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प्रमखु आर्थिक परिसूचकहरू 

➢ आर्थिक वर्ि 207९/80 को पहहलो ६ महहनामा समहिगत आर्थिक परिसूचकहरू र्मश्रित िहेका छन।् संघीय सिकािी 
खचिमा वृहि भएको छ। बाह्य क्षेत्रका सूचकहरु सधुािोन्मखु छन,् िाजस्व सङ्कलनमा भने कमी आएको छ।  

➢ चाल ुआर्थिक वर्िको पसुसम्म वाहर्िक हवन्दगुत उपभोक्ता मदु्रास्फीर्त 7.3 प्रर्तशत िहेको छ। आर्थिक वर्ि 207९/80 
मा मदु्रास्फीर्तलाई 7.0 प्रर्तशतको सीमा र्भत्र िाख्न ेलक्ष्य िहेपर्न चाल ुआर्थिक वर्िका शरुुका महहनामा मदु्रास्फीर्त 
उच्च हुुँदा पहहलो ६ महहनाको औसत मदु्रास्फीर्त 8.02 प्रर्तशत िहेको छ। मदु्रस्फीर्त घट्दो दिमा िहेकोले समग्रमा 
उपभोक्ता मदु्रास्फीर्त वाश्रछछत सीमार्भत्र िहने देश्रखन्छ। अन्तिािहियस्तिमा पेट्रोर्लयम पदाथिको मूल्य वृहि भई मालसामान 
आपूर्तिमा पिेको प्रभावले समेत मूल्यमा दबाव िृजना भई मदु्रास्फीर्त उच्च भएको हो। 

➢ हवत्तीय हस्तान्तिण सहहतको संघीय सिकािी खचि 13.7 प्रर्तशतले बढेको छ। प्रर्तर्नर्धसभा तथा प्रदेश-सभा र्नवािचनका 
कािण संघीय सिकािी खचिमा पर्न वृहि भएको छ। बाह्य क्षेत्र सधुािको लार्ग अवलम्बन गरिएको आयात र्नयमन 
नीर्तको फलस्वरुप भन्सािजन्य िाजस्व सङ्कलन प्रभाहवत हुुँदा समग्र िाजस्व परिचालनमा 16.5 प्रर्तशतले संकुचन 
आएको छ।  

➢ किको दायिा हवस्ताि हुुँदै गएको छ। स्थायी लेखा नम्बि र्लने किदाताको सङ्ख्या 52 लाख 9 हजाि 7 सय 59 
पगेुको छ।  

➢ वैदेश्रशक सहायता प्रर्तवितामा वृहि भएको छ। यस अवर्धमा रू. 1 खबि 37 अबि 12 किोड बिाबिको वैदेश्रशक 
सहायता प्रर्तविता प्राप्त भएको छ। यस अवर्धमा रू. 41 अबि 15 किोड बिाबिको वैदेश्रशक सहायता परिचालन 
गरिएको छ। पर्छल्ला वर्िहरुमा आन्तरिक ि बाह य ऋण बढ्दै गएको कािण साविजर्नक ऋण रू. 20 खबि 13 अबि 
85 किोड पगेुको छ। यस अवर्धमा रू. 30 अबि आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ। 

➢ वस्त ुर्नयाित तथा आयात दवैुमा संकुचन आएको छ। जसले गदाि वस्त ुव्यापाि घाटामा 19.2 प्रर्तशतले सधुाि भएको 
छ। वस्त ुआयातमा भएको संकुचन, हवप्ररे्ण आयमा भएको वृहि लगायतका कािण चाल ुखाता घाटा सधुािोन्मखु िहेको 
छ।  

➢ वस्त ुआयातमा भएको संकुचनको कािण हवदेशी मदु्रा सश्रिर्तमा वृहि भई रू.१3 खबि 37 अबि 29 किोड पगेुको छ। 
उक्त सश्रिर्तले 10.4 महहनाको वस्त ुआयात ि करिब 9.1 महहनाको वस्त ुतथा सेवाको आयात धान्न सक्ने देश्रखन्छ। 

➢ कोर्भड-19 महामािीको संक्रमण जोश्रखम कम हुुँदै गएसुँगै जनजीवन सहज बन्दै गएको कािण वैदेश्रशक िोजगािीमा 
जान नयाुँ तथा अश्रन्तम िम स्वीकृर्त ि पनु:िम स्वीकृर्त र्लने नेपाली कामदािको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृहि भएको 
छ। पर्छल्लो समयमा पयिटक आगमनमा समेत सधुाि हुुँदै गएको छ। साथै पयिटन आयमा समेत वृहि भएको छ। 

➢ हवत्तीय पहुुँचमा वृहि भएको छ। एउटा स्थानीय तह बाहेक सबै तहमा वाश्रणज्य बैङ्कको शाखा पगेुको छ। कजाि ि 
र्नक्षेपको भारित औसत ब्याजदि गत वर्िको तलुनामा बढेको छ। बीमा हप्रर्मयम संकलन बढेको छ। बजाि पुुँजीकिण 
रू. ३1 खबि 3 अबि 16 किोड पगेुको छ। 

 

 

वर्ि 4                                                                               अंक ६ 

अथि बलेुहटन 

 (आर्थिक वर्ि २०७9/80 को अधिवाहर्िक तथ्याङ्कमा आधारित) 
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हवश्व आर्थिक श्रस्थर्त 

१. अन्तिािहिय मदु्रा कोर्ले सन ्२०२३ को जनविीमा प्रकाश्रशत हवश्व आर्थिक परिदृष्य अनसुाि सन ्२०२२ मा 
हवश्व आर्थिक वृहिदि ३.४ प्रर्तशत भएको अनमुान िहेको छ। उक्त कोर्को अक्टोबि, २०२२ मा प्रकाश्रशत 
हवश्व आर्थिक परिदृष्यले सन ्२०२२ मा हवश्व आर्थिक वृहिदि ३.२ प्रर्तशत िहने प्रक्षेपण गिेकोमा हवश्वव्यापी 
रुपमा कोर्भड महामािीको प्रभाव क्रमशः न्यून भएसुँगै हवश्व अथितन्त्रमा यसको सकािात्मक प्रभाव पनि गएकोले 
०.२ प्रर्तशतले आर्थिक वृहिमा सधुाि आएको अनमुान िहेको छ। त्यसैगिी, सन ्२०२३ मा हवश्व आर्थिक 
वृहिदि २.९ प्रर्तशत हनुे प्रक्षेपण गरिएको छ। यद्यहप यो सन ्2022 अक्टोविको प्रक्षेपणको तलुनामा 
०.२ प्रर्तशत हवन्दलेु बढी हो। साथै, सन ्२०२४ मा हवश्व आर्थक वृहिदि ३.१ प्रर्तशत िहने अनमुान 
िहेको छ । 

२. सन ्२०२२ मा हवकर्सत अथितन्त्र ि उदीयमान तथा हवकासशील अथितन्त्रको आर्थिक वृहि क्रमशः २.७ 
प्रर्तशत ि ३.९ प्रर्तशत िहने अनमुान अन्तिािहिय मदु्राकोर्ले गिेको छ। यस अश्रघ सन ् २०२२ को 
अक्टोबिमा यस्तो वृहि क्रमशः २.४ प्रर्तशत ि ३.७ प्रर्तशत िहने अनमुान िहेको र्थयो। साथै सन ्२०२३ 
ि २०२४ मा हवकर्सत अथितन्त्रको आर्थिक वृहि क्रमशः १.२ प्रर्तशत ि १.४ प्रर्तशत िहने तथा उदीयमान 
तथा हवकासशील अथितन्त्रको आर्थिक वृहि क्रमशः ४.० प्रर्तशत ि ४.२ प्रर्तशत िहने अनमुान पर्न 
अन्तिािहिय मदु्रा कोर्ले गिेको छ। यसका साथै हवश्वका केही प्रमखु अथितन्त्रहरुको आर्थिक वृहिका सम्बन्धमा 
उक्त कोर्ले गिेको सन ्२०२२ को अनमुान तथा सन ्२०२३ ि २०२४ को प्रक्षेपण तलको तार्लकामा 
देखाइएको छ।  

३. र्छमेकी मलुकुहरू चीन ि भाितको अथितन्त्र सन ्2021 मा क्रमशः 8.4 प्रर्तशत ि 8.7 प्रर्तशतले वृहि 
भएकोमा सन ्2022 को आर्थिक वृहिदि क्रमशः 3.0 प्रर्तशत ि 6.8 प्रर्तशत िहेको र्थयो। अन्तिािहिय 
मदु्रा कोर्ले सन ्2023 मा चीन ि भाितको आर्थिक वृहिदि क्रमशः 5.2 प्रर्तशत ि 6.1 प्रर्तशत िहने 
प्रक्षेपण गिेको छ। 

