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cy{ ;ldltsf] cfhsf] klxnf] a}7sdf ;ldltsf Ho]i7 ;b:o df= >L
dxGy 7fs'/sf] l9nf] pkl:ytsf] hfgsf/L ;+u} tTsfn pkl:yt
dfggLo ;b:ox? dWo] Ho]i7 ;b:o df= s'= t'lN; yfkfsf]
;efkltTjdf cf/De eO{ dfggLo ;b:o >L dxGy 7fs'/sf] pkl:ylt
kZrft pxfFs} ;efkltTjdf ;ldltsf] sfo{If]q / cfufdL sfo{;'lr
;DaGwdf ;ldltsf dfggLo ;b:ox?ljr 5nkmn eO{ tklznsf
lg0f{o kfl/t ub}{ ;DkGg eof] .
!= cy{ dGqfno, /fli6«o of]hgf cfof]u, /fli6«o k|fs[lts ;|f]t tyf
ljQ cfof]u / nufgL jf]8{;Fu # lbg leq ;ldltdf cfOk'Ug] u/L
b]xfosf ljj/0f dfu ug]{ M
 ;ldltn] ljut % jif{df lbPsf lgb]{zg sfof{Gjogsf]
cj:yf, lgb]{zg sfof{Gjog gePsf] eP sfof{Gjog
gx'g'sf sf/0f, sfof{Gjog ug]{ lhDd]jf/ kIf /
sfof{Gjogsf] efjL sfo{of]hgf,
 ljut % jif{df /fhZj, k"Flhut vr{, j}b]lzs ;xfotf
nufotsf] nIo / k|ult ;lxtsf] ah]6 sfof{Gjogsf]
cj:yf / k|j[QLsf] ljj/0f,
 ljut % jif{sf] cfoft lgof{t nufotsf ;dli6ut
cfly{s kl/;"rsx?sf nIo / k|ultsf] cj:yf÷k|j[lQ,
 ;x>fAbL ljsf; nIosf k|ult / lbuf] ljsf; nIosf
xfn ;Ddsf pknAwLsf ;fy} eflj sfo{of]hgf,
 nufgLaf]8{sf xfn;Ddsf sfdsf/jfxLsf] ljj/0f,
 /fli6«o k|fs[lts ;|f]t tyf ljQ cfof]usf sfd sf/jfxL,
/fhZj jfF8kmf8sf cfwf/ / l;kmfl/;,
 /fli6«o of]hgf cfof]un] cfufdL /fli6«o hgu0fgf ug{sf]
nflu u/]sf tof/L ;Fu ;DalGwt sfd sf/jfxL / cfly{s
u0fgf;Fu ;DalGwt ePsf sfd sf/jfxLsf] ljj/0f,
@= pk/f]Qm ljj/0f k|fKt ePkl5 ;lrjfnon] df= ;b:ox?nfO{
ljt/0f ug]{ / ldlt @)&%.)$.@& ut] cfOtjf/ ljxfg !! ah]
a:g] j}7sdf cy{ dGqfno, /fli6«o of]hgf cfof]u, /fli6«o

२

k|fs[lts ;|f]t tyf ljQ cfof]u / nufgL af]8{sf kbflwsf/Lx?nfO{
cfdGq0f u/L 5nkmn ug]{ .

२०७५/०४/२७ अथथ समभमतको आज मभमत २०७५/०४/२७ गते समभमतका ज्मेष्ठ सदस्म भा.
विहान १०:३०
फजे

श्री भहन्थ ठाकुयको सबाऩमतत्िभा फसेको फैठकभा अथथ भन्रारम, याविम
प्राकृमतक स्रोत तथा वित्त आमोग य रगानी िोडथको काभ कायफावहका

सम्फन्धभा सम्फन्न्धत मनकामका ऩदामधकायीहरु िीच छरपर बमो । छरपर
जायी यहेकोरे अको फैठक मभमत २०७५/०४/२९ मफहान ८:३० फजे फस्ने
गयी फैठक स्थमगत गरयमो ।

