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अर्थ बलेुटिन 

     वर्थ २ अंक 10 207८ बैशाख 

 

प्रकाशन तर्ा सम्पादन 
 

आर्र्थक नीर्त टवश्लरे्ण महाशाखा 
र्संहदरवार, काठमाडौं 

आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को  
बैशाखसम्मको आर्र्थक झलक 

• संघीय सरकारी खर्थ 8.५ प्रर्तशत र 
राजस्व पररर्ालन 25.4 प्रर्तशतले 
बढेको छ। अन्तराथटिय टवकास सहायता 
प्रर्तवद्धता 35.3 प्रर्तशतले बढेको 
छ। 

• वाह्य क्षेत्रका सूर्कहरु समग्रमा 
सकारात्मक रहेका छन।् वस्त ुर्नकासी 
32.2 प्रर्तशत र वस्त ु पैठारी 22.3 
प्रर्तशतले बढेको छ। शोधनान्तर 
स्स्र्र्त बर्तमा रहेको छ। टवप्ररे्ण 
आय नेपाली रुपैयााँमा 19.2 प्रर्तशत र 
अमेररकी डलरमा १६.१ प्रर्तशतले 
वृटद्ध भएको छ। टवदेशी टवर्नमय 
सस्िर्तमा 12.6 वृटद्ध भएको छ।  

• र्नक्षेप तर्ा कजाथको भाररत औसत 
ब्याजदर तलुनात्मकरुपमा न्यून रहेको 
छ। बीमा टप्रर्मयम सङ्कलन बढेको छ। 
नेप्से सूर्काङ्क बढ्दै गएको कारण पूाँजी 
बजारतफथ  लगानीकताथको आकर्थण 
बढेको छ। समग्रमा टवत्तीय क्षेत्रका 
सूर्कहरु सबल रहेका छन।् 

संघीय सरकारी खर्थ 

१. आर्र्थक वर्थ २०७7/७8 को बैशाखसम्म संघीय सरकारको कुल खर्थ गत आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्धको तलुनामा 8.५ प्रर्तशतले वटृद्ध भई रू.8 खबथ 24 अबथ ८१ करोड पगुेको छ। कुल खर्थ 
मध्य ेर्ाल ुखर्थ रू. 6 खबथ 30 अबथ २० करोड,  पूाँजीगत खर्थ रू.१ खबथ 2५ अबथ ८८ करोड र 
टवत्तीय व्यवस्र्ा तफथ  रू. 68 अबथ 72 करोड रहेको छ।  र्ाल ुआर्र्थक वर्थको बैशाखसम्मको 
कुल संघीय खर्थमा र्ाल ुखर्थ, प ुाँजीगत खर्थ र टवत्तीय व्यवस्र्ाको अनपुात क्रमश: ७६.४ प्रर्तशत, 
१५.३ प्रर्तशत र ८.३ प्रर्तशत रहेको छ। 

तार्लका (क): पर्छल्लो ५ आर्र्थक वर्थको बैशाख मटहनासम्मको खर्थको स्स्र्र्त (रू. करोडमा) 
खर्थ शीर्थक 2073/74 2074/75 2075/76 2076/77 2077/78 

र्ाल ु 36989.22 56789.12 53142.72 57212.56 630२०.४२ 

पूाँजीगत 9888.02 13520.30 12886.46 11411.80 १२५८८.३३ 

टवत्तीय  व्यवस्र्ा 4340.12 5365.26 4794.34 7423.65 6872.10 

कुल 51217.36 75674.68 70823.52 76048.01 824८०.८५ 

स्रोतः अर्थ मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय 

२. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको बैशाखसम्म गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा र्ाल ु र पूाँजीगत 
खर्थ क्रमशः 10.२ प्रर्तशत र 10.३ प्रर्तशतले बढेको छ भने टवत्तीय व्यवस्र्ा तफथ को खर्थ 
7.4 प्रर्तशतले घिेको छ।  

तार्लका (ख) : र्ाल ुआर्र्थक वर्थको संघीय सरकारी खर्थको मार्सक टववरण (रू. करोडमा) 

मटहना र्ाल ुखर्थ पूाँजीगत खर्थ टवत्तीय व्यवस्र्ा कुल खर्थ खर्थ भार 

साउन 172.83 13.33 11.75 197.91 0.002 

भदौ 6151.51 361.92 145.53 6658.96 0.081 

असोज 11937.55 1129.33 184.11 13250.99 0.161 

कास्त्तक 4750.31 1439.94 608.92 6799.17 0.082 

मस्ससर 5062.08 649.65 227.05 5938.78 0.072 

परु् 6161.35 1487.52 1079.86 8728.73 0.106 

माघ 6445.19 1220.11 754.10 8419.40 0.102 

फागनु 4911.08 1686.52 539.51 7137.11 0.087 

रै्त 7112.73 2595.63 2208.02 11916.38 0.144 

बैशाख 10315.79 2004.38 1113.25 13433.42 0.163 

जम्मा 63020.42 12588.33 6872.10 82480.85 1.000 

  स्रोतः अर्थ मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय 

३. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको बैशाखसम्मको कुल संघीय सरकारी खर्थमा बैशाख असोज, र रै्त मटहनामा 
खर्थ भार उच्र् रहेको छ भने श्रावण मटहनामा खर्थ भार सबैभन्दा न्यून रहेको छ। त्यसैगरी, 
असोज र बैशाख मटहनामा र्ाल ुखर्थ उच्र् रहेको छ भने पूाँजीगत खर्थ र टवत्तीय व्यवस्र्ातफथ को 
खर्थ रै्त मटहनामा उच्र् रहेको छ। र्ाल ुआर्र्थक वर्थको बैशाख मटहनासम्म र्ाल ुखर्थ 66.4 
प्रर्तशत, पूाँजीगत खर्थ 35.7 प्रर्तशत र टवत्तीय व्यवस्र्ातफथ को खर्थ 39.8 प्रर्तशत रही समग्रमा 
55.9 प्रर्तशत उपलस्ब्ध हार्सल भएको छ। 

 

 

 

 

