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कायिकारी साराांश 

िजेट र खर्ि सबिन्त्र्ी र्ववरण 
 आर्थिक वर्ि 207७/7८ को लार्ग प्रदेश सरकारको कुल िजेट रू. 36 अिि ३५ करोड २५ 

लाख मध्ये सम्ित कोर्मार्थ व्ययभार हनुे रकम रू.१ करोड 10 लाख 40 हजार र र्वर्नयोजन 
ऐन िमोम्जम खर्ि हनुे रकम रू. ३६ अिि 34 करोड 14 लाख 60 हजार रहेको छ, 

 र्वर्नयोम्जत रकममध्ये पसु मसान्त्तसबम र्ालतुर्ि  रू.४ अिि ७४ करोड ७४ लाख ९२ हजार र 
पुुँजीगततर्ि  रू. ३ अिि ५४ करोड २१ लाख ७ हजार गरी जबमा रू. ८ अिि २८ करोड ९५ 
लाख ९९ हजार खर्ि भएको छ जनु र्वर्नयोम्जत िजेटको र्ालतुर्ि  २६.८५ प्रर्तशत, पुुँजीगततर्ि  
१८.९७ प्रर्तशत गरी जबमा २२.८ प्रर्तशत  खर्ि भएको देम्खन्त्छ । 

 गत आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को सोही अवर्र्मा र्ालतुर्ि  रू.३ अिि ४९ करोड ६४ लाख ७९ 
हजार र पुुँजीगततर्ि  रू. ३ अिि २९ करोड ८ लाख गरी जबमा रू. ६ अिि ७८ करोड ७२ लाख 
७९ हजार खर्ि भएको छ जनु र्वर्नयोम्जत िजेटको र्ालतुर्ि  १९.६० प्रर्तशत, पुुँजीगततर्ि  
17.71 प्रर्तशत गरी जबमा 18.64 प्रर्तशत  खर्ि भएको देम्खन्त्छ, 

 गत आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को उक्त अवर्र्को खर्िको तलुनामा यस आर्थिक वर्िमा र्ालतुर्ि  
7.25 प्रर्तशत पुुँजीगततर्ि  1.26 प्रर्तशत र कुल 4.16 िढी रहेको छ , 

 र्ाल ुआर्थिक वर्ि २०७७/७८ को पसु मसान्त्तसबममा मन्त्रालयगत र्वर्नयोम्जत िजेटमा सिैभन्त्दा 
िढी खर्ि गने मन्त्रालयको रुपमा उद्योग, पयिटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको छ । जसले 
25.01 प्रर्तशत खर्ि गरेको छ भने सिै भन्त्दा कम खर्ि गने मन्त्रालयको रुपमा आन्त्तररक 
मार्मला तथा काननु मन्त्रालय रहेको छ जसले आफ्नो मन्त्रालयको लार्ग र्वर्नयोम्जत िजेटको 
8.38 प्रर्तशत मार खर्ि गरेको छ, 

 गत आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा नेपाल सरकारिाट प्राप्त सशति अनदुान, र्वशेर् अनदुान र 
समपूरक अनदुानमध्ये खर्ि नभई िाुँकी रकम रु. १ अिि १ करोड ४ लाख सांघीय सम्ित कोर्मा 
र्र्ताि गररएको छ । 

र्वत्तीय सांघीयता कायािन्त्वयन 
 र्ाल ुआ.व.मा प्रदेश सरकारवाट स्थानीय तहमा हस्तान्त्तरण गने अनदुानमा जबमा रु.५ अिि १४ 

करोड ५० हजार र्वर्नयोजन गररएकोमा र्वत्तीय समानीकरण अनदुानतर्ि  रु.६० करोड, समपूरक 
अनदुानतर्ि  रु. १ अिि ५० करोड, र्वशेर् अनदुानमा  रु. १ अिि र सशति अनदुानमा रु.२ अिि ४ 
करोड ५० हजार र्वर्नयोजन गररएको छ । 

 र्ाल ुआ.व.मा समपूरक अनदुानमा १०८ वटा स्थानीय तहका ४४० वटा आयोजना स्वीकृत भई 
स्थानीय तहमा कायािन्त्वयनका लार्ग हस्तान्त्तरण गररएको छ ।र्वशेर् अनदुान अन्त्तगित सवै स्थानीय 
तहमा मखु्यमन्त्री ग्रामीण र्वकास  तथा रोजगार कायिक्रम कायािन्त्वयनमा रहेको छ । 



