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अर्थ बलेुटिन 

वर्थ 3 अंक ९                                                          चैत, २०७८ 

 

 

प्रकाशन तर्ा सम्पादन 
 

आर्र्थक नीर्त टवश्लरे्ण महाशाखा 
र्संहदरवार, काठमाडौं 

सम्पादकीय 
• आर्र्थक वर्थ 2078/79 को  चैतसम्म 
राजस्व पररचालन 15.4 प्रर्तशतले वृटि 
भएको छ। संघीय सरकारी खचथ 15.1 
प्रर्तशतले वृटि भएको भए तापर्न प ूँजीगत 
खचथमा सधुार हनु सकेको छैन।वैदेशशक 
सहायता प्रर्तविता गत आर्र्थक वर्थको 
तलुनामा न्य न रहेको छ।  

• वैदेशशक व्यापारमा भारतसूँग हनुे व्यापारको 
टहस्सा बढेको छ। कुल वस्त ु र्नयाथत र 
आयात दवैु वृटि भएको छ। र्नयाथतमा 
उल्लेख्य वृटि भएको भएता पर्न आयात 
व्यापारको आकार ठ लो भएको कारण 
व्यापार घािा बढेको छ। कुल व्यापारमा 
आयातको अंश 90 प्रर्तशत मार्र् रहेको 
छ। 

• व्यशिगत तर्ा व्यावसाटयक स्र्ायी लेखा 
नम्बर र्लने करदाताको सङ्खख्या बढेसूँगै 
करको दायरा टवस्तार भएको छ। कम्पनी 
दताथ संख्यामा वृटि भएको छ।   

• वाटर्थक टवन्दगुत उपभोिा मदु्राशस्फर्त बढेको 
छ। 

• वैदेशशक रोजगारमा जाने कामदारको संख्या 
गत वर्थको तलुनामा उल्लेख्य वृटि भएको 
छ भन े टवप्ररे्ण आप्रवाहमा केही कमी 
आएको छ। पयथिन आगमनमा वृटि भएको 
छ । चाल ुखाता र शोधनान्तर शस्र्र्त दवैु 
घािामा छन।् फलस्वरुप टवदेशी मदु्रा 
सशिर्त समेत घिेको छ। समग्रमा 
अर्थतन्रका बाह्य के्षरका पररस चकहरुमा 
परेको चाप कायमै छ। 

मलुकुको वतथमान आर्र्थक पररदृष्य 

संघीय सरकारी खचथ 
1. आर्र्थक वर्थ २०७८/७९ को चैत मटहनासम्म संघीय सरकारको कुल खचथ गत आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्धको कुल खचथ रु. 6 खबथ 90 अबथ 28 करोडको तलुनामा 15.1 प्रर्तशतले वृटि भई रु. 7 खबथ 
94 अबथ 35 करोड पगुेको छ। कुल खचथ मध्ये चाल ुखचथ रु. 6 खबथ 25 अबथ 59 करोड, प ूँजीगत 
खचथ रु. १ खबथ 3 अबथ 79 करोड र टवत्तीय व्यवस्र्ा तफथ  रु. 64 अबथ 96 करोड रहेको छ। यस 
अवर्धको चाल ुखचथमा 18.7 प्रर्तशतले वृटि भएको छ भने प ूँजीगत खचथमा सीमान्त दरले कमी आएको 
छ। टवत्तीय व्यवस्र्ा तफथ को खचथमा 12.8 प्रर्तशतले वृटि भएको छ। 
     तार्लका (क): पर्छल्लो ५ वर्थको चैत मटहनासम्मको खचथको शस्र्र्त (रु. करोडमा) 

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

चाल ु 52054.29 46609.13 49543.06 52696.80 62,558.89 

प ूँजीगत 11910.05 10948.79 10559.20 10572.68 10,379.11 

टवत्तीय व्यवस्र्ा 4354.77 4644.22 7478.48 5758.85 6,496.56 

जम्मा 68319.11 62202.14 67580.74 69028.33 79,434.56 

 स्रोत: अर्थ मन्रालय/महालेखा र्नयन्रक कायाथलय। 

2. चाल ुआर्र्थक वर्थको पटहलो आठ मटहनाको कुल संघीय सरकारी खचथमा असोज, परु् र चैत मटहनामा खचथ 
प्रर्तशत सबैभन्दा बढी क्रमशः 18.2 प्रर्तशत 15.1 प्रर्तशत  र 15.0 प्रर्तशत रहेको छ भने साउन र 
काशत्तक मटहनामा सबैभन्दा कम क्रमशः 1.3 प्रर्तशत र 6.7 प्रर्तशत रहेको छ । 

