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अर्थ बलेुटिन 

वर्थ ४ अंक 2                                                          भदौ, २०७९ 

 

 

प्रकाशन तर्ा सम्पादन 
 

आर्र्थक नीर्त टवश्लरे्ण महाशाखा 
र्संहदरवार, काठमाडौं 

सम्पादकीय 
• आर्र्थक वर्थ 2079/80 को  भदौ 
मटहनासम्म संघीय सरकारको चाल ु तर्ा 
प ूँजीगत खचथ उल्लेख्य वृटि भएको छ। 
भन्सारजन्य राजस्व र आयकरमा केही कमी 
आएको छ भन ेआन्तररक तफथ को अन्तःशलु्क 
सङ्कलनमा वृटि भएको छ। समग्र राजस्व 
पररचालनमा केही कमी आएको छ।  

• कुल वस्त ु र्नयाथत र आयात दवैुमा संकुचन 
आएको छ। आयातमा कमी आउूँदा व्यापार 
घािामा केही सधुार भएको छ। कुल 
व्यापारमा र्नयाथतको अंश घिेको छ।   

• व्यक्तिगत तर्ा व्यावसाटयक स्र्ायी लेखा 
नम्बर र्लने करदाताको सङ्खख्या बढेसूँगै 
करको दायरा टवस्तार भएको छ। कम्पनी 
दताथ संख्यामा भन ेकमी आएको छ।   

• वाटर्थक टवन्दगुत उपभोिा मदु्राक्तस्फर्त बढेको 
छ।  

• बीमाको दायरामा आएको जनसङ्खख्या वृटि 
भएको छ। 

• वैदेक्तशक रोजगारमा जाने कामदारको संख्या 
उल्लेख्य वृटि भएको छ भन े टवप्ररे्ण 
आप्रवाहमा सधुार आएको छ। पयथिन 
आगमनमा उल्लेख्य वृटि भएको छ। चाल ु
खाता र शोधनान्तर क्तस्र्र्त दवैु घािामा छन।् 
फलस्वरुप टवदेशी मदु्रा सक्तिर्त समेत घिेको 
छ। कुल वस्त ुआयात समेत घिेको कारण 
सक्तिर्त पयाथप्तता स चकाङ्कमा सधुार आएको 
छ। 

मलुकुको वतथमान आर्र्थक पररदृष्य 

संघीय सरकारी खचथ 
1. आर्र्थक वर्थ २०७9/80 को भदौ मटहनामा संघीय सरकारको कुल खचथ गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको 
कुल खचथ रु. 89 अबथ 93 करोडको तलुनामा उल्लेख्य वृटि भई रु. १ खबथ 3४ अबथ 34 करोड पगुेको 
छ। कुल खचथ मध्य ेचाल ुखचथ रु. १ खबथ 8 अबथ 73 करोड, प ूँजीगत खचथ रु. 5 अबथ 86 करोड र 
टवत्तीय व्यवस्र्ा तफथ  रु. 19 अबथ 75 करोड रहेको छ। यस अवर्धको चाल ुर प ूँजीगत खचथमा उल्लेख्य 
वृटि भएको छ। टवत्तीय व्यवस्र्ा तफथ  भएको खचथमा भने 31.3 प्रर्तशतले संकुचन भएको छ। अक्तघल्लो 
आर्र्थक वर्थमा कायथ सम्पन्न भएका आयोजनाको भिुानी चाल ुआर्र्थक वर्थमा भएको तर्ा र्नवाथचन प्रयोजनको 
लार्ग रकम खचथ हुूँदा यस आर्र्थक वर्थमा भएको खचथ उल्लेख्य वृटि भएको हो। 

     तार्लका (क): पर्छल्लो ५ वर्थको भदौ मटहनाको खचथको क्तस्र्र्त (रु. करोडमा) 
क्र.सं./ आ.व. २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/7९ 2079/80 
चाल ु 9,616.20 5,367.80 5,888.00 5,859.48 10,873.13 
प ूँजीगत 576.40 513.40 349.41 260.87 586.05 
टवत्तीय व्यवस्र्ा 118.40 59.30 157.28 2,873.23 1,974.75 
कुल 10,311.00 5,940.50 6,394.69 8,993.58 13,433.93 

  स्रोत: अर्थ मन्रालय/महालेखा र्नयन्रक कायाथलय। 

2. चाल ुआर्र्थक वर्थको भदौसम्मको कुल संघीय सरकारी खचथमध्ये साउन र भदौ मटहनाको खचथ प्रर्तशत 
क्रमशः 5.0 प्रर्तशत र 95.0 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   565.72 148.46 1511.69 2225.87 0.052 

