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पररच्छेद – १ 

अर्थ मन्रालयको सिंन्िप्त पररचय 

 

१.  पषृ्ठभनूम 
मलुकुको आनर्थक, ववत्तीय तर्ा मौद्रिक व्यवस्र्ापन, समविगत आनर्थक स्र्ावयत्व तर्ा आनर्थक ववकास िरेसँग 
सम्बन्न्धत सम्पूणथ गनतववनधहरूको व्यवस्र्ापन गने कायथ अर्थ मन्रालयको न्जम्मेवारी हो। सावथजननक खचथ 
व्यवस्र्ापन, अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्र्ापन, राजस्व सिंकलन, वैदेन्िक सहायता व्यवस्र्ापन, नेपाल सरकारको 
आनर्थक प्रिासन, बैंवकङ्ग तर्ा ववत्तीय िेर व्यवस्र्ापन, ववदेि  ववननमय, बीमा र पूजँी बजारको व्यवस्र्ापन र 
ननयमन, सावथजननक सिंस्र्ानको समग्र नीनतगत ववषय तर्ा नेपाल सरकारको आनर्थक नीनत एविं वजेट तजुथमा र 
कायाथन्वयन गने कायथ अर्थ मन्रालय मातहत रहेको छ।  

दीर्थकालीन सोच 

सबल आनर्थक तर्ा ववत्तीय व्यवस्र्ापनबाट  अर्थतन्रको िमता अनभववृि गदै  द्रदगो, फरावकलो तर्ा उच्च दरको 
आनर्थक ववृि र सामान्जक न्याय सवहतको ववकासमा योगदान परु् याउँदै सवल, समिृ र समाजवाद उन्मखु अर्थतन्र 
ननमाथण गने। 

उद्दशे्य 

सावथजननक ववत्तको प्रभावकारी र समनु्चत उपयोगबाट आनर्थक ववकास, समविगत आनर्थक स्र्ावयत्व र अर्थतन्रको 
सदुृढीकरणमा सहयोग परु् याउने। 

रणनीनत 

 वैज्ञाननक‚ अनमुानयोग्य र पारदिी राजस्व प्रणालीको ववकासबाट ननजी लगानी मैरी वाताबरण नसजथना 
गरी उत्पादनमूलक उद्योग तर्ा व्यवसाय प्रविथन र औद्योनगक सिंरिण प्रदान गने। 

 दि‚ व्यवसावयक‚ स्वच्छ, सदुृढ एवम ्करदातामैरी कर प्रिासनको ववकास र प्रवियागत सरलीकरण 
र सूचना प्रववनधको प्रयोग बढाई करयोग्य सवै वकनसमका आनर्थक वियाकलापहरूलाई करको दायरामा 
ल्याउने। 

 सावथजननक खचथलाई राविय प्रार्नमकताका िेरहरूमा प्रभावकारी र न्यायोन्चत रुपमा ववननयोजन गरी 
उच्च आनर्थक हानसल ववृि गने। 

 सावथजननक खचथलाई नमतव्ययी, प्रभावकारी र अनिुानसत तलु्याउने। 

 ववनभन्न मन्रालय, ववभाग र ननकायहरूको लानग भएको बजेट ववननयोजन र नतनीहरूले प्रदान गने सेवा 
प्रवाह प्रणाली वीचमा प्रभावकारी सम्वन्ध स्र्ावपत गने। 
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 ववत्तीय उत्तरदावयत्व सम्बन्धी काननुको कायाथन्वयन गदै पारदिी र उत्तरदायी आनर्थक तर्ा ववत्तीय 
सूचना प्रणाली अवलम्वन गने। 

 ननकासा, लेखाङ्कन, अन्तररक लेखा परीिण लगायतका सरकारीको लेखा, सरकारी खचथ र राजस्वको   
ननयमनको कायथ गने, 

 उच्च आनर्थक ववृिदर हानसल गने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारीका अवसरहरु व्यापक 
रुपमा नसजथना गने ननकासीजन्य उत्पादनका िेरमा वाह्य सहायता पररचालन गने। 

 अन्तराथविय ववकास सहायता पररचालन गदाथ सबै िरे, वगथ र समदुायको सन्तनुलत ववकासमा ध्यान 
द्रदने। 

 अन्तराथविय ववकास सहायतालाई मलुकुको ववकासका पूवथितथ माननने िेर र ववषयहरुमा केन्िीत गने। 

 राविय वजेट प्रणालीमा आवि हनेुगरी अन्तराथविय ववकास सहायता नलने र सहायता व्यवस्र्ापन सूचना 
प्रणाली सदुृढ गरी पारदन्िथता अनभवृवि गने। 

 अन्तरसरकारी ववत्त व्यवस्र्ालाई प्रभावकारी तलु्याउँदै ववत्तीय सिंर्ीयता कायाथन्वयन माफथ त साधन स्रोतको 
उच्चतम प्रनतफलयकु्त ढङ्गले पररचालन गने। 

 ववत्तीय सिंस्र्ा र ववत्तीय उपकरणहरूको माध्यमबाट उत्पादन र बजारको सदुृढीकरण गदै सिम ववत्तीय 
प्रणालीको ववकास गने। 

 ननजीकरण भएका सिंस्र्ानको कायथकुिलता अनगुमन गदै सरकारी स्वानमत्वमा सञ्चालनमा रहेका 
सिंस्र्ानहरूको व्यवसावयक सञ्चालन गने। 

 आन्तररक ऋणलाई राविय प्रार्ानमकताका ववकास कायथिममा ववननयोजन गदै यस्तो ऋणलाई ननजी 
िेरलाई स्रोतको अभाव हनु नद्रदने गरी पररचालन गने। 

 आन्तररक ऋण व्यवस्र्ापन र वाह्य ऋण व्यवस्र्ापनलाई एकीकृत रुपमा छुटै्ट ननकाय माफथ त सिंचालन 
गने. 

२.  कायथिरे 
नेपाल सरकार (कायथववभाजन) ननयमावली, २०७४ बमोन्जम यस मन्रालयले सम्पादन गनुथपने कायथहरू देहाय 
अनसुार रहेका छन:् 

 आनर्थक अवस्र्ाको ववश्लेषण, आनर्थक तर्ा ववत्तसम्बन्धी नीनतको तजुथमा, कायाथन्वयन र ननयमन, 

 आनर्थक साधनको बाँडफाँड, कुल राविय लगानी प्रिेपण र ववत्तीय व्यवस्र्ापन, 

 समविगत आनर्थक स्र्ावयत्व, मूल्यन्स्र्रतासम्बन्धी नीनत तजुथमा, कायाथन्वयन र ननयमन, 

 ववकास सहायता नीनतको तजुथमा, कायाथन्वयन, अनगुमन, मूल्याङ्कन र ननयमन, 

 केन्िीय बैक सञ् चालन, ननयमन र मौद्रिक तर्ा कजाथ नीनत, 

 बैक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाहरू सम्बन्न्ध नीनत, काननु, समन्वय र ननयमन, 
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 ववदेिी मिुा सम्वन्धी कानून, ननयमन तर्ा ननयन्रण, 

 आनर्थक तर्ा सामान्जक ववकास र मिुा तर्ा बैवङ्कङ्गसम्बन्धी द्रिपिीय, बहपुिीय अन्तराथविय सिंस्र्ाहरूसँग 
सम्पकथ  र समन्वय, 

 वैदेन्िक ऋण अनदुान तर्ा अन्य विपिीय र बहपुिीय साहायता सम्बन्धी सन्न्ध, सम्झौता र कायाथन्वयन, 

 सिंर्ीय सन्ञ् चत कोष वा सिंर्ीय सरकारी कोष सञ्चालन, राजस्व र व्ययको अनमुान, ववननयोजन ऐन, परुक 
अनमुान, पेश्की खचथ, उधारो खचथ, आकन्स्मक कोष र अन्य सरकारी कोष, 

 वजेट तजुथमा कायाथन्वयन र ननयमन, 

 सरकारी जमानत, 

 सिंर्, प्रदेि र स्र्ानीय तहको आन्तरीक र वैदेन्िक ऋण एविं अनदुानसम्बन्धी नीनत, काननु र ननयमन, 

 तलव भत्ता उपदान ननवनृ्त्तभरण लगायतका सेवा सवुवधा र आनर्थक दावयत्वसम्बन्धी ववषय, 

 सिंर् प्रदेि र स्र्ानीय तहको सावथजननक पदानधकारीको सवुवधा सम्बन्न्ध नीनत काननु र मापदण्ड, 

 सरकारी बाँकी रकमको अनभलेखीकरण र असलुी, 

 राजस्वसम्बन्धी नीनत, काननु, मापदण्ड, योजना, प्रिेपण, कायाथन्वयन र ननयमन, 

 राजस्व प्रिासनको सिंचालन र सदुृढीकरण, 

 सावथजननक खचथसम्बन्धी नीनत, काननु, कायाथन्वयन र ननयमन, 

 आनर्थक कायथववनधसम्बन्न्ध नीनत काननु मापदण्ड, कायाथन्वयन र ननयमन, 

 लेखा तर्ा लेखापरीिण प्रणाली, 

 सरकारी लगानी र लाभािंिको लेखा व्यवस्र्ापन, 

 सिंर् प्रदेि र स्र्ानीय तहनबच ववत्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी नीनत, काननु, कायाथन्वयन, समन्वय र ननयमन, 

 सिंर्ीय ववननयोजन, राजस्व, ववभाज्य कोष, धरौटी, कायथ सञ्चालन कोष र अन्य सरकारी कोष तर्ा सम्पनत, 

 भन्सार, अन्तःिलु्क, मूल्य अनभवृवि कर, आयकर, राहादानी िलु्क, नभसा िलु्क, पयथटन दस्तरु एविं अन्य 
कर तर्ा गैरकर, सेवा िलु्क दस्तरु लगायतका सेवा िलु्कहरूको लि ननधाथरण, प्रिासन, सङ्कलन र 
बाँडफाँड, 

 कर तर्ा भन्सार राजस्वसम्बन्धी द्रिपिीय, िेरीय, बहपुिीय समन्वय सन्न्ध, सम्झौता, समझदारी, 
कायाथन्वयन र ननयमन, 

 राजस्वसम्बन्धी तथ्याङ्क अनभलेखन र सूचना आदान प्रदान, 

 नधतोपर तर्ा कमोनडटी बजार सम्बन्धी नीनत, काननु, मापदण्ड र ननयमन, 
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 बीमासम्बन्धी नीनत काननु मापदण्ड र ननयमन, 

 सिंर् प्रदेि र स्र्ानीय तहमा राजस्व र प्राकृनतक स्रोत उपयोग वा लाभको बाँडफाँड सम्बन्धी नीनत, 

काननु, मापदण्ड र कायाथन्वयन, 

 राविय प्राकृनतक स्रोत तर्ा ववत्त आयोग, 

 महालेखा परीिकको कायाथलयको सम्पकथ  मन्रालयको कायथ, 

 ननिेप तर्ा कजाथ सरुिण कोष, कमथचारी सञ् चय कोष, नागररक लगानी कोष, अवकास कोषको कायथ 
अनगुमन 

 सरकारी स्वानमत्वमा भएका सिंस्र्ानको ननयमन, ननयन्रण, समन्वय र ननदेिन तर्ा तलब, भत्ता, बोनस, 
लगानी र लाभािंिसम्बन्धी नीनत ननधाथरण,  

 राजस्व र आनर्थक प्रिासन सम्बन्न्ध तानलम अध्ययन र अनसुन्धान, 

 सावथजननक सिंस्र्ानहरू र ननजीकरण सम्बन्धी नीनत, काननु, मापदण्ड अनगुमन र ननयमन, 

 मन्रालयसम्बन्धी सावथजननक सिंस्र्ान, प्रानधकरण, सनमनत, प्रनतष्ठान, कम्पनी, आद्रदको सञ् चालन र ननयमन, 

 नेपाल लेखापरीिण सेवाको सञ् चालन। 
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3. अर्थ मन्रालयसिंग सम्वन्न्धत ऐन, ननयम, कायथववनध, ननदेन्िका, मापदण्डको वववरण 
अर्थ मन्रालयलाई ननद्रदथि गररएका कायथहरू सम्पादन गने नसलनसलामा मन्रालय र अन्तथगतका ननकायहरूले 
ननम्नानसुारका कानूनको प्रयोग तर्ा पररपालना गनुथ पनेछ। 
ऐनहरू 

 ननकासी पैठारी ननयन्रण ऐन, २०१३  
 कमथचारी सञ्चय कोष ऐन,२०१९ 
 ववदेिी ववननमय (ननयनमत) गने ऐन, २०१९ 
 राविय बीमा सिंस्र्ान ऐन,२०२५ 
 मद्रदरा ऐन, २०३१ 
 राजस्व न्यायानधकरण ऐन, २०३१ 
 नागररक लगानी कोष ऐन,२०४७ 
 बीमा ऐन,२०४९ 
 सिंस्र्ान ऐन,2021 
 ननजीकरण ऐन,२०५० 
 मूल्य अनभववृि कर ऐन,२०५२ 
 ऋण तर्ा जमानत ऐन,2052 
 अन्तराथविय ववत्तीय कारोवार ऐन,2054 
 आयकर ऐन, २०५८ 
 अन्तःिलु्क ऐन, २०५८ 
 नेपाल राि बैंक ऐन, २०५८ 
 बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ 
 राि ऋण ऐन, २०५९ 
 सावथजननक खररद ऐन, २०६३ 
 नधतोपर सम्वन्धी ऐन, २०६३ 
 सरुन्ित कारोवार ऐन, २०६३ 
 भन्सार ऐन, २०६४ 
 बैंवकङ्ग कसरु तर्ा सजाय ऐन, २०६४ 
 बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ा सम्वन्धी ऐन, २०७३ 
 ननिेप तर्ा कजाथ सरुिण कोष ऐन, २०७३  
 राविय प्राकृनतक स्रोत तर्ा ववत्त आयोग ऐन, 2074 
 बस्त ुववननमय बजार सम्वन्धी ऐन,२०७४ 
 अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्र्ापन ऐन, 2074 
 लेखापरीिण ऐन, २०७५ 
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 योगदानमा आधाररत ननवतृ्तभरण कोष ऐन, २०७५ 
 भकु्तानी तर्ा फर्छ्यौट ऐन,२०७५ 
 आनर्थक कायथववनध तर्ा ववत्तीय उत्तरदायीत्व ऐन, २०७६ 
 सालवसाली आनर्थक ऐन, ववननयोजन ऐन, राि ऋण उठाउने ऐन 
ननयमावलीहरू 

 मद्रदरा ननयमावली,२०३३ 
 ववमा ननयमावली,२०४९ 
 मूल्य अनभबवृि कर ननयमावली, २०५३ 
 बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाको ऋण असलुी ननयमावली, २०५८ 
 आयकर ननयमावली, २०५९ 
 अन्तःिलु्क ननयमावली, २०५९ 
 नधतोपर दताथ तर्ा ननष्कािन ननयमावली, २०६३ 
 नधतोपर बजार सिंचालन ननयमावली, २०६४ 
 नेपाल नधतोपर बोडथ सम्बन्धी ननयमावली, २०६४ 
 आनर्थक (कायथववनध) ननयमावली, २०६४ 
 भ्रमण खचथ ननयमावली, २०६४ 
 भन्सार ननयमावली, २०६४ 
 नधतोपर व्यवसायी ( मचेन्ट बैंकर) ननयमावली, २०६४  
 नधतोपर व्यवसायी (नधतोपर दलाल तर्ा नधतोपर व्यापारी) ननयमावली, २०६४ 
 नेपाल नधतोपर बोडथ आनर्थक प्रिासन सम्बन्धी ननयमावली, २०६६ 
 नेपाल नधतोपर बोडथ खररद सम्बन्धी ननयमावली, २०६६ 
 सामूवहक लगानी कोष ननयमावली, २०६७  
 नधतोपरको केन्िीय ननिेप सेवा ननयमावली, २०६७ 
 सामूवहक लगानी कोष ननयमावली, २०६७  
 िेनडट रेवटङ्ग ननयमावली २०६८ 
 नधतोपर दताथ ननष्कािन ननयमावली २०७३  
 वस्त ुववननयम बजार सम्बन्धी ननयमावली, २०७४ 
 नेपाल नधतोपर बोडथ खररद ननयमावली, २०७४ 
 ववन्िविकृत लगानी कोष ननयमावली, २०७५  
 हेन्जङ्ग सम्वन्धी ननयमावली, २०७५ 
 नधतोपर सूचीकरण तर्ा कारोबार ननयमावली, २०७५ 
 कजाथ सरुिण ननयमावली,२०७५ 
 ननिेप सरुिण ननयमावली, २०७५  
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 ननिेप सरुिण ननयमावली, २०७५ 
 योगदानमा आधाररत ननवतृ्तभरण कोष ननयमावली, २०७६ 
 राजस्व परामिथ ववकास सनमनत गठन आदेि,२०७६ 
ननदेन्िकाहरू  

 आयकर ननदेन्िका, २०66 (दोस्रो सिंिोधन 2073) 
 अन्तःिलु्क ननदेन्िका, 2068 (सिंिोधन 2076) 
 मूल्य अनभववृि कर ननदेन्िका, 2069 (सिंिोधन 2076) 
 जग्गा तर्ा र्र जग्गा ननसगथका पूजँीगत लाभकर सम्वन्धी ननदेन्िका, 2072 
 बैदेन्िक भ्रमण व्यवस्र्ापन ननदेन्िका, २०७५ 
 कायथ सिंचालन ननदेन्िका, 2075  
कायथववनधहरू 

 आनर्थक पनुरुिार कोष (स्र्ापना र सिंचालन) कायथववनध, 2072 
 प्रदेि र स्र्ानीय तहको सन्ञ्चत कोष सञ्चालन कायथववनध,२०७४ 
 ग्रामीण स्वावलम्वन कजाथ कायथववनध, 2075 
 सामवुहक जीवन वीमा सिंचालन कायथववनध, 2075 
 नव प्रवतथन िरुुवाती पूजँी अनदुान कायथववनध, 2076 
 सहनुलयतपणुथ कजाथका लानग व्याज अनदुान सम्वन्धी एकीकृत कायथववनध, 2076 
 रािसेवक कमथचारीहरूको सावनधक बीमा सम्वन्धी कायथववनध,२०७६ 
 रक्सौल अमलेखगञ्ज पेट्रोनलयम पाईपलाईन माफथ त इन्धन ढुवानीका लानग भन्सार जाँचपास सम्वन्धी 

कायथववनध,२०७६ 
 समपरुक अनदुान सम्बन्धी कायथववधी, 2076 
 वविेष अनदुान सम्बन्धी कायथववधी, 2076 
नीनत, मापदण्ड, आदेि 

 अर्थ मन्रालय सम्वि सावथजननक ननकायका पदानधकारी तर्ा सदस्यको ननयनु्क्त र मनोनयन सम्वन्धी 
मापदण्ड, 2073 (पवहलो सिंिोधन) 

 रहेको र्र जग्गा ब्यवस्र्ापन सम्बन्धी मापदण्ड,2074 
 अर्थ मन्रालय र अन्तगथतका कमथचारीहरूको आचारसिंवहता, 2075 
 बजेट तजुथमा द्रदग्दिथन, 2075 
 कायथ सञ्चालन ननदेन्िका,2075 
 अन्तराविय आनर्थक सहायता पररचालन नीनत, २०७६ 
 प्रदेि तर्ा स्र्ानीय तहमा अन्तराथविय ववकास सहायता पररचालन सम्वन्धी मापदण्ड, 2076 
 आयोजनाहरूको बहबुषीय ठेक्का सम्वन्धी मापदण्ड, २०७६ 
 प्रदेि तर्ा स्र्ानीय तह बजेट कायाथन्वयन मागथदिथन,२०७६ 
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 कोनभड-19 को प्रभाव न्यूनीकरण गनथ अवलम्वन गररएका कायथहरुका कारण प्रभाववत भएका 
असिंगद्रठत िेरमा कायथरत श्रनमक वगथ तर्ा असहायहरुलाई उपलब्ध गराउने राहत सम्बन्धी 
मापदण्ड,2076 

 सावथजाननक सिंस्र्ान तर्ा सरकारी स्वानमत्वमा भएका सनमनत/वोडथ/कम्पनी तर्ा सिंस्र्ाहरुको नाममा  
 नेपाल सरकार र प्रदेि सरकार ववच समन्वय र सम्पकथ  गने सम्बन्धी मागथदिथन, 2076 
 अर्थ मन्रालयको दरवन्दी तेररज 

 

िम पद शे्रणी/तह सेवा समूह 
मौजदुा 
दरवन्दी र्प र्ट 

खदु 
कायम 

कैवफयत 

१ सन्चव ववन्िि प्रिासन  २ 0 0 २  

२ सहसन्चव रा.प.प्र. प्रिासन सा.प्र. 7 १ ० ८  

३ सहसन्चव रा.प.प्र. न्याय कानून १ 0 0 1  

४ उपसन्चव रा.प.द्रि. प्रिासन राजस्व 28 १ ० 2९  

५ उपसन्चव रा.प.द्रि. प्रिासन सा.प्र. १ १ ० २  

६ उपसन्चव लेखा रा.प.द्रि. प्रिासन लेखा 1 0 0 1  

७ उपसन्चव रा.प.द्रि. न्याय कानून १ 0 0 1  

८ उप सन्चव सूचना प्रववनध रा.प.द्रि. ववववध  १ 0 0 1  

९ वररष्ठ तथ्यािंकिास्त्री रा.प.द्रि. यो.त. तथ्याङ्क १ 0 0 1  

१० िाखा अनधकृत रा.प.त.ृ प्रिासन राजस्व ४8 0 0 48  

११ िाखा अनधकृत रा.प.त.ृ प्रिासन सा.प्र. 3 0 0 3  

१२ िाखा अनधकृत रा.प.त.ृ न्याय कानून 2 0 0 2  

१३ तथ्याङ्क अनधकृत रा.प.त.ृ ववववध तथ्याङ्क १ 0 0 1  

१४ कम््यूटर इन्न्जननयर रा.प.त.ृ ववववध  ३ २ 0 ५  

१५ कम््यूटर अनधकृत रा.प.त.ृ ववववध  ११ 0 3 8  

१6 लेखा अनधकृत रा.प.त.ृ प्रिासन लेखा १ 0 0 1  

१7 अर्थिास्त्री रा.प.त.ृ ववववध  २ 0 0 2  

१8 पसु्तकालय अनधकृत रा.प.त.ृ न्ििा प.ुववज्ञान १ 0 0 1  

१९ नायवसवु्वा रा.प.अनिं.प्रर्म प्रिासन राजस्व 20 4 0 2४  

२० नायवसवु्वा रा.प.अनिं.प्रर्म प्रिासन सा.प्र. 3 0 0 3  

२१ लेखापाल रा.प.अनिं.प्रर्म प्रिासन लेखा 2 1 0 ३  

२२ कम््यूटर अपरेटर रा.प.अनिं.प्र.प्रा. ववववध  ३ 5 0 ८  

२३ नस.्लम्वर रा.प.अनिं.प्रर्म इन्न्ज. इले. 1 0 १ 0  

२४ नस.अफसेटप्रेसम्यान रा.प.अनिं.प्रर्म न्ििा मिुण १ 0 0 1  

२५ टेनलफोन अपरेटर रा.प.अनिं.द्रि. ववववध  १ 0 0 1  

२६ हलकुासवारी चालक शे्रणीवववहन   १५ 0 0 15  

२७ कायाथलय सहयोगी शे्रणीवववहन   २४ 0 0 24  

२८ गाडथ शे्रणीवववहन   १ 0 १ 0  

जम्मा १८६ १५ ५ १९६  

 
4. अर्थ मन्रालयले गने कायथ र सेवाः 

(क) मानर् उन्ल्लन्खत कायथ िेर अन्तरगतका नीनतगत कायथहरु र 
(ख)  मन्रालयको दैननक प्रिासन सञ्चालन सम्बन्धी कायथहरु। 
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5. सन्चवालय, महािाखा, न्जम्मेवार अनधकारी र सम्पूणथ टेनलफोन नम्वरः 
नस.निं. सन्चवालय र महािाखा न्जम्मेवार अनधकारी फोन निं. 
१. माननीय अर्थमन्री डा. यवुराज खनतवडा ४२११३९० 
2. सन्चव  श्री न्िन्िर कुमार ढुङ्गाना ४२११३३२ 
3. सन्चव (राजस्व) श्री रामिरण पडुासैनी ४२११८०४ 
4. बजेट तर्ा कायथिम महािाखा सहसन्चव श्री धनीराम िमाथ ४२११८०१ 
5. ववत्तीय सिंर्ीयता समन्वय महािखा सहसन्चव श्री केदार प्रसाद पनेरु 4211316 
6. अन्तराविय आनर्थक सहयोग समन्वय महािाखा सहसन्चव श्री श्रीकृष्ण नेपाल ४२११३७१ 
7. राजस्व व्यवस्र्ापन महािाखा सहसन्चव श्री रामेश्वर दिंगाल ४२११३१५ 
8. आनर्थक नीनत ववश्लेषण महािाखा सहसन्चव श्री यम लाल भसुाल ४२११३२६ 
9. कानून तर्ा फैसला कायाथन्वयन महािाखा सहसन्चव श्री पराश्वर ढुङ्गाना ४२११८१३ 
10. ववत्तीय िेर व्यवस्र्ापन तर्ा सिंस्र्ान समन्वय महािाखा सहसन्चव श्री झक्क प्रसाद आचायथ 4211377 
11. योजना, अनगुमन तर्ा मूल्याङ्कन महािाखा सहसन्चव श्री उत्तरकुमार खरी ४२००४१८ 
12. प्रिासन महािाखा सहसन्चव श्री बावरुाम भण्डारी ४२११३०० 

6. सेवा प्राप्त गदाथ लाग्ने दस्तरु र अवनधः 
(क) सूचना प्रदान गदाथ  नलन ुपने िलु्क/दस्तरु  

 सूचना मागको ननवेदनमा कुनै िलु्क वा दस्तरु लाग्दैन। 
 सामान्य आकारको (आठ दिमल तीन इन्च चौडाइ र एर्ार दिमलब सात इन्च लम्बाइ सम्म साइज 

भएको) कागजमा तयार गररएको वा रहेको दि पषृ्ठ सम्मको सूचना ननःिलु्क उपलव्ध गराइनेछ। 
 दि पषृ्ठ भन्दा धेरै सूचना प्रदान गदाथ ननम्न अनसुार िलु्क नलइनेछ। 

 सामान्य आकारको (आठ दिमलब तीन इन्च चौडाइ र एर्ार दिमलब सात इन्च लम्बाइसम्म आकार 
भएको) कागजमा तयार गररएको वा रहेको दि पषृ्ठभन्दा बढी सूचनाको लानग प्रनत पषृ्ठ पाँच रूपैंयाँ 
लाग्नेछ। 

 मानर् उल्लेख भए भन्दा ठूलो आकारको कागजमा तयार गररएको वा रहेको सूचनाको लानग प्रनत पषृ्ठ 
दि रूपैया ँदस्तरु लाग्नेछ। सरुुका दि पेज ननःिलु्क द्रदनपुने वाध्यता यसमा रहने छैन। 

 नडस्केट, सीडी र अन्य यस्तै प्रकारका नडन्जटल माध्यम र प्रववनधिारा प्रदान गररने सूचनाको लानग प्रनत 
नडस्केट, सीडी वापत पचास रूपैयाँ दस्तरु लाग्नेछ। 

 कुनै सूचना तयार गदाथ मानर् लेन्खए भन्दा बढी खचथ लाग्ने भएमा वास्तववक लागतको आधारमा दस्तरु 
नलइनेछ। 

 सावथजननक ननकायमा रहेका कुनै नलखत, सामग्री वा सो ननकायको काम कायथवाही अध्ययन वा अवलोकन 
वा सावथजननक महत्वको ननमाथण कायथ भइरहेको स्र्लको भ्रमण वा अवलोकन आधा र्ण्टाभन्दा बढी 
समय गने भएमा प्रनतर्ण्टा प्रनतव्यन्क्त पचास रुपैयाँ दस्तरु लाग्नेछ। तर सावथजननक पसु्तकालय र 
सावथजननक रुपमा नन:िलु्क उपलब्ध गराइएको स्र्ानको अवलोकन वापत दस्तरु लाग्ने छैन।  

 प्रचनलत काननुमा सूचना माग गदाथ लाग्ने दस्तरुको सम्बन्धमा छुटै्ट व्यवस्र्ा भएकोमा भने सोही बमोन्जम 
दस्तरु लाग्नेछ। 
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 मूल्य राखी वविी ववतरण गने मदु्रित वा कुनै पनन माध्यमको सूचना सामग्रीको दस्तरु त्यसमा अिंवकत 
वा ननधाथररत मूल्य बमोन्जम नै हनेुछ। 

 अर्थ मन्रालयको उदे्दश्य र कामको प्रवथिनका लानग ववतरण गररने सूचना-सामग्रीको िलु्क लाग्ने छैन। 

(ख) सूचना उपलब्ध गराए बापत िलु्क नलने तररका 
 नगद नलएर राजस्व खातामा जम्मा गनथ सवकनेछ। 
 कुनै बैकिं मा जम्मा गनथ लगाई सोको भौचर पेि गनथ लगाउन सवकनेछ। 
 सो रकम बराबरको हलुाक वटकट ननवदेनमा टाँस्न लगाउन पनन सवकनेछ। 

(ग) सेवा प्राप्त गनथ लाग्ने अवनध 
 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ ले तोकेको अवनध नभर, ननवेदन प्राप्त भएपनछ सूचना 

अनधकारीले तत्काल उपलव्ध गराउन सवकने प्रकृनतको सूचना भए तत्काल र तत्काल उपलव्ध गराउन 
नसवकने प्रकृनतको सूचना भए ननवेदन प्राप्त भएको नमनतले पन्र द्रदननभर ननवेदकलाई उपलव्ध गराईनेछ। 
कुनै व्यन्क्तको जीउ ज्यानको सरुिासिंग सम्बन्न्धत सूचना माग गरेको पाईएमा २४ र्ण्टानभर उपलव्ध 
गराइने छ। 

 अन्य वविेष ऐन ननयमले अवनध तोकेकोमा सोही बमोन्जम हनेुछ। 
7. ननणथय गने प्रविया र अनधकारीः 

(क) ननणथय प्रविया सम्बन्धमाः 
 मन्रालयले उपलव्ध गराउने सेवा सम्बन्धमाः 
 सरकारी ननणथय प्रविया सरलीकरण ननदेन्िका, २०६५ बमोन्जम। 
 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोन्जम माग गररने सूचना सम्बन्धमाः 
 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ बमोन्जम। 

(ख)  ननणथय गने अनधकारी सम्बन्धमाः 
 मन्रालयले सम्पादन गने नीनतगत एविं अन्य कायथहरु सम्बन्धमाः  

 मन्न्रपररषदमा प्रस्ताव पठाएर 

 माननीय अर्थ मन्रीस्तरबाट 
 अर्थ सन्चवस्तरबाट 
 सन्चव(राजस्व) स्तरबाट 
 माननीय अर्थ मन्रीबाट प्रत्यायोन्जत अनधकार बमोन्जम 
 सिुासन (व्यवस्र्ापन तर्ा सञ्चालन) ऐन, २०६४ बमोन्जम प्राप्त अनधकार बमोन्जम, र 
 अन्य वविेष ऐन, ननयमले सन्चवले गने भनी तोवकएका कामहरु। 
 सन्चवले प्रत्यायोजन गरेको अनधकार वमोन्जम तोवकएको कमथचारीले। 
 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोन्जम माग गने सूचना सम्बन्धमा अर्थ सन्चवले। 

8. ननणथय उपर उजरुी सनु्न ेअनधकारीः 
क) अर्थ मन्रालयले उपलव्ध गराउने सेवा सम्बन्धमाः  

(प्रचनलत ऐन कानूनमा तोवकएको व्यवस्र्ा बमोन्जम) 
ख) सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ वमोन्जम परेको उजरुी सम्बन्धमाः  

(राविय सूचना आयोग)  
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पररच्छेद - २ 

अर्थ मन्रालय अन्तगथतका ववभाग तर्ा कायाथलयहरु 

1.  महालेखा ननयन्रक कायाथलय 
 

महालेखा ननयन्रक कायाथलय सिंर्ीय सन्ञ्चत कोष सञ्चालन गने प्रमखु न्जम्मेवार ननकाय हो। यस कायाथलयले 
नेपाल सरकारको बजेट कायाथन्वयनमा सहजीकरण गने, आय र व्ययको लेखा राख्न,े ववभाज्य कोषको सिंचालन 
गने र सोको केन्िीय वावषथक ववत्तीय वववरण तयार गरी महालेखा परीिकको कायाथलयमा पेि गने न्जम्मेवारी 
बहन गदै आएको छ। प्रदेि सरकार र स्र्ानीय तहको बावषथक ववत्तीय वववरणको आधारमा तीनै तहको 
एकीकृत ववत्तीय वववरण (कन्सोनलडेटेड फाइथनान्न्सएल स्टेटमेन्ट) तयार गने न्जम्मेवारी समेत रहेको 
छ।यसका सारै् ननवतृ्तभरण व्यवस्र्ापन, सरकारी बाकँी असलुउपर, आन्तररक लेखापरीिण, सम्पन्त्त तर्ा 
दावयत्वको एकीकृत प्रनतवेदन र प्रचनलत काननुिारा तोवकएका अन्य कायथहरूसमेत सम्पादन गदै आएको 
छ। हाल ७७ न्जल्लामा ८१ कोष तर्ा लेखा ननयन्रक कायाथलयहरू (काठमाडौंमा र्प ४ भकु्तानी 
केन्िसमेत), ननवतृ्तभरण व्यवस्र्ापन कायाथलय÷ १ र कुमारी चोक तर्ा केन्िीय तहनसल कायाथलय÷ १ 
रहेका छन।् 

उद्दशे्य 

 नेपाल सरकारको सन्ञ्चत कोषको व्यवस्र्ापन गने, 
 नेपाल सरकारको वावषथक आय-व्ययको लेखा राख्ने, 
 तीनै तहका सरकारको एकीकृत ववत्तीय वववरण तयार गने, 
 बजेट कायाथन्वयनमा सहजीकरण गने, 
 ननवतृ्तभरण व्यवस्र्ापन, सरकारी बाँकी असलुउपर, आन्तररक लेखापरीिण, सम्पन्त्त तर्ा दावयत्वको 

एकीकृत प्रनतवेदन तयारी लगायतका कायथ गने। 

कायथिरे 

 नेपालको सिंववधान, आनर्थक कायथववनध तर्ा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन र अन्य प्रचनलत कानूनको 
अधीनमा रही सङ्घीय सन्ञ्चत कोष र अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन गने, 

 सिंर्ीय सन्ञ्चत कोषको लेखा अद्यावनधक राख्ने, 

 सङ्घीय सन्ञ्चत कोष, प्रदेि सन्ञ्चत कोष र स्र्ानीय सन्ञ्चत कोष तर्ा अन्य सरकारी कोषको ववत्तीय 
वववरणको आधारमा एकीकृत ववत्तीय वववरण तयार गने, 

 सङ्घीय सन्ञ्चत कोषको अनतररक्त वैदेन्िक अनदुान र ऋण सहायता तर्ा लगानीको लेखा र ववननयोजन 
राजस्व, धरौटी तर्ा अन्य कोषहरूसवहतको केन्िीय लेखाको एकीकृत ववत्तीय वववरण 
महालेखापरीिक समि पेि गने, 

 आनर्थक प्रिासनको सञ्चालन, ननदेिन र ननयन्रण गने, 

 चल, अचल सरकारी सम्पन्त्तको अनभलेख राखी प्रनतवेदन गने, 
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 लेखाका मान्य नसिान्त, सो िरेमा ववकनसत भएका नवीनतम अवधारणा र तोवकएको सावथजननक 
िेर लेखामानको मागथदिथन बमोन्जम ववननयोजन, राजस्व, धरौटी तर्ा अन्य सरकारी कोषको 
लेखाङ्कन तर्ा प्रनतवेदनको प्रविया ननधाथरण गने, 

 लेखाको ढाँचा र आनर्थक सङ्केत तर्ा वगीकरण तजुथमा गरी महालेखा परीिकबाट स्वीकृत गराई 
लागू गने, 

 नेपाल सरकारका प्रत्येक कायाथलयको कारोबारको ननयनमतता, नमतव्यवयता, कायथदिता र 
प्रभावकाररताका आधारमा आन्तररक लेखापरीिण गने, गराउने, 

 नेपाल सरकारले बनाएको  ननयमको अधीनमा रही महालेखा ननयन्रक कायाथलयले प्राववनधक 
मागथदिथन, कायथववनध, ननदेन्िका तर्ा द्रदग्दिथन बनाउन सक्ने र 

 आनर्थक प्रिासन सञ्चालन गनथ लेखासँग सम्बन्न्धत जनिन्क्तको पररचालन र व्यवस्र्ापन गने। 

सिंगठन सिंरचना 

 

 
आ.व. २०७६/७७ मा प्राप्त मूख्य उपलव्धी 
 सिंर्का केन्िीय ननकायहरु र सातै प्रदेिवाट आ.व. २०७५/७६ को नेपाल सावथजननक िेर लेखामानमा 

(NPSAS) मा आधाररत ववत्तीय प्रनतवेदन तयार भएको र यसवाट अन्तराथविय स्तरको लेखा मापदण्डमा 
आधाररत भई प्रनतवेदन भईरहेको। 

 तीनै तहका सरकारहरुको एकीकृत ववत्तीय प्रनतवेदन आनर्थक कायथववनध तर्ा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन, 
२०७६ ले तोकेको समय नभरै तयार गरी महालेखापरीिक समि पेि गररएको। 
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 तीनै तहका सरकारको लानग लागू हनेु गरी १४२ वटा सरकारी लेखा फारामहरु महालेखा पररिकवाट 
स्वीकृत भई पूणथ रुपमा लागू भएका छन।् 

 देिका सबै ७७ न्जल्लाका ८१ कोष तर्ा लेखा ननयन्रक कायाथलयवाट ववद्यतुीय भकु्तानी प्रणालीवाट 
(Electronic Fund Transfer) बैंक खातामा रकम जम्मा गने कायथ िरुु भएको छ। यसै गरी दि लाख 
रुपैयाँ सम्मको राजश्व ववद्यतुीय माध्यमवाटै वझुाउन सवकने व्यवस्र्ा रहेको। 

 स्वचानलत सरकारी लेखािंकन तर्ा प्रनतवेदन सूचना प्रणाली ववकास गरी लागू गनथ अद्यावनधक CGAS, 

TSA, RMIS लगायतका प्रणालीहरु प्रयोगमा ल्याइएको। एकीकृत ववत्तीय व्यवस्र्ापन सूचना प्रणाली 
(Integrated Financial Management Information System-IFMIS) लाई स्तरोन्ननत गररएको। 

 सरकारी सम्पन्त्त अनभलेखन तर्ा प्रनतवेदनका लानग सावथजननक सम्पन्त्त व्यवस्र्ापन प्रणाली  (Public 

Assets Management System-PAMS) तयार भएको। 

 प्रदेि तहमा कोष व्यवस्र्ापनको लानग प्रदेि एकल खाता प्रणाली (PTSA) र राजश्व व्यवस्र्ापन प्रणाली 
(PRMIS) लागू भएको। 

 स्र्ानीय तहको बजेट तजुथमा, कोष व्यवस्र्ापन र लेखािंकन तर्ा प्रनतवेदनको लानग “स्र्ानीय तह कोष 
व्यवस्र्ापन प्रणाली” (SuTRA) लागू भएको र SuTRA प्रणालीवाट ७४६ स्र्ानीय तहहरुले बजेट प्रवविी 
तर्ा ७२६ स्र्ानीय तहहरुले खचथ लेखाँङ्कन गरेको। 

२.  आन्तररक राजस्व ववभाग 
पषृ्ठभनूम  

कर प्रणालीका तत्वहरू मध्ये प्रमखु रहेको कर प्रिासनलाई अझ बढी दि, आधनुनक र प्रववनधयोग्य बनाई 
नमतव्ययी तवरबाट करदातालाई प्रदान गने सेवामा प्रभावकाररता ल्याई अनधकतम राजस्व पररचालन गनथका 
लानग आधनुनक कर नीनतको तजुथमा, करदाताको आवश्यकतामा आधाररत करदाता न्ििा, तथ्य एविं सूचनामा 
आधाररत अनसुन्धान, वैज्ञाननक प्रिेपणमा आधाररत कर राजस्वको लक्ष्य ननधाथरण गरी कर कानूनहरूको 
प्रभावकारी एविं कुिल कायाथन्वयन गने उद्देश्यका सार् साववकको कर ववभाग र मूल्य अनभववृि कर 
ववभागलाई एकीकृत गरी २०५८ सालमा आन्तररक राजस्व ववभागको गठन भएको हो। आन्तररक राजस्व 
ववभागले ववत्तीय नीनत अन्तगथत कर नीनतको महत्वपूणथ उपकरण माननएको प्रत्यि कर आयकर तर्ा 
अप्रत्यि कर मूल्य अनभवृवि कर, अन्तःिलु्कसम्बन्धी कर नीनत ननमाथण र ती कर नीनतको कायाथन्वयन, 

प्रिासन तर्ा अनगुमन गदथछ। 

करदाताहरूको सेवामा जोड द्रदई करको पररपालना लागत (Compliance Cost) र्टाउने प्रमखु अनभप्रायले 
यस ववभागले ववगत लामो समयदेन्ख सेवा प्रवाहलाई सरल तर्ा करदातामैरी बनाई ववद्यतुीय सिुासन समेत 
प्रयोगमा ल्याएको छ। आफ्नो कायथिेरसँग सम्बन्न्धत सेवा प्रवाह जनु आफ्नै जनिन्क्त र ववद्यमान सिंरचनाले 
समेट्न सवकदैन, त्यस्ता कायथहरू ननजी िेरसँगको साझेदारीमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। 

करदातामैरी व्यवहारको माध्यमबाट मलुकुको आन्तररक स्रोत पररचालनमा बढोत्तरी ल्याउने प्रमखु ध्येयका 
सार् ववभाग र मातहत कायाथलयहरूले आफ्ना गनतववनधहरू सोही तफथ  पररलन्ित गरी कायथ गदै आएका 
छन,् जसले गदाथ कर कानूनको पररपालनामा सहजता आउनकुा सारै् कर सिंकलनमा उल्लेख्य सर्ाउ पगु्ने 
अपेिा गररएको छ। 
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दीर्थकालीन सोच 

प्रगनतिील, समन्यावयक र लगानीमैरी कर प्रिासन माफथ त औद्योनगक ववकास र राजस्व पररचालन गने।  

समग्र उद्दशे्य 

समतामूलक, प्रगनतिील, पारदिी र पूवाथनमुानयोग्य कर प्रणाली सनुनन्ित गने। 
 

ववकासात्मक उद्दशे्यहरू 

 कर सम्बन्धी नीनतगत सधुार,  

 करदाता सेवा र न्ििाको ववस्तार, 

 कर कानूनको पालनाको स्तर ववृिका लानग उपयकु्त सिंयन्रको ववकास र पररचालन, 

 आधनुनक प्रववनधको अनधकाररक मारामा उपयोग, 

 सािंगठननक सिंरचना र प्रणालीको सदुृढीकरण।  

कायाथदेि 

 कर प्रिासन तर्ा सधुार,  

 कर नीनत तजुथमा र कायाथन्वयन, 

 करदाता सेवा र न्ििा, 
 अनसुन्धान र ववकास, 

 सूचना प्रववनध व्यवस्र्ापन।  

मूल्य मान्यताहरू 

 सदाचार 

 व्यवसावयकता 
 स्वच्छता 
 सम्मान 

 सहकायथ 
 नवप्रविथन 

प्रमखु कायथ 

 करदाता सेवा, 
 कर सिंकलन, 

 कर वफताथ, 
 कर परीिण तर्ा अनसुन्धान, 

 अनगुमन तर्ा मूल्याङ्कनसम्बन्धी कायथहरू, 

 नीनत तजुथमा र व्याख्या, 
 अन्तराथविय कर सम्बन्धी कायथहरू, 

 कानूनी राय र पनुरावेदनसम्बन्धी कायथहरू, 

 प्रिासकीय पनुरावलोकनसम्बन्धी कायथ,  
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 सहज सेवा तर्ा ववत्तीय सूचनाको अनभलेखका लानग सूचना प्रणालीको ववकास एविं प्रयोग, र 

