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सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक 
सम्बन्धी ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोजिम सावविाननक गररएको 

वववरण 

आनथवक वर्व २०79/80 को कानतवक-पसुसम्म सम्पाददत वियाकलापको 
वववरण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गण्डकी प्रदेश सरकार 
अथव मन्रालय 

पोखरा, नेपाल 
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ववर्यसूची 

1. मन्रालयको स्वरुप र प्रकृनत 

2. मन्रालयको काम, कतवव्य र अनधकार 

3. मन्रालयको कमवचारी संख्या र कायव वववरण 

4. मन्रालयबाट प्रदान गररन ेसेवा 

5. सेवा प्रदान गने ननकायको शाखा र जिम्मेवार अनधकारी  

6. सेवा प्राप्त गने लाग्न ेदस्तरु र अवनध 

7. ननवदेन, उिरुी उपर ननणवय गने प्रविया र अनधकारी  

8. ननणवय उपर उिूरी सनेु्न अनधकारी  

9. आ.व.2078/79 मा सम्पादन गरेको कामको वववरण 

10. आ.व. 2079/80 मा सम्पाददत कामको वववरण 

11. सूचना अनधकारी र प्रमखुको नाम र पद 

12. ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदेजशकाको सूची 

13. आम्दानी, खचव तथा आनथवक कारोबार समबन्धी अद्यावनधक वववरण 

14. तोवकए बमोजिमका अन्य वववरण 

15. सावविननक ननकायको वेभसाइट  

16. सावविननक ननकायले वनगवकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली 

17. सावविननक ननकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सूचना ददइएको ववर्य 

18. सावविननक ननकायकाले गरेको प्रकाशन वववरण 
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1. मन्रालयको स्वरुप र प्रकृनत 

प्रदेशको आनथवक अवस्थाको ववश्लरे्ण, स्रोतको बााँडफााँट, ववत्तीय तथा ववकास नीनत, वावर्वक ववकास कायविमको 
तिुवमा गरी कायावन्वयनमा लैिाने, आयोिना तथा कायविमको अनगुमन एवं मूल्याङ्कनबाट ववननयोिन दक्षता र 
आयोिना कायावन्वयन कुशलता प्रवर्द्वनका लानग आनथवक मानमला तथा योिना मन्रालयको स्थापना भएको 
हो।आन्तररक स्रोत र नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनदुान, वैदेजशक अनदुान र ऋणको ववननयोिनलाई समजुचत 
संयोिन गनुव मन्रालयको महत्वपूणव कायव जिम्मेबारी रही आएको छ।साववकमा आनथवक मानमला तथा योिना 
मन्रालयको व्यवस्था रवहआएकोमा प्रदेश नीनत तथा योिना आयोगको स्थापनासगै प्रदेश मजन्रपररर्द्को नमनत 
2078/02/05 को ननणवय बमोजिम मन्रालयको नाम पररवतवन भई अथव मन्रालय भएको हो । आगामी 
ददनमा मन्रालयले सावविननक ववत्तको पारदशी पररचालन, प्रदेशको ववत्तीय ब्यवस्थामा सन्तलुन, आनथवक 
ववकास, अन्तरसरकारी ववत्त हस्तान्तरण, स्रोतको न्यायोजचत एवं सन्तनुलत ववतरणमा थप प्रभावकारी भनूमका 
ननवावह गनुवपने आवश्यकता रहेको छ । 

क) दृविकोण: 

प्रदेशको सवल र समनु्नत अथवतन्र ननमावण । 

ख) लक्ष्य : 

आन्तररक रािस्व पररचालनबाटै सावविननक खचवको पररपूनतव गरी ववत्तीय संघीयतालाई मिबतु बनाउने। 

ग) उद्दशे्य :  

उपलब्ध स्रोत साधनको दक्षतापूणव ववननयोिन र कुशल पररचालनबाट न्यायोजचत ववतरण सवहतको आनथवक 
बवृर्द् गनुव ।  

घ) रणनीनत : 

१.  रािस्वका स्रोतहरूको पवहचान एवं कराधार ववस्तार गरी यसको अनधकतम पररचालन गने, 

२. आनथवक उपलब्धीको न्यायोजचत ववतरण गदै गररबी ननवारणमा योगदान परु् याउने, 
३. लगानीलाई उत्पादनशील के्षरमा केजन्ित गदै रोिगारीका अवसर नसिवना गने, 

४. उपलब्ध स्रोत साधन ववतरणमा सामाजिक न्याय कायम गने एवं अन्तर-स्थानीय तहका बीचमा सन्तलुन 
हनुे गरी लगानी र पनुवववतरण गने, 

