
1 

 

वर्ष २                                                                                    अंक ६ 

अर्ष बलेुटिन 
 (आर्र्षक वर्ष २०७८/७९ को अर्षवाटर्षक तथ्याङ्कमा आर्ारित) 

 

मलुकुको वतषमान आर्र्षक परिदृष्य 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रमखु झलकिरु 

➢ कोर्िड-19 को संक्रमण जोखखम कायमै ििेको कािण आर्र्षक वर्ष 2078/79 को पटिलो ६ मटिनामा आर्र्षक 
गर्तटवर्र्िरु सामान्य ििेका छन ्। कोर्िड-19 को संक्रमण, िोकर्ाम, र्नयन्रण ि उपचािको क्रममा अवलम्बन गरिएका 
टक्रयाकलापिरुबाि संक्रमण क्रमशः घट्दै गएको छ । यद्यपी कोर्िड-19 को नयााँ िेरियन्ि ओर्मक्रोनको संक्रमणको 
जोखखम िने यर्ावत नै छ । 

➢ चाल ुआर्र्षक वर्षको पौर्सम्म औसत उपिोक्ता मदु्रास्फीर्त 5.03 प्रर्तशत ििी समग्रमा उपिोक्ता मदु्रास्फीर्त वाखछछत 
सीमार्िर ििेको छ । अन्तिाटियस्तिमा पेट्रोर्लयम पदार्षको मूल्य बढ्दै गएको ि टवकर्सत अर्षतन्रमा समेत मूल्यको 
दबाव ििेको कािण नेपालमा पर्न सोको जोखखम ििेको छ । 

➢ टवत्तीय िस्तान्तिण सटितको संघीय सिकािी खचष 21.9 प्रर्तशतले बढेको छ । प्रर्तस्र्ापन टवरे्यक असोजमा मार पारित 

िई बजेि कायाषन्वयन अपेक्षाकृत टढला सरुु िएकोले पूाँजीगत खचष उल्लेखनीय िनु सकेको छैन । िाजस्व परिचालनमा 
28.4 प्रर्तशतको उल्लेख्य वटृि िएको छ । यस अवर्र्मा िन्साि र्बन्दमुा संकलन िएको िाजस्व आन्तरिकतफष को 
िाजस्व िन्दा उच्च छ । मलुतः वस्त ुपैंठािीमा िएको वटृिका कािण िन्साि मिशलु लगायतका िन्साि र्बन्दमुा संकलन 
िनुे िाजस्वको वटृिदि उच्च ििेको िो ।  

➢ किको दायिा टवस्ताि िुाँदै गएको छ। स्र्ायी लेखा नम्बि र्लने किदाताको सङ्खख्या करिव 44 लाख 88 िजाि पगेुको 
छ।  

➢ वैदेखशक सिायता प्रर्तवितामा अनदुानको अंश घट्दै गएको छ । यस अवर्र्मा रु. 58 अबष 90 किोड बिाबिको 
वैदेखशक सिायता प्राप्त िएको छ ।पर्छल्ला वर्षिरुमा आन्तरिक ि बाह य ऋण बढ्दै गएको कािण सावषजर्नक ऋण 
दाटयत्व रु.17 खबष 26 अबष पगेुको छ । यस अवर्र्मा रू. 6 अबष आन्तरिक ऋण परिचालन िएको छ। 

➢ र्नकासीमा 95.5 प्रर्तशतको उल्लेखनीय वटृि िएको छ िने वस्त ुपैंठािी 51.1 प्रर्तशतले बढेको छ । वस्त ुपैंठािीमा 
िएको उच्च वटृि ि टवप्रेर्ण आय घिेको कािण चाल ुखाता घािा उच्च ििेको छ ।फलस्वरुप, शोर्नान्ति खस्र्र्त रु.2 
खबष 41 अबषले घािामा ििेको छ । 

➢ वस्त ुपैंठािीमा उच्च वटृि िएको कािण टवदेशी सखिर्त संकुचन िई रु.11 खबष 66 अबष कायम िएको छ ।उक्त 
सखिर्तले 6.6 मटिनाको वस्त ुतर्ा सेवाको आयात र्ान्न पगु्ने अनमुान छ । 

➢ कोिोना मिामािीको संक्रमण जोखखम कम िुाँदै गएसाँगै जनजीवन सिज बन्दै गएको कािण वैदेखशक िोजगािीमा जान नयााँ 
तर्ा अखन्तम श्रम स्वीकृर्त ि पनु:श्रम स्वीकृर्त र्लने नेपाली कामदािको सङ्खख्यामा उल्लेखनीय वटृि िएको छ । पर्छल्लो 
समयमा पयषिक आगमनमा समेत सरु्ाि िुाँदै गएको छ । 

➢ यस अवर्र्मा टवत्तीय क्षेरका परिसूचकिरु सामान्य ििेका छन।् टवत्तीय पिुाँचमा वटृि िएको छ। 3 विा स्र्ानीय ति 
बािेक सबै तिमा वाखणज्य बैङ्कको शाखा पगेुको छ। कजाष ि र्नक्षेपको िारित औसत ब्याजदि गत वर्षको तलुनामा बढेको 
छ। बीमा टप्रर्मयम संकलन बढेको छ। बजाि पुाँजीकिण रू. ३० खबष ८० अबष पगेुको छ। 

 

 
 



2 

 

टवश्व आर्र्षक खस्र्र्त 

१. टवश्वव्यापीरुपमा फैर्लएको कोिोना िाईिसको नयााँ िेरिएण्ि-ओर्मक्रोनको कािण सन ्२०२२ को सरुुवात देखख नै टवश्व 
अर्षतन्रमा पनु: आघात पगेुको छ। फलस्वरुप, टवश्व आर्र्षक वृटिदि प्रक्षेपण गरिए िन्दा न्यून ि टवश्व मूल्य वृटिदिमा र्प 
दवाव र्सजषना िनुसक्ने जोखखम बढेको छ। कोर्िड-१९ को नयााँ िेरिएण्िको िोकर्ाम ि र्नयन्रणका लार्ग चार्लएका 
कदमिरुका कािण प्राय: देशिरुको आर्र्षक गर्तटवर्र्मा ससु्तता आएको छ। अन्तिाषटिय बजािमा र्निन्ति बढ्दै गएको 
पेट्रोर्लयम पदार्षको मूल्य, आपूर्तष शृ्रङ्खलामा र्सखजषत अविोर्िरू तर्ा ज्यालादिमा िएको वृटिको कािण समग्र मूल्यस्तिमा 
र्प दवाव र्सजषना िएको छ। टवकर्सत तर्ा उदीयमान िाििरुमा समेत उपिोक्ता मदु्रास्फीर्त तलुनात्मकरुपमा उच्च ििेको 
छ।  

२. सन ्२०२१ मा टवश्व आर्र्षक वृटिदि ५.९ प्रर्तशत िएको अनमुान ििेको छ। अन्तिाषटिय मदु्रा कोर्को अक्िोबि, २०२१ 
मा प्रकाखशत टवश्व आर्र्षक परिदृष्यले सन ्२०२२ मा टवश्व आर्र्षक वृटिदि ४.९ प्रर्तशत ििने प्रक्षेपण गिेकोमा ओर्मक्रोन 
िेरिएण्िको कािण यस्तो वृटिदि अक्िोबि, २०२१ मा गरिएको प्रक्षेपणको तलुनामा ०.५ प्रर्तशत र्बन्दलेु न्यून िई ४.४ 
प्रर्तशत ििने प्रक्षेपण ििेको छ। त्यसैगिी, सन ्२०२३ मा टवश्व आर्र्षक वृटिदि ३.८ प्रर्तशतमा र्सर्मत िनुे प्रक्षेपण 
गरिएको छ। यद्यटप यो अखघल्लो प्रक्षेपणको तलुनामा ०.२ प्रर्तशत र्बन्दलेु बढी िो। सन ् २०२२ को अन्त्यसम्मा 
टवश्वव्यापीरुपमा कोिोना र्बरुिको खोपको दिमा सरु्ाि िनुे ि कोिोना िाइिसको उपचाििरु र्प प्रिावकािी िनुे पूवाषनमुानको 
आर्ािमा अन्तिाषटिय मदु्रा कोर्ले टवश्व अर्षतन्र सन ्२०२२ मा ४.४ प्रर्तशत ििने अनमुान गिेको िो। 

तार्लका (१): टवश्व आर्र्षक वृटिदि (प्रर्तशतमा) 

टवविण 
अनमुान प्रक्षपेण 

2020 2021 2022 2023 

टवश्व  -3.1 5.9 4.4 3.8 

टवकर्सत अर्षतन्र -4.5 5.0 3.9 2.6 

उदीयमान तर्ा टवकासशील अर्षतन्र -2.0 6.5 4.8 4.7 

उदीयमान तर्ा टवकासशील एखशया -0.9 7.2 5.9 5.8 

चीन 2.3 8.1 4.8 5.2 
िाित -7.3 9.0 9.0 7.1 

उदीयमान तर्ा टवकासशील यूिोप -1.8 6.5 3.5 2.9 

ल्याटिन अमेरिका तर्ा क्यािेर्बयन -6.9 6.8 2.4 2.6 

मध्यपूवष तर् मध्य एखशया -2.8 4.2 4.3 3.6 
   स्रोत: अन्तिाषटिय मदु्रा कोर्, जनविी २०२२ 

