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अर्थ बलेुटिन 

     वर्थ २ अंक ५ 2077 मङ्ससर 
 

 

प्रकाशन तर्ा सम्पादन 
 

आर्र्थक नीर्त टवश्लरे्ण महाशाखा 
र्संहदरवार, काठमाडौं 

प्रमखु आर्र्थक झलकहरू 

 कोर्िड-19 को प्रिाव क्रमशः कम  
हुुँदै गएकोले आर्र्थक टक्रयाकलापहरू 
पनुः सञ्चालन हनु र्ालेका छन।् 
सरकारी खर्थ र राजस्वमा क्रमशः 
सधुार हदुैं गएको छ। िन्सार टवन्दमुा 
संकलन हनेु राजस्व बढेको छ। 
वैदेङ्शक सहायता प्रर्तवद्धतामा ३१ 
प्रर्तशतले वृटद्ध िएको छ। 

 पैठारीमा केही संकुर्न आएको छ िने 
र्नकासीमा सामान्य वटृद्ध िएको छ। 
कुल वस्त ु व्यापारमा र्नकासीको अंश 
गत आर्र्थक वर्थको 7.6 प्रर्तशतबाि 
वृटद्ध िई 8.7 प्रर्तशत पगुेको छ। 
व्यापार घािा 10.9 प्रर्तशतले सधुार 
िएको छ। शोधानान्तर ङ्स्र्र्त बर्तमा 
रहेको छ। समग्रमा बाह्य के्षत्रको 
स्र्ाटयत्व मजवतु बन्दै गएको छ। 

 नेप्से सूर्काकं र बजार पूुँजीकरणमा 
उल्लेख्य सधुार िएको छ। बीमा 
टप्रर्मयम संकलन बढेको छ। टवत्तीय 
के्षत्रका पररसूर्कहरू सकारात्मक 
रहेका छन।् 

मलुकुको वतथमान आर्र्थक पररदृष्य 

संघीय सरकारी खर्थ 
१. आर्र्थक वर्थ २०७7/७8 को मङ्ससरसम्म संघीय सरकारको कुल खर्थ रू.3 खबथ 28 अबथ 46 

करोड पगुेको छ। यो रकम गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा िएको खर्थ रू.2 खबथ 98 अबथ 
7० करोडको तलुनामा 9.9 प्रर्तशतले बटढ हो। कुल खर्थ मध्ये र्ाल ुखर्थ रू.2 खबथ 80 अबथ 
74 करोड, पूुँजीगत खर्थ रू.35 अबथ 9४ करोड र टवत्तीय व्यवस्र्ा तफथ  रू.11 अबथ 77 करोड 
रहेको छ। समीक्षा अवर्धमा र्ाल ुखर्थ 13.7 प्रर्तशतले बढेको छ िने पूुँजीगत र टवत्तीय व्यवस्र्ा 
तफथ को खर्थ क्रमशः 4.4 प्रर्तशत र 17.1 प्रर्तशतले घिेको छ। कोर्िड-१९ संक्रमणको 
जोङ्खमका कारण टवकास र्नमाथणका कायथहरू सञ्चालनमा कठठनाई िएको कारण पूुँजीगत खर्थमा 
अपेङ्क्षत सधुार हनु सकेको छैन। 

तार्लका (क): पर्छल्लो ५ वर्थको मङ्ससर मटहनासम्मको खर्थको ङ्स्र्र्त (रू. करोडमा) 

टववरण २०७३/७४ २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 

र्ाल ु 16976.3 29145.8 24868.0 24692.8 28074.3 

पूुँजीगत 2288.1 3192.4 4050.5 3761.0 3594.2 

टवत्तीय  व्यवस्र्ा 1443.6 1541.2 2037.4 1416.9 1177.4 

कुल खर्थ 20707.9 33879.4 30955.8 29870.7 32845.9 

स्रोतः अर्थ मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय। 

२. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको मङ्ससर मटहनासम्म कुल टवर्नयोङ्जत बजेिको 22.27 प्रर्तशत खर्थ िएको 
छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा कुल खर्थ 19.49 प्रर्तशत िएको र्र्यो। यस अवर्धमा 
र्ाल ुखर्थ तफथ  टवर्नयोङ्जत बजेिको 29.85 प्रर्तशत, पूुँजीगत खर्थ 10.18 प्रर्तशत र टवत्तीय 
व्यवस्र्ा तफथ  6.81 प्रर्तशत खर्थ िएको छ। गत आर्र्थक वर्थ र्ाल,ु पूुँजीगत र टवत्तीय व्यवस्र्ा 
तफथ  क्रमशः 25.80 प्रर्तशत, 9.22 प्रर्तशत र 8.44 प्रर्तशत रकम खर्थ िएको र्र्यो। 

तार्लका (ख): र्ाल ुआर्र्थक वर्थको मार्सक खर्थ ङ्स्र्र्त (रू. करोडमा) एवम ्खर्थ प्रगर्त (प्रर्तशतमा) 

मटहना र्ाल ुखर्थ खर्थ 
प्रगर्त 

पूुँजीगत 
खर्थ 

खर्थ 
प्रगर्त 

टवत्तीय 
व्यवस्र्ा 

खर्थ 
प्रगर्त 

कुल संघीय 
खर्थ 

खर्थ 
प्रगर्त 

श्रावण 172.83 0.18 13.33 0.04 11.75 0.07 197.91 0.13 

िदौ 6324.34 6.66 375.25 1.06 157.28 0.91 6856.87 4.65 

असोज 18261.89 19.24 1504.58 4.26 341.39 1.98 20107.86 13.64 

कार्तथक 23012.2 24.25 2944.52 8.34 950.31 5.51 26907.03 18.25 

मङ्ससर 28074.28 29.85 3594.17 10.18 1177.36 6.81 32845.81 22.27 

स्रोतः अर्थ मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय। 

राजस्व पररर्ालन 

३. आर्र्थक वर्थ २०७7/७8 को मङ्ससरसम्म संघीय सरकारको कुल राजस्व रू.3 खबथ १ अबथ 29 
करोड रहेको छ। यो राजस्व गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको राजस्वको तलुनामा २.४ प्रर्तशतले 
कम हो। कुल राजस्वमा कर राजस्व रू.2 खबथ 84 अबथ 59 करोड र गैरकर राजस्व रू.16 
अबथ 70 करोड रहेको छ। यस अवर्धमा कुल राजस्व र अन्य प्रार्ि सटहत कुल प्रार्ि रू.3 खबथ 
26 अबथ 82 करोड रहेको छ। 

