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प्रदेश सरकार 
प्रदेश नं. २  

 
 
 
 
 

शुभकामना 
 

 सूिनाको हकको व्यवहाररक कायािन्त्वयनका लार्ग सूिनाको हक सम्बन्त्धी ऐन र सूिनाको हक 
सम्बन्त्धी र्नयमावली तजुिमा भई यसको प्रभावकारी कायािन्त्वयन भै रहेको हामी सवैलाई जानकारी भएकै 
कुरा हो । यसै सन्त्दभिमा आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालयले गत आ.व. २०७६।०७७ मा 
मन्त्रालयसँग सम्बशन्त्धत ववर्भन्न ववषयका सूिनाहरु संकलन गरी तयार पाररएको "सूिना तथा जानकारी 
पशुततका 2077" को दोस्रो संशकरण प्रकाशन गनि लागेको कुराले मलाई ज्यादै हवषित बनाएको छ । 

प्रदेश सरकारको तथापना सगैँ सेवा प्रवाहका लार्ग पारदशशिता, जवाफदेहीतालाई प्राथर्मकतामा राखी 
सशुासन प्रवर्द्िन गने कायिमा प्रदेश सरकारले दत्त शित्त भई काम गरेको छ । सूिनाको हक सम्बन्त्धी ऐन 
र र्नयमावलीले गरेको व्यवतथा अनसुार दोस्रो पटक प्रकाशन हनु लागेको यस जानकारीमूलक पशुततकाले 
यस मन्त्रालयको काम कारवाहीलाई सविसाधारण जनता र सरोकारबालाहरु बीि बढी पारदशी बनाउन 
मद्दत परु् याउने ववश्वास र्लएको छु । 

 अन्त््यमा, जानकारीमूलक पशुततकाको र्नयर्मत प्रकाशन गदै सविसाधारणहरुलाई बढी भन्त्दा बढी 
सूिना प्रवाह हनु सकोस ् भने्न शभुकामना व्यक्त गदै प्रकाशनको तयारीमा संलग्न मन्त्रालयका सवै 
कमििारीहरुलाई धन्त्यवाद ददन िाहन्त्छु । 

धन्त्यवाद ! 
  …………………………. 
 (विजय कुमार यादि) 
 मन्त्री 
 आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय 
 प्रदेश नं. २, जनकपरुधाम । 
र्मर्त २०७७।०६।११ 

प.सं.:-२०७७/७८ 

ि.नं. माननीय विजय कुमार यादि 
आर्थिक मार्मला तथा योजना अथिमन्त्री 

जनकपुरधाम, धनुषा, नेपाल 



 

 

  

प्रदेश सरकार 
प्रदेश नं. २  

 
 
 
 
 
 

शुभकामना 
 
 यस मन्त्रालयबाट "सूिना तथा जानकारीमूलक पशुततका 2077" प्रकाशन हनु लागेको खबरले 
मलाई ज्यादै खशुी लागेको छ । सूिनाको हक सम्बन्त्धी कानूनहरुको इमान्त्दारीपूविक कायािन्त्वयनबाट 
सरकार प्रर्त जनववश्वास बढ्ने हुँदा मन्त्रालयले सम्पादन गरेको प्रमखु कायिहरु तथा गर्तववर्धहरु समेटेर 
प्रकाशन हनुे यस पशुततकाले प्रदेश सरकारको काममा पारदशशिता अर्भवृवर्द् हनुे ववश्वास र्लएको छु । 

प्रकाशनमा आउन लागेको पशुततकालाई आगामी ददनमा समते अद्यावर्धक गदै र्नयर्मत रुपमा 
प्रकाशन गदै जाने कुरामा समेत ववश्वतत छु ।मन्त्रालयको गठन पश्चात दोस्रो पटक प्रकाशन हनुे यस 
पशुततकाको सूिना एवं वववरणहरुबाट सरोकारवाला व्यशक्त, संतथा र र्नकाय लाभाशन्त्वत हनुे आशा राख्दै 
प्रकाशनमा योगदान गने मन्त्रालयका सवै कमििारीहरुलाई धन्त्यवाद र शभुकामना व्यक्त गनि िाहन्त्छु । 

 
धन्त्यवाद !  
 ……………… 
 (उषा कुमारी) 
 राज्यमन्त्री 
 आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय 
 प्रदेश नं. २, जनकपरुधाम । 
र्मर्त २०७७।०६।१२ 

प.सं.:-२०७७/७८ 

ि.नं. 
माननीय उषा कुमारी 

आर्थिक मार्मला तथा योजना अथि राजयमन्त्री 

जनकपुरधाम, धनुषा, नेपाल 



 

 

प्रदेश सरकार 

आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय 
प्रदेश नं. २ , जनकपुरधाम 

 

  

 

 
 

 

प्रदेश सचििको भनाई 
 
 नेपालको संववधान, २०७२ को धारा २७ ले प्र्यके नागररकलाई आफ्नो वा साविजर्नक सरोकारको 
कुनै पर्न ववषयको सूिना माग्ने र पाउने हकको प्र्याभरू्त गरेको छ । 
 सूिनाको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) ले व्यवतथा गरे अनसुार सवै साविजर्नक 
र्नकायले आफ्नो तवरुप र प्रकृर्त, काम, कतिव्य र अर्धकार, संगठना्मक तवरुप, कमििारी वववरण, 
कायिवववरण, आय-व्यय वववरण, सेवा प्राप्त गनि आवश्यक कागजात र प्रवियाहरु, कायि प्रगर्त वववरण, 
समतया र भावी कायिददशा समेत उल्लेख गरी साविजर्नक रुपमा र्नयर्मत रुपले प्रसारण र प्रकाशन गनुि पने 
हनु्त्छ । उल्लेशखत संवैधार्नक र कानूनी पषृ्ठभरू्ममा मन्त्रालयबाट पवहलो पटक यो सूिना तथा 
जानकारीमूलक पशुततका प्रकाशन गनि लार्गएको हो ।  
 यस मन्त्रालयले गरेको कामकारवाहीलाई पारदशी बनाई जनताको ससूुशित हनुे हकलाई संरक्षण 
गनि, मन्त्रालयसँग सम्बशन्त्धत सूिना तथा जानकारीहरुमा नागररकको पहुँिलाई ववततार गनि, कमििारीहरुलाई 
सेवाग्राहीहरु प्रर्त शजम्मवेार र जावाफदेही बनाउन एवं सशुासन प्रवर्द्िन गनिमा यो पशुततका प्रकाशनले 
सहयोग परु् याउने छ भने्न ववश्वास र्लएको छु । 
 अन्त््यमा, ववगतमा जततै आगामी ददनमा समेत यस मन्त्रालयले सेवाग्राहीहरुलाई ववना झन्त्झट सहज 
रुपले समयमै सेवा प्रदान गनिमा यस मन्त्रालयमा कायिरत कमििारीहरु सधैं उ्प्ररेरत भई आ-आफ्नो कायि 
सम्पादनमा प्रर्तवर्द् हनुे ववश्वास समते ददलाउन िाहन्त्छु । 

 धन्त्यवाद !  
 र्मर्त २०७७।०६।०९  

  
               (काशशराज दाहाल) 

 प्रदेश सशिव

प.सं.:-२०७७/७८ 

ि.नं. 



 

 

सूिनाको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०६४ को पररच्छेद २, दफा ५(३) अनसुार यस मन्त्रालयले जानकारी 
गराउन ुपने ववषयहरुको सूिी 

 

विषयसूिी 
वििरण            पजे नं. 

1. मन्त्रालयको तवरुप र प्रकृर्त 

2. मन्त्रालयको काम, कतिव्य र अर्धकार 

3. मन्त्रालय रहने कमििारी संख्या र कायिवववरण 

4. मन्त्रालयबाट प्रदान गरीने सेवा 
5. सेवा प्रदान गने र्नकायको शाखा र शजम्मेवार अर्धकारी 
6. सेवा प्राप्त गनि लाग्न ेराजतव/दततरु र अवर्ध 

7. र्नणिय गने प्रविया र अर्धकारी 
8. र्नणियउपर उजरुी सनेु्न अर्धकारी 
9. सम्पादन गरेको कमको वववरण 

(क) बजेट तजुिमा, र्नकासा र कायािन्त्वयन सम्बन्त्धी कायिहरु 

(ख) बेरुज ुफर्छ्यौट सम्बन्त्धी वववरण 

(ग) राजतव वववरण 

(घ) धरौटी वववरण 

(ङ) अन्त्य ववववध कायिहरु 

(ि) समतयाहरु 

(छ) सामाधानका उपायहरु 

10. कायािलय प्रमखु, प्रवक्ता र सूिना अर्धकारीको नाम, पद र सम्पकि  नम्बर 

11. ऐन, र्नयम, र्नयमावली, मापदण्ड, र्नदेशशकाको सूिी 
12. आम्दानी खिि तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्त्धी वववरण 

13. तोवकए बमोशजम अन्त्य वववरणहरुको सूिी 
(क) मन्त्रालयको ववद्यमान संगठन संरिना (Organization) 

(ख) ववद्यमान  तथायी दरवन्त्दीको अवतथा 
(ग) मन्त्रालय/कायािलयको शाखाहरुमा कायिरत अर्धकृत तथा सहायक कमििारीहरुको वववरण 

(घ) सूिना मांग गने र्नवदेनको ढाँिा 
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आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय 
प्रदेश नं. २ 

जनकपुरधाम 
१. पररिय  तथा   तवरुप: 
 

नेपालको संववधान, २०७२ ले पररकल्पना गरे बमोशजम नेपालले संघीयताको ढाँिा अवलम्बन गरीी 
संववधानको धारा ५६ बमोशजम ३ तहका सरकार गठन हनुे व्यवतथा गरेको छ । केन्त्रमा संघीय सरकार, 

७ वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा तथानीय तहका तथानीय सरकारको व्यवतथा गरी सो को अर्धकार,  

कत्तिव्य र कायि पर्द्र्तको समेत व्यवतथा नेपालको संववधान, २०७२ मा उल्लेख भएको  

छ । 

प्रदेश प्रमखुको र्नयशुक्त पश्चात प्रदेश सरकारको प्रमखु कायिकारी र्नकायको रुपमा मखु्यमन्त्री तथा 
मशन्त्रपररषद्को कायािलय रहने कानूनी व्यवतथा रहेको हुँदा प्रदेश नं. २ मा पवहलोपल्ट वव.सं. २०७४ 
फाल्गनु ३ गते मखु्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायािलय सवहत ७ वटा मन्त्रालयहरु तथापना भई ७  

सदतयीय मशन्त्रपररषदीब्ाट कायि प्रारम्भ भैसकेको छ । मखु्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायािलय लगायत 
अर्धकांश सबै मन्त्रालयहरु नेपाल सरकारको  र्नणिय अनसुार प्रदेश नं. २ को अतथायी राजधानी जनकपरुमा 
रहेको साववक जनकपरु  िरूोट कम्पनी र्लर्मटेड पररसर र्भरका परुाना भवन ममित संभार गरीी कायि 
गरशीरहेका छन ्। गत २०७४ फाल्गनु १६ र २०७५ श्रावण ९ गते भएको ववततार पश्चात यस प्रदेश 

नं. २ मा मखु्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी मशन्त्रपररषद्को संख्या १३ सदतयीय हनु पगेुको छ । 

 

नेपालको संववधानमा व्यवतथा भए वमोशजम २०७४ मागि २१ गते सम्पन्न प्रदेश सभाको र्नवाििन पश्चात 
२०७४ साल फाल्गनु ३ गते प्रदेश नं. २ को सरकारको गठन संगै यस आर्थिक मार्मला तथा योजना 
मन्त्रालयको तथापना भएको हो । 

उद्दशे्य:  

