
 

आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय सगँ सम्बन्न्त्ित सार्िजर्नक वर्र्रण 

प्रदेश सचुनाको हक सम्बन्त्िी ऐन, 2076 को दफा 5(2) को प्रयोजनाथि 
(2078 चैर देन्ि 2079 असार मसान्त्त सम्म) 

 

 

 

बागमती प्रदेश सरकार 

आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय 

श्रार्ण, 2079 



 
 

1.  मन्त्रालयको संन्िप्त  पररचय  

क. पषृ्ठभरु्म: 
नेपालको संवर्िानको भाग 13 मा भएको प्रदेश कायिपार्लकाको व्यर्स्था बमोन्जम र्मर्त 2074 साल 

माघ 28 गते आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय गठन भई कायािरम्भ भएको हो। प्रदेशको आर्थिक 
अर्स्थाको वर्श्लषेण तथा आर्थिक नीर्तको तजुिमा, कायािन्त्र्यन र र्नयमन, प्रदेशस्तरको आर्थिक स्रोतको 
बाँडफाँट , लगानी प्रिेपण र वर्त्तीय व्यर्स्थापन तथा प्रदेश राजश्व सम्बन्त्िी नीर्त तथा काननुको तजुिमा, 
कायािन्त्र्यन र र्नयमन गने दावयत्र् आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालयको रहेको छ। 

प्रदेशस्तरको आर्थिक स्थावयत्र् र मलु्य न्स्थरता सम्बन्त्िी नीर्त तजुिमा र र्नयमन, प्रदेश वर्र्नयोजन ऐन तथा 
प्रदेशको बजेट तजुिमा, कायािन्त्र्यन, र्नयमन र आर्थिक अनशुासन, प्रदेशको सार्िजर्नक िचि व्यर्स्थापन तथा 
प्रदेश स्तरीय अथि, योजना, बजेट, वर्त्तीय संस्थाहरु संचालन व्यर्स्थापन सम्बन्त्िी कायिको लार्ग यो मन्त्रालय 
स्थापना भएको हो।यस मन्त्रालयको मातहतमा प्रदेश लेिा र्नयन्त्रक कायािलय रहेको छ। प्रदेश सरकारको 
सन्ित कोषको संचालन गने, आन्त्तररक लेिापरीिण गने तथा प्रदेशको एकीकृत आर्थिक वर्र्रण तयार गरी 
तोवकएका र्नकाय समि पेश गने कायिका लार्ग यस कायािलयको स्थापना भएको हो। यस कायािलयले प्रदेश 
सरकारलाई प्राप्त आयको लेिा राख्न,े प्रदेश सरकारको एकीकृत वर्त्तीय वर्र्रण तयार गने, बागमती प्रदेश 
र्भरका सरकारी कायािलयहरुद्याई स्र्ीकृत बजेट तथा कायिक्रम अनसुार रकम र्नकासा ददने र त्यस्तो र्नकासा 
िचिको लेिा/शे्रस्ताको आन्त्तररक लेिापरीिण गने र लेिा समूहका कमिचारीको व्यर्स्थापन गने कायि गदै 
आएको छ। 

ि. दीघिकालीन सोचः 
• सबल वर्त्त व्यर्स्थापन तथा आर्थिक िेर व्यर्स्थापन माफि त ददगो, फरावकलो तथा उच्चदरको आर्थिक 

र्ृवि हार्सल गरी प्रदेशको आर्थिक सिमता अर्भर्ृवि गने। 

ग. उद्दशे्यः 
• उपलब्ि स्रोत सािनको अर्िकतम उपयोग माफि त आर्थिक तथा सामान्जक वर्कासमा सघाउ परु् याउने। 

घ. रणनीर्तः 
• राजश्वका स्रोतहरुको िरे पवहचान गरर आर्थिक उपलन्ब्िको न्त्यायोन्चत वर्तरणमाफि त गररबी र्नर्ारण, 

रोजगारी र्सजिना गदै समिृ प्रदेश र्नमािणमा योगदान परु् याउन।े 

2.  मन्त्रालयको कायिन्जम्मेर्ारी: 

प्रदेश सरकार (कायि वर्भाजन) र्नयमार्ली, २०७४ ले तोके अनसुार आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालयको 
कायि न्जम्मेर्ारी र्नम्न रहेको छः 

• प्रदेशको आर्थिक अर्स्थाको वर्श्लषेण तथा आर्थिक नीर्तको तजुिमा, कायािन्त्र्यन र र्नयमन 

• प्रदेशस्तरको आर्थिक स्रोतको बाँडफाँट, लगानी प्रिेपण र वर्त्तीय व्यर्स्थापन 

• प्रादेन्शक वर्त्त सन्त्तलुन सम्बन्त्िी नीर्त तजुिमा, कायािन्त्र्यन र र्नयमन 

• संघको स्र्ीकृर्तमा रै्देन्शक सहयोग, रै्देन्शक ऋण र अनदुान प्रार्प्त, उपयोग, लेिाङ्कन र प्रर्तरे्दन 



 
 

• प्रदेश न्स्थत सरकारी सम्पन्त्तको एकीकृत वर्र्रण र सरकारी बाँकी रकमको लगत तथा असलुउपर 

• प्रदेश स्तरीय वर्कास नीर्त, प्राथर्मकता, आर्र्िक तथा िेरगत योजना र र्ावषिक वर्कास कायिक्रमको 
तजुिमा, कायािन्त्र्यन र अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 

• राविय तथा अन्त्तर प्रदेश वर्कास आयोजनाको समन्त्र्य र सशति अनदुानको सदपुयोग 

• प्रदेश राजश्व सम्बन्त्िी नीर्त तथा काननुको तजुिमा, कायािन्त्र्यन र र्नयमन 

• प्रदेश सार्िजर्नक िचि सम्बन्त्िी नीर्तको तजुिमा, कायािन्त्र्यन र र्नयमन तथा स्थानीय तह अनदुान 

• संघीय नीर्त अनरुुप सहवर्त्तीयकरण/प्रदेश आर्थिक कायिवर्र्ि सम्बन्त्िी नीर्त तथा कानूनको र्नमािण, 

कायािन्त्र्यन र र्नयमन 

• प्रदेश र्बर्नयोजन ऐन तथा प्रदेशको बजेट तजुिमा, कायािन्त्र्यन, र्नयमन र आर्थिक अनशुासन 

• प्रदेश संन्चत कोषको संचालन तथा व्यर्स्थापन र प्रदेश लेिा र्नयन्त्रण एरं् व्यर्स्थापन/प्रदेश परुक 
अनमुान तथा पेश्की िचि र प्रदेश आकन्स्मक कोष व्यर्स्था 

• प्रदेश सरकारी लगानी र लाभांशको लेिा व्यर्स्थापन 

• प्रदेशगत वर्र्नयोजन, राजश्व, िरौटी, कायिसंचालन कोष र अन्त्य सरकारी कोष तथा सम्पन्त्तको एवककृत 
वर्र्रण र लेिा परीिण 

• घरजग्गा रन्जिेशन शलु्क, सर्ारी सािन कर, मनोरञ्जन कर, वर्ज्ञापन कर, पयिटन शलु्क, कृवष आयमा 
कर,सेर्ा शलु्क, दस्तरु र दण्ड जररर्ाना संकलन, बाँडफाँट र उपयोग सम्बन्त्िी नीर्त तथा कानून तजुिमा, 
कायािन्त्र्यन र र्नयमन 

• संघीय कानून अनसुार प्रकृर्तक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र शलु्क संकलन, र्नयमन र हस्तानान्त्तरण 

• राजश्व चहुार्ट र्नयन्त्रण सम्बन्त्िी प्रादेन्शक नीर्त, कानून तथा मापदण्ड तजुिमा, कायािन्त्र्यन र र्नयमन 

• संघसँगको अन्त्तरसरकारी र्बत्तीय सम्पकि , सम्बन्त्ि र सहकायि 
• तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली तथा अर्भलेि व्यर्स्थापन सम्बन्त्िमा प्रदेन्शक नीर्त, कानून, मापदण्ड एरं् योजना 
तजुिमा, कायािन्त्र्यन र र्नयमन तथा संघ र स्थानीय तहसगँ सहयोग, समन्त्र्य र सहकायि 

• बीमा र बीमा व्यर्सायको संचालन, व्यर्स्थापन, प्रबििन तथा वर्स्तार र र्नयमन 

• प्रदेशस्तरका सार्िजर्नक संस्थान, वर्त्तीय संस्था, सर्मर्त, प्रर्तष्ठान तथा कम्पनी आददको सिालन, 

व्यर्स्थापन सिुार र र्नयमन 

 

 

 

 

 



 
 

3. संगठन संरचना तथा स्र्ीकृत दरबन्त्दी तेररज(पदपूतीको अर्स्था सवहत) 

क. संगठन संरचना 

 

 



 
 

ि. दरबन्त्दी तेररज र पदपूर्ति : 