 

 

 

 

 

 

 

नेपाल सरकार 

अर्थ मन्त्रालय 
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र्ािथ (क): पर्छल्लो ५ वर्थको मङ्ससर मटहनासम्मको राजस्व संकलनको प्रवङृ्त्त (रू.करोडमा) 

 
स्रोतः अर्थ मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय। 

तार्लका (ग): राजस्व लक्ष्य र असलुीको टववरण (रू.करोडमा) 

कर शीर्थक 

आ.व. 
२०७७/७८ 
वाटर्थक लक्ष्य 

मङ्ससरसम्मको राजस्व असलुी 
बटृद्धदर 

आ.व. २०७७/७८  

को मङ्ससरसम्मको 
लक्ष्य 

मङ्ससर सम्मको 
लक्ष्यको तलुनामा 
असूली प्रर्तशत २०७६/७७  २०७७/७८  

िन्सार महशलु 19355.47 6557.55 7179.94 9.49 7464.79 96.18 

मूल्य अर्िवटृद्ध कर 30216.87 10577.64 10015.24 -5.32 11410.92 87.77 

उत्पादन, र्बक्री, सेवा 11203.62 4365.37 4512.38 3.37 4290.49 105.17 

पैठारी 19013.25 6212.27 5502.86 -11.42 7120.43 77.28 

अन्तःशलु्क 15550.41 5311.57 5116.03 -3.68 6236.97 82.03 

आन्तररक उत्पादन 9892.29 3092.55 3101.65 0.29 3860.56 80.34 

पैठारी 5658.12 2219.02 2014.38 -9.22 2376.41 84.77 

आयकर 23803.87 5476.54 5411.15 -1.19 5136.96 105.34 

आयकर 21503.13 4460.62 4323.37 -3.08 4061.98 106.44 

ब्याज कर 2300.62 1015.92 1087.78 7.07 1074.99 101.19 

अन्य कर 2368.40 943.60 736.10 -21.99 793.02 92.82 

कर राजस्व जम्मा 91294.90 28866.89 28458.46 -1.41 31042.66 91.68 

गरै कर  9880.94 2015.36 1670.38 -17.12 2969.22 56.26 

कूल राजस्व जम्मा 101175.84 30882.25 30128.84 -2.44 34011.88 88.58 

अन्य प्रार्ि 0.00 1325.93 2553.53 92.58 0.00 0.00 

जम्मा राजस्व र अन्य प्रार्ि 101175.84 32208.18 32682.36 1.47 34011.88 96.09 

 #अन्य कर शीर्थकमा पूवाथधार सेवाको उपयोग, सडक ममथत तर्ा सधुार दस्तरु, सडक र्नमाथण तर्ा सम्िार शलु्क र ङ्शक्षा सेवा शलु्क मात्र 
संलग्न गररएको। अन्य प्रार्िमा गत वर्थको नगद मौज्दात र बेरूज ुवापत प्राि रकम समावेश गररएको छ।* अन्य प्रार्ि समेत। 

स्रोत: अर्थ मन्त्रालय। 

४. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको मङ्ससरसम्ममा गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा िन्सार महशलुमा 9.49 प्रर्तशतले वृटद्ध िएको छ िने अन्य 
टवर्िन्न शीर्थकमा संकलन िएको राजस्वमा कमी आएको छ। अन्य प्रार्ि तफथ  सङ्कर्लत राजस्वमा िने वृटद्ध िएको छ।  

५. र्ाल ुवर्थको मङ्ससरसम्मको शीर्थकगत लक्ष्यमा आयकर शीर्थकको राजस्व लक्ष्य िन्दा बढी संकलन िएको छ िने अन्य शीर्थकको राजस्व 
संकलनमा कमी आई समग्र राजस्व संकलन लक्ष्यको 8८.58 प्रर्तशत संकलन िएको छ। 
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६. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको मङ्ससर मटहनासम्मको राजस्व संरर्नाको गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धसम्मको राजस्व संरर्नासुँग तलुना गदाथ केही 
पररवतथनहरू िएको देङ्खएको छ। गत आर्र्थक वर्थको मङ्ससरसम्म कुल राजस्वमा िन्सार महशलुको अंश २१ प्रर्तशत र्र्यो िने र्ाल ुआर्र्थक 
वर्थमा यसको अंश बढेर 24 प्रर्तशत पगुेको छ। मूल्य अर्िवृटद्ध करको अंश 34 प्रर्तशतबाि घिेर 33 प्रर्तशत पगुेको छ िने आयकर र 
अन्तःशलु्कको अंश क्रमशः 18 प्रर्तशत र 17 प्रर्तशत रहेको देङ्खन्छ। यससम्वन्धी तलुनात्मक टववरण तलको वृत्तङ्र्त्र (Pie Chart) मा 
प्रस्ततु गररएको छ। 

र्ािथ (ख): मङ्ससरसम्मको राजस्व संकलनको संरर्ना 

  

करको दायरा टवस्तार 

७. 2077 मङ्ससरसम्म स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाताको कुल संख्या 36 लाख 41 हजार ३ सय 59 पगुेको छ। यस अवर्धमा दताथ िएका 
कुल करदातामध्ये व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाता १४ लाख 59 हजार 2 (40.1 प्रर्तशत), व्यङ्िगत स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने 
करदाता 2१ लाख ७5 हजार 6 सय 66 (५९.7 प्रर्तशत) र करकट्टी गने र्नकायले र्लएको स्र्ायी लेखा नम्बर 6 हजार ६ सय 91 (0.2 
प्रर्तशत) पगुेको छ। यसैगरी मूल्य अर्िवृटद्ध करमा दताथ िएका करदाताको ससख्या २ लाख 70 हजार 5 सय 2 र अन्त:शलु्कमा दताथ हनेु 
करदाताको ससख्या १ लाख ४ हजार ७ सय 84 पगुेको छ।  

