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/fHosf sfd sf/jfxL nf]stflGqs k4lt cg'?k v'nf / kf/bzL{ agfO{ gful/sk|lt ;+j]bgzLn, 

hjfkmb]xL / lhDd]jf/ agfpg' g} ;"rgfsf] xs ;DaGwL P]g, @)^$ sf] d'Vo p2]Zo xf] . ;fj{hlgs 

lgsfon] Psftkm{ ;fj{hlgs dxTjsf] ;"rgfdf cfd gful/ssf] ;/n / ;xh kx'Fr k'¥ofO{ gful/ssf] 

;"rgfsf] xssf] ;+/If0f ug'{ kb{5 eg] csf]{ tkm{ gful/ssf] lxtdf k|lts"n c;/ kfg]{ ;+j]bgzLn 

;"rgfsf] ;+/If0f ;d]t plQs} dxTjsf;fy ug'{ kb{5 . plNnlvt bfloTjnfO{ cfTd;fy ub}{ cy{ 

dGqfnon] ;f] P]gsf] bkmf %-#_ n] ;fj{hlgs ug'{ kg]{ egL ls6fg u/]sf ;"rgfx? ljut jif{x? 

b]lv lg/Gt/ ;fj{hlgs ub}{ cfPsf] 5 . of] k|sfzgdf cfly{s jif{ @)&).&! df ePsf dxTjk"0f{ 

sfo{x?, d'n'ssf] cfly{s lqmofsnfk ;DaGwL ljj/0f / P]gn] tf]s]sf cGo ljj/0fx? ;d]t ;d]l6Psf] 

5 . k|:t't k|sfzgn] cy{ dGqfnoaf6 ;Dkflbt sfd sf/jfxL ;DaGwdf ;j{;fwf/0fdf hfgsf/L 

k|fKt x'g] ljZjf; lnPsf] 5' . ;fy}, ;"rgfdf ;j{;fwf/0f gful/ssf] xs :yfkgf ug{ cy{ dGqfno 

lg/Gt/ nflu/xg] k|ltj4tf ;d]t JoQm ub{5' .   

cGTodf, of] ljj/0f tof/ ug{df ;xof]u ug]{ ;a} sd{rf/Lx?nfO{ wGojfb lbg rfxG5' .  
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१. अर्थ मन्त्रालयः 
(क) पषृ्ठभमू िः 

स ष्टिगत आमथिक नीमतहरुको तर्जि ा र कार्ािन्वर्नको  ाध्र् बाट  जलजकको आमथिक ष्टवकास ा 

अथि  न्रालर्को नेततृ्वदार्ी भमू का रहेको छ ।  जलजकको ष्टवत्तीर् तथा  ौद्रिक क्षेरसंग 

सम्वन्धीत सम्पूर्ि नीमत तर्जि ा कार्ािन्वर्न तथा अनजग न र व्र्वस्थापन गने दाष्टर्त्व अथि 

 न्रालर् ा रहको छ ।नेपाल सरकारको वाष्टषिक बरे्ट तर्जि ा साविर्मनक खर्ि व्र्वस्थापन, 

ष्टवत्तीर् व्र्वस्थापन, आन्तररक रार्स्व व्र्वस्थापन तथा स्रोत पररर्ालन, स ष्टिगत आमथिक 

स्थाष्टर्त्व र आमथिक ष्टवकास, वैदेशिक सहार्ता पररर्ालन तथा व्र्वस्थापन, ष्टवदेिी ष्टवमन र् 

मनकार् तथा मनर् न, रार्स्व र् जहावट मनर्न्रर्, सम्पमत िजष्टिकरर् अनजसन्धान आद्रद 

 न्रालर्को कार्िक्षेर मभर पदिछ । त्र्सैगरी सा ान्र्  ूल्र् नीमत, साविर्मनक ऋर् व्र्वस्थापन, 

साविर्मनक संस्थान व्र्वस्थापन तथा आमथिक प्रिासनको शर्म् ेवारी पमन र्ही  न्रालर्को हो 

। ष्टवत्तीर् नीमत  ार्ि त अथि  न्रालर्ले  जलजकको सम्पूर्ि आमथिक क्षेरलाई गमतिील बनाउँदछ 

।  

(ख) दृष्टिकोर्िः  

सबल ष्टवत्तीर् र आमथिक व्र्वस्थापनको  ाध्र् बाट द्रदगो, र्राष्टकलो तथा उच्र् दरको आमथिक 

वषृ्टि हामसल गरी स ग्र अथितन्रको क्ष ता अमभवषृ्टि गने । 

(ग) ध्रे्र्िः 

आन्तररक रार्स्वको आधारलाई सजदृढ गदै उपलव्ध ष्टवत्तीर् स्रोतको प्रभावकारी र स जशर्त 

उपर्ोगबाट स ष्टिगत आमथिक स्थाष्टर्त्व कार्  गनि ा सहर्ोग पजर् र्ाउने । 

(घ) रर्नीमतिः  

१ स ष्टिगत लक्ष्र्िः 

 जलजक ा उपर्जक्त आमथिक नीमत तर्जि ा गनि र्ोगदान गने र आमथिक नीमत व्र्वस्थापनको 

कार्ि   गने ।  
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२ कार्िनीमतक लक्ष्र्हरुिः 

 रार्स्व प्रर्ालीलाई सरल बनाउन,े करका आधार र्राष्टकलो गने र उपर्जक्त करका  दरहरु 

तोक्ने । 

 कर प्रिासनको दक्षता र प्रभावकारीता ा सजधार गने । 

 प्राथम कता प्राप्त क्षेरहरुको लामग बढी दक्ष, प्रभावकारी र न्र्ार्ोशर्त रुप ा साधनको 

बाँडर्ाँड गने नीमत अवलम्वन गने । 

 ष्टवत्तीर् संस्था र ष्टवत्तीर् उपकरर्हरुको  ाध्र् बाट उत्पादन र बर्ारको सजदृढीकरर् गदै 

सक्ष  ष्टवत्तीर् प्रर्ालीको ष्टवकास गने । 

 सरकारी स्वाम त्वका संस्थानहरुलाई कज िल बनाउनका लामग मनर्ीकरर् नीमतका साथै 

आवश्र्क अन्र् नीमतहरु अवलम्वन गने । 

 पारदिी र उत्तरदार्ी आमथिक तथा ष्टवत्तीर् सूर्ना प्रर्ाली अवलम्वन गने । 

 साविर्मनक क्षेरका क िर्ारीहरुको लामग प्रभावकारी र उशर्त प्रोत्साहन प्रर्ाली अवलम्वन 

गने । 

 प्रभावकारी साविर्मनक खर्ि नीमतहरुको तर्जि ा र कार्ािन्वर्न गने । 

 वैदेशिक सहार्ताबाट प्राप्त स्रोतहरुको व्र्वस्थापनको लामग प्रभावकारी अनजग न र  ूल्र्ाङ्कन 

प्रर्ालीलाई संस्थागत गने । 

 साविर्मनक र मनर्ी क्षेर वीर् ष्टवश्वासको वातावरर् कार्  गदै स ग्र आमथिक ष्टवकास ा 

मनर्ी क्षेरको संलग्नताको लामग अनजकूल वातावरर्को सरृ्ना ा सहर्ोग गने । 
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(ङ) रर्नीमतक उद्दशे्र्हरुिः 

 आमथिक व्र्वस्थापन सजधार  कार्ि ा र्ोगदान द्रदने । 

 प्राथम क स्वास््र् सेवा, प्राथम क शिक्षा र ग्रा ीर् पूवािधार ष्टवकास र्स्ता सा ाशर्क–आमथिक 

पूवािधार र बढी  ारा ा गरीबी मनवारर्ोन् जख क्षेर अनजकूल हजन ेगरी साविर्मनक खर्िको 

प्राथम कीकरर् गने । 

 बढी भन्दा बढी रार्स्व वषृ्टि हजने उपार् अपनाउने । 

 प्रभावकारी र दक्ष सेवाको प्रत्र्ाभमूतको लामग बरे्ट सहर्ोग उपलव्ध गराउने । 

  ाग ा आधाररत वैदेशिक सहर्ोग पररर्ालन गने र वैदेशिक सहर्ोगको प्रभावकारीता ा 

सजधार गने । 

 साविर्मनक संस्थानहरु ा प्रभावकारी ष्टवत्तीर् व्र्वस्थापन अभ्र्ासहरुको प्रत्र्ाभमूत गने र 

मतनीहरुले प्रदान गने सेवाहरु ा सजधार गने । 

 ष्टवमभन्न  न्रालर्, ष्टवभाग र मनकार्हरुको लामग भएको बरे्ट ष्टवमनर्ोर्न र मतनीहरुले प्रदान 

गने सेवा प्रवाह प्रर्ाली वीर् ा प्रभावकारी सम्वन्ध स्थाष्टपत गने । 
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२.  संगठनात्मक स्िरुपः 
अर्थ मन्त्रालयको सगंठन सरंचना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

cy{ dGqL 

cy{ ;lrj 

cfGtl/s /fh:j 

ljefu 

 

cfly{s gLlt ljZn]if0f 

dxfzfvf 

jh]6 tyf sfo{qmd 

dxfzfvf 

;+:yfg ;dGjo 

dxfzfvf 

k|zf;g dxfzfvf 

cGt/fli6«o cfly{s 

;xof]u ;dGjo 

dxfzfvf 

dxfn]vf lgoGqs 

sfof{no 

eG;f/ ljefu 

 

/fh:j cg';Gwfg 

ljefu 

 

;DklQ z'4Ls/0f 

cg';Gwfg ljefu 

 

/fh:j k|zf;g 

tfnLd s]Gb| 

sfg"g tyf k/fdz{ 

dxfzfvf 

cg'udg tyf d"Nof+sg 

dxfzfvf 

/fh:j Joj:yfkg 

dxfzfvf 

ljQLo If]q Joj:yfkg 

dxfzfvf 
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  dGqL 

;lrj 

cGt/f{li6«o 

cf=;=;=dxfzfvf 

 

 

cfly{s gLlt 

ljZn]if0fdxf

zfvf 

 

jh]6 tyf 

sfo{qmd dxfzfvf 

;+:yfg 

;dGjo 

k|zf;g 

dxfzfvf 

cg'udg tyf 

d'Nof+sg dxfzfvf 

/fhZj Joj:yfkg 

dxfzfvf 

 

ljQLo If]q  

Joj:yfkg  

dxfzfvf 

;x–;lrj   ! 

pk–;lrj  ^ 

zf=c=    !@ 

zf=c=-k|=_  ! 

s=c= ! 

gf=;'=     & 

s=ck/]6/  ! 

vl/bf/  @ 

x=;=rf    ! 

sf=;=   # 

 

;x–;lrj ! 

pk–;lrj # 

p=;=-n]=_  ! 

j=t=zf=  ! 

zf=c=    $ 

cy{zf:qL ! 

tYofs c= ! 

s=c= ! 

gf=;'=    $ 

x=;=rf=    ! 

sf=;=    @ 

 

;x–;lrj  ! 

pk–;lrj  ( 

p=;=-n]=_  ! 

zf=c=  !! 

s=c= ! 

gf=;'=      * 

vl/bf/   @ 

6fO{lki6  ! 

x=;=rf=  ! 

sf=;=  # 

;x–;lrj  ! 

pk–;lrj -k|=_  ! 

pk–;lrj -n]vf_  @ 

sDKo"6/ lgb]{zs ! 

zfvf clws[t -k|=_ @ 

n]vf clws[t   ! 

sDKo"6/ OlGhlgo/ # 

s= c=             @ 

gf=;'= -/f=_  # 

gf=;'= -k|=_  @ 

n]vfkfn  % 

sDKo"6/ ck/]6/    ! 

k'=clws[t  ! 

6fO{lki6  % 

vl/bf/  % 

l;=ckm;]6 k|];=  ! 

;=n]=kf=  # 

l;=KnDj/   ! 

sf6«f]u|fkm/  ! 

lnyf] ;xfos  ! 

6]lnkmf]g ck/]6/  ! 

O{n]lS6«l;og  ! 

x=;=rf=  $ 

sf=;=  # 

k|=x]=uf=  ! 

uf8{   # 

dfln @ 

 

;x–;lrj  ! 

pk–;lrj  @ 

zf=c=   @ 

gf=;'=   $ 

s=ck/]6/ ! 

x=;=rf   ! 

sf=;=  ! 

;x–;lrj  ! 

pk–;lrj  @ 

zf=c=    @ 

s=c= ! 

gf=;'=   # 

x=;=rf  ! 

sf=;=  @ 

 

;x–;lrj  ! 

pk–;lrj  ^ 

-/fh:j 

Gofoflws/0f 

tkm{sf] ! ;d]t _ 

zf=c=  $ 

s=c=  ! 

gf=;'=  $ 

x=;=rf   ! 

sf=;=  @ 

;x–;lrj  ! 

pk–;lrj  # 

zf=c=  # 

s=c= ! 

gf=;'=  $ 

vl/bf/   ! 

x=;=rf=    ! 

sf=;=   @ 

;lrjfno 

zf=c=  ! 

s=c= ! 

gf=;'=   @ 

x=;=rf=   ! 

sf=;=   # 

sfg"g  tyf 

k/fdz{ dxfzfvf 

 

;x;lrj  ! 

pk;lrj    ! 

zf=c= -sf=_ ! 

s=c= ! 

gf=;'=      ! 

vl/bf/     ! 

x=;=rf=      ! 

sf=;=     ! 

lghL ;lrjfno 

p=;= ! 

zf=c= ! 

gf=;'= ! 

s=c= ! 

x=;=rf= ! 

sf=;= # 

३. अर्थ मन्त्रालयको आन्त्तररक संगठनात्मक स्िरुप र कमथचारी संखयाः  
अर्थ मन्त्रालय सगंठन सरंचना 
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कमथचारी दरिन्त्दी र परू्त थको अिस्र्ा 

l;=g+= kb >]0fL ;]jf ;d"x pk;d"x 

df}h'bf 

b/jGbL 

kbk"lt{sf] 

cj:yf 

k|:tfljt 

-df}h'bf b/jGbLdf_ 

s'n sfod x'g] 

b/jGbL -

;dfof]hg ug{ 

;lsg] ;d]t_ 

s}lkmot 

k'lt{ l/Qm yk 36 

1 ;lrj ljlzi6 k|zf;g – – 1 1 0 – – 1  

2 ;x ;lrj /f=k=k|yd k|zf;g ;f=k|= – 8 8 0 – – 8  

3 ;x ;lrj /f=k=k|yd Gofo sfg"g  1 1 0 – – 1  

4 pk ;lrj /f=k=låtLo k|zf;g /fh:j – 30 30 0 2 – 32  

5 pk ;lrj /f=k=låtLo k|zf;g ;f=k|= – 1 1 0 – – 1  

6 pk ;lrj /f=k=låtLo k|zf;g n]vf – 2 2 0 2 – 4  

7 pk ;lrj /f=k=låtLo Gofo sfg"g – 1 1 0 – – 1  

8 sDKo'6/ lgb]{zs /f=k=låtLo ljljw – – 1 1 0 – – 1  

9 jl/i7 tYofÍzf:qL /f=k=låtLo /f=of]=t= tYofÍ – 1 1 0 – – 1  

10 zfvf clws[t /f=k=t[tLo k|zf;g /fh:j – 45 45 0 4 9 40  

11 zfvf clws[t /f=k=t[tLo k|zf;g ;f=k|= – 2 2 0 2 – 4  

12 zfvf clws[t /f=k=t[tLo Gofo sfg"g – 1 1 0 – – 1  

13 tYofÍ clws[t /f=k=t[tLo ljljw tYofÍ – 1 1 0 – – 1  

14 sDKo'6/ O{lGhlgo/ /f=k=t[tLo ljljw   – 3 3 0 – – 3  

15 n]vf clws[t /f=k=t[tLo k|zf;g n]vf – 3 3 0 – 2 1  



10 

 

16 cy{zf:qL /f=k=t[tLo ljljw – – 1 1 0 – – 1  

17 sDKo"6/ clws[t /f=k=t[tLo ljljw   0 0 0 11 0 11  

18 k':tsfno clws[t /f=k=t[tLo lzIff k'=lj1fg – 0 0 0 1 0 1  

19 gfoj ;'Jjf /f=k=c=k|yd k|zf;g /fh:j – 38 38 0 2 – 40  

20 gfoj ;'Jjf /f=k=c=k|yd k|zf;g ;f=k|+ – 3 3 0 – – 3  

21 n]vfkfn /f=k=c=k|yd k|zf;g n]vf – 4 4 0 1 – 5  

22 sDKo'6/ ck/]6/ /f=k=c=k|yd ljljw – – 14 14  0 11 3  

23 sf6f]{u|fkm/ /f=k=c=k|yd ljljw – – 1 1 0 – – 1  

24 nfO{j|]l/og /f=k=c=k|yd lzIff k'=lj1fg – 1 1 0 0 1 0  

25 l;= KnDj/ /f=k=c=k|yd OlGh= ;]g]6/L – 0 0 0 1 0 1  

26 

l;= ckm;]6 

k|];Dofg /f=k=c=k|yd lzIff d'b|0f 
– 0 0 0 1 0 1 

 

27 vl/bf/ /f=k=c=låtLo k|zf;g /fh:j – 11 11 0 – – 11  

28 ;x n]vfkfn /f=k=c=låtLo k|zf;g n]vf – 3 3 0  – 3  

29 O{n]S6«Ll;og /f=k=c=låtLo OlGh O{n]= – 1 1 0  – 1  

30 6]lnkmf]g ck/]6/ /f=k=c=låtLo ljljw  – 1 1 0  – 1  

31 6fOlki6 j]u cg';f/ k|zf;g  – 6 6 0 2 2 6  

32 KnDj/ /f=k=c=låtLo OlGh= ;]lg6/L – 1 1 0 0 1 0  

33 x]8uf8{ /f=k=c=låtLo k|zf;g  – 1 1 0 – – 1  
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34 

l;lgo/ ckm;]6 k|]; 

Dofg /f=k=c=låtLo lzIff d'b|0f 
– 1 1 

0 
0 0 1 

 

35 lnyf] ;xfos /f=k=c=t[= ljljw  – 1 1 0 – – 1  

36 xn'sf ;jf/L rfns ljlxg k|f=  – 14 14 0 – – 14  

37 sfof{no ;xof]uL ljlxg k|zf;g  – 25 25 0 – – 25  

38 dfnL ljlxg k|zf;g  – 2 2 0 – – 2  

39 uf8{ ljlxg k|zf;g  – 3 3 0 – – 3  

 hDdf  233 233 0 29 26 236  
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४. कायथ क्षेरः 
नेपाल सिकाि (कायथ वर्भािन) ननयमार्ली, २०६९ ले अर्थ मन्रालय ि अन्तथगथतका ननकायहरुको 
कायथ सम्पादनका लाचग ननर्दथष्ट गिेका कायथ क्षेरहरु ननम्न बमोजिम िहेका छन  ्ः  

1= आचर्थक तर्ा िािस्र् नीनत, आचर्थक प्रशासन ि ननयन्रण सम्बन्धी योिना तर्ा कायथिमको तिुथमा, 
कायाथन्र्यन, अनगुमन ि मलू्याङ्कन, 

2= आचर्थक वर्श्लेषण,  
3= आचर्थक साधनको बााँडफााँड, 
4= मदु्रा, मौर्द्रक नीनत ननधाथिण ि कायाथन्र्यन, 
5= नेपाल िाष्र बैंक, बैंक्रकङ्ग (नेपाल औद्योचगक वर्कास ननगम समेत), वर्त्तीय ससं्र्ा तर्ा र्ीमा, 
6= आय ि व्यको वर्र्िण (बिटे), 
7= िािस्र् नीनत ि योिना, 
8= िािस्र् प्रशासन तर्ा िािस्र् सकंलन, 
9= िािस्र् अनसुन्धान, 
10= सामान्य मलू्य नीनत, 
11= सामाजिक तर्ा आचर्थक वर्कासको लाचग अन्तिाथजष्रय सम्पथकथ  ि समन्र्य, 
12= आचर्थक, बैंक्रकङ्ग तर्ा मदु्रा वर्षयक अन्तिाथजष्रय सम्पथकथ  समन्र्य, 
13= र्देैलशक ऋण, अनदुान तर्ा अन्य द्वर्पक्षीय ि बहुपक्षीय सहायता, 
14= वर्देशी मदु्रा वर्ननमय तर्ा ननयन्रण, 
15= साथर्थिननक ऋण तर्ा ननयन्रण, 
16= तलब, भत्ता, दैननक तर्ा भ्रमण भत्ता, ननर्तृ्तभिण, उपदान लगायत आचर्थक दानयत्र् ि सेर्ासवुर्धा 

सम्बन्धी वर्षय, 
17= सिकािी स्र्ालमत्र्मा िहेका ससं्र्ानको ननयमन, ननयन्रण, समन्र्य ि ननदेशन तर्ा तलब, भत्ता, 

र्ोनस,लागनी ि लाभांश सम्बन्धी नीनत ननधाथिण, 
18= वर्श्र् बैंक, अन्तिाथजष्रय मदु्रा कोष,एलशयाली वर्कास बैंक, अन्तिाथजष्रय वर्कास ससं्र्ा तर्ा अन्य 

अन्तिाथजष्रय वर्त्तीय ससं्र्ा, 
19= सिकािी कोषको व्यर्स्र्ापन, सञ्चालन तर्ा प्रशासन, 
20= लेखा ननयन्रण तर्ा व्यर्स्र्ापन, 
21= साथर्थिननक प्रनतष्ठानको ननिीकिण, अनगुमन ि ननयमन, 
22= साथर्थिननक ससं्र्ान प्रशासन,नीनत ननमाथण ि समन्र्य, 
23= िािस्र् आचर्थक प्रशासन ताललम, 
24= पूाँिीबिाि, 
25= साथर्थिननक लगानी, 
26= महालेखा पिीक्षकको कायाथलय, 
27= कमथचािी सञ्चय कोष, 
28= नागरिक लगानी कोष, 
29= साथर्थिननक ससं्र्ान ननदेशन बोडथ, 
30= सम्पवत्त शदु्धीकिण, 
31= यरु्ा स्र्िोिगाि सम्बन्धी, 
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32= अर्काश कोष, 
33= नेपाल लेखापिीक्षण सेर्ाको सञ्चालन । 

५.  अर्थ मन्त्रालयले गने कायथ र सेिाः 
(क)  माचर् बुदंा न.ं (६) मा उजल्लखखत कायथ क्षेर अन्तिगतका नीनतगत कायथहरु ि 
(ख)  मन्रालयको दैननक प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी कायथहरु ।  

६.  सचचिालय, महाशाखा, जजम्मेिार अचिकारी र सम्परू्थ टेसलफोन नम्िरः 

सस.नं. सचचिालय/महाशाखा जजम्मेिार अचिकारी फोन नं. 
१. माननीय अर्थमन्री श्री िामशिण महत ४२११३९० 
२. प्रमखु आचर्थक सल्लाहकाि  ४२११८५४ 
३. अर्थ सचचर् श्री समुन प्रसाद शमाथ ४२११३३२ 
४. बिेट तर्ा कायथिम महाशाखा सहसचचर् श्री र्कुैण्ठ अयाथल ४२११४०१ 
५ अन्तिाजष्रय आचर्थक सहयोग   

समन्र्य महाशाखा 
सहसचचर् श्री मधुकुमाि मिालसनी ४२११३७१ 

६. िािस्र् व्यर्स्र्ापन महाशाखा सहसचचर् श्री िािन खनाल ४२११३१५ 
७. आचर्थक नीनत वर्श्लेषण महाशाखा सहसचचर् श्री नर्िाि भण्डािी ४२११३२६ 
८. ससं्र्ान समन्र्य महाशाखा सहसचचर्  ४२११३७७ 
९. काननू तर्ा पिामशथ महाशाखा सहसचचर् श्री मखणिाम ओझा ४२११८१३ 
१०. वर्त्तीय क्षेर व्यर्स्र्ापन महाशाखा सहसचचर् श्री कृष्णप्रसाद देर्कोटा ४२११३०६ 
११ अनगुमन तर्ा मलू्याङ्कन महाशाखा सहसचचर् श्री िामशिण पडुासनैी ४२००४१८ 
१२. प्रशासन महाशाखा सहसचचर् श्री लशलशिकुमाि ढुङ्गाना ४२११३०० 

 
७.  सेिा प्राप्त गनथ लाग्न ेदस्तुर र अिचिः  

(क)  सचूना ददिँदा सलन ुपने शलु्क 
 सूचना मागको ननर्ेदन र्दाँदा कुन ैशुल्क र्ा दस्तुि लाग्दैन । 

सामान्य आकािको (आठ दशमलब तीन इन्च चौडाइ ि एघाि दशमलब सात इन्च 
लम्बाइसम्म साइि भएको) कागिमा तयाि गरिएको र्ा िहेको दश पषृ्ठ सम्मको 
सूचना नन्ःशुल्क उपलव्ध गिाइनेछ । 

 दश पषृ्ठभन्दा धेिै सूचना र्दाँदा ननम्नअनुसाि शुल्क ललइनेछ । 
सामान्य आकािको (आठ दशमलब तीन इन्च चौडाइ ि एघाि दशमलब सात इन्च 
लम्बाइसम्म साइि भएको) कागिमा तयाि गरिएको र्ा िहेको दश पषृ्ठभन्दा बढी 
सूचनाको लाचग प्रनत पषृ्ठ पााँच रूपैंयााँ लाग्नेछ ।  
माचर् उल्लेख भएभन्दा ठूलो आकािको कागिमा तयाि गरिएको र्ा िहेको सूचनाको 
लाचग प्रनत पषृ्ठ दश रूपैयााँ लाग्नेछ । सुरुका दश पेि नन्ःशुल्क र्दनु पने र्ाध्यता 
यसमा िहने छैन । 
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डडस्केट, सीडी ि अन्य यस्तै प्रकािका डडजिटल माध्यम ि प्रवर्चधद्र्ािा प्रदान गरिन े
सूचनाको लाचग प्रनत डडस्केट, सीडी र्ापत पचास रूपैयााँ लाग्नेछ । 

 कुन ैसूचना तयाि गदाथ माचर् लेखखएभन्दा बढी खचथ लाग्न ेभएमा र्ास्तवर्क लागतको 
आधािमा दस्तुि ललइनेछ । 
प्रचललत कानुनमा सूचना माग गदाथ लाग्ने दस्तुिको सम्बन्धमा छुट्टै व्यर्स्र्ा 
भएकोमा भने सोहीबमोजिम दस्तुि लाग्नेछ । 
मूल्य िाखी वर्िी वर्तिण गने मुर्द्रत र्ा कुनैपनन माध्यमको सूचना सामग्रीको दस्तुि 
त्यसमा अकं्रकत र्ा ननधाथरित मूल्यबमोजिम नै हुनेछ । 
ति अर्थ मन्रालयको उद्देश्य ि कामको प्रर्थद्धनका लाचग वर्तिण गरिन ेसूचना-
सामग्रीको शुल्क लाग्ने छैन । 

 
(ख)  सचूना उपलब्ि गराएबापत शलु्क सलने तररका 

१  नगद ललएि िािस्र् खातामा िम्मा गनथ सक्रकन्छ । 
२  कुनै बैकंमा िम्मा गनथ लगाई सोको भौचि पेश गनथ लगाउन सक्रकन्छ । 
३  सो िकम बिाबिको हुलाक र्टकट ननर्देनमा टास्ाँन लगाउन पनन सक्रकन्छ । 
 

(ग)  सेिा प्राप्त गनथ लाग्ने अिचि 
१.  सचूनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ ले तोकेको अर्चध लभर, ननरे्दन प्राप्त 

भएपनछ सचूना अचधकािीले तत्काल उपलव्ध गिाउन सक्रकने प्रकृनतको सचूना भए 
तत्काल ि तत्काल उपलव्ध  गिाउन नसक्रकने प्रकृनतको सचूना भए ननरे्दन प्राप्त 
भएको लमनतल ेपन्र र्दन लभर ननरे्दकलाई उपलव्ध हुनेछ । कुन ैव्यजततको िीउ 
ज्यानको सिुक्षासगं सम्बजन्धत सचूना माग गिेको पाइएमा २४ घण्टा लभर उपलव्ध 
गिाइने छ ।  

२.  अन्य वर्शषे ऐन ननयमले अर्चध तोकेकोमा सोही बमोजिम ।  
 
८.  र्नर्थय गन ेप्रक्रिया र अचिकारीः 
 (क) र्नर्थय प्रक्रिया सम्बन्त्िमाः 

१. मन्रालयल ेउपलव्ध गिाउने सेर्ा सम्बन्धमा्ः 
· सिकािी ननणथय प्रक्रिया सिलीकिण ननदेलशका, २०६५ बमोजिम । 

२. सचूनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम माग गरिने सचूना सम्बन्धमा्ः 
· सचूनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ बमोजिम ।  

(ख) र्नर्थय गने अचिकारी सम्बन्त्िमाः 
१. मन्रालयल ेसम्पादन गने नीनतगत एर् ंअन्य कायथहरु सम्बन्धमा्ः  

· मजन्रपरिषद्मा प्रस्तार् पठाएि 
· माननीय अर्थमन्री स्तिबाट 
· अर्थ सचचर् स्तिबाट 

 माननीय अर्थमन्रीबाट प्रत्यायोजित अचधकाि बमोजिम 
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 सशुासन (व्यर्स्र्ापन तर्ा सञ्चालन) ऐन, २०६४ बमोजिम प्राप्त अचधकाि 
बमोजिम, ि  

 अन्य वर्शषे ऐन, ननयमले सचचर्ले गने भनी तोक्रकएका कामहरु । 
· सचचर्ले प्रत्यायोिन गिेको अचधकाि र्मोजिम तोक्रकएको कमथचािील े।  

२.  सचूनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम माग गने सचूना सम्बन्धमा 
· अर्थ सचचर्ले ।  

 

९.  र्नर्थय उपर उजुरी सुन्त्ने अचिकारीः 
(क) अर्थ मन्त्रालयल ेउपलव्ि गराउने सेिा सम्बन्त्िमाः- 

· प्रचललत ऐन काननूमा तोक्रकएको व्यर्स्र्ा बमोजिम 
(ख) सचूनाको हक सम्बन्त्िी ऐन, २०६४ िमोजजम परेको उजुरी सम्बन्त्िमाः-  

· िाजष्रय सचूना आयोग 
 

१०.  सम्पादन गरेको कामको वििरर्ः  
(क) प्र जख उपलशधधहरु  

1= र्ालज आमथिक वषि २०७०/७१  ा वास्तष्टवक कज ल गाहिस्थ उत्पादन वषृ्टिदर आधारभतू 
 ूल्र् ा ५.२ प्रमतित र उत्पादकको  ूल्र् ा ५.५ प्रमतित रहेको छ । अशघल्लो आमथिक 
वषि ा र्स्तो वषृ्टिदर आधारभतू  ूल्र् ा ३.५ प्रमतित र उत्पादकत्वको  ूल्र् ा ३.९ 
प्रमतित रहेको मथर्ो । र्ो आमथिक वषृ्टिदर ष्टवगत ६ वषि पमछकै उच्र् हो । 

2= लगानीको वातावरर् सजधार आई लगानीकताि ा उत्साह देशखएको छ । २०७० असार 
 सान्त ा ५१८ ष्टवन्दज ा  रहेको नेप्से पररसूर्क २०७१ असार  सान्त ा ष्टवन्दजगत आधार ा 
ितप्रमतितले वढेर १०३६ पजगेको छ । िेर्र कारोकारको दैमनक रक  ा उल्लेख्र् वषृ्टि 
भएको छ भने सूर्ीकृत (नेपाल स्टक एक्सरे्न्र् मलम टेड ा) कम्पनीहरुको संख्र्ा २२७ 
वाट वढेर २३९ पजगेको छ। 

3= आमथिक वषि २०७०/७१ को एघार  ष्टहना सम्  ा िोधनान्तर शस्थमत १०९ अबि ५६ 
करोडले वर्त ा रहेको छ । अशघल्लो आमथिक वषिको सोही अवमध ा ५२ अवि ६९ 
करोडले िोधनान्तर वर्त ा रहेको मथर्ो । ष्टवप्रषेर् आप्रवाह २६.४ प्रमतितले वढेर ४९० 
अवि ९५ करोड पजगेको छ । 

4= २०७१ रे्ठ स ान्त ा ष्टवदेिी ष्टवमन र् सशिमत २०७० असार  सान्तको रु ५३३ अवि 
३० करोडको तजलना ा २१.४ प्रमतितले वषृ्टि भई ६४७ अवि ६४ करोड पजगेको छ । 
र्ालज आमथिक वषिको रे्ठ  ष्टहनासम् को आर्ातलाई आधार  ान्दा कररव ११.२  ष्टहनाको 
वस्तज आर्ात र कररव ९.८  ष्टहनाको वस्तज तथा सेवा आर्ात धान्न पर्ािप्त रहेको छ । 

5= २०७० असारसम्  ा ष्टवत्तीर् संस्थाहरुको िाखाहरुको संख्र्ा ३१२६ रहेको ा २०७१ 
असारसम्  ा ष्टवत्तीर् संस्थाहरुको कज ल संख्र्ा ३४३० पजगेको छ । र्स अनजसार २०७० 
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असारसम्  ा प्रमत वैंक तथा ष्टवत्तीर् संस्था िाखावाट औषत ा ८४७५ र्नालाई सेवा द्रदनजपने 
अवस्था रहेको ा र्स ा सजधार भई २०७१ असार  सान्त सम्  ा प्रमतिाखा ७७२४ र्नाले 
सेवा प्राप्त गनि सकेको देशखन्छ। र्सवाट ष्टवत्तीर् संस्थाहरुको सञ्जाल ा ष्टवस्तार भई ष्टवत्तीर् 
पहजँर् अमभवषृ्टि हजँदै गएको देखाउंछ । 

6= पूवािधार ष्टवकासका लामग अन्तराष्टिर् संस्थाले स्थानीर्  जिा ा ऋर्पर र्ारी गनि पाउने गरी 
अनज मत प्रदान गररएको ा अन्तरािष्टिर् ष्टवत्तीर् संस्था (IFC) सँग रु. ५० अविको सम्झौता 
गररएको छ ।लगानी वोडिले ठूला पूवािधारका पररर्ोर्नाहरु ा लगानी गनि गरेको मनर्िर्बाट 
नेपालका ठूला पूवािधारका पररर्ोर्नाहरुका श्रोतको सूमनशितता वढेवाट लगानीको वातावरर् 
वन्दै गएको छ। 

7= गत आ.व. ा नगद प्रवाह ा आधाररत सरकारी र्ालज खर्ि रु. २ खवि ९७ अवि ५० करोड 
पूरँ्ीगत खर्ि रु. ६३ अवि ७० करोड र ष्टवत्तीर् व्र्वस्थातर्ि  रु. ५९ अवि ४२ करोड 
स ेत र्म् ा रु. ४ खवि २० अवि ६२ करोड हजन गई बरे्टको कररब ९० प्रमतित खर्ि 
भएको छ । पूरँ्ीगत तर्ि  ८४.९ र्ालज तर्ि  ८७.७ र ष्टवत्तीर् तर्ि  १०४.८ प्रमतित खर्ि 
भएको छ । 

