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१. अथर् मन्तर्ालयको प�रचय र उ�शे्य 
प�ृभू�म: 
मलुकुको आ�थर्क, �व�ीय तथा मौ�दर्क व्यवस्थापन, सम��गत आ�थर्क स्था�यत्व तथा आ�थर्क �वकास सँग 
सम्बिन्धत सम्पूणर् ग�त�व�धको व्यवस्थापन गन� कायर् अथर् मन्तर्ालयको िजम्मेवार� �भतर् पदर्छ। सावर्ज�नक 
खचर् व्यवस्थापन, अन्तर सरकार� �व� व्यवस्थापन, राजस्व संकलन, वैदेिशक सहायता व्यवस्थापन, नपेाल 
सरकारको आ�थर्क पर्शासन, ब��क� तथा �व�ीय क्षेतर् व्यवस्थापन, �वदेशी  �व�नमय, बीमा र पूँजी बजारको 
व्यवस्थापन र �नयमन, सावर्ज�नक संस्थानको समगर् नी�तगत �वषय तथा नेपाल सरकारको आ�थर्क नी�त एवं 
बजेट तजुर्मा र कायार्न्वयन सम्वन्धी कायर् अथर् मन्तर्ालय अन्तगर्त पदर्छ ।  

द�घर्काल�न सोच: 
न�तजामूलक एवं पर्भावकार� आ�थर्क तथा �व�ीय व्यवस्थापनको माध्यमबाट   �दगो, फरा�कलो र  सामािजक 
न्याय स�हतको उच्च  आ�थर्क  वृ�� एवं �वकासमा योगदान परु् याउँदै सबल, सम�ृ तथा सम�ुत समाजवाद 
उन्मखु रा��य अथर्तन्तर् �नमार्ण गन�। 

उ�शे्य: 
सावर्ज�नक �व�को समिुचत एवं पर्भावकार�  उपयोगबाट मलुकुको समगर् आ�थर्क �वकास, सम��गत  आ�थर्क 

स्था�यत्व र सदुृढ रा��य अथर्तन्तर् �नमार्णमा सहयोग परु् याउने। 

रणनी�त: 
• सूचना पर्�व�धको पर्योग बढाई दक्ष‚ व्यवसा�यक‚ स्वच्छ, सदुृढ एवम ्करदातामैतर्ी कर पर्शासनको �वकास 

र पर्�कर्यागत सरल�करण गर� सबै �क�समका करयोग्य आ�थर्क �कर्याकलापहरूलाई करको दायरामा 
ल्याउने, 

• रा��य पर्ाथ�मकताका क्षेतर्हरूमा न्यायोिचत एवं पर्भावकार�रुपमा सावर्ज�नक खचर् व्यवस्थापन गर� उच्च 
आ�थर्क वृ�� हा�सल गन�, 

• सावर्ज�नक खचर्मा �व�ीय अनशुासन कायम गद� यसको दक्षता एवं पर्भावकार�ता अ�भवृ�� गन�,  

• �व�भ� मन्तर्ालय, �वभाग, कायार्लय वा �नकायहरूको बजेट �व�नयोजन र ती �नकायहरुबाट पर्वाह हनु े
सेवा बीच पर्भावकार� अन्तरसम्बन्ध स्था�पत गनर् योगदान परु् याउने,  

• वैज्ञा�नक‚ अनमुानयोग्य र पारदश� राजस्व पर्णाल�को माध्यमबाट लगानी मैतर्ी वातावरण �सजर्ना गर� 
उत्पादनमूलक उ�ोग व्यवसाय पर्व�र्न गन�, 

• आ�थर्क कायर्�व�ध तथा �व�ीय उ�रदा�यत्व सम्बन्धी कानूनको पर्भावकार� कायार्न्वयनका ला�ग पारदश� 
एवं उ�रदायी आ�थर्क तथा �व�ीय सूचना पर्णाल�को �वकास एवं सदुृढ�करण गन�, 

• बजेट �नकासा, लेखा�न, आन्त�रक �नगरानी एवं लेखा पर�क्षण पर्णाल�लाई पारदश� र व्यविस्थत गर� 
सावर्ज�नक खचर् व्यवस्थापनलाई दक्ष र पर्भावकार� बनाउने, 

• उच्च आ�थर्क वृ��दर हा�सल गन�, अथर्तन्तर्को उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन योगदान पयुार्उन ेर 
रोजगार�का अवसर व्यापकरुपमा �सजर्ना गन� �नकासीजन्य उत्पादनका क्षेतर्मा वा� सहायता पर्व�र्न 
गन�,  
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• फरा�कलो, उच्च, �दगो एवं सन्त�ुलत �वकासका ला�ग योगदान परु् याउने गर� पर्ाथ�मकतापर्ा� क्षेतर्मा 
अन्तरार्��य �वकास सहायता प�रचालन गन�, 

• आ�धका�धक अन्तरार्��य �वकास सहायता रा��य वजेट पर्णाल�मा आव� हनुेगर� पर्ा� गन� र सहायता 
व्यवस्थापन सूचना पर्णाल� सदुृढ गर� पारदिशर्ता अ�भवृ�� गन�,  

• अन्तरसरकार� �व� व्यवस्थापनलाई पर्भावकार� तलु्याउँदै मलुकुको आ�थर्क शर्ोत र साधनको उच्चतम 
प�रचालन एवं उपयोग गन�,  

• �व�ीय संस्था र �व�ीय उपकरणहरूको माध्यमबाट उत्पादन र बजारको सदुृढ�करण गद� सक्षम �व�ीय 
पर्णाल�को �वकास गन�,  

• �नजीकरण भएका सावर्ज�नक संस्थानहरुको कायर्कुशलता लेखाजोखा गद� सरकार� स्वा�मत्वमा रहेका 
संस्थानहरूको व्यवसा�यक स�ालन गन�,  

• �नजी क्षेतर्को लगानी पर्व�र्न गन� गर� आन्त�रक ऋणलाई रा��य पर्ाथ�मकताका �वकास कायर्कर्ममा 
प�रचालन गन� र 

• एक�कृत सूचना पर्णाल�को �वकास एवं सदुृढ�करण र तथ्यमा आधा�रत �नणर्य पर्कृयाको माध्यमबाट 
आन्त�रक र वैदेिशक ऋण व्यवस्थापनलाई लागत पर्भावकार� बनाउने।  

२ .कायर्क्षतेर्: 
नेपाल सरकार (कायर्�वभाजन) �नयमावल�, २०७४ बमोिजम यस मन्तर्ालयले सम्पादन गनुर्पन� कायर्हरू देहाय 
अनसुार रहेका छन:् 

• आ�थर्क अवस्थाको �व�ेषण, आ�थर्क तथा �व� सम्बन्धी नी�तको तजुर्मा, कायार्न्वयन र �नयमन, 

• आ�थर्क साधनको बाँडफाँट, कुल रा��य लगानी पर्क्षपेण र �व�ीय व्यवस्थापन, 

• सम��गत आ�थर्क स्था�यत्व, मूल्यिस्थरता सम्बन्धी नी�त तजुर्मा, कायार्न्वयन र �नयमन, 

• �वकास सहायता नी�तको तजुर्मा, कायार्न्वयन, अनगुमन, मूल्या�न र �नयमन, 

• केन्दर्�य बैक सञ् चालन, �नयमन र मौ�दर्क तथा कजार् नी�त, 

• बैक तथा �व�ीय संस्थाहरू सम्बिन्ध नी�त, काननु, समन्वय र �नयमन, 

• �वदेशी मदुर्ा सम्वन्धी कानून, �नयमन तथा �नयन्तर्ण, 

• आ�थर्क तथा सामािजक �वकास र मदुर्ा तथा बै���सम्बन्धी ��पक्षीय, बहपुक्षीय अन्तरार्��य संस्थाहरूसँग 
सम्पकर्  र समन्वय, 

• वैदेिशक ऋण अनदुान तथा अन्य ��पक्षीय र बहपुक्षीय सहायता सम्बन्धी सिन्ध, सम्झौता र सो को 
कायार्न्वयन, 

• संघीय सिञ् चत कोष वा संघीय सरकार� कोष स�ालन, राजस्व र व्ययको अनमुान, �व�नयोजन ऐन, परुक 
अनमुान, पेश्क� खचर्, उधारो खचर्, आकिस्मक कोष र अन्य सरकार� कोष, 

• वजेट तजुर्मा कायार्न्वयन र �नयमन, 

• सरकार� जमानत, 

• संघ, पर्देश र स्थानीय तहको आन्त�रक र वैदेिशक ऋण एवं अनदुान सम्बन्धी नी�त, काननु र �नयमन, 
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• तलव, भ�ा तथा उपदान �नवृ�भरण लगायतका सेवा स�ुवधा र आ�थर्क दा�यत्व सम्बन्धी �वषय, 

• संघ पर्देश र स्थानीय तहको सावर्ज�नक पदा�धकार�को स�ुवधा सम्बिन्ध नी�त, काननु र मापदण्ड, 

• सरकार� बाँक� रकमको अ�भलेखीकरण र असलु�, 
• राजस्व सम्बन्धी नी�त, कानून, मापदण्ड, योजना, पर्क्षपेण, कायार्न्वयन र �नयमन, 

• राजस्व पर्शासनको संचालन र सदुृढ�करण, 

• सावर्ज�नक खचर् सम्बन्धी नी�त, कानून, कायार्न्वयन र �नयमन, 

• आ�थर्क कायर्�व�ध सम्बिन्ध नी�त, काननु, मापदण्ड, कायार्न्वयन र �नयमन, 

• लेखा तथा लेखापर�क्षण पर्णाल�, 
• सरकार� लगानी र लाभांशको लेखा व्यवस्थापन, 

• संघ पर्देश र स्थानीय तहबीच �व�ीय हस्तान्तरणसम्बन्धी नी�त, काननु, कायार्न्वयन, समन्वय र �नयमन, 