३

२०७५/०४/२९
विहान ८:३० िजे

cy{ ;ldltsf] ldlt @)&%.)$.@& ut] a;]sf] a}7s / cfh ldlt
@)&%.)$.@( ut]sf] a}7sdf cy{ dGqfno, /fli6«o k|fs[lts ;|f]t tyf
ljQ cfof]u / nufgL af]8{sf sfd sf/aflxsf ;DaGwdf df= cy{
dGqL, cy{ dGqfnosf ;lrj, /fli6«o k|fs[lts ;|f]t tyf ljQ
cfof]usf ;lrj / nufgL af]8{sf k|d'v sfo{sf/L clws[t ;Fu 5nkmn
eof] . To:t} ul/ xfn ;+3, k|b]z / :yfgLo txdf Pp6} sf/f]jf/df
bf]xf]/f] s/ nfu]sf] / sltko :yfgLo txx?df c:jefljs?kdf s/sf
b/ a9]sf] ;DaGwdf j9\b} uPsf] hgu'gf;f] ;DaGwdf ;d]t a}7sdf
5nkmn eof] . lt lgsfosf sfd sf/jflx ;DaGwdf cfufdL
a}7sx?df yk 5nkmn ub}{ hfg] u/L cfhsf] a}7sn] b]xfosf lg0f{o
u¥of] .
-!_ g]kfnsf] ;+ljwfgsf] efu @^, wf/f @%) adf]lhd u7g ug'{kg]{
/fli6«o k|fs[lts ;|f]t tyf ljQ cfof]usf] oyflz3| u7g u/L
sfof{Gjogdf Nofpg g]kfn ;/sf/nfO{ lgb]{zg lbg] .
-@_ cGt/—;/sf/L ljQ Joj:yfkg P]g, @)&$ sf] bkmf ##
jdf]lhdsf] cGt/—;/sf/L ljQ kl/ifbnfO{ k'0f{tf lbO{ pSQm kl/ifbnfO{
oyflz3| sfof{Gjogdf Nofpg g]kfn ;/sf/nfO{ lgb]{zg lbg] .
-#_ k|wfgdGqL tyf dGqLkl/ifbsf] sfof{no, cy{ dGqfno, /fli6«o
k|fs[lts ;|f]t tyf ljQ cfof]u / /fli6«o of]hgf cfof]un]
;dGjofTds?kdf sfo{ u/L s/ ;DalGw gLlt, sfg'g, lgod /
sfo{ljlwdf bf]xf]/f] s/ nfUg] Joj:yf ePsf] eP To:tf gLlt /
sfg'gdf ;+;f]wg, kl/dfh{g jf vf/]h u/L Ps lglZrt cfwf/ /
dfkb08sf] cfwf/df s/ nfUg] Joj:yf ug{ ;fy} Pp6} cfly{s
lqmofsnfkdf ljleGg txdf s/ nufpg' / gful/ssf] s/ ltg{
;Sg] Ifdtf ljkl/tsf b/df s/ nufpg' s/f/f]k0fsf k|rlnt l;4fGt
ljkl/t x'g] x'Fbf bf]xf]/f] s/ / c:jefljs s/sf b/ ;DaGwdf cWoog
u/L ;d:of ;dfwfgsf] nflu g]t[TjbfoL e"ldsf lgjf{x ug{ cy{
dGqfnonfO{ lgb]{zg lbg] .
-$_ lg0f{o sfof{Gogsf] k|ult ljj/0f x/]s !%.!% lbgdf ;ldltdf k]z
ug]{ .

४

csf]{ a}7s kl5 ;'rgf ul/ a:g] u/L cfhsf] a}7s :ylut ul/of] .

२०७५/०५/०५ अथथ समभमतको आज मभमत २०७५/०५/०५ को िैठकभा नेऩार याि फैंकका
विहान १०:३०
िजे

काभ कायिाही य नेऩारको विन्त्तम प्रणामरको ितथभान अिस्था सम्फन्धभा नेऩार
याि फैंकका गबनथयसॉग छरपर बमो । छरपर ऩश्चात नेऩार याि फैंकसॉग

दे हामका विियणहरु सात ददन मबर समभमतभा आइऩुग्नेगयी भाग गने मनणथम बमो
।



राभो अिमधको रगानी सुमनन्श्चतताको रामग राभो अिमधको रगामन
मोग्म साधन ऩरयचारन गने मोजना य आधाय,



