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१. अर्थ मन्त्रालयको पररचय र उद्दशे्य 
पषृ्ठभनूम: 
मलुकुको आनर्थक, वर्त्तीय तर्ा मौद्रिक व्यर्स्र्ापि, समविगत आनर्थक स्र्ावयत्र् तर्ा आनर्थक वर्कास 
के्षरसँग सम्बन्न्त्ित सम्पूणथ गनतवर्निहरूको व्यर्स्र्ापि अर्थ मन्त्रालयको प्रमिु न्जम्मेर्ारी हो सार्थजनिक 
िचथ व्यर्स्र्ापि, अन्त्तर सरकारी वर्त्त व्यर्स्र्ापि, राजस्र् सिंकलि, रै्देन्शक सहायता व्यर्स्र्ापि, िेपाल 
सरकारको आनर्थक प्रशासि, बैंवकङ्ग तर्ा वर्त्तीय क्षेर व्यर्स्र्ापि, वर्देशी  वर्निमय, बीमा र पूजँी बजारको 
व्यर्स्र्ापि र नियमि, सार्थजनिक सिंस्र्ािको समग्र िीनतगत वर्षय तर्ा िेपाल सरकारको आनर्थक िीनत 
एर्िं बजेट तजुथमा र कायाथन्त्र्यि अर्थ मन्त्रालयको न्जम्मरे्ारीमा रहेको छ। 

दीघथकालीि सोच: 
िनतजामूलक सबल आनर्थक तर्ा वर्त्तीय व्यर्स्र्ापिबाट अर्थतन्त्रको क्षमता अनभर्ृवि गरी द्रदगो, फरावकलो 
तर्ा उच्च दरको आनर्थक र्ृवि र सामान्जक न्त्याय सवहतको वर्कासमा योगदाि माफथ त सर्ल, समिृ र 
समाजर्ाद उन्त्मिु अर्थतन्त्र निमाथण गिे। 

उद्दशे्य: 
सार्थजनिक वर्त्तको प्रभार्कारी र समनु्चत उपयोगबाट आनर्थक वर्कास, समविगत आनर्थक स्र्ावयत्र् र 
अर्थतन्त्रको सदुृढीकरणमा सहयोग परु् याउिे। 

रणिीनत: 
• दक्ष‚ व्यर्सावयक‚ स्र्च्छ, सदुृढ एर्म ् करदातामैरी कर प्रशासिको वर्कास गरी प्रवियागत 

सरलीकरण र सूचिा प्रवर्निको प्रयोग बढाई करयोग्य सरै् वकनसमका आनर्थक वियाकलापहरूलाई 
करको दायरामा ल्याउि।े 

• सार्थजनिक िचथलाई राविय प्रार्नमकताका क्षेरहरूमा प्रभार्कारी र न्त्यायोन्चत रुपमा वर्नियोजि 
गरी उच्च आनर्थक र्ृवि हानसल गिे। 

• सार्थजनिक िचथलाई नमतव्ययी, प्रभार्कारी र अिशुानसत तलु्याउिे। 

• रै्ज्ञानिक‚ अिमुाियोग्य र पारदशी राजस्र् प्रणालीको वर्कासबाट निजी लगािी मैरी र्ातार्रण 
नसजथिा गरी उत्पादिमूलक उद्योग तर्ा व्यर्साय प्रर्िथि र औद्योनगक सिंरक्षण प्रदाि गिे। प्रदाि 
गिे सेर्ा प्रर्ाह प्रणाली बीचमा प्रभार्कारी सम्र्न्त्ि स्र्ावपत गिे। 

• वर्त्तीय उत्तरदावयत्र् सम्बन्त्िी काििुको कायाथन्त्र्यि गदै पारदशी र उत्तरदायी आनर्थक तर्ा 
वर्त्तीय सूचिा प्रणाली अर्लम्र्ि गिे। 

• निकासा, लेिाङ्कि र अन्त्तररक लेिा परीक्षण गिे। 

• अन्त्तराविय वर्कास सहायता पररचालि गदाथ सबै क्षरे, र्गथ र समदुायको सन्त्तनुलत वर्कासमा ध्याि 
द्रदि।े 
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• उच्च आनर्थक र्ृविदर हानसल गिे, उत्पादि र उत्पादकत्र् बढाउिे, रोजगारीका अर्सरहरु व्यापक 
रुपमा नसजथिा गिे।  

• अन्त्तराविय वर्कास सहायतालाई मलुकुको वर्कासका पूर्थशतथ मानििे के्षर र वर्षयहरुमा केन्न्त्ित 
गिे। 

• राविय बजेट प्रणालीमा आर्ि हिुेगरी अन्त्तराविय वर्कास सहायता प्राप्त गिे र सहायता 
व्यर्स्र्ापि सूचिा प्रणाली सदुृढ गरी पारदन्शथता अनभर्ृवि गिे। 

• अन्त्तरसरकारी वर्त्त व्यर्स्र्ापिलाई प्रभार्कारी तलु्याउँदै वर्त्तीय सिंघीयता कायाथन्त्र्यि माफथ त स्रोत 
र साििको उच्चतम प्रनतफलयकु्त ढङ्गले पररचालि गिे। 

• वर्त्तीय सिंस्र्ा र वर्त्तीय उपकरणहरूको माध्यमबाट उत्पादि र बजारको सदुृढीकरण गरी सक्षम 
वर्त्तीय प्रणालीको वर्कास गिे। 

• सरकारी स्र्ानमत्र्मा रहेका सिंस्र्ािहरूको व्यर्सावयक सञ्चालि गिे। 

• आन्त्तररक ऋण पररचालि गदाथ निजी के्षरलाई स्रोतको अभार् िहिुे गरी राविय प्रार्ानमकता प्राप्त 
वर्कास कायथिममा पररचालि गिे।  

• आन्त्तररक ऋण व्यर्स्र्ापि र बाह्य ऋण व्यर्स्र्ापिलाई एकीकृत रुपमा छुटै्ट निकाय माफथ त 
सञ्चालि गिे। 

 

२. कायथक्षरे: 
िेपाल सरकार (कायथवर्भाजि) नियमार्ली, २०७४ बमोन्जम यस मन्त्रालयले सम्पादि गिुथपिे कायथहरू 
देहाय अिसुार रहेका छि:् 

• आनर्थक अर्स्र्ाको वर्श्लषेण, आनर्थक तर्ा वर्त्त सम्बन्त्िी िीनतको तजुथमा, कायाथन्त्र्यि र नियमि, 

• आनर्थक साििको बाँडफाँट, कुल राविय लगािी प्रके्षपण र वर्त्तीय व्यर्स्र्ापि, 

• समविगत आनर्थक स्र्ावयत्र्, मूल्यन्स्र्रता सम्बन्त्िी िीनत तजुथमा, कायाथन्त्र्यि र नियमि, 

• वर्कास सहायता िीनतको तजुथमा, कायाथन्त्र्यि, अिगुमि, मूल्याङ्कि र नियमि, 

• केन्त्िीय बैक सञ्चालि, नियमि र मौद्रिक तर्ा कजाथ िीनत, 

• बैक तर्ा वर्त्तीय सिंस्र्ाहरू सम्बन्त्िी िीनत, काििु, समन्त्र्य र नियमि, 

• वर्देशी मिुा सम्बन्त्िी कािूि, नियमि तर्ा नियन्त्रण, 

• आनर्थक तर्ा सामान्जक वर्कास र मिुा तर्ा बैवङ्कङ्ग सम्बन्त्िी द्रिपक्षीय, बहपुक्षीय अन्त्तराविय 
सिंस्र्ाहरूसँग सम्पकथ  र समन्त्र्य, 
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• रै्देन्शक ऋण अिदुाि तर्ा अन्त्य द्रिपक्षीय र बहपुक्षीय सहायता सम्बन्त्िी सन्न्त्ि, सम्झौता र 
कायाथन्त्र्यि, 

• सिंघीय सन्ञ्चअत कोष र्ा सिंघीय सरकारी कोष सञ्चालि, राजस्र् र व्ययको अिमुाि, वर्नियोजि ऐि, 

परुक अिमुाि, पेश्की िचथ, उिारो िचथ, आकन्स्मक कोष र अन्त्य सरकारी कोष, 

• बजेट तजुथमा कायाथन्त्र्यि र नियमि, 

• सरकारी जमाित, 

• सिंघ, प्रदेश र स्र्ािीय तहको आन्त्तररक र रै्देन्शक ऋण एर्िं अिदुाि सम्बन्त्िी िीनत, काििु र 
नियमि, 

• तलब, भत्ता तर्ा उपदाि निर्ृन्त्तभरण लगायतका सेर्ा सवुर्िा र आनर्थक दावयत्र् सम्बन्त्िी वर्षय, 

• सिंघ प्रदेश र स्र्ािीय तहको सार्थजनिक पदानिकारीको सवुर्िा सम्बन्त्िी िीनत काििु र मापदण्ड, 

• सरकारी बाँकी रकमको अनभलेिीकरण र असलुी, 

• राजस्र् सम्बन्त्िी िीनत, काििु, मापदण्ड, योजिा, प्रके्षपण, कायाथन्त्र्यि र नियमि, 

• राजस्र् प्रशासिको सञ्चालि र सदुृढीकरण, 

• सार्थजनिक िचथ सम्बन्त्िी िीनत, काििु, कायाथन्त्र्यि र नियमि, 

• आनर्थक कायथवर्नि सम्बन्त्िी िीनत, काििु, मापदण्ड, कायाथन्त्र्यि र नियमि, 

• लेिा तर्ा लेिापरीक्षण प्रणाली, 

• सरकारी लगािी र लाभािंशको लेिा व्यर्स्र्ापि, 

• सिंघ प्रदेश र स्र्ािीय तहबीच वर्त्तीय हस्तान्त्तरण सम्बन्त्िी िीनत, काििु, कायाथन्त्र्यि, समन्त्र्य र 
नियमि, 

• सिंघीय वर्नियोजि, राजस्र्, वर्भाज्य कोष, िरौटी, कायथ सञ्चालि कोष र अन्त्य सरकारी कोष तर्ा 
सम्पन्त्त व्यर्स्र्ापि, 

• भन्त्सार, अन्त्तःशलु्क, मूल्य अनभर्ृवि कर, आयकर, राहदािी शलु्क, नभसा शलु्क, पयथटि दस्तरु एर्िं 
अन्त्य कर तर्ा गैरकर, सेर्ा शलु्क दस्तरु लगायतका सेर्ा शलु्कहरूको लक्ष्य नििाथरण, प्रशासि, 

सङ्कलि र बाँडफाँट, 

• कर तर्ा भन्त्सार राजस्र् सम्बन्त्िी द्रिपक्षीय, क्षरेीय, बहपुक्षीय समन्त्र्य सन्न्त्ि, सम्झौता, समझदारी, 
कायाथन्त्र्यि र नियमि, 

• राजस्र् सम्बन्त्िी तथ्याङ्क अनभलेिि र सूचिा आदाि प्रदाि, 

• नितोपर तर्ा कमोनडटी बजार सम्बन्त्िी िीनत, काििु, मापदण्ड र नियमि, 
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• बीमा सम्बन्त्िी िीनत काििु मापदण्ड र नियमि, 