• संघीय �व�नयोजन, राजस्व, �वभाज्य कोष, धरौट�, कायर् स�ालन कोष र अन्य सरकार� कोष तथा सम्प�त 
व्यवस्थापन, 

• भन्सार, अन्तःशलु्क, मूल्य अ�भवृ�� कर, आयकर, राहदानी शलु्क, �भसा शलु्क, पयर्टन दस्तरु एवं अन्य 
कर तथा गैरकर, सेवा शलु्क दस्तरु लगायतका सेवा शलु्कहरूको लक्ष �नधार्रण, पर्शासन, स�लन र 
बाँडफाँड, 

• कर तथा भन्सार राजस्व सम्बन्धी ��पक्षीय, क्षेतर्ीय, बहपुक्षीय समन्वय सिन्ध, सम्झौता, समझदार�, 
कायार्न्वयन र �नयमन, 

• राजस्व सम्बन्धी तथ्या� अ�भलेखन र सूचना आदान पर्दान, 

• �धतोपतर् तथा कमो�डट� बजार सम्बन्धी नी�त, काननु, मापदण्ड र �नयमन, 

• बीमा सम्बन्धी नी�त काननु मापदण्ड र �नयमन, 

• संघ पर्देश र स्थानीय तहमा राजस्व र पर्ाकृ�तक सर्ोत उपयोग वा लाभको बाँडफाँड सम्बन्धी नी�त, 

कानून, मापदण्ड र कायार्न्वयन, 

• रा��य पर्ाकृ�तक सर्ोत तथा �व� आयोग, 

• महालेखा पर�क्षकको कायार्लयको सम्पकर्  मन्तर्ालयको कायर्, 
• �नक्षेप तथा कजार् सरुक्षण कोष, कमर्चार� सञ् चय कोष, नाग�रक लगानी कोष, अवकास कोषको कायर् 

अनगुमन गन� कायर्, 
• सरकार� स्वा�मत्वमा भएका संस्थानको �नयमन, �नयन्तर्ण, समन्वय र �नद�शन तथा तलब, भ�ा, बोनस, 

लगानी र लाभांश सम्बन्धी नी�त �नधार्रण,  

• राजस्व र आ�थर्क पर्शासन सम्बिन्ध ता�लम अध्ययन र अनसुन्धान, 

• सावर्ज�नक संस्थानहरू र �नजीकरण सम्बन्धी नी�त, काननु, मापदण्ड अनगुमन र �नयमन, 

• मन्तर्ालयसम्बन्धी सावर्ज�नक संस्थान, पर्ा�धकरण, स�म�त, पर्�त�ान, कम्पनी, आ�दको सञ् चालन र �नयमन, 
• नेपाल लेखापर�क्षण सेवाको सञ् चालन। 
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३.अथर् मन्तर्ालयसंग सम्विन्धत ऐन, �नयम, कायर्�व�ध, �नद�िशका,  मापदण्डको �ववरण 

अथर् मन्तर्ालयलाई �न�दर्� ग�रएका कायर्हरू सम्पादन गन� �सल�सलामा मन्तर्ालय र अन्तर्गतका 
�नकायहरूले �नम्नानसुारका कानूनको पर्योग तथा प�रपालना गनुर् पन�छ। 

ऐनहरू 

• �नकासी पैठार� (�नयन्तर्ण) ऐन, २०१३  
• कमर्चार� स�य कोष ऐन,२०१९ 
• �वदेशी �व�नमय (�नय�मत) गन� ऐन, २०१९ 
• रा��य बीमा संस्थान ऐन,२०२५ 
• म�दरा ऐन, २०३१ 
• राजस्व न्याया�धकरण ऐन, २०३१ 
• नाग�रक लगानी कोष ऐन,२०४७ 
• बीमा ऐन,२०४९ 
• �नजीकरण ऐन,२०५० 
• मूल्य अ�भवृ�� कर ऐन,२०५२ 
• ऋण तथा जमानत ऐन,2052 
• अन्तरार्��य �व�ीय कारोवार ऐन,2054 
• आयकर ऐन, २०५८ 
• अन्तःशलु्क ऐन, २०५८ 
• नेपाल रा� ब�क ऐन, २०५८ 
• ब�क तथा �व�ीय संस्थाको ऋण असलु� ऐन, २०५८ 
• रा� ऋण ऐन, २०५९ 
• सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ 
• �धतोपतर् सम्वन्धी ऐन, २०६३ 
• सरुिक्षत कारोवार ऐन, २०६३ 
• भन्सार ऐन, २०६४ 
• ब��क� कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ 
• ब�क तथा �व�ीय संस्था सम्वन्धी ऐन, २०७३ 
• �नक्षेप तथा कजार् सरुक्षण कोष ऐन, २०७३  
• रा��य पर्ाकृ�तक सर्ोत तथा �व� आयोग ऐन, 2074 
• बस्त ु�व�नमय बजार सम्वन्धी ऐन,२०७४ 
• अन्तर सरकार� �व� व्यवस्थापन ऐन, 2074 
• लेखापर�क्षण ऐन, २०७५ 
• योगदानमा आधा�रत �नवृ�भरण कोष ऐन, २०७५ 
• भ�ुानी तथा फ��ट ऐन,२०७५ 
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• आ�थर्क कायर्�व�ध तथा �व�ीय उ�रदा�यत्व ऐन, २०७६ 
• सालवसाल� आ�थर्क ऐन 

 

�नयमावल�हरू 

• म�दरा �नयमावल�,२०३३ 
• �वमा �नयमावल�,२०४९ 
• मूल्य अ�भबृ�� कर �नयमावल�, २०५३ 
• ब�क तथा �व�ीय संस्थाको ऋण असलु� �नयमावल�, २०५८ 
• आयकर �नयमावल�, २०५९ 
• अन्तःशलु्क �नयमावल�, २०५९ 
• �धतोपतर् दतार् तथा �नष्काशन �नयमावल�, २०६३ 
• �धतोपतर् बजार संचालन �नयमावल�, २०६४ 
• नेपाल �धतोपतर् बोडर् सम्बन्धी �नयमावल�, २०६४ 
• आ�थर्क (कायर्�व�ध) �नयमावल�, २०६४ 
• भर्मण खचर् �नयमावल�, २०६४ 
• भन्सार �नयमावल�, २०६४ 
• �धतोपतर् व्यवसायी ( मच�न्ट ब�कर) �नयमावल�, २०६४  
• �धतोपतर् व्यवसायी (�धतोपतर् दलाल तथा �धतोपतर् व्यापार�) �नयमावल�, २०६४ 
• नेपाल �धतोपतर् बोडर् आ�थर्क पर्शासन सम्बन्धी �नयमावल�, २०६६ 
• नेपाल �धतोपतर् बोडर् ख�रद सम्बन्धी �नयमावल�, २०६६ 
• सामू�हक लगानी कोष �नयमावल�, २०६७  
• �धतोपतर्को केन्दर्�य �नक्षेप सेवा �नयमावल�, २०६७ 
• केर्�डट रे�ट� �नयमावल�, २०६८ 
• �धतोपतर् दतार् तथा �नष्काशन �नयमावल�, २०७३  
• वस्त ु�व�नयम बजार सम्बन्धी �नयमावल�, २०७४ 
• नेपाल �धतोपतर् बोडर् ख�रद �नयमावल�, २०७४ 
• �विश��कृत लगानी कोष �नयमावल�, २०७५  
• हेिज� सम्वन्धी �नयमावल�, २०७५ 
• �धतोपतर् सूचीकरण तथा कारोबार �नयमावल�, २०७५ 
• कजार् सरुक्षण �नयमावल�,२०७५ 
• �नक्षेप सरुक्षण �नयमावल�, २०७५  
• योगदानमा आधा�रत �नवृ�भरण कोष �नयमावल�, २०७६ 
• राजस्व परामशर् �वकास स�म�त गठन आदेश, २०७६ 
• पर्ाईभेट फमर् रिज�ेसन �नयमावल� (तेहर्ौ संशोधन) �नयमावल�,2076 
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• कजार् सरुक्षण (दोशर्ो संशोधन) �नयमावल�,2077 
• आ�थर्क कायर्�व�ध तथा �व�ीय उ�रदा�यत्व �नयमावल�,2077 

 

�नद�िशकाहरू  
• आयकर �नद� िशका, २०66 (तेसर्ो संशोधन 2077) 
• अन्तःशलु्क �नद� िशका, 2068 (प�रमािजर्त संस्करण 2076) 
• मूल्य अ�भवृ�� कर �नद� िशका, 2069 (दोशर्ो संशोधन 2076) 
• जग्गा तथा घर जग्गा �नसगर्का पूँजीगत लाभकर सम्वन्धी �नद� िशका, 2072 (प�हल संशोधन २०७६) 
• बैदेिशक भर्मण व्यवस्थापन �नद� िशका, २०७५ 
• कायर् संचालन �नद� िशका, 2075  

 

कायर्�व�धहरू 

• आ�थर्क पनुरु�ार कोष (स्थापना र संचालन) कायर्�व�ध, 2072 
• पर्देश र स्थानीय तहको सि�त कोष स�ालन कायर्�व�ध,२०७४ 
• गर्ामीण स्वावलम्वन कजार् कायर्�व�ध, 2075 
• साम�ुहक जीवन बीमा संचालन कायर्�व�ध, 2075 
• नव पर्वतर्न शरुुवाती पूँजी अनदुान कायर्�व�ध, 2076 
• सह�ुलयतपणुर् कजार्का ला�ग व्याज अनदुान सम्वन्धी एक�कृत कायर्�व�ध, 2076 
• रा�सेवक कमर्चार�हरूको साव�धक बीमा सम्वन्धी कायर्�व�ध,२०७६ 
• रक्सौल अमलेखग� पेटर्ो�लयम पाईपलाईन माफर् त इन्धन ढुवानीका ला�ग भन्सार जाँचपास सम्वन्धी 

