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१. अर्थ मन्त्रालयको पररचय र उद्दशे्य 
पषृ्ठभनूम: 
मलुकुको आनर्थक, ववत्तीय तर्ा मौद्रिक व्यवस्र्ापि, समविगत आनर्थक स्र्ावयत्व तर्ा आनर्थक ववकास क्षरेसँग 
सम्बन्न्त्ित सम्पूणथ गनतववनिहरूको व्यवस्र्ापि अर्थ मन्त्रालयको प्रमिु न्जम्मेवारी हो सावथजनिक िचथ व्यवस्र्ापि, 
अन्त्तर सरकारी ववत्त व्यवस्र्ापि, राजस्व सिंकलि, वैदेन्िक सहायता व्यवस्र्ापि, िेपाल सरकारको आनर्थक प्रिासि, 
बैंवकङ्ग तर्ा ववत्तीय क्षेर व्यवस्र्ापि, ववदेिी  ववनिमय, बीमा र पूजँी बजारको व्यवस्र्ापि र नियमि, सावथजनिक 
सिंस्र्ािको समग्र िीनतगत ववषय तर्ा िेपाल सरकारको आनर्थक िीनत एविं बजेट तजुथमा र कायाथन्त्वयि अर्थ 
मन्त्रालयको न्जम्मेवारीमा रहेको छ। 

दीर्थकालीि सोच: 
िनतजामूलक सबल आनर्थक तर्ा ववत्तीय व्यवस्र्ापिबाट  अर्थतन्त्रको क्षमता अनभवृवि गरी  द्रदगो, फरावकलो तर्ा उच्च 

दरको आनर्थक ववृि र सामान्जक न्त्याय सवहतको ववकासमा योगदाि माफथ त सवल, समिृ र समाजवाद उन्त्मिु अर्थतन्त्र 
निमाथण गिे। 

उद्दशे्य: 
सावथजनिक ववत्तको प्रभावकारी र समनु्चत उपयोगबाट आनर्थक ववकास, समविगत आनर्थक स्र्ावयत्व र अर्थतन्त्रको 
सदुृढीकरणमा सहयोग परु् याउिे। 

रणिीनत: 
 दक्ष‚ व्यवसावयक‚ स्वच्छ, सदुृढ एवम ्करदातामैरी कर प्रिासिको ववकास र प्रवियागत सरलीकरण र सूचिा 

प्रववनिको प्रयोग बढाई करयोग्य सवै वकनसमका आनर्थक वियाकलापहरूलाई करको दायरामा ल्याउि।े 

 सावथजनिक िचथलाई राविय प्रार्नमकताका क्षेरहरूमा प्रभावकारी र न्त्यायोन्चत रुपमा ववनियोजि गरी उच्च 
आनर्थक वृवि हानसल गिे। 

 सावथजनिक िचथलाई नमतव्ययी, प्रभावकारी र अििुानसत तलु्याउिे। 

 वैज्ञानिक‚ अिमुाियोग्य र पारदिी राजस्व प्रणालीको ववकासबाट निजी लगािी मैरी वातावरण नसजथिा गरी 
उत्पादिमूलक उद्योग तर्ा व्यवसाय प्रविथि र औद्योनगक सिंरक्षण प्रदाि गिे। प्रदाि गिे सेवा प्रवाह प्रणाली 
बीचमा प्रभावकारी सम्वन्त्ि स्र्ावपत गिे। 

 ववत्तीय उत्तरदावयत्व सम्बन्त्िी काििुको कायाथन्त्वयि गदै पारदिी र उत्तरदायी आनर्थक तर्ा ववत्तीय सूचिा 
प्रणाली अवलम्वि गिे। 

 निकासा, लेिाङ्कि र अन्त्तररक लेिा परीक्षण गिे। 

 अन्त्तराविय ववकास सहायता पररचालि गदाथ सबै के्षर, वगथ र समदुायको सन्त्तनुलत ववकासमा ध्याि द्रदिे। 

 उच्च आनर्थक वृविदर हानसल गिे, उत्पादि र उत्पादकत्व बढाउिे, रोजगारीका अवसरहरु व्यापक रुपमा 
नसजथिा गिे।  

 अन्त्तराविय ववकास सहायतालाई मलुकुको ववकासका पूवथितथ मानिि ेके्षर र ववषयहरुमा केन्त्िीत गिे। 

 राविय बजेट प्रणालीमा आवि हिुेगरी अन्त्तराविय ववकास सहायता प्राप्त गिे र सहायता व्यवस्र्ापि सूचिा 
प्रणाली सदुृढ गरी पारदन्िथता अनभववृि गिे। 
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 अन्त्तरसरकारी ववत्त व्यवस्र्ापिलाई प्रभावकारी तलु्याउँदै ववत्तीय सिंर्ीयता कायाथन्त्वयि माफथ त स्रोत र साििको 
उच्चतम प्रनतफलयकु्त ढङ्गले पररचालि गिे। 

 ववत्तीय सिंस्र्ा र ववत्तीय उपकरणहरूको माध्यमबाट उत्पादि र बजारको सदुृढीकरण गरी सक्षम ववत्तीय 
प्रणालीको ववकास गिे। 

 सरकारी स्वानमत्वमा रहेका सिंस्र्ािहरूको व्यवसावयक सञ्चालि गिे। 

 आन्त्तररक ऋण पररचालि गदाथ निजी के्षरलाई स्रोतको अभाव िहिुे गरी राविय प्रार्ानमकता प्राप्त ववकास 
कायथिममा पररचालि गिे।  

 आन्त्तररक ऋण व्यवस्र्ापि र बाह्य ऋण व्यवस्र्ापिलाई एकीकृत रुपमा छुटै्ट निकाय माफथ त सञ्चालि गिे। 

 

२.कायथक्षरे: 
िेपाल सरकार (कायथववभाजि) नियमावली, २०७४ बमोन्जम यस मन्त्रालयले सम्पादि गिुथपिे कायथहरू देहाय अिसुार 
रहेका छि:् 

 आनर्थक अवस्र्ाको ववश्लषेण, आनर्थक तर्ा ववत्त सम्बन्त्िी िीनतको तजुथमा, कायाथन्त्वयि र नियमि, 

 आनर्थक साििको बाँडफाँट, कुल राविय लगािी प्रके्षपण र ववत्तीय व्यवस्र्ापि, 

 समविगत आनर्थक स्र्ावयत्व, मूल्यन्स्र्रता सम्बन्त्िी िीनत तजुथमा, कायाथन्त्वयि र नियमि, 

 ववकास सहायता िीनतको तजुथमा, कायाथन्त्वयि, अिगुमि, मूल्याङ्कि र नियमि, 

 केन्त्िीय बैक सञ चालि, नियमि र मौद्रिक तर्ा कजाथ िीनत, 

 बैक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाहरू सम्बन्त्िी िीनत, काििु, समन्त्वय र नियमि, 

 ववदेिी मिुा सम्बन्त्िी कािूि, नियमि तर्ा नियन्त्रण, 

 आनर्थक तर्ा सामान्जक ववकास र मिुा तर्ा बैवङ्कङ्ग सम्बन्त्िी द्रिपक्षीय, बहपुक्षीय अन्त्तराविय सिंस्र्ाहरूसँग 
सम्पकथ  र समन्त्वय, 

 वैदेन्िक ऋण अिदुाि तर्ा अन्त्य द्रिपक्षीय र बहपुक्षीय सहायता सम्बन्त्िी सन्न्त्ि, सम्झौता र कायाथन्त्वयि, 

 सिंर्ीय सन्ञ चत कोष वा सिंर्ीय सरकारी कोष सञ्चालि, राजस्व र व्ययको अिमुाि, ववनियोजि ऐि, परुक 
अिमुाि, पेश्की िचथ, उिारो िचथ, आकन्स्मक कोष र अन्त्य सरकारी कोष, 

 बजेट तजुथमा कायाथन्त्वयि र नियमि, 

 सरकारी जमाित, 

 सिंर्, प्रदेि र स्र्ािीय तहको आन्त्तररक र वैदेन्िक ऋण एविं अिदुाि सम्बन्त्िी िीनत, काििु र नियमि, 

 तलब, भत्ता तर्ा उपदाि निवृन्त्तभरण लगायतका सेवा सवुविा र आनर्थक दावयत्व सम्बन्त्िी ववषय, 

 सिंर् प्रदेि र स्र्ािीय तहको सावथजनिक पदानिकारीको सवुविा सम्बन्त्िी िीनत काििु र मापदण्ड, 

 सरकारी बाँकी रकमको अनभलेिीकरण र असलुी, 
 राजस्व सम्बन्त्िी िीनत, काििु, मापदण्ड, योजिा, प्रके्षपण, कायाथन्त्वयि र नियमि, 

 राजस्व प्रिासिको सञ्चालि र सदुृढीकरण, 

 सावथजनिक िचथ सम्बन्त्िी िीनत, काििु, कायाथन्त्वयि र नियमि, 

 आनर्थक कायथववनि सम्बन्त्िी िीनत, काििु, मापदण्ड, कायाथन्त्वयि र नियमि, 

 लेिा तर्ा लेिापरीक्षण प्रणाली, 
 सरकारी लगािी र लाभािंिको लेिा व्यवस्र्ापि, 

 सिंर् प्रदेि र स्र्ािीय तहबीच ववत्तीय हस्तान्त्तरण सम्बन्त्िी िीनत, काििु, कायाथन्त्वयि, समन्त्वय र नियमि, 
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 सिंर्ीय ववनियोजि, राजस्व, ववभाज्य कोष, िरौटी, कायथ सञ्चालि कोष र अन्त्य सरकारी कोष तर्ा सम्पन्त्त 
व्यवस्र्ापि, 

 भन्त्सार, अन्त्तःिलु्क, मूल्य अनभवृवि कर, आयकर, राहदािी िलु्क, नभसा िलु्क, पयथटि दस्तरु एविं अन्त्य कर तर्ा 
गैरकर, सेवा िलु्क दस्तरु लगायतका सेवा िलु्कहरूको ल्य नििाथरण, प्रिासि, सङ्कलि र बाँडफाँट, 

 कर तर्ा भन्त्सार राजस्व सम्बन्त्िी द्रिपक्षीय, क्षेरीय, बहपुक्षीय समन्त्वय सन्न्त्ि, सम्झौता, समझदारी, कायाथन्त्वयि र 
नियमि, 

 राजस्व सम्बन्त्िी तथ्याङ्क अनभलेिि र सूचिा आदाि प्रदाि, 

 नितोपर तर्ा कमोनडटी बजार सम्बन्त्िी िीनत, काििु, मापदण्ड र नियमि, 

 बीमा सम्बन्त्िी िीनत काििु मापदण्ड र नियमि, 

 सिंर्, प्रदेि र स्र्ािीय तहमा राजस्व र प्राकृनतक स्रोत उपयोग वा लाभको बाँडफाँट सम्बन्त्िी िीनत, काििु, 
मापदण्ड र कायाथन्त्वयि, 

 राविय प्राकृनतक स्रोत तर्ा ववत्त आयोगको सम्पकथ  मन्त्रालयको कायथ, 
 महालेिा परीक्षकको कायाथलयको सम्पकथ  मन्त्रालयको कायथ, 
 निके्षप तर्ा कजाथ सरुक्षण कोष, कमथचारी सञ चय कोष, िागररक लगािी कोष, अवकास कोषको कायथ अिगुमि 