 स्थानीय तहमा हस्तान्त्तररत र्वत्तीय समानीकरण अनदुानको रकमिाहेक अन्त्य अनदुान अन्त्तगित 
उपलब्र् गराइएको रकम आ.व.को असार मसान्त्तसबम खर्ि हनु नसकेमा प्रदेश सांम्र्त कोर्मा 
र्र्ताि गनुिपने प्रावर्ान िमोम्जम स्थनीय तहहरुमा हस्तान्त्तररत रकममध्ये स्थानीय तहिाट रु.१ अिि 
१२ करोड ७ लाख ८४ हजार र्ाल ुआ.व. मा प्रदेश सांम्र्त कोर्मा र्र्ताि भएको छ । 

 आ.व. २०७५/०७६ मा सशति अनदुान अन्त्तगित र्नमािण गने भर्नएको तर र्वर्वर् कारणले र्नमािण 
कायि परुा हनु नसकेका िहउुद्देश्यीय सभा हल र्नमािणको कायि सबपन्न गनि र्ाल ुआ.व.मा र्वशरे् 
अनदुानमा र्वर्नयोम्जत रकमवाट रु. ९ करोड हस्तान्त्तरण गररएको छ। 

 गत आ.व.मा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सबपन्न गने गरी स्वीकृत भई 
कायािन्त्वयनमा रहेको तर र्वश्वव्यापी महामारीको रुपमा रै्र्लएको कोर्भड-१९ को कारणले काम 
सबपन्न गनि नसकेका २८ वटा स्थानीय तहको ६८ वटा आयोजनामा रु.१३ करोड ७६ लाख ४९ 
हजार हस्तान्त्तरण गररएको छ । 

 २०७७ पसु मसान्त्तसबम स्थानीय तह र्वत्त हस्तान्त्तरण अन्त्तगित समपूरक अनदुानतर्ि  ८६ करोड 
१ लाख ९३ हजार, र्वशेर् अनदुानतर्ि  रू. ३८ करोड ५३ लाख ७५ हजार र सशति अनदुान 
तर्ि  रु. ९६ करोड २८ लाख २५ हजार र र्वत्तीय समानीकरण अनदुान तर्ि  रु. ३० करोड गरी 
जबमा रु. २ अिि ५० करोड ८३ लाख ९३ हजार हस्तान्त्तरण भइसकेको छ । 

िजेट कायािन्त्वयन र स्रोतको व्यवस्थापनमा तत्काल गनुिपने सरु्ार 
 र्वर्यगत मन्त्रालयले आयोजना तजुिमा तथा छनौट प्रकृयामा कायािन्त्वयन क्षमता उपलब्र् जनशम्क्त 

तथा साांगठर्नक व्यवस्थाहरुको र्सांहावलोकन गरी वस्तरु्नष्ठता कायम हनुे गरी र्वर्नयोजन दक्षता 
अर्भवृर्ि गनुिपने, 

 िजेट तजुिमा तथा आयोजना छनौट गदाि जग्गा पर्हर्ान,  र्वस्ततृ आयोजना प्रर्तवेदन (DPR), 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA)  र प्रारम्बभक वातावरणीय अध्ययन (IEE) जग्गा प्रार्प्त जस्ता पूवि 
शतिहरु पूरा भएका आयोजना तथा कायिक्रम पर्हर्ान गनुिपने र सोको र्क्रयाकलापहरु समेत एर्कन 
गरी कायािन्त्वयन कायियोजना समेत तजुिमा गनुिपने, 

 िजेट तजुिमा गदाि आयोजना पर्हर्ान नगरी अमूति{ शीर्िक कायम गरी अवण्डामा रकम राखी पर्छ 
आयोजना तथा कायिक्रमहरु स्वीकृत गने पररपाटीको अन्त्त्य गनुिपने, 

 पर्हर्ान नभएका नयाुँ अत्यावश्यक के्षरका आयोजना तथा कायिक्रममा िजेट खर्ि गनुिपने र्वशरे् 
पररम्स्थर्त र्सजिना भएमा खर्ि हनु नसक्ने सबभार्वत आयोजना तथा कायिक्रम र खर्ि  शीर्िकिाट 
दोश्रो र्ौमार्सक र्भर रकमान्त्तर गने व्यवस्था गनुिपने, 

