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वार्षिक अंक ३ 

अर्ि बलेुर्िन 

 (आर्र्िक वषि २०७८/७९ को वार्षिक तथ्याङ्कमा आधारित) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िार्िय तर्ा अन्तिािर्िय आर्र्िक गर्तर्वधी 
 

प्रमखु झलकहरु 

➢ र्वश्वव्यापीरुपमा कोर्िड-१९ महामािी र्वरुद्धको उपचािात्मक तर्ा र्नयन्रणात्मक कायिले गर्त र्लएसगैँ सन ्२०२१ 
मा र्वश्व अर्ितन्र क्रमश: सधुािोन्मूख हुदैँ ६.१ प्रर्तशतले र्वस्ताि िएको र्र्यो। यद्यर्प पर्िल्लो समयमा िर्सया ि 
यकेु्रन बीचको जािी यदु्ध तर्ा नयाँ नयाँ स्वरुपका कोर्िड-१९ का िेरिएण्िको जोखखम अझै र्वद्यमान िहेको कािण 
सन ्२०२२ मा माग तर्ा आपरू्ति शृ्रङ्खलामा र्प अविोध र्सजिना िई र्वश्व अर्ितन्र अपेक्षा गरिए िन्दा बढी ससु्त 
गर्तमा र्वस्ताि हनुसक्ने सम्िावना देखखएको ि। 

➢ आर्र्िक वषि २०७७/७८ मा नेपालको आर्र्िक वरृ्द्धदि ४.२५ प्रर्तशत िहेकोमा आर्र्िक वषि २०७८/७९ मा ५.८४ 
प्रर्तशत िहने प्रािखम्िक अनमुान ि।  

➢ आर्र्िक वषि २०७८/७९ मा वार्षिक औसत उपिोक्ता मदु्रास्फीर्त ६.३ प्रर्तशत िहेको ि। र्वश्व वजािमा पेट्रोर्लयम 
पदार्िको मूल्य उच्च ि। पर्िल्ला ददनहरुमा मूल्य केही घिेकाले मूल्य खस्फर्तको लक्ष्य प्राप्त गनि केर्ह सहज हनु 
सक्ि। 

➢ संघीय सिकािी खचिमा वरृ्द्ध िएतापर्न पूजँीगत खचि न्यून िहेको ि। वस्त ुपैठािीमा िएको वरृ्द्धसगैँ िन्साि र्वन्दमुा 
संकलन हनुे िाजस्वको वरृ्द्धदि १३.१ प्रर्तशत िहेको ि। गैिकि िाजस्व परिचालन २२.८ प्रर्तशतले बढेको ि।  

➢ साविजर्नक ऋण २०७९ असाि मसान्तमा रू.२० खबि १७ अबि पगेुको ि। अन्तिािर्िय र्वकास सहायता प्रर्तबद्धतामा 
वरृ्द्ध िएतापर्न वैदेखशक सहायता प्रार्प्त िने न्यून िहेको ि। कुल साविजर्नक ऋणमा आन्तरिक ऋणको अंश बढ्दै 
गएको ि िने बाह्य ऋणको अंश घट्दै गएको ि। ऋण सेवा खचिमा वरृ्द्ध िएको ि। 

➢ वस्त ुर्नकासीमा िएको ४१.७ प्रर्तशतको उच्च वरृ्द्धको वावजदु वस्तकुो पैठािीमा िएको २४.७ प्रर्तशतको वरृ्द्ध तर्ा 
भ्रमण आयमा कमी आएको कािण चाल ुखाता घािा उच्च दिले बढेि रु. ६ खबि २३ अबि ३३ किोड पगेुको ि। 
शोधानान्ति खस्र्र्त समेत रु. २ खबि ५५ अबि २६ किोडले घािामा िहेको ि। जसको कािण बाह्य क्षेर सन्तलुन 
हार्सल गने उद्देश्य प्रार्प्तमा र्प चनुौर्त र्सजिना हनु गएको ि।  

➢ वस्त ुतर्ा सेवाको पैठािी उच्च िहेका कािण २०७८ असाि मसान्तको तलुनामा २०७९ असाि मसान्तमा र्वदेशी 
र्वर्नमय सखिर्त १३.१ प्रर्तशतले घिेि रु. १२ खबि १५ अबि ८० किोड कायम िएको ि। उक्त सखिर्त ६.9 
मर्हनाको वस्त ुतर्ा सेवाको पैठािी धान्न पयािप्त ि।  

➢ कोर्िड-१९ को प्रिाव कम हुँदै गएसगैँ वैदेखशक िोजगािमा जान श्रम स्वीकृर्त र्लने नेपालीको संख्या बढ्दै गएको 
ि। यस अवर्धमा र्वप्रषेण आप्रवाह ४.८ प्रर्तशतले बढेको ि। 

➢ कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको अनपुातमा कुल र्नक्षेप, आन्तरिक कजाि, र्नजी क्षेरतफि  प्रवाह हनुे कजाि, उत्पादनशील उद्योग 
तर्ा कृर्ष क्षेरमा प्रवाह हनुे कजाि बढेको ि। र्वत्तीय पहूँचमा र्वस्ताि िएको ि। बीमाको दायिामा आएको जनसंख्या 
४२.० प्रर्तशत पगेुको ि।  

➢ २०७९ असाि मसान्तमा नेप्से सूचकाङ्क 200९.५ र्बन्द ुकायम िएको ि। गत वषिको सोही अवर्धमा उक्त सूचकांक   
2883.41 र्वन्द ुिहेको र्र्यो।  
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र्वश्व अर्ितन्र 
1. सन ्२०१९ को र्डसेम्बिबाि र्वश्वव्यापी रुपमा फैर्लएको कोर्िड-१९ महामािीका कािण सन ्२०२० 

मा र्वश्व अर्ितन्र सन ्१८७० पर्िकै सबैिन्दा बढी सङ्कचुनमा गएको र्र्यो। र्वश्वव्यापीरुपमा कोर्िड-
१९ महामािी र्वरुद्धको उपचािात्मक तर्ा र्नयन्रणात्मक कायिले क्रमश: गर्त र्लदै गएसँगै सन ्२०२१ 
मा िन ेर्वश्व अर्ितन्र सधुाि िई ६.१ प्रर्तशतले र्वस्ताि िएको अनमुान ि। पर्िल्लो समयमा िर्सया 
ि यकेु्रन बीचको जािी यदु्ध, ताइवानको मदु्धालाई र्लएि चीन ि अमेरिका बीच र्सजीत तनाव तर्ा नयाँ 
नयाँ स्वरुपका कोर्िड-१९ का िेरिएण्िको जोखखम अझै र्वद्यमान िहेको कािण सन ्२०२२ मा र्वश्व 
अर्ितन्र अपेक्षा गरिए िन्दा बढी ससु्त हनुसक्ने सम्िावना िहेको ि। 

2. अन्तिािर्िय मदु्रा कोषले सन ्२०२२ को जलुाईमा प्रकाशन गिेको र्वश्व आर्र्िक परिदृष्य अनसुाि अर्प्रल 
२०२२ मा गरिएको ३.६ प्रर्तशतको प्रके्षपण िन्दा र्वश्व आर्र्िक वृर्द्धदि ०.४ प्रर्तशत र्वन्दलुेे न्यून 
िई ३.२ प्रर्तशत िहने प्रके्षपण गिेको ि। त्यसैगिी, सन ्२०२३ मा र्वश्व अर्ितन्र २.९ प्रर्तशतले 
मार र्वस्ताि हनुे प्रके्षपण िहेको ि। र्वकर्सत िािहरुको औसत आर्र्िक वृर्द्धदि सन ्२०२२ ि 
२०२३ मा क्रमश: २.५ प्रर्तशत ि १.४ प्रर्तशत ि र्वकासशील तर्ा उदीयमान अर्ितन्रकेो आर्र्िक 
वृदिदि क्रमश: ३.६ प्रर्तशत ि ३.९ प्रर्तशत िहने प्रके्षपण िहेको ि।  

3. उपिोक्ता मेलू्यमा आधारित र्वश्व मदु्रास्फीर्त सन ्२०२२ ि २०२३ मा क्रमश: ८.३ प्रर्तशत ि 
५.७ प्रर्तशत हनुे प्रके्षपण अन्तिािर्िय मदु्रा कोषले गिेको ि। र्वकर्सत िािहरुमा सन ्२०२१ मा 
उपिोक्ता मदु्रास्फीर्त ३.१ प्रर्तशत िहेकोमा सन ्२०२२ ि २०२३ मा क्रमश: ६.६ प्रर्तशत ि ३.३ 
प्रर्तशत िहने प्रके्षपण ि। त्यसैगिी, र्वकासशील तर्ा उदीयमान अर्ितन्रमा सन ्२०२१ मा यस्तो 
मदु्रास्फीर्त ५.९ प्रर्तशत िहेकोमा सन ्२०२२ ि २०२३ मा क्रमश: ९.५ प्रर्तशत ि ७.३ प्रर्तशत 
हनुे प्रके्षपण िहेको ि।  

4. र्वश्व आपूर्ति शृ्रङ्खलामा देखखएको अविोधबाि र्सजीत र्वश्वव्यापी उच्च उपिोक्ता मदु्रास्फीर्त तर्ा र्निन्ति 
अर्धमूल्यन हुँदै गएको अमेरिकी डलिको कािण र्वश्व व्यापािको आयतनको वरृ्द्धदि सन ्२०२१ को 
तलुनामा सन ्२०२२ ि सन ्२०२३ मा न्यून िहने प्रके्षपण ि। सन ्२०२१ मा र्वश्व व्यापािको 
आयातन १०.१ प्रर्तशतले र्वस्ताि िएकोमा सन ्२०२२ ि सन ्२०२३ मा यस्तो र्वस्ताि क्रमश: 
४.१ प्रर्तशत ि ३.२ प्रर्तशत िहने प्रके्षपण अन्तिािर्िय मदु्रा कोषले गिेको ि। 

5. यदु्ध ि महामािीको कािण न्यून आय िएका अर्ितन्रको चाल ुखाता घािा बढ्दै गई शोधनान्ति 
खस्र्र्तमा र्प प्रर्तकूल अवस्र्ा र्सजिना हनुसक्ने चनुौती यर्ावत नै ि। यसबाि एकातफि  वस्त ुतर्ा 
सेवा व्यापाि, वस्तकुो मूल्य ि र्वत्तीय प्रवाहमा र्प नकािात्मक प्रिाव पनिसक्ने जोखखम िहेको ि िन े
अकोतफि  बाह्य के्षर असन्तलुन बढ्दै गई समर्िगत आर्र्िक सन्तलुन कायम गने ददशामा र्प चनुौतीको 
सामना गनुिपने अवस्र्ा र्सजिना हनु सक्ि। 

6. कोर्िड-१९ महामािी ि िर्सया-यकेु्रन यदु्धको प्रिाव जािी िहेकाले र्वश्व श्रम बजाि पूणिरुपमा लयमा 
फकि न सकेको िैन। यसैबीच एकदशक अखघबाि नै क्रमशः खस्कदै गएको र्वश्व श्रम बजाि र्प 
संकुखचत हदैु जान ेप्रके्षपण अन्तिािर्िय श्रम संगठनले गिेको ि। 
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चािि (१) : कुल सिकािी खचि (कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको प्रर्तशतमा)

 
स्रोत: वल्डि र्फसकल मोर्निि, २०२२ 

7. अन्तिािर्िय मदु्रा कोषको वल्डि र्फसकल मोर्निि,२०२२ अनसुाि सन ्२०२२ मा र्वश्व औसत सिकािी 
खचि कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको १९.७७ प्रर्तशत, एर्सयाली िािहरुको २०.०९ प्रर्तशत ि नेपालको 
३१.०२ प्रर्तशत िहने प्रके्षपण ि।  

8. र्वकर्सत िािहरुमा सन ्२०२२ मा खूद सिकािी ऋण कूल गाहिस्थ्य उत्पादनको ११५.६ प्रर्तशत 
िहने प्रके्षपण अन्तिािर्िय मदु्रा कोषले गिेको ि। यस्तो अनपुात र्वकासशील ि उदीयमान अर्ितन्र 
तर्ा कम र्वकर्सत िािहरुमा क्रमशः ६७.४ प्रर्तशत ि ५०.३ प्रर्तशत िहने प्रके्षपण ि।  

चािि (२) : खदु सिकािी ऋण (कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको अनपुातमा)

 
       स्रोति: वल्डि र्फस्कल मोर्निि, २०२२ 

9. अन्तिािर्िय मदु्रा कोषले गिेको पर्िल्लो प्रके्षपणलाई आधाि मान्दा सन ्२०१३ देखख सन ्२०२३ 
सम्ममा र्वकर्सत िािहरुको औसत िाजस्व सङ्कलन कूल गाहिस्थ्य उत्पादनको ३६.१९ प्रर्तशत, 
र्वकसीत तर्ा उदीयमान अर्ितन्रको २६.९१ प्रर्तशत ि कम र्वकर्सत अर्ितन्रको १४.८३ प्रर्तशत 
िहने अनमुान ि। नेपालको सन्दििमा उक्त अवर्धको िाजस्व संकलन कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको 
२१.५१ प्रर्तशत िहने अनमुान ि। 
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10. अन्तिािर्िय मदु्रा कोषले कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको अनपुातमा नेपालको कुल सिकािी खचि,िाजस्व 
संकलन तर्ा साविजर्नक ऋण क्रमशः बढ्दै जाने प्रके्षपण गिेको ि। यसबाि आगामी ददनमा साविजर्नक 
र्वत्त परिचालनमा बढी दबाव र्सजिना हनुसक्ने ि साविजर्नक ऋण उल्लेख्यरुपमा बढ्न सक्न ेदेखखन्ि। 
यसको लार्ग र्वत्त अनशुासन, र्वर्नयोजन दक्षता ि सिालन कायिकुशलतामा अर्िवृर्द्ध गिी साविजर्नक 
खचि व्यवस्र्ापनलाई र्प प्रिावकािी बनाउँदै लैजानपुने आवश्यकता ि। सारै्, िाजस्व परिचालनलाई 
र्प प्रिावकािी बनाउनका सारै् िाजस्व प्रशासनको कायिक्षमता बढाउन जरुिी िहेको ि। 

 

िार्िय अर्ितन्र 

11. कोर्िड-१९ महामािीको प्रिाव क्रमशः न्यून हनु गएसँगै आर्र्िक वषि २०७७/७८ मा नेपालको 
अर्ितन्र ४.२५ प्रर्तशतले र्वस्ताि िएको र्र्यो िन ेआर्र्िक वषि २०७८/७९ मा ५.८४ प्रर्तशतले 
र्वस्ताि हनु ेअनमुान ि।  

12. कोर्िड-१९ महामािीको प्रिाव न्यून हुँदै गएको कािण अर्ितन्रका प्रायः क्षेर तर्ा उपक्षेरहरुमा  
सकिात्मक प्रिाव पिेको देखखएको ि। नेपालको अर्ितन्रमा सेवा के्षरको योगदान क्रमशः बढ्दै गएको 
ि िने कृर्ष के्षरको योगदान क्रमशः घट्दै गएको ि। उद्योग के्षरको योगदान िने करिब खस्र्ि 
िहेको देखखन्ि। आर्र्िक वषि २०७८/७९ मा कुल मूल्य अर्िवृर्द्धमा कृर्ष, उद्योग ि सेवा के्षरको 
योगदान क्रमशः २३.९ प्रर्तशत, 1४.३ प्रर्तशत ि ६१.८ प्रर्तशत िहने प्रािखम्िक अनमुान ि। गत 
आर्र्िक वषि २०७७/७८ मा यस्तो योगदान क्रमशः २४.९ प्रर्तशत, १३.७ प्रर्तशत ि ६१.४ प्रर्तशत 
िहेको र्र्यो।  

13. करिब ६० प्रर्तशत िन्दा बढी श्रमशखक्त आवद्ध िहेको कृर्ष के्षरको योगदान अर्ितन्रमा क्रमश: घट्दै 
जानकुा सारै् कृर्ष के्षरमा आवद्ध श्रमशखक्तको सीमान्त उत्पादकत्व न्यून िहेको ि। कृर्ष के्षरको 
उत्पादन ि उत्पादकत्व वृर्द्ध हुँदै कुल गाहिस्थ्य उत्पादनमा कृर्ष क्षेरको योगदानमा कमी आएमा तर्ा 
उद्योग ि सेवा क्षेरको योगदान क्रमशः बढ्दै गएको अवस्र्ामा मार अर्ितन्रको संिचनात्मक परिवतिन 
देखापिि। समग्रमा आर्र्िक वृर्द्धलाई ददगो बनाउन साधनको परिचालनमा दक्षता, पूजँीको उत्पादनशील 
उपयोग ि साधनको उत्पादकत्व बढाउदै सीमान्त पूजँी-उत्पादन अनपुात (ICOR) मा सधुाि गनुिपने 
देखखन्ि। 

