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अर्थ बलेुटिन 

वर्थ 3 अंक ३                                                          असोज, २०७८ 

 

 

प्रकाशन तर्ा सम्पादन 
 

आर्र्थक नीर्त टवश्लरे्ण महाशाखा 
र्संहदरवार, काठमाडौं 

सम्पादकीय 
• आर्र्थक वर्थ 2078/79 को  

असोजसम्ममा राजस्व पररचालनमा 
उल्लेख्य वृटि भएको छ। यस अवर्िको 
संघीय सरकारको कुल खचथमा 16.6 
प्रर्तशतले वृटि भएको छ। तर प ूँजीगत 
खचथको वाटर्थक वृटिदरमा अझै पर्न 
सिुार हनु सकेको छैन।  

• वैदेशशक सहायता प्रर्तवितामा गत 
आर्र्थक वर्थको तलुनामा कमी आएको 
छ।  

• कुल वस्त ुर्नयाथतमा उच्च वृटि भएको 
छ भन े कुल वस्त ु आयातमा समेत 
वृटि भएको छ। कुल वस्त ुव्यापारमा 
र्नयाथतको अंश वृटि भएको छ तर्ाटप 
आयातको आकार ठ लो भएको कारण 
व्यापार घािा बढेको छ।  

• आर्र्थक पनुरुत्र्ानसूँग ैकम्पनी दताथको 
सङ्खख्या बढेको छ। 

• टवप्ररे्ण आप्रवाहमा कमी आएको छ। 
चाल ु खाता र शोिनान्तर शस्र्र्त दवैु 
घािामा छन।् सारै् टवदेशी मदु्रा 
सशिर्तमा समेत कमी आएको छ। 
समग्रमा बाह्य के्षत्रका पररस चकहरुमा 
आएको उतारचढावले बाह्य के्षत्रमा चाप 
परेको छ। 

मलुकुको वतथमान आर्र्थक पररदृष्य 

संघीय सरकारी खचथ 
1. आर्र्थक वर्थ २०७८/७९ को असोज मटहनासम्म संघीय सरकारको कुल खचथ गत आर्र्थक वर्थको 

सोही अवर्िको कुल खचथ रु. २ खबथ 1 अबथ 8 करोडको तलुनामा 16.6 प्रर्तशतले वृटि भई रु. 
2 खबथ 34 अबथ 52 करोड पगुेको छ। कुल खचथ मध्य ेचाल ुखचथ रु. १ खबथ 86 अबथ 52 
करोड, प ूँजीगत खचथ 14 अबथ 89 करोड र टवत्तीय व्यवस्र्ा तफथ  रु. 33 अबथ 11 करोड रहेको 
छ। यस अवर्िको चाल ुखचथमा 2.1 प्रर्तशतले वृटि भएको छ भने प ूँजीगत खचथमा 1.1 प्रर्तशतले 
कमी आएको छ। टवत्तीय व्यवस्र्ा तफथ को खचथमा उल्लेख्य वृटि भएको छ। 

       तार्लका (क): पर्छल्लो ५ वर्थको असोज मटहनासम्मको खचथको शस्र्र्त (रु. करोडमा) 

टववरण/आ.व. २०७३/७४ २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 2078/79 

चाल ु 11797.52 15993.56 17461.27 15676.00 18262.00 18652.34 

प ूँजीगत 1066.85 1556.68 2259.74 1837.00 1505.00 1488.93 

टवत्तीय 

व्यवस्र्ा 

110.22 291.24 260.26 288.00 341.00 3311.10 

कुल खचथ 12974.59 17841.48 19981.27 17801.00 20108.00 23452.37 

 स्रोत: अर्थ मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय। 

2. चाल ुआर्र्थक वर्थको असोजसम्मको कुल संघीय सरकारी खचथमा साउन, भदौ र असोज मटहनाको 
खचथ प्रर्तशत क्रमशः 4.5 प्रर्तशत, 33.9 प्रर्तशत र 61.६ प्रर्तशत रहेको छ । 

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

मटहना चाल ुखचथ प ूँजीगत खचथ टवत्तीय व्यवस्र्ा कुल खचथ खचथ भार 

साउन 955.75 93.5 0 1049.25 0.045 

भदौ 4903.73 167.37 2873.23 7944.33 0.339 

असोज 12792.86 1228.06 437.87 14458.79 0.616 

जम्मा 18652.34 1488.93 3311.1 23452.37 1 

    स्रोतः अर्थ मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय 

राजस्व पररचालन 
3. आर्र्थक वर्थ २०७8/७9 को असोज मटहनासम्म संघीय सरकारको कुल राजस्व गत आर्र्थक वर्थको 

