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1. अर्थ मन्त्रालयको पररचय र उद्दशे्य:  
(क)  पषृ्ठभनूमिः 
 समविगत आनर्थक िीनतहरुको तजजथमा र कायाथन्त्वयिको माध्यमबाट मजलजकको आनर्थक 

ववकासमा अर्थ मन्त्रालयको िेततृ्वदायी भनूमका रहेको छ। मजलजकको आनर्थक क्षेर, सावथजनिक 
ववत्त, ववत्तीय तर्ा मौद्रिक क्षेरसिंग सम्वन्न्त्ित िीनत तजजथमा, कायाथन्त्वयि तर्ा अिजगमि र 
व्यवस्र्ापि गिे दावयत्व अर्थ मन्त्रालयमा  रहेको छ।िेपाल सरकारको वावषथक बजेट तजजथमा र 
बजेटको कायाथन्त्वयि, सावथजनिक िचथ व्यवस्र्ापि, सावथजनिक ऋण व्यवस्र्ापि, राजस्व 
व्यवस्र्ापि तर्ा स्रोत पररचालि, समविगत आनर्थक स्र्ावयत्व, अन्त्तराथविय आनर्थक सहायता 
पररचालि तर्ा व्यवस्र्ापि, ववदेशी मजिा ववनिमय नियन्त्रण तर्ा नियमि, राजस्व च जहावट 
नियन्त्रण, सामान्त्य मूल्य िीनत, सावथजनिक सिंस्र्ािको समग्र िीनतगत ववषय तर्ा िेपाल 
सरकारको आनर्थक प्रशासि, बैंवकङ्क तर्ा ववन्त्तय क्षेर व्यवस्र्ापि, बीमा र पजजँी बजारको 
व्यवस्र्ापि र नियमि जस्ता ववषय अर्थ मन्त्रालयको कायथ क्षेर नभर पदथछ।सारै् ववत्तीय 
सिंघीयताको कायाथन्त्वयिको क्रममा सिंघ, प्रदेश तर्ा स्र्ािीय तहको सिंवविाि प्रदत्त अनिकारको 
कायाथन्त्वयिको लानग आवश्यक पिे ववत्तीय स्रोतको पररचालि, राजस्व तर्ा रोयल्टी वाँडफाँड 
र अन्त्तर सरकारी ववत्त हस्तान्त्तरणको व्यवस्र्ापिको ववषय पनि यस मन्त्रालयले हेिे गदथछ। 
ववत्तीय िीनत माफथ त अर्थ मन्त्रालयले मजलजकको सम्पूणथ आनर्थक क्षेरलाई गनतशील विाउिे 
भनूमका समेत िेल्दै आएको छ। 

(ि) दृविकोणिः 
 सबल आनर्थक िीनत, सावथजनिक ववत्त तर्ा आनर्थक क्षेर व्यवस्र्ापिको माध्यमबाट द्रदगो, 

फरावकलो तर्ा उच्च दरको आनर्थक ववृि हानसल गरी सजदृढ अर्थतन्त्रको निमाथण गरी समदृ्ब 
िेपाल बिाउिे अनभयािमा सहयोग पजर् याउि।े  

(ग) ध्येयिः 
 आन्त्तररक राजस्वको आिारलाई सजदृढ गदै उपलव्ि ववत्तीय स्रोतको प्रभावकारी र समजन्चत 

उपयोगबाट समविगत आनर्थक स्र्ावयत्व कायम गिथमा सहयोग पजर् याउिे। 

(घ) रणिीनतिः  

(१) राजस्व प्रशासिको सिंरचिागत एविं सिंस्र्ागत सजिार गिे।  

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

(३) ववन्त्तय सजशासि कायम गिे।  
(१) समविगत लक्ष्यिः 

मजलजकको आनर्थक िीनत तजजथमा गिथ योगदाि गिे र आनर्थक िीनत व्यवस्र्ापिको कायथ 
 गिे। 
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(२) कायथिीनतक लक्ष्यहरुिः 
 राजस्व प्रणालीलाई सरल बिाउिे, करािार फरावकलो गिे र उपयजक्त करका दरहरु 

तोक्िे। 

 कर प्रशासिको दक्षता र प्रभावकाररतामा सजिार गिे। 

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

 ववत्तीय सिंस्र्ा र ववत्तीय उपकरणहरुको माध्यमबाट उत्पादि र बजारको सजदृढीकरण 
गदै सक्षम ववत्तीय प्रणालीको ववकास गिे। 

 सरकारी स्वानमत्वका सिंस्र्ािहरुलाई प्रभावकारी बिाउिका लानग निजीकरण िीनतका 
सारै् आवश्यक अन्त्य िीनतहरु अवलम्वि गिे। 

 पारदशी र उत्तरदायी आनर्थक तर्ा ववत्तीय सूचिा प्रणाली अवलम्वि गिे। 

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

 सावथजनिक िचथ सम्वन्त्िी िीनतहरुको तजजथमा र कायाथन्त्वयि गिे। 

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

 सावथजनिक र निजीक्षेर वीच ववश्वासको वातावरण कायम गदै समग्र आनर्थक ववकासमा 
निजी क्षेरको सिंलग्िताको लानग अिजकूल वातावरणको सजृिामा सहयोग गिे। 

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

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

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

 राजस्वको क्षेर र दायरा ववृि हजिे उपायको िोजी गिे।  

 प्रभावकारी र दक्ष सेवाको प्रत्याभनूतको लानग बजेट सहयोग उपलव्ि गराउिे। 

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

 सावथजनिक सिंस्र्ािहरुमा प्रभावकारी ववत्तीय व्यवस्र्ापि अभ्यासहरुको प्रत्याभनूत गिे र 
नतिीहरुले प्रदाि गिे सेवाहरुमा सजिार गिे। 

 ववनभन्न मन्त्रालय, ववभाग र निकायहरुको लानग भएको बजेट ववनियोजि र नतिीहरुले 
प्रदाि गिे सेवा प्रवाह प्रणाली वीचमा प्रभावकारी सम्वन्त्ि स्र्ावपत गिे ।
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२. सिंगठिात्मक स्वरुपिः 
 

 
 
 

आनर्थक ववकास 
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

 

पजवाथिार ववकास 
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

 

सामान्जक ववकास 
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

 

शासकीय व्यवस्र्ा 
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

 

कृवष,वि, वातावरण 
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

 

सिंवैिानिक निकाय 
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

 
 

कमथचारी प्रशासि 

उ.स.,रा.प.द्रि.(प्र.) १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(प्र.) 3 

पजस्तका.अ.,रा.प.त.ृ(वव.)1 

िा.सज., रा.प.अििं.प्र.(प्र.)3 

िा.सज., रा.प.अििं.प्र.(रा.)20 

क.अपरेटर, रा.प.अििं.प्र.(वव.) ३ 

नस.पलम्बर, रा.प.अििं.प्र.(वव.)1 

नस.अ.प्र.े, रा.प.अििं.प्र.(न्श.)1 

टे.अ., रा.प.अििं.प्र.(वव.)1 

ह.स.चा., शै्रणीवववहि  15 

का.स., शे्रणीवववहि 24 

सज.गाडथ, शे्रणीवववहि 1 

 

आनर्थक प्रशासि 

उ.स.,रा.प.द्रि. (लेिा) १ 

ले.अ.,रा.प.त.ृ   1 

ले.पा. , रा.प.अििं.प्र.2 

 
 सूचिा प्रववनि 

उ.स. ,रा.प.द्रि.(सू.प्र.) १ 

क.ई.(रा.प.त.ृ)   3 

 

 

सामान्जक ववकास 
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)१ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.) 2 

 

आनर्थक क्षरे 
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)१ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.) 2 

 

कृवष तर्ा भनूम व्यवस्र्ापि 
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)१ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.) 1 

 
 

सिंघीय मानमला र पयथटि 
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)१ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.) 2 

 

भौनतक पूवाथिार ववकास 
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)१ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.) 2 

 
 वि तर्ा वातावरण 
उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)१ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.) 2 

 
 

जम्मा:  

मन्त्री 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  1 

क.अ, रा.प.त.ृ(वव.)१ 

 
 

सन्चव-1 सन्चव (राजस्व)-1 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.) १ 

क.अ, रा.प.त.ृ(वव.) १ 

 

 

केन्त्िीय वजेट व्यवस्र्ापि 
तर्ा सूरक्षा र परराि 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

 

अन्त्तर सरकारी ववत्त 
हस्तान्त्तरण 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

 
 

  

 

सिंस्र्ाि समन्त्वय  

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

 

सिंस्र्ाि ववनिबेश  

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  1 

 

नबमा तर्ा पजजँीवजार 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  1 

 

बैंवकङ्ग 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

 

 

  

बजेट अिजगमि 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  1 

 

योजिा अिजगमि 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  1 

 
 

दरवन्त्दीको वववरण 

रा.प.ववन्शि शे्रणी   2 

रा.प.प्रर्म    ८ 

रा.प.द्रितीय    ३3 

रा.प.ततृीय    ७2 
रा.प.अििं.प्रर्म    30 
रा.प.अििं.द्रितीय    १ 

ह.स.चा.    15 

का.स.    24 

शे्रणी वववहि    १ 

जम्मा     186 

 
   
 

 

 

राजस्व अिजगमि  

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

 

आनर्थक ववश्लषेण  

ब.त.शा.,रा.प.द्रि.(त्याङ्क)१ 

त.अ.रा.प.त.ृ(त्याङ्क) 1 

अर्थ शास्त्रीरा.प.त.ृ(ववववि)१ 

 

िीनत अिजसन्त्िाि 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

अर्थ शास्त्रीरा.प.त.ृ(ववववि)१ 

 

 

सावथजनिक ऋण 
व्यवस्र्ापि 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  2 

 

 
  

भन्त्सार समन्त्वय तर्ा  
व्यापार सहन्जकरण 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  1 

 
आन्त्तररक राजस्व 

पररचालि 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  1 

 

गैर कर राजस्व 
व्यवस्र्ाि 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  1 

 

सूचिा त्यािंक तर्ा 
राजस्व वाडफाडँ 

उ.स.,रा.प.द्रि.(रा.)  १ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(रा.)  1 

 

 

प्रशासि महाशािा 
स.स.,रा.प्र.प्र.(प्र.) १ 

अन्त्तराथविय आनर्थक सहायता 
समन्त्वय महाशािा 

स.स.,रा.प्र.प्र.(प्र.) १ 

क.अ, रा.प.त.ृ(वव.) १ 

  १ 

 

कािूि तर्ा फैसला 
कायाथिवयि महाशािा 

स.स.,रा.प्र.प्र.(का.) १ 

योजिा, अिजगमि तर्ा 
मूल्यािंकि महाशािा 

स.स.,रा.प्र.प्र.(प्र.) १ 

क.अ, रा.प.त.ृ(वव.) १ 

 

ववत्तीय क्षरे व्यवस्र्ापि तर्ा 
सिंस्र्ाि समन्त्वय  महाशािा 

स.स.,रा.प्र.प्र.(प्र.) १ 

क.अ, रा.प.त.ृ(वव.) १ 

आनर्थक िीनत ववश्लषेण 
महाशािा 

स.स.,रा.प्र.प्र.(प्र.) १ 

क.अ, रा.प.त.ृ(वव.) १ 

 

बजेट तर्ा कायथक्रम महाशािा 
स.स.,रा.प्र.प्र.(प्र.) १ 

क.अ, रा.प.त.ृ(वव.)३ 

 

राजस्व व्यवस्र्ापि 
महाशािा 

स.स.,रा.प्र.प्र.(प्र.) १ 

क.अ, रा.प.त.ृ(वव.) १ 

 कािूि तर्ा फैसला 
कायाथिवयिशािा 

उ.स.,रा.प.द्रि.(न्त्याय/कािूि)१ 

शा.अ.,रा.प.त.ृ(न्त्याय/कािूि)2 

 

शा.अ.रा-1, क.अ(वव.)-1 
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(अिजसूची ४) 
 

 

 

