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अथर् बलेु�टन 

     वषर् 3 अंक 1 207८ साउन 

 

� क ाश न  त थ ा  स म् प ाद न  
 

आ�थर्क नी�त �व�षेण महाशाखा 
�संहदरवार, काठमाड� 

आ�थर्क वषर् २०७८/७९ को  
साउन म�हनाको आ�थर्क झलक 

• चाल ुआ�थर्क वषर् 207८/7९ को साउन 
म�हनामा संघीय सरकार� खचर्मा उल्लेख्य 
वृ�� भएको छ। यस अव�धमा राजस्व 
स�लनमा समेत उल्लेख्य वृ�� भएको छ।  

• यस अव�धमा वैदेिशक सहायता 
��तव�तामा भने 57.0 ��तशतले 
संकुचन आएको छ।  

• वस्त ु �नकासी गत आ�थर्क वषर्को सोह� 
अव�धको तलुनामा 115.9 ��तशतले वृ�� 
भएको छ भने वस्त ुपैठार�मा समेत 75.7 
��तशतले वृ�� भएको छ। पैठार� व्यापारको 
आकार ठूलो भएकोले �नकासी व्यापारको 
वृ��दर उच्च रहे प�न वस्त ु व्यापार घाटा 
70.59 ��तशतले वृ�� भएको छ। 

• आ�थर्क वषर् २०७८/७९ को साउन 
मसान्तसम्म शोधनान्तर िस्थ�त रू 38 अबर् 
75 करोडले घाटामा रहेको छ। �वदेशी 
�व�नमय सि��त 5.8 ��तशतले कमी 
आएको छ।  

• यस अव�धमा कम्पनी दतार् ३२.० 
��तशतले वृ�� भएको छ । पयर्टक 
आगमनमा 69.7 ��तशतले कमी आएको 
छ।  

संघीय सरकार� खचर् 

१. आ�थर्क वषर् २०७8/७९ को साउन म�हनामा संघीय सरकारको कुल खचर् गत आ�थर्क वषर्को 
सोह� अव�धको तलुनामा उल्लेख्य वृ�� भई रू. 10 अबर् 49 करोड पगुकेो छ। अिघल्लो आ�थर्क 
वषर्मा यस्तो खचर् रु. 1 अबर् 92 करोड रहेको �थयो। कुल खचर् मध्ये चाल ुखचर् रू. 9 अबर् 
55करोड ७५ लाख  र पूजँीगत खचर् रू. 93 करोड 50 लाख रहेको छ।  

ता�लका (क): प�छल्लो ५ आ�थर्क वषर्को साउन म�हनाको खचर्को िस्थ�त (रू. करोडमा) 

�.सं./आ.व. २०७३/७४ २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/८९ 

चाल ु 622.95 6766.21 2466.86 356.64 172.83 955.75 

पूजँीगत 8.91 35.15 123.68 59.62 13.33 93.50 

�व�ीय 
व्यवस्था 12.54 0.00 0.00 10.91 11.75 0.00 

कुल 645.00 6801.36 2590.54 428.00 197.91 1049.25 
�ोतः अथर् मन्�ालय/महालेखा �नयन्�क कायार्लय 

२. चाल ुआ�थर्क वषर्को साउन म�हनामा �व�ीय व्यवस्था तफर्  रकम खचर् भएको छैन। 

३. चाल ुआ�थर्क वषर्को साउन म�हनाको कुल संघीय सरकार� खचर्को खचर्भार 0.006 रहेको छ।  
यस अव�धमा चाल ुआ�थर्क वषर्को कुल बजेट 16 खबर् 47 अबर् 57 करोडको 0.64 ��तशत खचर् 
भएको छ। जसमा चाल ुखचर् 0.95 ��तशत र पूजँीगत खचर् 0.21 ��तशत खचर् भएको छ। 

राजस्व प�रचालन 

४. आ�थर्क वषर् २०७८/७9 को साउन म�हनामा संघीय सरकारको कुल राजस्व गत आ�थर्क 
वषर्को सोह� अव�धको तलुनामा 58.6 ��तशतले वृ�� भई रू. 93 अबर् 26 करोड पगेुको 
छ। कुल राजस्वमा कर राजस्व रू. 7६ अबर् 19 करोड र गैरकर राजस्व रू. १७ अबर्  ७ 
करोड रहेको छ। यस अव�धमा अन्य �ा�� स�हत कुल �ा�� रू. १ खबर् ५ अबर् ९३ करोड 
पगेुको छ। 

५. गत आ�थर्क वषर्को सोह� अव�धको तलुनामा कर राजस्वमा 34.7 ��तशतले वृ�� भएको छ 
भने गैरकर राजस्वमा 656.0 ��तशतको उल्लेख्य वृ�� भएको छ। 
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ता�लका (ग): राजस्व ल�य र असलु�को �ववरण (रू. करोडमा) 

कर शीषर्क 
आ.व. 2078/79 

वा�षर्क ल�य 

2077/78 
साउनको 
स�लन 

2078/79 
साउनको 
स�लन  

2078/79 साउन 
म�हनाको ल�य 

असलु� 
��तशत 

वा�षर्क 
��तशत 
प�रवतर्न 

भन्सार महशलु       27,262.05     1,088.98     1,814.15   1,621.04   111.9      66.6  