सोही अवर्िको कुल राजस्व रु. १ खबथ 72 अबथ 36 करोडको तलुनामा 48.0 प्रर्तशतले वृटि 
भई रु. 2 खबथ  55 अबथ 4 करोड पगुेको छ। कुल राजस्वमा कर राजस्व रु. 2 खबथ 29 अबथ 
8 करोड र गैरकर राजस्व रु. 25 अबथ 96 करोड रहेको छ। सारै् यस अवर्िमा अन्य प्रार्ि 
सटहत कुल प्रार्ि रु. 2 खबथ 77 अबथ 85 करोड सङ्कलन भएको छ। 

तार्लका (ग): पर्छल्लो ५ वर्थको पटहलो तीन मटहनासम्मको राजस्व पररचालनको शस्र्र्त (रु. करोडमा) 
क्र.सं./ आ.व. २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 2078/79 

कर 12552.63 17624.19 17741.01 16342.8 22908.00 

गैर कर 1414.28 2162.11 1225.78 893.61 2595.94 

कुल राजस्व 13966.91 19786.3 18966.79 17236.41 25503.93 

        स्रोत: अर्थ मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय। 

 

 

 

 

 

नपेाल सरकार 

अर्थ मन्त्रालय 
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तार्लका (घ): असोजसम्मको राजस्व लक्ष्य र असलुीको टववरण               (रू. करोडमा) 

कर शीर्थक 
आ.व. 

2078/79 
वाटर्थक लक्ष्य 

आ.व.  
2077/78 को 

असलुी 

आ.व. 
2078/79 
असोजसम्मको 

लक्ष्य 

आ.व. 
2078/79 को 

अस ली 

असोजसम्मको  लक्ष्यको 
तलुनामा अस ली % 

वाटर्थक टवन्दगुत 
प्रर्तशत पररवतथन 

भन्सार महशलु 27892.40 4104.48 6310.37 6405.44 98.5 56.1 

म ल्य अर्भवृटि कर 31636.10 5806.34 7381.87 7542.80 97.9 29.9 

उत्पादन, र्बक्री, सेवा 13667.31 2736.42 3036.08 2670.73 113.7 -2.4 

आयात 17968.79 3069.92 4345.79 4872.07 89.2 58.7 

अन्तःशलु्क 18216.78 2901.25 3857.09 4355.19 88.6 50.1 

आन्तररक उत्पादन 11076.50 1807.58 1910.10 2414.96 79.1 33.6 

आयात 7140.28 1093.68 1946.99 1940.23 100.3 77.4 

शशक्षा सेवा शलु्क 101.00 5.60 27.23 14.05 193.7 151.1 

आयकर 28949.96 3525.13 4210.76 4590.51 91.7 30.2 

आयकर 25550.42 2881.22 3331.68 3967.98 84.0 37.7 

ब्याज कर 3399.54 643.91 879.08 622.53 141.2 -3.3 

कर राजस्व जम्मा 106796.25 16342.80 21787.31 22908.00 95.1 40.2 

गैर कर जम्मा 11263.79 893.61 2693.85 2595.94 103.8 190.5 

क ल राजस्व 118060.04 17236.40 24481.17 25503.93 96.0 48.0 

अन्य प्रार्ि 0.00 2256.48 0.00 2281.48 0.0 1.1 

जम्मा राजस्व/प्रार्ि 118060.04 19492.88 24481.17 27785.41 88.1 42.5 

स्रोत: अर्थ मन्त्रालय। 

4. चाल ु आर्र्थक वर्थको असोजसम्ममा गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा आन्तररक तफथ को म ल्य अर्भवृटि कर र आय कर तफथ को 
ब्याजकर सङ्कलनमा कमी आएको छ भने अन्य सम्प णथ शीर्थकका कर राजस्वमा वृटि भएको छ। 

5. चाल ुआर्र्थक वर्थको असोज सम्म कुल राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको 9६.0 प्रर्तशत सङ्कलन भएको छ।  

चािथ (क): पर्छल्लो २ वर्थको असोज मटहनासम्मको सङ्कर्लत राजस्वको संरचना 

  

स्रोत: अर्थ मन्त्रालय। 
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6. चाल ुआर्र्थक वर्थको पटहलो तीन मटहनाको कुल राजस्वमा भन्सार महशलु र गैर करको टहस्सा वृटि भएको छ भने आयकर र मलु्य अर्भवृटि 

करको टहस्सा घिेको छ। 

चािथ (ख):  पर्छल्लो ५ वर्थको पटहलो 3 मटहनाको राजस्व सङ्कलनको प्रवशृत्त (रू. करोडमा) 

 
स्रोतः अर्थ मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय 

7. पर्छल्लो पाूँच आर्र्थक वर्थको पटहलो तीन मटहनामा राजस्व पररचालनमा सामान्य उतारचढाव देशखएको छ। आर्र्थक वर्थ 2076/77 र 2077/78 को 
पटहलो तीन मटहनामा क्रमशः 4.1 प्रर्तशत र 9.1 प्रर्तशतले ऋणात्मक भएको राजस्व वृटिदर चाल ुआर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा उल्लेख्य वृटि भई 
48.0 प्रर्तशत पगेुको छ।  

