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१. अर्थ मन्त्रालयः 
(क) परिचयः 
देशको आर्र्थक तर्ा िािस्र् नीनत तिुथमा, आर्र्थक प्रशासन ि ननयन्रण सम्बन्धी योिना तर्ा 
कायथक्रम तिुथमा, कायाथन्र्यन, अनगुमन ि मलु्याङ्कन गने जिम्मेर्ािी अर्थ मन्रालयको िहेको छ 
। त्यसगैिी साथर्थिननक खचथ व्यर्स्र्ापन, वर्त्तीय क्षेर व्यर्स्र्ापन, अन्तिाथजरिय सहयोग समन्र्यन 
तर्ा व्यर्स्र्ापन, साथर्थिननक ऋण, साथर्थिननक ससं्र्ान, पूूँिी बिाि ि सम्पवत्त शदु्धीकिण ननर्ािण 
सम्बन्धी वर्षयहरुमा नीनत तिुथमा, व्यर्स्र्ापन ि कायाथन्र्यन अर्थ मन्रालयको कायथक्षेर भिर 
समेटिएको छ । उच्च आर्र्थक र्दृ्र्ध, िािस्र् परिचालन र्दृ्र्ध, साधनको बाूँडफाूँडमा कुशलता, 
वर्त्तीय क्षेरको स्र्ानयत्र्, साथर्थिननक खचथको उपयोगमा र्दृ्र्धको माध्यमबाि मलुकुको आर्र्थक 
वर्कास ि समजरिगत आर्र्थक स्र्ानयत्र् हाभसल गने कायथमा अर्थ मन्रालय अग्रसि िइिहेको छ । 
िाजरिय तर्ा अन्तिाथजरिय आर्र्थक परिरे्शमा आएका परिर्तथन अनरुुप यस मन्रालयको कायथक्षेर 
वर्स्ताि हुनकुो सार् ैजिम्मरे्ािी ि चुनौती पनन र्वपदैं गएको छ ।  
(ख) दिूदृज्टः 
सर्ल वर्त्तीय ि आर्र्थक ब्यर्स्र्ापनको माध्यमबाि टदगो, फिाककलो तर्ा उच्च दिको आर्र्थक र्दृ्र्ध 
हाभसल गिी अर्थतन्रको क्षमता अभिर्दृ्र्ध गने ।  
(ग) असियानः  
आन्तरिक िािस्र्को आधािलाई सदुृढ गदै उपलव्ध वर्त्तीय स्रोतको प्रिार्कािी ि समरू्चत उपयोगबाि 
समजरिगत आर्र्थक स्र्ानयत्र् कायम गनथ सहयोग पिुय्ाउन े।  
(घ) उद्देश्यः 
उपलब्ध आर्र्थक स्रोत ि साधनलाई अर्धकतम सदपुयोग गदै आर्र्थक उपलजब्धको न्यायोर्चत वर्तिण 
गिी स्र्देशी, ननिी एर् ंसाथर्थिननक उद्यमलाई प्रार्भमकता ि प्रश्रय टदई िाजरिय अर्थतन्रलाई 
स्र्तन्र एर् ंआत्म ननिथि गिाउने, र्ावषकथ  बिेिको माध्यमबाि देशको आर्र्थक कक्रयाकलापलाई 
ननजस्चत समय ताभलकामा आर्द्ध गने ि सिकािका कायथक्रमहरुलाई वर्भिन्न इकाइहरुमा व्यर्जस्र्त 
गिेि साधनको  सामनयक तर्ा समरु्चत उपयोग एर् ंपरिचालन गने । 
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२.  संगठनात्मक स्िरुपः 
अर्थ मन्त्रालयको सगंठन सिंचना 
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३. अर्थ मन्त्रालयको आन्त्तरिक संगठनात्मक स्िरुप ि कमथचािी संख्याः  
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कमथचािी दििन्त्दी ि पनूत 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  
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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 ckm;]6 k|]; Dofg /f=k=c=låtLo lzIff d'b|0f – 1 1 0 0 1 0  

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 27 235  
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४. कायथ क्षेरः 
नेपाल सिकाि (कायथ वर्िािन) ननयमार्ली, २०६९ ले अर्थ मन्रालय ि अन्तथगथतका ननकायहरुको 
कायथ सम्पादनका लार्ग ननटदथरि गिेका कायथ क्षेरहरु ननम्न बमोजिम िहेका छन््ः  

1= आर्र्थक तर्ा िािस्र् नीनत, आर्र्थक प्रशासन ि ननयन्रण सम्बन्धी योिना तर्ा कायथक्रमको तिुथमा, 
कायाथन्र्यन, अनगुमन ि मलू्याङ्कन, 

2= आर्र्थक वर्श्लेषण,  
3= आर्र्थक साधनको बाूँडफाूँड, 
4= मदु्रा, मौटद्रक नीनत ननधाथिण ि कायाथन्र्यन, 
5= नेपाल िारि बैंक, बैंककङ्ग (नेपाल औद्योर्गक वर्कास ननगम समेत), वर्त्तीय ससं्र्ा तर्ा र्ीमा, 
6= आय ि व्यको वर्र्िण (बििे), 
7= िािस्र् नीनत ि योिना, 
8= िािस्र् प्रशासन तर्ा िािस्र् सकंलन, 
9= िािस्र् अनसुन्धान, 
10= सामान्य मलू्य नीनत, 
11= सामाजिक तर्ा आर्र्थक वर्कासको लार्ग अन्तिाथजरिय सम्पथकथ  ि समन्र्य, 
12= आर्र्थक, बैंककङ्ग तर्ा मदु्रा वर्षयक अन्तिाथजरिय सम्पथकथ  समन्र्य, 
13= र्देैभशक ऋण, अनदुान तर्ा अन्य द्वर्पक्षीय ि बहुपक्षीय सहायता, 
14= वर्देशी मदु्रा वर्ननमय तर्ा ननयन्रण, 
15= साथर्थिननक ऋण तर्ा ननयन्रण, 
16= तलब, ित्ता, दैननक तर्ा भ्रमण ित्ता, ननर्तृ्तििण, उपदान लगायत आर्र्थक दानयत्र् ि सेर्ासवुर्धा 

सम्बन्धी वर्षय, 
17= सिकािी स्र्ाभमत्र्मा िहेका ससं्र्ानको ननयमन, ननयन्रण, समन्र्य ि ननदेशन तर्ा तलब, ित्ता, 

र्ोनस,लागनी ि लािांश सम्बन्धी नीनत ननधाथिण, 
18= वर्श्र् बैंक, अन्तिाथजरिय मदु्रा कोष,एभशयाली वर्कास बैंक, अन्तिाथजरिय वर्कास ससं्र्ा तर्ा अन्य 

अन्तिाथजरिय वर्त्तीय ससं्र्ा, 
19= सिकािी कोषको व्यर्स्र्ापन, सञ्चालन तर्ा प्रशासन, 
20= लेखा ननयन्रण तर्ा व्यर्स्र्ापन, 
21= साथर्थिननक प्रनतरठानको ननिीकिण, अनगुमन ि ननयमन, 
22= साथर्थिननक ससं्र्ान प्रशासन,नीनत ननमाथण ि समन्र्य, 
23= िािस्र् आर्र्थक प्रशासन ताभलम, 
24= पूूँिीबिाि, 
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 लेखापिीक्षक सेर्ाको सञ्चालन । 

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

६.  सचचिालय, महाशाखा, जजम्मेिाि अचिकािी ि सम्परू्थ टेसलफोन नम्ििः 

सस.नं. सचचिालय/महाशाखा जजम्मेिाि अचिकािी फोन नं. 
१. माननीय अर्थमन्री श्री िामशिण महत ४२११३९० 
२. प्रमखु आर्र्थक सल्लाहकाि  ४२११८५४ 
३. अर्थ सर्चर् श्री यरु्िाि िसुाल ४२११३३२ 
४. बिेि तर्ा कायथक्रम महाशाखा सहसर्चर् श्री र्कुैण्ठ अयाथल ४२११४०१ 
५ अन्तिाजरिय आर्र्थक सहयोग   

समन्र्य महाशाखा 
सहसर्चर् श्री मधुकुमाि मिाभसनी ४२११३७१ 

६. िािस्र् व्यर्स्र्ापन महाशाखा सहसर्चर् श्री िािन खनाल ४२११३१५ 
७. आर्र्थक नीनत वर्श्लेषण महाशाखा सहसर्चर् श्री नर्िाि िण्डािी ४२११३२६ 
८. ससं्र्ान समन्र्य महाशाखा सहसर्चर्  ४२११३७७ 
९. काननू तर्ा पिामशथ महाशाखा सहसर्चर् श्री मखणिाम ओझा ४२११८१३ 
१०. वर्त्तीय क्षेर व्यर्स्र्ापन महाशाखा सहसर्चर् श्री कृरणप्रसाद देर्कोिा ४२११३०६ 
११ अनगुमन तर्ा मलू्याङ्कन महाशाखा सहसर्चर् श्री िामशिण पडुासनैी ४२००४१८ 
१२. प्रशासन महाशाखा सहसर्चर् श्री भशभशिकुमाि ढुङ्गाना ४२११३०० 

 
७.  सेिा प्राप्त गनथ लाग्न ेदस्तुि ि अिचिः  

(क)  सेिा प्राप्त गनथ लाग्ने दस्तिु   
१.  सचूनाको हक सम्बन्धी ननयमार्ली, २०६५ को ननयम ४ बमोजिम, A4 आकािको 

फोिोकपी प्रनत पेि पाूँच रुपयैाूँ, A4 िन्दा ठूलो आकािको कागिमा प्रनत पेि दश 
रुपयैाूँ, सचूना सीडी, डडस्केि र्ा अन्य वर्द्यतुीय माध्यममा भलदंा पचास रुपयैाूँ । 

२.  अन्य वर्शषे काननूले तोके बमोजिमको दस्तिु । 
(ख)  सेिा प्राप्त गनथ लाग्ने अिचि 

१.  सचूनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ ले तोकेको अर्र्ध भिर, ननरे्दन प्राप्त 
िएपनछ सचूना अर्धकािीले तत्काल उपलव्ध गिाउन सककने प्रकृनतको सचूना िए 
तत्काल ि तत्काल उपलव्ध  गिाउन नसककने प्रकृनतको सचूना िए ननरे्दन प्राप्त 
िएको भमनतल ेपन्र टदन भिर ननरे्दकलाई उपलव्ध हुनेछ । कुन ैव्यजततको िीउ 
ज्यानको सिुक्षासगं सम्बजन्धत सचूना माग गिेको पाइएमा २४ घण्िा भिर उपलव्ध 
गिाइने छ ।  

२.  अन्य वर्शषे ऐन ननयमले अर्र्ध तोकेकोमा सोही बमोजिम ।  
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८.  ननर्थय गन ेप्रक्रिया ि अचिकािीः 
 (क) ननर्थय प्रक्रिया सम्बन्त्िमाः 

१. मन्रालयल ेउपलव्ध गिाउने सेर्ा सम्बन्धमा्ः 
· सिकािी ननणथय प्रकक्रया सिलीकिण ननदेभशका, २०६५ बमोजिम । 

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

(ख) ननर्थय गने अचिकािी सम्बन्त्िमाः 
१. मन्रालयल ेसम्पादन गने नीनतगत एर् ंअन्य कायथहरु सम्बन्धमा्ः  

· मजन्रपरिषद्मा प्रस्तार् पठाएि 
· माननीय अर्थमन्री स्तिबाि 
· अर्थ सर्चर् स्तिबाि 

 माननीय अर्थमन्रीबाि प्रत्यायोजित अर्धकाि बमोजिम 
 सशुासन (व्यर्स्र्ापन तर्ा सञ्चालन) ऐन, २०६४ बमोजिम प्राप्त अर्धकाि 

बमोजिम, ि  
 अन्य वर्शषे ऐन, ननयमले सर्चर्ले गने िनी तोककएका कामहरु । 

· सर्चर्ले प्रत्यायोिन गिेको अर्धकाि र्मोजिम तोककएको कमथचािील े।  
२.  सचूनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम माग गने सचूना सम्बन्धमा 

· अर्थ सर्चर्ले ।  
९.  ननर्थय उपि उजुिी सुन्त्ने अचिकािीः 

(क) अर्थ मन्त्रालयल ेउपलव्ि गिाउने सेिा सम्बन्त्िमाः- 
· प्रचभलत ऐन काननूमा तोककएको व्यर्स्र्ा बमोजिम 

(ख) सचूनाको हक सम्बन्त्िी ऐन, २०६४ िमोजजम पिेको उजुिी सम्बन्त्िमाः-  
· िाजरिय सचूना आयोग 
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१०.  सम्पादन गिेको कामको विििर्ः  
आचर्थक िषथ२०७०।७१ को िशैाख महहनासम्ममा िएका महत्िपरू्थ कायथहरुः 

 
उपलब्िीका सूचकहरु 

s|=;+= kl/;"rs )&).&! sf] nIo )&! j}zfv ;Ddsf] k|ult 

! /fh:Jsf] nIo -?= s/f]8df_ @*^!$ -j}zfv ;Ddsf]_ @*))$ 

@ j}b]lzs ;xfotf k|flKt -?= s/f]8df_ !!#@$ $^)@ -ut jif{sf] ;f]wegf{ 

;d]t_ df3 ;Dd 

# ah]6 vr{ -?= s/f]8df_M   

 rfn' -?= s/f]8df_ #%#$@ @!^^^ -^!=# k|ltzt_  

 k"+hLut -?= s/f]8df_ *%!) #!@@ -#^=& k|ltzt_  

 ljQLo -?= s/f]8df_ &*&@ @!(* -@&=( k|ltzt_  

 hDdf -?= s/f]8df_ %!&@$ @^(*^ -%@=@ k|ltzt_  

$ ljb]zL ljlgdo ;l~rltsf] kof{Kttf 

-j:t' tyf ;]jf cfoft_ cf}ift 

*dlxgf (=* dlxgf 

% d'b|fl:kmlt -jflif{s cf}ift_ * k|ltzt (=& k|ltzt  

^ g]K;] kl/;"rs -cf}ift Go'gQd ljGb'_ $%) c+s *%@=)^ c+s  

& s/ k/LIf0f ;+Vof ##($ -j}zfv ;Ddsf]_ @^$$ 

* s/ k/LIf0faf6 s/ lgwf{/0f -?= s/f]8df_ %!$ -j}zfv ;Ddsf]_ %^) 

* PAN btf{ ;+Vof &@&%) -j}zfv ;Ddsf]_ ^(@#) 