 िजेट तजुिमा गदाि अन्त्तरमन्त्रालयगत र महाशाखागत समन्त्वय िढाउनपुने साथै सांघ, प्रदेश र 
स्थानीय तहको कायि म्जबमेवारी िमोम्जम आपसी समन्त्वयमा आयोजना तथा कायिक्रम छनौट गनुिपने, 

 मनोरञ्जन कर र र्वज्ञापन कर सांकलनमा स्थानीय तहहरुको पयािप्त ध्यान जान नसकेकोले सो के्षर 
करको दायरामा समावेश भए तापर्न अपेक्षाकृत रुपमा कर सांकलन भएको नदेम्खएकाले स्थानीय 
तहहरुले र्वशेर् जोड ददनपुने, 



 नदीजन्त्य प्रदाथिको र्िक्रीिाट प्राप्त रकमका सबिन्त्र्मा अन्त्तर सरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, 
2074 र स्थानीय सरकार सिालन ऐन, 2074 (सांशोर्नसर्हत) मा देम्खएका दिर्वर्ा अन्त्त्य गरी 
प्रदेश र स्थानीय तहिीर् िाुँडर्ाुँड हनुे गरी काननुी एकरुपता कायम हनुपुने, 

 सांघिाट हस्तान्त्रण भई आएका सशति आयोजनाहरुमा नपगु रकम अथि मन्त्रालयसुँग माघ 
मसान्त्तर्भरै माग गने र र्वर्यगत मन्त्रालयहरुले सशति, समपूरक र र्वशेर् अनदुानका आयोजनाहरु 
समयमै सबपन्न गरी अनदुान रकम र्र्ताि गनुिपने पररम्स्थर्तको अन्त्त्य गनुिपने, 

 प्रदेश सरकारको िजेट कायािन्त्वयनमा स्थानीय तहहरुको  समेत उल्लेख्य भरू्मका हनु ेभएकोले प्रदेश 
सरकारिाट स्थानीय तहहरुलाई उपलब्र् गराइएको सशति, समपूरक र र्वशेर् अनदुानका रकम 
र्र्ताि गनुि नपने गरी आयोजनाहरु समयमै सबपन्न गनि ध्यान ददनपुने, 

 आ.व. २०७६/७७ मा कायािन्त्वयन हनुे गरी स्वीकृत भएका यसै आ.व. मा सबपन्न गनुिपने  ठेक्का 
िन्त्दोिस्त हनु िाुँकी आयोजना तथा कायिक्रमहरु यथाशीघ्र ठेक्का िन्त्दोिस्त गरी कायािन्त्वयन 
प्रकृयामा लैजानपुने, 

 आयोजना तथा कायिक्रमहरु कायािन्त्वयनका लार्ग प्रार्वर्र्क जनशम्क्त अभाव रहेको र्नकायहरुले 
प्रर्र्लत काननुिमोम्जम आवश्यक जनशम्क्त सेवा करार वा परामशि सेवािाट आपूर्ति गरी 
कायािन्त्वयन गने, 

 आयोजना तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनका सबिन्त्र्मा कुनै अन्त्यौलता वा िार्ा अड्काउ देम्खन आएमा 
नेपाल सरकारका सबिम्न्त्र्त र्वर्यगत मन्त्रालयहरु, प्रदेश सरकारका अन्त्य मन्त्रालयहरु तथा 
स्थानीय तहहरुसुँग समयमै आवश्यक समन्त्वय गरी िार्ा अड्काउ रु्काएर आयोजना तथा 
कायिक्रम सबपन्न गने । 
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पररच्छेद-१ 
पररर्य 

