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अर्थ बलेुटिन 

वर्थ 3 अंक 2                                                          भदौ, २०७८ 

 

 

प्रकाशन तर्ा सम्पादन 
 

आर्र्थक नीर्त टवश्लरे्ण महाशाखा 
र्संहदरवार, काठमाडौं 

सम्पादकीय 
• आर्र्थक वर्थ 2078/79 को  

भदौसम्ममा संघीय सरकारको कुल 
खर्थमा 40.6 प्रर्तशतले वृटि भएको 
छ। यस अवर्िको राजस्व पररर्ालन पर्न 
उल्लेख्य वृटि भएको छ।  

• वैदेशशक सहायता प्रर्तवितामा गत 
आर्र्थक वर्थको तलुनामा 47.३ 
प्रर्तशतले कमी आएको छ।  

• कुल वस्त ु र्नकासीमा 115.4 
प्रर्तशतको उच्र् वृटि भएको छ भने 
कुल वस्त ुपैठारी 75.9 प्रर्तशतले वृटि 
भएको छ। कुल वस्त ु व्यापारमा 
र्नयाथतको अंश वृटि भएको छ तर्ाटप 
पैठारी व्यापारको आकार ठूलो भएको 
कारण व्यापार घािा 70.8 प्रर्तशतले 
वृटि भएको छ।  

• टवप्ररे्ण आप्रवाहमा 6.3 प्रर्तशतले कमी 
आएको छ। र्ाल ु खाता घािा वृटि 
भएको छ।  शोिनान्तर शस्र्र्त घािामा 
छ। सारै् टवदेशी मदु्रा सशिर्तमा समेत 
कमी आएको छ। समग्रमा बाह्य के्षत्रका 
पररसूर्कहरुमा सामान्य उतारर्ढाव 
देशखएको छ। 

मलुकुको वतथमान आर्र्थक पररदृष्य 

संघीय सरकारी खर्थ 
1. आर्र्थक वर्थ २०७८/७९ को भदौ मटहनासम्म संघीय सरकारको कुल खर्थ गत आर्र्थक वर्थको सोही 

अवर्िको कुल खर्थ रु. ६३ अबथ ९५ करोडको तलुनामा 40.6 प्रर्तशतले वृटि भई रु. ८९ अबथ 
9४ करोड पगुेको छ। कुल खर्थ मध्य ेर्ाल ुखर्थ रु. 58 अबथ 59 करोड, पूूँजीगत खर्थ २ अबथ 
६१ करोड र टवत्तीय व्यवस्र्ा तफथ  रु. २८ अबथ 73 करोड रहेको छ। यस अवर्िको र्ाल ुर पूूँजीगत 
खर्थमा क्रमशः 0.5 प्रर्तशत र 25.3 प्रर्तशतले कमी भएको छ भने टवत्तीय व्यवस्र्ा तफथ को खर्थमा 
उल्लेख्य वृटि भएको छ। 

       तार्लका (क): पर्छल्लो ५ वर्थको भदौ मटहनाको खर्थको शस्र्र्त (रु. करोडमा) 

क्र.सं./ आ.व. २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/८९ 

र्ाल ु 11,917.90 9,616.20 5,367.80 5888.00 5859.48 

पूूँजीगत 427.1 576.4 513.4 349.41 260.87 

टवत्तीय व्यवस्र्ा 82.3 118.4 59.3 157.28 2873.23 

कुल 12,427.30 10,311.00 5,940.50 6394.69 8,993.58 

स्रोत: अर्थ मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय। 

2. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको भदौसम्मको कुल संघीय सरकारी खर्थमा श्रावण र भदौ मटहनाको खर्थ प्रर्तशत 
क्रमशः 16.0 प्रर्तशत र 84.0 प्रर्तशत रहेको छ । 

तार्लका (ख): र्ाल ुआर्र्थक वर्थको संघीय सरकारी खर्थको मार्सक टववरण (रू. करोडमा) 

मटहना र्ाल ुखर्थ पूूँजीगत खर्थ टवत्तीय व्यवस्र्ा कुल खर्थ खर्थ भार 

श्रावण 955.75 93.5 0 1049.25 0.163 

भदौ 4903.73 167.37 2873.23 7944.33 0.837 

जम्मा 5859.48 260.87 2873.23 8993.58 1 

स्रोतः अर्थ मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय 

राजस्व पररर्ालन 
3. आर्र्थक वर्थ २०७8/७9 को भदौ मटहनासम्म संघीय सरकारको कुल राजस्व गत आर्र्थक वर्थको 

सोही अवर्िको कुल राजस्व रु. १ खबथ ५ अबथ 39 करोडको तलुनामा 60.0 प्रर्तशतले वृटि भई 
रु. १ खबथ  68 अबथ ५८ करोड पगुेको छ। कुल राजस्वमा कर राजस्व रु. १ खबथ 48 अबथ 5६ 
करोड र गैरकर राजस्व रु. 2 अबथ 2 करोड रहेको छ। सारै् यस अवर्िमा अन्य प्रार्ि सटहत कुल 
प्रार्ि रु. १ खबथ 84 अबथ ७४ करोड सङ्कलन भएको छ। 