प्रदेशमा आर्थिक, सामाशजक रुपान्त्तरणका आधारशीला तयार गरी प्रदेशलाई सम्बरृ्द् बनाउदै समग्र 
राविय लक्ष्य हाँर्सल गनि योगदान गनुि । 

सोि:  

तवार्धन, समनु्नत तथा समाजवाद् उन्त्मखु अथितन्त्र एवं समरृ्द् नेपाली । 

रणनीर्त:  

उल्लेशखत सोि तथा उद्दशे्यहरु हार्सल गनि र्नम्नानसुारका रणनीर्तहरु र्लइएको छः 
(क) कृवष क्षेरको रूपान्त्तरण, पयिटन, उद्योग, व्यापार क्षेरको ववततार माफि त उ्पादन  

बढाउने । 
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(ख) भौर्तक पूवािधारको ववकास माफि त आर्थिक वियाकलापहरुको ववततार तथा लगानी आकवषित 
गने । 

(ग) सामाशजक ववकास एवं सामाशजक सरुक्षाका माध्यमबाट मानव ववकासमा सधुार गने । 

(घ) साविजर्नक ववत्त व्यवतथापनमा जवाफदेवहता र पारदशशिता अर्भबवृर्द् गने, शासकीय सधुार र 
साविजर्नक सेवा प्रवाहमा गणुततर अर्भबवृर्द् गदै सशुासन प्रबधिन गने । 

(ङ) लैंर्गक समानता, समावेशीकरण र वातावरण संरक्षणमा जोड ददने । 

(ि) ववज्ञान र प्रववर्धको प्रयोग तथा अनसुन्त्धान, शशक्षा र तवात्य क्षेरमा गणुा्मक सधुारका लार्ग 
संतथागत क्षमता अर्भबवृर्द् गने । 

२. मन्त्रालयको काम, कतिव्य र अर्धकार: 
यस आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालयको काम, कतिव्य र अर्धकार र्नम्न बमोशजम रहेको छ । 

(क) प्रदेशको आर्थिक अवतथाको ववश्लषेण तथा आर्थिक नीर्तको तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन, 
(ख) प्रदेशततरको आर्थिक स्रोतको बाँडफाँड, लगानी, प्रके्षपण र र्बत्तीय व्यवतथापन 

(ग) प्रदेशततरको आर्थिक तथावय्व र मूल्यशतथरता सम्बन्त्धी नीर्तको तजुिमा, कायािन्त्वयन र 
र्नयमन, 

(घ) संघको तवीकृर्तमा वैदेशशक सहयोग, वैदेशशक ऋण र अनदुान प्रार्प्त, उपयोग, लेखाङ्कन र 
प्रर्तवदेन,  

(ङ) प्रदेशशतथत सरकारी सम्पशत्तको एकीकृत वववरण र सरकारी बाँकी रकमको लगत अनरुुप 
असलु उपर, 

(ि) प्रदेशततरीय ववकास नीर्त, प्राथर्मकता, आवर्धक, तथा के्षरगत योजना र वावषिक कायििमको 
तजुिमा, कायािन्त्वयन र अनगुमन तथा मूल्याङ्कन,  

(छ) राविय तथा अन्त्तर प्रदेश ववकास आयोजनाको समन्त्वय र सशति अनदुानको सदपुयोग 

(ज) प्रदेश राजतव सम्बन्त्धी नीर्त तथा कानूनको तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 

(झ) प्रदेश साविजर्नक खिि सम्बन्त्धी नीर्त तजुिमा, कायािन्त्यवन र र्नयमन तथा तथानीय तह अनदुान 

(ञ) संघीय नीर्त अनरुुप सहववशत्तयकरण 

(ट) प्रदेश आर्थिक कायिववर्ध सम्बन्त्धी नीर्त तथा कानूनको र्नमािण, कायािन्त्वयन र र्नयमन 

(ठ) प्रदेश ववर्नयोजन ऐन तथा प्रदेशको बजेट तजुिमा, कायािन्त्वयन, र्नयमन र आर्थिक अनशुासन 

(ड) प्रदेश सशितकोषको सिालन तथा व्यवतथापन र प्रदेश लेखा र्नयन्त्रण एवम ्व्यवतथापन 

(ढ) प्रदेश परुक अनमुान तथा पेश्की खिि र प्रदेश आकशतमक कोष सम्बन्त्धी 
(ण) प्रदेश सरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्यवतथापन  

(त) प्रदेशगत ववर्नयोजन, राजतव, धरौटी, कायिसिालन कोष र अन्त्य सरकारी कोष तथा सम्पशत्तको 
एकीकृत वववरण र लेखापरीक्षण 
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(थ) घरजग्गा रशजिेशन शलु्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, ववज्ञापन कर, पयिटन शलु्क, 
कृवष आयमा कर, सेवा शलु्क, दततरु र दण्ड जररवाना संकलन, बाँडफाँड र उपयोग सम्बन्त्धी 
नीर्त तथा कानून तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 

(द) संघीय कानून अनसुार प्राकृर्तक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र शलु्क संकलन, र्नयमन र 
हततान्त्तरण  

(ध) राजतव िहुावट र्नयन्त्रण सम्बन्त्धी प्रादेशशक नीर्त, कानून तथा मापदण्ड तजुिमा, कायािन्त्वयन 
र र्नयमन 

(न) संघसँगको अन्त्तरसरकारी ववत्तीय सम्पकि , सम्बन्त्ध र सहकायि 
(ऩ) त्याङ्क सूिना प्रणाली तथा अर्भलेख व्यवतथापन सम्बन्त्धमा प्रादेशशक नीर्त र कानून मापदण्ड 

एवम ्योजना तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन तथा संघ र तथानीय तहसँग सहयोग समन्त्वय र 
सहकायि 

(प) बीमा र बीमा व्यवसायको सिालन, व्यवतथापन, प्रवर्द्िन तथा ववततार र र्नयमन 

(फ) प्रदेशततरका साविजर्नक संतथान, ववत्तीय संतथान, सर्मर्त, प्रर्तष्ठान तथा कम्पनी आददको 
सिालन, व्यवतथापन, सधुार र र्नयमन 

(ब) आर्थिक ववकासमा र्नजी, सहकारी तथा गैरसरकारी के्षरसगँको समन्त्वय र सहकायि  

३. मन्त्रालयमा रहने कमििारीको संख्या र कायिवववरण:  

यस मन्त्रालयमा रहने कमििारीहरुको कूल दरबन्त्दी संख्या तथायी र करार गरी ४८ रहेको छ । 
दरबन्त्दीको ववतततृ वववरण अनसूुिी २ मा संलग्न छ ।कूल दरबन्त्दी मध्ये 22 वटा अर्धकृतततर र 
बाँकी सहायकततर रहेको छ । 

प्रदेश सशिवको कायिवववरण: 
1. प्रदेश मन्त्रालयको दैर्नक प्रशासर्नक कायि संिालन गने , 
2. प्रदेश सरकारको राजश्व ,धरौटी, ववर्नयोजन, खिि, वरेुज ुरकम र फर्छ्यिीौटको वववरण अध्यावर्धक 

गरी दरुुतत राख्न ेर राख्न लगाउने, 
3. अथि सम्वन्त्धी प्रदेश ततरीय नीर्त, ऐन, र्नयम, कायिववर्ध , र्नदेशशका तजुिमा र कायािन्त्वयनका लार्ग 

ववषयगत मन्त्रालयहरुलाई राय परामशि ददने , 
4. प्रदेश सरकारको वजेट तजुिमा र कायािन्त्वयनमा अशख्तयारी पठाउन ेर सहजीकरण गने , 
5. मन्त्रालयको कायिके्षरसंग सम्वशन्त्धत ववषयमा मखु्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायािलय माफि त 

सङ्घीय मन्त्रालयसंग सम्पकि  र समन्त्वय गने , 
6. प्रदेश संशित कोषमा जम्मा भएका र हनुे रकमहरुको प्रदेशको प्राथर्मकताको आधारमा अर्धकतम 

पररिालन हनुे गरी वजेट ववर्नयोजन गने , 
7. ववर्नयोशजत वजेटको उपयोग , पररिालन र प्रभावकाररताको अनगुमन गने, गराउने , 
8. प्रदेशको आयश्रोत वृदद्द गनि गैरकर राजश्वका आधारहरु पवहिान गने , 
9. सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले तोकेका अन्त्य कायिहरु गने, 



 

4 
 

प्रदेश सरकार, आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश नं. 2, जनकपरुधामको हालको कायिववभाज 
तार्लका 

प्रशासन तथा ववशत्तय व्यवतथापन महाशाखा 

1. प्रदेशको आर्थिक अवतथाको ववश्लषेण तथा आर्थिक नीर्तको तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन, 
2.  प्रदेशततरको आर्थिक तथावय्व र मूल्यशतथरता सम्बन्त्धी नीर्त तजुिमा, कायिन्त्वयन र र्नयमन, 
3. संघको तवीकृर्तमा वैदेशशक सहयोग, वैदेशशक ऋण र अनदुान प्रार्प्त, उपयोग, लेखाङ्कन तथा 

प्रर्तवदेन, 
4. प्रदेशशतथत सरकारी सम्पशत्तको एकीकृत वववरण र बाँकी रकमको लगत तथा असलु उपर, 
5. प्रदेश राजतव सम्बन्त्धी नीर्त तथा कानूनको तजुिमा, कायिन्त्वयन र र्नयमन, 
6. प्रदेश आर्थिक कायिववर्ध सम्बन्त्धी नीर्त तथा कानूनको र्नमािण, कायािन्त्वयन र र्नयमन, 
7. जग्गा रशजिेशन शलु्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, ववज्ञापन कर, पयिटन शलु्क, कृवष तथा 

आयमा कर, सेवा शलु्क, दततरु र दण्ड जरीवाना संकलन गरी बाँडफाँट र उपयोग सम्बन्त्धी नीर्त 
तथा कानून तजुिमा, कायिन्त्वयन र र्नयमन, 

8. संघीय कानून रोयल्टी सम्बन्त्धी कायिप्रदेश, सरकारी लगानी लाभांशको लेखा व्यवतथापन, 
9. राजतव िहुावट र्नयन्त्रण सम्बन्त्धी प्रदेशशक नीर्त, कानून तथा मापदण्ड तजुिमा, कायिन्त्वयन र 

र्नयमन, 
10. बीमा र बीमा व्यवसायको सिालन, व्यवतथापन प्रवर्द्िन तथा ववततार र र्नयमन, 
11. प्रदेशगत ववर्नयोजन, राजतव, धरौटी कायि सिानकोष तथ सम्पशत्तको एकीकृत वववरण र लेखा 

परीक्षण । 

बजेट, योजना तथा कायििम महाशाखा 

1. प्रदेशततरको आर्थिक स्रोतको बाँडफाँट, लगानी, प्रके्षपण र ववशत्तय व्यवतथापन, 
2. प्रदेशततरीय ववकास नीर्त, प्राथर्मकता, आवर्धक तथा के्षरगत योजना र बावषिक ववकास कायििमको 

तजुिमा, कायािन्त्वयन र अनगुमन तथा मूल्याङ्कन, 
3. राविय तथा अन्त्तर प्रदेश ववकास आयोजनाको समन्त्वय र शसति अनदुानको सदपुयोग,  
4. प्रदेश साविजर्नक खिि सम्बन्त्धी नीर्तको तजुिमा, कायािन्त्वयन, र्नयमन तथा तथानीय तह अनदुान, 
5. संघीय नीर्त अनरुुप सहववशत्तयकरण, 
6. प्रदेश ववर्नयोजन ऐन तथा प्रदेशको बजेट तजुिमा, कायािन्त्वयन, र्नयमन र आर्थिक अनशुासन, 
7. प्रदेश सशित कोषको सिालन तथा व्यवतथापन र प्रदेश लेखा र्नयन्त्रण एवं व्यवतथापन, 
8. प्रदेश परुक अनमुान तथा पेश्की खिि र प्रदेश आकशतमक कोष सम्बन्त्धी, 
9. आर्थिक ववकासमा र्नजी, सरकारी तथा गैरसरकारी के्षरसँगको समन्त्वय र सहकायि, संघसँगको 