भदौ   10307.41 437.59 463.06 11208.06 0.948 

जम्मा   10873.13 586.05 1974.75 13433.93 1 

     स्रोतः अर्थ मन्रालय/महालेखा र्नयन्रक कायाथलय 

राजस्व पररचालन 
3. आर्र्थक वर्थ २०७9/80 को भदौ मटहनामा संघीय सरकारको कुल राजस्व गत आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्धको कुल राजस्व रु. १ खबथ 68 अबथ 58 करोडको तलुनामा 14.7 प्रर्तशतले संकुक्तचत भई रु. १ 
खबथ 43 अबथ 81 करोड संकलन भएको छ। कुल राजस्वमा कर राजस्व रु. १ खबथ 30 अबथ 70 करोड 
र गैरकर राजस्व रु. 13 अबथ 11 करोड रहेको छ। सारै्, यस अवर्धमा अन्य प्रार्प्त सटहत कुल प्रार्प्त रु. 
1 खबथ 62 अबथ 23 करोड भएको छ। गत आर्र्थक वर्थको बैशाख मटहनादेक्तख केही वस्तकुो आयातमा 
गररएको र्नयमनका कारण भन्सार टवन्दमुा सङ्कलन हनेु पैठारीमा आधाररत राजस्वमा उच्च र्गराविका आएको 
छ भने द र सिार प्रार्धकरणबाि प्राप्त राजस्वमा कमी आएको कारण गैरकर राजस्व संकलनमा समेत कमी 
आएको छ।  

 

                                                                                                                                                                                               

 

 

 

नपेाल सरकार 

अर्थ मन्रालय 
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तार्लका (ग): पर्छल्लो ५ आर्र्थक वर्थको पटहलो दईु मटहनाको राजस्व पररचालनको क्तस्र्र्त (रु. करोडमा) 
क्र.सं./आ.व. २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/7९ 2079/80 
कर 8261.80 11963.03 10151.67 14856.00 13070.36 
गैरकर 556.16 658.62 386.41 2001.76 1310.80 
जम्मा 8817.23 12621.65 10538.08 16857.76 14381.16 
 स्रोत: अर्थ मन्रालय/महालेखा र्नयन्रक कायाथलय। 

चािथ (क):  पर्छल्लो 5 आर्र्थक वर्थको पटहलो दईु मटहनाको राजस्व सङ्कलनको प्रवकृ्तत्त (रू. करोडमा)  

 
 स्रोतः अर्थ मन्रालय/महालेखा र्नयन्रक कायाथलय। 

4. आर्र्थक वर्थ 207८/79 को पटहलो दईु मटहनामा कोर्भड-19 को प्रभाव कम हुूँदै गएसूँग ैराजस्व असलुी उल्लेख्य रुपमा बढेकोमा चाल ु
आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धसम्म आयातमा कमी आएका कारण राजस्व संकलनमा पर्न संकुचन आएको छ।  

 

चािथ (ख): पर्छल्लो २ आर्र्थक वर्थको भदौ मटहना सम्मको सङ्कर्लत राजस्वको संरचना 

  

स्रोतः  अर्थ मन्रालय।
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5. चाल ुआर्र्थक वर्थको भदौ मटहनासम्मको कुल राजस्व संकलनको संरचनामा सामान्य पररवतथन आएको छ। गत आर्र्थक वर्थको पटहलो दईु 

मटहनाको तलुनामा चाल ुआर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा कुल राजस्वमा गरै कर र भन्सार महशलुको टहस्सा घिेको छ भने म ल्य अर्भवृटि 
कर, अन्तःशलु्क र आयकरको टहस्सा वृटि भएको छ। 

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

कर शीर्थक आ.व. 2078/79 

भदौसम्मको असलुी 
आ.व. 2079/80 

वाटर्थक लक्ष्य  
भदौसम्मको 
सङ्कलन 

भदौसम्मको 
लक्ष्य 

लक्ष्यको तलुनामा 
असलुी प्रर्तशत 

वाटर्थक प्रर्तशत 
पररवतथन 

भन्सार महशलु 4,001.87    33,056.80     2,957.82    4,853.04     60.9   (26.1) 

म ल्य अर्भबृटि कर   4,994.56    39,846.79       4,506.02    5,626.82     80.1     (9.8) 

उत्पादन, र्बक्री, सेवा      1,918.07      14,020.41       1,896.74      2,206.71     86.0     (1.1) 

