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१. अर्थ मन्त्रालयको पररचय र उद्देश्य
पृष्ठभूनम:

ु को आनर्थक, ववत्तीय तर्ा मौद्रिक व्यवस्र्ापि, समविगत आनर्थक स्र्ावयत्व तर्ा आनर्थक ववकास क्षेरसँग सम्बन्न्त्ित
मुलक

सम्पूणथ गनतववनिहरूको व्यवस्र्ापि अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख न्जम्मेवारी हो सावथजनिक खचथ व्यवस्र्ापि, अन्त्तर सरकारी

ववत्त व्यवस्र्ापि, राजस्व सिं कलि, वैदेन्शक सहायता व्यवस्र्ापि, िेपाल सरकारको आनर्थक प्रशासि, बैंवकङ्ग तर्ा

ँ ी बजारको व्यवस्र्ापि र नियमि, सावथजनिक सिं स्र्ािको समग्र
ववत्तीय क्षेर व्यवस्र्ापि, ववदे शी ववनिमय, बीमा र पूज
िीनतगत ववषय तर्ा िेपाल सरकारको आनर्थक िीनत एविं बजेट तजुम
थ ा र कायाथन्त्वयि अर्थ मन्त्रालयको न्जम्मेवारीमा
रहेको छ।

दीर्थकालीि सोच:

िनतजामूलक सबल आनर्थक तर्ा ववत्तीय व्यवस्र्ापिबाट अर्थतन्त्रको क्षमता अनभवृवि गरी द्रदगो, फरावकलो तर्ा उच्च

दरको आनर्थक वृवि र सामान्जक न्त्याय सवहतको ववकासमा योगदाि माफथत सवल, समृि र समाजवाद उन्त्मुख अर्थतन्त्र
निमाथण गिे।

उद्देश्य:

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

रणिीनत:


दक्ष‚ व्यवसावयक‚ स्वच्छ, सुदृढ एवम् करदातामैरी कर प्रशासिको ववकास र प्रवियागत सरलीकरण र सूचिा
प्रववनिको प्रयोग बढाई करयोग्य सवै वकनसमका आनर्थक वियाकलापहरूलाई करको दायरामा ल्याउिे।



सावथजनिक खचथलाई राविय प्रार्नमकताका क्षेरहरूमा प्रभावकारी र न्त्यायोन्चत रुपमा ववनियोजि गरी उच्च आनर्थक
वृवि हानसल गिे।




सावथजनिक खचथलाई नमतव्ययी, प्रभावकारी र अिुशानसत तुल्याउिे।

वैज्ञानिक‚ अिुमाियोग्य र पारदशी राजस्व प्रणालीको ववकासबाट निजी लगािी मैरी वातावरण नसजथिा गरी

उत्पादिमूलक उद्योग तर्ा व्यवसाय प्रविथि र औद्योनगक सिं रक्षण प्रदाि गिे। प्रदाि गिे सेवा प्रवाह प्रणाली
बीचमा प्रभावकारी सम्वन्त्ि स्र्ावपत गिे।


ववत्तीय उत्तरदावयत्व सम्बन्त्िी कािुिको कायाथन्त्वयि गदै पारदशी र उत्तरदायी आनर्थक तर्ा ववत्तीय सूचिा प्रणाली
अवलम्वि गिे।





निकासा, लेखाङ्कि र अन्त्तररक लेखा परीक्षण गिे।

अन्त्तराविय ववकास सहायता पररचालि गदाथ सबै क्षेर, वगथ र समुदायको सन्त्तनु लत ववकासमा ध्याि द्रदिे।

उच्च आनर्थक वृविदर हानसल गिे, उत्पादि र उत्पादकत्व बढाउिे, रोजगारीका अवसरहरु व्यापक रुपमा नसजथिा
गिे।




ु को ववकासका पूवश
अन्त्तराविय ववकास सहायतालाई मुलक
थ तथ मानििे क्षेर र ववषयहरुमा केन्त्िीत गिे।

राविय बजेट प्रणालीमा आवि हुिेगरी अन्त्तराविय ववकास सहायता प्राप्त गिे र सहायता व्यवस्र्ापि सूचिा प्रणाली
सुदृढ गरी पारदन्शथता अनभवृवि गिे।
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अन्त्तरसरकारी ववत्त व्यवस्र्ापिलाई प्रभावकारी तुल्याउँदै ववत्तीय सिं र्ीयता कायाथन्त्वयि माफथत स्रोत र साििको
उच्चतम प्रनतफलयुक्त ढङ्गले पररचालि गिे।



ववत्तीय सिं स्र्ा र ववत्तीय उपकरणहरूको माध्यमबाट उत्पादि र बजारको सुदृढीकरण गरी सक्षम ववत्तीय प्रणालीको
ववकास गिे।




सरकारी स्वानमत्वमा रहेका सिं स्र्ािहरूको व्यवसावयक सञ्चालि गिे।

आन्त्तररक ऋण पररचालि गदाथ निजी क्षेरलाई स्रोतको अभाव िहुिे गरी राविय प्रार्ानमकता प्राप्त ववकास
कायथिममा पररचालि गिे।



आन्त्तररक ऋण व्यवस्र्ापि र बाह्य ऋण व्यवस्र्ापिलाई एकीकृत रुपमा छु ट्टै निकाय माफथत सञ्चालि गिे।

२.कायथक्षर
े :

िेपाल सरकार (कायथववभाजि) नियमावली, २०७४ बमोन्जम यस मन्त्रालयले सम्पादि गिुप
थ िे कायथहरू दे हाय अिुसार
रहेका छि्:









आनर्थक अवस्र्ाको ववश्लेषण, आनर्थक तर्ा ववत्त सम्बन्त्िी िीनतको तजुम
थ ा, कायाथन्त्वयि र नियमि,
आनर्थक साििको बाँडफाँट, कुल राविय लगािी प्रक्षेपण र ववत्तीय व्यवस्र्ापि,

समविगत आनर्थक स्र्ावयत्व, मूल्यन्स्र्रता सम्बन्त्िी िीनत तजुम
थ ा, कायाथन्त्वयि र नियमि,
ववकास सहायता िीनतको तजुम
थ ा, कायाथन्त्वयि, अिुगमि, मूल्याङ्कि र नियमि,
केन्त्िीय बैक सञ्चालि, नियमि र मौद्रिक तर्ा कजाथ िीनत,

बैक तर्ा ववत्तीय सिं स्र्ाहरू सम्बन्त्िी िीनत, कािुि, समन्त्वय र नियमि,
ववदे शी मुिा सम्बन्त्िी कािूि, नियमि तर्ा नियन्त्रण,

आनर्थक तर्ा सामान्जक ववकास र मुिा तर्ा बैवङ्कङ्ग सम्बन्त्िी द्रिपक्षीय, बहुपक्षीय अन्त्तराविय सिं स्र्ाहरूसँग सम्पकथ
र समन्त्वय,




वैदेन्शक ऋण अिुदाि तर्ा अन्त्य द्रिपक्षीय र बहुपक्षीय सहायता सम्बन्त्िी सन्न्त्ि, सम्झौता र कायाथन्त्वयि,

सिं र्ीय सन्ञ्चत कोष वा सिं र्ीय सरकारी कोष सञ्चालि, राजस्व र व्ययको अिुमाि, ववनियोजि ऐि, पुरक अिुमाि,
पेश्की खचथ, उिारो खचथ, आकन्स्मक कोष र अन्त्य सरकारी कोष,















बजेट तजुम
थ ा कायाथन्त्वयि र नियमि,
सरकारी जमाित,

सिं र्, प्रदे श र स्र्ािीय तहको आन्त्तररक र वैदेन्शक ऋण एविं अिुदाि सम्बन्त्िी िीनत, कािुि र नियमि,
तलब, भत्ता तर्ा उपदाि निवृन्त्तभरण लगायतका सेवा सुवविा र आनर्थक दावयत्व सम्बन्त्िी ववषय,
सिं र् प्रदे श र स्र्ािीय तहको सावथजनिक पदानिकारीको सुवविा सम्बन्त्िी िीनत कािुि र मापदण्ड,
सरकारी बाँकी रकमको अनभले खीकरण र असुली,

राजस्व सम्बन्त्िी िीनत, कािुि, मापदण्ड, योजिा, प्रक्षेपण, कायाथन्त्वयि र नियमि,
राजस्व प्रशासिको सञ्चालि र सुदृढीकरण,

सावथजनिक खचथ सम्बन्त्िी िीनत, कािुि, कायाथन्त्वयि र नियमि,

आनर्थक कायथववनि सम्बन्त्िी िीनत, कािुि, मापदण्ड, कायाथन्त्वयि र नियमि,
ले खा तर्ा लेखापरीक्षण प्रणाली,

सरकारी लगािी र लाभािंशको ले खा व्यवस्र्ापि,

सिं र् प्रदे श र स्र्ािीय तहबीच ववत्तीय हस्तान्त्तरण सम्बन्त्िी िीनत, कािुि, कायाथन्त्वयि, समन्त्वय र नियमि,
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सिं र्ीय ववनियोजि, राजस्व, ववभाज्य कोष, िरौटी, कायथ सञ्चालि कोष र अन्त्य सरकारी कोष तर्ा सम्पन्त्त
व्यवस्र्ापि,



भन्त्सार, अन्त्तःशुल्क, मूल्य अनभवृवि कर, आयकर, राहदािी शुल्क, नभसा शुल्क, पयथटि दस्तुर एविं अन्त्य कर तर्ा
गैरकर, सेवा शुल्क दस्तुर लगायतका सेवा शुल्कहरूको लक्ष्य नििाथरण, प्रशासि, सङ्कलि र बाँडफाँट,



कर तर्ा भन्त्सार राजस्व सम्बन्त्िी द्रिपक्षीय, क्षेरीय, बहुपक्षीय समन्त्वय सन्न्त्ि, सम्झौता, समझदारी, कायाथन्त्वयि र
नियमि,






राजस्व सम्बन्त्िी तथ्याङ्क अनभलेखि र सूचिा आदाि प्रदाि,

नितोपर तर्ा कमोनडटी बजार सम्बन्त्िी िीनत, कािुि, मापदण्ड र नियमि,
बीमा सम्बन्त्िी िीनत कािुि मापदण्ड र नियमि,

सिं र्, प्रदे श र स्र्ािीय तहमा राजस्व र प्राकृनतक स्रोत उपयोग वा लाभको बाँडफाँट सम्बन्त्िी िीनत, कािुि,
मापदण्ड र कायाथन्त्वयि,





राविय प्राकृनतक स्रोत तर्ा ववत्त आयोगको सम्पकथ मन्त्रालयको कायथ,
महाले खा परीक्षकको कायाथलयको सम्पकथ मन्त्रालयको कायथ,

निक्षेप तर्ा कजाथ सुरक्षण कोष, कमथचारी सञ्चय कोष, िागररक लगािी कोष, अवकास कोषको कायथ अिुगमि
गिे कायथ,



