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अर्थ बलेुटिन 

वर्थ २ अंक ४                                                          कार्तथक, २०७७ 

 

 

प्रकाशन तर्ा सम्पादन 
 

आर्र्थक नीर्त टवश्लरे्ण महाशाखा 
र्संहदरवार, काठमाडौं 

प्रमखु झलकहरू 
• चाल ुआर्र्थक वर्थको प्रर्म चौमार्सक अवर्िमा 
व्यापार सन्तलुन, चाल ु खाता तर्ा भकु्तानी 
सन्तलुन र टवदेशी टवर्नमय सञ्चिर्तमा 
क्रर्मकरूपले सिुार भई बाह्य के्षत्र र्प सदुृढ 
हदुैं गएको छ। 

• कोर्भड-19 को जोञ्चखमको कारण पैठारीमा 
संकुचन आउन े क्रम जारी रहेकोले आर्र्थक 
टक्रयाकलाप टवस्तारमा केही चनुौर्त देञ्चखएका 
छन।्र्नकासी वृटि भएको कारणबाि व्यापार 
घािामा 12.5 प्रर्तशतले सिुार भएको छ। 

• पटहलो चौमार्सक अवर्िको कुल व्यापारमा 
र्नकासी र पैठारीको अंश क्रमशः 9.08 
प्रर्तशत र 91.92 प्रर्तशत पगेुको छ। 

• कुल संघीय खचथ  गत आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्िको तलुनामा १९.१ प्रर्तशतले बढेको 
छ।लक्ष्यको कररव ९४ प्रर्तशत कर राजस्व 
संकलन भएको छ। आयकर राजस्व २.७ 
प्रर्तशतले बढेको छ।भन्सार र्बन्दमुा संकलन 
हनुे राजस्व २.२ प्रर्तशतले बढेको छ। 

• यस अवर्िमा आन्तररक राजस्व पररचालन पर्न 
सिुारोन्मखु रहेको छ। वैदेञ्चशक सहायता 
प्रर्तबितामा उल्लेख्यरूपमा वृटि भई रू. ९० 
अबथ ५५ करोड पगेुको छ।  

• टवत्तीय पहुुँचमा टवस्तार भएको छ। नेप्से 
सूचकाकंमा देञ्चखएको र्नरन्तर सिुारले 
पूुँजीबजार र्प सबलीकृत हनुकुा अर्तररक्त 
अर्थतन्त्रमा सकारात्मक अवस्र्ा र्सजथना भएको 
छ।  
 

मलुकुको वतथमान आर्र्थक पररदृष्य 

संघीय सरकारी खचथ 
१. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को कार्तथकसम्म संघीय सरकारको कुल खचथ गत आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्िको रु. २ खबथ २६ अबथ 1 करोडको तलुनामा 19.१ प्रर्तशतले वृटि भई रु. २ खबथ ६९ अबथ 
७ करोड पगुेको छ। कुल खचथ मध्ये चाल ुखचथ रु. २ खबथ ३० अबथ १२ करोड, पूुँजीगत खचथ २९ 
अबथ ४५ करोड र टवत्तीय व्यवस्र्ा तफथ  रु. ९ अबथ 5० करोड रहेको छ। कोर्भड-१९ को महामारीका 
कारण चाल ुआर्र्थक वर्थको शरुु मटहनाहरूमा टवकास र्नमाथणका कायथहरू पणूथरूपमा सिालन हनु 
नसक्दा पूुँजीगत खचथ अपेञ्चक्षतरूपमा वृटि हनु नसकेको भएतापर्न अर्थतन्त्र चलायमान हनु र्ालेकाले 
प्रर्म चौमार्सक अवर्िको पर्छल्लो अवर्िमा पूुँजीगत खचथ वृटि हनु र्ालेको छ। 

तार्लका (१): पर्छल्लो ५ वर्थको कार्तथकसम्मको संघीय खचथको ञ्चस्र्र्त (रू. करोडमा) 
वर्थ/मटहना चाल ुखचथ पूुँजीगत खचथ टवत्तीय व्यवस्र्ा कुल खचथ 
2073/07 14051.85 1484.72 440.04 15976.61 

2074/07 18452.83 2161.67 799.76 21414.26 

2075/07 20380.67 2985.21 1111.50 24477.38 

2076/07 19690.52 2483.55 427.35 22601.42 

2077/07 23012.20 2944.52 950.31 26907.03 

   स्रोत: अर्थ मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय। 

चािथ (१): टवगत ५ वर्थको पटहलो चौमार्सक अवर्िको खचथको प्रवञृ्चत्त  

 
     स्रोत: अर्थ मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय। 
२. चाल ुआर्र्थक वर्थको पटहलो मटहनामा संघीय सरकारको खचथ कुल बजेि टवर्नयोजनको ०.१३ प्रर्तशत 
भएकोमा पटहलो चौमार्सकसम्ममा यस्तो खचथ बढेर १८.२५ प्रर्तशत पगुेको छ। यस अवर्िमा 
टवर्नयोञ्चजत वाटर्थक बजेि मध्ये चाल ुखचथ २४.२५ प्रर्तशत, पूुँजीगत खचथ ८.३४ प्रर्तशत र टवत्तीय 
व्यवस्र्ातफथ  ५.५० प्रर्तशत खचथ भएको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो खचथ प्रगर्त 
क्रमश: २०.६ प्रर्तशत, ६.१ प्रर्तशत र २.५ प्रर्तशत रहेको र्र्यो। सर्मक्षा अवर्िको कुल खचथ 
मध्य ेचाल ुखचथ, पूुँजीगत खचथ र टवत्तीय व्यवस्र्ातफथ को अंश क्रमश: ८५.५ प्रर्तशत, ११.० प्रर्तशत 
र ३.५ प्रर्तशत रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो अंश क्रमश: ८७.१ प्रर्तशत, 
११.० प्रर्तशत र १.९ प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 
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तार्लका (२): चाल ुआर्र्थक वर्थको मार्सक खचथ ञ्चस्र्र्त (रू. करोडमा) एवम ्खचथ प्रगर्त (प्रर्तशतमा) 
मटहना चाल ुखचथ खचथ प्रगर्त  पूुँजीगत खचथ खचथ प्रगर्त  टवत्तीय व्यवस्र्ा खचथ प्रगर्त  कुल संघीय खचथ खचथ प्रगर्त  