14. आर्र्िक वषि २०७७/७८ मा कुल गाहिस्थ्य उत्पादनमा उपिोग ि कुल गाहिस्थ्य वचतको अंश क्रमश: 
९२.३ प्रर्तशत ि ७.७ प्रर्तशत िहेकोमा आर्र्िक वषि २०७८/७९ मा यस्तो अंश क्रमशः 90.7 
प्रर्तशत ि ९.३ प्रर्तशत िहने अनमुान ि। बजाि व्याजदिमा वृर्द्ध तर्ा र्वलासीताका वस्तहुरुको 
पैठािीमा लगाइएको आयतजन्य र्नयमन लगायतका कािणले आयत केर्ह मारामा घिेको ि उपिोग 
कम िई कुल गाहिस्थ्य उपिोग घिेको तर्ा कुल गाहिस्थ्य वचतको अंश बढेको अनमुान ि। 

15. आर्र्िक वषि 207८/7९ मा कुल लगानी 18.1 प्रर्तशतले वृर्द्ध िई रू.1८ खबि ०७ अबि २९ 
किोड पगेुको अनमुान ि। आर्र्िक वषि 207७/7८ मा यस्तो लगानी २९.३ प्रर्तशतले वृर्द्ध िएको 
र्र्यो। कोर्िड-19 संक्रमण िोकर्ाम एवम ्र्नयन्रणका लार्ग चार्लएका नीर्तगत कदम ि लगानीबाि 
साविजर्नक एवम ् र्नजी के्षरको आर्र्िक गर्तर्वर्धमा वृर्द्ध हुँदै गएकोले कुल लगानीमा वरृ्द्ध िएको 
अनमुान ि।    
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16. आर्र्िक वषि २०७८/७९ मा प्रर्तव्यखक्त कुल गाहिस्थ्य उत्पादन (प्रचर्लत मूल्यमा) १२.३४ प्रर्तशतले 
बढेि रू.१ लाख ६४ हजाि ५ सय ९८ (अमेरिकी डलि १३७२) िहने अनमुान ि। गत आर्र्िक 
वषि २०७७/७८ मा प्रर्तव्यखक्त कुल िार्िय आय (प्रचर्लत मूल्यमा) अखघल्लो आर्र्िक वषिको तलुनामा 
८.९४ प्रर्तशतले बढेि रु. १ लाख ४६ हजाि ५ सय २१ (अमेरिकी डलि ११९१) पगेुको संसोर्धत 
अनमुान ि। 

चािि (3): आर्र्िक वषि २०७8/७9 को मार्सक उपिोक्ता मदु्रास्फीर्त (वार्षिक र्वन्दगुत आधािमा) 

स्रोत: नेपाल िाि बैङ्क।                                                     

17. आर्र्िक वषि २०७८/७९ मा वार्षिक औसत उपिोक्ता मदु्रास्फीर्त ६.३ प्रर्तशत कायम िएको ि। 
आर्र्िक वषि २०७७/७८ मा यस्तो मदु्रास्फीर्त ३.६० प्रर्तशत िहेको र्र्यो। आर्र्िक वषि २०७८/७९ 
मा खाद्य तर्ा पेय पदार्ि समहु ि गैि खाद्य तर्ा सेवा समहुको वार्षिक औसत मदु्रास्फीर्त क्रमश: ५.7 
प्रर्तशत ि ६.८ प्रर्तशत िहेको ि। अखघल्लो आर्र्िक वषिमा यस्तो मदु्रास्फीर्त क्रमशः ५.० ि २.५ 
प्रर्तशत िहेको र्र्यो। र्वश्वव्यापीरुपमा इन्धनको मूल्यमा अस्विार्वक वृर्द्ध िएको कािण समग्र 
मूल्यस्तिमा दवाव र्सजिना हनु गई गत आर्र्िक वषिमा उपिोक्ता मदु्रास्फीर्त तलुनात्मकरुपमा उच्च 
िहन गएको हो।  

साविजर्नक र्वत्त 

18. कोर्िड-१९ को प्रिाव क्रमश: न्यून हुँदै गएसँगै साविजर्नक र्वत्तका चि तर्ा परिसूचकमा सधुािका 
संकेत देखखन र्ालेको िन।् पुजँीगत खचि गने क्षमतामा िने अपेखक्षत सधुाि आउन सकेको िैन। 
वस्तकुो पैठािीमा िएको उल्लेखनीय वृर्द्धको कािण िन्साि र्वन्दमुा संकलन हनु ेिाजस्व परिचालनमा 
वृर्द्ध िएकाले तद्अनरुुपको प्रिाव समग्र िाजस्व परिचालनमा समते पिेको ि। 

19. २०७९ बैशाख ३० गते सम्पन् न िएको स्र्ानीय तहको र्नवािचन व्यवस्र्ापन लगायतका कािणले 
साविजर्नक खचि बढेको ि वैदेखशक अनदुान तलुनात्मकरुपमा न्यून िहेकोले साविजर्नक ऋण वषेनी 
बढ्दै २०७९ असािमसान्तमा साविजर्नक ऋण दार्यत्व कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको ४१.५७ प्रर्तशत 
ि। पर्िल्ला वषिहरुमा कुल साविजर्नक ऋण दार्यत्वमा आन्तरिक ऋणको र्हस्सा क्रमश: बढ्दै 

4.35

5.65

8.08

3.86

4.92

6.89
4.74

6.23

9.03

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

वार्षिक र्वन्दगुत उपिोक्ता मदु्रास्फीर्त खाद्य तर्ा पेय पदार्ि गैिखाद्य तर्ा सेवा के्षर



6 
 
 

साविजर्नक ऋणको ४८.९३ प्रर्तशत पगेुको ि। वैदेखशक सहायता प्रर्तबद्धतामा वृर्द्ध िएतापर्न 
उपयोगको मारा न्यनु िहेको ि। 

तार्लका (1): साविजर्नक र्वत्तका परिसूचकहरू (कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको प्रर्तशतमा) 
र्वविण 2073/74 2074/75 2075/76 2076/77 2077/78 2078/79 

संघीय खचि 27.21 31.46 28.78 28.06 27.98 26.72 

चाल ुखचि 16.85 20.17 18.57 20.16 19.78 19.82 

पुजँीगत खचि 6.78 7.83 6.26 4.86 5.35 4.46 

र्वत्तीय  व्यवस्र्ा 3.57 3.46 3.95 3.03 2.84 2.44 

िाजस्व परिचालन 19.8 21.03 21.50 20.41 21.88 22.01 

कि िाजस्व 18 19.08 19.14 18.00 20.34 20.29 

गैिकि िाजस्व 1.8 1.95 2.36 2.41 1.54 2.73 

कुल संघीय आय 21.04 22.29 20.06 19.89 20.93 20.96 
बजेि  घािा 6.17 9.18 8.72 8.17 7.04 5.76 # 

र्तनि बाँकी खदु साविजर्नक ऋण 22.67 26.54 27.16 36.86 40.62 41.५७ 

आन्तरिक 9.22 11.32 11.74 15.78 18.77 20.34 

बाह्य 13.45 15.22 15.42 21.08 21.85 21.२३ 

आन्तरिक ऋण परिचालन 2.87 4.19 2.50 5.01 5.24 4.77 

वैदेखशक सहायता प्रार्प्त 2.92 3.87 3.21 4.94 3.69 3.03 

स्रोत: महालेखा र्नयन्रक कायािलय/नेपाल िाि बैङ्क/ केन्द्रीय तथ्याङ्क र्विाग/ साविजर्नक ऋण व्यवस्र्ापन कायािलय।                      
# प्रािखम्िक अनमुान 

 संघीय सिकािी खचि 
20. साविजर्नक खचिमा वृर्द्ध हुँदै गएको िएतापर्न र्वर्नयोखजत बजेिको ठूलो र्हस्सा खचि नहनुे समस्या 

िहेको ि। र्वशेषगिी, पुजँीगत खचि गत आर्र्िक वषि २०७७/७८ को तलुनामा ७.६ प्रर्तशतले 
कमी आई ५७.२ प्रर्तशतमा सीर्मत हनु पगेुको ि।चाल ुखचि तर्ा कुल संघीय खचिमा िने सीमान्त 
वृर्द्ध िएको ि।  

 चािि (4): पर्िल्लो १० वषिको साविजर्नक खचि उपयोगको खस्र्र्त (र्वर्नयोखजत बजेिको प्रर्तशतमा) 

 

 

 

 

 

 

           

 

      

स्रोत: महालेखा र्नयन्रक कायािलय।  

21. पर्िल्लो १० वषिको औसत सिकािी खचि र्वर्नयोखजत बजेिको ८२.3 प्रर्तशत िहेकोमा पुजँीगत खचि 
िने र्वर्नयोखजत पुजँीगत बजिेको 68.9 प्रर्तशत मार िहेको ि। र्वर्नयोखजत बजेिको ठूलो र्हस्सा 
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खचि हनु नसक्दा पूजँी र्नमािणको दि न्यून हनु गई आय, बचत, उत्पादन तर्ा िोजगािी वृर्द्धदिमा 
समेत अपेखक्षत उपलब्धी हार्सल हनु कदठन िएको ि। तसर्ि साविजर्नक खचिको प्रिावकारिता 
अर्िवृर्द्ध गनि र्वत्त अनशुासन, र्वर्नयोजन दक्षता ि कायािन्वयन कायिकुशलतामा सधुाि गनुिपने देखखन्ि। 
खचि गने क्षमता समेतलाई मध्यनजि गिी बजेिको आकाि तय गनुिपने देखखन्ि। 

22. आर्र्िक वषि २०७8/७9 मा संघीय चाल ु खचि कुल र्वर्नयोजनको 90.3 प्रर्तशत मार िहन 
पगु्यो।तर्ापी, कुल संघीय सिकािी खचि आर्र्िक वषि २०७7/७8 को तलुनामा 9.8 प्रर्तशतले 
बढेि रू. 12 खबि 96 अबि 24 किोड पगेुको ि। यस अवर्धमा चाल ुखचि 12.9 प्रर्तशतले बढेको 
ि िने पुजँीगत खचि 5.2 प्रर्तशतले घिेको ि। त्यसैगिी, र्वत्तीय व्यवस्र्ातफि को खचि 17.3 
प्रर्तशतले बढेको ि। कोर्िड-१९ को प्रिाव न्यून हुँदै गएपर्न आर्र्िक वषि २०७8/७9 मा पुजँीगत 
खचि र्वर्नयोजनको 57.2 प्रर्तशत मार िहेको ि। अखघल्लो आर्र्िक वषिमा यस्तो खचि 64.7 प्रर्तशत 
िहेको र्र्यो।  

तार्लका (2) : पर्िल्लो ३ वषिको मार्सक संघीय सिकािी खचिको खस्र्र्त (रू. किोडमा) 

मर्हना 2076/77 2077/78 2078/79 
प्रर्तशत परिवतिन 

2077/78 2078/79 

श्रावण 429.60 197.91 1049.25 -53.9 430.17 

िदौ 5510.93 6658.96 7944.33 20.8 19.30 

असोज 11859.95 13250.99 14458.8 11.7 9.11 

कार्तिक 4800.94 6799.18 5301.55 41.6 -22.03 

मंर्सि 7284.81 5938.77 9949.51 -18.5 67.53 

पषु 11063.84 8728.73 11965.9 -21.1 37.09 

माघ 7661.97 8419.40 8433.19 9.9 0.16 

फागनु 12412.66 7183.25 8427.21 -42.1 17.32 

चैर 6444.89 11870.24 11895.9 84.2 0.22 

वैशाख 8578.48 13433.42 11460.2 56.6 -14.69 

जेठ 12229.65 9204.55 12675 -24.7 37.70 

असाि 20835.68 26409.89 26063.7 26.8 -1.31 

जम्मा 109113.40 118095.29 129624 8.2 9.76 

            स्रोत: महालेखा र्नयन्रक कायािलय। 

23. पुजँीगत खचि अपेखक्षत मारामा हनु नसक्दा पुजँी र्नमािणको दिमा कर्म आई आर्र्िक वृदिमा समते 
नकिात्मक प्रिाव पने गदिि। यसबाि उत्पादनमूलक िोजगािीको र्सजिना हनु नसर्क खचिको गणुस्तिमा 
समेत प्रश्न उठ्ने गिेको ि। साविजर्नक र्नकायको खचि गने क्षमताको आधािमा वजिे र्वर्नयोजन गिी 
साविजर्नक र्नकायको खचि गने दक्षतामा सधुाि गनि सकेमा पुजँीगत खचि अर्िवृर्द्ध समते गनि सर्कन्ि। 
सारै्, वजेि र्वर्नयोजनलाई प्रर्त ईकाई लागतमा आधारित बनाई वजेि र्नमािण गनुि पने आवश्यकता 
ि। 
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तार्लका (३) : पर्िल्लो ३ वषिको मार्सक पुजँीगत खचिको खस्र्र्त (रू. किोडमा) 

मर्हना 2076/77 2077/78 2078/79 
प्रर्तशत परिवतिन 

2077/78 2078/79 

श्रावण 59.65 13.33 93.5 -77.7 601.4 

िदौ 453.76 361.92 167.37 -20.2 -53.8 

असोज 1323.35 1129.33 1228.06 -14.7 8.7 

कार्तिक 646.79 1439.95 590.28 122.6 -59.0 

मंर्सि 1293.61 649.64 761.14 -49.8 17.2 

पषु 2499.51 1487.52 2240.45 -40.5 50.6 

माघ 1413.16 1220.11 998.16 -13.7 -18.2 

फागनु 1958.06 1685.34 1635.72 -13.9 -2.9 

चैर 858.42 2596.81 2664.28 202.5 2.6 

वैशाख 905.49 2004.38 1447.96 121.4 -27.8 

जेठ 1193.87 1720.61 1969.39 44.1 14.5 

असाि 6302.80 8521.12 7840.96 35.2 -8.0 

जम्मा 18908.47 22830.06 21637.3 20.7 -5.2 

       स्रोत: महालेखा र्नयन्रक कायािलय। 

24. आर्र्िक वषि २०७8/७9 मा कुल संघीय सिकािी खचिमध्ये चाल ुखचि, पुजँीगत खचि ि र्वत्तीय 
व्यवस्र्ाको र्हस्सा क्रमश: 74.2 प्रर्तशत, 16.7 प्रर्तशत ि 9.1 प्रर्तशत िहेको ि। आर्र्िक वषि 
२०७7/७8 मा यस्तो र्हस्सा क्रमश: ७२.१ प्रर्तशत, १९.३ प्रर्तशत ि ८.६ प्रर्तशत िहेको र्र्यो।  

चािि (5) : आर्र्िक वषि २०७७/७८ को साविजर्नक खचिको संिचना (कुल खचिको प्रर्तशतमा) 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        स्रोत: महालेखा र्नयन्रक कायािलय। 

25. कुल संघीय खचिमा पुजँीगत खचि २० प्रर्तशत िन्दा न्यून िएपर्न तीन तहका सिकािको पुजँीगत 
खचिलाई आधाि मान्दा कुल खचिको एक र्तहाई िन्दा बढी अंश पुजँीगत खचि िहेको ि। आर्र्िक 
वषि २०७७/७८ मा तीन तहका सिकािको पुजँीगत खचि ३६.५ प्रर्तशत पगेुको ि। पर्िल्ला 
वषिहरुमा एकीकृत पुजँीगत खचिमा संघीय पुजँीगत खचिको अंश घट्दो ि िने प्रदेश ि स्र्ानीय तहको 
पुजँीगत खचिको अंश बढ्दै गएको ि। यसबाि र्वत्त संघीयताको कायािन्वयन सकािात्मक ददशातफि  
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अगार्ड बढेको देखखन्ि ि संर्वधानको ममिलाई क्रमशः आत्मसात ्गदै गएको देखखन्ि। तीनै तहको 
पुजँीगत खचि गने क्षमतामा अर्िवृर्द्ध गदै जानपुने आवश्यकता ि। 

