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अर्थ बलेुटिन 

वर्थ ४ अंक ३                                                         असोज, २०७९ 

 

 

प्रकाशन तर्ा सम्पादन 
 

आर्र्थक नीर्त टवश्लरे्ण महाशाखा 
र्संहदरवार, काठमाडौं 

सम्पादकीय 
• आर्र्थक वर्थ 2079/80 को  असोज 

मटहनासम्म संघीय सरकारको कुल खर्थ तर्ा 
पुुँजीगत खर्थमा समेत वृटि भएको छ। 
भन्सार टवन्दमुा संकलन हनु े राजस्व र 
आयकरमा केही कमी आएको छ भन े
आन्तररक उत्पादन तफथ को अन्तःशलु्क र 
मूल्य अर्भवृटि कर सङ्कलनमा वृटि भएको 
छ। समग्र राजस्व पररर्ालनमा भन े कमी 
आएको छ।  

• कुल वस्त ु र्नयाथत र आयात दवैुमा संकुर्न 
आएको छ। आयातमा कमी आउुँदा व्यापार 
घािामा सधुार भएको छ।   

• व्यक्तिगत तर्ा व्यावसाटयक स्र्ायी लेखा 
नम्बर र्लने करदाताको सङ्ख्या बढेसुँगै 
करको दायरा टवस्तार भएको छ। कम्पनी 
दताथ सं्यामा भन ेकमी आएको छ।   

• वाटर्थक टवन्दगुत उपभोिा मदु्राक्तस्फर्त बढेको 
छ।  

• वैदेक्तशक सहायता प्रर्तवितामा उल्ले्य वृटि 
भएको छ।  

• वैदेक्तशक रोजगारमा जाने कामदारको सं्या 
गत वर्थको तलुनामा उल्ले्य वृटि भएको छ 
भने टवप्ररे्ण आप्रवाहमा सधुार आएको छ। 
पयथिन आगमनमा उल्ले्य वृटि भएको छ। 
र्ाल ु खाता घािा सधुारोन्मखु छ भन े
शोधनान्तर क्तस्र्र्त वर्तमा छ। टवदेशी मदु्रा 
सक्तिर्तमा समेत सधुार आएको छ। कुल वस्त ु
आयात समेत घिेको कारण सक्तिर्त पयाथप्तता 
सूर्काुँकमा सधुार आएको छ। 

मलुकुको वतथमान आर्र्थक पररदृष्य 

संघीय सरकारी खर्थ 
1. आर्र्थक वर्थ २०७9/80 को असोजसम्म संघीय सरकारको कुल खर्थ गत आर्र्थक वर्थको सोही 

अवर्धको कुल खर्थ रु.२ खबथ ३४ अबथ ५२ करोडको तलुनामा 18.6 प्रर्तशतले वृटि भई रु.2 खबथ 
78 अबथ 16 करोड पगुेको छ। कुल खर्थ मध्य ेर्ाल ुखर्थ रु.2 खबथ 23 अबथ 75 करोड, पुुँजीगत 
खर्थ रु.19 अबथ 68 करोड र टवत्तीय व्यवस्र्ातफथ  रु.34 अबथ 73 करोड रहेको छ। यस अवर्धको 
र्ाल,ु प ुुँजीगत र टवत्तीय व्यवस्र्ातफथ को खर्थ कुल संघीय खर्थको क्रमश: ८०.४ प्रर्तशत, ७.१ 
प्रर्तशत र १२.५ प्रर्तशत रहेको छ। 

     तार्लका (क): पर्छल्लो ५ वर्थको असोजसम्मको खर्थ क्तस्र्र्त (रु. करोडमा) 
खर्थ शीर्थक २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 2078/79 2079/80 

र्ाल ु 17461.27 15676.00 18262.00 18652.34 22375.27 

पुुँजीगत 2259.74 1837.00 1505.00 1488.93 1968.11 

टवत्तीय व्यवस्र्ा 260.26 288.00 341.00 3311.10 3473.25 

जम्मा 19981.27 17801.00 20108.00 23452.37 27816.63 

 स्रोत: अर्थ मन्रालय/महालेखा र्नयन्रक कायाथलय। 

2. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको असोजसम्मको कुल संघीय सरकारी खर्थमध्य ेसाउन, भदौ र असोज मटहनाको 
खर्थ प्रर्तशत क्रमशः 8.0 प्रर्तशत, 40.३ प्रर्तशत र 5१.७ प्रर्तशत रहेको छ । 

तार्लका (ख): र्ाल ुआर्र्थक वर्थको संघीय सरकारी खर्थको मार्सक टववरण (रु. करोडमा) 
मटहना र्ाल ुखर्थ पुुँजीगत खर्थ टवत्तीय व्यवस्र्ा कुल खर्थ खर्थ भार 