संघीय राजस्व 
8. चाल ुआर्र्थक वर्थको पटहलो तीन मटहनामा संघीय सरकारको राजस्व पररचालन (बाूँडफाूँि अशघको रोयल्िी समेत) गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको रू. १ खबथ 

49 अबथ 52 करोडको तलुनामा 43.8 प्रर्तशतले वृटि भई रू. 2 खबथ 14 अबथ 94 करोड पगेुको छ। यस अवर्िमा प्रदेश र स्र्ानीय तहमा बाूँडफाूँि हनुे 
कर राजस्व गत आर्र्थक वर्थको रू. 22 अबथ 84 करोडको तलुनामा 30.8 प्रर्तशतले वृटि भई रू. 29 अबथ 87 करोड पगेुको छ। 

करको दायरा टवस्तार 
9. 2078 असोजसम्म स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाताको कुल संख्या 42 लाख 94 हजार 2 सय 68 पगुेको छ। यस अवर्िमा दताथ भएका 

कुल करदातामध्य ेव्यशिगत स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाता करदाता 26 लाख 14 हजार 9 सय 32 (60.9 प्रर्तशत), व्यवसाटयक स्र्ायी 
लेखा नम्बर र्लने १6 लाख 67 हजार 7 सय 61 (३८.९ प्रर्तशत), र करकटि गने र्नकायले र्लएको स्र्ायी लेखा नम्बर (0.3 प्रर्तशत) पगुकेो 
छ। यसैगरी म ल्य अर्भवृटि करमा दताथ भएका करदाता 3 लाख 1 हजार 5 सय 16 र अन्त:शलु्कमा दताथ हनेु करदाताको सङ्खख्या १ लाख 
11 हजार  8 सय 73 पगुेको छ।  

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

दताथको प्रकार २०७८ असारसम्म २०७७ असोज 2078 असोज असोजसम्मको जम्मा 
व्यावसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर   1580380 60,724 87381 1,667,761 

करकिी गने र्नकायले र्लएको 
स्र्ायी लेखा नम्बर  

9998 978 1577 11,575 

व्यशिगत स्र्ायी लेखा नम्बर  2475753 133,840 139179 2,614,932 

जम्मा स्र्ायी लेखा नम्बर  4,066,131 195542 228137 4,294,268 

म .अ.कर 290714 10,522 10802 301,516 

अन्तः शलु्क 104182 5,799 7691 111,873 

 स्रोत: आन्तररक राजस्व टवभाग । 

#स्र्ायी लेखा नम्बरको दताथ खारेजीबाि कायम भएको सङ्खख्या मात्र समावेश गररएको।
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कर गैर कर कुल राजस्व राजस्व वृटिदर (दायाूँ अक्ष)
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वैदेशशक सहयोग तर्ा सावथजर्नक ऋण  
10. आर्र्थक वर्थ २०७८/७९ को पटहलो तीन मटहनामा वैदेशशक सहायता प्रर्तविता गत आर्र्थक वर्थको तलुनामा 34.5 प्रर्तशतले कमी आई रु. 

55 अबथ 94 करोड रहेको छ। यसमध्य ेअनदुान सहायता रु. 5 अबथ 81 करोड र ऋण सहायता रु. 50 अबथ 13 करोड रहेको छ। 
वैदेशशक सहायता प्रर्तवितामा अनदुान र ऋणको अंश क्रमशः 10.4 प्रर्तशत र 89.6 प्रर्तशत रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्िमा वैदेशशक सहायता रकम रु. 85 अबथ 39 करोड रहेको र्र्यो।  

11. कुल वैदेशशक सहायता प्रर्तवितामध्ये एशशयाली टवकास बैँक, टवश्व बैँक र आई.एफ.ए.डी बाि क्रमशः 36.3 प्रर्तशत, 33.6 प्रर्तशत र 
20.8 प्रर्तशत प्राि भएको छ। 

12. कुल वैदेशशक सहायता प्रर्तवितामध्ये सबैभन्दा बढी कोर्भड-१९ संक्रमण रोकर्ाम, र्नयन्त्रण र उपचार एवम ् सोसूँग सम्बशन्ित प वाथिार 
र्नमाथणको र सबैभन्दा कम खानेपानी तर्ा सरसफाई के्षत्रमा प्राि भएको छ। 

 तार्लका (च):  आर्र्थक वर्थ 2078/79 को पटहलो तीन मटहनासम्मको क्षते्रगत टवकास सहायता प्रर्तविताको अवस्र्ा (रू. करोडमा) 
क्षते्र अनदुान ऋण कुल प्रर्तशतमा 