(  a]?h" km5of}{6 -jfli{fs_ %) k|ltzt $&=%( k|ltzt  

१) k|fKt u'gf;f] km5\of}6 ug]{ *) k|ltzt (( k|ltzt  

नोटM बिेि खचथमा र्देैभशक सहायतातफथ को र्स्तगुत सहायता ि प्रत्यक्ष ितुतानी प्रणाली अन्तगथत िएको 
खचथ समार्ेश गरिएको छैन ।  
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ah]6 Aoj:yfkg 

 स्र्ीकृत बिेि अनरुुप खचथ गनथ सब ैमन्रालय एर् ंननकायहरुमा आर्र्थक र्षथ २०७०।७१ को लार्ग अजततयािी 
पर साउन १ गत ेन ैपठाइथएको । 

 आर्र्थक र्षथ २०७०।७१ मा बिेि तर्ा कायथक्रम महाशाखाबाि सम्पादन गरिने कायथक्रमहरु तयाि गिी 
स्र्ीकृनत गिाइ कायाथन्र्यनमा ल्याइएको । 

 २०७० श्रार्ण मटहनाको मन्रालयगत तर्ा खचथ शीषथकगत प्रनतरे्दन तयाि  गरिएको । 
 आर्र्थक र्षथ २०७०।७१ को बिेि र्क्तब्यको बुदंा न ं३१३ मा उल्लेख िए अनसुाि आर्र्थक दानयत्र् भसिथना 

हुने वर्षयमा बबभिन्न मन्रालय तर्ा म.ले.नन.का. का पदार्धकािीहरुको लार्ग Commitment Control 

सम्बजन्ध अभिमखुखकिण ताभलम सचंालन गनुथको सार् ैप्रनतबद्धता िनाउंदा अर्लम्र्न गनुथ पने प्रकक्रया 
एर् ंकायथवर्र्धको लार्ग ननदेभशका तयािी गने परिपे्रक्ष्यमा भशक्षा, भसचंाइथ, स्र्ास््य तर्ा िनसतंया, सघंीय 
तर्ा स्र्ानीय, शहिी वर्कास ि िौनतक परू्ाथधाि तर्ा र्ातार्ात मन्रालयमा छलफल गरियो ि महालेखा 
ननयन्रक कायाथलय तर्ा कोष तर्ा लखेा ननयन्रक कायाथलयहरुमा प्रनतबद्धता ननयन्रण सम्बजन्ध बबद्यमान 
प्रकक्रया र्ािे छलफल तर्ा अर्लोकन समेत गरियो । 

 आ.ब.२०७०।७१ को भशक्षा मन्रालय अन्तगथत अझ ै केही कायथक्रमहरु ि सडक बबिाग अन्तगथतका 
कायथक्रमहरु सम्बजन्धत ननकायबाि प्राप्त हुन नसकेका कायथक्रम बाहेक अन्य प्राप्त सब ै कायथक्रहरुको 
Program Activity coding सम्पन्न िएको । 

 Program Activity coding लाइथ वर्स्ताि गदै िाने उदेशेश्यले गहृ, स्र्ानीय वर्कास तर्ा ससंदीय माभमला, 
उिाथ, भसचंाइथ, शहिी वर्कास, उद्योग, स्र्ास््य तर्ा िनसतंया, र्न तर्ा िुिंक्षण, कृवष वर्कास, शाजन्त 
तर्ा पनुस्र्ाथपन, ससं्कृनत तर्ा पयथिन मन्रालयहरुमा Program Activity coding  को महत्र् ि आबश्यकता 
बबषय छलफलको आयोिना गरियो । 

 Program Activity coding  बबषयक छलफल पश्चात स्र्ीकृत कायथक्रम पाप्त गने सन्दिथमा कुन ैमन्रायहरुबाि 
आंभसक रुपमा मार स्र्ीकृत कायथक्रम प्राप्त हुन सकेबाि प्राप्त कायथक्रमहरुको coding गदै गिेको ि प्राप्त 
हुन नसेको कायथक्रमको सम्बन्धमा सम्बजन्धत मन्रायहरुमा पठाउनका लार्ग ताकेता गरिएको ।  

 बिेि सधुािका लार्ग कायथ योिना बनाउन ३ र्िा िोली गठन गरिएको ।  
 आगामी आर्र्थक र्षथको लैंर्गक र्िेि तिुथमामा सहिता ि एकरुपता ल्याउन मन्रालयहरुका सम्बद्ध 

पटदधकािीहरुलाइथ लैंर्गक र्िेि तिुथमा सम्बन्धी ताभलम प्रदान गरियो ।  
 िाविय योिना आयोगसगं समेत समन्र्य गिी सम्बजन्धत मन्रालयहरुसगं आबश्यक छलफल गिी अर्थ 

मन्रालयले MTEF को लार्ग गनुथ पने बरर्षीय खचथ  प्रक्षेपणको कायथ सम्पन्न गरिएको ।  

 FMIS सगं Direct Connection स्र्ापना गने सन्दिथमा Testing कायथ सम्पन्न गरिएको । 
 आ.र्. २०७०।७१ को भशक्षा मन्रालय अन्तगथत अझ ैकेही कायथक्रमहरु ि सडक वर्िाग अन्तगथतका कायथक्रमहरु 

सम्बजन्धत ननकायबाि प्राप्त हुन नसकेका कायथक्रम बाहेक अन्य प्राप्त सब ैकायथक्रमहरुको Program Activity 

Coding सम्पन्न िएको । 
 सब ैमन्रालयका प्रनतननर्धहरुको समपुस्र्नतमा आगामी Updated LMBIS तर्ा Program Activity Coding 

सम्बन्धमा छलफलको आयेिना गरिएको ।  
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 वर्द्यमान  "खचथ सकेंत तर्ा र्गीकिण" लाइथ व्यार्हारिक ि सान्दभिथक बनाउन ेपरिपे्रक्ष्यमा व्यापक छलफल गिी 
उक्त सकेंत तर्ा र्गीकिणको परिमािथनको लार्ग सम्बजन्धत ननकायमा पठाएको ।  

 बिेि तर्ा कायथक्रम महाशाखाको कायथ सञ्चालन ननदेभशका, २०७० तयाि गरिएको । 
 चाल ुआर्र्थक र्षथ २०७०।७१ को र्ििे कायाथन्र्यनको मध्यार्र्ध सभमक्षा प्रनतर्ेदन तयाि गिी सार्थिननक 

गरिएको । 
 २०७०  फागनु मटहनाको मन्रालयगत तर्ा खचथ शीषथकगत प्रनतर्ेदन तयाि गरिएको ।  
 िाजरिय योिना आयोगका पदार्धकािीहरु समक्ष Line Ministry Budget Information System 

(LMBIS) तर्ा Program Activity Coding and Classification को वर्षयमा नीनतगत तर्ा व्यर्हारिक 
प्रयोगको सम्र्न्धमा प्रस्ततुी तर्ा छलफल कायथक्रम सचंालन गिेको ।   

 Line Ministry Budget Information System (LMBIS) को working manual तयाि गिी website 
मा िाखेको । 

 आगामी आ.र्. को बिेि प्रस्तार् LMBIS बाि मार भलने व्यर्स्र्ा गरिएको । 
 २०७०  चैर मटहनाको मन्रालयगत तर्ा खचथ शीषथकगत प्रनतर्ेदन तयाि गरिएको ।  
 वर्भिन्न मन्रालयहरु एर् ंसबंधैाननक ननकायहरुबाि प्राप्त आर्र्थक र्षथ २०७१।७२ को On line र्िेि 

प्रस्तार्को पनुिार्लोकन गनुथको सार्ै सम्बजन्धत ननकायका पटदधकािीहरुको समपुस्र्नतमा छलफल 
गिीएको 

 पूजंिगत खचथ नहुनाका कािणहरु र्ािे अध्ययन गिी Nepal Portfolio Performance Review सम्बन्धी 
गोरठीमा कायथपर प्रस्ततु गिी छलफल गरिएको । 

/fh:j Joj:yfkg 
 आर्र्थक ऐन ि बििे र्क्तव्यमा उल्लेखखत िािस्र् नीनतसग सम्र्जन्धत बदुाूँहरु समेिेि िािस्र् नीनत तर्ा 

कायथक्रम एर् ंकायाथन्र्यन कायथयोिना २०७०।७१ को पसु्तक प्रकाशन गरिएको । 
 माननीय अर्थमन्रीको उपजस्तर्र्मा योिना आयोग ि िारि बैंक समेतको सलंग्नतामा आर्र्थक र्षथ 

२०६९।७० को िािस्र् सकंलनको र्ावषथक सभमक्षा बठैक गरिएको । ननयभमतरुपमा माभसक समीक्षा गरिएको 
। 

 यस आर्र्थक र्षथको िािस्र् लक्ष्यको माभसक कायाथलयगत बाूँडफाूँड गरिएको । 
 वर्भिन्न ननकायबाि प्राप्त उिुिी,गनुासो ि परपबरकामा वर्भिन्न कायाथलयका वर्षयमा प्रकाभशत 

समाचािहरुको सम्र्न्धमा आर्श्यक अनसुन्धान ि छानवर्न गनथ सम्र्जन्धत वर्िागहरुमा पठाईएको । 
 िािस्र् चुहार्ि ननयन्रण सम्बन्धी केजन्द्रय अनगुमन सभमनतको बठैकको आयोिना गरिएको  । 
 आन्तरिक िािस्र् वर्िागका महाननदेशक श्री िंकमखण शमाथको नेततृ्र्मा मलेभसया सिकािसगं हुने दोहोिो 

कि मजुतत सम्झौता सम्र्न्धी र्ाताथ िोली गठन िई मलेभसयन सिकाि सगं पटहलो चिणको र्ाताथ सम्पन्न 
िएको । 

 वर्भिन्न ननकायबाि प्राप्त उिुिी,गनुासो ि परपबरकामा वर्भिन्न कायाथलयका वर्षयमा  प्रकाभशत 
समाचािहरुको सम्र्न्धमा आर्श्यक अनसुन्धान ि छानवर्न गनथ सम्र्जन्धत वर्िागहरुमा पठाइएको । 

 आर्र्थक र्षथ २०७०।७१  को िािस्र् नीनत तर्ा कायथक्रममा िािस्र् सम्र्न्धी ऐन/ननयमहरुको एकककृत 
पसु्तक प्रकाशन गनथ यस महाशाखा उप-सर्चर् श्री डडकिदेब िट्ि सयंोिक िहन ुिएको कायथिोली गठन 
िई कायथ प्रािम्ि गरिएको । 
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 सशंोर्धत तयोिो अभिसन्धीको पक्ष िारिहुन गनुथपने तयािी सम्र्न्धमा बठैकको आयोिना गरिएको । 
 अभिसोको ननकासी महसलुमा छुि टदने ननणथय िएको  । 
 गिैकि िािस्र् सम्बन्धी अध्ययन कायथदल गठन गरिएको । 
 कि छुिको प्रिार्कारिता सम्बन्धी अध्ययन कायथदल गठन गरिएको । 
 वर्भिन्न आन्तरिक िािस्र् कायाथलय तर्ा िन्साि कायाथलयहरुको अनगुमन गरिएको । 
 िािस्र् अनसुन्धान वर्िागबाि Flying Squad परिचालन गिी किको परिपालनास्ति बढाइएको । 
 आर्र्थक र्षथ २०७०।७१  को िािस्र् नीनत तर्ा कायथक्रममा िािस्र् सम्र्न्धी ऐन/ननयमहरुको एकीकृत 

पसु्तक प्रकाशन गनथ िािस्र् व्र्स्र्ापन महाशाखाका उप-सर्चर् श्री डडकिदेब िट्िको सयंोिकत्र्मा 
कायथिोली गठन गरिएको । 

 िािस्र्को बरर्षीय अनमुाननत वर्र्िण तयाि गिी िाविय योिना आयोगमा पठाइएको ।  
 लद्य ुिभलर्द्युतको उपकिण आयातमा िन्साि महसलु तर्ा म.ूअ.कि छुि सम्र्न्धमा छलफलका लार्ग बठैक 

आयोिना गरिएको । 
 गिैकि अध्ययन कायथदलले आफ्नो प्रनतरे्दन बझुाईसकेको ि कि छुि कायथदललाई अध्ययन प्रनतरे्दन तयाि 

गनथ समयभसमा कम िएकोले त्यसको समयभसमा चरै मसान्तसम्म पठाईएको । 
 वर्भिन्न ननकायबाि प्राप्त उिुिी,गनुासो ि परपबरकामा वर्भिन्न कायाथलयका वर्षयमा  प्रकाभशतसमाचािहरुको 

सम्र्न्धमा आर्श्यक अनसुन्धान ि छानवर्न गनथ सम्र्जन्धत वर्िागहरुमा पठाईएको । 
 सनूत थिन्य पदार्थ (ननयन्रण ि ननयमन गने) ऐन, २०६८ को दफा ९ को कायाथन्र्यनको सम्र्न्धका मौिुदा 

काननूी प्रार्धान ि सम्मानीत सर्ोच्च अदालतको आदेशानसुाि कायाथन्र्यन गने गिाउने व्यर्स्र्ाको लार्ग 
सब ैवर्िागहरुलाई ननदेशन टदइएको । 

 िािस्र् पिामशथ सभमनतलाई सझुार् पेश गनथ ९ बिा उपससभमनत गठन गरिएको । 
 भमनत २०७०।९।८ को मा.मन्रीस्तिको ननणथयानसुाि गठन िएको िािस्र् छुिको प्रिार् मलू्याूँकन कायथदलले 

प्रनतरे्दन पेश गिेको । 
 International Convention on the simplification and Harmonization of Customs Procedures 

(as amended)सम्र्जन्ध महासन्धी ि यसका सामान्य प्रार्धानमा नेपाल सजम्मलन हुने सम्र्न्धमा 
व्यर्स्र्ावपका ससंद समेतको काम गने सवंर्धानसिामा पेश गनथ मजन्रपरिषद्को भमनत २०७०।१।१७ को 
ननणथयबाि स्र्ीकृनत प्राप्त हुन आएको । 

 

  



16 

 

 

