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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, वैदेन्शक सहायता व्यवस्र्ापि, िेपाल 
सरकारको आनर्थक प्रशासि, बैंवकङ्ग तर्ा ववत्तीय क्षेर व्यवस्र्ापि, ववदेशी  ववनिमय, बीमा र पूँजी बजारको 
व्यवस्र्ापि र नियमि, सावथजनिक सिंस्र्ािको समग्र िीनतगत ववषय तर्ा िेपाल सरकारको आनर्थक िीनत एविं 
बजेट तजुथमा र कायाथन्त्वयि सम्वन्त्िी कायथ अर्थ मन्त्रालयको न्जम्मेवारीमा रहेको छ।  

दीघथकालीि सोच: 
िनतजामूलक सबल आनर्थक तर्ा ववत्तीय व्यवस्र्ापिबाट   अर्थतन्त्रको  क्षमता  अनभववृि गरी   द्रदगो, फरावकलो  
तर्ा  उच्च  दरको  आनर्थक  ववृि  र सामान्जक न्त्याय सवहतको ववकासमा योगदाि माफथ त सवल, समिृ र समाजवाद 
उन्त्मिु अर्थतन्त्र निमाथण गिे। 

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

रणिीनत: 
• दक्ष‚ व्यवसावयक‚ स्वच्छ, सदुृढ एवम ्करदातामैरी कर प्रशासिको 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 ववृि हानसल गिे। 

• सावथजनिक िचथलाई नमतव्ययी, प्रभावकारी र अिशुानसत तलु्याउिे। 

• ववनभन्न मन्त्रालय, ववभाग र निकायहरूको लानग भएको बजेट ववनियोजि र र नतिीहरूले परु् याउि े

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

• ववत्तीय उत्तरदावयत्व सम्बन्त्िी काििुको कायाथन्त्वयि गदै पारदशी 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 गिे। 
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• अन्त्तराविय ववकास सहायता पररचालि गदाथ सबै क्षेर, वगथ र समदुायको सन्त्तनुलत ववकासमा ध्याि 
द्रदिे। 

• आनिकानिक अन्त्तराविय ववकास सहायतालाई मलुकुको ववकासका पूवथशतथ मानििे क्षेर र ववषयहरुमा 
केन्त्िीत गिे। 

• राविय वजेट प्रणालीमा आवि हिुेगरी अन्त्तराविय ववकास सहायता प्राप्त गिे र सहायता व्यवस्र्ापि 
सूचिा प्रणाली सदुृढ गरी पारदन्शथता अनभववृि गिे। 

• अन्त्तरसरकारी ववत्त व्यवस्र्ालाई प्रभावकारी तलु्याउँदै ववत्तीय सिंघीयता 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 कायथकुशलता 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 .कायथक्षरे: 
िे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 बाँडफाँट, 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 सम्वन्त्िी िीनत, काििु, समन्त्वय र नियमि, 

• ववदेशी मिुा सम्वन्त्िी कािूि, नियमि तर्ा नियन्त्रण, 

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

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

• सिंघीय सन्ञ् चत कोष वा सिंघीय 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, 
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• सिंघ, प्रदेश र स्र्ािीय तहको आन्त्तरीक र वैदेन्शक ऋण एविं अिदुािसम्बन्त्िी िीनत, काििु र नियमि, 

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

• सिंघ प्रदेश 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 प्रशासिको सिंचालि र सदुृढीकरण, 

• सावथजनिक िचथसम्बन्त्िी िीनत, काििु, कायाथन्त्वयि र नियमि, 

• आनर्थक कायथववनि सम्वन्त्िी िीनत काििु मापदण्ड, कायाथन्त्वयि र नियमि, 

• लेिा तर्ा लेिापरीक्षण प्रणाली, 
• सरकारी लगािी र लाभािंशको लेिा व्यवस्र्ापि, 

• सिंघ प्रदेश र स्र्ािीय तहबीच ववत्तीय हस्तान्त्तरणसम्बन्त्िी िीनत, काििु, कायाथन्त्वयि, समन्त्वय र नियमि, 

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

• भन्त्सार, अन्त्तःशलु्क, मूल्य अनभववृि कर, आयकर, राहदािी शलु्क, नभसा शलु्क, पयथटि दस्तरु एविं अन्त्य 
कर तर्ा गैरकर, सेवा शलु्क दस्तरु लगायतका सेवा शलु्कहरूको लक्ष नििाथरण, प्रशासि, सङ्कलि र 
बाँडफाँट, 

• 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, 

• सिंघ प्रदेश र स्र्ािीय तहमा राजस्व र प्राकृनतक स्रोत उपयोग वा लाभको बाँडफाँड सम्बन्त्िी िीनत, 

काििु, मापदण्ड र कायाथन्त्वयि, 

• राविय प्राकृनतक स्रोत तर्ा ववत्त आयोगको सम्पकथ  मन्त्रालयको कायथ, 
• 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 निदेशि तर्ा तलब, भत्ता, बोिस, 

लगािी र लाभािंशसम्बन्त्िी िीनत नििाथरण,  

• राजस्व र आनर्थक प्रशासि 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, निदेन्शका,  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 
• ववदेशी 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 
• अन्त्तःशलु्क 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 
• भकु्तािी तर्ा फर्छ्यौट ऐि,२०७५ 
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• आनर्थक कायथववनि तर्ा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐि, २०७६ 
• सालवसाली आनर्थक ऐि 

 

नियमावलीहरू 

• मद्रदरा नियमावली,२०३३ 
• बीमा नियमावली,२०४९ 
• मूल्य अनभबवृि कर नियमावली, २०५३ 
• बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाको ऋण असलुी नियमावली, २०५८ 
• आयकर नियमावली, २०५९ 
• अन्त्तःशलु्क नियमावली, २०५९ 
• नितोपर दताथ तर्ा निष्काशि 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 प्रशासि 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 निष्काशि नियमावली २०७३  
• वस्त ुववनियम बजार सम्बन्त्िी नियमावली, २०७४ 
• िेपाल नितोपर बोडथ िररद नियमावली, २०७४ 
• ववन्शविकृत लगािी कोष नियमावली, २०७५  
• हेन्जङ्ग सम्वन्त्िी नियमावली, २०७५ 
• नितोपर सूचीकरण तर्ा कारोबार नियमावली, २०७५ 
• कजाथ सरुक्षण नियमावली,२०७५ 
• निक्षेप सरुक्षण नियमावली, २०७५  
• योगदािमा आिाररत निवतृ्तभरण कोष नियमावली, २०७६ 
• राजस्व परामशथ ववकास सनमनत गठि आदेश, २०७६ 
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• प्राईभेट फमथ रन्जिेसि नियमावली (तेह्रौ सिंशोिि) नियमावली,2076 
• कजाथ सरुक्षण (दोश्रो सिंशोिि) नियमावली,2077 
• आनर्थक कायथववनि तर्ा ववत्तीय उत्तरदावयत्व नियमावली,2077 

