ॉ सम्फङ्ञन्त्धत सार्िजङ्झनक ङ्जर्र्यण
आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारम सग
प्रदे श सङ्टचनाको हक सम्फन्त्धी ऐन, 2076 को दपा 5(2) को प्रमोजनाथि
(2078 साउन दे ङ्ञि 2078 काङ्झतक
ि भसान्त्त सम्भ)

आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारम
फागभती प्रदे श

भङ्ञससय 2078

आङ्झथक
ि र्र्ि 2078/79 को साउन-काङ्झतक
ि भसान्त्तसम्भको सङ्टचनाको हक सम्फन्त्धी प्रङ्झतर्ेदन

1. भन्त्रारमको सॊङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम
क. ऩृष्ठब ङ्टङ्झभ:
नेऩारको सॊ ङ्जर्धानको बाग 13 भा बएको प्रदे श कामिऩाङ्झरकाको व्मर्स्था फभोङ्ञजभ ङ्झभङ्झत 2074 सार

भाघ 28 गते आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारम गठन बई कामाियम्ब बएको हो। प्रदे शको आङ्झथक
ि

अर्स्थाको ङ्जर्श्लेर्ण तथा आङ्झथक
ि
नीङ्झतको तजङ्टभ
ि ा, कामािन्त्र्मन य ङ्झनमभन, प्रदे शस्तयको आङ्झथक
ि
स्रोतको
फाॉडपाॉट , रगानी प्रऺेऩण य ङ्जर्त्तीम व्मर्स्थाऩन तथा प्रदे श याजश्व सम्फन्त्धी नीङ्झत तथा कानङ्टनको तजङ्टभ
ि ा,
कामािन्त्र्मन य ङ्झनमभन गने दाङ्जमत्र् आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारमको यहेको छ।

प्रदे शस्तयको आङ्झथक
ि स्थाङ्जमत्र् य भङ्ट्म ङ्ञस्थयता सम्फन्त्धी नीङ्झत तजङ्टभ
ि ा य ङ्झनमभन, प्रदे श ङ्जर्ङ्झनमोजन ऐन तथा
प्रदे शको फजेट तजङ्टभ
ि ा, कामािन्त्र्मन, ङ्झनमभन य आङ्झथक
ि अनङ्टशासन, प्रदे शको सार्िजङ्झनक िचि व्मर्स्थाऩन तथा
प्रदे श स्तयीम अथि, मोजना, फजेट, ङ्जर्त्तीम सॊ स्थाहरु सॊ चारन व्मर्स्थाऩन सम्फन्त्धी कामिको राङ्झग मो भन्त्रारम

स्थाऩना बएको हो।मस भन्त्रारमको भातहतभा प्रदे श रे िा ङ्झनमन्त्रक कामािरम यहेको छ। प्रदे श सयकायको
सङ्ञित कोर्को सॊ चारन गने, आन्त्तङ्चयक रेिाऩयीऺण गने तथा प्रदे शको एकीकृत आङ्झथक
ि ङ्जर्र्यण तमाय गयी

तोङ्जकएका ङ्झनकाम सभऺ ऩेश गने कामिका राङ्झग मस कामािरमको स्थाऩना बएको हो। मस कामािरमरे प्रदे श
सयकायराई प्राप्त आमको रे िा याख्ने, प्रदे श सयकायको एकीकृत ङ्जर्त्तीम ङ्जर्र्यण तमाय गने, फागभती प्रदे श

ङ्झबरका सयकायी कामािरमहरुद्याई स्र्ीकृत फजेट तथा कामिक्रभ अनङ्टसाय यकभ ङ्झनकासा ङ्छदने य त्मस्तो ङ्झनकासा
िचिको रेिा/श्रे स्ताको आन्त्तङ्चयक रेिाऩयीऺण गने य रे िा सभकहका कभिचायीको व्मर्स्थाऩन गने कामि गद
आएको छ।

ि. दीघिकारीन सोच्
 सफर ङ्जर्त्त व्मर्स्थाऩन तथा आङ्झथक
ि ऺेर व्मर्स्थाऩन भापित ङ्छदगो, पयाङ्जकरो तथा उच्चदयको आङ्झथक
ि
र्ृङ्जि हाङ्झसर गयी प्रदे शको आङ्झथक
ि सऺभता अङ्झबर्ृङ्जि गने।
ग. उद्देश्म्


उऩरब्ध स्रोत साधनको अङ्झधकतभ उऩमोग भापित आङ्झथक
ि तथा साभाङ्ञजक ङ्जर्कासभा सघाउ ऩङ्टर्माउने।

घ. यणनीङ्झत्
 याजश्वका स्रोतहरुको ऺेर ऩङ्जहचान गङ्चय आङ्झथक
ि उऩरङ्ञब्धको न्त्मामोङ्ञचत ङ्जर्तयणभापित गङ्चयफी ङ्झनर्ायण,
योजगायी ङ्झसजिना गद सभृि प्रदे श ङ्झनभािणभा मोगदान ऩङ्टर्माउने।

2. भन्त्रारमको कामिङ्ञजम्भेर्ायी:
आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारमको कामि ङ्ञजम्भेर्ायी प्रदे श सयकाय, भङ्ञन्त्रऩङ्चयर्द्को ङ्झभङ्झत 2०७४/११/१६
भा स्र्ीकृत गये को प्रदे श सयकाय (कामि ङ्जर्बाजन) ङ्झनमभार्री, २०७४ रे तोके अनङ्टसाय ङ्झनम्न यहेको छ्
 प्रदे शको आङ्झथक
ि अर्स्थाको ङ्जर्श्लेर्ण तथा आङ्झथक
ि नीङ्झतको तजङ्टभ
ि ा, कामािन्त्र्मन य ङ्झनमभन
 प्रदे शस्तयको आङ्झथक
ि स्रोतको फाॉडपाॉट, रगानी प्रऺेऩण य ङ्जर्त्तीम व्मर्स्थाऩन
ङ्ट न सम्फन्त्धी नीङ्झत तजङ्टभ
 प्रादे ङ्ञशक ङ्जर्त्त सन्त्तर
ि ा, कामािन्त्र्मन य ङ्झनमभन
आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारम

आङ्झथक
ि र्र्ि 2078/79 को साउन-काङ्झतक
ि भसान्त्तसम्भको सङ्टचनाको हक सम्फन्त्धी प्रङ्झतर्ेदन

 सॊ घको स्र्ीकृङ्झतभा र्ैदेङ्ञशक सहमोग, र्ैदेङ्ञशक ऋण य अनङ्टदान प्राङ्झप्त, उऩमोग, रेिाङ्कन य प्रङ्झतर्ेदन

 प्रदे श ङ्ञस्थत सयकायी सम्ऩङ्ञत्तको एकीकृत ङ्जर्र्यण य सयकायी फाॉकी यकभको रगत तथा असङ्टरउऩय
 प्रदे श स्तयीम ङ्जर्कास नीङ्झत, प्राथङ्झभकता, आर्ङ्झधक तथा ऺेरगत मोजना य र्ाङ्जर्क
ि ङ्जर्कास कामिक्रभको
तजङ्टभ
ि ा, कामािन्त्र्मन य अनङ्टगभन तथा भक्माङ्कन
 याङ्जिम तथा अन्त्तय प्रदे श ङ्जर्कास आमोजनाको सभन्त्र्म य सशति अनङ्टदानको सदङ्टऩमोग
 प्रदे श याजश्व सम्फन्त्धी नीङ्झत तथा कानङ्टनको तजङ्टभ
ि ा, कामािन्त्र्मन य ङ्झनमभन
 प्रदे श सार्िजङ्झनक िचि सम्फन्त्धी नीङ्झतको तजङ्टभ
ि ा, कामािन्त्र्मन य ङ्झनमभन तथा स्थानीम तह अनङ्टदान
 सॊ घीम नीङ्झत अनङ्टरुऩ सहङ्जर्त्तीमकयण/प्रदे श आङ्झथक
ि कामिङ्जर्ङ्झध सम्फन्त्धी नीङ्झत तथा कानकनको ङ्झनभािण,
कामािन्त्र्मन य ङ्झनमभन
 प्रदे श ङ्झफङ्झनमोजन ऐन तथा प्रदे शको फजेट तजङ्टभ
ि ा, कामािन्त्र्मन, ङ्झनमभन य आङ्झथक
ि अनङ्टशासन
 प्रदे श सॊ ङ्ञचत कोर्को सॊ चारन तथा व्मर्स्थाऩन य प्रदे श रेिा ङ्झनमन्त्रण एर्ॊ व्मर्स्थाऩन/प्रदे श ऩङ्टयक
अनङ्टभान तथा ऩेश्की िचि य प्रदे श आकङ्ञस्भक कोर् व्मर्स्था
 प्रदे श सयकायी रगानी य राबाॊशको रे िा व्मर्स्थाऩन
 प्रदे शगत ङ्जर्ङ्झनमोजन, याजश्व, धयौटी, कामिसॊचारन कोर् य अन्त्म सयकायी कोर् तथा सम्ऩङ्ञत्तको एङ्जककृत
ङ्जर्र्यण य रेिा ऩयीऺण
 घयजग्गा यङ्ञजिेशन शङ्ट्क, सर्ायी साधन कय, भनोयञ्जन कय, ङ्जर्ऻाऩन कय, ऩमिटन शङ्ट्क, कृङ्जर् आमभा
कय,सेर्ा शङ्ट्क, दस्तङ्टय य दण्ड जङ्चयर्ाना सॊ करन, फाॉडपाॉट य उऩमोग सम्फन्त्धी नीङ्झत तथा कानकन तजङ्टभ
ि ा,
कामािन्त्र्मन य ङ्झनमभन
 सॊ घीम कानकन अनङ्टसाय प्रकृङ्झतक श्रोतफाट प्राप्त योम्टी य शङ्ट्क सॊ करन, ङ्झनमभन य हस्तानान्त्तयण
 याजश्व च ङ्टहार्ट ङ्झनमन्त्रण सम्फन्त्धी प्रादे ङ्ञशक नीङ्झत, कानकन तथा भाऩदण्ड तजङ्टभ
ि ा, कामािन्त्र्मन य ङ्झनमभन
 सॊ घसॉगको अन्त्तयसयकायी ङ्झफत्तीम सम्ऩकि, सम्फन्त्ध य सहकामि
 तथ्माङ्क, सकचना प्रणारी तथा अङ्झबरेि व्मर्स्थाऩन सम्फन्त्धभा प्रदे ङ्ञशक नीङ्झत, कानकन, भाऩदण्ड एर्ॊ मोजना
ॉ सहमोग, सभन्त्र्म य सहकामि
तजङ्टभ
ि ा, कामािन्त्र्मन य ङ्झनमभन तथा सॊ घ य स्थानीम तहसग
 फीभा य फीभा व्मर्सामको सॊ चारन, व्मर्स्थाऩन, प्रफधिन तथा ङ्जर्स्ताय य ङ्झनमभन
 प्रदे शस्तयका सार्िजङ्झनक सॊ स्थान, ङ्जर्त्तीम सॊ स्था, सङ्झभङ्झत, प्रङ्झतष्ठान तथा कम्ऩनी आङ्छदको सिारन,
व्मर्स्थाऩन सङ्टधाय य ङ्झनमभन

आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारम

आङ्झथक
ि र्र्ि 2078/79 को साउन-काङ्झतक
ि भसान्त्तसम्भको सङ्टचनाको हक सम्फन्त्धी प्रङ्झतर्ेदन

3. सॊगठन सॊयचना तथा स्र्ीकृत दयफन्त्दी तेङ्चयज(ऩदऩकतीको अर्स्था सङ्जहत)
क. सॊ गठन सॊ यचना

आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारम

आङ्झथक
ि र्र्ि 2078/79 को साउन-काङ्झतक
ि भसान्त्तसम्भको सङ्टचनाको हक सम्फन्त्धी प्रङ्झतर्ेदन

ि. दयफन्त्दी तेङ्चयज य ऩदऩकङ्झति :
क्र.सॊ .

ऩद

सेर्ा

सभकह/उऩसभकह

तह/श्रे णी

१

सङ्ञचर्

प्रशासन

२

उऩ-सङ्ञचर्

प्रशासन

सा.प्र.

३

उऩ-सङ्ञचर्

प्रशासन

याजश्व

४

शािा अङ्झधकृत

प्रशासन

सा.प्र.

७/८ औ ँ

५

शािा अङ्झधकृत

प्रशासन

याजश्व

७/८ औ ँ

६

रे िा अङ्झधकृत

प्रशासन

रे िा

७

कानकन अङ्झधकृत

न्त्माम

कानकन

८

तथ्माड्क अङ्झधकृत

आ.मो.तथा.त.

९

अथिशास्त्री

ङ्जर्ङ्जर्ध

१०

कम््मकटय इङ्ञन्त्जङ्झनमय

ङ्जर्ङ्जर्ध

११

कम््मकटय अङ्झधकृत

ङ्जर्ङ्जर्ध

१२

सहामक/ अङ्झधकृत

प्रशासन

सा.प्र.

१३

सहामक/ अङ्झधकृत

प्रशासन

याजश्व

१४

कम््मकटय अऩये टय

ङ्जर्ङ्जर्ध

१५

सहामक

प्रशासन

सा.प्र.

१६

सह-रे िाऩार

प्रशासन

रे िा

४/५ औ ँ

१७

ह.स.चा.

इङ्ञन्त्ज.

भे./ज.भे.

१८

का.स./स्र्ीऩय/भारी/चौकीदाय

प्रशासन

सा.प्र.

११ औ ँ

९/१० औ ँ
९/१० औ ँ

स्र्ीकृत

ऩदऩकती

१

१

२

०

२

1

६

६(२

दयफन्त्दी

काजभा)

६

६

१

१

१

1

१

०

१

०

१

1

१

१

३

३

६

२

३

१

२

०

१

०

तह ङ्जर्हीन

४

४

तह ङ्जर्हीन

५

५

४७

३3

७/८ औ ँ
७/८ औ ँ
७/८ औ ँ
७/८ औ ँ
७/८ औ ँ
७/८ औ ँ
५/६ औ ँ
५/६ औ ँ
५ औँ

४/५ औ ँ

जम्भा

4. भन्त्रारमफाट प्रदान गङ्चयने सेर्ा:
भहाशािा
प्रशासन भहाशािा

सम्ऩादन हङ्टने कामिहरु


कभिचायी प्रशासन सम्फन्त्धी सङ्गठन, दयफन्त्दी, ऩदऩकङ्झत,ि ऩदश्रृजना, िाये ज सम्फन्त्धी
प्रकृमागत कामिहरु सम्फन्त्धी काभ।



भानर् सॊ शाधन ङ्जर्कास सम्फन्त्धी नीङ्झत तजङ्टभ
ि ा एर्भ् कामािन्त्र्मन सम्फन्त्धी काभ।



भन्त्रारमको आन्त्तङ्चयक सङ्टयऺा एर्भ् आन्त्तङ्चयक व्मर्स्थाऩन सम्फन्त्धी काभ ।



अङ्झबरेि तथा ङ्जर्द्यङ्टतीम शासन सम्फन्त्धी काभ ।
आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारम

आङ्झथक
ि र्र्ि 2078/79 को साउन-काङ्झतक
ि भसान्त्तसम्भको सङ्टचनाको हक सम्फन्त्धी प्रङ्झतर्ेदन

भहाशािा

सम्ऩादन हङ्टने कामिहरु


अथि भन्त्रारम, सङ्घीम सयकायका भन्त्रारमहरु, भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयर्द्को
कामािरमसॉग सम्ऩकि य सभन्त्र्म गने काभ।



भन्त्रारमको आन्त्तङ्चयक व्मर्स्थाऩन, जनशङ्ञिको प्रऺेऩण तथा ऩङ्चयचारन गने।



भन्त्रारमका कामियत जनशङ्ञिको ऺभता अङ्झबर्ृङ्जि सम्फन्त्धी कामिहरू गने।



भन्त्रारम अन्त्तगितको सॊ गठन सॊ यचना ऩङ्टनयार्रोकन सम्फन्त्धी कामि गने।



प्रदे शका रेिा सभकहका कभिचायीहरूको ऩदस्थाऩन य सरूर्ा सम्फन्त्धी कामिहरू
गने।



अङ्ञख्तमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्त्धान आमोग रगामतका ङ्झनकामहरूको सम्ऩकि
ङ्ट ो रूऩभा कामि गने।
ङ्जर्न्त्दक



ङ्ञजन्त्सी व्मर्स्थाऩन, आङ्झथक
ि प्रशासन सञचारन सम्फन्त्धी कामि गने।



भन्त्रारमको राङ्झग आर्श्मक ऩने र्स्तङ्ट तथा सेर्ाको िङ्चयदको राङ्झग र्ाङ्जर्क
ि
िङ्चयद मोजना फनाई कामािन्त्र्मन गने।



सम्ऩङ्ञत्तको व्मर्स्थाऩन - मस भन्त्रारम य अन्त्तगितका ङ्झनकामहरूको सभेत चर
अचर सम्ऩङ्ञत्तको अद्यार्ङ्झधक ङ्जर्र्यण तमाय गयी व्मर्स्थाऩन गने, गयाउने।



फेरुजङ्ट पर्छ्यौटको र्ाङ्जर्क
ि कामि मोजना तमाय गयी कामािन्त्र्मन गने, गयाउने।



केन्त्रीम आङ्झथक
ि ङ्जर्र्यण तमाय गने।



भन्त्रारमको कामिक्रभ य फजेटको उच्च प्रङ्झतपर सङ्जहत कामािन्त्र्मन गने।



भन्त्रारमको अन्त्तय भहाशािागत , अन्त्तयशािागत सभन्त्र्म, सहकामि स्थाङ्जऩत
गने



ङ्जर्त्तीम ऺेरका ऐन य ङ्झनमभहरूको भस्मौदा तमाय गने तथा कानकनी ङ्जर्र्मभा
भन्त्रारमका अन्त्म भहाशािा तथा ङ्झनकामफाट आएका ङ्झनदे ङ्ञशका तथा
कामिङ्जर्ङ्झधहरू तजङ्टभ
ि ा गनि सहमोग गने ।



भन्त्रारम तथा अन्त्तगितका कामािरमराई कानकनी याम-स्राह प्रदान गने ।



अदारतको पैसरा कामािन्त्र्मन गने/गयाउने।



भन्त्रारमराई ङ्जर्ऩऺी फनाई दामय बएका भङ्टद्दाहरूको ङ्झरङ्ञित जर्ाप तथा
प्रङ्झतउत्तय ऩर तमाय गने।



प्रदे श याजऩरभा भन्त्रारमको तपिफाट प्रकाङ्ञशत गनङ्टऩ
ि ने सकचनाहरूको भस्मौदा
तमाय गने य त्मस्तो सकचनाको सम्ऩादन तथा प्रकाशन गने।
आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारम

आङ्झथक
ि र्र्ि 2078/79 को साउन-काङ्झतक
ि भसान्त्तसम्भको सङ्टचनाको हक सम्फन्त्धी प्रङ्झतर्ेदन

भहाशािा
ङ्जर्त्त

भहाशािा

व्मर्स्थाऩन

सम्ऩादन हङ्टने कामिहरु


प्रदे श याजस्र् सम्फन्त्धी नीङ्झत तथा कानङ्टनको तजङ्टभ
ि ा कामािन्त्र्मन य ङ्झनमभन
सम्फन्त्धी कामि।



याजस्र् च ङ्टहार्ट ङ्झनमन्त्रण सम्फन्त्धी प्रादे ङ्ञशक नीङ्झत, कानक तथा भाऩदण्ड तजङ्टभ
ि ा,
कामािन्त्र्मन य ङ्झनमभन सम्फन्त्धी कामि ।



घयजग्गा यङ्ञजिेशन शङ्ट्क, सर्ायी साधन कय, भनोयिन कय, ङ्जर्ऻाऩन कय,
ऩमिटन शङ्ट्क, कृङ्जर् आमभा कय, सेर्ा शङ्ट्क, दस्तङ्टय य दण्ड जङ्चयर्ाना सॊ करन,
फाॉडपाॉट य उऩमोग सम्फन्त्धी नीङ्झत तथा कानकन तजङ्टभ
ि ा, कामािन्त्र्मन य ङ्झनमभन
सम्फन्त्धी कामि ।



आङ्झथक
ि ङ्जर्धेमकको भस्मौदा तमाय गने।



आङ्झथक
ि ऐनभा उ्रे ङ्ञित याजस्र् सम्फन्त्धी नीङ्झत तथा कामिक्रभहरूको प्रबार्कायी
कामािन्त्र्मन गने गयाउने।



ङ्जर्र्मगत भन्त्रारमहरू फीच सभन्त्र्म स्थाऩना गयी प्रदे शको याजस्र् सॊ करन
सम्फङ्ञन्त्ध कामिराई व्मर्स्थाऩन गने गयाउने।



प्रदे श ङ्झबरका स्थानीमतहरूफाट फाॉडपाॉट बई प्रदे श सङ्ञित कोर्भा दाङ्ञिरा
हङ्टनऩङ्ट ने याजस्र्को ङ्जर्र्यण अद्यार्ङ्झधक गने ।



याजस्र् सङ्करनको अर्स्थाको प्रऺेऩण, अनङ्टगभन गयी याजस्र् सॊ करनको तथ्माङ्क
अद्यार्ङ्झधक गने ।



सॊ घीम कानकन अनङ्टसाय प्राकृङ्झतक श्रोतफाट प्राप्त योम्टी य शङ्ट्क सॊ करन,
ङ्झनमभन य हस्तान्त्तयण सम्फन्त्धी कामि ।



याजस्र् सॊ करनको अद्यार्ङ्झधक सभीऺा य ङ्जर्श्रेर्ण गयी याजस्र् सङ्करन
अङ्झबर्ृङ्जि गनि ङ्जर्शेर् अङ्झबमान सञचारन गने।



याजस्र् छङ्ट ट सङ्टङ्जर्धा तथा सहभङ्झत सम्फन्त्धभा ङ्झनणिम ङ्छदने।



याजस्र्सॉग सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जर्र्मभा याम प्रदान गने।



याजस्र् सम्फन्त्धी ङ्जर्र्मभा प्रदे श सयकाय, भङ्ञन्त्रऩङ्चयर्दभा प्रस्तार् ऩेश गने ।



प्रदे श याजस्र् सम्फन्त्धी नीङ्झत तथा कानकनको तजङ्टभ
ि ा गने।



याजस्र् सम्फङ्ञन्त्ध प्रादे ङ्ञशक ऐन/ङ्झनमभराई सभामसाऩऺ रूऩभा अद्यार्ङ्झधक
गने/गयाउने सम्फङ्ञन्त्ध कामि।



याजस्र् ङ्जपताि सम्फन्त्धी कामि गने ।
आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारम

आङ्झथक
ि र्र्ि 2078/79 को साउन-काङ्झतक
ि भसान्त्तसम्भको सङ्टचनाको हक सम्फन्त्धी प्रङ्झतर्ेदन

भहाशािा

सम्ऩादन हङ्टने कामिहरु


प्रदे शको स्रोत अनङ्टभान तथा याजस्र् ऩयाभशि सङ्झभङ्झत सम्फङ्ञन्त्ध कामि गने ।



सॊ घको स्र्ीकृङ्झतभा र्ैदेङ्ञशक सहमोग, र्ैदेङ्ञशक ऋण य अनङ्टदान प्राङ्झप्त, उऩमोग,
रे िाङ्कन य प्रङ्झतर्ेदन सम्फन्त्धी कामि ।



नेऩार सयकायको ङ्जर्कास सहामता ऩङ्चयचारन सम्फन्त्धी ङ्झनङ्झत अनङ्टसाय प्रदे शकर्
राङ्झग अनङ्टदान सहामता य प्राङ्जर्ङ्झध सहामता प्राप्त गनि नेऩार सयकाय, अथि
भन्त्रारमसॉग सहाकामि, सभन्त्र्म सम्फन्त्धी कामि ।



सफै भहाशािा/शािासॉग सभन्त्र्म गयी भन्त्रारमका आर्श्मक ङ्जर्द्यङ्टतीम प्रकाशन
तथा ङ्झडजाइन सम्फन्त्धी काभ।



ङ्जर्द्यङ्टतीम भाध्मभफाट अन्त्म भन्त्रारम तथा कामािरमहरुसॉग सम्ऩकि, इभेर
व्मर्स्थाऩन, Software Development, Networking, Website
Management and Server Management सम्फन्त्धी कामि य भन्त्रारमभा
प्रमोग हङ्टने सफ्टर्ेमयहरुभा प्राङ्जर्ङ्झधक सहमोग सम्फन्त्धी काभ।

फजेट,

मोजना

कामिक्रभ भहाशािा

तथा



प्रदे शस्तयीम ङ्जर्कास नीङ्झत, आङ्झथक
ि नीङ्झत, य प्राङ्झथभकता अनङ्टरुऩ र्ाङ्जर्क
ि फजेट
तथा कामिक्रभको तजङ्टभ
ि ा य अनगङ्टभन तथा भक्माङ्कन सम्फन्त्धी कामि ।



भन्त्रारम एर्भ् अन्त्तगित ङ्झनकामको आर्ङ्झधक तथा र्ाङ्जर्क
ि फजेट तथा कामिक्रभ
सम्फन्त्धी कामि ।



ङ्जर्कास आमोजना तजङ्टभ
ि ा सम्फन्त्धी नीङ्झत एर्भ् ङ्झनदे शन ङ्झनभािण सम्फङ्ञन्त्ध कामि ।



भध्मभकारीन िचि सॊ यचना तथा ङ्जर्कास आमोजना ऩङ्चयमोजनाहरूको रगानी य
िचि सभन्त्र्म सम्फन्त्धी कामि ।



प्रदे शस्तयको फजेट ङ्झनमभन, आन्त्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रण तथा आङ्झथक
ि अनङ्टशासन
सम्फङ्ञन्त्ध कामि।



प्रदे श ऩङ्टयक अनङ्टभान तथा ऩेश्की िचि य प्रदे श आकङ्ञस्भक कोर् सम्फन्त्धी
कामि।



फजेट तजङ्टभ
ि ाको प्रायङ्ञम्बक कामि, सीभा ङ्झनधाियण, भन्त्रारम/ङ्झनकामगत फजेट
भाग प्रा्त गने, फजेट छरपर तथा प्रदे शको याजस्र् य व्ममको अनङ्टभानराई
अङ्ञन्त्तभ रूऩ ङ्छदने सम्फन्त्धी कामि ।



प्रदे शको याजस्र् तथा व्ममको अनङ्टभान प्रदे श सबाभा ऩेश गने य सबाफाट ऩाङ्चयत
बए ऩश्चात सोको कामािन्त्र्मन, सहङ्ञजकयण तथा ङ्झनमभन सम्फङ्ञन्त्ध कामि ।
आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारम

आङ्झथक
ि र्र्ि 2078/79 को साउन-काङ्झतक
ि भसान्त्तसम्भको सङ्टचनाको हक सम्फन्त्धी प्रङ्झतर्ेदन

भहाशािा

सम्ऩादन हङ्टने कामिहरु


फजेट सीभा भागिदशिन तथा फजेट कामािन्त्र्मन भागिदशनि तमाय तथा प्रदान
सम्फन्त्धी कामि ।



प्रदे शको ङ्जर्ङ्झनमोजन दऺता तथा ङ्जर्त्तीम सङ्टशासन अङ्झबर्ृङ्जि सम्फङ्ञन्त्ध कामि ।



सफै प्रकायका अनङ्टदानको सदऩङ्टमोग, ङ्झनमभन सम्फङ्ञन्त्ध कामि ।



फजेट यकभान्त्तय तथा स्रोतान्त्तय सम्फन्त्धी कामि गने ।



ङ्जर्ङ्झबङ्ङ भन्त्रारम/ङ्झनकामफाट भाग बई आएको आङ्झथक
ि दाङ्जमत्र् सम्फङ्ञन्त्ध
ङ्जर्र्मभा याम/सहभङ्झत/ऩयाभशि उऩरब्ध गयाउने सम्फङ्ञन्त्ध कामि।