मूल्य अ�भव�ृ� कर      30,558.68     2,090.09     2,597.51   2,104.08   123.5      24.3  

उत्पादन, �ब��, सेवा        13,132.35     1,244.98      1,156.01     1,058.50   109.2      (7.1) 

पैठार�       17,426.33       845.11     1,441.50     1,045.58   137.9      70.6  

अन्तःशलु्क       17,257.35       762.93     1,175.31     988.76   118.9      54.1  

आन्त�रक उत्पादन     10,408.09       545.61      647.01       577.70   112.0      18.6  

पैठार�       6,849.26       217.32        528.31       411.06   128.5    143.1  

िशक्षा सेवा शलु्क           98.52         1.70         2.66      10.52     25.3      56.3  

आयकर     28,642.78     1,711.94     2,029.16   1,777.24   114.2      18.5  

आयकर      25,319.38     1,214.17    1,515.00     1,174.90   128.9      24.8  

ब्याज कर        3,323.40       497.76        514.16       602.34     85.4       3.3  

कर राजस्व जम्मा     103,819.38     5,655.64     7,618.80   6,501.63   117.2      34.7  

गैर कर जम्मा       11,340.67       225.84     1,707.33     645.28   264.6    656.0  

कूल राजस्व     115,160.05     5,881.48     9,326.12   7,146.92   130.5      58.6  

अन्य �ा��               -         780.98     1,267.03          -      -      62.2  

जम्मा राजस्व/�ा��     115,160.05     6,662.47   10,593.16   7,146.92   148.2      59.0  

   �ोत: अथर् मन्�ालय 
   नोट: अन्य �ा��मा गत वषर्को नगद मौज्दात र बेरूज ुअसलु� रकम समावेश ग�रएको। 

6. चाल ुआ�थर्क वषर्को साउन म�हनामा गत आ�थर्क वषर्को सोह� अव�धको तलुनामा आन्त�रक तफर् को मूल्य अ�भवृ�� कर राजस्व स�लनमा 
कमी आएको छ भने अन्य शीषर्कका कर राजस्वमा वृ�� भएको छ।  

7. समीक्षा अव�धको शीषर्कगत ल�यमा िशक्षा सेवा शलु्क र आय कर तफर् को ब्याज कर शीषर्कको राजस्व बाहेक अन्य शीषर्कको राजस्व 
ल�य भन्दा बढ� स�लन भएको छ। सम� राजस्व स�लन ल�यको 130.5 ��तशत भएको छ। 

ता�लका (ख): प�छल्लो ५ आ�थर्क वषर्को साउन म�हनाको राजस्व स�लन िस्थ�त  (रू. करोडमा) 
        

�.सं./आ.व. २०७३/७४ २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/८९ 

कर 3860.34 4356.38 5881.72 6344.00 5655.64 7618.80 

गैरकर 246.25 222.35 416.24 342.00 225.84 1707.32 

जम्मा 4106.00 4578.00 6297.96 6686.00 5882.00 9326.12 

�ोतः अथर् मन्�ालय/महालेखा �नयन्�क कायार्लय 
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चाटर् (क):  प�छल्लो ५ वषर्को साउन म�हनाको राजस्व स�लनको �विृ� (रू. करोडमा) 

  
             �ोतः अथर् मन्�ालय/महालेखा �नयन्�क कायार्लय 

8. प�छल्लो पाँच वषर्को साउन म�हनामा राजस्व प�रचालनमा उल्लेख्य वृ�� भएको छ। आ�थर्क वषर् 207७/7८ को साउन म�हनामा १२.० 
��तशतले ऋणात्मक भएको राजस्व वृ��दर चाल ुआ�थर्क वषर्को सोह� अव�धमा ५८.६ ��तशत पगेुको छ।  

चाटर् (ख): प�छल्लो २ वषर्को सउन म�हनाको राजस्व स�लन संरचना

 

 
      �ोत: अथर् मन्�ालय 

9. चालू आ�थर्क वषर् 2078/79 को साउन म�हनाको कुल राजस्वमा भन्सार महसलु र अन्य करको �हस्सा गत वषर्को सोह� अव�धको 
तलुनामा वृ�� भएको छ भन ेआयकर र मूल्य अ�भवृ�� करको �हस्सा घटेको छ। पैठार� व्यापारमा वृ�� हुँदा भन्सार �वन्दमुा स�लन हनु े
राजस्वमा तलुनात्मक रुपमा उच्च वृ�� हुँदा कुल राजस्वमा आयकर र मूल्य अ�भवृ�� करको �हस्सा घटेको छ।   
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कर गैरकर जम्मा ��तशत प�रवतर्न (दायाँ अक्ष)
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संघीय राजस्व 
10. चाल ुआ�थर्क वषर्को साउन म�हनामा संघीय सरकारको राजस्व प�रचालन (बाँडफाँट अिघको रोयल्ट� समेत) अिघल्लो आ�थर्क वषर्को सोह� 

अव�धको रू. 50 अबर् 91 करोडको तलुनामा ६४.१ ��तशतले वृ�� भई रू. 83 अबर् 53 करोड पगेुको छ। यस अव�धमा �देश र 
स्थानीय तहमा बाँडफाटँ हनुे कर राजस्व गत आ�थर्क वषर्को रू. 7 अबर् 91 करोडको तलुनामा 23.1 ��तशतले वृ�� भई रू. 9 अबर् 
73 करोड पगेुको छ। 