 

निदेन्शकाहरू  
• आयकर निदेन्शका, २०66 (तेस्रो सिंशोिि 2077) 
• अन्त्तःशलु्क निदेन्शका, 2068 (पररमान्जथत सिंस्करण 2076) 
• मूल्य अनभववृि कर निदेन्शका, 2069 (दोश्रो सिंशोिि 2076) 
• जग्गा तर्ा घर जग्गा निसगथका पूजँीगत लाभकर सम्वन्त्िी निदेन्शका, 2072 (पवहल सिंशोिि २०७६) 
• बैदेन्शक भ्रमण व्यवस्र्ापि निदेन्शका, २०७५ 
• कायथ सिंचालि निदेन्शका, 2075  

 

कायथववनिहरू 

• आनर्थक पिुरुिार कोष (स्र्ापिा र सिंचालि) कायथववनि, 2072 
• िवीकरणीय उजाथ अिदुाि (पवहलो सिंशोिि) िीनत,2073 
• प्रदेश र स्र्ािीय तहको सन्ञ्चत कोष सञ्चालि कायथववनि,२०७४ 
• ग्रामीण स्वावलम्वि कजाथ कायथववनि, 2075 
• सामवुहक जीवि बीमा सिंचालि कायथववनि, 2075 
• 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 
• ववशेष अिदुाि सम्बन्त्िी कायथवविी, 2076 
• िव प्रवतथि शरुुवाती पूजँी अिदुाि कायथववनि, 2077 
• सहलगािी सम्बन्त्िी कायथववनि,2077 
• व्यावसावयक निरन्त्तरता कजाथ प्रवाह कायथववनि,2077 

 
िीनत, मापदण्ड र आदेश 

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

• घर जग्गा ब्यवस्र्ापि सम्बन्त्िी मापदण्ड,2074 
• अर्थ मन्त्रालय र अन्त्तगथतका कमथचारीहरूको आचारसिंवहता,2075 
• बजेट तजुथमा द्रदग्दशथि,2075 
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• अन्त्तराविय आनर्थक सहायता पररचालि िीनत,२०७६ 
• प्रदेश तर्ा स्र्ािीय तहमा अन्त्तराथविय ववकास सहायता पररचालि सम्वन्त्िी मापदण्ड,2076 
• आयोजिाहरूको बहबुषीय ठेक्का सम्वन्त्िी मापदण्ड,२०७६ 
• प्रदेश तर्ा स्र्ािीय तह बजेट कायाथन्त्वयि मागथदशथि,२०७६ 
• 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 प्रदेश सरकार ववच समन्त्वय र सम्पकथ  गिे सम्बन्त्िी मागथदशथि,2076 
• एकीकृत सामान्जक सरुक्षा िीनत,2076 
• सावथजनिक िचथमा नमतव्यवयता कायम गिे सम्बन्त्िी मापदण्ड,2077 
• आयोजिाको वहवुषीय ठेक्का सम्बन्त्िी मापदण्ड,2077 
• ढुगािं, नगट्टी, वालवुाको पवहचाि, ववकास र उत्ििि ्सम्बन्त्िी िीनत,2077 

 
4. अर्थ मन्त्रालयले गिे कायथ र सेवाः 
 

(क) मानर् उन्ल्लन्ित कायथ क्षेर अन्त्तगथतका िीनतगत कायथहरु र 
(ि) मन्त्रालयको दैनिक प्रशासि सञ्चालि सम्बन्त्िी कायथहरु। 
 

5. सन्चवालय, महाशािा, न्जम्मेवार अनिकारी र टेनलफोि िम्वरः 
 
नस.ििं.  न्जम्मेवार अनिकारी फोि ििं. 
१. माििीय अर्थमन्त्री श्री ववष्ण ुप्रसाद पौडेल ४२११३९० 
2. सन्चव  श्री न्शन्शर कुमार ढुङ्गािा ४२११३३२ 
3. सन्चव (राजस्व) श्री रामशरण पडुासैिी ४२११८०४ 
4. बजेट तर्ा कायथिम महाशािा सहसन्चव श्री ििीराम शमाथ ४२११८०१ 
5. ववत्तीय सिंघीयता समन्त्वय महाशिा सहसन्चव श्री केदारप्रसाद पिेरु  4211316 
6. अन्त्तराविय आनर्थक सहयोग समन्त्वय महाशािा सहसन्चव श्री श्रीकृष्ण िेपाल ४२११३७१ 
7. राजस्व व्यवस्र्ापि महाशािा सहसन्चव श्री रामेश्वर दङ्गाल ४२११३१५ 
8. आनर्थक िीनत ववश्लषेण महाशािा सहसन्चव श्री रामप्रसाद न्घनमरे ४२११३२६ 
9. कािूि तर्ा फैसला कायाथन्त्वयि महाशािा सहसन्चव श्री पराश्र्वर ढुङ्गािा ४२११८१३ 
10. ववत्तीय क्षरे व्य. तर्ा सिंस्र्ाि समन्त्वय महाशािा सहसन्चव श्री दीघथराज मैिाली 4211377 
11. योजिा, अिगुमि तर्ा मूल्याङ्कि महाशािा सहसन्चव श्री महेश आचायथ ४२००537 
12. प्रशासि महाशािा सहसन्चव श्री समुि दाहाल ४२११३०० 
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6. सेवा प्राप्त गिथ लाग्िे दस्तरु र अवनिः 
(क) सूचिा द्रदँदा नलिपुिे शलु्क/दस्तरु  

• सूचिा मागको निवेदि द्रदँदा कुिै शलु्क वा दस्तरु लाग्दैि। 
• सामान्त्य आकारको (आठ दशमल तीि इन्त्च चौडाइ र एघार दशमलब सात इन्त्च लम्बाइ 