३. पर्छल्लो दईु वर्ष देखख कोर्िड-१९ मिामािीको प्रिाव िटिििेको सन्दिषमा टवश्वव्यापीरुपमा नै स्वास्थ्य िणनीर्तलाई प्रिावकािी 
बनाउाँदै लैजान जोड ददईएको छ। यस अवर्र्मा देखखएका ि आगामी ददनमा देखखनसक्ने कोर्िड-१९ का नयााँ नयााँ 
िेरियन्ििरूको कािण मानव स्वास्थ्य तर्ा आर्र्षक गर्तटवर्र्िरुमा पिेको जोखखमलाई सम्बोर्न गनष कोिोना र्बरुिको खोप ि 
उपचािमा टवश्वव्यापी पिुाँच आवश्यक छ। यसका लार्ग अन्तिाषटियस्तिमा खोपको उत्पादनमा वृटि ि टवतिण प्रणालीमा सरु्ाि 
गनुषपने आवश्यकता ििेको छ। अकोतफष  देशर्िरको आपूर्तष प्रणालीलाई चसु्त िाख्नपुने चनुौती पर्न त्यखत्तकै छ। िाल 
टवश्वव्यापीरुपमा देखखएको मदु्रास्फीर्तको दबाबलाई र्नयन्रण गनष प्राय: देशिरुले सङु्कचनकािी मौदद्रक नीर्त अवलम्बन गनष 
र्ालेका छन।् त्यसैगिी, स्वास्थ्य ि सामाखजक क्षेरमा सावषजर्नक खचष अर्िवृटि गने टवत्त नीर्त अवलम्बन गरिएको छ। 
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संघीय सिकािी खचष 
४. आर्र्षक वर्ष २०७८/७९ को परु्सम्म संघीय सिकािको कुल खचष रू.५ खबष ०६ अबष ७८ किोड पगेुको छ। यो िकम 

गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्मा िएको खचष रू. ४ खबष १५ अबष ७५ किोडको तलुनामा २१.९ प्रर्तशतले बढी िो। 
कुल खचष मध्ये चाल ुखचष (टवत्तीय िस्तान्तिण सटित) रू. ४ खबष ६ अबष ५० किोड, पुाँजीगत खचष रू. ५० अबष ८१ किोड 
ि टवत्तीय व्यवस्र्ा तफष  रू. ४९ अबष ४७ किोड ििेको छ। यस अवर्र्मा चाल ुखचष ि टवत्तीय व्यवस्र्ातफष को खचष क्रमश: 
१८.७ प्रर्तशत ि ११९.२ प्रर्तशतले बढेको छ िने पुाँजीगत खचष ०.०१ प्रर्तशतले घिेको छ।  

तार्लका (2): पर्छल्लो ५ वर्षको परु् मटिनासम्मको खचषको खस्र्र्त (रू. किोडमा) 

             स्रोतः अर्ष  मन्रालय/मिालेखा र्नयन्रक कायाषलय। 

५. चाल ुआर्र्षक वर्षको परु् मटिनासम्म कुल टवर्नयोखजत बजेिको ३१.०४ प्रर्तशत खचष िएको छ। यस अवर्र्मा असोज 
मटिनामा सवैिन्दा बढी खचषिाि (०.०८९) ििेको छ िने साउन मटिनामा सबैिन्दा कम खचषिाि (०.००६) ििेको छ। 
गत आर्र्षक वर्षको परु्सम्म टवर्नयोखजत बजेिको २८.१९ प्रर्तशत खचष िएको र्र्यो। 

६. यस अवर्र्मा चाल ुखचषतफष  टवर्नयोखजत बजेिको ३८.१६ प्रर्तशत, पुाँजीगत खचष १३.४४ प्रर्तशत ि टवत्तीय व्यवस्र्ा तफष  
२६.१२ प्रर्तशत खचष िएको छ। गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्मा चाल,ु पुाँजीगत ि टवत्तीय व्यवस्र्ातफष  क्रमशः ३६.०८ 
प्रर्तशत, १४.४० प्रर्तशत ि १३.०६ प्रर्तशत िकम खचष िएको र्र्यो। 

७. चाल ुआर्र्षक वर्षमा असोजमा मार बजेि पारित िनु,ु आयोजना कायाषन्वयन प्रािम्ि टढलो सरुु िनु,ु कोर्िड-१९ को प्रिाव 
घिेपर्न सिकािी खचष वृटि िनुे गिी सामान्य अवस्र्ा कायम िनु नसक्न,ु स्वास्थ्य जोखखमका कािण आयोजनामा कायषित 
कामदाििरु समयमै काममा फकष न नसक्न ुजस्ता कािणले यस अवर्र्मा पूाँजीगत खचष अपेक्षाकृत िनु सकेको छैन। फलस्वरुप, 
कुल खचषमा समेत सो को प्रिाव पिेको छ। 

तार्लका (3): चाल ुआर्र्षक वर्षको परु्सम्मको मार्सक खचष खस्र्र्त (रू. किोडमा) ि खचष िाि 

मटिना चाल ुखचष खचषिाि पुाँजीगत खचष खचषिाि 
टवत्तीय 
व्यवस्र्ा खचषिाि 

कुल संघीय 
खचष खचषिाि 

साउन 955.8 0.009 93.5 0.002 0.0 0.000 1049.3 0.006 

िदौ 4903.7 0.046 167.4 0.004 2873.2 0.152 7944.3 0.049 

असोज 12792.9 0.120 1228.1 0.032 437.9 0.023 14458.8 0.089 

कार्तषक 4698.5 0.044 590.3 0.016 12.8 0.001 5301.6 0.032 

मखङ्खसि 8382.1 0.079 761.1 0.020 806.3 0.043 9949.5 0.061 

परु् 8916.9 0.084 2240.6 0.059 817.3 0.043 11974.9 0.073 

जम्मा 40649.8 0.382 5081.0 0.134 4947.5 0.261 50678.3 0.310 

     स्रोत: मिालेखा र्नयन्रक कायाषलय।    
८. चाल ुआर्र्षक वर्षको परु्सम्मममा सावषजर्नक शाखन्त सिुक्षा शीर्षकमा सबैिन्दा बढी ि आर्र्षक मार्मला शीर्षकमा सबैिन्दा 

कम खचष िएको छ। परिमाणात्मकरुपमा िेदाष सामान्य सावषजर्नक सेवामा सबैिन्दा बढी ि मनोिञ्जन, संस्कृर्त तर्ा र्मष 
शीर्षकमा सबैिन्दा कम खचष िएको छ। यस अवर्र्को खचषको प्रवृखत्त िेदाष वाताविण संिक्षण ि आवास तर्ा सामदुाटयक 
सटुवर्ा शीर्षकमा िएको खचष तलुनात्मकरुपमा न्यून ििेको छ िने िक्षा ि खशक्षा शीर्षकमा िएको खचष तलुनात्मकरुपमा उच्च 
ििेको छ। 

खचष शीर्षक 
परु्सम्म वृटिदि 

२०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७७/७८ २०७८/७९ 

चाल ुखचष 33104.3 29657.6 3096५.१ 34235.6 40649.8 10.६ 18.7 

पुाँजीगत खचष 4839.22 5552.03 6३२०.४ 5081.69 508१.० -19.६ -0.01 

टवत्तीय व्यवस्र्ा 2021.97 2372.47 37६६.८ 2257.22 4947.५ -४०.१ 119.२ 

कुल संघीय खचष 39965.4 37582.1 4१०५२.३ 41574.5 ५०६७८.३ 1.३ 21.9 
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तार्लका (4): चाल ुआर्र्षक वर्षको परु्सम्मको कायषगत खचष खस्र्र्त (रू. किोडमा) 

कायषगत शीर्षक चाल ुखचष 
पूाँजीगत 
खचष 

टवत्तीय व्यवस्र्ा जम्मा खचष खचष प्रर्तशत 

सामान्य सावषजर्नक सेवा 12519.4 477.2 4185.4 17182.0 35.93 

िक्षा 2295.4 106.8 0.0 2402.1 45.66 

सावषजर्नक शाखन्त सिुक्षा 2722.4 341.9 0.0 3064.3 53.69 

आर्र्षक मार्मला 3564.5 3041.5 502.1 7108.0 16.46 

वाताविण संिक्षण 57.5 95.3 59.6 212.3 17.13 

आवास तर्ा सामदुाटयक सटुवर्ा 548.9 776.0 200.4 1525.3 19.06 

स्वास्थ्य 3877.5 234.6 0.0 4112.1 28.03 

मनोिञ्जन, संस्कृर्त तर्ा र्मष 201.8 3.9 0.0 205.6 30.98 

खशक्षा 8131.7 2.4 0.0 8134.1 45.65 

सामाखजक सिुक्षा 6731.0 1.5 0.0 6732.5 35.59 

जम्मा 40649.9 5081.0 4947.5 50678.3 31.04 

     स्रोत: मिालेखा र्नयन्रक कायाषलय। 

िाजस्व परिचालन 

९. आर्र्षक वर्ष २०७८/७९ को परु्सम्म संघीय सिकािको कुल िाजस्व रू.५ खबष ४२ अबष ५ किोड ििेको छ। यो िाजस्व 
गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को िाजस्वको तलुनामा २८.४ प्रर्तशतले बढी िो। कुल िाजस्वमा कि िाजस्व रू. ४ खबष 
९३ अबष ९९ किोड ि गैिकि िाजस्व रू. ४८ अबष ६ किोड ििेको छ। यस अवर्र्मा कुल िाजस्व ि अन्य प्रार्प्त सटित 
कुल प्रार्प्त रू. ५ खबष ७६ अबष २५ किोड ििेको छ। 

चािष (१) : पर्छल्लो ५ वर्षको परु् मटिनासम्मको िाजस्व संकलनको प्रवखृत्त (रू.किोडमा) ि वटृिदि (प्रर्तशतमा) 