५.आनथवक, सामाजिक तथा पूवावधार ववकासमा सावविननक खचवको नमतव्ययी र दक्षतापूणव उपयोग गने। 
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२. मन्रालयको काम, कतवव्य र अनधकार    
गण्डकी प्रदेश सरकार, कायवववभािन ननयमावली, २०७४ (संशोधन सवहत) बमोजिम यस मन्रालयले सम्पादन 
गनुवपने कायव जिम्मवेारी देहायानसुार रहेका छन:् 
 

१. प्रदेश आनथवक अवस्थाको ववश्लरे्ण तथा नीनतको तिुवमा, कायावन्वयन र ननयमन  

२. प्रदेश स्तरको स्रोतको बाडाँफााँट, लगानी, प्रक्षेपण र ववत्तीय व्यवस्थापन, 

३. प्रदेशस्तरको ववत्त  सन्तलुन सम्बन्धी नीनत तिुवमा, कायावन्वयन र ननयमन, 

४. संघको स्वीकृनतमा वैदेजशक सहयोग, वैदेजशक ऋण र अनदुान प्रानप्त, उपयोग, लेखाङ्कन र प्रनतवेदन, 

५. प्रदेशजस्थत सरकारी सम्पजत्तको एकीकृत वववरण र सरकारी बााँकी रकमको लगत तथा असलु उपर, 

६. प्रदेश रािस्व सम्बन्धी नीनत तथा कानूनको तिुवमा, कायावन्वयन र ननयमन, 

७. संघीय नीनत अनरुूप सहववत्तीयकरण, 

८. प्रदेश आनथवक कायवववनध सम्बन्धी नीनत तथा कानूनको ननमावण, कायावन्वयन र ननयमन, 

९. प्रदेश ववननयोिन ऐन तथा प्रदेशको बिेट तिुवमा, कायावन्वयन, ननयमन र आनथवक अनशुासन, 

१०. प्रदेश सजितकोर्को सञ् चालन तथा व्यवस्थापन र प्रदेश लेखा ननयन्रण एवम ्व्यवस्थापन, 

११. प्रदेश पूरक अनमुान तथा पेश्की खचव, प्रदेशको उधारो खचव र प्रदेश आकजस्मक कोर् सम्बन्धी, 
१२. प्रदेश सावविननक खचव सम्बन्धी नीनतको तिुवमा, कायावन्वयन र ननयमन तथा स्थानीय तह अनदुान, 
१३. प्रदेश सरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्यवस्थापन, 

१४. प्रदेशको ववननयोिन, रािस्व, धरौटी, कायव सञ् चालन कोर् र अन्य सरकारी कोर् तथा सम्पजत्तको 
एकीकृत वववरण र आन्तररक लेखापरीक्षण, 

१५. घरिग्गा रजिषे्ट्रशन शलु्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, ववज्ञापन कर, पयवटन शलु्क, कृवर् 
आयमा कर, सेवा शलु्क, दस्तरु र दण्ड िररवाना संकलन, बााँडफााँट र उपयोग सम्बन्धी नीनत, 
कानून तिुवमा, कायावन्वयन, ननयमन, 

१६. संघीय कानून अनसुार प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र शलु्क सङ्कलन, ननयमन र हस्तान्तरण, 

१७. प्रदेशको कर प्रणालीको रािस्व चहुावट ननयन्रण सम्बन्धी प्रादेजशक नीनत, कानून तथा मापदण्ड 
तिुवमा, कायावन्वयन र ननयमन, 

१८. संघसाँगको अन्तरसरकारी ववत्तीय सम्पकव , सम्बन्ध र सहकायव, 
१९. बीमा र बीमा व्यवसायको सञ् चालन, व्यवस्थापन, प्रवर्द्वन तथा ववस्तार र ननयमन, 

२०. प्रदेशस्तरका सावविननक संस्थान, ववत्तीय संस्था, सनमनत, प्रनतष्ठान तथा कम्पनी आददको सञ् चालन, 
व्यवस्थापन, सधुार र ननयमन, 
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२१. आनथवक ववकासमा सावविननक, ननिी, सहकारी तथा गैरसरकारी के्षरसाँगको साझेदारी एवं समन्वय 
र सहकायव सम्बन्धी नीनत, मापदण्ड र सो सम्बन्धी अन्य कायव। 

२२. ददगो ववकास लक्ष्य अनसुार बिेट कोनडङ्ग, लैवङ्गक बिेट कोनडङ्ग र िलवाय ुबिेट कोनडङ्ग 