साउन 565.72 148.46 1511.69 2225.87 0.080 

भदौ 10307.41 437.59 463.06 11208.06 0.403 

असोज 11502.14 1382.06 1498.5 14383 0.517 

जम्मा 22375.27 1968.11 3473.25 27816.63 1.000 

स्रोतः अर्थ  मन्रालय/महालेखा र्नयन्रक कायाथलय। 

राजस्व पररर्ालन 
3. आर्र्थक वर्थ २०७८/७९ को असोजसम्म संघीय सरकारले संकलन गने कुल राजस्व रु.२ खबथ 55 

अबथ 4 करोड रहेकोमा र्ाल ुआर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो राजस्व केही संकुर्न भई रु.2 खबथ 
8 अबथ 58 करोड रहेको छ। कुल राजस्वमध्ये कर राजस्व रु.१ खबथ 89 अबथ 38 करोड र 
गैरकर राजस्व रु.19 अबथ 20 करोड रहेको छ। सारै्, यस अवर्धमा अन्य प्रार्प्त सटहत कुल प्रार्प्त 
रु.२ खबथ 31 अबथ 33 करोड भएको छ।  

 

 

 

 

 

 

 

नपेाल सरकार 

अर्थ मन्रालय 
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                तार्लका (ग): पर्छल्लो ५ आर्र्थक वर्थको असोजसम्मको राजस्व पररर्ालनको क्तस्र्र्त (रु.करोडमा) 
कर शीर्थक २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 2078/79 2079/80 

कर 17624.19 17741.01 16342.8० 22908.00 18938.07 

गैरकर 2162.11 1225.78 893.61 2595.94 1920.35 

कुल राजस्व 19786.3० 18966.79 17236.41 25503.93 20858.42 

 स्रोत: अर्थ मन्रालय/महालेखा र्नयन्रक कायाथलय। 

4. वस्त ुपैठारीमा गररएको र्नयमन र नगद माक्तजथनको व्यवस्र्ाले भन्सार र्बन्दमुा सङ्कलन हनेु राजस्व प्रभाटवत हुुँदा समग्र राजस्व पररर्ालनमा 
प्रर्तकूल प्रभाव परेको छ। फलस्वरुप, संघीय सरकारले संकलन गने राजस्व तलुनात्मकरुपमा केही संकुर्न भएको छ। वस्त ुपैठारीमा संकुर्न 
भएको कारण भन्सार र्बन्दमुा संकलन हनेु राजस्व उल्ले्य घिेको र तद्अनरुुपको प्रभाव समग्र राजस्व संकलनमा परेको छ। 

 

र्ािथ (क):  आर्र्थक वर्थको पटहलो तीन मटहनासम्मको राजस्व सङ्कलनको प्रवकृ्तत्त (रु.करोडमा) 

 
                स्रोतः अर्थ मन्रालय/महालेखा र्नयन्रक कायाथलय। 

5. कुल राजस्व संकलनमध्य ेमूल्य अर्भवृटि करको योगदान उच्र् रहुँदै आएको छ। भन्सार र्बन्दमुा संकलन हनेु राजस्व घिेसुँग ैर्ाल ुआर्र्थक 
वर्थको पटहलो ३ मटहनाको राजस्व संकलनमा भन्सार महशलुको योगदान गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको २५ प्रर्ततशतको तलुनामा ४ 
प्रर्तशत र्बन्दलेु कमी भई २१ प्रर्तशत रहेको छ। यस अवर्धमा आयकर, मूल्य अर्भवृटि कर र अन्तशलु्क राजस्वको योगदान तलुनात्मकरुपमा 
बढेको छ। 

 

र्ािथ (ख): पर्छल्लो २ आर्र्थक वर्थको असोजसम्मको राजस्व संरर्ना 

  

          स्रोतः  अर्थ मन्रालय। 
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कर गैर कर कुल राजस्व राजस्व वृटिदर (दायाुँ अक्ष)
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6. वस्त ुपैठारीमा आएको संकुर्नको कारण समग्र राजस्व पररर्ालनमा प्रर्तकूल प्रभाव परेकोले कर राजस्वका प्राय: सबै शीर्थकहरुमा राजस्व 

पररर्ालन घिेको छ। यस अवर्धमा आन्तररक उत्पादनमा आधाररत मूल्य अर्भवृटि कर तर्ा अन्त:शलु्क उपशीर्थक, आयकर अन्तगथतको 
ब्याजकर उपशीर्थक र क्तशक्षा सेवा शलु्क शीर्थकमा भने राजस्व पररर्ालन बढेको छ। गैरकर राजस्व २६.० प्रर्तशतले संकुर्न भएको 
छ। 