 

िाजस्व परिचालन 

26. आर्र्िक वषि २०७८/७९ मा िाजस्व परिचालन लक्ष्य िन्दा केही न्यून िहेपर्न अखघल्लो आर्र्िक 
वषिको तलुनामा १३.८ प्रर्तशतले बढेको ि। उच्च पैठािी ि र्वदेशी र्वर्नमय सखिर्तमा पिेको 
दवावका कािण आर्र्िक वषि २०७8/७9 को पर्िल्ला मर्हनाहरुमा केही वस्तहुरुको पैठािीमा र्नयमन 
बढाईएको ि सोको प्रत्यक्ष असि िन्साि र्वन्दमुा संकलन हनु े िाजस्वमा पिेको ि। फलस्वरुप, 
समग्रमा नै िाजस्व परिचालनको वृर्द्धदि अपेक्षा गरिएिन्दा केही न्यून हनु गएको ि। यस अवर्धमा 
वार्षिक लक्ष्यको ९0.5 प्रर्तशत िाजस्व संकलन िएको ि। कि िाजस्व ि गैिकि िाजस्व वार्षिक 
लक्ष्यको क्रमश: ९2.2 प्रर्तशत ि 74.4 प्रर्तशत संकलन िएको ि।  

27. आर्र्िक वषि २०७8/७9 मा संघीय सिकािले संकलन गने िाजस्व आर्र्िक वषि २०७७/७८ को 
तलुनामा 13.8 प्रर्तशतले बढेि रू. 10 खबि 67 अबि 96 किोड पगेुको ि। यस अवर्धमा कि 
िाजस्व 13.1 प्रर्तशत ि गैिकि िाजस्व २2.8 प्रर्तशतले बढेको ि। 

तार्लका (४): पर्िल्लो २ वषिको मार्सक िाजस्व परिचालनको खस्र्र्त (रू. किोडमा) 

मर्हना 

२०७7/७8 २०७8/७9 कुल 
िाजस्वको 
वृर्द्धदि 

(6-3)/3 

कि 
िाजस्व(१) 

गैिकि िाजस्व 
(२) 

कुल िाजस्व 
(3 =1+2) 

कि िाजस्व 
(४) 

गैिकि िाजस्व 
(5) 

कुल िाजस्व 
(6=4+5) 

श्रावण 5658.9 225.8 5884.7 7618.8 1707.3 9326.1 58.5 

िदौ 4492.8 160.6 4653.3 7237.2 294.4 7531.6 61.9 

असोज 6191.1 507.2 6698.3 8052.0 594.2 8646.2 29.1 

कार्तिक 6261.1 517.7 6778.9 7631.9 295.6 7927.4 16.9 

मंर्सि 5854.5 259.0 6113.6 7483.2 325.8 7809.0 27.7 

पषु 10195.0 1899.8 12094.8 11376.3 1588.8 12965.1 7.2 

माघ 7156.7 472.1 7628.9 6685.0 450.6 7135.7 -6.5 

फागनु 6956.8 311.1 7267.9 6756.1 372.7 7128.9 -1.9 

चैर 10902.8 363.8 11266.7 9938.3 517.8 10456.1 -7.2 

वैशाख 7292.2 421.2 7713.3 7186.9 456.9 7643.8 -0.9 

जेठ 4875.6 259.3 5134.9 7288.3 354.5 7642.7 48.8 

असाि 11173.8 1423.1 12596.9 11162.5 1420.8 12583.3 -0.1 

जम्मा 87011.4 6820.9 93832.2 98416.4 8379.4 106795.9 13.8 

स्रोत: अर्ि मन्रालय/महालेखा र्नयन्रक कायािलय। 

28. मार्सकरूपमा हेदाि आर्र्िक वषि २०७8/७9 मा आर्र्िक वषि २०७७/७८ को सोर्ह अबर्धको तलुनामा 
माघ, फागनु, चैर  वैशाख ि असाि बाहेक अन्य मर्हनामा िाजस्व परिचालनमा वरृ्द्ध िएको ि। 
र्वशेष गिी श्रावण, िदौ ि जेठ मर्हनामा िाजस्व वृर्द्धदि उच्च िहेको ि। 
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तार्लका (५): आर्र्िक वषि २०७७/७८ को िाजस्व लक्ष्य ि असलुीको र्वविण (रू. किोडमा) 
कि  खशषिक 

संकलन 

२०७७/७८ 
लक्ष्य 

२०७८/७९ 
 संकलन 

२०७८/७९ 

असलुी  प्रर्तशत 

२०७८/७९ 

िाजस्व 

वृर्द्धदि 

िन्साि महशलु 22386.21 27892.40  24178.11 86.68 8.00 

मूल्य  अर्िबृर्द्ध कि 28201.91 31636.10  31427.91 99.34 11.44 

उत्पादन,  र्वक्री ि सेवा 11653.57 13667.31  11584.19 84.76 -0.60 

पैठािी 16548.34 17968.79  19843.72 110.43 19.91 

अन्तःशलु्क 13378.05 18216.78  16677.77 91.55 24.67 

आन्तरिक  उत्पादन 8158.55 11076.50  10938.97 98.76 34.08 

पैठािी 5219.50 7140.28  5738.81 80.37 9.95 

आयकि 23007.73 28949.96  26008.54 89.84 13.04 

आयकि 20777.05 25550.42  23536.78 92.12 13.28 

ब्याज कि 2230.68 3399.54  2471.76 72.71 10.81 

खशक्षा सेवा शलु्क 36.76 101.00  124.09 122.86 237.53 

कि िाजस्व   87010.66 106796.25  98416.42 92.15 13.11 

गैि कि  6821.44 11263.79  8379.44 74.39 22.84 

कूल िाजस्व 93832.11 118060.04  106795.86 90.46 13.82 

अन्य प्रार्प्त 4043.30 -  4845.91 -  19.85 

जम्मा  िाजस्व/प्रार्प्त 97875.41 118060.04  111641.77 94.56 14.07 

स्रोत: अर्ि मन्रालय। 

29. कुल िाजस्व परिचालनमा मूल्य अर्िवृर्द्ध किको योगदान तलुनात्मकरुपमा उच्च िहेको ि। आर्र्िक 
वषि २०७७/७८ मा मूल्य अर्िवृर्द्ध किको योगदान 30.1 प्रर्तशत िहेकोमा आर्र्िक वषि 
२०७८/७९ मा 29.4 प्रर्तशत िहेको ि। मूल्य अर्िवृर्द्ध कि पर्ि यस्तो योगदान क्रमश: आयकि, 
िन्साि महशलु, अन्त:शलु्क ि गैिकि िाजस्वको िहेको ि।  

30. आर्र्िक वषि २०७8/७9 मा पैठािीमा आधारित कि (िन्साि महशलु, मूल्य अर्िवृर्द्ध कि-पैठािी, 
अन्त:शलु्क-पैठािी) को योगदान गत आर्र्िक वषिको ४८.२ प्रर्तशतको तलुनामा बढेि 50.6 प्रर्तशत 
पगेुको ि। वस्त ु पैठािीमा २४.७ प्रर्तशतको उच्च वृर्द्ध िएको हुँदा सो को प्रत्यक्ष प्रिाव वस्त ु
पैठािीमा आधारित किमा पिेको ि। िाजस्व परिचालनलाई ददगो बनाउन मूख्यतः उत्पादनमा आधारित 
आन्तरिक िाजस्व परिचालन बढाउदै वस्त ुपैठािीमा आधारित किमार्र्को र्नििितालाई क्रमशः कम 
गदै जाने आर्र्िक नीर्त अवलम्बन गनुिपने देखखन्ि। उत्पादनमा आधारित वा आयमा  आधारित कि 
बढाउन देशको उत्पादन क्षमता बदृि गनि जरुिी हनु्ि। यसको लागी लगानीको वाताविण सधुाि 
गनिका सारै् सशुासन प्रवििन गनि जरुिी िहेको ि। 

चािि (6) : पर्िल्लो २ वषिको िाजस्व परिचालनको संिचना  (कुल िाजस्वको प्रर्तशतमा) 

 
                        स्रोत: अर्ि मन्रालय/महालेखा र्नयन्रक कायािलय। 
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संघीय िाजस्व 

31. आर्र्िक वषि २०७8/७9 मा संघीय सिकािको िाजस्व १४.1 प्रर्तशतले बढेि रू.9 खबि 40 अबि 
86 किोड (संकर्लत िोयल्िी सर्हतको) पगेुको ि। आर्र्िक वषि २०७7/७8 मा यस्तो िाजस्व 
रू.8 खबि 2४ अबि 95 किोड (िोयल्िी बाँडफाँि पर्िको सर्हत) िहेको र्र्यो। 

32. आर्र्िक वषि २०७८/७९ मा संघीय सिकािको कि िाजस्व असलुी १३.८२  प्रर्तशतले वृर्द्ध िई 
रू.१० खबि ६७ अबि ९६ किोड िहेको ि। अखघल्लो आर्र्िक वषिमा यस्तो िाजस्व रू. ९ खबि ३८ 
अबि ३२ किोड िहेको र्र्यो। आर्र्िक वषि २०७७/७८ मा प्रदेश ि स्र्ानीय तहमा वाँडफाँि हनुे 
कि िाजस्व रू. १ खबि १० अबि ९४ किोड (िोयल्िी बाँडफाँि पर्िको) बिावि िहेको र्र्यो। 
आर्र्िक वषि २०७८/७९ मा यस्तो िाजस्व १४.६ प्रर्तशतले बढेि रू.१ खबि २७ अबि १० किोड 
(िोयल्िी बाँडफाँि अखघको) पगेुको ि। 

किको दायिा र्वस्ताि 
33. स्र्ायी लेखा नम्बि र्लएका किदाताको संख्या २०७8 असािमसान्तसम्मको ४० लाख ३७ हजाि ३ 

सय ४७ को तलुनामा 20.23 प्रर्तशतले वृर्द्ध िई २०७9 असािमसान्तसम्म ४8 लाख 54 हजाि 
62 पगेुको ि। आर्र्िक वषि २०७7/७8 मा स्र्ायी लेखा नम्बि र्लन ेर्प किदाताको संख्या 7 
लाख 69 हजाि 5 सय 16 िहेकोमा आर्र्िक वषि २०७8/७9 मा यस्तो संख्या 6.1 प्रर्तशतले 
बढेि 8 लाख 16 हजाि 7 सय १5 पगेुको ि। 

34. २०७9 असाि मसान्तसम्म मूल्य अर्िवृर्द्ध किमा दताि िएका किदाताको संख्या २ लाख ९5 हजाि 
5 सय 46 पगेुको ि िन ेअन्त:शलु्क ईजाजत प्रमाणपर र्लने किदाताको संख्या १ लाख 15 हजाि 
8 सय 34 पगेुको ि। 

35. कुल स्र्ायी लेखा नम्बि र्लने किदातामध्ये व्यखक्तगत स्र्ायी लेखा नम्बि ि व्यावसार्यक स्र्ायी लेखा 
नम्बि र्लनेको संख्या क्रमश:  ६३.0 प्रर्तशत ि ३6.6 प्रर्तशत िहेको ि िने किकट्टी गने र्नकायले 
र्लएको स्र्ायी लेखा नम्बि ०.4 प्रर्तशत मार िहेको ि। 

तार्लका (६) : व्यखक्तगत तर्ा व्यावसार्यक स्र्ायी लेखा नम्बि र्लएका किदाताको र्वविण 

दतािको  प्रकाि 
२०७8 असाि 

मसान्तसम्म 

आर्र्िक वषि 
२०७8/७9 मा र्प 

२०७9 असाि 

मसान्तसम्म 

प्रर्तशत 
परिवतिन 

व्यावसार्यक स्र्ायी लेखा नम्बि (B-PAN) 1566801 210979 1777780 13.47 

व्यखक्तगत स्र्ायी लेखा नम्बि (P-PAN) 2460550 597638 3058188 24.29 

किकट्टी गने र्नकायले र्लएको स्र्ायी लेखा  

नम्बि  (W-PAN) 
9996 8098 18094 81.01 

जम्मा  स्र्ायी लेखा नम्बि (PAN) 4037347 816715 4854062 20.23 

मूल्य अर्िवृर्द्ध कि (VAT) 264957 30589 295546 11.54 

अन्त:शलु्क (Excise) 101645 14189 115834 13.96 

  स्रोत: आन्तरिक िाजस्व र्विाग। 

संघीय प्रार्प्त 

36. आर्र्िक वषि २०७7/७8 मा संघीय सिकािको प्रार्प्त 15.8 प्रर्तशतले वृदि िई रू. 8 खबि 95 
अबि 40 किोड िहेकोमा आर्र्िक वषि २०७8/७9 मा यस्तो आय 13.5 प्रर्तशतले बढेि रू. 10 
खबि 16 अबि 72 किोड पगेुको ि। आर्र्िक वषि २०७७/७८ मा कुल संघीय खचिमा संघीय 
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आयको र्हस्सा अखघल्लो आर्र्िक वषिको 74.8 प्रर्तशतबाि बढेि 78.4 प्रर्तशत पगेुको प्रर्तशत 
पगेुको ि।  

तार्लका (७): पर्िल्लो ५ वषिको संघीय प्रार्प्तको खस्र्र्त (रू. किोडमा) 
र्वविण 2074/75 2075/76 2076/77 2077/78 २०७8/७9 

संघीय िाजस्व  72671.8 73136.6 70479.1 82494.64 94085.8@ 

वैदेखशक अनदुान 3471.5 2958.4 1919.2 2679.16 2591.7 

अन्य प्रार्प्त # 875.9 1310.7 4935.4 4365.65 4994.3 

कुल संघीय प्रार्प्त 77019.1 77405.8 77333.7 89539.45 101671.7 

कुल संघीय खचिको अनपुातमा 70.8 69.7 70.9 74.8 78.4 

 स्रोत: अर्ि मन्रालय/नेपाल िाि बैङ्क/आर्र्िक सवेक्षण २०७8/७9 

# आर्र्िक वषि २०७8/७9 वाहेक अन्य अर्र्िक वषिमा बरेुज ुि गत वषिको नगद मौज्दात समेत अन्य प्रार्प्तमा समावेश गरिएको ि।  
@संघीय िाजस्वमा बाडँफाँि हनु ेसबै िोयल्िी समेत समावेश गरिएकोले संघीय िाजस्वमा पर्ि केही फिक पनि सक्निे। 

र्वकास सहायता परिचालन 

37. आर्र्िक वषि २०७८/७९ मा संघीय सिकािले अनदुानतफि  रू. २5 अबि 92 किोड ि ऋणतफि  रू. 
१ खबि 21 अबि 13 किोड गिी जम्मा 1 खबि 47 अबि 5 किोड वैदेखशक सहायता प्राप्त गिेको 
ि। आर्र्िक वषि २०७7/७8 मा यस्तो परिचालन रू. १ खबि 57 अबि 66 किोड िहेको र्र्यो। 

तार्लका (८): पर्िल्लो ५ वषिको अन्तिािर्िय र्वकास सहायता प्रार्प्तको खस्र्र्त (रू. किोडमा) 

र्वविण 
आर्र्िक वषि प्रर्तशत परिवतिन 

2074/75 2075/76 2076/77 2077/78 2078/79 2077/78 2078/79 

कुल वैदेखशक अनदुान प्रार्प्त 3471.5 2958.4 1919.2 2679.16 2591.66 39.6 -3.3 

कुल वैदेखशक ऋण प्रार्प्त 9890.5 9440.1 17302.3 13086.7 12113.1 -24.4 -7.4 

कुल वैदेखशक सहयोग  13361.9 12398.5 19221.5 15765.9 14704.8 -18.0 -6.7 

स्रोत: महालेखा र्नयन्रक कायािलय ि साविजर्नक ऋण व्यवस्र्ापन कायािलय, २०७९ 

र्वकास सहायता प्रर्तबद्धता 
38. आर्र्िक वषि २०७8/७9 मा संघीय सिकािले अनदुानतफि  रू.93 अबि 31 किोड ि ऋणतफि  रू.१ 