श्रावण 172.83 0.18 13.33 0.04 11.75 0.07 197.91 0.13 

भदौ 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 23012.20 24.25 2944.52 8.34 950.31 5.51 26907.03 18.25 

       स्रोत: महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय। 

3. कोर्भड-१९ को संक्रमणको जोञ्चखमको प्रभावले आर्र्थक गर्तटवर्ि संकुञ्चचत हदुाुँ चाल ुआर्र्थक वर्थको पटहलो चौमार्सकसम्ममा राजस्व संकलन गत 
आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा ३.०९ प्रर्तशतले संकुचन भएतापर्न राजस्वसटहत नेपाल सरकारको कुल प्रार्ि १.७७ प्रर्तशतले बटृि भएको 
छ। यस अवर्िमा भन्सार महशलु, पैठारीमा संकलन हनेु मूल्य अर्भवृटि कर र आयकरमा सामान्य वृटि भएको छ भने अन्य कर शीर्थकअन्तगथत 
संकलन भएको राजस्वमा संकुचन आएको छ। गैरकर राजस्व उल्लेख्यरूपमा घिेको छ। कोर्भड-१९ महामारीको समयमा उपभोक्ताहरु अत्यावश्यक 
उपभोग बाहेक अन्य उपभोग कम गरेका तर लगानीकताथसमेत लगानी गनथ टहञ्चककचाएका कारणले कुल उपभोग तर्ा लगानीमा कमी आएको कारण 
सो को प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्व पररचालनमा परेको छ। 

तार्लका (३): राजस्व लक्ष्य र असलुीको टववरण  (रू. करोडमा) 

कर शीर्थक 

आर्र्थक वर्थ 
२०७७/७८ को 
वाटर्थक लक्ष्य 

कार्तथकसम्मको  राजस्व असलुी 
प्रर्तशत 
पररवतथन 

आर्र्थक वर्थ 
२०७७/७८  को  
कार्तथकसम्मको लक्ष्य 

कार्तथकसम्मको लक्ष्यको 
तलुनामा असलुी 

प्रर्तशत 
२०७६/७७ २०७७/७८ 

भन्सार महशलु 19355.47 5177.49 5501.31 6.25 5407.32 101.74 

मूल्य  अर्भबृटि कर 30216.87 8459.00 7863.63 -7.04 8637.08 91.05 

उत्पादन,  टवक्री,  सेवा 11203.62 4397.51 3648.27 -17.04 3597.84 101.40 

पैठारी 19013.25 4061.48 4215.36 3.79 5039.24 83.65 

अन्तःशलु्क 15550.41 4306.59 4062.17 -5.68 4968.04 81.77 

आन्तररक  उत्पादन 9892.29 2461.25 2453.77 -0.30 3100.86 79.13 

पैठारी 5658.12 1845.34 1608.41 -12.84 1867.18 86.14 

आयकर 23803.87 4505.67 4625.15 2.65 4381.85 105.55 

आयकर 21503.13 3548.02 3598.60 1.43 3386.01 106.28 

ब्याज कर 2300.62 957.64 1026.55 7.20 995.84 103.08 

अन्य कर 2368.40 774.81 551.67 -28.80 652.91 ८४.४९  

कुल कर  राजस्व  91294.90 23223.55 22603.93 -2.67 24047.21 94.00 

गैरकर  राजस्व  9880.94 1557.05 1411.35 -9.36 2181.71 64.69 

कुल  राजस्व  101175.84 24780.60 24015.28 -3.09 26228.92 91.56 

अन्य प्रार्ि 0.00 1227.11 2452.27 99.84 0.00 0.00 

राजस्वसटहत जम्मा प्रार्ि 101175.84 26007.71 26467.55 1.77 26228.92 100.91 

 स्रोत: अर्थ मन्त्रालय। 

#अन्य कर  शीर्थकमा पूवाथिार सेवाको उपयोग, सडक ममथत तर्ा सिुार दस्तरु, सडक र्नमाथण तर्ा सम्भार शलु्क र ञ्चशक्षा सेवा शलु्क मात्र 
संलग्न गररएको।अन्य प्रार्िमा अञ्चघल्लो वर्थको नगद मौज्दात र बेरूज ुअसलुी समावेश गररएको छ। 
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4. चाल ुआर्र्थक वर्थको पटहलो चौमार्सकसम्ममा कर राजस्व पररचालन गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा २.६७ प्रर्तशतले संकुचन भई रू. 

२ खबथ २६ अबथ ४ करोड रहेको छ भने गैरकर राजस्व पररचालन ९.३६ प्रर्तशतले संकुचन भई रू. १४ अबथ ११ करोड रहेको छ। गत आर्र्थक 
वर्थको सोही अवर्िमा कर राजस्व १.१ प्रर्तशतले बढेको र्र्यो भने गैरकर राजस्व १७.९ प्रर्तशतले घिेको र्र्यो।  

चािथ (२): पर्छल्लो १० वर्थको पटहलो चौमार्सकसम्म संकर्लत राजस्वको प्रवञृ्चत्त (रू. करोडमा) र राजस्व वटृिदर (प्रर्तशतमा) 

 

   स्रोत: अर्थ मन्त्रालय/Macroeconomic Dashboard। 

5. आर्र्थक वर्थ २०७7/७8 को पटहलो चौमार्सकसम्म संकर्लत कुल राजस्वको के्षत्रगत पररचालनलाई आर्र्थक वर्थ 2076/77 को तथ्याङ्कसुँग तलुना 
गदाथ भन्सार महशलु र आयकर राजस्वको टहस्सा बढेर क्रमश: २३ प्रर्तशत र १९ प्रर्तशत पगुेको छ भने मलु्य अर्भवृटि कर र अन्त:शलु्क 
राजस्वको अंश घिेर क्रमश: ३३ प्रर्तशत र १७ प्रर्तशत रहेको छ। यद्यटप, कुल राजस्व मध्य ेसवैभन्दा बढी टहस्सा मूल्य अर्भवृटि करको रहेको 
छ।  