१.1 पषृ्ठभरू्म 
प्रदेश आर्थिक कायिर्वर्र् ऐन २०७४ को दर्ा २० मा िजेट तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनको अवस्थाको 
मूल्याङ्कन गरी आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालयले अर्िवार्र्िक र वार्र्िक रुपमा सो अवर्र् समाप्त भएको 
दईु मर्हनार्भर राजश्व, खर्ि, आयोजना र कायिक्रम सिालन गनि नेपाल सरकारिाट प्राप्त भएको समानीकरण 
अनदुान, सशति अनदुान, समपूरक अनदुान र र्वशेर् अनदुान, वैदेम्शक अनदुान तथा ऋणको अनमुान, राजस्व 
प्रार्प्त तथा पररर्ालनको यथाथि र्ववरण र प्रदेश सरकारको नीर्त तथा िजेटमा समावेश भएका 
कायिक्रमहरुको कायािन्त्वयनको अवस्था साथै अन्त्य आवश्यक र्ववरणहरु समेत समावेश गरी साविजर्नक 
गनुिपने व्यवस्था रहेको छ । सो काननुी प्रावर्ानका आर्ारमा प्रदेश सरकार अन्त्तगितका र्वर्भन्न मन्त्रालय 
तथा र्नकायहरुिाट आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को अर्िवार्र्िक अवर्र् (र्व.सां. २०७७ श्रावण देम्ख पसु 
मसान्त्तसबम) मा भए गरेका कायिहरुको र्ववरण समावेश गरी यो प्रर्तवेदन तयार गररएको छ । 

प्रस्ततु प्रगर्त र्ववरणमा सिै मन्त्रालय/सम्र्वालय/लमु्बिनी प्रदेश अन्त्तगितका आयोग/प्रर्तष्ठान/प्रार्र्करणको 
लार्ग आर्थिक वर्ि २०७७/7८ मा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा पसु मसान्त्तसबमको खर्ि र उपलब्र्ीहरुको 
र्ववरण र प्रदेश सरकारलाई नेपाल सरकारिाट प्राप्त भएको र्वत्तीय समानीकरण अनदुान, सशति अनदुान, 

समपूरक अनदुान, र्वशरे् अनदुान, राजस्व िाुँडर्ाुँट रकमका साथै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्र् 
गराएको र्वत्तीय समानीकरण अनदुान, सशति अनदुान, समपूरक अनदुान, र्वशेर् अनदुान, राजस्व िाुँडर्ाुँटिाट 
प्राप्त रकम एवम ्स्थानीय तहिाट प्रदेश सरकारलाई प्राप्त राजस्व िाुँडर्ाुँटको रकम समेत समावेश गररएको 
छ । आर्थिक वर्ि 207७/7८ को प्रदेश सरकारको नीर्त तथा कायिक्रम र वार्र्िक िजेटले र्नर्ािररत 
गरेका नीर्त तथा कायिक्रमहरुको कायािन्त्वयनको अवस्थालाई र्नकायगत रुपमा छुट्टाछुटै्ट रुपमा प्रस्ततु ्गनुिका 
साथै प्रदेश योजना आयोगिाट प्रकाम्शत प्रदेशको वस्तगुत र्ववरण र र्वर्भन्न मन्त्रालयहरुिाट प्राप्त 
तथ्याङ्कहरुका आर्ारमा यो प्रर्तवेदन तयार गररएको छ । 

प्रस्ततु अर्िवार्र्िक प्रर्तवेदनमा सांलग्न गररएका र्ववरणहरु सबवम्न्त्र्त मन्त्रालय/र्नकायहरुिाट जे-जस्तो 
अवस्थामा प्राप्त भएका छन ्सोही रुपमा नै प्रस्ततु गररएका छन ्। 
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पररच्छेद-2 
प्रदेश सभा सम्र्वालय 

 

2.१ आर्थिक वर्ि २०७7/७8 मा र्वर्नयोम्जत वजेट तथा अर्िवार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त 
( रु. हजारमा  ) 

 

 

 
2.२ आर्थिक वर्ि २०७7/७8 को पसु मसान्त्तसबम  श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण 

(रु. हजारमा) 

क्र.सां. श्रोत प्राप्त रकम खर्ि रकम 

१ नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान - - 
२ नेपाल सरकार सशति अनदुान - - 
३ नेपाल सरकार समपरुक अनदुान - - 
४ नेपाल सरकार र्वशेर् अनदुान - - 
५ प्रदेश सरकार (राजश्व िाुँडर्ाुँट समेत) 2,59,999/- 65,028/- 

 
 

2.३ नीर्त तथा कायिक्रमको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

148 प्रदेश सभाका सदस्यहरुसुँग कानून तजुिमा 
सबिन्त्र्ी कायिक्रम सिालन गररनेछ । 
र्वर्यगत कानून र्नमािण गदाि सरोकारवालासुँग 
छलर्ल, परामशि तथा अन्त्तरर्क्रया गररनेछ। 