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

कर शीर्थक 
आ.व.2078/79 

को असूली 
आ.व. 2079/80 

वाटर्थक लक्ष्य 

असोजसम्मको 
सङ्कलन 

असोजसम्मको 
लक्ष्य 

लक्ष्यको तलुनामा 
असलुी प्रर्तशत 

वाटर्थक प्रर्तशत 
पररवतथन 

भन्सार महशलु 6405.44      33,056.80    4,389.19    7,555.15  58.1          -31.5 

मूल्य अर्भवटृि कर 7542.80    39,846.79      6,669.24   8,600.04  77.5            -11.6 

उत्पादन, र्बक्री, सेवा 2670.73      14,020.41       2,704.03    3,114.51  86.8              1.2  

पैठारी 4872.07      25,826.38       3,965.21   5,485.53  72.3          -18.6 

अन्तःशलु्क 4355.19    21,728.27      3,769.19  4,050.88  93.0          -13.5 

आन्तररक उत्पादन 2414.96      13,735.26      2,836.21   2,345.09  120.9           17.4  

पैठारी 1940.23       7,993.01        932.98    1,705.79  54.7          -51.9 

क्तशक्षा सेवा शलु्क 14.05       147.80          40.48      39.85  101.6         188.0  

आयकर 4590.51    34,757.92     4,069.98   5,023.50  81.0          -11.3 

आयकर 3967.98      30,782.93        3,206.73    3,995.62  80.3 -19.2 

ब्याज कर 622.53       3,974.99         863.25   1,027.88  84.0 38.7 

कर राजस्व जम्मा 22908.00   129,537.58     18,938.07  25,269.42  74.9 -17.3 

गैर कर जम्मा 2595.94    10,777.12    1,920.35    2,301.97  83.4 -26.0 

कूल राजस्व 25503.93   140,314.70    20,858.42   27,571.39  75.7 -18.2 

अन्य प्रार्प्त 2281.48            -       2,274.93              -     - -0.3 

जम्मा राजस्व र प्रार्प्त 27785.41   140,314.70      23,133.36   27,571.39  83.9 -16.7 

 स्रोत: अर्थ मन्रालय। 

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

7. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको असोज मटहनासम्म आन्तररक उत्पादनमा आधाररत अन्तशलु्क उपशीर्थक र क्तशक्षा सेवा शलु्क शीर्थकमा लक्ष्य भन्दा बढी 
राजस्व संकलन भएको छ। यस अवर्धमा लक्ष्यको 75.7 प्रर्तशत राजस्व सङ्कलन भएको छ।  

संघीय राजस्व 
8. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको असोजसम्म संघीय सरकारको राजस्व पररर्ालन (बाुँडफाुँि अक्तघको रोयल्िी समेत) गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको 

रू.2 खबथ 25 अबथ 17 करोडको तलुनामा 20.0 प्रर्तशतले संकुर्न आई रू.१ खबथ 80 अबथ 7 करोड रहेको छ। यस अवर्धमा मूल्य 
अर्भवृटि करमा कमी आएका कारण प्रदेश र स्र्ानीय तहमा बाुँडफाुँि हनेु कर राजस्व गत आर्र्थक वर्थको रू.29 अबथ 87 करोडको 
तलुनामा कमी आई रू.28 अबथ 52 करोड रहेको छ। 

करको दायरा टवस्तार 
9. 2079 असोजसम्म स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाताको कुल सं्या 50 लाख  28 हजार ८ सय ९८ पगुेको छ। यस अवर्धमा दताथ 

भएका कुल करदातामध्य ेव्यक्तिगत स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाता 31 लाख 99 हजार नाघेको छ। त्यस्तै, व्यावसाटयक स्र्ायी लेखा 
नम्बर र्लने 18 लाख 8 हजार 4 सय 14 र करकटि गने र्नकायले र्लएको स्र्ायी लेखा नम्बर 21 हजार 4 सय 7 पगुेको छ। कुल 
स्र्ायी लेखा नम्बरमा व्यावसाटयक लेखा नम्बर, करकिी गने र्नकायले र्लएको स्र्ायी लेखा नम्बर र व्यक्तिगत स्र्ायी लेखा नम्बरको 
अनपुात क्रमशः 36.0 प्रर्तशत, 0.4 प्रर्तशत र 63.3 प्रर्तशत रहेको छ। २०७९ असोजसम्म मूल्य अर्भवृटि करमा 2 लाख 98 हजार 
8 सय 38 र अन्त:शलु्कमा 1 लाख 16 हजार 9 सय 49 करदाता दताथ भएका छन।्  
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तार्लका (ङ):  व्यक्तिगत  तर्ा  व्यावसाटयक  स्र्ायी  लेखा  नम्बर  र्लएका  करदाताको  टववरण 

दताथको प्रकार 
2079 

असारसम्म 

आ.व. 2078 /79 
को पटहलो ३ मटहनाम 
र्प भएका करदाता 

आ.व. 2079/80 को 
पटहलो ३ मटहनाम र्प 

भएका करदाता 

२०७९  
असोजसम्म 

व्यावसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर   1762413 87381 46001 1808414 

