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1= अर्थ मन्त्रालयको पररचय र उद्धशे्य  
(क) पषृ्ठभनूमिः 

समविगत आनर्थक िीनतहरुको तजजथमा र कायाथन्त्वयिको माध्यमबाट मजलजकको आनर्थक ववकासमा अर्थ 
मन्त्रालयको िेततृ्वदायी भनूमका रहेको छ । मजलजकको आनर्थक क्षेर, सावथजनिक ववि, वविीय तर्ा मौद्रिक 

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

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

(ग) ध्येयिः 
आन्त्तररक राजस्वको आिारलाई सजदृढ गदै उपलव्ि वविीय स्रोतको प्रभावकारी र समजन्चत उपयोगबाट 
समविगत आनर्थक स्र्ावयत्व कायम गिथमा सहयोग पजर् याउिे। 

(घ) रणिीनतिः  

 (१) राजस्व प्रशासिको संरचिागत एवं संस्र्ागत सजिार गिे ।  

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

 (३) ववन्िय सजशासि कायम गिे ।  
(१) समविगत लक्ष्यिः 
मजलजकको आनर्थक िीनत तजजथमा गिथ योगदाि गिे र आनर्थक िीनत व्यवस्र्ापिको कायथ गिे। 

 

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

  कर प्रशासिको दक्षता र प्रभावकररतामा सजिार गिे। 

  प्रार्नमकता प्राप्त क्षेरहरुको लानग प्रभावकारी र न्त्यायोन्चत रुपमा साििको बााँडफााँड गिे िीनत 
अवलम्वि गिे। 

  वविीय संस्र्ा र वविीय उपकरणहरुको माध्यमबाट उत्पादि र बजारको सजदृढीकरण गदै सक्षम वविीय 
प्रणालीको ववकास गिे। 
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  सरकारी स्वानमत्वका संस्र्ािहरुलाई प्रभावकारी बिाउिका लानग निजीकरण िीनतका सारै् आवश्यक 
अन्त्य िीनतहरु अवलम्वि गिे। 

  पारदशी र उिरदायी आनर्थक तर्ा वविीय सूचिा प्रणाली अवलम्वि गिे। 

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

  सावथजनिक िचथ सम्वन्त्िी िीनतहरुको तजजथमा र कायाथन्त्वयि गिे। 

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

  सावथजनिक र निजी क्षेरवीच वविासको वातावरण कायम गदै समग्र आनर्थक ववकासमा निजी क्षेरको 
संलग्िताको लानग अिजकूल वातावरणको सजृिामा सहयोग गिे। 

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

 

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

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

  राजस्वको के्षर र दायरा वृवद्ध हजिे उपायको िोजी गिे ।  

  प्रभावकारी र दक्ष सेवाको प्रत्याभनूतको लानग बजेट सहयोग उपलव्ि गराउिे। 

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

  सावथजनिक संस्र्ािहरुमा प्रभावकारी वविीय व्यवस्र्ापि अभ्यासहरुको प्रत्याभनूत गिे र नतिीहरुले 
प्रदाि गिे सेवाहरुमा सजिार गिे। 

  ववनभन्न मन्त्रालय, ववभाग र निकायहरुको लानग भएको बजेट ववनियोजि र नतिीहरुले प्रदाि गिे सेवा 
प्रवाह प्रणाली वीचमा प्रभावकारी सम्वन्त्ि स्र्ावपत गरि्े ।
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दरवन्त्दीको वववरण 

रा.प.ववन्शि शे्रणी २ 

रा.प.प्रर्म       10 

रा.प.द्रितीय      ४1 

रा.प.ततृीय      ६5 

रा.प.अिं.प्रर्म   54 
रा.प.अिं.द्रितीय  12 
रा.प.अिं.ततृीय    १ 

शे्रणी वववहि     ४४ 

कज ल दरवन्त्दी   २29 
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३ कायथ क्षरेिः 

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

अर्थ  मन्त्रालयको दरवन्त्दी तेररज 

क्रम पद शे्रणी/तह सेवा समूह 
िजद 
कायम कैवफयत 

१ सन्चव ववन्शि प्रशासि 
 

१  
२ सन्चव (राजस्व) ववन्शि प्रशासि 

 
१  

३ सहसन्चव रा.प.प्र. प्रशासि सा.प्र. ९  
४ सहसन्चव रा.प.प्र. न्त्याय कािूि १  
५ उपसन्चव रा.प.द्रि. प्रशासि राजस्व ३३  
६ उपसन्चव रा.प.द्रि. प्रशासि सा.प्र. १  
७ उपसन्चव रा.प.द्रि. प्रशासि लेिा ४  
८ उपसन्चव रा.प.द्रि. न्त्याय कािूि १  
९ कम््यजटर निदेशक रा.प.द्रि. ववववि 

 
१  

१० वररष्ठ त्यांक शास्त्री रा.प.द्रि. आ.यो.त. त्याङ्क १  
११ शािा अनिकृत रा.प.त.ृ प्रशासि राजस्व ४२  
१२ शािा अनिकृत रा.प.त.ृ प्रशासि सा.प्र. ४  
१३ शािा अनिकृत रा.प.त.ृ न्त्याय कािूि १  
१४ त्याङ्क अनिकृत रा.प.त.ृ आ.यो.त. त्याङ्क १  
१५ कम््यजटर इन्न्त्जनियर रा.प.त.ृ ववववि 

 
३  

१6 कम््यजटर अनिकृत रा.प.त.ृ ववववि 
 

११  
१7 लेिा अनिकृत रा.प.त.ृ प्रशासि लेिा १  
१8 अर्थ शास्त्री रा.प.त.ृ ववववि 

 
१  

१९ पजस्तकालय अनिकृत रा.प.त.ृ न्शक्षा पज.ववज्ञाि १  
२० िायव सजव्वा रा.प.अिं. प्रर्म प्रशासि राजस्व ४०  
२१ िायव सजव्वा रा.प.अिं. प्रर्म प्रशासि सा.प्र. ३  
२२ लेिापाल रा.प.अिं. प्रर्म प्रशासि लेिा ५  
२३ कम््यजटर अपरेटर रा.प.अिं.प्र.प्रा. ववववि 

 
३  

२४ काटोग्राफर रा.प.अिं. प्रर्म ववववि 
 

१  
२५ लाइवेररयि रा.प.अिं. प्रर्म न्शक्षा पज.ववज्ञाि ०  
२६ नस.्लम्वर रा.प.अिं. प्रर्म इन्न्त्ज. इले. 1  
२७ नस.अफसेट प्रसेम्याि रा.प.अिं. प्रर्म न्शक्षा मजिण १  
२8 सह लेिापाल रा.प.अिं. द्रि. प्रशासि लेिा ३  
29 इलेन्क्िनसयि रा.प.अिं. द्रि. इन्न्त्ज. इले. १  
30 टेनलफोि अपरेटर रा.प.अिं. द्रि. ववववि 

 
१  

३1 टाइवपि वेग अिजसार प्रशासि 
 

६  
३2 ्लम्बर रा.प.अिं. द्रि. इन्न्त्ज. सेिेटरी ०  
३3 हेडगाडथ रा.प.अिं. द्रि. प्रशासि 

 
१  

३4 अफसेट प्रसेम्याि रा.प.अिं. द्रि. न्शक्षा मजिण ०  
३5 नलर्ो सहायक रा.प.अिं.त.ृ ववववि 

 
१  

३6 हलजका सवारी चालक शे्रणी वववहि 
  

१४  
३7 कायाथलय सहयोगी शे्रणी वववहि 

  
२५  

३8 माली शे्रणी वववहि 
  

२  
39 गाडथ शे्रणी वववहि 

  
३  

जम्मा 229  
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1= आनर्थक तर्ा राजस्व िीनत, आनर्थक प्रशासि र नियन्त्रण सम्बन्त्िी योजिा तर्ा कायथक्रमको तजजथमा, 
कायाथन्त्वयि, अिजगमि र मूल्याङ्कि, 

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

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

लागिी र लाभांश सम्बन्त्िी िीनत नििाथरण, 
18= ववि बैंक, अन्त्तराथविय मजिा कोष, एन्शयाली ववकास बैंक, अन्त्तराथविय ववकास संस्र्ा तर्ा अन्त्य 

अन्त्तराथविय वविीय संस्र्ा, 
19= सरकारी कोषको व्यवस्र्ापि, सञ्चालि तर्ा प्रशासि, 
20= लेिा नियन्त्रण तर्ा व्यवस्र्ापि, 
21= सावथजनिक प्रनतष्ठािको निजीकरण, अिजगमि र नियमि, 
22= सावथजनिक संस्र्ाि प्रशासि, िीनत निमाथण र समन्त्वय, 
23= राजस्व आनर्थक प्रशासि तानलम, 
24= पूाँजी बजार, 
25= सावथजनिक लगािी, 
26= महालेिा परीक्षकको कायाथलय, 
27= कमथचारी सञ्चय कोष, 
28= िागररक लगािी कोष, 
29= सावथजनिक संस्र्ाि निदेशि बोडथ, 
30= सम्पन्ि शजद्धीकरण, 
31= अवकाश कोष, 
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32= िेपाल लेिा परीक्षण सेवाको सञ्चालि। 
33= िगर ववकास कोष 

उपरोक्त कायथके्षरका सारै् निम्ि ववषय समेत यस मन्त्रालयले हेदै आएको छिः 
 अन्त्तरसरकारी ववि हस्तान्त्तरण सम्वन्त्िी कायथ (राजस्व तर्ा रोयल्टी बााँडफााँड, अिजदाि 

ववतरण) 
 राविय प्राकृनतक स्रोत तर्ा ववि आयोग सम्वन्त्िी कायथ र, 
 नितोपर तर्ा वस्तज ववनिमय सम्वन्त्िी कायथ । 

 

४ अर्थ मन्त्रालयले गिे कायथ र सेवािः 

(क)  मानर् बजंदा िं. (६) मा उन्ल्लन्ित कायथ क्षेर अन्त्तरगतका िीनतगत कायथहरु र 

(ि)  मन्त्रालयको दैनिक प्रशासि सञ्चालि सम्बन्त्िी कायथहरु । 

५ सन्चवालय, महाशािा, न्जम्मेवार अनिकारी र सम्पूणथ टेनलफोि िम्वरिः 
नस.िं. सन्चवालय/महाशािा न्जम्मेवार अनिकारी फोि िं. 
१. माििीय अर्थमन्त्री श्री ज्ञािेन्त्िबहादजर काकी ४२११३९० 
२. माििीय अर्थ राज्यमन्त्री श्री उदयसम्सेर राणा 4211340 
2. सन्चव  श्री शंकरप्रसाद अनिकारी ४२११३३२ 
3. सन्चव (राजस्व) श्री न्शन्शरकज मार ढजङ्गािा ४२११७७० 
4. बजेट तर्ा कायथक्रम महाशािा सहसन्चव श्री केवलप्रसाद भण्डारी ४२११४०१ 
5. अन्त्तराविय आनर्थक सहयोग समन्त्वय 