पैठारी      3,076.50      25,826.38       2,609.29      3,420.11     76.3       (15.2) 

अन्तःशलु्क   2,576.54    21,728.27       2,581.51    2,357.77    109.5     0.2  

आन्तररक उत्पादन      1,400.10      13,735.26       1,926.14      1,602.37    120.2     37.6  

पैठारी      1,176.44       7,993.01         655.37        755.41     86.8    (44.3) 

क्तशक्षा सेवा शलु्क        9.09        147.80          29.55        28.06    105.3    225.2  

आयकर   3,273.94    34,757.92       2,995.46    3,723.46     80.4   (8.5) 

आयकर      2,700.95      30,782.93       2,253.41      2,831.52     79.6   (16.6) 

ब्याज कर       572.99       3,974.99         742.05        891.95     83.2     29.5  

कर राजस्व जम्मा  14,856.01   129,537.58      13,070.36   16,589.15     78.8     (12.0) 

गैर कर जम्मा   2,001.77    10,777.12       1,310.80    1,450.86     90.3     (34.5) 

क ल राजस्व  16,857.77   140,314.70      14,381.16   18,040.02     79.7     (14.7) 

अन्य प्रार्प्त   1,616.69            -         1,842.01           -    -    13.9  

जम्मा राजस्व/प्रार्प्त  18,474.46   140,314.70      16,223.18   18,040.02     89.9      (12.2) 

 स्रोत: अर्थ मन्रालय। 

#भन्सार महशलु अन्तगथत पैठारी, र्नकासी, प वाथधार कर, भन्सारको अन्य आय, कृटर् सधुार शलु्क, सडक ममथत तर्ा सधुार दस्तरु, सडक र्नमाथण तर्ा सम्भार 
दस्तरु समावेश गररएको। 

6. गत आर्र्थक वर्थको भदौ मटहनासम्मको तलुनामा चाल ुआर्र्थक वर्थको भदौ मटहनासम्म क्तशक्षा सेवा शलु्कमा उल्लेख्य वृटि भएको छ। आयात 
तफथ को अन्तशलु्कमा उच्च दरले र्गरावि आए तापर्न आन्तररक तफथ को अन्तशलु्क संकलनमा भएको वटृिको कारण कुल अन्तशलु्क 
संकलनमा र्समान्त वृटि भएको छ। सारै्, ब्याजकर संकलनमा वृटि भएको छ । 

7. चाल ुआर्र्थक वर्थको भदौ मटहनासम्म अन्तशलु्क र क्तशक्षा सेवा शलु्क संकलन लक्ष्यभन्दा बढी भएको छ। यस अवर्धको कुल राजस्व 
लक्ष्यको 79.7 प्रर्तशत सङ्कलन भएको छ।  

संघीय राजस्व 
8. चाल ुआर्र्थक वर्थको पटहलो दईु मटहनामा संघीय सरकारको राजस्व पररचालन (बाूँडफाूँि अक्तघको रोयल्िी समेत) गत आर्र्थक वर्थको सोही 

अवर्धको रू. १ खबथ 49 अबथ 39 करोडको तलुनामा 16.7 प्रर्तशतले संकुचन आई रू. १ खबथ 24 अबथ 51 करोड पगुेको छ। यस 
अवर्धमा आन्तररक तफथ को म ल्य अर्भवृटि करमा कमी आएका कारण प्रदेश र स्र्ानीय तहमा बाूँडफाूँि हनेु कर राजस्व गत आर्र्थक वर्थको 
रू. १9 अबथ 18 करोडको तलुनामा र्समान्त वृटि भई रू. 19 अबथ 30 करोड पगुेको छ। 

करको दायरा टवस्तार 
9. 2079 भदौसम्म स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाताको कुल संख्या 49 लाख  ७9 हजार 65 पगुेको छ। यस अवर्धमा दताथ भएका कुल 

करदातामध्य ेव्यक्तिगत स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाता 31 लाख 60 हजार २ सय २३ पगुेको छ। त्यस्तै, व्यावसाटयक स्र्ायी लेखा 
नम्बर र्लने 17 लाख 98 हजार 4 सय 94 र करकटि गने र्नकायले र्लएको स्र्ायी लेखा नम्बर 20 हजार 3 सय 48 पगुेको छ। 
कुल स्र्ायी लेखा नम्बरमा व्यावसाटयक लेखा नम्बर, करकिी गने र्नकायले र्लएको स्र्ायी लेखा नम्बर र व्यक्तिगत स्र्ायी लेखा नम्बरको 
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अनपुात क्रमशः 36.1 प्रर्तशत, 0.4 प्रर्तशत र 63.5 प्रर्तशत रहेको छ। यस अवर्धसम्म म ल्य अर्भवृटि करमा दताथ भएका करदाता 2 
लाख 97 हजार 3 सय 72 र अन्त:शलु्कमा दताथ हनेु करदाताको सङ्खख्या 1 लाख 15 हजार 8 सय 55 पगुेको छ।  