 सिंस्र्ागत सधुार, िमता ववस्तार, आनर्थक प्रिासन, कमथचारी प्रिासन तर्ा सामान्य प्रिासनसम्बन्धी 
कायथहरू। 

ववभागको कायथ प्रणाली 

करदाताको सेवा तर्ा कर सिंकलनमा बढोत्तरी ल्याउने अनभप्रायले ववभाग तर्ा मातहत कायाथलयहरूले 
सम्पादन गने कायथहरूको प्रकृनतको आधारमा ववनभन्न िाखा र कमथचारीमा बाँडफाँड गरी सञ्चालन गररने 
कायथमूलक प्रणालीलाई आन्तररक राजस्व ववभागले अवलम्वन गदै आएको छ।  

सािंगठननक सिंरचना  

ववभागले करदातामैरी आधनुनक कर प्रिासनका लानग सम्पादन गनुथपने नीनतगत, कानूनी, व्यवस्र्ापकीय र 
कायथसञ्चालन स्तरका कायथहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गनथका लानग सम्पादन गनुथपने काम कारवाहीको 
ववश्लेषण गरी कामको यर्ोन्चत ववभाजनिारा कायथमूलक प्रणालीका आधारमा कायथ सम्पादन गनथका लानग 
ववनभन्न महािाखा तर्ा िाखाहरू रहने गरी सिंगठन सिंरचना स्वीकृत गररएको  छ।समग्र ववभागको ववभागीय 
प्रमखुको रूपमा महाननदेिक रहने तर्ा प्रत्येक महािाखाको नेततृ्व राजपरािंवकत प्रर्म शे्रणी 
उपमहाननदेिकले गने व्यवस्र्ा गररएको छ भने प्रत्येक िाखाहरूको नेततृ्व राजपरािंवकत द्रितीय शे्रणीका 
ननदेिकहरूलाई तोवकएको छ। त्यसैगरी महाननदेिक अन्तगथत प्रिासकीय पनुरावलोकन िाखा र ववभाग 
एविं कायाथलयहरूलाई आवश्यकताअनसुार परामिथ प्रदान गनथ ववज्ञसमूह पनन रहने गरी सँगठन सिंरचना 
स्वीकृत गररएको  छ। 
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आन्तररक राजस्व ववभाग अन्तगथतका कायाथलयहरूको दरबन्दीको वववरण 

 नस.निं. कायाथलयको नाम दरवन्दी 
1 आन्तररक राजस्व ववभाग 122 
2 ठूला करदाता कायाथलय, लनलतपरु 77 
3 मध्यमस्तरीय करदाता कायाथलय 77 
4 आन्तररक राजस्व कायाथलय,भिपरु 28 
5 आन्तररक राजस्व कायाथलय, दमक 18 
6 आन्तररक राजस्व कायाथलय, ववराटनगर 28 
7 आन्तररक राजस्व कायाथलय,धरान 27 
8 आन्तररक राजस्व कायाथलय इटहरी 24 
9 आन्तररक राजस्व कायाथलय,लाहान 26 

10 आन्तररक राजस्व कायाथलय,जनकपरु 31 
11 आन्तररक राजस्व कायाथलय,नसमरा 30 
12 आन्तररक राजस्व कायाथलय, ववरगन्ज 37 
13 आन्तररक राजस्व कायाथलय,धनुलखेल 21 
14 आन्तररक राजस्व कायाथलय भक्तपरु 29 
15 आन्तररक राजस्व कायाथलय लनलतपरु-१ 30 
16 आन्तररक राजस्व कायाथलय लनलतपरु-२ 30 
17 आन्तररक राजस्व कायाथलय, टिंगाल 27 
18 आन्तररक राजस्व कायाथलय, महाराजगिंज 28 
19 आन्तररक राजस्व कायाथलय बालाज ु 28 
20 आन्तररक राजस्व कायाथलय कालीमाटी  28 
21 आन्तररक राजस्व कायाथलय कलिंकी 28 
22 आन्तररक राजस्व कायाथलय, पतुलीसडक 28 
23 आन्तररक राजस्व कायाथलय, बानेश्वर 28 
24 आन्तररक राजस्व कायाथलय, बन्त्तसपतुली 28 
25 आन्तररक राजस्व कायाथलय, चाववहल 28 
26 आन्तररक राजस्व कायाथलय, कोटेश्वर 28 
27 आन्तररक राजस्व कायाथलय, नरपरेुश्वर 28 
28 आन्तररक राजस्व कायाथलय, नयासँडक 28 
29 आन्तररक राजस्व कायाथलय, ठमेल 28 
30 आन्तररक राजस्व कायाथलय, जोरपाटी 28 
31 आन्तररक राजस्व कायाथलय, हेटौडा 24 
32 आन्तररक राजस्व कायाथलय, भरतपरु 37 
33 आन्तररक राजस्व कायाथलय, कावासोती 22 
34 आन्तररक राजस्व कायाथलय,दमौली 23 
35 आन्तररक राजस्व कायाथलय,बाग्लङु 18 
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 नस.निं. कायाथलयको नाम दरवन्दी 
36 आन्तररक राजस्व कायाथलय,पोखरा 32 
37 आन्तररक राजस्व कायाथलय,भैरहवा 36 
38 आन्तररक राजस्व कायाथलय, बटुवल 32 
39 आन्तररक राजस्व कायाथलय, कृष्णनगर 25 
40 आन्तररक राजस्व कायाथलय, दाङ 23 
41 आन्तररक राजस्व कायाथलय, नेपालगिंज 31 
42 आन्तररक राजस्व कायाथलय,सखेुत 19 
43 आन्तररक राजस्व कायाथलय,जमु्ला 18 
44 आन्तररक राजस्व कायाथलय, धनगढी 25 
45 आन्तररक राजस्व कायाथलय,महेन्िनगर 23 
46 आन्तररक राजस्व कायाथलय, डडेल्धरुा 17 
47 करदाता सेवा कायाथलय इलाम 9 
48 करदाता सेवा कायाथलय वफद्रदम 8 
49 करदाता सेवा कायाथलय खादवारी 8 
50 करदाता सेवा कायाथलय, भोजपरु 6 
51 करदाता सेवा कायाथलय धनकुटा 9 
52 करदाता सेवा कायाथलय, नबराटचोक 8 
53 करदाता सेवा कायाथलय, राजववराज 8 
54 करदाता सेवा कायाथलय, उदयपरु 9 
55 करदाता सेवा कायाथलय द्रदके्तल 8 
56 करदाता सेवा कायाथलय, ओखलढुङ्गा 6 
57 करदाता सेवा कायाथलय, लकु्ला 8 
58 करदाता सेवा कायाथलय, बद्रदथबास 9 
59 करदाता सेवा कायाथलय, जलेश्वर 6 
60 करदाता सेवा कायाथलय, मलङ्गवा 8 
61 करदाता सेवा कायाथलय, लालवन्दी 6 
62 करदाता सेवा कायाथलय, कलैया 6 
63 करदाता सेवा कायाथलय, चन्िपरु 6 
64 करदाता सेवा कायाथलय, गौर 9 
65 करदाता सेवा कायाथलय, नसन्धलुी 6 
66 करदाता सेवा कायाथलय, मन्र्ली 6 
67 करदाता सेवा कायाथलय, चररकोट 6 
68 करदाता सेवा कायाथलय गल्छी 8 
69 करदाता सेवा कायाथलय, खैरहनी न्चतवन 6 
70 करदाता सेवा कायाथलय, गोरखा 6 
71 करदाता सेवा कायाथलय, बेसीिहर 6 
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 नस.निं. कायाथलयको नाम दरवन्दी 
72 करदाता सेवा कायाथलय, परासी 6 
73 करदाता सेवा कायाथलय, पतुलीवजार 6 
74 करदाता सेवा कायाथलय, कुश्मा 6 
75 करदाता सेवा कायाथलय,पाल्पा 9 
76 करदाता सेवा कायाथलय, तम्र्ास 6 
77 करदाता सेवा कायाथलय, तौनलहवा 6 
78 करदाता सेवा कायाथलय, चकचके-्यूठान 6 
79 करदाता सेवा कायाथलय, सन्न्धखकथ  6 
80 करदाता सेवा कायाथलय, गलुररया 6 
81 करदाता सेवा कायाथलय, श्रीनगर सल्यान 6 
82 करदाता सेवा कायाथलय लम्की 8 
83 करदाता सेवा कायाथलय, साँफेवगर अछाम 6 
84 करदाता सेवा कायाथलय, द्रदपायल 6 
85 करदाता सेवा कायाथलय, पर्री 6 

  जम्मा 1701 
श्रोत : योजना तर्ा मानव सिंिाधन नबकास िाखा 

३.  भन्सार ववभाग 
पषृ्ठभनूम  

भन्सार प्रिासनलाई स्वच्छ, दि, आधनुनक, नमतव्ययी र प्रभावकारी बनाई नेपाल सरकारको राजस्व 
नीनतको कायाथन्वयन गरी राजस्व असलुी गनुथको सारै् व्यापार सहजीकरणमा टेवा परु् याउन ु भन्सार 
ववभागको मूलभतू उद्देश्य हो। भन्सार ऐन, २०६४ को प्रस्तावनामा उल्लेख भए अनसुार भन्सार 
प्रिासनलाई व्यवन्स्र्त, पारदिी एवम ्उत्तरदायी बनाई अन्तराथविय व्यापारलाई सरुन्ित एवम ्सहज 
बनाउन भन्सार ववभाग वियािील रहेको छ। 

व्यापार सहजीकरणमा खासगरी व्यापारसँग सम्बि नीनतहरूको सरलीकरण (Simplification)  एवककरण 
(Harmonization) र व्यापार प्रविया (Business Process) मा सधुार, व्यापार सम्बन्धी नीनत, भन्सार 
जाँचपास, सीमा व्यवस्र्ापन, पूवाथधार तर्ा पररवहन र SPS (Sanitary Phyto-Sanitary) र TBT 

(Technical Barrier on Trade) जस्ता सहजीकरणका औजारहरूको माध्यामबाट व्यापारमा लाग्ने लागत 
र समय (Doing Business Cost  and Time) लाई र्टाउने भन्सार प्रिासनको उद्देश्य हो। यसका लानग 
भन्सार सधुार तर्ा आधनुनकीकरणको पाँचौ चरणको चारवषीय रणनीनत (२०७४–२०७८) कायाथन्वयनमा 
रहेको छ।  

कायथ 

नसिान्ततः भन्सार ववभागले मालवस्तकुो ननकासी पैठारीसम्बन्धी भन्सार जाँचपास र भन्सार सम्बन्धी 
सेवा प्रवाह सम्बन्धी कायथ गदै आईरहेको छ। यी दवैु प्रकारका न्जम्मेवारी पूरा गनथ भन्सार ववभागले 
सम्पादन गने कायथ देहाय बमोन्जम रहेका छन:् 
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 भन्सार सम्बन्धी नीनतगत सधुारहरु प्रस्ताव गने, 

 अन्तराथविय ब्यापार सहजीकरण गने, 

 अन्तराथविय व्यापार माफथ त न्यायपूणथ र यर्ार्थ राजस्व सङ्कलन गने, 

 महसलु सम्बन्धी कायथ र सो सम्बन्धी पनुरावलोकन सनु्ने तर्ा प्रवियागत ननणथय गने, 

 कानून बमोन्जम भन्सार महसलु छुट द्रदने, 

 वस्त ुवगीकरणमा द्रिववधा परेका वस्तकुो वगीकरणको टुिंगो लगाउने, 

 भन्सार एजेन्टको ननयनु्क्त, एजेण्टको इजाजतपर नवीकरण तर्ा अनगुमन गने, 

 भन्सार मूल्याङ्कन तर्ा कारोबार मूल्यको अनगुमन गने, 

 मूल्याङ्कन सम्बन्धी ववषय पनुरावलोकनका लानग ननदेिन द्रदने, 

 छनौटका आधारमा जाँचपास पनछको परीिण गराउने, 

 मदु्दा तर्ा नललामी सम्बन्धी भन्सार कायाथलयको कायथको अनगुमन, ननदेिन र समन्वय गने, 

 वण्डेड र बैङ्क ग्यारेण्टीको सवुवधा प्रदान गनुथका सारै् सोको अनगुमन गने, 

 भन्सार जाँचपासका लानग आन्िकुडा ववस्तार, कायाथन्वयन र अनगुमन गने, 

 भन्सार प्रिासनलाई यान्न्रकीकरण तर्ा आधनुनकीकरण गनथ योजना बनाउने, 

 राजस्वको दैननक, मानसक र वावषथक अनभलेख अद्यावनधक गने, 

 वावषथक रुपमा वैदेन्िक व्यापारको वस्तगुत तथ्याङ्क तयार गने, 

 रासायननक पदार्थहरूको नमूना परीिण गरी वगीकरण गने, 

 नछमेकी नमररािहरू भारत र चीनका भन्सार अनधकारीहरूबीच अन्तर भन्सार समन्वय गने, 

 ववश्व भन्सार सिंगठन र व्यापार सम्बि अन्य अन्तराथविय सिंगठनसँग समन्वय र सहकायथ गने, 

 स्र्ानीय भन्सार कायाथलयको ननयनमत सपुररवेिण र ननरीिण गने, 

 ववभाग र कायाथलयको बजेट तजुथमा, ननकासा र बाँडफाँड गने। 

 

रणनीनतक उद्दशे्य 

भन्सार ववभागको नननमत्त ननद्रदथि गररएका उपयुथक्त  कायथहरू सम्पादन गनथ ववभागले आवनधक चार वषीय 
भन्सार सधुार तर्ा  आधनुनकीकरण रणनीनत कायथयोजना तजुथमा गरी कायाथन्वयनमा ल्याएको छ। ववभागले 
तजुथमा गरेको उक्त रणनीनत अनसुार ननम्नानसुारका रणनीनतक उद्देश्यहरू रहेका छन।् 

रणनीनत १: अन्तराथविय व्यापार सहजीकरण गने,   

रणनीनत २: सदाचार र सिुासन प्रवधथन गने, 

रणनीनत ३: भन्सार स्वचालन र तथ्याङ्क भण्डारण व्यवस्र्ापनमा जोड,  

रणनीनत ४: जनिन्क्त व्यवस्र्ापन िमता सदुृढ गने,  
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रणनीनत ५: पूवाथधार तर्ा भौनतक सवुवधा ववकास गने,  

रणनीनत ६: यार ुव्यागेज जाँचपास सेवामा सधुार गने, 

रणनीनत ७: न्यायपूणथ एविं यर्ार्थ राजस्व सिंकलन गने,  

रणनीनत ८: अनपुालन व्यवस्र्ापन स्वेन्च्छक अनपुालन सदुृढ गने,  

रणनीनत ९: जोन्खम व्यवस्र्ापन गने,  

रणनीनत १०: समाजको सिंरिण प्रनतरिा र सरुिा गने,  

रणनीनत ११: समन्वयात्मक सीमा व्यवस्र्ापन सवु्यवन्स्र्त गने। 

सिंगठन सिंरचना 

ववभाग र मातहतका ननकायहरूको जनिन्क्तको व्यवस्र्ापन र कायथ सञ्चालनका लानग ननम्नानसुार सिंगठन 
सिंरचना स्वीकृत भै लागू भएको छ। नेपाल सरकार, मन्न्रपररषद को नमनत २०७६।०९।२१ को 
ननणथयानसुार स्वीकृत सिंरचना अनसुार हाल ववभागले आफ्नो भनूमका ननवाथह गरररहेको छ। 

 

नेपालमा हाल भन्सार ववभाग अन्तरगत ३८ वटा मूल भन्सार कायाथलयहरू र एक भन्सार जाँचपास परीिण 
कायाथलय रहेको छ। यी ३८ वटा मूल भन्सार कायाथलयहरू अन्तरगत १३३ छोटी भन्सार कायाथलयहरू 
रहेका छन।् मूल भन्सार कायाथलयहरू मध्ये काठमाडौंमा नरभवुन  ववमानस्र्ल भन्सार कायाथलय र 
रुपन्देहीमा गौतमबिु  ववमानस्र्ल भन्सार कायाथलय बाहेक दन्िणी सीमामा २७ वटा मूल भन्सार 
कायाथलयहरू अवन्स्र्त छन ्भने उत्तरी सीमामा ९ वटा मूल भन्सार कायाथलयहरू अवन्स्र्त छन।्  प्रादेन्िक 
स्तरमा प्रदेि १ मा ७ वटा मूल भन्सार कायाथलय, प्रदेि २ मा ९ वटा मूल भन्सार कायाथलय, बाग्मती 
प्रदेिमा भन्सार ववभाग, भन्सार जाँचपास परीिण कायाथलय र ४ वटा मूल भन्सार कायाथलय, गण्डकी प्रदेिमा 
३ वटा मूल भन्सार कायाथलय,  प्रदेि ५ मा ८ वटा मूल भन्सार कायाथलय, कणाथली प्रदेिमा २ वटा मूल 
भन्सार कायाथलय र सदूुर पन्िम प्रदेिमा ५ वटा मूल भन्सार कायाथलयहरू रहेका छन।् प्रादेन्िक स्तरमा 
प्रदेि १ र गण्डकी प्रदेिमा भारत र चीन दबैुतफथ  भन्सार नाका रहेका छन,् प्रदेि २, प्रदेि ५ र सदुरु 
प्रदेिमा भारततफथ मार भन्सार नाका रहेका छन ्भने बाग्मती प्रदेि र कणाथली प्रदेिमा चीनतफथ  नाकामार 
रहेका छन।्नेपालमा व्यापारको स्वरुप र कायथबोझ एवम ्यारहुरूको आवतजावत अनसुार यी तीनै प्रकारका 
भन्सार कायाथलयहरूको कायथ प्रकृनतमा केही नभन्नता पाइन्छ भने सीमावती भन्सार कायाथलयहरूमा पनन 
उत्तरी, दन्िणी तर्ा रेल्वेमा आधाररत भन्सारका कायथ प्रवियाहरूमा नभन्नता पाइन्छ। यसरी स्र्ावपत भन्सार 
कायाथलयहरूलाई सोही अनरुुप वगीकरण गरी नतनीहरूको उत्तरदावयत्व एवम ्सङ्गठनात्मक स्वरुप, न्जम्मेवारी 
र कायथिेर स्वीकृत भै सञ्चालनमा रहेका छन।्  
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भन्सार ववभाग अन्तगथतका कायाथलयको दरबन्दीको वववरण 

नस.निं. कायाथलयको नाम स्वीकृत दरवन्दी 
१ भन्सार ववभाग ११२ 

२ पिपुनतनगर  भन्सार कायाथलय  २० 

३ मेची  भन्सार कायाथलय  ४९ 

४ भिपरु  भन्सार कायाथलय २० 

५ ववराटनगर  भन्सार कायाथलय  ६० 

६ सनुसरी  भन्सार कायाथलय  २४ 

७ राजववराज  भन्सार कायाथलय  22 

८ नसरहा  भन्सार कायाथलय  २१ 

९ ठाडी भन्सार कायाथलय १९ 

१० जनकपरु  भन्सार कायाथलय  ३७ 

११ जलेश्वर  भन्सार कायाथलय  29 

१२ सलाथही  भन्सार कायाथलय  २४ 

१३ गौर  भन्सार कायाथलय  २२ 

१४ वीरगन्ज  भन्सार कायाथलय  ८१ 

१५ सकु्खा बन्दरगाह  भन्सार कायाथलय ३० 

१६ नर.वव. स्र्ल  भन्सार कायाथलय  १४६ 
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नस.निं. कायाथलयको नाम स्वीकृत दरवन्दी 
१७ तातोपानी  भन्सार कायाथलय  ३७ 

१८ महेिपरु  भन्सार कायाथलय १९ 

१९ नरवेणी  भन्सार कायाथलय ११ 

२० भैरहवा  भन्सार कायाथलय  ६६ 

२१ गौतमबिु ववमानस्र्ल भन्सार कायाथलय ३३ 

२२ सठुौली भन्सार कायाथलय १८ 

२३ कृष्णनगर  भन्सार कायाथलय  ३१ 

२४ कोइलावास  भन्सार कायाथलय  ७ 

२५ नेपालगन्ज  भन्सार कायाथलय  42 
२६ राजापरु  भन्सार कायाथलय  २२ 

२७ कैलाली  भन्सार कायाथलय  ४१ 

२८ सनत भन्सार कायाथलय १८ 

२९ कन्चनपरु  भन्सार कायाथलय  २७ 

३० महाकाली  भन्सार कायाथलय  11 

३१ दाच ुथला  भन्सार कायाथलय ७ 

३२ ओलाङ्चङु्गोला  भन्सार कायाथलय  ४ 

३३ वकमार्ाङ्का भन्सार कायाथलय  ९ 

३४ लामावगर  भन्सार कायाथलय  ४ 

३५ रसवुा  भन्सार कायाथलय  ४१ 

३६ यारीनाका  भन्सार कायाथलय  ४ 

३७ मगु ु भन्सार कायाथलय  ४ 

३८ लाके  भन्सार कायाथलय  ४ 

३९ मसु्ताङ्ग  भन्सार कायाथलय  ९ 

४० भन्सार जाँचपास परीिण कायाथलय ४३ 

   जम्मा १२२८ 
श्रोत : सामान्य प्रिासन तर्ा जनिन्क्त नबकास िाखा 
 

भारतसगँ सीमा जोनडएका मूल र छोटी भन्सार कायाथलय 

नेपाल र भारतबीचको व्यापार सन्न्धले २७ वटा नाकाहरूलाई द्रिपिीय व्यापार नाकाका रुपमा स्वीकृत 
गरेको छ। यी स्वीकृत नाकाहरूमा नेपालतफथ  नभस्वा र गलुररया हालसम्म पनन छोटी भन्सारको स्तरमा 
नै रहेका छन।् नेपाल र भारतबीचको व्यापार सन्न्ध नभर परेको साववकका छोटी भन्सार कायाथलय 
दाच ुथलालाई हालै मूल भन्सारमा स्तरोन्नती गरी सवकएको छ। यस बाहेक व्यापार सन्न्धमा नपरेका नरवेणी 
र गौतमबिु अन्तराथविय ववमानस्र्ल भन्सार कायाथलय समेत मूल भन्सारमा कायम गररएका छन।् यसरी, 
नेपाल र भारतबीचको व्यापार सन्न्धमा स्वीकृत नाका २७ वटा मध्ये नरवेणी र गौतमबिु अन्तरराविय 
ववमानस्र्ल मूल भन्सारमा स्तरोन्नती भएता पनन हालसम्म पनन नेपाल र भारतबीचको व्यापार सन्न्धनभर 
नाकाको रुपमा समावेि भएका छैनन।् नेपाल र भारतबीचको पारवहन सम्झौताबाट नेपाललाई तेश्रो 
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मलुकुसँगको व्यापारका लानग कलकत्ता, हन्ल्दया बन्दरगाह, नभसाखापट्नम बन्दरगाह र 
फूलबारी(भारत),बिंगलाबन्ध(बिंगलादेि) स्र्लमागथ उपलब्ध छन ्।  

उत्तरी सीमान्स्र्त मूल र छोटी भन्सार कायाथलय 

नेपाल र जनबादी गणतन्र चीन बीच सम्पन्न व्यापार एवम भकु्तानी सम्झौताले नेपाल चीन बीच द्रिपिीय 
व्यपारका लानग छ वटा नाका स्वीकृत गरेको छ। नेपाल र जनबादी गणतन्र चीन बीच सम्पन्न बन्दरगाह 
व्यवस्र्ापन सम्बन्धी सम्झौता २०१२ ले स्वीकृत छ वटा नाकाहरू मध्ये तीनवटा नाकाहरू यारी र 
पलुान, रसवुा र न्जलोङ एवम ्कोदारी र जाङ्ममलुाई अन्तरराविय व्यापारको लानग समेत उपयोग गनथ 
सक्ने नाका र बाँकी तीन नाकाहरू नेचङु र नलजी, ओलाङचङुगोला र ररय,ु तर्ा वकमार्ान्का र छेन्ताङलाई 
द्रिपिीय व्यापार गने नाकाका रुपमा स्र्ावपत गरेको छ। 

नेपाल र चीनबीच सम्पन्न पारवहन यातायात सम्झौता २०१६ र तत्सम्बन्धी प्रोटोकल २०१८ ले 
समिुसम्मको पहँचुका लानग चारवटा सामदु्रिक बन्दरगाहहरू (Tianjin, Shenzhen, Lianyungang and 

Zhanjiang)  र तीनवटा सकु्खा बन्दरगाहहरू  (Lanzhou, Lhasa and Xigatse)   उपलब्ध गराएको छ। 

भन्सार जाचँपास परीिण कायाथलय 

भन्सार जाँचपासमा  सधुार तर्ा ननयन्रणको महत्वपूणथ औजारको रुपमा भन्सार जाँचपास परीिण  (Post 

Clearance Audit)      ववश्वव्यापी रुपमा अिंगानलएको ववषय हो। सिंिोनधत क्योटो अनभसन्न्ध बमोन्जम जाँचपास 
कायथ नछटो छररतो र सरल बनाउने तर्ा पैठारीकताथलाई बढी न्जम्मेवार बनाउँदै सहभानगताको स्तर 
अनभवृवि माफथ त जाँचपास कायथलाई छनौट प्रणालीमा आधाररत गनथ जरुरी छ।  

यसै सन्दभथमा ववगतमा भन्सार ववभागको मूल्याङ्कन िाखाबाट जाँचपास पनछको परीिण गररँदै आएकोमा 
नेपाल सरकार, मन्न्रपररषदको नमनत २०६६ साल असोज ४ गतेको ननणथयबाट काठमाडौंमा मकुाम रहने 
गरी भन्सार जाँचपास पनछको परीिण कायाथलयको स्र्ापना भएको  हो। हाल यस कायाथलयमा २९ जना 
कमथचारीको दरवन्दी रहेको छ। नेपाल सरकारको सोही ननणथयानसुार यस कायाथलयले नेपाल भरीका 
भन्सार नबन्दबुाट पैठारी भएका मालवस्तहुरूको जाँचपास भएको ४ वषथसम्म लेखा तर्ा कागजात परीिण 
गनथ सक्ने गरी जाँचपास पनछको पररिण ( Post Clearance Audit )  गदै आएको छ। 

४.  सावथजननक ववत्त व्यवस्र्ापन तानलम केन्ि 
सावथजननक ववत्त व्यवस्र्ापन तानलम केन्ि नेपाल सरकारको राजस्व तर्ा आनर्थक प्रिासनमा कायथरत 
कमथचारीलाई दि र सीपयकु्त बनाउन, समसामवयक ववषयमा अन्तरविया, गोष्ठी र कायथिाला आयोजना 
तर्ा यस िेरमा अध्ययन अनसुन्धान गने उद्देश्यले २०३७ फाल्गणु २९ गते अर्थ मन्रालय अन्तगथत 
राजस्व प्रिासन तानलम केन्िको रुपमा स्र्ापना भएको ववन्िष्ठ सिंस्र्ा हो।  

केन्ि आनर्थक प्रिासनसँग सम्बन्न्धत जनिन्क्तको पेिागत दिता अनभववृि तर्ा आनर्थक िेरका 
समसामवयक ववषयमा अध्ययन अनसुन्धान, सूचना प्रवाह तर्ा परामिथ सेवा प्रदान गने एक ववन्िष्ठ 
सिंस्र्ा हो। केन्िलाई आनर्थक प्रिासनका कायथरत जनिन्क्तको िमता ववकास, यस िेरको अध्ययन 
अनसुन्धान र परामिथ द्रदनकुा सारै् समग्र ववत्तीय सिंर्ीयता कायाथन्वयनको नेततृ्वदायी ववन्िष्ठ सिंस्र्ाको 
रुपमा ववकास गररनपुछथ भन्न े रुपान्तरणकारी सोचसगैँ नेपाल सरकारको (मिं.प.) नमनत २०७५ बैिाख 
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४ गतेको ननणथयबाट साववकको राजस्व प्रिासन तानलम केन्िलाई सावथजननक ववत्त व्यवस्र्ापन तानलम 
केन्िमा रुपान्तरण गरेको हो। 

दृविकोण   

 आन्तररक स्रोत पररचालनमा अनभवृवि र स्रोतको समनु्चत व्यवस्र्ापन गनथ राजस्व तर्ा आनर्थक 
प्रिासनमा कायथरत कमथचारीहरूलाई सिम र सबल बनाउने। 

लक्ष्य   

 तानलम, न्ििा, अध्ययन अनसुन्धान, गोष्ठी, परामिथ र अन्तरवियाको माध्यमबाट राजस्व तर्ा 
आनर्थक प्रिासनको िेरमा पेिागत र सिंस्र्ागत दिता अनभवृविको अवसर नसजथना गने। 

उद्दशे्य 

 राजस्व र आनर्थक प्रिासनका कमथचारीलाई दि र सीपयकु्त बनाउने, 
 राजस्व र आनर्थक प्रिासन सम्बन्धी समसामवयक ववषयमा अन्तरविया गोष्ठी र कायथिाला गने, 
 आनर्थक तर्ा राजस्वका िेरमा अध्ययन अनसुन्धान गने। 

रणनैनतक लक्ष्यहरू 

 केन्िलाई वविेष गरेर राजस्व प्रिासन र आनर्थक प्रिासनसँग सम्बन्न्धत जनिन्क्तको पेिागत 
दिता अनभवृवि गने,  

 राजस्व तर्ा आनर्थक िेरका समसामवयक ववषयहरूमा अध्ययन अनसुन्धान, सूचना प्रवाह तर्ा 
परामिथ सेवा प्रदान गने एक ववन्िष्ठ सिंस्र्ा (Center for Excellence) को रुपमा ववकास 
गने। 

दरवन्दी सिंरचना  

पद शे्रणी सेवा समूह दरवन्दी सिंख्या 
तानलम प्रमखु रा.प.प्रर्म नेपाल प्रिासन 

– १ 

बररष्ठ प्रन्ििक रा.प.वितीय नेपाल प्रिासन राजस्व ४ 

बररष्ठ प्रन्ििक रा.प.वितीय नेपाल प्रिासन लेखा ४ 

प्रन्ििक रा.प.ततृीय नेपाल प्रिासन राजस्व ६ 

प्रन्ििक रा.प.ततृीय नेपाल प्रिासन लेखा ४ 

िाखा अनधकृत रा.प.ततृीय नेपाल प्रिासन सामान्य प्रिासन १ 

कम््यटुर इन्न्जननयर रा.प.ततृीय ववववध – १ 

लेखा अनधकृत रा.प.ततृीय नेपाल प्रिासन लेखा १ 

नेपाल सबु्बा रा.प.अनिं. प्रर्म नेपाल प्रिासन राजस्व २ 

लेखापाल रा.प.अनिं. प्रर्म नेपाल प्रिासन लेखा १ 

पसु्तकालय सहायक रा.प.अनिं. प्रर्म नेपाल न्ििा प.ुवव. १ 

खररदार रा.प.अनिं. वियीय नेपाल प्रिासन सामान्य प्रिासन १ 

हलकुा सवारी चालक शे्रणी वववहन – – २ 
कायाथलय सहयोगी शे्रणी वववहन 

– – ८ 
  ३७ 
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५.  सावथजननक ऋण व्यवस्र्ापन कायाथलय 
पररचय 

नेपाल सरकार, मन्न्रपररषद्को नमनत २०७५।०३।२० को ननणथयले सावथजननक ऋण व्यवस्र्ापन सम्बन्धी 
कायथलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गने उद्देश्यले सावथजननक ऋण व्यवस्र्ापन कायाथलयको सिंगठन सिंरचना 
स्वीकृत भइ सम्वत ्२०७५।०९।११ देन्ख सावथजननक ऋण व्यवस्र्ापन कायाथलय स्र्ापना भई सञ्चालनमा 
आएको छ। २०७७ साउन १ गते देन्ख यस कायाथलयले Debt Operation and Management System- 

DOMS  सिंचालनमा ल्याएको वाह्य ऋणको भकु्तानी यही प्रणालीमाफथ त गनथ िरुु गररएको छ। 
सावथजननक ऋण व्यवस्र्ापन कायाथलयले देिको आनर्थक-सामान्जक ववकासको लानग आवश्यक ऋण रकमको 
आकँलन, ऋण प्रानप्तको स्रोत ननधाथरण, ऋण प्रानप्त, अनभलेखाङ्कन, उपयोग, ऋण भकु्तानी, ऋणको द्रदगोपन 
ववश्लेषण लगायतका कायथहरु गदै आएको छ।  

सावथजननक ऋण व्यवस्र्ापन कायाथलयले मूलत: ननम्न प्रकृनतका कायथहरू पदथछन:्  

क. अग्रभागका कायथहरू 

यसमा स्वीकृत ऋण नीनत र काननुको अनधनमा रही कोष पररचालनको काम पदथछ। यस अन्तगथत सिंचालन 
सम्बन्धी कायथहरू जस्तै: ऋण सम्झौताहरू गने, जमानतहरू (ग्यारेन्टी) जारी गने र सरकारी ऋण परहरू 
(Securities) गने कायथहरू पदथछन।् यसको मूलभतू उदेश्य सरकारले नलने ऋणको लागत कम गनुथ र 
जोन्खम कम गनुथ हो।  

ख . मध्यभागका कायथहरू 

यस अन्तगथत सरकारको Financing Need र Debt Service Obligation बारे सूचना प्राप्त हनेु कायथहरूको 
कायथसम्पादन अनगुमन गने काम यसमा पदथछ।  

ग . पषृ्ठभागका कायथहरू 

पषृ्ठ-भागका कायथहरूमा ऋण (Debt Portfolio) को एकीकृत डाटावेस तयार गने कायथ पदथछ। सावथजननक 
ऋणको वहसाव फरफारक, भकु्तानी र प्रनतवेदन यस कायथमा पदथछन।् पूणथ, सवह र ननरन्तरता सवहत 
(Consistent)  को तथ्याङ्क यसमा रहन ुपदथछ। आन्तररक र वाह्य ऋण भकु्तानीको प्रिेपण, लेखाङ्कन, अनभलेख 
र प्रनतवेदनका कायथहरू यसमा पदथछन।् 
 

सावथजननक ऋण व्यवस्र्ापनको कायथ ववनभन्न सिंस्र्ाहरूमा छररएको र ऋण व्यवस्र्ापनको लानग एउटा 
एकीकृत सिंस्र्ा नभएकोले सावथजननक ऋण सम्वन्धी रणनीनत ननमाथण र कायाथन्वयनमा कमी-कमजोरीहरू 
रहेको सन्दभथमा नेपालमा सावथजननक ऋण व्यवस्र्ापन कायाथलयको स्र्ापना भएको हो। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 

सिंगठन सिंरचना 

सावथजननक ऋण व्यवस्र्ापन कायाथलयको सङ्गठनात्मक सिंरचना ननम्नानसुार रहेको छ। 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

नेपाल सरकारको सिंर्, प्रदेि र स्र्ानीय तहले नलने आन्तररक तर्ा वैदेन्िक ऋणको व्यवस्र्ापन गनथ 
सावथजननक ऋण व्यवस्र्ापन कायाथलयको कायथ न्जम्मेवारी देहाय अनसुार रहेको छ। 

सावथजननक ऋणको प्रिपेण 

नेपाल सरकारको प्रिेवपत आय व्यय र आनर्थक अवस्र्ाको ववश्लेषण गरी राविय प्राकृनतक स्रोत तर्ा 
ववत्त आयोग र नेपाल राि वैंकसिंगको समन्वयमा प्रत्येक वषथ उठाउन सवकने सावथजननक ऋणको 
आवश्यकता प्रिेपण गरी अर्थ मन्रालयमा सझुाव पेि गने। 

सावथजननक ऋणको नीनत तजुथमा 

 सावथजननक ऋण व्यवस्र्ापन सम्वन्धी अल्पकालीन, मध्यकालीन तर्ा दीर्थकालीन नीनत प्रस्ताव 
तयार गरी अर्थ मन्रालयमा पेि गने,  

 सावथजननक ऋण सम्वन्धी कानून तजुथमा वा अद्यावनधक गनथ आवश्यक ववषय वस्त ुतयारी गरी अर्थ 
मन्रालयमा पेि गने, 

 सावथजननक ऋणको पररचालन गने िेर पवहचान गरी अर्थ मन्रालयमा सझुाव पेि गने। 

 राविय प्राकृनतक स्रोत तर्ा ववत्त आयोग र अन्तर सरकारी ववत्तीय महािाखासँग समन्वय गरी प्रदेि 
तर्ा स्र्ानीय तहको सावथजननक ऋणको सीमा तर्ा पररचालनका िेर सम्बन्धी सझुाव द्रदने। 

आन्तररक ऋण व्यवस्र्ापन 

 आन्तररक ऋण ननष्कािन गने सम्वन्धमा ननष्कािन तर्ा वोलकवोल तानलका अर्थ मन्रालयबाट 
स्वीकृत गराइ कायाथन्वयन गने,  

सार्वजनिक ऋण व्यर्स्थापि सनिनि 

 सन्चव, अर्थ मन्रालय - सिंयोजक 

 महालेखा ननयन्रक  - सह-सिंयोजक 

 कायथकारी ननदेिक ने.रा.वै. - सदस्य 

 सह-सन्चव, आ.नन.वव. महािाखा -  सदस्य 

 सा.ऋ.व्य.का.प्रमखु - सदस्य सन्चव 

 सनमनतले आवश्यकता अनसुार ववज्ञलाइ वैठकमा 
आमन्रण गनथ सक्नेछ।  

 

अर्थ मन्री 

अर्थ सन्चव 

सन्चवालय 

 

दोश्रो वजार कारोवार तर्ा वहसाव 
समायोजन िाखा 

 

कायाथलय प्रमखु 

लगानी तर्ा ऋण नीनत ववश्लषेण  
िाखा 

 

ऋण व्यवस्र्ापन तर्ा ननष्कािन  

िाखा 
 

प्रिासन इकाइ 

 

अनसुन्धान, ऋण नीनत ववश्लेषण 
तर्ा  सपुरीवेिण इकाइ 

नगद तर्ा लगानी 
व्यवस्र्ापन इकाइ 

सूचना  प्रववनध  इकाइ आनर्थक प्रिासन 
इकाइ 
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 आन्तररक ऋण प्राप्त गनथ सरकारी ऋणपरहरूको ननष्कािन गने, वोलकवोल गराउने तर्ा रकम प्राप्त 
गने, 

 प्राप्त रकम नेपाल सरकारको ऋण खातामा जम्मा गने/गराउने 

 ऋणको सािंवा तर्ा व्याज रकम भकु्तानी गने व्यवस्र्ा गने /गराउने,  वहसावनमलान गने  
 ननष्कािन भएका ऋणपरहरूको अनभलेख राख्ने  
 ऋणपरको प्रमाणपर तयार गरी ववतरण गने, आवश्यकता अनसुार नामसारी (ऋणपरको धनीको 

नाम पररवतथन), एकीकरण, खण्डीकरण, प्रमाणीकरण तर्ा मतृ्य ुनामसारी आद्रद गने। 

वैदेन्िक ऋण व्यवस्र्ापन 

 वैदेन्िक ऋण स्वीकार गने सम्वन्धमा अर्थ मन्रालयलाइ पषृ्ठपोषण उपलब्ध गराउने, 
 ऋण सम्झौता अनसुार वैदेन्िक ऋणको साँवा, ब्याज तर्ा अन्य िलु्क भकु्तानी गने, वहसावनमलान 

गने 

 वैदेन्िक ऋणको अनभलेख तर्ा लेखा दरुुस्त राख्ने। 

 

िेयर तर्ा ऋण लगानी 
 नेपाल सरकारको तफथ बाट सावथजननक सिंर्/सिंस्र्ानमा सहायक ऋण सम्झौता (Subsidiary loan 

Agreement) गरी ऋण लगानी गने, 
 नेपाल सरकारको तफथ बाट िेयर तर्ा ऋण लगानी सम्वन्धी काम गने,  
 सहायक ऋण सम्झौता गरी नेपाल सरकारको तफथ बाट गररएको िेयर तर्ा ऋण लगानीको अनभलेख 

तर्ा लेखा दरुुस्त राख्ने र वहसावनमलान गने, 

 सम्झौतामा उल्लेन्खत ितथ बमोन्जम ऋण लगानीबाट प्राप्त हनेु ब्याजको गणना गने, भाखा नारे्का 
ऋण तर्ा ब्याजको वहसाब गरी लेखाङ्कन तर्ा प्रनतवेदन  गने, 

 िेयरको प्रनतफलस्वरूप नेपाल सरकारलाइथ प्राप्त हनेु बोनस िेयर प्राप्त गरी अनभलेख अद्यावनधक 
गने तर्ा लाभािंि ववतरणबाट प्राप्त हनेु राजस्व सम्वन्धीत खातामा दान्खला गरी लेखािंकन गने, 

 िेयरको रूपमा गररएको लगानीको प्रमाणपर प्राप्त गरी अनभलेख अद्यावनधक गरी राख्ने, 
 वैदेन्िक ऋण सम्झौता तर्ा सहायक ऋण सम्झौताबाट गररएको लगानी सम्बन्धी सम्झौता तर्ा 

तमसकुको अनभलेख खडा गने र अद्यावनधक गने। 

ऋणपरको दोस्रो वजार कारोवारको व्यवस्र्ापन   
 प्रार्नमक बजार ननमाथताको व्यवस्र्ा गने, 

 सरकारी ऋणपरको दोस्रो बजारको सञ्चालन एविं प्रविथन गनथ सहयोग गने, 

 साँवा तर्ा व्याजको भकु्तानी कनमसन उपलब्ध गराउने। 

सरकारी जमानतको अनभलेख राख्न े

 सम्झौतामा उल्लेन्खत दर अनसुार जमानती कनमसन असलु गने एविं जमानत सम्बन्धी सम्झौताहरू 
प्राप्त गरी अद्यावनधक रूपले राख्ने। 
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जनिन्क्त व्यवस्र्ापन 

नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको सिंगठन सिंरचना अनसुार राजपरािंवकत प्रर्म शे्रणीको अनधकृतको 
नेततृ्वमा 1३ जना अनधकृत तहका, १० जना सहायक तहका र अन्य सहयोगी कमथचारी गरी ३३ 
जनाको दरवन्दी नेपाल सरकारवाट स्वीकृत भएको छ। अन्य ३ जना वविेषज्ञहरू नेपाल राि बैंकवाट 
काजमा खटाउने र एक जना ऋण व्यवस्र्ापन वविेषज्ञको सेवा परामिथदाताको रुपमा राख्न सवकने 
व्यवस्र्ा रहेको छ। हाल २१ जना कमथचारीहरू कायाथलयमा कायथरत छन।् 

 

ववद्यमान तर्ा प्रस्ताववत दरवन्दी तेररजको वववरण 

ि.सिं. पदको नाम  सेवा सिंख्या 
1 सह सन्चव प्रिासन/रा.प.प्रर्म १ 

2 उप सन्चव  प्रिासन/राजस्व/रा.प.द्रितीय २ 

3 उप सन्चव  प्रिासन/लेखा २ 
4 बररष्ठ तथ्याङ्किास्त्री योजना तथ्याङ्क/तथ्याङ्क १ 
5 िाखा अनधकृत प्रिासन /सामान्य प्रिासन १ 
6 िाखा अनधकृत प्रिासन/राजश्व १ 
7 लेखा अनधकृत प्रिासन/लेखा ४ 
8 कम््यटुर इन्न्जननयर ववववध १ 
9 नायव सबु्बा प्रिासन/सामान्य प्रिासन २ 
10 नायव सबु्बा प्रिासन/राजश्व २ 
11 लेखापाल प्रिासन/लेखा १ 
12 कम््यटुर अपरेटर ववववध २ 
13 हलकुा सवारी चालक  ३ 
14 कायाथलय सहयोगी/ पाले  ७ 