नपेाल सरकार 

अर्थ मन्त्रालय 
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राजस्व पररर्ालन 
४. आर्र्थक वर्थ २०७7/७8 को बैशाखसम्म कुल राजस्व पररर्ालन गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 25.4 प्रर्तशतले वृटद्ध भई 

रू. 7 खबथ 61 अबथ पगेुको छ। कुल राजस्वमा कर राजस्व रू. 7 खबथ 9 अबथ 6२ करोड र गैरकर राजस्व रू. 51 अबथ  38 करोड 
रहेको छ। यस अवर्धमा अन्य प्रार्ि सटहत कुल राजस्व र प्रार्ि रू. ७ खबथ 97 अबथ 33 करोड रहेको छ। 

५. गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा कर राजस्वमा 28.6 प्रर्तशतले वृटद्ध भएको छ भन ेगैरकर राजस्वमा 6.5 प्रर्तशतले संकुर्न 
आएको छ। 

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

   स्रोत: अर्थ मन्त्रालय 

   नोि: अन्य कर शीर्थकमा पूवाथधार सेवाको उपयोग, सडक ममथत तर्ा सधुार दस्तरु, सडक र्नमाथण तर्ा सम्भार शलु्क र स्शक्षा सेवा शलु्क संलग्न गररएको। 
अन्य प्रार्िमा गत वर्थको नगद मौज्दात र बेरूज ुअसलुी रकम समावेश गररएको। 

 

६. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको बैशाखसम्ममा गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा सम्पूणथ शीर्थकका कर राजस्वमा वृटद्ध भएको छ भने गैर 
कर राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ। कोर्भड-१९ महामारीको समयमा समेत वस्तकुो पैठारी र्नरन्तर भइरहेकाले भन्सार र्बन्दमुा 
संकलन हनु ेकर राजस्व (भन्सार महशलु र पैठारीमा संकलन हनु ेमूल्य अर्भवृटद्ध कर तर्ा अन्त:शलु्क कर) मा उल्लेख्य वृटद्ध भएको 
छ। 

  

७. समीक्षा अवर्धको शीर्थकगत लक्ष्यमा आन्तररक तफथ को मूल्य अर्भवृटद्ध कर, भन्सार महसलु र अन्य कर शीर्थकको राजस्व लक्ष्य भन्दा 
बढी सङ्कलन भएको छ। समग्रमा राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको ९4.6 प्रर्तशत रहेको छ। यस अवर्धमा भन्सार र्बन्दमुा संकलन भएको कर 
राजस्व ३८.३ प्रर्तशतले बढेर रू. ३ खबथ ४८ अबथ ३० करोड पगेुको छ भन ेआन्तररकतफथ को कर राजस्व (अन्य कर सटहत) २०.५ 
प्रर्तशतले बढेर रू. ३ खबथ ६१ अबथ ३२ करोड पगेुको छ। 

 
 

 

कर शीर्थक 
आ.व.2077/78 

वाटर्थक लक्ष्य 

2076/77 
बैशाखसम्मको 

सङ्कलन 

2077/78 
बैशाखसम्मको सङ्कलन 

बैशाखसम्मको 
लक्ष्य 

असूली 
(प्रर्तशतमा) 

प्रर्तशत 
पररवतथन 

भन्सार महसलु 19,355.47 11,315.22 16,817.81 16,048.46 104.8 48.63 

मूल्य अर्भवृटद्ध कर 30,216.87 17,996.97 23,094.49 24,275.45 95.1 28.32 

उत्पादन, र्बक्री, सेवा 11,203.62 7,351.94 9,536.14 8,494.46 112.3 29.71 

पैठारी 19,013.25 10,645.03 13,558.35 15,781.00 85.9 27.37 

अन्तःशलु्क 15,550.41 8,425.62 11,418.85 12,716.57 89.8 35.53 

आन्तररक उत्पादन 9,892.29 5,192.78 6,965.43 8,020.33 86.8 34.14 

पैठारी 5,658.12 3,232.84 4,453.42 4,696.24 94.8 37.76 

आयकर 23,803.87 15,972.06 17,756.99 17,907.17 99.2 11.18 

आयकर 21,503.13 14,316.57 15,687.66 15,768.34 99.5 9.58 

ब्याज कर 2,300.62 1,655.49 2,069.34 2,138.83 96.8 25.00 

अन्य कर 2,368.40 1,477.58 1,873.77 1,868.21 100.3 26.81 

कर राजस्व जम्मा 91,294.90 55,187.45 70,961.91 72,815.87 97.5 28.58 

गैर कर जम्मा 9,880.94 5,494.94 5,138.44 7,645.49 67.2 -6.49 

कुल  राजस्व 101,175.84 60,682.39 76,100.35 80,461.36 94.6 25.41 

अन्य प्रार्ि - 4,425.39 3,632.48 -  -17.92 

कुल राजस्व/प्रार्ि 101,175.84 65,107.78 79,732.83 80,461.36 99.1 22.46 
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           तार्लका (ख): पर्छल्लो ५ आर्र्थक वर्थको बैशाख मटहनासम्मको राजस्व सङ्कलन स्स्र्र्त  (रू. करोडमा) 
        
 
 
 
 
 
 
 

          स्रोतः अर्थ मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय 

 

८. पर्छल्लो पााँर् आर्र्थक वर्थमा राजस्व पररर्ालनमा उल्लेख्य वृटद्ध भएको छ। र्ाल ुआर्र्थक वर्थको पटहलो १० मटहनामा गत आर्र्थक वर्थको 
सोही अवर्धको तलुनामा राजस्व पररर्ालन २५.४ प्रर्तशतले वृटद्ध भएको छ। 

र्ािथ (क):  पर्छल्लो ५ वर्थको बैशाख मटहनासम्मको राजस्व सङ्कलनको प्रवसृ्त्त (रू. करोडमा) 

 
             स्रोतः अर्थ मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय 

९. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको बैशाख मटहनासम्मको कुल राजस्वमा भन्सार महसलु, अन्तशलु्क र अन्य करको टहस्सा गत वर्थको सोही अवर्धको 
तलुनामा वृटद्ध भएको छ भने आयकर र गैरकरको टहस्सा घिेको छ।  