तार्लका (ख) : चाल ुआर्र्थक वर्थको संघीय सरकारी खचथको मार्सक टववरण (रू. करोडमा) 
मटहना चाल ुखचथ प ूँजीगत खचथ टवत्तीय 

व्यवस्र्ा 
कुल संघीय 

खचथ 
खचथ भार 

साउन 955.75 93.50 0.00 1049.25 0.013 

भदौ  4903.73 167.37 2873.23 7944.33 0.100 

असोज 12792.86 1228.06 437.87 14458.79 0.182 

काशत्तक 4698.45 590.28 12.82 5301.55 0.067 

मशङ्खसर 8382.09 761.14 806.28 9949.51 0.125 

परु् 8908.14 2240.45 817.28 11965.87 0.151 

माघ 6921.38 998.16 513.65 8433.19 0.106 

फागनु 6281.17 1635.72 510.32 8427.21 0.106 

चैत 8715.32 2664.43 525.11 11904.86 0.150 

जम्मा 62558.89 10379.11 6496.56 79434.56 1.000 

   स्रोतः अर्थ मन्रालय/महालेखा र्नयन्रक कायाथलय। 

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

अवर्धको कुल राजस्व रु. 6 खबथ  83 अबथ 87 करोडको तलुनामा 15.4 प्रर्तशतले वृटि भई रु. 7 
खबथ  89 अबथ 26 करोड पगुेको छ। कुल राजस्वमा कर राजस्व रु. 7 खबथ 27 अबथ 79 करोड र 

         

 

 

 

 

 

नपेाल सरकार 

अर्थ मन्रालय 
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गैरकर राजस्व रु. 61 अबथ 47 करोड रहेको छ। सारै् यस अवर्धमा अन्य प्रार्ि सटहत कुल प्रार्ि रु. 8 खबथ 27 अबथ 87 करोड भएको छ।  

 

  तार्लका (ग): पर्छल्लो ५ आर्र्थक वर्थको पटहलो नौ मटहनाको राजस्व पररचालनको शस्र्र्त (रु. करोडमा) 
टववरण/आ.व. २०७३/७४ २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 2078/79 

कर 38546.54 45569.45 52952.33 53953.74 63669.75 72778.80 

गैरकर 3348.15 5320.41 5940.16 5109.77 4717.27 6,147 

कुल राजस्व 41894.69 50889.86 58892.49 59063.51 68387.02 78926.04 

   स्रोत: अर्थ मन्रालय/महालेखा र्नयन्रक कायाथलय। 

तार्लका (घ): पर्छल्लो दईु आर्र्थक वर्थको चैतसम्मको राजस्व असलुीको टववरण  (रू. करोडमा) 

कर शीर्थक आ.व.2078/79 

वाटर्थक लक्ष्य रू 
करोडमा 

2077/78 2078/79 प्रर्तशत 
पररवतथन 

चैतसम्मको 
लक्ष्य 

लक्ष्यको तलुनामा 
अस ली (प्रर्तशतमा) 

भन्सार महशलु 27,892.40 16,581.07 18,650.91 12.5 20,548.81 90.8 

म ल्य अर्भवृटि कर 31,636.10 20,578.44 23,212.89 12.8 22,548.20 102.9 

उत्पादन, र्बक्री, सेवा 13,667.31 8,556.97 8,084.35 (5.5) 9,284.98 87.1 

पैठारी 17,968.79 12,021.48 15,128.54 25.8 13,263.22 114.1 

अन्तःशलु्क 18,216.78 9,877.89 12,141.85 22.9 13,527.02 89.8 

आन्तररक उत्पादन 11,076.50 5,886.41 7,612.27 29.3 7,655.83 99.4 

पैठारी 7,140.28 3,991.48 4,529.58 13.5 5,871.19 77.1 

शशक्षा सेवा शलु्क 101.00 29.88 62.69 109.8 78.03 80.3 

आयकर 28,949.96 16,602.47 18,710.46 12.7 20,525.49 91.2 

आयकर 25,550.42 14,875.56 16,954.22 14.0 17,980.10 94.3 

ब्याज कर 3,399.54 1,726.91 1,756.25 1.7 2,545.39 69.0 

कर राजस्व जम्मा 106,796.25 63,669.75 72,778.80 14.3 77,227.56 94.2 

गैर कर जम्मा 11,263.79 4,717.27 6,147.23 30.3 7,120.63 86.3 

क ल राजस्व जम्मा 118,060.04 68,387.02 78,926.04 15.4 84,348.19 93.6 

अन्य प्रार्ि - 3,559.03 3,861.53 8.5 - - 

जम्मा राजस्व/प्रार्ि 118,060.04 71,946.05 82,787.57 15.1 84,348.19 98.1 

स्रोत: अर्थ मन्रालय। 

4. चाल ुआर्र्थक वर्थको चैतसम्म गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा आन्तररक तफथ को म ल्य अर्भवृटि कर सङ्कलनमा केही कमी आएको छ 
भने अन्य सम्प णथ शीर्थकका कर राजस्वमा वृटि भएको छ। यस अवर्धमा शशक्षा सेवा शलु्कमा सबैभन्दा बढी दरले वृटि देशखएको छ।  