अन्त्तरसरकारी ववत्तीय सम्पकि , सम्बन्त्ध र सहकायि, 
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10. त्याङ्क सूिना प्रणाली तथा अर्भलेख व्यवतथापन सम्बन्त्धमा प्रदेशशक र्नती, कानून, मापदण्ड, एवं 
योजना तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन तथा संघ र तथानीय तहसँग सहयोग समन्त्वय र सहकायि, 

11. प्रदेशततरका साविजर्नक संतथान, ववशत्तय संतथा, सर्मर्त, प्रर्तष्ठान तथा कम्पनी आददको सिालन, 
व्यवतथापन, सधुार र र्नयमन ।                   
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र्नणिय गने प्रविया र अर्धकारी: 

यस मन्त्रालयमा ववववध ववषयमा ववर्भन्न माध्यम (Hard Copy or Online/Soft Copy) बाट प्राप्त अनरुोध  
अनसुार  ना.स.ु/अर्धकृतततरबाट आफ्नो रायसाथ Online र सक्कल फाइलसाथ मार्थल्लो अर्धकारी 
अर्धकृत/उपसशिव समक्ष पेश गने । अर्धकृत/उपसशिवले आफूलाई प्र्यायोशजत अर्धकार र्भरको कायि 
भए आफैं ले र्नणिय र्लने र प्रदेश सशिव समक्ष पेश गनुिपने भए आफ्नो रायसवहत र्नणियाथि पेश गने । संलग्न 
त्य, प्रमाण र ऐनको प्रावधान बमोशजम र्नणिय र्लई सम्बशन्त्धत कायािलय/मन्त्रालयलाई जानरकारी ददने । 

र्नणिय उपर उजरुी सनु्न ेअर्धकारी: 

यस मन्त्रालयको कायि सम्पादनको र्सलर्सलामा उपसशिव सम्मलाई र्नणिय गने अर्धकार प्र्यायोजन गरीएको 
छ । उपसशिवले गरेको र्नणियमा शित्त नबझेुमा सम्बशन्त्धत पक्षले सशिव समक्ष उजरुी/पनुारावेदन गनि 
सक्ने र सशिवले गरेको र्नणियमा शित्त नबझेुमा इजलास (पनुरावेदन अदालत) मा उजरुी गनि सक्ने व्यवतथा 
छ । यस बाहेक सामान्त्य प्रशासर्नक ववषयहरुमा यस मन्त्रालयमा उजरुी गनि सवकनछे ।   

समतयाहरु: 
➢ तवीकृत दरवन्त्दीको एक र्तहाई दरवन्त्दीमा मार कमििारी पदपूर्ति भएको, 
➢ मन्त्रालयको लार्ग उपयकु्त र पयािप्त तथान सवहतको कायािलय भवन नभएको, 
➢ िाल ुआ.व. को शरुु ददनदेशख नै प्रदेश ततरका मन्त्रालयहरुमा बजेट र कायििम कायािन्त्वयन गनि 

अशख्तयारी ददइएको भएता पर्न मातहत र्नकायहरुलाई समयमा नै अशख्तयारी प्रदान हनुे नसकेको, 
➢ खरीद प्रविया (मखु्यत: e-tender) सम्भव दक्ष कमििारीको अभाव रहेको, 

 

सामाधानका उपायहरु: 
 

 

भावी कायिहरु: 
➢ मन्त्रालयको लार्ग नयाँ भवन र्नमािण गने, 
➢ हाल मतयौदा भइरहेको प्रदेश ऐन, र्नयमावली, कायिववर्ध, र्नदेशशकाको तवीकृर्त गरी गराई 

कायािन्त्वयनमा ल्याउने, 
➢ नयाँ संगठन तथा व्यवतथापन सवेक्षण (O & M Survey) पूरा गरी दरवन्त्दी अनसुारको पदपूर्ति गने, 
➢ बजेट तजुिमा प्रविया, अनदुानपररिालन र राजतव सम्बन्त्धमा सवै पार्लका, ववषयगत र्डर्भजन तथा 

कायािलयहरुको कमििारीहरुलाई जागरुक बनाई ववकास कायििमहरुलाई प्रभावकारी बनाउने, 
➢ संघ, प्रदेश र तथानीय तह बीिको पारतपररक सम्बन्त्ध र अन्त्तरर्नभिरतालाई सदुृढ बनाउन र्नयर्मत 

रुपमा दितफी सिार प्रणार्लको व्यवतथापन गने ।  
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कायािलय प्रमखु, प्रवक्ता तथा सूिना अर्धकारीको नाम पद र सम्पकि  नम्बर: 
 

र्स.नं. नाम, थर पद सम्पकि  नं. कैवफयत 
१ श्री काशशराज दाहाल प्रदेश सशिव 9854020088  
२ श्री अजुिन कुमार न्त्यौपान े प्रवक्ता 9854021946  
३ श्री राजन कुमार झा सूिना अर्धकारी 9860819971  
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ऐन, र्नयम, ववर्नयम, र्नयमावली, र्नदेशशकाको सूिी 
१. आर्थिक कायिववर्ध ऐन, 2074 

२. आकशतमक कोष ऐन, 2075 

३. प्रदेश ववत्त हततान्त्तरण व्यवतथापन ऐन,2075 

४. आर्थिक ऐन, 2075 

५. आर्थिक ऐन, 2076 

६. ववर्नयोजन ऐन, 2075 

७. ववर्नयोजन ऐन, 2076 

८. प्रदेश सशति अनदुान कायिववर्ध, 2075 

९. प्रदेश खिि मापदण्ड र्नदेशशका, 207७ 

१०. आन्त्तररक पयिटन सिालन र्नदेशशका, २०७६ 

११. स्रोत सरु्नशश्चतता तथा बहवुवषिय आयोजना सम्बन्त्धी र्नदेशशका, २०७६ 

अन्त्य प्रकाशनहरु 

➢ वावषिक कायििम पशुततका (रातो वकताब), २०७५, 

➢ वावषिक कायििम पशुततका (रातो वकताब), २०७७, 

➢ अन्त्तर सरकारी ववत्तीय हततान्त्तरण, २०७६, 

➢ अन्त्तर सरकारी ववत्तीय हततान्त्तरण, २०७७, 

➢ रेडबकु २०७४।७५, 

➢ रेडबकु २०७५।७६,  

➢ रेडबकु २०७६।७७,  

➢ रेडबकु 2077।78 
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            अनसूुिी ९ को 

ढािँामा 

 

प्रदेश सरकार 
आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय 

प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय 
 
 
 

आर्थिक बर्गिकरण अनसुार खिि (िाल)ु 
 
 
 

Province92 र्मर्त प्रर्तवेदन नं  .2123  प्रयोगकताि 2077-05-30 पाना नं .1  /3  

िाल ु  0.00 

आर्थिक वगीकरण प्रर्तशत 

 9,528,582,607.59  0.00 

खिि शरुु बजेट 

21111 
21112 

21121 
21122 

21132 
21134 
21135 
21139 

21141 
21142 
21149 

21213 

22111 
22112 

22211 
22212 
22213 
22214 

22221 

22231 

22291 

22311 
22312 
22313 
22314 

पाररश्रर्मक कमििारी 
पाररश्रर्मक पदार्धकारी 

पोशाक 
खाद्यान्न 

महंगी भत्ता 
कमििारीको बैठक भत्ता 
कमििारी प्रो्साहन तथा परुतकार 
अन्त्य  भत्ता 

पदार्धकारी बैठक भत्ता 
पदार्धकारी अन्त्य सरु्बधा 
पदार्धकारी अन्त्य भत्ता 

योगदानमा आधाररत बीमा कोष खिि 

पानी तथा र्बजलुी 
संिार महसलु 

इन्त्धन )पदार्धकारी(  
इन्त्धन )कायािलय प्रयोजन(  
सवारी साधन ममित खिि 
र्बमा तथा नवीकरण खिि 

मेशशनरी तथा औजार ममित  सम्भार तथा सिालन खिि 

र्नर्मित साविजर्नक सम्पशत्तको ममित सम्भार खिि 

अन्त्य सम्पशत्तहरूको संिालन तथा सम्भार खिि 

मसलन्त्द तथा कायािलय सामाग्री 
पशपंुक्षीहरूको आहार 
पतुतक तथा सामग्री  खिि 
इन्त्धन - अन्त्य प्रयोजन  

 0.00 
 0.00 

 0.00 
 0.00 

 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

 0.00 
 0.00 
 0.00 

 0.00 

 0.00 
 0.00 

 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

 1,167,141,735.50 
 175,412,144.00 

 22,217,250.00 
 45,198,419.18 

 47,882,436.78 
 15,736,164.00 
 15,954,065.00 
 21,310,856.00 

 17,245,923.00 
 45,256,773.00 

 996,325.00 

 3,664,984.00 

 55,569,889.76 
 15,973,282.06 

 12,029,504.00 
 41,784,831.70 
 40,477,618.24 
 5,869,889.91 

 13,702,054.15 

 16,762,399.32 

 5,547,608.00 

 76,705,672.00 
 300,725.00 

 2,279,973.00 
 5,789,166.00 

 0.00 
 0.00 

 0.00 
 0.00 

 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

 0.00 
 0.00 
 0.00 

 0.00 

 0.00 
 0.00 

 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

21110 

21120 

21130 

21140 

21210 

22110 

22210 

22220 

22230 

22290 

22310 

नगदमा ददइने पाररश्रर्मक र सवुवधा 

शजन्त्सी वा शजन्त्सी वापत कमििारी ददइने पाररश्रर्मक सवुवधा 

कमििारी भत्ता 

पदार्धकारी भत्ता तथा अन्त्य सवुवधा 

कमििारीको  सामाशजक सरुक्षा खिि 

सेवा महसलु 

सवारी साधनको संिालन तथा सम्भार खिि 

मेशशनरी तथा औजार संिालन तथा सम्भार खिि 

र्नर्मित साविजर्नक सम्पशत्तको संभार खिि 

अन्त्य सम्पशत्तहरूको संिालन तथा सम्भार खिि 

कायािलय सामान तथा सेवाहरू 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 1,342,553,879.50 

 67,415,669.18 

 100,883,521.78 

 63,499,021.00 

 3,664,984.00 

 71,543,171.82 

 100,161,843.85 

 13,702,054.15 

 16,762,399.32 

 5,547,608.00 

 118,558,387.40 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

आर्थिक वषि  2076/77 मवहना सम्म  : असार 
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अनसूुिी ९ को ढािँामा मवहना सम्म  : असार आर्थिक वषि  2076/77 
आर्थिक वर्गिकरण अनसुार खिि )िालु  (  

प्रदेश सरकार 
आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रलय 

प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

Province92 र्मर्त प्रर्तवेदन नं  .2123  प्रयोगकताि 2077-05-30 पाना नं .2  /3  

आर्थिक वगीकरण प्रर्तशत खिि शरुु बजेट 

22315 
22319 

22411 
22412 
22413 
22419 

22511 
22512 

22521 
22522 
22529 

22611 
22612 
22613 
22619 

22711 

25314 
25315 

26331 
26332 
26333 
26334 
26335 

26411 
26412 
26413 

26422 
26423 

परपर्रका, छपाई तथा सूिना प्रकाशन खिि 
अन्त्य कायािलय संिालन खिि 

सेवा र परामशि खिि 
सूिना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संिालन खिि 
करार सेवा शलु्क 
अन्त्य सेवा शलु्क 

कमििारी तार्लम खिि 
सीप ववकास  तथा जनिेतना तार्लम तथा गोष्ठी सम्बन्त्धी  खिि 

उ्पादन सामग्री / सेवा खिि  
कायििम खिि 
ववववध कायििम खिि 

अनगुमन, मूल्यांकन खिि 
भ्रमण खिि 
ववशशष्ट व्यशक्त तथा प्रर्तर्नर्ध मण्डलको भ्रमण खिि 
अन्त्य भ्रमण खिि 