तार्लका (१): हवश्व आर्थिक वृहिदि (प्रर्तशतमा) 

र्स.नं. हवविण 
अनमुान  प्रक्षपेण 
२०२२ २०२३ २०२४ 

१ हवश्व ३.४ २.९ ३.१ 
२ हवकर्सत अथितन्त्र २.७ १.२ १.४ 
३ अमेरिका २.० १.४ १.० 
४ उदीयमान तथा हवकासशील अथितन्त्र ३.९ ४.० ४.२ 
५ उदीयमान तथा हवकासशील एश्रशया ४.३ ५.३ ५.२ 
६ चीन ३.० ५.२ ४.५ 
७ भाित ६.८ ६.१ ६.८ 
८ उदीयमान तथा हवकासशील यूिोप 0.7 १.५ २.६ 
९ ल्याहटन अमेरिका तथा क्यािेर्बयन 3.9 १.८ २.१ 
१० मध्यपूवि तथा मध्य एश्रशया ५.३ ३.२ ३.७ 
११ सब साहिा अहिका ३.८ ३.८ ४.१ 
१२ उदीयमान तथा मध्य आय भएका मलुकुहरु ३.८ ४.० ४.१ 
१३ न्यून आय भएका हवकासशील िािहरु ४.९ ४.९ ५.६ 

स्रोत: अन्तिािहिय मदु्रा कोर्, जनविी २०२3 
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संघीय सिकािी खचि 
४. आर्थिक वर्ि 2079/80 को पसुसम्म संघीय सिकािको कुल खचि  13.7 प्रर्तशतले वृहि भई  

रू. ५ खबि ७६ अबि ३५ किोड पगेुको छ। अश्रघल्लो आर्थिक वर्िको सोही अवर्धमा यस्तो खचि 
रू. 5 खबि 6 अबि 69 किोड िहेको र्थयो। कुल खचिमध्ये चाल ुखचि (हवत्तीय हस्तान्तिण सहहत) 
रू. 4 खबि 55 अबि 13 किोड, पूुँजीगत खचि रू. 53 अबि 46 किोड ि हवत्तीय व्यवस्था तफि को 
खचि रू. 67 अबि 76 किोड िहेको छ। यस अवर्धमा कुल हवर्नयोश्रजत बजेटमध्ये चाल ुतफि  
38.5 प्रर्तशत,  पूुँजीगत तफि  14.0 प्रर्तशत ि हवत्तीय व्यवस्था तफि  29.4 प्रर्तशत गिी समग्रमा 
32.1 प्रर्तशत िकम खचि भएको छ। 

     तार्लका (2): पर्छल्लो ५ वर्िको पसु महहनासम्मको खचिको श्रस्थर्त (रू. किोडमा) 

खचि शीर्िक 2075/76 2076/77 2077/78 2078/79 2079/80 
वृहि प्रर्तशत 

2078/79 2079/80 

चाल ुखचि 29,657.59 30,960.70 34,235.63 40,641.02 45,512.70 18.7 12.0 

पूुँजीगत खचि 5,552.03 6,276.67 5,081.69 5,080.80 5,345.52 0.0 5.2 

हवत्तीय व्यवस्था 2,372.47 3,712.70 2,257.22 4,947.48 6,776.54 119.2 37.0 

कुल संघीय 
खचि 

37,582.09 40,950.07 41,574.54 50,669.30 57,634.76 21.9 13.7 

स्रोत: अथि मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

५. यस अवर्धमा सबैभन्दा बढी खचिभाि असोज महहनामा 25.0 प्रर्तशत ि पसु महहनामा 24.5 प्रर्तशत िहेको 
छ भने सबैभन्दा कम खचि भाि साउन महहनामा 3.9 प्रर्तशत िहेको छ।  

तार्लका (3): चाल ुआर्थिक वर्िको पसु महहनासम्मको मार्सक खचि (रू. किोडमा) ि खचि भाि 

महहना चाल ुखचि खचि भाि 
पूुँजीगत 
खचि खचि भाि 

हवत्तीय 
व्यवस्था खचि भाि कुल खचि खचि भाि 

साउन 565.72 0.010 148.46 0.003 1511.69 0.026 2225.88 0.039 

भदौ 10307.41 0.179 437.59 0.008 463.06 0.008 11208.05 0.194 

असोज 11502.14 0.200 1382.06 0.024 1498.5 0.026 14383 0.250 

काश्रत्तक 5763.34 0.100 661.50 0.011 857.26 0.015 7281.68 0.126 

मश्रङ्खसि 7,287.08 0.126 769.55 0.013 365.75 0.006 8,423.05 0.146 

पसु 10,087.01 0.175 1,946.36 0.034 2,080.28 0.036 14,112.98 0.245 

जम्मा 45512.70 0.790 5345.52 0.093 6776.54 0.118 57634.76 1.000 

स्रोत: अथि मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

िाजस्व परिचालन 

६. चाल ुआर्थिक वर्ि 2079/80 को पसुसम्म संघीय सिकािको कुल िाजस्व सङ्कलनमा अश्रघल्लो आर्थिक 
वर्िको सोही अवर्धको तलुनामा 16.5 प्रर्तशतले कमी आई रू. ४ खबि 52 अबि 70 किोड िहेको छ। 
यस अवर्धको कि िाजस्व ि गैिकि िाजस्व संकलनमा क्रमशः 18.0 प्रर्तशत ि 1.3 प्रर्तशतले सुँकुचन 
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आएको छ। वस्त ु आयातमा भएको र्नयमन ि नगद माश्रजिनको व्यवस्थाले वस्त ु आयात प्रभाहवत हुुँदा 
भन्सािजन्य िाजस्व प्रभाहवत भई कुल िाजस्व सङ्कलनमा समेत कमी आएको हो।   

 तार्लका (4): पर्छल्लो पाुँच आर्थिक वर्िको पसुसम्मको िाजस्व सङ्कलनको श्रस्थर्त (रू. किोडमा) 
रू. किोडमा 2075/76 2076/77 2077/78 2078/79 2079/80 

कि िाजस्व 35964.21 39197.84 38653.42 49399.29 40526.93 

गैिकि िाजस्व 4281.51 4126.84 3570.17 4806.15 4743.41 

कुल िाजस्व 40245.72 43324.68 42223.59 54205.44 45270.34 

स्रोत: अथि मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

७. यस अवर्धमा कि िाजस्व रू. ४ खबि ५ अबि 27 किोड ि गैिकि िाजस्व रू. 47 अबि 43 किोड सहहत 
कुल प्रार्प्त रू. 4 खबि 83 अबि 76 किोड भएको छ।  

चाटि (१): पर्छल्लो ५ वर्िको पसु महहनासम्मको िाजस्व सङ्कलनको प्रवृश्रत्त (रू. किोडमा) 

 
स्रोत: अथि मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

८. हवगत ५ आर्थिक वर्िको पसुसम्मको िाजस्व सङ्कलनको प्रवृश्रत्त हेदाि चाल ु आर्थिक वर्ि ि आर्थिक वर्ि 
2077/78 को िाजस्व सङ्कलन घटेको छ। चाल ुआर्थिक वर्िको पसु महहनासम्मको लक्ष्यको तलुनामा 
69.5 प्रर्तशत ि कुल वाहर्िक िाजस्व लक्ष्यको 32.3 प्रर्तशत िाजस्व सङ्कलन भएको छ।  
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तार्लका (5): पर्छल्लो दईु आर्थिक वर्िको पसुसम्मको िाजस्व सङ्कलनको शीर्िकगत श्रस्थर्त (रू. किोडमा) 