  जम्मा ३३ 

६.  ऋण असलुी न्यायानधकरण 
पषृ्ठभनूम 
बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ामा उल्लेख्य रुपमा ननष्कृय कजाथ रहेको तत् कालीन पररन्स्र्नतमा बैंक तर्ा ववत्तीय 
सिंस्र्ाको ऋण असलुी सम्बन्धी मदु्दाहरूको नछटो छररतो ढिंगबाट कारवाही र वकनारा गरी ऋणीबाट नलनपुने 
ऋणको साँवा तर्ा ब्याज रकम असलु उपर गराई द्रदने उद्देश्यका सार् बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाको ऋण 
असलुी ऐन, २०५८ र सो ऐन अन्तगथत बनेको बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाको ऋण असलुी सम्बन्धी ननयमावली, 
२०५९ जारी भई कायाथन्वयनमा आएका छन।् यो ऐन आउन ुपूवथ बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाको ऋण असलुी 
सम्बन्धी मदु्दाको कारवाही र वकनारा सामान्य अदालतबाट हनेु गरेकोमा बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाको ऋण 
असलुी सम्बन्धी ऐन, २०५८ लागू भएपश् चात ्ववन्िविकृत न्यावयक ननकायको रुपमा २०६० साल साउन 
१ गते ऋण असलुी न्यायानधकरणको स्र्ापना र गठन भएको हो। 

 

 



31 

 

न्यायानधकरणसम्बन्धी व्यवस्र्ा 

नेपालको सिंववधानको धारा, १५२ को उपधारा (१) मा १२७ मा लेन्खएदेन्ख बाहेक खास वकनसम र 
प्रकृनतका मदु्दाको कारवाही र वकनारा गनथ सिंन्र्य कानून बमोन्जम अन्य ववन्िविकृत अदालत, न्यावयक 
ननकाय वा न्यायानधकरणको स्र्ापना र गठन गनथ सवकने सिंवैधाननक व्यवस्र्ा गरेको छ। यसै सिंववधाननक 
व्यवस्र्ा बमोन्जम बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ र ननयमावली, २०५९ लागू भई 
नमनत २०६०।४।१ देन्ख यस ऋण असलुी न्यायानधकरणले बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाको ऋण असलुी 
सम्बन्धी मदु्दाहरूको नछटो, छररतो ढङ्गबाट कारवाही र वकनारा गरी ऋणीबाट नलन ुपने ऋणको साँवा तर्ा 
व्याज रकम असलु उपर गने गरेको छ। 
 

न्यायानधकरणको स्र्ापना र गठन 

मलुकुमा सञ्चानलत बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाहरूको ऋण असलुी सम्बन्धी मदु्दाहरूको नछटो छररतो ढङ्गबाट 
कारवाही तर्ा वकनारा गरी बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाको ऋणीबाट नलन ुपने साँवा र व्याज रकम असलु 
उपर गने प्रयोजनका लानग जारी भएको बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ४ 
बमोन्जम ऋण असलुी न्यायानधकरणको स्र्ापना भएको हो। उन्ल्लन्खत व्यवस्र्ाको अधीनमा रही नेपाल 
सरकारले नेपाल राजपरमा नमनत २०६०।0३।0२ मा सूचना प्रकान्ित गरी यस न्यायानधकरणको मकुाम 
काठमाडौंमा रहने गरी बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ अन्तगथतका नेपालभरका 
मदु्दाहरूको िरुु कारवाही र वकनारा गने अनधकार यस न्यायानधकरणलाई तोवकद्रदएको छ। न्यायानधकरणमा 
कानून सदस्य, बैंवकङ्ग सदस्य र लेखा सदस्य गरी ३ जना सदस्यहरू रहने र कानून सदस्य न्यायानधकरणको 
अध्यि हनेु व्यवस्र्ा उन्ल्लन्खत ऐनमा रहेको छ। न्यायानधकरणको कायथ बोझको आधारमा नेपाल सरकारले 
न्यायानधकरणको सदस्य सिंख्या तर्ा इजलास र्प गनथ समेत सक्ने व्यवस्र्ा रहेको छ।  

न्यायानधकरणको िरेानधकार 

बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ३ मा देहायका बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाको 
ऋण असलुी सम्बन्धी मदु्दाको लानग ऐनको व्यवस्र्ा लागू हनेु व्यवस्र्ा गररएको छ:- 

(क) कृवष ववकास बैंक ऐन, २०२४ बमोन्जम स्र्ापना भएको कृवष ववकास बैंक। 

(ख) वान्णज्य बैंक ऐन, २०३१ बमोन्जम स्र्ापना भएका वान्णज्य बैंक। 

(ग) नेपाल राि बैंकले समय समयमा तोकेका अन्य ववत्तीय सिंस्र्ाहरू। 

मानर् उन्ल्लन्खत बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाको हकमा ऐनको व्यवस्र्ा लागू हनेु उल्लेख गररएकोमा उन्ल्लन्खत 
ऐनहरूलाई खारेज गरी बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ा सम्बन्धी ऐन, २०६३ जारी भई सकेपश् चात ्सो ऐन बमोन्जम 
वगीकृत 'क' वगथका वान्णज्य बैंकहरू 'ख' वगथका ववकास बैक र 'ग' वगथका फाइनान्स कम्पनीको ऋण 
असलुी सम्बन्धी मदु्दाहरूको कारवाही र वकनारा यस न्यायानधकरणबाट हुँदै आएको छ। त्यस्तै गरी पाँच 
लाख रुपैयाँ भन्दा कम साँवा रकम भएको ऋण असलुी सम्बन्धी मदु्दाको कारवाहीमा यस न्यायानधकरणको 
िेरानधकार नरहने समेत व्यवस्र्ा गरेको छ। 

बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १४ ले न्यायानधकरणलाई आफ्नो 
िेरानधकारनभर पने बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाहरूको ऋण असलुी सम्बन्धी मदु्दाहरूको िरुु कारवाही तर्ा 
वकनारा गने अनधकार प्रदान गरेको छ।  

न्यायानधकरणको अनधकारिेरको प्रयोग तीनैजना सदस्यले सामूवहकरुपमा गने र बहमुतको राय 
न्यायानधकरणको ननणथय माननने व्यवस्र्ा रहेकोछ। कानून सदस्य सवहत दईु जनाको उपन्स्र्नत भएमा 
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मदु्दाको कारवाही र वकनारा गनथ सवकन्छ भने कानून सदस्य बाहेक अन्य दईु जना सदस्यको उपन्स्र्नतमा 
मदु्दाको ननणथय गनथ वा अन्न्तम आदेि द्रदन बाहेक अरु कारवाही गनथ सवकने व्यवस्र्ा छ। 

उजूरी ननवेदन सम्बन्धी व्यवस्र्ा 

ऋण असलुीका लानग न्यायानधकरणमा उजूरी ननवेदन द्रदन ुअन्र् सम्बन्न्धत बैंक वा ववत्तीय सिंस्र्ाले ऋण 
असलु गने सम्बन्धमा ऋणीसिंग ऋण फर्छ्यौट गनथ गराउन यरे्ष्ठ छलफल तर्ा वियाकलाप गरेको हनु ु
पने र ऋण असलुी सम्बन्धमा पयाथप्त कारवाही गदाथ समेत ऋण असलु हनु नसकेमा मार न्यायानधकरणमा 
उजूरी ननवेदन द्रदन सवकने व्यवस्र्ा रहेको छ। त्यस्तो उजूरी ननवेदन कजाथको भाखा नारे्को नमनतले चार 
वषथनभर द्रदन ुपने हनु्छ।  

उजूरी ननवेदन सार् बैंक वा ववत्तीय सिंस्र्ाले दावी गरेको रकमको ०.२५ प्रनतितले हनु आउने रकम 
समेत ऋण असलुी िलु्क वापत अनग्रम रुपमा न्यायानधकरण समि बझुाउन ुपनेहनु्छ। उजूरी ननवेदन दताथ 
भएपनछ न्यायानधकरणबाट मदु्दाका प्रनतवादीलाई आफ्नो सफाइको नननमत्त सबदु प्रमाण सवहत प्रनतउत्तर पेि 
गनथ प्रनतवादीहरूको नाममा १५ द्रदनको म्याद जारी गने व्यवस्र्ा रहेको छ। 

अन्तररम आदेि जारी गनथ सक्ने व्यवस्र्ा 

बैंक वा ववत्तीय सिंस्र्ाको ऋण असलुी ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोन्जम न्यायानधकरणमा 
ववचाराधीन रहेको कुनै पनन मदु्दामा ऋण नलने नसलनसलामा सरुिणको लानग रान्खएको नधतो वा 
ऋणीको/जमानीकताथको स्वानमत्वमा वा कब्जामा रहेको वा हक भोग भएको चल अचल सम्पन्त्त नामसारी, 
नबिी वा हस्तान्तरण गनथ नपाउने गरी रोक्का राख् न आवश्यक छ भने्न कुरा पिको ननवेदनको आधारमा 
न्यायानधकरणलाई लागेमा अको आदेि नद्रदएसम्मको अवनधका लानग त्यस्तो सम्पन्त्त रोक्का राख् न सम्बन्न्धत 
कायाथलयको नाममा न्यायानधकरणले अन्तररम आदेि जारी गनथ सक्ने व्यवस्र्ा छ। सारै् त्यस्तो आदेिको 
पालना गनुथ सम्बन्न्धत कायाथलयको कतथव्य हनेु समेत उल्लेख गररएको छ। 

नमलापर सम्बन्धी व्यवस्र्ा 

न्यायानधकरणमा दताथ भई कारवाही तर्ा वकनारा गनथ बाँकी रहेका ऋण असलुी मदु्दाहरूमध्ये कुनै मदु्दामा 
नमलापर गनथको नननमत्त मदु्दाका दवैु पि अर्ाथत ्वादी र प्रनतवादीले न्यायानधकरण समि नलन्खत ननवेदन 
द्रदएमा र न्यायानधकरणले सो ननवेदनको व्यहोरा दबैु पिलाई पढी बाँची सनुाई त्यसको मतलब र पररणाम 
समेत सम्झाउँदा बझुाउँदा दबैु पिले मञ् जरु गरेमा मदु्दाको कारवाही जनुसकैु अवस्र्ामा पगेुको भएतापनन 
ऐनको दफा २० बमोन्जम नमलापर गराई द्रदन सक्ने व्यवस्र्ा छ। नमलापर भएपनछ नमलापर कायाथन्वयन 
गनथ ऋण असलुी अनधकृतलाई आदेि द्रदने व्यवस्र्ा रहेको छ। नमलापर भईसकेपनछ नमलापर कायाथन्वयन 
नभएको अवस्र्ामा नमलापरको कायाथन्वयनका लानग न्यायानधकरणमा ननवेदन द्रदन सक्ने व्यवस्र्ा रहेको 
छ। 
 

न्यायानधकरण वा पनुरावेदन न्यायानधकरणले मदु्दा नमलापर गराईसकेपनछ  नमलापर दस्तरु वापत मदु्दामा 
मागदावी नलइएको रकमको ०.५० प्रनतितले हनेु रकम मध्ये वादीले ०.२५ प्रनतित र प्रनतवादीले ०.२५ 
प्रनतितले हनेु रकम बझुाउन ुपनेछ। वादीको हकमा नमलापर दस्तरु वापत बझुाउन ुपने रकम ननजले 
उजरुी ननवेदन दताथ गराउँदा अनग्रम रुपमा बझुाएको ऋण असलुी िलु्कबाट कट्टा गरी समायोजन गने 
व्यवस्र्ा छ। 

 

ऋण असलुी सम्बन्धी व्यवस्र्ा 
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बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १८ बमोन्जम मदु्दा बारे ननणथय सनुाई 
सकेपनछ उक्त ननणथय उपर न्चत्त नबझु् ने पिबाट पनुरावेदन परेको अवस्र्ामा पनुरावेदन न्यायानधकरणको 
ननणथय प्राप्त भएपनछ र पनुरावेदन नपरेको अवस्र्ामा पनुरावेदन द्रदने म्याद भकु्तान भएपनछ ननणथय कायाथन्वयन 
गनथ सोही ऐनको दफा २१ बमोन्जम ऋण असलुी अनधकृतको नाममा समयावनध तोकी आदेि द्रदने व्यवस्र्ा 
रहेकोछ। 

ऋण असलुी अनधकृतले न्यायानधकरणको आदेि प्राप्त गरेपनछ सो आदेिमा तोवकएको समयावनध नभर 
ऐनको दफा २५ बमोन्जम ऋणीबाट ऋण रकम असलु गरी सम्बन्न्धत बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ालाई द्रदलाई 
भराई द्रदन ुपने व्यवस्र्ा रहेको छ। न्यायानधकरणबाट आदेि प्राप्त भए पिात ्ऋण असलुी अनधकृतले 
ऋणीबाट ऋणको साँवा व्याज रकम असलु उपर गदाथ बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ 
र सो अन्तगथत बनेको ननयमावली तर्ा अन्य प्रचनलत कानूनको अधीनमा रही देहाय बमोन्जमका कारवाही 
अवलम्बन गनथ सक्ने व्यवस्र्ा छ:- 
 ऋणी वा जमानत द्रदने व्यन्क्तले नधतोमा राखेको चल अचल सम्पन्त्तले ऋणको साँवा व्याज रकम 

खाम्न नसक्ने भई ऋणीको वा जमानत द्रदने व्यन्क्तको अन्य चल अचल सम्पन्त्त रोक् का राख् न तत्काल 
सम्बन्न्धत कायाथलयमा लेन्ख पठाउने, 

 ऋणीलाई बढीमा सात द्रदनको म्याद द्रदई ऋणको सम्पूणथ साँवा व्याज रकम बझुाउन ल्याउन आदेि 
द्रदने, 

 तोवकएको अवधीनभर ऋणको साँवा व्याज बझुाउन नल्याएमा ऋणीको तफथ बाट नधतोमा रान्खएको वा 
नरान्खएको अन्य चल अचल सम्पन्त्त कब्जा वा नललाम नबिी गने, 

 ऋणीले नधतो नराखेको वा त्यस्तो नधतो राखेको चल अचल सम्पन्त्तले साँवा व्याज खाम्न नसक्ने 
भएमा जमानीकताथको जमानीको हदसम्म चल अचल सम्पन्त्त कब्जा गने, 

 ऋणी वा जमानीकताथको कब्जा गररएको चल अचल सम्पन्त्त नललाम नबिी गने, 

 कुनै व्यन्क्त ववषेि ऋणी वा जमानत द्रदने व्यन्क्तलाई र्नुामा राख् न ुपने भएमा त्यस्तो व्यन्क्तलाई 
र्नुामा रान्ख द्रदनको लानग सम्बन्न्धत प्रहरी कायाथलयमा लेखी पठाउने। 

ऐन बमोन्जम बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाको ऋण असलुी भइसकेपनछ असलुी भएको ऋण रकमको १ (एक) 
प्रनतित रकम ऋण असलुी िलु्क वापत सम्बन्न्धत बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाले न्यायानधकरणलाई बझुाउन ु
पने हनु्छ। बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाले त्यसरी ऋण असलुी िलु्क बझुाउँदा ननजले उजरुी ननवेदन दताथ 
गदाथका बखत बझुाएको अग्रीम ऋण असलुी िलु्क बापतको रकम कटाई बाँकी रकम मार बझुाउन ुपने 
व्यवस्र्ा छ।  

पनुरावेदन सम्बन्धी व्यवस्र्ा 

ऐनको दफा १९ बमोन्जम न्यायानधकरणको ननणथय उपर न्चत्त नबझु्ने पिले सो ननणथयको प्रनतनलवप उतार 
गरेको पन्र द्रदननभर तोवकएको पनुरावेदन दस्तरु नतरी सम्बन्न्धत परुावेदन न्यायानधकरणमा पनुरावेदन द्रदन 
सक्ने व्यवस्र्ा रहेको छ। ऋणीले पनुरावेदन गदाथ न्यायानधकरणको ननणथय बमोन्जम असलु उपर गनुथ पने 
ठहर रकमको ३० (तीस) प्रनतित रकम धरौटी वापत नगद जम्मा गनुथ पने ऐनको दफा २२ मा व्यवस्र्ा 
छ। 

 

अवहेलनामा कारवाही चलाउन सक्ने 
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न्यायानधकरणले आफ्नो अवहेलनामा कारवाही चलाउन सक्ने व्यवस्र्ा ऐनको दफा ३० मा रहेको छ। 
न्यायानधकरणले आफ्नो अवहेलना गरेको ठहराएमा अनभयकु्तलाई एक हजार रुपैयाँसम्म जररवाना वा एक 
मवहनासम्म कैद वा दवैु सजाय गनथ सक्ने व्यवस्र्ा छ।  

तर, न्यायानधकरणलाई सन्तोष हनेु गरी अनभयकु्तले िमायाचना गरेमा ननजलाई कुनै सजाय नगरी िमा द्रदन 
वा सजाय तोवकसकेको भए सो सजाय र्टाउन वा माफ गनथ वा सजाय मलुतवी राखी तोकेको ितथ पालना 
भएमा सजाय कायाथन्वयन नगनथ आदेि द्रदन सक्ने व्यवस्र्ा समेत रहेको छ। 

७.  ऋण असलुी पनुरावेदन न्यायानधकरण 
पररचय  

ऋण असलुी पनुरावेदन न्यायानधकरण, बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाको ऋण असलुी ऐन, 2058 र बैंक तर्ा 
ववत्तीय सिंस्र्ाको ऋण असलुी ननयमावली, 2059 बमोन्जम 2060 सालमा स्र्ापना भएको हो। बैंक 
तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाको ऋण असलुीसम्बन्धी मदु्दाहरू नछटो छररतो ढिंगबाट कारवाही र वकनारा गरी ऋणीबाट 
नलनपुने ऋणको साँवा तर्ा ब्याज रकम असलुउपर गनथको लानग स्र्ापना भएको हो। यस न्यायानधकरणमा 
ऋण असलुी न्यायानधकरणमा परेका बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाको ऋण असलुी सम्बन्धी मदु्दाहरूको कारवाही 
तर्ा फैसला उपर परेका ननवेदन तर्ा पनुरावेदनहरूको सनुवुाई हनेु गदथछ। यस न्यायानधकरणबाट बैंक 
तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाको ऋण असलुी सम्बन्धी मदु्दाको सम्बन्धमा भएको फैसला अन्न्तम रहने गरेको छ। 
नेपालको सिंववधानको धारा 152(1) मा धारा 127 मा लेन्खएदेन्ख बाहेक खास वकनसम र प्रकृनतका 
मदु्दाको कारवाही र वकनारा गनथ सिंर्ीय कानून बमोन्जम अन्य ववन्िविकृत अदालत, न्यावयक ननकाय वा 
न्यायानधकरणको स्र्ापना र गठन गनथ सवकने सिंवैधाननक व्यवस्र्ा समेत रहेको छ। वय सिंवैधाननक व्यवस्र्ा 
र बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाको ऋण असलुी ऐन, 2058 र बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाको ऋण असलुी 
ननयमावली, 2059 बमोन्जम ऋण असलुी सम्बन्धी मदु्दाहरूउपर परेका ननवेदन र पनुरावेदन उपर नछटो, 
छररतो ढङ्गबाट कारवाही र वकनारा गरी ऋणीबाट नलन ुपने ऋणको साँवा तर्ा व्याज रकम असलु उपर 
गनथको लानग ऋण असलुी न्यायानधकरणमा पठाउने गरेको छ। 

उद्दशे्य 

बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ामा ननष्कृय कजाथको मारा बढ्दै गएको, यस्तो ननष्कृय कजाथमा बृवि हुँदै जाँदा बैंक 
तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाको स्र्ावयत्वमा चनुौती र्वपदै गएको, कजाथहरू सम्बन्धी मदु्दाहरू ननयनमत अदालतबाट 
फर्छ्यौट र वकनारा गदाथ लामो समय नलने गरेको सारै् फैसलाको गणुस्तररयतामा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको, 
यसले गदाथ जनमानसमा बैंक तर्ा ववत्तीय िेर प्रनतको ववश्वासमा कमी आउने अवस्र्ा नसजथना भएको 
पषृ्ठभमूीमा बैंक तर्ा ववत्तीय िेरले द्रदएका ऋण असलुी सम्बन्धी कारवाही र वकनारालाई नछटो छररतो र 
ववन्िविकृत तररकाले कारवाही र वकनारा गने उदेश्यका सार् यो ऋण असलुी पनुरावेदन न्यायानधकरणको 
स्र्ापना भएको हो। 

 

 

सिंगठनात्मक सिंरचना 
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ऋण असलुी पनुरावेदन न्यायानधकरणको सिंगठनात्मक सिंरचनामा हालको सिंरचना यस प्रकार रहेको छ।  

 

 

 

 

 

 

 

  

पनुरावेदन सनेु्न अनधकारी-1  

राजपरािंवकत ववन्िि शे्रणी 

से्रस्तेदार-1   

िाखा अनधकृत 

 

ना.स.ु 3  कम््यटुर अपरेटर-1  नडठ्ठा-1  तामेलदार-1  सह-लेखापाल-1  

कायाथलय सहयोगी -3 हलकुा सवारी चालक-1 पनुरावेदन सनेु्न अनधकारीको हल्का सवारी चालक-1 
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पररच्छेद - ३  

अर्थ मन्रालय सम्वि ननकायहरूको सिंन्िप्त पररचय 
१.  नेपाल राि बैंक 

नेपालको अर्थतन्रका द्रदगो ववकासमा सहयोग पगु्ने गरी मूल्य र िोधनान्तर न्स्र्रता तर्ा समग्र ववत्तीय 
िेरको स्र्ावयत्व कायम गनथको लानग केन्िीय बैंकको रूपमा नेपाल राि बैंकको स्र्ापना भएको हो। 
नेपाल राि बैंक बैंक तर्ा नबत्तीय सिंस्र्ाहरूको ननयमनकारी ननकायको रूपमा रहेको छ। 

स्र्ापनाको कानूनी आधार 

 नेपाल राि बैंक ऐन, २०१२ (हालको नेपाल राि बैंक ऐन, २०५८) अन्तगथत स्र्ावपत 

 स्र्ापना भएको नमनतः वव.सिं २०१३ 

दीर्थकालीन सोच 

 आधनुनक, गनतिील, ववश्वसनीय एवम ्प्रभावकारी केन्िीय बैंक  (A modern, dynamic, credible and 

effective central bank) 

उद्दशे्य 

 आनर्थक स्र्ावयत्व र अर्थतन्रको द्रदगो ववकासको नननमत्त मलु्य र िोधनान्तर न्स्र्रता कायम गनथको 
लानग आवश्यक मौद्रिक तर्ा ववदेिी ववननमय नीनत ननमाथण गरी सोको व्यवस्र्ापन गने, 

 ववत्तीय सेवाको अनभबवृि र बैवकिं ग तर्ा ववत्तीय िेरको स्र्ावयत्व कायम गरी बैवकङ तर्ा ववत्तीय 
प्रणाली प्रनत सवथसाधारणको ववश्वसनीयता अनभबवृि गने, 

 सरुन्ित, स्वस्र् तर्ा सिम भकु्तानी प्रणालीको ववकास गने। 

लक्ष्य 

 सबल तर्ा प्रभावकारी मौद्रिक, ववदेिी ववननमय एवम ् ववत्तीय िेर नीनतहरूको माध्यमबाट समग्र 
आनर्थक न्स्र्रता कायम राख्ने।(Maintaining macroeconomic stability through sound and effective 

monetary, foreign exchange and financial sector policies) 

रणनीनत 

 समविगत आनर्थक स्र्ावयत्व (Macroeconomic Stability) हाँनसल गने। 

 ववत्तीय िेर स्र्ावयत्व (Financial Sector Stability) कायम गने। 

 ववदेिी ववननमय व्यवस्र्ापन (Foreign Exchange Management) लाई प्रभावकारी तलु्याउने। 

 भकु्तानी प्रणाली सिंयन्र (Payment Systems & Mechanisms) सदुृढ तलु्याउने। 

 जनिन्क्त व्यवस्र्ापन र िमता नबकास (Human Resource Development and Capacity 

Development) मा जोड द्रदने। 

 पवुाथधार ववकास, सिुासन र ग्राहक सेवा (Infrastructure Development, Corporate Governance 

and Customer Services ) केन्िीत हनेु। 

 सचुना र प्रववनध (Information and Communications Technology (ICT) लाई स्तरोन्नती (Up grade) 

गदै लैजाने। 
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उद्दशे्य 

 आनर्थक स्र्ावयत्व र अर्थतन्रको द्रदगो ववकासको नननमत्त मूल्य र िोधनान्तर न्स्र्रता कायम गनथको 
लानग आवश्यक मौद्रिक तर्ा ववदेिी ववननमय नीनत ननमाथण गरी सोको व्यवस्र्ापन गने,  

 ववत्तीय सेवाको पहुँच अनभववृि र बैङ्क तर्ा ववत्तीय िेरको स्र्ावयत्व कायम गरी बैड्ढ तर्ा ववत्तीय 
प्रणाली प्रनत सवथसाधारणको ववश्वसनीयता अनभववृि गने,  

 सरुन्ित, स्वस्र् तर्ा सिम भकु्तानी प्रणालीको ववकास गने। 
काम, कतथव्य र अनधकार 

 बैङ्क नोट तर्ा नसक्का ननष्कासन गने,  
 मूल्य न्स्र्रता कायम गनथ आवश्यक मौद्रिक नीनत तजुथमा गने र सो नीनत कायाथन्वयन गने, गराउने, 
 ववदेिी ववननमय नीनत ननमाथण गने तर्ा सो नीनत कायाथन्वयन गने, गराउने, 
 ववननमय दर पिनत ननधाथरण गने,  
 ववदेिी ववननमय सन्ञ्चनतको व्यवस्र्ापन र सञ्चालन गने, 
 वान्णज्य बैङ् क तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ालाई बैवकङ्ग तर्ा ववत्तीय कारोबार गनथ इजाजतपर जारी गने, 

त्यस्तो कारोबारको सम्बन्धमा आवश्यक ननयमन, ननरीिण, सपुररवेिण तर्ा अनगुमन गने, 
 नेपाल सरकारको बैड्ढर, सल्लाहकार तर्ा ववत्तीय एजेन्टको रुपमा कायथ गने, 
 वान्णज्य बैङ् क तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाको बैँङ् क तर्ा अन्न्तम ऋणदाताको रुपमा कायथ गने, 
 भकु्तानी, फर्छ्यौट (न्क्लयररङ्ग) तर्ा वहसाब नमलान (सेटलमेन्ट) पिनतको स्र्ापना तर्ा प्रविथन गरी 

सो कायथलाई ननयनमत गने, र  
 तरलता व्यवस्र्ापनको नननमत्त आवश्यक उपकरणको माध्यमिारा खुला बजार कारोबार सञ्चालन 

गने।  
 यस ऐन बमोन्जम बैङ् कको उद्देश्य हानसल गनथको नननमत्त बैङ् कले गनुथ पने अन्य आवश्यक कायथहरू 

कायाथन्वयन गने गराउने। 

बैंवकङ्ग सेवाको ववस्तार 

हालसम्ममा "क" वगथका २७, "ख" वगथका २३, "ग" वगथका २२, "र्" वगथका ८९ र पूवाथधार ववकास 
बैंक १ गरी कुल १६२ वटा बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाहरू रहेका छन।् गत वषथ बैंक तर्ा ववत्तीय 
सिंस्र्ाहरूका िाखा उल्लेख्य रूपमा ववस्तार भएका छन।् ववत्तीय पहुँच अनभववृि गने उद्देश्य अनरुूप ववत्तीय 
पहुँच कम भएका स्र्ानहरूमा िाखारवहत बैंवकङ सेवा ववस्तार गने नीनतलाई ननरन्तरता द्रदइएको छ।अवहले 
कररव ६१ प्रनतित नागररकमा बैंवकङ्ग पहुँच पगेुको र हालसम्ममा िाखारवहत बैंवकङ्ग सेवा द्रदने केन्िको 
सिंख्या १५८६ र एटीएमको सिंख्या ३९४५, पगेुको छ। त्यसैगरी, ननिेप तर्ा कजाथको पहुँच समेत ववृि 
हुँदै गएको छ। हालसम्ममा "क", "ख" र "ग" वगथका बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाहरूमा ३ करोड १७ लाख 
३२ हजार ननिेप खाता र १५ लाख 30 हजार ऋणी सिंख्या पगेुको छ।  प्रत्येक स्र्ानीय तहमा कम्तीमा 
एक वटा वान्णज्य बैंकको िाखा स्र्ापना गने नीनतगत व्यवस्र्ा बमोन्जम २०७7 आषाढ मसान्तसम्म 
७५३ स्र्ानीय तहमध्ये ७४६ तहमा वान्णज्य बैंकका िाखा पगेुका छन।् ववगत केही वषथता ववत्तीय साधन 
पररचालनमा समेत उल्लेख्य प्रगनत भएको छ।  
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आ.व. २०७६/७७ मा प्राप्त मूख्य उपलव्धी 
 २०७६/७७ को एर्ार मवहनाको अवनधमा बैंक तर्ा ववत्तीय िेरको कारोबारको आकार बढेको 

छ। उक्त अवनधमा ननिेप रु ४३१ अबथ ५५ करोडले र कजाथ रु. ३०६ अबथ ७९ करोडले बढेको 
छ।  

 २०७७ जेठ मसान्तमा वान्णज्य बैंकहरुबाट कृवष िेरमा रु. २६१ अबथ १५ करोड अर्ाथत कुल 
कजाथको ९.७ प्रनतित, उजाथमा रु.१४४ अबथ १४ करोड अर्ाथत कुल कजाथको ५.३ प्रनतित र 
पयथटनमा रु.१२९ अबथ ७० करोड अर्ाथत कुल कजाथको ४.८ प्रनतित कजाथ प्रवाह भएको छ।  

 गत एक वषथको अवनधमा नेपाली नागररकको ववत्तीय सेवामा पहुँच ववस्तार भएको छ। देिका कुल 
७५३ स्र्ानीय तहमध्ये २०७७ जेठसम्ममा ७४६ तहमा वान्णज्य बैंकहरूको उपन्स्र्नत भएको 
छ।  

 बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाका िाखा ववस्तारसँगै ववत्तीय पहुँच बढेको छ। बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाको 
िाखा सिंख्या २०७६ असारमसान्तमा ८६८६ रहेकोमा २०७७ जेठ मसान्तमा ९७१६ पगेुको 
छ। उक्त अवनधमा प्रनत बैंक िाखा जनसिंख्या ३३६३ बाट र्टेर ३०७५ कायम भएको छ।  

 २०७७ जेठसम्मको अवनधमा बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ामा ननिेप खाता सिंख्या कररव ३ करोड २० 
लाख ५२ हजार र कजाथ खाता सिंख्या १५ लाख ३० हजार पगेुको छ।  

 २०७६/७७ को एर्ार मवहनामा १०२ िाखारवहत बैंवकङ्ग केन्िमाफथ त बैवकङ्ग सेवा ववस्तार भएको 
छ। 

 ववत्तीय स्र्ावयत्व सदुृढीकरण गनथ बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ा गाभ्ने/गानभने तर्ा प्रानप्त हनेु प्रवियाले 
ननरन्तरता पाएको छ। आनर्थक वषथ २०७६/७७ मा ४ वान्णज्य बैंक सवहत ३५ बैंक तर्ा ववत्तीय 
सिंस्र्ा मजथर तर्ा प्रानप्त प्रवियामा सिंलग्न भई २० सिंस्र्ाको इजाजत खारेज भएको छ। 

 २०७७ जेठमा कजाथको भाररत औसत ब्याजदर १०.४३ प्रनतित र ननिेपको भाररत औसत ब्याजदर 
६.१७ प्रनतित कायम भएको छ। ववत्तीय िेर ववकास रणनीनतमा २०७८ असारसम्ममा वान्णज्य 
बैंकको कजाथ र ननिेपको ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रनतितमा ल्याइने उल्लेख भएकोमा २०७७ जेठमा 
यस्तो ब्याजदर अन्तर ४.३ प्रनतित कायम भएको छ। 

 वास्तववक समयको भकु्तानी प्रणाली (RTGS) सञ्चालनमा आएको छ। भकु्तानी प्रणाली पवुाथधारको 
ववकास र ववद्यतुीय भकु्तानी उपकरणहरुको बढ्दो प्रयोगले बन्दाबन्दीको समयमा समेत ववत्तीय 
कारोबारलाई सहज बनाएइको छ। 

 

मौद्रिक नीनत 

समविगत आनर्थक स्र्ावयत्व र अर्थतन्रको द्रदगो ववकासका नननमत्त मूल्य र िोधनान्तर न्स्र्रता कायम 
गनथको लानग नेपाल राि बैंकले मौद्रिक नीनत तजुथमा गरी कायाथन्वयन गदै आएको  छ। यसका अनतररक्त 
मौद्रिक नीनतले उत्पादनिील िेरको कजाथ ववस्तारलाई प्रोत्साहन गने तर्ा ववत्तीय पहुँच ववस्तार एवम ्
सािरता अनभववृिका माध्यमबाट समावेिी आनर्थक ववकास हानसल गने कायथमा समेत सहयोग परु् याउँदै 
आएको छ। यसै िममा लन्ित आनर्थक ववृिलाई सर्ाउ परु् याउने प्रमखु उद्देश्य नलई नेपाल सरकारको 
बजेट वक्तब्यमा उन्ल्लन्खत नीनत तर्ा कायथिमहरूसँग समेत तादात्म्यता हनेु गरी यस बैंकवाट आनर्थक 
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वषथ २०७७/७८ को मौद्रिक नीनत सावथजननक गररएको छ। मौद्रिक नीनतमा आनर्थक पूनरुत्र्ान लन्ित 
वविेष कायथिम, पनुरकजाथ, कोनभड १९ बाट अनत प्रभाववत पेिा/व्यवसाय कजाथ र कजाथ भकु्तानी अवनधको 
म्याद र्प, कजाथ पनुरसिंरचना तर्ा पनुरतानलकीकरणलाई प्रार्नमकता द्रदइएको छ। 

2.  बीमा सनमनत नेपाल 
पषृ्ठभनूम 

नेपालमा बीमा व्यवसायको औपचाररक िरुूवात वव.स.२००४ सालमा नेपाल बैंक नलनमटेडको भनगनी 
सिंस्र्ा नेपाल माल चलानी तर्ा बीमा कम्पनी नल. बाट िरुू भएको हो। िरुूमा नेपाल बैंकले कजाथ 
प्रदान गरेको ऋणीको नधतोको बीमा गने उद्देश्यले यो सिंस्र्ा स्र्ापना भएको हो। तत्पिात बीमा 
बजारको बढ्दो चापलाई महिसु गरी नेपाल सरकारले बीमा िेरको ववकास र नबस्तारका लानग 
आवश्यक कानूनी व्यवस्र्ा गनथ र त्यसको उपयकु्त सिंस्र्ा खडा गरी प्रभावकारी बनाउन वव.स. २०२५ 
सालमा बीमा ऐन जारी गररयो। वव.स. २०२५ देन्ख वव.स. २०४६ सालसम्म बीमा िेरमा भए गरेका 
पररवतथन एिंव उपलब्धीहरूलाई र्प व्यवन्स्र्त र ववस्तार गने उदेश्य स्वरुप वव.स.२०४६ सालपनछ 
राज्यले अवलम्वन गरेको आनर्थक उदारीकरणको नीनत अनरुुप बीमा बजारमा ननजी िेरको प्रवेि िरुु 
भयो। बीमा व्यवसायलाई र्प व्यवन्स्र्त, ववकनसत, ननयनमत र ननयन्न्रत गने उद्देश्यले नयाँ बीमा ऐनको 
आवश्यकता महसिु गरी वव.स. २०४९ सालमा बीमा ऐन, २०४९ जारी भयो।  

सो ऐनमा बीमा सनमनतलाई स्वायत्त ननयमनकारी ननकायको रुपमा स्र्ापना गरी बीमामा सिंलग्न 
सवथसाधारण जनताको जोन्खम न्यूनीकरण गने, देिको आनर्थक ववकासमा योगदान परु् याउने, बीनमतहरूको 
हक वहत सिंरिण गने, उद्योग धन्दा, ब्यापार व्यवसायमा भएको जोन्खम कम गनुथका सारै् बीमामा 
जनसहभानगता बढाउने बहृत उद्देश्य रान्खएको छ। यसको पररणाम स्वरुप हाल मलुकुमा १९ जीवन, 
२० ननजीवन र १ पनुवीमा गरी ४० वटा बीमा कम्पनीहरू सिंचालनमा रहेका छन। बीमाको दायरामा 
रहेको जनसख्या कररव २३ प्रनतित रहेको छ।  

 

पररचय 

वव.स. २०२५ सालमा बीमा व्यवसायको बवृि, ववकास, ननयन्न्रत तर्ा ननयमन गनथको लानग नेपाल 
सरकारबाट ननयमनकारी ननकायको आवश्यकता महिसु गरी बीमा सनमनतको स्र्ापना भएको  हो। 
सनमनतले नमनत २०२६ साल जेष्ठ १ गतेबाट आफ्नो कायथ आरम्भ गरेको पाइन्छ। तत्पिात बीमा 
ऐन, २०४९ जारी भएपनछ बीमा व्यवसायलाई व्यवन्स्र्त, ननयनमत, ववकनसत तर्ा ननयन्न्रत गने न्जम्मेवारी 
सवहत सनमनतले एक अववनछन्न उत्तरानधकारवाला स्वायत्त बीमा ननयमनकारी ननकायको रुपमा कायथ गदै 
आईरहेको छ।  

उद्दशे्य 

नेपालको बीमा व्यवसायलाई व्यवन्स्र्त, ननयनमत, ववकनसत तर्ा ननयन्न्रत गने बीमा सनमनतको प्रमखु 
उद्देश्य  हो।  
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दरुदृवि 

बीमा सनमनतलाई नेपालको उच्च प्रनतवष्ठत र नेततृ्वदायी सिंस्र्ाको रुपमा रुपान्तरण गने।  

लक्ष्य 

ननरन्तर अध्ययन, दिता र इमान्दाररताको माध्यमबाट पेिागत र सिक्त बीमा ननयमनकारी ननकायको 
रुपमा पवहचान गराउने।  

मूल्य मान्यता 

इमान्दारीता, पारदन्िथता, उत्तरदायी, समूह गनतन्िलता, सेवा, ननष्पिता, नववनता।  

काम, कतथव्य र अनधकार 

 बीमा व्यवसायलाई व्यवन्स्र्त, ननयनमत, ववकनसत तर्ा ननयन्न्रत गनथको लानग नीनत ननधाथरण गनथ 
नेपाल सरकारलाई आवश्यक सझुाव द्रदने,  

 बीमाबाट प्राप्त हनु आएको रकम लगानी गनथको लानग नीनत ननधाथरण गरी प्रार्नमकता िेर 
तोक्ने,  

 बीमक, बीमा अनभकताथ, सभेयर वा दलालको दताथ र नववकरण गने तर्ा दताथ खारेज गने, गराउने,  

 बीमक तर्ा बीनमत बीचको वाद वववादमा मध्यस्र्ता गने,  

 बीमा दावयत्व ननधाथरणका सम्बन्धमा बीमक ववरुि बीनमतले द्रदएको उजूरी उपर ननणथय गने,  

 बीमा व्यवसायका सम्बन्धमा बीमकलाई समय–समयमा आवश्यक ननदेिन द्रदने,  

 बीनमतको वहत रिाको ननन्म्त आवश्यक आधार तजुथमा गने  

 बीमा व्यवसायसिंग सम्बन्न्धत अन्य आवश्यक कायथ गने, गराउने। 

आ.व. २०७६/७७ मा हानसल भएका प्रमखु उपलव्धी 
(१)  बीमाको दायरामा रहेको जनसिंख्या र कुल गाहथस्र् उत्पादनमा बीमाको योगदान   

 ववत्तीय प्रणालीको महत्वपूणथ स्तम्भको रुपमा रहेको बीमाले आनर्थक बषथ २०७५/०७६ सम्म १८ 
प्रनतित नागररकलाई  सेवा प्रदान गरेकोमा गत आनर्थक बषथ २०७६/०७७ मा र्प सरदर ६ 
प्रनतित नागररकलाई सेवा प्रदान गरी २३ प्रनतित नागररकमा बीमा सेवा प्रवाह गनथ सफल भएको 
छ। बैदेन्िक रोजगार म्यादी जीवन बीमा समेतलाई समावेि गदाथ सोही आनर्थक बषथमा कररव २६ 
प्रनतित नागररकसम्म बीमाको पहुँच पगेुको छ।  

 बीमा व्यवसायको नबकास र नबस्तारसिंगै मलुकुको कुल गाहथस्र् उत्पादनमा बीमा िेरको योगदान 
पनन िमिः बढ्दै गएको छ। आनर्थक बषथ २०७५/०७६ सम्म कुल गाहथस्र् उत्पादनमा बीमा 
िेरको योगदान ३ प्रनतित रहेकोमा गत आनर्थक बष २०७६/०७७ मा ३.६ प्रनतित पगेुको छ। 

(२)  बाली तर्ा पिपुन्छी बीमा 

 नेपाल सरकारले व्यवसावयक कृवष पेिलाई प्रोत्साहन गरी कृवष िेरमा उत्पादकत्व बवृि सवहत 
स्वरोजगार नसजथना गनथ तर्ा आत्मननभथर अर्थतन्रको नबकास गने उद्देश्य अनरुूप कृवष बीमा गदाथ 
लाग्ने बीमा िलु्कमा ७५ प्रनतित अनदुान द्रदने व्यवस्र्ा बमोन्जम ववनभन्न २० ननजीवन बीमा 
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कम्पनीहरु माफथ त रू. १९ अवथ २७ करोड ९७ लाख ६६ हजार बराबरको बीमाङ्कको रू. ८५ 
करोड ३८ लाख  ५२ हजार रुपैयाँ बीमािलु्क सिंकलन भएको छ। जसमध्ये रू. ६४ करोड ३ 
लाख ८९ हजार रुपैया ँनेपाल सरकारबाट अनदुान प्राप्त हनेु िममा रहेको छ। त्यसैगरी आ.व. 
०७६।०७७ को चैर मसान्त सम्ममा रू. ३० करोड २४ लाख बराबरको दाबी भकु्तानी भएको 
पाइन्छ।  

(३)  लर्बुीमा 

 न्यून आय भएका वगथको जीवन तर्ा सम्पन्त्तको सरुिा गरी बीमाको दायरामा ल्याउन सनमनतबाट 
वव.स. २०७१ मा जारी गररएको लर् ुबीमा ननदेन्िकालाई समयानकुुल सधुार गने िममा नेपाल 
सरकार अर्थ मन्रालयिारा जारी भएको सहनुलयतपूणथ कजाथका लानग व्याज अनदुान सम्बन्धी एवककृत 
कायथववनध, २०७५ र नेपाल राि बैंकबाट इजाजतपर प्राप्त “र्” वगथका लर्वुवत्त ववत्तीय सिंस्र्ाहरू 
माफथ त प्रदान गररने कजाथको प्रकारसँग सामन्जस्यता हनेु गरी प्रनत ऋणी अनधकतम सीमा कायम 
गरी सनमनतबाट नया ँलर् ुबीमा ननदेन्िका, २०७६ जारी गररएको छ। यस पूवथ जारी भएका लर् ु
बीमा ननदेन्िकामा लर् ुजीवन बीमा अन्तगथत सावनधक जीवन बीमा, म्यादी लर् ुबीमालाई ननरन्तरता 
गररएको छ भने लर् ुननजीवन बीमा अन्तगथत सम्पन्त्त बीमा, र्र बीमा, दरु्थटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा, 
र्ातक रोग, कृवष लर् ुबीमा गरी ६ प्रकार कायम गररएको छ।  

(४)  मागथदिथन तर्ा ननदेन्िका जारी 

 बीमा सनमनत नेपालको बीमा ननयमनकारी ननकाय भएकोले बीमा ऐन, २०४९ बमोन्जम बीमा िेरको 
नबकास र नबस्तार गरी बीनमत वहत रिा गनथ तर्ा बीमा कम्पनीहरुमा सिंस्र्ागत सिुासन कायम 
गने उद्देश्यले नबनभन्न ननदेिन तर्ा मागथदिथन बनाई लाग ुगने गदथछ।यसै िममा गत आनर्थक बषथ 
२०७६/७७ मा देहाय बमोन्जमका १० वटा ननदेन्िका तर्ा मागथदिथन जारी गरेको छ।  