चािथ (३): पटहलो चौमार्सक अवर्िको राजस्व संरचना 

स्रोत: अर्थ मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय। 

6. चाल ुआर्र्थक वर्थको पटहलो चौमार्सकमा भन्सार टवन्दमुा संकलन भएको राजस्व गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा २.१७ प्रर्तशतले वृटि 
भई रू. १ खबथ १३ अबथ २५ करोड पगुेको छ भने आन्तररक राजस्व (अन्य कर सटहत) ७.१ प्रर्तशतले संकुचन भई रू. १ खबथ १२ अबथ ७९ 
करोड रहेको छ। चाल ुआर्र्थक वर्थको पटहलो चौमार्सकमा संकर्लत कर राजस्वमध्ये भन्सार र्बन्दमुा संकलन भएको राजस्व र आन्तररकतफथ को 
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राजस्वको टहस्सा क्रमश: ५०.१ प्रर्तशत र ४९.९ प्रर्तशत रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको पटहलो चौमार्सकमा यस्तो टहस्सा क्रमश: ४७.७ प्रर्तशत 
र ५२.३ प्रर्तशत रहेको र्र्यो। चाल ुआर्र्थक वर्थमा उत्पादन, टवक्री तर्ा सेवाबाि प्राि हनेु मूल्य अर्भवृटि करमा ठूलो संकुचन आएको र आयकरको 
वृटिदर न्यून रहेको कारण कर राजस्वमा आन्तररकतफथ  संकलन हनेु राजस्वको टहस्सा घिेको हो।  

करको दायरा टवस्तार 
7. 2077 कार्तथकसम्म स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाताको कुल संख्या 3५ लाख ७९ हजार ४ सय ७७ रहेको छ। यस अवर्िमा दताथ भएका कुल 

करदातामध्ये व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाता १४ लाख ३६ हजार ५ सय ५५ तर्ा व्यञ्चक्तगत स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाता 2१ 
लाख ३६ हजार ५ सय ८६ पगुेका छन।् यसैगरी मूल्य अर्भवृटि करमा दताथ भएका करदाता २ लाख 6९ हजार २ सय ७८ र अन्त:शलु्कमा दताथ 
हनेु करदाताको सङ्खख्या १ लाख १ हजार  १ सय ९७ पगुेको छ। कोर्भड-१९ को महामारीबाि र्सञ्चजथत टवर्भन्न बािा/व्यविानको कारण नागररकको 
आवागमन (Mobility) सहज नहुुँदा र नयाुँ व्यवसाय तर्ा रोजगारी र्सजथनामा कमी आएकोले यस अवर्िमा स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाताको 
संङ्खख्या गत आर्र्थक वर्थको पटहलो चौमार्सकको तलुनामा ६८ प्रर्तशतले घिेको छ।  

तार्लका (४): व्यञ्चक्तगत तर्ा व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर र्लएका करदाताको टववरण 

दताथको प्रकार 
२०७७ 
असारसम्म 

२०७६/७७ को 
पटहलो चौमार्सकमा 

र्प 

२०७७/७८ को 
पटहलो चौमार्सकमा र्प 

हालसम्मको 
जम्मा 

व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर  (BPAN) 1358934 105634 77621 1436555 

व्यञ्चक्तगत स्र्ायी लेखा नम्बर (PPAN) 1973452 648564 163134 2136586 

करकट्टी गने र्नकायले र्लएको स्र्ायी लेखा नम्बर (WPAN) 5106 1428 1230 6336 

जम्मा स्र्ायी लेखा नम्बर 3337492 755626 241985 3579477 

मूल्य अर्भवृटि कर 255963 23915 13315 269278 

अन्तःशलु्क 94292 14432 6905 101197 

स्रोत: आन्तररक राजस्व टवभाग । 

#स्र्ायी लेखा नम्बरको दताथ खारेजीबाि कायम भएको सङ्खख्या मात्र समावेश गररएको।   
8. चाल ुआर्र्थक वर्थको पटहलो चौमार्सकमा संघीय सरकारको आय १.१ प्रर्तशतले बढेर रू. २ खबथ ४० अबथ पगेुको छ भन ेकुल संघीय प्रार्ि (ऋणसटहत) 

२१.२ प्रर्तशतले बढेको छ। यस अवर्िमा संघीय सरकारको राजस्व घािा रू. २० अबथ ९२ करोड रहेको छ भन ेबजेि घािा रू. २९ अबथ २ करोड रहेको 
छ। यस अवर्िमा सरकारले रू. ५७ अबथ बराबरको आन्तररक ऋण पररचालन गरेको छ। सर्मक्षा अवर्िमा संघीय सरकारले रू. २० अबथ ९२ करोड 
वरावरको वैदेञ्चशक ऋण तर्ा रू. ६ अबथ ३२ करोड वरावरको वैदेञ्चशक अनदुान प्राि गरेको छ। 

तार्लका (५): पर्छल्लो ३  वर्थको  पटहलो  चौमार्सकको सािनस्रोत तर्ा  खचथको  अवस्र्ा  (रू. करोडमा) 

टववरण 
कार्तथकसम्म प्रर्तशत  पररवतथन 

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७६/७७ २०७७/७८ 

संघीय राजस्व # 21764.9 21504.5 20920.1 -1.2 -2.7 

अन्य प्रार्ि 529.6 1227.1 2452.3 131.7 99.8 

वैदेञ्चशक अनदुान 354.0 1007.0 632.4 184.5 -37.2 

कुल  संघीय आय 22648.5 23738.6 24004.7 4.8 1.1 

आन्तररक ऋण पररचालन 0.0 0.0 5700.0 - - 

वैदेञ्चशक ऋण  प्रार्ि 1137.0 2495.0 2091.7 119.4 -16.2 

कुल  संघीय प्रार्ि 23785.5 26233.6 31796.4 10.3 21.2 

कुल  संघीय खचथ 24477.4 22601.4 26907.0 -7.7 19.1 

स्रोत  वचत(+)/न्यून (-) -691.9 3632.2 4889.3 -625.0 34.6 

संघीय चाल ुखचथ 20380.7 19690.5 23012.2 -3.4 16.9 

राजस्व  वचत (+)/न्यून (-) 1384.2 1814.0 -2092.1 31.0 -215.3 

वजेि  वचत (+)/न्यून (-) -1828.9 1137.2 -2902.4 -162.2 -355.2 

स्रोत: अर्थ मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय। # बाुँडफाुँि अञ्चघको रोयल्िी सटहत 
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बाुँडफाुँि पर्छको संघीय  राजस्व 
9.  चाल ुआर्र्थक वर्थको कार्तथकसम्म संघीय सरकारको राजस्व (बाुँडफाुँि 