महाशािा 
सहसन्चव श्री वैकज ण्ठ अयाथल ४२११३७१ 

6. राजस्व व्यवस्र्ापि महाशािा सहसन्चव श्री नबष्णजप्रसाद िेपाल ४२११३१५ 
7. आनर्थक िीनत ववश्लषेण महाशािा सहसन्चव श्री रामशरण पजडासैिी ४२११३२६ 
8. संस्र्ाि समन्त्वय महाशािा सहसन्चव श्री गणेशप्रसाद पाण्डे ४२११३७७ 
9. कािूि, परामशथ तर्ा फैसला 

कायाथन्त्वयि महाशािा 
सहसन्चव श्री उदयराज सापकोटा ४२११८१३ 

10. वविीय क्षरे व्यवस्र्ापि महाशािा सहसन्चव श्री उिरकज मार िरी ४२११३०६ 
11. अिजगमि तर्ा मूल्याङ्कि महाशािा सहसन्चव श्री अजजथिप्रसाद पोिरेल ४२००४१८ 
12. प्रशासि महाशािा सहसन्चव श्री शजसील पाण्डे ४२११३०० 
13. अन्त्तरसरकारी ववि ब्यवस्र्ापि 

महाशािा 
सहसन्चव श्री निमथलहरर अनिकारी 4211316 

 
 

६ सेवा प्राप्त गिथ लाग्ि ेदस्तजर र अवनििः 
(क) सूचिा द्रदाँदा नलिजपिे शजल्क/दस्तजर  

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

भएको) कागजमा तयार गररएको वा रहेको पााँच पषृ्ठ सम्मको सूचिा नििःशजल्क उपलव्ि गराइिेछ । 
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 पााँच पषृ्ठ भन्त्दा िेरै सूचिा द्रदाँदा निम्ि अिजसार दस्तजर नलइिेछ । 

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

 मानर् उल्लेि भए भन्त्दा ठूलो आकारको कागजमा तयार गररएको वा रहेको सूचिाको लानग प्रनत पषृ्ठ 
दश रूपैयााँ दस्तजर लाग्िेछ। सजरुका पााँच पेज नििःशजल्क द्रदिजपिे वाध्यता यसमा रहिे छैि । 

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

 कज िै सूचिा तयार गदाथ मानर् लेन्िए भन्त्दा बढी िचथ लाग्ि ेभएमा वास्तववक लागतको आिारमा दस्तजर 
नलइिेछ। 

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

 प्रचनलत कािजिमा सूचिा माग गदाथ लाग्ि े दस्तजरको सम्बन्त्िमा छज टै्ट व्यवस्र्ा भएकोमा भिे सोही 
बमोन्जम दस्तजर लाग्िेछ । 

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

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

(ि) सूचिा उपलब्ि गराए बापत दस्तजर  नलि ेतररका 
(१) िगद नलएर राजस्व िातामा जम्मा गिथ सवकिछे । 
(२) कज िै बैकंमा जम्मा गिथ लगाई सो को भौचर पेश गिथ लगाउि सवकिेछ । 
(३) सो रकम बराबरको हजलाक वटकट निवदेिमा टााँस्ि लगाउि पनि सवकिेछ । 

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

सूचिा अनिकारीले तत्काल उपलव्ि गराउि सवकिे प्रकृनतको सूचिा भए तत्काल र तत्काल 
उपलव्ि गराउि िसवकिे प्रकृनतको सूचिा भए निवेदि प्राप्त भएको नमनतले पन्त्र द्रदिनभर 
निवेदकलाई उपलव्ि गराईिेछ । कज िै व्यन्क्तको जीउ ज्यािको सजरक्षासंग सम्बन्न्त्ित सूचिा 
माग गरेको पाइएमा २४ घण्टानभर उपलव्ि गराइि ेछ। 

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

(क) निणथय प्रवक्रया सम्बन्त्िमािः 
(१) मन्त्रालयले उपलव्ि गराउि ेसेवा सम्बन्त्िमािः 
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 सरकारी निणथय प्रवक्रया सरलीकरण निदेन्शका, २०६५ बमोन्जम । 
(२) सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, २०६४ बमोन्जम माग गररिे सूचिा सम्बन्त्िमािः 

 सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, २०६४ को दफा ७ बमोन्जम । 
(ि) निणथय गिे अनिकारी सम्बन्त्िमािः 

 मन्त्रालयले सम्पादि गिे िीनतगत एवं अन्त्य कायथहरु सम्बन्त्िमािः  

 मन्न्त्रपररषदमा प्रस्ताव पठाएर 

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

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

राविय सूचिा आयोग 
१०. सम्पादि गरेका मजख्य मजख्य कामको वववरणिः 
10.१.समविगत आनर्थक पररसूचक: (2074 असोज मसान्त्तको त्यांकमा आिाररत) 

क्र.स आनर्थक पररसूचकहरु उपलन्ब्ि/अवस्र्ा कैवफयत 

१. आनर्थक बवृद्ध 7.2%(आ.ब.2074/75को बावषथक लक्ष्य)  

२. उपभोक्ता मजिास्फीनत 3.1%  
३. राजस्व पररचालि १ िवथ 46 अवथ 52 करोड (लक्ष्यको 

तजलिामा 99.25%) 
 

४. िे्से पररसूचक 1559.2(असोज मसान्त्त)  
5. शोििान्त्तर न्स्र्नत 4 अवथ 27 करोड बचत रहेको  
६. सरकारी कोषको अवस्र्ा 276 अवथ 4 करोड वचत  
७. बैदेन्शक ब्यापार  पररमाण बवृद्ध प्रनतशत(आ.ब. 

2073/74 को असार 
मसान्त्तको तजलिामा)  

आयात  257 अवथ 87 करोड 16.9% 
नियाथत  20 अवथ 43 करोड 7.9% 

८. ववदेशी ववनिमय सन्ञ्चती 1099 अवथ 81 करोड 1.9% 
9. ववप्रषेण 176 अवथ 32 करोड 2.6% 
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10.२.बजेट कायाथन्त्वयि तर्ा सावथजनिक िचथ व्यवस्र्ापििः 
 चालज आनर्थक बषथको कज ल बजेट रु 12 िबथ 7८ अबथ ९9 करोड मध्ये 2074 असोज मसान्त्तसम्म सम्म रु 

१ िवथ 80 अबथ 22  करोड  िचथ भएको छ । सो मध्ये चालज िचथ रु. 1 िबथ 61 अबथ 52 करोड , 
पजंजीगत िचथ रु 15 अबथ 87 करोड 80 लाि र वविीय व्यवस्र्ा अन्त्तरगत रु 2 अबथ 91 करोड 22 लाि 
िचथ भएको छ । जसअिजसार बजेटको तजलिामा चालज िचथ 20.10%, पजंजीगत िचथ 4.71% र वविीय 
व्यवस्र्ा अन्त्तरगत 2.08% िचथ  भएको छ भिे जम्मा िचथ 14.09 प्रनतशत रहेको छ ।  

 अर्थ मन्त्रालयबाट निवाथचि आयोगलाइ दोस्रो चरणको  स्र्ािीय तह निवाथचिका लानग रु. 1 अवथ, प्रदेश सभा र 
प्रनतनिनि सभा निवाथचिका लानग रु.5 अवथ र तेस्रो चरणको स्र्ािीय तह निवाथचिका लानग सजरक्षा निकायलाइ रु. 
73 करोड निकासा द्रदइएको छ । 

 यस अवनिमा बजेट तर्ा कायथक्रम अन्त्तगथत िेपाल राविय इन्न्त्जनियररङ तर्ा प्रववनि प्रनतष्ठाि वविेयक,2074, 
प्रशासनिक अदालतको सम्वन्त्िमा बिेको नबिेयक,2074 र स्र्ािीय तहका पदानिकारी तर्ा सदस्यले पाउि े
सजवविाको सम्वन्त्िमा ब्यवस्र्ा गिथ बिेको वविेयक,2074 को मस्यौदामा सहमनत प्रदाि गररएको छ ।  

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

 भकूम्पबाट क्षनतग्रस्त भएका नबद्यालय, स्वास््य संस्र्ा , महत्वपणथ सरकारी भवि लगायतका सावथजनिक 
संरचिाहरु, ववि सम्पदासूचीमा रहेका ऐनतहानसक एवम ् पजरातान्त्वक महत्वका स्र्ल तर्ा पशजपनत के्षरका 
संरचिाहरुको पजिनिथमाथणका लानग आवश्यक बजेटको  व्यवस्र्ा गररएको छ। 

 भकूम्प पीनडतहरूको घर निमाथणका लानग सामजवहक जमािीमा निब्याथजी ऋण उपलब्ि गराउि ेकायथववनि, 2074 
कायाथन्त्वयिमा आइ परेका कद्रठिाइलाइ सम्वोिि गिे गरी आवश्यक संशोिि गररएको छ । 

 

10.4. राजि पररचालि र राजस्व च जहावट नियन्त्रण  

 आनर्थक वषथ 207४।७५ को असोज मवहिासम्मको राजस्व संकलिको लक्ष्य रु.147अवथ 62 करोड 
रहेकोमा रु. 146 अवथ  52 करोड असूली भइ लक्ष्यको तजलिामा 99.25 प्रनतशतले प्रगनत भएको । गत 
बषथको यही अवनिको राजस्व संकलिको तजलिामा बवृद्ध दर 15 प्रनतशत रहेको । 

 सम्माििीय प्रिािमन्त्रीज्यूबाट व्यवस्र्ावपका संसदमा प्रस्तजत भएका ववषयहरुमध्ये राजस्व व्यवस्र्ापि 
महाशािासंग सम्बन्न्त्ित ववषयको कायथयोजिा बिाई निरन्त्तर कायाथन्त्वयि भइरहेको । 

 राजस्व प्रशासिमा लागू गररदै आएको कायथसम्पादिमा आिाररत प्रोत्साहि प्रणालीलाई निरन्त्तरता द्रदिे क्रममा 
सो प्रणालीको ववगतको प्रभाव मूल्याङ्कि र चालज वषथका लानग सूचकहरु तयार गरी स्वीकृनतका लानग 
मन्न्त्रपररषदमा पेश गररएको। 