तार्लका (ग): पर्छल्लो ५ वर्थको भदौ मटहनाको राजस्व पररर्ालनको शस्र्र्त  (रू. करोडमा) 

क्र.सं./ आ.व. २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/८९ 

कर 8261.80 10755.60 11963.03 10151.67 14856.00 

गैरकर 556.16 1084.86 658.62 386.41 2001.76 

जम्मा 8817.23 11840.46 12621.65 10538.08 16857.76 

स्रोत: अर्थ मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय। 

 

 

 

 

 

नपेाल सरकार 

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

कर शीर्थक आ.व.2078/79 

वाटर्थक लक्ष्य  

आ.ब.2077/78 को 
असलुी 

आ.व.2078/79 को लक्ष्य र असूली असलुी 
प्रर्तशत 

 वाटर्थक 
प्रर्तशत 

पररवतथन  भदौसम्मको सङ्कलन भदौसम्मको सङ्कलन भदौसम्मको लक्ष्य 

भन्सार महशलु      27,262.05       2,274.13     4,001.87     3,734.69    107.2    76.0  

मूल्य अर्भबृटि कर      30,558.68       3,875.33     4,994.56     4,337.75    115.1    28.9  

उत्पादन, र्बक्री, सेवा         13,132.35       2,090.88       1,918.07        1,898.07    101.1     (8.3) 

पैठारी         17,426.33       1,784.45       3,076.50        2,439.69    126.1    72.4  

अन्तःशलु्क      17,257.35       1,521.22     2,576.54     2,148.82    119.9    69.4  

आन्तररक उत्पादन         
10,408.09  

     1,050.65       1,400.10        1,121.11    124.9    33.3  

पैठारी          6,849.26         470.57       1,176.44        1,027.72    114.5   150.0  

शशक्षा सेवा शलु्क          98.52            4.06         9.09        17.25     52.7   123.8  

आयकर      28,642.78       2,476.92     3,273.94     2,814.94    116.3    32.2  

आयकर         25,319.38       1,911.01       2,700.95        2,120.28    127.4    41.3  

ब्याज कर          3,323.40         565.91         572.99         694.66     82.5      1.3  

कर राजस्व जम्मा     103,819.38      10,151.67   14,856.01    13,053.45    113.8    46.3  

गैर कर जम्मा      11,340.67         386.41     2,001.77     1,230.46    162.7   418.0  

कूल राजस्व     115,160.05      10,538.08   16,857.77    14,283.92    118.0    60.0  

अन्य प्रार्ि             -         1,115.57     1,616.69           -      -   44.9  

जम्मा राजस्व/प्रार्ि     115,160.05      11,653.65   18,474.46    14,283.92    129.3    58.5  

स्रोत: अर्थ मन्त्रालय। 

4. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको भदौसम्ममा गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा आन्तररक तफथ को मूल्य अर्भवृटि कर सङ्कलनमा कमी आएको छ भने 
अन्य सम्पणूथ शीर्थकका कर राजस्वमा वृटि भएको छ। 

5. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको भदौ सम्म सम्पूणथ शीर्थकको राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको तलुनामा बढी असलुी भएको छ।  

र्ािथ (क): पर्छल्लो २ वर्थको भदौ मटहनासम्मको राजस्व सङ्कलनको संरर्ना 
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6. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको पटहलो दईु मटहनाको कुल राजस्वमा भन्सार महशलु, अन्तशलु्क र गैर करको टहस्सा वृटि भएको छ भन ेआयकर र 
मलु्य अर्भवृटि करको टहस्सा घिेको छ। 

र्ािथ (ख):  पर्छल्लो ५ वर्थको पटहलो २ मटहनाको राजस्व सङ्कलनको प्रवृशत्त (रू. करोडमा) 

 
स्रोतः अर्थ मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय 

7. पर्छल्लो पाूँर् आर्र्थक वर्थको पटहलो दईु मटहनामा राजस्व पररर्ालनमा सामान्य उतारर्ढाव देशखएको छ। आर्र्थक वर्थ 2077/78 को पटहलो दईु मटहनामा 
16.5 प्रर्तशतले ऋणात्मक भएको राजस्व वृटिदर र्ाल ुआर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा उल्लेख्य वृटि भई 60.0 प्रर्तशत पगेुको छ।  

संघीय राजस्व 
8. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको पटहलो दईु मटहनामा संघीय सरकारको राजस्व पररर्ालन (बाूँडफाूँि अशघको रोयल्िी समेत) अशघल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको रू. 90 

अबथ 60 करोडको तलुनामा ६४.१ प्रर्तशतले वृटि भई रू. १ खबथ 49 अबथ 39 करोड पगेुको छ। यस अवर्िमा प्रदेश र स्र्ानीय तहमा बाूँडफाूँि हनु ेकर 
राजस्व गत आर्र्थक वर्थको रू. 14 अबथ 78 करोडको तलुनामा 23.1 प्रर्तशतले वृटि भई रू. 19 अबथ 18 करोड पगेुको छ। 

करको दायरा टवस्तार 
9. 2078 भदौसम्म स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाताको कुल संख्या 42 लाख 26 हजार 54 पगुेको छ। यस अवर्िमा दताथ भएका कुल करदातामध्य े