आ.ि.२०७०।०७१ को बशैाख महहनासम्मको विििर् (रु किोडमा) 

     k|f/lDes ?  s/f]8df_ 

s/ lzif{s aflif{s cg'dfg     
-@)&)÷)&!_ 

@)&)÷&! a}zfv;Ddsf] jflif{s 
nIosf 
t'ngfdf

% 

a}zfv 
;Ddsf] 
nIosf] 
t'ngfdf 

utaif{ o; 
cjlwsf] 
t'ngfdf 

nIo c;"nL 

eG;f/n] ;+sng ug{] 15756.90 12924.75 12379.33 78.56 95.78 118.81 

eG;f/ /fh:j 6935.39 5587.82 5520.32 79.60 98.79 118.09 

d"=c=s= -k}7f/L_ 7021.42 5850.19 5388.26 76.74 92.10 119.12 

cGtMz'Ns -k}7f/L_  1800.09 1486.74 1470.75 81.70 98.92 120.43 

cf=/f=lj=n] ;+sng ug{] 13775.82 10564.77 10718.78 77.81 101.46 116.86 

d'=c=s/ -cfGtl/s_ 3284.52 2618.35 2705.41 82.37 103.32 119.47 

cGtz'Ns -cfGtl/s_ 2694.25 2064.36 2082.80 77.31 100.89 123.55 

:jf:Yo ;]jf z'Ns 37.94 35.22 40.48 106.70 114.95 0.00 

lzIff ;]jf z'Ns 38.25 31.42 38.34 100.22 122.01 146.49 

cfos/ 7720.86 5815.42 5851.75 75.79 100.62 112.63 

cGo ljefun] ;+sng ug{] 1931.28 1694.17 1397.14 72.34 82.47 130.24 

/lhi6«]zg b:t'/ 450.57 368.75 402.01 89.22 109.02 97.67 

;jf/L ;fwg s/ 550.03 489.86 370.82 67.42 75.70 96.26 

cGo s/ 930.68 835.56 624.31 67.08 74.72 0.00 

hDdf s/ /fhZj 
31464.00 25183.68 24495.24 77.85 97.27 118.54 

hDdf u}/ s/ /fhZj 
3986.00 3432.19 3508.95 88.03 102.24 126.18 

s"n /fhZj 
35450.00 28615.87 28004.19 79.00 97.86 119.45 

 

j}b]lzs ;xfotf Joj:yfkg 

 सवंर्धानसिा सदस्य ननर्ाथचनको लार्ग िापान सिकािल ेिापानी येन १४९ भमभलयन (किीर् रु १४२ 
भमभलयन) बिाबिको मतदान सामाग्री उपलब्ध गिाउने अनदुान सहायता सम्बन्धी सम्झौतापरमा हस्ताक्षि 
िएको । 

 वर्श्र् बैंक समहूको अन्तिाजरिय वर्कास ससं्र्ा ( IDA ) ले वर्त्तीय क्षेर स्र्ानयत्र् कायथक्रमका सम्बन्धमा 
वर्कास नीनत (Development Policy Credit) का लार्ग अमेरिकी डलि ३० भमभलयन (करिर् २ अर्थ ८३ 
किोड ८० लाख रुपयैाूँ) बिाबिको ऋण सहायता सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षि िएको । 

 दात ृ ननकायहरुको सहयोगमा नेपालमा सञ्चाभलत वर्कास कायथक्रमहरुको प्रगनत समीक्षा गदै त्यसको 
कायाथन्र्यनमा देखा पिेका समस्याहरु पटहचान गिी समाधानका उपायहरु पटहल्याउने उद्देश्यल ेNepal 

Portfolio Performance Review (NPPR) को भमनत २०७० साउन १५ गत े(तद्नसुाि सन ्२०१३ िुलाई ३०) 
दोस्रो समीक्षा र्ठैक सम्पन्न िएको  ।   
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 वर्श्र् र्ैंक समहुको लगानी सहयोगमा सचंाभलत वर्भिन्न आयोिनाहरुको र्तथमान अर्स्र्ा, सामना गनुथ 
पिेका समस्याहरु ि / आगामी टदनमा भलनपुने सधुाि सम्बन्धमा छलफल गनथ सम्र्जन्धत आयोिनाका 
प्रमखुहरु, मन्रालयका प्रनतननर्धहरु, अर्थ मन्रालय लगायत वर्श्र् र्ैंकका प्रनतननर्धहरु र्ीच छलफल गनथ  
प्रर्म चौमाभसक समीक्षा र्ठैक भमनत २०७० साउन ७ गत े(तद्नसुाि सन ्२०१३ िुलाई २२) चौमाभसक 
समीक्षा र्ठैक सम्पन्न िएको । 

 र्देैभशक सहायता नीनत, २०५९ मा परिमािथन गनथ तयाि िएको नयाूँ र्देैभशक सहायता नीनत, २०७० को 
मस्यौदा उपि माननीय अर्थमन्रीको उपजस्र्नतमा नेपाल सिकािका सर् ैमन्रालय/आयोग सभमनतका 
सर्चर्हरुको उपजस्र्नतमा २०७०/०४/२९ गत ेमगंलबाि छलफल गिी िाय तर्ा सझुार् भलने कायथ सम्पन्न 
िएको छ । 

 नेपाल िाित वर्द्यतु प्रसािण तर्ा व्यापाि आयोिना (NIETTP) कायथन्र्यनको लार्ग वर्श्र् र्ैंकल े
उपलब्ध गिाउने रु ३ अर्थ ९० किोड (अमेरिकी डलि ३९ भमभलयन) बिाबिको अनदुान ि ऋण सहायता 
सम्बन्धी सम्झौतापरमा हस्ताक्षि िएको । 

 पजश्चम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तर्ा सिसफाई आयोिना दोस्रो चिण कायाथन्र्यनको लार्ग कफनल्याण्ड 
सिकािबाि रु १ अर्थ ८७ किोड (१३.७ भमभलयन यिुो) बिाबिको सम्झौतापरमा हस्ताक्षि िएको । 

 अगस्ि १९ देखख २०, २०१३ मा पाककस्तानकोि ् इस्लामार्ादमा सम्पन्न Nepal-Pakistan Joint 
Economic Committee (JEC) को बठैकमा माननीय अर्थमन्रीको नेततृ्र्मा नेपाली प्रनतननर्ध मण्डलले 
िाग भलएको । 

 अगस्ि २९ देखख ३०, २०१३ मा श्रीलकंाको कोलम्बोमा आयोिना िएको साथकथ  सदस्य िारिका अर्थमन्री 
एंर् अर्थ सर्चर्हरुको र्ठैकमा माननीय अर्थमन्रीको नेततृ्र्मा नेपाली प्रनतननर्ध मण्डलले िाग भलएको । 

 स्र्ानीय प्रशासन तर्ा सामदुानयक वर्कास परियोिना (Local Governance and Community 
Development Program, LGCDP-II)  कायाथन्र्यनको लार्ग सयंतुत लगानी सम्झौता (Joint 
Financing Agreement) अन्तथगत नरे् तर्ा जस्र्िििल्याण्ड सिकाि तर्ा UNICEF, UNFPA ि UN 
WOMEN वर्वत्तय सहायता उपलब्ध गिाउने सम्झौतापरमा हस्ताक्षि िएको । 

 सन ्२०१३ को अतिोबि १० देखख १३ तारिख सम्म सयंतत िाज्य अमेिीकाको र्ाभसङिन डड.भस.मा सम्पन्न 
िएको Annual Meeting of World Bank Group/IMF सम्बन्धी बठैकमा माननीय अर्थमन्रीको 
नेततृ्र्मा नेपाली प्रनतननर्ध मण्डलले िाग भलएको । 

 दक्षक्षण एभशयाली उपक्षेरीय आर्र्थक सहायता सडक सञ्िाल आयोिना (SASEC Road Connectivity 
Project) कायथन्र्यनको लार्ग एभशयन डिेलपमेण्ि बैंक (Asian Development Bank) उपलब्ध गिाउने 
रु ७ अर्थ ५० किोड (अमेरिकी डलि ७५ भमभलयन) बिाबिको ऋण सम्झौतापरमा हस्ताक्षि िएको । 

 सवंर्धानसिा ननर्ाथचनमा सहयोग (Assistance for Constituent Assembly Election) का लार्ग 
नरे् सिकािल ेउपलब्ध गिाउने रु ८८ किोड (नरे्जियन क्रोनि ५० भमभलयन) बिाबिको अनदुान सम्बन्धी 
सम्झौतापरमा हस्ताक्षि िएको । 

 वर्द्यालय क्षेर सधुाि कायथक्रम (School Sector Reform Program- SSRP) कायथन्र्यनको लार्ग 
यिुोवपयन यनुनयनले अनतरितत सहायता स्र्रुप उपलब्ध गिाउने रु ४ अर्थ २८ किोड -यिुो ३१.६ भमभलयन) 
बिाबिको अनदुान सम्बन्धी सम्झौतापरमा हस्ताक्षि िएको । 

 २१ कानत थक २०७० तदनसुाि November 7, 2013 का टदन अर्थ सर्चर्को अध्यक्षतामा NPPR Third 
Review Meeting आयोिना गरिएको । 
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 ६ र्िा हर्ाईिहाि प्राप्त गने प्रयोिनका लार्ग चीन सिकािल ेउपलब्ध गिाउने करिब रु. २ अबथ ९४ 
किोड ३० लाख -चाइननि ययुान १८० भमभलयन) बिाबिको अनदुान तर्ा करिब रु. ३ अबथ ७२ किोड ८० 
लाख -चाइननि ययुान २२८ भमभलयन) बिाबिको ऋण सम्झौतापरमा हस्ताक्षि िएको । 

 वर्द्यालय क्षेर सधुाि कायथक्रम (School Sector Reform Program - SSRP) अन्तथगथत WASH 
and Sanitation Activities for Girls' Toilet कक्रयाकलाप कायाथन्र्यनको लार्ग र्ेलायत सिकािको 
सहयोगी ससं्र्ा Department for International Development (DFID) ले अनतरितत सहायता स्र्रुप 
उपलब्ध गिाउने रु. ३३ किोड -पाउण्ड स्िभलङ्ग २ भमभलयन) बिाबिको अनदुानसम्बन्धी सम्झौतापरमा 
हस्ताक्षि िएको । 

 िलवर्द्यतु परियोिनाका लार्ग आयोिना तयािी सम्बन्धी सवुर्धा (Project Preparatory Facility for 
Hydropower Projects) का लार्ग एभशयन वर्कास बैंक (Asian Development Bank) ले उपलब्ध 
गिाउने रु. २ अबथ ९ किोड १० लाख -अमेरिकी डलि २१ भमभलयन) बिाबिको अनदुानसम्बन्धी 
सम्झौतापरमा हस्ताक्षि िएको । 

 स्र्ानीय शासन तर्ा सामदुानयक वर्कास कायथक्रम-वर्तीय (Local Governance and Community 
Development Program - LGCDP II) कायाथन्र्यनको लार्ग स्र्ीट्ििल्याण्ड सिकािल ेउपलब्ध गिाउने 
रु. १ अबथ ९ किोड -स्र्ीस फ्राङ्क १० भमभलयन) बिाबिको अनदुानसम्बन्धी सम्झौतापरमा हस्ताक्षि 
िएको । 

 उन्ननत-नेपालमा समार्ेशी वर्कास कायथक्रम (UNNATI - Inclusive Growth Program in Nepal) 
कायाथन्र्यनका लार्ग डनेमाकथ  सिकािल ेउपलब्ध गिाउने करिब रु. ७ अबथ २० किोड -डनेनस क्रोनि ४०० 
भमभलयन) बिाबिको अनदुानसम्बन्धी सम्झौतापरमा हस्ताक्षि िएको । 

 शाजन्त, अर्धकाि तर्ा सशुासन कायथक्रम (Peace, Rights and Governance Program - PRGP) 
कायाथन्र्यनका लार्ग डनेमाकथ  सिकािल ेउपलब्ध गिाउने करिब रु. ३ अबथ ६० किोड -डनेनस क्रोनि २०० 
भमभलयन) बिाबिको अनदुानसम्बन्धी सम्झौतापरमा हस्ताक्षि िएको । 

 स्र्ानीय शासन तर्ा सामदुानयक वर्कास कायथक्रम-द्वर्तीय (Local Governance and Community 
Development Program - LGCDP II) कायाथन्र्यनको लार्ग र्ेलायत सिकािले उपलब्ध गिाउने रु. 
११ अबथ ३० किोड -पाउण्ड स्र्िभलथङ्ग ७० भमभलयन) बिाबिको अनदुानसम्बन्धी सम्झौतापरमा हस्ताक्षि 
िएको ।  

 िोिगाि कोष परियोिना (Employment Fund Project) कायाथन्र्यनको लार्ग अनतरितत सहायता 
स्र्रुप स्र्ीट्ििल्याड सिकािल ेउपलब्ध गिाउने करिब रु. २२ किोड -स्र्ीस फ्राङ्क १.९९९९५७६ भमभलयन) 
बिाबिको अनदुानसम्बन्धी सम्झौतापरमा हस्ताक्षि िएको । 

 पर्थतीय िलाधाि क्षरेहरुको िलर्ाय ुपरिर्तथन समानकूुलन आयोिना (Building Climate Resilience 
of Watershed in Mountain Eco-Regions in Nepal Project) कायाथन्र्यनका लार्ग एभशयाली 
वर्कास बैंकले उपलब्ध गिाउने करिब रु. २ अबथ ३२ किोड -अमेरिकक डलि २३.५ भमभलयन) बिाबिको 
अनदुानसम्बन्धी सम्झौतापरमा हस्ताक्षि िएको । 

 शहिी गरिर्ीमखुी पनुथउत्र्ान नमनूा आयोिना (Pro-Poor Urban Regeneration Pilot Project) 
कायाथन्र्यनका लार्ग वर्श्र् बैंकले उपलब्ध गिाउने करिब रु. २७ किोड ४० लाख (अमेरिकी डलि २.७५ 
भमभलयन) बिाबिको अनदुानसम्बन्धी सम्झौतापरमा हस्ताक्षि िएको । 

 २०७० माघ २० गत ेतद्अनसुाि फेब्रअुिी ३, २०१४ का टदन अर्थ सर्चर्को अध्यक्षतामा नेपालमा वर्श्र् 
बैंकको सहयोगमा सञ्चाभलत आयोिनाहरुको चौमाभसक समीक्षा बठैक आयोिना गरिएको । 



19 

 

 अर्थ सर्चर्को अध्यक्षतामा २०७० माघ २२ गत ेतद्अनसुाि फेब्रअुिी ५, २०१४ का टदन एभशयाली वर्कास 
बैंकको सहयोगमा सञ्चाभलत परियोिनाहरुको रमैाभसक समीक्षा बठैक आयोिना गरिएको ।  

 Aid Management Platform (AMP) लाई BMIS ि FMIS सूँग Link गने कायथ शरुु गरिएको । 
 चीन सिकािको आर्र्थक एर् ंप्रावर्र्धक सहयोगमा सञ् चाभलत परियोिनाहरुलाई पािस्परिक समझदािी 

अनरुुप र्स्तगुत सहायता उपलब्ध गिाउने उद्देश्यले  चीन सिकािले उपलब्ध गिाउने करिब १ अर्थ ९२ 
किोड (१२० भमभलयन ययुान) बिाबिको अनदुानसम्बन्धी सम्झौतापरमा हस्ताक्षि िएको ।  