तयरता सभस्मा नआउने अिस्था सृजना गनथको रामग नेऩार याि
फैंकको कामथमोजना,

 फैंक तथा वित्तीम सॊ स्थाहरुरे मनऺेऩभा ददने ब्माजदय य ऋणभा मरने
ब्माजदय सम्फन्न्ध नेऩार याि फैंकको मनदे शन य बावि मोजना,

 फैंक तथा वित्तीम सॊ स्थाहरुरे प्रिाह गये को ऋणको ऺेरगत विियण य
खयाफ ऋणको अिस्था,



फैंक तथा वित्तीम सॊ स्थाहरुको विगत ५ िर्थको मनऺेऩ, कजाथ, नापा-

नोक्सान, तयरता, ऩन्ॉ जकोर् य वित्तीम अिस्थाको तुरनात्भक विियण,



मनऺेऩ य कजाथको औसत अिमधको विियण,

सॊ घ प्रदे श य स्थानीम तहभा फैक तथा वित्तीम सॊ स्थाको उऩन्स्थमत,

नागरयकहरुको ऩहुॉचको अिस्था य सफै स्थानीम तहभा ऩुमाथउने सभमको
सीभासवहतको मोजना,



वित्तीम ऺेर सुधाय कामथक्रभको अिस्था य त्मसरे ऩाये को प्रबाि,
भजथय य

Acquisition को नीमत कामथन्िमनऩश्चात फैंक तथा वित्तीम

सॊ स्थाभा दे खा ऩये का असय य प्रबाि,


फैंक तथा वित्तीम सॊ स्थाहरुरे सॊ स्थागत सुशासन य सॊ स्थागत सभान्जक
उत्तयदावमत्ि फहन गनथ गये का प्रमाश य उऩरन्ब्धहरु,



मफगत ५ िर्थको भौदिक नीमतका प्रभुख व्मिस्थाहरु कामाथन्िमनको

अिस्था,


नेऩार याि फैंकरे ऩवहचान गये का सभस्मग्रस्त फैंक तथा वित्तीम सॊ स्था,
सुधायको रामग ददइएका मनदे शन, बएका कायिाही य ितथभान अिस्था,



समभमतरे विगतका फैठकका मनणथमफाट ददइएका मनदे शन कामाथन्िमनका
अिस्था,



विन्त्तम ऺेरका सभस्मा , सभस्मा सभाधानको रामग नेऩार यािफैंकको
दृविकोण य भौदिक नीमत कामाथन्िमनको कामथमोजना,



विऩन्न िगथ कजाथ, िास्तविक विऩन्नहरुरे कभ रागतभा उऩमोग गनथ
सक्ने अिस्थाको रामग गरयएका प्रमास ।
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२०७५/०५/२४ अथथ समभमतको आज मभमत २०७५/०५/२४ को िैठकभा याविम मोजना
विहान ११ िजे

२०७५/०६/०५
विहान ११ िजे

आमोगकको काभ कायिाही य बावि कामथमोजनाको सम्फन्धभा याविम मोजना
आमोगका भाननीम उऩाध्मऺसॉग छरपर बमो ।

1. अथथ समभमतको आज मभमत २०७५-०६-०५ को िैठक समभमतका

ज्मेष्ठ सदस्म भाननीम श्री भहन्थ ठाकुयको सबाऩमतत्िभा फस्मो ।

समभमतरे प्रमतमनमध सबा मनमभािरी, २०७५ को मनमभ १७३ को
उऩमनमभ (१) फभोन्जभ सम्भाननीम सबाभुखज्मरे मभमत २०७५

असोज १ गते मस समभमतको सबाऩमत ऩदको मनिाथचन आज मभमत
२०७५ असोज ५ गते विहान ११ फजे फस्ने फैठकभा हुने गयी

मभमत तोक्नुबए फभोन्जभ प्रस्तािक भाननीम श्री विष्णु प्रसाद ऩौडे र
य सभथथक भाननीम श्री हरययाज अमधकायी यवह भाननीम श्री कृष्ण
प्रसाद दहारराई सबाऩमत ऩदभा मनिाथचन गरयमोस् बन्ने एकभार
प्रस्ताि दताथ बएकोरे भाननीम श्री कृष्ण प्रसाद दहार मस