 
                      स्रोतः अर्ष मन्रालय/मिालेखा र्नयन्रक कायाषलय। 

१०. चाल ुआर्र्षक वर्षको ६ मटिनामा संकर्लत कुल िाजस्वमा सबैिन्दा बढी अंश मूल्य अर्िवृटि किको २८.७ प्रर्तशत ििेको 
छ। गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को तलुनामा िन्साि मिशलु, अन्त:शलु्क ि गैिकि िाजस्वको अंश बढेको छ िने मूल्य 
अर्िवृटि कि, आयकि ि अन्य कि िाजस्वको अंश घिेको छ। कुल िाजस्वमा कि िाजस्वको अंश ९१.१ प्रर्तशत ििेको 
छ। 
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तार्लका (5) : पर्छल्लो ५ वर्षको परु् मटिनासम्मको िाजस्व संिचनाको खस्र्र्त (रू. किोडमा) 
आर्र्षक वर्ष िन्साि 

मिशलु 
मू.अ.कि अन्त:शलु्क आयकि अन्य कि कि िाजस्व गैिकि कुल िाजस्व 

2074/75 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 
2075/76 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 
2076/77 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 

2077/78 10005.9 12,523.6 6,192.8 9,914.8 16.4 # 38,653.4 3,570.2 42,223.6 

िाजस्वमा अंश 23.7 29.7 14.7 23.5 0.04 91.5 8.5 100.0 

2078/79 13,065.0 15,559.7 8,523.2 12,223.1 28.3 # 49,399.3 4,806.2 54,205.4 

िाजस्वमा अंश 24.1 28.7 15.7 22.5 0.1 91.1 8.9 100.0 

        स्रोत: अर्ष मन्रालय।        # आर्र्षक वर्ष २०७७/७८ देखख अन्य कि शीर्षक अन्तगषत खशक्षा सेवा शलु्क मार समावेश गरिएको छ। 

११. चाल ुआर्र्षक वर्षको परु्सम्म संकर्लत कुल िाजस्व मध्ये कि िाजस्व ि गैिकि िाजस्वको टिस्सा क्रमश: ९१.१ प्रर्तशत ि 
८.९ प्रर्तशत ििेको छ। गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्मा यस्तो अंश क्रमश: ९१.५ प्रर्तशत ि ८.५ प्रर्तशत ििेको 
र्र्यो। कुल िाजस्वमा मूल्य अर्िवृटि कि, आयकि, िन्साि मिशलु ि अन्त:शलु्कको टिस्सा क्रमश: २८.७ प्रर्तशत, २२.५ 
प्रर्तशत, २४.१ प्रर्तशत ि १५.७ प्रर्तशत ििेको छ। 

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

 
            स्रोत: अर्ष मन्रालय। 

१२. चाल ुआर्र्षक वर्षको परु्सम्ममा गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को तलुनामा िाजस्वका सवै शीर्षकिरुमा वृटि िएको छ। 
यद्यटप मूल्य अर्िवृटि कि अन्तगषतको उत्पादन, र्बक्री ि सेवा तर्ा आयकि अन्तगषतको ब्याजकि उपशीर्षकिरुमा िने िाजस्व 
घिेको छ। यस अवर्र्मा िन्साि मिशलु ३०.६ प्रर्तशत, मूल्य अर्िवृटि कि २४.२ प्रर्तशत, अन्त:शलु्क ३७.६ प्रर्तशत 
ि आयकि २३.३ प्रर्तशतले वृटि िएको छ। गैिकि िाजस्व ३४.६ प्रर्तशतले बढेको छ िने कि िाजस्व २७.८ प्रर्तशतले 
बढेको छ। अन्य प्रार्प्तमा पर्न वृटि िएको छ।  

१३. चाल ुआर्र्षक वर्षको परु्सम्मको शीर्षकगत लक्ष्यमा मूल्य अर्िवृटिकिमा िाजस्व लक्ष्य िन्दा बढी संकलन िएको छ िन े
अन्य शीर्षकको िाजस्व संकलन लक्ष्य िन्दा कमी िई समग्रमा िाजस्व संकलन लक्ष्यको ९६.८ प्रर्तशत संकलन िएको छ। 
यस अवर्र्मा मूल्य अर्िवृटि किको पैठािी ि अन्त:शलु्कको आन्तरिक उत्पादन उपशीर्षकिरुमा समेत िाजस्व संकलन 
लक्ष्यको तलुनामा उच्च ििेको छ। 
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तार्लका (6): िाजस्व लक्ष्य ि असलुीको टवविण (रू.किोडमा) 

िाजस्च शीर्षक 

आ.व. 
२०७८/७९ 
वाटर्षक लक्ष्य 

परु्सम्मको िाजस्व असलुी िाजस्व वृटिदि आ.व. 
२०७८/७९  
को परु्सम्मको 

लक्ष्य 

परु्सम्मको 
लक्ष्यको 

तलुनामा असूली 
(%) 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७८/७९ 

िन्साि मिशलु 27892.4 10005.9 13065.0 30.6 13345.8 97.9 

मूल्य अर्िवृटि कि 31636.1 12523.6 15559.7 24.2 15013.2 103.6 

उत्पादन, र्बक्री, सेवा 13667.3 5485.9 5345.4 -2.6 6120.6 87.3 

पैठािी 17968.8 7037.7 10214.3 45.1 8892.6 114.9 

अन्तःशलु्क 18216.8 6192.8 8523.2 37.6 8945.5 95.3 

आन्तरिक उत्पादन 11076.5 3784.0 5072.0 34.0 4895.5 103.6 

पैठािी 7140.3 2408.7 3451.1 43.3 4050.0 85.2 

आयकि 28950.0 9914.8 12223.1 23.3 13105.1 93.3 

आयकि 25550.4 8728.5 11077.4 26.9 11408.3 97.1 

ब्याज कि 3399.5 1186.3 1145.7 -3.4 1696.8 67.5 

खशक्षा सेवा शलु्क 101.0 16.4 28.3 72.5 50.2 56.4 

कि िाजस्व १०६७९६.2 38653.4 49399.3 27.8 50459.8 97.9 

गैि कि  11263.8 3570.2 4806.2 34.6 5515.0 87.1 

कुल िाजस्व 118060.0 42223.6 54205.4 28.4 55974.9 96.8 

अन्य प्रार्प्त 0.0 2782.8 3419.4 22.9 0.0 - 
जम्मा 118060.0 45006.4 57624.8 28.0 55974.9 102.9 

      स्रोत: अर्ष मन्रालय। 

१४. यस अवर्र्मा िन्साि र्बन्दमुा संकलन िएको कि िाजस्व गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को तलुनामा ४४.३ प्रर्तशतले बढेि 
रू. २ खबष ६७ अबष ३१ किोड पगेुको छ िने आन्तरिकतफष को कि िाजस्व (अन्य कि सटित) १२.६ प्रर्तशतले बढेि रू. 
२ खबष २६ अबष ६९ किोड ििेको छ। यस अवर्र्को संकर्लत कि िाजस्वमा आन्तरिकतफष  संकलन िएको कि िाजस्वको 
अंश ४५.९ प्रर्तशत ििेको छ। 

तार्लका (7) : चाल ुआर्र्षक वर्षको परु् मटिनासम्मको मार्सक िाजस्व परिचालन (रू. किोडमा)
िाजस्व शीर्षक साउन िदौ असोज कार्तषक मंर्सि परु् जम्मा 

िन्साि मिशलु 1814.2 2187.7 2403.6 2132.8 2355.4 2171.4 13065.0 

मूल्य अर्िवृटि कि 2597.5 2397.1 2548.2 2717.6 2700.4 2598.8 15559.7 

अन्तःशलु्क 1175.3 1401.2 1778.7 1479.1 1355.8 1333.0 8523.2 

आयकि 2029.2 1244.8 1316.6 1298.4 1067.7 5266.5 12223.1 

खशक्षा सेवा शलु्क 2.7 6.4 5.0 3.9 3.8 6.6 28.3 

कि िाजस्व जम्मा 7618.8 7237.2 8052.0 7631.9 7483.2 11376.3 49399.3 

गैि कि  1707.3 294.4 594.2 295.6 325.8 1588.8 4806.2 

कुल िाजस्व 9326.1 7531.6 8646.2 7927.4 7809.0 12965.1 54205.4 

अन्य प्रार्प्त 1,267.03 349.66 664.79 545.41 312.25 280.2467 3419.4 

कुल प्रार्प्त 10593.2 7881.3 9311.0 8472.9 8121.2 13245.4 57624.8 

         स्रोत: अर्ष मन्रालय। 

१५. चाल ुआर्र्षक वर्षको पटिलो ६ मटिनाको कुल िाजस्व परिचालनमा परु् मटिनामा मार संकलन िएको िाजस्वको अंश २३.९ 
प्रर्तशत ििेको छ। परु् मटिनामा कि िाजस्व २३.० प्रर्तशत संकलन िएको छ। आयकि परिचालन परु् ि िन्साि मिशलु 
तर्ा अन्त:शलु्क संकलन असोज मटिनामा उच्च ििेको छ िने मूल्य अर्िवृटि किको संकलन कार्तषक मटिनामा उच्च ििेको 
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छ। आयकि संकलन परु् मटिनामा उच्च ििेको छ। साउन ि परु् मटिनामा गैिकि िाजस्व परिचालन तलुनात्मक रुपमा 
उच्च ििेको छ। 

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

 

                स्रोत: अर्ष मन्रालय। 

संघीय िाजस्व 
१६. चाल ुआर्र्षक वर्षको ६ मटिनामा संघीय सिकािको िाजस्व परिचालन (बााँडफााँि अखघको िोयल्िी समेत) अखघल्लो आर्र्षक 

वर्षको सोिी अवर्र्को रू. ३ खबष ७३ अबष ३१ किोडको तलुनामा २८.६ प्रर्तशतले वृटि िई रू. ४ खबष ८० अबष १६ 
किोड ििेको छ। यस अवर्र्मा प्रदेश ि स्र्ानीय तिमा बााँडफााँि िनुे कि िाजस्व गत आर्र्षक वर्षको परु्सम्मको रू. ४८ 
अबष ९२ किोडको तलुनामा २६.५ प्रर्तशतले वृटि िई रू. ६१ अबष ९० किोड ििेको छ। 