5. चाल ुआर्र्थक वर्थको चैतसम्म कुल राजस्व लक्ष्यको 93.6 प्रर्तशत सङ्कलन भएको छ। वाटर्थक लक्ष्यको तलुनामा चाल ुआर्र्थक वर्थको चैत 
मटहनासम्मको राजस्व सङ्कलन 66.8 प्रर्तशत पगुेको छ । 
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चािथ (क): पर्छल्लो २ आर्र्थक वर्थको चैत मटहनासम्मको सङ्कर्लत राजस्वको संरचना 

   

 

6. कुल राजस्व संकलनको संरचनामा सामान्य पररवतथन आएको छ। चाल ुआर्र्थक वर्थको पटहलो नौ मटहनाको कुल राजस्वमा गैरकरको टहस्सा 
वृटि भएको छ भने म ल्य अर्भवृटि करको टहस्सा घिेको छ। 

चािथ (ख):  पर्छल्लो 5 वर्थको पटहलो नौ मटहनाको राजस्व सङ्कलनको प्रवशृत्त (रू. करोडमा) 
 

 

स्रोतः अर्थ मन्रालय/महालेखा र्नयन्रक कायाथलय। 

7. कोर्भड-19 महामारीको कारण आर्र्थक टक्रयाकलाप प्रभाटवत हुूँदा आर्र्थक वर्थ 2076/77 र 2077/78 को पटहलो नौ मटहनामा राजस्व 
वृटिदर केही न्य न रहेको र्र्यो। कोर्भड-19 को प्रभाव कम हुूँदै गएसूँगै राजस्व असलुी बढ्दै गएको छ। चाल ुआर्र्थक वर्थको पटहलो नौ 
मटहनामा राजस्व वृटिदर 15.4 प्रर्तशत रहेको छ।  
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कर गैरकर कुल राजस्व वटृिदर
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संघीय राजस्व 
8. चाल ुआर्र्थक वर्थको पटहलो नौ मटहनामा संघीय सरकारको राजस्व पररचालन (बाूँडफाूँि अशघको रोयल्िी समेत) गत आर्र्थक वर्थको सोही 

अवर्धको रू. 6 खबथ 4 अबथ 48 करोडको तलुनामा 15.3 प्रर्तशतले वृटि भई रू. 6 खबथ 96 अबथ 78 करोड पगुेको छ। यस अवर्धमा 
प्रदेश र स्र्ानीय तहमा बाूँडफाूँि हनेु कर राजस्व गत आर्र्थक वर्थको रू. 79 अबथ 39 करोडको तलुनामा 16.5 प्रर्तशतले वृटि भई रू. 92 
अबथ 47 करोड पगुेको छ। 

करको दायरा टवस्तार 
9. 2078 चैतसम्म स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाताको कुल संख्या 47 लाख  2 हजार 9 सय 86 पगुेको छ। यस अवर्धमा दताथ भएका कुल 

करदातामध्य ेव्यशिगत स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाता 29 लाख 19 हजार 9 सय 74 (62.1 प्रर्तशत), व्यावसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर 
र्लने 17 लाख 67 हजार 2 सय 21 (37.6 प्रर्तशत), र करकटि गने र्नकायले र्लएको स्र्ायी लेखा नम्बर 15 हजार 7 सय 91 (0.3 
प्रर्तशत) पगुेको छ। यसैगरी म ल्य अर्भवृटि करमा दताथ भएका करदाता 3 लाख 16 हजार ५ सय 83 र अन्त:शलु्कमा दताथ हनेु करदाताको 
सङ्खख्या 1 लाख 17 हजार 4 सय 20 पगुेको छ।  

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

दताथको प्रकार 
2078 असार 

मसान्त 
आ.व. २०७७/७८ 
को चैतसम्ममा र्प 

आ.व. २०७8/७9 

को चैतसम्ममा र्प हालसम्मको जम्मा 

व्यावसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर  (BPAN)  1580380 221,717 186841 1,767,221 

