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1. अर्थ मन्त्रालयको पररचय र उद्देश्य:
पृष्ठभूनमिः

मुलक
ु को आनर्थक, ववत्तीय तर्ा मौद्रिक, समविगत आनर्थक स्र्ावयत्व तर्ा आनर्थक ववकासका क्षेरसँग
सम्बन्न्त्ित सम्पूणथ गनतववनिहरूको व्यवस्र्ापि गिे दावयत्व अर्थ मन्त्रालयमा रहेको छ। सावथजनिक

िचथ व्यवस्र्ापि, अन्त्तर सरकारी ववत्त व्यवस्र्ापि, राजस्व सिं कलि, वैदेन्िक सहायता व्यवस्र्ापि,

िेपाल सरकारको आनर्थक प्रिासि, बैंवकङ्क तर्ा ववत्तीय क्षेर व्यवस्र्ापि, ववदे िी ववनिमय, बीमा र
पूँजी बजारको व्यवस्र्ापि र नियमि, सावथजनिक सिं स्र्ािको समग्र िीनतगत ववषय तर्ा िेपाल

सरकारको आनर्थक िीनतको तजुम
थ ा र कायाथन्त्वयि गिे कायथ अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको छ। सार्ै
ववत्तीय सिं घीयताको सफल कायाथन्त्वयिको क्रममा सिं घ, प्रदे ि तर्ा स्र्ािीय तहको सिं वविाि प्रदत्त

अनिकारको कायाथन्त्वयिको लानग आवश्यक पिे ववत्तीय स्रोतको पररचालि, राजस्व तर्ा रोयल्टी

वाँडफाँड र अन्त्तर सरकारी ववत्त हस्तान्त्तरणको व्यवस्र्ापिको ववषय पनि यस मन्त्रालयले हेिे गदथछ।
ववत्तीय िीनत माफथत अर्थ मन्त्रालयले मुलक
ु को सम्पूणथ आनर्थक क्षेरलाई गनतिील विाउिे भूनमका
समेत िेल्दै आएको छ।
दीघथकालीि सोच :

सबल ववत्तीय र आनर्थक व्यवस्र्ापिको माध्यमबाट समग्र अर्थतन्त्रको क्षमता अनभवृवि गदै द्रदगो,
फरावकलो तर्ा उच्च दरको आनर्थक वृवि र सामान्जक न्त्याय सवहतको समृि अर्थतन्त्र निमाथण गिे।

उद्देश्यिः

सावथजनिक ववत्तको प्रभावकारी र समुन्चत उपयोगबाट आनर्थक ववकास, समविगत आनर्थक स्र्ावयत्व र
अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा सहयोग पुर्याउिे।

रणिीनत:

➢ वैज्ञानिक‚ अिुमाियोग्य र पारदिी राजस्व प्रणालीको ववकासबाट निजी लगािी मैरी वाताबरण
नसजथिा गरी उत्पादिमूलक उद्योग तर्ा व्यवसाय प्रविथि र औद्योनगक सिं रक्षण प्रदाि गिे।

➢ करयोग्य सवै वकनसमका आनर्थक वक्रयाकलापहरुलाई करको दायरामा ल्याउँ दै कर छली तर्ा
च ुहावट नियन्त्रण गरी करािार फरावकलो बिाउिे।

➢ अिावश्यक‚ मािव स्वास््यलाई िोक्साि पुर्याउिे तर्ा वातावरण ह्रास गराउिे वस्तुको आयात
निरुत्सावहत एविं नियाथत प्रबिथि गिे।

➢ दक्ष‚ व्यवसावयक‚ स्वच्छ, सुदृढ एवम् करदातामैरी कर प्रिासिको ववकास र प्रवक्रयागत
सरलीकरण र सूचिा प्रववनिको प्रयोग बढाई कर सहभानगता अनभवृवि गिे।

➢ गैरकर राजस्वका दरहरूलाई समसामवयक, लागत प्रभावी र पारदिी बिाई र्प राजस्व पररचालि
गिे।

➢ प्रार्नमकता प्राप्त क्षेरहरुको लानग प्रभावकारी र न्त्यायोन्चत रुपमा साििको बाँडफाँड गिे िीनत
अवलम्वि गिे।
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➢ ववत्तीय सिंस्र्ा र ववत्तीय उपकरणहरुको माध्यमबाट उत्पादि र बजारको सुदृढीकरण गदै सक्षम
ववत्तीय प्रणालीको ववकास गिे।
➢ निजीकरण भएका सिं स्र्ािको कायथकुिलता अिुगमि गदै सरकारी स्वानमत्वमा सञ्चालिमा रहेका
सिं स्र्ािहरुको व्यवसावयक सञ्चालि गिे।
➢ पारदिी र उत्तरदायी आनर्थक तर्ा ववत्तीय सूचिा प्रणाली अवलम्वि गिे।
➢ सावथजनिक क्षेरका कमथचारीहरुको लानग उत्प्रेरणामुिी र िान्न सवकिे उपयुक्त तलबमाि एविं
सुवविा प्रणाली कायम गिे।
➢ सावथजनिक िचथलाई नमतव्ययी, प्रभावकारी र अिुिानसत तुल्याउिे।
➢ ववनभन्न मन्त्रालय, ववभाग र निकायहरुको लानग भएको बजेट ववनियोजि र नतिीहरुले प्रदाि गिे
सेवा प्रवाह प्रणाली वीचमा प्रभावकारी सम्वन्त्ि स्र्ावपत गिे।
➢ ववत्तीय उत्तरदावयत्व सम्बन्त्िी कािुिी व्यवस्र्ा गिे।
➢ वैदेन्िक सहायताबाट प्राप्त स्रोतहरुको व्यवस्र्ापिको लानग प्रभावकारी अिुगमि र मूल्याङ्कि
प्रणालीलाई सिं स्र्ागत गिे।
➢ सावथजनिक र निजीक्षेरको लगािी तर्ा ववकासमा पररपुरक सम्वन्त्ि स्र्ावपत हुिे गरी समग्र
आनर्थक ववकासमा अिुकूल वातावरणको नसजथिा गिे।
➢ िेपाल सरकार, प्रदे ि तर्ा स्र्ािीय तहवीच आनर्थक िीनत, लगािी, ऋण व्यवस्र्ापि, राजस्व
वाँडफाँड र अिुदािको ववषयमा समन्त्वयकारी भूनमका निवाथह गिे।
➢ सावथजनिक (आन्त्तररक तर्ा वाह्य) ऋण पररचालिलाई मुलक
ु को राविय प्रार्नमकता, ऋण नतिथ
सक्िे क्षमता ववकास र समग्र आनर्थक वृविमा योगदािका आिारमा पररचालि गिे।
२. अर्थ मन्त्रालयको कायथक्षर
े
िेपाल सरकार (कायथववभाजि) नियमावली, २०७४ बमोन्जम यस मन्त्रालयले सम्पादि गिुप
थ िे कायथहरू दे हाय
अिुसार रहेका छि्:
➢ आनर्थक अवस्र्ाको ववश्लेषण, आनर्थक तर्ा ववत्तसम्बन्त्िी िीनतको तजुम
थ ा, कायाथन्त्वयि र नियमि,
➢ आनर्थक साििको बाँडफाँड, कुल राविय लगािी प्रक्षेपण र ववत्तीय व्यवस्र्ापि,

➢ समविगत आनर्थक स्र्ावयत्व, मूल्य न्स्र्रतासम्बन्त्िी िीनत तजुम
थ ा, कायाथन्त्वयि र नियमि,
➢ ववकास सहायता िीनतको तजुम
थ ा, कायाथन्त्वयि, अिुगमि, मूल्याङ्कि र नियमि,
➢ केन्त्िीय बैक सञ्चालि, नियमि र मौद्रिक िीनत,

➢ बैक तर्ा ववत्तीय सिं स्र्ाहरू सम्बन्न्त्ि िीनत, कािुि, समन्त्वय र नियमि,
➢ ववदे िी मुिा ववनिमय तर्ा नियन्त्रण,

➢ आनर्थक तर्ा सामान्जक ववकास र मुिा तर्ा बैवङ्कङ्गसम्बन्त्िी द्रिपक्षीय, बहुपक्षीय अन्त्तराथविय
सिं स्र्ाहरुसँग सम्पकथ र समन्त्वय,

➢ वैदेन्िक ऋण अिुदाि तर्ा अन्त्य द्रिपक्षीय र बहुपक्षीय सहायता सम्बन्त्िी सन्न्त्ि, सम्झौता र
कायाथन्त्वयि,
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➢ सिं घीय सन्ञ्चत कोष वा सिं घीय सरकारी कोष सञ्चालि, राजस्व र व्ययको अिुमाि, ववनियोजि
ऐि, पुरक अिुमाि, पेश्की िचथ, उिारो िचथ, आकन्स्मक कोष र अन्त्य सरकारी कोष,

➢ वजेट तजुम
थ ा कायाथन्त्वयि र नियमि,
➢ सरकारी जमाित,

➢ सिं घ, प्रदे ि र स्र्ािीय तहको आन्त्तरीक र वैदेन्िक ऋण एविं अिुदािसम्बन्त्िी िीनत, कािुि र
नियमि,

➢ तलव भत्ता उपदाि निवृन्त्तभरण लगायतका सेवा सुवविा र आनर्थक दावयत्वसम्बन्त्िी ववषय,

➢ सिं घ प्रदे ि र स्र्ािीय तहको सावथजनिक पदानिकारीको सुवविा सम्बन्न्त्ि िीनत कािुि र मापदण्ड,
➢ सरकारी बाँकी रकमको अनभलेिीकरण र असुली,

➢ राजस्वसम्बन्त्िी िीनत, कािुि, मापदण्ड, योजिा, प्रक्षेपण, कायाथन्त्वयि र नियमि,
➢ राजस्व प्रिासिको सिं चालि र सुदृढीकरण,

➢ सावथजनिक िचथसम्बन्त्िी िीनत, कािुि, कायाथन्त्वयि र नियमि,

➢ आनर्थक कायथववनिसम्बन्न्त्ि िीनत कािुि मापदण्ड, कायाथन्त्वयि र नियमि,
➢ मूल्य िीनत,

➢ लेिा तर्ा लेिापरीक्षण प्रणाली,

➢ सरकारी लगािी र लाभािंिको लेिा व्यवस्र्ापि,

➢ सिं घ प्रदे ि र स्र्ािीय तहनबच ववत्तीय हस्तान्त्तरणसम्बन्त्िी िीनत, कािुि, कायाथन्त्वयि, समन्त्वय र
नियमि,

➢ सिं घीय ववनियोजि, राजस्व, ववभाज्य कोष, िरौटी, कायथ सञ्चालि कोष र अन्त्य सरकारी कोष तर्ा
सम्पनत,

➢ भन्त्सार, अन्त्तिःिुल्क, मूल्य अनभवृवि कर, आयकर, राहादािी िुल्क, नभसा िुल्क, पयथटि दस्तुर

एविं अन्त्य कर तर्ा गैरकर, सेवा िुल्क दस्तुर लगायतका सेवा िुल्कहरुको लक्ष्य नििाथरण,
प्रिासि, सङ्कलि र बाँडफाँड,

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

➢ राजस्वसम्बन्त्िी त्याङ्क अनभलेिि र सूचिा आदाि प्रदाि,

➢ नितोपर तर्ा कमोनडटी बजार सम्बन्त्िी िीनत, कािुि, मापदण्ड र नियमि,
➢ नबमासम्बन्त्िी िीनत कािुि मापदण्ड र नियमि,

➢ सिं घ प्रदे ि र स्र्ािीय तहमा राजस्व र प्राकृनतक स्रोत उपयोग वा लाभको बाँडफाँड सम्बन्त्िी
िीनत, कािुि, मापदण्ड र कायाथन्त्वयि,

➢ राजस्व च ुहावट नियन्त्रण,

➢ महालेिापरीक्षकको कायाथलय,

➢ राविय प्रकृनतक स्रोत तर्ा ववत्त आयोग,
➢ निक्षेप तर्ा कजाथ सुरक्षण कोष,

➢ सरकारी स्वानमत्वमा भएका सिं स्र्ािको नियमि, नियन्त्रण, समन्त्वय र निदे िि तर्ा तलब, भत्ता,
बोिस, लगािी र लाभािंिसम्बन्त्िी िीनत नििाथरण,

➢ राजस्व र आनर्थक प्रिासि सम्बन्न्त्ि तानलम अध्ययि र अिुसन्त्िाि,
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➢ कमथचारी सञ्चय कोष,
➢ िागररक लगािी कोष,
➢ अवकास कोष,

➢ सावथजनिक सिं स्र्ािहरु र निजीकरण सम्बन्त्िी िीनत, कािुि, मापदण्ड अिुगमि र नियमि,

➢ मन्त्रालयसम्बन्त्िी सावथजनिक सिं स्र्ाि, प्रानिकरण, सनमनत, प्रनतष्ठाि, कम्पिी, आद्रदको सञ्चालि र
नियमि,

➢ िेपाल लेिापरीक्षण सेवाको सञ्चालि।
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3. अर्थ मन्त्रालयको सिं गठिात्मक सिं रचिा:

िा.अ.,रा.प.तृ.(रा.) १

क.अ, रा.प.तृ.(वव.)