किको दायिा टवस्ताि 
१७. 207८ परु्सम्म स्र्ायी लेखा नम्बि र्लने किदाताको कुल सङ्खख्या ४४ लाख 8८ िजाि 2 सय 6५ पगेुको छ। यस 

अवर्र्मा दताष िएका कुल किदातामध्ये व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बि र्लन ेकिदाता १७ लाख 22 िजाि 4 सय 63 
(३८.3 प्रर्तशत), व्यखक्तगत स्र्ायी लेखा नम्बि र्लने किदाता 2७ लाख 51 िजाि 9 सय 90 (६१.3 प्रर्तशत) ि किकट्टी 
गने र्नकायले र्लएको स्र्ायी लेखा नम्बि १3 िजाि 8 सय 12 (0.३ प्रर्तशत) पगेुको छ। यसैगिी मूल्य अर्िवृटि किमा 
दताष िएका किदाताको सङ्खख्या 3 लाख 9 िजाि ३९ ि अन्त:शलु्कमा दताष िनुे किदाताको सङ्खख्या १ लाख 14 िजाि 
9 सय 8 पगेुको छ।  

तार्लका (8): व्यखक्तगत तर्ा व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बि र्लएका  किदाताको टवविण 

दताषको प्रकाि 
२०७८ 

असािसम्म 

२०७७/७८ को 
परु्सम्ममा र्प 

२०७८/७९ को 
परु्सम्ममा र्प 

प्रर्तशत परिवतषन २०७८ परु्सम्म 

व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बि  (BPAN) 1580380 130219 142083 9.11 1722463 
व्यखक्तगत स्र्ायी लेखा नम्बि (PPAN) 2475753 261343 276237 5.70 2751990 
किकट्टी गने र्नकायले र्लएको स्र्ायी 
लेखा नम्बि (WPAN) 

9998 2068 3814 84.43 13812 

जम्मा स्र्ायी  लेखा  नम्बि # 4066131 393630 422134 7.24 4488265 

मू.अ.कि 290714 21258 18364 -13.61 309078 

अन्तः शलु्क 104182 11995 10726   -10.58 114908 

  स्रोत: आन्तरिक िाजस्व टविाग। 

 # स्र्ायी  लेखा  नम्बिको  दताष  खािेजीबाि  कायम  िएको  सङ्खख्या  मार  समावेश  गरिएको। 
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१८. चाल ुआर्र्षक वर्षको परु् मसान्तसम्म गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को तलुनामा स्र्ायी लेखा नम्बि र्लने किदाताको 
संङ्खख्या 7.24 प्रर्तशतले बढेको छ। त्यस्तै, मूल्य अर्िवृटि किमा दताष िनुे किदाताको सङ्खख्या 13.61 प्रर्तशतले घिेको 
छ िन ेअन्तशलु्कमा दताष िनुे किदाताको सङ्खख्या 10.58 प्रर्तशतले घिेको छ।  

१९. मार्सकरुपमा टवश्लरे्ण गदाष र्प स्र्ायी लेखा नम्बि र्लने किदाताको सङ्खख्या सवैिन्दा उच्च िाद्र मटिनामा ििेको छ िन े
कार्तषक मटिनामा यस्तो सङ्खख्या सबैिन्दा न्यून ििेको छ। 

तार्लका (9): चाल ुआर्र्षक वर्षको ६ मटिनामा र्प स्र्ायी लेखा नम्बि र्लने किदाताको मार्सक टवविण 

टवविण साउन िाद्र असोज कार्तषक मंर्सि परु् कुल जम्मा 
कुल स्र्ायी लेखा नम्बि  

(र्प िएको) 75796 84142 68320 54316 69736 69824 422134 

व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बि र्प 29252 33389 25767 16056 20129 17490 142083 

व्यखक्तगत स्र्ायी लेखा नम्बि र्प 46074 50197 42002 37772 48755 51437 276237 

किकट्टी गन ेर्नकायले र्लएका 
 स्र्ायी लेखा नम्बि र्प 

470 556 551 488 852 897 3814 

मूल्य अर्िवृटि किमा दताष र्प 4214 4112 2893 2143 2733 2269 18364 

अन्तशलु्कमा दताष र्प 3808 2102 1734 992 1113 977  10726 

      स्रोत: आन्तरिक िाजस्व टविाग।                                                                       नोिः  मार्सक तथ्याङ्क संशोर्र्त िएकोले फिक िनु सक्नछे । 

२०. चाल ुआर्र्षक वर्षको परु्सम्ममा संघीय सिकािको आय २९.३ प्रर्तशतले वृटि िई रू.५ खबष २८ अबष २४ किोड ििेको 
छ िने कुल संघीय संखचत कोर्मा प्रार्प्त (ऋणसटित) १६.९ प्रर्तशतले बढेको छ। यस अवर्र्मा संघीय सिकािको िाजस्व 
वचत रू.७३ अबष ६६ किोड ििेको छ िने बजेि वचत रू.२१ अबष ४५ किोड ििेको छ। यस अवर्र्मा सिकािले टे्रजिी 
र्बलतफष मार रू. ६ अबष बिाबको आन्तरिक ऋण परिचालन गिेको छ। यस अवर्र्मा संघीय सिकािले रू.४५ अबष २ किोड 
विाविको वैदेखशक ऋण तर्ा रू.१३ अबष ८८ किोड विाविको वैदेखशक अनदुान प्राप्त गिेको छ। 

तार्लका (10): पर्छल्लो ३ वर्षको परु्सम्मको सार्नस्रोत तर्ा खचषको अवस्र्ा (रू.किोडमा) 

टवविण 
परु्सम्म प्रर्तशत  परिवतषन 

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७8/७9 

संघीय िाजस्व # 34928.1 38367.4 37331.3 48015.9 9.8 -2.7 28.6 

अन्य प्रार्प्त    673.3 2648.9 2782.8 3419.4 293.4 5.1 22.9 

वैदेखशक अनदुान    708 1373 746.3 1388.3 93.9 -45.6 86.0 

कुल  संघीय आय  36309.3 42389.3 40860.4 52823.6 16.7 -3.6 29.3 

आन्तरिक ऋण परिचालन   0 0 5700 600.0 -  -  -89.5 

वैदेखशक ऋण  प्रार्प्त     2655 3244 3004.1 4502.0 22.2 -7.4 49.9 

कुल  संघीय प्रार्प्त  38964.3 45633.3 49564.5 57925.6 17.1 8.6 16.9 

कुल  संघीय खचष   37582.1 41052.3 41574.5 50678.3 9.2 1.3 21.9 

स्रोत  वचत(+)/न्यून (-)  1382.2 4581 7989.9 7247.3 231.4 74.4 -9.3 

संघीय चाल ुखचष   29657.6 30965.1 34235.6 40649.82 4.4 10.6 18.7 

िाजस्व  वचत (+)/न्यून (-)  5270.5 7402.3 3095.7 7366.1 40.4 -58.2 137.9 

वजेि  वचत (+)/न्यून (-)  -1272.8 1337 -714.1 2145.4 - - - 

    स्रोत अर्ष मन्रालय/मिालेखा  र्नयन्रक कायाषलय।                                      # बााँडफााँड अखघको िोयल्िीसटित
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अन्तिाषटिय टवकास सिायता प्रर्तविता  

२१. आर्र्षक वर्ष २०७८/७९ को परु् मटिनासम्म वैदेखशक सिायता प्रर्तविता गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को रू. १ खबष 
८७ अबष ४४ किोडको तलुनामा ४०.९ प्रर्तशतले संकुचन िई रू.१ खबष १० अबष ८५ किोड ििेको छ। उक्त 
प्रर्तबितामध्ये अनदुान सिायता रू.६ अबष ८५ किोड ि ऋण सिायता रू.१ खबष ४ अबष  ििेको छ।  

२२. मार्सकरुपमा टवश्लरे्ण गदाष २०७८ परु् मटिनामा सवैिन्दा बढी वैदेखशक सिायता प्रर्तबिता प्राप्त िएको छ िने कार्तषक 
मटिनामा कुनै पर्न प्रकािको सिायता प्रर्तबिता प्राप्त िएको छैन।  

 

तार्लका (11): पर्छल्लो २ वर्षको मार्सक वैदेखशक सिायता प्रर्तबिताको खस्र्र्त (रू. किोडमा) 

मटिना 
आर्र्षक वर्ष 2077/78 आर्र्षक वर्ष 2078/79 

अनदुान ऋण जम्मा अनदुान ऋण जम्मा 
साउन 93.5 5400.0 5493.5 39.5 196.8 236.3 

िदौ 542.0 2371.6 2913.6 541.7 3653.8 4195.6 

असोज 132.4 0.0 132.4 0.0 1162.3 1162.3 

कार्तषक 515.2 0.0 515.2 0.0 0.0 0.0 

मंर्सि 411.6 4144.7 4556.3 104.1 717.0 821.1 

परु् 117.9 5014.8 5132.7 0.0 4670.0 4670.0 

जम्मा 1812.5 16931.1 18743.6 685.3 10400.0 11085.2 

 स्रोत: अर्ष मन्रालय। 

२३. यस अवर्र्मा वैदेखशक सिायता प्रर्तवितामा अनदुान ि ऋणको अंश क्रमशः ६.२ प्रर्तशत ि ९३.८ प्रर्तशत ििेको छ। 
गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्मा यस्तो टिस्सा क्रमशः ९.७ प्रर्तशत ि ९०.३ प्रर्तशत ििेको र्र्यो।  