क्र.सं. पद सेर्ा समूह/उपसमूह तह/शे्रणी 
स्र्ीकृत 
दरबन्त्दी 

पदपूती 

१ सन्चर् प्रशासन   ११ औ ँ १ १ 

२ उप-सन्चर् प्रशासन सा.प्र. ९/१० औ ँ २ 0 

३ उप-सन्चर् प्रशासन राजश्व ९/१० औ ँ २ 2 

४ शािा अर्िकृत प्रशासन सा.प्र. ७/८ औ ँ ६ ३ 

५ शािा अर्िकृत प्रशासन राजश्व ७/८ औ ँ ६ 5(3 काजमा) 

६ लेिा अर्िकृत प्रशासन लेिा ७/८ औ ँ १ १ 

७ कानून अर्िकृत न्त्याय कानून ७/८ औ ँ १ 1 

८ तथ्याड्क अर्िकृत आ.यो.तथा.त.   ७/८ औ ँ १ ० 

९ अथिशास्त्री वर्वर्ि   ७/८ औ ँ १ ० 

१० कम््यूटर इन्न्त्जर्नयर वर्वर्ि   ७/८ औ ँ १ 0 

११ कम््यूटर अर्िकृत वर्वर्ि   ७/८ औ ँ १ १(काजमा) 

१२ सहायक/ अर्िकृत प्रशासन सा.प्र. ५/६ औ ँ ३ 1 

१३ सहायक/ अर्िकृत प्रशासन राजश्व ५/६ औ ँ ६ २ 

१४ कम््यूटर अपरेटर वर्वर्ि   ५ औ ँ ३ 0 

१५ सहायक प्रशासन सा.प्र. ४/५ औ ँ २ १(काजमा) 

१६ सह-लेिापाल प्रशासन लेिा ४/५ औ ँ १ 1 

१७ ह.स.चा. इन्न्त्ज. मे./ज.मे. तह वर्हीन ४ ४ 

१८ का.स./स्र्ीपर/माली/चौकीदार प्रशासन सा.प्र. तह वर्हीन ५ ५ 
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4. मन्त्रालयबाट प्रदान गररन ेसेर्ा: 

 महाशािा सम्पादन हनु ेकायिहरु 

प्रशासन महाशािा • कमिचारी प्रशासन सम्बन्त्िी सङ्गठन, दरबन्त्दी, पदपूर्ति, पदशृ्रजना, िारेज सम्बन्त्िी 
प्रकृयागत कायिहरु सम्बन्त्िी काम। 



 
 

 महाशािा सम्पादन हनु ेकायिहरु 

• मानर् संशािन वर्कास सम्बन्त्िी नीर्त तजुिमा एर्म ्कायािन्त्र्यन सम्बन्त्िी काम। 

• मन्त्रालयको आन्त्तररक सरुिा एर्म ्आन्त्तररक व्यर्स्थापन सम्बन्त्िी काम ।  

• अर्भलेि तथा वर्द्यतुीय शासन सम्बन्त्िी काम । 

• अथि मन्त्रालय, सङ्घीय सरकारका मन्त्रालयहरु, मखु्यमन्त्री तथा मन्न्त्रपररषद्को 
कायािलयसँग सम्पकि  र समन्त्र्य गने काम।   

• मन्त्रालयको आन्त्तररक व्यर्स्थापन, जनशन्िको प्रिेपण तथा पररचालन गने। 

• मन्त्रालयका कायिरत जनशन्िको िमता अर्भर्ृवि सम्बन्त्िी कायिहरू गने। 

• मन्त्रालय अन्त्तगितको संगठन संरचना पनुरार्लोकन सम्बन्त्िी कायि गने। 

• प्रदेशका लेिा समूहका कमिचारीहरूको पदस्थापन र सरूर्ा सम्बन्त्िी कायिहरू 
गने। 

• अन्ख्तयार दरुुपयोग अनसुन्त्िान आयोग लगायतका र्नकायहरूको सम्पकि  
वर्न्त्दकुो रूपमा कायि गने। 

• न्जन्त्सी व्यर्स्थापन, आर्थिक प्रशासन सञ चालन सम्बन्त्िी कायि गने। 

• मन्त्रालयको लार्ग आर्श्यक पने र्स्त ुतथा सेर्ाको िररदको लार्ग र्ावषिक 
िररद योजना बनाई कायािन्त्र्यन गने। 

• सम्पन्त्तको व्यर्स्थापन - यस मन्त्रालय र अन्त्तगितका र्नकायहरूको समेत चल 
अचल सम्पन्त्तको अद्यार्र्िक वर्र्रण तयार गरी व्यर्स्थापन गने, गराउन।े  

• बेरुज ुफर्छ्यौटको र्ावषिक कायि योजना तयार गरी कायािन्त्र्यन गने, गराउने। 

• केन्त्रीय आर्थिक वर्र्रण तयार गने। 

• मन्त्रालयको कायिक्रम र बजेटको उच्च प्रर्तफल सवहत कायािन्त्र्यन गने।  

• मन्त्रालयको अन्त्तर महाशािागत , अन्त्तरशािागत समन्त्र्य, सहकायि स्थावपत 
गने  

• वर्त्तीय िरेका ऐन र र्नयमहरूको मस्यौदा तयार गने तथा कानूनी वर्षयमा 
मन्त्रालयका अन्त्य महाशािा तथा र्नकायबाट आएका र्नदेन्शका तथा 
कायिवर्र्िहरू तजुिमा गनि सहयोग गने । 

• मन्त्रालय तथा अन्त्तगितका कायािलयलाई कानूनी राय-सल्लाह प्रदान गने । 

• अदालतको फैसला कायािन्त्र्यन गने/गराउने। 

• मन्त्रालयलाई वर्पिी बनाई दायर भएका मदु्दाहरूको र्लन्ित जर्ाफ तथा 
प्रर्तउत्तर पर तयार गने। 



 
 

 महाशािा सम्पादन हनु ेकायिहरु 

• प्रदेश राजपरमा मन्त्रालयको तफि बाट प्रकान्शत गनुिपने सूचनाहरूको मस्यौदा 
तयार गने र त्यस्तो सूचनाको सम्पादन तथा प्रकाशन गने। 

वर्त्त व्यर्स्थापन 
महाशािा 

• प्रदेश राजस्र् सम्बन्त्िी नीर्त तथा काननुको तजुिमा कायािन्त्र्यन र र्नयमन 
सम्बन्त्िी कायि। 

• राजस्र् चहुार्ट र्नयन्त्रण सम्बन्त्िी प्रादेन्शक नीर्त, कानू तथा मापदण्ड तजुिमा, 
कायािन्त्र्यन र र्नयमन सम्बन्त्िी कायि । 

• घरजग्गा रन्जिेशन शलु्क, सर्ारी सािन कर, मनोरिन कर, वर्ज्ञापन कर, 
पयिटन शलु्क, कृवष आयमा कर, सेर्ा शलु्क, दस्तरु र दण्ड जररर्ाना संकलन, 
बाँडफाँट र उपयोग सम्बन्त्िी नीर्त तथा कानून तजुिमा, कायािन्त्र्यन र र्नयमन 
सम्बन्त्िी कायि । 

• आर्थिक वर्िेयकको मस्यौदा तयार गने। 
• आर्थिक ऐनमा उल्लेन्ित राजस्र् सम्बन्त्िी नीर्त तथा कायिक्रमहरूको प्रभार्कारी 

कायािन्त्र्यन गने गराउने।  
• वर्षयगत मन्त्रालयहरू बीच समन्त्र्य स्थापना गरी प्रदेशको राजस्र् संकलन 

सम्बन्न्त्ि कायिलाई व्यर्स्थापन गने गराउन।े 
• प्रदेश र्भरका स्थानीयतहरूबाट बाँडफाँट भई प्रदेश सन्ित कोषमा दान्िला 

हनुपुने राजस्र्को वर्र्रण अद्यार्र्िक गने । 
• राजस्र् सङ्कलनको अर्स्थाको प्रिेपण, अनगुमन गरी राजस्र् संकलनको तथ्याङ्क 

अद्यार्र्िक गने । 
• संघीय कानून अनसुार प्राकृर्तक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र शलु्क संकलन, 

र्नयमन र हस्तान्त्तरण सम्बन्त्िी कायि । 
• राजस्र् संकलनको अद्यार्र्िक समीिा र वर्श् लेषण गरी राजस्र् सङ्कलन 

अर्भर्ृवि गनि वर्शषे अर्भयान सञ चालन गने। 
• राजस्र् छुट सवुर्िा तथा सहमर्त सम्बन्त्िमा र्नणिय ददन।े 
• राजस्र्सँग सम्बन्न्त्ित वर्षयमा राय प्रदान गने। 
• राजस्र् सम्बन्त्िी वर्षयमा प्रदेश सरकार, मन्न्त्रपररषद् मा प्रस्तार् पेश गने ।  
• प्रदेश राजस्र् सम्बन्त्िी नीर्त तथा कानूनको तजुिमा गने। 
• राजस्र् सम्बन्न्त्ि प्रादेन्शक ऐन/र्नयमलाई समायसापि रूपमा अद्यार्र्िक 