अर्थ मन्त्रालयको दरवन्त्दी तेररज 

क्रम पद शे्रणी/तह सेवा समूह 
मौजजदा 
दरवन्त्दी र्प घट 

िजद 
कायम 

कैवफयत 

१ सन्चव ववन्शि प्रशासि 
 

१   1  

२ सन्चव (राजस्व) ववन्शि प्रशासि 
 

१   1  

३ सहसन्चव रा.प.प्र. प्रशासि सा.प्र. ९  2 7  

४ सहसन्चव रा.प.प्र. न्त्याय कािूि १   1  

५ उपसन्चव रा.प.द्रि. प्रशासि राजस्व ३३  5 28  

६ उपसन्चव रा.प.द्रि. प्रशासि सा.प्र. १   1  

७ उपसन्चवलेिा रा.प.द्रि. प्रशासि लेिा ४  3 1  

८ उपसन्चव रा.प.द्रि. न्त्याय कािूि १   1  

९ उप सन्चव सूचिा प्रववनि रा.प.द्रि. ववववि 
 

१   1  

१० वररष्ठ त्यािंकशास्त्री रा.प.द्रि. यो.त. त्याङ्क १   1  

११ शािा अनिकृत रा.प.त.ृ प्रशासि राजस्व ४२ 6  48  

१२ शािा अनिकृत रा.प.त.ृ प्रशासि सा.प्र. ४  1 3  

१३ शािा अनिकृत रा.प.त.ृ न्त्याय कािूि १ 1  2  

१४ त्याङ्क अनिकृत रा.प.त.ृ ववववि त्याङ्क १   1  

१५ कम््यूटर इन्न्त्जनियर रा.प.त.ृ ववववि 
 

३   3  

१6 कम््यूटर अनिकृत रा.प.त.ृ ववववि 
 

११   ११  

१7 लेिा अनिकृत रा.प.त.ृ प्रशासि लेिा १   1  

१8 अर्थशास्त्री रा.प.त.ृ ववववि 
 

१ 1  2  

१९ पजस्तकालय अनिकृत रा.प.त.ृ न्शक्षा पज.ववज्ञाि १   1  

२० िायवसजव्वा रा.प.अििं.प्रर्म प्रशासि राजस्व ४०  20 20  

२१ िायवसजव्वा रा.प.अििं.प्रर्म प्रशासि सा.प्र. ३   3  

२२ लेिापाल रा.प.अििं.प्रर्म प्रशासि लेिा ५  3 2  

२३ कम््यूटर अपरेटर रा.प.अििं.प्र.प्रा. ववववि 
 

३   3  

२४ काटोग्राफर रा.प.अििं.प्रर्म ववववि 
 

१  1 0  

२६ नस.्लम्वर रा.प.अििं.प्रर्म इन्न्त्ज. इले. 1   1  

२७ नस.अफसेटप्रसेम्याि रा.प.अििं.प्रर्म न्शक्षा मजिण १   1  

२८ िररदार रा.प.अििं.द्रि. प्रशासि राजस्व ११  11 0  

२९ सह लेिापाल रा.प.अििं.द्रि. प्रशासि लेिा ३  3 0  

३० इलेन्क्िनसयि रा.प.अििं.द्रि. इन्न्त्ज. इले. १  1 0  

३१ टेनलफोि अपरेटर रा.प.अििं.द्रि. ववववि 
 

१   1  

३२ टाइवपि वेग अिजसार प्रशासि 
 

६  6 0  

३४ प्र.हेडगाडथ रा.प.अििं.द्रि. प्रशासि 
 

१  1 0  

३६ नलर्ो सहायक रा.प.अििं.त.ृ ववववि 
 

१  1 0  

३७ हलजकासवारी चालक शे्रणीवववहि 
  

१४ 1  15  

३८ कायाथलयसहयोगी शे्रणीवववहि 
  

२५  1 24  

३९ माली शे्रणीवववहि 
  

२  2 0  

४० गाडथ शे्रणीवववहि 
  

३  2 1  

जम्मा 240 9 62 186  
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कायथक्षरे   
िेपाल सरकार (कायथ ववभाजि) नियमावली, 2074 ले अर्थ मन्त्रालय अन्त्तगथतको निकायहरुको कायथ 
सम्पादिका लानग निद्रदथि गरेका कायथक्षेरहरु निम्ि बमोन्जम रहेका छि िः 

1. आनर्थक अवस्र्ाको ववश्लषेण, आनर्थक तर्ा ववत्त सम्बन्त्िी िीनतको तजजथमा, कायाथन्त्वयि र 
नियमि  

2. आनर्थक साििको बाँडफाँड, कज ल राविय लगािी प्रक्षेपण र ववत्तीय व्यवस्र्ापि 

3. समविगत आनर्थक स्र्ावयत्व, मूल्य न्स्र्रता सम्बन्त्िी िीनत तजथमा, कायाथन्त्वयि र नियमि 

4. ववकास सहायता िीनतको तजजथमा, कायाथन्त्वयि, अिजगमि,मूल्यािंकि र नियमि 

5. केन्त्िीय बैंक सञ्चालि, नियमि र मौद्रिक िीनत 

6. बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाहरु सम्बन्त्िी िीनत, कािूि, समन्त्वय र नियमि 

7. ववदेशी मजिा ववनियम तर्ा नियन्त्रण 

8. आनर्थक तर्ा सामान्जक ववकास र मजिा तर्ा बैंवङ्कङ्ग सम्बन्त्िी द्रिपक्षीय अन्त्तराथविय 
सिंस्र्ाहरुसँग सम्पकथ  र समन्त्वय 

9. बैदेन्शक ऋण, अिजदाि तर्ा अन्त्य द्रिपक्षीय र बहजपक्षीय सहायता सम्वन्त्िी अन्त्तराथवियसन्न्त्ि, 
सम्झौता र कायाथन्त्वयि 

10. सङ्घीय सन्ञ्चतकोष वा सङ्घीय सरकारी कोष सञ्चालि, राजस्व र व्ययको अिजमाि, ववनियोजि 
ऐि, पजरक अिजमाि,पेस्की िचथ, उिारो िचथ, आकन्स्मक कोष र अन्त्यसरकारी कोष 

11. बजेट तजजथमा, कायाथन्त्वयि र नियमि 

12. सरकारी जमाित 

13. सिंघ, प्रदेश र स्र्ािीय तहको आन्त्तररक र बैदेन्शक ऋण एव अिजदाि सम्वन्त्िी िीनत, 
कािूि र नियमि 

14. तलव, भत्ता, उपदाि, निबनृ्त्तभरण लगायतका सेवा सजवविा र आनर्थक दावयत्व सम्बन्त्िी ववषय 

15. सिंघ, प्रदेश र स्र्ािीय तहको सावथजनिक पदानिकारीको सजवविा सम्वन्त्िी िीनत, कािूि र 
नियमि 

16. सरकारी बाँकी रकमको अनभलेिीकरण र असजली 
17. राजस्व सम्वन्त्िी िीनत, कािूि, मापदण्ड, योजिा, प्रक्षेपण, कायाथन्त्वयि र नियमि 

18. राजस्व प्रशासिको सञ्चालि र सजदृढीकरण 

19. सावथजनिक िचथ सम्बन्न्त्ि िीनत, कािूि र नियमि 

20. आनर्थक कायाथवविी सम्बन्त्िी िीनत, कािूि मापदण्ड, कायाथन्त्वयि र नियमि 

21. मूल्य िीनत 

22. लेिा तर्ा लेिापरीक्षण प्रणाली 
23. सरकारी लगािी र लाभािंशको लेिा ब्यवस्र्ापि 
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24. सिंघ, प्रदेश र स्र्ािीय तहबीच ववत्तीीय हस्तान्त्तरण सम्बन्त्िी िीनत, कािूि,कायाथन्त्वयि र 
नियमि 

25. सड्घीय ववनियोजि, राजस्व, ववभाज्य कोष, िरौटी कायथ सञ्चालि कोष र अन्त्य सरकारी 
कोष तर्ा सम्पन्त्त 

26. भन्त्सार, अन्त्तिःशजल्क, मीूल्य अनभबवृि कर, आयकर, राहदािी शजल्क, नभसा शजल्क, पयथटि 
दस्तजर एविं अन्त्य कर तर्ा गैरकर, सेवाशजल्क दस्तजर लगायतका सेवा शजल्कहरुको लक्ष्य 
नििाथरण, प्रशासि, सङ्कलि र बाँडफाँड 

27. कर तर्ा भन्त्सार राजस्व सम्बन्त्िी द्रिपक्षीय, बहजपक्षीय समन्त्वय, सन्त्िी, सम्झौता, 
समझदारी, कायाथन्त्वयि र नियमि 

28. राजस्व सम्बन्त्िी त्याङ्क अनभलेिि र सूचिा आदािप्रदाि 

29. नितोपर तर्ा कमोनडटी बजार सम्बन्त्िी िीनत, कािूि, मापदण्ड र नियमि 

30. बीमा सम्बन्त्िी िीनत, कािूि, मापदण्ड र नियमि 

31. सिंघ, प्रदेश र स्र्ािीय तहमा राजस्व र प्राकृनतक स्रोत उपयोग वा लाभको बाँडफाँड  
सम्वन्त्िी िीनत, कािूि मापदण्ड र कायाथन्त्वयि 

32. राजस्व च जहावट नियन्त्रण 

33. महालेिा परीक्षकको कायाथलय 

34. राविय प्राकृनतक स्रोत तर्ा ववत्त आयोग 

35. निक्षेप तर्ा कजाथ सजरक्षण कोष 

36. सरकारी स्वानमत्वमा रहेका सिंस्र्ािको नियमि, नियन्त्रण, समन्त्वय र निदेशि तर्ा तलव, 
भत्ता, बोिस, लगािी र लाभािंश सम्बन्त्िी िीनत नििाथरण 

37. राजस्व र आनर्थक प्रशासि सम्बन्त्िी तानलम, अध्ययि र अिजसन्त्िाि 

38. कमथचारी सञ्चय कोष 

39. िागररक लगािी कोष 

40. अवकाश कोष 

41. सावथन्जिक सिंस्र्ािहरु र निजीकरण सम्बन्त् िी िीनत, कािूि, मापदण्ड अिजगमि र नियमि 

42. मन्त्रालय सम्बन्त्िी सावथन्जिक सिंस्र्ाि, प्रानिकरण, सनमनत, प्रनतष्ठाि, कम्पिी आद्रदको सञ्चालि र 
नियमि 

43. िेपाल लेिा परीक्षण सेवाको सञ्चालि 
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3. अर्थ मन्त्रालयले गिे कायथ र सेवािः 
(क)  मानर् उन्ल्लन्ित कायथ क्षरे अन्त्तरगतका िीनतगत कायथहरु र 
(ि)  मन्त्रालयको दैनिक प्रशासि सञ्चालि सम्बन्त्िी कायथहरु। 

4. सन्चवालय, महाशािा, न्जम्मेवार अनिकारी र सम्पूणथ टेनलफोि िम्वरिः 
नस.ििं. सन्चवालय/महाशािा न्जम्मेवार अनिकारी फोि ििं. 
१. माििीय अर्थमन्त्री डा. यजवराज िनतवडा ४२११३९० 
2. सन्चव  डा. राजि ििाल ४२११३३२ 
3. सन्चव (राजस्व) श्री लालशिंकर न्घनमरे ४२११८०४ 
4. बजेट तर्ा कायथक्रम महाशािा सहसन्चव श्री हररशरण पजडासैिी  ४२११८०१ 
5. अन्त्तराविय आनर्थक सहयोग समन्त्वय महाशािा सहसन्चव श्री श्रीकृष्ण िेपाल ४२११३७१ 
6. राजस्व व्यवस्र्ापि महाशािा सहसन्चव श्री निमथलहरर अनिकारी ४२११३१५ 
7. आनर्थक िीनत ववश्लषेण महाशािा सहसन्चव श्री मजकज न्त्दप्रसाद पौडेल ४२११३२६ 
9. कािूि तर्ा फैसला कायाथन्त्वयि महाशािा सहसन्चव श्री उदयराज सापकोटा ४२११८१३ 
10. ववत्तीय क्षरे व्यवस्र्ापि तर्ा सिंस्र्ाि समन्त्वय महाशािा सहसन्चव श्री तोयम राया 4211377 
11. योजिा, अिजगमि तर्ा मूल्याङ्कि महाशािा सहसन्चव श्री उत्तरकज मार िरी ४२००४१८ 
12. प्रशासि महाशािा सहसन्चव श्री सजमि दाहाल ४२११३०० 

 
 

5. सेवा प्राप्त गिथ लाग्ि ेदस्तजर र अवनििः 
(क) सूचिा द्रदँदा नलिजपिे शजल्क/दस्तजर  

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

लम्बाइ सम्म साइज भएको) कागजमा तयार गररएको वा रहेको पाँच पषृ्ठ सम्मको 
सूचिा नििःशजल्क उपलव्ि गराइिेछ। 

 पाँच पषृ्ठ भन्त्दा िेरै सूचिा द्रदँदा निम्ि अिजसार दस्तजर नलइिेछ। 

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

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

 नडस्केट, सीडी र अन्त्य यस्तै प्रकारका नडन्जटल माध्यम र प्रववनििारा प्रदाि 
गररिे सूचिाको लानग प्रनत नडस्केट, सीडी वापत पचास रूपैयाँ दस्तजर, 
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 कज िै सूचिा तयार गदाथ मानर् लेन्िए भन्त्दा बढी िचथ लाग्िे भएमा वास्तववक 
लागतको आिारमा दस्तजर नलइिेछ। 

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

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

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

 तर अर्थ मन्त्रालयको उदे्दश्य र कामको प्रवथििका लानग ववतरण गररिे सूचिा-
सामग्रीको शजल्क लाग्िे छैि। 

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

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

निवेदि प्राप्त भएपनछ सूचिा अनिकारीले तत्काल उपलव्ि गराउि सवकि े
प्रकृनतको सूचिा भए तत्काल र तत्काल उपलव्ि गराउि िसवकि े प्रकृनतको 
सूचिा भए निवेदि प्राप्त भएको नमनतले पन्त्र द्रदिनभर निवेदकलाई उपलव्ि 
गराईिेछ। कज िै व्यन्क्तको जीउ ज्यािको सजरक्षासिंग सम्बन्न्त्ित सूचिा माग गरेको 
पाईएमा २४ घण्टानभर उपलव्ि गराइिे छ। 

(२) अन्त्य ववशेष ऐि नियमले अवनि तोकेकोमा सोही बमोन्जम हजिेछ। 

6. निणथय गिे प्रवक्रया र अनिकारीिः 
(क) निणथय प्रवक्रया सम्बन्त्िमािः 

(१) मन्त्रालयले उपलव्ि गराउिे सेवा सम्बन्त्िमािः 
 सरकारी निणथय प्रवक्रया सरलीकरण निदेन्शका, २०६५ बमोन्जम। 
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(२) सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, २०६४ बमोन्जम माग गररिे सूचिा सम्बन्त्िमािः 
 सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, २०६४ को दफा ७ बमोन्जम। 