करको दायरा �वस्तार 

11. 207८ साउनसम्म स्थायी लेखा नम्बर �लने करदाताको कुल सङ्ख्या ४1 लाख 41 हजार 9 सय 82 पगेुको छ। साथै यस अव�धसम्म 
दतार् भएका कुल करदातामध्ये व्यवसा�यक स्थायी लेखा नम्बर �लन ेकरदाता 16 लाख 9 हजार 2 सय 97 (38.9 ��तशत), व्यि�गत 
स्थायी लेखा नम्बर �लने करदाता २5 लाख 22 हजार 2 सय 17 (60.9 ��तशत) र करक�ी गन� �नकायले �लएको स्थायी लेखा नम्बर 
10 हजार 4 सय 68  (0.3 ��तशत) पगेुको छ। यसैगर� मूल्य अ�भवृ�� करमा दतार् भएका करदाताको सङ्ख्या २ लाख 73 हजार 5 
सय 80 र अन्त:शलु्कमा दतार् भएका करदाताको सङ्ख्या १ लाख १0 हजार 2 सय 72 पगेुको छ।  

ता�लका (घ): व्यि�गत तथा व्यवसा�यक स्थायी लेखा नम्बर �लएका  करदाताको �ववरण 
दतार्को �कार २०७८ असारसम्म २०७७ साउन 2078 

साउन 
2078 �ावण सम्मको जम्मा 

दतार् 
व्यावसा�यक स्थायी लेखा नम्बर   1580380 15,522 28,917 1,609,297 

करक�ी गन� �नकायले �लएको स्थायी लेखा नम्बर  9998 217 470 10,468 

व्यि�गत स्थायी लेखा नम्बर  2475753 36,682 46,464 2,522,217 

जम्मा स्थायी लेखा नम्बर  4,066,131 52,421 75,851 4,141,982 

मू.अ.कर 269505 3,858 4,075 273,580 

अन्तः शलु्क 106434 2,847 3,838 110,272 

�ोत: आन्त�रक राजस्व �वभाग  
  नोटः दतार् खारेजीबाट कायम भएको स्थायी लेखा नम्बर मा� समावेश ग�रएको। 

अन्तरार्��य �वकास सहायता ��तव�ता 

12. आ�थर्क वषर् २०७८/७९ को साउन म�हनामा वैदेिशक सहायता ��तव�ता गत आ�थर्क वषर्को सोह� अव�धको तलुनामा 57.0 ��तशतले 
संकुचन आई रू. 2 अबर् 36 करोड �ा� भएको छ। गत आ�थर्क वषर्को सोह� अव�धमा रू. 54 अबर् 94 करोडको ��तव�ता �ा� भएको 
�थयो। उ� ��तव�तामध्ये अनदुान सहायता 16.7 ��तशत र ऋण सहायता 83.3 ��तशत रहेको छ। अिघल्लो आ�थर्क वषर्मा यस्तो 
अनपुात �मशः 1.7 ��तशत र 98.3 ��तशत रहेको �थयो। 

13. यस अव�धको वैदेिशक सहायता ��तव�ताको सम्पूणर् �हस्सा बहपुक्षीय सहायता रहेको छ।  

14. कुल वैदेिशक सहायता ��तव�तामध्ये सबैभन्दा बढ� एिशयाल� �वकास ब�कबाट 85.9 ��तशत �ा� भएको छ। 

15. सहायता ��तव�ता मध्ये को�भड क्ष�ेमा सबैभन्दा बढ� 83.3 ��तशत, वन तथा वातावरण क्षे�मा 14.1 ��तशत र खानेपानी तथा सरसफाइ 
क्षे�मा 2.5 ��तशत रहेको छ। 

16. चाल ुआ�थर्क वषर्को यस अव�धमा वैदेिशक ऋण र अनदुान सहायता �ा� भएको छैन।  

ता�लका (ङ): २०७८ साउनसम्मको क्ष�ेगत �वकास सहायता ��तव�ताको अवस्था (रू. करोडमा) 
क्ष�े ��तव�ता रकम ��तशतमा 

खानेपानी तथा सरसफाई 6.0 2.5 

को�भड 197.0 83.3 

वन तथा वातावरण 33.4 14.1 

कुल 236.3 100.0 
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�ोत: अथर् मन्�ालय 

�व�ीय क्ष�े  

17. 207८ साउनमा कुल लगानीमा �नष्कृय कजार्को अनपुात १.४८ ��तशत र �वप� क्षे� तफर्  �वा�हत कजार् अनपुात ८.२५ ��तशत रहेको 
छ। अिघल्लो आ�थर्क वषर्को सोह� अव�धमा यस्तो अनपुात �मशः १.८९ ��तशत र ६.६१ ��तशत रहेको �थयो। 

18. २०७८ साउनसम्म 750 स्थानीय तहमा वािणज्य ब�कको शाखा पगेुको छ। 2077 साउनमा 74७ स्थानीय तहमा वािणज्य ब�कको शाखा 
पगेुको �थयो।  