८. कोर्िड-१९ को कारण व्यवसाय र आर्र्थक गर्तटवधहरू सहज हनु नसक्दा करको दायरा टवस्तारमा समेत प्रिाव परेको छ। र्ाल ुआर्र्थक 
वर्थको मङ्ससर मसान्तसम्म गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाताको संसख्या 65.6 प्रर्तशतले घिेको 
छ। त्यस्तै मूल्य अर्िवृटद्ध करमा दताथ हनेु करदाताको ससख्या 50.4 र अन्तशलु्कमा दताथ हनेु करदाताको ससख्या 35.4 प्रर्तशतले घिेको 
छ।  

तार्लका (घ): व्यङ्िगत तर्ा व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर र्लएका  करदाताको टववरण 

दताथको प्रकार 
२०७७ 

असारसम्म 

२०७६/७७ को 
मङ्ससरसम्ममा र्प 

२०७७/७८ को 
मङ्ससरसम्ममा र्प 

वाटर्थक प्रर्तशत 
पररवतथन 

हालसम्मको 
जम्मा 

व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर  (BPAN) 1358934 133317 100068 -24.9 1459002 

व्यङ्िगत स्र्ायी लेखा नम्बर (PPAN) 1973452 747244 202214 -72.9 2175666 

करकट्टी गने र्नकायले र्लएको स्र्ायी 
लेखा नम्बर (WPAN) 

5106 2141 1585 -26.0 6691 

जम्मा स्र्ायी लेखा नम्बर 3337492 882702 303867 -65.6 3641359 

मू.अ.कर 255963 29292 14539 -50.4 270502 

अन्तः शलु्क 94292 16234 10492 -35.4 104784 

स्रोत: आन्तररक राजस्व टविाग । 

#स्र्ायी लेखा नम्बरको दताथ खारेजीबाि कायम िएको ससख्या मात्र समावेश गररएको। 
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24%

मूल्य 
अर्िवटृद्ध कर

33%
अन्तःशलु्क
17%

आयकर
18%

अन्य कर
2%

गैर कर
6%

आ.व. २०७७/७८ 
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बाुँडफाुँि पर्छको संघीय राजस्व 
९. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको मङ्ससरसम्म संघीय सरकारको राजस्व (बाुँडफाुँि अङ्घको रोयल्िी सटहत) गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 

२.२ प्रर्तशतले संकुर्न िई रू.२ खबथ 61 अबथ 94 करोड रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो राजस्व रू.२ खबथ 67 अबथ 
81 करोड रहेको र्र्यो। 

१०. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको मङ्ससरसम्म संघीय सरकारले प्राि गने कर राजस्व ०.९८ प्रर्तशतले संकुर्न िई रू.२ खबथ ४५ अबथ २३ करोड रहेको 
छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो राजस्व रू.२ खबथ ४७ अबथ ६६ करोड रहेको र्र्यो। यस अवर्धमा प्रदेश र स्र्ानीय तहमा 
बाुँडफाुँि िएर जाने कर राजस्व गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा ४.० प्रर्तशतले संकुर्न िई रू.३९ अबथ ३५ करोड रहेको छ। 
गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो राजस्व रू.४१ अबथ १ करोड रहेको र्र्यो।

अन्तराथटिय टवकास सहायता प्रर्तवद्धता र टवदेशी लगानी 
११. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को मङ्ससर मटहनासम्म वैदेङ्शक सहायता 

प्रर्तवद्धता गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको रू.72 अबथ 29 
करोडको तलुनामा 30.9 प्रर्तशतले वृटद्ध िई रू.94 अबथ 66 
करोड पगुकेो छ। उि प्रर्तवद्धतामध्ये अनदुान सहायता रू.16 
अबथ 94 करोड र ऋण सहायता रू.७७ अबथ ७२ करोड रहेको 
छ।  

१२. कुल वैदेङ्शक सहायता प्रर्तवद्धतामध्ये सडक तर्ा सशुासन के्षत्रमा 
57 प्रर्तशत, उजाथ के्षत्रमा 29 प्रर्तशत, ङ्शक्षा र स्वास््य तर्ा 
कोर्िड के्षत्रमा 5/5 प्रर्तशत, कृटर्, वन र वातावरण के्षत्रमा 3 
प्रर्तशत र पनुर्नथमाथण के्षत्रमा १ प्रर्तशत रहेको छ। 

१३. वैदेङ्शक सहायता प्रर्तवद्धतामा अनदुान र ऋणको अंश क्रमशः 
17.9 प्रर्तशत र 82.1 प्रर्तशत रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको 
सोही अवर्धमा यस्तो टहस्सा क्रमशः 20.8 प्रर्तशत र 79.2 
प्रर्तशत रहेको र्र्यो।  

र्ािथ (ग): आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को मङ्ससरसम्मको वैदेङ्शक 
सहायता प्रर्तवद्धताको संरर्ना 

 
स्रोतः अर्थ मन्त्रालय। 

१४. २०७७ मङ्ससरसम्म कुल २७ अबथ २४ करोड बराबरको वैदेङ्शक 
सहायता प्रार्ि िएको छ। जसमा ६ अबथ ३२ करोड ३५ लाख 
वैदेङ्शक अनदुान र रू.२० अबथ 91 करोड ८६ लाख वैदेङ्शक 
ऋण रहेको छ।  

१५. यस अवर्धमा संघीय सरकारको कुल र्तनथ बाुँकी ऋण रू.14 खबथ 
91 करोड ५६ लाख रहेको छ। जसमा आन्तररक ऋण रू.६ 
खबथ 70 अबथ ७४ करोड र वैदेङ्शक ऋण रू.8 खबथ २० अबथ 
८२ करोड रहेको छ। २०७७ मङ्ससरसम्म आन्तररक ऋण तफथ  

रू.12 अबथ २३ करोड ब्याज ििुानी िएको छ िने बाह्य ऋण 
तफथ  सावाुँ रू.29 अबथ ५६ करोड र ब्याज रू.2 अबथ ६२ करोड 
गरी रू.32 अबथ ५६ करोड रकम ििुानी िएको छ। 