खबि 44 अबि 61 किोड गिी जम्मा २ खबि 37 अबि 92 किोड बिाबिको अन्तिािर्िय र्वकास 
सहायता प्रर्तबद्धता प्राप्त  गिेको ि। यस्तो प्रर्तबद्धता अखघल्लो आर्र्िक वषिको तलुनामा 5.6 
प्रर्तशतले बढी िहेको ि। वैदेखशक सहायता प्रर्तबद्धतामा अनदुान ि ऋणको अंश क्रमश: 39.2 
प्रर्तशत ि 60.8 प्रर्तशत िहेको ि। 

तार्लका (९): पर्िल्लो ५ वषिको वैदेखशक सहायता प्रर्तबद्धताको खस्र्ती (रू. किोडमा) 

शीषिक 
आर्र्िक वषि प्रर्तशत  परिवतिन 

२०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७8/७९ २०७7/७8 २०७8/७9 

दिपक्षीय 7038.7 2680.7 2198.0 1883.0 9656.8 -14.3 412.8 

   अनदुान 7038.7 2680.7 1865.0 1883.0 8609.8 1.0 357.2 

   ऋण 0.0 0.0 333.0 0.0 1047.0 - - 
बहपुक्षीय 13161.1 11144.9 19790.4 20652.0 14134.9 4.4 -31.6 

   अनदुान 1451.7 662.2 1145.6 854.0 720.9 -25.5 -15.6 

   ऋण 11709.4 10482.7 18644.8 19798.0 13414.0 6.2 -32.2 

जम्मा    20199.8 13825.6 21988.3 22535.0 23791.7 2.5 5.6 

   अनदुान 8490.4 3342.9 3010.5 2737.0 9330.8 -9.1 240.9 

    ऋण 11709.4 10482.7 18977.8 19798.0 14461.0 4.3 -27.0 

    स्रोत: अर्ि मन्रालय। 
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साविजर्नक ऋण  
39. २०७९ असािमसान्तसम्ममा आन्तरिक ऋण रु.९ खबि ८६ अबि ९० किोड ि बाह्य ऋण रू.10 

खबि 30 अबि 11 किोड गिी संघीय सिकािको साबिजर्नक ऋण दार्यत्व रू. 20 खबि 17 अबि 1 
किोड पगेुको ि। २०७८ असािसम्म यस्तो ऋण रु.17 खबि 37 अबि 64 किोड िहेको र्र्यो।  

40. पर्िल्ला वषिहरुमा साविजर्नक ऋण दार्यत्वमा आन्तरिक ऋणको र्हस्सा बढ्दै गएको ि। २०७९ 
असािमसान्तसम्म साविजर्नक ऋण दार्यत्वमा आन्तरिक ि वाह्य ऋणको अनपुात क्रमश: 49 प्रर्तशत 
ि 51 प्रर्तशत िहेको ि। २०७8 असािमसान्तसम्म यस्तो अनपुात क्रमश: 46.2 प्रर्तशत ि 53.8 
प्रर्तशत िहेको र्र्यो। 

तार्लका (१०): नेपालमा साविजर्नक ऋणको अवस्र्ा (रू. किोडमा)                                      
  2074/75 2075 /76 2076/77 2077/78 2078/79 

साविजर्नक ऋण दार्यत्व 91731.6 104815.7 143340.3 173763.7 201701.1 

वैदेखशक ऋण 52615.4 59492.6 81966.7 93469.5 103011.4 

आन्तरिक ऋण 39116.2 45323.1 61373.5 80294.2 98689.7 

ऋण सेवा खचि (ब्याज ि सावा)ँ 7192.1 7506.7 8359.8 9501.2 12188.1 

सावा ँिकु्तानी 5567.4 5435.2 5753.7 6017.0 7675.4 

वैदेखशक ऋण 1858.9 2003.9 2356.0 2326.9 2941.6 

आन्तरिक ऋण 3708.5 3431.3 3397.7 3690.1 4733.8 

ब्याज सेवा खचि 1624.7 2071.5 2606.0 3484.3 4512.8 

वैदेखशक ऋण 386.0 450.5 523.8 627.5 754.1 

आन्तरिक ऋण 1238.7 1620.9 2082.3 2856.8 3758.7 

कुल गाहिस्र् उत्पादनसेँग खदु 
साविजर्नक ऋण को अनपुात 26.54 27.16 36.86 40.62 41.6 

  स्रोत: साविजर्नक ऋण व्यवस्र्ापनको कायिे ालय, २०७९ 

41. आर्र्िक वषि २०७८/79 मा आन्तरिक ऋण तफि  रू. 47 अवि 34 किोड ि वाह्य ऋण तफि  
रू.29 अबि ४२ किोड गिी कुल रू. ७६ अबि ७५ किोड साँवा िकु्तानी िएको ि। गत आर्र्िक 
वषिमा यस्तो िकु्तानी रू.60 अवि १७ किोड िहेको र्र्यो। 

42. आर्र्िक वषि २०७८/79 मा आन्तरिक ऋणतफि  रू. 37 अवि 59 किोड ि वाह्य ऋणतफि  रू.7 
अबि 54 किोड गिी कुल रू.45 अबि 13 किोड ब्याज िकु्तानी िएको ि। गत आर्र्िक वषिमा 
यस्तो िकु्तानी रू.34 अवि 85 किोड िएको र्र्यो। 

तार्लका (१1): पर्िल्लो ३ वषिको साविजर्नक ऋणको र्वविण (रु. किोडमा) 

र्वविण 

2077 असाि 
मसान्तसम्म र्तनि 

बाकँी 

2078 असाि 
मसान्तसम्म र्तनि 

बाकँी 

यस 
आ.ब.मा 
प्रार्प्त 

यस आ.ब.मा 
सावा ँिकु्तानी 

2079 असाि 
मसान्तसम्म 
र्तनि बाकँी 

वृर्द्ध 
प्रर्तशत 

वाह्य ऋण  81966.7 93469.5 12201.8 2659.9 103011.4 10.2 

आन्तरिक ऋण  61373.5 80294.2 23129.3 4733.8 98689.7 22.9 

जम्मा 143340.3 173763.7 35331.1 7393.6 201701.1 16.1 

       स्रोतः साविजर्नक ऋण व्यवस्र्ापन कायािलय। 

43. आर्र्िक वषि २०७८/79 मा सावा ँि ब्याज गिी ऋण सेवा खचि रू.१ खबि २१ अबि ८८ किोड 
िहेको ि। गत आर्र्िक वषिमा यस्तो खचि रू.95 अवि 1 किोड िहेको र्र्यो। आर्र्िक वषि 
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२०७८/79 मा कुल संघीय खचिमा सावाँ र्फताि एवं व्याज िकु्तानी खचिको अनपुात 9.4० प्रर्तशत 
िहेको ि। आर्र्िक वषि 2077/78 मा यस्तो अनपुात ७.94 प्रर्तशत िहेको र्र्यो। 
        तार्लका (१2): वार्षिक साविजर्नक ऋण परिचालनको खस्र्र्त (रू. किोडमा) 

र्वविण 2072/73 2073/74 2074/75 2075/76 2076/77 2077/78 2078/79 

आन्तरिक ऋण 
परिचालन 

8777.5 8833.8 14475.1 9638.2 19490.3 22400.9 23129.3 

   खजर्डपीको अनपुातमा 3.37 2.87 4.19 2.5 5.0 5.2 4.8 

वैदेखशक ऋण 
परिचालन 

4377.4 5801.25 9890.46 9440.1 17302.3 13086.7 12201.8 

   खजर्डपीको अनपुातमा 1.68 1.89 2.86 2.4 4.4 3.1 2.5 

कुल साविजर्नक ऋण 
परिचालन 

13154.9 14635.05 24365.56 19078.3 36792.6 35487.6 35331.1 

   खजर्डपीको अनपुातमा 5.04 4.76 7.05 4.9 9.5 8.3 7.3 

ऋण सेवा खचि 7680.3 7128.8 7192.1 7506.7 8359.8 9501.2 12188.1 

साँवा र्फताि खचि 6813.0 6126.4 5567.4 5435.2 5753.8 6062.0 7675.4 

व्याज खचि 867.3 1002.4 1624.7 2071.5 2606.0 3484.3 4512.8 

खजर्डपीको अनपुातमा 
ऋण सेवा खचि 

2.94 2.32 2.08 2.0 2.1 2.8 2.5 

        स्रोतेः साविजर्नक ऋण व्यवस्र्ापनको कायािलय। 

44. आर्र्िक वषि २०७7/७८ मा संघीय सिकािले रू. २ खबि २४ अबि १ किोड विाविको आन्तरिक 
ऋण ि रु.१ खबि 30 अबि 8७ किोड बाह्य ऋण गिी कुल रू. ३ खबि 54 अबि 87 किोड 
साविजर्नक ऋण परिचालन गिेकोमा आर्र्िक वषि २०७8/७9 मा यस्तो ऋण परिचालनमा केही कमी 
केर्ह आई रू.३ खबि ५3 अबि ३१ किोड िहेको ि। कुल साविजर्नक ऋण परिचालन मध्ये आन्तरिक 
ऋण रू.२ खबि ३१ अबि ३० किोड ि बाह्य ऋण रू.१ खबि २२ अबि २ किोड िहेको ि  जनु 
कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको ७.३ प्रर्तशत हो। अखघल्लो आर्र्िक वषिमा यस्तो अनपुात 8.3 प्रर्तशत 
िहेको र्र्यो। 

चािि (7) : पर्िल्लो ५ वषिको साविजर्नक ऋण (कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको प्रर्तशतमा) 

 
                   स्रोतः साविजर्नक ऋण व्यवस्र्ापन कायािलय, २०७९ 

45. कुल गाहिस्थ्य उत्पादनमा साविजर्नक ऋणको अनपुात २०७8 असाि मसान्तमा 40.6 प्रर्तशत 
िहेकोमा २०७9 असाि मसान्तमा बढेि ४1.6 प्रर्तशत पगेुको ि।र्र्यो। आर्र्िक वषि २०७३/७४ 
देखख हिेक वषि कुल गाहिस्थ्य उत्पादनमा साविजर्नक ऋणको अनपुात बढ्दै गएको ि। साविजर्नक 
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ऋणलाई पूजँी र्नमािणसँग आबद्ध गिी आय, िोजगािी ि उत्पादन बढाउन सकेमा मार साविजर्नक ऋण 
व्यवस्र्ापनलाई ददगो एवम ्प्रिावकािी बनाउन सर्कन्ि। 

बाह्य क्षरे 

बाह्य क्षरेका परिसूचकहरु 

46. आर्र्िक वषि २०७८/७९ मा कोिोनाको प्रिाव न्यून हनु गएसँगै समर्िगत मागमा वृर्द्ध िएको ि 
र्वश्वव्यापीरुपमा ईन्धन तर्ा खाद्यान्न लगायतका वस्तमुा उच्च वृर्द्ध िएको कािण बाह्य के्षर सन्तलुन 
कायम गनि र्प चनुौती र्सजिना िएको ि। यस अवर्धमा वस्तकुो र्नकासी ि पैठािी दवैुमा उच्च वरृ्द्ध 
िएको ि। कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको अनपुातमा वस्त ुर्नकासी, वस्त ुपैठािी, व्यापाि घािा बढेको ि 
िने खदु वैदेखशक लगानी ि र्वदेशी र्वर्नमय सखिर्त ि र्वप्रषेण आप्रवाह घिेको ि। वस्त ुपैठािीमा 
उच्च वृर्द्ध हनु,ु र्नकासीमा उल्लेख्य वृर्द्ध िएपर्न यसको परिमाण तलुनात्मकरुपमा न्यून िहन,ु भ्रमण 
आय न्यून िहन,ु र्वप्रषेण आयको वृर्द्धदि न्यून हनु ुलगायतका कािणले शोधनान्ति खस्र्र्त नकिात्मक 
हनु पगेुको ि।  

तार्लका (१3) : वाह्य क्षरेका परिसूचकहरु (कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको अनपुातमा) 
वाह्य क्षरेका परिसूचकहरु 2074/75 2075/76 2076/77 2077/78 2078/79 

वस्त ु र्नकासी 2.35 2.52 2.51 3.30 4.12 

वस्त ु पैठािी 36.03 36.76 30.78 36.00 39.58 

कुल  व्यापाि 38.38 39.28 33.29 39.30 43.71 

व्यापाि  सन्तलुन -33.67 -34.24 -28.26 -32.70 -35.46 

खदु सेवा आय 0.05 -0.37 -0.02 -1.70 -2.23  

खदु वस्त ुतर्ा सेवा र्नकासी -32.82 -33.68 -27.31 -33.39 -36.48 

शोधनान्ति  खस्र्र्त 0.03 -1.75 7.26 0.03 -5.26 

चाल ुखाता सन्तलुन -7.14 -6.92 -0.87 -7.80 -12.85 

र्वप्रषेण  आप्रवाह 21.85 22.79 22.50 22.47 20.76 

र्वदेशी  र्वर्नमय सखिर्त 31.90 26.92 36.05 32.71 25.06 

खदु वैदेखशक लगानी 0.51 0.34 0.50 0.46 0.38 

भ्रमण आय 1.98 1.95 1.57 0.17 0.67  

           स्रोत: नेपाल िाि बैङ्क। 

वस्त ुर्नकासी 
47. आर्र्िक वषि २०७८/७९ मा कुल वस्त ुर्नकासीमा ४१.७ प्रर्तशतले वदृि िई रु २ खबि ३ किोड 

पगेुको ि। आर्र्िक वषि २०७7/78 मा यस्तो र्नयाित 44.4 प्रर्तशतले बढेको र्र्यो।आर्र्िक वषि 
२०७8/७9 मा िाित ि अन्य देशतफि को र्नकासी क्रमश: 45.9 प्रर्तशत ि 30.4 प्रर्तशतले 
बढेको ि िने चीनतफि को र्नकासी िने 20.4 प्रर्तशतले घिेको ि। आर्र्िक वषि २०७7/७8 मा 
िाित ि अन्य देशतफि को र्नकासी 51.7 प्रर्तशत ि 27.7 प्रर्तशतले बढेको र्र्यो िने चीनतफि को 
र्नकासी 14.7 प्रर्तशतले घिेको र्र्यो। आयातको तलुनामा र्नयाित ज्यादै न्यनु िहन ुनेपालको प्रमखु 
समस्या एवं खचन्ताको र्वषय हो। 

48. नेपालबाि र्नकासी हनुे प्रमखु वस्तहुरुमा खाद्यान्न लगायतका प्रार्र्मक वस्तहुरुको अंश उच्च िहँदै 
आएको ि िन ेपूजँीगत वस्तहुरुको र्नकासी अत्यन्त न्यून िहेको ि। आर्र्िक वषि २०७८/७९ को 
कुल वस्त ुर्नकासीमा प्रशोर्धत ििमास ि पाम तेलको र्नकासी मारै करिव ४५ प्रर्तशत िहेको ि 
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िने प्रमखु दशविा वस्तकुो र्नकासीमा अंश ७२.४ प्रर्तशत िहेको ि।अखघल्लो आर्र्िक वषिमा यस्तो 
अंश क्रमशः ३८.१ प्रर्तशत ि ६८.२ प्रर्तशत िहेको र्र्यो। 

49. आर्र्िक वषि २०७8/७9 मा िाित, चीन ि अन्य देशहरुतफि  िएको र्नकासीको अंश क्रमश: 77.6 
प्रर्तशत, 0.4 प्रर्तशत ि 22.० प्रर्तशत िहेको ि। आर्र्िक वषि २०७7/७8 मा यस्तो अंश 
क्रमश: 75.4 प्रर्तशत, 0.7 प्रर्तशत ि 23.9 प्रर्तशत िहेको र्र्यो। पर्िल्ला वषिहरुमा चीनतफि  
िएको र्नकासीको अंश न्यून िहेको ि क्रमश: घट्दै गएको ि। र्नयाित र्वर्वर्धकिण हनु नसक्न ुपर्न 
नेपालको एक समस्या हो। 

50. आर्र्िक वषि २०७7/७8 मा कुल वस्त ु व्यापािमा वस्त ु र्नकासीको अंश 8.4 प्रर्तशत िहेकोमा 
आर्र्िक वषि २०७8/७9 मा बढेि 9.4 प्रर्तशत पगेुको ि। वस्त ुपैठािीमा वृर्द्ध िएपर्न र्नकासीमा 
िएको उच्च वरृ्द्धको कािण कुल व्यापािमा र्नकासीको अंश बढेको ि। आर्र्िक वषि २०७8/७9 
मा प्रशोर्धत पाम तेल, उनी गलैंचा, धागो (पोर्लस्िि तर्ा अन्य), खजंक खशि जसु  लगायतका 
वस्तकुो र्नकासी बढेको ि िने सोयार्वन तेल,अलैंची, औषर्ध(आयवेुददक), ताि लगायतका वस्तकुो 
र्नकासी घिेको ि। 