19. 207७ साउन मसान्तसम्ममा ब�क तथा �व�ीय संस्थाको सङ्ख्या 16३ रहेकोमा गा�भने �कृया माफर् त ्207८ साउनमसान्तमा �व�ीय 
संस्थामा उल्लेख्य कमी आई 133 कायम भएको छ। २०७७ साउन मसान्तसम्म ब�क तथा �व�ीय संस्थाको शाखा सङ्ख्या 9, 813 
रहेकोमा 207८ साउनमसान्तमा शाखा सङ्ख्या १०,720 पगेुको छ।  

20. यस अव�धमा �नक्षेप र कजार्को भा�रत औसत ब्याजदर �मशः ४.76 ��तशत र 8.48 ��तशत रहेको छ। अिघल्लो आ�थर्क वषर्को सोह� 
अव�धमा उ� ब्याजदर �मश 5.77 ��तशत र 10.47 ��तशत रहेको �थयो। 

       ता�लका (च): साउनसम्मका �व�ीय प�रसूचक 

�व�ीय सूचक 2076 2077 2078 

   कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनको ��तशतमा 

कुल �नके्षप 96.20 104.45 109.38 

कुल कजार् 84.28 86.46 99.0 

कुल कजार् लगानीको ��तशतमा 

�नष्कृय कजार् 1.52 1.८9 1.48 

�वप� के्ष� कजार् 6.56 ६.61 ८.२५ 

    �व�ीय पहचुका प�रसूचकहरू 

बै� तथा �व�ीय संस्था (सङ्ख्यामा) 171 153 133 

बै� तथा �व�ीय संस्थाका शाखा स�ाल (सङ्ख्यामा) 8805 9813 10720 

वािणज्य बै�को उपिस्थ�त भएका स्थानीय तह  737 747 7५० 

कुल �नके्षप खाता (सङ्ख्या लाखमा) 278.7 324.5 377.7 

कुल कजार् खाता (सङ्ख्या लाखमा) १४.39 1५.44 17.02 

ए�टएम (सङ्ख्यामा) 3316 4106 4,३29 
    भा�रत औसत ब्याजदर 

�नके्षप 6.64 5.77 4.76 

कजार् 12.20 10.47 8.48 

�ोतः नेपाल रा� ब�क 

बीमा क्ष�े 

21. चाल ुआ�थर्क वषर्को साउन म�हनासम्म जार� भएको कुल बीमालेख सङ्ख्यामा अिघल्लो आ�थर्क वषर्को सोह� अव�धको तलुनामा 8.4 
��तशतले वृ�� भई 88 लाख 24 हजार ५ सय ३० पगेुको छ। जसमध्ये जीवन बीमालेख र �नज�वन बीमा लेखको �हस्सा �मशः 97.3 
��तशत र 2.7 ��तशत रहेको छ। अिघल्लो वषर्को साउन म�हनामा उ� �हस्सा �मशः 97.0 ��तशत र 3.0 ��तशत रहेको �थयो। 
साथै, चाल ुआ�थर्क वषर्मा वैदेिशक रोजगार बीमालेख सङ्ख्यामा 32.9 ��तशतले कमी आएको छ। 

22. यस अव�धमा स�लन भएको बीमा ���मयम रकम अिघल्लो आ�थर्क वषर्को सोह� अव�धको तलुनामा 24.1 ��तशतले वृ�� भई रू. 19 अबर् 
53 करोड पगेुको छ। अिघल्लो आ�थर्क वषर्मा उ� रकम रू. 15 अबर् 74 करोड रहेको �थयो। 

23. यस अव�धको बीमा ���मयम रकममा जीवन बीमा र �निजर्वन बीमा तफर् को �हस्सा �मशः 85.0 ��तशत र 15.0 ��तशत रहेको छ। 

अिघल्लो आ�थर्क वषर्को साउन मसान्तमा उ� �हस्सा �मशः 82.8 ��तशत र 17.2��तशत रहेको �थयो। 

24. 2077 फागनुसम्म जार� भएको वैदेिशक रोजगार बीमालेख समेत समावेश गदार् बीमाको दायरामा आएको जनसङ्ख्या 26.9 ��तशत पगेुको 
छ। अिघल्लो आ�थर्क वषर्को सोह� अव�धमा 25.2 ��तशत जनसङ्ख्या बीमाको दायरामा रहेको �थयो। 
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पूजँी बजार   

25. 2077 साउन मसान्तमा 1391.46 �वन्दमुा रहेको नेप्से सूचका� 2078 साउन मसान्तमा 3160.09 �वन्द ुकायम भएको छ। यस अव�धमा 
वा�षर्क �वन्दगुत आधारमा बजार पूजँीकरण 140.4 ��तशतले वृ�� भई रू. 44 खबर् 14 अबर् 11 करोड पगुेको छ। गत आ�थर्क वषर्को सोह� 
अव�धमा उ� रकम रू. 18 खबर् 36 अबर् 79 करोड रहेको �थयो। 

चाटर् (ग): प�छल्लो ५ वषर्को साउन मसान्तको नेप्से सूचका� 

  

