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१. अर्थ मन्त्रालयको पररचय र उद्दशे्य 
पषृ्ठभनूम 

मलुकुको आनर्थक, ववत्तीय तर्ा मौद्रिक व्यवस्र्ापि, समविगत आनर्थक स्र्ावयत्व तर्ा आनर्थक ववकास क्षेरसँग 
सम्बन्न्त्ित सम्पूणथ गनतववनिहरूको व्यवस्र्ापि गिे कायथ अर्थ मन्त्रालयको न्जम्मेवारी हो। सावथजनिक िचथ 
व्यवस्र्ापि, अन्त्तर सरकारी ववत्त व्यवस्र्ापि, राजस्व सिंकलि, वैदेन्िक सहायता व्यवस्र्ापि, िेपाल 
सरकारको आनर्थक प्रिासि, बैंवकङ्ग तर्ा ववत्तीय क्षेर व्यवस्र्ापि, ववदेि  ववनिमय, बीमा र पूजँी बजारको 
व्यवस्र्ापि र नियमि, सावथजनिक सिंस्र्ािको समग्र िीनतगत ववषय तर्ा िेपाल सरकारको आनर्थक िीनत एविं 
वजेट तजुथमा र कायाथन्त्वयि गिे कायथ अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको छ।  

दीर्थकालीि सोच 

सबल आनर्थक तर्ा ववत्तीय व्यवस्र्ापिबाट  अर्थतन्त्रको क्षमता अनभववृि गदै  द्रदगो, फरावकलो तर्ा उच्च दरको 
आनर्थक ववृि र सामान्जक न्त्याय सवहतको ववकासमा योगदाि परु् याउँदै 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 

 वैज्ञानिक‚ अिमुाियोग्य र पारदिी राजस्व प्रणालीको ववकासबाट निजी लगािी मैरी वाताबरण नसजथिा 
गरी उत्पादिमूलक उद्योग तर्ा व्यवसाय प्रविथि र औद्योनगक सिंरक्षण प्रदाि गिे। 

 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 हानसल ववृि गिे। 

 सावथजनिक िचथलाई नमतव्ययी, प्रभावकारी र अििुानसत तलु्याउिे। 

 ववनभन्न मन्त्रालय, ववभाग र निकायहरूको लानग भएको बजेट ववनियोजि र नतिीहरूले प्रदाि गिे सेवा 
प्रवाह प्रणाली वीचमा प्रभावकारी सम्वन्त्ि स्र्ावपत गिे। 

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

 निकासा, लेिाङ्कि, अन्त्तररक लेिा परीक्षण लगायतका सरकारीको लेिा, सरकारी िचथ र राजस्वको   
नियमिको कायथ गिे, 

 उच्च आनर्थक ववृिदर हानसल गिे, उत्पादि र उत्पादकत्व बढाउिे, रोजगारीका अवसरहरु व्यापक 
रुपमा नसजथिा गिे निकासीजन्त्य उत्पादिका क्षेरमा वाह्य सहायता पररचालि गिे। 



3 

 

 अन्त्तराथविय ववकास सहायता पररचालि गदाथ सबै क्षेर, वगथ र समदुायको सन्त्तनुलत ववकासमा ध्याि 
द्रदिे। 

 अन्त्तराथविय ववकास सहायतालाई मलुकुको ववकासका पूवथितथ मानििे क्षेर र ववषयहरुमा केन्त्िीत गिे। 

 राविय वजेट प्रणालीमा आवि हिुेगरी अन्त्तराथविय ववकास सहायता प्राप्त गिे र सहायता व्यवस्र्ापि 
सूचिा प्रणाली सदुृढ गरी पारदन्िथता अनभववृि गिे। 

 अन्त्तरसरकारी ववत्त व्यवस्र्ालाई 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 गदै सक्षम ववत्तीय 
प्रणालीको ववकास गिे। 

 निजीकरण भएका सिंस्र्ािको कायथकुिलता अिगुमि गदै सरकारी स्वानमत्वमा सञ्चालिमा रहेका 
सिंस्र्ािहरूको व्यवसावयक सञ्चालि गिे। 

 आन्त्तररक ऋणलाई राविय प्रार्ानमकताका ववकास कायथिममा ववनियोजि गदै यस्तो ऋणलाई निजी 
क्षेरलाई स्रोतको अभाव हिु िद्रदिे गरी पररचालि गिे। 

 आन्त्तररक ऋण व्यवस्र्ापि र वाह्य ऋण व्यवस्र्ापिलाई एकीकृत रुपमा छुटै्ट निकाय माफथ त सिंचालि 
गिे। 

 

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

 आनर्थक अवस्र्ाको ववश्लषेण, आनर्थक तर्ा ववत्तसम्बन्त्िी िीनतको तजुथमा, कायाथन्त्वयि र नियमि, 

 आनर्थक साििको बाँडफाँड, कुल राविय लगािी प्रक्षेपण र ववत्तीय व्यवस्र्ापि, 

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

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

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

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

 ववदेिी मिुा सम्वन्त्िी कािूि, नियमि तर्ा नियन्त्रण, 

 आनर्थक तर्ा सामान्जक ववकास र मिुा तर्ा बैवङ्कङ्गसम्बन्त्िी द्रिपक्षीय, बहपुक्षीय अन्त्तराथविय सिंस्र्ाहरूसँग 
सम्पकथ  र समन्त्वय, 

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

 सिंर्ीय सन्ञ् 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, 

 वजेट तजुथमा कायाथन्त्वयि र नियमि, 

 सरकारी जमाित, 



4 

 

 सिंर्, प्रदेि र स्र्ािीय तहको आन्त्तरीक र वैदेन्िक ऋण एविं अिदुािसम्बन्त्िी िीनत, काििु र नियमि, 

 तलव भत्ता उपदाि निवनृ्त्तभरण लगायतका सेवा सवुविा र आनर्थक दावयत्वसम्बन्त्िी ववषय, 

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

 सरकारी बाँकी रकमको अनभलेिीकरण र असलुी, 
 राजस्वसम्बन्त्िी िीनत, काििु, मापदण्ड, योजिा, प्रक्षेपण, कायाथन्त्वयि र नियमि, 

 राजस्व प्रिासिको सिंचालि र सदुृढीकरण, 

 सावथजनिक िचथसम्बन्त्िी िीनत, काििु, कायाथन्त्वयि र नियमि, 

 आनर्थक कायथववनि सम्बन्न्त्ि िीनत काििु मापदण्ड, कायाथन्त्वयि र नियमि, 

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

 सिंर् प्रदेि र स्र्ािीय तहनबच ववत्तीय हस्तान्त्तरणसम्बन्त्िी िीनत, काििु, कायाथन्त्वयि, समन्त्वय र नियमि, 

 सिंर्ीय ववनियोजि, राजस्व, ववभाज्य कोष, िरौटी, कायथ सञ्चालि कोष र अन्त्य सरकारी कोष तर्ा सम्पनत 
व्यवस्र्ापि, 

 भन्त्सार, अन्त्तःिलु्क, मूल्य अनभववृि कर, आयकर, राहदािी िलु्क, नभसा िलु्क, पयथटि दस्तरु एविं अन्त्य 
कर तर्ा गैरकर, सेवा िलु्क दस्तरु लगायतका सेवा िलु्कहरूको लक्ष नििाथरण, प्रिासि, सङ्कलि र 
बाँडफाँड, 

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

 राजस्वसम्बन्त्िी तथ्याङ्क अनभलेिि र सूचिा आदाि प्रदाि, 

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

 बीमासम्बन्त्िी िीनत काििु मापदण्ड र नियमि, 

 सिंर् प्रदेि र स्र्ािीय तहमा राजस्व र प्राकृनतक स्रोत उपयोग वा लाभको बाँडफाँड सम्बन्त्िी िीनत, 

काििु, मापदण्ड र कायाथन्त्वयि, 

 राविय प्राकृनतक स्रोत तर्ा ववत्त आयोग, 

 महालेिा परीक्षकको कायाथलयको सम्पकथ  मन्त्रालयको कायथ, 
 निक्षेप तर्ा कजाथ सरुक्षण कोष, कमथचारी सञ् 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 लाभािंिसम्बन्त्िी िीनत नििाथरण,  

 राजस्व र आनर्थक प्रिासि सम्बन्न्त्ि तानलम अध्ययि र अिसुन्त्िाि, 

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

 मन्त्रालयसम्बन्त्िी सावथजनिक सिंस्र्ाि, प्रानिकरण, सनमनत, प्रनतष्ठाि, कम्पिी, आद्रदको सञ् चालि र नियमि, 

 िेपाल लेिापरीक्षण सेवाको सञ् चालि। 
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३.  अर्थ मन्त्रालयसिंग सम्वन्न्त्ित 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 अनभववृि कर ऐि,२०५२ 
 ऋण तर्ा जमाित ऐि,2052 
 अन्त्तराथविय ववत्तीय कारोवार 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 सम्वन्त्िी ऐि, २०६३ 
 सरुन्क्षत कारोवार ऐि, २०६३ 
 भन्त्सार ऐि, २०६४ 
 बैंवकङ्ग कसरु तर्ा सजाय ऐि, २०६४ 
 बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ा सम्वन्त्िी ऐि, २०७३ 
 निक्षेप तर्ा कजाथ सरुक्षण कोष ऐि, २०७३  
 राविय प्राकृनतक स्रोत तर्ा ववत्त आयोग ऐि, 2074 
 बस्त ुववनिमय बजार सम्वन्त्िी ऐि,२०७४ 
 अन्त्तर सरकारी ववत्त व्यवस्र्ापि ऐि, 2074 
 लेिापरीक्षण ऐि, २०७५ 
 योगदािमा आिाररत निवतृ्तभरण कोष ऐि, २०७५ 
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 भकु्तािी तर्ा फर्छ्यौट ऐि,२०७५ 
 आनर्थक कायथववनि तर्ा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐि, २०७६ 
 सालवसाली आनर्थक ऐि 