व्यशिगत स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाता करदाता 25 लाख 72 हजार 7 सय 36 (60.9 प्रर्तशत), व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने 
१6 लाख 42 हजार 2 सय 94 (३८.९ प्रर्तशत), र करकटि गने र्नकायले र्लएको स्र्ायी लेखा नम्बर ११ हजार २४ (0.3 प्रर्तशत) पगुकेो 
छ। यसैगरी मूल्य अर्भवृटि करमा दताथ भएका करदाता २ लाख 77 हजार 5 सय 38 र अन्त:शलु्कमा दताथ हनेु करदाताको सङ्खख्या १ लाख 
12 हजार  3 सय 85 पगुेको छ।  

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

दताथको प्रकार २०७८ असारसम्म २०७७ भदौ 2078 भदौ भदौसम्मको जम्मा 

व्यावसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर   1580380 25,282 61,914 1,642,294 

करकिी गने र्नकायले र्लएको स्र्ायी लेखा नम्बर  9998 542 1,026 11,024 

व्यशिगत स्र्ायी लेखा नम्बर  2475753 73,762 96,983 2,572,736 

जम्मा स्र्ायी लेखा नम्बर  4,066,131 99,586 159,923 4,226,054 

मू .अ.कर  269505 5,567 8,033 277,538 

अन्तः शलु्क 106434 3,592 5,951 112,385 

 स्रोत: आन्तररक राजस्व टवभाग । 

#स्र्ायी लेखा नम्बरको दताथ खारेजीबाि कायम भएको सङ्खख्या मात्र समावेश गररएको।
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कर गैरकर जम्मा प्रर्तशत पररवतथन (दायाूँ अक्ष)
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वैदेशशक सहयोग तर्ा सावथजर्नक ऋण  
10. आर्र्थक वर्थ २०७८/७९ को पटहलो दईु मटहनामा वैदेशशक सहायता प्रर्तवितामा गत आर्र्थक वर्थको तलुनामा 47.३ प्रर्तशतले कमी आई रु. 

44 अबथ 32 करोड रहेको छ। यसमध्य ेअनदुान सहायता रु. 5 अबथ 81 करोड र ऋण सहायता रु. 38 अबथ ५१ करोड रहेको छ। वैदेशशक 
सहायता प्रर्तवितामा अनदुान र ऋणको अंश क्रमशः 13.1 प्रर्तशत र 86.9 प्रर्तशत रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो 
सहायता रकम रु. 84 अबथ 7 करोड रहेको र्र्यो।  

11. कुल वैदेशशक सहायता प्रर्तवितामध्य ेएशशयाली टवकास बैँक र टवश्व बैँकबाि क्रमशः 45.8 प्रर्तशत 42.4 प्रर्तशत प्राि भएको छ। 

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

     तार्लका (र्):  आर्र्थक वर्थ 2078/79 को पटहलो दईु मटहनासम्मको क्षते्रगत टवकास सहायता प्रर्तविताको अवस्र्ा (रु करोडमा) 

क्षते्र अनदुान ऋण कुल प्रर्तशतमा 
शशक्षा 187.62 1292.95 1480.57 33.4 

खानेपानी तर्ा सरसफाई 59.66 0.00 59.66 1.3 

कोर्भड 0.00 1969.77 1969.77 44.4 

स्वास््य 0.00 587.95 587.95 13.3 

वन तर्ा वातावरण 333.94 0.00 333.94 7.5 

कुल 581.21 3850.67 4431.88 100 

स्रोतः अर्थ मन्त्रालय 

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

टवत्तीय क्षते्र  
14. 2078 भदौ मसान्तमा कुल लगानीमा र्नष्कृय कजाथको अनपुात १.48 प्रर्तशत र टवपन्न के्षत्र तफथ  प्रवाटहत कजाथ अनपुात ८.२५ प्रर्तशत रहेको 

छ। अशघल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो अनपुात क्रमशः १.८९ प्रर्तशत र ६.६१ प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

तार्लका (छ):  पटहलो दईु मटहनाका टवत्तीय पररसूर्कहरु 

स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैँक 

टवत्तीय सूर्क 2076 2077 2078 

   कुल गाहथस््य उत्पादनको प्रर्तशतमा 
कुल र्नके्षप 96.89 105.13 110.61 

कुल कजाथ 85.93 87.35 102.10 

कुल कजाथ लगानीको प्रर्तशतमा 
र्नष्कृय कजाथ 1.52 1.८9 1.48 

टवपन्न के्षत्र कजाथ 6.56 ६.61 ८.२५ 

    टवत्तीय पहरु्का पररसूर्कहरू 

बैङ्क तर्ा टवत्तीय संस्र्ा (सङ्खख्यामा) 168 149 132 

बैङ्क तर्ा टवत्तीय संस्र्ाका शाखा सञ्जाल 
(सङ्खख्यामा) 

