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1= अर्थ मन्त्रालयको पररचय र उद्धशे्य  
(क) पषृ्ठभनूमिः 

समविगत आनर्थक िीनतहरुको तजजथमा र कायाथन्त्वयिको माध्यमबाट मजलजकको आनर्थक ववकासमा अर्थ 
मन्त्रालयको िेततृ्वदायी भनूमका रहेको छ । मजलजकको आनर्थक क्षेर, सावथजनिक ववत्त, ववत्तीय तर्ा मौद्रिक 

के्षरसंग सम्वन्त्िन् त िीनत तजजथमा, कायाथन्त्वयि तर्ा अिजगमि र व्यवस्र्ापि गिे दावयत्व अर्थ मन्त्रालयमा  रह ेको 
छ।िेपाल सरकारको वावषथक बजेट तजजथमा र बजेटको कायाथन्त्वयि, सावथजनिक खचथ व्यवस्र्ापि, सावथजनिक 
ऋण व्यवस्र्ापि, राजस्व व्यवस्र्ापि तर्ा स्रोत पररचालि, समिन् गत आनर्थक स्र्ावयत्व, अन्त्तराथविय आनर्थक 
सहायता पररचालि तर्ा व्यवस्र्ापि, ववदेशी मजिा ववनिमय नियन्त्रण तर्ा नियमि, राजस्व च जहावट नियन्त्रण, 
सामान्त्य मूल्य िीनत, सावथजनिक संस्र्ािको समग्र िीनतगत ववषय तर्ा िेपाल सरकारको आनर्थक प्रशासि, 
बैंवकङ्क तर्ा ववन्त्तय क्षरे व्यवस्र्ापि, बीमा र पजुँजी बजारको व्यवस्र्ापि र नियमि जस्ता ववषय अर्थ 
मन्त्रालयको कायथ के्षर नभर पदथछ ।सारै् ववत्तीय संघीयताको कायाथन्त्वयिको क्रममा संघ, प्रदेश तर्ा स्र्ािीय 
तहको संवविाि प्रदत्त अनिकारको कायाथन्त्वयिको लानग आवश्यक पिे ववत्तीय स्रोतको पररचालि, राजस्व तर्ा 
रोयल्टी वाुँडफाुँड र अन्त्तर सरकारी ववत्त हस्तान्त्तरणको व्यवस्र्ापिको ववषय पनि यस मन्त्रालयले हेिे गदथछ 
। ववत्तीय िीनत माफथ त अर्थ मन्त्रालयले मजलजकको सम्पूणथ आनर्थक के्षरलाई गनतशील विाउिे भनूमका समेत 
खेल्दै आएको छ। 

(ख) दृविकोणिः 
सबल आनर्थक िीनत, सावथजनिक ववत्त तर्ा आनर्थक क्षेर व्यवस्र्ापिको माध्यमबाट द्रदगो, फरावकलो तर्ा उच्च 
दरको आनर्थक वृवद्ध हानसल गरी सजदृढ अर्थतन्त्रको निमाथण गरी समदृ्ब िेपाल बिाउिे अनभयािमा सहयोग 
पजयाथउिे ।  

(ग) ध्येयिः 
आन्त्तररक राजस्वको आिारलाई सजदृढ गदै उपलव्ि ववत्तीय स्रोतको प्रभावकारी र समजन्चत उपयोगबाट 
समविगत आनर्थक स्र्ावयत्व कायम गिथमा सहयोग पजर् याउिे। 

(घ) रणिीनतिः  

(१) राजस्व प्रशासिको संरचिागत एवं संस्र्ागत सजिार गिे ।  

(२) कर च जहावट नियन्त्रण एवं कर पररपालिाको स्तर अनभबदृ्रद्ब गिे । 

(३) ववन्त्तय सजशासि कायम गिे ।  
(१) समविगत लक्ष्यिः 

मजलजकको आनर्थक िीनत तजजथमा गिथ योगदाि गिे र आनर्थक िीनत व्यवस्र्ापिको कायथ गिे। 

 

(२) कायथिीनतक लक्ष्यहरुिः 
 राजस्व प्रणालीलाई सरल बिाउि,े करािार फरावकलो गिे र उपयजक्त करका दरहरु तोक्िे। 

 कर प्रशासिको दक्षता र प्रभावक ारन् तामा सजिार गिे। 

 प्रार्नमकता प्राप्त क्षेरहरुको लानग प्रभावकारी र न्त्यायोन्चत रुपमा साििको बाुँडफाुँड गिे िीनत 
अवलम्वि गिे। 

 ववत्तीय संस्र्ा र ववत्तीय उपकरणहरुको माध्यमबाट उत्पादि र बजारको सजदृढीकरण गदै सक्षम 
ववत्तीय प्रणालीको ववकास गिे। 



 
 

 सरकारी स्वानमत्वका संस्र्ािहरुलाई प्रभावकारी बिाउिका लानग निजीकरण िीनतका सारै् आवश्यक 
अन्त्य िीनतहरु अवलम्वि गिे। 

 पारदशी र उत्तरदायी आनर्थक तर्ा ववत्तीय सूचिा प्रणाली अवलम्वि गिे। 

 सावथजनिक क्षरेका कमथचारीहरुको लानग उपयजक्त  तलबमाि एवं प्रोत्साहि प्रणाली अवलम्वि गिे। 

 सावथजनिक खचथ सम्वन्त्िी िीनतहरुको तजजथमा र कायाथन्त्वयि गिे। 

 वैदेन्शक सहायताबाट प्राप्त स्रोतहरुको व्यवस्र्ापिको लानग प्रभावकारी अिजगमि र मूल्याङ्कि 
प्रणालीलाई संस्र्ागत गिे। 

 सावथजनिक र निजीक्षरे वीच ववश्वासको वातावरण कायम गदै समग्र आनर्थक ववकासमा निजी क्षेरको 
संलग्िताको लानग अिजकूल वातावरणको सजृिामा सहयोग गिे। 

 िेपाल सरकार, प्रदेश तर्ा स्र्ािीय तहवीच आनर्थक िीनत, लगािी, ऋण व्यवस्र्ापि, राजस्व 
वाुँडफाुँड र अिजदािको ववषयमा समन्त्वयकारी भनूमका निवाथह गिे ।  

 

(ङ) रणिीनतक उद्दशे्यहरुिः 
 आनर्थक व्यवस्र्ापि सजिार कायथमा योगदाि पजयाथउिे। 

 संनबिाि कायाथन्त्वयि, आिारभतू स्वास््य सेवा र न्शक्षा र ग्रामीण पूवाथिार ववकास जस्ता सामान्जक–
आनर्थक पूवाथिार, पूुँजी निमाथण र गररबी निवारण र पूिनिथमाथणलाई नतब्रता द्रदिे गरी सावथजनिक 
खचथको प्रार्नमकीकरण गिे। 

 राजस्वको के्षर र दायरा वृवद्ध हजिे उपायको खोजी गिे ।  

 प्रभावकारी र दक्ष सेवाको प्रत्याभनूतको लानग बजेट सहयोग उपलव्ि गराउि।े 

 आवश्यकतामा आिाररत वैदेन्शक सहयोग पररचालि गिे र वैदेन्शक सहयोगको प्रभावकारीतामा 
सजिार गिे। 

 सावथजनिक संस्र्ािहरुमा प्रभावकारी ववत्तीय व्यवस्र्ापि अभ्यासहरुको प्रत्याभनूत गिे र नतिीहरुले 
प्रदाि गिे सेवाहरुमा सजिार गिे। 

 ववनभन्न मन्त्रालय, ववभाग र निकायहरुको लानग भएको बजेट ववनियोजि र नतिीहरुले प्रदाि गिे 
सेवा प्रवाह प्रणाली वीचमा प्रभावकारी सम्वन्त्ि स्र्ावपत गरि्े 



 
 

 

२. संगठिात्मक स्वरुपिः 
 

 
 
 

आनर्थक ववकास 
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

 

पजवाथिार ववकास 
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

 

सामान्जक ववकास 
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

 

शासकीय व्यवस्र्ा 
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

 

कृवष,वि, वातावरण 
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

 

संवैिानिक निकाय 
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

 
 

कमथचारी प्रशासि 

उ.स.,रा.प.द्रि.(प्र.) १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(प्र.) 3 

पजस्तका.अ.,रा.प.त.ृ(वव.)1 

िा.सज., रा.प.अिं.प्र.(प्र.)3 

िा.सज., रा.प.अिं.प्र.(रा.)20 

क.अपरेटर, रा.प.अिं.प्र.(वव.) ३ 

नस.पलम्बर, रा.प.अिं.प्र.(वव.)1 

नस.अ.प्र.े, रा.प.अिं.प्र.(न्श.)1 

टे.अ., रा.प.अिं.प्र.(वव.)1 

ह.स.चा., शै्रणीवववहि  15 

का.स., शे्रणीवववहि 24 

सज.गाडथ, शे्रणीवववहि 1 

 

आनर्थक प्रशासि 

उ.स.,रा.प.द्रि. (लेखा) १ 

ले.अ.,रा.प.त.ृ   1 

ले.पा. , रा.प.अिं.प्र.2 

 
 सूचिा प्रववनि 

उ.स. ,रा.प.द्रि.(सू.प्र.) १ 

क.ई.(रा.प.त.ृ)   3 

 

 

सामान्जक ववकास 
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)१ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.) 2 

 

आनर्थक क्षरे 
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)१ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.) 2 

 

कृवष तर्ा भनूम व्यवस्र्ापि 
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)१ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.) 1 

 
 

संघीय मानमला र पयथटि 
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)१ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.) 2 

 

भौनतक पूवाथिार ववकास 
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)१ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.) 2 

 
 वि तर्ा वातावरण 
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)१ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.) 2 

 
 

जम्मा:  

मन्त्री 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  1 

क.अ, रा.प.त.ृ(वव.)१ 

 
 

सन्चव-1 सन्चव (राजस्व)-1 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.) १ 

क.अ, रा.प.त.ृ(वव.) १ 

 

 

केन्त्िीय वजेट व्यवस्र्ापि 
तर्ा सूरक्षा र परराि 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

 

अन्त्तर सरकारी ववत्त 
हस्तान्त्तरण 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

 
 

  

 

संस्र्ाि समन्त्वय  

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

 

संस्र्ाि ववनिबेश  

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  1 

 

नबमा तर्ा पजुँजीवजार 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  1 

 

बैंवकङ्ग 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

 

 

  

बजेट अिजगमि 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  1 

 

योजिा अिजगमि 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  1 

 
 

दरवन्त्दीको वववरण 

रा.प.ववन्शि शे्रणी   2 

रा.प.प्रर्म    ८ 

रा.प.द्रितीय    ३3 

रा.प.ततृीय    ७2 
रा.प.अिं.प्रर्म    30 
रा.प.अिं.द्रितीय    १ 

ह.स.चा.    15 

का.स.    24 

शे्रणी वववहि    १ 

जम्मा     186 

 
   
 

 

 

राजस्व अिजगमि  

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

 

आनर्थक ववश्लषेण  

ब.त.शा.,रा.प.द्रि.(त्याङ्क)१ 

त.अ.रा.प.त.ृ(त्याङ्क) 1 

अर्थ शास्त्रीरा.प.त.ृ(ववववि)१ 

 

िीनत अिजसन्त्िाि 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

अर्थ शास्त्रीरा.प.त.ृ(ववववि)१ 

 

 

सावथजनिक ऋण 
व्यवस्र्ापि 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

 

 
  

भन्त्सार समन्त्वय तर्ा  
व्यापार सहन्जकरण 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  1 

 
आन्त्तररक राजस्व 

पररचालि 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  1 

 

गैर कर राजस्व 
व्यवस्र्ाि 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  1 

 

सूचिा त्याकं तर्ा 
राजस्व वाडफाुँड 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  1 

 

 

प्रशासि महाशाखा 
स.स.,रा.प्र.प्र.(प्र.) १ 

अन्त्तराथविय आनर्थक सहायता 
समन्त्वय महाशाखा 

स.स.,रा.प्र.प्र.(प्र.) १ 

क.अ, रा.प.त.ृ(वव.) १ 

  १ 

 

कािूि तर्ा फैसला 
कायाथिवयि महाशाखा 

स.स.,रा.प्र.प्र.(का.) १ 

योजिा, अिजगमि तर्ा 
मूल्याकंि महाशाखा 

स.स.,रा.प्र.प्र.(प्र.) १ 

क.अ, रा.प.त.ृ(वव.) १ 

 

ववत्तीय क्षरे व्यवस्र्ापि तर्ा 
संस्र्ाि समन्त्वय  महाशाखा 

स.स.,रा.प्र.प्र.(प्र.) १ 

क.अ, रा.प.त.ृ(वव.) १ 

आनर्थक िीनत ववश्लषेण 
महाशाखा 

स.स.,रा.प्र.प्र.(प्र.) १ 

क.अ, रा.प.त.ृ(वव.) १ 

 

बजेट तर्ा कायथक्रम महाशाखा 
स.स.,रा.प्र.प्र.(प्र.) १ 

क.अ, रा.प.त.ृ(वव.)३ 

 