करकिी गने र्नकायले र्लएको स्र्ायी लेखा नम्बर  18094 1577 3313 21407 

व्यक्तिगत स्र्ायी लेखा नम्बर  3050304 139179 148773 3199077 

जम्मा स्र्ायी लेखा नम्बर  4830811 228137 198087 5028898 

मू.अ.कर 291631 10802 7207 298838 

अन्तः शलु्क 112231 7691 4718 116949 

       स्रोत: आन्तररक राजस्व टवभाग। 

       #स्र्ायी लेखा नम्बरको दताथ खारेजीबाि कायम भएको सङ्ख्या मार समावशे गररएको। 

वैदेक्तशक सहयोग तर्ा सावथजर्नक ऋण भिुानी 
10. आर्र्थक वर्थ २०७9/80 को असोजसम्म रु.86 अबथ ४1 करोड बराबरको वैदेक्तशक सहायता प्रर्तविता प्राप्त भएको छ। गत आर्र्थक 

वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो प्रर्तविता रु. 55 अबथ 94 करोड रहेको र्र्यो। यस अवर्धको कुल वैदेक्तशक सहायता प्रर्तवितामध्ये अनदुान 
7.8 प्रर्तशत र ऋण 92.2 प्रर्तशत रहेको छ। अक्तघल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो टहस्सा क्रमशः 10.4 प्रर्तशत र 89.6 
प्रर्तशत रहेको र्र्यो।   

11. कुल वैदेक्तशक सहायता प्रर्तवितामध्ये टवश्व बैँक समूहबाि सबैभन्दा बढी ७5.8 प्रर्तशत रहेको छ। जापान, कोररया, यरुोटपयन यरु्नयन र 
स्वीजरल्याण्ड सरकारबाि क्रमशः 19.2 प्रर्तशत, 2.3 प्रर्तशत, 1.6 प्रर्तशत  र 1.1 प्रर्तशत वैदेक्तशक सहायता प्रर्तविता प्राप्त भएको 
छ। यस अवर्धको कुल वैदेक्तशक सहायता प्रर्तवितामध्ये सडक के्षरमा सबैभन्दा बढी 40.0 प्रर्तशत प्रर्तबिता प्राप्त भएको छ। 

र्ािथ (ग): र्ाल ुआर्र्थक वर्थको असोज मटहनासम्मको वैदेक्तशक सहायता प्रर्तविताको क्षरेगत संरर्ना 

 

                 स्रोतः अर्थ मन्रालय। 

12. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको असोज मटहनासम्म संघीय सरकारले आन्तररक र बाह्य ऋणतफथ  गरी कुल रु.36 अबथ 57 करोड सावाुँ भिुानी र 
रु.15 अबथ 23 करोड ब्याज भिुानी गरेको छ।  यस अवर्धमा संघीय सरकारले रु.21 अबथ 66 करोड बराबरको बाह्य ऋण प्राप्त गरेको 
छ। 
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टवत्तीय क्षरे    
13. आर्र्थक वर्थ 2079/80 को  असोज मटहनामा बैंक तर्ा टवत्तीय के्षरमा रहेको र्नके्षप 0.4 प्रर्तशत र र्नजी के्षरतफथ  प्रवाटहत कजाथ 1.3 

प्रर्तशतले वृटि भएको छ।  

14. २०७9 असोजसम्म 753 स्र्ानीय तहमध्ये 752 स्र्ानीय तहमा वाक्तणज्य बैंकको शाखा पगुेको छ। 2078 असोज मसान्तसम्म बैंक तर्ा 
टवत्तीय संस्र्ाको सङ्ख्या 132 रहेकोमा गार्भने प्रकृया माफथ त ्2079 असोजमा यस्तो सं्या 125 कायम भएको छ। २०७8 असोजसम्म 
बैंक तर्ा टवत्तीय संस्र्ाको शाखा सङ्ख्या 11,039 रहेकोमा 2079 असोजसम्म यस्तो शाखा सङ्ख्या बढेर ११, 609 पगुेको छ।  

बीमा क्षरे 

15. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको असोज मटहनासम्म जारी भएको कुल बीमालेख सङ्ख्यामा गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 49.6 प्रर्तशतले 
वृटि भई १ करोड 45 लाख 72 हजार 7 सय 24 पगुेको छ। कुल बीमालेखमध्य ेजीवन बीमालेख (म्यादी जीवन बीमालेख र वैदेक्तशक 
रोजगार बीमालेख सटहत) र र्नजीवन बीमालेखको टहस्सा क्रमशः 95.3 प्रर्तशत र 4.7 प्रर्तशत रहेको छ। गत वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो 
टहस्सा क्रमशः 92.5 प्रर्तशत र 7.5 प्रर्तशत रहेको र्र्यो।  

16. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको असोजसम्म बीमा टप्रर्मयम संकलन गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 2.6 प्रर्तशतले संकुर्न भई रू.46 
अबथ 62 करोड रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थमा यस्तो संकलन रू.47 अबथ 87 करोड रहेको र्र्यो। यस अवर्धको सङ्कर्लत कुल बीमा 
टप्रर्मयमध्य ेजीवन बीमा र र्नक्तजथवन बीमातफथ को टहस्सा क्रमशः 76.7 प्रर्तशत र 23.3 प्रर्तशत रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्धमा यस्तो टहस्सा क्रमशः 79.8 प्रर्तशत र 20.2 प्रर्तशत रहेको र्र्यो।  

17. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको असोज मटहनासम्म जारी भएको म्यादी जीवन बीमालेख र वैदेक्तशक रोजगार बीमालेख समेत समावेश गदाथ बीमाको 
दायरामा आएको जनसङ्ख्या 43.6 प्रर्तशत पगुेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा उि जनसङ्ख्या 28.8 प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

पूुँजी बजार   
18. 2078 असोज मसान्तमा 2656.97 टवन्दमुा रहेको नेप्से सूर्कांक 2079 असोज मसान्तमा 1858.33 टवन्द ुकायम भएको छ। यस 

अवर्धमा वाटर्थक टवन्दगुत आधारमा बजार पूुँजीकरण 28.1 प्रर्तशतले न्यून भई रु. 26 खबथ 72 अबथ 79 करोड कायम भएको छ। गत 
आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो रकम रु.37 खबथ 19 अबथ 72 करोड रहेको र्र्यो। 

र्ािथ (घ):  पर्छल्लो ५ आर्र्थक वर्थको असोज मसान्तको नपे्से सूर्काङ्क  

 

             स्रोतः नेपाल स्िक एक्सरे्न्ज र्लर्मिेड। 

19. 2079असोज 2 गते 1876.41 टवन्दमुा रहेको नेप्से सूर्काङ्क असोज ९ गते मटहनाकै न्यूनतम र्बन्दमुा झरेको र्र्यो भने असो २३ गते 
मटहनाकै उच्र्तम र्बन्दमुा पगुेको र्र्यो। टवर्भन्न उतारर्ढावकाबीर् मटहनाको अक्तन्तम कारोवार भएको ददन असोज 31 गते 1858.33 
टवन्द ुकायम भएको छ। 
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र्ािथ (ङ):  २०७9 असोज  मटहनाको  नेप्से सूर्काङ्क 

 

स्रोतः नेपाल स्िक एक्सरे्न्ज र्लर्मिेड। 
समग्र मूल्य क्तस्र्र्त  

20. २०७9 असोज मसान्तमा वाटर्थक टवन्दगुत उपभोिा मदु्राक्तस्फर्त 8.50 प्रर्तशत रहेको छ। गत वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो मदु्राक्तस्फर्त 
4.24 प्रर्तशत रहेको र्र्यो। रुस यकेु्रन यिुका कारण टवश्वव्यापी रुपमा इन्धनको मूल्य वृटि लगायतका कारण आपूर्तथ श्रृङ्खला प्रभाटवत 
भई उपभोिा मूद्राक्तस्फर्त बढ्न गएको हो। 

21. 2079 असोजमा खाद्य तर्ा पेय पदार्थ समूहको मदु्रास्फीर्त 8.05 प्रर्तशत र गैर–खाद्य तर्ा सेवा समूहको मदु्रास्फीर्त 8.85 प्रर्तशत रहेको 
छ। गत आर्र्थक वर्थमा उि समूहको मदु्रास्फीर्त क्रमशः 3.66 प्रर्तशत र 4.72 प्रर्तशत रहेको र्र्यो ।   

बाह्य क्षरे 

वस्त ुर्नयाथत  
22. आर्र्थक वर्थ २०७9/80 को पटहलो तीन मटहनामा कुल वस्त ुर्नयाथत गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 35.7 प्रर्तशतले संकुक्तर्त 

भई रु. 41 अबथ 82 करोड पगुेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा कुल वस्त ुर्नयाथत रु . 65 अबथ 5 करोड रहेको र्र्यो। यस 
अवर्धमा फलामे पाता, क्तर्या, ऊनी गलैँर्ा, तयारी कपडा, फलफूलको जसु, जमोठ कपडा लगायतका वस्तकुो र्नयाथतमा वृटि भएको छ। यस 
अवर्धमा भिमासको प्रशोर्धत तेल, जिुका बरु्नएका कपडा, प्रशोर्धत पाम तेल, जिुका बरु्नएका कपडा लगायतका वस्तकुो र्नयाथत भने घिेको 
छ। 

      तार्लका (र्):  पर्छल्लो दईु आर्र्थक वर्थको असोज मटहनासम्म र्नयाथत भएका प्रमखु १० वस्तहुरुको तलुनात्मक क्तस्र्र्त  (रु. करोडमा) 
वस्त ु 2078/79 2079/80 प्रर्तशत पररवतथन 