कि शीर्िक  

आ.व. 
2078/79 
को असलुी  

आ.व. 
2079/80 
वाहर्िक लक्ष्य  

आ.व. 2079/80 को लक्ष्य 
ि असूली 

वाहर्िक 
लक्ष्यको 
तलुनामा 

असूली प्रर्तशत  

लक्ष्यको 
तलुनामा 
असूली 
प्रर्तशत  

वाहर्िक 

हवन्दगुत 
प्रर्तशत 
परिवतिन  

पसु सम्मको 
लक्ष्य 

पसु सम्मको 
संकलन 

भन्साि महशलु 13065.03 33056.80 16182.30 8578.73 26.0 53.0 -34.3 

मूल्य अर्भबहृि 
कि 

15559.70 39846.79 18024.83 13144.50 33.0 72.9 -15.5 

उत्पादन, र्बक्री, 
सेवा 

5345.37 14020.41 6278.73 5116.61 36.5 81.5 -4.3 

आयात 10214.34 25826.38 11746.10 8027.89 31.1 68.3 -21.4 

अन्तःशलु्क 8523.17 21728.27 9750.96 7050.99 32.5 72.3 -17.3 

आन्तरिक 

उत्पादन 
5072.02 13735.26 6061.50 5437.18 39.6 89.7 7.2 

आयात 3451.15 7993.01 3689.45 1613.81 20.2 43.7 -53.2 

श्रशक्षा सेवा शलु्क 28.31 147.80 73.48 73.67 49.8 100.3 160.2 

आयकि 12223.07 34757.92 15722.18 11679.04 33.6 74.3 -4.5 

आयकि 11077.41 30782.93 13738.19 9998.74 32.5 72.8 -9.7 

ब्याज कि 1145.66 3974.99 1983.98 1680.30 42.3 84.7 46.7 

कि िाजस्व जम्मा 49399.29 129537.58 59753.75 40526.93 31.3 67.8 -18.0 

गैि कि जम्मा 4806.15 10777.12 5408.12 4743.41 44.0 87.7 -1.3 

कूल िाजस्व 54205.44 140314.70 65161.87 45270.35 32.3 69.5 -16.5 

अन्य प्रार्प्त 3419.39 0.00 0.00 3105.70 - - -9.2 

जम्मा 
िाजस्व/प्रार्प्त 

57624.83 140314.70 65161.87 48376.05 34.5 74.2 -16.0 

स्रोत: अथि मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

९. चाल ुआर्थिक वर्िको पसु महहनासम्मको संकर्लत कुल िाजस्वमा गैिकि ि आयकि िाजस्वको हहस्सा वृहि 
भएको छ भने भन्साि महशलु ि अन्तशलु्कको हहस्सा घटेको छ। श्रशक्षा सेवा शलु्कमा लक्ष्य भन्दा बढी 
सङ्कलन भएतापर्न िाजस्व आधाि कम भएकोले कुल िाजस्वमा योगदान नगन्य देश्रखन्छ। 
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चाटि (2): पर्छल्लो ५ वर्िको पसु महहनासम्मको िाजस्व सङ्कलनको प्रवृर्त (रू. किोडमा) 

 

स्रोत: अथि मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

   तार्लका (6): चाल ुआर्थिक वर्िको पसुसम्मको मार्सक िाजस्व सङ्कलनको शीर्िकगत श्रस्थर्त (रू. किोडमा) 

कि शीर्िक/महहना साउन भदौ  असोज काश्रत्तक मश्रङ्खसि पसु 

भन्साि महशलु 1386.80 1571.02 1431.37 1240.24 1415.19 1534.11 

मू.अ.कि 2491.37 2014.65 2163.21 2003.03 2102.51 2369.72 

अन्तःशलु्क 1184.69 1396.82 1187.68 1095.85 1061.80 1124.15 

आय कि 1985.66 1009.80 1074.51 1291.10 978.32 5339.64 

अन्य कि 15.33 14.22 10.93 10.39 9.95 12.85 

कुल कि  िाजस्व 7063.86 6006.50 5867.71 5640.61 5567.77 10380.48 

गैि कि िाजस्व 908.39 402.41 609.55 308.13 314.08 2200.85 

कुल  िाजस्व 7972.25 6408.91 6477.26 5948.74 5881.84 13209.67 

अन्य प्रार्प्त 1048.48 793.53 432.92 115.63 361.59 353.55 

मार्सक जम्मा 7972.25 6408.91 6477.26 5948.74 5881.84 12581.33 

स्रोत: अथि मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

कुल संघीय िाजस्व 

१०. चाल ुआर्थिक वर्िको पहहलो छ महहनासम्ममा संघीय सिकािको िाजस्व परिचालन (बाुँडफाुँट अश्रघको िोयल्टी समेत) अश्रघल्लो 
आर्थिक वर्िको सोही अवर्धको कुल संघीय िाजस्व रू. 4 खबि 80 अबि 16 किोडको तलुनामा 17.3 प्रर्तशतले कमी भई 
रू. ३ खबि 96 अबि 96 किोड िहेको छ। यस अवर्धमा प्रदेश ि स्थानीय तहमा बाुँडफाट हनुे िाजस्व गत आर्थिक वर्िको 
पसु मसान्तसम्मको रू. 61 अबि 90 किोडको तलुनामा 9.9 प्रर्तशतले कमी आई रू. ५५ अबि 75 किोड िहेको छ।  
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संघीय सिकािको साधनस्रोत तथा खचिको अवस्था  
११. चाल ुआर्थिक वर्िको पसुसम्ममा संघीय सिकािको आय 18.1 प्रर्तशतले संकुचन भई रू. 4 खबि 32 अबि 82 किोड 

िहेको छ भने कुल संघीय संश्रचत कोर्मा प्रार्प्त (ऋणसहहत) 13.8 प्रर्तशतले घटेको छ। यस अवर्धमा संघीय सिकािको 
िाजस्व रू. 58 अबि 17 किोडले न्यून िहेको छ भने बजेट घाटा रू. १ खबि 43 अबि 53 किोड िहेको छ। यस अवर्धमा 
सिकािले रू. 30 अबि बिाबको आन्तरिक ऋण परिचालन गिेको छ भने रू. 36 अबि 35 किोड बिाबिको वैदेश्रशक ऋण 
तथा रू. ४ अबि 80 किोड बिाबिको वैदेश्रशक अनदुान प्राप्त गिेको छ। 

         तार्लका (7): पर्छल्लो 5 वर्िको पसुसम्मको साधनस्रोत तथा खचिको अवस्था (रू.किोडमा) 

हवविण 

पसुसम्म प्रर्तशत परिवतिन 

2075/76 2076/77 2077/78 2078/79 2079/80 2078/79 2079/80 

संघीय िाजस्व 34928.10 38367.40 37331.30 48015.90 39695.84 28.6 -17.3 

अन्य प्रार्प्त 673.30 2648.90 2782.80 3419.40 3105.70 22.9 -9.2 

वैदेश्रशक अनदुान  708.00 1373.00 746.30 1388.30 480.20 86.0 -65.4 

कुल संघीय आय 36309.30 42389.30 40860.40 52823.60 43281.74 29.3 -18.1 

आन्तरिक ऋण 
परिचालन 

0.00 0.00 5700.00 600.00 3000.00 -89.5 400.0 

वैदेश्रशक ऋण प्रार्प्त 2655.00 3244.00 3004.10 4502.00 3634.69 49.9 -19.3 

कुल संघीय प्रार्प्त 38964.30 45633.30 49564.50 57925.60 49916.43 16.9 -13.8 

कुल संघीय खचि 37582.10 41052.30 41574.50 50678.30 57634.76 21.9 13.7 

स्रोत बचत(+)/न्यून(-) 1382.20 4581.00 7989.90 7247.30 -7718.33 -9.3 -206.5 

संघीय चाल ुखचि 29657.60 30965.10 34235.60 40649.82 45512.70 18.7 12.0 

िाजस्व बचत/न्यून 5270.50 7402.30 3095.70 7366.10 -5816.86 137.9 -179.0 

बजेट बचत/न्यून -1272.80 1337.00 -714.10 2145.40 -14353.02 -  - 

स्रोत अथि मन्त्रालय/महालेखा  र्नयन्त्रक कायािलय                                      # बाुँडफाुँड अश्रघको िोयल्टीसहहत

किको दायिा हवस्ताि 

१२. 2079 पसुसम्म स्थायी लेखानम्बि र्लने किदाताको सं्या 52 लाख 9 हजाि 7 सय 59 पगेुको छ। 
स्थायी लेखानम्बि र्लने किदाता मध्ये 64.2 प्रर्तशत व्यश्रक्तगत स्थायी लेखा नम्बि र्लने किदाता िहेका छन ्
भने व्यावसाहयक ि किकहि गने र्नकायले र्लएको स्थायी लेखा नम्बिको हहस्सा क्रमशः 35.3 प्रर्तशत ि  
0.5 प्रर्तशत िहेको छ। यस अवर्धसम्म मूल्य अर्भवृहि किमा दताि भएका किदाताको सङ्ख्या 3 लाख 3 
हजाि 8 सय 87 ि अन्त:शलु्कमा दताि हनुे किदाताको सङ्ख्या १ लाख 18 हजाि 8 सय 91 पगेुको छ।  
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तार्लका (8): व्यश्रक्तगत तथा व्यवसाहयक स्थायी लेखा नम्बि र्लएका  किदाताको हवविण 