र्ािथ (ख): पर्छल्लो २ वर्थको बैशाखसम्मको राजस्व सङ्कलन संरर्ना

  
      स्रोत: अर्थ मन्त्रालय 
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2077/78 

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

कर  राजस्व 42611.69 50770.45 58489.75 55187.45 70961.91 

गैरकर राजस्व 3830.00 5762.99 6377.06 5494.94 5138.44 

कुल राजस्व 46441.69 56533.45 64866.81 60682.39 76100.35 
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संघीय राजस्व 

१०. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको बैशाखसम्म संघीय सरकारको राजस्व पररर्ालन (बााँडफााँि अस्घको रोयल्िी समते) अस्घल्लो आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्धको रू. 5 खबथ 37 अबथ 25 करोडको तलुनामा 24.9 प्रर्तशतले वृटद्ध भई रू. 6 खबथ 70 अबथ 82 करोड पगेुको छ। यस 
अवर्धमा प्रदेश र स्र्ानीय तहमा बााँडफााँि हनु ेकर राजस्व गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 29.6 प्रर्तशतले वृटद्ध भई रू. 
90 अबथ 18 करोड पगेुको छ। 

करको दायरा टवस्तार 

११. 2077 बैशाखसम्म स्र्ायी लेखा नम्बर र्लन ेकरदाताको कुल ससख्या ४० लाख ४३ हजार ७ सय ९४ पगेुको छ। यस अवर्धमा दताथ 
भएका कुल करदातामध्ये व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाता १5 लाख ९३ हजार ७४ (39.४ प्रर्तशत), व्यस्िगत स्र्ायी 
लेखा नम्बर र्लन ेकरदाता २४ लाख ४१ हजार ५ सय ८६ (60.४ प्रर्तशत) र करकट्टी गने र्नकायले र्लएको स्र्ायी लेखा नम्बर ९ 
हजार १ सय ३४  (0.2 प्रर्तशत) पगेुको छ। यसैगरी मूल्य अर्भवृटद्ध करमा दताथ भएका करदाताको ससख्या २ लाख 8८ हजार ७ सय 
८ र अन्त:शलु्कमा दताथ हनु ेकरदाताको ससख्या १ लाख ११ हजार ४ सय ९१ पगेुको छ।  

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

      दताथको प्रकार 
२०७७ 

असारसम्म 

आ.व. 2076/077 
को बैशाखसम्ममा र्प 

आ.व. २०७७/७८ को 
बैशाखसम्ममा र्प 

२०७८ बैशाखसम्म 

व्यावसाटयक स्र्ायी लेखा 
नम्बर   

1358934 185010 234140 1593074 

व्यस्िगत स्र्ायी लेखा नम्बर  1973452 922849 468134 2441586 

करकट्टी गने र्नकायले र्लएको 
स्र्ायी लेखा नम्बर  

5106 3845 4028 9134 

जम्मा स्र्ायी लेखा नम्बर 3337492 1111704 706302 4043794 

मू.अ.कर 255963 40984 32745 288708 

अन्तः शलु्क 94292 19474 17199 111491 

स्रोत: आन्तररक राजस्व टवभाग  
        नोिः दताथ खारेजीबाि कायम भएको स्र्ायी लेखा नम्बर मात्र समावेश गररएको। 

अन्तराथटिय टवकास सहायता प्रर्तवद्धता 

१२. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को बैशाख मटहनासम्म वैदेस्शक 
सहायता प्रर्तवद्धता गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको रू.1 
खबथ 49 अबथ 50 करोडको तलुनामा 35.3 प्रर्तशतले वृटद्ध 
भई रू. 2 खबथ 2 अबथ 28 करोड पगेुको छ। उि 
प्रर्तवद्धतामध्ये अनदुान सहायता 10.9 प्रर्तशत र ऋण सहायता 
89.1 प्रर्तशत रहेको छ। अस्घल्लो आर्र्थक वर्थमा यस्तो 
अनपुात क्रमशः १४.3 प्रर्तशत र 85.7 प्रर्तशत रहेको 
र्र्यो। 

१३. र्ाल ु आर्र्थक वर्थको बैशाख मटहनासम्मको वैदेस्शक सहायता 
प्रर्तवद्धतामा द्विपक्षीय र बहपुक्षीय  सहायताको टहस्सा क्रमशः 
4.7 प्रर्तशत र 95.3 प्रर्तशत रहेको छ।  

१४. कुल वैदेस्शक सहायता प्रर्तवद्धतामा सडक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी 
26.7 प्रर्तशत, ऊजाथ क्षेत्रमा 22.9 प्रर्तशत र बजेिरी 
सहायताको रूपमा 11.7 प्रर्तशत रहेको छ। 

 
 
 

तार्लका (ङ): २०७७ बैशाखमसान्तसम्मको क्षते्रगत टवकास 
सहायता प्रर्तवद्धताको अवस्र्ा (रू. करोडमा) 
क्षते्र प्रर्तबद्धता रकम प्रर्तशतमा 

स्शक्षा 446.22 2.2 

ऊजाथ 4626.09 22.9 

पनुर्नथमाथण 60.00 0.3 

शहरी टवकास 1776.30 8.8 

सडक  5400.00 26.7 

खानेपानी तर्ा सरसफाइ 717.25 3.5 

कृटर् 1065.11 5.3 

कोर्भड 1007.46 5.0 

स्वास््य 449.76 2.2 

वन तर्ा वातावरण 452.82 2.2 

क्षमता टवकास 1776.30 8.8 

बजेिरी सहायता 2368.40 11.7 

समावेशी टवकास 82.49 0.4 

कुल 20228.20 100 

     स्रोत: अर्थ मन्त्रालय 
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१५. र्ाल ु आर्र्थक वर्थको बैशाखसम्म रू. 14 अबथ 33 करोड 
अनदुान र रू. 67 अबथ 10 करोड ऋण गरी कुल रू. 81 
अबथ 43 करोड वैदेस्शक सहायता प्राि भएको छ। 