(ि)  निणथय गिे अनिकारी सम्बन्त्िमािः 
 मन्त्रालयले सम्पादि गिे िीनतगत एविं अन्त्य कायथहरु सम्बन्त्िमािः  

 मन्न्त्रपररषदमा प्रस्ताव पठाएर 

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

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

    राविय सूचिा आयोग 

8.  सम्पादि गरेका मजख्य मजख्य कामको वववरणिः 
8.१. समविगत आनर्थक पररसूचक:  
क्र.स आनर्थक पररसूचकहरु उपलन्ब्ि/अवस्र्ा कैवफयत 

१. आनर्थक बवृि 7.05% (प्रारन्म्भक अिजमाि)  

२. उपभोक्ता मजिास्फीनत (जेठसम्म) 4.5 %  
3. शोििान्त्तर न्स्र्नत (जेठसम्म) रु. 90 अवथ 83 करोड घाटा   

4. सरकारी कोषको अवस्र्ा रु. 1०६ अवथ ९१ करोड  
5. बैदेन्शक ब्यापार    

आयात  रु. 1418 अवथ 54 करोड  
नियाथत  रु. 97 अवथ 11 करोड  

6. ववदेशी ववनिमय सन्ञ्चती पयाथप्तता 
(जेठसम्म) 

7.7 मवहिाको बस्तज तर्ा सेवा  

7. ववप्रषेण (जेठसम्म) रु. 799 अवथ 2 करोड  
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8. राजस्व पररचालि रु. ८59 अवथ 59 करोड राजस्व सिंकलि 
प्रारन्म्भक अिजमाि भएको।  

 

9. िे्से पररसूचक 1259.02  

 ८.2 आनर्थक वषथ 2075/76 को बजेटिः 
 िेपाल सरकारको कूल बजेट रु. 13 िवथ 15 अवथ 16 करोड 17 लािमध्ये सिंशोनित 

लक्ष्य रु. 12 िवथ 8 अवथ रहेकोमा चालजतफथ  रु. 7 िवथ 83 अवथ, पूजँीगततफथ  रु. 2 अवथ 
73 िवथ र ववत्तीय व्यवस्र्ातफथ  रु. 1 िवथ 52 अवथ रहेको छ। 

 8.३. राजश्व पररचालिमा भएको सजिार  
१. कर प्रशासिमा रहेका सिंस्र्ागत ववकृनत र ववसिंगनत हटाउि कर फर्छ्यौट ऐि िारेज गरी 

आयोगको ब्यवस्र्ा अन्त्त्य गररएको। 

२. करको दायरा सजदृढ र कर व्यवस्र्ा पारदशी बिाउि साववकमा कायम रहेको ववक्रीमा 
सिंकनलत मूल्य अनभववृि कर वफताथ सम्बन्त्िी व्यवस्र्ा िारेज गररएको। (जस्तैिः कपडा, 
सेलजलर मोवाइल, घ्यू तेल, मैदा, न्चिी, न्चया आद्रद) िारेज गररएको। 

३. आनर्थक वषथ 2075/76 मा रु. 860 अवथ सिंशोनित लक्ष्य रहेकोमा रु. 859 अवथ 59 
करोड राजस्व सिंकलि भएको प्रारन्म्भक अिजमाि छ। यो राजस्व सिंकलि रकम गत 
आनर्थक वषथको सोवह अवनिको तजलिामा 22.61 प्रनतशतले बढी हो।  

४. अन्त्तराविय कारोवारमा शजिता ल्याउि नमर राि बिंगलादेशसँग दोहोरो कर मजन्क्त तर्ा 
ववत्तीय छल निरोि सम्बन्त्िी सम्झौतामा 2075 फागजि 21 मा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको। 

यसैगरी सिंयजक्त अनिराज्य वेलायतसिंग दोहोरो कर मजन्क्त तर्ा ववत्तीय छल निरोि सम्बन्त्िी 
सम्झौता प्रवक्रयालाई अगाडी बढाईएको।  

५. करको दायरा ववस्तार 1,99,166 करदातालाई व्यावसावयक स्र्ायी लेिा िम्बर (B-PAN) 
र 2,29,850 करदातालाई व्यन्क्तगत स्र्ायी लेिा िम्बर (P-PAN) ववतरण गररएको। 
व्यावसावयक स्र्ायी लेिा िम्बर नलएकामध्ये 36,532 करदाता मूल्य अनभबवृि करमा र 
16,688 करदाता अन्त्तिःशजल्कमा र्प दताथ भएका छि। हालसम्म व्यावसावयक स्र्ायी 
लेिा िम्बर नलिे करदाता 12,37,432,  व्यन्क्तगत स्र्ायी लेिा िम्बर नलिे करदाता 
9,96,496,  मूल्य अनभबवृि करमा दताथ हजिे करदाता 2,31,079 र अन्त्तशजल्कमा दताथ 
हजिे करदाता 82,199 पजगेको। 

६. २०७५ साउि १ गते देन्ि राजस्व सिंकलिमा प्रववनिको प्रयोग वढाउि राजस्व सिंकलि 
गिथ तोवकएका सवै वैंकका जजिसजकै शािाबाट राजस्व वजझाउि सक्िे व्यवस्र्ा (Any 

Branch Bank System) शजरु गररएको। सरकारलाई प्राप्त हजिे सवै प्रकारको राजस्व र 
सरकारको तफथ बाट हजिे सबै प्रकारका भ जक्तािी ववद्यजतीय प्रणालीबाट गिे नसलनसलामा िेपाल 
सरकारको तफथ बाट हजिे सवै भ जक्तािी र रु. 1 लाि सम्मको राजस्व Digital Payment बाट 
गिे प्रणाली कायाथन्त्वयिमा ल्याइएको । 
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७. नबल नबजक नलिेद्रदिे प्रणालीमा सजिार गरी कारोबारमा पारदन्शथता ल्याउि र कर 
प्रशासिको पहजिंच स्र्ावपत गिथ निन्ित प्रकृनतका कारोबार गिे करदाताले अनिवायथ रुपमा 
ववद्यजतीय माध्यमबाट नबजक जारी गिे व्यवस्र्ा गररए अिजरुप 2075/76 मा 3,204 
वटा करदाताहरुले ववद्यजतीय माध्यमबाट ववजक जारी गिे व्यवस्र्ा नमलाइएको। यी 
करदातामध्ये 118 करदाता केन्त्िीय ववनलङ्ग अिजगमि प्रणाली (Central Billing 

Monitoring System, CBMS) मा आवि गररएको। 

८. न्शक्षा र स्वास््य जस्ता आिारभतू क्षेरमा साववकदेन्ि लाग्दै आएको न्शक्षा सेवा शजल्क र 
स्वास््य सेवा कर िारेज गररएको। स्वास््य सेवामा मूल्य अनभववृि कर समेत िलाग्ि े
व्यवस्र्ा गररएको। 

९. कर प्रणालीलाई लगािी मैरी बिाई उत्पादिमूलक उद्योग तर्ा व्यवसायको प्रविथि गिथ 
निम्ि बमोन्जम राजस्व छजट तर्ा सहजनलयत प्रदाि गररएको; 
 

 स्वदेशी न्चया उत्पादि र प्रशोिि  गिे उद्योग, दजग्ि पदार्थको कारोबार गिे डेरी 
उद्योग र कपडा उत्पादि गिे उद्योगले आफ्िो उत्पादिको नबक्री गरी प्राप्त 
गरेको आयमा लाग्िे आयकरको दरमा 50 प्रनतशतले, 

 सामजदावयक सिंस्र्ाबाट सञ्चालि गररएका स्वास््य सिंस्र्ाहरुको करयोग्य आयमा 
लाग्िे करमा 20 प्रनतशत, 

 लघज उद्यमलाई व्यवसाय वा कारोबार शजरु गरेको नमनतले 5 वषथसम्म लाग्ि े
आयकर पूणथ रुपमा छजट, त्यसैगरी यस्तो लघज उद्यम मवहला उद्यमीबाट सञ्चालि 
भएमा र्प 2 वषथ लाग्िे आयकर पूणथ रुपमा, 

 सामजदावयक न्शक्षण सिंस्र्ाहरुले ववद्यार्ी ओसािे प्रयोजिका लानग आयात गिे 
बसमा ७५ प्रनतशत भन्त्सार महसजल तर्ा मजल्य अनभववृि कर र अन्त्तशजल्क पूणथ 
रुपमा, र 

 फलफूलका नबरुवा तर्ा बीउववजिको आयातमा लाग्िे भन्त्सार महसजल र कृवष 
सजिार शजल्क पूणथ रुपमा। 

  

१०. स्र्ािीय निकायले िररद गिे (महािगरपानलका र उपमहािगरपानलकालाई बढीमा 3 
र्ाि, िगरपानलका र गाउँपानलकालाई बढीमा २ र्ाि) एम्बजलेन्त्समा राजस्व छजटसम्बन्त्िी 
मापदण्ड, 2075 िपेाल सरकारबाट स्वीकृत गरी सोही अिजरूप छजट द्रदइएको।  

११. आन्त्तररक राजस्व ववभागको दोस्रो रणिीनतक योजिा (2018/19-2022/23) 
कायाथन्त्वयिमा ल्याइएको। 

१२. भन्त्सारमा मालवस्तजको घोषणा, वगीकरण र मूल्याङ्कि प्रणालीमा सजिार गिथ र्प 7 भन्त्सार 
कायाथलयमा स्वचानलत प्रणालीबाट जाँचपास गिे प्रणाली (आनसकज डा वल्डथ) लागज भई यस 
प्रणालीबाट जाँचपास हजिे कायाथलयको सिंख्या जम्मा 23 पजगेको। यस प्रणालीले िेपालको 
कज ल आयात नियाथतको करीब 99 प्रनतशतलाई समेटेको तर्ा 85 प्रनतशत मालबस्तज 
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भन्त्सार पररसरमा प्रवेश गरेकै द्रदि जाँचपास हजिे गरेको। १६ भन्त्सार कायाथलयमा आईपी 
क्यामेरा जडाि गरी भन्त्सार ववभाग र मन्त्रालयबाट कायाथलयहरुको प्रत्यक्ष निगरािी गिथ 
सवकिे व्यवस्र्ा नमलाइएको।  

१३. र्प 7 वटा भन्त्सार कायाथलय बैंक काउन्त्टरको ब्यवस्र्ा गररएको यसरी जम्मा 17 
भन्त्सार कायाथलय पररसरमा बैंक काउन्त्टरको व्यवस्र्ा गररएको। 

१४. भारत सरकारबाट निमाथण भई िेपाल सरकारलाई हस्तान्त्तरण भएको वीरगञ्जन्स्र्त 
एकीकृत भन्त्सार जाँच चौकी सिंचालिमा ल्याइएको । 

१५. व्यापार सहजीकरण र ढजवािी लागत एविं समय कम गिथ कलकत्ता र ववशािापट्टिम 
बन्त्दरगाहबाट आयात हजिे मालबस्तजमा ववद्यजतीय मालबस्तज ियावकङ्क प्रणाली लागू 
गररएको। व्यापारमा ढजवािी समय र लागत कम गिथ कलकत्ता बन्त्दरगाहमा रहेको 
भन्त्सार एजेन्त्टको व्यवस्र्ा हटाइएको। 

 8.4 िचथ व्यवस्र्ापिमा भएको सजिार 

१. चालू आनर्थक वषथको 2075/76 मा बजेट िचथको न्स्र्नत प्रारन्म्भक अिजमाि 
निम्िािजसार रहेको छ। 

 कज ल िचथ रु. 1094 अवथ  = 91.2% 

 चालज िचथ रु. 715 अवथ = 89.6% 

 पूिंजीगत िचथ रु.  238 अवथ  = 89.8% 

 ववत्तीय व्यवस्र्ा रु. 141 अवथ 24 करोड = 92.49%  

 कज ल िचथ गत आनर्थक वषथको सोवह अवनिको तजलिामा 0.8 प्रनतशतले बढी हो। जजि 
चालज िचथ तफथ  2.6 प्रनतशत र ववत्तीय व्यवस्र्ा तफथ  20.5 प्रनतशतले बढी हो भिे 
पूजँीगत िचथ तफथ  12.2 प्रनतशतले कम हो। 

२. कायाथलय सञ् चालि र उपभोग िचथ कम गदै पूजँीगत िचथ ववृि गिे अनभप्रायले िपेाल 
सरकार मन्न्त्रपररषद्को निणथयािजसार सावथजनिक िचथमा नमतव्यवयता र प्रभावकाररता 
कायम गिे सम्बन्त्िी िीनतगत मागथदशथि,२०७५ कायाथन्त्वयिमा ल्याइएको। 

३. सावथजनिक िचथ, ववकास र ववनियोजिबीच सामञ् जस्य कायम गिथ आनर्थक कायथववनि तर्ा 
ववत्तीय उत्तरदावयत्वसम्बन्त्िी कािजि तजजथमा गररएको। अन्त्तर सरकारी ववत्त पररषद्को 
बैठक तर्ा अन्त्तरवक्रया माफथ त  सङ् घ, प्रदेश र स्र्ािीय तहबीचका राजस्व र िचथको 
साझा अनिकारको सूचीलाई र्प व्यवन्स्र्त बिाइएको। 