शशक्षा 187.62 1292.95 1480.57 26.5 

खानेपानी तर्ा सरसफाई 59.66 0.00 59.66 1.1 

कृटर् 0.00 1162.27 1162.27 20.8 

कोर्भड 0.00 1969.77 1969.77 35.2 

स्वास््य 0.00 587.95 587.95 10.5 

वन तर्ा वातावरण 333.94 0.00 333.94 6.0 

कुल 581.21 5012.94 5594.15 100 

स्रोतः अर्थ मन्त्रालय 

13. आर्र्थक वर्थ २०७8/७९ को असोज मटहनासम्म वैदेशशक सहायता प्राि भएको छैन। 

टवत्तीय क्षते्र  
14. आर्र्थक वर्थ 2078/79 को असोज मटहनासम्म वाटर्थक टवन्दगुत आिारमा कुल र्नके्षप र र्नजी के्षत्रतफथ  प्रवाटहत कजाथ क्रमशः 1.2 प्रर्तशत 

र 31.7 प्रर्तशतले वृटि भएको छ।  

तार्लका (छ):  पटहलो तीन मटहनाका टवत्तीय पररस चकहरु 

स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैँक 

टवत्तीय स चक 2076 2077 2078 

   कुल गाहथस््य उत्पादनको प्रर्तशतमा 
कुल र्नके्षप 99.38 109.47 113.31 

कुल कजाथ 87.69 90.80 105.42 

कुल कजाथ लगानीको प्रर्तशतमा 
र्नष्कृय कजाथ 1.74 1.73 1.37 

टवपन्न के्षत्र कजाथ 6.72 6.78 ८.39 

    टवत्तीय पहचुका पररस चकहरू 

बैङ्क तर्ा टवत्तीय संस्र्ा (सङ्खख्या) 165 146 132 

बैङ्क तर्ा टवत्तीय संस्र्ाका शाखा सञ्जाल (सङ्खख्या) 9110 9903 11039 

वाशणज्य बैङ्कको उपशस्र्र्त भएका स्र्ानीय तह  741 748 7५० 

कुल र्नके्षप खाता (सङ्खख्या लाखमा) 292.7 335.3 394.1 

कुल कजाथ खाता (सङ्खख्या लाखमा) १४.6 15.6 17.6 

एटिएम (सङ्खख्या) 3520 4191 4,३47 

    भाररत औसत ब्याजदर 

र्नके्षप 6.75 5.45 5.43 

कजाथ 11.97 9.83 8.69 
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15. 2078 असोज मसान्तमा कुल लगानीमा र्नष्कृय कजाथको अनपुात १.37 प्रर्तशत र टवपन्न के्षत्र तफथ  प्रवाटहत कजाथ अनपुात 8.39 प्रर्तशत 

रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो अनपुात क्रमशः 1.73 प्रर्तशत र 6.78 प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

16. २०७८ असोजसम्म 750 स्र्ानीय तहमा वाशणज्य बैंकको शाखा पगुेको छ। 2077 असोजसम्ममा 748 स्र्ानीय तहमा वाशणज्य बैँकको 
शाखा पगेुको र्र्यो। 

17. 207७ असोज मसान्तसम्म बैंक तर्ा टवत्तीय संस्र्ाको सङ्खख्या 146 रहेकोमा गार्भने प्रकृया माफथ त ्207८ असोजमसान्तमा टवत्तीय संस्र्ामा 
कमी आई 132 कायम भएको छ। २०७७ असोज मसान्तसम्म बैंक तर्ा टवत्तीय संस्र्ाको शाखा सङ्खख्या 9, 903 रहेकोमा 207८ 
असोजमसान्तमा शाखा सङ्खख्या 11, 039 पगुेको छ।  

18. यस अवर्िमा र्नके्षप र कजाथको भाररत औसत ब्याजदर क्रमशः 5.43 प्रर्तशत र 8.69 प्रर्तशत रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्िमा उि ब्याजदर क्रमश 5.45 प्रर्तशत र 9.83 प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

बीमा क्षते्र 

19. चाल ुआर्र्थक वर्थको असोज मटहनासम्म जारी भएको कुल बीमालेख सङ्खख्यामा गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा 13.2 प्रर्तशतले 
वृटि भई 97 लाख 40 हजार 2 सय 74 पगुेको छ। जसमध्य ेजीवन बीमालेख (वैदेशशक रोजगार बीमालेख सटहत) र र्नजीवन बीमालेखको 
टहस्सा क्रमशः 92.5 प्रर्तशत र 7.5 प्रर्तशत रहेको छ। गत वर्थको असोज मटहनासम्म उि टहस्सा क्रमशः 91.5 प्रर्तशत र 8.5 
प्रर्तशत रहेको र्र्यो। चाल ुआर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा वैदेशशक रोजगार बीमालेख सङ्खख्यामा 34.8 प्रर्तशतले कमी आएको छ। 

