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विज्ञप्ति 

नेपालको वर्तमान आर्थतक अवस्थाको सम्बन्धमा चासो र र्चन्ता दर्ातउँदै आम सञ्चार माध्यममा 

व्यक्त गररएका धारणा प्रर्र् अथत मन्त्रालयको ध्यान आकृष्ट भएको छ। यस प्रकारका 

पृष्ठपोषणबाट अथतर्न्त्रको र्नयर्मर् र्वशे्लषण गरी उपयुक्त नीर्र्गर् कदमहरु चाल्न अथत 

मन्त्रालयलाई सहयोग पुगे्न र्वश्वास छ। अथत मन्त्रालयले अथतर्न्त्रको वर्तमान अवस्था सम्बन्धमा 

र्नयर्मर् रुपमा र्वशे्लषण गरी र्वर्भन्न नीर्र्गर् उपायहरु र कायतक्रमहरु कायातन्वयन गरररहेको 

व्यहोरा सबैमा अवगरै् छ। अथतर्न्त्रका समर्ष्टगर् पररसूचकहरु सामान्य नै रहेको छ। र्थार्प, 

बाह्य के्षत्रमा केर्ह दवाव र्सर्तना भएकोले आयार् व्यवस्थापन र र्वदेर्ी र्वर्नमय सर्ञ्चर्र्लाई 

बढावा र्दने गरी केही नीर्र्गर् कदमहरु चार्लसर्कएको छ। अथतर्न्त्रको वर्तमान अवस्थाको 

सम्बन्धमा आम नागररक र्था सरोकारवालालाई र्ानकारी र्दन चालु आर्थतक वषतको हालसम्मको 

सूचकहरुको अवस्था प्रसु्तर् गरेको छुुः 

आवथिक िृप्ति तथा कुल गार्िस्थ्य उत्पादन 

1. आर्थतक वषत २०७६/७७ आर्थतक वृद्धि २.१ प्रर्र्र्र्ले ऋणात्मक हुन गएकोमा आर्थतक वषत 

२०७७/७८ मा पर्न कोर्भड-१९ महामारीको दोस्रो लहरको प्रर्र्कूलर्ाले  अथतर्न्त्रमा  ७.० 

प्रर्र्र्र्को लक्ष्य अनुरुप उपलद्धि हार्सल हुन नसकी केवल ४.० प्रर्र्र्र्मा सीर्मर् हुने 

अवस्था छ। चालु आर्थतक वषतमा ७ प्रर्र्र्र्को आर्थतक वृद्धिदरको लक्ष्य राद्धिएको छ। 

कोर्भड-१९ महामारीको कारण प्रभार्वर् आर्थतक गर्र्र्वर्ध सामान्यीकरण हँुदै गएको 

र्थ्यलाई २०७६ साल फागुनको रु्लनामा २०७८ कार्र्तक मर्हनासम्म कररव ९८ प्रर्र्र्र् 

उद्योग व्यवसायहरु सञ्चालनमा आएको, सेवा के्षत्रमा क्रमर्ुः सुधार हँुदै गएको अवस्था र्सै्त 

उद्योगहरुको दर्ात एवं प्रत्यक्ष वैदेर्र्क रोर्गारीमा पर्न क्रमर्ुः सुधार हँुदै गएको छ। 

यसबाट आर्थतक वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव पनत र्ाने देद्धिन्छ।  

मूल्य प्तथथवत 

2. र्वगर् र्ीन वषतको औसर् मुद्रास्फीर्र् 5.18 प्रर्र्र्र् रहेकोमा चालु आर्थतक वषतको पर्हलो 

८ मर्हनासम्मको औसर् उपभोक्ता मुद्रास्फीर्र् ५.४ प्रर्र्र्र् रहेको छ। पर्छल्लो समयमा 

र्वश्व बर्ारमा कच्चा पेटर ोर्लयम पदाथतको मूल्य र्नरन्तर बढ्दै गएको कारण सो को प्रत्यक्ष 

प्रभाव नेपालको समग्र मूल्यस्तरमा परेकोले उपभोक्ता मुद्रास्फीर्र्लाई वाद्धिर् सीमार्भत्र 

राख्न थप उपायहरु अवलम्बन गनुतपने द्धस्थर्र् छ। 

िैदेविक व्यापार 

3. वसु्त आयार्मा भएको उच्च वृद्धिका कारण व्यापार घाटा बढ्न गई अथतर्न्त्रमा दवाव 

र्सर्तना भएको छ। चालु आर्थतक वषतको चैत्र २५ सम्म वसु्त आयार् र र्नयातर् क्रमर्: 

रु.१४५० अबत ७१ करोड र रु. 1५९ अबत ७६ करोड पुगेको छ। आयार् र र्नयातर् अर्घल्लो 

आर्थतक वषतको सोर्ह अवर्धको रु्लनामा क्रमर्ुः ३३.९ प्रर्र्र्र् र ७२.८ प्रर्र्र्र्ले वृद्धि 