8970 9851 10882 

वाशणज्य बैङ्कको उपशस्र्र्त भएका स्र्ानीय तह  739 747 7५० 

कुल र्नके्षप खाता (सङ्खख्या लाखमा) 278.7 324.5 377.7 

कुल कजाथ खाता (सङ्खख्या लाखमा) १४.4 1५.4 17.0 

एटिएम (सङ्खख्यामा) 3316 4106 4,३40 

    भाररत औसत ब्याजदर 

र्नके्षप 6.80 5.61 4.92 

कजाथ 11.97 10.18 8.57 
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15. २०७८ भदौसम्म 750 स्र्ानीय तहमा वाशणज्य बैंकको शाखा पगुेको छ। 2077 भदौसम्ममा 74७ स्र्ानीय तहमा वाशणज्य बैँकको शाखा पगेुको 
र्र्यो।  

16. 207७ भदौ मसान्तसम्ममा बैंक तर्ा टवत्तीय संस्र्ाको सङ्खख्या 149 रहेकोमा गार्भने प्रकृया माफथ त ्207८ भदौमसान्तमा टवत्तीय संस्र्ामा कमी 
आई 143 कायम भएको छ। २०७७ भदौ मसान्तसम्म बैंक तर्ा टवत्तीय संस्र्ाको शाखा सङ्खख्या 9, 851 रहेकोमा 207८ भदौमसान्तमा शाखा 
सङ्खख्या १०,882 पगुेको छ।  

17. यस अवर्िमा र्नके्षप र कजाथको भाररत औसत ब्याजदर क्रमशः ४.92 प्रर्तशत र 8.57 प्रर्तशत रहेको छ। अशघल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा 
उि ब्याजदर क्रमश 5.61 प्रर्तशत र 10.18 प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

बीमा क्षते्र 

18. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको भदौ मटहनासम्म जारी भएको कुल बीमालेख सङ्खख्यामा अशघल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा 10.4 प्रर्तशतले वृटि 
भई 92 लाख 69 हजार 3 सय 52 पगुेको छ। जसमध्य ेजीवन बीमालेख (वैदेशशक रोजगार बीमालेख सटहत) र र्नजीवन बीमा लेखको टहस्सा 
क्रमशः 94.9 प्रर्तशत र 5.1 प्रर्तशत रहेको छ। अशघल्लो वर्थको भदौ मटहनासम्म उि टहस्सा क्रमशः 94.8 प्रर्तशत र 5.2 प्रर्तशत रहेको 
र्र्यो। र्ाल ुआर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा वैदेशशक रोजगार बीमालेख सङ्खख्यामा 30.63 प्रर्तशतले कमी आएको छ। 

19. यस अवर्िमा सङ्कलन भएको बीमा टप्रर्मयम रकम अशघल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा 34.2 प्रर्तशतले वृटि भई रू. 34 अबथ 53 
करोड पगुेको छ। अशघल्लो आर्र्थक वर्थमा उि रकम रू. 25 अबथ 73 करोड रहेको र्र्यो। 

20. यस अवर्िको बीमा टप्रर्मयम रकममा जीवन बीमा र र्नशजथवन बीमा तफथ को टहस्सा अशघल्लो आर्र्थक वर्थ जस्तै क्रमशः 81.5 प्रर्तशत र 18.5 
प्रर्तशत रहेको छ।  

21. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको भदौ मटहनासम्म जारी भएको वैदेशशक रोजगार बीमालेख समेत समावेश गदाथ बीमाको दायरामा आएको जनसङ्खख्या 27.5 
प्रर्तशत पगुेको छ। अशघल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा उि जनसङ्खख्या 5.2 प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

पूूँजी बजार   
22. 2077 भदौ मसान्तमा 1541.4 टवन्दमुा रहेको नेप्से सूर्कांक 2078 भदौ मसान्तमा 2812.26 टवन्द ुकायम भएको छ। यस अवर्िमा वाटर्थक 

टवन्दगुत आिारमा बजार पूूँजीकरण 92.1 प्रर्तशतले वृटि भई रु. 39 खबथ 35 अबथ 74 करोड पगुेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा 
यस्तो रकम रु. 20 खबथ 49 अबथ 28 करोड रहेको र्र्यो। 

र्ािथ (ग):  पर्छल्लो ५ वर्थको भदौ मसान्तको नपे्से सूर्काङ्क 

 

स्रोतः नेपाल स्िक एक्सरे्न्ज र्लर्मिेड 

23. 2078 भदौ १ गते 3160.32 टवन्दमुा रहेको नेप्से सूर्काङ्क भदौ 2 गते मटहनाकै उच्र् टवन्द ु3199.03 मा पगुी क्रमशः ओरालो लाग्दै 
कारोवार भएको अशन्तम ददन भदौ 31 गते 2812.26 टवन्द ुकायम भएको छ। 
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र्ािथ (घ):  २०७८ भदौ मटहनाको नपे्से सूर्काङ्क 

 

स्रोतः नेपाल स्िक एक्सरे्न्ज र्लर्मिेड 

समग्र मूल्य शस्र्र्त  
24. २०७8 भदौ मसान्तमा वाटर्थक औसत मदु्राशस्फर्त 3.49 प्रर्तशत रहेको छ। अशघल्लो वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो मदु्राशस्फर्त 4.52 प्रर्तशत 