अञ्चघको रोयल्िी सटहत) गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा 
२.७२ प्रर्तशतले संकुचन भई रू. २ खबथ ९ अबथ २० करोड रहेको 
छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो राजस्व रू. २ खबथ १५ 
अबथ ५ करोड रहेको र्र्यो। 

१0. चाल ु आर्र्थक वर्थको कार्तथकसम्म संघीय सरकारले प्राि गने कर 
राजस्व २.२० प्रर्तशतले संकुचन भई रू. १ खबथ ९५ अबथ ९ करोड 
रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो राजस्व रू. १ 
खबथ ९९ अबथ ४७ करोड रहेको र्र्यो। यस अवर्िमा प्रदेश र स्र्ानीय 
तहमा बाुँडफाुँि भएर जाने कर राजस्व गत आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्िको तलुनामा ५.५२ प्रर्तशतले संकुचन भई रू. ३० अबथ ९५ 
करोड रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो राजस्व 
रू. ३२ अबथ ७६ करोड रहेको र्र्यो। 

अन्तराथटिय टवकास सहायता प्रर्तबिता 
१1. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को पटहलो ४ मटहनामा वैदेञ्चशक सहायता 

प्रर्तविता गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको रू. १५ अबथ ६७ 
करोड ५० लाखको तलुनामा उत्साहजनक वृटि भई रु. ९० अबथ 
५४ करोड ६५ लाख पगुेको छ। यसमध्य ेअनदुान सहायता रु. १२ 
अबथ ८३ करोड ५ लाख र ऋण सहायता रु. ७७ अबथ  ७१ करोड 
६० लाख रहेको छ।  

१2. सर्मक्षा अवर्िमा वैदेञ्चशक सहायता प्रर्तविता मध्य ेअनदुान र ऋणको 
अंश क्रमशः १४.२ प्रर्तशत र ८५.८ प्रर्तशत रहेको छ। गत 
आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो अंश क्रमश: ७८.८ प्रर्तशत र 
२१.२ प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

चािथ (४): चाल ुआर्र्थक वर्थको कार्तथकसम्मको वैदेञ्चशक 
सहायता प्रर्तबिताको संरचना 

 

     स्रोत: अर्थ मन्त्रालय। 

१3. चाल ुआर्र्थक वर्थको कार्तथकसम्म सडक तर्ा सशुासन के्षत्र (रणनैर्तक 
सडक सञ्जाल तर्ा व्यापार सिुार आयोजना) अन्तगथत सबैभन्दा बढी 
रू. ५४ अबथ बराबरको ऋण सहायता प्रर्तबिता प्राि भएको छ। 
त्यसैगरी, ऊजाथ के्षत्र टवकास (SASEC  power transmission and 

distribution system strengthening Project) को लार्ग ऋण 
तर्ा अनदुान गरी रू. २७ अबथ ८७ करोड, स्वास्थ्य तर्ा कोर्भड-
१९ सहायताको लार्ग अनदुानतफथ  रू. ४ अबथ ७३ करोड, वन तर्ा 
वातावरण के्षत्रको लार्ग अनदुानतफथ  रू. १ अबथ ७५ करोड, ञ्चशक्षा 
के्षत्र सिुार (टवद्यालय के्षत्र टवकास कायथक्रम) को लार्ग अनदुानतफथ  
रू.१ अबथ ६१ करोड र भकूम्प पर्छको पनुर्नथमाथण के्षत्रमा रू. ६० 
करोड वरावरको वैदेञ्चशक अनदुान सहायता प्रर्तबिता प्राि भएको 
छ। 

टवत्तीय क्षते्र  
१4. कुल गाहथस्थ्य उत्पादनको अनपुातमा कुल र्नके्षप र कजाथ लगानी 

बढ्दै गएको छ। २०७७ असोजमा कुल कजाथ लगानीमा टवपन्न 
के्षत्रतफथ  प्रवाह भएको कजाथको अनपुात ६.७८ प्रर्तशत पगुेको छ। 
२०७६ असोजसम्म बैंक तर्ा टवत्तीय संस्र्ाको शाखा सङ्खख्या 
९११० रहेकोमा 2077 साउनसम्म यस्तो सङ्खख्या ८.७ प्रर्तशतले 
बढेर ९९०३ पगुेको छ। २०७७ असोजमसान्तसम्म एटिएमको 
संख्या ४१९१ पगुेको छ। ७४८ स्र्ानीय तहमा वाञ्चणज्य बैंकको 
शाखा टवस्तार भएको छ। 

तार्लका (६): टवत्तीय क्षते्रका पररसूचकहरु 

टववरण 
असोजसम्म 

2075 2076 2077 
कुल गाहथस्थ्य  उत्पादनको अनपुातमा 
कुल  र्नके्षप 96.83 99.38 109.47 

कुल कजाथ 86.39 87.69 90.80 

कुल कजाथ लगानीको अनपुातमा       

र्नष्कृय  कजाथ 1.69 1.74 1.73 

टवपन्न  के्षत्र कजाथ 6.63 6.72 6.78 

टवत्तीय पहूुँचका पररसूचकहरु 

बैङ्क तर्ा टवत्तीय संस्र्ा (संख्यामा) 154 165 146 

बैङ्क तर्ा टवत्तीय संस्र्ाका शाखा 
सिाल  (संख्यामा) 

