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1= अर्थ मन्त्रालयको पररचय र उद्धशे्य  
(क) पषृ्ठभूनूम  

समविगत आनर्थक िीनतहरुको तजजथमा र कायाथन्त्वयिको माध्यमबाट मजलजकको आनर्थक ववकासमा अर्थ 
मन्त्रालयको िेततृ्वदायी भूनूमका रहेको छ । मजलजकको आनर्थक क्षेर, सावथजनिक ववत्त, ववत्तीय तर्ा मौद्रिक 

के्षरसंग सम्वन्न्त्ित िीनत तजजथमा, कायाथन्त्वयि तर्ा अिजगमि र व्यवस्र्ापि गिे दावयत्व अर्थ मन्त्रालयमा  रहेको 
छ।िेपाल सरकारको वावषथक बजेट तजजथमा र बजेटको कायाथन्त्वयि, सावथजनिक िचथ व्यवस्र्ापि, सावथजनिक 
ऋण व्यवस्र्ापि, राजस्व व्यवस्र्ापि तर्ा स्रोत पररचालि, समविगत आनर्थक स्र्ावयत्व, अन्त्तराथविय आनर्थक 
सहायता पररचालि तर्ा व्यवस्र्ापि, ववदेशी मजिा ववनिमय नियन्त्रण तर्ा नियमि, राजस्व च जहावट नियन्त्रण, 
सम्पनत शजवद्धकरण अिजसन्त्िाि, सामान्त्य मूल्य िीनत, सावथजनिक संस्र्ािको समग्र िीनतगत ववषय तर्ा िेपाल 
सरकारको आनर्थक प्रशासि, बैंवकङ्क तर्ा ववन्त्तय क्षेर व्यवस्र्ापि, बीमा र पजुँजी बजारको व्यवस्र्ापि र 
नियमि जस्ता ववषय अर्थ मन्त्रालयको कायथ के्षर नभूर पदथछ ।सारै् ववत्तीय संघीयताको कायाथन्त्वयिको क्रममा 
संघ, प्रदेश तर्ा स्र्ािीय तहको संवविाि प्रदत्त अनिकारको कायाथन्त्वयिको लानग आवश्यक पिे ववत्तीय 
स्रोतको पररचालि, राजस्व तर्ा रोयल्टी वाुँडफाुँड र अन्त्तर सरकारी ववत्त हस्तान्त्तरणको व्यवस्र्ापिको ववषय 
पनि यस मन्त्रालयले हेिे गदथछ । ववत्तीय िीनत माफथ त अर्थ मन्त्रालयले मजलजकको सम्पूणथ आनर्थक के्षरलाई 
गनतशील विाउिे भूनूमका समेत िेल्दै आएको छ। 

(ि) दृविकोण  
सबल आनर्थक िीनत, सावथजनिक ववत्त तर्ा आनर्थक क्षेर व्यवस्र्ापिको माध्यमबाट द्रदगो, फरावकलो तर्ा उच्च 
दरको आनर्थक वृवद्ध हानसल गरी सजदृढ अर्थतन्त्रको निमाथण गरी समदृ्ब िेपाल बिाउिे अनभूयािमा सहयोग 
पजयाथउिे ।  

(ग) ध्येय  
आन्त्तररक राजस्वको आिारलाई सजदृढ गदै उपलव्ि ववत्तीय स्रोतको प्रभूावकारी र समजन्चत उपयोगबाट 
समविगत आनर्थक स्र्ावयत्व कायम गिथमा सहयोग पजर् याउिे। 

(घ) रणिीनत   

(१) राजस्व प्रशासिको संरचिागत एवं संस्र्ागत सजिार गिे ।  

(२) कर च जहावट नियन्त्रण एवं कर पररपालिाको स्तर अनभूबदृ्रद्ब गिे । 

(३) ववन्त्तय सजशासि कायम गिे ।  
(१) समविगत लक्ष्य  

मजलजकको आनर्थक िीनत तजजथमा गिथ योगदाि गिे र आनर्थक िीनत व्यवस्र्ापिको कायथ गिे। 

 

(२) कायथिीनतक लक्ष्यहरु  
 राजस्व प्रणालीलाई सरल बिाउि,े करािार फरावकलो गिे र उपयजक्त करका दरहरु तोक्िे। 

 कर प्रशासिको दक्षता र प्रभूावकाररतामा सजिार गिे। 

 प्रार्नमकता प्राप्त क्षेरहरुको लानग प्रभूावकारी र न्त्यायोन्चत रुपमा साििको बाुँडफाुँड गिे िीनत 
अवलम्वि गिे। 

 ववत्तीय संस्र्ा र ववत्तीय उपकरणहरुको माध्यमबाट उत्पादि र बजारको सजदृढीकरण गदै सक्षम 
ववत्तीय प्रणालीको ववकास गिे। 



 
 

 सरकारी स्वानमत्वका संस्र्ािहरुलाई प्रभूावकारी बिाउिका लानग निजीकरण िीनतका सारै् आवश्यक 
अन्त्य िीनतहरु अवलम्वि गिे। 

 पारदशी र उत्तरदायी आनर्थक तर्ा ववत्तीय सूचिा प्रणाली अवलम्वि गिे। 

 सावथजनिक क्षरेका कमथचारीहरुको लानग उपयजक्त  तलबमाि एवं प्रोत्साहि प्रणाली अवलम्वि गिे। 

 सावथजनिक िचथ सम्वन्त्िी िीनतहरुको तजजथमा र कायाथन्त्वयि गिे। 

 वैदेन्शक सहायताबाट प्राप्त स्रोतहरुको व्यवस्र्ापिको लानग प्रभूावकारी अिजगमि र मूल्याङ्कि 
प्रणालीलाई संस्र्ागत गिे। 

 सावथजनिक र निजीक्षरे वीच ववश्वासको वातावरण कायम गदै समग्र आनर्थक ववकासमा निजी क्षेरको 
संलग्िताको लानग अिजकूल वातावरणको सजृिामा सहयोग गिे। 

 िेपाल सरकार, प्रदेश तर्ा स्र्ािीय तहवीच आनर्थक िीनत, लगािी, ऋण व्यवस्र्ापि, राजस्व 
वाुँडफाुँड र अिजदािको ववषयमा समन्त्वयकारी भूनूमका निवाथह गिे ।  

 

(ङ) रणिीनतक उद्दशे्यहरु  
 आनर्थक व्यवस्र्ापि सजिार कायथमा योगदाि पजयाथउिे। 

 संनबिाि कायाथन्त्वयि, आिारभूतू स्वास््य सेवा र न्शक्षा र ग्रामीण पूवाथिार ववकास जस्ता सामान्जक–
आनर्थक पूवाथिार, प जुँजी निमाथण र गररबी निवारण र पूिनिथमाथणलाई नतब्रता द्रदिे गरी सावथजनिक 
िचथको प्रार्नमकीकरण गिे। 

 राजस्वको के्षर र दायरा वृवद्ध हजिे उपायको िोजी गिे ।  

 प्रभूावकारी र दक्ष सेवाको प्रत्याभूनूतको लानग बजेट सहयोग उपलव्ि गराउि।े 

 आवश्यकतामा आिाररत वैदेन्शक सहयोग पररचालि गिे र वैदेन्शक सहयोगको प्रभूावकारीतामा 
सजिार गिे। 

 सावथजनिक संस्र्ािहरुमा प्रभूावकारी ववत्तीय व्यवस्र्ापि अभ्यासहरुको प्रत्याभूनूत गिे र नतिीहरुले 
प्रदाि गिे सेवाहरुमा सजिार गिे। 

 ववनभून्न मन्त्रालय, ववभूाग र निकायहरुको लानग भूएको बजेट ववनियोजि र नतिीहरुले प्रदाि गिे 
सेवा प्रवाह प्रणाली वीचमा प्रभूावकारी सम्वन्त्ि स्र्ावपत गरि्े 



 
 

 

२. संगठिात्मक स्वरुप  
 

 
 
 

आनर्थक ववकास 
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

 

पजवाथिार ववकास 
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

 

सामान्जक ववकास 
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

 

शासकीय व्यवस्र्ा 
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

 

कृवष,वि, वातावरण 
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

 

संवैिानिक निकाय 
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

 
 

कमथचारी प्रशासि 

उ.स.,रा.प.द्रि.(प्र.) १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(प्र.) 3 

पजस्तका.अ.,रा.प.त.ृ(वव.)1 

िा.सज., रा.प.अिं.प्र.(प्र.)3 

िा.सज., रा.प.अिं.प्र.(रा.)20 

क.अपरेटर, रा.प.अिं.प्र.(वव.) ३ 

नस.पलम्बर, रा.प.अिं.प्र.(वव.)1 

नस.अ.प्र.े, रा.प.अिं.प्र.(न्श.)1 

टे.अ., रा.प.अिं.प्र.(वव.)1 

ह.स.चा., शै्रणीवववहि  15 

का.स., शे्रणीवववहि 24 

सज.गाडथ, शे्रणीवववहि 1 

 

आनर्थक प्रशासि 

उ.स.,रा.प.द्रि. (लेिा) १ 

ले.अ.,रा.प.त.ृ   1 

ले.पा. , रा.प.अिं.प्र.2 

 
 सूचिा प्रववनि 

उ.स.,रा.प.द्रि.(सू.प्र.) १ 

क.ई.(रा.प.त.ृ)   3 

 

 

सामान्जक ववकास 
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)१ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.) 2 

 

आनर्थक क्षरे 
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)१ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.) 2 

 

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

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.) 1 

 
 

संघीय मानमला र पयथटि 
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)१ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.) 2 

 

भूौनतक पूवाथिार ववकास 
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)१ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.) 2 

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

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.) 2 

 
 

जम्मा:  