 

नियमावलीहरू 

 मद्रदरा नियमावली,२०३३ 
 ववमा नियमावली,२०४९ 
 मूल्य अनभबवृि 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 सिंचालि 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 निक्षेप 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 सम्वन्त्िी नियमावली, २०७५ 
 नितोपर सूचीकरण तर्ा कारोबार नियमावली, २०७५ 
 कजाथ सरुक्षण नियमावली,२०७५ 
 निक्षेप सरुक्षण नियमावली, २०७५  
 निक्षेप सरुक्षण नियमावली, २०७५ 
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 योगदािमा आिाररत निवतृ्तभरण कोष नियमावली, २०७६ 
 राजस्व परामिथ ववकास सनमनत गठि आदेि, २०७६ 

 

निदेन्िकाहरू  
 आयकर निदेन्िका, २०66 (तेस्रो सिंिोिि 2077) 
 अन्त्तःिलु्क निदेन्िका, 2068 (सिंिोिि 2076) 
 मूल्य अनभववृि कर निदेन्िका, 2069 (सिंिोिि 2076) 
 जग्गा तर्ा र्र जग्गा निसगथका पूजँीगत लाभकर सम्वन्त्िी निदेन्िका, 2072 
 बैदेन्िक भ्रमण व्यवस्र्ापि निदेन्िका, २०७५ 
 कायथ सिंचालि निदेन्िका, 2075  

 

कायथववनिहरू 

 आनर्थक पिुरुिार कोष (स्र्ापिा र सिंचालि) कायथववनि, 2072 
 प्रदेि र स्र्ािीय तहको सन्ञ्चत कोष सञ्चालि कायथववनि,२०७४ 
 ग्रामीण स्वावलम्वि कजाथ कायथववनि, 2075 
 सामवुहक जीवि वीमा सिंचालि कायथववनि, 2075 
 िव प्रवतथि िरुुवाती पूजँी अिदुाि कायथववनि, 2076 
 सहनुलयतपणुथ कजाथका लानग व्याज अिदुाि सम्वन्त्िी एकीकृत कायथववनि, 2076 
 रािसेवक कमथचारीहरूको सावनिक बीमा सम्वन्त्िी कायथववनि,२०७६ 
 रक्सौल अमलेिगञ्ज पेट्रोनलयम पाईपलाईि माफथ त इन्त्िि ढुवािीका लानग भन्त्सार जाँचपास सम्वन्त्िी 

कायथववनि,२०७६ 
 समपरुक अिदुाि सम्बन्त्िी कायथवविी, 2076 
 वविेष अिदुाि सम्बन्त्िी कायथवविी, 2076 

 

िीनत, मापदण्ड र आदेि 

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

 र्र जग्गा ब्यवस्र्ापि 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 सम्वन्त्िी मापदण्ड, 2076, 
 आयोजिाहरूको बहबुषीय ठेक्का सम्वन्त्िी मापदण्ड, २०७६, 
 प्रदेि तर्ा स्र्ािीय तह बजेट कायाथन्त्वयि मागथदिथि,२०७६, 
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 कोनभड-19 को प्रभाव न्त्यूिीकरण गिथ अवलम्वि गररएका कायथहरुका कारण प्रभाववत भएका 
असिंगद्रठत क्षेरमा कायथरत श्रनमक वगथ तर्ा असहायहरुलाई उपलब्ि गराउिे राहत सम्बन्त्िी 
मापदण्ड,2076, 

 िेपाल सरकार र प्रदेि सरकार ववच समन्त्वय र सम्पकथ  गिे सम्बन्त्िी मागथदिथि, 2076। 
 
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 सम्पूणथ टेनलफोि िम्वरः 
नस.ििं.  न्जम्मेवार अनिकारी फोि ििं. 
१. माििीय अर्थमन्त्री श्री ववष्ण ुप्रसाद पौडेल ४२११३९० 
2. सन्चव  श्री न्िन्िर कुमार ढुङ्गािा ४२११३३२ 
3. सन्चव (राजस्व) श्री रामिरण पडुासैिी ४२११८०४ 
4. बजेट तर्ा कायथिम महािािा सहसन्चव श्री ििीराम िमाथ ४२११८०१ 
5. ववत्तीय सिंर्ीयता समन्त्वय महाििा सहसन्चव श्री केदार प्रसाद पिेरु 4211316 
6. अन्त्तराविय आनर्थक सहयोग समन्त्वय महािािा सहसन्चव श्री श्रीकृष्ण िेपाल ४२११३७१ 
7. राजस्व व्यवस्र्ापि महािािा सहसन्चव श्री रामेश्वर दङ्गाल ४२११३१५ 
8. आनर्थक िीनत ववश्लषेण महािािा सहसन्चव श्री यमलाल भसुाल ४२११३२६ 
9. कािूि तर्ा फैसला कायाथन्त्वयि महािािा सहसन्चव श्री पराश्र्वर ढुङ्गािा ४२११८१३ 
10. ववत्तीय क्षरे व्य. तर्ा सिंस्र्ाि समन्त्वय महािािा सहसन्चव श्री झक्क प्रसाद आचायथ 4211377 
11. योजिा, अिगुमि तर्ा मूल्याङ्कि महािािा सहसन्चव श्री रामेश्वर दिंगाल ४२००४१८ 
12. प्रिासि महािािा सहसन्चव श्री बावरुाम भण्डारी ४२११३०० 

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 दिमल तीि इन्त्च चौडाइ र एर्ार दिमलब सात इन्त्च लम्बाइ 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 इन्त्च चौडाइ र एर्ार दिमलब सात इन्त्च 
लम्बाइसम्म आकार भएको) कागजमा तयार गररएको वा रहेको दि पषृ्ठभन्त्दा बढी 
सूचिाको लानग प्रनत पषृ्ठ पाँच रूपैंयाँ लाग्िेछ। 
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 मानर् उल्लेि भए भन्त्दा ठूलो आकारको कागजमा तयार गररएको वा रहेको 
सूचिाको लानग प्रनत पषृ्ठ दि रूपैयाँ दस्तरु लाग्िेछ। सरुुका दि पेज निःिलु्क 
द्रदिपुिे वाध्यता यसमा रहिे छैि। 

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

 कुिै सूचिा तयार गदाथ मानर् लेन्िए भन्त्दा बढी िचथ लाग्ि े भएमा वास्तववक 
लागतको आिारमा दस्तरु नलइिेछ। 

 सावथजनिक निकायमा रहेका कुिै नलित, सामग्री वा सो निकायको काम कायथवाही 
अध्ययि वा अवलोकि वा सावथजनिक महत्वको निमाथण कायथ भइरहेको स्र्लको 
भ्रमण वा अवलोकि आिा र्ण्टाभन्त्दा बढी समय गिे भएमा प्रनतर्ण्टा प्रनतव्यन्क्त 
पचास रुपैयाँ दस्तरु लाग्िेछ। तर सावथजनिक पसु्तकालय र सावथजनिक रुपमा 
नि:िलु्क उपलब्ि गराइएको स्र्ािको अवलोकि वापत दस्तरु लाग्िे छैि।  

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

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

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

(ि) सूचिा उपलब्ि गराए बापत िलु्क नलि ेतररका 
 िगद नलएर राजस्व िातामा जम्मा गिथ सवकिेछ। 
 कुिै बैकिं मा जम्मा गिथ लगाई सोको भौचर पेि गिथ लगाउि सवकिेछ। 
 सो रकम बराबरको हलुाक वटकट निवदेिमा टाँस्ि लगाउि पनि सवकिेछ। 

(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 सवकि ेप्रकृनतको सूचिा 
भए तत्काल र तत्काल उपलव्ि गराउि िसवकि ेप्रकृनतको सूचिा भए निवेदि प्राप्त 
भएको नमनतले पन्त्र द्रदिनभर निवेदकलाई उपलव्ि गराईिेछ। कुिै व्यन्क्तको जीउ 
ज्यािको सरुक्षासिंग सम्बन्न्त्ित सूचिा माग गरेको पाईएमा २४ र्ण्टानभर उपलव्ि 
गराइिे छ। 

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

(ि)  निणथय गिे अनिकारी सम्बन्त्िमाः 
 मन्त्रालयले सम्पादि गिे िीनतगत एविं अन्त्य कायथहरु सम्बन्त्िमाः  

 मन्न्त्रपररषदमा प्रस्ताव पठाएर 

 माििीय अर्थ मन्त्रीस्तरबाट 
 अर्थ सन्चवस्तरबाट 
 सन्चव(राजस्व) स्तरबाट 
 माििीय अर्थ मन्त्रीबाट प्रत्यायोन्जत अनिकार बमोन्जम 
 सिुासि (व्यवस्र्ापि तर्ा सञ्चालि) ऐि, २०६४ बमोन्जम प्राप्त अनिकार 

बमोन्जम, र 
 अन्त्य वविेष ऐि, नियमले सन्चवले गिे भिी तोवकएका कामहरु। 
 सन्चवले प्रत्यायोजि गरेको अनिकार वमोन्जम तोवकएको कमथचारीले। 
 सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, २०६४ बमोन्जम माग गिे सूचिा सम्बन्त्िमा अर्थ 

सन्चवले। 
8. निणथय उपर उजरुी सनु्न ेअनिकारीः 

क) अर्थ मन्त्रालयले उपलव्ि गराउिे सेवा सम्बन्त्िमाः  
(प्रचनलत ऐि कािूिमा तोवकएको व्यवस्र्ा बमोन्जम) 
ि) सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, २०६४ वमोन्जम परेको उजरुी सम्बन्त्िमाः  
(राविय सूचिा आयोग) 

 