गने/गराउने सम्बन्न्त्ि कायि। 



 
 

 महाशािा सम्पादन हनु ेकायिहरु 

• राजस्र् वफताि सम्बन्त्िी कायि गने । 
• प्रदेशको स्रोत अनमुान तथा राजस्र् परामशि सर्मर्त सम्बन्न्त्ि कायि गने । 

• संघको स्र्ीकृर्तमा रै्देन्शक सहयोग, रै्देन्शक ऋण र अनदुान प्रार्प्त, उपयोग, 
लेिाङ्कन र प्रर्तरे्दन सम्बन्त्िी कायि । 

• नेपाल सरकारको वर्कास सहायता पररचालन सम्बन्त्िी र्नर्त अनसुार प्रदेशको 
लार्ग अनदुान सहायता र प्रावर्र्ि सहायता प्राप्त गनि नेपाल सरकार, अथि 
मन्त्रालयसँग सहाकायि, समन्त्र्य सम्बन्त्िी कायि ।   

• सबै महाशािा/शािासँग समन्त्र्य गरी मन्त्रालयका आर्श्यक वर्द्यतुीय प्रकाशन 
तथा र्डजाइन सम्बन्त्िी काम।  

• वर्द्यतुीय माध्यमबाट अन्त्य मन्त्रालय तथा कायािलयहरुसँग सम्पकि , इमेल 
व्यर्स्थापन, Software Development, Networking, Website Management and 

Server Management सम्बन्त्िी कायि र मन्त्रालयमा प्रयोग हनुे सफ्टरे्यरहरुमा 
प्रावर्र्िक सहयोग सम्बन्त्िी काम।  

बजेट, योजना तथा 
कायिक्रम महाशािा  

• प्रदेशस्तरीय वर्कास नीर्त, आर्थिक नीर्त, र प्रार्थमकता अनरुुप र्ावषिक बजेट 
तथा कायिक्रमको तजुिमा र अनगमुन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्त्िी कायि । 

• मन्त्रालय एर्म ्अन्त्तगित र्नकायको आर्र्िक तथा र्ावषिक बजेट तथा कायिक्रम 
सम्बन्त्िी कायि । 

• वर्कास आयोजना तजुिमा सम्बन्त्िी नीर्त एर्म ्र्नदेशन र्नमािण सम्बन्न्त्ि कायि ।  
• मध्यमकालीन िचि संरचना तथा वर्कास आयोजना पररयोजनाहरूको लगानी र 

िचि समन्त्र्य सम्बन्त्िी कायि ।  
• प्रदेशस्तरको बजेट र्नयमन, आन्त्तररक र्नयन्त्रण तथा आर्थिक अनशुासन 

सम्बन्न्त्ि कायि। 
• प्रदेश परुक अनमुान तथा पेश्की िचि र प्रदेश आकन्स्मक कोष सम्बन्त्िी 

कायि। 
• बजेट तजुिमाको प्रारन्म्भक कायि, सीमा र्निािरण, मन्त्रालय/र्नकायगत बजेट 

माग प्रा् त गने, बजेट छलफल तथा प्रदेशको राजस्र् र व्ययको अनमुानलाई 
अन्न्त्तम रूप ददने सम्बन्त्िी कायि । 

• प्रदेशको राजस्र् तथा व्ययको अनमुान प्रदेश सभामा पेश गने र सभाबाट पाररत 
भए पश्चात सोको कायािन्त्र्यन, सहन्जकरण तथा र्नयमन सम्बन्न्त्ि कायि । 



 
 

 महाशािा सम्पादन हनु ेकायिहरु 

• बजेट सीमा मागिदशिन तथा बजेट कायािन्त्र्यन मागिदशनि तयार तथा प्रदान 
सम्बन्त्िी कायि । 

• प्रदेशको वर्र्नयोजन दिता तथा वर्त्तीय सशुासन अर्भर्वृि सम्बन्न्त्ि कायि । 
• सबै प्रकारका अनदुानको सदपयुोग, र्नयमन सम्बन्न्त्ि कायि । 
• बजेट रकमान्त्तर तथा स्रोतान्त्तर सम्बन्त्िी कायि गने । 
• वर्र्भन्न मन्त्रालय/र्नकायबाट माग भई आएको आर्थिक दावयत्र् सम्बन्न्त्ि 

वर्षयमा राय/सहमर्त/परामशि उपलब्ि गराउन ेसम्बन्न्त्ि कायि। 
• बजेट रोक्का र्ा र्नयन्त्रण र समपिण गराउने कायि। 
• P-LMBIS व्यर्स्थापन सम्बन्त्िी काम गने।  
• िचिको मापदण्ड तयार गने सम्बन्न्त्ि कायि । 
• प्रदेश र्भरका स्थानीय तहलाई प्रदान गने वर्त्तीय हस्तान्त्तरण सम्बन्न्त्ि कायि ।  
• प्रदेशको स्र्ीकृत बजेटको चौमार्सक, अििर्ावषिक, र्ावषिक कायािन्त्र्यन सर्मिा 

तथा एकीकृत प्रगर्त वर्र्रण तयार गने सम्बन्न्त्ि कायि । 
• वर्त्तीय हस्तान्त्तरण अन्त्तगित प्रदान भएका योजना/कायिक्रमहरूको र्नयर्मत 

रूपमा अनगुमन, मूल्याङ्कन सम्बन्त्िी कायि । 
• वर्त्तीय हस्तान्त्तरण अन्त्तगितका योजना/कायिक्रम कायािन्त्र्यन सम्बन्न्त्ि 

कायिवर्र्ि, मापदण्ड, र्नदेन्शका र्नमािण सम्बन्न्त्ि कायि । 
• प्रदेशको र्ावषिक बजेट तथा कायिक्रमको कायियोजना तयार गने । 
• संघीय सरकारबाट प्राप्त हनुे वर्त्तीय हस्तान्त्तरण सम्बन्न्त्ि योजना/कायिक्रमको 

कायािन्त्र्यन सम्बन्त्िमा तथा बजेट सूचना प्रणालीको सदुृविकरण सम्बन्त्िमा 
नेपाल सरकारसँग वर्त्तीय सम्पकि , सम्बन्त्ि र सहकायि सम्बन्त्िी कायि । 

• योजना, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्त्िमा परी आउने अन्त्य कायिहरू गने। 

वर्त्तीय िरे 
व्यर्स्थापन तथा 
आर्थिक प्रशासन 
महाशािा 

• प्रदेशको आर्थिक अर्स्थाको वर्श्लषेण तथा आर्थिक नीर्तको तजुिमा, कायािन्त्र्यन 
र र्नयमन सम्बन्त्िी कायि । 

• प्रदेशको समविगत आर्थिक अर्स्थाको अध्ययन, अनसुन्त्िान एरं् वर्श् लेषण गने। 

• समविगत आर्थिक नीर्तको प्रभार्कारीताको अध्ययन अनसुन्त्िान गरी आर्श्यक 
नीर्तगत पषृ्ठपोषण सम्बन्त्िी कायि गने । 

• वर्श् र् अथि व्यर्स्थामा भएका पररर्तिनबाट राविय अथितन्त्रमा पनिसक्ने प्रभार्को 
वर्श् लेषण गने।  



 
 

 महाशािा सम्पादन हनु ेकायिहरु 

• प्रदेशको आर्थिक सरे्िण तयार गने। 

• आर्र्िक आर्थिक पररसूचकहरू तयार गरी अद्यार्र्िक गने।  

• बीमा र बीमा व्यर्सायकर् सिालन, व्यर्स्थापन, प्रर्ििन तथा वर्स्तार र 
र्नयमन सम्बन्त्िी कायि । 

• प्रदेशस्तरका वर्त्तीय संस्था, कम्पनी आददको सिालन, व्यर्स्थाप, सिुार र 
र्नयमन सम्बन्त्िी कायि । 

• प्रदेशको सरकारी वर्त्तीय न्स्थर्तको अध्ययन वर्श् लेषण गने। 

• बैंक तथा वर्त्तीय िरे, सहकारी संस्था, गैर सरकारी वर्त्तीय संस्थाहरूहरूले 
अर्लम्बन गरेका नीर्त तथा कायिक्रमहरूको अध्ययन एरं् लेिाजोिा गरी 
प्रदेशको वर्त्तीय न्स्थर्तको वर्कास तथा वर्स्तारको लार्ग आर्श्यक नीर्त 
र्नमािणको लार्ग राय सझुार् ददन।े 

• प्रदेश सरकाले सिालन गने ऋण पररचालन सम्बन्त्िी कायिक्रमको लार्ग 
र्नर्तगत व्यर्स्था गने तथा कायिको कायािन्त्र्यन, व्यर्स्थापन तथा र्नयमन 
सम्बन्त्िी कायि गने ।  