20. यस अवर्िमा सङ्कलन भएको बीमा टप्रर्मयम रकम गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा 20.1 प्रर्तशतले वृटि भई रू. 47 अबथ 87 
करोड पगुेको छ। गत आर्र्थक वर्थमा उि रकम रू. 39 अबथ 86 करोड रहेको र्र्यो। 

21. यस अवर्िको बीमा टप्रर्मयम रकममा जीवन बीमा र र्नशजथवन बीमा तफथ को टहस्सा क्रमशः 79.8 प्रर्तशत र 20.2 प्रर्तशत रहेको छ। गत 
वर्थको असोज मटहनासम्म उि टहस्सा क्रमशः 81.0 प्रर्तशत र 19.0 प्रर्तशत रहेको र्र्यो।  

22. चाल ुआर्र्थक वर्थको असोज मटहनासम्म जारी भएको वैदेशशक रोजगार बीमालेख समेत समावेश गदाथ बीमाको दायरामा आएको जनसङ्खख्या 
28.2 प्रर्तशत पगुेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा उि जनसङ्खख्या 25.0 प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

प ूँजी बजार   
23. 2077 असोज मसान्तमा 1562.4६ टवन्दमुा रहेको नेप्से स चकांक 2078 असोज मसान्तमा 2656.97 टवन्द ुकायम भएको छ। यस 

अवर्िमा वाटर्थक टवन्दगुत आिारमा बजार प ूँजीकरण 78.0 प्रर्तशतले वटृि भई रु. 37 खबथ 19 अबथ 72 करोड पगुेको छ। गत आर्र्थक 
वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो रकम रु. 20 खबथ 89 अबथ 72 करोड रहेको र्र्यो। 

चािथ (ग):  पर्छल्लो ५ वर्थको असोज मसान्तको नेप्से स चकाङ्क 

 

स्रोतः नेपाल स्िक एक्सचेन्ज र्लर्मिेड 

24. 2078 असोज मटहनाको 4 गते 2698.25 टवन्दमुा रहेको नेप्से स चकाङ्क असोज 7 गते मटहनाको उच्च टवन्द ु2819.75 मा पगुी क्रमशः 
ओरालो लाग्दै कारोवार भएको अशन्तम ददन असोज 31 गते 2656.97 टवन्द ुकायम भएको छ। 
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चािथ (घ):  २०७८ असोज मटहनाको नेप्से स चकाङ्क 

 
स्रोतः नेपाल स्िक एक्सचेन्ज र्लर्मिेड 

समग्र म ल्य शस्र्र्त  
25. २०७8 असोज मसान्तमा वाटर्थक टवन्दगुत उपभोिा मदु्राशस्फर्त 4.24 प्रर्तशत रहेको छ। गत वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो मदु्राशस्फर्त 

3.79 प्रर्तशत रहेको र्र्यो।  

26. समीक्षा मटहनामा खाद्य तर्ा पेय पदार्थ सम हको मदु्रास्फीर्त 3.63 प्रर्तशत र गैर–खाद्य तर्ा सेवा सम हको मदु्रास्फीर्त 4.72 प्रर्तशत रहेको 
छ। गत आर्र्थक वर्थमा उि सम हको मदु्रास्फीर्त क्रमशः 5.50 प्रर्तशत र 2.46 प्रर्तशत रहेको र्र्यो ।   

बाह्य क्षते्र 

वस्त ुर्नयाथत  
27. आर्र्थक वर्थ २०७8/७9 को पटहलो तीन मटहनामा कुल वस्त ुर्नयाथत गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा 109.5 प्रर्तशतको उच्च 

वृटि भई रु. 65 अबथ 5 करोड पगुेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा कुल वस्त ुर्नयाथत रु . 31 अबथ 4 करोड रहेको र्र्यो। यस 
अवर्िमा प्रशोर्ित पाम तेल, स यथमखुीको प्रशोर्ित तेल र भिमासको प्रशोर्ित तेलको र्नयाथत उल्लेख्य वृटि भएको छ। जिुका बरु्नएका कपडा, 
सेन्रे्टिक यानथ, फलफ लको ज स लगायतका वस्तकुो र्नयाथतमा समेत उच्च वृटि भएको छ। यस अवर्िमा अलैँचीको र्नयाथत भने 12.8 
प्रर्तशतले घिेको छ। 

तार्लका (ज) :  असोज मटहनासम्म र्नयाथत भएका प्रमखु १० वस्तहुरु  (म ल्य रु. करोडमा) 
वस्त ु 2077/78 2078/79 प्रर्तशत पररवतथन 