व्यशिगत स्र्ायी लेखा नम्बर (PPAN) 2475753 440,560 444,221 2,919,974 

करकिी गने र्नकायले र्लएको स्र्ायी लेखा नम्बर (WPAN) 9998 3,744 5793 15,791 

जम्मा स्र्ायी लेखा नम्बर 4,066,131 666,021 636,855 4,702,986 

म .अ.कर 290714 30,880 25869 316,583 

अन्तः शलु्क 104182 16,645 13238 117,420 

 स्रोत: आन्तररक राजस्व टवभाग । 

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

वैदेशशक सहयोग तर्ा सावथजर्नक ऋण  
10. आर्र्थक वर्थ २०७८/७९ को पटहलो नौ मटहनामा वैदेशशक सहायता प्रर्तविता गत आर्र्थक वर्थको तलुनामा 36.9 प्रर्तशतले कमी आई रु. 1 

खबथ 26 अबथ 7 करोड रहेको छ। यसमध्य ेअनदुान सहायता रु. 9 अबथ 46 करोड र ऋण सहायता रु. 1 खबथ 16 अबथ 61 करोड रहेको 
छ। वैदेशशक सहायता प्रर्तवितामा अनदुान र ऋणको अंश क्रमशः 7.5 प्रर्तशत र 92.5 प्रर्तशत रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्धमा वैदेशशक सहायता प्रर्तविता रु. 1 खबथ 99 अबथ 91 करोड रहेको र्र्यो।  

11. कुल वैदेशशक सहायता प्रर्तवितामध्ये आई.एम.एफ, एशशयाली टवकास बैँक र टवश्व बैँकबाि क्रमशः 37.0 प्रर्तशत, 21.8 प्रर्तशत र 16.6 
प्रर्तशत वैदेशशक सहायता प्रर्तविता प्राि भएको छ। 

12. वैदेशशक सहायता प्रर्तवितामध्य े सबैभन्दा बढी बजेिरी सहायतामा 45.3 प्रर्तशत र सबैभन्दा कम खानेपानी तर्ा सरसफाई के्षरमा 2.5 
प्रर्तशत प्राि भएको छ। 

तार्लका (च):  आर्र्थक वर्थ 2078/79 को पटहलो नौ मटहनाको टवकास सहायता प्रर्तविताको क्षरेगत अवस्र्ा  (रू. करोडमा ) 
क्षरे अनदुान ऋण कुल प्रर्तशतमा 

शशक्षा 2916.76 12929.50 15846.26 12.6 

उजाथ 0.00 7170.00 7170.00 5.7 

खानेपानी तर्ा सरसफाई 3206.55 0.00 3206.55 2.5 

कृटर् 0.00 11622.73 11622.73 9.2 

कोर्भड 0.00 19697.70 19697.70 15.6 

स्वास््य 0.00 8019.50 8019.50 6.4 

वन तर्ा वातावरण 3339.35 0.00 3339.35 2.6 

बजेिरी सहायता 0.00 57170.36 57170.36 45.3 

जम्मा 9462.66 116609.79 126072.45 100.0 

स्रोतः अर्थ मन्रालय 

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


 

 http://www.mof.gov.np  इमेल: epad@mof.gov.np  फोन नं.: ०१-४२११३२६  फ्याक्स नं. : ०१-४२११३२५ 5 | पे ज  
 

 

 

टवत्तीय क्षरे   
13. आर्र्थक वर्थ 2078/79 को चैत मटहनासम्म र्नके्षप र र्नजी के्षरतफथ  प्रवाटहत कजाथ क्रमशः 5.1 प्रर्तशत र 13.5 प्रर्तशतले वृटि भएको 

छ। 
14. २०७८ चैतसम्म 753 स्र्ानीय तहमध्य े750 स्र्ानीय तहमा वाशणज्य बैंकको शाखा पगुेको छ।  
15. 207७ चैत मसान्तसम्म बैंक तर्ा टवत्तीय संस्र्ाको सङ्खख्या 140 रहेकोमा गार्भने प्रकृया माफथ त ्207८ चैत मसान्तमा 127 कायम भएको 

छ। गत आर्र्थक वर्थको २०७७ चैत मसान्तसम्म बैंक तर्ा टवत्तीय संस्र्ाको शाखा सङ्खख्या १०,546 रहेकोमा 207८ चैत मसान्तमा शाखा 
सङ्खख्या ११, ३98 पगुेको छ।  
 