9. सम्पादि गरेका मखु्य मखु्य कामको वववरणः 
 

9.1 आनर्थक बषथ २०७७/७८ को बजेट  

िेपाल सरकारको कूल बजेट रु. 1४ िवथ ७४ अवथ 6४ करोड मध्ये चाल ुिचथ तफथ  रु. 9 िवथ ४८ 
अवथ 94 करोड, पूजँीगततफथ  रु. ३ िवथ ५२ अवथ 9१ करोड, र ववत्तीय व्यवस्र्ातफथ  रु. 1 िवथ 7२ 
अवथ ७९ करोड रहेको छ।सिंर्ीय सिंसदले पाररत गरेको बजेट २०७७ श्रावण १ गतेदेन्ि कायाथन्त्वयिमा 
ल्याइएको। 

 

9.2 सावथजनिक िचथ व्यवस्र्ापि 

चालू आनर्थक वषथको श्रावणदेन्ि असोज मसान्त्तसम्मको बजेट िचथको प्रारन्म्भक वववरण निम्िािसुार 
रहेको छ। 

 कुल िचथ रु.201 अवथ  07 करोड 71 लाि, गत वषथको तलुिामा 12.96 प्रनतितले बवृि, 
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 चाल ुिचथ रु.182 अवथ 61करोड 74 लाि गत आ.व.को तलुिामा 16.50 प्रनतितले बवृि, 
 पूजँीगत िचथ रु.15 अवथ 04 करोड  58 लाि गत आ.व.को तलुिामा 18.09 प्रनतितले 

र्टी, 
 ववत्तीय व्यवस्र्ा रु.3 अवथ 41 करोड 39 लाि गत आ.व.को तलुिामा 18.41 प्रनतितले 

बवृि, 
 

९.3. समविगत आनर्थक पररसूचक:  
ि.स आनर्थक पररसूचकहरु उपलन्ब्ि/अवस्र्ा कैवफयत 

१. आनर्थक बवृि 7 प्रनतित (बावषथक लक्ष्य)  

२. मिुास्फीनत  4.52 (भाि मसान्त्तसम्म)  
3. िोििान्त्तर न्स्र्नत  रु.67 अवथ 63 करोड वचत (भाि मसान्त्तसम्म)  
4. सरकारी िचथको अवस्र्ा  रु. 201 अवथ 07 करोड (असोज मसान्त्तसम्म)  
5. बैदेन्िक ब्यापार   

आयात  रु. 178 अवथ 85 करोड (भाि मसान्त्तसम्म)  
नियाथत  रु. 20 अवथ 44 करोड (भाि मसान्त्तसम्म)  

6. ववदेिी ववनिमय सन्ञ्चती पयाथप्तता 
(भदौसम्म) 

रु. 1433 अवथ 67 करोड (भाि मसान्त्तसम्म) 
 

 

7. ववप्रषेण आप्रवाह रु.165 अवथ 73 करोड (भाि मसान्त्तसम्म)  
8. राजस्व पररचालि रु. १ िवथ 94 अवथ 92 करोड (असोज 

मसान्त्तसम्म)  
 

9. िेप्से पररसूचक 1562.46 (आन्श्वि 29 गते, २०७७)  
 

9.4 राजश्व पररचालिको अवस्र्ा  
१) राजस्व सिंकलिः 
 2077 असोज मसान्त्तसम्म कर राजस्व तफथ  रु 163 अबथ 42 करोड,  गैरकर राजस्व तफथ  रु 

8 अबथ 93 करोड र अन्त्य प्रानप्त तफथ  रु 22 अबथ 56 करोड गरी जम्मा रु 194 अबथ  92 
करोड राजस्व सिंकलि भएको छ। 

 2) करको दायरा ववस्तारः 

करदाताको प्रकार  करदाता सिंख्या (२०७७ असोज मसान्त्तसम्म र्प)  

व्यावसावयक स्र्ायी लेिा िम्वर प्राप्त गिे  60,756 

व्यन्क्तगत स्र्ायी लेिा िम्वर प्राप्त गिे  1,33,824 

स्र्ायी लेिा िम्बर प्राप्त गिे जम्मा करदाता  1,94,580 

मूल्य अनभवृवि करमा दताथ गिे  10,541 

अन्त्त:िलु्कमा दताथ  5,799 
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 ३) अन्त्य कायथहरुः 
• िेपाल सरकार (मा.अर्थमन्त्रीस्तर) को नमनत 2077/4/30 को निणथय बमोन्जम अन्त्तःिलु्क ऐि, 

२०५८ को दफा ९ को उपदफा (5) बमोन्जम अन्त्तःिलु्क इजाजत िवीकररण गिे म्याद  2०७७ 
श्रावण मसान्त्तसम्म रहेकोमा सो म्याद असोज मसान्त्तसम्म र्प गररएको ।  

• िेपाल सरकार (मा.अर्थमन्त्रीस्तर) को नमनत 2077/3/26 को निणथय बमोन्जम आयात नियाथत 
सिंकेत (Exim Code) िवीकरण गिे म्याद २०७७ श्रावण मसान्त्तसम्म रहेकोमा सो म्याद २०७७ 
असोज मसान्त्तसम्म र्प गररएको। 

• िेपाल सरकार (मन्न्त्रपररषद्) को नमनत 2077/५/९ को निणथयबाट राजस्व व्यवस्र्ापि सूचिा 
प्रणालीमा ववद्यतुीय भकु्तािी सम्बन्त्िी सेवाप्रदायक सिंस्र्ालाई आबि गिे निदेन्िका, २०७७ स्वीकृत 
भई कायाथन्त्वयिमा ल्याइएको। 

• िेपाल सरकार (मन्न्त्रपररषद्) को नमनत 2077/५/१ को निणथयािसुार िेपाल राजस्व परामिथ 
ववकास सनमनतका अध्यक्ष तर्ा एक जिा सदस्यको नियनु्क्त भई सनमनत वियािील भएको।  

 

9.5 बाह्य सहायता पररचालि  
 

 आ.ब. २०७7/७8 आन्श्वि मवहिासम्म अिदुाि सहायताको रुपमा रु. 6 अवथ 35 करोड 53 
लाि र ऋण सहायता रु 77 अवथ 71 करोड 60 लाि गरी जम्मा रु 84 अवथ 7 करोड 13 
लािको अन्त्तराविय आनर्थक सहायता प्रनतबिता प्राप्त भएको छ । 

 नमनत 2077/04/13 गते माििीय अर्थमन्त्रीज्यूको िेततृ्वमा एन्ियाली पूवाथिार लगािी बैंक 
(AIIB) को पाँचौं वावषथक बैंठकमा Virtual माध्यमबाट सहभागीता जिाइएको। 

 नमनत 2077/05/04 गते माििीय अर्थमन्त्रीज्यूको उपन्स्र्नतमा ववश्व बैंकको दन्क्षण एन्िया हेिे 
Vice President सँग छलफल सम्पन्न भएको। 

 नमनत 2077/05/18 स्र्ािीय ववकास साझेदारहरुका प्रनतनिनिहरुसँग COVID-19 Financing 

Gap लगायत अन्त्य समसामवयक ववषयमा परामिथ बैंठक सम्पन्न भएको। 

 एन्ियाली ववकास बैंकको वावषथक बैंठकको अवसरमा नमनत 2077/05/31 गते साकथ  रािका 
अर्थमन्त्रीहरुको 15औिं अिौपचाररक बैंठक माििीय परराि मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा Virtual 
माध्यमबाट सम्पन्न भएको। 

 नमनत 2077/06/19 देन्ि 2077/06/27 सम्म एन्ियाली ववकास बैंकको (ADB) 
Tripartite Portfolio Review Meeting (TPRM) सम्पन्न भएको। 

 नमनत 2077/06/22 गते कोनभड-19 को प्रभाव सम्बोिि, सहनुलयत र आनर्थक पिुरुत्र्ाि 
सिंग सम्बन्न्त्ित अर्थसन्चवको अध्यक्षतामा गद्रठत सल्लाहकार सनमनतको तेस्रो बैठक सम्पन्न भएको। 

 नमनत 2077/06/26 देन्ि 2077/07/02  सम्म ववश्व बैंक   र अन्त्तराविय मिुा  कोषको 
सिंयकु्त बावषथक सम्मेलिका  महरुमा नभनडयो कन्त्फरेन्त्स माफथ तिममा सम्पन्न ववनभन्न कायथि 
सहभानगता  जिाइएको। 

 



14 

 

9.6 आन्त्तररक ऋण 

 आनर्थक वषथ 2077/78 मा रु. 2 िवथ 25 अवथ आन्त्तररक ऋण उठाउिे लक्ष्य रहेकोमा पवहलो 
चौमानसक अवनिमा रु. 57 अबथ आन्त्तररक ऋण उठाउि िेपाल राि बैंकलाई निदेिि द्रदएको। 
हालसम्म चाल ुआनर्थक वषथको लानग रू. 37 अबथ आन्त्तररक ऋण पररचालि गररएको।  

 

9.7 अन्त्तरसरकारी ववत्त व्यवस्र्ापि (ववत्तीय सिंर्ीयता) 

 आनर्थक वषथ २०७७/७८ मा सम्पन्न गिुथपिे मखु्य मखु्य कायथहरु समेवटएको वावषथक कायथयोजिा 
(Business Plan) तयार गरी कायाथन्त्वयि भइरहेको। 

 सिंर्, प्रदेि र स्र्ािीय तहको सहभानगताको ढाँचा समेतको सहलगािी सम्बन्त्िी कायथववनि-२०७७ 
न्स्वकृनतको लानग िेपाल सरकार, मन्न्त्रपररषदमा प्रस्ताव पेि गररएको। 

 अ.व. २०७६/७७ मा प्राकृनतक स्रोतको पररचालिबाट सिंकनलत रोयल्टीको यर्ार्थ वववरण पयथटि 
ववभाग, राविय निकुन्त्ज तर्ा वन्त्यजन्त्त ुसिंरक्षण ववभाग, ववद्यतु ववकास ववभाग, िािी तर्ा भगूभथ ववभाग 