• सिंघ, प्रदेश र स्र्ािीय तहमा राजस्र् र प्राकृनतक स्रोत उपयोग र्ा लाभको बाँडफाँट सम्बन्त्िी 
िीनत, काििु, मापदण्ड र कायाथन्त्र्यि, 

• राविय प्राकृनतक स्रोत तर्ा वर्त्त आयोगको सम्पकथ  मन्त्रालयको कायथ, 

• महालेिा परीक्षकको कायाथलयको सम्पकथ  मन्त्रालयको कायथ, 

• निके्षप तर्ा कजाथ सरुक्षण कोष, कमथचारी सञ्चयय कोष, िागररक लगािी कोष, अर्कास कोषको 
कायथ अिगुमि गिे कायथ, 

• सरकारी स्र्ानमत्र्मा भएका सिंस्र्ािको नियमि, नियन्त्रण, समन्त्र्य र निदेशि तर्ा तलब, भत्ता, 
बोिस, लगािी र लाभािंश सम्बन्त्िी िीनत नििाथरण,  

• राजस्र् र आनर्थक प्रशासि सम्बन्त्िी तानलम अध्ययि र अिसुन्त्िाि, 

• सार्थजनिक सिंस्र्ािहरू र निजीकरण सम्बन्त्िी िीनत, काििु, मापदण्ड अिगुमि र नियमि, 

• मन्त्रालय सम्बन्त्िी सार्थजनिक सिंस्र्ाि, प्रानिकरण, सनमनत, प्रनतष्ठाि, कम्पिी, आद्रदको सञ्चालि र 
नियमि, 

• िेपाल लेिापरीक्षण सेर्ाको सञ्चालि। 
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३. अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्न्त्ित ऐि, नियम, कायथवर्नि, निदेन्शका,  मापदण्डको वर्र्रण 

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

ऐिहरू 

• निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐि, २०१३  

• कमथचारी सञ्चय कोष ऐि,२०१९ 

• वर्देशी वर्निमय (नियनमत) गिे ऐि, २०१९ 

• राविय बीमा सिंस्र्ाि ऐि,२०२५ 

• मद्रदरा ऐि, २०३१ 

• राजस्र् न्त्यायानिकरण ऐि, २०३१ 

• िागररक लगािी कोष ऐि,२०४७ 

• बीमा ऐि,२०४९ 

• निजीकरण ऐि,२०५० 

• मूल्य अनभर्ृवि कर ऐि,२०५२ 

• ऋण तर्ा जमाित ऐि,2052 

• अन्त्तराथविय वर्त्तीय कारोबार ऐि,2054 

• आयकर ऐि, २०५८ 

• अन्त्तःशलु्क ऐि, २०५८ 

• िेपाल राि बैंक ऐि, २०५८ 

• बैंक तर्ा वर्त्तीय सिंस्र्ाको ऋण असलुी ऐि, २०५८ 

• राि ऋण ऐि, २०५९ 

• सार्थजनिक िररद ऐि, २०६३ 

• नितोपर सम्बन्त्िी ऐि, २०६३ 

• सरुन्क्षत कारोर्ार ऐि, २०६३ 

• भन्त्सार ऐि, २०६४ 

• बैंवकङ्ग कसरु तर्ा सजाय ऐि, २०६४ 

• बैंक तर्ा वर्त्तीय सिंस्र्ा सम्बन्त्िी ऐि, २०७३ 

• निके्षप तर्ा कजाथ सरुक्षण कोष ऐि, २०७३  
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• राविय प्राकृनतक स्रोत तर्ा वर्त्त आयोग ऐि, 2074 

• र्स्त ुवर्निमय बजार सम्बन्त्िी ऐि,२०७४ 

• अन्त्तर सरकारी वर्त्त व्यर्स्र्ापि ऐि, 2074 

• लेिापरीक्षण ऐि, २०७५ 

• योगदािमा आिाररत निर्ृत्तभरण कोष ऐि, २०७५ 

• भकु्तािी तर्ा फर्छ्यौट ऐि,२०७५ 

• आनर्थक कायथवर्नि तर्ा वर्त्तीय उत्तरदावयत्र् ऐि, २०७६ 

• सालर्साली आनर्थक ऐि 
 

नियमार्लीहरू 

• मद्रदरा नियमार्ली,२०३३ 

• बीमा नियमार्ली,२०४९ 

• मूल्य अनभर्ृवि कर नियमार्ली, २०५३ 

• बैंक तर्ा वर्त्तीय सिंस्र्ाको ऋण असलुी नियमार्ली, २०५८  

• आयकर नियमार्ली, २०५९ 

• अन्त्तःशलु्क नियमार्ली, २०५९ 

• नितोपर दताथ तर्ा निष्काशि नियमार्ली, २०६३ 

• नितोपर बजार सञ्चालि नियमार्ली, २०६४ 

• िेपाल नितोपर बोडथ सम्बन्त्िी नियमार्ली, २०६४ 

• आनर्थक (कायथवर्नि) नियमार्ली, २०६४ 

• भ्रमण िचथ नियमार्ली, २०६४ 

• भन्त्सार नियमार्ली, २०६४ 

• नितोपर व्यर्सायी ( मचेन्त्ट बैंकर) नियमार्ली, २०६४  

• नितोपर व्यर्सायी (नितोपर दलाल तर्ा नितोपर व्यापारी) नियमार्ली, २०६४ 

• िेपाल नितोपर बोडथ आनर्थक प्रशासि सम्बन्त्िी नियमार्ली, २०६६ 

• िेपाल नितोपर बोडथ िररद सम्बन्त्िी नियमार्ली, २०६६ 

• सामूवहक लगािी कोष नियमार्ली, २०६७  

• नितोपरको केन्त्िीय निके्षप सेर्ा नियमार्ली, २०६७ 
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• िेनडट रेवटङ्ग नियमार्ली, २०६८ 

• नितोपर दताथ तर्ा निष्काशि नियमार्ली, २०७३  

• र्स्त ुवर्नियम बजार सम्बन्त्िी नियमार्ली, २०७४ 

• िेपाल नितोपर बोडथ िररद नियमार्ली, २०७४ 

• वर्न्शविकृत लगािी कोष नियमार्ली, २०७५  

• हेन्जङ्ग सम्बन्त्िी नियमार्ली, २०७५ 

• नितोपर सूचीकरण तर्ा कारोबार नियमार्ली, २०७५ 

• कजाथ सरुक्षण नियमार्ली,२०७५ 

• निके्षप सरुक्षण नियमार्ली, २०७५  

• योगदािमा आिाररत निर्ृत्तभरण कोष नियमार्ली, २०७६ 

• राजस्र् परामशथ वर्कास सनमनत गठि आदेश, २०७६ 

• प्राईभेट फमथ रन्जिेसि नियमार्ली (तेह्रौ सिंशोिि) नियमार्ली,2076 

• कजाथ सरुक्षण (दोश्रो सिंशोिि) नियमार्ली,2077 

• आनर्थक कायथवर्नि तर्ा वर्त्तीय उत्तरदावयत्र् पवहलो सिंशोिि नियमार्ली,2078 
 

निदेन्शकाहरू  
• आयकर निदेन्शका, २०66 (तेस्रो सिंशोिि 2077) 

• अन्त्तःशलु्क निदेन्शका, 2068 (पररमान्जथत सिंस्करण 2076) 

• मूल्य अनभर्ृवि कर निदेन्शका, 2069 (दोश्रो सिंशोिि 2076) 

• जग्गा तर्ा घर जग्गा निसगथको पूजँीगत लाभकर सम्बन्त्िी निदेन्शका, 2072 (पवहलो सिंशोिि 
२०७६) 

• बैदेन्शक भ्रमण व्यर्स्र्ापि निदेन्शका, २०७५ 

• कायथ सञ्चालि निदेन्शका, 2077  

• प्रदेश तर्ा स्र्ािीय तहको लानग लैंनगक उत्तरदायी बजटे िमूिा निदेन्शका, 2077 
 

कायथवर्निहरू 

• आनर्थक पिुरुिार कोष (स्र्ापिा र सञ्चालि) कायथवर्नि, 2072 

• िर्ीकरणीय उजाथ अिदुाि (पवहलो सिंशोिि) िीनत,2073 

• प्रदेश र स्र्ािीय तहको सन्ञ्चत कोष सञ्चालि कायथवर्नि,२०७४ 
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• ग्रामीण स्र्ार्लम्बि कजाथ कायथवर्नि, 2075 

• सामवुहक जीर्ि बीमा सञ्चालि कायथवर्नि, 2075 

• सहनुलयतपणुथ कजाथका लानग व्याज अिदुाि सम्बन्त्िी एकीकृत कायथवर्नि, 2076 

• रािसेर्क कमथचारीहरूको सार्निक जीर्ि बीमा सम्बन्त्िी कायथवर्नि,२०७६ 

• रक्सौल अमलेिगञ्ज पेट्रोनलयम पाईपलाईि माफथ त इन्त्िि ढुर्ािीका लानग भन्त्सार जाँचपास 
सम्बन्त्िी कायथवर्नि,२०७६ 

• समपरुक अिदुाि सम्बन्त्िी कायथवर्िी, 2076 

• वर्शेष अिदुाि सम्बन्त्िी कायथवर्िी, 2076 

• िर् प्रर्तथि शरुुर्ाती पुजँी अिदुाि कायथवर्नि, 2077 

• िर् प्रर्तथि शरुुर्ाती पुजँी कजाथ प्रर्ाह कायथवर्नि, 2077 

• सहलगािी सम्बन्त्िी कायथवर्नि,2077 

• व्यार्सावयक निरन्त्तरता कजाथ प्रर्ाह कायथवर्नि,2077 

• कोनभड-19 को महामारीबाट प्रभावर्त अनतवर्पन्न पररर्ार िगद हस्तान्त्तरण कायथवर्नि, 2078 

 

िीनत, मापदण्ड र आदेश 

• अर्थ मन्त्रालय सम्बि सार्थजनिक निकायका पदानिकारी तर्ा सदस्यको नियनु्क्त र मिोियि 
सम्बन्त्िी मापदण्ड,2073 (पवहलो सिंशोिि) 

• घर जग्गा व्यर्स्र्ापि सम्बन्त्िी मापदण्ड,2074 

• अर्थ मन्त्रालय र अन्त्तगथतका कमथचारीहरूको आचारसिंवहता,2075 

• बजेट तजुथमा द्रदग्दशथि,2075 

• अन्त्तराविय आनर्थक सहायता पररचालि िीनत,२०७६ 

• प्रदेश तर्ा स्र्ािीय तहमा अन्त्तराथविय वर्कास सहायता पररचालि सम्बन्त्िी मापदण्ड,2076 

• प्रदेश तर्ा स्र्ािीय तह बजटे कायाथन्त्र्यि मागथदशथि,२०७६ 

• कोनभड-19 को प्रभार् न्त्यूिीकरण गिथ अर्लम्बि गररएका कायथहरुका कारण प्रभावर्त भएका 
असिंगद्रठत के्षरमा कायथरत श्रनमक र्गथ तर्ा असहायहरुलाई उपलब्ि गराउिे राहत सम्बन्त्िी 
मापदण्ड,2076 

• िेपाल सरकार र प्रदेश सरकार बीच समन्त्र्य र सम्पकथ  गिे सम्बन्त्िी मागथदशथि,2076 