सरकारी स्वानमत्वमा भएका सिं स्र्ािको नियमि, नियन्त्रण, समन्त्वय र निदे शि तर्ा तलब, भत्ता, बोिस, लगािी र
लाभािंश सम्बन्त्िी िीनत नििाथरण,






राजस्व र आनर्थक प्रशासि सम्बन्त्िी तानलम अध्ययि र अिुसन्त्िाि,

सावथजनिक सिं स्र्ािहरू र निजीकरण सम्बन्त्िी िीनत, कािुि, मापदण्ड अिुगमि र नियमि,

मन्त्रालय सम्बन्त्िी सावथजनिक सिं स्र्ाि, प्रानिकरण, सनमनत, प्रनतष्ठाि, कम्पिी, आद्रदको सञ्चालि र नियमि,
िेपाल ले खापरीक्षण सेवाको सञ्चालि।
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३.अर्थ

ँ सम्बन्न्त्ित ऐि, नियम, कायथववनि, निदे न्शका, मापदण्डको वववरण
मन्त्रालयसग

अर्थ मन्त्रालयलाई निद्रदथि गररएका कायथहरू सम्पादि गिे नसलनसलामा मन्त्रालय र अन्त्तथगतका निकायहरूले
निम्िािुसारका कािूिको प्रयोग तर्ा पररपालिा गिुथ पिेछ।
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नियमावलीहरू



















मद्रदरा नियमावली,२०३३
बीमा नियमावली,२०४९

मूल्य अनभवृवि कर नियमावली, २०५३

बैंक तर्ा ववत्तीय सिं स्र्ाको ऋण असुली नियमावली, २०५८
आयकर नियमावली, २०५९

अन्त्तःशुल्क नियमावली, २०५९

नितोपर दताथ तर्ा निष्काशि नियमावली, २०६३
नितोपर बजार सञ्चालि नियमावली, २०६४

िेपाल नितोपर बोडथ सम्बन्त्िी नियमावली, २०६४
आनर्थक (कायथववनि) नियमावली, २०६४
भ्रमण खचथ नियमावली, २०६४
भन्त्सार नियमावली, २०६४

नितोपर व्यवसायी ( मचे न्त्ट बैंकर) नियमावली, २०६४

नितोपर व्यवसायी (नितोपर दलाल तर्ा नितोपर व्यापारी) नियमावली, २०६४
िेपाल नितोपर बोडथ आनर्थक प्रशासि सम्बन्त्िी नियमावली, २०६६
िेपाल नितोपर बोडथ खररद सम्बन्त्िी नियमावली, २०६६
सामूवहक लगािी कोष नियमावली, २०६७

नितोपरको केन्त्िीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७



सामूवहक लगािी कोष नियमावली, २०६७



िेनडट रे वटङ्ग नियमावली २०६८








नितोपर दताथ निष्काशि नियमावली २०७३

वस्तु ववनियम बजार सम्बन्त्िी नियमावली, २०७४
िेपाल नितोपर बोडथ खररद नियमावली, २०७४
ववन्शविकृत लगािी कोष नियमावली, २०७५
हेन्जङ्ग सम्बन्त्िी नियमावली, २०७५

नितोपर सूचीकरण तर्ा कारोबार नियमावली, २०७५



कजाथ सुरक्षण नियमावली,२०७५



निक्षेप सुरक्षण नियमावली, २०७५



योगदािमा आिाररत निवृत्तभरण कोष नियमावली, २०७६



राजस्व परामशथ ववकास सनमनत गठि आदे श, २०७६



प्राईभेट फमथ रन्जिेसि नियमावली (तेह्रौ सिं शोिि) नियमावली,2076




कजाथ सुरक्षण (दोश्रो सिं शोिि) नियमावली,2077

आनर्थक कायथववनि तर्ा ववत्तीय उत्तरदावयत्व नियमावली,2077

निदे न्शकाहरू



आयकर निदे न्शका, २०66 (तेस्रो सिं शोिि 2077)

अन्त्तःशुल्क निदे न्शका, 2068 (पररमान्जथत सिं स्करण 2076)
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मूल्य अनभवृवि कर निदे न्शका, 2069 (दोश्रो सिं शोिि 2076)



ँ ीगत लाभकर सम्बन्त्िी निदे न्शका, 2072 (पवहलो सिं शोिि २०७६)
जग्गा तर्ा र्र जग्गा निसगथको पूज



बैदेन्शक भ्रमण व्यवस्र्ापि निदे न्शका, २०७५



कायथ सञ्चालि निदे न्शका, 2075

कायथववनिहरू



आनर्थक पुिरुिार कोष (स्र्ापिा र सञ्चालि) कायथववनि, 2072
िवीकरणीय उजाथ अिुदाि (पवहलो सिं शोिि) िीनत,2073



प्रदे श र स्र्ािीय तहको सन्ञ्चत कोष सञ्चालि कायथववनि,२०७४



ग्रामीण स्वावलम्बि कजाथ कायथववनि, 2075




सामुवहक जीवि बीमा सञ्चालि कायथववनि, 2075

सहुनलयतपुणथ कजाथका लानग व्याज अिुदाि सम्बन्त्िी एकीकृत कायथववनि, 2076



रािसेवक कमथचारीहरूको सावनिक जीवि बीमा सम्बन्त्िी कायथववनि,२०७६



रक्सौल अमलेखगञ्ज पेट्रोनलयम पाईपलाईि माफथत इन्त्िि ढु वािीका लानग भन्त्सार जाँचपास सम्बन्त्िी
कायथववनि,२०७६







समपुरक अिुदाि सम्बन्त्िी कायथवविी, 2076
ववशेष अिुदाि सम्बन्त्िी कायथवविी, 2076

ँ ी अिुदाि कायथववनि, 2077
िव प्रवतथि शुरुवाती पुज
सहलगािी सम्बन्त्िी कायथववनि,2077

व्यावसावयक निरन्त्तरता कजाथ प्रवाह कायथववनि,2077

िीनत, मापदण्ड र आदे श


अर्थ मन्त्रालय सम्बि सावथजनिक निकायका पदानिकारी तर्ा सदस्यको नियुन्क्त र मिोियि सम्बन्त्िी
मापदण्ड,2073 (पवहलो सिं शोिि)





र्र जग्गा व्यवस्र्ापि सम्बन्त्िी मापदण्ड,2074

अर्थ मन्त्रालय र अन्त्तगथतका कमथचारीहरूको आचारसिं वहता,2075
बजेट तजुम
थ ा द्रदग्दशथि,2075



अन्त्तराविय आनर्थक सहायता पररचालि िीनत,२०७६



प्रदे श तर्ा स्र्ािीय तहमा अन्त्तराथविय ववकास सहायता पररचालि सम्बन्त्िी मापदण्ड,2076



आयोजिाहरूको बहुवषीय ठे क्का सम्बन्त्िी मापदण्ड,२०७६



प्रदे श तर्ा स्र्ािीय तह बजेट कायाथन्त्वयि मागथदशथि,२०७६



कोनभड-19 को प्रभाव न्त्यूिीकरण गिथ अवलम्बि गररएका कायथहरुका कारण प्रभाववत भएका असिं गद्रठत
क्षेरमा कायथरत श्रनमक वगथ तर्ा असहायहरुलाई उपलब्ि गराउिे राहत सम्बन्त्िी मापदण्ड,2076







िेपाल सरकार र प्रदे श सरकार बीच समन्त्वय र सम्पकथ गिे सम्बन्त्िी मागथदशथि,2076
एकीकृत सामान्जक सुरक्षा िीनत,2076

सावथजनिक खचथमा नमतव्यवयता कायम गिे सम्बन्त्िी मापदण्ड,2077
आयोजिाको बहुवषीय ठे क्का सम्बन्त्िी मापदण्ड,2077

ढु ङ्गा, नगट्टी, बालुवाको पवहचाि, ववकास र उत्खिि् सम्बन्त्िी िीनत,2077
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4. अर्थ मन्त्रालयले गिे कायथ र सेवाः
(क) मानर् उन्ल्लन्खत कायथ क्षेर अन्त्तगथतका िीनतगत कायथहरु र
(ख) मन्त्रालयको दै निक प्रशासि सञ्चालि सम्बन्त्िी कायथहरु।
5. सन्चवालय, महाशाखा, न्जम्मेवार अनिकारी र टे नलफोि िम्वरः
नस.ििं.

न्जम्मेवार अनिकारी

फोि ििं.

१.

माििीय अर्थमन्त्री

श्री जिादथि शमाथ ×प्रभाकर"

४२११३९०

2.

सन्चव

श्री न्शन्शर कुमार ढु ङ्गािा

४२११३३२

3.

सन्चव (राजस्व)

श्री रामशरण पुडासै िी

४२११८०४

4.

बजेट तर्ा कायथिम महाशाखा

सहसन्चव श्री सुमि दाहाल

४२११८०१

5.

ववत्तीय सिं र्ीयता समन्त्वय महाशखा

सहसन्चव श्री महेश भट्टराई

4211316

6.

अन्त्तराविय आनर्थक सहयोग समन्त्वय महाशाखा

सहसन्चव श्री ििीराम शमाथ

४२११३७१

7.

राजस्व व्यवस्र्ापि महाशाखा

सहसन्चव श्री रामेश्वर दङ्गाल

४२११३१५

8.

आनर्थक िीनत ववश्लेषण महाशाखा

सहसन्चव श्री दीर्थराज मैिाली

४२११३२६

9.

कािूि तर्ा फैसला कायाथन्त्वयि महाशाखा

सहसन्चव श्री पराश्र्वर ढु ङ्गािा

४२११८१३

10.

ववत्तीय क्षेर व्य. तर्ा सिं स्र्ाि समन्त्वय महाशाखा

सहसन्चव श्री दीर्थराज मैिाली

4211377

11.

योजिा, अिुगमि तर्ा मूल्याङ्कि महाशाखा

सहसन्चव श्री महेश आचायथ

४२००537

12.