 
 

 सन्चर्ालयहरुः 

 माननीय मन्त्रीको र्नजी सन्चर्ालय 

➢ माननीय मन्त्रीज्यूको कायिसूची व्यर्न्स्थत गनि कायिहरूको वटपोट गने, अर्भलेि राख्न,े माननीय 
मन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउने । 

➢ माननीय मन्त्रीज्यूको र्नदेशन बमोन्जम जनसम्पकि को कायि गने । 

➢ माननीय मन्त्रीज्यूको र्नदेशन बमोन्जम मन्त्रालयका महाशािा/शािा तथा अन्त्य सम्बन्न्त्ित 
र्नकायसँग सम्पकि  र समन्त्र्यको कायि गने । 

➢ सन्चर्ालयमा प्राप्त कागजातहरूको अर्भलेि रािी भए गरेका आदेश बमोन्जम सम्बन्न्त्ित 
र्नकायमा पठाउन।े 

➢ माननीय मन्त्रीज्यूका बैठकहरुको उपयिु व्यर्स्थापन, र्नणिय प्रमान्णकरण, बैठकका र्नणिय 
पनु्स्तका व्यर्स्थापन र सरुिा गने । 

➢ प्रदेश सभामा प्रस्ततु हनु ेर उठेका वर्षयहरुका सम्बन्त्िमा प्राप्त र्नदेेशन अनसुार गने। 
  



 
 

 

  श्रीमान ्सन्चर्को सन्चर्ालय 

➢ प्रदेश सन्चर्को कायिसूची व्यर्न्स्थत गनि कायिहरूको वटपोट गने, अर्भलेि राख्न,े प्रदेश 
सन्चर्लाई जानकारी गराउन े। 

➢ प्रदेश सन्चर्को र्नदेशन बमोन्जम जनसम्पकि को कायि गने । 

➢ प्रदेश सन्चर्को र्नदेशन बमोन्जम मन्त्रालयका महाशािा/शािा तथा अन्त्य सम्बन्न्त्ित 
र्नकायसँग सम्पकि  र समन्त्र्यको कायि गने । 

➢ सन्चर्ालयमा प्राप्त कागजातहरूको अर्भलेि रािी भए गरेका आदेश बमोन्जम सम्बन्न्त्ित 
र्नकायमा पठाउन।े 

➢ मन्त्रालयको रै्ठकहरुको उपयिु व्यर्स्थापन, र्नणिय प्रमान्णकरण, बैठकका र्नणिय 
कायािन्त्र्यनका लार्ग सम्बन्न्त्ित महाशािा/शािा तथा र्नकायहरूलाई जानकारी गराउने तथा 
र्नणिय पनु्स्तकाको सरुिा गने । 

➢ प्रदेश सन्चर्को अध्यितामा गदठत सर्मर्त/ उपसर्मर्तहरूको रै्ठकहरुको उपयिु 
व्यर्स्थापन गने, आर्श्यता अनसुार र्नणिय प्रमान्णकरण, र्नणिय प्रर्तर्लपी तयार, बैठकका 
र्नणिय कायािन्त्र्यनका लार्ग र्नणिय उतार गरर सम्बन्न्त्ित महाशािा/शािा तथा 
र्नकायहरूलाई जानकारी गराउने तथा र्नणिय पनु्स्तकाकाको सरुिा गने । 

➢ प्रदेश सन्चर्का तफि बाट गररनपुने र्सफाररसहरूका सम्बन्त्िमा सम्बन्न्त्ित महाशािा/ शािा 
र्ा र्नकायहरूसँग सम्पकि  र समन्त्र्य गरी गने व्यर्स्था र्मलाउने । 

 

5. सेर्ा प्रदान गने र्नकायको शािा र न्जम्मेर्ार कमिचारी: 

क्र.सं. सन्चर्ालय/महाशािा/शािा कमिचारीको नाम पद 
क माननीय मन्त्रीज्यूको सन्चर्ालय गणेश भजेुल नायब सबु्बा 
ि श्रीमान सन्चर्ज्यूको सन्चर्ालय केशर् भण्डारी सहायक पाचँौ 
1. बजेट तथा कायिक्रम महाशािा शन्श भट्टराई उपसन्चर् 

1.1 बजेट तथा कायिक्रम शािा 

देशबन्त्ि ुशे्रष्ठ अर्िकृत आठौ 
अशेष िडका अर्िकृत सातौ 
वर्रे्क कुमार 
सनुार(िडका) 

अर्िकृत सातौ 

1.2 प्रादेन्शक योजना तथा अनगुमन शािा 
वर्मोचन न्घर्मरे अर्िकृत सातौ 
रर्बता काकी अर्िकृत सातौ 

2. प्रशासन महाशािा लक्ष्मी कुमार ररमाल उपसन्चर् 

2.1 कमिचारी प्रशासन शािा 
अन्म्र्र न्त्यौपान े अर्िकृत छैठौ 
केशर् भण्डारी सहायक पाचौ 



 
 

क्र.सं. सन्चर्ालय/महाशािा/शािा कमिचारीको नाम पद 
2.2 काननु तथा फैसला कायािन्त्र्यन शािा अिैत बराल काननु अर्िकृत 

2.3 आर्थिक प्रशासन शािा 
होमनाथ ररजाल लेिा अर्िकृत 
र्मना र्तम्लर्सना सह-लेिापाल 

3. वर्त्त व्यर्स्थापन महाशािा लक्ष्मी कुमार ररमाल उपसन्चर् 
3.1 राजश्व व्यर्स्थापन शािा रेनकुा न्चरकार अर्िकृत आठौ 

3.2 वर्कास सहायता तथा अनदुान व्यर्स्थापन 
शािा - - 

3.3 सचुना प्रवर्र्ि शािा 
- - 
- - 

4. वर्त्तीय िरे व्यर्स्थापन तथा आर्थिक 
प्रशासन महाशािा शन्श भट्टराई उपसन्चर् 

4.1 आर्थिक वर्शलेषण शािा - - 
4.2 वर्त्तीय िरे व्यर्स्थापन शािा - - 

6. सेर्ा प्राप्त गनि लाग्न ेदस्तरु र अर्र्ि: 

सचुनाको हक सम्बन्त्िी ऐन तथा र्नयममा भएको व्यर्स्था बमोन्जम । 

 
7. र्नणिय गने प्रवक्रया र अर्िकारी 

क. र्नणिय प्रवक्रया सम्बन्त्िमा। 

वर्षयगत मन्त्रालय/र्नकायहरु, लगायत अन्त्य सरोकारर्ाला र्नकायहरुबाट प्राप्त परहरु माननीय 
मन्त्रीज्यू र्ा कायािलय प्रमिु (श्रीमान सन्चर्ज्यू) बाट तोकादेश भएबमोन्जम सम्बन्न्त्ित 
महाशािा/शािा माफि त कायािन्त्र्यनको प्रवक्रया अगार्ड बिाईने। 

 

ि. र्नणिय गने अर्िकारी। 

• माननीय आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रीस्तरबाट। 

• अन्ख्तयारी बमोन्जम सन्चर्स्तरबाट। 

• अन्ख्तयारी बमोन्जम उपसन्चर्स्तरबाट । 
  



 
 

 

8. र्नणिय उपर उजरुी सनु्न ेअर्िकारीः 
• कायािलय प्रमिु: श्री महेश आचायि 

9. आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका कायिहरु (तेस्रो चौमार्सक अर्र्ि) 
क. बजेट तथा कायिक्रम शािा 

• प्रदेश सरकारका वर्षयगत मन्त्रालय/र्नकाय/आयोग हरुसँग आर्थिक र्षि 2079/80 को र्ावषिक 
बजेट तजुिमाका सम्बन्त्िमा र्मर्त 2078/12/22 गते परु्ि बजेट छलफल कायिक्रम सम्पन्न 
गररएको। 

• आर्थिक र्षि 2079/80 को बजेट, मध्यमकालीन िचि संरचना, बजेट र्िव्य, प्रदेश वर्र्नयोजन 
ऐन, आय व्यय अनमुानको वर्र्रण तथा वर्षयगत मन्त्रालय/र्नकायबाट कायािन्त्र्यन हनु े
कायिक्रमहरुको एकीकृत कायिक्रम वर्र्रण तयार गररएको। 

• शािाको कायि वर्र्रण अनसुार वर्षयगत मन्त्रालय/र्नकायहरुको अनरुोिमा आर्श्यकताअनसुार 
रकमान्त्तर/कायिक्रम संशोिन/नयाँ र्नमािण भएका कानूनमा राय/सहमर्त/सहन्जकरण लगायतका 
कायि गररएको। 

• आगामी आर्थिक र्षि 2079/80 को बजेट कायािन्त्र्यन सम्बन्त्िी अन्ख्तयारी तथा मागिदशिन तयार 
गरर सम्बन्न्त्ित र्नकायमा प्रवेषत गररएको। 