कायिक्रम कायािन्त्वयनको र्रणमा रहेको । 

िजेट 
शीर्िक 

र्वर्नयोम्जत 

िजेट २०७७ पसु सबमको खर्ि प्रर्तशत 

र्ाल ु 2,28,761/- 64,928/- 28.38% 

पुुँजीगत 31,238/- 100/- 0.32% 

जबमा 2,59,999/- 65,028/- 25% 

(स्रोतुः प्रदेश सभा सम्र्वालय) 

 

 

   (स्रोतुः प्रदेश सभा सम्र्वालय) 
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नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

प्रर्र्लत कानूनहरुका सबिन्त्र्मा स्थानीय 
तहका न्त्यार्यक सर्मर्त र सरोकारवालाहरुसुँग 
अन्त्तरर्क्रया तथा सरे्तना मलुक कायिक्रमहरु 
सांर्ालन गररनछे । 

 

 

2.४ िजेट वक्तव्यको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

ि.व.को 
िुुँदा नां. 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

252 

सूर्ना प्रर्वर्र्को प्रयोगिारा प्रदेश सभाका 
गर्तर्वर्र्लाई नागररकसबम पयुािउने, नागररकले 
सम्जलैसुँग आफ्ना सझुाव ददन पाउन े र प्रदेश 
सभाका गर्तर्वर्र्को भरपदो अर्भलेखीकरण गने 
। 

- 

253 
प्रदेश सभाका र्वर्यगत सर्मर्तका माध्यमिाट 
अनगुमन कायिलाई प्रभावकारी िनाई सशुासन 
प्रिििन गने छु । 

कायिक्रम कायािन्त्वयनको र्रणमा रहेको । 

254 

प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरुलाई सांसदीय 
अभ्यास र कानून र्नमािणको र्वर्यमा 
र्वम्शर्िकृत ज्ञान उपलब्र् गराउन र्वर्भन्न 
अन्त्तरर्क्रया कायिक्रम सिालन गने । प्रदेश 
सभाका कमिर्ारी र मयािदापालकहरुको क्षमता 
अर्भवृर्ि गने । 

 

 

2.५ आ.व. २०७७/७८ स्वीकृत वार्र्िक काक्रि मको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 
(रु. हजारमा) 

   (स्रोतुः प्रदेश सभा सम्र्वालय) 

 

(स्रोतुः प्रदेश सभा सम्र्वालय) 
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क्र 

स. कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य अर्िवार्र्िक प्रगर्त 

परर
मा
ण 

िजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

िजे
ट 

िजे
टख

र्ि 
% 

1. 

प्रदेश सभा र सम्र्वालयका 
प्रार्वर्र्क, अप्रार्वर्र्क 

कमिर्ारीहरुलाई सरु्ना प्रर्वर्र् 
सबिन्त्र्ी न्त्य ुभजिन ररफे्रर्सङ्ग तार्लम 

2 50
0 0 0 
% 0 0 
% 

2. शभुकामना आदान प्रदान कायिक्रम 2 60
0 0 0 
% 0 0 
% 

3. 
प्रदेश सभाका महत्वपूणि िैठकहरु 
र्ट भी मा प्रत्यक्ष प्रसारण गने 

6 14
4 0 0 
% 0 0 
% 

4. 
सभा र सर्मर्तहरुको गर्तर्वर्र् 

समेट्ने रेर्डयो कायिक्रम उत्पादन 
तथा प्रसारण 

45
 

20
50

 

0 0 
% 0 0 
% 

5. 
सभा र सर्मर्तहरुको गर्तर्वर्र् 

समेट्ने र्ट भी कायिक्रम उत्पादन 
तथा प्रसारण 

45
 

23
40

 

0 0 
% 0 0 
% 

6. 
प्रदेश सभा स्थापना ददवस र्वशेर् 

कायिक्रम 

1 

10
00

 

0 0 
% 0 0 
% 

7. सभामखु र्नवासमा रु्लिारी र्नमािण 1 50
0 0 0 
% 0 0 
% 

8. 
प्रदेश सभा र्वशेर् सर्मर्तका 

सभापर्त र सदस्यहरुको क्षमता 
अर्भवरृ्ि कायिक्रम 

7 

21
00

 