सम्म साइज भएको) कागजमा तयार गररएको वा रहेको दश पषृ्ठ सम्मको सूचिा निःशलु्क 
उपलव्ि गराइिेछ। 

• दश पषृ्ठ भन्त्दा िेरै सूचिा द्रदँदा निम्ि अिसुार शलु्क नलइिेछ। 

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

• मानर् उल्लेि भए भन्त्दा ठूलो आकारको कागजमा तयार गररएको वा रहेको 
सूचिाको लानग प्रनत पषृ्ठ दश रूपैयाँ दस्तरु लाग्िेछ। शरुुका दश पेज निःशलु्क 
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 कुि ैनलित, सामग्री वा सो निकायको काम कायथवाही 
अध्ययि वा अवलोकि वा सावथजनिक महत्वको निमाथण कायथ भइरहेको स्र्लको 
भ्रमण वा अवलोकि आिा घण्टाभन्त्दा बढी समय गिे भएमा प्रनतघण्टा प्रनतव्यन्क्त 
पचास रुपैयाँ दस्तरु लाग्िेछ। तर सावथजनिक पसु्तकालय र सावथजनिक रुपमा 
नि:शलु्क 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 
शलु्क लाग्िे छैि। 

(ि)   सूचिा उपलब्ि गराए बापत शलु्क नलिे तररका 
• सावथजनिक निकायले सूचिा द्रदिंदा नलिे दस्तरु वापतको रकम िगदै नलिे वा कुि ै

िास बैंकमा जम्मा गरी सो को भौचर पेश गिथ लगाउि वा सो रकम बराबरको 
वटकट निवेदिमा टाँस गिथ लगाउि सक्िेछ। 
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(ग)    सेवा प्राप्त गिथ लाग्िे 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 िसवकिे प्रकृनतको सूचिा भए निवेदि प्राप्त 
भएको नमनतले पन्त्र द्रदिनभर निवेदकलाई उपलव्ि गराईिेछ। कुि ैव्यन्क्तको जीउ 
ज्यािको सरुक्षासिंग सम्बन्न्त्ित सूचिा माग गरेको पाईएमा २४ घण्टानभर उपलव्ि 
गराइिे छ। 

• अन्त्य ववशेष ऐि नियमले अवनि तोकेकोमा सोही बमोन्जम हिुेछ। 
7. निणथय गिे प्रविया र अनिकारीः 

(क) निणथय प्रविया सम्बन्त्िमाः 
• मन्त्रालयले उपलव्ि गराउिे सेवा सम्बन्त्िमाः 

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

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

(ि) निणथय गिे अनिकारी सम्बन्त्िमाः 
• माििीय अर्थ मन्त्रीस्तरबाट 
• सन्चवस्तरबाट 

 

8. सम्पादि गरेका मखु्य मखु्य कामको वववरणः 
 

8.1 आनर्थक बषथ २०७७/७८ को बजेट  

िेपाल सरकारको कूल बजेट रु. 1४ िवथ ७४ अवथ 6४ करोड मध्ये चाल ुिचथ तफथ  रु. 9 िवथ 
४9  अवथ 13 करोड, पूजँीगततफथ  रु. ३ िवथ ५6 अवथ 25 करोड, र ववत्तीय व्यवस्र्ातफथ  रु. 1 
िवथ 69 अवथ 25 करोड रहेको छ।सिंघीय सिंसदले पाररत गरेको बजेट २०७७ श्रावण १ गतेदेन्ि 
कायाथन्त्वयिमा ल्याइएको। 

 

8.2 सावथजनिक िचथ व्यवस्र्ापि 

चालू आनर्थक वषथको 2077/2078 श्रावण देन्ि चैर मसान्त्तसम्मको समग्र िचथको प्रारन्म्भक 
वववरण निम्िािसुार रहेको छ :- 

• कुल िचथ रु. 6 िबथ 90 अवथ  28 करोड 32 लाि, (गत आनर्थक वषथको सोही अवनिको 
तलुिामा 2.51 प्रनतशतले बवृि,) 

• चाल ुिचथ रु. 5 िबथ 26 अवथ 96 करोड 79 लाि (गत आनर्थक वषथको सोही अवनिको 
तलुिामा 6.36 प्रनतशतले बवृि,) 
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• पूजँीगत िचथ रु. 1 िबथ 05 अवथ 72 करोड  68 लाि (गत आनर्थक वषथको सोही अवनिको 
तलुिामा 2.46 प्रनतशतले बढी,) 

• ववत्तीय व्यवस्र्ा रु. 57 अवथ 58 करोड 85 लाि (गत आनर्थक वषथको सोही अवनिको 
तलुिामा 22.99 प्रनतशतले घटी,) 

 

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

१. आनर्थक बवृि 7 प्रनतशत (बावषथक लक्ष्य)  

२. उपभोक्ता मिुास्फीनत  3.02 (2077 फागिु मसान्त्तसम्म)  
3. शोििान्त्तर न्स्र्नत  रु.68 अवथ वचत (2077 फागिु मसान्त्तसम्म)  
4. ववत्तीय पहुँच  749 स्र्ािीय तहमा वैंकका शािा  (2077 फागिु 

मसान्त्तसम्म) 
 

5. बैदेन्शक ब्यापार   
आयात  रु. 9 िबथ 43 अवथ 99 करोड (2077 फागिु मसान्त्तसम्म)  
नियाथत  रु. 80 अवथ 78 करोड (2077 फागिु मसान्त्तसम्म)  

6. ववदेशी ववनिमय सन्ञ्चती  रु. 14 िबथ 36 अवथ 54 करोड (2077 फागिु मसान्त्तसम्म) 

11.3 मवहिाको वस्त ुतर्ा सेवाको आयात िान्न सक्िे अिमुाि 
रहेको। 

 

7. ववप्रषेण आप्रवाह रु. ६ िबथ 42 अवथ 14 करोड (2077 फागिु मसान्त्तसम्म)  
8. राजस्व पररचालि रु. 7 िबथ 19 अवथ 46 करोड (2077 चैर मसान्त्तसम्म)  
9. िेप्से पररसूचक 2741.79 ववन्त्द ु(2077 चैर 31 गते )  

 

8.4 राजश्व पररचालिको अवस्र्ा  
 

१)  राजस्व सिंकलिः 
• 2077 चैर मसान्त्तसम्म कर राजस्व तफथ  रु. 6 िबथ 36 अबथ 69 करोड,  गैरकर राजस्व 