राजस्व व्यवस्र्ापि 
महाशाखा 

स.स.,रा.प्र.प्र.(प्र.) १ 

क.अ, रा.प.त.ृ(वव.) १ 

 कािूि तर्ा फैसला 
कायाथिवयिशाखा 

उ.स.,रा.प.द्रि.(न्त्याय/कािूि)१ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(न्त्याय/कािूि)2 

 

शा.अ.रा-1, क.अ(वव.)-1 

 

 

 



 
 

 

(अिजसूची ४) 
 

 

 

अर्थ मन्त्रालयको दरवन्त्दी तेररज 

क्रम पद शे्रणी/तह सेवा समूह 
मौजजदा 
दरवन्त्दी र्प घट 

खजद 
कायम 

कैवफयत 

१ सन्चव ववन्शि प्रशासि 
 

१   1  

२ सन्चव (राजस्व) ववन्शि प्रशासि 
 

१   1  

३ सहसन्चव रा.प.प्र. प्रशासि सा.प्र. ९  2 7  

४ सहसन्चव रा.प.प्र. न्त्याय कािूि १   1  

५ उपसन्चव रा.प.द्रि. प्रशासि राजस्व ३३  5 28  

६ उपसन्चव रा.प.द्रि. प्रशासि सा.प्र. १   1  

७ उपसन्चवलेखा रा.प.द्रि. प्रशासि लेखा ४  3 1  

८ उपसन्चव रा.प.द्रि. न्त्याय कािूि १   1  

९ उप सन्चव सूचिा प्रववनि रा.प.द्रि. ववववि 
 

१   1  

१० वररष्ठ त्यांकशास्त्री रा.प.द्रि. यो.त. त्याङ्क १   1  

११ शाखा अनिकृत रा.प.त.ृ प्रशासि राजस्व ४२ 6  48  

१२ शाखा अनिकृत रा.प.त.ृ प्रशासि सा.प्र. ४  1 3  

१३ शाखा अनिकृत रा.प.त.ृ न्त्याय कािूि १ 1  2  

१४ त्याङ्क अनिकृत रा.प.त.ृ ववववि त्याङ्क १   1  

१५ कम््यूटर इन्न्त्जनियर रा.प.त.ृ ववववि 
 

३   3  

१6 कम््यूटर अनिकृत रा.प.त.ृ ववववि 
 

११   ११  

१7 लेखा अनिकृत रा.प.त.ृ प्रशासि लेखा १   1  

१8 अर्थशास्त्री रा.प.त.ृ ववववि 
 

१ 1  2  

१९ पजस्तकालय अनिकृत रा.प.त.ृ न्शक्षा पज.ववज्ञाि १   1  

२० िायवसजव्वा रा.प.अिं.प्रर्म प्रशासि राजस्व ४०  20 20  

२१ िायवसजव्वा रा.प.अिं.प्रर्म प्रशासि सा.प्र. ३   3  

२२ लेखापाल रा.प.अिं.प्रर्म प्रशासि लेखा ५  3 2  

२३ कम््यूटर अपरेटर रा.प.अिं.प्र.प्रा. ववववि 
 

३   3  

२४ काटोग्राफर रा.प.अिं.प्रर्म ववववि 
 

१  1 0  

२६ नस.्लम्वर रा.प.अिं.प्रर्म इन्न्त्ज. इले. 1   1  

२७ नस.अफसेटप्रसेम्याि रा.प.अिं.प्रर्म न्शक्षा मजिण १   1  

२८ खररदार रा.प.अिं.द्रि. प्रशासि राजस्व ११  11 0  

२९ सह लेखापाल रा.प.अिं.द्रि. प्रशासि लेखा ३  3 0  

३० इलेन्क्िनसयि रा.प.अिं.द्रि. इन्न्त्ज. इले. १  1 0  

३१ टेनलफोि अपरेटर रा.प.अिं.द्रि. ववववि 
 

१   1  

३२ टाइवपि वेग अिजसार प्रशासि 
 

६  6 0  

३४ प्र.हेडगाडथ रा.प.अिं.द्रि. प्रशासि 
 

१  1 0  

३६ नलर्ो सहायक रा.प.अिं.त.ृ ववववि 
 

१  1 0  

३७ हलजकासवारी चालक शे्रणीवववहि 
  

१४ 1  15  

३८ कायाथलयसहयोगी शे्रणीवववहि 
  

२५  1 24  

३९ माली शे्रणीवववहि 
  

२  2 0  

४० गाडथ शे्रणीवववहि 
  

३  2 1  

जम्मा 240 9 62 186  

 



 
 

 

कायथक्षरे   

िेपाल सरकार (कायथ ववभाजि) नियमावली, 2074 ले अर्थ मन्त्रालय अन्त्तगथतको निकायहरुको कायथ सम्पादिका 
लानग निद्रदथि गरेका कायथक्षेरहरु निम्ि बमोन्जम रहेका छिि्ः 

1. आनर्थक अवस्र्ाको ववश्लषेण, आनर्थक तर्ा ववत्त सम्बन्त्िी िीनतको तजजथमा, कायाथन्त्वयि र नियमि  

2. आनर्थक साििको बाुँडफाुँड, कज ल राविय लगािी प्रक्षेपण र ववत्तीय व्यवस्र्ापि 

3. समविगत आनर्थक स्र्ावयत्व, मूल्य न्स्र्रता सम्बन्त्िी िीनत तजथमा, कायाथन्त्वयि र नियमि 

4. ववकास सहायता िीनतको तजजथमा, कायाथन्त्वयि, अिजगमि,मूल्यांकि र नियमि 

5. केन्त्िीय बैंक सञ्चालि, नियमि र मौद्रिक िीनत 

6. बैंक तर्ा ववत्तीय संस्र्ाहरु सम्बन्त्िी िीनत, कािूि, समन्त्वय र नियमि 

7. ववदेशी मजिा ववनियम तर्ा नियन्त्रण 

8. आनर्थक तर्ा सामान्जक ववकास र मजिा तर्ा बैंवङ्कङ्ग सम्बन्त्िी द्रिपक्षीय अन्त्तराथविय संस्र्ाहरुसुँग 
सम्पकथ  र समन्त्वय 

9. बैदेन्शक ऋण, अिजदाि तर्ा अन्त्य द्रिपक्षीय र बहजपक्षीय सहायता सम्वन्त्िी अन्त्तराथवियसन्न्त्ि, 
सम्झौता र कायाथन्त्वयि 

10. सङ्घीय सन्ञ्चतकोष वा सङ्घीय सरकारी कोष सञ्चालि, राजस्व र व्ययको अिजमाि, ववनियोजि ऐि, 
पजरक अिजमाि,पेस्की खचथ, उिारो खचथ, आकन्स्मक कोष र अन्त्यसरकारी कोष 

11. बजेट तजजथमा, कायाथन्त्वयि र नियमि 

12. सरकारी जमाित 

13. संघ, प्रदेश र स्र्ािीय तहको आन्त्तररक र बैदेन्शक ऋण एव अिजदाि सम्वन्त्िी िीनत, कािूि र 
नियमि 

14. तलव, भत्ता, उपदाि, निबनृ्त्तभरण लगायतका सेवा सजवविा र आनर्थक दावयत्व सम्बन्त्िी ववषय 

15. संघ, प्रदेश र स्र्ािीय तहको सावथजनिक पदानिकारीको सजवविा सम्वन्त्िी िीनत, कािूि र नियमि 

16. सरकारी बाुँकी रकमको अनभलेखीकरण र असजली 
17. राजस्व सम्वन्त्िी िीनत, कािूि, मापदण्ड, योजिा, प्रक्षेपण, कायाथन्त्वयि र नियमि 

18. राजस्व प्रशासिको सञ्चालि र सजदृढीकरण 

19. सावथजिन् क खचथ सम्बन्न्त्ि िीनत, कािूि र नियमि 

20. आनर्थक कायाथवविी सम्बन्त्िी िीनत, कािूि मापदण्ड, कायाथन्त्वयि र नियमि 

21. मूल्य िीनत 

22. लेखा तर्ा लेखापरीक्षण प्रणाली 
23. सरकारी लगािी र लाभांशको लेखा ब्यवस्र्ापि 



 
 

 

24. संघ, प्रदेश र स्र्ािीय तहबीच ववन्त्तय हस्तान्त्तरण सम्बन्त्िी िीनत, कािूि,कायाथन्त्वयि र नियमि 

25. सड्घीय ववनियोजि, राजस्व,ववभाज्य कोष, िरौटी कायथ सञ्चालि कोष र अन्त्य सरकारी कोष तर्ा 
सम्पन्त्त 

26. भन्त्सार, अन्त्तिःशजल्क, मजल्य अनभबवृद्ध कर, आयकर, राहदािी शजल्क, नभसा शजल्क, पयथटि दस्तजर एवं 
अन्त्य कर तर्ा गैरकर, सेवाशजल्क दस्तजर लगायतका सेवा शजल्कहरुको लक्ष्य नििाथरण, प्रशासि, 
सङ्कलि र बाुँडफाुँड 

27. कर तर्ा भन्त्सार राजस्व सम्बन्त्िी द्रिपक्षीय, बहजपक्षीय समन्त्वय, सन्त्िी, सम्झौता, समझदारी, 
कायाथन्त्वयि र नियमि 

28. राजस्व सम्बन्त्िी त्याङ्क अनभलेखि र सूचिा आदािप्रदाि 

29. नितोपर तर्ा कमोनडटी बजार सम्बन्त्िी िीनत, कािूि, मापदण्ड र नियमि 

30. बीमा सम्बन्त्िी िीनत, कािूि, मापदण्ड र नियमि 

31. संघ, प्रदेश र स्र्ािीय तहमा राजस्व र प्राकृनतक स्रोत उपयोग वा लाभको बाुँडफाुँड  सम्वन्त्िी 
िीनत, कािूि मापदण्ड र कायाथन्त्वयि 

32. राजस्व च जहावट नियन्त्रण 

33. महालेखा परीक्षकको कायाथलय 

34. राविय प्राकृनतक स्रोत तर्ा ववत्त आयोग 

35. निक्षेप तर्ा कजाथ सजरक्षण कोष 

36. सरकारी स्वानमत्वयमा रहेका संस्र्ािको नियमि, नियन्त्रण, समन्त्वय र निदेशि तर्ा तलव, भत्ता, 
बोिस, लगािी र लाभांश सम्बन्त्िी िीनत नििाथरण 

37. राजस्व र आनर्थक प्रशासि सम्बन्त्िी तानलम, अध्ययि र अिजसन्त्िाि 

38. कमथचारी सञ्चय कोष 

39. िागररक लगािी कोष 

40. अवकाश कोष 

41. सावथन्जिक संस्र्ािहरु र निजीकरण सम्बन्त् िी िीनत, कािूि, मापदण्ड अिजगमि र नियमि 

42. मन्त्रालय सम्बन्त्िी सावथन्जिक संस्र्ाि, प्रानिकरण, सनमनत, प्रनतष्ठाि, कम्पिी आद्रदको सञ्चालि र 
नियमि 

43. िेपाल लेखा परीक्षण सेवाको सञ्चालि 

 
 

३ अर्थ मन्त्रालयले गिे कायथ र सेवािः 

(क)  मानर् उन्ल्लन्खत कायथ क्षेर अन्त्तरगतका िीनतगत कायथहरु र 



 
 

 

(ख)  मन्त्रालयको दैनिक प्रशासि सञ्चालि सम्बन्त्िी कायथहरु । 

 

४  सन्चवालय, महाशाखा, न्जम्मेवार अनिकारी र सम्पूणथ टेनलफोि िम्वरिः 
नस.िं. सन्चवालय/महाशाखा न्जम्मेवार अनिकारी फोि िं. 
१. माििीय अर्थमन्त्री डा. यजवराज खनतवडा ४२११३९० 
2. सन्चव  डा. राजि खिाल ४२११३३२ 
3. सन्चव (राजस्व) श्री न्शन्शरकज मार ढजङ्गािा ४२११७७० 
4. बजेट तर्ा कायथक्रम महाशाखा सहसन्चव श्री निमथलहरर अनिकारी ४२११४०१ 
5. अन्त्तराविय आनर्थक सहयोग समन्त्वय 

महाशाखा 
सहसन्चव श्री श्रीकृष्ण िेपाल ४२११३७१ 

6. राजस्व व्यवस्र्ापि महाशाखा सहसन्चव श्री हररशरण पजडासैिी ४२११३१५ 
7. आनर्थक िीनत ववश्लषेण महाशाखा सहसन्चव श्री मजकज न्त्द पौडेल ४२११३२६ 
9. कािूि तर्ा फैसला कायाथन्त्वयि 

महाशाखा 
सहसन्चव श्री उदयराज सापकोटा ४२११८१३ 

10. ववत्तीय क्षरे व्यवस्र्ापि तर्ा संस्र्ाि 
समन्त्वय महाशाखा 

सहसन्चव श्री उत्तरकज मार खरी  ४२११३०६ 
4211377 

11. योजिा, अिजगमि तर्ा मूल्याङ्कि 
महाशाखा 

सहसन्चव श्री चन्त्िकला पौडेल ४२००४१८ 

12. प्रशासि महाशाखा सहसन्चव श्री सजमि दाहाल ४२११३०० 
 
 