र वि तर्ा भ-ूसिंरक्षण ववभागबाट प्राप्त गरर िेपाल सरकार, प्रदेि तर्ा स्र्ािीय तहबीच रोयल्टीको 
वहस्सा र रकम यवकि गररएको ।  

 

9.8 ववत्तीय क्षरे तर्ा सावथजनिक सिंस्र्ाि व्यवस्र्ापि : 
 अर्थ मन्त्रालय अन्त्तगथतका कमथचारी सिंचयकोष, निक्षेप तर्ा कजाथ सरुक्षण कोष, िागररक लगािी 

कोष, नितोपर ववनिमय बजार नलनमटेड (NEPSE), राविय ववमा सिंस्र्ािका प्रमिु कायथकारी  
अनिकृतसिंग कायथ सम्पादि सम्झौता गररएको । 

 सावथजनिक सिंस्र्ािको स्वानमत्वमा रहेको न्स्र्र सम्पन्त्तको वववरण माग गरी पराचार गररएको । 

 िेपाल रेल्वे कम्पिीमा चावहिे दक्ष ववदेिी २६ जिा जििन्क्तको पाररश्रनमक र ररक्त २२६ पदमा 
करारमा कमथचारी नलि तयार पाररएको प्रस्ताववत कायथववनि, २०७७ मा सिंिोिि सवहत सहमनत 
प्रदाि गररएको । 

 सावथजनिक सिंस्र्ािको अिगुमि सम्वन्त्िी फाराम स्वीकृत गररएको ।  

 ववनभन्न सावथजनिक सिंस्र्ािको िाममा िेपाल सरकारबाट भएको िेयर/ऋण लगािीमा महालेिा 
नियन्त्रक कायाथलय र सम्बन्न्त्ित सिंस्र्ािबाट पेि हिु आएको वववरणमा िेयर/ऋण रकम फरक 
परेकोले फरक रकम नमलाि गिे सम्बन्त्िमा स्पि प्रमाण सवहतको प्रनतविया म.ले.नि.का.मा पठाइ 
अनभलेि अद्यावनिक गरी सोको जािकारी गराउि ुहिु भिी सम्बन्न्त्ित सिंस्र्ािहरुलाई पराचार 
गररएको । 

 नबरगञ्ज न्चिी कारिािाका कमथचारीको अवकाि दावयत्व फरफारक गिे ववषयमा सम्मानित सवोच्च 
अदालतको नमनत 2064/01/12 को फैसला बमोन्जम प्रविया टुङ्गग्याउि उक्त कारिािाको 
वहसाव/सम्पनत फर्छ्यौटको न्जम्मेवारी सम्बन्त्िमा श्री कोष तर्ा लेिा नियन्त्रक कायाथलय पसाथलाई 
पराचार गररएको । 
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 यवुा तर्ा सािा व्यवसायी स्वरोजगार कोषको लानग बालवुाटार, काठमाडौंन्स्र्त वीरगञ्ज न्चिी 
कारिािाको भवि उपलब्ि गराइद्रदि लेन्ि आएको ववषयमा िेपाल सरकार, मन्न्त्रपररषदबाट जारी 
भएको र्र/जग्गा व्यवस्र्ापि सम्बन्त्िी मापदण्ड, २०७४ बमोन्जम उक्त भवि उपलब्ि गराउिे 
सम्बन्त्िी कारबाहीका लानग कोष तर्ा लेिा नियन्त्रक कायाथलय, ववरगञ्ज, पसाथलाई पराचार  
गररएको । 

 ववनभन्न सावथजनिक सिंस्र्ा, बोडथ, सनमनत वा प्रानिकरणका कायथकारी अनिकृतसँग भएको कायथसम्पादि 
सम्झौताको मूल्यािंकि वववरण उपलब्ि गराउिका लानग कृवष तर्ा पिपुन्त्छी ववकास मन्त्रालय 
समेत ववनभन्न ११ वटा मन्त्रालयलाई पराचार गररएको । 

 निजीकृत सिंस्र्ािसँग भएको सम्झौता कायाथन्त्वयिको न्स्र्नत सम्बन्त्िमा अध्ययिका लानग अन्त्तराथविय 
आनर्थक सहायता समन्त्वय महािािा माफथ त अगानड बढाइएको । 

 महालेिा परीक्षकको सन्त्ताउन्नौं वावषथक प्रनतवेदि, २०७७ मा  उन्ल्लन्ित यस महािािासँग 
सम्बन्न्त्ित बेरुजकुा सम्बन्त्िमा प्रनतविया पठाइएको । 

 सामान्जक सरुक्षा कायथिम अन्त्तगथत अवकाि कोष सञ्चालि गिे उदे्दश्यले स्र्ावपत कमथचारी सञ्चय 
कोष, िागररक लगािी कोष र सामान्जक सरुक्षा कोषको स्रोत व्यवस्र्ापि, लगािी क्षेर पवहचाि 
तर्ा यी निकायका कायथलाई पररपूरकको रुपमा ववकास गिथको लानग अन्त्तराविय अभ्यासको समेत 
अध्ययि गरी प्रनतवेदि पेि गिथ सन्चव (राजस्व) श्री रामिरण पडुासैिीको अध्यक्षतामा सनमनत 
गठि भई कायथ प्रारम्भ भएको । 

 सहसन्चव श्री पाराश्वर ढुङ्गािा (काििु तर्ा फैसला कायाथन्त्वयि महािािा) को सिंयोजकत्वमा 
योगदािमा आिाररत निवनृ्त्तभरणको मौजदुा व्यवस्र्ामा िसमेवटएका राि सेवकहरुलाई यसको 
दायरामा ल्याउि अवकाि कोष सञ्चालि सम्बन्त्िी मौजदुा काििुमा सिंिोिि गिथ कािूि सिंिोिि 
मस्यौदा सनमनत गठि गररएको ।  

 सम्बत ्२०७६ साल श्रावण १ गते पनछ नियकु्त कमथचारीहरुको निवनृ्त्तभरण तर्ा उपदािलाई 
योगदािमा आिाररत बिाउि सिंगद्रठत सिंस्र्ाको कमथचारी ववनियमावलीमा सिंर्ीय काििु बमोन्जम 
सिंिोिि व्यवस्र्ा गिथ तर्ा अको व्यवस्र्ा िभएसम्मको लानग अवकाि कोष सम्झौता गरी कमथचारी 
सञ्चय कोषबाट सञ्चालि गिे व्यवस्र्ा नमलाउि पररपर गररएको । 

 िेपाल सरकार र एन्ियाली ववकास ववकास बैंक बीच भएको सम्झौता बमोन्जम सािा वकसाि 
ववकास लर्वुवत्त ववत्तीय सिंस्र्ा माफथ त ्सञ्चानलत "ग्रानमण उद्यम लगािी पररयोजिा कायथिमको 
Project Administration Manual मा भएको व्यवस्र्ा बमोन्जम सन्चव (राजस्व) श्री रामिरण 
पडुासैिीज्यूको सिंयोजकत्वमा Project Steering Committee गठि गररएको । 

 िेपाल पिुबीमा कम्पिी नलनमटेडको सञ्चालक सनमनत सदस्यमा िेपाल सरकार (माििीय मन्त्रीस्तर), 
नमनत २०७७/०५/०३ को निणथयािसुार श्री रमेि लम्साल (तारकेश्वर िगरपानलका वडा ििं. ५) 
लाई मिोियि गररएको । 

 बीमा सनमनतबाट प्राप्त कोरोिा बीमा मापदण्ड, २०७७ मा सहमनत प्रदाि गररएको । 

 पिुबीमा िीनत स्वीकृनतका लानग मन्न्त्रपररषदमा पठाइएको । 
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 राविय बीमा सिंस्र्ािबाट प्राप्त बीमा अनभकताथ तानलम कायथववनि, २०७७ मा सहमनत प्रदाि गररएको  

 राविय वान्णज्य बैंक नलनमटेडको सञ्चालक सनमनत सदस्यमा िेपाल सरकार (माििीय मन्त्रीस्तर), 
नमनत २०७७/०५/०५ को निणथयािसुार प्रा.डा. उपेन्त्ि कुमार कोइराला (नबराटिगर-४, मोरङ्ग) 
लाई मिोियि गररएको । 

 कमथचारी सञ्चय कोष (आनर्थक प्रिासि) नियमावली -२०६८ मा सिंिोिि स्वीकृनत प्रदाि     
गररएको । 

 िेपाल सरकार, मन्न्त्रपररषद्को नमनत २०७७/०६/२२ को निणथयािसुार निक्षपे तर्ा कजाथ सरुक्षण 
कोषको सञ्चालक सनमनतको अध्यक्षमा सन्चव (राजस्व) श्री रामिरण पडुासैिीलाई तोवकएको । 

 िेपाल सरकार मन्न्त्रपररषद्को नमनत २०७७/06/08 को निणथयािसुार स्वीकृत भएको कजाथ 
सरुक्षण (दोस्रो सिंिोिि) नियमावली, २०७७ कायाथन्त्वयिका लानग सम्बन्न्त्ित कोषमा       
पठाइएको ।  

 सम्माििीय प्रिािमन्त्री तर्ा अर्थमन्त्रीस्तर, नमनत २०७७/06/11 को निणथयािसुार सह-महालेिा 
नियन्त्रक श्री बिीराज अयाथललाई िपेाल चाटथडथ एकाउण्टेण््स ऐि, २०५३ को दफा ७ को 
उपदफा (३) को िण्ड (ग) बमोन्जम आठौं पररषद्का लानग पाषथद् मिोियि गररएको । 

 हेन्जङ्ग सम्बन्त्िी (दोस्रो सिंिोिि) नियमावली, २०७७, व्यवसावयक निरन्त्तरता कजाथ प्रवाह कायथववनि, 
२०७७  र िवप्रवतथि सरुुवाती पूजँी कजाथ प्रवाह कायथववनि, २०७७  स्वीकृनतका लानग िेपाल 
सरकार, मन्न्त्रपररषदमा पठाइएको । 