तफथ  रु. 47 अबथ 17 करोड र अन्त्य प्रानप्त तफथ  रु. 35 अबथ 59 करोड गरी जम्मा             
रु. 7 िबथ 19 अबथ 46 करोड राजस्व सिंकलि भएको । 

 

2) करको दायरा ववस्तारः 
       यस अवनिमा देहाय बमोन्जम करको दायरा ववस्तार भएको: 

करदाताको प्रकार 
करदाता सिंख्या (२०७७ 
माघ देन्ि चैरसम्म) 

2077 चैर 
मसान्त्तसम्म 

व्यावसावयक स्र्ायी लेिा िम्वर प्राप्त गिे 
(BPAN) 

92379 
1564787 
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3)  अन्त्य कायथहरु: 
• माििीय अर्थमन्त्रीज्यूको समपुन्स्र्नतमा नमनत 2077/12/12 मा केन्त्िीय राजस्व चहुावट 

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

• आन्त्तररक राजस्व ववभागबाट 392 वटा करदाता न्शक्षा कायथिम सञ्चालि गररएको। 

• ियाँ भन्त्सार एजेन्त्टको सिंख्या र्प गिे सम्बन्त्िमा भन्त्सार एजेन्त्ट छिौटको लानग ववज्ञापि 
प्रकान्शत भई 2078/02/22 मा नलन्ित परीक्षाको नमनत तोवकएको। 

• Nepal National Single Window (NNSW) को कायाथन्त्वयि सम्वन्त्िमा MOU गरी िाद्य प्रववनि 
तर्ा गणु नियन्त्रण ववभागवाट शरुु भएको। 

• निकासी पैठारी सिंकेत ििंवर (Exim Code) प्रदाि गिे, िवीकरण गिे कायथ पूणथ स्वचानलत 
प्रवियाबाट शरुु भएको। 

 

8.5 अन्त्तराथविय आनर्थक सहायता पररचालि  
 

• आ.ब. २०७7/०७8 को तेस्रो रैमानसक (माघ, फागिु र चैर) अवनिमा अिदुाि सहायता 
रु. १ अबथ 64 करोड 66 लाि र ऋण सहायता रु. 1० अबथ ८२ करोड 31 लाि गरी 
जम्मा रु. १२ अबथ 4६ करोड ९७ लािको आनर्थक सहायता प्रनतबिता प्राप्त भएको । 

• माििीय अर्थमन्त्री ववष्ण ुप्रसाद पौडेलज्यू र अन्त्तराविय मिुा कोषका कायथकारी निदेशक 
तर्ा िेपालका लानग नमसि प्रमिु बीच प्रस्ताववत Extended Credit Facility (ECF) 

कायथिमको तयारी लगायत अर्थतन्त्रका अन्त्य ववववि ववषयमा नमनत २०७७।१०।०७ 

व्यन्क्तगत स्र्ायी लेिा िम्वर प्राप्त गिे (PPAN)   175711 2393600 

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

1655 
8829 

स्र्ायी लेिा िम्बर प्राप्त गिे जम्मा करदाता  269745 3967216 

मूल्य अनभववृि करमा दताथ  12535 266864 

अन्त्त:शलु्कमा दताथ  4564 105408 
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मा Virtual माध्यमबाट छलफल भएको ।सोही अिरुुप ECF कायथिमका लानग ववनभन्न 
चरणमा छलफल भैरहेको । 

• अन्त्तराथविय ववकास सहायता (अिदुाि र ऋण) प्रनप्तको आगामी तीि आनर्थक वषथ 
(२०७८/७९-२०७९/८०-२०८०/८१) नभर प्राप्त हिुसक्िे प्रक्षपेण (Three Year 

Projection of External Assistance) तयार गररएको । 
• िेपाल सरकार र ववश्व वैंकबीच Forest for Prosperity आयोजिाका लानग अिदुाि सहायता 

रु. 7० करोड ६१ लाि र ऋण सहायता रु. २ अवथ ७ करोड २१ लाि गरी कुल रु. 
२ अवथ ७७ करोड ८२ लािको सहायता प्राप्त गिे सम्बन्त्िमा नमनत  २०७७ चैर ६ मा 
ववत्तीय सम्झौता सम्पन्न भएको । 

• िेपाल सरकार र जमथि सरकार बीच Fostering Nepal’s Green Recovery and Inclusive 

Development का लानग अिदुाि सहायता रु. ८२ करोड ४९ लाि प्राप्त गिे सम्बन्त्िमा 
नमनत २०७७ चैर ११ मा ववत्तीय सम्झौता सम्पन्न भएको । 

• िेपाल सरकार र ववश्व वैंकबीच Power Sector Reform and Sustainable Hydropower 

Development Project का लानग अिदुाि सहायता रु. ११ करोड ५५ लाि प्राप्त गिे 
सम् बन्त्िमा नमनत २०७७ चैर ११ मा ववत्तीय सम्झौता सम्पन्न भएको । 

 

8.6 आन्त्तररक ऋण पररचालि 

• आनर्थक वषथ 2077/78 मा रु. 2 िवथ 25 अवथ आन्त्तररक ऋण उठाउिे लक्ष्य रहेकोमा २०७७ 
चैर मसान्त्तसम्ममा रु. १ िबथ १२ अबथ ५१ करोड ५३ लाि उठाइएको ।  

8.7 अन्त्तर सरकारी ववत्त व्यवस्र्ापि (ववत्तीय सिंघीयता) 

• प्रदेश तर्ा स्र्ािीय तहलाई प्रदाि गिे ववत्तीय हस्तान्त्तरण र प्रदेश तर्ा स्र्ािीय तहबाट सिंकलि 
गररिे राजस्व, िचथ, सम्पत्तीको अनभलेि, तथ्यािंङ्क व्यवस्र्ापि, आयोजिा सञ्चालि र प्रनतवेदि प्रणालीमा 
भएको ववद्यमाि व्यवस्र्ा र आगामी आनर्थक वषथको बजेट, िीनत तर्ा कायथिमका सन्त्दभथमा सातै 
प्रदेशका आनर्थक मानमला तर्ा योजिा मन्त्रालयका सन्चवरुसँग िेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयका 
सन्चवहरु, महाशािा प्रमिुहरु, राविय योजिा आयोगका सन्चव, महालेिा नियन्त्रक, सिंघीय मानमला 
तर्ा सामान्त्य प्रशासि मन्त्रालयका प्रनतनिनि समेतको उपन्स्र्नतमा  नमनत २०७७/१०/२१ गते 
छलफल कायथिम सम्पन्न भएको छ । 
 