 
५ सेवा प्राप्त गिथ लाग्ि ेदस्तजर र अवनििः 
(क) सूचिा द्रदुँदा नलिजपिे शजल्क/दस्तजर  

 सूचिा मागको निवेदि द्रदुँदा कज िै शजल्क वा दस्तजर लाग्दैि। 
 सामान्त्य आकारको (आठ दशमल तीि इन्त्च चौडाइ र एघार दशमलब सात इन्त्च लम्बाइ सम्म 

साइज भएको) कागजमा तयार गररएको वा रहेको पाुँच पषृ्ठ सम्मको सूचिा नििःशजल्क उपलव्ि 
गराइिछे । 

 पाुँच पषृ्ठ भन्त्दा िेरै सूचिा द्रदुँदा निम्ि अिजसार दस्तजर नलइिछे । 

 सामान्त्य आकारको (आठ दशमलब तीि इन्त्च चौडाइ र एघार दशमलब सात इन्त्च 
लम्बाइसम्म आकार भएको) कागजमा तयार गररएको वा रहेको पाुँच पषृ्ठभन्त्दा बढी सूचिाको 
लानग प्रनत पषृ्ठ पाुँच रूपैंयाुँ लाग्िेछ। 



 
 

 

 मानर् उल्लेख भए भन्त्दा ठूलो आकारको कागजमा तयार गररएको वा रहेको सूचिाको लानग 
प्रनत पषृ्ठ दश रूपैयाुँ दस्तजर लाग्िेछ। सजरुका पाुँच पेज नििःशजल्क द्रदिजपिे वाध्यता यसमा रहि े
छैि । 

 नडस्केट, सीडी र अन्त्य यस्तै प्रकारका नडन्जटल माध्यम र प्रववनििारा प्रदाि गररि े सूचिाको 
लानग प्रनत नडस्केट, सीडी वापत पचास रूपैयाुँ दस्तजर, 

 कज िै सूचिा तयार गदाथ मानर् लेन्खए भन्त्दा बढी खचथ लाग्ि े भएमा वास्तववक लागतको 
आिारमा दस्तजर नलइिछे। 

 सावथजनिक निकायमा रहेक कज िै नलखत, सामग्री वा सो निकायको काम कारवाईको अध्ययि 
वा अवलोकि वा सावथजनिक महत्वको निमाथण कायथ भइरहेको स्र्लको भ्रमण वा अवलोकि 
आिा घण्टाभन्त्दा बढी समय गिे भएमा प्रनतघण्टा प्रनतव्यन्क्त पचास रुपैयाुँ दस्तजर लाग्िेछ । 
तर सावथजनिक पजस्तकालय र सावथजनिक रुपमा नि:शजल्क उपलब्ि गराइएको स्र्ािको 
अवलोकि वापत दस्तजर लाग्िे छैि ।  

 प्रचनलत कािजिमा सूचिा माग गदाथ लाग्ि े दस्तजरको सम्बन्त्िमा छज टै्ट व्यवस्र्ा भएकोमा भि े
सोही बमोन्जम दस्तजर लाग्िछे । 

 मूल्य राखी ववक्री ववतरण गिे मजद्रित वा कज िै पनि माध्यमको सूचिा सामग्रीको दस्तजर त्यसमा 
अंवकत वा नििाथररत मूल्य बमोन्जम िै हजिेछ। 

 तर अर्थ मन्त्रालयको उद्देश्य र कामको प्रवथद्धिका लानग ववतरण गररि े सूचिा-सामग्रीको 
शजल्क लाग्िे छैि । 

(ख) सूचिा उपलब्ि गराए बापत दस्तजर  नलि ेतररका 
(१) िगद नलएर राजस्व खातामा जम्मा गिथ सवकिछे । 
(२) कज िै बैकंमा जम्मा गिथ लगाई सोको भौचर पेश गिथ लगाउि सवकिेछ । 
(३) सो रकम बराबरको हजलाक वटकट निवदेिमा टाुँस्ि लगाउि पनि सवकिेछ । 

(ग) सेवा प्राप्त गिथ लाग्ि ेअवनि 
(१) सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, २०६४ को दफा ७ ले तोकेको अवनि नभर, निवेदि प्राप्त भएपनछ 

सूचिा अनिकारीले तत्काल उपलव्ि गराउि सवकिे प्रकृनतको सूचिा भए तत्काल र तत्काल 
उपलव्ि गराउि िसवकिे प्रकृनतको सूचिा भए निवेदि प्राप्त भएको नमनतले पन्त्र द्रदिनभर 
निवेदकलाई उपलव्ि गराईिेछ । कज िै व्यन्क्तको जीउ ज्यािको सजरक्षासंग सम्बन्न्त्ित सूचिा 
माग गरेको पाईएमा २४ घण्टानभर उपलव्ि गराइिे छ। 

(२) अन्त्य ववशषे ऐि नियमले अवनि तोकेकोमा सोही बमोन्जम हजिेछ। 
६ निणथय गिे प्रवक्रया र अनिकारीिः 

(क) निणथय प्रवक्रया सम्बन्त्िमािः 
(१) मन्त्रालयले उपलव्ि गराउि ेसेवा सम्बन्त्िमािः 



 
 

 

 सरकारी निणथय प्रवक्रया सरलीकरण निदेन्शका, २०६५ बमोन्जम । 
(२) सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, २०६४ बमोन्जम माग गररिे सूचिा सम्बन्त्िमािः 

 सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, २०६४ को दफा ७ बमोन्जम । 
(ख)  निणथय गिे अनिकारी सम्बन्त्िमािः 
 मन्त्रालयले सम्पादि गिे िीनतगत एवं अन्त्य कायथहरु सम्बन्त्िमािः  
 मन्न्त्रपररषदमा प्रस्ताव पठाएर 

 माििीय अर्थ मन्त्रीस्तरबाट 
 अर्थ सन्चवस्तरबाट 
 सन्चव(राजस्व) स्तरबाट 
 माििीय अर्थ मन्त्रीबाट प्रत्यायोन्जत अनिकार बमोन्जम 
 सजशासि (व्यवस्र्ापि तर्ा सञ्चालि) ऐि, २०६४ बमोन्जम प्राप्त अनिकार बमोन्जम, र 
 अन्त्य ववशषे ऐि, नियमले सन्चवले गिे भिी तोवकएका कामहरु । 
 सन्चवले प्रत्यायोजि गरेको अनिकार वमोन्जम तोवकएको कमथचारीले । 
 सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, २०६४ बमोन्जम माग गिे सूचिा सम्बन्त्िमा अर्थ सन्चवले । 

7. निणथय उपर उजजरी सजन्न ेअनिकारीिः 
क) अर्थ मन्त्रालयले उपलव्ि गराउि ेसेवा सम्बन्त्िमािः- 
       प्रचनलत ऐि कािूिमा तोवकएको व्यवस्र्ा बमोन्जम 
ख) सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, २०६४ वमोन्जम परेको उजजरी सम्बन्त्िमािः-  

    राविय सूचिा आयोग 
8.  सम्पादि गरेका मजख्य मजख्य कामको वववरणिः 
8.१.समविगत आनर्थक पररसूचक: (2075 जेठ मसान्त्तको त्यांकमा आिाररत) 

क्र.स आनर्थक पररसूचकहरु उपलन्ब्ि/अवस्र्ा कैवफयत 

१. आनर्थक बवृद्ध 5.9% हजिे अिजमाि  

२. उपभोक्ता मजिास्फीनत 4.1%  
3. शोििान्त्तर न्स्र्नत 4 अवथ 34 करोड घाटा   
4. सरकारी कोषको अवस्र्ा 248 अवथ 48 करोड  
5. बैदेन्शक ब्यापार  पररमाण  

आयात  1107 अवथ 35 करोड  
नियाथत  74 अवथ 31 करोड  

6. ववदेशी ववनिमय सन्ञ्चती 1094 अवथ   
7. ववप्रषेण 679 अवथ 73 करोड   
8. राजस्व पररचालि आ.व. 2074/75 को राजस्व संकलिको लक्ष्य रु.730 अवथ 

रहेकोमा रु.732 अवथ राजस्व संकलि भएको।  
 

9. िे्से पररसूचक 1212.36 ववन्त्दज (असार मसान्त्तका द्रदिको)  



 
 

 

  

 

 

 

 

 

8.२.बजेट कायाथन्त्वयि तर्ा सावथजनिक खचथ व्यवस्र्ापि िः 

 आनर्थक वषथ २०७४/७५ मा िेपाल सरकारको तफथ बाट भएको सावथजनिक खचथ उत्साहप्रद रहेको छ । 
उक्त आनर्थक बषथमा पूुँन्जगत खचथ रु. २८७ अवथ (८५.७०%) चालज खचथ रु. ७१६ अवथ (८९.00%) 
प्रनतशत र ववत्तीय व्यवस्र्ा तफथ  रु.११० अवथ (७८.००%) प्रनतशत खचथ भई समग्रमा ८७ प्रनतशत भएको 
प्रारन्म्भक अिजमाि रहेको छ । ववगतका वषथहरुमा न्त्यूि पूुँन्जगत खचथ हजि ेअवस्र्ाबाट गजज्रदै आएकोमा गत 
आनर्थक वषथमा भएको खचथ पनछल्ला वषथहरुको खचथको तजलिामा बढी रहेको छ । गत आनर्थक वषथमा करीव 
रु. ११ खवथ १३ अवथ खचथ भएको प्रारन्म्भक अिजमाि छ। यो खचथ ववनिय ोजन् त बजेटको ८७ प्रनतशत 
भन्त्दा बढी हो। र आनर्थक वषथ 2069/70 पनछको सबैभन्त्दा उच्च हो। 

 खचथ संरचिाको ववश् लेषण गदाथ पूुँजीगत खचथ करीव २ खवथ ८७ अवथ अर्ाथत  ् ववनियोजिको ८5.70 
प्रनतशत हजि गएको छ। यो प्रनतशत यो दशककै सबैभन्त्दा उच्च हो। 

 चालज खचथ करीव ७ खवथ १६ अवथ अर्ाथत करीव ८९ प्रनतशत भएको छ। प्रदेश तर्ा स्र्ािीय तहमा रु. २ 
खवथ ३२ अवथ भन्त्दा बढी ववत्त हस्तान्त्तरण भएको र निजी आवास अिजदािमा ववनियोन्जत रकम रु. 63 अवथ 
समेत रु. 97 अवथ खचथ भएको र खचथको दृविकोणले यस्तो प ू ुँजीगत प्रकृनतको अिजदाि चालज खचथमा 
गणिा भएको कारण चालज खचथमा बढोत्तरी देन्खएको हो। यसका अनतररक्त संघ, प्रदेश र स्र्ािीय तहको 
निवाथचिमा निकासा भएको मध्ये रु. १९ अवथ खचथ भएको, न्त्यूि ववनियोजि भएको जेष्ठ िागररक भत्ता 
बापतको निकासा रु. ४ अवथ, प्रार्ानमक स्वास््य केन्त्ि र अस्पतालको तलवमा रकमान्त्तर निकासा भएको 
रु. १ अवथ भन्त्दा बढी रकमले यो खचथ बढेको देन्खएको हो। 

 ववत्तीय ब्यवस्र्ा तफथ  ववनियोजिको ७८ प्रनतशत भन्त्दा बढी अर्ाथत रु १ खवथ १० अवथ खचथ भएको अिजमाि 
छ। 

 खचथको संरचिागत ववश्लषेण गदाथ, राविय गौरव र राविय प्रानर्मकताका निमाथणािीि आयोजिाहरुलाई गनत 
द्रदि ेक्रममा प  ूुँजीगत खचथमा उल्लेखिीय वृवद्ध भएको छ। बजढीगण्डकी जलववद्यजत आयोजिामा रु. १० 
अवथ, मध्यपहाडी लोकमागथमा रु. ५ अवथ ७५ करोड, हजलाकी राजमागथमा रु. ४ अवथ ९९ करोड, िराि-
चतरा-गाइघाट-नसन्त्िजलीवजार-हटौडा मागथमा रु. ५ अवथ २५ करोड, तराईका व्यापाररक मागथमा रु. 1 अवथ 
70 करोड, उत्तर दन्क्षण लोकमागथमा रु. १ अवथ 9 करोड, बबई नसंचाईमा रु. 1 अवथ 7 करोड, भेरी 
बबई डाइभसथिमा रु. ३ अवथ 96 करोड, सामजदावयक ग्रामीण ववद्यजतीकरणमा रु. 5 अवथ 50 करोड,  
भैरहवा ववमािस्र्लमा रु. 9 अवथ 80 करोड, ववनियोजिको अनतररक्त र्प निकासा भएको छ। यो खचथले 
देशको पूवाथिार निमाथणलाई अग्रगनत द्रदि उल्लेखिीय योगदाि पजर् याएको छ। 