 िेपाल सरकार मन्न्त्रपररषद्को नमनत २०७७/06/08 को निणथयािसुार स्वीकृत भएको 
सहनुलयतपूणथ कजाथका लानग व्याज अिदुाि सम्बन्त्िी एकीकृत कायथववनि (तेस्रो सिंिोिि), २०७७ 
कायाथन्त्वयिका लानग िेपाल राि बैंकमा पठाइएको ।  

 िेपार सरकार, मन्न्त्रपररषद्को नमनत २०७७/05/२९ निणथयािसुार िेपाल राि बैंकलाई रु.1 र 
रु.२ दरका नसक्का टकमरी गरी चलि चल्तीमा ल्याउि स्वीकृनत प्राप्त भएको । 

 िेपाल नितोपर बोडथबाट प्राप्त सामूवहक लगािी कोष (चौर्ो सिंिोिि) नियमावली, २०७७ मा 
स्वीकृनत प्रदाि गररएको । 

 िेपाल नितोपर बोडथ र िेपाल पिुबीमा कम्पिी नलनमटेडको स्र्नगत पदपूनतथ प्रविया सरुु गिे 
सम्बन्त्िमा श्री लोक सेवा आयोग, अिामिगर, काठमाडौंलाई पराचार गररएको । 

 िेपाल नितोपर बोडथबाट ववद्यतुीय ग्राहक पवहचाि वववरण (केवाइसी) सेवा सम्बन्त्िी कायथ सिंचालि 
निदेन्िका, २०७७ को मस्यौदा उपर राय/सझुाव माग भइ आएकोमा उक्त मस्यौदा उपर 
राय/सझुाव उपलब्ि गराइएको । 

 िेपाल चाटथडथ एकाउण्टेण््स सिंस्र्ाबाट परीक्षा सञ्चालि अिमुनत सम्बन्त्िमा अिमुनत माग भइ 
आएकोमा हाल ववश्वव्यापी रुपमा फैनलएको कोनभड-१९ महामारीको अवस्र्ामा परीक्षा सञ्चालि 
गिे अिमुनत सम्बन्त्िमा स्र्ािीय प्रिासिसँग समन्त्वय गरेर कारबाही अगानड बढाउिे भनि लेन्ि 
पठाइएको।  
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 कमथचारी सिंचयकोष, निक्षपे तर्ा कजाथ सरुक्षण कोष, िागररक लगािी कोष, नितोपर ववनिमय 
बजार नलनमटेड (NEPSE), राविय ववमा सिंस्र्ािका  कायथकारी अनिकृतहरुको आनर्थक वषथ 2076/77 
को कायथसम्पादि मूल्यािंकि गररएको । 

      

9.9 कािूि तर्ा कायथववनि  
 आनर्क कायथववनि तर्ा ववत्तीय उत्तरदावयत्व नियमावली, 2077 स्वीकृनतको लानग मन्न्त्रपररषदमा 

पेि गररएको । 

 िेपाल लेिापरीक्षण सेवा (गठि, शे्रणी ववभाजि र नियनु्क्त) नियमहरु, 2077, हेन्जङ्ग सम्बन्त्िी 
(दोस्रो सिंिोिि) नियमावली, 2077, कजाथ सरुक्षण (दोश्रो सिंिोिि) नियमावली, 2077, 
सहनुलयतपूणथ कजाथका लानग व्याज अिदुाि सम्बन्त्िी एकीकृत (तेस्रो सिंिोिि) कायथववनि, 2077 
र िवप्रवतथि सरुुवाती पूजँी कजाथ प्रवाह कायथववनि, 2077 नियम, नियमावली, कायथववनिहरुको 
तजुथमा सहमनतको लानग कािूि, न्त्याय तर्ा सिंसदीय मानमला मन्त्रालय पठाइएको । 

 िवप्रवतथि िरुुवाती पूजँी कजाथ प्रवाह कायथववनि, २०७७ को मस्यौदा स्वीकृनतका लानग 
मन्न्त्रपररषदमा पेि गररएको । 

 राजस्व व्यवस्र्ापि सूचिा प्रणालीमा ववद्यतुीय भकु्तािी सम्बन्त्िी सेवाप्रदायक सिंस्र्ालाई आबि गिे 
निदेन्िका, २०७७ मन्न्त्रपररषदबाट स्वीकृत भएको । 

 िेपाल सरकारले िेपाल राजस्व परामिथ ववकास सनमनत (गठि) आदेि, २०७६ को दफा ३ को 
उपदफा (३) बमोन्जम िेपाल राजस्व परामिथ ववकास सनमनतको अध्यक्ष तर्ा सदस्य नियनु्क्त र 
सोही आदेिको दफा १२ बमोन्जम सो सनमनतको अध्यक्ष तर्ा सदस्यको पाररश्रनमक तर्ा सवुविा 
तोक्िे सम्बन्त्िी सूचिा िेपाल राजपरमा प्रकािि भएको ।  

 अन्त्तःिलु्क इजाजतपर िवीकरण गिे कायथलाई सहज बिाउिे उदे्दश्यले अन्त्तःिलु्क ऐि, २०५८ 
को दफा ९ को उपदफा (५) बमोन्जमको अन्त्तःिलु्क इजाजतपर िवीकरण गिे अवनि सिंवत ्
२०७७ साल असोज मसान्त्तसम्म र्प गरेको सूचिा िेपाल राजपरमा प्रकािि भएको ।  

 ववनभन्न राजस्व छुटका 40 वटा सूचिाहरु सम्पादिको लानग कािूि, न्त्याय तर्ा सिंसदीय मानमला 
मन्त्रालय पठाइएको र उक्त मन्त्रालयबाट सम्पादि भई आएका 46 वटा सूचिाहरु िेपाल 
राजपरमा प्रकािि भएको । 

 ववभागीय कारवाही र अध्ययि ववदा सम्बन्त्िमा, ववश्व सम्बन्त्ि पररषदले भोगानिकार नलएको जग्गा 
सम्बन्त्िमा, भकुृटी कागज कारिािा निजीकरण गदाथको ववषयमा सूचिा माग भएको सम्बन्त्िमा, 
रकमान्त्तर तर्ा LMBIS सिंिोिि सम्बन्त्िमा, िागररक लगािी कोषको बोिस ववतरण सम्बन्त्िमा, 
क्षनतपूनतथ निकासा सम्बन्त्िमा, मूल्य अनभववृिकर नियमावली, 2053 अिसूुची - 10 को ववषयसिंख्या 
- 9 मा सिंिोिि गिे सम्बन्त्िमा, भन्त्सार अनिकृत निरञ्जिबाब ुशे्रष्ठको सञ्चयकोष लगायतका सवुविा 
सम्बन्त्िमा, भन्त्सार नियमावली, 2064 को अिसूुची - 5 र 6 सिंिोिि तर्ा अिसुचुी - 5ङ र्प 
गिे सम्बन्त्िमा, स्वास्थ्य तर्ा जिसिंख्या मन्त्रालयको राविय आववश्कार केन्त्िले निःिलु्क प्राप्त गिे 
सामग्रीहरुमा करछुट सम्बन्त्िमा, कजाथ सरुक्षण (दोस्रो सिंिोिि) नियमावली, 2077 सम्बन्त्िमा र 
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आनर्थक ऐि, 2077 को दफा 18(1) बमोन्जम महसलु छुट द्रदिे समेत गरी जम्मा 38 वटा 
ववषयमा राय प्रदाि गररएको ।  

 

9.10 योजिा, अिगुमि तर्ा मूल्याङ्कि  
 

 आनर्थक वषथ 2076/77 को वावषथक प्रगनत प्रनतवेदि तर्ा चाल ुआनर्थक वषथ 2077/78 को 
िीनत तर्ा कायथिम र बजेट कायाथन्त्वयि कायथयोजिा तयार गरी सावथजनिक गररएको। 

 िेपालको सिंवविािको िारा 53 एवम ्सिुासि(व्यवस्र्ापि तर्ा सिंचालि) ऐि,2064 को दफा 
41 बमोन्जमको वावषथक प्रनतवेदि तयार गरर प्रिािमन्त्री तर्ा मन्न्त्रपररषदको कायाथलयमा 
पठाईएको। 

 सूचिाको हक सम्वन्त्िी ऐि,2064 को दफा 5(3) प्रयोजिका लानग आनर्थक वषथ 207६/7७ 
को वैिाि,जेष्ठ र असार मवहिामा सम्पादि गररएका कायथहरुको वववरण श्रावण मवहिामा वेव 
साइटमा सावथजनिक गररएको। 

 आनर्थक वषथ 2077/78 को िीनत तर्ा कायथिम र बजेट कायाथन्त्वयि कायथयोजिा बमोन्जमको 
प्रगनत प्रत्येक मवहिा प्रिािमन्त्री तर्ा मन्न्त्रपररषदको कायाथलयमा प्रनतवेदि गिे गररएको । 

 ववगलु तर्ा हेलो सरकार माफथ त प्राप्त गिुासोहरुको सम्वोिि ित प्रनतित फछथयौट गररएको।  
 सूचिा मागकताथलाइ सूचिाको हक सम्वन्त्िी  ऐि 2064, को दफा 7(१) बमोन्जम नियनमत 

रुपमा सूचिा प्रदाि गररएको । 
 

9.11 प्रिासनिक तर्ा सािंगठनिक सिुार 

 यस मन्त्रालय र अन्त्तगथतका सबै कमथचारीहरूको आनर्थक वषथ 2076/77 को कायथ सम्पादि 
मूल्याङ्कि सम्पन्न गररएको।  

 आ. ब. 2076/77 को सम्पन्त्त वववरण सिंकलि गरी सम्बन्न्त्ित निकायमा पठाइएको। 

 न्जन्त्सी सामािको निरीक्षण गरी वववरणसवहतको प्रनतवेदि तयार गरी सम्बन्न्त्ित निकायमा 
पठाइएको।  