फजेट योक्का र्ा ङ्झनमन्त्रण य सभऩिण गयाउने कामि।



P-LMBIS व्मर्स्थाऩन सम्फन्त्धी काभ गने।



िचिको भाऩदण्ड तमाय गने सम्फङ्ञन्त्ध कामि ।



प्रदे श ङ्झबरका स्थानीम तहराई प्रदान गने ङ्जर्त्तीम हस्तान्त्तयण सम्फङ्ञन्त्ध कामि ।



प्रदे शको स्र्ीकृत फजेटको चौभाङ्झसक, अधिर्ाङ्जर्क
ि , र्ाङ्जर्क
ि कामािन्त्र्मन सङ्झभऺा
तथा एकीकृत प्रगङ्झत ङ्जर्र्यण तमाय गने सम्फङ्ञन्त्ध कामि ।



ङ्जर्त्तीम हस्तान्त्तयण अन्त्तगित प्रदान बएका मोजना/कामिक्रभहरूको ङ्झनमङ्झभत
रूऩभा अनङ्टगभन, भक्माङ्कन सम्फन्त्धी कामि ।



ङ्जर्त्तीम हस्तान्त्तयण अन्त्तगितका मोजना/कामिक्रभ कामािन्त्र्मन सम्फङ्ञन्त्ध
कामिङ्जर्ङ्झध, भाऩदण्ड, ङ्झनदे ङ्ञशका ङ्झनभािण सम्फङ्ञन्त्ध कामि ।



प्रदे शको र्ाङ्जर्क
ि फजेट तथा कामिक्रभको कामिमोजना तमाय गने ।



सॊ घीम सयकायफाट प्राप्त हङ्टने ङ्जर्त्तीम हस्तान्त्तयण सम्फङ्ञन्त्ध मोजना/कामिक्रभको
कामािन्त्र्मन सम्फन्त्धभा तथा फजेट सकचना प्रणारीको सङ्टदृङ्जढकयण सम्फन्त्धभा
नेऩार सयकायसॉग ङ्जर्त्तीम सम्ऩकि, सम्फन्त्ध य सहकामि सम्फन्त्धी कामि ।

ङ्जर्त्तीम ऺेर



मोजना, अनङ्टगभन तथा भक्माङ्कन सम्फन्त्धभा ऩयी आउने अन्त्म कामिहरू गने।



प्रदे शको आङ्झथक
ि अर्स्थाको ङ्जर्श्लेर्ण तथा आङ्झथक
ि नीङ्झतको तजङ्टभ
ि ा, कामािन्त्र्मन

व्मर्स्थाऩन तथा
आङ्झथक
ि प्रशासन
भहाशािा

य ङ्झनमभन सम्फन्त्धी कामि ।


प्रदे शको सभङ्जिगत आङ्झथक
ि अर्स्थाको अध्ममन, अनङ्टसन्त्धान एर्ॊ ङ्जर्श्रे र्ण गने।



सभङ्जिगत आङ्झथक
ि नीङ्झतको प्रबार्कायीताको अध्ममन अनङ्टसन्त्धान गयी आर्श्मक
नीङ्झतगत ऩृष्ठऩोर्ण सम्फन्त्धी कामि गने ।



ङ्जर्श्र् अथि व्मर्स्थाभा बएका ऩङ्चयर्तिनफाट याङ्जिम अथितन्त्रभा ऩनिसक्ने प्रबार्को
आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारम

आङ्झथक
ि र्र्ि 2078/79 को साउन-काङ्झतक
ि भसान्त्तसम्भको सङ्टचनाको हक सम्फन्त्धी प्रङ्झतर्ेदन

भहाशािा

सम्ऩादन हङ्टने कामिहरु
ङ्जर्श्रे र्ण गने।


प्रदे शको आङ्झथक
ि सर्े ऺण तमाय गने।



आर्ङ्झधक आङ्झथक
ि ऩङ्चयसकचकहरू तमाय गयी अद्यार्ङ्झधक गने।



फीभा य फीभा व्मर्सामकर् सिारन, व्मर्स्थाऩन, प्रर्ििन तथा ङ्जर्स्ताय य
ङ्झनमभन सम्फन्त्धी कामि ।



प्रदे शस्तयका ङ्जर्त्तीम सॊ स्था, कम्ऩनी आङ्छदको सिारन, व्मर्स्थाऩ, सङ्टधाय य
ङ्झनमभन सम्फन्त्धी कामि ।



प्रदे शको सयकायी ङ्जर्त्तीम ङ्ञस्थङ्झतको अध्ममन ङ्जर्श्रे र्ण गने।



फैंक तथा ङ्जर्त्तीम ऺेर, सहकायी सॊ स्था, गैय सयकायी ङ्जर्त्तीम सॊ स्थाहरूहरूरे
अर्रम्फन गये का नीङ्झत तथा कामिक्रभहरूको अध्ममन एर्ॊ रेिाजोिा गयी
प्रदे शको ङ्जर्त्तीम ङ्ञस्थङ्झतको ङ्जर्कास तथा ङ्जर्स्तायको राङ्झग आर्श्मक नीङ्झत
ङ्झनभािणको राङ्झग याम सङ्टझार् ङ्छदने।



प्रदे श सयकारे सिारन गने ऋण ऩङ्चयचारन सम्फन्त्धी कामिक्रभको राङ्झग
ङ्झनङ्झतगत व्मर्स्था गने तथा कामिको कामािन्त्र्मन, व्मर्स्थाऩन तथा ङ्झनमभन
सम्फन्त्धी कामि गने ।

सङ्ञचर्ारमहरु्
भाननीम भन्त्रीको ङ्झनजी सङ्ञचर्ारम
 भाननीम भन्त्रीज्मकको कामिसकची व्मर्ङ्ञस्थत गनि कामिहरूको ङ्जटऩोट गने, अङ्झबरेि याख्ने, भाननीम
भन्त्रीज्मकराई जानकायी गयाउने ।

 भाननीम भन्त्रीज्मकको ङ्झनदे शन फभोङ्ञजभ जनसम्ऩकिको कामि गने ।

 भाननीम भन्त्रीज्मकको ङ्झनदे शन फभोङ्ञजभ भन्त्रारमका भहाशािा/शािा तथा अन्त्म सम्फङ्ञन्त्धत
ङ्झनकामसॉग सम्ऩकि य सभन्त्र्मको कामि गने ।

 सङ्ञचर्ारमभा प्राप्त कागजातहरूको अङ्झबरेि यािी बए गये का आदे श फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्त्धत
ङ्झनकामभा ऩठाउने।

 भाननीम भन्त्रीज्मकका फैठकहरुको उऩमङ्टि व्मर्स्थाऩन, ङ्झनणिम प्रभाङ्ञणकयण, फैठकका ङ्झनणिम
ऩङ्टङ्ञस्तका व्मर्स्थाऩन य सङ्टयऺा गने ।

 प्रदे श सबाभा प्रस्तङ्टत हङ्टने य उठे का ङ्जर्र्महरुका सम्फन्त्धभा प्राप्त ङ्झनद
े े शन अनङ्टसाय गने।
आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारम

आङ्झथक
ि र्र्ि 2078/79 को साउन-काङ्झतक
ि भसान्त्तसम्भको सङ्टचनाको हक सम्फन्त्धी प्रङ्झतर्ेदन

श्रीभान् सङ्ञचर्को सङ्ञचर्ारम
 प्रदे श सङ्ञचर्को कामिसकची व्मर्ङ्ञस्थत गनि कामिहरूको ङ्जटऩोट गने, अङ्झबरेि याख्ने, प्रदे श
सङ्ञचर्राई जानकायी गयाउने ।

 प्रदे श सङ्ञचर्को ङ्झनदे शन फभोङ्ञजभ जनसम्ऩकिको कामि गने ।

 प्रदे श सङ्ञचर्को ङ्झनदे शन फभोङ्ञजभ भन्त्रारमका भहाशािा/शािा तथा अन्त्म सम्फङ्ञन्त्धत
ङ्झनकामसॉग सम्ऩकि य सभन्त्र्मको कामि गने ।

 सङ्ञचर्ारमभा प्राप्त कागजातहरूको अङ्झबरेि यािी बए गये का आदे श फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्त्धत
ङ्झनकामभा ऩठाउने।

 भन्त्रारमको

र्ैठकहरुको

उऩमङ्टि

व्मर्स्थाऩन, ङ्झनणिम

प्रभाङ्ञणकयण, फैठकका

ङ्झनणिम

कामािन्त्र्मनका राङ्झग सम्फङ्ञन्त्धत भहाशािा/शािा तथा ङ्झनकामहरूराई जानकायी गयाउने तथा
ङ्झनणिम ऩङ्टङ्ञस्तकाको सङ्टयऺा गने ।

 प्रदे श

सङ्ञचर्को

अध्मऺताभा

गङ्छठत

सङ्झभङ्झत/

ङ्झनणिम

उताय

उऩसङ्झभङ्झतहरूको

र्ैठकहरुको

उऩमङ्टि

व्मर्स्थाऩन गने, आर्श्मता अनङ्टसाय ङ्झनणिम प्रभाङ्ञणकयण, ङ्झनणिम प्रङ्झतङ्झरऩी तमाय, फैठकका
ङ्झनणिम

कामािन्त्र्मनका

राङ्झग

गङ्चय

सम्फङ्ञन्त्धत

भहाशािा/शािा

ङ्झनकामहरूराई जानकायी गयाउने तथा ङ्झनणिम ऩङ्टङ्ञस्तकाकाको सङ्टयऺा गने ।

तथा

 प्रदे श सङ्ञचर्का तपिफाट गङ्चयनङ्टऩने ङ्झसपाङ्चयसहरूका सम्फन्त्धभा सम्फङ्ञन्त्धत भहाशािा/ शािा
र्ा ङ्झनकामहरूसॉग सम्ऩकि य सभन्त्र्म गयी गने व्मर्स्था ङ्झभराउने ।

5. सेर्ा प्रदान गने ङ्झनकामको शािा य ङ्ञजम्भेर्ाय कभिचायी:
क्र.सॊ .