कायर्�व�ध,२०७६ 
• समपरुक अनदुान सम्बन्धी कायर्�वधी, 2076 
• �वशेष अनदुान सम्बन्धी कायर्�वधी, 2076 
• नव पर्वतर्न शरुुवाती पूँजी अनदुान कायर्�व�ध, 2077 
• सहलगानी सम्बन्धी कायर्�व�ध,2077 
• व्यावसा�यक �नरन्तरता कजार् पर्वाह कायर्�व�ध,2077 

 

नी�त, मापदण्ड र आदेश 

• अथर् मन्तर्ालय सम्व� सावर्ज�नक �नकायका पदा�धकार� तथा सदस्यको �नयिु� र मनोनयन 
सम्वन्धी मापदण्ड,2073 (प�हलो संशोधन) 

• घर जग्गा ब्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड,2074 
• अथर् मन्तर्ालय र अन्तगर्तका कमर्चार�हरूको आचारसं�हता,2075 
• बजेट तजुर्मा �दग्दशर्न,2075 
• अन्तरा��य आ�थर्क सहायता प�रचालन नी�त,२०७६ 
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• पर्देश तथा स्थानीय तहमा अन्तरार्��य �वकास सहायता प�रचालन सम्वन्धी मापदण्ड,2076 
• आयोजनाहरूको बहबुष�य ठे�ा सम्वन्धी मापदण्ड,२०७६ 
• पर्देश तथा स्थानीय तह बजेट कायार्न्वयन मागर्दशर्न,२०७६ 
• को�भड-19 को पर्भाव न्यूनीकरण गनर् अवलम्वन ग�रएका कायर्हरुका कारण पर्भा�वत भएका 

असंग�ठत क्षेतर्मा कायर्रत शर्�मक वगर् तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराउने राहत सम्बन्धी 
मापदण्ड,2076 

• नेपाल सरकार र पर्देश सरकार �वच समन्वय र सम्पकर्  गन� सम्बन्धी मागर्दशर्न,2076 
• एक�कृत सामािजक सरुक्षा नी�त,2076 
• सावर्ज�नक खचर्मा �मतव्य�यता कायम गन� सम्बन्धी मापदण्ड,2077 
• आयोजनाको वहवुष�य ठे�ा सम्बन्धी मापदण्ड,2077 
• ढुगां, �ग�ी, वालवुाको प�हचान, �वकास र उत्खनन ्सम्बन्धी नी�त,2077 
• नवीकरणीय उजार् अनदुान (प�हलो संशोधन) नी�त,2073 

 
4. अथर् मन्तर्ालयले गन� कायर् र सेवाः 

(क) मा�थ उिल्लिखत कायर् क्षेतर् अन्तगर्तका नी�तगत कायर्हरु र 
(ख) मन्तर्ालयको दै�नक पर्शासन स�ालन सम्बन्धी कायर्हरु। 
 

5. सिचवालय, महाशाखा, िजम्मेवार अ�धकार� र टे�लफोन नम्वरः 
�स.नं.  िजम्मेवार अ�धकार� फोन नं. 
१. माननीय अथर्मन्तर्ी शर्ी �वष्ण ुपर्साद पौडेल ४२११३९० 
2. सिचव  शर्ी िशिशर कुमार ढु�ाना ४२११३३२ 
3. सिचव (राजस्व) शर्ी रामशरण पडुासैनी ४२११८०४ 
4. बजेट तथा कायर्कर्म महाशाखा सहसिचव शर्ी धनीराम शमार् ४२११८०१ 
5. �व�ीय संघीयता समन्वय महाशखा सहसिचव शर्ी केदार पर्साद पनेरु 4211316 
6. अन्तरा��य आ�थर्क सहयोग समन्वय महाशाखा सहसिचव शर्ी शर्ीकृष्ण नेपाल ४२११३७१ 
7. राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा सहसिचव शर्ी रामे�र द�ाल ४२११३१५ 
8. आ�थर्क नी�त �व�ेषण महाशाखा सहसिचव शर्ी यमलाल भसुाल ४२११३२६ 
9. कानून तथा फैसला कायार्न्वयन महाशाखा सहसिचव शर्ी पाराश्र्वर ढु�ाना ४२११८१३ 
10. �व�ीय क्षेतर् व्य. तथा संस्थान समन्वय महाशाखा सहसिचव शर्ी झ� पर्साद आचायर् 4211377 
11. योजना, अनगुमन तथा मूल्या�न महाशाखा सहसिचव शर्ी रामपर्साद िघ�मरे ४२००537 
12. पर्शासन महाशाखा सहसिचव शर्ी बावरुाम भण्डार� ४२११३०० 

 

6. सेवा पर्ा� गनर् लाग्ने दस्तरु र अव�धः 

(क) सूचना �दँदा �लनपुन� शलु्क/दस्तरु  

• सूचना मागको �नवेदन �दँदा कुनै शलु्क वा दस्तरु लाग्दैन। 
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• सामान्य आकारको (आठ दशमल तीन इन्च चौडाइ र एघार दशमलब सात इन्च लम्बाइ 
सम्म साइज भएको) कागजमा तयार ग�रएको वा रहेको दश प�ृ सम्मको सूचना �नःशलु्क 
उपलव्ध गराइनेछ। 

• दश प�ृ भन्दा धेरै सूचना �दँदा �नम्न अनसुार शलु्क �लइनेछ। 

• सामान्य आकारको (आठ दशमलब तीन इन्च चौडाइ र एघार दशमलब सात इन्च 
लम्बाइसम्म आकार भएको) कागजमा तयार ग�रएको वा रहेको दश प�ृभन्दा ब�ढ 
सूचनाको ला�ग पर्�त प�ृ पाँच रूप�या ँलाग्नेछ। 

• मा�थ उल्लेख भए भन्दा ठूलो आकारको कागजमा तयार ग�रएको वा रहेको 
सूचनाको ला�ग पर्�त प�ृ दश रूपैयाँ दस्तरु लाग्नेछ। शरुुका दश पेज �नःशलु्क 
�दनपुन� वाध्यता यसमा रहने छैन। 

• �डस्केट, सीडी र अन्य यस्तै पर्कारका �डिजटल माध्यम र पर्�व�ध�ारा पर्दान ग�रने 
सूचनाको ला�ग पर्�त �डस्केट, सीडी वापत पचास रूपयैाँ दस्तरु लाग्नेछ। 

• कुनै सूचना तयार गदार् मा�थ लेिखए भन्दा बढ� खचर् लाग्ने भएमा वास्त�वक 
लागतको आधारमा दस्तरु �लइनेछ। 

• सावर्ज�नक �नकायमा रहेका कुनै �लखत, सामगर्ी वा सो �नकायको काम कायर्वाह� 
अध्ययन वा अवलोकन वा सावर्ज�नक महत्वको �नमार्ण कायर् भइरहेको स्थलको 
भर्मण वा अवलोकन आधा घण्टाभन्दा बढ� समय गन� भएमा पर्�तघण्टा पर्�तव्यि� 
पचास रुपैयाँ दस्तरु लाग्नेछ। तर सावर्ज�नक पसु्तकालय र सावर्ज�नक रुपमा 
�न:शलु्क उपलब्ध गराइएको स्थानको अवलोकन वापत दस्तरु लाग्ने छैन।  

• पर्च�लत कानूनमा सूचना माग गदार् लाग्ने दस्तरुको सम्बन्धमा छु�ै व्यवस्था 
भएकोमा भने सोह� बमोिजम दस्तरु लाग्नेछ। 

• मलु्य राखी �वकर्� �वतरण गन� म�ुदर्त वा कुनै प�न माध्यमको सूचना सामगर्ीको 
दस्तरु त्यसमा अं�कत वा �नधार्�रत मलु्य बमोिजम नै हनुेछ। 

• अथर् मन्तर्ालयको उ�ेश्य र कायर्क्षेतर् �भतर्का कामकारवाह�को पर्व�र्नका ला�ग 
�वतरण ग�रने सूचना-सामगर्ीमा शलु्क लाग्ने छैन। 

(ख)  सूचना उपलब्ध गराए बापत शलु्क �लने त�रका 
• सावर्ज�नक �नकायले सूचना �दंदा �लने दस्तरु वापतको रकम नगदै �लने वा कुनै 

खास ब�कमा जम्मा गर� सो को भौचर पेश गनर् लगाउन वा सो रकम बराबरको 
�टकट �नवेदनमा टाँस गनर् लगाउन सक्नेछ। 

(ग)    सेवा पर्ा� गनर् लाग्ने अव�ध 
• सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ ले तोकेको अव�ध �भतर् �नवेदन 

पर्ा� भएप�छ सूचना अ�धकार�ले तत्काल उपलब्ध गराउन स�कने पर्कृ�तको सूचना 
भए तत्काल र तत्काल उपलव्ध गराउन नस�कने पर्कृ�तको सूचना भए �नवेदन पर्ा� 
भएको �म�तले पन्धर् �दन�भतर् �नवेदकलाई उपलव्ध गराईनेछ। कुन ैव्यि�को जीउ 
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ज्यानको सरुक्षासंग सम्बिन्धत सूचना माग गरेको पाइएमा २४ घण्टा�भतर् उपलव्ध 
गराइन ेछ। 

• अन्य �वशेष ऐन �नयममा अव�ध तो�कएकोमा सोह� बमोिजम हनुेछ। 
7. �नणर्य गन� पर्�कर्या र अ�धकार�ः 

(क) �नणर्य पर्�कर्या सम्बन्धमाः 
• मन्तर्ालयले उपलव्ध गराउने सेवा सम्बन्धमाः 

 सरकार� �नणर्य पर्�कर्या सरल�करण �नद� िशका, २०६५ बमोिजम। 
• सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोिजम माग ग�रने सूचना सम्बन्धमाः 