 र्ाग्मती नदी तटिय क्षरे सधुाि आयोिना (Bagmati River Basin Improvement Project-BRBIP) 
कायाथन्र्यनका लार्ग एभशयाली वर्कास र्ैंकले उपलब्ध गिाउने करिब २ अर्थ ५५किोड (अमेरिकक डलि 
२५.५ भमभलयन) बिाबिको ऋण तर्ा करिब ४५ किोड (अमेरिकक डलि ४.५) गिी िम्मा करिर्  ३ अर्थ 
(अमेरिकक डलि ३० भमभलयन) बिाबिको सहायता उपलब्ध गिाउने सम्बन् धी सम्झौतापरमा हस्ताक्षि 
िएको ।  

 वर्श्र् बकैको सहयोगमा सञ् चाभलत आयोिनाहरुको ननिीक्षण एर् ंपिामशथ गने उद्देश्यका सार् वर्श्र् 
बैंकका कायथकािी ननदेशकहरुको उच्चस्तिीय प्रनतननर्धमण्डलले माचथ ४ देखख ८ सम्म नेपाल भ्रमण गिेको 
। सो भसलभसलामा उतत प्रनतननर्धमण्डलले माननीय अर्थमन्री, मतुय सर्चर्, अर्थ सर्चर् लगायतका 
नेपालका वर्भशर ि पदार्धकािीहरुसूँग वर्कास सहायता सम्बन्धी वर्षयमा छलफल गिेको ।   

 नेपालको परिर्नत थत िािननैतक अर्स्र्ासूँग ैवर्कास आर्श्यकता वर्श् लेषण एर् ंआफ्नो सहयोगमा सञ् चभलत 
आयोिनाहरुको ननिीक्षण तर्ा पिामशथ गनथ एभशयली वर्कास बैंकका कायथकािी ननदेशकहरुको उच्चस्तिीय 
प्रनतननर्धमण्डलले नेपाल भ्रमण गिी वर्भिन् न परियोिना कायाथन्र्यन गने मन्रालय, मा. अर्थ मन्री, 
मतुय सर्चर् लगायतका नेपालका वर्भशर ि पदार्धकािीहरुसूँग वर्कास सहायता सम्बन्धी वर्षयमा छलफल 
गिेको ।   

 भमनत २०७० फाल्गणु २२ गत ेकफनल्याण्ड सिकािको बबदेश मन्रालयकी Under Secretary of State 
Mrs. Anne Marijaana ले माननीय अर्थ मन्री डा. िामशिण महतसूँग अर्थ मन्रालयमा भशर िाचाि 
िेि गिी आगामी टदनहरुमा द्वर्पक्षीय सम्बन्ध सदुृटढकिणका अलार्ा कफनल्याड सिकािले उपलब्ध 
गिाउने सहयोग अभिबदृ्र्धका सम्बन्धमा छलफल िएको । 

 िाजरियय ग्रामीण यातायात सदुृटढकिण कायथक्रम (Strengthening National Rural Transport 
Program -SNRTP)  तर्ा भसचंाई तर्ा िलस्रोत व्यर्स्र्ापन परियोिना (Irrigation and Water 
Resource Management Project -IWRMP-AF) कायाथन्र्यनका लार्ग वर्श् र् बकैले  उपलब्ध गिाउने 
करिब रु. १४ अर्थ ५६ किोड (१५० भमभलयन अमेरिकक डलि) बिाबिको अनदुान तर्ा ऋण सहायता 
सम्बन्धी सम्झौतापरमा हस्ताक्षि िएको ।  

 स्र्ानीय सडक सधुाि कायथक्रम (Local Roads Improvement Program - LRIP)  तर्ा घि बगैँचा 
परियोिना (Home Garden Project) कायाथन्र्यनका लार्ग जस्र्िििल्याण्ड सिकािले  उपलब्ध गिाउने 
करिब रु.२ अर्थ २८ किोड (२२.५९ भमभलयन स्र्ीस फ्याङ्क ) बिाबिको अनदुान सहायता सम्बन्धी 
सम्झौतापरमा हस्ताक्षि िएको ।  
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 मेलम्ची खानेपानी परियोिना  (Melamchi Water Supply Project - MWSP) कायाथन्र्यनका लार्ग 
एभशयाली वर्कास र्ैँकले  उपलब्ध गिाउने करिब रु.२ अर्थ ४२ किोड (२५ भमभलयन अमेरिकक डलि) 
बिाबिको अनतरितत ऋण सहायता सम्बन्धी सम्झौतापरमा हस्ताक्षि िएको ।  

 नयाूँ वर्कास सहायता नीनतको मस्यौदा तयािी कायथ सम्पन् न िई माननीय अर्थ मन्री समक्ष पशे िएको 
। 

 नेपालको परिर्नत थत िािननैतक अर्स्र्ासूँग ैवर्कास आर्श्यकता वर्श् लेषण एर् ंवर्श् र् बकैको सहयोगमा 
सञ् चाभलत आयोिनाहरुको ननिीक्षण तर्ा पिामशथ गनथ वर्श् र् बकैका उपाध्यक्षले नेपाल भ्रमण गिी वर्भिन्न 
परियोिनाको स्र्लगत अर्लोकन गनुथका अलार्ा सम्माननीय प्रधानमन्री, माननीय अर्थमन्री, िाजरिय 
योिना आयोगका उपाध्यक्ष, मतुय सर्चर्, अर्थ सर्चर् लगायतका नेपालका वर्भशर ि पदार्धकािीहरुसूँग 
िेि गिी वर्कास सहायता सम्बन्धी वर्षयमा छलफल गनुथिएको।   

 पजश् चम नेपालमा लघ ुिलवर्द्यतु सधुाि परियोिना (Micro-Hydropower Improvement in Western 
Area Project)  कायाथन्र्यनका लार्ग िापान सिकािले उपलब्ध गिाउने करिब रु. १ अर्थ ४७ किोड ५० 
लाख (१५७१ भमभलयन िापानी येन) बिाबिको अनदुान सहायता सम्बन्धी सम्झौतापरमा हस्ताक्षि िएको 
।  

 स्र्ानीय शासन तर्ा सामदुानयक वर्कास कायथक्रम –दोस्रो चिण (Local Governance and community 
Development Program-LGCDP II ) कायाथन्र्यनको लार्ग नरे् सिकािले उपलब्ध गिाउने करिर् रु. 
९६ किोड २० लाख (नरे्जियन क्रोनि ५५ भमभलयन) बिाबिको अनदुानसम्बन्धी सम्झौतापरमा हस्ताक्षि 
िएको । 

 बबभिन् न दात ृ ननकायहरुको सहयोगमा नेपालमा सञ् चाभलत वर्कास आयोिना तर्ा कायथक्रमहरुको 
कायाथन्र्यनका वर्वर्ध पक्षमा छलफल गिी सधुािका क्षरेहरु पटहल्याउने उद्देश्यले नेपाल सिकाि ि दात ृ
ननकायहरु बीच िहेको वर्कास आयोिनाहरुको कायथ सम्पादनस्ति सधुाि सम्बन्धी सयंन्रको १३औ ंबावषथक 
समीक्षा (13th Nepal Portfolio Performance Review) भमनत २०७०।०१।१० गत े सम्पन् न  
ियो ।  

 मेतसीकोमा सम्पन् न िएको प्रिार्कािी वर्कास लार्ग वर्श् र् साझेदािीको प्रर्म उच्चस्तिीय सम्मेलन 
(The First High Level Meeting of the Global Partnership for Effective Development) मा 
माननीय अर्थमन्रीको नेततृ्र्को प्रनतननर्धमण्डलबाि सहिार्गता िनाइएको । उतत कायथक्रममा वर्श् र्का 
१४० मलुकुका अन्तिाथजर िय ननकायहरु, नागरिक समाि, नीनत ननमाथता, तर्ा ननिी क्षरेका प्रनतननर्धहरु 
सहिार्ग िएका र्र्ए ।  

ljQLo Joj:yfkg 

 नागरिक लगानी कोषको अनगुमन सचूक तयाि िई अनगुमन गरिएको । 

 यरु्ा तर्ा साना व्यर्सायी स्र्िोिगाि कोषबाि िएका लगानीका सबंन्धमा ऋण भलने सहकािीहरुको   
वर्र्िण प्राप्त गिी अद्यार्र्धक गरिएको । 
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 यरु्ा स्र्िोिगाि कोषबाि लगानी गरिएको झापा जिल्ला दमक नगिपाभलकाजस्र्त डांफे ऋण तर्ा र्चत 
सहकािी ससं्र्ा भलभमिेडको स्र्लगत ननिीक्षण गरिएको । 

 वर्त्तीय क्षेर वर्कास िणनीनत तिुथमा गनथ सिंचनागत व्यर्स्र्ा गरिएको ।  

 िाजरिय र्ीमा ससं्र्ानव्दािा सचंाभलत ननिीर्न र्ीमा ि िीर्न र्ीमालाइ अलग गने सम्बन्धमा 
अर्धािणापर ि ननयमार्ली अध्ययन गनथ सभमनत गठन ि ैकायथ सचंालनमा िहेको । 

 वर्त्तीय क्षेर व्यर्स्र्ापन महाशाखाको कायथ सचंालन प्रकृया सम्बन्धी ननदेभशका तयाि िएको । 
 बैंक तर्ा वर्त्तीय क्षेरका पदार्धकािीसगं छलफल गिी सो क्षरेले िोग्नपुिेका समस्याहरु पटहचान गिी 

समाधानको प्रयास गरिएको ।  

 यरु्ा स्र्िोिगाि कोषबाि लगानी गरिएको झापा जिल्ला दमक नगिपाभलकाजस्र्त डाूँफे ऋण तर्ा बचत 
सहकािी ससं्र्ा भलभमिेडको स्र्लगत ननिीक्षण गरिएको। 

 सञ्चयकोषको अनगुमन प्रकृया अगाडड बढेको । अनगुमन सचूक तयाि िएको । 
 अजततयाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाि कानत थक मसान्तसम्म आएका वर्त्तीय ससं्र्ाको उिुिी/Issue 

सम्बन्धमा छानवर्न सम्पन्न गिी र्धतोपर बोडथ, कृवष वर्कास बैंकको बोनस वर्तिण सम्बन्धमा प्रनतरे्दन 
तयाि िएको । 

 कृवष वर्कास बैंकको आन्तरिक भलखखत परिक्षामा अननयभमतता िएको सम्र्न्धमा सम्माननत अजततयाि 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा पिेको उिुिी सम्र्न्धमा छानवर्न गरि प्रनतरे्दन अजततयाि दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगमा पठाइएको ।  
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 भमनत २०७०।०४।२१ मा Capital and Infrastructure Capacity Support Project का पिामशथदाता Deloitte 

India ले "As is Assessment and Recommendation Report on Public Debt Management in 

Nepal" प्रनतरे्दनमा उल्लखे िएका वर्षयहरुमा नेपालको सार्थिननक ऋण व्यर्स्र्ापनमा सलंग्न वर्भिन्न 
ननकायहरुका पदार्धकािीहरु सलंग्न िहेको Workshop आयोिना गरिएको । 

 सार्थिननक ऋण ब्यर्स्र्ापन सम्बन्धमा पिामशथदाता बाि प्राप्त सझुार्हरु कायाथन्र्यन गने सम्बन्धमा 
भमनत २०७०।०४।३२ मा कायथशाला गोष्ठी आयोिना गरिएको । 

 ऋण व्यर्स्र्ापन सम्बन्धी Software लाई परिमािथन गने कायथ ििैहेको । 
 आर्र्थक र्षथ २०६९/७० को आर्र्थक सरे्क्षण अगें्रिी िाषामा तयाि गरिएको । 
 स्थानीय मदु्रामा ऋणपत्र जारी गने सम्बन्धमा व्यवस्था २०७० स्वीकृत गररएको । 

 नेपाल सिकािको ननणथयानसुाि गरिबी ननर्ािण कोषसूँग भमनत २०७०/०५/२३ मा  सहायक अनदुान सम्झौता 
गरिएको । 

 नेपाल सिकािको ननणथयानसुाि प्रावर्र्धक भशक्षा तर्ा व्यार्सानयक ताभलम परिषद्सूँग भमनत २०७०।०६।२४ 
मा सहायक ऋण सम्झौता गरिएको । 

 नेपाल सिकािको ननणथयानसुाि नेपाल मेिल कम्पनी भलभमिेडलाई रु. १५ लाख, नेपाल िेल्र्े कम्पनी 
भलभमिेडलाई रु. ५० लाख, नेपाल औषर्ध भलभमिेडलाई रु. १ किोड ३३ लाख, िनक भशक्षा सामग्री केन्द्र 
भलभमिेडलाई रु. ५ किोड, िाविय उत्पादकत्र् तर्ा आर्र्थक वर्कास केन्द्र भलभमिेडलाई रु. २३ लाख ५० 
हिाि, िडडर्िुी उत्पादन तर्ा प्रशोधन कम्पनी भलभमिेडलाई रु. १ किोड २७ लाख ऋण लगानी गरिएको 
। 
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 नेपाल सिकािको ननणथयानसुाि नेपाल वर्द्युत प्रार्धकिणलाई रु. ३८ किोड ऋण लगानी गरिएको । 
 नेपाल सिकािको ननणथयानसुाि साना ककसान वर्कास बैंक भलभमिेडलाई रु. १६ किोड ५० लाख ऋण 

लगानी गरिएको । 
 नेपाल सिकािको ननणथयानसुाि नेपाल वर्द्युत प्रार्धकिणलाई रु. ४ किोड ६४ लाख २४ हिाि लगानी 

गरिएको । 
 नेपाल सिकािको ननणथयानसुाि गोिखापर ससं्र्ानलाई रु. २ किोड लगानी गरिएको । 
  FATF को on site visit कायथक्रम सम्पन्न िएको । FATE अनगुमन प्रनतननर्धहरुले नेपालमा सम्पवत्त 

शदु्धीकिण ननर्ािण सम्बन्धमा िएका प्रयासप्रनत सन्तोष व्यक्त गिेका र्र्ए । 
 नेपाल सिकािको ननणथयानसुाि नेपाल सिकाि ि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी ब्यर्स्र्ापन बोडथबीच भमनत 

२०७०/०९/०८ मा एस.डड.आि. १,०६,४७,४००।- (एक किोड छ लाख सतचालीस हिाि चाि सय) सहायक 
ऋणको रुपमा ि एस.डड.आि. ४,२५,८९,६००।- (चाि किोड पच्चीस लाख उनान्नब्बे हिाि छ सय) बिाबि 
अनदुानको रुपमा उपलब्ध गिाउन सहायक ऋण सम्झौता सम्पन्न िएको । 

 नेपाल सिकािको ननणथयानसुाि िनक भशक्षा सामग्री केन्द्र भलभमिेडलाई रु.१५ किोड ऋण लगानी गरिएको 
। 