मन्त्री

१

समन्त्वय महािािा

स.स.,रा.प्र.प्र.(प्र.) १

स.स.,रा.प्र.प्र.(प्र.) १

क.अ, रा.प.तृ.(वव.) १
१

कमथचारी प्रिासि

महािािा

स.स.,रा.प्र.प्र.(प्र.) १

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.) १

िा.अ.,रा.प.तृ.(प्र.) 3
पुस्तका.अ.,रा.प.तृ.(वव.)1

िा.अ.,रा.प.तृ.(रा.) 2

िा.सु., रा.प.अििं.प्र.(प्र.)3
िा.सु., रा.प.अििं.प्र.(रा.)2९
क.अपरे टर, रा.प.अििं.प्र.(वव.)५
नस.पलम्बर, रा.प.अििं.प्र.(वव.)1
नस.अ.प्रे., रा.प.अििं.प्र.(न्ि.)1
अ.मो.ओभरनसयर रा.प.अििं.प्रा.१
टे .अ., रा.प.अििं.प्र.(वव.)1
ह.स.चा., श्रै णीवववहि 15
का.स., श्रे णीवववहि 24

आनर्थक नबकास
िा.अ.,रा.प.तृ.(रा.) 2
सिं घीय मानमला र पयथटि
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.) १

१

ले.अ.,रा.प.तृ.

1
३

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.) १
िा.अ.,रा.प.तृ.(रा.) 2
वि तर्ा वातावरण
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.) १
िा.अ.,रा.प.तृ.(रा.) 2

सू चिा प्रववनि
उ.स. ,रा.प.द्रि.(सू.प्र.)

१

क.ई.(रा.प.तृ.)

५

योजिा, अिुगमि तर्ा

ववत्तीय सिं घीयता

मूल्यािंकि महािािा

समन्त्वय महािािा

स.स.,रा.प्र.प्र.(प्र.) १

स.स.,रा.प्र.प्र.(प्र.) १

िा.अ.,रा.प.तृ.(रा.) २

िा.अ.रा-1, क.अ(वव.)-1

आनर्थक िीनत ववश्लेषण
महािािा

स.स.,रा.प्र.प्र.(प्र.) १

क.अ, रा.प.तृ.(वव.) १

आनर्थक ववकास

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)

१

िा.अ.,रा.प.तृ.(रा.)

2

िािा

उ.स.,रा.प.द्रि.(न्त्याय/कािूि)१
िा.अ.,रा.प.तृ.(न्त्याय/कािूि)2

ववत्तीय हस्तान्त्तरण तर्ा
प्रिासि िािा

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)

१

िा.अ.,रा.प.तृ.(रा.)

1

बजेट अिुगमि

क.अ, रा.प.तृ.(वव.) १

ववत्तीय क्षेर व्यवस्र्ापि तर्ा
सिं स्र्ाि समन्त्वय महािािा

स.स.,रा.प्र.प्र.(प्र.) १

क.अ, रा.प.तृ.(वव.) १

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)

१

िा.अ.,रा.प.तृ.(रा.)

1

बैं वकङ्ग

आनर्थक ववश्लेषण

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)

१

िा.अ.,रा.प.तृ.(रा.)

2

ब.त.िा.,रा.प.द्रि.(त्याङ्क)१
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)

१

िा.अ.,रा.प.तृ.(रा.)

2

योजिा अिुगमि

राजस्व बाँडफाँड िािा

पुवाथिार ववकास
केन्त्िीय वजेट व्यवस्र्ापि

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)

१

िा.अ.,रा.प.तृ.(रा.)

1

त.अ.रा.प.तृ.(त्याङ्क) 1

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)

१

िा.अ.,रा.प.तृ.(रा.)

1

तर्ा सूरक्षा र परराि

सामान्जक ववकास

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)

१

िा.अ.,रा.प.तृ.(रा.)

2

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)

१

िा.अ.,रा.प.तृ.(रा.)

2

राजस्व अिुगमि

लगािी, बजेट र ऋण
व्यवस्र्ापि िािा

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)

१

िा.अ.,रा.प.तृ.(रा.)

1

राजस्व व्यवस्र्ापि
महािािा
स.स.,रा.प्र.प्र.(प्र.) १
क.अ, रा.प.तृ.(वव.) १

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)

१

िा.अ.,रा.प.तृ.(रा.)

2

१

िा.अ.,रा.प.तृ.(रा.)

2

१

िा.अ.,रा.प.तृ.(रा.)

2

िा.अ.,रा.प.तृ.(रा.)

2

व्यापार सहन्जकरण
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)

१

िा.अ.,रा.प.तृ.(रा.)

1

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)

१

िा.अ.,रा.प.तृ.(रा.)

2

अर्थ िास्त्रीरा.प.तृ.(ववववि)१

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)

१

िा.अ.,रा.प.तृ.(रा.)

1

लघुववत्त

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)

१

िा.अ.,रा.प.तृ.(रा.)

1

सावथजनिक सिं स्र्ा समन्त्वय

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)

१

िा.अ.,रा.प.तृ.(रा.)

2

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)

१

िा.अ.,रा.प.तृ.(रा.)

2

आन्त्तररक राजस्व
पररचालि
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)

१

िा.अ.,रा.प.तृ.(रा.)

1

गैर कर राजस्व
व्यवस्र्ाि
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)

१

िा.अ.,रा.प.तृ.(रा.)

1

सू चिा त्यािंक तर्ा
राजस्व वाडफाँड

सिं वि
ै ानिक निकाय

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)

१

व्यवस्र्ापि

कृवष,वि, वातावरण

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)

ँ ीवजार
नबमा तर्ा पुज

िीनत अिुसन्त्िाि

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)

भन्त्सार समन्त्वय तर्ा

अर्थ िास्त्रीरा.प.तृ.(ववववि)१

सावथजनिक ऋण

िासकीय व्यवस्र्ा

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

1

कािूि तर्ा फैसला कायाथन्त्वयि

िा.अ.,रा.प.तृ.(रा.) 2
भौनतक पूवाथिार ववकास

उ.स.,रा.प.द्रि. (लेिा)

कायाथन्त्वयि महािािा

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.) १

सु.गाडथ, श्रे णीवववहि 1
आनर्थक प्रिासि

कािूि तर्ा फैसला

स.स.,रा.प्र.प्र.(का.) १

क.अ, रा.प.तृ.(वव.) ३

सामान्जक ववकास

उ.स.,रा.प.द्रि.(प्र.) १

ले.पा. , रा.प.अििं.प्र.

सन्चव (राजस्व)-1

बजेट तर्ा कायथक्रम

१

िा.अ.,रा.प.तृ.(रा.)

क.अ, रा.प.तृ.(वव.) १

सन्चव -1

अन्त्तराथविय आनर्थक सहायता

प्रिासि महािािा

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)

6

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)

१

िा.अ.,रा.प.तृ.(रा.)

1

अर्थ मन्त्रालयको दरवन्त्दी तेररज
क्रम

पद

श्रे णी/तह

सेवा

१

सन्चव

ववन्िि

प्रिासि

३

सहसन्चव

रा.प.प्र.

न्त्याय

२
४
५
६
७
८
९

१०
११
१२

१३

१४
१५

१6
१7

१8
१९

२०
२१
२२

२३

२४
२५
२६
२७

२८

सहसन्चव
उपसन्चव
उपसन्चव

उपसन्चवलेिा
उपसन्चव

उप सन्चव सूचिा प्रववनि
वररष्ठ त्यािंकिास्त्री
िािा अनिकृत
िािा अनिकृत
िािा अनिकृत

त्याङ्क अनिकृत

कम््यूटर इन्न्त्जनियर
कम््यूटर अनिकृत
लेिा अनिकृत
अर्थिास्त्री

पुस्तकालय अनिकृत
िायवसुव्वा
िायवसुव्वा
लेिापाल

कम््यूटर अपरे टर
नस.्लम्वर

नस.अफसेटप्रेसम्याि
टे नलफोि अपरे टर

हलुकासवारी चालक
कायाथलय सहयोगी
गाडथ

रा.प.प्र.
रा.प.द्रि.
रा.प.द्रि.
रा.प.द्रि.
रा.प.द्रि.
रा.प.द्रि.
रा.प.द्रि.
रा.प.तृ.
रा.प.तृ.
रा.प.तृ.
रा.प.तृ.
रा.प.तृ.
रा.प.तृ.
रा.प.तृ.
रा.प.तृ.
रा.प.तृ.

रा.प.अििं.प्रर्म
रा.प.अििं.प्रर्म
रा.प.अििं.प्रर्म

रा.प.अििं.प्र.प्रा.
रा.प.अििं.प्रर्म
रा.प.अििं.प्रर्म
रा.प.अििं.द्रि.
श्रे णीवववहि

समूह

प्रिासि

सा.प्र.

प्रिासि

राजस्व

प्रिासि
प्रिासि
न्त्याय

ववववि

कािूि
सा.प्र.
लेिा

कािूि

यो.त.

त्याङ्क

प्रिासि

सा.प्र.

प्रिासि
न्त्याय

ववववि
ववववि
ववववि

त्याङ्क

प्रिासि

सा.प्र.

इन्न्त्ज.
न्िक्षा

ववववि

0

0

१

0

0

7

28
१
1

१
१
१

2

पु.ववज्ञाि

ववववि

२

दरवन्त्दी

कािूि

न्िक्षा

प्रिासि

घट

४8

लेिा

प्रिासि

र्प

राजस्व

प्रिासि
ववववि

मौजुदा

राजस्व
लेिा
इले.

मुिण

3

१
३

११
१
२
१

20
3
2
३
1

१
१

१५

श्रे णीवववहि

२४

श्रे णीवववहि

जम्मा

7

१

१८६

१
१
१
0
0
0
0
0
0
0
0
२
0
0
0
0
4

0
1

5

0
0
0
0
0
0

१५

०

िुद

कायम
२
८
1

०

2९

0

1

०
0
0
0

२
1
1
1

0

48

0

2

0
0
0
3

0
0
0

3
1

५
8
1

2
1

0

2४

0

३

0
0
१
0
0

3
८

0
1
1

0

15

१

0

0
५

24
१९६

कैवफयत

4. अर्थ मन्त्रालयले गिे कायथ र सेवािः

(क) मानर् उन्ल्लन्ित कायथ क्षेर अन्त्तरगतका िीनतगत कायथहरु र
(ि) मन्त्रालयको दै निक प्रिासि सञ्चालि सम्बन्त्िी कायथहरु।

5. सन्चवालय, महािािा, न्जम्मेवार अनिकारी र सम्पूण थ टे नलफोि िम्वरिः
नस.ििं .

सन्चवालय र महािािा

न्जम्मेवार अनिकारी

फोि ििं .

१.

माििीय अर्थमन्त्री

डा. युवराज िनतवडा

४२११३९०

2.

सन्चव

श्री न्िन्िर कुमार ढुङ्गािा

४२११३३२

3.

सन्चव (राजस्व)

श्री रामिरण पुडासैिी

४२११८०४

4.

बजेट तर्ा कायथक्रम महािािा

सहसन्चव श्री ििीराम िमाथ

४२११८०१

5.

ववत्तीय सिं घीयता 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 यज्ञ प्रसाद ढुिंगेल

४२११३१५

8.

आनर्थक िीनत ववश्लेषण महािािा

सहसन्चव श्री यम लाल भुसाल

४२११३२६

9.

कािूि तर्ा फैसला कायाथन्त्वयि महािािा

सहसन्चव श्री उदयराज सापकोटा

४२११८१३

10.

ववत्तीय क्षेर व्यवस्र्ापि तर्ा सिं स्र्ाि समन्त्वय

सहसन्चव श्री झक्क प्रसाद आचायथ

4211377

11.

योजिा, अिुगमि तर्ा मूल्याङ्कि महािािा

सहसन्चव श्री उत्तरकुमार िरी

४२००४१८

12.