दतािको प्रकाि २०७9 असािसम्म 2079/80 को पसुसम्ममा 
थप 

2079 पसु सम्मको 
जम्मा 

व्यवसाहयक स्थायी लेखा नम्बि  

( BPAN) 

1762413 78037 1840450 

व्यश्रक्तगत स्थायी लेखा नम्बि 
(PPAN) 

3050304 295343 3345647 

किकिी गने र्नकायले र्लएको 
स्थायी लेखा नम्बि (WPAN) 

18094 5568 23662 

जम्मा स्थायी  लेखा  नम्बि # 4830811 378948 5209759 

मू.अ.कि 291631 12236 303867 

अन्तः शलु्क 112231 6660 118891 

स्रोतः आन्तरिक िाजस्व हवभाग। 

अन्तिािहिय हवकास सहायता प्रर्तविता  
१३. आर्थिक वर्ि २०७9/80 को पसु महहनासम्म वैदेश्रशक सहायता प्रर्तविता गत आर्थिक वर्िको सोही अवर्धको 

रू.१ खबि १० अबि ८५ किोडको तलुनामा 23.7 प्रर्तशतले वृहि भई रू.१ खबि 37 अबि 12 किोड पगेुको 
छ। उक्त प्रर्तवितामध्ये अनदुान सहायता रू.23 अबि 12 किोड ि ऋण सहायता रू.१ खबि 14 अबि  
िहेको छ। अश्रघल्लो आर्थिक वर्िको सोही अवर्धमा यस्तो िकम क्रमशः रू. 6 अबि 85 किोड ि रू. 1 खबि 
4 अबि िहेको र्थयो। 

१४. मार्सकरुपमा हवश्लरे्ण गदाि २०७८ असोज महहनामा सबैभन्दा बढी  51.7 प्रर्तशत वैदेश्रशक सहायता प्रर्तविता 
प्राप्त भएको छ भने साउन महहनामा सबैभन्दा कम 2.0 प्रर्तशत वैदेश्रशक सहायता प्रर्तविता प्राप्त भएको छ।  

चाटि (3): चाल ुआर्थिक वर्िको मार्सक वैदेश्रशक सहायता प्रर्तविताको श्रस्थर्त  

 
स्रोतः अथि मन्त्रालय 
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१५. यस अवर्धमा वैदेश्रशक सहायता प्रर्तवितामा अनदुान ि ऋणको अंश क्रमशः 1६.9 प्रर्तशत ि 8३.1 प्रर्तशत 
िहेको छ। गत आर्थिक वर्िको सोही अवर्धमा यस्तो हहस्सा क्रमशः 6.2 प्रर्तशत ि 93.8 प्रर्तशत िहेको 
र्थयो।  

तार्लका (9): पर्छल्लो २ वर्िको मार्सक वैदेश्रशक सहायता प्रर्तविताको श्रस्थर्त (रू. किोडमा) 
महहना आर्थिक वर्ि 2078/79 आर्थिक वर्ि 2079/80 

अनदुान ऋण जम्मा अनदुान ऋण जम्मा 
साउन 39.5 196.8 236.3 271.10 0 271.10 

भदौ 541.7 3653.8 4195.6 0 1275.00 1275.00 

असोज 0.0 1162.3 1162.3 400.00 6695.00 7095.00 

काश्रत्तक 0.0 0.0 0.0 973.00 779.00 1752.00 

मश्रङ्खसि 104.1 717.0 821.1 511.00 0 511.00 

पसु 0.0 4670.0 4670.0 157.00 2651.00 2808.00 

जम्मा 685.3 10400.0 11085.2 2312.10 11400.00 13712.10 

 स्रोत: अथि मन्त्रालय 

 

१६. कुल वैदेश्रशक सहायता प्रर्तवितामध्ये सडक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी 25.5 प्रर्तशत, श्रशक्षा 24.0 प्रर्तशत, 
सूचना प्रहवर्ध 13.7 प्रर्तशत, ऊजाि 10.4 प्रर्तशत, वाताविण 9.3 प्रर्तशत, कृहर् 7.5 प्रर्तशत ि अन्यमा 
9.6 प्रर्तशत िहेको छ। 

चाटि (4): आर्थिक वर्ि २०७9/80 को पसुसम्मको वैदेश्रशक सहायता प्रर्तविताको संिचना (रू. किोडमा) 

 

            स्रोतः अथि मन्त्रालय 

साविजर्नक ऋण ि वैदेश्रशक सहायता परिचालन  
१७. चाल ुआर्थिक वर्ि २०७9/80 को पसुसम्म कुल रू. 41 अबि 15 किोड बिाबिको वैदेश्रशक सहायता 

परिचालन गरिएको छ। जसमध्ये रू. 4 अबि 80 किोड बिाबिको वैदेश्रशक अनदुान ि रू. 36 अबि 35 
किोड  बिाबिको वैदेश्रशक ऋण िहेको छ। गत आर्थिक वर्िको सोही अवर्धमा अनदुान रू. 13 अबि 88 
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किोड ि ऋण रू. 45 अबि 2 किोड गिी जम्मा रू. 58 अबि 9० किोड बिाबिको वैदेश्रशक सहायता प्राप्त 
भएको र्थयो। 

१८. २०७9 पसुमसान्तसम्म सिकािको र्तनि बाुँकी कुल ऋण रू. 20 खबि 13 अबि 85 किोड पगेुको छ। 
यसमध्ये आन्तरिक ऋण रू. 9 खबि 67 अबि 9२ किोड (४8.1 प्रर्तशत) ि वैदेश्रशक ऋण रू. 10 खबि 
४5 अबि ९3 किोड (51.9 प्रर्तशत) िहेको छ। 

१९. 2079 पसुसम्म आन्तरिक ऋण तफि  रू. 49 अबि 53 किोड सावाुँ भकु्तानी ि रू. 33 अबि 6१ किोड 
ब्याज भकु्तानी भएको छ। अश्रघल्लो आर्थिक वर्िको सोही अवर्धसम्ममा आन्तरिक ऋण तफि  रू. २९ अबि 
सावाुँ भकु्तानी ि रू. 1९ अबि ८१ किोड ब्याज भकु्तानी भएको र्थयो। त्यसैगिी, यस अवर्धमा बाह्य ऋण 
तफि  रू. 16 अबि 26 किोड सावाुँ भकु्तानी ि रू. 4 अबि 2२ किोड बिाबिको ब्याज (प्रर्तविता शलु्क 
सहहत) भकु्तानी भएको छ। 

तार्लका (10): चाल ुआर्थिक वर्िको पसुसम्मको मार्सक ऋण सेवा खचिको अवस्था (रू. किोडमा) 
हवविण साउन भदौ असोज काश्रत्तक मश्रङ्खसि पसु जम्मा 

कुल ऋण सेवा खचि  2123.39 962.56 2093.33 2066.23 1292.90 1824.65 10363.06 

आन्तरिक ऋण 1957.33 641.46 1698.99 1652.47 772.41 1591.87 8314.53 

सावाुँ भकु्तानी 1700.00 200.00 1083.75 534.92 327.72 1106.81 4953.20 

व्याज भकु्तानी 257.33 441.46 615.24 1117.55 444.69 485.06 3361.33 

वाह्य ऋण 166.06 321.10 394.34 413.76 520.49 232.78 2048.53 

सावाुँ भकु्तानी 113.56 237.78 321.51 362.97 441.46 148.93 1626.21 

व्याज भकु्तानी 
(प्रर्तविता शलु्क 
सहहत) 

52.50 83.32 72.83 50.79 79.03 83.85 422.32 

       स्रोत: साविजर्नक ऋण व्यवस्थापन कायािलय 

हवत्तीय क्षते्र  

२०. चाल ुआर्थिक वर्िको पसु महहनासम्म कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको अनपुातमा कुल र्नक्षेप ि कुल कजाि लगानीको 
अनपुात केही कमी भएको छ। कुल लगानीमा र्नश्रष्क्रय कजािको अनपुात वृहि भई 2.63 प्रर्तशत पगेुको छ 
भने हवपन्न क्षेत्रतफि  प्रवाहहत कजाि अनपुात 7.11 प्रर्तशत िहेको छ।  