गिे कायथ, 
 सरकारी स्वानमत्वमा भएका सिंस्र्ािको नियमि, नियन्त्रण, समन्त्वय र निदेिि तर्ा तलब, भत्ता, बोिस, लगािी र 

लाभािंि सम्बन्त्िी िीनत नििाथरण,  

 राजस्व र आनर्थक प्रिासि सम्बन्त्िी तानलम अध्ययि र अिसुन्त्िाि, 

 सावथजनिक सिंस्र्ािहरू र निजीकरण सम्बन्त्िी िीनत, काििु, मापदण्ड अिगुमि र नियमि, 

 मन्त्रालय सम्बन्त्िी सावथजनिक सिंस्र्ाि, प्रानिकरण, सनमनत, प्रनतष्ठाि, कम्पिी, आद्रदको सञ चालि र नियमि, 

 िेपाल लेिापरीक्षण सेवाको सञ चालि। 
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३.अर्थ मन्त्रालयसगँ सम्बन्न्त्ित ऐि, नियम, कायथववनि, निदेन्िका,  मापदण्डको वववरण 

अर्थ मन्त्रालयलाई निद्रदथि गररएका कायथहरू सम्पादि गिे नसलनसलामा मन्त्रालय र अन्त्तथगतका 
निकायहरूले निम्िािसुारका कािूिको प्रयोग तर्ा पररपालिा गिुथ पिेछ। 

ऐिहरू 

 निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐि, २०१३  
 कमथचारी सञ्चय कोष ऐि,२०१९ 
 ववदेिी ववनिमय (नियनमत) गिे ऐि, २०१९ 
 राविय बीमा सिंस्र्ाि ऐि,२०२५ 
 मद्रदरा ऐि, २०३१ 
 राजस्व न्त्यायानिकरण ऐि, २०३१ 
 िागररक लगािी कोष ऐि,२०४७ 
 बीमा ऐि,२०४९ 
 निजीकरण ऐि,२०५० 
 मूल्य अनभवृवि कर ऐि,२०५२ 
 ऋण तर्ा जमाित ऐि,2052 
 अन्त्तराथविय ववत्तीय कारोबार ऐि,2054 
 आयकर ऐि, २०५८ 
 अन्त्तःिलु्क ऐि, २०५८ 
 िेपाल राि बैंक ऐि, २०५८ 
 बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाको ऋण असलुी ऐि, २०५८ 
 राि ऋण ऐि, २०५९ 
 सावथजनिक िररद ऐि, २०६३ 
 नितोपर सम्बन्त्िी ऐि, २०६३ 
 सरुन्क्षत कारोवार ऐि, २०६३ 
 भन्त्सार ऐि, २०६४ 
 बैंवकङ्ग कसरु तर्ा सजाय ऐि, २०६४ 
 बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ा सम्बन्त्िी ऐि, २०७३ 
 निके्षप तर्ा कजाथ सरुक्षण कोष ऐि, २०७३  
 राविय प्राकृनतक स्रोत तर्ा ववत्त आयोग ऐि, 2074 
 वस्त ुववनिमय बजार सम्बन्त्िी ऐि,२०७४ 
 अन्त्तर सरकारी ववत्त व्यवस्र्ापि ऐि, 2074 
 लेिापरीक्षण ऐि, २०७५ 
 योगदािमा आिाररत निवृत्तभरण कोष ऐि, २०७५ 
 भकु्तािी तर्ा फर्छ्यौट ऐि,२०७५ 
 आनर्थक कायथववनि तर्ा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐि, २०७६ 
 सालवसाली आनर्थक ऐि 
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नियमावलीहरू 

 मद्रदरा नियमावली,२०३३ 
 बीमा नियमावली,२०४९ 
 मूल्य अनभवृवि कर नियमावली, २०५३ 
 बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाको ऋण असलुी नियमावली, २०५८  
 आयकर नियमावली, २०५९ 
 अन्त्तःिलु्क नियमावली, २०५९ 
 नितोपर दताथ तर्ा निष्कािि नियमावली, २०६३ 
 नितोपर बजार सञ्चालि नियमावली, २०६४ 
 िेपाल नितोपर बोडथ सम्बन्त्िी नियमावली, २०६४ 
 आनर्थक (कायथववनि) नियमावली, २०६४ 
 भ्रमण िचथ नियमावली, २०६४ 
 भन्त्सार नियमावली, २०६४ 
 नितोपर व्यवसायी ( मचेन्त्ट बैंकर) नियमावली, २०६४  
 नितोपर व्यवसायी (नितोपर दलाल तर्ा नितोपर व्यापारी) नियमावली, २०६४ 
 िेपाल नितोपर बोडथ आनर्थक प्रिासि सम्बन्त्िी नियमावली, २०६६ 
 िेपाल नितोपर बोडथ िररद सम्बन्त्िी नियमावली, २०६६ 
 सामूवहक लगािी कोष नियमावली, २०६७  
 नितोपरको केन्त्िीय निके्षप सेवा नियमावली, २०६७ 
 सामूवहक लगािी कोष नियमावली, २०६७  
 िेनडट रेवटङ्ग नियमावली २०६८ 
 नितोपर दताथ निष्कािि नियमावली २०७३  
 वस्त ुववनियम बजार सम्बन्त्िी नियमावली, २०७४ 
 िेपाल नितोपर बोडथ िररद नियमावली, २०७४ 
 ववन्िविकृत लगािी कोष नियमावली, २०७५  
 हेन्जङ्ग सम्बन्त्िी नियमावली, २०७५ 
 नितोपर सूचीकरण तर्ा कारोबार नियमावली, २०७५ 
 कजाथ सरुक्षण नियमावली,२०७५ 
 निके्षप सरुक्षण नियमावली, २०७५  
 योगदािमा आिाररत निवृत्तभरण कोष नियमावली, २०७६ 
 राजस्व परामिथ ववकास सनमनत गठि आदेि, २०७६ 
 प्राईभेट फमथ रन्जिेसि नियमावली (तेह्रौ सिंिोिि) नियमावली,2076 
 कजाथ सरुक्षण (दोश्रो सिंिोिि) नियमावली,2077 
 आनर्थक कायथववनि तर्ा ववत्तीय उत्तरदावयत्व नियमावली,2077 

 

निदेन्िकाहरू  
 आयकर निदेन्िका, २०66 (तेस्रो सिंिोिि 2077) 
 अन्त्तःिलु्क निदेन्िका, 2068 (पररमान्जथत सिंस्करण 2076) 
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 मूल्य अनभवृवि कर निदेन्िका, 2069 (दोश्रो सिंिोिि 2076) 
 जग्गा तर्ा र्र जग्गा निसगथको पूजँीगत लाभकर सम्बन्त्िी निदेन्िका, 2072 (पवहलो सिंिोिि २०७६) 
 बैदेन्िक भ्रमण व्यवस्र्ापि निदेन्िका, २०७५ 
 कायथ सञ्चालि निदेन्िका, 2075  

 

कायथववनिहरू 

 आनर्थक पिुरुिार कोष (स्र्ापिा र सञ्चालि) कायथववनि, 2072 
 िवीकरणीय उजाथ अिदुाि (पवहलो सिंिोिि) िीनत,2073 
 प्रदेि र स्र्ािीय तहको सन्ञ्चत कोष सञ्चालि कायथववनि,२०७४ 
 ग्रामीण स्वावलम्बि कजाथ कायथववनि, 2075 
 सामवुहक जीवि बीमा सञ्चालि कायथववनि, 2075 
 सहनुलयतपणुथ कजाथका लानग व्याज अिदुाि सम्बन्त्िी एकीकृत कायथववनि, 2076 
 रािसेवक कमथचारीहरूको सावनिक जीवि बीमा सम्बन्त्िी कायथववनि,२०७६ 
 रक्सौल अमलेिगञ्ज पेट्रोनलयम पाईपलाईि माफथ त इन्त्िि ढुवािीका लानग भन्त्सार जाँचपास सम्बन्त्िी 

कायथववनि,२०७६ 
 समपरुक अिदुाि सम्बन्त्िी कायथवविी, 2076 
 वविेष अिदुाि सम्बन्त्िी कायथवविी, 2076 
 िव प्रवतथि िरुुवाती पुजँी अिदुाि कायथववनि, 2077 
 सहलगािी सम्बन्त्िी कायथववनि,2077 
 व्यावसावयक निरन्त्तरता कजाथ प्रवाह कायथववनि,2077 

 
िीनत, मापदण्ड र आदेि 

 अर्थ मन्त्रालय सम्बि सावथजनिक निकायका पदानिकारी तर्ा सदस्यको नियनु्क्त र मिोियि सम्बन्त्िी 
मापदण्ड,2073 (पवहलो सिंिोिि) 

 र्र जग्गा व्यवस्र्ापि सम्बन्त्िी मापदण्ड,2074 
 अर्थ मन्त्रालय र अन्त्तगथतका कमथचारीहरूको आचारसिंवहता,2075 
 बजेट तजुथमा द्रदग्दिथि,2075 
 अन्त्तराविय आनर्थक सहायता पररचालि िीनत,२०७६ 
 प्रदेि तर्ा स्र्ािीय तहमा अन्त्तराथविय ववकास सहायता पररचालि सम्बन्त्िी मापदण्ड,2076 
 आयोजिाहरूको बहवुषीय ठेक्का सम्बन्त्िी मापदण्ड,२०७६ 
 प्रदेि तर्ा स्र्ािीय तह बजेट कायाथन्त्वयि मागथदिथि,२०७६ 
 कोनभड-19 को प्रभाव न्त्यूिीकरण गिथ अवलम्बि गररएका कायथहरुका कारण प्रभाववत भएका असिंगद्रठत 

के्षरमा कायथरत श्रनमक वगथ तर्ा असहायहरुलाई उपलब्ि गराउिे राहत सम्बन्त्िी मापदण्ड,2076 
 िेपाल सरकार र प्रदेि सरकार बीच समन्त्वय र सम्पकथ  गिे सम्बन्त्िी मागथदिथि,2076 
 एकीकृत सामान्जक सरुक्षा िीनत,2076 
 आयोजिाको बहवुषीय ठेक्का सम्बन्त्िी मापदण्ड,2077 
 ढुङ्गा, नगट्टी, बालवुाको पवहचाि, ववकास र उत्ििि ्सम्बन्त्िी िीनत,2077 
 सावथजनिक िचथलाई नमतव्ययी तर्ा प्रभावकारी बिाउिे सम्बन्त्िी मापदण्ड, 2078 



9 

 

4. अर्थ मन्त्रालयले गिे कायथ र सेवाः 
(क) मानर् उन्ल्लन्ित कायथ क्षेर अन्त्तगथतका िीनतगत कायथहरु र 
(ि) मन्त्रालयको दैनिक प्रिासि सञ्चालि सम्बन्त्िी कायथहरु। 
 