 
 

 

 ववगत वषथहरुको सडक, पूल, खािेपािी, स्वास््य भवि, नसंचाई, िदी नियन्त्रणतफथ को नियमािजसार भएको 
खचथको भ जक्तािी गरी दीघथकालीि दावयत्व घटांउदै लनगएको छ । 

 कायाथलय सञ् चालि र उपभोग खचथ कम गदै पूुँजीगत खचथ वृवद्ध गिे अनभप्रायले मन्न्त्रपररषद्को निणथयािजसार 
सावथजनिक खचथमा नमतव्यवयता र प्रभावकाररता कायम गिे सम्बन्त्िी िीनतगत मागथदशथि २०७५, िेपाल 
सरकार (म.प.) बाट स्वीकृत गरी कायाथन्त्वयिमा ल्याइएको छ। 

आनर्थक वषथ 2075/76 को बजेट िः 

 चालज आनर्थक वषथका लानग संघीय सरकारको बजेट रु. 13 खवथ 15 अवथ मार देन्खएतापनि प्रदेश तर्ा 
स्र्ािीय तहहरुको समेत समग्र बजेट अिजमाि गदाथ कररब रु. 15 खवथ 24 अवथको हजि े अिजमाि छ। 
यसमध्ये ६ खवथभन्त्दा बढी पजुँजीगत काममा मार खचथ हजि ेअिजमाि रहेको छ। 

 संघको मार कूल बजेट रु. 13 खवथ 15 अवथ 16 करोड 17 लाखमध्ये चालजतफथ  रु. 8 खवथ 45 अवथ, 
पूुँजीगततफथ  रु. 3 अवथ 14 खवथ र ववत्तीय व्यवस्र्ातफथ  रु. 1 खवथ 56 अवथ ववनियोन्जत छ। 

 चालज वषथको बजेट मजलतिः उत्पादि ववृद्ध, आनर्थक तर्ा सामान्जक पूवाथिार निमाथण र व्यापक रोजगारी 
शृ्रजिामा केन्न्त्ित छ। यस क्रममा निमाथणािीि राविय महत्वका पूवाथिारहरुको निमाथणको कामलाई त ीब्रता 
द्रदि र ियाुँ आयोजिाहरुको सभे नडजाइि लगायतका कामका लानग सडक, रेल यातायाततफथ  रु. 1 खवथ 
26 अवथ, उजाथतफथ  रु. 85 अवथ, कृवष, वितफथ  रु. 80 अवथ, उद्योगतफथ  रु. 18 अवथ, आवास र 
सामजदावयक सजवविातफथ  रु. 67 अवथ, स्वास््यतफथ  रु. 65 अवथ, न्शक्षातफथ  रु. 1 खवथ 34 अवथ ववनियोजि 
भएको छ। 

 

8.३. भकूम्प पनछको पजि:निमाथण र िवनिमाथणका लानग बजेट व्यवस्र्ापि 

 भ जकम्पबाट घर क्षनत भएक ा जितालाई जनतसक्दो चाुँडो सजरन्क्षत छािामजनि राख् िे उद्देश्य अिजरुप ववनियोन्जत 
रकम रु. 63 अवथको अनतररक्त र्प रु. 34 अवथ समेत कररब रु. 97 अवथ निजी आवास अिजदािमा खचथ 
भएको छ। यो अिजदाि रकम ववत्तीय वगीकरणमा चालज खचथको रुपमा देन्खएतापनि यसले गाउुँगाउुँमा 
निमाथणको काम अन्घ बढेको र ब्यापक रोजगारी समेत शृ्रजिा भएको छ। 

 

8.4. राजश्व पररचालि  

 आ.व.२०७४/७५ मा राजस्व संकलि लक्ष्य भन्त्दा वढी भएको । कूल रु. ७३० अवथको लक्ष्य रहेकोमा 
रु. ७३२ संकलि भई लक्ष्यको तजलिामा १००.२७% उपलन्ब्ि हानसल भएको छ। 

 आ.व. २०७४/७५ को माघ मसान्त्तसम्म लक्ष्य अिजरुप राजस्व संकिल िभएकोमा फागजि देन्ख असार 
मसान्त्त सम्मको संकलिले अन्घल्लो अवनिमा न्त्यूि रहेको संकलिलाई समेत पूनतथ गरर वावषथक लक्ष्य अिजरुप 
राजस्व संकलि भएको छ। 



 
 

 

 राजस्व संकलि गररिे ववन्त्दजहरुको वक्रयाकलापलाई सजक्ष्म निगरािी गरी ती निकायमा कायथरत कमथचारी, 
व्यवसायी एवं उक्त क्षेरका सवै पक्षहरुको अिजगमि गरर राजस्व संकलिलाई प्रभावकारी विाइएको कारणले 
संकलि उत्साहजिक रह् यो। 

 आनर्थक वषथ २०७५/७६ को वजेट माफथ त  २०७५/२/१५ देन्ख िै लागज हजिे गरर ववनभन्न वस्तजहरु 
(न्चिी, न्चया, डेरी उत्पादि,घ्यू/तेल, पीठो) मा द्रदइएको मू.अ.कर छजट र मू.अ.कर समायोजि व्यवस्र्ा 
अन्त्त्य गरर उपभोक्ताबाट संकलि गररएको रकम संन्चत कोषमा आउिे व्यवस्र्ा गररएको छ। 

 न्शक्षा र स्वास््य सेवा प्रत्येक िागररकको मौनलक हकको रुपमा स्र्ावपत भएको सन्त्दभथमा न्शक्षा र स्वास््य 
के्षरमा कायम रहेको न्शक्षा र स्वास््य सेवा शजल्क तर्ा मूल्य अनभवृवद्ध करको व्यवस्र्ा खारेज गररएको 
छ। 

 सीमा के्षरबाट हजिे अिनिकृत आनर्थक गनतववनिलाई नियन्त्रण गिथ सशस्त्र प्रहरीका Boarder Out Post लाई 
उपकरण र सवारी सािि सवहत पररचालि को सजनिश्चतता गररएको छ। 

 ठूलो कारोबार गिे करदाताहरुको कारोबारलाई आन्त्तररक राजस्व ववभागमा रहेको केन्त्िीय ववल अिजगमि 
प्रणालीबाट अिजगमि गिे नसलनसलामा ठूला Super Store र अन्त्य ठूला कारोबार गिे करदाताको कारोवारकै 
अवस्र्ा अिजगमि गिथ सक्िे प्रणाली स्र्ापिा गररएको छ। 

 गैर कर राजस्वका ियाुँ के्षर ववस्तार गिजथका सारै् लागत प्रभावी हजि ेगरी दर नििाथरण गिे कायथ भइरहेको 
लामो समयदेन्ख पजिरावलोकि िभएका गैरकरका दरहरु समायोजि गररंदै लनगएको छ। 

 स्वास््य र वातावरणलाई प्रनतकूल असर पिे वस्तजहरुको आयात र उपभोगलाई निरुत्सावहत गिथ त्यस्ता 
वस्तजहरुमा र्प अन्त्तिःशजल्क असूल गिे व्यवस्र्ा गररएको छ। 

 प्राइभेट नलनमटेड कम्पनिलाई पन्ब्लक नलनमटेड कम्पिीमा रुपान्त्तरण गरी िेपाल स्टक एकसचेन्त्जमा दताथ 
गरेमा आयकर छजट द्रदिे व्यवस्र्ा गररएको। 

 साववकमा मूल्य अनभवृवद्ध कर वफताथ द्रदिे व्यवस्र्ा गररएका उत्पादिहरु मध्ये उखज कृषक, मकै, तोरी, 
सूयथमजन्खको दािा, भटमास उत्पादकलाई उत्पादि लागतका आिारमा अिजदाि द्रदिे व्यवस्र्ा गररएको छ। 

 Revenue र GDP को वीचको अिजपात कररव २४ प्रनतशत पजगेको छ। ववकासोन्त्मजख मजलजकका लानग यो 
प्रनतशत राम्रो मानिन्त्छ । राजस्वका दायरा ववस्तार भएको देन्खन्त्छ। 

 

8.5. अन्त्तरर् ाविय आनर्थक सहायता पररचालि  

 ववश्व बैंकले करीब रु. 33 अबथ बराबरको Budgetary Support  हजिे गरी Development policy Credit(DPC) 

प्रदाि गिथ प्रनतबद्धता जिाएको छ यस प्रकारको सहायतालाई मजलजकको बजेट प्रणालीको ववश्वसिीयताको रुपमा 
नलइिजको सारै् िीनतगत सजिारको समेत अपेक्षा गरेको हजन्त्छ । 

 यूरोवपयि यूनियिसुँग कृवष मन्त्रालयअन्त्तगथत कृवष ववकास रणिीनत कायाथन्त्वयि गिथको लानग करीब रु. ४ अबथ 
४ करोड अिजदाि (Budget Support ) सहायता सम्बन्त्िी िेपाल सरकार र यूरोवपयि यजनियि ववच सम्झौता 
सम्पन्न भएको छ । 



 
 

 

 Peace Trust Fund मा बचत भएको दातालाइ वफताथ गिजथ पिे बजेट मध्ये यूरोवपयि यजनियिको करीव रु 1 अबथ 
1 करोड र जमथि सरकारको करीब रु 16 करोड िेपाल सरकारले चाहेको के्षरमा खचथ गिथ सक्िे भिी सहमनत 
जिाएको छ ।यो रकम कृवष के्षरको ववकास र शान्न्त्त प्रकृयाको बाुँकी रहेको कायथमा खचथ गिे गरी चालज 
आ.ब. को बजेटमा ववनियोजि भईसकेको छ । 

 सम्माििीय प्रिािमन्त्रीज्यूबाट हालै भएको नमरराि चीिको राजकीय भ्रमणको क्रममा सहायता तर्ा लगािीको 
के्षरमा ियाुँ आयाम खजलेको छ । न्चनियाुँ सहायताबाट िेपालको पूवाथिार ववकासको के्षरमा लगािीको लानग 
पररयोजिाहरु पवहचािसमेत भईसकेको छ ।पजि निमाथणको लानग रु १६ अवथ आनर्थक सहयता समेत प्राप्त भएको 
छ । 

 िेपालमा पूवाथिारका के्षर जस्तै सडक, पजल, रेलवे, एयरपोटथ, जलववद्यजत, टिलेजस्ता पूवाथिार निमाथणमा मारै 
लगािी गिे गरी चीनिया पूबाथिार ववकास बैंक स्र्ापि गिथ िेपाल सरकारबाट सैद्धान्न्त्तक स्वीकृनत प्राप्त भएको 
छ। यी के्षर िै सबैभन्त्दा बढी लगािी आवश्यक पिे तर निजी के्षरमा ववद्यमाि पजुँजी पयाथप्त िभएको कारणले 
निमाथणको गनत सजस्त भएका के्षर हजि ्।बैंक स्र्ापिाको लानग अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरररहेको छ । 

 एन्शयाली पूवाथिार लगािी बैंकले तामाकोशी पाुँचौ जलववद्यजत पररयोजिामा लगािी गिथ सहमनत जिाएको छ । 
यसको सारै् 2 वटा पररयोजिामा लगािीको लानग DPR तयारीको लानग प्राववनिक सहायता प्रदाि गिथ सहमनत 
जिाएको छ । 

 Millennium Challenge Corporation ले िेपाललाई प्रदाि गिे करीब रु. 55 अबथ अिजदाि सहायता उपयोगको 
लानग ववकास सनमनत गठि भई पररयोजिा  कायाथन्त्वयि प्रवक्रया अगानड बढेको छ । 

 भारत सरकारको अिजदाि सहायतामा संचालि हजिे पररयोजिाको कायाथन्त्वयि गिे निकाय तर्ा कायाथन्त्वयि ढाुँचा 
(Modality) नििाथरण भएको छ। भारत सरकारबाट प्राप्त हजिे सहायता राविय बजेटमा प्रनतववन्म्वत भई अर्थ 
मन्त्रालयबाट स्र्ािीय तहमा प्रवाह हजिेछ। पररयोजिाहरु िगरपानलका तर्ा गाउुँपानलकाबाट कायाथन्त्वयि 
हजिेछि।् 

 ठजला अयोजिाहरुको कायाथन्त्वयि सहजीकरण तर्ा ववत्तीय लगािी व्यवस्र्ापि गिथ पररयोजिालाई Full Funded 

भएर कायाथन्त्वयि गिथ गराउि अर्थमन्त्रालय र नबषयगत मन्त्रालय सन्म्मनलत प्राववनिक सनमनत गठि गरी  कायथ 
आरम्भ गररएको छ । 

 मानर्ल्लो नरशजली ए जलनबद्यजत आयोजिा निमाथण गिथको लानग ववश्व बैंक समूहको IFC सुँग वाताथ भैरहेको छ । 