7014 9110 9903 

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 3520 4191 

भाररत औसत ब्याजदार 

र्नके्षप 6.57 6.75 5.45 

कजाथ 12.24 11.97 9.83 

स्रोत: नेपाल राि बैङ्क। 

१5. २०७६ असोजमा बैंक तर्ा टवत्तीय संस्र्ाको र्नके्षप र कजाथमा 
भाररत औसत व्याजदर क्रमश: ६.७५ प्रर्तशत र ११.९७ प्रर्तशत 
रहेकोमा २०७७ असोज मसान्तमा यस्तो ब्याजदर घिेर क्रमश: 
५.४५ प्रर्तशत र ९.८३ प्रर्तशत रहेको छ। 

बीमा क्षते्र 

१6. चाल ुआर्र्थक वर्थको पटहलो चौमार्सकमा बीमा टप्रर्मयम संकलन गत 
आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको रू. ३४ अबथ ४२ करोड ४८ 
लाखको तलुनामा ४२.६ प्रर्तशतले वृटि भई रू. ४९ अबथ १० 

सडक तर्ा 
सशुासन
५९  

ऊजाथ
३१  

स्वास्थ्य तर्ा 
कोर्भड-१९ 
सहायता
५  

वन तर्ा 
वातावरण
२  

ञ्चशक्षा
2  

भूकम्पपर्छको 
पूनर्नथमाथण
१  

अन्य
५%
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करोड पगुेको छ। यस अवर्िको कुल बीमा टप्रर्मयम संकलनमा 
जीवन र र्नजीवन बीमातफथ  संकलन भएको टप्रर्मयमको टहस्सा 
क्रमश: ७९.९ प्रर्तशत र २०.१ प्रर्तशत रहेको छ। गत आर्र्थक 
वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो टहस्सा क्रमश: ७४.१ प्रर्तशत र 
२५.९ प्रर्तशत रहेको र्र्यो।  

१7. २०७७ कार्तथकसम्म बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या २२.२ 
प्रर्तशत रहेको छ भने वैदेञ्चशक रोजगार बीमालेख सटहत बीमाको 
दायरामा आएको जनसंख्या २४.८ प्रर्तशत रहेको छ। २०७६ 
कार्तथकसम्म यस्तो जनसंख्या क्रमश: २०.० प्रर्तशत र २४.८ 
प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

पूुँजी बजार   
18. वाटर्थक टवन्दगुत आिारमा 2076 कार्तथक मसान्तमा 1१३६.० 

टवन्दमुा रहेको नेप्से सूचकांक ५१.० प्रर्तशतले बढेर 2077 
कार्तथक मसान्तमा १७१५.७ टवन्द ुकायम भएको छ।  
चािथ (५): पर्छल्लो ५ वर्थको कार्तथक मसान्तको नेप्से सूचकाकं 

 

   स्रोत: नेपाल स्िक एक्सेन्ज र्लर्मिेड। 

19. यस अवर्िमा वाटर्थक टवन्दगुत आिारमा बजार पूुँजीकरण २०७७ 
कार्तथक मसान्तमा ५९.८ प्रर्तशतले वृटि भई रु. 2३ खबथ २ अबथ 
७६ करोड रहेको छ। २०७६ कार्तथक मसान्तमा यस्तो रकम 
रु. 14 खबथ ४1 अबथ ३१ करोड रहेको र्र्यो। 

 

चािथ (६): २०७७ कार्तथक मटहनाको नेप्से सूचकाकंको प्रवृञ्चत्त 

 

   स्रोत: नेपाल स्िक एक्सेन्ज र्लर्मिेड। 

२0. २०७७ कार्तथक २ गते १५५७.८ र्बन्द ुरहेको नेप्से सूचकांकमा 
र्नरन्तर सिुार हुुँदै २०७७ कार्तथक २७ गते १७१५.७१ र्बन्द ु
पगुेको हो। कार्तथक मटहनामा कुल १७ ददन मात्र पूुँजीबजार 
कारोवार भएको र्र्यो। २०७७ कार्तथक मटहनाको प्रवृञ्चत्त हेदाथ 
कार्तथक २७ गते (कारोवार भएको मटहनाको अञ्चन्तम ददन) नेप्से 
सूचकांक उकचतम र्बन्दमुा पगुेको छ। कोर्भड-१९ महामारीको 
प्रभाव कायमै रहेको अवस्र्ामा समेत नेप्से सूचकाकं बढ्दै जानलेु 
पूुँजी बजार सिुारोन्मूख रहेको देञ्चखन्छ। 

समग्र मूल्य ञ्चस्र्र्त  
२1. २०७७ असोजमा वाटर्थक र्बन्दगुत उपभोक्ता मदु्रास्फीर्त ३.७९ 

प्रर्तशत रहेको छ। २०७६ असोजमा यस्तो मदु्रास्फीर्त ६.२१ 
प्रर्तशत रहेको र्र्यो। २०७७ असोजमा खाद्य तर्ा पेय पदार्थ 
समूहको मदु्रास्फीर्त ५.५० प्रर्तशत र गैर–खाद्य तर्ा सेवा समूहको 
मदु्रास्फीर्त २.४६ प्रर्तशत रहेको छ। २०७६ कार्तथकमा यस्तो 
मदु्रास्फीर्त क्रमशः ७.०४ प्रर्तशत र ५.५५ प्रर्तशत रहेको र्र्यो।   

चािथ (७): वाटर्थक र्बन्दगुत आिारमा पर्छल्लो ५ वर्थको कार्तथक 
मटहनाको उपभोक्ता मदु्रास्फीर्तको प्रवञृ्चत्त 

 

    स्रोत: नेपाल राि बैङ्क। 

बाह्य क्षते्र 
वस्त ुर्नकासी  
२2. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को पटहलो चौमार्सकमा कुल वस्त ु

र्नकासी गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा १०.८ 
प्रर्तशतले वृटि भई रु. ४० अबथ २० करोड पगुेको छ। गत 
आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा कुल वस्त ुर्नकासी रु . ३६ अबथ २८ 
करोड रहेको र्र्यो।  

२3. समीक्षा अवर्िमा भारत र अन्य देशतफथ को वस्त ुर्नकासी क्रमश: 
१४.८६ प्रर्तशत र ६.५२ प्रर्तशतले बढेको छ भने चीनतफथ को 
र्नकासी ५९.१९ प्रर्तशतले घिेको छ। 