�ोतः नेपाल स्टक एक्सचेन्ज �ल�मटेड 

26. 207८ साउन ३ गते  २९८०.61 �वन्दमुा रहेको नेप्से सूचका� �मशः वृ�� हुँदै कारोबार भएको अिन्तम �दन जेठ 31 गते  3160.09 �वन्द ु
कायम भएको छ। 

चाटर् (घ) 207८ साउन म�हनाको नेप्से सूचका�को �विृ� 

  

�ोतः नेपाल स्टक एक्सचेन्ज  �ल�मटेड 

सम� मूल्य िस्थ�त 

27. २०७8 साउनमा वा�षर्क �वन्दगुत आधारमा उपभो�ा म�ुास्फ��त 4.३५ ��तशत रहेको छ। अिघल्लो वषर्को सोह� अव�धमा उ� म�ुास्फ��त ३.४९ 
��तशत रहेको �थयो। समीक्षा म�हनामा खा� तथा पेय पदाथर् समूहको म�ुास्फ��त 3.86 ��तशत र गैर–खा� तथा सेवा समूहको म�ुास्फ��त 4.74 
��तशत रहेको छ। 207७ साउनको तलुनामा घ्यू तथा तेल उपसमूहको मूल्यवृ�� 29.1 ��तशत, गैर म�दराजन्य पेय पदाथर् उपसमूहको मूल्यवृ�� 
10.5 ��तशत सूत�जन्य वस्तहुरूको मूल्य वृ�� 10.1 ��तशत, र यातायात उपसमूहको मूल्यवृ�� 9.4 ��तशत रहेको छ।  
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वस्त ु�नकासी  

28. आ�थर्क वषर् २०७८/७९ को साउन म�हनामा कुल वस्त ु�नकासी गत आ�थर्क वषर्को सोह� अव�धको तलुनामा 115.9 ��तशतले वृ�� भई रू. 
20 अबर् 76 करोड पगुेको छ। गत आ�थर्क वषर्को सोह� अव�धमा कुल वस्त ु�नकासी रू. 9 अबर्  ६२ करोड रहेको �थयो। 

29. यस अव�धमा भटमासको �शो�धत तेल, �शो�धत पाम तेल, सूयर्मखुीको �शो�धत तेल, जटुका ब�ुनएका कपडा, फलफूलको जसु, जमोठ कपडा, 
लगायतका वस्तकुो �नकासी बढेको छ भने अल�ची,  िचया लगायतका वस्तकुो �नकासी घटेको छ।  

30. चाल ुआ�थर्क वषर्को साउन म�हनाको कुल �नकासीमध्य ेभारत, चीन, र अन्य देशतफर्  भएको �नकासीको अंश �मशः 81.2 ��तशत, 0.4 ��तशत 
र 18.4 ��तशत रहेको छ। गत आ�थर्क वषर्को सोह� अव�धमा उ� अंश �मशः 65.7 ��तशत, 0.6 ��तशत र 33.7 ��तशत रहेको �थयो।  

यस अव�धमा भारत र चीन तफर् को वस्त ु�नकासी मूल्यगत आधारमा �मशः 167.0 ��तशत र 47.8 ��तशतले वृ�� भएको छ।  

ता�लका (छ): साउन म�हनामा �नकासी भएका �मखु १० वस्त ु (रू. करोडमा) 

वस्त ु 2077/78 २०७८/७९ ��तशत प�रवतर्न 

भटमासको तेल �शो�धत 227.06 898.64 295.8 

�शो�धत पाम तेल 0 215.6 - 

सेन्थे�टक यानर् 55.25 110.11 99.3 

उनी गल�चा काप�ट 68.29 80.12 17.3 

सयुर्मिुखको �शो�धत तेल 1.57 79.19 4943.9 

जटुका ब�ुनएका कपडा 31.62 66.81 111.3 

तयार� कपडा 47.77 61.16 28.0 

जमोठ कपडा 41.51 50.02 20.5 

फलफुलको जसु 13.45 45.92 241.4 

अलैची 47.63 35.66 -25.1 

कुल 534.15 1643.23 207.6 

अन्य   427.83 433.26 1.3 

जम्मा 961.98 2076.49 115.9 

�ोत: भन्सार �वभाग  

वस्त ुपैठार� 

31. चाल ुआ�थर्क वषर् २०७८/७९ को साउन म�हनामा कुल वस्त ुपैठार�मा गत आ�थर्क वषर्को सोह� अव�धको तलुनामा 75.7 ��तशतले वृ�� भएको 
छ। यस अव�धमा कुल पैठार� रू. 1 खबर् 50 अबर् 73 करोड रहेको छ। अिघल्लो आ�थर्क वषर्को सोह� अव�धमा कुल वस्त ुपठैार� रू. 85 अबर् 
81 करोड रहेको �थयो। 

32. यस वषर् सनु , चाँद�, �शो�धत भटमासको कच्चा तेल, �डजेल, पे�ोल, एस.एम. �वलेट लगायतका वस्तकुो पठैार� बढेको छ  भने डी.ए.पी. मल, िचनी 
लगायतका वस्तकुो पठैार� घटेको छ। 

33. यस अव�धको कुल पठैार�मध्य ेभारत, चीन र अन्य देशहरूतफर्  भएको पैठार�को अंश �मशः 59.4 ��तशत, 13.9 ��तशत र 26.7 ��तशत रहेको 
छ। अिघल्लो आ�थर्क वषर्मा उ� अनपुात �मश: 65.7 ��तशत, 13.0 ��तशत र 21.3 ��तशत रहेको �थयो।  