0 0 
% 0 0 
% 

9. 
सांवाद केन्त्रमा र्वज्ञहरु सुँगको 

अन्त्तर्क्रि या 12
 

18
00

 

0 0 
% 0 0 
% 

10. 
मर्हला मगर सांघलाई भवन र्नमािण 

अनदुान 

1 20
0 0 0 
% 0 0 
% 

11. 
मास्क, ग्ल्िज, सेर्नटाईजर, 
र्डसइन्त्रे्म्क्टांग रसायन, सगुर 

टेम्स्टङ्ग र्कट और्र्र् आदद खररद 

3 

15
00

 

१ 

33
.3

3 
% 50

 

0.
03

 %
 

12. मेर्डकल उपकरण खररद 4 40
0 0 0 
% 0 0 
% 

13. 
सभामखु र्नवासमा कबपाउण्ड 

लेिर्लङ्ग र रोर्लांग कायि 

1 10
0 0 0 
% 0 0 
% 
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क्र 

स. कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य अर्िवार्र्िक प्रगर्त 

परर
मा
ण 

िजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

िजे
ट 

िजे
टख

र्ि 
% 

14. 
उपसभामखु र्नवासमा पार्किं ग सेड 

र्नमािण 

1 40
0 0 0 
% 0 0 
% 

15. 
नेकपा सांसदीय दलको कायािलयमा 

मरुालय र्नमािण 

1 25
0 0 0 
% 0 0 
% 

16. भर् ुिअल कन्त्र्रेन्त्स रुम सेटअप 1 

20
00

 

0 0 
% 0 0 
% 

17. नास सेटअप 1 50
0 0 0 
% 0 0 
% 

18. 
र्सर्सर्टर्भ सर्हतको सर्भिलेन्त्स 

र्सस्टम 

1 

15
00

 

0 0 
% 0 0 
% 

19. 
सर्मर्त िैठक कक्षहरुमा अर्डयो 

रेकर्डिङ्ग र्सस्टम 

1 

20
00

 

0 0 
% 0 0 
% 

20. र्डम्जटल नोर्टस िोडि 1 30
0 0 0 
% 0 0 
% 

21. 
ई-पसु्तकालय व्यवस्थापन सबिन्त्र्ी 

सफ्टवेयर र्नमािण तथा जडान 

1 50
0 0 0 
% 0 0 
% 

22. 
स्थानीय जनप्रर्तर्नर्र्को अर्भमत 
र्लने सफ्टवेयर प्रणाली तथा 
मोिाईल एप्लीकेशन र्नमािण 

1 

15
00

 

0 0 
% 0 0 
% 

23. ई-लेम्जश्लशेन सफ्टवेयर स्तरोन्नर्त 1 50
0 0 0 
% 0 0 
% 

24. क्षमता र्वकास तार्लम 2 46
2 0 0 
% 0 0 
% 

25. 
प्रदेश सभा र सम्र्वालयका 
कमिर्ारीलाई प्रर्वर्र् सबिन्त्र्ी 

ररफे्रर्सङ्ग तार्लम 

2 21
0 0 0 
% 0 0 
% 

 

26. 

प्रदेश सभा र सम्र्वालयका 
प्रार्वर्र्क, अप्रार्वर्र्क 

कमिर्ारीहरुलाई सरु्ना प्रर्वर्र् 
सबिन्त्र्ी न्त्य ुभजिन ररफे्रर्सङ्ग तार्लम 

6 63
0 0 0 
% 0 0 
% 
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क्र 

स. कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य अर्िवार्र्िक प्रगर्त 

परर
मा
ण 

िजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

िजे
ट 

िजे
टख

र्ि 
% 

 
 

27. 
 

स्थानीय र्नकाय र प्रदेश सभा 
सम्र्वालयका िीर्मा अन्त्तर्क्रि या 

2 

10
00

 

0 0 
% 0 0 
% 

28. 
सम्र्वालय तथा सांसदीय सर्मर्त 

पररसरमा रु्लिारी 

1 50
0 0 0 
% 0 0 
% 

29. 