४. सङ् घीय ववभाज्य कोषमाफथ त  उपलब्ि हजिे राजस्व, सिंवविाि प्रदत्त राजस्वका स्रोतहरू 
मानर्को अनिकार कायाथन्त्वयि गिथ गररएका कािजिी व्यवस्र्ा र सङ् घको बजेट माफथ त  
ववनभन्त् ि अिजदाि (ववशेष, समपूरक, सशतथ र समािीकरण) लाई कायाथन्त्वयमा ल्याई 
न्त्यावयक ढङ्गले स्रोत उपलब्ि गराउिे कायथ भएको। 
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५. प्रादेन्शक सावथजनिक िचथ प्रणालीलाई सजदृढ बिाउि प्रादेन्शक कोष तर्ा लेिा नियन्त्रक 
कायाथलयहरूको स्र्ापिा गररएको।प्रदेश र स्र्ािीय तहको िचथको एकीकृत ववत्तीय 
वववरण तयार पािे, लेिापरीक्षण गिे र जबाफदेवहता कायम गिे व्यवस्र्ा नमलाइएको। 

६. सरकारी ववत्त त्याङ्क प्रणाली, 2014 मा आिाररत एकीकृत आनर्थक सिंकेत र वगीकरण 
र व्याख्या अिजसार सरकारी िचथ लेिािंकिका लानग मन्त्रालय बजेट तजजथमा सूचिा 
प्रणालीमा कायाथलय सिंकेत, बजेट उपशीषथक,िचथ शीषथक जस्ता कोनडङ्गलाई समावेश 
गररएको। 

७. िचथ प्रणालीको न्स्र्नत तर्ा समस्या पवहचाि गरी िचथ प्रणालीलाइ सिंघीय सिंरचिा मैरी, 
पारदशी र ववनियोजि कज शलता अनभववृि गिथ आयोग गठि भइ प्रनतवेदि पेश भएको।
  

८. पवहलोपटक िपेाल सरकारका सवै केन्त्िीय निकायको िेपाल सावथजनिक क्षरे लेिामािमा 
आिाररत ववत्तीय प्रनतवेदि तयार गररएको। 

९. २०७५ पौष १० गतेदेन्ि सबै कोष तर्ा लेिा नियन्त्रक कायाथलयबाट ववद्यजतीय भ जक्तािी 
प्रणालीबाट निकासा हजिे व्यवस्र्ा गररएको। 

१०. उिज वकसािलाई प्रनत क्वीन्त्टल रु. ६५।28 अिजदाि प्रदाि गिे प्रयोजिका लानग कृवष 
तर्ा पशज ववकास मन्त्रालयमाफथ त सम्बन्न्त्ित कृषकहरूलाइ अिजदाि ववतरण गिथ रु. 92 
करोड ७ लाि निकासा गररएको। 

११. चालज आनर्थक वषथमा जम्मा रु. 81 अवथ 35 करोड सोिभिाथ प्राप्त भएको। सोिभिाथ हजि 
बाँकी रु. 38 अवथ 59 करोड चालज वषथमा न्जम्मेवारी सरेको। 

१२. आनर्थक वषथ 2076/77 को रु. 1532 अवथ 96 करोडको बजेट सिंघीय सिंसदमा जेठ 
१५ गते पेश भई स्वीकृत समेत भएको।   

 8.5. आन्त्तररक ऋण 

आनर्थक वषथ 2074/75 मा  रू. १44 अबथ 75 करोड आन्त्तररक ऋण पररचालि 
गररएकोमा आनर्थक वषथ 2075/76 मा रु. 96 अवथ 38 करोड मार आन्त्तररक ऋण 
पररचालि गररएको छ। 

 8.6. बाह्य सहायता पररचालि  

१. आनर्थक वषथ 2075/76 मा  अिजदाि सहायता रु. 33 अबथ 43 करोड  र ऋण 
सहायता रु. 104 अबथ 83 करोड ऋण सहायता गरी जम्मा रु. 138 अबथ 26 
करोडको वैदेन्शक सहायता प्रनतबिता प्राप्त भएको। जजि गत आनर्थक बषथको सोही 
अवनिको तजलिामा (MCC बाहेक) 8.1 प्रनतशतले कम हो । गत आनर्थक बषथमा रु. 
150 अबथ 49 करोड (MCC बाहेक) को प्रनतबिता प्राप्त भएको नर्यो। 
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२. न्चिीया सहायताबाट िेपालको पूवाथिार ववकासको क्षेरमा लगािीको लानग पररयोजिाहरु 
पवहचाि हजिजको सारै् पजििःनिमाथणको लानग रु. १६ अबथ आनर्थक सहायता समेत प्राप्त 
भएको, 

३. िेपालमा पूवाथिार निमाथणमा लगािी गिे गरर न्चिीया र िपेालको सिंयजक्त लगािीमा 
पूवाथिार ववकास बैंक स्र्ापिा गिथ िेपाल सरकारबाट सैिान्न्त्तक स्वीकृनत प्राप्त भएको, 

४. एन्शयाली पूवाथिार लगािी बैंकले तामाकोशी पाँचौ जलववद्यजत पररयोजिामा लगािी गिथ 
सहमनत जिाएको केही पूवाथिार आयोजिा अध्ययिको लानग अिजदाि प्राप्त हजिे भएको, 

५. ववश्व बैंक माफथ त कररव रु. ३३ अबथ Development Policy Credit (DPC) माफथ त 
Budgetary Support  प्राप्त भएको, 

६. बदनलँदो अन्त्तराथविय पररवेश र सङ् घीय शासि प्रणालीको ममथ अिजरूप प्रदेश तर्ा स्र्ािीय 
तहसम्म वैदेन्शक सहायताको पररचालि हजिे व्यवस्र्ा नमलाउि अन्त्तराथविय आनर्थक 
सहायता पररचालि िीनत मन्न्त्रपररषदबाट स्वीकृत भई कायाथन्त्वयिमा आएको। 

७. वैदेन्शक सहायताको पररचालि बढाउिे, पररचालिलाई राविय प्रार्नमकता अिजकूल 
बिाउिे, उपलब्ि सहायताको उपयोग बढाउिे प्रयास स्वरूप राविय बजेट प्रणालीनभरै 
रहेर बजेट सहायता नलिे क्रम बवृि भएको। 

 8.7. ववत्तीय सिंघीयता कायाथन्त्वयिमा भएको सजिार 

१. सिंघ, प्रदेश र स्र्ािीय तहले सञ्चालि गिे कामको वाँडफाँड, राजस्व वाँडफाँड तर्ा 
अिजदाि ववतरण सम्वन्त्िी सजर स्वीकृत गरी कायाथन्त्वयिमा ल्याईएको, 

२. ववत्तीय सिंघीयता कायाथन्त्वयिका लानग सिंघ, प्रदेश र स्र्ािीय तहको ववभाज्य कोषहरु 
२०७५ श्रावण देन्ि सिंचालिमा ल्याइएको। सारै्, प्रदेश तर्ा स्र्ािीय ववभाज्य कोष 
सिंचालिको मागथदशथि समेत तयार गरी पठाइएको। 

३. िेपाल सरकार, प्रदेश र स्र्ािीय तहको िचथ र राजश्व पररचालिमा देन्िएका 
समस्याहरुलाई सम्वोिि गिथ अन्त्तर सरकारी ववत्त पररषदको मिंनसर र चैरमा बैठक 
सम्पन्न गररएको। 

४. मूल्य अनभववृि कर र आन्त्तररक उत्पादिमा लाग्िे अन्त्तिःशजल्कको १५/१५ प्रनतशत 
प्रदेश र स्र्ािीय तहलाई उपलब्ि गराउिे गरी राजस्व बाँडफाँटको ववस्ततृ आिार र 
ढाँचा नििाथरण गररएको। प्रदेश र स्र्ािीय तहले प्रत्येक मवहिाको १५ गतेनभर राजस्व 
बाँडफाँट बापतको रकम प्रा् त गिे व्यवस्र्ा नमलाइएको।  

५. प्रदेश र स्र्ािीय तहको िचथको आवश्यकता र राजस् व क्षमताको आिारमा सूचक निमाथण 
गरी सङ् घीय सन्ञ् चत कोषबाट प्रदेश र स्र्ािीय तहमा ववत्तीय समािीकरण अिजदाि 
उपलब्ि गराइएको।  
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६. िेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्र्ािीय तहलाई हस्तान्त्तरण गिे सशतथ अिजदािका 
आिारहरू तयार गरी प्रदेश र स्र्ािीय तहमा आनर्थक वषथ २०७५/७६ मा कायथक्रम/ 
आयोजिाहरू कायाथन्त्वयिका लानग हस्तान्त्तरण गररएको। 

७. आनर्थक वषथ २०७५/७६ मा ववत्तीय समािीकरण अिजदाि र सशतथ अिजदाि रकम 
नियनमत रूपमा िचथ प्रनतवेदि प्राप्त भएका आिारमा निकासा गिे व्यवस्र्ा नमलाइएको। 
आनर्थक वषथ २०७४/७५ को सशतथ अिजदाितफथ  िचथ िभई बाँकी रहेका रकम सिंघीय 
सिंन्चत कोषमा वफताथ गिे व्यवस्र्ा गररएको। 

८. िेपाल सावथजनिक क्षेर लेिामाि (Nepal Public Sector Accounting Standard -NPSAS) अिजरूप प्रदेश 
र स्र्ािीय तहहरूका लानग प्रनतवेदि ढाँचा महालेिा परीक्षकको कायाथलयबाट स्वीकृत 
गराई कायाथन्त्वयिमा ल्याइएको। 

९. सिंघीयता कायाथन्त्वयिको पवहलो वषथ भएको कारण सवै सिंगठि सिंरचिा तयार िभइ सक्दा 
पनि समयमै िेपाल सरकार, प्रदेश र स्र्ािीय तहको आनर्थक वषथ २०७४/७५ को सन्ञ्चत 
कोष एकीकृत ववत्तीय वववरण तयार गरी महालेिा परीक्षक समक्ष पेश गिजथको सारै् 
सावथजनिक समेत गररएको। 

१०. स्र्ािीय तहको सन्ञ्चत कोषमा ("ग" समूहका सम्पूणथ िाताहरुमा) जम्मा भएको सम्पूणथ 
रकमको 50 प्रनतशत रकम स्र्ािीय तहमा रहेका बान्णज्य बैंकहरुमा पठाउिे व्यवस्र्ा 
नमलाइएको। 

११. िेपाल सरकार, प्रदेश र स्र्ािीय तहमा लागू हजिे गरी आन्त्तररक नियन्त्रण दीग्दशथि 
स्वीकृत गरी कायाथन्त्वयिमा ल्याइएको। 

१२. सिंघीय तर्ा प्रदेश सरकारको राजस्वको कारोवार समेटी एकीकृत आनर्थक सिंकेत, 

वगीकरण तर्ा व्याख्या अिजरुप राजस्व व्यवस्र्ापि सूचिा प्रणाली तयार गरी लागू 
गररएको। 

१३. प्रदेश र स्र्ािीय तहमा राजस्वको बाँडफाँट र ववत्तीय समािीकरण अिजदािको आिार र 
मापदण्ड िेपाल सरकार मिं प बाट स्वीकृनत भएको। 

 

 8.8 ववत्तीय प्रणालीमा भएको सजिार 
1. ववत्तीय सेवा ववस्तार गरी सवथसािारणमा ववत्तीय पहजँच पजर् याउि ियाँ ववत्तीय सिंस्र्ाहरूको 
स्र्ापिा र ववद्यमाि ववत्तीय सिंस्र्ाहरूको ववस्तार गररएको छ। 732 स्र्ािीय तहहरूमा 
मार वान्णज्य बैङ्कहरूको उपन्स्र्नत पजगेको। सबै स्र्ािीय निकायसम्म बैङ्कका शािा 
ववस्तार भएसँगै बीमा सेवा, लघजववत्त सेवा, बचत तर्ा ऋण सहकारी सेवा तर्ा ववप्रषेण 
सेवाको ववस्तार भएकाले ववत्तीय सेवामा सवथसािारणको पहजँच बढेको। 
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2. सािा निक्षेपकताथको निक्षेप र सािा कजाथ सजरक्षणको सीमा ववृि गरी निक्षेप सजरक्षण रु. २ 
लािबाट ववृि गरी रु. ३ लाि कायम गररएको। रु. ३ लािसम्मको बचत सजरक्षण 
भई निक्षेप सजरक्षण हजिे िाता सङ्ख्या २ करोड २३ लाि पजगेको। 

3. िागररक लगािी कोष र कमथचारी सञ् चय कोषमा रहेको बचतलाई सामान्जक सजरक्षा र 
आनर्थक ववृिमा सहयोगी बिाउि कािजिी, िीनतगत र सिंगठिात्मक प्राविािहरूलाई 
पररमाजथि गररएको। 

4. स्वरोजगार तर्ा अन्त्य रोजगारी बढाउि नबदेशबाट फकेका यजवा, मवहला, दनलत न्शन्क्षत 
व्यन्क्तलाई सहजनलयतपूणथ ऋण तर्ा ब्याज अिजदाि उपलब्ि गराउिे व्यवस्र्ा 
कायाथन्त्वयिमा आएसँगै हजारौँ यजवा तर्ा वैदेन्शक रोजगारीबाट फवकथ एका व्यन्क्तहरू 
स्वदेशी रोजगारीमा आबि भएका छि । चालू आनर्थक बषथको बजेटमा व्यवस्र्ा भएको 
ववनभन्न ७ प्रकारका कजाथहरूलाई सहजनलयतपूणथ ऋण तर्ा व्याज अिजदाि उपलब्ि गराउिे 
सम्बन्त्िी एकीकृत कायथववनि िेपाल सरकारबाट 2075 भाि 21 मा स्वीकृत भई ऋण 
प्रवाह शजरु भएको। जेठसम्मको त्याङ्क बमोन्जम यस कायथक्रमबाट 16,682 जिालाई 
रू. ३४ अवथ ४१ करोड ऋण प्रवाह भई रु. 1 अवथ 1६ करोड व्याज अिजदाि ववतरण 
भएको। 

