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१. अर्थ मन्त्रालयको पररचय र उद्दशे्य 
पषृ्ठभनूम: 
मलुकुको आनर्थक, वर्त्तीय तर्ा मौद्रिक व्यर्स्र्ापि, समविगत आनर्थक स्र्ावयत्र् तर्ा आनर्थक वर्कास 
के्षरसँग सम्बन्न्त्ित सम्पूणथ गनतवर्निहरूको व्यर्स्र्ापि अर्थ मन्त्रालयको प्रमिु न्जम्मरे्ारी हो। सार्थजनिक 
िचथ व्यर्स्र्ापि, अन्त्तर सरकारी वर्त्त व्यर्स्र्ापि, राजस्र् सिंकलि, रै्देन्िक सहायता व्यर्स्र्ापि, िेपाल 
सरकारको आनर्थक प्रिासि, बैंवकङ्ग तर्ा वर्त्तीय क्षेर व्यर्स्र्ापि, वर्देिी वर्निमय, बीमा र पूजँी बजारको 
व्यर्स्र्ापि र नियमि, सार्थजनिक सिंस्र्ािको समग्र िीनतगत वर्षय तर्ा िेपाल सरकारको आनर्थक िीनत 
एर्िं बजेट तजुथमा र कायाथन्त्र्यि अर्थ मन्त्रालयको न्जम्मरे्ारीमा रहेको छ। 

दीर्थकालीि सोच: 
िनतजामूलक सबल आनर्थक तर्ा वर्त्तीय व्यर्स्र्ापिबाट अर्थतन्त्रको क्षमता अनभर्ृवि गरी द्रदगो, फरावकलो 
तर्ा उच्च दरको आनर्थक र्ृवि र सामान्जक न्त्याय सवहतको वर्कासमा योगदाि माफथ त सर्ल, समिृ र 
समाजर्ाद उन्त्मिु अर्थतन्त्र निमाथण गिे। 

उद्दशे्य: 
सार्थजनिक वर्त्तको प्रभार्कारी र समनु्चत उपयोगबाट आनर्थक वर्कास, समविगत आनर्थक स्र्ावयत्र् र 
अर्थतन्त्रको सदुृढीकरणमा सहयोग परु् याउिे। 

रणिीनत: 
• दक्ष‚ व्यर्सावयक‚ स्र्च्छ, सदुृढ एर्म ् करदातामैरी कर प्रिासिको वर्कास गरी प्रवियागत 

सरलीकरण र सूचिा प्रवर्निको प्रयोग बढाई करयोग्य सरै् वकनसमका आनर्थक वियाकलापहरूलाई 
करको दायरामा ल्याउि।े 

• सार्थजनिक िचथलाई राविय प्रार्नमकताका क्षेरहरूमा प्रभार्कारी र न्त्यायोन्चत रुपमा वर्नियोजि 
गरी उच्च आनर्थक र्ृवि हानसल गिे। 

• सार्थजनिक िचथलाई नमतव्ययी, प्रभार्कारी र अििुानसत तलु्याउिे। 

• रै्ज्ञानिक‚ अिमुाियोग्य र पारदिी राजस्र् प्रणालीको वर्कासबाट निजी लगािी मैरी र्ातार्रण 
नसजथिा गरी उत्पादिमूलक उद्योग तर्ा व्यर्साय प्रर्िथि र औद्योनगक सिंरक्षण प्रदाि गिे। प्रदाि 
गिे सेर्ा प्रर्ाह प्रणाली बीचमा प्रभार्कारी सम्बन्त्ि स्र्ावपत गिे। 

• वर्त्तीय उत्तरदावयत्र् सम्बन्त्िी कािूिको कायाथन्त्र्यि गदै पारदिी र उत्तरदायी आनर्थक तर्ा 
वर्त्तीय सूचिा प्रणाली अर्लम्र्ि गिे। 

• निकासा, लेिाङ्कि र अन्त्तररक लेिापरीक्षण गिे। 

• अन्त्तराथविय वर्कास सहायता पररचालि गदाथ सबै क्षरे, र्गथ र समदुायको सन्त्तनुलत वर्कासमा ध्याि 
द्रदि।े 
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• उच्च आनर्थक र्ृविदर हानसल गिे, उत्पादि र उत्पादकत्र् बढाउिे, रोजगारीका अर्सरहरु व्यापक 
रुपमा नसजथिा गिे।  

• अन्त्तराथविय वर्कास सहायतालाई मलुकुको वर्कासका पूर्थितथ मानििे के्षर र वर्षयहरुमा केन्न्त्ित 
गिे। 

• राविय बजेट प्रणालीमा आर्ि हिुेगरी अन्त्तराथविय वर्कास सहायता प्राप्त गिे र सहायता 
व्यर्स्र्ापि सूचिा प्रणाली सदुृढ गरी पारदन्िथता अनभर्ृवि गिे। 

• अन्त्तरसरकारी वर्त्त व्यर्स्र्ापिलाई प्रभार्कारी तलु्याउँदै वर्त्तीय सिंर्ीयता कायाथन्त्र्यि माफथ त स्रोत 
र साििको उच्चतम प्रनतफलयकु्त ढङ्गले पररचालि गिे। 

• वर्त्तीय सिंस्र्ा र वर्त्तीय उपकरणहरूको माध्यमबाट उत्पादि र बजारको सदुृढीकरण गरी सक्षम 
वर्त्तीय प्रणालीको वर्कास गिे। 

• सरकारी स्र्ानमत्र्मा रहेका सिंस्र्ािहरूको व्यर्सावयक सञ्चालि गिे। 

• आन्त्तररक ऋण पररचालि गदाथ निजी के्षरलाई स्रोतको अभार् िहिुे गरी राविय प्रार्ानमकता प्राप्त 
वर्कास कायथिममा पररचालि गिे।  

• आन्त्तररक ऋण व्यर्स्र्ापि र बाह्य ऋण व्यर्स्र्ापिलाई एकीकृत रुपमा छुटै्ट निकाय माफथ त 
सञ्चालि गिे। 

 

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

• आनर्थक अर्स्र्ाको वर्श्लषेण, आनर्थक तर्ा वर्त्त सम्बन्त्िी िीनतको तजुथमा, कायाथन्त्र्यि र नियमि, 

• आनर्थक साििको बाँडफाँट, कुल राविय लगािी प्रके्षपण र वर्त्तीय व्यर्स्र्ापि, 

• समविगत आनर्थक स्र्ावयत्र्, मूल्यन्स्र्रता सम्बन्त्िी िीनत तजुथमा, कायाथन्त्र्यि र नियमि, 

• वर्कास सहायता िीनतको तजुथमा, कायाथन्त्र्यि, अिगुमि, मूल्याङ्कि र नियमि, 

• केन्त्िीय बैक सञ्चालि, नियमि र मौद्रिक तर्ा कजाथ िीनत, 

• बैक तर्ा वर्त्तीय सिंस्र्ाहरू सम्बन्त्िी िीनत, कािूि, समन्त्र्य र नियमि, 

• वर्देिी मिुा सम्बन्त्िी कािूि, नियमि तर्ा नियन्त्रण, 

• आनर्थक तर्ा सामान्जक वर्कास र मिुा तर्ा बैवङ्कङ्ग सम्बन्त्िी द्रिपक्षीय, बहपुक्षीय अन्त्तराथविय 
सिंस्र्ाहरूसँग सम्पकथ  र समन्त्र्य, 
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• रै्देन्िक ऋण अिदुाि तर्ा अन्त्य द्रिपक्षीय र बहपुक्षीय सहायता सम्बन्त्िी सन्न्त्ि, सम्झौता र 
कायाथन्त्र्यि, 

• सिंर्ीय सन्ञ्चतकोष र्ा सिंर्ीय सरकारी कोष सञ्चालि, राजस्र् र व्ययको अिमुाि, वर्नियोजि ऐि, 

परुक अिमुाि, पेश्की िचथ, उिारो िचथ, आकन्स्मक कोष र अन्त्य सरकारी कोष, 

• बजेट तजुथमा कायाथन्त्र्यि र नियमि, 

• सरकारी जमाित, 

• सिंर्, प्रदेि र स्र्ािीय तहको आन्त्तररक र रै्देन्िक ऋण एर्िं अिदुाि सम्बन्त्िी िीनत, कािूि र 
नियमि, 

• तलब, भत्ता तर्ा उपदाि निर्ृन्त्तभरण लगायतका सेर्ा सवुर्िा र आनर्थक दावयत्र् सम्बन्त्िी वर्षय, 

• सिंर् प्रदेि र स्र्ािीय तहको सार्थजनिक पदानिकारीको सवुर्िा सम्बन्त्िी िीनत कािूि र मापदण्ड, 

• सरकारी बाँकी रकमको अनभलेिीकरण र असलुी, 

• राजस्र् सम्बन्त्िी िीनत, कािूि, मापदण्ड, योजिा, प्रके्षपण, कायाथन्त्र्यि र नियमि, 

• राजस्र् प्रिासिको सञ्चालि र सदुृढीकरण, 

• सार्थजनिक िचथ सम्बन्त्िी िीनत, कािूि, कायाथन्त्र्यि र नियमि, 

• आनर्थक कायथवर्नि सम्बन्त्िी िीनत, कािूि, मापदण्ड, कायाथन्त्र्यि र नियमि, 

• लेिा तर्ा लेिापरीक्षण प्रणाली, 

• सरकारी लगािी र लाभािंिको लेिा व्यर्स्र्ापि, 

• सिंर्, प्रदेि र स्र्ािीय तहबीच वर्त्तीय हस्तान्त्तरण सम्बन्त्िी िीनत, कािूि, कायाथन्त्र्यि, समन्त्र्य र 
नियमि, 

• सिंर्ीय वर्नियोजि, राजस्र्, वर्भाज्य कोष, िरौटी, कायथ सञ्चालि कोष र अन्त्य सरकारी कोष तर्ा 
सम्पन्त्त व्यर्स्र्ापि, 

• भन्त्सार, अन्त्तःिलु्क, मूल्य अनभर्ृवि कर, आयकर, राहदािी िलु्क, नभसा िलु्क, पयथटि दस्तरु एर्िं 
अन्त्य कर तर्ा गैरकर, सेर्ा िलु्क दस्तरु लगायतका सेर्ा िलु्कहरूको लक्ष्य नििाथरण, प्रिासि, 

सङ्कलि र बाँडफाँट, 

• कर तर्ा भन्त्सार राजस्र् सम्बन्त्िी द्रिपक्षीय, के्षरीय, बहपुक्षीय समन्त्र्य सन्न्त्ि, सम्झौता, समझदारी, 
कायाथन्त्र्यि र नियमि, 

• राजस्र् सम्बन्त्िी तथ्याङ्क अनभलेिि र सूचिा आदाि प्रदाि, 

• नितोपर तर्ा कमोनडटी बजार सम्बन्त्िी िीनत, कािूि, मापदण्ड र नियमि, 
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• बीमा सम्बन्त्िी िीनत कािूि मापदण्ड र नियमि, 

• सिंर्, प्रदेि र स्र्ािीय तहमा राजस्र् र प्राकृनतक स्रोत उपयोग र्ा लाभको बाँडफाँट सम्बन्त्िी 
िीनत, कािूि, मापदण्ड र कायाथन्त्र्यि, 

• राविय प्राकृनतक स्रोत तर्ा वर्त्त आयोगको सम्पकथ  मन्त्रालयको कायथ, 

• महालेिापरीक्षकको कायाथलयको सम्पकथ  मन्त्रालयको कायथ, 

• निके्षप तर्ा कजाथ सरुक्षण कोष, कमथचारी सञ्चय कोष, िागररक लगािी कोष, अर्कास कोषको कायथ 
अिगुमि गिे कायथ, 

• सरकारी स्र्ानमत्र्मा भएका सिंस्र्ािको नियमि, नियन्त्रण, समन्त्र्य र निदेिि तर्ा तलब, भत्ता, 
बोिस, लगािी र लाभािंि सम्बन्त्िी िीनत नििाथरण,  

• राजस्र् र आनर्थक प्रिासि सम्बन्त्िी तानलम अध्ययि र अिसुन्त्िाि, 

• सार्थजनिक सिंस्र्ािहरू र निजीकरण सम्बन्त्िी िीनत, कािूि, मापदण्ड अिगुमि र नियमि, 

• मन्त्रालय सम्बन्त्िी सार्थजनिक सिंस्र्ाि, प्रानिकरण, सनमनत, प्रनतष्ठाि, कम्पिी आद्रदको सञ्चालि र 
नियमि, 

• िेपाल लेिापरीक्षण सेर्ाको सञ्चालि। 
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३. अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्न्त्ित ऐि, नियम, कायथवर्नि, निदेन्िका,  मापदण्डको वर्र्रण 