8= साविर्मनक खर्िको  हत्वपूर्ि स्रोतको रुप ा रहेको रार्स्व पररर्ालन गत आमथिक वषिको 
तजलना ा र्ालज आमथिक वषि २०७०/७१  ा २०.५५ प्रमतितले वषृ्टि भई असजली रु. ३५६ 
अवि ८५ करोड पजगेको छ । र्ो असूली लक्षको तजलना ा १००.६६ प्रमतितको हो । 
रार्स्वको र्ो उत्साहर्नक असूलीले आन्तररक श्रोतवाटै राष्टिर्  हत्वका ठूला आर्ोर्नाहरु 
सिालन गनि सष्टकएको छ । र सा ाशर्क सेवा तथा सजरक्षाका क्षेर ा लगानी वषृ्टि गनि 
सष्टकएको छ। 

9= आमथिक वषि २०७०/७१  ा ४० वटा पररर्ोर्ना कार्ािन्वर्नका लामग अनजदान तर्ि  रु. 
७३ अवि ६ करोड तथा ऋर् सहार्ता तर्ि  रु.६० अवि ३९ करोड गरी र्म् ा रु. १३३ 
अवि ४५ करोड वरावरको वैदेशिक सहार्ता प्रमतविता प्राप्त भएको छ । गत आमथिक 
वषि ा र्स्तो प्रमतविता ३१ वटा पररर्ोर्नाहरुको कार्ािन्वर्नका लामग अनजदान तर्ि  रु. 
५३ अवि ९० करोड र ऋर् सहार्ता तर्ि  रु. ६१ अवि २६ करोड गरी र्म्  रु.११५ 
अवि १६ करोड वरावरको वैदेशिक सहार्ताको प्रमतविता प्राप्त भएको मथर्ो । प्रमतितको 
आधार ा वैदेशिक सहार्ताको प्रमतविता ा कररव १६ प्रमतितले वषृ्टि भएको छ। 

10= ला ो अवमधको प्रर्ास पमछ आमथिक वषि २०७०/७१  ा ष्टवकास सहार्ता नीमत, २०७१ 
र्ारी भएको छ। प्रस्तजत नीमतगत व्र्वस्थाले वैदेशिक सहार्तालाई व्र्वशस्थत, पारदिी 
वनाउन र हाम्रो आवश्र्कता अनजसार प्राप्त गने तर्ि  द्रदिामनदेि गने ष्टवश्वास मलइएको छ 
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। र्सले वैदेशिक सहार्ताको न्रू्नत   ापदण्ड तोक्नजका साथै अनजग न संर्न्र पमन मन ािर् 
गरेको छ । र्सवाट आगा ी द्रदन ा वैदेशिक सहार्ता व्र्वस्थापन प्रभावकारी हजने अपेक्षा 
गररएको छ । 

11= वरे्ट मन ािर् प्रकृर्ालाई सरल र प्रभावकारी वनाउन ष्टवमभन्न  न्रालर्हरु एवं संवैधामनक 
मनकार्हरुले Program Activity Coding स ेतको आधार ा वरे्ट प्रस्ताव गने एवं ती 
मनकार्हरुवाट Line Ministry Budget Information System(LMBIS) अन्तरगत वरे्ट तथा 
कार्िक्र  एकसाथ प्रष्टवि गने नीमतगत व्र्वस्था गरी आमथिक वषि २०७१/७२ को वरे्ट 
सोही अनजरुप तर्ार गनि सर्ल भएको । 

12= सम्पशत्त िजिीकरर् मनवारर्का सम्वन्ध ा नेपालको अन्तराष्टिर् स जदार्सँग गरेको प्रमतविता 
अनजरुप सम्पशत्त िजष्टिकरर् मनवारर् ऐन,२०६४  ा दोश्रो संिोधन लगार्त आतंकवादी 
ष्टक्रर्ाकलाप ा ष्टवत्तीर् लगानी मनवारर् सम्वन्ध ा आवश्र्क कानूनी आधार एवं संरर्नात् क 
व्र्वस्था गररएको र र्सको आधार ा नेपाललाई कालो सूर्ी ा पनिवाट र्ोगाइएको छ । 

13= ष्टवकास मन ािर्का का हरुलाई प्रभावकारी वनाउन मनर्म त अनजग न गनि आवश्र्क हजन्छ 
। अथि  न्रालर्ले खर्िको Tracking गने उदे्यश्र्ले E-monitoring सफ्टवेर्र वनाइ छामनएका 
ठूला ६९ आर्ोर्नाको मनर्म त अनजग न गरेको छ । र्सका अमतररक्त १७ वटा ठूला 
आर्ोर्नाहरुको स्थलगत अनजग न स ेत गरी आर्ोर्ना स्तर ा रहेका वरे्ट सम्वन्धी 
स स्र्ा तत्काल सजल्झाउने एवं अन्र् स स्र्ाहरुका सम्वन्ध ा अन्तर मनकार्गत स न्ववर्को 
प्रर्ास गरेको छ र्सवाट पूरँ्ीगत खर्िको प्रभावकारीता वढेको छ। 

14= आमथिक वषि २०७०/७१  ा वेरुर्ज र्छ्यौट सम्वन्धी कार्ि वाष्टषिक कार्िर्ोर्ना वनाई सो 
अनजरुप र्छ्यौंट गररएको मथर्ो । र्ो आमथिक वषि ा ५६.६६ प्रमतित वेरुर्ज र्छ्यौंट 
भएको छ भने वेरुर्ज उठ्ने प्रवशृत्त ा स ेत क ी आई वरे्ट खर्िको तजलना ा ३.४ प्रमतित 
 ार वेरुर्ज कार्  भएको छ। 

15= गजनासो संवोधनलाई उच्र् प्राथम कता द्रदएको कारर्वाट हालसम्  ९९ प्रमतित गजनासा 
र्छर्ौट भएका छन ्भने सूर्नाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ व ोशर्   ाग गररएका सवै 
सूर्ना उपलव्ध गराइएको छ । 

16= आमथिक सजधारका कार्िक्र  र लगानी वषृ्टिलाई केन्िष्टवन्दज  ानी आमथिक वषि २०७१।७२ 
का लामग रु. ६१८ अवि १० करोडको बरे्ट २०७१ असार  ष्टहना ा नै व्र्वस्थाष्टपका 
संसद ा प्रस्तजत गररएको छ ।  

17= धेरै वषिको प्रर्ासपमछ गत आमथिक वषि ा राष्टिर् वी ा संस्थानलाई र्ीवन वी ा र मनर्ीवन 
वी ा गरी दजईवटा कम्पनी ा छजट्टर्ाइएको छ।  
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18= नेपाल ा पजनिवी ा कम्पनी दतािको प्रष्टक्रर्ा गत आमथिक वषि ा अशन्त  र्रर् ा पजगेको ा 
र्ालज आमथिक वषिको साउन  ष्टहना ा पजनवी ा कम्पनी दताि भैसकेको छ ।  

19= सबै शर्ल्ला ा एकलखाता कोष प्रर्ाली (TSA) लागज भएको छ भने साविर्मनक खर्ि तथा 
ष्टवत्तीर् उत्तरदाष्टर्त्व (PEFA) को दोश्रो  ूल्र्ांकन अशन्त  र्रर् ा पजगेको छ ।  

20= पाँर्वटा ग्र ीर् ष्टवकास बैंकहरुलाई गाभेर र एउटा ग्रा ीर् ष्टवकास बैंकको स्थापना गररएको 
छ ।  

21= गैर कर रार्स्व र कर छजटको प्रभावकाररता अध्र्र्न सम्बन्धी दजई छजट्टा छज टै्ट अध्र्र्न 
प्रमतवेदन प्राप्त भई तीनका सजझावहरु क्र ििः कार्ािन्वर्न भईरहेको अवस्था छ । 

22= र्स  न्रालर्बाट सम्पादन हजनजपने  जख्र्  जख्र् कार्िहरुको कार्ि सम्पादन सूर्कहरुको 
शस्थमत मनम्नानजसार रहेको छ । 
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आ.र्०७०/०७१मासम्पादन हुनुपने मुख्य मुख्य कायथहरुको कायथसम्पादन सूचकहरु 
ि.
स 

मुख्य 
क्रियाकला
प 

कूलभ
ााि 

सहायक क्रियाकलाप एकाई र्ावषथक लक्ष्य भाि प्रगनत प्राप्ताङ्क कैक्रफयत 
०७१ असाि   

 
 
 
१ 

 
 
 
समविगत 
आचर्थक 
परिसूचक 

 
 
 
१७ 

१.आचर्थक र्वृि प्रनतशत ५.५ २ ५.२ २  
२.वर्देशी वर्ननमय सजञ्चनतको पयाथप्तता -र्स्तु तर्ा सेर्ा) मर्हना 

आयात 
८ ५ ९.८ ५  

३.शोधनान्ति बचत रु.किोड ३००० ५ १०९५६ ५  
४.मुद्रस्फीनत प्रनतशत ८ २ ९.१ १.८  
५.नेप्से परिसुचक अंक ४५० ३ १०३० ३  

 
 
 
 
२ 

 
 
 
 
स्रोत 
व्यर्स्र्ा
पन 

 
 
 
 
३० 

-क)िािस्र् परिचालन       
१.िािस्र् संकलन -लक्ष्यको शत प्रनतशत) रुकिोड ३५४५० १६ ३५६८५ १६  
२.िािस्र्को र्वृिदि प्रनतशत १९.७ ५ २०.५५ ५  
३.िािस्र् ि कूल गाहथस्र् उत्पादनको अनुपात -र्ावषकथ ) प्रनतशत १७.५ ५ १८.५ ५  
-ख)र्ैदेलशक सहायता परिचालन       
१.र्ैदेलशक सहायता नीनत -म.प.मा पेशगने) र्टा १ २ १ २ सम्पन्न 
२.र्ैदेलशक सहायताको प्रानप्त -लक्ष्यको ८० प्रनतशत) रु. किोड ९०५९ २ ५२०२ १.२  

 
 
 
३ 

 
 
 
बिेट 
व्यर्स्र्ा
पन 

 
 
 
२५ 

१.चालुखचथ -बिेटको ९० प्रनतशत) रु. किोड ३१८०८ ५ ३०७५२ ४.८  
२.पूाँजिगत खचथ -बिेटको ८० प्रनतशत) रु. किोड ६८०८ ५ ७०७५ ५  
३.वर्त्तीय व्यर्स्र्ा खचथ -बिेटको ८० प्रनतशत) रु. किोड ६२५८ ३ ७२७३ ३  
४.मन्रालयहरुको बिेट खचथको अनुगमन -र्ावषकथ ) संख्या ५ ५ १७ ५  
५.िाविय गौिर्का आयोिनाहरुको बिेट खचथको अनुगमन -र्ावषकथ ) संख्या ५ ५ १२ ५  
६.बिेट व्यर्स्र्ापन तर्ा िर्ाफदेर्हता सम्र्न्धी कानूनको मस्यौदा तयाि 
गने 

र्टा १ २ - ०  

 
 

 
 

 
 

१.ननकासा -कायाथलयले को.ले.नन.का.मा भुक्तानी आदेश दताथ गिेपनछ चके 
िािी गने) 

र्दन १ २ १ २  
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४ 

 
आचर्थक 
प्रशासन 
सुधाि 

 
८ 

२.महालेखा पिीक्षकको कायाथलयमा केन्द्रीय आचर्थक वर्र्िण पेशगने अर्चध पुस मसान्त २ पुस मसान्त २ सम्पन्न 
३.आन्तरिक लेखापिीक्षण सम्पन्न गने 
* १३ जिल्लामा शत प्रनतशत,९जिल्लामा ८० प्रनतशत भन्दा र्ढी ि बााँकी 
५३ जिल्लामा ८० प्रनतशत भन्दा कम प्रगनत भएको छ ।खचथको र्हसार्मा 
८५ प्रनतशत िकमको आ.ले.प. समपन्न भएको छ । 

प्रत्येक 
चौमालसक 
समाप्त 
भएको 

१ 
मर्हनालभर 

२ ०.५८ १.२ खचथको ८५ 
प्रनतशत 
आ.ले.प. 
सम्पन्न 

४.बैदेलशक सहायताको सोधभथना प्राप्ती -खुद शोधभनाथ योग्य खचथको 
प्रनतशत) 

प्रनतशत ८५ २ ९० २  

५ गुनासो 
व्यर्स्र्ा
पन 

१० प्राप्त गुनासो फछ्यौट गने प्रनतशत ८० १० ९९ १०  

६ बेरुिु 
फछ्यौट 

१० १.आ.र्२०६८/०६९ सम्मको बेरुिु ५० % फछथयौट गने  प्रनतशत ५० ५ ५६.६६ ५  
२.आ.र्. २०६९/०७० को कूल खचथको तुलनामा बेरुिु ५ % भन्दा बढी 
नहुने (र्ावषथक) 

प्रनतशत ५ ५ ३.४ ५  

 िम्मा १००    १००  ९६  
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(ख) मनकार्गत उपलशधधहरु 

ah]6 tyf sfo{qmd dxfzfvf 

 स्वीकृत बरे्ट अनजरुप खर्ि गनि सबै  न्रालर् एवं मनकार्हरु ा आमथिक वषि २०७०।७१ को 
लामग अशख्तर्ारी पर साउन १ गते नै पठाइएको । 

 आमथिक वषि २०७०।७१  ा बरे्ट तथा कार्िक्र   हािाखाबाट सम्पादन गररने कार्िक्र हरु 
तर्ार गरी स्वीकृमत गराई कार्ािन्वर्न ा ल्र्ाइएको । 

 आमथिक वषि २०७०।७१ को बरे्ट वक्तधर्को बजंदा नं ३१३  ा उल्लेख भए अनजसार आमथिक 
दाष्टर्त्व मसर्िना हजने ष्टवषर् ा मबमभन्न  न्रालर् तथा  .ले.मन.का. का पदामधकारीहरुको लामग 
Commitment Control सम्बन्धी अमभ जखीकरर् तामल  संर्ालन गनजिको साथै प्रमतबिता र्नाउंदा 
अवलम्वन गनजि पने प्रष्टक्रर्ा एवं कार्िष्टवमधको लामग मनदेशिका तर्ारी गने पररप्रके्ष्र् ा शिक्षा, मसंर्ाइि, 
स्वास््र् तथा र्नसंख्र्ा, संघीर् तथा स्थानीर्, िहरी ष्टवकास र भौमतक पूवािधार तथा थाताथात 
 न्रालर् ा छलर्ल गरी  हालेखा मनर्न्रक कार्ािलर् तथा कोष तथा लेखा मनर्न्रक 
कार्ािलर्हरु ा प्रमतबिता मनर्न्रर् सम्बन्धी मबद्य ान प्रष्टक्रर्ा वारे छलर्ल तथा अवलोकन स ेत 
गररएको मथर्ो । 

 आगा ी आमथिक वषिको लैंमगक वरे्ट तर्जि ा ा सहर्ता र एकरुपता ल्र्ाउन  न्रालर्हरुका सम्बि 
पद्रदधकारीहरुलाइि लैंमगक वरे्ट तर्जि ा सम्बन्धी तामल  प्रदान गरेको ।  

 राष्टिर् र्ोर्ना आर्ोगसंग स ेत स न्वर् गरी सम्बशन्धत  न्रालर्हरुसंग आबश्र्क छलर्ल गरी 
अथि  न्रालर्ले MTEF को लामग गनजि पने मरवषीर् खर्ि  प्रक्षपेर्को कार्ि सम्पन्न गरेको ।  

 FMIS संग Direct Connection स्थापना गने सन्दभि ा Testing कार्ि सम्पन्न गररएको । 

 ष्टवद्य ान  "खर्ि संकेत तथा वगीकरर्" लाइि व्र्ावहाररक र सान्दमभिक बनाउने पररप्रके्ष्र् ा व्र्ापक छलर्ल 

गरी उक्त संकेत तथा वगीकरर्को परर ार्िनको लामग सम्बशन्धत मनकार् ा पठाएको  ।  

 बरे्ट तथा कार्िक्र   हािाखाको कार्ि सिालन मनदेशिका, २०७० तर्ार गररएको । 

 आमथिक वषि २०७०।७१ को वरे्ट कार्ािन्वर्नको  ध्र्ावमध स ीक्षा प्रमतवेदन तर्ार गरी 
साविर्मनक गररएको । 

  ामसकरुप ा  न्रालर्गत तथा खर्ि िीषिकगत प्रमतवेदन तर्ार गररएको ।  
 वरे्ट मन ािर् प्रकृर्ालाई सरल र प्रभावकारी वनाउन ष्टवमभन्न  न्रालर्हरु एवं संवैधामनक 

मनकार्हरुले Program Activity Coding स ेतको आधार ा वरे्ट प्रस्ताव गने एवं ती मनकार्हरुवाट 
Line Ministry Budget Information System(LMBIS) अन्तरगत वरे्ट तथा कार्िक्र  एकसाथ प्रष्टवि 
गने नीमतगत व्र्वस्था गरी आमथिक वषि २०७१/७२ को वरे्ट सोही अनजरुप तर्ार गनि सर्ल 
भएको । 

 Line Ministry Budget Information System (LMBIS) को working manual तर्ार गरी 
website  ा राशखसष्टकएको । 
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 पंूशर्गत खर्ि नहजनाका कारर्हरु वारे अध्र्र्न गरी Nepal Portfolio Performance Review 
सम्बन्धी गोष्ठी ा कार्िपर प्रस्तजत गरी छलर्ल गररएको । 

 आमथिक वषि २०७१।७२ को बरे्ट तर्जि ा गने कार्ि सम्पन्न गररएको । साथै वरे्ट साथ प्रकािन 
तथा संप्रषेर् गनजि पने सबै ष्टकमस का प्रकािनहरु तर्ार गरी प्रकािन गररएको । 

 कार्ि र्ोर्ना अनजरुप बरे्ट सजधारका अन्र् कार्िहरु मनरन्तर भै रहेको । 
 स्रोत अनजसार प्राथम कतालाइि दृष्टिगत गरी र्ोर्ना ा आधाररत कार्िक्र  र कार्िक्र  ा आधाररत 

बरे्ट तर्जि ा ा  न्रालर्हरुलाइि सररक गराउने प्रर्ासलाइि अद्यष्टप मनरन्तरता द्रदइरहेको छ ।  
 संमबधान सभा ा रक ान्तर सम्वन्ध ा उठाइिका प्रश्नको सन्दभि ा रक ान्तर सम्बन्धी ष्टववरर् 

संकलन तथा एष्टककृत गरी र्वार् पठइएको । 
 

/fh:j Joj:yfkg dxfzfvf 

 आमथिक बषि 2070/71  ा 356 अवि ८४ करोड रार्स्व संकलन भई गत बषिको तजलना ा 20.55% 
ले वषृ्टि भएको । सो असजली तोष्टकएको लक्ष्र् ३५४ अवि ५० करोड भन्दा बढी हो । 

 आमथिक बषि 070/71  ा रु 311 अबि 80 करोड कर रार्स्व संकलन भई गत बषिको सोही अवमधको 
तजलना ा 20.10 प्रमतित बषृ्टि भएको ।  

 आमथिक बषि 070/71  ा रु. 45 अबि 4 करोड गैरकर रार्स्व संकलन भई गत बषिको तजलना ा 
23.76 प्रमतित बषृ्टि भएको ।  

 आमथिक बषि 070/71  ा रार्स्व/कज ल ग्राहस्थ उत्पादन अनजपात  (Revenue to GDP ratio) १७.४० 
प्रमतितबाट १८.४४ प्रमतित  पजगेको । 

 रार्स्व छजटको प्रभाव  ूल्र्ांकन गनि र गैर कर रार्स्व सजधार गनि कार्िदलहरु गठन गरर प्रमतवेदन प्राप्त 
भएको ।  

 लगानी प्रवििनका लामग अन्र्  जलजकहरुसँग दोहोरो कर  जशक्त सम्झौता गदै र्ाने नीमत अनजरुप  लेमसर्ासँग 
प्रथ  र्रर्को वाताि सम्पन्न भई दोश्रो र्रर्को वाताि प्रकृर्ा प्रारम्भ भएको  । संर्जक्त राज्र् अ ेररका, 
र्ापान, संर्जक्त अमधराज्र् र मसंगाप जर ा सम्झौताको लामग प्रस्ताव गररएको । मसंगाप जरबाट सकारात् क र्वार् 
प्राप्त भएको । 

 भन्सार ष्टवभागको e-Custom Master Plan तर्जि ा भएको ।  
 र्ौथो र्रर्को र्ार वषीर् भन्सार सजधार तथा आधजमनकीकरर् रर्नीमत एवं कार्िर्ोर्ना कार्ािन्वर्न ा ल्र्ाइएको 

। 
 आमथिक ऐन र बरे्ट वक्तव्र् ा उल्लेशखत रार्स्व नीमतसग सम्वशन्धत बजदाँहरु र मनकार्गत रार्स्व 

संकलनको लक्ष्र् मनधािरर् स ेतलाई स ेटेर रार्स्व नीमत तथा कार्िक्र  एवं कार्ािन्वर्न कार्िर्ोर्ना 
२०७०।७१ को पजस्तक प्रकािन गररएको । 
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  ाननीर् अथि न्रीको उपशस्थमत ा राष्टिर् र्ोर्ना आर्ोग र नेपाल राि बैंक स ेतको संलग्नता ा 
आमथिक वषि २०६९।७० को रार्स्व संकलनको वाष्टषिक सम क्षा बैठक गररएको ।  

 ष्टवमभन्न मनकार्बाट प्राप्त उर्जरी, गजनासो र परपमरका ा ष्टवमभन्न कार्ािलर्का ष्टवषर् ा प्रकाशित 
स ार्ारहरुको सम्वन्ध ा आवश्र्क अनजसन्धान र छानष्टवन गनि सम्वशन्धत ष्टवभागहरु ा पठाईएको 
। 

 रार्स्व र् जहावट मनर्न्रर् सम्बन्धी केशन्िर् अनजग न सम मतको बैठकको आर्ोर्ना गररएको  । 

 संिोमधत क्र्ोटो अमभसन्धीको पक्ष रािहजन गनजिपने तर्ारी सम्वन्ध ा बैठकको आर्ोर्ना गररएको 
। 

 नेपाल ा उत्पाद्रदत अमम्रसोको मनकासी  हसजल ा छजट द्रदने मनर्िर् भएको  । 

 ष्टवमभन्न आन्तररक रार्स्व कार्ािलर् तथा भन्सार कार्ािलर्हरुको अनजग न  गरी देशखएका 
स स्र्ाहरुको तत्काल स ाधान गररएको । 

 रार्स्व अनजसन्धान ष्टवभागबाट Flying Squad पररर्ालन गरी करको पररपालनास्तर बढाइएको । 

 रार्स्वको मरवषीर् अनज ामनत ष्टववरर् तर्ार गरी राष्टिर् र्ोर्ना आर्ोग ा पठाइएको ।  
 लद्यज र्मलवद्यजतको उपकरर् आर्ात ा भन्सार  हसजल तथा  ूल्र् अमभबषृ्टि कर छजट सम्वन्ध ा 

छलर्ल गररएको । 
 सूमतिर्न्र् पदाथि (मनर्न्रर् र मनर् न गने) ऐन, २०६८ को दर्ा ९ को कार्ािन्वर्नको सम्वन्धका 

 ौर्जदा कानूनी प्रावधान र सम् ानीत सवोच्र् अदालतको आदेिानजसार कार्ािन्वर्न गने गराउने 
व्र्वस्थाको लामग सबै ष्टवभागहरुलाई मनदेिन द्रदइएको । 

 International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs 
Procedures (as amended)सम्वन्धी  हासन्धी र र्सका सा ान्र् प्रावधान ा नेपाल सशम् लन हजन े
सम्वन्ध ा व्र्वस्थाष्टपका संसद ा प्रस्तजत गररएको । 

 रार्स्व परा िि सम मत अन्तगित ९ वटा उपसम मतहरु गठन भएका उपमसम मतबाट प्राप्त सजझावहरुलाई 
स ेटेर रार्स्व परा िि सम मतको प्रमतवेदन  ाननीर् अथि न्रीस क्ष पेि गररएको । 

 आमथिक वषि २०७१/७२ को आमथिक ष्टवधेर्क २०७१ गरी व्र्वस्थाष्टपका संसद स क्ष पेि गररएको 
। 
आन्तररक रार्स्व ष्टवभागबाट सम्पाद्रदत  जख्र्  जख्र् कार्िहरु  

 
कर प्रर्ाली सजधार 
o खोर् एवं अनजसन्धान ा आधाररत रे्तना ूलक कर नीमत तर्जि ा, करदाताको आवश्र्कता ा आधाररत 

रे्तना ूलक कर शिक्षा, सूर्ना प्रष्टवमध ा आधाररत करदाता सेवा, वैज्ञामनक प्रक्षपेर् ा आधाररत कर 
रार्स्वको लक्ष्र् मनधािरर्, र्ोशख का सूर्कांक ा आधाररत कर लेखा परीक्षर्, सूर्ना, प्र ार् र 
अन्वेषर् ा आधाररत कर छली अनजसन्धान, कारोवार ा आधाररत करदाताको वमगिकरर्, न्र्ाष्टर्क 
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मसिान्त ा आधाररत कर मनधािरर् र पजनरावलोकन तथा स्वरं् घोषर्ा ा आधाररत कर प्रर्ाली र्स्ता 
कार्िहरुलाई उच्र् प्राथम कता द्रदई कार्ािन्वर्न गररएको छ । 

o कर प्रर्ाली सजधारको लामग कार्ािन्वर्न गररएको पाँर् बषीर् रर्नीमतक र्ोर्ना तथा तीन बषीर् 
सजधार कार्िर्ोर्ना अनजग नको लामग ष्टवभाग ा कर प्रर्ाली सजधार इकाई (Tax Reform Unit) 
स्थापना गने कार्िलाई अगाडी बढाइएको छ । 

o नेपाललाई प्रत्र्क्ष र्ाइदा पजग्न ेतथा थप लगानीका संभावना भएका  जलजकहरुसँग दोहोरो कर जशक्त 
सम्झौता गने कार्िलाई मनरन्तरता द्रदइएको छ । 

o कर प्रर्ालीका सम्बन्ध ा अन्र्  जलजक ा भएका ष्टवकास र नेपालको आवश्र्कता सम्बन्ध ा 
मनरन्तर खोर्ष्टवन र ष्टवश्लषेर् गने संर्न्रको व्र्वस्था गने कार्िलाई अगाडी बढाएको छ । 

 
कार्िप्रर्ाली सजधार 
o कर कानूनहरुको सही रुप ा पररपालना गनि  ध्र्स्थको रुप ा रहेका कर लेखापरीक्षक र कर 

परा ििदाता तथा कानजन व्र्वसार्ीहरुलाई अमभ जखीकरर् ताली  संर्ालन गररएको छ । 
o करदाताहरुको व्र्वसाष्टर्क लागत घटाउन, गजर्ात् क सेवा प्रवाह गनि र कर कानूनको पररपालना 

गरािई कर सहभामगता वषृ्टि गनि तथा कर छलीलाई मनरुत्साष्टहत गनि करदाताहरुलाई लघज, साना, 
 ध्र्  र ठजला करदाता ा बगीकरर् गने कार्िलाई अगाडी बढाइएको छ । 

 ष्टवभाग  ातहतबाट हजन े कार्िहरुको मनर्म त अनजग न तथा मनरीक्षर्को  ाध्र् बाट मनगरानी 
बढाइएको छ । आ  नागररक, करदाता र सरोकार स ूहको गजनासो सजनजवाइ तथा सम्बोधनको 
व्र्वस्था गररएको छ । 

 ष्टवभाग तथा  ातहतका कार्ािलर्हरुबाट कर शिक्षा, सूर्ना सिार, बर्ार सभेक्षर् तथा अनजग न, 
अन्तष्टक्रर्ाि लगार्त अन्र् र्ागरर्का कार्िहरु सिालन गररएको छ । खास खास ष्टवषर्हरु ा 
उपभोक्ता ष्टहत संरक्षर्  ि, उद्योग वाशर्ज्र् संघहरु लगार्त मनर्ी क्षेरका संघ संस्था एवं 
मनकार्हरुसँग स न्वर् र सहकार्ि गररएको छ । 

 नेपाल र्ार्टिडि एकाउन्टेन्ट संस्था, लेखापरीक्षर् संघ लगार्त सम्बि मनकार्हरुसँग कर असजली, 
करदाता सेवा एंव कर कानून कार्ािन्वर्न सम्बन्ध ा आवश्र्क रार् परा िि मलन ेकार्िको थालनी 
गररएको छ । साथै, र्स्ता संघ संस्थाहरु ा आवि ष्टवज्ञ व्र्शक्तहरुलाई कर प्रशिक्षर् सम्बन्धी श्रोत 
व्र्शक्तको रुप ा पररर्ालन गररएको छ । र्ष्टटल प्रकृमतका कर परीक्षर् र अनजसन्धान ा मनर्हरुको 
रार् सजझाव मलन ेकार्िलाई मनरन्तरता द्रदइएको छ । 

 
रार्स्व प्रक्षपेर् तथा असजली प्रर्ाली 
 करको दार्रा ा आएका करदाताहरुको प्रभावकारी अनजग न तथा दार्रा ा नआएका व्र्शक्त तथा 

क्षेरको पष्टहर्ान गरी आमथिक गमतष्टवमध सिालन भएको कारोबार क्षेरका ष्टवषर् ा वस्तजपरक 
अध्र्र्नको कार्िलाई अगाडी बढाइएको छ । 
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 सालबसाली कर रार्स्वको लक्ष्र्, असजली प्रवशृत्तको अध्र्र्न अनजसन्धान गरी र्थाथि परक ढंगले 
रार्स्व प्रक्षेपर् गने कार्िको थालनी गररएको छ । साथै रार्स्व संकलनको प्रवशृत्त ष्टवश्लषेर् गरी 
स ग्र लक्ष्र् पूरा गनि  ामसक रुप ा अनजग न र स ीक्षा गने गररएको छ । 

कर शिक्षा, सूर्ना तथा सिार 
 कर र्ागरर्, कर शिक्षा, तामल  र्स्ता कार्िक्र हरुलाई देिव्र्ापी रुप ा प्रभावकारी गराइएको छ 

। ष्टवभाग र  ातहत कार्ािलर्बाट ११५४ वटा अन्तरष्टक्रर्ा तथा कार्ििाला संर्ालन गरी कर 
सम्बन्धी र्ागरर् तथा कर शिक्षा अमभवषृ्टि गररएको छ । 

 ष्टवभाग तथा  ातहतका कार्ािलर्हरुबाट सिालन भएका कार्िहरुको र्ानकारी द्रदनको लामग मनर्म त 
रुप ा कर बजलेष्टटन प्रकाशित गररएको छ । 

 ष्टवके्रताबाट वास्तष्टवक कारोवार  ूल्र् ा ष्टवर्क र्ारी गराउन र उपभोक्तालाई ष्टवर्क मलन प्ररेरत 
गनि उपभोक्ता ष्टहत संरक्षर्  िसँग सहकार्ि गरी र्नरे्तना अमभवषृ्टि गने कार्िलाई मनरन्तरता 
द्रदइएको । 

 २०७०  ंमसर १ गते राष्टिर् कर द्रदवस  नाइ ष्टवष्टवध क्षेरका उत्कृि करदाताहरुलाई सम् ान 
तथा पजरस्कृत गररएको छ । त्र्स्तै  ातहतका कार्ािलर्हरुबाट पमन आर्नो कार्िक्षेर अन्तिगितका 
उत्कृि करदाताहरुलाई सम् ान गने कार्िलाई मनरन्तरता द्रदइएको छ । 

 २०७१ आषाढ ९, १० र ११ गते  ातहतका सबै कार्ािलर्हरुबाट घर वहाल करको अमभर्ानको 
रुप ा कर शिष्टवरहरु सिालन गररएको । 

 
करको दार्रा ष्टवस्तार 
 र्स आमथिक वषि ा व्र्वसाष्टर्क स्थार्ी लेखा नं. ा ८२ हर्ार ७ सर् ६२,  ूल्र् अमभवषृ्टि कर ा 

१७ हर्ार १ सर् ३८ तथा व्र्शक्तगत स्थार्ी लेखा नं. ा ८३ हर्ार ८ सर् ८६ गरी र्म् ा १ 
लाख ८३ हर्ार ७ सर् ८६ करदाता दताि भएका छन ्। र्स आमथिक वषिको अन्त्र् ा कूल दताि 
रहेका करदाताको संख्र्ा १२ लाख ५२ हर्ार ५ सर् ६५ पजगेको छ । 

 आमथिक ऐन, २०७० ले गरेको छजट तथा सजष्टवधा सम्बन्धी व्र्वस्थाको व्र्ापक र्ानकारी गरािई 
देिभरीबाट २८ हर्ार ५ सर् ५२ करदाताले उक्त सजष्टवधा मलएको र सोबाट रू.४८ करोड ५० 
लाख ७७ हर्ार थप रार्स्व असजली भएको छ ।  
 

कर परीक्षर् तथा अनजसन्धान 
 

 र्स आमथिक वषि ा ५०५६ करदाताहरुको कारोबारको पूर्ि कर परीक्षर् गरी रू.८ अवि १७ करोड 
१७ लाख ९० हर्ार कर मनधािरर् तथा रू.१७ अवि १५ करोड ७७ लाख ४५ हर्ार नोक्सानी 
घटाइएको छ ।  ूल्र् अमभवषृ्टि कर तर्ि ८५३ करदाताको र्ालज आमथिक वषिको कर परीक्षर् गरी 
रू.१४ करोड ६ लाख ७७ हर्ार  ूल्र् अमभबषृ्टि कर मनधािरर् भएको  छ । 

 कर अनजसन्धान तर्ि १२९१ करदाताको कारोबारको ष्टवस्ततृ अनजसन्धान गरी रू.३ अवि १५ करोड 
८९ लाख ९१ हर्ार कर मनधािरर् गररएको छ ।  
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कर बक्र्ौता असजली, बेरुर्ज संपरीक्षर् तथा कानूनी कारवाही 
 र्स आमथिक वषि ा आर्कर तर्ि  रू.१ अवि ८३ करोड १ लाख ३६ हर्ार र  ूल्र् अमभवषृ्टि तर्ि  

रू.२ अवि ४० करोड ७२ लाख ९७ हर्ार गरी र्म् ा रू.४ अवि २३ करोड ७४ लाख ३३ 
हर्ार वक्र्ौता असजली भएको छ । त्र्स्तै आर्कर तर्ि  रू.७ अवि १४ करोड १८ लाख २० 
हर्ार र  ूल्र् अमभवषृ्टि कर तर्ि  रू.१ अवि ९७ करोड ७ लाख १० हर्ार बक्र्ौता स ार्ोर्न 
गररएको छ । 

 ष्टवभाग र  ातहतका कार्ािलर्हरु ा कार्  रहेको बेरुर्ज रू.३ अवि १८ लाख ९७ हर्ार  ध्रे् 
रू.१ अवि ९३ लाख ३४ लाख ४० हर्ार संपरीक्षर् सम्पन्न भई कररव ६१ प्रमतित प्रगमत भएको 
छ । 

 कर बक्र्ौता राख्न े२११० करदाता उपर कानूनी कारवाही गरी रू.१९ करोड ६ लाख ९५ हर्ार 
वक्र्ौता कर असजली गररएको छ । 

अन्तिःिजल्क व्र्वस्थापन 
 अन्तिःिजल्कको हालको भौमतक मनर्न्रर् प्रर्ालीलाई क्र ि स्वरं् मनष्कािन प्रर्ाली ा रुपान्तररत 