मन्त्री 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  1 

क.अ, रा.प.त.ृ(वव.)१ 

 
 

सन्चव-1 सन्चव (राजस्व)-1 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.) १ 

क.अ, रा.प.त.ृ(वव.) १ 

 

 

केन्त्िीय वजेट व्यवस्र्ापि 
तर्ा सूरक्षा र परराि 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

 

अन्त्तर सरकारी ववत्त 
हस्तान्त्तरण 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

 
 

  

 

संस्र्ाि समन्त्वय  

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

 

संस्र्ाि ववनिबेश  

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  1 

 

नबमा तर्ा पजुँजीवजार 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  1 

 

बैंवकङ्ग 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

 

 

  

बजेट अिजगमि 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  1 

 

योजिा अिजगमि 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  1 

 
 

दरवन्त्दीको वववरण 

रा.प.ववन्शि शे्रणी   2 

रा.प.प्रर्म    ८ 

रा.प.द्रितीय    ३3 

रा.प.ततृीय    ७2 
रा.प.अिं.प्रर्म    30 
रा.प.अिं.द्रितीय    १ 

ह.स.चा.    15 

का.स.    24 

शे्रणी वववहि    १ 

जम्मा     186 

 
   
 

 

 

राजस्व अिजगमि  

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

 

आनर्थक ववश्लषेण  

ब.त.शा.,रा.प.द्रि.(त्याङ्क)१ 

त.अ.रा.प.त.ृ(त्याङ्क) 1 

अर्थ शास्त्रीरा.प.त.ृ(ववववि)१ 

 

िीनत अिजसन्त्िाि 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

अर्थ शास्त्रीरा.प.त.ृ(ववववि)१ 

 

 

सावथजनिक ऋण 
व्यवस्र्ापि 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

 

 
  

भून्त्सार समन्त्वय तर्ा  
व्यापार सहन्जकरण 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  1 

 
आन्त्तररक राजस्व 

पररचालि 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  1 

 

गैर कर राजस्व 
व्यवस्र्ाि 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  1 

 

सूचिा त्याकं तर्ा 
राजस्व वाडफाुँड 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  1 

 

 

प्रशासि महाशािा 
स.स.,रा.प्र.प्र.(प्र.) १ 

अन्त्तराथविय आनर्थक सहायता 
समन्त्वय महाशािा 

स.स.,रा.प्र.प्र.(प्र.) १ 

क.अ, रा.प.त.ृ(वव.) १ 

  १ 

 

कािूि तर्ा फैसला 
कायाथिवयि महाशािा 

स.स.,रा.प्र.प्र.(का.) १ 

योजिा, अिजगमि तर्ा 
मूल्याकंि महाशािा 

स.स.,रा.प्र.प्र.(प्र.) १ 

क.अ, रा.प.त.ृ(वव.) १ 

 

ववत्तीय क्षरे व्यवस्र्ापि तर्ा 
संस्र्ाि समन्त्वय  महाशािा 

स.स.,रा.प्र.प्र.(प्र.) १ 

क.अ, रा.प.त.ृ(वव.) १ 

आनर्थक िीनत ववश्लषेण 
महाशािा 

स.स.,रा.प्र.प्र.(प्र.) १ 

क.अ, रा.प.त.ृ(वव.) १ 

 

बजेट तर्ा कायथक्रम महाशािा 
स.स.,रा.प्र.प्र.(प्र.) १ 

क.अ, रा.प.त.ृ(वव.)३ 

 

राजस्व व्यवस्र्ापि 
महाशािा 

स.स.,रा.प्र.प्र.(प्र.) १ 

क.अ, रा.प.त.ृ(वव.) १ 

 कािूि तर्ा फैसला 
कायाथिवयिशािा 

उ.स.,रा.प.द्रि.(न्त्याय/कािूि)१ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(न्त्याय/कािूि)2 

 

शा.अ.रा-1, क.अ(वव.)-1 

 

 

 



 
 

 

(अिजसूची ४) 

 

 

 

अर्थमन्त्रालयको प्रस्ताववत दरवन्त्दी तेररज 

क्रम पद शे्रणी/तह सेवा समूह 
मौजजदा 
दरवन्त्दी र्प घट 

िजद 
कायम 

कैवफयत 

१ सन्चव ववन्शि प्रशासि 
 

१   1  

२ सन्चव (राजस्व) ववन्शि प्रशासि 
 

१   1  

३ सहसन्चव रा.प.प्र. प्रशासि सा.प्र. ९  2 7  

४ सहसन्चव रा.प.प्र. न्त्याय कािूि १   1  

५ उपसन्चव रा.प.द्रि. प्रशासि राजस्व ३३  5 28  

६ उपसन्चव रा.प.द्रि. प्रशासि सा.प्र. १   1  

७ उपसन्चवलेिा रा.प.द्रि. प्रशासि लेिा ४  3 1  

८ उपसन्चव रा.प.द्रि. न्त्याय कािूि १   1  

९ उप सन्चव सूचिा प्रववनि रा.प.द्रि. ववववि 
 

१   1  

१० वररष्ठ त्यांकशास्त्री रा.प.द्रि. यो.त. त्याङ्क १   1  

११ शािा अनिकृत रा.प.त.ृ प्रशासि राजस्व ४२ 6  48  

१२ शािा अनिकृत रा.प.त.ृ प्रशासि सा.प्र. ४  1 3  

१३ शािा अनिकृत रा.प.त.ृ न्त्याय कािूि १ 1  2  

१४ त्याङ्क अनिकृत रा.प.त.ृ ववववि त्याङ्क १   1  

१५ कम््यूटर इन्न्त्जनियर रा.प.त.ृ ववववि 
 

३   3  

१6 कम््यूटर अनिकृत रा.प.त.ृ ववववि 
 

११   ११  

१7 लेिा अनिकृत रा.प.त.ृ प्रशासि लेिा १   1  

१8 अर्थशास्त्री रा.प.त.ृ ववववि 
 

१ 1  2  

१९ पजस्तकालय अनिकृत रा.प.त.ृ न्शक्षा पज.ववज्ञाि १   1  

२० िायवसजव्वा रा.प.अिं.प्रर्म प्रशासि राजस्व ४०  20 20  

२१ िायवसजव्वा रा.प.अिं.प्रर्म प्रशासि सा.प्र. ३   3  

२२ लेिापाल रा.प.अिं.प्रर्म प्रशासि लेिा ५  3 2  

२३ कम््यूटर अपरेटर रा.प.अिं.प्र.प्रा. ववववि 
 

३   3  

२४ काटोग्राफर रा.प.अिं.प्रर्म ववववि 
 

१  1 0  

२६ नस.्लम्वर रा.प.अिं.प्रर्म इन्न्त्ज. इले. 1   1  

२७ नस.अफसेटप्रसेम्याि रा.प.अिं.प्रर्म न्शक्षा मजिण १   1  

२८ िररदार रा.प.अिं.द्रि. प्रशासि राजस्व ११  11 0  

२९ सह लेिापाल रा.प.अिं.द्रि. प्रशासि लेिा ३  3 0  

३० इलेन्क्िनसयि रा.प.अिं.द्रि. इन्न्त्ज. इले. १  1 0  

३१ टेनलफोि अपरेटर रा.प.अिं.द्रि. ववववि 
 

१   1  

३२ टाइवपि वेग अिजसार प्रशासि 
 

६  6 0  

३४ प्र.हेडगाडथ रा.प.अिं.द्रि. प्रशासि 
 

१  1 0  

३६ नलर्ो सहायक रा.प.अिं.त.ृ ववववि 
 

१  1 0  

३७ हलजकासवारी चालक शे्रणीवववहि 
  

१४ 1  15  

३८ कायाथलयसहयोगी शे्रणीवववहि 
  

२५  1 24  

३९ माली शे्रणीवववहि 
  

२  2 0  

४० गाडथ शे्रणीवववहि 
  

३  2 1  

जम्मा 240 9 62 186  

 



 
 

 

कायथक्षरे   

िेपाल सरकार (कायथववभूाजि नियमावली) २०६९(संशोिि सवहत,2072) ले अर्थ मन्त्रालय अन्त्तगथतको 
निकायहरुको कायथ सम्पादिका लानग निद्रदथि गरेका कायथक्षेरहरु निम्ि बमोन्जम रहेका छि ् 

1= आनर्थक तर्ा राजस्व िीनत, आनर्थक प्रशासि र नियन्त्रण सम्बन्त्िी योजिा तर्ा कायथक्रमको तजजथमा, 
कायाथन्त्वयि, अिजगमि र मूल्याङ्कि, 

2= आनर्थक ववश्लषेण,  
3= आनर्थक साििको बाुँडफाुँड, 
4= मजिा, मौद्रिक िीनत नििाथरण र कायाथन्त्वयि, 
5= िेपाल राि बैंक, बैंवकङ्ग (िेपाल औद्योनगक ववकास निगम समेत), ववत्तीय संस्र्ा तर्ा वीमा, 
6= आय र व्यको वववरण (बजेट), 
7= राजस्व िीनत र योजिा, 
8= राजस्व प्रशासि तर्ा राजस्व संकलि, 
9= राजस्व अिजसन्त्िाि, 
10= सामान्त्य मूल्य िीनत, 
11= सामान्जक तर्ा आनर्थक ववकासको लानग अन्त्तराथविय सम्पकथ  र समन्त्वय, 
12= आनर्थक, बैंवकङ्ग तर्ा मजिा ववषयक अन्त्तराथविय सम्पकथ  समन्त्वय, 
13= वैदेन्शक ऋण, अिजदाि तर्ा अन्त्य द्रिपक्षीय र बहजपक्षीय सहायता, 
14= ववदेशी मजिा ववनिमय तर्ा नियन्त्रण, 
15= सावथजनिक ऋण तर्ा नियन्त्रण, 
16= तलब, भूत्ता, दैनिक तर्ा भ्रमण भूत्ता, निवृत्तभूरण, उपदाि लगायत आनर्थक दावयत्व र सेवा सजवविा 