२४. कुल वैदेखशक सिायता प्रर्तवितामध्ये बजेि सिायता ४२.१ प्रर्तशत, स्वास्थ्य (कोर्िड-१९ को र्नयन्रण तर्ा उपचाि सटित) 
२३.१ प्रर्तशत, खशक्षा १४.३ प्रर्तशत, कृटर् १०.५ प्रर्तशत, ऊजाष ६.५ प्रर्तशत ि अन्यमा ३.६ प्रर्तशत ििेको छ। 

चािष (४): आर्र्षक वर्ष २०७८/७९ को परु्सम्मको वैदेखशक सिायता प्रर्तविताको संिचना (रू. किोडमा) 

 

            स्रोतः अर्ष मन्रालय। 
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सावषजर्नक ऋण ि वैदेखशक सिायता परिचालन  
 

२५. चाल ुआर्र्षको वर्ष २०७८/७९ को परु्सम्म कुल रु. ५८ अबष ९० किोड बिाबिको वैदेखशक सिायता परिचालन गरिएको 
छ। जसमध्ये रू. १३ अबष ८८ किोड विाविको वैदेखशक अनदुान ि रु. ४५ अबष २ किोड  विाविको वैदेखशक ऋण 
ििेको छ। गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्मा अनदुान रू. ७ अबष ४६ किोड ि ऋण रू. ३० अबष ४ किोड गिी जम्मा 
रू. ३७ अबष ५० किोड विाविको वैदेखशक सिायता प्राप्त िएको र्र्यो। 

२६. २०७८ परु्मसान्तसम्म सिकािको र्तनष बााँकी कुल ऋण दाटयत्व रु. 1७ खबष २६ अबष ३१ किोड पगेुको छ। यसमध्ये 
आन्तरिक ऋण रु. ७ खबष ७६ अबष ३२ किोड (४५.० प्रर्तशत) ि वैदेखशक ऋण ९ खबष ४८ अबष ९९ किोड (५५.० 
प्रर्तशत) ििेको छ। 

२७. यस अवर्र्को र्तनष बााँकी कुल आन्तरिक ऋण मध्ये टवकास ऋणपरको अंश ६६.२ प्रर्तशत ििेको छ िने टे्रजिी टवल ि 
अन्य (नागरिक वचतपर ि वैदेखशक िोजगाि बचतपर) को अंश क्रमश: ३३.१ प्रर्तशत, ०.७ प्रर्तशत ििेको छ। 

चािष(५): २०७७ परु्मसान्तसम्म र्तनष बााँकी सावषजर्नक ऋणको संिचना (रू. किोडमा) 

 
                स्रोत: अर्ष मन्रालय। 
 

२८. 207८ परु्सम्म आन्तरिक ऋण तफष  रू. २९ अबष सााँवा िकु्तानी ि रू. 1९ अबष ८१ किोड ब्याज िकु्तानी िएको छ। 
गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्मा आन्तरिक ऋणको सााँवा तफष  रू. ६ अबष ि ब्याजतफष  रू. १३ अबष ९६ किोड िकु्तानी 
गरिएको र्र्यो। त्यसैगिी, यस अवर्र्मा बाह्य ऋण तफष  रु.१२ अबष १० किोड सा ाँँवा िकु्तानी ि रू. ३ अबष ४२ किोड 
बिाबिको ब्याज (प्रर्तबिता शलु्क सटित) िकु्तानी िएको छ।  

  

वैदेखशक ऋण, 
९४८९८.८

अन्य, 0

टे्रजिी र्बल, 
२५६५९.२

टवकास ऋणपर, 
५१३९४.७

नागरिक वचतपर ि
वैदेखशक िोजगाि
वचतपर, ५७८.२

आन्तरिक ऋण, 
77632.0
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तार्लका (12): चाल ुआर्र्षक वर्षको परु्सम्मको मार्सक ऋण सेवा खचषको अवस्र्ा (रू. किोडमा) 

टवविण साउन िदौ असोज कार्तषक मंर्सि परु् जम्मा 

कुल ऋण सेवा खचष  289.4 3067.1 1073.0 924.5 670.1 410.0 6434.1 

आन्तरिक ऋण  137.7 2874.9 734.7 555.9 271.5 306.7 4881.5 

सावााँ 0.0 2700.0 200.0 0.0 0.0 0.0 2900.0 

ब्याज 137.7 174.9 534.7 555.9 271.5 306.7 1981.5 

वाह य ऋण  151.7 192.2 338.3 368.6 398.6 103.3 1552.6 

सावााँ 107.7 132.6 276.9 309.1 300.9 83.4 1210.6 

ब्याज (प्रर्तबिता शूल्क सटित) 43.9 59.5 61.4 59.5 97.7 19.9 342.0 

       स्रोत: सावषजर्नक ऋण व्यवस्र्ापन कायाषलय। 

 

टवत्तीय क्षरे  
२९. सर्मक्षा अवर्र्मा कुल गािषस्थ्य उत्पादनको अनपुातमा कुल र्नक्षेप ि कुल कजाष लगानीको अनपुात बढ्दै गएको छ। कुल 

लगानीमा र्नखष्क्रय कजाषको अनपुात िने घिेि १.३१ प्रर्तशत ििेको छ िने टवपन्न क्षेरतफष  प्रवाटित कजाष अनपुात बढ्दै 
८.२८ प्रर्तशत पगेुको छ।  

३०. २०७७ परु्सम्म 74९ स्र्ानीय तिमा वाखणज्य बैंकको शाखा सङ्खख्या पगेुकोमा 207८ परु्सम्म यस्तो सङ्खख्या 7५० पगेुको 
छ। त्यस्तै २०७७ परु्सम्म बैंक तर्ा टवत्तीय संस्र्ाको सङ्खख्या 1४४ ििेकोमा 2078 परु् मसान्तमा सो सङ्खख्या 1२९ 
कायम िएको छ। २०७७ परु् मसान्तसम्म बैंक तर्ा टवत्तीय संस्र्ाको शाखा सङ्खख्या १०,१८७ ििेकोमा 2078 परु् 
मसान्तमा यस्तो सङ्खख्या ११,२१५ पगेुको छ। 

 

तार्लका (13): परु्सम्मको टवत्तीय परिसूचकिरू 
 

टवत्तीय सूचकिरु 207६ 207७ 207८ 

कुल गािषस्थ्य उत्पादनको अनपुातमा 
कुल र्नके्षप 102.78 113.73 114.96 

कुल कजाष 91.36  97.21  109.71 

कुल कजाष लगानीको अनपुातमा 
र्नष्कृय कजाष 1.77 1.84 1.31 

टवपन्न के्षर कजाष 7.00 7.59 8.28 

टवत्तीय पिचुका परिसूचकिरू 

बैङ्क तर्ा टवत्तीय संस्र्ा (सङ्खख्यामा) 164 144 129 

बैङ्क तर्ा टवत्तीय संस्र्ाका शाखा सञ्जाल (सङ्खख्यामा) 9,394 10,187 11215 

वाखणज्य बैङ्कको उपखस्र्र्त िएका स्र्ानीय ति 
(सङ्खख्यामा) 

745 749 750 

कुल र्नके्षप खाता (सङ्खख्या लाखमा) 311.12 346.72 418.38 

कुल कजाष खाता (सङ्खख्या लाखमा) 14.98 16.02 18.01 

एटिएम (सङ्खख्यामा) 3,662 4,254 4417 

िारित औसत ब्याजदि 

र्नके्षप 6.79 5.00 6.37 

कजाष 11.94 9.09 9.44 

       स्रोतः नेपाल िाि बैंक। 
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बीमा क्षरे 

३१. चाल ुआर्र्षक वर्ष २०७८/७९ को परु् मटिनासम्म बीमा टप्रर्मयम संकलन अखघल्लो आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को तलुनामा 
१४.८ प्रर्तशतले वृटि िई रू.९० अबष १ किोड पगेुको छ। अखघल्लो आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्मा यस्तो िकम रू.७८ 
अबष ४० किोड ििेको र्र्यो। यस अवर्र्मा संकर्लत बीमा टप्रर्मयम मध्ये जीवन बीमा ि र्नखजषवन बीमा तफष को टिस्सा 
क्रमशः ७८.८ प्रर्तशत ि २१.२ प्रर्तशत ििेको छ। 

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

 
            स्रोत: बीमा सर्मर्त। 

 

३२. २०७८ परु् मसान्तसम्म ३१.९७ प्रर्तशत जनसङ्खख्यामा बीमा (म्यादद जीवन बीमालेख सटित) को पाँिचु पगेुको छ। यस 
अवर्र्मा वैदेखशक िोजगाि बीमालेख सटित बीमाको दायिामा आएको जनसङ्खख्या ३५.० प्रर्तशत पगेुको छ। २०७७ 
परु्मसान्तसम्म २४.८६ प्रर्तशत जनसङ्खख्यामा बीमाको पिुाँच पगेुको र्र्यो। 

३३. आर्र्षक वर्ष २०७७/७८ को तलुनामा चाल ुआर्र्षक वर्ष २०७८/७९ को साउन, िदौ ि कार्तषक मटिनामा बीमा टप्रर्मयम 
संकलन उच्च ििेको छ िने बााँकी तीन मटिनामा यस्तो संकलन न्यून ििेको छ। मार्सकरुपमा टवश्लरे्ण गदाष साउन मटिनामा 
बीमा टप्रर्मयम संकलन उच्च ििेको छ िने मंर्सि मटिनामा सवैिन्दा न्यून ििेको छ।  

पुाँजी बजाि  

३४. 207७ परु्मसान्तमा २२८६.६ टवन्दमुा ििेको नेप्से सूचकाङ्क २०७८ परु् मसान्तमा बढेि २८५७.८ टवन्द ुकायम िएको 
छ। पर्छल्लो दईु दशकको परु्मसान्तको नेप्से पुाँजीको प्रवृखत्त िेदाष २०७८ साउन मसान्तमा नेप्से सूचकाङ्क सबैिन्दा उच्च 
टवन्दमुा ििेको छ। २०७8 परु् मसान्तसम्म नेपाल स्िक एक्सेन्जमा सूचीकृत कम्पनीिरुको सङ्खख्या २२५ ििेको छ। 