 
 
३. मन्रालयमा रहने कमवचारी संख्या र कायव वववरण 
३.१. मन्रालयको दरबन्दी  र पदपूनतव वववरण 

 

 

 

 

 

ि.स. पद सेवा समूह शे्रणी /तह दरबन्दी पदपनुतव ररक्त 

1 सजचव नेपाल प्रशासन   रा.प.प्रथम /एघारौं १ 1 - 

2 उप-सजचव नेपाल प्रशासन सा.प्र. नवौ/दशौं १ 0 1 

3 उप-सजचव नेपाल प्रशासन रािस्व नवौ/दशौं २ 1 1 
4 शाखा अनधकृत नेपाल प्रशासन सा.प्र. सातौ/आठौं ६ 5 1 
5 शाखा अनधकृत नेपाल प्रशासन रािस्व सातौ/आठौं २ 2 - 
6 लेखा अनधकृत नेपाल प्रशासन लेखा सातौ/आठौं १ 1 - 
7 कानून अनधकृत नेपाल न्याय कानून सातौ/आठौं १ 1 - 
8 तथ्याङ्क अनधकृत ने.आ.यो.तथा.त.   सातौ/आठौं १ 0 1 
9 कम््यूटर इजन्िननयर नेपाल ववववध   सातौ/आठौं १ 1 कम््यटुर अनधकृत 

आठौ कायवरत रहेको 
10 अथवशास्त्री नेपाल ववववध   सातौ/आठौं 1 0 1 

10 सहायक/अनधकृत नेपाल प्रशासन सा.प्र. पााँचौं / छैटौं ४ 4 - 
11 सहायक/अनधकृत नेपाल प्रशासन रािस्व पााँचौं / छैटौं २ 1 1 
12 कम््यूटर 

अनधकृत/अपरेटर 

नेपाल ववववध   पााँचौं / छैटौं 2 2 एक िना कािमा 
भौनतक पवुावधार, सहरी 
ववकास तथा यातायात 
व्यवस्था मन्रालयमा 

13 सह-लेखापाल नेपाल प्रशासन लेखा चौँथो १ 0 1 
१४ सहायक  नेपाल प्रशासन सा प्र  चौथो/पााँचौ १ 1 - 
1५ ह.स.चा. नेपाल प्रशासन   ववहीन ५ 3 2 
1६ का.स./स्वीपर/माली नेपाल प्रशासन   ववहीन ५ 5 - 

िम्मा 37 28 9 
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३.२ प्रदेश लेखा ननयन्रक कायावलयको दरबन्दी र पदपूनतव वववरणः 
ि.स. पद सेवा समूह शे्रणी/तह दरबन्दी पदपूनतव ररक्त कैवफयत 

१ प्रदेश लेखा ननयन्रक नेपाल प्रशासन लेखा नवौ /दशौं १ १ -   
२ लेखा अनधकृत नेपाल प्रशासन लेखा सातौं/आठौं ४ 4  -  
३ लेखापाल नेपाल प्रशासन लेखा पााँचौं/छैठौं ४ 4 -  

४ कम््यटुर अपरेटर/ 
अनधकृत 

नेपाल ववववध ववववध पाचौं/छैठौं १ १ -  

५ सहायक लेखा नेपाल प्रशासन लेखा चौँथो ४ 4 -  
६ ह.स .चा .   तह नबहीन २ २ -  
७ कायावलय सहयोगी   तह नबहीन ४ ४ -  

िम्मा २० 20 0  
 

नोटः प्रदेश लेखा ननयन्रक कायावलय अन्तगवत १0 वटै जिल्लामा प्रदेश लेखा इकाई कायावलय रहेका छन।् 
लेखा ईकाईको कायव प्रदेश लेखा ननयन्रक कायावलय रहेको जिल्ला (कास्की)मा प्रदेश लेखा ननयन्रक 
कायावलयले र अन्य जिल्लाको हकमा लेखा इकाईको कायव हाल कोर् तथा लेखा ननयन्रक कायावलयका 
कमवचारीबाट नै सम्पादन हुाँदै आएको छ। 

 

स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण अनसुार मन्रालयमा ननम्न महाशाखा र शाखाहरु रहेको छन ्र यी 
शाखाहरुको कायवहरु देहाय अनसुार रहेको छ । 

 

 

 

४. मन्रालयबाट प्रदान गररने सेवा  

ि.सं. महाशाखा प्रदान गररने सेवा 

१. बिेट तथा कायविम महाशाखा • प्रदेश ववननयोिन ऐन तथा प्रदेशको बिेट तिुवमा, 
कायावन्वयन, ननयमन र आनथवक अनशुासन  