 चालज आ.ब. को बजेट  बक्तव्यमा प्रनतबद्धता गररए बमोन्जम भौनतक पूवाथिार निमाथण गिे नसलनसलामा ६ वटा 
सजरुङ्गमागथको ववस्ततृ पररयोजिा प्रनतवेदि तयार गिथ जापाि सरकार, चीि सरकार तर्ा स्वीस सरकारलाई 
अिजरोि गररएकोमा सहमनत जिाई यस सम्बन्न्त्ि काम अगानड बढ्ि लागेको छ । 

 िेपालमा प्राप्त हजिे सबै प्रकारको बैदेन्शक सहायतालाई व्यवन्स्र्त तर्ा पारदशी बिाउिको लानग नबद्यजतीय 
अनभलेख (Digital Archive) बिाउिे प्रयास भएको छ ।त्यस्तै नबद्यमाि AMP लाइ पररमाजथि गरी सरकारी तर्ा 
गैर सरकारी के्षरमाफथ त पररचालि हजिे सवै बैदेन्शक सहायता पारदशी गिथ प्रणाली ववकासको कायथ अन्न्त्तम 
चरणमा पजगेको छ । 



 
 

 

8.६. ववत्तीय के्षर ब्यवस्र्ापि तर्ा संस्र्ाि समन्त्वय 

 माघ मसान्त्त २०७५ सम्म ३९४ वटा स्र्ािीय तहमा मार वान्णज्य बैंकको शाखा रहेकोमा असार मसान्त्त 
२०७५ सम्म र्प २३७ वटा गरी ६३१ स्र्ािीय तहमा बैंकको शाखा ववस्तार भएको र निकट भववष्यमा 
सबै स्र्ािीय तहमा बैंकको शाखा नबस्तार हजिेगरी कायथ अन्घ बढेको। 

 मलजकमा पूवाथिार ववकासलाई उच्च प्रार्नमकता द्रदई लगािी बढाउि पूवाथिार ववकास बैंकको स्र्ापिा गिे 
नसलनसलामा िेपाल रािबैंकबाट LOI प्रदाि गरी स्र्ापिा तर्ा सञ्चालि कायथ अन्न्त्तम चरणमा रहेको। 

 ववत्तीय के्षरमा ववदेशी स्रोत पररचालि गिथ वान्णज्य बैंकहरूले ववदेशी बैंक तर्ा त्यस्तै प्रकारको ववत्तीय 
संस्र्ाबाट कजाथको रूपमा आउिे पूुँजीलाई नभत्र्याउिे व्यवस्र्ा कायाथन्त्वयिमा आएको। 

 राविय बान्णज्य बैंक र NIDC ववकास बैंक एक आपसमा गाभ्िे कायथ(मजथर) भई नमनत २०७५ बैशाख १९ 
देन्ख एकीकृत कारोवार सञ्चालिमा आएको। 

 सूचिा प्रववनिको माध्यमिारा पूुँजीबजारमा लगािीकताथको प्रत्यक्ष पहजुँच लानग Online Trading श्रावण १, 
२०७५ देन्ख परीक्षण शजरूवात गररएको। 

 बीमा ऐि संसदमा पेश भएको, निके्षप तर्ा कजाथ सजरक्षण सम्बन्त्िी नियमावलीहरू िेपाल सरकार, 
मन्न्त्रपररषद् बाट स्वीकृनत भएको सारै् भ जक्तािी तर्ा फर्छ्यौट ऐि तर्ा ववदेशी ववनिमय ऐिको मस्यौदा िेपाल 
सरकार, मन्न्त्रपररषद्  पेश गिे प्रकृयामा रहेको। 

 िेपाल पजिबीमा कम्पिीको पूुँजी बवृद्ध गरी च जक्ता पूुँजी रू. १० अबथ प जर् याईएको। 

 निके्षप तर्ा कजाथ सजरक्षण कोषको पूुँजी बवृद्ध गरी च जक्ता पूुँजी रू. ८ अबथ प जर् याईएको। 

 सािा निके्षपकताथको निके्षपको अनिवायथ बीमा सीमा वृवद्ध गररएको। 

 सावथजनिक संस्र्ाि निदेशि वोडथ खारेजीको लानग िेपाल सरकार मन्न्त्रपररषद् मा प्रस्ताव पेश गररएको र 
सावथजनिक संस्र्ाि तर्ा सञ्चालि वविेयकको अविारणा परको मस्यौदा तयार  गररएको। 

 सावथजनिक संस्र्ािहरुलाई आफ्िा खररद सम्बन्त्िी कािजि सावथजनिक खररद ऐि, 2063 अिजकज ल हजिे गरी 
संशोिि गिथ आवश्यक समन्त्वय र निदेशि द्रदइएको। 

 सम्मानित सबोच्च अदालतको आदेश बमोन्जम ववशाल बजार कम्पिी नलनमटेडमा िेपाल सरकारको िाममा 
कायम भएको रु. 3 अवथ 96 करोड वरावरको 3 करोड 96 लाख वकत्ता शयेर आपूनतथ मन्त्रालय, अर्थ 
मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कायाथलयको िाममा कायम गररएको । 

 महालेखा परीक्षकको 2073/074 को प्रारन्म्भक प्रनतवेदिमा सरकारले सावथजनिक संस्र्ािहरुमा गरेको 
लगािीको प्रनतफल (लाभाशं ) प्राप्त िभएको ववषयमा लाभांश रकम यर्ानसर दान्खला गिथ तत-्तत ्
सावथजनिक संस्र्ािहरुलाई जािकारी गराइएको। 

 सावथजनिक संस्र्ाि तर्ा सरकारी स्वानमत्वमा भएको सनमनत, बोडथ, कम्पिी तर्ा संस्र्ािहरुको िाममा रहेको 
घर/जग्गा व्यवस्र्ापि सम्बन्त्िी मापदण्ड, 2074 मा व्यवस्र्ा भएको प्रनतष्ठािको घर/जग्गा तर्ा 
सम्पतीको व्यवस्र्ापि र संरक्षणको अिजगमि गरी अनभलेख सवहतको वावषथक प्रनतवेदि तयार गरी अर्थ 
मन्त्रालयमा पेश गिथ गद्रठत सनमनतले आफ्िो कायथ अन्घ बढाएको । 



 
 

 

 कृवष ववकास बैंक नलनमटेडमा िेपाल सरकारले लगािी गरेको Irredeemable non cumulative preference share 

को सम्बन्त्िमा ववत्तीय क्षरे व्यवस्र्ापि महाशाखाका सह-सन्चवको संयोजकत्वमा संस्र्ाि समन्त्वय 
महाशाखाका सह-सन्चव र िपेाल राि बैंक प्रनतनिनि रहेको सनमनत गठि भएको । 

 

 

 

 

8.७. कािजि तजजथमा तर्ा संशोिि 

 आनर्थक ऐि, 2075 मा समावेश हजि जपिे राजस्व िीनतहरु सम्बन्त्िी सजझाव प्रस्तजत गिथ गद्रठत राजस्व परामशथ 
सनमनत 2075 को प्रनतवेदि बमोन्जम राजस्वका िीनतहरु तजजथमा भएको र प्रनतवेदि प्रकाशि गररएको। 

 आनर्थक ऐि, २०७५, ववनियोजि ऐि, २०७५, राि ऋण उठाउिे ऐि, २०७५, ऋण तर्ा जमाित (बाइसौं 
संशोिि) ऐि, २०७५ (संघीय संसदमा पेश गररएको) 

 लेखापररक्षण ऐि,२०७५ (संघीय संसदमा पेश गररएको) 
 योगदािमा अिाररत निवृत्तीभरण कोष वविेयक, २०७५ (मन्न्त्रपररषदमा पेश गररएको) 
 बीमा सम्बन्त्िी वविेयक,२०७५ (संघीय संसदमा पेश गररएको) 
 मजअक (बीसौं संशािि) नियमावली २०७५, अन्त्तिःशजल्क (अठारौं संशोिि) नियमावली २०७५, भन्त्सार (िवौं 

संशोिि) नियमावली २०७५, आयकर (आठौं संशोिि) नियमावली २०७५, (राजपरमा सूचिा प्रकाशिका 
प्रकाशि भइसकेको) 

 कजाथ सजरक्षण नियमावली २०७५, निके्षप सजरक्षण नियमावली २०७५, निके्षप तर्ा कजाथ सजरक्षण कोषको प्रमजख 
कायथकारी अनिकृतको छिौट, सेवाको शतथ, पाररश्रनमक तर्ा अन्त्य सजवविा सम्बन्न्त्ि नियमावली २०७५ 
(राजपरमा सूचिा प्रकाशिका प्रकाशि भइसकेको), 

 आनर्थक कायथववनि (पवहलो संशोिि) नियमावली, २०७५ (राजपरमा  प्रकाशि भईसकेको।) 
 नमनलनियम च्यालेन्त्ज एकाउण्ट िेपाल (गठि) आदेश २०७४ (राजपरमा सूचिा प्रकाशि भइसकेको) 
 आनर्थक बषथ २०७४/११/१४ दन्ख हालसम्ममा यस मन्त्रालयसमेतलाई ववपक्षी बिाई दायर गररएका नरपन्न 

(५३) वटा ररटहरुका सम्बन्त्िमा नलन्खत जवाफको मस्यौदा तयार गरी सम्बन्न्त्ित अदालत समक्ष पेश गिजथका 
सारै् प्रनतरक्षार्थ  आवश्यक व्यवस्र्ा नमलाइएको । 

 आनर्थक बषथ २०७४/०७५ नभर यस मन्त्रालयका ववनभन्न महाशाखाहरुबाट राजपरमा सूचिा प्रकाशिार्थ 
अिजरोि भई आए बमोन्जम सूचिाको मस्यौदा तयार गरी सम्पादिका लानग कािूि, न्त्याय तर्ा संसदीय मानमला 
मन्त्रालय पठाई सम्पादि भई आए पश्चात प्रकाशिका लानग मजिण ववभाग पठाईएको । 

 यस मन्त्रालयसंग सम्बन्न्त्ित नबषयहरुमा कािूिी राय माग भई आएकामा कािूिी राय समयमै उपलब्ि 
गराईएको ।  

 

8.8 अन्त्तरसरकारी ववत्त व्यवस्र्ापि  

 प्रदेश तर्ा स्र्ािीय तहको लानग संन्चत कोष संचालि कायथववनि तयार भै कोष संचालिमा आएको। 

 प्रदेश र स्र्ािीय तहको लानग िमूिा आनर्थक कायथववनि ऐि तयार भएको सो अिजरुप प्रदेश र स्र्ािीय तहबाट 
ऐि तजजथमा गरी कायाथन्त्वयिमा ल्याइएको। 



 
 

 

 प्रदेश र स्र्ािीय तहको लानग िमूिा कर तर्ा गैरकर राजस्व सम्वन्त्िी ऐि तयार भएको सो अिजरुप प्रदेश र 
स्र्ािीय तहबाट ऐि तजजथमा गरी कायाथन्त्वयिमा ल्याइएको। 

 प्रदेश र स्र्ािीय तहको लानग िमूिा खररद सम्वन्त्िी कािूिको मस्यौदा तयार भएको हाल संघीय खररद ऐििै 
कायाथन्त्वयिमा रहेको। 

 प्रदेशको लानग ववत्त व्यवस्र्ापि वविेयकको िमूिा मस्यौदा तयार भएको यसै बमोन्जम सवै प्रदेशहरुले ववत्तीय 
बाुँडफाुँड व्यवस्र्ा नमलाएका छि।् 

 प्रदेश तर्ा स्र्ािीय तहको लानग आनर्थक वविेयकको िमूिा मस्यौदा तयार भए अिजरुप सवै प्रदेश तर्ा स्र्ािीय 
तहले आनर्थक ऐि जारी गरेका छि।् 

 प्रदेश तर्ा स्र्ािीय तहको लानग ववनियोजि वविेयकको िमूिा मस्यौदा तयार भए अिजरुप सवै प्रदेश तर्ा 
स्र्ािीय तहले एउटै स्वरुपमा ववनियोजि वविेयक, 2075 जारी गरेका छि।् 

 संघ, प्रदेश र स्र्ािीय ववभाज्य कोष संचालि सम्वन्त्िमा महालेखा नियन्त्रक कायाथलय र िेपाल राि बैंक संग 
समन्त्वय गरी ती कोषहरु संचालिमा ल्याउिे मागथदशथि तयार भै ववभाज्य कोष संचालिमा ल्याउिे कायथ 
2075/04/01 बाट प्रारम्भ भएको। 

 िेपाल सरकारबाट प्रदेश तर्ा स्र्ािीय तहलाई समपूरक र ववशेष अिजदाि प्रदाि गिे कायथववनिको मस्यौदा 
अन्न्त्तम चरणमा पजगेको।  

 

 

8.9 योजिा, अिजगमि तर्ा मूल्याङ्कि िः 
 राविय गौरवका र प्रार्नमकता प्राप्त २५ करोडभन्त्दा बढी पररयोजिा लागत भएका निमाथणानिि पररयोजिाहरुको 