२4. समीक्षा अवर्िमा कुल र्नकासीमध्ये भारत, चीन र अन्य देशहरूतफथ  
भएको र्नकासीको अंश क्रमशः ६९.३ प्रर्तशत, 0.७ प्रर्तशत र 
३०.० प्रर्तशत रहेको छ। अञ्चघल्लो वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो 
अंश क्रमशः ६६.९ प्रर्तशत, २.० प्रर्तशत र ३१.१ प्रर्तशत रहेको 
र्र्यो। यस अवर्िमा प्रशोर्ित भिमासको तेल, ञ्चचया र उनी गलैचा 
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कापेि, जमोठ कपडा, जिुका कपडा लगायतका वस्तकुो र्नकासी 
बढेको छ। 

 तार्लका (७) : कार्तथक मटहनासम्म र्नकासी भएका प्रमखु वस्तहुरु    
(रु.करोडमा) 

वस्त ु 2076/77 2077/78 
प्रर्तशत 
पररवतथन 

भिमासको तेल  प्रशोर्ित ११०.१ १०२६.४ ८३२.६ 

उनी गलैंचा कापेि १२५.४ २६०.८ १०७.९ 

सेन्र्ेटिक यानथ १३१.४ २५४.७ ९३.९ 

ञ्चचया ५२.७ २३३.० ३४२.५ 

तयारी कपडा ९५.० २०८.५ ११९.४ 

अलैची ५१.५ २०३.५ २९५.३ 

जमोठ कपडा ४३.६ १६५.२ २७९.१ 

फलफुलको जसु ६६.८ १३३.९ १००.४ 

जिुका बरु्नएका कपडा ४९.८ १२७.६ १५६.१ 

अन्य कपडा (उनी,सतुी, 
िेरीकिन बाहेकका) ४९.७ १०२.४ १०६.१ 

अन्य २८५२.० १३०४.१ -५४.३ 

जम्मा ३६२७.९ ४०२०.० १०.८ 

स्रोत: भन्सार टवभाग । 

वस्त ुपैठारी 
२5. चाल ुआर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को पटहलो चौमार्सकमा कुल वस्त ु

पैठारी गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा १०.६२ 
प्रर्तशतले संकुचन भई रु. ४ खबथ २ अबथ ४९ करोड रहेको छ। 
गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा कुल वस्त ुपैठारी रु. ४ खबथ 
५० अबथ ३० करोड रहेको र्र्यो।  

 

तार्लका (८) : कार्तथक मटहनासम्म पैठारी भएका प्रमखु वस्तहुरु    
(रु.करोडमा) 

वस्त ु 2076/77 2077/78 
प्रर्तशत 
पररवतथन 

र्डजेल २९२४.२ १६३८.० -४४.० 

मोवाइल िेर्लफोन ८६२.२ १४१५.८ ६४.२ 

एम.एस.टवलेि १२७०.७ १३३४.५ ५.० 

भिमासको तेल ककचा ५२१.० ११०६.३ ११२.४ 

तयारी कपडा १४७३.९ १०१०.८ -३१.४ 

चामल ४९०.६ ९३८.८ ९१.४ 

एल टप ग्यास ८९०.६ ८३६.२ -६.१ 

पेट्रोल १२३७.१ ७६७.९ -३७.९ 

मोिर साइकल ८१५.७ ७२७.४ -१०.८ 

एच.आर.र्सि ९७७.५ ७२१.१ -२६.२ 

अन्य ३३५६६.५ २९७५२.३ -११.४ 

जम्मा ४५०२९.९ ४०२४९.० -१०.६ 

स्रोत: भन्सार टवभाग । 

२6. समीक्षा अवर्िमा भारत, चीन र अन्य देशबाि भएको वस्त ुपैठारी 
क्रमश: ३.११ प्रर्तशत, २५.०२ प्रर्तशत र १९.७५ प्रर्तशतले 
घिेको छ। 

२7. यस अवर्िको कुल पठैारीमध्य ेभारत, चीन र अन्य देशबाि भएको 
पैठारीको अंश क्रमशः ६५.६ प्रर्तशत, १४.९ प्रर्तशत र १९.४ 
प्रर्तशत रहेको छ। अञ्चघल्लो आर्र्थक वर्थमा यस्तो अंश क्रमश: 
६०.५ प्रर्तशत, 17.८ प्रर्तशत र २१.७ प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 
चाल ु आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को कार्तथकसम्ममा मोवाइल 
िेर्लफोन, एम.एस.टवलेि, भिमासको ककचा तेल र चामल लगायतका 
पैठारी बढेको छ भने र्डजेल, पेट्रोल, एल.पी.ग्यास, तयारी कपडा, 
एच.आर.सीि, मोिरसाइकल लगायतका वस्तकुो पठैारी घिेको छ। 

व्यापार सन्तलुन 

28. वस्त ुपैठारीमा आएको संकुचन तर्ा वस्त ुर्नकासीमा भएको वृटिको 
कारण गत आर्र्थक वर्थ जस्तै चाल ुआर्र्थक वर्थमा आर्र्थक वर्थको 
सरुूवात सुँगै वस्त ुव्यापार घािामा सिुार हुुँदै गएको छ भने कुल 
व्यापारमा वस्त ुर्नकासीको अंश तलुनात्मक रुपमा बढेको छ।  

चािथ (८): पर्छल्लो ५ वर्थको कार्तथकसम्मको व्यापार घािाको ञ्चस्र्र्त    
(रू. करोडमा) 

 
    स्रोत: अर्थ मन्त्रालय। 

29. कोर्भड-१९ महामारीका कारण कुल उपभोग तर्ा कुल लगानी 
मागमा कमी आएको हुुँदा सो को प्रत्यक्ष प्रभाव वस्त ु पैठारीमा 
समेत परेको छ। फलस्वरुप, आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को पटहलो 
४ मटहनामा कुल वस्त ु व्यापार घािा गत आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्िको तलुनामा १२.४९ प्रर्तशतले संकुचन भई रु.३ खबथ ६२ 
अबथ २९ करोड रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा 
यस्तो घािा रु.४ खबथ १४ अबथ २ करोड रहेको र्र्यो। यस 
अवर्िमा कुल वस्त ु व्यापारमा र्नकासीको अंश ९.०८ प्रर्तशत 
रहेको छ। अञ्चघल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो अंश 
7.४६ प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 
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चािथ (९): कुल व्यापारमा र्नकासी र पैठारीको अंश (प्रर्तशतमा) 