 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ बमोिजम। 
 

(ख)  �नणर्य गन� अ�धकार� सम्बन्धमाः  
• माननीय अथर् मन्तर्ीस्तरबाट 
• सिचवस्तरबाट 

 

8. सम्पादन गरेका मखु्य मखु्य कामको �ववरणः 
 

8.1 आ�थर्क बषर् २०७७/७८ को बजेट  

नेपाल सरकारको कूल बजेट रु. 1४ खवर् ७४ अवर् 6४ करोड मध्ये चाल ुखचर् तफर्  रु. 9 खवर् ४८ 
अवर् 94 करोड, पूँजीगततफर्  रु. ३ खवर् ५२ अवर् 9१ करोड र �व�ीय व्यवस्था तफर्  रु. 1 खवर् 7२ 
अवर् ७९ करोड रहेको छ।संघीय संसदले पा�रत गरेको बजेट २०७७ शर्ावण १ गते देिख कायार्न्वयनमा 
ल्याइएको छ। 

 

8.2 सावर्ज�नक खचर् व्यवस्थापन 

चालू आ�थर्क वषर्को शर्ावण देिख पौष मसान्तसम्मको खचर्को पर्ारिम्भक �ववरण �नम्नानसुार रहेको 

छ। 

• कुल खचर् रु.415 अवर्  74 करोड 54 लाख, गत आ�थर्क वषर्को सोह� अव�धको तलुनामा 
1.22 पर्�तशतले बृ��, 

• चाल ुखचर् रु.342 अवर् 35 करोड 63 लाख गत आ�थर्क वषर्को सोह� अव�धको तलुनामा 
10.51 पर्�तशतले बृ��, 

• पूँजीगत खचर् रु.50 अवर् 81 करोड  69 लाख गत आ�थर्क वषर्को सोह� अव�धको तलुनामा 
19.64 पर्�तशतले घट�, 

• �व�ीय व्यवस्था रु.22 अवर् 57 करोड 22 लाख गत आ�थर्क वषर्को सोह� अव�धको तलुनामा 
40.08 पर्�तशतले घट�, 

 
 



12 
 

8.3. सम��गत आ�थर्क प�रसूचक:  
कर्.स आ�थर्क प�रसूचकहरु उपलिब्ध/अवस्था कै�फयत 

१. आ�थर्क बृ�� 7 पर्�तशत (बा�षर्क लक्ष्य)   

२. मदुर्ास्फ��त  २.९३ (मं�सर मसान्तसम्म)  

3. शोधनान्तर िस्थ�त  रु.१०6 अवर् ४८ करोड वचत (मं�सर मसान्तसम्म)  

4. सरकार� कोषको अवस्था  रु. १2 अवर् 7२ करोड ले घाटा (मं�सर मसान्तसम्म)  

5. बैदेिशक ब्यापार   

आयात  रु. ५२५ अवर् 5० करोड (मं�सर मसान्तसम्म)  

�नयार्त  रु. ५0 अवर् ६ करोड (मं�सर मसान्तसम्म)  

6. �वदेशी �व�नमय सि�ती पयार्�ता  रु. 1474 अवर् 64 करोड (पौष मसान्तसम्म) 
तेहर् म�हनाको वस्त ुतथा सेवाको आयात धा� सक्ने 
अनमुान रहेको। 

 

7. �वपर्ेषण आपर्वाह रु. ४१६ अवर् ८१ करोड (मं�सर मसान्तसम्म)  

8. राजस्व प�रचालन रु. 450 अवर् 6 करोड (पौष मसान्तसम्म)   

9. नेप्से प�रसूचक 2686.54 (पौष मसान्त)  
 

8.4 राज� प�रचालनको अवस्था  
१)  राजस्व संकलनः 

-  2077 पौष मसान्तसम्म कर राजस्व तफर्  रु. 386 अबर् 53 करोड,  गैरकर राजस्व तफर्  
रु. 35 अबर् 70 करोड र अन्य पर्ा�� तफर्  रु. 27 अबर् 82 करोड गर� जम्मा रु. 450 अबर्  
6 करोड राजस्व संकलन भएको । 

 

२) करको दायरा �वस्तारः 

       यस अव�धमा देहाय बमोिजम करको दायरा �वस्तार भएको। 

करदाताको पर्कार 

करदाता संख्या 

(२०७७ का�तर्क देिख 

पौषसम्म) 

2077 पौष  मसान्त सम्म  

व्यवसा�यक स्थायी लेखा नम्वर पर्ा� गन�  68786 1480322 

व्यि�गत स्थायी लेखा नम्वर पर्ा� गन�  124354 2225291 

स्थायी लेखा नम्बर पर्ा� गन� जम्मा करदाता  193140 3705613 

मूल्य अ�भवृ�� करमा दतार् गन�  10564 275028 

अन्त :शलु्कमा  दतार्  3881 102064 
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३) अन्य कायर्हरु: 

• आ�थर्क ऐन, २०७६ ले �वदेशी पर्काशकबाट पर्कािशत पसु्तक तथा प�तर्कामा १० पर्�तशत भन्सार 
महसलु लाग्ने व्यवस्था गरेकोमा नेपाल सरकार, मिन्तर्प�रषद्को �म�त २०७७।७।२४ को 
�नणर्यबाट �वदेशी पर्काशक�ारा पर्कािशत पसु्तक तथा प�तर्काको पैठार�मा लाग्ने भन्सार महसलु 
पूरै छुट �दने व्यवस्था ग�रएको,  

• �व�तुीय माध्यमबाट पेश हनुे अ�गर्म करक�ीको �ववरण (e-TDS) करक�ीकतार् स्वयंले पर्मािणत 
(Verify) गनर् सक्ने गर� एक�कृत कर पर्णाल�मा सधुार ग�रएको,  

• करदाता स्वंयले नै आय �ववरण पेश गन� म्याद थप गनर् सक्ने गर� पर्णाल�मा सधुार गर� 
कायार्न्वयनमा ल्याइएको, 

• अनलाइन माफर् त करदाताले आफ्नो ठेगाना,सम्पकर्  नम्वर, िजम्मेवार व्यि� स�हतको �ववरण Know 

Your Taxpayer(KYT) माफर् त अध्याव�धक गनर् सक्ने पर्णाल�मा सधुार गर� कायार्न्वयनमा ल्याइएको,   

• आ�थर्क ऐन, 2077 ले संशोधन गरेका �वषयहरू समावेश गर� आयकर, मूल्य अ�भवृ�� कर र 
अन्त:शलु्क ऐन �नयमको एक�कृत संगालो पर्काशन ग�रएको,  

• कर छुट तथा स�ुवधा सम्बन्धी व्यवस्था भएको पिुस्तका र अ�गर्म करक�ी तथा अ�गर्म कर असलु� 
सम्बन्धी व्यवस्थाको पिुस्तका पर्काशन भएको,   

• देशभरका �व�भ� स्थानमा 183 वटा करदाता िशक्षा कायर्कर्म स�ालन ग�रएको,  

• वैदेिशक व्यापार तथ्या�, २०७६/७७ पसु्तकाकारमा तयार भई पर्काशन ग�रएको र  

• नयाँ भन्सार एजेन्टको संख्या थप गन� सम्बन्धमा भन्सार एजेन्ट छनौट (पर�क्षा संचालन) कायर्�व�ध, 

२०७७ तथा भन्सार एजेन्टको �लिखत पर�क्षाको पा�कर्म तयार ग�रएको। 
 

8.5 अन्तरार्��य आ�थर्क सहायता प�रचालन  
• आ.ब. २०७7/०७8 को दोसर्ो तैर्मा�सक अव�धको (का�तर्क, मं�सर र पौष) अनदुान सहायता रु. 

१० अबर् ४4 करोड 6३ लाख 40 हजार र ऋण सहायता रु. 91 अबर् 59 करोड 50 लाख 
19 हजार गर� जम्मा रु. 1 खवर् 2 अबर् 4 करोड 13 लाख 60 हजारको अन्तरार्��य सहायता 
पर्�तब�ता पर्ा� भएको छ । 

 
• आ.ब. २०७7/०७8 को पसु म�हना सम्ममा अनदुान सहायता रु 18  अवर् 12 करोड 52 

लाख 5० हजार र ऋण सहायता १ खबर् 69 अवर् 31 करोड 10 लाख 20 हजार गर� जम्मा 
रु.1 खबर् 87 अवर् 43 करोड 62 लाख 70 हजारको अन्तरार्��य सहायता पर्�तव�ता पर्ा� 
भएको छ । 

 8.6 आन्त�रक ऋण 

• आ�थर्क वषर् 2077/78 मा रु. 2 खवर् 25 अवर् आन्त�रक ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकोमा प�हलो 
चौमा�सक अव�धमा रु. 57 अबर् उठाइएको र दोसर्ो चौमा�सक अव�धमा रु 56 अवर् आन्त�रक 
ऋण उठाउन ेगर� �नस्काशन ता�लका स्वीकृत ग�रएको छ।  
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8.7 अन्तर सरकार� �व� व्यवस्थापन (�व�ीय संघीयता) 

• संघ, पर्देश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध)  ऐन, २०७७ को दफा २२ को 
व्यवस्था अनसुार ९ सदस्यीय �वषयगत  स�म�त गठन ग�रएको,  

• सडक बोडर् नेपालबाट उपलब्ध गराइने रकमको ७० पर्�तशत रकम संघीय सरकार, १५ पर्�तशत 
रकम पर्देश र बाँक� १५ पर्�तशत रकम स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने गर� नेपाल सरकार, 

मिन्तर्प�रषदमा पर्स्ताव पेश गनर् भौ�तक पूवार्धार तथा यातायात मन्तर्ालयलाई सहम�त �दइएको,  