• एकीकृत सामान्जक सरुक्षा िीनत,2076 

• आयोजिाको बहरु्षीय ठेक्का सम्बन्त्िी मापदण्ड,2077 
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• ढुङ्गा, नगट्टी, बालरु्ाको पवहचाि, वर्कास र उत्ििि ्सम्बन्त्िी िीनत,2077 

• सार्थजनिक िचथलाई नमतव्ययी तर्ा प्रभार्कारी बिाउिे सम्बन्त्िी मापदण्ड, 2078 
 

4. अर्थ मन्त्रालयले गिे कायथ र सेर्ाः 
(क) मानर् उन्ल्लन्ित कायथ क्षेर अन्त्तगथतका िीनतगत कायथहरु र 

(ि) मन्त्रालयको दैनिक प्रशासि सञ्चालि सम्बन्त्िी कायथहरु। 

 
5. सन्चर्ालय, महाशािा, न्जम्मेर्ार अनिकारी र टेनलफोि िम्र्रः 

नस.ििं  न्जम्मेर्ार अनिकारी फोि ििं. 
१. माििीय अर्थमन्त्री श्री जिादथि शमाथ ×प्रभाकर" ४२११३९० 
2. सन्चर्  श्री मिकुुमार मरानसिी ४२११३३२ 
3. सन्चर् (राजस्र्) श्री कृष्णहरर पसु्कर कणथ ४२११८०४ 
5. प्रशासि महाशािा सहसन्चर् श्री केदारिार् शमाथ ४२११३०० 
4. राजस्र् व्यर्स्र्ापि महाशािा सहसन्चर् श्री भपूाल बराल ४२११३१५ 
6. बजेट तर्ा कायथिम महाशािा सहसन्चर् श्री चि बहादरु बढुा ४२११८०१ 
7. कािूि तर्ा फैसला कायाथन्त्र्यि महाशािा सहसन्चर् श्री अजुथि कुमार िड्का ४२११८१३ 
8. वर्त्तीय क्षेर व्यर्स्र्ापि महाशािा सहसन्चर् श्री रमेश कुमार के.सी. 4211377 
9. सिंस्र्ाि समन्त्र्य महाशािा सहसन्चर् श्री राजेश्वर ज्ञर्ाली ४२११३०६ 
10. आनर्थक िीनत वर्श्लषेण महाशािा सहसन्चर् श्री महेश आचायथ ४२११३२६ 
11. योजिा, अिगुमि तर्ा मूल्याङ्कि महाशािा सहसन्चर् श्री ढुण्डी प्रसाद निरौला ४२००537 
12. अन्त्तराविय आनर्थक सहयोग समन्त्र्य 

महाशािा 
सहसन्चर् श्री इश्वरी प्रसाद अयाथल ४२११३७१ 

13. वर्त्तीय सिंघीयता समन्त्र्य महाशिा सहसन्चर् श्री बाबरुाम सरेु्दी  4211316 
 

 

6. सेर्ा प्राप्त गिथ लाग्िे दस्तरु र अर्निः 
(क) सूचिा द्रदँदा नलिपुिे शलु्क/दस्तरु  

• सूचिा मागको निर्देि द्रदँदा कुिै शलु्क र्ा दस्तरु लाग्दैि। 

• सामान्त्य आकारको (आठ दशमलर् तीि इञ्च चौडाई र एघार दशमलब सात इञ्च लम्बाई 
सम्म साइज भएको) कागजमा तयार गररएको र्ा रहेको दश पषृ्ठ सम्मको सूचिा निःशलु्क 
उपलव्ि गराइिेछ। 

• दश पषृ्ठ भन्त्दा िेरै सूचिा द्रदँदा निम्ि अिसुार शलु्क नलइिेछ। 

• सामान्त्य आकारको (आठ दशमलब तीि इञ्च चौडाई र एघार दशमलब सात इञ्च लम्बाइसम्म 
आकार भएको) कागजमा तयार गररएको र्ा रहेको दश पषृ्ठभन्त्दा बढी सूचिाको लानग प्रनत 
पषृ्ठ पाँच रूपैंयाँ लाग्िेछ। 
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• मानर् उल्लेि भए भन्त्दा ठूलो आकारको कागजमा तयार गररएको र्ा रहेको सूचिाको लानग 
प्रनत पषृ्ठ दश रूपैयाँ दस्तरु लाग्िेछ। शरुुका दश पेज निःशलु्क द्रदिपुिे बाध्यता यसमा रहि े
छैि। 

• नडस्केट, सीडी र अन्त्य यस्तै प्रकारका नडन्जटल माध्यम र प्रवर्नििारा प्रदाि गररिे सूचिाको 
लानग प्रनत नडस्केट, सीडी र्ापत पचास रूपैया ँदस्तरु लाग्िेछ। 

• कुि ै सूचिा तयार गदाथ मानर् लेन्िए भन्त्दा बढी िचथ लाग्िे भएमा र्ास्तवर्क लागतको 
आिारमा दस्तरु नलइिछे। 

• सार्थजनिक निकायमा रहेका कुिै नलित, सामग्री र्ा सो निकायको काम कायथबाही अध्ययि र्ा 
अर्लोकि र्ा सार्थजनिक महत्र्को निमाथण कायथ भइरहेको स्र्लको भ्रमण र्ा अर्लोकि आिा 
घण्टाभन्त्दा बढी समय गिे भएमा प्रनतघण्टा प्रनतव्यन्क्त पचास रुपैयाँ दस्तरु लाग्िछे। तर 
सार्थजनिक पसु्तकालय र सार्थजनिक रुपमा नि:शलु्क उपलब्ि गराइएको स्र्ािको अर्लोकि 
र्ापत दस्तरु लाग्िे छैि।  

• प्रचनलत कािूिमा सूचिा माग गदाथ लाग्ि े दस्तरुको सम्बन्त्िमा छुटै्ट व्यर्स्र्ा भएकोमा भि े
सोही बमोन्जम दस्तरु लाग्िछे। 

• मलु्य रािी नबिी वर्तरण गिे मदु्रित र्ा कुिै पनि माध्यमको सूचिा सामग्रीको दस्तरु त्यसमा 
अिंवकत र्ा नििाथररत मलु्य बमोन्जम ि ैहिुेछ। 

• अर्थ मन्त्रालयको उद्देश्य र कायथक्षेर नभरका कामकारर्ाहीको प्रर्िथिका लानग वर्तरण गररि े
सूचिा-सामग्रीमा शलु्क लाग्ि ेछैि। 

 

(ि) सूचिा उपलब्ि गराए बापत शलु्क नलिे तररका 
• सार्थजनिक निकायले सूचिा द्रदिंदा नलि ेदस्तरु बापतको रकम िगदै नलिे र्ा कुि ैिास बैंकमा 

जम्मा गरी सो को भौचर पेश गिथ लगाउि र्ा सो रकम बराबरको वटकट निर्देिमा टाँस गिथ 
लगाउि सक्िेछ। 

 
(ग)   सेर्ा प्राप्त गिथ लाग्िे अर्नि 
• सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, २०६४ को दफा ७ ले तोकेको अर्नि नभर निर्ेदि प्राप्त 

भएपनछ सूचिा अनिकारीले तत्काल उपलब्ि गराउि सवकिे प्रकृनतको सूचिा भए तत्काल र 
तत्काल उपलव्ि गराउि िसवकिे प्रकृनतको सूचिा भए निर्देि प्राप्त भएको नमनतले पन्त्र 
द्रदिनभर निर्देकलाई उपलव्ि गराईिेछ। कुि ैव्यन्क्तको जीउ ज्यािको सरुक्षासँग सम्बन्न्त्ित 
सूचिा माग गरेको पाइएमा २४ घण्टानभर उपलव्ि गराइिे छ। 

• अन्त्य वर्शषे ऐि नियममा अर्नि तोवकएकोमा सोही बमोन्जम हिुेछ। 
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7. निणथय गिे प्रविया र अनिकारीः 
(क) निणथय प्रविया सम्बन्त्िमाः 

• मन्त्रालयले उपलव्ि गराउि ेसेर्ा सम्बन्त्िमाः 
➢ सरकारी निणथय प्रविया सरलीकरण निदेन्शका, २०६५ बमोन्जम। 

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

(ि) निणथय गिे अनिकारी सम्बन्त्िमाः  
• अर्थ मन्त्रीस्तरबाट 
• सन्चर्स्तरबाट 

  
8. सम्पादि गरेका मखु्य मखु्य कामको वर्र्रणः 
 

8.1 आनर्थक र्षथ २०७8/७9 को बजेट  
िेपाल सरकारको कूल बजटे रू. १६ िबथ ३२ अबथ 82 करोड 92 लाि मध्य े वर्त्तीय हस्तान्त्तरण 
समेत चाल ुिचथ रू.10 िबथ 65 अबथ 29 करोड 39 लाि अर्ाथत 65.24 प्रनतशत, पुजँीगत तफथ  रू. 
३ िबथ 78 अबथ 09 करोड 77 लाि अर्ाथत २३.१६ प्रनतशत र वर्त्तीय व्यर्स्र्ा तफथ  रू. १ िबथ 
८९ अबथ ४४ करोड अर्ाथत ११.६० प्रनतशत नबनियजि भएको छ। प्रदेश र स्र्ािीय तहमा जम्मा रू. 
३ िबथ 8७ अबथ 29 करोड 87 लाि अर्ाथत कुल बजेटको २३.७२ प्रनतशत वर्त्तीय हस्तान्त्तरण तफथ  
नबनियोजि भएको र वर्त्तीय हस्तान्त्तरण तफथ  वर्नियोन्जत बजेट मध्ये चाल ुिचथमा समािीकरण अिदुाि 
सवहत रू. ३ िबथ २५ अबथ ७4 करोड 55 लाि अर्ाथत ८४.११  प्रनतशत र पुजँीगत तफथ  रू. ६१ 
अबथ ५५ करोड 32 लाि अर्ाथत 15.8९ प्रनतशत रहको छ।  

 

8.2 सार्थजनिक िचथ व्यर्स्र्ापि 

चालू आनर्थक र्षथ 2078/79 चैर मसान्त्तसम्म को बजेट िचथको प्रारन्म्भक वर्र्रण निम्िािसुार रहेको 
छ। 

क) यस अर्निमा कुल िचथ रु.7 िबथ 94 अर्थ  25 करोड 60 लाि, गत आनर्थक र्षथको सोही 
अर्निको तलुिामा 15.03 प्रनतशतले बवृि, 

 

• चाल ु िचथ रु.6 िबथ 25 अर्थ 50 करोड 8 लाि गत आनर्थक र्षथको सोही अर्निको 
तलुिामा 18.68 प्रनतशतले बवृि, 

• पूजँीगत िचथ रु.1 िबथ 03 अर्थ 78 करोड  96 लाि गत आनर्थक र्षथको सोही अर्निको 
तलुिामा 1.94 प्रनतशतले घटी, 
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• वर्त्तीय व्यर्स्र्ा रु.64 अर्थ 96 करोड 56 लाि गत आनर्थक र्षथको सोही अर्निको 
तलुिामा 12.81 प्रनतशतले बवृि, 

• गत आ.ब.को तलुिामा चाल ुआ.ब.चैर मसान्त्तसम्मको वर्नियोजि र िचथको सिंन्क्षप्त वर्र्रण 
निम्िािसुार रहेको छ । 