• िेपाल सरकार, प्रदेश र स्र्ािीय तहबीच प्राकृनतक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटको आिार, ववनि र वहस्सा 
सम्बन्त्िी प्रस्ताव िेपाल सरकार, मन्न्त्रपररषबाट नमनत २०७७/१०/५ मा स्वीकृत भइथ सिंघ, प्रदेश 
र स्र्ािीय तहमा प्राकृनतक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट गररएको छ। 
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• समपूरक अिदुाि सम्बन्त्िी (तेस्रो सिंशोिि) कायथववनि, २०७७ र नबशेष अिदुाि सम्बन्त्िी (तेस्रो 
सिंशोिि) कायथववनि, २०७७ िेपाल सरकार मन्न्त्रपररषद्द्िारा नमनत २०७७/१०/५ मा स्वीकृत भएको 
छ । 

• सहलगािी सम्वन्त्िी (दोस्रो सिंशोिि) कायथववनि, 2077 िेपाल सरकार, मन्न्त्रपररषदबाट नमनत 
२०७७/१०/१९ मा स्वीकृत भएको छ । 

• अन्त्तर सरकारी ववत्त व्यवस्र्ापि ऐि, २०७४ को दफा 18 को उपदफा 2 बमोन्जम अगामी 
आनर्थक वषथमा िेपाल सरकारले प्रदेश तर्ा स्र्ािीय तहलाई उपलब्ि  गराउि ेराजस्व बाँटफाँट 
बापतको रकम र ववत्तीय समािीकरण अिदुािको अिमुानित रकमको वववरण मन्न्त्रपररषदको नमनत 
2077/12/12 को निणथय अिसुार प्रदेश तर्ा स्र्ािीय तहमा पठाइएको ।  

 

8.8 ववत्तीय क्षरे तर्ा सावथजनिक सिंस्र्ाि व्यवस्र्ापि : 
• िेपाल प्रज्ञा प्रनतष्ठाि कलाकार तर्ा कमथचारी सेवा सम्बन्त्िी,(पाँचौ सिंशोिि) नियमावली,2077 मा 

सहमनत प्रदाि गररएको । 

• िेपाल चाटथडथ एकाउण्टेन्त्टस ्सिंस्र्ाबाट Institute of Chartered Accountants of England and Wales 

(ICAEW) सँगको Mutual Recognition Agreement को स्वीकृनत मागका सम्बन्त्िमा ववनभन्न ववषयहरु 
समावेश गरी Mutual Recognition Agreement गिथ सहमनत प्रदाि गररएको। 

• िेपाल चाटथडथ एकाउन्त्टेन्त्टस ् नियमावली,2061 को प्रस्ताववत दशौ सिंशोििमा ववनभन्न सिंशोिि 
सवहत स्वीकृनत प्रदाि गररएको। 

• िेपाल नितोपर बोडथको सिंगठि तर्ा व्यवस्र्ापि सवेक्षण प्रनतवेदि अिसुारको ियाँ सिंगठि सिंरचिा 
तर्ा दरबन्त्दी सजृिा गिथ स्वीकृनत प्रदाि गररएको। 

• िेपाल सरकार,मन्न्त्रपररषद्द् को नमनत 2077/10/19 को निणथयािसुार बीमा सनमनतको अध्यक्ष 
पदमा सूयथ प्रसाद नसलवाललाई नियकु्त गररएको । 

• िेपाल िािेपािी सिंस्र्ाि कमथचारी सेवा शतथ सम्बन्त्िी ववनियमावली,2077 मा सिंशोिि सवहत 
सहमनत प्रदाि गररएको । 

• ववदेशी ववनिमयदर नििाथरण प्रणाली सम्बन्त्िी अध्ययि प्रनतवेदिका सम्बन्त्िमा राविय योजिा 
आयोगलाई राय/सझुाव उपलब्ि गराइएको । 

• िेपाल सरकार (मन्न्त्रपररषद्) को नमनत 2077/11/25 को निणथयािसुार िेपाल राि बैङ्कका 
कायथकारी निदेशक श्रीमती डा. िीलम ढुङ्गािा र श्री बम बहादरु नमश्रलाई िेपाल राि बैङ्कको डेपटुी 
गभिथर पदमा नियनु्क्त गररएको । 
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• िेपाल चाटथडथ एकाउण्टेन्त्टस ् सिंस्र्ाबाट Institute of  Internal Auditors India(IIA- India)  सँगको 
Mutual Recognition Agreement को स्वीकृनत मागका सम्बन्त्िमा ववनभन्न ववषयहरु समावेश गरी 
Mutual Recognition Agreement गिथ सहमनत प्रदाि गररएको। 

• िेपाल पिूबीमा कम्पिी नलनमटेड, कमथचारी सेवा शतथ (पवहलो सिंशोिि) ववनियमावली, 2077 र 
दरवन्त्दी तर्ा सािंगठनिक सिंरचिा श्री लोकसेवा आयोगबाट प्राप्त परामशथ समेतको आिारमा स्वीकृनत 
प्रदाि गररएको। 

• जिक न्शक्षा सामग्री केन्त्ि नलनमटेड, कमथचारी सेवा शतथ ववनियमावली(सातौ सिंशोिि),2077 
सिंशोििको लानग सहमनत प्रदाि गररएको । 

• िेपाल सरकारको अिदुाि प्राप्त गरेको र ऋणमा िररद गरेको न्चनियाँ जहाजहरुको व्यवस्र्ापि 
गिथ िेपाल वायसेुवा निगमले सञ्चालि गरररहेका y-12 र MA-60 जहाजको स्वानमत्व हस्तान्त्तरण 
िगरी िेपाल सरकार र निगमको अनिकतम वहत हिु ेगरी स्वदेशी वा ववदेशी वाययुाि सञ्चालकलाई 
नलजमा सञ्चालि गिथ िलु्ला प्रस्ताव आव्हाि गरी Lease Out  गिे र सो बमोन्जम Lease Out 
िभएमा नबिेता/ उत्पादकसँगको समन्त्वयमा िेपाल सरकारलाई र निगमलाई अनिकतम वहत हिु े
गरी ती जहाज नबिीको प्रविया बढाउिे गरी  श्री सिंस्कृनत,पयथटि तर्ा िागररक उड्यि 
मन्त्रालयलाई सहमनत प्रदाि गररएको । 