भएको छ। फलस्वरुप, व्यापार घाटा बढेर रु.1२९० अबत ९६ करोड पुगेको छ। र्वश्व 

वर्ारमा पेटर ोर्लयम पदाथतको मूल्यमा भएको वृद्धिले व्यापार घाटामा थप चाप पैदा गरेको 

छ। 
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विदेिी विवनमय सविवत 

4. २०७८ असार मसान्तसम्म रु.१३९९ अबत ३ करोड रहेको र्वदेर्ी र्वर्नमय सर्ञ्चर्र् १6.2 

प्रर्र्र्र्ले कम भई २०७८ फागुनमसान्तमा रु.१17१ अबत कायम हुने देद्धिएको छ। उक्त 

सर्ञ्चर्र् कररब 6.७ मर्हनाको वसु्त र्था सेवाको आयार् धान्न पयातप्त रहने देद्धिन्छ। 

विपे्रषण आप्रिार् 

5. चालु आर्थतक वषतको फागुन मसान्तसम्ममा र्वपे्रषण आप्रवाहमा अर्घल्लो वषतको सोही 

अवर्धको रु्लनामा 4.9 प्रर्र्र्र्ले कमी आई रु. ६३१ अबत 1९ करोड कायम भएको छ। 

यस्तो आप्रवाह फागुन मर्हनामा मात्र ९१ अवत प्राप्त भएको छ। यसले र्वपे्रषण आप्रवाह 

बढदै र्ाने संकेर् गरेको छ। 

 

 

पयिटन  

6. पर्छल्लो समयमा नेपाल आउने पयतटकको संख्यामा वृद्धि हँुदै गएको छ। फलस्वरुप, सन् 

२०२२ को माचतसम्म (पर्हलो ३ मर्हनामा) नेपाल आउने पयतटकको संख्या गर् आर्थतक 

वषतको सोही अवर्धको रु्लनामा १३८.६५ प्रर्र्र्र्ले वृद्धि भई ७८ हर्ार ४ सय ४७ पुगेको 

छ। सन् २०२२ को माचत मर्हनामा मात्र ४२ हर्ार ६ पयतटक नेपाल र्भर्त्रएका छन्। 

िैदेविक रोजगार 

7. चालु आर्थतक वषतको फागुन मसान्तसम्म वैदेर्र्क रोर्गारीका लार्ग श्रम स्वीकृर्र् 

(संस्थागर् र्था व्यद्धक्तगर् नयाँ र वैधार्नकीकरण) र्लने नेपालीको संख्या ३६३ प्रर्र्र्र्को 

उले्लख्य वृद्धि भई २ लाि २६ हर्ार ७०० पुगेको छ।गर् आर्थतक वषतको सोही अवर्धमा 

यस्तो संख्या ७४.८ प्रर्र्र्र्ले घटेको र्थयो।त्यसैगरी यस अवर्धमा वैदेर्र्क रोर्गारीमा 

र्ान पुनुः श्रम स्वीकृर्र् र्लने नेपालीको संख्या १९२ प्रर्र्र्र्को उले्लख्य वृद्धि भई १ लाि 

७८ हर्ार २६२ पुगेको छ।गर् आर्थतक वषतको सोही अवर्धमा यस्तो संख्या ६५.२ प्रर्र्र्र्ले 

घटेको र्थयो 

िैदेविक लगानी  

8. चालु आर्थतक वषतको फागुनसम्म उद्योग र्वभाग माफत र् रु.३३ अबत ३८ करोड बैदेर्र्क 

लगानीको प्रर्र्विर्ा प्राप्त भएको छ रु्न गर् आर्थतक वषतको सोही अवर्धको रु्लनामा 

३१.३ प्रर्र्र्र्ले बढी हो। २०७८ माघ मसान्तसम्म लगानी बोडत नेपाल माफत र् रु. ८२ अबत 

४७ करोड बराबरको वैदेर्र्क लगानी स्वीकृर् भएको छ।  

साििजवनक खर्ि 

9. चालु आर्थतक वषतको चैत्र २६ गरे्सम्म संघीय सरकारको कुल िचत रु.७६८ अबत २५ करोड 

(कुल र्वर्नयोर्नको ४७.०५ प्रर्र्र्र्) रहेको छ। यस्तो िचत अर्घल्लो आर्थतक वषतको सोही 

अवर्धमा ६७२ अबत ७८ करोड (कुल र्वर्नयोर्नको ४५.६२ प्रर्र्र्र्) मात्र रहेको र्थयो। 
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चालु आर्थतक वषतको यस अवर्धमा भएको िचत गर् आर्थतक वषतको सोही अवर्धको भन्दा 