समग्र बजेट नबनियोजि, ठेक्कापट्टाको न्स्र्नत, खचथको अवस्र्ा त्यसको सबल र दजबथल पक्षसमेतको स्र्लगत 
अिजगमि गरी पषृ्ठपोषण प्रदाि गिथ अिजगमि गिे कायथलाई निरन्त्तरता द्रदईएको छ।यस अवनिमा पूुँन्जगत तफथ का 
बजटवल- बेलवहया व्यापाररक मागथ आयोजिा, सािा वकसाि ववकास वैंक िारा संचानलत कायथक्रमहरु, व्यवसावयक 
कृवष आयोजिा, लजन्म्विी के्षर ववकास कोष, मेलम्ची खािेपािी पररयोजिा, मानर्ल्लो तामाकोशी जलववद्यजत 
पररयोजिा, बहृत दाङ उपत्यका नसंचाई पररयोजिा, शहरी ववकास तर्ा भवि निमाथण नडनभजि रोल्पा, ब्यापाररक 
मागथ ववराटिगर-िराि,जिता आवास कायथक्रम सजिसरी-मोरङ्ग, भेरी बबई डाईभशथि सजखेत, नसक्टा नसंचाई 
पररयोजिा बाुँके, जिता आवाश कायथक्रम मजगज,लगायतका आयोजिा तर्ा कायाथलयहरु र चालू तफथ का आ.रा.का. 
िेपालगञ्ज ,िेपालगञ्ज भन्त्सार कायाथलय,सजदजर तर्ा मध्यपन्श्चमाञ्चल राजस्व अिजसन्त्िाि के्षरीय कायाथलय कोहलपजर 
,आ.रा.का. ववराटिगर, लामावगर भन्त्सार कायाथलय ,आ.रा.का. भैरहवा ,आ.रा.का. बजटवल ,भैरहवा भन्त्सार 
कायाथलय ,राजस्व अिजसन्त्िाि पन्श्चमाञ्चल के्षरीय कायाथलय बजटवलको अिजगमि गररएको छ।  

  

 अर्थ मन्त्रालय र यस मन्त्रालयको मातहतका निकायहरुका सम्वन्त्िमा सरोकारवालाहरुका गजिासो ब्यवस्र्ापिको 
कायथ अिजगमि तर्ा मूल्यांकि महाशाखाले गदै आएको छ ।यस अवनिमा यस मन्त्रालयमा प्राप्त गजिासोहरुलाई 
गजिासोसंग सम्वन्न्त्ित महाशाखा तर्ा ववभागहरुमा सजिजवाईका लानग पठाईएको र सो सम्वन्त्िमा गररएको 



 
 

 

कारवाहीको जािकारी यस मन्त्रालयमा उपलब्ि गराउिे संयन्त्रको ववकास गररएको छ। यस अवनिमा अर्थ 
मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको कायथसंग सम्वन्न्त्ित गजिासोहरुको सजिजवाईको अवस्र्ा यसप्रकार रहेको छिः  

गजिासोको माध्यम प्राप्त संख्या  km5\of}{6 संख्या km5\of}{6(%) 
हेलो सरकारबाट प्राप्त गजिासो 236 236 100% 

ववगजलमा प्राप्त 2 2 १00% 

 

 यस महाशाखाका सहसन्चव यस मन्त्रालयको प्रवक्ता एवं सूचिा अनिकारीको न्जम्मेवारीमा रहिजभएको हजुँदा 
मन्त्रालयसंग सम्वन्न्त्ित नबषयहरुमा सरोकारवालाहरुले माग गिजथ भए बमोन्जम सूचिा तर्ा जािकारी प्रदाि गिे 
गररएको छ। यस अवनिमा यस मन्त्रालयसंग सम्वन्न्त्ित 2 वटा सूचिाहरु माग भएकोमा सो सूचिा प्रदाि 
गररएको छ।  

  

 नमनत 2075/01/05 मा माििीय अर्थमन्त्री डा. यजवराज खनतवडाको अध्यक्षतामा भएको अर्थ मन्त्रालय र 
अन्त्तगथतका निकायहरुको आ.व. 2074/75 मा सञ्चानलत ववकास कायथक्रमहरुको दोस्रो चौमानसक प्रगनत 
समीक्षा तर्ा मन्त्रालयस्तरीय ववकास समस्या समािाि सनमनत (MDAC) बाट देहाय बमोन्जम निणथय भएको हजुँदा 
उक्त निणथय कायाथन्त्वयिका लानग अर्थ मन्त्रालयका सवै महाशाखा एवं मातहतका निकायहरुमा पठाईएको। 

 

निणथयहरु 

 प्रत्येक निकायले भौनतक र ववत्तीय प्रगनत स्पि देन्खिे गरी तोवकएको अवनि नभरै अनिवायथ रुपमा प्रगनत 
प्रनतवेदि पठाउिे।  

 मन्त्रालय र अन्त्तगथतको पूुँजीगत खचथ राविय औसतभन्त्दा कम देन्खएकोले तत्काल कायथयोजिा बिाई 
लक्ष्य पूरा गिे, खचथ गिथ िसवकि ेरकम समपथण गिे र आगामी वषथको बजेट ववनियोजि गदाथ ववनियोजि 
कज शलता र कायथसम्पादि कौशलतालाई ध्यािमा राखी कायथसम्पादिमा आिाररत बजेटमा जोड द्रदि।े 

 अिजगमि तर्ा मूल्याकंि महाशाखाले पूवथ वक्रयाशील  भई मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको समेत 
अिजगमि गरी समस्या निराकरण गिे। मन्त्रालय अन्त्तगथतका बैंक तर्ा ववत्तीय संस्र्ा माफथ त  संचालि 
गरेका कामहरुको दावयत्व के कारणले रोवकएको छ समन्त्वय गरी दावयत्व फरफारक गिे गराउि।े 

  सावथजनिक ववत्तीय व्यवस्र्ापि सजिार कायथक्रम अन्त्तगथत सम्पादि गिजथपिे कायथ समयमा िै सम्पन्न 
गिे। 

 ववद्यजतीय भ जक्तािी (e-payment) को कायथलाई प्रार्नमकतामा राखी न्शर कायाथन्त्वयि गिे। 

 

 

 

 

 



 
 

 

8.10 प्रशासि महाशाखा 
 अर्थ मन्त्रालय, भन्त्सार ववभाग र आन्त्तररक राजस्व ववभाग एवं अन्त्तगथतका कायाथलयहरुको ियाुँ संगठि तर्ा 

व्यवस्र्ापि सवेक्षण न्स्वकृत भएको।  

 अर्थ मन्त्रालयको Data Center को Data लाई सजरन्क्षत गिथ Disaster Recovery (DR)- Site को लानग Hardware 

खररद गरर जडाि भै सकेको तर्ा मन्त्रालयको Website को Interface र Security Upgrade गररएको। 

 भन्त्सार ऐि, 2064 बमोन्जम जफत भएका सवरी साििहरुका सारै् एउटा सरकारी निकायको दताथ, स्वानमत्वमा 
रहेका सवारी सािि आनर्थक कायथववनि ऐि, 2055 र नियमावली 2064 बमोन्जम अको निकायले प्रयोग गिे 
गरी ववनभन्न सरकारी निकायलाइथ हस्तान्त्तरण गररएको ।  

 अन्ख्तयार दजरुपयोग अिजसन्त्िाि आयोगवाट निणथय भइथ कायाथन्त्वयि हजि लेखी आएका नमनसल मध्ये चैर 
मसान्त्तसम्म 8 वटा फर्छ्यौट भइथ 14 वटा फर्छ्यौटको चरणमा रहेको ।  

 चालज आनर्थक वषथको प्रारम्भमा यस मन्त्रालयकव बेरुजज रकम रु43 अवथ 47 करोड 97 लाख 14 हजार 
रहेको र उक्त बेरुजू रकममध्ये 2075 असार मसान्त्तसम्म रु16 अवथ 36 करोड 82 लाख 19 हजार 
फर्छ्यौट भइथ 37.65 प्रनतशत प्रगनत हानसल गररएको ।  

 य मन्त्रालय र अन्त्तगथत कायथरत कमथचारीहरुको वववरण व्यवस्र्ापिका लानग HRMI System तयार गरी 
प्रयोगमा ल्याइएको । 
 

8.11 आनर्थक िीनत ववश्लषेण  
 

 ववगत २ वषथ यतादेन्ख िेपालमा मजिान्स्फनत नियन्न्त्रत रहेको छ । आनर्थक वषथ २०७३।७४ मा ४.५ 
प्रनतशत रहेको औसत मजिन्स्फनत दर आनर्थक वषथ २०७४।७५ को एघार मवहिामा ४.१ प्रनतशत रहेको 
छ। 

 वाह् य क्षेर व्यवस्र्ापििः आ.व. २०७४।७५ को एघार मवहिामा चालज खाता घाटा रु २०९ अवथ २१ 
करोड छ । नियाथतका तजलिामा आयात निकै वढेकोले आ.व.२०७४।७५ को एघार मवहिामा व्यापार 
घाटा रु.१०३३ अवथ प जगेको छ । ववप्रषेण आप्रवाहको वृवद्ध सामान्त्य रहेको तर व्यापार घाटा फरावकलो हजुँदै 
गएकोले चालज खाता घाटा उच्च हजि गएको हो। 

 आ.व २०७४।७५ को एघार मवहिामा शोिािान्त्तर न्स्र्नत रु. ४ अवथ ३४ करोडले घाटा  
छ । यनत हजुँदा हजुँदैपनि बैंवकङ्ग के्षरसंग ९.६ मवहिाको वस्तज तर्ा सेवा आयात िान्नका लानग पयाथप्त ववदेशी 
ववनिमय संन्चत रहेको छ। 

 चालज आनर्थक बषथमा उपभोक्ता मजिा स्फीनतलाई ६.५% को सीमामा राख्न ेलक्ष्य रहेको छ। 

 चालज आनर्थक बषथमा वाह् य क्षेर स्र्ावयत्वको लानग कन्म्तमा ८ मवहिाको वस्तज तर्ा सेवा आयत िान्न प्रयाथप्त 
हजिे ववदेशी ववनिमय संन्चत गररिे 

 



 
 

 

g]kfn ;/sf/ 
cy{ dGqfno 

cf=j= @)&$÷&% असार dlxgf -२०७५.०३.३२_ ;Ddsf] /fh:j c;"nL ljj/0f 
           

k|f/lDes -?=xhf/df_ 

l;=g+= s/ lzif{s 
jflif{s nIo     

-@)&$÷)&%_ 

cf=a=@)&#÷&$ sf] c;"nL     @)&$÷&%असारको]  
२०७४÷७५ 

असारसम्मको jflif{s  

nIosf] 

t'ngfdf 

c;"nL   

Ü  

rfn' 

cf=a=sf] 

असार 
dlxgfsf] 

nIosf] 

t'ngfdf 

c;"nL   

Ü 

rfn' 

cf=j=sf]  

असार 
dlxgf 

;Ddsf] 

nIosf] 

t'ngfdf 

c;"nL   Ü 

ut aif{sf] 

o; 

cjlwsf] 

t'ngfdf 

c;"nL j[l4 

b/ Ü 

असारको] असारसम्मको nIo c;"nL nIo c;"nL  

!= e+;f/ dxz'n 137,327,186 10766689 113184012 13,732,719 14342224 137,327,186 137784733 100.33 104.44 100.33 21.74 

     k}7f/L 120,456,896 9350737 98920377 12,045,690 12910662 120,456,896 121608975 100.96 107.18 100.96 22.94 

     lgsf;L 1,297,243 9640 112145 129,724 6251 1,297,243 102627 7.91 4.82 7.91 -8.49 

     k'jf{wf/ s/ 9,651,583 877410 9495405 965,158 1073295 9,651,583 10918645 113.13 111.20 113.13 14.99 

  
   eG;f/sf] cGo 

cfo 
799,492 36300 388611 79,949 -47202 799,492 421995 52.78 -59.04 52.78 8.59 

  
   s[lif ;'wf/ 

z'Ns 
5,121,972 492602 4267474 512,197 399219 5,121,972 4732492 92.40 77.94 92.40 10.90 

@= d"No clea[l4 s/ 215,968,794 15172100 160316589 20,858,340 23006703 215,968,794 206800981 95.76 110.30 95.76 29.00 

  
   pTkfbg, ljqmL, 

;]jf 
73,853,965 6906485 61120385 6,646,857 9060342 73,853,965 76156316 103.12 136.31 103.12 24.60 

     k}7f/L 142,114,829 8265615 99196204 14,211,483 13946361 142,114,829 130644665 91.93 98.13 91.93 31.70 

#= cGtMz'Ns 102,881,301 6812917 84678372 11,420,136 10782463 102,881,301 102579031 99.71 94.42 99.71 21.14 

     cfGtl/s 

pTkfbg 
56,600,278 3737511 47215423 6,792,033 6140997 56,600,278 60507178 106.90 90.41 106.90 28.15 

     k}7f/L 46,281,023 3075406 37462949 4,628,102 4641466 46,281,023 42071853 90.91 100.29 90.91 12.30 

$ :jf:Yo ;]jf s/ 1,270,404 58750 863366 63,520 69344 1,270,404 1148871 90.43 109.17 90.43 33.07 