• निवाथचि आयोगसँग रहेको वप्रन्न्त्टङ्ग मेनसि तर्ा उपकरणहरुको िररद नमनत अिसुार आयकर 
ऐि,2058 बमोन्जम ह्रास िचथ कट्टी गरी कायम हिु आउिे मूल्य बराबरको रकम शेयर लगािी  
वा ऋण लगािी माफथ त जिक न्शक्षा सामानग्र केन्त्ि नल. लाई हस्तान्त्तरण गिे गरी न्शक्षा,ववज्ञाि 
तर्ा प्रववनि मन्त्रालयलाई सहमनत प्रदाि गररएको । 

 

8.9 योजिा, अिगुमि तर्ा मूल्याङ्कि  
 

• आनर्थक वषथ 2077/78 को िीनत तर्ा कायथिम र बजेट कायाथन्त्वयि कायथयोजिा अिसुारको 
मानसक प्रगनत वववरण केन्न्त्िय अिगुमि प्रणालीमा नियनमत रुपमा प्रववि गररएको।  

• सूचिाको हक सम्वन्त्िी ऐि,2064 को दफा 5(3) प्रयोजिका लानग आनर्थक वषथ 2077/78 
को कानतथक,मिंनसर र पौष मवहिामा सम्पादि गररएका कायथहरुको वववरण माघ मवहिामा वेव 
साइटमा सावथजनिक गररएको। । 

• ववगलु तर्ा हेलो सरकार माफथ त प्राप्त गिुासोहरुको सम्वोिि शत प्रनतशत फछथयौट गररएको।  
• सूचिा मागकताथलाइ सूचिाको हक सम्वन्त्िी  ऐि 2064, बमोन्जम नियनमत रुपमा सूचिा 

प्रदाि गररएको 
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• आनर्थक वषथ 2077/78 को िीनत तर्ा कायथिम, वजेट कायाथन्त्वयि कायथयोजिा अिसुार हाल 
सम्मका 82 प्रनतशत कायथ सम्पन्न भएका, 13 प्रनतशत कायथ प्रकृयामा रहेका र 4 प्रनतशत 
कायथ शरुुवाती अवस्र्ामा रहेका छि। 

• चाल ुआनर्थक वषथ 2077/78 को िीनत तर्ा कायथिम, वजेट कायाथन्त्वयि कायथयोजिा र 
ववकास कायथिमको दोश्रो चौमानसक प्रगनत समीक्षा तर्ा मन्त्रालयस्तरीय ववकास समस्या 
समािाि सनमनत (MDAC) को वैठक नमनत 2077/12/11 मा सम्पन्न भएको। 

 

8.10 प्रशासनिक तर्ा सािंगठनिक सिुार 

• यस अवनिमा 3 वटा (बेरूज ुफछ यौट मलु्याङ्कि र अिगुमि सनमनतको वावषथक प्रनतवेदिमा 
उन्ल्लन्ित सझुाव एविं नसफाररसहरू कायाथन्त्वयि गिे सम्बन्त्िी, कृष्णिगर भन्त्सार कायाथलयको 
याडथ ववस्तारको लानग जग्गा प्राप्त गिथ न्स्वकृनत प्रदाि गिे सम्बन्त्िी, बेरूज ुफछ यौट अिगुमि 
सनमनतको सन्चवालयको अस्र्ायी  दरबन्त्दी स्वीकृत सम्बन्त्िी) प्रस्ताव िेपाल सरकार 
मन्न्त्रपररषद्द्को निणथयको लानग पठाइएको र उक्त प्रस्तावहरूमध्ये  बेरूज ुफछ यौट मलु्याङ्कि 
र अिगुमि सनमनतको वावषथक प्रनतवेदिमा उन्ल्लन्ित सझुाव एविं नसफाररसहरू कायाथन्त्वयि गिे 
न्स्वकृनत प्रदाि गिे सम्बन्त्िी प्रस्ताव मन्न्त्रपररषद्द् बाट न्स्वकृत भएको। 

• िोभल कोरोिा भाइरस (COVID-19) को सिंिमणबाट बच्ि अपिाउि ु पिे पवूथ साविािी सवहत 
कायाथलय सञ्चालिको व्यवस्र्ा नमलाइएको। 

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

• यस मन्त्रालमा रहेका महत्वपूणथ निणथय तर्ा कागजातहरू ववद्यनुतय प्रणालीमा सरुन्क्षत राख् ि े
प्रणाली ववकास भई गत. आ.ब.मा 26,942 पािा  Digitization  गररएकोमा चाल ुआ.ब.को 
पौष मसान्त्तसम्म 46 हजार पािा Digitization कायथ सम्पन्न भएको तर्ा 55 हजार पािा 
कागजातहरू Digitization कायथ भइरहेको। 

• 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 ११ र्ाि चार 
पाङ्ग्ग्र ेसवारी सािि  हस्तान्त्तरण  गररएको । 

• यस मन्त्रालय र अन्त्तगथत कूल बेरूज ु56 अबथ ७३ करोड ६९ लाि ८५ हजार रहेकोमा 
2077 चैर मसान्त्तसम्म 6 अबथ 45 करोड 18 लाि 38 हजार फछ यौट भई 11.37 
प्रनतशत प्रगनत भएको। 
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8.11 आनर्थक िीनत ववश्लषेण 

• सावथजनिक ऋण व्यवस्र्ापि कायथको प्रभावकाररता र एकरुपताका लानग ऋण सिंचालि तर्ा 
व्यवस्र्ापि प्रणाली (DOMS) सिंचालि गिे सम्बन्त्िमा मा. मन्न्त्रस्तरबाट भएको निणथयहरु 
कायाथन्त्वयिको लानग सम्बन्न्त्ित  निकायहरुमा पठाईएको। 

• सािा वकसाि ववकास लघवुवत्त ववत्तीय सिंस्र्ा नल. लाई रु 70 करोड ऋण लगािी गररएको। 
• काठमाण्डौ उपत्यका िािेपािी व्यवस्र्ापि वोडथलाई रु 2 अबथ 8 करोड 13 लाि ऋण 