आन्तररक ऋण पररर्ालन 
१६. र्ाल ु आर्र्थक वर्थको बैशाखसम्म रू. १ खबथ १२ अबथ ५२ 

करोड बराबरको आन्तररक ऋण पररर्ालन भएको छ। गत 
आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो पररर्ालन रू. १ खबथ ३५ 
अबथ रहेको र्र्यो। 

टवत्तीय क्षते्र  

१७. 207८ बैशाखसम्म कुल लगानीमा र्नष्कृय कजाथको अनपुात 
१.५० प्रर्तशत र टवपन्न क्षेत्र तफथ  प्रवाटहत कजाथ अनपुात 
८.२५ प्रर्तशत रहेको छ। अस्घल्लो आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्धमा यस्तो अनपुात क्रमशः १.८१ प्रर्तशत र ६.८५ 
प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

१८. २०७७ बैशाखसम्म 74६ स्र्ानीय तहमा वास्णज्य बैंकको 
शाखा पगेुकोमा 207८ बैशाखसम्म धाद्वदङको रुवीभ्याली, 
जाजरकोिको जरु्नर्ााँदे र बझाङको साइपाला गाउाँपार्लका बाहेक 
7५० स्र्ानीय तहमा वास्णज्य बैंकको शाखा पगेुको छ।  

       तार्लका (र्): बैशाखसम्मका टवत्तीय पररसूर्क 

टवत्तीय सूर्क 2076 2077 2078 

कुल गाहथस््य उत्पादनको प्रर्तशतमा 
कुल र्नके्षप 91.93 106.73 11३.45 
कुल कजाथ 82.53 93.95  103.17  

कुल कजाथ लगानीको प्रर्तशतमा 
र्नष्कृय कजाथ 1.८३ 1.८१ 1.५० 

टवपन्न के्षत्र कजाथ 6.6५ ६.८५ ८.२५ 

टवत्तीय पहरु्का पररसूर्कहरू 

बैङ्क तर्ा टवत्तीय संस्र्ा (ससख्यामा) 1७६ 163 138 

बैङ्क तर्ा टवत्तीय संस्र्ाका शाखा सञ्जाल 
(ससख्यामा) 

8319 96९5 १०५98 

वास्णज्य बैङ्कको उपस्स्र्र्त भएका 
स्र्ानीय तह (ससख्यामा) 

७२५ 746 7५० 

कुल र्नके्षप खाता (ससख्या लाखमा) २६९.१० 31८.८६ ३६३.६६ 

कुल कजाथ खाता (ससख्या लाखमा) १४.२8 1५.२५ 16.८३ 

एटिएम (ससख्यामा) 3१८८ 3,९४५ 4,३०० 
भाररत औसत ब्याजदर 

र्नके्षप 6.6७ 6.4४ 4.81 

कजाथ 12.22 10.99 8.53 

स्रोतः नेपाल राि बैंक 

१९. २०७७ बैशाखसम्ममा बैंक तर्ा टवत्तीय संस्र्ाको ससख्या 16३ 
रहेकोमा गार्भन े प्रटक्रया पश्चात ् 207८ बैशाखमसान्तमा यस्तो 
ससख्या 138 कायम भएको छ। २०७७ बैशाखमसान्तसम्म 
बैंक तर्ा टवत्तीय संस्र्ाको शाखा ससख्या 96९५ रहेकोमा 
207८ बैशाखमसान्तमा यस्तो ससख्या १०,५98 पगेुको छ। 

यस अवर्धमा र्नक्षपेको भाररत औसत ब्याजदर ४.81 प्रर्तशत 
रहेको छ। अस्घल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो 
ब्याजदर ६.4४ प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

बीमा क्षते्र 

२०. र्ाल ु आर्र्थक वर्थको बैशाख मटहनासम्म जारी भएको कुल 
बीमालेख ससख्यामा अस्घल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको 
तलुनामा 8.8 प्रर्तशतले वृटद्ध भई १ करोड 7 लाख 79 
हजार 1 सय 72 पगेुको छ। जसमध्ये जीवन बीमालेख र 
र्नजीवन बीमा लेखको टहस्सा क्रमशः 77.9 प्रर्तशत र 22.1 
प्रर्तशत रहेको छ। अस्घल्लो वर्थको बैशाख मसान्तमा यस्तो 
टहस्सा क्रमशः 82.3 प्रर्तशत र 17.7 प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 
र्ाल ुआर्र्थक वर्थमा वैदेस्शक रोजगार बीमालेख ससख्यामा भन े
19.7 प्रर्तशतले कमी आएको छ। 

२१. र्ाल ु आर्र्थक वर्थको बैशाखसम्म बीमा टप्रर्मयम संकलन 
अस्घल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 47.7 
प्रर्तशतले वृटद्ध भई रू. 1 खबथ 23 अबथ 51 करोड पगेुको 
छ। अस्घल्लो आर्र्थक वर्थमा यस्तो संकलन रू. 83 अबथ 62 
करोड रहेको र्र्यो। 

२२. यस अवर्धको बीमा टप्रर्मयम सङ्कलनमा जीवन बीमा र र्नस्जथवन 
बीमा तफथ को टहस्सा क्रमशः 80.१ प्रर्तशत र 19.9 प्रर्तशत 
रहेको छ। अस्घल्लो आर्र्थक वर्थको बैशाख मसान्तमा यस्तो 
टहस्सा क्रमशः 75.4 प्रर्तशत र 24.6 प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

२३. 2077 फागनुसम्म वैदेस्शक रोजगार बीमालेख समेत समावेश गदाथ 
बीमाको दायरामा आएको जनससख्या 26.4 प्रर्तशत रहेको छ। 
अस्घल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो ससख्या 25.8 
प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

पूाँजी बजार   

२४. 2077 बैशाख मसान्तमा 1201.58 टवन्दमुा रहेको नेप्से 
सूर्काङ्क 2078 बैशाख मसान्तमा 2684.09 टवन्द ु कायम 
भएको छ।  