१६. आर्र्थक वर्थ २०७7/७8 को मङ्ससर मटहनासम्म टवदेशी लगानीमा 
दताथ िएका उद्योगको संख्यामा गत आर्र्थक वर्थको तलुनामा २५.0 
प्रर्तशतले कमी आई १०८ रहेको छ। सो उद्योगमा कुल प्रस्ताटवत 
लगानी गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 22.9 
प्रर्तशतले कमी आई रू.२१ अबथ 11 करोड रहेको छ। गत 
आर्र्थक वर्थको मङ्ससर मसान्तमा टवदेशी लगानीका कुल 114 
उद्योग दताथ िई कुल प्रस्ताटवत टवदेशी लगानी रू.२७ अबथ 38 
करोड रहेको र्र्यो। 

तार्लका (ङ):  मङ्ससरसम्मको स्वीकृत टवदेशी लगानी र उद्योग दताथ 
संख्या 

आर्र्थक वर्थ 
प्रस्ताटवत 

टवदेशी लगानी 
(रू..करोडमा) 

प्रर्तशत 
पररवतथन 

उद्योग दताथ 
संख्या 

प्रर्तशत 
पररवतथन 

2073/74 399.8   170   

2074/75 1314.0 228.7 144 -15.3 

2075/76 961.2 -26.8 174 20.8 

2076/77 2738.2 184.9 144 -17.2 

2077/78 2111.5 -22.9 108 -25.0 

स्रोतः उद्योग टविाग। 
 

टवत्तीय क्षते्र  
१७. कुल गाहथस््य उत्पादनको अनपुातमा कुल र्नके्षप र कुल कजाथ 

लगानीको अनपुात बढ्दै गएको छ। टवपन्न के्षत्र तफथ  प्रवाटहत कजाथ 
अनपुात बढ्दै गएको छ। २०७६ कार्तथकसम्म 741 स्र्ानीय 
तहमा वाङ्णज्य बैंकको शाखा संख्या पगुेकोमा 2077 कार्तथकसम्म 
यस्तो संख्या 748 पगुेको छ। त्यस्तै २०७६ कार्तथकसम्ममा बैंक 
तर्ा टवत्तीय संस्र्ाको ससख्या 167 रहेकोमा 2077 मङ्ससर 
मसान्तमा यस्तो संख्या 146 कायम िएको छ। २०७६ कार्तथक 
मसान्तसम्म बैंक तर्ा टवत्तीय संस्र्ाको शाखा ससख्या 9223 
रहेकोमा 2077 कार्तथक मसान्तमा यस्तो ससख्या 9937 पगुेको 
छ। 
 

तार्लका (र्): कार्तथकसम्मको टवत्तीय पररसूर्कहरू 

टववरण/ आ.व. 2075 2076 2077 

कुल गाहथस््य उत्पादनको अनपुातमा 
कुल र्नके्षप 98.18 99.44 109.3 

कुल कजाथ 87.29 88.2  91.5  

सडक तर्ा 
सशुासन
57%िकूम्प 

पर्छको 
पनुर्नथमाथण

1%

उजाथ
29%

कृटर्, वन र
वातावरण
3%

ङ्शक्षा
5%

स्वास््य
तर्ा कोर्िड 

5%
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टववरण/ आ.व. 2075 2076 2077 

कुल कजाथ लगानीको अनपुातमा 
र्नष्कृय कजाथ 1.69 1.74 1.73 

टवपन्न के्षत्र कजाथ 6.63 6.72 6.78 

टवत्तीय पहरु्का पररसूर्कहरू 

बैङ्क तर्ा टवत्तीय संस्र्ा 
(संख्यामा) 

154 167 146 

बैङ्क तर्ा टवत्तीय 
संस्र्ाका शाखा सञ्जाल 
(संख्यामा) 

7218 9,223 9,937 

कुल र्नके्षप खाता (संख्या 
लाखमा) 

243.51 292.70 335.32 

कुल कजाथ खाता (संख्या 
लाखमा) 

13.33 14.56 15.57 

एटिएम (संख्यामा) 2919 3,520 4,191 

िाररत औसत ब्याजदर 

र्नके्षप 6.61 6.81 5.31 

कजाथ 12.25 12.02 9.52 

स्रोतः नेपाल राि बैंक। 

बीमा क्षते्र 

१८. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको मङ्ससर मटहनासम्म बीमा टप्रर्मयम संकलनमा 
अङ्घल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 38.84 
प्रर्तशतले वृटद्ध िई रू.६१ अबथ ६० करोड संकलन िएको छ। 
अङ्घल्लो आर्र्थक वर्थमा यस्तो रकम रू.४४ अबथ ३६ करोड ९१ 
लाख रहेको र्र्यो। 

१९. जीवन बीमा र र्नङ्जथवन बीमा तफथ को टहस्सा क्रमशः 86.6 प्रर्तशत 
र 13.4 प्रर्तशत रहेको छ। 

२०. कोरोना बीमा मापदण्ड, 2077 बमोङ्जम 2077 मङ्ससरसम्म 
कुल 18,502 कोरोना ससक्रर्मतलाई रू.1 अबथ ८० करोड २८ 
लाख ५० हजार रकम ििुानी ठदइएको छ। 

पूुँजी बजार   

२१. 207६ मङ्ससरमसान्तमा 1154.12 टवन्दमुा रहेको नेप्से 
सूर्काङ्क 2077 मङ्ससरमा 78.6 प्रर्तशतले बढेर 2077 मंर्सर 
मसान्तमा 2061.42 टवन्द ुकायम िएको छ।  

र्ािथ (घ): पर्छल्लो ५ वर्थको मङ्ससर मसान्तको नेप्से सूर्काकं 

 

     स्रोतः नेपाल स्िक एक्सरे्न्ज र्लर्मिेड। 

२२. यस अवर्धमा वाटर्थक टवन्दगुत आधारमा बजार पूुँजीकरण 88.5 
प्रर्तशतले वृटद्ध िई रू.27 खबथ 63 अबथ 65 करोड पगुेको छ। 
गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो रकम रू.14 खबथ 66 
अबथ 4 करोड रहेको र्र्यो। 

२३. 2077 मङ्ससर मटहनामा नेप्से सूर्कांकमा उल्लेखनीय सधुार 
आएको छ। मङ्ससर 3 गते नेप्से सूर्कांक 1741.82 टवन्दमुा 