• रावष्ट्रय तथा अन्तर प्रदेश ववकास आयोिनाको 
समन्वय र सशतव अनदुानको सदपुयोग 

• प्रदेश सावविननक खचव, मध्यमकालीन खचव संरचना र 
खचव सम्बन्धी नीनतको तिुवमा, कायावन्वयन र ननयमन 
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ि.सं. महाशाखा प्रदान गररने सेवा 

२. प्रशासन तथा अनगुमन  मलु्याङ्कन 
महाशाखा  

• सामान्य  प्रशासन 

• मन्रालयको आनथवक प्रशासन 

• प्रादेजशक योिना तथा अनगुमन 

• माताहतका कायावलयको अनगुमन मलु्यांकन गने,  

• प्रदेशका महत्वपणुव आयोिनाको अनगुमन र मलु्यांकन 
गने 

३. ववत्त व्यवस्थापन तथा आनथवक 
नीनत ववश्लरे्ण महाशाखा 

• प्रदेश स्तरको स्रोतको बाडाँफााँट, लगानी, प्रके्षपण र 
ववत्तीय व्यवस्थापन, 

• प्रदेशस्तरको ववत्त सम्बन्धी नीनत तिुवमा, कायावन्वयन र 
ननयमन, 

• प्रदेश रािस्व सम्बन्धी नीनत तथा कानूनको तिुवमा, 
कायावन्वयन र ननयमन, 

• आनथवक कायवववनध सम्बन्धी नीनत तथा कानूनको ननमावण, 
कायावन्वयन र ननयमन 

• रािस्व सम्बन्धी नीनत तथा कानूनको तिुवमा, कायावन्वयन 
र ननयमन 

• प्रदेशको ववननयोिन, रािस्व, धरौटी, कायव सञ् चालन कोर् 
र अन्य सरकारी कोर् तथा सम्पजत्तको एकीकृत वववरण 
र आन्तररक लेखापरीक्षण, 

• घरिग्गा रजिषे्ट्रशन शलु्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन 
कर, ववज्ञापन कर, पयवटन शलु्क, कृवर् आयमा कर, सेवा 
शलु्क, दस्तरु र दण्ड िररवाना संकलन, बााँडफााँट र 
उपयोग सम्बन्धी नीनत, कानून तिुवमा, कायावन्वयन, 
ननयमन, 

• आनथवक ववकासमा सावविननक, ननिी, सहकारी तथा 
गैरसरकारी के्षरसाँगको साझेदारी एवं समन्वय र सहकायव 
सम्बन्धी नीनत, मापदण्ड र कायव। 

• प्रदेशको तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली तथा अनभलेख 
व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रादेजशक नीनत, कानून, मापदण्ड 
एवम ्योिना तिुवमा, कायावन्वयन र ननयमन तथा संघ र 
स्थानीय तहसाँग सहयोग, समन्वय र सहकायव, 
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५. सेवा प्रदान गने ननकायको शाखा र जिम्मेवार कमवचारी  

ि.सं
. 

महाशाखा /शाखा कमवचारीको नाम पद कैवफयत 

१. बिेट तथा कायविम महाशाखा  

  महाशा का काकाकाममाहाममहाशाखा 
रािेन्ि बन्ध ुअयावल उपसजचव  

क. बिेट तथा कायविम शाखा(क) कल्पना देवी सापकोटा अनधकृत (सातौ)  

नारायण प्रसाद वास्तोला अनधकृत (सातौं)  

चडुा बहादरु रोका क.अ.(छैटौ)  

ख बिेट तथा कायविम शाखा(ख) केशव सबेुदी शाखा अनधकृत  

रामेश्वर ढुङ्गाना अनधकृत(छैटौ)  

गोववन्द ररिाल क.अ.(छैटौ)  

ग सचुना प्रववनध शाखा तेि वहादरु गरुुङ क.अ.(आठौ)  

चडुा बहादरु रोका क.अ.(छैटौ)  

२. प्रशासन तथा योिना महाशाखा रािेन्ि बन्ध ुअयावल उपसजचव  

क माननीय मन्रीज्यूको ननिी सजचवालय कृष्ण प्रसाद पौडेल शाखा अनधकृत   

ख सजचवज्यूको ननिी सजचवालय खेमराि पौडेल अनधकृत (छैठौं)  

ग प्रशासन तथा योिना शाखा केशव सबेुदी शाखा अनधकृत  

तेि बहादरु गरुुङ
 अनधकृत (छैठौं 
) 