• समपूरक अनदुान सम्बन्धी (तेसर्ो संशोधन) कायर्�व�ध, २०७७ र �वशेष अनदुान सम्बन्धी (तेसर्ो 
संशोधन) कायर्�व�ध, २०७७ स्वीकृ�तको ला�ग नेपाल सरकार, मिन्तर्प�रषदमा पर्स्ताव पेश 
ग�रएको,  

• सहलगानी सम्वन्धी कायर्�व�ध,2077 नेपाल सरकार मिन्तर्प�रषदको �म�त 2077/07/26 
को �नणर्य अनसुार स्वीकृत भई नेपाल राजपतर्मा �म�त 2077/08/22 मा पर्कािशत भएको 
र सो सम्बन्धमा संघीय मन्तर्ालयहरु, पर्देश मन्तर्ालयहरु तथा स्थानीय तहहरुलाई समेत जानकार� 
गराइएको, 

• नेपाल सरकार, पर्देश र स्थानीय तहबीच आ.व.2076/77 को पर्ाकृ�तक सर्ोतको रोयल्ट� 
बाँडफाँटको आधार, �व�ध र �हस्सा स्वीकृत गन� सम्बन्धी पर्स्ताव नेपाल सरकार, 
मिन्तर्प�रषदबाट स्वीकृत भई वाँडफाँट भईसकेको।  

 
8.8 �व�ीय क्षतेर् तथा सावर्ज�नक संस्थान व्यवस्थापन : 

• नेपाल �व��ु पर्ा�धकरणको स्वा�मत्वमा रहेको �तर्शलु� जल�व��ु केन्दर्,�वदरु नगरपा�लका 
नवुाकोट िस्थत क�रब 19-5-8-6 क्षेतर्फल जग्गा  िजल्ला अस्पताल, �तर्शलु�लाई अस्पताल 
भवन तथा आवासगहृ �नमार्ण पर्योजनाथर् 50 वषर्का ला�ग भोगा�धकार �दने पर्स्ताव नेपाल 
सरकार, मिन्तर्प�रषद् मा पेश गनर् सहम�त �दइएको,  

• सह�ुलयतपूणर् कजार्का ला�ग ब्याज अनदुान सम्बन्धी एक�कृत कायर्�व�ध ,2075 तेसर्ो संशोधन 
सावर्िजनक जानकार�का ला�ग नेपाल रा� बैक तथा अन्य �नकायमा उपलव्ध गराइएको, 

• पौष मसान्त सम्म सह�ुलयतपूणर् कजार् रु.86 अवर् 30 करोड पर्वाह ग�रएको,  

• नेपाल रा� बैक ,नेपाल बैकसर् संघ,नेपाल उ�ोग प�रसंघ,नेपाल उ�ोग वािणज्य महासंघ, रा��य 
�नजी तथा आवासीय �व�ालय एसो�सयशन नेपाल (एनप्याब्सन), उच्च िशक्षालय तथा माध्य�मक 
�व�ालय संघ नेपाल (�हसान), �नजी तथा आवासीय �व�ालय अगर्नाइजेशन नेपाल(प्याब्सन), 
घरेल ुतथा साना उ�ोग महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमशर्मा व्यवसा�यक �नरन्तरता कजार् 
पर्वाह कायर्�व�ध,2077 आवश्यक जानकार� एवं कायार्न्वयनका ला�ग  पठाइएको र सो 
वमोिजक कजार् पर्वाह भईरहेको, 

• सावर्ज�नक खचर्मा �मतव्य�यता कायम गन� सम्बन्धी मापदण्ड, 2077 कायार्न्वयनका ला�ग 
�व�भ� मन्तर्ालय माफर् त प�रपतर् हनु सम्बिन्धत मन्तर्ालय र यस  मन्तर्ालय अन्तगर्तका 
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सावर्ज�नक संस्थान/बैक /कम्पनी /स�म�त /पर्ा�धकरण /�नगम /पर्�त�ान / बोडर् /स�ालक 
स�म�तमा प�रपतर् ग�रएको,  

• शीतघर तथा खा�ा� भण्डारण घर �नमार्णका ला�ग कजार्को ब्याज अनदुान रु.5 करोड 45 
लाख 83 हजार 5 सय 16 र पैसा 48 नेपाल रा� बैकलाई सोधभनार् उपलब्ध गराइएको,  

• नेपाल �व�तु पर्ा�धकरण माफर् त संचालन हदैु आएको आवत� कोष (revolving fund ) सामदुा�यक 
�व�तु उपभो�ा रा��य महासंघ, नेपाललाई �नयमानसुार हस्तान्तरण गन� सम्बन्धमा सहम�त 
पर्दान भएको, 

• तत्का�लन नेपाल खा� संस्थानको स्वा�मत्वमा का.म.न.पा. वडा नं.11 िस्थत  �क.नं.2597 
को जग्गा मध्ये 13-15-2-0 रोपनी जग्गा रा��य बीमा संस्थान र रा��य बीमा कम्पनीलाई 
�बकर्� गन� पर्स्ताव मिन्तर्प�रषद् मा पेश गनर् उ�ोग,वािणज्य तथा आपू�तर् मन्तर्ालयलाई सहम�त 
पर्दान ग�रएको,  

• नेपाल सरकार मिन्तर्प�रषद्को �म�त 2077/08/07 को �नणर्यानसुार स्वीकृत नवपर्वर्तन 
सरुुवाती पूँजी कजार् पर्वाह कायर्�व�ध, 2077 रा��य योजना आयोग र उ�ोग,वािणज्य तथा 
आपू�तर् मन्तर्ालयमा कायार्न्वयनका ला�ग पठाइएको,  

• नेपाल सरकारको घो�षत नी�त अनरुुप रा�सेवक कमर्चार�हरु र सवर्साधारण नाग�रकको समेत 
कोरोना बीमाको �पर्�मयम वापत प�हलो चरणमा उपलब्ध गराउन ुपन� रकम रु.41 करोड 95 
लाख 14 हजार 7 सय बीमा स�म�तलाई उपलब्ध गराईएको, 

• नेपाल चाटर्डर् एकाउन्टेन्टस ्संस्था कमर्चार� सेवा शतर् �व�नयमावल�,(दोसर्ो संशोधन),2077 
मा स्वीकृ�त पर्दान ग�रएको,  

• सह�ुलयतपूणर् कजार्का ला�ग ब्याज अनदुानसम्बन्धी एक�कृत कायर्�व�ध,2075(संसोधन स�हत) 
बमोिजम बैक तथा �व�ीय संस्थाहरुबाट पर्वाह हनुे कजार्हरुमा कायर्�व�धमा तो�कए बमोिजमको 
कजार्को ब्याज अनदुान वापत थप रु.3 अवर् नेपाल रा� बैकलाई उपलब्ध गराइएको,  

• चाल ुआ�थर्क बषर्को मं�सर म�हनासम्म बीमा �पर्�मयम संकलनमा अिघल्लो आ�थर्क बषर्को सोह� 
अवधीको तलुनामा ३८.८४ पर्�तशतले बृ�� भई रु. ६१ अबर् ६० करोड संकलन भएको छ। 
अिघल्लो आ�थर्क बषर्मा यस्तो रकम रु. ४४ अबर् ३६ करोड ९१ लाख रहेको �थयो। 

• यसर� संकलन भएको रकम मध्ये जीवन बीमा र �नज�वन बीमा तफर् को �हस्सा कर्मश: ६६.६ 
पर्�तशत र १३.४ पर्�तशत रहेको छ। 

• कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ बमोिजम २०७७ पौषसम्म कूल 3१,965 जना कोरोना 
संकर्�मतहरुलाई रु. 3 अबर् 11 करोड 22 लाख रकम भ�ुानी �दइएको। 

 

8.9 योजना, अनगुमन तथा मूल्या�न  
 

• आ�थर्क वषर् 2077/78 को नी�त तथा कायर्कर्म र बजेट कायार्न्वयन कायर्योजना अनसुारको 
मा�सक पर्ग�त �ववरण केिन्दर्य अनगुमन पर्णाल�मा �नय�मत रुपमा पर्�व� ग�रएको,  
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• सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन,2064 को दफा 5(3) पर्योजनका ला�ग आ�थर्क वषर् 2077/78 
को शर्ावण,भादर् र असोज म�हनामा सम्पादन ग�रएका कायर्हरुको �ववरण का�तर्क म�हनामा 
वेव साइटमा सावर्ज�नक ग�रएको, 

• आ�थर्क वषर् 2077/78 को नी�त तथा कायर्कर्म र बजेट कायार्न्वयन कायर्योजना बमोिजमको 
पर्ग�त पर्त्येक म�हना पर्धानमन्तर्ी तथा मिन्तर्प�रषदको कायार्लयमा पर्�तवेदन गन� ग�रएको,  

• �वगलु तथा हेलो सरकार माफर् त पर्ा� गनुासोहरुको सम्वोधन शत पर्�तशत फछर्यौट ग�रएको,  
• सूचना मागकतार्लाइ सूचनाको हक सम्वन्धी  ऐन 2064, को दफा 7(१) बमोिजम �नय�मत 

रुपमा सूचना पर्दान ग�रएको, 
• आ�थर्क वषर् 2077/78 को नी�त तथा कायर्कर्म, वजेट कायार्न्वयन कायर्योजना अनसुार हाल 

सम्मका 82 पर्�तशत कयर् सम्प� भएका, 14 पर्�तशत कायर् पर्कृयामा रहेका र 4 पर्�तशत 
कायर् शरुुवाती अवस्थामा रहेका छन। 