रहेकोमा मङ्ससर 17 गते मटहनाकै सबैिन्दा उच्र् 2071.03 
टवन्दमुा पगुी मटहनाको अङ्न्तम ठदन 2061.42 टवन्दमुा रहेको 
छ।  

र्ािथ (ङ): 2077 मङ्ससर मटहनाको नेप्से सूर्काकंको प्रवङृ्त्त

 
स्रोतः नेपाल स्िक एक्सरे्न्ज र्लर्मिेड। 

समग्र मूल्य ङ्स्र्र्त  
२४. 2077 कार्तथकमा वाटर्थक टवन्दगुत आधारमा उपिोिा मदु्रास्फीर्त 

4.05 प्रर्तशत रहेको छ। अङ्घल्लो वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो 
मदु्रास्फीर्त 5.76 प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 2077 कार्तथकमा खाद्य 
तर्ा पेय पदार्थ समूहको मदु्रास्फीर्त 5.73 प्रर्तशत र गैर खाद्य 
तर्ा सेवा समूहको वाटर्थक औसत मदु्रास्फीर्त 2.75 प्रर्तशत रहेको 
छ। 2076 कार्तथकको तलुनामा तरकारी उपसमूहको मूल्यवृटद्ध 
20.88 प्रर्तशत र दाल तर्ा गेडागडुी उपसमूहको मूल्य वृटद्ध 
13.70 प्रर्तशत रहेको छ। 
 

र्ािथ (र्): वाटर्थक टवन्दगुत आधारमा पर्छल्लो ५ आर्र्थक वर्थको 
कार्तथक मटहनाको उपिोिा मदु्रास्फीर्तको प्रवङृ्त्त 

 
  स्रोतः नेपाल राि बैंक। 

बाह्य क्षते्र 

वस्त ुर्नकासी  
२५. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को मङ्ससर मटहनासम्म कुल वस्त ु

र्नकासी गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 5.1 
प्रर्तशतले वृटद्ध िई रू.50 अबथ 5 करोड पगुेको छ। गत आर्र्थक 
वर्थको सोही अवर्धमा कुल वस्त ुर्नकासी रू.47 अबथ 61 करोड 
रहेको र्र्यो। 

२६. समीक्षा अवर्धमा िारत तफथ को वस्त ुर्नकासी 8.6 प्रर्तशतले वृटद्ध 
िएको छ िने र्ीन तफथ को र्नकासी 55.2 प्रर्तशतले घिेको छ।  
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उपिोिा मदु्राङ्स्फर्त खाद्य तर्ा पेय पदार्थ
गैरखाद्य तर्ा सेवा के्षत्र
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२७. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको मङ्ससरसम्मको कुल र्नकासीमध्ये िारत, र्ीन, 
र अन्य देशहरूतफथ  िएको र्नकासीको अंश क्रमशः 70.7 प्रर्तशत, 
0.7 प्रर्तशत र 28.6 प्रर्तशत रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको 
सोही अवर्धमा यस्तो र्नकासी क्रमशः 68.4 प्रर्तशत, 1.8 प्रर्तशत 
र 29.8 प्रर्तशत रहेको र्र्यो।  

२८. यस अवर्धमा प्रशोर्धत ििमासको तेल, ङ्र्या, अलैँर्ी, जमोठ कपडा, 
जिुका बरु्नएका कपडा लगायतका वस्तकुो र्नकासी बढेको छ। 
 

तार्लका (छ): मङ्ससर मटहनासम्म र्नकासी िएका प्रमखु 
१० वस्तहुरू  (रू.करोडमा) 

वस्त ु २०७६/७७ २०७७/७८ 
प्रर्तशत 
पररवतथन 

ििमासको तेल प्रशोर्धत 308.8 1350.6 337.3 

सेन्रे्टिक यानथ 360.1 313.1 -13.0 

उनी गलैंर्ा कापेि 322.३ 310.6 -3.6 

अलैर्ी 186.४ 307.4 64.9 

ङ्र्या 145.0 25६.० 76.5 

तयारी कपडा 264.७ 253.३ -4.3 

जमोठ कपडा 119.6 193.५ 61.7 

जिुका बरु्नएका कपडा 129.1 156.८ 21.4 

फलफुलको जसु 156.85 151.१ -3.7 

अन्य कपडा (उनी, सतुी, 
िेरीकिन बाहेकका) 14१.० 129.४ -8.2 

अन्य   2627.८ 1583.9 -39.7 

कुल र्नकासी 4761.६ 5005.6 5.1 

 स्रोत: िन्सार टविाग। 

वस्त ुपैठारी 
२९. र्ाल ुआर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को मङ्ससर मटहनासम्म कुल वस्त ु

पैठारी गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको रू.5 खबथ 81 अबथ 25 
करोडको तलुनामा 9.6 प्रर्तशतले कमी आई रू.5 खबथ 25 अबथ 
49 करोड रहेको छ। 
 

तार्लका (ज):  मङ्ससर मटहनासम्म पैठारी िएका प्रमखु १० 

वस्तहुरू (रू.करोडमा) 

वस्त ु २०७६/७७ २०७७/७८ 
प्रर्तशत 
पररवतथन 

र्डजेल ३८५० २३४४ -३९.१ 

एम.एस.टवलेि १७०१ २०४९ २०.४ 

मोवाइल िेर्लफोन १०३६ १७६४ ७०.३ 

ििमासको तेल कच्र्ा ६६२ १४६८ १२१.८ 

तयारी कपडा १६७९ १२९४ -२२.९ 

र्ामल ८०९ ११९३ ४७.४ 

एल टप ग्यास १२०३ ११०० -८.६ 

पेट्रोल १५५७ १०१९ -३४.६ 

एर्.आर.र्सि १२१२ ९४० -२२.४ 

पोलीर्र्न दाना ९२४ ८९८ -२.८ 

अन्य ४३४९२ ३८४८१ -११.५ 

कुल पैठारी 58125.66 52549.56 -९.६ 

   स्रोत: िन्सार टविाग। 

३०. यस अवर्धमा िारत र र्ीनबाि िएको पैठारी क्रमशः 1.1 प्रर्तशत 
र 24.4 प्रर्तशतले घिेको छ। 