क.अ.(आठौ)  

तारानाथ सबेुदी अनधकृत (छैटौं)  

वसन्तराि ढकाल अनधकृत(छैटौं)  

सरस्वती सवुेदी सहायक (पाचौं)  

अघ आनथवक प्रशासन शाखा कृष्ण प्रसाद पोख्रले लेखा अनधकृत 
(सातौं) 

 

इन्ि कुमारी जि.सी. सहायक (पाचौं)  

ङ काननु तथा फैसला कायावन्वयन शाखा तेिेन्ि प्रसाद ढकाल काननु अनधकृत  

३. ववत्त व्यवस्थापन तथा आनथवक नीनत 
ववश्लरे्ण महाशाखा 

रािेन्ि बन्ध ुअयावल उपसजचव  

क रािस्व व्यवस्थापन शाखा गीता जघनमरे(दोरङ्गा) अनधकृत (आठौं)  

कल्पना देवी सापकोटा अनधकृत (सातौं)  

ख अन्तर सरकारी ववत्त हस्तान्तरण शाखा गीता जघनमरे(दोरङ्गा) अनधकृत (आठौं)  

ग आनथवक तथा ववजत्तय ववश्लरे्ण शाखा गीता जघनमरे(दोरङ्गा) अनधकृत (आठौं)  
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६. सेवा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तरु र अवनध: 

 यस मन्रालयबाट प्रवाह गररने सबै सेवा नन:शलु्क रुपमा गररनेछ ।  

 

७. ननणवय गने प्रविया र अनधकारी : 

 सम्बजन्धत शाखा र महाशाखाबाट ननणवयका लानग ववर्य उठान भइसकेपनछ अनधकार प्रत्यायोिनको सीमासम्म 
सजचवबाट र अनधकार प्रत्यायोिन नभएको ववर्यमा मन्रीस्तरबाट ननणवय गररने । 

 

८. ननणवय उपर उिरुी सनु्न ेअनधकारी 

प्रदेश अथवसजचव ववष्णपु्रसाद शमाव  

 

9. आनथवक वर्व २०७8/०७9 मा सम्पादन भएका कामको वववरण 

1. रािस्व पररचालनका सम्भाववत क्षरेहरुको पवहचान र के्षर ववस्तार सम्बन्धी सरोकारवालाहरुसाँग 
अन्तरविया एवं छलफल 

2. प्रदेश सरकारका जिल्ला जस्थत कायावलयहरुसाँग बिटे कायावन्वयन र आनथवक अनशुासनसम्बन्धी 
अन्तरविया एवं छलफल कायविम 

3. प्रदेश सरकारको बिेट कायावन्वयन तथा आनथवक अनशुासनसम्बन्धी  प्रदेश लेखा ईकाई कायावलयहरुसाँग 
छलफल तथा अन्तरविया 

4. गण्डकी प्रदेशका मालपोत कायावलय र यातायात कायावलयसाँग रािस्व संकलन र पररचालन सम्बन्धमा 
अन्तरविया कायविम 

5. मन्रालयहरुलाई PLMBIS सम्बन्धी अनभमजुखकरण कायविम 

6. आनथवक वर्व 2077/78 को वावर्वक बिेट सनमक्षा गरी प्रकाशन गररएको  

7. आनथवक वर्व 2078/79 को  बिेट तथा कायविमको अधवबावर्वक मूल्याङ्कन प्रनतवदेन तयार गररएको  

8. आ.व.2079/80 को बिटेका नसर्द्ान्त र प्राथनमकता सम्बन्धमा ववज्ञहरुसाँग छलफल तथा अन्तविव या 
कायविम 

9. आ.व.2079/80 को बिटेका नसर्द्ान्त र प्राथनमकता सम्बन्धमा  प्रदेश सभा सदस्यहरुसाँग छलफल 
तथा अन्तविव या कायविम 

10.  गण्डकी प्रदेशको सामाजिक-आनथवक ववश्लरे्ण तयारी र प्रकाशन  

11. आ.ब. 2078/79 को गण्डकी प्रदेशको आनथवक सवेक्षण तयारी र प्रकाशन 

12. आ.व.2079/80 को बिटेका नसर्द्ान्त र प्राथनमकता तिुवमा र प्रकाशन 

13. आ.व.2079/80 को वावर्वक ववकास कायविम तिुवमा र प्रकाशन 
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14. आ.व.2079/80 बिेट वक्तव्य तिुवमा र प्रकाशन 

15. ववननयोिन ऐन 2079 र आनथवक ऐन, 2079 तिुवमा र प्रकाशन 

 