 

  स्रोत: अर्थ मन्त्रालय। 

३0. चाल ुआर्र्थक वर्थको पटहलो ४ मटहनामा कुल वस्त ु व्यापारमा 
र्नकासी र पठैारीको अंश क्रमश: ९.०८ प्रर्तशत र ९०.९२ 
प्रर्तशत रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो अंश 
७.४६ प्रर्तशत र ९२.५४ प्रर्तशत रहेको र्र्यो। सर्मक्षा अवर्िमा 
वस्त ु पैठारीमा संकुचन भएको र र्नकासीमा वृटि भएको कारण 
कुल वस्त ुव्यापारमा र्नकासीको अंश बढेको हो। 

सेवा व्यापार 
३1. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को पटहलो तीन मटहनामा कुल सेवा आय 

गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको रु. ४२ अबथ ५३ करोडको 
तलुनामा ५३.९ प्रर्तशतले संकुचन भई रु. १९ अबथ ६० करोड 
रहेको छ। सारै् यस अवर्िमा सेवा खचथ अञ्चघल्लो आर्र्थक वर्थको 
सोही अवर्िको तलुनामा ३७.८ प्रर्तशतले घिेर रू. ३० अबथ १९ 
करोड रहेको छ। समग्रमा यस अवर्िमा खदु सेवा आय रू. १० 
अबथ ५९ करोडले घािामा रहेको छ। अञ्चघल्लो आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्िमा खदु सेवा आय रू. ६ अबथ ५ करोडले घािामा रहेको 
र्र्यो। 

टवप्ररे्ण आप्रवाह  
३2. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को पटहलो तीन मटहनामा टवप्ररे्ण आप्रवाह 

गत आर्र्थक वर्थको तलुनामा १२.६ प्रर्तशतले वृटि भई रू. २ खबथ 
५८ अबथ ८६ करोड पगुेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा 
यस्तो आप्रवाह ५.१ प्रर्तशतले संकुचन भई रू. २ खबथ २९ अबथ 
८६ करोड रहेको र्र्यो। कोर्भड-१९ महामारीको समयमा समेत 
टवप्ररे्ण आप्रवाहमा वृटि हदुाुँ शोिानान्तर ञ्चस्र्र्त समेत अनकुुल हुुँदै 
गएको छ। सारै् बाह्य के्षत्रमा समेत ञ्चस्र्रता कायम भएको छ। 

चाल ुखाता एवम ्शोिनान्तर ञ्चस्र्र्त 
३3. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को पटहलो तीन मटहनामा शोिनान्तर 

ञ्चस्र्र्त रु. १ खबथ १ अबथ ९ करोडले बचतमा रहेको छ। अञ्चघल्लो 
आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा शोिनान्तर ञ्चस्र्र्त रु. १४ अबथ ४३ 
करोडले वचतमा रहेको र्र्यो। त्यसैगरी यस अवर्िमा चाल ुखाता 
रु. ३४ अबथ ३६  करोडले वचतमा रहेको छ। अञ्चघल्लो वर्थको 
सोही अवर्िमा चाल ुखाता रु. २२ अबथ ४७ करोडले घािामा रहेको 
र्र्यो। 

टवदेशी  टवर्नमय सञ्चिर्त 
३4. २०७७ असोज मसान्तमा टवदेशी टवर्नमय सञ्चिर्त २०७६ असोज 

मसान्तको तलुनामा ३५.२ प्रर्तशतले बढेर रु.१4 खबथ ७० अबथ 
२६ करोड पगुेको छ। २०७६ असोज मसान्तमा यस्तो सञ्चिर्त 
१0 खबथ ८७ अबथ ७३ करोड रहेको र्र्यो।  

३5. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को पटहलो तीन मटहनाको आयातलाई 
आिार मान्दा टवदेशी टवर्नमय सञ्चिर्तले कररब 1५.६ मटहना 
बराबरको वस्त ुर कररब १४.१ मटहना बराबरको वस्त ुतर्ा सेवाको 
आयात िान्न पयाथि रहने देञ्चखन्छ। 

टवर्नमय दर 
36. २०७७ असार मसान्तको तलुनामा २०७७ कार्तथक मसान्तमा 

अमेररकी डलरसुँग नेपाली रुपयैाुँ १.१ प्रर्तशतले अर्िमूल्यन भई 
अमेररकी डलर एकको खररद टवर्नमय दर रु.११९.०७ रहेको   
छ। २०७६ कार्तथक मसान्तमा यस्तो टवर्नमय दर २०७६ असार 
मसान्तको तलुनामा ४.५ प्रर्तशतले अवमूल्यन भई रु.११४.५६ 
रहेको र्र्यो। २०७६ कार्तथक मसान्तको तलुनामा २०७७ कार्तथक 
मसान्तमा अमेररकी डलरसुँग नेपाली रूपैंया ३.९ प्रर्तशतले 
अवमूल्यन भएको छ। 

अन्य आर्र्थक गर्तटवर्ि 
कम्पनी  दताथ   
37. आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो ४ मटहनामा दताथ भएका 

कम्पनीको संख्या ८९४३ रहेकोमा चाल ु आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्िमा यस्तो सङ्खख्या ६.२ प्रर्तशतले बढेर ९४९६ रहेको छ। 
कोर्भड-१९ महामारीको समयमा समेत र्प कम्पनी दताथ संख्या 
तलुनात्मक रुपमा बढ्नलेु देशर्भत्र व्यवसाय सिालन क्रमश: 
सिुारोन्मूख हुुँदै गएको देञ्चखन्छ। 