बीमा क्षरे 

16. चाल ुआर्र्थक वर्थको चैत मटहनासम्म जारी भएको कुल बीमालेख सङ्खख्यामा गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 32.0 प्रर्तशतले वृटि 
भई १ करोड 3९ लाख 67 हजार 1 सय 12 पगुेको छ। जसमध्य ेजीवन बीमालेख (म्यादी जीवन बीमालेख र वैदेशशक रोजगार बीमालेख 
सटहत) र र्नजीवन बीमालेखको टहस्सा क्रमशः 84.4 प्रर्तशत र 15.6 प्रर्तशत रहेको छ। गत वर्थको सोही अवर्धमा उि टहस्सा क्रमशः 
78.8 प्रर्तशत र 21.2 प्रर्तशत रहेको र्र्यो।  

17. यस अवर्धमा सङ्कलन भएको बीमा टप्रर्मयम रकम गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 12.2 प्रर्तशतले वृटि भई रू. 1 खबथ 31 अबथ 
१३ करोड पगुेको छ। गत आर्र्थक वर्थमा उि रकम रू. १ खबथ 16 अबथ 88 करोड रहेको र्र्यो। 

18. यस अवर्धको बीमा टप्रर्मयम रकममा जीवन बीमा र र्नशजथवन बीमा तफथ को टहस्सा क्रमशः 78.1 प्रर्तशत र 21.9 प्रर्तशत रहेको छ। गत 
आर्र्थक वर्थको चैत मटहनासम्म उि टहस्सा क्रमशः 80.3 प्रर्तशत र 19.7 प्रर्तशत रहेको र्र्यो।  

19. चाल ुआर्र्थक वर्थको चैत मटहनासम्म जारी भएको म्यादी जीवन बीमालेख र वैदेशशक रोजगार बीमालेख समेत समावेश गदाथ बीमाको दायरामा 
आएको जनसङ्खख्या 37.3 प्रर्तशत पगुेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा उि जनसङ्खख्या 26.8 प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

प ूँजी बजार   
20. 2077 चैत मसान्तमा 2714.79 टवन्दमुा रहेको नेप्से स चकांक 2078 चैत मसान्तमा 2415.25 टवन्द ुकायम भएको छ। यस अवर्धमा 

वाटर्थक टवन्दगुत आधारमा बजार प ूँजीकरण 8.9 प्रर्तशतले न्य न भई रु. 34 खबथ 26 अबथ 11 करोड पगुकेो छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्धमा यस्तो रकम रु. 37 खबथ 58 अबथ 97 करोड रहेको र्र्यो। 

चािथ (ग):  पर्छल्लो ५ आर्र्थक वर्थको चैतमसान्तको नपे्से स चकाङ्क 

 

स्रोतः नेपाल स्िक एक्सचेन्ज र्लर्मिेड। 

21. 2078 चैत मटहनाको 1 गते 2650.97 टवन्दमुा रहेको नेप्से स चकाङ्क क्रमशः ओरालो लाग्दै मटहनाको अशन्तम कारोवार भएको ददन चैत 
30 गते 2415.25 टवन्द ुकायम भएको छ। 
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चािथ (घ):  २०७८ चैत मटहनाको नपे्से स चकाङ्क 

 
स्रोतः नेपाल स्िक एक्सचेन्ज र्लर्मिेड 

समग्र म ल्य शस्र्र्त  
22. २०७8 चैत मसान्तमा वाटर्थक टवन्दगुत उपभोिा मदु्राशस्फर्त 7.28 प्रर्तशत रहेको छ। गत वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो मदु्राशस्फर्त ३.10 

प्रर्तशत रहेको र्र्यो।  
23. 2078 चैतमा खाद्य तर्ा पेय पदार्थ सम हको मदु्रास्फीर्त ७.40 प्रर्तशत र गैर–खाद्य तर्ा सेवा सम हको मदु्रास्फीर्त 7.18 प्रर्तशत रहेको छ। 

गत आर्र्थक वर्थमा उि सम हको मदु्रास्फीर्त क्रमशः ३.49 प्रर्तशत र 2.79 प्रर्तशत रहेको र्र्यो ।   

 बाह्य क्षरे 

वस्त ुर्नयाथत  
24. आर्र्थक वर्थ २०७8/७9 को नौ मटहनामा कुल वस्त ुर्नयाथत गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 69.4 प्रर्तशतको उच्च वृटि भई रु. 