 नमरराि बंगलादेशसाँग दोहोरो कर मजन्क्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गिे ववषयमा निणथयको लानग मन्न्त्रपररषदमा 
प्रस्ताब पठाइएको । 

 ववद्यजतीय प्रणाली माफथ त कर भ जक्तािीको व्यवस्र्ा गिथ पूवाथिार तयार गिे कायथको लानग अध्ययि प्रनतवेदि 
पेश गिथ तीिवटा कायथदलहरु गठि भई कायथ भइरहेको । 

 पााँचौं चरणको भन्त्सार सजिार तर्ा आिजनिकीकरण रणिीनत तर्ा कायथयोजिा, 2017-2021 नमनत 2074 
श्रावण 1 गतेदेन्ि कायाथन्त्वयिमा ल्याइएको । 

 निकासी पैठारी व्यापारलाई व्यवन्स्र्त गिथ आयात नियाथत संकेत िम्बर (EXIM CODE)  प्रदाि गिे कायथ नमनत 
2074 श्रावण 1 गतदेन्ि कायाथन्त्वयिमा ल्याइएको । 
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 भारतमा हालै लागू भएको वस्तज तर्ा सेवामा आिाररत कर (GST) बाट िेपालको अर्थतन्त्रमा पिे प्रभावको 
अध्ययि गिथ गद्रठत कायथदलबाट प्राप्त अन्न्त्तम प्रनतवेदि कायाथन्त्वयिको चरणमा रहेको । 

 आलोपालो गरी प्रत्येक वषथमा हजि जपिे तर सि ् 2014 देन्ि हजि िसकेको िेपाल र भारतका भन्त्सार 
प्रशासिका महानिदेशकस्तरको 18 औ ं शंृ्रिलाको द्रद्बपक्षीय वाताथ २०७४ असोज २३ -२४ गते भारतको 
ियााँ द्रदल्लीमा सम्पन्न भएको । 

 हालसम्म काकडनभट्टा, ववराटिगर, वीरगञ्ज, सजख्िा बन्त्दरगाह(वीरगञ्ज), भैरहवा, िेपालगञ्ज, नर. वव. 
ववमािस्र्ल भन्त्सार कायाथलय, ििगढी र रसजवा भन्त्सार कायाथलयमा समेत वेभमा आिाररत ASYCUDA World  
प्रणाली लागू  गररएको । 

 कञ्चिपजर भन्त्सार कायाथलयमा समेत Whole  Baggage X-Ray Machine जडाि गिे कायथ सम्पन्न गरी  
कायाथन्त्वयिमा ल्याइएको ।  

 नरभ जवि अन्त्तराविय ववमािस्र्ल भन्त्सार कायाथलयको यार ज जााँचपास प्रवक्रयालाई व्यवन्स्र्त गरी जोन्िम 
न्त्यूनिकरण गररएको । 

 करको दायरा बढाई राजस्व सङ्कलिलाई प्रभावकारी बिाउि यस अबनिमा आयकर तफथ  48,115र मजल्य 
अनभवृवद्ध कर तफथ  5,916 र्प करदातालाई करको दायरामा ल्याईएको । 

 सम्पन्ि शजवद्धकरण निवारणको कायथलाई अन्त्तराथविय मापदण्ड अिजरुप तजल्याउि े क्रममा आगामी द्रदिमा यस 
सम्बन्त्िी हजिे सम्पाद्रदत कायथको मूल्याङ्कि पूवथ िै िेपालको अवस्र्ाको स्व-मजल्यांकि गिथ नबषयगत सनमनत बिाई 
कायथ अगानड बढाइएको । 

 

10.5. अन्त्तरर्ाविय आनर्थक सहायता पररचालि  

 आ.ब. २०७४/०७५ को असोज मवहिासम्ममा अिजदाि सहायता रु 60 अबथ 17 करोड र ऋण सहायता 
रु १७ अबथ ५९ करोड गरी जम्मा रु 77 अबथ 76 करोडको सहायता प्रनतबद्धता प्राप्त भएको छ । 

 09 अगस्ट 2017( 2074 साउि 25 गते) मा नबद्यालय के्षर ववकास कायथक्रमको लानग 61.4 
नमनलयि यूरो ( करीब रु. ७ अबथ 37 करोड ) सहायता प्राप्त गिे सम्बन्न्त्ि िेपाल सरकार र यजरोवपयि 
यूनियि नबच सम्झौता सम्पन्न भएको । 

 15 अगस्ट 2017 (2074 साउि 31 गते) मा नबद्यालय के्षर ववकास कायथक्रमको लानग 300 
नमनलयि जापािी येि (करीब रु. 28 करोड 20 लाि ) सहायता प्राप्त गिे सम्बन्न्त्ि िेपाल सरकार र 
जापाि सरकार नबच सम्झौता सम्पन्न भएको । 

 15 अगस्ट 2017 (2074 साउि 31 गते) पेिोनलयम तर्ा ग्यासको संभाव्यता अध्ययिको लानग 
136 नमनलयि न्चनिया यजयाि  सहायता प्राप्त गिे सम्बन्त्िी िेपाल सरकार र चीि सरकारनबच सम्झौता 
सम्पन्न भएको । 

 15 अगस्ट 2017(2074 साउि 31 गते) आनर्थक तर्ा प्राववनिक सहायता सम्झौता एंव अरनिको 
राजमागथ ममथत पररयोजिा तातोपािी र रसजवागढी िाकाका पजलहरुको पजििःनिमाथणका लानग 1 नबनलयि 
न्चनिया यजयाि अिजदाि सहायता प्राप्त गिे सम्बन्त्िी िेपाल सरकार र चीि सरकारनबच सम्झौता सम्पन्न भएको  

 15 अगस्ट 2017 (2074 साउि 31 गते) िेपाल सरकार र चीि सरकारबीच लगािी तर्ा आनर्थक 
सहायता प्रबद्धथि सम्बन्त्िी आिारभतू िाका सम्झौता (MOU) सम्पन्न भएको । 

 भ जकम्प पनछको पजिथनिमाथणको लानग भारत सरकारले २५० नमनलयि अमेररकी डलर अिजदाि सहायता 
उपलब्ि गराउिे सम्बन्त्िी िेपाल सरकार र भारत सरकारका बीचमा  20 फेब्रजवरी 2016 मा हस्ताक्षर 
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भएको समझदारीपर अिजसार १०० नमनलयि अमेररकी डलर निजी आवास अिजदािको लानग, ५० नमनलयि 
अमेररको डलर ववद्यालयहरुको पजिथनिमाथणको लानग, ५० नमनलयि अमेररकी डलर स्वास््य संस्र्ाहरुको 
पजिथनिमाथणको लानग र बााँकी ५० नमनलयि अमेररकी डलर सााँस्कृनतक सम्पदाहरुको पजिथनिमाथणको लानग 
उपयोग गररि ेव्यवस्र्ा बमोन्जम हालै सम्माििीय प्रिािमन्त्री श्री शेरबहादजर देउवाज्यूको नमरराि भारतको 
भ्रमणको समयमा निजी आवास अिजदाि, ववद्यालयहरुको पजिथनिमाथण, स्वास््य संस्र्ाहरुको पजिथनिमाथण र 
सााँस्कृनतक सम्पदाहरुको पजिथनिमाथणसाँग सम्वन्न्त्ित अलग अलग समझदारीपरमा  24 अगस्ट 2017  

(२०७४ भाि ८) मा हस्ताक्षर भएको । 

 10 से्टेम्बर 2017 (२०७४ भाि 25) मा Asian Development Bank (ADB) बाट Power Transmission 

and Distribution Efficiency Enhancement Project का लानग 150 नमनलयि अमेररकी  डलर 
Concessional OCR Loan र  Japan Fund for Poverty Reduction बाट प्राप्त हजिे 2  नमनलयि अमेररकी  
डलर अिजदाि  गरी जम्मा  152 नमनलयि अमेररकी  डलर  ( करीब रु १५ अबथ 46 करोड बरावरको) 
सहायता प्राप्त गिथको लानग  ADB   र िेपाल सरकार बीच सम्झौता सम्पन्न गररएको । 

 10 से्टेम्बर 2017 (२०७४ भाि 25) मा Asian Development Bank (ADB) बाट  Implementation of 

SASEC Customs Reforms and Modernization for Trade Facilitation program  का लानग 21 नमनलयि 
अमेररकी डलर ( करीब रु २ अबथ १३ करोड बरावरको) ऋण सहायता प्राप्त गिथको लानग  ADB  र िेपाल 
सरकार बीच सम्झौता सम्पन्न गररएको । 

 14 से्टेम्बर (२०७४ भाि २९) अमेररकाको Millennium Challenge Corporation (MCC) को Compact 

Program अन्त्तगथत  िेपालको सडक सजिार तर्ा स्तरोउन्ननत र नबद्यजत के्षरको प्रसारण लाइि नबस्तारको 
लानग 500 नमनलयि अमेररकी  ( करीब रु ५१ अवथ ५० करोड बराबरको ) अिजदाि उपलब्ि गराउि े
सम्वन्त्िमा वानसङटि नड.सी. मा िेपाल सरकार र अमेरीका सरकार बीच सम्झौता सम्पन्न गररएको  ।  

 24 जजलाइ 2017( 2074 साउि 9) अर्थ मन्त्रालयमा स्र्ािीय नबकास साझेदारहरुसाँग (local 

Development Partners) बैठक आयोजिा गररएको । 

 27 अगस्ट, 2017 ( 2074 साउि 11) मा Enhanced Vocational  Education and Training 

(EVENT) पररयोजिाको लानग 60 नमनलयि अमेररकी डलर ऋण सहायता प्राप्त गिे सम्बन्त्िमा नबि 
बैकसाँग बाताथ सम्पन्न भएको । 

 11-12 अगस्ट, 2017 (2074 साउि 27-28 गते) िजनलिेलमा संन्घयतामा बैदेन्शक सहायताको 
पररचालि नबषयमा छलफल कायथक्रम आयोजिा गररएको । 

 12-14 अक्टोबर, 2017 (2074 असोज 26-28 गते) अर्थ सन्चवज्यूको िेततृ्वको प्रनतनिनिमण्डलले 
नबि बैंक समूहको बावषथक बैठकमा भाग नलएको । 

10.६. आनर्थक िीनत 

  मौद्रिक क्षरे ब्यवस्र्ापि 

 Macroeconomic Dash Board Upgrade गरी मन्त्रालयको website www.mof.gov.np मा सावथजनिक 
गररएको।  