गने नीमत अनजरुप सूमति र सूमतिर्न्र् पदाथिलाई स्वरं् मनष्कािन प्रर्ाली ा लमगएको छ । र्ी वस्तजहरु 
कारखानाबाट मनष्कािन गदाि स्टीकर लगाउनज पने व्र्वस्थालाई प्रभावकारी रुप ा कार्ािन्वर्न 
गररएको छ । 

 नक्कली स्टीकरको प्रर्ोग र स्टीकर नै प्रर्ोग नगने प्रवशृत्तलाई मनरुत्साष्टहत गनि आकशष् क मनरीक्षर् 
टोली गठन गरी पररर्ालन गररएको छ । 

  द्रदरा र सूमतिर्न्र् पदाथिहरु र अन्र् उपभोग्र् सा ाग्रीहरु एकै स्थानबाट ष्टवक्री ष्टवतरर् गनि नपाइन े
व्र्वस्थालाई कडाइकासाथ लागू गररएको छ । 

पजनरावलोकन तथा पजनरावेदन  
 र्स आमथिक वषिको असार  सान्तसम्  ा प्रिासकीर् पजनरावलोकन िाखातर्ि  प्रगमत हेदाि असार 

 ष्टहनाको प्रारम्भ ा ५८५ वटा मनवेदनहरू अशघल्लो  ष्टहनाबाट शर्म् ेबारी सरेको पाईएको ा असार 
 ष्टहना ा ७२ वटा मनवेदनहरु प्राप्तभई ४७ वटा मनवेदन उपर सजनजवाई भई र्छर्ौट कारबाही 
भएको देशखन्छ ।  असार  सान्त ा ६१० मनवेदनहरु र्छर्ौट हजन बाँकी रहेका छन ्।  

 
र्निशक्त ष्टवकास तथा तामल  
 र्निशक्त ष्टवकास तथा तामल  शिषिक अन्तगित र्स आमथिक वषिको असार  सान्तसम्  ा  र्स 

ष्टवभाग र अन्तिगितका ३६ र्ना पदाधीकारीहरु टिष्टकि को अंकारा, कोरीर्ाको मसर्ोल, इटलीको रो  
र अष्टि-र्ाको  मभर्ना ा  सिालीत वैदेशिक ताली  कार्िक्र हरु ा सहभागी भएका मथए । वैदेशिक 
ताली  अन्तगित  लेमसर्ा र इण्डोनेशिर्ा ा सिालमत ताली हरु ा र्ारर्ना पदामधकारी सहभागी 
भएका मथए । त्र्सैगरी, Department for International Development (UK) को सहर्ोग ा 
सिालीत Nepal Financial Reporting Standard (NFRS) ताली  ा Module 1 तर्ि  ४६ र्ना र 
Module 2 तर्ि  ४२ र्ना ष्टवभाग अन्तिगितका पदामधकारीहरुको सहभामगता रहेको मथर्ो ।    
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भंसार ष्टवभागबाट सम्पादन गररएका  जख्र्  जख्र् कार्िहरु 
 संगठन तथा व्र्वस्थापन सभेक्षर् गरी प्रमतवेदन अथि  न्रालर्  ार्ि त सा ान्र् प्रिासन  न्रालर् 

पठाइएको । 

 भन्सारका क िर्ारीहरूको व्र्शक्तगत ष्टववरर् अध्र्ावमधक गनि सफ्टवेर्र (PIS for Customs) 
ष्टवकास गरीएको । 

 क िर्ारीको क्ष ता ष्टवकासको लामग ड्राइमभङ्ग सीप, PHP and MYSQL , CCNA Net Working,, 

ASYCUDA, भन्सार  ूल्र्ांकन सम्बन्धी तामल हरु सिालन गरेको । 

 रसजवा भन्सारको लामग कररब १७ रोपनी र्ग्गा अमधग्रहर् गररएको । 

 ष्टवभागको वेभसाइट परर ार्िन गरी प्रर्ोगकताि  ैरी बनाईएको र थप सूर्ना प्रवाह गररएको। 

 TIA भन्सार कार्ािलर् ा र्ार ज र्ाँर्पास (Passenger Clearance System) प्रर्ाली परीक्षर् 
गररएको। 

 हा ोनाइज्ड मसि  २०१२ सं+स्करर् ा आधाररत भन्सार  हसूल दरवन्दी ०७०।७१ तर्ार 
गरी प्रथ  पटक कार्ािन्वर्न ा ल्र्ाइएको । 

 भन्सार  हसजल, अन्तिजल्क र  ूल्र् अमभबषृ्टि कर सम्बन्धी दर छजट्टाछज टै्ट र एष्टककृत रुप ा 
सेवाग्राही स ेतले हेनि सष्टकने Search Engine तर्ार गरी भन्सार ष्टवभागको Web site 

www.customs.gov.np  ा स ेत राशख ०७०/७१  ा प्रर्ोग ा ल्र्ाइएको ।  
 सेवाग्राहीलाई कज टनैमतक तथा  हसूल सजष्टवधा मछटो छररतो ढंगले प्रदान गनि प्रकृर्ा ा सजधार 

गररएको । 

 भन्सार ष्टवभागको प्रर्ोगिालाबाट कज ल ४२८७ वटा न ूना परीक्षर् गरी द्रिष्टवधा मनरोपर् गरेको 
साथै प्रर्ोगिालाको परीक्षर् कार्िलाई थप प्रभावकारी बनाउन शर्.मस.ए .एस.  ेशिन खरीद गरी 
र्डान भएको । 

 Revised Kyoto Convention को पक्षराि हजनको लामग प्रस्ताब तर्ार गरी अथि  न्रालर् ा 
पठाइएको साथै  शन्रपररषदबाट सो सम्वन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भै व्र्वस्थाष्टपका संसद ा प्रस्ताव 
पेि भएको । 

  Risk Management सम्बन्धी कार्ििाला सम्पन्न गरर ३० र्नालाई प्रशिक्षर् द्रदईएको । 

 एकिार प्रर्ालीको कार्ािन्वर्नका सम्बन्ध ा सरोकारवालासंग भन्सार ष्टवभाग ा अन्तरष्टक्रर्ा 
सम्पन्न गररएको । 

  भन्सार ष्टवभाग, ष्टवराटनगर,  ेर्ी, वीरगंर् र भैरहवा भन्सार कार्ािलर्हरु ा सेवाग्राही सेवाकक्ष 
स्थापना संर्ालन ा ल्र्ाइएको । ष्टवभागबाट कज ल ४१८८ शर्ज्ञासाहरुको स ाधान र र्वार् 
उपलधध गराइएको । 

http://www.customs.gov.np/
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 ष्टवमभन्न प्रकािनको  ाध्र् बाट सूर्ना संप्रषेर् एवं कार्िप्रष्टक्रर्ा व्र्वशस्थत गररएको । र्स्तै 
ष्टवभाग र कार्ािलर्हरुको वाष्टषिक कार्ि र्ोर्ना, ष्टवभागको वाष्टषिक प्रगमत प्रमतवेदन, भन्सार बजलेष्टटन 
२ वटा अंक, भन्सार स् ाररका, भन्सार  हसजल दरवन्दी तथा एकीकृत  हसूल दरवन्दी पजस्तकहरु 
प्रकािन गररएको । 

 वण्डेड वेर्र हाउसको इर्ार्त प्राप्त उद्योगहरुको ष्टववरर् ष्टवभागको वेभसाइट ा राशखएको । 

 

cGt/f{li6\\o cfly{s ;xfotf ;dGjo dxfzfvf 

 दात ृमनकार्हरुको सहर्ोग ा नेपाल ा सिामलत ष्टवकास कार्िक्र हरुको प्रगमत स ीक्षा गदै त्र्सको 
कार्ािन्वर्न ा देखा परेका स स्र्ाहरु पष्टहर्ान गरी स ाधानका उपार्हरु पष्टहल्र्ाउन ेउदे्दश्र्ले 
Nepal Portfolio Performance Review (NPPR) को स ीक्षा वैठक मनर्म त रुप ा सम्पन्न गररएको 
।   

 ष्टवश्व वैंक स जहको लगानी सहर्ोग ा संर्ामलत ष्टवमभन्न आर्ोर्नाहरुको वति ान अवस्था, सा ना गनजि 
परेका स स्र्ाहरु र आगा ी द्रदन ा मलनजपने सजधार सम्बन्ध ा छलर्ल गनि सम्वशन्धत आर्ोर्नाका 
प्र जखहरु, सम्बशन्धत  न्रालर्का प्रमतमनमधहरु, अथि  न्रालर् लगार्त ष्टवश्व वैंकका प्रमतमनमधहरु 
वीर् छलर्ल गनि  प्रथ  र्ौ ामसक स ीक्षा वैठक म मत २०७० साउन ७ गते (तद्न जसार सन ्
२०१३ र्जलाई २२) र्ौ ामसक स ीक्षा वैठक सम्पन्न भएको । 

 अगस्ट १९ देशख २०, २०१३  ा पाष्टकस्तानको इस्ला ावाद ा सम्पन्न Nepal-Pakistan Joint 
Economic Committee (JEC) को बैठक ा  ाननीर् अथि न्रीको नेततृ्व ा नेपाली प्रमतमनमध 
 ण्डलले भाग मलएको । 

 अगस्ट २९ देशख ३०, २०१३  ा श्रीलंकाको कोलम्बो ा आर्ोर्ना भएको सािकि  सदस्र् रािका 
अथि न्री एंव अथि सशर्वहरुको वैठक ा  ाननीर् अथि न्रीको नेततृ्व ा नेपाली प्रमतमनमध  ण्डलले 
भाग मलएको । 

 स्थानीर् प्रिासन तथा सा जदाष्टर्क ष्टवकास पररर्ोर्ना (Local Governance and Community 
Development Program, LGCDP-II)  कार्ािन्वर्नको लामग संर्जक्त लगानी सम्झौता (Joint 
Financing Agreement) अन्तिगत नवे तथा शस्वटर्रल्र्ाण्ड सरकार तथा UNICEF, UNFPA 
र UN WOMEN ष्टवत्तीर् सहार्ता उपलधध गराउने सम्झौतापर ा हस्ताक्षर भएको । 

 सन ्२०१३ को अक्टोबर १० देशख १३ ताररख सम्  संर्क्त राज्र् अ ेरीकाको वामसङटन मड.मस. ा 
सम्पन्न भएको Annual Meeting of World Bank Group/IMF सम्बन्धी बैठक ा  ाननीर् 
अथि न्रीको नेततृ्व ा नेपाली प्रमतमनमध  ण्डलले भाग मलएको । 

 २०७०  ाघ २० गते तद्अनजसार रे्ब्रजअरी ३, २०१४ का द्रदन अथि सशर्वको अध्र्क्षता ा नेपाल ा 
ष्टवश्व बैंकको सहर्ोग ा सिामलत आर्ोर्नाहरुको र्ौ ामसक स ीक्षा बैठक बसी स स्र्ा स ाधानको 
प्रर्ास गररएको । 
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 अथि सशर्वको अध्र्क्षता ा २०७०  ाघ २२ गते तद्अनजसार रे्ब्रजअरी ५, २०१४ का द्रदन 
एशिर्ाली ष्टवकास बैंकको सहर्ोग ा सिामलत पररर्ोर्नाहरुको स ीक्षा बैठक आर्ोर्ना गरी 
पररर्ोर्ना ा देशखएका स स्र्ा स ाधानको लामग प्रर्ास गररएको ।  

 Aid Management Platform (AMP) लाई BMIS र FMIS सँग Link गने कार्ि र्ारी राशखएको 
छ। 

 ष्टवश्व बैकको सहर्ोग ा सञ् र्ामलत आर्ोर्नाहरुको मनरीक्षर् एवं परा िि गने उदे्दश्र्का साथ ष्टवश्व 
बैंकका कार्िकारी मनदेिकहरुको उच्र्स्तरीर् प्रमतमनमध ण्डलले  ार्ि ४ देशख ८ सम्  नपेाल भ्र र् 
गरेको । सो मसलमसला ा उक्त प्रमतमनमध ण्डलले  ाननीर् अथि न्री,  जख्र् सशर्व, अथि सशर्व 
लगार्तका नपेालका ष्टवशिष् ट पदामधकारीहरुसँग ष्टवकास सहार्ता सम्बन्धी ष्टवषर् ा छलर्ल गरेको    

 नेपालको पररवमतित रार्नैमतक अवस्थासँगै ष्टवकास आवश्र्कता ष्टवश् लेषर् एवं आफ्नो सहर्ोग ा 
सञ् र्मलत आर्ोर्नाहरुको मनरीक्षर् तथा परा िि गनि एशिर्ली ष्टवकास बैंकका कार्िकारी 
मनदेिकहरुको उच्र्स्तरीर् प्रमतमनमध ण्डलले नपेाल भ्र र् गरी ष्टवमभन् न पररर्ोर्ना कार्ािन्वर्न गने 
 न्रालर्,  ाननीर् अथि  न्री,  जख्र् सशर्व लगार्तका नेपालका ष्टवशिष् ट पदामधकारीहरुसँग ष्टवकास 
सहार्ता सम्बन्धी ष्टवषर् ा छलर्ल गरेको ।   

 म मत २०७० र्ाल्गजर् २२ गते ष्टर्नल्र्ाण्ड सरकारको मबदेि  न्रालर्की Under Secretary 
of State Mrs. Anne Marijaana ले  ाननीर् अथि  न्रीसँग अथि  न्रालर् ा शिष् टार्ार भेट 
गरी आगा ी द्रदनहरु ा द्रिपक्षीर् सम्बन्ध सजदृष्टढकरर्का अलावा ष्टर्नल्र्ाड सरकारले उपलधध 
गराउने सहर्ोग अमभबषृ्टिका सम्बन्ध ा छलर्ल भएको । 

  ेक्सीको ा सम्पन् न भएको प्रभावकारी ष्टवकासका लामग ष्टवश् व साझेदारीको प्रथ  उच्र्स्तरीर् 
सम् ेलन (The First High Level Meeting of the Global Partnership for Effective 
Development)  ा  ाननीर् अथि न्रीको नेततृ्वको प्रमतमनमध ण्डलबाट सहभामगता र्नाइएको । 
उक्त कार्िक्र  ा ष्टवश् वका १४०  जलजकका अन्तरािशष् िर् मनकार्हरु, नागररक स ार्, नीमत मन ािता, 
तथा मनर्ी क्षेरका प्रमतमनमधहरु सहभामग भएका मथए ।  

 नेपाल सरकार  शन्रपररषदवाट म मत २०७१।०३।१२  ा पाररत भए अनजसार  ाननीर् अथि 
 न्रीवाट  म मत २०७१।३।१३  ा ष्टवकास सहार्ता नीमत, २०७१ र्ारी भएको।  

 नेपाल र भारत बीर्को ष्टवकास साझेदारीको प्र जख अंगको रुप ा रहेको Line of Credit (LoC) 
को प्रथ  द्रिपक्षीर् Review Meeting  र्जलाइ ४, २०१४  ा सम्पन्न भर्ो । वैठकका LoC 
अन्तरगत मन ािर् भएका सडक मन ािर्को प्रगमतको स ीक्षा, ष्टवद्यजत प्रसारर् लाइन मन ािर्, नर्ाँ 
र्लष्टवद्यजत आर्ोर्ना मन ािर् तथा सो को अनजग न गने संर्न्र मन ािर् गने सह मत भएको मथर्ो ।  

 नेपाल ा रोर्गार अमभबषृ्टि गने, स्थानीर् उद्य ीहरुको प्रमतस्पधाित् क क्ष ता बषृ्टि गने, उद्य ीहरुको 
संस्थागत सा ाशर्क उत्तरदाष्टर्त्व प्रवििन गने लगार्तका उदे्दश्र् सष्टहत तर्ार भएको डामनडा व्र्ापार 
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साझेदारी कार्िक्र  (Danida Business Partnership(DBP) सम्बन्धी स झदारीपर ा हस्ताक्षर 
भएको । 

 म मत २०७१ रे्ष् ठ ५ (तद्अनजसार  े २१,२०१४) का द्रदन  ाननीर् अथि  न्रीको अध्र्क्षता ा 
नेपालको आमथिक तथा सा ाशर्क ष्टवकास ा सहर्ोग पजर् र्ाउदै आएका स्थानीर् ष्टवकास साझेदारहरुको 
प्रमतमनमधहरु, सरोकारवाला मनकार्हरुको प्रमतमनमधहरु तथा अथि  न्रालर्को पदमधकारीहरुको संर्जक्त 
बैठक (Local Development Partners' Meeting) सम्पन् न भएको ।  

 नेपाललाई एशिर्ाली पूवािधार लगानी बैंक (Asian Infrastructure Investment Bank) को 
संस्थापक सदस्र् बनाउने प्रर्ोर्नका लामग सरोकारवालाहरुसँग छलर्ल गने उदे्दश्र्का साथ र्ीनका 
उपअथि  न्री (Vice Finance Minister)Mr. Shiyaobinसष्टहतको टोमलले  े २७- २९, २०१४ 
सम्  नेपालको गरी भ्र र्का क्र  ा र्ीनका उपअथि  न्रीले नेपालका प्रधान न्री, अथि न्री, 
गभनिर, अथि सशर्व, तथा परराष् ि सशर्व लगार्तका ष्टवशिष् ट पदामधकारीहरुसँग भेट गरी एशिर्ाली 
पूवािधार लगानी बैंक सञ् र्ालन सम्बन्ध ा छलर्ल गनजि भएको मथर्ो ।  

 र्स आमथिक बषिको असार  सान्त सम्  ा ४० वटा पररर्ोर्नाहरु कार्ािन्वर्नका लामग र्म् ा 
अनजदान सहार्ता रक  तर्ि  रु. ७३ अवि ५ करोड ७९ लाख तथा ऋर् सहार्ता रक  तर्ि  रु. 
६० अवि ३८ करोड ७८ लाख ५० हर्ार  बराबरको प्रमतविता सष्टहत र्म् ा रु. 1३३ अवि ४४ 
करोड ५७ लाख ५० हर्ार बराबरको बैदेशिक सहार्ताको प्रमतविता प्राप् त भएको मथर्ो ।  

 

ljQLo If]q Joj:yfkg dxfzfvf 

 

 र्ीवन र मनर्ीवन बी ा व्र्वसार् एउटै संस्था नेपाल राष्टिर् बी ा संस्थानबाट गरी आएको ा र्ीवन 
र मनर्ीवन बी ालाई अलग अलग गररएको ।  

 ग्रा ीर् स्वावलम्बन कोष संिालन नदेशिका संिोधन गरी अपाङ्गता भएका व्र्शक्तहरूिारा िहरी 
क्षेर ा सिामलत सहकारी सस्थाहरूलाई स ेत लघज ष्टवत्त कर्ाि सजलभ तररकाले उपलव्ध गराउन े
व्र्वस्था गररएको ।  

 ष्टवत्तीर् क्षेरको ष्टवकास रर्नीमत नर्जि ा गनि High Level Steering Committee गठन गरी रर्नीमत 
तर्जि ा सम्बन्धी कार्ि गररएको ।  

 पाँर्वटा ग्रा ीर् ष्टवकास बैंकहरू  र्ि भई एउटा नेपाल ग्रा ीर् ष्टवकास बैंक मलम टेड स्थापना 
भएको ।  

 आकस् ीक बी ा कोषलाई पूनवी ा कम्पनी ा रूपान्तरर् गने कार्ि अशन्त  र्रर् ा पजगेको ।  

 रू्वा स्वरोर्गार कार्िक्र  अन्तगित रू्वा तथा साना व्र्वसार्ी स्वरोर्गार कोषको  ाध्र् बाट 
१०६८० लाई स्वरोर्गार बनाईएको । 
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 नेपाल राि बैंक ऐन, बैंक तथा ष्टवत्तीर् संस्था ऐन, बैंष्टकङ्ग कसजर तथा सर्ार् ऐन संिोधनको लामग 
सबशन्धत मनकार्बाट छलर्लको लामग प्राप्त भएको ।  

 एक आपस ा गामभन र्ाहने बैंक तथा ष्टवत्तीर् संस्था र बी ा कम्पनीहरू ४३ वटा संस्था गामभएर 
१८ वटा संस्था भएको ।   

 नागररक लगानी कोषको अनजग न सूर्क तर्ार भई अनजग न गररएको । 

 ष्टवत्तीर् क्षेर ष्टवकास रर्नीमत तर्जि ा गनि संरर्नागत व्र्वस्था गररएको ।  

 ष्टवत्तीर् क्षेर व्र्वस्थापन  हािाखाको कार्ि संर्ालन प्रकृर्ा सम्बन्धी मनदेशिका तर्ार भएको । 

 नेपाल राि बैंक ऐन संिोधन ष्टवधेर्क कानून  हािाखा ा पठाईएको । 
 मधतोपर सम्बन्धी मनर् ावली संिोधनको  स्र्ौदा तर्ार भएको । 

 

cfly{s gLlt ljZn]if0f dxfzfvf 

 पूरँ्ी वर्ार ष्टवकास, साविर्मनक ऋर् व्र्वस्थापन तथा साविर्मनक-मनर्ी साझेदारी ा पररर्ोर्ना 
ष्टवकास सम्वन्ध ा एशिर्ाली ष्टवकास बैंकको सहर्ोग ा सिालन ा रहेको पूँर्ी वर्ार तथा पूवािधार 
क्ष ता सहर्ोग आर्ोर्ना (Capital Market and Infrastructure Capacity Support Project) 
कार्ािन्वर्न ा रहेको । र्स आमथिक वषि ा र्स आर्ोर्ना अन्तरगत परा ििदाताहरुबाट र्स 
सम्बन्ध ा प्रमतवेदनहरु प्राप्त गरी प्रमतवेदनहरु ा उल्लेख भएका ष्टवषर् र द्रदइएको सजझावहरुको 
बारे ा सरोकारवाला मनकार्हरुबीर् मबमभन्न र्रर् ा छलर्लहरु आर्ोर्ना गररएको ।  

 सम्पशत्त िजद्दीकरर् तथा आतंङ्कवादी ष्टक्रर्ाकलाप ा ष्टवत्तीर् लगानी मनवारर् गने सम्वन्ध ा पाँर् वषे 
रर्नीमत तथा कार्िर्ोर्ना २०६८-७३ व ोशर्  र्स अवमध ा सम्पन्न गनजि पने कार्ि सम्पादन 
गररएको ।  

 सम्पशत्त िजद्दीकरर् तथा आतंङ्कवादी ष्टक्रर्ाकलाप ा ष्टवत्तीर् लगानी गने कार्िहरुलाई अपराधीकरर् 
गनि र र्स्ता ष्टक्रर्ाकलापको मनवारर्का लामग आवश्र्क नीमतगत तथा संस्थागत व्र्वस्था गनि 
मनम्न ऐनहरु र्ारी गररएको । 

 सम्पशत्त िजिीकरर् ( नी लाउण्डररङ्) मनवारर् (दोश्रो संिोधन)  ऐन, २०७०  
 कसजरर्न्र् सम्पशत्त तथा साधन (रोक्का, मनर्न्रर् र र्र्त) सम्वन्धी ऐन, २०७०  
 पारस्पररक कानूनी सहार्ता सम्वन्धी ऐन, २०७०  
 सजप जदिगी ऐन , २०७०  
 संगद्रठत अपराध सम्वन्धी ऐन २०७०  

 पारस्पररक कानूनी सहार्ता सम्वन्धी मनर् ावली, २०७० र कसजरर्न्र् सम्पशत्त तथा साधनलाई 
(रोक्का, मनर्न्रर् र र्र्त गने) सम्वन्धी मनर् ावली, २०७० र्ारी गररएको । 

 नेपालले सम्पशत्त िजिीकरर् तथा आतङ्कवादी ष्टक्रर्ाकलाप ा ष्टवत्तीर् लगानी मनवारर्का लामग नेपालले 
गरेको कानूनी तथा संस्थागत व्र्वस्था अन्तरािष्टिर्  ापदण्ड अनजसारको बनाई नेपाललाई FATF 
को मनगरानी सूर्ीबाट हटाउन  पहल गररएको ा त्र्स ा सर्लता म लेको ।  

 आमथिक बषि २०७०/७१ को आमथिक सबिक्षर् स र् ै तर्ार गरी प्रकािन गररएको । 
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 आमथिक नीमत ष्टवश्लषेर्, स िीगत अथितन्र  र आमथिक पररसूर्कहरुको प्रवशृत्त ष्टवश्लषेर् तथा मनक्षेपर् 
सम्वन्धी कार्ि गने क िर्ारीहरुको क्ष ता अमभवदृ्रद्द गनि  न्रालर् र सम्वि मनकार्का 
क िर्ारीहरुलाई Basic Econometrics र E-views Application सम्वन्धी ताली  द्रदईएको । 

 अन्तरािष्टिर् संस्थाहरुले ठूला पूवािधारहरु ा लगानी गनि स्थानीर्  जिा ा ऋर्पर र्ारी गने सम्बन्धी 
कार्िष्टवमध तर्ार गरी र्ारी गररएको । IFC ले र्स्तो ऋर्पर र्ारी गनि अनज मतको लामग प्रस्ताव 
पेि गरेको र  शन्रपररषदवाट उक्त संस्थालाई ५० अवि वरावरको र्स्तो ऋर्पर र्ारी गनि द्रदने 
मनर्िर् भएको। 

 दात ृमनकार्हरुले ष्टवमभन्न आर्ोर्ना सर्ालन गनि नपेाल सरकारलाई उपलधध गराएको ऋर् तथा 
अनजदान रक  उक्त आर्ोर्ना संर्ालन गनि शर्म् ेवारी पाएका मनकार्हरुलाई उक्त रक  उपलधध 
गराउन नेपाल सरकारको मनर्िर्ानजसार मबमभन्न  मनकार्हरुसग सहार्क ऋर् तथा अनजदान संझौता 
सम्पन्न गररएको। 

 नेपाल सरकारको मनर्िर्ानजसार र्स आमथिक वषि ा ऋर् लगानीको त सजक वनाई मबमभन्न संस्थाहरु ा 
करीव रु. ७ अवि ४८ करोड ऋर् लगानी गररएको। 

 म मत २०७०।०४।२१  ा Capital and Infrastructure Capacity Support Project का परा ििदाता 
Deloitte India ले "As is Assessment and Recommendation Report on Public Debt 

Management in Nepal" प्रमतवेदन ा उल्लेख भएका ष्टवषर्हरु ा नेपालको साविर्मनक ऋर् 
व्र्वस्थापन ा संलग्न ष्टवमभन्न मनकार्हरुका पदामधकारीहरु संलग्न रहेको Workshop आर्ोर्ना 
गररएको । 

 साविर्मनक ऋर् धर्वस्थापन सम्बन्ध ा परा ििदाता बाट प्राप्त सजझावहरु कार्ािन्वर्न गने सम्बन्ध ा 
म मत २०७०।०४।३२  ा कार्ििाला गोष्ठी आर्ोर्ना गररएको । 

 नेपाल सरकारको मनर्िर्ानजसार गररबी मनवारर् कोषसँग म मत २०७०/०५/२३  ा  सहार्क 
अनजदान सम्झौता गररएको । 

 नेपाल सरकारको मनर्िर्ानजसार नेपाल वार्जसेवा मनग संग वार्जर्ान खररद गने सम्बन्ध ा सहार्क 
ऋर् तथा सहार्क अनजदान सम्झौता म मत २०७०।११।१४  ा गररएको । 

 म मत २०७०।११।०१ देशख २०७०।११।०७ सम्  "Training in Econometric in Macro  
Economic Analysis" ष्टवषर्क तामल  आर्ोर्ना गररएको ।  

 आमथिक वषि २०७०।७१  ा ष्टवमभन्न मनकार्लाई रु. ८ अवि ७० करोड ऋर् र ८ अवि ८३ 
करोड सेर्र लगानी गररएको । 

;+:yfg ;dGjo dxfzfvf 

 संस्थान स न्वर्  हािाखाको Standard Operating Procedure (SOP) तर्ार गरी कार्ािन्वर्न ा 
ल्र्ाइएको । 

 नेपाल  खाद्य संस्थान र गोरखापर संस्थान ा  हाप्रबन्धक मनर्जशक्त गररएको । 
 संस्थान स न्वर्  हािाखाको  आमथिक वषि २०७०/७१ का लामग  बाष्टषिक कार्िक्र   तर्ार 

गररएको । 
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 आमथिक बषि २०७०/७१ को बरे्ट बक्त्तव्र् ा उल्लेशखत साविर्मनक संस्थानसंग सम्बशन्धत 
मबषर्हरुको कार्ािन्वर्न गनि आबश्र्क कार्ि र्ोर्ना तर्ार गरी कार्ािन्वर्नका लामग सबै संस्थानहरु 
लाई पररपर गररएको । 

 आमथिक बषि २०७०/७१ को बरे्ट बक्तधर् ा उल्लेख भए ब ोशर्  साविर्मनक संस्थानहरु ा 
कार्िरत क िर्ारीहरुको तलव बषृ्टि भएको ा सो को स्केल मनधािरर् गरी सबै संस्थानहरुलाई पररपर 
गररएको ।  

 आमथिक वषि २०६९।७० को साविर्मनक संस्थानहरुको कार्िसम्पादन सम्बन्धी ष्टवश्लषेर्ात् क 
स ीक्षा प्रमतवेदन तर्ार गरी प्रकािन गररएको । 

 बजटवल धागो कारखानाको सम्पमत दाष्टर्त्व एष्टकन गरी संर्ालनको  ोडामलटी स ेत तर्ार भएको 
छ । 

 ओरेन्ट म्र्ाग्नेसाइट कम्पमन मल.  ा लगानी गनिका लामग Business Plan सष्टहत लगानीका लामग 
आधारभतू संरर्ना तर्ार भएको छ । 

 नेपाल टेमलक  ा रर्नैमतक साझेदार मभराउनका लामग Request for Proposal (RFP) तर्ार 
भएको छ । 

 Himal Hydro को ना  ा रहेको United Mission to Nepal (UMN) को िेर्र र कम्पनी 
नेपाल सरकार ा हस्ताण्तरर् भएको छ ।  

 Butwal Power Company (BPC)  ा Right Share Investment गनि पाउने व्र्वस्था 
भएको। 

 NCCN का क िर्ारीहरुलाई Pay off गरी अवकास द्रदने मनर्िर् भएको छ । 
 
साविर्मनक संस्थानहरुको वाष्टषिक शस्थमत स ीक्षा २०७१ को एक झलक  
 

 साविर्मनक संस्थानहरुको सिालन आर् स ्तर्ि  आमथिक वषि २०६९।७०  ा नेपाल सरकारको 
पूर्ि वा अमधकांि स्वाम त्व ा संर्ामलत ३७ वटा साविर्मनक संस्थानहरुको कज ल सिालन आर् 
अशघल्लो आमथिक वषिको तजलना ा २०।१७ प्रमतितले  वषृ्टि भई रु. २ खबि २३ अबि २६ करोड 
पजगेको छ । 

 साविर्मनक संस्थानहरुको नार्ा र नोक्सान तर्ि  ३७ वटा साविर्मनक संस्थानहरु ध्रे् आमथिक वषि 
२०६९।७०  ा १९ वटा खजद नार्ा ा र १७ वटा खजद नोक्सानी ा सिामलत छन ्। एउटाको 
कारोबार नभएको शस्थमत छ । र्ो आमथिक वषि ा साविर्मनक संस्थानहरुको खजद नार्ा रु. ११ 
अबि ४० करोड रहेको छ । 

 रार्स्व संकलन ा साविर्मनक संस्थानको र्ोगदान तर्ि  आमथिक वषि २०६९।७०  ा नेपाल 
सरकारको सेर्र लगानी ा ६.४९ प्रमतित लाभांि प्राप्त भएको छ । र्ो आमथिक वषि ा संकलन 
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भएको कज ल रार्स्व रु. २ खबि ९६ अबि ा साविर्मनक संस्थानहरुबाट प्राप्त लाभांिको र्ोगदान 
२.३६ प्रमतित रहेको छ । 

 नेपाल दजर सिार कम्पनी मल.को ३० प्रमतितसम् को तथा कृष्टष ष्टवकास बैंक मल. को ३० प्रमतित 
नेपाल सरकारको सेर्र रर्नीमतक साझेदारलाई ष्टवमनवेि गररन ेप्रष्टक्रर्ालाई मनरन्तरता द्रदइएको छ 
। र्नकपजर र् जरोट कारखाना मलम टेड ा कार्िरत सम्पूर्ि क िर्ारीहरुलाई २०७०।०३।२० देशख 
लागू हजने गरी अवकाि द्रदइएको छ ।  

 हेटौडा कपडा उद्योग मल. खारेर् गरी उक्त मल. को भवन र भौमतक पूवािधार तथा प्लान्ट र  ेशिनरी 
लगार्तका सा ग्रीहरु औद्योमगक क्षेर  व्र्वस्थापन मलम टेडलाई शर्म् ा लगाउने कार्ि सम्पन्न 
भएको छ । 

 बन्द रहेका बीरगञ्ज शर्नी कारखाना मल., बजटवल धागो कारखाना कारखाना मल. र कृष्टष और्ार 
कारखाना मल. को संर्ालन र व्र्वस्थापनको उपर्जक्त  ोडल बनाउन ेसम्बन्ध ा का  भइरहेको । 

 हाल करीब बन्द अवस्था ा रहेको नेपाल औषमध मलम टेडलाई उपर्जक्त ढाँर्ा ा संर्ालन र 
व्र्वस्थापन गनि मबमभन्न ष्टवकल्पहरुको पष्टहर्ान र ष्टवश्लषेर् उद्योग  न्रालर्  ार्ि त भइरहेको । 

 साविर्मनक संस्थानहरुको कज िल संर्ालन र व्र्वस्थापन हेतू साविर्मनक संस्थान मनदेिन बोडि गठन 
भई र्सले  मसर्ाररि गरेअनजसार हालसम्  क िर्ारी सिर्कोष, र्लष्टवद्यजत लगानी तथा ष्टवकास 
कं., नेपाल टेमलमभर्न, राष्टिर् बी ा संस्थान, नेपाल वार्जसेवा मनग , र्नक शिक्षा सा ग्री केन्ि 
मल., नेपाल खानेपानी संस्थान, मनक्षपे तथा कर्ाि सजरक्षर् मनग  मल., नेपाल स्टक एक्सरे्ञ्ज मलम टेड, 
गोरखापर संस्थान  र नेपाल खाद्य संस्थान गरी ११ वटा साविर्मनक संस्थानहरु ा प्र जख कार्िकारी 
मनर्जक्त भइसकेको अबस्था छ। 

 

cg'udg tyf d"Nofs+g dxfzfvf 

 पूरँ्ीगत खर्ि एवं र्ालज तर्ि को ष्टवकास खर्िलाई तीव्रता द्रदन सबै  न्रालर्का सशर्वहरुको 
उपशस्थमत ा ५ पटक  ाननीर् अथि  न्रीको अध्र्क्षता ा स ीक्षा बैठक सम्पन्न गरी देशखएका 
स स्र्ा सम्बन्ध ा छलर्ल गरी स स्र्ा स ाधान गररएको । 

 सजिासन (व्र्वस्थापन तथा संर्ालन) ऐन, २०६४ को दर्ा -४१) ब ोशर्   न्रालर्को वाष्टषिक 
प्रगमत प्रमतवेदन तर्ार गररएको ।  

 िासकीर् तथा आमथिक सजधार सम्बन्धी कार्िर्ोर्ना, २०६९ को वाष्टषिक प्रगमत ष्टववरर् तर्ार गरी 
प्रधान न्री तथा  शन्रपररषदको कार्ािलर् ा पठाइएको । 