२१. २०७8 पसुसम्म 750 स्थानीय तहमा वाश्रणज्य बैंकको शाखा सङ्ख्या पगेुकोमा 2079 पसुसम्म यस्तो सङ्ख्या 
7५2 पगेुको छ। त्यस्तै २०७8  पसुसम्म बैंक तथा हवत्तीय संस्थाको सङ्ख्या 1२९ िहेकोमा 2079 पसु 
मसान्तमा सो सङ्ख्या 121 कायम भएको छ। 2078  पसु मसान्तसम्म बैंक तथा हवत्तीय संस्थाको शाखा 
सङ्ख्या ११,२१५ िहेकोमा २०७9 पसु मसान्तमा यस्तो सङ्ख्या 11,588 पगेुको छ। 

२२. 2079 पसु मसान्तमा र्नक्षेप ि कजािको भारित औसत ब्याजदि क्रमशः 8.51 प्रर्तशत ि 12.79 प्रर्तशत 
िहेको छ। अश्रघल्लो आर्थिक वर्िको सोही अवर्धमा यस्तो ब्याजदि क्रमशः 6.37 प्रर्तशत ि 9.44 प्रर्तशत 
िहेको र्थयो। 
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तार्लका (11): पसुसम्मको हवत्तीय परिसूचकहरू 

हवत्तीय सूचकहरु २०७६ २०७७ २०७८ २०७९ 

कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको अनपुातमा 

कुल र्नक्षेप 102.78 113.73 114.96 110.00 

कुल कजाि 91.36 97.21 109.71 99.85 

कुल कजाि लगानीको अनपुातमा 

र्नष्कृय कजाि 1.77 1.84 1.31 2.63 

हवपन्न क्षेत्र कजाि 7.0 7.59 8.28 7.11 

हवत्तीय पहचुका परिसूचकहरू 

बैङ्क तथा हवत्तीय संस्था (सङ्ख्यामा) 164 144 129 121 

बैङ्क तथा हवत्तीय संस्थाका शाखा सञ्जाल (सङ्ख्यामा) 9,394 10,187 11215 11588 

वाश्रणज्य बैङ्कको उपश्रस्थर्त भएका स्थानीय तह (सङ्ख्यामा) 745 749 750 752 

कुल र्नक्षेप खाता (सङ्ख्या लाखमा) 311.12 346.72 418.38 483.25 

कुल कजाि खाता (सङ्ख्या लाखमा) 14.98 16.02 18.01 18.33 

एहटएम बथु (सङ्ख्यामा) 3,662 4,254 4417 4648 

भारित औसत ब्याजदि 

र्नक्षेप 6.79 5 6.37 8.51 

कजाि 11.94 9.09 9.44 12.79 

स्रोतः नेपाल िाि बैंक 

बीमा क्षते्र 

२३. चाल ुआर्थिक वर्ि २०७9/80 को पसु महहनासम्म बीमा हप्रर्मयम संकलन अश्रघल्लो आर्थिक वर्िको सोही 
अवर्धको तलुनामा 1.9 प्रर्तशतले वृहि भई रू.९1 अबि 73 किोड पगेुको छ। अश्रघल्लो आर्थिक वर्िको 
सोही अवर्धमा यस्तो िकम रू. ९० अबि १ किोड िहेको र्थयो। यस अवर्धमा संकर्लत बीमा हप्रर्मयम मध्ये 
जीवन बीमा ि र्नश्रजिवन बीमा तफि को हहस्सा क्रमशः 78.1 प्रर्तशत ि 21.9 प्रर्तशत िहेको छ। 

२४. २०७9 पसु मसान्तसम्म 44.3 प्रर्तशत जनसङ्ख्यामा बीमा (म्यादी, लघ ुम्यादी ि वैदेश्रशक िोजगाि जीवन 
बीमालेख सहहत) को पुँहचु पगेुको छ। २०७8 पसुमसान्तसम्म 33.4 प्रर्तशत जनसङ्ख्यामा बीमाको पहुुँच 
पगेुको र्थयो। 
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चाटि (5): मार्सकरूपमा बीमा हप्रर्मयम संकलनको श्रस्थर्त (रू. किोडमा) 

 
            स्रोत: बीमा सर्मर्त 

 

२५. आर्थिक वर्ि २०७8/७9 को तलुनामा चाल ुआर्थिक वर्ि २०७9/80 को साउन ि मश्रङ्खसि महहनामा बीमा 
हप्रर्मयम संकलन उच्च िहेको छ भने अन्य महहनामा यस्तो संकलन न्यून िहेको छ। मार्सक रुपमा हवश्लरे्ण 
गदाि साउन महहनामा बीमा हप्रर्मयम संकलन उच्च िहेको छ भने असोज महहनामा सबैभन्दा न्यून िहेको छ।  

पुुँजी बजाि  

२६. २०७८ पसु मसान्तमा २८५७.75 हवन्दमुा िहेको नेप्से सूचकाङ्क २०७9 पसु मसान्तमा 2149.39 हवन्द ु
कायम भएको छ। पर्छल्लो एक दशकको पसुमसान्तको नेप्से पुुँजीको प्रवृश्रत्त हेदाि २०७८ पसु मसान्तमा नेप्से 
सूचकाङ्क सबैभन्दा उच्च हवन्दमुा िहेको र्थयो। २०७9 पसु मसान्तसम्म नेपाल स्टक एक्सेन्जमा सूचीकृत 
कम्पनीहरुको सङ्ख्या २४९ पगेुको छ। अश्रघल्लो आर्थिक वर्िको पसु मसान्तसम्म यस्तो सं्या २२५ िहेको 
र्थयो। 

२७. चाल ुआर्थिक वर्िको साउन १ गते नेप्से सूचकाङ्क 2011.40 र्बन्दमुा िहेकोमा २०७9 पसु मसान्तमा 
2149.39 र्बन्दमुा िहेको छ।  

                          

  

साउन भदौ असोज काश्रत्तक मश्रङ्खसि परु्
2076/77 1294.9 814.9 1030.2 302.5 994.4 1614.1

2077/78 1575.0 980.0 1431.0 924.0 1250.0 1680.0

2078/79 1953.0 1500.0 1334.0 1304.0 1231.0 1679.2

2079/80 1953.3 1437.4 1271.2 1275.1 1612.5 1624.0
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चाटि (6): पर्छल्लो एक दशकको पसुमसान्तको नेप्से सूचकाङ्क 

 

       स्रोतः नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र्लर्मटेड 

२८. वाहर्िक हवन्दगुत आधािमा २०७9 पसु मसान्तमा बजाि पुुँजीकिण अश्रघल्लो आर्थिक वर्िको सोही अवर्धको 
तलुनामा 23.1 प्रर्तशतले कमी आई रू. 31 खबि ३ अबि १6 किोड कायम भएको छ। २०७8 पसु 
मसान्तमा यस्तो िकम रू. ४० खबि ३७ अबि १३ किोड िहेको र्थयो। नेप्से सूचकाुँङ्कमा वृहि हुुँदा बजाि 
पूुँजीकिण पर्न बढ्ने तथा सूचकाुँकमा कमी आउुँदा बजाि पूुँजीकिणमा समेत कमी आउने प्रवृर्त िहन्छ। 

चाटि (7): पर्छल्लो 10 वर्िको पसु मसान्तसम्मको बजाि पुुँजीकिणको श्रस्थर्त (रू. अबिमा) 

 
 स्रोत: नेपाल िाि बैङ्क 

२९. 2079 पसु महहनामा नेप्से सूचकाङ्कमा केही सधुाि आएको छ। पसु महहनाको कािोबाि भएको पहहलो ददन 
3 गते 1855.07 हवन्दमुा िहेको नेप्से सूचकाङ्क कािोबाि भएको अश्रन्तम ददन पसु २८ गते 2149.39 
हवन्दमुा पगेुको छ।  
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समग्र मूल्य श्रस्थर्त 
३०. २०७९ पसु महहनामा वाहर्िक हवन्दगुत आधािमा उपभोक्ता मदु्रास्फीर्त 7.26 प्रर्तशत िहेको छ। अश्रघल्लो 

वर्िको सोही अवर्धमा यस्तो मदु्रास्फीर्त ५.६५ प्रर्तशत िहेको र्थयो। 2079 पसु महहनामा खाद्य तथा पेय 
पदाथि समूहको मदु्रास्फीर्त 5.62 प्रर्तशत ि गैिखाद्य तथा सेवा समूहको वाहर्िक औसत मदु्रास्फीर्त 8.57 
प्रर्तशत िहेको छ।  

 