 िेपाल प्रिासनिक प्रन्िक्षण प्रनतष्ठािबाट  रा.प.द्रितीय शे्रणी वा सो सरहका अनिकृतहरूको क्षमता 
ववकासका लानग सिंचालि हिुे Advanced Course on Management and Development (ACMD) 
ववषयक सेवाकालीि प्रन्िक्षण कायथिममा 2 जिा कमथचारीहरूलाई उक्त तानलममा सहभागी हिु 
मिोियि गररएको। 

 िेपाल प्रिासनिक प्रन्िक्षण प्रनतष्ठािबाट  रा.प. ततृीय शे्रणी वा सो सरहका अनिकृतहरूको क्षमता 
ववकासका लानग सिंचालि हिुे Professional Course on Management and Development (PCMD) 

ववषयक सेवाकालीि प्रन्िक्षण कायथिममा 3 जिा कमथचारीहरूलाई उक्त तानलममा सहभागी हिु 
मिोियि गररएको। 

 परुािा कागजहरू िलु्याउिे तर्ा परुािा न्जन्त्सी सामािहरूको नललाम कायथ सम्पन्न भएको।  
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 यस मन्त्रालयको लानग आ.व.2077/078 मा आवश्यक पिे मसलन्त्द/स्टेििरी, लगायतको 
सेवा तर्ा वस्त ुिररद सम्बन्त्िी बोलपर मूल्यािंकिको िममा रहेको  । 

 यस मन्त्रालय र अन्त्तगथत ववभागहरूको ररक्त सह सन्चव र उप सन्चव पदहरूको पूनतथ गिथका लानग 
माग आकृनत फाराम भरी सिंर्ीय मानमला तर्ा सामान्त्य प्रिासि मन्त्रालयमा पठाइएको। 

 िोभल कोरोिा भाइरस (COVID-19) को सिंिमणबाट बच्ि अपिाउि ु पिे पूवथ साविानि सवहत 
कायाथलय सञ्चालिको व्यवस्र्ा नमलाइएको। 

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

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

 चालू आनर्थक वषथको प्रारम्भमा यस मन्त्रालयको बेरुजू रकम रू.56 अबथ 33 करोड 12 लाि 
88 हजार  रहेको र उक्त बेरुजू रकममध्ये 2077 असोज मसान्त्तसम्म रू.52 करोड 10 लाि 
86 हजार फर्छ्यौट भई 0.93 प्रनतित प्रगनत हानसल भएको।  

 

 

9.12 आनर्थक िीनत ववश्लषेण 

 आनर्थक सवेक्षण २०७६/७७ को अिंग्रजेी सिंस्करण प्रकािि गररएको। 
 िेपाल सरकारले सावथजनिक सिंस्र्ािहरूमा गरेको ऋण तर्ा िेयर लगािी सम्वन्त्िी फाइलहरू 

सावथजनिक ऋण व्यवस्र्ापि कायाथलयलाई हस्तान्त्तरण गररएको 
 िेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र िेपाल राि बैंकबीच राि ऋण एविं अनिववकषथ व्यवस्र्ापि सम्वन्त्िी 

सम्झौता भएको। 
 बे्रटि उड्स सम्झौता ऐि (सिं.स.) २०१८ को दफा ६ अन्त्तगथत िेपाल राि बैंकको िाममा 

Valuation Adjustment वापत िेपाल सरकारको तफथ बाट ऋणपर जारी गररएको । 
 िेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड, २०७७ (यरुो-४ समािस्तर) प्रस्ताववत मापदण्डले ववदेिी ववनिमय, 

मिुास्फीनत लगायतका क्षरेमा पािे असरको बारेमा वि तर्ा वातावरण मन्त्रालयलाई राय/सझुाव 
लेिी पठाइएको। 

 मािव अनिकारसम्वन्त्िी ववश्वव्यापी आवनिक पिुरावलोकिको Country Report मा राय/ प्रनतविया 
उपलब्ि गराइएको। 

 सम्पन्त्त ििुीकरण तर्ा आतिंकवादी वियाकलापमा ववत्तीय लगािी निवारण सम्वन्त्िी राविय रणिीनत 
तर्ा कायथयोजिाको यस मन्त्रालय र अन्त्तगथत नियमिकारी र अिसुन्त्िािकारी निकायहरूबाट 
2076/77 बावषथक प्रनतवेदि र आ.व.2077/78 को वावषथक कायथयोजिा पठाइएको। 

 कोनभड-19 को महामारीबाट मलुकुको आनर्थक सामान्जक क्षेरमा परेको प्रभाव अध्ययि प्रनतवेदि 
मानर् राविय योजिा आयोगमा पषृ्ठपोषण पठाइएको। 
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 एन्ियाली ववकास बैंकबाट NPR Linked Offshore Bond निष्कािि गिे ववषयमा पराचार गररएको। 
 आनर्थक वषथ २०७६/77 को वावषथक अर्थ वलेुवटि प्रकािि गररएको। 
 २०७७ श्रावण र भाि मवहिाको अर्थ बलेुवटि प्रकािि गररएको। 
 आनर्थक वषथ 2077/78 को आन्त्तररक ऋण निष्कासि र बोलकबोल तानलका स्वीकृत गरी 

िेपाल राि बैंक पठाइएको।  
 सािा वकसाि ववकास लर्वुवत्त ववत्तीय सिंस्र्ा नलनमटेडलाई रू.७० करोड ऋण लगािी गिथ स्वीकृत 

गररएको। 
 ववतरण प्रणाली स्तरोन्ननत तर्ा ववस्तार आयोजिा कायाथन्त्वयि गिथ सहायक ऋण लगािी सम्झौता 

स्वीकृत गरी कायाथन्त्वयि गिथ सावथजनिक ऋण व्यवस्र्ापि कायाथलय पठाइएको। 
 िेपाल ववद्यतु प्रानिकरणलाई रू.११ करोड १ लाि ऋण लगािी गिे निणथय गररएको। 
 सामान्जक सरुक्षा कोषको कायथ सिंचालिको लानग िेपाल सरकारले रू.10 करोड ऋण लगािी गिे 

निणथय गररएको। 
 आनर्थक वषथ २०७७/७८ को यस महािािाको कायथयोजिा स्वीकृत गररएको। 
 Macro-Economic Dashboard नियनमतरूपमा अद्यवानिक गररएको। 

 

१०. गिुासो व्यवस्र्ापि 

 

अर्थ मन्त्रालय र यस मन्त्रालयको मातहतका निकायहरुका सम्वन्त्िमा सरोकारवालाहरुका गिुासो 
ब्यवस्र्ापि, अिगुमि तर्ा मूल्यािंकि महािािाले गदै आएको छ। यस अवनिमा यस मन्त्रालयमा 
प्राप्त गिुासोहरुलाई गिुासोसिंग सम्वन्न्त्ित महािािा तर्ा ववभागहरुमा फछथयौटका लानग पठाईएको र 
सो सम्वन्त्िमा गररएको कारवाहीको जािकारी यस मन्त्रालयमा उपलब्ि गराउिे सिंयन्त्रको ववकास 
गररएको छ। यस अवनिमा अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको कायथसिंग सम्वन्न्त्ित गिुासोहरुको 
सिुवुाईको अवस्र्ा यसप्रकार रहेको छः  

 

गिुासोको माध्यम प्राप्त सिंख्या फछथयौट सिंख्या फछथयौट  
हेलो सरकारबाट प्राप्त गिुासो 30 30 100% 

अर्थ मन्त्रालय (नबगलु) मा प्राप्त गिुासो  - - - 
 

११. सूचिा अनिकारी र प्रमिुको िाम तर्ा सम्पकथ  टेनलफोि िम्वर  
 

प्रमिु सन्चव  4211161 

प्रवक्ता तर्ा सूचिा अनिकारी सहसन्चव रामेश्वर दिंगाल 4211867 
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१२. सूचिाको हक सम्वन्न्त्ि ऐि, २०६४ को दफा ३ र ७ (१) बमोन्जम माग गरेको सूचिा र उपलव्ि 
गराइएको सूचिा सिंख्या : 

 

 माग गररएको सूचिा सिंख्या   : 4 

 उपलव्ि गराइएको सूचिा सिंख्या  : 4 

 
१3. अन्त्य वववरणः 
(क) मन्त्रालय र अन्त्तगथत ववभागहरुको वेभसाइटः 

िा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 राजस्व ववभागका प्रकािि तर्ा अन्त्य सूचिामूलक जािकारी 
www.customs.gov.np भन्त्सार ववभागका प्रकािि तर्ा अन्त्य सूचिामलुक जािकारी  
www.pfmtc.gov.np सावथजनिक ववत्त व्यवस्र्ापि तालीम केन्त्िका प्रकािि तर्ा अन्त्य सूचिामलुक 

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

 

(ि) अर्थ मन्त्रालयका प्रकाििहरु:- 
अर्थ मन्त्रालयले आफुसिंग सम्बन्न्त्ित कामहरूको प्रगनत वववरण तर्ा प्रनतवेदिहरू, बजेट सम्वन्त्िी 
दस्तावेजहरु मन्त्रालयको वेभसाइटमा राख्नकुा सारै् छपाई गरेर प्रकािि गरी सवथसािारणको सहज 
पहुँच स्र्ावपत गररएको छ। मन्त्रालयका तफथ वाट 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. 2076/77 को व्यय अिमुािको वववरण, 
  आनर्थक ऐि र राजस्वको िीनत तर्ा कायथिम, 
  राि ऋण उठाउिे ऐि,  
  ऋण तर्ा जमाित ऐि, 
  आनर्थक सवेक्षण, 
  वजेट 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 
  सावथजनिक िचथमा नमतव्यवयता र प्रभावकाररता कायम गिे सम्बन्त्िी िीनतगत 
मागथदिथि,२०७५ 