सङ्ञचर्ारम/भहाशािा/शािा

कभिचायीको नाभ

ऩद

क

भाननीम भन्त्रीज्मकको सङ्ञचर्ारम

सङ्टङ्झनता सङ्टर्ेदी

अङ्झधकृत सातौ

ि

श्रीभान सङ्ञचर्ज्मकको सङ्ञचर्ारम

केशर् बण्डायी

सहामक ऩाॉचौ

1.

फजेट तथा कामिक्रभ भहाशािा

शङ्ञश बट्टयाई

उऩसङ्ञचर्

दे शफन्त्धङ्ट श्रे ष्ठ

अङ्झधकृत आठौ

सङ्जर्ना ढकार

अङ्झधकृत सातौ

अशेर् िडका

अङ्झधकृत सातौ

ङ्जर्भोचन ङ्ञघङ्झभये

अङ्झधकृत सातौ

यङ्झफता काकी

अङ्झधकृत सातौ

गणेश बङ्टजेर

नामफ सङ्टब्फा

शशी बट्टयाई

उऩसङ्ञचर्

ङ्जर्नोद ङ्जर्डायी

अङ्झधकृत आठौ

अङ्ञम्र्य न्त्मौऩाने

अङ्झधकृत छै ठौ

1.1

1.2

फजेट तथा कामिक्रभ शािा

प्रादे ङ्ञशक मोजना तथा अनङ्टगभन शािा

2.

प्रशासन भहाशािा

2.1

कभिचायी प्रशासन शािा

आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारम

आङ्झथक
ि र्र्ि 2078/79 को साउन-काङ्झतक
ि भसान्त्तसम्भको सङ्टचनाको हक सम्फन्त्धी प्रङ्झतर्ेदन

क्र.सॊ .

सङ्ञचर्ारम/भहाशािा/शािा

कभिचायीको नाभ

ऩद

केशर् बण्डायी

सहामक ऩाचौ

रुर कङ्टभायी श्रे ष्ठ

कम्ऩमङ्टटय अऩये टय

मभङ्टना शभाि ऩङ्टडाशैनी

सहामक ऩाॉचौ

2.2

कानङ्टन तथा पैसरा कामािन्त्र्मन शािा

अिैत फयार

कानङ्टन अङ्झधकृत

2.3

आङ्झथक
ि प्रशासन शािा

होभनाथ ङ्चयजार

रे िा अङ्झधकृत

3.

ङ्जर्त्त व्मर्स्थाऩन भहाशािा

शङ्ञश बट्टयाई

उऩसङ्ञचर्

3.1

याजश्व व्मर्स्थाऩन शािा

ङ्जर्नोद ङ्जर्डायी

अङ्झधकृत आठौ

ङ्ट ा ङ्ञचरकाय
ये नक

अङ्झधकृत आठौ

सङ्टङ्झनता सङ्टर्ेदी

अङ्झधकृत सातौ

यङ्जर्चन्त्र ङ्ञघङ्झभये

कम््मङ्टटय अङ्झधकृत

ङ्चयतङ्ट बट्टयाई

सङ्टचना प्रङ्जर्ङ्झध अङ्झधकृत

शङ्ञश बट्टयाई

उऩसङ्ञचर्

याजायाभ ऩनेरु

अङ्झधकृत आठौ

ङ्जकशोयरार श्रे ष्ठ

अङ्झधकृत आठौ

ङ्जर्नोद ङ्जर्डायी

अङ्झधकृत आठौ

3.2

ङ्जर्कास सहामता तथा अनङ्टदान व्मर्स्थाऩन
शािा

3.3

सङ्टचना प्रङ्जर्ङ्झध शािा
ङ्जर्त्तीम ऺेर व्मर्स्थाऩन तथा आङ्झथक
ि

4.

प्रशासन भहाशािा

4.1

आङ्झथक
ि ङ्जर्शरेर्ण शािा

4.2

ङ्जर्त्तीम ऺेर व्मर्स्थाऩन शािा

6. सेर्ा प्राप्त गनि राग्ने दस्तङ्टय य अर्ङ्झध:
सङ्टचनाको हक सम्फन्त्धी ऐन तथा ङ्झनमभभा बएको व्मर्स्था फभोङ्ञजभ ।

7. ङ्झनणिम गने प्रङ्जक्रमा य अङ्झधकायी
क. ङ्झनणिम प्रङ्जक्रमा सम्फन्त्धभा।
ङ्जर्र्मगत भन्त्रारम/ङ्झनकामहरु, रगामत अन्त्म सयोकायर्ारा ङ्झनकामहरुफाट प्राप्त ऩरहरु भाननीम
भन्त्रीज्मक

र्ा

कामािरम

प्रभङ्टि

(श्रीभान

सङ्ञचर्ज्मक)

फाट

भहाशािा/शािा भापित कामािन्त्र्मनको प्रङ्जक्रमा अगाङ्झड फढाईने।

तोकादे श

बएफभोङ्ञजभ

सम्फङ्ञन्त्धत

ि. ङ्झनणिम गने अङ्झधकायी।




भाननीम आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रीस्तयफाट।
अङ्ञख्तमायी फभोङ्ञजभ सङ्ञचर्स्तयफाट।

अङ्ञख्तमायी फभोङ्ञजभ उऩसङ्ञचर्स्तयफाट ।
आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारम

आङ्झथक
ि र्र्ि 2078/79 को साउन-काङ्झतक
ि भसान्त्तसम्भको सङ्टचनाको हक सम्फन्त्धी प्रङ्झतर्ेदन

8. ङ्झनणिम उऩय उजङ्टयी सङ्टङ्ङे अङ्झधकायी्


कामािरम प्रभङ्टि् श्री धनीयाभ शभाि

9. आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारमफाट सम्ऩादन बएका कामिहरु (साउन दे ङ्ञि काङ्झतक
ि
भसान्त्तसम्भ)
क. प्रशासन शािा


फजेट कामािन्त्र्मनका राङ्झग भाननीम भन्त्रीज्मक, सङ्ञचर्ज्मक य भहाशािा प्रभङ्टिहरुफीच कामिसम्ऩादन
कयाय गङ्चयएको।



नेऩार सयकाय अथि भन्त्रारमको िङ्चयद सम्झौताको म्माद थऩ सम्फन्त्धी ङ्झनणिमानङ्टसाय भन्त्रारमको
बर्न ङ्झनभािणका राङ्झग म्माद थऩ गङ्चयएको।



ङ्झनजाभती सेर्ा ऐन,2049, तथा ङ्झनमभार्री 2050 फभोङ्ञजभ स्थामी कभिचायीहरुको अधिर्ाङ्जर्क
ि
तथा र्ाङ्जर्क
ि कामिसम्ऩादन भङ्ट्माङ्कन गङ्चयएको।



भन्त्रारमको सङ्टयऺाथि िङ्जटने सङ्टयऺाकभीहरुको ऩयाभशि सेर्ा िङ्चयद सम्फन्त्धी कामि गङ्चयएको।



भन्त्रारमको ङ्ञजन्त्सी ङ्झनङ्चयऺण गङ्चय प्रङ्झतर्ेदन ऩेश गङ्चयएको।



आङ्झथक
ि
प्रशासनभा कामियत कभिचायीहरुको काज, थऩ ङ्ञजम्भेर्ायी, सरुर्ा रगामतका कामिहरु
गङ्चयएको।



भन्त्रारमको सौन्त्दमीकयण एर्ॊ ङ्झनमङ्झभत सयसपाईका कामिहरु सम्ऩादन गङ्चयएको।



भन्त्रारमराई आर्श्मक ऩने भसरन्त्द तथा स्टे शनयी िङ्चयदका राङ्झग फोरऩर आर्ह्नान गङ्चयएको।

ि. फजेट तथा कामिक्रभ शािा


उऩमोग ऩङ्चयर्द य प्रदे श सहकायी फोडिका सदस्म भनोनमन य सेर्ा सङ्टङ्जर्धा सम्फन्त्धी सहभङ्झत प्रदान
गङ्चयएको।



ङ्जर्ऩद िोज, उिाय तथा याहत ङ्जर्तयण भाऩदण्ड सम्फङ्ञन्त्ध कामिङ्जर्ङ्झध, 2078 भा सहभङ्झत प्रदान
गङ्चयएको।



बैसे ङ्झबभपेदी सडक ङ्जर्स्ताय भङ्टआब्जा सम्फन्त्धी सहभङ्झत प्रदान गङ्चयएको।



प्रदे श सबा सदस्मको स्र्ास्थ्म ऩङ्चयऺण गनि ङ्जपङ्ञजङ्झसमन िटाउने सम्फन्त्धी सहभङ्झत प्रदान गङ्चयएको।



ङ्जर्ङ्झबङ्ङ कामािरमहरु अन्त्तगित कामभ हङ्टने अस्थामी दयफन्त्दी सम्फन्त्धी सहभङ्झत प्रदान गङ्चयएको।