१ खबथ 60 अबथ 57 करोड पगुेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा कुल वस्त ु र्नयाथत रु . 94 अबथ 77 करोड रहेको र्र्यो। यस 
अवर्धमा स यथमखुीको प्रशोर्धत तेल, सेन्रे्टिक यानथ र भिमासको प्रशोर्धत तेलको र्नयाथत उल्लेख्य वृटि भएको छ। जिुका बरु्नएका कपडा, 
फलफ लको ज स, तयारी कपडा, ऊनी गलैँचा (कापेि) लगायतका वस्तकुो र्नयाथतमा समेत उच्च वृटि भएको छ। यस अवर्धमा अलैँचीको र्नयाथत 
भने 32.3 प्रर्तशतले घिेको छ। 

25. यस अवर्धको कुल र्नयाथतमध्ये भारत, चीन र अन्य देशहरूतफथ  भएको र्नयाथतको अंश क्रमशः 79.6 प्रर्तशत, 0.4 प्रर्तशत र 20.0 प्रर्तशत 
रहेको छ। गत वर्थ यस्तो र्नयाथत क्रमशः 72.2 प्रर्तशत, 0.8 प्रर्तशत र 27.0 प्रर्तशत रहेको र्र्यो।  

26. यस अवर्धमा भारततफथ  भएको र्नयाथत 86.9 प्रर्तशतले वृटि भएको छ भने चीन तफथ को र्नयाथत 21.8 प्रर्तशतले कमी आएको छ। 

तार्लका (ज) :  पर्छल्लो दईु आर्र्थक वर्थको चैत मटहनासम्म र्नयाथत भएका प्रमखु १० वस्तहुरुको तलुनात्मक शस्र्र्त  (म ल्य रु. करोडमा) 
वस्त ु 2077/78 2078/79 प्रर्तशत पररवतथन 

भिमासको तेल प्रशोर्धत 2881.35 4330.82 50.3 

प्रशोर्धत पाम तेल 0.04 3638.56  - 

सेन्रे्टिक यानथ 574.29 932.2 62.3 

उनी गलैंचा कापेि 538.98 689.04 27.8 

तयारी कपडा 401.41 527.19 31.3 

जिुका बरु्नएका कपडा 327.05 489.89 49.8 

फलफुलको जसु 288 404.52 40.5 

सयुथमशुखको प्रशोर्धत तेल 129.7 401.83 209.8 

अलैची 568.71 385.26 -32.3 

जमोठ कपडा 304.36 364.69 19.8 

अन्य  3462.71 3893.14 12.4 

कुल 9,476.60 16,057.14 69.4 

 स्रोत: भन्सार टवभाग ।  
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वस्त ुआयात 
27. चाल ुआर्र्थक वर्थ 2078/७9 को चैत मटहनासम्म कुल वस्त ुआयात गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 32.0 प्रर्तशतले वृटि भई 

रु. 14 खबथ 66 अबथ 66 करोड पगुेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा कुल वस्त ुआयात रु. 11 खबथ 11 अबथ 39 करोड रहेको 
र्र्यो।  

28. चाल ुआर्र्थक वर्थको चैत मटहनासम्म गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा मानव उपचारका भ्याशक्सन, कच्चा पाम तेल,  पेट्रोल, एलपी 
ग्यास, र्डजेल, भिमासको कच्चा तेल लगायतका वस्तकुो आयात उच्च दरले बढेको छ। 

29. यस अवर्धको कुल आयातमध्य ेभारत, चीन र अन्य देशहरूतफथ को आयातको अंश क्रमशः 61.5 प्रर्तशत, 14.4 प्रर्तशत र 24.1 प्रर्तशत 
रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थमा यस्तो अनपुात क्रमश: 65.2 प्रर्तशत, 14.8 प्रर्तशत र 20.0 प्रर्तशत रहेको र्र्यो।  

30. यस अवर्धमा भारत तफथ को आयातमा 24.4 प्रर्तशतले वृटि भएको छ भने चीन तफथ को आयातमा 28.6 प्रर्तशतले वृटि भएको छ।  

तार्लका (झ) :  पर्छल्लो दईु आर्र्थक वर्थको चैत मटहनासम्म आयात भएका प्रमखु १० वस्तहुरुको तलुनात्मक शस्र्र्त   (म ल्य रु. करोडमा) 

वस्त ु 2077/78 2078/79 प्रर्तशत पररवतथन 

र्डजेल 5974.43 10597.54 77.4 

पेट्रोल 2335.87 4723.98 102.2 

भिमासको तेल कच्चा 3183.61 4558.19 43.2 

एल टप ग्यास 2543.4 4534.34 78.3 

एम.एस.टवलेि 5075.84 3856.97 -24.0 

मोवाइल िेर्लफोन 2964.18 3497.98 18.0 

सनु 1943.59 3362.44 73.0 

कच्चा पाम तेल 484.75 3204.79 561.1 

भ्याक्सीन (मानव उपचारका ) 362.85 3185.36 777.9 

एच.आर.र्सि 1961.13 3014.15 53.7 

जम्मा 26829.65 44535.74 
 

अन्य 84309.81 102130.51 21.1 

कुल  111,139.46      146,666.25  32.0 

 स्रोत: भन्सार टवभाग । 

व्यापार सन्तलुन 
31. आर्र्थक वर्थ २०७८/7९ को चैत मटहनासम्म वस्त ुव्यापार घािा गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 28.5 प्रर्तशतले वृटि भई रु. 