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 

• वर्देिी वर्निमय (नियनमत) गिे ऐि, २०१९ 

• राविय बीमा सिंस्र्ाि ऐि,२०२५ 

• मद्रदरा ऐि, २०३१ 

• राजस्र् न्त्यायानिकरण ऐि, २०३१ 

• िागररक लगािी कोष ऐि,२०४७ 

• बीमा ऐि,२०४९ 

• निजीकरण ऐि,२०५० 

• मूल्य अनभर्ृवि कर ऐि,२०५२ 

• ऋण तर्ा जमाित ऐि,2052 

• अन्त्तराथविय वर्त्तीय कारोबार ऐि,2054 

• आयकर ऐि, २०५८ 

• अन्त्तःिलु्क ऐि, २०५८ 

• िेपाल राि बैंक ऐि, २०५८ 

• बैंक तर्ा वर्त्तीय सिंस्र्ाको ऋण असलुी ऐि, २०५८ 

• राि ऋण ऐि, २०५९ 

• सार्थजनिक िररद ऐि, २०६३ 

• नितोपर सम्बन्त्िी ऐि, २०६३ 

• सरुन्क्षत कारोर्ार ऐि, २०६३ 

• भन्त्सार ऐि, २०६४ 

• बैंवकङ्ग कसरु तर्ा सजाय ऐि, २०६४ 

• बैंक तर्ा वर्त्तीय सिंस्र्ा सम्बन्त्िी ऐि, २०७३ 

• निके्षप तर्ा कजाथ सरुक्षण कोष ऐि, २०७३  
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• राविय प्राकृनतक स्रोत तर्ा वर्त्त आयोग ऐि, 2074 

• र्स्त ुवर्निमय बजार सम्बन्त्िी ऐि, २०७४ 

• अन्त्तर सरकारी वर्त्त व्यर्स्र्ापि ऐि, 2074 

• लेिापरीक्षण ऐि, २०७५ 

• योगदािमा आिाररत निर्ृत्तभरण कोष ऐि, २०७५ 

• भकु्तािी तर्ा फर्छ्यौट ऐि,२०७५ 

• आनर्थक कायथवर्नि तर्ा वर्त्तीय उत्तरदावयत्र् ऐि, २०७६ 

• आनर्थक ऐि, 2079 

• ऋण तर्ा जमाित ऐि, 2079 

• राि ऋण उठाउि ेऐि, 2079 

• वर्नियोजि ऐि, 2079 

• सार्थजनिक ऋण व्यर्स्र्ापि ऐि, 2079 
 

नियमार्लीहरू 

• मद्रदरा नियमार्ली, २०३३ 

• बीमा नियमार्ली, २०४९ 

• मूल्य अनभर्ृवि कर नियमार्ली, २०५३ 

• बैंक तर्ा वर्त्तीय सिंस्र्ाको ऋण असलुी नियमार्ली, २०५८  

• आयकर नियमार्ली, २०५९ 

• अन्त्तःिलु्क नियमार्ली, २०५९ 

• नितोपर दताथ तर्ा निष्कािि नियमार्ली, २०६३ 

• नितोपर बजार सञ्चालि नियमार्ली, २०६४ 

• िेपाल नितोपर बोडथ सम्बन्त्िी नियमार्ली, २०६४ 

• आनर्थक (कायथवर्नि) नियमार्ली, २०६४ 

• भ्रमण िचथ नियमार्ली, २०६४ 

• भन्त्सार नियमार्ली, २०६४ 

• नितोपर व्यर्सायी (मचेन्त्ट बैंकर) नियमार्ली, २०६४  

• नितोपर व्यर्सायी (नितोपर दलाल तर्ा नितोपर व्यापारी) नियमार्ली, २०६४ 
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• िेपाल नितोपर बोडथ आनर्थक प्रिासि सम्बन्त्िी नियमार्ली, २०६६ 

• िेपाल नितोपर बोडथ िररद सम्बन्त्िी नियमार्ली, २०६६ 

• सामूवहक लगािी कोष नियमार्ली, २०६७  

• नितोपरको केन्त्िीय निके्षप सेर्ा नियमार्ली, २०६७ 

• िेनडट रेवटङ्ग नियमार्ली, २०६८ 

• नितोपर दताथ तर्ा निष्कािि नियमार्ली, २०७३  

• र्स्त ुवर्नियम बजार सम्बन्त्िी नियमार्ली, २०७४ 

• िेपाल नितोपर बोडथ िररद नियमार्ली, २०७४ 

• वर्न्िविकृत लगािी कोष नियमार्ली, २०७५  

• हेन्जङ्ग सम्बन्त्िी नियमार्ली, २०७५ 

• नितोपर सूचीकरण तर्ा कारोबार नियमार्ली, २०७५ 

• कजाथ सरुक्षण नियमार्ली, २०७५ 

• निके्षप सरुक्षण नियमार्ली, २०७५  

• योगदािमा आिाररत निर्ृत्तभरण कोष नियमार्ली, २०७६ 

• राजस्र् परामिथ वर्कास सनमनत गठि आदेि, २०७६ 

• प्राईभेट फमथ रन्जिेसि नियमार्ली (तेह्रौ सिंिोिि) नियमार्ली, 2076 

• कजाथ सरुक्षण (दोश्रो सिंिोिि) नियमार्ली, 2077 

• आनर्थक कायथवर्नि तर्ा वर्त्तीय उत्तरदावयत्र् पवहलो सिंिोिि नियमार्ली, 2078 
 

निदेन्िकाहरू  
• आयकर निदेन्िका, २०66 (तेस्रो सिंिोिि 2077) 

• अन्त्तःिलु्क निदेन्िका, 2068 (पररमान्जथत सिंस्करण 2076) 

• मूल्य अनभर्ृवि कर निदेन्िका, 2069 (दोश्रो सिंिोिि 2076) 

• जग्गा तर्ा र्र जग्गा निसगथको पूजँीगत लाभकर सम्बन्त्िी निदेन्िका, 2072 (पवहलो सिंिोिि 
२०७६) 

• बैदेन्िक भ्रमण व्यर्स्र्ापि निदेन्िका, २०७५ 

• कायथ सञ्चालि निदेन्िका, 2077  

• प्रदेि तर्ा स्र्ािीय तहको लानग लैंनगक उत्तरदायी बजटे िमूिा निदेन्िका, 2077 

• सार्थजनिक िचथलाई नमतव्ययीता कायम गिे निदेन्िका, 2078 
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कायथवर्निहरू 

• आनर्थक पिुरुिार कोष (स्र्ापिा र सञ्चालि) कायथवर्नि, 2072 

• िर्ीकरणीय उजाथ अिदुाि (पवहलो सिंिोिि) िीनत, 2073 

• प्रदेि र स्र्ािीय तहको सन्ञ्चत कोष सञ्चालि कायथवर्नि, २०७४ 

• ग्रामीण स्र्ार्लम्बि कजाथ कायथवर्नि, 2075 

• सामवुहक जीर्ि बीमा सञ्चालि कायथवर्नि, 2075 

• सहनुलयतपूणथ कजाथका लानग व्याज अिदुाि सम्बन्त्िी एकीकृत कायथवर्नि, 2076 

• रािसेर्क कमथचारीहरूको सार्निक जीर्ि बीमा सम्बन्त्िी कायथवर्नि, २०७६ 

• रक्सौल अमलेिगञ्ज पेट्रोनलयम पाईपलाईि माफथ त इन्त्िि ढुर्ािीका लानग भन्त्सार जाँचपास 
सम्बन्त्िी कायथवर्नि, २०७६ 

• समपरुक अिदुाि सम्बन्त्िी कायथवर्नि, 2076 

• वर्िेष अिदुाि सम्बन्त्िी कायथवर्नि, 2076 

• िर् प्रर्तथि िरुुर्ाती पुजँी अिदुाि कायथवर्नि, 2077 

• िर् प्रर्तथि िरुुर्ाती पुजँी कजाथ प्रर्ाह कायथवर्नि, 2077 

• सहलगािी सम्बन्त्िी कायथवर्नि, 2077 

• व्यार्सावयक निरन्त्तरता कजाथ प्रर्ाह कायथवर्नि, 2077 

• कोनभड-19 को महामारीबाट प्रभावर्त अनतवर्पन्न पररर्ार िगद हस्तान्त्तरण कायथवर्नि, 2078 

 

िीनत, मापदण्ड र आदेि 

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

• र्र जग्गा व्यर्स्र्ापि 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 वर्कास सहायता पररचालि सम्बन्त्िी मापदण्ड, 2076 

• प्रदेि तर्ा स्र्ािीय तह बजटे कायाथन्त्र्यि मागथदिथि, २०७६ 
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• कोनभड-19 को प्रभार् न्त्यूिीकरण गिथ अर्लम्बि गररएका कायथहरुका कारण प्रभावर्त भएका 
असिंगद्रठत के्षरमा कायथरत श्रनमक र्गथ तर्ा असहायहरुलाई उपलब्ि गराउिे राहत सम्बन्त्िी 
मापदण्ड,2076 

• िेपाल सरकार र प्रदेि सरकार बीच समन्त्र्य र सम्पकथ  गिे सम्बन्त्िी मागथदिथि, 2076 

• एकीकृत सामान्जक सरुक्षा िीनत, 2076 

• आयोजिाको बहरु्षीय ठेक्का सम्बन्त्िी मापदण्ड, 2077 

• ढुङ्गा, नगट्टी, बालरु्ाको पवहचाि, वर्कास र उत्ििि ्सम्बन्त्िी िीनत, 2077 

• सार्थजनिक िचथलाई नमतव्ययी तर्ा प्रभार्कारी बिाउिे सम्बन्त्िी मापदण्ड, 2078 
 

4. अर्थ मन्त्रालयले गिे कायथ र सेर्ाः 
(क) मानर् उन्ल्लन्ित कायथ क्षेर अन्त्तगथतका िीनतगत कायथहरु र 

(ि) मन्त्रालयको दैनिक प्रिासि सञ्चालि सम्बन्त्िी कायथहरु। 

 
5. सन्चर्ालय, महािािा, न्जम्मेर्ार अनिकारी र टेनलफोि िम्र्रः 

नस.ििं  न्जम्मेर्ार अनिकारी फोि ििं. 
१. माििीय मन्त्री श्री जिादथि िमाथ "प्रभाकर" ४२११३९० 
2. सन्चर्  श्री कृष्णहरर पसु्कर ४२११३३२ 
3. सन्चर् (राजस्र्) श्री रामेश्वर दिंगाल ४२११८०४ 
5. प्रिासि महािािा सहसन्चर् श्री केदारिार् िमाथ ४२११३०० 
4. राजस्र् व्यर्स्र्ापि महािािा सहसन्चर् श्री भपूाल बराल ४२११३१५ 
6. बजेट तर्ा कायथिम महािािा सहसन्चर् श्री चि बहादरु बढुा ४२११८०१ 
7. कािूि तर्ा फैसला कायाथन्त्र्यि महािािा सहसन्चर् श्री अजुथि कुमार िड्का ४२११८१३ 
8. वर्त्तीय क्षेर व्यर्स्र्ापि तर्ा सिंस्र्ाि 

समन्त्र्य महािािा 
सहसन्चर् श्री रमेि कुमार के.सी. 4211377 

9. आनर्थक िीनत वर्श्लषेण महािािा सहसन्चर् श्री बाबरुाम सरु्ेदी ४२११३२६ 
10. योजिा, अिगुमि तर्ा मूल्याङ्कि महािािा सहसन्चर् श्री आिन्त्द काफ्ले ४२००537 
11. अन्त्तराथविय आनर्थक सहायता समन्त्र्य महािािा सहसन्चर् श्री इश्वरी प्रसाद अयाथल ४२११३७१ 
12. वर्त्तीय सिंर्ीयता समन्त्र्य महािािा सहसन्चर् श्री समुि दहाल  4211316 

 
 

6. सेर्ा प्राप्त गिथ लाग्िे दस्तरु र अर्निः 
(क) सूचिा द्रदँदा नलिपुिे िलु्क/दस्तरु  
• सूचिा मागको निर्देि द्रदँदा कुिै िलु्क र्ा दस्तरु लाग्दैि। 



11 
 

• सामान्त्य आकारको (आठ दिमलर् तीि इञ्च चौडाई र एर्ार दिमलब सात इञ्च लम्बाई 
सम्म साइज भएको) कागजमा तयार गररएको र्ा रहेको दि पषृ्ठ सम्मको सूचिा निःिलु्क 
उपलव्ि गराइिेछ। 