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

दताथको प्रकार 2079 असारसम्म 2078 
भदौसम्म 

2079 
भदौसम्म 

हालसम्मको 
जम्मा 

व्यावसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर   1762413 61,914 36081 1798494 

करकिी गने र्नकायले र्लएको स्र्ायी लेखा नम्बर  18094 1,026 2254 20348 

व्यक्तिगत स्र्ायी लेखा नम्बर  3050304 96,983 109919 3160223 

जम्मा स्र्ायी लेखा नम्बर  4830811 159,923 148254 4979065 

म .अ.कर 291631 8,033 5741 297372 

अन्तः शलु्क 112231 5,951 3624 115855 

 स्रोत: आन्तररक राजस्व टवभाग । 

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

वैदेक्तशक सहयोग तर्ा सावथजर्नक ऋण  
वैदेक्तशक सहयोग 

10. आर्र्थक वर्थ २०७9/80 को भदौ मटहनासम्म वैदेक्तशक सहायता प्रर्तविता गत आर्र्थक वर्थको तलुनामा संकुचन आई रु. 1५ अबथ ४६ 
करोड रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा वैदेक्तशक सहायता प्रर्तविता रु. 44 अबथ 32 करोड रहेको र्र्यो।  

11. कुल वैदेक्तशक सहायता प्रर्तवितामध्य ेटवश्व बैँक सम हबाि सबैभन्दा बढी 82.5 प्रर्तशत रहेको छ। यरुोटपयन यरु्नयन, स्वीजरल्याण्ड सरकार 
र जापान सरकारबाि क्रमशः 8.9 प्रर्तशत, 6.4 प्रर्तशत  र 2.3 प्रर्तशत वैदेक्तशक सहायता प्रर्तविता प्राप्त भएको छ। 

12. यस अवर्धमा प्राप्त भएको वैदेक्तशक सहायता प्रर्तवितामध्ये सबैभन्दा बढी वन तर्ा वातावरण के्षरमा 82.5 प्रर्तशत प्राप्त भएको छ। 

चािथ (ग): चाल ुआर्र्थक वर्थको भदौ मटहनासम्मको वैदेक्तशक सहायता प्रर्तविताको क्षरेगत संरचना 

 

स्रोतः अर्थ मन्रालय। 

13. चाल ुआर्र्थक वर्थको भदौ मटहनासम्म संघीय सरकारले आन्तररक ऋणतफथ  रु. 34 अबथ र बाह्य ऋणतफथ  रु. 3 अबथ 50 करोड गरी कुल 
37 अबथ 50 करोड सावाूँ भिुानी गरेको छ। यस अवर्धमा आन्तररक ऋण तफथ  रु. 9 अबथ 56 करोड  र बाह्य ऋणतफथ  रु.१ अबथ 34 
गरी कुल 10 अबथ 90 करोड ब्याज भिुानी गरेको छ। 

14. आर्र्थक वर्थ २०७9/80 को भदौ मटहनासम्म संघीय सरकारले रु. 3 अबथ 97 करोड बाह्य ऋण प्राप्त गरेको छ। 

15. चाल ुआर्र्थक वर्थको पटहलो दईु मटहनामा नगद अनदुान रु. 2 करोड र शोधभनाथ हनेु अनदुान रु. 14 अबथ 67 करोड गरी कुल रु. 14 
अबथ 69 करोड बाह्य (अनदुान) प्राप्त भएको छ। 

टवत्तीय क्षरे    
16. आर्र्थक वर्थ 2079/80 को भदौ मटहनामा बैंक तर्ा टवत्तीय के्षरमा रहेको र्नके्षप 0.9 प्रर्तशतले संकुचन भएको छ भने र्नजी के्षरतफथ  

प्रवाटहत कजाथ 0.5 प्रर्तशतले वृटि भएको छ।  

9%

9%

82%

क्तशक्षा खानेपानी तर्ा सरसफाई वन तर्ा वातावरण
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17. २०७9 भदौसम्म 753 स्र्ानीय तहमध्य े752 स्र्ानीय तहमा वाक्तणज्य बैंकको शाखा पगुेको छ।  
18. 2078 भदौ मसान्तसम्म बैंक तर्ा टवत्तीय संस्र्ाको सङ्खख्या 132 रहेकोमा गार्भने प्रकृया माफथ त ्2079 भदौ मसान्तमा 125 कायम 