 हेलो सरकारबाट Online  ार्ि त प्राप्त र्स  न्रालर्संग सम्बशन्धत र्नगजनासोहरुको  २०७० 
असारसम् को कार्ि सम्पादनको प्रगमत प्रमतवेदन तर्ार गरी प्रधान न्री तथा  शन्रपररषद्को 
कार्ािलर् ा पठाइएको । 

  न्रालर्स्तरीर् ष्टवकास स स्र्ा स ाधान सम मतको वाष्टषिक स ीक्षा वैठक  ाननीर् अथि न्रीको 
अध्र्क्षता ा सम्पन्न गररएको । आर्ोर्नाहरुको वाष्टषकि  प्रगमत ष्टववरर् राष्टिर् र्ोर्ना आर्ोगको 
सशर्वालर् ा पठाइएको । 
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 अथि  न्रालर् र अन्तगित मनकार्हरु ा आमथिक वषि २०७०।७१  ा संर्ालन हजन े पष्टहलो 
प्राथम कता प्राप्त आर्ोर्नाहरु स्वीकृमतको लामग राष्टिर् र्ोर्ना आर्ोगको सशर्वालर् ा पठाइएको 
र दोस्रो प्राथम कता प्राप्त आर्ोर्नाहरु स्वीकृत गरी कार्ािन्वर्नको लामग लेखी पठाइएको । 

 अनजग न कार्िलाई प्रभावकारी बनाउन अनजग न मनदेशिका र अनजग न कार्िर्ोर्ना तर्ार गरी लागज 
गररएको ।  

 अशख्तर्ारी एवं कार्िक्र  स्वीकृमतका सम्बन्ध ा ष्टवमभन्न  न्रालर्को अनजग न गररएको ।  
 सूर्नाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ कोदर्ा ५ (३) ब ोशर्  प्रकािन गनजिपने अथि  न्रालर्संग 

सम्बशन्धत ष्टववरर् अद्याबमधक गरी साविर्मनक गररएको । 
 Online अनजग न सम्बन्धी software तर्ार गरी लागज गनिका लामग सबै  न्रालर् र आर्ोगका 

र्ोर्ना तथा अनजग न  हािाखाका क िर्ारीहरुलाई Orientation द्रदन ेकार्ि सम्पन्न भएको ।  
 राष्टिर् गौरवका आर्ोर्नाहरुका आर्ोर्ना प्र जखसंग सम्बशन्धत  न्रालर्का सशर्वहरुले कार्ि 

सम्पादन गनिका लामग अथि  न्रालर्बाट अनजरोध गररएको ा सो सम्बन्ध ा अनजग न  गररएको ।  
 रु.१५ करोडभन्दा वढी बरे्ट ष्टवमनर्ोर्न भएका आर्ोर्नाहरु  ध्रे् अथि  न्रालर्बाट अनजग न 

गने प्रर्ोर्नकालामग ६९ आर्ोर्ना / कार्िक्र  छनौट गररएको । ती आर्ोर्नाहरुको प्रगमत ष्टववरर् 
संकलन गरी Update  गररएको । 

  न्रालर्स्तरीर् ष्टवकास स स्र्ा स ाधान सम मतको (MDAC) बैठकको आर्ोर्ना मनर्म त रुप ा 
गरी सोको मनर्िर् राष्टिर् र्ोर्ना आर्ोगको सशर्वालर् र कार्ािन्वर्नको लामग सम्बशन्धत मनकार् ा 
पठाइएको। 

 लजशम्बनी ष्टवकास कोष, गौत  बजि ष्टव ानस्थल, र् ेमलर्ा र्लष्टवद्यजत,  जक्त क ैर्ा पजनस्थािपना 
आर्ोर्नाहरु, अपर ता ाकोिी र्लष्टवद्यजत आर्ोर्ना,  ेलम्र्ी खानेपानी आर्ोर्ना, शर्री कृष्टष र् ि, 
बबई मसंर्ाइ आर्ोर्ना, मसक्टा मसंर्ाइ आर्ोर्ना, रानीर् रा कज लररर्ा मसंर्ाइ आर्ोर्ना,  हाकाली 
मसंर्ाइ आर्ोर्ना,  ध्र्पहाडी लोक ागिको अनजग न गररएको । 

 आन्तररक रार्स्व कार्ािलर् धनगढी,  हेन्द्नगर, आन्तररक रार्स्व कार्ािलर् पोखरा तथा करदाता 
सेवा कार्ािलर् बाग्लजड, तथा नेपालगञ्ज, धनगढी,  हेन्िनगर भन्सार कार्ािलर्हरुको अनजग न 
गररएको ।  

 आमथिक वषि २०७०।०७१ को बरे्ट वक्तव्र् ा उल्लेशखत नीमत तथा कार्िक्र हरुको Online 
Monitoring गने कार्िलाइि मनरन्तरता द्रदइएको । ६  ष्टहनाको प्रगमत स ीक्षा प्रमतवेदन बरे्टको 
 ध्र्ावमध  ूल्र्ाँकन प्रमतवेदन ा स ावेि गरी प्रकािन भएको । 

  न्रालर्बाट सम्पादन हजनजपने  जख्र्  जख्र् कार्िहरुको कार्िसम्पादन सूर्कहरु तर्ार गरी प्रत्रे्क 
 ष्टहना प्रधान न्री तथा  शन्रपररषद्को कार्ािलर् ा पठाइएको । 

 अथि  न्रालर् र अन्तगित मनकार्हरुबाट सम्पादन भएको नष्टवन एवं मसर्िनिील कार्िक्र हरुको 
 ामसक प्रगमत स ीक्षा गरीएको । 

 अथि  न्रालर् अन्तगितका ष्टवमभन्न मनकार्हरुले संपादन गरेको कार्िक्र  तथा आर्ोर्नाहरुको 
आवमधक प्रगमत स ीक्षा गररएको । 
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  न्रालर् अन्तगित ष्टवमभन्न  हािाखाहरुबाट सम्पाद्रदत का हरुको  ामसक प्रगमत ष्टववरर् पजशस्तका 
तर्ार गरी पेि गररएको । 

 प्रबक्ताको हैमसर्तले प्रत्रे्क  ष्टहना सूर्ना तथा सिार  न्रालर् ा आर्ोर्ना हजने प्रबक्ता परकार 
भेटघाट ( Meet the Press) कार्िक्र  ा भाग मलइएको । 

 व्र्वस्थाष्टपका संसदको बैठक ा उठेका अथि  न्रालर्संग सम्बशन्धत ष्टवषर्हरुको सम्बन्ध ा प्रमतवेदन 
द्रदने का  भएको । 

 वाह्रौ र्ोर्नाको स ीक्षा र तेह्रौ र्ोर्नाको ष्टवस्ततृ नीमत तथा कार्िक्र  तर्ार गरी राष्टिर् र्ोर्ना 
आर्ोगको सशर्वालर् ा पठाइएको । 

 हेलो सरकार  ार्ि त प्राप्त अथि  न्रालर्संग सम्बशन्धत १४०५ गजनासा  ध्रे् १३९८ र्छिर्ौट गरी 
गजनासो र्छिर्ौट ा ९९.५ प्रमतित प्रगमत हामसल भएको ।  

k|zf;g dxfzfvf 

  न्रालर् र अन्तगित कार्िरत रहेका क िर्ारीहरुलाई वैदेशिक छारवशृत्त ा  नोनर्न गने मनदेशिका 
2065 लाई स -सा ाष्टर्क रुप ा परर ार्िन गरर अद्यावमधक तजल्र्ाइएको ।आमथिक वषि 
2070/71  ा  वैदेशिक छारवशृत्त ा  नोनर्न गने सम मतको मसर्ाररस ा  न्रालर् र  ातहतका 
कज ल ७३ र्ना क िर्ारीहरुलाई वैदेशिक छारवशृत्त ा  नोनर्न गरी मनर्हरुको क्ष ता ष्टवकास 
सम्वन्धी कार्ि गररएको । साथै,  न्रालर्बाट भएको  नोनर्नको साविर्मनकीकरर् गनि  न्रालर्को 
Website; www.mof.gov.np  ा  नोनर्नको सूर्ना/ष्टववरर् राख् ने गररएको छ । 

  न्रालर्को  ौर्जदा नागररक वडापरलाई स -सा ष्टर्क तजल्र्ाउन र नागररक वडापरको प्रभावकारी 
कार्ािन्वर्न गनि परर ाशर्ित नागररक वडापर तर्ार गरी कार्ािन्वर्न ा ल्र्ाइएको । 

  न्रालर् ा ष्टवगत दि वषिदेशख रहेका पजराना कागर्ात र पजराना प्रकािनहरु मलला  ष्टवष्टक्र गनजिका 
साथै धजल्र्ाइएको । 

  न्रालर्  ातहतका मनकार्हरुको व्र्वस्थापकीर् दक्षताको मनरन्तर परीक्षर् गरी सजधार गने 
मसलमसला ा भन्सार ष्टवभागको व्र्वस्थापकीर् परीक्षर् गने कार्ि सम्पन ् गरी सजधारका कार्िहरु 
अगाडी वढाइएको । 

 रार्स्व स ूहको प्रकृमत, ष्टविेषता एवं ष्टवशििीकरर् स ेतको आधार ा रार्स्व स ूह ा आवश्र्क 
पने र्निशक्त ष्टवकासको पाँर् वष्टषिर् र्ोर्ना तर्जि ा गनि अध्र्र्न कार्ि प जरा गरी तदनजरुपको र्ोर्ना 
तर्जि ा गने कार्ि अगाडी वढाइएको । 

 अथि  न्रालर् र अन्तगितका मनकार्हरुको ना  ा रहेका शस्थर सम्पत्तीको एष्टककृत अमभलेख राख् न े
कार्िको थालनी गररएको । 

 अशख्तर्ार दजरुपर्ोग अनजसन्धान आर्ोगको मनदेिन कार्ािन्वर्नको शस्थमत ष्टववरर् एकीकृत रुप ा 
तर्ार गरी आर्ोगको मनर्िर्/मनदेिन कार्ािन्वर्नको व्र्वस्था म लाइएको । 

  न्रालर्  ातहतका दूगि  क्षेर ा रहेका कार्ािलर् ा क िर्ारीको उपशस्थमतको सजमनशितताका मनम त्त 
सरुवा प्रवर्ाली ा नै सजधार गने र दूगि  क्षेर ा कार्िरत रहने क िर्ारीको मनम त्त प्रोत्साहन प्रर्ाली ा 
सजधार गने व्र्वस्था म लाइएको । 

  न्रालर् ा रहेको ष्टवद्यजतीर् हाशर्री प्रर्ालीको स्तरोन्नती गररएको । 

http://www.mof.gov.np/
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  न्रालर्को  ौर्जदा कम्प्रू्टर प्रर्ाली ा स -सा ष्टर्क सजधार गने मसलमसला ा Hardware 

Infrastrucure Upgrade गररएको । 

  न्रालर्को Computer Network  ा सजधार गररएको । अत्र्ाधजमनक ष्टविेषतार्जक्त Opticle Fibre  ा 
आधाररत Network ष्टवस्तार गररएको । 

 अथि  न्रालर् र अन्तगित कार्  रहेको वेरुर्ज र्छर्ौट गने मसलमसला ा मनकार्गत कार्िर्ोर्ना 
तर्जि ा गरर वेरुर्ज र्छर्ौट गररएको प्रर्ासको प्रमतर्ल स्वरुप 2071 आषाढ  सान्तसम्  ५६.६६ 
प्रमतित वेरुर्ज र्छर्ौट गररएको । 

  न्रालर् र अन्तगितका क िर्ारीहरुको क्ष ता ष्टवकासका लामग आमथिक वषि 2070/71  ा 
आमथिक कज टनीमत, सवारी साधन   ित तथा सिालन भाषा प्रशिक्षर् लगार्तका तामल  प्रदान 
गररएको । 

 मनर्ा ती सेवा ऐन,2049 (तेश्रो संिोधन) अध्र्ादेि 2069 व ोशर्  वढजवा स ार्ोर्न भएका 
ष्टवमभन्न सेवा, शे्रर्ी र पदका क िर्ारीहरुको पदस्थापन कार्ि सम्पन्न गररएको । 

 र्स  न्रालर्को अनजग न तथा  जल्र्ाङ्कन  हािाखालाई आर्ोर्नाहरुको अनजग न गनि सशर्लो हजन े
ष्टहसाबले Project Monitoring System प्रर्ोग ा ल्र्ाईएको छ । उक्त System  ा आर्ोर्नाले 
आफ्नो आफ्नो प्रगमत पठाउन म ल्छ र उक्त प्रगमतको  हािाखाले  जल्र्ाङ्कन गनि सष्टकन्छ । 

 र्स  न्रालर्बाट प्रदान गररएको Internet सेवालाई राष्टिर् सजर्ना प्रष्टवमध केन्ि (NITC) ले नै एकीकृत 
रुप ा प्रदान गने गरी साररएको छ । साथै, उक्त सेवा नेपाल टेलीक   ार्ि त र्स  न्रालर्ले 
खररद गदै आएको ा आमथिक बषि 2071/72 देशख खररद नगने भएको छ । 

 र्स  न्रालर्र्को website (http://www.mof.gov.np) लाई स र् सापेक्ष सजधार गदै लैर्ाने र्ोर्ना 
अन्तगित Website Upgrade गने का  भएको छ । उक्त Upgrade पमछ र्स  न्रालर् ा भएका 
सूर्नाहरुलाई व्र्वशस्थत तररकाले website  ा upload गनि सशर्लो भएको छ । साथै उक्त website 

को design पमन राम्रो देशखनाका साथै smart device  ा स ेत responsive छ । उक्त website 

सजर्नाहरु प्रभावकारी रुप ा प्रवाह गरररहन Annual Maintenance and Support को सम्झौता र्रुरी 
रहेकोले, Annual Maintenance and Support को सम्झौता website बनाउने कम्पनीसँग गररएको 
छ । 

 र्स  न्रालर् ा प्रर्ोग ा आईरहेको Email System पमन Support ष्टवष्टहन रहेकाले उक्त Email 

System को स ेत सम्झौता आवश्र्क रहेकाले, Email System सेटअप गने कम्पानीसँग सम्झौता 
गररएको छ । उक्त Email System  ा र्स  न्रालर् लगार्त Department of Customs, Ministry 

of General Administration, Financial Controller General Office, Central Bureau of Statistics को 
स ेत Email हरु रहेकाले र्स  न्रालर् बाहेक मनकार्हरु ा Email हरु आर्ैं  व्र्वस्था गनि 
लगाईएको छ । 

 आफ्नो तलब सम्बन्धी ष्टववरर् आर्ैं  हेनि म ल्ने गरर Web Based Payroll System र्डान गररएको 
छ । उक्त Email System  ा के कमत Tax काष्टटएको छ सो को स ेत र्ानकारी पाउन सष्टकन्छ 
। 

http://www.mof.gov.np/
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 दताि र्लानीको प्रकृर्ालाई मछटो छररतो र सहर् बनाउन Office Automation System को प्रर्ोग 
थामलएको छ । र्सरी उक्त System बाट दताि र्लानी गदाि रेकडि सजरशक्षत हजन ेर र्ाष्टहएको बेला ा 
सशर्लै खोज्न सष्टकने हजन्छ । 

  न्रालर् ा हजने गरेका कार्िक्र को ष्टववरर् Digital तवरले देखाउन Display System को प्रर्ोग 
गररएको छ । साथै उक्त Digital System  ा अथि  न्रालर्सँग सम्बशन्धत अन्र् आमथिक सजर्नाहरु 
पमन देखाईएको छ । हाल उक्त Digital System दजईवटा Display Monitor हरु रहेका छन ्। एउटा 
Display Monitor भ जँई तल्लाको  जलिार ा र अको सजवर्ि हलको बाष्टहर पष्टट्ट राशखएको छ । 
आवश्र्कता हेरेर Display Monitor हरु अन्र् ठाउँ ा स ेत र्डान गदै लमगने छ । 

 र्स  न्रालर्का सजर्नाहरु आन्तररक रुप ा आदान प्रदान गनि र आफ्ना ष्टवर्ारहरु राख् न Intranet 

website संर्ालन ा ल्र्ाईएको छ । 
 प्रिासन  हािाखाको आमथिक वषि २०७०/७१ को वाष्टषिक कार्िर्ोर्ना तर्ार गरी कार्िन्वर्न ा 

ल्र्ाईएको ।  
 सशर्व वैठकको मनर्िर्ानजसार २०७० साल ा भएका मनर्िर्हरुको कार्ािन्वर्न शस्थमतको  पजस्तक 

तर्ार गने कार्ि सम्पन्न गरी प्रधान न्री तथा  शन्रपररषद्को कार्ािलर् ा पठाइएको । 
 

sfg"g tyf k/fdz{ dxfzfvf 

   रार्िः अथि  न्रालर् र अन्तगितका मनकार्हरुबाट मबमभन्न म मत ा  ाग भई आएका मबमभन्न 
मबषर्हरुका   सम्बन्ध ा रार् प्रदान गररएको । 

  

   सूर्ना प्रकािनिः  
 भन्सार (र्ौथो संिोधन) मनर् ावली, २०७०, अन्तिःिजल्क (तेह्रौं संिोधन) मनर् ावली, २०७०, 

 ूल्र् अमभबषृ्टि कर (र्ौंधौं संिोधन) मनर् ावली, २०७०, अन्तिःिजल्क मनर् ावली, २०५९ को 
अनजसूर्ी–२  ा हेररे्र, साउन १, २०७० देशख लागज हजने तलव ान, साविर्मनक संस्थान मनदेिन 
बोडि (गठन तथा कार्ि सिालन) आदेि, २०६९ को अनजसूर्ी संिोधन, सजनको पैठारी ा भन्सार 
 हसजल कार् , सम्पशत्त िजिीकरर् ( नी लाउन्डररङ्ग) मनवारर् (सूर्ीकृत व्र्शक्त, स ूह वा 
संगठनको सम्पशत्त वा कोष रोक्का) मनर् ावली, २०७०, ठूला करदाता कार्ािलर्का प्र जख कर 
प्रिासक, प्र जख कर अमधकृत तथा कर अमधकृतलाई अन्तिःिजल्क अमधकृत र नीर्को अमधकार 
क्षेर तोक्न,े मनर्ीवन बी ा व्र्वसार्, रशर्िे«िन दस्तजर, भन्सार  हिजल,  ूल्र् अमभवषृ्टि कर 
तथा अन्तिःिजल्क लगार्तका कर तथा िजल्क छूट सम्वन्धी सूर्ना प्रकािनका लामग  जिर् ष्टवभाग ा 
पठइएको । 
 

 अदालतबाट भएका मनदेिनात् क आदेिहरु कार्ािन्वर्नको आवश्र्क व्र्वस्थाका लामग सम्वशन्धत 
 हािाखा तथा  ातहतका मनकार्हरु ा अनजरोध गररएको । 
 

 अदालतबाट र्ारी भएका पर ादेि, मनदेिनात् क आदेि तथा रै्सलाहरु वा आदेिहरुको 
कार्ािन्वर्नका सम्बन्ध ा भएको प्रगमत ष्टववरर् सवोच्र् अदालत, रै्सला कार्ािन्वर्न मनदेिनालर् 
तथा प्रधान न्री तथा  शन्रपररषद्को कार्ािलर् ा  ाग व ोशर्  पठाइने गररएको ।  
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 कानूनी सहार्ता सम्वन्धी मनर् ावली, २०७० को  स्र्ौदालाई कानून, न्र्ार्, संष्टवधानसभा तथा 
संसदीर्   न्रालर्बाटै आवश्र्क कारवाही बढाउन अनजरोध गररएको ।  
 

 सम्पशत्त सजिीकरर् ( नी लाउन्डररङ्ग) मनवारर् (सूशर्कृत व्र्शक्त, स ूह वा संगठनको सम्पशत्त वा 
कोष रोक्का) मनर् ावली, २०७० को  स्र्ौदा ा रार् प्रमतष्टक्रर्ाको लामग गहृ  न्रालर् ा अनजरोध 
गररएको ।  
 

 मसन्धजपाल्र्ोक शर्ल्ला अदालतको र्.नं. ३०३, म मत २०७०।५।१४ को प्राप्त पर सम्वन्ध ा 
सम्वत ्२०७० सालको ररट नं. ५८०।०७०–WO–०११४ को  जद्दाको सम्वन्ध ा श्री पजनरावेदन 
अदालत पाटन, लमलतपजरबाट म मत २०७०।४।३०  ा र्ारी भएको कारर् देखाउ आदेिको 
सम्वन्ध ा म मत २०७०।५।१८ को परबाट उक्त अदालत ा मलशखत र्वार् पेि गरर सष्टकएको 
व्र्होरा मसन्धजपाल्र्ोक शर्ल्ला अदालतलाई म मत २०७०।६।२३ को परबाट अनजरोध गररएको ।  
 

 केही नेपाल ऐनलाई संिोधन गने ष्टवधेर्क व्र्वस्थाष्टपका–संसद स क्ष प्रस्तजत गने मसलमसला ा 
ष्टवद्य ान ऐनहरु ा रहेका सानामतना ष्टवषर् ा तत्काल संिोधन गनजिपने वा कज नै ऐन ा सा ान्र् 
संिोधन गनजिपने भए ा सो सम्वन्धी ष्टववरर् उपलधध गराउन कानून, न्र्ार्, संष्टवधानसभा तथा 
संसदीर्  ाम ला  न्रालर्को अनजरोध व ोशर्  सवै  हािाखा र  ातहतका मनकार् ा संिोधन 
ष्टववरर्का लामग पररपर भएको ।  
 

 सरकारी  जद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनजसूर्ी–१ अन्तगितका सरकार वादी हजने र्ौर्दारी 
 जद्दाहरुको अनजसन्धान मनदेशिका, २०७० को  स्र्ौदा उपर  ष्टहला,  बालबामलका तथा स ार् 
कल्र्ार्  न्रालर्बाट र्स  न्रालर्को रार् प्रमतष्टक्रर्ाको लामग अनजरोध भई  आएको  सन्दभि ा 
उक्त मनदेशिकाको नेपाल राि बैंकसँग  सम्बशन्धत बजदँाहरु ा रार्÷ प्रमतष्टक्रर्ाको लामग अनजरोध 
गररएको ।  

 केशन्िर् न्र्ार् क्षेर स न्वर् सम मतको म मत २०७०।९।२१ को मनर्िर् कार्ािन्वर्नका लामग सवै 
 हािाखा र अन्तगितका मनकार्हरु ा पररपर गररएको । 

 स.प्र.ना.उ. हकि रार् पन्त ( ोवाइल र्ोरी पैठारी  जद्दा) लाई सर्ाई द्रदन ेमनर्िर् पमछ अनजसन्धानको 
मसलमसला ा राखेको धरौटी ष्टर्ताि  ाग गरेको सम्वन्ध ा  हान्र्ार्ामधवक्तको कार्ािलर्सँग कानूनी 
रार्  ाग भएको ।  

 तत्कालीन स र् ा र्ारी भएका र्स  न्रालर्सँग सम्वशन्धत देहार् व ोशर् का अध्र्ादेिहरु 
संवैधामनक व्र्वस्था व ोशर्  व्र्वस्थाष्टपका–संसद स क्ष पेि गररएको ।  

 

 

तपमसलिः 
 

१ अध्र्ादेिको ना   र्ारी म मत 
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२ सेवा र कार्िहरुको लामग संशर्त कोषबाट 
रक  शझक्ने र खर्ि गने अमधकारको 
व्र्वस्था गने अध्र्ादेि, २०६९ 

२०६९।३।३१ 

 सेवा र कार्िहरुको लामग संशर्त कोषबाट 
रक  शझक्ने र खर्ि गने अमधकारको 
व्र्वस्था गने अध्र्ादेि, २०६९ 

पजनिः र्ारी 
२०६९।८।२५ 

३ ष्टवमनर्ोर्न अध्र्ादेि, २०६९  २०६९।१२।२७ 
४ आमथिक अध्र्ादेि, २०६९ २०६९।१२।२७ 
५ राि ऋर् उठाउने अध्र्ादेि, २०६९ २०६९।१२।२७ 
६ सम्पशत्त िजिीकरर् ( नी लाउण्डररङ्ग) 

मनवारर् (दोस्रो संिोधन) अध्र्ादेि, 
२०७० 

२०७०।२।२३ 

७ कसूरर्न्र् सम्पशत्त तथा साधन (रोक्का, 
मनर्न्रर् तथा र्र्त) अध्र्ादेि, २०७० 

२०७०।२।२३ 

८ आमथिक अध्र्ादेि, २०७० २०७०।२।३१ 
९ ष्टवमनर्ोर्न अध्र्ादेि, २०७० २०७०।२।३१ 
१० राि ऋर् उठाउने अध्र्ादेि, २०७० २०७०।२।३१ 
 

 

 रार्स्व परा िि सम मतको म मत २०७०।११।३० को वैठकको मनर्िर्ानजसार आ.व. २०७१।७२ 
को बरे्ट तरू्ि ाको मसलमसला ा उपर्जक्त सजझावहरु संकलन गनि गद्रठत रार्स्व ऐन, मनर्  तथा 
प्रिासमनक सजधार उपसम मतले कार्ि सम्पन्न गरी प्रमतवेदन पेि गरेको ।  

  ालपोत मनर् ावली, २०३६  ा संिोधन सम्बन्धी कारवाहीका लामग भमू सजधार तथा व्र्वस्था 
 न्रालर् ा अनजरोध भएको । 

 डी.भी.,पी.आर., ग्रीन काडि वा र्स्तै प्रकृमतको र्नजसजकै ना  भए पमन ष्टवदेि ा स्थार्ी रुप ा 
बसोवास गनि द्रदइएको आवासीर् अनज मत सम्बन्ध ा प्रस्ताष्टवत मनर्ा ती सेवा ऐन, २०४९ लाई 
संिोधन गनि बनेको ष्टवधेर्क ा भएको कारवाहीको प्रावधानलाई अन्र् सरकारी मनकार् ा स ेत 
लागू गनिका लामग नेपाल सरकार,  शन्रपररषद्को मनर्िर् ब ोशर्  कानून, न्र्ार्, संष्टवधानसभा 
तथा संसदीर्  ाम ला  न्रालर्बाट लेखी आए ब ोशर्  र्स  न्रालर्का सवै  हािाखाहरु, 
अन्तगितका सवै मनकार्हरु र र्स  न्रालर्को तर्ि बाट ष्टवमभन्न मनकार्, संस्था, कम्पनीहरु ा 
प्रमतमनमधत्व गने अध्र्क्ष, संर्ालक वा प्रमतमनमधहरुलाई स ेत सोही अनजरुप गनि, गराउन 
मनर्िर्ानजसार अनजरोध गररएको । 

 र्ग्गाको  ूल्र्ांकन गने सम्बन्धी ऐन, २०७१ को ष्टवधेर्कको  स्र्ौदाका सम्वन्ध ा रार् 
प्रमतष्टक्रर्ाका लामग सम्वि मनकार् ा अनजरोध गररएको । 
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 आमथिक ष्टवधेर्क, २०७१, ष्टवमनर्ोर्न ष्टवधेर्क, २०७१, पेश्की खर्ि ष्टवधेर्क, २०७१, राि 
ऋर् उठाउने ष्टवधेर्क, २०७१, ऋर् तथा र् ानत (बीसौं संिोधन) ष्टवधेर्क, २०७१ 
व्र्वस्थाष्टपका–संसद स क्ष प्रस्तजत गने आवश्र्क व्र्वस्थाका लामग म मत २०७१।३।२८  ा 
सम्वि मनकार् ा अनजरोध भएको ।  
 

महालेखा ननयन्रक कायाथलयबाट भएका मखु्य मखु्य कायथहरु 

 नेपाल सरकार ( शन्रपररषद्) को म मत २०६५।१०।१५ को नीमतगत मनर्िर् ब ोशर्  अथि 
 न्रालर् ( ंरीस्तर) को म मत २०६६।७।४ को मनर्िर् अनजसार एकल खाता कोष प्रर्ालीको 
कार्ािन्वर्न सजरु गररएको ा आ.व. २०७०।७१ देखी पर्हत्तरै शर्ल्ल ा एकल खाता कोष 
प्रर्ालीको लागज  भएको छ ।  

 एकल खाता कोष प्रर्ाली लागज भए पिात  
 छररएर रहेका कररव १४००० सरकारी बैंक खाताहरु ध्रे् ख ६ ष्टवष्टवध खाताहरु 

वाहेकका खाताहरु वन्द गररएको छ । र्सले बैंक कम िन रक  ा उल्लेख्र् 
रुप ा क ी आएको छ । आ.व. २०६७।६८  ा कररव २० करोडले सरकारी 
वर्त भएको छ । 

 नगद व्र्वस्थापन प्रर्ाली र्थाथि खर्ि ा आधाररत हजदै गएको छ ।  
 TSA का  ाध्र् बाट Total National Treasury Position Real Time Basis  ा 

हेनि सष्टकन ेभएको छ ।  
 बरे्ट कार्ािन्वर्न ा प्रभावकारीता बढेको छ । 
 सरकारको आम्दानी खर्िको Real Time Reporting गनि सष्टकन ेभएको छ । 
 खर्िको अमग्र  मनर्नरर् हजन ेभएकोले ष्टवशत्तर् अनजिासनको पररपालना तथा 

आमथिक कारोवार ा पारदशििताको अमभवषृ्टि भएको अबस्था छ । 
 आन्तररक लेखा परीक्षर् पिमत, प्रष्टक्रर्ा र प्रर्ाली ा थप सजधार गरी ष्टवत्तीर् सजिासन कार्  गनि 

आन्तररक लेखा परीक्षर्को Tracking गनेकार्ि िजरु गररएको छ । र्सका लामग हाल पाँर् वटा 
शर्ल्ला छनौट गरी कार्ि अगामड बढाईएको छ । आन्तररक लेखा पररक्षर् Manual  तर्ार गने 
तथा रर्नीमतक र्ोर्ना तर्ार गरी कार्ािन्वर्न गने र लेखा तथा आन्तररक लेखा परीक्षकहरुका 
लामग छज टै्ट आर्ारसंष्टहता र्ारी गने कार्ि अगामड बढाईएको छ । 

 Second PEFA Assessment सम्बन्धी कार्ि अशन्त  र्रर् ा पजगेको छ । ९ वटा Sub-group गठन 
भई कार्ि ि जत रुप ा अगामड बढाइएको ा सबै Group बाट प्रमतवेदन प्राप्त भइसकेको छ । 
Credibility of the budget, comprehensiveness and transparency, budget cycle and donor 

practices 28+3=31 indicators  ा आधाररत रष्टह assessment गररएको छ । 
 नेपाल सरकारको साविर्मनक सम्पशत्तको एकीकृत ष्टववरर् (भवन, सरकारी र्ग्गा, (पमति रं्गल, 

सडक आद्रद बाहेक) तर्ार गररएको छ । र्स ा मनर्म त रुप ा update गने कार्ि भैरहेको छ । 
 खर्ि गने एकाईहरु ा Computerize Government Accounting System (CGAS) लागू गने तर्ारी 

भइरहेको छ । कास्की शर्ल्लाका १७ कार्ािलर्हरु तथा ७५ कोष तथा लेखा मनर्न्रक 
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कार्ािलर्हरु बाट Piloting को कार्ि िजरु भैसकेको छ । Piloting गरीएका कार्ािलर्हरुबाट 
उत्साहर्नक प्रमतष्टक्रर्ा प्राप्त भएको छ । 

 रार्स्व संकलन तथा प्रमतवेदनलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा अथि  न्रालर्,  लेमनका र नेपाल 
रािबैंकबाट हजन ेत्र्ांक सूर्ना प्रवाह ा एकरुपता ल्र्ाउन Revenue Management Information 

System कार्ािन्वर्न ा आएको छ ।  
 नेपाल सरकारको लेखा प्रमतवेदन प्रर्ालीलाई अन्तरािष्टिर्स्तरको बनाउने सन्दभि ा नेपाल साविर्मनक 

क्षेर लेखा ान (Nepal Public Sector Accounting Standard (NPSAS) को नेपाली रुपान्तरर्को 
कार्ि सम्पन्न भएको छ । र्ालू आमथिक वषि २०७०।७१ देखी  ष्टहला बालबामलका तथा स ार् 
कल्र्ार्  न्रालर् र भौमतक पूवािधार तथा र्ातार्ात व्र्वस्था  न्रालर् ा Piloting को रुप ा लागू 
गने सन्दभि ा परा ििदाता बाट प्रमतवेदन प्राप्त भएको छ । 

 नेपाल सरकारको सरकारी लेखा प्रर्ाली सम्वन्ध ा Accounting Manual तर्ार गने प्रर्ोर्नका 
लागी परा ििदताको मनर्जक्ती भै कार्ि प्रारम्भ भएको छ । आगा ी ६  ष्टहना मभर नेपाल सरकारको 
Accounting Manual तर्ार हजनेछ । 

 सेवा मनवतृ्त रािसेवकहरुको मनवतृ्तीभरर् रक  बैक खाता  ार्ि त भकू्तानी गने कार्िको कार्िष्टवमध 
स्वीकृत भई  भकू्तानी कार्ि स ेत िजरुवात भएको छ ।  

 हालेखा नर्न्रक कार्ािलर् तथा कोष तथा लेखा मनर्न्रक कार्ािलर्हरुको भौमतक पजवािधार तथा 
हाडिवेर्र सजष्टवधा ा उल्लेख्र् रुप ा सजधार भएको छ । 
 
११. सूचना अचिकारी र प्रमुखको नाम तर्ा सम्पथकथ  टेसलफोन नम्िरः  

प्रमखु  :अर्थ सचचर् समुन प्रसाद शमाथ   ४२११३३२ 
प्रर्तता तर्ा सचूना अचधकािी  :सह सचचर् िामशिण पडुासनैी ४२००४१८ 
सहायक प्रर्तता तर्ा सहायक सचूना अचधकािी  :उपसचचर् भलूमिाम शमाथ  ४२००४२६ 

१२. ऐन, र्नयम र र्नदेसशकाको सूचीः 
अर्थ मन्रालयलाई ननर्दथष्ट गरिएका कायथहरु सम्पादन गने लसललसलामा मन्रालय ि अन्तथगतका 
ननकायहरुल ेननम्नानसुािका काननू प्रयोग गिी आफनो कायथ सम्पादन गने गिेका छन   ।  
 नेपालको अन्तरिम सवंर्धान २०६३ को आचर्थक कायथप्रणाली सम्र्न्धी वर्षयमा उजल्लखखत 