5. सन्चवालय, महािािा, न्जम्मेवार अनिकारी र टेनलफोि िम्वरः 
नस.ििं.  न्जम्मेवार अनिकारी फोि ििं. 
१. माििीय अर्थमन्त्री श्री जिादथि िमाथ ×प्रभाकर" ४२११३९० 
2. सन्चव  श्री मिकुुमार मरानसिी ४२११३३२ 
3. सन्चव (राजस्व) श्री कृष्णहरी पसु्कर ४२११८०४ 
4. राजस्व व्यवस्र्ापि महािािा सहसन्चव श्री रामेश्वर दङ्गाल ४२११३१५ 
5. प्रिासि महािािा सहसन्चव श्री केदारिार् िमाथ ४२११३०० 
6. बजेट तर्ा कायथिम महािािा सहसन्चव श्री भपुाल वराल ४२११८०१ 
7. ववत्तीय क्षरे व्य. तर्ा सिंस्र्ाि समन्त्वय महािािा सहसन्चव श्री रमेि के.सी. 4211377 
8. कािूि तर्ा फैसला कायाथन्त्वयि महािािा सहसन्चव श्री पाराश्र्वर ढुङ्गािा ४२११८१३ 
9. आनर्थक िीनत ववश्लषेण महािािा सहसन्चव श्री महेि आचायथ ४२११३२६ 
10. योजिा, अिगुमि तर्ा मूल्याङ्कि महािािा सहसन्चव श्री ररतेि िाक्य ४२००537 
11. अन्त्तराविय आनर्थक सहयोग समन्त्वय महािािा सहसन्चव श्री इश्वरीप्रसाद अयाथल ४२११३७१ 
12. ववत्तीय सिंर्ीयता समन्त्वय महाििा सहसन्चव श्री बाबरुाम सवेुदी  4211316 
 
6. सेवा प्राप्त गिथ लाग्ि ेदस्तरु र अवनिः 

(क) सूचिा द्रदँदा नलिपुिे िलु्क/दस्तरु  
 सूचिा मागको निवेदि द्रदँदा कुिै िलु्क वा दस्तरु लाग्दैि। 
 सामान्त्य आकारको (आठ दिमलव तीि इञ्च चौडाई र एर्ार दिमलब सात इञ्च लम्बाई सम्म साइज 

भएको) कागजमा तयार गररएको वा रहेको दि पषृ्ठ सम्मको सूचिा निःिलु्क उपलव्ि गराइिछे। 
 दि पषृ्ठ भन्त्दा िेरै सूचिा द्रदँदा निम्ि अिसुार िलु्क नलइिछे। 

 सामान्त्य आकारको (आठ दिमलब तीि इञ्च चौडाई र एर्ार दिमलब सात इञ्च 
लम्बाइसम्म आकार भएको) कागजमा तयार गररएको वा रहेको दि पषृ्ठभन्त्दा बढी 
सूचिाको लानग प्रनत पषृ्ठ पाँच रूपैंयाँ लाग्िेछ। 

 मानर् उल्लेि भए भन्त्दा ठूलो आकारको कागजमा तयार गररएको वा रहेको सूचिाको 
लानग प्रनत पषृ्ठ दि रूपैयाँ दस्तरु लाग्िेछ। िरुुका दि पेज निःिलु्क द्रदिपुिे बाध्यता 
यसमा रहिे छैि। 

 नडस्केट, सीडी र अन्त्य यस्तै प्रकारका नडन्जटल माध्यम र प्रववनििारा प्रदाि गररि े
सूचिाको लानग प्रनत नडस्केट, सीडी वापत पचास रूपैयाँ दस्तरु लाग्िछे। 

 कुिै सूचिा तयार गदाथ मानर् लेन्िए भन्त्दा बढी िचथ लाग्ि ेभएमा वास्तववक लागतको 
आिारमा दस्तरु नलइिछे। 
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 सावथजनिक निकायमा रहेका कुिै नलित, सामग्री वा सो निकायको काम कायथबाही 
अध्ययि वा अवलोकि वा सावथजनिक महत्वको निमाथण कायथ भइरहेको स्र्लको भ्रमण 
वा अवलोकि आिा र्ण्टाभन्त्दा बढी समय गिे भएमा प्रनतर्ण्टा प्रनतव्यन्क्त पचास 
रुपैयाँ दस्तरु लाग्िछे। तर सावथजनिक पसु्तकालय र सावथजनिक रुपमा नि:िलु्क 
उपलब्ि गराइएको स्र्ािको अवलोकि वापत दस्तरु लाग्िे छैि।  

 प्रचनलत काििुमा सूचिा माग गदाथ लाग्ि ेदस्तरुको सम्बन्त्िमा छुटै्ट व्यवस्र्ा भएकोमा 
भिे सोही बमोन्जम दस्तरु लाग्िेछ। 

 मूल्य रािी नबिी ववतरण गिे मदु्रित वा कुिै पनि माध्यमको सूचिा सामग्रीको दस्तरु 
त्यसमा अिंवकत वा नििाथररत मूल्य बमोन्जम िै हिुेछ। 

 अर्थ मन्त्रालयको उद्देश्य र कामको प्रवथििका लानग ववतरण गररिे सूचिा-सामग्रीको 
िलु्क लाग्िे छैि। 

 

(ि)    सूचिा उपलब्ि गराए बापत िलु्क नलि ेतररका 
 सावथजनिक निकायले सूचिा द्रदिंदा नलिे दस्तरु बापतको रकम िगदै नलिे वा कुिै िास 

बैंकमा जम्मा गरी सो को भौचर पेि गिथ लगाउि वा सो रकम बराबरको वटकट 
निवेदिमा टाँस गिथ लगाउि सक्िेछ। 
 

(ग)    सेवा प्राप्त गिथ लाग्ि ेअवनि 
 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 गराईिछे। कुिै व्यन्क्तको जीउ ज्यािको 
सरुक्षासँग सम्बन्न्त्ित सूचिा माग गरेको पाईएमा २४ र्ण्टानभर उपलव्ि गराइिे छ। 

 अन्त्य वविषे ऐि नियमले अवनि तोकेकोमा सोही बमोन्जम हिुेछ। 
 

7. निणथय गिे प्रविया र अनिकारीः 
(क) निणथय प्रविया सम्बन्त्िमाः 

 मन्त्रालयले उपलव्ि गराउि ेसेवा सम्बन्त्िमाः 
 सरकारी निणथय प्रविया सरलीकरण निदेन्िका, २०६५ बमोन्जम। 

 सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, २०६४ बमोन्जम माग गररि ेसूचिा सम्बन्त्िमाः 
 सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, २०६४ को दफा ७ बमोन्जम। 
 

(ि)  निणथय गिे अनिकारी सम्बन्त्िमाः 
 अर्थ मन्त्रीस्तरबाट 
 सन्चवस्तरबाट 
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8. सम्पादि गरेका मखु्य मखु्य कामको वववरणः 
 

8.1 आनर्थक वषथ २०७8/२०७9 को बजेट  

  िेपाल सरकारको कूल बजेट रू. १६ िबथ ३२ अबथ 83 करोड मध्ये रू. ६ िबथ ७७ अबथ ९९ 
करोड अर्ाथत ४१.५२ प्रनतित, पुजँीगत तफथ  रू. ३ िबथ ७८ अबथ १० करोड अर्ाथत २३.१६ 
प्रनतित, ववत्तीय व्यवस्र्ा तफथ  रू. १ िबथ ८९ अबथ ४४ करोड अर्ाथत ११.६० प्रनतित र प्रदेि र 
स्र्ािीय तहमा ववत्तीय हस्तान्त्तरण तफथ  रू. ३ िबथ 8७ अबथ ३० करोड अर्ाथत २३.७२ प्रनतित 
रहेको छ। ववत्तीय हस्तान्त्तरण तफथ  ववनियोन्जत बजेट मध्ये चाल ुिचथमा समािीकरण अिदुाि सवहत 
रू. ३ िबथ २५ अबथ ७५ करोड अर्ाथत ८४.११  प्रनतित र पुजँीगत तफथ  रू. ६१ अबथ ५५ करोड 
अर्ाथत 15.8९ प्रनतित रहकोछ। सिंर्ीय सिंसदले पाररत गरर कायाथन्त्वयिमा आएको छ । 

8.2 सावथजनिक िचथ व्यवस्र्ापि 

चालू आनर्थक वषथको 2078 श्रावण देन्ि असोज मसान्त्तसम्मको बजेट िचथको प्रारन्म्भक वववरण 
निम्िािसुार रहेको छ। 

क) कुल िचथ रु.234 अवथ  63 करोड 67 लाि, गत आनर्थक वषथको सोही अवनिको तलुिामा 
16.75 प्रनतितले बवृि, 

 

 चाल ु िचथ रु.186 अवथ 63 करोड 50 लाि गत आनर्थक वषथको सोही अवनिको 
तलुिामा 2.26 प्रनतितले बवृि, 

 पूजँीगत िचथ रु.14 अवथ 89 करोड  07 लाि गत आनर्थक वषथको सोही अवनिको 
तलुिामा 1.03 प्रनतितले र्टी, 

 ववत्तीय व्यवस्र्ा रु.33 अवथ 11 करोड 10 लाि गत आनर्थक वषथको सोही अवनिको 
तलुिामा 869.89 प्रनतितले बवृि, 
 

ि) सावथजनिक िचथलाई नमतव्ययी तर्ा प्रभावकारी बिाउि े सम्बन्त्िी मापदण्ड, 2078 नमनत 
2078/6/22 मा िपेाल सरकार, मन्न्त्रपररषदबाट स्वीकृत भई कायाथन्त्वयिमा आएको। 

 

8.3. समविगत आनर्थक पररसूचक: (आ.व.2078/2079) 
 

ि.स आनर्थक पररसूचक उपलन्ब्ि/अवस्र्ा कैवफयत 

१. आनर्थक वृवि वावषथक ल्य 7 प्रनतित रहेको ।  

२. उपभोक्ता मिुास्फीनत (पवहलो 2 मवहिाको) 3.49%(वावषथक ववन्त्दगुत)  
3. िोििान्त्तर न्स्र्नत (पवहलो 2 मवहिाको) 83 अबथ 41 करोड र्ाटामा  
4. ववत्तीय पहुचँ (पवहलो 2 मवहिाको) 750 स्र्ािीय तहमा बैंकको िािा 

नबस्तार 
 

5. वैदेन्िक ब्यापार (पवहलो ३ मवहिाको)  
आयात   रु. ४ िबथ ७८ अबथ 52 करोड   
नियाथत  रु. ६५ अबथ ५ करोड   
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6. ववदेिी ववनिमय सन्ञ्चती (पवहलो 2 
मवहिाको) 

रु. 13 िबथ 6 अबथ 95 करोड  

(7.8 मवहिाको वस्त ुतर्ा सेवाको आयात 
िाने्न) 

 

7. ववप्रषेण आप्रवाह (पवहलो 2 मवहिाको) रु. 1 िबथ 55 अबथ 37 करोड   
8. राजस्व पररचालि (आ.व.207८/२०7९ 

को असोज मसान्त्त सम्म) 
रु. 2 िबथ 77 अबथ 85 करोड   

9. िेप्से पररसूचक (2078 असोज मसान्त्तमा)   2656.97 ववन्त्द ु  
श्रोत: िेपाल राि बैंक/भन्त्सार ववभाग समेत 

 

8.4 राजस्व पररचालिको अवस्र्ा: 
 