प्रिासि महािािा

सहसन्चव श्री बावुराम भण्डारी

४२११३००

महािािा

6. सेवा प्राप्त गिथ लाग्िे दस्तुर र अवनििः
(क)

सूचिा द्रदँदा नलिुपिे िुल्क/दस्तुर
➢ सूचिा मागको निवेदि द्रदँदा कुिै िुल्क वा दस्तुर लाग्दै ि।
➢ सामान्त्य आकारको (आठ दिमल तीि इन्त्च चौडाइ र एघार दिमलब सात इन्त्च लम्बाइ सम्म
साइज भएको) कागजमा तयार गररएको वा रहेको दि पृष्ठ सम्मको सूचिा नििःिुल्क उपलव्ि
गराइिेछ।
➢ दि पृष्ठ भन्त्दा िेरै सूचिा द्रदँदा निम्ि अिुसार िुल्क नलइिेछ।
✓ सामान्त्य आकारको (आठ दिमलब तीि इन्त्च चौडाइ र एघार दिमलब सात इन्त्च
लम्बाइसम्म आकार भएको) कागजमा तयार गररएको वा रहेको दि पृष्ठभन्त्दा बढी
सूचिाको लानग प्रनत पृष्ठ पाँच रूपैंयाँ लाग्िेछ।
✓ मानर् उल्लेि भए भन्त्दा ठू लो आकारको कागजमा तयार गररएको वा रहेको सूचिाको लानग
प्रनत पृष्ठ दि रूपैयाँ दस्तुर लाग्िेछ। सुरुका दि पेज नििःिुल्क द्रदिुपिे वाध्यता यसमा
रहिे छै ि।
✓ नडस्केट, सीडी र अन्त्य यस्तै प्रकारका नडन्जटल माध्यम र प्रववनििारा प्रदाि गररिे सूचिाको
लानग प्रनत नडस्केट, सीडी वापत पचास रूपैयाँ दस्तुर लाग्िेछ।

8

✓ कुिै सूचिा तयार गदाथ मानर् लेन्िए भन्त्दा बढी िचथ लाग्िे भएमा वास्तववक लागतको
आिारमा दस्तुर 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 घण्टाभन्त्दा बढी समय गिे भएमा प्रनतघण्टा प्रनतव्यन्क्त पचास रुपैयाँ दस्तुर लाग्िेछ ।
तर सावथजनिक पुस्तकालय र सावथजनिक रुपमा नि:िुल्क उपलब्ि गराइएको स्र्ािको
अवलोकि वापत दस्तुर लाग्िे छै ि।
✓ प्रचनलत कािुिमा सूचिा माग गदाथ लाग्िे दस्तुरको सम्बन्त्िमा छु ट्टै व्यवस्र्ा भएकोमा भिे
सोही बमोन्जम दस्तुर लाग्िेछ।
✓ मूल्य रािी ववक्री ववतरण गिे मुद्रित वा कुिै पनि माध्यमको सूचिा सामग्रीको दस्तुर
त्यसमा अिंवकत वा नििाथररत मूल्य बमोन्जम िै हुिेछ।
✓ अर्थ मन्त्रालयको उद्देश्य र कामको प्रवथििका लानग ववतरण गररिे सूचिा-सामग्रीको िुल्क
लाग्िे छै ि।
(ि) सूचिा उपलब्ि गराए बापत िुल्क नलिे तररका
➢ िगद नलएर राजस्व िातामा जम्मा गिथ सवकिेछ।
➢ कुिै बैकिंमा जम्मा गिथ लगाई सोको भौचर पेि गिथ लगाउि सवकिेछ ।
➢ सो रकम बराबरको हुलाक वटकट निवदे िमा टाँस्ि लगाउि पनि सवकिेछ।
(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 सवकिे प्रकृनतको सूचिा भए
तत्काल र तत्काल उपलव्ि गराउि िसवकिे प्रकृनतको सूचिा भए निवेदि प्राप्त भएको
नमनतले पन्त्र द्रदिनभर निवेदकलाई उपलव्ि गराईिेछ। कुिै व्यन्क्तको जीउ ज्यािको
सुरक्षासिंग सम्बन्न्त्ित सूचिा माग गरे को पाईएमा २४ घण्टानभर उपलव्ि गराइिे छ।
➢ अन्त्य वविेष ऐि नियमले अवनि तोकेकोमा सोही बमोन्जम हुिेछ।

7. निणथय गिे प्रवक्रया र अनिकारीिः
(क)

निणथय प्रवक्रया सम्बन्त्िमािः
➢ मन्त्रालयले उपलव्ि गराउिे सेवा सम्बन्त्िमािः
•

सरकारी निणथय प्रवक्रया सरलीकरण निदे न्िका, २०६५ बमोन्जम।

➢ सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, २०६४ बमोन्जम माग गररिे सूचिा सम्बन्त्िमािः
•

सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, २०६४ को दफा ७ बमोन्जम।

(ि) निणथय गिे अनिकारी सम्बन्त्िमािः
➢
➢

मन्त्रालयले सम्पादि गिे िीनतगत एविं अन्त्य कायथहरु सम्बन्त्िमािः
मन्न्त्रपररषदमा प्रस्ताव पठाएर
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➢

माििीय अर्थ मन्त्रीस्तरबाट

➢

अर्थ सन्चवस्तरबाट

➢

सन्चव(राजस्व) स्तरबाट

➢

माििीय अर्थ मन्त्रीबाट प्रत्यायोन्जत अनिकार बमोन्जम

➢

सुिासि (व्यवस्र्ापि तर्ा सञ्चालि) ऐि, २०६४ बमोन्जम प्राप्त अनिकार
बमोन्जम, र

➢

अन्त्य वविेष ऐि, नियमले सन्चवले गिे भिी तोवकएका कामहरु।

➢

सन्चवले प्रत्यायोजि गरे को अनिकार वमोन्जम तोवकएको कमथचारीले।

➢

सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, २०६४ बमोन्जम माग गिे सूचिा सम्बन्त्िमा
अर्थ सन्चवले।

8. निणथय उपर उजुरी सुन्ने अनिकारीिः
क) अर्थ मन्त्रालयले उपलव्ि गराउिे सेवा सम्बन्त्िमािः
(प्रचनलत ऐि कािूिमा तोवकएको व्यवस्र्ा बमोन्जम)
ि) सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, २०६४ वमोन्जम परे को उजुरी सम्बन्त्िमािः
(राविय सूचिा आयोग)
9. सम्पादि गरे का मुख्य मुख्य कामको वववरणिः
9.1 आनर्थक बषथ २०७६/७७ को बजेट
िेपाल सरकारको कूल बजेट रु. 15 िवथ 32 अवथ 96 करोड 71 लाि मध्ये चालु िचथ तफथ रु. 9
िवथ 57 अवथ 10 करोड 14 लाि, पूँजीगततफथ रु. 4 िवथ 8 अवथ 59 लाि, र ववत्तीय व्यवस्र्ातफथ
रु. 1 िवथ 67 अवथ 85 करोड 98 लाि रहेको छ।
9.2 सावथजनिक िचथ व्यवस्र्ापि

चालू आनर्थक वषथको श्रावणदे न्ि चैर मसान्त्तसम्मको बजेट िचथको प्रारन्म्भक वववरण निम्िािुसार रहेको
छ।

• कुल िचथ रु.674 अवथ 85 करोड 71 लाि, गत वषथको तुलिामा 0.08 प्रनतितले बृवि,
➢ चालु िचथ रु.495 अवथ 39 करोड 60 लाि गत आ.व.को तुलिामा 6.29 प्रनतितले बृवि,
➢ पूिंजीगत िचथ रु.105 अवथ 22 करोड 45 लाि गत आ.व.को तुलिामा 3.90 प्रनतितले घटी
➢ ववत्तीय व्यवस्र्ा रु.74 अवथ 23 करोड 64 लाि गत आ.व.को तुलिामा 59.85 प्रनतितले
बृवि,
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9.3 आनर्थक वषथ 2076/077 को वजेट समपथण (Surrender) सम्बन्त्िी वववरण:
नस.ििं .

कायाथलयको िाम

समपथण रकम रु।

1

रािपनतको कायाथलयबाट

9 करोड 50 लाि

2

परराि मन्त्रालयबाट

35 करोड 91लाि 65 हजार

3

रक्षा मन्त्रालय (फास्ट ट्रयाक तफथ)

2अवथ 83 करोड 66लाि 52 हजार

4

रक्षा मन्त्रालय (जम्मा)

5 करोड 61 लाि 23 हजार 231

5

उजाथ जलश्रोत तर्ा नसचाइ मन्त्रालय

51 करोड 57 लाि 92 हजार 560

6

उद्योग, वान्णज्य तर्ा आपुनतथ मन्त्रालय

72 करोड 62 लाि 50 हजार

7

मवहला बालबानलका मन्त्रालयबाट

50 लाि

8

निवाथचि आयोग

20 करोड 31 लाि

9

राविय प्रकृनतक स्रोत तर्ा ववत्त आयोगबाट

1 करोड

10

PEFA बाट (सावथजनिक िचथ ववत्तीय

99 लाि 62 हजार

उत्तरदावयत्वको सन्चवालय)
कुल जम्मा

4 अवथ 81 करोड 70 लाि 44 हजार 791

9.4 राजश्व पररचालिको अवस्र्ा
➢ आ.ब.2076/077 को लानग चैर मसान्त्तसम्म रु 7 िबथ 94 अबथ 87 करोड राजस्व लक्ष्य
तोवकएकोमा यस अवनिसम्म रु 6 िबथ 23 अबथ 8 करोड राजस्व प्राप्त भएको । यो राजस्व
प्रानप्त चैरमवहिासम्मको राजस्व लक्ष्यको 78.39 प्रनतित हो । चैरसम्मको राजस्वको बृविदर
गत बषथको तुलिामा 5.8 प्रनतित रहेको छ।
➢ कर राजस्व तफथ चालु आ.ब.को चैर मसान्त्तसम्म रु 7 िबथ 25 अबथ 68 करोड सिं कलि गिे
लक्ष्य रान्िएकोमा रु 5 िबथ 39 अबथ 53 करोड सिं कलि भएको छ । बावषथक लक्ष्यको
तुलिामा यो सिं कलि 53.46 प्रनतित हुि आउछ । यो राजस्व प्रानप्त चैरमवहिासम्मको कर
राजस्व लक्ष्यको 74.35 प्रनतित हो । चैरसम्मको कर राजस्वको बृविदर गत बषथको तुलिामा
1.89 प्रनतित रहेको छ।
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➢ गैरकर राजस्व तफथ चालु आ.ब.को चैर मसान्त्तसम्म रु 69 अबथ 18 करोड सिं कलि गिे लक्ष्य
रान्िएकोमा रु 83 अबथ 54 करोड सिं कलि भएको छ । बावषथक लक्ष्यको तुलिामा यो सिं कलि
122.63 प्रनतित हुि आउछ । यो राजस्व प्रानप्त चैर मवहिासम्मको गैर कर राजस्व लक्ष्यको
120.75 प्रनतित हो । चैरसम्मको गैरकर राजस्वको बृविदर गत बषथको तुलिामा 40.64
प्रनतित रहेको छ।
➢ िीषथकगत राजस्व अिुसार भन्त्सार महसुल बावषथक लक्ष्यको तुलिामा 51.19 प्रनतित¸ मूल्य
अनभबृवि कर राजस्व तफथ 55.61¸ अन्त्तिःिुल्क तफथ 48.89¸ आयकर तफथ 56.23 र गैर कर
राजस्व तफथ 81.21 प्रनतित राजस्व सिं कलि हानसल भएको छ।
➢ कोनभड-19 को रोकर्ाम र नियन्त्रणका लानग २०७६ चैर ११ गते दे न्ि लकडाउि घोषणा

भएको कारणले कर वववरण तर्ा कर भुक्तािी गिथ असहज हुिे भएकाले िेपाल सरकारको निणथय
बमोन्जम कर वववरण तर्ा कर बुझाउिे अवनि २०७७ जेष्ठ २५ सम्म र्प गररएको।
9.5 बाह्य सहायता पररचालि
आ.ब. २०७6/०७7 को माघ, फाल्गुण र चैर मवहिासम्ममा अिुदाि सहायता रु. 1 अवथ 9 करोड
92 लाि र ऋण सहायता 44 अवथ 76 करोड 8 लाि गरी जम्मा 45 अवथ 86 करोडको 72
लािको अन्त्तराथविय आनर्थक सहायता प्रनतबिता प्राप्त भएको छ । यस अन्त्तगथतिः

1. 17 जिवरी 2020 (2076 माघ 3) मा िेपाल सरकार र नबश्व बैंकवीच Provincial Support
Programme का लानग 9.3 नमनलयि Swiss Francs (कररब रु. 1 अवथ 9 करोड 92 लाि)
बरावरको अिुदाि सहायता प्राप्त गिे सम्वन्त्िी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ।

2. 6 फेब्रुअरी 2020 (2076 माघ 23) मा िेपाल सरकार र नबश्व बैंकवीच Second
Additional Financing for Earthquake Housing Reconstruction Project का लानग 200
नमनलयि अमेररकी डलर (कररब रु. 22 अवथ 82 करोड) बरावरको ऋण सहायता प्राप्त गिे
सम्वन्त्िी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ।

3. 12 फेब्रुअरी 2020 (2076 माघ 29) मा िेपाल सरकार र युरोवपयि ईन्त्भेिमेन्त्ट बैंकवीच
Up gradation of Electricity Distribution and Expansion Project का लानग 100 नमनलयि युरो
(कररब रु. 12 अवथ 41 करोड) बरावरको ऋण सहायता प्राप्त गिे सम्वन्त्िी सम्झौतामा
हस्ताक्षर भएको ।

4. 30 माचथ 2020 (2076 चैर 17) मा िेपाल सरकार र नबश्व बैंकवीच Development Policy
Financing with a Catastrophe Deferred Drawdown (Cat DDO) का लानग 50 नमनलयि
अमेररकी डलर (कररब रु. 6 अवथ) बरावरको ऋण सहायता प्राप्त गिे सम्वन्त्िी सम्झौतामा
हस्ताक्षर भएको ।
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5.