धािाहरु 
 आयकि ऐन, २०५८ 
 मलू्य अलभर्दृ्चध कि ऐन,२०५२ 
 अन्तशलु्क ऐन, २०५८ 
 भन्साि ऐन, २०६४ 
 िािस्र् चुहार्ट (अनसुन्धान तर्ा ननयन्रण) ऐन, २०५२ 
 सम्पवत्त शदु्धीकिण ननयन्रण ऐन, २०६४ 
 वर्देशी वर्ननमय (ननयलमत) गने ऐन, २०१९ 
 ननकासी पठैािी ननयन्रण ऐन, २०१३  
 मर्दिा ऐन, २०३१ 
 उपभोतता सिंक्षण ऐन, २०५४  
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 सम्पवत्त शदु्धीकिण (मनन लाउण्डरिङ्ग) ननर्ािण ननयमार्ली, २०६६ 
 औषधी ऐन, २०३५ 
 खानी तर्ा खाद्य पदार्थ ऐन, २०४२ 
 खाद्य ऐन, २०२३ 
 िािस्र् न्यायाचधकिण ऐन, २०३१ 
 र्न ऐन, २०४९ 
 िाजष्रय ननकुञ्ि तर्ा र्न्यिन्त ुसिंक्षण ऐन, २०२९ 
 लाग ूऔषध (ननयन्रण) ऐन, २०३३  
 हातहनतयाि खिखिाना ऐन, २०१९ 
 सर्ािी तर्ा यातायात व्यर्स्र्ा ऐन, २०४९ 
 वर्ष्फोटक पदार्थ ऐन, २०१९ 
 पेटेन्ट, डडिाइन ि रेडमाकथ  ऐन, २०१९ 
 भन्साि ननयमार्ली, २०६४ 
 मलू्य अलभबदृ्चध कि ननयमार्ली, २०५३ 
 आयकि ननयमार्ली, २०५९ 
 अन्तशलु्क ननयमार्ली, २०५९ 
 मर्दिा ननयमार्ली ,२०३३ 
 िासायननक मल ननदेलशका, २०५७ 
 िासायननक मल ननयन्रण आदेश, २०५५ 
 नेपाल सर्ािी प्रदषुण मापदण्ड, २०५६ 
 र्ाखणज्य तर्ा आपनूतथ मन्रालयको लमनत २०६६/७/१६ को सचूना 
 ननिी गणु्टा, खझटी भािी सम्बन्धी सचूना 
 सालर्साली आचर्थक ऐन 
 िािस्र् चुहार्ट (अनसुन्धान तर्ा ननयन्रण) ननयमार्ली, २०७० 
 नेपाल सिकािका ननणथयहरु 
 आचर्थक कायथवर्चध ऐन, २०५५ 
 आचर्थक कायथवर्चध ननयमार्ली, २०६४ 
 साथर्थिननक खरिद ऐन, २०६३ 
 साथर्थिननक खरिद ननयमार्ली, २०६४ 
 भ्रमण खचथ ननयमार्ली, २०६४ 
 ऐन सम्बद्ध ननदेलशकाहरु (आयकि, मलू्य अलभर्दृ्चध कि, अन्त्ःशलु्क, भन्साि ऐन 

र्मोजिम) 
 WTO/WCO को र्डापर 
 SAARC/SAFTA को र्डापर 
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!#=cfDbfgL vr{ tyf cflYfs{ sf/f]jf/ ;DjlGw ljj/0f                 

       s= cf=a=@)&).&! sf] cfly{s ljj/0f -k"+hLut tkm{+_ 

ah]6 cg'bfg jf ah]6 pk lzif{s g+=  3050114           

             

vr{ ;+s]t 

g+= 
vr{ lzif{s 

z'? ljlgof]lht 

ah]6 

k'/s ah]6af6 /sdfGt/af6 
clGtd ah]6 lgsf;f vr{ 

 aFfsL 

s}lkmot 

yk 36 yk 36 lgsf;f ah]6 

29311 

kmlg{r/ tyf 

lkmSr;{ 
3000000.00 

    0.00 0.00 
3000000.00 

2568168.00 2568168.00 0.00 431832.00   

29411 ;jf/L ;fwg 0.00     551800.00 0.00 551800.00 541700.00 541700.00 0.00 10100.00   

29511 d]lzg/L cf}hf/ 13000000.00     0.00 0.00 13000000.00 12267795.00 12267795.00 0.00 732205.00   

29611 ;fa{hlgs lgdf{)f 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

29621 k+"hLut ;'wf/ vr{ 2000000.00     0.00 0.00 2000000.00 817048.00 817048.00 0.00 1182952.00   

29712 ;km\̂ j]/ lgdf{)f 2000000.00     0.00 0.00 2000000.00 661050.00 661050.00 0.00 1338950.00   

  hDdf 20000000.00 0.00 0.00 551800.00 0.00 20551800.00 16855761.00 16855761.00 0.00 3696039.00   
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v=   cf=a= @)&).&! sf] cfly{s ljj/0f -rfn'tkm{_ 
 

ah]6 cg'bfg jf ah]6 pk 

zif{sg+=  3050113           

ah]6 lzif{s jf pklzif{ssf] 

gfd cy{ dGqfno           

 

vr{ 

;+s]t 

g+= 

vr{ lzif{s 
z'? ljlgof]lht 

ah]6 

k'/s 

ah]6af6 /sdfGt/ af6 clGtd ah]6 lgsf;f vr{ 

 aFfsL 

s}lkmot 

yk 36 yk 36 lgsf;f ah]6 

21111 tnj 69287000     1180000.00 0.00 70467000.00 69782974.42 69782974.42 0.00 684025.58   

21113 dx+uL eQf 2065000     726000.00 0.00 2791000.00 2773776.76 2773776.76 0.00 17223.24   

21119 cGo eQf 13000000     7990300.00 0.00 20990300.00 18738599.00 18738599.00 0.00 2251701.00   

21121 kf]zfs 1613000     149500.00 0.00 1762500.00 1762500.00 1762500.00 0.00 0.00   

22111 kfgL tyf ljh'nL 3000000     1200000.00 1150000.00 3050000.00 2896803.00 2896803.00 0.00 153197.00   

22112 ;+rf/ dx;'n 4500000     0.00 1296000.00 3204000.00 3203352.97 3203352.97 0.00 647.03   

22122 cGo ef*f 0     1347864.00 0.00 1347864.00 1347864.00 1347864.00 0.00 0.00   

22211 O{Gwg 9000000     2000000.00 0.00 11000000.00 10787083.00 10787083.00 0.00 212917.00   

22212 ;+rfng tyf dd{t ;+ef/ 12500000     500000.00 0.00 13000000.00 12917319.00 12917319.00 0.00 82681.00   

22311 sfof{no ;DjGwL 30000000     11776869.00 0.00 41776869.00 41642326.30 41642326.30 0.00 134542.70   

22313 k':ts tyf ;fdfu|L vr{ 500000     0.00 0.00 500000.00 497086.00 497086.00 0.00 2914.00   

22411 ;]jf / k/fdz{ vr{ 3000000     4535000.00 600000.00 6935000.00 6817658.75 6817658.75 0.00 117341.25   

22511 sd{rf/L tfnLd 1500000     0.00 0.00 1500000.00 1146172.00 1146172.00 0.00 353828.00   

22522 sfo{s|d vr{ 39300000     300000.00 21155500.00 18444500.00 15850871.38 15850871.38 0.00 2593628.62   

22611 cg'udg d"Nof+sg vr{  6000000     250000.00 2204000.00 4046000.00 3851366.00 3851366.00 0.00 194634.00   

22612 e|d)f vr{ 500000     764706.00 0.00 1264706.00 1262392.00 1262392.00 0.00 2314.00   

mailto:cf=a=@)%5E(.&)%20sf]%20aflif%7Bs%20cfly%7Bs%20laa/0f


46 

 

22711 ljjw vr{ 5000000     8761821.00 0.00 13761821.00 13754965.00 13754965.00 0.00 6856.00   

26411 

;/sf/L lgsfo, 

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

lgzt{ rfn' cg'bfg 

8400000     0.00 0.00 8400000.00 8400000.00 8400000.00 0.00 0.00 

  

26423 
cGo ;+:yf tyf JolQmnfO 

k"+hLut cg'bfg 
10000000     10000000.00 0.00 20000000.00 20000000.00 20000000.00 0.00 0.00 

  

28212 Goflos lkmtf{ 2927000     0.00 0.00 2927000.00 2926587.00 2926587.00 0.00 413.00   

  hDdf 222092000.00 0.00 0.00 51482060.00 26405500.00 247168560.00 240359696.58 240359696.58 0.00 6808863.42 
  

  

cy{ dGqfno ljljw-cy{ 

ah]^_ 
  

        
        

    

27313 6010143 ;+lrt labf 1848797.00         1848797.00 1848797.00 1848797.00 0.00 0.00   

26412 

6010153 d[t sd{rf/L 

;xfotf 
48300000.00 

        
48300000.00 48300000.00 48300000.00 0.00 

0.00   

27314 6010183 cf}iflw pkrf/ 2314910.00         2314910.00 2314910.00 2314910.00 0.00 0.00   

22611 

6020123 k|ltlgwL d)*n 

e|d)f 
22103097.00 

        
22103097.00 21887536.37 21887536.37 0.00 

215560.63   

28213 6020173 lkmtf{ vr{ 10000.00         10000.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00   

  cy{ ah]^sf] hDdf 74576804.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74576804.00 74361243.37 74361243.37 0.00 215560.63   

  s'n hDdf 296668804.00 0.00 0.00 51482060.00 26405500.00 321745364.00 314720939.95 314720939.95 0.00 7024424.05   
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u=  ah]6 tyf lgj[te/0f ;'wf/ cfof]hgf M 

           

ah]6 cg'bfg jf ah]6 pk lzif{s g+=  3051143 -rfn_'          

             

vr{ 

;+s]t g+= 
vr{ lzif{s 

z'? ljlgof]lht 

ah]6 

k'/s 

ah]6af6 /sdfGt/ af6 
clGtd ah]6 lgsf;f vr{ 

 aFfsL 
s}lkmo

t 

yk 36 yk 36 

lgsf

;f 
ah]6 

22411 ;]jf / k/fdz{ vr{ 3000000.00     0.00 2700000.00 300000.00 250000.00 250000.00 0.00 50000.00   

22511 sd{rf/L tfnLd 5000000.00     2700000.00 0.00 7700000.00 6960000.00 6960000.00 0.00 740000.00   

22512 

;Lk ljsf; / hgr]tgf 

tflnd tyf uf]i&L ;DaGwL 

vr{ 

3000000.00 

    0.00 0.00 

3000000.00 

297999.00 297999.00 0.00 2702001.00   

22711 ljjw vr{ 1000000.00     0.00 0.00 1000000.00 990596.00 990596.00 0.00 9404.00   

  hDdf 
12000000.00 0.00 0.00 2700000.00 2700000.00 12000000.00 8498595.00 8498595.00 0.00 3501405.00 

  

ah]6 cg'bfg jf ah]6 pk lzif{s g+=  3051144 -k"+hLut_          

             

vr{ ;+s]t g+= vr{ lzif{s z'? ljlgof]lht ah]6 
k'/s ah]6af6 /sdfGt/af6 

clGtd ah]6 lgsf;f vr{ 

 aFfsL 

s}lkmot 

yk 36 yk 36 lgsf;f ah]6 

29411 ;jf/L ;fwg 0.00     2400000.00 0.00 2400000.00 2365500.00 2365500.00 0.00 34500.00   

29511 d]lzg/L cf}hf/ 7000000.00     0.00 3100000.00 3900000.00 0.00 0.00 0.00 3900000.00   

29712 ;km\̂ j]/ lgdf{)f 10000000.00     700000.00 0.00 10700000.00 0.00 0.00 0.00 10700000.00   

  hDdf 17000000.00 0.00 0.00 3100000.00 3100000.00 17000000.00 2365500.00 2365500.00 0.00 14634500.00   
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u=  cy{ dGqfno / cGtu{t lgsfox?af6 ;~rflnt P1P2 cfof]hgfx?sf] k|ult ljj/0f M 

klxnf] k|fyldstfs|d -p1_ cGtu{tsf cfof]hgfx?sf] jflif{s k|ult 

cf=a= M @)&)÷&! 

dGqfno÷If]qsf] gfd M– cy{ dGqfno 

dGqfno:t/Lo  ljsf; ;d:of ;dfwfg ;ldlt (MDAC) sf] a}7s a;]sf] ldltM' M–@)&!÷)%÷)$    

qm=

;++= 

ah]6 

pklzif{s g+= 

cfof]hgf÷sfo{qmdsf] 

gfd 

cfof]hgfsf] z'?b]lv 

xfn;Ddsf] k|ult 

l:ylt -Ü_ 

aflif{s k|ult 

l:ylt -Ü_ 

o; cjlwdf ePsf d'Vo 

d'Vo pknlJw÷lqmofsnfkx? 

cfof]hgf 

sfof{Gjogdf b]vf 

k/]sf k|d'v 

;d:ofx? 

;d:of 

;dfwfgfy{ 

ePsf k|of; / 

;'emfj 

;d:of 

;dfwfg

fy{ 

;'emfjx

? 

/flj;;; 

a}7sdf 

k|:t't 

ug'{kg]{ 

;d:ofx? 
ef}lts ljQLo Joltt 

;do 

ef}lts ljQLo 

! @ # $ % ^ & * ( !) !! !@ 

!= 

 

#)%!)%–# n3'jLdf ;xof]u 

sfo{qmd              -

kz',jfnL,:jf:Yo_,  s[lif 

ljsf; a}+s,  

   !%! !))  !&&!@ kz'x?sf] ;'/If0f 

lk|ldod cg'bfg pknJw 

u/fOPsf] 

 (*) x]S6/ hUufsf] jfnL 

;'/If0f cg'bfg pknJw 

u/fOPsf] 

 

s[ifssf] dfusf] 

t'ngfdf cg'bfg 

Hofb} Go"g 

   

 

 

#)%!)%–# n3'jLdf ;xof]u 

sfo{qmd                -

   !)@=* &@=&#  @)&! c;f/ d;fGt ;Dddf 

kz'wg ;'/If0f cGt{ut 

?=#( s/f]8 @) nfv %) 

sfg'gL ;d:of 

/x]sf]  

sfg"gsf] 

8«fˆ6sf] d:of}bf 

tof/ kf/L 
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qm=

;++= 

ah]6 

pklzif{s g+= 

cfof]hgf÷sfo{qmdsf] 

gfd 

cfof]hgfsf] z'?b]lv 

xfn;Ddsf] k|ult 

l:ylt -Ü_ 

aflif{s k|ult 

l:ylt -Ü_ 

o; cjlwdf ePsf d'Vo 

d'Vo pknlJw÷lqmofsnfkx? 

cfof]hgf 

sfof{Gjogdf b]vf 

k/]sf k|d'v 

;d:ofx? 

;d:of 

;dfwfgfy{ 

ePsf k|of; / 

;'emfj 

;d:of 

;dfwfg

fy{ 

;'emfjx

? 

/flj;;; 

a}7sdf 

k|:t't 

ug'{kg]{ 

;d:ofx? 
ef}lts ljQLo Joltt 

;do 

ef}lts ljQLo 

! @ # $ % ^ & * ( !) !! !@ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kz',jfnL,:jf:Yo_, lgIf]k 

tyf shf{ ;'/If0f lgud 

xhf/ a/fa/sf] shf{ 

/sdaf6 vl/b ePsf 

!!*^^ j6f kz'wg ;'/If0f 

ePsf] . 

 @)&! c;f/ d;fGt ;Dddf 

n3'ljQ tyf ljkGg shf{ 

;'/If0f cGtu{t hDdf 

@()#! hgf C0fLsf] ?=&* 

s/f]8 !! nfv !! xhf/ 

a/fj/sf] shf{ ;'/If0f 

ePsf] . 

 @)&!c;f/ d;fGt ;Dddf 

;fgf tyf demf}nf pBd 

shf{ ;'/If0f cGtu{t hDdf 

!$! hgf C0fLsf] ? (s/f]8 

(% nfv !@ xhf/ a/fj/sf] 

shf{ ;'/If0f ePsf] . 

 k|To]s uf]i7Ldf %) hgfsf 

b/n] ;xefuL u/fO{ 

lj/f6gu/, lrtjg / 

dGqfno 

k7fOPsf] . 
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qm=

;++= 

ah]6 

pklzif{s g+= 

cfof]hgf÷sfo{qmdsf] 

gfd 

cfof]hgfsf] z'?b]lv 

xfn;Ddsf] k|ult 

l:ylt -Ü_ 

aflif{s k|ult 

l:ylt -Ü_ 

o; cjlwdf ePsf d'Vo 

d'Vo pknlJw÷lqmofsnfkx? 

cfof]hgf 

sfof{Gjogdf b]vf 

k/]sf k|d'v 

;d:ofx? 

;d:of 

;dfwfgfy{ 

ePsf k|of; / 

;'emfj 

;d:of 

;dfwfg

fy{ 

;'emfjx

? 

/flj;;; 

a}7sdf 

k|:t't 

ug'{kg]{ 

;d:ofx? 
ef}lts ljQLo Joltt 

;do 

ef}lts ljQLo 

! @ # $ % ^ & * ( !) !! !@ 

kf]v/fdf u/L # j6f uf]i7L 

;~rfng ePsf] . 

@ #)%!!## 

 

 

u|ld0f ljQ If]q ljsf; 

Sn:6/ sfo{qmd 

**=@ &(=# ** (! **  s[lif ljsf; j}+sjf6 yk 

#,%)) s[ifsx?nfO{ 

ljQLo ;]jf k|jfx, 

 ;fgf ls;fg ljsf; 

ljsf; j}+sjf6 ljs6 

kxf8L / lxdfnL If]qsf 

yk @) ;fem]bf/ ;+:yf 

dfKfm{t ljQLo ;]jf lj:tf/ 

/ yk @& xhf/ ul/j tyf 

ljkGg ju{df ljQLo ;]jf 

k|jfx 

 ;fgf ls;fg ljsf; j}+sn] 

yk ^! xhf/ ul/j tyf 

ljkGg ju{df ljQLo ;]jf 

lj:tf/ 

 /fli6«o j}+ls+u tflnd 

k|lti7fgjf6 yk !*)) 

j}+s tyf ljQLo ;+:yfsf] 

sd{rf/Lx?nfO{ tflnd 

k|bfg  

n3' ljQ P]g 

th'{df / g]kfn 

;/sf/sf] s[lif 

ljsf; j}+sdf 

/x]sf] z]o/ 

ljlgj]z k|s[of 

;DkGg ug{ 

l9nfO{ . 

;dGjo / jftf{   
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qm=

;++= 

ah]6 

pklzif{s g+= 

cfof]hgf÷sfo{qmdsf] 

gfd 

cfof]hgfsf] z'?b]lv 

xfn;Ddsf] k|ult 

l:ylt -Ü_ 

aflif{s k|ult 

l:ylt -Ü_ 

o; cjlwdf ePsf d'Vo 

d'Vo pknlJw÷lqmofsnfkx? 

cfof]hgf 

sfof{Gjogdf b]vf 

k/]sf k|d'v 

;d:ofx? 

;d:of 

;dfwfgfy{ 

ePsf k|of; / 

;'emfj 

;d:of 

;dfwfg

fy{ 

;'emfjx

? 

/flj;;; 

a}7sdf 

k|:t't 

ug'{kg]{ 

;d:ofx? 
ef}lts ljQLo Joltt 

;do 

ef}lts ljQLo 

! @ # $ % ^ & * ( !) !! !@ 

 C0f c;'nL 

Gofolws/0fjf6 yk @) 

d'2fsf] k 

#= #)%!!%$ cfly{s k|zf;g ;'wf/ 

sfo{qmd 

-dxfn]vf lgoGqs 

sfof{no_ 

   !)) ((=($  Psn sf]if vftf k|0ffnL 

;'wf/ 

 Ifdtf ljsf; sfo{s|d 

 kmlg{r/ vl/b 

 PEFA /PFM ;DjGwL 

r]tgf d"ns sfo{s|Df 

 PEFA Assessment 

    

$= #)%!!!–# o"jf :j/f]huf/ sf]if           

-o"jf :j/f]huf/ sf]if 

;ldltsf] ;lrjfno_ 

   #% $%=!@  Jofh cg'bfg k|bfg  

 jLdf lk|ldod k|bfg  

  ;Lkd"ns tflnd #!#! 

hgfnfO{ lbPsf]  

 cled'vLs/0f tflnd 

!*&%^ hgfnfO{ lbOPsf]  

  k/fdZf{   

 cg';Gwfg 

 :j/f]huf/ ;DjGwL uf]i7L 

;]ldgf/ 
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qm=

;++= 

ah]6 

pklzif{s g+= 

cfof]hgf÷sfo{qmdsf] 

gfd 

cfof]hgfsf] z'?b]lv 

xfn;Ddsf] k|ult 

l:ylt -Ü_ 

aflif{s k|ult 

l:ylt -Ü_ 

o; cjlwdf ePsf d'Vo 

d'Vo pknlJw÷lqmofsnfkx? 

cfof]hgf 

sfof{Gjogdf b]vf 

k/]sf k|d'v 

;d:ofx? 

;d:of 

;dfwfgfy{ 

ePsf k|of; / 

;'emfj 

;d:of 

;dfwfg

fy{ 

;'emfjx

? 

/flj;;; 

a}7sdf 

k|:t't 

ug'{kg]{ 

;d:ofx? 
ef}lts ljQLo Joltt 

;do 

ef}lts ljQLo 

! @ # $ % ^ & * ( !) !! !@ 

 of] cfly{s jif{df !)^*)  

 o'jf o'jtLn] 

/f]huf/LkfPsf  

%= 

 

%)!!^^–%  kz'kfng -df;'hGo_ 

shf{ tyf kz'wg 

;'/If0f sfo{s|d       

-;fgf ls;fg ljsf; 

j}+s_ 

   !)) !))  s'n @@ xhf/ *)) 

kl/jf/nfO{ ?= ! cj{ (* 

s/f]8 shf{ nufgL ug]{ 

nIo /x]sf]df #* xhf/ 

#&# hgf kz'kfns ;fgf 

ls;fgnfO{ ! nfv (( 

xhf/ df;'hGo kz'kfng 

ug{ ?= @ cj{ &@ s/f]8 

shf{ -;fgf ls;fg ljsf; 

j}+ssf] cfˆgf] nufgL 

;d]t_pknJw u/fOPsf] 5 . 

h;jf6 jflif{s ?=$ 

cj{eGbf j9Lsf] df;' tyf 

b'UwhGo kbfy{ pTkfbg   

ePsf] cg'dfg ul/Psf] 5. 

!* ;o ;fgf ls;fgsf] 

nufgL /x]sf] lrof pBf]udf 

 kz' :jf:Yo / 

pkrf/ ;]jf 

pknJw 

u/fpg] 

;+:yfx? ljr 

cfjZos 

;dGjo x'g 

g;sL ;]jf 

pknJw 

u/fpgdf 

sl7gfO{ . 

 cfjZostf 

cg';f/ kz'wg 

;'/If0fsf nflu 

lk|ldod 

cg'bfgsf] 

sld. 

 kz'wg 

;'/If0f 

lk|ldod 

cg'bfg 

nufgL x'g] 

kz'kfng 

shf{sf] 

kl/df0fsf 

cfwf/df 

jh]6 Joj:yf 

u/L ;fgf 

ls;fg 

ljsf; 

j}+snfO{ ;fem}+ 

pknJw 

u/fpg] 

Joj:yf ePd. 
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qm=

;++= 

ah]6 

pklzif{s g+= 

cfof]hgf÷sfo{qmdsf] 

gfd 

cfof]hgfsf] z'?b]lv 

xfn;Ddsf] k|ult 

l:ylt -Ü_ 

aflif{s k|ult 

l:ylt -Ü_ 

o; cjlwdf ePsf d'Vo 

d'Vo pknlJw÷lqmofsnfkx? 

cfof]hgf 

sfof{Gjogdf b]vf 

k/]sf k|d'v 

;d:ofx? 

;d:of 

;dfwfgfy{ 

ePsf k|of; / 

;'emfj 

;d:of 

;dfwfg

fy{ 

;'emfjx

? 

/flj;;; 

a}7sdf 

k|:t't 

ug'{kg]{ 

;d:ofx? 
ef}lts ljQLo Joltt 

;do 

ef}lts ljQLo 

! @ # $ % ^ & * ( !) !! !@ 

@)) ls;fgsf] lrofkQLjf 

;fgf ls;fgsf] lrof 

pTkfbg ePsf] . 

 j+u'/sf] 

jhf/df sld 

;d:of g/xg] 

. 

^= 

 

#)%!!&–#/$ kF"lhjhf/ k"jf{wf/ Ifdtf 

ljsf; cfof]hgf  

-cy{ dGqfno_ 

  @) 

dlxgf 

*$=$ #&=$%  g]kfndf ;fj{hlgs C0f 

Joj:yfkg ;DjGwL 

d"Nof+sg / ;'emfj 

k|ltj]bg k|fKt ePsf] / 

k|fKt ;'emfjx?sf 

;DjGwdf ;/f]sf/jfnf 

lgsfox?;Fu 5nkmn 

ul/Psf] . 

 ppp gLltsf l;4fGt / 

ppp Cell sf] ;+u7g 

;+/rgf ;DaGwL k|ltj]bg 

k|fKt ePsf] . 

 ppp ;DaGwL sfg"gL, 

lgodg, gLltut 

Joj:yfsf] d"Nof+sg tyf 

 sfd ePsf] 

t/ ljz]if 

sf/0fj; ljn 

k]z x'g 

gcfPsf]n] 

ljlQo k|flKt 

sd b]lvPsf]. 
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qm=

;++= 

ah]6 

pklzif{s g+= 

cfof]hgf÷sfo{qmdsf] 

gfd 

cfof]hgfsf] z'?b]lv 

xfn;Ddsf] k|ult 

l:ylt -Ü_ 

aflif{s k|ult 

l:ylt -Ü_ 

o; cjlwdf ePsf d'Vo 

d'Vo pknlJw÷lqmofsnfkx? 

cfof]hgf 

sfof{Gjogdf b]vf 

k/]sf k|d'v 

;d:ofx? 

;d:of 

;dfwfgfy{ 

ePsf k|of; / 

;'emfj 

;d:of 

;dfwfg

fy{ 

;'emfjx

? 

/flj;;; 

a}7sdf 

k|:t't 

ug'{kg]{ 

;d:ofx? 
ef}lts ljQLo Joltt 

;do 

ef}lts ljQLo 

! @ # $ % ^ & * ( !) !! !@ 

;'emfj;DaGwL k|ltj]bg 

k|fKt ePsf] . 

 k|:tfljt ppp ;DaGwL 

gLltut, sfg"gL tyf 

ppp  

 Cell sf] ;+u7gfTds 

:j?k ;DjGwdf ljleGg 

;/f]sf/jfnfx?;Fu 

5nkmn ul/Psf] . 

&= #)%!!(# ;fj{hlgs ;+:yfg 

lgb]{zg af]8{ 

   &(=$& *@=)(  l;k ljsf; tyf 

hgr]tgf tflnd tyf 

uf]i7L ;DjGwL vr{x? 

 ;jf/L ;fwg vl/b 

 d]lzg/L cf}hf/, 

sDKo"6/,lk|G6/ vl/b . 

    

* #)%#@)# ljQLo kx+'r clej[l4 

sfo{qmd 

   ) )  bftf;+u ;Demf}tf cfly{s 

jif{sf] cGTodf dfq ePsf]n] 

cGo sfo{ cufl8 ga9]sf]  

    



55 

 

qm=

;++= 

ah]6 

pklzif{s g+= 

cfof]hgf÷sfo{qmdsf] 

gfd 

cfof]hgfsf] z'?b]lv 

xfn;Ddsf] k|ult 

l:ylt -Ü_ 

aflif{s k|ult 

l:ylt -Ü_ 

o; cjlwdf ePsf d'Vo 

d'Vo pknlJw÷lqmofsnfkx? 

cfof]hgf 

sfof{Gjogdf b]vf 

k/]sf k|d'v 

;d:ofx? 

;d:of 

;dfwfgfy{ 

ePsf k|of; / 

;'emfj 

;d:of 

;dfwfg

fy{ 

;'emfjx

? 

/flj;;; 

a}7sdf 

k|:t't 

ug'{kg]{ 

;d:ofx? 
ef}lts ljQLo Joltt 

;do 

ef}lts ljQLo 

! @ # $ % ^ & * ( !) !! !@ 

( #)%)!#$ sf}liftf]iffvfgf÷lgj[lQe

/0f Joj:yfkg sfof{no 

   ^( ^^=&  kmlg{r/ Vfl/b 

 d]l;g/L Vfl/b 

 ejg lgdf{0f 

 ;jf/L ;fwg vl/b 

    

!) #)%)!%$ sf]=n]=lg=sf=x?    *# &*=@  ejg lgdf{0f 

 kmlg{r/ tyf lkmSr;{ 

vl/b 

 d]l;g/L vl/b 

 ;]jf k|j]z tflnd 

    

!! #)%)!*$ eG;f/ ljefu    %% #)=@(  Kof;]h / gofF ejgsf] 

e/\of+udf /+u/f]ug ul/Psf] 

. k'/fgf] ejg dd{t ;Def/ 

ug{ n=O{=tof/ ePsf] 

 kmlg{r/ vl/b 

 d]zLg/L cf}hf/ vl/b 

sDKo"6/ vl/b 

jf]nkq /4 ePsf] 

   

!@ #)%)!($ eG;f/ sfof{nox?    $%=% $%=%!  /;'jfsf] nflu hUuf 

clwu|x0f ePsf]. wgu9Lsf] 

nflu clwu|x0f k|s[of cl3 

a9]sf] / cGosf] xsdf 

hUuf clwu|x0f 

df ;d:of 

b]lvPsf]  

k|of; eO{/x]sf]    
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qm=

;++= 

ah]6 

pklzif{s g+= 

cfof]hgf÷sfo{qmdsf] 

gfd 

cfof]hgfsf] z'?b]lv 

xfn;Ddsf] k|ult 

l:ylt -Ü_ 

aflif{s k|ult 

l:ylt -Ü_ 

o; cjlwdf ePsf d'Vo 

d'Vo pknlJw÷lqmofsnfkx? 

cfof]hgf 

sfof{Gjogdf b]vf 

k/]sf k|d'v 

;d:ofx? 

;d:of 

;dfwfgfy{ 

ePsf k|of; / 

;'emfj 

;d:of 

;dfwfg

fy{ 

;'emfjx

? 

/flj;;; 

a}7sdf 

k|:t't 

ug'{kg]{ 

;d:ofx? 
ef}lts ljQLo Joltt 

;do 

ef}lts ljQLo 

! @ # $ % ^ & * ( !) !! !@ 

;Defljt hUufwgLx?;+u 

:yfgLo:t/df 5nkmn 

e}/x]sf] . 

  ljleGg :yfgsf 

ejgx?sf] n=O{=tof/ 

ePsf]  

!# #)%)@)$ cfGtl/s /fh:j ljefu    () ^$=@#  ejg /+u/f]ug / dd{t 

 dl;g/L v/Lb,kmlg{r/ 

v/Lb 

    

!$ #)%)@!$ cfGtl/s /fh:j 

sfof{nox? 

   () &&=*^  ejg lgdf{0f 

 kmlg{r/ tyf lkmSr;{ 

vl/b 

 d]l;g/L vl/b 

 ;fj{hlgs lgdf0f{ 

    

!% #)%)@@$ /fh:j cg';Gwfg 

ljefu 

   %) $$=!%  sfd k|s[ofdf /x]sf] .     

!^ #)%)@$$ C0f c;"nL k'g/fj]bg 

Gofoflws/0f 

   !)) !))  ;'wf/ vr{-ejg_ 

 kmlg{r/ tyf lkmSr;{ 

d]lzg/L cf}hf/ v/Lb 

) ) ) ) 
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qm=

;++= 

ah]6 

pklzif{s g+= 

cfof]hgf÷sfo{qmdsf] 

gfd 

cfof]hgfsf] z'?b]lv 

xfn;Ddsf] k|ult 

l:ylt -Ü_ 

aflif{s k|ult 

l:ylt -Ü_ 

o; cjlwdf ePsf d'Vo 

d'Vo pknlJw÷lqmofsnfkx? 

cfof]hgf 

sfof{Gjogdf b]vf 

k/]sf k|d'v 

;d:ofx? 

;d:of 

;dfwfgfy{ 

ePsf k|of; / 

;'emfj 

;d:of 

;dfwfg

fy{ 

;'emfjx

? 

/flj;;; 

a}7sdf 

k|:t't 

ug'{kg]{ 

;d:ofx? 
ef}lts ljQLo Joltt 

;do 

ef}lts ljQLo 

! @ # $ % ^ & * ( !) !! !@ 

!& #)%)@%$ C0f c;'nL 

Gofoflws/0f 

   !)) !))  kmlg{r/ vl/b  

 sDKo"6/ vl/b 

    

!* #)%)@*$ ;DklQ ;'l4s/0f 

cg';Gwfg ljefu 

   !)) !))  kf/:kl/s sfg"gL 

;xfotfsf] lgodfjnL 

kfl/t e};s]sf] . 

 u|}/sfg"gL ;DklQ /f]Ssf, 

lgoGq0f / hkmt ;DjGwL 

lgodfjnL kfl/t e};s]sf] . 

 @)&) >fj0f dlxgfdf 

x]6f}9f / efb| dlxgfdf 

hgsk'/ ;DklQ z'4Ls/0f 

;r]tgf sfo{s|d cGtls|of 

;DkGg ul/Psf] . 

 ;DklQ z'4Ls/0f lgjf/0f 

lgodfjnL, @)^^ sf] 

;+zf]wg ;DjGwdf 

;/f]sf/jfnf lgsfox?;Fu 

cGtls|of u/L ;+zf]lwt 

lgodfjnLsf] clGtd 

d:of}bf tof/ kfl/Psf] . 

 bz}, ltxf/ 

nufotsf 

nfdf] ljbf tyf 

;+ljwfg 

;efsf] bf];|f] 

lgjf{rgsf 

sf/0f sflt{s 

dlxgfdf 

lgoldt 

sfo{;Dkfbgf 

sl7gfO{ ePsf] 

. 
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qm=

;++= 

ah]6 

pklzif{s g+= 

cfof]hgf÷sfo{qmdsf] 

gfd 

cfof]hgfsf] z'?b]lv 

xfn;Ddsf] k|ult 

l:ylt -Ü_ 

aflif{s k|ult 

l:ylt -Ü_ 

o; cjlwdf ePsf d'Vo 

d'Vo pknlJw÷lqmofsnfkx? 

cfof]hgf 

sfof{Gjogdf b]vf 

k/]sf k|d'v 

;d:ofx? 

;d:of 

;dfwfgfy{ 

ePsf k|of; / 

;'emfj 

;d:of 

;dfwfg

fy{ 

;'emfjx

? 

/flj;;; 

a}7sdf 

k|:t't 

ug'{kg]{ 

;d:ofx? 
ef}lts ljQLo Joltt 

;do 

ef}lts ljQLo 

! @ # $ % ^ & * ( !) !! !@ 

 

 

!( #)%)!&$ /fh:j k|zf;g tflnd 

s]Gb|  

    !(=(  d]lzgl/ vl/b 

 cGt/ls|of sfo{s|d 

;DkGg ePsf]  

 nIo cg';f/sf ;j} 

tflndsf kf7\os|d 

lgb]{lzsf th'{df ul/Psf] . 

 nIo cg';f/sf] tflnd 

sfo{s|dx? ;DkGg 

ul/Psf] 

 (#* hgfnfO{ tflnd 

k|bfg ul/Psf] . 

 hUuf vl/b 

ug{ 

g;lsPsf] .  

   

@)   #)%)@#$ /fh:j cg';Gwfg OsfO{ 

sfof{nox? 

    ^*=)*  ejg  dd{t 

 d]lzgl/ vl/b 
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qm=

;++= 

ah]6 

pklzif{s g+= 

cfof]hgf÷sfo{qmdsf] 

gfd 

cfof]hgfsf] z'?b]lv 

xfn;Ddsf] k|ult 

l:ylt -Ü_ 

aflif{s k|ult 

l:ylt -Ü_ 

o; cjlwdf ePsf d'Vo 

d'Vo pknlJw÷lqmofsnfkx? 

cfof]hgf 

sfof{Gjogdf b]vf 

k/]sf k|d'v 

;d:ofx? 