5. आनर्थक गनतववनिमा ववस्तार भएसँगै बैङ्क कजाथको बढ्दो मागलाई सम्बोिि गिथ वान्णज्य 
बैङ्कहरूले ववदेशी बैङ्क तर्ा त्यस्तै प्रकारका ववत्तीय सिंस्र्ाबाट ऋण नलि पाउिे व्यवस्र्ा 
नमलाईएको। 

6. आगामी २ वषथनभर सबै बीमा कम्पिीहरूले कूल नबमा कारोबारमध्ये लघज नबमाको 
कारोबार कन्म्तमा १० प्रनतशत पजर् याउि लघजनबमा निदेन्शका, 207१ मा सिंशोिि गरी 
कायाथन्त्वयिमा ल्याइएको। 

7. बैङ्क तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाहरूले पररवत्यथ ववदेशी मजिालगायत भारतीय मजिामा समेत आफ्िो 
प्रार्नमक पजजँीको ५० प्रनतशतसम्म ऋण नलि पाउिे व्यवस्र्ा गररएको।  

8. दीघथकालीि कजाथ लगािीको मागलाई सम्बोिि गिथका लानग बैङ्क तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाले 
प्रार्नमक पूजँीको शत प्रनतशतसम्म दीघथकालीि ऋणपरजारी गिथ पाउिे व्यवस्र्ा 
गररएको। 

9. वान्णज्य बैङ्कहरूले आफ्िो कज ल कजाथको न्त्यूितम २५ प्रनतशत प्रार्नमकता प्रा् त क्षेरमा 
प्रवाह गिजथपिे व्यवस्र्ालाई र्प ववन्शिीकृत गरी कृवष क्षेरमा न्त्यूितम १० प्रनतशत र 
ऊजाथ तर्ा पयथटि क्षेरमा न्त्यूितम १५ प्रनतशत कजाथ प्रवाह गिजथपिे व्यवस्र्ा गररए 
अिजरूप बैङ्कहरूको यी क्षेरमा उलेख्य कजाथ ववस्तार भएको। 
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10. कमथचारी सञ् चयकोषबाट 2075 मङ् नसर 1 गतेदेन्ि लागज हजिे गरी सञ् चयकताथको लानग 
औषिोपचारमा रु. 1 लाि तर्ा घातक (कडा) रोगको उपचारमा रु. 10 लािसम्मको 
नबमा योजिा कायाथन्त्वयिमा ल्याइएको।यसबाट सञ्चयकताथहरू र्प लाभावान्न्त्वत भएका 
छि । 

11. रािसेवक कमथचारीहरुको सावनिक बीमासम्बन्त्िी कायथववनि िेपाल सरकारबाट 2075 
मिंनसर 3 मा स्वीकृत भै कायाथन्त्वयिमा ल्याइएको। 

12. बैङ्क तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाहरूले रु. ५० करोड वा सोभन्त्दा बढीको कजाथ उपयोग गिे 
ऋणीलाई कजाथ प्रवाह गदाथ वा कजाथ िवीकरण गदाथ सो सिंस्र्ाको के्रनडट रेवटङ्ग 
एजेन्त्सीबाट रेवटङ्ग गररएको हजिजपिे व्यवस्र्ा गररएको। 

13. ववदेशी लगािी प्रवाहलाई सहजीकरण गरी िेपालको बाह्य क्षेरमा साि अनभववृि गराउँदै 
लगािी नभत्र्याउि सन्जलो तजल्याउिे दृविकोणले मजलजकको के्रनडट रेवटङ्ग गिे प्रकृयाको 
शजरूवात गररएको। 

14. लगािीकताथहरूले वैदेन्शक ऋण पररचालि गदाथ हजिे ववनिमय दरको जोन्िम न्त्यूिीकरण 
गिथ यस्तो ऋणको हेन्जङ्ग हजिे व्यवस्र्ा गररएको छ। यसका लानग हेन्जङ्ग नियमावली 
तजजथमा गरी लागू गररएको। 

15. स्टाटथ अप, प्राइभेट इक्वीटी, भेन्त्चर क्यावपटललाई प्रविथि गरी व्यवसावयक तर्ा 
औद्योनगक वक्रयाकलापमा लगािी ववस्तारका लानग कािजिी व्यवस्र्ा गिथ वैकन्ल्पक लगािी 
कोष नियमावली तजजथमा गरी कायाथन्त्वयिमा ल्याइएको। 

16. सूचिा प्रववनिको माध्यमिारा पजजँीबजारमा लगािीकताथको प्रत्यक्ष पहजँचका लानग २०७५ 
कानतथक 20 गतेदेन्ि NEPSE को स्वचानलत प्रणाली माफथ त शेयर िररद ववक्री शजरू 
गररएको। 

17. भ जक्तािी तर्ा फर्छ्यौट कारोबारलाई व्यवन्स्र्त र प्रभावकारी बिाउि भ जक्तािी तर्ा 
फर्छ्यौट कािजि तजजथमा गररएको। 

18. िेपाल सरकारको 10 प्रनतशत स्वानमत्व रहिे गरी रु. 20 अबथ अनिकृत पजजँी भएको 
िेपाल पूवाथिार ववकास बैङ्क स्र्ापिा गरी सञ्चालिमा ल्याईएको। 

19. ववत्तीय सेवामा िेपालीको सहज पहजँच पजर् याउि सबै िेपालीको बैङ्क िाता िोल्िे अनभयाि 
निरन्त्तर रहेको। २०७५ जेठमसान्त्तसम्म बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ाको शािा सिंख्या 
8,564 पजगेको। 
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20. ववत्तीय क्षेरमा ववदेशी स्रोत पररचालि गिथ वान्णज्य बैंकहरूले ववदेशी बैंक तर्ा त्यस्तै 
प्रकारको ववत्तीय सिंस्र्ाबाट कजाथको रूपमा आउिे पूजँीलाई नभत्र्याउिे व्यवस्र्ा 
कायाथन्त्वयिमा ल्याईएको। 

21. ७० वषथ मानर्का जेष्ठ िागररकको स्वास््य बीमा शजल्क सरकारले व्यहोिे व्यवस्र्ा गिथ 
स्वास््य बीमा नियमावलीमा समावेश गरी नियमावली स्वीकृत गररएको। 

22. सािा वकसािहरूले तत्कानलि साझा सहकारी सिंस्र्ाहरूबाट नलएको सम्पूणथ ऋण नमिाहा 
गिथ रु. 29 करोड 39 लाि 70 हजार निकासा गरर कृवष ववकास बैंकबाट वहसाब 
नमलाि भईसकेको।  

23. सािा वकसािहरूलाई लन्क्षत गरी कृवष कजाथ कायथक्रमलाई र्प प्रभावकारी बिाउि िेपाल 
राि बैक माफथ त सञ्चानलत ग्रानमण स्वावलम्वि कोष कायथक्रमको  सािा वकसाि ववकास 
लघज ववत्त सिंस्र्ा माफथ त पररचालि गिे सम्बन्त्िी कायथववनि स्वीकृत भई कायाथन्त्वयिमा 
आएको। 

24. सबै प्रकारका भ जक्तािीहरूलाई ववद्यजतीय माध्यमबाट गिे कायथ RTGS (Real Time Gross 

Settlement) प्रणालीको कािूिी आिार तजजथमा गिथ िेपाल राि बैंक माफथ त अन्न्त्तम 
चरणमा पजगेको। 

25. पनछल्लो समयमा मजिा तर्ा पूजँी बजारमा देन्िएका प्रबनृ्त्तहरुको (व्याजदर, शेयर वजार, 
दीघथकालीि ऋणपर) समग्र मूल्यािंकि गरी ववत्तीय स्र्ावयत्व एविं लगािीका लानग ववत्तीय 
स्रोत व्यवस्र्ापिमा देन्िएका समस्याहरु पवहचाि गरी  सजझाव पेश गिथ गद्रठत सनमनतको 
प्रनतवेदि तोवकएको कायथयोजिा अिजरूप कायाथन्त्वयि भइरहेको।  

 8.9. कािूि तर्ा कायथववनि निमाथणमा भएको प्रगनत : 

 प्रमाणीकरण भएका कािूिहरूिः 
(क) निवतृ्तभरण कोष सम्बन्त्िमा व्यवस्र्ा गिथ aिेको वविेयक, 
(ि) भ जक्तािी तर्ा फर्छ्यौट सम्बन्त्िमा व्यवस्र्ा गिथ aिकेो वविेयक, 
(ग) लेिापरीक्षण सम्बन्त्िमा व्यवस्र्ा गिथ बिेको वविेयक, 

 

प्रदेश तर्ा स्र्ािीय तहलाई ववत्तीय सिंघीयता अिजरुप निम्ि िमूिा कािूि/कायथववनि/मागथदशथि 
तयार गरी पठाइएकोिः 

(क) प्रदेश तर्ा स्र्ािीय तहको आनर्थक कायथववनि ऐि, 

(ि) प्रदेश तर्ा स्र्ािीय तहको कर तर्ा गैरकर राजस्व ऐि,  

(ग) प्रदेश तर्ा स्र्ािीय तहको आनर्थक ऐि, 
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(घ) प्रदेश तर्ा स्र्ािीय तहको ववनियोजि ऐि, 

(ङ) प्रदेश ववत्त व्यवस्र्ापि ऐि, 

(च) प्रदेश तर्ा स्र्ािीय तहको सिंन्चतकोष सिंचालि कायथववनि, र 

(छ) प्रदेश तर्ा स्र्ािीय तह बजेट कायाथन्त्वयि मागथदशथि। 

 

सिंघीय सिंसदमा पेश भएका 
(क) बीमा सम्बन्त्िी कािूिलाई सिंशोिि र एकीकरण गिथ aिेको वविेयक, 
(ि) िागररक लगािी कोष ऐिलाई सिंशोिि गिथ बिेको वविेयक, 
(ग) सिंघीय आनर्थक कायथववनि तर्ा ववत्तीय उत्तरदावयत्व वविेयक, 
स्वीकृत नियमावलीहरू तर्ा िीनत: 
(क) हेन्जङ्ग सम्बन्त्िी नियमावली,२०७५ 

(ि) ववन्शविकृत लगािी कोष नियमावली, २०७५ 

(ग) नितोपर दताथ तर्ा निष्काशि (दोस्रो सिंशोिि) नियमावली, 2075  

(घ) कजाथ सजरक्षण (पवहलो सिंशोिि) नियमावली,२०७५ 

(ङ) अन्त्तराविय आनर्थक सहायता िीनत। 

 

िारेज गररएका ऐिहरु 
(क) कर फछयौट आयोग ऐि,2033 
(ि) ववदेशी लगािी कर ऐि, २०१९ 
(ग) घर जग्गा कर ऐि, २०१९ 
(घ) रकम तर्ा सरकारी ठेक्का बन्त्दोबस्त ऐि, २०१९ 
(ङ) सवारी सािि कर ऐि, २०३१  
(च) सम्पन्त्त कर ऐि, २०४७ 
 

मन्न्त्रपररषदमा पेश गररएको; 
(क) ववदेशी ववनिमय व्यवस्र्ापि वविेयक, 
(ि) िेपाल राि बैंक ऐिमा सिंशोिि वविेयक, 
(ग) बैंक तर्ा ववत्तीय सिंस्र्ा सम्बन्त्िी ऐि सिंशोिि वविेयक,  
(घ) सावथजनिक ऋण व्यवस्र्ापि सावथजनिक ऋण व्यवस्र्ापि वविेयक,  
(ङ) नितोपर ऐि सिंशोिि वविेयक 
 

निम्ि ववदे्ययकका मस्यौदा कािूि, न्त्याय तर्ा सिंसदीय मानमला मन्त्रालयमा तजूथमा सहमनतको लानग 
पठाइएको; 
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(क) सावथजनिक सिंस्र्ाि सिंचालि तर्ा व्यवस्र्ापि वविेयक, 
 

मस्यौदाको क्रममा रहेका  

(क) राजस्व न्त्यायानिकरण सम्बन्त्िी वविेयक, 
(ि) भन्त्सार वविेयक। 
 

कायथववनि/निदेन्शकािः 
(क) सावथजनिक िचथमा नमतव्यवयता र प्रभावकाररता कायम गिे सम्वन्त्िी िीनतगत मागथदशि, 

२०७५ जारी भएको 
(ि) ववनभन्न ७ प्रकारका कजाथहरूलाई सहजनलयतपूणथ कजाथका लानग व्याज अिजदाि उपलब्ि 

गराउिे सम्बन्त्िी एकीकृत कायथववनि िेपाल सरकारबाट 2075 भाि र मिंसीरमा स्वीकृत 
भई ऋण प्रवाह शजरु भएको।  

(ग) ग्रानमण स्वावलम्बि कोष कायथववनि, 2075 स्वीकृत गररएको।  
(घ) रािसेवक कमथचारीहरुको सावनिक बीमासम्बन्त्िी कायथववनि, २०७५ स्वीकृत भएको। 

 

 

 8.10 योजिा, अिजगमि तर्ा मूल्याङ्किीिः 
 राविय गौरवका र प्रार्नमकता प्राप्त २५ करोडभन्त्दा बढी पररयोजिा लागत भएका 