लगािी गररएको। 
• दन्क्षण एन्शयाली उप-क्षेरीय आनर्थक सहयोग ववद्यतु प्रसारण तर्ा ववतरण प्रणाली सदुृढीकरण 

आयोजिा कायाथन्त्वयिको लानग एन्शयाली ववकास बैंकबाट 20 करोड अमेररकी डलर ऋण 
सहायता र 3 करोड 50 लाि अमेररकी डलर अिदुाि सहायता लगािी गिथको लानग सहायता 
शतथहरु स्वीकृत गरी तमसकु गिथ सावथजनिक ऋण व्यवस्र्ापि कायाथलयलाई पठाइएको । 

• अन्त्तराथविय ववत्तीय सिंस्र्ाहरु माफथ त अन्त्तराथविय बजारमा स्र्ािीय मिुामा ऋणपर जारी गिथ द्रदि े
व्यवस्र्ा नमलाउि जारी गररएको स्र्ािीय मिुामा ऋणपर जारी गिे व्यवस्र्ा, 2070 (सिंशोिि 
समेत) मा तेस्रो सिंशोिि गरी कायाथन्त्वयिमा आएको । 

• गैर आवासीय िेपाली सिंघले स्र्ापिा गरेको N.R.N. Nepal,  Development Fund Company 

Limited  मा िेपाल सरकारको रु. 50 करोडसम्मको शेयर लगािीको प्रनतबिता जिाइएको । 
• िेपाल ववद्यतु प्रनिकरण अन्त्तगथत ववनभन्न आयोजिा कायाथन्त्वयि गिथ िपेाल सरकारको श्रोत तफथ  

रु.2४ करोड 34 लाि ऋण लगािी गररएको। 
• आनर्थक सवेक्षण तयारीको िममा सदुरु पन्िम, कणाथली, लनु्म्विी र गण्डकी प्रदेशमा छलफल 

तर्ा अन्त्तरविया कायथिम सम्पन्न भएको। 
• यवुा उद्यमन्शलता प्रविथि गिथका लानग यवुा उद्यनमहरुसिंग छलफल तर्ा अन्त्तरविया कायथिम 

सम्पन्न भएको। 
• िेपाल सरकार र िगर ववकास कोष बीच भएको सहायक ऋण सम्झौताको शतथको अनििमा 

रवह दोस्रो चौमानसक निकासा रकम रु. 27 करोड 39 लाि 99 हजारको ऋण तमसकु 
स्वीकृत गरर सावथजनिक ऋण व्यवस्र्ापि कायाथलयमा  पठाइएको ।   

• 2077 माघ, फागिु र चैर  मवहिाको अर्थ बलेुवटि प्रकाशि गररएको । 
 

9. गिुासो व्यवस्र्ापि 

 

अर्थ मन्त्रालय र यस मन्त्रालयको मातहतका निकायहरुका सम्वन्त्िमा सरोकारवालाहरुका गिुासो 
ब्यवस्र्ापि, अिगुमि तर्ा मूल्यािंकि महाशािाले गदै आएको छ। यस अवनिमा यस मन्त्रालयमा 
प्राप्त गिुासोहरुलाई गिुासोसिंग सम्वन्न्त्ित महाशािा तर्ा ववभागहरुमा फछथयौटका लानग पठाईएको र 
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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 फर्छ्यौटको लानग 
पराचार भएको 
सिंख्या 

फर्छ्यौटको लानग 
पराचार भएको 

प्रनतशत  
हेलो सरकारबाट प्राप्त गिुासो 10 10 

 

राजस्वसिंग सम्बन्न्त्ित 4 2 2 वटा प्रवियामा रहेको 

ववत्तीय क्षेरसिंग सम्बन्न्त्ित 5 3 2 वटा प्रवियामा रहेको 

प्रशासिसिंग सम्बन्न्त्ित 1 1  
अर्थ मन्त्रालयको गिुासो ब्यवस्र्ापि 
प्रणाथली 

1 1  

 

 

१0. सूचिा अनिकारी र प्रमिुको िाम तर्ा सम्पकथ  टेनलफोि िम्वर  
 

प्रमिु सन्चव  4211161 

प्रवक्ता तर्ा सूचिा अनिकारी सहसन्चव महेश आचायथ 4200537 

 

१1. सूचिाको हक सम्वन्न्त्ि ऐि, २०६४ को दफा ३ र ७ (१) बमोन्जम माग गरेको सूचिा र उपलव्ि 
गराइएको सूचिा सिंख्या : 

 

 माग गररएको सूचिा सिंख्या   : 5 

 उपलव्ि गराइएको सूचिा सिंख्या  : 5 

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

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

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

 

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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(ि) अर्थ मन्त्रालयका प्रकाशिहरु :- 
अर्थ मन्त्रालयले आफुसिंग सम्बन्न्त्ित कामहरूको प्रगनत वववरण तर्ा प्रनतवेदिहरू, बजेट सम्वन्त्िी 
दस्तावेजहरु मन्त्रालयको वेभसाइटमा राख्नकुा सारै् छपाई गरेर प्रकाशि गरी सवथसािारणको सहज 
पहुँच स्र्ावपत गररएको छ। मन्त्रालयका तफथ वाट प्रकाशि गररएका प्रकाशिहरू देहाय बमोन्जम 
रहेका छि:्- 
•  बजेट कायाथन्त्वयि कायथयोजिा 
•  बजेट तजुथमा द्रदग्दशथि 
•  कायथ सञ्चालि निदेन्शका 
•  मन्त्रालयहरूको प्रगनत वववरण 
•  प्राववनिक सहायता सम्बन्त्िी वववरण 
•  ववनियोजि ऐि र आ.व. 2077/78 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 
•  सशुासि (व्यवस्र्ापि तर्ा सञ्चालि) ऐि, २०६४ को दफा ४१ बमोन्जमको वावषथक प्रनतवेदि 
•  IECCD Newsletter प्रकाशि 
• लैवङ्गक उत्तरदायी बजेट तजुथमा द्रदग्दशथि, २०६९ 
•  सावथजनिक िचथमा नमतव्यवयता र प्रभावकाररता कायम गिे सम्बन्त्िी िीनतगत 

मागथदशथि,२०७५आनर्थक वषथ २०७६/७७ की िीनत तर्ा कायथिम र बजेट कायाथन्त्वयि 
कायथयोजिा, २०७६ 