चाटि (8): वाहर्िक हवन्दगुत आधािमा पर्छल्लो ५ आर्थिक वर्िको पसु महहनाको उपभोक्ता मदु्रास्फीर्तको प्रवशृ्रत्त 

 
            स्रोतः नेपाल िाि बैंक 

३१. चाल ुआर्थिक वर्िको ६ महहनाको औसत उपभोक्ता मदु्रास्फीर्त 8.02 प्रर्तशत िहेको छ। गत आर्थिक वर्िको 
सोही अवर्धमा यस्तो मदु्रास्फीर्त 5.03 प्रर्तशत िहेको र्थयो। पर्छल्लो ५ वर्िको उपभोक्ता मदु्रास्फीर्तको 
प्रवृश्रत्त हेदाि आर्थिक वर्ि २०७7/७8 को ६ महहनाको औसत उपभोक्ता मदु्रास्फीर्त सबैभन्दा न्यून ३.72 
प्रर्तशत िहेको र्थयो भने आर्थिक वर्ि 2079/80 को सोही अवर्धको औसत उपभोक्ता मदु्रास्फीर्त सबैभन्दा 
उच्च िहेको र्थयो। २०७9 पसु महहनामा यातायात, िेिुिेन्ट तथा होटल, सूतीजन्य वस्त,ु  स्वास्थ्य, खाद्य तथा 
खाद्यजन्य पदाथिलगायतका वस्तहुरुको मूल्य वृहि उच्च िहेको छ। 

तार्लका (12): ५ वर्िको पहहलो ६ महहनाको उपभोक्ता मदु्रास्फीर्तको श्रस्थर्त 
महहना २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 2079/80 

साउन 2.28 4.19 6.95 3.49 4.35 8.26 

भदौ 3.39 3.87 6.16 4.52 3.49 8.64 

असोज 3.10 4.68 6.21 3.79 4.24 8.50 

कार्तिक 3.85 4.15 5.76 4.05 5.32 8.08 

मंर्सि 4.16 3.71 6.55 2.93 7.11 7.38 

पसु 4.00 4.58 6.82 3.56 5.65 7.26 

औसत मदु्रास्फीर्त 3.46 4.20 6.41 3.72 5.03 8.02 

 स्रोत: नेपाल िाि बैंङ्क 

 -
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उपभोक्ता मदु्राश्रस्फर्त खाद्य तथा पेय पदाथि गैि खाद्य तथा सेवा क्षेत्र
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थोक मदु्रास्फीर्त ि तलब तथा ज्यालादि सूचकाङ्क 
३२. २०७9 पसुमा वाहर्िक हवन्दगुत आधािमा थोक मदु्रास्फीर्त 9.82 प्रर्तशत िहेको छ। २०७8 पसुमा यस्तो 

मदु्रास्फीर्त ८.०८ प्रर्तशत िहेको र्थयो। 

३३. २०७9 पसुमा वाहर्िक हवन्दगुत तलब तथा ज्यालादि सूचकाङ्क 10.27 प्रर्तशतले बढेको छ।  २०७8 
पसुमा यस्तो सूचकाङ्क ५.७७ प्रर्तशतले बढेको र्थयो। 

बाह्य क्षते्र 

वस्त ुर्नयाित  
३४. आर्थिक वर्ि २०७9/80 को पसु महहनासम्म कुल वस्त ुर्नयाित गत आर्थिक वर्िको सोही अवर्धको तलुनामा 

32.0 प्रर्तशतले कमी आई रू. 80 अबि ८1 किोड पगेुको छ। गत आर्थिक वर्िको सोही अवर्धमा कुल 
वस्त ुर्नयाित रू. 118 अबि ८5 किोड िहेको र्थयो। 

३५. चाल ुआर्थिक वर्िको पहहलो छ महहनामा गन्तव्यका आधािमा भाित ि चीन तफि को वस्त ु र्नयाित क्रमश: 
40.1 प्रर्तशत ि 25.2 प्रर्तशतले घटेको छ भने अन्य देशतफि को वस्त ुर्नयाित 3.6 प्रर्तशतले बढेको छ। 
गत आर्थिक वर्िको सोही अवर्धमा भाित ि अन्य देशतफि को वस्त ुर्नयाित क्रमश: 121.8 प्रर्तशत ि 30.2 
प्रर्तशतले बढेको र्थयो भने चीनतफि को र्नयाित 10.2 प्रर्तशतले घटेको र्थयो। 

३६. चाल ुआर्थिक वर्िको छ महहनामा भाित, चीन ि अन्य देश तफि को वस्त ुर्नयाितको अंश क्रमशः 71.6 प्रर्तशत, 
0.4 प्रर्तशत ि 28.0 प्रर्तशत िहेको छ। गत आर्थिक वर्िको सोही अवर्धमा यस्तो अंश क्रमशः 81.2 
प्रर्तशत, 0.4 प्रर्तशत ि 1८.4 प्रर्तशत िहेको र्थयो।  

तार्लका (१3): चाल ुआर्थिक वर्िको पसु महहनासम्म र्नयाित भएका प्रमखु १० वस्तहुरू  (रू.किोडमा) 
वस्त ु 2078/79 र्नयाितको अंश 2079/80 र्नयाितको अंश प्रर्तशत परिवतिन 

प्रशोर्धत पाम तेल 3197.56 26.9 1308.82 16.2 -59.1 

भटमासको तेल प्रशोर्धत 3427.00 28.8 800.99 9.9 -76.6 

सेन्थेहटक यानि 575.02 4.8 594.51 7.4 3.4 

उनी गलैंचा कापेट 442.06 3.7 546.25 6.8 23.6 

तयािी कपडा 375.92 3.2 412.75 5.1 9.8 

अलैची 228.72 1.9 374.02 4.6 63.5 

फलामे पाता 30.22 0.3 277.80 3.4 819.3 

जटुका बरु्नएका कपडा 327.06 2.8 264.23 3.3 -19.2 

जमोठ कपडा 263.52 2.2 264.08 3.3 0.2 

फलफुलको जसु 258.26 2.2 262.39 3.2 1.6 

अन्य 2759.63 23.2 2974.86 36.8 7.8 

जम्मा 11884.97 100.0 8080.70 100.0 -32.0 
 स्रोत: भन्साि हवभाग 
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३७. वस्तगुत आधािमा फलामे पाता, अलैची, उनी गलैचा कापेट, तयािी कपडा जसु लगायतका वस्तकुो र्नयाित 
बढेको छ भटमासको प्रशोर्धत तेल,  प्रशोर्धत पाम तेल, जटुका बरु्नएका कपडा लगायतका वस्तकुो र्नयाित 
घटेको छ। 

३८. यस अवर्धको कुल वस्त ु र्नयाित मध्ये प्रशोर्धत पाम तेलको तेलको अंश 16.2 प्रर्तशत िहेको छ। यस 
अवर्धमा र्नयाित भएका प्रमखु १० वस्तहुरुको कुल र्नयाितमा अंश 63.2 प्रर्तशत िहेको छ। चाल ुआर्थिक 
वर्िमा र्नयाित भएका प्रमखु १० वस्तहुरुको गत आर्थिक वर्िको सोही अवर्धको र्नयाितमा 76.8 प्रर्तशत अंश 
िहेको र्थयो।  

वस्त ुआयात 

३९. चाल ुआर्थिक वर्ि २०७८/७९ को पसु महहनासम्म कुल वस्त ुआयात गत आर्थिक वर्िको सोही अवर्धको ६ 
खबि रू. ९ खबि 99 अबि 34 किोड को तलुनामा 20.7 प्रर्तशतले कमी आई रू.7 खबि 92 अबि 67 
किोड िहेको छ। 

तार्लका (१4):  पसु महहनासम्म  आयात  भएका  प्रमखु १०  वस्तहुरू (रू.किोडमा) 
वस्त ु 2078/79 आयातको अंश 2079/80 आयातको अंश प्रर्तशत परिवतिन 