 नेपाल सिकािको ननणथयानसुाि नेपाल सिकाि ि नेपाल वर्द्युत प्रार्धकिणबीच यिुोवपयन इन्िेष्टमेन्ि 
बैंकबाि प्राप्त ७,००,००,०००।- (रु. सात किोड अमेरिकी डलि), िापान अन्तिाथविय सहयोग ननयोगबाि 
प्राप्त १५,१३,७०,००,०००।- (रु. पन्र अबथ तहे्र किोड सत्तिी लाख िापाननि येन) ि एभशयाली वर्कास 
बैंकबाि प्राप्त ९,७५,९०,०००।- (रु. नौ किोड पचहत्ति लाख नब्बे हिाि एस.डड.आि.) बिाबिको िकमको 
सहायक ऋण सम्झौता सम्पन्न िएको । 

 नेपाल सिकािको ननणथयानसुाि नेपाल वर्द्युत प्रार्धकिणलाई रु. ६६ किोड ६६ लाख ६७ हिाि ऋण लगानी 
गरिएको । 

 नेपाल सिकािको ननणथयानसुाि नेपाल सिकाि ि नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइिलाई रु. ३२ लाख ५० हिाि 
ऋण लगानी गरिएको । 

 अर्थ सर्चर्को सयंोिकत्र्मा Capital Market and Infrastructure Capacity Support Project को 
हालसम्म िएका कायथ प्रगनतको समीक्षा गनथ Steering Committee को बठैक सम्पन्न िएको ।  

 नेपाल सिकािको ननणथयानसुाि नेपाल र्ायसेुर्ा ननगमसगं र्ाययुान खरिद गने सम्बन्धमा सहायक ऋण तर्ा 
सहायक अनदुान सम्झौता भमनत २०७०।११।१४ मा गरिएको । 

 भमनत २०७०।११।०१ देखख २०७०।११।०७ सम्म "Training in Econometric in Macro  Economic 
Analysis"वर्षयक ताभलम आयोिना गरिएको ।  

 म.ंप. को २०७० चैर १९ को ननणथयानसुाि अन्तिाविय वर्त्त ननगमलाई परू्ाथधाि, पयथिन तर्ा कृवष क्षेरमा 
लगानी गनथ अमेरिकी डलि ५०० भमभलयन को स्र्ानीय मदु्रामा ऋणपर िािी गनथ स्र्ीकृत टदइएको । 
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 सार्थिननक ससं्र्ानको टदगो सचंालन सम्बन्धी अर्धािणापर तयाि गिी छलफल िईिहेको छ । 

 र्धतोपर सम्बन्धी ननयमार्ली सशंोधनको लार्ग पेश गने कायथ पिूा िएको । 
 ससं्र्ान समन्र्य महाशाखाको SOP तयाि गिी कायाथन्र्यनमा ल्याइएको । 
 नेपाल  खाद्य ससं्र्ान ि गोिखापर ससं्र्ानमा महाप्रबन्धक ननयजुतत गरिएको । 
 ससं्र्ान समन्र्य महाशाखाको  आर्र्थक र्षथ २०७०/०७१ का लार्ग  बावषकथ  कायथक्रम  तयाि गरिएको । 
 आर्र्थक बषथ२०७०/०७१ को बिेि बतत्तव्यमा उल्लेखखत सार्थिननक ससं्र्ानसगं सम्बजन्धत बबषयहरुको 

कायाथन्र्यन गनथ आबश्यक कायथ योिना तयाि गरि कायाथन्र्यनका लार्ग सब ैससं्र्ानहरु लाई परिपर 
गरिएको । 

 आर्र्थक बषथ२०७०/०७१ को बिेि बततब्यमा उल्लखे  िए बमोजिम सार्थिननक ससं्र्ानहरुमा कायथित 
कमथचािीहरुको तलर् बदृ्र्ध िएकोमा सो को स्केल ननधाथिण गिी सब ैससं्र्ानहरुलाई परिपर गरिएको   

 नेपाल सिकािको ननणथयानसुाि िनकपिु चुिोि कािखानालाई २५ किोड १५ लाख ८ हिाि ऋण लगानी 
गनथ भमनत २०७०/०५/१४ मा तमसकु गरिएको । 

 पेिोभलयम पदार्थको सहि आपनूतथको लार्ग नेपाल आयल ननगमलाई नेपाल सिकाको िमानतमा   ऋण 
लगानी गनथ कमथचािी सचंयकोषर्ाि रु.१ अिब ि नागरिक लगानी कोषर्ाि रु.१ अिब गिी कूल २ अर्थको 
ऋण लगानी गरिएको ।  

 साथर्थिननक ससं्र्ानहरुमा अर्थ मन्रालयको तफाथि प्रनतननर्धत्र् गने पदार्धकािीलाई उतत ससं्र्ानको रे्रुि ु
फछ्र्यौि गिाउने वर्षयमा वर्शषे पहल गनथ पराचाि गरिएको ।  

 िािस्र् महाशाखा समेतको सहिार्गता ि समन्र्यमा गिैकि िािस्र्सम्बन्धी छलफल ि अन्तकक्रथ या 
सम्पन्न िएको यसबाि गिैकि िािस्र् सकंलनमा सकािात्मक प्रिार् पिेको । 

 नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइथड ि नेपाल मेिल कम्पनी ननिी क्षरे समेतको सहिार्गतामा पनु: सचंालन 
गने सम्बन्धमा उद्योग मन्रालयसूँग समन्र्य गरि अगाडड बढाइएको। 

 बावषथक रुपमा प्रकाशन गरिने सार्थिननक ससं्र्ानहरुको सभमक्षा पसु्तक (Yellow Book)  प्रकाशन 
कायथका लार्ग त्यांक सकंलन गने काम िईिहेको । 

 आ.र्.२०७०/७१ को सार्थिननक ससं्र्ानको जस्र्नत समीक्षा गनथ ससं्र्ान प्रमखुहरुसूँग छलफल गरिएको ।  

cg'udg tyf d"Nofs+g 

 सशुासन (व्यर्स्र्ापन तर्ा सचंालन) ऐन, २०६४ को दफा -४१) बमोजिम मन्रालयको र्ावषकथ  प्रगनत 
प्रनतरे्दन तयाि गरिएको ।  

 अनगुमन तर्ा मलू्याङ्कन महाशाखाबाि २०७० असाि मटहनामा सम्पाटदत मतूय मतूय कायथहरुको वर्र्िण 
पजुस्तका तयाि गरिएको । 

 शासकीय तर्ा आर्र्थक सधुाि सम्बन्धी कायथयोिना, २०६९ को र्ावषकथ  प्रगनत वर्र्िण तयाि गिी 
प्रधानमन्री तर्ा मजन्रपरिषदको कायाथलयमा पठाइएको । 

 हेलो सिकािबाि Online माफथ त प्राप्त यस मन्रालयसगं सम्बजन्धत िनगनुासोहरुको  २०७० असािसम्मको 
कायथ सम्पादनको प्रगनत प्रनतरे्दन तयाि गिी प्रधानमन्री तर्ा मजन्रपरिषद्को कायाथलयमा पठाइएको । 
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 मन्रालयस्तिीय वर्कास समस्या समाधान सभमनतको र्ावषकथ  समीक्षा र्ठैक माननीय अर्थमन्रीको 
अध्यक्षतामा सम्पन्न गरिएको । आयोिनाहरुको र्ावषकथ  प्रगनत वर्र्िण िाजरिय योिना आयोगको 
सर्चर्ालयमा पठाइएको । 

 अर्थ मन्रालय ि अन्तगथत ननकायहरुमा आर्र्थक र्षथ २०७०।७१ मा सचंालन हुने पटहलो प्रार्भमकता प्राप्त 
आयोिनाहरु स्र्ीकृनतको लार्ग िाजरिय योिना आयोगको सर्चर्ालयमा पठाइएको ि दोस्रो प्रार्भमकता 
प्राप्त आयोिनाहरु स्र्ीकृत गिी कायाथन्र्यनको लार्ग लेखी पठाइएको । 

 अनगुमन कायथलाई प्रिार्कािी बनाउन अनगुमन ननदेभशका तयाि गिी लाग ुगरिएको ।  
 अजततयािी एर् ंकायथक्रम स्र्ीकृनतका सम्बन्धमा वर्भिन्न मन्रालयको अनगुमन गरिएको ।  
 सचूनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ कोदफा ५ (३) बमोजिम प्रकाशन गनुथपने अर्थ मन्रालयसगं सम्बजन्धत 

वर्र्िण अद्याबर्धक गिी सार्थिननक गरिएको । 
 Online अनगुमन सम्बन्धी software तयाि गिी लाग ुगनथका लार्ग सब ैमन्रालय ि आयोगका योिना 

तर्ा अनगुमन महाशाखाका कमथचािीहरुलाई Orientation टदने कायथ सम्पन्न िएको ।  
 िाजरिय गौिर्का आयोिनाहरुका आयोिना प्रमखुसगं सम्बजन्धत मन्रालयका सर्चर्हरुले कायथ सम्पादन 

गनथका लार्ग अर्थ मन्रालयबाि अनिुोध गरिएकोमा सो सम्बन्धमा अनगुमन  गरिएको ।  
 स्र्ीकृत हुन बाूँकी कायथक्रमहरु िदौ मसान्तसम्म स्र्ीकृत गरिसतनकालार्ग सम्बजन्धत मन्रालयहरुको 

अनगुमन गरिएको ।  
 रु.१५ किोडिन्दा र्ढी बिेि वर्ननयोिन िएका आयोिनाहरु मध्ये अर्थ मन्रालयबाि अनगुमन 

गने प्रयोिनकालार्ग ६८ आयोिना / कायथक्रम छनौि गरिएको । ती आयोिनाहरुको प्रगनत वर्र्िण सकंलन 
गिी Update  गरिएको । 

 आर्र्थक र्षथ २०७०।०७१ को बिेि र्ततव्यमा उल्लखेखत नीनत तर्ा कायथक्रमहरुको कायथयोिना वर्भिन्न 
मन्रालयबाि सकंलन गिी अजन्तमरुप टदइएको । 

 आर्र्थक र्षथ २०७०।०७१ को बिेि र्ततव्यमा उल्लेखखत नीनत तर्ा कायथक्रमहरु ि ठूला आयोिनाहरुको 
तीन पिक प्रगनत समीक्षा गरिएको ।  

 वर्भिन्न मन्रालयबाि कायाथन्र्यन हुने कायथक्रम तर्ा आयोिनाहरुको ठेतका बन्दोबस्तका सम्बन्धमा 
अनगुमन गनथका लार्ग सर् ैमन्रालयहरुबाि वर्र्िण माग गरिएको । 

 ठूला आयोिनाहरुको Online Monitoring का लार्ग Software तयाि गने कायथ अजन्तम चिणमा िहेको । 
 मन्रालयस्तिीय वर्कास समस्या समाधान सभमनतको (MDAC) प्रर्म चौमाभसक बठैकको आयोिना गिी 

सोको ननणथय िावष्टय योिना आयोगको सर्चर्ालय ि कायाथन्र्यनको लार्ग सम्बजन्धत ननकायमा पठाइएको। 
 लजुम्बनी वर्कास कोष, गौतम बदु्ध वर्मानस्र्ल, चमेभलया िलवर्द्युत, मकु्त कमयैा पनुस्र्ाथपना आयोिनाहरु, 

अपि तामाकोशी िलवर्द्युत आयोिना, मेलम्ची खानेपानी आयोिना, जििी कृवष फमथ, बबई भसचंाइ 
आयोिना, भसति भसचंाइ आयोिना, िानीिमिा कुलरिया भसचंाइ आयोिना, महाकाली भसचंाइ आयोिना, 
मध्यपहाडी लोकमागथ, आन्तरिक िािस्र् कायाथलय धनगढी, महेन्नगि, आन्तरिक िािस्र् कायाथलय पोखिा 
तर्ा किदाता सेर्ा कायाथलय बाग्लडु, तर्ा नेपालगञ्ि, धनगढी, महेन्द्रनगि िन्साि कायाथलयहरुको 
अनगुमन गरिएको ।  

 आर्र्थक र्षथ २०७०।०७१ को बिेि र्क्तव्यमा उल्लेखखत नीनत तर्ा कायथक्रमहरुको Online Monitoring 
गने कायथलाइथ ननिन्तिता टदइएको । ६ मटहनाको प्रगनत समीक्षा प्रनतरे्दन बिेिको मध्यार्र्ध मलू्याूँकन 
प्रनतरे्दनमा समार्ेश गिी प्रकाशन िएको । 
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 हेलो सिकािबाि Online माफथ त ्प्राप्त यस मन्रालयसूँग सम्बजन्धत िनगनुासोहरुको आर्र्थक र्षथ २०७०।७१ 
कानत थक मटहनाको कायथसम्पादनको प्रगनत प्रनतरे्दन तयाि गिी प्रधानमन्री तर्ा मजन्रपरिषद्को 
कायाथलयमा ननयभमतरुपमा पठाइएको । २०७० माघ मसान्तसम्म गनुासो फछथयौि दि ९९ प्रनतशत िहेको 
छ । 

 मन्रालयबाि सम्पादन हुनपुने मतुय मतुय कायथहरुको कायथसम्पादन सचूकहरु तयाि गिी प्रत्येक मटहना 
प्रधानमन्री तर्ा मजन्रपरिषद्को कायाथलयमा पठाइएको । 

 अर्थ मन्रालय ि अन्तगथत ननकायहरुबाि सम्पादन िएको प्रस्तावर्त कायथक्रमहरुको माभसक प्रगनत समीक्षा 
गिी आगामी मटहनाकोलार्ग स्र्ीकृत प्रस्तावर्त कायथक्रमहरु सम्पन्न गनथको लार्ग ननयभमत रुपमा 
सम्बजन्धत ननकायहरुमा पठाइएको । 

 अर्थ मन्रालय अन्तगथतका वर्भिन्न ननकायहरुले सपंादन गिेको कायथक्रम तर्ा आयोिनाहरुको प्रर्म 
अधथर्ावषथक प्रगनत समीक्षा गरिएको । 

 मन्रालयस्तिीय बबकास समस्या समाधान सभमनतको दोस्रो चौमाभसक बठैकको आयोिना गिी सोको 
प्रगनत वर्र्िण िाविय योिना आयोगमा पठाइएको । 

 अनगुमनकालार्ग छाननएका ठूला ६८ र्िा आयोिनाहरु मध्ये पशपुनत क्षेर वर्कास कोष अनौपचािीक 
भशक्षा तर्ा िाविय साक्षिता अभियान ि व्यबसानयक भशक्षा तर्ा तालीम अभिबवृद्ध योिनाको खचथको 
स्र्लगत अनगुमन गरिएको । 

k|zf;g ;'wf/ 

 मन्रालबाि गरिने वर्ज्ञापन, चमेना गहृ सञ्चालन तर्ा खानेपानी आपनूतथका लार्ग सेर्ा भलने सम्र्न्धमा 
वर्भिन्न ससं्र्ा सगं सझंौता सम्पन्न िएको ।  