सम्बन्त्िी ववषय, 
17= सरकारी स्वानमत्वमा रहेका संस्र्ािको नियमि, नियन्त्रण, समन्त्वय र निदेशि तर्ा तलब, भूत्ता, वोिस, 

लगािी र लाभूांश सम्बन्त्िी िीनत नििाथरण, 
18= ववश्व बैंक, अन्त्तराथविय मजिा कोष, एन्शयाली ववकास बैंक, अन्त्तराथविय ववकास संस्र्ा तर्ा अन्त्य 

अन्त्तराथविय ववत्तीय संस्र्ा, 
19= सरकारी कोषको व्यवस्र्ापि, सञ्चालि तर्ा प्रशासि, 
20= लेिा नियन्त्रण तर्ा व्यवस्र्ापि, 
21= सावथजनिक प्रनतष्ठािको निजीकरण, अिजगमि र नियमि, 
22= सावथजनिक संस्र्ाि प्रशासि, िीनत निमाथण र समन्त्वय, 
23= राजस्व आनर्थक प्रशासि तानलम, 
24= पूुँजी बजार, 



 
 

 

25= सावथजनिक लगािी, 
26= महालेिा परीक्षकको कायाथलय, 
27= कमथचारी सञ्चय कोष, 
28= िागररक लगािी कोष, 
29= सावथजनिक संस्र्ाि निदेशि बोडथ, 
30= अवकाश कोष, 
31= िेपाल लेिापरीक्षण सेवाको सञ्चालि। 
32= िगर ववकास कोष 

उपरोक्त कायथके्षरका सारै् निम्ि ववषय समेत यस मन्त्रालयले हेदै आएको छ  
 अन्त्तरसरकारी ववत्त हस्तान्त्तरण सम्वन्त्िी कायथ (राजस्व तर्ा रोयल्टी बाुँडफाुँड, अिजदाि ववतरण) 
 राविय प्राकृनतक स्रोत तर्ा ववत्त आयोग सम्वन्त्िी कायथ र, 
 नितोपर तर्ा वस्तज ववनिमय सम्वन्त्िी कायथ । 

 
३ अर्थ मन्त्रालयले गिे कायथ र सेवा  

(क)  मानर् उन्ल्लन्ित कायथ क्षेर अन्त्तरगतका िीनतगत कायथहरु र 

(ि)  मन्त्रालयको दैनिक प्रशासि सञ्चालि सम्बन्त्िी कायथहरु । 

४ सन्चवालय, महाशािा, न्जम्मेवार अनिकारी र सम्पूणथ टेनलफोि िम्वर  
नस.िं. सन्चवालय/महाशािा न्जम्मेवार अनिकारी फोि िं. 

१. माििीय अर्थमन्त्री डा. यजवराज िनतवडा ४२११३९० 
2. सन्चव  डा. राजि ििाल ४२११३३२ 
3. सन्चव (राजस्व) श्री न्शन्शरकज मार ढजङ्गािा ४२११७७० 
4. बजेट तर्ा कायथक्रम महाशािा सहसन्चव श्री निमथलहरर अनिकारी ४२११४०१ 
5. अन्त्तराविय आनर्थक सहयोग समन्त्वय 

महाशािा 
सहसन्चव श्री श्रीकृष्ण िेपाल ४२११३७१ 

6. राजस्व व्यवस्र्ापि महाशािा सहसन्चव श्री रामशरण पजडासैिी ४२११३१५ 
7. आनर्थक िीनत ववश्लषेण महाशािा सहसन्चव श्री  ४२११३२६ 
9. कािूि तर्ा फैसला कायाथन्त्वयि 

महाशािा 
सहसन्चव श्री उदयराज सापकोटा ४२११८१३ 

10. ववत्तीय क्षरे व्यवस्र्ापि तर्ा संस्र्ाि 
समन्त्वय महाशािा 

सहसन्चव श्री उत्तरकज मार िरी 
सहसन्चव श्री गणेशप्रसाद पाण्डे 

४२११३०६ 
4211377 

11. योजिा, अिजगमि तर्ा मूल्याङ्कि 
महाशािा 

सहसन्चव श्री झक्कप्रसाद आचायथ ४२००४१८ 

12. प्रशासि महाशािा सहसन्चव श्री अजजथिप्रसाद पोिरेल ४२११३०० 



 
 

 

 
 

 
५ सेवा प्राप्त गिथ लाग्ि ेदस्तजर र अवनि  
(क) सूचिा द्रदुँदा नलिजपिे शजल्क/दस्तजर  

 सूचिा मागको निवेदि द्रदुँदा कज िै शजल्क वा दस्तजर लाग्दैि। 
 सामान्त्य आकारको (आठ दशमल तीि इन्त्च चौडाइ र एघार दशमलब सात इन्त्च लम्बाइ सम्म 

साइज भूएको) कागजमा तयार गररएको वा रहेको पाुँच पषृ्ठ सम्मको सूचिा नि शजल्क उपलव्ि 
गराइिेछ । 

 पाुँच पषृ्ठ भून्त्दा िेरै सूचिा द्रदुँदा निम्ि अिजसार दस्तजर नलइिछे । 

 सामान्त्य आकारको (आठ दशमलब तीि इन्त्च चौडाइ र एघार दशमलब सात इन्त्च लम्बाइसम्म 
आकार भूएको) कागजमा तयार गररएको वा रहेको पाुँच पषृ्ठभून्त्दा बढी सूचिाको लानग प्रनत 
पषृ्ठ पाुँच रूपैंयाुँ लाग्िेछ। 

 मानर् उल्लेि भूए भून्त्दा ठूलो आकारको कागजमा तयार गररएको वा रहेको सूचिाको लानग 
प्रनत पषृ्ठ दश रूपैयाुँ दस्तजर लाग्िेछ। सजरुका पाुँच पेज नि शजल्क द्रदिजपिे वाध्यता यसमा रहि े
छैि । 

 नडस्केट, सीडी र अन्त्य यस्तै प्रकारका नडन्जटल माध्यम र प्रववनििारा प्रदाि गररिे सूचिाको 
लानग प्रनत नडस्केट, सीडी वापत पचास रूपैयाुँ दस्तजर, 

 कज िै सूचिा तयार गदाथ मानर् लेन्िए भून्त्दा बढी िचथ लाग्िे भूएमा वास्तववक लागतको आिारमा 
दस्तजर नलइिेछ। 

 सावथजनिक निकायमा रहेक कज िै नलित, सामग्री वा सो निकायको काम कारवाईको अध्ययि वा 
अवलोकि वा सावथजनिक महत्वको निमाथण कायथ भूइरहेको स्र्लको भ्रमण वा अवलोकि 
आिा घण्टाभून्त्दा बढी समय गिे भूएमा प्रनतघण्टा प्रनतव्यन्क्त पचास रुपैयाुँ दस्तजर लाग्िेछ । 
तर सावथजनिक पजस्तकालय र सावथजनिक रुपमा नि:शजल्क उपलब्ि गराइएको स्र्ािको 
अवलोकि वापत दस्तजर लाग्िे छैि ।  

 प्रचनलत कािजिमा सूचिा माग गदाथ लाग्िे दस्तजरको सम्बन्त्िमा छज टै्ट व्यवस्र्ा भूएकोमा भूि ेसोही 
बमोन्जम दस्तजर लाग्िेछ । 

 मूल्य रािी ववक्री ववतरण गिे मजद्रित वा कज िै पनि माध्यमको सूचिा सामग्रीको दस्तजर त्यसमा 
अंवकत वा नििाथररत मूल्य बमोन्जम िै हजिेछ। 

 तर अर्थ मन्त्रालयको उद्देश्य र कामको प्रवथद्धिका लानग ववतरण गररिे सूचिा-सामग्रीको शजल्क 
लाग्िे छैि । 

(ि) सूचिा उपलब्ि गराए बापत दस्तजर  नलि ेतररका 
(१) िगद नलएर राजस्व िातामा जम्मा गिथ सवकिछे । 



 
 

 

(२) कज िै बैकंमा जम्मा गिथ लगाई सोको भूौचर पेश गिथ लगाउि सवकिेछ । 
(३) सो रकम बराबरको हजलाक वटकट निवदेिमा टाुँस्ि लगाउि पनि सवकिेछ । 

(ग) सेवा प्राप्त गिथ लाग्ि ेअवनि 
(१) सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, २०६४ को दफा ७ ले तोकेको अवनि नभूर, निवेदि प्राप्त भूएपनछ 

सूचिा अनिकारीले तत्काल उपलव्ि गराउि सवकिे प्रकृनतको सूचिा भूए तत्काल र तत्काल 
उपलव्ि गराउि िसवकिे प्रकृनतको सूचिा भूए निवेदि प्राप्त भूएको नमनतले पन्त्र द्रदिनभूर 
निवेदकलाई उपलव्ि गराईिेछ । कज िै व्यन्क्तको जीउ ज्यािको सजरक्षासंग सम्बन्न्त्ित सूचिा 
माग गरेको पाईएमा २४ घण्टानभूर उपलव्ि गराइिे छ। 

(२) अन्त्य ववशषे ऐि नियमले अवनि तोकेकोमा सोही बमोन्जम हजिेछ। 
६ निणथय गिे प्रवक्रया र अनिकारी  

(क) निणथय प्रवक्रया सम्बन्त्िमा  
(१) मन्त्रालयले उपलव्ि गराउि ेसेवा सम्बन्त्िमा  

 सरकारी निणथय प्रवक्रया सरलीकरण निदेन्शका, २०६५ बमोन्जम । 
(२) सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, २०६४ बमोन्जम माग गररिे सूचिा सम्बन्त्िमा  

 सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, २०६४ को दफा ७ बमोन्जम । 
(ि)  निणथय गिे अनिकारी सम्बन्त्िमा  
 मन्त्रालयले सम्पादि गिे िीनतगत एवं अन्त्य कायथहरु सम्बन्त्िमा   
 मन्न्त्रपररषदमा प्रस्ताव पठाएर 

 माििीय अर्थ मन्त्रीस्तरबाट 
 माििीय अर्थ राज्यमन्त्रीस्तरबाट 
 अर्थ सन्चवस्तरबाट 
 सन्चव(राजस्व) स्तरबाट 
 माििीय अर्थ मन्त्रीबाट प्रत्यायोन्जत अनिकार बमोन्जम 
 सजशासि (व्यवस्र्ापि तर्ा सञ्चालि) ऐि, २०६४ बमोन्जम प्राप्त अनिकार बमोन्जम, र 
 अन्त्य ववशषे ऐि, नियमले सन्चवले गिे भूिी तोवकएका कामहरु । 
 सन्चवले प्रत्यायोजि गरेको अनिकार वमोन्जम तोवकएको कमथचारीले । 
 सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, २०६४ बमोन्जम माग गिे सूचिा सम्बन्त्िमा अर्थ सन्चवले । 

7. निणथय उपर उजजरी सजन्न ेअनिकारी  
क) अर्थ मन्त्रालयले उपलव्ि गराउि ेसेवा सम्बन्त्िमा - 
       प्रचनलत ऐि कािूिमा तोवकएको व्यवस्र्ा बमोन्जम 
ि) सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, २०६४ वमोन्जम परेको उजजरी सम्बन्त्िमा -  

    राविय सूचिा आयोग 



 
 

 

१०. सम्पादि गरेका मजख्य मजख्य कामको वववरण  
10.१.समविगत आनर्थक पररसूचक: (2074 फागजि मसान्त्तको त्यांकमा आिाररत) 

क्र.स आनर्थक पररसूचकहरु उपलन्ब्ि/अवस्र्ा कैवफयत 

१. आनर्थक बवृद्ध 5.9% हजिे अिजमाि  

२. उपभूोक्ता मजिास्फीनत 6%  
3. शोििान्त्तर न्स्र्नत 24 अवथ 73 करोड घाटा   

4. सरकारी कोषको अवस्र्ा 1 िवथ 96 अवथ 35 करोड   
5. बैदेन्शक ब्यापार  पररमाण  

आयात  676 अवथ 36 करोड  
नियाथत  53 अवथ 42 करोड  

6. ववदेशी ववनिमय सन्ञ्चती 1049 अवथ 22 करोड   
7. ववप्रषेण 471 अवथ 86 करोड   
8. राजस्व पररचालि 5 िवथ 8 अवथ 74 करोड/चैर मसान्त्त (2074 चैर 

मवहिा सम्मको लक्ष्यको कररव 97%) 
 

9. िे्से पररसूचक 1277.55 ववन्त्दज (चैर मसान्त्तका द्रदिको)  
  

 

 

10.२.बजेट कायाथन्त्वयि तर्ा सावथजनिक िचथ व्यवस्र्ापि  
 चालज आनर्थक बषथको कज ल बजेट रु 12 िबथ 7८ अबथ ९9 करोड मध्ये 2074 चैर मसान्त्तसम्म सम्म रु 

6 िवथ 81 अबथ 73  करोड  िचथ भूएको छ । सो मध्ये चालज िचथ रु. 5 िबथ 19 अबथ 96 करोड , 
पजंजीगत िचथ रु 1 िवथ 18 अबथ 21 करोड र ववत्तीय व्यवस्र्ा अन्त्तरगत रु 43 अबथ 54 करोड िचथ 
भूएको छ । जसअिजसार बजेटको तजलिामा चालज िचथ 64.71%, पजंजीगत िचथ 35.27% र ववत्तीय 
व्यवस्र्ा अन्त्तरगत 31.04% िचथ  भूएको छ भूिे जम्मा िचथ 53.30 प्रनतशत रहेको छ ।  

 ववनभून्न मन्त्रालय/निकायको लानग ऐि/नियम तजजथमाको लानग सहमनत प्रदाि गररएको। 

 स्र्ािीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निवाथचिको लानग स्रोतको व्यवस्र्ा गररएको। 

 स्र्ािीय तहमा बजेट तजजथमा, कायाथन्त्वयि,आनर्थक व्यवस्र्ापि तर्ा सम्पन्त्त हस्तान्त्तरण सम्बन्त् िी 
निदेन्शका, 2074 को तजजथमा गररएको ।  

 बजेट कायाथन्त्वयिको क्रममा आईपरेका समस्याहरुको मागथदशथि,पररपर, ध्यािाकषथण माफथ त सम्बोिि 
गररएको। 

 प्रदेश पदानिकारीहरुको तलव भूत्ताको मोडल मापदण्ड तजजथमा गररएको। 

 आनर्थक वषथ 2075/76 को ववकास कायथक्रम/आयोजिाहरु प्रदेश तर्ा स्र्ािीय तहमा हस्तान्त्तरण 
गिे आिार स्वीकृत गिे र िेपाल सरकारले प्रदेश तर्ा स्र्ािीय तहलाई उपलब्ि गराउिे अिजमानित 



 
 

 

स्रोतको सीमा नििाथरण गिे ववषयमा प्रस्ताव तयार गरी िेपाल सरकार मन्न्त्रपररषदबाट निणथय समेत 
भूइसकेको। 

 आनर्थक वषथ 2074/75 को बजेटको अिथ-वावषथक मूल्यांकि प्रनतवेदि प्रकाशि गररएको। 

 आनर्थक वषथ 2073/74 को बजेटको वावषथक प्रनतवेदि Website माफथ त प्रकाशि गररएको। 

 राविय गौरबका आयोजिाहरुलाई स्रोतको कमी हजि िद्रदिे प्रनतवद्धता बमोन्जम र्प निकासा   

  गररएको।  

 

10.३. भूकूम्प पनछको पजि:निमाथण र िवनिमाथणका लानग बजेट व्यवस्र्ापि 

 भूकूम्पबाट क्षनतग्रस्त भूएका नबद्यालय, स्वास््य संस्र्ा , महत्वपूणथ सरकारी भूवि लगायतका सावथजनिक 
संरचिाहरु, ववश्व सम्पदासूचीमा रहेका ऐनतहानसक एवम ् पजरातान्त्वक महत्वका स्र्ल तर्ा पशजपनत 
क्षेरका संरचिाहरुको पजिनिथमाथणका लानग आवश्यक बजेटको  व्यवस्र्ा गररएको छ। 

 भूकूम्प पीनडतहरूको घर निमाथणका लानग सामजवहक जमािीमा निब्याथजी ऋण उपलब्ि गराउिे 
कायथववनि, 2074 कायाथन्त्वयिमा आइ परेका कद्रठिाईलाई सम्वोिि गिे गरी आवश्यक संशोिि 
गररएको छ । 

 

10.4. राजश्व पररचालि  

 Pilot Project को रुपमा करदाता सेवा कायाथलय ठमेलबाट रु.एक लािसम्मको ववद्यजतीय माध्यमबाट 
राजस्व भू जक्तािी गिे व्यवस्र्ाको तयारी अन्न्त्तम चरणमा पजगेको। 

 कायथसम्पादिमा आिाररत प्रोत्साहि प्रणालीका सम्बन्त्िमा ववगतको प्रभूाव मूल्याङ्कि र चालज वषथका लानग 
सूचकहरु तयार गरी स्वीकृनतका लानग मन्न्त्रपररषदमा पेश गररएको। 

 GST बाट िेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभूाव सम्बन्त्िी ववषयमा अध्ययि गिथ कायथदल गठि गरी अन्न्त्तम 
प्रनतवेदि प्राप्त भूई कायाथन्त्वयि भूइरहेको । 

 आन्त्तररक राजस्व ववभूागको ITS प्रणाली र भून्त्सार ववभूागको ASYCUDA प्रणालीबीच अन्त्तर आवद्धता 
गररएको र अन्त्य ववभूागका प्रणालीहरुको अन्त्तरआवद्धता सम्बन्त्िी कायथ भैूरहेको । 

 गैरकर संकलि गिे मन्त्रालय तर्ा अन्त्य निकायहरुसुँग एक द्रदिे अन्त्तरवक्रयात्मक गोष्ठी आयोजिा 
गररएको। गैरकर संकलि गिे सबै मन्त्रालय/ववभूाग/निकायहरुसुँग पवहलो चरणको छलफल गरी 
प्रारन्म्भूक प्रनतवेदि तयार गररएको ।  

 राजस्व परामशथ सनमनत अन्त्तगथत गैरकर सम्बन्त्िी छज टै्ट एक उपसनमनत गठि गरी अध्ययि भूइरहेको । 

 चैर मवहिासम्मको राजस्व संकलिको लक्ष्य रु 526 अवथ 12 करोड रहेकोमा  रु. 508 अवथ 74  
करोड असजली भूई लक्ष्यको तजलिामा 96.68 प्रनतशतले प्रगनत भूएको ।  
 

10.5. अन्त्तरर्ाविय आनर्थक सहायता पररचालि  



 
 

 

 समयमै सोिभूिाथ प्राप्त गिे  प्रवक्रयालाई र्प गनत प्रदाि गिथ भून्त्सार ववभूागका उप-महानिदेशकको 
िेततृ्वमा तीि सदस्यीय सनमनत गठि गररएको । 