प्रशोर्धत पाम तेल 1351.47 805.28 -40.41 

भिमासको तेल प्रशोर्धत 2202.69 316.23 -85.64 

उनी गलैंर्ा कापेि 248.04 307.48 23.96 

सेन्रे्टिक यानथ 300.77 299.7 -0.36 

तयारी कपडा 215.65 259.56 20.36 

जमोठ कपडा 171.91 172.17 0.15 

फलफुलको जसु 151.47 159.6 5.37 

फलामे पाता 10.12 134.67 1230.73 

जिुका बरु्नएका कपडा 201.8 134.61 -33.30 

क्तर्या 101.4 132 30.18 

अन्य     1,549.90      1,460.66  -5.76 

जम्मा   6,505.22    4,181.96  -35.71 

    स्रोत: भन्सार टवभाग।  

23. यस अवर्धको कुल र्नयाथतमध्य ेभारत, र्ीन र अन्य देशहरूतफथ  भएको र्नयाथतको अंश क्रमशः 69.3 प्रर्तशत, 0.4 प्रर्तशत र 30.3 प्रर्तशत 
रहेको छ। गत वर्थ यस्तो अंश क्रमशः 81.0 प्रर्तशत, 0.4 प्रर्तशत र 18.6 प्रर्तशत रहेको र्र्यो। यस अवर्धमा भारततफथ  भएको र्नयाथत 
45.0 प्रर्तशतले कमी आएको छ भने र्ीन तफथ को र्नयाथत 35.0 प्रर्तशतले कमी आएको छ। 
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वःत ुआयात 
24. चाल ुआिथर्क वषर् 2079/80 को असोज मिहनासम्म कुल वःत ुआयात गत आिथर्क वषर्को सोही अविधको तलुनामा 16.2 ूितशतले 

कमी आई . 4  खबर् 1 अबर् करोड रहेको छ। गत आिथर्क वषर्को सोही अविधमा कुल वःत ुआयात . 4 खबर् 78 अबर् 52 करोड 
रहेको िथयो।  

25. चाल ुआिथर्क वषर्को पिहलो तीन मिहनासम्म गत आिथर्क वषर्को सोही अविधको तलुनामा एम.एस.ःटील सीट, शु  फलाम, सनु,  पेशोल, 
िडजेल, एलपी ग्यास, लगायतका वःतकुो आयात उच्च दरले बढेको छ। यस अविधमा मोबाइल टेिलफोन, भटमासको कच्चा तेल, कच्चा 
पाम तेल, तयारी कपडा लगायतका वःतकुो आयात घटेको छ। 

26. यस अविधको कुल आयातमध्ये भारत, चीन र अन्य देशह तफर् को आयातको अंश बमशः 61.0 ूितशत, 14.0 ूितशत र 25.0 ूितशत 
रहेको छ। गत आिथर्क वषर्मा यःतो अनपुात बमश: 60.0 ूितशत, 14.1 ूितशत र 25.9 ूितशत रहेको िथयो। यस अविधमा भारत 
र चीन तफर् को आयातमा बमशः 14.8 ूितशत र 16.7 ूितशतले संकुचन आएको छ।  

तािलका (छ):  पिछल्लो दईु आिथर्क वषर्को असोज मिहनासम्म आयात भएका ू मखु १० वःतहु को तलुनात्मक िःथित  ( . करोडमा) 
वःत ु 2078/79 2079/80 ूितशत पिरवतर्न 

िडजेल 2332.45 2929.81 25.6 

पेशोल 1286.57 1822.44 41.7 

एल िप ग्यास 1218.16 1494.37 22.7 

भटमासको तेल कच्चा 2060.61 1404.09 -31.9 

सनु 1112.71 1157.77 4.0 

कच्चा पाम तेल 1304.54 997.02 -23.6 

शु  फलाम 380.13 955.53 151.4 

मोवाइल टेिलफोन 1717.72 917.59 -46.6 

एम.एस.ःटील िसट 0.46 767.23 - 
तयारी कपडा 1035.65 741.71 -28.4 

अन्य    35,403.34     26,912.22  -24.0 

जम्मा  47,852.34   40,099.78  -16.2 

    ॐोत: भन्सार िवभाग। 

व्यापार सन्तलुन 
27. आिथर्क वषर् 2079/80 को असोज मिहनासम्म वःत ुव्यापार घाटा गत आिथर्क वषर्को सोही अविधको तलुनामा 13.1 ूितशतले सधुार 

भई . 3 खबर् 59 अबर् 18 करोड रहेको छ। गत आिथर्क वषर्को सोही अविधमा वःत ुव्यापार घाटा .4 खबर् 13 अबर् 47 करोड 
रहेको िथयो।  

चाटर् (च): पिछल्लो ५ आिथर्क वषर्को पिहलो तीन मिहनाको वःत ुव्यापार घाटाको िःथित ( . अबर्मा) 