1. राजस्व सिंकलिः  

 आनर्थक वषथ 207८/२०79 को श्रावण, भाि र असोज मवहिामा कर राजस्व रु. 229 अबथ 
08 करोड,  गैरकर राजस्व रु. 25 अबथ 95 करोड र अन्त्य प्रानप्त रु. 22 अबथ 81 करोड 
गरी जम्मा रु. 2 िवथ 77 अबथ 85 करोड राजस्व सिंकलि भएकोछ। 

 

2. करको दायरा ववस्तारः 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3)  अन्त्य कायथहरु : 
 माििीय अर्थमन्त्रीज्यूको समपुन्स्र्नतमा नमनत 2078/06/14 मा केन्त्िीय राजस्व 

चहुावट नियन्त्रण सनमनतको बैठक बसी सो बैठकका निणथयहरु सम्बन्न्त्ित निकायहरुमा 
आवश्यक कायाथर्थ पठाइएको। 

करदाताको प्रकार 
करदाता सिंख्या (२०७8 
साउि देन्ि असोजसम्म) 

2078 असोज 
मसान्त्तसम्म 

व्यावसावयक स्र्ायी लेिा िम्वर प्राप्त गिे (BPAN) 88109 1660826 

व्यन्क्तगत स्र्ायी लेिा िम्वर प्राप्त गिे (PPAN) 138829 2605211 

अग्रीम कर कट्टी प्रयोजिका लानग स्र्ायी लेिा िम्बर 
प्राप्त गिे (WPAN) 

1577 
11574 

स्र्ायी लेिा िम्बर प्राप्त गिे जम्मा करदाता सिंख्या 228515 4277611 

मूल्य अनभववृि करमा दताथ गिे  11082 277987 

अन्त्त:िलु्कमा दताथ  7671 110261 
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 आनर्थक अध्यादेि, 2078 लाई प्रनतस्र्ापि गिथ बिेको आनर्थक वविेयक, 2078 सिंर्ीय 
सिंसदबाट पाररत तर्ा सम्माििीय रािपनतज्यूबाट प्रमान्णकरण भई आनर्थक ऐि, 2078 
को रुपमा कायाथन्त्वयिमा आएको। 

 बजेट वक्तव्य, 2078, आनर्थक ऐि, 2078 तर्ा मन्त्रालय र मातहतका ववभागहरुको 
वावषथक कायथयोजिा समेतका आिारमा “आनर्थक वषथ 2078/79 को राजस्व िीनत तर्ा 
कायथिम एविं कायाथन्त्वयि कायथयोजिा” पनु्स्तका तयार गरी कायाथन्त्वयिमा ल्याइएको। 

 

8.5 अन्त्तराथविय आनर्थक सहायता पररचालि  
 

1.  आ.ब. २०७८/०७९ असोज मवहिा सम्ममा अिदुाि सहायता रु. 5 अवथ ८१ करोड २० लाि र 
ऋण सहायता रु ५० अवथ १२ करोड ९४ लाि गरी जम्मा रु ५५ अवथ ९४ करोड १४ लािको 
अन्त्तराथविय आनर्थक सहायताको प्रनतबिता प्राप्त भएको छ। आयोजिागत सहायताको वववरण देहाय 
बमोन्जम छि:् 

 

o नमनत २०७८/०४/०७ गते िेपाल सरकार र Green Climate Fund बीच Improving 

Climate Resilience of Vulnerable Communities and Ecosystems in the Gandaki 

River Basin, Nepal  का लानग USD 27.4 million  अिदुाि सहायता पररचालि गिे सम्बन्त्िमा 
ववत्तीय सम्झौता सम्पन्न भएको। 

o नमनत २०७८/०४/१४ गते िेपाल सरकार र Asian Development Bank बीच Prevention 

and Control of Covid-19 through WASH and Health initiative in secondary and 

small towns का लानग USD 5 million  अिदुाि सहायता पररचालि गिे सम्बन्त्िमा ववत्तीय 
सम्झौता सम्पन्न भएको। 

o नमनत २०७८/०४/२७ गते िेपाल सरकार र Asian Development Bank बीच Responsive 

Covid 19 Vaccines for Recovery Project का लानग USD 165 million  ऋण सहायता 
पररचालि गिे सम्बन्त्िमा ववत्तीय सम्झौता सम्पन्न भएको। 

o नमनत २०७८/०५/०३ गते िेपाल सरकार र World Bank बीच Nurturing Excellence in 

Higher Education Program (NEHEP) का लानग USD 60 million ऋण सहायता पररचालि 
गिे सम्बन्त्िमा ववत्तीय सम्झौता सम्पन्न भएको। 

o नमनत २०७८/०५/२५ गते िेपाल सरकार र स्वीटजरल्याण्ड सरकारबीच Enhanced Skills 

for Sustainable and Rewarding Employment (ENSSURE), Phase II का लानग CHF 14.7 

million  अिदुाि सहायता पररचालि गिे सम्बन्त्िमा ववत्तीय सम्झौता सम्पन्न भएको। 
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o नमनत २०७८/०५/३० गते िेपाल सरकार र ववश्व वैंकबीच School Sector Development 

Program का लानग USD 50 million ऋण सहायता पररचालि गिे सम्बन्त्िमा ववत्तीय सम्झौता 
सम्पन्न भएको। 

o नमनत २०७८/०५/३० गते िेपाल सरकार र ववश्व वैंकबीच Nepal Health Sector 

Management Reform Program for Result (NHSMRP) का लानग USD 50 million ऋण 
सहायता पररचालि गिे सम्बन्त्िमा ववत्तीय सम्झौता सम्पन्न भएको। 

o नमनत २०७८/०६/१२ गते िेपाल सरकार र IFAD बीच Value Chain for Inclusive 

Transformation of Agriculture (VITTA) आयोजिाको लानग USD 97.67 million ऋण 
सहायता स्वीकार गिथ ववन्त्तय सम्झौता सम्पन्न भएको। 

 

२. अन्त्य मखु्य प्रगनत तर्ा उपलब्िीहरुः 
o नमनत २०७८/०५/१० गते अन्त्तराविथय आनर्थक सहायता समन्त्वय महािािाको सहसन्चवको 

उपन्स्र्नतमा Portfolio review meeting of WB supported Integrated Public Finance 

Management Reform Project सम्पन्न भएको। 

o नमनत २०७८/०५/११ गते अर्थ सन्चवको उपन्स्र्नतमा Concluding meeting of Annual 

Portfolio Review of WB supported Project सम्पन्न भएको। 

o नमनत २०७८/०५/१५ गते Road Safety Launch कायथिममा मािनिय अर्थ मन्त्रीले opening 

remarks राख्न ुभएको। 

o नमनत २०७८/०५/१७ गते अर्थ सन्चवज्यूको उपन्स्र्नतमा Preparatory Discussion for 

proposed High Level GRID Round-table सम्पन्न भएको। 

o नमनत २०७८/०६/०७ गते High level GRID Round Table Meeting सम्पन्न भई 
Kathmandu Declaration मा िेपाल सरकारको तफथ बाट अर्थ सन्चवले हस्ताक्षर गिुथ भएको। 

o नमनत २०७८/०६/१३ गते अर्थ सन्चवज्यूको उपन्स्र्नतमा ADB को वटम, IECCD वटम र 

सम्बन्न्त्ित मन्त्रालयका प्रनतनिनिको सहभानगतामा  Tripartite Portfolio Review Meeting 
सम्पन्न भएको।  

o नमनत २०७८/०६/१४ गते भारतीय ववदेि मन्त्रालयका सहसन्चव श्री अिरुाग श्रीभास्ताव र 
श्रीमाि अर्थसन्चव बीच विपक्षीय ववषयमा मखु्य गरी भारतीय सहयोगमा सञ्चानलत आयोजिा 
कायाथन्त्वयिको सम्बन्त्िमा छलफल भएको। 

o वैकन्ल्पक उजाथ तर्ा प्रबिथि केन्त्िले Clean Cooking Solutions for All सम्बन्त्िी आयोजिाको 
प्रस्ताव Green Climate Fund (GCF) मा पेि गरेको सम्बन्त्िमा उक्त आयोजिाको लानग  USD 
21 million  अिदुाि सहायता प्रदाि गिथ GCF Board बाट पाररत भएको। 

o Rural Connectivity Improvement Project को लानग Asian Development Bank बाट 
additional financing  USD 60 million ऋण सहायता प्राप्त गिे प्रकृयामा रहेको। (ADB बाट 
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प्राप्त additional financing सम्बन्त्िी aid memoire मा यस मन्त्रालयबाट confirmation 

पठाएको )। 

 
8.6 आन्त्तररक ऋण पररचालि 

 आनर्थक वषथ 2078/2079 मा रु. 2 िवथ 39 अबथ आन्त्तररक ऋण उठाउिे ल्य रहेकोमा ऋण 
निष्कासि तानलका स्वीकृतको प्रकृयामा रहेको  छ । 

 

8.7 अन्त्तर सरकारी ववत्त व्यवस्र्ापि (ववत्तीय सिंर्ीयता) 

1. स्टाटथअप व्यवसाय कजाथ प्रवाह सम्विी कायथववनिको मस्यौदा तयार भई सोलाई र्प पररमाजथि गिथ राविय 
योजिा आयोगका सन्चवज्यूको िेततृ्वमा कायथदल बिाई काम भैरहेको छ। 

2. अन्त्तर सरकारी ववत्त व्यवस्र्ापि ऐि, २०७४ को सिंिोिि सम्वन्त्िी मस्यौदा तजुथमा गिथ कािूि तर्ा 
फैसला कायाथन्त्वयि महािािासिंग समन्त्वय भैरहेको छ।  

3. अन्त्तर सरकारी ववत्त व्यवस्र्ापि ऐि अिसुार प्रदेि तर्ा स्र्ािीय तहमा हस्तान्त्तरण गररि े राजस्व 
वाँडफाँड स्वचानलत प्रणाली अिसुार नियनमत हस्तान्त्तरण भैरहेको छ।  

 

8.8 ववत्तीय क्षरे तर्ा सावथजनिक सिंस्र्ाि व्यवस्र्ापि : 
 

१. ववनभन्न निकायहरुबाट प्राप्त मौद्रिक िीनतमा समावेि गिुथ पिे सझुावहरु िेपाल राि बैकमा पठाइएको। 

२. िेपाल सरकार,माििीय(मन्त्रीस्तर)को नमनत 2078/04/13 को निणथयािसुार िेपाल चाटथडथ 
एकाउन्त्टेन्त््स सिंस्र्ाको पररषद्को निवाथचि यर्ानसघ्र सम्पन्न गिे गरी आठौं पररषद्लाई िवौं पररषद्को 
निवाथचि सम्पन्न िभएसम्म निरन्त्तरता द्रदि ेनिणथय भएको । 

३. आ.व.2076/077 को लेिापरीक्षण प्रारन्म्भक प्रनतवेदि,2078 मा उल्लेन्ित यस महािािासँग 
सम्बन्न्त्ित बेरुजकुो प्रनतवेदि/प्रनतविया तयार भएको। 