३५. चाल ुआर्र्षक वर्षको साउन १ गते नेप्से सूचकाङ्क २९८०.६ र्बन्दमुा ििेकोमा २०७८ परु् मसान्तमा २८५७.८ र्बन्दमुा 
ििेको छ।  

श्रावण िदौ असोज कार्तषक मंर्सि पौर्
2076/77 १२९४.९ ८१४.९ १०३०.२ ३०२.५ ९९४.४ १६१४.१
2077/78 १५७५.० ९८०.० १४३१.० ९२४.० १२५०.० १६८०.०
2078/79 १९५३.० १५००.० १३३४.० १३०४.० १२३१.० १६७९.२

०.०

५००.०

१०००.०

१५००.०

२०००.०

२५००.०

2076/77 2077/78 2078/79
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३६. कोिोना मिामािीको प्रर्तकूल समयमा समेत नेप्से सूचकाङ्क क्रमश: बढ्दै गएको िुाँदा नेपालको पुाँजी बजाि सबल तर्ा 
सरु्ािोन्मूख िुाँदै संस्र्ागतबि िएको देखखन्छ। पुाँजी बजािमा लगानीकताषिरू आकटर्षत िनुे क्रम बढ्दै गएको कािणले नेप्से 
सूचकाङ्कमा सरु्ाि देखखएको िो। 

                         चािष (७) : पर्छल्लो २ दशकको परु्मसान्तको नेप्से सूचकाङ्क 

 

       स्रोतः नेपाल स्िक एक्सचेन्ज र्लर्मिेड। 

 

३७. वाटर्षक टवन्दगुत आर्ािमा २०७८ परु् मसान्तमा बजाि पुाँजीकिण अखघल्लो आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को तलुनामा ३१.१ 
प्रर्तशतले वृटि िई रू.४० खबष ३७ अबष १३ किोड पगेुको छ। २०७७ परु् मसान्तमा यस्तो िकम रू.३० खबष ७९ अबष 
९४ किोड ििेको र्र्यो।  

चािष (८): पर्छल्लो ५ वर्षको परु्मसान्तसम्मको बजाि पुाँजीकिणको खस्र्र्त (रू. अबषमा) 

 
             स्रोत: नेपाल िाि बैङ्क। 
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३८. 207८ परु् मटिनामा नेप्से सूचकाङ्कमा उल्लेखनीय सरु्ाि आएको छ। परु् १ गते नेप्से सूचकाङ्क २३७६.७ टवन्दमुा ििेकोमा 
परु् २८ गते २८५७.८ टवन्दमुा पगेुको छ।  

समग्र मूल्य खस्र्र्त 

३९. 207८ परु् मटिनामा वाटर्षक टवन्दगुत आर्ािमा उपिोक्ता मदु्रास्फीर्त ५.६५ प्रर्तशत ििेको छ। अखघल्लो वर्षको सोिी 
अवर्र्मा यस्तो मदु्रास्फीर्त ३.५६ प्रर्तशत ििेको र्र्यो। 207८ परु् मटिनामा खाद्य तर्ा पेय पदार्ष समूिको मदु्रास्फीर्त 
४.९२ प्रर्तशत ि गैिखाद्य तर्ा सेवा समूिको वाटर्षक औसत मदु्रास्फीर्त ६.२३ प्रर्तशत ििेको छ।  

 

चािष (9): वाटर्षक टवन्दगुत आर्ािमा पर्छल्लो ५ आर्र्षक वर्षको परु् मटिनाको उपिोक्ता मदु्रास्फीर्तको प्रवखृत्त 

 
            स्रोतः नेपाल िाि बैंक। 

४०. चाल ुआर्र्षक वर्षको ६ मटिनाको औसत उपिोक्ता मदु्रास्फीर्त 5.03 प्रर्तशत ििेको छ। गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्मा 
यस्तो मदु्रास्फीर्त 3.72 प्रर्तशत ििेको र्र्यो। पर्छल्लो ५ वर्षको उपिोक्ता मदु्रास्फीर्तको प्रवृखत्त िेदाष आर्र्षक वर्ष २०७४/७५ 
को ६ मटिनाको औसत उपिोक्ता मदु्रास्फीर्त सबैिन्दा न्यून ३.४६ प्रर्तशत ििेको र्र्यो िने आर्र्षक वर्ष 2076/77 को 
सोिी अवर्र्को औसत उपिोक्ता मदु्रास्फीर्त सबैिन्दा उच्च ििेको र्र्यो। २०७८ परु् मटिनामा घ्यू तर्ा तेल, यातायात, 
मददिाजन्य पेय पदार्ष, सूतीजन्य वस्त ुलगायतका वस्तिुरुको मूल्य वृटि उच्च ििेको छ। 

तार्लका (१4) : ५ वर्षको पटिलो ६ मटिनाको उपिोक्ता मदु्रास्फीर्तको खस्र्र्त 

मटिना २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

साउन 2.28 4.19 6.95 3.49 4.35 

िदौ 3.39 3.87 6.16 4.52 3.49 

असोज 3.10 4.68 6.21 3.79 4.24 

कार्तषक 3.85 4.15 5.76 4.05 5.32 

मंर्सि 4.16 3.71 6.55 2.93 7.11 

परु् 4.00 4.58 6.82 3.56 5.65 

औसत मदु्रास्फीर्त 3.46 4.20 6.41 3.72 5.03 

 स्रोत: नेपाल िाि बैंङ्क। 
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र्ोक मदु्रास्फीर्त ि तलब तर्ा ज्यालादि सूचकाङ्क 
४१. २०७८ परु्मा वाटर्षक टवन्दगुत आर्ािमा र्ोक मदु्रास्फीर्त ८.०८ प्रर्तशत ििेको छ। २०७७ परु्मा यस्तो मदु्रास्फीर्त 

६.१८ प्रर्तशत ििेको र्र्यो। 

४२. २०७८ परु्मा वाटर्षक टवन्दगुत तलब तर्ा ज्यालादि सूचकाङ्क ५.७७ प्रर्तशतले बढेको छ।  २०७७ परु्मा यस्तो 
सूचकाङ्क १.७२ प्रर्तशतले बढेको र्र्यो। 

बाह्य क्षरे 

वस्त ुर्नकासी  
४३. आर्र्षक वर्ष २०७८/७९ को परु् मटिनासम्म कुल वस्त ु र्नकासी गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को तलुनामा 95.5 

प्रर्तशतले वृटि िई रू.118 अबष ८5 किोड पगेुको छ। गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्मा कुल वस्त ुर्नकासी रू.60 अबष 
80 किोड ििेको र्र्यो। 

४४. चाल ुआर्र्षक वर्षको पटिलो छ मटिनामा गन्तव्यका आर्ािमा िाित ि अन्य देशतफष को वस्त ु र्नकासी क्रमश: 121.8 
प्रर्तशत ि 30.2 प्रर्तशतले बढेको छ िने चीनतफष को र्नकासी 10.2 प्रर्तशतले घिेको छ। गत आर्र्षक वर्षको सोिी 
अवर्र्मा िाित ि अन्य देशतफष को वस्त ुर्नकासी क्रमश: 8.४ प्रर्तशत ि ४.० प्रर्तशतले वृटि िएको र्र्यो िने चीनतफष को 
र्नकासी 5०.० प्रर्तशतले घिेको र्र्यो।  

४५.  चाल ुआर्र्षक वर्षको छ मटिनामा िाित, चीन ि अन्य देश तफष को वस्त ु र्नकासीको अंश क्रमशः 81.2 प्रर्तशत, 0.4 
प्रर्तशत ि 1८.4 प्रर्तशत ििेको छ। गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्मा यस्तो अंश क्रमशः 7१.६ प्रर्तशत, 0.८ प्रर्तशत 
ि 2७.6 प्रर्तशत ििेको र्र्यो।  

तार्लका (१5): परु् मटिनासम्म र्नकासी िएका प्रमखु १० वस्तिुरू  (रू.किोडमा) 
र्नकासी  वस्तिुरु 2077/78 र्नकासीको अंश 2078/79 र्नकासीको अंश प्रर्तशत परिवतषन 

ििमासको तेल प्रशोर्र्त 1703.33 28.0 3427 28.8 101.2 
प्रशोर्र्त पाम तेल 0.04 0.0 3197.56 26.9   
सेन्र्ेटिक यानष 386.12 6.4 575.02 4.8 48.9 
उनी गलैंचा कापेि 352.84 5.8 442.06 3.7 25.3 
तयािी कपडा 289.67 4.8 375.92 3.2 29.8 
जिुका बरु्नएका कपडा 191.79 3.2 327.06 2.8 70.5 
जमोठ कपडा 217.14 3.6 263.52 2.2 21.4 
फलफुलको जसु 164.89 2.7 258.26 2.2 56.6 
सयुषमखुखको प्रशोर्र्त तेल 38.92 0.6 241.48 2.0 520.5 
अलैची 381.76 6.3 228.72 1.9 -40.1 
अन्य  2353.42 38.7 2548.37 21.4 8.3 
कुल र्नकासी 6079.92 100.0 11885 100.0 95.5 

    स्रोत: िन्साि टविाग। 

४६. वस्तगुत आर्ािमा प्रशोर्र्त ििमासको तेल, प्रशोर्र्त सयुषमखुी तेल, जिुका बरु्नएका कपडा, सेन्रे्टिक यानष, उनी गलैचा 
कापेि, जमोठ कपडा, तयािी कपडा, फलफुलको जसु लगायतका वस्तकुो र्नकासी बढेको छ िने अलैची, खचया, जस्तापाता, 
ताि लगायतका वस्तकुो र्नकासी घिेको छ। 