• दि पषृ्ठ भन्त्दा िेरै सूचिा द्रदँदा निम्ि अिसुार िलु्क नलइिेछ। 

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

➢ मानर् उल्लेि भए भन्त्दा ठूलो आकारको कागजमा तयार गररएको र्ा 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 प्रवर्नििारा प्रदाि गररिे सूचिाको 
लानग प्रनत नडस्केट, सीडी र्ापत पचास रूपैया ँदस्तरु लाग्िेछ। 

• कुि ै सूचिा तयार गदाथ मानर् लेन्िए भन्त्दा बढी िचथ लाग्िे भएमा र्ास्तवर्क लागतको 
आिारमा दस्तरु नलइिछे। 

• सार्थजनिक निकायमा रहेका कुिै नलित, सामग्री र्ा सो निकायको काम कायथबाही अध्ययि र्ा 
अर्लोकि र्ा सार्थजनिक महत्र्को निमाथण कायथ भइरहेको स्र्लको भ्रमण र्ा अर्लोकि आिा 
र्ण्टाभन्त्दा बढी समय गिे भएमा प्रनतर्ण्टा प्रनतव्यन्क्त पचास रुपैयाँ दस्तरु लाग्िेछ। तर 
सार्थजनिक पसु्तकालय र सार्थजनिक रुपमा नि:िलु्क उपलब्ि गराइएको स्र्ािको अर्लोकि 
र्ापत दस्तरु लाग्िे छैि।  

• प्रचनलत कािूिमा सूचिा माग गदाथ लाग्ि े दस्तरुको सम्बन्त्िमा छुटै्ट व्यर्स्र्ा भएकोमा भि े
सोही बमोन्जम दस्तरु लाग्िछे। 

• मलु्य रािी नबिी वर्तरण गिे मदु्रित र्ा कुिै पनि माध्यमको सूचिा सामग्रीको दस्तरु त्यसमा 
अिंवकत र्ा नििाथररत मलु्य बमोन्जम ि ैहिुेछ। 

• अर्थ मन्त्रालयको उद्देश्य र कायथके्षर नभरका कामकारर्ाहीको प्रर्िथिका लानग वर्तरण गररि े
सूचिा-सामग्रीमा िलु्क लाग्ि ेछैि। 

 

(ि) सूचिा उपलब्ि गराए बापत िलु्क नलिे तररका 
• सार्थजनिक निकायले सूचिा द्रदिंदा नलि ेदस्तरु बापतको रकम िगदै नलिे र्ा कुि ैिास बैंकमा 

जम्मा गरी सोको भौचर पेि गिथ लगाउि र्ा सो रकम बराबरको वटकट निर्ेदिमा टाँस गिथ 
लगाउि सक्िेछ। 
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(ग)   सेर्ा प्राप्त गिथ लाग्िे अर्नि 
• सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, २०६४ को दफा ७ ले तोकेको अर्नि नभर निर्ेदि प्राप्त 

भएपनछ सूचिा अनिकारीले तत्काल उपलब्ि गराउि सवकिे प्रकृनतको सूचिा भए तत्काल र 
तत्काल उपलव्ि गराउि िसवकिे प्रकृनतको सूचिा भए निर्देि प्राप्त भएको नमनतले पन्त्र 
द्रदिनभर निर्देकलाई उपलव्ि गराईिेछ। कुि ैव्यन्क्तको जीउ ज्यािको सरुक्षासँग सम्बन्न्त्ित 
सूचिा माग गरेको पाइएमा २४ र्ण्टानभर उपलव्ि गराइिे छ। 

• अन्त्य वर्िषे ऐि नियममा अर्नि तोवकएकोमा सोही बमोन्जम हिुेछ। 

 
7. निणथय गिे प्रविया र अनिकारीः 

(क) निणथय प्रविया सम्बन्त्िमाः 
• मन्त्रालयले उपलव्ि गराउि ेसेर्ा सम्बन्त्िमाः 

➢ सरकारी निणथय प्रविया सरलीकरण निदेन्िका, २०६५ बमोन्जम। 
• सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, २०६४ बमोन्जम माग गररिे सूचिा सम्बन्त्िमाः 

➢ सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, २०६४ को दफा ७ बमोन्जम। 
 

(ि)  निणथय गिे अनिकारी सम्बन्त्िमाः  
• अर्थ मन्त्रीस्तरबाट 
• सन्चर्स्तरबाट 

  
8. सम्पादि गरेका मखु्य मखु्य कामको वर्र्रणः 
 

8.1 आनर्थक र्षथ २०79/80 को बजेट  
िेपाल सरकारको कूल बजेट रू. १7 िबथ 93 अबथ 83 करोड 73 लाि मध्ये चाल ुिचथ रू. 11 िबथ 
69 अबथ 60 करोड 61 लाि अर्ाथत ्70.10 प्रनतित,  पुजँीगत तफथ  रू. ३ िबथ 94 अबथ 1 करोड 
35 लाि अर्ाथत ् 21.97 प्रनतित र वर्त्तीय व्यर्स्र्ा तफथ  रू. 2 िबथ 30 अबथ 77 करोड अर्ाथत ्
12.83 प्रनतित नबनियोजि भएको  छ।  

 

8.2 सार्थजनिक िचथ व्यर्स्र्ापि 

चालू आनर्थक र्षथ 2079/80 असोज मसान्त्तसम्मको बजेट िचथको प्रारन्म्भक वर्र्रण निम्िािसुार रहेको 
छ। 
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आनर्थक र्षथ २०७8/79 र 2079/80 को वर्नियोजि र िचथको तलुिात्मक वर्र्रण 

(रु.लािमा) 

वर्र्रण 

आनर्थक र्षथ २०७8/79 

(प्रर्म रैमानसक) 

आनर्थक र्षथ २०७९/८० 

(प्रर्म रैमानसक) 
गत आ.र्. को तलुिा 

(प्रनतितमा) 

बजेट िचथ प्रनतित बजेट िचथ प्रनतित बजेट िचथ 

चाल ु 10595776 1866350 17.61  11696061 2237527 19.13  110.38  119.89  

पुजँीगत 3753670 148908 3.97  3940135 196811 5.00  104.97  132.17  

वर्त्तीय 1978846 331110 16.73  2302177 347325 15.09  116.34  104.90  

जम्मा 16328292 2346368 14.37  17938373 2781662 15.51  109.86  118.55  

स्रोतः LMBIS 

 

• आनर्थक र्षथ 2079/80 को बजेट कायाथन्त्र्यि सम्र्न्त्िी मागथदिथि जारी गररएको। 

• 2079/04/01 गतेदेन्ि लागू हिुे गरी रािसेर्क कमचाथरीको ियाँ तलर्माि र सवुर्िा 
तोवकएको। 

• प्रनतनिनि सभा तर्ा प्रदेि सभा निर्ाथचि प्रयोजिको लानग निर्ाथचि आयोग, सरुक्षा निकाय लगायतको 
वर्नभन्न निकायलाई बजेट व्यर्स्र्ापि गररएको। 

• सार्थजनिक िचथ पिुरार्लोकि आयोग, 2075 को प्रनतर्ेदि सार्थजनिक गररएको। 

• कोरोिा र्ीमा र्ापतको रकम भकु्तािी गिे प्रयोजिको लानग िेपाल सरकार, मन्न्त्रपररषद् को 
निणथयािसुार एक अर्थ रुपैंया निकासा गररएको। 

• वर्पद् जोन्िम न्त्यूिीकरण तर्ा व्यर्स्र्ापिमा साझेदार सिंस्र्ा पररचालि कायथवर्नि, 2079 उपर 
सहमनत द्रदइएको। 

• राजिीनतक आन्त्दोलिमा र्नलदाि गिे पररर्ारको लानग जीर्िर्ृन्त्त र्ापत मानसक रकम उपलव्ि 
गराउिे सम्र्न्त्िी कायथवर्नि, 2079 मा सहमनत द्रदइएको। 

• िर्ौ राविय िेलकुद प्रनतयोनगता सञ्चालि प्रयोजिार्थ बजटे व्यर्स्र्ापि गररएको। 

• िेपाल सरकार, मन्न्त्रपररषद्को नमनत 2079/05/06 को निणथयािसुार उच्चस्तरीय तलर् सवुर्िा 
आयोगको गठि गररएको। 
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• नमनत 2079/5/9 को मन्त्रीस्तरीय निणथयािसुार पुजँीगत िचथको प्रभार्काररता बढाउिे िीनतगत 
व्यर्स्र्ालाई कायाथन्त्र्यि गिथ बजेट तर्ा कायथिम महािािा प्रमिुज्यूको सिंयोजकत्र्मा कायथदल 
गठि गररएको। 

• प्रदेि तर्ा स्र्ािीय तहमा हस्तान्त्तरण भएका कायथिम/आयोजिाहरु िेपाल सरकार, मन्न्त्रपररषद् को 
निणथयािसुार प्रदेि तर्ा स्र्ािीय तहको समन्त्र्यमा सम्र्न्न्त्ित सिंर्ीय आयोजिा कायाथलयबाटै गिे गरी 
व्यर्स्र्ा नमलाइएको। 

• आनर्थक र्षथ 2079/80 को बजेट कायाथन्त्र्यिको िममा निदेन्िका, कायथवर्नि, अर्ण्डा बजेट 
र्ाँडफाँट, सहमनत लगायतका नियनमत कायथसम्पादि गररएको। 

8.3 समविगत आनर्थक पररसूचक: (आ.र्.2079/80) 
 

सूचक इकाई बावषथक लक्ष्य कुल उपलन्ब्ि 

आनर्थक र्ृवि प्रनतित 8  

रै्देन्िक सहायता रु अबथ 298 86.41 

समग्र पजुीगत िचथ रु अबथ 380 19.68 

राजस्र् पररचालि (अन्त्य प्रानप्त समेत) रु अबथ 
1403 231.33 

मिुान्स्फती प्रनतित 7 8.64 

भकु्तािी सन्त्तलुि रु अबथ -100 -23.68 

चालिुाता सन्त्तलुि रु अबथ -475.6 -37.18 

नबदेिी वर्निमय सन्ञ्चनत रु अबथ 1120 1189.16 

बेरुज ुफछथयौट प्रनतित 50 7.29 

गिुासो फर्छ्यौट प्रनतित 100 100 

 

 

8.4 राजस्र् पररचालिको अर्स्र्ा: 
 

1. राजस्र् सिंकलिः  
आनर्थक र्षथ 2079/80 को असोज मवहिासम्ममा कर राजस्र् रु.  1 िबथ 89 अबथ 38 करोड, 
07 लाि र गैरकर राजस्र् तफथ  रु. 19 अबथ 20 करोड 35 लाि गरी जम्मा रु. 2 िबथ 08 
अबथ 58 करोड 42 लाि राजस्र् सिंकलि भएको छ। यस अर्निको राजस्र् पररचालि लक्ष्य रु. 2 
िबथ 75 अबथ 71 करोड को तलुिामा 83.90 प्रनतित राजस्र् सिंकलि भएको छ। 

राजस्र् सिंकलिको िीषथकगत वर्र्रणः- 
आ.र्. 2079/080 को आन्श्वि मसान्त्तसम्मको राजस्र् लक्ष्य तर्ा असलुीको वर्र्रण  
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कर िीषथक 

आ.र्. २०७९/80 को  
आन्श्वि मसान्त्तसम्मको लक्ष्य  

(रकम रु लािमा) 

आ.र्. २०७9/80 को  
आन्श्वि मसान्त्तसम्मको असलुी  

(रकम रु लािमा) 

भिंसार महिलु     755,515  438,919 

पैठारी       625,533  351,110 

निकासी          1,154  954 

पूर्ाथिार कर         43,548  39,248 

भन्त्सारको अन्त्य आय          5,574  5,159 

कृवष सिुार िलु्क         37,184  15,041 

सडक ममथत तर्ा सिुार दस्तरु         22,506  17,769 

सडक निमाथण तर्ा सम्भार 
दस्तरु         20,015  9,638 

मूल्य अनभबवृि कर     860,004  666,924 

उत्पादि, वर्िी, सेर्ा       311,451  270,403 

पैठारी       548,553  396,521 

अन्त्तःिलु्क     405,088  376,919 

आन्त्तररक उत्पादि       234,509  283,621 

पैठारी       170,579  93,298 

न्िक्षा सेर्ा िलु्क        3,985  4,048 

आयकर     502,350  406,998 

आयकर       399,562  320,673 

ब्याज कर       102,788  86,325 

कर राजस्र् जम्मा   2,526,942  1,893,807 

गैर कर जम्मा     230,197  192,035 

कूल राजस्र्   2,757,139  2,085,842 

अन्त्य प्रानप्त           -    227,493 

जम्मा राजस्र्/प्रानप्त   2,757,139  2,313,336 
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2.  करको दायरा वर्स्तारः  
आनर्थक र्षथ 2079/080 को पवहलो रैमानसक अर्निको करदाता दताथ तर्ा 2079 असोज 
सम्मको जम्मा करदाता सिंख्या निम्िािसुार रहेको छ 