प्रशासि महाशाखा

सहसन्चव श्री सुमि दाहाल

४२११३००

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



सूचिा द्रदँदा नलिुपिे शुल्क/दस्तुर
सूचिा मागको निवेदि द्रदँदा कुिै शुल्क वा दस्तुर लाग्दै ि।

सामान्त्य आकारको (आठ दशमलव तीि इञ्च चौडाई र एर्ार दशमलब सात इञ्च लम्बाई सम्म साइज
भएको) कागजमा तयार गररएको वा रहेको दश पृष्ठ सम्मको सूचिा निःशुल्क उपलव्ि गराइिेछ।



दश पृष्ठ भन्त्दा िेरै सूचिा द्रदँदा निम्ि अिुसार शुल्क नलइिेछ।


सामान्त्य आकारको (आठ दशमलब तीि इञ्च चौडाई र एर्ार दशमलब सात इञ्च
लम्बाइसम्म आकार भएको) कागजमा तयार गररएको वा रहेको दश पृष्ठभन्त्दा बढी
सूचिाको लानग प्रनत पृष्ठ पाँच रूपैंयाँ लाग्िेछ।



मानर् उल्ले ख भए भन्त्दा ठू लो आकारको कागजमा तयार गररएको वा रहेको सूचिाको

लानग प्रनत पृष्ठ दश रूपैयाँ दस्तुर लाग्िेछ। शुरुका दश पेज निःशुल्क द्रदिुपिे बाध्यता
यसमा रहिे छै ि।
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नडस्केट, सीडी र अन्त्य यस्तै प्रकारका नडन्जटल माध्यम र प्रववनििारा प्रदाि गररिे सूचिाको
लानग प्रनत नडस्केट, सीडी वापत पचास रूपैयाँ दस्तुर लाग्िेछ।



कुिै सूचिा तयार गदाथ मानर् ले न्खए भन्त्दा बढी खचथ लाग्िे भएमा वास्तववक लागतको
आिारमा दस्तुर नलइिेछ।



सावथजनिक निकायमा रहेका कुिै नलखत, सामग्री वा सो निकायको काम कायथबाही अध्ययि
वा अवलोकि वा सावथजनिक महत्वको निमाथण कायथ भइरहेको स्र्लको भ्रमण वा अवलोकि

आिा र्ण्टाभन्त्दा बढी समय गिे भएमा प्रनतर्ण्टा प्रनतव्यन्क्त पचास रुपैयाँ दस्तुर लाग्िेछ।
तर सावथजनिक पुस्तकालय र सावथजनिक रुपमा नि:शुल्क उपलब्ि गराइएको स्र्ािको
अवलोकि वापत दस्तुर लाग्िे छै ि।


प्रचनलत कािुिमा सूचिा माग गदाथ लाग्िे दस्तुरको सम्बन्त्िमा छु ट्टै व्यवस्र्ा भएकोमा भिे
सोही बमोन्जम दस्तुर लाग्िेछ।



मूल्य राखी नबिी ववतरण गिे मुद्रित वा कुिै पनि माध्यमको सूचिा सामग्रीको दस्तुर
त्यसमा अिंवकत वा नििाथररत मूल्य बमोन्जम िै हुिेछ।


(ख)

अर्थ मन्त्रालयको उद्देश्य र कामको प्रवथििका लानग ववतरण गररिे सूचिा-सामग्रीको शुल्क
लाग्िे छै ि।

सूचिा उपलब्ि गराए बापत शुल्क नलिे तररका


सावथजनिक निकायले सूचिा द्रदिंदा नलिे दस्तुर बापतको रकम िगदै नलिे वा कुिै खास

बैंकमा जम्मा गरी सो को भौचर पेश गिथ लगाउि वा सो रकम बराबरको वटकट निवेदिमा
टाँस गिथ लगाउि सक्िेछ।
(ग)

सेवा प्राप्त गिथ लाग्िे अवनि


सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, २०६४ को दफा ७ ले तोकेको अवनि नभर, निवेदि प्राप्त
भएपनछ सूचिा अनिकारीले तत्काल उपलव्ि गराउि सवकिे प्रकृनतको सूचिा भए तत्काल

र तत्काल उपलव्ि गराउि िसवकिे प्रकृनतको सूचिा भए निवेदि प्राप्त भएको नमनतले पन्त्र
द्रदिनभर निवेदकलाई उपलव्ि गराईिेछ। कुिै व्यन्क्तको जीउ ज्यािको सुरक्षासँग सम्बन्न्त्ित
सूचिा माग गरे को पाईएमा २४ र्ण्टानभर उपलव्ि गराइिे छ।


अन्त्य ववशेष ऐि नियमले अवनि तोकेकोमा सोही बमोन्जम हुिेछ।

7. निणथय गिे प्रविया र अनिकारीः

(क) निणथय प्रविया सम्बन्त्िमाः


मन्त्रालयले उपलव्ि गराउिे सेवा सम्बन्त्िमाः

 सरकारी निणथय प्रविया सरलीकरण निदे न्शका, २०६५ बमोन्जम।



सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, २०६४ बमोन्जम माग गररिे सूचिा सम्बन्त्िमाः
 सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, २०६४ को दफा ७ बमोन्जम।

(ख) निणथय गिे अनिकारी सम्बन्त्िमाः
 अर्थ मन्त्रीस्तरबाट
 सन्चवस्तरबाट
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8. सम्पादि गरे का मुख्य मुख्य कामको वववरणः
8.1 आनर्थक वषथ २०७७/२०७८ को बजेट

िेपाल सरकारको कूल बजेट रु. 1४ खवथ ७४ अबथ6४ करोड मध्ये चालु खचथ तफथ रु. 9 खवथ ४9 अबथ13
ँ ीगततफथ रु. ३ खवथ ५6 अबथ25 करोड, र ववत्तीय व्यवस्र्ातफथ रु. 1 खवथ 69 अबथ25 करोड
करोड, पूज
रहेको नर्यो।सिं र्ीय सिं सदले पाररत गरे को बजेट २०७७ श्रावण १ गतेदेन्ख कायाथन्त्वयिमा आएको।

8.2 सावथजनिक खचथ व्यवस्र्ापि
चालू आनर्थक वषथको 2077/2078 मा समग्र खचथको प्रारन्म्भक वववरण निम्िािुसार रहेको छ :

कुल खचथ रु. 11 खबथ 80 अबथ 95 करोड 29 लाख, (गत आनर्थक वषथको सोही अवनिको तुलिामा
7.86 प्रनतशतले बृवि,)

चालु खचथ रु. 8 खबथ 51 अबथ67 करोड 82 लाख (गत आनर्थक वषथको सोही अवनिको तुलिामा



8.27 प्रनतशतले बृवि,)

ँ ीगत खचथ रु. 2 खबथ 28 अबथ30 करोड 6 लाख (गत आनर्थक वषथको सोही अवनिको तुलिामा
पूज



19.37 प्रनतशतले बढी,)

ववत्तीय व्यवस्र्ा रु. 1 खवथ 97 करोड 41 लाख (गत आनर्थक वषथको सोही अवनिको तुलिामा 13.79



प्रनतशतले र्टी,)

8.3. समविगत आनर्थक पररसूचक:
ि.स

आनर्थक पररसूचक

उपलन्ब्ि/अवस्र्ा

१.

आनर्थक वृवि

4.01 प्रनतशत अिुमानित (आनर्थक सभेक्षण)

२.

उपभोक्ता मुिास्फीनत (पवहलो 11

ु त)
4.19%(वावषथक ववन्त्दग

3.

शोििान्त्तर न्स्र्नत (पवहलो 11 मवहिाको)

15 अबथ15 करोड र्ाटामा

मवहिाको)

4.

ँ (पवहलो 11 मवहिाको)
ववत्तीय पहुच

5.

वैदेन्शक ब्यापार (पवहलो 11 मवहिाको)

6.

750 स्र्ािीय तहमा बैंकको शाखा नबस्तार

आयात

रु. 13 खबथ 83 अबथ36 करोड

नियाथत

रु. 1 खवथ 21 अबथ25 करोड

ववदे शी ववनिमय सन्ञ्चती (पवहलो 11

रु. 13 खबथ 65 अबथ65 करोड

मवहिाको)

(10.1 मवहिाको वस्तु तर्ा सेवाको आयात
िान्ने)

7.

ववप्रेषण आप्रवाह (पवहलो 11 मवहिाको)

रु. 8 खबथ 70 अबथ94 करोड

8.

राजस्व पररचालि

रु. 9 खबथ 78 अबथ74 करोड

9.

िेप्से पररसूचक (2078 असार मसान्त्तमा) 2883 ववन्त्दु

(आ.व.2077/२०78को)
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कैवफयत

8.4 राजश्व पररचालिको अवस्र्ा:
1.राजस्व सिं कलिः
आनर्थक वषथ 2077/२०78 को बैशाख, जेठ र असार मवहिामा कर राजस्व तफथ रु 2 खबथ 33
अबथ 41 करोड, गैरकर तफथ रु 21 अबथ 3 करोड र अन्त्य प्रानप्त तफथ रु 4 अबथ 82 करोड गरी
जम्मा रु 2 खबथ 59 खबथ 28 करोड राजस्व सिं कलि भएको छ।आनर्थक वषथ 2077/२०78 मा
रु.9 खवथ 78 अबथ74 करोड राजस्व सिं कलि भएको छ।
2.करको दायरा ववस्तारः

करदाताको प्रकार

करदाता सिंख्या

2078 असार

(२०७8 बैशाख दे न्ख

मसान्त्तसम्म

असारसम्म)
व्यावसावयक स्र्ायी लेखा िम्वर प्राप्त गरे का (BPAN)

22376

1579940

व्यन्क्तगत स्र्ायी लेखा िम्वर प्राप्त गरे का (PPAN)

81737

2475131

1150

9998

105263

4065069

3990

269358

962

104109

अग्रीम कर कट्टी प्रयोजिका लानग स्र्ायी लेखा
िम्बर प्राप्त गरे का (WPAN)
स्र्ायी लेखा िम्बर प्राप्त गरे का
मूल्य अनभवृवि करमा दताथ भएका
अन्त्तशुल्कमा: दताथ

3) औषनि व्यवस्र्ा ववभागको नसफाररसमा औषनि उद्योगले औषनि उत्पादिका लानग पैठारी गिे माड (स्वेतसार),
जनडबुटीको सार, ल्याक्टोज, डे क्स्ट्रोज, प्यारावफि, कोवटङ्ग मेवटररयल्स, टुइि एसएलएस, एनसटे ड र प्रार्नमक
रुपका नसनलकिमा लाग्िे मूल्य अनभवृवि कर छु ट द्रदइएको ।
4) ववद्युतीय माध्यमबाट पेश हुिे अनग्रम करकट्टीको वववरण (e-TDS) करकट्टीकताथ स्वयिंले Verify गिथ सक्िे
गरी एकीकृत कर प्रणालीमा सुिार गररएको ।
5) करदाता स्विंयले िै आयकर ऐि, 2058 को व्यवस्र्ा बमोन्जम आय वववरण पेश गिे म्याद र्प गिथ सक्िे
गरी प्रणालीमा सुिार गरी कायाथन्त्वयिमा ल्याइएको ।
6) आयकर निदे न्शका, 2066 (तेस्रो सिं शोिि, 2077) तर्ा स्र्ायी सिं स्र्ापि (PEs) सम्बन्त्िी निदे न्शका स्वीकृत
गरी जारी गररएको ।
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8.5 अन्त्तराथविय आनर्थक सहायता पररचालि


आ.व. २०७7/2०७8 को चौर्ो रैमानसक (बैशाख, जेठ र असार) अवनिमा अिुदाि सहायता रु. 7 अबथ
61 करोड ४6 लाख र ऋण सहायता रु. 17 अबथ ८5 करोड गरी जम्मा रु. २5 अबथ 4६ करोड 46
लाखको आनर्थक सहायता प्रनतबिता प्राप्त भएको।