३१. यस अवर्धको कुल पैठारीमध्ये िारत, र्ीन र अन्य देशहरूतफथ  
िएको पैठारीको अंश क्रमशः 65.8 प्रर्तशत, 14.7 प्रर्तशत र 
19.5 प्रर्तशत रहेको छ। अङ्घल्लो आर्र्थक वर्थमा यस्तो अनपुात 
क्रमश: 60.2 प्रर्तशत, 17.6 प्रर्तशत र 22.2  प्रर्तशत रहेको 
र्र्यो।  

३२. र्ाल ुआर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को मङ्ससर मटहनासम्म ििमासको 
कच्र्ा तेल, मोवाइल िेर्लफोन, र्ामल लगायतका वस्तकुो पैठारी 
बढेको छ।  

व्यापार सन्तलुन 
३३. र्नयाथतमा िएको वृटद्ध र आयातमा िएको कमीका कारण वस्त ु

व्यापार घािा सधुारोन्मखु छ। यद्यटप कुल व्यापारमा र्नकासीको 
अंश उल्लेख्य रूपमा बढ्न सकेको छैन। 

 

र्ािथ (छ): पर्छल्लो ५ आर्र्थक वर्थको मङ्ससरसम्मको वस्त ु
व्यापार घािाको ङ्स्र्र्त  (रू.अबथमा)           

 
स्रोतः िन्सार टविाग। 

३४. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को मङ्ससर मटहनासम्मको कुल वस्त ु
व्यापार घािा गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 1०.9 
प्रर्तशतले घिेर रू.4 खबथ 75 अबथ 44 करोडमा झरेको छ। गत 
आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो वस्त ुव्यापार घािा रू.5 खबथ 
33 अबथ 64 करोड र्र्यो।  

 

तार्लका (झ): मङ्ससर मटहनासम्मको कुल वस्त ुव्यापारमा र्नकासी 
र पैठारीको अंश (प्रर्तशतमा) 

आर्र्थक 
वर्थ 

2073/74 2074/75 2075/76 2076/77 2077/78 

पैठारी 92.59 93.06 94.18 92.43 91.30 

र्नकासी 7.41 6.94 5.82 7.57 8.70 

कुल 
व्यापार 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 स्रोतः िन्सार टविाग। 
३५. यस अवर्धको कुल वस्त ुव्यापारमा र्नयाथत र आयातको अंश क्रमशः 

८.7 प्रर्तशत र 91.3 प्रर्तशत रहेको छ। अङ्घल्लो आर्र्थक 
वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो अंश क्रमश 7.6 प्रर्तशत र 92.4 
प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

सेवा व्यापार 
३६. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को कार्तथकसम्म कुल सेवा आय गत 

आर्र्थक वर्थको रू.58 अबथ 93 करोडको तलुनामा 55.7 
प्रर्तशतले संकुर्न िई रू.26 अबथ 11 करोड रहेको छ। सारै् 
यस अवर्धमा सेवा खर्थमा 32.0 प्रर्तशतले संकुर्न िई रू.41 
अबथ 75 करोड रहेको छ।  
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३७. आर्र्थक वर्थ 2077/078 कार्तथकसम्म खदु सेवा आय रू.15 
अबथ 64 करोडले घािामा रहेको छ। अङ्घल्लो वर्थको सोही 
अवर्धमा यस्तो आय रू.2 अबथ 49 करोडले घािामा रहेको र्र्यो।  

टवप्ररे्ण आप्रवाह  
३८. आर्र्थक वर्थ २०७7/७8 को काङ्त्तथकसम्म टवप्ररे्ण आप्रवाह गत 

आर्र्थक वर्थको रू.3 खबथ 3 अबथ 66 करोडको तलुनामा 11.2 
प्रर्तशतले वृटद्ध िई रू.3 खबथ 37 अबथ 72 करोड पगुेको छ। 
अङ्घल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा टवप्ररे्ण आप्रवाह 2.8 
प्रर्तशतले घिेको र्र्यो। 

र्ाल ुखाता एवम ्शोधनान्तर ङ्स्र्र्त 
३९. आर्र्थक वर्थ २०७7/७८ को कार्तथक मटहनासम्म शोधनान्तर 

ङ्स्र्र्त रू.१ खबथ 10 अबथ 65 करोडले बर्तमा रहेको छ। 
अङ्घल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा शोधनान्तर ङ्स्र्र्त रू.27 
अबथ 29 करोडले बर्तमा रहेको र्र्यो। त्यसैगरी यस अवर्धमा 
र्ाल ुखाता रू.20 अबथ 46 करोडले बर्तमा रहेको छ। अङ्घल्लो 
आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा र्ाल ुखाता रू.34 अबथ 12 करोडले 
घािामा रहेको र्र्यो। 

टवदेशी  टवर्नमय सङ्ञ्चर्त 
४०. 20७६ कार्तथक मसान्तमा रू.11 खबथ 3 अबथ 12 करोड रहेको 

टवदेशी टवर्नमय सङ्ञ्चर्त 2077 कार्तथक मसान्तमा 36.53 
प्रर्तशतले बढेर रू.15 खबथ 6 अबथ 6 करोड पगुेको छ। 

४१. आर्र्थक वर्थ २०७7/७8 को कार्तथकसम्मको आयातलाई आधार 
र्लदाुँ हालको टवदेशी टवर्नमय सङ्ञ्चर्तले कररब 15.4 मटहनाको 
वस्त ुआयात र कररब 14.0 मटहनाको वस्त ुतर्ा सेवाको आयात 
धान्न पयाथि रहेको छ। 

टवर्नमय दर 
४२. २०७७ असार मसान्तको तलुनामा २०७७ कार्तथक मसान्तमा 

अमेररकी डलरसुँग नेपाली रूपैयाुँ 1.1 प्रर्तशतले अर्धमूल्यन िई 
अमेररकी डलर एकको खररद टवर्नमय दर रू.119.07 पगुेको 
छ। २०७7 असार मसान्तमा यस्तो टवर्नमय दर रू.120.37 
रहेको र्र्यो। 

अन्य आर्र्थक गर्तटवर्ध 
कम्पनी  दताथ   
४३. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को मङ्ससर मटहनासम्म दताथ िएका 