7 अवप्रल 2020 (2076 चैर 25) मा िेपाल सरकार र नबश्व बैंकवीच COVID-19
Emergency Response and Health Systems Preparedness Project का लानग 29 नमनलयि
अमेररकी डलर (कररब रु. 3 अवथ 53 करोड) बरावरको ऋण सहायता प्राप्त गिे सम्वन्त्िी
सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ।

6.

नमनत 2076/12/28 गते अर्ाथत अवप्रल 10, 2020 मा माििीय अर्थमन्त्री डा. युवराज

िनतवडाको उपन्स्र्नतमा ववश्व बैंक, अन्त्तराथविय मुिा कोष, अन्त्तराथविय ववत्त निगम, एन्ियाली
पूवाथिार ववकास बैंक जस्ता बहुपक्षीय ववकास सिं स्र्ा लगायत सिं यक्त
ु
राि सिं घका उच्च पदस्र्

पदानिकारी बीच हालै ववश्वभर फैनलएको कोरोिा भाईरसले िेपालको अर्थतन्त्र, स्वास््य क्षेर र
जिजीविमा पारे को एविं पािथ सक्िे प्रभाव, कोनभड-19 रोकर्ाम तर्ा नियन्त्रणमा िेपाल
सरकारले हालसम्म चालेका सिं स्र्ागत र कायथक्रनमक कदमहरु तर्ा िेपालले आगामी द्रदिमा
चाल्िुपिे रणिीनतक कदमहरु बारे नभनडयो कन्त्फरे न्त्स माफथत छलफल सम्पन्न भएको।
9.6

आन्त्तररक ऋण

➢ आनर्थक वषथ 2076/77 मा रु. 1 िवथ 95 अवथ आन्त्तररक ऋण उठाउिे तानलका स्वीकृत गररएको
र २०७६ चैर मसान्त्तसम्म रु. ४ अबथ ८० करोड ९९ लाि आन्त्तररक ऋण उठाइएको छ।

9.7 अन्त्तरसरकारी ववत्त व्यवस्र्ापि (ववत्तीय सिं घीयता)

➢ प्रदे ि तहमा वत्तीय हस्तान्त्तरण भएको रकम एविं सोको उपयोग र तत् सम्बन्त्िमा भए गरे का

अिुभवका आिारमा ववत्तीय सिं घीयता कायाथन्त्वयिका सन्त्दभथमा दे न्िएका समस्या एविं च ुिौनतहरुका
बारे मा नबस्तृत रुपमा छलफल गरी अन्त्तर सरकारी ववत्त पररषदको चौर्ो बैठकका निणथयहरु
कायाथन्त्वयि भईरहेको ।

➢ ववत्तीय सिं घीयता कायाथन्त्वयि, अन्त्तर सरकारी ववत्त हस्तान्त्तरण, उपयोग, लेिािंङ्कि र प्रनतवेदिका

सम्बन्त्िमा हालसम्मको अभ्यास एविं अिुभवको आिारमा अन्त्तर सरकारी ववत्त व्यवस्र्ापि ऐि,2074

राविय प्राकृनतक श्रोत तर्ा ववत्त आयोग ऐि,2074 स्र्ािीय सरकार सिं चालि ऐि,2074 लगायत
ववत्तीय सिं घीयता कायाथन्त्वयि सिं घ सम्बन्न्त्ित ऐि नियममा गिुथ पिे सिं िोििका ववषयमा प्रदे ि आनर्थक

मानमला तर्ा योजिा मन्त्रालयले आवश्यक समन्त्वय गरी सम्भव भए सम्मका स्र्ािीय तहहरुको समेत
राय सुझाव अर्थ मन्त्रालयमा पठाउिे निणथय भएको।

➢ िासगरी प्रदे ि आनर्थक मानमला तर्ा योजिा मन्त्रालयमा कायथरत जििन्क्तको क्षमता ववकास र सूचिा
प्रववनिको प्रयोग (LMBIS/ PLMBIS लगायतका कम््युटर सफ्टवेयर) का सम्बन्त्िमा अर्थ मन्त्रालयले

तयार गरे को सूची बमोन्जम तानलम तर्ा प्रन्िक्षण निरन्त्तर रुपमा सिं चालि गिे गरी व्यवस्र्ा
नमलाईएको।

➢ प्रदे िका आनर्थक मानमला तर्ा योजिा मन्त्रालयमा सम्पकथ गदाथ आनिकाररक व्यन्क्तसिंग सोझै सम्पकथ
स्र्ावपत गिे

व्यवस्र्ा नमलाउिे र अर्थ मन्त्रालयको ववत्तीय सिं घीयता समन्त्वय महािािामा सम्पकथ

गरी समस्याको तत्काल सिंवोिि गिे व्यवस्र्ा नमलाईएको।

➢ सिं घबाट प्रदे िमा हस्तान्त्तरण भएका अिुरा आयोजिाहरुको ववद्यमाि अवस्र्ा, त्यस्ता आयोजिाहरुलाई
निरन्त्तरता द्रदिु पिे वा िपिे सम्बन्त्िमा औन्चत्य र निरन्त्तरता द्रदिु पिे भएमा सो पुरा गिथ लाग्िे

समय र लागत समेत स्पिरुपमा वकटाि गरी ववस्तृत वववरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाउिे। सार्ै,
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आगामी आनर्थक वषथ 2077/078 को
व्यवस्र्ा लेिी पठाइएको ।

वजेट तजुम
थ ा गदाथ ववगतमा सृन्जत दावयत्व फरफारक हुिे

➢ अर्थ मन्त्रालय र प्रदे ि आनर्थक मानमला तर्ा योजिा मन्त्रालय ववचको समन्त्वय र सहकायथलाई अझ
प्रभावकारी विाउि प्रत्येक चौमानसकमा बैठक आयोजिा गररएको।

9.8 ववत्तीय क्षेर तर्ा सावथजनिक सिं स्र्ाि व्यवस्र्ापि:
1. िेपाल ररवक्रयसि सेन्त्टर प्रा.नल. को िाममा रहेको चल्ती िाता िम्बर 010000046148 मा रोक्का
रान्िएको रकम रु. १,७२,१०,000।- कुमारी चोक तर्ा केन्त्िीय तहनसल कायाथलयको िातामा
ट्रान्त्सफर गिे कायथमा सहजीकरण गिे सम्बन्त्िमा िेपाल राि बैंकलाई अिुरोि

गररएको ।

2. गैर बैंवकङ्ग ववत्तीय सिं स्र्ाहरुको नियमि गिे कायथववनिको मस्यौदा तयार गरी पेि गिथ िेपाल राि
बैंकलाई अिुरोि गररएको ।

3. अर्थ मन्त्रालय, िेपाल राि बैंक र िेपाल बैंकसथ एिोनसएसि बीच नमनत २०७६/१०/६ मा बैठक

बसी सो बैठकले गरे का "सहुनलयतपूणथ कजाथ र प्रार्नमकता प्राप्त क्षेरमा प्रवाह गररिे कजाथ
कायथक्रमलाई सबै बैंकहरुले उच्च प्रार्नमकता द्रदई कायाथन्त्वयि गिे/गराउिे, आन्त्तररक राजस्व ववभाग

र बैंक तर्ा ववत्तीय सिं स्र्ाहरुमा पेि गरे को वववरणमा अन्त्तरआविता कायम गिथ हाल कायाथन्त्वयिमा
रहेको सूचिा प्रणालीमा सबै बैंकहरुले सहभानगता जिाउिे" समेतका निणथयहरु कायाथन्त्वयिका लानग
सम्बन्न्त्ित निकायमा पठाईएको ।

4. कृवष ववकास बैंकलाई िेपाल सरकारका ३ वटै तहमा सरकारी कारोबार गिे स्वीकृनतका लानग
सहजीकरण गिथ िेपाल राि बैंकमा पठाईएको।

5. नमनत २०७६।११।५ मा हेन्जङ्ग सम्बन्त्िी नियमावली, २०७५ सिं िोिि गररएको।
6. उिु वकसािको बक्यौता रकम भुक्तािी िगिे न्चिी नमल तर्ा सोका सञ्चालकहरुको िाममा रहेको
बैंक िाता रोक्का गररद्रदि िेपाल राि बैंकमा लेन्ि पठाईएको ।

7. कृवष ववकास बैंकको कमथचारी सेवा (अठारौं सिं िोिि) ववनियमावली, २०७६ मा परामिथका लानग
लोक सेवा आयोगमा पठाइएको ।

8. िीतघर तर्ा िाद्यान्न भण्डारण घर निमाथणमा कृवष तर्ा पिुपन्त्छी ववकास मन्त्रालयको नसफाररसमा

ववनभन्न वान्णज्य बैंकहरुबाट भएको ऋण लगािीको लानग व्याज वापत तत् तत् वान्णज्य बैंकहरुलाई
व्याज भुक्तािी गिे प्रयोजिका लानग रु. ६ करोड ८४ लाि िेपाल राि बैंकलाई निकासा द्रदइएको।

9. गोरिकाली रबर उद्योग नल. का अवकाि प्राप्त कमथचारीको दावयत्व भुक्तािीको लानग तेस्रो तर्ा
अन्न्त्तम वकस्ता भुक्तािीको लानग रु. ३४ करोड ऋण लगािी गिे निणथय भएको ।

10. िेपाल नितोपर बोडथबाट सिं िोिि स्वीकृनत माग भई आएका नितोपर दताथ तर्ा निष्कािि नियमावली,

२०७३ (तेस्रो सिं िोिि), नितोपर व्यवसायी (नितोपर दलाल, नितोपर व्यापारी तर्ा बजार निमाथता)

नियमावली, २०६४ (तेस्रो सिं िोिि), नितोपर व्यवसायी (मचेण्ट बैङ्कर) नियमावली, २०६४ (दोस्रो
सिं िोिि) र सामूवहक लगािी कोष नियमावली, २०६७ (तेस्रो सिं िोिि) मा स्वीकृनत प्रदाि गररएको
।

11. सहुनलयतपूणथ कजाथका लानग व्याज अिुदाि सम्बन्त्िी एकीकृत कायथववनि, २०७५ (सिं िोिि सवहत) मा

व्यवस्र्ा भएको कपडा उद्योगहरुलाई व्याज अिुदाि उपलब्ि गराउिे सम्बन्त्िमा द्रिवविा भएको भिी
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िेपाल कपडा उद्योग सिं घले निवेदि द्रदएकोमा सो सम्बन्त्िमा स्पि पारी उक्त ववषयहरु कायाथन्त्वयिको
लानग िेपाल राि बैंक र आन्त्तररक राजस्व ववभागमा पठाइएको ।

12. माििीय अर्थमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा नमनत २०७६/10/२४ गते बसेको निजीकरण सनमनतको ९१
औ िं बैठकले गरे को " िेपाल दूसञ्चार कम्पिी नल. को रणिीनतक साझेदार/सञ्चालक साझेदार