ु एको घोर्णा गमो ।
समभमतको सबाऩमतभा मनविथयोध मनिाथन्चत हुनब

2. अको िैठक ऩमछ सचना गयी फस्ने गयी आजको िैठक स्थमगत
गरयमो ।
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२०७५/०६/०९
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२०७५/०६/२१ अथथ समभमतको आज मभमत २०७५/०६/२१ गतेको िैठकभा िजेट कामाथन्िमन य

विहान ११ िजे

विहान ११ िजे

cy{ ;ldltsf] cfh ldlt @)&%.)^.)( ut]sf] a}7s ;ldlt ;efklt
dfggLo >L s[i0f k|;fb bxfnHo"sf] ;efkltTjdf a;L ;ldltsf
a}7snfO{ ;'Jojl:yt?kdf ;+rfng ug{sf]nflu ;ldltsf eflj
sfo{of]hgf ;DaGwdf 5nkmneO{ b]xfocg'';f/ lg0f{o ul/of]
!= ;ldltsf a}7snfO{ ;'Jojl:yt?kdf ;+rfng ug{sf]nflu ;ldltsf
df= ;b:ox?n] 5nkmnsf] qmddf /fVg' ePsf ;'emfjx?nfO{ ;d]t
;d]6L cfufdL d+l;/ b]lv kmfNu'0f ;Dd $ dlxgfsf] nflu
sfo{of]hgf agfO{ cfufdL a}7sdf k]z ug{ ;lrjfnonfO{ lgb]{zg
ug]{ .
@= ah]6 sfof{GjognfO{ k|efjsf/L agfpg cy{dGqfnon] u/]sf sfd
sf/jfxL / efjL of]hgfsf af/]df ;Dej eP ;Dd bz} eGbf klxnf
cy{ dGqfno;Fu 5nkmn ug{ ;lrjfnon] ;DfGjo u/L sfo{;"lr
to ug]{ .
csf]{ a}7s kl5 ;'rgf ul/ a:g] u/L cfhsf] a}7s :ylut ul/of] .
ॉ ीगत खचथ अऩेन्ऺत रुऩभा हुन नसकेको सन्दबथभा अथथ भन्रारमका
विशेर्गयी ऩज

अमधकायी य भहारेखा मनमन्रकसॉग छरपर बमो । छरपरको क्रभभा आमोजना/
कामथक्रभहरुको तमायी ऩवहरो चौभान्शक सम्भ ऩमन नहुने, विमनमोजन दऺता

(Allocative Efficiency) ऩमन नहुने , अमधकाॊश ऩन्ॉ जगत खचथ तेश्रो चौभामसकभा हुने
गये को, भन्रारमहरुरे स्िीकृत कामथक्रभका रामग िजेट कामाथन्िमनभा बन्दा नमाॉ
कामथक्रभहरुभा थऩ फजेट भाग गने प्रिृन्त्त विकास हुॉदै गएको, िजेट कामाथन्िमन

कामथमोजना कामाथन्िमन नबएको, अनुगभन प्रबािकायी नबएको य फजेट कामाथन्िमनको
उत्तयदावमत्ि कभजोय यहेको जस्ता कायणरे िजेट कामाथन्िमन नबएको जानकायी प्राप्त
बमो । मसै सन्दबथभा समभमतको आजको िैठकरे दे हामका मनणथम गमो ।

१. ऩन्ॉ जगत खचथको ठरो वहस्सा विमनमोजन बएका भन्रारम/ मनकामहरुसॉग

सभन्िम गरय सभमिद्ध रुऩभा रक्ष्म अनुरुऩ ऩन्ॉ जगत खचथ गने खाका सवहतको
कामथमोजना फनाई उक्त कामथमोजना १५ ददनमबर समभमतभा ऩेश गनथ
अथथभन्रारमराई मनदे शन ददने ।

२. आगाभी मङ्मसर भवहनामबर ठे क्का प्रकृमा ऩया गयी दोस्रो चौभामसक सम्भ ६०
प्रमतशत य जेठ भशान्तसम्भ ९० प्रमतशत खचथ गने साथै असाय भवहनाभा १०
प्रमतशत बन्दा फढी खचथ नहुने गयी कामथ गनथ गयाउन अथथ भन्रारमराई
मनदे शन ददने ।