भएको छ। २०७8 भदौ मसान्तसम्म बैंक तर्ा टवत्तीय संस्र्ाको शाखा सङ्खख्या १०,882 रहेकोमा 2079 भदौमसान्तमा यस्तो शाखा 
सङ्खख्या बढेर ११, 585 पगुेको छ।  

बीमा क्षरे 

19. चाल ुआर्र्थक वर्थको भदौ मटहनासम्म जारी भएको कुल बीमालेख सङ्खख्यामा गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 56.0 प्रर्तशतले 
वृटि भई १ करोड 44 लाख 60 हजार 2 सय 35 पगुेको छ। जसमध्य ेजीवन बीमालेख (म्यादी जीवन बीमालेख र वैदेक्तशक रोजगार 
बीमालेख सटहत) र र्नजीवन बीमालेखको टहस्सा क्रमशः 96.9 प्रर्तशत र 3.1 प्रर्तशत रहेको छ। गत वर्थको सोही अवर्धमा उि टहस्सा 
क्रमशः 94.9 प्रर्तशत र 5.1 प्रर्तशत रहेको र्र्यो।  

20. यस अवर्धमा सङ्कलन भएको बीमा टप्रर्मयम रकम गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 1.8 प्रर्तशतले संकुचन भई रू. 33 अबथ 
91 करोड रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थमा उि रकम रू. 34 अबथ 53 करोड रहेको र्र्यो। 

21. यस अवर्धको बीमा टप्रर्मयम रकममा जीवन बीमा र र्नक्तजथवन बीमा तफथ को टहस्सा क्रमशः 76.8 प्रर्तशत र 23.2 प्रर्तशत रहेको छ। 
गत आर्र्थक वर्थको भदौ मटहनासम्म उि टहस्सा क्रमशः 81.5 प्रर्तशत र 18.5 प्रर्तशत रहेको र्र्यो।  

22. चाल ुआर्र्थक वर्थको भदौ मटहनासम्म जारी भएको म्यादी जीवन बीमालेख र वैदेक्तशक रोजगार बीमालेख समेत समावेश गदाथ बीमाको दायरामा 
आएको जनसङ्खख्या 44.1 प्रर्तशत पगुेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा उि जनसङ्खख्या 28.2 प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

प ूँजी बजार   
23. 2078 भदौ मसान्तमा 2812.26 टवन्दमुा रहेको नेप्से स चकाङ्क 2079 भदौ मसान्तमा 1910.38 टवन्द ुकायम भएको छ। यस 

अवर्धमा वाटर्थक टवन्दगुत आधारमा बजार प ूँजीकरण 30.3 प्रर्तशतले न्य न भई रु. 27 खबथ 44 अबथ 88 करोड कायम भएको छ। गत 
आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो रकम रु. 39 खबथ 35 अबथ 74 करोड रहेको र्र्यो। 

चािथ (घ):  पर्छल्लो ५ आर्र्थक वर्थको भदौ मसान्तको नपे्से स चकाङ्क 

 

स्रोतः नेपाल स्िक एक्सचेन्ज र्लर्मिेड। 

24. 2079 भदौ मटहनाको 1 गते 2040.71 टवन्दमुा रहेको नेप्से स चकाङ्क मटहनाको अक्तन्तम कारोवार भएको ददन भदौ 31 गते 1910.38 
टवन्द ुकायम भएको छ। 
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चािथ (ङ):  २०७9 भदौ मटहनाको नपे्से स चकाङ्क 

 

स्रोतः नेपाल स्िक एक्सचेन्ज र्लर्मिेड 

म ल्य क्तस्र्र्त  
25. २०७9 भदौ मसान्तमा वाटर्थक टवन्दगुत उपभोिा मदु्राक्तस्फर्त 8.6४ प्रर्तशत रहेको छ। गत वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो मदु्राक्तस्फर्त 3.49 

प्रर्तशत रहेको र्र्यो। रुस यकेु्रन यिुका कारण इन्धनको म ल्यमा भएको वृटिसूँग ैटवश्वव्यापी रुपमा म ल्यमा परेको चापको प्रभावले नेपालको 
उपभोिा म द्राक्तस्फर्त बढ्न गएको हो। 