नमनत २०७८/०१/१३ मा िेपाल सरकार र जापाि सरकारबीच Supply of Medical Equipment का लानग
रु. १ अबथ 9 करोड ६0 लाखको अिुदाि सहायता प्राप्त गिे सम्बन्त्िमा सम्झौता भएको ।



नमनत २०७८/०१/२१ मा िेपाल सरकार र वफिल्यान्त्ड सरकार बीच Sustainable Wash for All का लानग
रु. १ अबथ २८ करोडको अिुदाि सहायता प्राप्त गिे सम्बन्त्िमा सम्झौता भएको।



नमनत २०७८/०२/२० मा िेपाल सरकार र IFAD बीच Rural Poor Stimulus Facility का लानग रु. ७७
लाखको अिुदाि सहायता प्राप्त गिे सम्बन्त्िमा सम्झौता भएको ।



नमनत २०७८/०३/१ मा िेपाल सरकार र जमथि सरकार बीच Development Cooperation Agreement
का लानग रु. ४ अबथ ८५ करोड १४ लाखको अिुदाि सहायता प्राप्त गिे सम्बन्त्िमा सम्झौता भएको।



नमनत २०७८/०३/१३ मा िेपाल सरकार र ववश्व वैं कबीच Fiscal Recovery Development Policy Credit
का लानग रु. १७ अबथ ८५ करोड बराबरको बजेटरी ऋण सहायता प्राप्त गिे सम्बन्त्िमा सम्झौता भएको।



नमनत २०७८/०३/२८ मा िेपाल सरकार र जापाि सरकारबीच The Project for Human Resource
Development Scholarship JDS का लानग रु. 3७ करोड ९५ लाखको अिुदाि सहायता प्राप्त गिे सम्बन्त्िमा
सम्झौता भएको।



नमनत २०७८/०१/१६ गते अन्त्तराथविय आनर्थक सहायता समन्त्वय महाशाखाका सहसन्चवको उपन्स्र्नतमा
UNDP CPD Review Meeting भएको।



नमनत २०७८/०१/२३ गते स्र्ािीय ववकास साझेदारहरुसँग Pre-Budget Consultation Meeting भएको।



नमनत २०७८/०३/२१ गते ADB Portfolio Briefing Meeting भएको तर्ा ADB Country Director र अर्थ
सन्चव तर्ा अन्त्तराथविय आनर्थक सहायता समन्त्वय महाशाखाका सहसन्चवबीच न्शिाचार भेटर्ाट भएको।



नमनत २०७८/०३/२४ मा सम्पन्न भएको Climate Vulnerables Finance Summit & V20 Ministerial
Dialogue VII मा अर्थ सन्चवले सहभानगता जिाउिु भएको।

8.6


आन्त्तररक ऋण पररचालि
आनर्थक वषथ 2077/2078 मा रु. 2 खवथ 25 अबथआन्त्तररक ऋण उठाउिे लक्ष्य रहेकोमा २०७8
असार मसान्त्तसम्ममा रु. 2 खबथ २4 अबथ 92 लाख उठाइएको ।
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8.7 अन्त्तर सरकारी ववत्त व्यवस्र्ापि (ववत्तीय सिंर्ीयता)



अन्त्तर-सरकारी ववत्त व्यवस्र्ापि ऐि, 2074 को दफा 33 को उपदफा (1) बमोन्जम िेपाल सरकार,
प्रदे श सरकार र स्र्ािीय तहबीच अन्त्तर सरकारी ववत्त व्यवस्र्ापिको ववषयमा आवश्यक परामशथ र समन्त्वय
गिे उद्देश्यले गद्रठत अन्त्तर-सरकारी ववत्त पररषद्को छै टौं बैठक पररषद्का सिं योजक माििीय अर्थ मन्त्री श्री
ववष्णुप्रसाद पौडे लज्यूको सिं योजकत्वमा नमनत 2078/01/09 मा सम्पन्न गररएको।



प्रदे शमा हस्तान्त्तरण भएका अिुरा आयोजिाको वववरण सिं कलि गरी बजेट तर्ा कायथिम महाशाखामा
पठाइएको ।



िेपाल सरकारले प्रदे श तर्ा स्र्ािीय तहलाई उपलब्ि गराउिे ववत्तीय अिुदािको रकम नििाथरण तर्ा
ववनियोजि सम्बन्त्िी कायथ गररएको।



प्रदे श र स्र्ािीय तहमा अिुदािका कायथिमहरु पठाइएको।



प्रदे श र स्र्ािीय तहमा हस्तान्त्तरण हुिे अिुदािको उपयोग सम्बन्त्िी मापदण्ड र आिार तयार गरी मागथदशथि
पठाइएको।



िवीितम ज्ञाि, सोच, सीप र क्षमता भएका युवा उद्यमीलाई स्टाटथअप व्यवसायमा सिं लग्ि हुिलाई उत्प्रेररत
गिथ सहुनलयतपूणथ कजाथ प्रवाह गिे उद्येश्यले स्टाटथअप व्यवसाय कजाथ प्रवाह कायथववनि, 2078 को मस्यौदा
तयार गररएको।

8.8 ववत्तीय क्षेर तर्ा सावथजनिक सिंस्र्ाि व्यवस्र्ापि :
1. िेपाल राि बैकको िाममा रहेको िागररक लगािी कोषको शेयर िेपाल सरकारको िाममा हस्तान्त्तरणका
लानग मूल्य र हस्तान्त्तरण प्रकृया यकीि गिथ गद्रठत सनमनतिारा तयार पाररएको "िेपाल राि बैकको िाममा

रहेको िागररक लगािी कोषको शेयर िेपाल सरकारको िाममा हस्तान्त्तरणका लानग शेयर मूल्याङ्कि
प्रनतवेदि" पेश भएको ।

2. बीमा ऐि,204९ को दफा 41 को उपदफा (1) को खण्ड (ख) बमोन्जम िेपाल पुिबीमा कम्पिी
नलनमटे ड,न्शखर इन्त्सुरेन्त्स कम्पिी नलनमटे ड र सगरमार्ा इन्त्सरु े न्त्स कम्पिी नलनमटे डका प्रमुखहरुलाई बीमा
दर सल्लाहकार सनमनतको सदस्यमा मिोियि गररएको ।

3. िेपाल सरकार, (मन्न्त्रपररषद्)को नमनत 2078/01/13 को निणथयािुसार िागररक लगािी कोषको च ुक्ता
ँ ी वृवि गरी रु.3 अबथ 27 करोड कायम गिथ स्वीकृनत प्रदाि भएको ।
पुज

4. “सावथजनिक सिं स्र्ािको वावषथक न्स्र्नत समीक्षा 2078” तयार गरी प्रकाशि गररएको ।
5. Liquid Oxygen Plant स्र्ापिा गिे उद्योगलाई सहुनलयत द्रदि पूणथ कजाथ उपलब्ि गराउिे सन्त्दभथमा Shanker

Oxygen Gas(Pvt)Ltd. लाई िेपाल राि बैंक पूिरकजाथ कायथववनि,2077 बमोन्जम रु.50 करोड सम्मको
ववशेष पूिरकजाथ सुवविाको अवनि िेपाल राि बैंक ऐि,2058 को दफा 49(2) बमोन्जम एक वषथ र्प
गिथ िेपाल सरकार, माििीय मन्न्त्रस्तरको नमनत 2078/02/06 को निणथयािुसार िेपाल राि बैंकलाई
नसफाररश गररएको ।
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6. िेपाल सरकार(माििीय मन्त्रीस्तर)को नमनत 2077/12/16 को निणथयािुसार िेपाल चाटथडथ एकाउण्टे न्त्टस्
सिं स्र्ालाई Charterd Accountants Australia and New Zealand (CA ANZ) सँग Members Pathway को लानग

सि् 2018 मा गरे को Memorandum of Understanding को अवनि ७ माचथ 2021मा समाप्त हुिे

भएकोले उक्त Memorandum of Understanding लाई तीि वषथको निरन्त्तरताको लानग सहमनत प्रदाि
गररएको ।

7. सहुनलयतपूणथ कजाथका लानग व्याज अिुदाि सम्बन्त्िी एकीकृत कायथववनि,2075(सिं .स.) को दफा (19क)
र व्यावसावयक निरन्त्तरता कजाथ प्रवाह कायथववनि,2077 बमोन्जम

अर्थ सन्चवज्यूको अध्यक्षतामा गद्रठत

केन्त्िीय निदे शि सनमनत र सञ्चालक सनमनतको बैठक नमनत 2078/02/25 गते सम्पन्न गररएको र सो
बैठकको निणथयहरु कायाथन्त्वयिका लानग सम्बन्न्त्ित निकायमा पठाइएको।

8. सहुनलयतपूणथ कजाथका लानग व्याज अिुदाि सम्बन्त्िी एकीकृत कायथववनि,2075(तेस्रो सिं शोिि 2077
समेत) को सीमा र क्षेर ववस्तार, अिुसूचीमा सिं शोिि एविं पररमाजथि गिथ र व्यावसावयक निरन्त्तरता कजाथ
प्रवाह कायथववनि,2077 पररमाजथि गिथका लानग सुझावसवहतको नसफाररस गिथ सनमनत गठि

गररएको ।

ँ ा ििं. 427 मा भएको
9. आ.व.2078/2079 को आय व्ययको सावथजनिक जािकारी वक्तव्यको बुद
व्यवस्र्ाको कायाथन्त्वयि तर्ा कमथचारी सिं चय कोष र िागररक लगािी कोषले िेपाल वायुसेवा निगममा गरे को
ऋण लगािी सम्बन्त्िमा अर्थ सन्चवज्यूको अध्यक्षतामा नमनत 2078/02/28 मा निणथय कायाथन्त्वयिका
लानग सम्बन्न्त्ित निकायहरुमा पठाइएको।
10. सावथजनिक सिं स्र्ािको वावषथक न्स्र्नत समीक्षा 2078 अिंग्रज
े ीमा प्रकाशि गररएको।
11. िेपाल सरकार,(माििीय उप-प्रिािमन्त्री तर्ा अर्थमन्त्रीस्तर)को नमनत 2078/02/06 को निणथयािुसार
श्री राविय वान्णज्य बैंक नलनमटे डलाई चालु आनर्थक वषथ र आगामी आनर्थक वषथमा िमश: रु.1 अबथ 2
ँ ी वृद्रि गिथ सै िान्न्त्तक सहमनत प्रदाि गररए बमोन्जम
अवथको हकप्रद शेयर जारी गरी जम्मा रु.3 अबथ पुज
यस आ.व.मा रु.1 अबथ निकासा गररएको।
12. िेपाल सरकार,(माििीय उप-प्रिािमन्त्री तर्ा अर्थमन्त्रीस्तर)को नमनत 2078/03/06 को निणथयािुसार
बीमा सनमनत कमथचारी सेवा शतथ ववनियमावली, 2068 मा सिं शोिि गिथ स्वीकृनत प्रदाि गररएको ।
13. नमनत 2076/11/05 मा माििीय अर्थमन्त्रीज्यूको

कायथकक्षमा िेपाल राि बैक र वान्णज्य बैकका

ँ ा ििं.16 मा स्र्ािीय
कायथकारी प्रमुखहरुसँग भएको छलफलका ववषयहरुको कायाथन्त्वयि कायथयोजिाको बुद
तहको सिं न्ञ्चतकोषको 75 प्रनतशत रकम वान्णज्य बैंक माफथत पररचालि गिे भिी उल्ले ख भए बमोन्जम सो
ववषय कायाथन्त्वयि गिथ िेपाल राि बैंक र महालेखा नियन्त्रक कायाथलयलाई पराचार गररएको ।
14.