भिमासको तेल (प्रशोर्ित) 760.73 2202.69 189.55 

प्रशोर्ित पाम तेल 0.04 1351.47  - 

सेन्रे्टिक यानथ 198.05 300.77 51.87 

उनी गलैंचा कापेि 204.03 248.04 21.57 

तयारी कपडा 162.34 215.44 32.71 

जिुका बरु्नएका कपडा 99.66 201.8 102.49 

सयुथमशुखको तेल (प्रशोर्ित) 17.44 182.22 944.84 

जमोठ कपडा 132.02 171.91 30.22 

फलफुलको जसु 99.75 151.47 51.85 

अलैची 147.22 128.32 -12.84 

अन्य        1,283.29             1,351.08  5.28 

जम्मा        3,104.57             6,505.21  109.54 

 स्रोत: भन्सार टवभाग ।  
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28. यस अवर्िको कुल र्नयाथतमध्ये भारत, चीन र अन्य देशहरूतफथ  भएको र्नयाथतको अंश क्रमशः 81.0 प्रर्तशत, 0.4 प्रर्तशत र 18.6 प्रर्तशत 

रहेको छ। गत वर्थ यस्तो र्नयाथत क्रमशः 68.7 प्रर्तशत, 0.7 प्रर्तशत र 30.6 प्रर्तशत रहेको र्र्यो।  
29. यस अवर्िमा भारत र चीन तफथ  भएको र्नयाथत क्रमशः 147.1 प्रर्तशत र 19.4 प्रर्तशतले वृटि भएको छ। 

वस्त ुआयात 
30. चाल ुआर्र्थक वर्थ 2078/७9 को असोज मटहनासम्म कुल वस्त ुआयात गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा 63.7 प्रर्तशतले वृटि 

भई रु. 4 खबथ 78 अबथ 52 करोड पगुेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा कुल वस्त ुआयात रु. 2 खबथ 92 अबथ 27 करोड 
रहेको र्र्यो।  

31. यस अवर्िको कुल आयातमध्य ेभारत, चीन र अन्य देशहरूतफथ को आयातको अंश क्रमशः 60.0 प्रर्तशत, 14.1 प्रर्तशत र 25.9 प्रर्तशत 
रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थमा यस्तो अनपुात क्रमश: 66.3 प्रर्तशत, 14.8 प्रर्तशत र 18.9  प्रर्तशत रहेको र्र्यो।  

32. यस अवर्िमा भारत तफथ को आयातमा 48.4 प्रर्तशतले वृटि भएको छ भने चीन तफथ को आयातमा 55.2 प्रर्तशतले वृटि भएको छ।  
33. चाल ुआर्र्थक वर्थको असोज मटहनासम्म गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा चाूँदी, सनु र कच्चा पाम तेलको आयात उच्च दरले 

बढेको छ।  

तार्लका (झ) :  असोज मटहनासम्म आयात भएका प्रमखु १० वस्तहुरु  (म ल्य रु. करोडमा) 

वस्त ु 2077/78 2078/79 प्रर्तशत पररवतथन 
र्डजेल 896.01 2332.45 160.3 

भिमासको तेल कच्चा 813.95 2060.61 153.2 

मोवाइल िेर्लफोन 1110.13 1717.72 54.7 

कच्चा पाम तेल 132.34 1304.54 885.7 

पेट्रोल 549.71 1286.57 134.0 

एम.एस.टवलेि 985.82 1285.47 30.4 

एल टप ग्यास 624.03 1218.16 95.2 

चाूँदी 49.47 1199.14 2324.0 

सनु 74.85 1112.71 1386.6 

तयारी कपडा 718.21 1035.51 44.2 

अन्य        23,272.32       33,299.47  43.1 

जम्मा       29,226.84       47,852.35  63.7 

 स्रोत: भन्सार टवभाग । 

व्यापार सन्तलुन 
34. आर्र्थक वर्थ २०७८/८९ को असोज मटहनासम्म वस्त ुव्यापार घािा गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा 58.3 प्रर्तशतले वृटि भई 

रु. 4 खबथ 13 अबथ 47 करोड पगुेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो वस्त ुव्यापार घािा रु. 2 खबथ 61 अबथ 22 करोड 
र्र्यो।  
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तार्लका (ङ): पर्छल्लो ५ आर्र्थक वर्थको असोज मटहनासम्मको व्यापार घािाको शस्र्र्त (रु  अबथमा) 
 

 

स्रोतः भन्सार टवभाग 

35. टवगत पाूँच आर्र्थक वर्थको असोज मटहनासम्मको त्याङ्क टवश्लरे्ण गदाथ आर्र्थक वर्थ 2076/77 र 2077/78 को असोज मटहनासम्म वस्त ु
व्यापार घािामा केही सिुार भए तापर्न अन्य आर्र्थक वर्थमा यस्तो घािा वृटि भएको छ। र्नयाथतको वृटिदर आयातको तलुनामा उच्च भए पर्न 
कुल वैदेशशक व्यापारमा आयातको टहस्सा उच्च भएकोले व्यापार घािा उच्च दरले वृटि भएको हो।  

 

चािथ (च):  पर्छल्लो ५ वर्थको असोज मटहनासम्मको कुल वस्त ुव्यापारमा र्नयाथत र आयातको अंश (प्रर्तशतमा)  