नभत्र्याउिे प्रस्तावमा छलफल हुँदा सावथजनिक कम्पिीको रुपमा सञ्चानलत िेपाल टे नलकम सेवालाई
प्रभावकारी, प्रनतष्पिी र आिुनिक एविं प्रववनिमैरी बिाउि निजी क्षेरको सहभानगतामा सञ्चालिको
उपयुक्त माध्यम र त्यसबाट कम्पिीको समग्र व्यवस्र्ापिमा पिे सकारात्मक प्रभावहरु समेत
वस्तुगत रुपमा ववश्लेषण गरी पठाउि सञ्चार तर्ा सूचिा प्रववनि मन्त्रालयमा पठाइएको ।

13. िेपाल सरकारको स्वानमत्व भएका सिं स्र्ाहरुमा कायथरत कमथचारीको सेवा सुवविा सम्बन्त्ि मा दे हाय
बमोन्जम

िीनतगत

निणथण

भएको:-

“अर्थ

मन्त्रालयको

स्वीकृनतमा

कायाथन्त्वयि

भई

रहेको

नियमावली/ववनियमावलीमा िै उल्लेि भएका सेवा सुवविाको हकमा सम्बन्न्त्ित सिं स्र्ाको सञ्चालक
सनमनतको

निणथयमा

नियमावली/ववनियमावली

बमोन्जम

सेवा

सुवविा

प्रदाि

गिे,

स्वीकृत

नियमावली/ववनियमावली सिं िोिि गदाथ अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृनत नलई कायाथन्त्वयि गिे र स्वीकृत
नियमावली/ववनियमावलीमा व्यवस्र्ा िभएको तर आनर्थक दावयत्व पिे नबषयमा अर्थ मन्त्रालयको

स्वीकृनत नलएर मार कमथचारीलाई सेवा सुवविा प्रदाि गिे ”। यो निणथय कायाथन्त्वयिका लानग
सम्बन्न्त्ित सिं स्र्ािहरुमा पठाईएको ।

14. कानलमाटी फलफूल तर्ा तरकारी ववकास सनमनत, कमथचारी प्रिासि नियमावली, २०७५ को
मस्यौदामा राय/सहमनत कृवष तर्ा पिुपन्त्छी ववकास मन्त्रालयमा पठाइएको ।

15. हररनसवि ईट्टा टायल कारिािा, काँचो छाला प्रिोिि तर्ा सिं कलि केन्त्ि, बालाजु कपडा उद्योग,
भृकुवट कागज कारिािा नल., िेपाल नबटुनमि तर्ा व्यारे ल उद्योग नल., रघुपनत जुट नमल्स नल.,
ववराटिगर जुट नमल्स नल., िेपाल न्चया ववकास निगम नल., िेपाल रोन्जि एण्ड टपेन्त्टाइि नल.,

भक्तपुर ईट्टा टायल कारिािा नल., कानलमाटी फलफूल तर्ा तरकारी ववकास सनमनत, कृवष औजार

कारिािा नल., िेपाल नितोपर बोडथ, वहमाल नसमेन्त्ट कम्पनि, बाँसवारी छाला जुत्ता कारिािा,

चलन्चर ववकास कम्पनि नल., िेपाल स्टक एक्सचेन्त्ज र बुटवल पावर कम्पनि नल.ले िेपाल
सरकारलाई नतिथ बुझाउिुपिे सेवा िुल्क, वकस्ता, व्याज र हजथिा वापतको रकम दान्िला गिथ
सम्बन्न्त्ित निकायमा पठाईएको ।

16. रे नडयो िेपालको स्वानमत्वमा रहेको िुमलटारन्स्र्त जग्गा मध्ये ६ रोपिी जग्गा प्रचनलत मूल्यमा
िेपाल नितोपर बोडथलाई उपलब्ि गराउिे निणथय कायाथन्त्वयिको लानग सञ्चार तर्ा सूचिा प्रववनि
मन्त्रालयमा पठाईएको ।

17. िेपाल चाटथडथ एकाउण्टे ण््स सिं स्र्ाको कमथचारी सेवा ितथ (दोस्रो सिं िोिि) ववनियमावली, २०७६ मा
परामिथका लानग लोक सेवा आयोगमा पठाइएको ।

18. माििीय अर्थमन्त्रीज्यूको कायथकक्षमा िेपाल राि बैंक, िेपाल बैंकसथ सिं घ तर्ा वान्णज्य बैंङ्कका प्रमुि

कायथकारी अनिकृतहरुसँग नमनत २०७६/११/०५ मा बैठक आयोजिा गररएको तर्ा सो बैठकमा
उठे का ववषयहरुको कायाथन्त्वयिको लानग कायथयोजिा बिाई आवश्यक कायाथर् थ िेपाल राि बैंक र
िेपाल बैंकसथ सिं घमा पठाइएको ।
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19. राविय वान्णज्य बैंक नलनमटे डको आ.व. २०७५/76 को आयकर अन्घको िुद िाफा रु

६,९६,४३,८१,७१४।– को ५ प्रनतितले हुिे रकम रु ३४,८२,१९,०८६।– बोिस नियमावली
(सिोंिि सवहत), २०३९ को व्यवस्र्ा बमोन्जम बोिस ववतरण गिथ स्वीकृनत प्रदाि गररएको ।

20. अर्थ मन्त्रालयले वावषथक रुपमा प्रकािि गिे “सावथजनिक सिं स्र्ािको वावषथक न्स्र्नत समीक्षा, २०७७”

प्रकाििको लानग आवश्यक पिे ववत्तीय वववरण/त्याङ्क/सूचिाहरु उपलब्ि गराउिे सम्बन्त्िमा सबै
सिं स्र्ािहरुका फोकल व्यन्क्तहरुलाई अनभमूिीकरण तानलम प्रदाि गररएको ।

21. निजीकरण सनमनतको नमनत २०७६/१०/२४ मा बसेको ९१ औ िं बैठकको निणथय कायाथन्त्वयिको
लानग आवश्यक पिे वववरण उपलब्ि गराउि सम्बन्न्त्ित निकायमा पठाइएको ।

22. चालु आ.व.को बजेट वक्तव्यमा उल्लेन्ित “सरकारी ऋणपरको िररद/वववक्रको लानग अिलाइि

प्रणाथनलको ववकास गिे”िीनत कायाथन्त्वयिको लानग सरकारी ऋणपरको अभौनतकीकरण गिे प्रकृया
अगानड बढाउि िेपाल राि बैंकमा लेन्ि पठाईएको ।

23. िेपाल चाटथडथ एकाउन्त्टे न्त््स सिं स्र्ा, आनर्थक प्रिासि ववनियमावली, २०६६ को पवहलो सिं िोिि
(२०७६) मा स्वीकृनत प्रदाि गररएको ।

24. िेपाल नितोपर बोडथ कमथचारी सेवाितथ नियमावली, २०६८ मा सिं िोिि स्वीकृत गररएको ।
25. औद्योनगक क्षेर व्यवस्र्ापि नलनमटे डलाई िेयर वापत निकासा भएको रकम िेपाल सरकारको ववनभन्न
निकायको िाममा िेयर कायम गिथ सहमनत प्रदाि गररएको ।

9.9 कािूि तर्ा कायथववनि

➢ राजस्व न्त्यायािीकरण सम्बन्त्िी कािूिलाई सिं िोिि र एकीकरण गिथ बिेको वविेयक, २०७६ को
मस्यौदा तयार गरी सो उपर तजुम
थ ा सहमनतका लानग कािूि, न्त्याय तर्ा सिं सदीय मानमला मन्त्रालयमा
पठाइएको ।

➢ आयकर (दिौं सिं िोिि) नियमावली, २०७६ को मस्यौदा तयार, िेपाल सरकार, मन्न्त्रपररषदबाट
स्वीकृत तर्ा सो सम्बन्त्िी सूचिा िेपाल राजपरमा प्रकािि गरी सावथजनिक गररएको ।

➢ हेन्जङ्ग सम्बन्त्िी (पवहलो सिं िोिि) नियमावली, २०७६ िेपाल सरकार, मन्न्त्रपररषदबाट स्वीकृत तर्ा सो
सम्बन्त्िी सूचिा िेपाल राजपरमा प्रकािि गरी सावथजनिक गररएको।

➢ िेपाल लेिापरीक्षण सेवा (गठि, श्रे णी ववभाजि र नियुन्क्त) नियमहरुको मस्यौदा तयार गरी अनग्रम
कारवाहीका लानग पेि गररएको ।

➢ िेपाल सरकारले सम्वत् २०७६ फागुि १५ गतेदेन्ि लागू हुिे गरी िेपालमा पैठारी हुिे हवाई इन्त्िि,
पेट्रोल र नडजेलमा प्रनत नलटर दि रुपैयाँको दरले पूवाथिार ववकास कर लगाई असूल गिे निणथय
सम्बन्त्िी सूचिा िेपाल राजपरमा प्रकािि गरी सावथजनिक गररएको।

➢ िेपाल सरकार, मन्न्त्रपररषदको नमनत २०७६।१२।१६ को निणथय अिुसार कोनभड-१९ को सम्भाववत
सिं क्रमण रोकर्ाम, नियन्त्रण र उपचारमा प्रयोग हुिे औषिी, स्वास््य सामग्री तर्ा स्वास््य उपकरण
पैठारी गदाथ भन्त्सार ऐि, २०६४ को नियम २ बमोन्जम लाग्िे सम्पूणथ महसुल छु ट द्रदिे तर्ा आनर्थक

ऐि, २०७६ को दफा १९ बमोन्जम कर वववरण दान्िला गिे, कर दान्िला गिे र कर वफताथको लानग
निवेदि द्रदिे म्याद र्प गिे सम्बन्त्िी सूचिाहरु िेपाल राजपरमा प्रकािि गररएको।
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➢ कोनभड-१९ को ववषयलाई नलएर सम्मानित सवोच्च अदालतमा दायर भएका ०७६-WO-०९३२,
०७६-WO-०९३३,

०७६-WO-०९३४,

०७६-WO-०९३५,

०७६-WO-०९३६

र

०७६-WO-

०९३७ का ररट निवेदिहरु परी ववचारािीि रहेको सन्त्दभथमा िाद्य सुरक्षा, रोग नियन्त्रण, िैन्क्षक राहत
कायथक्रम, िेपाल सरकारबाट घोवषत कायथक्रमहरुको कायाथन्त्वयि न्स्र्नत तर्ा ररट निवेदिमा उठाएका
ववषयको

कायाथन्त्वयि

अवस्र्ासवहतको

ववषयमा

सम्मानित

अदालतबाट

महान्त्यायानिवक्ताको

कायाथलयमाफथत प्रनतवेदि पेि गिथ भएको आदे िका सम्बन्त्िमा यस मन्त्रालयसँग सम्बन्न्त्ित ववषयहरुको
कायाथन्त्वयि अवस्र्ासवहतको प्रनतवेदि तयार गरी पेि गररएको ।
9.10 योजिा, अिुगमि तर्ा मूल्याङ्कि
➢ सूचिाको हक सम्वन्त्िी ऐि,2064 को दफा 5(3) प्रयोजिका लानग आनर्थक वषथ 2076/77 को
मिंनसर,पौष र माघ मवहिामा सम्पादि गररएका कायथहरुको वववरण वेव साइटमा सावथजनिक गररएको।

➢ माििीय अर्थमन्त्रीज्यूको समुपन्स्र्नतमा यस मन्त्रालय र अन्त्तगथतका निकायहरुवाट आनर्थक वषथ
2076/77 को वजेट तर्ा कायथक्रमहरुको अिथ वावषथक प्रगनत सनमक्षा बैठक नमनत 2076 माघ
14 गते

सम्पन्न गररएको ।

➢ यस मन्त्रालय र अन्त्तगथतका निकायहरुले चालु आनर्थक वषथको माघ मवहिासम्म गरे को िचथको
अवस्र्ा र मध्यकानलि िचथ सिं रचिाले तोकेको वजेट नसमा समेतको आिारमा आगामी आनर्थक वषथ
2077/078 को वजेट नसमा नििाथरण गरी वजेट तर्ा कायथक्रमहरुको प्रस्ताव माग गिे ववषयको
बैठक नमनत 2076 फाल्गुण 15 गते सम्पन्न गररएको।
➢ आनर्थक वषथ 2076/77 को िीनत तर्ा कायथक्रम र बजेट कायाथन्त्वयि कायथयोजिा बमोन्जमको प्रगनत
प्रत्येक मवहिा प्रिािमन्त्री तर्ा मन्न्त्रपररषद्को कायाथलयमा प्रनतवेदि गिे गररएको ।
➢ कोनभड-19 को कारण प्रभाववत क्षेरहरुको लानग राहत सुवविा प्रदाि गिे िेपाल सरकार
मन्न्त्रपररषद्को निणथय कायाथन्त्वयि कायथयोजिा २०७६, तयार गरी कायाथन्त्वयिको अिुगमि भइरहेको।
➢ सम्माििीय प्रिािमन्त्री के.पी. िमाथ ओली िेतत्ृ वको सरकारका दुई बषथको अवनिमा अर्थ मन्त्रालयवाट
सम्पादि भएका प्रमुि कायथ तर्ा उपलन्व्िहरुको वववरण तयार गरी प्रकािि गररएको।
➢ ववगुल तर्ा हेलो सरकार माफथत