िेपाल सरकार,(माििीय उप-प्रिािमन्त्री तर्ा अर्थमन्त्रीस्तर)को नमनत 2078/03/07 को निणथयािुसार
दोस्रो ववत्तीय क्षेर ववकास रणनिनत (2078/2079-2082/2083) तजुम
थ ाका लानग माििीय उपप्रिािमन्त्री तर्ा अर्थमन्त्रीज्यूको सिं योजकत्वमा उच्चस्तरीय निदे शि सनमनत,ववत्तीय क्षेर व्यवस्र्ापि तर्ा
सिं स्र्ाि समन्त्वयि महाशाखाका सह-सन्चवको सिं योजकत्वमा ववषयगत उप-सनमनत र िेपाल राि बैंकका
ु ी गभिथर(नियमि) को सिं योजकत्वमा ववषयगत प्राववनिक सनमनत गठि गररएको ।
डे पट
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15.“सहुनलयतपूणथ कजाथको व्याज अिुदाि सम्बन्त्िी एकीकृत कायथववनि,2075(तेस्रो सिं शोिि सवहत)” बमोन्जम
गद्रठत केन्त्िीय निदे शि सनमनतको नमनत 2078/02/25 मा सम्पन्न बैठकको निणथय सम्बन्न्त्ित निकायमा
पठाइएको ।
16. सहुनलयतपूणथ कजाथका लानग व्याज अिुदाि सम्बन्त्िी एकीकृत कायथववनि 2075 बमोन्जम गद्रठत केन्त्िीय
निदे शि सनमनतको नमनत 2078/02/25 मा सम्पन्त्ि बैठकले सहुनलयतपूणथ कजाथका लानग ब्याज अिुदाि
सम्बन्त्िी एकीकृत कायथववनि,2075(तेस्रो सिं शोिि, 2077 सवहत) को सीमा र क्षेर ववस्तार, अिुसूचीमा
सिं शोिि एविं पररमाजथि गिथ र व्यवसावयक निरन्त्तरता कजाथ प्रवाह कायथववनि, 2077 लाई पररमाजथिका
लानग अध्ययि गरी नसफाररस गिथ सनमनत गठि गररएको ।
17. िेपाल राि बैंकबाट नमनत 2074/09/11 मा स्वीकृत ववत्तीय समावेशीकरण सम्बन्त्िी
आपूनतथ पक्षीय

माग पक्षीय र

अध्ययिको आिारमा तयार पररएको National Financial Inclusion Road map 2017-2022

कायाथन्त्वयिका लानग स्वीकृत कायथयोजिा Nepal Financial Inclusion Action Plan को प्रार्नमकता-5 को
Enhance Financial Iinclusion Support in National Governanceको व्यवस्र्ा बमोन्जम ववत्तीय क्षेर
व्यवस्र्ापि तर्ा सिं स्र्ाि समन्त्वय महाशाखाका सह-सन्चवको सिं योजकत्वमा A2F Coordination Committee
गठि भएको।
18. िेपाल सरकार,सन्चव(राजस्व)स्तरको नमनत २०७8/03/16 को निणथयािुसार आनर्थक वषथ २०७७।20७८
ँ ा ििं.१५७ मा सन्म्मन्श्रत ववत्त व्यवस्र्ा तर्ा लगािीका अन्त्य वैकन्ल्पक उपकरणको
को बजेट वक्तव्यको बुद
व्यवस्र्ा गरी निजी लगािी प्रवथिि गिे िीनतगत व्यवस्र्ा रहेकोमा िेपाल सरकारबाट सिं ञ्चालि गररिे ववनभन्न
ँ ीको रूपमा सन्म्मन्श्रत ववत्त (Blended
ठू ला पूवाथिार, ववकास निमाथणका गनतववनि/आयोजिामा सञ्चालि पुज
Finance) अवलम्वि तर्ा पररचfलि गिथ, पूवाथिार ववकास र ववकास गनतववनिमा Blended Finance पररचालि
गिथ आवश्यक िीनतगत व्यवस्र्ा तर्ा हेन्जङ्ग सम्बन्त्िी नियमावलीको व्यवस्र्ाको लानग नसफाररस गिथ आनर्थक
िीनत ववश्लेषण महाशाखाका सहसन्चवको सिं योजकत्वमा कायथदल गठि भएको ।
19. िेपाल सरकार,(माििीय उप-प्रिािमन्त्री तर्ा अर्थमन्त्रीस्तर)को नमनत 2078/03/20 को निणथयािुसार
ु को औद्योनगक लगािी प्रविथ ि तर्ा सिं रक्षणका लानग औद्योनगक तर्ा लगािी प्रविथ ि कोष स्र्ापिा गिथ
मुलक
िेपाल सरकार(मन्न्त्रपररषद्) मा प्रस्ताव पेश गिथ श्री उद्योग, वान्णज्य तर्ा आपूनतथ मन्त्रालयलाई सहमनत
द्रदइएको ।
20. हाइड्रोइले न्क्ट्रनसटी इन्त्भेिमेन्त्ट एण्ड डे भलपमेन्त्ट कम्पिी नलनमटे डको जलववद्युत्त लगािी तर्ा ववकास कम्पिी
नलनमटे ड कमथचारी ववनियमावली (पाँचौं सिं शोिि) 2077 को मस्यौदामा िेपाल सरकारलाई आनर्थक दावयत्व
नसजथिा हुिे तर्ा कमथचारीहरुलाई र्प सुवविा उपलब्ि गराउिे निणथय गदाथ अर्थ मन्त्रालयको पूव थ सहमनत
नलिु पिे अनिवायथ व्यवस्र्ा र्प गिे गरी अन्त्य ववषयमा सिं शोिि सवहतको सहमनत प्रदाि भएको।
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8.9 योजिा, अिुगमि तर्ा मूल्याङ्कि


आनर्थक वषथ 2077/2078 को िीनत तर्ा कायथिम र बजेट कायाथन्त्वयि कायथयोजिा अिुसारको
मानसक प्रगनत वववरण केन्न्त्िय अिुगमि प्रणालीमा नियनमत रुपमा प्रववि गररएको।



सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि,2064 को दफा 5(3) प्रयोजिका लानग आनर्थक वषथ 2077/2078

को मार्,फागुि र चै र मवहिामा सम्पादि गररएका कायथहरुको वववरण वैशाख मवहिामा वेव साइटमा
सावथजनिक गररएको। ।



नबगुल तर्ा हेलो सरकार माफथत प्राप्त गुिासोहरु फछथयौट गररएको।
सूचिा मागकताथलाई सूचिाको हक सम्बन्त्िी
गररएको



ऐि 2064, बमोन्जम नियनमत रुपमा सूचिा प्रदाि

आनर्थक वषथ 2077/2078 को िीनत तर्ा कायथिम र बजेट कायाथन्त्वयि कायथयोजिाको

माइलस्टोिहरुमध्ये 80 प्रनतशत कायथ सम्पन्न भएको, 15 प्रनतशत आिंन्शक प्रगनत भएको र 5 प्रनतशत
कायथ िभएको।


यस मन्त्रालय र अन्त्तगथतका महाशाखाबाट सम्पादि हुिे कायथहरुलाई नछटो छररतो र िनतजामुखी

बिाउि निजामती सेवा ऐि,2049 को दफा 15 को उपदफा (2) बमोन्जम आनर्थक वषथ
२०७८/20७९ का लानग नमनत 2078/03/23 गते कायथसम्पादि सम्झौता सम्पन्न भएको।


आनर्थक वषथ 2078/2079 को बजेट कायाथन्त्वयि सम्बन्त्िमा मन्त्रालय तर्ा केन्न्त्िय निकायहरुसँग

छलफल सम्पन्न भएको।ववद्युत प्रशारण लाईि ववस्तारमा रहेको समस्या समािािकालानग माििीय
उपप्रिािमन्त्री तर्ा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षामा सहरी ववकास मन्त्रालय,उजाथ,नसँचाई तर्ा जलस्रोत

मन्त्रालय,भूनम व्यवस्र्ा, गररवी निवारण तर्ा सहकारी मन्त्रालय,गृह मन्त्रालय, वि तर्ा वातावरण
मन्त्रालयका माििीय मन्त्रीहरु समेतको उपन्स्र्नतमा बैठक वसी समस्या समािािकालानग कायथयोजिा
पाररत गररएको।

8.10 प्रशासनिक तर्ा सािंगठनिक सुिार



यस मन्त्रालय र अन्त्तगथतका सबै कमथचारीहरूको आनर्थक वषथ 2076/2077 को कायथ सम्पादि
मूल्याङ्कि सम्पन्त्ि गररएको।



आनर्थक वषथ 2076/2077 को सम्पन्त्त वववरण सिं कलि गरी सम्बन्न्त्ित निकायमा पठाइएको।
सार्ै यस मन्त्रालय अन्त्तगथत रहे का बैंक, ववत्तीय सिं स्र्ा तर्ा सावथजनिक निकायहरूमा कायथरत
कमथचारीहरूको सम्पन्त्त वववरण दताथ गररएको।



यस मन्त्रालय र अन्त्तगथत ववभागहरूको ररक्त पदहरूको पूनतथ गिथका लानग माग आकृनत फाराम भरी
सङ्र्ीय मानमला तर्ा सामान्त्य प्रशासि मन्त्रालयमा पठाइएको।



सबै मन्त्रालयहरूसँग समन्त्वय गरी सिं वविाि बमोन्जम सिं सदमा पेश गिुप
थ िे मन्त्रालयगत प्रगनत
वववरणको पुन्स्तका तयार गररएको।
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सावथजनिक ववत्त व्यवस्र्ापि तानलम केन्त्ििारा सञ्चालि हुिे सावथजनिक ववत्त व्यवस्र्ापि सम्बन्त्िी
उपसन्चव स्तरीय (रा.प.द्रितीय श्रे णी) सेवाकालीि तानलम कायथिममा सहभागी हुि यस मन्त्रालय र
अन्त्तगथतबाट १७ जिा कमथचारीहरूलाई मिोियि गररएको।