  कुल वर्नियोजि (रु.लािमा)  चैरसम्मको िचथ (रु.लािमा) 
 आ.ब. चाल ु पुजँीगत वर्त्तीय जम्मा चाल ु पुजँीगत वर्त्तीय जम्मा 
२०७८/७९ 10652939 3780977 1894376 16328292 6255008 1037896 649656 7942560 

2076/77 9489406 3529175 1727873 14746454 5270463 1058395 575885 6904743 
 

ि) अन्त्यः 
• चाल ुआ.ब. 2078/79 को बजेटको अिथर्ावषथक सनमक्षा गररएको, 
• बजेट कायाथन्त्र्यिको लानग सहन्जकरण गररएको, 
• आगामी आनर्थक र्षथको बजटे छलफल 2078 चैर 16 गते देन्ि शरुु गररएको  

• वर्नभन्न ऐि, नियम, कायथवर्निमा सहमनत प्रदाि, 
• पूनँ्जगत िचथ र्ृविको लानग वर्नभन्न मन्त्रालय/निकायका सन्चर्ज्यूहरुसँग छलफल गरी 

आर्श्यक सहन्जकरण गररएको,  

 

 

8.3. समविगत आनर्थक पररसूचक: (आ.र्.2078/79) 
 

ि.स. आनर्थक पररसूचक उपलन्ब्ि/अर्स्र्ा कैवफयत 

१ आनर्थक रृ्वि र्ावषथक लक्ष्य 7 प्रनतशत रहेको ।   

२ उपभोक्ता मिुास्फीनत (2078 फागिु 
मवहिाको) 

7.14 %(र्ावषथक वर्न्त्दगुत)  

3 शोििान्त्तर न्स्र्नत (पवहलो 8 मवहिाको) 258 अबथ 64 करोड घाटामा  
4. वर्त्तीय पहुँच (पवहलो 8 मवहिासम्मको) 750 स्र्ािीय तहमा बैंकको शािा 

नबस्तार 
 

5. रै्देन्शक ब्यापार (पवहलो 9 मवहिाको)  
आयात   रु.146666.20 करोड   
नियाथत  रु.16057.29 करोड   

6. वर्देशी वर्निमय सन्ञ्चती (पवहलो 8 
मवहिाको) 

रु. 11 िबथ 71 अबथ (6.7 मवहिाको 
बस्त ुतर्ा सेर्ाको आयात िान्ने ) 

 

7. वर्प्रषेण आप्रर्ाह (पवहलो 8 मवहिाको) रु.631 अबथ 19 करोड   
8. राजस्र् पररचालि (आ.र्.207८/२०7९ 

को चैरमसान्त्त सम्ममा) 
रु.827 अबथ 87 करोड    

9. िेप्से पररसूचक (2078  चैर मसान्त्तमा) 2415.25 वर्न्त्द ु  
श्रोत: िेपाल राि बैंक/भन्त्सार वर्भाग समेत 
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8.4 राजस्र् पररचालिको अर्स्र्ा: 
 

1. राजस्र् सिंकलिः  
• आनर्थक र्षथ 2078/79 को चैर मवहिासम्ममा कर राजस्र् रु.727 अबथ 79 करोड, गैरकर 

राजस्र् तफथ  रु.61अबथ 47 करोड र अन्त्य प्रानप्त रु 38 अबथ 61 करोड गरी जम्मा रु.827 
िबथ 87 करोड राजस्र् सिंकलि भएको छ। यस अर्निको रु.843 अबथ 48 करोड लक्ष्यको 
तलुिामा  98.27 प्रनतशत सिंकलि भएको देन्िएको छ। 

 

2.  करको दायरा वर्स्तारः  
2078 माघ, फागिु र चैर मवहिाको करदाता दताथ तर्ा 2078 चैर सम्मको जम्मा करदाता 
सिंख्या निम्िािसुार रहेको छ 

  

 

 

8.5 अन्त्तराथविय आनर्थक सहायता पररचालि  
आ.ब. २०७८/०७९ को माघदेन्ि चैर मवहिासम्ममा अिदुाि सहायता तफथ  रु. 2 अर्थ 61 करोड 
र ऋण सहायता तफथ  रु. 12 अबथ 61 करोड गरी जम्मा रु. 15 अबथ 22 करोड अन्त्तराथविय 
आनर्थक सहायता प्रनतबिता प्राप्त भएको छ। मवहिागत रुपमा अन्त्तराथविय सहायता पररचालि 
प्रनतर्ितासम्बन्त्िी प्रगनत वर्र्रण देहायर्मोन्जम रहेको छ। 

करदाताको प्रकार 

२०७8 पौष 
मसान्त्तसम्मको जम्मा 

करदाता सिंख्या 

करदाता दताथ 
(२०७8 माघ देन्ि 

चैरसम्म दताथ) 

2078 चैर 
मसान्त्तसम्मको जम्मा 

करदाता सिंख्या 

व्यार्सावयक स्र्ायी लेिा िम्र्र प्राप्त गिे 
(BPAN) 

1708878 44764 1753642 

व्यन्क्तगत स्र्ायी लेिा िम्र्र प्राप्त गिे 
(PPAN) 

2736800 167971 2904771 

अग्रीम कर कट्टी प्रयोजिका लानग स्र्ायी 
लेिा िम्बर प्राप्त गिे (WPAN) 

13810 1979 15789 

स्र्ायी लेिा िम्बर प्राप्त गिे जम्मा करदाता 
सिंख्या 

4459488 214714 4674202 

मूल्य अनभरृ्वि करमा दताथ गिे  283313 7513 290826 

अन्त्त:शलु्कमा दताथ  112371 2512 114883 
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• 2078 माघ 11 गते ऋण तफथ  रु. 10 अबथ 47 करोड जापाि सरकारबाट सहनुलयतपूणथ 
ऋण सहायताको प्रनतबिता प्राप्त भएको छ। 

• 2078 फाल्गणु 16 गते World Bank बाट स्र्ास्थ्य क्षेर अन्त्तगथत Covid Response 

का लानग  रु. 2 अर्थ 14 करोड ऋण रकम सहायताको प्रनतर्िता प्राप्त भएको छ। 
• 2078 फाल्गणु 26 गते जापाि सरकारबाट Water Supply & sanitation क्षरे अन्त्तगथत 

वर्राटिगर न्स्र्त Water Supply Improvement Project का लानग रु. 2 अर्थ 61 
करोड अिदुाि रकम सहायताको प्रनतर्िता प्राप्त भएको छ। 

• आ.ब. २०७८/०७९ को श्राबणदेन्ि चैर मवहिासम्ममा अिदुाि सहायता तफथ  रु. 9 अर्थ 
46 करोड 26 लाि र ऋण सहायता तफथ  रु. 1 िबथ 16 अबथ 60 करोड 98 लाि 
गरी जम्मा रु. 1 िबथ 26 अबथ  7 करोड 24 लाि अन्त्तराथविय आनर्थक सहायता 
प्रनतबिता प्राप्त भएको छ। 

• यस आ.ब. 2078/079 को श्राबणदेन्ि चैरसम्मको सहायताको वर्स्ततृ वर्र्रण 
निम्िािसुार रहेको छ । 

 

S.N. 

Date of 

Agreement 
(A.D) 

Date of 

Agreemen

t (B.S) 

Donor Name of the Project 

Type of 

Assistan

ce 

Amount (in millions) Sector 

In 

Foreign 

Currency 

In NRs.  

1 22-Jul-21 
7 Shrawan 

2078 
GCF 

Improving Climate 

Resilience of Vulnerable 

Communities and 

Ecosystems in the 

Gandaki River Basin, 

Nepal 

Grant USD 27.4 3,339.35 
Environm

ent 

2 29-Jul-21 

14 

Shrawan 

2078 

ADB  

Prevention and Control 

of Covid-19 through 

WASH and Health 

initiative in secondary 

and small towns.  

Grant USD 5 596.55 

Water 

Supply 

and 

Sanitation 

3 11-Aug-21 

27 

Shrawan 

2078 

ADB 

Responsive COVID-19 

Vaccines for Recovery 

Project  

Loan USD 165 19,697.70 Covid  

4 19-Aug-21 
3 Bhadra 

2078 
WB 

Nurturing Excellence in 

Higher Education 

Program( NEHEP). 

Loan  USD 60 7,050.00 Education 

5 10-Sep-21 
25 Bhadra 

2078 

Switzerla

nd 

Enhanced Skills for 

Sustainable and 

Rewarding Employment 

(ENSSURE), Phase II. 

Grant CHF 14.7  1,876.16 Education 

6 15-Sep-21 
30 Bhadra 

2078 
WB 

School Sector 

Development Program 
Loan USD 50 5,879.50 Education 

7 15-Sep-21 
30 Bhadra 

2078 
WB 

Nepal Health Sector 

Management Reform 

Program for Result 

(NHSMRP) 

Loan USD 50 5,879.50 Health 

8 28-Sep-21 
12 Ashoj 

2078 
IFAD 

Value Chains for 

Inclusive Transformation 

of Agriculture 

Programme- VITA 

Loan  
USD 

97.67 
11,622.73 

Agricultur

e 
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9 29-Nov-21 
10 Mangsir 

2078 
ADB 

Electricity Grid 

Modernization Project- 

Additional Financing 

Loan  USD 60 7,170.00 Energy 

10 15-Dec-21 
29 Mangsir 

2078 
Korea 

Establishment of 

Polytechnic Institute for 

Construction Workforce 

Development in Province 

2, Nepal 

Grant USD 8.6 1,040.60 Education 

11 13-Jan-22 
29 Poush 

2078 
IMF 

Extended Credit Facility 

(ECF) 
Loan 

USD 

395.9 
46,700.36 

Budgetary 

support 

12 25-Jan-22 
11 Magh 

2078 
Japan  

(Development under 

Concessional Loan) 
Loan 

Yen 

10,000 
10,470.00 

Budgetary 

support 

13 28-Feb-22 
16 Falgun 

2078 

World 

Bank  
Covid Response  Loan USD 18 2,140.00 Health 

14 10-Mar-22 
26 Falgun 

2078 

Japan/JA

ICA 

Water Supply 

Improvement Project/Brt 
Grant JPY 2541 2,610.00 

Water 

Supply 

and 

Sanitation 

Total 126,072.45 
percentag

e 

  Grant 9,462.66 7.51 
 Loan  116,609.79 92.49 
 Total(A) 126,072.45 100.00 

 

8.6 आन्त्तररक ऋण पररचालि 

आनर्थक र्षथ 2078/2079 मा रु. 2 िर्थ 39 अबथ आन्त्तररक ऋण उठाउि े लक्ष्य रहेकोमा 
2078 माघ, फागिु र चैरमा रु.99 अबथ 46 करोड र 2078 चतै्र मसान्त्तसम्मको जम्मा रु.1 
िबथ 05 अबथ 46 करोड आन्त्तररक ऋण उठाइएको छ । 

 

८.७ अन्त्तर सरकारी वर्त्त व्यर्स्र्ापि (वर्त्तीय सिंघीयता)    
1. सघिं,  प्रदेश तर्ा स्र्ािीय तह -समन्त्र्य तर्ा अन्त्तरसम्बन्त्ि_ ऐि, २०७७ को दफा २२ को 