  अन्त्तरराविय ववकास साहयता पररचालि िीनत, २०७६ 
  आनर्थक वषथ २०७६/७७ की िीनत तर्ा कायथिम र बजेट कायाथन्त्वयि कायथयोजिा, २०७६ 
  सम्माििीय प्रिािमन्त्री के.पी. िमाथ ओली ितेतृ्वको सरकारका दईु बषथको अवनिमा अर्थ 
मन्त्रालयवाट सम्पादि भएका प्रमिु कायथ तर्ा उपलन्व्िहरु, २०७६ 

(ग) मन्त्रालय अन्त्तगथतका ववभागीय प्रमिुहरु: 
 

पद िाम, र्र कायाथलय फ्याक्स ििं. 
टेनलफोि 
ििं.= 

महालेिा नियन्त्रक श्री मिकुुमार मरानसिी महालेिा नियन्त्रक कायाथलय    4771290 4771290 

महानिदेिक श्री वविोद बहादरु कँुवर आन्त्तररक राजस्व ववभाग     4411778 4410340 

महानिदेिक श्री समुि दाहाल भन्त्सार ववभाग              4117218 4117223 
तानलम प्रमिु श्री झलकराम अनिकारी सावथजनिक ववत्त व्य. तानलम केन्त्ि  5524989 5523171 
नि.कायाथलय प्रमिु श्री बाबरुाम सवेुदी सावथजनिक ऋण व्य. कायाथलय 4239303 4239273 

 

 

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

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

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, jj/dxn 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 

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

21 cfGtl/s /fh:j sfof{no, g]kfnu+h 081 520026 526209 
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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 s/bftf ;]jf sf, lj/f6rf]s, df]/Ë 021 545959 522717 
43 s/bftf ;]jf sfof{no, dnËjf, ;nf{xL 046 520453  

44 s/bftf ;]jf sf, /fhlj/fh, ;Kt/L 031 520267  

45 

s/bftf ;]jf sfof{no, n'Snf, 

;f]n'v'Dj'  9852850142  

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

47 s/bftf ;]jf sfof{no, vf]6fË  9852852065  

48 s/bftf ;]jf sfof{no, 88]Nw'/f 096 410305 410309 

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

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

52 s/bftf ;]jf sfof{no, O6x/L 025 521655 581655 

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

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

55 s/bftf ;]jf sfof{no, h'Dnf 087 520552 520552 

56 s.;].sf., sfjf;f]tL, gjnk/f;L k"j{ 078 540501  

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

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

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

60 s/bftf ;]jf sfof{no , vfFbjf/L, ;++v'jf;ef 029 560817  

61 cfGtl/s /fh:j sfof{no, hf]/kf6L  4914190 

 
 

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

 

 

63 s/bftf ;]jf sfof{no,  cf]vn9uf 037 520729  

64 s/bftf ;]jf sfof{no, hn]Zj/  9841454622  

65 s/bftf ;]jf sfof{no,  nfnaGbL  9841270759  

66 s/bftf ;]jf sfof{no,  sn}of  9851130488  
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(ङ) भन्त्सार ववभाग र अन्त्तगथतका कायाथलयहरुको टेनलफोि र फ्याक्स िम्बरहरु: 

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

1 eG;f/ ljefu 01 4259793 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 

14 uf}/ eG;f/ 055 520110 520220 

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

16 ;'Vvf 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  

67 s/bftf ;]jf sfof{no,  rGb|k'/  9855070912  

68 s/bftf ;]jf sfof{no, l;Gw'nL  9841354839  

69 s/bftf ;]jf sfof{no,  dGynL  9841649934  

70 s/bftf ;]jf sfof{no,  rl/sf]6  9849993006  

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

72 s/bftf ;]jf sfof{no,  uf]/vf  9843093789  

73 s/bftf ;]jf sfof{no,  a];Lzx/  9851231331  

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

75 s/bftf ;]jf sfof{no,  k'tnLjhf/  9867463575  

76 s/bftf ;]jf sfof{no, s':df   9857622230  

77 s/bftf ;]jf sfof{no,  tD3f;  9860461375  

78 s/bftf ;]jf sfof{no,  tf}lnxjf  9851205570  

79 s/bftf ;]jf sfof{no ,  rsrs] Ko'7fg  9845360493  

80 s/bftf ;]jf sfof{no,  ;lGwvs{  9849484668  

81 s/bftf ;]jf sfof{no, u'n/Lof  9849027986  

82 s/bftf ;]jf sfof{no , >Lgu/ ;Nofg  9841949112  

83 s/bftf ;]jf sfof{no , ;fkm]ju/ c5fd  9848123565  

84 s/bftf ;]jf sfof{no,  lbkfon  9849053165  

85 s/bftf ;]jf sfof{no,  ky/L  9841246207  
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l;=g++= ljefu÷ sfof{nosf] gfd sf]8 g++ 6]lnkmf]g g+= k\mofS; g+= 

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]kfnuGh 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/ 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 eG;f/ hfFrkf; k/LIf0f 01 4462381 4462385 

36 /;'jf eG;f/ 010 670182  

 

 

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

 

नस.ििं. नबभाग/कायाथलयको िाम टेनलफोि ििं. फ्याक्स ििं. 
1 g]kfn राि a}+s -s]lGb|o sfof{no_  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 वीमा 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 निगम 4421241 4410127 

12 नितोपर बोडथ 5541057 5541058 

13 िेपाल स्टक एक्सचेन्त्ज 4250735 4262538 

14 राविय वीमा कम्पिी नलनमटेड 4258866 4258721 

15 िेपाल पिुववथमा कम्पिी नलनमटेड 4218458 4101593 
16 नसनडएस एण्ड न्क्लयररङ्ग नलनमटेड 4238008 4240357 



26 

 

 

िपेाल सरकार 

अर्थ मन्त्रालय 

                                      आ.व. २०७७/७८ असोज ३० गते सम्मको राजस्व सिंकलिको वववरण ।                             

(रकम रु. लािमा) 

नस. 
ििं. 

कर िीषथक 
आ.व.2077/78 

वावषथक लक्ष्य  

आ.ब. २०७७/७८  को 
असलुी 

आ.व. २०७७/७८  को लक्ष्य र असूली 
चाल ु

आ.व.को 
बावषथक 
लक्ष्यको 
तलुिामा 
असूली % 

चाल ुआ.ब.को 
असोज मवहिाको 

लक्ष्यको 
तलुिामा असूली   

% 

चाल ु
आ.व.को 
असोज 

मवहिासम्मको 
लक्ष्यको 
तलुिामा 
असूली % 

 ववृि दर %  

असोज 
मवहिाको 
मार   

असोज 
सम्मको 

असोज 

मवहिाको 
लक्ष्य 

असोज 

मवहिाको 
मार 

सिंकलि  

असोज 

मवहिाको 
सम्मको 
लक्ष्य 

असोज 

सम्मको 
सिंकलि 

 असोज 
मवहिाको 
मार  

असोज 
सम्म 

  1  भिंसार महिलु     1,935,547    390,879    390,879  189,484    375,792     412,862    375,792  19.42    198.32     91.02    (3.86) (3.86) 

  पैठारी       1,704,314    351,738    351,738   70,431    318,828      360,992    318,828   18.71       187.07      88.32     (9.36)  (9.36) 

  निकासी            2,956        687        687       296      1,475           680       1,475   49.90       498.96     216.94   114.72  114.72  

  पूवाथिार कर         152,735     24,703     24,703     1,287     30,362        32,136     30,362   19.88       269.01     94.48     22.91   22.91  

  भन्त्सारको अन्त्य आय            5,899  2,744    2,744       531    1,423      1,180      1,423     3.00     268.08     120.63  (48.12) (48.12) 

  कृवष सिुार िलु्क           69,643     11,007     11,007     6,939     23,703        17,875     23,703   34.04       341.57     132.61   115.34  115.34  

  2  मूल्य अनभबवृि कर     3,021,687    643,907    643,907  260,376    580,634    673,313    580,634  19.22   223.00     86.24    (9.83)  (9.83) 

  उत्पादि, वविी, सेवा       1,120,362    331,874    331,874   70,243    273,642      273,009    273,642   24.42       389.56     100.23   (17.55) (17.55) 

  पैठारी       1,901,325    312,033    312,033  
  
190,133  

  306,992      400,305    306,992   16.15       161.46     76.69     (1.62)  (1.62) 

  3  अन्त्तःिलु्क     1,555,041    329,010    329,010   47,910    289,758     358,018    289,758  18.63    195.90     80.93   (11.93) (11.93) 

  आन्त्तररक उत्पादि         989,229    183,398    183,398   91,329    180,442      227,881    180,442   18.24       197.57      79.18     (1.61)  (1.61) 

  पैठारी         565,812    145,613    145,613   56,581    109,316     130,137    109,316   19.32       193.20      84.00   (24.93) (24.93) 

  4  न्िक्षा सेवा िलु्क        13,497      2,277      2,277       972        560        3,926         560    4.15       57.56     14.26   (75.42) (75.42) 

  5  आयकर     2,380,387    349,393    349,393   93,117    352,513     321,679    352,513  14.81    378.57    109.59     0.89     0.89  
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  आयकर       2,150,313    293,221    293,221  
    
84,407 

  288,122      263,727    288,122   13.40       341.35     109.25     (1.74)  (1.74) 

  ब्याज कर         230,062     56,173     56,173  
     
8,710  

   64,391        57,953  
    

64,391  
 27.99       739.24     111.11     14.63  

   
14.63  

  6  अन्त्य कर       223,343     58,634     58,634   17,867     35,024      44,669     35,024  15.68    196.02     78.41   (40.27) (40.27) 

  कर राजस्व जम्मा     9,129,490  1,774,101  1,774,101  709,727  1,634,280   1,814,468  1,634,280  17.90    230.27     90.07    (7.88)  (7.88) 

  7  गैर कर जम्मा       988,094    122,584    122,584  79,838     89,361     158,886     89,361    9.04     111.93     56.24   (27.10) (27.10) 