(क) बीमकले सहकायथमा बीमा व्यवसाय सञ्चालन गदाथ अपनाउनपुने नीनतगत मागथदिथन, २०७६  

(ख) िाखा रवहत र्मु्ती बीमा सेवा सम्बन्धी मागथदिथन, २०७६ 

(ग) बीमकको सूचना प्रववनध मागथदिथन, २०७६ 

(र्) बीमा दाबी भकु्तानी मागथदिथन, २०७६ 

(ङ) बीमकका लानग जोन्खम व्यवस्र्ापन मागथदिथन, २०७६     

(च) जीवन बीमा व्यवसाय गने बीमकको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी ननदेन्िका, २०७६ 

(छ) लर् ुबीमा ननदेन्िका, २०७६ 

(ज) ननजीवन तर्ा पनुबीमा व्यवसाय गने बीमकको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी ननदेन्िका, 
२०७६ 

(झ) पनुबीमा व्यवसाय (व्यवस्र्ापन तर्ा सञ्चालन) सम्बन्धी ननदेन्िका, २०७६ 

(ञ) नेपाल नबत्तीय प्रनतवेदनमान ननदेिन, २०७७ 
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(५)    कायथववनध कायाथन्वयन 

 बीमा सनमनतले आफ्नो आन्तररक कायथलाई व्यवन्स्र्त गनथ तर्ा बीमा ऐन, २०४९ बमोन्जम स्र्ावपत  
बीमा कम्पनीहरुमा सिंस्र्ागत सिुासन कायम गने उद्देश्यले कम्पनीहरुको स्र्लगत र गैरस्र्लगत 
ननरीिण तर्ा सपुरीवेिण कायथ सम्पादन गनथका लानग नबनभन्न कायथववनधहरु बनाई लाग ुगने गरेको 
छ। यसै िममा गत आनर्थक बषथ २०७६/७७ मा देहाय बमोन्जमका ४ वटा  कायथववनध जारी 
गरेको छ। 

(क) बीमा दाबी उजरुी कायथववनध, २०७६  

(ख) आन्तररक ननयन्रण कायथववनध, २०७६ 

(ग) पररपालनमा आधाररत स्र्लगत ननरीिण कायथववनध, २०७६ 

(र्) जोन्खममा आधाररत गैर स्र्लगत ननरीिण कायथववनध, २०७६ 

 
 

(६)  कोरोना बीमालेख जारी गररएको  

 ववश्वभर महामारीको रुपमा फैनलरहेको कोरोना भाइरस (COVID-19) बाट अनधकािंि मलुकुहरु 
प्रत्यि रुपमा प्रभाववत भइरहेका छन।्सनमनतले नेपालमा पनन उक्त रोग फैलन सक्ने अवस्र्ा तर्ा 
सम्भावनालाई समेत मध्यनजर गरी यसबाट उत्पन्न हनु सक्ने जोन्खमको आनर्थक सरुिण प्रदान 
गनथ तर्ा न्यून आय भएका वगथलाई लन्ित गरी कोरोना भाइरस (COVID-19) बीमालेख बनाई 
बीमा कम्पनीहरु माफथ त जारी गने व्यवस्र्ा नमलाएको छ।  

 कोरोना भाइरस (COVID-19) बीमालेख दईु प्रकारका रहेका छन।् जसमध्ये रु. १ लाखको 
बीमालेखका लानग प्रनत व्यान्क्त रु. १ हजार तर्ा सम्पणूथ पररवारको बीमालेख खररद गरेमा प्रनतव्यान्क्त 
रु ६ सय बीमािलु्क लाग्ने व्यवस्र्ा गररएको छ। त्यसैगरी, रु ५० हजारको बीमालेखका लानग 
प्रनतव्यान्क्त रु ५ सय तर्ा सम्पूणथ  पररवारको बीमालेख खररद गरेमा प्रनत व्यान्क्त रु ३ सय 
बीमािलु्क लाग्ने व्यवस्र्ा गररएको छ। बीमा दाबीका लानग IDPCR Test बाट Positive देन्खएमा 
तरुुन्त दाबी भकु्तानी द्रदने व्यवस्र्ा गररएको छ। नमनत २०७७ बैिाख ७ गतेबाट िरुु गररएको 
यो बीमालेख २०७७ असार मसान्तसम्म ५ लाख ८० हजार नागररकले खररद गरेको छन।्जसबाट 
रु. ३३ करोड बीमा िलु्क सिंकलन भएको छ। नेपाल सरकारको चाल ुआनर्थक बषथ २०७७/०७८ 
को बजेट बक्तव्यमा कोरोना बीममा ५० प्रनतित अनदुान द्रदने तर्ा राि सेवक कमथचारीको ननिलु्क 
कोरोना बीमा गने नीनतलाई सनमनतले मापदण्ड बनाई नमनत २०७७ साउन देन्ख कायथन्वयनमा 
लैजाने तयारी गररसकेको छ।  

(७)  स्र्ानीय ननकाय एविं अन्य सरोकारवालाहरुसँग अन्तरविया तर्ा छलफल  

 बीमा सम्बन्धी जनचेतना जगाउने तर्ा बीमा प्रचार प्रसार कायथलाई ग्रामीण स्तरसम्म पयुाथउने उद्देश्य 
सवहत ववगत २ वषथ देन्ख अनभयानकै रुपमा सिंचालन गररएको “स्र्ानीय तहसिंग बीमा सनमनत” र 
“ववद्यार्ीसिंग बीमा सनमनत” ववषयक अन्तरविया तर्ा छलफल कायथिमलाई आनर्थक बषथ 
२०७६/०७७मा पनन ननरन्तरता प्रदान गररएको नर्यो।सनमनतले उक्त अवनधमा सातवटै प्रदेिका 
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१० वटा स्र्ानीय तहसँग र ४ वटा ववद्यालयमा अन्तरविया तर्ा छलफल कायथिम सम्पन्न गरेको 
छ।यसैगरी सनमनतले इन्स्योरेन्स प्रोफेसलन सोसाइटी, बीमा सभेयर, बीमा अनभकताथ, बीमकका 
अध्यिहरु, सूचना आयोग लगायतसँग समेत अन्तरविया सम्पन्न गररएको छ।  

(८)  आवासीय बीमाङ्की ननयकु्त र बीमाङ्की समाजसँग सहकायथ   

 बीमा िेर दीर्थकालीन दावयत्व बोक्ने िेर भएकोले हरेक बीमालेख र बीमा कम्पनीको ननयनमत 
बीमाङ्कीय मूल्यािंकन गनुथपने ववषयलाई मध्येनजर गरी बीमा ऐन, २०४९ मा प्रत्येक बीमा कम्पनीले 
बीमाङ्कीय मूल्यािंकन गनुथपने हनु्छ। बीमा कम्पनीहरुले तयार गरेको बीमाङ्कीय प्रनतवेदन सनमनतले 
जारी गरेको बीमाकीय मूल्यािंकन सम्बन्धी ननदेिन अनसुार भए नभएको परीिण गनथका लानग 
सनमनतको कन्सल्टीङ्ग एक्जरुीको व्यवस्र्ा गररएको छ। नेपालमा बीमाङ्की नभएको अवस्र्ामा भारतीय 
बीमाङ्कीबाट सेवा नलने गररएकोमा हाल नेपालमा नै बसोबास गने १ जना गैर आवानसय नेपालीलाई 
सनमनतको परामिथदाता बीमाङ्कीका रुपमा ननयकु्त गररएको छ। सारै्, सनमनतमा ननयकु्त बीमाङ्कीले 
नरभवुन ववश्व नबद्यालयमा बीमाङ्की नबषयमा अध्ययनरत ववद्यार्ीहरुको िमता नबकासमा सहयोग 
गनुथका सारै् नेपालमा बीमािंकी समाजको ननमाथण गनथमा समेत कायथ गने गरी सम्झौता गररएको छ। 
यो ननयनु्क्तले सनमनतको कायथमा सहजता प्रदान हनुकुा सारै् भववष्यमा बीमािंकीय िेरमा आत्मननभथर 
हनु बाटो खुल्ला भएको छ।  

(९)  पररपालनमा आधाररत स्र्लगत ननरीिण   

 बीमा ऐन, २०४९ बमोन्जम सनमनतले बीमा व्यवसायको नबकास, नबस्तार र बीमा कम्पनीहरुको 
सिुासन कायम गनथ ननयनमत रुपमा ननयमन र सपुरीवेिण सम्बन्धी कायथ गनुथपने हनु्छ। सनमनतले 
गने सपुरीवेिण कायथलाई अन्तराथविय स्तरको बनाउन ुपने आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सनमनतले 
पररपालनामा आधाररत सपुरीवेिण कायथववनध, २०७६ लाग ु गरेको छ। चाल ु आनर्थक बषथको 
अन्तसम्म सनमनतबाट १० वटा बीमक कम्पनीहरुको  पररपालनमा आधाररत स्र्लगत ननरीिण 
कायथ सम्पन्न गररएको छ। 

 यसैगरी सनमनत अन्तराथविय बीमा ननयमनकारी सिंस्र्ा International Association Of Insurance 

Supervisors (IAIS) को सिंस्र्ापक सदस्य राि भएकाले उक्त सिंस्र्ाले प्रनतपादन गरेका बीमाका 
मलुभतु नसिान्तलाई नेपाली बीमा व्यवसायमा लाग ु गदै आएको छ। हाल अन्तराविय स्तरमा 
पररपालनमा आधाररत सपुरीवेिणको सट्टामा जोन्खममा आधाररत सपुरीवेिण प्रणाली लाग ु गने 
गररएको सन्दभथमा नेपालमा पनन चाल ुआनर्थक बषथ २०७७।०७८ बाट जोन्खममा आधाररत पूजँी 
र जोन्खममा आधाररत सपुरीवेिण लाग ुगनथको लानग जोन्खममा आधाररत गैरस्र्लगत सपुरीवेिण 
सम्बन्धी कायथववनध, २०७६ जारी गररसकेको छ। यस्तो ननरीिण कायथले समय र लागत कम 
हनुकुा सारै् ननयमनकारी ननकायमको सपुरीवेिण बढी प्रभावकारी  हनेु नबश्वास गररएको छ। 

(१०)  बीमक र बीनमतबीचको वववाद उपर मध्यस्र्ता र उजरुी सनुवुाई  

 बीमा ऐन, २०४९ ले बीमा सनमनतलाई बीनमत र बीमकको बीचमा उत्पन्न हनेु बीमा सम्बन्धी 
वववादमा मध्यस्र्ता गने एवम ् बीमा दावयत्व ननधाथरणका सम्बन्धमा बीमकका नबरुि बीनमतले 
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द्रदएको उजरुी उपर ननणथय गने अधथन्यावयक ननकायको रूपमा स्र्ापना गरेको छ। बीनमतले द्रदएका 
बीमा दाबी सम्बन्धी उजरुीहरुलाई यस वषथ प्रार्नमकताका सार् ननणथय प्रवियामा सामेल गरी वकनारा 
लगाइएको छ। गत आनर्थक बषथ २०७६/०७७ मा  सनमनतबाट १५३ वटा उजरुीहरु वकनारा 
लगाई सवकएको छ। जस मध्ये १०० वटा बीमा दाबी उजरुीहरु न्यावयक ननरुपणको माध्यमिारा 
वकनारा लगाईएको छ भने बाँकी ५३ वटा उजरुीहरु बीमा सनमनतको रोहवरमा वीमक र बीनमतबीच 
आपसी सहमती तर्ा मेलनमलाप भई वकनारा लगाईएको छ। 

(११)  पनुबीमा नीनत, २०७६  

 पनुबीमा व्यवसायलाई व्यवन्स्र्त र ववकनसत तलु्याई देिमा पनुबीमा व्यवसायको माध्यमबाट 
बवहथगमन हनेु स्वदेिी मिुा प्रवाहलाई न्यूनीकरण गनथ पनुबीमा नीनत, २०७७  को मस्यौदा 
तयार गरी स्वीकृनतका प्रवियामा रहेको छ। उक्त नीनतमा नेपालको आन्तररक पनुबीमा बजारको 
िमता अनभबृवि गने, पनुबीमा व्यवसायलाई अन्तराथविय मापदण्ड अनसुार ववकनसत गने, स्वदेिी 
पनुबीमा कम्पनीको अन्तराथविय पवहचान कायम गने, अन्तराथविय बजारबाट पनुबीमा व्यवसाय 
नभत्र्याई देिको भकु्तानी सन्तलुनमा सकारात्मक योगदान पयुाथउने तर्ा राविय पूजँी ननमाथण गरी 
उच्च आनर्थक बवृि दर हानसल गने यस नीनतका मखु्य उद्देश्य रहेका छन।् 

३.  नेपाल नधतोपर वोडथ  

पषृ्ठभनूम 

नधतोपर कारोवार ऐन, २०४० को वव.स. २०४९ सालको सिंिोधन पिात सवथसाधारण जनताको आनर्थक 
वहत कायम राख्न, देिको आनर्थक ववकासमा योगदान प¥ुयाउन, लगानीकताथको हक वहत सिंरिण गनथ, 
उद्योग धन्दाको स्वानमत्वमा जनसहभानगता बढाउन, सिंस्र्ागत सिुासन कायम गनथ र नधतोपर 
कारोवारलाई व्यवन्स्र्त र ननयनमत गनथ नेपाल सरकारबाट वव.सिं. २०५० साल जेष्ठ २५ गते नेपाल 
नधतोपर बोडथको स्र्ापना  गररयो। बोडथ नधतोपर सम्वन्धी ननयमनकारी ननकाय हो।  

 

वव.सिं. २०६३ सालमा नधतोपर कारोवार ऐन, २०४० खारेज गरी देिको आनर्थक ववकासका लानग 
प ुजँीबजारको ववकास गरी नधतोपरमा लगानी गने लगानीकताथको वहत सिंरिण गनथ नधतोपरको ननष्कासन, 

खररद, वविी, ववतरण तर्ा नबननमयलाई व्यवन्स्र्त बनाई नधतोपर बजार र नधतोपर व्यवसायमा सिंलग्न 
व्यन्क्तहरूको काम, कारवाहीलाई ननयनमत तर्ा व्यवन्स्र्त गनथको लानग वहृत उद्देश्यसवहत नधतोपर 
सम्वन्धी ऐन, २०६३ जारी गररयो। तत्पिात नधतोपर सम्वन्धी ऐन, २०६३ बमोन्जम नेपाल नधतोपर 
बोडथले स्विानसत र सिंगद्रठत सिंस्र्ाको रुपमा समग्र पुजँीबजारको ननयमन र सपुररवेिण गदै आएको 
छ। 

दीर्थकालीन सोच 

 स्वच्छ, प्रनतष्पधी र फरावकलो नधतोपर बजार तर्ा वस्त ुववननमय बजार माफथ त राविय प ुजँी 
ननमाथण तर्ा पररचालन गने। 
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लक्ष्य 

 सबल, गनतिील र ववश्वसनीय नधतोपर बजार तर्ा वस्त ुववननमय बजारको ववकास माफथ त लगानी 
आकवषथत गने। 

 

उद्दशे्य 

 नधतोपर बजार तर्ा वस्त ुववननमय बजार(बजार) लाई स्वच्छ,  पहुँचयोग्य र ववश्वसनीय 
बनाउने। 

 लगानीकताथको वहत सिंरिण गने। 

 बजार ननयमन तर्ा सपुररवेिण गने। 

 बजारमा सिंलग्न सिंस्र्ा तर्ा ननकायहरूको व्यवसावयकता तर्ा सिंस्र्ागत सिुासन अनभववृि       

गने। 

 बजारको प्रणालीगत जोन्खमलाइ न्यूनीकरण गने। 

रणनीनत 

 बोडथको सिंस्र्ागत एविं ननयमन िमता अनभवृवि गने। 

 नधतोपर बजार तर्ा वस्त ुववननमय बजारलाइ स्वच्छ,  प्रनतस्पधाथ र ववश्वसनीय बनाउनकुा सारै् 
यसको िेर तर्ा दायरा अनभववृि गने। 

 कानूनी, सिंस्र्ागत र सिंरचनागत सधुार गरी नधतोपर बजार तर्ा वस्त ुववननमय बजार सिंचालन 
तर्ा ननयमन प्रणालीलाइ अन्तराथवियस्तरको बनाउने। 

 नधतोपर बजारमा साना र स्वेदिी तर्ा ववदेिी लगानीकताथको आकथ षण बढाउने। 

कायथिरे  

बोडथको कायथिेर मखु्यतः तीन िेरमा केन्न्ित रहेको छ। पूजँी बजार, वस्त ुववननमय बजार र सम्पन्त्त 
ििुीकरण ननवारण। पूजँी बजारको ववकास तर्ा ववस्तार, लगानीकताथको वहत र नधतोपर बजार, नधतोपर 
व्यवसाय, वस्त ुबजार, वस्त ुकारोबार व्यवस्र्ा तर्ा कारोबारलाई ननयनमत तर्ा व्यवन्स्र्त गनुथका सारै् 
ननयमन ननकायको भनूमकालाई बोडथले सिक्त बनाउन ुपरेको छ भने अकोतफथ  नधतोपर तर्ा वस्त ु
ववननमय बजारको ननयमन ननकायको रुपमा सम्पन्त्त िवुिकरणलाई ननयन्रण गने महत्वपूणथ भनूमका 
ननवाथह गनुथपरेको छ। यी कायथिेरहरूलाई सिंिेपमा देहाय अनसुार तल प्रस्ततु गररएको छ। 

क) नधतोपर बजार सम्बन्धी कायथिरे 

यसको कायथिेरको रुपमा बोडथको काम, कतथव्य र अनधकारका सारै् वविेष अनधकारहरू स्पि गने प्रयास 
गररएको छ। नधतोपर सम्वन्धी ऐन, २०६३ बमोन्जम बोडथको देहाय बमोन्जमका काम, कतथव्य र 
अनधकारहरू रहेका छन।् 

 नधतोपर वजार सिंचालन अनमुनत द्रदने, नधतोपर बजारको काम कारवाहीको ननयमन तर्ा अनगुमन 
गने र ननयमानसुार कायथ गरेको नपाइएमा नधतोपर बजारको अनमुनतपर ननलम्वन वा खारेज 
गने। 
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 नधतोपर व्यवसाय सिंचालन गनथ अनमुनतपर द्रदने तर्ा नधतोपर व्यवसायीको काम कारवाहीको 
ननयमन तर्ा अनगुमन गने र ननयमानसुार कायथ गरेको नपाइएमा नधतोपर व्यवसायीको 
अनमुनतपर ननलम्वन वा खारेज गने। 

 नधतोपर सावथजननक रुपमा ननष्कािन गनथ सक्ने गरी स्र्ापना भएको सिंगद्रठत सिंस्र्ाको नधतोपर 
दताथ गने।  

 पूजँी बजारको ववकाससँग सम्वन्न्धत ववषयका सम्वन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यकतानसुार 
परामिथ द्रदने। 

 नधतोपर कारोबार सम्वन्धी वहसाव राफसाफ गने कामलाई ननयमनत तर्ा व्यवन्स्र्त गने। 

 नधतोपर लगानीकताथको वहतको सिंरिण गनथका लानग नधतोपरको नभरी कारोवार वा नधतोपर 
कारोबार सम्वन्धी अन्य कसरु हनु नद्रदन आवश्यक व्यवस्र्ा गने।  

 नधतोपर तर्ा पूजँी बजार ववकासका सम्वन्धमा आवश्यक अन्य कामहरू गने गराउने। 

 नधतोपरसम्बन्धी ऐन बमोन्जम बोडथले पूजँीबजारको ननयमन तर्ा अनगुमन गने पूणथ अनधकार 
प्राप्त गरेको र उक्त ऐनको दफा १०१ को व्यवस्र्ा अनसुार ऐनको बन्खथलाप हनेु कायथ गरेमा 
उक्त कायथ गने व्यन्क्त, नधतोपर व्यवसायी तर्ा अन्य सिंस्र्ाहरूलाई कसूर अनसुार पचास 
हजारदेन्ख तीन लाखसम्म जररवाना तर्ा दईु वषथसम्म कैद वा कारोबार, पेिा वा व्यवसाय गनथ 
आिंन्िक वा पूणथ रूपमा रोक लगाउने र अनमुनतपर, इजाजतपर वा दताथ ननलम्बन गने वा खारेज 
गने व्यवस्र्ा समेत रहेको छ। 

ख) वस्त ुववननमय बजारसम्बन्धी कायथिरे 

यससम्बन्धी कायथिेरलाई वस्त ुववननमय बजारसम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोन्जम बोडथको काम, कतथव्य र 
अनधकारको रुपमा देहाय बमोन्जम प्रस्ततु गररएको छः 

 वस्त ुववननमय बजार तर्ा वस्त ुकारोबारको ववकाससँग सम्बन्न्धत ववषयमा नेपाल सरकारलाई 
सझुाव द्रदने। 

 वस्त ुववननमय बजारको ववकासको लानग दीर्थकालीन तर्ा अल्पकालीन योजना तर्ा नीनत स्वीकृत 
गने 

 वस्त ुववननमय बजारमा कारोबार गनथ सवकने वस्त ुतर्ा वस्त ुकरारको दताथ गने। 

 बोडथमा दताथ भएको वस्त ु तर्ा वस्त ु करारको खररद, नबिी, हस्तान्तरणलाई ननयनमत तर्ा 
व्यवन्स्र्त गने। 

 लगानीकताथको वहत सिंरिण गनथ सम्बन्न्धत अनमुनतपर प्राप्त सिंस्र्ालाई ववननयममा आवश्यक 
व्यवस्र्ा गनथ ननदेिन द्रदने। 

 वस्त ुवा वस्त ुकरारसम्बन्धी ववषयमा सपुररवेिण तर्ा ननयमन गनथ अन्य ननयमन ननकायसँग 
समन्वय गने तर्ा तोवकए बमोन्जमका अन्य कायथ गने। 

आ.व. २०७६/७७ मा हानसल भएका प्रमखु उपलव्धी 
 पूजँी बजारमा देन्खएका समस्याहरुको समाधानका लानग नेपाल सरकारले गठन गरेको सनमनतले 

द्रदएका ५८ बुदेँ सझुावहरुमध्ये बोडथसँग सम्बन्न्धत सझुावहरुको कररब ७५ प्रनतित सझुावको 
कायाथन्वयन बोडथले सम्पन्न गररसकेको छ भने अन्य बाँकी सझुावहरु सम्पन्न हनेु िममा रहेको।  
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 नधतोपर तर्ा वस्त ु ववननमय बजारमा भएका तथ्याङ्क एविं जानकारीहरुको समून्चत अनभलेख 
व्यवस्र्ापन तर्ा प्रभावकारी उपयोगमा सूचना प्रववनधको महत्वपूणथ भनूमकालाई दृविगत गरी नेपाल 
नधतोपर बोडथ सूचना प्रववनध नीनत, २०७६  वव.सिं.२०७६ श्रावणदेन्ख लागू हनेु गरी बजार ननयमन 
तर्ा बजार गनतववनधलाई प्रनतस्पधी एविं ववश्वसनीय बनाउन उक्त नीनत कायाथन्वयनका लानग नधतोपर 
बजार सहभागीहरूलाइ ननदेिन जारी गररएको। 

 सूचीकृत सिंगद्रठत सिंस्र्ाहरुको सिंस्र्ागत सिुासन सम्बन्धी वावषथक अनपुालना प्रनतवेदनमा एकरुपता 
ल्याई यस्ता सिंस्र्ाहरुको कामकारबाहीलाई र्प ननयनमत तर्ा स्विानसत बनाउनका लानग सूचीकृत 
सङ्गद्रठत सिंस्र्ाहरूको सिंस्र्ागत सिुासन सम्बन्धी ननदेन्िका, २०७४ मा भएको व्यवस्र्ा अनरुूप 
सिंस्र्ागत सिुासनसम्बन्धी वावषथक अनपुालना प्रनतवेदनको ढाँचा तयार गरी लागू गरेको छ।यसबाट 
नधतोपर बजारमा सिंस्र्ागत सिुासन अनभबवृि भइ बजार व्यवन्स्र्त, पारदिी तर्ा जवाफदेही हनेु। 

 नधतोपरको प्रारन्म्भक सावथजननक ननष्कािनमा बकु नबन्ल्डङ प्रणाली प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्र्ा सवहत 
नधतोपर दताथ तर्ा ननष्कािन ननयमावली सिंिोधन गररएको छ २०७३ । त्यसैगरी प्रचनलत कानून 
बमोन्जम ववत्तीय कारोबार गने सिंगद्रठत सिंस्र्ा वा बीमा कम्पनी वा वविेष ऐनबाट स्र्ावपत गैर 
बैंवकिं ग ववत्तीय सिंस्र्ाहरूले समेत सामूवहक लगानी योजना सिंचालन गनथ सक्ने व्यवस्र्ा गरी सामूवहक 
लगानी कोष ननयमावली 2076 मा सिंिोधन गररएको। 

 मचेन्ट बैंकरको कायथ िेर ववस्तार गनथ सिंस्र्ागत परामिथदाताको कायथ गनथ  र सिंस्र्ागत जोन्खम 
व्यवस्र्ापन गनथ तर्ा सिंस्र्ाको ववत्तीय सवलताको लानग जगेडा कोष राख्नपुने व्यवस्र्ा सवहत 
नधतोपर व्यवसायी )करमचेन्ट बै (ननयमावली , २०६४ मा सिंिोधन गररएको।  

 भाररत औषत ववनधबाट पूजँीगत लाभकर गणना गने कायथलाई र्प सरल तर्ा सहज रुपमा गनथसक्ने 
िीघ्र व्यवस्र्ा गनथ ने्से तर्ा नसनडएससीलाई बोडथको ननदेिन बमोन्जम नसनडएसीले परीिणको रुपमा 
लगानीकताथ स्वयिंले वेबसाइट माफथ त आधार मूल्य प्रवविगरी पेि गनथ सक्ने व्यवस्र्ा गरेको। 

 नधतोपर दलाल व्यवसायीमाफथ त ्मान्जथन कारोबार सवुवधा उपलब्ध गराउन बोडथबाट मान्जथन कारोबार 
सवुवधा सम्बन्धी ननदेिन, २०७४ जारी गररएकोमा सोको अधीनमा रही ने्सेले मान्जथन कारोबार 
सम्बन्धी कायथववनध बनाएकोमा उक्त नल. ले २१ वटा नधतोपर दलाल व्यवसायीलाई मान्जथन 
कारोबार सेवा सञ्चालनका लानग अनमुनत प्रदान गरेकोमा सो मध्ये हालसम्म एक वटा नधतोपर 
दलाल व्यवसायीमाफथ त मान्जथन कारोबार िरुू भइसकेको। 

 नधतोपरको दोस्रो बजारमा हनु सक्ने नभरी कारोवारलाई रोक्न तर्ा त्यस्ता कारोवारहरु भएको 
देन्खएमा कारवाही प्रकृयालाई व्यवन्स्र्त गनथ तयार गररएको नधतोपरको नभरी कारोवार ननषेध 
सम्बन्धी ननयमावली, २०७६ स्वीकृनतको अन्न्तम चरणमा रहेको। 

 नेपालको ववत्तीय प्रणालीमा लगानीका आधनुनक वैकन्ल्पक साधनहरूको प्रयोगमाफथ त ्पूजँी पररचालन 
र्प प्रभावकारी हनेु, नवप्रवतथन तर्ा उद्यमिीलता प्रविथन गनथका लानग प्राइभेट इन्क्वटी फण्ड, भेन्चर 
क्यावपटल फण्ड, हेज फण्ड जस्ता वैकन्ल्पक लगानी कोषलाई प्रोत्साहन गरी उच्चस्तरीय ववत्तीय 
उपकरणको प्रयोगलाई सहजीकरण तर्ा ननयमन गनथ ववन्िविकृत लगानी कोष ननयमावली, २०७५ 
ल्याएकोमा सो बमोन्जम कोष सिंचालन अनमुनतका लानग ७ वटा कम्पनीहरूबाट ननवेदन प्राप्त 
भएकोले सो को अनमुनत द्रदने प्रकृया अन्न्तम अवस्र्ामा पगेुको। 

 बोडथले स्र्लगत सपुररवेिण ववनधमा सधुार गरेको। यस अवनधमा 3 नधतोपर दलाल व्यवसायी र 
7 मचेन्ट बैंकरको स्र्लगत सपुररवेिण गररएको। 
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 नधतोपरको दोस्रो बजारमा हनेु अनलाइन कारोबारमा E-DIS को िरुूवात गररएको। 

४.  नेपाल चाटथडथ एकाउन्टेन्टस ्सिंस्र्ा 
रािको आनर्थक ववकास गनथको नननमत्त लेखाको महत्व तर्ा लेखा व्यवसायीको आनर्थक एविं सामान्जक 
उत्तरदावयत्व प्रनत जनचेतना जगाई लेखा व्यवसायको सम्बन्धमा सामान्जक मान्यता तर्ा ववश्वास अनभववृि 
गनथ र लेखा व्यवसाय एविं लेखाको महत्व प्रनत लेखा व्यवसायीको उत्तरदावयत्व बोध गराई लेखा व्यवसायको 
ववकास, सिंरिण र सम्बधथन गनथको लानग नेपाल चाटथडथ एकाउन्टेन्टस ्सिंस्र्ाको स्र्ापना भएको हो।  

स्र्ापनाको कानूनी आधार 

 नेपाल चाटथडथ एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ 

 स्र्ापना भएको नमनत : २०५३ मार् १७ 
द्रदर्थकालीन सोच 

 लेखा व्यवसायको स्तरोन्नती गने 

उद्दशे्य 

 रािको आनर्थक ववकास गनथको नननमत्त लेखा व्यवसायको सदुृढीकरण गरी ववकानसत गदै लैजान 
सदस्यलाई आचार सिंवहताको पररनध नभर रही लेखा व्यवसाय गनथ उत्प्रेररत गने ननयमनकारी 
ननकायको भनूमका ननवाथह गने। 

 लेखाको महत्व तर्ा लेखा व्यवसायीको आनर्थक एिंव सामान्जक उत्तरदावयत्व प्रनत जनचेताना जगाई 
लेखा व्यवसायको सम्बन्धमा सामान्जक मान्यता तर्ा ववश्वास अनभबवृि गने। 

 लेखा व्यवसाय र लेखाको महत्व प्रनत लेखा व्यवसायीको उत्तरदावयत्व बोध गराई लेखा व्यवसायको 
ववकास, सिंरिण र सम्बधथन गने। 

 लेखा व्यवसायलाई मयाथद्रदत र ववश्वानसलो बनाउन लेखा व्यवसायीको दताथ, योग्यता तर्ा परीिा 
प्रणालीलाई अन्तराथविय मान्यता र प्रचलन अनरुूप ववकनसत गने। 

लक्ष्य 

 रािको आनर्थक ववकास गनथको नननमत्त लेखाको महत्व तर्ा लेखा व्यवसायीको आनर्थक एविं सामान्जक 
उत्तरदावयत्व प्रनत जनचेतना जगाई लेखा व्यवसायको सम्बन्धमा सामान्जक मान्यता तर्ा ववश्वास 
अनभबृवि गनथ र लेखा व्यवसाय एविं लेखाको महत्व प्रनत लेखा व्यवसायीको उत्तरदावयत्व बोध गराई 
लेखा व्यवसायको ववकास, सिंरिण र सम्बिथन गने। 

आ.व. २०७६/७७ मा हानसल भएका प्रमखु उपलव्धी 
 सिंस्र्ाको कानूनी, सिंस्र्ागत, सिंरचनागत, व्यवस्र्ापकीय एवम ् प्रवियागत पिहरुमा सधुारको 

आवश्यकता भएको हुँदा सिंरचनागत र मानव सिंसाधन व्यवस्र्ापन सदुृढ गने उद्देश्यले सिंस्र्ाको 
सिंगठनात्मक सिंरचना, ववनभन्न ववभागीय सिंरचना र नतनको कायथ ववभाजन आद्रदमा सिंिोधन गररएको।  

 सिंस्र्ाको समग्र कायथ प्रवियामा मानवीय सिंलग्नता कम गदै प्रववनधको ववकास र प्रयोगमा जोड द्रदन, 

प्रववनधमा आधाररत व्यवस्र्ापन सूचना प्रणालीको ववकास गनथ, सिंस्र्ाका सदस्यहरुबाट हनेु 
लेखापरीिण कायथको गणुस्तर अनभवृवि गनथ, सिंस्र्ामा सदस्यहरुलाई सूचना प्रववनध मैरी बनाउदै 
लैजान, लेखापरीिण गने सिंस्र्ाहरुको व्यवसायमा बढ्दो सूचना प्रववनधको प्रयोगका कारण बढ्दो 
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जोन्खम न्यूननकरण गनथ, लेखापरीिणका ववनभन्न ववनधहरुलाई प्रववनधमा आधाररत बनाउदै लेखापरीिण 
कायथको ववश्वासननयता बढाउन सिंस्र्ाले ववनभन्न कायथहरु र्ालेको छ। सिंस्र्ाका समग्र गनतववनधसँग 
सम्बन्न्धत सूचनाहरुको ननयनमत उत्पादन, प्रिोधन तर्ा ववतरण हनेु गरी उपयकु्त व्यवस्र्ापन सूचना 
प्रणाली (Management Information System) को ववकास र कायाथन्वयनको प्रविया अगानड बढाइएको 
छ। सारै् सिंस्र्ाका सदस्य, लेखा व्यवसायी फमथहरुले प्रयोग गने Audit Management System(AMS) 

software सिंस्र्ािारा नबकास गरी सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउने पररषदले ननणथय गररसकेको छ। 

 ववद्यार्ीहरुलाई उत्तरपनु्स्तकाको छाँयाप्रनत हेनथ द्रदने सम्बन्धी कायथनबनध पररषदबाट पाररत गररएको।  

 नेपाल ववत्तीय प्रनतवेदनमान २०१८ (Nepal Financial Reporting Standards 2018) को लागू नमनत 
तोवकएको। 

 लेखापरीिणको ववश्वसननयता अझ बढाउन तर्ा लेखापररिकिारा प्रमान्णत प्रनतवेदनको पवहचान गनथ 
आ.व. २०७७।७८ देन्ख कर लेखापरीिण प्रनतवेदन तर्ा कम्पनीहरुको अन्न्तम लेखापरीिण 
प्रनतवेदनमा अननवायथ रुपमा UDIN (Unique Document Identification Number) उल्लेख गनुथ पने 
व्यवस्र्ा लागू गररएको।  

५.  राविय बीमा सिंस्र्ान 
पररचय 

देिको आनर्थक ववकासका लानग आन्तररक साधन र पूजँी पररचालन गनथ, ववदेिी मिुाको व्ययभार रोक्न 
तर्ा दि व्यावसावयक बीमा कम्पनी स्र्ापना गनथ नेपाल सरकारको ननणथय अनरुुप २०२४ साल पौष १ 
गते स्र्ापना भई फागनु ११ गतेबाट ननजीवन बीमा तफथ को कारोबार सरुु गरेको राविय बीमा सिंस्र्ानले 
२०२९ साल फागनु ७ गतेबाट जीवन बीमाको समेत कारोबार सिंचालन गदै आएको छ। 

दरुदृवि  

 ववश्वसनीय र पवहलो रोजाईको वीमा प्रदायकको रुपमा स्र्ावपत हनेु। 

ध्येय  

 वीमाको माध्यमबाट देिको आनर्थक ववकासका लानग आन्तररक साधन र पूजँीको पररचालन गने। 

उद्दशे्य 

 बीमाको वारेमा सचेतना फैलाउने 

 बीमाको पहुँचमा बवृि गदै व्यवसायमा ववस्तार गने 

 सरल र सलुभ सेवा उपलब्ध गराउने। 

 प्रववनधको उच्चतम प्रयोगवाट वीमा वजारमा सिंस्र्ाप्रनत रहेको ववश्वास अनभबवृि गने। 

रणनीनत 

 उपलब्ध स्रोत, साधन र पूजँीको अनधकतम पररचालन गने  

 आधनुनक प्रववनधको प्रयोगबाट स्तरीय सेवा प्रवाह गने  

 नयाँ बीमा योजनाहरूको सरुुवात गने  

 स्र्ानीय स्तरमा अनभकताहरूको उत्पादन गरी बीमाको पहुँच ग्रामीण तहसम्म पयुाथउने। 

 सिंस्र्ागत सिुासनमा जोड द्रदने।  
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हालको अवस्र्ा 

ि.सिं. वववरण आ.व. 2076/77 

1 कुल िाखा सिंख्या 14 

2 कमथचारी सिंख्या 102 

3 कुल अनभकताथ सिंख्या 6970 

4 कुल बीमालेख सिंख्या 700945 

5 खुद ववमा िलु्क सिंकलन(रु.लाखमा) 70500 

6 ववमा कोष (रु.लाखमा) 265000 

 
आ.व. २०७६/७७ मा हानसल भएका प्रमखु उपलव्धी 
 सिंस्र्ानको िाखा कायाथलयहरुको सिंख्या 14 वटा परु् याई सबै कायाथलयबाट वीमालेख जारी गने 

व्यवस्र्ा नमलाइएको। 

 सिंस्र्ानको व्यवसायलाई सरल, सलुभ र पारदिी बनाउन नयाँ Web based software  माफथ त 
कारोवार िरुु गररएको। 

 सिंस्र्ानको Mobile app तयार गरी कायाथन्वयनमा ल्याइएको, SMS  सेवा िरुु गररएको सारै् 
सिंस्र्ानको Website पररमाजथन गररएको। 

 वीमािलु्क खूद रु. 6 अबथ 5 करोड सिंकलन गरी पररचालन गररएको र रू. 2 अबथ 22 करोड 
दावी भकु्तानी गररएको। 

 वीमाको िेरमा महत्वपूणथ रुपमा नलइएको वीमाकोष बवृि गरी कररब रु. 27 अबथ परु् याइएको तर्ा 
सरुन्ित र प्रनतफल प्राप्त हनेु गरी लगानी गररएको। 

 गत बषथ कररब 44 हजार वीमालेख जारी गरी कूल वीमालेख सिंख्या 7 लाख 2 हजार र अनभकताथ 
सिंख्या 7 हजार पगेुको। 

 सिंस्र्ानमा वीमाकोषमा रहेको रकम सरुन्ित र अनधकतम प्रनतफलयकु्त िेरमा लगानीगनथ वीमा 
सनमनतको ननदेिन बमोन्जम लगानी ननदेन्िका बनाई कायाथन्वयन गररएको। 

 वीमा व्यवसायको मेरुदण्डको रुपमा रहेको वीमा अनभकताथहरुलाई प्रोत्साहन गनथ अनभकताथ प्रोत्साहन 
नीनत पररमाजथन गरी लागू गररएको र अनभकताथको तानलमलाई व्यवन्स्र्त गनथ अनभकताथ आधारभतू 
तानलम कायथनबनध तयार गररएको। 

 लेखा पररिण सम्पन्न गनथ वीमाङ्कीय मूल्याङ्कन गनुथपने भएको हुँदा आ.व.2069/70 सम्मको 
वीमाङ्कीय मूल्याङ्कन प्रनतवेदन वीमाङ्कीबाट प्राप्त गरी स्वीकृनतका लानग वीमा सनमनतमा पठाइसवकएको 
र आ.व.2072/73 सम्मको वीमाङ्कीय मूल्याङ्कन प्रनतवेदन ववमाङ्कीबाट प्राप्त हनेु िममा रहेको। 

 ग्राहकको माग र वीमा बजारको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी वीमा सनमनतको स्वीकृनत नलई 
दरु्थटना लाभ सनुबधा रकममा बवृि गरी रु. 50 लाख कायम गररएको तर्ा र्ातक रोग परुक 
करार िरुु गनथ स्वीकृनतका लानग वीमा सनमतमा पठाइएको। 

 सिंस्र्ानको GIC India सिंगको पनुवीमाको वहसाब पेन्ण्डङ्ग रहेकोमा सन ्2016 सम्मको वहसाव 
एवकन गने कायथ गररएको।  
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६.  राविय बीमा कम्पनी नल. 
पषृ्ठभनूम 

नेपाल सरकारको लगानीमा वव.स. २०२४ साल पौष १ गते राविय बीमा सिंस्र्ानको स्र्ापना भएको नर्यो।  
उक्त सिंस्र्ानले सोही सालको फाल्गणु ११ गतेदेन्ख ननजीवन बीमा व्यवसायको कारोवार िरुु गरेको नर्यो। 
२०२५ सालमा राविय बीमा सिंस्र्ान ऐन लाग ुभएपनछ राविय बीमा सिंस्र्ानमा पररणत भएको नर्यो। 
नेपाल सरकारको ननणथय बमोन्जम राविय बीमा सिंस्र्ान, ननजीवन बीमा नबभागको काम गने गरी २०७१ 
साल जेष्ठ २८ मा राविय बीमा कम्पनी नलनमटेडको स्र्ापना भएको नर्यो। कम्पनीले २०७१ साल असार 
२७ गते बीमा सनमनतबाट ननजीवन बीमकको ईजाजतपर प्राप्त गरी २०७१ साल साउन १८ गते देन्ख 
ननन्जथवन बीमा व्यवसाय सिंचालन गदै आएको छ। ननजीवन बीमा व्यवसायको इनतहासमा कम्पनीको ५३ 
बषथ लामो अनभुब रहेको छ। 

दृविकोण 

 कम्पनीलाई नेततृ्वदायी ननजीवन बीमा कम्पनीमा स्र्ावपत गनुथ। 

अनभयान 

 सिम, प्रनतस्पधी एविं नबश्वसनीय बीमकको रुपमा स्र्ावपत भई सन्तनुलत आनर्थकका अनतररक्त बीमािेरको 
नबकास गनुथ। 

उद्दशे्य  

 ननजीवन बीमाको माध्यमबाट जनधनको सम्भाववत आनर्थक जोन्खममा ववत्तीय सरुिा प्रदान गने। 

 आन्तररक स्रोत र साधनको पररचालन गरी देिको आनर्थक ववकािमा टेवा पऱुयाउने। 

 ववदेिी मिुाको व्ययभार कम गने।  

मखु्य कायथहरू  

 ननन्जथवन बीमा व्यवसाय गने गराउने, 

 देि तर्ा ववदेिमा पनुववथमा व्यवसाय गने गराउने, 

 ननन्जथवन बीमा व्यवसायका मध्यस्र्कताथहरू, अनभकताथ, दलाल, सभेयर, लस एड्जस्टर, इन्भेिीगेटर 
आद्रद ननयकु्त गने, गराउने तर्ा तानलम द्रदने द्रदन लगाउने, 

 पनुववथमकको एजेण्ट, प्रनतनननध वा दलाल भई काम गने तर्ा ववदेिी बीमक कम्पनीको न्ज.एस.ए. 
समेत भई कायथ गने, 

 व्यवसायबाट प्राप्त आम्दनी उपयकु्त िेर पवहचान गरी लगानी गने, 

 राविय अर्थतन्रको ववकासमा टेवा पगु्ने कृवष, उद्योग, पयथटन, हाउन्जङ्ग तर्ा ववन्त्तय लगायत िेरमा 
सहायक कम्पनी र अन्य कम्पनीको प्रबधथकको रुपमा कायथ गने गराउने, 

 बीमा तर्ा पनुववथमा सम्बन्धमा स्वदेन्ि तर्ा ववदेिी कम्पनी, व्यन्क्तसिंग सम्झौता गने, त्यस्ता 
सम्झौतामा सहभागी हनेु, बीमालेख हस्तान्तरण गने तर्ा आफूले सो अनसुार गने गराउने, 

 कम्पनीको उद्देश्य पूरा गनथ भैपरी आउने अन्य आवश्यक कायथहरू गने। 
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आ.व. २०७६/७७ मा हानसल भएका प्रमखु उपलव्धी 
 प्रादेन्िक वहसाबले सातै प्रदेिमा कम्तीमा एक िाखा कायाथलय सिंचालनमा रहेका छन।् गत बषथ 