 

                ॐोतः भन्सार िवभाग। 
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28. पर्छल्लो ५ आर्र्थक वर्थको असोज मटहनासम्मको वैदेक्तशक व्यापारको तथ्याङ्कको आधारमा आर्र्थक वर्थ 2076/77, 2077/78 र र्ाल ु

आर्र्थक वर्थमा वस्त ुव्यापार घािामा केही सधुार भए तापर्न अन्य आर्र्थक वर्थमा यस्तो घािा वृटि भएको छ। कुल वस्त ुव्यापारमा वस्त ु
पैठारीको टहस्सा उच्र् रहेकोले र्ाल ुआर्र्थक वर्थको असोज मटहनासम्म र्नयाथतको संकुर्न दर भन्दा आयातको संकुर्न दर न्यून भए पर्न 
वस्त ुव्यापार घािामा सधुार भएको हो।  

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

 

       स्रोतः भन्सार टवभाग। 

29. नेपालको कुल व्यापारमा र्नयाथतको टहस्सा अपेक्तक्षत रुपमा वृटि हनु सकेको छैन। टवगत पाुँर् आर्र्थक वर्थको पटहलो तीन मटहनाको तथ्याङ्क 
टवश्लरे्ण गदाथ र्ाल ुआर्र्थक वर्थमा बाहेक अन्य आर्र्थक वर्थमा र्नयाथतको टहस्सा क्रमशः वृटि हुुँदै गएको देक्तखन्छ। र्ाल ुआर्र्थक वर्थको यस 
अवर्धमा कुल व्यापारमा वस्त ुर्नकासीको टहस्सा ९.४ प्रर्तशत रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो टहस्सा १२.० प्रर्तशत 
रहेको र्र्यो। 

सेवा व्यापार 
30. आर्र्थक वर्थ 2079/80 को पटहलो तीन मटहनाको कुल सेवा आय गत वर्थको सोही अवर्धको संशोर्धत सेवा आय रु. 24 अबथ 93 

करोडको तलुनामा 54.7 प्रर्तशतले वृटि भई रु. 38 अबथ 57 करोड पगुेको छ। यस अवर्धमा कुल सेवा खर्थ गत वर्थको सोही अवर्धको 
सेवा खर्थ रू. 48 अबथ 26 करोडको तलुनामा 24.9 प्रर्तशतले वृटि भई  रू. 60 अबथ 27 करोड पगुेको छ।  

31. आर्र्थक वर्थ 2079/80 को असोज मटहनासम्म खदु सेवा आय रू. 21 अबथ 70 करोडले ऋणात्मक रहेको छ। गत वर्थको सोही अवर्धमा 
खदु सेवा आय रू. 23 अबथ 33 करोडले घािामा रहेको र्र्यो।  

टवप्ररे्ण आप्रवाह र वैदेक्तशक रोजगार 

32. आर्र्थक वर्थ 2079/80 को असोज मटहनासम्म टवप्ररे्ण आप्रवाह गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको रू.2 खबथ 40 अबथ 64 करोडको 
तलुनामा 16.8 प्रर्तशतले वृटि भई रू.2 खबथ 81 अबथ 5 करोड पगुकेो छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा टवप्ररे्ण आप्रवाह 7.1 
प्रर्तशतले संकुर्न भएको र्र्यो। 

33. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको पटहलो दईु मटहनामा अक्तन्तम श्रम स्वीकृर्त र्लई वैदेक्तशक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको सङ्ख्या गत आर्र्थक 
वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा उल्ले्य वृटि भई 1 लाख 47 हजार 9 सय 32 पगुेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा उि 
सङ्ख्या 66 हजार 3 सय 16 रहेको र्र्यो। यस अवर्धमा पनुः श्रम स्वीकृर्त र्लई वैदेक्तशक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको सङ्ख्यामा 
समेत उल्ले्य वृटि भई 57 हजार 8 सय 61 पगुेको छ। 

र्ाल ुखाता एवम ्शोधनान्तर क्तस्र्र्त 

34. आर्र्थक वर्थ 2079/80 को असोज मटहनासम्म शोधनान्तर क्तस्र्र्त रु.12 अबथ 43 करोड बर्तमा रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्धमा शोधनान्तर क्तस्र्र्त रु.87 अबथ 71 करोडले घािामा रहेको र्र्यो। यस अवर्धमा र्ाल ुखाता घािामा सधुार भएको छ। फलस्वरुप, 
यस अवर्धमा र्ाल ुखाता रु.34 अबथ 28 करोडले घािामा रहेको छ। गत वर्थको सोही अवर्धमा र्ाल ुखाता रू.1 खबथ 49 अबथ 81 
करोडले घािामा रहेको र्र्यो। टवप्ररे्ण आयमा भएको वृटि तर्ा वस्त ुपठैारीमा आएको संकुर्नको कारण तलुनात्मकरुपमा र्ाल ुखाता 
घािामा सधुार भएको छ भने शोधानान्तर क्तस्र्र्त वर्तमा रहेको छ। 
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टवदेशी  टवर्नमय सक्तिर्त 
35. २०७९ असोज मसान्तमा टवदेशी टवर्नमय सक्तिर्त २०७८ असोज मसान्तको रू.13 खबथ 19 अबथ 32 करोडको तलुनामा 5.5 प्रर्तशतले 