सावथजनिक ववत्त व्यवस्र्ापि तानलम केन्त्ििारा सञ्चालि

हुिे सावथजनिक ववत्त व्यवस्र्ापि सम्बन्त्िी

शाखा अनिकृतस्तरीय (रा.प. तृतीय श्रे णी) सेवाकालीि तानलम कायथिममा सहभागी हुि यस मन्त्रालय
र अन्त्तगथतबाट 29 जिा कमथचारीहरूलाई मिोियि गररएको।


सावथजनिक ववत्त व्यवस्र्ापि तानलम केन्त्ििारा सञ्चालि

हुिे सावथजनिक ववत्त व्यवस्र्ापि सम्बन्त्िी

राजस्व प्रशासि सम्बन्त्िी सहायक स्तरीय (रा.प.अििं. प्रर्म श्रे णी) सेवाकालीि तानलम कायथिममा
सहभागी हुि 28 जिा कमथचारीहरूलाई मिोियि गररएको।


िेपाल प्रशासनिक प्रन्शक्षण प्रनतष्ठािबाट

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

ववकासका लानग सञ्चालि हुिे Advanced Course on Management and Development (ACMD)
ववषयक सेवाकालीि प्रन्शक्षण कायथिममा सहभागी हुि 12 जिा कमथचारीहरुलाई मिोियि गररएको।


िेपाल प्रशासनिक प्रन्शक्षण प्रनतष्ठािबाट

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

ववकासका लानग सञ्चालि हुिे Professional Course on Management and Development (PCMD)
ववषयक सेवाकालीि प्रन्शक्षण कायथिममा सहभागी हुि यस मन्त्रालय र अन्त्तगथतबाट १८ जिा
कमथचारीहरूलाई मिोियि गररएको।


पुरािा कागजहरू िुल्याउिे तर्ा पुरािा न्जन्त्सी सामािहरूको नललाम कायथ सम्पन्त्ि गररएको।



Internet, Intranet, Networking, IT related Software, Hardware and Support services, Inventory, eattendance, Video conference, Website, Twitter, Email, HRMIS व्यवस्र्ापि तर्ा सूचिा तर्ा
तथ्याङ्क अद्यावनिक गररएको।



LMBIS/BMIS/TSA/PLMBIS/PTSA बीच Interconnection गिथ प्राववनिक सहयोग गररएको।



LMBIS को लानग आवश्यक Database License खररद गररएको।



LMBIS, BMIS, PLMBIS लाई स्तरोन्त्िती गिथ प्राववनिक सहयोग गररएको।



यस मन्त्रालमा रहे का महत्वपूणथ निणथय तर्ा कागजातहरू ववद्युतीय प्रणालीमा सुरन्क्षत राख्िे प्रणाली
ववकास भई गत आनर्थक वषथमा 26,942 पािा Digitization गररएकोमा आनर्थक वषथ 2077/2078
मा 78 हजार 7 सय 87 पािा Digitization कायथ सम्पन्त्ि भएको।



ववनभन्त्ि भन्त्सार कायाथलयबाट जफत भएका सवहत चार पाङ्ग्रे 38 वटा र दुई पाङ्ग्रे 210 वटा
सवारी सािि िेपाल सरकारका ववनभन्त्ि निकायलाई हस्तान्त्तरण गररएको ।
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चालू आनर्थक वषथको प्रारम्भमा यस मन्त्रालयको बेरुजू रकम रू.56 अबथ 42 करोड 45 लाख 48
हजार रहेकोमा 2078 असार मसान्त्तसम्म रू.३१ अबथ २२ करोड ३१ लाख ५३ हजार सम्परीक्षण
भई 5५.३४% प्रनतशत प्रगनत भएको।



आनर्थक वषथ 2077/2078 मा चालु तफथ कुल बजेट रु.22 अबथ 70 करोड 58 लाख 12 हजार
मध्ये रु.11 अबथ 50 करोड 36 लाख 86 हजार खचथ भई 50.66 प्रनतशत र पुन्ँ जगत तफथ कुल
बजेट 8 अबथ 85 करोड 19 लाख 75 हजार मध्ये रु. 2 अबथ 85 करोड 83 लाख 60 हजार
खचथ भई



32.29 प्रनतशत प्रगनत भएको।

आ.व. 2076/2077 को NPSAS अिुरुपको ववत्तीय वववरण तयार गररएको।

8.11 आनर्थक िीनत ववश्लेषण
1. िेपाल औषिी नलनमटे डको लानग हेमोडाइलानसस इकाइथ निमाथण तर्ा सञ्चालि कायथको लानग रु.3 करोड
९८ लाख िेपाल सरकारबाट ऋण लगािी गिे निणथय भइथ सो कायाथन्त्वयिका लानग सावथजनिक ऋण
व्यवस्र्ापि कायाथलयमा ले न्ख पठाइएको ।
2. आनर्थक वषथ 2078/2079 को बजेट तजुम
थ ा सम्बन्त्िमा Economic Policy Incubator का ववज्ञहरुसिं ग
आनर्थक क्षेरका ववववि पक्षहरुमा अन्त्तरविया तर्ा छलफल कायथिम सम्पन्न गररएको।
3. अन्त्तराथविय मुिा कोषलाइथ ररभ्यालुएसि एड्जसमेन्त्ट बापतको रकम भुक्तािी गिथ िेपाल राि बैंकको
िाममा रु.65,34,23,781.29 (अक्षरुपी पैसठ्ठी करोड चौनतस लाख तेइस हजार सात सय एकासी
र पैसा उिान्नतीस मार) को ऋणपर जारी गररएको।
4. आनर्थक सवे क्षण २०७7/20७8 (िेपाली सिं स्करण) प्रकाशि गररएको।
5. आनर्थक वषथ 2077/2078 को आषाढ मसान्त्तसम्ममा 2 खबथ 25 अबथ आन्त्तररक ऋण पररचालि
गिुथ पिेमा 2 खबथ 24 अबथ 92 लाख आन्त्तररक ऋण उठाइथएको।
6. िेपाल औषिी नलनमटे डका अवकास प्राप्त कमथचारीको अनिवायथ दावयत्व भुक्तािी गिथ रु.3 करोड 71
लाख 36 हजार ८ सय 64 ऋण लगािी गिे निणथय भइथ कायाथन्त्वयिका लानग सावथजनिक ऋण
व्यवस्र्ापि कायाथलयमा पठाइएको।
7. काठमाण्डौ उपत्यका खािेपािी व्यवस्र्ापि बोडथलाइथ रु.4 अबथ 62 करोड 35 लाख ऋण लगािी गिे
निणथय भइथ कायाथन्त्वयिका लानग सावथजनिक ऋण व्यवस्र्ापि कायाथलयमा पठाइएको।
8. तिहुँ जलववद्युत आयोजिाका लानग रु. 20 करोड ऋण लगािी गिे निणथय भइथ कायाथन्त्वयिका लानग
सावथजनिक ऋण व्यवस्र्ापि कायाथलयमा पठाइएको।
9. िेपाल ववद्युत प्रानिकरणका ववनभन्न आयोजिा कायाथन्त्वयिका लानग रु. 37 करोड 65 लाख ऋण
लगािी गिे निणथय भइथ कायाथन्त्वयिका लानग सावथजनिक ऋण व्यवस्र्ापि कायाथलयमा पठाइएको।
10. 2078 बैशाख र जेष्ठ मवहिाको अर्थ बुलेवटि प्रकाशि गररएको।
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9. गुिासो व्यवस्र्ापि
अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुका सम्बन्त्िमा सरोकारवालाहरुका गुिासोको व्यवस्र्ापि, अिुगमि तर्ा
मूल्यािंकि महाशाखाले गदै आएको छ। यस अवनिमा यस मन्त्रालयमा प्राप्त गुिासोहरुलाई गुिासोसँग सम्बन्न्त्ित
महाशाखा तर्ा ववभागहरुमा फर्र्छ्यौटका लानग पठाईएको र सो सम्बन्त्िमा गररएको कारबाहीको जािकारी यस

मन्त्रालयमा उपलब्ि गराउिे सिं यन्त्रको ववकास गररएको छ। यस अवनिमा अर्थ मन्त्रालय र मातहतका
ु ाईको अवस्र्ा यसप्रकार रहेको छ।
निकायहरुको कायथसँग सम्बन्न्त्ित गुिासोहरुको सुिव
गुिासोको माध्यम

प्राप्त सिंख्या

फर्र्छ्यौटको लानग
पराचार भएको
सिंख्या

हेलो सरकारबाट प्राप्त गुिासो

9

फर्र्छ्यौटको लानग
पराचार भएको

9

प्रनतशत

100

१0. सूचिा अनिकारी र प्रमुखको िाम तर्ा सम्पकथ टे नलफोि िम्वर
प्रमुख

सन्चव

4211161

प्रवक्ता तर्ा सूचिा अनिकारी

सहसन्चव महेश आचायथ

4200537

१1. सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, २०६४ को दफा ३ र ७ (१) बमोन्जम माग गरे को सूचिा र उपलब्ि गराइएको
सूचिा सिंख्या :

माग गररएको सूचिा सिं ख्या

: 5

उपलब्ि गराइएको सूचिा सिं ख्या : 4
१2. अन्त्य वववरणः(क) मन्त्रालय र अन्त्तगथत ववभागहरुको वेवसाइटः
िाम
www.mof.gov.np

उपयोग

www.fcgo.gov.np

महाले खा नियन्त्रक कायाथलयका प्रकाशि तर्ा अन्त्य सूचिामूलक जािकारी

www.ird.gov.np

आन्त्तररक राजस्व ववभागका प्रकाशि तर्ा अन्त्य सूचिामूलक जािकारी

www.customs.gov.np

भन्त्सार ववभागका प्रकाशि तर्ा अन्त्य सूचिामूलक जािकारी

www.pfmtc.gov.np

सावथजनिक ववत्त व्यवस्र्ापि तालीम केन्त्िका प्रकाशि तर्ा अन्त्य सूचिामूलक

अर्थ मन्त्रालयका प्रकाशि तर्ा अन्त्य सूचिामुलक जािकारी

जािकारी
www.pdmo.gov.np

सावथजनिक ऋण व्यवस्र्ापि सम्बन्त्िी प्रकाशि तर्ा अन्त्य सूचिामूलक
जािकारी
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(ख) अर्थ मन्त्रालयका प्रकाशिहरु :-

अर्थ मन्त्रालयले आफुसँग सम्बन्न्त्ित कामहरूको प्रगनत वववरण तर्ा प्रनतवेदिहरू, बजेट सम्बन्त्िी
ँ
दस्तावेजहरु मन्त्रालयको वेभसाइटमा राख्नुका सार्ै छपाई गरे र प्रकाशि गरी सवथसािारणको सहज पहुच
स्र्ावपत गररएको छ। मन्त्रालयका तफथबाट प्रकाशि गररएका प्रकाशिहरू दे हाय बमोन्जम रहेका छि।
 बजेट कायाथन्त्वयि कायथयोजिा
 बजेट तजुम
थ ा द्रदग्दशथि