 

ि. प्रादेन्शक योजना तथा अनगुमन शािा 
• आर्थिक र्षि 2078/79 को वर्त्तीय हस्तान्त्तरण अन्त्तगित समार्नकरण अनदुान, समपरुक अनदुान, 

वर्शेष अनदुान तथा सशति अनदुानको चौथो वकस्ता बापतको रकम प्रदेश र्भरका सम्पूणि स्थानीय 
तहमा र्नकासाका लार्ग प्रदेश लेिा र्नयन्त्रक कायािलयलाई अन्ख्तयारी प्रदान गररएको। 

• राविय प्राकृर्तक स्रोत तथा वर्त्त आयोगको र्सफाररसमा आर्थिक र्षि 2079/80 मा बागमती 
प्रदेश र्भरका स्थानीय तहले प्राप्त गने वर्त्तीय समानीकरण अनदुानको अनमुार्नत वर्र्रण सबै 
स्थानीयतहमा प्रवेषत गररएको। 

• गत आर्थिक र्षि 2077/78 मा हस्तान्त्तरण भएका आयोजना/कायिक्रमहरु कोर्भड-19 का 
कारण सम्पन्न हनु नसकी अिरुा रहेको हनुाले सोको दावयत्र् व्यर्स्थापनका लार्ग दोस्रो चरणमा 
प्रदेश सरकार मन्न्त्रपररषद्को र्नणियानसुार सम्बन्न्त्ित स्थानीय तहहरुमा थप सशति अनदुान र्ापत 
कुल रु. 2 करोड 93 लाि 02 हजार प्रदान गररएको। 

• नेपाल सरकार राविय योजना आयोग सँगको सहकायिमा सिार्लत वर्शेष तथा समपूरक अनदुान 
सम्बन्त्िी वर्द्यतुीय प्रणाली http://bagamati.csgrants.gov.np/ मारफत प्रस्तार् भएका समपरुक 
तथा वर्शेष अनदुानका आयोजना तथा कायिक्रमहरु छनौट गरर अन्त्तरसरकारी वर्त्तीय हस्तान्त्तरण 
पनु्स्तका प्रकाशन गररएको। 

http://bagamati.csgrants.gov.np/


 
 

• प्रदेश सशति अनदुान समबन्त्िी (पवहलो संशोिन कायिवर्र्ि, 2079) बमोन्जम वर्षयगत 
मन्त्रालयहरुबाट र्सफाररस भई प्राप्त भएका सशति अनदुानका आयोजना तथा कायिक्रमहरु स्र्ीकृत 
गररएको। 

• आर्थिक र्षि 2078/79 को मन्त्रालयगत प्रगर्त वर्र्रण(चैर मसान्त्तसम्मको) तयार गरी प्रदेश 
सभामा पेश गररएको। 

• बागमती प्रदेश र्भरका स्थानीय तहमा आर्थिक र्षि 2079/80 मा कायािन्त्र्यन हनुे गरर स्र्ीकृत 
अन्त्तरसरकारी वर्त्तीय हस्तान्त्तरणका आयोजना तथा कायिक्रमहरु कायािन्त्र्यनका सम्बन्त्िमा 
अन्ख्तयारी तथा मागिदशिन सम्बन्न्त्ित स्थानीय तहहरुमा प्रवेषत गररएको। 
 

ग. राजश्व व्यर्स्थापन शािा 
• राजश्व परामशि सर्मर्त २०७८।१२।०८ को  मन्त्रीस्तरीय र्नणियानसुार गठन भई राजश्व परामशि 

सर्मर्तको प्रर्तरे्दन तयार गररएको । 
• आर्थिक र्षि 2079/80 मा लाग ुहनुे करका दर तथा दायराका सम्बन्त्िमा वर्र्भन्न उपसर्मर्तहरु तथा 

सरोकारर्ाला र्नकायहरुसँग छलफल गरर प्रदेश आर्थिक ऐन, 2079 तजुिमा गररएको। 
 

सर्ारी सािन करको बाडँफाटँ 

• राविय प्राकृर्तक स्रोत तथा वर्त्त आयोगबाट आ.ब. २०७८।७९ का लार्ग बागमती प्रदेश 
सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई हस्तान्त्तरण हनुे सर्ारी सािन करको बाँडफाँटको वहस्साको 
र्सफाररश बमोन्जम 2079 असार 20 गतेसम्मको तपसील बमोन्जमको रकम बाडँफाँट गररएको ।  

तपसील:                                                                                                                 रकम रु. हजारमा 

क्र.सं. अर्र्ि संकलन 
बाडँफाटँ 

प्रदेश स्थानीय 

1 साउन-भार 21,94,411.27 13,16,646.76 8,77,764.50 

2 असोज- कार्तिक 18,90,420.70 11,34,252.42 7,56,168.28 

3 मंर्सर-पौष 19,82,453.71 11,89,472.23 7,92,981.48 

4 माघ-फाल्गनु 13,90,784.89 8,34,470.94 5,56,313.95 

5 चैर-बैशाि 12,87,799.21 7,72,679.53 5,15,119.68 

6 ज्येष्ठ-असार 20 सम्म 6,91,439.86 4,14,863.91 2,76,575.94 

 कुल जम्मा 94,37,309.64 56,62,385.79 37,74,923.83 

 



 
 

राजश्व छुट 

• आर्थिक ऐन, २०७८ को दफा २ को अनसूुची १ को िण्ड ग वर्वर्ि तफि को र्स.नं. १५ मा 
व्यर्स्था भए बमोन्जम देहाय सहकारी संस्थालाई रन्जिेशन शलु्क छूटका लार्ग सम्बन्न्त्ित मालपोत 
कायािलयहरुमा पराचार गररएको। 
र्स.नं. सहकारी संस्थाको नाम ठेगाना र्नणिय र्मर्त 

१ श्रीद बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 
र्लर्मटेड 

गोकणेश्वर 2078.12.१५ 

२ सम्झना बहमुिुी सहकारी संस्था र्लर्मटेड काठमाडौ 2078.12.१५ 

३ र्भन्त्तनुा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 
र्लर्मटेड 

काठमाडौ 2078.12.23 

४ र्नलर्गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 
र्लर्मटेड 

न्चतर्न 2078.12.30 

५ रामकोट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 
र्लर्मटेड 

िाददङ 2079.02.29 

६ मनहरी समिृ बहउुद्देश्यीय सहकारी संस्था 
र्लर्मटेड 

मनहरी 2079.1.13 

७ घरपररर्ार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 
र्लर्मटेड 

भिपरु 2079.3.16 

८ जनवप्रय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 
र्लर्मटेड 

टोिा 2079.3.24 

९ प्राकृर्तक पयिटन सहकारी संस्था र्लर्मटेड लर्लतपरु 2079.3.29 

 

 

घ. वर्त्तीय िरे व्यर्स्थापन शािा 
सहरु्लयतपूणि ऋण लगानी तफि  

• चाल ुआ.र्. २07८/7९ को बजेट र्िव्यको बदुा नं. ३७ मा भएको व्यर्स्था बमोन्जम ऋण 
लगानीका लार्ग कुल रु. २ अबि वर्र्नयोजन गररएको। सो कायिक्रम कायािन्त्र्यनका लार्ग उत्पादन 
तथा रोजगारी र्सजिनाका लार्ग सहरु्लयतपूणि ऋण लगानी कायिवर्र्ि, २०७८ तजुिमा गररएको। 



 
 

• कृवष वर्कास बैकलाई ५० करोड र्नकासा भएकोबाट २०७९ असार २५ गतेसम्म ४८४ 
जनालाई ४५ करोड ६१ लाि ५५ हजार ऋण लगानी भएको प्रर्तरे्दन प्राप्त भएको । 

• साना वकसान वर्कास लघवुर्त्त वर्त्तीय संस्था र्ल. लाई ८० करोड र्नकासा भएकोमा २०७९ 
असार मसान्त्तसम्म ३,१५३ जनालाई ८० करोड १३ लाि ७५ हजारऋण लगानी भएको  
प्रर्तरे्दन  प्राप्त भएको। 

ङ. आर्थिक वर्श्लषेण शािा 
• वर्षयगत मन्त्रालय/र्नकायहरु तथा अन्त्य सरोकारर्ाला र्नकायहरुसँग समन्त्र्य गरर बागमती प्रदेश 

आर्थिक सरे्िण, आ.र्.2078/79 प्रकासन गररएको। 
च. प्रशासन शािा 

• मन्त्रालयको नया ँभर्न र्नमािण कायि सम्पन्न भएको। 
• आर्थिक प्रशासनमा कायिरत कमिचारीहरुको काज, थप न्जम्मेर्ारी, सरुर्ा लगायतका कायिहरु 