प्राप्त गुिासोहरुको नियनमत रुपमा सम्वोिि गिे

➢ सूचिा मागकताथलाइ सूचिाको हक सम्वन्त्िी
सूचिा

गररएको ।

ऐि 2064, को दफा 7(१) बमोन्जम नियनमत रुपमा

प्रदाि गररएको ।
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9.11 प्रिासनिक तर्ा सािंगठनिक सुिार

➢ अर्थ मन्त्रालयमा सानबकमा ८ महािािाहरू रहेकोमा ववनभन्न अिुदाि हस्तान्त्तरण तर्ा राजस्व
बाँडफाड लगायतका ववषयमा सिं घ, प्रदे ि र स्र्ािीय तहका बीचमा समन्त्वयका लानग ववत्तीय सिं घीयता
समन्त्वय महािािा र्प गरी जम्मा ९ महािािा कायम भएको।

➢ भन्त्सार ववभाग अन्त्तगथत सानबकका नरवेणी छोटी भन्त्सार कायाथलय (िवलपरासी पूव)थ र दाचल
ुथ ा छोटी

भन्त्सार कायाथलयलाई स्तरोन्नती गरी मूल भन्त्सार कायाथलय बिाईएको।सार्ै गौतमबुि अन्त्तराविय
ववमािस्र्लमा रहिे गरी गौतमबुि ववमािस्र्ल भन्त्सार कायाथलय स्र्ापिा गिे निणथय भएको।

➢ करको दायरा ववस्तार गिथ तर्ा करदातालाई नछटो छररतो प्रभावकारी सेवा प्रवाह गिथ आन्त्तररक
राजस्व ववभाग अन्त्तगथत

सानबकका करदाता सेवा कायाथलयहरू, कावासोती (िवलपरासीपूव)थ जुम्ला,

डडेलिुरा, इटहरी, सुिसरी
काठमाडौंको

जोरपाटीमा

लाई स्तरोन्त्िती गरी आन्त्तररक राजस्व कायाथलय विाइएको ।

ियाँ

आन्त्तररक

राजस्व

कायाथलय

स्र्ापिा

गररिुको

सार्ै

भोजपुर,

पर्री(मोरङ्ग), ओिलढुङ्गा, जलेश्वर(महोत्तरी), लालबन्त्दी(सलाथही), कलैया (बारा), चन्त्िपुर (रौतहट),

नसन्त्िुली, मन्त्र्ली(रामेछाप), चररकोट(दोलिा), िैरहिी (न्चतवि), गोरिा, वेन्िसहर (लमजुङ्ग),
परासी(िवलपरासी

पन्िम),

पुतलीबजार(स्याङ्गजा),

कुश्मा

(पवथत),

तम्घास

(गुल्मी),

सन्त्िीिकथ(अघाथिँची), तौनलहवा(कवपलवस्तु), चकचके(्यूठाि), श्रीिगर(सल्याि), गुलररया(बद्रदथया),

साँफेबगर(अछाम) र द्रदपायल (डोटी) गरी जम्मा 24 वटा ियाँ करदाता सेवा कायाथलय स्र्ापिा गिे
निणथय भएको ।

➢ िेपाल प्रिासनिक प्रन्िक्षण प्रनतष्ठािबाट

रा.प.तृतीय श्रे णी वा सो सरहका अनिकृतहरूको क्षमता

ववकासका लानग सिंचालि हुिे Professional Course on Management and Development (PCMD)
ववषयक 30 कायथ द्रदिको सेवाकालीि प्रन्िक्षण कायथक्रममा 5 जिा कमथचारीहरूलाई उक्त तानलममा
सहभागी हुि मिोियि भएको।

➢ यस मन्त्रालयको लानग आ.व.2076/077 मा आवश्यक पिे मसलन्त्द/स्टे ििरी, लगायतको सेवा
तर्ा वस्तु िररद सम्बन्त्िी बोलपर मूल्यािंकि सम्पन्न भई िररद सम्झौता भएको।

➢ िेपाल लेिापरीक्षण सेवा, रा.प.तृतीय श्रे णी, लेिापरीक्षण अनिकारी पदमा जेष्ठता र कायथसम्पादि
मूल्याङ्कििारा गररिे बढुवाको निणथय भई नियुन्क्त द्रदइएको ।

➢ चालू आनर्थक वषथको प्रारम्भमा यस मन्त्रालय तर्ा अन्त्तगथतको कूल बेरुजू रकम रू.52अबथ 66
करोड 85 लाि 22 हजार

रहेको र उक्त बेरुजू रकममध्ये 207६ चैर मसान्त्तसम्म रू.11 अबथ

91 करोड 61 लाि 61 हजार फर्छ्यौट भई 22.62 प्रनतित प्रगनत हानसल गररएको।
9.12 आनर्थक िीनत ववश्लेषण
➢

Macroeconomic Dashboard मा रान्ििे Monthly Macroeconomic Indicators को Database तयार
गररएको र ती Indicators Dashboard मा राख्नका लानग Dashboard को स्वरुप स्तरोन्ननत गररएको।

➢

कजाथ सूचिा सम्बन्त्िी वविेयक तजुम
थ ा गिथ सैद्बान्न्त्तक स्वीकृनत द्रदिे ववषयको प्रस्ताव मन्न्त्रपररषदमा
पठाइएको।

➢

सम्पन्त्त िुिीकरण तर्ा आतिं कबादी वक्रयाकलापमा ववत्तीय लगािी निवारण सम्बन्त्िी राविय जोन्िम
मूल्याकिंि प्रनतवेदि कायाथन्त्वयि सनमनतबाट पाररत गराइथ राविय समन्त्वय सनमनतमा पेि गररएको।
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➢

सम्पन्त्त िुिीकरण तर्ा आतिं कबादी वक्रयाकलापमा ववत्तीय लगािी निवारण सम्बन्त्िी राविय जोन्िम

मूल्याकिंि प्रनतवेदिको प्रारन्म्भक मस्यौदामा सम्बि निकाय र ववश्व बैंकका ववज्ञहरुको सहभानगतामा ३
द्रदिे अन्त्तवक्रथया / छलफल कायथक्रम सम्पन्न गररएको ।
➢

सम्पन्त्त िुिीकरण तर्ा आतिं कबादी वक्रयाकलापमा ववत्तीय लगािी निवारण सम्बन्त्िी पारस्पररक

मूल्याकिंि प्रनतवेदि लेिि सम्बन्त्िी सम्बि निकायका पदानिकारीलाइथ २ द्रदिे अनभमूिीकरण कायथक्रम
सम्पन्न गररएको।
➢

कोरोिा भाइरसको उल्लेििीय प्रभाव अध्ययि गिथ उक्त ववषयसिं ग सम्बन्न्त्ित त्यािंङ्क एविं सूचिा

सिं कलि गिे उदे श्यले ववनभन्न निकायसँग अन्त्तवक्रथया / छलफल गरी त्यािंक सिंकलिका लानग
Template तयार गररएको।
➢

िेपाल वविुत प्रानिकरणबाट सिं चानलत ववनभन्न ११ आयोजिाहरुमा 3 अबथ
गररएको।

➢

िेपाल राि बैंक लाइथ रु १ िवथ ९४ अबथ रकम बराबरको आन्त्तररक ऋण
द्रदइएको।

➢

14 करोड) ऋण लागािी
उठाउि कायथदेि

िेपाल िािेपािी सिं स्र्ािका िाममा चालु आनर्थक वषथ २०७६।७७ को प्रर्म र दोस्रो चौमानसक
निकािाका लानग रु १ अबथ १७ करोड ९० लाि ऋण तमसुक गररएको।

➢

काठमाण्डौ उपत्यका िािेपािी व्यवस्र्ापि बोडथलाइथ रु २ अबथ ३५ करोड ४३ लाि ऋण तमसुक
गररएको।.

➢

सामान्जक सुरक्षा कोषलाइथ व्यवन्स्र्त गिे प्रयोजिका लानग कोषलाइथ रु ५( पाँच ) करोड ऋण
उपलब्ि गराउि ऋण तमसुक गररएको।

१०. गुिासो व्यवस्र्ापि
अर्थ मन्त्रालय र यस मन्त्रालयको मातहतका निकायहरुका सम्वन्त्िमा सरोकारवालाहरुका गुिासो
ब्यवस्र्ापि, अिुगमि तर्ा मूल्यािंकि महािािाले गदै आएको छ। यस अवनिमा यस मन्त्रालयमा प्राप्त
गुिासोहरुलाई गुिासोसिंग सम्वन्न्त्ित महािािा तर्ा ववभागहरुमा सुिव
ु ाईका लानग पठाईएको र सो

सम्वन्त्िमा गररएको कारवाहीको जािकारी यस मन्त्रालयमा उपलब्ि गराउिे सिं यन्त्रको ववकास गररएको
छ। यस अवनिमा अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको कायथसिंग सम्वन्न्त्ित गुिासोहरुको
सुिव
ु ाईको अवस्र्ा यसप्रकार रहेको छिः
गुिासोको माध्यम
हेलो सरकारबाट प्राप्त गुिासो

प्राप्त सिं ख्या

फछथयौट सिं ख्या

फछथयौट (%)

13

13

100%

4

4

100%

अर्थ मन्त्रालय (नबगुल) मा प्राप्त गुिासो
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११. सूचिा अनिकारी र प्रमुिको िाम तर्ा सम्पकथ टे नलफोि िम्वर
प्रमुि

सन्चव

4211332

प्रवक्ता तर्ा सूचिा अनिकारी

सहसन्चव उत्तर कुमार िरी

4200469

१२. सूचिाको हक सम्वन्न्त्ि ऐि, २०६४ को दफा ३ र ७ (१) बमोन्जम माग गरे को सूचिा र उपलव्ि
गराइएको सूचिा सिं ख्या :

माग गररएको सूचिा सिं ख्या : 5

उपलव्ि गराइएको सूचिा सिं ख्या : 5
1३. ऐि, नियम र निदे न्िकाको सूचीिः

अर्थ मन्त्रालयलाई निद्रदथि गररएका कायथहरु सम्पादि गिे नसलनसलामा मन्त्रालय र अन्त्तथगतका
निकायहरुले निम्िािुसारका कािूि प्रयोग गरी आफिो कायथसम्पादि गिे गरे का छि्।
➢ िेपालको सिं वविाि आनर्थक कायथप्रणाली सम्वन्त्िी ववषयमा उन्ल्लन्ित िाराहरु
➢ आयकर ऐि, २०५८

➢ मूल्य अनभवृविकर ऐि,२०५२
➢ अन्त्तिःिुल्क ऐि, २०५८
➢ भन्त्सार ऐि, २०६४

➢ राजस्व च ुहावट (अिुसन्त्िाि तर्ा नियन्त्रण) ऐि, २०५२
➢ सम्पन्त्त िुिीकरण अिुसन्त्िाि ऐि, २०६४

➢ ववदे िी ववनिमय (नियनमत) गिे ऐि, २०१९
➢ निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐि, २०१३
➢ मद्रदरा ऐि, २०३१

➢ उपभोक्ता सिं रक्षण ऐि, २०५४

➢ सम्पन्त्त िुिीकरण (मनिलाउण्डररङ्ग) निवारण नियमावली, २०६६
➢ औषिी ऐि, २०३५

➢ िािी तर्ा िाद्य पदार्थ ऐि, २०४२
➢ िाद्य ऐि, २०२३

➢ राजस्व न्त्यायानिकरण ऐि, २०३१
➢ वि ऐि, २०४९

➢ राविय निकुञ्ज तर्ा वन्त्यजन्त्त ु सिं रक्षण ऐि, २०२९
➢ लागू औषि (नियन्त्रण) ऐि, २०३३
➢ हातहनतयार िरिजािा ऐि, २०१९