रहेको र्र्यो।  

25. समीक्षा मटहनामा खाद्य तर्ा पये पदार्थ समूहको मदु्रास्फीर्त 2.57 प्रर्तशत र गैर–खाद्य तर्ा सेवा समूहको मदु्रास्फीर्त ४.22 प्रर्तशत रहेको छ। 
अशघल्लो आर्र्थक वर्थमा उि समूहको मदु्रास्फीर्त क्रमशः 6.91 प्रर्तशत र 2.68 प्रर्तशत रहेको र्र्यो ।   

 

बाह्य क्षते्र 

वस्त ुर्नकासी  
26. आर्र्थक वर्थ २०७8/७9 को पटहलो दईु मटहनामा कुल वस्त ुर्नकासी गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा 115.4 प्रर्तशतको उच्र् वृटि 

भई रु. 44 अबथ 4 करोड पगुेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा कुल वस्त ुर्नकासी रु . 20 अबथ 4४ करोड रहेको र्र्यो। यस अवर्िमा 
प्रशोर्ित पाम तेल र सूयथमखुीको प्रशोर्ित तेलको र्नयाथत उल्लेख्य वृटि भएको छ। सारै्, भिमासको प्रशोर्ित तेल, जिुका बरु्नएका कपडा लगायतका 
वस्तकुो र्नकासीमा समेत उच्र् वृटि भएको छ। यस अवर्िमा अलैँर्ीको र्नकासी भने 4.6 प्रर्तशतले घिेको छ। 

तार्लका (ज):  भदौ मटहनासम्म र्नकासी भएका प्रमखु १० वस्तहुरु  (मूल्य रु. करोडमा) 

वस्त ु 2077/78 २०७८/७९ प्रर्तशत पररवतथन 

भिमासको तेल प्रशोर्ित 547.93 1648.15 200.8 

प्रशोर्ित पाम तेल 0.04 750.61 - 

सेन्रे्टिक यानथ 129.15 215.45 66.8 

उनी गलैंर्ा कापेि 132.78 152.64 15.0 

सयुथमशुखको प्रशोर्ित तेल 7.34 145.89 1887.6 

जिुका बरु्नएका कपडा 65.41 144.12 120.3 

तयारी कपडा 93.33 136.16 45.9 

जमोठ कपडा 74.48 113.48 52.4 

फलफुलको जसु 52.89 94.12 78.0 

अलैर्ी 96.07 91.67 -4.6 

अन्य            844.74                   911.67               7.9 

जम्मा        2,044.16              4,403.96            115.4 

स्रोत: भन्सार टवभाग । 
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27. यस अवर्िको कुल र्नकासीमध्ये भारत, र्ीन र अन्य देशहरूतफथ  भएको र्नकासीको अंश क्रमशः 82.1 प्रर्तशत, 0.4 प्रर्तशत र 17.5 प्रर्तशत 

रहेको छ। अशघल्लो वर्थ यस्तो र्नकासी क्रमशः 70.6 प्रर्तशत, 0.6 प्रर्तशत र 28.8 प्रर्तशत रहेको र्र्यो।  

28. यस अवर्िमा भारत तफथ  भएको र्नकासीमा 150.7 प्रर्तशतले वृटि भएको छ भने र्ीन तफथ  भएको र्नकासीमा 20.7 प्रर्तशतले वृटि भएको छ। 
  

वस्त ुपैठारी 
29. र्ाल ुआर्र्थक वर्थ 2078/७9 को भदौ मटहनासम्म कुल वस्त ुपैठारी गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा 75.9 प्रर्तशतले वृटि भई रु. 

3 खबथ 14 अबथ 52 करोड पगुेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा कुल वस्त ुपठैारी रु. 1 खबथ 78 अबथ 84 करोड रहेको र्र्यो।  

30. यस अवर्िको को कुल पठैारीमध्य ेभारत, र्ीन र अन्य देशहरूतफथ को पैठारीको अंश क्रमशः 59.6 प्रर्तशत, 1३.6 प्रर्तशत र 26.8 प्रर्तशत 
रहेको छ। अशघल्लो आर्र्थक वर्थमा यस्तो अनपुात क्रमश: 66.9 प्रर्तशत, 13.6 प्रर्तशत र 19.5  प्रर्तशत रहेको र्र्यो।  

31. यस अवर्िमा भारत तफथ को पठैारीमा 56.7 प्रर्तशतले वृटि भएको छ भने र्ीन तफथ को पैठारीमा 76.2 प्रर्तशतले वृटि भएको छ।  

तार्लका (झ): भदौ मटहनासम्म पैठारी भएका प्रमखु १० वस्तहुरु  (मूल्य रु. करोडमा) 

वस्त ु 2077/78 २०७८/७९ प्रर्तशत पररवतथन 
भिमासको तेल कच्र्ा 575.77 1560.08 171.0 

र्डजेल 505.58 1396.29 176.2 

एम.एस.टवलेि 557.4 1054.52 89.2 

मोवाइल िेर्लफोन 794.25 1036.36 30.5 

पेट्रोल 340.64 855.26 151.1 

सनु 37.16 838.04 2155.2 

एल टप ग्यास 417.83 799.29 91.3 

र्ाूँदी 26.26 790.13 2908.9 

कच्र्ा पाम तेल 89.83 645.27 618.3 

एर्.आर.र्सि 359.09 606.77 69.0 

अन्य 14,180.48 21,869.56 54.2 

जम्मा 17,884.29 31,451.57 75.9 

 स्रोत: भन्सार टवभाग । 

व्यापार सन्तलुन 
32. आर्र्थक वर्थ २०७८/८९ को भदौ मटहनासम्म कुल वस्त ुव्यापार घािा गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा 70.8 प्रर्तशतले वृटि भई रु. 