तार्लका (१4) : र्नकासी िएका प्रमखु १० वस्तहुरु  (रु. किोडमा) 
वस्त ु २०७७/७८ २०७८/७९ प्रर्तशत परिवतिन 

ििमासको तेल प्रशोर्धत ५३६५.२ ४८१२.० -१०.३ 

प्रशोर्धत पाम तेल ०.१ ४१०६.५ - 
सेन्र्ेर्िक यानि ८३६.३ १२५७.२ ५०.३ 

उनी गलैंचा कापेि ७२४.५ ९५९.१ ३२.४ 

तयािी कपडा ५११.४ ७१४. ३९.६ 

फलफुलको जसु ४२३. ६०७.९ ४३.७ 

जिुका बरु्नएका कपडा ४२९. ६०४.७ ४१. 
जमोठ कपडा ४०४.२ ४९४.३ २२.३ 

अलैची ७०२.३ ४८१.४ -३१.५ 

सयुिमखुीको प्रशोर्धत तेल २२५.१ ४५१.५ १००.५ 

अन्य ४४९१.४ ५५१४.६ २२.८ 

कुल र्नकासी १४११२.४ २०००३. ४१.७ 

                                     स्रोत: िन्साि र्विाग।                                                                                                                                                 

वस्त ुपैठािी 

51. आर्र्िक वषि २०७8/७9 मा वस्त ुपैठािी 24.7 प्रर्तशतले वृर्द्ध िई रू. 19 खबि 20 अबि 45 
किोड पगेुको ि। यस अवर्धमा िाित, चीन ि अन्यदेशबाि िएको वस्तकुो पैठािी  क्रमश: 23.5 
प्रर्तशत, 13.2 प्रर्तशत ि 36.3 प्रर्तशतले बढेको ि। आर्र्िक वषि २०७7/७8 मा िाित, चीन 
ि अन्यदेशबाि िएको वस्त ुपैठािी क्रमश: ३२.१ प्रर्तशत, २८.६ प्रर्तशत ि १९.६ प्रर्तशतले बढेको 
र्र्यो। 

52. कुल वस्त ुपैठािीमध्ये िाितबाि िएको पैठािीको अंश ६०.० प्रर्तशत िन्दा बढी िहँदै आएको ि। 
आर्र्िक वषि २०७8/७9 मा िाित, चीन ि अन्य देशबाि िएको पैठािीको अंश क्रमश: 62.5 
प्रर्तशत, 13.8 प्रर्तशत ि 23.7 प्रर्तशत िहेको ि। आर्र्िक वषि २०७7/७8 मा यस्तो अंश 
क्रमश: 63.1 प्रर्तशत, १५.२ प्रर्तशत ि 21.7 प्रर्तशत िहेको र्र्यो। 
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53. नेपालमा पैठािी हनु े प्रमखु वस्तहुरुमा पेट्रोर्लयम पदार्िको अंश उच्च िहेको ि। आर्र्िक वषि 
२०७८/७९ मा पेट्रोर्लयम पदार्ि लगायतका ईन्धनहरुको पैठािी कुल पैठािीको १५.९ प्रर्तशत 
िहेको ि। कुल पैठािीमा प्रमखु १० वस्तहुरुको पैठािीको अंश ३१.७ प्रर्तशत िहेको ि। अखघल्लो 
आर्र्िक वषिमा यस्तो अंश क्रमशः १३.२ प्रर्तशत ि २६.६ प्रर्तशत िहेको र्र्यो। 

54. कुल वस्त ुव्यापािमा वस्त ु पैठािीको अंश आर्र्िक वषि २०७7/७8 मा 91.6 प्रर्तशत िहेकोमा 
आर्र्िक वषि २०७8/७9 मा यस्तो अंश घिेि ९0.६ प्रर्तशत िहेको ि। 

55. आर्र्िक वषि २०७8/७9 मा र्डजले, पेट्रोल, कच्चा पाम तेल, एल र्प ग्यास, सनु लगायतका वस्तकुो 
पैठािी बढेको ि िने एम.एस.र्वलेि, धान तर्ा चामल, दाल, मेर्डकल उपकिण लगायतका पैठािी 
घिेको ि। 

तार्लका (१५) : पैठािी िएका प्रमखु १० वस्तहुरु (रु. किोडमा) 
वस्तकुो नाम २०७७/७८ २०७८/७९ वरृ्द्ध प्रर्तशत 

र्डजेल 9194.82 16823.33 83.0 

पेट्रोल 3244.34 7138.83 120.0 

एल र्प ग्यास 3615.45 6555.62 81.3 

ििमासको तेल कच्चा 5338.79 5618.37 5.2 

एम.एस.र्वलेि 7152.94 5133.03 -28.2 

सनु 2748.61 4270.38 55.4 

मोवाइल िेर्लफोन 3690.46 4115.87 11.5 

कच्चा पाम तेल 723.49 3931.07 443.3 

एच.आि.र्सि 2625.36 3658.58 39.4 

अन्य कोइला 2578.61 3595.89 39.5 

अन्य 113070.93 131203.9 16.0 

जम्मा पैठािी 153983.8 192044.87 24.7 

         स्रोत: िन्साि र्विाग। 

 व्यापाि सन्तलुन 

56. आर्र्िक वषि २०७8/७9 मा वस्त ु पैठािीमा िएको वृर्द्धको कािण वस्त ु व्यापाि घािा 23.0 
प्रर्तशतले बढेि रू. १7 खबि 20 अबि 42 किोड पगेुको ि। आर्र्िक वषि २०७7/७8 मा यस्तो 
घािा 27.3 प्रर्तशतले बढेको र्र्यो। आर्र्िक वषि २०७8/७9 मा िाित, चीन ि अन्यदेशसँगको 
वस्त ुव्यापाि घािा क्रमश: 20.8 प्रर्तशत, 13.3 प्रर्तशत ि 36.9 प्रर्तशतले बढेको ि। 

र्नकासी पैठािी अनपुात 

57. आर्र्िक वषि २०६9/70 देखख आर्र्िक वषि २०७४/७५ सम्म र्नकासी-पैठािी अनपुात क्रमश: घट्दै 
गइिहेकोमा त्यसपर्िका वषिहरुमा िने यस्तो अनपुातमा क्रर्मक सधुाि िई आर्र्िक वषि २०७8/७9 
मा 10.4 प्रर्तशत पगेुको ि। र्नकासीको वृर्द्धदि बढ्दै गएको ि पैठािीको वृर्द्धदि तलुनात्मकरुपमा 
न्यून िहेको कािण पर्न र्नकासी-पैठािी अनपुातमा सधुाि िएको हो। त्यसैगिी, आर्र्िक वषि 
२०७8/७9 को कुल वस्त ुव्यापािमा र्नकासीको अंश 9.४ प्रर्तशत पगेुको ि। 
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चािि (8) : पर्िल्लो १० वषिको र्नकासी-पैठािी संिचना 

 
           स्रोत: आर्र्िक सवेक्षण २०७8/७9 ि िन्साि र्विाग, २०७९ 

58. आर्र्िक वषि २०७8/७9 मा रू.56 अबि 18 किोड विाविको ििमासको कच्चा तेल पैठािी 
िएकोमा रू.48 अबि 12 किोड बिाविको प्रशोर्धत ििमासको तेल र्नकासी िएको ि। कुल 
र्नकासी मध्ये प्रशोर्धत ििमासको तेल,प्रशोर्धत पाम तेल ि प्रशोर्धत सयुिमूखी तेलको र्हस्सा मार 
४८.८ प्रर्तशत िन्दा बढी िहेको ि। त्यसैगिी, आर्र्िक वषि २०७८/७९ मा र्नकासी िएका प्रमखु 
१० वस्तकुो कुल र्नकासीमा र्हस्सा 72.० प्रर्तशत िन्दा बढी िहेको ि िने पैठािी िएका प्रमखु 
१० वस्तकुो कुल पैठािीमा र्हस्सा 31.7 प्रर्तशत िहेको ि। यसबाि नेपालको र्नकासी व्यापािमा 
वस्त ु व्यापाि र्वर्वर्धकिण हनु सकेको देखखदैन। सारै्, र्नकासी-पैठािी अनपुातमा सधुाि िएको 
देखखएपर्न स्वदेशी कच्चा पदार्िमा आधारित वस्तहुरुको र्नकासीमा िने सधुाि देखखएको िैन। र्नकासी 
योग्य आन्तरिक बस्त ुि सेवाको मारा न्यनु िहेको ि। 

वस्त ुर्नकासी ि पैठािीको मार्सक र्वविण 

59. आर्र्िक वषि २०७8/७9 को अखन्तम चौमार्सकमा वाहेक सबै मर्हनामा वस्त ुर्नकासी बढेको ि। 
र्वशेषगिी आर्र्िक वषि २०७8/७9 को पर्हलो ५ मर्हना वस्त ुर्नकासी उल्लेख्यरुपमा बढेको ि।  

60. आर्र्िक वषि २०७8/७9 को चैर ि वैशाख बाहेक अन्य मर्हनामा वस्त ुपैठािी बढेको ि। आर्र्िक 
वषि २०७8/७9 को को पर्हलो ५ मर्हनामा वस्त ुपैठािी उल्लेख्यरुपमा बढेको ि। केही वस्तकुो 
पैठािीमा सिकािले गिेको र्नयमनका कािण सो को प्रिाव वस्त ुपैठािीमा पनि गएको हो। 

तार्लका (१६): पर्िल्लो २ वषिको मार्सक र्नकासी ि पैठािीको अवस्र्ा 

13.8
12.9

11.0

9.1

7.4
6.5 6.8

8.2
9.2

10.4

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

2069/70 2070/71 2071/72 2072/73 2073/74 2074/75 2075/76 2076/77 2077/78 2078/79

र्नयाित आयत अनपुात कुल व्यापािमा र्नकासीको अंश

मर्हना 
वस्त ुर्नकासी (रू. किोडमा) वस्त ुपैठािी (रू. किोडमा) 

२०७७/७८ 2078/79 वरृ्द्धदि २०७७/७८ 2078/79 वरृ्द्धदि 

श्रावण 962.0 2076.5 115.9 8580.8 15073.2 75.7 

िदौ 1082.3 2327.4 115.0 9303.8 16378.5 76.0 

असोज 1060.3 2101.3 98.2 11342.4 16400.6 44.6 

कार्तिक 915.4 1707.1 86.5 11022.0 17177.1 55.8 

मंर्सि 985.6 2079.6 111.0 12300.8 18811.4 52.9 

पषु 1074.4 1593.0 48.3 13574.7 16093.4 18.6 
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      स्रोतः िन्साि र्विाग, २०७९  

सेवा व्यापाि 
61. आर्र्िक वषि २०७7/७8 मा खदु सेवा आय रू. ७२ अबि ८५ किोडले घािामा िहेकोमा आर्र्िक 

वषि २०७8/७9 मा यस्तो आय रू.108 अबि 12 किोडले घािामा िहेको ि। यस अवर्धमा सेवा 
आय रू.१ खबि २२ अबि ८ किोड ि सेवा िकु्तानी रू.२ खबि ३० अबि २० किोड िहेको ि। 
पयििक आगमनमा क्रमशः सधुाि हुँदै गएसँगै यस अवर्धमा भ्रमण आय ३४६.५ प्रर्तशतले वृर्द्ध 
िएपर्न भ्रमण खचि अर्धक िएको कािण खदु भ्रमण आय समेत रू.६४ अबि ८८ किोडले घािामा 
िहेको ि। आर्र्िक गर्तर्वर्धमा क्रमशः सधुाि हुँदै समर्िगत मागमा वरृ्द्ध िएको ति आन्तरिक 
उत्पादन क्षमता कमजोि िहेकोले वस्त ुतर्ा सेवाको पैठािी उच्च हुँदै गएको ि।यसले समग्रमा 
व्यापाि घािा बढाएको ि। 

वस्त ुतर्ा सेवा व्यापाि सन्तलुन   
62. आर्र्िक वषि २०७8/७9 मा वस्त ुपैठािी तर्ा सेवा खचिको वृर्द्ध उच्च िहेको कािण खदु वस्त ुतर्ा 

सेवा व्यापाि घािा २३.९ प्रर्तशतले वृर्द्ध िई रू.17 खबि 70 अबि 9 किोड पगेुको ि। आर्र्िक 
वषि २०७7/७8 मा यस्तो घािा ३४.५ प्रर्तशतले वृदि िई रू.14 खबि 28 अबि 31 किोड िहेको 
र्र्यो। 

चाल ुखाता सन्तलुन तर्ा शोधानान्ति खस्र्र्त 

63. आर्र्िक वषि २०७८/७९ मा वस्त ुपैठािी ि सेवा खचिमा उच्च वृर्द्ध िएको तर्ा र्वप्रषेण आप्रवाहको 
वृर्द्धदि न्यून िहेकोले चाल ुखाता घािा ि शोधानान्ति घािा उच्च िहेको ि। यस अवर्धमा चाल ु
खाता घािा अखघल्लो आर्र्िक वषि २०७7/७8 को रू.३ खबि 3३ अबि 67 किोडको तलुनामा 87 
प्रर्तशतले बढेि रू.6 खबि 23अबि 33 किोड पगेुको ि। आर्र्िक वषि २०७7/७8 मा शोधानान्ति 
खस्र्र्त रू.1 अबि 23 किोडले बचतमा िहेकोमा आर्र्िक वषि २०७8/७9 मा शोधानान्ति खस्र्र्त 
रू.2 खबि 55 अबि 26 किोडले घािामा िहेको ि।  

64. मार्सकरुपमा हेदाि आर्र्िक वषि २०७8/७9 को असोज, जेठ ि असाि वाहेक अरु मर्हनामा शोधानान्ति 
खस्र्र्त घािामा िहेको ि। त्यसैगिी, आर्र्िक वषि २०७8/७9 को सबै मर्हनामा चाल ुखाता घािामा 
िहेको ि। 

  
  

माघ 911.8 1280.5 40.4 14239.8 14812.2 4.0 

फागनु 1086.2 1609.0 48.1 14034.5 16127.0 14.9 

चैर 1398.8 1282.7 -8.3 16740.7 15792.7 -5.7 

वैशाख 1371.3 1277.5 -6.8 14271.5 13799.1 -3.3 

जेठ 1277.4 1248.9 -2.2 12925.5 15857.1 22.7 

असाि 1987.0 1419.4 -28.6 15647.2 15722.5 0.5 

जम्मा 14112.4 20003.1 41.7 153983.7 192044.8 24.7 
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तार्लका (१७): पर्िल्लो ३ वषिको मार्सक चाल ुखाता ि शोधानान्ति खस्र्र्त (रू. किोडमा) 

मर्हना 
शोधानान्ति खस्र्र्त चाल ुखाता 

२०७६/७७ २०७७/७८ 2078/79 २०७६/७७ २०७७/७८ 2078/79 

श्रावण 604.5 5146.5 -3874.5 -935.8 2489.0 -4789.8 

िदौ 278.6 1616.1 -4466.3 -1334.7 26.9 -5885.0 

असोज 559.7 3346.0 727.3 21.6 822.2 -4495.3 

कार्तिक 1285.7 956.1 -7424.0 -1165.0 -1436.8 -7148.5 

मंर्सि -398.8 -416.7 -4463.3 -3098.8 -4200.8 -7750.1 

पषु 335.1 1843.6 -4622.2 -1452.5 -2868.4 -5338.2 

माघ -503.5 -2755.3 -579.8 -2635.1 -5270.8 -5979.4 

फागनु 1622.8 -2935.4 -1161.0 -1369.2 -4703.1 -4906.7 

चैर -123.0 -2547.3 -961.8 -639.3 -5909.4 -4978.1 

वैशाख 8428.9 -3478.3 -2024.5 2990.3 -4077.5 -3465.2 

जेठ 5847.3 -2290.1 1869.5 3359.3 -4681.8 -4836.8 

असाि 10303.7 1637.4 1454.8 2882.8 -3556.5 -2759.4 

जम्मा 28241.0 122.7 -25525.9 -3376.3 -33367.2 -62332.5 

       स्रोत: नेपाल िाि बैङ्क। 

 