  

 

 

८.५ अन्त्तराथविय आनर्थक सहायता पररचालि  
• आ.ब. 2079/080 को श्राबणदेन्ि असोजसम्ममा अिदुाि तफथ  रु. 6 अर्थ 71 करोड र ऋण 

सहायता तफथ  रु. 79 अबथ 70 करोड गरी जम्मा रु. 86 अबथ 41 करोड अन्त्तराथविय आनर्थक 
सहायताको प्रनतबिता प्राप्त भएको छ। 

• उपरोक्त बमोन्जमको प्राप्त सहायता प्रनतर्िताको वर्र्रण देहाय अिसुार रहेको छ। 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

करदाताको प्रकार 

२०७8/079 सम्म  
को जम्मा करदाता 

सिंख्या 

यस आ.र्. 
2079/080 को 
पवहलो रैमानसक 
अर्निमा  करदाता 

सिंख्या 

2079 असोज  
मसान्त्तसम्मको जम्मा 

करदाता सिंख्या 

व्यार्सावयक स्र्ायी लेिा िम्र्र प्राप्त गिे 
(BPAN) 

1762413 46001 1808414 

व्यन्क्तगत स्र्ायी लेिा िम्र्र प्राप्त गिे 
(PPAN) 

3050304 148773 3199077 

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

18094 3313 21407 

स्र्ायी लेिा िम्बर प्राप्त गिे जम्मा करदाता 
सिंख्या 

4830811 198087 5028898 

मूल्य अनभरृ्वि करमा दताथ गिे  291631 7207 298838 

अन्त्त:िलु्कमा दताथ  112231 4718 116949 
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Projectwise Report upto  Ashoj  end 

FY 2022/23 (2079/080)  

                  

S.N. 
Date of 
Agreement 
(A.D) 

Date of 
Agreement 
(B.S)  

Donor 
Name of the 
Project 

Type of 
Assistance 

Amount (in 
millions) 

Sector 
In 
Foreign 
Currency 

In 
NRs. 

1 26-Jul-22 
10 
Shrawan 
2079 

Japa/JICA 

Project for 
Human 
Resource 
Development 

Scholarship 
(JDS) 

Grant Yen 376 350 Education 

2 29-Jul-22 

13 

Shrawan 
2079 

EU 
Sustainable 
WASH for all 

Grant  
EURO 
10.5 

1370 
Water and 
Sanitation 

3 3-Aug-22 
18 
Shrawan 
2079 

Switzerland 

QualiTY 
(Technical 
and 
Vocational 
Education 
and Training) 

Grant 
CHF 
7.47 

991 Education 

4 29-Aug-22 
13 Bhadra 
2079 

World 
Bank 

Green 
Resilient and 
Inclusive 
Development 
(GRID) 

Loan USD 100 12750 Environment 

5 18-Sep-22 
02 Ashoj 
2079 

World 
Bank 

Accelerating 
Nepal's 
Regional 
Transport and 
Trade 
Connectivity 
(ACCESS) 

Loan USD 275 34960 Road 

6 18-Sep-22 
02 Ashoj 
2079 

World 
Bank 

Digital Nepal 
Acceleration  

Loan USD 140 17790 ICT 

7 21-Sep-22 
05 Ashoj 
2079 

Japa/JICA 

Improving 
Terai 
Irrigation 
System  

Grant 
Yen 
2256 

2000 Irrigation 

8 21-Sep-22 
05 Ashoj 
2079 

Japa/JICA 

Urban 
Transmission 
and 
Distribution 
System 
Improvement  

Loan  
Yen 
15901 

14200 Energy 

9 23-Sep-22 
07 Ashoj 
279 

Korea 
/KOICA 

Strengthening 

stage wise 
Support 
system for the 
stable 
Reintegration 
of Korea 
Returnee 
Migrants in 
Nepal  

Grant  USD 8 1000 Employement 
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10 23-Sep-22 
07 Ashoj 
279 

Korea 
/KOICA 

Establishment 
of Cyber 
Bureau with 
capacity 
Building for 
Nepal Police 

Grant  USD 8 1000 ICT 

Total   percentage 

  
     

Grant 6711 7.77 
 

      
Loan 79700 92.23 

 
     

Total 86411 100.00 

 

8.6 कािूि तर्ा फैसला कायाथन्त्र्यि सम्बन्त्िीः- 
कािूि तर्ा फैसला कायाथन्त्र्यि सम्र्न्त्िमा आनर्थक र्षथ 2079/080 को पवहलो रैमानसक अर्निमा देहाय 

बमोन्जमका कायथसम्पादि भएको छ। 

• यस मन्त्रालय समेतलाई वर्पक्षी बिाई दायर भएका 17 र्टा ररटहरुः 078-WO-1484, 078-
WO-1574, 078-WO-1580, 079-WO-0008, 078-WO-1573, 078-WO-1541, 
078-WO-1538, 078-WO-1565, 078-WO-1584, 078-WO-1613, 079-WO-
0025, 078-WO-1611, 078-WO-1607, 078-WO-1547 र 079-WO-0008 को 
नलन्ित जर्ाफ तयार गरी महान्त्यायानिर्क्ताको कायाथलय, माफथ त सर्ोच्च अदालतमा दताथ गररएको। 
ररट ििं. 078-WO-1328, 078-WO-1393 को नलन्ित जर्ाफ तयार गरी उच्च सरकारी 
र्कीलको कायाथलय, पाटि, लनलतपरु माफथ त उच्च अदालत पाटिमा दताथ गररएको। 

• ररट ििं. 078-WO-0034 मदु्दामा प्रनतरक्षा/अन्त् तररम आदेि छलफलको लानग महान्त्यायानिर्क्ताको 
कायाथलय, रामिाहपर्लाई पर पठाइएको। 

• हेन्जङ्ग नियमार्ली, 2079 सूचिा सम्पादिको लानग नमनत 2079।04।16 मा कािूि, न्त्याय तर्ा 
सिंसदीय मानमला मन्त्रालयमा पठाइएको ।  

• निके्षप तर्ा कजाथ सरुक्षणको ऐि, 2073 मा रहेको सरुक्षणको सीमा बढाएको सम्बन्त्िी सूचिा 
सम्पादिको लानग नमनत 2079।04।29 मा कािूि, न्त्याय तर्ा सिंसदीय मानमला मन्त्रालयमा 
पठाइएको। 

• कजाथ सरुक्षण (तेस्रो सिंिोिि) नियमार्ली, 2079 को मस्यौदामा तजुथमा सहमनतका लानग नमनत 
२०७9।04।30 मा कािूि, न्त्याय तर्ा सिंसदीय मानमला मन्त्रालय पठाईएको । 

• यस मन्त्रालय समेतलाई वर्पक्षी बिाई दायर भएका 15 र्टा ररटहरुः 079-WO-0024, 079-
WO-0048, 079-WO-0034, 079-WO-0059, 079-WO-0044, 079-WO-0131, 
079-WO-0061, 078-WO-1611, 079-WO-0151, 079-WO-0181, 079-WO-
0028, 079-WO-0140, 079-WO-0125, 079-WO-0142 को नलन्ित जर्ाफ तयार 
गरी महान्त्यायानिर्क्ताको कायाथलय, माफथ त सर्ोच्च अदालतमा दताथ गररएको। ररट ििं. 078-WO-
1279 को नलन्ित जर्ाफ तयार गरी उच्च सरकारी र्कीलको कायाथलय, पाटि, लनलतपरु माफथ त 
उच्च अदालत पाटिमा दताथ गररएको। 
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• ररट ििं. 079-WO-0122, ररट ििं. 079-WO-0148 मदु्दामा प्रनतरक्षा/अन्त् तररम आदेि 
छलफलको लानग महान्त्यायानिर्क्ताको कायाथलय, रामिाहपर्लाई पर पठाइएको। 

• हेन्जङ्ग नियमार्ली, २०७9 सम्बन्त्िी सूचिा कािूि, न्त्याय तर्ा सिंसदीय मानमला मन्त्रालयबाट नमनत 
2079।05।19 मा सम्पादि भई प्राप्त भएको र नमनत 2079।05।21 मा राजपरमा 
प्रकाििको लानग मिुण वर्भागमा पठाइएको। 

• निके्षप तर्ा कजाथ सरुक्षणको ऐि, 2073 मा रहेको सरुक्षणको सीमा बढाएको सम्बन्त्िी सूचिा 
राजपरमा प्रकाििको लानग नमनत 2079।05।02 मा मिुण वर्भागमा पठाइएको। 

• आनर्थक ऐि, 2079 कायाथन्त्र्यिको िममा देन्िएका टिंकण रटुी र दररेट सिंिोिि सम्बन्त्िी सूचिा 
सम्पादिको लानग नमनत 2079।05।23 मा कािूि, न्त्याय तर्ा सिंसदीय मानमला मन्त्रालय 
पठाईएको र नमनत 2079।05।23 मा तहाँबाट सम्पादि भई आएपनछ सोही नमनतमा राजपरमा 
प्रकाििको लानग मिुण वर्भाग पठाइएको। 

• यस मन्त्रालय समेतलाई वर्पक्षी बिाई दायर भएका 11 र्टा ररटहरुः 079-WO-0152, 079-
WO-0122, 079-WO-0201, 079-WO-0148, 079-WO-0179, 079-WO-0188, 
079-WO-0163, 079-WO-0147, 079-WO-0284 र 079-WO-0276, को नलन्ित 
जर्ाफ तयार गरी महान्त्यायानिर्क्ताको कायाथलय, माफथ त सर्ोच्च अदालतमा दताथ गररएको। ररट ििं. 
079-WO-0286 को नलन्ित जर्ाफ तयार गरी उच्च सरकारी र्कीलको कायाथलय, पाटि, 
लनलतपरु माफथ त उच्च अदालत पाटिमा दताथ गररएको। 

• ररट ििं. 079-WO-0286 मदु्दामा प्रनतरक्षा/अन्त् तररम आदेि छलफलको लानग महान्त्यायानिर्क्ताको 
कायाथलय, रामिाहपर्लाई पर लेन्ि सर्ोच्च अदालतलाई बोिार्थ पर पठाइएको। 

• लर्वुर्त्त कोष सञ्चालि नियमार्ली, 2079 को मस्यौदामा तजुथमा सहमनतका लानग नमनत 
२०७9।06।09 मा कािूि, न्त्याय तर्ा सिंसदीय मानमला मन्त्रालय पठाईएको। 

• सहनुलयतपूणथ कजाथका लानग ब्याज अिदुाि सम्बन्त्िी एकीकृत (चौर्ो सिंिोिि) कायथवर्नि, 2079 को 
मस्यौदामा तजुथमा सहमनतका लानग नमनत २०७9।06।25 मा कािूि, न्त्याय तर्ा सिंसदीय मानमला 
मन्त्रालय पठाईएको। 

• दनलत उत्र्ाि कोष सञ्चालि कायथवर्नि, 2079 को मस्यौदामा तजुथमा सहमनतका लानग नमनत 
२०७9।06।25 मा कािूि, न्त्याय तर्ा सिंसदीय मानमला मन्त्रालय पठाईएको। 

• आनर्थक ऐि, 2079 कायाथन्त्र्यिको िममा देन्िएका टिंकण रटुी र दररेट सिंिोिि सम्बन्त्िी सूचिा 
(भलु सिुार) सम्पादिको लानग नमनत 2079।06।11 मा कािूि, न्त्याय तर्ा सिंसदीय मानमला 
मन्त्रालय पठाईएको र नमनत 2079।06।12 मा तहाँबाट सम्पादि भई आएपनछ सोही नमनतमा 
राजपरमा प्रकाििको लानग मिुण वर्भाग पठाइएको। 

• वर्कास सनमनत ऐि, 2013 को दफा 8 ले द्रदएको अनिकार प्रयोग गरी िेपाल राजस्र् परामिथ 
वर्कास सनमनत (गठि) आदेि, 2076 िारेज गिे सम्बन्त्िी सूचिा कािूि, न्त्याय तर्ा सिंसदीय 
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मानमला मन्त्रालयबाट नमनत 2079।06।31 मा सम्पादि भई प्राप्त भएको र नमनत 
2079।06।31 मा राजपरमा प्रकाििको लानग मिुण वर्भागमा पठाइएको । 

८.७ अन्त्तर सरकारी वर्त्त व्यर्स्र्ापि (वर्त्तीय सिंर्ीयता)  सम्बन्त्िमाः  
• अन्त्तर सरकारी वर्त्त व्यर्स्र्ापि ऐि अिसुार प्रदेि तर्ा स्र्ािीय तहमा हस्तान्त्तरण गररिे राजस्र् 