पयथिक आगमन 
३८. सन ् २०२० को अक्िोबरसम्म नेपाल र्भर्त्रएका पयथिक 

(भारतबाहेक) को सङ्खख्या सन ्२०१९ को सोही अवर्िको तलुनामा 
७७.८ प्रर्तशतले संकुचन भई २ लाख १८ हजार १ सय ७० 
रहेको छ। कोर्भड-१९ महामारीका कारण अन्तराथटिय हवाई उडान 
प्रभाटवत हुुँदा सन ्२०२० को अक्िोबर मटहनामा  १ हजार ८ सय 
७४ पयथिक मात्र नेपाल र्भर्त्रएका छन।् सन ्२०१९ को अक्िोबर 
मटहनामा यस्तो संख्या १ लाख ३४ हजार ९६ रहेको र्र्यो। सन ्
२०२० को अटप्रल देञ्चख अक्िोबरसम्म ७ मटहनाको अवर्िमा जम्मा 
३ हजार ५९ पयथिकमात्र नेपाल र्भर्त्रएका छन।् 

वैदेञ्चशक रोजगार 
३९. चाल ुआर्र्थक वर्थको पटहलो चौमार्सकमा वैदेञ्चशक रोजगारमा जान 

नयाुँ श्रम स्वीकृर्त र्लने कामदारको संख्या गत आर्र्थको वर्थको सोही 
अवर्िको तलुनामा ९५.७ प्रर्तशतले कर्म भई ३ हजार ४ सय ६३ 
रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो संख्या ५.६ 
प्रर्तशतले बढेर ७९ हजार ६ सय ८० रहेको र्र्यो। 
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४०. चाल ुआर्र्थक वर्थको पटहलो चौमार्सकमा वैदेञ्चशक रोजगारमा जान 

पनु:श्रम स्वीकृर्त र्लने कामदारको संख्यामा गत आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्िको तलुनामा ७८.९ प्रर्तशतले संकुचन भई १७ हजार १ सय 
८ रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो संख्या ९.१ 
प्रर्तशतले बढेर ८० हजार ८ सय ९१ रहेको र्र्यो। 

नीर्तगत, कानूनी व्यवस्र्ा तर्ा अन्य गर्तटविी 

४१. नेपाल दरुसिार कम्पनी र्लर्मिेड कमथचारी टवर्नयमावली, 2077 
को प्रस्ताटवत मस्यौदामा राय सहमर्त प्रदान गररएको। 

४२. बैंक तर्ा टवत्तीय संस्र्ाको ऋण असलुी र्नयमावली, 2059 मा राय 
उपलब्ि गराइएको। 

४३. माननीय अर्थमन्त्री टवष्णपु्रसाद पौडल, माननीय स्वास्थ्य मन्त्री 
भानभुक्त ढकालसटहत अन्य उकच पदार्िकारीहरुको समपुञ्चस्र्र्तमा 
२०७७ कार्तथक ३ गते अर्थ मन्त्रालयमा बैठक बसी प्रत्येक स्र्ानीय 
तहमा कञ्चम्तमा ५ देञ्चख १५ शैयाको अस्पताल र्नमाथण गने र मंसीर 
१५ गते एकैसार् ञ्चशलान्यास गने र्नणथय गररएको।  

४४. माननीय अर्थमन्त्री टवष्णपु्रसाद पौडल, माननीय भरू्मव्यवस्र्ा, सहकारी 
तर्ा गररबी र्नवारण मन्त्री पद्माकुमारी अयाथलसटहत अन्य उकच 
पदार्िकारीहरुको समपुञ्चस्र्र्तमा २०७७ कार्तथक १२ गते अर्थ 
मन्त्रालयमा बैठक बसी आगामी असार मसान्तर्भत्रमा गररब 
घरपररवार पटहचान तर्ा पररचयपत्र टवतरण कायथ सम्पन्न गने र्नणथय 
गररएको। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४५. माननीय अर्थमन्त्री टवष्णपु्रसाद पौडेलको उपञ्चस्र्र्तमा २०७७ कार्तथक 
१८ गते अर्थमन्त्रालयमा कोरोना बीमा सम्बन्िी टवर्यमा छलफल 
गनथ बैठक बसी र्बर्मतहरुको टपर्सआर परीक्षण प्रर्तवेदन पोञ्चजटिभ 
प्रमाञ्चणत भएपर्छ सम्पणूथ कागजात र प्रटक्रया पूरा गरेकालाई 
बीमालेख बमोञ्चजम प्रदान गररने बीमाङ्क रकम सम्बञ्चन्ित बीमा 
कम्पनीले एक हिार्भत्र भकु्तानी ददन र्नदेशन ददइएको।  

४६. सोही ददन माननीय अर्थमन्त्री टवष्णपु्रसाद पौडेल र नेपालका लार्ग 
भारतका राजदूत टवनय मोहन क्वात्राबीच ञ्चशष्टाचार भेि सम्पन्न 
भयो। यस भेिमा माननीय अर्थमन्त्रीले  नेपालको टवकासका लार्ग 
भारत सरकारबाि र्नरन्तर प्राि सहयोगको लार्ग िन्यवाद व्यक्त 
गनुथभएको।  

४७. २०७७ कार्तथक २६ गते नेपाल चेम्बर अफ कमसथको प्रर्तर्नर्िहरूले 
माननीय अर्थमन्त्री टवष्णपु्रसाद पौडेलसुँग भेिघाि गरेका र्र्यो। यस 
भेिमा माननीय अर्थमन्त्रीले कोर्भड–१९ बाि ञ्चशर्र्ल भएको 
अर्थतन्त्रको पनुरुत्र्ानको लार्ग र्नजी के्षत्रलाई सहयोग र प्रोत्साहन 
गने प्रर्तविता व्यक्त गनुथभएको।  

४८. २०७७ कार्तथक २८ गते माननीय अर्थमन्त्री टवष्णपु्रसाद पौडेल र 
नेपालका लार्ग स्वीट्जरल्याण्डका राजदूत एर्लजावेर् भोन 
क्यापेलरबीच अर्थ मन्त्रालयमा ञ्चशष्टाचार भेिघाि सम्पन्न भयो। उक्त 
भेिमा माननीय अर्थमन्त्रीद्वारा नेपाल र स्वीट्जरल्याण्डबीचको 
सम्बन्िलाई आपसी टवश्वास र सहकायथको मध्यमबाि अझ प्रगाढ 
बनाउने टवचार व्यक्त गनुथभएको। 
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