४. िेपाल सरकार (म.प.) को  निणथयािसुार 2078 साउि 1 गते देन्ि लाग ु हिुे गरी वृवि गररएको 
मानसक तलब रु.2 हजार सबै सावथजनिक सिंस्र्ाि/प्रानिकरण/बोडथ/निगम/कोष/बैङ्क/सनमनतमा कायथरत 
कमथचारीहरुको हकमा सम्बन्न्त्ित सञ्चालक सनमनतबाट निणथय गराई दजाथ/पद/तह अिसुार नमनत 
2078/04/01 देन्ि िै लाग ुहिुे गरी यस मन्त्रालयबाट ववगतमा जारी भएका पररपरहरुलाई समेत 
ध्यािमा रािी ियाँ तलबमाि कायम गिथ माििीय मन्त्रीस्तरको नमनत 2078/05/10 को निणथयािसुार 
स्वीकृनत प्रदाि भएअिसुार सबै सावथजनिक सिंस्र्ाि/प्रानिकरण/बोडथ/निगम/कोष/बैङ्क सनमनतमा पराचार 
गररएको । 

५. श्रीमाि ् कृष्णहरी पषु्करज्यू, सन्चव (राजस्व) लाई िेपाल सरकार (मन्न्त्रपररषद्) को नमनत 
2078/05/19 को निणथयािसुार कमथचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक सनमनतको अध्यक्षमा र िेपाल 
सरकार (माििीय मन्त्रीस्तर) को नमनत 2078/05/16 को निणथयािसुार िेपाल ववद्यतु्त प्रानिकरण 
सञ्चालक सनमनत सदस्यमा र िेपाल सरकार (माििीय मन्त्रीस्तर) को नमनत 2078/06/22 को 
निणथयािसुार िेपाल प्रिासनिक प्रन्िक्षण पररषद् सदस्य तर्ा कायथकारी सनमनत सदस्य पदमा मिोियि 
गररएको। 
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६. भनूम व्यवस्र्ा,सहकारी तर्ा गररबी निवारण मन्त्रालय,उद्योग,वान्णज्य तर्ा आपूनतथ मन्त्रालय,सहकारी 
ववभाग,िेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नल.,कमथचारी सञ्चय कोष,िागररक लगािी कोष,निके्षप तर्ा कजाथ सरुक्षण 
कोष,नसनडयस एण्ड क्लयररङ्ग नल.,िेपाल नितोपर बोडथ,बीमा सनमनत, िेपाल चाटथडथ एकाउण्टेन्त्ट सिंस्र्ा, 
िेपाल बैकसथ सिंर्, राविय न्त्यावयक प्रनतष्ठाि लगायतका निकायहरुमा दोस्रो  ववत्तीय क्षेर ववकास रणिीनत 
(2078/079-2082/83) तजुथमाका नसलनसलामा पवहलो ववत्तीय के्षर ववकास रणिीनत 
(2073/074-2077/78) को कायाथन्त्वयिको सनमक्षा गरी उक्त रणिीनतमा अबलम्बि गररएका 
निरन्त्तर कायाथन्त्वयि गिुथपिे र ियाँ र्प गिुथपिे रणिीनतहरु, कायथिीनत तर्ा कायथिमहरु पवहचाि गिथ 
के्षरगत अविारणापर माग गररएकोमा निकायगत रुपमा प्राप्त के्षरगत अविारणापरहरुलाई समेटी िेपाल 
राि बैङ्कबाट एकीकृत अविारणापर तयार भैरहेको। 

७. िेपाल राि बैक कमथचारी सेवा ववनियमावली,2068 (तेस्रो सिंसोिि) को अिसुचुी -6(ववनियम 23 सँग 
सम्बन्न्त्ित) आवश्यक न्त्यूितम िैन्क्षक योग्यता सिंिोिि सम्बन्त्िमा लोकसेवा आयोगबाट परामिथ प्राप्त भए 
अिसुार सिंिोिि गिथ सहमनत  प्रदाि भएको । 

८. अर्थ मन्त्रालय र यस मन्त्रालय अन्त्तगथतका कमथचारी सञ्चय कोष, िागररक लगािी कोष, राविय बीमा 
सिंस्र्ाि, निक्षेप तर्ा कजाथ सरुक्षण कोष र िेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नल.का प्रमिु कायथकारी 
अनिकृत/प्रिासकहरु बीच भएको कायथसम्पादि सम्झौता अिसुार आ.व.2077/78 मा सम्पाद्रदत 
कायथहरुको मूल्याङ्कि गरी सोको मूल्याङ्कि प्रनतवेदि पेि गिे प्रयोजिका लानग ववत्तीय क्षेर व्यवस्र्ापि 
तर्ा सिंस्र्ाि समन्त्वय महािािा प्रमिुज्यूको सिंयोजकत्वमा 3 सदस्य मूल्याङ्कि सनमनत गठि भई कायथ 
भैरहेको। 

९. माििीय मन्त्रीस्तर नमनत 2078/06/14 को निणथयािसुार िेपाल राि बैकलाई सहनुलयतपूणथ कजाथका 
लानग ब्याज अिदुाि वापत रु. 2 अवथ निकासा प्रदाि गररएको । 

१०. िेपाल सरकार (मन्न्त्रपररषद् ) को नमनत 2078/06/19 को निणथयािसुार बैक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाको 
ऋण असलुी न्त्यायानिकरणको काििु सदस्य पदमा ववष्णपु्रसाद रेग्मीलाई नियकु्त गररएको। 

११. पूवथ न्त्यायिीि श्री अिन्त्त राज डुम्रजे्यूको अध्यक्षतामा िपेाल नितोपर बोडथका अध्यक्ष नभष्मराज ढुङ्गािाले 
नितोपरको नभरी कारोबार तर्ा नितोपर व्यवसाय गरी बोडथलाई हानि िोक्सािी पयुाथई  बोडथको वहत 
तर्ा पुजँी बजारको ववकास ववपरीत हिुे गरी काम गरेको सम्बन्त्िमा जाँचबझु गिथ 3 सदस्य सनमनत 
गठि भएको ।उक्त सनमनतले माििीय अर्थमन्त्रीज्यू माफथ त िेपाल सरकारलाई प्रनतवेदि बझुाएको ।सारै् 
िेपाल सरकार(मन्न्त्रपररषद्) को नमनत 2078/06/19 को निणथयािसुार नितोपर बोडथका अध्यक्ष 
नभष्मराज ढुङ्गािालाई पदमकु्त गररएको। 

१२. माििीय अर्थमन्त्रीज्यूको सिंयोजकत्वमा  गद्रठत उच्चस्तरीय ववत्तीय के्षर समन्त्वय सनमनतको बैठक नमनत 

2078/06/24 गते सम्पन्न गरी सोको निणथयहरु कायाथन्त्वयिका लानग िेपाल राि बैक, िेपाल बैकसथ 
सिंर्, ,सहकारी ववभाग,कम्पिी रन्जिारको कायाथलय,नितोपर बोडथ र बीमा सनमनतमा पठाईएको। 

१३. िेपाल सरकार (माििीय मन्त्रीस्तर),नमनत 2078/06/24 को निणथयािसुार िेपाल चाटथडथ 
एकाउन्त्टेन्त्टस ्ऐि,2053 बमोन्जम िेपाल लेिामाि बोडथको अध्यक्षमा एफ.नस.ए.प्रकाि जङ्गर्ापालाई र 
सदस्यहरुमा िेपाल चाटथडथ एकाउन्त्टेन्त्टस ् सिंस्र्ाको पररषद्को नसफाररस बमोन्जम नस.ए. प्रववण ध्वज 
जोिी, नस.ए.सिंजय कुमार नसन्त्हा, नस.ए.मनिि राज उप्रनेत, नस.ए. बिी गरुागाई, नस.ए. अरुण 
राउत,आर.ए.डोल प्रसाद दाहाललाई मिोियि गररएको।सारै् िेपाल सरकार(माििीय मन्त्रीस्तर),नमनत 
2078/06/24 को निणथयािसुार िेपाल चाटथडथ एकाउन्त्टेन्त्टस ् ऐि,2053 बमोन्जम िेपाल 



17 

 

लेिापरीक्षणमाि बोडथको अध्यक्षमा एफ.नस.ए.अिपु कुमार शे्रष्ठलाई र सदस्यहरुमा िेपाल चाटथडथ 
एकाउन्त्टेन्त्टस ्सिंस्र्ाको पररषद्को नसफाररस बमोन्जम नस.ए. टेकिार् आचायथ, नस.ए.न्जतेन्त्ि कुमार नमश्रा, 
नस.ए.न्ििा बाग्ला, आर.ए.बहादरु नसिंह नबिलाई मिोियि गररएको। 

 

8.9 योजिा, अिगुमि तर्ा मूल्याङ्कि  
 

 आनर्थक वषथ 207८/207९ को बावषथक बजेट कायाथन्त्वयि कायथयोजिा तयार भई एवककृत 
अिगुमि प्रणालीमा समावेि गरर नियनमत प्रगनत अद्यावनिक गररएको।  

 सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि,2064 को दफा 5(3) प्रयोजिका लानग आनर्थक वषथ 2077/2078 
को बैिाि, जेष्ठ र असार मवहिामा सम्पादि गररएका कायथहरुको वववरण २०७८ श्रावण मवहिामा 
वेव साइटमा सावथजनिक गररएको।  

 नबगलु तर्ा हेलो सरकार माफथ त प्राप्त गिुासोहरु नियनमत रुपमा फछथयौट भैरहेको।  
 सूचिा मागकताथलाई सूचिाको हक सम्बन्त्िी  ऐि 2064, बमोन्जम नियनमत रुपमा सूचिा प्रदाि 

भैरहेको। 
 आनर्थक वषथ 207८/207९ को बावषथक बजेट कायाथन्त्वयि कायथयोजिाको माइलस्टोिहरुमध्ये 

२०७८ असोज मवहिासम्ममा गिुथपिे कायथहरुमा ६९ प्रनतित कायथ सम्पन्न भएको, २० प्रनतित 
कायथ भैरहेको र ११ प्रनतित कायथ बाँकी रहेको। 

 आनर्थक वषथ 2078/2079 को बजेट कायाथन्त्वयि गिे सम्बन्त्िमा माििीय अर्थमन्त्रीको 
समपुन्स्र्तमा नबषयगत मन्त्रालयका सन्चवज्यूहरुसिंग बजेट कायाथन्त्वयि कायथयोजिाको तयारी र 
कायाथन्त्वयिको नबषयमा नमनत २०७८।०६।१८ मा छलफल भएको। 

 

8.10 प्रिासनिक तर्ा सािंगठनिक सिुार 

 

 िेपाल एकिार प्रणाली आयोजिा सञ चालिका लानग भन्त्सार ववभाग अन्त्तगथत रहिे आयोजिा कायाथन्त्वयि 
इकाई (Project Implementation Unit)  सञ चालिका लानग अर्थ मन्त्रालय र अन्त्तगथत मौजदुा दरबन्त्दीबाट 
पदपूनतथ गिे गरी चाल ुआनर्थक वषथ 2078।79 मा आवश्यक पिे अस्र्ायी दरवन्त्दी िेपाल सरकार 
मन्न्त्रपररषद्को नमनत 2078।05।16 को निणथयबाट स्वीकृत भएको।  