 आ.ब. २०७४/०७५ चैर मवहिा सम्म अिजदाि सहायता रु 62 अबथ 54 करोड 51 लाि  र ऋण 
सहायता रु 88 अबथ 33 करोड 46 लाि गरी जम्मा रु 1 िबथ 50 अबथ 87 करोड 97 लािको 
बैदेन्शक सहायता प्रनतबद्धता प्राप्त भूएकोमा रु 42 अबथ 23 करोड 18 लाि प्राप्त भूएको । 

 

 माचथ 15 2018 (2074 चैर 18) "Post-disaster Recovery for Tatopani Frontier Inspection 

Station Project, the Hospital Recovery Project in Sindupalchok and Jiri Secondary School 

Reconstruction Project " कायाथन्त्वयि सम्बन्त्िी िेपाल सरकार र जिगणतन्त्र चीि सरकारबीच 
सम्झौता सम्पन्न भूएको ।  

 

10.६. आनर्थक िीनत तर्ा ववत्तीय क्षरे व्यवस्र्ापि सम्बन्त्िी कायथ : 

 आनर्थक वषथ २०७४।७५ मा रु. १४५ अवथ आन्त्तररक ऋण उठाउिे लक्ष्य रहेकोमा चालू आनर्थक 
वषथको चैर मसान्त्तसम्म  रु.1३५ अबथ ६७ करोड आन्त्तररक ऋण उठाइएको । 

 २०७४ साल साउि १ गते देन्ि कज िै व्यन्क्त, फमथ, कम्पिी वा संस्र्ाले एकपटकमा दश लाि रुपैयाुँ 
वा सोभून्त्दा बढी मूल्यको कज िै सेवा वा वस्तज िररद ववक्री वा अन्त्य कारोवार गदाथ ववत्तीय संस्र्ा वा 
बैंवकङ्ग उपकरण माफथ त गिजथ पिे गरी िगद कारोवारको सीमा लागू गररएको । 

 िेपालले  Asset Recovery Inter-Agency Network Asia Pacific  को सदस्यता प्राप्त गरेको । 

 सम्पन्त्त शजद्धीकरण निवारण सम्बन्त्िमा सहकारी संस्र्ाहरुलाई द्रदईिे निदेशिको मस्यौदा तयारी गिथ 
सहकारी नबभूागलाई सहयोग र समन्त्वय गररएको । 

 गैर बैवङ्कङ ववत्तीय क्षेर तर्ा गैर ववत्तीय क्षेरका सूचक संस्र्ा तर्ा पेशाकमीको  नियमि सम्बन्त्िमा 
अध्ययि सम्पन्न भूएको। 

 संयजक्त रािसंघको भ्रिाचार ववरुद्धको अन्त्तराथविय महासन्न्त्ि सम्बन्त्िी िेपालको मूल्यांकि प्रनतवेदि तयारी 
कायथमा प्रिािमन्त्री तर्ा मन्न्त्रपररषद् कायाथलयलाई आवश्यक सहयोग गररएको। 

  िेपालमा सि ्२०१८ जजलाइ २१ देन्ि २७ सम्म Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) 

को बैठक गिे निणथय भूएकोले सो बैठकको तयारीको काम भूईरहेको । 

 चालज आ.ब. 2074/75 को चैर मसान्त्त सम्ममा अर्थ मन्त्रालयको निणथय बमोन्जम गोरिकाली रवर 
उद्योग नलनमटेडलाई तलव,  भूत्ता,  पाररश्रनमक तर्ा ववद्यजत महसजल भू जक्तािीका लानग रु.२ करोड 30 
लाि, सािा वकसाि ववकास वैंङ्क नलनमटेडलाई पशजजन्त्य,  मासजजन्त्य, कृवष पशजिि कजाथ कायथक्रम 
सञ्चालिका लानग रु.1 अवथ ५० करोड,  जिक न्शक्षा सामग्री केन्त्ि नलनमटेड लाई 4HI Web Offset 

Book Printing Machine  िररद गिथ रु.७ करोड,  िेपाल नबिजत प्रानिकरणलाई नबनभून्न आयोजिाहरु 



 
 

 

कायाथन्त्वयि गिथ रु.१ अवथ ५० करोड ५८ लाि ३४ हजार, िेपाल मेटल कम्पिी नलनमटेड लाई 
तलव भूत्ता र प्रशासनिक िचथ भू जक्तािीको लानग रु. ३० लाि, काठमाडौं उपत्यका िािपेािी 
व्यवस्र्ापि वोडथलाई ढल प्रशोिि तर्ा िािेपािी सजिार आयोजिाको लानग ४ अवथ ६२ करोड ८२ 
लाि ५९ हजार गरी कज ल रु.७ अवथ  ७३ करोड ९३ हजार ऋण लगािी सम्बन्त्िी ऋण तमसजक 
गररएको । 

 िेपाल सरकारबाट सावथजनिक संस्र्ािमा लगािी हजिे बैदेन्शक ऋण तफथ को ऋण तर्ा अिजदाि रकममा 
सािा वकसाि ववकास वैंङ्क नलनमटेडलाई उन्नत नबउ नबजि कायथक्रमको लानग रु.80 करोड र िेपाल 
ववद्यजत प्रानिकरणलाई प्रसारण तर्ा नबतरण क्षमता अनभूववृद्ध आयोजिाको लानग रु.15 अवथ रकम ( SDR 

10,92,29,000) गरी कज ल रु.15 अवथ 80 करोड रकमको सहायक ऋण सम्झौता गररएको । 

 

 स्र्ािीय तहको सन् चत कोष िाता वान्णज्य बैंकमा रहि े र यसको ववद्यजतीय सूचिा महालेिा नियन्त् रक 

कायाथलयमा प्रा् त हजि ेव्यवस्र्ा नमलाउि चैर मसान्त्त सम्ममा कररव 400 स्र्ािीय निकायमा वान्णज्य 
बैंकको शािा स्र्ापिा भूएको । 

 कृवष क्षेरमा सहजनलयत दरमा प्रदाि गररिे कजाथको प्रवक्रयालाई सरल बिाई आम वकसािको पहजुँच ववृद्ध 
गिथ व्यावसावयक कृवष कजाथमा ब्याज अिजदाि द्रदिे कायथववनि संशोिि गरी सरल बिाइएको । 

 पूवाथिार ववकासमा निजी क्षेर तर्ा ववदेशी लगािी अनभूववृद्ध गिथ चालू वषथ शजरु गररएको स्वदेशी तर्ा 
ववदेशी बैंकहरू समेतको सहभूानगतामा पूवाथिार ववकास बैंक स्र्ापिा गिे कायथ आगामी वषथमा सम्पन्त् ि 
गिे सम्वन्त्िमा िेपाल सरकाले 5% लगािी गिे निणथय भूएको । प्रर्म वकस्ता वापतको रकम लगािी 
गरेको। 

 निक्षेपकताथहरूको सजरक्षा गिथ र ववत्तीय स्र्ावयत्व कायम गिथ ववत्तीय स्र्ावयत्व प्रत्याभूनूतका   

 र्प उपायहरू अपिाउि ियाुँ नितोपर निष्कासि नियमावली जारी भूएको । 

10.७. कािजि तजजथमा तर्ा संशोिि 

 संघीय आकन्स्मक कोष ऐि, २०७४,  राविय प्राकृनतक श्रोत तर्ा ववत्त आयोग ऐि, २०७४ र  अन्त्तर 
सरकारी ववत्त व्यवस्र्ापि ऐि, २०७४  राजपरमा प्रकान्शत  भूएको । 

 संघीय लेिापरीक्षण ऐि, २०७४ को मस्यौदा तजजथमा भूई सहमनतका लानग कािजि, न्त्याय तर्ा संसदीय 
मानमला मन्त्रालय पठाइएको। 

 स्र्ािीय तहमा बजेट तजजथमा, कायाथन्त्वयि, आनर्थक व्यवस्र्ापि तर्ा सम्पत्ती हस्तान्त्तरण सम्बन्त्िी 
निदेन्शका, २०७४  तजजथमा गररएको । 

 प्रदेश आनर्थक कायथववनि ऐि, २०७४ को िमजिा मस्यौदा २०७४/१०/९ मा स्वीकृत भूएको । 



 
 

 

 प्रदेशको कर तर्ा गैरकर राजस्व सम्बन्त्िी ऐि, २०७४ को िमूिा मस्यौदा (२०७४/१०/१७ मा) 
स्वीकृत भूएको । 

 नमनलनियम च्यालेन्त्ज एकाउण्ट िेपाल (गठि) आदेश, २०७४ स्वीकृत भूइथ राजपरमा सूचिा 
प्रकाशिका लानग मजिण ववभूाग पठाइएको । 

 आनर्थक कायथववनि (पवहलो संशोिि) नियमावली, २०७५ को प्रस्ताव मन्न्त्रपररषदमा पठाइएको। 

10.८. सावथजनिक संस्र्ाि व्यवस्र्ापि  

 सावथजनिक संस्र्ािहरुले आफ्िा िररद सम्बन्त्िी कािजि सावथजनिक िररद ऐि, 2063 अिजकज ल हजिे 
गरी संशोिि गिथ पररपर गररएको । 

 सम्मानित सबोच्च अदालतको आदेश बमोन्जम ववशाल बजार कम्पिी नलनमटेडमा िेपाल सरकारको 
िाममा कायम भूएको रु. 3 अवथ 96 करोड वरावरको 3 करोड 96 लाि वकत्ता शयेर आपूनतथ 
मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र महालेिा नियन्त्रक कायाथलयको िाममा कायम गररएको । 

 महालेिा परीक्षकको 2073/074 को प्रारन्म्भूक प्रनतवेदिमा सरकारले सावथजनिक संस्र्ािहरुमा 
गरेको लगािीको प्रनतफल (लाभूांश ) प्राप्त िभूएको ववषयमा लाभूांश रकम दान्िला गिथ निदेशि  
द्रदईएको । 