वैदेखशक िोजगाि तर्ा र्वप्रषेण आप्रवाह 

वैदेखशक िोजगाि 
65. कोर्िड-१९ महामािीको समयमा वैदेखशक िोजगािमा जान श्रम स्वीकृर्त र्लन ेनेपालीको संख्या उल्लेख्य 

रुपमा कमी आएकोमा कोर्िड-१९ को प्रिाव कम हुँदै गएकाले पर्िल्लो ददनहरुमा वैदेखशक िोजगािमा 
जाने संख्या क्रमशः वृर्द्ध हुँदै गएको ि। फलस्वरुप, आर्र्िक वषि २०७8/७9 मा वैदेखशक िोजगािीमा 
जान नयाँ श्रम स्वीकृर्त र्लन ेनेपालीको संख्यामा 392.0 प्रर्तशतले बढेि 3 लाख 54 हजाि 6 सय 
60 पगेुको ि। अखघल्लो आर्र्िक वषिमा यस्तो संख्या 62.8 प्रर्तशतले घिेको र्र्यो। 

66. आर्र्िक वषि २०७8/७9 मा वैदेखशक िोजगािीमा जान पनु:श्रम स्वीकृर्त र्लन े नेपालीको संख्या 
198.5 प्रर्तशतले बढेि २ लाख 82 हजाि 4 सय 53 पगेुको ि। आर्र्िक वषि २०७7/७8 मा 
यस्तो संख्या 46.8 प्रर्तशतले घिेको र्र्यो। 

67. आर्र्िक वषि २०७8/७9 मा वैदेखशक िोजगािीमा जान श्रम स्वीकृर्त (नयाँ ि पनु:श्रम स्वीकृर्त) र्लन े
नेपालीको संख्या 282.2 प्रर्तशतले वृदि िई 6 लाख 37 हजाि 1 सय 13 िहेको ि। आर्र्िक 
वषि २०७7/७8 मा यस्तो संख्या 52.2 प्रर्तशतले कर्म िई 1 लाख 66 हजाि 9 सय 99 िहेको 
र्र्यो।  
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चािि (9): वैदेखशक िोजगािमा जान नया ँि पनुः श्रम स्वीकृर्त र्लने कामदािको संख्या   

         स्रोत: नेपाल िाि बैङ्क/आर्र्िक सवेक्षण २०७८/७९ 

र्वप्रषेण आप्रवाह 

68. कोर्िड-१९ महामािीको प्रिाव कम हदैु गएपर्ि वैदेखशक िोजगािमा जानेको संख्यामा वृर्द्ध हुँदै गएको 
ि अमेरिकी डलि अर्धमूल्यन हुँदै गएकोले र्वप्रषेण आप्रवाहमा पर्न वृर्द्ध िएको ि। आर्र्िक वषि 
२०७८/७९ मा र्वप्रषेण आप्रवाह रू.10 खबि 7 अबि 31 किोड (8 अबि 33 किोड अमेरिकी 
डलि) पगुको ि। यस अवर्धमा र्वप्रषेण आप्रवाह नपेाली रूपैंयामा गणना गदाि ४.८ प्रर्तशत ि 
अमेरिकी डलिको आधािमा २.२ प्रर्तशतले वृर्द्ध िएको ि। 

69. आर्र्िक वषि २०७8/७9 मा श्रावण, असोज, कार्तिक, मंर्सि ि माघ मर्हना बाहेक अन्य मर्हनामा 
र्वप्रषेण आप्रवाह बढेको ि। २०७9 जठेमा र्वप्रषेण आप्रवाहमा 51.3 प्रर्तशतको उच्च वृर्द्ध िएको 
ि िन े२०७८ श्रावणमा 18.1 प्रर्तशतले कर्म िएको ि। आर्र्िक वषि २०७7/७8 को चैर ि 
वैशाखमा र्वप्रषेण आप्रवाहको वृर्द्धदि तलुनात्मक रुपमा उच्च िहेको र्र्यो। 

तार्लका (१८): पर्िल्लो ३ वषिको मार्सक र्वप्रषेण आप्रवाहको खस्र्र्त (रू. किोडमा) 

मर्हना 
आर्र्िक वषि प्रर्तशत परिवतिन 

2076/77 2077/78 2078/79 2077/78 2078/79 

श्रावण 7540.1 9274.3 7596.0 23.0 -18.1 

िदौ 7795.0 7302.8 7941.4 -6.3 8.7 

असोज 7651.1 9317.1 8394.8 21.8 -9.9 

कार्तिक 7379.8 7887.7 7309.4 6.9 -7.3 

मंर्सि 7202.0 7914.4 7616.7 9.9 -3.8 

पषु 7027.4 7851.0 7987.1 11.7 1.7 

माघ 6598.6 7241.9 7166.7 9.7 -1.0 

फागनु 7925.3 7444.2 9107.0 -6.1 22.3 

चैर 3451.7 8688.7 9355.3 151.7 7.7 

वैशाख 5397.2 8103.8 8705.1 50.1 7.4 

जेठ 9397.8 6104.5 9238.6 -35.0 51.3 

असाि 10136.8 8975.2 10312.7 -11.5 14.9 

जम्मा 87503 96105 100731 9.8 4.8 
     स्रोत: नेपाल िाि बैङ्क। 
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पयििक आगमन 

70. कोर्िड-१९ महामािीको कािण सन ्२०२1 मा पयििक आगमन संख्या 34.४ प्रर्तशतले घिेको 
र्र्यो। सन ्२०२1 मा 1 लाख 50 हजाि 9 सय 62 पयििकमार नेपाल भ्रमणमा आएका र्र्ए। 
यद्यर्प, सन ्२०२2 को जनविी देखख जलुाई सम्म ७ मर्हनाको अवर्धमा नेपाल र्िर्रन ेपयििकको 
संख्या  गत वषिको सोही अबर्धको तलुनामा 355.5 प्रर्तशतले बढेि २ लाख 82 हजाि १ सय 
22 पगेुको ि। सन ्२०२1 को सोही अवर्धमा यस्तो संख्या 72.0 प्रर्तशतले घिेको र्र्यो। 
पयििक आगमनमा कमी संगै सन ्२०२१ मा प्रर्त पयििक प्रर्तददन खचि घिेपर्न प्रर्त पयििक औसत 
वसाईमा िन ेसधुाि िएको र्र्यो। सन ्२०२१ मा र्प 32 होिल सिालनमा आई पयििक स्तिका 
होिलको संख्या १,३45 पगेुको ि। 

तार्लका (१९) : पयििन क्षरेका परिसूचकहरु 

सूचकहरु 2020 २०२1   प्रर्तशत  परिवतिन 

पयििक  आगमन (सङ्खख्या)  २३००८५ १५०९६२ -34.4 

प्रर्त  पयििक प्रर्तददन खचि (अमेरिकी डलिमा) ६५ ४८ -26.2 

प्रर्त  पयििक औसत बसाई (ददन) १५.१ १५.५ 2.6 

पयििनबाि उठेको िाजस्व (अमेरिकी डलि)-किोडमा २१.७० ११.२५ -48.2 

वषैििी  सिालन योग्य र्वमानस्र्ल (विा) ३७ ३७ 0.0 

नेपाल  आउन ेअन्तिािर्िय र्वमान सेवा (विा) २७ २० -25.9 

पयििक  स्तिका होिल (विा) १३१३ १३४५ 2.4 

     स्रोत: नेपाल पयििन वोडि, २०७९ 
71. कोर्िड-१९ महामािीको कािण सन ्२०२० का सबै मर्हनाहरुमा नेपाल र्िर्रन ेपयििकको संख्यामा 

उच्च र्गिावि आएको र्र्यो। सन ्२०२१ मा माचि पर्िका मर्हनाहरु देखख हालसम्म पयििक आगमन 
बढेको देखखएको ि।  

तार्लका (२०) : मार्सक पयििक आगमनको खस्र्र्त (संख्यामा) 
 

           स्रोत: नेपाल पयििन वोडि 

मर्हना वषि 
2019 2020 2021 2022 

जनविी 81273 79702 8874 16975 

फेब्रअुिी 102423 98190 9266 19766 

माचि 127351 42776 15254 42006 

अर्प्रल 109399 14 22732 58348 

मे 78329 31 1531 53608 

जनु 74883 102 1187 46957 

जलुाई 70916 196 3093 44462 

अगि 94749 267 6093   

सेप्िेम्बि 92604 584 9907  

अक्िोबि 134096 2025 23338   

नोिेम्बि 130302 1956 26135  

र्डसेम्बि 100866 4242 23552   

जम्मा ११९७१९१ 230085 150962 282122 
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72. कोर्िड-१९ महामािीको प्रिाव क्रमशः घट्दै गएसँगै पयििन तर्ा होिल व्यवसायका आर्र्िक 
र्क्रयाकलापमा र्वस्ताि हुँदै गएको ि। पयििक आगमन बढ्दो ि िने पयििन के्षरबाि प्राप्त हनुे 
र्वदेशी मदु्रा बढ्न र्ालेको ि। यद्यर्प, पयििन उद्योग कोर्िड-१९ पूविको अवस्र्ामा िन ेहालसम्म 
पर्न पगु्न सकेको िैन। िर्सया-यकेु्रन यदु्ध, ताइवानको र्वषयलाई र्लएि अमेरिका ि चीन बीच र्सजीत 
तनाब लगायतका र्वर्िन्न िाजनीर्तक तर्ा आर्र्िक उतािचढावको केही असि नेपालको पयििन 
व्यवसायमा समेत पिेको हुँदा अपेखक्षतस्तिमा पयििक आगमनमा वृर्द्ध हनु सकेको िैन। त्यसैगिी, 
पेट्रोर्लयम पदार्ि, खाद्यान्न, यातायात लगायतका वस्त ु तर्ा सेवाहरुमा र्वश्वव्यापीरुपमा न ै िएको 
मूल्यवृर्द्धले एकातफि  पयििकको खचियोग्य आय (Disposable Income) मा समेत दबाब र्सजिना िएको 
ि िने अकोतफि  अपेखक्षतस्तिमा पयििकको संख्यामा वृर्द्ध हनु सकेको िैन। सारै् खचि गनि सक्न े
पयििकको आगमन कम िई सस्तो खचि खोज्ने पयििक बढ्नलेु पयििकबाि प्राप्त हनुे आयमा गणुात्मकता 
प्राप्त हनु सकेको िैन। 

र्वदेशी र्वर्नमय सखिर्त 

73. २०७9 असाि मसान्तमा कुल र्वदेशी र्वर्नमय सखिर्त २०७8 असािमसान्तको तलुनामा 13.1 
प्रर्तशतले घिेि रू.12 खबि 15 अबि 80 किोड िहेको ि। २०७8 असाि मसान्तमा यस्तो सखिर्त 
0.2 प्रर्तशतले घिको र्र्यो। आर्र्िक वषि २०७8/७9 मा िएको पैठािीलाई आधाि मान्दा बैङ्क 
तर्ा र्वत्तीय संस्र्ासँग िहेको र्वदेशी र्वर्नमय सखिर्तले 7.8 मर्हनाको वस्त ुपैठािी तर्ा 6.9 मर्हनाको 
वस्त ु तर्ा सेवाको पैठािी धान्न पयािप्त िहेको ि। र्नकासी व्यापाि तर्ा र्वप्रषेण आप्रवाह बढेको 
िएतापर्न वस्त ुतर्ा सेवा व्यापाि घािा, चाल ुखाता  ि शोधनान्ति घािा बढेकोले र्वदेशी र्वर्नमय 
सखिर्त घिेको हो।  

74. आर्र्िक वषि २०७8/७9 को मार्सक र्वदेशी र्वर्नमय सखिर्तलाई र्वश्लषेण गदाि २०७8 असोज देखख 
२०७9 वैशाखसम्म र्वदेशी र्वर्नमय सखित क्रमश: घट्दै गएको देखखन्ि िन े२०७९ जठे ि असािमा 
पनु: बढेको ि। २०७8 श्रावण मर्हनामा र्वदेशी र्वर्नमय सखिर्त तलुनात्मकरुपमा उच्च िहेको ि 
२०७9 वैशाखमा यस्तो सखिर्त तलुनात्मक रुपमा न्यनु िहेको ि। बैङ्क तर्ा र्वत्तीय संस्र्ासँग िहेको 
र्वदेशी मदु्रा सखिर्तले वस्त ुतर्ा सेवाको आयात धाने्न क्षमता (मर्हनामा) आर्र्िक वषिको शरुु देखखन ै
क्रमश: घट्दै गएकोमा २०७9 जेठ देखख िने पनु: बढेको ि। 

चािि (10) : आर्र्िक वषि २०७८/७९ को मार्सक र्वदेशी र्वर्नमय सखिर्तको अवस्र्ा  

 
          स्रोत: नेपाल िाि बैङ्क। 
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75. र्वदेशी र्वर्नमय सखिर्त तलुनात्मकरुपमा घिेको िएपर्न हालको सखिर्तले ६.९ मर्हनाको वस्त ुतर्ा 
सेवाको आयात धान्न पयािप्त िहेको हुँदा र्वदेशी मदु्रा सखिर्त पयािप्ततामा नेपालको अवस्र्ा सामान्य न ै
िहेको ि। साधािणतया नेपाल जस्ता र्वकासोन्मूख मलुकको लार्ग ६ मर्हना िन्दा बढीको वस्त ुतर्ा 
सेवाको आयात धान्न पयािप्त र्वदेशी मदु्रा सखिर्त हनु ुसकािात्मक अवस्र्ा नै हो। त्यसैगिी, अर्नयखन्रत 
रुपमा बढ्न सक्ने वस्त ुपैठािीमा एल सी खोल्दा लाग्न ेImport Margin लगायतका उपकिणमाफि त 
र्नयमन गिी बाह्य क्षरेलाई सन्तलुनमा िाख्न ेनीर्तगत प्रयास िइिहेको ि। 

वैदेखशक लगानी परिचालन 

76. आर्र्िक वषि २०७८/७९ मा वैदेखशक लगानी परिचालन ३.५ प्रर्तशतले संकुचन िई रू.१९ अबि 
२२ किोड पगेुको ि। आर्र्िक वषि २०७७/७८ मा यस्तो लगानी १.२ प्रर्तशतले वृर्द्ध िई रू. 
१९ अबि ९१ किोड िहेको र्र्यो। लगानीको वाताविणमा सधुाि गिी देशमा बाह्य लगानी बढाउन ु
अर्हलेको प्रमखु कायिददशा हो। 

र्वर्नमय दि 

77. २०७8 असाि मसान्तको तलुनामा २०७9 असाि मसान्तमा अमेरिकी डलिसँग नेपाली रूपैयाँ 6.64 
प्रर्तशतले अवमूल्यन िई अमरेिकी डलि १ को खिीद र्वर्नमय दि रू.127.51 पगेुको ि। २०७8 
असाि मसान्तमा यस्तो र्वर्नमय दि 11९.०४ िहेको र्र्यो। 

चािि(11) : पर्िल्लो ३ वषिको नेपाली रुपैंयासँग प्रर्त अमेरिकी डलिको मार्सक खिीद र्वर्नमय दि 

 
स्रोत: नेपाल िाि बैङ्क। 

 

मौदद्रक, र्वत्तीय क्षरे तर्ा पूजँीबजाि 
78. आर्र्िक वषि २०७8/७9 मा प्रमखु मौदद्रक तर्ा र्वत्तीय परिसूचकहरु सकािात्मक िहेका िन।् वैङ्क 

तर्ा र्वत्तीय संस्र्ाको पहुँचमा वृर्द्ध िएको ि। सारै्, यस अवर्धमा उत्पादनमूलक के्षर तर्ा कृर्ष 
क्षेरमा प्रवाह िएको कजाि ि आन्तरिक कजाि बढेको ि। मोबाईल बैर्ङ्कङ्ग सेवामा उल्लेखनीय र्वस्ताि 
िएको ि। कोर्िड-१९ महामािीको कािण समेत अनलाईन बैर्ङ्कङ्ग सेवा र्लनकेो संख्यामा उल्लेख्य 
वृर्द्ध िएको हो। यद्यर्प, कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको अनपुातमा र्वस्ततृ मदु्राप्रदाय तर्ा संकुखचत मदु्राप्रदाय 

श्रावण िदौ असोज कार्तिक मंर्सि पषु माघ फागनु चैर वैशाख जेठ असाि
2076/77 113.6 114.3 114.0 114.6 113.0 113.1 113.8 118.4 121.8 120.5 121.1 120.4