गररएको। 
• र्ावषिक बजेट तजुिमासँगै प्रकाशन हनुे वर्र्भन्न पसु्तकहरुको छपाई सम्बन्त्िी कायि गररएको। 
• र्नयर्मत रुपमा कायािलय व्यर्स्थापन तथा कमिचारी व्यर्स्थापन सम्बन्त्िी कायिहरु गररएको। 
• कमिचारी िमता वर्कास सम्बन्त्िी तार्लम सिालन भएको। 

छ. काननु तथा फैसला कायािन्त्र्यन शािा 
• शािामा प्राप्त भएका फाइलहरूमा कानूनी राय प्रदान गने कायि (प्रदेश सरकार समेतको लगानीमा 

कृवष औजार कारिाना स्थापना गने वर्षय, प्रदेश स्र्ास्थ्य सेर्ा र्नयमार्ली, २०७६ को प्रस्तावर्त 
संशोिन सम्बन्त्िी वर्षय), 

• मन्त्रालयबाट मस्यौदा भएको प्रदेश सशति अनदुान सम्बन्त्िी कायिवर्र्ि, २०७८ को तजुिमामा 
समन्त्र्य गने कायि, 

• यस मन्त्रालयलाई वर्पिी बनाई सम्मार्नत सर्ोच्च अदालतमा दायर भएको भरु्नशे्वर महतो समेत 
वर्पिी आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय समेत (०७८-WO-१३११) मदु्दामा र्लन्ित जर्ाफ 
तयार पारी मखु्य न्त्यायार्िर्िा कायािलय माफि त उि मदु्दामा प्रर्तरिा गराउने व्यर्स्था गने कायि, 

• प्रदेश सभामा भएको वर्र्नयोजन वर्िेयकको र्सिान्त्त र प्राथर्मकता सम्बन्त्िी छलफलमा मन्त्रालयको 
तफि बाट उपन्स्थत भई आर्श्यक सूचना तथा प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूको अर्भव्यन्ि वटपोट 
गने कायि, 

• प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ तथा वर्र्नयोजन ऐन, २०७९ को तजुिमा सम्बन्त्िी कायि 
ज. सचुना/प्रवर्र्ि शािा 

• केन्न्त्रकृत वर्द्यतुीय हान्जरी प्रणाली(Centralized E- Attendance system) मा कमिचारीहरुको 
वर्दा हान्जरी वर्र्रण प्रवर्वि गरर व्यर्स्थापन गररएको। 

• मन्त्रालयको रे्र्साईटमा सचुना अद्यार्र्िक गररएको। 



 
 

10. प्रर्िा र सचुना अर्िकारीको वर्र्रण: 

प्रर्िाको वर्र्रणः 
 

नामः शन्श भट्टराई  
पदः उप-सन्चर्  

   महाशािा: बजेट तथा कायिक्रम महाशािा, 

           वर्त्तीय िेर व्यर्स्थापन तथा आर्थिक प्रशासन महाशािा 

   सम्पकि  नं.: 057-५२७५२० 
    

 

सूचना अर्िकारीको वर्र्रणः 
  

नामः रर्बता काकी 
पदः शािा अर्िकृत 

शािाः प्रादेन्शक योजना तथा अनगुमन शािा 

   सम्पकि  नं.: 057-५२७५२० 

 

11. सचुना माग सम्बन्त्िी कायािलयमा प्राप्त र्नरे्दनः 
यस प्रर्तरे्दनको अर्र्ि (2078 चैर देन्ि 2079 असार मसान्त्तसम्म) र्लन्ित र्नरे्दन प्राप्त 
नभएको। 

 
12. मन्त्रालयसँग सम्बन्न्त्ित ऐन, र्नयम, कायिवर्र्ि, र्नदेन्शकाहरुको वर्र्रण: 

क. ऐन 

➢ प्रदेश आकन्स्मक कोष ऐन, 2074 

➢ प्रदेश आर्थिक कायिवर्र्ि ऐन, 2074 

➢ कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्त्िी ऐन, 2075 

➢ प्रदेश वर्त्तीय व्यर्स्थानपन सम्बन्त्िी ऐन, 2075 

➢ प्रदेश कायिसिालन कोष ऐन, 2075 

➢ प्रदेश सार्िजर्नक, नीन्ज, सहकारी तथा साझेदारी ऐन, 2076 

➢ प्रदेश वर्र्नयोजन ऐन,2078 

➢ प्रदेश आर्थिक ऐन, 2078 



 
 

➢ प्रदेश वर्र्नयोजन ऐन, 2079 

➢ प्रदेश आर्थिक ऐन, 2079 

 

ि. र्नयमार्ली 
➢ प्रदेश आर्थिक कायिवर्र्ि र्नयमार्ली,2076 

➢ प्रदेश भ्रमण िचि र्नयमार्ली, 2077 

ग. कायिवर्र्ि 

➢ प्रदेश संन्चत कोष सिालन कायिवर्र्ि, 2074 

➢ प्रदेश एकीकृत अनदुान व्यर्स्थापन कायिवर्र्ि, 2076 

➢ प्रदेश समपूरक अनदुान सम्बन्त्िी कायिवर्र्ि, 2077 

➢ प्रदेश वर्शषे अनदुान सम्बन्त्िी कायिवर्र्ि, 2077 

➢ उत्पादन तथा रोजगारी र्सजिनाका लार्ग सहरु्लयतपूणि ऋण लगानी कायिवर्र्ि, 2078 

➢ प्रदेश सशति अनदुान सम्बन्त्िी (पवहलो संशोिन) कायिवर्र्ि, 2079 

 

घ. आदेश/र्नदेन्शका/मापदण्ड 

➢ सरकारी सर्ारी सािन िररद सम्बन्त्िी मापदण्ड, 2074 

➢ प्रदेश आयोजनाको बहरु्षीय ठेक्का सम्बन्त्िी मापदण्ड, 2078 

➢ प्रदेश बजेट कायिसिालन र्नदेन्शका, 2078 

➢ प्रदेश सार्िजर्नक िचिको मापदण्ड, 2078 

13. अन्त्य कायिहरु 

         आर्थिक र्षि 2078/79 मा मन्त्रालयबाट भएका प्रकाशनहरु: 

➢ मन्त्रालयगत र्ावषिक प्रगर्त वर्र्रण, आ.र्.2077/78 

➢ स्र्ीकृत र्ावषिक कायिक्रम कायियोजना, आ.र्.2078/79 

➢ उत्पादन तथा रोजगारी र्सजिनाका लार्ग सहरु्लयत पणुि ऋण लगानी कायिवर्र्ि, 2078 

➢ अििर्ावषिक मलु्याङ्कन प्रर्तबेदन, 2078/79 

➢ प्रदेश आयोजनाको बहरु्षीय ठेक्का सम्बन्त्िी मापदण्ड, 2078 

➢ प्रदेश बजेट कायिसिालन र्नदेन्शका, 2078 

➢ प्रदेश सार्िजर्नक िचिको मापदण्ड, 2078 

➢ प्रदेश सशति अनदुान सम्बन्न्त्ि कायिवर्र्ि, 2079 

➢ मन्त्रालयगत प्रगर्त वर्र्रण(चैर मसान्त्तसम्मको), आ.र्.2078/79 

➢ बागमती प्रदेश आर्थिक सरे्िण, 2078/79 

➢ प्रदेश वर्र्नयोजन ऐन, 2079 

➢ प्रदेश आर्थिक ऐन, 2079 

➢ आ.र्.2079/80 को आय व्यय अनमुानको वर्र्रण 



 
 

➢ बजेट बिव्य, 2079/80 

➢ मध्यमकालीन िचि संरचना, 2079/80 

➢ कायिक्रम वर्र्रण, 2079/80 

➢ अन्त्तरसरकारी वर्त्त हस्तान्त्तरण, 2079/80 

➢ राजस्र् परामशि सर्मर्तको प्रर्तरे्दन, 2079 

14. मन्त्रालयको रे्र्साईट तथा ई-मेल: 

प्रदेश सरकार, आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालयको रे्र्साईट तथा ईमेल र्नम्नअनसुार रहेको छ।  

रे्र्साईट: moeap.bagamati.gov.np 

ई-मेल:     moeap@bagamati.gov.np  

मार्थ उल्लेन्ित रे्र्साईटमा यस कायािलयसँग सम्बन्न्त्ित सम्पणुि सचुना तथा जानकारी एरं् नीर्त 
र्नयमहरु उपलब्ि रहेका छन। 

15. आम्दानी, िचि तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्त्िी अद्यार्र्िक वर्र्रण 

क. आर्थिक र्षि 2078/79 को बजेट वर्र्नयोजन र िचि वर्र्रण           रकम रु. करोडमा  

                   