% lzIff ;]jf z'Ns 991,535 69452 739725 99,153 99518 991,535 913338 92.11 100.37 92.11 23.47 

^ cfos/ 167,197,562 28169916 148236086 37,265,338 34860421 167,197,562 159878419 95.62 93.55 95.62 7.85 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     cfos/ 149,716,993 26835682 135584156 34,434,908 33191495 149,716,993 140344467 93.74 96.39 93.74 3.51 

  
   3/hUuf 

jxfns/ 
4,919,874 809200 4058792 1,574,360 718675 4,919,874 4558951 92.66 45.65 92.66 12.32 

     Jofhs/ 12,560,696 525034 8593138 1,256,070 950251 12,560,696 14975001 119.22 75.65 119.22 74.27 

& /lhi6«]zg b:t'/ 18,411,319 1736673 19317902 920,566 5144761 18,411,319 19322024 104.95 558.87 104.95 0.02 

* ;jf/L ;fwg s/ 9,887,021 1197067 8798581 494,351 789038 9,887,021 10672243 107.94 159.61 107.94 21.30 

( cGo s/ 12,269,436 2049004 11351735 981,555 2149346 12,269,436 20376803 166.08 218.97 166.08 79.50 

  hDdf s/ /fhZj 666,204,558 66032568 547486368 85,835,677 91243817 666,204,558 659476443 98.99 106.30 98.99 20.46 

!) hDdf u}/ s/ 
/fhZj 63,851,012 16006828 61693628 7,662,121 11483848 63,851,012 72743063 113.93 149.88 113.93 17.91 

  s"n /fhZj 730,055,570 82039396 609179996 93,497,799 102727665 730,055,570 732219506 100.30 109.87 100.30 20.20 



 
 

 

d=n]=k=kmf=g+= 13 

g]kfn ;/sf/ 

cy{ d+qfno 

         vr{sf] kmf+^jf/L 

    

2075 c;f/ dlxgfsf] 
  

cfly{s aif{M 
 

2074.75 
 

     
ah]^ cg'bfg jf pk lzif{s 

gDa/M 
  

3050113 -rfn'_ 

   

rfn' 

ah]^ lzif{s jf pk lzif{ssf] 

gfdM 
  

cy{ dGqfno 

    
of] dlxgfsf] 

vr{ 

of] dlxgfsf] 

lgsfzf 

o; dlxgf 

;Ddsf] lgsfzf 

vr{ . 

ljQLo 

;+s]t g+= 

vr{ . ljQLo lzif{s clGtd ah]^ 
o; dlxgf 

;Ddsf] vr{ 

af+sL 

ah]^ lgsf;f 

9248034.30 9248034.30 111051639.32 21111 tnj 112191000.00 111051639.32 1139360.68 0.00 

270323.00 270323.00 3115054.71 21113 dx+uL eQf 3127000.00 3115054.71 11945.29 0.00 

4214913.40 4214913.40 31818210.80 21119 cGo eQf 32631000.00 31818210.80 812789.20 0.00 

0.00 0.00 2167500.00 21121 kf]zfs 2167500.00 2167500.00 0.00 0.00 

1409554.50 1409554.50 6520879.39 22111 kfgL tyf ljh'nL 6716000.00 6520879.39 195120.61 0.00 

510488.80 510488.80 1751771.83 22112 ;+rf/ dx;'n 1940000.00 1751771.83 188228.17 0.00 

224644.00 224644.00 1357864.00 22122 cGo ef*f 1560000.00 1357864.00 202136.00 0.00 

987337.00 987337.00 11270355.00 22211 O{Gwg 11542000.00 11270355.00 271645.00 0.00 

2581396.00 2581396.00 20407127.00 22212 ;+rfng tyf dd{t ;+ef/ 20584000.00 20407127.00 176873.00 0.00 

0.00 0.00 275889.50 22213 ladf 276000.00 275889.50 110.50 0.00 

8082102.00 8082102.00 44108210.78 22311 sfof{no ;DjGwL 44368000.00 44108210.78 259789.22 0.00 



 
 

 

16330.00 16330.00 74202.00 22313 k':ts tyf ;fdfu|L vr{ 500000.00 74202.00 425798.00 0.00 

0.00 0.00 9000.00 22314 OGwg cGo k|of]hg 15000.00 9000.00 6000.00 0.00 

36500.00 36500.00 420447.00 22321 
lgld{t ;fj{hlgs ;DkQLsf] 

dd{t ;+ef/ vr{ 
480000.00 420447.00 59553.00 0.00 

1625971.00 1625971.00 2695583.00 22411 ;]jf / k/fdz{ vr{ 2941000.00 2695583.00 245417.00 0.00 

1669157.00 1669157.00 12227515.98 22412 cGo ;]jf z'Ns 13122000.00 12227515.98 894484.02 0.00 

108562.00 108562.00 1118104.00 22511 sd{rf/L tfnLd 1400000.00 1118104.00 281896.00 0.00 

2840623.00 2840623.00 19556453.00 22522 sfo{s|d vr{ 28172000.00 19556453.00 8615547.00 0.00 

1129359.87 1129359.87 6452438.00 22611 cg'udg d"Nof+sg vr{  6524000.00 6452438.00 71562.00 0.00 

-644825.50 -644825.50 473463.00 22612 e|d)f vr{ 2340000.00 473463.00 1866537.00 0.00 

8809151.00 8809151.00 20169444.00 22711 ljjw vr{ 20170500.00 20169444.00 1056.00 0.00 

1000000.00 1000000.00 12800000.00 26411 

;/sf/L lgsfo, 

;ldtL Pj+ af]*{x?nfO{ 

lgzt{ rfn' cg'bfg 

12800000.00 12800000.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 26423 
cGo ;+:yf tyf JolQmnfO 

k"+hLut cg'bfg 
  0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 28212 Goflos lkmtf{   0.00 0.00 0.00 

44119621.37 44119621.37 309841152.31   hDdf 325567000.00 309841152.31 15725847.69 0.00 

        cy{ d+qfno ljljw-cy{ ah]^_     0.00 0.00 

      27313 6010143 ;+lrt labf     0.00 0.00 

      26412 
6010153 d[t sd{rf/L 

;xfotf 
    0.00 0.00 

                  



 
 

 

      21123 
6010183 cf}iflw pkrf/ 

    0.00 0.00 

      27314     0.00 0.00 

      22612 
6020123 k|ltlgwL d)*n 

e|d)f 
    0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00   cy{ ah]^sf] hDdf 0.00 0.00 0.00 0.00 

44119621.37 44119621.37 309841152.31   s'n hDdf 325567000.00 309841152.31 15725847.69 0.00 

   
  

    sf]ifsf] ca:yf 

a}+ssf] gfd 

 

Pe/]i^ a}+s lnld^]* 

  

a}+s vftf g+= 

   hDdf lgsf;f 

 

309841152.31 

  

a}+s df}HbftM 

   hDdf vr{ 

 

309841152.31 

  

gub df}HbftM 

   hDdf vr{ dWo] 

k]ZsL af+sLM 

 

154000.00 

  

hDdfM 

   Dofb ggf#]sf]M 

    

s/ bflvnf af+sL 

   Dofb gf#]sf]M 

        k]ZsL afx]s v'b 

vr{M 

 

309687152.31 

  

o; dlxgfsf] 0.00 

  

 

    

o; dlxgf 

;Ddsf] 0.00 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

d=n]=k=kmf=g+= 13 

g]kfn ;/sf/ 

cy{ d+qfno 

         vr{sf] kmf+^jf/L 

    

2075 c;f/ dlxgfsf] 
  

         
cfly{s aif{M 

 

2074.75 c;f/ 
     

ah]^ cg'bfg jf pk lzif{s gDa/M 
 

3050114 -k+"hLut_ 
  

k+"hLut 

ah]^ lzif{s jf pk lzif{ssf] gfdM 
 

cy{ 

dGqfno 

    
of] dlxgfsf] 

vr{ 

of] dlxgf sf] 

lgsfzf 

o; dlxgf 

;Ddsf] lgsfzf 

vr{ . 

ljQLo 

;+s]t 

g+= 

vr{ . ljQLo 

lzif{s 
clGtd ah]^ 

o; dlxgf 

;Ddsf] vr{ 

af+sL 

ah]^ lgsf;f 

382842.00 382842.00 4641128.00 29311 
kmlg{r/ tyf 

lkmSr;{ 
4642000.00 4641128.00 872.00 0.00 

0.00 0.00 3478600.00 29411 ;jf/L ;fwg 3750000.00 3478600.00 271400.00 0.00 

11808636.00 11808636.00 19419698.00 29511 
d]lzg/L 

cf}hf/ 
19662000.00 19419698.00 242302.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 29221 ejg lgdf{)f   0.00 0.00 0.00 

203644.00 203644.00 1700344.00 29621 
k+"hLut ;'wf/ 

vr{ 
1900000.00 1700344.00 199656.00 0.00 

907164.00 907164.00 907164.00 29712 
;km\̂ j]/ 

lgdf{)f 
2500000.00 907164.00 1592836.00 0.00 

13302286.00 13302286.00 30146934.00   hDdf 32454000.00 30146934.00 2307066.00 0.00 



 
 

 

   
  

    

   
  

    

   
  

    sf]ifsf] ca:yf 

a}+ssf] gfd 

 

Pe/]i^ a}+s lnld ]̂* 

 

a}+s vftf g+= 

   hDdf lgsf;f 

 

30146934.00 

  

a}+s df}HbftM 

   hDdf vr{ 

 

30146934.00 

  

gub df}HbftM 

   hDdf vr{ dWo] 

k]ZsL af+sLM 
 

0.00 
  

hDdfM 

   

 

Dofb ggf#]sf]M 

   

s/ bflvnf af+sL 

  
 

Dofb gf#]sf]M 

       k]ZsL afx]s 

v'b vr{M 
 

30146934.00 

  

o; dlxgfsf] 0.00 

  

 

    

o; dlxgf 

;Ddsf] 0.00 

  



 
 

 

9. सूचिा अनिकारी र प्रमजखको िाम तर्ा सम्पथकथ  टेनलफोि िम्वरिः 
 

प्रमजख : सन्चव राजि खिाल, वपएच.डी.  ४२११३३२ 
प्रवक्ता तर्ा सूचिा अनिकारी : ४२००४६९ 
 

10. सूचिाको हक सम्बन्न्त्ि ऐि, 2064 को दफा ३ र ७(१) बमोन्जम माग गररएको सूचिा र उपलब्ि गराइएको   
    सूचिा संख्या : 
 माग गररएको सूचिा संख्या : 2 
         उपलब्ि गराइएको सूचिा संख्या : 2 
 
१1.  ऐि, नियम र निदेन्शकाको सूचीिः 

अर्थ मन्त्रालयलाई निद्रदथि गररएका कायथहरु सम्पादि गिे नसलनसलामा मन्त्रालय र अन्त्तथगतका निकायहरुले 
निम्िािजसारका कािूि प्रयोग गरी आफिो कायथ सम्पादि गिे गरेका छि।् 

 िेपालको संवविाि आनर्थक कायथ प्रणाली सम्वन्त्िी ववषयमा उन्ल्लन्खत िाराहरु 
 आयकर ऐि, २०५८ 
 मूल्य अनभवृवद्ध कर ऐि, २०५२ 
 अन्त्तिःशजल्क ऐि, २०५८ 
 भन्त्सार ऐि, २०६४ 
 राजस्व च जहावट (अिजसन्त्िाि तर्ा नियन्त्रण) ऐि, २०५२ 
 सम्पन्त्त शजद्धीकरण अिजसन्त्िाि ऐि, २०६४ 
 ववदेशी ववनिमय (नियनमत) गिे ऐि, २०१९ 
 निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐि, २०१३ 
 मद्रदरा ऐि, २०३१ 
 उपभोक्ता संरक्षण ऐि, २०५४ 
 सम्पन्त्त शजद्धीकरण (मनि लाउण्डररङ्ग) निवारण नियमावली, २०६६ 
 औषिी ऐि, २०३५ 
 खािी तर्ा खाद्य पदार्थ ऐि, २०४२ 
 खाद्य ऐि, २०२३ 
 राजस्व न्त्यायानिकरण ऐि, २०३१ 
 वि ऐि, २०४९ 
 राविय निकज ञ्ज तर्ा वन्त्य जन्त्तज संरक्षण ऐि, २०२९ 
 लागू औषि (नियन्त्रण) ऐि, २०३३ 
 हातहनतयार खर खजािा ऐि, २०१९ 
 सवारी तर्ा यातायात व्यवस्र्ा ऐि, २०४९ 
 ववष्फोटक पदार्थ ऐि, २०१९ 
 पेटेन्त्ट, नडजाइिर िेड माकथ  ऐि, २०१९ 
 राविय प्राकृनतक स्रोत तर्ा ववत्त आयोगका सम्वन्त्िमा विेको ऐि, 2074 



 
 

 