10. आनथवक वर्व २०७9/80 मा सम्पादन भएका कामको वववरण 

1. रािस्व पररचालनका सम्भाववत के्षरहरुको पवहचान र के्षर ववस्तार सम्बन्धी सरोकारवालाहरुसाँग 
अन्तरविया एवं छलफल 

2. प्रदेश सरकारका जिल्ला जस्थत कायावलयहरुसाँग बिटे कायावन्वयन र आनथवक अनशुासनसम्बन्धी 
अन्तरविया एवं छलफल कायविम 

3. प्रदेश लेखा ईकाई कायावलयका कमवचारीहरुसाँग अन्तरविया कायविम  

4. खचवको मापदण्ड तिुवमा मस्यौदा तयारी 
5. सावविननक खररदसम्बन्धी प्रदेश ननयमावली पररमािवन मस्यौदा तयारी 
6. बिेट तथा कायविम कायावन्वयन सम्बन्धी कायवववनध संसोधन मस्यौदा तयारी 
7. बिेट तिुवमा तथा आनथवक कायवववनध सम्बन्धी अनभुव आदानप्रदानका लागी प्रदेश १ र बागमनत प्रदेशसग 

अन्तरविया कायविम सम्पन्न  

 

1. कायावलय प्रमखु र सूचना अनधकारीको नाम र पद 

  कायावलय  प्रमखु:  ववष्णपु्रसाद शमाव, प्रदेश सजचव 

सूचना अनधकारी :  केशव सबेुदी, शाखा अनधकृत  

 

१2. ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदेजशकाको सूची  

क) कर तथा गैरकर रािस्वसम्बन्धी ऐन, 2075 

ख) प्रदेश ववत्त व्यवस्थापन ऐन, 2075 

ग) प्रदेश आकजस्मक कोर् ऐन, 2075 

घ) प्रदेश आनथवक कायवववनध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन, 2078 

ङ) ववननयोिन ऐन, २०७9 

च) आनथवक ऐन, २०७9 

छ) सावविननक खररदसम्बन्धी प्रदेश ननयमावली, 2076  

ि) कर तथा गैरकर रािस्व संकलन सम्बन्धी ननदेजशका 2075 

झ) बिेट  तथा कायविम कायावन्वयन सम्बन्धी एकीकृत कायवववनध, २०७७  

ञ) खचवको मापदण्ड, 2079 

ट) बहवुवर्वय ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी ननदेजशका, २०७५ 
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13. आम्दानी, खचव तथा आथीक कारोबार सम्बन्धी अद्यावनधक वववरण 

१) रािस्व पररचालनको अवस्था 

रािस्व 
जशर्वक नं  जशर्वक वावर्वक लक्ष्य 

अजघल्लो मवहनाको 
प्राप्ती पसु मवहनाको प्राप्ती िम्मा प्रनतशत 

११११४ कृवर् आयमा कर  
           

500,000                   -                    -                     -          -    

११३१५ 

घर िग्गा लगायतको 
रजिषे्ट्रशन दस्तरु 

    
1,000,000,000  

       
191,529,628          9,591,560  

      
201,121,188  

  
20.11  

११४११ 

बााँडफााँट भई प्राप्त हनु े
मूल्य अनभवृवर्द् कर 

    
7,391,360,000  

     
1,613,102,169  

      
580,709,274  

     
2,193,811,443  

  
29.68  

११४२१ 

बााँडफााँट भई प्राप्त हनु े
अन्त शलु्क 

    
1,847,840,000  

       
644,630,568  

       
85,989,795  

      
730,620,363  

  
39.54  

११४५१ सवारी साधन कर पटके  
         

1,000,000                   -                    -                     -          -    

११४७१ 

बााँडफााँटबाट प्राप्त हनुे 
मनोरन्िन कर 

         
5,000,000                   -                    -                     -          -    

११४७२ 

बााँडफााँटबाट प्राप्त हनुे 
ववज्ञापन कर 

       
10,000,000  

             
29,000                  -    

            
29,000  

    
0.29  

११६१२ एिेन्सी रजिषे्ट्रशन 
         

8,000,000                   -                    -                     -          -    