र्डजेल 6147.38 6.2 7010.58 8.8 14.0 

पेट्रोल 2927.25 2.9 3353.57 4.2 14.6 

सनु 2325.91 2.3 2920.33 3.7 25.6 

एल हप ग्यास 2923.08 2.9 2820.37 3.6 -3.5 

भटमासको तेल कच्चा 3654.04 3.7 2375.49 3.0 -35.0 

शिु फलाम 910.8 0.9 1922.04 2.4 111.0 

कच्चा पाम तेल 2749.18 2.8 1671.33 2.1 -39.2 

मोवाइल टेर्लफोन 2562.93 2.6 1432.3 1.8 -44.1 

पोलीर्थन दाना 1559.03 1.6 1292.65 1.6 -17.1 

तयािी कपडा 1976.68 2.0 1281.48 1.6 -35.2 

कुल 27736.28 27.8 26080.14 32.9 -6.0 

अन्य 72,198.20 72.2 53,186.60 67.1 -26.3 

जम्मा 99,934.48 100.0 79,266.74 100.0 -20.7 

 स्रोत: भन्साि हवभाग 

४०. चाल ुआर्थिक वर्िको छ महहनामा भएको कुल आयातमध्ये भाित, चीन ि अन्य देशहरूबाट भएको आयातको 
अंश क्रमशः 61.४ प्रर्तशत, 13.9 प्रर्तशत ि 24.8 प्रर्तशत िहेको छ। अश्रघल्लो आर्थिक वर्िको सोही 
अवर्धमा यस्तो अंश क्रमशः 60.४ प्रर्तशत, 14.६ प्रर्तशत ि 25.0 प्रर्तशत िहेको र्थयो। 

४१. वस्तगुत आधािमा पैंठािी भएका मु् य १० वस्तहुरु मध्ये भ्याश्रक्सन, कच्चा पाम तेल, पेट्रोल, र्डजेल, तयािी 
कपडा, एल.पी.ग्यास, कच्चा भटमासको तेल, सनु, एच.आि.र्सट, मोबाईल टेर्लफोन लगायतका वस्तकुो आयात 
बढेको छ भने एम.एस. हवलेटको आयात घटेको छ। 
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४२. यस अवर्धको कुल पैंठािीमा प्रमखु 10 वस्तहुरु मध्येको र्डजेलको अंश सबैभन्दा बढी 8.8 प्रर्तशत िहेको 
छ भन ेतयािी कपडा ि पोर्लर्थन दानाको अंश सबैभन्दा कम 1.6 प्रर्तशत िहेको छ। यस अवर्धमा आयात 
भएका प्रमखु १० वस्तहुरुको अंश कुल आयातमा 32.9 प्रर्तशत िहेको छ। गत आर्थिक वर्िमा यस्तो अंश 
27.8 प्रर्तशत िहेको र्थयो।  

व्यापाि सन्तलुन 
४३. चाल ुआर्थिक वर्िको पहहलो ६ महहनामा वस्त ुव्यापाि घाटा 19.2 प्रर्तशतले सधुाि भई रू. 7 खबि 11 अबि 

86 किोड िहेको छ। गत आर्थिक वर्िमा यस्तो घाटा 46.6 प्रर्तशतले वृहि भई रू. 8 खबि 80 अबि 49 
किोड िहेको र्थयो। र्नयाित व्यापािको आधाि सानो िहेको कािण वस्त ुर्नयाितमा उच्च वृहि भए पर्न वस्त ु
व्यापाि घाटामा सोही अनरुूप सधुाि हनु नसकेको हो। 

चाटि (9): पर्छल्लो ५ आर्थिक वर्िको पसु महहनासम्मको वस्त ुव्यापाि घाटाको श्रस्थर्त (रू. अबिमा) 

            
                स्रोतः भन्साि हवभाग 

४४. चाल ुआर्थिक वर्िको पहहलो ६ महहनामा भाित, चीन ि अन्य देशसुँगको व्यापाि घाटा क्रमशः 15.5 प्रर्तशत 
24.6 प्रर्तशत ि 23.8 प्रर्तशतले सधुाि भएको छ। अश्रघल्लो चाल ुआर्थिक वर्िको सोही अवर्धमा भाित, 
चीन ि अन्य देशसुँगको व्यापाि घाटा क्रमशः 28.३ प्रर्तशत, 51.8 प्रर्तशत ि १08.6 प्रर्तशतले बढेको 
र्थयो। बाह्य क्षेत्र सन्तलुनका लार्ग सिकािले लगाएको आयातमा नगद माश्रजिनको कािण आयात व्यापाि 
प्रभाहवत हुुँदा व्यापाि घाटा सधुाि भएको हो। 
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चाटि (10): पसु महहनासम्मको कुल वस्त ुव्यापािमा र्नयाित ि आयातको अंश (प्रर्तशतमा) 

 

             स्रोतः भन्साि हवभाग 

४५. यस अवर्धको कुल वस्त ुव्यापािमा र्नयाित ि आयातको अंश क्रमशः 9.3 प्रर्तशत ि 90.7 प्रर्तशत िहेको 
छ। अश्रघल्लो आर्थिक वर्िको सोही अवर्धमा यस्तो अंश क्रमशः 10.6 प्रर्तशत ि 89.4 प्रर्तशत िहेको 
र्थयो। 

४६. यस अवर्धको कुल वस्त ु र्नयाित मध्ये मध्यवती उपभोग्य वस्तकुो  अंश 54.2 प्रर्तशत, अश्रन्तम उपभोग्य 
वस्त ु 45.8 प्रर्तशत तथा पुुँजीगत वस्तहुरुको अनपुात 0.05 प्रर्तशत िहेको छ। यसबाट र्नयाित हनु े
वस्तहुरूमा प्राथर्मक वस्तहुरुको हहस्सा उच्च ि पुुँजीगत वस्तकुो हहस्सा अत्यन्त न्यून िहेको देश्रखन्छ। यसैगिी 
यस अवर्धमा वृहत आर्थिक वगीकिण अनसुाि आयातको संिचनामा मध्यवर्ति उपभोग्य वस्तहुरुको अंश 53.1 
प्रर्तशत, अश्रन्तम उपभोग्य वस्त ु38.1 प्रर्तशत तथा पुुँजीगत वस्तहुरुको अनपुात 8.8 प्रर्तशत िहेको छ। 

तार्लका (१5): पसु महहनासम्मको वस्त ुर्नयाित ि आयातको संिचना (प्रर्तशतमा) 

हवविण 

र्नयाित आयात 

2077/78 2078/79 2079/80 2077/78 2078/79 2079/80 

मध्यवर्ति उपभोगका 
वस्तहुरु 

31.9 47.8 54.2 52.6 53.7 53.1 

पुुँजीगत वस्तहुरु 0.6 0.02 0.05 12.0 10.9 8.8 

अश्रन्तम उपभोगका 
वस्तहुरु 

67.5 52.2 45.8 35.4 35.4 38.1 

       स्रोत: नेपाल िाि बैंङ्क  
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सेवा व्यापाि 
४७. आर्थिक वर्ि २०७9/80 को पसुसम्म कुल सेवा आय गत आर्थिक वर्िको सोही अवर्धको रू. 53 अबि 32 

किोडको तलुनामा 59.6 प्रर्तशतले वृहि भई रू. 85 अबि 7 किोड िहेको छ। साथै, यस अवर्धमा सेवा 
खचिमा 16.9 प्रर्तशतले वृहि भई रू. १ खबि 1६ अबि 34 किोड िहेको छ।  

४८. आर्थिक वर्ि २०७9/80 को पसुसम्म खुद सेवा आय रू.31 अबि 27 किोडले घाटामा िहेको छ। अश्रघल्लो 
वर्िको सोही अवर्धमा यस्तो आय रू.46 अबि 23 किोडले घाटामा िहेको र्थयो।  

हवप्ररे्ण आप्रवाह  
४९. आर्थिक वर्ि २०७8/७9 को पसुसम्म हवप्ररे्ण आप्रवाह गत आर्थिक वर्िको सोही अवर्धको रू. ४ खबि 70 

अबि 72 किोडको तलुनामा 24.3 प्रर्तशतले वृहि भई रू. 5 खबि 85 अबि 8 किोड पगेुको छ। अश्रघल्लो 
आर्थिक वर्िको सोही अवर्धमा हवप्ररे्ण आप्रवाह 5.0 प्रर्तशतले घटेको र्थयो। 

५०. आर्थिक वर्ि २०७8/७9 को पहहलो ६ महहनामा वैदेश्रशक िोजगािीका लार्ग नयाुँ िम स्वीकृर्त र्लने नेपालीको 
सङ्ख्या 64.6 प्रर्तशतले वृहि भई 2 लाख 75 हजाि 6 सय 43 पगेुको छ। गत आर्थिक वर्िको सोही 
अवर्धमा यस्तो सङ्ख्या १ लाख 67 हजाि 5 सय 13 िहेको र्थयो। 