कम्पनीको संख्या 8.7 प्रर्तशतले वृटद्ध िई 11976 पगुेको छ। 

कम्पनीको संख्यामा िएको वृटद्धले कोर्िड-19 को महामारीको 
बाबजदु आर्र्थक टक्रयाकलाप सधुारोन्मखु रहेको देङ्खन्छ।  

   र्ािथ (ज): मङ्ससर मसान्तसम्मको कम्पनी दताथको प्रवङृ्त्त 

स्रोतः कम्पनी रङ्जिारको कायाथलय। 

 नेपाल लेखापरीक्षण सेवा (गठन, शे्रणी टविाजन र र्नयङु्ि) 
र्नयमहरू, 2077 नेपाल सरकार मङ्न्त्रपररर्दबाि र्मर्त 
2077/08/23 को र्नणथयले स्वीकृत िएको छ।  

 आयोजनाको बहवुर्ीय ठेक्का सम्बन्धी (पटहलो संशोधन) मापदण्ड, 

२०७७, सहलगानी सम्बन्धी कायथटवर्ध, 2077 सम्बन्धी सूर्ना, 
सावथजर्नक खर्थमा र्मतव्यटयता कायम गने सम्बन्धी मापदण्ड, 

2077 सम्बन्धी सूर्ना, व्यावसाटयक र्नरन्तरता कजाथ प्रवाह 
कायथटवर्ध, 2077 सम्बन्धी सूर्ना र नवप्रवतथन सरुूवाती पूुँजी 
कजाथ प्रवाह कायथटवर्ध, 2077 सम्बन्धी सूर्ना राजपत्रमा 
प्रकाशन गररएको छ। 

 र्धतोपत्र दताथ तर्ा र्नष्काशन (र्ौर्ो संशोधन) र्नयमावली, 
2077 मार्र् स्वीकृर्त प्रदान गररएको छ। 

 शीतघर तर्ा खाद्यान्न िण्डारण घर र्नमाथणका लार्ग कजाथको 
ब्याज अनदुान रू.5 करोड 45 लाख 83 हजार 5 सय 16 
र पैसा 48 नेपाल राि बैकलाई सोधिनाथ उपलब्ध गराइएको 
छ। 

 यस मन्त्रालयमा राय तर्ा परामशथको लार्ग लेखी आएका टवर्िन्न 
नीर्तगत तर्ा कानूनी टवर्यहरूमा छलफल गरी राय/सझुाव 
उपलब्ध गराइएको छ। 

 कपडा उद्योगहरूले उद्योग संर्ालनार्थ खपत हनेु टवद्यतु्त महसलुमा 
50 प्रर्तशत अनदुान ठदने सम्बन्धी नेपाल सरकार 
मङ्न्त्रपररर्द् को र्मर्त 2075/08/24 को र्नणथय 
कायाथन्वयनका गने व्यवस्र्ा र्मलाइएको छ। 

 तत्कार्लन नेपाल खाद्य संस्र्ानको स्वार्मत्वमा का.म.न.पा. वडा 
नं.11 ङ्स्र्त  टक.नं.2597 को जग्गा मध्ये 13-15-2-0 
रोपनी जग्गा राटिय बीमा संस्र्ान र राटिय बीमा कम्पनीलाई 
र्बक्री गने प्रस्ताव मङ्न्त्रपररर्द् मा पेश गनथ उद्योग,वाङ्णज्य तर्ा 
आपूर्तथ मन्त्रालयलाई सहमर्त प्रदान गररएको छ। 

 नेपाल सरकार, मङ्न्त्रपररर्द्को र्मर्त 2077/08/07 को 
र्नणथयानसुार स्वीकृत नवप्रवथतन सरुूवाती पूुँजी कजाथ प्रवाह 
कायथटवर्ध, 2077 राटिय योजना आयोग र उद्योग, वाङ्णज्य 
तर्ा आपूर्तथ मन्त्रालयबाि कायाथन्वयन गने व्यवस्र्ा र्मलाइएको 
छ। 

 आर्र्थक वर्थ 2077/78 को प्रर्म र्ौमार्सक प्रगर्त समीक्षा 
एवं मन्त्रालयस्तरीय टवकास समस्या समाधान सर्मर्त (MDAC) 
आयोजना गररएको राटिय योजना आयोगद्वारा संर्ार्लत राटिय 

टवकास समस्या समाधान उपसर्मर्तको बैठकमा यस मन्त्रालयका 
तफथ वाि सहिार्गता जनाइएको छ। 
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 राजस्व सङ्र्व रामशरण पडुासैनीको नेततृ्वमा अर्थ मन्त्रालय 
राजस्व व्यवस्र्ापन महाशाखाका सहसङ्र्व रामेश्वर दंगाल, िन्सार 
टविागका महार्नदेशक समुन दाहाल सटहतको िोलीबाि वीरगञ्ज 
िन्सार कायाथलय, सकु्खा बन्दरगाह िन्सार कायाथलय, आन्तररक 
राजस्व कायाथलय बीरगंज र आन्तररक राजस्व कायाथलय 
र्समराको र्मर्त २०७७ मङ्ससर २५ र २६ गते अनगुमन तर्ा 
र्नरीक्षण सम्पन्न िएको छ। 

 िन्सार जाुँर्पास प्रटक्रयालाई सहज एवम ् सरलीकरण गनथ र 
समन्वयात्मक रूपमा िन्सार व्यवस्र्ापन गने उद्देश्यले िन्सार 
टविागका महार्नदेशकको अध्यक्षतामा टवर्िन्न टविाग र 
र्नकायको सहिार्गतामा २०७७ मङ्ससर २८ गते समन्वयात्मक 
बैठक सम्पन्न ियो। 

 माननीय अर्थमन्त्री श्री टवष्णपु्रसाद पौडेल र नेपालका लार्ग रूसी 
महासंघका महामटहम राजदूत Aleksei A. Navikov बीर् र्मर्त 
२०७७ मङ्ससर ४ गते अर्थ मन्त्रालयमा ङ्शष्टार्ार िेि सम्पन्न 
ियो। उि िेिमा माननीय अर्थमन्त्रीले नेपाल र रूस बीर्को 
सम्बन्ध धेरै परुानो िएको स्मरण गदै रूस सरकारले नेपालको 
टवकासमा गदै आएको सहयोगको लार्ग धन्यवाद ठदनिुयो। 
माननीय अर्थमन्त्री र महामटहम राजदूत बीर् ठद्वपक्षीय सम्वन्ध, 