➢ सवारी तर्ा यातायात व्यवस्र्ा ऐि, २०४९
➢ ववष्फोटक पदार्थ ऐि, २०१९

➢ पेटेन्त्ट, नडजाइि र ट्रेडमाकथ ऐि, २०१९

➢ राविय प्राकृनतक स्रोत तर्ा ववत्त आयोगका सम्वन्त्िमा विेको ऐि, 2074
➢ अन्त्तर सरकारी ववत्त व्यवस्र्ापि सम्वन्त्िमा विेको ऐि, 2074
➢ भन्त्सार नियमावली, २०६४
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➢ मूल्य अनभबृविकर नियमावली, २०५३
➢ आयकर नियमावली, २०५९

➢ अन्त्तिःिुल्क नियमावली, २०५९
➢ मद्रदरा नियमावली ,२०३३

➢ रासायनिक मल निदे न्िका, २०५७

➢ रासायनिक मल नियन्त्रण आदे ि, २०५५
➢ िेपाल सवारी प्रदुषण मापदण्ड, २०५६

➢ वान्णज्य तर्ा आपूनतथ मन्त्रालयको नमनत २०६६/७/१६ को सूचिा
➢ निजीगुण्टा, न्झटीभारी सम्बन्त्िी सूचिा
➢ सालवसाली आनर्थक ऐि

➢ राजस्वच ुहावट (अिुसन्त्िाि तर्ा नियन्त्रण) नियमावली, २०७०
➢ िेपालसरकारका निणथयहरु

➢ आनर्थक कायथववनि तर्ा ववत्तीय उत्तरदायीत्व ऐि, २०७६
➢ आनर्थक कायथववनि नियमावली, २०६४
➢ सावथजनिक िररद ऐि, २०६३

➢ सावथजनिक िररद नियमावली, २०६४
➢ भ्रमण िचथ नियमावली, २०६४

➢ ऐि सम्बि निदे न्िकाहरु (आयकर, मूल्यअनभवृविकर, अन्त्तिःिुल्क, भन्त्सार ऐि वमोन्जम)
➢ WTO/WCO को वडापर
➢ SAARC/SAFTA वडापर
➢ BIMSTEC को बडापर

१४. अन्त्य वववरणिः

(क) मन्त्रालय र अन्त्तगथत ववभागहरुको वेभसाइटिः
िाम
www.mof.gov.np

उपयोग

www.fcgo.gov.np

महालेिा नियन्त्रक कायाथलयका प्रकािि तर्ा अन्त्य सूचिामुलक जािकारी

www.ird.gov.np

आन्त्तररक राजस्व ववभागका प्रकािि तर्ा अन्त्य सूचिामूलक जािकारी

www.customs.gov.np

भन्त्सार ववभागका प्रकािि तर्ा अन्त्य सूचिामुलक जािकारी

www.pfmtc.gov.np

सावथजनिक ववत्त व्यवस्र्ापि तालीम केन्त्िका प्रकािि तर्ा अन्त्य सूचिामुलक जािकारी

www.pdmo.gov.np

सावथजनिक ऋण व्यवस्र्ापि सम्वन्त्िी प्रकािि तर्ा अन्त्य सूचिामूलक जािकारी

अर्थमन्त्रालयका प्रकािि तर्ा अन्त्य सूचिामुलक जािकारी

(ि) अर्थ मन्त्रालयका प्रकाििहरु:-

अर्थ मन्त्रालयले आफुसिं ग सम्बन्न्त्ित कामहरूको प्रगनत वववरण तर्ा प्रनतवेदिहरू, बजेट सम्वन्त्िी

दस्तावेजहरु मन्त्रालयको वेभसाइटमा राख्नुका सार्ै छपाई गरे र प्रकािि गरी सवथसािारणको सहज
पहुँच स्र्ावपत गररएको छ।मन्त्रालयका प्रकाििहरू निम्ि बमोन्जम छि्:➢
➢
➢
➢

बजेट कायाथन्त्वयि कायथयोजिा,

बजेट तजुम
थ ा द्रदग्दिथि,

कायथ सञ्चालि निदे न्िका,

मन्त्रालयहरूको प्रगनत वववरण,
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

प्राववनिक सहायता सम्बन्त्िी वववरण,

ववनियोजि ऐि र आ.व. 2076/77 को व्यय अिुमािको वववरण,
आनर्थक ऐि र राजस्वको िीनत तर्ा कायथक्रम,
रािऋण उठाउिे ऐि,

ऋण तर्ा जमाित ऐि,
आनर्थक सवेक्षण,
वजेट वक्तव्य,

सावथजनिक सिं स्र्ािहरूको न्स्र्नत प्रनतवेदि,

सुिासि (व्यवस्र्ापि तर्ा सञ्चालि) ऐि, २०६४ को दफा ४१ बमोन्जमको वावषथक प्रनतवेदि,

िेपाल टे नलनभजिबाट अर्थको अर्थ कायथक्रम प्रिारण भइरहेको,

रे नडयो िेपालबाट प्रत्येक िनिवार ववहाि सात बजेको समाचार पनछ आनर्थक िेपाल कायथक्रम
प्रिारण भइरहेको,

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

IECCD Newsletter प्रकािि,

लैवङ्गक उत्तरदायी बजेट तजुम
थ ा द्रदग्दिथि, २०६९
ववकास सहायता प्रनतवेदि, २०१६

सावथजनिक िचथमा नमतव्यवयता र प्रभावकाररता कायम गिे सम्बन्त्िी िीनतगत मागथदिथि,२०७५
अन्त्तरराविय ववकास साहयता पररचालि िीनत, २०७६

आनर्थक वषथ २०७६/७७ की िीनत तर्ा कायथक्रम र बजेट कायाथन्त्वयि कायथयोजिा, २०७६

सम्माििीय प्रिािमन्त्री के.पी. िमाथ ओली िेतत्ृ वको सरकारका दुई बषथको अवनिमा अर्थ
मन्त्रालयवाट सम्पादि भएका प्रमुि कायथ तर्ा उपलन्व्िहरु, २०७६

(ग) मन्त्रालय अन्त्तगथतका ववभागीय प्रमुिहरु:
पद

िाम, र्र

कायाथलय

फ्याक्स ििं .

टे नलफोि ििं .=

महालेिा नियन्त्रक

श्री गोपीिार् मैिाली

महालेिा नियन्त्रक कायाथलय

4771290

4771290

महानिदे िक

श्री वविोद बहादुर कँ ु वर

आन्त्तररक राजस्व ववभाग

4411778

4410340

महानिदे िक

श्री सुमि दाहाल

भन्त्सार ववभाग

4117218

4117223

नि.तालीम प्रमुि

श्री राजेन्त्ि पौडेल

5524989

5523171

नि.कायाथलय प्रमुि

श्री बाबुराम सुवेदी

4239303

4239273

सावथजनिक ववत्त व्यवस्र्ापि
तानलम केन्त्ि

सावथजनिक ऋण व्यवस्र्ापि
कायाथलय

(घ) आन्त्तररक राजस्व ववभाग र अन्त्तगथतका कायाथलयहरुको टे नलफोि र फ्याक्स िम्वरहरु:

l;=g++=

sfof{nosf] gfd

sf]8 g++

1
2
3
4
5
6
7

cfGtl/s /fh:j ljefu
7"nf s/bftf sfof{no
dWod:tl/o s/bftf sfof{no, jj/dxn
cfGtl/s /fh:j sfof{no, eb|k'/
cfGtl/s /fh:j sfof{no, bds
cfGtl/s /fh:j sfof{no, w/fg
cfGtl/s /fh:j sfof{no, lj/f6gu/

01
01
01
023
023
025
021
22

6]lnkmf]g g+=
4415802
5010050
4221966
455012
585752
520982
530166

k\mofS; g+=
4411788
5010051
4222608
455019
585752
528283
522717

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

cfGtl/s /fh:j sfof{no, nfxfg
cfGtl/s /fh:j sfof{no, hgsk'/
cfGtl/s /fh:j sfof{no, l;d/f
cfGtl/s /fh:j sfof{no, jL/u+h
cfGtl/s /fh:j sfof{no, x]6f}+8f
cfGtl/s /fh:j sfof{no, e/tk'/
cfGtl/s /fh:j sfof{no, bdf}nL
cfGtl/s /fh:j sfof{no, kf]v/f
cfGtl/s /fh:j sfof{no, afun'Ë
cfGtl/s /fh:j sfof{no, e}/xjf
cfGtl/s /fh:j sfof{no, j'6jn
cfGtl/s /fh:j sfof{no, s[i0fgu/
cfGtl/s /fh:j sfof{no, bfª
cfGtl/s /fh:j sfof{no, g]kfnu+h
cfGtl/s /fh:j sfof{no, ;'v]{t
cfGtl/s /fh:j sfof{no, wgu9L
cfGtl/s /fh:j sfof{no, dx]Gb|gu/
cfGtl/s /fh:j sfof{no, nlntk'/
cfGtl/s /fh:j sfof{no, eQmk'/
cfGtl/s /fh:j sfof{no, w'lnv]n
cfGtl/s /fh:j sfof{no, rfjlxn
cfGtl/s /fh:j sfof{no, sf]6]Zj/
cfGtl/s /fh:j sfof{no, k'tnL;8s
cfGtl/s /fh:j sfof{no, jlQ;k'tnL
cfGtl/s /fh:j sfof{no, afg]Zj/
cfGtl/s /fh:j sfof{no, lqk'/]Zj/
cfGtl/s /fh:j sfof{no, gofF;8s
cfGtl/s /fh:j sfof{no, 7d]n
cfGtl/s /fh:j sfof{no, dxf/fhu+h
cfGtl/s /fh:j sfof{no, afnfh'
cfGtl/s /fh:j sfof{no, sn+sL
cfGtl/s /fh:j sfof{no, sflndf6L
cfGtl/s /fh:j sfof{no, 6+ufn
s/bftf ;]jf sfof{no, lj/f6rf]s, df]/Ë
s/bftf ;]jf sfof{no, dnËjf, ;nf{xL
s/bftf ;]jf sfof{no, /fhlj/fh, ;Kt/L
s/bftf ;]jf sfof{no, n'Snf, ;f]n'v'Dj'
s/bftf ;]jf sfof{no, nDsL
s/bftf ;]jf sfof{no, vf]6fË
s/bftf ;]jf sfof{no, 88]Nw'/f
s/bftf ;]jf sfof{no, uN5L, wflbË
s/bftf ;]jf sfof{no, wgs'6f
s/bftf ;]jf sfof{no, Onfd
s/bftf ;]jf sfof{no, O6x/L
s/bftf ;]jf sfof{no, pbok'/
s/bftf ;]jf sfof{no, kfNkf
s/bftf ;]jf sfof{no, h'Dnf
s/bftf ;]jf sfof{no, sfjf;f]tL,
gjnk/f;L k"j{
s/bftf ;]jf sfof{no, alb{jf;

033
041
053
051
057
056
065
061
068
071
071
076
082
081
083
091
099
01
01
011
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

560188
520136
520930
522066
523101
520106
560135
464363
520029
520857
550524
520632
522109
520026
525172
521206
521118
501009
6612226
490796
4484340
4489247
4243176
4485590
4484671
4230563
4266572
4218953
4419264
4389791
4289952
4283658
4439477

021
046
031

545959
520453
520267

560449
520297
520713
522112
520308
526778
560135
464449
520129
521763
550523
520032
520009
526209
525172
521206
521106
5010010
6614795
490786
4484340
4489247
4242176
4113690
4485543
4230563
4266653
4218953
4419264
4389794
4285951
4282812
4439476
522717

9852850142
091

540455
9852852065

096

410305

410309

010

403233

403234

026
027
025
035
075
087

520140
520112
521655
521541
520117
520552

520141
520112
581655
421541
522042
520552

078
044

540501
550469

550469

23

57
58
59

s/bftf ;]jf sfof{no, uf}/, /f}tx6
s/bftf ;]jf sfof{no, lkmlbd, kfFry/
s/bftf ;]jf sfof{no, vfFbjf/L,
;++v'jf;ef