13 खबथ 6 अबथ 9 करोड पगुेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा वस्त ुव्यापार घािा रु. 10 खबथ 16 अबथ 63 करोड रहेको र्र्यो।  

तार्लका (ङ): पर्छल्लो ५ आर्र्थक वर्थको चैत मटहनासम्मको वस्त ुव्यापार घािाको शस्र्र्त (रु  अबथमा) 

  
स्रोतः भन्सार टवभाग 
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32. टवगत पाूँच आर्र्थक वर्थको चैत मटहनासम्मको त्याङ्क टवश्लरे्ण गदाथ आर्र्थक वर्थ 2074/75 र 2076/77 मा वस्त ुव्यापार घािामा केही 

सधुार भए तापर्न अन्य आर्र्थक वर्थमा यस्तो घािा वृटि भएको छ। चाल ुआर्र्थक वर्थको चैत मटहनासम्ममा 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 चैत मटहनासम्मको  कुल वस्त ुव्यापारमा र्नयाथत र आयातको अंश (प्रर्तशतमा) 

 

स्रोतः भन्सार टवभाग 

33. चाल ुआर्र्थक वर्थको चैतसम्म कुल वस्त ुव्यापारमा र्नयाथत र आयातको अंश क्रमशः 9.9 प्रर्तशत र 90.1 प्रर्तशत रहेको छ। गत आर्र्थक 
वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो अंश क्रमशः 7.9 प्रर्तशत र 92.1 प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

सेवा व्यापार 
34. आर्र्थक वर्थ 2078/79 को पटहलो नौ मटहनाको कुल सेवा आय गत वर्थको सोही अवर्धको सेवा आय रु. ५8 अबथ 82 करोडको तलुनामा 

37.6 प्रर्तशतले वृटि भई रु. 80 अबथ 96 करोड पगुेको छ। यस अवर्धमा गत वर्थको सोही अवर्धको सेवा खचथ रू. १ खबथ 12 अबथ 7 
करोडमा 43.9 प्रर्तशतले वृटि भई  रू. १ खबथ 61 अबथ 31 करोड पगुेको छ।  

35. आर्र्थक वर्थ 2078/79 को चैत मटहनासम्म खदु सेवा आय रू. 80 अबथ 35 करोडले ऋणात्मक रहेको छ। गत वर्थको सोही अवर्धमा खदु 
सेवा आय रू. 53 अबथ 2६ करोडले घािामा रहेको र्र्यो।  

टवप्ररे्ण आप्रवाह र वैदेशशक रोजगार 
36. आर्र्थक वर्थ 2078/79 को चैत मटहनासम्म टवप्ररे्ण आप्रवाह गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको रू. ६ खबथ ४२ अबथ ३३ करोडको 

तलुनामा 0.6 प्रर्तशतले कमी आई रु. 7 खबथ 24 अबथ 74 करोड रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा टवप्ररे्ण आप्रवाह 16.5 
प्रर्तशतले वृटि भएको र्र्यो। 

37. चाल ुआर्र्थक वर्थको चैत मटहनासम्म अशन्तम श्रम स्वीकृर्त र्लई वैदेशशक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको सङ्खख्या गत आर्र्थक वर्थको 
सोही अवर्धको तलुनामा उल्लेख्य वृटि भई 2 लाख 56 हजार 31 सय पगुेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा उि सङ्खख्या 74.9 
प्रर्तशतले कमी आई 48 हजार 6 सय 87 मा झरेको र्र्यो। यस अवर्धमा पनुः श्रम स्वीकृर्त र्लई वदेैशशक रोजगारीमा गएका नेपाली 
कामदारको सङ्खख्यामा समेत उल्लेख्य वृटि भई 2 लाख 6 हजार 6 सय 29 पगुेको छ। 

चाल ुखाता एवम ्शोधनान्तर शस्र्र्त 
38. आर्र्थक वर्थ 2078/79 को चैत मटहनासम्ममा शोधनान्तर घािा रु. 2 खबथ 68 अबथ 26 करोड रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही 

अवर्धमा शोधनान्तर बचत रु. 42 अबथ 54 करोड रहेको र्र्यो। त्यसैगरी यस अवर्धमा चाल ुखाता रु. 5 खबथ 12 अबथ 71 करोडले 
घािामा रहेको छ। गत वर्थको सोही अवर्धमा चाल ुखाता रू. 2 खबथ 10 अबथ 51 करोडले घािामा रहेको र्र्यो। 