26. 2079 भदौमा खाद्य तर्ा पेय पदार्थ सम हको मदु्रास्फीर्त 8.17 प्रर्तशत र गैर–खाद्य तर्ा सेवा सम हको मदु्रास्फीर्त 9.02 प्रर्तशत रहेको 
छ। गत आर्र्थक वर्थमा उि सम हको मदु्रास्फीर्त क्रमशः 2.57 प्रर्तशत र 4.22 प्रर्तशत रहेको र्र्यो ।   

बाह्य क्षरे 

वस्त ुर्नयाथत  
27. आर्र्थक वर्थ २०७9/80 को पटहलो दईु मटहनामा कुल वस्त ुर्नयाथत गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 34.9 प्रर्तशतले संकुक्तचत 

भई रु. 28 अबथ 68 करोड पगुेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा कुल वस्त ुर्नयाथत रु . 44 अबथ 4 करोड रहेको र्र्यो। यस 
अवर्धमा फलामे पाता, ऊनी गलैँचा, तयारी कपडा, जमोठ कपडा, क्तचया लगायतका वस्तकुो र्नयाथतमा वृटि भएको छ। यस अवर्धमा भिमासको 
प्रशोर्धत तेल, जिुका बरु्नएका कपडा, प्रशोर्धत पाम तेल, सेन्रे्टिक यानथ लगायतका वस्तकुो र्नयाथत भने घिेको छ। 

28. यस अवर्धको कुल र्नयाथतमध्य ेभारत, चीन र अन्य देशहरूतफथ  भएको र्नयाथतको अंश क्रमशः 69.2 प्रर्तशत, 0.4 प्रर्तशत र 30.4 प्रर्तशत 
रहेको छ। गत वर्थ यस्तो र्नयाथत क्रमशः 82.1 प्रर्तशत, 0.4 प्रर्तशत र 17.5 प्रर्तशत रहेको र्र्यो।  

29. यस अवर्धमा भारततफथ  भएको र्नयाथत 45.2 प्रर्तशतले कमी आएको छ भने चीन तफथ को र्नयाथत 21.6 प्रर्तशतले कमी आएको छ। 

तार्लका (च):  पर्छल्लो दईु आर्र्थक वर्थको भदौ मटहनासम्म र्नयाथत भएका प्रमखु १० वस्तहुरुको तलुनात्मक क्तस्र्र्त  (म ल्य रु. करोडमा) 
वस्त ु २०७८/७९ 2079/80 प्रर्तशत पररवतथन 

प्रशोर्धत पाम तेल 750.61 569.46 -24.1 

उनी गलैंचा कापेि 152.64 213.55 39.9 

भिमासको तेल प्रशोर्धत 1648.15 196.86 -88.1 

सेन्रे्टिक यानथ 215.45 189.25 -12.2 

तयारी कपडा 136.36 183.9 34.9 

जमोठ कपडा 113.48 123.47 8.8 

फलफुलको जसु 94.12 104.09 10.6 

जिुका बरु्नएका कपडा 144.12 102.47 -28.9 

क्तचया 72.89 94.71 29.9 

फलामे पाता             7.77             88.73  1042.0 

अन्य       1,068.37         1,001.52  -6.3 

जम्मा       4,403.96         2,868.01  -34.9 

 स्रोत: भन्सार टवभाग ।  
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वस्त ुआयात 
30. चाल ुआर्र्थक वर्थ 2079/80 को भदौ मटहनासम्म कुल वस्त ुआयात गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 13.0 प्रर्तशतले कमी 

आई रु. 2 खबथ 73 अबथ 60 करोड रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा कुल वस्त ुआयात रु . 3 खबथ 14 अबथ 52 करोड 
रहेको र्र्यो।  

31. चाल ुआर्र्थक वर्थको पटहलो दईु मटहनासम्म गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा एम.एस.स्िील सीि, शिु फलाम, पेट्रोल, र्डजेल, 

एलपी ग्यास, पेट्रोल, र्डजेल, लगायतका वस्तकुो आयात उच्च दरले बढेको छ। यस अवर्धमा भिमासको कच्चा तेल, एम.एस.टवलेि, 
मोबाइल िेर्लफोन, सनु लगायतका वस्तकुो आयात घिेको छ। 

32. यस अवर्धको कुल आयातमध्य ेभारत, चीन र अन्य देशहरूतफथ को आयातको अंश क्रमशः 62.0 प्रर्तशत, 13.6 प्रर्तशत र 24.4 प्रर्तशत 
रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थमा यस्तो अनपुात क्रमश: 59.6 प्रर्तशत, 13.6 प्रर्तशत र 26.8 प्रर्तशत रहेको र्र्यो।  