प्रदे श कभिचायी अङ्झबरे ि केन्त्र स्थाऩना तथा सिारन कामिङ्जर्ङ्झधभा सहभङ्झत प्रदान गङ्चयएको।



स्थानीम न्त्मामीक सहजकताि ङ्झनमङ्टङ्ञि य ऩङ्चयचारन कामिङ्जर्ङ्झध 2078 भा सहभङ्झत प्रदान गङ्चयएको।



एभ.आय.आइ. भेङ्ञशन िङ्चयद गनि रगामत ङ्जर्ङ्झबङ्ङ मोजना/आमोजनाहरुको फहङ्टर्ङ्जर्म
ि श्रोत सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता
प्रदान गङ्चयएको।

आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारम

आङ्झथक
ि र्र्ि 2078/79 को साउन-काङ्झतक
ि भसान्त्तसम्भको सङ्टचनाको हक सम्फन्त्धी प्रङ्झतर्ेदन



भन्त्रारमहरु भातहत एकभङ्टि ङ्जर्ङ्झनमोजन बएको फजेट ङ्ञज्राङ्ञस्थत कामािरमहरुफाट कामािन्त्र्मन
गयाउन फजेट य कामिक्रभ ङ्जर्बाजन गयी यकभान्त्तय गङ्चयएको।



भङ्ञन्त्रऩङ्चयर्द्फाट बएका ङ्जर्ङ्झबङ्ङ ङ्झनणिम कामािन्त्र्मन गयाउन आर्श्मक फजेटको व्मर्स्थाऩन गङ्चयएको।



ङ्जर्ङ्झबङ्ङ भन्त्रारमहरुराई उऩरब्ध बएको सॊ घ सशति अनङ्टदान कामािरमगत रुऩभा फाॉडपाॉट एर्ॊ
ङ्जर्स्तृङ्झतकयण गङ्चयएको।



र्ाङ्जर्क
ि कामिक्रभ स्थानीम तहहरुफाट कामािन्त्र्मन गयाउने, फाख्रा पाभिफाट उत्ऩाङ्छदत र्स्तङ्टको भक्म
र्ृङ्जि गने, इत्माङ्छद ङ्जर्र्मका प्रस्तार् भङ्ञन्त्रऩङ्चयर्द्भा ऩेश गने सहभङ्झत ऩठाइएको।



स्र्ास्थ्म य साभाङ्ञजक ङ्जर्कास भन्त्रारमको दयफन्त्दी य सॊ गठन सॊ यचनाभा याम/सहभङ्झत प्रदान
गङ्चयएको।



फजेट तजङ्टभ
ि ाको सभमभा हङ्टन गएका रङ्टटीहरु सच्माई कामािरमहरुको कामि सम्ऩादनभा सहजीकयण
गङ्चयएको।



साभङ्टदाङ्जमक भाध्मङ्झभक ङ्जर्द्यारमभा ङ्जर्ऻान, ङ्जर्र्मगत य सकचना प्रङ्जर्ङ्झध प्रमोगशारा स्थाऩना सम्फन्त्धी
कामिङ्जर्ङ्झध, 2078 भा सहभङ्झत प्रदान गङ्चयएको।



साभङ्टदाङ्जमक भाध्मङ्झभक ङ्जर्द्यारमभा सकचना प्रङ्जर्ङ्झध प्रमोगशारा स्थाऩना सम्फन्त्धी कामिङ्जर्ङ्झध, 2078
भा सहभङ्झत प्रदान गङ्चयएको।



भन्त्रारमहरु भातहत ङ्जर्ङ्झनमोङ्ञजत फजेट तथा कामिक्रभ सिारनराई व्मर्ङ्ञस्थत गनि तजङ्टभ
ि ा गङ्चयएका
कामिङ्जर्ङ्झध, ङ्झनदे ङ्ञशका, इत्माङ्छदराई सहभङ्झत ऩठाइएको।



आर्श्मकता अनङ्टसाय यकभान्त्तय गयी कामिक्रभ सिारनराई सहजीकयण गङ्चयएको।



थऩ प्राप्त हङ्टन आएको सॊ घ सशति अनङ्टदानको यकभ श्रोतान्त्तय गयी उऩमङ्टि कामािरमहरु भातहत
यकभान्त्तय गङ्चयएको।



अथि ङ्जर्ङ्जर्धफाट बएको थऩ ङ्झनकासा – स्र्ास्थ्म भन्त्रारम भातहत रु. 40 राि य भङ्टख्मभन्त्री तथा
भङ्ञन्त्रऩङ्चयर्द्को कामािरम भातहत रु. 2 राि 4 हजाय कामभ गङ्चयएको ।

ग. प्रादे ङ्ञशक मोजना तथा अनङ्टगभन शािा



आङ्झथक
ि
र्र्ि 078/79 को ङ्जर्त्तीम हस्तान्त्तयण भापित हस्तान्त्तयण बएका अनङ्टदान तथा
कामिक्रभहरूको कामािन्त्र्मनका सम्फन्त्धभा फागभती प्रदे श ङ्झबरका सम्ऩकणि स्थानीम तहहरूराई
अङ्ञख्तमायी तथा फजेट कामािन्त्र्मन भागिदशिन प्रदान गङ्चयएको ।



फागभती प्रदे श सयकायफाट गत आङ्झथक
ि
र्र्ि 077/78 भा स्थानीम तहहरू भापित ङ्जर्ङ्झबङ्ङ
अनङ्टदानभा आधाङ्चयत आमोजना तथा कामिक्रभहरु कामािन्त्र्मन गनि ङ्जर्त्तीम हस्तान्त्तयण गङ्चयएकोभा
त्मस्ता मोजना तथा कामिक्रभहरूको मथाथि प्रगङ्झत एर्भ् याजस्र् फाॉडपाॉट सम्फङ्ञन्त्ध ङ्जर्र्यण उऩरब्ध
गयाउन ऩराचाय गङ्चयएको ।
आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारम

आङ्झथक
ि र्र्ि 2078/79 को साउन-काङ्झतक
ि भसान्त्तसम्भको सङ्टचनाको हक सम्फन्त्धी प्रङ्झतर्ेदन



भाननीम भङ्टख्मभन्त्रीज्मक य मस भन्त्रारमका भाननीम भङ्ञन्त्रज्मक फीच बएको कामिसम्ऩादन कायाय
सम्झौताको स्र्भक्माङ्कन गयी भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयर्द्को कामािरमभा उऩरब्ध गयाईएको ।



याङ्जिम ङ्जर्कास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतभा ऩेश गनङ्टऩ
ि ने सभस्मा तथा सङ्टझार् एङ्जककृत गयी भङ्टख्मभन्त्री
तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयर्द्को कामािरमभा ऩराचाय गङ्चयएको ।



आङ्झथक
ि

भाङ्झभरा

तथा

मोजना

भन्त्रारम

तथा

प्रदे श

रे िा

ङ्झनमन्त्रक

कामािरमको

प्रदे श

भन्त्रारमस्तयीम ङ्जर्कास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतको फैठक (MDAC) ङ्झभङ्झत 2078/05/01 गते
भन्त्रारमभा सिारन गङ्चयएको ।



आङ्झथक
ि र्र्ि 077/78 को र्ाङ्जर्क
ि प्रगङ्झत ङ्जर्र्यण तमाय गयी प्रकाशन गयीएको ।



आङ्झथक
ि र्र्ि 078/79 को स्र्ीकृत र्ाङ्जर्क
ि फजेट तथा कामिक्रभ कामािन्त्र्मन कामिमोजना तमाय
गयी प्रकाशन गङ्चयएको ।



ॉ सम्फङ्ञन्त्धत नीङ्झत कामिक्रभको फङ्टद
ॉ ाहरुको
चारङ्ट आङ्झथक
ि
र्र्ि 2078/79 को मस भन्त्रारमसग

Milestone तमाय गङ्चय भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयर्दको कामािरमभा प्रेङ्जर्त गङ्चयएको।


प्रदे श सबा- सार्िजङ्झनक रेिा सङ्झभङ्झत, नेऩार याि फैंक, याङ्जिम सकचना आमोग रागामतका ङ्जर्ङ्झबङ्ङ
ङ्झनकामहरूफाट भाग बएअनङ्टसायको ङ्जर्र्यण, तथ्माङ्क उऩरब्ध गयाईएको ।



फागभती प्रदे श सयकायका ङ्जर्र्मगत भन्त्रारमका मोजना भहाशािाका कभिचायीहरुसॉग फजेट
कामािन्त्र्मनका सम्फन्त्धभा छरपर गङ्चयएको।



आङ्झथक
ि र्र्ि 2078/79 को ङ्जर्त्तीम हस्तान्त्तयण अन्त्तगित सभाङ्झनकयण अनङ्टदान, सभऩङ्टयक अनङ्टदान,
ङ्जर्शेर् अनङ्टदान तथा सशति अनङ्टदानको ऩङ्जहरो तथा दोस्रो ङ्जकस्ता फाऩतको यकभ प्रदे श ङ्झबरका
सम्ऩकणि स्थानीम तहभा यकभ ङ्झनकासाका राङ्झग प्रदे श रेिा ङ्झनमन्त्रक कामािरमराई अङ्ञख्तमायी प्रदान
गङ्चयएको ।



ङ्जर्ङ्झबङ्ङ ऐन, ङ्झनमभ, ङ्झनदे ङ्ञशका, भाऩदण्ड तजङ्टभ
ि ाका सङ्झभङ्झत गठन बई भस्मौदा तजङ्टभ
ि ाको कामि
बैयहेको।