२ खबथ 70 अबथ 48 करोड पगुेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो वस्त ुव्यापार घािा रु. १ खबथ 58 अबथ ४० करोड र्र्यो। 

र्ािथ (ङ): पर्छल्लो ५ आर्र्थक वर्थको भदौ मटहनासम्मको व्यापार घािाको शस्र्र्त (रु  अबथमा) 
 

 

स्रोतः भन्सार टवभाग 
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33. टवगत पाूँर् आर्र्थक वर्थको भदौ मटहनासम्मको त्याङ्क टवश्लरे्ण गदाथ आर्र्थक वर्थ 2076/77 र 2077/78 को भदौ मटहनासम्मको व्यापार घािा 
केही सिुार भएको भए तापर्न अन्य आर्र्थक वर्थमा यस्तो घािा वृटि भएको छ। र्ाल ुआर्र्थक वर्थको भदौसम्म व्यापार घािा 70.8 प्रर्तशतले वृटि 
भएको छ। 

34. यस अवर्िको कुल वस्त ुव्यापारमा र्नकासी र पठैारीको अंश क्रमशः 12.3 प्रर्तशत र 87.7 प्रर्तशत रहेको छ। अशघल्लो आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्िमा यस्तो अंश क्रमशः 10.3 प्रर्तशत र 89.7 प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

 

र्ािथ (र्):  पर्छल्लो ५ वर्थको भदौ मटहनासम्मको कुल वस्त ुव्यापारमा र्नकासी र पैठारीको अंश (प्रर्तशतमा)  

 

स्रोतः भन्सार टवभाग 

सेवा व्यापार 
35. आर्र्थक वर्थ 2078/79 को पटहलो दईु मटहनाको कुल सेवा आय अशघल्लो वर्थको सोही अवर्िको संशोर्ित सेवा आय रु. 27 अबथ 1 करोडको 

तलुनामा 51.7 प्रर्तशतले कमी आई रु. 13 अबथ 5 करोड रहेको छ। सारै् यस अवर्िमा अशघल्लो वर्थको सोही अवर्िको संशोर्ित सेवा खर्थ रू. 
32 अबथ 82 करोडमा 43.6 प्रर्तशतले कमी आई रू. 18 अबथ 50 करोड रहेको छ।  

36. आर्र्थक वर्थ 2078 को पटहलो दईु मटहनामा खदु सेवा आय रू. 5 अबथ 45 करोडले घािामा छ। अशघल्लो वर्थको सोही अवर्िमा खदु सेवा आय 
रू. 5 अबथ 80 करोडले घािामा रहेको र्र्यो।  

टवप्ररे्ण आप्रवाह र वैदेशशक रोजगार 
37. आर्र्थक वर्थ 2078/79 को भदौ मटहनासम्म टवप्ररे्ण आप्रवाह गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको रू. 1 खबथ 65 अबथ 77 करोडको तलुनामा 

6.3  प्रर्तशतले कमी आई रु. 1 खबथ 55 अबथ 3७ करोड रहेको छ। अशघल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो आप्रवाह 8.1 प्रर्तशतले 
वृटि भएको र्र्यो। 

38. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको भदौ मटहनासम्म वैदेशशक रोजगारीको लार्ग अशन्तम श्रम स्वीकृर्त र्लने नेपाली कामदारको सङ्खख्या गत आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्िको तलुनामा उल्लेख्य वृटि भई 38 हजार 4 सय 92 पगुेको छ।गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा 3 सय 38 कामदारले मात्र अशन्तम 
श्रम स्वीकृर्त र्लएका र्र्ए।यस अवर्िमा पनुःश्रम स्वीकृर्त र्लने कामदारको सङ्खख्यामा समेत उल्लेख्य वृटि भई २२ हजार 9 सय 76 पगुेको छ। 

र्ाल ुखाता एवम ्शोिनान्तर शस्र्र्त 
39. आर्र्थक वर्थ 2078/79 को भदौ मटहनासम्ममा शोिनान्तर शस्र्र्त रु. 83 अबथ 41 करोडले घािामा रहेको छ। अशघल्लो आर्र्थक वर्थको सोही 

अवर्िमा शोिनान्तर शस्र्र्त रु. 67 अबथ 63 करोडले बर्तमा रहेको र्र्यो। त्यसैगरी यस अवर्िमा र्ाल ुखाता रु. १ खबथ 6 अबथ 75 करोडले 
घािामा रहेको छ। अशघल्लो वर्थको सोही अवर्िमा र्ाल ुखाता रू. 25 अबथ 16 करोडले बर्तमा रहेको र्र्यो। 

टवदेशी  टवर्नमय सशिर्त 
40. आर्र्थक वर्थ 2078/79 को भदौ मटहनासम्म टवदेशी टवर्नमय सशिर्तमा अशघल्लो वर्थको सोही अवर्िको रू. १4 खबथ 33 अबथ 67 करोडको 