;d:of 

;dfwfgfy{ 

ePsf k|of; / 

;'emfj 

;d:of 

;dfwfg

fy{ 

;'emfjx

? 

/flj;;; 

a}7sdf 

k|:t't 

ug'{kg]{ 

;d:ofx? 
ef}lts ljQLo Joltt 

;do 

ef}lts ljQLo 

! @ # $ % ^ & * ( !) !! !@ 

@! #)%!)!$$ s'df/L rf]s tyf s]Gb|Lo 

txzLn sfof{no  

   !)) !))  s'df/L k"hf= fug]{ 

 cfly{s z';f;g klqsf 

k|sfzg ug]}  

 k'/fgf j]?h' / j]?h' nut 

;DjGwL s]lGb|o uf]li7 ug]{ 

    

@@ #)%)@(# cGt/fli6«o ;+3 ;+:yf 

;b:otf z'Ns 
   !)) ^^=)&  cGt/fli6«o ;+3, ;+:yf 

;b:otf z'Ns cg'bfg 

ljljw 

    

@# #)%)!!$ cy{ dGqfno    *&=@$ *@=)@  sd{rf/L tflnd 

 ;'rgf k|ljlw lj:tf/tyf 

Joj:yfkg 

 cWoog  cg';Gwfg 

 hgzlQm ljsf; 

 ;+:yfut ljsf; 

 ;xeflutfTds sfo{s|d 

 Osf]gf]lds l8Knf]d];L 

;DjGwL uf]i7L,cGt{ls|of 

 cg'udg, lg/LIf0f, 

cjnf]sg,e|d0f cflb 

 lghLs/0f ;DjGwL 

sfo{s|d 
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qm=

;++= 

ah]6 

pklzif{s g+= 

cfof]hgf÷sfo{qmdsf] 

gfd 

cfof]hgfsf] z'?b]lv 

xfn;Ddsf] k|ult 

l:ylt -Ü_ 

aflif{s k|ult 

l:ylt -Ü_ 

o; cjlwdf ePsf d'Vo 

d'Vo pknlJw÷lqmofsnfkx? 

cfof]hgf 

sfof{Gjogdf b]vf 

k/]sf k|d'v 

;d:ofx? 

;d:of 

;dfwfgfy{ 

ePsf k|of; / 

;'emfj 

;d:of 

;dfwfg

fy{ 

;'emfjx

? 

/flj;;; 

a}7sdf 

k|:t't 

ug'{kg]{ 

;d:ofx? 
ef}lts ljQLo Joltt 

;do 

ef}lts ljQLo 

! @ # $ % ^ & * ( !) !! !@ 

 kmlg{r/ tyf lkmDr;{, 

  d]lzg/L cf}hf/,  

 ;km\6j]o/ lgdf{0f / vl/b 

@$ #)%)!@$ dxfn]vf lgoGqs 

sfof{no 

   ^@ %*=&  kmlg{r/ Vfl/b 

 d]l;g/L Vfl/b 

 ;jf/L ;wfg vl/b 

 ;km\6j]o/ lgdf{0f 

    

र्नर्थयहरु 

1= ष्टवगतको अनजभवबाट पाठ मसकी र्ालज आमथिक वषि कार्िर्ोर्ना बनाई स र् ै कार्िक्र  सम् न्न गरी ित प्रमतित लक्ष्र् हामसल गने । ष्टवगत ा भएका गल्ती एंव क ी क र्ोरीहरुको 
ष्टवश्लषेर् गरी स्पि रर्नीमत र प्रमतविता सष्टहत अशघ वढ्ने । 

2= सवै मनकार्हरुले कार्िसम्पादन गदाि र्ालज आमथिक वषिको बरे्ट एवं तेहौं र्ोर्नाले अंगीकार गरेका लक्ष्र् एवं उद्देश्र्हरुलाई सहर्ोग पजरर््ाउन ेष्टकमस ले कार्ि गने । 
3= आर्ोर्ना प्र जखहरुले स स्र्ा  ार नदेखाइ स ाधानका ष्टवकल्पहरु खोज्ने, पररर्ा  जखी भएर कार्ि गने र स्पि पररर्ा  देखाउने ।  न्रालर् वा राष्टिर्स्तरबाट र्ज काउनज पने 

स स्र्ा छन ्भने स्पि रुप ा उल्लेख गने । 
4= बरे्टको कार्ािन्वर्नका लामग अथि न्रालर्को तर्ि बाट सहर्कतािको भ जम का प्रभावकारी ढंग ा मनभाउने । आमथिक सजधारका कार्िक्र को कार्ािन्वर्न, लगानीको वातावरर् ा सजधार 

र सन ्२०२२ सम्  नेपाललाई ष्टवकासिील राि ा स्त्तरोन्नमत गने लक्ष्र् हामसल गनि नेततृ्वदार्ी भमू का मनवािह गने । 
5= PEFA दोस्रो कार्िसम्पादनस्तर मनधािरर् सम्वन्धी प्रमतवेदन मछटो तर्ार गने । 
6= कार्िसम्पादन ा सूर्ना प्रष्टवमधको प्रर्ोग वढाउँदै लमग सजरक्षाका उपार्हरु स ेत अवलम्वन गने । 
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7= प्रत्र्क्ष भ जक्तानी तर्ि को प्रमतवेदन नगद प्रवाह ा आधाररत प्रमतवेदन सँगै गनि  हालेखा मनर्न्रक कार्ािलर्ले तत्काल पहल गरी २०७१ असोर्देशख प्रत्र्क्ष भ जक्तानी र वस्तजगत 
सहार्ताको खर्िको प्रमतवेदन मनर्म तरुप ा आउने व्र्वस्था म लाउने । कोष तथा लेखा मनर्न्रक कार्ािलर्बाट मनर्म तरुप ा आन्तररक लेखापरीक्षर् गने वर्वस्था अमनवार्िरुप ा 
कार्ािन्वर्न गने । 

8= र्जवा स्वरोर्गार कोषको व्र्ार्दर म लान सम्बन्ध ा नेपाल राि वैंक, ष्टवत्तीर् व्र्स्थापन  हािाखा र र्जवा तथा साना व्र्वसार्ी स्वरोर्गार कोष स ेत वसी १५ द्रदन मभर टजङ्गो 
लगाउने । 

9= आ-आफ्ना मनकार्का नीमत तथा कार्िक्र हरुको कार्िसम्पादन सूर्कहरु तर्ार गरी स्व जल्र्ाङ्कन गरी प्रमतवेदन (Reporting) गने । 
10= स्रोत पररर्ालन (आन्तररक तथा बाहृर्)  ा थप दक्षता हामसल गने । वैदेशिक सहार्ता ा संर्ामलत ष्टवकास कार्िक्र /आर्ोर्नाहरुको अनजग नलाई प्राथम कता द्रदने र ष्टवकास 

सहार्ता नीमतको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गने र त्र्सको अनजग न स ेत गने । 
11= ष्टवत्तीर् क्षेरको सजधार र स्थाष्टर्त्वको लामग रर्नीमत बनाई सो को कार्ािन्वर्न गने । 
12= र्र्जल एवं अनावश्र्क खर्ि कटौती गरी  ीतव्र्र्ीता कार्  गने । स्टेिनरी खर्ि, सवारी साधन सजष्टवधा,   ित, शर्र्ापान खर्ि एवं वैठक खर्िको  ापदण्ड तर्ार गरी मनर्न्रर् 

गने । पंूर्ीगत खर्ि वषृ्टि ा र्ोड द्रदने । 
/fli6|\o ljsf; ;d:of ;dfwg ;ldlt (NDAC) sf] a}7sdf gLltut lg0f{osfnflu k7fOPsf ljifox?M 

 सािविर्मनक मन ािर् तथा व्र्ाशक्तगत मन ािर् ा प्रर्ोग हजने ढजंगा, मगटी,वालजवा आद्रद मन ािर् सा ाग्री (Aggregate) को स स्र्ा तत्काल स ाधान हजनजपने । 
 बरे्ट छलर्लकै स र् ा वाष्टषकि  कार्िक्र  स्वीकृत हजने र संसदवाट पेश्की खर्ि ऐन वा ष्टवमनर्ोर्न ऐन स्वीकृत भएपमछ खर्ि गने मनकार् ा स्वतिः खर्ि गने अशख्तर्ारी प्राप्त भएको  ान्ने 

व्र्वस्था गने । 
 र्ग्गा प्रामप्त सम्बन्धी स स्र्ा धेरैर्सो आर्ोर्ना ा देशखएकाले र्स सम्वन्ध ा आवश्र्क नीमतगत तथा कानूनी व्र्वस्था गनि सम्वशन्धत मनकार्लाई मनदेिन द्रदन राष्टिर् ष्टवकास स स्र्ा 

सम मतबाट स ाधान हजनज पने । 
 राष्टिर् र्ोर्ना आर्ोगका उपाध्र्क्षको अध्र्क्षता ा अमधकार सम्पन्न ठूला आर्ोर्ना कार्ािन्वर्न स न्वर् सम मत तत्काल गठन गरी कार्िसिालन गनजिपने । 
 राष्टिर् गौरवका आर्ोर्ना र प्राथम कता प्राप्त ठूला आर्ोर्नाको तर्जि ा, कार्ािन्वर्न, अनजग न तथा  ूल्र्ाकंन सम्वन्धी छज टै्ट कानूनको तर्जि ा गनजि पने   (तीन  ष्टहना मभर) 

 

    MDAC sf] cl3Nnf] j}7ssf] lg0f{ox?sf] sfof{Gjog l:ylt 

 आर्ोर्ना कार्ािन्वर्न ा पमछल्लो स र् ा केही प्रगमत हजन सकेको छ ।  
 कर र् जहावट रोक्न अनजसन्धान, पररक्षर्, सरे्तना र्स्ता कार्िक्र हरु प्रभावकारीरुप ा संर्ालन गररएको । 
 बेरुर्ज र्छ्र्र्ौटको कार्िर्ोर्ना बनाइ र्छ्र्र्ौट कार्िलाई तीव्रता द्रदइएको छ । 
  ासज तथा दजधर्न्र् कार्िक्र  ा बरे्ट दोधबर बढािईएको ।  
 ष्टकसानलाई राहत पजरर्ाई कृष्टष क्षेरको ष्टवकास गनि कृष्टष ऋर् ा व्र्ार् अनजदान द्रदने व्र्वस्था गररएको ।  
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bf];|f] k|fyldstfs|d -p2_ cGtu{tsf cfof]hgfx?sf] jflif{s k|ult 

cfly{s jif{ M @)&) . &! 

dGqfno÷If]qsf] gfd M– cy{ dGqfno 

dGqfno:t/Lo  ljsf; ;d:of ;dfwfg ;ldlt (MDAC) sf] jflif{s a}7s a;]sf] ldlt M@)&! .)% .)$ 

qm=;++= 

ah]6 

pklzif{s g+= 

cfof]hgf÷sfo{qmdsf] 

gfd 

cfof]hgfsf] z'?b]lv xfn;Ddsf] 

k|ult 

l:ylt -Ü_ 

jflif{s k|ult l:ylt 

-Ü_ 

o; cjlwdf ePsf d'Vo d'Vo 

pknlJw÷lqmofsnfkx? 

cfof]hgf sfof{Gjogdf 

b]vf k/]sf k|d'v 

;d:ofx? 

;d:of 

;dfwfgfy{ 

ePsf k|of; 

/ ;'emfj 

;d:of 

;dfwfgfy{ 

;'emfjx? 

/flj;;; 

a}7sdf k|:t't 

ug'{kg]{ ;d:ofx? 

ef}lts ljQLo Joltt 

;do 

ef}lts ljQLo 

! @ # $ % ^ & * ( !) !! !@ 

! #)%!)^# lzt3/ lgdf{0f 

Jofh cg'bfg 

  jflif{s !)) !))  o; cf=a= df g]kfn ;/sf/af6 

zLt3/ zLif{sdf ljlgof]lht 

cg'bfg /sdaf6 ;DjlGwt 

Joj;foLnfO{ Jofh cg'bfg k|bfg .  

Joj;foLn] dfu u/] 

cg';f/ cg'bfg pknJw 

u/fpg g;lsPsf]  

.   

@ #)%!)## s[lif ljsf; a}+s -

ljljw_ 

  jflif{s !)) !))  

 !%(( hgfnfO{ u|fld0f n3' ljsf; 

tfnLd k|bfg . 

 &@ j6f ;fdflhs tyf ;fd'bflos 

sfo{s|d ;~rfng . 

 cg'udg tyf lg/LIf0f %! k6s 

ePsf] . 
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qm=;++= 

ah]6 

pklzif{s g+= 

cfof]hgf÷sfo{qmdsf] 

gfd 

cfof]hgfsf] z'?b]lv xfn;Ddsf] 

k|ult 

l:ylt -Ü_ 

jflif{s k|ult l:ylt 

-Ü_ 

o; cjlwdf ePsf d'Vo d'Vo 

pknlJw÷lqmofsnfkx? 

cfof]hgf sfof{Gjogdf 

b]vf k/]sf k|d'v 

;d:ofx? 

;d:of 

;dfwfgfy{ 

ePsf k|of; 

/ ;'emfj 

;d:of 

;dfwfgfy{ 

;'emfjx? 

/flj;;; 

a}7sdf k|:t't 

ug'{kg]{ ;d:ofx? 

ef}lts ljQLo Joltt 

;do 

ef}lts ljQLo 

! @ # $ % ^ & * ( !) !! !@ 

# #)%!)$# ;fgf ls;fg 

ljsf; a}+s      -

ljljw_ 

   !$) !))  tflnd tyf uf]i7L ;~rfng 

 $! s/f]8 #! nfv eGbf jl9 d'Nosf 

kz'wg ;'/If0f 

 ! s/f]8 %& nfv kz'wg ;'/If0f 

lk|ldod cg'bfg Joj:yf ul/Psf] 

 df;'hGo kz'kfng k|j4{g sfo{s|d 

;~rfng 

kz'wg ;'/If0f  lk|ldod 

cg'bfg /sd sd ePsf] 

   

$ #)%!)(# ;fj{hlgs ;+:yfg 

;'wf/ sfo{qmd  

   !)) (*=*&  ;fj{hlgs ;+:yfgx?df cfjZostf 

/ dfu jdf]hLd C0f nufgL x'Fb} 

cfPsf]  

nufgL ;DjGwL :ki6 

gLlt tyf dfkb08sf] 

cefj  

gLltut 

;'wf/sf] 

k|of; 

ul/Psf] 

  

% #)%!!@# ;fgf ljsf; 

cfof]hgf 

      ef/tLo ;xof]udf ljleGg cfof]hgf 

;+rfng ePsf -ef/Lo 

/fhb"tfjf;af6 ;f]em} e'StfgL x'g]_ 

t/ k|ult ljj/0f k|fKt gePsf]  

    

^ #)%!!$# jh]6 tyf 

lgj[lQe/0f ;'wf/ 

cfof]hgf  

   *) &)=*@   FMIS / BMIS jLr Linkage 

Established ul/Psf] . 

 Activity Coding ;lxt 

LMBIS Upgrade ul/Psf] . 

 Pension k|0ffnL ;'wf/sf] nflu 

;f] ;DaGwL gLltut d:of}bf tof/L 

sfo{ e} /x]sf] . 

 j}b]lzs tflnd k|bfg ul/Psf 

    

gf]6 M ef/tLo ;xof]uaf6 ;~rflnt ;fgf ljsf; cfof]hgfn] ah]6 /sd k|ToIf vr{ ug]{ / sfo{qmd :yfgLo lgsfodf ;~rfng x'g] ePsf]n] k|ult ;dfj]z gul/Psf] .  
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घ. समग्र बजेट खचथ जस्र्र्त 

 

अर्थ मन्त्रालय र अन्त्तगथत र्नकायको बजेट खचथ -२०७०।७१_ 

वििरर् िावषथक बजेट -रु. हजारमा_ िावषथक खचथ -रु. हजारमा_ खचथ प्रर्तशत 

चालु खचथ %@^%@^% #(&%^@( &%=%! 

पूाँिीगत खचथ !)%@(!^ ^))*@) %&=)^ 

वर्त्तीय व्यर्स्र्ा %))))) %))))) !)) 

िम्मा ^*!*!*! %)&^$$( &$=$% 

 

 

 

वििरर् िावषथक बजेट -रु. हजारमा_ नगदमा आिाररत बजेट -रु. हजारमा_ २०७१ असारसम्मको खचथ -रु. हजारमा_ खचथ प्रर्तशत 

चालु खचथ #%#$!!&$&^ ##(!)*!$ @(&%)##!@ *&=& 

पूाँिीगत खचथ *%)((&#! &%)@*)%% ^#&)@&^( *$=( 

वर्त्तीय व्यर्स्र्ा &*&@@&(# %^&!!&&( %($@)&$) !)$=* 

िम्मा %!&@$)))) $&)*%)^$* $@)^@^*@@ *(=# 
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ङ. विकास आयोजनाको प्रमुख उपलजब्िहरुM 

 ३९९०० ऋर्ीहरुको कर्ाि सजरक्षर् गने लक्ष्र् मलइएको ा ४५०३० ऋर्ीहरुको कर्ाि सजरक्षर् गररएको ।  
 ४१००० पिजहरुको पिज वी ा गनि रु. ४१५०७५ हर्ार बरे्ट प्रस्ताव गररएको ा ४८०३१ पिजहरुको रु. ४६ करोड ४४ लाख बरारबरको पिज बी ा गररएको । थप लागेको 

रक  मनक्षेप तथा कर्ाि सजरक्षर् मनग को स्रोतबाट व्र्होररएको । 
 ७० हर्ार गररब र ष्टवपन्न वगि ा ष्टवत्तीर् सेवा प्रवाह गने लक्ष्र् रहेको ा ८८ हर्ार गररब तथा ष्टवपन्न वगि ा ष्टवत्तीर् सेवा प्रवाह गररएको ।  
  ासजर्न्र् पिजपालन ा ७३०० ष्टकसानलाई रु. ७३ करोड ७ लाख लगानी गने लक्ष्र् रहेको ा ११९६२ ष्टकसानलाई रु. १ अवि ९ करोड सजलभ कर्ाि प्रवाह गरी  ासजको उत्पादन 

बढीरहेको । र्स पररर्ोर्ना ा नेपाल सरकारको ५० करोड ऋर् लगानी छ भने बाँष्टक रक  साना ष्टकसान ष्टवकास बैकंको स्रोतबाट लगानी भएको छ । 
 ३० हर्ार र्जवालाई स्वरोर्गार बनाउने लक्ष्र् रहेको ा र्जवा स्वरोर्गार कोष  ार्ि  १०६८० र्ना  ार स्वरोर्गार बनेका । 
 PPP नीमतको मसिान्त र PPP Center को संगठन संरर्ना सम्बन्धी प्रमतवेदन प्राप्त भएको र PPP Demonstration Project को लामग ५ वटा पररर्ोर्नाहरु Pre-feasibility 

study  का लामग छनौट गररएको ।  
 बरे्टका नीमत तथा कार्िक्र हरुको e-monitoring िजरु गररएको । 
 LMBIS Software तर्ार भै र्ालज आ.ब. को बरे्ट र्ही Software बाट तर्जि ा भएको । 
 बरे्ट प्रर्ाली ा सजधार गनि बरे्ट व्र्वस्थापन तथा ष्टवत्तीर् पारदशििता सम्बन्धी कानूनको  स्र्ौदा तर्ार भैरहेको । 
 TSA सबै शर्ल्ला ा लागज भएको । 
 दोश्रो PEFA Assessment को प्राराशम्भक  स्र्ौदा तर्ार भएको । 
 LCB मनदेशिका र्ारी गरी IFC संग सम्झौता गररएको । 
 सम्पमत िजष्टिकरर् मनवारर्संग सम्बशन्धत कानूनहरु पाररत भैसकेको अवस्था छ । 
 वैदेशिक सहार्तातर्ि  रु. ७३ अबि ६ करोड बराबरको अनजदान र रु. ६० अबि ३९ करोड बराबरको ऋर् गरी र्म् ा रु. १३३ अबि ४५ करोड बराबरको प्रमतबिता प्राप्त 

भएको । 
 ष्टवकास सहार्ता नीमत र्ारी भएको ।  
 रार्स्व प्रिासनतर्ि गैरकर सजधार र कर छजटको प्रभाव सम्बन्धी अध्र्र्न प्रमतवेदन प्राप्त भई सजझावहरु क्र ििः कार्ािन्वर्न भइरहेका छन ्। 
 भन्सार तथा आन्तररक रार्स्व कार्ािलर्हरु ा भौमतक पूवािधार सजधार भईरहेको । 
 सािविर्मनक संस्थान सजधारका कार्िक्र हरु अगामड बढाइएका छन ्।  
 केही आर्ोर्नाको खर्िको अनजग न गररएको । 
 राष्टि्र् वी ा संस्थानलाई र्ीवन र मनर्ीवन वी ा कम्पनी ा छजट्याइएको । 
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 पजनिवी ा कम्पनी स्थापनाको तर्ारी भएको ।  
 नेपाल सरकारको अनजरोध ा पष्टहलो पटक स ग्र ष्टवत्तीर् क्षेरको  ूल्र्ांकन गररएको । 
 ५ वटा ग्रा ीर् ष्टवकास बैंकलाई एक आपस ा गाभी एउटा बैंक बनाइएको । 
 रार्स्व प्रिासन तामल  केन्िबाट ९२८ र्नालाई तामल  प्रदान गररएको । 
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r=  आचर्थक िषथ २०७०/७१ मा औषिी उपचारबाट रकमान्त्तर भएको वििरर्:  

ननकाय िकम वर्र्िण 

श्री महालेखा ननयन्रक कायाथलय 30800000 

लमनत २०७०।४।९ को ननणथयानसुाि स बैधाननक ननकाय/ मन्रालय/ सचचर्ालय/ आयोग ि अन्ततगथतका वर्भाग तर्ा कायाथलयहरुमा कायथित 
र्हालर्ाला कमथचािीहरुले ननयमानसुाि पाउने औषधी उपचाि सुवर्धा उपलब्ध गिाउन बााँडफााँड गिी पठाइएको िकमको र्हसार् लमलान गनथ । 

श्री उद्योग मन्रालय 272790 

क्रफल्ड अलसस्टेन्ट श्री माधर् प्रसाद चधताललाई उपदान लगायतका िकमहरु भुततानी र्दनका लाचग परेोललयम अन्र्ेषण परियोिनाका नाममा 
िकम ननकासा । 

श्री लसचंाइ  मन्रालय 210000 

बागमनत लसचाई आयोिनाबाट अननर्ायथ अर्काश प्राप्त का.स. श्री भीम बहादिु के.सी. ले अर्काश पनछ पाउन ेसुवर्धा बापतको िकम लसचाईं 
मन्रालयको नाममा ननकासा । 

श्री शहिी वर्कास मन्रालय 120582 

खानेपानी तर्ा सिसफाई डडलभिन कायाथलय सलाथहीका अर्काशप्राप्त पम्प अपिेटि श्री वर्नोद खड्कालाई अर्काशपश्चातको सुवर्धा उपलव्ध 
गिाउन िकम ननकासा । 

श्री शहिी वर्कास मन्रालय 183751 

शहिी वर्कास मन्रालय अन्तगथत कायाथलयबाट अस्र्ायी सेर्ा गिी अर्कास प्राप्त गनुथ हुने श्री कमल अचधकािीलाइ अर्काश पश्चात प्राप्त पाउन े
िकम देहाय बमोजिम ननकासा । 

श्री श्रम तर्ा िोिगाि मन्रालय 232512 

अस्र्ायी सेर्ाबाट अर्काश पाएका स्र्.चन्द्रशखेि शे्रष्ठको अर्काशपश्चातको सुवर्धा र्ापतको िकम ननिका हकर्ालालाई भुततानी गनथ िकम 
ननकासा । 

श्री श्रम तर्ा िोिगाि मन्रालय 210000 

व्यर्सानयक तर्ा सीप वर्कास तालीम केन्द्र इटहिीबाट अस्र्ायी सरे्ाबाट अर्काश प्राप्त कायाथलय सहयोगी श्री िय प्रकाश चौधिीले अर्काश 
पश्चात पाउन ेसुवर्धाबापतको िकम ननकासा । 

श्री लसचंाइ  मन्रालय 533100 

भूलमगत िलश्रोत वर्कास सलमनतका कमथचािीहरु स्टोि अचधकृत श्री बालकृष्ण कुर्िलाई रु १४३८९३८/- ि प.टे.टे. श्री िामनार् ज्ञर्ालीलाई रु. 
१५१८३३२/- भुततानी गने प्रयोिनका लाचग सीचाइ मन्रालयको नाममा िकम ननकासा । 

श्री भूलमसधुाि तर्ा व्यर्स्र्ा 
मन्रालय 293091 

मालपोत कायाथलय लमिुङ्गका खरिदाि दीघथननचध िोशीको उपचािका लाचग ननिामती सेर्ा ननयमार्ली २०५० को ननयम ९४(१) ि सोही 
ननयमार्लीको ननयम १०(१क)३ बमोजिम अलभलेखमा अद्यार्चधक गिी उपचाि खचथ उपलब्ध गिाउन भूलमसुधाि तर्ा व्यर्स्र्ा मन्रालयको 
नाममा िकम ननकासा । 

श्री गहृ मन्रालय 222243 

िाजष्रय अनुसन्धान वर्भागका अनुसन्धान अचधकृत बद्रीनािायण फैं िलाई प्रहिी क्रकतार्खानामा िेकडथ अद्यार्चधक गिी औषचध उपचाि बापतको 
िकम उपलब्ध गिाउन गहृ मन्रालयको नाममा ननकासा । 
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श्री श्रम तर्ा िोिगाि मन्रालय 186636 

नन.से.नन.२०५० को ननयम ९४(१) बमोजिम अलभलेख अद्यार्चधक गिी लेखा अचधकृत त्ररभुर्न खनालको उपचाि खचथ उपलब्ध गिाउन  श्रम तर्ा 
िोिगाि मन्रालयको नाममा िकम ननकासा । 

श्री लसचंाइ  मन्रालय 286650 

बागमनत लसचंाइ आयोिनाका अर्कास प्राप्त अलमन श्री िामदलुाि मण्डलको सेर्ा सुवर्धा र्ापतको िकम भुततानी गने प्रयोिनका लाचग लसचंाइ 
मन्रालयको नाममा देहाय र्मोजिमको िकम ननकासा । 

श्री बाखणज्य तर्ा आपूनत थ 
मन्रालय 343296 

र्ाखणज्य कायाथलय र्ीिगञ्िका टा.ना.सु.श्री दगुाथ नकलमथको उपचाि खचथ िकम ननकासा । 

श्री महालेखा ननयन्रक कायाथलय 27798 
उप-सचचर् (लेखा) िािेन्द्र लाल शे्रष्ठको उपचाि खचथ ननकासा । 

श्री म., बा.तर्ा समाि कल्याण 
मन्रालय 234200 

मर्हला, र्ालर्ाललका तर्ा समाि कल्याण मन्रालय अन्तगथत मर्हला तर्ा र्ालर्ाललका वर्भागका तत्काललन अस्र्ायी कायाथलय सहयोगी श्री 
लभमबहादिु खरीले पाउने उपदान तर्ा औषचध उपचाि बापतको िकम देहाय बमोजिम ननकासा । 

श्री स घंीय मालमला तर्ा स्र्ानीय 
वर्.मन्रालय 168264 

जिल्ला वर्कास सलमनतको कायाथलय बाग्लुङ्गमा  कायथित मर्हला कायथकताथ अर्कास प्राप्त श्री दगुाथ कुमािी जि.सी.को सेर्ा सुवर्धा र्ापतको िकम 
भुततानी गने प्रयोिनका लाचग  स ंघीय मालमला तर्ा स्र्ानीय वर्कास मन्रालयको नाममा देहाय र्मोजिमको िकम ननकासा । 

श्री भौनतक पूर्ाथधाि तर्ा 
यातायात मन्रालय 233640 

 भौनतक पूर्ाथधाि तर्ा यातायात मन्रालय अन्तगथत आयोिना ननदेशनालय (ए.डी.बी.)मा  कायथित ना.स ु.श्री उत्तम बहादिु शाहीलाई अर्कास प्राप्त 
पश्चात सेर्ा सुवर्धा र्ापतको िकम भुततानी गने प्रयोिनका लाचग भौनतक पूर्ाथधाि तर्ा यातायात मन्रालयको नाममा देहाय र्मोजिमक 

श्री भौनतक पूर्ाथधाि तर्ा 
यातायात मन्रालय 221090 

 भौनतक पूर्ाथधाि तर्ा यातायात मन्रालय अन्तगथत आयोिना ननदेशनालय (ए.डी.बी.)मा  कायथित मुखखया श्रीमती मध ुअमात्यलाई अर्कास प्राप्त 
पश्चात सेर्ा सुवर्धा र्ापतको िकम भुततानी गने प्रयोिनका लाचग भौनतक पूर्ाथधाि तर्ा यातायात मन्रालयको नाममा देहाय र्मोजिमको िक 

श्री पििाष्र मन्रालय 774596 

मजन्रपरिषद्को लमनत २०७०/६/१७ को ननणथयानुसाि सम्माननय िाष्रपनत िापानमा स्र्ास््य उपचाि गिाउाँ दा लागेको नपुग िकम  पििाष्र 
मन्रालयको नाममा ननकासा । 

श्री भूलमसधुाि तर्ा व्यर्स्र्ा 
मन्रालय 346316 

मालपोत कायाथलय नुर्ाकोटका ना.सु.र्ार्ुकािी र्ापाले पर्हले भुततानी ललएको वर्ल र्मोजिम िकमममा दोहोिो नपन ेगिी औषचध उपचाि िकम 
ननकासा । 

श्री उिाथ  मन्रालय 202767 
ई. महेन्द्र वर्लास र्ज्राचायथको औषचध उपचाि िकम ननकासा । 

श्री शहिी वर्कास मन्रालय 283094 

खानेपानी तर्ा ढल ननकास वर्भाग अन्तगथत हाल दोश्रो साना शहिी खानेपानी तर्ा सिसफाई आयोिनामा कायथित अस्र्ायी सोसल मोवर्लाइिि 
श्री शािदा भट्टिाईलाई र्प ननकासा उपलब्ध गिाउन शहिी वर्कास मन्रालयको नाममा िकम ननकासा । 

श्री शहिी वर्कास मन्रालय 193152 

सहिी वर्कास मन्रालय अन्तगथत कायाथलयबाट अर्कास पाउन ुहुन ेखा.पा.स.टे. िा.प.अन.ंततृीय श्री सभुद्रा लमश्र लोहनीले अर्काश पश्चात प्राप्त 

गनुथ पने सेर्ा सुवर्धाको लाचग सहिी वर्कास मन्रालयको नाममा िकम ननकासा 



69 

 

श्री लसचंाइ  मन्रालय 344340 

सुनसिी मोिङ्ग लसचंाई योिनाको िे.टी पदबाट स्र्ेजछछक अर्काश ललनुभएका श्री वर्िेन्द्र कुमाि ढकाललाई उपदान,वर्दा तर्ा औषचध उपचाि 
खचथ र्ापत भुततानी र्दने प्रयोिनार्थ लसचंाई मन्रालयको नाममा ननकासा । 

श्री स घंीय मालमला तर्ा स्र्ानीय 
वर्.मन्रालय 131258 

ग्रामीण सामुदानयक पूर्ाथधाि वर्कास कायथिम मुगुका अस्र्ायी खरिदािबाट  स्र्ेजछछक अर्काश ललनुभएका श्री  नि बहादिु वर्श्र्कमाथलाई 

उपदान,वर्दा तर्ा औषचध उपचाि खचथ र्ापत भुततानी र्दने प्रयोिनार्थ स घीय मालमला तर्ा स्र्ानीय वर्कास  मन्रालयको नाममा िकम ननकासा 
। 

श्री श्रम तर्ा िोिगाि मन्रालय 664323 

श्रम तर्ा िोिगाि मन्रालय अन्तगथत कायाथलयहरुमा अस्र्ायी सेर्ाबाट अर्काश  प्राप्त गनुथहुन े सहप्रलशक्षक शान्ता के्षरीलाइ रु.७५३५२२।-, र्ेत र्ााँस 
प्रलशक्षक िाम कुमाि िाईलाइ रु.५५८७८५।-, ि िनिल मकेाननतस प्र. स्र्.अभय र्हादिु के्षरीलाई रु.७७७९५७।- उपदान,तलर्, 

श्री स्र्ास््य तर्ा िनसंख्या 
मन्रालय 100100 

जिल्ला स्र्ास््य कायाथलय इलाम अन्तगथत उपस्र्ास््य चौकी मार्ुमा कायथित अ.हे.र् (पदनाम) श्री कमल प्रसाद ढकालको उपचािका लाचग 
आचर्थक सहायता उपलव्ध गिाउन  स्र्ास््य तर्ा िनसंख्या मन्रालय मन्रालयको नाममा िकम ननकासा । 

श्री स घंीय मालमला तर्ा स्र्ानीय 
वर्.मन्रालय 55126 

नन.से.नन.२०५० को ननयम ९४ र्मोजिम कट्टा हुन ेगिी शाखा अचधकृत इश्र्िी नतर्ािीको आमा भर्ानन नतर्ािीको उपचािको लाचग खचथ उपलव्ध 
गिाउन  स ंघीय मालमला तर्ा स्र्ानीय वर्.मन्रालयको नाममा िकम ननकासा । 

श्री स घंीय मालमला तर्ा स्र्ानीय 
वर्.मन्रालय 57598 

जिल्ला प्रावर्चधक कायाथलय सखुेतका िा.प.ततृीय शे्रणी इजन्िननयि श्री डडल्ली प्रसाद पोखिेलको उपचािका लाचग खचथ उपलब्ध गिाउन संघीय 
मालमला तर्ा स्र्ानीय वर्कास मन्रालयको नाममा िकम ननकासा। 

श्री उिाथ  मन्रालय 79816 

इजन्िननयि श्री महेन्द्र वर्लास बज्राचायथलाई नन.से.नन.२०५० को ननयम १०(क)३ बमोजिम अलभलेखमा अद्यार्चधक गिाई सोही ननयमको ननयम 
९४(१)बमोजिम उपचाि खचथ उपलब्ध गिाउन उिाथ मन्रालयको नाममा िकम ननकासा । 

श्री म., बा.तर्ा समाि कल्याण 
मन्रालय 210000 

मर्हला तर्ा र्ालर्ाललका कायाथलय लसन्धुपाल्चोकमा तत्काललन अस्र्ाई सेर्ामा कायथित कायाथलय सहयोगी कूलमान तामाङ्गको उपदान ि औषधी 
उपचाि खचथ र्ापत उपलव्ध गिाउन  मर्हला बालर्ाललका तर्ा समाि कल्याण मन्रालयको नाममा िकम ननकासा । 

श्री श्रम तर्ा िोिगाि मन्रालय 160090 

अर्कास प्राप्त िसायनशास्री युर्िाि भट्टले अर्कास पनछ पाउने सुवर्धा बापतको िकम श्रम तर्ा िोिगाि मन्रालयको नाममा ननकासा । 

श्री व्यर्स्र्ावपका-ससंद 
सचचर्ालय 214467 

का.स. मोहन प्रसाद अचधकािीको औषचध उपचाि खचथ र्ापत व्यर्स्र्ावपका संसद सचचर्ालयको नाममा िकम ननकासा । 