34. यस अव�धमा भारतबाट हनेु वस्त ुपठैार� 58.7 ��तशतले वृ�� भएको छ भने चीनबाट हनेु पैठार� 87.6 ��तशतले वृ�� भएको छ।  

ता�लका (ज): साउन म�हनामा पैठार� भएका �मखु १० वस्तहुरू  (रू. करोडमा) 
 

वस्त ु 2077/78 २०७८/७९ ��तशत प�रवतर्न 

भटमासको तेल कच्चा 256.21 832.9 225.1 

�डजेल 245.55 664.59 170.7 
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वस्त ु 2077/78 २०७८/७९ ��तशत प�रवतर्न 

एम.एस.�वलेट 230.39 645.47 180.2 

मोवाइल टे�लफोन 426.5 482.68 13.2 

पे�ोल 177.33 441.17 148.8 

एल �प ग्यास 197.14 355.87 80.5 

चाँद� 20.97 317.64 1414.7 

सनु 0.35 317.53 90622.9 

एच.आर.�सट 192.84 290.64 50.7 

चामल 236.34 278.32 17.8 

अन्य   6597.05 10446.2 58.3 

जम्मा 8580.67 15072.97 75.7 

�ोत: भन्सार �वभाग   

व्यापार सन्तलुन 
35. आ�थर्क वषर् २०७८/७९ को साउन म�हनामा कुल वस्त ुव्यापार घाटा गत आ�थर्क वषर्को सोह� अव�धको तलुनामा 70.59 ��तशतले वृ�� भई 

रू. 1 खबर् 29अबर् 97 करोड पगुकेो छ। गत आ�थर्क वषर्को सोह� अव�धमा यस्तो वस्त ुव्यापार घाटा  रू. 76 अबर् 19 करोड रहेको �थयो।  

चाटर् (च): प�छल्लो ५ आ�थर्क वषर्को  साउनम�हनाको वस्त ुव्यापार घाटाको िस्थ�त  (रू. अबर्मा) 

  

�ोतः भन्सार �वभाग 

36. �वगत पाँच आ�थर्क वषर्को साउन म�हनाको तथ्या� �व�षेण गदार् आ�थर्क वषर् २०७६ र 2077 साउनमा वस्त ुव्यापार घाटामा सधुार भएको छ 
भने अन्य आ�थर्क वषर्मा वृ�� भएको छ। 

37. चाल ुआ�थर्क वषर्को साउन म�हनामा कुल वस्त ुव्यापारमा �नकासी र पैठार�को अंश �मशः 12.1 ��तशत र 87.9 ��तशत रहेको छ। अिघल्लो 
आ�थर्क वषर्को सोह� अव�धमा उ� अंश �मश 10.1 ��तशत र 89.9 ��तशत रहेको �थयो। 
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चाटर् (छ): प�छल्लो ५ आ�थर्क वषर्को साउन म�हनाको कुल वस्त ुव्यापारमा �नकासी र पैठार�को अंश (��तशतमा) 

  
�ोतः भन्सार �वभाग 

38. चाल ुआ�थर्क वषर्को साउन म�हनामा कुल वस्त ुव्यापारमा �नकासी र पैठार�को अंश �मशः 12.1 ��तशत र 87.9 ��तशत रहेको छ। अिघल्लो 
आ�थर्क वषर्को सोह� अव�धमा यस्तो अंश �मश 10.1 ��तशत र 89.9 ��तशत रहेको �थयो। 

सेवा व्यापार 
39. आ�थर्क वषर् २०७८/७९ को साउन म�हनामा कुल सेवा आय गत वषर्को संशो�धत सेवा आय रू. 6 अबर् 15 करोडको तलुनामा 11.0 ��तशतले 

वृ�� भई रू. 6 अबर् 83 करोड पगुेको छ। साथै यस अव�धको सेवा खचर् अिघल्लो वषर्को साउन म�हनाको रू. 9 अबर् 24 करोडको तलुनामा 
83.4 ��तशतले वृ�� भई रू. १6 अबर् 95 करोड पगुेको छ।  

40. चाल ुआ�थर्क वषर्को प�हलो म�हनामा खदु सेवा आय रू. 10 अबर् 12 करोडले घाटामा रहेको छ। अिघल्लो वषर्को सोह� अव�धमा खदु सेवा आय 
रू. 3 अबर् 9 करोडले घाटामा रहेको �थयो।  

�व�षेण आ�वाह र वैदेिशक रोजगार 
41. आ�थर्क वषर् २०७८/७९ को साउनम�हनामा �व�षेण आ�वाह गत आ�थर्क वषर्को सोह� अव�धको रू. 92 अबर् 74 करोडको तलुनामा 18.1 

��तशतले संकुचन आई रू. 75 अबर् 96 करोड पगुेको छ। अिघल्लो वषर्को सोह� अव�धमा �व�षेण आ�वाह 23.0 ��तशतले वृ�� भएको �थयो। 