उपदफा (१) बमोन्जम गद्रठत “वर्षयगत सनमनत” -अर्थ वर्षयक_ को प्रर्म बैठक िेपाल 
सरकारका अर्थ मन्त्री माििीय श्री जिादथि शमाथ “प्रभाकर” ज्यूको अध्यक्षतामा सघिं, प्रदेश तर्ा 
स्र्ािीय तहको वर्त्तीय व्यर्स्र्ापि गिे सन्त्दभथमा िीनतगत तर्ा आयोजिा कायाथन्त्र्यिमा 
प्रभार्काररता ल्याउि सो सँग सम्बन्न्त्ित वर्षयमा छलफल गरी नमनत 2078/10/14 गते 
वर्द्यतुीय माध्यमबाट सम्पन्न भएको छ। 

2. अन्त्तर-सरकारी वर्त्त ब्यर्स्र्ापि ऐि, २०७४ को दफा १८ को उपदफा २ बमोन्जम आगामी 
आनर्थक र्षथ 2079/80 मा िेपाल सरकारले प्रदेश तर्ा स्र्ािीय तहलाई उपलब्ि  गराउि े
राजस्र् बाँडफाँट र्ापतको अिमुानित रकम र वर्त्तीय समािीकरण अिदुािको अिमुानित रकमको 
वर्र्रण िेपाल सरकार, मन्न्त्रपररषद् को नमनत 2078/12/06 को निणथयािसुार प्रदेश तर्ा 
स्र्ािीय तहमा पठाइएको छ। 

3. अन्त्तर सरकारी वर्त्त व्यर्स्र्ापि ऐि, 2074 को दफा 33 को उपदफा (1) बमोन्जम िेपाल 
सरकार, प्रदेश र स्र्ािीय तहबीच अन्त्तर-सरकारी वर्त्त व्यर्स्र्ापिका वर्षयमा आर्श्यक परामशथ 
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तर्ा समन्त्र्य गिे उद्देश्यले गद्रठत अन्त्तर-सरकारी वर्त्त पररषदको सातौ बैठक िेपाल सरकारका 
अर्थ मन्त्री माििीय श्री जिादथि शमाथ “प्रभाकर” ज्यूको सिंयोजकत्र्मा आ.र्. 2077/78 को 
वर्त्तीय प्रगनतको सनमक्षा, आगामी आनर्थक र्षथ 2079/80 को बजेटका उद्देश्य, प्रार्नमकता र 
मखु्य कायथिम तर्ा अन्त्य समसामवयक वर्षयमा छलफल तर्ा अन्त्तरविया गरी  नमनत 
2078/12/28 गते सम्मन्न भएको छ। 

4. सिंघ, प्रदेश तर्ा स्र्ािीय तहको कर प्रणाली, त्यसमा देन्िएका दोहोरोपिा र देन्िएका अन्त्य 
समस्या तर्ा समस्या समािािका उपायहरु िोजी गरी िेपाल सरकारलाइथ सझुार् द्रदिका लानग 
राजस्र् परामशथ सनमनत अन्त्तगथत गद्रठत अन्त्तर-सरकारी राजस्र् ब्यर्स्र्ापि उपसनमनतको वर्नभन्न 
बैठक तर्ा अन्त्तरविया गरी प्रनतर्देि तयार गरी पठाइएको छ। 

 

 

8.8 वर्त्तीय क्षरे तर्ा सार्थजनिक सिंस्र्ाि व्यर्स्र्ापि : 
१. िेपाल स्टक एक्सचेञ्च  नलनमटेडको प्रर्न्त्ि-पर तर्ा नियमार्ली मा सिंशोिि स्र्ीकृनत प्रदाि 

गररएको 

२. बीमा सनमनतको प्रादेन्शक कायाथलय वर्स्तारका लानग तयार भएको सिंगठि तर्ा व्यर्स्र्ापि 
सभेक्षणमा सैिान्न्त्तक सहमनत द्रदइएको 

३. िेपाल पिुबीमा कम्पिी नलनमटेडको कमथचारी सेर्ा वर्नियमार्ली, 2076 मा सिंशोिि स्र्ीकृनत 
प्रदाि गररएको 

४. राविय प्रशारण नग्रड कम्पिीलाई वर्देशी वर्नियम कारोर्ार गिथ िेपाल राि बैंकबाट इजाजतपर 
प्राप्त बैंक तर्ा वर्त्तीय सिंस्र्ा र अन्त्य निकायहरुलाई जारी गररएको एकीकृत पररपर 2076 को 
प्रकरण 1 मा समार्ेश गररद्रदिका लानग िेपाल राि बैंकलाई अिरुोि गररएको  

५. बैदेन्शक रोजगार सिंचय कोष योजिा सिंचालि नियमार्ली, 2078 का सम्र्न्त्िमा 
सरोकारर्ालाहरुको राय माग गरी सो समेतका आिारमा नियमार्ली स्र्ीकृनतका लानग 
मन्न्त्रपररषद्मा  पेश गररएको 

६. िेपाल इन्त्रास्ट्रक्चर बैंक नलनमटेडलाई िगद लाभािंश र बोिस वर्तरणका लानग स्र्ीकृनत प्रदाि 
गररएको  

७. वहमाल नसमने्त्ट कम्पिी नलनमटेडलाई िारेजीमा लेजािे प्रवियाका सम्र्न्त्िमा प्रावर्निक सनमनत गठि 
गरी सनमनतबाट प्रनतर्ेदि प्राप्त भएक।  

८. िेपाल सरकार (मन्न्त्रपररषद् )को नमनत 2078/10/17 को निणथयले िेपाल स्टक एक्सचेञ्जको 
प्रमिु कायथकारी अनिकृत नियनु्क्त द्रदइएको  

९. स्र्देशी कच्चा पदार्थमा आिाररत कृवष उद्योग, प्रशोिि केन्त्ि तर्ा िाद्यान्न भण्डारण स्र्ापिा 
कायथिमका लानग ब्याज अिदुाि मापदण्डका सम्र्न्त्िमा कृवष तर्ा पशपुन्त्छी वर्कास मन्त्रालयलाई 
राय/सहमनत उपलब्ि गराइएको 
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१०. िेपाल न्चया वर्कास निगमको जग्जा अनतिमण रोक्ि सहयोग तर्ा समन्त्र्यका लानग गहृ 
मन्त्रालयमा पिुः अिरुोि गररएको 

११. हेन्जङ्ग सवुर्िाका सम्र्न्त्िमा िेपाल वर्द्यतु प्रानिकरणलाई सहमनत प्रदाि गररएको  

१२. हाइड्रोइलेन्क्ट्रनसटी इन्त्भेिमने्त्ट एण्ड डेभलपमेन्त्ट कम्पिी नलनमटेड, बटुर्ल पार्र कम्पिीलाई िगद 
लाभािंश वर्तरणका लानग सहमनत प्रदाि गररएको 

१३. वर्नभन्न सार्थजनिक सिंस्र्ाि, बोडथ तर्ा सनमनतहरुको सिंचालक सनमनतमा अर्थ मन्त्रालयको तफथ बाट 
प्रनतनिनिहरु मिोियि गररएको 

१४. Vehicle Manufacturing and Assembly Plant पररयोजिा लगािी सम्झौताका लानग अर्थ 
मन्त्रालयबाट प्रनतनिनि सदस्य मिोियि गररएको  

१५. िेपाल सरकार, मन्न्त्रपररषद्को नमनत 2078/11/05 को निणथय अिसुार िेपाल नितोपर बोडथको 
ररक्त अध्यक्ष पदमा नियनु्क्त गररएको  

१६. महाशािाको कायथके्षर नभरका वर्नभन्न सिंस्र्ाहरुको कामकारर्ाहीका सम्र्न्त्िमा अन्ख्तयार दरुुपयोग 
अिसुन्त्िाि आयोगबाट प्राप्त उजरुीका सम्र्न्त्िमा राय माग, कायथदल गठि र पराचार गररएको 

१७. राविय बीमा सिंस्र्ाि कमथचारी सेर्ा वर्नियमार्ली, 2078 का सम्र्न्त्िमा लोक सेर्ा आयोगमा 
परामशथका लानग पठाइएको  

१८. िेपाल स्टक एक्सचेञ्जा नलनमटेडलाई बेरुज ुरकम दान्िलाका लानग, िेपाल न्चया वर्कास निगमलाई 
िेपाल सरकारलाई बझुाउि बाँकी रकम फर्छ्यौटका लानग पराचार गररएको 

१९. कोरोिा बीमा दार्ी भकु्तािी सम्र्न्त्िमा भकु्तािीको यर्ार्थ वर्र्रण पेश गिथ बीमा सनमनतलाई 
पराचार गररएको  

20. िेपालन्स्र्त वर्नभन्न वर्त्तीय सिंस्र्ामा व्यर्स्र्ापि तहमा कायथरत गैर िेपाली िागररकहरुको कायथ 
सहमनत सम्र्न्त्िमा सम्र्ि निकायमा पराचार गररएको  

२१. गोरिापर सिंस्र्ाि कमथचारी सेर्ा शतथ नियमार्ली, 2076 का सम्र्न्त्िमा सञ्चारर तर्ा सूचिा 
प्रवर्नि मन्त्रालयलाई सहमनत प्रदाि गररएको  

२2. लेिामाि बोडथलाई Asian Oceanian Standrad-Setters Groups को १४औ बैठक सेप्टेम्बर, 
2022 मा िेपालमा आयोजिा गिे सम्र्न्त्िमा सहमनत प्रदाि गररएको 

२3. मेलम्ची िािेपािी आयोजिा अन्त्तगथत हेडर्कथ स निमाथण ठेक्का कायथको रकम डलरमा भकु्तािी सटही 
सवुर्िा सम्र्न्त्िमा िेपाल राि बैंकमा पराचार गररएको   

२4. िाद्य व्यर्स्र्ा तर्ा व्यापार कम्पिी नलनमटेडको कमथचारी सेर्ा वर्नियमार्ली, 2078 सम्र्न्त्िमा 
राय उपलब्ि गराइएको 

२5. अरै्तनिक महार्ान्णज्यदतु नियनु्क्त सम्र्न्त्िमा सम्र्न्न्त्ित व्यन्क्त कालोसूचीमा परे िपरेको सम्र्न्त्िमा 
कजाथ सूचिा केन्त्िमाफथ त वर्र्रण माग गरी परराि मन्त्रालयमा जािकारी पठाइएको  
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२6. महाशािाको कायथक्षेर नभरका वर्नभन्न सिंस्र्ाहरुको कामकारर्ाहीका सम्र्न्त्िमा अन्ख्तयार दरुुपयोग 
अिसुन्त्िाि आयोगबाट प्राप्त उजरुीका सम्र्न्त्िमा पराचार गररएको 

२7. राविय र्ान्णज्य बैंक नलनमटेडलाई 10 करोड अमेररकी डलरसम्म बैदेन्शक ऋण नलिकालानग 
सहमनत प्रदाि गररएको  

२8. िेपाल न्चया वर्कास निगम नलनमटेडलाई नमनत 2064/11/22 मा भएको सम्झौता अिसुार 
िेपाल सरकारलाई नतिथ बाँकी रहेको रकम बझुाउिका लानग पराचार गररएको  