श्री म., बा.तर्ा समाि कल्याण 
मन्रालय 210000 

मर्हला बालबाललका तर्ा समाि कल्याण मन्रालय अन्तगथत बािुिामा अर्काश प्राप्त कायाथलय सहयोगी नैना िैसीको उपदान ि औषधी उपचाि 
खचथ उपलब्ध गिाउन मर्हला बालबाललका तर्ा समाि कल्याण मन्रालयमो नाममा िकम ननकासा । 

श्री बन तर्ा भू-संिक्षण मन्रालय 922984 

जिल्ला र्न कायाथलय झापाका र्न िक्षक िाधाकृष्ण खनतर्डालाई औषचध उपचाि र्ापत दोहोिो वर्लको िकम नपन ेगिी बन तर्ा भ-ूसंिक्षण 
मन्रालयको नाममा िकम ननकासा । 
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श्री स घंीय मालमला तर्ा स्र्ानीय 
वर्.मन्रालय 1537376 

ग्रामीण सामुदानयक पूर्ाथधाि वर्कास कायथिम अन्तगथत अस्र्ायी सेर्ाबाट अर्काश  प्राप्त गनुथहुने वर्िय कु. पाण्ड ेरु.८६७८६१, िामनार् यादर् 
रु.३८९८५२, कोमल प्र.नतलमजल्सना रु.७०९५१७,मेघ ब.खड्का रु.३८७७००,पूणथ ब.शे्रष्ठ रु.५४४५३४, वर्िेन्द्र िार्त रु.५२८२६१,िािन प   

श्री उद्योग मन्रालय 171507 
घिेलु तर्ा साना उद्योग वर्भागका का.स.हरिकृष्ण महिथनलाई उपचािार्थ उद्योग मन्रालयको नाममा िकम ननकासा । 

श्री कानून, न्याय, सं.सभा तर्ा 
सं.मा.मन्रालय 12279 

मा.मन्री श्री हरिप्रसाद न्यौपानेज्यकूो उपचाि खचथ  कानून, न्याय, संवर्धानसभा तर्ा संसदीय मालमला मन्रालयको नाममा िकम ननकासा । 

श्री सामान्य प्रशासन मन्रालय 375000 

सुदिु पजश्चम वर्कास आयोग र्दपायलमा कायथित सह-सचचर् श्री फुलगेन प्रधानलाई स.ुप.वर्.आ.बाट पशे्की स्र्रुप ललएको रू.३ लाख पेश्की फछौट 
गनथ ि ७५ हिाि भुततानी र्दन नन.से.नन. २०५० को ननयम १०(क)३ अलभलेख अद्यार्चधक गिी भुततानी र्दने प्रयोिनका लाचग िकम ननकासा । 

श्री कृवष वर्कास मन्रालय 133784 

िाजष्रय प्लाण्ट तर्ािजण्टनका तर्ािेन्टाइन अधीकृत श्री प्रकाश पौडलेको आमाको उपचाि खचथ रु. १३३७८४।- नन.से.नी. २०५० को ननयम १० (क ) 
३ र्मोजिम अलभलेख अद्यार्चधक गिी भुततानी गने प्रयोिनको लाचग कृवष वर्कास मन्रालयको नाममा िकम ननकासा । 

श्री कृवष वर्कास मन्रालय 71175 

केन्द्रीय पशुिोग अन्र्ेषण प्रयोगशालाका प.चच. गौिी देर्ी र्ापाको श्रीमान कृष्ण बहादिु र्ापाको उपचाि खचथ रु. ७५१७५।- नन.से.नन.२०५० को 
ननयम १० (क) ३ र्मोजिम अलभलेख अद्यार्चधक गिी भुततानी गन ेप्रयोिनको लाचग कृवष वर्कास मन्रालयको नाममा िकम ननकासा । 

श्री िाजष्रय योिना आयोगको 
सचचर्ालय 85820 

ननदेशक िाधाकृष्ण प्रधानको श्रीमतीको उपचािमा लागेको खचथ भुततानीको लागी िाजष्रय योिना आयोगको सचचर्ालयको नाममा िकम ननकासा 
। 

श्री व्यर्स्र्ावपका-ससंद 
सचचर्ालय 380760 

संसद सचचर्ालय कमथचािी प्रशासन ननयमार्लीको ननयम ८५ (९) र्मोजिम अलभलेख अद्यार्चध गिी सहसचचर् श्री सोमर्हादिु र्ापाको उपचािका 
लाचग खचथ भएको िकम उपलव्ध गिाउन व्यर्स्र्ावपका-संसद सचचर्ालयको नाममा िकम ननकासा । 

श्री श्रम तर्ा िोिगाि मन्रालय 4880 

मजन्रपिषद्को लमनत २०६८।५।३० को ननणथयानुसाि नन.से.नन.२०५० को ननयम ९५ र्मोजिम ना.स.ु श्री लमर प्रसाद खनतर्डाको उपचाि गिाउाँ दा छुट 
भएको िकम भुततानी प्रयोिनको लाचग श्रम तर्ा िोिगाि मन्रालयको नाममा िकम ननकासा । 

श्री स.ं पयथटन तर्ा नागरिक 
उड्डयन मन्रालय 117771 

पुिातत्र् वर्भागका प्रमखु पुिातत्र् अचधकृत श्री श्याम सुन्दि िािर्ंशीको उपचाि र्ापतको खचथ  सं. पयथटन तर्ा नागरिक उड्डयन मन्रालयको 
नाममा िकम ननकासा । 
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श्री म., बा.तर्ा समाि कल्याण 
मन्रालय 90601 

िाजष्रय मर्हला आयोगका ना.स.ुलक्ष्मीदेर्ी शे्रषठको सासु आमाको उपचाि खचथ नन.स.ेनन.२०५० को ननयम ९४ (१) तर्ा सोही ननयमार्लीको ननयम 
१० क ३ र्मोजिम अलभलेख अद्यार्चधक िाख्न ेगिी म., बा.तर्ा समाि कल्याण मन्रालयको नाममा िकम ननकासा । 

श्री िाजष्रय योिना आयोगको 
सचचर्ालय 104028 

केजन्द्रय त्यांक वर्भागका ननदेशक डा. रुद्र सुर्ालको दघुथटनामा पिी उपचाि गदाथ लागेको खचथ नन.से.नन.२०५० को ननयम ९७ बमोजिम िाजष्रय 
योिना आयोगको सचचर्ालयको नाममा िकम ननकासा । 

श्री म., बा.तर्ा समाि कल्याण 
मन्रालय 12582 

मर्हला तर्ा बालबाललका कायाथलय, िुम्लामा कायथित सुपिभाईिि मन्िु पाण्ड ेलाई नन.स.ेनन. २०५० को ननयम ९७ (३) बमोजिम उपचाि खचथ 
उपलब्ध गिाउन मर्हला, बालबाललका तर्ा समाि कल्याण मन्रालयको नाममा िकम ननकासा । 

श्री सचूना तर्ा सञ्चाि मन्रालय 302360 

मुद्रण वर्भागका का.स.श्री शािदा भट्टिाइलाई नन.से.नन.२०५० को ननयम ९४ र्मोजिम उपचाि खचथ सूचना तर्ा सञ्चाि मन्रालयको नाममा 
िकम ननकासा । 

श्री कृवष वर्कास मन्रालय 757711 

कृवष अर्थवर्ज्ञ श्री रुद्र प्रसाद खनाल सिकािी कामको लसललसलामा दघुथटना परि उपचाि गिाउाँ दा लागेको खचथ नन.स.ेनन.२०५० को ननमय ९७(३) 
र्मोजिम उपचाि खचथ कृवष वर्कास मन्रालयको नाममा िकम ननकासा । 

श्री म., बा.तर्ा समाि कल्याण 
मन्रालय 327060 

मर्हला तर्ा र्ालर्ाललका कायाथलय काभ्रपेलाञ्चोकका सु.भा. र्न्दना शे्रष्ठलाई नन.स.ेनन.२०५० को ननयम ९४ (१) र्मोजिम औषचध उपचाि खचथ  
म., बा.तर्ा समाि कल्याण मन्रालयको नाममा ननकासा । 

श्री लसचंाइ  मन्रालय 116009 

भूलमगत िलस्रोत वर्कास सलमनत काठमाडौंका  तत्कालीन केलमष्ट  श्रीमती नतलमला भार्ा लसहंको उपदान, संचचत वर्दा ि औषचध उपचाि िकम 
लसचंाई मन्रालयको नाममा ननकासा । 

श्री िािस्र् अनुसन्धान वर्भाग 944120 

िािस्र् अनुसन्धान वर्भागका हलकुा सर्ािी चालक बद्री प्रसाद कुइकेललाई नन.से.नन. २०५० को ननयम ९७ (३) बमोजिम औषधी उपचाि खचथ  
िािस्र् अनुसन्धान वर्भागको नाममा िकम ननकासा । 

श्री िाजष्रय मानर् अचधकाि 
आयोग 190080 

िाजष्रय मानर् अचधकाि आयोगका तत्कालीन सचचर् श्री वर्शाल खनाललाई अर्कास पनछ संचचत वर्दा ि औषचध उपचाि बापत पाउन ेसुवर्धा 
उपलब्ध गिाउन िाजष्रय मानर् अचधकाि आयोगको नामा िकम ननकासा । 

श्री अजख्तयाि दरुुपयोग 
अनुसन्धान आयोग 131169 

ननिामती सेर्ा ननयमार्लीको ननयम ९४ बमोजिम शा.अ.र्दनेश त्ररपाठीको उपचाि खचथ अजख्तयाि दरुुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाममा िकम 
ननकासा ।  

श्री भूलमसधुाि तर्ा व्यर्स्र्ा 
मन्रालय 344340 

नापी वर्भागका सभेक्षक (िा.प.अनं. प्रर्म शे्रणी) श्री उत्तम महिथनलाई मुटु सम्बन्धी िोगको उपचािार्थ नन.से.नन. २०५० को ननयम ९४ बमोजिम 
औषचध उपचाि बापत भूलमसधुाि तर्ा ब्यर्स्र्ा मन्रालयको नाममा ननकासा । 
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श्री स घंीय मालमला तर्ा स्र्ानीय 
वर्.मन्रालय 187399 

संघीय मालमला तर्ा स्र्ानीय वर्कास मन्रालय अन्तगथत ग्रामीण खानेपानी तर्ा सिसफाई आयोिना िोल्पामा तत्कालीन कायथित अस्र्ायी  
खा.प.स.टे.(िा.प.अनं.ततृीय शे्रणी)का लोक बहादिु खड्काले अर्कास पनछ पाउने सुवर्धा बापतको िकम स ंघीय मालमला तर्ा स्र्ानीय वर्कास 
मन्रालयको ना 

श्री शहिी वर्कास मन्रालय 234787 

खानेपानी तर्ा सिसफाइ डडलभिन कायाथलय चचतर्नबाट अर्कास प्राप्त मर्हला कायथकताथ श्रीमती तािा के.सी.लाई उपदान, औषचध उपचािि संचचत 
वर्दा बापतको िकमको लाचग सहिी वर्कास मन्रालयको नाममा ननकासा । 

श्री कृवष वर्कास मन्रालय 153660 

कृवष मन्रालयका ना.सु. कवर्ि कुमाि काकीको आमाको पेट सम्र्न्धी िोगको उपचािका लाचग नन.स.ेननयमार्ली २०५० को ननयम ९४ बमोजिम 
उपचाि खचथ बापतको िकम कृवष वर्कास मन्रालयको नाममा ननकासा । 

श्री स घंीय मालमला तर्ा स्र्ानीय 
वर्.मन्रालय 235633 

जिल्ला प्रावर्चधक कायाथलय कास्कीका अर्कास प्राप्त अस्र्ायी खा.पा.स.टे. श्री तािादेर्ी सुर्ेदीको उपदान, औषचध उपचाि ि संचचत वर्दा बापतको 
िकम भुततानीको लाचग श्री स ंघीय मालमला तर्ा स्र्ानीय वर्.मन्रालय को नाममा ननकासा । 

श्री लसचंाइ  मन्रालय 989520 

सुनसिी मोिङ्ग लसचंाइ वर्कास सलमनत त्रबिाटनगिबाट अर्काश प्राप्त कमथचािीहि ना.स.ुनवर्न लाल िािर्ंशीलाई रू.१७३१६२२/-,हेल्पि लशर् 
प्र .अचधकािीलाई रू.११८६८०४/- ि ह.स.चा.टान ब.बूढार्ोकीलाई रू.१९८७९३८/- सुवर्धा र्ापतको िकम भुततानी प्रयोिनार्थ लसचंाइ मन्रालयको 
नाममा िक 

श्री शहिी वर्कास मन्रालय 266160 

खानेपानी तर्ा सिसफाई डडलभिन कायाथलय तेह्रर्ुमका ई. सुितलाल चौधिीलाई ननिामती सेर्ा ननयमार्ली २०६४ को ननयम ९४ बमोजिम 
औषचध उपचािार्थ सहिी वर्कास मन्रालयको नाममा ननकासा । 

श्री लसचंाइ  मन्रालय 213484 

भूलमगत िलश्रोत वर्कास सलमनत धनगढीमा तत्काललन ड्राइभि पदमा कायथित स्र्.आइतर्ािी चौधिीको नोकिी सेर्ा सुवर्धा र्ापतको िकम 
ननिको हकदािलाई उपलव्ध गिाउने प्रयोिनार्थ लसचंाई मन्रालयको नाममा िकम ननकासा । 

श्री स्र्ास््य तर्ा िनसंख्या 
मन्रालय 277680 

जिल्ला आयुर्ेद स्र्ास््य केन्द्र डोल्पाका कवर्िाि प्रेमशकंि शाहको श्रीमनतको उपचािार्थ स्र्ास््य सेर्ा ननयमार्ली,२०५५ को ननयम ९१ बमोजिम 
औषधी उपचाि िकम स्र्ास््य तर्ा िनसंख्या मन्रालयको नाममा ननकासा । 

श्री स घंीय मालमला तर्ा स्र्ानीय 
वर्.मन्रालय 110309 

जिल्ला वर्कास सलमनतको कायाथलय िसुर्ामा कायथित योिना, अनुगमन तर्ा प्रशासकीय अचधकृत श्री कृष्ण प्रसाद हुमागाईंको ननिामती सेर्ा 
ननयमार्ली, २०५० को ननयम ९७(३) र्मोजिम औषचध उपचाि खचथ र्ापतको िकम स ंघीय मालमला तर्ा स्र्ानीय वर्कास मन्रालयको नाममा 
ननकासा । 

श्री शहिी वर्कास मन्रालय 403899 

नन.से.ननयमार्ली २०५०को ननयम ९४(१) बमोजिम भर्न ननमाथण सम्भाि सम्भाि डडलभिन कायाथलयका  क.अ. श्यामिाि डगंोललाई रु. २७००००।- 
ि शहिी वर्कास तर्ा भर्न ननमाथण वर्भागका का.स. सुलशला पुडासैनीलाई रु. १३३८९९।- औषचध उपचाि खचथ बापतको िकम सहिी वर्कास 
मन्रालयको नाममा ननक 

श्री गहृ मन्रालय 310260 

जिल्ला प्रशासन कायाथलय धनुषाका स.प्र.जि.अ. श्री प्रल्हाद पोखिेलको श्रीमती रुकमणी पोखिेललाई तयान्सि िोगको उपचािार्थ नन.स.ेननयमार्ली 
२०५० को ननयम ९४ बमोजिम औषचध उपचाि िकम गहृ मन्रालयको नाममा ननकासा। 
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श्री कृवष वर्कास मन्रालय 38021 

जिल्ला कृवष वर्कास कायाथलय सोलुखुम्बुका ब.कृ.वर्.अ. लमन प्रसाद बुढार्ोकीलाई नन.स.ेनन.को ननयम ९७(३) बमोजिम औषधी उपचाि खचथ कृवष 
वर्कास मन्रालयको नाममा िकम ननकासा । 

श्री कृवष वर्कास मन्रालय 258000 

जिल्ला पश ुसेर्ा कायाथलय बझाङका ना.सु. जित बहादिु िोकायलाई नन.से.नन. २०५० को ननयम ९४(१) बमोजिम औषचध उपचाि खचथ कृवष 
वर्कास मन्रालयको नाममा िकम ननकासा। 

श्री श्रम तर्ा िोिगाि मन्रालय 290359 

ब्यर्सानयक सीप वर्कास तालीम केन्द्र भैसेपाटीका वर्द्युत िडान प्रलशक्षक सूयथमान महिथनको अर्कास पनछ पाउने उपदान, संचचत वर्दा ि 
औषचध उपचाि िकम उपलब्ध गिाउन िकम ननकासा । 

श्री भूलमसधुाि तर्ा व्यर्स्र्ा 
मन्रालय 300000 

मालपोत कायाथलय, कलङ्कीका ना.सु. ख्याम नािायण पौडलेलाई नन.से.नन. २०५० को ननयम ९४ बमोजिम औषचध उपचाि खचथ भुततानी गनथ 
भुलमसुधाि तर्ा ब्यर्स्र्ा मन्रालयको नाममा िकम ननकासा । 

श्री स्र्ास््य तर्ा िनसंख्या 
मन्रालय 327060 

जिल्ला िनस्र्ास््य कायाथलय झापा, गौरिगंि स्र्ास््य चौकीका अ.हे.र्. नतर्थ भट्टिाईलाई स्र्ास््य सेर्ा ननयमार्ली २०५५ को ननयम ९१ 
बमोजिम अलभलेख अध्यार्चधक गिी औषचध उपचाि िकम स्र्ास््य तर्ा िनसखं्या मन्रालयको नाममा ननकासा । 

श्री भौनतक पूर्ाथधाि तर्ा 
यातायात मन्रालय 191590 

आयोिना ननदेशनालय (एडडवर्) का तात्काललन अस्र्ायी का.स. हिी बहादिु के.सी.ले भुततानी पाउन ेगिी भौनतक पुर्ाथधाि तर्ा यातायात 
मन्रालयको नाममा ननकासा । 

श्री लसचंाइ  मन्रालय 247800 

बबई लसचंाइ आयोिना बर्दथयाका अर्कास प्राप्त कायाथलय सहयोगी खड्ग बहादिु खरीको सुवर्धा बापतको िकम लसचंाइ मन्रालयको नाममा 
ननकासा । 

श्री कानून, न्याय, सं.सभा तर्ा 
सं.मा.मन्रालय 53792 

कानून, न्याय, संवर्धानसभा तर्ा संसदीय मालमला मन्रालयका का.स. श्री उत्तम शातयको ननिामनत सेर्ा ननयमार्ली २०५० को ननयम ९४ 
बमोजिम औषचध उपचाि खचथ बापतको िकम ननकासा । 

श्री कृवष वर्कास मन्रालय 80000 

जिल्ला कृवष वर्कास कायाथलय धार्दङका का.स. श्री चन्द्र कुमाि वर्.क.को छोिालाई ननिामनत सेर्ा ननयमार्ली २०५० ननयम ९४(१) बमोजिम 
औषचध उपचाि खचथ कृवष वर्कास मन्रालयको नाममा ननकासा । 

श्री महान्यायाचधर्तताको 
कायाथलय 298560 

जिल्ला सिकािी र्क्रकल कायाथलय बर्दथयामा कायथित जिल्ला न्यायाचधर्तता श्री भीम प्रसाद पौडलेको मगृौला िोगको उपचािार्थ ननिामती सेर्ा 
ननयमार्ली २०५० को ननयम ९४ (१) बमोजिम औषधी उपचाि र्ापत महान्यायाचधर्तताको कायाथलयको नाममा िकम ननकासा । 

श्री कृवष वर्कास मन्रालय 63121 

जिल्ला कृवष वर्कास कायाथलय उदयपुिमा कायथित प्रा.स. मोहनलाल फुाँ यालको ननिामती सेर्ा ननयमार्ली, २०५० को ननयम ९४ (१) 
बमोजिम औषधी उपचाि खचथ र्ापतको िकम कृवष वर्कास मन्रालयको नाममा ननकासा। 

श्री कृवष वर्कास मन्रालय 22013 

क्रकम्बु नसथिी ब्यर्स्र्ापन केन्द्र, भन्डािा चचतर्नका िेशम वर्कास अचधकृत श्री लेखनार् अचधकािीलाई ननिामनत सेर्ा ननयमार्ली, २०५० को 
ननयम ९७(३) बमोजिम औषचध उपचाि खचथ बापतको िकम कृवष वर्कास मन्रालयको नाममा ननकासा । 

श्री कृवष वर्कास मन्रालय 183795 

जिल्ला पश ुसेर्ा कायाथलय धनुषाका प.स्र्ा.प्रा. उर्दश दासलाई ननिामनत सेर्ा ननयमार्ली, २०५० को ननयम ९४(१) बमोजिम औषचध उपचाि खचथ 
बापतको िकम कृवष वर्कास मन्रालयको नाममा ननकासा । 
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श्री गहृ मन्रालय 212350 

जिल्ला प्रशासन कायाथलय सप्तिीमा शाखा अचधकृत पदमा कायथित श्री बालकृष्ण ढंुगानालाई  ननिामनत सेर्ा ननयमार्ली, २०५० को ननयम ९७(३) 
बमोजिम औषचध उपचाि खचथ बापतको िकम गहृ मन्रालयको नाममा ननकासा । 

श्री स घंीय मालमला तर्ा स्र्ानीय 
वर्.मन्रालय 172570 

जिल्ला प्रावर्चधक कायाथलय, धनकुटाका खा.पा.स.टे. श्री इन्द्र बहादिु शे्रष्ठलाई ननिामती सेर्ा ननयमार्ली, २०५० को ननयम ९७(३) बमोजिम 
औषचध उपचाि खचथ बापतको िकम संनघय मालमला तर्ा स्र्ानीय वर्कास मन्रालयको नाममा ननकासा । 

श्री श्रम तर्ा िोिगाि मन्रालय 33888 

का.स. िाम र्हादिु खरीको र्ार्ुको उपचाि खचथ ननिामती सेर्ा ननयमार्ली, २०५० को ननयम ९४ (१) र्मोजिम श्रम तर्ा िोिगाि मन्रालयको 
नाममा ननकासा । 

श्री स्र्ास््य तर्ा िनसंख्या 
मन्रालय 352000 

जिल्ला िन स्र्ास््य कायाथलय धनुषाका अनलम लमना चगिीले नोकिी अर्चधमा स्र्ास््य सेर्ा ननयमार्ली, २०५५ को ननयम ९१ अनुसाि पाउन े
औषचध उपचाि खचथ उपलव्ध गिाउन  स्र्ास््य तर्ा िनसंख्या मन्रालयको नाममा िकमान्ति ननकासा । 

श्री उद्योग मन्रालय 118124 

उद्योग मन्रालयमा कायथित ना.स.ु माधर् प्रसाद शमाथको उपचािार्थ ननिामती सेर्ा ननयमार्ली २०५० को ननयम ९४(२) बमोजिम औषचध उपचाि 
खचथ उद्योग मन्रालयको नाममा ननकासा । 

श्री शहिी वर्कास मन्रालय 328980 

भर्न प्रावर्चधक अनुसन्धान तर्ा तालीम केन्द्र हेटौडाका लस.डड.ई.वर्ष्णु प्रसाद शमाथलाई ननिामती सरे्ा ननयमार्ली, २०५० को ननयम ९४ अनुसाि 

औषधी उपचाि खचथ उपलब्ध गिाउन शहिी वर्कास मन्रालयको नाममा ननकासा । 

श्री सामान्य प्रशासन मन्रालय 273840 

शाखा अचधकृत श्री मोहन कुमाि नघलमिेको उपचािका लाचग नन.से.नन.२०५० को ननयम ९४ र्मोजिम १२ मर्हनाको तलर् र्िार्िको िकम उपलव्ध 
गिाउन सामान्य प्रशासन मन्रालयको नाममा िकम ननकासा । 

श्री शहिी वर्कास मन्रालय 33510 

इजन्िननयि वप्रतम कुमाि स्र्ावपतको उपचािका लाचग नन.स.ेनन.२०५० को ९४ (१) र्मोजिम उपचाि खचथ उपलव्ध गिाउन शहिी वर्कास 
मन्रालयको नाममा ननकासा । 

श्री श्रम तर्ा िोिगाि मन्रालय 163344 

ना.स.ु लक्ष्मण र्ापाको श्रीमती लमश्री देर्ी र्ापाको औषचध उपचाि खचथ नन.से.नन.२०५० को ननयम ९४(१) बमोजिम श्रम तर्ा िोिगाि मन्रालयको 
नाममा िकम ननकासा । 

श्री स्र्ास््य तर्ा िनसंख्या 
मन्रालय 362355 

अ.न.लम. (पाचौँ) श्री शीिा र्ापाको उपचािको लाचग स्र्ास््य सेर्ा ननयमार्ली, २०५५ को ननयम ९१ बमोजिम उपचाि खचथ उपलब्ध गिाउन 
स्र्ास््य तर्ा िनसंख्या मन्रालयको नाममा िकम ननकासा । 

श्री भूलमसधुाि तर्ा व्यर्स्र्ा 
मन्रालय 507771 

मालपोत कायाथलय नुर्ाकोटका ना.सु. बाबुकािी र्ापालाई ननिामती सेर्ा ननयमार्ली, २०५० को ननयम ९७(३) बमोजिम औषचध उपचाि खचथ 
भूलमसुधाि तर्ा ब्यर्स्र्ा मन्रालयको नाममा िकम ननकासा । 

श्री लोक सेर्ा आयोग 160670 

ननिामती सेर्ा ननयमार्ली २०५० को ननयम ९४(१) बमोजिमको सुवर्धाबाट कट्टा नहुन ेगिी ननयम ९४(११) बमोजिम लोकसेर्ा आयोग 
सगिमार्ा अंचल कायाथलयमा कायथित स.ले.पा. लेखनार् आचायथलाई उपचाि खचथ उपलब्ध गिाउन िकम ननकासा । 

श्री स्र्ास््य तर्ा िनसंख्या 
मन्रालय 182070 

जिल्ला स्र्ास््य कायाथलय र्ैतडीमा अस्र्ायी स्र्ास््य लशक्षा टेजतनलसयन (ता.स.) पदमा कािथत िही अर्कास प्राप्त दशिर्चन्द न.पा.-४ बैतडीका 
यज्ञदेर् भट्टको औ.उ. ि उपदान बापतको िकम उपलब्ध गिाउन िकम ननकासा । 
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श्री लसचंाइ  मन्रालय 277083 

भुलमगत िलस्रोत वर्कास सलमनत शाखा कायाथलय दाङबाट अर्कास प्राप्त भा.स.चा. श्री टुक बहादिु घलेलाई सेर्ा सुवर्धा बापतको िकम उपलब्ध 
गिाउन िकम ननकासा । 

श्री िािस्र् अनुसन्धान त्रबभाग 424053 

िािस्र् अनुसन्धान वर्भागमा कायथित ह.स.चा. श्री र्द्री प्रसाद कुइकेलको औषचध उपचािार्थ िािस्र् अनुसन्धान वर्भागको नाममा िकम ननकासा 
। 
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5=  cfly{s cWofb]z @)&) sf] bkmf !* adf]lhd lbOPsf] /fh:j 5'6sf] ljj/0f 

 

l;=g+= 5'6 k|bfg ul/Psf] ;+:yfsf] gfd dfnj:t'sf] ljj/0f d'b|f ljhs d"No lg0f{o ldlt 

1=  प्रकृनत संिक्षण कोष हातीमा लगाइन ेsatelite collar USD 23038.80 4/2/2070 

2=  clvn g]kfn km'6an dxf;+3 v]ns'b ;fdfu|L Euro 7621.5 4/8/2070 
3=  h}ljs k|ljlw ljefu, lq=lj Microscope Euro 11449.00 4/13/2070 
4=  vfgL tyf e"–ue{ ljefu Pocket Docimeter Euro 2330.00 4/16/2070 
5=  alGb ;xfotf lgof]u h'8f] v]n ;+u ;DjGwLt ;fdfu|Lx? Euro 525.00 4/21/2070 
6=  dx]Gb| df=lj, enfds :s'n a; INR 1085000.00 4/20/2070 
7=  h}ljs k|ljlw ljefu, lq=lj ljleGg ;fdfu|Lx? Euro 8534.00 4/21/2070 
8=  /Iff dGqfno ;jf/L ;fwgx? IRN 3778550.00 4/24/2070 
9=  g]kfn ljB't k|lws/0f lgdf{0f ;fdfu|Lx? IRN 7275609.00 4/28/2070 
10=  k|df0fLs/0f lgoGq0f sfof{no PKI Data centre USD 64416.98 4/28/2070 
11=  ltnuËf cfFvf c:ktfn Eye Treatment Equipment Euro 12157.00 4/30/2070 

  CHF 15734.00 
12=  lj|l6z uf]vf{ g]kfn ;fdfu|L Pound S. 1467000.00 05.09.2070 
13=  lgjf{rg cfof]u lgjf{rg ;fdfu|L USD 812525.00 05.18.2070 
14=  k|of; g]kfn  sk8fx? Euro 3849.90 5/18/2070 
15=  g]kfn cfofn lgud xjfO OGwg  ls=ln 50000  2070.05.25 
16=  Onfsf k|x/L sfof{no bds / ky/L ;jf/L ;fwgx?   3 yfg   
17=  The leprospy Mission :jf:Yo ;fdfu|Lx? USD 25407.00 6/3/2070 

Euro 15047.38 
GBP 2763.00 
CHF 3704.40 

18=  rf}/hf/L c:ktfn  :jf:Yo ;fdfu|Lx? Euro 2400.00 6/3/2070 
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19=  g]kfn /fli6«o cfof]hgf z}lIfs ;fdfu|Lx? USD 2100.00 6/3/2070 
20=  g]kfn g]q Hof]lt ;+3 cfFvf pkrf/sf ;fdfu|Lx? USD 1250.00 6/3/2070 
21=  ljsnfË ldq ;d"x :jf:Yo ;fdfu|Lx? INR 709125.00 6/3/2070 

Euro 4569.00 
22=  ltnuËf cfFvf c:ktfn :jf:Yo ;fdfu|Lx? USD 151436.77 6/3/2070 

Euro 3776.20 
23=  /fli6«o P8\; tyf of}g /f]u lgoGq0f s]Gb|  :jf:Yo ;fdfu|Lx? Euro 14716.25 2070/6/31 
24=  ckfË jfn c:ktfn :jf:Yo ;fdfu|Lx? Euro 19610.00 6/3/2070 
25=  lgjf{rg cfof]u lgjf{rg ;fdfu|L Chinese 10000000.00 6.8.2070 
26=  lgjf{rg cfof]u lgjf{rg ;fdfu|L INR 12313954.00 6.8.2070 
27=  g]kfn u'0f:t/ tyf gfktf}n ljefu Manual Mass comarator Euro 23750 6.8.2070 
28=  /Iff dGqfno Training Material According 

to List 
 6.17.2070 

29=  lh=lj=; x'Dnf l8h]n  20000 ln 6.17.2070 
30=  cGt/f{li6«o ;f]kfs tfqmf] ;+3 v]n ;fdfu|Lx? USD 1250.00 6.18.2070 
31=  lgjf{rg cfof]u lgjf{rg ;fdfu|L Rs. 7393750 6.20.2070 
32=  lgjf{rg cfof]u lgjf{rg ;fdfu|L USD 956456.82 6.20.2070 
33=  /fli6«o P8\; tyf of}g /f]u lgoGq0f s]Gb|  :jf:Yo ;fdfu|Lx? Euro 14716.25 2070.06.31 
34=  lgjf{rg cfof]u lgjf{rg ;fdfu|L USD 1150000.00 2070.07.03 
35=  lgjf{rg cfof]u 6f]of]6f uf8L o'=Pg=l8=kL= n]  5 j^f 2070.07.07 
36=  :jf:Yo ;]jf ljefu :jf:Yo ;fdfu|Lx? USD 106894.30 2070.07.07 
37=  g]kfn cGwf sNof0f ;+3 a|]n lk|G6/ USD 20645.00 2070.07.10 
38=  lgjf{rg cfof]u lgjf{rg ;fdfu|L USD 18407.00 2070.07.14 
39=  lq=lj= lzIf0f c:ktfn :jf:Yo ;fdfu|Lx? USD 600705.90 2070.07.14 
40=  ckfË k'gM:yfkgf ;+dfh XjLnr]o/ USD 137485.60 2070.07.15 
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41=  kz'klt b'w ;xsf/L dx]Gb|f af]n]/f] hLk INR 461200.00 2070.07.15 
42=  clvn g]kfn km'6an dxf;+3 /a/sf] bfgf / lzlnsf USD 30942.45 2070.07.24 
43=  lgjf{rg cfof]u Toyata Land Cruiser Prado(6) JPY 17242022.00 2070.07.24 
44=  lgjf{rg cfof]u 6f]g/ USD 61534.00 2070.07.24 
45=  lgjf{rg cfof]u lgjf{rg ;fdfu|L USD 3375000.00 2070.07.25 
46=  e/tk'/ jb{3f6 @@) s] eL k|;f/0f 6fj/ kf6{;  RMD 6934893.54 2070.07.25 
47=  nfoG; Sna OG6/g]zgn dlN6kn l8li6«s ;f]nf/ NofDk INR 952406.18 2070.08.12 
48=  g]kfn /]8qm; ;f];fO6L :jf:Yo ;fdfu|Lx? INR 742700.00 2070.08.12 
49=  eQmk'/ SofG;/ c:ktfn :jf:Yo ;fdfu|Lx? INR 1511000.00 2070.08.13 
50=  clvn g]kfn km'6an dxf;+3 k'/:sf/df cfsl:ds nfe s/ NRS 1550000.00 2070.08.14 
51=  w'lnv]n c:ktfn CT Scanner  USD 644870.00 2070.08.14 
52=  Nepal Kidney Centre :jf:Yo ;fdfu|Lx? USD 50000.00 2070.08.24 
53=  :jf:Yo ;]jf ljefu ljiffbLo'Qm em'n USD 3130303.26 2070.08.24 
54=  kf6g c:ktfn :jf:Yo ;fdfu|Lx? USD 400000.00 2070.08.25 

Pound S. 139175.00 
JPY 2550000.00 
IC 150000.00 

Euro 147000.00 
55=  l;+rfO{ ljefu k|of]uzfnf pks/0f Euro 48862.80 2070.08.25 
56=  jL/ c:ktfn :jf:Yo ;fdfu|Lx? Euro 32079.00 2070.08.26 
57=  o'jf tyf v]ns'b dGqfno Pn=;L =8L= l6= eL=  5 j^f 2070.08.30 
58=  Leprosy Mission, Nepal :jf:Yo ;fdfu|Lx? USD 2400.00 2070.08.30 
59=  s'z'd–xfk'/] !#@ 6fj/ kf6{; tyf ;fdfu|L INR 13035559.00 2070.08.30 
60=  ltnuËf cfFvf c:ktfn Eye Treatment Equipment JPY 1612556.00 2070.09.01 
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USD 124070.00 
CHF 61400.00 
JPY 3843189.00 

61=  ACF Nepal vfB ;fdfu|L Euro 22500.00 2070.09.05 
62=  Leprosy Mission, Nepal :jf:Yo ;fdfu|Lx? USD 24000.00 2070.09.16 
63=  5qkf6L lgMz'Ns lrlsT;fno :jf:Yo ;fdfu|Lx? Euro 20700.00 2070.09.16 
64=  lj1fg k|ljlw tyf jftfj/0f dGqfno ;fdfu|L Euro 2537.00 2070.09.22 
65=  Nepal Kidney Centre :jf:Yo ;fdfu|Lx? USD 1834.00 2070.09.22 
66=  ltnuËf cfFvf c:ktfn :jf:Yo ;fdfu|Lx? Euro 39414.00 2070.09.30 