ि. आर्थिक र्षि 2078/79 को आय वर्र्रण 

रकम रु.करोडमा 

स्रोत अनमुान संकलन/प्राप्ती प्रर्तशत 

राजस्र् बाँडफाँट २६९९.३० 2620.21 97.07% 

अन्त्तरसरकारी वर्त्त हस्तान्त्तरण 1692.68 1567.87 92.63% 

आन्त्तररक राजस्र्- अन्त्य राजस्र् 
रे्रुज,ु र्नकासा वफताि आदी समेत 

470.10 661.23 141.65% 

नगद मौज्दात 910.00 2334.65 256.55% 

जम्मा आय 5772.09 7183.96 124.45% 

बजेट वर्र्नयोजन िचि िचि प्रर्तशत 

चाल ुतफि  2601.66 1597.14 61.38 

पुनँ्जगत तफि  2970.43 2101.28 70.73 

वर्त्तीय व्यर्स्था तफि  200.00 130.00 65.00 

कुल बजेट 5772.09 3828.43 66.32 



 
 

ग. मन्त्रालयको र्ावषिक बजेट र िचि वर्र्रण 

आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको आर्थिक र्षि 2078/79 को असार 
मसान्त्तसम्मको आम्दानी, िचि तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्त्िी वर्र्रण र्नम्नानसुार रहेको छ। 

रकम रु. करोडमा 

क्र.सं. कायािलयको नाम 
िदु बजेट िचि िचि प्रर्तशत 

चाल ु पुजँीगत जम्मा चाल ु पुजँीगत जम्मा चाल ु पजुीगत जम्मा 

1 
आर्थिक मार्मला तथा 
योजना मन्त्रालय 

30.32 1.87 32.19 23.96 0.98 24.93 79.02 52.41 77.45 

2 
प्रदेश लेिा र्नयन्त्रक 

कायािलय 
2.86 0.59 3.45 2.23 0.36 2.60 77.97 61.02 75.36 

जम्मा  33.19 2.46 35.64 26.19 1.34 27.53 78.91 54.47 77.24 

 
 

 



 
 

क. िचि शीषिक अनसुार मन्त्रालयको िचि वर्र्रण(चैरदेन्ि असार मसान्त्तसम्म ) 
तार्लका-1 

आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय 

कायािलय कोड नं.: ३०५००३२०१३ 

िचिको फाटर्ारी 
असार मवहनाको 

म. ले. प. फा. न. २१० 

आर्थिक बषि:-    २०७८/७९                                                                                                                                                                                                                                रकम रु.मा 
बजेट उपशीषिक :   आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय[३०५०००११३] 

िचि/वर्त्ती
य सङ्कते नं 

िचि/वर्त्ती
य सङ्कतेको 

नाम अन्न्त्तम बजेट 

यस मवहना 
सम्मको र्नकासा 

गत मवहना 
सम्मको िचि 

यस मवहनाको 
िचि 

यस मवहना सम्मको 
िचि पेश्की 

पेश्की बाहेक िचि 
रकम बाकँी बजेट 

२११११ पाररश्रर्मक 

कमिचारी 
२,६७,७६,०००.०० १,३५,२१,०९६.७६ १,२३,७५,८८४.२६ ११,४५,२१२.५० १,३५,२१,०९६.७६ ० १,३५,२१,०९६.७६ १,३२,५४,९०३.२४ 

२११२१ पोशाक ४,७०,०००.०० ३,१०,०००.०० ३,००,०००.०० १०,०००.०० ३,१०,०००.०० ० ३,१०,०००.०० १,६०,०००.०० 

२११३२ महंगी भत्ता ११,२८,०००.०० ४,९०,०००.०० ४,४६,०००.०० ४४,०००.०० ४,९०,०००.०० ० ४,९०,०००.०० ६,३८,०००.०० 

२११३४ कमिचारीको 
बैठक भत्ता 

८,१६,०००.०० १,५६,०००.०० १,५६,०००.०० ० १,५६,०००.०० ० १,५६,०००.०० ६,६०,०००.०० 

२११३९ अन्त्य भत्ता २५,०००.०० ५,०००.०० ५,०००.०० ० ५,०००.०० ० ५,०००.०० २०,०००.०० 

२११४१ पदार्िकारी 
बैठक भत्ता 

१,००,०००.०० ० ० ० ० ० ० १,००,०००.०० 

२१२१३ योगदानमा 
आिाररत 
बीमा कोष 
िचि 

२,२६,०००.०० ९८,०००.०० ८९,२००.०० ८,८००.०० ९८,०००.०० ० ९८,०००.०० १,२८,०००.०० 



 
 

आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय 

कायािलय कोड नं.: ३०५००३२०१३ 

िचिको फाटर्ारी 
असार मवहनाको 

म. ले. प. फा. न. २१० 

आर्थिक बषि:-    २०७८/७९                                                                                                                                                                                                                                रकम रु.मा 
बजेट उपशीषिक :   आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय[३०५०००११३] 

िचि/वर्त्ती
य सङ्कते नं 

िचि/वर्त्ती
य सङ्कतेको 

नाम अन्न्त्तम बजेट 

यस मवहना 
सम्मको र्नकासा 

गत मवहना 
सम्मको िचि 

यस मवहनाको 
िचि 

यस मवहना सम्मको 
िचि पेश्की 

पेश्की बाहेक िचि 
रकम बाकँी बजेट 

२२१११ पानी तथा 
र्बजलुी 

१३,४१,०००.०० ७,३५,०४४.३० ६,३७,४३२.३० ९७,६१२.०० ७,३५,०४४.३० ० ७,३५,०४४.३० ६,०५,९५५.७० 

२२११२ संचार 

महसलु 

७,५६,०००.०० २,०५,२५७.०० २,०१,६१७.०० ३,६४०.०० २,०५,२५७.०० ० २,०५,२५७.०० ५,५०,७४३.०० 

२२२११ इन्त्िन 

(पदार्िका
री) 

१,९८,०००.०० ४९,१७३.०० ४७,६७३.०० १,५००.०० ४९,१७३.०० ० ४९,१७३.०० १,४८,८२७.०० 

२२२१२ इन्त्िन 

(कायािलय 
प्रयोजन) 

१५,१२,०००.०० १०,२२,५०१.५२ ८,६८,३६१.५२ १,५४,१४०.०० १०,२२,५०१.५२ ० १०,२२,५०१.५२ ४,८९,४९८.४८ 

२२२१३ सर्ारी 
सािन 
ममित िचि 

१६,२०,०००.०० १३,२४,९०५.२६ ९,२२,१९७.२६ ४,०२,७०८.०० १३,२४,९०५.२६ ० १३,२४,९०५.२६ २,९५,०९४.७४ 

२२२१४ र्बमा तथा 
नर्ीकरण 
िचि 

५,०७,०००.०० ३,१८,५८७.७९ ३,१८,५८७.७९ ० ३,१८,५८७.७९ ० ३,१८,५८७.७९ १,८८,४१२.२१ 



 
 

आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय 

कायािलय कोड नं.: ३०५००३२०१३ 

िचिको फाटर्ारी 
असार मवहनाको 

म. ले. प. फा. न. २१० 

आर्थिक बषि:-    २०७८/७९                                                                                                                                                                                                                                रकम रु.मा 
बजेट उपशीषिक :   आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय[३०५०००११३] 

िचि/वर्त्ती
य सङ्कते नं 

िचि/वर्त्ती
य सङ्कतेको 

नाम अन्न्त्तम बजेट 

यस मवहना 
सम्मको र्नकासा 

गत मवहना 
सम्मको िचि 

यस मवहनाको 
िचि 

यस मवहना सम्मको 
िचि पेश्की 

पेश्की बाहेक िचि 
रकम बाकँी बजेट 

२२२२१ मेन्शनरी 
तथा 
औजार 
ममित 
सम्भार 
तथा 
सिालन 
िचि 

२,७५,०००.०० २,५३,२५०.५० २,०५,८२९.५० ४७,४२१.०० २,५३,२५०.५० ० २,५३,२५०.५० २१,७४९.५० 

२२२३१ र्नर्मित 

सार्िजर्नक 
सम्पन्त्तको 
ममित 
सम्भार 
िचि 

४,९०,०००.०० ४,६७,३७३.०० ४,६७,३७३.०० ० ४,६७,३७३.०० ० ४,६७,३७३.०० २२,६२७.०० 

२२३११ मसलन्त्द 

तथा 
कायािलय 
सामाग्री 

३०,००,०००.०० २१,००,२१९.९५ १६,५७,९७६.९५ ४,४२,२४३.०० २१,००,२१९.९५ ० २१,००,२१९.९५ ८,९९,७८०.०५ 
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कायािलय कोड नं.: ३०५००३२०१३ 

िचिको फाटर्ारी 
असार मवहनाको 

म. ले. प. फा. न. २१० 

आर्थिक बषि:-    २०७८/७९                                                                                                                                                                                                                                रकम रु.मा 
बजेट उपशीषिक :   आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय[३०५०००११३] 