संकुर्न भई रू.12 खबथ 46 अबथ 22 करोड कायम भएको छ। २०७९ असार मसान्तको तलुनामा २०७९ असोज मसान्तमा टवदेशी 
टवर्नमय सक्तिर्त २.५ प्रर्तशतले बढेको छ। वस्त ुपठैारीमा गररएको र्नयमन तर्ा केही वस्तकुो पठैारीमा नगद माक्तजथन व्यवस्र्ा गने सरकारी 
नीर्तको कारण वस्त ुपैठारीमा सधुार आएको तर्ा टवप्ररे्ण आय बढेको हुुँदा टवदेशी टवर्नमय सक्तिर्तमा सकरात्मक प्रभाव परेको देक्तखन्छ। 
फलस्वरुप, आर्र्थक वर्थ २०79/80 को असोज मटहनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैँटकङ्ग के्षरसुँग रहेको टवदेशी टवर्नमय सक्तिर्तले 
9.6 मटहना बराबरको वस्त ुआयात र 8.3 मटहना बराबरको वस्त ुतर्ा सेवाको आयात धान्न पयाथप्त रहेको छ। २०७९ असारमसान्तमा 
बैँटकङ्ग के्षरसुँग रहेको टवदेशी टवर्नमय सक्तिर्तले ७.८ मटहना बराबरको वस्त ुआयात र ६.९ मटहना बराबरको वस्त ुतर्ा सेवाको आयात 
धान्न पयाथप्त रहेको र्र्यो।  

टवर्नमय दर 
36. २०७9 असार मसान्तको तलुनामा २०७9 असोज मसान्तमा अमेररकी डलरसुँग नेपाली रुपैयाुँ 3.01 प्रर्तशतले अवमूल्यन भई अमेररकी 

डलर एकको खररद टवर्नमय दर रु. 131.47 पगुेको छ। २०७9 असार मसान्तमा उि टवर्नमय दर रु. 127.51 रहेको र्र्यो। 

अन्य आर्र्थक गर्तटवर्ध 

कम्पनी  दताथ   
37. आर्र्थक वर्थ 2078/79 को असोज मटहनासम्म र्प दताथ भएका कम्पनीको सं्या 10337 रहेकोमा र्ाल ुआर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा 

यस्तो सङ्ख्या 29.9 प्रर्तशतले कमी आई 7245 रहेको छ। अक्तघल्लो आर्र्थक वर्थमा कोर्भड- १९ को प्रभाव कम भएसुँग ैकम्पनी दताथ 
सं्यामा उल्ले्य वृटि भएको र्र्यो।  

र्ािथ (ज):  पर्छल्लो  पाुँर् आर्र्थक वर्थको  पटहलो तीन  मटहनाको  र्प  कम्पनी  दताथको  प्रवकृ्तत्त  (सङ्ख्यामा) 

 

               स्रोतः कम्पनी रक्तजष्ट्रारको कायाथलय। 

पयथिक आगमन 
38. सन ्२०22 को अक्िोवर मटहनासम्म १० मटहनाको अवर्धमा नेपाल आउने पयथिकको सङ्ख्या उल्ले्य वृटि भई 4 लाख 70 हजार 3 

सय 22 पगुेको छ। सन ्२०२१ को सोही अवर्धमा उि सङ्ख्या 55.3 प्रर्तशतले घिेर 1 लाख 1 सय 48 मा झरेको र्र्यो। सन ्
२०२२ को अक्िोबरमा मार ८८ हजार ५ सय ८८ पयथिक नेपाल र्भर्रएका छन।् मार्सकरुपमा हेदाथ सन ्२०२० को फेब्रअुरी पछी 
सबैभन्दा बढी पयथिक २०२२ को अक्िोबर मटहनामा र्भर्रएका छन।् यसबाि पयथिन के्षर क्रमश: कोर्भड पूवथकै अवस्र्ामा फकथ दै गएको 
देक्तखन्छ।  

39. पयथिक आगमनमा भएको सधुारसुँग ैर्ाल ुआर्र्थक वर्थको पटहलो ३ मटहनाको अवर्धमा भ्रमण आय (पयथिन के्षरबाि प्राप्त आय) मा उल्ले्य 
वृटि भई रू.11 अबथ 40 करोड पगुेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो आय रू. 5 अबथ 42 करोड रहेको र्र्यो। 
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