 बेरुज ु फछ् यौट अिगुमि सनमनतको सन्चवालयको नियनमत कामकाज गिथ अस्र्ायी दरबन्त्दी 
मन्न्त्रपररषद् को नमनत 2078।04।25 को निणथयबाट स्वीकृत भएको।  

 भन्त्सार ववभागबाट प्रस्ताववत (चोभार) काठमाडौं सखु्िा वन्त्दरगाह भन्त्सार कायाथलयको सिंगठि तर्ा 
व्यवस्र्ापि सवेक्षणको सिंन्क्षप्त प्रनतवेदि तयार भई सोही अिसुारको सिंगठि सिंरचिा स्वीकृनतको लानग 
प्रकृया आगानड बढाइएको।  

 अर्थ मन्त्रालयको बररष्ठ आनर्थक सल्लाहकार िेपाल सरकार मन्न्त्रपररषद्को नमनत 2078।05।03 को 
निणथयबाट नियकु्त भएको।  

 अर्थ मन्त्रालयको जिसम्पकथ  सल्लाहाकार िेपाल सरकार मन्न्त्रपररषद्को नमनत 2078।05।16 को 
निणथयबाट नियकु्त भएको।  
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  यस मन्त्रालय र अन्त्तगथतका सबै कमथचारीहरूको आनर्थक वषथ 2077/78 को कायथ सम्पादि मूल्याङ्कि 
सम्पन्न गररएको।  

 आ.ब. 2077/78 को सम्पन्त्त वववरण सिंकलि गरी सम्बन्न्त्ित निकायमा पठाइएको। सारै्, यस 
मन्त्रालय अन्त्तगथत रहेका बैंक, ववत्तीय सिंस्र्ा तर्ा सावथजनिक निकायहरूमा कायथरत कमथचारीहरूको 
सम्पन्त्त वववरण दताथ गररएको।   

 यस मन्त्रालयको लानग आ.व.2078/079 मा आवश्यक पिे मसलन्त्द/स्टेििरी, लगायतको सेवा तर्ा 
वस्त ुिररद सम्बन्त्िी बोलपर मूल्यािंकिको िममा रहेको। 

 महालेिा परीक्षकको कायाथलय तर्ा यस मन्त्रालय र अन्त्तगथतका निकायका ररक्त पदहरूको पदपूनतथ गिथ 
माग आकृनत फाराम भरी सिंर्ीय मानमला तर्ा सामान्त्य प्रिासि मन्त्रालयमा पठाइएको। 

 Korea International Cooperation Agency(KOICA)को आयोजिामा 20 देन्ि २९ अक्टोवर 2021 
सम्म सञ्चालि हिेु ONLINE Based “Macro Economic Development Strategies Improvement (Nepal) 

“ ववषयक तानलमको लानग यस मन्त्रालय र अन्त्तगथतका २२ जिा कमथचारीको मिोियि गररएको। 

 िोभल कोरोिा भाइरस (COVID-19) को सिंिमणबाट बच्ि अपिाउिपुिे पूवथ साविािी सवहत कायाथलय 
सञ्चालिको व्यवस्र्ा नमलाइएको। 

 यस मन्त्रालयमा हिेु Virtual Meeting का लानग आवश्यक उपकरणहरूको व्यवस्र्ापि गरी प्राववनिक 
सहयोग गररएको। 

 Internet, Intranet, Networking, IT related Software, Hardware and Support services, e-attendance, 

Video conference, Website, Twitter, Email, HRMIS व्यवस्र्ापि तर्ा सूचिा तर्ा तथ्यािंक अद्यावनिक 
भई नियनमत सञ चालिमा रहेको। 

 LMBIS/TSA/PLMBIS/PTSA नबच Interconnection गिथ नियनमत प्राववनिक सहयोग गररएको। 

 LMBIS,  PLMBIS लाई स्तरोन्नती गिथ प्राववनिक सहयोग गररएको। 

 भन्त्सार ऐि, 2064 बमोन्जम जफत भएका सवारी साििहरूका सारै् एउटा सरकारी निकायको दताथ, 
स्वानमत्वमा रहेको सवारी सािि आनर्थक कायथववनि तर्ा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐि, 20७६ र नियमावली, 
20७७ बमोन्जम अको सरकारी निकायले प्रयोग गिे गरी ववनभन्न सरकारी निकायलाई 11 चार पाङ्ग ग्र ेर 
8 दईु पाङ्गग्र ेसवारी सािि हस्तान्त्तरण गररएको । 

 

 

8.11 आनर्थक िीनत ववश्लषेण 

 

 िेपाल सरकारिारा गररि ेियेर लागिीको वहसाव अभौनतक रुपमा राख्न DEMAT Account िोल्ि ेनिणथय 
भइथ सो कायाथन्त्वयिका लानग सावथजनिक ऋण व्यवस्र्ापि कायाथलयमा पठाइएको। 

 राि ऋण (दोस्रो सिंिोिि) नियमावली, 2078 र ऋणपरको प्रार्नमक तर्ा दोस्रो बजार 
व्यवस्र्ापि(दोस्रो सिंिोिि) नियमावली, 2078 कायाथन्त्वयिका लानग सावथजनिक ऋण व्यवस्र्ापि 
कायाथलयमा पठाइएको। 

 Overview, Revision and Advancing Economic Bulletin (अर्थ बलेुवटि) सम्बन्त्िी छलफल तर्ा अन्त्तरविया 
कायथिम सम्पन्न गररएको। 
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 लगािी वोडथ िेपालको 5 वषे रणिीनतक योजिा र व्यवसावयक योजिामा राय राय प्रदाि गररएको।  
 सम्पन्त्त ििुीकरण तर्ा आतिंङ्कबादी वियाकलापमा ववत्तीय लगािी निवारण सम्वन्त्िी कायाथन्त्वयि 

सनमनतको वैठक आयोजिा भई सवहत राविय जोन्िम मूल्याङ्कि र पारस्पाररक मूल्याङ्कि तयारी 
सम्वन्त्िी छलफल तर्ा अन्त्तरविया कायथिम सम्पन्न गररएको । 

 अिौपचाररक के्षर औपचाररकीकरण र व्यावसावयक कायथमा हणु्डी नियन्त्रणको कायथ गिथ सम्वि 
निकायको सहभानगतामा कायथदल गठि गररएको। 

 सामान्जक सरुक्षा कोषलाइथ रु. 20 करोड ऋण लगािी गिे निणथय भइथ कायाथन्त्वयिका लानग 
सावथजनिक ऋण व्यवस्र्ापि कायाथलयमा पठाइएको। 

 Foreign Direct Investment   र Inter-Regional Disparities   ववषयमा छलफल तर्ा अन्त्तरविया कायथिम 
सम्पन्न गररएको। 

 Macro-Economic Dash Board Update र Flash Chart  प्रकािि  गररएको। 
 अर्थ वलेुवटिको ियाँ स्वरुप र ढाँचामा प्रकािि गिे प्रयोजिार्थ छलफल तर्ा अन्त्तरविया कायथिम 

सम्पन्न गररएको।                                                   
 ववज्ञ सल्लाहकार समूह (Think Tank) को सेवा नलिे सम्बन्त्िी कायथववनि, 2078 तजुथमा गररएको। 

 आनर्थक सवेक्षण 2077/78 को अङ्गग्रजेी सिंस्करण (English Version) प्रकािि गररएको। 

 समविगत आनर्थक पररसूचकहरु अद्यावनिक गरी प्रकािि गररएको। 

 2078 श्रावण  मवहिाको अर्थ बलेुवटि प्रकािि गररएको। 
 आनर्थक बषथ 2077/78 को बावषथक अर्थ बलेुवटि प्रकािि गररएको। 

 

9. गिुासो व्यवस्र्ापि 

अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुका सम्बन्त्िमा सरोकारवालाहरुका गिुासोको व्यवस्र्ापि, अिगुमि 
तर्ा मूल्यािंकि महािािाले गदै आएको छ। यस अवनिमा यस मन्त्रालयमा प्राप्त गिुासाोोहरुलाई 
गिुासोसगँ सम्बन्न्त्ित महािािा तर्ा ववभागहरुमा फर् र्छ्यौटका लानग पठाईएको र सो सम्बन्त्िमा गररएको 
कारबाहीको जािकारी यस मन्त्रालयमा उपलब्ि गराउि ेसिंयन्त्रको ववकास गररएको छ। यस अवनिमा अर्थ 
मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको कायथसँग सम्बन्न्त्ित गिुासाोोहरुको सिुवुाईको अवस्र्ा यसप्रकार 
रहेको छ। 

 

गिुासोको माध्यम प्राप्त सिंख्या फर् र्छ्यौटको लानग पराचार 
भएको सिंख्या 

फर् र्छ्यौटको लानग 
पराचार भएको प्रनतित  

हेलो सरकारबाट प्राप्त गिुासो १७ १७ 100 

 

१0. सूचिा अनिकारी र प्रमिुको िाम तर्ा सम्पकथ  टेनलफोि िम्वर  
 

प्रमिु सन्चव  4211161 

प्रवक्ता  सहसन्चव ररतेि िाक्य 4200537 

सूचिा अनिकारी उपसन्चव रामहरर ज्ञवाली 4211352 
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१1. सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, २०६४ को दफा ३ र ७ (१) बमोन्जम माग गरेको सूचिा र उपलब्ि 
गराइएको सूचिा सिंख्या : 

 

 माग गररएको सूचिा सिंख्या  : 6 

 उपलब्ि गराइएको सूचिा सिंख्या  : 6 

 
१2. अन्त्य वववरणः(क) मन्त्रालय र अन्त्तगथत ववभागहरुको वेवसाइटः 

िाम उपयोग 
www.mof.gov.np अर्थ मन्त्रालयका प्रकािि तर्ा अन्त्य सूचिामलुक जािकारी 
www.fcgo.gov.np महालेिा नियन्त्रक कायाथलयका प्रकािि तर्ा अन्त्य सूचिामूलक जािकारी  
www.ird.gov.np आन्त्तररक राजस्व ववभागका प्रकािि तर्ा अन्त्य सूचिामोुलूक जािकारी 
www.customs.gov.np भन्त्सार ववभागका प्रकािि तर्ा अन्त्य सूचिामूलक जािकारी  
www.pfmtc.gov.np सावथजनिक ववत्त व्यवस्र्ापि तालीम केन्त्िका प्रकािि तर्ा अन्त्य सूचिामूलक 

जािकारी 
www.pdmo.gov.np सावथजनिक ऋण व्यवस्र्ापि सम्बन्त्िी प्रकािि तर्ा अन्त्य सूचिामूलक 

जािकारी 
 

 

(ि) अर्थ मन्त्रालयका प्रकाििहरु :- 
 

अर्थ मन्त्रालयले आफुसगँ सम्बन्न्त्ित कामहरूको प्रगनत वववरण तर्ा प्रनतवेदिहरू, बजेट सम्बन्त्िी 
दस्तावेजहरु मन्त्रालयको वेभसाइटमा राख्नकुा सारै् छपाई गरेर प्रकािि गरी सवथसािारणको सहज 
पहुँच स्र्ावपत गररएको छ। मन्त्रालयका तफथ बाट प्रकािि गररएका प्रकाििहरू देहाय बमोन्जम रहेका 
छि। 
  बजेट कायाथन्त्वयि कायथयोजिा 
  बजेट तजुथमा द्रदग्दिथि 
  कायथ सञ्चालि निदेन्िका 
  मन्त्रालयहरूको प्रगनत वववरण 
  प्राववनिक सहायता सम्बन्त्िी वववरण 
  ववनियोजि ऐि र आ.व. 2078/79 को आय व्यय अिमुािको वववरण 
  आनर्थक ऐि र राजस्वको िीनत तर्ा कायथिम 
  राि ऋण उठाउिे ऐि 
  ऋण तर्ा जमाित ऐि 
  आनर्थक सवेक्षण 
  बजेट वक्तव्य 
  सावथजनिक सिंस्र्ािहरूको न्स्र्नत प्रनतवेदि 
  सिुासि (व्यवस्र्ापि तर्ा सञ्चालि) ऐि, २०६४ को दफा ४१ बमोन्जमको वावषथक प्रनतवेदि । 
  IECCD Newsletter प्रकािि 

http://www.mof.gov.np/
http://www.fcgo.gov.np/
http://www.ird.gov.np/
http://www.ratc.gov.np/
http://www.ratc.gov.np/
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 लैवङ्गक उत्तरदायी बजेट तजुथमा द्रदग्दिथि, २०६९ 
 आयोजिाको बहवुषीय ठेक्का सम्बन्त्िी मापदण्ड,2077 
 व्यावसावयक निरन्त्तरता कजाथ प्रवाह कायथववनि,2077 
 Development Cooperation Report (DCR), 2020. 