 सावथजनिक संस्र्ाि तर्ा सरकारी स्वानमत्वमा भूएको सनमनत, बोडथ, कम्पिी तर्ा संस्र्ािहरुको िाममा 
रहेको घर/जग्गा व्यवस्र्ापि सम्बन्त्िी मापदण्ड, 2074 मा व्यवस्र्ा भूएको प्रनतष्ठािको घर/जग्गा 
तर्ा सम्पतीको व्यवस्र्ापि र संरक्षणको अिजगमि गरी अनभूलेि सवहतको वावषथक प्रनतवेदि तयार गरी 
अर्थ मन्त्रालयमा पेश गिथ गद्रठत सनमनतले  आफ्िो कायथ अन्घ बढाएको । 

 कृवष ववकास बैंक नलनमटेडमा िेपाल सरकारले लगािी गरेको Irredeemable non cumulative 

preference share को सम्बन्त्िमा ववत्तीय क्षेर व्यवस्र्ापि महाशािाका सह-सन्चवको संयोजकत्वमा 
संस्र्ाि समन्त्वय महाशािाका सह-सन्चव र िेपाल राि बैंक प्रनतनिनि रहेको सनमनत गठि भूएको । 

 

 

10.9 अन्त्तरसरकारी ववत्त व्यवस्र्ापि  

 स्र्ािीय तहलाई  चालज आ= व= मा छजट्टयाइएको ववत्तीय समािीकरण र सशतथ अिजदाि रु.२२५ अवथ ५ 

करोड ४१ लाि ९१ हजार स्रोत  tyf िचथ गिे मागथदशथि जारी भूएको । 

 प्रदेश सरकारको लानग चालज आनर्थक बषथमा रु ७ अवथ १४ करोड ६५ लाि अिजदाि रकम ववनियोजि 
ऐि, २०७४ बमोन्जम   निकासा पठाइएको । 

 प्रदेश र स्र्ािीय तहलाई अिजमानित स्रोतको वववरण पठाइएको । 

 स्र्ािीय तहको ववत्त व्यवस्र्ापि अवस्र्ाको स्र्लगत अध्ययि गिे कायथ गररएको । 



 
 

 

 चार वटा न्जल्लाका चार वटा िगरपानलका र चार वटा गाउुँ पानलकाहरुको ववत्त व्यवस्र्ापि 
अवस्र्ाको स्र्लगत अध्ययि गरी  प्रनतवेदि पेश भूएको । 

 सात वटै प्रदेशका आनर्थक मानमला तर्ा योजिा मन्त्रालयका सन्चव, महाशािा प्रमजि, शािा अनिकृत, 

प्रमजि कोष नियन्त्रक लगायत २८ जिालाई राजस्व प्रशासि तानलम केन्त्िमा वजेट तजजथमा, 
मध्यमकालीि िचथ संरचिा निमाथण, राजस्व संकलि, प्रदेश र संघ वीचको कायथक्षेर लगायतका ववषयमा 
तानलम प्रदाि गररएको। 

 अन्त्तर सरकारी ववत्त पररषद्को गठि गिे सम्वन्त्िमा प्रनतनिनिहरु मिोियि गरी पठाउि  ७ वटै 
प्रदेशहरुमा पराचार गररएको । 

 स्र्ािीय तह र सोका प्रमजि र उपप्रमजिहरुसंग सम्पकथ को लानग ववस्ततृ वववरण (नडटेल प्रोफाइल) 
तयार गिे कायथ भैूरहेको । 

10.9 अिजगमि तर्ा मूल्याङ्कि  
 राविय गौरवका र प्रार्नमकता प्राप्त २५ करोडभून्त्दा बढी पररयोजिा लागत भूएका निमाथणानिि 

पररयोजिाहरुको समग्र बजेट नबनियोजि, ठेक्कापट्टाको न्स्र्नत, िचथको अवस्र्ा त्यसको सबल र दजबथल 
पक्षसमेतको स्र्लगत अिजगमि गरी पषृ्ठपोषण प्रदाि गिथ अिजगमि गिे कायथलाई निरन्त्तरता द्रदईएको 
छ।यस अवनिमा पूुँन्जगत तफथ का बजटवल- बेलवहया व्यापाररक मागथ आयोजिा, सािा वकसाि ववकास 
वैंक िारा संचानलत कायथक्रमहरु, व्यवसावयक कृवष आयोजिा, लजन्म्विी क्षेर ववकास कोष, मेलम्ची 
िािेपािी पररयोजिा, मानर्ल्लो तामाकोशी जलववद्यजत पररयोजिा, बहृत दाङ उपत्यका नसंचाई 
पररयोजिा, शहरी ववकास तर्ा भूवि निमाथण नडनभूजि रोल्पा, ब्यापाररक मागथ ववराटिगर-िराि,जिता 
आवास कायथक्रम सजिसरी-मोरङ्ग लगायतका आयोजिा तर्ा कायाथलयहरु र चालू तफथ का आ.रा.का. 
िेपालगञ्ज ,िेपालगञ्ज भून्त्सार कायाथलय,सजदजर तर्ा मध्यपन्िमाञ्चल राजस्व अिजसन्त्िाि क्षेरीय कायाथलय 
कोहलपजर ,आ.रा.का. ववराटिगर, लामावगर भून्त्सार कायाथलय ,आ.रा.का. भैूरहवा ,आ.रा.का. बजटवल 
,भैूरहवा भून्त्सार कायाथलय ,राजस्व अिजसन्त्िाि पन्िमाञ्चल क्षेरीय कायाथलय बजटवलको अिजगमि 
गररएको छ । 

 आ.व. 2074/75 को बजेट कायाथन्त्वयि सम्वन्त्िी दै्बमानसक समीक्षा एवं आगामी आनर्थक वषथको 
बजेट तजजथमाको तयारी सम्वन्त्िी बैठक नमनत 2074/12/23 मा सम्पन्न भूई देहाय बमोन्जमको 
निणथय भूई कायाथन्त्वयिका लानग सवै मन्त्रालयहरुमा पठाईएको छ। 

१. बजेट तजजथमा र िचथको क्रममा सवै मन्त्रालयले ववत्तीय उत्तरदावयत्व सम्वन्त्िी अिजशासि कायम 
गिे, स्रोत सजनिन्ितता भूएका कायथक्रमलाई आगामी वषथको बजेट तजजथमा गदाथ नियनमत कायथक्रम 
नभूर पािे गरी तयारी गिे, प्रार्नमकता प्राप्त कायथक्रममा स्रोत Earmark गरेर मार अन्त्य 
कायथक्रममा बजेट ववनियोजि गिजथपिे । 



 
 

 

२. चालज आनर्थक वषथको लक्ष्य अिजसार प्रगनत हानसल हजिे गरी बजेट कायाथन्त्वयि गिथ र आगामी 
आनर्थक वषथ 2075/76 को बजेट तजजथमा गदाथ संघीयता कायाथन्त्वयिको मोडलमा चालज आनर्थक 
वषथको बजेटमा आिाररत िभैू शजन्त्यमा आिाररत रवह तयारी गिे, स्र्ािीय सरकारको कायथ 
भूनूमकालाई सहजीकरण हजिे गरी मागथन्चर  बिाएर सवै  मन्त्रालयहरुले कायथ सम्पादि गिे । 

३. बजेट तजजथमा गदाथ पयाथप्त पूवथतयारी गिे, दात ृ निकायसंग सहायता संझौता गदाथ आफ्िो तफथ बाट 
तयारी गरेर मार गजणात्मक सम्झौता गिे, बजेट नियमि र सहजीकरण गदाथ कायाथन्त्वयिको 
प्रभूावकाररता हेिे। 

४. गैर बजेटरी बजेट माग गिे प्रवनृ्त्तले संसदीय मयाथदा मानर् अवमूल्यि गरेको ठहररिे हजुँदा यस 
ववषयलाई सवै मन्त्रालयहरुले गन्म्भूर रुपमा नलिे। 

५. चालज आनर्थक वषथको बाुँकी अवनि लन्क्षत पूुँजीगत िचथ गिथ अल्पकालीि रणिीनत तयार गरी 
कायाथन्त्वयिमा ल्याउिे। 

10.10 प्रशासनिक कायथ सम्पादि  
 यस मन्त्रालयको लानग आ.व.2074/075 मा आवश्यक पिे सूचिा प्रववनि सम्वन्त्िी उपकरण तर्ा 

कम््यूटर िररद सम्वन्त्िी सम्झौता गररएको र Public Enterprises Management Information System 

सम्वन्त्िी सफ्टवेअर अपग्रटे गिथ सम्झौता गररएको ।  

 भून्त्सार ऐि, 2064 बमोन्जम जफत भूएका सवारी साििहरुका सारै् एउटा सरकारी निकायको दताथ, 
स्वानमत्वमा रहेको सवारी सािि आनर्थक कायथववनि, 2055 र नियमावली 2064 बमोन्जम अको 
सरकारी निकायले प्रयोग गिे गरी ववनभून्न सरकारी निकायलाई हस्तान्त्तरण गररएको ।  

 यस मन्त्रालयको कूल बेरुजज रकम रु 43 अवथ 47 करोड 97 लाि 14 हजार रहेकोमा यस 
आ.व.को चैर मसान्त्तसम्ममा 13 अवथ 15 करोड 24 लाि 15 हजार 30.25% बेरुजज फछथयौट 
भूएको। 

 वनृ्त्त ववकासलाई कायथसम्पादिसुँग आवद्ध गिे सम्बन्त्िमा ववभूागीय प्रमजि तर्ा कायाथलय प्रमजिहरुसंग 
कायथ सम्पादि सम्झौता गररएको र सोही  वमोन्जम ती पदानिकारीहरुको कायथ सम्पादि मूल्यांकि गिे 
प्रणालीको ववकास गररएको । 