तलुनामा 8.8 प्रर्तशतले संकुर्न आई रू १3 खबथ 6 अबथ 95 करोड कायम भएको छ।  
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41. आर्र्थक वर्थ २०78/७9 को पटहलो दईु मटहनाको 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 
42. २०७8 असार मसान्तको तलुनामा २०७8 भदौ मसान्तमा अमेररकी डलरसूँग नेपाली रुपैयाूँ 1.5 प्रर्तशतले अर्िमूल्यन भई अमेररकी डलर एकको 

खररद टवर्नमय दर रु. 117.29 पगुेको छ। २०७8 असार मसान्तमा उि टवर्नमय दर रु. 119.04 रहेको र्र्यो । 

अन्य आर्र्थक गर्तटवर्ि 
कम्पनी  दताथ   
43. आर्र्थक वर्थ २०७७/७8 को पटहलो दईु मटहनासम्म दताथ भएका कम्पनीको संख्या 4100 रहेकोमा र्ाल ुआर्र्थक वर्थको भदौ मसान्तमा यस्तो 

सङ्खख्या 80.5 प्रर्तशतले वृटि भई 7402 पगुेको छ।  

र्ािथ (छ):  पर्छल्लो ५ आर्र्थक वर्थको पटहलो दईु मटहनाको कम्पनी दताथको प्रवृशत्त  (संख्यामा) 

 
स्रोतः कम्पनी रशजष्ट्रारको कायाथलय। 

पयथिक आगमन 
44. सन ्२०२1 को जनवरी देशख सेप्िेम्बर मटहनासम्म नेपाल आउने पयथिकको सङ्खख्या 65.4 प्रर्तशतले कमी आई 76 हजार ८ सय ६४ रहेको 

छ। अशघल्लो वर्थमा यस्तो सङ्खख्या 2 लाख 21 हजार 8 सय ६२ 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।  

45. सन ्२०२1 को सेप्िेम्बर मटहनासम्म पयथिन के्षत्रबाि प्राि भएको आयमा 177.2 प्रर्तशतले वृटि भई रू 2 अबथ 71 करोड पगुेको छ। अशघल्लो 
आर्र्थक वर्थमा यस्तो आय 90.4 प्रर्तशतले कमी आई रू 98 करोड प्राि भएको र्र्यो। 

 

नीर्तगत तर्ा कानूनी टवर्य र राय परामशथ 

46. नेपालको संटविानको िारा 114 को उपिारा (1) बमोशजम सम्माननीय राष्ट्रपर्तबाि आर्र्थक अध्यादेश, २०७८, टवर्नयोजन अध्यादेश, २०७८ र 
राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८ समेतका अर्थ सम्बन्िी अध्यादेशहरु जारी भएकोमा उशल्लशखत अध्यादेशहरु संघीय-संसदबाि स्वीकृत भई 
प्रर्तर्नर्िसभा र्नयमावली, 2075 को र्नयम 98 बमोशजम ती अध्यादेशलाई प्रर्तस्र्ापन गनथ आर्र्थक टविेयक, २०७८, टवर्नयोजन टविेयक, २०७८ 
र राष्ट्र ऋण उठाउने टविेयक, २०७८ संघीय संसदको बैठकमा पेश गनथ र्मर्त 2078।05।25 मा संघीय-संसदमा दताथ गररएको । 

47. संघीय संसद् मा प्रस्ततु भएको आर्र्थक टविेयक, २०७८, टवर्नयोजन टविेयक, २०७८ ले व्यवस्र्ा गरेका भन्सार महसलु, अन्तःशलु्क तर्ा अन्य 
कर समेत कायाथन्वयनका लार्ग सामटयक कर असलु ऐन, 2012 को दफा 3 बमोशजम सूशर्त आदेश सम्बन्िी सूर्ना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनको 
लार्ग मदु्रण टवभागमा पठाइएको। 

48. 2078 भदौ 20 मा राज्यका टवर्भन्न पदार्िकारीको तलबमान सम्बन्िी सूर्ना नेपाल राजपत्रमा सूर्ना प्रकाशनको लार्ग मदु्रण टवभागमा पठाइएको। 
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49. र्ितोपत्र बोडथका अध्यक्ष र्भष्मराज ढुङ्गानाले र्ितोपत्रको र्भत्री कारोबार तर्ा र्ितोपत्र व्यवसाय गरी बोडथलाई हार्न नोक्सानी पयुाथई बोडथको टहत तर्ा 

प ुूँजी बजारको टवकास टवपरीत हनेु गरी काम गरेको सम्बन्िमा जाूँर्बझु गनथ 3 सदस्य सर्मर्त गठन भएको। 
50. नेपाल राष्ट्र बैक कमथर्ारी सेवा टवर्नयमावली,2068 (तेस्रो संशोिन) को अनसुरु्ी -6 (टवर्नयम 23 सूँग सम्बशन्ित) आवश्यक न्यूनतम शैशक्षक 

योग्यता संशोिन सम्बन्िमा लोकसेवा आयोगबाि परामशथ प्राि भए अनसुार संशोिन गनथ सहमर्त प्रदान गररएको। 