र्ािथ (ग): पर्छल्लो ५ वर्थको बैशाख मसान्तको नेप्से सूर्काङ्क 

स्रोतः नेपाल स्िक एक्सरे्न्ज र्लर्मिेड 
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२५. यस अवर्धमा वाटर्थक टवन्दगुत आधारमा बजार पूाँजीकरण 142.4 
प्रर्तशतले वृटद्ध भई रू. 37 खबथ 24 अबथ 55 करोड पगुेको छ। 
गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो रकम रू. 15 खबथ 36 
अबथ 42 करोड रहेको र्र्यो। 

२६. 2077 बैशाख २ गते 2735.40 टवन्दमुा रहेको नेप्से सूर्काङ्क 
बैशाख 13 गते मटहनाकै न्यून र्बन्दमुा पगुेकोमा बैशाख 1४ 
गतेदेस्ख पनुः वृटद्ध हुाँदै कारोबार भएको अस्न्तम द्वदन बैशाख ३0 
गते 2684.09 टवन्द ुकायम भएको छ।  

र्ािथ (घ) 2077 बैशाख मटहनाको नेप्से सूर्काङ्कको प्रवसृ्त्त 

 

स्रोतः नेपाल स्िक एक्सरे्न्ज र्लर्मिेड 

समग्र मूल्य स्स्र्र्त 

२७. वाटर्थक टवन्दगुत आधारमा २०७८  बैशाखमा उपभोिा मदु्रास्फीर्त 
3.65 प्रर्तशत रहेको छ। अस्घल्लो वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो 
मदु्रास्फीर्त 5.83 प्रर्तशत रहेको र्र्यो। समीक्षा मटहनामा खाद्य 
तर्ा पेय पदार्थ समूहको मदु्रास्फीर्त 4.72 प्रर्तशत र गैरखाद्य तर्ा 
सेवा समूहको मदु्रास्फीर्त २.81 प्रर्तशत रहेको छ। २०७७ 
बैशाखको तलुनामा घ्यू तर्ा तेल उपसमूहको मूल्यवृटद्ध 28.20 
प्रर्तशत, मास ु तर्ा माछा उपसमूहको मूल्यवृटद्ध 17.12 प्रर्तशत, 
गैरमद्वदराजन्य पये पदार्थ उपसमूहको मूल्यवृटद्ध 9.85 प्रर्तशत र 

सूतीजन्य वस्तहुरूको मूल्य वृटद्ध 9.84 प्रर्तशत रहेको छ।  

२८. र्ाल ु आर्र्थक वर्थको पटहलो १० मटहनाको अवर्धमा उपभोिा 
मदु्रास्फीर्त बजेिमा तोटकएको सीमा र्भतै्र रहेको छ। यस अवर्धमा 
औसत उपभोिा मदु्रास्फीर्त ३.४८ प्रर्तशत रहेको छ। गत 
आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो मदु्रास्फीर्त ६.४६ प्रर्तशत 
रहेको र्र्यो।  

वस्त ुर्नकासी  

२९. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को बैशाख मटहनासम्म कुल वस्त ु
र्नकासी गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 32.2 
प्रर्तशतले वृटद्ध भई रू. 1 खबथ 8 अबथ 48 करोड पगुेको छ। गत 
आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा कुल वस्त ुर्नकासी रू. 82 अबथ 6 
करोड रहेको र्र्यो। 

३०. यस अवर्धमा भिमासको प्रशोर्धत तेल, जमोठ कपडा, अलैँर्ी, स्र्या, 
जिुका बरु्नएका कपडा लगायतका वस्तकुो र्नकासी बढेको छ भने 
पाम आयल, र्नमाथण सम्वन्धी यन्त्र लगायतका वस्तकुो र्नकासी 
घिेको छ।  

३१. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको फागनुसम्मको कुल र्नकासीमध्ये भारत, र्ीन, र 
अन्य देशतफथ  भएको र्नकासीको अंश क्रमशः 73.1 प्रर्तशत, 0.८ 
प्रर्तशत र 26.१ प्रर्तशत रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्धमा यस्तो र्नकासी क्रमशः 71.2 प्रर्तशत, १.3 प्रर्तशत र 
27.5 प्रर्तशत रहेको र्र्यो।  

३२. यस अवर्धमा भारत तफथ को वस्त ुर्नकासी मूल्यगत आधारमा 35.8 
प्रर्तशतले वृटद्ध भएको छ भने र्ीनतफथ को र्नकासी 18.4 प्रर्तशतले 
घिेको छ।  

तार्लका (छ): बैशाख मटहनासम्म र्नकासी भएका प्रमखु १० वस्त ु 

(रू. करोडमा) 

वस्त ु 2076/77 2077/78 
प्रर्तशत 
पररवतथन 

भिमासको तेल प्रशोर्धत 782.1 2881.4 268.4 

र्सन्रे्टिक यानथ 618.4 574.3 -7.1 

अलैंर्ी 334.3 568.7 70.1 

उनी गलैंर्ा कापेि 501.2 539.0 7.5 

तयारी कपडा 390.5 401.4 2.8 

जिुका बरु्नएका कपडा 236.3 327.1 38.4 

स्र्या 186.6 306.9 64.5 

जमोठ कपडा 175.1 304.4 73.8 

फलफुलको जसु 271.1 288.0 6.2 

अन्य कपडा 
(उनी,सतुी,िेरीकिन बाहेकका) 

228.7 250.7 9.6 

अन्य   4157.6 3034.8 -27.0 

जम्मा 7881.7 9476.6 20.2 

 स्रोत: भन्सार टवभाग  

वस्त ुपैठारी 

३३. र्ाल ुआर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को बैशाख मटहनासम्म कुल वस्त ु
पैठारीमा गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 22.3 
प्रर्तशतले वृटद्ध भएको छ। यस अवर्धमा कुल पैठारी रू. 12 खबथ 
54 अबथ 11 करोड रहेको छ। अस्घल्लो आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्धमा कुल वस्त ु पैठारी रू. 10 खबथ 25 अबथ 14 करोड 
रहेको र्र्यो। 