13311 समानीकरण अनदुान 
    

7,927,900,000  
     

1,981,975,000  
    

2,100,000,000  
     

4,081,975,000  
  

51.49  

13312 सशतव अनदुान चाल ु
    

1,827,000,000  
     

1,002,178,000                  -    
     

1,002,178,000  
  

54.85  

१३३१३ सशतव अनदुान पूाँिी 
    

5,091,300,000  
     

1,094,804,000  
      

598,745,000  
     

1,693,549,000    33.26  

13314 ववशेर् अनदुान चाल ु
      

205,000,000                   -    
      

102,500,000  
      

102,500,000  
  

50.00  

१३३१५ ववशेर् अनदुान पूाँिी 
      

655,000,000                   -    
      

327,500,000  
      

327,500,000  
  

50.00  

13316 समपरुक अनदुान चाल ु                  -                     -                    -                     -          -    

१३३१७ समपरुक अनदुान पूाँिी 
      

837,000,000                   -    
      

320,000,000  
      

320,000,000  
  

38.23  

१४११९ 

अन्य ननकायबाट प्राप्त 
ब्याि              2,000                   -                    -                     -          -    

१४१५१ 

सरकारी सम्पजत्तको 
बहालबाट  

         
1,000,000  

         
8,000,000                  -    

         
8,000,000  

 
800.0

0  

१४१५३ 

बााँडफााँट भई प्राप्त वन 
रोयल्टी 

       
18,500,000                   -                    -                     -          -    
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१४१५४ 

बााँडफााँट भई प्राप्त खानी 
तथा खननि सम्बन्धी 
रोयल्टी          1,150,000                   -                    -                     -          -    

१४१५५ 

बााँडफााँट भई प्राप्त 
िलस्रोत सम्बन्धी 
रोयल्टी                  -                     -                    -                     -          -    

१४१५६ 

बााँडफााँट भई प्राप्त ववद्यतु 
सम्बन्धी रोयल्टी 

      
290,000,000                   -                    -                     -          -    

१४१५७ 

बााँडफााँट भई प्राप्त दहत्तर 
बहत्तरको नबविबाट प्राप्त 
आय 

      
150,000,000  

        
13,281,358          1,528,220  

        
14,809,578  

    
9.87  

१४१५८ 

बााँडफााँट भई प्राप्त 
पववतारोहण बापतको 
रोयल्टी        15,350,000                   -                    -                     -          -    

१४१९१ पयवटन शलु्क  
           

200,000                   -                    -                     -          -    

१४१९२ पदयारा  
         

1,500,000  
           

320,100  
          

772,000  
         

1,092,100  
  

72.81  

१४२११ 

कृवर् उत्पादनको 
नबविबाट प्राप्त रकम 

         
2,000,000  

           
193,247  

            
65,995  

           
259,242  

  
12.96  

१४२१२ 

सरकारी सम्पजत्तको 
नबविबाट प्राप्त रकम 

         
1,000,000  

           
277,750              21,100  

           
298,850  

  
29.89  

१४२१३ 

अन्य नबकीबाट प्राप्त 
गैरकर  

         
1,500,000  

             
35,625              68,917  

           
104,542  

    
6.97  

१४२१७ 

नहर तथा कुलो उपयोग 
बापतको शलु्क                  -                     -                    -                     -          -    

१४२१८ ववद्यतु सेवा शलु्क              10,000                   -                    -                     -          -    

१४२१९ अन्य सेवा शलु्क नबिी  
         

9,000,000                   -                    -                     -          -    

१४२२३ जशक्षाक्षेरको आम्दानी  
         

1,200,000  
           

402,160            152,915  
           

555,075  
  

46.26  

१४२२४ पररक्षा शलु्क  
       

80,000,000  
         

1,355,300            113,100  
         

1,468,400  
    

1.84  

१४२२५ 

यातायात क्षेरको 
आम्दानी  

      
120,000,000  

        
31,767,413          5,135,570  

        
36,902,983  

  
30.75  

१४२२९ 

अन्य प्रशासननक 
सेवाशलु्क  

      
650,000,000  

       
105,585,550         12,433,703  

      
118,019,253  

  
18.16  

१४२५३ व्यवसाय रजिषे्ट्रशन दस्तरु 
      

110,188,000  
        

24,306,371  
        

4,586,201  
        

28,892,572  
  

26.22  
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१४२५६ चालक अनमुनत पर,  

सवारी दताव वकताब 
(Blue book)  

सम्बन्धी दस्तरु 
      

650,000,000  
       

184,494,693  
       

40,602,045  
      

225,096,738  
  

34.63  

१४२६४ वन क्षेरको अन्य आय  
       

25,000,000                   -                    -                     -          -    