 सावथजनिक िचथलाई नमतव्ययी तर्ा प्रभावकारी बिाउिे सम्बन्त्िी मापदण्ड, 2078  
 

(ग) मन्त्रालय अन्त्तगथतका ववभागीय प्रमिुहरु: 
 

पद िाम, र्र कायाथलय फ्याक्स ििं. टेनलफोि ििं.= 
महालेिा नियन्त्रक श्री समुिराज अयाथल महालेिा नियन्त्रक कायाथलय    4771290 4771290 

महानिदेिक 
श्री िारायण प्रसाद 
सापकोटा भन्त्सार ववभाग              4117218 4117223 

महानिदेिक श्री िोभाकान्त्त पौडेल आन्त्तररक राजस्व ववभाग     4411778 4410340 

तानलम प्रमिु श्री द्रदर्थराज मैिाली सावथजनिक ववत्त व्य. तानलम 
केन्त्ि 

 5524989 5523171 

कायाथलय प्रमिु श्री मनु्क्त पाण्डे सावथजनिक ऋण व्य. 
कायाथलय 4239303 4239273 

 

 

(3)  आन्त्तररक राजस्व ववभाग र अन्त्तगथतका कायाथलयहरुको टेनलफोि र फ्याक्स िम्वरहरु: 

नस.ििं. कायाथलयको िाम  कोड ििं. टेनलफोि ििं. फ्याक्स ििं. 
1 cfGtl/s /fh:j ljefu 01 4415802 4411788 

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

3 dWod:tl/o s/bftf  sfof{no, बबरमहल 01 4221966 4222608 

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

5 cfGtl/s /fh:j sfof{no, bds 023 585752 585752 

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

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

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

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

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

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

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

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

14 cfGtl/s /fh:j sfof{no, bdf}nL 065 560135 560135 

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

16 cfGtl/s /fh:j sfof{no, afun'Ë 068 520029 520129 

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

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

19 cfGtl/s /fh:j sfof{no, s[i0fgu/ 076 520632 520032 
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20 cfGtl/s /fh:j sfof{no, bfª 082 522109 520009 

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

22 cfGtl/s /fh:j sfof{no, ;'v]{t 083 525172 525172 

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

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

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

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

27 cfGtl/s /fh:j sfof{no, w'lnv]n 011 490796 490786 

28 cfGtl/s /fh:j sfof{no, rfjlxn 01 4484340  4484340 

29 cfGtl/s /fh:j sfof{no, sf]6]Zj/ 01 4489247  4489247 

30 cfGtl/s /fh:j sfof{no, k'tnL;8s 01 4243176  4242176 

31 cfGtl/s /fh:j sfof{no, jlQ;k'tnL 01 4485590  4113690 

32 cfGtl/s /fh:j sfof{no, afg]Zj/ 01 4484671 4485543 

33 cfGtl/s /fh:j sfof{no, lqk'/]Zj/ 01 4230563  4230563 

34 cfGtl/s /fh:j sfof{no, gofF;8s 01 4266572 4266653 

35 cfGtl/s /fh:j sfof{no, 7d]n 01 4218953  4218953 

36 cfGtl/s /fh:j sfof{no, dxf/fhu+h 01 4419264  4419264 

37 cfGtl/s /fh:j sfof{no, afnfh' 01 4389791 4389794 

38 cfGtl/s /fh:j sfof{no, sn+sL 01 4289952 4285951 

39 cfGtl/s /fh:j sfof{no, sflndf6L 01 4283658  4282812 

40 cfGtl/s /fh:j sfof{no, 6+ufn 01 4439477 4439476 

41 cfGtl/s /fh:j sfof{no,  nlntk'/ @ 01 5536932 5536932 

42 आन्त्तररक /fh:j कायाथलय, डँ Fडेलिरुा 096 410305 410309 

43 आन्त्तररक /fh:j कायाथलय, O6x/L 025 521655 581655 

44 आन्त्तररक /fh:j कायाथलय, h'Dnf 087 520552 520552 

45 cfGtl/s /fh:j sfof{no, sfjf;f]tL 078 540501  

46 cfGtl/s /fh:j sfof{no, hf]/kf6L  4914190  
47 s/bftf ;]jf sfof{no,  lj/f6rf]s, df]/Ë 021 545959 522717 
48 s/bftf ;]jf sfof{no, dnËjf, ;nf{xL 046 520453  

49 s/bftf ;]jf sfof{no, /fhlj/fh, ;Kt/L 031 520267  

50 s/bftf ;]jf sfof{no, n'Snf ;f]n'v'Da'  9852850142  

51 s/bftf ;]jf sfof{no, nDsL 091 540455  

52 s/bftf ;]jf sfof{no, vf]6fË 036 420010  

53 s/bftf ;]jf sfof{no, uN5L, wflbË 010 403233 403234 
54 s/bftf ;]jf sfof{no, wgs'6f 026 520140 520141 

55 s/bftf ;]jf sfof{no, Onfd 027 520112 520112 

56 s/bftf ;]jf sfof{no, pbok'/ 035 521541 421541 

57 s/bftf ;]jf sfof{no, kfNkf 075 520117 522042 

58 s/bftf ;]jf sfof{no, alb{jf; 044 550469 550469 

59 s/bftf ;]jf sfof{no, uf}/, /f}tx6 055 520429 520429 

60 s/bftf ;]jf sfof{no, lkmlbd, kfFry/ 024 521131  

61 s/bftf ;]jf sfof{no, vfFbjf/L, ;++v'jf;ef 029 560817  
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(ङ) भन्त्सार ववभाग र अन्त्तगथतका कायाथलयहरुको टेनलफोि र फ्याक्स िम्बरहरु: 

नस.ििं. कायाथलयको िाम  कोड ििं. टेनलफोि ििं. k\mofS; g+= 

1 eG;f/ ljefu 01 4117223 4259808 

2 cf]nfªr'ªuf]nf eG;f/, tfKn]h'Ë 027 550004 550004 

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

4 d]rL eG;f/ 023 562034 562004 

5 eb|k'/ eG;f/, eb|k'/  9852620039  

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

7 lsdfyfÍf eG;f/, ;+v'jf;ef    

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

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

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

11 hgsk'/ eG;f/ 041 520166 520850 

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

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

62 s/bftf ;]jf sfof{no, ef]hk'/ 029 420633 

 

 

63 s/bftf ;]jf sfof{no, cf]v9'Ëf 037 520729  

64 s/bftf ;]jf sfof{no, hn]Zj/  044 520855  

65 s/bftf ;]jf sfof{no, nfnaGbL 046 501177  

66 s/bftf ;]jf sfof{no, sn}of 053 552032  

67 s/bftf ;]jf sfof{no, rGb|k'/ 055 540634  

68 s/bftf ;]jf sfof{no, l;Gw'nL 047 521358  

69 s/bftf ;]jf sfof{no, dGynL 048 540095  

70 s/bftf ;]jf sfof{no, rl/sf]6 049 421275  

71 s/bftf ;]jf sfof{no, v}/xgL lrtjg 056 582820  

72 s/bftf ;]jf sfof{no, uf]/vf 064 420066  

73 s/bftf ;]jf sfof{no, a];Lzx/ 066 521467  

74 s/bftf ;]jf sfof{no, k/f;L 078 520775  

75 s/bftf ;]jf sfof{no, k'tnLjhf/ 063 420888  

76 s/bftf ;]jf sfof{no, s':df  067 422230  

77 s/bftf ;]jf sfof{no, tD3f; 079 520019  

78 s/bftf ;]jf sfof{no, tf}lnxjf 076 560943  

79 s/bftf ;]jf sfof{no, rsrs] Ko'7fg  9857836056  

80 s/bftf ;]jf sfof{no, ;lGwvs{ 077 420920  

81 s/bftf ;]jf sfof{no, u'n/Lof 084 420725  

82 s/bftf ;]jf sfof{no, >Lgu/ ;Nofg 088 400164  

83 s/bftf ;]jf sfof{no, ;fFkm]ju/ c5fd 097 625274  

84 s/bftf ;]jf sfof{no, lbkfon 094 590030  

85 s/bftf ;]jf sfof{no, ky/L 021 555122  



24 

 

नस.ििं. कायाथलयको िाम  कोड ििं. टेनलफोि ििं. k\mofS; g+= 

14 uf}/ eG;f/ 055 520110 520220 

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

16 ;'Svf jGb/ufx eG;f/ 051 621162 533322 

17 nfs]{ eG;f/, uf]/vf    

18 d':tfË eG;f/, g]r'Ë    

19 dx]zk'/ eG;f/, gjnk/f;L  9857046944  

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

21 ;'7f}nL eG;f/, slknj:t'    

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

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

24 g]kfnu~h eG;f/ 081 520279 520276 

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

26 d'u' eG;f/, d'u'    

27 ofl/gfsf eG;f/, x'Dnf    

28 ;tL eG;f/, s}nfnL  9858488409  

29 s}nfnL eG;f/ 091 521142 521142 

30 S~rgk'/ eG;f/ 099 521236 522314 

31 dxfsfnL eG;f/, ;'nfwf6 095 690863 690863 

32 nfdfau/ eG;f/ sfof{no, bf]nvf    

33 tftf]kfgL eG;f/ 011 480131 480134 

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

35 /;'jf eG;f/ 010 670182  

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

 

(च) मन्त्रालय अन्त्तगथतका नबनभन्न निकायहरुको टेनलफोि ििं. र फ्याक्स िम्बरहरु M 

 

नस.ििं. कायाथलयको िाम टेनलफोि ििं. फ्याक्स ििं. 
1 िेपाल राि बैंक(केन्न्त्िय कायाथलय) 4410386 4410159 