42. चाल ुआ�थर्क वषर्को साउन मसान्तसम्म वैदेिशक रोजगार�को ला�ग अिन्तम �म स्वीकृ�त �लने नेपाल� कामदारको सङ्ख्या गत आ�थर्क वषर्को सोह� 
अव�धको तलुनामा उल्लेख्य वृ�� भई 13 हजार 8 सय पगुेको छ। गत आ�थर्क वषर्को सोह� अव�धमा 1 सय 40 कामदारले मा� अिन्तम �म 
स्वीकृ�त �लएका �थए। त्यसैगर� यस अव�धमा पनु:�म स्वीकृ�त �लने कामदारको सङ्ख्यामा समेत उल्लेख्य व�ृ� भई 11 हजार  6 सय 28 पगुकेो 
छ।  

चाल ुखाता एवम ्शोधनान्तर िस्थ�त 

43. आ�थर्क वषर् २०७८/७९ को साउन मसान्तमा शोधनान्तर िस्थ�त रू 38 अबर् 75 करोडले घाटामा रहेको छ। अिघल्लो आ�थर्क वषर्को सोह� 
अव�धमा शोधनान्तर िस्थ�त रू. 51 अबर् 46 करोडले बचतमा रहेको �थयो। त्यसैगर�, यस अव�धमा चाल ुखाता रू. 47 अबर् 90 करोडले घाटामा 
रहेको छ। अिघल्लो वषर्को सोह� अव�धमा चाल ुखाता रू. 24 अबर् 89 करोडले घाटामा रहेको �थयो। 

�वदेशी  �व�नमय सि��त 

44. 20७७ साउन म�हनामा रू. 14 खबर् 36 अबर् 73 करोड रहेको �वदेशी �व�नमय सि��त 2078 साउन मसान्तमा 5.8 ��तशतले कमी आई 
13 खबर् 53 अबर् 82 कायम रहेको छ।  

45. आ�थर्क वषर् २०७८/७९ को प�हलो म�हनाको पैठार�लाई आधार मान्दा यस अव�धको �वदेशी �व�नमय सि��तले 9.3 म�हनाको वस्त ुपैठार� र 
8.3 म�हनाको वस्त ुतथा सेवाको पठैार� धा� पयार्� रहने देिखन्छ। 
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�व�नमय दर 

46. २०७८ असारमसान्तको तलुनामा २०७8 साउन मसान्तमा अमे�रक� डलरसँग नेपाल� रूपयैा ँ0.5 ��तशतले अ�धमूल्यन भई अमे�रक� डलर एकको 
ख�रद �व�नमय दर रू.118.50 पगुकेो छ। २०७८ असार मसान्तमा यस्तो �व�नमय दर रू.119.04 रहेको �थयो। 

 

अन्य आ�थर्क ग�त�व�ध 
पयर्टक आगमन 

47.  सन ्२०२१ को अग� म�हनासम्म (जनवर� देिख अग�सम्मको अव�ध) मा नेपाल आउने पयर्टकको सङ्ख्या सन ्२०२० को सोह� अव�धको 
तलुनामा 69.7 ��तशतले न्यून भई 66 हजार 9 सय 66 रहेको छ। सन ्२०20 को सोह� अव�धमा यस्तो सङ्ख्या 70.1 ��तशतले कमी  
आई २ लाख 21 हजार 2 सय 78 रहेको �थयो। यस अव�धको पयर्टन के्ष�को आयमा 118.6 ��तशतले वृ�� भई रू 1 अबर् 29 करोड 
भएको छ। 

कम्पनी  दतार्   

48. आ�थर्क वषर् २०७8/७9 को साउन म�हनामा दतार् भएका कम्पनीको सङ्ख्या अिघल्लो आ�थर्क वषर्को सोह� अव�धको तलुनामा ३२.० ��तशतले 
वृ�� भई 3 हजार 4 सय 74 पगुकेो छ।  

चाटर् (ज): प�छल्लो ५ आ�थर्क वषर्को  साउन म�हनाको कम्पनी दतार्को �विृ�  (सङ्ख्यामा) 

  
   �ोत: कम्पनी रिज�ारको कायार्लय  

नी�तगत तथा कानूनी �वषय र राय परामशर् 

49. �म�त २०७८।4।1 मा आ�थर्क अध्यादेश, २०७८ �व�नयोजन अध्यादेश, २०७८ र रा� ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८ संघीय संसदको वैठकमा 
पेश गन� �योजनाथर् संघीय संसदको सिचवालयमा दतार् ग�रएको । 

50. �म�त २०७८।४।२२ मा रा� ऋण (पाँचौ संशोधन) �नयमावल�, २०७८ र ऋणप�को �ाथ�मक तथा दो�ो बजार व्यवस्थापन (दो�ो संशोधन) 
�नयमावल�, २०७८ र �व�भन् न �कारका राजस्व छुट सम्बन्धी ४९ वटा सूचनाहरु नेपाल राजप�मा �काशनका ला�ग म�ुण �वभागमा पठाइएको । 
 

अन्य ग�त�व�ध 

51. �व�भ� �नकायहरुबाट �ा� मौ��क नी�तमा समावेश गनुर् पन� सझुावहरु नेपाल रा� बैकमा पठाइएको। 