५१. यस अवर्धमा वैदेश्रशक िोजगािीको लार्ग पनु:िम स्वीकृर्त र्लने नेपालीको सङ्ख्या समेत गत वर्िको तलुनामा 
9.5  प्रर्तशतले वढेि १ लाख 42 हजाि 5 सय 48 पगेुको छ। गत आर्थिक वर्िको सोही अवर्धमा यस्तो 
सङ्ख्या 203.4 प्रर्तशतले वृहि भई १ लाख 30 हजाि 2 सय 12 िहेको र्थयो। 

पयिटक आगमन 
५२. चाल ुआर्थिक वर्िको पहहलो ६ महहनामा (अगि २०२2 देश्रख जनविी २०२3 सम्म) नेपाल र्भर्त्रने पयिटकको 

सङ्ख्या गत आर्थिक वर्िको सोही अवर्धको १ लाख 5 हजाि 7 सय 59 को तलुनामा उल्ले्य वृहि भई 3 
लाख 83 हजाि 8 सय 59 पगेुको छ। सन ्२०२१ मा नेपाल आउने पयिटकको सङ्ख्या 1 लाख ४९ 
हजाि 8 सय तेश्रत्तस िहेकोमा सन ्२०22 मा नेपाल र्भर्त्रने पयिटकको सङ्ख्यामा उल्ले्य प्रर्तशतले वृहि 
भई 6 लाख 14 हजाि 1 सय 48 मा पगेुको छ। कोिोना महामािीको कािण श्रशर्थल बनेको पयिटन क्षेत्र 
पनुः सचुारु हनु थालेको हो।  

५३. यस अवर्धमा पयिटन क्षेत्रबाट प्राप्त हनुे आयमा समेत उल्ले्य वृहि भई 28 अबि ८ किोड पगेुको छ। 
अश्रघल्लो आर्थिक वर्िको पसु मसान्तमा यस्तो आय रु 12 अबि 94 किोड िहेको र्थयो।  

चाल ुखाता एवं शोधनान्ति श्रस्थर्त 
५४. आर्थिक वर्ि २०७9/80 को पसु महहनासम्म शोधनान्ति श्रस्थर्त रू. 97 अबि 10 किोडले घाटामा िहेको 

छ। अश्रघल्लो आर्थिक वर्िको सोही अवर्धमा शोधनान्ति श्रस्थर्त रू.2 खबि 41 अबि 23 किोडले घाटामा 
िहेको र्थयो। त्यसैगिी यस अवर्धमा चाल ुखाता घाटा रू. 29 अबि 47 किोड िहेको छ। अश्रघल्लो आर्थिक 
वर्िको सोही अवर्धमा चाल ुखाता रू.3 खबि 52 अबि 16 किोडले घाटामा िहेको र्थयो। 
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हवदेशी  हवर्नमय सश्रिर्त 
५५. 2078 पसु मसान्तमा रू.१1 खबि 6५ अबि 80 किोड िहेको हवदेशी हवर्नमय सश्रिर्त 2079 पसु मसान्तमा 

रू.१3 खबि 37 अबि 29 किोड पगेुको छ। खासगिी हवप्ररे्ण आप्रवाहमा आएको वृहि तथा आयातमा नगद 
माश्रजिनका कािण वस्त ुव्यापाि घाटामा सधुाि हुुँदा हवदेशी हवर्नमय सश्रिर्तमा सधुाि भएको हो । 

५६. आर्थिक वर्ि २०७9/80 को पसुसम्मको आयातलाई आधाि मान्दा हवदेशी हवर्नमय सश्रिर्तले करिब 10.4 
महहनाको वस्त ुआयात ि करिब 9.1 महहनाको वस्त ुतथा सेवाको आयात धान्न सक्ने देश्रखन्छ। 

 

हवर्नमय दि 

५७. २०७9 असाि मसान्तको तलुनामा २०७9 पसु मसान्तमा अमेरिकी डलिसुँग नेपाली रूपैयाुँ 1.79 प्रर्तशतले 
अवमूल्यन भई अमेरिकी डलि एकको खरिद हवर्नमय दि रू.129.83 कायम भएको छ। २०७9 असाि 
मसान्तमा यस्तो हवर्नमय दि रू.127.51 िहेको र्थयो। 

वैदेश्रशक लगानी  
५८. चाल ुआर्थिक वर्िको पहहलो ६ महहनामा हवदेशी लगानीका लार्ग दताि भएका उद्योगको सङ्ख्या (उद्योग 

हवभागमा दताि भएका) 131 िहेका छन।् अश्रघल्लो आर्थिक वर्िको सोही अवर्धमा हवदेशी लगानीका 129 
उद्योग दताि भएका र्थए। यस अवर्धमा उद्योगमा कुल स्वीकृत हवदेशी लगानी प्रर्तविता गत आर्थिक वर्िको 
सोही अवर्धको तलुनामा 43.4 प्रर्तशतले कमी आई रू. 17 अबि 30 किोड िहेको छ। यस आर्थिक वर्िमा 
लगानी बोडिबाट हवदेशी लगानी स्वीकृत हनु नसक्दा यस्तो िकममा कमी आएको हो। 

५९. चाल ुआर्थिक वर्िको पहहलो ६ महहनामा प्रत्यक्ष वैदेश्रशक लगानी आप्रवाह गत आर्थिक वर्िको सोही अवर्धको 
तलुनामा 93.4 प्रर्तशतले कमी आई रू. 75 किोड िहेको छ। अश्रघल्लो आर्थिक वर्िको सोही अवर्धमा 
यस्तो आप्रवाह 48.1 प्रर्तशतले वृहि भई रू. 11 अबि 34 किोड िहेको र्थयो।चाल ुआर्थिक वर्िको पहहलो 
६ महहनाको अवर्धमा लगानी हफतािको िकम उच्च हनुाले समेत प्रत्यक्ष वैदेश्रशक लगानी आप्रवाहमा कमी 
आएको हो। 

तार्लका (16): चाल ुआर्थिक वर्िको बाह्य क्षते्रका परिसूचकहरुको पसुसम्मको मार्सक हवविण (रू. किोडमा) 
बाह्य क्षते्रका चिहरु साउन भदौ असोज काश्रत्तक मंर्सि पसु 

र्नयाित 1480.97 1387.07 1313.98 1295.41 1253.02 1350.25 

आयात 13128.61 14231.36 12739.86 13169.31 13205.51 12792.09 

व्यापाि घाटा 11647.64 12844.28 11425.89 11873.90 11952.49 11441.85 

हवप्ररे्ण आप्रवाह 9220.68 9483.25 9401.18 9699.15 10246.06 10457.28 

चाल ुखाता सन्तलुन -1626.00 -3717.94 -3428.39 -3540.05 -3791.40 -2946.90 

शोधानान्ति श्रस्थर्त  -2262.77 -2367.57 1242.98 2003.36 4586.55 9709.51 

 हवदेशी हवर्नमय सश्रिर्त  119784.99 118915.51 124622.00 124627.07 129255.62 133728.62 

पयिटक आगमन (सङ्ख्यामा) 41304 58314 88582 72653 67932 55074 

       स्रोत: नेपाल िाि बैङ्क/भन्साि हवभाग 
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कम्पनी दताि 
६०. चाल ुआर्थिक वर्िको ६ महहनामा सङ्ख्या गत आर्थिक वर्िको सोही अवर्धको 16 हजाि 9 सय 39 को 

तलुनामा 31.5 प्रर्तशतले कमी आई १1 हजाि 6 सय 1 िहेको छ।  

       चाटि (१2) : दईु आर्थिक वर्िको पहहलो ६ महहनाको थप कम्पनी दतािको मार्सक हवविण (सङ्ख्यामा) 

 

स्रोत: कम्पनी िश्रजिािको कायािलय 

६१. कम्पनी दतािको मार्सक प्रवृश्रत्त हेदाि आर्थिक वर्ि २०७8/७9 को पहहलो ६ महहनाको तलुनामा चाल ुआर्थिक 
वर्िको पहहलो ६ महहनामा कम्पनी दतािको सङ्ख्या घटेको छ। चाल ुआर्थिक वर्िको भदौ महहनामा सबै भन्दा 
बढी कम्पनी दताि भएका छन।् 

चाटि (१2) : हवगत पाुँच आर्थिक वर्िको पसु मसान्तसम्मको कम्पनी दतािको हवविण (सङ्ख्यामा) 

 
स्रोत: कम्पनी िश्रजिािको कायािलय 

६२. हवगत पाुँच आर्थिक वर्िमा कम्पनी दतािमा बढोत्तिी आएको भए तापर्न चाल ुआर्थिक वर्ि 2079/80 
मा भने कमी आएको छ।  
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