 अन्त्तरसरकारी ववत्त व्यवस्र्ापि सम्वन्त्िमा विकेो ऐि, 2074 
 भन्त्सार नियमावली, २०६४ 
 मूल्य अनभबवृद्ध कर नियमावली, २०५३ 
 आयकर नियमावली, २०५९ 
 अन्त्तिःशजल्क नियमावली, २०५९ 
 मद्रदरा नियमावली ,२०३३ 
 रासायनिक मल निदेन्शका, २०५७ 
 रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश, २०५५ 
 िेपाल सवारी प्रदजषण मापदण्ड, २०५६ 
 वान्णज्य तर्ा आपूनतथ मन्त्रालयको नमनत२०६६/७/१६ को सूचिा 
 निजीगजण्टा, न्झटी भारी सम्बन्त्िी सूचिा 
 सालवसाली आनर्थक ऐि 
 राजस्व च जहावट (अिजसन्त्िाि तर्ा नियन्त्रण) नियमावली, २०७० 
 िेपाल सरकारका निणथयहरु 
 आनर्थक कायथववनि ऐि, २०५५ 
 आनर्थक कायथववनि नियमावली, २०६४ 
 सावथजनिक खररद ऐि, २०६३ 
 सावथजनिक खररद नियमावली, २०६४ 
 भ्रमण खचथ नियमावली, २०६४ 
 ऐि सम्बद्ध निदेन्शकाहरु (आयकर, मूल्य अनभवृवद्ध कर, अन्त्तिःशजल्क, भन्त्सार ऐि वमोन्जम) 
 WTO/WCO को वडापर 
 SAARC/SAFTA को वडापर 
 BIMSTEC को बडापर 

 
१2 .अन्त्य वववरणिः 

(क)  मन्त्रालय र अन्त्तथगथत ववभागहरुको वेभसाईथटिः 
  

l

;

 

g

+ 

 िाम 
pkof]u 

! www.mof.gov.np अर्थ मन्त्रालयका प्रकाशि तर्ा अन्त्य सूचिामजलक जािकारी 
@ www.fcgo.gov.np महालेखा नियन्त्रक कायाथलयका प्रकाशि तर्ा अन्त्य सूचिामजलक जािकारी  
# www.ird.gov.np आन्त्तररक राजस्व ववभागका प्रकाशि तर्ा अन्त्य सूचिामूलक जािकारी 
% www.customs.gov.np भन्त्सार ववभागका प्रकाशि तर्ा अन्त्य सूचिामजलक जािकारी  
^ www.pfmtc.gov.np सावथजनिक ववत्त व्यवस्र्ापि तालीम केन्त्ि प्रकाशि तर्ा अन्त्य सूचिामजलक 

जािकारी 

http://www.mof.gov.np/
http://www.fcgo.gov.np/
http://www.ird.gov.np/
http://www.ratc.gov.np/
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(क) अर्थ मन्त्रालयका प्रकाशिहरु:- 
 अर्थ मन्त्रालयले आफज संग सम्बन्न्त्ित कामहरूको प्रगनत वववरण  तर्ा प्रनतवेदिहरू, बजेट सम्वन्त्िी 
दस्तावेजहरु मन्त्रालयको वेभसाइटमा राख्नजका सारै् छपाई गरेर प्रकाशि गरी सवथसािारणको सहज पहजुँच स्र्ावपत 
गररएको छ। मन्त्रालयका प्रकाशिहरू निम्ि बमोन्जम छि:्- 

  बजेट कायाथन्त्वयिको बावषथक प्रनतवेदि, 
  बजेट तजजथमा द्रदग्दशथि, 
 कायथ सञ्चालि निदेन्शका, 
  मन्त्रालयहरूको प्रगनत वववरण 
  प्राववनिक सहायता सम्बन्त्िी वववरण, 
  ववनियोजि ऐि र आ.व. 2075/76 को व्यय अिजमािको वववरण, 
  आनर्थक ऐि र राजस्वको िीनत तर्ा कायथक्रम, 
  रािऋण उठाउि ेऐि  
  ऋण तर्ा जमाित ऐि, 
  आनर्थक सवेक्षण 
  वजेट वक्तव्य 
  सावथजनिक संस्र्ािहरूको न्स्र्नत प्रनतवेदि, 
  सजशासि (व्यवस्र्ापि तर्ा सञ्चालि) ऐि, २०६४ को दफा ४१ बमोन्जमको वावषथक प्रनतवेदि , 
  सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, २०६४ को दफा५(३) बमोन्जम प्रस्तजत गररएको अर्थ मन्त्रालयसंग 

सम्बन्न्त्ित आ.व. 2074/75 पौष मवहिाको सावथजनिक वववरण 
 आनर्थक वषथ 2074/75 को वजेटको मध्यावनि मूल्याुँकि प्रनतवेदि, 
 िेपाल टेनलनभजिबाट "आनर्थक समवृद्ध" कायथक्रम प्रशारण भइरहेको, 
 रेनडयो िेपालबाट प्रत्येक शनिवार ववहाि सात बजेको समाचार पनछ आनर्थक िपेाल कायथक्रम प्रशारण 

भइरहेको, 
  IECCD News Letter प्रकाशि 
  लैवङ्गक उत्तरदायी बजेट तजजथमा द्रदग्दशथि, २०६९ 
  डेभलपमेन्त्टको-अपरेशि ररपोटथ, २०१६ 
 नमतव्यवयता निदेन्शका, 

-u_ dGqfno cGtu{t ljefuLo k|d'vx? M 

kb gfd,y/ sfof{no फ्याक्स िं. टेनलफोि िं.= 

महालेखा नियन्त्रक श्री रामकज मार आचायथ dxfn]vf lgoGqs sfof{no    $!$^%! 4414325 

महानिदेशक श्री ववष्णजप्रसाद िेपाल cfGtl/s /fh:j ljefu     $!!&** 4410340 

महानिदेशक श्री तोयम राया eG;f/ ljefu              @%(*)* 4259793 

तालीम प्रमजख श्री दामोदर रेग्मी सावथजनिक ववत्त व्यवस्र्ापि tfnLd s]Gb|    5010303 5010304 
 

-3_ cfGtl/s /fh:j ljefu / cGtu{tsf sfof{nox?sf] 6]lnkmf]g / k\mofS; gDa/x? M 

l;=g++= sfof{nosf] gfd sf]8 g++ 6]lnkmf]g g+= k\mofS; g+= 



 
 

 

eG;f/ ljefu / cGtu{tsf sfof{nox?sf] 6]lnkmf]g / k\mofS; gDa/x? M 

 

l;=g++= ljefu÷ sfof{nosf] gfd 

sf]8 g++ 

6]lnkmf]g g+= k\mofS; g+= 

1 eG;f/ ljefu 01 4259793 4259808 

2 kz'kltgu/ eG;f/ 027 550004 550004 

3 d]rL eG;f/ 023 562034 562004 

4 lj/f6gu/ eG;f/ 021 435843 436297 

5 ;'g;/L eG;f/ 025 460030 460030 

6 /fhlj/fh eG;f/ 031 520196 520196 

7 l;/fxf eG;f/ 033 520322 520156 

1 cfGtl/s /fh:j ljefu 01 4415802 4411788 

2 7"nf s/bftf sfof{no 01 5010050 5010051 

3 cfGtl/s /fh:j sfof{no, eb|k'/ 023 455012 455019 

4 cfGtl/s /fh:j sfof{no, w/fg 025 520982 528283 

5 cfGtl/s /fh:j sfof{no, lj/f6gu/ 021 530166 522717 

6 cfGtl/s /fh:j sfof{no, nfxfg 033 560188 560449 

7 cfGtl/s /fh:j sfof{no, hgsk'/ 041 520136 520297 

8 cfGtl/s /fh:j sfof{no, l;d/f 053 520930 520713 

9 cfGtl/s /fh:j sfof{no, jL/u+h 051 522066 522112 

10 cfGtl/s /fh:j sfof{no, x]6f}+8f 057 523101 520308 

11 cfGtl/s /fh:j sfof{no, e/tk'/ 056 520106 526778 

12 cfGtl/s /fh:j sfof{no, kf]v/f 061 464363 464449 

13 cfGtl/s /fh:j sfof{no, e}/xjf 071 520857 521763 

14 cfGtl/s /fh:j sfof{no, j'6jn 071 550524 550523 

15 cfGtl/s /fh:j sfof{no, s[i0fgu/ 076 520632 520032 

16 cfGtl/s /fh:j sfof{no, bfª 082 522109 520009 

17 cfGtl/s /fh:j sfof{no, g]kfnu+h 081 520026 526209 

18 cfGtl/s /fh:j sfof{no, wgu9L 091 521206 521206 

19 cfGtl/s /fh:j sfof{no, dx]Gb|gu/ 099 521118 521106 

20 cfGtl/s /fh:j sfof{no, nlntk'/ 01 501009 5010010 

21 cfGtl/s /fh:j sfof{no, eQmk'/ 01 6612226 6614795 

22 cfGtl/s /fh:j sfof{no, sf7df8f}+ ! 01 4241301 4229873 

23 cfGtl/s /fh:j sfof{no, sf7df8f}+ @ 01 4221966 4222608 

24 cfGtl/s /fh:j sfof{no, sf7df8f}+ # 01 4415970 4410285 

25 s/bftf ;]jf sfof{no, rfjlxn 01 4484340  4484340 

26 s/bftf ;]jf sfof{no, sf]6]Zj/ 01 4489247  4489247 

27 s/bftf ;]jf sfof{no,  k'tnL;8s 01 4243176  4242176 

28 s/bftf ;]jf sfof{no, jlQ;k'tnL 01 4485590  4113690 

29 s/bftf ;]jf sfof{no, afg]Zj/ 01 4484671 4485543 

30 s/bftf ;]jf sfof{no, lqk'/]Zj/ 01 4230563  4230563 

31 s/bftf ;]jf sfof{no,  gofF;8s 01 4266572 4266653 

32 s/bftf ;]jf sfof{no,  7d]n 01 4218953  4218953 

33 s/bftf ;]jf sfof{no, dxf/fhu+h 01 4419264  4419264 

34 s/bftf ;]jf sfof{no,  afnfh' 01 4389791 4389794 

35 s/bftf ;]jf sfof{no,  sn+sL 01 4289952 4285951 

36 s/bftf ;]jf sfof{no, sflndf6L 01 4283658  4282812 

37 s/bftf ;]jf sfof{no,  6+ufn 01 4439477 4439476 



 
 

 

 

l;=g++= ljefu÷ sfof{nosf] gfd 

sf]8 g++ 

6]lnkmf]g g+= k\mofS; g+= 

8 hgsk'/ eG;f/ 041 520166 520850 

9 hn]Zj/ eG;f/ 044 520202 520202 

10 ;nf{xL eG;f/ 046 520154 520154 

11 uf}/ eG;f/ 055 520110 520220 

12 jL/u+h eG;f/ 051 522220 528700 

13 ;'Vvf jGb/ufx eG;f/ 051 621162 533322 

14 e}/xjf eG;f/ 071 520124 520834 

15 s[i0fgu/ eG;f/ 076 520030 520073 

16 sf]Onfjf; eG;f/ 076 520030 520073 

17 g]kfnuGh eG;f/ 081 520279 520276 

18 /fhfk'/ eG;f/ 084 420933 460150 

19 s}nfnL eG;f/ 091 521142 521142 

20 s+rgk'/ eG;f/ 099 521236 522314 

21 dxfsfnL eG;f/ 095 690863 690863 

22 tftf]kfgL eG;f/ 011 480131 480134 

23 lq=lj=:yn eG;f/ 01 4470110 4474426 

24 eG;f/ hfFrkf; k/LIf0f 01 4462381 4462385 

25 /;'jf eG;f/ 010 670182  

-5_ dGqfno cGtu{tsf ljleGg lgsfox?sf] 6]lnkmf]g / k\mofS; gDa/x? M 

l;=g++= ljefu÷sfof{nosf] gfd 6]lnkmf]g g+= k\mofS; g+= 

1 g]kfn /fi6|\ a}+s -s]lGb|o sfof{no_  4410386 4410159 

2 राविय jfl0fHo a}+s 4252595 4252931 

3 s[lif ljsf; a}+s -s]lGb|o sfof{no_ 4262690 4262929 

4 C0f cस'nL k'g/fj]bg Gofoflws/0f 4224891 4224911 

5 C0f cस'nL Gofoflws/0f 4441419 4441418 

6 gful/s nufgL sf]if 4785784 4784945 

7 jLdf ;ldlt 4811057 4810490 

8 /fli6«o jLdf ;+:yfg 4262520 4262610 

9 sd{rf/L ;~ro sf]if 5010165 5010230 

10 ;fgf ls;fg ljsf; a}+s -ljQLo ;+:yfg_ 4111828 4111901 

11 lgIf]k tyf shf{ ;'/If0f lgud 4421241 4410127 

12 lwtf]kq jf]8{ 5541057 5541058 

13 g]kfn :6s PS;r]Gh 4250735 4262538 

14 /fli6«o jLdf sDkgL lnld6]8 4258866 4258721 

15 gu/ lasf; sf]if 4493866 4471227 

 

 