• सम्माििीय प्रिािमन्त्री के.पी. शमाथ ओली िेततृ्वको सरकारका दईु बषथको अवनिमा अर्थ 
मन्त्रालयवाट सम्पादि भएका प्रमिु कायथ तर्ा उपलन्व्िहरु, २०७६ 

• आयोजिाको वहवुषीय ठेक्का सम्बन्त्िी मापदण्ड,2077 
• व्यावसावयक निरन्त्तरता कजाथ प्रवाह कायथववनि,2077 
• Development Cooperation Report (DCR), 2020. 
• आनर्थक वषथ 2077/2078 को वजेटको अिथवावषथक मलु्याङि प्रनतवेदि । 

 
(ग) मन्त्रालय अन्त्तगथतका ववभागीय प्रमिुहरु: 
 

पद िाम, र्र कायाथलय फ्याक्स ििं. टेनलफोि ििं.= 
महालेिा नियन्त्रक श्री मिकुुमार मरानसिी महालेिा नियन्त्रक कायाथलय    4771290 4771290 

महानिदेशक श्री यमलाल भषुाल भन्त्सार ववभाग              4117218 4117223 
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महानिदेशक श्री झक्क प्रसाद आचायथ आन्त्तररक राजस्व ववभाग     4411778 4410340 

तानलम प्रमिु श्री वावरुाम भण्डारी सावथजनिक ववत्त व्य. तानलम केन्त्ि  5524989 5523171 
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 

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

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

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

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

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

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

45 आन्त्तररक /fh:j कायाथलय, कावासोती 078 540501  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

82 s/bftf ;]jf sfof{no, >Lgu/ ;Nofg 088 400164  
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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 4117223 4259808 

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

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

4 d]rL eG;f/ 023 562034 562004 

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

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

7 lsdfyfÍf eG;f/, ;+v'jf;ef    

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

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

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

11 hgsk'/ eG;f/ 041 520166 520850 

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

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

14 uf}/ eG;f/ 055 520110 520220 

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

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

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

18 d':tfË eG;f/, g]r'Ë    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29 s}nfnL eG;f/ 091 521142 521142 

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

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

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

33 tftf]kfgL eG;f/ 011 480131 480134 

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

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

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

85 s/bftf ;]jf sfof{no, ky/L 021 555122  
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l;=g++= ljefu÷ sfof{nosf] gfd sf]8 g++ 6]lnkmf]g g+= k\mofS; g+= 

35 /;'jf eG;f/ 010 670182  

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

 

 

 

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

 

नस.ििं. कायाथलयको िाम टेनलफोि ििं. फ्याक्स ििं. 
1 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 कोष  4421241 4410127 

12 नितोपर बोडथ, िेपाल 5541057 5541058 

13 िेपाल स्टक एक्सचेन्त्ज नलनमटेड 4250735 4262538 

14 राविय वीमा कम्पिी नलनमटेड 4258866 4258721 

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

कायाथलय कोड नं.: ३०५००३५०१    
 

   

खर्थको फाटवारी    

रै्र महिनाको    

   म. ले. प. फा. न. २१०    

आर्थिक बर्ि:-    २०७७/७८       

बजेट उपशीर्िक :   ३०५०००११३-अर्थ मन्त्रालय 
      

खर्ि/वित्तीय 

सङ्केत न ं

खर्ि/वित्तीय 

सङ्केतको 
नाम अन्ततम बजेट 

यस महिना 
सम्मको ननकासा 

गत महिना सम्मको 
खर्ि 

यस महिनाको 
खर्ि 

यस महिना सम्मको 
खर्ि पेश्की 

पेश्की बािेक खर्ि 
रकम बााँकी बजेट 

२११११ पाररश्रममक 

कमथर्ारी 
१२०,२००,०००.०० -५,८४५,०८५.८१ ८१,९३५,८१३.०६ ९,१६३,७६३.१६ ९१,०९९,५७६.२२ ० ९१,०९९,५७६.२२ २९,१००,४२३.७८ 

२१११२ पाररश्रममक 
पदाधिकारी 

३,४००,०००.०० ० १,३८६,३३७.०१ २४२,१६०.०० १,६२८,४९७.०१ ० १,६२८,४९७.०१ १,७७१,५०२.९९ 

२११२१ पोशाक २,१००,०००.०० ० ० २,०६०,०००.०० २,०६०,०००.०० ० २,०६०,०००.०० ४०,०००.०० 

२११३२ मिंगी भत्ता ४,७००,०००.०० -२८९,०६६.६७ ३,३३६,४०५.६० ४१३,०००.०० ३,७४९,४०५.६० ० ३,७४९,४०५.६० ९५०,५९४.४० 

२११३४ कमथर्ारीको 
बैठक भत्ता 

१,९००,०००.०० -१२,७५०.०० ८८२,२५०.०० १६४,७५०.०० १,०४७,०००.०० ० १,०४७,०००.०० ८५३,०००.०० 

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

२११४२ पदाधिकारी 
अन्त्य सुबबिा 

४००,०००.०० ० ९७,५०५.३९ १८,५००.०० ११६,००५.३९ ० ११६,००५.३९ २८३,९९४.६१ 

२१२१२ योगदानमा 
आिाररत 
ननवतृभरण 
तर्ा उपदान 
कोष खर्थ 

७००,०००.०० ० ० ० ० ० ० ७००,०००.०० 
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२१२१३ योगदानमा 
आिाररत 
बीमा कोष 
खर्थ 

९००,०००.०० ० ६७१,६००.०० ८२,४००.०० ७५४,०००.०० ० ७५४,०००.०० १४६,०००.०० 

२२१११ पानी तर्ा 
बबजुली 

८,२००,०००.०० ० २,७६२,७३६.८३ २८९,१०१.०२ ३,०५१,८३७.८५ ० ३,०५१,८३७.८५ ५,१४८,१६२.१५ 

२२११२ संर्ार मिसुल ३,१००,०००.०० -३,२४३.०० १३२,०१९.९१ ९,४८८.८० १४१,५०८.७१ ० १४१,५०८.७१ २,९५८,४९१.२९ 

२२२१२ इन्त्िन 
(कायाथलय 
प्रयोजन) 

१२,१००,०००.०० ० ६,३३४,६३९.२८ १,०९२,३७६.३४ ७,४२७,०१५.६२ ० ७,४२७,०१५.६२ ४,६७२,९८४.३८ 

२२२१३ सवारी सािन 
ममथत खर्थ 
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