33. यस अवर्धमा भारत र चीन तफथ को आयातमा क्रमशः 9.5 प्रर्तशत र 13.3 प्रर्तशतले घिेको छ।  

तार्लका (छ) :  पर्छल्लो दईु आर्र्थक वर्थको भदौ मटहनासम्म आयात भएका प्रमखु १० वस्तहुरुको तलुनात्मक क्तस्र्र्त  (म ल्य रु. करोडमा) 

वस्त ु २०७८/७९ 2079/80 प्रर्तशत पररवतथन 
र्डजेल 1396.29 1842.15 31.9 

पेट्रोल 855.26 1218.95 42.5 

एल टप ग्यास 799.29 1042.03 30.4 

भिमासको तेल कच्चा 1560.08 908.54 -41.8 

शिु फलाम 201.55 727.85 261.1 

मोवाइल िेर्लफोन 1036.36 664.95 -35.8 

कच्चा पाम तेल 645.27 661.7 2.5 

एम.एस.टवलेि 1054.52 618.12 -41.4 

सनु 838.04 543.73 -35.1 

एम.एस.स्िील र्सि 0.29 491.92  -  
अन्य      23,064.62       18,639.80  -19.2 

जम्मा      31,451.57  27359.74 -13.0 

 स्रोत: भन्सार टवभाग । 

व्यापार सन्तलुन 
34. आर्र्थक वर्थ 2079/80 को भदौ मटहनासम्म वस्त ुव्यापार घािा गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 9.4 प्रर्तशतले सधुार भई 

रु. 2 खबथ 44 अबथ 92 करोड रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा वस्त ुव्यापार घािा रु. 2 खबथ 70 अबथ 48 करोड रहेको 
र्र्यो।  

चािथ (च): पर्छल्लो ५ आर्र्थक वर्थको पटहलो दईु मटहनाको वस्त ुव्यापार घािाको क्तस्र्र्त (रु  अबथमा) 

  
स्रोतः भन्सार टवभाग 
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35. टवगत पाूँच आर्र्थक वर्थको भदौ मटहनाको तथ्याङ्क टवश्लरे्ण गदाथ आर्र्थक वर्थ 2076/77, 2077/78 र चाल ुआर्र्थक वर्थमा वस्त ुव्यापार 

घािामा केही सधुार भए तापर्न अन्य आर्र्थक वर्थमा यस्तो घािा वृटि भएको छ।  

चािथ (छ):  पर्छल्लो ५ आर्र्थक वर्थको पटहलो दईु मटहनाको  कुल वस्त ुव्यापारमा र्नयाथत र आयातको अंश (प्रर्तशतमा) 

  
स्रोतः भन्सार टवभाग 

36. नेपालको कुल व्यापारमा र्नयाथतको अंश न्य न रहेको छ। टवगत पाूँच आर्र्थक वर्थको पटहलो दईु मटहनाको तथ्याङ्क टवश्लरे्ण गदाथ कुल 
व्यापारमा र्नयाथतको टहस्सा क्रमशः वृटि हुूँदै गएकोमा चाल ुआर्र्थक वर्थमा भने गत आर्र्थक वर्थको तलुनामा कुल व्यापारमा र्नयाथतको अंश 
केही घिेको छ।  

सेवा व्यापार 
37. आर्र्थक वर्थ 2079/80 को पटहलो दईु मटहनाको कुल सेवा आय गत वर्थको सोही अवर्धको सेवा आय रु. 16 अबथ 14 करोडको तलुनामा 

43.0 प्रर्तशतले वृटि भई रु. 23 अबथ 9 करोड पगुेको छ। यस अवर्धमा गत वर्थको सोही अवर्धको सेवा खचथ रू. 33 अबथ 66 
करोडको तलुनामा 23.9 प्रर्तशतले वृटि भई  रू. 41 अबथ 70 करोड पगुेको छ।  

38. आर्र्थक वर्थ 2079/80 को भदौ मटहनासम्म खदु सेवा आय रू. 18 अबथ 61 करोडले ऋणात्मक रहेको छ। गत वर्थको सोही अवर्धमा 
खदु सेवा आय रू. 17 अबथ 52 करोडले घािामा रहेको र्र्यो।  

टवप्ररे्ण आप्रवाह र वैदेक्तशक रोजगार 
39. आर्र्थक वर्थ 2079/80 को भदौ मटहनामा टवप्ररे्ण आप्रवाह गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको रू. १ खबथ 56 अबथ 16 करोडको 