ववववध खिि 

धार्मिक तथा सांतकृर्तक संतथा सहायता 
अन्त्य सहायता 

समार्नकरण अनदुान 
शसति अनदुान 
ववषेश अनदुान 
समपरुक अनदुान 
अन्त्य अनदुान 

सरकारी र्नकाय, सर्मर्त एवं बोडिहरूलाई र्नःशति िाल ुअनदुान  
सरकारी र्नकाय, सर्मर्त एवं बोडिहरूलाई सःसति िाल ुअनदुान  
अन्त्य संतथालाई अनदुान— सःशति  

सरकारी र्नकाय, सर्मर्त, बोडि – पशुजगत सःशति अनदुान 
अन्त्य संतथालाई सःशति पुँजीगत अनदुान  

 0.00 
 0.00 

 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

 0.00 
 0.00 

 0.00 
 0.00 
 0.00 

 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

 0.00 

 0.00 
 0.00 

 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

 0.00 
 0.00 
 0.00 

 0.00 
 0.00 

 27,088,544.40 
 6,394,307.00 

 7,096,427.00 
 2,579,722.00 

 103,400,835.62 
 52,059,663.80 

 16,347,180.00 
 77,932,529.89 

 13,312,685.00 
 1,027,389,892.63 

 1,429,199.00 

 36,809,072.00 
 29,128,390.00 
 6,670,955.00 

 39,800.00 

 58,514,157.41 

 500,000.00 
 500,000.00 

 977,358,972.18 
 2,175,804,094.98 

 406,135,228.00 
 415,950,000.00 
 173,720,780.00 

 5,499,784.00 
 221,410,559.09 
 680,197,930.69 

 362,752,240.82 
 130,154,569.00 

 0.00 
 0.00 

 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

 0.00 
 0.00 

 0.00 
 0.00 
 0.00 

 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

 0.00 

 0.00 
 0.00 

 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

 0.00 
 0.00 
 0.00 

 0.00 
 0.00 

22410 

22510 

22520 

22610 

22710 

25310 

26330 

26410 

26420 

27110 

परामशि तथा अन्त्य सेवा शलु्क 

तार्लम तथा गोष्ठी 

उ्पादन सामग्री, सेवा तथा अन्त्य कायििम खिि 

अनगुमन,मूल्याकंन र भ्रमण खिि 

ववववध खिि 

अन्त्य सामाशजक संतथालाई सहायता 

आन्त्तररक  अनदुान 

िाल ुअनदुान  

पुँजीगत अनदुान  

सामाशजक सरुक्षा 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 165,136,648.42 

 94,279,709.89 

 1,042,131,776.63 

 72,648,217.00 

 58,514,157.41 

 1,000,000.00 

 4,148,969,075.16 

 907,108,273.78 

 492,906,809.82 

 74,565,918.27 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 
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अनसूुिी ९ को ढािँामा मवहना सम्म  : असार आर्थिक वषि  2076/77 
आर्थिक वर्गिकरण अनसुार खिि (खािि िाल)ु 

प्रदेश सरकार 
आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय 

प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

Province92 र्मर्त प्रर्तवेदन नं  .2123  प्रयोगकताि 2077-05-30 पाना नं .3  /3  

 0.00 जम्मा  : 

आर्थिक वगीकरण प्रर्तशत 

 9,528,582,607.59  0.00 

खिि शरुु बजेट 

27111 

27211 
27212 
27213 
27219 

28142 
28143 

सामाशजक सरुक्षा 

छारवृशत्त 
उद्दार, राहत तथा पनुतथािपना खिि 
औषधी खररद खिि 
अन्त्य सामाशजक सहायता 

घर भाडा 
सवारी साधन तथा मेशशनर औजार भाडा 

 0.00 

 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

 0.00 
 0.00 

 74,565,918.27 

 25,974,035.00 
 59,915,717.00 

 202,504,513.21 
 251,392,448.00 

 23,232,778.00 
 4,009,990.00 

 0.00 

 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

 0.00 
 0.00 

27210 

28140 

सामाशजक सहायता 

भाडा 

 0.00 

 0.00 

 539,786,713.21 

 27,242,768.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 
 7,815,943,292.56 

 17,344,525,900.15  0.00 
अवर्गिकृत र्नकासा )िालकुोष: (  

कुल जम्मा  : 
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अनसूुिी ९ को ढािँामा मवहना सम्म  : असार आर्थिक वषि  2076/77 

आर्थिक वर्गिकरण अनसुार खिि (खिि पूशँजगत) 

प्रदेश सरकार 
आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय 

प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

Province92 र्मर्त प्रर्तवेदन नं  .2123  प्रयोगकताि 2077-05-30 पाना नं .1  /1  

 0.00 जम्मा  : 

पंूजीगत खिि  0.00 

आर्थिक वगीकरण प्रर्तशत 

 7,804,616,881.10  0.00 

 7,804,616,881.10  0.00 

खिि शरुु बजेट 

31112 
31113 
31115 

31121 
31122 
31123 

31132 

31151 
31153 
31154 
31155 
31156 
31157 
31158 
31159 

31171 
31172 

गैर आवार्सय भवन र्नमािण /खररद  
र्नर्मित भवनको संरिना्मक सधुार खिि  
फर्नििर तथा वफक्िसि 

सवारी साधन 
मेशशनरी तथा औजार 
फर्नििर तथा वफक्िसि 

कम््यटुर सफ्टवेयर र्नमािण तथा खरीद खिि एवं अन्त्य बौवर्द्क  
सम्पत्ती प्रार्प्त खिि  

सडक तथा पूल र्नमािण 
ववद्यतु संरिना र्नमािण 
तटबन्त्ध तथा बाँध  र्नमािण 
र्संिाइि संरिना र्नमािण 
खानेपानी  संरिना र्नमािण 
वन तथा वातावरण संरक्षण 
सरसफाइि संरिना र्नमािण 
अन्त्य साविजर्नक र्नमािण 

पँूजीगत सधुार खिि साविजर्नक र्नमािण 
पँूजीगत अनसुन्त्धान तथा परामशि 

 0.00 
 0.00 
 0.00 

 0.00 
 0.00 
 0.00 

 0.00 

 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

 0.00 
 0.00 

 944,565,261.43 
 23,232,641.71 

 200,000.00 

 228,310,295.00 
 213,744,760.22 
 31,271,270.55 

 2,583,599.00 

 947,921,459.78 
 488,160.00 

 462,027,364.74 
 1,119,432,429.10 

 692,684,946.82 
 325,949,754.40 
 288,869,623.00 

 2,457,965,409.29 

 14,190,145.06 
 51,179,761.00 

 0.00 
 0.00 
 0.00 

 0.00 
 0.00 
 0.00 

 0.00 

 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

 0.00 
 0.00 

31110 

31120 

31130 

31150 

31170 

भवन तथा संरिना 

सवारी साधन तथा मेशशनरी औजार 

अन्त्य पूजँीगत खिि 

साविजर्नक र्नमािण 

पूँजीगत सधुार खिि 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 967,997,903.14 

 473,326,325.77 

 2,583,599.00 

 6,295,339,147.13 

 65,369,906.06 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 
 9,539,909,019.05 

 17,344,525,900.15  0.00 
अवर्गिकृत र्नकासा )िालकुोष: (  

कुल जम्मा  : 
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नेपाल सरकारको अनदुान, मू.अ.कर., अन्त्तशलु्क सवहत प्रदेश सरकारको कुल राजतवको वववरण 
र्स.न. वववरण जम्मा 
१ ११३१५-बाँडफाँडबाट प्राप्त हनुे घरजग्गा रशजषे्टशन दततरु ४५४,०३०,५३०.९८ 

२ ११४११-बाँडफाँडभइि प्राप्त हनुे मूल्य अर्भबवृर्द् कर ५,०२९,६७२,०९८.३७ 

३ ११४२१-बाँडफाँडभइि प्राप्त हनुे अन्त्त शलु्क १,४९६,६९९,१८८.९२ 

४ ११४७२-बाँडफाँडबाट प्राप्त हनुे ववज्ञापनकर १६२,१८४.०० 

५ ११६११-व्यवसायले भकु्तानी गने ०.०० 

६ ११६१३-व्यावसाय,रशजिेशन दततरु तथा व्यवसाय कर ६१,५२९,७२५.०० 

७ १३३११-समानीकरण अनदुान ७,०८५,९००,०००.०० 

८ १३३१२-शसति अनदुान ६,९५७,०३२,५००.०० 

९ १३३१४-ववशेष अनदुान िाल ु ६५०,०००,०००.०० 

१० १३३१६-समपरुक अनदुान िाल ु २३३,७००,०००.०० 

११ 1१४१५१-सरकारीसम्पत्तीको वहालबाट प्राप्त आय ३३७,८०५.०० 

१२ १४१५७-बाँडफाँड भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको ववविबाट प्राप्त हनुे आय  ६७,७६६,५४०.०० 

१३ १४१७१-वनरोयल्टी ९,९६८,०२५.२७ 

१४ १४१७७-घरजग्गा रशजिेशन दततरु ४४२,१००,०६१.८० 

१५ १४१७८-सवारीसाधन कर ६११,१५१,२४०.६९ 

१६ १४१७९-अन्त्यबाँडफाँड हनुे राजतव २६,४००,०००.०० 

१७ १४२११-कृवषउ्पादनको वविीबाट प्राप्त रकम ७,२२०,९८५.५० 

१८ १४२१२-सरकारीसम्पतीको वविीबाट प्राप्त रकम १४४,३०६.०० 

१९ १४२१३-अन्त्यवविीबाट प्राप्त रकम ४९,५००.०० 

२० १४२१६-र्नजीधारा वापतको शलु्क ९४,२१९.७० 

२१ १४२१९-अन्त्यसेवा शलु्क तथा वविी १२,३६६,७७५.०० 

२२ १४२२५-यातायातक्षेरको आम्दानी ९०,१९२,६०१.०० 

२३ १४२२९-अन्त्यप्रशासर्नक सेवा शलु्क २९,९०३,८५७.५५ 

२४ १४२५३-व्यावसाय रशजिेशन दततरु ५५,९४८,४९५.०० 

२५ १४२५६-िालक अनमुर्त पर, सवारी दताि वकताब (Blue book) सम्बन्त्धी दततरु ३६३,७७१,८०९.०० 

२६ १४२६४-वन क्षेरको  अन्त्य आय ८०२,८५१.०० 

२७ १४३११-न्त्यावयकदण्ड,जररवाना र जफत १०७,३३४.०० 

२८ १४३१२-प्रशासर्नकदण्ड,जररवाना र जफत ६०५,५७७.०० 

२९ १४३१३-धरौटी सदरतयाहा १२,०००.४८ 

३० १५१११-बेरूजू ६३,४५४,५४९.४१ 

३१ १५११२-र्नकासा वफताि ६,०५६,०३७.०० 

३२ १५११३-अनदुान वफताि १५६,०९२,७१५.५९ 

३३ ३३१५१-वनरोयल्टी संकलन ४१,१४९,२११.५६ 
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३४ ३३१४१-सवारीसाधन कर  ७५७,७६०,३७२.०० 

३५ ३३३६१-वन क्षेरको रोयल्टी २३,७३०,३५१.०५ 

जम्मा २४,७३५,९१३,४४७.८७ 

 
 

प्रदेशको आन्त्तररक राजतव आम्दानी  (अन्त्तशलु्क, म.ुअ. कर  र नेपाल सरकारको अनदुान बाहेक) 
र्स.न. वववरण जम्मा 