जनकपरुमा र्प िाखा कायाथलय र पाल्पा, वीरगन्ज र काठमाडौँमा र्प उपिाखा कायाथलय नबस्तार 
गररएको।   

 सम्पन्त्त िवुिकरणमा ववत्तीय लगानी ननवारण (AML-CFT) सम्बन्धी ननदेन्िका  तजुथमा गरी लागू 
गररएको। 

 इन्स्योर सफ्टवेयर (Ensure Software) को Database को Backup लाई नेपाल सरकारको डाटा बैंक 
(Government Integrated Data Center-GIDC) मा सरुन्ित गररएको। कम्पनीको web portal  

www.rbcl.com.np  को सट्टामा www.rbcl.gov.np को सिंचालन तर्ा ब्यबस्र्ापन   GIDC  बाट हनेु 
ब्यबस्र्ा नमलाईएको।  

 इन्न्ट्रगेटेड सफ्टवेयर सधुार तर्ा ववस्तार गरी हाल प्रयोगमा रहेको इन्स्योर सफ्टवेयर (Ensure 

Software) मा स्टक सामाग्रीहरू, न्जन्सी सामान तर्ा भौनतक सामानहरू एवककृत गनथ िरुु गररएको 
छ।त्यसैगरी, कमथचारीको तलब भकु्तानी (Payroll) र मेन्िन हान्जरी (Biometric Attendance)  लाई 
पनन इन्स्योर सफ्टवेयर (Ensure Software) मा एवककृत गररएको। 

 पनुववथमा नीनत माफथ त पनुववथमा सम्बन्धी पूवथ व्यवस्र्ा (RI Backup) लाई व्यवन्स्र्त गररएको छ। 
पनुववथमा वा नतनका ब्रोकरहरुसिंग व्यवसावयक सम्बन्ध कायम गरी उनीहरुसँग भएको अनभुव र 
ज्ञानलाई कमथचारीको दिता एविं व्यवसावयक अनभबृविमा महत्तम उपयोग गररएको। 

 स्वरोजगार बीमाको नबगतमा र्ाँनत रहेका आनर्थक वषथ २०७३/७४, आनर्थक वषथ २०७४/७५ र 
आनर्थक वषथ २०७५/७६ लेखापररिण सम्पन्न भएको। लेखापरीिणको नबन्त्तय नबबरण अनसुार 
उक्त तीन आनर्थक बषथहरुको प्राप्त बीमा वप्रनमयम रकमको चार प्रनतित ब्यबस्र्ापन खचथ बापत 
राविय बीमा कम्पनी नलनमटेडलाई लाई रु २८,७९,४८९ (अट्ठाइस लाख उनासी हजार चार सय 
उनान्नब्य) र बीमा कायथ  सञ्चालन  गरेबापत प्राप्त बीमा  वप्रनमयम रकमको एक प्रनतित नेपाल 
बीमक सिंर्लाई रु ५,४८,७१२ (पाँच लाख अड्चानलस हजार सात सय बाह्र) उपलब्ध गराइएको। 

 स्वरोजगार बीमालेख जारी, दाबी फस्यौट, दाबी भकु्तानी र बीमाबाट प्राप्त हनेु बीमा िलु्कलाई सरल, 

सहज, नछटो, छररतो र पारदिी ढङ्गबाट ब्यबस्र्ापन गनथ स्वरोजगार कम््यूटर सफ्टवेयर ननमाथण गरी 
परुानो प्रयोगमा रहेको सफ्टवेयरमा भएको डाटाहरुलाई नयाँ सफ्टवेयरमा स्र्ानान्तरण गररएको।   

 वहसाव नमलानको नसलनसलामा प्राप्त वववरणहरु तर्ा भौचरहरुका आधारमा लेखाङ्कन गनथ सवकने 
वहसाबहरुको भौचरहरु तयार गरी तर्ा बैंक वहसाब नमलान नभएका वा आिंन्िक वहसाव नमलान 
भएका बैंकहरुको ररकन्न्सलेसन अद्यावनधक कायथ सम्पन्न भएको छ।सारै्,  बैंक ररकन्न्सलेसन र 
प्राप्त वववरणहरु तर्ा भौचरहरुका आधारमा लेखाङ्कन गनथ सवकने जनत लेखाङ्कन लेजरहरुमा समायोजन 
पनछ वहसाव नमलान हनु बाँकी खूद रकमको आकार र्टाईएको।  

 कम्पनीको िाखा कायाथलयमा कायथरत कमथचारीहरूलाई बीमालेख, बीमा दाबी र सूचना प्रनबनधको 
प्रयोग सम्बन्धी तानलम सम्पन्न गररएको छ। अनभकताथ, सभेयर र सवथसाधारणहरुमा बीमा सम्बन्धी 
जनचेतना मलुक तानलम तर्ा कायथिमहरु सम्पन्न गररएको छ। डोटीमा अनभकताथ आधारभतू तानलम 
सम्पन्न गररएको छ भने काठमाडौं उपत्यका नभर अनभकताथहरूसिंग अन्तरविया कायथिम सम्पन्न 
गररएको।  

http://www.rbcl.com.np/
http://www.rbcl.gov.np/
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७.  नेपाल पनुथबीमा कम्पनी नलनमटेड 
दूरदृवि 

उच्चस्तरीय व्यवसावयक तर्ा नछटो सेवा प्रदान गदै एन्ियाको छनौटयकु्त ववश्वसनीय पनुबीमकको रुपमा 
स्र्ावपत हनेु।  

लक्ष्य 

गणुस्तरयकु्त र नछटो छररतो सेवा पस्कदै आफ्ना मूल्यवान ग्राहकलाई जनुसकैु समयमा बीमायकु्त जोन्खम 
स्वीकार गनथ सहज बनाउँदै प्रनतबि र दीगो ग्राहक केन्न्ित सेवा अनभबवृि गने र अन्ततः आफ्ना 
लगानीकताथलाई सन्तोषजनक प्रनतफल द्रदँदै राि ननमाथणमा सरकारको बाहक बने्न।  

मूलभतू मान्यता 

 उत्तरदायी 
 सवोत्तम सेवा  

 साझेदारी 
 ज्ञान आदानप्रदान 

 सदाचाररता 
 जवाफदेवहता 
 दीगोपन 

उद्दशे्य 

 प्रचनलत कानूनको अधीनमा रही पनुबीमा तर्ा बीमा व्यवसाय गने, 

 ववनभन्न जोन्खम समूहको बीमा, पनुबीमा तर्ा बीमा दावव भकु्तानी व्यवस्र्ा नमलाउन गठन हनेु बीमा 
पलु (सामवुहकीकरण) को स्र्ापना तर्ा व्यवस्र्ापन गने गराउने, 

 पनुबीमा तर्ा बीमा व्यवसायबाट प्राप्त हनु आउने पनुबीमा तर्ा बीमािलु्क सृन्जत बीमाकोषमा 
जम्मा हनेु रकमलाई ववनभन्न िेरमा लगानी गने, 

 ववनभन्न कम्पनीहरूको सस्र्ापक भई वा नभई िेयरमा लगानी गने गराउने, 

 स्वदेिी तर्ा ववदेिी बीमकहरूले गरेको बीमा तर्ा पनुबीमा व्यवसायको आफूले ग्रहण गरेको बीमा 
तर्ा पनुबीमामा आफूले धारण गने भन्दा बढी जोन्खम पनुबीमा (Retrocession) गराउने, 

 सम्वन्न्ध ननकायको स्वीकृनत नलई स्वदेिी तर्ा ववदेिी पनुबीमा कम्पनीहरूसँग आवश्यकतानसुार 
पनुबीमा ब्रोकरहरूको सेवा नलई वा सोझै वा सिंयकु्त रुपमा वा छुट्टा छुटै्ट पनुबीमा गने गराउने,  

 िेयर पूजँी, पनुबीमा तर्ा बीमािलु्क, व्याज र अन्य आय वापत प्राप्त रकम ववनभन्न चल तर्ा अचल 
सम्पन्त्तमा लगानी गने, नबिी गने तर्ा यस्तै प्रकारका व्यवसाय गने अन्य सहायक कम्पनी स्र्ापना 
गने,  

 आफूले ग्रहण गरेको पनुबीमा तर्ा बीमा व्यवसाय अन्तगथत उत्पन्न भएका दावी एविं व्यवस्र्ापन 
गरेका बीमाकोष अन्तगथत उत्पन्न हनेु दावव भकु्तानी सम्वन्धी कायथ गने, 

 बीमकहरूले गरेको बीमा व्यवसाय अन्तगथतको प्रत्यि वहस्सा (Direct Cession) ग्रहण गने, 
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 पनुबीमा तर्ा बीमा िेरका ववनभन्न नबषय तर्ा जोन्खम समूहरूको पवहचान, नबश्लेषण, मापन, अध्ययन, 
अनसुन्धान र प्रकािन गने, 

 पनुबीमा तर्ा बीमा सम्वन्धी नबषयहरूमा आवश्यकता अनसुार राविय तर्ा अन्तराथविय स्तरमा 
कायथिाला, गोष्ठी, सेनमनार, तानलम सञ्चालन गने गराउने,  

 प्रचनलत कानूनको अधीनमा रही कम्पनीमा स्वदेिी तर्ा ववदेिी लगानीकताथ आकवषथत गने तर्ा 
सिंयकु्त लगानी सम्झौता (Joint Venture Agreement) गने, 

रणनीनत 

 सेवाको ववकास,  

 अन्तराथिय ब्यापार ववस्तार,  

 पूवाथधार तर्ा िमता ववकास,  

 प्रवियाको अनकुुलन,  

 सामान्जक पहल, 
 सिुासन 

 जोन्खम व्यवस्र्ापन। 

आ.व. २०७६/७७ मा हानसल भएका प्रमखु उपलव्धी 
 चकु्ता/जारी पूजँीः रु. १० अवथ। 
 कुल लगानी रकमः रु. १५.५० अवथ। 
 सवथसाधारणमा सावथजननक ननष्कािन (IPO): कम्पनीको जारी पूजँीको १६ (सोह्र) प्रनतित अर्ाथत 

१,६०,००,००० (एक करोड साठी लाख) वकत्ता साधारण िेयर सवथसाधारणमा सावथजननक 
ननष्कािन (IPO) बाँडफाँट सम्पन्न गरी नसनडएस एण्ड न्क्लयररङ्ग नलनमटेडमा अभौनतकीकरण र 
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नलनमटेडमा सूचीकरण कायथ सम्पन्न भई स्टक कारोवार भइरहेको। 

 राविय तर्ा अन्तराथविय बीमक तर्ा पनुबीमकसिंगको सम्बन्ध ववस्तार र ब्यवसाय प्रवथिन: स्वदेिी 
बीमकहरुसिंगको ब्यावसावयक सम्बन्ध ववस्तार गदै जाने तर्ा अन्तराथविय बीमक, पनुबीमक, तर्ा 
अन्य सिंर् सिंस्र्ाहरुसिंग सम्बन्ध नबस्तार गने लगायत अन्तराथविय मलुकुहरुको पनुवीमा ब्यवसाय 
बवृि गदै गएको। 

 जोन्खम ब्यवस्र्ापन: स्वदेिी बीमकहरुवाट र अन्तराथविय बीमक तर्ा पनुबीमकवाट प्रस्ताव गररएको 
वा प्राप्त पनुबीमा ब्यवसायको उन्चत रुपले जोन्खम ब्यवस्र्ापन गने र प्रनतस्पधीवाट वा आन्तररक 
र वाह्य पिवाट हनु सक्ने जोन्खमहरुको उन्चत रुपले ब्यवस्र्ापन गने गररएको छ। कम्पनीको 
पूजँीकोषलाई आधार मानन अन्तराथविय मलु्य र मान्यताको आधारमा धारण िमता (Retention 

Capacity) ननधाथरण गरी सो भन्दा वढीको अननवायथ रुपले  Retrocession गने गररएको। 

 दाबी भकु्तानी: दाबी भकु्तानी नछटो र समयमा गने तर्ा भकु्तानी हनु बाँकी दाबीको सिंख्या र दाबी 
रकम यर्ासम्भव कम गने गररएको। 

 िेयरधनीको लगानीमा प्रनतफलको सनुनन्ितता: िेयरधनीलाई उनीहरुको लगानीमा उन्चत प्रनतफलको 
सनुनन्ितताको लानग उल्लेख्य लाभािंि उपलब्ध गराउन ववतरण योग्य नाफा कररव २५ प्रनतित 
रहेको। 
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 भवन ननमाथण: काठमाडौं महानगरपानलका वडा निं. ३१, नतनकुनेमा कम्पनीको ब्यावसावयक÷कपोरेट 
भवन ननमाथणको नक्सा, नडजाइन तर्ा स्ट्रक्चर काठमाडौं महानगरपानलकावाट स्वीकृत भईसकेकोले 
तोवकएको समय नसमा नभर ननमाथण कायथ गने सम्पन्न गररने। 

 मानव सिंसाधनको नबकास तर्ा पदपनुतथ: अन्तराथविय स्तरको सेवा प्रदान गनथका लानग कम्पनीलाई 
आवश्यक जनिन्क्त ब्यवस्र्ापन गनथ, पदपतुी, Training Calendar  तयार गनथ, तानलम तर्ा सेनमनार, 

वनृ्त्त ववकास र  Successor को ब्यवस्र्ा गने गररएको। 
 अनसुन्धान तर्ा ववकास (R&D) तर्ा ब्यवस्र्ापन सूचना प्रणाली (MIS) गठन: अनसुन्धान तर्ा 

ववकास (R&D)  तर्ा ब्यवस्र्ापन सूचना प्रणाली (MIS) गठन गरर राविय तर्ा अन्तराथविय मलु्य र 
मान्यताको आधारमा स्वदेिी बीमा बजारलाई प्रविन गने रणनीनत नलई आवश्यक सूचनाहरु 
सिंकलन, अनसुन्धान र ववकाि गने गररएको। 

 Credit Rating: अन्तराथविय स्तरको Credit Rating Process सन 2020 सम्म िरुुवात गने। बीमा 
सनमनतवाट ननधाथरण गररएको न्यनुतम Rating लाई समेत आधार मानी राम्रो Credit Rating स्तर प्राप्त गनथ 
आवश्यक सम्पणुथ सूचकहरु (Indicators) राम्रो बनाउने कायथको िरुुवात भएको छ।सवथसाधारणमा 
सावथजननक ननष्कािन (IPO) प्रयोजनको लानग ICRA Nepal Limited बाट ICRANP IPO Grade 2 प्राप्त 

भएको। 

8.  नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नलनमटेड 
पूजँी बजारको सिंस्र्ागत ववकासका लानग नधतोपर ववननमय बजारको रूपमा काम गरी आन्तररक पूजँीको 
पररचालनमा गनतन्िलता, तरलता र सलुभता ल्याउिं दै लगानीकताथको वहतलाई ध्यानमा राखी नधतोपरको 
स्वस्र् कारोवारका लानग आवश्यक प्रबन्ध नमलाउने समेतका लानग नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नलनमटेडको 
स्र्ापना भएको हो। ननजी िेरका औद्योनगक तर्ा व्यावसावयक प्रनतष्ठानहरूको ववकासमा सर्ाउ परु् याई 
त्यस्ता सिंगद्रठत सिंस्र्ाहरूको स्वानमत्वमा जन सहभानगता अनभववृि हनेु अवसरहरूको सृजना गने गराउने 
कायथमा महत्वपूणथ भनूमका वववाथह गरररहेको छ। 

स्र्ापनाको कानूनी आधार 

 कम्पनी ऐन २०६३ अन्तगथत स्र्ावपत 

 स्र्ापना भएको नमनत : वव.सिं. २०५० जेष्ठ ११ 

दीर्थकालीन सोच 

 पूजँी बजारको ववकास 

उद्दशे्य 

 पूजँी बजारको सिंस्र्ागत ववकासका लानग नधतोपर ववननमय बजारको रूपमा कायथ गरी आन्तररक 
पूजँीको पररचालनमा गनतन्िलता तरलता र सलुभता ल्याउने।  

 नधतोपरहरूका स्वस्र् कारोबारका लानग आवश्यक व्यवस्र्ा नमलाउने। 

लक्ष्य 

 सरकारी तर्ा सिंस्र्ागत ऋणपर, िेयर तर्ा अन्य नधतोपरहरूको सून्चकरण गने। 
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 सून्चकृत नधतोपरहरूको कारोबर गनथ आवश्यक भौनतक तर्ा पूवाथधारको व्यवस्र्ा गने तर्ा बजार 
मध्यस्र्कताथिारा नधतोपरको कारोबार गराउने। 

 सूचीकृत नधतोपरहरूको दोस्रो बजार कारोबार प्रचनलत ननयम कानून अनरुूप भए नभएको 
सनुनन्ितताका लानग सपुररवेिण तर्ा अनगुमनको कायथ गने। 

आ.व. २०७६/७७ मा हानसल भएका प्रमखु उपलव्धी 
 आ.व. २०७६/७७ मा प्रार्नमक ननष्कासन माफथ त ८ कम्पनीको २२ करोड ८१ लाख ५५ हजार 

वकत्ता सेयर सूचीकरण भएको छ। यसैगरी ९६ कम्पनीको ४१ करोड ९१ लाख ३३ हजार वकत्ता 
बोनस सेयर सूचीकरण भएको छ भने १५ कम्पनीको ४ करोड ९० लाख २३ हजार वकत्ता हकप्रद 
सेयर सूचीकरण भएको छ। यस अवनधमा १७ कम्पनीको ३ करोड ३६ लाख ८१ हजार वकत्ता 
सिंस्र्ागत ऋणपर सूचीकृत भएका छन।् यसैगरी, ६ वटा म्यचुअुल फन्डका ५७ करोड ४५ लाख 
वकत्ता इकाई सूचीकृत भएका छन।्  

 ओ.वट.नस.बजारमा आनर्थक वषथ २०७६/७७ मा १९ कम्पनीको २२८ वटा कारोबारबाट कुल रु. 
१ अबथ ८९ करोड ६ लाख बराबरको कारोबार भएको छ। यस बजार माफथ त जम्मा रु. २८ 
लाख ३६ हजार ने्से कनमसन, रु. २ लाख ८३ हजार सेबोन कनमसन तर्ा रु. ३२ लाख ६० 
पूजँीगत लाभ कर प्राप्त भएको छ। 

 सिंस्र्ागत सामान्जक उत्तरदावयत्व सम्बन्धी कायथववनध, २०७६ तजुथमा गररएको। क्यान्सर ववरुि 
चेतनामूलक अनभयान तर्ा कोनभड रोकर्ाम, ननयन्रण तर्ा उपचार सम्बन्धी सरकारी कोषमा आनर्थक 
सहयोग प्रदान गररएको।  

 ने्सेको IT   Policy, Data Usage Policy र TMS API policy तजुथमा गररएको। 

 नयाँ ववत्तीय औजार (Index Based Future, Stock Based Future) ववकासका लानग अध्ययन प्रनतवेदन 
तयार गररएको।  

 ने्से पररसूचक पनुसंरचना सम्बन्धी अध्ययन कायथ अगाडी बढाइएको।   

 नागररक स्टक नडलर कम्पनीलाइ नधतोपर व्यापारीको अनमुनत परका लानग नेपाल नधतोपर बोडथमा 
नसफाररस गररएको। 

9.  नस. नड. एस. एण्ड न्क्लयररङ नलनमटेड 
नधतोपरको केन्न्िय ननिेप, राफसाफ तर्ा फर्छ्यौट सम्बन्धी कायथका लानग नेपाल स्टक एक्सचेन्ज 
नलनमटेडको ित प्रनतित लगानीमा सी नड एस एण्ड न्क्लयरी िंग नलनमटेडको स्र्ापना भएको हो।कम्पनी ऐन, 

२०६३ बमोन्जम सिंचालन भइरहेको यस कम्पनीले नधतोपरहरूको अभौनतकीकरण गरी केन्न्िय ननिेप 
प्रणालीमा सरुन्ित ढिंगबाट अनभलेख राख्ने, नधतोपरको स्वानमत्व र हक हस्तान्तरण गरी सो को अनभलेख 
राख्ने लगायतका कायथहरू गने गदथछ। नधतोपरको कारोवारमा सहजता एविं ववश्वसनीयता अनभबवृि गने 
गराउने कायथमा महत्वपूणथ भनूमका ननवाथह गरेको छ। 

 

स्र्ापनाको कानूनी आधार 

  कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तगथत स्र्ापना भएको 
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 स्र्ापना  नमनत : २०६७ साल पौष ७ गते 

दीर्थकालीन सोच 

 अन्तराथविय  स्तरमा प्रनतपाद्रदत मापदण्ड तर्ा अभ्यास अनरुूप ननिेप, कस्टोनडयन र राफसाफ  तर्ा  

फर्छ्यौट  सम्बन्धी  प्रगनतिील  तर्ा दीगो सेवा प्रदान  गने  सिंस्र्ाको  रूपमा नेततृ्व गने।  

उद्दशे्य 

(क) िेयर नडवेन्चर, ऋणपर, स्टक, दावयत्वपर (obligation) तर्ा अन्य नधतोपर न्जम्मामा नलने, नधतोपर 
र नधतोपर कारोबार (Transaction) को ववद्यतुीय रूपमा अनभलेख राखी नधतोपरको न्स्र्ररकरण 
(Immobilization) तर्ा प्रमाणपर रवहत कारोबार प्रणाली (Dematerialization) सहज गने लगाएतका 
नधतोपर राफसाफ, फर्छ्यौट जस्ता कायथ गने केन्िीय ननिेप सेवा प्रदान गने प्रणालीको स्र्ापना, 
सिंचालन तर्ा व्यवस्र्ापन गने, 

(ख) िेयर नडवेन्चर, ऋणपर, स्टक, दावयत्वपर (Obligations) तर्ा नधतोपर तर्ा नगदको अनभलेख 
प्रणाली स्र्ापना गरी ववद्यतुीय रूपमा नधतोपरको स्वानमत्व हस्तान्तरण तर्ा नगद कारोबार सिंचालन 
सहज गराई नलखतहरू (Documents) भौनतक रूपमा प्रयोग नगरी कारोबारका तोवकएका पिहरू 
बीच नधतोपर र नगद कारोबारको स्वचानलत फर्छ्यौट प्रणाली स्र्ापना गने र नधतोपर र नगद 
भकु्तानी एकै सार् हनेु आधारमा कारोबारबाट नसन्जथत नधतोपर तर्ा नगद लेनदेन हनेगरी राफसाफ 
तर्ा फर्छ्यौट हनेु व्यवस्र्ा गने। 

कायथ 

(क) कुनै कारोबार गरेबापत भकु्तानी नलनपुने तर्ा द्रदनपुने पिहरूको तर्ा बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाहरूको 
Inter Banking कारोबारको वहसाब समेत न्क्लयररङ्ग हाउस माफथ त ् लेनदेन गरी दावयत्व सम्पन्न 
गररद्रदने कायथ गने,  

(ख) प्रभावकारी ववद्यतुीय सिंपकथ यन्र ननिेप सदस्य, ननष्कािनकताथ, रन्जिार तर्ा स्टक एक्सचेन्ज लगायत 
हस्तान्तरण प्रनतनननधहरूसिंग स्र्ापना, सिंचालन तर्ा व्यवस्र्ापन गने, 

(ग) कम्पनीले नलएका सम्पूणथ नधतोपरलाई ववद्यतुीय रूपमा पररवतथन गरी ननिेप राख्ने तर्ा लगानीकताथको 
माग अनसुार भौनतक प्रमाणपर प्राप्त गनथ सक्ने ववकल्प समेत प्रदान गने, 

(र्) कम्पनीले सदस्यता प्रदान गरेका ननिेप सदस्यहरू माफथ त ्सेवाग्राही (Beneficiaries) लाई प्रभावकारी 
ववद्यतुीय नधतोपर ननिेप तर्ा नामसारी सवुवधा उपलब्ध गराउने,  

(ङ) नधतोपर बजारमा कारोबार सम्पन्न भई राफसाफ तर्ा फर्छ्यौटका लानग प्राप्त नधतोपरहरूको 
हस्तान्तरण⁄भकु्तानी एकै सार् हनेु गरी राफसाफ तर्ा फर्छ्यौट सम्बन्धी कायथ गने, 

(च) सामवुहक लगानी कोष (Mutual Fund), ऋणपर (Bond)/ Debentures आद्रदको रकम वफताथ भकु्तानी 
गने खाता बन्द गने, 

(छ)  Dematerialized खाताहरूको मनोनयन सवुवधा, ठेगाना पररवतथन आद्रद गनथ सक्ने, 
(ज)  ननिेप भएको नधतोपरलाई नधतोबन्धकमा राख्न पाउने सवुवधा उपलब्ध गराउने वा उक्त नधतोपरलाई 

रोक्का रान्खएको अनभलेख गने, 
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(झ)  ननिेप भएका नधतोपरहरूका सम्बन्धमा ननिेप सदस्य, ननष्कािनकताथ, रन्जिार लगायत हस्तान्तरण 
प्रनतनननधलाई ऐन, ननयमका अनधनमा रही ननदेिन ननदेन्िका, ववननयम तर्ा कायथ सिंचालन ननदेन्िका 
जारी गरी लागू गने तर्ा सूचना प्रवाह गने,  

(ञ)  ननिेप सदस्य, ननष्कािनकताथ, रन्जिार लगायत हस्तान्तरण प्रनतनननधको सपुररवेिण तर्ा अनगुमन 
गने, ननरीिण, प्रवेि दताथ, ननलम्बन तर्ा सदस्यता खारेजी गने, 

(ट)  आफूले ननिेप नलएको सम्पूणथ नधतोपरहरूको वहसाब खाता, तथ्याङ्क सूचना सरुन्ित रूपमा राख्न े
व्यवस्र्ा गने, 

(ठ)  लगानीकताथको ववद्यतुीय खाता खोल्ने र सम्बन्न्धत पिको माग अनसुार खाता सम्बन्धी वववरण 
उपलब्ध गराउने, 

(ड)  आफूसिंग ननिेप भएका नधतोपरको हस्तान्तरणका लानग प्रमाण तर्ा सवुवधा द्रदन आवश्यक पिनतको 
स्र्ापना तर्ा सिंचालन गने, 

(ढ) ननिेप सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता अनसुार अन्य पितीको ववकास गने, 
(ण)  नधतोपर सिंग सम्बि अन्य सिंर्सिंस्र्ालाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने, 
(त)  ननिेप सदस्य, ननष्कािनकताथ, रन्जिार तर्ा स्टक एक्सचेन्ज लगायत हस्तान्तरण प्रनतनननधहरूले 

बझुाउनपुने धरौटी, िलु्क तर्ा दस्तरु तोक्ने, 
(र्)  केन्िीय ननिेप सम्बन्धी कायथ सिंचालन गने िममा वहतग्राहीलाई पनथ सक्ने जोन्खम कम गरी 

वहतरिा गनथ बीमा लगायतका अन्य पयाथप्त सतकथ ता अपनाउने, 
(द) ननिेप सदस्य, ननष्कािनकताथ, रन्जिार लगायत हस्तान्तरण प्रनतनननधहरूको लापरवाहीले 

वहतग्राहीलाई पनथ गएको िनतपूनतथ वा सम्बन्न्धत पिबाट असलुउपर गरी उक्त िनतको पूनतथ गने, 
(ध) नधतोपरको केन्िीय ननिेप सेवा प्रदायकका लानग ऐन, ननयम अनसुार कानूनी तर्ा ननयमन ननकायले 

तोके वा स्वीकृनत द्रदए बमोन्जम अन्य काम गने।  

आ.व. २०७६/७७ मा हानसल भएका प्रमखु उपलव्धी 
 एनसया प्रिान्त िेरमा रहेका केन्िीय ननिेप कम्पनीहरु र राफसाफ गने ननकायहरुबीच आपसी 

सहयोग प्रविथन गने र सूचना आदान प्रदान गने उद्देश्यले स्र्ापना भएको छाता सिंगठन Asia-

Pacific Central Securities Depository (ACG) ले हरेक वषथ ननयनमत रुपमा वावषकथ  साधारण सभा, 
Cross Training Seminar जस्ता कायथिमहरु आयोजना गने गदथछ। यस्ता कायथिमहरु प्रत्येक 
वषथसदस्य रािहरुमा पालैपालो आयोजना हनेु गदथछ। यस नल. उक्त सिंगठनको सदस्य हो। सदस्य 
भएको हैनसयतले उक्त सिंगठनको २३ औिं वावषकथ  साधारण सभा आयोजना गनथ यस नलनमटेडलाई 
छनौट गररएकोमा सन ्२०१९ से्टेम्बर ९ देन्ख स्टेम्बर १२ सम्म सफलतापूवथक उक्त साधारण 
सभा सम्पन्न गरेको छ। उक्त वावषथक साधारण सभामा २३ वटा राि सदस्यहरुबाट ९४ जना 
प्रनतनननधहरुले सहभानगता जनाएको।  

 नधतोपरको दोस्रो बजारमा ननन्ित रकम भन्दा बढी कारोबार गने लगानीकताथहरुको स्र्ायी लेखा 
नम्बर सवहतको वववरण यस नल. को राफसाफ प्रणालीमा आवि गनथ यस नल. को राफसाफ प्रणाली 
केन्िीय ननिेप प्रणालीसिंग आबि गराएको र केन्िीय ननिेप प्रणालीको वहतग्राही खातामा स्र्ायी 
लेखा नम्बर प्रवववि गने व्यवस्र्ा भएको हुँदा ननिेप सदस्य तर्ा लगानीकताथहरुलाई सो वववरण 
अद्यावनधक गनथ जानकारी गराएको।  
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 पूजँीगत लाभकरको गणना भाररत लागत ववनधबाट गणना यस नल. ले चालू आनर्थक वषो श्रावण १ 
गतेदेन्ख सरुु गरेको र उक्त प्रकृयालाई र्प सहज गनथका लानग यस नल. ले मेरो िेयर सफ्टवेयरमा 
समेत प्रवववि गनथ नमल्ने व्यवस्र्ा गरेकोमा नमनत २०७६।०६।२६ गते तयार गरेको मेरो िेयर 
सफ्टवेयर माफथ त गने लागू गररएको। प्रत्येक लगानीकताथले प्रवववि गरेको भाररत औसत लागत 
राफसाफ सदस्यले राफसाफ प्रणालीमा प्रत्येक लगानीकताथको अपलोड गने ववनधलाई ब्याच 
अपलोडमा स्तरोन्नती गररएको छ। सारै् िेयर लगानीकताथहरुलाई प्रोत्सावहत गनथ हाल प्राकृनतक 
व्यन्क्तलाई लाग्दै आएको कर ५ प्रनतित कायम गने सम्बन्धमा नमनत २०७६ श्रावणदेन्ख यस नल. 
को प्रणालीमा सोही बमोन्जम लागू गररएको।   

 नधतोपर केन्िीय ननिेपको लानग प्रयोग गदै आएको Central Depository Accounting 

System(CDAS) सफ्टवेयर Desktop Based रहेको र सो सफ्टवेयरलाई र्प प्रववनधयकु्त बनाई 
सहजता र प्रभावकाररता ल्याउन Web Based मा पररमाजथन गनथ सफ्टवेयर प्रदायक कम्पनी TATA 

Consultancy services ltd. सिंग सम्झौतf भएको र उक्त कम्पनीबाट पररमाजथनको कायथ सम्पन्न भई 
परीिणको लानग द्रदएकोमा यस नल. को आई.टी. टोलीबाट परीिण कायथ समेत सम्पन्न भई केही 
ननिेप सदस्यहरु माफ्थ  लागू गररएको।  

 राफसाफ प्रत्याभनुत कोष Settlement Guarantee Fund को स्र्ापना गनथ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज 
नल.का प्रमखु कायथकारी अनधकृतको सिंयोजकत्वमा नसनडएसनसका प्रमखु कायथकारी अनधकृत समेतको 
सदस्यता रहने गरी गद्रठत राफसाफ कोष सिंचालन तर्ा व्यवस्र्ापन सनमनत माफथ त Settlement 

Guarantee Fund स्र्ापना भई सो को सिंचालनका लानग श्री नसिार्थ बैंक नल.मा बैंक खाता 
खोनलएकोमा यस नल. बाट आ.व. २०७५।७६ मा रु. पाँच लाख रकम जम्मा गररएको।  

 नेपाल सरकार मन्न्रपररषदको नमनत २०७७।०१।२४ को ननणथयबाट लकडाउनलाई केही खुकुलो 
बनाउँदै नधतोपर बजार माफथ त अनत आवश्यकीय सेवा प्रवाह गनुथपने कायथ अन्तथगथत गरेको व्यवस्र्ा 
कायाथन्वयन गनथ ननदेिन भएकोमा सम्पूणथ कारोबार ववद्यतुीय माध्यमबाट गनथ लगानीकताथलाई 
प्रोत्साहन गनथका लानग नेपाल नधतोपर बोडथबाट सो सम्बन्धमा ववननयमावली उपर स्वीकृनत प्रदान 
भई वहतग्राही खाताको अनलाइन सवुवधा नलने लगानीकताथलाई नमनत २०७७ आषाढ मसान्तसम्म 
अनलाइन सवुवधा िलु्क पूणथ रुपमा छुट द्रदइएको।  

 नेपाल सरकारबाट लकडाउनको अवनधमा आनर्थक गनतववनधसिंग सम्बन्न्धत ननन्ित उद्योग व्यवसाय 
सिंचालन गनथ द्रदने ननणथय सिंगै बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ा, बीमा, नधतोपर, सहकारी माफथ त अनत 
आवश्कीय सेवा प्रवाह गनथ ननदेिन भएसिंगै नेपाल नधतोपर बोडथबाट लगानीकताथलाई Mero Share 
को अनलाइन सवुवधा नलई अननवायथ रुपमा EDUA माफथ त राफसाफ गने व्यवस्र्ा गनथ ननदेिन भए 
बमोन्जम लागू गररएको।  

 कोरोना भाइरस (कोनभड-१९) को ववषम पररन्स्र्नतमा बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाले नडन्जटल 
कारोबारलाई प्रोत्साहन द्रदिं दै आएकोमा पूजँी बजारमा समेत सो नडन्जटल कारोबारबाट रकम भकु्तानी 
गने व्यवस्र्ा सचुारु गनथका लानग यस नल. ले प्रदान गदै आएको "मेरो िेयर" सेवाको नवीकरण 
िलु्क ववद्यतुीय माध्यमबाट भकु्तानी गनथको लानग Mero share Application मा आवश्यक पररमाजथन 
गरी सो िलु्कको भकु्तानी सम्बन्धी कायथ गने सिंस्र्ा (इ-सेवा, खल्ती, आइवपएस जस्ता) सँग समन्वय 
गरी चरणबि रुपमा लागू गररएको।  
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 प्रत्येक ननकायमा दताथ भएपिात ्लगानीकताथहरुले सो कम्पनीसिंग सम्बन्न्धत KYC फाराम भरेर 
बझुाउन ु पने झन्झटलाई ननराकरण गनथ यस नल. ले तयार गररएको Centralized Know Your 

Customer सफ्टवेयरको परीिण गरी ननिेप सदस्यहरु माफथ त परीिणका रुपमा नमनत 
२०७६।०१।२५ गतेदेन्ख प्रयोगमा ल्याइएको। हालसम्म कूल ९ ननिेप सदस्यबाट कूल 
२६,५४६ वहतग्राही खाता खोनलएकोमा ती मध्ये KYC सफ्टवेयर प्रयोग गरी जम्मा १८५ जना 
वहतग्राहीको व्यन्क्तगत वववरण अद्यावनधक गरी खाताहरु खोनलएको। 

 ननिेप सदस्यको सपुररवेिण म्यानअुल, २०७६ तयार गरी कूल ४७ वटा ननिेप सदस्यको कायाथलय 
र िाखामा सपुरीवेिण समेत गररएको।  

 र्प ८ कम्पनीसिंग नधतोपर अभौनतकीकरणका लानग दताथ सम्झौता गररएको, १८ वटा कम्पनीहरुको 
ऋणपर दताथ भएको र ६ वटा सामूवहक लगानी कोष दताथ भएको।  

 र्प ४ कम्पनीलाई ननिेप सदस्यता प्रदान गरी कूल ७६ वटा ननिेप सदस्यहरुबाट ७७ वटा 
न्जल्लाहरुबाट ननिेप सेवा प्रदान गदै आएको।  

 दईु प्रदेिका ववनभन्न स्र्ानहरुमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नल. को सिंयकु्त आयोजनामा सचेतना 
कायथिम आयोजना गररएको।  

 आ.व. २०७६/७७ को अन्त्यसम्म अनलाइन पाटथल "मेरो िेयर" को प्रयोगकताथको सिंख्या ७ 
लाख ४१ हजार ८ सय ६८ पगेुको। 

10. कमथचारी सञ्चय कोष 
नेपाल सरकार र सिंगद्रठत सिंस्र्ाका कमथचारीहरू अन्य कमथचारीहरू र स्वरोजगारमा सिंलग्न व्यन्क्तहरूको 
नननमत्त सञ्चय कोष, ननवनृ्त्तभरण कोष लगायत अन्य सामान्जक सरुिा कोषको व्यवस्र्ा गनथ कमथचारी 
सिंचयकोषको स्र्ापना भएको हो।  

स्र्ापनाको कानून आधार 

 कमथचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९ बमोन्जम स्र्ावपत  

 वव.स. २०१९ साल भदौ ३१ गते स्र्ापना भएको   

दीर्थकालीन सोच 

 राविय सामान्जक सरुिण प्रदायकको अग्रणी भनूमकािारा कोषलाई अन्तराथवियस्तरको सामान्जक 
सरुिण सिंस्र्ाको रूपमा स्र्ावपत गने। 

उद्दशे्य 

कमथचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ अनसुार नेपाल सरकार एवम ्सिंगद्रठत सिंस्र्ाका कमथचारीहरू र अन्य 
कमथचारीहरूको नननमत्त सञ्चय कोषको व्यवस्र्ापन गनुथ कोषको प्रमखु उद्देश्य हो।  

कायथ 

कमथचारी सञ्चय कोष ऐनले ननद्रदथि गरेको उद्देश्य पूरा गनथ कोषले देहायका कायथहरू सम्पादन गदथछ : 

 सञ्चयकताथको नाममा कट्टी भएको कोष रकमको व्यवस्र्ापन। 

 सञ्चयकताथको नाममा कोषमा जम्मा हनु आएको रकमको अद्यावनधक लेखाङ्कन।  
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 उपलव्ध स्रोतलाई कमथचारी सञ्चय कोष ऐनले ननधाथरण गरेका िेरहरूमा पररचालन।  

 स्रोतको पररचालनबाट प्राप्त प्रनतफलअनरुूप सञ्चयकताथको खातामा व्याज लेखाङ्कन। 

 सामान्जक सरुिण सिंस्र्ाको हैनसयतले िमताअनरुूप सञ्चयकताथका लानग र्प सामान्जक सरुिा 
सवुवधाहरूको व्यवस्र्ापन। 

 सेवा ननवनृ्त्त पिात सञ्चयकताथलाई कोषकट्टी रकमको भकु्तानी।  

 सञ्चयकताथको सेवाकालीन आवश्यकता पररपूनतथका लानग सापटी सवुवधाहरूको व्यवस्र्ापन। 

 कोषका दैननक कायथहरूको ननयनमत सञ्चालन।  

 प्रत्येक वषथ लेखापरीिण सम्पन्न भएपनछ कोषको काम कारवाहीको वावषथक प्रनतवेदन नेपाल सरकार 
समि प्रस्ततुीकरण। 

दीर्थकालीन लक्ष्य 

 प्रभावकारी स्रोत पररचालन, द्रदगो एविं आकषथक सवुवधा, गणुस्तरीय सेवा तर्ा सम्भाव्य सामान्जक 
सरुिण कायथिमको ववस्तारको माध्यमिारा सिंगद्रठत िेरका सबै रोजगारसम्म कोषको दायरा ववस्तार 
गरी कोषलाई नेपालको प्रनतवष्ठत सामान्जक सरुिण सिंस्र्ाको रूपमा स्र्ावपत गने।  

 नवीन व्यवस्र्ापन पिनत, गणुात्मक सञ्जालको ववकास र ववस्तार, उद्यमिील र प्रनतस्पधी कायथपिनत, 

व्यापक सहकायथ र साझेदारीका आधारमा कोषलाई एक सिम अन्तराथविय सामान्जक सरुिण 
सिंस्र्ाका रूपमा पररन्चत तलु्याउने। 

 सञ्चयकोष र सामान्जक सरुिण सवुवधाहरूको व्यवस्र्ापनिारा सञ्चयकताथलाई सामान्जक सरुिणको 
प्रत्याभनूत द्रदई कोषलाई सन्तिु सञ्चयकताथको ठूलो पररवार (A happy big family of satisfied members) 

बनाउने। 

 कोषमा उपलव्ध दीर्थकालीन बचतलाई देिको पूवाथधार ववकासको िेरमा उपयोग गरी आनर्थक 
ववकासमा योगदान गने। 

व्यवस्र्ापकीय मान्यता 

प्रिासकले देहायका व्यवस्र्ापकीय मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गनेछः 

(क) ननष्पिता र तटस्र्ता, 
(ख)  जवाफदेवहता र पारदन्िथता, 
(ग) सेवाको गणुस्तरमा ननरन्तर सधुार, 

(र्) कायथदिता र प्रभावकाररता, 
(ङ) ननतजा उन्मखु र   

(च) सहकायथ र सहभानगता। 

 

 

 

 

 

 

आ.व. २०७६/७७ मा हानसल भएका प्रमखु उपलव्धी 
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 योगदानमा आधाररत ननवतृ्तभरण योजना प्रभावकारी रुपमा कायाथन्वयन गररएको।  
 कोषले आ.व. २०७५/७६ देन्ख राविय बीमा कम्पनी माफथ त सञ्चालन गरेको सञ्चयकताथ 

स्वास्थ्योपचार योजना कायथिमलाई यस आ.व.को मिंनसर तर्ा मार् मवहनादेन्ख र्प पररस्कृत गरी 
कोष आफैले सञ्चालन गररएको। 

 कोषका सम्पूणथ कारोबारहरु एकीकृत कम््यटुर प्रणालीबाट सञ्चालन गने, ववद्यतुीय माध्यमको प्रयोग 
गरी कायाथलयबाटै फाँटवारी पठाउन सक्ने प्रणालीको ववकास गने िममा नेपाल न्क्लयररङ हाउस 
तर्ा वान्णज्य बैंकहरुको सहकायथमा सञ्चयकताथलाई प्रदान गररने कजाथ तर्ा सापटी उनीहरुको 
खातामा जम्मा हनेु व्यवस्र्ा गरी अनलाईन माफथ त समेत सापटीको ननवेदन नलई स्वीकृत गने 
व्यवस्र्ा िरुु गररएको।  

 कोषको  दीर्थकालीन बचतलाई उत्पादनिील िेरमा उपयोग गने गरी सरुिा, प्रनतफल एविं दीगोपना 
सनुनन्ित हनेु गरी देिको पवुाथधार ववकासमा पररचालन गनथ ४ वटा सहववत्तीयकरण सवहत ५ वटा 
पररयोजनामा लगानी गने ननणथय भई १ वटा पररयोजनामा सहववत्तीयकरण लगानी भएको। सारै्, 
देिको पूजँी बजारको ववकासमा सहयोग परु् याउन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नेपाल इन्भेिमेन्ट बैंक 
नल. तर्ा नसनभल बैंकको सिंस्र्ापक िेयरमा र कृवष ववकास बैंकको ऋणपरमा लगानी गररएको। 

 सञ्चयकताथको आवासको आवश्यकतालाई दृविगत गरी नेपाल सरकार तर्ा सम्बि ननकायहरुको 
सहयोग तर्ा सहकायथमा सञ्चयकताथ र्रजग्गा कम्पनी स्र्ापना गरी आवश्यक कायथ िरुु भएको। 
सारै्, कोषको स्वानमत्वमा रहेको सनु्धारा न्स्र्त भवनको वववाद समाधान गरी नयाँ भाडावाललाई 
५ वषथको लानग भाडा सम्झौता सम्पन्न गरी भाडामा प्रदान गररएको। 