2077/78 119.6 117.5 117.1 119.1 117.5 116.9 116.3 116.2 119.8 117.2 116.6 119.0

2078/79 118.5 117.3 120.1 118.9 121.1 117.9 120.3 122.3 121.5 123.6 124.6 127.5

105.0

110.0

115.0

120.0

125.0

130.0

2076/77 2077/78 2078/79



25 
 
 

घिेको ि। सारै्, कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको अनपुातमा कुल र्नके्षप ि र्नजी क्षेरतफि  प्रवाह िएको 
कजाि केही घिेको ि।  

79. २०७9 असाि मसान्तसम्म बझाङ्गको साइपाल बाहेक सबै स्र्ानीय तहमा वाखणज्य बैङ्कको शाखा 
पगेुको ि। यस अवर्धमा बैङ्क तर्ा र्वत्तीय संस्र्ाको शाखा सञ्जाल 11 हजाि 5 सय 28 पगेुको 
ि। २०७8 असाि मसान्तमा यस्तो संख्या १० हजाि ६ सय ८३ र्र्यो। 

80. २०७9 असाि मसान्तमा २6 वाखणज्य बैङ्क, १7 र्वकास बैङ्क, १७ र्वत्त कम्पनी, 65 लघरु्वत्त र्वत्तीय 
संस्र्ा ि 1 पूवािधाि र्वकास बैङ्क गिी कुल १26 बैङ्क तर्ा र्बत्तीय संस्र्ाहरु सिालनमा िहेका िन।् 
२०७8 असाि मसान्तमा यस्तो संख्या 133 िहेको र्र्यो। बैङ्क तर्ा र्वत्तीय संस्र्ाहरु मजिि प्रर्क्रयामा 
गएका कािण यस्ता संस्र्ाहरुको संख्या घट्न गएको हो। 

81. २०७९ असािसम्ममा एर्िएम संख्या ४६०२ पगेुको ि। मोबाईल बैंर्ङ्कङ्ग प्रयोगकताि १ किोड ८३ 
लाख ७ हजाि नाघेको ि। बैङ्क र्नक्षेप खाता संख्या ४ किोड ४९ लाख ७२ हजाि पगेुको ि। 
कजाि खाता १८ लाख २९ हजाि नाघेको ि। 

तार्लका (२१): मौदद्रक, र्वत्तीय क्षरे तर्ा पूजँीबजािका प्रमखु परिसूचकहरु  
परिसूचकहरु 2074/75 2075/76 2076/77 2077/78 2078/79 

कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको प्रर्तशतमा 
र्वस्ततृ  मदु्राप्रदाय 89.5 92.8 108.8 120.5 113.5 

संकुखचत मदु्राप्रदाय 19.4 18.8 22.0 24.5 19.5 

कुल  र्नके्षप 79.3 83.8 98.7 109.0 104.8 

कुल आन्तरिक कजाि 79.7 88.6 100.2 115.9 116.9 

र्नजी  के्षरमा प्रवाह िएको कजाि 70.7 75.4 82.5 95.5 95.2 

सिकाितफि  प्रवाह िएको कजाि 7.9 9.7 13.7 17.1 १९.0  

उत्पादनशील के्षरमा प्रवार्हत कजाि 11.5 12.4 13.7 15.0 14.3 

कृर्ष के्षरमा प्रवार्हत कजाि 3.9 5 6.0 7.8 8.2 

बीमा र्प्रर्मयम संकलन 2.1 2.5 3.1 3.6 3.7 

बजाि पूजँीकिण 41.5 40.6 46.1 93.8 59.1 

अन्य परिसूचकहरु 

वाखणज्य बैंकहरुको उपखस्र्र्त िएका स्र्ानीय तह (संख्यामा) 631 735 747 750 752 

वैक तर्ा र्वत्तीय संस्र्ाहरुको शाखा सञ्जाल (संख्यामा) 6651 8686 9765 10683 11528 

बीमाको दायिामा आएको जनसंख्या (प्रर्तशतमा) 14 19 २२  .६  25.23 39.6 

नेप्से सूचकाकं 1212.4 1259..0 1362.35 2883.41 2009.5 

    स्रोत: नेपाल िाि बैङ्क/बीमा सर्मर्त। 

82. २०७९ असािमा कूल कजािमा खिाव कजाि अनपुात १.३१ प्रर्तशत िहेको ि। २०७८ असािमा 
यस्तो अनपुात १.४८ प्रर्तशत िहेको ि।  

83. आर्र्िक वषि २०७८/७९ मा र्वपन्न के्षरमा प्रवार्हत कजाि कुल कजाि प्रवाहको ७.२७ प्रर्तशत िहेको 
ि। 

84. २०७९ असाि मसान्तमा र्नक्षेप ि कजािको िारित औसत व्याजदि क्रमश: ७.४१ प्रर्तशत ि ११.६२ 
प्रर्तशत िहेको ि। 
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85. कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको अनपुातमा बीमा र्प्रर्मयम संकलन बढेि ३.7 प्रर्तशत पगेुको ि। आर्र्िक 
वषि २०७8/७9 मा बीमा र्प्रर्मयम संकलन 16.3 प्रर्तशतले वरृ्द्ध िई रू.१ खबि 77 अबि 53 
किोड पगेुको ि। आर्र्िक वषि २०७7/७8 मा यस्तो संकलन रू.१ खबि 52 अबि 65 किोड 
िहेको र्र्यो।  

86. २०७9 असािमसान्तसम्ममा बीमाको दायिामा आएको जनसंख्या म्यादद ि लघ ुम्यादद जीवन बीमालेख 
सर्हत 39.06 प्रर्तशत पगेुको ि। २०७8 असािमसान्तमा यस्तो जनसंख्या 25.23 प्रर्तशत िहेको 
र्र्यो। वैदेखशक िोजगाि बीमालेख सर्हत बीमाको दायिामा आएको जनसंख्या २०७9 असाि 
मसान्तसम्ममा 42.03 प्रर्तशत िहेको ि। २०७8 असाि मसान्तमा यस्तो जनसंख्या २७.53 
प्रर्तशत िहेको र्र्यो। 

चािि (12) : पर्िल्लो १० वषिको बीमा र्प्रर्मयम संकलनको खस्र्र्त         

                       

           स्रोत: बीमा सर्मर्त। 

87. आर्र्िक वषि २०७8/७9 मा नेप्से सूचकाङ्कमा र्गिावि आएको ि। २०७9 असाि मसान्तमा नपे्से 
सूचकांक 2009.5 र्बन्द ुकायम िएको ि। २०७8 असाि मसान्तमा यस्तो सूचकांक २८८३.४१ 
र्बन्द ुिहेको र्र्यो। 

चािि (13) : आर्र्िक वषि २०७८/७९ मा नेप्से सूचकाङ्कको मार्सक प्रवरृ्त 

 

 

 

 

 

 

           
 

               
 

 

 

 

 

 

 

          स्रोत: नेपाल स्िक एक्सेन्ज।                         
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88. २०७9 असाि मसान्तमा बजाि पूजँीकिण २०७८ असाि मसान्तको तलुनामा 28.5 प्रर्तशतले सङु्कचन 
आई रू. 28 खबि 69 अबि 34 किोड पगेुको ि जनु कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको 59.1 प्रर्तशत 
हो। २०७8 असाि मसान्तमा बजाि पूजँीकिण कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको 93.8 प्रर्तशत िहेको 
र्र्यो। 

चािि (14) : पर्िल्लो ५ वषिको बजाि पूजँीकिणको खस्र्र्त (रू. अबिमा) 

  

 

 

 

 

 

 

 

            स्रोत: नेपाल स्िक एक्सेन्ज। 

कम्पनी दताि 

89. आर्र्िक वषि २०७8/७9 मा र्प िएका कम्पनीको दताि 9.3 प्रर्तशतले बढेि 28 हजाि 9 सय 
57 पगेुको ि। आर्र्िक वषि २०७7/७8 मा यस्तो संख्या 42.2 प्रर्तशतले बढेको र्र्यो। आर्र्िक 
वषि २०७7/७8 मा र्प िएका कम्पनीको दताि संख्या 26 हजाि 4 सय 98 िहेको र्र्यो। 

तार्लका (२२): पर्िल्लो ३ वषिको मार्सक रुपमा र्प िएका कम्पनी दतािको संख्या 

मर्हना 
आर्र्िक वषि प्रर्तशत परिवतिन 

207६/7७ 207७/7८ 207८/7९ 207७/7८ 207८/7९ 

श्रावण 2688 2632 3474 -2.1 32.0 

िदौ 2985 1468 3928 -50.8 167.6 

असोज 1812 3398 2935 87.5 -13.6 

कार्तिक 1458 1998 2144 37.0 7.3 

मंर्सि 2083 2480 2681 19.1 8.1 

पषु 2065 2745 1777 32.9 -35.3 

माघ 1924 2920 2233 51.8 -23.5 

फागनु 1930 3087 2727 59.9 -11.7 

चैर 535 3128 2645 484.7 -15.4 

वैशाख 11 1475 1466 13309.1 -0.6 

जेठ 133 251 1614 88.7 543.0 

असाि 1004 916 1333 -8.8 45.5 

जम्मा 18628 26498 28957 42.2 9.3 

          स्रोत: कम्पनी िखजिािको कायािलय। 
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90. मार्सक रुपमा हेदाि आर्र्िक वषि २०७8/७9 को जठे, असाि ि िदौ मर्हनामा कम्पनी दतािको संख्या 
उल्लेख्य मारामा बढेको ि। कोर्िड-१९ महामािी प्रिाव घट्दै गएसँगै आर्र्िक गर्तर्वर्धहरू क्रमश: 
र्वस्ताि हुँदै गएको कािण कम्पनी दताि संख्यामा र्वस्ताि िएको ि। 

र्वद्यतु मागको अवस्र्ा 

91. र्वद्यतुको उत्पादन तर्ा ग्राहक संख्यामा वषेनी वरृ्द्ध िएसँगै र्वद्यतुको मागमा पर्न वृर्द्ध हुँदै गएको 
ि। आर्र्िक वषि २०७८/७९ मा कुल माग ११ हजाि १ सय ८० र्गगावाि घण्िा पगेुको ि। 
आर्र्िक वषि २०७७/७८ मा यस्तो माग ८ हजाि ९ सय ६९ र्गगावाि घण्िा िहेको र्र्यो। र्वद्यतुको 
कुल माग २०७८ कार्तिक मर्हनामा सबैिन्दा कम ि २०७९ असािमा सबैिन्दा बढी िहेको ि। 

तार्लका (२३): पर्िल्लो ३ वषिको मार्सक र्वद्यतु मागको अवस्र्ा (र्गगावाि घण्िामा) 

मर्हना 
2076/77 2077/78 2078/79 

कुल माग 
INPS ऊजाि 

माग कुल माग 
INPS ऊजाि 

माग 
कुल माग 

INPS ऊजाि 
माग 

श्रावण 814.30 786.26 819.01 791.72        930.50      927.48  

िदौ 826.14 813.44 780.69 776.79        926.80       889.13  

असोज 671.72 642.15 768.44 767.63       980.48      899.25  

कार्तिक 624.62 604.43 656.60 656.35        754.55       721.17  

मंर्सि 614.49 610.89 640.79 640.78         779.10       750.92  

पषु 662.42 662.05 717.35 717.34        851.74       851.74  

माघ 646.29 646.12 745.89 745.89        833.07       833.07  

फागनु 618.53 618.42 686.33 686.33        821.77       821.77  

चैर 510.87 509.66 781.11 781.11        918.06       918.06  

वैशाख 485.53 485.43 771.11 771.10        955.32       955.32  

जेठ 670.36 670.12 759.12 758.65       1,077.66     1,008.00  

असाि 748.89 744.20 842.62 842.52      1,350.72     1,110.24  

जम्मा 7894.17 7793.17 8969.06 8936.21    11,179.77  10,686.17           

         स्रोतः नेपाल र्वद्यतु प्रार्धकिण, २०७९ 
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अनसूुची १ : पर्िल्लो १० वषिको समर्िगत आर्र्िक चि/परिसूचकहरु 

(MACROECONOMIC VARIABLES/INDICATORS) 

Description / Fiscal Year 
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21R 2021/22P 

2069/70 2070/71 2071/72 2072/73 2073/74 2074/75 2075/76 2076/77 2077/78R 2078/79P 

Real Sector 

Gross Domestic Product (Rs. Billion) 

Nominal GDP at Producer's Price 1949.3 2232.5 2423.6 2608.2 3077.1 3455.9 3858.9 3888.7 4277.3 4851.6 

Real GDP at Producer's Price 1689.6 1791.1 1862.4 1870.4 2038.3 2193.7 2339.7 2284.3 2381.3 2520.3 

Real GDP at Basic Price 1553.5 1642.7 1700.4 1700.4 1846.5 1982.7 2109.3 2058.1 2137 2254.3 

Agriculture 512.3 535.3 541.8 541.3 569.3 584.2 614.3 629.2 647.1 662.0 

Industry 227.2 244.2 249.1 238.8 279.7 308.7 331.5 318.1 332.5 366.3 

Service 814.0 863.2 909.6 920.4 997.5 1089.8 1163.5 1110.8 1157.4 1226.0 

Nominal GDP at Basic Price 1777.3 2022.5 2186.6 2341.4 2720.6 3011 3342.5 3428.5 3662.5 4105.5 

Agriculture 557.9 613.1 642.7 665.6 729.3 771.9 832.9 862.5 911.9 983.2 

Non-agriculture 1219.4 1409.4 1543.9 1675.8 1991.3 2239.1 2509.6 2566 2750.6 3122.3 

Gross National Income (Current Price) 1962.4 2265.3 2457.9 2642.2 3108.1 3478.6 3898.8 3934.8 4300.6 4882.6 

Gross National Disposable Income (Current 
Price) 

2460.1 2896.8 3167.8 3420.4 3959.9 4343.2 4893.6 4917.0 5371.9 5951.8 

At Current Price (Rs. In Billion) 

Gross Capital Formation 578.5 691.8 758.1 736.6 1148.5 1366.8 1596.8 1183.7 1530.5 1807.3 

Gross Fixed Capital Formation 482.1 563.8 667.8 748.7 940.9 1120.9 1304.9 1184.9 1276.9 1425.1 

Government 123.2 148.9 132.0 278.0 385.2 342.4 321.6 299.9 359.6 360.7 

Private 358.9 414.9 535.8 470.7 555.7 778.5 983.3 885.0 917.2 1064.4 

Change in Stock 96.4 128.0 90.2 -12.1 207.7 245.9 291.9 -1.1 253.7 382.2 

Gross Domestic Saving 159.4 209.1 184.8 95.0 399.6 511.2 590.5 222.4 329.7 450.0 

Gross National Saving 670.2 873.3 929.0 907.2 1282.4 1398.5 1625.2 1250.7 1424.3 1550.1 

Final Consumption 1789.9 2023.5 2238.8 2513.2 2677.6 2944.8 3268.4 3666.3 3947.6 4401.7 

Average Consumer Price Index 85.5 93.3 100.0 109.9 114.8 119.6 125.1 132.8 137.6 146.3 

Consumer Price Index (Last of Asar) 87.9 95.0 102.2 112.9 115.9 121.3 128.6 134.7 140.3 151.7 

Annual Percentage Change 

Real GDP at Producer's Price 3.53 6.01 3.98 0.43 8.98 7.62 6.66 -2.37 4.25 5.84 

Real GDP at Basic Price 3.07 5.74 3.51 0.00 8.59 7.37 6.39 -2.42 3.83 5.49 

Agriculture 1.31 4.49 1.20 -0.08 5.17 2.61 5.16 2.43 2.85 2.30 

Industry 2.78 7.47 2.00 -4.13 17.14 10.36 7.38 -4.02 4.51 10.19 

Service 4.3 6.05 5.37 1.19 8.38 9.25 6.76 -4.53 4.19 5.93 

Structure of GDP (Shares in Percentage) 

Agriculture 31.4 30.3 29.4 28.4 26.8 25.6 24.9 25.2 24.9 23.9 

Non-agriculture 68.6 69.7 70.6 71.6 73.2 74.4 75.1 74.8 75.1 76.1 

Average Consumer Price Inflation 9.84 9.08 7.21 9.94 4.45 4.15 4.64 6.15 3.60 6.32 