१४३११ 

न्यावयक दण्ड िररवाना र 
िफत 

         
2,000,000  

             
22,400                  -    

            
22,400  

    
1.12  

१४३१२ 

प्रशासननक दण्ड िररवाना 
र िफत 

      
200,000,000  

         
4,364,960          6,398,714  

        
10,763,674  

    
5.38  

१४३१३ धरौटी सदरस्याहार  
         

2,500,000  
           

130,300            103,156  
           

233,456  
    

9.34  

१४५२९ अन्य रािस्व         12,000,000  
         

9,376,956  
          

841,650  
        

10,218,606  
  

85.16  

१५१११ बेरुि ु 
      

823,000,000  
        

44,018,417          3,297,599  
        

47,316,016  
    

5.75  

१५११२ ननकासा वफताव  
       

25,000,000  
        

14,113,928                  -    
        

14,113,928  
  

56.46  

१५११३ अनदुान वफताव  
      

120,000,000  
        

64,583,846  
        

4,352,000  
        

68,935,846  
  

57.45  

३३३४१ सवारी साधन कर   
    

1,800,000,000  
       

687,342,185  
      

160,040,306  
      

847,382,491  
  

47.08  

३२१२१ गत बर्वको नगद मौज्दात 
    

2,710,000,000                   -                    -                     -          -    

  िम्मा 
   

34,629,000,000  
     

7,722,220,924  
    

4,365,548,820  
   

12,087,769,744  
  

34.91  

  रािस्व बााँडफााँट (-) 
      

(720,000,000) 
      

(274,936,874) 
      

(64,016,122) 
      

(338,952,996) 
  

47.08  

  आन्तररक ऋण 
    

1,000,000,000                   -                    -                     -          -    

  

नेपाल सरकारबाट प्राप्त 
हनुे ऋण 

    
1,000,000,000                   -                    -                     -          -    

  कुल िम्मा 
 

35,909,000,000  
   

7,447,284,050  
  

1,094,804,000  
 

11,748,816,748   32.72  
 

        

२. बावर्वक बिेट र खचव  वववरण                      

क. मन्रालयको बावर्वक बिेट र खचव  वववरण:                      

                                                       रकम रु. हिारमा  

ि.सं. बिेटको वकनसम ववननयोिन खचव प्रगनत प्रनतशत 

1. चाल ु 115353 19570 16.97 
२. पुाँिीगत 55300 528 0.95  

िम्मा    
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14. तोवकए बमोजिमका अन्य वववरण 

समग्र प्रदेशको बिेट ववननयोिन र खचव  वववरण : 

                                                            रकम रू. हिारमा 

नस.नं. वगीकरण ववननयोजित खचव प्रनतशत 

1. चालु 13268854 2909221 21.93 
2. पुाँिीगत 22140146 3060689 13.82 
३ ववत्तीय व्यवस्था 500000 0 0 
 िम्मा  35909000 5969910 16.63  

 

ग .स्थानीय तहमा रािस्व बााँडफााँट तथा ववत्तीय हस्तान्तरणको वववरण:   
                    रकम रू. हिारमा 

ि.सं. अनदुानको वकनसम ववननयोिन हस्तान्तरण प्रगनत प्रनतशत 

1. ववत्तीय समानीकरण 
अनअनदुान 

1160000 ५८0000 5० 

२. सशतव अनदुान २१४५00 १०७२५0 50 

३. ववशेर् अनदुान 261000 130500 50 

४. समपूरक अनदुान 504000 252000 50 

६. प्रशासननक भवन ननमावण 15000 ३४५८० २३ 

७. 
रािस्व बााँडफााँट (सवारी 
साधन कर) 

७२0000 0 0 

 

 

15. सावविननक ननकायको वेभसाडट 

 यस मन्रालयको वेभसाइट mof@gandaki.gov.np रहेको छ । 

 

16. मन्रालयले वनगवकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामवाली 
 सबै सूचना खलुा रहेको । 

 

17. मन्रालयमा परेका सूचना माग सम्वन्धी ननवेदन 

 माग भएको र उपलब्ध गराएको सूचनाको संख्या- १ 
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18. मन्रालयले गरेको प्रकाशनको वववरण 

❖ व्यय अनमुानको वववरण 

❖ वावर्वक ववकास कायविम 

❖ आनथवक ऐन 

❖ ववननयोिन ऐन 

❖ मन्रालयगत प्रगनत वववरण 

❖ मघ्यमकानलन खचव संरचना 
❖ बिेट बक्तव्य 

❖ आनथवक सवेक्षण 

❖ गण्डकी प्रदेशको सामाजिक-आनथवक ववश्लरे्ण 

प्रस्ततु वववरण मन्रालयको वेभसाइट mof@gandaki.gov.np मा हेनव सवकने छ । 
  