४७. यस अवर्र्को कुल वस्त ुर्नकासी मध्ये प्रशोर्र्त ििमासको तेलको अंश २८.8 प्रर्तशत ििेको छ। यस अवर्र्मा र्नकासी 
िएका प्रमखु १० वस्तिुरुको कुल र्नकासीमा अंश 78.6 प्रर्तशत ििेको छ। चाल ुआर्र्षक वर्षमा र्नकासी िएका प्रमखु 
१० वस्तिुरुको गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को र्नकासीमा 61.3 प्रर्तशत अंश ििेको र्र्यो।  
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वस्त ुपैठािी 
४८. चाल ुआर्र्षक वर्ष २०७८/७९ को परु् मटिनासम्म कुल वस्त ुपैठािी गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को ६ खबष 61 अबष 

24.5 किोडको तलुनामा 51.1 प्रर्तशतले वृटि िई रू.९ खबष 99 अबष 34 किोड ििेको छ। 

तार्लका (१6):  परु् मटिनासम्म  पैठािी  िएका  प्रमखु १०  वस्तिुरू (रू.किोडमा) 
पैठािी िएका  वस्तिुरु 2077/78 पैठािीको अंश 2078/79 पैठािीको अंश प्रर्तशत परिवतषन 

र्डजेल 3293.69 5.0 6147.38 6.2 86.6 
ििमासको तेल कच्चा 1767.01 2.7 3654.04 3.7 106.8 
पेट्रोल 1296.42 2.0 2927.25 2.9 125.8 
एल टप ग्यास 1403.61 2.1 2923.08 2.9 108.3 
कच्चा पाम तेल 269.82 0.4 2749.18 2.8 918.9 
एम.एस.टवलेि 2982.66 4.5 2644.1 2.6 -11.4 
मोवाइल िेर्लफोन 2063.03 3.1 2562.93 2.6 24.2 
सनु 1221.36 1.8 2325.91 2.3 90.4 
भ्याक्सीन - मानव उपचािका) 108.81 0.2 2046.64 2.0 1780.9 
एच.आि.र्सि 1237.87 1.9 2010.59 2.0 62.4 
अन्य  50480.26 76.3 69942.79 70.0 38.6 
कुल पैठािी 66124.54 100.0 99933.89 100.0 51.1 

       स्रोत: िन्साि टविाग। 

४९. गन्तव्यका आर्ािमा चाल ुआर्र्षक वर्षको छ मटिनामा िएको कुल पैठािीमध्ये िाित, चीन ि अन्य देशिरूबाि िएको पैठािीको 
अंश क्रमशः 60.४ प्रर्तशत, 14.६ प्रर्तशत ि 25 प्रर्तशत ििेको छ। अखघल्लो आर्र्षक वर्षमा िाितबाि िएको पैठािी 
३.५ प्रर्तशतले बढेको र्र्यो िने चीन ि अन्यदेशबाि िएको पैठािी क्रमशः 1८.५ प्रर्तशत ि १७.४ प्रर्तशतले घिेको 
र्र्यो।  

५०. वस्तगुत आर्ािमा पैंठािी िएका मखु्य १० वस्तिुरु मध्ये भ्याखक्सन, कच्चा पाम तेल, पेट्रोल, र्डजेल, तयािी कपडा, 
एल.पी.ग्यास, कच्चा ििमासको तेल, सनु, एच.आि.र्सि, मोबाईल िेर्लफोन लगायतका वस्तकुो पैठािी बढेको छ िने एम.एस. 
टवलेिको पैठािी घिेको छ। 

५१. यस अवर्र्को कुल पैंठािीमा प्रमखु 10 वस्तिुरु मध्येको र्डजेलको अंश सबैिन्दा बढी 6.2 प्रर्तशत ििेको छ िने भ्याक्सीन 
(मानव स्वास्थ्य) ि एच.आि. र्सिको अंश सबैिन्दा कम 2.0 प्रर्तशत ििेको छ । यस अवर्र्मा पैठािी िएका प्रमखु १० 
वस्तिुरुको अंश कुल पैठािीमा 30 प्रर्तशत ििेको छ।गत आर्र्षक वर्षमा यस्तो अंश 23.7 प्रर्तशत ििेको र्र्यो ।  

व्यापाि सन्तलुन 
५२. चाल ुआर्र्षक वर्षको पटिलो ६ मटिनामा वस्त ुव्यापाि घािा 46.6 प्रर्तशतले वृटि िई रू. 8 खबष 80 अबष 49 किोड 

ििेको छ । गत आर्र्षक वर्षमा यस्तो घािा ५.८ प्रर्तशतले संकुचन िई रू. ६ खबष ४5 किोड ििेको र्र्यो। पैठािी ि 
र्नकासीको अनपुात उच्च ििेको कािण वस्त ुर्नकासीमा उच्च वृटि िए पर्न वस्त ुव्यापाि घािा फिाटकलो िुाँदै गएको छ। 
आर्र्षक वर्ष २०78/७9 को सरुूदेखख नै वस्त ुपैठािी उच्च रुपमा वढेको िुाँदा सोको प्रिाव व्यापाि सन्तलुनमा पिेको छ। 
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चािष (१0): पर्छल्लो ५ आर्र्षक वर्षको परु् मटिनासम्मको वस्त ुव्यापाि घािाको खस्र्र्त             

 
                स्रोतः िन्साि टविाग। 

५३. चाल ुआर्र्षक वर्षको पटिलो ६ मटिनामा िाितसाँगको व्यापाि घािा 28.३ प्रर्तशतले वढेको छ िने चीन ि अन्य देशसाँगको 
व्यापाि घािा क्रमश: 51.8 प्रर्तशत ि १08.6 प्रर्तशतले बढेको छ।अखघल्लो आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्मा िाितसाँगको 
व्यापाि घािा ३.० प्रर्तशतले वढेको र्र्यो िने चीन ि अन्य देशसाँगको व्यापाि घािा क्रमश: १८.३ प्रर्तशत ि १९.९ 
प्रर्तशतले घिेको र्र्यो।पर्छल्लो समयमा चीन ि अन्य देशतफष को र्नकासी कमजोि बन्दै गएको कािण व्यापाि घािा र्प 
फिाटकलो बन्दै गएको छ। 

तार्लका (१1): परु् मटिनासम्मको कुल वस्त ुव्यापािमा र्नकासी ि पैठािीको अंश (प्रर्तशतमा) 

 
             स्रोतः िन्साि टविाग। 

५४. यस अवर्र्को कुल वस्त ुव्यापािमा र्नयाषत ि आयातको अंश क्रमशः 10.6 प्रर्तशत ि 89.4 प्रर्तशत ििेको छ। अखघल्लो 
आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्मा यस्तो अंश क्रमश 8.42 प्रर्तशत ि 9१.5८ प्रर्तशत ििेको र्र्यो। 

५५. यस अवर्र्को कुल वस्त ु र्नकासी मध्ये मध्यवती उपिोग्य वस्तकुो  अंश ४7.8 प्रर्तशत, अखन्तम उपिोग्य वस्त ु52.२ 
प्रर्तशत, पुाँखजगत बस्तिुरुको अनपुात 0.02 प्रर्तशत ििेको छ। यसबाि र्नकासी िनु ेवस्तिुरूमा प्रार्र्मक वस्तिुरुको टिस्सा 
उच्च ि पुाँजीगत वस्तकुो टिस्सा अत्यन्त न्यून ििेको देखखन्छ। यसैगिी सोिी अवर्र्मा वृित आर्र्षक वगीकिण अनसुाि 
पैठािीको संिचनामा मध्यवर्तष उपिोग्य वस्तिुरुको अंश 53.7 प्रर्तशत, पुाँखजगत वस्तिुरुको अंश 10.9 प्रर्तशत ि अखन्तम 
उपिोग्य वस्तिुरुको अंश 35.4 प्रर्तशत ििेको छ। 

 

 

 

 

51,355

67,853 63,741 60,045

88,049

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000

100,000

2074-09 2075-09 2076-09 2077-09 2078-09

रु.
क
िोड

मा

6.91 5.9 7.62 8.42 10.6

93.09 94.1 92.38 91.58 89.4

2074-09 2075-09 2076-09 2077-09 2078-09

र्नकासीको अंश पैठािीको अंश



18 

 

तार्लका (१7): परु् मटिनासम्मको वस्त ुर्नकासी ि पैठािीको संिचना (प्रर्तशतमा) 

टवविण 
र्नकासी पैठािी 

2077/78 2078/79 2077/78 2078/79 
मध्यवर्तष उपिोगका वस्तिुरु 31.9 47.8 52.6 53.7 

पुाँजीगत वस्तिुरु 0.6 0.02 12.0 10.9 

अखन्तम उपिोगका वस्तिुरु 67.5 52.2 35.4 35.4 

  स्रोत: नेपाल िाि बैंङ्क । 
सेवा व्यापाि 
५६. आर्र्षक वर्ष २०७8/७9 को परु्सम्म कुल सेवा आय गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को रू.38 अबष 2 किोडको तलुनामा 

32.9 प्रर्तशतले वृटि िई रू.50 अबष 5४ किोड ििेको छ। सारै्, यस अवर्र्मा सेवा खचषमा 45.3 प्रर्तशतले वढेि 
रू.9६ अबष 71 किोड ििेको छ।  

५७. आर्र्षक वर्ष 2078/79 परु्सम्म खदु सेवा आय रू.46 अबष 1७ किोडले घािामा ििेको छ। अखघल्लो वर्षको सोिी 
अवर्र्मा यस्तो आय रू.28 अबष 52 किोडले घािामा ििेको र्र्यो।  