र्ाँडफाँड स्र्चानलत प्रणालीअिसुार नियनमत हस्तान्त्तरण भइरहेको छ। 

8.8 वर्त्तीय क्षरे तर्ा सार्थजनिक सिंस्र्ाि सम्बन्त्िमा : 
वर्त्तीय क्षेर तर्ा सार्थजनिक सिंस्र्ाि सम्बन्त्िमा आनर्थक र्षथ 2079/080 को पवहलो रैमानसक अर्निमा 
देहाय बमोन्जमका कायथसम्पादि भएको छ। 

• स्र्ािीय तहको सिंन्चत कोषको 80 प्रनतितसम्म रकम आयात र व्यापाररक क्षेरमा लगािी िगरी 
उत्पादििील क्षरेमा पररचालि गिथ पाउिे गरी 2079 असार मसान्त्तसम्म र्ान्णज्य बैंकहरुले 
निक्षेपको रुपमा गणिा गिथ पाउिे व्यर्स्र्ा गररएकोमा सो व्यर्स्र्ालाई 2079 पौष मसान्त्तसम्म 
निरन्त्तरता द्रदइएको।  

• िागररक लगािी कोष, कमथचारी सेर्ा ितथ सम्र्न्त्िी वर्नियमार्ली, 2079 को मस्यौदा लोक सेर्ा 
आयोगमा परामिथका लानग पठाइएको।  

• िेपाल वर्द्यतु प्रानिकरणको अनिकृत पूजँी रु 200 अर्थ कायम गिथ िेपाल सरकार, (माििीय 
मन्त्रीस्तर) को नमनत 2079/04/19 को निणथयािसुार सहमनत प्रदाि गररएको। 

• िेपाल सरकारबाट प्रदाि गररएको ब्याज अिदुािको प्रभार्काररताका सम्र्न्त्िमा अध्ययि गिथ िेपाल 
राि बैंक लगायत सरोकारर्ाला निकायहरुबाट वर्र्रण माग गररएको।  

• यस मन्त्रालयर्ाट तयार गररएको दोश्रो वर्त्तीय क्षेर वर्कास रणिीनत (2078/079-2082/83) 
को मस्यौदामा पररमाजथि गरी समसामवयक वर्त्तीय क्षेरका वर्षयर्स्तहुरु रणिीनतका रुपमा समार्से 
गरी अन्न्त्तम मस्योदा पेि गिथ िेपाल सरकार, (माििीय मन्त्रीस्तर) को नमनत 2079/04/19 को 
निणथयािसुार पूर्थ सन्चर् रामशे्वर प्रसाद ििाललाई तोवकएको। 

• निके्षप तर्ा कजाथ सरुक्षण ऐि, 2073 को दफा 19 को उपदफा 2 ले द्रदएको अनिकार प्रयोग गरी 
सोही दफाको उपदफा 1 मा रहेको निके्षप सरुक्षणको सीमा िेपाल सरकार, (माििीय मन्त्रीस्तर) को 
नमनत 2079/04/19 को निणथयािसुार नमनत 2079 साउि 1 गते देन्ि लागू गिे गरी रु पािंच 
लाि रुपैंया पयुाथईएको। 

• सरै् सिंस्र्ाि/प्रानिकरण/बोडथ/कोष/निगम/सनमनतहरु/बैंकहरु लगायतलाई 2079 साउि 1 गते 
देन्ि लागू हिु ेियाँ तलर्माि तर्ा ग्रडे सम्र्न्त्िमा पराचार गररएको। 

• िेपाल पिुबीमा कम्पिी नलनमटेडको चकु्ता पुजँीको 5 प्रनतितका दरले हिु आउि ेबोिस िेयर र 
0.2632 प्रनतितका दरले िगद लाभािंि वर्तरण गिथ स्र्ीकृनत प्रदाि गररएको।  
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• वर्नभन्न सिंस्र्ाि/प्रानिकरण/बोडथ/कोष/निगम/सनमनतहरु/बैंकहरुर्ाट निणथय भई सहमनत माग गररएको 
रै्देन्िक भ्रमणको स्र्ीकृनत प्रदाि गररएको।  

• बीमा सनमनतको सिंगठि तर्ा व्यर्स्र्ापि सभेक्षण प्रनतर्ेदि, 2078 लाई स्र्ीकृनत प्रदाि गररएको । 

• वर्नभन्न सार्थजनिक सिंस्र्ािहरुमा अर्थ मन्त्रालयको तफथ बाट प्रनतनिनित्र् गिे सञ्चालक सदस्यहरु 
(सन्चर्, सहसन्चर्, उपसन्चर्) मिोियि गिे कायथ गररएको । 

• वर्नभन्न मन्त्रालयहरुबाट लाभािंि वर्तरण, बोिस वर्तरण, कमथचारी नियमार्ली/वर्नियमार्ली सम्बन्त्िमा 
माग भएको राय परामिथ प्रदाि गररएको।  

• िेपाल सरकार, माििीय मन्त्रीस्तरको नमनत 2079।05।14 को निणथयािसुार आ.र्. 
2079/080 को बजेट र्क्तव्यको बुदँा ििं. 32 मा भएको “वकसािलाई आर्श्यक पिे कृवष कजाथ 
वकसािको र्रदैलोमा सरल र सहज रुपमा उपलव्ि गराउि रु 5 िबथ बराबरको लर्वुर्त्त कोष 
स्र्ापिा” गिे व्यर्स्र्ा कायाथन्त्र्यि गिथको लानग 3 सदस्य भएको लर्वुर्त्त कोष सिंचालि कायथवर्नि 
तजुथमा कायथदल गठि गररएको। 

• िेपाल सरकार, माििीय मन्त्रीस्तरको नमनत 2079।05।14 को निणथयािसुार आ.र्. 
2079/080 को बजेट र्क्तव्यको बुदँा ििं. 33 मा भएको “िेपाल सरकारको स्र्ानमत्र् रहेको 
ग्रामीण वर्कास लर्वुर्त्त वर्त्तीय सिंस्र्ाको पिुसंरचिा र सिंस्र्ागत क्षमता अनभर्ृवि गररिेछ” भने्न 
व्यर्स्र्ा कायाथन्त्र्यि गिथको प्रनतर्ेदि एर्म ्कायथवर्निको मस्यौदा पेि गिथ 3 सदस्य भएको कायथदल 
गठि गररएको। 

• निजीकरण सनमनतको 92 औिं बैठक नमनत 2079।05।23 मा अर्थ मन्त्रालयमा आयोजिा 
गररएको। 

• वर्िाल र्जार कम्पिी नलनमटेडको प्रस्तावर्त कमथचारी सेर्ा, ितथ (सञ्चालि तर्ा व्यर्स्र्ापि) सम्बन्त्िी 
वर्नियमार्ली, 2079 मा परामिथका लानग लोक सेर्ा आयोगमा पठाइएको। 

• िेपाल सरकार मन्न्त्रपररषद् बाट बाट नमनत 2079/05/21 मा स्र्ीकृत भएको नितोपर दताथ तर्ा 
निस्कािि (छैठौ सिंसोिि) नियमार्ली, 2079 कायाथन्त्र्यिका लानग पठाइएको। 

• िेपाल राि बैंक कमथचारी सेर्ा वर्नियमार्ली, 2068 को प्रस्तावर्त चौर्ो सिंिोििका सम्र्न्त्िमा 
परामिथका लानग लोक सेर्ा आयोगमा पठाइएको। 

• कमथचारी सिंचय कोषको ररक्त प्रिासक पदको नियनु्क्तका लानग नसफाररस गिथ नमनत 
2079/05/26 को निणथयािसुार सह-सन्चर्, वर्त्तीय क्षरे व्यर्स्र्ापि तर्ा सिंस्र्ाि समन्त्र्य 
महािािा, अर्थ मन्त्रालयको सिंयोजकत्र्मा सनमनत गठि भई कायथ आरम्भ गररएको। 

• जिकपरु चरुोट कारिािा नलनमटेडको लानग आ.र्. 2079/080 को तलर् तर्ा अन्त्य प्रिासनिक 
िचथको भकु्तािीको लानग उद्योग, र्ान्णज्य तर्ा आपूनतथ मन्त्रालयलाई नमनत 2079।06।04 को 
माििीय मन्त्रीस्तरको निणथयािसुार सहमती प्रदाि गररएको। 
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• माििीय अर्थ मन्त्रीज्यूको समपुन्स्र्नतमा समसामवयक बैंवकङ्ग वर्त्तीय तर्ा मौद्रिक वर्षयमा उच्चस्तरीय 
वर्त्तीय क्षेर समन्त्र्य सनमनतको रै्ठक आयोजिा गररएको। उक्त रै्ठकर्ाट हाल मलुकुमा देन्िएको 
आनर्थक, वर्त्तीय, मौद्रिक अर्स्र्ा(तरलता व्याज दर वर्त्तीय लागत न्त्यूिीकरण) लगायतका वर्षयमा 
छलफल, परामसथ, वर्ष्लेषण गरी िीनतगत सझुार् सवहतको प्रनतर्देि पेि गिथ सझुार् सनमनत गठि 
गररएको। 

• िेपाल सरकार, मन्त्रीपररषद्को नमनत 2079।05।31 को निणथयािसुार सार्थजनिक सिंस्र्ाि सझुार् 
सनमनत गठि गररएको। 

• आ.र्. 2079/080 को र्जेट र्क्तव्यको बुदँा ििं. 319 मा उल्लेि भए अिसुार सीमान्त्तकृत तर्ा 
दनलत उत्र्ाि कोष कायथवर्नि, 2079 तजुथमा गिथ अर्थ मन्त्रालयका सहसन्चर् समुि दाहालको 
सिंयोजकत्र्मा कायथदल गठि गररएको। 

• िेपाल सरकार, मन्न्त्रपररषद्को नमनत 2079।05।31 को निणथयािसुार कृवष औजार कारिािालाई 
अिसुन्त्िाि तर्ा वर्कास प्रयोजिको लानग राविय आवर्ष्कार केन्त्िलाई न्जम्मा द्रदिे र उक्त कारिािा 
सञ्चालि, अिगुमि तर्ा समन्त्र्य गिथ माििीय मन्त्रीस्तरको नमनत 2079।6।11 को निणथयािसुार 
5 सदस्यीय सनमनत गठि गररएको। 

• कृवष वर्कास बैंक नल. कमथचारी सेर्ा (बीसौ सिंसोिि) वर्नियमार्ली, 2078 सिंसोिि गिथ सहमनत 
प्रदाि गररएको। 

 

8.9 योजिा, अिगुमि तर्ा मूल्याङ्किः- 
योजिा,अिगुमि तर्ा मूल्याङ्कि सम्र्न्त्िमा आनर्थक र्पथ 2079/080 को पवहलो रैमानसक अर्निमा 
देहायबमोन्जम कायथसम्पादि भएको छ। 

• आ.ब. 2079/80 को बजेट र िीनत तर्ा कायथिम अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्न्त्ित बुदँाहरुको 
कायाथन्त्र्यिको लानग कायथयोजिा तयार गररएको। 

• आनर्थक र्षथ 2079/80 को बावषथक बजेट कायाथन्त्र्यि कायथयोजिा तयार भई एकीकृत अिगुमि 
प्रणालीमा समार्ेि गरी नियनमत प्रगनत अद्यार्निक गररएको।  

• सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, 2064 को दफा 5(3) प्रयोजिका लानग आनर्थक र्षथ 207८/7९ को 
बैिाि, जेष्ठ र असार मवहिा (चौर्ो चौमानसक) मा सम्पादि गररएका कायथहरुको वर्र्रण २०७9 
श्रार्ण मवहिामा र्रे् साइटमा सार्थजनिक 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। 
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• प्रिािमन्त्री तर्ा मन्न्त्रपररषद्को कायाथलय लगायत अन्त्य नबनभन्न मन्त्रालय/निकायहरुबाट माग भएको 
सूचिा, जािकारी, सझुार् एर्िं प्रगनत वर्र्रणहरु नियनमत रुपमा पठाइएको। 

• मन्न्त्रपररषद् निणथय कायाथन्त्र्यि प्रगनत वर्र्रण अद्यार्निक गररएको। 

 

8.10 प्रिासनिक तर्ा साङ्गठनिक सिुार 
प्रिासनिक तर्ा साङ्गठनिक सिुार सम्र्न्त्िमा आनर्थक र्पथ 2079/080 को पवहलो रैमानसक अर्निमा 
देहायबमोन्जम कायथसम्पादि भएको छ। 