 सम्पन्ि शजद्धीकरण निवारण प्रणालीका सरोकारवाला निकायहरुबीच समन्त्वय, सहजीकरण र कायथसम्पादिमा 
राविय स्तरमा सहयोग गिथ अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्ि शद्धीकरण निवारण इकाईको गठि गरी उक्त इकाईको 
वावषथक कायथयोजिा स्वीकृत गररएको । 

 सम्पन्ि शद्धीकरण निवारण इकाईबाट स्वीकृत कायथयोजिा अिजरुप Designated Non-Financial Business 

and Professions (DNFPBs) को के्षरमा नियामक निकाय तोक्िे नबषयमा तयार गररएको प्रनतवेदि राविय 
समन्त्वय सनमनतमा प्रस्तजत भई सनमनतको निणथय बमोन्जम नियामक निकाय तोक्िे प्रवक्रया अगानड बढाइएको। 

http://www.mof.gov.np/
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 सि ् २०२०/२०२१ मा हजिे सम्पन्ि शजवद्धकरण निवारणको पारस्पररक मूल्याकंिको तयारी तर्ा िेपालको 
वतथमाि अवस्र्ाको मूल्यांकि गिथ कािूि सन्चवज्यूको संयोजकत्वमा गद्रठत स्व:मजल्याङ्कि सनमनतले कायथतानलका 
पाररत गरी कायथ अगानड बढाएको । यसका लानग स्व:मजल्याङ्कि सनमनत र सो सनमत अन्त्तगथत गद्रठत १६ वटा 
नबषयगत उप सनमनतबाट स्व:मजल्याङ्किको कायथ भईरहेको। 

 Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) को बैठक िेपालमा सि ्२०१८ जजलाइ २१ देन्ि २७ सम्म 
गिे निणथय भएको र सो को तयारीको लानग सन्चव (राजस्व) ज्यूको संयोजकत्वमा गद्रठत आयोजक सनमनतबाट 
सम्पन्ि शजद्धीकरण अिजसन्त्िाि ववभागका महानिदेशकको संयोजकत्वमा व्यवस्र्ापि उप सनमनत गठि गरी 
कायथक्रम आयोजिाका लानग आवश्यक बजेट माग गिे, कायथक्रम स्र्ल चयि गिे तर्ा कायथक्रमका लानग 
आवश्यक Event Management तर्ा Logistics को तयारी गिे न्जम्मेवारी द्रदइएको। 

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

 चालज आनर्थक वषथको 2074 असोज मसान्त्त सम्म 57 अवथ 54 करोड आन्त्तररक ऋण उठाइएको ।  
 Debt Operation and Management Software (DOMS) निमाथणका लानग Contractor Montran Corporation 

(USA) बाट Software को ववस्ततृ Features को प्रनतवेदि प्राप्त भई सरोकारवाला निकायमा रायका लानग 
पठाइएको।  

 सावथजनिक ऋण व्यवस्र्ापि कायाथलय स्र्ापिाको लानग महालेिा नियन्त्रक कायाथलयका सह महालेिा 
नियन्त्रकको संयोजकत्वमा संगठि तर्ा व्यवस्र्ापि सवे सनमनत गठि भई ७ वटा बैठक सम्पन्न भएको । 

 सावथजनिक निजी साझेदारी वविेयकको प्रारन्म्भक मस्यौदा तयार भएको । 
 चालज आनर्थक वषथको असोज मसान्त्तसम्ममा िेपाल सरकारबाट लगािी हजि े ऋणको लानग गोरिकाली रवर 

उद्योग नलनमटेडलाई 2 करोड र सािा वकसाि ववकास वैंक नलनमटेडलाई ऋण लगािी गिथ 50 करोड गरी 52 
करोडको ऋण तमसजक गररएको । 

 िेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र इन्न्त्स्टच्यजट फर स्िाटेन्जक एण्ड सोनसयो इकोिोनमक ररसचथ बीच आनर्थक 
नबषयहरुमा अध्ययि अिजसन्त्िाि गरी अर्थ मन्त्रालयलाई िीनतगत राय सजझाव प्रदाि गिे नबषयमा समझदारीपर 
गररएको। 

 चालज आनर्थक वषथको पवहलो तीि मवहिाको प्रमजि आनर्थक पररसूचकहरुको तजलिात्मक वववरण निम्ि बमोजम छ: 

 

आनर्थक पररसूचकहरु आनर्थक वषथ २०७३/७४ असोज आनर्थक वषथ २०७४/७५ असोज 

वास्तववक क्षरे (Real Sector) 

उपभोक्ता मजिास्फीनत (वावषथक  

ववन्त्दजगत आिारमा)* 
६.७ प्रनतशत  ३.१ प्रनतशत  

िाध्य तर्ा पेय पदार्थ समूहको 
मूल्य सूचकाङ्क 

५.७ प्रनतशत  ०.५ प्रनतशत  

गैरिाध्य तर्ा सेवा  समूहको 
मूल्य सूचकाङ्क 

७.६ प्रनतशत  ५.२ प्रनतशत  
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र्ोक मजिास्फीनत (वावषथक  

ववन्त्दजगत आिारमा) ५.० प्रनतशत  १.६ प्रनतशत  

राविय तलब तर्ा ज्यालादर 
सूचकाकं 

१४.४ प्रनतशतले वृवद्ध  ५.५ प्रनतशतले ववृद्ध 

सावथजनिक क्षरे (Public Finance) 

कज ल सरकारी िचथ (िगद 
प्रवाहमा आिाररत) 

(रू.९५ अबथ १६ करोड)             

९२.७ प्रनतशतले वृवद्ध 

(रू. १३८ अबथ ८४ करोड)              
४५.९ प्रनतशतले बढेको 

बजेट घाटा/बचत (िगद 
प्रवाहमा आिाररत) रु. २८ अबथ ८४ करोडले वचत  रु. ११ अबथ ६३ करोडले वचत 

राजस्व पररचालि 
६६.७ प्रनतशतले बढेको             

(रू. १२६ अबथ १२ करोड) 
१०.७ प्रनतशतले बढेको                  (रु. 

१३९ अबथ ६५ करोड)     
बाह्य क्षरे (External Sector) 

 कज ल नियाथत 
१२.६ प्रनतशतले बढेको ७.९ प्रनतशतले बढेको 

(रू. १८ अबथ ९३ करोड) (रु. २० अबथ ४३ करोड) 

भारततफथ को नियाथत 
१९.९ प्रनतशतले बढेको ३.२ प्रनतशतले बढेको 
१० अबथ ४३ करोड १० अबथ ७६ करोड 

चीितफथ को नियाथत 
२९.५ प्रनतशतले बढेको २७.७ प्रनतशतले बढेको 
३८ करोड ६० लाि ४९ करोड ३१ लाि 

  अन्त्य मजलजकतफथ को नियाथत 
३.९ प्रनतशतले बढेको १३.१ प्रनतशतले बढेको 
८ अबथ १२ करोड ९ अबथ १८ करोड 

कज ल आयात 
६९.१ प्रनतशतले बढेको             

(रू. २२० अबथ ६८ करोड) 
१६.९ प्रनतशतले बढेको                  (रू. 

२५७ अबथ ८७ करोड) 

भारततफथ को आयात 
७९.० प्रनतशतले बढेको १७.७ प्रनतशतले बढेको 
१४३ अबथ ३० करोड १६८ अबथ ५९ करोड 

चीितफथ को आयात 
५८.८ प्रनतशतले बढेको ९.५ प्रनतशतले बढेको 
३२ अबथ १६ करोड ३५ अबथ २३ करोड 

  अन्त्य मजलजकतफथ को आयात 
४९.९ प्रनतशतले बढेको १९.५ प्रनतशतले बढेको 
४५ अबथ २२ करोड ५४ अबथ ५ करोड 

कज ल वस्तज व्यापार घाटा 
७७.५ प्रनतशतले बढेको १७.७ प्रनतशतले बढेको 

(रू. २०१ अबथ ७५ करोड) (२३७ अबथ ४४ करोड) 

समग्र शोिािान्त्तर न्स्र्नत 
रू. १९ अबथ ७० करोडले बचत 

(६९.२ प्रनतशतले घटेको) 
रू. 4  अबथ 27 करोडले वचत          

(७८.३ प्रनतशतले घटेको 

चालज िाता रू. १ अबथ ९७ करोडले घाटा 
(१०२.३ प्रनतशतले घटेको) 

रू. २१ अबथ ९४ करोडले घाटा 

कज ल ववदेशी ववनिमय सन्ञ्चनत  

१.५ प्रनतशतले बढेको (२०७३ 
असार मवहिाको सन्ञ्चनतको 

तजलिामा)    

१.९ प्रनतशतले बवृद्ध (२०७४ असार 
मवहिाको तजलिामा)    
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रू. १०५४ अबथ ६१ करोड रू. १०९९ अबथ ८२ करोड 

ववदेशी ववनिमय सन्ञ्चनतको 
ववद्यमािस्तर स्तरले िान्न प्रयाप्त 
(आयातलाई आिार मान्त्दा) 

१४.६ मवहिाको वस्तज आयात  १३.० मवहिाको वस्तज आयात 

१२.५ मवहिाको वस्तज तर्ा सेवा 
आयात 

११.२ मवहिाको वस्तज तर्ा सेवा आयात 

ववप्रषेण आप्रवाह 
३.२ प्रनतशतले बढेको    २.६ प्रनतशतले बढेको  

(रु. १७१ अबथ ८० करोड) (रु. १७६ अबथ ३२ करोड) 

कच्चा पेिोनलयम 

०.२ प्रनतशले घटेको १७.६ प्रनतशले बढेको 
(प्रनत व्यारेल अमेररकी डलर 

४८.८७) 
(प्रनत व्यारेल अमेररकी डलर ५७.४९) 

सजिको मूल्य 

६.० प्रनतशले बढेको ४.१ प्रनतशले बढेको 
(प्रनत आउन्त्स अमेररकी डलर 
१२५१.८०) 

(प्रनत आउन्त्स अमेररकी डलर 
१३०३.३०) 

मौद्रिक क्षरे (Monetary Sector) 

ववस्ततृ मजिाप्रदाय (जेठसम्म) ५.४ प्रनतशतले बढेको ४.२ प्रनतशतले बढेको 
संन्चत मजिा ०.३ प्रनतशतले घटेको ६.० प्रनतशतले घटेको 
आन्त्तररक कजाथ ०.४ प्रनतशतले बढेको १.७ प्रनतशतले घटेको 
वैंक तर्ा वविीय संस्र्ाहरुको 
निक्षपे पररचालि 