 

स्रोतः भन्सार टवभाग 

36. यस अवर्िको कुल वस्त ुव्यापारमा र्नयाथत र आयातको अंश क्रमशः 12.0 प्रर्तशत र 88.0 प्रर्तशत रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्िमा यस्तो अंश क्रमशः 9.6 प्रर्तशत र 90.4 प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 
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सेवा व्यापार 
37. आर्र्थक वर्थ 2078/79 को पटहलो असोज मटहनाको कुल सेवा आय गत वर्थको सोही अवर्िको संशोर्ित सेवा आय रु. 18 अबथ 30 

करोडको तलुनामा 29.5 प्रर्तशतले वृटि भई रु. 23 अबथ 69 करोड पगुेको छ। सारै्, यस अवर्िमा गत वर्थको सोही अवर्िको संशोर्ित 
सेवा खचथ रू. 30 अबथ 24 करोडमा 43.6 प्रर्तशतले वृटि भई  रू. 47 अबथ 48 करोड रहेको छ।  

38. आर्र्थक वर्थ 2078 को असोज मटहनासम्म खदु सेवा आय रू. 23 अबथ 79 करोडले ऋणात्मक रहेको छ। गत वर्थको सोही अवर्िमा खदु 
सेवा आय रू. 11 अबथ 94 करोडले घािामा रहेको र्र्यो।  

टवप्ररे्ण आप्रवाह र वैदेशशक रोजगार 
39. आर्र्थक वर्थ 2078/79 को असोज मटहनासम्म टवप्ररे्ण आप्रवाह गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको रू. 2 खबथ 58 अबथ 94 करोडको 

तलुनामा 7.6  प्रर्तशतले कमी आई रु. 2 खबथ 39 अबथ 32 करोड रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो आप्रवाह 12.7 
प्रर्तशतले वृटि भएको र्र्यो। 

40. चाल ुआर्र्थक वर्थको असोज मटहनासम्म अशन्तम श्रम स्वीकृर्त र्लई वैदेशशक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको सङ्खख्या गत आर्र्थक वर्थको 
सोही अवर्िको तलुनामा उल्लेख्य वटृि भई 66 हजार 3 सय 16 पगुेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा १ हजार 8 सय 80 
कामदारले मात्र अशन्तम श्रम स्वीकृर्त र्लएका र्र्ए। यस अवर्िमा पनुः श्रम स्वीकृर्त र्लई वैदेशशक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको 
सङ्खख्यामा समेत उल्लेख्य वृटि भई 34 हजार 8 सय 23 पगुेको छ। 

चाल ुखाता एवम ्शोिनान्तर शस्र्र्त 
41. आर्र्थक वर्थ 2078/79 को असोज मटहनासम्ममा शोिनान्तर शस्र्र्त रु. 76 अबथ 14 करोडले घािामा रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको 

सोही अवर्िमा शोिनान्तर शस्र्र्त रु. १ खबथ 1 अबथ ९ करोडले बचतमा रहेको र्र्यो। त्यसैगरी यस अवर्िमा चाल ुखाता रु. १ खबथ 51 
अबथ 70 करोडले घािामा रहेको छ। गत वर्थको सोही अवर्िमा चाल ुखाता रू. 33 अबथ 38 करोडले बचतमा रहेको र्र्यो। 

टवदेशी  टवर्नमय सशिर्त 
42. आर्र्थक वर्थ 2078/79 को असोज मटहनासम्म टवदेशी टवर्नमय सशिर्तमा गत वर्थको सोही अवर्िको रू. १4 खबथ 70 अबथ 26 करोडको 

तलुनामा 10.3 प्रर्तशतले संकुचन आई रू १3 खबथ 19 अबथ 32 करोड कायम भएको छ।  
43. आर्र्थक वर्थ २०78/७9 को असोज मटहनासम्मको आयातलाई आिार मान्दा टवदेशी टवर्नमय सशिर्तले 8.6 मटहनाको वस्त ुआयात र 7.8 

मटहनाको वस्त ुतर्ा सेवाको आयात िान्न पयाथि रहने देशखन्छ। 

टवर्नमय दर 
44. २०७8 असार मसान्तको तलुनामा २०७8 असोज मसान्तमा अमेररकी डलरसूँग नेपाली रुपयैाूँ 0.9 प्रर्तशतले अवम ल्यन भई अमेररकी डलर 

एकको खररद टवर्नमय दर रु. 120.12 पगुेको छ। २०७8 असार मसान्तमा उि टवर्नमय दर रु. 119.04 रहेको र्र्यो । 

अन्य आर्र्थक गर्तटवर्ि 
कम्पनी  दताथ   
45. आर्र्थक वर्थ २०७७/७8 को असोज मटहनासम्म दताथ भएका कम्पनीको संख्या 7, 493 रहेकोमा चाल ुआर्र्थक वर्थको असोज मसान्तमा 