निमाथणानिि पररयोजिाहरुको समग्र बजेट नबनियोजि, ठेक्कापट्टाको न्स्र्नत, िचथको अवस्र्ा 
त्यसको सबल र दजबथल पक्षसमेतको स्र्लगत अिजगमि गरी पषृ्ठपोषण प्रदाि गिथ 
अिजगमि गिे कायथलाई निरन्त्तरता द्रदईएको छ।यस अवनिमा पूनँ्जगत तफथ का निम्ि 
आयोजिाहरुको अिजगमि गररएको। 

 भेरी बबई डाईभशथि सजिेत,  
 हजलाकी राजमागथ बाँके, बद्रदथया िण्ड, 
 गौतम बजि अन्त्तराथविय ववमािस्र्ल,  
 पोिरा अन्त्तराथविय ववमािस्र्ल, 
 लाईभस्टक ईिोभेसि प्रोजेक्ट, ववराटिगर, 
 राहजघाट जलववद्यजत आयोजिा, म्याग्दी, 
 बहृत दाङ उपत्यका नसँचाईं आयोजिा। 

 

 नमनत २०७५।०९।०८ गते माििीय अर्थमन्त्री डा. यजवराज िनतवडाको अध्यक्षतामा 
आनर्थक वषथ 2075/76 मा अर्थ मन्त्रालय र अन्त्तगथतका निकायहरुबाट सिंचानलत 
ववकास कायथक्रमहरुको प्रर्म चौमानसक प्रगनत समीक्षा तर्ा मन्त्रालयस्तरीय ववकास 
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समस्या समािाि सनमनत (MDAC) को बैठक बसी देहायका निणथयहरु भएको र सो को 
कायाथन्त्वयि अवस्र्ा समेत देहाय बमोन्जम रहेको । 

 

निणथय कायाथन्त्वयि अवस्र्ा  
प्रिािमन्त्री तर्ा मन्न्त्रपररषदको कायाथलयबाट 
हजिे बावषथक िीनत तर्ा कायथक्रम र बजेट 
कायाथन्त्वयि कायथयोजिाको मानसक रुपमा प्रगनत 
समीक्षा गिे  

श्रीमाि  सन्चवज्यूको उपन्स्र्नतमा 
महाशािा प्रमजिहरुसँग छलफल 
भएको  

पूजँीगत िचथ बढाउि पूजँीगत बजेट बढी भएका 
मन्त्रालयहरुसँग अन्त्तरकृया गिे  

माििीय मन्त्रीज्यूको उपन्स्र्नतमा 
बढी  पूजँीगत बजेट भएका 
मन्त्रालयसँग छलफल भएको। 
महाशािास्तरबाट नियनमत छलफल 
भएको।  

कािूि तजजथमा तर्ा सिंशोििका लानग सम्बन्न्त्ित 
निकायहरुले माग गरेको 7(सात) कायथ द्रदि 
नभर राय पठाउिे  

कायथ भइरहेको । 

सिंवविाि सिंग वान्झएका कािजिहरु तत्काल, 

वजेट वक्तव्यमा उल्लेि भएका कािजि 
तोवकएको समय नभर र लगािी सम्वन्त्िी कािजि 
लगािी सम्मेलि पूवथ यर्ान्शघ्र सिंशोिि र 
पररमाजथि गरी पजणथता द्रदिे  

सिंशोिि र पररमाजथि गररएको।  

वैदेन्शक सहायतामा सिंचानलत  आयोजिा र 
कायथक्रमहरुको सोिभिाथ नलि वढलाई हजिंदा 
वजेटमा चाप पिथ सक्िे हजँदा महालेिा नियन्त्रक 
कायाथलयले अर्थ मन्त्रालय, अन्त्तरराविय आनर्थक 
सहायता समन्त्वय महाशािा र सम्बन्न्त्ित 
मन्त्रालयको समन्त्वयमा सोिभिाथ नलिे तफथ  
तदारुकताका सार् नतव्रता द्रदिे  

गत आनर्थक वषथको फागजिसम्म 
जम्मा रु. 34 अवथ 99 करोड 
सोिभिाथ प्राप्त भएकोमा चालज आनर्थक 
वषथमा 40.1 प्रनतशत बढी अर्ाथत  
रु. 49 अवथ ३ करोड सोिभिाथ प्राप्त 
भएको  

अिथबावषथक सनमक्षामा तोवकएको लक्ष्य हानसल 
गिे गरी कायथ सम्पादि गिे  

कािूि निमाथण र ववत्तीय सिंघीयत 
कायाथन्त्वयिमा सन्त्तोषजिक प्रगती 
रहेको। राजस्वको ववृिदर 
23.04% रहेको र िचथ गत वषथकै 
हाराहरीमा रहेको। िीनत तर्ा 
कायथक्रममा सन्त्तोषजिक प्रगती 
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भएको, तर केहीमा र्प प्रयास 
गिजथपिे।  

 

 नमनत २०७५।12।24 गते माििीय अर्थमन्त्री डा. यजवराज िनतवडाको अध्यक्षतामा 
आनर्थक वषथ 2075/76 मा अर्थ मन्त्रालय र अन्त्तगथतका निकायहरुबाट सिंचानलत 
ववकास कायथक्रमहरुको दोस्रो चौमानसक प्रगनत समीक्षा तर्ा मन्त्रालयस्तरीय ववकास 
समस्या समािाि सनमनत (MDAC) को बैठक बसी देहायका निणथयहरु भएको र सो को 
कायाथन्त्वयि अवस्र्ा समेत देहाय बमोन्जम रहेको । 

 

निणथय 

 

कायाथन्त्वयि अवस्र्ा  

राविय पजिनिथमाथण प्रानिकरण लगायत लामो 
समयदेन्ि सोिभिाथ हजि बाँकी रहेका बैदेन्शक 
सहायताको रकम प्रानप्तका लानग अर्थ मन्त्रालय, 

महालेिा नियन्त्रक कायाथलय र राविय 
पजिनिथमाथण प्रानिकरणले छलफल गरी यर्ाशीघ्र 
सोिभिाथ प्राप्त हजिे ब्यवस्र्ा नमलाउिे।  

रु. 81 अवथ 35 करोड सोिभिाथ 
प्रानप्त भएको। बाँकी रु. 38 अवथ 
59 करोड प्रानप्तको लानग निरन्त्तर 
प्रयास भइ रहेको।  

सिंघ, प्रदेश र स्र्ािीय तहवीच आयोजिा 
बगीकरण/बाँडफाँडको प्रारुप शीघ्र तयार गिे र 
चालू आनर्थक बषथको बजेट अन्घ यसको अन्न्त्तम 
टजङ्गो लगाउि राविय योजिा आयोगलाई अिजरोि 
गिे।  

सिंघ, प्रदेश र स्र्ािीय तहको कायथ 
न्जम्मेवारीमा पिे ववकास कायथक्रम 
तर्ा आयोजिाको वगीकरण तर्ा 
बाँडफाँड सम्वन्त्िी मापदण्ड,  २०७६ 
स्वीकृत   भएको ।  

िेपाल सरकारबाट प्रदाि हजिे अिजदािको 
ववश्लषेण गरी सो को आिारमा आगामी आनर्थक 
बषथको बजेट कायथक्रम तय गिे।  

चालज आनर्थक वषथको बजेट 
कायाथन्त्वयि कायथयोजिामा समावेश ।  

अर्थ मन्त्रालय र अन्त्तगथतका सवै निकायहरुबाट 
सम्पादि हजिे कायथहरु कायथयोजिा अिजरुप समय 
भै सम्पन्न गिथ न्जम्मेवारीपूवथक रुपमा 
सम्बेदिशील भई सम्पािद गिे।  

कायथ योजिा बमोन्जम ७५ प्रनतशत 
भन्त्दा वढी प्रगती भएको ।  

अन्त्तर प्रदेश पररषद र अन्त्तर सरकारी ववत्त 
पररषदको वैठकले गरेका निणथयहरु तोवकएको 
समय सीमा नभर कायाथन्त्वयि गिे/गराउिे।  

निणथयहरु कायाथन्त्वयि भइ रहेको ।  

बहजबषीय ठेक्का सम्बन्त्िी निदेन्शका 
2073,आवश्यकता र औन्चत्यताको आिारमा 
पजिरावलोकि गरी मन्न्त्रपररषदमा पेश गिथ 

मन्न्त्रपररषदबाट आयोजिाहरुको 
बहजबषीय ठेक्का सम्बन्त्िी मापदण्ड, 
2076 स्वीकृत भएको।  
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राविय योजिा आयोगलाई अिजरोि गिे।  

 

बजेट तर्ा कायथक्रम महाशािा माफथ त ववनभन्न 
मन्त्रालय/ निकायहरुबाट चालू आनर्थक बषथमा 
िचथ हजि िसक्िे बजेट सम्बन्न्त्ित 
मन्त्रालयहरुबाट यर्ाशीघ्र वफताथ गिे ब्यवस्र्ा 
नमलाउिे।  

िचथ हजि िसक्िे बजेट वफताथ भइ 
िचथ हजिे ठाउँमा श्रोत व्यवस्र्ापि 
गररएको।  

राजस्व पररचालिलाई प्रभावकारी बिाउि 
नबनलङ्ग कायाथन्त्वयि, बजार अिजगमि तर्ा सीमा 
गस्तीलाई नतव्रता द्रदिे ।  

आन्त्तररक राजस्व ववभाग अन्त्तगथत 
10,005 करदाताको अिजगमि र 
भिंसार ववभाग अन्त्तगथत 525 पटक 
गस्ती गररएको ।  

िीनत तर्ा कायथक्रम र बावषथक बजेट 
कायाथन्त्वयि कायथयोजिा बमोन्जम तजजथमा गिथ 
बाँकी रहेका कािूिहरु २०७६ बैशाि १५ 
गतेनभर तजजथमा गरी िेपाल सरकार 
मन्न्त्रपररषदमा पेश गिे।  

अनिकािंश कािूिहरु तजजथमा 
गररएको।  

चालू आनर्थक बषथ तर्ा ववगत आनर्थक बषथहरुमा 
िेपाल सरकारको निणथयबाट नसन्जथत दावयत्वलाई 
बजेट तर्ा कायथक्रम महाशािाबाट आवश्यक 
व्यवस्र्ापि गिे।  

व्यवस्र्ापि भएको।  

ववनभन्न सात प्रकारका सहूनलयतपूणथ ऋण सवै 
ववत्तीय सिंस्र्ाहरु माफथ त सहज रुपमा उपलब्ि 
हजिे ब्यवस्र्ा गिथ िपेाल राि बैंकलाई अिजरोि 
गिे।  

अिजरोि गररएको।  

वेरुजू फर्छ्यौट गिे कायथलाई प्रार्नमकताका 
सार् कायथयोजिा बिाई फर्छ्यौटको तोवकएको 
लक्ष्य समयमै हानसलगिे।  

50.15 प्रनतशत बेरुजज फर्छ्यौट 
भएको।  

स्र्ािीय निकायलाई SuTRA को प्रभावकारी 
कायाथन्त्वयि गिथ, गराउि महालेिा नियन्त्रक 
कायाथलयबाट आवश्यक पहल गिे।  

स्र्ािीय तह ६१५ मा SuTRA लागू 
भई बजेट तजजथमा भएकाले सोवह 
प्रणालीबाट िचथको प्रनतवेदि हजिे 
व्यवस्र्ा गररएको।  

चालू आनर्थक बषथको बाँकी अवनिमा कन्म्तमा 
पनि अिथ बावषथक समीक्षामा नलईएको लक्ष्य 
प्रानप्त हजिे गरी कायथ सम्पादि गिे।  

अनिकतम प्रयास गररएको।  
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 अर्थ मन्त्रालय र यस मन्त्रालयको मातहतका निकायहरुका सम्वन्त्िमा 
सरोकारवालाहरुका गजिासो ब्यवस्र्ापिको कायथ योजिा, अिजगमि तर्ा मूल्यािंकि 
महाशािाले गदै आएको छ।यस अवनिमा यस मन्त्रालयमा प्राप्त गजिासोहरुलाई 
गजिासोसिंग सम्वन्न्त्ित महाशािा तर्ा ववभागहरुमा सजिजवाईका लानग पठाईएको र सो 
सम्वन्त्िमा गररएको कारवाहीको जािकारी यस मन्त्रालयमा उपलब्ि गराउिे सिंयन्त्रको 
ववकास गररएको छ। यस अवनिमा अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको कायथसिंग 
सम्वन्न्त्ित गजिासोहरुको सजिजवाईको अवस्र्ा यसप्रकार रहेको छिः  

गजिासोको माध्यम प्राप्त सिंख्या फछथयौट सिंख्या फछथयौट (%) 
हेलो सरकारबाट प्राप्त गजिासो 109२ 109२ 100% 

ववगजल 37 37 100% 

 

 8.1१ प्रशासनिक तर्ा सािंगठनिक सजिार 

१. आन्त्तररक राजस्व ववभाग अन्त्तगथत साववकमा ठजला करदाता कायाथलय 1, आन्त्तररक 
राजस्व कायथलयहरु 21 र करदाता सेवा कायाथलयहरु 26 रहेकोमा करदातालाई कर 
प्रशासिसँग सहज पहजँच पजर् याई, राजस्व सिंकलिको सिंभाविा भएका स्र्ाि र क्षेरमा 
कायाथलय ववस्तार गिे उदे्दश्यले साववकका काठमाडौंका 13 करदाता सेवा कायाथलयहरु 
र दमक, िजनलिेल, दमौली, बाग्लजङ्ग र सजिेतमा रहेका करदाता सेवा कायाथलयहरुलाई 
स्तरोन्नती गरी आन्त्तररक राजस्व कायाथलयहरु स्र्ापिा गररएको। लनलतपजरमा 
साववकमा एक आन्त्तररक राजस्व कायाथलय रहेकोमा र्प एक कायथलय स्र्ापिा 
गररएको।ठूला करदाता कायाथलयको चाप व्यवस्र्ापि गिथ एक मध्यमस्तरीय करदाता 
कायाथलय स्र्ापिा गररएको। करदातालाई कर सम्बन्त्िी सेवा स्र्ािीय स्तरमा िै 
उपलब्ि गराउिे उदे्दश्यले वफद्रदम, ववराटचोक, िाँदवारी, लजक्ला, द्रदके्तल, राजववराज, 