 कायथ सञ्चालि निदे न्शका

 मन्त्रालयहरूको प्रगनत वववरण

 प्राववनिक सहायता सम्बन्त्िी वववरण

 ववनियोजि ऐि र आ.व. 2077/78 को व्यय अिुमािको वववरण
 आनर्थक ऐि र राजस्वको िीनत तर्ा कायथिम
 राि ऋण उठाउिे ऐि

 ऋण तर्ा जमाित ऐि
 आनर्थक सवे क्षण
 बजेट वक्तव्य

 सावथजनिक सिं स्र्ािहरूको न्स्र्नत प्रनतवेदि

 सुशासि (व्यवस्र्ापि तर्ा सञ्चालि) ऐि, २०६४ को दफा ४१ बमोन्जमको वावषथक प्रनतवेदि
 IECCD Newsletter प्रकाशि

 लै वङ्गक उत्तरदायी बजेट तजुम
थ ा द्रदग्दशथि, २०६९
 सावथजनिक खचथमा नमतव्यवयता र प्रभावकाररता कायम गिे सम्बन्त्िी िीनतगत मागथदशथि,२०७५आनर्थक
वषथ २०७६/20७७ को िीनत तर्ा कायथिम र बजेट कायाथन्त्वयि कायथयोजिा, २०७६

 सम्माििीय प्रिािमन्त्री के.पी. शमाथ ओली िेतत्ृ वको सरकारका दुई वषथको अवनिमा अर्थ मन्त्रालयबाट
सम्पादि भएका प्रमुख कायथ तर्ा उपलन्व्िहरु, २०७६

 आयोजिाको बहुवषीय ठे क्का सम्बन्त्िी मापदण्ड,2077
 व्यावसावयक निरन्त्तरता कजाथ प्रवाह कायथववनि,2077
 Development Cooperation Report (DCR), 2020.


आनर्थक वषथ 2077/2078 को बजेटको अिथवावषथक मूल्याङ्कि प्रनतवेदि ।
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(ग) मन्त्रालय अन्त्तगथतका ववभागीय प्रमुखहरु:
पद

िाम, र्र

कायाथलय

फ्याक्स ििं.

टे नलफोि ििं.=

महाले खा नियन्त्रक श्री मिुकुमार मरानसिी

महाले खा नियन्त्रक कायाथलय

4771290

4771290

महानिदे शक

श्री यमलाल भुषाल

भन्त्सार ववभाग

4117218

4117223

महानिदे शक

श्री झक्क प्रसाद आचायथ

आन्त्तररक राजस्व ववभाग

4411778

4410340

तानलम प्रमुख

श्री वावुराम भण्डारी

5524989

5523171

कायाथलय प्रमुख

श्री बाबुराम सुवेदी

4239303

4239273

सावथजनिक ववत्त व्य. तानलम
केन्त्ि

सावथजनिक ऋण व्य.
कायाथलय

(3) आन्त्तररक राजस्व ववभाग र अन्त्तगथतका कायाथलयहरुको टे नलफोि र फ्याक्स िम्वरहरु:
नस.ििं.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

कायाथलयको िाम

कोड ििं.

cfGtl/s /fh:j ljefu
7"nf s/bftf sfof{no
dWod:tl/o s/bftf sfof{no, बबरमहल
cfGtl/s /fh:j sfof{no, eb|k'/
cfGtl/s /fh:j sfof{no, bds
cfGtl/s /fh:j sfof{no, w/fg
cfGtl/s /fh:j sfof{no, lj/f6gu/
cfGtl/s /fh:j sfof{no, nfxfg
cfGtl/s /fh:j sfof{no, hgsk'/
cfGtl/s /fh:j sfof{no, l;d/f
cfGtl/s /fh:j sfof{no, jL/u+h
cfGtl/s /fh:j sfof{no, x]6f}+8f
cfGtl/s /fh:j sfof{no, e/tk'/
cfGtl/s /fh:j sfof{no, bdf}nL
cfGtl/s /fh:j sfof{no, kf]v/f
cfGtl/s /fh:j sfof{no, afun'Ë
cfGtl/s /fh:j sfof{no, e}/xjf
cfGtl/s /fh:j sfof{no, j'6jn
cfGtl/s /fh:j sfof{no, s[i0fgu/
cfGtl/s /fh:j sfof{no, bfª
cfGtl/s /fh:j sfof{no, g]kfnu~h
cfGtl/s /fh:j sfof{no, ;'v]{t
cfGtl/s /fh:j sfof{no, wgu9L
cfGtl/s /fh:j sfof{no, dx]Gb|gu/
cfGtl/s /fh:j sfof{no, nlntk'/
cfGtl/s /fh:j sfof{no, eQmk'/

01
01
01
023
023
025
021
033
041
053
051
057
056
065
061
068
071
071
076
082
081
083
091
099
01
01
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टे नलफोि ििं.
4415802
5010050
4221966
455012
585752
520982
530166
560188
520136
520930
522066
523101
520106
560135
464363
520029
520857
550524
520632
522109
520026
525172
521206
521118
501009
6612226

फ्याक्स ििं.
4411788
5010051
4222608
455019
585752
528283
522717
560449
520297
520713
522112
520308
526778
560135
464449
520129
521763
550523
520032
520009
526209
525172
521206
521106
5010010
6614795

011
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

490796
4484340
4489247
4243176
4485590
4484671
4230563
4266572
4218953
4419264
4389791
4289952
4283658
4439477
5536932

490786
4484340
4489247
4242176
4113690
4485543
4230563
4266653
4218953
4419264
4389794
4285951
4282812
4439476
5536932

42

/fh:j sfof{no, w'lnv]n
/fh:j sfof{no, rfjlxn
/fh:j sfof{no, sf]6]Zj/
/fh:j sfof{no, k'tnL;8s
/fh:j sfof{no, jlQ;k'tnL
/fh:j sfof{no, afg]Zj/
/fh:j sfof{no, lqk'/]Zj/
/fh:j sfof{no, gofF;8s
/fh:j sfof{no, 7d]n
/fh:j sfof{no, dxf/fhu+h
/fh:j sfof{no, afnfh'
/fh:j sfof{no, sn+sL
/fh:j sfof{no, sflndf6L
/fh:j sfof{no, 6+ufn
/fh:j sfof{no, nlntk'/ @
आन्त्तररक /fh:j कायाथलय, डँFडेलिुरा

096

410305

410309
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आन्त्तररक

025

521655

581655

087
078

520552
540501

520552

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

44
45

cfGtl/s
cfGtl/s
cfGtl/s
cfGtl/s
cfGtl/s
cfGtl/s
cfGtl/s
cfGtl/s
cfGtl/s
cfGtl/s
cfGtl/s
cfGtl/s
cfGtl/s
cfGtl/s
cfGtl/s

/fh:j कायाथलय, O6x/L
आन्त्तररक /fh:j कायाथलय, h'Dnf

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

cfGtl/s /fh:j sfof{no, sfjf;f]tL
cfGtl/s /fh:j sfof{no, hf]/kf6L
s/bftf ;]jf sfof{no, lj/f6rf]s, df]/Ë
s/bftf ;]jf sfof{no, dnËjf, ;nf{xL
s/bftf ;]jf sfof{no, /fhlj/fh, ;Kt/L
s/bftf ;]jf sfof{no, n'Snf ;f]n'v'Da'
s/bftf ;]jf sfof{no, nDsL
s/bftf ;]jf sfof{no, vf]6fË
s/bftf ;]jf sfof{no, uN5L, wflbË
s/bftf ;]jf sfof{no, wgs'6f
s/bftf ;]jf sfof{no, Onfd
s/bftf ;]jf sfof{no, pbok'/
s/bftf ;]jf sfof{no, kfNkf
s/bftf ;]jf sfof{no, alb{jf;
s/bftf ;]jf sfof{no, uf}/, /f}tx6
s/bftf ;]jf sfof{no, lkmlbd, kfFry/
s/bftf ;]jf sfof{no, vfFbjf/L, ;++v'jf;ef
s/bftf ;]jf sfof{no, ef]hk'/
s/bftf ;]jf sfof{no, cf]v9'Ëf

64
65

s/bftf ;]jf sfof{no, hn]Zj/
s/bftf ;]jf sfof{no, nfnaGbL

044
046

520855
501177

66

s/bftf ;]jf sfof{no, sn}of

053

552032

67
68

s/bftf ;]jf sfof{no, rGb|k'/
s/bftf ;]jf sfof{no, l;Gw'nL

055
047

540634
521358

46
47
48
49
50
51
52

4914190
021
046
031

545959
520453
520267

522717

9852850142
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091
036

540455
420010

010

403233

403234

026
027
035
075
044
055
024
029
029
037

520140
520112
521541
520117
550469
520429
521131
560817
420633
520729

520141
520112
421541
522042
550469
520429

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

s/bftf
s/bftf
s/bftf
s/bftf
s/bftf
s/bftf
s/bftf
s/bftf
s/bftf
s/bftf
s/bftf
s/bftf
s/bftf
s/bftf
s/bftf
s/bftf

85

s/bftf ;]jf sfof{no, ky/L

69
70

;]jf
;]jf
;]jf
;]jf
;]jf
;]jf
;]jf
;]jf
;]jf
;]jf
;]jf
;]jf
;]jf
;]jf
;]jf
;]jf

sfof{no,
sfof{no,
sfof{no,
sfof{no,
sfof{no,
sfof{no,
sfof{no,
sfof{no,
sfof{no,
sfof{no,
sfof{no,
sfof{no,
sfof{no,
sfof{no,
sfof{no,
sfof{no,

dGynL
rl/sf]6
v}/xgL lrtjg
uf]/vf
a];Lzx/
k/f;L
k'tnLjhf/
s':df
tD3f;
tf}lnxjf
rsrs] Ko'7fg
;lGwvs{
u'n/Lof
>Lgu/ ;Nofg
;fFkm]ju/ c5fd
lbkfon

048
049

540095
421275

056

582820

064
066
078
063
067
079
076
077
084
088
097
094

420066
521467
520775
420888
422230
520019
560943
9857836056
420920
420725
400164
625274
590030

021

555122

(ङ) भन्त्सार ववभाग र अन्त्तगथतका कायाथलयहरुको टे नलफोि र फ्याक्स िम्बरहरु:
नस.ििं.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

कायाथलयको िाम

eG;f/ ljefu
cf]nfªr'ªuf]nf eG;f/, tfKn]h'Ë
kz'kltgu/ eG;f/
d]rL eG;f/
eb|k'/ eG;f/, eb|k'/
lj/f6gu/ eG;f/
lsdfyfÍf eG;f/, ;+v'jf;ef
;'g;/L eG;f/
/fhlj/fh eG;f/
l;/fxf eG;f/
hgsk'/ eG;f/
hn]Zj/ eG;f/
;nf{xL eG;f/
uf}/ eG;f/
jL/u+h eG;f/
;'Svf jGb/ufx eG;f/
nfs]{ eG;f/, uf]/vf
d':tfË eG;f/, g]r'Ë
dx]zk'/ eG;f/, gjnk/f;L

कोड ििं.