िचि/वर्त्ती
य सङ्कते नं 

िचि/वर्त्ती
य सङ्कतेको 

नाम अन्न्त्तम बजेट 

यस मवहना 
सम्मको र्नकासा 

गत मवहना 
सम्मको िचि 

यस मवहनाको 
िचि 

यस मवहना सम्मको 
िचि पेश्की 

पेश्की बाहेक िचि 
रकम बाकँी बजेट 

२२३१४ इन्त्िन - 

अन्त्य 
प्रयोजन 

१,५६,०००.०० ६१,७२५.०० ४३,२२५.०० १८,५००.०० ६१,७२५.०० ० ६१,७२५.०० ९४,२७५.०० 

२२३१५ परपर्रका, 
छपाई तथा 
सूचना 
प्रकाशन 
िचि 

२०,८५,०००.०० ४,८५,५३०.०० ४,३६,८६५.०० ४८,६६५.०० ४,८५,५३०.०० ० ४,८५,५३०.०० १५,९९,४७०.०० 

२२४११ सेर्ा र 
परामशि 
िचि 

९,६०,०००.०० ० ० ० ० ० ० ९,६०,०००.०० 

२२४१३ करार सेर्ा 
शलु्क 

४०,५३,०००.०० ३७,३६,२३६.०० ३२,६६,६३६.०० ४,६९,६००.०० ३७,३६,२३६.०० ० ३७,३६,२३६.०० ३,१६,७६४.०० 

२२४१९ अन्त्य सेर्ा 
शलु्क 

१,००,०००.०० २६,१४५.०० १६,९४५.०० ९,२००.०० २६,१४५.०० ० २६,१४५.०० ७३,८५५.०० 

२२५११ कमिचारी 
तार्लम 
िचि 

४,५०,०००.०० २,१०,९००.०० ० २,१०,९००.०० २,१०,९००.०० ० २,१०,९००.०० २,३९,१००.०० 
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कायािलय कोड नं.: ३०५००३२०१३ 

िचिको फाटर्ारी 
असार मवहनाको 

म. ले. प. फा. न. २१० 

आर्थिक बषि:-    २०७८/७९                                                                                                                                                                                                                                रकम रु.मा 
बजेट उपशीषिक :   आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय[३०५०००११३] 

िचि/वर्त्ती
य सङ्कते नं 

िचि/वर्त्ती
य सङ्कतेको 

नाम अन्न्त्तम बजेट 

यस मवहना 
सम्मको र्नकासा 

गत मवहना 
सम्मको िचि 

यस मवहनाको 
िचि 

यस मवहना सम्मको 
िचि पेश्की 

पेश्की बाहेक िचि 
रकम बाकँी बजेट 

२२५२२ कायिक्रम 

िचि 
४,९८,६५,०००.०० ९६,५३,७०५.२४ ४५,०१,७३०.२४ ५१,५१,९७५.०० ९६,५३,७०५.२४ ० ९६,५३,७०५.२४ ४,०२,११,२९४.७६ 

२२६११ अनगुमन, 

मूल्यांकन 
िचि 

९,६०,०००.०० ५,२९,२८५.०० ४,८६,०८५.०० ४३,२००.०० ५,२९,२८५.०० ० ५,२९,२८५.०० ४,३०,७१५.०० 

२२६१२ भ्रमण िचि २१,३८,०००.०० १५,४७,०८३.०० ४,३४,९७५.०० ११,१२,१०८.०० १५,४७,०८३.०० ० १५,४७,०८३.०० ५,९०,९१७.०० 

२२७११ वर्वर्ि िचि १६,६०,०००.०० ७,२९,२६४.०० ६,८०,९२४.०० ४८,३४०.०० ७,२९,२६४.०० ० ७,२९,२६४.०० ९,३०,७३६.०० 

२६४२१ सरकारी 
र्नकाय, 

सर्मर्त, बोडि 
– पुजँीगत 
र्नःशति 
अनदुान 

२०,००,००,०००.०
० 

२०,००,००,०००.०
० 

२०,००,००,०००.०
० 

० २०,००,००,०००.०० ० २०,००,००,०००.०० ० 

२८१४२ घर भाडा १५,७२,०००.०० १५,७१,८८०.०० ११,४६,९१०.०० ४,२४,९७०.०० १५,७१,८८०.०० ० १५,७१,८८०.०० १२० 

कुल जम्मा ३०,३२,३९,०००.० २३,९६,०८,१६२.३ २२,९७,१३,४२७.८ ९८,९४,७३४.५० २३,९६,०८,१६२.३२ ० २३,९६,०८,१६२.३२ ६,३६,३०,८३७.६८ 

  



 
 

 

                               तार्लका - 2 
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कायािलय कोड नं.: ३०५००३२०१३ 

िचिको फाटर्ारी 
असार मवहनाको 

म. ले. प. फा. न. २१० 

आर्थिक बषि:-    २०७८/७९                                                                                                                                                                                                                                                                         रकम रु.मा 
बजेट उपशीषिक :   आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय[३०५०००११४] 

िचि/वर्त्तीय 

सङ्कते नं 

िचि/वर्त्तीय 

सङ्कतेको नाम अन्न्त्तम बजेट 

यस मवहना सम्मको 
र्नकासा 

गत मवहना सम्मको 
िचि यस मवहनाको िचि 

यस मवहना सम्मको 
िचि पशे्की 

पशे्की बाहेक िचि 
रकम बाकँी बजेट 

३१११२ गैर आर्ार्सय 
भर्न 
र्नमािण/िररद 

९०,००,०००.०० ६३,५९,३८५.५२ ० ६३,५९,३८५.५२ ६३,५९,३८५.५२ ० ६३,५९,३८५.५२ २६,४०,६१४.४८ 

३११२१ सर्ारी सािन ५,००,०००.०० ० ० ० ० ० ० ५,००,०००.०० 

३११२२ मेन्शनरी तथा 
औजार 

२४,५०,०००.०० १६,७९,३२१.५० ६,११,४७१.५० १०,६७,८५०.०० १६,७९,३२१.५० ० १६,७९,३२१.५० ७,७०,६७८.५० 

३११२३ फर्निचर तथा 
वफक्चसि 

३७,६५,०००.०० १५,९०,०९०.५० ५,५४,६८९.५० १०,३५,४०१.०० १५,९०,०९०.५० ० १५,९०,०९०.५० २१,७४,९०९.५० 

३११३४ कम््यटुर 

सफ्टरे्यर र्नमािण 
तथा िरीद िचि 

२४,००,०००.०० ० ० ० ० ० ० २४,००,०००.०० 

३११६१ र्नर्मित भर्नको 
संरचनात्मक 
सिुार िचि 

५,००,०००.०० ० ० ० ० ० ० ५,००,०००.०० 



 
 

आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय 

कायािलय कोड नं.: ३०५००३२०१३ 

िचिको फाटर्ारी 
असार मवहनाको 

म. ले. प. फा. न. २१० 

आर्थिक बषि:-    २०७८/७९                                                                                                                                                                                                                                                                         रकम रु.मा 
बजेट उपशीषिक :   आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय[३०५०००११४] 

िचि/वर्त्तीय 

सङ्कते नं 

िचि/वर्त्तीय 

सङ्कतेको नाम अन्न्त्तम बजेट 

यस मवहना सम्मको 
र्नकासा 

गत मवहना सम्मको 
िचि यस मवहनाको िचि 

यस मवहना सम्मको 
िचि पशे्की 

पशे्की बाहेक िचि 
रकम बाकँी बजेट 

३११७२ पूजँीगत 

अनसुन्त्िान तथा 
परामशि 

१,००,०००.०० ९३,७९०.०० ० ९३,७९०.०० ९३,७९०.०० ० ९३,७९०.०० ६,२१०.०० 

कुल जम्मा १,८७,१५,०००.०० ९७,२२,५८७.५२ ११,६६,१६१.०० ८५,५६,४२६.५२ ९७,२२,५८७.५२ ० ९७,२२,५८७.५२ ८९,९२,४१२.४८ 

 



 
 

16. आर्थिक र्षि 2079/80 को आय तथा व्ययको वर्र्रण। 

क. आर्थिक र्षि 2079/80 को र्ावषिक बजेट                      रु. करोडमा 

बजेट वर्र्नयोजन 

चाल ुतफि  1902.41 

पुनँ्जगत तफि  4156.24 

वर्त्तीय हस्तान्त्तरण तफि (स्थानीय तह) 835.27 

वर्त्तीय व्यर्स्था तफि  200.00 

कुल बजेट 7093.92 

 

ि. आर्थिक र्षि 2079/80 को स्रोतगत राजस्र्/प्राप्ती अनमुान             रु.करोडमा 

शीषिक रकम 

राजस्र् बाँडफाँटर्ाट प्राप्त 2845.49 

संघ अनदुान  2106.87 

आन्त्तररक राजस्र्- अन्त्य राजस्र् रे्रुज,ु र्नकासा वफताि 
आदी समेत 

579.51 

वर्वर्ि प्राप्ती- नगद मौज्दात 1562.00 

कुल जम्मा 7093.92 

 

.................................................समाप्त............................................... 