मलिंगवा, गल्छी, कावासोती, लम्की र डडेलिजरामा करदाता सेवा कायाथलयहरु स्र्ापिा 
गररएको। यसैगरी भिपजर, ठाडी, महेशपजर, सजठौली र सन्त्त छोटी भन्त्सार 
कायाथलयहरुलाई मूल भन्त्सार कायाथलयमा स्तरोन्नती गररएको।  

२. िेपाल सरकारले नलएको आन्त्तररक ऋण उठाउिे, आन्त्तररक र वाह्य ऋणको अनभलेि, 

भ जक्तािी र लेिािंकि गिे कायथ तर्ा िेपाल सरकारको आन्त्तररक र वाह्य स्रोतबाट 
सावथजनिक सिंस्र्ािहरुमा ऋण एविं शेयर लगािी गिे र लगािी असजलीको व्यवस्र्ापि 
गिथ सावथजनिक ऋण व्यवस्र्ापि कायाथलय स्र्ापिा गररएको।  

३. अर्थ मन्त्रालय र अन्त्तगथतका कमथचारीहरुको आचारसिंवहता, 2075 स्वीकृत गरी लागू 
गररएको।  

४. चालू आनर्थक बषथमा अर्थ मन्त्रालय र अन्त्तगथत कज ल बेरुजज रु. 44 अवथ 88 करोड 
रहेकोमा रु. 21 अवथ 92 करोड अर्ाथत  50.15 प्रनतशत बेरुजू फछथयौट भएको। 



 
 

26 
 

8.1२ अन्त्य उपलब्िीहरू 

१. चालू आनर्थक बषथ २०७५/७६ बजेटको अिथबावषथक समीक्षा सम्पन्न गररएको। 

२. चालू आनर्थक बषथ २०७५/७६ को मौद्रिक िीनतको अिथ बावषथक समीक्षा गरी समग्र 
ववत्तीय क्षेरमा मौद्रिक तर्ा ववत्तीय उपायहरू माफथ त मजिा तर्ा पूजँी बजारमा ववनभन्न 
िीनतगत सजिार भएको। 

३. देशको ि जततर आनर्थक ववकास गिथ निजी क्षेर र प्रत्यक्ष वैदेन्शक लगािी नभत्र्याउि े
उदे्दश्यले यवह 2075 चैर 15 र १६ गते काठमाडौंमा आयोजिा गररएको िेपाल 
लगािी सम्मेलि सफलतापूवथक सम्पन्न भएको। 

४. सूचिाको हक कायाथन्त्वयिको परीक्षण प्रनतवेदि, २०७५ बमोन्जम सूचिा परीक्षणमा 
अर्थ मन्त्रालयले १०० अिंक प्राप्त गरी प्रर्म भएको। 

 

9. सूचिा अनिकारी र प्रमजिको िाम तर्ा सम्पकथ  टेनलफोि िम्वरिः 
 

प्रमजि : सन्चव राजि ििाल, वपएच.डी. ४२११३३२ 
प्रवक्ता तर्ा सूचिा अनिकारी : सहसन्चव उत्तरकज मार िरी ४२००४६९ 
 

10. सूचिाको हक सम्बन्न्त्ि ऐि, 2064 को दफा ३ र ७(१) बमोन्जम माग गररएको 
 सूचिा र उपलब्ि गराइएको  
  सूचिा सिंख्या : 

माग गररएको सूचिा सिंख्या  : 1३ 
उपलब्ि गराइएको सूचिा सिंख्या  : ९ 

 
१1. ऐि, नियम र निदेन्शकाको सूचीिः 

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

 िेपालको सिंवविाि आनर्थक कायथप्रणाली सम्वन्त्िी ववषयमा उन्ल्लन्ित िाराहरु 
 आयकर ऐि, २०५८ 
 मूल्य अनभववृिकर ऐि,२०५२ 
 अन्त्तिःशजल्क ऐि, २०५८ 
 भन्त्सार ऐि, २०६४ 
 राजस्व च जहावट(अिजसन्त्िाि तर्ा नियन्त्रण) ऐि, २०५२ 
 सम्पन्त्त शजिीकरण अिजसन्त्िाि ऐि, २०६४ 
 ववदेशी ववनिमय (नियनमत) गिे ऐि, २०१९ 
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 निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐि, २०१३ 
 मद्रदरा ऐि, २०३१ 
 उपभोक्ता सिंरक्षण ऐि, २०५४ 
 सम्पन्त्त शजिीकरण (मनिलाउण्डररङ्ग) निवारण नियमावली, २०६६ 
 औषिी ऐि, २०३५ 
 िािी तर्ा िाद्य पदार्थ ऐि, २०४२ 
 िाद्य ऐि, २०२३ 
 राजस्व न्त्यायानिकरण ऐि, २०३१ 
 वि ऐि, २०४९ 
 राविय निकज ञ्ज तर्ा वन्त्यजन्त्तज सिंरक्षण ऐि, २०२९ 
 लागू औषि (नियन्त्रण) ऐि, २०३३ 
 हातहनतयार िरिजािा ऐि, २०१९ 
 सवारी तर्ा यातायात व्यवस्र्ा ऐि, २०४९ 
 ववष्फोटक पदार्थ ऐि, २०१९ 
 पेटेन्त्ट, नडजाइि र िेडमाकथ ऐि, २०१९ 
 राविय प्राकृनतक स्रोत तर्ा ववत्त आयोगका सम्वन्त्िमा विेको ऐि, 2074 
 अन्त्तर सरकारी ववत्त व्यवस्र्ापि सम्वन्त्िमा विेको ऐि, 2074 
 भन्त्सार नियमावली, २०६४ 
 मूल्य अनभबवृिकर नियमावली, २०५३ 
 आयकर नियमावली, २०५९ 
 अन्त्तिःशजल्क नियमावली, २०५९ 
 मद्रदरा नियमावली ,२०३३ 
 रासायनिक मल निदेन्शका, २०५७ 
 रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश, २०५५ 
 िेपाल सवारी प्रदजषण मापदण्ड, २०५६ 
 वान्णज्य तर्ा आपूनतथ मन्त्रालयको नमनत२०६६/७/१६ को सूचिा 
 निजीगजण्टा, न्झटीभारी सम्बन्त्िी सूचिा 
 सालवसाली आनर्थक ऐि 
 राजस्वच जहावट (अिजसन्त्िाि तर्ा नियन्त्रण) नियमावली, २०७० 
 िेपालसरकारका निणथयहरु 
 आनर्थक कायथववनि ऐि, २०५५ 
 आनर्थककायथववनिनियमावली, २०६४ 
 सावथजनिक िररद ऐि, २०६३ 
 सावथजनिक िररद नियमावली, २०६४ 
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 भ्रमण िचथ नियमावली, २०६४ 
 ऐि सम्बि निदेन्शकाहरु (आयकर, मूल्यअनभववृिकर, अन्त्तिःशजल्क, भन्त्सारऐि वमोन्जम) 
 WTO/WCOको वडापर 
 SAARC/SAFTAको वडापर 
 BIMSTEC को बडापर 

 
१2. अन्त्य वववरणिः 

(क)  मन्त्रालय र अन्त्तगथत ववभागहरुको वेभसाइटिः 
 

िाम उपयोग 
www.mof.gov.np अर्थमन्त्रालयका प्रकाशि तर्ा अन्त्य सूचिामजलक जािकारी 
www.fcgo.gov.np महालेिा नियन्त्रक कायाथलयका प्रकाशि तर्ा अन्त्य सूचिामजलक जािकारी  
www.ird.gov.np आन्त्तररकराजस्व ववभागका प्रकाशि तर्ा अन्त्य सूचिामूलक जािकारी 
www.customs.gov.np भन्त्सार ववभागका प्रकाशि तर्ा अन्त्य सूचिामजलक जािकारी  
www.pfmtc.gov.np सावथजनिक ववत्त व्यवस्र्ापि तालीम केन्त्िका प्रकाशि तर्ा अन्त्य सूचिामजलक 

जािकारी 
  
 (ि) अर्थ मन्त्रालयका प्रकाशिहरु:- 
 

अर्थ मन्त्रालयले आफज सिंग सम्बन्न्त्ित कामहरूको प्रगनत वववरण तर्ा प्रनतवेदिहरू, बजेट सम्वन्त्िी 
दस्तावेजहरु मन्त्रालयको वेभसाइटमा राख्नजका सारै् छपाई गरेर प्रकाशि गरी सवथसािारणको सहज पहजचँ 
स्र्ावपत गररएको छ। मन्त्रालयका प्रकाशिहरू निम्ि बमोन्जम छि :- 
  बजेट कायाथन्त्वयिको बावषथक प्रनतवेदि, 
  बजेट तजजथमा द्रदग्दशथि, 
  कायथ सञ्चालि निदेन्शका, 
  मन्त्रालयहरूको प्रगनत वववरण 
  प्राववनिक सहायता सम्बन्त्िी वववरण, 
  ववनियोजि ऐि र आ.व. 2075/76 को व्यय अिजमािको वववरण, 
  आनर्थक ऐि र राजस्वको िीनत तर्ा कायथक्रम, 
  रािऋण उठाउि ेऐि  
  ऋण तर्ा जमाित ऐि, 
  आनर्थक सवेक्षण 
  वजेट वक्तव्य 
  सावथजनिक सिंस्र्ािहरूको न्स्र्नत प्रनतवेदि, 
  सजशासि (व्यवस्र्ापि तर्ा सञ्चालि) ऐि, २०६४ को दफा ४१ बमोन्जमको वावषथक प्रनतवेदि , 

http://www.mof.gov.np/
http://www.fcgo.gov.np/
http://www.ird.gov.np/
http://www.ratc.gov.np/
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 सूचिाको हक सम्बन्त्िी ऐि, २०६४ को दफा ५(३) बमोन्जम प्रस्तजत गररएको अर्थमन्त्रालयसिंग 
सम्बन्न्त्ित आ.व. 2074/75 पौष मवहिाको सावथजनिक वववरण 

 आनर्थक वषथ 2074/75को वजेटको मध्यावनि मूल्याँकि प्रनतवेदि, 
 िेपाल टेनलनभजिबाट "अर्थको अर्थ" कायथक्रम प्रशारण भइरहेको, 
 रेनडयो िेपालबाट प्रत्येक शनिवार ववहाि सात बजेको समाचार पनछ आनर्थक िपेाल कायथक्रम 

प्रशारण भइरहेको, 
 IECCD News Letter प्रकाशि 
 लैवङ्गक उत्तरदायी बजेट तजजथमा द्रदग्दशथि, २०६९ 
 ववकास सहायता प्रनतवेदि, २०१६ 
 सावथजनिक िचथमा नमतव्यवयता र प्रभावकाररता कायम गिे सम्बन्त्िी िीनतगत मागथदशथि,२०७५ 

 
 (ग) मन्त्रालय अन्त्तगथतका ववभागीय प्रमजिहरु: 
 

पद िाम, र्र कायाथलय फ्याक्स ििं. 
टेनलफोि 
ििं.= 

महालेिा नियन्त्रक श्री सूयथ प्रसाद गौतम महालेिा नियन्त्रक कायाथलय    4771290 4771290 

महानिदेशक श्री ववष्णजप्रसाद िेपाल आन्त्तररक राजस्व ववभाग     4411778 4410340 

महानिदेशक श्री रामेश्वर दिंगाल भन्त्सार ववभाग              4117218 4117223 
तालीम प्रमजि श्री दामोदर रेग्मी सावथजनिक ववत्त व्यवस्र्ापि तानलम केन्त्ि  5524989 5523171 
कायाथलय प्रमजि श्री ववष्णजराज ढकाल सावथजनिक ऋण व्यवस्र्ापि कायाथलय 4239303 4239273 

 

 (घ) आन्त्तररक राजस्व ववभाग र अन्त्तगथतका कायाथलयहरुको टेनलफोि र फ्याक्स िम्वरहरु:   

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

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

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

3 dWod:tl/o s/bftf  sfof{no, jj/dxn 01 4221966 4222608 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 cfGtl/s /fh:j sfof{no, g]kfnu+h 081 520026 526209 
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 (ङ) eG;f/ ljefu / cGtu{tsf sfof{nox?sf] 6]lnkmf]g / k\mofS; gDa/x? M 

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

1 eG;f/ ljefu 01 4259793 4259808 

2 cf]nfªr'ªuf]nf eG;f/, tfKn]h'Ë 027 550004 550004 

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

4 d]rL eG;f/ 023 562034 562004 

5 eb|k'/ eG;f/, eb|k'/    

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

7 lsdfyfÍf eG;f/, ;+v'jf;ef    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 cfGtl/s /fh:j sfof{no, k'tnL;8s 01 4243176  4242176 