 कुल लगानीमा सञ्चयकताथ सापटीको अनपुात ५० प्रनतित हाराहारीमा नसनमत गररएको। 
 कुल सविय सञ्चयकताथ मध्ये ५५ प्रनतितभन्दा बढीले KYC अद्यावनधक गरेको तर्ा कोषको इ-

सनभथस र मोवाईल ए्सको प्रयोगको लानग प्रवेि प्रदान गररएको। 
 कोषका फाँटवारीहरु सिंकलनको िममा नै बैंकमा जम्मा भएको वववरण नभडान गने व्यवस्र्ा गरी 

कोषको बैंक वहसाब नमलान कायथमा र्प दिता हानसल भएको तर्ा परुाना आनर्थक वषथका पेन्ण्डङ्ग 
रकममध्ये ८० प्रनतित हाराहारीमा फर्छ्यौट गररएको। 

 कोषको सूचना प्रववनधलाई अन्य सरकारी तर्ा गैर सरकारी सिंस्र्ाहरुको सूचना प्रववनधमा जोडी 
सूचना आदान प्रदान कायथलाई सहज गनथ API Gateway  ननमाथण गरी कायाथन्वयन िरुु गररएको, 
बेचाल ुरकम चाँडो भन्दा चाँडो रकमान्तर गरी फर्छ्यौट गनथ Tool ननमाथण गनथका सारै् कायथववनधको 
मस्यौदा तयार भएको। 

 कोषको सिंस्र्ागत सिुासन अनभववृिको लानग प्रिासक तर्ा ववभागीय प्रमखु/िाखा कायाथलय प्रमखु 
र ववभागीय प्रमखु तर्ा प्रबन्धक तहसम्मका कमथचारीहरुबीच कायथ सम्पादन सम्झौता भएको, 
आन्तररक लेखापरीिण कायथमा बाह्य ववज्ञ कमथचारीको समेत सिंलग्नता गररएको, नेपाल ववत्तीय 
प्रनतवेदनमान बमोन्जम आ.व. २०७५/७६ को र्प पररस्कृत ववत्तीय वववरण तयार गरी समयमा 
नै लेखापरीिण सम्पन्न गनुथका सारै् अर्थ मन्रालयमा ववस्ततृ वावषथक प्रनतवेदन पेि गररएको। 
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11. नागररक लगानी कोष 
देिको आनर्थक ववकासको लानग सवथसाधारण जनतालाई समेत पूजँीको बचत गनथ प्रोत्सावहत गरी लगानीका 
अवसरहरू बढाउन तर्ा पूजँी बजारको ववकासमा गनतन्िलता ल्याउन नागररक लगानी कोषको स्र्ापना 
भएको हो।  

स्र्ापनाको कानूनी आधार  

 नागररक लगानी कोष ऐन, २०४७ बमोन्जम स्र्ापना भएको। 

 वव.सिं. २०४७ चैर ४ मा स्र्ापना भई वव. सिं. २०४८ मार् १ गते देन्ख औपचाररक रूपमा 
कारोबार सिंचालनमा ल्याएको। 

दीर्थकानलन सोच  

“सामान्जक कल्याणका बचत तर्ा सामूवहक कोष कायथिम सञ्चालन, सिंकनलत कोष रकमको दि लगानी 
ब्यवस्र्ापन तर्ा पूबँजारको िेरमा अग्रणी सिंस्र्ाको रूपमा स्र्ावपत भई रािको समवृिमा टेवा परु् याउने” 

उद्दशे्य  

 सामान्जक सरुिण सम्बन्धी कायथिमहरू सञ्चालन गने। 

 प्रार्नमकता प्राप्त िेरहरूमा लगानी गने (जलववद्यतु िेर, पूवाथधार ववकास, उत्पादनिील िेर, पयथटन 
तर्ा ननयाथत प्रविथन, प ुिंजीबजारका उपकरणहरू)। 

 नधतोपर बजारको कारोबार सन्तनुलत बनाउन बजार ननमाथताको कायथ तर्ा िेयरको र्ोक कारोवार 
गने। 

 सूचना प्रववनधको प्रयोगबाट सहभागीहरूलाई सरल,  सलुभ, तर्ा गणुस्तरीय सेवा प्रदान गने। 

 कोषको ऐन,  ववननयमावली,  ननदेन्िका तर्ा कायथववनधहरू समय सापेि सिंिोधन तर्ा तयार गने। 

लक्ष्य 

 ववनभन्न प्रकृनतका वचत तर्ा सामूवहक कोष कायथिमहरूको माध्यमबाट फण्ड ववृि गने। 

 जोन्खम ववश्लेषणको आधारमा कोषको लगानी सरुन्ित तर्ा प्रनतफलयकु्त िेरमा लगानी ववववनधकरण 
गने। 

 पूजँी बजारको ववकास तर्ा ववस्तारमा गनतिीलता ल्याउने। 

 दि तर्ा उत्प्रेररत मानव सिंसाधनबाट सेवाग्राहीहरूलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गने। 

 नववनतम सूचना प्रववनधको प्रयोगबाट कोषको कायथ सम्पादन स्तररय बनाउने। 

कायथ 

मानर् उल्लेन्खत दरुदृवि तर्ा लक्ष्यलाई आत्मसात गरी कोषको मलुभतु कायथहरूलाई अन्र् बढाउन देहाय 
बमोन्जमका नरकोणीय व्यवसावयक खम्बाहरूलाई प्रभावकारी रुपमा पररचालन गनेछ। 

(क) बचत पररचालनका कायथिमहरुः कमथचारी बचत बवृि अवकाि कोष, उपदान तर्ा पेन्सन कोष, 
बीमा कोष कायथिमबाट दीर्थकानलन बचत सिंकलन गने। नागररक एकािंक योजना, म्यूच्यूअल फण्ड 
योजनाको माध्यमबाट देिनभर र देि बावहरका नेपाली नागररक लगानीकताथहरूबाट बचत बवृि 
कायथिम सिंचालन गने। लगानीकताथहरूको खाता सिंचालनको माध्यमबाट बचत सिंकलन गने। 
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(ख) लगानी व्यवस्र्ापनः सिंगद्रठत सिंस्र्ाहरूको िेयर, ऋणपर तर्ा सरकारी नधतोपरमा लगानी गने, 
िेयर खररद प्रयोजनमा कजाथ प्रवाह गने, सिंगद्रठत सिंस्र्ालाई ननन्ित अवनधको ऋण (Breadge 

Financing) गने, ग्राहकहरूको लानग आवश्यक आवास कजाथ िैन्िक कजाथ तर्ा सरल कजाथ प्रवाह 
गने, बचतबाट प्राप्त रकमलाई उच्च प्रनतफल प्राप्त हनेु गरी सरुन्ित लगानी गने। 

(ग) पुजँी बजार सेवाः ववनभन्न कोषको नासो सिंरिण सेवाहरू (Trustee Services) को कायथ गने, ऋणपर 
Trustee सेवा प्रदान गने, सिंगद्रठत सिंस्र्ाहरूको सावथजननक िेयर ननष्कािनको कायथ गने, उक्त 
ननष्कान्ित िेयरको प्रत्याभनुत (Underwriting) सम्बन्धी कायथ गने, सरकारी तर्ा सिंगद्रठत सिंस्र्ाका 
सरुिणहरू (Securities) को स्टक नडलरको काम गने, ववनभन्न सिंगद्रठत सिंस्र्ाहरूको पूजँीको स्वरुप 
(Capital Structure) सेक्यूररवटजहरूको मूल्य ननधाथरण, कम्पनीहरूको मजथर तर्ा एक्वीन्जिन 
लगायतका िेरहरूमा परामिथ सेवा प्रदान गने। 

आ.व. २०७६/७७ मा हानसल भएका प्रमखु उपलव्धी 
 सिंस्र्ागत लगानी अनभबवृि गनथको लानग कोषको अगवुाईमा रु.5 अबथ चकु्ता पूजँी भएको नागररक 

स्टक नडलर कम्पनीको स्र्ापना गररएको।  

 स्वरोजगारहरुलाई लन्ित गरी नयाँ कायथिमको रुपमा नागररक पेन्सन योजना र्ोषणा गरी कायथनबनध 
तयार भई कायाथन्वयनमा आएको। 

 नागररक पेन्सन योजनालाई बैदेन्िक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुमा परु् याउनको लानग समवृि 
आयोजनासिंग सहकायथ अगाडी बढाइएको।  

 कोषको कायाथलय भवनको ननमाथण कररब 70 प्रनतित सम्पन्न गररएको। 

 कोषले सञ्चालन गरेका कायथिमहरुमध्ये उपदान कोष, लगानीकताथ वहसाब र नागररक एकािंक 
योजना र केन्न्िय वहसावमा NLK Web Software पूणथ रुपमा लागू गररएको तर्ा अन्य कायथिमहरुमा 
लागू भईरहेको। 

 सहभागी सापटीमध्ये 80 प्रनतित सापटीको भकु्तानी Connect IPS बाट िरुु गररएको सारै् िमिः 
अन्य कायथिमहरुको बचत सिंकलन तर्ा भकु्तानीमा समेत कायाथन्वयनमा ल्याउने प्रकृयामा रहेको। 

 कोषको केन्न्िय वहसावमा NFRS लागू गररएको। 

 आ.व.2074/75 र 2075/76 को वावषथक साधारण सभा सम्पन्न गररएको। 

 नेपाल पनुववथमा कम्पनी लगायत अन्य सिंगद्रठत सिंस्र्ाहरुको प्रार्नमक िेयरको प्रत्याभनूत गररएको। 
सारै्, पूजँीबजार ववकास र स्र्ावयत्वको लानग दोश्रो बजारबाट िेयर खररद नबिीको कायथ प्रारम्भ 
गररएको। 

 लगानीलाई पारदिी तर्ा व्यवन्स्र्त गनथको लानग नागररक लगानी कोष, लगानी नीनत 2075 लागू 
गररएको सारै्, उपदान कोष योजना र लगानीकताथ अवकाि कोष योजना, ननजामती/सैननक/नेपाल 
प्रहरी/सिस्त्र प्रहरी वीमा योजना लगायतका कायथिमहरुको कायथनबनध सिंिोधन भई कायाथन्वयनमा 
आइसकेको। 

12.  ननिेप तर्ा कजाथ सरुिण कोष 
सवथसाधारणको ननिेप तर्ा बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाले सवथसाधारणमा प्रवाह गरेको कजाथको सिंरिण गरी 
मलुकुको आनर्थक ववकासको नननमत्त बैवकिं ग तर्ा ववत्तीय प्रणाली प्रनतको ववश्वसनीयता अनभववृि गनथ तर्ा 
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सवथसाधारणको आनर्थक वहत सिंरिण र सम्बधथन गनथको लानग ननिेप तर्ा कजाथ सरुिण कोषको स्र्ापना 
भएको हो। िरुुमा तत्कानलन कम्पनी ऐन बमोन्जम स्र्ापना भई ननिेप तर्ा कजाथ सरुिण ननगमको 
नामबाट सिंचानलत यस सिंस्र्ा ननिेप तर्ा कजाथ सरुिण कोष ऐन, २०७३ कायाथन्वयनमा आए पनछ ननिेप 
तर्ा कजाथ सरुिण कोषका रुपमा सञ्चालन हुिं दै आइरहेको छ।  

स्र्ापनाको कानूनी आधार 

 ननिेप तर्ा कजाथ सरुिण कोष ऐन, 2073 बमोन्जम स्र्ावपत। 

 स्र्ापना भएको नमनत: 2031/06/04 (ननिेप तर्ा कजाथ सरुिण कोष ऐन, 2073 बमोन्जम 
स्र्ापना हनुपुूवथ तत्कालीन कम्पनी ऐन बमोन्जम स्र्ापना भएको।) 

दीर्थकालीन सोच 

 ननिेप तर्ा कजाथ सरुिण कायथिमलाई सविय रूपमा अगानड बढाउने। 

उद्दशे्य 

 वपछनडएको िेर, वगथ र ववपन्न वगथ साम ुबैवकङ्ग पहुँच परु् याउने, 
 बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ालाई वपछनडएको िेर, वगथ र ववपन्न वगथको साम ुबैंवकङ सवुवधा परु् याउन 

प्रोत्सावहत गने, 
 आम जनतालाई बैंक प्रनत ववश्वास जगाउने, 
 बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाहरूले लगानी गरेको ववनभन्न कजाथहरूलाई सरुिण प्रदान गने, 
 आम जनताको बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ामा रहेको ननिेपलाई सरुिण प्रदान गने। 

लक्ष्य 

 सदस्य सिंस्र्ामा रहेको सवथसाधारणको ननिेप तर्ा सदस्य सिंस्र्ाबाट प्रवावहत कजाथमा अन्तरननहीत 
जोन्खम न्यूनीकरण गरी ववत्तीय स्र्ावयत्व कायम गनथ सहयोगी भनूमका खेल्ने। 

रणनीनत 

 कोषलाई प्रचनलत अन्तराथविय मापदण्ड अनरुूपको स्वायत्त र प्रभावकारी सरुिण ननकायको रूपमा 
ववकास गने, 

 जोन्खममा आधाररत आन्तररक ननयन्रण प्रणाली (Risk Based Internal Control System) लाई र्प 
सदुृढ गने, 

 कोषको ववत्तीय, सूचना प्रववनध एविं सिंस्र्ागत िमता अनभवृवि गने, 
 कोषको सेवा ववववनधकरण गदै पहुँच ववस्तार गने। 

आ.व. २०७६/७७ मा हानसल भएका प्रमखु उपलव्धी 
 2 करोड 60 लाख 26 हजार 442 जना ननिेपकताथको बैँक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ामा रहेको रकम 

रु.6 खबथ 89 अबथ 48 करोड 96 लाखको ननिेप सरुिण गररएको। 

 7 लाख 65 हजार 39 जना ऋणीले बैक/ववत्तीय सिंस्र्ाबाट नलएको कजाथ रकम रु.61 अबथ 58 
करोड रकम बरावरको कजाथ सरुिण भएको। 

 7800 जना ऋणीले बैँक/ववत्तीय सिंस्र्ाबाट नलएको रु.2 अबथ 97 करोड रकम बराबरको 
सहनुलयतपूणथ कजाथको सरुिण भएको। 
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 बैँक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाबाट लगानी भई खररद भएको 59 करोड 38 लाख बराबरको 9538 
वटा पिधुनको सरुिण भएको। 

 ननयाथत कजाथ सरुिण कायथिमको िरुुवात गररएको। 

 कजाथ सरुिण ननयमावलीलाई सिंिोधन गरी कजाथको सीमा रु.2 करोडबाट बवृि गरी रु.3 करोड 
परु् याउन र सरुिण दस्तरुमा नेपाल सरकारले द्रदने अनदुानलाई 50 प्रनतित कायम गने व्यवस्र्ा 
नमलाइएको। 

 कोषको सिंगठन तर्ा व्यवस्र्ापन सवेिण गरी कूल दरबन्दी 82 परु् याइएको। 

 सिुासन ननदेन्िका, 2076, जोन्खम व्यवस्र्ापन ननदेन्िका, 2076 तर्ा व्यवसाय प्रबिथन 
कायथनबनध, 2076  तयार गरी कायाथन्वयनमा ल्याइएको। 

 केन्न्िय कायाथलय लगायत सबै प्रदेिमा रहेका कोषको िाखा कायाथलयहरु आफ्नै भवन ननमाथण गरी 
कायाथलय सञ्चालन गने उद्देश्यबाट भवन ननमाथण कायथको प्रारम्भ गररसवकएको। 

 कोषको सबै काम कारवाहीलाई व्यवन्स्र्त एविं आधनुनकीकरण गनथ नयाँ Software  ननमाथण गरी 
कायाथन्वयनमा ल्याइएको। 

 कोषको ननिेप सरुिण र कजाथ सरुिणको आम्दानी र खचथलाई बेग्लाबेग्लै लेखाङ्कन गरी ववत्तीय 
वववरण तयार गररएको। 

13.  नेपाल बैंक नलनमटेड 
पररचय 

नेपालको पवहलो बैंकका रूपमा नब.सिं. १९९४ सालमा नेपाल बैंक नलनमटेडको स्र्ापना भएको हो। हाल 
यो बैंक कम्पनी ऐन, २०६३ तर्ा बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ा सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोन्जम सिंचालन भइरहेको 
छ। नेपाल सरकारको अनधकािंि लगानी रहेको यस बैंकले आफ्ना िाखाहरू माफथ त देिभरी बैंवकिं ग सेवा 
परु् याउिं दै आएको छ। नेपालको अर्थतन्रको ववकासमा महत्वपूणथ भनूमका ननवाथह गरररहेको छः 

स्र्ापनाको कानूनी आधार 

  साववक नेपाल बैंक कानून वव.सिं. 1994 अन्तगथत स्र्ापना भएको यस नेपाल बैंक नलनमटेड 
कम्पनी अध्यादेि 2062 बमोन्जम नमनत 2063/01/05 मा कम्पनी रन्जिार कायाथलयमा दताथ 
भएको।  

 स्र्ापना भएको नमनतः  नब.सिं. 1994 कान्त्तक 30 गते      

दीर्थकालीन सोच  

 सम्पूणथ जनतामा सरल सलुभ तररकाले बैवकङ्ग पहुँच परु् याउने र द्रदगो मनुाफा समेत आजथन गने।  

लक्ष्य 

 आधनुनक बैवकङ्ग सेवा माफथ त बैवकङ्ग सनुबधा परु्याथइने लक्ष्य रहेको। 

उद्दशे्यहरू 

 आगामी 5 बषथ नभर तोवकएको न्यूनतम पूजँी तर्ा खूद सम्पनत ( Net worth) को लक्ष्य हाँनसल 
गनथ केन्न्ित रहने, 

 सेवाग्राही तर्ा बजारको अनधकार बवृिमा केन्न्ित रहने, 
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 बैँकका कमथचारीहरूको कायथकुिलता तर्ा कायथ िमता अनभबृविमा जोड द्रदने, 
 बजार सम्बन्धी जोन्खम न्यूननकरणमा जोड द्रदने, 
 ववश्वस्तरीय व्यवसावयक अभ्यासलाई आत्मसात गने, 
 दीगो मूनाफा बवृिमा केन्न्ित हनेु। 

 

१. प्रदेिगत िाखाहरूको वववरण 

प्रदेिको नाम िाखा सिंख्या 
प्रदेि निं. 1 31 

प्रदेि निं. 2 33 

बागमती प्रदेि 48 

गण्डकी प्रदेि 23 

प्रदेि निं. 5 29 

कणाथली प्रदेि 8 

सदूुर पन्िम प्रदेि 7 

जम्मा 179 
आ.व. २०७६/७७ मा हानसल भएका प्रमखु उपलव्धी 
 २०७७ असार २१ गतेसम्ममा नेपाल बैंकका ६४ न्जल्लामा १८३ िाखाहरु, १२४ एटीएम तर्ा 

२७ एक्सटेन्सन काउन्टरहरु सिंचालनमा रहेका छन।् आ.व.२०७६/७७ को तेश्रो रैमासको 
अन्त्यसम्म बैंकको प्रमखु ववत्तीय पररसूचक एवम ्न्स्र्नत देहाय अनसुार रहेको छ। 
 
अनधकृत प ुजँी रू. 10 अवथ 

जारी प ुजँी रू. 9 अवथ 81 करोड 

चकु्ता प ुजँी रू. 11 अवथ 28 करोड (बोनस िेयर समेत) 

जगेडा कोष रु. 4 अवथ 77 करोड 

पुजँीकोष अनपुात 15.9 प्रनतित 

ननष्कृय कजाथ 2.64 प्रनतित 

ननिेप रकम रु. 1 खवथ 22 अवथ 70 करोड 

कजाथ रकम रु. 1 खवथ 5 अवथ 83 करोड 
नोटः अपररष्कृत तथ्याङ्क 
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14.  राविय वान्णज्य बैंक नलनमटेड 
पररचय 

राविय वान्णज्य बैंक नलनमटेडको देिभर छररएर रहेको ग्राहकहरूलाई बैंवकङ्ग सेवा पयुाथउदै आएको आधा 
िताब्दी भन्दा बढीको इनतहास रहेको छ। यो बैंक नेपाल सरकारको पूणथ स्वानमत्वमा नब.स.२०२२ साल 
मार् १० गते तत्कानलन वविेष ऐन राविय वान्णज्य बैंक ऐन, २०२१ अन्तरगत स्र्ापना भएको र वव.स. 
२०३१ सालदेन्ख वान्णज्य बैंक ऐन, २०३१ अन्तरगत सिंचालनमा रहेको नर्यो। वव.स. २०६३ साल 
बैिाख ६ गते पन्ब्लक नलनमटेडको रुपमा कम्पनी रन्जिारको कायाथलयमा दताथ भई हाल बैंक तर्ा ववत्तीय 
सिंस्र्ा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को व्यवस्र्ा अनसुार “क”  वगथको वान्णज्य बैंकको रुपमा सिंचालनमा रहेको 
छ। 

यस बैंकले देिका ७ वटै प्रदेिका ७७ वटै न्जल्लाहरूमा आफ्ना िाखा कायाथलयहरू माफथ त बैंवकङ्ग सेवा 
प्रदान गरररहेको छ। बैंकले हाल देिका ववनभन्न स्र्ानमा २४० वटा िाखाहरू माफथ त बैंवकङ्ग सेवा प्रवाह 
गदै देिको उत्पादन र रोजगारी नसजथना लगायतका िरेमा उल्लेखनीय योगदान पयुाथएको  छ। ग्राहकहरूको 
माया र ववश्वास तर्ा सरकारको ननरन्तरको सहयोग र अरु सबैको सहयोगका कारण आज देिकै सबैभन्दा 
ववश्वसनीय बैंक बन्न सफल भएको छ। 

दूरदृवि 

रािको समवृिमा सदैव योगदान गदै सबैको सबैभन्दा ववश्वानसलो बैंक। 

ध्येय 

बहृत सिंजाल, समाजप्रनत उत्तरदायी व्यावसावयक प्रकृया र समानभुनुतक मानव सिंिाधनका माफथ त ववत्तीय 
पहुिंचमा रहेका बाधा/ब्यवधानहरू हटाई हरेकको अनधकतम सम्भाव्यतालाई प्रानप्त गनथ सहयोग गदै, र 
सरुन्ित, नवीनतम र पहुिंचयोग्य ववत्तीय सेवािारा आम नेपालीको जीवनस्तर अनभबृवि गनथ हामी सदैव 
प्रयत्नरत छौं। 

उद्दशे्य 

(क)  सवथसाधारण जनताको सवुवधा र आनर्थक वहत कायम राख्न तर्ा देिमा छररएर रहेको प ुिंजीलाई 
एकीकृत गरी सिंस्र्ागत रूपमा लगानी गरी ववत्तीय कारोवार माफथ त आनर्थक ववकासमा बान्णज्य 
बैंकको रूपमा सहयोग परु् याउने,  

(ख)  कृवष, उद्योग, सेवा, व्यापार तर्ा अन्य व्यवसावयक रूपले सम्भाव्य देन्खएका उत्पादनिील व्यवसायको 
स्र्ापना, ववकास, ववस्तार र िमता एविं उत्पादकत्व बवृिका लानग आवश्यक ववत्तीय साधन आन्तररक 
तर्ा बाह्य श्रोतबाट जटुाई देिको औद्योनगक, व्यापाररक एविं कृवष िेरको ववकासमा गनतन्िलता 
ल्याउन सहयोग प-ुयाउने,  

(ग)   उपलब्ध सीप, श्रम तर्ा पूजँीलाई  उन्चत पररचालन गरी ग्रामीण तर्ा िहरी शे्ररमा उत्पादन एविं 
रोजगारीमलुक व्यवसायको स्र्ापना, सिंचालन, ववकास, ववस्तार एविं प्रवधथन गनथ र सो कायथको लानग 
आवश्यक श्रोत साधन, प्राववनधक तर्ा व्यवस्र्ापकीय परामिथ सेवा, तानलम तर्ा प्रववनध उपलब्ध 
गराई गररबी ननवारणका लानग सविय रूपमा सिंलग्न भई सहयोग परु् याउने, 
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(र्)   ववत्तीय मध्यस्र्ता सम्बन्धी ववववध कारोवार सिंचालन गने, 

(ङ)   सिंस्र्ागत बीमा अनभकताथको रूपमा कायथ गने। 

आ.व. २०७६/७७ मा प्राप्त मूख्य उपलव्धी 

 आ.व.२०७६/७७ मा बैंकको प्रमखु ववत्तीय पररसूचक एवम ्न्स्र्नत देहाय अनसुार रहेको छ। 
अनधकृत प ुजँी रु. 11 अवथ २० करोड 
जारी प ुजँी रू. 9 अवथ 48 करोड 
चकु्ता प ुजँी रू. 9 अवथ 48 करोड 
जगेडा कोष रू. 14 अवथ 90 करोड 
पुजँीकोष अनपुात 12.99 प्रनतित 
ननष्कृय कजाथ 4.71 प्रनतित 
ननिेप रकम रू. 2 खवथ ३2 अवथ 98 करोड 
कजाथ रकम रू. 1 खवथ 56 अवथ 52 करोड 

नोटः अपररष्कृत तथ्याङ्क 

 बैंकका नीनतहरू, कायथववनधहरू र ननदेन्िकाहरूको नयाँ ननमाथण तर्ा भै रहेकामा पनुरावलोकन र 
पनुलेखन। 

 बैंकको रणनननतक योजना (Strategic Plan) ननमाथण, व्यवस्र्ापन सिंपरीिण (Management Audit), 
सूचना प्रणाली सम्परीिण (IS Audit), मानव सिंिाधन सिंपरीिण (Human Resource Audit) सम्पन्न। 

 बैंकले प्रयोग गरेको कोर बैंवकङ्ग सफ्टवेयर प्रनतस्र्ापन गनथका लानग मास्टर नडन्जटल रोडम्याप 
तयार। 

 PwC को समन्वयमा जोन्खम पररवतथन योजना (Risk Transformation Project) सम्पन्न। 

 goAML सफ्टवेयरका माध्यमबाट अनलाईनररपोवटथङ गने व्यवस्र्ा लागू र AML/CFT र पररपालना 
(Compliance) सम्वि ववषयमा उल्लेखननय सधुार। 

 नेपाल सरकारले तोके बमोन्जमको ववनभन्न िेरहरूमा ८७३ व्यन्क्तलाई रू. ६११० लाख 
सहनुलयतपूणथ कजाथ लगानी  ववस्तार। 

 बैंकको छररएर रहेको डाटावेिलाई केन्न्िकृत गने कायथ अन्न्तम चरणमा र चीपमा आधाररत काडथ 
प्रचलनमा ल्याई म्याग्नेट स्ट्रीपमा आधाररत एवटम काडथलाई ववस्र्ापन गररएको। 

 

15.  कृवष ववकास बैंक नलनमटेड 
िरुुमा रािको कृवष ववकासमा अझ बढी गनतिीलता ल्याई सवथसाधारण जनताको आनर्थक वहत र सवुवधा 
कायम गनथ र कृवष िेरलाई प्रभावकारी ढिंगबाट पूजँी तर्ा ऋण उपलब्ध गराउन कृवष ववकास बैंकको 
स्र्ापना भएको हो। हाल यो बैंक कम्पनी ऐन, २०६३ तर्ा बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ा सम्बन्धी ऐन, २०७३ 
बमोन्जम सिंचालन भइरहेको छ। नेपाल सरकारको अनधकािंि लगानी रहेको यस बैंकले आफ्ना िाखाहरू 
माफथ त देिभरी बैंवकिं ग सेवा परु् याउिं दै आएको छ। नेपालको अर्थतन्र र खासगरी कृवष िेरको ववकासमा 
महत्वपूणथ भनूमका ननवाथह गरररहेको छ। 
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नेपाल सरकारको ५१ प्रनतित स्वानमत्व रहेको कृवष ववकास बैंक नलनमटेड मलुकुको ७७ वटै न्जल्लाका 
अनत ववकट र ववपन्न वगथका जनतालाई बैंवकङ्ग सेवा सवुवधा प्रवाह गनथ लानग परेको सन्दभथमा सबैबाट सदा 
झै सहयोग र सद्भाव पाउने ववश्वासका सार् िहरदेन्ख गाउँसम्मका सबै आदरणीय जनसमदुायलाई यस 
बैंकको सेवा तर्ा सवुवधाहरूको उपयोग गनथ नबनम्रतापूवथक ननवेदन गदै यहाहँरूबाट प्राप्त हनेु सल्लाह सझुाव 
र मागथ दिथनलाई बैंकको कायथ योजनामा समावेि गरी देिभर रहेका कायथ सञ्जाल माफथ त तपाईहरूको र्र 
आगँनमा प¥ुयाउने प्रनतविताका सार् तपाईं हामी वीचको व्यावसावयक यारालाई द्रदगो एविं भरपदो बनाउन 
बैंक कवटबि छ।  

स्र्ापनाको कानूनी आधार 

 कृवष ववकास बैंक एन २०२४ अनसुार स्र्ापना भइ २०६२ देखी कम्पनी ऐन अनसुार दताथ भइ 
बैक तर्ा ववत्तीय सस्र्ा एन अनसुार नेपाल राि बैकबाट क बगथको इजाजत प्राप्त सस्र्ा। 

 स्र्ापना भएको नमनत :  २०२४/१०/०७ 

दीर्थकानलन सोच 

सम्पणुथ बैवकङ्ग सेवा सवहत बहृत समदुायमा आधाररत िहरदेखी गाउँसम्म सेवा प्रदान गने। 

उद्दशे्य 

क) गणुस्तररय बैवकङ्ग सेवा प्रदान गनें 
ख)  बजारमखुी रणनीनत अबलम्बन गने 

ग)  प्रनतस्पधात्मक दीगो प्रनतफल प्राप्त गने  

लक्ष्य 

 ववत्तीय पहुँच एविं समाबेन्िकरणमा वविेष जोड द्रददैं ववत्तीय सािरताका कायथिमहरू सिंचालन गरी 
ग्राहक केन्न्ित सेवा प्रदान गने। 

 कृवष उजाथ एविं वातावरणमैरी पूवाथधारको िेरमा कजाथ प्रवाह गने। 

 नेपाल सरकारको २० वषे कृवष रणनीनत (एनडसन २०१५-२०३५) अनरुूप आनर्थक वृविलाइ गनत 
द्रदने, जीवनस्तर मार्ी उकास्ने, खाद्य तर्ा पोषण सरुिामा योगदान द्रदने, खाद्य सम्प्रभतुा उन्मखु 
दीगो, आत्मननभथर, प्रनतस्पधी तर्ा समाबेिी कृवष िेरको ववकासमा योगदान प¥ुयाउने।  

 दीगो एविं समानपुनतक ववकासका लानग वातावरण अनकुुल लगानी प्रविथनमा जोड द्रदने। 

 बैंकको प ुजँी तर्ा ववत्तीय व्यवस्र्ापन, आन्तररक ननयन्रण प्रणाली तर्ा कम््लायन्समा राविय तर्ा 
अन्तराविय नीनत अनरुूप एकरूपता ल्याउने। 

 पेिागत ववन्ििता तर्ा सिंस्र्ागत सिुासन हानसल गनथ जनिन्क्त व्यवस्र्ापनमा जोड द्रदने। 

 सिंस्र्ागत िमता तर्ा प्रभावकाररता ववृि गनथ ब्यवसाय सिंचालन तर्ा ग्राहक सम्वन्धमा ववन्ििता 
हानसल गने। 

रणनीनत 

 जोन्खम व्यवस्र्ापनमा स्र्ावपत नववनतम मलु्य, मान्यता तर्ा Best Practices को अभ्यास गदै 
ननयामक ननकायहरूबाट जारी भएका ननदेिनलाइ अवलम्बन गने र जोन्खम न्यनुनकरणमा ध्यान 
द्रदने, 
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 ववत्तीय सचुना प्रणालीलाइ व्यवन्स्र्त गने, नबत्तीय स्रोतको अनधकतम पररचालन गने र ववत्त तर्ा 
लेखा व्यवस्र्ापनमा प्रभाबकारीता ल्याउने, 

 सिंस्र्ागत सिुासनका आधारभतू व्यवस्र्ालाइ प्रभावकारी ढिंगबाट कायाथन्वयन गने, 

 प्रभावकारी आन्तररक ननयन्रण प्रणालीमा जोड द्रदने,  

 प्रभावकारी रूपमा ननिेप सिंकलन तर्ा पररचालन गने, 

 गणुस्तररय कजाथ प्रवाह गने र ननष्कृय कजाथ अनपुातलाइ न्यूननकरण गदै जाने, 

 र्ोक तर्ा ववपन्न वगथ कजाथ कायथिम सिंचालन गने, 

 गैर-कोषमा आधाररत व्यवसाय ववस्तार गने, 

 बैंकको अल्पकानलन तर्ा द्रदर्थकानलन दावयत्व समयमा नै भतू्तानी गनथ सक्ने अवस्र्ामा रहने गरी 
सिमता ववकास गदै टे्रजरी व्यावसाय सिंचालन गने, 

 जनिन्क्त व्यावस्र्ापनलाइ सरलीकृत गने, कमथचारी वनृ्त्त ववकासको कायथलाइ प्रभाबकारी बनाउने, 
कमथचारीको िमता अनभबवृि गदै बैकको वहृत्तर वहतको लानग जनिन्क्त पररचालन गने, 

 सबै वगथ तर्ा िेरको पहुँच हनेुगरी गणुस्तररय बैवकङ्ग सेवा ववस्तार गने, 

 सँस्र्ागत सामान्जक/ सामदुावयक कायथिमलाइ समदुायमा अधाररत रही सँचालन गने, 

 ई-बैंवकङ्ग सेवाको गणुस्तर वृवि गरी नछटो, छररतो तर्ा भरपदो अत्याधनुनक बैंवकङ्ग सेवा उपलब्ध 
गराउने, 

 सचुना प्रनबधीको उपयोग गदै  सचुना प्रनबधीको बढ्दो प्रयोगलाई आत्मसात ्गनथ तर्ा बजारमा 
नबकनसत प्रनबधीलाई प्रानप्त र प्रयोग गनथको लानग ननयनमत रूपमा सूचना प्रववधीमैरी बैंवकँङ्ग वस्त ु
तर्ा सेवा सम्बन्धी अनसुन्धान गने। 

आ.व. २०७६/७७ मा प्राप्त मूख्य उपलव्धी 

अनधकृत प ुजँी रू. 18 अवथ  
जारी प ुजँी रू. 14 अवथ 99 करोड 
चकु्ता प ुजँी रू. 14 अवथ 99 करोड 
जगेडा कोष रू. 10 अवथ 44 करोड 
पुजँीकोष अनपुात 20.23 प्रनतित 
ननष्कृय कजाथ 3.65 प्रनतित 
ननिेप रकम रू. 1 खवथ 43 अवथ 90 करोड 

नोटः अपररष्कृत तथ्याङ्क 

 कूल ३५४४ ग्राहकलाई अनदुान सवहतको सहनुलयतपूणथ कृवष कजाथ रु. ७ अबथ प्रदान गररएको। 

 बैंकको आफ्नै आन्तररक जनिन्क्तलाई अन्तराथविय स्तरको प्रववनधमैरी तानलम प्रदान गरी Core 

Banking System (CBS) सम्बन्धी सम्पूणथ प्रववनधयकु्त कायथ सम्पन्न गरेको। नयाँ खुलेका िाखाहरु 
लगायत २८० मध्ये २७७ वटा बैवकङ्ग कायाथलयहरुमा Core Banking System जडान भइ अनलाइन 
सेवा प्रवाह भइरहेको। 

 आ.व. २०७५/७६ को वावषथक साधारण सभा तोवकएको समयसीमा नभर सम्पन्न गनुथका सारै् उच्च 
दरको प्रनतफल यर्ा समयमा िेयरधनीहरुलाई उपलब्ध गराइएको। 
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 ननयमनकारी ननकायले तोकेको समयावनध नभरै २ अवथ ५० करोडको कृवष ववकास बैंक ऋण पर, 
२०८३ जारी गनथ सफल भई सून्चकृत भई दोस्रो बजारमा कारोवार भई रहेको। 

 लकडाउन अवनधमा नडन्जटल बैंवकङ्ग सेवाको अनधकतम प्रवाहबाट करीव ३ खवथ ५० अवथ बराबरको 
बैवकङ्ग सेवा गनथ सफल भएको। 

 जल ववद्यतु तर्ा उजाथमा रु २ अवथ ३६ करोड १६ लाख Consortium कजाथ स्वीकृत गरी ९० 
पररयोजनामा उल्लेख्य लगानी ववस्तार गररएको। 

 हालसम्म खेतीयोग्य जनमन भएर पनन प्रयोगमा नरहेको जग्गाको सदपुयोग गने प्रयोजनार्थ नलजमा 
नलई कृवष उत्पादन गनथ चाहने व्यन्क्त, सिंस्र्ा वा सहकारी माफथ त कजाथ लगानी गनथ नलज 
फाईनान्न्सङ्गको नीनतगत व्यवस्र्ा गररएको। 

 अनलाईन बाट खाता खोल्ने, KYC अद्यावनधक गने, मोवाईल बैवकङ्ग, इन्टरनेट बैवकङ्ग, कनेक्ट 
आइवपएस, QR Code, RTGS, IPS, CASBA, De-mat, Mero-share लगायतका सूचना प्रववनधयकु्त 
सेवा सिंचालनमा उल्लेखनीय सफलता हानसल गरेको। अनलाईन माफथ त कजाथ सीमा स्वीकृनत तर्ा 
प्रवाह गनथ सवकने गरी Document Management System (DMS) को लानग Credit Process 

Automation Software (CPAS) लाई कायाथन्वयनमा ल्याउने तयारी पूरा भएको। सारै्, लेखाङ्कन 
कायथ केन्िीकृत गरी Central Payroll System बाट कमथचारी करकट्टीको व्यवस्र्ा नमलाई जनिन्क्त 
व्यवस्र्ापनका कायथ र्प सधुार गररएको। 

 G2P Payment अन्तगथत ९० वटा कायाथलयहरुबाट सामान्जक सरुिा भत्ता ववतरणको कायथ 
भईरहेको।  

 वहसाव नभडान कायथलाई अनलाईनबाट ननयनमत रुपमा हनेु व्यवस्र्ा नमलाइएको। 

16.  नेपाल ग्रामीण ववकास बैंक 
नेपाल ग्रामीण ववकास बैंक, कम्पनी ऐन, २०६३ बमोन्जम स्र्ापना भएको हो। नेपाल राि बैंकबाट (र्) 
वगथको इजाजत प्राप्त यस बैंकले हाल कम्पनी ऐन, २०६३ तर्ा बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ा सम्बन्धी ऐन, 

२०७३ बमोन्जम सिंचालन भइरहेको छ। यस बैंकले देि भरका ग्रामीण िेरमा रहेका ववपन्न पररवारलाई 
कृवष, उद्योग र सेवा व्यवसाय सिंचालन गनथ स सानो कजाथ प्रबाह गदथछ। मलुकुमा छररएर रहेको पूजँीलाई 
एकीकृत गरी सिंस्र्ागत लगानी तर्ा स्वस्र् प्रनतस्पधाथको माध्यमबाट नबत्तीय मध्यस्र्ताको सेवा समेत 
उपलव्ध गराउिं दै आएको छ। 

स्र्ापनाको कानूनी आधार 

 कम्पनी ऐन २०६३ बमोन्जम दताथ भई नेपाल राि बैंकबाट इजाजत प्राप्त र् वगथको ववत्तीय सिंस्र्ा  

 स्र्ापना भएको नमनत : २०७१/०४/३०  

दीर्थकालीन सोच 

 लर्वुवत सेवाको माध्यमबाट ग्रामीण नबपन्न पररवारलाई स्वरोजगारको अवसर नसजथना गरी गररबी 
हटाउने। 

उद्दशे्य 

 लन्ित वगथलाई बैंवकिं ग सेवा प्रदान गने। 
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लक्ष्य   

 लर्वुवत्तको माध्यमबाट नेपाल राज्य भररका ग्रामीण नबपन्नहरूको सामान्जक तर्ा आनर्थक अवस्र्ा 
उकास्ने। 

रणनीनत  

 ववत्तीय सिंस्र्ाको ननिेपकताथ तर्ा ियेरधनीको हक वहतको सिंरिण र सम्वद्दथन गदै सवथसाधारणलाई 
गणुस्तरीय तर्ा भरपदो ववत्तीय सेवा उपलब्ध गराउने। 

आ.व.2076/77 मा प्राप्त मूख्य उपलब्धी 

अनधकृत प ुजँी रू. 1 अवथ  
जारी प ुजँी रू. 98 करोड 25 लाख 
चकु्ता प ुजँी रू. 98 करोड 25 लाख 
जगेडा कोष रू. 63 करोड 50 लाख 
पुजँीकोष अनपुात 10.08 प्रनतित 
ननष्कृय कजाथ 5.02 प्रनतित 
ननिेप रकम (समूह सदस्यको) रू. 3 अवथ 62 करोड 

नोटः अपररष्कृत तथ्याङ्क 

 यस सिंस्र्ाको चकु्ता पूजँी 2076 असार मसान्तसम्म रु.92 करोड 42 लाख 15 हजार 6 सय 
रहेकोमा 2077 असार मसान्तमा रु.98 करोड 25 लाख पगु्न गएको। 

 यस सिंस्र्ाको आ.व.2075/76को वावषथक साधारण सभा नमनत 2076 पौष 25 गते सम्पन्न 
गररएको। 

 यस सिंस्र्ाले सिंस्र्ागत सामान्जक उत्तरदावयत्व अन्तगथत कोरोना भाइरसको ननयन्रण, क्वारेन्न्टन 
व्यवस्र्ापन, औषधोपचार, ववपन्नलाई खाद्यान्नको व्यवस्र्ा र समस्यामा परेकालाई राहत प्रदान गने 
प्रयोजनका लानग नेपाल सरकारले स्र्ापना गरेको कोषमा रु.11 लाख र प्रदेि सरकारहरुले 
स्र्ापना गरेको कोषमा प्रत्येक प्रदेिलाई रु.2 लाख 50 हजारको दरले रु.17 लाख 50 हजार 
समेत कूल रु. 28 लाख 50 हजार प्रदान गररएको। यसैगरी, कमथचारीहरुको तफथ बाट रु. 34 
लाख 23 हजार 6 सय 98 सिंकलन गररएको र उक्त रकम हस्तान्तरणको प्रकृयामा रहेको। 

 राविय स्तरको कायथिेर भएको यस सिंस्र्ाले 2077 असार मसान्तसम्म नेपाल राज्यका 57 
न्जल्लामा कायथिम ववस्तार गररएको। 

 मलुकुभरका 753 स्र्ानीय तहमध्ये 2077 आषाढ मसान्तसम्म 366 स्र्ानीय तहमा कायथिम 
ववस्तार भएको। 

 यस सिंस्र्ामा 2 लाख 16 हजार 8 सय 43 ग्राहक सदस्यहरु आबि रहेका। यसैगरी, सिंस्र्ामा 
आ.व.2076/77 को आषाढ मसान्तसम्म कूल ऋणी सिंख्या 1 लाख 25 हजार 1 सय 98 
रहेका। 

 सिंस्र्ाले ववपन्न वगथको आनर्थक आयोपाजथनका लानग आ.व.2076/77 मा अनमुाननत रु.8 अबथ 
41 करोड 2 लाख 48 हजार कजाथ लगानी गरेको सारै् उक्त अबनधमा रु.7 अबथ 89 करोड 
68 लाख 85 हजार असलुी गरी आ.व.2076/77 को असार मसान्तसम्म यस सिंस्र्ाको लगानीमा 
रहेको उठाउन बाँकी कजाथ रु.10 अबथ 42 करोड 47 हजार रहेको। 
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 आ.व.2076/77 मा कूल रु.51 करोड 37 लाख 31 हजारले कजाथ बवृि भएको। 
 यस सिंस्र्ाले ववपन्न वगथका सदस्यलाई बचत गनथ प्रेररत गरीआ.व.2076/77 मा मार रु.38 

करोड 33 लाख 76 हजार बचत सिंकलन गरेको र आ.व.2076/77 को आषाढ मसान्तसम्म 
जम्मा बचत रकम रु.3 अबथ 62 करोड 12 लाख 90 हजार भएको। 