१ ११३१५-बाँडफाँडबाट प्राप्त हनुे घरजग्गा रशजषे्टशन दततरु ४५४,०३०,५३०.९८ 

२ ११४११-बाँडफाँडभइि प्राप्त हनुे मूल्य अर्भबवृर्द् कर ५,०२९,६७२,०९८.३७ 

३ ११४२१-बाँडफाँडभइि प्राप्त हनुे अन्त्त शलु्क १,४९६,६९९,१८८.९२ 

४ ११४७२-बाँडफाँडबाट प्राप्त हनुे ववज्ञापनकर १६२,१८४.०० 

५ ११६११-व्यवसायले भकु्तानी गने ०.०० 

६ ११६१३-व्यावसाय,रशजिेशन दततरु तथा व्यवसाय कर ६१,५२९,७२५.०० 

७ १४१५१-सरकारीसम्पत्तीको वहालबाट प्राप्त आय ३३७,८०५.०० 

८ १४१५७-बाँडफाँड भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको ववविबाट प्राप्त हनुे आय  ६७,७६६,५४०.०० 

९ १४१७१-वनरोयल्टी ९,९६८,०२५.२७ 

१० १४१७७-घरजग्गा रशजिेशन दततरु ४४२,१००,०६१.८० 

११ १४१७८-सवारीसाधन कर ६११,१५१,२४०.६९ 

१२ १४१७९-अन्त्यबाँडफाँड हनुे राजतव २६,४००,०००.०० 

१३ १४२११-कृवषउ्पादनको वविीबाट प्राप्त रकम ७,२२०,९८५.५० 

१४ १४२१२-सरकारीसम्पतीको वविीबाट प्राप्त रकम १४४,३०६.०० 

१५ १४२१३-अन्त्यवविीबाट प्राप्त रकम ४९,५००.०० 

१६ १४२१६-र्नजीधारा वापतको शलु्क ९४,२१९.७० 

१७ १४२१९-अन्त्यसेवा शलु्क तथा वविी १२,३६६,७७५.०० 

१८ १४२२५-यातायातक्षेरको आम्दानी ९०,१९२,६०१.०० 

१९ १४२२९-अन्त्यप्रशासर्नक सेवा शलु्क २९,९०३,८५७.५५ 

२० १४२५३-व्यावसाय रशजिेशन दततरु ५५,९४८,४९५.०० 

२१ १४२५६-िालक अनमुर्त पर, सवारी दताि वकताब (Blue book) सम्बन्त्धी दततरु ३६३,७७१,८०९.०० 

२२ १४२६४-वन क्षेरको  अन्त्य आय ८०२,८५१.०० 

२३ १४३११-न्त्यावयकदण्ड,जररवाना र जफत १०७,३३४.०० 

२४ १४३१२-प्रशासर्नकदण्ड,जररवाना र जफत ६०५,५७७.०० 

२५ १४३१३-धरौटी सदरतयाहा १२,०००.४८ 

२६ १५१११-बेरूजू ६३,४५४,५४९.४१ 

२७ १५११२-र्नकासा वफताि ६,०५६,०३७.०० 

२८ १५११३-अनदुान वफताि १५६,०९२,७१५.५९ 
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२९ ३३३५१-वनरोयल्टी संकलन ४१,१४९,२११.५६ 

३० ३३३४१-सवारीसाधन कर  ७५७,७६०,३७२.०० 

३१ ३३३६१-वन क्षेरको रोयल्टी २३,७३०,३५१.०५ 

जम्मा ९,८०९,२८०,९४७.८७ 

 
 

आर्थिक वषि २०76।०77 को स्रोतगत वववरण पूजँीतग खिि 
महालेखा र्नयन्त्रक कायािलयबाट प्राप्त वववरण 

र्स.नं. स्रोत कुल पशँजगत खिि 

01 प्रदेश सरकार 5,048,619,665.38 

11 ववत्तीय समार्नकरण 894,206,447.82 

12 सशति अनदुान 2,295,244,871.85 

13 समपरुक अनदुान - 

14 ववशेष अनदुान - 

जम्मा 8,238,070,985.05 
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प्रदेश सरकार 

आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय 

मन्त्रालय/आयोग तथा मातहतका कायािलयहरु समेतको खििको वववरण 

आ.व. २०७६/०७७ (असार मसान्त्त सम्म) 

िाल ुकायििम तफि  पूशजगत कायििम तफि  जम्मा रकम 

र्स.नं. मन्त्रालय िाल ुबजेट िाल ुखिि खिि % पूशजगत बजेट पूशजगत खिि खिि % खदु बजेट खदु खिि प्रर्तशत 

१ प्रदेश सभा सशिवाल 390,980 286,372 73.24 141,793 117,009 82.52 532,773 403,380 75.71 

२ प्रदेश लोकसेवा आयोग 12,500 9,169 73.35 10,000 3,099 30.99 22,500 12,269 54.53 

३ मखु्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायािलय 1,113,151 520,581 46.77 597,316 391,440 65.53 1,710,467 912,021 53.32 

४ आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय 370,870 268,679 72.45 53,690 28,310 52.73 424,560 296,989 69.95 

५ 

उद्योग, पयिटन, वन तथा वातावरण 
मन्त्रालय 

1,353,255 942,256 69.63 1,714,725 607,097 35.40 3,067,980 1,549,352 50.50 

६ 

भरू्म व्यवतथा, कृवष तथा सहकारी 
मन्त्रालय 

2,277,527 939,306 41.24 1,394,858 268,803 19.27 3,672,385 1,208,109 32.90 

७ आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालय 296,595 168,656 56.86 794,575 200,920 25.29 1,091,170 369,577 33.87 

८ भौर्तक पूवािधार ववकास मन्त्रालय 2,540,540 976,081 38.42 10,313,104 6,503,838 63.06 12,853,644 7,479,920 58.19 

९ सामाशजक ववकास मन्त्रालय 3,594,634 2,093,382 58.24 933,271 78,244 8.38 4,527,905 2,171,627 47.96 

१० प्रदेश नीर्त तथा योजना आयोग 47,856 8,582 17.93 8,380 731 8.72 56,236 9,313 16.56 

११ मखु्य न्त्यायर्धवक्ताको कायािलय 31,701 22,344 70.48 11,150 11,021 98.84 42,851 33,364 77.86 

 अथि ववववध 3,909,417 82,458 2.11 4,049,649 0 0.00 7,959,067 82458 1.04 

 कमििारी सवुवधा तथा सेवार्नवृत्त सवुवधा 40,000 0 0.00 0 0 0.00 40,000 0 0.00 

 अथि आन्त्तररक ऋण भकू्तानी 130,000 0 0.00 0 0 0.00 130,000 0 0.00 

१२ तथानीय तह 3,779,103 3,467,112 91.74 53,791 27,560 51.24 3,832,893 3,494,672 91.18 
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जम्मा 19,888,129 9,784,978 47.50 20,076,302 8,238,072 41.03 39,964,431 18,023,051 45.10 
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आ.व. २०७६।07७ को ववर्नयोजन तफि को खिि 
प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलयबाट प्राप्त वववरण 

s.c. स्रोत कुल िाल ुबजेट कुल िाल ुखिि कुल पूशँजगत बजेट कुल पशँजगत खिि कुल बजेट कुल खिि 
01 प्रदेश सरकार 12,593,749,533.00 7,223,288,476.90 10,096,947,467.00 5,048,619,665.38 22,690,697,000.00 12,271,908,142.28 

11 ववत्तीय समार्नकरण 1,789,398,000.00 669,040,905.42 5,296,502,000.00 894,206,447.82 7,085,900,000.00 1,563,247,353.24 

12 सशति अनदुान 3,504,981,000.00 1,606,922,671.90 4,682,853,000.00 2,295,244,871.85 8,187,834,000.00 3,902,167,543.75 

13 समपरुक अनदुान 500,000,000.00 32,982,500.00 - - 500,000,000.00 32,982,500.00 

14 ववशेष अनदुान 1,500,000,000.00 252,891,225.00 - - 1,500,000,000.00 252,891,225.00 

जम्मा 19,888,128,533.00 9,785,125,779.22 20,076,302,467.00 8,238,070,985.05 39,964,431,000.00 18,023,196,764.27 

 

आ  .व . २०७६।०७७ मा भएको  शजल्लागत बजेट र खििको  वववरण 

एवककृत ववर्नयोजन प्रर्तवेदन 

र्स  .न .  शजल्ला कुल िाल ुबजेट कुल िाल ुखिि कुल पूजँीगत बजेट कुल पूशँजगत खिि कुल बजेट कुल खिि 
1 पसाि 1,142,423,540.00 657,186,707.63 1,991,530,000.00 1,206,738,961.35 3,133,953,540.00 1,863,925,668.98 

2 बारा 1,019,046,927.00 706,749,521.13 773,500,000.00 396,794,446.27 1,792,546,927.00 1,103,543,967.40 

3 रौतहट 1,396,546,262.00 961,904,580.88 1,407,297,000.00 1,043,980,379.35 2,803,843,262.00 2,005,884,960.23 

4 सलािही 2,026,840,637.00 1,632,661,752.31 978,463,000.00 424,367,925.40 3,005,303,637.00 2,060,706,618.71 

5 महोत्तरी 1,004,053,053.00 822,023,987.71 699,144,000.00 458,737,242.09 1,703,197,053.00 1,280,761,229.80 

6 धनषुा 10,482,595,093.00 3,288,885,738.56 11,545,490,234.00 2,857,358,648.00 22,028,085,327.00 6,146,244,386.56 

7 र्सरहा 1,712,836,277.00 886,389,085.79 1,482,434,563.00 1,116,669,303.85 3,195,270,840.00 2,003,058,389.64 

8 सप्तरी 1,103,786,744.00 826,318,302.21 1,198,443,670.00 733,424,078.74 2,302,230,414.00 1,559,742,380.95 

जम्मा 19,888,128,533.00 9,782,119,676.22 20,076,302,467.00 8,238,070,985.05 39,964,431,000.00 18,023,867,602.27 
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अनूसूिी १ र ३ 
प्रदेश नं. २ अन्त्तगित सवारी साधन कर बाडँफाडँ रकम र 

ववत्तीय समानीकरण अनदुान बापत रकमको वववरणः 
शजल्ला :- सप्तरी 

ि.स. तथानीय तह 

सवारी कर  

बाडँफाड रकम रु. हजारमा 
ववत्तीय समानीकरण  

अनदुान रकम रु. हजारमा 

075/76 07६/7७ 077/78 075/76 07६/7७ 077/78 

१ राजववराज नगरपार्लका 4,925 2,522 7,944 3,679 3,998 7,983 

२ किनरुप नगरपार्लका 6,524 3,393 10,731 3,186 7,535 7,559 

३ डाक्नेश्वरी नगरपार्लका 3,266 200 5,769 2,956 7,375 7,350 

४ बोदेबरसाईन नगरपार्लका 3,869 2,017 6,384 2,958 7,370 7,368 

५ खडक नगरपार्लका 3,728 1,948 6,169 3,180 7,563 7,552 

६ शम्भनुाथ नगरपार्लका 3,678 1,917 6,064 2,937 7,340 7,366 

७ सरुुङ् गा नगरपार्लका 3,745 1,944 6,147 2,950 7,240 7,345 

८ 

हनमुाननगर कङ कार्लनी 
नगरपार्लका 2,895 1,513 4,790 3,180 7,571 7,560 

९ सप्तकोशी नगरपार्लका 1,802 943 2,990 2,465 6,935 6,912 

१० 

अशग्नसाइर कृष्णासवरन 
गाउँपार्लका 2,822 2,022 4,670 2,696 7,131 7,160 

११ र्छन्नमतता गाउँपार्लका 2,230 1,163 3,681 2,710 7,157 7,152 

१२ महादेवा गाउँपार्लका 2,411 1,256 3,975 2,710 7,157 7,148 

१३ र्तरहतु गाउँपार्लका 2,109 1,099 3,477 2,472 6,944 6,941 

१४ र्तलाठी कोईलाडी गाउँपार्लका 2,101 1,097 3,474 2,715 7,168 7,156 

१५ रुपनी गाउँपार्लका 2,127 1,110 3,514 2,705 7,147 7,156 

१६ राजगड गाउँपार्लका 2,590 1,348 4,266 2,473 7,156 7,158 

१७ र्बष्णपुरु गाउँपार्लका 1,813 912 3,177 2,710 6,945 6,945 

१८ बलान-र्बहलु गाउँपार्लका 2,046 1,065 3,368 2,472 6,948 6,945 

जम्मा 54,681 27,469 90,590 51,154 126,680 130,756 

 