Consumer Price Inflation (Month of Asar) 7.75 8.08 7.58 10.44 2.71 4.62 5.98 4.78 4.19 8.08 

As Percentage of Gross Domestic Product 

Gross Capital Formation 29.68 30.99 31.28 28.24 37.33 39.55 41.38 30.44 35.78 37.25 

Gross Fixed Capital Formation 24.73 25.25 27.55 28.71 30.58 32.43 33.82 30.47 29.85 29.37 

Government 6.32 6.67 5.45 10.66 12.52 9.91 8.33 7.71 8.41 7.44 

Private 18.41 18.58 22.11 18.05 18.06 22.52 25.48 22.76 21.44 21.94 

Gross Domestic Saving 8.18 9.36 7.63 3.64 12.98 14.79 15.3 5.72 7.71 9.27 

Gross National Saving 34.38 39.12 38.33 34.78 41.67 40.47 42.12 32.16 33.3 31.95 

Final Consumption 91.82 90.64 92.37 96.36 87.02 85.21 84.7 94.28 92.29 90.73 

Per Capita Income (US Dollar) 

Per Capita GDP (US Dollar) 814 824 871 882 1032 1168 1194 1156 1239 1372 

Per Capita GNI (US Dollar) 820 836 884 893 1042 1175 1206 1170 1246 1381 

Per Capita GNDI (US Dollar) 1028 1069 1139 1156 1327 1467 1514 1462 1557 1683 
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Description / Fiscal Year 
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21R 2021/22P 

2069/70 2070/71 2071/72 2072/73 2073/74 2074/75 2075/76 2076/77 2077/78R 2078/79P 

Public Finance 

Amount (Rs. Billion) 

Government Income 333.9 396.9 450.4 531.4 647.5 770.2 872.3 862.3 1006.3 1143.8 

Federal Government Income** 
  

774.1 773.3 895.4 1016.7 

Federal Revenue** 731.4 704.8 824.9 940.9 

Government Revenue* 296.0 356.6 405.9 482 609.2 726.7 829.6 793.7 935.9 1068 

Tax Revenue 259.2 312.4 356 421.1 553.9 659.5 738.6 700.1 870.1 984.2 

Non-tax Revenue 36.8 44.2 49.9 60.9 55.3 67.2 91.0 93.7 65.8 83.8 

Other Receipts (Recovery of Irregularities 
and Last Year's Cash Reserve) 

1.9 5.7 6.1 3.3 3.4 5.5 10.0 47.6 40.4 48.5 

Federal Government Expenditure 358.6 435.1 531.6 600.2 837.2 1087.3 1110.5 1091.1 1196.7 1296.3 

   Recurrent Expenditure 247.5 303.5 339.4 371.3 518.6 696.9 716.4 784.1 846.2 961.6 

  Capital Expenditure 54.6 66.7 88.8 123.3 208.7 270.7 241.6 189.1 228.8 216.4 

  Financing 56.6 64.8 103.3 105.6 109.9 119.6 152.5 117.9 121.6 118.4 

Budget Balance (+) Surplus/(-) Deficit** -24.7 -38.2 -81.2 -68.8 -189.8 -317.1 -336.4 -317.8 -301.3 -279.6 

Revenue Balance (+) Surplus/(-) Deficit** 48.6 53.1 66.5 110.7 90.6 29.8 14.9 -79.4 -21.3 -20.7 

Foreign Grant Receipt 35.2 34 36.4 32.5 31.9 34.7 29.6 19.2 26.8 25.9 

Foreign Loan Receipt 16.6 21.1 29.3 43.8 58.0 98.9 94.4 173.0 130.9 122 

Total Debt Servicing Expenses 48.9 53.9 73.7 76.8 71.3 71.9 75.1 83.6 95.0 121.9 

    Principal Repayment 35.1 41.8 64.5 68.1 61.3 55.7 54.4 57.5 60.2 76.8 

   Interest Payments and Commission Charge 13.7 12.0 9.3 8.7 10.0 16.2 20.7 26.1 34.8 45.1 

Refund from Internal Loan Investment 0.76 0.57 2.1 13.7 2.9 3.2 3.1 1.8 3.2 1.5 

Total Outstanding Debt 553.8 553.5 544.9 627.8 697.7 917.3 1048.2 1433.4 1737.6 2017 

      Domestic Debt 220.3 206.7 201.7 239 283.7 391.2 453.2 613.7 802.9 986.9 

      Foreign Debt 333.4 346.8 343.3 388.8 414 526.2 594.9 819.7 934.7 1030.1 

Domestic Borrowing  19.0 20.0 42.4 87.8 88.3 144.8 96.4 194.9 224.0 231.3 

Foreign Aid Commitment 115.2 152.4 225.8 195.6 250.2 202.0 138.3 219.9 225.4 237.9 

Annual Percentage Change 

Government Income 16.0 18.9 13.5 18.0 21.8 19.0 13.3 -1.2 16.7 13.7 

Federal Government Income** 
  

-0.1 15.8 13.5 

Federal Revenue** -3.6 17 14.1 

Government Revenue* 21.1 20.5 13.8 18.7 26.4 19.3 14.2 -4.3 17.9 14.1 

Tax Revenue 22.4 20.5 13.9 18.3 31.5 19.1 12.0 -5.2 24.3 13.1 

Non-tax Revenue 12.7 20 13 21.9 -9.1 21.5 35.4 2.9 -29.8 27.4 

Federal Government Expenditure 5.7 21.3 22.2 12.9 39.5 29.9 2.1 -1.7 9.7 8.3 

   Recurrent Expenditure 1.6 22.7 11.8 9.4 39.7 34.4 2.8 9.5 7.9 13.6 

  Capital Expenditure 6.2 22.2 33.2 38.7 69.4 29.7 -10.8 -21.7 21.0 -5.4 

  Financing 27.7 14.6 59.4 2.3 4.0 8.9 27.4 -22.7 3.2 -2.7 

Foreign Grant Receipt -13.7 -3.6 7.1 -10.7 -1.7 8.7 -14.8 -35.1 39.6 -3.3 

Foreign Loan Receipt 5.6 27.5 38.5 49.6 32.5 70.5 -4.6 83.3 -24.4 -6.8 

Total Debt Servicing Expenses  38.4 10.3 36.8 4.2 -7.2 0.9 4.4 11.4 13.7 28.3 

Principal Repayment 74.3 18.9 54.3 5.7 -10.1 -9.1 -2.4 5.9 4.6 27.6 

 Interest Payments and Commission Charge -9.4 -12.4 -23.0 -6.4 15.6 62.1 27.5 25.8 33.7 29.5 

Refund from Internal Loan Investment 303.9 -24.6 265.3 557.9 -78.5 10.0 -5.2 -41.7 80.3 -54 

Total Outstanding Debt 5.8 -0.1 -1.6 15.2 11.1 31.5 14.3 36.8 21.2 16.1 

      Domestic Debt 3.0 -6.2 -2.4 18.5 18.7 37.9 15.9 35.4 30.8 22.9 

      Foreign Debt 7.8 4.0 -1.0 13.3 6.5 27.1 13.1 37.8 14.0 10.2 

Domestic  Borrowing -47.7 4.9 112.3 106.9 0.6 63.9 -33.4 102.2 14.9 3.3 

Foreign Aid Commitment 17.3 32.4 48.2 -13.4 27.9 -19.3 -31.6 59.0 2.5 5.6 

As Percentage of Gross Domestic Product 

Government Income 17.1 17.8 18.6 20.4 21.0 22.3 22.6 22.2 23.5 23.6 

Federal Government Income** 
  

20.1 19.9 20.9 21 

Federal Revenue** 19.0 18.1 19.3 19.4 
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Description / Fiscal Year 
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21R 2021/22P 

2069/70 2070/71 2071/72 2072/73 2073/74 2074/75 2075/76 2076/77 2077/78R 2078/79P 

Government Revenue* 15.2 16.0 16.7 18.5 19.8 21.0 21.5 20.4 21.9 22.0 

Tax Revenue 13.3 14.0 14.7 16.1 18.0 19.1 19.1 18.0 20.3 20.3 

Non-Tax Revenue 1.9 2.0 2.1 2.3 1.8 1.9 2.4 2.4 1.5 1.7 

Other Receipts (Irregularities and Last 
Year's Cash Reserve) 

0.1 0.3 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 1.2 0.9 1.0 

Federal Government Expenditure 18.4 19.5 21.9 23.0 27.2 31.5 28.8 28.1 28.0 26.7 

    Recurrent Expenditure 12.7 13.6 14.0 14.2 16.9 20.2 18.6 20.2 19.8 19.8 

    Capital Expenditure    2.8 3.0 3.7 4.7 6.8 7.8 6.3 4.9 5.4 4.5 

    Financing 2.9 2.9 4.3 4.1 3.6 3.5 4.0 3.0 2.8 2.4 

Budget Balance (+) Surplus/(-) Deficit** -1.3 -1.7 -3.3 -2.6 -6.2 -9.2 -8.7 -8.2 -7.0 -5.8 

Revenue Balance (+) Surplus/(-) Deficit** 2.5 2.4 2.7 4.2 2.9 0.9 0.4 -2.0 -0.5 -0.4 

Foreign Grant Receipt 1.8 1.5 1.5 1.2 1.0 1.0 0.8 0.5 0.6 0.5 

Foreign Loan Receipt 0.9 0.9 1.2 1.7 1.9 2.9 2.4 4.4 3.1 2.5 

Total Debt Servicing Expenses  2.5 2.4 3.0 2.9 2.3 2.1 1.9 2.1 2.2 2.5 

     Principal Repayment 1.8 1.9 2.7 2.6 2.0 1.6 1.4 1.5 1.4 1.6 

    Interest Payments and Commission 
Charge 

0.7 0.5 0.4 0.3 0.3 0.5 0.5 0.7 0.8 0.9 

Refund from Internal Loan Investment 0.0 0.0 0.1 0.5 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 

Total Outstanding Debt 28.4 24.8 22.5 24.1 22.7 26.5 27.2 36.9 40.6 41.6 

      Domestic Debt 11.3 9.3 8.3 9.2 9.2 11.3 11.7 15.8 18.8 20.3 

      Foreign Debt 17.1 15.5 14.2 14.9 13.5 15.2 15.4 21.1 21.9 21.2 

Domestic Borrowing 1.0 0.9 1.8 3.4 2.9 4.2 2.5 5.0 5.2 4.8 

Foreign Aid Commitment 5.9 6.8 9.3 7.5 8.1 5.8 3.6 5.7 5.3 4.9 

Monetary Sector 

Amount (Rs. Billion) 

Broad Money Supply (M2) 1315.4 1566.0 1877.8 2244.6 2591.7 3094.5 3582.1 4231 5154.9 5505.4 

Narrow Money Supply (M1) 301.6 354.8 424.7 503.3 569.4 669.4 726.6 856.3 1049.4 948.1 

Domestic Credit 1165.9 1314.3 1527.3 1805.7 2177.8 2755.9 3418 3897.6 4955.5 5671.7 

Private Sector Credit 973.0 1150.8 1373.9 1692.3 1997.2 2442.8 2910.3 3276.9 4139.6 4689.0 

Net Credit to Government  167.8 142.0 127.2 87.8 149.5 272.6 375.9 535.4 730.8 920.0 

Annual Percentage Change 

Broad Money Supply (M2) 16.4 19.1 19.9 19.5 15.5 19.4 15.8 18.1 21.8 6.8 

Narrow Money Supply (M1) 14.4 17.7 19.7 18.5 13.1 17.6 8.6 17.8 22.6 -9.7 

Domestic Credit 17.2 12.7 16.2 18.2 20.6 26.5 24.0 14.0 27.1 14.5 

Private Sector Credit 20.2 18.3 19.4 23.2 18.0 22.3 19.1 12.6 26.3 13.3 

Net Credit to Government  3.0 -15.4 -10.4 -31.0 70.3 82.4 37.9 42.4 36.5 25.9 

As Percentage of Gross Domestic Product 

Broad Money Supply (M2) 67.5 70.1 77.5 86.1 84.2 89.5 92.8 108.8 120.5 113.5 

Narrow Money Supply (M1) 15.5 15.9 17.5 19.3 18.5 19.4 18.8 22.0 24.5 19.5 

Domestic Credit 59.8 58.9 63 69.2 70.8 79.7 88.6 100.2 115.9 116.9 

Private Sector Credit 49.9 51.5 56.7 64.9 64.9 70.7 75.4 84.3 96.8 96.6 

Net Credit to Government  8.6 6.4 5.2 3.4 4.9 7.9 9.7 13.8 17.1 19.0 

External Sector 

Amount (Rs. Billion) 

Current Account Balance 57.1 89.7 108.3 140.4 -10.1 -246.8 -267 -33.8 -333.7 -623.3 

Balance of Payments 68.9 127.1 145.0 189.0 82.1 0.96 -67.4 282.4 1.2 -255.3 

Foreign Exchange Reserve 533.3 665.4 824.1 1039.2 1079.4 1102.6 1038.9 1401.8 1399.0 1215.8 

Remittance income 434.6 543.3 617.3 665.1 695.5 755.1 879.4 875.0 961.1 1007.3 

Export (Goods) 76.9 92.0 85.3 70.1 73.0 81.4 97.1 97.7 141.1 200.0 

Import (Goods) 556.7 714.4 774.7 773.6 990.1 1245.1 1418.5 1196.8 1539.8 1920.4 

Trade Deficit 479.8 622.4 689.4 703.5 917.1 1163.7 1321.4 1099.1 1398.7 1720.4 

Annual Percentage Change 

Foreign Exchange Reserve 21.3 24.8 23.9 26.1 3.9 2.1 -5.8 34.9 -0.2 -13.1 



32 
 
 

Description / Fiscal Year 
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21R 2021/22P 

2069/70 2070/71 2071/72 2072/73 2073/74 2074/75 2075/76 2076/77 2077/78R 2078/79P 

Remittance income 20.9 25.0 13.6 7.7 4.6 8.6 16.5 -0.5 9.8 4.8 

Export (Goods) 3.6 19.6 -7.3 -17.8 4.2 11.4 19.4 0.6 44.4 41.7 

Import (Goods) 20.6 28.3 8.4 -0.1 28.0 25.8 13.9 -15.6 28.7 24.7 

Trade Deficit 23.9 29.7 10.8 2.0 30.4 26.9 13.5 -16.8 27.3 23.0 

As Percentage of Gross Domestic Product 

Current Account Balance 2.9 4.0 4.5 5.4 -0.3 -7.1 -6.9 -0.9 -7.8 -12.8 

Balance of Payments 3.5 5.7 6.0 7.2 2.7 0.03 -1.7 7.3 0.0 -5.3 

Foreign Exchange Reserve 27.4 29.8 34.0 39.8 35.1 31.9 26.9 36.0 32.7 25.1 

Remittance income 22.3 24.3 25.5 25.5 22.6 21.8 22.8 22.5 22.5 20.8 

Export (Goods) 3.9 4.1 3.5 2.7 2.4 2.4 2.5 2.5 3.3 4.1 

Import (Goods) 28.6 32.0 32.0 29.7 32.2 36.0 36.8 30.8 36.0 39.6 

Trade Deficit 24.6 27.9 28.4 27.0 29.8 33.7 34.2 28.3 32.7 35.5 

Others 

NEPSE Index 518.3 1036.1 961.2 1718.2 1582.7 1212.4 1259.0 1362.4 2883.4 2009.5 

Market Capitalization (Rs. In Billion) 514.5 1057.2 989.4 1890.1 1856.8 1435.1 1567.5 1792.8 4011.0 2869.3 

Exchange Rate (Per USD=...Rs) # 88.0 98.2 99.5 106.4 106.2 104.4 112.9 116.3 118.2 120.0 

Population (Million) 27.2 27.6 28.0 27.8 28.1 28.4 28.6 28.9 29.2 29.5 

 

* Preliminary Data from FCGO (Revenue Data of FY 2018/19 to FY 2021/22 is the sum of the revenue collected in both federal divisible and federal 

accumulated fund)   

**Federal Government Income, Federal Revenue and Budget Deficit of Federal Government (Preliminary) for FY 2021/22 #Annual 

Average calculated by CBS                                                                                  

 Source: Economic Survey 2021/22. Data of FY2021/22 (except real sector) has been updated from MOF, NRB and FCGO. 

Ministry of Finance, Singh Durbar, Kathmandu 

 