३.८ प्रनतशतले बढेको ३.८ प्रनतशतले बढेको 

बैंक तर्ा वविीय संस्र्ाबाट 
निजी क्षरे तफथ  प्रवावहत कजाथ ४.२ प्रनतशतले बढेको     ४.६ प्रनतशतले बढेको     

अन्त्तरबैंक कारोबार 

वान्णज्य बैंकहरु  रू. २८० अबथ ५७ करोड  रू. २०२ अबथ ४० करोड   

       अन्त्य वविीय संस्र्ाहरु रू. ८८ अबथ ३७ करोड रू. ७ अबथ ०८ करोड 

नितोपर बजार (Security Market) 

 िे् से सूचकाकं 
१८०३.७ ववन्त्दज               (५९.० 

प्रनतशतले बढेको)  
१५५९.२ ववन्त्दज                       (१३.६ 

प्रनतशतले ह्रास आएको) 

 

 

वविीय क्षरे व्यवस्र्ापि  

 राविय वान्णज्य बैंकमा एि.आइथ.नड.सी. डेभलपमेन्त्ट बैंकलाई गाभ्िे सम्बन्त्िमा िेपाल सरकार (मन्न्त्रपररषद ) बाट भएको निणथय 
कायाथन्त्वयि गिथ गद्रठत सनमनतको कायथ शजरु भएको । 

 Financial Sector Stability Program Sub Committee को निणथय बमोन्जमका कायथहरू  भइरहेको । 

  पूवाथिार ववकास बैंक स्र्ापिाको कायथ भइरहेको । 

 िेपाल सरकार, मन्न्त्रपररषदको नमनत २०७४/०३/२३ को निणथयािजसार िेपाल राि बैंकको पजाँजी ववृद्धका लानग आवश्यक र्प 
रकम रू. दजई अवथ बैंकको सािारण जगेडा कोषको रकमबाट प्रयोग गिथ स्वीकृनत । 

 माििीय अर्थमन्त्रीज्यूको संयोजकत्त्वमा उच्चस्तररय वविीय क्षेर निदेशक सनमनत र सन्चव (राजस्व) ज्यूको संयोजकत्त्वमा 
वविीय स्र्ावयत्त्व सनमनत गठि गररएको । 
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 वविीय क्षेर व्यवस्र्ापि महाशािाको सह-सन्चवको संयोजकत्त्वमा वविीय क्षेर स्र्ावयत्व कायथक्रम (FSSP) उपसनमनत गठि     
गररएको ।  

 कृवष ववकास बैंक र राविय बान्णज्य बैंकको सञ्चालकको नियजन्क्त गररएको । 

 निक्षेप तर्ा कजाथ सजरक्षणा कोष र िेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज नल. को प्रमजि कायथकारी अनिकृत नियजन्क्त गररएको । 

 निक्षेप तर्ा कजाथ सजरक्षण कोषको सञ्चालक सनमनतको अध्यक्ष तोवकएको । 

 कमथचारी सञ्चय कोष र राविय बीमा संस्र्ािको प्रशासकको छिौट सम्बन्त्िी कायथ भइरहेको । 

 िेपाल बैंक नलनमटेड, कृवष ववकास बैंक तर्ा निक्षेप तर्ा कजाथ सजरक्षण कोषको कमथचारी ववनियमावली सहमनतका लानग लोक 
सेवा आयोगमा पठाइएको ।  

10.७. कािजि तजजथमा तर्ा संशोिि 

 यस अवनिमा आनर्थक तर्ा वविीय के्षरसंग सम्वन्न्त्ित देहायका ऐिहरु प्रमान्णकरण भएका छि ्M 
 cGt/–;/sf/L ljQ Joj:yfkg P]g, @)&$, 

 /fli6«o k|fs[lts >f]t tyf ljQ cfof]u P]g, @)&$,  

 cfly{s P]g, @)&$ , 

 jf]g; -kfrf}+ ;+zf]wg_ P]g, @)&$,  

 संघीय आकन्स्मक कोष ऐि, 2074 .  

 यस अवनिमा आनर्थक तर्ा वविीय के्षरसंग सम्वन्न्त्ित देहायका कािूिका मस्यौदाहरु तयार गररएको छ । 

 gful/s nufgL sf]if P]g, @)&$ -bf];|f] ;+zf]wg_ ,s]xL g]kfn P]g ;+zf]wg ug]{ ljw]os , 

 g]kfn lwtf]kq jf]8{ vl/b lgodfjnL, @)&$,  

 :yfgLo txsf] ah]6 ljlgof]g tyf cfly{s Joj:yfkg ;DaGwL sfo{ljlw, @)&$ . 

 यस अवनिमा देहायका सूचिाहरु सम्पादि तर्ा राजपरमा प्रकाशि गररएको छ ।  

 ASYCUDA World nfu" ePsf eG;f/ sfof{nox?df sfof{Gjgsf lglDt Bar Code ;lxtsf] d=n]=k=kmf=g+= 

!! s_ sf] gubL /l;b,  

 g]kfn ;/sf/, cy{ dGqfnon] ldlt @)&$÷)$÷!) sf] lg0f{ofg'';f/ ;fj{hlgs ;+:yfg lgb]{zg af]8{ -u7g 

tyf sfo{ ;~rfng_, @)^( sf] bkmf n] lbPsf] clwsf/ k|of]u u/L ;f] cfb]zsf] cg';"rL–! sf] v08–s_ 

sf] pkbkmf -@@_ lems]sf], 

 k|fs[lts ljkbsf] sf/0f s/bftfx?n] ;xh ?kdf Ohfhtkq gjLs/0f ug{ g;s]sf] sf/0f @)&$ c;f]h 

d;fGt;Dd Dofb yk,  

 Jofkf/ ;xlhs/0f tyf Joj:yfkgsf] nflu s~gk'/ eG;f/ sfof{no dftxt /x]sf] k/f;g 5f]6L eG;f/ 

sfof{nonfO{ s}nfnL eG;f/ sfof{no dftxt /xg] u/L eG;f/ If]q sfod, 

 o; dGqfnonfO{ ;d]t ljkIfL agfO{ bfo/ ePsf l/6x?–)&#–FJ–))&!, )&#–MS–))@^, )&$–WO–))!#, 

)&$–WO–))!^, )&$–WO–))*) / )&$–WO–))#* sf ;DaGwdf lnlvt hjfkm tof/ u/L सम्मानित  श्री 
;jf]{Rr cbfntdf k7fO{Psf] .  

10.८. सावथजनिक संस्र्ाि व्यवस्र्ापि  

 िागररक उड्डयि प्रानिकरणमा कायथरत प्राववनिक कमथचारीहरुको सेवा शतथ सम्बन्त्िी ववनियमावली 2058 मा 
संशोििको लानग सहमनत प्रदाि गररएको । 
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 “निजीकरण ऐि, 2050” मा आवश्यक संशोििको लानग कािजि, परामशथ तर्ा फैसला कायाथन्त्वयि महाशािामा 
पठाईएको । 

 बजटवल िागो कारिािाको समस्या समािािको लानग उपायहरु अबलम्बि गरी प्रनतवेदि पेश गिथ यस 
महाशािाको उपसन्चव संयोजक रहेको अध्ययि कायथदल गठि गररएको । 

 सावथजनिक संस्र्ािको ववद्यमाि समस्याहरु लेिापरीक्षणको अवस्र्ा, महालेिा नियन्त्रक कायाथलय र संस्र्ािको 
अनभलेि अिजसार शेयर र ऋण रकममा फरक, कोषमा व्यवस्र्ा िगररएको दावयत्व लगायत समसामवयक 
ववषयमा यस मन्त्रालयको राजस्व सन्चवज्यूको अध्यक्षतामा सम्बन्न्त्ित मन्त्रालय, महालेिा परीक्षकको कायाथलय, 
महालेिा नियन्त्रक कायाथलयका प्रनतनिनि र सम्बन्न्त्ित सावथजनिक संस्र्ािको कायथकारी प्रमजि सवहतको छलफल 
कायथक्रम सञ्चालि गरी उक्त छलफल कायथक्रमका निणथयहरु कायाथन्त्वयिको लानग सम्बन्न्त्ित मन्त्रालय र 
संस्र्ािहरुलाई निदेशि द्रदईएको ।  

 महालेिा नियन्त्रक कायाथलय र सम्बन्न्त्ित सावथजनिक संस्र्ािको अनभलेि अिजसार शेयर तर्ा ऋण रकममा 
भएको फरकलाई नमलाि गिथ सावथजनिक संस्र्ाि व्यवस्र्ापि महाशािा प्रमजिको संयोजकत्वमा सोवह 
महाशािाका उपसन्चवहरु तर्ा महालेिा नियन्त्रक कायाथलयको उपमहालेिा नियन्त्रक प्रनतनिनि रहेको सनमनत 
गठि। 

 सावथजनिक संस्र्ािहरुको िररद कािजि सावथजनिक िररद ऐि, 2063 अिजकज ल हजिे गरी संशोिि गिथ निदेश 
गररएको । 

 ववनभन्न 11 वटा सावथजनिक संस्र्ािको कायथकारी प्रमजिको कायथसम्पादि सम्झौता अिजसारको कायथसम्पादि 
वववरण माग गरी अध्ययिको कायथ भईरहेको ।  

 ववनभन्न सावथजनिक संस्र्ाि/सनमनत/बोडथहरुको आफ्िो िाममा रहेको घर/जग्गाको लगत 30 द्रदिनभर 
अद्यावनिक गिे ब्यवस्र्ा गररएको ।  

 भािा िाघेको ऋण असजल उपरको लानग ववनभन्न सावथजनिक संस्र्ािहरुलाई निदेशि द्रदइएको । 

 नबशाल बजार कम्पिी नलनमटेडको शेयर िेपाल सरकारको िाममा कायम भईसकेपनछ उक्त कम्पिी अगाडी 
बढाउिे प्रयोजिार्थ यस मन्त्रालयबाट 4 जिा प्रनतनिनि तोवक पठाईएको ।  

10.9 अन्त्तरसरकारी ववि व्यवस्र्ापि  

 ;+#, k|b]z / :yfgLo ;/sf/sf] cfly{s tyf ljQ clwsf/nfO{ JoJfl:yt ?kdf बााँडफााँड ug{ 
cGt/ ;/sf/L ljQ JoJf:yfkg P]g,2074 जारी भएको ।  

 ;+j}wflgs k|fjwfg cg'?k d'n'ssf tLgj }̂ ;/sf/sf] If]qflwsf/ leqsf] k|fs[lts ;|f]t tyf ljQ 

k|)ffnLnfO{ Gofof]lrt (~\uaf^ Jojl:yt ug{ /fli «̂<o k|fs[lts ;|f]t tyf ljQ cfof]u P]g, 2074 
जारी भएको ।   

 /fli «̂<o k|fs[lts ;|f]t tyf ljQ cfof]usf] ;+u&g, b/aGbL / sfo{ ljj/)f :jLs[t eO cfof]usf] 

;lrjfno v*f u/L sfo{ cf/De गिे अवस्र्ा निमाथण भएको ।  

 :yfgLo txsf] ljQ Joj:yfnfO{ Jojl:yt (~\uaf^ ;`rfng ug]{ ;Gbe{df :yfgLo txsf] cfly{s 

sfo{ljlw P]gsf] gd"gf :jLs[t eO{ sfof{Gjogdf k&fOएको . ;fj{hlgs vl/b tyf /fh:j ;DaGwL 
sfg'gsf] clGtd d:of}bf tof/ भइरहेको ।  
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 :yfgLo txsf] ah]^ th'{df ug]{ lgb]{lzsf hf/L ul/Psf] सारै् rfn' aif{sf] nflu :yfgLo txdf 
pknAw u/fOPsf] 225 cj{ cg'bfg vr{ ug]{ dfu{bz{g hf/L भएको . 