2 राविय  वान्णज्य बैंक 4252595 4252931 

3 कृवष ववकास बैंक (केन्न्त्िय कायाथलय) 4262690 4262929 

4 ऋण असलुी पिुरावेदि न्त्यायानिकरण 4224891 4224911 

5 ऋण असलुी न्त्यायानिकरण 4441419 4441418 

6 िागररक लगािी कोष 4785784 4784945 

7 बीमा सनमनत 4811057 4810490 

8 राविय ववमा सिंस्र्ाि 4262520 4262610 

9 कमथचारी सिंचय कोष 5010165 5010230 

10 सािा वकसाि ववकास बैंक (ववत्तीय सिंस्र्ाि) 4111828 4111901 

11 निके्षप तर्ा कजाथ सरुक्षण कोष  4421241 4410127 
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12 नितोपर बोडथ, िेपाल 5541057 5541058 

13 िेपाल स्टक एक्सचेन्त्ज नलनमटेड 4250735 4262538 

14 राविय बीमा कम्पिी नलनमटेड 4258866 4258721 

15 िेपाल पिुबीमा कम्पिी नलनमटेड 4218458 4101593 
16 नसनडएस एण्ड न्क्लयररङ्ग नलनमटेड 4238008 4240357 
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अर्थ मन्त्रालय 

   कायाथलय कोड न.ं: ३०५००३५०१ 

   
 

   खर्थको फाटवारी 
   आश्ववन महिनाको 
   म. ले. प. फा. न. २१० 

   आर्र्थक बर्थ:-    २०७८/७९ 

      

बजेट उपशीर्थक :   अर्थ मन्त्रालय[३०५०००११३] 

      

खर्च/वित्तीय 

सङ्केत न ं
खर्च/वित्तीय सङ्केतको नाम अन्ततम बजेट 

यस महिना 
सम्मको 
ननकासा 

गत महिना सम्मको 
खर्च यस महिनाको खर्च यस महिना सम्मको 

खर्च पेश्की पेश्की बािेक खर्च 
रकम 

बााँकी बजेट 

२११११ पाररश्रममक कमथर्ारी १२०,२२१,०००.०० -१२३,६०१.४७ १९,६५७,३७६.९५ १९,०२०,८३८.८० ३८,६७८,२१५.७५ ० ३८,६७८,२१५.७५ ८१,५४२,७८४.२५ 

२१११२ पाररश्रममक पदार्िकारी ३,९८०,०००.०० -२९,८७८.०० ५०७,८९०.८४ ५४६,७००.९७ १,०५४,५९१.८१ ० १,०५४,५९१.८१ २,९२५,४०८.१९ 

२११२१ पोशाक १,९२०,०००.०० ० ० ० ० ० ० १,९२०,०००.०० 

२११३२ मिंगी भत्ता ४,७०४,०००.०० -८,०००.०० ८३३,०००.०० ४२१,६४५.०० १,२५४,६४५.०० ० १,२५४,६४५.०० ३,४४९,३५५.०० 

२११३४ कमथर्ारीको बठैक भत्ता १,४२०,०००.०० ० ५१,०००.०० ९५४,०००.०० १,००५,०००.०० ० १,००५,०००.०० ४१५,०००.०० 

२११३९ अन्त्य भत्ता १००,०००.०० ० ५,०००.०० ० ५,०००.०० ० ५,०००.०० ९५,०००.०० 

२११४२ पदार्िकारी अन्त्य सुबबिा ३५०,०००.०० -२,०००.०० ३७,१९३.०० १८,५००.०० ५५,६९३.०० ० ५५,६९३.०० २९४,३०७.०० 

२१२१२ योगदानमा आिाररत 
ननवतृभरण तर्ा उपदान 

कोर् खर्थ 

७००,०००.०० ० ० ३,०१४.७० ३,०१४.७० ० ३,०१४.७० ६९६,९८५.३० 

२१२१३ योगदानमा आिाररत बीमा 
कोर् खर्थ 

९४१,०००.०० -१,६००.०० १६७,२००.०० ८४,८००.०० २५२,०००.०० ० २५२,०००.०० ६८९,०००.०० 

२२१११ पानी तर्ा बबजलुी ८,२००,०००.०० ० ८६४,६६०.१० ७९२,४७५.७१ १,६५७,१३५.८१ ० १,६५७,१३५.८१ ६,५४२,८६४.१९ 

२२११२ संर्ार मिसलु ३,१००,०००.०० ० २९,४१२.३० १७६,१८१.३७ २०५,५९३.६७ ० २०५,५९३.६७ २,८९४,४०६.३३ 

२२२१२ इन्त्िन (कायाथलय प्रयोजन) ११,६६४,०००.०० ० २,३७२,६८०.८८ १,३३९,१५१.२७ ३,७११,८३२.१५ ० ३,७११,८३२.१५ ७,९५२,१६७.८५ 

२२२१३ सवारी सािन ममथत खर्थ ११,५००,०००.०० -४६२,५१५.०० ० ४,२६७,७३६.०० ४,२६७,७३६.०० ० ४,२६७,७३६.०० ७,२३२,२६४.०० 

२२२१४ बबमा तर्ा नवीकरण खर्थ ३,०००,०००.०० ० २,०००.०० १,१००,०००.०० १,१०२,०००.०० १,१००,०००.०० २,०००.०० १,८९८,०००.०० 

२२२२१ मेमशनरी तर्ा औजार 
ममथत सम्भार तर्ा 
सञ्र्ालन खर्थ 

२,६६०,०००.०० ० ० ६७०,२४७.०० ६७०,२४७.०० ० ६७०,२४७.०० १,९८९,७५३.०० 

२२२३१ ननममथत सावथजननक १,६००,०००.०० ० ० २३०,१२७.०० २३०,१२७.०० ० २३०,१२७.०० १,३६९,८७३.०० 
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सम्पत्तत्तको ममथत सम्भार 
खर्थ 

२२२९१ अन्त्य सम्पत्तत्तिरूको 
संर्ालन तर्ा सम्भार खर्थ 

२,२००,०००.०० ० ० २५८,९८९.०० २५८,९८९.०० ० २५८,९८९.०० १,९४१,०११.०० 

२२३११ मसलन्त्द तर्ा कायाथलय 
सामाग्री 

१३,१८०,०००.०० ० ० ४,४५१,९२३.०० ४,४५१,९२३.०० ० ४,४५१,९२३.०० ८,७२८,०७७.०० 

२२३१३ पसु्तक तर्ा सामग्री खर्थ २००,०००.०० ० ५,८२८.०० ३१,४२०.०० ३७,२४८.०० ० ३७,२४८.०० १६२,७५२.०० 

२२३१४ इन्त्िन - अन्त्य प्रयोजन १००,०००.०० ० ० ४,३५०.०० ४,३५०.०० ० ४,३५०.०० ९५,६५०.०० 

२२३१५ परपबरका, छपाई तर्ा 
सूर्ना प्रकाशन खर्थ 

१८,९९०,०००.०० ० ३५४,८५७.०० ५,९४१,८७१.४८ ६,२९६,७२८.४८ ० ६,२९६,७२८.४८ १२,६९३,२७१.५२ 

२२४११ सेवा र परामशथ खर्थ २,२००,०००.०० ० ० ० ० ० ० २,२००,०००.०० 

२२४१२ सूर्ना प्रणाली तर्ा 
सफ्टवेयर संर्ालन खर्थ 

५,५००,०००.०० ० ० ३१४,९९८.०० ३१४,९९८.०० ० ३१४,९९८.०० ५,१८५,००२.०० 

२२४१३ करार सेवा शुल्क १५,२८९,०००.०० ० ९७०,८९८.०० १,८२९,३२०.०० २,८००,२१८.०० ० २,८००,२१८.०० १२,४८८,७८२.०० 

२२५११ कमथर्ारी तामलम खर्थ ८००,०००.०० ० ० ० ० ० ० ८००,०००.०० 

२२५२२ कायथक्रम खर्थ ३४,९८४,०००.०० ० ० ० ० ० ० ३४,९८४,०००.०० 

२२६११ अनगुमन, मूल्यांकन खर्थ ४,२५०,०००.०० ० ३२७,११३.०० ५६२,९५४.०० ८९०,०६७.०० ० ८९०,०६७.०० ३,३५९,९३३.०० 

२२६१२ भ्रमण खर्थ ८५०,०००.०० ० २८,४६४.०० ७,५५५.०० ३६,०१९.०० ० ३६,०१९.०० ८१३,९८१.०० 

२२७११ त्तवत्तवि खर्थ १२,०५०,०००.०० ० ४३३,५६७.०० ४,२८८,१६६.०० ४,७२१,७३३.०० ० ४,७२१,७३३.०० ७,३२८,२६७.०० 

२६४११ सरकारी ननकाय, सममनत 
एव ं बोडथिरूलाई ननिःशतथ 
र्ालु अनदुान 

१६,६००,०००.०० ० ० ५,०००,०००.०० ५,०००,०००.०० ० ५,०००,०००.०० ११,६००,०००.०० 

२६४१२ सरकारी ननकाय, सममनत 
एव ंबोडथिरूलाई सिःसतथ र्ाल ु
अनदुान 

 ० ० ० ० ० ०  

२७११२ अन्त्य सामाश्जक सुरक्षा  ० ० ० ० ० ०  

२८१४३ सवारी सािन तर्ा मेमशनर 
औजार भाडा 

२,०००,०००.०० ० ११२,३२२.०० ११२,३२२.०० २२४,६४४.०० ० २२४,६४४.०० १,७७५,३५६.०० 

कुल जम्मा ३०५,२५३,०००.०० -६२७,५९४.४७ २६,७६०,४६३.०७ ५२,४२९,२८६.३० ७९,१८९,७४९.३७ १,१००,०००.०० ७८,०८९,७४९.३७ २२६,०६३,२५०.६३ 

अश्न्त्तम बजेटको तलुना ( %प्रनतशतमा ) 
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खर्थको फाटवारी 
   आश्ववन महिनाको 
   म. ले. प. फा. न. २१० 

   आर्थचक बर्च:-    २०७८/७९ 

      

बजेट उपशीर्चक :   अर्थ मन्त्रालय[३०५०००११४] 

      

खर्च/वित्तीय 

सङ्केत न ं
खर्च/वित्तीय सङ्केतको नाम अन्ततम बजेट 

यस 
महिना 
सम्मको 
ननकासा 

गत महिना 
सम्मको खर्च यस महिनाको खर्च यस महिना सम्मको 

खर्च पेश्की पेश्की बािेक खर्च 
रकम 

बााँकी बजेट 

३११२२ मेमशनरी तर्ा औजार ७,९६५,०००.०० ० ० ८५८,४९९.०० ८५८,४९९.०० ० ८५८,४९९.०० ७,१०६,५०१.०० 

३११२३ फननथर्र तर्ा फफक्र्सथ १,९८०,०००.०० ० ० २८५,१६६.०० २८५,१६६.०० ० २८५,१६६.०० १,६९४,८३४.०० 

३११७१ पूूँजीगत सुिार खर्थ 
सावथजननक ननमाथण 

१,०००,०००.०० ० ० ० ० ० ० १,०००,०००.०० 

कुल जम्मा १०,९४५,०००.०० ० ० १,१४३,६६५.०० १,१४३,६६५.०० ० १,१४३,६६५.०० ९,८०१,३३५.०० 

अश्न्त्तम बजेटको तलुना ( %प्रनतशतमा )               

  