३. सम्फन्न्धत विर्मगत भन्रारम/मनकामहरुरे स्िीकृत कामथक्रभ कामाथन्िमनभा
उदामसनता दे खाउने य आमथथक िर्थको प्रायम्ब दे न्खनै नमाॉ कामथक्रभभा थऩ
िजेट भाग गने साथै अथथ भन्रारमरे सभेत ऩमाथप्त आधाय य तमायी मफना

ठरो गैयिजेटयी यकभ मनकासा ददॉदा सािथजामनक कोर्को दुरुऩमोग हुने गरय
खचथ गने प्रिृन्त्त दे न्खएकोरे मस्तो यकभ मनकासाभा मनमन्रण गनथ अथथ
भन्रारमराई मनदे शन ददने ।
४. सङ्घीम सयकायफाट चारु आ.ि. भा प्रदे श य स्थानीम तहभा हस्तान्तयण बएको
िजेट कमाथन्िमनराई प्रबािकायी य नमतजाभुरक फनाउन मथान्शघ्र स्थानीम,
प्रदे श य सङ्घ मफच सचना प्रणारीभा आधारयत खचथ प्रणारी राग गने य
मनकासा, खचथ, रेखाङ्कन, प्रमतिेदन, रेखाऩयीऺण, अनुगभन य भल्माङ्कन
ऩद्धमतभा एकरुऩता ल्माइ वित्तीम अनुशासन कामभ गने ऩद्धमतको विकास गनथ
मनदे शन ददने साथै स्थानीम तहका सन्ित कोर्भा िचत यहेको गत िर्थको

िजेटको अिस्था एकीन गयी व्मिस्थाऩन गनथ एकीकृत प्रणारी/ढाॉचा तमाय
गयी मथाशीघ्र

कामाथन्िमनभा ल्माउने ।

५. सािथजामनक खचथ प्रणारीभा स्िच्छता, ऩायदन्शथता य जिापदे वहता
आमोजना/कामथक्रभसॉग सम्फन्न्धत सयोकायिारा ऩऺ (ठे केदाय,

प्रिद्धथन गनथ

आमोजना/कामाथरम प्रभुख य अन्म न्जम्भेिाय ऩऺ) राई जिापदे ही फनाउने
गयी मथान्शघ्र वित्तीम जिापदे वहता कानुनको विधेमक तमाय गयी सॊ सदभा ऩेश
गनथ अथथ भन्रारमराई मनदे शन ददने ।

६. सयकायी ब ुक्तानी प्रणारीराई व्मिन्स्थत गनथ फैङ्कहरुको ऩहुॉच बएका स्थानभा
ऩणथ रुऩभा विद्युतीम ब ुक्तानी प्रणारी रागु गनथ गयाउन मनदे शन ददने ।

७. दे हामका विियणहरु ७ ददनमबर समभमतभा आइऩुग्ने गयी अथथ भन्रारमसॉग
भाग गने्



स्रोत सुमनन्श्चत बएका आमोजनाहरु य मत आमोजनाहरुको वित्तीम य
बौमतक प्रगमतको विियण ।



सॊ सदीम प्रकृमा बन्दा िावहयफाट प्रिेश गये का गैय िजेट
कामथक्रभ/मोजनाको अिस्था ।



पयाथप्ि तमायी/अध्ममन विना िजेट विमनमोजन गरयएका कामथक्रभ ।



स्थानीम य प्रदे श तहरे सञ्चाऱि गनुऩ
थ ने मोजनाहरु स्रोत सवहत तत
तत मनकामभा हस्तान्तयण गने



तमायी ।

LMBIS भा ऩये का कामथक्रभहरुभा सॊ सोधन गनुन
थ ऩने गरय गरयएको
तमायी ।



एउटै कामथक्रभराई विमबन्न नाभभा धेयै न्शर्थकभा िजेट विमनमोजन
गने प्रिृन्त्तभा मनमन्रण गनथ गरयएका प्रमास ।



गैय िजेट ( Off budget) न्शर्थकभा विमबन्न भन्रारमरे विमबन्न
मभमतभा भाग गये को फजेटको विियण ।



िहुिवर्थम ठे क्काका कामथक्रभहरु य त्मस्ता कामथक्रभहरुको सहभमत
ददॉदा सृजना बएको अमग्रभ दावमत्ि को विियण ।



याविम गौयिका आमोजनाहरुको वित्तीम य बौमतक प्रगमतको विियण
य कामाथन्िमनभा दे न्खएका

९

सभस्मा ।

२०७५/०६/२३ अर्थ सममतिको आज ममति २०७५/०६/२३ गिे बसेको वैठकमा सममतिको आन्िररक
मफहान ११ िजे

कायथयोजिा सम्बन्िमा छऱफऱ भइ दे हाय बमोजजम तिर्थय भयो ।
१.
२.