 

51. 2078 भदौ १ गते अर्थमन्त्रालयले छैठौं भन्सार सिुार तर्ा आिरु्नकीकरण योजना सावथजर्नक गरेको छ। व्यापार सहजीकरण, राजश्व संकलन, 

स्वर्ार्लत भन्सार प्रणाली र संगठनात्मक टवकास तर्ा क्षमता अर्भवृटिलाई योजनाका उपलशब्िको रुपमा राशखएको छ।  

52. 2078 भदौ 3 गते कणाथली प्रदेश आर्र्थक मार्मला तर्ा योजना मन्त्रालयले टवहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘कणाथली प्रदेशमा प्रत्येक घर 
स्वरोजगार कायथक्रम’ टवर्यक अन्तरटक्रया कायथक्रमलाई सम्बोिन गदै माननीय अर्थमन्त्री जनादथन शमाथले बहआुयार्मक गररबीको दर सबभन्दा िेरै 
रहेको कणाथली प्रदेशको टवकास टवना समग्र राष्ट्रको गररबी अन्त्य नहनेु भएकोले बैंक तर्ा टवत्तीय संस्र्ाहरुलाई कणाथली प्रदेशमा लगानी बढाउन 
अनरुोि गनुथभयो। 

53. 2078 भदौ ४ गते व्यवस्र्ाटपका संसदको अर्थ सर्मर्तको बैठकमा माननीय अर्थमन्त्री जनादथन शमाथले र्नयामक र्नकायका प्रमखुहरुले इन्साइडर 
टे्रर्डङ गरेको सम्बन्िमा जानकारी गराउन ुभयो। उहाूँले पूूँजी बजारमा र्नयामक संस्र्ाकै अर्िकारीहरूले आफ्नो पररवार र्भतै्र सेयर खररद र्बक्रीका 
ठुलाठुला कारोबार भएका टवर्य, ददनानदुदन पूूँजीबजार बढ्दै गएको समयमा लगानीको संरक्षण गने र जनताको टहतको संरक्षण गने टवर्य, अस्वभाटवक 
मूल्य वृटिको टवर्य तर्ा पूूँजीबजार सम्वि प्रटवर्िलाई पररष्कृत गने टवर्यमा आफ्नो िारणा राख्न ुभयो। 

54. 2078 भदौ 20 गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोशजत छलफलमा माननीय अर्थमन्त्री जनादथन शमाथले दोहोरोपना देशखएका तार्लम कायथक्रमहरुलाई 
एकीकृत रुपले सिालन गने गरी नीर्तगत तयारी गनथ र्नदेशन ददनभुयो । 

55. 2078 भदौ 23 गते अर्थमन्त्री जनादथन शमाथले लगानी बोडथ नेपाल स्र्ापनाको १० बर्थ पगुेको अवसरमा र्संहदरबारमा आयोशजत समारोहलाई 
सम्बोिन गदै सावथजर्नक र्नजी सहभार्गतामा स्र्ानीय जनतालाई समेत सहभार्ग गराउनपुने बताउनभुयो। उहाूँले नेपालमा उपलब्ि तलुनात्मक रुपमा 
सस्तो श्रम शशि र अर्ाह प्राकृर्तक स्रोत सािन नै मखु्य पुूँजी भएकाले त्यसको पररर्ालनमाफथ त टवकास र समटृिको यात्रालाई गर्त ददन लगानी 
बोडथले उत्प्ररेकको रुपमा काम गनुथपनेमा जोड ददनभुयो। 

56. २078 भदौ 25 गते माननीय अर्थमन्त्री जनादथन शमाथद्वारा अर्थसम्बन्िी अध्यादेशहरूलाई प्रर्तस्र्ापन गने टविेयक आर्र्थक वर्थ २०७८/७९ सङ्ख घीय 
संसदमा प्रस्ततु गनुथभयो। 

57. 2078 भदौ 27 गते भन्सार टवभागले आयोजना गरेको दईु ददने भन्सार व्यवस्र्ापन गोष्ठीलाई सम्बोिन गदै अर्थमन्त्री जनादथन शमाथले भन्सार 
टवन्दमुा आउजाउ गने सवारी सािनमा लोड भएका मालवस्त ुम्यानअुल्ली रे्कजाूँर् गनुथ नपने गरी भन्सार टवन्दहुरुमा भेइकल स्क्यानर जडानको 
प्रटक्रया तत्काल अशघ बढाउन र्नदेशन ददनभुयो। उहाूँले मालवस्तकुो वर्गथकरण र मूल्याङ्कनमा इमान्दाररता कायम गरी राजश्व संकलन वृटि गनथ 
कमथर्ारीहरुलाई र्नदेशन ददनभुयो। 

58. 2078 भदौ 29 गते अर्थमन्त्री जनादथन शमाथले आन्तररक राजश्व टवभागको दईु ददने व्यवस्र्ापन गोष्ठीको उद्घािन गदै प्रर्तस्र्ापन टविेयकमाफथ त 
स्वदेशी उद्योगिन्दालाई प्रोत्साहन हनेुगरी गररएका नीर्तगत व्यवस्र्ाहरु पररवतथन नहनेु अडान व्यि गनुथभयो।  
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