टवदेशी  टवर्नमय सशिर्त 
39. आर्र्थक वर्थ 2078/79 को चैत मटहनासम्म टवदेशी टवर्नमय सशिर्तमा गत वर्थको सोही अवर्धको रू. 14 खबथ 33 अबथ 27 करोडको 

तलुनामा 18.५ प्रर्तशतले कमी आई रू 11 खबथ 67 अबथ 52 करोड कायम भएको छ।  
40. आर्र्थक वर्थ २०78/७9 को चैत मटहनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैँटकङ्ग के्षरसूँग रहेको टवदेशी टवर्नमय सशिर्तले 7.4 मटहनाको 

वस्त ुआयात र 6.6 मटहनाको वस्त ुतर्ा सेवाको आयात धान्न पयाथि रहेको छ। 
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टवर्नमय दर 
41. २०७8 असार मसान्तको तलुनामा २०७8 चैत मसान्तमा अमेररकी डलरसूँग नेपाली रुपयैाूँ २.04 प्रर्तशतले अवम ल्यन भई अमेररकी डलर 

एकको खररद टवर्नमय दर रु. 121.52 पगुेको छ। २०७8 असार मसान्तमा उि टवर्नमय दर रु. 119.04 रहेको र्र्यो। 

अन्य आर्र्थक गर्तटवर्ध 
कम्पनी  दताथ   
42. आर्र्थक वर्थ २०७७/७8 को चैत मटहनासम्म दताथ भएका कम्पनीको संख्या २3,856 रहेकोमा चाल ुआर्र्थक वर्थको चैत मसान्तमा यस्तो 

सङ्खख्या 2.9 प्रर्तशतले वृटि भई 24,544 पगुेको छ।  

चािथ (छ):  पर्छल्लो पाूँच आर्र्थक वर्थको पटहलो नौ मटहनाको कम्पनी दताथको प्रवशृत्त  (सङ्खख्यामा) 

 

स्रोतः कम्पनी रशजष्ट्रारको कायाथलय । 

पयथिक आगमन 
43. सन ्२०22 को अटप्रलसम्म नेपाल आउने पयथिकको सङ्खख्या उल्लेख्य वृटि भई १ लाख 37 हजार 95 पगुेको छ। गत वर्थको सोही 

अवर्धमा उि सङ्खख्या 55 हजार 4 सय 47 रहेको र्र्यो।  
44. सन ्२०२२ को अटप्रल मटहनासम्ममा पयथिन के्षरबाि प्राि भएको आयमा उल्लेख्य वृटि भई रू १8 अबथ 47 करोड पगुेको छ। गत आर्र्थक 

वर्थमा यस्तो आय 90.2 प्रर्तशतले कमी आई रू 5 अबथ 5६ करोड प्राि भएको र्र्यो। 
 

45. नेपालको सीमाशस्र्त भन्सार कायाथलयहरूबाि आन्तररक पररवहन गरी काठमाडौं शजल्लाको चोभारशस्र्त चोभार सकु्खा बन्दरगाह भन्सार कायाथलय 
काठमाडौंमा भन्सार जाूँचपासका लार्ग मालवस्त ुल्याउनेसम्बन्धी स चना राजपरमा प्रकाशन भएको छ। 

46. र्मर्त २०७८ चैत 11 गते अर्थमन्रालयले आर्र्थक वर्थ 2079/80 को बजेि तर्ा कायथक्रमको लार्ग सझुाव उपलब्ध गराउन सम्बि 
सबैलाई अनरुोध गरेको छ। 

47. माननीय अर्थमन्री जनादथन शमाथले आगामी आवको बजेि र नीर्त तर्ा कायथक्रम र्नमाथण सम्बन्धमा अपाङ्गता भएका व्यशिहरू, मटहला एवम ्
अर्भयन्ताहरू, सहकारी के्षरसूँग सम्बशन्धत सरोकारवाला एवम ्अर्भयन्ताहरू तर्ा खेलकुदसूँग सम्बशन्धत सरोकारवालाहरूसूँग छुिाछुिै छलफल 
गनुथभयो। 

48. अन्तरसरकारी टवत्त पररर्दको सातौँ बैठक र्मर्त 2078 चैत 28 गते माननीय अर्थमन्री जनादथन शमाथको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। 
49. र्मर्त 2078 चैत 29 गते माननीय अर्थमन्री जनादथन शमाथले नेपालका लार्ग क्यानडाका गैर-आवासीय महामटहम राजद त क्यामेरोन र्डन 

मकेसूँग शशष्टाचार भेि गनुथभयो। 
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