29. िेपालन्स्र्त वर्नभन्न वर्त्तीय सिंस्र्ामा व्यर्स्र्ापि तहमा कायथरत गैर िेपाली िागररकहरुको कायथ 
सहमनत सम्र्न्त्िमा सम्र्ि निकायमा पराचार गररएको  

३0. आ.र्.2078/79को लघबुीमा सहयोग कायथिम अन्त्तगथत कृवष वर्कास बैक नलनमटेडलाई दोस्रो 
वकस्ता रकम रु.25233000.00 सािा वकसाि वर्कास लघवुर्त्त वर्त्तीय सिंस्र्ालाई तेस्रो 
रैमानसक र्ापतको रु.31668000.00, निके्षप तर्ा कजाथ सरुक्षण कोषलाई तेस्रो वकस्ता र्ापत 
वर्नियोन्जत रकम  निकासा का लानग बजेट तर्ा कायथिम महाशािा र आनर्थक प्रशासि 
महाशािामा पठाइएको  

३1. िेपाल पिुबीमा कम्पिी नलनमटेडका अध्यक्ष लगायत 4 जिालाई भारत भ्रमणको अिमुनत प्रदाि 
गररएको  

३2. राविय बीमा सिंस्र्ाि र राविय बीमा कम्पिी नलनमटेडलाई अवर्लम्र् लेिापरीक्षण सम्पन्न गिे र 
सोको प्रगनत वर्र्रण नियनमत रूपमा पठाउिे सम्र्न्त्िमा पराचार गररएको 

३3. मेलम्ची िािेपािी आयोजिा अन्त्तगथत हेडर्कथ स निमाथण ठेक्का कायथको रकम डलरमा भकु्तािी सटही 
सवुर्िा सम्र्न्त्िमा िेपाल राि बैंकमा पराचार गररएको  

३4. वर्नभन्न सार्थजनिक सिंस्र्ाि, बोडथ तर्ा सनमनतहरुको सिंचालक सनमनतमा अर्थ मन्त्रालयको तफथ बाट 
प्रनतनिनिहरु मिोियि गररएको 

३5. राविय बीमा कम्पिी नलनमटेडको प्रमिु कायथकारी अनिकृतको रूपमा कामकाज गिथ अर्थ 
मन्त्रालयमा कायथरत उपसन्चर् (लेिा) श्री ज्ञािेन्त्िराज ओझालाई न्जम्मेर्ारी द्रदइएको  

३6. राविय र्ान्णज्य बैंकको िाममा रहेको सिेुतको जग्गा िेपाल राि बैंकलाई नबिी गिे सम्र्न्त्िमा 
िेपाल सरकार (मन्न्त्रपररषद्) को निणथय अिसुार पराचार गररएको।  

३7. सेर्ाकालीि अर्स्र्ामा मतृ्य ु भएका निजामती कमथचारीहरुका हकर्ालालाई वर्शेष आनर्थक 
सवुर्िा/कमथचारी योजिा (बीमा) र्ापत 2077 पसु देन्ि 2078 असार मसान्त्तसम्म भकु्तािी 
भएको रकम रू.15300000.00 सोिभिाथका लानग बजेट तर्ा कायथिम महाशािामा पठाइएको  

३8. गोल्डम्याि इन्त्भेिमेन्त्ट नल.ले सामान्जक सञ्जाल प्रयोग गरी 10लाि लगािीमा 10र्षथमा 
10करोडको मानलक हिुे भ्रामक सूचिा प्रर्ाह गरेकाले सो सम्र्न्त्िमा आर्श्यक कारर्ाहीका लानग 
िेपाल राि बैंक लगायतका सरोकारर्ाला निकायमा पराचार गररएको  

39. िेपाल टेनलकमको आ.र्.2077/78 को मिुाफा रकमबाट बोिस शेयर र िगद लाभािंश 
वर्तरणका लानग स्र्ीकृनत प्रदाि गररएको 
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40. िेपाल सरकारको िीनत तर्ा कायथिममा समार्ेश गिे िीनतगत तर्ा कायथिमगत व्यर्स्र्ाका लानग 
नियामक निकाय र अन्त्य सम्र्ि निकायमा पराचार गरी प्राप्त िीनतगत तर्ा कायथिमगत वर्षयहरू 
आनर्थक िीनत वर्श्लषेण महाशािामा पठाइएको 

 

 

8.9 योजिा, अिगुमि तर्ा मूल्याङ्कि  
• आनर्थक र्षथ 207८/207९ को बावषथक बजेट कायाथन्त्र्यि कायथयोजिा तयार भई एकीकृत 

अिगुमि प्रणालीमा समार्ेश गरी नियनमत प्रगनत अद्यार्निक गररएको,  
• सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, 2064 को दफा 5(3) प्रयोजिका लानग आनर्थक र्षथ 

207८/207९ को कानतथक, मिंनसर र पौष मवहिा (दोश्रो चौमानसक) मा सम्पादि गररएका 
कायथहरुको वर्र्रण २०७८ माघ मवहिामा र्रे् साइटमा सार्थजनिक गररएको, 

• नबगलु तर्ा हेलो सरकार माफथ त प्राप्त गिुासोहरु नियनमत रुपमा फछथयौट भैरहेको,  
• सूचिा मागकताथलाई सूचिाको हक सम्बन्त्िी  ऐि 2064, बमोन्जम नियनमत रुपमा सूचिा प्रदाि 

भैरहेको, 
• आनर्थक र्षथ 207८/7९ को बावषथक बजेट कायाथन्त्र्यि कायथयोजिाको 119 

माइलस्टोिहरुमध्ये २०७८ चैर मवहिासम्ममा गिुथपिे कायथहरुमा 83 प्रनतशत कायथ सम्पन्न 
भएको, 15 प्रनतशत कायथ भैरहेको र 2 प्रनतशत कायथ सम्पादि हिु बाँकी रहेको 

• चाल ु आनर्थक र्षथ 2078/79 को िीनत तर्ा कायथिम, र्जेट कायाथन्त्र्यि कायथयोजिा र 
वर्कास कायथिमको दोश्रो रैमानसक प्रगनत समीक्षा तर्ा मन्त्रालयस्तरीय वर्कास समस्या समािाि 
सनमनत (MDAC) को रै्ठक नमनत २०७८/12/04 गते सम्पन्न गररएको  

• प्रिािमन्त्री तर्ा मन्न्त्रपररषद्को कायाथलय लगायत अन्त्य नबनभन्न मन्त्रालय/निकायहरुबाट माग 
भएको सूचिा, जािकारी, सझुार् एर्िं प्रगनत वर्र्रणहरु नियनमत रुपमा पठाइएको 
 

 

8.10 प्रशासनिक तर्ा साङ्गठनिक सिुार 
 

• िेपाल लेिापरीक्षण सेर्ा, रा.प प्रर्म शे्रणी िायब महालेिापरीक्षक पदमा 7 जिा, रा.प द्रितीय शे्रणी  
निदेशक पदमा 30 जिा र रा.प ततृीय शे्रणी लेिापरीक्षण अनिकारी पदमा 25 जिाको नियनु्क्त तर्ा 
पदस्र्ापि गररएको सारै् रा.प ततृीय शे्रणी लेिापरीक्षण अनिकारी पदमा नियनु्क्त तर्ा पदस्र्ापिको 
लानग  11 जिाको बढुर्ा सनमनतबाट निणथय भएको।    

• सार्थजनिक वर्त्त व्यर्स्र्ापि तानलम केन्त्ििारा सञ्चालि हिुे सार्थजनिक वर्त्त व्यर्स्र्ापि सम्बन्त्िी 
अनिकृत स्तरीय (रा.प द्रितीय शे्रणी) सेर्ाकालीि तानलम कायथिममा सहभागी हिु यस मन्त्रालय र 
अन्त्तगथतबाट 13 जिा कमथचारीहरूलाई मिोियि गररएको। 
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• स्र्देश तर्ा वर्देशमा भच ुथअल माध्यमबाट सञ्चालि भएका वर्नभन्न तानलम/गोष्ठी/सेनमिारहरूमा यस 
मन्त्रालय र अन्त्तगथत निकायबाट सहभानगताका लानग कमथचारीहरू मिोियि गररएको। 

• कमथचारी अनभलेि व्यर्स्र्ापिको लानग  HRMIS  software  निमाथण गरी सिंचालिमा  ल्याइएको।   

• LMBIS/BMIS/TSA/PLMBIS/PTSA वर्च अन्त्तर सञ्जाल निमाथण तर्ा स्तरोन्ननत गिथ प्रावर्निक 
सहयोग गररएको। 

• वर्नभन्त् ि भन्त्सार कायाथलयबाट जफत भएका सवहत चार पाङ्ग्ग्र े९ र्टा र दईु पाङ्ग्ग्र े६ र्टा सर्ारी 
सािि िेपाल सरकारका वर्नभन्त् ि सरकारी निकायलाई हस्तान्त्तरण सम्बन्त्िी निणथय भई कायाथन्त्र्यिका 
लानग लेिी पठाइएको। 

• आ. र् 2078/79 मा हालसम्मको चाल ुतफथ  कुल बजेट रु.34 करोड 40 लाि 81 हजार 
मध्य ेरु.21 करोड 29 लाि 88 हजार िचथ भई 61.9 प्रनतशत र पुजँीगत तफथ  कुल बजेट 1 
करोड 91 लाि 32 हजार मध्ये  रु. 83 लाि 5 हजार िचथ भई 43.41 प्रनतशत प्रगनत हानसल 
भएको। 

• आ. र् 2079/80 को बजेटसँगै सिंघीय सिंसदमा पेश गिुथपिे मन्त्रालय गत प्रगनत वर्र्रण 
प्रकाशि/छपाई सनमनत गठि भई प्रगनत वर्र्रणको ढाँचा समते तयार गरी वर्षयगत मन्त्रालयहरूबाट 
वर्र्रण माग गररएको सारै् यसका लानग सम्पकथ  व्यन्क्तहरुसिंग निरन्त्तर छलफल तर्ा समन्त्र्य 
भइरहेको।  

 
 

8.11 आनर्थक िीनत वर्श्लषेण 

आनर्थक िीनत वर्श्लषेण सम्बन्त्िमा आनर्थक र्षथ 2078/079को माघ, फागिु र चैर मवहिाको 
अर्निमा देहाय बमोन्जम कायथ सम्पादि भएको छ। 

➢ सार्थजनिक ऋण सम्बन्त्िमा गद्रठत कायथदले सार्थजनिक ऋण िीनतको मस्यौदा लेिि अन्न्त्तम चरणमा 
रहेको 

➢ बजारमा देन्िएको तरलता अभार्का वर्षयमा प्रनतर्देि तयार गररएको 

➢ समविगत आनर्थक पररसूचकहरु सम्बन्त्िी अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायका पदानिकारी तर्ा    
कमथचारीहरुको क्षमता अनभबवृि सम्बन्त्िी आर्ानसय कायथशाला गोष्ठी सम्पन्न  

➢ आनर्थक सरे्क्षण तयारी सम्बन्त्िमा वर्ज्ञहरु सिंगको राय/प्रनतविया सम्बन्त्िी अन्त्तविथ या सम्पन्न  

➢ समसामवयक आनर्थक वर्षयहरुमा नियनमतरुपमा Talk Program तर्ा Policy Dialogue कायथिम 
आयोजिा गररएको  