 

  



 

20 
 

शजल्ला :- र्सराहा 

ि.स. तथानीय तह 

सवारी कर  

बाडँफाड रकम रु. हजारमा 
ववत्तीय समानीकरण  

अनदुान रकम रु. हजारमा 

075/76 07६/7७ 077/78 075/76 07६/7७ 077/78 

१ लहान नगरपार्लका 9,434 4,951 15,694 4,142 8,363 8,395 

२ धनगढीमाई नगरपार्लका 4,053 2,131 6,760 3,168 7,544 7,560 

३ र्सरहा नगरपार्लका 7,182 3,760 11,914 2,944 8,195 8,204 

४ गोलबजार नगरपार्लका 4,194 2,189 6,928 3,184 7,567 7,552 

५ र्मिैयाँ नगरपार्लका 8,398 4,372 13,833 3,180 7,502 7,555 

६ कल्याणपरु नगरपार्लका 3,621 1,889 5,979 3,182 7,575 7,541 

७ कजिन्त्हा नगरपार्लका 2,441 1,274 4,037 2,705 7,147 7,165 

८ सखुीपरु नगरपार्लका 2,967 1,547 4,896 3,910 7,362 7,325 

९ भगवानपरु गाउँपार्लका 1,369 515 2,264 2,467 6,947 6,951 

१० औरही गाउँपार्लका 1,854 966 3,057 2,473 6,952 6,950 

११ ववष्णुपरु गाउँपार्लका 1,151 601 1,905 2,465 6,945 6,947 

१२ बररयारपट्टी गाउँपार्लका 2,080 1,079 3,408 2,700 7,149 7,151 

१३ लक्ष्मीपरु पतारी गाउँपार्लका 2,279 1,188 3,761 2,705 7,150 7,154 

१४ नरहरा गाउँपार्लका 1,681 877 2,774 2,465 6,941 6,940 

१५ सखवुानान्त्कारकट्टी गाउँपार्लका 1,292 674 2,135 2,465 6,944 6,950 

१६ अनिमा गाउँपार्लका 1,822 500 3,006 2,470 6,947 6,952 

१७ नवराजपरु गाउँपार्लका 1,577 822 2,600 2,464 6,940 6,946 

जम्मा 57,395 29,335 94,951 49,089 124,170 124,238 

 

  



 

21 
 

शजल्ला :- धनषुा 

ि.स. तथानीय तह 

सवारी कर  

बाडँफाड रकम रु. हजारमा 
ववत्तीय समानीकरण  

अनदुान रकम रु. हजारमा 

075/76 07६/7७ 077/78 075/76 07६/7७ 077/78 

१ जनकपरु उपमहानगरपार्लका 13,436 6,991 22,110 5,862 - 9,898 

२ शक्षरेश्वरनाथ नगरपार्लका 6,119 3,234 10,272 2,950 7,325 7,305 

३ गणेशमान िारनाथ नगरपार्लका 9,515 4,936 15,602 2,910 7,232 7,364 

४ धनषुाधाम नगरपार्लका 5,989 3,179 10,108 3,175 7,525 7,552 

५ नगराइन नगरपार्लका 2,425 1,267 4,009 2,944 7,368 7,319 

६ ववदेह नगरपार्लका 2,158 1,228 3,571 2,710 7,164 7,133 

७ र्मर्थला नगरपार्लका 4,024 2,151 6,851 3,160 7,527 7,567 

८ शहीदनगर नगरपार्लका 2,955 1,566 4,979 3,182 7,585 7,583 

९ सबैला नगरपार्लका 3,238 1,799 5,782 3,190 7,589 7,585 

१० कमला नगरपार्लका 2,758 1,435 4,540 2,945 7,371 7,378 

११ र्मर्थला र्बहारी नगरपार्लका 2,470 1,243 3,898 2,702 7,164 7,155 

१२ हंसपरु नगरपार्लका 2,350 1,238 3,926 2,945 - 7,372 

१३ जनकनशन्त्दनी गाउँपार्लका 1,726 901 2,853 2,705 7,157 7,151 

१४ बटेश्वर गाउँपार्लका 1,783 902 2,833 2,470 6,944 6,941 

१५ 

मशुखयापट्टी मसुहरर्मया 
गाउँपार्लका 1,623 898 2,884 2,710 7,156 7,092 

१६ लक्ष्मीर्नया गाउँपार्लका 1,712 907 2,885 2,705 7,158 7,152 

१७ औरही गाउँपार्लका 1,404 767 2,459 2,470 6,952 6,946 

१८ धनौजी गाउँपार्लका 1,296 678 2,146 2,468 6,951 6,948 

जम्मा 66,981 35,320 111,708 54,203 116,168 133,441 

 

 

  



 

22 
 

शजल्ला :- महोत्तरी 

ि.स. तथानीय तह 

सवारी कर  

बाडँफाड रकम रु. हजारमा 
ववत्तीय समानीकरण  

अनदुान रकम रु. हजारमा 

075/76 07६/7७ 077/78 075/76 07६/7७ 077/78 

१ जलेश्वर नगरपार्लका 4,710 2,486 7,895 3,433 7,785 7,761 

२ बददिबास नगरपार्लका 7,549 3,947 12,501 3,394 7,699 7,807 

३ गौशाला नगरपार्लका 7,005 3,644 11,526 3,655 6,963 7,973 

४ लोहरपट्टी नगरपार्लका 3,208 1,689 5,359 2,943 - 7,358 

५ रामगोपालपरु नगरपार्लका 2,195 1,157 3,674 2,706 7,162 7,161 

६ मनरा शशसवा नगरपार्लका 3,245 1,737 5,535 3,190 7,590 7,540 

७ मवटहानी नगरपार्लका 2,054 1,078 3,418 2,708 7,165 7,154 

८ भँगाहा नगरपार्लका 3,895 2,004 6,320 3,180 7,570 7,576 

९ बलवा नगरपार्लका 2,892 1,580 5,056 2,948 7,377 7,324 

१० औरही नगरपार्लका 2,154 1,117 3,531 2,708 7,167 7,160 

११ एकडारा गाउँपार्लका 1,902 993 3,142 2,708 7,165 7,151 

१२ सोनमा गाउँपार्लका 2,456 1,282 4,058 2,944 7,376 7,379 

१३ साम्सी गाउँपार्लका 2,097 1,096 3,467 2,714 7,178 7,159 

१४ महोत्तरी गाउँपार्लका 1,931 1,089 3,512 2,705 7,155 7,147 

१५ वपपरा गाउँपार्लका 2,520 1,314 4,159 2,943 7,365 7,353 

जम्मा 49,813 26,213 83,153 44,879 102,717 111,003 

 

  



 

23 
 

शजल्ला :- सलािही 

ि.स. तथानीय तह 

सवारी कर  

बाडँफाड रकम रु. हजारमा 
ववत्तीय समानीकरण  

अनदुान रकम रु. हजारमा 

075/76 07६/7७ 077/78 075/76 07६/7७ 077/78 

१ ईश्वरपरु नगरपार्लका 11,291 5,861 18,525 3,410 7,676 7,772 

२ मलंगवा नगरपार्लका 3,686 1,921 6,078 3,190 7,574 7,539 

३ लालबन्त्दी नगरपार्लका 9,194 4,785 15,139 3,398 7,678 7,786 

४ हररपरु नगरपार्लका 2,607 1,359 4,303 2,943 7,364 7,328 

५ हररपवुाि नगरपार्लका 1,959 1,030 3,265 2,945 7,382 7,374 

६ हररवन नगरपार्लका 7,628 3,960 12,518 2,944 7,295 7,328 

७ बरहथवा नगरपार्लका 4,291 2,244 7,108 3,670 8,015 7,955 

८ बलरा नगरपार्लका 2,621 1,399 4,454 3,188 7,595 7,528 

९ गोडैटा नगरपार्लका 2,979 1,557 4,929 3,188 7,598 7,530 

१० बागमती नगरपार्लका 3,587 1,871 5,921 2,944 7,348 7,321 

११ कववलासी नगरपार्लका 2,546 1,331 4,215 2,952 7,387 7,337 

१२ ििघट्टा गाउँपार्लका 1,586 830 2,627 2,708 7,169 7,163 

१३ िन्त्रनगर गाउँपार्लका 2,155 1,126 3,566 2,712 7,169 7,169 

१४ धनकौल गाउँपार्लका 1,692 883 2,796 2,474 6,959 6,964 

१५ ब्रह्मपरुी गाउँपार्लका 1,547 831 2,648 2,473 7,171 7,169 

१६ रामनगर गाउँपार्लका 1,575 832 2,640 2,710 7,172 7,168 

१७ ववष्ण ुगाउँपार्लका 1,457 762 2,414 2,476 6,964 6,959 

१८ कौडेना गाउँपार्लका 1,514 791 2,506 2,705 7,165 7,161 

१९ पसाि गाउँपार्लका 1,310 684 2,168 2,470 6,954 6,953 

२० बसबरीया गाउँपार्लका 1,277 670 2,121 2,710 6,963 6,968 

जम्मा 66,502 34,728 109,941 58,210 146,598 146,472 

 

  



 

24 
 

शजल्ला :- रौतहट 

ि.स. तथानीय तह 

सवारी कर  

बाडँफाड रकम रु. हजारमा 
ववत्तीय समानीकरण  

अनदुान रकम रु. हजारमा 

075/76 07६/7७ 077/78 075/76 07६/7७ 077/78 

१ िन्त्रपरु नगरपार्लका 13,525 7,128 22,624 3,638 7,838 7,987 

२ गरुडा नगरपार्लका 3,778 1,970 6,236 3,177 7,589 7,526 

३ गौर नगरपार्लका 3,788 1,965 6,211 2,948 7,348 7,294 

४ बौधीमाई नगरपार्लका 2,508 1,355 4,327 2,713 7,166 7,155 

५ बनृ्त्दावन नगरपार्लका 3,529 1,917 6,129 2,942 7,364 7,362 

६ देवाही गोनाही नगरपार्लका 2,193 1,145 3,625 2,710 7,170 7,163 

७ गढीमाई नगरपार्लका 2,607 1,466 4,729 3,190 7,377 7,371 

८ गजुरा नगरपार्लका 5,201 2,713 8,585 2,947 7,550 7,551 

९ कटहररया नगरपार्लका 2,724 1,422 4,500 2,947 7,377 7,366 

१० माधव नारायण नगरपार्लका 2,598 1,411 4,514 2,943 7,366 7,363 

११ मौलापरु नगरपार्लका 2,085 1,085 3,434 2,704 7,157 7,155 

१२ फतवुा र्बजयपरु नगरपार्लका 3,042 1,578 4,988 2,944 7,365 7,369 

१३ ईशनाथ नगरपार्लका 2,706 1,414 4,477 2,953 7,386 7,369 

१४ परोहा नगरपार्लका 2,596 1,418 4,541 2,946 7,375 7,361 

१५ राजपरु नगरपार्लका 2,583 1,406 4,495 2,950 7,389 7,367 

१६ राजदेवी नगरपार्लका 1,948 1,100 3,548 2,712 7,164 7,149 

१७ दगुाि भगवती गाउँपार्लका 1,440 811 2,616 2,474 6,953 6,934 

१८ यमनुामाई गाउँपार्लका 1,818 956 3,031 2,473 6,955 6,935 

जम्मा 60,669 32,262 102,610 52,311 131,889 131,777 

 