  कूल राजस्व जम्मा   10,117,584  
 
1,896,686  

 
1,896,686  

 
789,565  

 
1,723,640  

 1,973,353  
 

1,723,640  
17.04    218.30     87.35    (9.12) 

  
(9.12) 

  8  अन्त्य प्रानप्त             -      114,744    114,744         -      225,648           -      225,648      -            -           -         -         -    

  जम्मा राजस्व/प्रानप्त   10,117,584  2,011,430  2,011,430  789,565  1,949,288   1,973,353  1,949,288  19.27    246.88     98.78    (3.09)  (3.09) 
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                                                                                                                                                                                                     म.ले.प.फारम ििं: २१० 

िपेाल सरकार 
अर्थ मन्त्रालय 

      कायाथलय कोड  ििं.:305003501 

िचथको फाटँवारी 
2077 साल आन्श्वि मवहिा 

बजेट उप िीषथक ििं:                                         ३०५०००११३                                                            आनर्थक बषथ: 207७÷7८  

बजेट उप िीषथकको िाम:                                  अर्थ मन्त्रालय                         चाल ु

िचथ/ववत्तीय 
 सिंकेत ििं 

िचथ/ववत्तीय 
सिंकेतको िाम 

अन्न्त्तम बजेट 
गत मवहिा 
सम्मको िचथ 

यस मवहिाको िचथ 
यस मवहिा सम्मको 

िचथ 
पशे्की 

पशे्की बाहेक िचथ 
रकम 

बाकँी बजेट 

१ २ ३ ५ ६ ७=(५+६) ८ ९=(७-८) १०=(३-७) 
21111 पाररश्रनमक कमथचारी १२०,२००,०००.०० १८,२८२,७०१.६२ १७,५३९,३८३.६५ ३५,८२२,०८५.२७ ० ३५,८२२,०८५.२७ १२०,२००,०००.०० 

21112 पाररश्रनमक 
पदानिकारी 

३,४००,०००.०० २८३,९३८.३४ ० २८३,९३८.३४ ० २८३,९३८.३४ ३,४००,०००.०० 

21121 पोिाक २,०००,०००.०० ० ० ० ० ० २,०००,०००.०० 

21132 महिंगी भत्ता ४,७००,०००.०० ८३०,४४५.५६ ४२०,०००.०० १,२५०,४४५.५६ ० १,२५०,४४५.५६ ४,७००,०००.०० 

21134 कमथचारीको बैठक 
भत्ता 

१,०००,०००.०० ० ७६०,०००.०० ७६०,०००.०० ० ७६०,०००.०० १,०००,०००.०० 

21139 अन्त्य भत्ता १००,०००.०० ० ० ० ० ० १००,०००.०० 

21142 पदानिकारी अन्त्य 
सवुविा 

४००,०००.०० २९,८३८.७३ ० २९,८३८.७३ ० २९,८३८.७३ ४००,०००.०० 

21213 योगदािमा आिाररत 
बीमा कोष िचथ 

७००,०००.०० ० ० ० ० ० ७००,०००.०० 

22111 पािी तर्ा ववजलुी ९००,०००.०० १६७,६००.०० ८४,०००.०० २५१,६००.०० ० २५१,६००.०० ९००,०००.०० 
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22112 सिंचार महसूल ८,२००,०००.०० ८३५,५४३.१५ ३८२,४००.१५ १,२१७,९४३.३० ० १,२१७,९४३.३० ८,२००,०००.०० 

22212 इन्त्िि (कायाथलय 
प्रयोजि) 

३,१००,०००.०० ११,९७७.६० १०,७३४.६० २२,७१२.२० ० २२,७१२.२० ३,१००,०००.०० 

22213 सवारी सािि ममथत 
िचथ 

१२,१००,०००.०० ८३९,१३२.५७ १,१२५,५५१.४१ १,९६४,६८३.९८ ० १,९६४,६८३.९८ १२,१००,०००.०० 

22214 बीमा तर्ा िवीकरण 
िचथ 

११,५००,०००.०० ३४,७३०.०० ३,०५३,६२६.०० ३,०८८,३५६.०० ० ३,०८८,३५६.०० ११,५००,०००.०० 

22221 मेन्ििरी तर्ा औजार 
ममथत सिंभार तर्ा 
सञ्चालि िचथ 

३,०००,०००.०० ९५५,०००.०० ४३६,२८१.५० १,३९१,२८१.५० ९५५,०००.०० ४३६,२८१.५० ३,०००,०००.०० 

22231 निनमथत सावथजनिक 
सम्पन्त्तको ममथत 
सम्भार िचथ 

२,८००,०००.०० ० १,०२६,०१४.०० १,०२६,०१४.०० ० १,०२६,०१४.०० २,८००,०००.०० 

22291 अन्त्य सम्पन्त्तहरूको 
सञ्चालि तर्ा सम्भार 
िचथ 

१,८००,०००.०० ० १०६,६९३.०० १०६,६९३.०० ० १०६,६९३.०० १,८००,०००.०० 

22311 मसलन्त्द तर्ा 
कायाथलय सामाग्री 

२,६००,०००.०० ० २२६,५८०.०० २२६,५८०.०० ० २२६,५८०.०० २,६००,०००.०० 

22313 पसु्तक तर्ा सामाग्री 
िचथ 

१४,६००,०००.०० ० ३,६५३,८१२.२७ ३,६५३,८१२.२७ ० ३,६५३,८१२.२७ १४,६००,०००.०० 

22314 इन्त्िि-अन्त्य प्रयोजि २००,०००.०० ० ४३,९६६.०० ४३,९६६.०० ० ४३,९६६.०० २००,०००.०० 

22315 परपनरका, छपाई 
तर्ा सूचिा प्रकािि 
िचथ 

१००,०००.०० ० ० ० ० ० १००,०००.०० 

22411 सेवा र परामिथ िचथ २१,१००,०००.०० ३६२,२१०.०० ८,६२७,६६९.१६ ८,९८९,८७९.१६ ० ८,९८९,८७९.१६ २१,१००,०००.०० 

22413 करार सेवा िलु्क १,८००,०००.०० ० ० ० ० ० १,८००,०००.०० 

22511 कमथचारी तानलम िचथ २,५००,०००.०० ० ९९३,४३९.०० ९९३,४३९.०० ० ९९३,४३९.०० २,५००,०००.०० 

22522 कायथिम िचथ १८,९००,०००.०० १,१५०,६००.०० २,३६८,३८१.०० ३,५१८,९८१.०० ० ३,५१८,९८१.०० १८,९००,०००.०० 

22611 अिगुमि मूल्यािंकि 
िचथ 

१७,५००,०००.०० ० २,१७२,५१०.०० २,१७२,५१०.०० २४९,६००.०० १,९२२,९१०.०० १७,५००,०००.०० 
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22612 भ्रमण िचथ ८,७००,०००.०० ० ७९,४६८.०० ७९,४६८.०० ० ७९,४६८.०० ८,७००,०००.०० 

22613 ववन्िि व्यन्क्त तर्ा 
प्रनतनिनि मण्डलको 
भ्रमण िचथ 

१,०००,०००.०० ० ० ० ० ० १,०००,०००.०० 

22711 ववववि िचथ १३,४००,०००.०० ० २,१६२,४२२.०० २,१६२,४२२.०० ० २,१६२,४२२.०० १३,४००,०००.०० 

26411 सरकारी निकाय, 
सनमनत एविं 
बोडथहरुलाई निःितथ  
चालू अिदुाि 

१५,१००,०००.०० ० ५,०००,०००.०० ५,०००,०००.०० ० ५,०००,०००.०० १५,१००,०००.०० 

28143 सवारी सािि तर्ा 
मेन्ििरी औजार भाडा 

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

कुल जम्मा   २,०००,०००.०० ० १४८,५५४.०० १४८,५५४.०० ० १४८,५५४.०० २,०००,०००.०० 

 

..............................      ................................ 
तयार गिेको दस्तितः      प्रमान्णत गिेको दस्तितः 
िामः       िामः  

दजाथः       दजाथः  

नमनतः       नमनतः  
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म.ले.प.फारम ििं: २१० 

िपेाल सरकार 
अर्थ मन्त्रालय 

कायाथलय कोड  ििं.:305003501 

िचथको फाटँवारी 
2077 साल आन्श्वि मवहिा 

बजेट उप िीषथक ििं:                                         ३०५०००११३                                                            आनर्थक बषथ: 207७÷7८  

बजेट उप िीषथकको िाम:                                  अर्थ मन्त्रालय                         पूजँीगत 

िचथ/ववत्तीय 

 सिंकेत ििं 
िचथ/ववत्तीय सिंकेतको 

िाम 
अन्न्त्तम बजेट 

यस 
मवहिा 
सम्मको 
निकासा 

गत मवहिा 
सम्मको िचथ 

यस मवहिाको 
िचथ 

यस मवहिा 
सम्मको िचथ पेश्की पेश्की बाहेक िचथ 

रकम 
बाकँी बजेट 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७=(५+६) ८ ९=(७-८) १०=(३-७) 
31122 मेन्ििरी तर्ा औजार ३,४००,०००.०० ० ० १६,३८५.०० १६,३८५.०० ० १६,३८५.०० ३,३८३,६१५.०० 

31123 फनिथचर तर्ा वफक्चसथ २,०००,०००.०० ० ० ५६४,०७५.०० ५६४,०७५.०० ० ५६४,०७५.०० १,४३५,९२५.०० 

31171 
पूजँीगत सिुार िचथ 
सावथजनिक निमाथण 

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

कुल जम्मा   ६,४००,०००.०० ० ० ५८०,४६०.०० ५८०,४६०.०० ० ५८०,४६०.०० ५,८१९,५४०.०० 

 

       

..............................      ................................ 
तयार गिेको दस्तितः      प्रमान्णत गिेको दस्तितः 
िामः       िामः  

दजाथः       दजाथः  

नमनतः       नमनतः     
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