यस्तो सङ्खख्या 38.0 प्रर्तशतले वृटि भई 10, 337 पगुेको छ।  

चािथ (छ):  पर्छल्लो ५ आर्र्थक वर्थको पटहलो तीन मटहनाको कम्पनी दताथको प्रवशृत्त  (संख्यामा) 

 
स्रोतः कम्पनी रशजष्ट्रारको कायाथलय। 
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पयथिक आगमन 
46. सन ्२०२1 को जनवरी देशख अक्िोवर मटहनासम्म नेपाल आउने पयथिकको सङ्खख्या 55.3 प्रर्तशतले कमी आई १ लाख १ सय 48 रहेको 

छ। गत वर्थमा यस्तो सङ्खख्या 2 लाख 23 हजार 8 सय ८७ रहेको र्र्यो। यस अवर्िमा कुल पयथिक आगमनमा कमी आएको देशखए 
तापर्न अटप्रल देशख यताका मटहनामा गत आर्र्थक वर्थको तलुनामा पयथिक आगमनमा वृटि हनेु क्रम देशखएको छ।  

47. सन ्२०२1 को अक्िोवर मटहनासम्म पयथिन के्षत्रबाि प्राि भएको आयमा 183.8 प्रर्तशतले वृटि भई रू 4 अबथ 20 करोड पगुेको छ। 
गत आर्र्थक वर्थमा यस्तो आय 91.4 प्रर्तशतले कमी आई रू 1 अबथ 48 करोड प्राि भएको र्र्यो। 

 

 

48. नेपाल राष्ट्र बैकलाई सहरु्लयतप णथ कजाथका लार्ग ब्याज अनदुान बापत रु. 2 अबथ र्नकासा प्रदान गररएको छ।  
49. 2078 असोज 24 गते माननीय अर्थमन्त्रीज्य को संयोजकत्वमा गदठत उच्चस्तरीय टवत्तीय के्षत्र समन्वय सर्मर्तको बैठक बसी सोको र्नणथयहरु 

कायाथन्वयनका लार्ग सम्बशन्ित र्नकायहरुमा पठाईएको छ। 
50. २०७८ असोज ४ गते अर्थ मन्त्रालयमा टवश्व बैंकका कायथकारी र्नदेशक मोहम्मद हसन र दशक्षण एशशयाली के्षत्रका उपाध्यक्ष श्री हािथटवग 

सेफर तर्ा प्रर्तर्नर्िसूँगको भेिमा माननीय अर्थमन्त्री जनादथन शमाथले टवश्व बैंकले नेपालको टवकासमा लामो समयदेशख सहयोग पयुाथउदै आएकोमा 
िन्यवाद दददै नेपाल सरकार सबै नागररकलाई खोप उपलब्ि गराएर आर्र्थक पनुरुत्र्ान तफथ  अगार्ड बढ्न टवश्वबैंकको र्प सहयोग र 
सहकायथको अपेक्षा गनुथभयो। सारै्, गणुस्तरीय शशक्षा, सलुभ स्वास््य सेवा र सडक सञ्जालको माध्यमबाि गरीबी घिाउन समेत टवश्व बैंकको 
सहयोग रहने टवश्वास व्यि गनुथभयो।  

51. 2078 असोज  8 गते मा अर्थमन्त्री जनादथन शमाथले वतथमान सरकारले स्यानीिरी प्याडमा शलु्क बढाएको भने्न त्यहीन हल्लाहरुको भ्रममा 
नपनथ सरोकारवाला सबैमा अनरुोि गनुथभएको छ। उहाूँले वतथमान सरकारले यसअशघदेशख लाग्दै आएको १५ प्रर्तशत भन्सार शलु्क आर्र्थक ऐन 
२०७८ मा जस्ताको तस्तै कायम राखेको र स्यानीिरी प्याड उत्पादन गने स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गरी आयात प्रर्तस्र्ापनमा सहयोग 
परु् याउने उद्देश्यले प्रयोग हनेु कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको १० प्रर्तशत भन्सार शलु्कमा आिा घिाएर ५ प्रर्तशत मात्र कायम गरेको 
स्पष्ट गनुथभयो। 

52. २०७८ असोज १७ गते अर्थमन्त्री जनादथन शमाथले माइक्रो फाइनान्स एशोशशयशन अफ नेपालको मागपत्र बझु्नहुुूँदै गाूँउ गाूँउसम्म पहुूँच रहेका 
लघ ु टवत्त संस्र्ाहरुले ब्याजदर नघिाएसम्म गररब जनताको जीवनस्तरमा पररवतथन नआउने हुूँदा ऋण प्रवाहमा हाल कायम ब्याजदर घिाउन 
लघटुवत्त संस्र्ाहरुलाई आग्रह गनुथभयो ।  

 

 

अन्य गर्तटवर्िहरू 
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