  



 

25 
 

शजल्ला :- बारा 

ि.स. तथानीय तह 

सवारी कर  

बाडँफाड रकम रु. हजारमा 
ववत्तीय समानीकरण  

अनदुान रकम रु. हजारमा 

075/76 07६/7७ 077/78 075/76 07६/7७ 077/78 

१ कलैया उपमहानगरपार्लका 19,340 10,091 31,939 4,890 8,929 9,024 

२ 

जीतपरु र्समरा 
उपमहानगरपार्लका 12,034 6,288 19,912 4,842 8,954 9,056 

३ कोल्हवी नगरपार्लका 5,862 3,083 9,779 2,936 7,306 7,335 

४ र्नजगढ नगरपार्लका 11,439 6,034 19,155 2,905 7,185 7,341 

५ महागढीमाई नगरपार्लका 3,628 1,953 6,228 3,196 7,589 7,582 

६ र्सम्रौनगढ नगरपार्लका 3,224 1,558 5,629 3,192 7,594 7,529 

७ पिरौता नगरपार्लका 2,288 1,222 3,892 2,714 7,171 7,173 

८ आदशि कोटवाल गाउँपार्लका 2,110 1,108 3,512 2,705 7,157 7,160 

९ करैयामाई गाउँपार्लका 2,205 1,149 3,636 2,705 7,147 7,154 

१० देवताल गाउँपार्लका 1,903 1,008 3,201 2,474 6,952 6,940 

११ परवानीपरु गाउँपार्लका 1,469 785 2,502 2,474 6,954 6,929 

१२ प्रसौनी गाउँपार्लका 1,809 955 3,029 2,706 7,155 7,132 

१३ फेटा गाउँपार्लका 1,733 970 3,124 2,706 7,155 7,144 

१४ बारागढी गाउँपार्लका 1,899 1,007 3,202 2,710 7,158 7,161 

१५ सवुणि गाउँपार्लका 1,930 1,018 3,229 2,710 7,166 7,168 

१६ ववश्रामपरु गाउँपार्लका 1,500 788 2,497 2,475 6,957 6,945 

जम्मा 74,373 39,019 124,466 48,340 118,529 118,773 
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शजल्ला :- पसाि 

ि.स. तथानीय तह 

सवारी कर  

बाडँफाड रकम रु. हजारमा 
ववत्तीय समानीकरण  

अनदुान रकम रु. हजारमा 

075/76 07६/7७ 077/78 075/76 07६/7७ 077/78 

१ र्बरगंज महानगरपार्लका 18,825 9,901 31,404 7,799 11,573 11,620 

२ पोखररया नगरपार्लका 2,408 1,275 4,052 2,714 7,164 7,108 

३ बहदुरमाई नगरपार्लका 2,544 1,370 4,374 2,951 7,377 7,361 

४ पसािगढी नगरपार्लका 3,814 1,988 6,295 2,937 7,339 7,370 

५ ठोरी गाउँपार्लका 2,523 1,343 4,272 2,463 6,923 6,948 

६ जगरनाथपरु गाउँपार्लका 2,599 1,397 4,456 2,712 7,162 7,165 

७ धोबीनी गाउँपार्लका 1,534 841 2,695 2,468 6,946 6,942 

८ र्छपहरमाई गाउँपार्लका 1,896 990 3,133 2,710 7,162 7,151 

९ पकाहा मैनपरु गाउँपार्लका 1,713 892 2,825 2,471 6,947 6,933 

१० र्बन्त्दबार्सनी गाउँपार्लका 1,959 1,021 3,231 2,475 6,951 6,939 

११ सखवुा प्रसौनी गाउँपार्लका 3,148 1,680 5,348 2,705 7,142 7,163 

१२ पटेवाि सगुौली गाउँपार्लका 2,380 1,240 3,921 2,468 6,937 6,956 

१३ कार्लकामाई गाउँपार्लका 1,709 891 2,819 2,471 6,945 6,933 

१४ शजरा भवानी गाउँपार्लका 2,282 1,186 3,750 2,470 6,939 6,951 

जम्मा 49,334 26,014 82,575 41,814 103,507 103,540 
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कायिगत व्यय अनमुान 

आर्थिक वषि २०७७/०७८ 
 रु. हजारमा  

शीषिक जम्मा प्रदेश  तथानीय तह 
जम्मा 
प्रर्तशत 

सामान्त्य साविजर्नक सेवा 17340631 14504631 2836000 52 

कायिकारी र ववधावयकाको र्नकाय, ववशत्तय र वैदेशशक 

मार्मला 8225949 8225949 0   

सामान्त्य सेवा 75582 75582 0   

साविजर्नक ऋण कारोबार 26000 26000 0   

ववर्भन्न तहका सरकारहरु बीि हनुे सामान्त्य प्रकृर्तको 
हततारन्त्तरण 

8779100 5943100 2836000   

साविजर्नक शाशन्त्त सरुक्षा 997609 997609 0 3 

न्त्यायालय 47921 47921 0   

साविजर्नक शाशन्त्त सरुक्षा 949688 949688 0   

आर्थिक मार्मला 10653938 10653938 0 32 

सामान्त्य आर्थिक, व्यापाररक र श्रम 107038 107038 0   

कृवष, वन, म्तयपालन तथा शशकार 5829357 5829357 0   

खानी, उ्पादन तथा र्नमािण 23918 23918 0   

यातायात 2889049 2889049 0   

अन्त्य उद्योगहरु 1804570 1804570 0   

आवास तथा सामदुावयक सवुवधा 809895 809895 0 2 

खानेपानी 421596 421596 0   

आवास तथा सामदुावयक सवुवधा 388299 388299 0   

तवात्य 1802864 1802864 0 5 

औषधी उ्पादन, उपकरण तथा औजार 504154 504154 0   

अतपताल सेवाहरु 952308 952308 0   

साविजर्नक तवात्य सेवा 214302 214302 0   

तवा्य-अन्त्यर वर्गिकृत नभएको 132100 132100 0   

शशक्षा 373210 373210 0 1 

शशक्षा अनसुन्त्धान ववकास 329801 329801 0   

शशक्षा अन्त्यर वर्गिकृत नभएको 43409 43409 0   

सामाशजक सरुक्षा 1582842 1582842 0 5 

वृर्द् 500 500 0   

सामाशजक सरुक्षा-अन्त्यर वर्गिकृत नभएको 1582342 1582342 0   

कुल जम्मा 33560989 30724989 2836000   
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यस महाशाखाबाट प्रदान गररने सेवा प्राप्त गनि पेश गनुिपने कागजातहरुको वववरण: 

१. राय परामशि माग गदाि खलुाउन ुपने वववरणहरु तथा पेश गनुिपने कागजातहरु 

ि.सं. वववरण भएको नभएको 

१. राय परामशि माग्ने सम्बशन्त्धत मन्त्रालय/र्नकायको र्नणिय प्रर्तर्लवप   

२. अथि मन्त्रालयको राय परामशि आवश्यक पने कानूनी आधार   

3. 

राय परामशि माग गररएको र्बषयवततकुो संशक्षप्त वववरण 
क) 
ख) 
ग) 

  

४. राय परामशि माग गररएको र्बषय/कायििमबाट पने थप आर्थिक दावय्व (पने भए रकम 
खलुाउने) 

  

5. ऐन, र्नयम, र्नदेशशका लगायत संशोधनको हकमा ३ महले वववरण   

6. अन्त्य सम्बर्द् कागजातहरु   

२. सहमर्त माग गदाि खलुाउन ुपने वववरणहरु तथा पेश गनुिपने कागजातहरु: 

ि.सं. वववरण भएको नभएको 

१. सहमर्त मागको कानूनी आधार, कारण र पषु्याईं खलेुको सम्बशन्त्धत मन्त्रालय र्नकायको 
र्नणियको प्रर्तर्लवप 

  

२. नेपाल सरकार (मशन्त्रपररषद् ) मा प्रतताव पेश गनुि पने ववषयमा सम्बशन्त्धत मन्त्रालयको 
मशन्त्रततरीय अन्त्यमा सशिवततरीय र्नणिय 

  

3. सहमर्त माग भएको ववषय/कायििमको आर्थिक दावय्व/कूल लागत खलेुको वववरण,   

4. तवीकृत कायििम बजेटर्भरबाट खिि गनि सहमर्त माग भएकोमा बजेट उपशीषिक र खिि शीषिक 
खलेुको 

  

5. ि.सं.४ बाहेकको अवतथामा ववर्नयोशजत बजेट पररिालन गनि सक्ने अवतथामा बजेट उपशीषिक 
र खिि उपशीषिक खलेुको 

  

6. थप बजेट आवश्यक भएको अवतथामा बजेट उपशीषिक र खिि शीषिक खलेुको   

7. पषु्याईं गनि आवश्यक पने गरुुयोजना, लागत अनमुान आददको प्रर्तर्लवप   

8. सहमर्त माग गनुि पूवि अन्त्य मन्त्रालय/र्नकायबाट प्राप्त हनुपुने सहमर्तको हकमा सोको प्रर्तर्लवप   

9. अन्त्य सम्बर्द् कागजातहरु   
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३. थप र्नकासा/रकमान्त्तर माग गदाि खलुाउन ुपने वववरणहरु तथा पेश गनुिपने कागजातहरु 

मन्त्रालय/र्नकायको नाम: 

ि.सं. वववरण भएको नभएको 

१. समबशन्त्धत मन्त्रालयको र्नणिय प्रर्तर्लवप   

२. र्नकासा/रकमान्त्तर माग भएको ब.उ.शी.नं.को ववर्नयोजन र खििको फाँटवारी   

3. र्नकासा/रकमान्त्तर माग गनुिपने कारण र आधार   

४. अथिमन्त्रालयबाट सहमर्त र्लएको भए सोको प्रर्तर्लवप   

5. वावषिक कायििम तवीकृत/संशोधन प्रर्तर्लवप   

6. आर्थिक कायिववर्ध र्नयमावली, 2064 को र्नयम ४० (३) बमोशजम   

४. औषर्ध उपिार खिि वापतको रकम माग गदाि खलुाउन ुपने वववरणहरु तथा पेश गनुिपने कागजातहरु 

मन्त्रालय/र्नकायको नाम: 

ि.सं. वववरण भएको नभएको 

१. समबशन्त्धत मन्त्रालयको र्नणिय प्रर्तर्लवप   

२. नेपाल सरकार मशन्त्रपररषद् बाट र्नणिय भएको भए सोको प्रर्तर्लवप   

3. र्नजामती सेवा र्नयमावली वा ्यततै प्रिर्लत सेवासँग सम्बशन्त्धत र्नयमावली बमोशजम कमििारी 
अवकाश हुँदा प्राप्त गने रकमबाट कट्टी हनुे रकम 

  

४. आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन मेर्डकल वोडिको र्सफाररस वा सर्मर्तको र्नणिय   

5. राविय वकताबखानामा अर्भलेख जनाएको प्रमाण    

6. सरकारीकामको र्सलर्सलामा खवटई गएको अवतथामा दघिटना भई उपिार गराउँदाको काम भए 
थप र्नम्न कागजातहरु 

  

 

क) सरकारीकामको र्सलर्सलामा खवटई गएको अवतथामा दघिटना भई उपिार गराउँदाको काम 
भए थप र्नम्न कागजातहरु 

ख) तथानीय सर्मर्तको र्सफाररस 
ग) प्रहरी मिुलु्का तथा प्रर्तवेदन र उपािार खििको प्रमाण संलग्न 
घ) अतपताल भनाि भएको ३ मवहना र्भर माग 
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५. नया ँदरवन्त्दी सजृना/दरवन्त्दी थप वा नया ँसंगठन तथापनाका लार्ग पेश गनुिपने कागजातहरु 