सममतिमा प्रस्िुि गररएको आगामी कायथयोजिा सम्बन्िमा माििीय

सदस्यहरुको सुझावऱाई समेटी पूर्ि
थ ा ददि सधचवाऱयऱाई तिदे शि ददिे ।
दशैँ, तिहार, छठ ऱगायिका चाडपवथको समयमा हरे क वषथ मूल्य वद्धृ िको
समस्याऱे आम िागररकहरु आक्रान्ि भइरहिे सन्दभथमा यी चाडपवथ शुरु

हुिुभन्दा कजम्िमा २ मदहिा पदहऱे दे खि िै आिारभूि सामग्रीको
अस्वभाद्धवक मूल्य वद्धृ िमा तियन्रर् गिे प्रर्ामऱको ऱाधग आवश्यक कािूिी
व्यवस्र्ा गिथ र चाडपवथको समयऱाई मध्यिजर गरी ित्काऱ सुपर् मूल्य

पसऱको अवधि र ऺेरगि दायरा द्धवस्िार गरी समयमा गुर्स्िरीय, सुऱभ
र सप
ु र् मल्
ू यमा वस्िु वा सेवाको आपतू िथको व्यवस्र्ा सतु िजश्चि हुिे गरी
कायथ गिथ गराउि अर्थ मन्राऱयऱाई तिदे शि ददिे ।

१०

सममतिको आगामी वैठक अको सूचिा िभएसम्मको ऱाधग स्र्धगि भयो ।

२०७५/०८/०३ अर्थ सममतिको ममति २०७५।०८।०३ गिेको बैठकमा पॉजू जगि िचथ , र्प बजेट माग र
तिकासा सम्बन्िमा अर्थ मन्राऱय , उजाथ, जऱस्रोि िर्ा मसॊचाई मन्राऱय , भौतिक
ददनको १ फजे

पूवाथिार िर्ा यािायाि मन्राऱय , सॊघीय माममऱा िर्ा सामान्य प्रशासि मन्राऱय ,
कृद्धष िर्ा पशुपॊऺी द्धवकास मन्राऱय , सहरी द्धवकास मन्राऱयका माििीय मन्री र
सधचवहरु सार्ै महाऱेिापररऺक सॊग छऱफऱ भयो ।

११

२०७५/०८/०५ अर्थ सममतिको ममति २०७५।०८।०३ गिेको बैठकमा पॉजू जगि िचथ , र्प बजेट माग र
तिकासा सम्बन्िमा अर्थ मन्राऱय , उजाथ, जऱस्रोि िर्ा मसॊचाई मन्राऱय , भौतिक
ददनको १ फजे

पूवाथिार िर्ा यािायाि मन्राऱय , सॊघीय माममऱा िर्ा सामान्य प्रशासि मन्राऱय ,
कृद्धष िर्ा पशुपॊऺी द्धवकास मन्राऱय , सहरी द्धवकास मन्राऱयका माििीय मन्री र
सधचवहरु सार्ै महाऱेिापररऺक सॊग छऱफऱ भएको र ममति २०७५।०८।०५ गिे
सममतिका सदस्य द्धवच छऱफऱ भई दे हाय बमोजजम तिर्थय गररयो ।
१.

द्धवमभन्ि मन्राऱय अन्िगथिका वहुवषीय ठे क्काका आयोजिा/कायथक्रममा

२.