• मन्त्रालय र मातहत निकायमा कायथरत कमथचाररहरू (राजपरावङ्कत द्रितीय शे्रणी तफथ का 175 जिा, 
राजपरावङ्कत ततृीय शे्रणी तफथ का 694 जिा र राजपर अििंवकत तर्ा शे्रणीनबहीि तफथ  56 जिा गरी 
जम्मा 924 जिा कमथचारीहरू) को र्ावषथक कायथसम्पादि मूल्याङ्कि गरी समयमा ि ै तोवकएका 
निकायहरूमा पठाइएको।  

• लोकसेर्ा आयोगको स्र्ीकृत र्ावषथक कायथतानलका बमोन्जम पदपूनतथ गिे प्रयोजिका लानग राजपरावङ्कत 
द्रितीय शे्रणी, िेपाल प्रिासि सेर्ा, राजस्र् समूह, उपसन्चर् र्ा सो सरहको ररक्त पद सिंख्या 15 
(पन्त्र) को माग आकृनत फाराम भरी सिंर्ीय मानमला तर्ा सामान्त्य प्रिासि मन्त्रालयमा पठाइएको। 

• मन्त्रालय र मातहतका कमथचारीहरूलाई प्रचनलत कािूिले तोकेको समयार्निनभरै सम्पन्त्त वर्र्रण भरी 
पेि गिथ लगाइएको। सारै्, मन्त्रालयमा करार सेर्ामा कायथरत 36 जिा कमथचारी र मन्त्रालय 
मातहतका सार्थजनिक सिंस्र्ाि एर्िं बैंक तर्ा वर्त्तीय सिंस्र्ा र वर्कास सनमनतमा कायथरत 8,582 
जिा कमथचारीहरूको सम्पन्त्त वर्र्रण मन्त्रालयमा दताथ गरी अनभलेि राख् िकुा सारै् राविय सतकथ ता 
केन्त्िको र्रे् पोटथलमा प्रवर्वि गररएको।     

• यस मन्त्रालय र अन्त्तगथत राजपरावङ्कत प्रर्म शे्रणी सहसन्चर् देन्ि कायाथलय सहयोगी सम्मका 
कमथचारीहरूलाई प्रचनलत निजामती सेर्ा ऐि तर्ा मन्त्रालयको आर्श्यकताको आिारमा 
पदस्र्ापि/सरूर्ा/कामकाज गिथ िटाइएको। 

• अन्ख्तयार दरुूपयोग अिसुन्त्िाि आयोगबाट प्राप्त उजरुीहरूका वर्षयमा छािवर्ि तर्ा प्रनतविया 
पठाउिका लानग सम्बन्न्त्ित निकायमा पठाइएको र प्राप्त राय तर्ा प्रनतविया जािकारीका लानग पिुः 
आयोगमा पठाइएको।  

• वर्नभन्त् ि भन्त्सार कायाथलयबाट जफत भएका सवहत चार पाङ्ग्ग्र े9 र्टा र दईु पाड्ग्र े1 र्टा गरी 
जम्मा 10 र्टा सर्ारी सािि िेपाल सरकारका वर्नभन्त् ि सरकारी निकायलाई हस्तान्त्तरण सम्बन्त्िी 
निणथय भई कायाथन्त्र्यिका लानग लेिी पठाइएको। 

• मन्त्रालय र मातहतका वर्भाग तर्ा कायाथलयको स्र्ानमत्र्मा रहेका मध्ये 1 (एक) र्टा सर्ारी सािि 
आनर्थक कायथवर्नि तर्ा वर्त्तीय उत्तरदावयत्र् नियमार्ली, २०७७ को नियम १०५(३) बमोन्जमको 
सनमनतको निणथयको आिारमा सरकारी निकायलाई हस्तान्त्तरण गररएको। 

• मन्त्रालयमा उपलब्ि सर्ारी साििहरूको उपयकु्त व्यर्स्र्ापि गररएको। 
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• स्र्देि तर्ा वर्देिमा भच ुथअल माध्यमबाट सञ्चालि भएका वर्नभन्न तानलम/गोष्ठी/सेनमिारहरूमा यस 
मन्त्रालय र अन्त्तगथत निकायबाट सहभानगताका लानग आर्श्यक कमथचारीहरू मिोियि गररएको। 

• मािर् सिंसािि अनभलेि व्यर्स्र्ापिको लानग  HRMIS  software मा नियनमत रूपमा अनभलेि 
अद्यार्निक गररएको। 

• मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले प्रयोगमा ल्याएका  LMBIS/BMIS/TSA/PLMBIS/PTSA बीच 
अन्त्तर सञ् जाल निमाथण तर्ा स्तरोन्त् िनत गिथ तर्ा निर्ाथि रूपमा सञ्चालि गिथ/गराउि सहयोग, 
समन्त्र्य र सहजीकरण गररएको। 

• िेपाल प्रिासनिक प्रन्िक्षण प्रनतष्ठाि र सार्थजनिक वर्त्त व्यर्स्र्ापि तानलम केन्त्िको माग बमोन्जम 
सेर्ाकालीि तानलम कायथिममा सहभागी हिु यस मन्त्रालय र अन्त्तगथतबाट 37 जिा कमथचारीहरूलाई 
मिोियि गररएको। 

• चाल ु आनर्थक र्षथको प्रारम्भमा यस मन्त्रालय र अन्त्तगथत निकायको र्ेरूज ु रकम 
रू.5,78,99,272।- रहेको र उक्त बेरुजकुो रकममध्ये 2079 असोज मसान्त्तसम्म 
रू.42,36,928।-  सम्परीक्षण भई 7.32 प्रनतित प्रगनत हानसल भएको। 

• सार्थजनिक वर्त्त व्यर्स्र्ापि सिुार कायथिम अन्त्तगथत स्र्ीकृत भएका कायथिमहरू समयमा ि ै
सम्पन्त् ि गिथका लानग बैठक लगायतका कायथहरू गरी समन्त्र्य, सहयोग र सहजीकरण गररएको। 

• स्र्ीकृत बजेट तर्ा कायथिमहरू प्रचनलत कािूि बमोन्जमको ररत परुा गरी समयमा ि ै सञ्चालि 
गररएको सारै् मातहतका कायथलयहरूलाई पनि सोही बमोन्जम गिथ अिरुोि गररएको। 

• मन्त्रालयमा रहेका न्जन्त्सी मालसामािहरूको निररक्षण गरी न्जन्त्सी निरीक्षण प्रनतर्ेदि तयार 
पाररएको।सारै्, प्रचनलत सार्थजनिक िररद ऐि, नियमार्ली बमोन्जम िररद इकाई, बोलपर मूल्याङ्कि 
सनमनत गठि गररएको। 

• मन्त्रालयको सरुक्षा व्यर्स्र्ालाई प्रभार्कारी बिाउि मन्त्रालय पररसरमा जनडत CCTV क्यामेराको 
क्षमता “नस.सी.वट.भी. जडाि तर्ा सञ्चालि सम्बन्त्िी कायथवर्नि २०७२” बमोन्जम हिुे गरी र्ृवि 
गररएको। 

• मन्त्रालयको सरुक्षा, पालो, पहराको व्यर्स्र्ापि, बगैंचा व्यर्स्र्ापि, सरसफाई, आन्त्तररक कमथचारी 
व्यर्स्र्ापि लगायतका कायथहरू गररएको।  

 

8.11 आनर्थक िीनत वर्श्लषेण 

आनर्थक िीनत वर्श्लषेण सम्बन्त्िमा आनर्थक र्षथ 2079/080 को पवहलो रैमानसक अर्निमा देहाय 
बमोन्जम कायथसम्पादि भएको छ। 

• आ.र्. 2078/79 को अर्थ बलेुवटिको बावषथक अिंक तयार गरी प्रकािि गररएको । 
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• 2079 श्रार्ण मवहिाको मानसक अर्थ बलेुवटि तयार गरी प्रकािि गररएको । 

• वर्त्तीय जोन्िम रन्जिर सम्बन्त्िी तानलम कायथिम सम्पन्न गररएको । 

• 2079 श्रार्ण मवहिाको Macro-economic Indicator र Macro-Economic Dashboard 
अध्यार्निक गररएको। 

• AML/CFT को Pre-onsite Visit को तयारीका सम्बन्त्िमा यस मन्त्रालय र अन्त्तगथतका निकायहरुबीच 
छलफल कायथिम आयोजिा गररएको। 

• महािािा प्रमिुको सिंयोजकत्र्मा गठि भएको आनर्थक, वर्त्तीय र मौद्रिक के्षर सिुार (तरलता, बैंक 
व्याजदर, वर्त्तीय लागत न्त्यूिीकरण) सम्बन्त्िी सझुार् सनमनतको प्रनतर्देि 2079 तयार गरी माििीय 
अर्थ मन्त्रीज्यू समक्ष पेि भएको। 

• सार्थजनिक ऋण व्यर्स्र्ापि ऐि, 2079 जारी भएको। 

• सार्थजनिक ऋण व्यर्स्र्ापि नियमार्लीको मस्यौदा तयार गिथ सार्थजनिक ऋण व्यर्स्र्ापि 
कायाथलयका प्रमिुको सिंयोजकत्र्मा कायथदल गठि गररएको।  

• आनर्थक सरे्क्षण तयारी द्रदग्दिथि 2078, को पररमाजथि सम्बन्त्िी अन्त्तरविया तर्ा छलफल 
कायथिम सम्पन्न गररएको। 

• आनर्थक सरे्क्षण 2078/79 को अिंग्रजेी सिंस्करणको मस्यौदा तयार गररएको। 

• Macro Fiscal Modelling सम्बन्त्िमा वर्श्व बैंकसँग छलफल सम्पन्न भएको। 

• Economic Lab को स्तरोन्ननत सम्बन्त्िमा UNICEF सँग सहकायथ गिथ छलफल भएको। 

 

9. गिुासो व्यर्स्र्ापि 

अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुका सम्बन्त्िमा सरोकारर्ालाहरुबाट प्राप्त गिुासोको व्यर्स्र्ापि, 
योजिा, अिगुमि तर्ा मूल्यािंकि महािािाले गदै आएको छ। यस अर्निमा यस मन्त्रालयमा प्राप्त 
गिुासोहरुलाई सम्बन्न्त्ित महािािा तर्ा वर्भागहरुमा फस्यौटका लानग पठाइएको र सो सम्बन्त्िमा भए 
गरेको कारबाहीको जािकारी यस मन्त्रालयमा उपलब्ि गराउिे सिंयन्त्रको वर्कास गररएको छ। यस 
अर्निमा अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको कायथसँग सम्बन्न्त्ित गिुासोहरु सिुरु्ाईको अर्स्र्ा 
यसप्रकार रहेको छ। 

 

गिुासोको माध्यम प्राप्त 
सिंख्या 

फर् र्छ्यौटको लानग 
पराचार भएको सिंख्या 

फर् र्छ्यौटको लानग 
पराचार भएको प्रनतित  

हेलो सरकारबाट प्राप्त गिुासो 16 16 100 
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१0. सूचिा अनिकारी र प्रमिुको िाम तर्ा सम्पकथ  टेनलफोि िम्र्र  
 

प्रमिु सन्चर् कृष्णहरर पसु्कर 4211161 

प्रर्क्ता  सहसन्चर् आिन्त्द काफ्ले 4200537 

सूचिा अनिकारी उपसन्चर् कमल कुमार भट्टराई 42113८१ 
 

 

१1. सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, २०६४ को दफा ३ र ७ (१) बमोन्जम यस 
अर्निमा माग गरेको सूचिा र उपलब्ि गराइएको सूचिा सिंख्या : 

 

 माग गररएको सूचिा सिंख्या  : 11 

 उपलब्ि गराइएको सूचिा सिंख्या  : 9  
सम्बन्न्त्ित महािािाबाट सूचिा प्राप्त हिु बाँकी रहेको हकमा सूचिा प्राप्त भएपनछ उपलब्ि 
गराइिे। 

 

१2. अन्त्य वर्र्रणः 
   

 (क) मन्त्रालय र अन्त्तगथत वर्भागहरुको रे्र्साइटहरुः 
िाम उपयोग 

www.mof.gov.np अर्थ मन्त्रालयका प्रकािि तर्ा अन्त्य सूचिामलुक जािकारी 

www.fcgo.gov.np 
महालेिा नियन्त्रक कायाथलयका प्रकािि तर्ा अन्त्य सूचिामलुक 
जािकारी 

www.ird.gov.np आन्त्तररक राजस्र् वर्भागका प्रकािि तर्ा अन्त्य सूचिामलुक जािकारी 
www.customs.gov.np भन्त्सार वर्भागका प्रकािि तर्ा अन्त्य सूचिामलुक जािकारी  

www.pfmtc.gov.np 
सार्थजनिक वर्त्त व्यर्स्र्ापि तालीम केन्त्िका प्रकािि तर्ा अन्त्य 
सूचिामलुक जािकारी 

www.pdmo.gov.np 
सार्थजनिक ऋण व्यर्स्र्ापि सम्बन्त्िी प्रकािि तर्ा अन्त्य सूचिामलुक 
जािकारी 