तलुनामा 19.8 प्रर्तशतले वृटि भई रू. १ खबथ 87 अबथ 4 करोड पगुकेो छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा टवप्ररे्ण आप्रवाह 5.8 
प्रर्तशतले घिेको र्र्यो। 

40. चाल ुआर्र्थक वर्थको पटहलो दईु मटहनामा अक्तन्तम श्रम स्वीकृर्त र्लई वैदेक्तशक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको सङ्खख्या गत आर्र्थक 
वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा उल्लेख्य वृटि भई 1 लाख 3 हजार 8 सय 98 पगुेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा उि 
सङ्खख्या 38 हजार 4 सय 92 रहेको र्र्यो। यस अवर्धमा पनुः श्रम स्वीकृर्त र्लई वैदेक्तशक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको सङ्खख्यामा 
समेत उल्लेख्य वृटि भई 39 हजार 1 सय 89 पगुेको छ। 

चाल ुखाता एवम ्शोधनान्तर क्तस्र्र्त 
41. आर्र्थक वर्थ 2079/80 को भदौ मटहनासम्म शोधनान्तर घािा रु. 23 अबथ 68 करोड रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा 

यस्तो घािा रु. 94 अबथ 80 करोड रहेको र्र्यो। त्यसैगरी यस अवर्धमा चाल ुखाता रु. 37 अबथ 18 करोडले घािामा रहेको छ। गत 
वर्थको सोही अवर्धमा चाल ुखाता रू. 1 खबथ 6  अबथ 8 करोडले घािामा रहेको र्र्यो। 
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टवदेशी  टवर्नमय सक्तिर्त 
42. आर्र्थक वर्थ 2079/80 को भदौ मटहनासम्म टवदेशी टवर्नमय सक्तिर्तमा गत वर्थको सोही अवर्धको रू. 13 खबथ 6 अबथ 95 करोडको 

तलुनामा 9.0 प्रर्तशतले कमी आई रू 11 खबथ 89 अबथ 16 करोड कायम भएको छ।  
43. आर्र्थक वर्थ 2079/80 को भदौ मटहनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैँटकङ्ग के्षरसूँग रहेको टवदेशी टवर्नमय सक्तिर्तले 9.0 मटहनाको 

वस्त ुआयात र 7.7 मटहनाको वस्त ुतर्ा सेवाको आयात धान्न पयाथप्त रहेको छ। 

टवर्नमय दर 
44. २०७9 असार मसान्तको तलुनामा २०७9 भदौ मसान्तमा अमेररकी डलरसूँग नेपाली रुपयैाूँ 0.23 प्रर्तशतले अर्धम ल्यन भई अमेररकी डलर 

एकको खररद टवर्नमय दर रु. 127.22 पगुेको छ। २०७9 असार मसान्तमा उि टवर्नमय दर रु. 127.51 रहेको र्र्यो। 

अन्य आर्र्थक गर्तटवर्ध 

कम्पनी  दताथ   
45. आर्र्थक वर्थ 2078/79 को भदौ मटहनासम्म दताथ भएका कम्पनीको संख्या 7,402 रहेकोमा चाल ुआर्र्थक वर्थको भदौ मसान्तमा यस्तो 

सङ्खख्या 23.6 प्रर्तशतले कमी आई 5,653 रहेको छ।  

चािथ (ज):  पर्छल्लो पाूँच आर्र्थक वर्थको पटहलो दईु मटहनाको कम्पनी दताथको प्रवकृ्तत्त  (सङ्खख्यामा)  

  
स्रोतः कम्पनी रक्तजष्ट्रारको कायाथलय । 

पयथिक आगमन 
46. सन ्२०22 को अगस्ि मटहनासम्म नेपाल आउने पयथिकको सङ्खख्या उल्लेख्य वृटि भई 3 लाख 23 हजार 4 सय 26 पगुेको छ। गत 

वर्थको सोही अवर्धमा उि सङ्खख्या 69.7 प्रर्तशतले घिेर 66 हजार 9 सय 66 मा झरेको र्र्यो।  
47. सन ्२०२२ को अगस्ि मटहनासम्ममा पयथिन के्षरबाि प्राप्त भएको आयमा समेत उल्लेख्य वृटि भई रू 5 अबथ 95 करोड पगुेको छ। गत 

आर्र्थक वर्थमा यस्तो आय रू 3 अबथ 46 करोड प्राप्त भएको र्र्यो। 
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