टे नलफोि ििं.

k\mofS; g+=

01

4117223

4259808

027

550004

550004

027

550004

550004

023

562034

562004

9852620039
021

435843

436297

025

460030

460030

031

520196

520196

033
041
044

520322
520166
520202

520156
520850
520202

046

520154

520154

055

520110

520220

051

522220

528700

051

621162

533322

9857046944
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नस.ििं.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

कायाथलयको िाम

e}/xjf eG;f/
;'7f}nL eG;f/, slknj:t'
s[i0fgu/ eG;f/
sf]Onfjf; eG;f/
g]kfnu~h eG;f/
/fhfk'/ eG;f/
d'u' eG;f/, d'u'
ofl/gfsf eG;f/, x'Dnf
;tL eG;f/, s}nfnL
s}nfnL eG;f/
S~rgk'/ eG;f/
dxfsfnL eG;f/, ;'nfwf6
nfdfau/ eG;f/ sfof{no, bf]nvf
tftf]kfgL eG;f/
lq=lj=:yn eG;f/
/;'jf eG;f/
eG;f/ hfFrkf; k/LIf0f

कोड ििं.

टे नलफोि ििं.

k\mofS; g+=

071

520124

520834

076

520030

520073

076

520030

520073

081

520279

520276

084

420933

460150

9858488409
091
099
095

521142
521236
690863

521142
522314
690863

011
01
010
01

480131
4470110
670182
4462381

480134
4474426
4462385

(च) मन्त्रालय अन्त्तगथतका नबनभन्न निकायहरुको टे नलफोि ििं. र फ्याक्स िम्बरहरु M
नस.ििं.

कायाथलयको िाम

टे नलफोि ििं.

फ्याक्स ििं.

1

िेपाल राि बैंक(केन्न्त्िय कायाथलय)

4410386

4410159

2

राविय वान्णज्य बैंक

4252595

4252931

3

कृवष ववकास बैंक (केन्न्त्िय कायाथलय)

4262690

4262929

4

ऋण असुली पुिरावेदि न्त्यायानिकरण

4224891

4224911

5

ऋण असुली न्त्यायानिकरण

4441419

4441418

6

िागररक लगािी कोष

4785784

4784945

7

बीमा सनमनत

4811057

4810490

8

राविय ववमा सिं स्र्ाि

4262520

4262610

9

कमथचारी सिं चय कोष

5010165

5010230

10

सािा वकसाि ववकास बैंक (ववत्तीय सिं स्र्ाि)

4111828

4111901

11

निक्षेप तर्ा कजाथ सुरक्षण कोष

4421241

4410127

12

नितोपर बोडथ, िेपाल

5541057

5541058

13

िेपाल स्टक एक्सचेन्त्ज नलनमटे ड

4250735

4262538

14

राविय बीमा कम्पिी नलनमटे ड

4258866

4258721

15

िेपाल पुिबीमा कम्पिी नलनमटे ड

4218458

4101593

16

नसनडएस एण्ड न्क्लयररङ्ग नलनमटे ड

4238008

4240357
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अर्थ मन्त्रालय
कायाथलय कोड नं.: ३०५००३५०१
खर्थको फाटवारी
असार महिनाको
म. ले. प. फा. न. २१०
आर्थिक वर्ि:-

२०७७/७८

बजेट उपशीर्िक : अर्थ मन्त्रालय[३०५०००११३]
खर्ि/ववत्तीय
सङ्केत नं

खर्ि/ववत्तीय सङ्केतको नाम

२११११

पाररश्रममक कमथर्ारी

२१११२

अन्ततम बजेट

यस महिना सम्मको

गत महिना सम्मको

ननकासा

यस महिनाको

खर्ि

यस महिना सम्मको

खर्ि

खर्ि

पेश्की बािे क खर्ि

पेश्की

रकम

बााँकी बजेट

१२०,२००,०००.००

११८,२५३,७१७.६१

१०९,२९९,१२९.७६

८,९५४,५८७.८५

११८,२५३,७१७.६१

०

११८,२५३,७१७.६१

१,९४६,२८२.३९

पाररश्रममक पदाधिकारी

३,४००,०००.००

२,३७३,४७४.८१

२,०९०,४०५.०७

२८३,०६९.७४

२,३७३,४७४.८१

०

२,३७३,४७४.८१

१,०२६,५२५.१९

२११२१

पोशाक

२,१००,०००.००

२,०७०,०००.००

२,०७०,०००.००

०

२,०७०,०००.००

०

२,०७०,०००.००

३०,०००.००

२११३२

मिंगी भत्ता

५,०४०,०००.००

४,९७०,९२१.७३

४,५६८,३७३.३४

४०२,५४८.३९

४,९७०,९२१.७३

०

४,९७०,९२१.७३

६९,०७८.२७

२११३४

कमथर्ारीको बैठक भत्ता

२,३८७,५००.००

२,३८७,५००.००

१,०८३,०००.००

१,३०४,५००.००

२,३८७,५००.००

६१,५००.००

२,३२६,०००.००

०

२११३९

अन्त्य भत्ता

१७,१००,०००.००

१६,४७०,६४०.००

१०,२६६,५००.००

६,२०४,१४०.००

१६,४७०,६४०.००

०

१६,४७०,६४०.००

६२९,३६०.००

२११४२

पदाधिकारी अन्त्य सुबबिा

४००,०००.००

१७१,१५०.१३

१५२,१५०.१३

१९,०००.००

१७१,१५०.१३

०

१७१,१५०.१३

२२८,८४९.८७

२१२१२

योगदानमा आिाररत ननवत
ृ भरण

७००,०००.००

०

०

०

०

०

०

७००,०००.००

२१२१३

योगदानमा आिाररत बीमा कोष खर्थ

१,०२०,०००.००

९९९,२००.००

९१८,४००.००

८०,८००.००

९९९,२००.००

०

९९९,२००.००

२०,८००.००

२२१११

पानी तर्ा बबजल
ु ी

८,२००,०००.००

४,५००,९२२.५७

३,७६४,८१०.७८

७३६,१११.७९

४,५००,९२२.५७

०

४,५००,९२२.५७

३,६९९,०७७.४३

२२११२

संर्ार मिसल
ु

३,१००,०००.००

१,८५५,६६५.८०

१,११४,६१५.६०

७४१,०५०.२०

१,८५५,६६५.८०

०

१,८५५,६६५.८०

१,२४४,३३४.२०

२२२१२

इन्त्िन (कायाथलय प्रयोजन)

११,५४७,२६४.००

१०,६४१,१५८.१५

८,९२७,०००.१६

१,७१४,१५७.९९

१०,६४१,१५८.१५

०

१०,६४१,१५८.१५

९०६,१०५.८५

२२२१३

सवारी सािन ममथत खर्थ

१४,१५०,०००.००

१४,०६८,४३४.००

१०,९१२,९८९.००

३,१५५,४४५.००

१४,०६८,४३४.००

०

१४,०६८,४३४.००

८१,५६६.००

२२२१४

बबमा तर्ा नवीकरण खर्थ

१,७४३,०००.००

१,७४२,९७१.५०

१,७२८,३८१.५०

१४,५९०.००

१,७४२,९७१.५०

०

१,७४२,९७१.५०

२८.५

२२२२१

मेमशनरी तर्ा औजार ममथत सम्भार

३,९५९,०००.००

३,८४३,१८१.००

२,६९०,७२०.००

१,१५२,४६१.००

३,८४३,१८१.००

०

३,८४३,१८१.००

११५,८१९.००

तर्ा उपदान कोष खर्थ

तर्ा सञ्र्ालन खर्थ

26

२२२३१

ननममथत सावथजननक सम्पत्तत्तको ममथत

१,६१५,०००.००

१,५८८,८४७.००

१,०२०,००३.००

५६८,८४४.००

१,५८८,८४७.००

०

१,५८८,८४७.००

२६,१५३.००

२२२९१

अन्त्य सम्पत्तत्तिरूको सञ्र्ालन तर्ा

२,७९९,७५०.००

२,७४१,२७८.००

२,३६२,५११.००

३७८,७६७.००

२,७४१,२७८.००

०

२,७४१,२७८.००

५८,४७२.००

२२३११

मसलन्त्द तर्ा कायाथलय सामाग्री

१९,०५५,०००.००

१८,९८१,३९५.४०

१४,३४७,३३१.४०

४,६३४,०६४.००

१८,९८१,३९५.४०

०

१८,९८१,३९५.४०

७३,६०४.६०

२२३१३

पस्
ु तक तर्ा सामग्री खर्थ

२००,०००.००

१६१,३४१.००

१४३,१८०.००

१८,१६१.००

१६१,३४१.००

०

१६१,३४१.००

३८,६५९.००

२२३१४

इन्त्िन - अन्त्य प्रयोजन

५०,०००.००

२८,४७६.००

२८,४७६.००

०

२८,४७६.००

०

२८,४७६.००

२१,५२४.००

२२३१५

परपबरका, छपाई तर्ा सूर्ना

१७,१७६,५००.००

१५,६७९,२४२.१६

१३,३४२,९३३.१६

२,३३६,३०९.००

१५,६७९,२४२.१६

०

१५,६७९,२४२.१६

१,४९७,२५७.८४

२२४११

सेवा र परामशथ खर्थ

१,८००,०००.००

६९८,८८५.००

०

६९८,८८५.००

६९८,८८५.००

०

६९८,८८५.००

१,१०१,११५.००

२२४१२

सूर्ना प्रणाली तर्ा सफ्टवेयर

२,५००,०००.००

२,४४२,००२.००

१,२२३,३९४.००

१,२१८,६०८.००

२,४४२,००२.००

०

२,४४२,००२.००

५७,९९८.००

२२४१३

करार सेवा शुल्क

१५,०४६,०००.००

१३,४६७,०६८.८८

११,७९६,८५०.८८

१,६७०,२१८.००

१३,४६७,०६८.८८

०

१३,४६७,०६८.८८

१,५७८,९३१.१२

२२५११

कमथर्ारी तामलम खर्थ

०

०

०

०

०

०

२२५२२

कायथक्रम खर्थ

११,९२७,०००.००

१०,५२६,७७१.००

४,९१२,८१५.००

५,६१३,९५६.००

१०,५२६,७७१.००

०

१०,५२६,७७१.००

१,४००,२२९.००

२२६११

अनग
ु मन, मूल्यांकन खर्थ

२,६१२,५००.००

२,५२८,२०८.००

२,१५९,८७३.००

३६८,३३५.००

२,५२८,२०८.००

०

२,५२८,२०८.००

८४,२९२.००

२२६१२

भ्रमण खर्थ

३००,०००.००

२२५,२४७.००

२२५,२४७.००

०
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