१४.२ प्रर्र्र्र्ले बढी हो।  

10. कूल िचत मधे्य चालु िचत रु. ६०५ अबत ६३ करोड अथातर् र्वर्नयोर्नको ५६.८५ प्रर्र्र्र् र 

पँुर्ीगर् िचत रु. ९७ अबत ६६ करोड अथातर् र्वर्नयोर्नको २५.८३ प्रर्र्र्र् रहेको छ। त्यसै्त 

र्वत्तीय व्यवस्था अन्तगतर्को िचत रु.६४ अबत ९७ करोड अथातर् ३४.२९ प्रर्र्र्र् रहेको छ। 

अर्घल्लो आर्थतक वषतको सोही अवर्धमा र्वर्नयोर्र्र् बरे्टका आधारमा चालु िचत ५४.३८ 

प्रर्र्र्र्, पँुर्ीगर् िचत २८.०८ प्रर्र्र्र् र र्वत्तीय व्यवस्था र्फत  ३३.३३ प्रर्र्र्र् मात्र रहेको 

र्थयो। 

राजस्व 

11. आर्थतक वषत २०७८/७९ को चैत्र २६ गरे् सम्ममा रार्स्व पररचालन अर्घल्लो वषतको सोही 

अवर्धको रु्लनामा १५.९० प्रर्र्र्र्ले वृद्धि भई रु. ७५० अबत ३४ करोड पुगेको छ। रु्न 

रार्स्व पररचालनमा बरे्टले र्लएको लक्ष्यको रु्लनामा ६३.५६ प्रर्र्र्र् हो। यस अवर्धमा 

कर रार्स्व गर् आर्थतक वषतको सोही अवर्धको रु्लनामा १४.९३ प्रर्र्र्र्ले बढेर रू.६९० 

अबत ३५ करोड (लक्ष्यको ६४.६४ प्रर्र्र्र्) रहेको छ भने गैरकर रार्स्व २८.४२ प्रर्र्र्र्ले 

बढेर रू.५९ अबत ९९ करोड (लक्ष्यको ५३.२६ प्रर्र्र्र्) पुगेको छ। 

आन्तररक तथा िाह्य ऋण 

12. चालु आर्थतक वषतमा रु.२३९ अबत बराबरको आन्तररक ऋण पररचालन गने लक्ष्य र्लइएकोमा 

यस आर्थतक वषतको चैत्र २८ गरे् सम्ममा रु.१०५ अबत बराबरको आन्तररक ऋण पररचालन 

भएको छ। हालसम्म रु. ११६ अबत बराबरको वाह्य ऋण र्था रू. १३ अबत ८८ करोड 

वरावरको वैदेर्र्क अनुदान गरी र्म्मा रू. १२९ अबत ८८ करोड बराबरको अन्तरातर्ष्टर य 

र्वकास सहायर्ा पररचालन भएको छ। 

13. नेपालको सावतर्र्नक ऋण वाद्धिर् सीमार्भत्र नै रहेको छ। २०७८ चैत्र २८ गरे्सम्म 

आन्तररक ऋण रू.8७3 अबत १९ करोड र बाह्य ऋण रू.9८० अबत ८० करोड गरी कूल 

सावतर्र्नक ऋण रू. १८५४ अबत रहेको छ। रु्न नेपालको गर् आर्थतक वषतको प्रारद्धिक 

कूल गाहतस्थ्य उत्पादनको कररब 4३.४ प्रर्र्र्र् हुन आउँछ। कूल गाहतस्थ्य उत्पादनको 

रु्लनामा सावतर्र्नक ऋणको अंर् दर्क्षण एर्र्या र समान आर्थतक अवस्था भएको 

मुलुकको दाँर्ोमा नू्यन नै रहेको छ। 

14. चालु आर्थतक वषतको फागुनसम्म बाह्य ऋणर्फत  रू. १९ अबत १३ करोड र आन्तररक ऋण 

र्फत  रू. ५१ अबत ३ करोड गरी र्म्मा रू. ७० अबत १६ करोड बराबरको सावाँ र ब्यार् 

भूक्तानी गररएको छ। 

15. चालु आर्थतक वषतमा वैदेर्र्क ऋणको साँवा ब्यार् गरी र्म्मा रू. 40 अबत 66 करोड 

भुक्तानी गनुतपने प्रर्र्विर्ा रहेको छ। उक्त रकम कूल वैदेर्र्क मुद्राको हालको सर्ञ्चर्र् 

रू. 11७१ अबतको रु्लनामा नू्यन नै हो।  

विकास सर्ायता प्रवतििता 

16. हालसम्म रू.१26 अबतको वैदेर्र्क सहायर्ा प्रर्र्विर्ा प्राप्त भएको छ।  
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मौद्रक एिं तरलता व्यिथथापन 