• चाल ुआ�थर्क वषर् 2077/78 को नी�त तथा कायर्कर्म, वजेट कायार्न्वयन कायर्योजना र 
�वकास कायर्कर्मको पर्थम चौमा�सक पर्ग�त समीक्षा तथा मन्तर्ालयस्तर�य �वकास समस्या 
समाधान स�म�त (MDAC) को वैठक आयोजना ग�रएको, 

• काठमाण्ड� तराई दर्तुर्मागर्, गौतम ब�ु अन्तरार्��य �वमानस्थल, �सक्टा �सचाई आयोजना र भेर� 
बबई डाईभसर्न वहउु�ेश्यीय आयोजनाको अनगुमन ग�रएको, 

• वीरगन्ज भन्सार कायार्लय,सकु्खा वन्दरगाह भन्सार कायार्लय तथा आन्त�रक राजस्व कायार्लय 
वीरगन्ज र �समराको अनगुमन ग�रएको। 

 

8.10 पर्शास�नक तथा सागंठ�नक सधुार 

• यस मन्तर्ालय र अन्तगर्त �वभागहरूको रा.प.ततृीय शेर्णीका (पर्ा�व�धक/अपर्ा�व�धक) �र� 
पदहरूको माग आकृ�त फाराम संघीय मा�मला तथा सामान्य पर्शासन मन्तर्ालयमा पठाइएको, 

• नेपाल लेखापर�क्षण सेवा, रा.प.ततृीय शेर्णी लेखापर�क्षण अ�धकार� �र� पदको माग आकृ�त 
फाराम संघीय मा�मला तथा सामान्य पर्शासन मन्तर्ालयमा पठाइएको,  

• सावर्ज�नक �व� व्यवस्थापन ता�लम केन्दर्�ारा संचालन हनुे सावर्ज�नक �व� व्यवस्थापन 
सम्बन्धी उपसिचवस्तर�य (रा.प.��तीय शेर्णी) सेवाकाल�न ता�लम कायर्कर्ममा यस मन्तर्ालय र 
अन्तगर्तबाट १६ जना कमर्चार�हरूलाई मनोनयन ग�रएको, 

• नेपाल पर्शास�नक पर्िशक्षण पर्�त�ानबाट  रा.प.��तीय शेर्णी वा सो सरहका अ�धकृतहरूको 
क्षमता �वकासका ला�ग संचालन हनुे Advanced Course on Management and Development 

(ACMD) �वषयक सेवाकाल�न पर्िशक्षण कायर्कर्ममा 3 जना कमर्चार�लाई मनोनयन ग�रएको, 
• नेपाल पर्शास�नक पर्िशक्षण पर्�त�ानबाट  रा.प. ततृीय शेर्णी वा सो सरहका अ�धकृतहरूको 

क्षमता �वकासका ला�ग संचालन हनुे Professional Course on Management and Development 

(PCMD) �वषयक सेवाकाल�न पर्िशक्षण कायर्कर्ममा 9 जना कमर्चार�हरूलाई सहभागी हनु 
मनोनयन ग�रएको, 
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• सकु्खा बन्दरगाह भन्सार कायार्लय, �स�सर्याका ला�ग जग्गा अ�धगर्हण गनर् स्वीकृती पर्दान गन� 
र नेपाल राजश् व परामशर् �बकास स�म�तको अस्थायी दरबन्द� स्वीकृत गन� सम्बन्धी पर्स्ताव 
नेपाल सरकार मिन्तर्प�रषद्बाट िस्वकृत भएको, 

• यस मन्तर्ालयको ला�ग आ.व.2077/78 मा आवश्यक पन� मसलन्द/स्टेशनर�, लगायतको 
सेवा तथा वस्त ुख�रद सम्बन्धी बोलपतर् मूल्या�न कायर् सम्प� भई ख�रद सम्झौता भएको, 

• नोभल कोरोना भाइरस (COVID-19) को संकर्मणबाट बच्न अपनाउन ुपन� पूवर् सावधानी स�हत 
कायार्लय स�ालनको व्यवस्था �मलाइएको,  

• भन्सार ऐन, 2064 बमोिजम जफत भएका सवार� साधनहरूका साथै एउटा सरकार� �नकायको 
दतार्, स्वा�मत्वमा रहेको सवार� साधन आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन, 2055 र �नयमावल�, 2064 
बमोिजम अक� सरकार� �नकायले पर्योग गन� गर� �व�भ� सरकार� �नकायलाई चार पाङ्गर् े
सवार� साधन ५ र मोटरसाइकल ५० थान हस्तान्तरण ग�रएको, 

• चालू आ�थर्क वषर्को पर्ारम्भमा कायम रहेको यस मन्तर्ालयको बेरुजू रकम रू.56 अबर् 37 
करोड 27 लाख 70 हजार  मध्ये 2077 पौष मसान्तसम्म रू.2 अबर् 81 करोड 88 
लाख 66 हजार फ��ट भई 5 पर्�तशत पर्ग�त हा�सल भएको।  

 

8.11 आ�थर्क नी�त �व�ेषण 

• नेपाल सरकार र नेपाल �व�तु पर्ा�धकरण बीच हनुे "दिक्षण एिशया उप-क्षेतर्ीय आ�थर्क सहयोग 
�व�तु पर्सारण तथा �वतरण पर्णाल� सदुृढ�करण आयोजना" सम्वन्धमा सहायक ऋण सम्झौता 
र सहायक अनदुान तथा शेयर लगानी सम्झौताको मस्यौदा प�रमाजर्न गनर् सावर्ज�नक ऋण 
व्यवस्थापन कायार्लयलाई �नद�शन �दइएको, 

• ढु�ा, �गट�, वालवुाको प�हचान, �वकास र उत्खनन सम्बन्धी नी�त, 2077 को मस्यौदामा रा��य   

योजना आयोगलाई राय/सझुाव पठाइएको, 
• मानव �वकास पर्�तवेदन, 2020 को मस्यौदा सम्बन्धमा रा��य योजना आयोगलाई राय/सझुाव  

पठाइएको, 
• नेपाल खा� तथा व्यापार कम्पनी माफर् त खा� भण्डार गहृ �नमार्ण पर्योजनको ला�ग रु 2 

करोड ऋण लगानीका ला�ग सावर्ज�नक ऋण व्यवस्थापन कायार्लयलाई �नद�शन �दइएको,  
• आ�थर्क सव�क्षण तजुर्मा �दग्दशर्न, 2077 को पर्ारिम्भक मस्यौदा तयार ग�रएको । 
• नेपाल सरकारबाट �म�त 2058/11/16 मा स्वीकृत  रा��य मल नी�त, 2058 मा भएका 

पर्ावधानहरुको सम्वन्धमा उ� नी�तको पर्त्यक्ष कायार्न्वयन गन� कृ�ष तथा पशपुन्छ� �वकास 
मन्तर्ालयका सम्विन्धत पदा�धकार�हरुसंग छलफल ग�रएको, 

• Debt Operation Management System(DOMS) कायार्न्वयन सम्वन्धमा नेपाल रा� बैक र 
सावर्ज�नक ऋण व्यवस्थापन कायार्लयका पर्�त�न�धहरु समेतको उपिस्थ�तमा छलफल गर� 
कायार्न्वयनको व्यवस्था �मलाइएको, 
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• आ�थर्क वषर् 2077/78 को दोसर्ो चौमा�सकका ला�ग स्वीकृत रु.56 अवर् आन्त�रक ऋण 
उठाउने पर्योजनको ला�ग माघको प�हलो ह�ा शरुु हनुे गर� बोलकबोल ता�लका स्वीकृत गर� 
पठाईएको, 

• सम्प�ी श�ुीकरण �नवारण सम्वन्धमा भन्सार �वभाग र �व�ीय जानकार� इकाइर् बीच मदुर्ा 
तथा धारक �व�नमयको घोषणा सम्वन्धी �ववरण र सूचना आदान पर्दान गन� सम्बन्धमा ��पक्षीय 
समझदार� पतर् (MoU) गनर् सै�ािन्तक स्वीकृ�त �दने �वषयमा राय पर्दान ग�रएको, 

• Anty Money Laundring/Combating the Financing of Tourism क्षेतर्को पारस्प�रक मूल्यांकन 
(Technical Compliance र Effectiveness तफर् को) पर्�तवेदन लेखन  सम्वन्धी कायर् भइरहेको । 

 

9. गनुासो व्यवस्थापन 

 

अथर् मन्तर्ालय र मातहतका �नकायहरुका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुबाट पर्ा� गनुासो ब्यवस्थापन, 
योजना, अनगुमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले गद� आएको छ। यस अव�धमा यस मन्तर्ालयमा पर्ा� 
गनुासाहरुलाई सम्विन्धत महाशाखा तथा �वभागहरुमा फछर्यौटका ला�ग पठाइएको र सो सम्वन्धमा 
भए गरेको कारवाह�को जानकार� यस मन्तर्ालयमा उपलब्ध गराउने संयन्तर्को �वकास ग�रएको छ। 
यस अव�धमा अथर् मन्तर्ालय र मातहतका �नकायहरुको कायर्संग सम्विन्धत गनुासाहरु सनुवुाईको 
अवस्था यसपर्कार रहेको छः  
 

गनुासाको माध्यम पर्ा� संख्या फ��टको 
ला�ग पतर्ाचार 
भएको संख्या 

फ��टको ला�ग 
पतर्ाचार भएको 

पर्�तशत  
हेलो सरकारबाट पर्ा� गनुासा 4 4 100% 

राजस्वसंग सम्बिन्धत 1 1  

�व�ीयक्षेतर्संग सम्बिन्धत 1 1  

वजेटसंग सम्बिन्धत 1 1  

महालेखासंग सम्बिन्धत 1 1  

अथर् मन्तर्ालय (�बगलु) मा पर्ा� गनुासा   - - - 
 

१0. सूचना अ�धकार� र पर्मखुको नाम तथा सम्पकर्  टे�लफोन नम्वर  
 

पर्मखु सिचव  4211161 

पर्व�ा तथा सूचना अ�धकार� सहसिचव रामपर्साद िघ�मरे ४२००537 
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१1. सूचनाको हक सम्विन्ध ऐन, २०६४ को दफा ३ र ७ (१) बमोिजम माग गरेको सूचना र उपलव्ध 
गराइएको सूचना संख्या : 