३४. यस अवर्धमा प्रशोर्धत भिमासको कच्र्ा तेल, मोबाइल िेर्लफोन, 
एम. एस. टवलेि, अन्य कोइला, पोर्लर्र्न दाना, र्ामल लगायतका 
वस्तकुो पैठारी बढेको छ भने र्डजेल, पामको तेल लगायतका 
वस्तकुो पैठारी घिेको छ। 

2350.00
2400.00
2450.00
2500.00
2550.00
2600.00
2650.00
2700.00
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2800.00
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३५. यस अवर्धको कुल पैठारीमध्ये भारत, र्ीन र अन्य देशहरूतफथ  
भएको पैठारीको अंश क्रमशः 65.० प्रर्तशत, 14.६ प्रर्तशत र 
20.४ प्रर्तशत रहेको छ। अस्घल्लो आर्र्थक वर्थमा यस्तो अनपुात 
क्रमश: 61.3 प्रर्तशत, 1५.2 प्रर्तशत र 2३.4  प्रर्तशत रहेको 
र्र्यो।  

३६. यस अवर्धमा भारतबाि हनेु वस्त ु पैठारी 29.8 प्रर्तशतले वृटद्ध 
भएको छ भने र्ीनबाि हनेु पैठारी 17.2 प्रर्तशतले वृटद्ध भएको 
छ।  

तार्लका (ज): बैशाख मटहनासम्म पैठारी भएका प्रमखु १० 
वस्तहुरू  (रू. करोडमा) 

वस्त ु 2076/77 2077/78 
प्रर्तशत 

पररवतथन 

र्डजेल 7579.99 7056.64 -6.9 

एम.एस.टवलेि 3542.75 5748.11 62.2 

भिमासको कच्र्ा तेल  1402.4 3946.71 181.4 

मोवाइल िेर्लफोन 1468.9 3209.29 118.5 

एल टप ग्यास 2704.03 2951.77 9.2 

तयारी कपडा 2171.95 2612.8 20.3 

पेट्रोल 2579.38 2688.51 4.2 

र्ामल 1795.45 2391.58 33.2 

अन्य कोइला 1571.22 2239.1 42.5 

पोलीर्र्न दाना 1600.29 2176.97 36.0 

अन्य   76097.5 90389.57 18.8 

जम्मा 102513.86 125411.05 22.3 

स्रोत: भन्सार टवभाग   

व्यापार सन्तलुन 
३७. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को बैशाख मटहनासम्मको कुल वस्त ु

व्यापार घािा गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 21.५ 
प्रर्तशतले वृटद्ध भई रू. 11 खबथ 45 अबथ 63 करोड रहेको छ। 
गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो वस्त ुव्यापार घािा 14.2 
प्रर्तशतले सधुार भई रू. 9 खबथ 43 अबथ 7 करोड रहेको र्र्यो।  

र्ािथ (र्): पर्छल्लो ५ आर्र्थक वर्थको  बैशाख मसान्तसम्मको 
वस्त ुव्यापार घािाको स्स्र्र्त  (रू. अबथमा) 

 

स्रोतः भन्सार टवभाग 

३८. टवगत पााँर् आर्र्थक वर्थको बैशाखसम्मको त्याङ्क टवश्लरे्ण गदाथ गत 
आर्र्थक वर्थमा मात्र वस्त ु व्यापार घािा 14.2 प्रर्तशतले सधुार 
भएको देस्खन्छ भने अन्य आर्र्थक वर्थमा व्यापर घािा बढेको छ।  

 

र्ािथ (छ): पर्छल्लो ५ आर्र्थक वर्थको बैशाखसम्मको कुल वस्त ु
व्यापारमा र्नकासी र पैठारीको अंश (प्रर्तशतमा) 

 

 
स्रोतः भन्सार टवभाग 

३९. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको कुल वस्त ुव्यापारमा र्नकासी र पठैारीको अंश 
क्रमशः 8.0 प्रर्तशत र 92.0 प्रर्तशत रहेको छ। अस्घल्लो 
आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो अंश क्रमश 7.4 प्रर्तशत र 
92.6 प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

सेवा व्यापार 
४०. सेवा व्यापारमा कोर्भड-१९ महामारीको उच्र् प्रभाव परेको छ। 

यस अवर्धमा सेवा आय र सेवा खर्थ दवुैमा संकुर्न आएको छ। 
आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को बैशाखसम्म कुल सेवा आय गत 
आर्र्थक वर्थको सेवा आय रू. १ खबथ ३9 अबथ ४8 करोडको 
तलुनामा 48.7 प्रर्तशतले संकुर्न भई रू. 71 अबथ 5० करोड 
रहेको छ। सारै्, यस अवर्धको सेवा खर्थ अस्घल्लो वर्थको 
बैशाखसम्मको रू. १ खबथ ३8 अबथ 70 करोडको तलुनामा 9.0 
प्रर्तशतले संकुर्न भई रू. १ खबथ 26 अबथ 20 करोड रहेको छ।  

४१. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको बैशाखसम्म खदु सेवा आय रू. 54 अबथ 71 
करोडले घािामा रहेको छ। अस्घल्लो वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो 
आय रू. 79 करोडले नाफामा रहेको र्र्यो। कोर्भड-१९ 
महामारीको कारण भ्रमण आयमा 89.2 प्रर्तशतले संकुर्न आएको 
कारण खदु सेवा आय तलुनात्मकरुपमा उच्र् घािामा रहेको छ।  

टवप्ररे्ण आप्रवाह र वैदेस्शक रोजगार 

४२. र्ाल ु आर्र्थक वर्थको बैशाखसम्म टवप्ररे्ण आप्रवाह गत आर्र्थक 
वर्थको रू. ६ खबथ 79 अबथ 68 करोडको तलुनामा 19.2 
प्रर्तशतले वृटद्ध भई रू. 8 खबथ ९ अबथ 89 करोड पगुकेो छ। 
अस्घल्लो वर्थको सोही अवर्धमा टवप्ररे्ण आप्रवाह 6.3 प्रर्तशतले 
संकुर्न भएको र्र्यो। 