घ. याजश्व व्मर्स्थाऩन शािा


अन्त्तङ्जक्रिमा कामिक्रभ
•

फागभती प्रदे श सयकाय प्रदे श आङ्झथक
ि ऐन २०७८ को ऩमिटन शङ्ट्क तथा छङ्ट ट सम्र्न्त्धी ङ्जर्र्ेश
ब्मर्स्था सम्र्न्त्धभा काठभाडौभा ङ्झभङ्झत 207८/०५/२७ गते अन्त्तयङ्जक्रमा कामिक्रभ गङ्चयएको।

आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारम

आङ्झथक
ि र्र्ि 2078/79 को साउन-काङ्झतक
ि भसान्त्तसम्भको सङ्टचनाको हक सम्फन्त्धी प्रङ्झतर्ेदन



सर्ायी साधन कयको फाॉडपाॉट

•

याङ्जिम प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जर्त्त आमोगफाट आ.फ. २०७८।७९ का राङ्झग फागभती प्रदे श
सयकायफाट स्थानीम सयकायराई हस्तान्त्तयण हङ्टने सर्ायी साधन कयको फाॉडपाॉटको ङ्जहस्साको
ङ्झसपाङ्चयश फभोङ्ञजभ २०७८।४।१ दे ङ्ञि २०७८ बार भसान्त्तसम्भ प्रदे श ङ्जर्बाज्म कोर्भा
जम्भा

बएको

सर्ायी

साधन

कय

स्थानीम

तहभा

ङ्झभङ्झत

२०७८।६।१९

भन्त्रीस्तयीम

ङ्झनणिमानङ्टसाय गङ्चयएको।



याजश्व छङ्ट ट
•

स्थानीम तह तथा बङ्टङ्झभ व्मर्स्था कृङ्जर् तथा सहकायी भन्त्रारमको ङ्झसपाङ्चयसभा मस भन्त्रारमको
भाननीम भङ्ञन्त्रस्तय ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्जर्ङ्झबङ्ङ सहकायी सॊ स्थाहरुराई आङ्झथक
ि
ऐन, 2078 को
ङ्ट ी 2 को िण्ड ग ङ्जर्ङ्जर्ध को ङ्झस.नॊ.15 फभोङ्ञजभ घय जग्गा यङ्ञजिेशन शङ्ट्क छङ्ट टका
अनङ्टसच
राङ्झग सम्फङ्ञन्त्धत भारऩोत कामािरमहरुराई ऩराचाय गङ्चयएको।

•

आङ्झथक
ि ऐन 2078 को दपा 14 को सम्फन्त्धभा दपा 13 फभोङ्ञजभ जङ्चयर्ाना तथा अङ्झतङ्चयि
शङ्ट्क सम्फन्त्धभा बौङ्झतक ऩकर्ािधाय ङ्जर्कास भन्त्रारमराई भङ्ञन्त्रस्तङ्चयम ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्झनदे शन प्रदान
गङ्चयएको।

•

ङ्ट ी
बङ्टङ्झभ व्मर्स्था कृङ्जर् तथा सहकाङ्चय भन्त्रारमराई आङ्झथक
ि ऐन, 2078 को दपा 2 को अनङ्टसच
1 भा सहकाङ्चय सॊ स्थाहरुरे आफ्ना शेमय सदस्महरुराई ऋण प्रर्ाह गदाि योक्का दस्तङ्टय सम्फन्त्धभा
आङ्झथक
ि ऐन,

2078 को दपा 13 फभोङ्ञजभ भाननीम भङ्ञन्त्रस्तय ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्झनदे शन प्रदान

गङ्चयएको।

•

आङ्झथक
ि
ऐन २०७८ को दपा १४ को उऩदपा १ फभोङ्ञजभ कोङ्झबड-१९ फाट प्रबाङ्जर्त
सार्िजङ्झनक सर्ायी साधनको हकभा आङ्झथक
ि र्र्ि २०७७।०७८ को सर्ायी साधन कय तथा
नङ्जर्कयण दस्तङ्टय तथा रुट इजाजत दस्तङ्टय सम्फत २०७८ सार ऩौर् भसान्त्तसम्भ नङ्जर्कयण
गयाउनेहरुको राङ्झग आङ्झथक
ि र्र्ि २०७७।०७८ को राग्ने जङ्चयर्ाना छङ्ट ट गनि प्रदे श आङ्झथक
ि
ऐन २०७८ को दपा १३ फभोङ्ञजभ प्रचङ्झरत कय सम्फन्त्धी कानकन तथा मस ऐनको
कामािन्त्र्मनको क्रभभा कोङ्झबड १९ को भहाभायीरे आङ्झथक
ि
र्र्ि २०७७।०७८ भा प्रदे श
आङ्झथक
ि ऐन २०७७ रे ङ्छदएको छङ्ट ट उऩमोग गनि नऩाएका सार्िजङ्झनक सर्ायी साधनको हकभा
अर्ङ्झध थऩ ङ्झभङ्झत २०७८।६।१ को भाननीम भन्त्रीस्तयीम ङ्झनणिम गङ्चयएको ।

आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारम

आङ्झथक
ि र्र्ि 2078/79 को साउन-काङ्झतक
ि भसान्त्तसम्भको सङ्टचनाको हक सम्फन्त्धी प्रङ्झतर्ेदन

ङ. ङ्जर्त्तीम ऺेर व्मर्स्थाऩन शािा


सहङ्टङ्झरमतऩकणि ऋण रगानी तपि
•

चारङ्ट आ.र्. २07८/7९ को फजेट र्िव्मको फङ्टदा नॊ. ३७ भा बएको व्मर्स्था फभोङ्ञजभ ऋण
रगानीका राङ्झग कङ्टर रु. २ अफि ङ्जर्ङ्झनमोजन गङ्चयएको। सो कामिक्रभ कामािन्त्र्मनका राङ्झग
उत्ऩादन तथा योजगायी ङ्झसजिनाका राङ्झग सहङ्टङ्झरमतऩकणि ऋण रगानी कामिङ्जर्ङ्झध, २०७८ तजङ्टभ
ि ा
गङ्चयएको।

•

उत्ऩादन तथा योजगायी ङ्झसजिनाका राङ्झग सहङ्टङ्झरमतऩकणि ऋण रगानी कामिङ्जर्ङ्झध, २०७८ को दपा
9 फभोङ्ञजभ कृङ्जर् ङ्जर्कास फैङ्क तथा साना ङ्जकसान ङ्जर्कास रघङ्टङ्जर्त्त ङ्जर्त्तीम सॊ स्थासॉग तभसङ्टक गङ्चय
40 कयोड यकभ प्रथभ ङ्जकस्ता र्ाऩत ङ्झनधाियण गङ्चय ङ्झनकासाका राङ्झग प्रदे श रेिा ङ्झनमन्त्रक
कामािरमराई अङ्ञख्तमायी प्रदान गङ्चयएको।

•

सहङ्टङ्झरमत ऋण रगानी सम्फन्त्धभा ङ्ञचतर्न ङ्ञज्राभा अनङ्टगभन गङ्चयएको ।

च. कानङ्टन तथा पैसरा कामािन्त्र्मन शािा
•

उत्ऩादन तथा योजगायी सृजनाका राङ्झग सहङ्टङ्झरमतऩकणि ऋण रगाङ्झन कामिङ्जर्ङ्झध, २०७८ ङ्झनभािण
बएकोभा सो कामिङ्जर्ङ्झधराई प्रदे श याजऩरभा प्रकाशन गनिका राङ्झग सम्ऩदान रगामत आर्श्मक
काभ कायफाही बएको,

•

'प्रदे श आङ्झथक
ि कामिङ्जर्ङ्झध ऐन, २०७४' राई प्रङ्झतस्थाऩन गङ्चय 'आङ्झथक
ि कामिङ्जर्ङ्झध तथा ङ्जर्त्तीम
उत्तयदाङ्जमत्र् ऐन को भस्मौदा तजङ्टभ
ि ा गनि अर्धायणा ऩर ङ्झनभािण गङ्चय सै िाङ्ञन्त्तक सहभङ्झतको
राङ्झग आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानकन भन्त्रारमभा ऩठाइएको,

•

उद्योग, ऩमिटन, र्न तथा र्ातार्यण भन्त्रारमफाट 'जडीफङ्टटी एर्ॊ गैयकाष्ठ र्नऩैदार्ाय ङ्झफकास
फोडि ङ्झनमभार्री, २०७८' को भस्मौदा याम तथा सहभङ्झतका राङ्झग मस भन्त्रारमभा ऩठाइएकोभा
उि ङ्झनमभार्रीको सम्फन्त्धभा उठे का कानकनी प्रश्नहरुभा कानकनी याम प्रदान गङ्चयएको ।

छ. सङ्टचना/प्रङ्जर्ङ्झध शािा
•

सहङ्टङ्झरमत ऩकणि ऋण रगानीको ङ्जर्र्यण अद्यार्ङ्झधक गनि सफ्टर्ेमय ङ्झनभािणको कामि अङ्ञन्त्तभ
चयणभा यहेको।

•

कभिचायीहरुको हाङ्ञजयी तथा ङ्जर्दाको ङ्जर्र्यणहरु ङ्झडङ्ञजटर प्रणारीफाट व्मर्स्थाऩन गयी सङ्टशासन
कामभ गने कामिको राङ्झग ई-हाङ्ञजयी उऩकयणका साथै सकचना प्रङ्जर्ङ्झध ङ्जर्बागफाट ङ्झनभािण बएको
केङ्ञन्त्रकृत ङ्जर्धङ्टतीम हाङ्ञजयी प्रणारी(Cent r al i zed E- At t endance syst em) प्रमोगभा
्माईएको।
आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारम

आङ्झथक
ि र्र्ि 2078/79 को साउन-काङ्झतक
ि भसान्त्तसम्भको सङ्टचनाको हक सम्फन्त्धी प्रङ्झतर्ेदन

सङ्टशासन व्मर्स्थाऩन तथा सॊ चारन ऐन, 2064 को दपा 45 अनङ्टसाय सफै सयकायी

•

कामािरमहरुरे सयकायी कामािरमको र्ेर्साइट ङ्झनभािण तथा व्मर्स्थाऩन सम्फन्त्धी ङ्झनदे ङ्ञशका
2078 फभोङ्ञजभ र्ेर्साइट ङ्झनभािण गङ्चय सिारनभा ्माउनङ्टऩने व्मर्स्था बएकोरे सो अनङ्टसाय
र्ेर्साइट ङ्झनभािण कामि शङ्टरु गङ्चयएको।

10.