31 cfGtl/s /fh:j sfof{no, jlQ;k'tnL 01 4485590  4113690 

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

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

34 cfGtl/s /fh:j sfof{no, gofF;8s 01 4266572 4266653 

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

36 cfGtl/s /fh:j sfof{no, dxf/fhu+h 01 4419264  4419264 

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

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

39 cfGtl/s /fh:j sfof{no, sflndf6L 01 4283658  4282812 

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

41 s/bftf ;]jf sfof{no, lj/f6rf]s, df]/Ë 021 545959  

42 s/bftf ;]jf sfof{no, dnËjf, ;nf{xL 046 520453  

43 s/bftf ;]jf sfof{no, /fhlj/fh, ;Kt/L 031 520267  

44 s/bftf ;]jf sfof{no, n'Snf, ;f]n'v'Dj'    

45 s/bftf ;]jf sfof{no, nDsL 091 540455  

46 s/bftf ;]jf sfof{no, vf]6fË    

47 s/bftf ;]jf sfof{no, 88]Nw'/f 096 410305 410309 

48 s/bftf ;]jf sfof{no, uN5L, wflbË    

49 s/bftf ;]jf sfof{no, wgs'6f 026 520140  

50 s/bftf ;]jf sfof{no, Onfd 027 520112  

51 s/bftf ;]jf sfof{no, O6x/L 025 521655  

52 s/bftf ;]jf sfof{no, pbok'/ 035 521541  

53 s/bftf ;]jf sfof{no, kfNkf 075 520117  

54 s/bftf ;]jf sfof{no, h'Dnf 087 520552  

55 s/bftf ;]jf sfof{no, sfjf;f]tL, gjnk/f;L k"j{ 078 540501  

56 s/bftf ;]jf sfof{no, alb{jf; 044 550469  

57 s/bftf ;]jf sfof{no, uf}/, /f}tx6 055 521429  

58 s/bftf ;]jf sfof{no, lkmlbd, kfFry/ 024 521131  

59 s/bftf ;]jf sfof{no, vfFbjf/L, ;++v'jf;ef 029 560817  
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l;=g++= ljefu÷ sfof{nosf] gfd sf]8 g++ 6]lnkmf]g g+= k\mofS; g+= 

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

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

11 hgsk'/ eG;f/ 041 520166 520850 

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

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

14 uf}/ eG;f/ 055 520110 520220 

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

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

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

18 d':tfË eG;f/, g]r'Ë    

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

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

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

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

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

24 g]kfnuGh eG;f/ 081 520279 520276 

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

26 d'u' eG;f/, d'u'    

27 ofl/gfsf eG;f/, x'Dnf    

28 ;tL eG;f/, s}nfnL    

29 s}nfnL eG;f/ 091 521142 521142 

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

31 dxfsfnL eG;f/ 095 690863 690863 

32 nfdfau/ eG;f/ sfof{no, bf]nvf    

33 tftf]kfgL eG;f/ 011 480131 480134 

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

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

36 /;'jf eG;f/ 010 670182  

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

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

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

2 राविय jfl0fHo a}+s 4252595 4252931 

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

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

5 C0f cस'nL Gofoflws/0f 4441419 4441418 

6 gful/s nufgL sf]if 4785784 4784945 

7 jLdf ;ldlt 4811057 4810490 

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

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

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



 
 

32 
 

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

12 lwtf]kq jf]8{ 5541057 5541058 

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

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

15 िेपाल पजिववथमा कम्पिी नलनमटेड 4218458 4101593 
16 नसनडएस एण्ड न्क्लयररङ्ग नलनमटेड 4238008 4240357 
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२०७५/76 को शीषथकगत राजस्व सिंकलिको अवस्र्ा (रु. हजारमा) 
   

नस. 
ििं. 

कर शीषथक 
आ.व. 2074/75 

को सिंकलि 

आ.व।. 2075/76  को लक्ष्य र असूली 
चालज आ.ब.को 
असार मवहिाको 
लक्ष्यको तजलिामा 

असूली   % 

चालज आ.व.को  
असार मवहिा 
सम्मको 
लक्ष्यको 
तजलिामा 
असूली % 

 ववृि दर %  

असार मवहिाको 
लक्ष्य 

असार मवहिाको 
सिंकलि 

असार मवहिा 
सम्मको लक्ष्य 

असार मवहिा 
सम्मको सिंकलि 

असारसम्म
को 

!= भिंसार महशजल 137785290 17,622,301 13,654,707 164,523,849 155,366,012 

  पैठारी 121610014 15,453,452 11,942,979 145278283 137,007,704 

  निकासी 102645 166,751 31,331 83821 237,724 

  पूवाथिार कर 10918645 103,067 1,253,918 12929737 12,046,031 

  भन्त्सारको अन्त्य आय 421495 1,240,639 47,111 549985 475,966 

  कृवष सजिार शजल्क 4732491 658,391 379,369 5682023 5,598,588 

@= मूल्य अनभबवृि कर 206793884 29,746,487 26,694,805 250,882,605 241,612,593 

  उत्पादि, ववक्री, सेवा 76149243 11,570,299 13,651,721 93,581,660 89,556,032 

  पैठारी 130644641 18,176,188 13,043,084 157,300,945 152,056,561 

#= अन्त्तिःशजल्क 102579052 11,934,187 7,914,758 124,888,700 121,858,153 

  आन्त्तररक उत्पादि 60507199 6,025,257 4,399,799 77,719,686 73,757,443 

  पैठारी 42071852 5,908,930 3,514,959 47,169,014 48,100,710 

% न्शक्षा सेवा शजल्क 912454 100,853 74,821 960,267 1,079,347 
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^ आयकर 159900548 46,864,604 40,029,151 209,681,774 194,283,349 

  आयकर 140365896 45,864,301 39,059,337 185,501,971 175,485,596 

  ब्याज कर 14975437 1,000,303 969,814 24,179,803 18,797,753 

& अन्त्य कर 
20377228 1,286,243 22,602,587 25,958,962 44,809,259 

  कर राजस्व जम्मा 
628348456 107,554,674 110,970,828 776,896,157 759,008,712 

* गैर कर जम्मा 
72743025 12,865,199 20,466,796 83,105,107 100,590,172  

  कूल राजस्व जम्मा 
701091481 120,419,873 131,437,624 860,001,264 859,598,884 

 

प्रारन्म्भक त्यािंक  
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d=n]=k=kmf=g+= 13 

g]kfn ;/sf/ 

cy{ d+qfno 

        vr{sf] kmf+^jf/L 
2076 c;f/ dlxgfsf] 

cfly{s aif{M 2075.76 
 

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

 

3050113 -rfn'_ 

  

rfn'  

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

    
of] dlxgfsf] 

vr{ 

o; dlxgf 

;Ddsf] lgsfzf 

vr{ . 

ljQLo 

;+s]t 

g+= 

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

;Ddsf] vr{ 

af+sL 
 

ah]^ lgsf;f 
 

8294111.80 110070919.24 21111 tnj 110820000.00 110070919.24 749080.76 0.00 
 

456000.00 5554661.37 21113 dx+uL eQf 5554661.37 5554661.37 0.00 0.00 
 

7283134.40 22300042.30 21119 cGo eQf 25798000.00 22300042.30 3497957.70 0.00 
 

0.00 2230000.00 21121 kf]zfs 2250000.00 2230000.00 20000.00 0.00 
 

1897207.62 6703261.35 22111 kfgL tyf ljh'nL 7900000.00 6703261.35 1196738.65 0.00 
 

1196952.80 2125459.00 22112 ;+rf/ dx;'n 2671000.00 2125459.00 545541.00 0.00 
 

224644.00 1347864.00 22122 cGo ef*f 2000000.00 1347864.00 652136.00 0.00 
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1014697.00 10709696.00 22211 O{Gwg 13291000.00 10709696.00 2581304.00 0.00 
 

3099265.00 18682235.00 22212 ;+rfng tyf dd{t ;+ef/ 18850000.00 18682235.00 167765.00 0.00 
 

0.00 374357.70 22213 ladf 900000.00 374357.70 525642.30 0.00 
 

7267114.00 40379144.23 22311 sfof{no ;DjGwL 40630000.00 40379144.23 250855.77 0.00 
 

34465.00 126483.00 22313 k':ts tyf ;fdfu|L vr{ 500000.00 126483.00 373517.00 0.00 
 

9800.00 40250.00 22314 OGwg cGo k|of]hg 100000.00 40250.00 59750.00 0.00 
 

59150.00 450134.00 22321 
lgld{t ;fj{hlgs ;DkQLsf] 

dd{t ;+ef/ vr{ 
500000.00 450134.00 49866.00 0.00 

 

565050.00 1040451.00 22411 ;]jf / k/fdz{ vr{ 5800000.00 1040451.00 4759549.00 0.00 
 

1662791.00 13223028.00 22412 cGo ;]jf z'Ns 14100000.00 13223028.00 876972.00 0.00 
 

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

4459603.00 9686960.00 22522 sfo{s|d vr{ 14300000.00 9686960.00 4613040.00 0.00 
 

304310.28 5568026.28 22611 cg'udg d"Nof+sg vr{  7100000.00 5568026.28 1531973.72 0.00 
 

12800.00 278890.00 22612 e|d)f vr{ 1000000.00 278890.00 721110.00 0.00 
 

7678065.00 23496075.00 22711 ljjw vr{ 24125000.00 23496075.00 628925.00 0.00 
 

0.00 0.00 25111 
u}/ ljlQo ;+:yfgx?nfO 

rfn' ;xfotf 
0.00 0.00 0.00 0.00 

 

0.00 0.00 25112 
u}/ ljlQo ;+:yfgx?nfO 

k+"hLut ;xfotf 
1000000.00 0.00 1000000.00 0.00 
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2500000.00 13300000.00 26411 

;/sf/L lgsfo, 

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

lgzt{ rfn' cg'bfg 

13300000.00 13300000.00 0.00 0.00 
 

48019160.90 287687937.47   hDdf 312489661.37 287687937.47 24801723.90 0.00 
 

      cy{ d+qfno ljljw-cy{ ah]^_     0.00 0.00 
 

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

48019160.90 287687937.47   s'n hDdf 312489661.37 287687937.47 24801723.90 0.00  

        
 

sf]ifsf] ca:yf  

a}+ssf] gfd 
Pe/]i^ a}+s 

lnld^]* 

  

a}+s vftf g+= 

   

 

hDdf lgsf;f 287687937.47 

  

a}+s df}HbftM 

   
 

hDdf vr{ 287687937.47 

  

gub df}HbftM 

   
 

hDdf vr{ dWo] 

k]ZsL af+sLM 121500.00 

  

hDdfM 

   

 

Dofb ggf#]sf]M 

   

s/ bflvnf af+sL 

   
 

Dofb gf#]sf]M 

       
 

k]ZsL afx]s v'b 

vr{M 287566437.47 

  

o; dlxgfsf] 0.00 

  

 

 

   

o; dlxgf 

;Ddsf] 0.00 

  

 

         tof/ ug]{M 

  

l;kmfl/; ug]{M 
 

 

:jLs[t ug]{M 

 
 

b:tvtM 

  

b:tvtM 
 

 

b:tvtM 

 
 

gfdM 

  

gfdM 
 

 

gfdM 

 
 

bhf{M 

  

bhf{M 
 

 

bhf{M 

 
 

ldltM 

  

ldltM 
 

 

ldltM 
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d=n]=k=kmf=g+= 13 

 

g]kfn ;/sf/ 

cy{ d+qfno 

        vr{sf] kmf+^jf/L 
2076 c;f/ dlxgfsf] 

cfly{s aif{M 2075.76 
 

      

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

3050113 -rfn'_ 

 

k"+hLut 

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

   
 

        यस dlxgfsf] 
vr{ 

o; dlxgf 

;Ddsf] lgsfzf 

vr{ . 

ljQLo 

;+s]t g+= 

vr{ . ljQLo 

lzif{s 
clGtd ah]^ 

o; dlxgf 

;Ddsf] vr{ 

af+sL 
 

ah]^ lgsf;f 
 

956731.00 4494739.00 29311 
kmlg{r/ tyf 

lkmSr;{ 
4497000.00 4494739.00 2261.00 0.00 
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0.00 0.00 29411 ;jf/L ;fwg 1000000.00 0.00 1000000.00 0.00 
 

1931058.00 7707255.00 29511 d]lzg/L cf}hf/ 7736000.00 7707255.00 28745.00 0.00 
 

284999.00 2399738.00 29621 k+"hLut ;'wf/ vr{ 3285000.00 2399738.00 885262.00 0.00 
 

90400.00 90400.00 29712 ;km\̂ j]/ lgdf{)f 2900000.00 90400.00 2809600.00 0.00 
 

3263188.00 14692132.00   hDdf 19418000.00 14692132.00 4725868.00 0.00  

  
  

    
 

         

         
sf]ifsf] ca:yf  

a}+ssf] gfd Pe/]i^ a}+s lnld ]̂* 

 

a}+s vftf g+= 

   
 

hDdf lgsf;f 14692132.00 

  

a}+s df}HbftM 

   
 

hDdf vr{ 14692132.00 

  

gub df}HbftM 

   
 

hDdf vr{ dWo] 

k]ZsL af+sLM 0.00 
  

hDdfM 

   

 

    

s/ bflvnf af+sL 

  
 

k]ZsL afx]s v'b 

vr{M 14692132.00 

  

o; dlxgfsf] 0.00 

  

 

 

   

o; dlxgf 

;Ddsf] 0.00 

  

 

tof/ ug]{M 

  

l;kmfl/; ug]{M 
 

 

:jLs[t ug]{M 

 
 

b:tvtM 

  

b:tvtM 
 

 

b:tvtM 

 
 

gfdM 

  

gfdM 
 

 

gfdM 

 
 

bhf{M 

  

bhf{M 
 

 

bhf{M 

 
 

ldltM 

  

ldltM 
 

 

ldltM 
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