 प्रशासन महाशाखाको आ.र्.२०७०/७१ को र्ावषकथ  कायथयोिना तयाि गिी कायथन्र्यनमा ल्याईएको ।  
 २०७०/४/१ देखख २०७०/४/३२ सम्म िन्साि चोिी पठैािी अभियोगमा पक्राउ पिी िफत िएका सर्ािी साधन 

नेपाल सिकािल ेप्रयोग गने भसफारिस सभमनतको ५ र्ठैक र्सी  वर्भिन्न ननकायलाई ६ र्ान मोििसाथईकल, 
१६ र्ान काि / िीप हस्तान्तिण गरिएको । 

 २०७०/५/१ देखख २०७०/५/३२ सम्म वर्भिन्न िन्साि कायाथलयहरुमा िन्साि चोिी पठैािी अभियोगमा पक्राउ 
पिी िफत िएका सर्ािी साधन नेपाल सिकािल ेप्रयोग गने भसफारिस सभमनतको १ र्ठैक र्सी  वर्भिन्न 
ननकायलाई ५ र्ान मोििसाथईकल, १५ र्ान काि/िीप हस्तान्तिण गरिएको । 

 आर्र्थक र्षथ२०६९/७० को सम्पवत्त वर्र्िण ननिामती ककतार्खानामा पठाथईएको । 
 अर्थ मन्रालय ि अन्तथगथत रितत िहेको तर्ा यस आ.र्.को मसान्त सम्म रितत हुने िािपरांककत प्रर्म  

शे्रणी तर्ा िा.प.ं जव्दतीय शे्रणीको पदहरुको पदपतूीका लार्ग सामान्य प्रशासन मन्रालयमा माग आकृनत 
फािाम ििी पठाथईएको । 

 ननिामती सेर्ा ऐन २०४९-तसे्रो ससंोधन) र्मोजिम सावर्कको ननिामती सेर्ा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ 
र्मोजिम र्ढुर्ा समायोिन गनथ सामान्य प्रशासन मन्रालयबाि पदस्र्ापन गिी पठाथईएका िािस्र् समहुको 
सर् ैपदहरुको, कम्प्यिुि अर्धकृत, िेलीफोन अर्धकृत, कािथिोग्राफि, कम्प्यिुि अपिेिि पदमा ननिामती 
सेर्ा ऐनको प्रार्धान बमोजिम पदस्र्ापन गरिएको ।  

 जिन्सी ननिीक्षण कायथ समाप्त गिी प्रनतरे्दन तयाि गरिएको । 
 आर्र्थक र्षथ२०६९/७० को कायथसम्पादन मलु्यांकन गने कायथ सम्पन्न गरिएको । 
 पसु्तकालयको सदुृढीकिण कायथ सम्पन्न गरिएको । 
 केजन्द्रय आर्र्थक वर्र्िण तयाि गिी महालेखा ननयन्रक कायाथलयमा पठाउने कायथ  सम्पन्न   िएको । 
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 २०७०/७/१ देखख २०७०/७/२९ सम्म िन्साि चोिी पठैािी अभियोगमा पक्राउ पिी िफत िएका सर्ािी साधन 
नेपाल सिकािल ेप्रयोग गने भसफारिस सभमनतको १ र्ठैक र्सी वर्भिन्न ननकायलाई १ र्ान भमननबस 
हस्तान्तिण गरियो । 

 मन्रालयका ३३ िना कमथचािीलाई हलकुा सर्ािी साधन ताभलममा प्रदान गरिएको । 
 मन्रालय ि महालेखा पिीक्षकको कायाथलय तर्ा महालेखा ननयन्रक कायाथलय अन्तथगथत कायथित 

कमथचािीहरुको २४घ१ बमोजिम बढुर्ा गने कायथ सम्पन्न गरिएको । 
 िन्साि वर्िागको व्यर्स्र्ापन अनगुमनको कायथ सम्पन्न िएको । 
 आर्र्थक र्षथ २०७०।०७१ मा बेरुि ुफछयौि कायथक्रम अनसुािको बेरुिुको र्ावषथक कायथयोिना अनरुुप बेरुि ु

फछ्र्यौि गरिएको । २०७० माघ मसान्तसम्म ३२।५२ प्रनतशत बेरुिु फछयौि गरिएको । 
 अजततयाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाि यस मन्रालयलाई िएका ननदेशनहरुको कायाथन्र्यनको 

अर्स्र्ा अध्यार्र्धक गने कायथ सम्पन्न गरिएको । 
 िािस्र् समहूमा आर्श्यक िनशजतत वर्कासको पाूँचर्षीय योिनाको अर्धािणापर तयािीको लार्ग 

पिामशथदाता कम्पननसूँग आषाढ मसान्तसम्म पेश गने गिी सम्झौता गरिएको । 
 २०७०।११।१ देखख २०७०।११।३० सम्म िन्साि चोिी पठैािी अभियोगमा पक्राउ परि िफत िएका सर्ािी 

साधन नेपाल सिकािले प्रयोग गने भसफारिस सभमनतको १ र्ठैक र्सी  वर्भिन्न ननकायलाई ५ काि/िीप 
ि ८ र्ान मोिि साइकल हस्तान्तिण गरियो । 

 मन्रालयका प्रत्येक महाशाखाहरुबाि यस मटहनामा खचथ िएका जिन्सी सामान उपयोगको   वर्र्िण 
तयाि गिी सर् ैमहाशाखामा पठाईएको । 

 २०७०/१२/१ देखख २०७०/१२/३० सम्म िन्साि चोिी पठैािी अभियोगमा पक्राउ परि िफत िएका सर्ािी 
साधन नेपाल सिकािले प्रयोग गने भसफारिस सभमनतको एक र्ठैक र्सी  वर्भिन्न ननकायलाई ४ र्ान 
काि/िीप ि २ र्ान मोिि साइकल हस्तान्तिण गरियो । 

 मन्रालयको वर्द्युतीय हाजिि प्रणालीको स्तिोन्नतीको  कायथ िािी िहेको ि २०७१ र्शैाख मटहना भिर 
सम्ममा कायथ पिुा हुने । 

 दगुथमक्षेरमा कमथचािी परिचालन कायथलाइ प्रिार्कािी र्नाइ सेर्ा प्रर्ाह गनथ उक्त कामगने कमथचािीलाई 
र्ढी उत्पे्रिीत बनाउने सम्र्न्धमा सभमनत गठन गिी प्रनतरे्दन  पेश गिेको  । 

 मन्रालय ि वर्िागहरुमा रिक्त ना.स.ु पदमा  र्ढुर्ाद्वािा पदपनूत थका लार्ग  सभमनतको भसफारिसमा र्ढुर्ाको 
ननतिा प्रकाशन गरिएको ।  

 आ.र्. २०७०/७१ मा रे्रुिु फछ्रयौि कायथक्रम अनसुािको रे्रुिुको बावषथक  कायथयोिना  अनरुुप  रे्रुिु 
फछ यौि गरिएको । २०७१ बशैाख मसान्त सम्म ४७.५८ प्रनतशत बेरुिु फछ यौि गरिएको ।  

 मन्रालयमा दताथ,चलानी ि पर व्यर्स्र्ापनमा Automation प्रणाली सञ्चालन गनथ पिीक्षण    (Live 
Testing) को कायथ सरुुिएको । 

 २०७१/१/१ देखख २०७१/१/३१ सम्म छारर्नृत सभमनतको २ र्ठैक र्सी २२ िना पदार्धकािीको वर्भिन्न 
र्देैभशक कार्य्थक्रममा मनोनयन गरिएको  ।  

 किदाता सेर्ा कायाथलयहरुको कायथक्षेर वर्स्तािका लार्ग अर्धािणापर तयाि गरिएको । 
 मन्रालय ि वर्िागहरुमा रिक्त ना.स.ु पदमा  र्ढुर्ाद्धािा पदपनूत थका लर्ग बढुर्ा सभमनतको भसफारिस 

अनसुाि बढुर्ा ननयडुक्त तर्ा पदस्र्ापन गरिएको । 
 मन्रालय ि अन्तगथत वर्िागहरुको आ.र्. २०७१/२०७२ को र्ावषथक कायथक्रम तयाि गरिएको । 
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 साउन १, २०७० देखख लाग ु हुने तलर्मान, अन्त्ःशलु्क ननयमार्ली, २०५९ को अनसुचूी-२ मा हेिफेि, 
िजिरिेशन दस्तिु, िन्साि महशलु, मलू्य अभिर्दृ्र्ध कि तर्ा अन्त्ःशलु्क लगायतका कि तर्ा शलु्क 
छूि सम्र्न्धी सचूना सम्पादन गिी प्रकाशनको लार्ग पठाइएको ।  

 िन्साि -चौर्ो सशंोधन) ननयमार्ली, २०७०, अन्त्ःशलु्क (तहे्रौं सशंोधन) ननयमार्ली, २०७०, मलू्य 
अभिर्जृध्द कि (चौंधौं सशंोधन) ननयमार्ली, २०७०, अन्त्ःशलु्क ननयमार्ली, २०५९ को अनसुचूी-२ मा 
हेिफेि, िजिरिेि्शन दस्तिु, िन्साि महशलु, मलू्य अभिर्जृध्द कि तर्ा अन्त्ःशलु्क लगायतका कि तर्ा 
शलु्क छूि सम्र्न्धी सचूना प्रकाशन िएको । 

 सरं्धैाननक व्यर्स्र्ा बमोजिम यस मन्रालयसूँग सम्बजन्धत तपभसल बमोजिमका अध्यादेशहरु भमनत 
२०७०।१०।७ मा व्यर्स्र्ावपका-ससंद समक्ष पेश िएको ।  
 

क्र.सं अध्यादेशको नाम प्रस्ततु मममत 
१. सेवा र काययहरुको लामग सञ्चित कोषबाट रकम ञ्चिक्न ेर खर्य गने 

अमधकारको व्यवस्था गने अध्यादेश, २०६९ 
२०७०।१०।७ 

२. सेवा र काययहरुको लामग सञ्चित कोषबाट रकम ञ्चिक्न ेर खर्य गने 
अमधकारको व्यवस्था गने अध्यादेश, २०६९ 

२०७०।१०।७ 

३. ववमनयोजन अध्यादेश, २०६९ २०७०।१०।७ 
४. आमथयक अध्यादेश, २०६९ २०७०।१०।७ 
५. राष्ट्र ऋण उठाउन ेअध्यादेश, २०६९ २०७०।१०।७ 
६. सम्पञ्चि शदु्धीकरण -मनी लाउण्डररङ्ग) मनवारण -दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, 

२०७० 
२०७०।१०।७ 

७. कसरुजन्य सम्पञ्चि तथा साधन -रोक्का, मनयन्त्रण तथा जफत) अध्यादेश, 
२०७० 

२०७०।१०।७ 

८. ववमनयोजन अध्यादेश, २०७० २०७०।१०।७ 
९. आमथयक अध्यादेश, २०७० २०७०।१०।७ 
१०. राष्ट्र ऋण उठाउन ेअध्यादेश, २०७० २०७०।१०।७ 

 

 देहाय बमोजिमका अध्यादेशरुलाई प्रनतस्र्ापन गने वर्धेयकहरु व्यर्स्र्ावपका ससंदमा प्रस्ततु गरिएको- 
 

क्र.सं अध्यादेशको नाम जारी मममत 
१. सम्पञ्चि शदु्धीकरण -मनी लाउण्डररङ्ग) मनवारण -दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, 

२०७० 
२०७०।२।२३ 

२. कसरुजन्य सम्पञ्चि तथा साधन -रोक्का, मनयन्त्रण तथा जफत) अध्यादेश, 
२०७० 

२०७०।२।२३ 

३. ववमनयोजन अध्यादेश, २०७० २०७०।३।३० 
४. आमथयक अध्यादेश, २०७० २०७०।३।३० 
५. राष्ट्र ऋण उठाउन ेअध्यादेश, २०७० २०७०।३।३० 
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११. सूचना अचिकािी ि प्रमुखको नाम तर्ा सम्पथकथ  टेसलफोन नम्ििः  
प्रमखु  :अर्थ सर्चर् यरु्िाि िसुाल  ४२११३३२ 
प्रर्तता तर्ा सचूना अर्धकािी  :सह सर्चर् िामशिण पडुासनैी ४२००४१८ 
सहायक प्रर्तता तर्ा सहायक सचूना अर्धकािी  :उपसर्चर् िभूमिाम शमाथ  ४२००४२६ 

१२. ऐन, ननयम ि ननदेसशकाको सूचीः 
अर्थ मन्रालयलाई ननटदथरि गरिएका कायथहरु सम्पादन गने भसलभसलामा मन्रालय ि अन्तथगतका 
ननकायहरुल ेननम्नानसुािका काननू प्रयोग गिी आफनो कायथ सम्पादन गने गिेका छन ्।  
 नेपालको अन्तरिम सवंर्धान २०६३ को आर्र्थक कायथप्रणाली सम्र्न्धी वर्षयमा उजल्लखखत 