प्रर्िा य सङ्टचना अङ्झधकायीको ङ्जर्र्यण:

प्रर्िाको ङ्जर्र्यण्
नाभ् शङ्ञश बट्टयाई
ऩद् उऩ-सङ्ञचर्
भहाशािा: भन्त्रारमका सफै भहाशािा

सकचना अङ्झधकायीको ङ्जर्र्यण्
नाभ् यङ्झफता काकी

ऩद् शािा अङ्झधकृत
शािा् प्रादे ङ्ञशक मोजना तथा अनङ्टगभन शािा

11.

सङ्टचना भाग सम्फङ्ञन्त्ध कामािरमभा प्राप्त ङ्झनर्ेदन

मस प्रङ्झतर्ेदनको अर्ङ्झध (2078 साउन दे ङ्ञि 2078 काङ्झतक
ि
भसान्त्तसम्भ) ङ्झरङ्ञित ङ्झनर्ेदन प्राप्त
नबएको।

12.

ॉ सम्फङ्ञन्त्धत ऐन, ङ्झनमभ, कामिङ्जर्ङ्झध, ङ्झनदे ङ्ञशकाको ङ्जर्र्यण:
भन्त्रारमसग

क. ऐन
 प्रदे श आकङ्ञस्भक कोर् ऐन, 2074

 प्रदे श आङ्झथक
ि कामिङ्जर्ङ्झध ऐन, 2074

 कय तथा गैयकय याजश्व सम्फन्त्धी ऐन, 2075

 प्रदे श ङ्जर्त्तीम व्मर्स्थानऩन सम्फन्त्धी ऐन, 2075
 प्रदे श कामिसिारन कोर् ऐन, 2075

 प्रदे श सार्िजङ्झनक, नीङ्ञज, सहकायी तथा साझेदायी ऐन, 2076
आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारम

आङ्झथक
ि र्र्ि 2078/79 को साउन-काङ्झतक
ि भसान्त्तसम्भको सङ्टचनाको हक सम्फन्त्धी प्रङ्झतर्ेदन

 प्रदे श ङ्जर्ङ्झनमोजन ऐन,2078
 प्रदे श आङ्झथक
ि ऐन, 2078
ि. ङ्झनमभार्री
 प्रदे श आङ्झथक
ि कामिङ्जर्ङ्झध ङ्झनमभार्री,2076
 प्रदे श भ्रभण िचि ङ्झनमभार्री, 2077
ग. कामिङ्जर्ङ्झध
 प्रदे श सॊ ङ्ञचत कोर् सिारन कामिङ्जर्ङ्झध, 2074

 प्रदे श एकीकृत अनङ्टदान व्मर्स्थाऩन कामिङ्जर्ङ्झध, 2076
 प्रदे श सभऩकयक अनङ्टदान सम्फन्त्धी कामिङ्जर्ङ्झध, 2077
 प्रदे श ङ्जर्शेर् अनङ्टदान सम्फन्त्धी कामिङ्जर्ङ्झध, 2077

 उत्ऩादन तथा योजगायी ङ्झसजिनाका राङ्झग सहङ्टङ्झरमतऩकणि ऋण रगानी कामिङ्जर्ङ्झध, 2078
आदे श/ङ्झनदे ङ्ञशका/भाऩदण्ड
 सयकायी सर्ायी साधन िङ्चयद सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, 2074

 सशति अनङ्टदानका मोजना/कामिक्रभ सिारन सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, 2076
13.

अन्त्म कामिहरु

मस भन्त्रारमफाट बएका प्रकाशनहरु:
 भन्त्रारमगत र्ाङ्जर्क
ि प्रगङ्झत ङ्जर्र्यण, आ.र्.2077/78

 स्र्ीकृत र्ाङ्जर्क
ि कामिक्रभ कामिमोजना, आ.र्.2078/79

 उत्ऩादन तथा योजगायी ङ्झसजिनाका राङ्झग सहङ्टङ्झरमत ऩङ्टणि ऋण रगानी कामिङ्जर्ङ्झध, 2078
14.

भन्त्रारमको र्ेर्साईट तथा ई-भेर:
प्रदे श सयकाय, आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारमको र्ेर्साईट तथा ईभेर ङ्झनम्नअनङ्टसाय यहेको
छ।

र्ेर्साईट: moeap.bagamati.gov.np
ई-भेर:

moeap@bagamati.gov.np

भाङ्झथ उ्रे ङ्ञित र्ेर्साईटभा मस कामािरमसॉग सम्फङ्ञन्त्धत सम्ऩङ्टणि सङ्टचना तथा जानकायी एर्ॊ नीङ्झत
ङ्झनमभहरु उऩरब्ध यहेका छन।

आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारम

आङ्झथक
ि र्र्ि 2078/79 को साउन-काङ्झतक
ि भसान्त्तसम्भको सङ्टचनाको हक सम्फन्त्धी प्रङ्झतर्ेदन

15.

आम्दानी, िचि तथा आङ्झथक
ि कायोफाय सम्फन्त्धी अद्यार्ङ्झधक ङ्जर्र्यण

क. सभग्र प्रदे शको ऩङ्जहरो चौभाङ्झसक आम ङ्जर्र्यण
यकभ रु.हजायभा

क्र.सॊ.

शीर्िक

अनङ्टभानीत यकभ

प्राप्ती

प्रङ्झतशत

1

याजश्व फाॉडपाॉट

26993079

5903652.4

21.87

2.

सॊ घीम ङ्जर्त्तीम हस्तान्त्तयण

16926800

0

0

3.

प्रदे श सयकायको आन्त्तङ्चयक

13801048

2503055.02

18.14

57720927

8406707.52

14.56

स्रोत(नगद भौज्दात सभेत)

कङ्टर याजश्व, अनङ्टदानको जम्भा

ि. सभग्र प्रदे शको फजेट ङ्जर्ङ्झनमोजन य िचि ङ्जर्र्यण
यकभ रु. हजायभा
क्र.सॊ .

फजेटको ङ्जकङ्झसभ

फजेट

िचि

िचि प्रङ्झतशत

१.

चारङ्ट

25922014

2605119.33

10.05

२.

ॉ ीगत
ऩङ्टज

29798913

1446774.50

4.85

३.

ङ्जर्त्तीम व्मर्स्था

2000000

400000

20

57720927

4451893.84

7.71

जम्भा

ग. स्थानीम तहभा याजस्र् फाॉडपाॉट तथा ङ्जर्त्तीम हस्तान्त्तयणको ङ्जर्र्यण:
यकभ रु. हजायभा
क्र.सॊ .

अनङ्टदान

ङ्जर्ङ्झनमोजन

१.

ङ्जर्त्तीम सभानीकयण अनङ्टदान

1500000

२.

सशति अनङ्टदान

2663112

३.

सभऩकयक अनङ्टदान

2918179

४.

ङ्जर्शेर् अनङ्टदान

424350

५.

सर्ायी साधन कय फाॉडपाॉट(स्थानीम तह)

877764.51

ङ्झनकासा
ङ्जर्ङ्झनमोजन ऐन, 2078 को दपा 4 भा
बएको व्मर्स्था फभोङ्ञजभ चायर्टै अनङ्टदानको
दोस्रो

ङ्जकस्ता

र्ाऩतको

यकभ

सम्फङ्ञन्त्धत

स्थानीम तहभा ङ्झनकासाका राङ्झग प्रदे श रेिा
ङ्झनमन्त्रक

कामािरमराई

अङ्ञख्तमायी

प्रदान

गङ्चयएको।
चारङ्ट

आ.र्.को

साउन

दे ङ्ञि

बार

भसान्त्तसम्भ सॊ करन बएको सर्ायी साधन
कय भध्मेको ४0 प्रङ्झतशत यकभ रु. (87
कयोड 77 राि 64 हजाय ५ सम 9
रुऩैमा

72

ऩैसा)

सम्फङ्ञन्त्धत

स्थानीम

तहहरुभा फाॉडपाटॉ गङ्चय ऩठाईसङ्जकएको तथा
असोज य काङ्झतक
ि
भङ्जहनाभा सॊ कङ्झरत यकभ
फाॉडपाॉटको अङ्ञन्त्तभ चयणभा यहेको।
आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारम

आङ्झथक
ि र्र्ि 2078/79 को साउन-काङ्झतक
ि भसान्त्तसम्भको सङ्टचनाको हक सम्फन्त्धी प्रङ्झतर्ेदन

घ. भन्त्रारमको र्ाङ्जर्क
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