१0.11 गजिासो ब्यवस्र्ापि   

अर्थ मन्त्रालय र यस मन्त्रालयको मातहतका निकायहरुका सम्वन्त्िमा सरोकारवालाहरुका गजिासो 
ब्यवस्र्ापिको कायथ अिजगमि तर्ा मूल्यांकि महाशािाले गदै आएको छ ।यस अवनिमा यस 
मन्त्रालयमा प्राप्त गजिासोहरुलाई गजिासोसंग सम्वन्न्त्ित महाशािा तर्ा ववभूागहरुमा सजिजवाईका लानग 
पठाईएको र सो सम्वन्त्िमा गररएको कारवाहीको जािकारी यस मन्त्रालयमा उपलब्ि गराउिे संयन्त्रको 



 
 

 

ववकास गररएको छ । यस अवनिमा अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको कायथसंग सम्वन्न्त्ित 
गजिासोहरुको सजिजवाईको अवस्र्ा यसप्रकार रहेको छ   

 

गजिासोको माध्यम प्राप्त संख्या km5\of}{6 संख्या km5\of}{6(%) 
हेलो सरकारबाट प्राप्त गजिासो 140 140 100% 

ववगजलमा प्राप्त 11 11 १00% 

 



 
 

 

cf=j= @)&$÷&% r}q dlxgf;Ddsf] /fh:j c;"nL ljj/0f 

           

k|f/lDes -?=xhf/df_ 

l;=g+= s/ lzif{s 
jflif{s nIo     

-@)&$÷)&%_ 

cf=a=@)&#÷&$sf] c;"nL     @)&$÷&%r}qsf]  @)&$÷&% r}q;Ddsf] jflif{s  

nIosf] 

t'ngfdf 

c;"nL   

Ü  

rfn' 

cf=a=sf] 

r}q 

dlxgfsf] 

nIosf] 

t'ngfdf 

c;"nL   

Ü 

rfn' 

cf=j=sf]  

r}q dlxgf 

;Ddsf] 

nIosf] 

t'ngfdf 

c;"nL   Ü 

ut aif{sf] 

o; 

cjlwsf] 

t'ngfdf 

c;"nL 

j[l4 b/ Ü 
r}qsf] r}q;Ddsf] nIo c;"nL nIo c;"nL  

!= e+;f/ dxz'n 
137,327,186 10255352 83424903 12,359,447 11899240 98,875,574 

96063858 69.95 96.28 97.16 15.15 

     k}7f/L 
120,456,896 8856296 73283295 10,841,121 10456492 86,728,965 

84486465 70.14 96.45 97.41 15.29 

     lgsf;L 
1,297,243 7728 83604 116,752 6180 934,015 

86134 6.64 5.29 9.22 3.03 

  k'jf{wf/ s/ 
9,651,583 973085 6688515 868,642 1050251 6,949,140 

7708451 79.87 120.91 110.93 15.25 

     eG;f/sf] cGo 

cfo 799,492 
37334 287656 

71,954 
31741 

575,635 

315146 
39.42 44.11 54.75 9.56 

     s[lif ;'wf/ z'Ns 
5,121,972 380909 3081833 460,977 354577 3,687,820 

3467663 67.70 76.92 94.03 12.52 

@= d"No clea[l4 s/ 
215,968,794 15044341 116853189 19,437,191 17683947 156,236,071 

143696231 66.54 90.98 91.97 22.97 

     pTkfbg, ljqmL, 

;]jf 73,853,965 
5556340 43054656 

6,646,857 
6270903 

53,913,394 

52737634 
71.41 94.34 97.82 22.49 

     k}7f/L 
142,114,829 9488001 73798533 12,790,335 11413043 102,322,677 

90958596 64.00 89.23 88.89 23.25 

#= cGtMz'Ns 
102,881,301 6678432 61829993 8,693,314 7871124 72,376,528 

69205577 67.27 90.54 95.62 11.93 

  cfGtl/s pTkfbg 
56,600,278 4434074 32364576 4,528,022 5092724 39,054,192 

39876415 70.45 112.47 102.11 23.21 

     k}7f/L 
46,281,023 2244358 29465417 4,165,292 2778400 33,322,336 

29329162 63.37 66.70 88.02 -0.46 

$ :jf:Yo ;]jf s/ 1,270,404 
195664 761128 317,601 283189 1,156,068 

970383 76.38 89.17 83.94 27.49 

% lzIff ;]jf z'Ns 991,535 
129587 594454 158,646 173180 822,974 

720430 72.66 109.16 87.54 21.19 

^ cfos/ 167,197,562 
22791312 95395645 26,298,708 25091667 117,048,734 

110864572 66.31 95.41 94.72 16.22 

     cfos/ 149,716,993 
22233801 86944682 25,451,889 24334025 104,801,895 

96851366 64.69 95.61 92.41 11.39 

     3/hUuf jxfns/ 4,919,874 
327035 2778717 344,391 330873 2,951,924 

3310046 67.28 96.07 112.13 19.12 

     Jofhs/ 12,560,696 
230476 5672246 502,428 426769 9,294,915 

10703160 85.21 84.94 115.15 88.69 

& /lhi6«]zg b:t'/ 18,411,319 
1728442 14937679 2,393,471 2565352 15,465,508 

11015995 59.83 107.18 71.23 -26.25 



 
 

 

* ;jf/L ;fwg s/ 9,887,021 
1361873 7097862 692,091 1354918 8,206,227 

8619955 87.18 195.77 105.04 21.44 

( cGo s/ 12,269,436 
47426 4570547 981,555 1735033 9,324,772 

14537488 118.49 176.76 155.90 218.07 

  hDdf s/ /fhZj 
666,204,558 58232429 385465400 71,332,025 68657650 479,512,456 455694489 

68.40 96.25 95.03 18.22 

!) hDdf u}/ s/ /fhZj 
63,851,012 6832400 33481500 15,324,243 7498130 46,611,239 53204067 

83.33 48.93 114.14 58.91 

  s"n /fhZj 
730,055,570 65064829 418946900 86,656,268 76155779 526,123,695 508898555 

69.71 87.88 96.73 21.47 



 
 

 

१2. सूचिा अनिकारी र प्रमजिको िाम तर्ा सम्पथकथ  टेनलफोि िम्वर  
 

प्रमजि : सन्चव राजि ििाल, वपएच.डी.  ४२११३३२ 
प्रवक्ता तर्ा सूचिा अनिकारी : सहसन्चव झक्कप्रसाद आचायथ  ४२००४६९ 
 

 

१३ सूचिाको हक सम्बन्न्त्ि ऐि, 2064 को दफा ३ र ७(१) बमोन्जम माग गररएको सूचिा र उपलब्ि 
गराइएको सूचिा संख्या : 

 माग गररएको सूचिा संख्या : 9 
         उपलब्ि गराइएको सूचिा संख्या : 9 
 
 

१४  ऐि, नियम र निदेन्शकाको सूची  
अर्थ मन्त्रालयलाई निद्रदथि गररएका कायथहरु सम्पादि गिे नसलनसलामा मन्त्रालय र अन्त्तथगतका निकायहरुले 
निम्िािजसारका कािूि प्रयोग गरी आफिो कायथ सम्पादि गिे गरेका छि।् 

 िेपालको संवविाि २०७२ को आनर्थक कायथ प्रणाली सम्वन्त्िी ववषयमा उन्ल्लन्ित िाराहरु 
 आयकर ऐि, २०५८ 
 मूल्य अनभूवृवद्ध कर ऐि, २०५२ 
 अन्त्त शजल्क ऐि, २०५८ 
 भून्त्सार ऐि, २०६४ 
 राजस्व च जहावट (अिजसन्त्िाि तर्ा नियन्त्रण) ऐि, २०५२ 
 सम्पन्त्त शजद्धीकरण अिजसन्त्िाि ऐि, २०६४ 
 ववदेशी ववनिमय (नियनमत) गिे ऐि, २०१९ 
 निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐि, २०१३ 
 मद्रदरा ऐि, २०३१ 
 उपभूोक्ता संरक्षण ऐि, २०५४ 
 सम्पन्त्त शजद्धीकरण (मनि लाउण्डररङ्ग) निवारण नियमावली, २०६६ 
 औषिी ऐि, २०३५ 
 िािी तर्ा िाद्य पदार्थ ऐि, २०४२ 
 िाद्य ऐि, २०२३ 
 राजस्व न्त्यायानिकरण ऐि, २०३१ 
 वि ऐि, २०४९ 
 राविय निकज ञ्ज तर्ा वन्त्य जन्त्तज संरक्षण ऐि, २०२९ 
 लागू औषि (नियन्त्रण) ऐि, २०३३ 
 हातहनतयार िर िजािा ऐि, २०१९ 
 सवारी तर्ा यातायात व्यवस्र्ा ऐि, २०४९ 
 ववष्फोटक पदार्थ ऐि, २०१९ 
 पेटेन्त्ट, नडजाइिर िेड माकथ  ऐि, २०१९ 
 राविय प्राकृनतक स्रोत तर्ा ववत्त आयोगका सम्वन्त्िमा विेको ऐि, 2074 
 अन्त्तरसरकारी ववत्त व्यवस्र्ापि सम्वन्त्िमा विकेो ऐि, 2074 



 
 

 