 

(ि) अर्थ मन्त्रालयका प्रकाििहरु :- 
चाल ुआ.ब.मा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पाद्रदत कामको प्रगनत वर्र्रण तर्ा प्रनतर्ेदिहरु र बजेट तर्ा 
कायथिम सम्बन्त्िी दस्तार्जेहरु मन्त्रालयको र्ेभसाइटमा राख् िकुा सारै् छपाई गरेर प्रकािि गरी 
सर्थसािारणको सहज पहुँच स्र्ावपत गररएको छ। मन्त्रालयका तफथ बाट प्रकािि गररएका प्रकाििहरू 
देहाय बमोन्जम रहेका छि।् 

• बजेट कायाथन्त्र्यि कायथयोजिा 

• बजेट तजुथमा द्रदग्दिथि 

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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• कायथ सञ्चालि निदेन्िका 

• मन्त्रालयहरूको प्रगनत वर्र्रण 

• प्रावर्निक सहायता सम्बन्त्िी वर्र्रण 

• वर्नियोजि ऐि र आ.र्. 2079/80 को आय व्यय अिमुािको वर्र्रण 

• राि ऋण उठाउि ेऐि, 2079 

• ऋण तर्ा जमाित ऐि, 2079 

• आनर्थक सरे्क्षण, 2078/79  

• बजेट र्क्तव्य, 2079/80 

• सार्थजनिक सिंस्र्ािहरूको न्स्र्नत प्रनतर्देि, 

• सिुासि (व्यर्स्र्ापि तर्ा सञ्चालि) ऐि, २०६४ को दफा ४१ बमोन्जमको र्ावषथक प्रनतर्ेदि 

• IECCD Newsletter 

• लैवङ्गक उत्तरदायी बजेट तजुथमा द्रदग्दिथि, २०६९ 

• आयोजिाको बहरु्षीय ठेक्का सम्बन्त्िी मापदण्ड, 2077 

• व्यार्सावयक निरन्त्तरता कजाथ प्रर्ाह कायथवर्नि, 2077 

• Development Cooperation Report (DCR), 2020. 

• सार्थजनिक िचथलाई नमतव्ययी तर्ा प्रभार्कारी बिाउिे सम्बन्त्िी मापदण्ड, 2078 

• आ.ब. 2077/78 को र्ावषथक प्रगनत प्रनतर्ेदि तर्ा चाल ुआनर्थक र्षथ 2078/79 को 
बजेट कायाथन्त्र्यि कायथयोजिा 

• बजेटको अिथ र्ावषथक मूल्याङ्कि प्रनतर्ेदि 2078/79 

• आनर्थक ऐि, 2079 

• आयकर (तेह्रौं सिंिोिि) नियमार्ली, २०७९ 

• मूल्य अनभर्ृवि कर (चौनबसौं सिंिोिि) नियमार्ली, २०७९ 

• भन्त्सार (तेह्रौं सिंिोिि) नियमार्ली, २०७९ 

• अन्त्तःिलु्क (तेइसौं सिंिोिि) नियमार्ली, 2079 
 

 (ग) मन्त्रालय अन्त्तगथतका वर्भागीय प्रमिुहरु: 
 

पद िाम, र्र कायाथलय फ्याक्स ििं. टेनलफोि ििं.= 

महालेिा नियन्त्रक श्री हररप्रसाद मैिाली 
महालेिा नियन्त्रक 
कायाथलय   

4771290 4771290 
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महानिदेिक श्री कमल प्रसाद भट्टराई भन्त्सार वर्भाग             4117218 4117223 
महानिदेिक श्री ररतेि कुमार िाक्य आन्त्तररक राजस्र् वर्भाग    4411778 4410340 

तानलम प्रमिु श्री न्िर्लाल नतर्ारी 
सार्थजनिक वर्त्त व्यर्स्र्ापि 
तानलम केन्त्ि 

5010303 

5010304/ 
5010305 

कायाथलय प्रमिु श्री दीर्थराज मैिाली 
सार्थजनिक ऋण व्यर्स्र्ापि 
कायाथलय 

4239303 4538129 

 

(र्) आन्त्तररक राजस्र् वर्भाग र अन्त्तरगतका कायाथलयहरुको टेनलफोि र फ्याक्स 
िम्बरहरु: 

नस.ििं. कायाथलयको िाम  कोड ििं. टेनलफोि ििं. फ्याक्स ििं. 
1 आन्त्तररक राजस्र् वर्भाग ०१ ४४१५८०२ ४४११७८८ 

2 ठूला करदाता कायाथलय ०१ ५०१००५० ५०१००५१ 

3 मध्यमस्तररय करदाता  कायाथलय, बबरमहल ०१ ४२२१९६६ ४२२२६०८ 

4 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, भिपरु ०२३ ४५५०१२ ४५५०१९ 

5 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, दमक ०२३ ५८५७५२ ५८५७५२ 

6 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, िराि ०२५ ५२०९८२ ५२८२८३ 

7 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, वर्राटिगर ०२१ ५३०१६६ ५२२७१७ 

8 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, लाहाि ०३३ ५६०१८८ ५६०४४९ 

9 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, जिकपरु ०४१ ५२०१३६ ५२०२९७ 

10 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, नसमरा ०५३ ५२०९३० ५२०७१३ 

11 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, र्ीरगिंज ०५१ ५२२०६६ ५२२११२ 

12 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, हेटौंडा ०५७ ५२३१०१ ५२०३०८ 

13 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, भरतपरु ०५६ ५२०१०६ ५२६७७८ 

14 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, दमौली ०६५ ५६०१३५ ५६०१३५ 

15 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, पोिरा ०६१ ४६४३६३ ४६४४४९ 

16 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, बागलङु्ग ०६८ ५२००२९ ५२०१२९ 

17 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, भैरहर्ा ०७१ ५२०८५७ ५२१७६३ 

18 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, र्टुर्ल ०७१ ५५०५२४ ५५०५२३ 

19 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, कृष्णिगर ०७६ ५२०६३२ ५२००३२ 

20 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, दाङ्ग ०८२ ५२२१०९ ५२०००९ 

21 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, िेपालगञ्ज ०८१ ५२००२६ ५२६२०९ 

22 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, सिेुत ०८३ ५२५१७२ ५२५१७२ 

23 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, ििगढी ०९१ ५२१२०६ ५२१२०६ 

24 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, महेन्त्ििगर ०९९ ५२१११८ ५२११०६ 

25 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, लनलतपरु ०१ ५०१००९ ५०१००१० 

26 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, भक्तपरु ०१ ६६१२२२६ ६६१४७९५ 

27 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, िनुलिेल ०११ ४९०७९६ ४९०७८६ 

28 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, चार्वहल ०१ ४४८४३४० ४४८४३४० 
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नस.ििं. कायाथलयको िाम  कोड ििं. टेनलफोि ििं. फ्याक्स ििं. 
29 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, कोटेश्वर ०१ ४४८९२४७ ४४८९२४७ 

30 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, पतुलीसडक ०१ ४२४३१७६ ४२४२१७६ 

31 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, र्न्त्तसपतुली ०१ ४४८५५९० ४११३६९० 

32 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, बािेश्वर ०१ ४४८४६७१ ४४८५५४३ 

33 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, नरपरेुश्वर ०१ ४२३०५६३ ४२३०५६३ 

34 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, ियाँसडक ०१ ४२६६५७२ ४२६६६५३ 

35 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, ठमेल ०१ ४२१८९५३ ४२१८९५३ 

36 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, महाराजगिंज ०१ ४४१९२६४ ४४१९२६४ 

37 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, बालाज ु ०१ ४३८९७९१ ४३८९७९४ 

38 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, कलिंकी ०१ ४२८९९५२ ४२८५९५१ 

39 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, कानलमाटी ०१ ४२८३६५८ ४२८२८१२ 

40 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, टिंगाल ०१ ४४३९४७७ ४४३९४७६ 

41 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय,  लनलतपरु २ ०१ ५५३६९३२ ५५३६९३२ 

42 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, डडेल्िरुा ०९६ ४१०३०५ ४१०३०९ 

43 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, इटहरी ०२५ ५२१६५५ ५८१६५५ 

44 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, जमु्ला ०८७ ५२०५५२ ५२०५५२ 

45 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, कार्ासोती ०७८ ५४०५०१  

46 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, जोरपाटी  ४९१४१९०  

47 करदाता सेर्ा कायाथलय,  वर्राटचोक, मोरङ्ग ०२१ ५४५९५९ ५२२७१७ 

48 करदाता सेर्ा कायाथलय, मलङ्गर्ा, सलाथही ०४६ ५२०४५३  

49 करदाता सेर्ा कायाथलय, राजवर्राज, सप्तरी ०३१ ५२०२६७  

50 करदाता सेर्ा कायाथलय, लकु्ला सोलिुमु्ब ु  ९८५२८५०१४२  

51 करदाता सेर्ा कायाथलय, लम्की ०९१ ५४०४५५  

52 करदाता सेर्ा कायाथलय, िोटाङ्ग ०३६ ४२००१०  

53 करदाता सेर्ा कायाथलय, गल्छी, िाद्रदङ्ग ०१० ४०३२३३ ४०३२३४ 

54 करदाता सेर्ा कायाथलय, ििकुटा ०२६ ५२०१४० ५२०१४१ 

55 करदाता सेर्ा कायाथलय, इलाम ०२७ ५२०११२ ५२०११२ 

56 करदाता सेर्ा कायाथलय, उदयपरु ०३५ ५२१५४१ ४२१५४१ 

57 करदाता सेर्ा कायाथलय, पाल्पा ०७५ ५२०११७ ५२२०४२ 

58 करदाता सेर्ा कायाथलय, बद्रदथर्ास ०४४ ५५०४६९ ५५०४६९ 

59 करदाता सेर्ा कायाथलय, गौर, रौतहट ०५५ ५२०४२९ ५२०४२९ 

60 करदाता सेर्ा कायाथलय, वफद्रदम, पाचँर्र ०२४ ५२११३१  

61 करदाता सेर्ा कायाथलय, िाँदर्ारी, सिंिरु्ासभा ०२९ ५६०८१७  

62 करदाता सेर्ा कायाथलय, भोजपरु ०२९ ४२०६३३  

63 करदाता सेर्ा कायाथलय, ओिढुङ्गा ०३७ ५२०७२९  

64 करदाता सेर्ा कायाथलय, जलेश्वर  ०४४ ५२०८५५  

65 करदाता सेर्ा कायाथलय, लालबन्त्दी ०४६ ५०११७७  

66 करदाता सेर्ा कायाथलय, कलैया ०५३ ५५२०३२  

67 करदाता सेर्ा कायाथलय, चन्त्िपरु ०५५ ५४०६३४  
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(ङ) भन्त्सार वर्भाग र अन्त्तगथतका कायाथलयहरुको टेनलफोि र फ्याक्स िम्बरहरु 

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

१ भन्त्सार वर्भाग ०१ ४११७२२३ ४२५९८०८ 

२ ओलाङचङुगोला भन्त्सार, ताप्लेजङु्ग ०२७ ५५०००४ ५५०००४ 

३ पिपुनतिगर भन्त्सार कायाथलय ०२७ ५५०००४ ५५०००४ 

४ मेची भन्त्सार कायाथलय ०२३ ५६२०३४ ५६२००४ 

५ भिपरु भन्त्सार कायाथलय, भिपरु  ९८५२६२००३९  

६ वर्राटिगर भन्त्सार कायाथलय ०२१ 436297 ४३६२९७ 

७ वकमार्ाङ्का भन्त्सार, सिंिरु्ासभा    

८ सिुसरी भन्त्सार कायाथलय ०२५ ४६००३० ४६००३० 

९ राजवर्राज भन्त्सार कायाथलय ०३१ 9851176808 ५२०१९६ 

१० ठाँडी भन्त्सार कायाथलय  9852833322  
११ नसराहा भन्त्सार कायाथलय ०३३ ५२०३२२ ५२०१५६ 