 

 माग ग�रएको सूचना संख्या   : 3 

 उपलव्ध गराइएको सूचना संख्या  : 2 (सूचना मागकतार् एकजना सम्पकर् मा नआएको) 
 
१2. अन्य �ववरणः  
(क) मन्तर्ालय र अन्तगर्त �वभागहरुको वेवसाइटः 

नाम उपयोग 
www.mof.gov.np अथर् मन्तर्ालयका पर्काशन तथा अन्य सूचनामलुक जानकार� 
www.fcgo.gov.np महालेखा �नयन्तर्क कायार्लयका पर्काशन तथा अन्य सूचनामलुक जानकार�  
www.ird.gov.np आन्त�रक राजस्व �वभागका पर्काशन तथा अन्य सूचनामलुक जानकार� 
www.customs.gov.np भन्सार �वभागका पर्काशन तथा अन्य सूचनामलुक जानकार�  
www.pfmtc.gov.np सावर्ज�नक �व� व्यवस्थापन ताल�म केन्दर्का पर्काशन तथा अन्य सूचनामलुक 

जानकार� 
www.pdmo.gov.np सावर्ज�नक ऋण व्यवस्थापन सम्वन्धी पर्काशन तथा अन्य सूचनामूलक जानकार� 

 

(ख) अथर् मन्तर्ालयका पर्काशनहरु:- 
अथर् मन्तर्ालयबाट सम्पा�दत कामको पर्ग�त �ववरण तथा पर्�तवेदनहरु र बजेट तथा कायर्कर्म 
सम्वन्धी दस्तावेजहरु मन्तर्ालयको वेभसाइटमा रा�कुा साथै छपाई गरेर पर्काशन गर� 
सवर्साधारणको सहज पहुँच स्था�पत ग�रएको छ। मन्तर्ालयका तफर् वाट पर्काशन ग�रएका 
पर्काशनहरू देहाय बमोिजम रहेका छन:्- 
•  बजेट कायार्न्वयन कायर्योजना, 
•  बजेट तजुर्मा �दग्दशर्न, 
•  कायर् स�ालन �नद� िशका, 
•  मन्तर्ालयहरूको पर्ग�त �ववरण, 
•  पर्ा�व�धक सहायता सम्बन्धी �ववरण, 
•  �व�नयोजन ऐन र आ.व. 2077/78 को व्यय अनमुानको �ववरण, 
•  आ�थर्क ऐन र राजस्वको नी�त तथा कायर्कर्म, 
•  रा� ऋण उठाउने ऐन,  
•  ऋण तथा जमानत ऐन, 
•  आ�थर्क सव�क्षण, 
•  वजेट व�व्य, 
•  सावर्ज�नक संस्थानहरूको िस्थ�त पर्�तवेदन, 
•  सशुासन (व्यवस्थापन तथा स�ालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोिजमको वा�षर्क पर्�तवेदन, 
•  IECCD Newsletter पर्काशन, 

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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• लै��क उ�रदायी बजेट तजुर्मा �दग्दशर्न, २०६९ 
•  सावर्ज�नक खचर्मा �मतव्य�यता र पर्भावका�रता कायम गन� सम्बन्धी नी�तगत 

मागर्दशर्न,२०७५ 
• आ�थर्क वषर् २०७६/७७ क� नी�त तथा कायर्कर्म र बजेट कायार्न्वयन कायर्योजना, २०७६ 
• सम्माननीय पर्धानमन्तर्ी के.पी. शमार् ओल� नेततृ्वको सरकारका दईु बषर्को अव�धमा अथर् 

मन्तर्ालयवाट सम्पादन भएका पर्मखु कायर् तथा उपलिव्धहरु, २०७६ 
• आयोजनाको वहवुष�य ठे�ा सम्बन्धी मापदण्ड,2077 
• सावर्ज�नक खचर्मा �मतव्य�यता कायम गन� सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७, 
• सहलगानी सम्बन्धी कायर्�व�ध,२०७७ 
• व्यावसा�यक �नरन्तरता कजार् पर्वाह कायर्�व�ध,2077 

 
 (ग) मन्तर्ालय अन्तगर्तका �वभागीय पर्मखुहरु: 
 

पद नाम, थर कायार्लय फ्याक्स नं. टे�लफोन नं.= 

महालेखा �नयन्तर्क शर्ी मधुकुमार मरा�सनी 
महालेखा �नयन्तर्क 
कायार्लय   

 4771290 4771290 

महा�नद�शक शर्ी समुन दाहाल भन्सार �वभाग              4117218 4117223 

ता�लम पर्मखु शर्ी झलकराम अ�धकार� 
सावर्ज�नक �व� व्यवस्थापन 
ता�लम केन्दर् 

 5524989 5523171 

�न.महा�नद�शक शर्ी गजेन्दर् ठाकुर आन्त�रक राजस्व �वभाग     4411778 4410340 

�न.कायार्लय पर्मखु शर्ी बाबरुाम सवुेद� 
सावर्ज�नक ऋण व्यवस्थापन 
कायार्लय 

4239303 4239273 

 
 

(3)  आन्त�रक राजस्व �वभाग र अन्तगर्तका कायार्लयहरुको टे�लफोन 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 
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14 cfGtl/s /fh:j sfof{no, bdf}nL 065 560135 560135 
15 cfGtl/s /fh:j sfof{no, kf]v/f 061 464363 464449 
16 cfGtl/s /fh:j sfof{no, afun'Ë 068 520029 520129 
17 cfGtl/s /fh:j sfof{no, e}/xjf 071 520857 521763 
18 cfGtl/s /fh:j sfof{no, j'6jn 071 550524 550523 
19 cfGtl/s /fh:j sfof{no, s[i0fgu/ 076 520632 520032 
20 cfGtl/s /fh:j sfof{no, bfª 082 522109 520009 
21 cfGtl/s /fh:j sfof{no, g]kfnu~h 081 520026 526209 
22 cfGtl/s /fh:j sfof{no, ;'v]{t 083 525172 525172 
23 cfGtl/s /fh:j sfof{no, wgu9L 091 521206 521206 
24 cfGtl/s /fh:j sfof{no, dx]Gb|gu/ 099 521118 521106 
25 cfGtl/s /fh:j sfof{no, nlntk'/ 01 501009 5010010 
26 cfGtl/s /fh:j sfof{no, eQmk'/ 01 6612226 6614795 
27 cfGtl/s /fh:j sfof{no, w'lnv]n 011 490796 490786 
28 cfGtl/s /fh:j sfof{no, rfjlxn 01 4484340  4484340 
29 cfGtl/s /fh:j sfof{no, sf]6]Zj/ 01 4489247  4489247 
30 cfGtl/s /fh:j sfof{no, k'tnL;8s 01 4243176  4242176 
31 cfGtl/s /fh:j sfof{no, jlQ;k'tnL 01 4485590  4113690 
32 cfGtl/s /fh:j sfof{no, afg]Zj/ 01 4484671 4485543 
33 cfGtl/s /fh:j sfof{no, lqk'/]Zj/ 01 4230563  4230563 
34 cfGtl/s /fh:j sfof{no, gofF;8s 01 4266572 4266653 
35 cfGtl/s /fh:j sfof{no, 7d]n 01 4218953  4218953 
36 cfGtl/s /fh:j sfof{no, dxf/fhu+h 01 4419264  4419264 
37 cfGtl/s /fh:j sfof{no, afnfh' 01 4389791 4389794 
38 cfGtl/s /fh:j sfof{no, sn+sL 01 4289952 4285951 
39 cfGtl/s /fh:j sfof{no, sflndf6L 01 4283658  4282812 
40 cfGtl/s /fh:j sfof{no, 6+ufn 01 4439477 4439476 
41 cfGtl/s /fh:j sfof{no,  nlntk'/ @ 01 5536932 5536932 
42 आन्त�रक /fh:j कायार्लय, डँFडेलधुरा 096 410305 410309 
43 आन्त�रक /fh:j कायार्लय, O6x/L 025 521655 581655 
44 आन्त�रक /fh:j कायार्लय, h'Dnf 087 520552 520552 
45 आन्त�रक /fh:j कायार्लय, कावासोती 078 540501  
46 cfGtl/s /fh:j sfof{no, hf]/kfटL 01 4914190  

47 s/bftf ;]jf sfof{no, lj/f6rf]s, df]/Ë 021 545959 522717 
48 s/bftf ;]jf sfof{no, dnËjf, ;nf{xL 046 520453  
49 s/bftf ;]jf sfof{no, /fhlj/fh, ;Kt/L 031 520267  
50 s/bftf ;]jf sfof{no, n'Snf, ;f]n'v'Dj'  9852850142  
51 s/bftf ;]jf sfof{no, nDsL 091 540455  
52 s/bftf ;]jf sfof{no, vf]6fË  9852852065  
53 s/bftf ;]jf sfof{no, uN5L, wflbË 010 403233 403234 
54 s/bftf ;]jf sfof{no, wgs'6f 026 520140 520141 
55 s/bftf ;]jf sfof{no, Onfd 027 520112 520112 
56 s/bftf ;]jf sfof{no, pbok'/ 035 521541 421541 
57 s/bftf ;]jf sfof{no, kfNkf 075 520117 522042 
58 s/bftf ;]jf sfof{no, alb{jf; 044 550469 550469 
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(ङ) भन्सार �वभाग र अन्तगर्तका कायार्लयहरुको टे�लफोन र फ्याक्स नम्बरहरु: 