 भून्त्सार नियमावली, २०६४ 
 मूल्य अनभूबवृद्ध कर नियमावली, २०५३ 
 आयकर नियमावली, २०५९ 
 अन्त्त शजल्क नियमावली, २०५९ 
 मद्रदरा नियमावली ,२०३३ 
 रासायनिक मल निदेन्शका, २०५७ 
 रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश, २०५५ 
 िेपाल सवारी प्रदजषण मापदण्ड, २०५६ 
 वान्णज्य तर्ा आपूनतथ मन्त्रालयको नमनत२०६६/७/१६ को सूचिा 
 निजीगजण्टा, न्झटी भूारी सम्बन्त्िी सूचिा 
 सालवसाली आनर्थक ऐि 
 राजस्व च जहावट (अिजसन्त्िाि तर्ा नियन्त्रण) नियमावली, २०७० 
 िेपाल सरकारका निणथयहरु 
 आनर्थक कायथववनि ऐि, २०५५ 
 आनर्थक कायथववनि नियमावली, २०६४ 
 सावथजनिक िररद ऐि, २०६३ 
 सावथजनिक िररद नियमावली, २०६४ 
 भ्रमण िचथ नियमावली, २०६४ 
 ऐि सम्बद्ध निदेन्शकाहरु (आयकर, मूल्य अनभूवृवद्ध कर, अन्त्त शजल्क, भून्त्सार ऐि वमोन्जम) 
 WTO/WCO को वडापर 
 SAARC/SAFTA को वडापर 

 
 
 
 
 

१४ .अन्त्य वववरण  
(क)  मन्त्रालय र अन्त्तथगथत ववभूागहरुको वेभूसाईथट  

  
! िाम उपयोग 

 www.mof.gov.np अर्थ मन्त्रालयका प्रकाशि तर्ा अन्त्य सूचिामजलक 
जािकारी 

@

0 

www.fcgo.gov.np महालेिा नियन्त्रक कायाथलयका प्रकाशि तर्ा अन्त्य 
सूचिामजलक जािकारी  

# www.ird.gov.np आन्त्तररक राजस्व ववभूागका प्रकाशि तर्ा अन्त्य 
सूचिामूलक जािकारी 

% www.customs.gov.np भून्त्सार ववभूागका प्रकाशि तर्ा अन्त्य सूचिामजलक 
जािकारी  

 www.ratc.gov.np राजस्व प्रसाशि तालीम केन्त्िका प्रकाशि तर्ा अन्त्य 
सूचिामजलक जािकारी 

http://www.mof.gov.np/
http://www.fcgo.gov.np/
http://www.ird.gov.np/
http://www.ratc.gov.np/


 
 

 

(ि) अर्थ मन्त्रालयका प्रकाशिहरु:- 
 अर्थ मन्त्रालयले आफज संग सम्बन्न्त्ित कामहरूको प्रगनत वववरण तर्ा प्रनतवेदिहरू, बजेट सम्वन्त्िी 
दस्तावेजहरु मन्त्रालयको वेभूसाइटमा राख्नजका सारै् छपाई गरेर प्रकाशि गरी सवथसािारणको सहज पहजुँच स्र्ावपत 
गररएको छ। मन्त्रालयका प्रकाशिहरू निम्ि बमोन्जम छि:्- 

  बजेट कायाथन्त्वयिको बावषथक प्रनतवेदि, 
  बजेट तजजथमा द्रदग्दशथि, 
  मन्त्रालयहरूको प्रगनत वववरण 
  प्राववनिक सहायता सम्बन्त्िी वववरण, 
  ववनियोजि ऐि र रातो वकताब, 
  आनर्थक ऐि र राजस्वको िीनत तर्ा कायथक्रम, 
  रािऋण उठाउि ेऐि र ऋण तर्ा जमाित ऐि, 
  आनर्थक सवेक्षण 
  वजेट वक्तव्य 
  सावथजनिक संस्र्ािहरूको न्स्र्नत प्रनतवेदि, 
  सजशासि (व्यवस्र्ापि तर्ा सञ्चालि) ऐि, २०६४ को दफा ४१ बमोन्जमको वावषथक प्रनतवेदि , 
  सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, २०६४ को दफा५(३) बमोन्जम प्रस्तजत गररएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्न्त्ित 

आ.व. 2074/75 पौष मवहिाको सावथजनिक वववरण 
 आनर्थक वषथ 2074/75 को वजेटको मध्यावनि मूल्याुँकि प्रनतवेदि, 
 िेपाल टेनलनभूजिबाट "आनर्थक समवृद्ध" कायथक्रम प्रशारण भूइरहेको, 
 रेनडयो िेपालबाट प्रत्येक शनिवार ववहाि सात बजेको समाचार पनछ आनर्थक िपेाल कायथक्रम प्रशारण 

भूइरहेको, 
  IECCD News Letter 
  लैवङ्गक उत्तरदायी बजेट तजजथमा द्रदग्दशथि, २०६९ 
  डेभूलपमेन्त्टको-अपरेशि ररपोटथ, २०१६ 

-u_ dGqfno cGtu{t ljefuLo k|d'vx? M 

kb gfd,y/ sfof{no फ्याक्स िं. टेनलफोि िं.= 
महालेिा नियन्त्रक श्री रामकज मार आचायथ dxfn]vf lgoGqs sfof{no    $!$^%! 4414325 

महानिदेशक श्री ववष्णजप्रसाद िेपाल cfGtl/s /fh:j ljefu     $!!&** 4410340 

महानिदेशक श्री तोयम राया eG;f/ ljefu              @%(*)* 4259793 

तालीम प्रमजि श्री चन्त्िकला पौडेल /fh:j k|zf;g tfnLd s]Gb|    %@$(*( 5523171 
 

-3_ cfGtl/s /fh:j ljefu / cGtu{tsf sfof{nox?sf] 6]lnkmf]g / k\mofS; gDa/x? M 

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

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

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



 
 

 

eG;f/ ljefu / cGtu{tsf sfof{nox?sf] 6]lnkmf]g / k\mofS; gDa/x? M 

 

l;=g++= ljefu÷ sfof{nosf] gfd 

sf]8 g++ 

6]lnkmf]g g+= k\mofS; g+= 

1 eG;f/ ljefu 01 4259793 4259808 

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

3 d]rL eG;f/ 023 562034 562004 

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

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

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

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

8 hgsk'/ eG;f/ 041 520166 520850 

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

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

11 uf}/ eG;f/ 055 520110 520220 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 cfGtl/s /fh:j sfof{no, s[i0fgu/ 076 520632 520032 

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

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

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

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

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

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

22 cfGtl/s /fh:j sfof{no, sf7df8f}+ ! 01 4241301 4229873 

23 cfGtl/s /fh:j sfof{no, sf7df8f}+ @ 01 4221966 4222608 

24 cfGtl/s /fh:j sfof{no, sf7df8f}+ # 01 4415970 4410285 

25 s/bftf ;]jf sfof{no, rfjlxn 01 4484340  4484340 

26 s/bftf ;]jf sfof{no, sf]6]Zj/ 01 4489247  4489247 

27 s/bftf ;]jf sfof{no,  k'tnL;8s 01 4243176  4242176 

28 s/bftf ;]jf sfof{no, jlQ;k'tnL 01 4485590  4113690 

29 s/bftf ;]jf sfof{no, afg]Zj/ 01 4484671 4485543 

30 s/bftf ;]jf sfof{no, lqk'/]Zj/ 01 4230563  4230563 

31 s/bftf ;]jf sfof{no,  gofF;8s 01 4266572 4266653 

32 s/bftf ;]jf sfof{no,  7d]n 01 4218953  4218953 

33 s/bftf ;]jf sfof{no, dxf/fhu+h 01 4419264  4419264 

34 s/bftf ;]jf sfof{no,  afnfh' 01 4389791 4389794 

35 s/bftf ;]jf sfof{no,  sn+sL 01 4289952 4285951 

36 s/bftf ;]jf sfof{no, sflndf6L 01 4283658  4282812 

37 s/bftf ;]jf sfof{no,  6+ufn 01 4439477 4439476 



 
 

 

 

l;=g++= ljefu÷ sfof{nosf] gfd 

sf]8 g++ 

6]lnkmf]g g+= k\mofS; g+= 

13 ;'Vvf jGb/ufx eG;f/ 051 621162 533322 

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

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

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

17 g]kfnuGh eG;f/ 081 520279 520276 

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

19 s}nfnL eG;f/ 091 521142 521142 

20 s+rgk'/ eG;f/ 099 521236 522314 

21 dxfsfnL eG;f/ 095 690863 690863 

22 tftf]kfgL eG;f/ 011 480131 480134 

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

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

25 /;'jf eG;f/ 010 670182  

-5_ dGqfno cGtu{tsf ljleGg lgsfox?sf] 6]lnkmf]g / k\mofS; gDa/x? M 

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

1 g]kfn /fi6|\ a}+s -s]lGb|o sfof{no_  4410386 4410159 

2 राविय jfl0fHo a}+s 4252595 4252931 

3 s[lif ljsf; a}+s -s]lGb|o sfof{no_ 4262690 4262929 

4 C0f cस'nL k'g/fj]bg Gofoflws/0f 4224891 4224911 

5 C0f cस'nL Gofoflws/0f 4441419 4441418 

6 gful/s nufgL sf]if 4785784 4784945 

7 jLdf ;ldlt 4811057 4810490 

8 /fli6«o jLdf ;+:yfg 4262520 4262610 

9 sd{rf/L ;~ro sf]if 5010165 5010230 

10 ;fgf ls;fg ljsf; a}+s -ljQLo ;+:yfg_ 4111828 4111901 

11 lgIf]k tyf shf{ ;'/If0f lgud 4421241 4410127 

12 lwtf]kq jf]8{ 5541057 5541058 

13 g]kfn :6s PS;r]Gh 4250735 4262538 

14 /fli6«o jLdf sDkgL lnld6]8 4258866 4258721 

15 gu/ lasf; sf]if 4493866 4471227 

 