52. १८३ जना कमर्चार�लाई राजस्व �शासनसम्बन्धी अल्पकाल�न ता�लम �दान ग�रएको। 
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53. �म�त २०७८ साउन ४ गते माननीय अथर्मन्�ी जनादर्न शमार् ‘�भाकर’ को समपुिस्थ�तमा पूजँीगत खचर् गन� �मखु मन्�ालयहरूको सहभा�गतामा गत 

आ�थर्क वषर्को पूजँीगत खचर् अवस्थाको समीक्षा सम्प� भयो। सो �ममा सम्बिन्धत मन्�ालयका सिचवहरूलाई �नद�शन �दन ुहुँदै माननीय अथर्मन्�ीले 
पूजँीगत खचर्को ल�य अनरुूप �ग�त हा�सत हनु नसक्नाका कारण र समस्याहरू हल गनर् कायार्न्वयन योग्य सझुावहरू प�हचान गर� पेश गनर् �नद�शन 
�दनभुयो। 

54. �म�त २०७८ साउन ७ गते अथर्मन्�ी जनादर्न शमार् र �व� ब�कका ��त�न�धबीच भच ुर्अल बैठक सम्प� भयो। बैठकमा मन्�ी शमार्ले को�भड 
महामार�बाट जनतालाई बचाउन ुनेपाल सरकारको प�हलो �ाथ�मकता रहेको जानकार� �दनहुुँदै त्यसको ला�ग �व� ब�कले गरेको सहयोग��त धन्यवाद 
ज्ञापन गनुर्भयो। को�भडबाट �भा�वत अथर्तन्�लाई पनुज�वन �दन ुसरकारको दो�ो �ाथ�मकता रहेको बताउदै मन्�ी शमार्ले यस अ�भयानमा समेत 
�व�ब�कको सहकायर् रहने �व�ास व्य� गनुर्भयो । 

55. �म�त २०७८ साउन ८ गते अथर्मन्�ी जनादर्न शमार्ले नेपाल चेम्बर अफ कमसर्को सझुावप� �हण गद� सरकारले �वदेशी लगानीकतार्हरुको सम्मेलन 
ग�रँदै आएकोमा अब स्वदेशी लगानी सम्मेलन गरेर अथर्तन्�लाई ग�तशील बनाउने सोचाई आफूले बनाएको जानकार� �दनभुयो ।  

56. �म�त २०७८ साउन १० गते माननीय अथर्मन्�ीले अथर्तन्�का �व�मान चनुौ�त र समस्याहरू तथा �तनको सम्बोधनका ला�ग �लन ुपन� नी�तगत 
सधुारका सम्बन्धमा पूवर् अथर्मन्�ीहरूसँग छलफल गनुर् भयो। छलफलका �ममा माननीय अथर्मन्�ीले रा��य सहम�त, उपलब्ध �ोत तथा �व�मान 
जनशि�को कुशल संयोजनबाट को�भड महामार�बाट अथर्तन्�मा परेको �भाव र त्यसबाट �सिजर्त ��तकुल प�रिस्थ�त अन्त्य ग�रने �व�ास व्य� गनुर् 
भयो।   

57. �म�त २०७८ साउन १३ गते माननीय अथर्मन्�ीले नेपालका ला�ग दिक्षण को�रयाका राजदतु  Park Chong-Suk सँगको भेटमा भाषा पर�क्षा उ�ीणर् गर� 
को�रया जान नपाएका यवुाहरुलाई काम गन� वातावरण बनाइ�दन आ�ह गनुर्भयो । को�भड महामार�का कारण रो�कएको ���या चाँडै अिघ बढाउन सरकारको तफर् बाट 
हनुपुन� काम ग�रन े��तव�ता जनाउदै मन्�ी शमार्ले को�रयाको तफर् बाट आवश्यक ���या अिघ बढाइ�दन समेत आ�ह गनुर्भयो । जवाफमा राजदतु Park ले रो�कएको 
इ�पएसको काम अिघ बढाउन आफूले पहल गन� वचन �दनभुयो । 

58. �म�त २०७८ साउन १९ गते अथर्मन्�ी जनादर्न शमार्ले रा��य सहकार� ब�कको १९औ ंवा�षर्कोत्सवको अवसरमा आयोिजत सहकार�मा लघ�ुव� 
सम्मलेन–२०७८ लाई सम्बोधन गद� सहकार� ब�कका चेक क्ल�य�र� नहनेु समस्या अन्त्य हनेु घोषणा गनुर्भयो। 

59. �म�त २०७८ साउन 26 गते सरकारले देशको वतर्मान आ�थर्क अवस्थाको जानकार� संसदसमक्ष �स्ततु ग�रएको।  

60. �म�त 2078 साउन 32 गते माननीय अथर्मन्�ीको समपुिस्थ�तमा अथर् मन्�ालयको आ�थर्क वषर् 2077/78 को वा�षर्क �ग�त समीक्षा तथा 
मन्�ालयस्तर�य �वकास समस्या समाधान स�म�तको बैठक सम्म� भयो। उ� बैठकमा माननीय अथर्मन्�ीले समीक्षाका ला�ग समीक्षा नभई उिचत 
प�रणाम दे� सक्ने, जनताले �त्यक्ष राहत र अनभु�ूत महशसु गनर् सक्ने गर� कायर् गनर् �नद�शन �दनभुयो। 
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