१२ जिकपरु भन्त्सार कायाथलय ०४१ ५२०१६६ ५२०८५० 

१३ जलेश्वर भन्त्सार कायाथलय ०४४ ५२०२०२ ५२०२०२ 

१४  सलाथही भन्त्सार कायाथलय 046 520154 520154 

15 गौर भन्त्सार कायाथलय ०५५ ५२०११० ५२०२२० 

१६ र्ीरगिंज भन्त्सार कायाथलय ०५१ ५२२२२० ५२८७०० 

१७ सकु्िा र्न्त्दरगाह भन्त्सार कायाथलय ०५१ 590015 ५३३३२२ 

नस.ििं. कायाथलयको िाम  कोड ििं. टेनलफोि ििं. फ्याक्स ििं. 
68 करदाता सेर्ा कायाथलय, नसन्त्िुली ०४७ ५२१३५८  

69 करदाता सेर्ा कायाथलय, मन्त्र्ली ०४८ ५४००९५  

70 करदाता सेर्ा कायाथलय, चररकोट ०४९ ४२१२७५  

71 करदाता सेर्ा कायाथलय, िैरहिी न्चतर्ि ०५६ ५८२८२०  

72 करदाता सेर्ा कायाथलय, गोरिा ०६४ ४२००६६  

73 करदाता सेर्ा कायाथलय, बेसीिहर ०६६ ५२१४६७  

74 करदाता सेर्ा कायाथलय, परासी ०७८ ५२०७७५  

75 करदाता सेर्ा कायाथलय, पतुलीर्जार ०६३ ४२०८८८  

76 करदाता सेर्ा कायाथलय, कुस्मा  ०६७ ४२२२३०  

77 करदाता सेर्ा कायाथलय, तम्र्ास ०७९ ५२००१९  

78 करदाता सेर्ा कायाथलय, तौनलहर्ा ०७६ ५६०९४३  

79 करदाता सेर्ा कायाथलय, चकचके प्यठुाि  ९८५७८३६०५६  

80 करदाता सेर्ा कायाथलय, सन्न्त्ििकथ  ०७७ ४२०९२०  

81 करदाता सेर्ा कायाथलय, गलुरीया ०८४ ४२०७२५  

82 करदाता सेर्ा कायाथलय, श्रीिगर सल्याि ०८८ ४००१६४  

83 करदाता सेर्ा कायाथलय, साँफेर्गर अछाम ०९७ ६२५२७४  

84 करदाता सेर्ा कायाथलय, द्रदपायल ०९४ ५९००३०  

85 करदाता सेर्ा कायाथलय, पर्री ०२१ 555122 ४४११७८८ 
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नस.ििं. कायाथलयको िाम  कोड ििं. टेनलफोि ििं. k\mofS; g+= 

१८ लाके भन्त्सार कायाथलय, गोरिा    

१९ मसु्ताङ्ग भन्त्सार कायाथलय, िेचङु्ग    

२० महेिपरु भन्त्सार, िर्लपरासी  ९८५७०४६९४४  

२१ नररे्णी भन्त्सार कायाथलय  9846196162  

२२ भैरहर्ा भन्त्सार कायाथलय ०७१ 418003 ५२०८३४ 

२३ सठुौली भन्त्सार, कवपलर्स्त ु  9857053455  

२4 कृष्णिगर भन्त्सार कायाथलय ०७६ ५२००३० ५२००७३ 

२५ कोइलार्ास भन्त्सार कायाथलय  9857851051 ५२००७३ 

२६ िेपालगञ्ज भन्त्सार कायाथलय ०८१ ५२०२७९ ५२०२७६ 

२७ राजापरु भन्त्सार कायाथलय ०८४ ४२०९३३ ४६०१५० 

२८ मगु ुभन्त्सार, मगु ु    

२९ याररिाका भन्त्सार, हमु्ला    

३० सती भन्त्सार, कैलाली  ९८५८४८८४०९  

३१ कैलाली भन्त्सार ०९१ 417092 ५२११४२ 

३२ क्ञ्चिपरु भन्त्सार ०९९ 402006 ५२२३१४ 

३३ महाकाली भन्त्सार, सलुािाट ०९५ ६९०८६३ ६९०८६३ 

३४ दाच ुथला भन्त्सार कायाथलय    
३५ लामाबगर भन्त्सार कायाथलय, दोलिा    

३६ तातोपािी भन्त्सार ०११ ४८०१३१ ४८०१३४ 

37 नर.वर्.स्र्ल भन्त्सार ०१ ४४७०११० ४४७४४२६ 

38 रसरु्ा भन्त्सार ०१० ६७०१८२  

39 भन्त्सार जाँचपास परीक्षण ०१ ४४६२३८१ ४४६२३८५ 

40 गौतम बिु नबमान्त्स्र्ल भन्त्सार का. 071   
41 चोभार सखु्िा बन्त्दरगाह भन्त्सार 

कायाथलय 
01   

 

 

(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  र्ान्णज्य बैंक 4252595 4252931 

3 कृवष वर्कास बैंक (केन्न्त्िय कायाथलय) 4262690 4262929 

4 ऋण असलुी पिुरारे्दि न्त्यायानिकरण 4224891 4224911 

5 ऋण असलुी न्त्यायानिकरण 4441419 4441418 

6 िागररक लगािी कोष 4785784 4784945 

7 बीमा सनमनत 4811057 4810490 

8 राविय वर्मा सिंस्र्ाि 4262520 4262610 

9 कमथचारी सिंचय कोष 5010165 5010230 
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10 सािा वकसाि वर्कास बैंक (वर्त्तीय सिंस्र्ाि) 4111828 4111901 

11 निक्षेप तर्ा कजाथ सरुक्षण कोष  4421241 4410127 

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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आ.र्. २०७९।८० को अर्थ मन्त्रालयको(ब.उ.िी.ि. ३०५०००११) रैमानसक बजेट र िचथ वर्वर्रण 

अिदुाि 

सिंकेत 
निकाय 

िचथ 
िीषथक 
कोड 

िचथ िीषथक 

नबनियोजि िचथ िचथ % 

पवहलो दोस्रो तेस्रो चौर्ो 
कुल 
बजेट पवहलो दोस्रो तेस्रो चौर्ो 

कुल 
िचथ पवहलो दोस्रो तेस्रो चौर्ो 

कुल 
िचथ % 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 21111 पाररश्रनमक कमथचारी 40280 30213 30213 30194 130900 47885 0 0 0 47885 118.88 0.00 0.00 0.00 36.58 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 21112 

पाररश्रनमक 
पदानिकारी 2046 1550 1550 1254 6400 1260 0 0 0 1260 61.57 0.00 0.00 0.00 19.68 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 21121 पोिाक 525 525 525 525 2100 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 21132 महिंगी भत्ता 1299 1299 1299 1203 5100 1321 0 0 0 1321 101.72 0.00 0.00 0.00 25.91 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 21134 

कमथचारीको बैठक 
भत्ता 1770 970 1470 1290 5500 1047 5 5 0 1052 59.12 0.52 0.34 0.00 19.12 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 21139 अन्त्य  भत्ता 80 80 80 60 300 100 0 0 0 100 125.00 0.00 0.00 0.00 33.33 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 21142 

पदानिकारी अन्त्य 
सनुबिा 264 265 264 307 1100 26 0 0 0 26 9.66 0.00 0.00 0.00 2.32 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 21212 

योगदािमा आिाररत 

निरृ्तभरण तर्ा 
उपदाि कोष िचथ 198 198 198 206 800 32 0 0 0 32 15.93 0.00 0.00 0.00 3.94 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 21213 

योगदािमा आिाररत 
बीमा कोष िचथ 275 275 275 275 1100 265 0 0 0 265 96.44 0.00 0.00 0.00 24.11 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 22111 पािी तर्ा नबजलुी 2907 2907 2859 227 8900 292 0 0 0 292 10.03 0.00 0.00 0.00 3.28 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 22112 सिंचार महसलु 1148 1148 1148 556 4000 137 0 0 0 137 11.95 0.00 0.00 0.00 3.43 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 22212 

इन्त्िि (कायाथलय 

प्रयोजि) 3173 3173 3174 3080 12600 3271 0 0 0 3271 103.11 0.00 0.00 0.00 25.96 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 22213 

सर्ारी सािि ममथत 
िचथ 3128 3128 3128 3116 12500 2511 30 30 0 2541 80.29 0.95 0.95 0.00 20.33 

305 अर्थ 22214 र्ीमा तर्ा िर्ीकरण 850 850 850 850 3400 1407 0 0 0 1407 165.58 0.00 0.00 0.00 41.39 
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मन्त्रालय िचथ 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 22221 

मेन्ििरी तर्ा औजार 

ममथत  सम्भार तर्ा 
सञ्चालि िचथ 796 796 756 754 3100 215 9 9 0 224 26.99 1.15 1.21 0.00 7.22 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 22231 

निनमथत सार्थजनिक 

सम्पन्त्तको ममथत 
सम्भार िचथ 405 405 385 405 1600 238 0 0 0 238 58.81 0.00 0.00 0.00 14.89 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 22291 

अन्त्य सम्पन्त्तहरूको 
सिंचालि तर्ा सम्भार 
िचथ 553 553 543 553 2200 160 2 2 0 162 29.02 0.38 0.39 0.00 7.38 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 22311 

मसलन्त्द तर्ा 
कायाथलय सामाग्री 4880 3890 5420 710 14900 6774 111 111 0 6886 138.82 2.86 2.05 0.00 46.21 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 22313 

पसु्तक तर्ा सामग्री  
िचथ 101 101 101 97 400 13 1 1 0 14 12.89 1.37 1.37 0.00 3.60 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 22314 

इन्त्िि - अन्त्य 
प्रयोजि 90 90 90 130 400 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 22315 

परपनरका, छपाई 
तर्ा सूचिा प्रकािि 
िचथ 3936 3036 3036 10194 20200 1665 83 83 0 1748 42.32 2.73 2.73 0.00 8.66 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 22411 सेर्ा र परामिथ िचथ 2875 2675 3475 2875 11900 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 22412 

सूचिा प्रणाली तर्ा 
सफ्टरे्यर सिंचालि 
िचथ 875 875 875 875 3500 497 0 0 0 497 56.77 0.00 0.00 0.00 14.19 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 22413 करार सेर्ा िलु्क 5527 5528 5527 5518 22100 4942 0 0 0 4942 89.41 0.00 0.00 0.00 22.36 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 22419 अन्त्य सेर्ा िलु्क 125 125 125 125 500 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 22511 कमथचारी तानलम िचथ 200 200 200 200 800 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 22522 कायथिम िचथ 6182 8249 9591 5379 29400 401 0 0 0 401 6.48 0.00 0.00 0.00 1.36 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 22611 

अिगुमि, मूल्यािंकि 

िचथ 1276 1276 1276 1774 5600 2510 667 667 0 3177 196.78 52.30 52.30 0.00 56.73 
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305 

अर्थ 
मन्त्रालय 22612 भ्रमण िचथ 376 376 376 372 1500 807 62 62 0 869 214.62 16.39 16.39 0.00 57.91 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 22711 वर्वर्ि िचथ 3393 3393 3856 2859 13500 5130 30 30 0 5160 151.19 0.88 0.77 0.00 38.22 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 25111 

गैह्र वर्त्तीय 

सिंस्र्ािहरूलाई चाल ु
सहायता 2462 1846 1846 1846 8000 2282 0 0 0 2282 92.68 0.00 0.00 0.00 28.52 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 26411 

सरकारी निकाय, 

सनमनत एर्िं 
बोडथहरूलाई निःितथ 
चाल ुअिदुाि 4250 4800 4800 4250 18100 8246 0 0 0 8246 194.01 0.00 0.00 0.00 45.56 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 26412 

सरकारी निकाय, 

सनमनत एर्िं 
बोडथहरूलाई सितथ 
चाल ुअिदुाि 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 1000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 26413 

अन्त्य सिंस्र्ालाई 

अिदुाि— सितथ 600 600 600 700 2500 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 28143 

सर्ारी सािि तर्ा 
मेन्ििर औजार भाडा 500 500 500 500 2000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 31122 मेन्ििरी तर्ा औजार 4325 4325 4325 4325 17300 154 0 0 0 154 3.55 0.00 0.00 0.00 0.89 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 31123 फनिथचर तर्ा वफक्चसथ 1150 1150 1150 1150 4600 152 0 0 0 152 13.19 0.00 0.00 0.00 3.30 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 31134 

कम्प्यटुर सफ्टरे्यर 

निमाथण तर्ा िरीद 
िचथ 775 775 775 775 3100 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 31161 

निनमथत भर्िको 
सिंरचिात्मक सिुार 
िचथ 975 975 975 975 3900 168 0 0 0 168 17.28 0.00 0.00 0.00 4.32 

305 

अर्थ 
मन्त्रालय 31171 

पूजँीगत सिुार िचथ 
सार्थजनिक निमाथण 125 125 125 125 500 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

कुल जम्मा 104693 93243 97758 90606 386300 1093907 1000 1000 0 1094906 1044.88 1.07 1.02 0.00 283.43 

  
 