10.9 अिजगमि तर्ा मूल्याङ्कििः 
 राविय गौरवका र प्रार्नमकता प्राप्त २५ करोडभन्त्दा बढी पररयोजिा लागत भएका निमाथणानिि पररयोजिाहरुको 

समग्र बजेट नबनियोजि, ठेक्कापट्टाको न्स्र्नत, िचथको अवस्र्ा त्यसको सबल र दजबथल पक्षसमेतको स्र्लगत 
अिजगमि गरी पषृ्ठपोषण एवम ् कायथयोजिा पररमाजथि समेत गिथ अिजगमि तर्ा मूल्याङ्कि महाशािाका 
सहसन्चवको संयोजगत्वमा  ५ सदस्यीय अिजगमि टोलीको गठि भै अिजगमि शजरु भएको ।यस अवनिमा 
पूाँन्जगत तफथ का गौतम बजद्ध के्षरीय नबमास्र्ल ,बजटवल- बेलवहया व्यापाररक मागथ आयोजिा, ववई नसंचाई 
आयोजिा वद्रदथया , रािी जमरा कज लररया नसंचाई आयोजिा कैलाली ,भेरी ववई वहजउदे्बश्यीय आयोजिा सजिेत 
,सािा वकसाि ववकास वैंक िारा संचानलत कायथक्रमहरु, व्यवसावयक कृवष आयोजिा सडक ववभाग, शहरी ववकास 
ववभाग, लजन्म्विी के्षर ववकास कोष , उिर दन्क्षण कोशी राजमागथ आयोजिा संिजवासभा लगायतका आयोजिा 
तर्ा कायाथलयहरु र चालू तफथ का आ.रा.का. िेपालगञ्ज ,िेपालगञ्ज भन्त्सार कायाथलय,सजदजर तर्ा मध्यपन्िमाञ्चल 
राजस्व अिजसन्त्िाि के्षरीय कायाथलय कोहलपजर ,आ.रा.का. ववराटिगर, लामावगर भन्त्सार कायाथलय ,आ.रा.का. 
भैरहवा ,आ.रा.का. बजटवल ,भैरहवा भन्त्सार कायाथलय ,राजस्व अिजसन्त्िाि पन्िमाञ्चल के्षरीय कायाथलयहरुको 
अिजगमि गररएको छ ।  

 नमनत 2074/06/23 मा सवै मन्त्रालयहरुका सन्चवहरुको सहभानगतामा दै्बमानसक बजेट समीक्षा कायथक्रम 
सम्पन्न गररएको । सो समीक्षा बैठकमा भएका देहायको निणथयहरु सवै मन्त्रालयहरुलाइ कायाथन्त्वयिका लानग 
पठाइएको  

 बजेट कायाथन्त्वयि कायथतानलका बमोन्जम कायथ सम्पादि गिे / गराउिे, 
 महालेिा नियन्त्रक कायाथलय र मन्त्रालयहरुको सोिभिाथ नलिजपिे रकमको अनभलेि फरक फरक 

देन्िएकाले महालेिा नियन्त्रक कायाथलयको अनभलेिसाँग नभडाि गरी सोिभिाथ नलिजपिे अनभलेि दजरुस्त 
गिे । आन्िि मसान्न्त्तभर सोिभिाथ माग गरी सोिभिाथ माग गरी पठाउि े। सोको जािकारी महालेिा 
नियन्त्रक कायाथलयलाइ द्रदि े।  

 बजेट तर्ा कायथक्रम कायाथन्त्वयिका लानग द्रदइएको मागथदशथि अिजसार बावषथक कायथक्रमहरु सञ्चालि 
गिे/ गराउिे,  

 बजेट बक्तब्यको बजाँदागत प्रनतवद्बताको मापियोग्य बावषथक कायथयोजिा Online Monitaring System मा 
Upload गिथ बााँकी मन्त्रालयहरुले अववलम्व Upolad गिे र सोको प्रगनत प्रत्येक मवहिाको 7 गते नभर 
Upload गिे, 

 संघीय संरचिाको निमाथण, निवाथचि िचथ, प्राकृनतक प्रकोप, उद्बार तर्ा राहत, पजिनिथमाण िचथ, ववन्िय 
हस्तान्त्तरण एवं समायोजि िचथ(Conditional Expenses) का कारणले स्रोत साििमा दवाव(Budget 

Pressure) पिथ गएकोले वावषथक कायथक्रम भन्त्दा बावहरको कायथक्रमहरुमा बजेट माग िगिे । सारै् 
वविीय अिजशासि कायम गिे गरी कायथ गिे ।  

10.10 प्रशासनिक कायथ सम्पादििः 
 अर्थ मन्त्रालयमा Enterprise Messaging Software जडाि गररएको, मन्त्रालयको सभथर रुममा IT 

Equipment(Server and Scan) िररद तर्ा जडाि सम्पन्न भएको र Documentation Center को लानग बजेट तर्ा 
कायथक्रम महाशािामा High-End Photocopy लगायतका उपकरण िररद तर्ा जडाि सम्पन्न भएको ।  

 भन्त्सार ऐि, 2064 बमोन्जम जफत भएका सवारी साििहरुका सारै् एउटा सरकारी निकायको दताथ, 
स्वानमत्वमा रहेको सवारी सािि आनर्थक कायथववनि, 2055 र नियमावली 2064 बमोन्जम अको सरकारी 
निकायले प्रयोग गिे गरी ववनभन्न सरकारी निकायलाई हस्तान्त्तरण गररएको ।  
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 निजामती कमथचारीहरुको सरुवा व्यवन्स्र्त विाउि सरुवा मापदण्ड 2069 मा समयािजकूल पररमाजथि गररएको  

 राविय प्राकृनतक श्रोत तर्ा ववि आयोगको संगठि तर्ा व्यवस्र्ापि सवेक्षण गरी कमथचारीहरुको दरवन्न्त्द कायम 
गररएको ।  

 आनर्थक वषथको प्रारम्भमा यस मन्त्रालयको कूल बेरुजज रकम रु.43,47,99,89,000। रहेको र उक्त बेरुजज 
रकममध्ये असोज मसान्त्तसम्ममा कररव 25 प्रनतशत बेरुजज फछथयौट भएको । 

 वृन्ि ववकासलाई कायथसम्पादिसाँग आवद्ध गिे सम्बन्त्िमा ववभागीय प्रमजि तर्ा कायाथलय प्रमजिहरुसंग कायथ 
सम्पादि सम्झौता गरीएको र सोही  वमोन्जम ती पदानिकारीहरुको कायथ सम्पादि मूल्यांकि गिे प्रणालीको 
ववकास गररएको । 

१0.11 गजिासो ब्यवस्र्ापििः  
अर्थ मन्त्रालय र यस मन्त्रालयको मातहतका निकायहरुका सम्वन्त्िमा सरोकारवालाहरुका गजिासो ब्यवस्र्ापिको 
कायथ अिजगमि तर्ा मूल्यांकि महाशािाले गदै आएको छ ।यस अवनिमा यस मन्त्रालयमा प्राप्त गजिासोहरुलाई 
गजिासोसंग सम्वन्न्त्ित महाशािा तर्ा ववभागहरुमा सजिजवाईकालानग पठाईएको र सो सम्वन्त्िमा गररएको 
कारवावहको जािकारी यस मन्त्रालयमा उपलब्ि गराउिे संयन्त्रको ववकास गररएको छ । यस अवनिमा अर्थ 
मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको कायथसंग सम्वन्न्त्ित गजिासोहरुको सजिजवाईको अवस्र्ा यसप्रकार रहेको छिः  

गजिासोको माध्यम प्राप्त संख्या  km5\of}{6 संख्या km5\of}{6(%) 
हेलो सरकारबाट प्राप्त गजिासो 142 142 100% 

ववगजलमा प्राप्त 11 11 १00% 
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                                                            g]kfn ;/sf/ 
cy{ dGqfno 

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

           

k|f/lDes ?=xhf/df_ 

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

-@)&$÷)&%_ 

cf=a=@)&#÷&$sf] c;"nL     @)&$÷&%c;f]hsf]  @)&$÷&% c;f]h;Ddsf] jflif{s  

nIosf] 

t'ngfdf   

Ü  

rfn' 

cf=a=sf] 

c;f]h 

dlxgfsf] 

nIosf] 

t'ngfdf 

rfn' 

cf=j=sf]  

c;f]h 

dlxgf;Ddsf] 

nIosf] 

t'ngfdf 

ut aif{sf] 

o; 

cjlwsf] 

t'ngfdf 

c;f]hsf] c;f]h;Ddsf] nIo c;"nL nIo c;"nL  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

!= e+;f/ dxz'n 137,327,186 9,495,987 27,567,922 9,612,903 10913800 30211981 30324380 22.08 113.53 100.37 10.00 

     k}7f/L 120,456,896 8,592,150 24,859,047 8,431,983 9773281 26500517 27018468 22.43 115.91 101.95 8.69 

     lgsf;L 1,297,243 6,429 21,828 90,807 7048 285393 15446 1.19 7.76 5.41 -29.24 

  k'jf{wf/ s/ 9,651,583 620,513 1,775,580 675,611 720475 2123348 2137683 22.15 106.64 100.68 20.39 

     eG;f/sf] cGo 

cfo 799,492 
20,029 86,236 

55,964 
28566 175888 81669 

10.22 51.04 46.43 -5.30 

     s[lif ;'wf/ z'Ns 5,121,972 256,866 825,231 358,538 384430 1126834 1071114 20.91 107.22 95.06 29.80 