ि.सं. वववरण भएको नभएको 

क) तथायी दरवन्त्दी सजृनाको लार्ग:   

१. मन्त्रीततरीय र्नणियको प्रर्तर्लवप   

2 संगठन व्यवतथापन सवेक्षण (O & M Survey) प्रर्तवेदनको प्रर्तर्लवप   

3. थप हनुे िाल ुतथा पूँजीगत आर्थिक दावय्वको वववरण   

ख) अतथायी दरवन्त्दी सजृनाको लार्ग:   

1. मन्त्रीततरबाट भएको र्नणियको प्रर्तर्लवप   

२. अतथायी दरवन्त्दी सर्मर्तको र्नणियको प्रर्तर्लवप   

3. अतथायी दरवन्त्दी आवश्यक भएको कारण र आधार   

4. PLMBIS  मा प्रववष्ट भएको अतथायी दरवन्त्दीका कमििारीलाई भकू्तानी गरेको बजेटको वववरण   

5. थप गररने अतथायी दरवन्त्दीको प्र्येक पदको कायिवववरण   

6. अतथायी दरवन्त्दी कसरी पूर्ति गररने हो सोको वववरण   

६. बैदेशशक भ्रमणको लार्ग र्नकासा/सहमर्त माग गदाि खलुाउन ुपने वववरणहरु तथा पेश गनुिपने कागजातहरु 

ि.सं. वववरण भएको नभएको 

१. 
अर्त ववशशष्ट तथा ववशशष्ट शे्रणीका पदार्धकारीहरुको वैदेशशक भ्रमणको सम्बन्त्धमा नेपाल 
सरकारको अर्त ववशशष्ट तथा ववशशष्ट शे्रणीका पदार्धकारीले गने ववदेश भ्रमण ददवा तथा रारीभोज 
एवं उपहारसम्बन्त्धी र्नदेशशका 2072 अनसुार माग भएको 

  

२. साविजर्नक खििमा र्मत्तव्यवयता कायम गने र्नदेशशका, २०६८ को  दफा ५७, ५८, ५९ अनरुप 
भएको  

  

3. नेपाल सरकारको प्रर्तर्नर्ध्व हनुपुने कारण, औशि्य र पषु्याईं   

४. सम्बशन्त्धत मन्त्रालयको मन्त्रीततरीय र्नणिय   

5. भ्रमण खिि र्नयमावली २०६४ (संशोधन सवहत) अनसुार नेपाल सरकारलाई पने आर्थिक दावय्व   

6. आयोजकले खिि बेहोने/नबेहोने   
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7. आयोजकको आमन्त्रण परको प्रर्तर्लवप   

७. बहवुवषिय ठेक्का/स्रोत सरु्नशश्चतताको सहमर्त माग गदाि खलुाउन ुपने वववरणहरु तथा पेश गनुिपने कागजातहरु 

क) बहवुवषिय ठेक्का/स्रोत सशुिशश्चतता माग गने र्नकायको संशक्षप्त वववरण: 

१. र्नकायको नाम:     2. कायििमको नाम:  

3. ब.उ.शी.नं.     4. प्रथर्मकता संकेत नं. 

5. िाल ुआ.व.मा ववर्नयोशजत रकम   6. कुल लागत अनमुान 

7. आयोजना सम्पन्न हनुे अवर्ध:    

ख) बहवुवषिय ठेक्का/स्रोत सशुिशश्चतता माग गदाि पेश गनुिपने वववरण एवं कागजातहरु: 

ि.सं. वववरण भएको नभएको 

१. समबशन्त्धत मन्त्रालयको र्नणिय प्रर्तर्लवप   

२. तवीकृत/संशोर्धत वावषिक कायििम   

3. राविय योजना आयोगबाट सहमर्त   

४. र्रववषिय खिि संरिनामा सामावेश   

5. ववतततृ योजना प्रर्तवेदन (DPR) तयार   

6. आयोजनाको वातावरणीय  प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA)   

7. प्रारशम्भक वातावरणीय परीक्षण सम्पन्न (IEE)   

8. जग्गा प्रार्प्तको प्रविया कशम्तमा ५०% सम्पन्न   

9. राविय मह्वको आयोजनाको रुपमा   

10. खररद गरुुयोजना तवीकृत   

 

नोट:- थप पषु्याईं उल्लेख गनुि पने भएमा छुटै्ट पानामा उल्लेख गने 
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अनसूुिी – १ 

मान्त्रालयको ववद्यमान साङ्गठार्नक संरिना 
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नेपाल सरकारबाट आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालयको तवीकृत दरवन्त्दी वववरण 

ववद्यमान तथायी दरवन्त्दीको अवतथा 

ि.सं. पद सेवा समूह शे्रणी/तह 

तवीकृत 
दरवन्त्दी 
संख्या 

पदपूर्ति 
भएको 

ररक्त 
रहेको 

कैवफयत 

१ प्रदेश सशिव प्रशासन सा.प्र. रा.प.प्रथम १ १ 0   

२ उपसशिव प्रशासन राजतव 9/10 २ १ १   

३ उिसशिव प्रशासन सा.प्र. 9/10 १ - १   

४ उपसशिव प्रशासन लेखा 9/10 १ - -   

3 

५ 
शाखा अर्धकृत प्रशासन सा.प्र. 7/8 ६ ४ २   

६ शाखा अर्धकृत प्रशासन राजतव 7/8 ६ 1 ५   

७ शाखा अर्धकृत प्रशासन लेखा 7/8 1 1 0   

८ कानून अर्धकृत न्त्याय कानून रा.प.त.ृ १ १ 0   

९ क.ईशन्त्जर्नयर नेपाल ववववध   7/8 १ - 1   

१० 
त्याङ्क 
अर्धकृत 

यो. तथा 
त्याङ्क 

त्याङ्क रा.प.त.ृ १ - १   

११ अथिशास्त्री ववववध   7/8 १ - १   

१२ क.अर्धकृत नेपाल ववववध   7/8 १ - 1   

१३ नायव सबु्वा प्रशासन सा.प्र. 5/6 3 3 0   

१४ नायव सबु्वा प्रशासन राजतव 5/6 6 - 6   

१५ क.अपरेटर नेपाल ववववध   5/6 4 3 0 १ र्नलम्बन 

१६ खररदार प्रशासन सा.प्र. ४ 2 - 2   

१७ सहलेखापाल प्रशासन लेखा ४ १ 1 0   

१८ 
सहायक 

क.अपरेटर 
नेपाल ववववध   ४ 0 १ 0 

दरवन्त्दी नरहेको  
तर कायिरत १ 

१९ 
हलकुा सवारी 
िालक 

प्रशासन   
शे्रणी 
वववहन 

४ 4 0 
करार सेवामा 
पदपूर्ति भएको 

२० 
कायािलय 

सहयोगी 
प्रसाशन   

शे्रणी 
वववहन 

५ 5 - 
करार सेवामा 
पदपूर्ति भएको 

कुल जम्मा ४८ २६ 2२ १ 
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मन्त्रालयका ववर्भन्न शाखामा कायिरत अर्धकृत तथा सहायक कमििारीहरुको वववरण: 

र्स.नं. कमििारीको नाम, थर दजाि 
शजम्मेवारी तोवकएको 

शाखा 
सम्पकि  नं. कैवफयत 

१ श्री  काशशराज दाहाल प्रदेश सशिव  सशिव 9854020088   

२ श्री  अजुिन कुमार न्त्यौपाने उपसशिव  
प्र.आ. नीर्त तथा 
राजतव शाखा 

9849500882   

३ श्री ववजय कुमार िौधरी लेखा अर्धकृत (सातौं) 
आर्थिक प्रशासन 
शाखा 

9843666018   

४ श्री राजन कुमार झा शाखा अर्धकृत (सातौं) 
बजेट तथा योजना 
शाखा 

9818949697   

५ श्री ववनोद कुमार यादव शाखा अर्धकृत (सातौं) प्रशासन शाखा 9843619149   

६ श्री सरु्नल कुमार पासमान शाखा अर्धकृत (सातौं) 
बजेट तथा योजना 
शाखा 

9817849901   

७ श्री र्मर्थलेश कुमार महतो शाखा अर्धकृत (सातौं) 
ववत्त व्यवतथापन 
शाखा 

9844218766  

८ श्री गोकुल भजेुल कानून अर्धकृत 
कानून तथा फैसला 
कायािन्त्वयन शाखा 

9844254300   

९ श्री सरु्धर कुमार झा क. अर्धकृत (छैठो) 
सूिना तथा प्रववर्ध 
शाखा 

9841569997   

1० श्री सरु्नल कुमार साह क. अर्धकृत (छैठो) र्नजी सशिवालय 9841055640  

११ श्री  ददपेन्त्र कुमार यादव क.ईशन्त्जर्नयर (सातौं) 
बजेट तथा योजना 
शाखा 

9854029585   

१२ श्री  ब्रहमा ना. प्रसाद यादव 
नायव सबु्वा 
(सहायकततर पाँिौं) 

प्रशासन शाखा 
(शजन्त्सी फाँट) 

9864357520   

१३ श्री  रामजतु यादव सहायकततर  पाँिौं प्रशासन शाखा 9807410544   

१४ श्री  केववन्त्द कुमार यादव 
नायव सबु्वा 
(सहायकततर पाँिौं) 

बजेट तथा योजना 
शाखा 

9847707286   

१५ श्री  पारसमर्न साह 
कम््यूटर अपरेटर 

(सहायकततर पाँिौं) 

राजतव व्यवतथापन 
शाखा 

9824729860   

१६ श्री  महावीर प्रसाद यादव 
सह लेखापाल  

(सहायकततर िौथो) 

आर्थिक प्रशासन 
शाखा 

9816264837   

१७ श्री  ननलुाल महतो 
सहायक कम््यूटर 
अपरेटर 

(सहायकततर िौथो) 

प्रशासन 

(र्नजी सशिवाल 
प्रदेश सशिव) 

9842880721   

१८ श्री समुन सापकोटा ह.स.िा.    9852066359   

१९ श्री ववभोर अयािल ह.स.िा.    9855040290   

२० श्री शकु बहादरु लो्िन ह.स.िा.    9826823400   

२१ श्री  महावीर यादव ह.स.िा.   ९८१५८२८४४१   



 

35 
 

२२ श्री नविदा कुमारी ्याकुरेल कायािलय सहयोगी   ९८६९९९९८५५   

२३ श्री करण मेततर कायािलय सहयोगी   ९८४२६०७६०६   

२४ श्री सरुज मेततर कायािलय सहयोगी   ९८१४७११२०८   

२५ श्री अरववन्त्द कुमार यादव कायािलय सहयोगी   9814711208   

२६ श्री ववनोद कुमार यादव कायािलय सहयोगी    9826823400   
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र्मर्त:- ........................ 
 

श्रीमान ्सूिना अर्धकारीज्यू, 
आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय, 
प्रदेश नं.२, जनकपरुधाम, धनषुा । 

 

ववषय:- सूिना पाउँ । 

 

महोदय, 
  प्रतततु ववषयमा मलाई ................................................................................ 
प्रयोजनको लार्ग यस मन्त्रालयमा रहेको तपर्सलका सूिनाहरु आवश्यक भएकोले सूिनाको हक 
सम्बन्त्धी ऐन,2064 को दफा ३ अनसुार ती सूिना तथा जानकारीको प्रमाशणत प्रर्तर्लवप उपलब्ध 
गराईददन ुहनु अनरुोध गदिछु । 

 

तपर्सल: 
१. ....................................................................................................................... 

२. ....................................................................................................................... 

३. ....................................................................................................................... 

४. ....................................................................................................................... 

५. ....................................................................................................................... 

 

 

र्नवेदक 

नाम: ................................................. 

ठेगाना: .............................................. 

फोन नं. ............................................. 

ईमेल: ................................................ 

र्मर्त: ................................................. 
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