धािाहरु 
 आयकि ऐन, २०५८ 
 मलू्य अभिर्दृ्र्ध कि ऐन,२०५२ 
 अन्तशलु्क ऐन, २०५८ 
 िन्साि ऐन, २०६४ 
 िािस्र् चुहार्ि (अनसुन्धान तर्ा ननयन्रण) ऐन, २०५२ 
 सम्पवत्त शदु्धीकिण ननयन्रण ऐन, २०६४ 
 वर्देशी वर्ननमय (ननयभमत) गने ऐन, २०१९ 
 ननकासी पठैािी ननयन्रण ऐन, २०१३  
 मटदिा ऐन, २०३१ 
 उपिोतता सिंक्षण ऐन, २०५४  
 सम्पवत्त शदु्धीकिण (मनन लाउण्डरिङ्ग) ननर्ािण ननयमार्ली, २०६६ 
 औषधी ऐन, २०३५ 
 खानी तर्ा खाद्य पदार्थ ऐन, २०४२ 
 खाद्य ऐन, २०२३ 
 िािस्र् न्यायार्धकिण ऐन, २०३१ 
 र्न ऐन, २०४९ 
 िाजरिय ननकुञ्ि तर्ा र्न्यिन्त ुसिंक्षण ऐन, २०२९ 
 लाग ूऔषध (ननयन्रण) ऐन, २०३३  
 हातहनतयाि खिखिाना ऐन, २०१९ 
 सर्ािी तर्ा यातायात व्यर्स्र्ा ऐन, २०४९ 
 वर्रफोिक पदार्थ ऐन, २०१९ 
 पेिेन्ि, डडिाइन ि िेडमाकथ  ऐन, २०१९ 
 िन्साि ननयमार्ली, २०६४ 
 मलू्य अभिबदृ्र्ध कि ननयमार्ली, २०५३ 
 आयकि ननयमार्ली, २०५९ 
 अन्तशलु्क ननयमार्ली, २०५९ 
 मटदिा ननयमार्ली ,२०३३ 
 िासायननक मल ननदेभशका, २०५७ 
 िासायननक मल ननयन्रण आदेश, २०५५ 
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 नेपाल सर्ािी प्रदषुण मापदण्ड, २०५६ 
 र्ाखणज्य तर्ा आपनूतथ मन्रालयको भमनत २०६६/७/१६ को सचूना 
 ननिी गणु्िा, खझिी िािी सम्बन्धी सचूना 
 सालर्साली आर्र्थक ऐन 
 िािस्र् चुहार्ि (अनसुन्धान तर्ा ननयन्रण) ननयमार्ली, २०७० 
 नेपाल सिकािका ननणथयहरु 
 आर्र्थक कायथवर्र्ध ऐन, २०५५ 
 आर्र्थक कायथवर्र्ध ननयमार्ली, २०६४ 
 साथर्थिननक खरिद ऐन, २०६३ 
 साथर्थिननक खरिद ननयमार्ली, २०६४ 
 भ्रमण खचथ ननयमार्ली, २०६४ 
 ऐन सम्बद्ध ननदेभशकाहरु (आयकि, मलू्य अभिर्दृ्र्ध कि, अन्त्ःशलु्क, िन्साि 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=@)&).&! j}zfv dlxgfsf] vr{sf] kmf+6jf/L -k"+hLut tkm{+_ 

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

ah]6 lzif{s jf pklzif{ssf] gfd cy{ d+qfno           

 

 

of] dlxgfsf] 

vr{ 

of] dlxgf sf] 

lgsfzf 

o; dlxgf ;Ddsf] 

lgsfzf 

vr{ . ljQLo 

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

o; dlxgf ;Ddsf] 

vr{ 

af+sL 

ah]^ lgsf;f 

304365.00 304365.00 1843886.00 29311 kmlg{r/ tyf lkmSr;{ 3000000.00 1843886.00 1156114.00 0.00 

0.00 0.00 361800.00 29411 ;jf/L ;fwg 361800.00 361800.00 0.00 0.00 

275720.00 275720.00 4757024.00 29511 d]lzg/L cf}hf/ 13000000.00 4757024.00 8242976.00 0.00 

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

526814.00 526814.00 648842.00 29621 k+"hLut ;'wf/ vr{ 2000000.00 648842.00 1351158.00 0.00 

0.00 0.00 593250.00 29712 ;km\̂ j]/ lgdf{)f 2000000.00 593250.00 1406750.00 0.00 

1106899.00 1106899.00 8204802.00   hDdf 20361800.00 8204802.00 12156998.00 0.00 
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v=   cf=a= @)&).&! j}zfv dlxgfsf] vr{sf] kmf+6jf/L -rfn'tkm{_ 
 

ah]6 cg'bfg jf ah]6 pk 

zif{sg+=  3050113           

ah]6 lzif{s jf pklzif{ssf] 

gfd cy{ dGqfno           

 

of] dlxgfsf] vr{ 
of] dlxgf sf] 

lgsfzf 

o; dlxgf ;Ddsf] 

lgsfzf 

vr{ . 

ljQLo 

;+s]t g+= 

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

vr{ 

af+sL 

ah]^ lgsf;f 

5268475.47 5268475.47 59232888.72 21111 tnj 70467000.00 59232888.72 11234111.28 0.00 

255002.43 255002.43 2320002.43 21113 dx+uL eQf 2791000.00 2320002.43 470997.57 0.00 

3129026.00 3129026.00 8463597.00 21119 cGo eQf 20990300.00 8463597.00 12526703.00 0.00 

149500.00 149500.00 1762500.00 21121 kf]zfs 1762500.00 1762500.00 0.00 0.00 

172932.00 172932.00 1997562.00 22111 kfgL tyf ljh'nL 4200000.00 1997562.00 2202438.00 0.00 

8740.20 8740.20 2545655.81 22112 ;+rf/ dx;'n 4500000.00 2545655.81 1954344.19 0.00 

112322.00 112322.00 1010898.00 22122 cGo ef*f 1347864.00 1010898.00 336966.00 0.00 

837361.00 837361.00 8585047.00 22211 O{Gwg 9000000.00 8585047.00 414953.00 0.00 

700622.00 700622.00 9758344.00 22212 ;+rfng tyf dd{t ;+ef/ 12500000.00 9758344.00 2741656.00 0.00 

2374690.00 2374690.00 34848857.30 22311 sfof{no ;DjGwL 35732636.00 34848857.30 883778.70 0.00 

0.00 0.00 484836.00 22313 k':ts tyf ;fdfu|L vr{ 500000.00 484836.00 15164.00 0.00 

392638.00 392638.00 5622826.94 22411 ;]jf / k/fdz{ vr{ 7535000.00 5622826.94 1912173.06 0.00 

130637.00 130637.00 756407.00 22511 sd{rf/L tfnLd 1500000.00 756407.00 743593.00 0.00 

2746642.38 2746642.38 9512732.38 22522 sfo{s|d vr{ 24844500.00 9512732.38 15331767.62 0.00 

518985.00 518985.00 4080241.27 22611 cg'udg d"Nof+sg vr{  6250000.00 4080241.27 2169758.73 0.00 

0.00 0.00 1256792.00 22612 e|d)f vr{ 1264706.00 1256792.00 7914.00 0.00 

203419.00 203419.00 7201147.00 22711 ljjw vr{ 8700000.00 7201147.00 1498853.00 0.00 

mailto:cf=a=@)%5E(.&)%20sf]%20aflif%7Bs%20cfly%7Bs%20laa/0f
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1040000.00 1040000.00 7700000.00 26411 
;/sf/L lgsfo,;ldtL Pj+ 

af]*{x?nfO{ lgzt{ rfn' cg'bfg 
8400000.00 7700000.00 700000.00 0.00 

0.00 0.00 10000000.00 26423 
cGo ;+:yf tyf JolQmnfO 

k"+hLut cg'bfg 
10000000.00 10000000.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 2926587.00 28212 Goflos lkmtf{ 2927000.00 2926587.00 413.00 0.00 

18040992.48 18040992.48 180066921.85   hDdf 235212506.00 180066921.85 55145584.15 0.00 

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

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

4705000.00 4705000.00 33940000.00 26412 6010153 d[t sd{rf/L ;xfotf 33940000.00 33940000.00 0.00 0.00 

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

268197.00 268197.00 17017528.10 22611 6020123 k|ltlgwL d)*n e|d)f 17685330.00 17017528.10 667801.90 0.00 

10000.00 10000.00 10000.00 28213 6020173 lkmtf{ vr{ 10000 10000.00 0.00 0.00 

4983197.00 4983197.00 55131235.10   cy{ ah]^sf] hDdf 55799037.00 55131235.10 667801.90 0.00 

23024189.48 23024189.48 235198156.95   s'n hDdf 291011543.00 235198156.95 55813386.05 0.00 
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u=  cy{ dGqfno / cGtu{t lgsfox?af6 ;~rflnt P1P2 cfof]hgfx?sf] k|ult ljj/0f M 

klxnf] k|fyldstfqmd (P1) cGt{utsf cfof]hgfx?sf] bf]>f] rf}dfl;s k|ult k|ltj]bg 

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   @)&).!@.@^ 

qm=;++= 

ah]6 

pklzif{s 

g+= 

cfof]hgf÷sfo{qmdsf] gfd 

cfof]hgfsf] z'?b]lv 

xfn;Ddsf] k|ult 

l:ylt -Ü_ 

rf}dfl;s÷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 

;dfwfgfy{ 

;'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'wg ;'/If0f ljdf !)@!( a6fsf] 

nflu ?=!s/f]8&*nfv%#xhf/ 

/sd j/fa/sf] kz' ljdf ul/Psf] . 

  jfnL ;'/If0f aLdf !)$) x]S6/sf] 

nflu ?= ! s/f]8 @* nfv Psxhf/ 

/sdsf] ljdf  ul/Psf] . 

 cWoog÷cg';Gwfg÷tfnLd tyf 

k"af{wf/ #* j6fsf] nflu ?= !! nfv 

*^ xhf/ /sd vr{ ePsf] . 

    

@= #)%!)%–# n3'jLdf ;xof]u sfo{qmd      

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

shf{ ;'/If0f lgud 

   !#* ($  kz' wg ;'/If0f &@#( j6fsf] nflu 

? %@ s/f]8 j/fj/sf] /sd lk|ldod 

cg'bfg lbOPsf] . 
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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_ 

rf}dfl;s÷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 

;dfwfgfy{ 

;'emfjx? 

/flj;;; 

a}7sdf 

k|:t't 

ug'{kg]{ 

;d:ofx? 

ef}lts ljQLo Joltt 

;do 

ef}lts ljQLo 

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

 jfnL ;'/If0f **$ x]S6/sf] nflu 

?=(^ s/f]8 %) nfv j/fj/sf] 

/sd lk|ldod cg'bfg lbOPsf] . 

 #@)!* C0fLx?sf] ?=!cj{ #& 

s/f]8 *%nfv j/fj/sf] lgIf]k 

;'/If0f ul/Psf] . 

# 

 

%)!!^^–%  kz'kfng -df;'hGo_ shf{ 

tyf kz'wg ;'/If0f sfo{s|d-

;fgf ls;fg ljsf; j}+s_ 

   !!# !!)  ^##* ls;fgnfO{ #% xhf/ kz' 

a:t' kfng ug{ ?=%$ s/f]8 @@ 

nfv shf{ nufgL . 

 

 kz'wg ;'/If0f 

lk|ldod 

cg'bfgsf] Joj:yf 

gx'gfn] cGo ah]6 

s§L u/L kz'wg 

;'/If0f Joj:yf 

ug'{ k/]sf] . 

 cfjZos 

kz':Jf:Yo tyf 

kz' pkrf/ 

;DaGwL k|fljlws 

;]jfsf] 

pknJwtfdf sld, 

 kfng ug]{ kz' 

pknJw x'g] 

;|f]tsf] sld, 

 cfjZos cg';f/ 

kz'wg ;'/If0fsf 

nflu ;|f]tsf] sld 

 kz';]jf sfof{nfosf] 

aflif{s ;dLIffdf 

efu lnO{ ;dGjsf] 

k|of; ul/Psf] . 

 dfpm tyf aRrf kz' 

df:g] k/kf6LnfO{ 

lg?T;flxt u/L 

pGgt kz' gZn 

;'wf/ ;DaGwL 

hfu/0f sfo{{ ub} . 

 kz'wg ;'/If0f 

lk|ldod cg'bfg 

nufgL x'g] kz'kfng 

shf{sf] kl/0fdsf 

cfwf/df ah]6 

Joj:yf u/L ;fgf 

ls;fg ljsf; 

a}+snfO{ ;f]em} 

pknAw u/fpg] 
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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_ 

rf}dfl;s÷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 

;dfwfgfy{ 

;'emfjx? 

/flj;;; 

a}7sdf 

k|:t't 

ug'{kg]{ 

;d:ofx? 

ef}lts ljQLo Joltt 

;do 

ef}lts ljQLo 

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

 ls;fgx?df afv|f 

/ a+u'/sf] 

;fd'bflos ;'/If 

;DjGwL k|fljlws 

hfgsf] sld . 

Joj:yf ePdf 

;d:of g/xg] . 

 k|flalws ;]jf 

;DaGwL ah]6 

Joj:yf ePdf cem} 

k|efjsf/L x'g] . 

$ #)%!!## u|fld0f ljQ If]q ljsf; 

Sn:6/ sfo{s|d 

*#=## %(=%@ ^*=&% !)) !#^  ^! xhf/ ul/a tyf ljkGg ju{df 

ljQLo ;]jf k|jfx ul/Psf] . 

 s[lif ljsf; j}sjf6 yk #,))) 

s[ifsnfO{ ljlQo ;]jf k|jfx, 

 ;fgf ls;fg ljsf; j}sjf6 ljs6 

kxf8L / lxdfnL If]qsf yk @) 

;fem]bf/ ;+:yf dfkm{t ljlQo ;]jf 

lj:tf/ / yk !(,))) ul/j tyf 

ljkGg ju{df ljlQo ;]jf k|jfx, 

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

#(xhf/ ul/j tyf ljkGg ju{df 

ljlQo ;]jf lj:tf/, 

 /fli6«o j}ls+u tflnd k|lti7fgjf6 

yk $)) j}s tyf ljlQo ;+:yfsf]  

sd{rfl/x?nfO{ tflnd k|bfg, 

 C0f c;'nL Gofolws/0fjf6 yk 

@) d'Bfsf] km};nf . 

    

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

o"jf :j/f]huf/ sf]if ;ldltsf] 

;lrjfno_ 

   @) #$  ^!#( hgfnfO{ :j/f]huf/ jgfOPsf] 

. 

 Jofh cg'bfg k|bfg  

 s]xL ;xsf/L 

dfkm{t ul/Psf] 

C0f nufgL 

hf]lvddf /xg] 

 ;dGjosf] 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_ 

rf}dfl;s÷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 

;dfwfgfy{ 

;'emfjx? 

/flj;;; 

a}7sdf 

k|:t't 

ug'{kg]{ 

;d:ofx? 

ef}lts ljQLo Joltt 

;do 

ef}lts ljQLo 

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

  ;Lkd"ns tflnd ^)$* hgfnfO{ 

lbPsf]  

 cg'ZfGwfg, k/fdz{ 

 ;jf/L ;fwg Vfl/b 

 uf]i7L ;]ldgf/ ;+rfng  

;Defjgf b]lvPsf] 

5 . 

^= 

 

#)%!!&–

#/$ 

k"lhjhf/ k"jf{wf/ Ifdtf 

ljsf; cfof]hgf -cy{ 

dGqfno_ 

   () @@  ppp Demonstration 

Prioject sf] nflu % j6f ;+efljt 

kl/of]hgfx? Pre – feasibility 

Study sf] nflu 5gf}6 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 

;'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] . 
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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_ 

rf}dfl;s÷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 

;dfwfgfy{ 

;'emfjx? 

/flj;;; 

a}7sdf 

k|:t't 

ug'{kg]{ 

;d:ofx? 

ef}lts ljQLo Joltt 

;do 

ef}lts ljQLo 

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

& #)%!!%–

#÷$ 

cfly{s k|zf;g ;'wf/  

-dxfn]vf lgoGqs sfof{no_ 

   ^% @$  Psn sf]if vftf k|0ffnL ;'b[9Ls/0f 

sfo{s|d ;~rfng ul/Psf] . 