055
024

520429
521131

029

560817

24

520429

(ङ)

eG;f/ ljefu / cGtu{tsf sfof{nox?sf] 6]lnkmf]g / k\mofS; gDa/x? M
l;=g++=
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ljefu÷ sfof{nosf] gfd
eG;f/ ljefu
cf]nfªr'ªuf]nf eG;f/, tfKn]h'Ë
kz'kltgu/ eG;f/
d]rL eG;f/
eb|k'/ eG;f/, eb|k'/
lj/f6gu/ eG;f/
lsdfyfÍf eG;f/, ;+v'jf;ef
;'g;/L eG;f/
/fhlj/fh eG;f/
l;/fxf eG;f/
hgsk'/ eG;f/
hn]Zj/ eG;f/
;nf{xL eG;f/
uf}/ eG;f/
jL/u+h eG;f/
;'Vvf jGb/ufx eG;f/
nfs]{ eG;f/, uf]/vf
d':tfË eG;f/, g]r'Ë
dx]zk'/ eG;f/, gjnk/f;L
e}/xjf eG;f/
;'7f}nL eG;f/, slknj:\t'
s[i0fgu/ eG;f/
sf]Onfjf; eG;f/
g]kfnuGh eG;f/
/fhfk'/ eG;f/
d'u' eG;f/, d'u'
ofl/gfsf eG;f/, x'Dnf
;tL eG;f/, s}nfnL
s}nfnL eG;f/
s+rgk'/ eG;f/
dxfsfnL eG;f/
nfdfau/ eG;f/ sfof{no, bf]nvf
tftf]kfgL eG;f/
lq=lj=:yn eG;f/
eG;f/ hfFrkf; k/LIf0f
/;'jf eG;f/
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sf]8 g++

6]lnkmf]g g+=

k\mofS; g+=

01

4259793

4259808

027

550004

550004

027

550004

550004

023

562034

562004

9852620039
021

435843

436297

025

460030

460030

031

520196

520196

033
041
044

520322
520166
520202

520156
520850
520202

046

520154

520154

055

520110

520220

051

522220

528700

051

621162

533322

9857046944
071

520124

520834

076

520030

520073

076

520030

520073

081

520279

520276

084

420933

460150

9858488409
091
099
095

521142
521236
690863

521142
522314
690863

011
01
01
010

480131
4470110
4462381
670182

480134
4474426
4462385

-च_

मन्त्रालय अन्त्तगथतका नबनभन्न निकायहरुको टे नलफोि ििं . र फ्याक्स िम्बरहरु
नस.ििं .

राि

M

नबभाग/कायाथलयको िाम

टे नलफोि ििं .

फ्याक्स ििं .

a}+s -s]lGb|o sfof{no_

4410386

4410159

1

g]kfn

2

राविय वान्णज्य बैंक

4252595

4252931

3

कृवष ववकास बैंक (केन्न्त्िय कायाथलय)

4262690

4262929

4

ऋण असुली पुिरावेदि न्त्यायानिकरण

4224891

4224911

5

ऋण असुली न्त्यायानिकरण

4441419

4441418

6

िागररक लगािी कोष

4785784

4784945

7

वीमा सनमनत

4811057

4810490

8

राविय ववमा सिं स्र्ाि

4262520

4262610

9

कमथचारी सिंचय कोष

5010165

5010230

10

सािा वकसाि ववकास बैंक (ववत्तीय सिं स्र्ाि)

4111828

4111901

11

निक्षेप तर्ा कजाथ सुरक्षण निगम

4421241

4410127

12

नितोपर बोडथ

5541057

5541058

13

िेपाल स्टक एक्सचेन्त्ज

4250735

4262538

14

राविय वीमा कम्पिी नलनमटे ड

4258866

4258721

15

िेपाल पुिववथमा कम्पिी नलनमटे ड

4218458

4101593

16

नसनडएस एण्ड न्क्लयररङ्ग नलनमटे ड

4238008

4240357
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चैर मसान्त्तसम्मको आम्दािी िचथको वववरण (म.ले.नि.का वेभ साइटबाट प्राप्त)
Government Of Nepal
Ministry of Finance
Financial Comptroller General Office
Daily Receipts & Payments Status
As of 2076-12-30(April 12, 2020)

Amount in Lakh(,00000)

Description

Target/Budget Up to
Yesterday

Today

1. Revenue

11,12,03,32

5,75,45,28

15,18,24 5,90,63,52 53.11%

a) Tax Revenue

10,09,16,18

5,24,43,08

15,10,66 5,39,53,74 53.46%

b) Non Tax Revenue

1,02,87,14

51,02,19

7,58

51,09,78

49.67%

2. Grants

57,99,55

10,49,24

0

10,49,24

18.09%

43,97,35

3

43,97,38

Revenue

3. Other Receipts

Percentage
Up to
today

Total Receipts of GoN (1+2+3)

11,70,02,87

6,29,91,87

15,18,27 6,45,10,14 55.14%

Expenditure 1. Total Expenditure from
Treasury (a+b+c)

15,32,96,71

6,67,58,93

7,26,73

6,74,85,66 44.02%

a. Recurrent

9,57,10,14

4,91,53,87

3,85,69

4,95,39,56 51.76%

b. Capital

4,08,00,59

1,04,95,41

27,04

1,05,22,45 25.79%

c. Financing

1,67,85,98

71,09,65

3,14,00

74,23,65
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44.23%

म.ले.प.फारम ििं : २१०
िेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय

कायाथलय कोड ििं .:305003501

िचथको फाँटवारी

2076 साल चैर मवहिा
बजेट उप िीषथक ििं :

305000113

बजेट उप िीषथकको िाम:

अर्थ मन्त्रालय

िचथ/ववत्तीय
सिं केत ििं

िचथ/ववत्तीय

सिं केतको िाम

१
21111

२
पाररश्रनमक

अन्न्त्तम बजेट

३

आनर्थक बषथ: 2076÷77
चालु
गत मवहिा

यस मवहिाको
िचथ

सम्मको िचथ

५

६

७=(५+६)

सम्मको िचथ

यस मवहिा

95921296.24

86362827.58

9558468.70

95921296.24

2600000.00

1377751.84

163599.00

1541350.84

21121 पोिाक

2240000.00

10000.00

2180000.00

2190000.00

21132 महिं गी भत्ता

4500000.00

3574583.63

437800.00

4012383.63

4500000.00

557000.00

416500.00

973500.00

21112

21134

कमथचारी

पाररश्रनमक

पदानिकारी

कमथचारीको बैठक
भत्ता
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पेश्की

८

पेश्की बाहेक िचथ
रकम

९=(७-८)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

बाँकी बजेट

१०=(३-७)

95921296.24

0.00

1541350.84

1058649.16

2190000.00

50000.00

4012383.63

487616.37

973500.00

3526500.00

21139 अन्त्य भत्ता

38960000.00

7572100.03

3261000.00

10833100.03

300000.00

140784.61

18500.00

159284.61

900000.00

629600.00

87600.00

717200.00

22111 पािी तर्ा ववजुली

8200000.00

4119032.35

0.00

4119032.35

22112 सिं चार महसूल

3100000.00

668664.75

28005.21

696669.96

14800000.00

6473445.58

882195.42

13500000.00

6019125.00

3000000.00

21142

पदानिकारी अन्त्य
सुवविा

10833100.03

28126899.97

159284.61

140715.39

717200.00

182800.00

4119032.35

4080967.65

20000.00

676669.96

2403330.04

7355641.00

0.00

7355641.00

7444359.00

944104

6963229.00

0.00

6963229.00

6536771.00

1968154.50

0.00

1968154.50

615000.00

1353154.50

1031845.50

2100000.00

1332265.00

0.00

1332265.00

0.00

1332265.00

767735.00

800000.00

264056.00

105900.00

369956.00

0.00

369956.00

430044.00

2500000.00

986964.00

1007065.00

1994029.00

0.00

1994029.00

505971.00

योगदािमा

21213 आिाररत बीमा

0.00
0.00

0.00

कोष िचथ

22212
22213
22214

इन्त्िि (कायाथलय
प्रयोजि)

सवारी सािि
ममथत िचथ
बीमा तर्ा

िवीकरण िचथ

0.00

मेन्ििरी तर्ा
22221

औजार ममथत
सिं भार तर्ा

सञ्चालि िचथ
निनमथत सावथजनिक

22231 सम्पन्त्तको ममथत
सम्भार िचथ

22291

अन्त्य सम्पन्त्तहरूको
सञ्चालि तर्ा
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सम्भार िचथ

22311
22313
22314

मसलन्त्द तर्ा

कायाथलय सामाग्री
पुस्तक तर्ा

सामाग्री िचथ
इन्त्िि-अन्त्य
प्रयोजि

14600000.00

8378510.00

897707.00

9276217.00

0.00

9276217.00

5323783.00

500000.00

163765.00

1750.00

165515.00

0.00

165515.00

334485.00

100000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100000.00

21100000.00

11418889.23

1558317.00

12977206.23

0.00

12977206.23

8122793.77

6000000.00

1570931.00

391545.00

1962476.00

0.00

1962476.00

4037524.00

17300000.00

8723205.00

1303428.00

10026633.00

0.00

10026633.00

7273367.00

2000000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2000000.00

53100000.00

4243254.06

450000.00

4693254.06

250000.00

4443254.06

48406745.94

8800000.00

4595196.55

59260.00

4654456.55

0.00

4654456.55

4145543.45

1000000.00

247228.00

0.00

247228.00

0.00

247228.00

752772.00

2500000.00

255280.00

174250.00

429530.00

0.00

429530.00

2070470.00

परपनरका, छपाई

22315 तर्ा सूचिा

प्रकािि िचथ

22411

सेवा र परामिथ
िचथ

22413 करार सेवा िुल्क
22511

कमथचारी तानलम
िचथ

22522 कायथक्रम िचथ
22611

अिुगमि मूल्यािंकि
िचथ

22612 भ्रमण िचथ
ववन्िि व्यन्क्त तर्ा

22613 प्रनतनिनि

मण्डलको भ्रमण
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िचथ
22711 ववववि िचथ

17020350.00

10133386.00

1624149.00

11757535.00

5000.00

11752535.00

5262815.00

15100000.00

8800000.00

1500000.00

10300000.00

0.00

10300000.00

4800000.00

2000000.00

561610.00

313647.00

875257.00

0.00

875257.00

1124743.00

27364790.00 208512400.00 890000.00 207622400.00

150529246.20

सरकारी निकाय,
26411

सनमनत एविं

बोडथहरुलाई नििःितथ
चालू अिुदाि

सवारी सािि तर्ा

28143 मेन्ििरी औजार
भाडा

कुल जम्मा
अन्न्त्तम बजेटको तुलिा (प्रनतितमा )

359041646.24 181147609.70
50.45

7.62

तयार गिेको दस्तितिः

58.07

0.25

57.83

प्रमान्णत गिे को दस्तितिः

िामिः

िामिः

दजाथिः

दजाथिः

नमनतिः

नमनतिः
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41.93

म.ले.प.फारम ििं : २१०
िेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय

कायाथलय कोड ििं .:305003501

िचथको फाँटवारी

2076 साल चैर मवहिा
बजेट उप िीषथक ििं :

305000113

बजेट उप िीषथकको िाम:

अर्थ मन्त्रालय

िचथ/ववत्तीय
सिं केत ििं
१

िचथ/ववत्तीय सिं केतको
िाम
२

31121 सवारी सािि

आनर्थक बषथ:
पूँजीगत
यस

अन्न्त्तम बजेट

मवहिा

सम्मको

गत मवहिा

सम्मको िचथ

यस मवहिाको
िचथ

सम्मको िचथ

४

५

६

७=(५+६)

निकासा

३
3000000.00

2076÷77

0.00

0.00

0.00
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यस मवहिा

0.00

पेश्की

८
0.00

पेश्की बाहेक
िचथ रकम

९=(७-८)
0.00

बाँकी बजेट

१०=(३-७)
3000000.00

31122 मेन्ििरी तर्ा औजार

16700000.00

0.00

3093553.00

31123 फनिथचर तर्ा वफक्चसथ

5000000.00

0.00

528118.00

146148.00

2500000.00

0.00

0.00

4600000.00

0.00

990144.00

1368305.00 4461858.00

0.00

4461858.00

12238142.00

674266.00

0.00

674266.00

4325734.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2500000.00

0.00

990144.00

0.00

990144.00

3609856.00

0.00 4611815.00 1514453.00

6126268.00

0.00

6126268.00

25673732.00

19.26

0.00

19.26

80.74

कम््यूटर सफ्टवेयर
31132

निमाथण तर्ा िररद

िचथ एविं अन्त्य बौविक
सम्पन्त्त प्रानप्त िचथ

31171

पूँजीगत सुिार िचथ
सावथजनिक निमाथण

कुल जम्मा

31800000.00

अन्न्त्तम बजेटको तुलिा ( %प्रनतितमा )

0.00

14.50

14.76

..............................

................................

तयार गिेको दस्तितिः

प्रमान्णत गिे को दस्तितिः

िामिः

िामिः

दजाथिः

दजाथिः

नमनतिः

नमनतिः
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