@= d"No clea[l4 s/ 215,968,794 11,762,577 37,745,277 14,379,276 15842981 48990214 47589787 22.04 110.18 97.14 26.08 

     pTkfbg, ljqmL, 

;]jf 73,853,965 
4,104,933 14,570,187 

4,431,238 
5409790 17724952 18327232 

24.82 122.08 103.40 25.79 

     k}7f/L 142,114,829 7,657,644 23,175,090 9,948,038 10433191 31265262 29262555 20.59 104.88 93.59 26.27 

#= cGtMz'Ns 102,881,301 8,024,226 21,799,289 8,333,697 9642477 22633886 25008924 24.31 115.70 110.49 14.72 

  cfGtl/s pTkfbg 56,600,278 3,301,254 9,220,043 5,094,025 5083826 12452061 12819378 22.65 99.80 102.95 39.04 

     k}7f/L 46,281,023 4,722,972 12,579,246 3,239,672 4558651 10181825 12189546 26.34 140.71 119.72 -3.10 

$ :jf:Yo ;]jf z'Ns 1,270,404 35,956 241,638 38,112 27620 381121 277963 21.88 72.47 72.93 15.03 

% lzIff ;]jf z'Ns 991,535 35,380 173,768 59,492 45610 237968 202284 20.40 76.67 85.00 16.41 

^ cfos/ 167,197,562 4,944,211 17,167,233 5,037,916 5803766 20543819 20042809 11.99 115.20 97.56 16.75 

     cfos/ 149,716,993 4,489,429 14,298,115 4,491,510 5096935 16468869 15465604 10.33 113.48 93.91 8.17 

     3/hUuf 

jxfns/ 

4,919,874 
276,238 882,902 

295,192 
321275 934776 1068706 

21.72 108.84 114.33 21.04 

     Jofhs/ 12,560,696 178,544 1,986,216 251,214 385556 3140174 3508499 27.93 153.48 111.73 76.64 

& /lhi6«]zg b:t'/ 18,411,319 1,258,587 4,479,632 920,566 486478 2945811 2018154 10.96 52.85 68.51 -54.95 

* ;jf/L ;fwg s/ 9,887,021 337,406 1,851,644 1,087,572 1027652 3163847 2993750 30.28 94.49 94.62 61.68 
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( cGo s/ 12,269,436 1,145,152 3,187,918 1,104,249 965055 3190053 3960209 32.28 87.39 124.14 24.23 

  hDdf s/ /fhZj 666,204,558 37,039,482 114,214,321 40,573,783 44755439 132298701 132418260 19.88 110.31 100.09 15.94 

!) hDdf u}/ s/ 
/fhZj 63,851,012 7,851,800 

12,822,400 
9,577,652 8542818 

15324243 
14104400 

22.09 89.20 92.04 10.00 

  s"n /fhZj 730,055,570 44,891,282 127,036,721 50,151,435 51469165 147622944 146522660 20.07 102.63 99.25 15.34 

िोटिः भन्त्सार महशजल, मूल्य अनभववृद्ध कर, आयकर, बहाल कर, ब्याज कर,स्वास््य सेवा कर, न्शक्षा सेवा शजल्क, अन्त्तिःशजल्क भन्त्सार ववभाग र आन्त्तररक राजस्व ववभागको ररपोवटथङ्ग अिजसार । बााँकी महालेिा नियन्त्रक 
कायाथलयको डाटा अिजसार तयार गररएको । 
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१2. सूचिा अनिकारी र प्रमजिको िाम तर्ा सम्पथकथ  टेनलफोि िम्वरिः 
 

प्रमजि : सन्चव शंकरप्रसाद अनिकारी  ४२११३३२ 
प्रवक्ता तर्ा सूचिा अनिकारी : सहसन्चव अजजथिप्रसाद पोिरेल  ४२००४६९ 
सहायक प्रवक्ता तर्ा सहायक सूचिा अनिकारी : उपसन्चव दीपककज मार पहाडी  ४२००४२६ 

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

गराइएको सूचिा संख्या : 
 माग गररएको सूचिा संख्या : 1 
         उपलब्ि गराइएको सूचिा संख्या : 1 
 
१४  ऐि, नियम र निदेन्शकाको सूचीिः 

अर्थ मन्त्रालयलाई निद्रदथि गररएका कायथहरु सम्पादि गिे नसलनसलामा मन्त्रालय र अन्त्तथगतका 
निकायहरुले निम्िािजसारका कािूि प्रयोग गरी आफिो कायथ सम्पादि गिे गरेका छि।् 

 िेपालको संवविाि २०७२ को आनर्थक कायथ प्रणाली सम्वन्त्िी ववषयमा उन्ल्लन्ित िाराहरु 
 आयकर ऐि, २०५८ 
 मूल्य अनभवृवद्ध कर ऐि, २०५२ 
 अन्त्तिःशजल्क ऐि, २०५८ 
 भन्त्सार ऐि, २०६४ 
 राजस्व च जहावट (अिजसन्त्िाि तर्ा नियन्त्रण) ऐि, २०५२ 
 सम्पन्ि शजद्धीकरण नियन्त्रण ऐि, २०६४ 
 ववदेशी ववनिमय (नियनमत) गिे ऐि, २०१९ 
 निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐि, २०१३ 
 मद्रदरा ऐि, २०३१ 
 उपभोक्ता संरक्षण ऐि, २०५४ 
 सम्पन्ि शजद्धीकरण (मनि लाउण्डररङ्ग) निवारण नियमावली, २०६६ 
 औषिी ऐि, २०३५ 
 िािी तर्ा िाद्य पदार्थ ऐि, २०४२ 
 िाद्य ऐि, २०२३ 
 राजस्व न्त्यायानिकरण ऐि, २०३१ 
 वि ऐि, २०४९ 
 राविय निकज ञ्ज तर्ा वन्त्य जन्त्तज संरक्षण ऐि, २०२९ 
 लागू औषि (नियन्त्रण) ऐि, २०३३ 
 हातहनतयार िर िजािा ऐि, २०१९ 
 सवारी तर्ा यातायात व्यवस्र्ा ऐि, २०४९ 
 ववष्फोटक पदार्थ ऐि, २०१९ 
 पेटेन्त्ट, नडजाइिर िेड माकथ  ऐि, २०१९ 
 राविय प्राकृनतक स्रोत तर्ा ववि आयोगका सम्वन्त्िमा विेको ऐि, 2074 
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 अन्त्तरसरकारी ववि व्यवस्र्ापि सम्वन्त्िमा विकेो ऐि, 2074 
 भन्त्सार नियमावली, २०६४ 
 मूल्य अनभबवृद्ध कर नियमावली, २०५३ 
 आयकर नियमावली, २०५९ 
 अन्त्तिःशजल्क नियमावली, २०५९ 
 मद्रदरा नियमावली ,२०३३ 
 रासायनिक मल निदेन्शका, २०५७ 
 रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश, २०५५ 
 िेपाल सवारी प्रदजषण मापदण्ड, २०५६ 
 वान्णज्य तर्ा आपूनतथ मन्त्रालयको नमनत२०६६/७/१६ को सूचिा 
 निजीगजण्टा, न्झटी भारी सम्बन्त्िी सूचिा 
 सालवसाली आनर्थक ऐि 
 राजस्व च जहावट (अिजसन्त्िाि तर्ा नियन्त्रण) नियमावली, २०७० 
 िेपाल सरकारका निणथयहरु 
 आनर्थक कायथववनि ऐि, २०५५ 
 आनर्थक कायथववनि नियमावली, २०६४ 
 सावथजनिक िररद ऐि, २०६३ 
 सावथजनिक िररद नियमावली, २०६४ 
 भ्रमण िचथ नियमावली, २०६४ 
 ऐि सम्बद्ध निदेन्शकाहरु (आयकर, मूल्य अनभवृवद्ध कर, अन्त्तिःशजल्क, भन्त्सार ऐि वमोन्जम) 
 WTO/WCO को वडापर 
 SAARC/SAFTA को वडापर 
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d=n]=k=kmf=g+= 13 

g]kfn ;/sf/ 

cy{ d+qfno 

         vr{sf] kmf+^jf/L 

   
 

2074 c;f]h dlxgfsf] 
  

cfly{s aif{M 
 

2074.75 
 

 
    

ah]^ cg'bfg jf pk 

lzif{s gDa/M 
   

3050113 -rfn'_ 

   

rfn' 

ah]^ lzif{s jf pk 

lzif{ssf] gfdM 

   

cy{ dGqfno 

    
of] dlxgfsf] vr{ 

of] dlxgfsf] 

lgsfzf 

o; dlxgf ;Ddsf] 

lgsfzf 

vr{ . ljQLo 

;+s]t g+= 
vr{ . ljQLo lzif{s clGtd ah]^ 

o; dlxgf 

;Ddsf] vr{ 

af+sL 

ah]^ lgsf;f 

8131207.81 8131207.81 31032191.07 21111 tnj 103191000.00 31032191.07 72158808.93 0.00 

246290.32 246290.32 728644.66 21113 dx+uL eQf 2832000.00 728644.66 2103355.34 0.00 

4185163.40 4185163.40 4396990.20 21119 cGo eQf 40631000.00 4396990.20 36234009.80 0.00 

0.00 0.00 0.00 21121 kf]zfs 1770000.00 0.00 1770000.00 0.00 

419181.45 419181.45 1405190.35 22111 kfgL tyf ljh'nL 7716000.00 1405190.35 6310809.65 0.00 

120372.40 120372.40 241684.04 22112 ;+rf/ dx;'n 2640000.00 241684.04 2398315.96 0.00 

112322.00 113813.00 224644.00 22122 cGo ef*f 1560000.00 224644.00 1335356.00 0.00 

1983304.00 1983304.00 2875125.00 22211 O{Gwg 11542000.00 2875125.00 8666875.00 0.00 

3193657.00 3201797.00 3842026.00 22212 
;+rfng tyf dd{t 

;+ef/ 
15584000.00 3842026.00 11741974.00 0.00 

0.00 0.00 275889.50 22213 ladf 852000.00 275889.50 576110.50 0.00 

7135161.00 7159335.00 15384573.78 22311 sfof{no ;DjGwL 33368000.00 15384573.78 17983426.22 0.00 

9095.00 9095.00 9961.00 22313 k':ts tyf ;fdfu|L vr{ 500000.00 9961.00 490039.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 22314 OGwg cGo k|of]hg 75000.00 0.00 75000.00 0.00 