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 

59 s/bftf ;]jf sfof{no, uf}/, /f}tx6 055 520429 520429 
60 s/bftf ;]jf sfof{no, lkmlbd, kfFry/ 024 521131  
61 s/bftf ;]jf sfof{no, vfFbjf/L, ;++v'jf;ef 029 560817  
62 s/bftf ;]jf sfof{no, ef]hk'/ 029 420633 

 
 

63 s/bftf ;]jf sfof{no, cf]vnढु�ा  037 520729  
64 s/bftf ;]jf sfof{no, hn]Zj/   9841454622  
65 s/bftf ;]jf sfof{no, nfnaGbL  9841270759  
66 s/bftf ;]jf sfof{no, sn}of  9851130488  
67 s/bftf ;]jf sfof{no, rGb|k'/  9855070912  
68 s/bftf ;]jf sfof{no, l;Gw'nL  9841354839  
69 s/bftf ;]jf sfof{no, dGynL  9841649934  
70 s/bftf ;]jf sfof{no, rl/sf]6  9849993006  
71 s/bftf ;]jf sfof{no, v}/xgL lrtjg 056 582820  
72 s/bftf ;]jf sfof{no, uf]/vf  9843093789  
73 s/bftf ;]jf sfof{no, a];Lzx/  9851231331  
74 s/bftf ;]jf sfof{no, k/f;L  9857038505  
75 s/bftf ;]jf sfof{no, k'tnLjhf/  9867463575  
76 s/bftf ;]jf sfof{no, s':df   9857622230  
77 s/bftf ;]jf sfof{no, tD3f;  9860461375  
78 s/bftf ;]jf sfof{no, tf}lnxjf  9851205570  
79 s/bftf ;]jf sfof{no, rsrs] Ko'7fg  9845360493  
80 s/bftf ;]jf sfof{no, ;lGwvs{  9849484668  
81 s/bftf ;]jf sfof{no, u'n/Lof  9849027986  
82 s/bftf ;]jf sfof{no, >Lgu/ ;Nofg  9841949112  
83 s/bftf ;]jf sfof{no, ;fFkm]ju/ c5fd  9848123565  
84 s/bftf ;]jf sfof{no, lbkfon  9849053165  
85 s/bftf ;]jf sfof{no, ky/L  9841246207  
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l;=g++= ljefu÷ sfof{nosf] gfd sf]8 g++ 6]lnkmf]g g+= k\mofS; g+= 
13 ;nf{xL eG;f/ 046 520154 520154 

14 uf}/ eG;f/ 055 520110 520220 

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

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

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

18 d':tfË eG;f/, g]r'Ë    

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

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

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

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

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

24 g]kfnu~h eG;f/ 081 520279 520276 
25 /fhfk'/ eG;f/ 084 420933 460150 
26 d'u' eG;f/, d'u'    
27 ofl/gfsf eG;f/, x'Dnf    
28 ;tL eG;f/, s}nfnL  9858488409  
29 s}nfnL eG;f/ 091 521142 521142 
30 S~rgk'/ eG;f/ 099 521236 522314 
31 dxfsfnL eG;f/, ;'nfwf6 095 690863 690863 
32 nfdfau/ eG;f/ sfof{no, bf]nvf    
33 tftf]kfgL eG;f/ 011 480131 480134 
34 lq=lj=:yn eG;f/ 01 4470110 4474426 
35 /;'jf eG;f/ 010 670182  
36 eG;f/ hfFrkf; k/LIf0f 01 4462381 4462385 

 
 
 

(च) मन्तर्ालय अन्तगर्तका �ब�भ� �नकायहरुको टे�लफोन नं. र फ्याक्स नम्बरहरु M 
 

�स.नं. कायार्लयको नाम टे�लफोन नं. फ्याक्स नं. 

1 g]kfn रा� a}+s -s]lGb|o sfof{no_  4410386 4410159 

2 रा��य  वािणज्य ब�क 4252595 4252931 
3 कृ�ष �वकास ब�क (केिन्दर्य कायार्लय) 4262690 4262929 
4 ऋण असलु� पनुरावदेन न्याया�धकरण 4224891 4224911 
5 ऋण असलु� न्याया�धकरण 4441419 4441418 
6 नाग�रक लगानी कोष 4785784 4784945 
7 वीमा स�म�त 4811057 4810490 
8 रा��य �वमा संस्थान 4262520 4262610 
9 कमर्चार� संचय कोष 5010165 5010230 
10 साना �कसान �वकास ब�क (�व�ीय संस्थान) 4111828 4111901 
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11 �नक्षेप तथा कजार् सरुक्षण कोष  4421241 4410127 
12 �धतोपतर् बोडर्, नेपाल 5541057 5541058 
13 नेपाल स्टक एक्सचेन्ज �ल�मटेड 4250735 4262538 
14 रा��य वीमा कम्पनी �ल�मटेड 4258866 4258721 
15 नेपाल पनु�वर्मा कम्पनी �ल�मटेड 4218458 4101593 
16 �स�डएस एण्ड िक्लय�र� �ल�मटेड 4238008 4240357 
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                                                                                                                                                                                                     म.ले.प.फारम नं: २१० 

नेपाल सरकार 
अथर् मन्तर्ालय 

      कायार्लय कोड  नं.:305003501 

खचर्को फाँटवार� 
2077 साल पौष म�हना 

बजेट उप शीषर्क नं:                                         ३०५०००११३                                                            आ�थर्क बषर्: 207७÷7८  
बजेट उप शीषर्कको नाम:                                  अथर् मन्तर्ालय                         चाल ु
खचर्/�व�ीय 
 संकेत न ं

खचर्/�व�ीय 
संकेतको नाम 

अिन्तम बजटे 
गत म�हना सम्मको 

खचर् 
यस म�हनाको खचर् 

यस म�हना सम्मको 
खचर् 

पेश्क� 
पेश्क� बाहेक खचर् 

रकम 
बाँक� बजटे 

१ २ ३ ५ ६ ७=(५+६) ८ ९=(७-८) १०=(३-७) 

२११११ पा�रशर्�मक कमर्चार� १२०,२००,०००.०० ५९,४१५,२२६.२९ ९,२७८,८२५.१८ ६८,६९४,०५१.४७ ० ६८,६९४,०५१.४७ ५१,५०५,९४८.५३ 

२१११२ पा�रशर्�मक 
पदा�धकार� 

३,४००,०००.०० ७१८,२९७.०१ २२२,६८०.०० ९४०,९७७.०१ ० ९४०,९७७.०१ २,४५९,०२२.९९ 

२११२१ पोशाक २,०००,०००.०० ० ० ० ० ० २,०००,०००.०० 

२११३२ महंगी भ�ा ४,७००,०००.०० २,३४५,६४५.५८ ४१७,६२०.६९ २,७६३,२६६.२७ ० २,७६३,२६६.२७ १,९३६,७३३.७३ 

२११३४ कमर्चार�को बैठक 
भ�ा 

१,०००,०००.०० ८९५,०००.०० ० ८९५,०००.०० ० ८९५,०००.०० १०५,०००.०० 

२११३९ अन्य भ�ा १००,०००.०० ५,०००.०० ० ५,०००.०० ० ५,०००.०० ९५,०००.०० 

२११४२ पदा�धकार� अन्य 
स�ुबधा 

४००,०००.०० ४८,००५.३९ १६,५००.०० ६४,५०५.३९ ० ६४,५०५.३९ ३३५,४९४.६१ 

२१२१२ योगदानमा आधा�रत 
�नवृतभरण तथा 
उपदान कोष खचर् 

७००,०००.०० ० ० ० ० ० ७००,०००.०० 

२१२१३ योगदानमा आधा�रत 
बीमा कोष खचर् 

९००,०००.०० ४१६,४००.०० ८४,०००.०० ५००,४००.०० ० ५००,४००.०० ३९९,६००.०० 

२२१११ पानी तथा �बजलु� ८,२००,०००.०० १,७०६,०४६.९१ ३४७,५५६.२९ २,०५३,६०३.२० ० २,०५३,६०३.२० ६,१४६,३९६.८० 
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२२११२ संचार महसलु ३,१००,०००.०० ५०,४३८.४० ६,२३७.४० ५६,६७५.८० ९,५००.०० ४७,१७५.८० ३,०४३,३२४.२० 

२२२१२ इन्धन (कायार्लय 
पर्योजन) 

१२,१००,०००.०० ३,०११,१६८.५५ ७९६,५१७.४६ ३,८०७,६८६.०१ ० ३,८०७,६८६.०१ ८,२९२,३१३.९९ 
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नेपाल सरकार 
अथर् मन्तर्ालय 

कायार्लय कोड  नं.:305003501 

खचर्को फाँटवार� 
2077 साल पौष म�हना 

बजेट उप शीषर्क नं:                                         ३०५०००११३                                                            आ�थर्क बषर्: 207७÷7८  
बजेट उप शीषर्कको नाम:                                  अथर् मन्तर्ालय                         पूँजीगत 

खचर्/�व�ीय 
 संकेत नं 

खचर्/�व�ीय संकेतको 
नाम 

अिन्तम बजेट 

यस 
म�हना 
सम्मको 
�नकासा 

गत म�हना 
सम्मको खचर् 

यस म�हनाको 
खचर् 

यस म�हना 
सम्मको खचर् 

पेश्क� 
पेश्क� बाहेक खचर् 
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�नमार्ण 

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

कुल जम्मा ६,४००,०००.०० ० ६९१,८७७.०० १,२३२,८३०.०० १,९२४,७०७.०० ० १,९२४,७०७.०० ४,४७५,२९३.०० 

 

       
..............................      ................................ 
तयार गन�को दस्तखतः      पर्मािणत गन�को दस्तखतः 
नामः       नामः  
दजार्ः       दजार्ः  
�म�तः       �म�तः     

 