४३. कोर्भड-१९ महामारीको कारण वैदेस्शक रोजगारीमा जाने 
कामदारको ससख्यामा संकुर्न आएको भएता पर्न र्ाल ु आर्र्थक 
वर्थमा टवप्ररे्ण आयमा बटृद्ध भइरहेको छ। यस अवर्धमा अमेररकी 
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डलरमा टवप्ररे्ण आय १६.१ प्रर्तशतले र नेपाली रूपैंयामा १९.२ 
प्रर्तशतले बढेको छ।  

४४. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको बैशाखसम्म वैदेस्शक रोजगारीको लार्ग अस्न्तम 
श्रम स्वीकृर्त र्लने नेपाली कामदारको ससख्या गत आर्र्थक वर्थको 
सोही अवर्धको तलुनामा 60.3 प्रर्तशतले घिेर 77 हजार 12 
रहेको छ। त्यसैगरी यस अवर्धमा पनु:श्रम स्वीकृर्त र्लने 
कामदारको ससख्यामा 49.0 प्रर्तशतले संकुर्न आई 89 हजार 5 
सय 54 कायम रहेको छ। कोर्भड-१९ महामारीको कारण 
वैदेस्शक रोजगारीमा जानको लार्ग श्रम स्वीकृर्त र्लनेको ससख्यामा 
उच्र् र्गरावि आएको छ। 

र्ाल ुखाता एवम ्शोधनान्तर स्स्र्र्त 

४५. आर्र्थक वर्थ २०७7/७८ को बैशाखसम्म शोधनान्तर स्स्र्र्त रू 7 
अबथ 75 करोडले बर्तमा रहेको छ। अस्घल्लो आर्र्थक वर्थको 
सोही अवर्धमा शोधनान्तर स्स्र्र्त रू. 120 अबथ 90 करोडले 
बर्तमा रहेको र्र्यो। त्यसैगरी यस अवर्धमा र्ाल ुखाता रू. २ 
खबथ 4७ अबथ 8 करोडले घािामा रहेको छ। अस्घल्लो वर्थको 
सोही अवर्धमा र्ाल ु खाता रू. 96 अबथ 18 करोडले घािामा 
रहेको र्र्यो। 

टवदेशी  टवर्नमय सस्िर्त 

४६. 20७७ बैशाखसम्म रू. 12 खबथ 35 अबथ 25 करोड रहेको 
टवदेशी टवर्नमय सस्िर्त 2078 बैशाखसम्म 12.6 प्रर्तशतले बढेर 
13 खबथ 90 अबथ 84 करोड पगुेको छ।  

४७. आर्र्थक वर्थ २०७7/७8 को बैशाखसम्मको पठैारीलाई आधार 
मान्दा यस अवर्धको टवदेशी टवर्नमय सस्िर्तले ११.4 मटहनाको 
वस्त ु पठैारी र 10.3 मटहनाको वस्त ु तर्ा सेवाको पैठारी धान्न 
पयाथि रहने देस्खन्छ। 

टवर्नमय दर 

४८. २०७७ असारमसान्तको तलुनामा २०७८ बैशाखमसान्तमा अमेररकी 
डलरसाँग नेपाली रूपयैााँ 2.7 प्रर्तशतले अर्धमूल्यन भई अमेररकी 
डलर एकको खररद टवर्नमय दर रू.११7।18 पगुेको छ। 
२०७७ असार मसान्तमा यस्तो टवर्नमय दर रू.120।37 रहेको 
र्र्यो। २०७७ बैशाखमसान्तको तलुनामा २०७८ बैशाखमसान्तमा 
अमेररकी डलरसाँग नेपाली रूपैयााँ 2.८ प्रर्तशतले अर्धमूल्यन भएको 
छ। 

कच्र्ा पेट्रोर्लयम पदार्थ एवम ्सनुको मूल्य 

४९. अन्तराथटिय बजारमा २०७७ बैशाख मसान्तमा कच्र्ा पेट्रोर्लयम 
पदार्थको मूल्य प्रर्त ब्यारल अमेररकी डलर २७.८९ रहेकोमा 
२०७८ बैशाख मसान्तमा १४८.३ प्रर्तशतले वृटद्ध भई अमेररकी 
डलर ६९.२४ पगुेको छ। २०७८ बैशाख मसान्तमा प्रर्त आउन्स 
सनुको मूल्य गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा ७.६ 
प्रर्तशतले वृटद्ध भई अमेररकी डलर १८३८.१० पगुेको छ। 

अन्य आर्र्थक गर्तटवर्ध 
पयथिक आगमन 

५०.  सन ् २०२१ को मे मटहनासम्म (जनवरी देस्ख मे सम्म 5 
मटहनाको अवर्ध) हवाई मागथबाि नेपाल आउने पयथिकको ससख्या 
सन ् २०२० को सोही अवर्धको तलुनामा ७४.2 प्रर्तशतले न्यून 
भई ५६ हजार ८ सय ९७ रहेको छ। सन ् २०20 को सोही 
अवर्धमा यस्तो ससख्यामा ५५.७ प्रर्तशतले संकुर्न भई २ लाख 
२० हजार ७ सय १३ रहेको र्र्यो।  

तार्लका (झ): ३ वर्थको पटहलो पााँर् मटहनाको मार्सक पयथिक 
आगमनको स्स्र्र्त (संख्यामा) 

मटहना 
वर्थ 

२०१९ २०२० २०२१ 

जनवरी 81273 79702 8874 

फेब्रअुरी 102423 98190 9146 

मार्थ 127351 42776 14977 

अटप्रल 109399 14 22450 

मे 78329 31 1450 

जम्मा 498775 220713 56897 

स्रोत: नेपाल राि बैङ्क 

कम्पनी  दताथ   

५१. आर्र्थक वर्थ २०७7/७8 को बैशाख मटहनासम्म दताथ भएका 
कम्पनीको ससख्या अस्घल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 
36.6 प्रर्तशतले वृटद्ध भई 25 हजार 3 सय 31 पगुेको छ। 
कोर्भड-19 महामारीको बाबजदु आर्र्थक टक्रयाकलापमा वृटद्ध भएको 
छ।  