36000.00 36000.00 60000.00 22321 

lgld{t ;fj{hlgs 

;DkQLsf] dd{t ;+ef/ 

vr{ 

480000.00 60000.00 420000.00 0.00 

299281.00 299281.00 299281.00 22411 ;]jf / k/fdz{ vr{ 6441000.00 299281.00 6141719.00 0.00 

628719.00 630659.00 2224158.00 22412 cGo ;]jf z'Ns 13122000.00 2224158.00 10897842.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 22511 sd{rf/L tfnLd 1400000.00 0.00 1400000.00 0.00 

6935.00 13123.00 904075.00 22522 sfo{s|d vr{ 35400000.00 904075.00 34495925.00 0.00 

1281457.00 1281457.00 2003781.00 22611 cg'udg d"Nof+sg vr{  5124000.00 2003781.00 3120219.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 22612 e|d)f vr{ 5340000.00 0.00 5340000.00 0.00 
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1586288.00 1591486.00 2048965.00 22711 ljjw vr{ 10477000.00 2048965.00 8428035.00 0.00 

1000000.00 1000000.00 4000000.00 26411 

;/sf/L lgsfo, 

;ldtL Pj+ af]*{x?nfO{ 

lgzt{ rfn' cg'bfg 

12800000.00 4000000.00 8800000.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 26423 

cGo ;+:yf tyf 

JolQmnfO k"+hLut 

cg'bfg 

  0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 28212 Goflos lkmtf{   0.00 0.00 0.00 

30374434.38 30421565.38 71957179.60   hDdf 312845000.00 71957179.60 240887820.40 0.00 

        
cy{ d+qfno ljljw-cy{ 

ah]^_ 
    0.00 0.00 

      27313 6010143 ;+lrt labf     0.00 0.00 

      26412 
6010153 d[t sd{rf/L 

;xfotf 
    0.00 0.00 

                  

      21123 6010183 cf}iflw 

pkrf/ 

    0.00 0.00 

      27314     0.00 0.00 

      22612 
6020123 k|ltlgwL 

d)*n e|d)f 
    0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00   cy{ ah]^sf] hDdf 0.00 0.00 0.00 0.00 

30374434.38 30421565.38 71957179.60   s'n hDdf 312845000.00 71957179.60 240887820.40 0.00 

         sf]ifsf] ca:yf 

a}+ssf] gfd 
 

Pe/]i^ a}+s lnld ]̂* 

  

a}+s vftf g+= 

   hDdf lgsf;f 
 

71957179.60 

  

a}+s df}HbftM 

   hDdf vr{ 
 

71957179.60 

  

gub df}HbftM 

   hDdf vr{ dWo] k]ZsL 

af+sLM 
 

1418101.00 

  

hDdfM 

   Dofb ggf#]sf]M 
    

s/ bflvnf af+sL 

  Dofb gf#]sf]M 
        k]ZsL afx]s v'b vr{M 
 

70539078.60 

  

o; dlxgfsf] -47131.00 

  
 

    

o; dlxgf ;Ddsf] 0.00 
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d=n]=k=kmf=g+= 13 

g]kfn ;/sf/ 

cy{ d+qfno 

         
vr{sf] kmf+^jf/L 

   
 

2074 असोज dlxgfsf] 
  

         

cfly{s aif{M 

 

2074.75 असोज 
     

ah]^ cg'bfg jf pk lzif{s gDa/M 

  

3050114 -k+"hLut_ 

   

k+"hLut 

ah]^ lzif{s jf pk lzif{ssf] gfdM 

  

cy{ dGqfno 

    

of] dlxgfsf] vr{ 
of] dlxgf sf] 

lgsfzf 

o; dlxgf ;Ddsf] 

lgsfzf 

vr{ . 

ljQLo 

;+s]t 

g+= 

vr{ . ljQLo lzif{s clGtd ah]^ 
o; dlxgf ;Ddsf] 

vr{ 

af+sL 

ah]^ lgsf;f 

806884.00 806884.00 806884.00 29311 kmlg{r/ tyf lkmSr;{ 4614000.00 806884.00 3807116.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 29411 ;jf/L ;fwg 3750000.00 0.00 3750000.00 0.00 

2915091.00 2915091.00 2915091.00 29511 d]lzg/L cf}hf/ 18462000.00 2915091.00 15546909.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 29221 ejg lgdf{)f   0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 29621 k+"hLut ;'wf/ vr{ 1900000.00 0.00 1900000.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 29712 ;km\̂ j]/ lgdf{)f 2500000.00 0.00 2500000.00 0.00 

3721975.00 3721975.00 3721975.00   hDdf 31226000.00 3721975.00 27504025.00 0.00 

sf]ifsf] ca:yf 

a}+ssf] gfd 

 

Pe/]i^ a}+s lnld ]̂* 

 

a}+s vftf g+= 

   hDdf lgsf;f 

 

3721975.00 

  

a}+s df}HbftM 

   hDdf vr{ 

 

3721975.00 

  

gub df}HbftM 

   hDdf vr{ dWo] k]ZsL 

af+sLM 
 

0.00 
  

hDdfM 

   

 

Dofb ggf#]sf]M 

   

s/ bflvnf af+sL 

  
 

Dofb gf#]sf]M 

       k]ZsL afx]s v'b vr{M 

 

3721975.00 

  

o; dlxgfsf] 0.00 

  
 

    

o; dlxgf ;Ddsf] 0.00 
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१४ .अन्त्य वववरणिः 
(क)  मन्त्रालय र अन्त्तथगथत ववभागहरुको वेभसाईथटिः 

  
l

;

 

g+ 

िाम 
pkof]u 

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

@ www.fcgo.gov.np महालेिा नियन्त्रकका प्रकाशि तर्ा अन्त्य 
सूचिामजलक जािकारी  

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

$ www.dri.gov.np राजस्व अिजसन्त्िाि ववभागका प्रकाशि तर्ा अन्त्य 
सूचिामजलक जािकारी  

% www.customs.gov.np भन्त्सार ववभागका प्रकाशि तर्ा अन्त्य सूचिामजलक 
जािकारी  

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

& www.dmli.gov.np सम्पन्ि शजद्धीकरण अिजसन्त्िाि ववभागका प्रकाशि 
तर्ा अन्त्य सूचिामूलक जािकारी  

(क) अर्थ मन्त्रालयका प्रकाशिहरु:- 
 अर्थ मन्त्रालयले आफज संग सम्बन्न्त्ित कामहरूको प्रगनत वववरण  तर्ा प्रनतवेदिहरू मन्त्रालयको वेभसाइटमा 
राख्नजका सारै् छपाई गरेर प्रकाशि गरी सवथसािारणलाई उपलब्ि गराउाँदै आएको छ। यसैगरी बजेट सम्बन्त्िी 
दस्तावेजहरू सावथजनिक गरी सवथसािारणको सहज पहजाँचको व्यवस्र्ा गरेको छ। मन्त्रालयका प्रकाशिहरू निम्ि 
बमोन्जम छि:्- 

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

आ.व. 2073/74 आषाढको सावथजनिक वववरण 
  आनर्थक वषथ 2073/74 को वजेटको मध्यावनि मूल्यांकि प्रनतवेदि, 

http://www.mof.gov.np/
http://www.fcgo.gov.np/
http://www.ird.gov.np/
http://www.dri.gov.np/
http://www.ratc.gov.np/
http://www.dmli.gov.np/
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 रेनडयो िेपालमा प्रत्येक शनिवार ववहाि ८:२५ देन्ि ८:४० सम्म आनर्थक िेपाल कायथक्रम प्रशारणको 
माध्यमबाट । 

  िेपाल टेनलनभजिबाट "आनर्थक समवृद्धको" कायथक्रम प्रशाररत भइरहेको, 
  IECCD News Letter 
  लैवङ्गक उिरदायी बजेट तजजथमा द्रदग्दशथि, २०६९ 
  डेभलपमेन्त्टको-अपरेशि ररपोटथ, २०१६ 

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

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

महानिदेशक >L भपूाल बराल /fh:j cg';Gwfg ljefu    %$@)@# 5527885 

महानिदेशक >L वकशोरजंग काकी cfGtl/s /fh:j ljefu     $!!&** 4410340 

महानिदेशक >L जगदीश रेग्मी eG;f/ ljefu              @%(*)* 4259793 

महानिदेशक श्री जीविप्रकाश नसटौला ;DklQ z'4Ls/0f cg';Gwfg ljefu  $@$^%%! 4246554 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

l;=g++= ljefu÷ sfof{nosf] gfd 

sf]8 g++ 

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

1 eG;f/ ljefu 01 4259793 4259808 

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

3 d]rL eG;f/ 023 562034 562004 

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

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

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

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

8 hgsk'/ eG;f/ 041 520166 520850 

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

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

11 uf}/ eG;f/ 055 520110 520220 

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

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

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

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

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

17 g]kfnuGh eG;f/ 081 520279 520276 

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

19 s}nfnL eG;f/ 091 521142 521142 

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

21 dxfsfnL eG;f/ 095 690863 690863 

22 tftf]kfgL eG;f/ 011 480131 480134 

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

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

25 /;'jf eG;f/ 010 670182  

-r_ /fh:j cg';Gwfg 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 /fh:j cg';Gwfg ljefu 01 5010085 5542023 

2 dWodf~rn If]qLo sfof{no, kyn}of, jf/f 053 520458 520288 

3 jlb{jf; r]skf]i6   
 

4 
dWo tyf ;'b'/ klZrdf~rn If]qLo sfof{no, 

sf]xnk'/, afFs] 
081 540004 540239 

5 cQl/of r]skf]i6 091 551200  

6 k"jf{~rn If]qLo sfof{no, O{6x/L, ;'g;/L 025 580835 580835 

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

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

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

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

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

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



30 

 

7 rf/cfnL r]skf]i6 023 460644  

8 klZrdff~rn If]qLo sfof{no, a'6jn, ?kGb]xL 071 541017 541017 

9 /fdgu/ r]skf]i6 071 551229  

10 jb{3f6 r]skf]i6 078 580771  

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

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

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

2 राविय jfl0fHo a}+s 4252595 4252931 

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

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

5 C0f cस'nL Gofoflws/0f 4441419 4441418 

6 gful/s nufgL sf]if 4785784 4784945 

7 jLdf ;ldlt 4811057 4810490 

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

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

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

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

12 lwtf]kq jf]8{ 5541057 5541058 

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

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

15 gu/ lasf; sf]if 4493866 4471227 

 