 Ifdtf ljsf; sfo{s|d ;+rfng  

 kmlg{r/ vl/b 

 PEFA Assesment-II   sf] 

Draft Report    tof/ ePsf]  . 

 PFM ;DjGwL r]tgf d"ns 

sfo{s|Df ;+rfng ul/Psf] . 

    

* #)%)!!$ cy{ dGqfno   $dlxgf *@=&$  

*(=^^ 

 sd{rf/L tflnd k|bfg ul/Psf] . 

 ;'rgf k|ljlw lj:tf/ tyf 

Joj:yfkg ;+jGwL sfo{ ul/Psf] . 

 cWoog cg';Gwfg 

 hgzlQm ljsf; 

 ;+:yfut ljsf; 

 ;xeflutfTds sfo{s|d 

 uf]i7L,cGt{ls|of 

 cg'udg, lg/LIf0f, cjnf]sg,e|d0f 

cflb 

 lghLs/0f ;DjGwL sfo{s|d 

 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 
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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_ 

rf}dfl;s÷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 

;dfwfgfy{ 

;'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/ ug]{ 

sfd e}/x]sf] . 

    

!# #)%)!(# eG;f/ sfof{nox?     %=(!  /;'jfsf] nflu hUuf clwu|x0f k|s[of 

z'? u/L kmfon ePsf], wgu9Lsf] 

nflu clwu|x0f k|s[of cl3 a9]sf] / 

cGosf] xsdf ;Defljt 

hUufwgLx?;+u :yfgLo:t/df 

5nkmn e}/x]sf] . 

 n=O{=tof/ ug]{ sfo{ e}/x]sf] . 

    

!$ #)%)@)$ 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 
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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_ 

rf}dfl;s÷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 

;dfwfgfy{ 

;'emfjx? 

/flj;;; 

a}7sdf 

k|:t't 

ug'{kg]{ 

;d:ofx? 

ef}lts ljQLo Joltt 

;do 

ef}lts ljQLo 

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

 ;fj{hlgs lgdf0f{ 

!^ #)%)@@$ /fh:j cg';Gwfg ljefu     $=(&  d]lzg/L cf}hf/ vl/b 

 kmlg{r/ v/Lb 

 ;fj{hlgs lgdf{0f ;'wf/ - nfut 

cg'dfg tof/u/L af]nkq ug]{ 

k|ls|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 

– – – – 

!* #)%)@%$ C0f c;'nL Gofoflws/0f    !)) !))  kmlg{r/ vl/b  

 sDKo"6/ vl/b 

    

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

ljefu 

    &^=$  hUuf v/lb  

 ;km|6j]o/sf] lgdf{0f tyf cGo ;]jf 

z'Ns 

 ;/f]sf/jfnf;Fusf] uf]i7L 5nkmn 

 kqklqsf dfkm{t k|rf/ k|;f/ 

    

 

 

@) #)%)!&$ /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] 
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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_ 

rf}dfl;s÷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 

;dfwfgfy{ 

;'emfjx? 

/flj;;; 

a}7sdf 

k|:t't 

ug'{kg]{ 

;d:ofx? 

ef}lts ljQLo Joltt 

;do 

ef}lts ljQLo 

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

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

sfof{nox 

   ) #@=( sfo{s|d sfof{Gjog k|ls|ofdf /x]sf] 

. 

    

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

txzLn sfof{no  

   %^=& ^)  s'df/L k"hf  

 cfly{s z';f;g klqsf k|sfzg  

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

s]lGb|o uf]li7  

    

@# #)%)@(# cGt/fli6«o ;+3 ;+:yf 

;b:otf z'Ns 
   #)=@$ #)=@$  cGt/fli6«o ;+3, ;+:yf ;b:otf 

z'Ns cg'bfg ljljw 

    

@$ #)%!!(# ;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 . 
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bf];|f] k|fyldstfqmd (P2) cGt{utsf cfof]hgfx?sf] jflif{s k|ult k|ltj]bg 

dGqfno÷If]qsf] gfd M– cy{ dGqfno 

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

bf];|f] k|fyldstf k|fKt cfof]gfsf] ;+Vof M– ^ 

;f] dWo] k|ult ljj/0f k|fKt cfof]hgf M– % 

*) k|ltzt jf ;f] eGbf dfly ef}lts k|ult xfl;n u/]sf cfof]hgf M– # 

%) k|ltzt b]lv &(=(( k|ltzt;Dd ef}lts k|ult xfl;n u/]sf cfof]hgf M– 5}g 

%) k|ltzt eGbf sd ef}lts k|ult xfl;n u/]sf cfof]hgf M– @ 

o; cjlwdf rf}dfl;s nIo gePsf cfof]hgfx? M– 5}g  

qm=;++= 

ah]6 

pklzif{s g+= 

cfof]hgf÷sfo{qmdsf] 

gfd 

cfof]hgfsf] z'?b]lv 

xfn;Ddsf] k|ult 

l:ylt -Ü_ 

rf}dfl;s÷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 

;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 

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

zLt3/ zLif{sdf ljlgof]lht 

cg'bfg /sdaf6 ;DjlGwt 

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

rfn' cf=a= sf 

nfuL g]kfn 

;/sf/jf6 

lbOPsf] 

cg'bfg Hofb} 

sd 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_ 

rf}dfl;s÷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 

;dfwfgfy{ 

;'emfjx? 

/flj;;; 

a}7sdf k|:t't 

ug'{kg]{ ;d:ofx? 

ef}lts ljQLo Joltt 

;do 

ef}lts ljQLo 

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

@ #)%!)#–# s[lif ljsf; a}+s-

ljljw_ 

   !@% !$@  &*) j6f u|fld0f n3' ljsf; 

tfnLd sfo{s|d ;~rfng ePsf]  

 #) j6f ;fdflhs tyf 

;fd'bflos sfo{s|d 

 #$j6f sfof{nosf] lg/LIf0f 

    

# #)%!)$–# ;fgf ls;fg ljsf; 

a}+s-ljljw_ 

   !!# !))  tflnd tyf uf]i7L 

 kz'wg ;'/If0f sfo{s|d ;+rfng 

 cg';/0f tyf ;+:yf lj:tf/ 

sfo{s|d \ 

 df;'hGo kz'kfng k|j4{g 

sfo{s|d 

    

$ #)%!)(–# ;fj{hlgs ;+:yfg 

;'wf/ sfo{qmd -cy{ 

dGqfno_ 

   ##=^ ##=^  ;fj{hlgs ;+:yfgx?df C0f 

nufgL 

;+:yfgx?af6 

lj:t[t 

sfo{s|d k|fKt 

gx'g] / 

;DalGwt 

dGqfnon] 

ck]lIft ?kdf 

rf;f] glng 

k|j[lt 

;dGjosf] 

k|of; 

ul/Psf]  

  

% #)%!!@# ;fgf ljsf; cfof]hgf    – – ljj/0f k|fKt gePsf] .     
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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_ 

rf}dfl;s÷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 

;dfwfgfy{ 

;'emfjx? 

/flj;;; 

a}7sdf k|:t't 

ug'{kg]{ ;d:ofx? 

ef}lts ljQLo Joltt 

;do 

ef}lts ljQLo 

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

^ #)%!!$# jh]6 tyf lgj[lQe/0f 

;'wf/ cfof]hgf  

   ) )   FMIS / BMIS jL 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] . 

    

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 gb]lvPsf] . 
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    MDAC sf] kl5Nnf] j}7ssf] lg0f{ox?sf] sfof{Gjog l:ylt 

१. तोककएको समयमा आयेिना कायाथन्र्यन पुिा गनथ सै महाशाखा, वर्िाग, ननकाय तर्ा आयोिना प्रमुखहरु प्रनतबद्ध िहेको । 
२. आयोिना कायाथन्र्यनमा पनछल्लो समयमा केही प्रगनत हुन सकेको छ ।  
३. युर्ा तर्ा साना व्यर्सायी स्र्िोिगाि कोषको अनुगमन गिी सुधािको लार्ग ननदेशन टदइएको । 
४. कि चुहार्ि िोतन अनुसन्धान, परिक्षण, सचतेना िस्ता कायथक्रमहरु प्रिार्कािीरुपमा संचालन गरिएको । 
५. बेरुि ुफछ्र्यौिको कायथयोिना बनाइ फछ्र्यौि कायथलाई तीव्रता टदइएको छ । 
 
MDAC df ePsf dxTjk"0f{ lg0f{ox? -@)&).!@.@^_ 

१. आर्र्थक र्षथ २०७०।७१ मा अर्थ मन्रालय ि अन्तगथत ननकायहरुबाि संचाभलत आयोिनाहरुको दोश्रो चौमाभसक अर्र्धको प्रगती समीक्षा गरियो । 

२. वर्त्तीय समार्ेशीता अभिर्दृ्र्ध गनथ युर्ा स्र्िोिगाि, पशु तर्ा र्ाली र्ीमा, वर्पन्न र्गथ तर्ा मटहला केजन्द्रत वर्त्तीय सेर्ा, साना ननक्षेपकताथको ननक्षेप सुिक्षण िस्ता कायथक्रमलाई र्प प्रिार्कािी 
बनाउन आर्श्यक िएकोले त्यस्ता कायथक्रम संचालन गने ननकायले ननयभमत अनुगमन गिी आफना सेर्ालाई र्प प्रिार्कािी बनाउंदै लैिाने । उच्चस्तिीय वर्त्तीय क्षेर समन्र्य सभमनत ि 
युर्ा स्र्िोिगाि कोषको बैठक ननयभमत रुपमा बसी समस्या समाधानको पहल गने । 

३. र्ाली तर्ा पशु र्ीमा िस्ता कायथक्रमहरु धेिै ननकायले आ-आफनो टहसाबले संचालन गदाथ दोहोिोपना हुने  सम्िार्ना िएकोले वर्त्तीय व्यर्स्र्ापन महाशाखा, नेपाल िार् बैंक, अनुगमन तर्ा 
मूल्याकंन महाशाखा, साना ककसान वर्कास बैंक, कृवष वर्कास बैंक ि ननक्षेप तर्ा किाथ सुिक्षण ननगम सजम्मभलत बैठक बसी त्यस्ता कायथक्रमहरुको संचालनमा दोहोिोपना नआउने गिी के कसिी 
संचालन गनथ सककन्छ ननितयौल ननकाल्ने । 

४. पूंिीगत एर् ंवर्कास खचथ कम हंुदा आर्र्थक र्दृ्र्धदिलाई पनन असि पदथछ । अर्थ मन्रालयको पूंिीगत खचथ अत्यन्त न्यून देखखएकाले र्प कृयाशील िएि काम गने ि २०७० असाि सम्म 

कजम्तमा ९० प्रनतशत प्रगनत हांभसल गनेगिी कायथयोिना बनाई अनघ बढ्ने । कायथक्रम संशोधन गनुथपने िएमा तत्काल प्रकृया अनघ बढाउने । 

५. आयोिनाहरुको िौनतक प्रगनत ि वर्त्तीय प्रगनतका र्ीचमा सामन्िस्यता नदेखखएकाले त्यसमा ध्यान टदने । वर्त्तीय प्रगनतको सारै् िौनतक प्रगनत हाभसल गनथ प्रयत्नशील िहने । 

६. पूूँिीगत बिेि खचथ निई बचत हुने आयोिना तर्ा वर्िागहरुले त्यसको वर्र्िण बिेि तर्ा कायथक्रम महाशाखालाई उपलव्ध गिाउने । 

७. अर्थ मन्रालय अन्तिगतका ननयामक ननकायहरु (नेपाल िारि बैंक, र्ीमा सभमनत, र्धतोपर र्ोडथ) को चौमाभसक ि र्ावषथक प्रगनत सभमक्षा यही सभमनत (MDAC) मा गनथ शुरु गने । 
 

 

 tof/ ug]{sf]  gfd, kb / b:tvtM e"ld/fd zdf{, pk;lrj cg'udg dxfzfvf zfvf k|d'vsf] gfd kb / b:tvtM /fdz/0f k'8f;}gL, ;x;lrj k|dfl0ft ug]{sf] gfd, kb / b:tvtM zfGt/fh ;'j]bL, ;lrj 

 ldlt ldlt ldlt
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3=  अथय मन्त्रालय ववववध शीषयकबाट भएको मनकासा तथा रकमान्तर वववरण:  

अर्थ मन्रालयको website (www.mof.gov.np) मा माभसकरुपमा िाख्न ेगरिएकोल ेयस सम्बन्धी वर्र्िण त्यहींबाि ननयभमतरुपमा प्राप्त गनथ सककने ।  
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१४. अन्त्य विििर्ः 
(क)  मन्रालय ि अन्तथगथत वर्िागहरुको र्ेि साईथि्ः  

  
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 वर्िागका प्रकाशन तर्ा अन्य  

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

सचूनामलुक िानकािी  
% www.customs.gov.np िन्साि वर्िागका 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 वर्िागका प्रकाशन तर्ा 

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

१. प्रेस वर्ज्ञजप्त माफथ  वर्भिन्न पर पबरकामा ि सञ्चाि माध्यमबाि, 
२. िेडडयो नेपालमा प्रत्येक शननर्ाि वर्हान ८:२५ देखख ८:४० सम्म आर्र्थक नेपाल 

कायथक्रम प्रशािणको माध्यमबाि, 
३. नेपाल िेभलभििनबाि "आचर्थक समदृ्चिको" कायथक्रमबाि,  
४. सचूना वर्िागबाि प्रकाशन हुने िािपरमा प्रकाभशत वर्भिन्न सचूना ि आदेशहरु,  
५. सशुासन (व्यर्स्र्ापन तर्ा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिमको र्ावषकथ  

प्रनतरे्दन सम्बन्धी पसु्तक प्रकाशन,  
६. आर्र्थक सथरे्क्षण, 
७. साथर्थिननक ससं्र्ानहरुको र्ावषकथ  प्रगनत वर्र्िण, 
८. आर्र्थक र्षथ २०६८।६९ को र्िेिको मध्यार्र्ध समीक्षा, 
९. र्िेि 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 आर्र्थक र्षथ२०६९।७० को र्ावषकथ  प्रनतरे्दन 
१२. अर्थ पबरका, २०६९ 
१३. आर्र्थक र्षथ२०७०।७१ को मध्यार्र्ध समीक्षा प्रनतरे्दन 
१४. लङै्गकक उत्तिदायी बिेि तिुथमा टदग्दथशथन, २०६९  
१५. डिेलपमेन्ि को-अपिेशन रिपोिथ, 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 v'd/fh k'FhfnL /fh:j cg';Gwfg ljefu    %$@)@# 5527885 

महाननदेशक >L 6+sd0fL 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 r'8fdl0f zdf{ ;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 
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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  

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

9 /fdgu/ r]skf]i6 071 551229  

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

-5_ 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 

 