 यस सिंस्र्ाले ग्राहक सदस्यहरुको जोन्खम बहन गनथका लानग वीमा कम्पनीहरुसिंग म्यादी जीवन 
वीमा गने व्यवस्र्ा गरी वीमाको कायथिम समेत सञ्चालन गरेको। 

 सिंस्र्ामा आधनुनक Web-based software लागू गनथ BID Document तयार गरी खररद प्रकृया अन्र् 
बढाउने िममा रहेको।  
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पररच्छेद ४ 

आनर्थक बषथ २०७६/७७ को प्रगनत वववरण 

१.  बजेट प्रणाली, खचथ व्यवस्र्ापन र लेखा प्रणाली 1 
(क) समग्र बजेट खचथको यर्ार्थ वववरण 

 
िीषथक आ.व. २०७५/७६ 

को आषाढ मवहनासम्म 

आ.व. २०७६/७७ को 
आषाढ मवहनासम्म 

गत आ.व.को 
तलुनामा ववृि % 

कुल सरकारी खचथ (रु.) अबथ 1110 1094 (१.44) 
चाल ुखचथ (रु.) अबथ 716 786 9.78 

पूजँीगत खचथ (रु.) अबथ 241 191 (20.75) 

ववत्तीय व्यवस्र्ा (रु.) अबथ 152 116 (23.68) 

  

(ख) अर्थ मन्रालय र अन्तगथत नबननयोन्जत बजेट तर्ा खचथ 2 
रु. लाखमा 

बजेट 
उपिीषथक 

आयोजना कायथिम बजेट  खचथ प्रनतित 

चाल ु पुजँीगत जम्मा चाल ु पुजँीगत जम्मा चाल ु पुजँीगत जम्मा 

30500011 अर्थ मन्रालय 3,559 318 3,877 3,024 103 3,128 84.97 32.48 80.67 

30500012 ऋण असलुी  पनुरावेदन 
न्यायनधकरण 

123 6 129 105 4 109 85.53 66.24 84.63 

30500013 ऋण असलुी न्यायनधकरण 345 21 366 313 20 333 90.70 96.24 91.02 

30500014 अन्तराथिीय सिंर्, सिंस्र्ा 
सदस्यता िलु्क अनदुान 
ववववध 

4,000  4,000 3,646 - 3,646 91.14 - 91.14 

30500101 साना वकसान ववकास बैंक 
(नबन्त्तय सिंस्र्ा), ववववध 

1,290  1,290 1,024 - 1,024 79.40 - 79.40 

30500102 लर् ुववमा सहयोग 
कायथिम (पि,ु बाली, 
स्वास्थ्य ) 

5,760  5,760 5,760 - 5,760 100.00 - 100.00 

30500103 िीत र्र ननमाथण (ब्याज 
अनदुान) 

50  50 - - - - - - 

30500105 बजेट तर्ा ननवनृ्त्तभरण 
सधुार आयोजना 

150  150 - - - - - - 

30500107 पूजँीबजार तर्ा पूवाथधार 
िमता सहयोग आयोजना 

38 812 850 3 812 816 9.17 100.00 95.97 

30500108 नमनलननयम च्यालेन्ज 
नेपालको कायाथलय 

19,940 67,140 87,080 4,165 8,248 12,412 20.89 12.28 14.25 

                                                             

 अपररष्कृत तथ्याङ्क 
 अपररष्कृत तथ्याङ्क 
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बजेट 
उपिीषथक 

आयोजना कायथिम बजेट  खचथ प्रनतित 

चाल ु पुजँीगत जम्मा चाल ु पुजँीगत जम्मा चाल ु पुजँीगत जम्मा 

30500110 ब्याज अनदुान (कृवष, 
पिपुालन तर्ा अन्य 
आयआजथन) 

50,000 - 50,000 11,049 - 11,049 22.10 - 22.10 

30501011 महालेखा ननयन्रक 
कायाथलय 

1,285 133 1,418 1,056 118 1,174 82.22 88.07 82.77 

30501012 ननवनृ्त्तभरण व्यवस्र्ापन 
कायाथलय 

460 31 491 436 30 466 94.85 97.00 94.99 

30501013 कुमारी चोक तर्ा केन्िीय 
तहनसल कायाथलय 

176 8 184 151 6 158 86.03 76.99 85.64 

30501014 कोष तर्ा लेखा ननयन्रक 
कायाथलयहरू 

6,222 1,609 7,831 6,038 1,122 7,160 97.04 69.77 91.44 

30501101 सावथजननक ववत्तीय 
व्यवस्र्ापन सधुार कायथिम 

7,523 1,914 9,438 1,448 264 1,713 19.25 13.81 18.15 

30502011 सावथजननक ववत्त 
व्यवस्र्ापन तानलम केन्ि 

571 70 641 386 28 415 67.71 40.30 64.72 

30503011 भन्सार नबभाग 1,754 60 1,814 1,205 42 1,247 68.68 69.54 68.71 

30503012 भन्सार कायाथलयहरू 7,985 2,088 10,073 7,937 944 8,880 99.39 45.20 88.16 

30503101 भन्सार सधुार कायथिम 1,555 9,148 10,703 527 3,584 4,111 33.90 39.18 38.41 

30504011 आन्तररक राजस्व ववभाग 6,276 1,779 8,055 1,587 529 2,116 25.28 29.74 26.27 

30504012 आन्तररक राजस्व 
कायाथलयहरू 

12,853 3,867 16,719 10,236 1,584 11,820 79.64 40.97 70.70 

30505011 सावथजननक ऋण 
ब्यवस्र्ापन कायाथलय 

563 211 774 149 93 242 26.50 43.97 31.27 

  जम्मा 132,478 89,215 221,693 60,247 17,532 77,779 45.48 19.65 35.08 

 

ववत्तीय ब्यवस्र्ा तफथ  
रु. लाखमा 

बजेट उपिीषथक आयोजना/कायथिम बजेट खचथ प्रनतित 
50105101 लगानी -ववववध 97682 29045 29.73 

50105102 
पिपुालन (मासजुन्य र दगु्धजन्य) कजाथ 
तर्ा पिधुन कायथिम 21000 21000 100.00 

50105103 सावथजननक सिंस्र्ान सधुार कायथिम 5500 109 1.98 
   जम्मा 124185 50158 40.39 

(ग) आनर्थक वषथ २०७6/77 मा सम्पादन भएका महत्त्वपणूथ कामहरू 

 आनर्थक वषथ 2076/077 को बजेट तर्ा कायथिमको सनमिा गरी खचथ व्यवस्र्ापन, राजस्व 
व्यवस्र्ापन, वैदेन्िक सहायता पररचालनमा तत्कालीन र द्रदर्थकालीन रूपमा अपनाउन ुपने नीनतगत 
सधुार गररएको। 

 राविय आयोजना बैङ्क माफथ त आयोजना छनौट र प्रार्नमकरण गने कायथको िरुूवात गररएको।आयोजना 
बैङ्कको स्वीकृनत र मध्यकालीन खचथ सिंरचनामा समावेि भएका आयोजनामार बजेटमा समावेि हनेु 
प्रणालीको ववकास गररएको। 
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 बजेटमानर् पने ननवतृ्तभरणको अनसनमत दावयत्व व्यवस्र्ापन गनथ योगदानमा आधाररत ननवतृ्तभरण 
प्रणाली लाग ुगररएको। 

 लेखा ढाँचामा पनुरावलोकन गरी सिंर् र प्रदेि सरकारका ननकायहरूमा नेपाल सावथजननक िेर लेखामान 

(Nepal Public Sector Accounting Standards- NPSAS) लाग ुगररएको।सबै केन्िीय ननकाय र प्रदेि 
सरकारले सो अनसुारको ववत्तीय प्रनतवेदन तयार गरी महालेखा परीिकको कायाथलयमा पेि गनथ र्ालनी 
भएको। 

 नेपाल सरकार, प्रदेि तर्ा स्र्ानीय तहको आम्दानी, खचथ र सम्पन्त्त तर्ा दावयत्वलाई अन्तराविय 
मापदण्ड (GFS 2014) अनरुुप हनेु गरी आनर्थक सङ्केत ननधाथरण तर्ा वगीकरण गररएको। 

 आयोजनामा ववना स्रोतको ठूलो आनर्थक दावयत्व नसजथना गने पररपाटीको अन्त्य गदै ननद्रदथि समय, 
लागत र गणुस्तरमा आयोजनाहरू सम्पन् न गनथ ठूला आयोजनाहरूको बहवुषीय खरीद प्रवियाको 
समनु्चत व्यवस्र्ापनका लानग ननन्श् चत आधार तर्ा मापदण्डसवहतको आयोजनाहरूको बहवुषीय ठेक् का 
सम्बन्धी मापदण्ड, 2076 कायाथन्वयनमा ल्याइएको।  

 ववगतदेन्ख ननमाथण आरम्भ भएका तर स्रोतको न्यनुताले गदाथ सम्पन् न हनु नसकेका अधरुा 
आयोजनाहरूलाई सम्पन् न गने प्रयोजनको लानग बजेट ववननयोजन गरी माग, कायथप्रगनत र स्रोतको 
उपलब्धताका आधारमा ननकासा द्रदने काम िरुु गररएको। 

 नेपाल सरकार र प्रदेि तहमा कायाथन्वयनमा रहेका मन्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) र 
एकल खाता कोष प्रणाली (TSA) तर्ा  प्रदेि मन्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (PLMBIS) र प्रदेि 
एकल खाता कोष प्रणाली (PTSA) बीच  एक आपसमा अन्तर आवि (Integration) कायम गरी बजेट 
ननकासा र भकु्तानी प्रणालीमा रहेका जोन्खमलाई न्यूनीकरण गररएको। 

 मौसमी प्रनतकूलताका कारण समयमा खचथ गनथ कद्रठन हनेु वहमाली तर्ा उच्च पहाडी न्जल्लाहरुमा 
ववननयोन्जत बजेट मध्ये आनर्थक वषथको अन्त्यमा खचथ हनु बाँकी रकम तत्कालै अको वषथको आरम्भ 
देन्खनै खचथ गनथ नमल्ने गरी ननकासा गने ब्यवस्र्ा नमलाइएको। 

 नेपाल सरकारको मन्रालयगत बजेट सरकारको (Line Ministry Budget Information System-

LMBIS) सिंग तादाम्यता कायम हनेु गरी प्रदेिको बजेट तजुथमा, ननकासा र प्रनतवेदनका लानग 
प्रदेिस्तरीय मन्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (Provincial Line Ministry Budget Information 

System- PLMBIS) पूणथरुपमा कायाथन्वयनमा ल्याइएको।  

 नेपाल सकारको मन्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) को Upgraded Version को ववनभन्न 
Module हरुको Testing कायथ भएको। 

 आनर्थक वषथ २०७६/७७ मा ववनभन्न मन्रालय/ननकायहरुबाट प्राप्त भएका ९२ वटा ऐन/ ननयम/ 
ननदेन्िका/कायथववनध उपर राय/सहमती प्रदान गररएको। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
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 २.  राजस्व व्यवस्र्ापन 
राजस्व पररचालनको अवस्र्ा 3

 

 

तलुनात्मक वववरण (रु. करोडमा) 

िीषथक 
आ.व. २०७५/७६को 
आषाढ मसान्तसम्म   

आ.व. २०७६/७७को आषाढ 
मसान्तसम्म 

गत आ.व.को तलुनामा 
बृवि % 

भन्सार महसलु 15536.66 13799.03 -11.18% 
म.ुअ.कर 24161.26 22407.05 -7.26% 

आन्तररक 8955.6 9826.36 9.72% 
आयात 15205.66 12580.69 -17.26% 

अन्तःिलु्क 12185.82 10062.26 -17.43% 
आन्तररक 7375.74 6497.55 -11.91% 

आयात 4810.07 3564.71 -25.89% 
न्ििा सेवा िलु्क 107.73 58.39 -45.80% 
आयकर 19428.38 21968.95 13.08% 
अन्य कर 1483.19 1709.8 15.28% 
कर राजस्व 72903.05 70005.48 -3.97% 
गैर कर 10059.02 9372.95 -6.82% 
जम्मा राजस्व 82962.06 79378.43 -4.32% 
अन्य प्रानप्त 1004.12 4757.55 373.80% 
जम्मा राजस्व+अन्य प्रानप्त 83966.18 84135.98 0.20% 

 

 द्रिपिीय लगानी सम्झौता, िैध कराधान मनु्क्त तर्ा ववत्तीय छल ननरोध सम्झौता, ववश्व व्यापार 
सम्झौता लगायतका ववनभन्न सन्न्ध सम्झौताहरूको कायाथन्वयनका नसलनसलामा नसजथना भएका वा हनेु 
वववादहरूको प्रनतरिा र ननरूपणका लानग अध्ययन र तयारी गने अन्तर ननकाय प्रनतनननधत्व हनेु 
गरी सन्चव (राजस्व) को सिंयोजकत्वमा स्र्ायी सिंयन्र गठन भएको। 

 सामान्जक सरुिा कोष ऐन‚ २०७४ बमोन्जम स्र्ापना भएको सामान्जक सरुिा कोषमा योगदान 
गने कमथचारी‚ कामदार तर्ा श्रनमकहरूलाई उक्त कोषमा स्वतःस्फूतथरूपमा सहभागी हनु प्रोत्सावहत 
गनथ आयकर ननयमावली, २०५९ मा सिंिोधन गरी पाररश्रनमक आयको कर ननधाथरणयोग्य आयबाट 
स्वीकृत सामान्जक सरुिा कोषमा गररएको योगदान बापत र्टाउन पाउने रकमको सीमा तीन लाख 
रूपैयाँबाट ववृि गरी पाँच लाख रूपैयाँ परु् याइएको। 

 स्वदेिी कपडा उद्योगहरूलाई ववद्यतु खपतको 50% र सहनुलयतपूणथ कजाथको व्याजमा 5% ववन्दलेु 
अनदुान द्रदने व्यवस्र्ा गररएको। 

 आन्तररक राजस्व ववभागको तेस्रो सधुार योजना (२०१८/१९-२०२०/२१) कायाथन्वयनमा 
ल्याइएको। 

 ढुवानी सेवामा मूल्य अनभववृि कर कायाथन्वयन गने सम्बन्धी ननदेन्िका, २०७६ कायाथन्वयनमा 
ल्याइएको। मूल्य अनभववृि कर ननदेन्िका‚ २०६९‚ व्यापाररक वस्तहुरूको आन्तररक ओसारपसार 

                                                             

 अपररष्कृत तथ्याङ्क 
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सम्बन्धी ननयमन ननदेन्िका‚ २०६५‚ जग्गा तर्ा र्रजग्गा ननःसगथमा प ुजँीगत लाभकरसम्बन्धी 
ननदेन्िका‚ २०७२ र मूल्य अनभवृवि कर वफताथसम्बन्धी कायथववनधमा आवश्यक पररमाजथन गरी 
कायाथन्वयनमा ल्याइएको। 

 आयकर ऐन, 2058 बमोन्जम पेि गनुथपने आय वववरणका अनसूुची तर्ा खुलासा फारामहरू 
(Disclosure) पररमाजथन गरी कायाथन्वयनमा ल्याइएको। करदाताले कर प्रिासनमा पेि गरेको आय 
वववरणमा रवुट भए आय वववरण पेि गरेको 30 द्रदननभर सच्याउन पाउने कानूनी व्यवस्र्ा 
कायाथन्वयनको फाराम पररमाजथन गरी ववद्यतुीय प्रणालीमा समावेि गररएको। 

 चाल ुआनर्थक वषथ 2076/77 मा र्प 11 लाख 81 हजार 2 सय व्यन्क्त/फमथ करको दायरामा 
आएका। 2077 आषाढ मसान्तसम्म स्र्ायी लेखा नम्बर नलने करदाता र करको दायरा ववस्तारको 
वववरण देहायबमोन्जम रहेकोः 
 

दताथको प्रकार 
आ.व.२०७5/76 

को 
आ.व.२०७6/77 

को जम्मा 
प्रनतित 
पररवतथन 

व्यावसावयक स्र्ायी लेखा 
नम्बर (B-PAN) 1164742 194192 

135893
4 16.67 

व्यन्क्तगत स्र्ायी लेखा नम्बर  

(P-PAN) 990813 982639 
197375

2 99.17 
करकट्टी गने ननकायले नलएको 
स्र्ायी लेखा नम्बर (WPAN) 737 4369 5106 

592.8
1 

जम्मा स्र्ायी लेखा नम्बर 2156292 1181200 3337492 54.78 
मूल्य अनभववृि कर (VAT) 211325 44638 255963 21.12 
अन्तःिलु्क (Excise) 73928 20364 94292 27.54 

 

 ववनभन्न आन्तररक राजस्व कायाथलयमाफथ त 6 सय 97 करदाता न्ििा तर्ा करसम्बन्धी अन्तविथ या 
कायथिम सञ्चालन भई 24 हजार 4 सय जनालाई करदाता न्ििा प्रदान गररएको। 

 नेपालको आनर्थक वहत र लगानी प्रविथन हनेु गरी दोहोरो कर मनु्क्त तर्ा ववत्तीय छल ननरोध 
सम्झौता गने नीनतअनरुुप वेलायतसँग ९-२३ से्टेम्वर‚ २०१९ (भाि २३-२७‚२०७६) मा 
काठमाडौंमा दोस्रो चरणको बाताथ सम्पन्न भएको। 

 भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई सरल बनाउन भन्सार कायाथलयमा पेि गनुथपने कागजातहरू ववद्यतुीय 
माध्यमबाट बझुाउने व्यवस्र्ा ववद्यतुीय प्रणाली लाग ुभएका भन्सार कायाथलयहरूबाट कायाथन्वयनमा 
ल्याइएको। 

 भन्सार जोन्खम व्यवस्र्ापन सम्बन्धी Standard Operating Procedure कायाथन्वयनमा ल्याइएको। 
 भन्सार ऐन, 2064 को दफा ८९ को उपदफा (१) ले द्रदएको अनधकारबमोन्जम मालवस्तकुो 

वगीकरण तर्ा उत्पन्त्तको सम्बन्धमा पूवाथदेि जारी गने व्यवस्र्ा कायाथन्वयनमा ल्याइएको। 
 वावषथक एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यको जनुसकैु प्रकृनतको मालवस्त ु ननकासी गने सबै 

उद्योगहरूलाई वण्डेड वेयर हाउसको सवुवधा प्रदान गने व्यवस्र्ा नमलाइएको। 
 भन्सार ववभाग‚ नरभवुन ववमानस्र्ल भन्सार कायाथलय‚ जलेश्वर भन्सार कायाथलय र सती भन्सार 

कायाथलयमा नयाँ भवन ननमाथण गरी प्रयोगमा ल्याइएको। 
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 अन्तराथविय व्यापारलाइथ पारदिी र मयाथद्रदत बनाउन आफ्ना प्रमखु व्यापाररक साझेदार मलुकुको 
भन्सार प्रिासनसँग भन्सार सहयोग सम्झौता गने अन्तराथविय अभ्यास भएबमोन्जम नेपालको भन्सार 
प्रिासन र न्चननयाँ भन्सार प्रिासनबीच २९ अवप्रल‚ २०१९ मा भन्सार सहयोग सम्झौता सम्पन्न 
भएको। 

 ववगतमा छोटी भन्सार कायाथलयबाट रू.५ हजारसम्मको मालवस्तकुो मार जाँचपास गनथ सक्ने 
प्रावधान भएकोमा झापा, गौरीगञ् ज (झापा), कुमदखोर (झापा), रङ्गेली (मोरङ), मवटअवाथ (बारा), 
वङ्कुल (रौतहट), नरवेणी (नवलपरासी, बदथर्ाट ससु्ता पूवथ), र बेलौरी (कञ्चनपरु) छोटी भन्सार 
कायाथलयबाट रू.२५ हजारसम्मको र अन्य छोटी भन्सार कायाथलयबाट रू.१० हजारसम्मको 
मालवस्त ुजाँचपास गनथ सवकने नीनतगत ननणथय भई कायाथन्वयन गररएको। 

3.  आनर्थक नीनत ववश्लषेण 
 आनर्थक सवेिण 2076/77 नको को नेपाली सिंस्करण प्रकािन गररएको र अिंग्रेजी सिंस्करण प्रकाि

िममा रहेको। 

 मूलकुको प्रमखु आनर्थक पररसूचकका सारै् यस मन्रालयका सबै महािाखाबाट सम्पन्न गररएका 
प्रमखु कायथहरू एकीकृत रुपमा सावथजननक गने प्रयोजनका लानग मानसक रुपमा "अर्थ बलेुवटन" 
प्रकािन गररएको। 

 नबषयगत नीनतका सवालमा रायका लानग लेखी आएकोमा ननयनमत रुपमा राय/परामिथ द्रदइएको। 

 Macroeconomic Dashboard मा रान्खने Monthly तर्ा Yearly Macroeconomic Variables को 
Database तयार गरी Macroeconomic Dash Board मा अद्यावनधक गररएको। सारै्, Dash Board 
मा रहेको Macroeconomic update लाई ननरन्तर अद्यावनधक गदै लनगएको। 

 पनछल्लो 10 वषथको समविगत आनर्थक पररसूचकहरू तयार गरी प्रकािन ग ररएको। 

 Econometrics नबषयक E-views  को तानलम आयोजना गररएको। 

 पुजँीबजार तर्ा पूवाथधार सहयोग आयोजना अन्तगथतको Public Debt Operation and Management 

Software (DOMS) सञ्चालनको कायथ िरुू गररएको। 

 स्र्ानीय मिुामा ऋणपर जारी गने व्यवस्र्ा, 2070 (प्रर्म सिंिोधन, 2076) स्वीकृत गररएको। 
नेपाल सरकार (मन्न्रपररषद)बाट स्वीकृत रकमको सीमा र नेपाल सरकार (मा.मन्न्रस्तर) बाट 
स्वीकृत कायथववनधको पररनधनभर रही अन्तराविय ववत्त ननगमलाई अन्तराविय ववत्तीय बजारमा 20 
नमनलयन अमेररकी डलरको ऋणपर जारी गने अनमुनतका लानग नेपाल राि बैकमा लेखी पठाइएको। 

   कोरोना भाइरसबाट नेपालको अर्थतन्रमा परेको वा पनथ सक्ने प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन गनथ उक्त 
ववषयसिंग सम्बन्न्धत ववनभन्न सरोकारवाला ननकायहरुबाट तथ्याङ्क एिंव सूचना सिंकलन गरी अध्ययनको 
प्रारन्म्भक मस्यौदा तयार गररएको।  

    रु.1 खबथ 94 अबथ 64 करोड बराबरको आन्तररक ऋण उठाइएको। 

  सम्पन्त्त ििुीकरण ननवारण सम्बन्धमा ववनभन्न ननयमनकारी ननदेिनहरू जारी भएको।  

 सम्पन्त्त ििुीकरण ननवारण सम्बन्धी राविय जोन्खम मूल्याङ्कन प्रनतवेदन तयार गररएको। 

४.   ववत्तीय िेर व्यवस्र्ापन तर्ा सावथजननक सिंस्र्ान 
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 चाल ुआ.व.को बजेट वक्तव्यमा उल्लेन्खत “सरकारी ऋणपरको खररद/ववविको लानग अनलाइन 
प्रणानलको ववकास गने” नीनत कायाथन्वयनको लानग सरकारी ऋणपरको अभौनतवककरण गने प्रकृया 
जारी रहेको। 

 सहनुलयतपूणथ कजाथका लानग व्याज अनदुान सम्बन्धी एकीकृत कायथववनध, २०७५ (सिंिोधन सवहत) 
मा व्यवस्र्ा भएको कपडा उद्योगहरुलाई व्याज अनदुान उपलब्ध गराउने कायथ प्रारम्भ गररएको।  

 िीतर्र तर्ा खाद्यान्न भण्डारण र्र ननमाथणमा कृवष तर्ा पिपुन्छी ववकास मन्रालयको नसफाररसमा 
ववनभन्न वान्णज्य बैंकहरुबाट भएको ऋण लगानीको लानग व्याज वापत रू. 15 करोड 44 लाख 
76 हजार उपलव्ध गराइएको। 

 ववन्ििीकृत लगानी कोष (प्रर्म सिंिोधन) ननयमावली, २०७७ स्वीकृत गररएको। 

 नेपाल नधतोपर बोडथ कमथचारी सेवाितथ ननयमावली, २०६८ मा सिंिोधन स्वीकृत गररएको। 

 नेपाल नधतोपर बोडथबाट सिंिोधन स्वीकृनत माग भई आएका नधतोपर दताथ तर्ा ननष्कािन ननयमावली, 
२०७३ (तेस्रो सिंिोधन), नधतोपर व्यवसायी (नधतोपर दलाल, नधतोपर व्यापारी तर्ा बजार ननमाथता) 
ननयमावली, २०६४ (तेस्रो सिंिोधन), नधतोपर व्यवसायी (मचेण्ट बैङ्कर) ननयमावली, २०६४ (दोस्रो 
सिंिोधन) र सामूवहक लगानी कोष ननयमावली, २०६७ (तेस्रो सिंिोधन) मा स्वीकृनत प्रदान गररएको। 

 नेपालको िेनडट रेवटङ्ग गने कायथका लानग Fitch rating कम्पनीसँग सम्झौता सम्पन्न भएको। 
 नेपाल चाटथडथ एकाउन्टेन्ट्स सिंस्र्ाको कमथचारी सेवा ितथ (पवहलो सिंिोधन) ववननयमावली, २०७६ 

मा स्वीकृनत प्रदान गररएको।  

 नेपाल चाटडथ एकाउण्टेण्टस ् सिंस्र्ालाई Institute Of  Chartered Accounts India सँग Mutual 

Recognition Agreement गनथ स्वीकृनत प्रदान गररएको। 
 नेपाल चाटथडथ एकाउण्टेण्ट्स (नवौं सिंिोधन) ननयमावली, 2076 मा स्वीकृनत प्रदान गररएको। 
 आ.व. २०७६/77 को बजेटमा उल्लेख भएअनसुार कमथचारी सञ्चय कोष, नागररक लगानी कोष 

र ननिेप तर्ा कजाथ सरुिण कोषको एकीकृत ववत्तीय वववरण तयार गररएको।  

 बटुबल धागो कारखानामा कायथरत कमथचारीलाई Pay off गनथ द्रदइएको ऋण ननकासा रकमबाट बाँकी 
रहेको रु. ८०,०००००।- (रु. असी लाख) मध्येबाट रु. २३,९५,०००।-(रु. तेइस लाख 
पञ्चान्नब्बे हजार मार) कमथचारीको पाररश्रनमक वापत खचथ गनथ स्वीकृनत द्रदइएको।  

 "द वटम्बर कपोरेिन अफ नेपाल र बन पैदावर ववकास सनमनत" गानभई बने्न नया ँकम्पनी नेपाल 
बन ननगम नलनमटेडका लानग मस्यौदा गररएको "कमथचारी सेवा ितथ ववननयमावली, २०७६" मा 
स्वीकृनतका लानग सहमनत प्रदान गररएको। 

 नेपाल रेल्वे कम्पनी नलनमटेडको कमथचारी प्रिासन (सेवा, ितथ, सवुवधा) ववननयमावली, २०७६ मा 
सहमनत उपलब्ध गराइएको। 

 गोरखकाली रबर उद्योग नल. का अवकाि प्राप्त कमथचारीको दावयत्व भकु्तानीको लानग तेस्रो तर्ा 
अन्न्तम वकस्ता भकु्तानीको लानग रु. ३४ करोड ऋण लगानी गने ननणथय भएको।  

 

 

  

5.  अन्तराथविय आनर्थक सहायता पररचालन 
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ववकास सहायता प्रनतविता  

रु. अवथमा 
सहायता 
प्रनतबिता 

आ.व.2075/076 
आषाढसम्म 

आ.व.2076/77 
आषाढसम्म 

बवृि प्रनतित 

ऋण सहायता 105 189 80.00 

अनदुान सहायता 33 30 (10.00) 

जम्मा 138 219 58.00 

3  

आनर्थक बषथ २०७६/७७ आषाढ मसान्तसम्मको सोधभनाथको न्स्र्नत 4
  

(रु.अबथमा) 

वववरण आनर्थक बषथ 075/76 आनर्थक बषथ 2076/77 तलुनात्मक अवस्र्ा 
िोधभनाथ बक्यौता 41.48 22.41 19.07 % 

आषाढसम्मको खचथ ७१.३५ 58.६6 १७.५० % 

आषाढसम्म प्राप्त िोधभनाथ 81.35 77.73 3.62 % 

 बजेटरी सहायताको अिंि बवृि गने गरर  ववकास सहायता  पररचालन गनथ जोड द्रदईएको। गत आ.व. 
मा ८८ अवथ ४४ करोड  रुपैया बजेटरी सहायताको प्रनतबिता प्राप्त भएको। 

 ववकास सहायता पररचालन गदाथ एक भन्दा वढी ववकास साझेदारको सह लगानी नमश्रीत गरी 
प्रभावकारी व्याजदर कम गने गरी ववत्तीय सम्झौता गररएको। 

 प्रदेि तर्ा स्र्ानीय तहमा ववकास सहायता पररचालन सम्वन्धी मापदण्ड तजुथमा गरी कायाथन्वयनमा 
ल्याईएको। 

 ववकास सहायतासम्बन्धी ववद्यमान सूचना व्यवस्र्ापन प्रणाली  Aid Management Platform 

(AMP) लाई स्तर बृवि गरी नयाँ पिनत Aid Management Information System (AMIS) ववकास गरी 
प्रयोगमा ल्याइएको। 

 Nepal China Investment Cooperation Working Group को बैठक २०७६ मिंनसरमा काठमाडौंमा 
आयोजना गररएको। 

 एन्ियाली ववकास बैङ्क (ADB) को सहायतामा सञ्चानलत पररयोजनाको सम्बन्धमा Tripartite Portfolio 

Review Meeting सम्पन्न भएको। 

 Nepal Japan Policy Dialogue र Portfolio Review सम्पन्न भएको। 

 नेपाल र कोरीयन एन्क्जम बैंक वीच सहायता परामिथ बैठक सम्पन्न भएको। 

 ववश्व बैङ्क (WB) Funded Projects को Portfolio Review Meeting सम्पन्न भएको। 

 स्र्ानीय ववकास साझेदारसँग परामिथ बैठक आयोजना गररएको। 

 प्रदेि तर्ा स्र्ानीय तहका पदानधकारीलाई वाताथ सीप, आयोजना व्यवस्र्ापन, सावथजननक ववत्त 
व्यवस्र्ापन र लागत लाभ ववश्लेषण तानलम तर्ा अन्तरविया कायथिम सम्पन्न गररएको। 

 

6.  ववत्तीय सिंर्ीयता व्यवस्र्ापन  

                                                             

 अपररष्कृत तथ्याङ्क 
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 समपूरक अनदुान सम्बन्धी कायथववनध, २०७५ र वविेष अनदुान सम्बन्धी कायथववनध, २०७५ मा 
दोस्रो सिंिोधन गररएको। आयोजनाहरु छनौटका ढाचँा र आधारलाई स्पि बनाइएको। 

 नेपाल सरकार, मन्न्रपररषद्को नमनत २०७६/७/१८ को ननणथयानसुार नेपाल सरकार, प्रदेि र 
स्र्ानीय तहबीच प्राकृनतक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडको आधार, ववनध र वहस्सा स्वीकृत गरी सोही 
आधारमा रोयल्टी बाँडफाँड समेत गररएको।  

 आनर्थक वषथ 207६/7७ मा प्रदेि तर्ा स्र्ानीय तहमा भएको ववत्तीय हस्तान्तरण, राजस्व र 
रोयल्टी बाँडफाँटको वववरण देहाय बमोन्जम रहेको छ। 

रू.लाखमा 

िीषथक प्रदेि स्र्ानीय तह जम्मा 
समानीकरण अनदुान  552986 899470 १४५2456 

सितथ अनदुान 445458 1238741 १६84199 

समपूरक अनदुान 48784 47540 96324 

वविेष अनदुान 46003 48283 94286 

अनदुान जम्मा 1093231 2234034 3327265 

राजस् व बाँडफाँट 643698 643698 1287396 
रोयल्टी बाँडफाँट 2254 2254 4508 

 

आनर्थक वषथ 2076/77 मा भएको राजस्व असलुीको आधारमा राजस्व तर्ा रोयल्टी बाँडफाँटको 
वववरण 

रू. लाखमा 

िीषथक प्रदेि स्र्ानीय तह जम्मा 
म.ुअ.कर बाँडफाँट 336106 336106 672212 

अन्तिलु्क बाँडफाँट 97463 97463 194826 

रोयल्टी बाँडफाँट 13509 13509 27018 

जम्मा 447078 447078 894156 

 

 स्र्ानीय तहको बजेट तजुथमा, ननकासा, खचथ, लेखािंकन र प्रनतवेदनका लानग स्र्ानीय तहको सिंन्चत 
कोष व्यवस्र्ापन प्रणानल (Sub National Treasury Regulatory Application  SuTRA) को प्रयोग 
सबै स्र्ानीय तहले अननवायथ रुपले गने व्यवस्र्ा नमलाई सोको लानग आवश्यक प्राववनधक सहयोग 
र िमता अनभवृवि गररएको। 

 प्रदेि तर्ा स्र्ानीय तहले कर, िलु्क लगाउँदा वा उठाउँदा सिंववधान र प्रचनलत कानून बमोन्जम 
तर्ा लगानीको वातावरणमा प्रनतकुल असर नपने गरी कानून बनाएर मार लगाउने व्यवस्र्ा गने 
गरी कायथयोजना स्वीकृत भई कायाथन्वयको लानग सम्बन्न्धत ननकायमा पठाइएको।  

 माननीय अर्थमन्री तर्ा अन्तर-सरकारी ववत्त पररषद्का अध्यि र सातै प्रदेिका आनर्थक मानमला 
तर्ा योजना मन्रीहरूबीच कोनभड १९ को असर, बजेट कायाथन्वयनका समस्या, राजस्व तर्ा खचथ 
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प्रणालीका व्यवहाररक पि र आनर्थक वषथ २०७७/७८ को बजेट तजुथमाका सन्दभथमा नभनडयो 
कन्फरेन्सका माध्यमबाट छलफल गररएको।  

 आनर्थक वषथ २०७७/७८  का लानग कायथिम सवहत प्रदेि तर्ा स्र्ानीय तहले प्राप्त गने समपरुक 
अनदुान ,वविेष अनदुान, सःितथ अनदुान र ववत्तीय समानीकरण अनदुान हस्तान्तरण एविं राजस्व 
बाँडफाँट गररएको।  

 आनर्थक वषथ 2077/78 मा प्रदेि तर्ा स्र्ानीय तहलाई प्रदान गररने अनदुान र राजस्व बाँडफाँटको 
अनमुान देहाय बमोन्जम रहेको छ। 

रू.लाखमा 

िीषथक प्रदेि स्र्ानीय तह जम्मा 
समानीकरण अनदुान  551950 900550 1452500 
सितथ अनदुान 363575 1610899 1974474 
समपूरक अनदुान 51862 47805 99667 
वविेष अनदुान 31350 68322 99672 
अनदुान जम्मा 998737 2627576 3626313 
राजस् व बाँडफाँट 610700 610700 1221400 

 

 आनर्थक वषथ २०७७/७८ को अन्तर-सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्र्ा, मागथदिथन र 
खचथ गदाथ पालना गनुथपने मापदण्ड एविं प्रदेि र स्र्ानीय तहमा पठाइएको। 

7.  मानव सिंिाधन व्यवस्र्ापन 
 ववत्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँड लगायत ववत्तीय सिंर्ीयता समन्वयका लानग ववत्तीय सिंर्ीयता 

समन्वय महािाखा र्प गररएको।  

 भन्सार ववभाग अन्तगथत साववकका नरवेणी छोटी भन्सार कायाथलय (नवलपरासी, वदथर्ाटससु्ता पूवथ) 
र दाच ुथला छोटी भन्सार कायाथलयलाई स्तरोन्ननत गरी मूल भन्सार कायाथलय बनाईएको।सारै् 
गौतमबिु अन्तराथविय ववमानस्र्लमा रहने गरी गौतमबिु ववमानस्र्ल भन्सार कायाथलय स्र्ापना गने 
ननणथय भएको। यो सवहत भन्सार ववभाग अन्तगथत भन्सार जाँचपास परीिण कायाथलय-१, मूल 
भन्सार कायाथलयहरू 38 र छोटी भन्सार कायाथलयहरू १ सय ३3 वटा कायम गररएको। 

 करको दायरा ववस्तार गनथ तर्ा करदातालाई नछटो, छररतो र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गनथ आन्तररक 
राजस्व ववभाग अन्तगथत साववकका करदाता सेवा कायाथलयहरू, कावासोती (नवलपरासी वदथर्ाटससु्ता 
पूवथ) जमु्ला, डडेल्धरुा, इटहरी (सनुसरी) लाई स्तरोन् ननत गरी आन्तररक राजस्व कायाथलय 
बनाइएको। काठमाडौंको जोरपाटीमा नयाँ आन्तररक राजस्व कायाथलय स्र्ापना हनुकुो सारै् भोजपरु, 
पर्री(मोरङ्ग), ओखलढुङ्गा, जलेश्वर (महोत्तरी), लालबन्दी (सलाथही), कलैया (बारा), चन्िपरु 
(रौतहट), नसन्धलुी, मन्र्ली (रामेछाप), चररकोट (दोलखा), खैरहनी (न्चतवन), गोरखा, वेन्िसहर 
(लमजङु्ग), नवलपरासी (वदथर्ाटससु्ता पन्िम), पतुलीबजार (स्याङ्गजा), कुश्मा (पवथत), तम्र्ास 
(गलु्मी), सन्न्धखकथ  (अर्ाथखँची), तौनलहवा (कवपलवस्त)ु, चकचके (्यूठान), श्रीनगर (सल्यान), 
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गलुररया (बद्रदथया), साँफेबगर (अछाम) र द्रदपायल (डोटी) गरी जम्मा 24 नयाँ करदाता सेवा 
कायाथलय स्र्ापना गने ननणथय गररएको।  

 मन्रालयको बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS), वैदेन्िक सहायता प्रणाली (AMIS), PEMIS, लगायतको 
Data bank को सरुिाको लानग आवश्यक सूचना प्रववनध सम्वन्धी उपकरणहरू खरीद गरी जडान 
गररएको।  

 मन्रालयमा रहेको महत्त्वपूणथ कागजातहरूको महािाखागतरूपमा Digitization गनथ एकीकृत 
Document Management System (DMS) स्र्ापना गररएको। 

 आनर्थक वषथ २०७७/७८ को बजेट सिंगै व्यवस्र्ावपका सिंसदमा पेि गररने मन्रालयगत प्रगनत 
वववरण पसु्तक तयार गरी प्रकािन गररएको। 

 सूचना प्रववनध ववभागले तयार गरेको Centralized ई-हान्जरी प्रणालीलाई चरणबिरुपमा सूचना प्रववनध 
ववभागसिंग समन्वय गरी यस मन्रालय र अन्तगथतका ववभाग तर्ा कायथलयहरुमा जडान गने कायथ 
प्रारम्भ गररएको। 

 सावथजननक ववत्त व्यवस्र्ापन तानलम केन्िबाट आनर्थक वषथ 2076/77 मा नबनभन्न स्तरका 12 
प्रन्ििण कायथिम सञ्चालन गरी 3 सय 81 जनालाई प्रन्ििण प्रदान गररएको। 

 सूचना प्रववधीमा आधाररत सावथजननक ऋण व्यवस्र्ापन प्रणालीको िरुुवात गररएको। 

 चाल ुआनर्थक वषथको प्रारम्भमा यस मन्रालय तर्ा अन्तगथतको कूल बेरुजू रकम रु ५२ अवथ ६६ 
करोड ८५ लाख २२ हजार रहेको र उक्त बेरुजू रकममध्ये २०७७ असार मसान्तसम्म रु १४ 
अवथ ३५ करोड ७८ लाख १८ हजार फर्छ्यौट भई २७.२६ प्रनतित प्रगनत हानसल गररएको। 

8.   योजना, अनगुमन तर्ा मूल्याङ्कन 
 आनर्थक वषथ 2076/77 को नीनत तर्ा कायथिम र बजेट कायाथन्वयनको लानग 178 वटा 

माइलस्टोन्स सवहतको कायथयोजना तयार गरी मन्रालयहरुबाट भईरहेको कायथ प्रगनतको एकीकृत 
ववद्यतुीय अनगुमन प्रणाली माफथ त प्रधानमन्री तर्ा मन्न्रपररषदको कायाथलयमा मानसक प्रनतवेदन 
गने गररएको। 

 राविय गौरवका आयोजना तर्ा प्रार्नमकता प्राप्त आयोजनाहरुको स्र्लगत अनगुमन गने िममा 
अर्थ सन्चबको नेततृ्वमा महािाखा प्रमखु सवहतको उच्चस्तरीय अनगुमन टोलीले मध्य पहाडी 
लोकमागथको पूवथ तर्ा पन्िम खण्ड, मदन भण्डारी लोकमागथ, भेरी-बबई डाइभसथन बहउुद्देश्यीय 
आयोजना, रानीजमरा-कुलररया नसिंचाई आयोजना, गौतमबिु अन्तराथविय ववमानस्र्ल, कान्न्त लोकपर् 
लगायतका आयोजनाहरुको स्र्लगत अनगुमन गररएको। 

 वजेट कायाथन्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ववषयगत मन्रालयका सन्चव, योजना महािाखा प्रमखु र 
आयोजना प्रमखु तर्ा अर्थ मन्रालयबीच आवश्यकता अनसुार सहजीकरण बैठक आयोजना गरी 
सनमिा गररएको। 

 आनर्थक वषथ 2076/77 को वावषथक नीनत तर्ा कायथिम र बजेट कायाथन्वयनको ननयनमत रुपमा 
सनमिा गररएको। 
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 मन्रालयस्तरीय नबकास समस्या समाधान सनमनत (MDAC) एविं चौमानसक बजेट सनमिा ननयनमत 
रुपमा सम्पन्न गररएको। 

 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोन्जम अर्थ मन्रालयसिंग सम्बन्न्धत वववरण रैमानसक रुपमा 
सावथजननकीकरण गररएको। 

 मन्रालयहरुबाट भईरहेको कायथ प्रगनतको एकीकृत ववद्यतुीय अनगुमन प्रणाली माफथ त प्रनतवेदन तर्ा 
अनगुमन गने कायथ भएको। 

 सिंनबधानको धारा 53 तर्ा सिुासन ऐन बमोन्जमको वावषथक प्रनतवेदन भाि मवहनामा तयार गरी  
प्रधानमन्री तर्ा मन्न्रपररषदको कायाथलयमा पठाइएको। 

 गनुासो तर्ा सूचना व्यवस्र्ापन सम्बन्धी कायथ अन्तगथत ववगलु, हेलो सरकार आद्रदबाट प्राप्त गनुासा 
तर्ा माग गररएका सूचनाको ननयनमत रुपमा व्यवस्र्ापन गररएको सारै् ननयनमतरुपमा परकार 
भेटर्ाट गरी सूचना सम्प्रेषण गररएको। 

 माननीय मन्रीज्यू तर्ा मन्रालयका सन्चवहरु एविं महालेखा ननयन्रकबीच कायथसम्पादन सम्झौता 
गराइएको सारै् मन्रालयका सन्चव तर्ा महािाखा प्रमखु एविं नबभागीय प्रमखुहरुबीच समेत 
कायथसम्पादन सम्झौता सम्पन्न गररएको।  

 ९.  कानून तर्ा फैसला कायाथन्वयन  
 यस मन्रालयका ववनभन्न महािाखाबाट माग भएका ववनभन्न ववषयका ६६ वटा कानूनका मस्यौदामा 

राय परामिथ द्रदईएको। 

 नेपाल राजपरमा प्रकािन हनेु ववनभन्न १७८ वटा सूचना सम्पादनको लानग कानून, न्याय तर्ा 
सिंसदीय मानमला मन्रालयमा पठाइएको। 

 नेपाल राजपरमा प्रकािन हनेु १०१ वटा सूचना प्रकािनको लानग मिुण ववभागमा पठाइएको।  

 यस मन्रालयका महािाखाहरुबाट माग भएका ववनभन्न ववषयका २०९ वटा ववषयमा राय परामिथ 
द्रदएको। 

 यस मन्रालयलाई समेत ववपिी बनाई पेि भएका ८८ वटा ररटका सम्बन्धमा नलन्खत जवाफ 
तयार गरी सम्बन्न्धत अदालतमा पेि गरेको। 

 

 

 

 

 

 

10.  समविगत आनर्थक पररसूचक 
(आनर्थक वषथ २०७६/०७७ को एर्ार मवहनाको तथ्याङकमा आधाररत) 
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ि.स. िीषथक आनर्थक बषथ २०७५/७६ आनर्थक बषथ 
२०७६/७७ 

गत आ.व.को सोही 
अवनधसगँको पररवतथन % 

१. कुल ननयाथत (रु.) 87.83 अबथ 88.00 अबथ 0.2% 

२. कुल आयात (रु.) 1299.80 अबथ १100.81 अबथ (१5.3)% 
३. व्यापार र्ाटा (रु.) 1211.96 अबथ 1012.81 अबथ (१6.4) % 
४. िोधनान्तर न्स्र्नत (रु.) 90.83 अबथ (र्ाटा) 179.37 अबथ 

(बचत) 
 

५. ववदेिी ववननमय सन्ञ्चनत 
(रु.) 