17. २०७८ माघ मसान्तसम्म अर्घल्लो आर्थतक वषतको सोही अवर्धको रु्लनामा र्नर्ी के्षत्र र्फत  

र्नके्षप संकलन 3.6 प्रर्र्र्र्ले वृद्धि भएको छ भने सोही अवर्धमा कर्ात प्रवाह 12.3 

प्रर्र्र्र्ले वृद्धि भएको छ। चालु आर्थतक वषतमा बैंक र्था र्वत्तीय संस्थाको र्नके्षप 

पररचालनको रु्लनामा कर्ात र्वस्तार उच्च भएको कारण बैंर्कङ्ग प्रणालीको र्रलर्ामा चाप 

परेको छ।  

18. कर्ात प्रवाह मधे्य माघ मसान्तसम्म सहुर्लयर् दरमा प्रदान भएको पुनकत र्ात रु. १५३ अबत 

69 करोड लगानीमा रहेको छ भने सहुर्लयर्पूणत कर्ात १ लाि ४2 हर्ार 3 सय 44 

ऋणीलाई रु २14 अबत 78 करोड प्रवाह भएको छ। कोर्भड-१९बाट प्रवार्हर् उद्यमी र्था 

व्यवसायीलाई प्रदान गररएको व्यावसार्यक र्नरन्तरर्ा कर्ात २०७८ माघ मसान्तसम्म रु. १ 

अबत 1३ करोड स्वीकृर् भएको छ।  

19. चालु आर्थतक वषतको माघ मसान्तसम्म र्वर्भन्न उपकरणहरु माफत र्् रु.4086 अबत 4 करोड 

र्रलर्ा प्रवाह भएको छ। 

अथितन्त्रमा परेको दिाि र वजमे्मिारीबोध 

20. दुई वषतदेद्धिको कोर्भड-19 महामारीको प्रर्र्कूल प्रभावले र्र्र्थल भएको अथतर्न्त्र 

कोर्भड-19 र्वरूिको िोपको उपलिर्ासँगै र्वस्तारै सामान्यीकरण बनै्द गएको छ। 

21. र्वत्त नीर्र् र्था मौर्द्रक नीर्र् सम्बि उपकरणको प्रभावकारी कायातन्वयन, र्वदेर्ी र्वर्नमय 

संर्चर्र्, र्वपे्रषण आप्रवाह, उद्योग व्यवसाय संचालनमा बढोत्तरी, कम उत्पादनर्ीलके्षत्रमा 

कर्ात प्रवाह र्नरुत्साहन, अनुत्पादक के्षत्रमा आयार् र्नरुत्साहन, सुन आयार्मा कटौर्ी, बैंक 

माफत र् र्वपे्रषण आप्रवाहमा थप व्यार् प्रोत्साहन, वैदेर्र्क सहायर्ा प्राद्धप्तको प्रर्र्विर्ा 

समेर्बाट अथतर्न्त्रको वाह्य दवावको उपयुक्त व्यवस्थापन हँुदै र्ाने देद्धिन्छ।  

22. र्वदेर्ी मुद्रा संर्चर्र्को अवस्था सामान्य नै रहे र्ापर्न यसलाई बढाउन र्वपे्रषण आप्रवाह 

बैंक माफत र् गने, र्वलासी वसु्तको आयार् घटाउने, र्वदेर्ी लगानीको उपयुक्त वार्ावरण 

र्यार गने, वैदेर्र्क सहायर्ाको सोधभनात समयमै प्राप्त गने, पुर्ीगर् िचत बढाउने, 

उत्पादनर्ील के्षत्रमा लगानी बढाउने र्स्ता र्वषयमा र्वशे्लषण र्था र्वमसत गरी र्दनुसारका 

नीर्र् र्नमातण र कायातन्वयन गनत गराउन अथत मन्त्रालय अग्रसर रहेको अवस्था छ। 

23. अथतर्न्त्र र आर्थतक पररसूचकहरूका सम्बन्धमा र्वर्भन्न सञ्चार माध्यम र के्षत्रबाट प्राप्त हुने 

सुझावको अथत मन्त्रालय उच्च प्ररं्सा गदतछ। मुलुकप्रर्र्को र्र्मे्मवारीबोध गदै अथतर्न्त्रको 

वर्तमान अवस्थाको सुक्ष्म र्नगरानी गरी आवश्यकर्ा अनुरूप थप कदमहरू अगार्ड 

बढाइनेछ। यस सम्बन्धमा व्यक्त चासो र र्चन्ताका लार्ग धन्यवाद व्यक्त गदै र्नयर्मर् 

रूपमा सुझाव उपलि गराइर्दनहुन बुद्धिर्र्वी वगत र आम नागररकमा अथत मन्त्रालय 

हार्दतक अनुरोध गदतछ। 

धन्यवाद। 