पयथिन प्रवद्धथन, लगानी तर्ा कोर्िड–१९ महामारीको र्नयन्त्रण 
लगायतका टवर्यमा छलफल ियो। महामटहम राजदूतले 
माननीय अर्थमन्त्रीलाई अर्थमन्त्री हनु ु िएकोमा बधाई ठदनहुुुँदै 
सफल कायथकालको शिुकामना ठदनिुयो। उहाुँले कोर्िड–१९ 
र्नयन्त्रणका लार्ग संयिु प्रयास गने समेत बताउन ुियो। 

 २०७७ मङ्ससर १४ गते माननीय अर्थमन्त्री टवष्णपु्रसाद पौडेलले 
नेपाल उद्योग पररसंघका पदार्धकारीहरूसुँग अर्थ मन्त्रालयमा िेि 
गरी सरकार र्नजी के्षत्रलाई सार् र्लएर अङ्घ बढ्ने बताउन ु
ियो।  सो अवसरमा उद्योग पररसंघका पदार्धकारीहरूले 
अर्थतन्त्र सधुार सम्बन्धी सझुावहरू ठदन ुिएको र्र्यो।  

 २०७७ मङ्ससर १6 गते नेपाल आर्र्थक पत्रकार समाज (सेजन) 
को का अवसरमा आयोङ्जतबऔ ं वाटर्थकोत्स२२ कायथक्रमलाई 
सम्बोधन गनुथहुुँदै माननीय अर्थमन्त्री टवष्णपु्रसाद पौडेलले 
अटहलेको अवस्र्ामा अर्थतन्त्रलाई उकास्न सबै के्षत्रसुँग सहकायथ 
गने र सरकारले  अग्रपंङ्िमा रहेर काम गने बताउन ुियो। 

 २०७७ मङ्ससर १७ गते नेपाल उद्योग वाङ्णज्य महासंघका 
पदार्धकारीहरूले ठदन ुिएको सझुावमा धारणा राख्नहुुुँदै माननीय 
अर्थमन्त्री टवष्णप्रसाद पौडेलले र्नजी के्षत्रप्रर्त सरकारको 
सकारात्मक धारणा रहेको र र्मलेर काम गनथ तत्पर रहेको 
बताउन ुियो।  

 २०७७ मङ्ससर १9 गते माननीय अर्थमन्त्री टवष्ण ु प्रसाद 
पौडेलको समपुङ्स्र्र्तमा अर्थमन्त्रालयमा आर्र्थक वर्थ 
2077/78 को प्रर्म र्ौमार्सक समीक्षा सम्पन्न िएको छ। 
सो अवसरमा राटिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष, नेपाल 
राि बैँकका गिनथर, अर्थ मन्त्रालयका सङ्र्व र महालेखा 
र्नयन्त्रक लगायत मन्त्रालयका महाशाखा प्रमखुहरू, टविागीय 

प्रमखुहरू, र्नयमनकारी र्नकाय एवं आयोजना प्रमखु तर्ा सम्बद्ध 
पदार्धकारीको उपङ्स्र्र्त रहेको र्र्यो। 

 २०७७ मङ्ससर १9 गते माननीय अर्थमन्त्री टवष्णपु्रसाद पौडेल 
र नेपालका लार्ग यरुोपीयन यरु्नयनका महामटहम राजदूत नोना 
डेप्रजेबीर् अर्थ मन्त्रालयमा ङ्शष्टार्ार िेि िएको छ। उि िेिमा 
नेपाल र यरुोपीयन यरु्नयनबीर् दईुपक्षीय सम्वन्ध र आपसी 
सहयोगबारे छलफल िएको र्र्यो। 

 २०७७ मङ्ससर 25 गते  माननीय अमथर्न्त्री टवष्णप्रसुाद पौडेल 
र नेपालका लार्ग कोररयाका महामटहम राजदूत पाकथ  योङर्सक 
बीर् अर्थ मन्त्रालयमा ङ्शष्टार्ार िेिघाि ियो। िेिवाताथमा 
दईुपक्षीय सम्बन्ध, सहकायथ र सहयोगबारे छलफल ियो। 

 २०७७ मङ्ससर 2६ गते  माननीय अर्थमन्त्री टवष्णपु्रसाद पौडेल 
र नेपालका लार्ग टफनल्याण्डका महामटहम राजदूत Mr. Pertti 

Anttinen बीर् ङ्शष्टार्ार िेिघाि ियो। उि िेिमा माननीय 
अर्थमन्त्रीले नेपाल र टफनल्याण्डबीर् सदैव सखुद र असल 
सम्बन्ध िएको उल्लेख गनुथ हुुँदै नेपालको टवकासमा टफनल्याण्ड 
सरकारले गदै आएको सहयोगको लार्ग धन्यवाद ठदनिुयो। 
माननीय अर्थमन्त्री र महामटहम राजदूतबीर् ठद्वपक्षीय सम्बन्ध, 
टवकास सहायता पररर्ालन, प्रवद्धथन, लगानी अर्िवृटद्ध तर्ा 
कोर्िड-१९ महामारीको र्नयन्त्रण लगायतका टवर्यमा छलफल 
ियो। 

  उि िेिमा महामटहम राजदूतले सन ् २०२१ देङ्ख २०२४  

सम्म टफनल्याण्डले नेपालको लार्ग गने टवकास सहायता 
रणनीर्तका बारेमा जानकारी गराउनिुयो। महामटहम राजदूतले 
नेपालसुँग सहकायथ गदै सहायता अर्िवटृद्ध गदै जाने समेत बताउन ु
ियो।  

 २०७७ मङ्ससर 2६ गते माननीय अर्थमन्त्री टवष्णपु्रसाद पौडेल 
र अन्तराथटिय मदु्रा कोर्का पदार्धकारी बीर् Extended Credit 

Facility (ECF) कायथक्रमको तयारी लगायत अर्थतन्त्र सम्वन्धी 
टवटवध टवर्यमा र्िर्डयो कन्फेरेन्स माफथ त छलफल ियो। 
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