१०३८.९२ अबथ (आषाढ 
२०७६) 

1306.46अबथ 
(11.7 मवहनाको 
वस्त ुतर्ा सेवाको 
आयात धान्न सक्ने) 

25.8% 

६. मिुान्स्फनत ५.२९% 4.54% एर्ार मवहनको औसत 
6.28% 

७. बैंवकङ्ग पहुँच ६८८ स्र्ानीय तहमा ७४६ स्र्ानीय तहमा  
८. ने्से पररसूचक (असार 

मसान्त सम्म) 
१२५९ ववन्द ु १३४७ ववन्द ु ८८ ववन्दलेु बृवि 

९. ववप्रेषण आप्रवाह 
(श्रनमक) (रु.) 

799.2 अबथ 774.87 अबथ (3.0)% 

 

11.  कोनभड-१९ को सिंिमण, रोकर्ाम तर्ा ननयन्रण 
१. राहत ्याकेजको र्ोषणा 
 कोनभड-१९ ले हाल सम्म पारेको प्रभाव र रोगको सिंिमण फैलन नद्रदन नेपाल सरकारले र्ोषणा 

गरेको लक डाउनका कारण अनत प्रभाववत हनेु श्रनमक तर्ा ननम्न वगीय व्यन्क्तको दैननक 
जीवनयापनलाई सहज वनाउन तर्ा उद्योगी व्यावसायीहरूलाई लन्क्ष्यत गरी नेपाल सरकार, 
मन्न्रपररषद्  नमनत २०७६/१२/१६ को ननणथयानसुार तत्काल राहतका कायथिमहरू कायाथन्वयनमा 
ल्याईएको सारै् नेपाल सरकार मन्न्रपररषद्को नमनत २०७७/०१/१४ ननणथयानसुार केही ववषय र्प 
गरी ननरन्तरता प्रदान गररएको। 

 कोनभड १९ को कारण प्रभाववत िेरहरूको लानग राहत सवुवधा प्रदान गने नेपाल सरकार, 
मन्न्रपररषदको ननणथय कायाथन्वयन कायथयोजना, २०७६ तयार गरी सम्वन्न्धत ननकाय माफथ त 
कायाथन्वयन गने व्यवस्र्ा नमलाइएको। 

 असङ्गद्रठत िेरमा कायथरत श्रनमक वगथ तर्ा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी नमूना 
मापदण्ड, २०७६ जारी गरी सहजीकरण गररएको। 

 कोनभड- १९ को सिंिमण रोकर्ामको लानग अर्थ मन्रालयबाट भएको रकमान्तर र र्प ननकासा र 
ववत्तीय हस्तान्तरण समेत गरी रू. ९ अबथ 1६ करोड ननकासा गररएको। 

 

२. असिंगद्रठत िरेका दैननक ज्यालादारी श्रनमक मजदूरका सम्वन्धमा गररएको ब्यवस्र्ा 
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 असङ्गद्रठत िेरमा कायथरत रवह हाल रोजगारी वा काम ववहीन भएका श्रनमकलाइ स्र्ानीय तहमा 
स्र्ानीय तह वा प्रदेि वा सिंर्ीय कायाथलयवाट सम्पादन हनेु सावथजननक काममा लगाउने। यसरी 
काम वा श्रम गराँउदा ननजहरुलाइ  दैननक ज्याला नगद वा खाद्यान् नको रुपमा उपलब्ध गराउने। 
असङ्गद्रठत िेरमा काम गने श्रनमकलाइ प्रदान गने राहत मापदण्डको सीमा नभर रही स्र्ानीय तहले 
दैननक ज्यालादर ननधाथरण तोक्ने। काम वापतको ज्याला उपलब्ध गराउँदा स्र्ानीय तहले त्यस्तो 
पररवार पवहचान गरी लगत तयार गने। राहत माग गने पररवारका सदस्यलाई सम्बन्न्धत स्र्ानीय 
तहको रोजगार सेवा केन्िमा सून्चकृत गराउने। काममा नआउने वा नचाहने व्यन्क्त राहत माग 
गनथ आएमा काममा आउने व्यन्क्तले पाएको पाररश्रनमकको २५ प्रनतितले हनु आउने रकम 
बराबरको खाद्यान्न मार उपलब्ध गराउने ब्यवस्र्ा नमलाईएको। हालसम्म 504 स्र्ानीय तहका 
१7 लाख 9०4 पररवारलाई राहत प्रदान गररएको। 

 यसरी प्रदान गररने ज्याला प्रधानमन्री रोजगार कायथिम, प्रधानमन्री कृवष आधनुनकीकरण पररयोजना, 
स्र्ानीय तहका ववकास कायथिमहरु र कोनभड १९ रोकर्ाम, ननयन्रण तर्ा उपचार कोषमा रहेको 
रकम समेतको पररचालन गरी यसको लागत व्यहोने ब्यवस्र्ा नमलाईएको।  

 स्र्ानीय तहवाट ववतरण गररने राहतका लानग स्र्ानीय तहमा स्र्ापना भएका कोरोना सिंिमण 
रोकर्ाम,ननयन्रण तर्ा उपचार कोषमा रहेको रकम उपयोग गने, प्रदेिमा स्र्ापना गररने यस 
प्रकारको कोषबाट पनन उक्त कोषमा रकम उपलब्ध गराउने, स्र्ानीय तहको कोषमा प्रदेि र 
स्र्ानीय तहबाट उपलब्ध गराइएको रकम अपगु हनेु भएमा नेपाल सरकारले केन्िीय कोरोना 
सिंिमण रोकर्ाम, ननयन्रण तर्ा उपचार कोषबाट मागको आधारमा िमि: सम्बन्न्धत स्र्ानीय 
तहलाई उपलब्ध गराउने ब्यवस्र्ा नमलाईएको। 

 यस कायथमा सहयोग गनथ चाहने गैर सरकारी लगायत सिंर्, सिंस्र्ा वा व्यन्क्तले स्र्ानीय तहसँग 
समन्वय गरी तोकेको िेरमा मार राहत उपलब्ध गराउने ब्यवस्र्ा नमलाईएको। 

३.  औपचाररक िरेका उद्योग व्यवसाय तर्ा मजदरुहरूका सम्वन्धमा 

 औपचाररक िेरमा काम गने मजदरुहरूलाई सम्वन्न्धत रोजगारदाताले बैिाख मवहनाको 
पाररश्रनमकको ५० प्रनतितले हनु आउने रकम तत्काल उपलब्ध गराई बाँकी ५० प्रनतित रकम 
व्यवसाय सचुारु भएपनछ िमि: भकु्तानी गने ब्यवस्र्ा नमलाइएको। यस प्रयोजनका लानग समेत 
उद्योगहरुलाई तरलताको अभाव भएमा बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ा माफथ त सहनुलयत दरमा कजाथ 
उपलब्ध गराउने र यसमा पनुरकजाथ उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्र्ा नेपाल राि बैंकले गने 
ब्यवस्र्ा नमलाईएको।  

 पूणथ रुपमा वन्द भएका पयथटन िेरसँग सम्वन्न्धत प्रनतष्ठानहरूले आफ्ना दैननक वा मानसक 
ज्यालादारीमा कायथरत कमथचारीहरुलाई २०७७ बैिाख मवहनाको तलवको ५० प्रनतित सम्बन्न्धत 
उद्योगले उपलब्ध गराउने र बाँकी ५० प्रनतित तलव वा ज्याला भकु्तानी गनथ आवश्यक पने रकम 
अभाव भएमा त्यस्ता व्यवसायीलाई सोवह प्रयोजनका लानग बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाबाट सहनुलयतपूणथ 
कजाथ उपलब्ध गराउने व्यवस्र्ा नमलाउन र यस प्रयोजनका लानग नेपाल राि बैंकले पूनकथ जाथ 
उपलब्ध गराउने व्यवस्र्ा नमलाईएको।     
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 लकडाउनका कारण तरलताको अभाव भई तलव एविं ज्याला भकु्तानी गनथ असमर्थ भएका ठूला 
उद्योग प्रनतष्ठानहरुलाई सोही प्रयोजनका लानग उपयकु्त नधतो नलई सहनुलयतपूणथ कजाथ द्रदने व्यवस्र्ा 
नमलाईएको।  

 सामान्जक सरुिा कोषमा आवि भएका यस्ता प्रनतष्ठानमा कायथरत श्रनमक तर्ा रोजगारदाताहरूको 
तफथ बाट २०७७ बैिाख र जेठ मवहनामा गनुथपने योगदान रकम असार मसान्तसम्म जम्मा गनथ 
पाउने व्यवस्र्ा नमलाईएको। 

 

 

४. ववनभन्न कर सहनुलयत, सवुवधा तर्ा छुट द्रदईएको 
 स्वास्थ्य तर्ा जनसिंख्या मन्रालयले कोववड-१९को सिंिमण रोकर्ाम तर्ा ननयन्रण र उपचारका 

लानग सूचीकृत सिंलग्न अनसुचुी-१ बमोन्जमका स्वीकृत मापदण्ड अनसुारको औषधी, स्वास्थ्य सामाग्री 
र स्वास्थ्य उपकरण पैठारीगदाथ लाग्ने सम्पूणथ महसलु छुट द्रदईएको। 

 स्वास्थ्य तर्ा जनसिंख्या मन्रालयको नसफाररसमा सोमन्रालय वा सो मन्रालयले तोकेका स्वास्थ्य 
सिंस्र्ा वा स्र्ानहरूमा हस्तान्तरण गने गरी नबनभन्न सिंर् सिंस्र्ा वाव्यन्क्तले सहयोग स्वरुप उपलब्ध 
गराएका तोवकएको गणुस्तर अनरुुपमा कोववड-१९ सिंिमण रोकर्ाम, ननयन्रण र उपचारका लानग 
सूचीकृत भएका औषधी, स्वास्थ्य सामाग्री र स्वास्थ्य उपकरणमा लाग्ने सम्पूणथ महसलु छुट 
द्रदईएको। 

 फेस मास्क, सेननटाइजर र सन्जथकल ग्लोभ्समा दरवन्दी बमोन्जम लाग्ने भन्सार महसलु छुट 
द्रदईएको। 

 ईन्डक्सन चलू्होमा लाग्ने भन्सार महसलु छुट द्रदईएको। 

 कोववड-१९ को सिंिमण रोकर्ाम तर्ा ननयन्रण र उपचारका लानग आवश्यक पने स्वास्थ्य सेवा 
नबभागले खररद गरी पैठारी गने माल वस्तमुा लाग्ने सम्पूणथ महसलु छुट द्रदईएको। 

 औषनध उत्पादन गने उद्योगले उद्योग ववभागको न्स्कम (उत्पादन िमता) अनसुार स्याननटाइजर 
उत्पादनको लानग आवश्यक पने कच्चा पदार्थ इर्ानोल (Ethanol- C2H5OH) औषनध व्यवस्र्ा 
ववभागको नसफाररसमा स्वदेिी उद्योगहरुबाट खररद गरी स्याननटाइजर उत्पादन गरेमा औषनध 
व्यवस्र्ा ववभागले नसफाररस गरेको पररमाणसम्मको इर्ानोल (Ethanol- C2H5OH) खररदमा 
अन्त:िलु्क ऐन, 2058 को अनसूुची बमोन्जम लाग्ने अन्त:िलु्क पूणथरुपमा छुट द्रदईएको। 

 महसलु सवुवधामा पैठारी भएका वस्त ुसवुवधाको दरुुपयोग गरेमा वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा 
छुट द्रदइएको दस्तरु, िलु्क, महसलु र कर रकम असलु गरी सो रकम बराबर जररवाना गने ब्यवस्र्ा 
नमलाइएको। 

 उद्योगी तर्ा व्यवसायीहरुको आयात तर्ा ननयाथतको िममा रहेका कन्टेनर तर्ा ट्रकमा लाग्ने 
डेमरेज तर्ा नडटेन्सन चाजथ नलाग्ने व्यवस्र्ा गररएको।  

 भन्सार ऐन, २०६४ बमोन्जम मूल्याङ्कन पनुरावलोकनका लानग ननवेदन द्रदन पाउने म्याद लकडाउन 
खुल्ला भएको नमनतले १५ द्रदन र्प गने ब्यवस्र्ा नमलाईएको।   
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 कुनै व्यन्क्तले आनर्थक वषथ २०७६/७७ मा नेपाल सरकार, प्रदेि  र स्र्ानीय तहले स्र्ापना गरेको 
कोरोना सिंिमण रोकर्ाम, ननयन्रण तर्ा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वषथको करयोग्य 
आय गणना गदाथ र्टाउन पाउने गरी खचथ कट्टी गनथ द्रदने व्यवस्र्ा नमलाइएको।  

 मूल्य अनभवृवि कर ऐन, २०५२ बमोन्जम २०७६ साल फागनु, चैर र २०७७ साल बैसाख 
मवहनाको मानसक, २०७६ साल मार्-फागनु मवहनाको द्रिमानसक र दोस्रो चौमानसक अवनधको मूल्य 
अनभवृवि कर वववरण तर्ा ती वववरण बमोन्जमको कर दान्खला गने म्याद २०७७ साल असार ७ 
गतेसम्म र्प गररएको। 

 मूल्य अनभववृि कर वफताथ प्रयोजनको लानग मूल्य अनभवृवि कर ऐन, २०५२ को दफा २५र्. 
बमोन्जम कर वफताथको ननवेदन द्रदन पाउने अवनध समाप्त भएमा २०७७ साल असार ७  सम्म र्प 
गररएको। 

 अन्तःिलु्क ऐन,२०५८ बमोन्जम २०७६ साल फागनु, चैर र २०७७ बैसाख मवहनाको बझुाउन ु
पने वववरण तर्ा ती वववरण बमोन्जमको अन्तःिलु्क दान्खला गने म्याद २०७७ साल असार ७ 
गतेसम्म र्प गररएको। 

 आयकर ऐन,२०५८ बमोन्जम २०७६ साल फागनु, चैर र २०७७ बैसाख मवहनाको बझुाउन ुपने 
अनग्रम कर कट्टी र अनग्रम कर असलुीको वववरण बझुाउने म्याद तर्ा ती वववरण बमोन्जमको कर 
दान्खला गने म्याद २०७७ साल असार ७ गतेसम्म र्प गररएको। 

 आयकर ऐन, २०५८ बमोन्जम २०७६ चैर मवहनामा बझुाउन ुपने आनर्थक वषथ २०७६/७७ को 
सिंिोनधत अनमुाननत कर वववरण र दोस्रो वकस्ता वापतको रकम दान्खला गने म्याद २०७७ साल 
असार १५ गतेसम्म र्प गररएको। 

 आनर्थक ऐन, २०७६ को दफा ८ को उपदफा (२) बमोन्जम २०७६ फागनु,  चैर  र २०७७ 
बैसाख मवहनाको न्ििा सेवा िलु्क, दफा १४ को उपदफा (२) बमोन्जमको टेनलफोन स्वानमत्व 
िलु्क तर्ा दफा १५ को उपदफा (३) बमोन्जमको दरु सञ्चार सेवा दस्तरु दान्खला गने म्याद 
२०७७ साल असार 7 गतेसम्म र्प गररएको। 

 कर अनधकृतले गरेको कर/अन्त:िलु्क ननधाथरण उपर न्चत्त नबुझाई मूल्य अनभववृि कर ऐन, 2052 
को दफा 31क., आयकर ऐन, 2058 को दफा 115 र अन्त:िलु्क ऐन, 2058 को दफा 19 
बमोन्जम प्रिासकीय पनुरावलोकनको ननवेदन द्रदन पाउने अवनध लकडाउन खुल्ला भएको नमनतले 
१५ द्रदन र्प गररएको। 

५. वैंवकङ्ग,  वीमा तर्ा नधतोपरका सम्वन्धमा भएको सहनुलयत तर्ा सवुवधा 
 ववत्तीय िेरमा तरलता सहज बनाउन र कजाथको लागत र्टाउन नेपाल राि बैंकबाट अननवायथ नगद 

मौज्दात ववद्यमान व्यवस्र्ामा पनुरावलोकन गररएको। 

 ववद्यमान पूनरकजाथ प्रदान गने िमतालाइ ववस्तार गरी रु १ खवथ परु् याउने र पनुरकजाथ कोषबाट 
प्रवाह हनेु कजाथको ब्याजदर र्टाउने र साना तर्ा र्रेल ुउद्योगहरुको सञ्चालनका लानग आवश्यक 
पने चाल ु पूजँी कजाथ सहनुलयत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्र्ाका लानग नेपाल राि बैंकबाट 
कायथववनध तजुथमा भइरहेको।  
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 सबै बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ा र सहकारी सिंस्र्ाका कोरोना प्रभाववत ऋणीले २०७६ चैत मवहनाको 
बझुाउन ुपने मानसक व्याज वा मानसक हनु आउने व्याज रकममा आधार दर भन्दा कम नहनेु गरी 
१० प्रनतित छुट द्रदने व्यवस्र्ा नमलाईएको।  

 वैदेन्िक रोजगारमा जाने अनमुनत नलई जान नपाएका व्यन्क्तले सिंिमणको जोन्खम समाप्त भएपनछ 
सहनुलयतपूणथ कजाथ नलई उद्योग व्यवसाय सिंचालन गनथ चाहेमा ननवेदन द्रदएको सात द्रदन नभर 
सहनुलयतपूणथ कजाथ उपलब्ध हनेु व्यवस्र्ा नमलाईएको। 

 बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाहरूले कजाथको वगीकरण गरी ननन्ष्िय कजाथ वापत कायम राख्नपुने कोष 
लगायतका सपुररवेिकीय र ननयमनकारी व्यवस्र्ा २०७७ असार  मसान्तसम्म यर्ावत राख्न े
ब्यवस्र्ा नमलाईएको।  

 बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाहरूले आफ्ना ग्राहकलाई ववद्यतुीय माध्यमवाट सेवा प्रदान गने र यस 
प्रकारको सवुवधा द्रदए वापत अको ननदेिन नभएसम्म कुनै प्रकारको र्प िलु्क ननलने व्यवस्र्ा 
नमलाईएको। 

 कोनभड-१९ को उपचारलाई समेत सहयोग पगु्ने गरी सेवा ववस्तार र स्तरोन्नती गनथ चाहने ननजी 
स्वास्थ्य प्रदायक सिंस्र्ाहरूलाई प्रवाह गररने कजाथलाई प्रार्नमकता प्राप्त िेर अन्तगथत समावेि गने 
व्यवस्र्ा नमलाईएको। 

 अत्यावश्यक औषधी स्वास्थ्य उपचारमा प्रयोग गररने स्वास्थ्य सामग्री तर्ा उपकरण एवम ्खाद्यान्न 
लगायतका दैननक अत्यावश्यकीय वस्तकुो पैठारी वट.वट. माफथ त ्गदाथ हाल कायम रहेको ३० हजार 
अमेररकी डलरको सीमालाई १ लाख अमेररकी डलर परु् याईएको।  

 ववदेिमा रहेका नेपाली ववद्यार्ीलाई न्ििा मन्रालयको नो अबजेक्सन लेटरनभएपनन जीवन ननवाथहका 
लानग आवश्यक पने न्यूनतम ववदेिी मिुाको सटही सवुवधा उपलब्ध गराउने ब्यवस्र्ा नमलाईएको।  

 लकडाउनका कारणले समस्यामा परेका व्यवसायहरुले बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाहरुबाट नलएको 
कजाथको पनुताथनलकीकरण र कजाथको वगीकरण यर्ावत राख्ने व्यवस्र्ा नमलाईएको।  

 बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाका कोरोनाबाट प्रभाववत ऋणीले २०७६ चैर र २०७७ बैिाख मसान्तमा 
नतनुथपने साँवा तर्ा व्याजको भकु्तानी गनुथपने अवधी औन्चत्यका आधारमा बढाउने व्यवस्र्ा 
नमलाईएको। 

 बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाहरुवाट प्रवाह भएको कजाथको यस रैमासमा वझुाउन ुपने ब्याजको व्याजदरमा 
२ प्रनतित छुट द्रदइ ऋणीलाइ राहत द्रदने व्यवस्र्ा नमलाईएको। 

 कोनभड-१९ को सिंिमणका कारण सृजना भएको असामान्य पररन्स्र्नतमा वीमा अवनध समाप्त भएको 
वीमा लेखको हकमा सम्बन्न्धत वीनमतको नलन्खत अनरुोध (ववद्यतुीय माध्यमबाट प्राप्त समेत) का 
आधारमा वीमा लेख नवीकरण गने व्यवस्र्ालाई लकडाउन अवनध सवकएको नमनतले १५ द्रदनसम्म 
कायम गने व्यवस्र्ा नमलाईएको। 

 लकडाउनको अवनध नभर सिंकलन गनुथपने जीवन बीमा वप्रनमयम वापतको रकम सिंकलन गने अवनध 
२०७७ जेठ मसान्तसम्म र्प गने। उक्त अवनधको व्याज नलाग्ने व्यवस्र्ा नमलाईएको। 

 २०७६ चैत र २०७७ बैिाख मवहनामा नववकरण गनुथपने वीमा अनभकताथ र सभेयरको ईजाजतपर 
नवीकरणको म्याद असार मसान्त सम्म र्प गरी सो वापत जरीवाना नलाग्ने व्यवस्र्ा नमलाईएको। 
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 ननन्जथवन वीमकले तत्काल नसजथना हनेु दावी भकु्तानीको लानग नबद्यतुीय माध्यमवाट समेत ननबेदन 
प्राप्त भएमा अबस्र्ा सामान्य भएपनछ तत्काल सभेयर खटाई िनत यवकन गरी दावी भकु्तानी गने 
व्यवस्र्ा नमलाईएको। 

 नधतोपर बजारमा कारोवार गरी राफसाफ गनथ वाँकी रहेकाहरूको वहसाव राफसाफ गने समयावनध 
२०७७ असार मसान्तसम्म कायम गररएको। 

 नधतोपर ऐन बमोन्जम सून्चकृत कम्पनीले बझुाउन ुपने वववरणहरू बझुाउने म्याद २०७७ असार 
मसान्तसम्म कायम गररएको। 

६. अन्तराविय आनर्थक सहायता पररचालन 

 कोनभड-१९ को सिंिमण रोकर्ाम, ननयन्रण र उपचार तर्ा सो को कारणवाट अर्थतन्रमा पनथ 
सक्ने िनत न्यूननकरण गनथ देहाय वमोन्जम अन्तराविय सहायता पररचालन गनथ वाताथ र सम्झौता 
प्रविया अगानड बढाईएको, 

 आ.ब. २०७6/०७7 मा अनदुान सहायता रु. 30 अवथ 10 करोड 54 लाख र ऋण एक खवथ 
89 अवथ  77 करोड 78 लाख गरी जम्मा रु. दईु खवथ 19 अवथ 88 करोड 32 लाखको 
अन्तराथविय आनर्थक सहायता प्रनतबिता प्राप्त भएको, 

 दात ृननकाय ववश्व बैंकवाट आपतकालीन,महामारी, पवूथतयारी तर्ा ननयन्रण योजना अन्तगथत नेपाल 
सरकारलाइ प्राप्त हनेु अमेररकी डलर २९ नमलीयन (कररव ३ अवथ ४८ करोड) सहनुलयतपूणथ ऋण 
सहायता सिंझौता सम्पन्न भएको, 

 भकु्तानी सन्तलुन तर्ा ववदेिी ववनीमय मौज्दात व्यवस्र्ापन गनथ अन्तराविय मिुा कोषवाट उपलव्ध 
हनेु र् यावपड िेनडट फेनसनलवट अन्तगथत ७८.५ नमलीयन एस. नड. आर. (कररव रु १३ अवथ ९ 
करोड) वरावर कोटाको सवुवधाको लानग प्रकृया अन्न्तम चरणमा पगेुको, 

 दात ृननकाय एनसयाली ववकास बैंकवाट र्ोषणा भएको तत्कालीन सहयोग कायथिम अन्तगथत नेपालले 
पररचालन गनथ प्रवियामा रहेको रकम कररव २५० नमलीयन अमेररकी डलर  र सोमा र्प र्ट हनेु 
रकम समेत बजेट सहायता (पोलीसी वेस्ड लेन्न्डङ्ग) प्राप्त गने प्रकृया अगानड बढेको। 

कोनभड 19 को रोकर्ाम तर्ा ननयन्रणको लानग स्रोत ब्यवस्र्ापन 

नस.निं. वववरण रकम रु. करोडमा 
1 ननकासा/रकमान्तर/ववत्तीय हस्तान्तरण  

(सिंर्, प्रदेि र स्र्ानीय तहका लानग 713 

2 कोनभड - 19 कोषबाट ननकासाका लानग नसफाररि 66 
3 औषनधजन्य सामाग्री खरीदका लानग स्रोत ब्यवस्र्ापन सहमनत 137 

 जम्मा 916 
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अन्य वववरणः 
(क) मन्रालय र अन्तगथत ववभागहरुको वभेसाइटः 

नाम उपयोग 
www.mof.gov.np अर्थमन्रालयका प्रकािन तर्ा अन्य सूचनामलुक जानकारी 
www.fcgo.gov.np महालेखा ननयन्रक कायाथलयका प्रकािन तर्ा अन्य सूचनामलुक जानकारी  
www.ird.gov.np आन्तररक राजस्व ववभागका प्रकािन तर्ा अन्य सूचनामूलक जानकारी 
www.customs.gov.np भन्सार ववभागका प्रकािन तर्ा अन्य सूचनामलुक जानकारी  
www.pfmtc.gov.np सावथजननक ववत्त व्यवस्र्ापन तालीम केन्िका प्रकािन तर्ा अन्य सूचनामलुक जानकारी 
www.pdmo.gov.np सावथजननक ऋण व्यवस्र्ापन सम्वन्धी प्रकािन तर्ा अन्य सूचनामूलक जानकारी 

 

(ख) मन्रालय अन्तगथतका ववभागीय प्रमखुहरु: 
 

पद नाम, र्र कायाथलय फ्याक्स निं. 
टेनलफोन 
निं.= 

महालेखा ननयन्रक श्री गोपीनार् मैनाली महालेखा ननयन्रक कायाथलय    4771290 4771290 

महाननदेिक श्री ववनोद बहादरु कँुवर आन्तररक राजस्व ववभाग     4411778 4410340 

महाननदेिक श्री समुन दाहाल भन्सार ववभाग              4117218 4117223 

तानलम प्रमखु श्री झलकराम अनधकारी सावथजननक ववत्त व्यवस्र्ापन तानलम 
केन्ि 

 5524989 5523171 

नन.कायाथलय प्रमखु श्री बाबरुाम सवेुदी सावथजननक ऋण व्यवस्र्ापन 
कायाथलय 4239303 4239273 

  

(ग)    आन्तररक राजस्व ववभाग र अन्तगथतका कायाथलयहरुको टेनलफोन र फ्याक्स नम्वरहरु: 

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

1 cfGtl/s /fh:j ljefu 01 4415802 4411788 

2 7"nf s/bftf sfof{no 01 5010050 5010051 

3 
dWod:tl/o s/bftf  sfof{no, 

jj/dxn 01 4221966 4222608 

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

5 cfGtl/s /fh:j sfof{no, bds 023 585752 585752 

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

7 
cfGtl/s /fh:j sfof{no, 

lj/f6gu/ 021 530166 522717 

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

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

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

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

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

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

14 cfGtl/s /fh:j sfof{no, bdf}nL 065 560135 560135 

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

16 cfGtl/s /fh:j sfof{no, afun'Ë 068 520029 520129 

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

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

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

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

http://www.mof.gov.np/
http://www.fcgo.gov.np/
http://www.ird.gov.np/
http://www.ratc.gov.np/
http://www.ratc.gov.np/
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21 cfGtl/s /fh:j sfof{no, g]kfnu+h 081 520026 526209 

22 cfGtl/s /fh:j sfof{no, ;'v]{t 083 525172 525172 

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

24 
cfGtl/s /fh:j sfof{no, 

dx]Gb|gu/ 099 521118 521106 

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

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

27 cfGtl/s /fh:j sfof{no, w'lnv]n 011 490796 490786 

28 cfGtl/s /fh:j sfof{no, rfjlxn 01 4484340  4484340 

29 cfGtl/s /fh:j sfof{no, sf]6]Zj/ 01 4489247  4489247 

30 
cfGtl/s /fh:j sfof{no, 

k'tnL;8s 01 4243176  4242176 

31 
cfGtl/s /fh:j sfof{no, 

jlQ;k'tnL 01 4485590  4113690 

32 cfGtl/s /fh:j sfof{no, afg]Zj/ 01 4484671 4485543 

33 cfGtl/s /fh:j sfof{no, lqk'/]Zj/ 01 4230563  4230563 

34 
cfGtl/s /fh:j sfof{no, 

gofF;8s 01 4266572 4266653 

35 cfGtl/s /fh:j sfof{no, 7d]n 01 4218953  4218953 

36 
cfGtl/s /fh:j sfof{no, 

dxf/fhu+h 01 4419264  4419264 

37 cfGtl/s /fh:j sfof{no, afnfh' 01 4389791 4389794 

38 cfGtl/s /fh:j sfof{no, sn+sL 01 4289952 4285951 

39 
cfGtl/s /fh:j sfof{no, 

sflndf6L 01 4283658  4282812 

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

41 
cfGtl/s /fh:j sfof{no,  

nlntk'/ @ 01   

42 
s/bftf ;]jf sfof{no, lj/f6rf]s, 

df]/Ë 021 545959 522717 

43 
s/bftf ;]jf sfof{no, dnËjf, 

;nf{xL 046 520453  

44 
s/bftf ;]jf sfof{no, /fhlj/fh, 

;Kt/L 031 520267  

45 
s/bftf ;]jf sfof{no, n'Snf, 

;f]n'v'Dj'  9852850142  

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

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

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

49 
s/bftf ;]jf sfof{no, uN5L, 

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

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

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

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

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

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

56 
s/bftf ;]jf sfof{no, sfjf;f]tL, 

gjnk/f;L k"j{ 078 540501  

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

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

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

kfFry/ 024 521131  

60 
s/bftf ;]jf sfof{no, vfFbjf/L, 

;++v'jf;ef 029 560817  

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

 62 s/bftf ;]jf sfof{no,  ef]hk'/ 
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(र्) 

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

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

4 d]rL eG;f/ 023 562034 562004 

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

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

7 lsdfyfÍf eG;f/, ;+v'jf;ef    

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

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

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

11 hgsk'/ eG;f/ 041 520166 520850 

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

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

14 uf}/ eG;f/ 055 520110 520220 

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

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

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

18 d':tfË eG;f/, g]r'Ë    

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

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

63 s/bftf ;]jf sfof{no,  cf]vn9uf cf=a 2077.78 देन्ख ;+rfngdf आउने गरी स्र्ावपत 
कायाथलयहरु 64 s/bftf ;]jf sfof{no, hn]Zj/ 

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

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

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

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

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

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

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

lrtjg 

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

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

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

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

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

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

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

79 
s/bftf ;]jf sfof{no,  rsrs] 

Ko'7fg 

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

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

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

;Nofg 

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

c5fd 

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

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

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

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

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

24 g]kfnuGh eG;f/ 081 520279 520276 

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

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

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

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

29 s}nfnL eG;f/ 091 521142 521142 

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

31 dxfsfnL eG;f/ 095 690863 690863 

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

33 tftf]kfgL eG;f/ 011 480131 480134 

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

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

36 /;'jf eG;f/ 010 670182  

 

 

(ङ) मन्रालय अन्तगथतका नबनभन्न ननकायहरुको टेनलफोन निं. र फ्याक्स नम्बरहरु M 

 

नस.निं. नबभाग/कायाथलयको नाम टेनलफोन निं. फ्याक्स निं. 
1 g]kfn राि a}+s -s]lGb|o sfof{no_  4410386 4410159 

2 राविय  वान्णज्य बैंक 4252595 4252931 

3 कृवष ववकास बैंक (केन्न्िय कायाथलय) 4262690 4262929 

4 ऋण असलुी पनुरावदेन न्यायानधकरण 4224891 4224911 

5 ऋण असलुी न्यायानधकरण 4441419 4441418 

6 नागररक लगानी कोष 4785784 4784945 

7 वीमा सनमनत 4811057 4810490 

8 राविय ववमा सिंस्र्ान 4262520 4262610 

9 कमथचारी सिंचय कोष 5010165 5010230 

10 साना वकसान ववकास बैंक (ववत्तीय सिंस्र्ान) 4111828 4111901 

11 ननिेप तर्ा कजाथ सरुिण ननगम 4421241 4410127 

12 नधतोपर बोडथ 5541057 5541058 

13 नेपाल स्टक एक्सचेन्ज 4250735 4262538 

14 राविय वीमा कम्पनी नलनमटेड 4258866 4258721 

15 नेपाल पनुववथमा कम्पनी नलनमटेड 4218458 4101593 
16 नसनडएस एण्ड न्क्लयररङ्ग नलनमटेड 4238008 4240357 
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आषाढ मसान्तसम्मको आम्दानी खचथको वववरण (म.ले.नन.का वभे साइटबाट प्राप्त) 

As of 2077-3-31(July 15, 2020) Amount in Lakh(,00000) 
Percentage 

 

Description Target/Budget 
Up to 

Yesterday 
Today Up to today 

 

Revenue 

1. Revenue 11,12,03,32 7,68,61,08 25,17,35 7,93,78,43 71.38%  

a) Tax Revenue 10,09,16,18 6,76,70,34 23,35,14 7,00,05,48 69.37%  

b) Non Tax Revenue 1,02,87,14 91,90,73 1,82,21 93,72,95 91.11%  

2. Grants 57,99,55 16,81,45 1,60,65 18,42,10 31.76%  

3. Other Receipts   45,87,83 1,69,71 47,57,55    

Total Receipts of GoN (1+2+3) 11,70,02,87 8,31,30,36 28,47,72 8,59,78,08 73.48%  

Expenditure 

1. Total Expenditure from 
Treasury (a+b+c) 15,32,96,71 10,80,73,35 13,60,82 10,94,34,17 71.39%  

a. Recurrent 9,57,10,14 7,85,93,51 59,87 7,86,53,39 82.18%  

b. Capital 4,08,00,59 1,80,70,99 11,05,92 1,91,76,91 47.00%  

c. Financing 1,67,85,98 1,14,08,85 1,95,02 1,16,03,87 69.13%  
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                                                                                                                      नेपाल सरकार 

                                                                                                                   अर्थ मन्रालय 

         कायाथलय कोड निं.: 305003501     

          

खचथको फाटँवारी 
               २०७७ साल असार मवहना  

बजेट उप िीषथक निं: 305000114 
 

 

 

  आनर्थक बषथ: 2076/77 

बजेट उप िीषथकको नाम: अर्थ मन्रालय पूँजीगत       

          

खचथ/ववत्तीय 

 सिंकेत निं 
खचथ/ववत्तीय 

सिंकेतको नाम 
अन्न्तम बजेट 

यस 
मवहना 
सम्मको 
ननकासा 

गत मवहना 
सम्मको खचथ 

यस मवहनाको 
खचथ 

यस मवहना 
सम्मको खचथ 

पेश्की पेश्की बाहेक 

खचथ रकम 
बाकँी बजेट 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७=(५+६) ८ ९=(७-८) १०=(३-७) 
31121 सवारी साधन 3000000.00 0.00 0.00 988700.00 988700.00 0.00 988700.00 2011300.00 

31122 
मेन्िनरी तर्ा 
औजार 16700000.00 0.00 4715858.00 1885426.00 6601284.00 0.00 6601284.00 10098716.00 

31123 
फननथचर तर्ा 
वफक्चसथ 5000000.00 0.00 940098.00 497917.00 1438015.00 0.00 1438015.00 3561985.00 

31132 

कम््यूटर सफ्टवेयर 
ननमाथण तर्ा खररद 
खचथ एविं अन्य 
बौविक सम्पन्त्त 
प्रानप्त खचथ 

2500000.00 0.00 0.00 310185.00 310185.00 0.00 310185.00 2189815.00 
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31171 
पूजँीगत सधुार खचथ 
सावथजननक ननमाथण 

4600000.00 0.00 990144.00 0.00 990144.00 0.00 990144.00 3609856.00 

  
                

कुल जम्मा   31800000.00 0.00 6646100.00 3682228.00 10328328.00 0.00 10328328.00 21471672.00 

अन्न्तम बजेटको तलुना ( %प्रनतितमा ) 0.00 20.90 11.58 32.48 0.00 32.48 67.52 

          

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

तयार गनेको दस्तखतः      

प्रमान्णत गनेको 
दस्तखतः  

नामः       नामः   

दजाथः       दजाथः   

नमनतः       नमनतः   
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नेपाल सरकार 

अर्थ मन्रालय 

           कायाथलय कोड निं.:305003501     

          

खचथको फाटँवारी 
   २०७७ साल असार मवहना 

 
  

बजेट उप िीषथक निं: 305000113 
 

 

 

  आनर्थक बषथ: 2076/77 

बजेट उप िीषथकको नाम: अर्थ मन्रालय चाल ु       

          

खचथ/ववत्तीय 

 सिंकेत निं 
खचथ/ववत्तीय 

सिंकेतको नाम 
अन्न्तम बजेट 

यस 
मवहना 
सम्मको 
ननकासा 

गत मवहना 
सम्मको खचथ 

यस मवहनाको 
खचथ 

यस मवहना 
सम्मको खचथ पेश्की 

पेश्की बाहेक 

खचथ रकम 
बाकँी बजेट 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७=(५+६) ८ ९=(७-८) १०=(३-७) 

21111 
पाररश्रनमक 
कमथचारी 126135643.95 0.00 116867560.24 9268083.71 126135643.95 0.00 126135643.95 0.00 

21112 
पाररश्रनमक 
पदानधकारी 2600000.00 0.00 1868548.84 164499.00 2033047.84 0.00 2033047.84 566952.16 

21121 पोिाक 2240000.00 0.00 2190000.00 -10000.00 2180000.00 0.00 2180000.00 60000.00 

21132 महिंगी भत्ता 5310000.00 0.00 4864791.13 423724.14 5288515.27 0.00 5288515.27 21484.73 

21134 
कमथचारीको बैठक 
भत्ता 4500000.00 0.00 1064000.00 1279500.00 2343500.00 60000.00 2283500.00 2156500.00 
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21139 अन्य भत्ता 38070000.00 0.00 10838100.03 10323600.00 21161700.03 0.00 21161700.03 16908299.97 

21142 
पदानधकारी अन्य 
सवुवधा 300000.00 0.00 196284.61 18500.00 214784.61 0.00 214784.61 85215.39 

21213 

योगदानमा 
आधाररत बीमा 
कोष खचथ 

980000.00 0.00 888800.00 86000.00 974800.00 0.00 974800.00 5200.00 

22111 पानी तर्ा ववजलुी 8200000.00 0.00 5453331.09 598841.88 6052172.97 0.00 6052172.97 2147827.03 

22112 सिंचार महसूल 3100000.00 0.00 708647.56 104187.65 812835.21 0.00 812835.21 2287164.79 

22212 
इन्धन (कायाथलय 
प्रयोजन) 14800000.00 0.00 8430244.87 1416736.12 9846980.99 0.00 9846980.99 4953019.01 

22213 
सवारी साधन 
ममथत खचथ 13500000.00 0.00 7608771.00 1892000.00 9500771.00 0.00 9500771.00 3999229.00 

22214 
बीमा तर्ा 
नवीकरण खचथ 3000000.00 0.00 1969294.50 112684.00 2081978.50 0.00 2081978.50 918021.50 

22221 

मेन्िनरी तर्ा 
औजार ममथत 
सिंभार तर्ा 
सञ्चालन खचथ 

2300000.00 0.00 1833191.00 251015.00 2084206.00 0.00 2084206.00 215794.00 

22231 

नननमथत सावथजननक 
सम्पन्त्तको ममथत 
सम्भार खचथ 

800000.00 0.00 389433.00 265993.00 655426.00 0.00 655426.00 144574.00 

22291 

अन्य 
सम्पन्त्तहरूको 
सञ्चालन तर्ा 
सम्भार खचथ 

2500000.00 0.00 2109549.00 211443.00 2320992.00 0.00 2320992.00 179008.00 

22311 
मसलन्द तर्ा 
कायाथलय सामाग्री 18400000.00 0.00 14422618.00 3963969.00 18386587.00 0.00 18386587.00 13413.00 

22313 
पसु्तक तर्ा 
सामाग्री खचथ 500000.00 0.00 172275.00 28275.00 200550.00 0.00 200550.00 299450.00 
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22314 
इन्धन-अन्य 
प्रयोजन 

100000.00 0.00 0.00 4125.00 4125.00 0.00 4125.00 95875.00 

22315 

परपनरका, छपाई 
तर्ा सूचना 
प्रकािन खचथ 

21100000.00 0.00 14499746.23 2203356.68 16703102.91 0.00 16703102.91 4396897.09 

22411 
सेवा र परामिथ 
खचथ 6000000.00 0.00 1962476.00 1222180.00 3184656.00 0.00 3184656.00 2815344.00 

22413 करार सेवा िलु्क 17300000.00 0.00 11761041.00 1633844.23 13394885.23 0.00 13394885.23 3905114.77 

22511 
कमथचारी तानलम 
खचथ 2000000.00 0.00 0.00 499499.00 499499.00 0.00 499499.00 1500501.00 

22522  कायथिम खचथ 44900000.00 0.00 5431414.06 3361310.00 8792724.06 0.00 8792724.06 36107275.94 

22611 
अनगुमन 
मूल्यािंकन खचथ 8800000.00 0.00 4895224.55 -70479.50 4824745.05 0.00 4824745.05 3975254.95 

22612 भ्रमण खचथ 1000000.00 0.00 252228.00 0.00 252228.00 0.00 252228.00 747772.00 

22613 

ववन्िि व्यन्क्त 
तर्ा प्रनतनननध 

मण्डलको भ्रमण 
खचथ 

2500000.00 0.00 780659.00 179175.00 959834.00 0.00 959834.00 1540166.00 

22711 ववववध खचथ 21220350.00 0.00 16707285.00 4057350.05 20764635.05 0.00 20764635.05 455714.95 

26411 

सरकारी ननकाय, 

सनमनत एविं 
बोडथहरुलाई 
ननःितथ  चालू 
अनदुान 

15100000.00 0.00 12900000.00 900000.00 13800000.00 0.00 13800000.00 1300000.00 

28143 

सवारी साधन तर्ा 
मेन्िनरी औजार 
भाडा 

2000000.00 0.00 875257.00 99035.00 974292.00 0.00 974292.00 1025708.00 
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कुल जम्मा   389255993.95 0.00 251940770.71 44488446.96 296429217.67 60000.00 296369217.67 92826776.28 

अन्न्तम बजेटको तलुना ( %प्रनतितमा ) 0.00 64.72 11.43 76.15 0.02 76.14 23.85 

          

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

तयार गनेको दस्तखतः      

प्रमान्णत गनेको 
दस्तखतः  

नामः       नामः   

दजाथः       दजाथः   

नमनतः       नमनतः   
 

 