अर्थमन्राऱयबाट श्रोि सुतिजश्चि भए िभएको द्धववरर् माग गिे,

द्धवगिमा वहुवद्धषथय ठे क्का सम्झौिा भइ कायाथन्वयिको चरर्मा रहे का
सडक द्धवभाग अन्िगथिका कतिपय आयोजिा/कायथक्रमहरु हाऱ प्रदे श
िहमा हस्िान्िरर् भएकोऱे काम िगिथ िगराउि सडक द्धवभागबाट
पररपर भएको दे खियो । द्धवगिमा सङ्घीय सरकारद्वारा सञ्चामऱि
वहुवषीय ठे क्का सम्झौिा भइ सञ्चामऱि वहुवद्धषथय योजिाहरु मध्ये
अिुरा योजिाहरु प्रदे श सरकारमा हस्िान्िरर् भएको सन्दभथमा त्यस्िा

योजिाहरु सुचारु एवम ् सम्पन्ि हुिे गरी श्रोि सुतिजश्चि गिथ र अन्य
आवश्यक व्यवस्र्ा गिथ अर्थ मन्राऱय र अन्य सम्वि मन्राऱयहरुऱाई
तिदे शि ददिे ।
३.

Line Ministry Budget Information System (LMBIS) मा परे का
कायथक्रमहरुको समेि हाऱ सम्म सम्बजन्िि मन्राऱयबाट मािहि
तिकायमा अजतियारी िगएको भए िुरुन्ि अजतियारी ददई बजेट

४.

कायाथन्वयि हुिे व्यवस्र्ा गिथ तिदे शि ददिे ।
द्धवमभन्ि मन्राऱयहरुऱे आधर्थक वषथको प्रारम्भमै ठूऱो रकममा गैरवजेट

माग गरे को दे खिएकोऱे औधचत्य पुजटट हुिे गरी अतिवायथ आवश्यकिा वा
प्रार्ममकिाका मशषथकमा बाहे क गैरवजेट स्वीकृि िगिथ अर्थमन्राऱयऱाई
तिदे शि ददिे ।
५.

सममतिऱे द्धवगिमा माग गरे को द्धवमभन्ि मन्राऱयहरुको पॉजू जगि िचथ
गिे कायथयोजिा यर्ामशघ्र सममतिमा आइपुग्िे गरी पेश गिथ पुि्
तिदे शि ददिे ।

६.

द्धवकास कायथक्रम आयोजिा सॉग सम्बजन्िि मन्राऱयहरु सॉग दे हाय
बमोजजमको द्धववरर्हरु ७ ददि मभर सममतिमा आइपुग्िे गरी माग गिे
।




द्धवगिमा वहुवषीय ठे क्का सम्झौिा भएका र सम्पन्ि हुि बाॉकी
आयोजिा/ कायथक्रमहरु को द्धववरर्,
वहुवषीय ठे क्का सम्झौिा भएकामध्ये सॊघ, प्रदे श र स्र्ािीय
िहऱे सञ्चाऱि गिे भतिएका आयोजिा/कायथक्रमहरुको द्धववरर्
र हस्िान्िरर्का आिार र मापदण्ड,



ठे क्का सम्झौिा भएको ममति, सम्झौिाको अवधि, ठे क्का रकम,
ठे केदार सॊस्र्ा/ व्यजक्ि, सम्झौिा गिे सरकारी/ आयोजिा
प्रमुिहरुको िाम र पद, कायथ सम्पन्ि अवस्र्ा र बाॉकक काम,



चाऱु आवको बजेट प्रारम्भ भए पश्चाि वहुवषीय ठे क्काका
आयोजिा कायथक्रमको अवस्र्ा ।



गि वषथको अजतियारी , तिकासा र रकमान्िरको समय र रकम
सदहिको द्धववरर् , सम्बि पऺको िाम र पद सार्ै पॉजू जगि
िचथको द्धववरर्



समयमा ठे क्का सम्पन्ि िभएका आयोजिा , कायथकमको द्धववरर्,

सम्पन्ि िहुिाका कारर् , जजम्मेवार पऺ , र्प समय अविी ,
variation र ऺतिपूतिथ वाफिका रकमहरु,



द्धवगिमा ठे केदारको कारर्ऱे समयमा सम्पन्ि हुि िसकेका
आयोजिा, कायथक्रमको द्धववरर्, सम्बजन्िि पऺऱाई कारबाही गिे
कािुिी आिार, प्रकक्रया र कािुि बमोजजम कारबाही भए िभएको
द्धववरर् ।