टवप्ररे्ण आप्रवाि  

५८. आर्र्षक वर्ष २०७8/७9 को परु्सम्म टवप्ररे्ण आप्रवाि गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को रू. ४ खबष ९५ अबष 47 किोड 
तलुनामा 5.5 प्रर्तशतले कमी िई रु. ४ खबष 68 अबष 4५ किोड पगेुको छ। अखघल्लो आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्मा 
टवप्ररे्ण आप्रवाि 11.1 प्रर्तशतले बढेको र्र्यो। 

५९. आर्र्षक वर्ष २०७8/७9 को पटिलो ६ मटिनामा वैदेखशक िोजगािीका लार्ग नयााँ श्रम स्वीकृर्त र्लने नेपालीको सङ्खख्या 
उल्लेख्य वृटि िई १ लाख 67 िजाि 5 सय 13 ििेको छ। गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्मा यस्तो सङ्खख्या 30 िजाि 
8 सय 37 ििेको र्र्यो। 

६०. यस अवर्र्मा वैदेखशक िोजगािीको लार्ग पनु:श्रम स्वीकृर्त र्लने नेपालीको सङ्खख्या गत वर्षको तलुनामा 298.1 प्रर्तशतले 
वढेि १ लाख 30 िजाि 2 सय 12 ििेको छ। गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्मा यस्तो सङ्खख्या 75.5 प्रर्तशतले घिेि 
३२ िजाि 7 सय 6 ििेको र्र्यो। 

चाल ुखाता एवं शोर्नान्ति खस्र्र्त 

६१. आर्र्षक वर्ष २०७८/७९ को परु् मटिनासम्म शोर्नान्ति खस्र्र्त रू.2 खबष 41 अबष 23 किोडले घािामा ििेको छ। 
अखघल्लो आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्मा शोर्नान्ति खस्र्र्त रू. १ खबष 24 अबष 92 किोडले बचतमा ििेको र्र्यो। त्यसैगिी 
यस अवर्र्मा चाल ुखाता रू.3 खबष 54 अबष 7 किोडले घािामा ििेको छ। अखघल्लो आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्मा चाल ु
खाता रू.51 अबष 68 किोडले घािामा ििेको र्र्यो। 

टवदेशी  टवर्नमय सखिर्त 
६२. 20७7 परु् मसान्तमा रू.1४ खबष ९३ अबष ७५ किोड ििेको टवदेशी टवर्नमय सखिर्त 2078 परु् मसान्तमा रू.१1 खबष 

6५ अबष 80 पगेुको छ।खासगिी टवप्ररे्ण आप्रवािमा आएको कमी ि वस्त ु पैंठािीमा उच्च वृटि िएको कािण टवदेशी 
टवर्नमय सखिर्तमा संकुचन आएको िो । 

६३. आर्र्षक वर्ष २०७8/७9 को परु्सम्मको आयातलाई आर्ाि मान्दा टवदेशी टवर्नमय सखिर्तले करिब 7.2 मटिनाको वस्त ु
आयात ि करिब 6.6 मटिनाको वस्त ुतर्ा सेवाको आयात र्ान्न सक्ने देखखन्छ। 
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टवर्नमय दि 

६४. २०७8 असाि मसान्तको तलुनामा २०७8 परु् मसान्तमा अमेरिकी डलिसाँग नेपाली रूपैयााँ 0.94 प्रर्तशतले अर्र्मूल्यन िई 
अमेरिकी डलि एकको खरिद टवर्नमय दि रू.११7.९२ कायम िएको छ। २०७8 असाि मसान्तमा यस्तो टवर्नमय दि 
रू.119.04 ििेको र्र्यो। 

वैदेखशक लगानी  
६५. २०७८ परु् मटिनासम्म टवदेशी लगानीका लार्ग दताष िएका उद्योगको सङ्खख्या (उद्योग टविागमा दताष िएका) 5366 पगेुको 

छ। जसमध्ये ठूला उद्योग  319, मझौला उद्योग 566 ि वााँकी 4481 साना उद्योग ििेका छन।् चाल ुआर्र्षक वर्षको 
पटिलो ६ मटिनामा टवदेशी लगानीका 129 उद्योग दताष िएका छन।् अखघल्लो आर्र्षक वर्षको शरुुदेखख परु् मसान्तसम्म ६ 
मटिनाको अवर्र्मा यस्ता उद्योगको सङ्खख्यामा १८.0 प्रर्तशतले कमी आई १२३ कायम ििेको र्र्यो। उद्योगमा कुल स्वीकृत 
टवदेशी लगानी प्रर्तबिता गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को तलुनामा 30.2 प्रर्तशतले वृटि िई रू.30 अबष 56 किोड 
पगेुको छ।   

तार्लका (18):  परु्सम्मको स्वीकृत टवदेशी लगानी ि उद्योग दताष सङ्खख्या 

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

2078/79 3056.22 30.2 129 4.9 

          स्रोतः उद्योग टविाग। 

 

६६.  2078 परु् मसान्तसम्म लगानी बोडष नेपाल माफष त रु. 107 अबष 86 किोड ि उद्योग टविाग माफष त रु.३० अबष 56 
किोड 22 लाख बैदेखशक लगानीको प्रर्तविता प्राप्त िएको छ। 

६७. चाल ुआर्र्षक वर्षको पटिलो ६ मटिनामा प्रत्यक्ष वैदेखशक लगानी आप्रवाि गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को तलुनामा 48.1 
प्रर्तशतले वृटि िई रु.11 अबष 34 किोड ििेको छ। गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्मा यस्तो लगानी 37.2 प्रर्तशतले 
घिेि रू. ७ अबष ६६ किोड  ििेको र्र्यो। 

तार्लका (१9): चाल ुआर्र्षक वर्षको बाह्य क्षरेका परिसूचकिरुको परु्सम्मको मार्सक टवविण (रू. किोडमा) 
बाह्य क्षरेका चििरु साउन िाद्र असोज कार्तषक मंर्सि परु् जम्मा 

र्नकासी 2076.5 2327.५ 2101.3 1707.२ 2079.6 1593.0 11885.1 
पैठािी 15073.2 16378.5 16400.6 17177.1 18811.4 16093.4 99934.27 
व्यापाि घािा 12996.7 14051.1 14299.3 15470 16731.8 14500.4 88049.17 
टवप्ररे्ण आप्रवाि 7595.97 7941.५ 8394.८ 7309.४ 7616.७ 7987.1 46845.35 
चाल ुखाता सन्तलुन 2541.3 65.3 829.7 -1390.5 -4177.7 -2821.6 -4953.5 
शोर्ानान्ति खस्र्र्त -3874.5 -4466.3 727.3 -7424.० -4463.3 -4622.2 -24123.04 
थपटवदेशी टवर्नमय सखिर्त # -4520.7 -4686.4 1236.7 -7447.5 -3081.3 -4823.6 116579.82 

पयषिक आगमन (सङ्खख्यामा) 5917 9898 23284 26135 23550 16975 105759 
       स्रोत: नेपाल िाि बैङ्क/िन्साि टविाग। 

#२०७८ असाि मसान्तको रू. १३९९ अबष ३ किोडलाई समावेश गिीएकोले २०७८ परु् मसान्तसम्म यस्तो सखिर्त रू. ११६५ अबष ८० किोड पगेुको िो। चाल ुआर्र्षक वर्षको 
पटिलो ६ मटिनामा मार टवदेशी टवर्नमय सखिर्त रू.२३३ अबष २३ किोडले संकुचन िएको छ। 
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६८. चाल ुआर्र्षक वर्षको पटिलो ६ मटिनामा (अगष्ट २०२1 देखख जनविी २०२2 सम्म) नेपाल र्िर्रने पयषिकको सङ्खख्या गत 
आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को 17 िजाि ९ सय 48 को तलुनामा उल्लेख्य वृटि िई १ लाख ५ िजाि ७ सय 59 ििेको 
छ। सन ्२०२१ को पटिलो मटिना (जनविी) मा मार नेपाल आउने पयषिकको सङ्खख्या 16975 ििेको छ।सन ्२०20 
मा नेपाल र्िर्रने पयषिकको सङ्खख्यामा 34.८ प्रर्तशतले संकुचन िई 1 लाख 49 िजाि ८ सय 49 मा झिेको र्र्यो। 
कोिोना मिामािीको कािण २०२० को माचषदेखख नै नेपाल आउने पयषिकको सङ्खख्यामा उच्च दिले संकुचन आएको र्र्यो।  

कम्पनी दताष 

६९. चाल ुआर्र्षक वर्षको ६ मटिनामा र्प कम्पनी दताष सङ्खख्या गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को १४ िजाि 7 सय 21 को 
तलुनामा र्प कम्पनी दताष 15 प्रर्तशतले वृटि िई १6 िजाि 9 सय 39 पगेुको छ। कोिोना मिामािीको समयमा समेत 
कम्पनी दताष सङ्खख्यामा टवस्ताि िनुलेु व्यवसाय सिालन क्रमश: सिज बन्दै गएको ि व्यवसायीिरुको आत्मटवश्वास बढ्दै 
गएको देखखन्छ। 

चािष (१2) : र्प कम्पनी दताषको मार्सक टवविण (सङ्खख्यामा) 

 

 स्रोत: कम्पनी िखजिािको कायाषलय/अर्ष बलेुटिन। 

७०. कम्पनी दताषको मार्सक प्रवृखत्त िेदाष आर्र्षक वर्ष २०७7/७8 को पटिलो ६ मटिनाको तलुनामा चाल ुआर्र्षक वर्षको साउन 
ि िाद्र मटिनामा कम्पनी दताषको सङ्खख्या उच्च दिले बढेको छ िने परु्मा घिेको छ। 
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