➢ म्यािो इकोिोनमक ड्यासबोडथको Data base अद्यार्निक भईरहेको   

➢ Economic Lab स्र्ापिाको कायथ अगानड बढेको  

➢ अर्थ बलेुवटि फागिु मवहिा सम्मको प्रकाशि भएको  
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➢ िर्ीकरणीय ऊजाथको वर्कास एर्म ् वर्स्तारबाट हररतगहृ ग्यास उत्सजथि घटाएबाट प्राप्त हिु े
आम्दािीको उपयोग सम्बन्त्िी प्रनतर्देि लेिि कायथ अन्न्त्तम चरणमा पगेुको  

➢ सार्थजनिक ऋण लगायत अर्थतन्त्रको नियनमत गनतवर्नि सम्र्न्त्िमा अध्ययि वर्श्लषेण गिे र नियनमत 
रुपमा माििीय मन्त्रीज्यू र सन्चर्ज्यू समक्ष Briefing गिे प्रयोजिको लानग कायथदल गठि भई कायथ 
प्रारम्भ गरेको 

➢ आनर्थक  र्षथ 2078/79 को आनर्थक सरे्क्षण तयारी सम्बन्त्िी पाँच र्टा प्रदेश (गण्डकी, लनु्म्बिी, 
प्रदेश ििं. १, मिेस, कणाथली) मा छलफल तर्ा अन्त्तविथ या सम्पन्न 

➢ आनर्थक र्षथ 2078/79 को आनर्थक सरे्क्षण तयारी सम्बन्त्िी क्षेरगत मन्त्रालयका Focal Person 
हरु सिंग छलफल तर्ा अन्त्तविथ या सम्पन्न 

 

9. गिुासो व्यर्स्र्ापि 

अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुका सम्बन्त्िमा सरोकारर्ालाहरुबाट प्राप्त गिुासोको व्यर्स्र्ापि, 
योजिा, अिगुमि तर्ा मूल्यािंकि महाशािाले गदै आएको छ। यस अर्निमा यस मन्त्रालयमा प्राप्त 
गिुासोहरुलाई सम्बन्न्त्ित महाशािा तर्ा वर्भागहरुमा फर् र्छ्यौटका लानग पठाइएको र सो सम्बन्त्िमा भए 
गरेको कारबाहीको जािकारी यस मन्त्रालयमा उपलब्ि गराउिे सिंयन्त्रको वर्कास गररएको छ। यस 
अर्निमा अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको कायथसँग सम्बन्न्त्ित गिुासोहरु सिुरु्ाईको अर्स्र्ा 
यसप्रकार रहेको छ। 
 

 

गिुासोको माध्यम प्राप्त 
सिंख्या 

फर् र्छ्यौटको लानग 
पराचार भएको सिंख्या 

फर् र्छ्यौटको लानग 
पराचार भएको प्रनतशत  

हेलो सरकारबाट प्राप्त गिुासो १6 १5 93.75 

 

 

१0. सूचिा अनिकारी र प्रमिुको िाम तर्ा सम्पकथ  टेनलफोि िम्र्र  
 

प्रमिु सन्चर्  4211161 

प्रर्क्ता  सहसन्चर् ढुण्डी प्रसाद निरौला 4200537 

सूचिा अनिकारी उपसन्चर् कमल कुमार भट्टराई 42113८१ 
 

 

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

 

 माग गररएको सूचिा सिंख्या  : 9 

 उपलब्ि गराइएको सूचिा सिंख्या  : 9  
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१2. अन्त्य वर्र्रणः 
   

 (क) मन्त्रालय र अन्त्तगथत वर्भागहरुको रे्र्साइटहरुः 
िाम उपयोग 

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

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

www.ird.gov.np आन्त्तररक राजस्र् वर्भागका प्रकाशि तर्ा अन्त्य सूचिामलुक जािकारी 
www.customs.gov.np भन्त्सार वर्भागका प्रकाशि तर्ा अन्त्य सूचिामलुक जािकारी  

www.pfmtc.gov.np 
सार्थजनिक वर्त्त व्यर्स्र्ापि तालीम केन्त्िका प्रकाशि तर्ा अन्त्य 
सूचिामलुक जािकारी 

www.pdmo.gov.np 
सार्थजनिक ऋण व्यर्स्र्ापि सम्बन्त्िी प्रकाशि तर्ा अन्त्य सूचिामलुक 
जािकारी 

 

(ि) अर्थ मन्त्रालयका प्रकाशिहरु :- 
चाल ुआ.ब.मा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पाद्रदत कामको प्रगनत वर्र्रण तर्ा प्रनतर्ेदिहरु र बजेट तर्ा 
कायथिम सम्बन्त्िी दस्तार्जेहरु मन्त्रालयको र्ेभसाइटमा राख् िकुा सारै् छपाई गरेर प्रकाशि गरी 
सर्थसािारणको सहज पहुँच स्र्ावपत गररएको छ। मन्त्रालयका तफथ बाट प्रकाशि गररएका प्रकाशिहरू 
देहाय बमोन्जम रहेका छि।् 

• बजेट कायाथन्त्र्यि कायथयोजिा 

• बजेट तजुथमा द्रदग्दशथि 

• कायथ सञ्चालि निदेन्शका 

• मन्त्रालयहरूको प्रगनत वर्र्रण 

• प्रावर्निक सहायता सम्बन्त्िी वर्र्रण 

• वर्नियोजि ऐि र आ.र्. 2078/79 को आय व्यय अिमुािको वर्र्रण 

• आनर्थक ऐि र राजस्र्को िीनत तर्ा कायथिम 

• राि ऋण उठाउि ेऐि 

• ऋण तर्ा जमाित ऐि 

• आनर्थक सरे्क्षण 

• बजेट र्क्तव्य 

• सार्थजनिक सिंस्र्ािहरूको न्स्र्नत प्रनतर्देि 

• सशुासि (व्यर्स्र्ापि तर्ा सञ्चालि) ऐि, २०६४ को दफा ४१ बमोन्जमको र्ावषथक प्रनतर्ेदि 

http://www.mof.gov.np/
http://www.fcgo.gov.np/
http://www.ird.gov.np/
http://www.ratc.gov.np/
http://www.ratc.gov.np/
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• IECCD Newsletter प्रकाशि 

• लैवङ्गक उत्तरदायी बजेट तजुथमा द्रदग्दशथि, २०६९ 

• आयोजिाको बहरु्षीय ठेक्का सम्बन्त्िी मापदण्ड, 2077 

• व्यार्सावयक निरन्त्तरता कजाथ प्रर्ाह कायथवर्नि, 2077 

• Development Cooperation Report (DCR), 2020. 

• सार्थजनिक िचथलाई नमतव्ययी तर्ा प्रभार्कारी बिाउिे सम्बन्त्िी मापदण्ड, 2078 

• आ.ब. 2077/78 को र्ावषथक प्रगनत प्रनतर्ेदि तर्ा चाल ुआनर्थक र्षथ 2078/79 को 
बजेट कायाथन्त्र्यि कायथयोजिा  

• बजेटको अिथ र्ावषथक मूल्याङ्कि प्रनतर्ेदि 2078/79 
 

 (ग) मन्त्रालय अन्त्तगथतका वर्भागीय प्रमिुहरु: 
 

पद िाम, र्र कायाथलय फ्याक्स ििं. टेनलफोि ििं.= 
महालेिा नियन्त्रक श्री समुिराज अयाथल महालेिा नियन्त्रक कायाथलय   4771290 4771290 

महानिदेशक श्री कमल प्रसाद भट्टराई भन्त्सार वर्भाग             4117218 4117223 
महानिदेशक श्री ररतेश कुमार शाक्य आन्त्तररक राजस्र् वर्भाग    4411778 4410340 

तानलम प्रमिु श्री राजेश्वर ज्ञर्ाली 
सार्थजनिक वर्त्त व्यर्स्र्ापि तानलम 
केन्त्ि 

5010303 

5010304/ 
5010305 

कायाथलय प्रमिु श्री मनु्क्त प्रसाद पाण्डे 
सार्थजनिक ऋण व्यर्स्र्ापि 
कायाथलय 

4239303 4538129 

 
 

(घ) आन्त्तररक राजस्र् वर्भाग र अन्त्तरगतका कायाथलयहरुको टेनलफोि र फ्याक्स 
िम्बरहरु: 

नस.ििं. कायाथलयको िाम  कोड ििं. टेनलफोि ििं. फ्याक्स ििं. 
1 आन्त्तररक राजस्र् वर्भाग ०१ ४४१५८०२ ४४११७८८ 

2 ठूला करदाता कायाथलय ०१ ५०१००५० ५०१००५१ 

3 मध्यमस्तररय करदाता  कायाथलय, बबरमहल ०१ ४२२१९६६ ४२२२६०८ 

4 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, भिपरु ०२३ ४५५०१२ ४५५०१९ 

5 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, दमक ०२३ ५८५७५२ ५८५७५२ 

6 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, िराि ०२५ ५२०९८२ ५२८२८३ 

7 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, वर्राटिगर ०२१ ५३०१६६ ५२२७१७ 

8 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, लाहाि ०३३ ५६०१८८ ५६०४४९ 

9 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, जिकपरु ०४१ ५२०१३६ ५२०२९७ 

10 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, नसमरा ०५३ ५२०९३० ५२०७१३ 
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नस.ििं. कायाथलयको िाम  कोड ििं. टेनलफोि ििं. फ्याक्स ििं. 
11 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, र्ीरगिंज ०५१ ५२२०६६ ५२२११२ 

12 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, हेटौंडा ०५७ ५२३१०१ ५२०३०८ 

13 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, भरतपरु ०५६ ५२०१०६ ५२६७७८ 

14 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, दमौली ०६५ ५६०१३५ ५६०१३५ 

15 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, पोिरा ०६१ ४६४३६३ ४६४४४९ 

16 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, बागलङु्ग ०६८ ५२००२९ ५२०१२९ 

17 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, भैरहर्ा ०७१ ५२०८५७ ५२१७६३ 

18 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, र्टुर्ल ०७१ ५५०५२४ ५५०५२३ 

19 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, कृष्णिगर ०७६ ५२०६३२ ५२००३२ 

20 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, दाङ्ग ०८२ ५२२१०९ ५२०००९ 

21 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, िेपालगञ्ज ०८१ ५२००२६ ५२६२०९ 

22 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, सिेुत ०८३ ५२५१७२ ५२५१७२ 

23 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, ििगढी ०९१ ५२१२०६ ५२१२०६ 

24 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, महेन्त्ििगर ०९९ ५२१११८ ५२११०६ 

25 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, लनलतपरु ०१ ५०१००९ ५०१००१० 

26 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, भक्तपरु ०१ ६६१२२२६ ६६१४७९५ 

27 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, िनुलिेल ०११ ४९०७९६ ४९०७८६ 

28 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, चार्वहल ०१ ४४८४३४० ४४८४३४० 

29 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, कोटेश्वर ०१ ४४८९२४७ ४४८९२४७ 

30 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, पतुलीसडक ०१ ४२४३१७६ ४२४२१७६ 

31 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, र्न्त्तसपतुली ०१ ४४८५५९० ४११३६९० 

32 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, बािेश्वर ०१ ४४८४६७१ ४४८५५४३ 