USD 10580.00 2070.09.30 
AUS$ 57660.00 2070.09.30 
JPY 408400.00 2070.09.30 

67=  dx]Gb| df]/ª ax'd'vL SofDk; z}lIfs ;fdfu|Lx? Euro 10900.00 2070.10.10 
68=  Global Peace Foundation Nepal Solar Laltern USD 26000.00 2070.10.12 
69=  Nxf] k|f=lj= uf]/vf z}lIfs ;fdfu|Lx? / emf]nf USD 865.00 2070.10.13 
70=  ltnuËf cfFvf c:ktfn Eye Treatment Equipment Euro 27414.00 2070.10.23 

JPY 700000.00 2070.10.23 
71=  l;+rfO{ ljefu ;fdfu|L Euro 14017.86 2070.10.26 
72=  Later-Day Stain Charities ;fdfu|L USD 14000.00 2070.10.26 
73=  Chitwan National Park Electric Fence INR 6178387.00 2070.11.19 
74=  g]kfn cfon lgud ATF Bonded  45000 

Kiloleter Oil 
2070.11.16 

75=  g]kfnL ;]gf Ambulane Jeep USD 46727.84 2070.11.16 
76=  Kathmandu University CAMPELL SCIENTIFIC Material USD 22465.41 2070.11.16 
77=  vfgL tyf e"–ue{ ljefu k|of]uzfnf pks/0f USD 47300.00 2070.11.19 
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78=  Nepal Eye Program :jf:Yo ;fdfu|Lx? USD 127930.00 2070.11.28 
79=  lj1fg k|ljlw tyf jftfj/0f dGqfno sDo'6/ tyf ;km\6j]o/ ;fdfu|L Euro 9359.00 2070.11.29 
80=  Children at Risk Network, Nepal v]nf}gf tyf z}lIfs ;fdfu|L USD 42240.00 2070.12.18 
81=  g]kfn s[lif cg';Gwfg kl/ifb\  Nuclear and Molecular Equipment Euro 67115.34 2070.12.18 
82=  nfoG; Sna cGt/fli6«o ax' lhNnf #@% g]kfn  Desktop Computers & LCD 

Moniters 
AUS$ 19060.00 2070.12.18 

83=  ;'ifdf sf]O/fnf d]df]l/on 6«i6  :jf:Yo ;fdfu|Lx? Euro 21584.35 2070.12.18 
84=  k|ultlzn b'Uw pTkfbs ;xsf/L ;+:yf Mahendra Bolero Camper  INR 458850.00 2070.12.18 
85=  g]kfn h'8f] ;+3  v]n ;fdfu|Lx? Euro 7827.00 2070.12.23 
86=  Ostrich Nepal Pvt. Ltd Ostrichs  All kinds of 

Ostrich 
2070.12.26 

87=  lqe"jg ljZjljBfno df6f] kl/If0f pks/0f RMD 359127.84 2071.01.09 
88=  jL/ c:ktfn :jf:Yo ;fdfu|Lx? USD 936.00 2071.01.09 
89=  vfgL tyf e"–ue{ ljefu e'sDk cWoog ;fdfu|L      
90=  nf] s'gkmf]g pkNnf] d':tfª ;+3 Solar Power Generation Equipment INR 1219165.00 2071.01.10 
91=  hn tyf df};d s]Gb|Lo ljefu Rain Wise Automatic Weather 

Station 
USD 2656.50 2071.01.12 

92=  ACF Nepal kf]if0f;DaGwL ;fdfu|L Euro 74295.00 2071.01.12 
93=  ljZj t]SjfGbf] dxf;+3 v]n ;fdfu|Lx? USD 3364.00 2071.01.15 
94=  g]kfnL ;]gf 3f]8fx?  11 j^f 2071.01.24 
95=  ndh'ª lhNnf ;fd'bflos c:ktfn :jf:Yo ;fdfu|Lx? Euro 1064.28 2071.01.24 
96=  klZrdf~rn If]qLo c:ktfn :jf:Yo ;fdfu|Lx? AUS$ 1080.90 2071.01.25 
97=  vfgL tyf e"–ue{ ljefu j}1flgs pks/0f    2071.01.28 
98=  National Kidney Center :jf:Yo ;fdfu|Lx? USD 60000.00 2071.02.15 
99=  uf]/vf kmfpG8]zg  Desktop computers & Laptop USD 75450.00 2071.02.09 
100=  g]kfn g]q Hof]lt ;+3 :jf:Yo ;fdfu|Lx? Euro 155096.07 2071.02.18 



81 

 

101=  lgjf{rg cfof]u lgjf{rgdf k|of]u x'g] Jof6«L INR 300000.00 2071.02.20 
102=  >d tyf /f]huf/ dGqfno :Sofg/ d]l;g KRW 1500000.00 2071.02.21 
103=  u[x dGqfno ;'/Iff ;fdfu|L RMB 6000000.00 2071.02.25 
104=  cf/f]Uo k|lti7fg :jf:Yo ;fdfu|Lx? USD 31500.00 2071.02.25 
105=  Nepal Eye Program :jf:Yo ;fdfu|Lx? CHF 5260.00 2071.02.26 
106=  sGofd lrof pTkfbs ;xsf/L  Mahendra Bolero Camper  INR 448450.00 2071.02.28 
107=  sflnsf lg=df=lj TATA LP School Bus INR 900000.00 2071.2.29 
108=  kz'klt  If]qljsf; sf]ifsf] u'?ljsf;  d'cAhf ljt/0f ubf{ k'FhLut nfe s/ 5'6    2071.3.13 
109=  88]nw'/f s[ifs ;xsf/L ln= 9'jfgL ;fwg INR 586000.00 2071.3.24 
 

ljleGg cGt/fli6«o ;+3 ;+:yf / bft[ lgsfox? ;+u ePsf ;Demf}tfsf] k|fjwfg adf]lhd lbPsf] 5'6sf] ljj/0f 

 

l;=g+= 5'6 k|bfg ul/Psf] ;+:yfsf] gfd dfnj:t'sf] ljj/0f d'b|f 

1=  बटुर्ल कोहलपिु महेन्द्रनगि १३२ केभी वर्द्दतु उपकिण USD 513140.00 

2=  ljZj vfB sfo{qmd Raw Rice INR 33000000.00 

3=  ljZj vfB sfo{qmd Raw Rice INR 20633050.00 

4=  ljZj vfB sfo{qmd veg.Oil USD 239721.00 

5=  ljZj vfB sfo{qmd Corn Soya Blend USD 170825.00 

6=  बटुर्ल कोहलपिु महेन्द्रनगि १३२ केभी वर्द्दतु उपकिण USD 46060.59 

7=  ljZj vfB sfo{qmd Corn Soya Blend USD 1134921.00 

8=  ljZj vfB sfo{qmd Refined Palmolein Oil USD 48321.00 

9=  ljZj vfB sfo{qmd Raw Rice INR 7600000.00 

10=  ljZj vfB sfo{qmd Corn Soya Blend USD 834998.00 

11=  ljZj vfB sfo{qmd Non Glutious Rice JPY 26467582.00 

12=  ljZj vfB sfo{qmd Yellow Split Peas USD 35016.18 

13=  ljZj vfB sfo{qmd Yellow Split Peas USD 8749.05 
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14=  ljZj vfB sfo{qmd Rice INR 8475922.00 

15=  ljZj vfB sfo{qmd Rice INR 10251324.00 

16=  emn'+u]k'n If]qut sfo{qmd Wire Rope USD 2235946 

17=  Kathmandu University Educational Material USD 793393.43 

18=  ljZj vfB sfo{qmd Sugar INR 2959500.00 

19=  ljZj vfB sfo{qmd Rice INR 6777810.00 

20=  ljZj vfB sfo{qmd Sugar IRS 5101900.00 

21=  ljZj vfB sfo{qmd Palmolein Oil USD 129780.00 

22=  ljZj vfB sfo{qmd Raw Rice INR 16806200.00 

23=  ljZj vfB sfo{qmd Raw Rice INR 10980220.00 

24=  ljZj vfB sfo{qmd Whole Yellow Peas USD 180167.08 

25=  ljZj vfB sfo{qmd Non Glutious Rice JPY 6458550.00 

26=  ljZj vfB sfo{qmd Sugar INR 6401000.00 

27=  ljZj vfB sfo{qmd Raw Rice INR 25239220 

 

cfof]hgfsf] gfddf cfoft eO{ cfly{s P]g @)^* adf]lhd ;/sf/L lgsfonfO{ x:tfGt/0f ug{ :jLs[tL lbPsf ;jf/L ;fwgx?sf] ljj/0f 

l;=g+= ;jf/L ;fwg k|bfg ug{] ;+:yf ;jf/L ;fwg k|fKt ug]{ ;+:yf ;jf/L ;fwgsf] lsl;d btf{ gDa/ lg0f{o ldlt 

1=  ADB s[lif ljsf; dGqfno Hondai Tucson  70-0-10 2070.04.23 

2=  ADB s[lif ljsf; dGqfno Hondai 120 ASTA 70-0-11 2070.04.23 

3=  WHO :jf:Yo ;]jf ljefu Toyata Land Cruiser Prado 66-1-1314 2070.05.23 

4=  WHO :jf:Yo ;]jf ljefu Toyata Land Cruiser Prado 66-1-1343 2070.05.23 

5=  WHO :jf:Yo ;]jf ljefu Toyata Land Cruiser Prado 66-1-1344 2070.05.23 

6=  WHO :jf:Yo ;]jf ljefu Toyata Land Cruiser Prado 66-1-1345 2070.05.23 

7=  WHO :jf:Yo ;]jf ljefu Toyata Land Cruiser Prado 66-1-1346 2070.05.23 

8=  WHO :jf:Yo ;]jf ljefu Toyata Land Cruiser Prado 66-1-1347 2070.05.23 

9=  HSSP :jf:Yo ;]jf ljefu Toyata Land Cruiser Prado 1HD-0315518 2070.05.23 

10=  If]qLo kmf]x/ Joj:yfkg kl/of]hgf lj/f6gu/ pk=d=gkf Toyata Fortuner 16-0-177 2070.05.28 
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11=  lvDtL l%d]sL ljsf; cfof]hgf lvDtL u|fld0f ljB't ;xsf/L  Toyata Pik-up 66-1-0956 2070.05.31 

12=  lvDtL l%d]sL ljsf; cfof]hgf lvDtL u|fld0f ljB't ;xsf/L  Yamaha Motorcycle 66-1-1035 2070.05.31 

13=  lvDtL l%d]sL ljsf; cfof]hgf lvDtL u|fld0f ljB't ;xsf/L  Yamaha Motorcycle 66-1-1035 2070.05.31 

14=  WHO vfg]kfgL tyf 9n Joj:yfkg ljefu Toyata Land Cruiser  66-1-735 2070.6.13 

15=  WHO vfg]kfgL tyf 9n Joj:yfkg ljefu Toyata Land Cruiser 66-1-1368 2070.6.13 

16=  WHO vfg]kfgL tyf 9n Joj:yfkg ljefu Motorcycle 66-1-1358 2070.6.13 

17=  WHO vfg]kfgL tyf 9n Joj:yfkg ljefu Motorcycle 66-1-1359 2070.6.13 

18=  WHO vfg]kfgL tyf 9n Joj:yfkg ljefu Motorcycle 66-1-1360 2070.6.13 

19=  WHO vfg]kfgL tyf 9n Joj:yfkg ljefu Motorcycle 66-1-1361 2070.6.13 

20=  JICA vfg]kfgL tyf 9n Joj:yfkg ljefu Jeep 27-0-335 2070.6.15 

21=  DANIDA lzIff dGqfno  Toyata Jeep 14-0-246 2070.09.08 

22=  DANIDA lzIff dGqfno  Toyata Jeep 14-0-247  

23=  DANIDA lzIff dGqfno  Nissan Jeep 14-0-254 2070.09.08 

24=  DFID :jf:Yo ;]jf ljefu Scarpio SLX Turbo Mahindra 
Jeep 

60-0-01 2070.09.26 

25=  Nepal Swiss Forest Project jg tyf e" ;+/If0f dGqfno ;'h'sL u|08 le6f/ hLk 53-0-164 2070.10.10 

26=  /fi <̂;+#Lo pRr cfo'Qm sfof{no lhNnf lzIff sfof{no emfkf Toyata Land Cruiser  66-1-0077 2070.10.13 

27=  UNHCR bds gu/kflnsf Toyata Land Cruiser 66-1-0074 2070.10.20 

28=  Rural Health Development Project lhNnf :jf:Yo sfof{no, /fd]5fk Toyata Land Cruiser 53-0-63 2070.10.20 

29=  Rural Health Development Project lhNnf :jf:Yo sfof{no, /fd]5fk Toyata Corolla Car 53-0-64 2070.10.20 

30=  JICA lh=lj=;= :of~UFhf Nissan Patrol Station Wagon 27-0-33 2070.11.02 

31=  GIZ lhNnf e' ;/If)f sfof{no a}t*L Yamaha Gladiator 125 cc 
Motorbike 

18-0-588 2070.11.13 

32=  JICA dlxnf, jfnjflnsf tyf ;dfh 

sNof)f dGqfno 

Nissan Patrol Station Wagon 4 
WD Jeep 

 2070.11.19 

33=  JICA dlxnf tyf jfnjflnsf ljefu Nissan Patrol Station Wagon 4 
WD Jeep 

 2070.11.19 

34=  GIZ lhNnf :jf:Yo sfof{no aemf~ Yamaha Gladiator 125 cc 
Motorbike 

18-0-586 2070.11.26 
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35=  FAO /fli^«o k|fs[lts tyf s[lqd 

hnfzo dT:o ljsf; sfo{qmd, 

jfnfh' 

Nissan Patrol 4WD 66-1-0081 2070.11.28 

36=  GIZ zflGt tyf k'glgdf{)f dGqfno Yamaha Gladiator 125 cc 
Motorbike 

18-0-589 2070.11.29 

37=  GIZ zflGt tyf k'glgdf{)f dGqfno Toyota Land Cruiser Prado 18-0-590 2070.11.29 

38=  GIZ zflGt tyf k'glgdf{)f dGqfno Toyota Land Cruiser Prado 18-0-610 2070.11.29 

39=  GIZ zflGt tyf k'glgdf{)f dGqfno Mitsubishi Pick Up 18-0-591 2070.11.29 

40=  JICA lhNnf ljsf; ;ldltsf] sfo{no, df]/ª JN1TESY61Z0563239 27-0-332 2070.12.07 

41=  JICA dlxnf tyf jfnjflnsf ljefu Nissan Jeep 27-0-32 2070.12.17 
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h=  j}b]lzs ;xfotf ;DaGwL ljj/0f 

 

INTERNATIONAL ECONOMIC COOPERATION COMMITMENT 

Projectwise 

FY 2013/14 (2070/71)  

                

S.N. 
Date of 

Agreement 
Donor Name of the Project 

Type of 
Assistance 

Amount (in millions) 

Sector In Foreign 
Currency 

In NRs. 

1 24 July 2013 
(Sawan 9, 2070) 

Japan 
Assistance for Constitutent Assembly 
Election  

Grant JPY 149  142.00 
CA Election 

2 
31 July 2013 (16 
Sawan 2070) 

World Bank Development Policy Credit Loan US$ 30 2900.00 Financial Reform 

3 9/16/2013 
(Bhadra 31, 2070) 

Finland 
Rural Water Supply and Sanitation Project 
in Western Nepal (RWSSP WN II) 

Grant Euro 13.7  1850.00 Local Development 

4 Septmeber 11, 
2013 (Bhadra 26, 
2070) 

World Bank 
Nepal India Electricity Transmission and 
Trade Project (NIETTP) 

Grant US$ 2.00 200.00 
Hydropower (Clean Energy) 

Loan US$37 3700.00 

5 
October 20, 2013 
(Kartik 3, 2070) 

ADB 
Implementation of SASEC Road 
Connectivity Project 

Loan USD 75 7500.00 
Physical Infrastructure and 

Transport 

6 
October 24, 2013 
(Kartik 7, 2070) 

Norway 
Assistance for Constitutent Assembly 
Election  

Grant 
Norwegian 
Kroner 50 

880.00 
CA Election 

7 
November 10, 
2013 (Kartik 24, 
2070) 

EU 
School Sector Reform Program (SSRP)-
Additional 

Grant Euro 31.60 4280.00 Education 

8 
November 28, 
2013 (Mangsir 13, 
2070) 

People's 
Republic of 

China 

Grant and Concessional Loan Assistance 
to acquire and Purchase Aircrafts 

Grant RMB 180 2943.00 
Civil Aviation 

Loan RMB 228 3728.00 



86 

 

9 
November 28, 
2013 (Mangsir 13, 
2070) 

DFID 
School Sector Reform Program (SSRP)-
Additional 

Grant 
Pound       

Sterling ₤ 2 
330.00 Education 

10 
November 29, 
2013 (Mangsir 14, 
2070) 

ADB 
The Project Preparatory Facility for 
Hydropower Projects 

Grant USD 21 2091.00 Hydropower (Clean Energy) 

11 
December 6, 
2013 (Mangsir 21, 
2070) 

EU 
Public Financing Management (PFM) 
Reform in Nepal 

Grant Euro 10 1339.00 Public Finance 

12 
December 11, 
2013 (Mangsir 26, 
2070) 

Switzerland 
Local Governance and Community 
Development Program(LGCDP II) 

Grant 
Swiss Franc 

10 
1090.00 Local Development 

13 
December 16, 
2013 (Poush 1, 
2070) 

DANIDA 
UNNATI - Inclusive Growth Program in 
Nepal 

Grant 
Danish Kroner 

400 
7200.00 Agriculture 

14 
December 16, 
2013 (Poush 1, 
2070) 

DANIDA 
Peace, Rights and Governance (PRGP) 
Program 

Grant 
Danish Kroner 

200 
3600.00 Governance 

15 
December 16, 
2013 (Poush 1, 
2070) 

DFID 
Local Governance and Community 
Development Program(LGCDP II) 

Grant 
Pound       

Sterling ₤ 70 
11300.00 Local Development 

16 
January 6, 2014 
(Poush 22, 2070) 

Switzerland Employment Fund Project (Additional) Grant 
Swiss Franc 

1.999576 
219.95 Education 

17 
January 20, 2014 
(Magh 06, 2070) 

ADB 
Building Climate Resilience of Watershed 
in Mountain Eco-Regiions in Nepal Project 

Grant USD 23.5 2320.00 Forest 

18 
February 2, 2014     
(19 Magh 2070) 

USAID Project Support on various sector Grant 
USD 

75.419854 
7540.00 Multisector 

19 
 February 10, 
2014 (Magh 26, 
2070) 

World Bank Pro-Poor Urban Regeneraton Pilot Project Grant USD 2.75 274.00 Urban Development 

20 March 05, 2014 
(Falgun 21, 2070) China 

Project Support on various sector 
Grant 

RMB 120 1920.00 Multisector 

21 
March 06, 2014 
(Falgun 22, 2070) 

ADB 
Bagmati River Basin Improvement Project 
(BRBIP) 

Loan USD 25.5 2550.00 
 Water Supply 

Grant USD 4.5 450.00 

22 
March 24, 2014 
(Chaitra 08, 2070) 

IDA (WB) 
Strengthening National Rural Transport 
Program (SNRTP) 

Loan USD 28 2720.00 Local Development 
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Grant  USD 72 6990.00 

23 
March 24, 2014 
(Chaitra 08, 2070) 

IDA (WB) 
Irrigation and Water Resource 
Management Project (IWRMP-AF) 

Loan USD 30 2910.00 
Irrigation 

Grant  USD 20 1940.00 

24 
April 3, 2014   
(Chaitra 20, 2070) 

Switzerland Local Roads Improvement Program(LRIP) Grant 
Swiss Franc 

19.49 
1949.00 Local Development 

25 
April 3, 2014   
(Chaitra 20, 2070) 

Switzerland Home Garden Project Grant 
Swiss Franc 

3.1 
335.00 Agriculture 

26 
 April 7, 2014  
(Chaitra 24, 2070) 

ADB 
Melamchi Water Supply Project (MWSP)-
additional 

Loan USD 25 2420.00 Physical Infrastructure 

27 
April 22, 2014 
(Baisakh 9, 2071) 

Japan 
Micro-Hydropower Improvement in Western 
Area Project 

Grant 
Jpn. Yen ¥ 

1571 
1475.00 Hydropower (Clean Energy) 

28 
May 7, 2014  
(Baisakh 24, 
2071) 

Norway 
Local Governance and Community 
Development Program(LGCDP II) 

Grant 
Norwegian 
Kroner 55 

962.00 Local Development 

29 
May 16, 2014  
(Jestha 02, 2071)  

ADB 
Community Managed Irrigated Agriculture 
Sector Project (CMIASP) 

Loan USD 30  2873.00 Irrigation 

30 
May 19, 2014  
(Jestha 05, 2071)  

Korea 
National Health Insurance Support Project 
(NHISP) 

TA 
Korean Won 

5085 
460.00 Health 

31 
May 19, 2014  
(Jestha 05, 2071)  

ADB 
South Asia Tourism Infrastructure 
Development Project (SATIDP) 

Grant USD 3 220.00 
Tourism 

Loan USD 30 2874.00 

33 
May 21,  2014              
( Jestha 7, 2071) 

ADB 
Capacity Development Technical 
Assistance (CDTA) from the Govt. of 
Japan's Japan Fund 

TA USD 1.5  138.80 Custom 

34 
June 9, 2014           
(Jestha 29, 2071) 

UK Access to Finance for the Poor Program Grant 
Pound Sterling 

₤ 23.5  
3730.00 Financial Reform 

35 
June 18, 2014 
(Ashad 4, 2071) 

SFD(Saudi 
fund for Devt) 

Budhi Ganga Hdropower Project Loan 
Saudi Riyal 

112.5 
2859.00 Hydropower(Clean Energy) 

36 
June 18, 2014 
(Ashad 4, 2071) 

European 
Investment 

Bank 

Additional Financing for Tanahu 
Hydropower Project 

Loan USD 15 1417.60 Hydropower(Clean Energy) 

37 
June 30, 2014 
(Ashad 16, 2071) 

USAID 
Strengthening the Early Grade Reading 
Program ( EGRP) 

Grant USD8 760.00 Education 

38 
July 04, 2014 
(Ashad 20, 2071) 

UN Habitat Urban Development Planning  Grant USD 10  945.40 Urban Develoment  
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39 
July 11, 2014 
(Ashad 27, 2071) 

IDA of World 
Bank 

Rural Water Supply and Sanitation 
Improvement Project (RWSSIP) 

Grant  USD 22 2120.00 
Urban Develoment  

Loan  USD 50 4840.00 

40 
July 11, 2014  
(Ashad 27,2071)  

ADB SASEC Power System Extension Project 
Grant  USD 11.20 1063.75 

Hydropower(Clean Energy) 

Loan USD 180 17096.25 

                

  Total       Total 133445.75 percentage 

     Grant 73057.90 54.75 

     Loan 60387.85 45.25 

     Total 133445.75 100.00 

 

INTERNATIONAL ECONOMIC COOPERATION COMMITMENT    

DONORWISE    

FY 2013/14 (2070/71)    

          

SN Bilateral (A) 

Total Amount (In NRs Millions)  Top Five Bilateral Donors 
Amount (in NRS 
million)   

Grant Loan Total  United Kingdom 15360.00   

1 Australia     0.00  Denmark 10800.00   

2 Canada     0.00  China 8591.00   

3 China 4863.00 3728.00 8591.00  USA 8300.00   

4 Denmark 10800.00   10800.00  Switzerland 3593.95   

5 Finland 1850.00   1850.00  Saudi Fund For Development 2859.00   

6 France     0.00      

7 Germany     0.00  Top Five Bilateral Donors By Grant 
Amount (in NRS 
million)   

8 India     0.00  United Kingdom 15360.00   

9 Japan 1617.00   1617.00  Denmark 10800.00   

10 Netherlands     0.00  USA 8300.00   

11 Norway 1842.00   1842.00  China 4863.00   

12 Saudi Fund For Development   2859.00 2859.00  Switzerland 3593.95   

13 Republic of Korea 460.00   460.00  Finland  1850.00   
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14 Switzerland 3593.95   3593.95      

15 United Kingdom 15360.00   15360.00  Top Two Bilateral Donors By Loan 
Amount (in NRS 
million)   

16 USA 8300.00   8300.00  China 3728.00   

17 Kuwait Fund      0.00  Saudi Fund For Development 2859.00   

  Sub-Total (A) 48685.95 6587.00 55272.95      

          

SN MultiLateral (B) 

Total Amount(In NRsMillions)  Top Three Multilateral Donors 
Amount (in NRS 
million)   

Grant Loan Total  ADB 41596.80   

1 ADB 6144.75 35452.05 41596.80  World Bank 28594.00   

2 European Investment Bank (EIB)   1417.60 1417.60  European Community (EC) 5619.00   

3 European Community (EC) 5619.00   5619.00        

4 FAO     0.00      

5 GAVI     0.00      

6 IFAD    0.00  TopThree Multilateral Donors By Grant 
Amount (in NRS 
million)   

7 IFC     0.00  World Bank 11524.00   

8 ILO     0.00  ADB 6144.75   

9 OPEC Fund     0.00  European Community (EC) 5619.00   

10 UNDP     0.00      

11 UNFPA     0.00      

12 UNICEF     0.00  Top Three Multilateral Donors By Loan 
Amount (in NRS 
million)   

13 World Bank 11524.00 17070.00 28594.00  ADB 35452.05   

14 CIF     0.00  World Bank 17070.00   

15 UN Habitat  945.40   945.40  European Investment Bank (EIB) 1417.60   

  Sub-Total (B) 24233.15 53939.65 78172.80        
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SUMMARY OF FOREIGN AID COMMITMENT 

 DONORWISE      

 FY 2013/14 (2070/71)      

   Amont in NRS million      

 Donors Grant  Loan Total      

 Bilateral 48685.95 6587.00 55272.95      

 Multilateral 24233.15 53939.65 78172.80    

 Total (NRS in Million)            

 Grand Total (NRS in Million)     133445.75      

    133445.75      

    0.00      

 

INTERNATIONAL ECONOMIC COPERATION COMMITMENT    

 SECTORWISE    

 FY 2013/14 (2070/71)     

        

            Rs. In million    

S.N. Sector Grant Loan Total    

1 Agriculture 7535.00       7,535.00   
Top Sectors by 
Coperation Total 

2 Communication                  -     Energy(clean) 
 
29,902.60  

3 CA Election 1022.00 0.00     1,022.00   Local Development 
 
26,861.00  

4 Culture                  -     Physical Planning 
   
9,920.00  

5 Education 
5589.95 

      5,589.95   Multisecor 
   
9,460.00  

6 Energy(clean) 
4829.75 

25072.85   29,902.60   Urban Development  
   
8,179.40  

7 Energy (Alternative) 
  

               -     Finance 
   
7,969.00  

8 Environment 
  

               -     Irrigation 
   
7,723.00  
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9 Finance 5069.00 2900.00     7,969.00     

10 Forestry 2320.00       2,320.00     

11 Governance 3600.00       3,600.00   Top Sectors by Grant Total 

12 Health 460.00          460.00   Local Development  
 
24,141.00  

13 Home Affairs                  -     Mutisector 
   
9,460.00  

14 Human Rights                  -     Agriculture 
   
7,535.00  

15 Urban Development 3339.40 4840.00     8,179.40   Education 
   
5,589.95  

16 Custom Modernization 138.80          138.80   Finance 
   
5,069.00  

17 Irrigation 2910.00 4813.00     7,723.00   Energy ( Clean) 
     

4,829.75  

18 Labour                  -     Governance  
     

3,600.00  

19 Law and Justice                  -     Urban Developmnt 
   
3,339.40  

20 Local Development  24141.00 2720.00   26,861.00     

21 Peace*                  -     Top Sectors by Loan Total 

22 Physical Planning & Works   9920.00     9,920.00   Energy(clean) 
 
25,072.85  

23 Planning                  -     Phsical Planning & Works 
   
9,920.00  

24 Power                  -     Urban Development 
   
4,840.00  

25 Science & Technology                  -     Irrigation 
   
4,813.00  

26 Supreme Court                  -     Civil Aviaition Tourism 
   
3,728.00  

27 Supply                  -     Finance  
   
2,900.00  

28 Tourism 220.00 2874.00     3,094.00   Tourism  
   
2,874.00  

29 Transport                  -       

30 Water Supply(resource) 450.00 2550.00     3,000.00     

31 Women, Children & S W                  -       
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32 Poverty                  -       

33 Civil Aviation 2943.00 3728.00     6,671.00     

34 Others (Multisetor) 9460.00       9,460.00     

  Total 74027.90 59417.85 133445.75    

 

Yearly Comparison of Foreign Aid Commitment  

Between FY 2069/70 and FY 2070/71 

        

SN  Heading  FY 2069/70 FY 2070/71 

1 No. of Project  31 40 

2 Total Commitment ( in Million) 115156.78 133445.75 

3 Grant ( in Million) 53900.98 73057.9 

4 Perecntage of Grant 46.81 54.75 

5 Loan ( in Million) 61255.8 60387.85 

6 Perecntage of Loan 53.19 45.25 
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१४. अन्त्य वििरर्ः 
(क)  मन्रालय ि अन्तथगथत वर्भागहरुको र्ेभ साईथट्ः  

  
l; g+ gfd pkof]u 

! www.mof.gov.np अर्थ मन्रालयका प्रकाशन तर्ा अन्य  सचूनामलुक िानकािी 
@ www.fcgo.gov.np महालेखा ननयन्रकका  प्रकाशन तर्ा अन्य  सचूनामलुक 

िानकािी  
# www.ird.gov.np आन्तरिक िािस्र् वर्भागका प्रकाशन तर्ा अन्य  

सचूनामलुक िानकािी 
$ www.dri.gov.np िािस्र् अनसुन्धान वर्भागका प्रकाशन तर्ा अन्य  

सचूनामलुक िानकािी  
% www.customs.gov.np भन्साि वर्भागका प्रकाशन तर्ा अन्य  सचूनामलुक 

िानकािी  
^ www.ratc.gov.np िािस्र् प्रसाशन तालीम केन्द्रका प्रकाशन तर्ा अन्य  

सचूनामलुक िानकािी 
& www.dmli.gov.np सम्पवत्त शदु्धीकिण अनसुन्धान वर्भागका प्रकाशन तर्ा 

अन्य  सचूनामलूक िानकािी  
(ख) अन्य प्रकालशत पसु्तक पजुस्तका एर् ंसचूना ि सामग्रीहरु्ः 

१. प्रेस वर्ज्ञजप्त माफथ  वर्लभन्न पर पत्ररकामा ि सञ्चाि माध्यमबाट, 
२. िेडडयो नेपालमा प्रत्येक शननर्ाि वर्हान ८:२५ देखख ८:४० सम्म आचर्थक नेपाल 

कायथिम प्रशािणको माध्यमबाट, 
३. नेपाल टेलललभिनबाट "आचर्थक समदृ्चिको" कायथिम प्रशारित भइिहेको,  
४. सचूना वर्भागबाट प्रकाशन हुने िािपरमा प्रकालशत वर्लभन्न सचूना ि आदेशहरु,  
५. सशुासन (व्यर्स्र्ापन तर्ा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिमको र्ावषकथ  

प्रनतरे्दन सम्बन्धी पसु्तक प्रकाशन,  
६. आचर्थक सथरे्क्षण, 
७. साथर्थिननक ससं्र्ानहरुको र्ावषकथ  प्रगनत वर्र्िण, 
८. आचर्थक र्षथ २०६९।७० को र्िेटको मध्यार्चध समीक्षा, 
९. र्िेट र्ततव्य । 
१०. सचूनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्ततु गरिएको अर्थ 

मन्रालयसगं सम्बजन्धत आ.र्. २०६९।७० को साथर्थिननक वर्र्िण 
११. सशुासन (व्यर्स्र्ापन तर्ा सचंालन) ऐन, २०६४ को दफा (४१)  बमोजिम प्रस्ततु 

गरिएको अर्थ मन्रालयको आचर्थक र्षथ२०६९।७० ि २०७०।७१ को र्ावषकथ  प्रनतरे्दन 
१२. अर्थ पत्ररका,  
१३. लङै्गक्रक उत्तिदायी बिेट तिुथमा र्दग्दथशथन, २०६९  
१५. डभेलपमेन्ट को-अपिेशन रिपोटथ, २०१४ 
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-u_ dGqfno cGtu{t ljefuLo k|d'vx? M 

kb gfd,y/ sfof{no Fax No. kmf}g g+= 

महालेखा ननयन्रक >L z+s/ k|;fb clwsf/L dxfn]vf lgoGqs sfof{no    $!$^%! 4414325 

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

महाननदेशक >L r'8fdl0f zdf{ cfGtl/s /fh:j ljefu     $!!&** 4410340 

महाननदेशक >L ;"o{ k|;fb cfrfo{ eG;f/ ljefu              @%(*)* 4259793 

तालीम प्रमखु >L dw';'bg kf]v/]n /fh:j k|zf;g tfnLd s]Gb|    %@$(*( 5523171 

महाननदेशक >L  ;DklQ z'4Ls/0f cg';Gwfg ljefu  $@$^%%! 4246554 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14 cfGtl/s /fh:j sfof{no, j'6jn 071 437776 438863 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

37 s/bftf ;]jf sfof{no,  6+ufn 01 4439477 4439476 
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-ª_ eG;f/ ljefu / cGtu{tsf sfof{nox?sf] 6]lnkmf]g / k\mofS; gDa/x? M 

 

l;=g++= ljefu÷ sfof{nosf] gfd 

sf]8 g++ 

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

1 eG;f/ ljefu 01 4259793 4259808 

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

3 d]rL eG;f/ 023 562034 562004 

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

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

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

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

8 hgsk'/ eG;f/ 041 520166 520850 

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

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

11 uf}/ eG;f/ 055 520110 520220 

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

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

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

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

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

17 g]kfnuGh eG;f/ 081 520279 520276 

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

19 s}nfnL eG;f/ 091 521142 521142 

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

21 dxfsfnL eG;f/ 095 690863 690863 

22 tftf]kfgL eG;f/ 011 480131 480134 

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

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

25 /;'jf eG;f/ 010 670182  

-r_ /fh:j cg';Gwfg ljefu / cGtu{tsf sfof{nox?sf] 6]lnkmf]g / k\mofS; gDa/x? M 

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

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

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

3 jlb{jf; r]skf]i6    

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

sf]xnk'/, afFs] 
081 540004 540239 

5 cQl/of r]skf]i6 091 551200  

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

7 rf/cfnL r]skf]i6 023 460644  

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

9 /fdgu/ r]skf]i6 071 551229  

10 jb{3f6 r]skf]i6 078 580771  
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-5_ cGo 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 /fli6|\o jfl0fHo a}+s 4252595 4252931 

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

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

5 C0f cz'nL Gofoflws/0f 4441419 4441418 

6 gful/s nufgL sf]if 4785784 4784945 

7 jLdf ;ldlt 4811057 4810490 

8 jLdf ;+:yfg 4262520 4262610 

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

10 o'jf :j/f]huf/ sf]if 4102782 4102789 

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

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

13 lwtf]kq jf]8{ 5541057 5541058 

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

 