र्ािथ (ज): पर्छल्लो ५ आर्र्थक वर्थको बैशाखसम्मको कम्पनी 
दताथको प्रवसृ्त्त  (ससख्यामा) 

 

   स्रोत: कम्पनी रस्जिारको कायाथलय  
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मन्त्रालयका गर्तटवर्ध
५२. नेपाल ट्रष्ट ऐन,2064 को दफा 25(2) ले द्वदएको अर्धकार 

प्रयोग गरी तयार पाररएको नेपाल ट्रष्ट कोर् लगानी कायथटवर्ध, 
2077 मा राय सझुाव सटहत सहमर्त प्रदान गररएको। 

५३. नेपाल सरकार मस्न्त्रपररर्द् को र्मर्त 2078/01/13 को 
र्नणथयानसुार नागररक लगानी कोर्को र्िुा पूाँजी वृटद्ध गरी रु.3 
अबथ 27 करोड कायम गनथ स्वीकृती द्वदइएको। 

५४. टवर्भन्न  प्रकारका  राजस्व  छुि  सम्बन्धी  सूर्ना र्ान-२ नेपाल 

राजपत्रमा प्रकाशन गररएको। 

५५. कोर्भड-१९ महामारीबाि संक्रर्मत र्बरामीको उपर्ार र उस्र्त 
व्यवस्र्ापनका लार्ग आवश्यक पने जीवनदायक अस्क्सजन र्सर्लण्डर 

लगायतका टवर्भन्न मालवस्तकुो पैठारीमा लाग्ने कर, महसलु एवम ्
शलु्क पूणथ रुपमा छुि द्वदने सम्बन्धी सूर्ना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन 
गररएको। 

५६. नेपाल राि बैकको नाममा रहेको नागररक लगानी कोर्को शेयर 
नेपाल सरकारको नाममा हस्तान्तरणका लार्ग मूल्य र हस्तान्तरण 
प्रटक्रया एकीन गनथ गद्वठत सर्मर्तद्बारा प्रर्तवेदन तयार गरी पेश 
भएको। 

५७. भन्सार सहजीकरण तर्ा सीमापार व्यापारका लार्ग द्विपक्षीय सहयोग 
सदुृढीकरण गनथ नेपाल र भारतबीर् २०औ ंमहार्नदेशकस्तरीय  वाताथ 
२०७७ बैशाख ६ र ७ गते सम्पन्न  भएको । 

अन्य गर्तटवर्ध 

 

५८. अन्तर सरकारी टवत्त पररर्द्को र्मर्त 207८ बैशाख 9 गतेको 
बैठकमा अर्थमन्त्री माननीय टवष्णपु्रसाद पौडेलले प्रदेश र स्र्ानीय 

तहबाि वस्तगुत आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनौि गनेतफथ  
टवशेर् ध्यान द्वदन आग्रह गनुथ भयो। 

५९. अर्थमन्त्री माननीय टवष्णपु्रसाद पौडेलले पूवथ अर्थमन्त्रीहरु, टवर्भन्न 
राजनीर्तक दलका माननीय सासंदहरु, नेपाल नगरपार्लका संघ, 

गाउाँपार्लका राटिय महासंघ, टवर्भन्न स्जल्ला समन्य सर्मर्त एवम ्
स्र्ानीय तहका जनप्रर्तर्नर्धहरु र यवुा व्यवसायीहरुसाँग छुट्टाछुटै्ट 
छलफल गरी आगामी आर्र्थक वर्थको बजेि तयारीका सम्बन्धमा 
सझुाव र्लन ुभएको र्र्यो। 

 

६०. अर्थमन्त्री माननीय टवष्णपु्रसाद पौडेलको समपुस्स्र्र्तमा २०७८ 
बैशाख १2 गते सम्पन्न अन्तरकृया कायथक्रममा आर्र्थक वर्थ 
२०७८/७९ को बजेि एवम ् आर्र्थक ऐेनका सम्बन्धमा नेपाल 
उद्योग वास्णज्य महासंघको तफथ बाि सझुाव पेश गररएको र्र्यो।  
सो अवसरमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले र्नजी के्षत्रको टवकासका 
लार्ग आवश्यक सहयोग एवम ् प्रोत्साहन गने प्रर्तवद्धता व्यि 
गनुथ भयो। 

६१. आर्र्थक वर्थ २०७८/७९ को बजेि तयारीका सम्बन्धमा २०७८ 
बैशाख १3 गते नेपाल रे्म्बर अफ कमसथका पदार्धकारीहरुसाँग 

छलफल अन्तरकृया सम्पन्न भयो। 

६२. नेपालका लार्ग संयिु अर्धराज्यका राजदूत र्नकोला पोर्लिले 
अर्थमन्त्री माननीय टवष्णपु्रसाद पौडेलसाँग र्मर्त २०७८ बैशाख 
१4 गते स्शष्टार्ार भेि गनुथ भयो। सो अवसरमा नेपाल र संयिु 
अर्धराज्यबीर् द्विपक्षीय टहत र सहयोगको टवर्यमा छलफल 
भएको र्र्यो। 

६३. दस्क्षण एस्शयाली सहयोग संगठन (साकथ ) का अर्थमन्त्रीहरुको 
अनौपर्ाररक बैठक र्मर्त २०७८ बैशाख 22 गते सम्पन्न भयो। 
सो बैठकमा कोर्भड-१९ को प्रभाव न्यूनीकरण एवम ्आर्र्थक-
सामास्जक पनुरुत्र्ानका लार्ग एकआपसमा समन्वय, सहयोग र 
सहकायथ हनुपुनेमा जोड द्वदइयो। 

६४. नेपालस्स्र्त टवकास साझेदारहरुसाँग र्मर्त २०७८ बैशाख 23 गते 
बैठक बसी आर्र्थक वर्थ २०७८/७९ को बजेि तयारीका 
सम्बन्धमा छलफल अन्तरकृया सम्पन्न गररयो। 
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