33 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, नरपरेुश्वर ०१ ४२३०५६३ ४२३०५६३ 

34 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, ियाँसडक ०१ ४२६६५७२ ४२६६६५३ 

35 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, ठमेल ०१ ४२१८९५३ ४२१८९५३ 

36 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, महाराजगिंज ०१ ४४१९२६४ ४४१९२६४ 

37 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, बालाज ु ०१ ४३८९७९१ ४३८९७९४ 

38 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, कलिंकी ०१ ४२८९९५२ ४२८५९५१ 

39 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, कानलमाटी ०१ ४२८३६५८ ४२८२८१२ 

40 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, टिंगाल ०१ ४४३९४७७ ४४३९४७६ 

41 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय,  लनलतपरु २ ०१ ५५३६९३२ ५५३६९३२ 

42 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, डडेल्िरुा ०९६ ४१०३०५ ४१०३०९ 

43 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, इटहरी ०२५ ५२१६५५ ५८१६५५ 

44 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, जमु्ला ०८७ ५२०५५२ ५२०५५२ 

45 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, कार्ासोती ०७८ ५४०५०१  

46 आन्त्तररक राजस्र् कायाथलय, जोरपाटी  ४९१४१९०  

47 करदाता सेर्ा कायाथलय,  वर्राटचोक, मोरङ्ग ०२१ ५४५९५९ ५२२७१७ 

48 करदाता सेर्ा कायाथलय, मलङ्गर्ा, सलाथही ०४६ ५२०४५३  

49 करदाता सेर्ा कायाथलय, राजवर्राज, सप्तरी ०३१ ५२०२६७  
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नस.ििं. कायाथलयको िाम  कोड ििं. टेनलफोि ििं. फ्याक्स ििं. 
50 करदाता सेर्ा कायाथलय, लकु्ला सोलिुमु्ब ु  ९८५२८५०१४२  

51 करदाता सेर्ा कायाथलय, लम्की ०९१ ५४०४५५  

52 करदाता सेर्ा कायाथलय, िोटाङ्ग ०३६ ४२००१०  

53 करदाता सेर्ा कायाथलय, गल्छी, िाद्रदङ्ग ०१० ४०३२३३ ४०३२३४ 

54 करदाता सेर्ा कायाथलय, ििकुटा ०२६ ५२०१४० ५२०१४१ 

55 करदाता सेर्ा कायाथलय, इलाम ०२७ ५२०११२ ५२०११२ 

56 करदाता सेर्ा कायाथलय, उदयपरु ०३५ ५२१५४१ ४२१५४१ 

57 करदाता सेर्ा कायाथलय, पाल्पा ०७५ ५२०११७ ५२२०४२ 

58 करदाता सेर्ा कायाथलय, बद्रदथर्ास ०४४ ५५०४६९ ५५०४६९ 

59 करदाता सेर्ा कायाथलय, गौर, रौतहट ०५५ ५२०४२९ ५२०४२९ 

60 करदाता सेर्ा कायाथलय, वफद्रदम, पाँचर्र ०२४ ५२११३१  

61 करदाता सेर्ा कायाथलय, िाँदर्ारी, सिंिरु्ासभा ०२९ ५६०८१७  

62 करदाता सेर्ा कायाथलय, भोजपरु ०२९ ४२०६३३  

63 करदाता सेर्ा कायाथलय, ओिढुङ्गा ०३७ ५२०७२९  

64 करदाता सेर्ा कायाथलय, जलेश्वर  ०४४ ५२०८५५  

65 करदाता सेर्ा कायाथलय, लालबन्त्दी ०४६ ५०११७७  

66 करदाता सेर्ा कायाथलय, कलैया ०५३ ५५२०३२  

67 करदाता सेर्ा कायाथलय, चन्त्िपरु ०५५ ५४०६३४  

68 करदाता सेर्ा कायाथलय, नसन्त्िुली ०४७ ५२१३५८  

69 करदाता सेर्ा कायाथलय, मन्त्र्ली ०४८ ५४००९५  

70 करदाता सेर्ा कायाथलय, चररकोट ०४९ ४२१२७५  

71 करदाता सेर्ा कायाथलय, िैरहिी न्चतर्ि ०५६ ५८२८२०  

72 करदाता सेर्ा कायाथलय, गोरिा ०६४ ४२००६६  

73 करदाता सेर्ा कायाथलय, बेसीशहर ०६६ ५२१४६७  

74 करदाता सेर्ा कायाथलय, परासी ०७८ ५२०७७५  

75 करदाता सेर्ा कायाथलय, पतुलीर्जार ०६३ ४२०८८८  

76 करदाता सेर्ा कायाथलय, कुस्मा  ०६७ ४२२२३०  

77 करदाता सेर्ा कायाथलय, तम्घास ०७९ ५२००१९  

78 करदाता सेर्ा कायाथलय, तौनलहर्ा ०७६ ५६०९४३  

79 करदाता सेर्ा कायाथलय, चकचके प्यठुाि  ९८५७८३६०५६  

80 करदाता सेर्ा कायाथलय, सन्न्त्ििकथ  ०७७ ४२०९२०  

81 करदाता सेर्ा कायाथलय, गलुरीया ०८४ ४२०७२५  

82 करदाता सेर्ा कायाथलय, श्रीिगर सल्याि ०८८ ४००१६४  

83 करदाता सेर्ा कायाथलय, साँफेर्गर अछाम ०९७ ६२५२७४  

84 करदाता सेर्ा कायाथलय, द्रदपायल ०९४ ५९००३०  

85 करदाता सेर्ा कायाथलय, पर्री ०२१ 555122 ४४११७८८ 
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१ भन्त्सार वर्भाग ०१ ४११७२२३ ४२५९८०८ 

२ ओलाङचङुगोला भन्त्सार, ताप्लेजङु्ग ०२७ ५५०००४ ५५०००४ 

३ पशपुनतिगर भन्त्सार कायाथलय ०२७ ५५०००४ ५५०००४ 

४ मेची भन्त्सार कायाथलय ०२३ ५६२०३४ ५६२००४ 

५ भिपरु भन्त्सार कायाथलय, भिपरु  ९८५२६२००३९  

६ वर्राटिगर भन्त्सार कायाथलय ०२१ 436297 ४३६२९७ 

७ वकमार्ाङ्का भन्त्सार, सिंिरु्ासभा    

८ सिुसरी भन्त्सार कायाथलय ०२५ ४६००३० ४६००३० 

९ राजवर्राज भन्त्सार कायाथलय ०३१ 9851176808 ५२०१९६ 

१० ठाँडी भन्त्सार कायाथलय  9852833322  
११ नसराहा भन्त्सार कायाथलय ०३३ ५२०३२२ ५२०१५६ 

१२ जिकपरु भन्त्सार कायाथलय ०४१ ५२०१६६ ५२०८५० 

१३ जलेश्वर भन्त्सार कायाथलय ०४४ ५२०२०२ ५२०२०२ 

१४  सलाथही भन्त्सार कायाथलय 046 520154 520154 

15 गौर भन्त्सार कायाथलय ०५५ ५२०११० ५२०२२० 

१६ र्ीरगिंज भन्त्सार कायाथलय ०५१ ५२२२२० ५२८७०० 

१७ सकु्िा र्न्त्दरगाह भन्त्सार कायाथलय ०५१ 590015 ५३३३२२ 

१८ लाके भन्त्सार कायाथलय, गोरिा    

१९ मसु्ताङ्ग भन्त्सार कायाथलय, िेचङु्ग    

२० महेशपरु भन्त्सार, िर्लपरासी  ९८५७०४६९४४  

२१ नररे्णी भन्त्सार कायाथलय  9846196162  

२२ भैरहर्ा भन्त्सार कायाथलय ०७१ 418003 ५२०८३४ 

२३ सठुौली भन्त्सार, कवपलर्स्त ु  9857053455  

२4 कृष्णिगर भन्त्सार कायाथलय ०७६ ५२००३० ५२००७३ 

२५ कोइलार्ास भन्त्सार कायाथलय  9857851051 ५२००७३ 

२६ िेपालगञ्ज भन्त्सार कायाथलय ०८१ ५२०२७९ ५२०२७६ 

२७ राजापरु भन्त्सार कायाथलय ०८४ ४२०९३३ ४६०१५० 

२८ मगु ुभन्त्सार, मगु ु    

२९ याररिाका भन्त्सार, हमु्ला    

३० सती भन्त्सार, कैलाली  ९८५८४८८४०९  

३१ कैलाली भन्त्सार ०९१ 417092 ५२११४२ 

३२ क्ञ्चिपरु भन्त्सार ०९९ 402006 ५२२३१४ 

३३ महाकाली भन्त्सार, सलुािाट ०९५ ६९०८६३ ६९०८६३ 

३४ दाच ुथला भन्त्सार कायाथलय    
३५ लामाबगर भन्त्सार कायाथलय, दोलिा    

३६ तातोपािी भन्त्सार ०११ ४८०१३१ ४८०१३४ 
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37 नर.वर्.स्र्ल भन्त्सार ०१ ४४७०११० ४४७४४२६ 

38 रसरु्ा भन्त्सार ०१० ६७०१८२  

39 भन्त्सार जाँचपास परीक्षण ०१ ४४६२३८१ ४४६२३८५ 

40 गौतम बिु नबमान्त्स्र्ल भन्त्सार का. 071   
41 चोभार सखु्िा बन्त्दरगाह भन्त्सार 

कायाथलय 
01   

 

 

(च) मन्त्रालय अन्त्तगथतका नबनभन्न निकायहरुको टेनलफोि ििं. र फ्याक्स िम्बरहरु M 

 

नस.ििं. कायाथलयको िाम टेनलफोि ििं. फ्याक्स ििं. 
1 िेपाल राि बैंक(केन्न्त्िय कायाथलय) 4410386 4410159 

2 राविय  र्ान्णज्य बैंक 4252595 4252931 

3 कृवष वर्कास बैंक (केन्न्त्िय कायाथलय) 4262690 4262929 

4 ऋण असलुी पिुरारे्दि न्त्यायानिकरण 4224891 4224911 

5 ऋण असलुी न्त्यायानिकरण 4441419 4441418 

6 िागररक लगािी कोष 4785784 4784945 

7 बीमा सनमनत 4811057 4810490 

8 राविय वर्मा सिंस्र्ाि 4262520 4262610 

9 कमथचारी सिंचय कोष 5010165 5010230 

10 सािा वकसाि वर्कास बैंक (वर्त्तीय सिंस्र्ाि) 4111828 4111901 

11 निक्षेप तर्ा कजाथ सरुक्षण कोष  4421241 4410127 

12 नितोपर बोडथ, िेपाल 5541057 5541058 

13 िेपाल स्टक एक्सचेन्त्ज नलनमटेड 4250735 4262538 

14 राविय बीमा कम्पिी नलनमटेड 4258866 4258721 

15 िेपाल पिुबीमा कम्पिी नलनमटेड 4218458 4101593 
16 नसनडएस एण्ड न्क्लयररङ्ग नलनमटेड 4238008 4240357 
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अर्थ मन्त्रालय 
कायाथलय कोड ििं.: ३०५००३५०१ 

िचथको फाटर्ारी 
चैत्र मवहिाको 

म. ले. प. फा. ि. २१० 
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