सांसदीय कायिप्रर्क्रया र कायि 
पद्घर्तको अन्त्तरप्रदेश/सांघीय 

अध्ययन अनसुन्त्र्ान र अवलोकन 
कायिक्रम 

2 80
0 0 0 
% 0 0 
% 

30. 
प्रदेश सभाले गरेको कायिको 
रैमार्सक समीक्षा प्रसे र्मट 

4 20
0 0 0 
% 0 0 
% 

31. जेनेरेटर सेड र्नमािण 1 40
0 0 0 
% 0 0 
% 

32. 
सोलर हाईर्िड र्सस्टम र्र 

लाईिेरी/सांवाद केन्त्र 

1 

10
00

 

0 0 
% 0 0 
% 

33. टेम्क्नकल ल्याि सेटअप 1 85
0 0 0 
% 0 0 
% 

34. 
कमिर्ारी  तथा पदार्र्कारी 
प्रोर्ाईल तथा तलि भत्ता 

व्यवस्थापन प्रणाली 

1 50
0 0 0 
% 0 0 
% 

35. भवन पार्टिशन तथा ममित 4 20
0 0 0 
% 0 0 
% 

 
 
2.६ आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को अर्िवार्र्िक राजस्व सांकलनको र्ववरण 

(रु. हजारमा) 

क्र.सां. शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत 

1. 
अन्त्य प्रशासर्नक 
सेवा शलु्क 
14229 

- - - 

2. प्रशासर्नक दण्ड, - - - 
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जररवाना र जर्त 
14312 

3. िेरुज ु15111 - 1,357/574 - 
 
 

2.७ आ.व. २०७७/७८ मा २०७७ पसु मसान्त्तसबम सबपादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 
(क) महत्वपूणि कायिको र्ववरण (िुुँदागत रुपमा) 

 प्रदेशको नामाकरण तथा स्थायी राजर्ानी टुांगो लगाएको । 
 दश वटा र्वरे्यक पाररत गररएको । 

 
(ख) खण्ड (क) मा उल्लेम्खत कायिक्रमले प्रदेश अथितन्त्रमा परु् याएको योगदान ( तथ्य/ तथ्याङ्क 

सर्हत) 
 स्थायी राजर्ानी तोर्कएको स्थानमा आर्थिक र्क्रयाकलाप िढ्न सक्ने । 

 
2.८ नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्या/कदठनाई (यदद भए) 

 प्रदेशको स्थायी राजर्ानी दाङ्गको राप्ती उपत्यका तोकीईसकेको अवस्थामा िटुवलमा रहेका अस्थायी 
पूवािर्ारहरुमा गररने प ुुँजीगत खर्िहरु गनि सान्त्दर्भिक नदेम्खएको । 

 कोर्भड-१९ को कारणले सामाम्जक दरुी कायम गनुिपने हुुँदा क्षमता अर्भवृर्ि र 
सरोकारवालाहरुसुँगको अन्त्तरर्क्रया कायिक्रम सिालन गनि कदठनाई भएको । 

 प्रदेशमा सरु्ना प्रर्वर्र् प्रर्तष्ठानको स्थापना भइसकेको सन्त्दभिमा यस सम्र्वालयलाई र्ाल ुआ व मा 
र्वर्नयोम्जत सरु्ना प्रर्वर्र् सबिन्त्र्ी प्रणालीहरुको र्नमािण तथा जडान कायिक्रमहरु उक्त प्रर्तष्ठानिाटै 
कायािन्त्वयन गनुि गराउन ुपने । 

 
2.9 मार्थ उल्लेम्खत समस्या समार्ानका लार्ग र्ाल्नपुने कदम (प्रस्तार्वत) 

 प्रदेश सभा र सम्र्वालय राप्ती उपत्यका दाङमा सने/नसने सन्त्दभिमा शीघ्र र्नणिय हनु सकेमा िटुवल 
मकुामका लार्ग र्वर्नयोम्जत कायिक्रमहरु आवश्यकता अनसुार पररमाम्जित तथा सांशोर्र्त गरी 
कायािन्त्वयन गनुिपने । 

 दोस्रो र्रणको कोर्भड म्शल्ड खोप प्राप्त गरे पश्चात कमिर्ारी तथा पदार्र्कारीहरुको क्षमता अर्भवृर्ि 
र सरोकारवालाहरुसुँगको अन्त्तरर्क्रयाहरु सिालन गनि सर्कने । 

 
 
2.१० अन्त्य/र्वर्वर् (अर्िवार्र्िक प्रर्तवेदनमा समेट्न उपयकु्त देम्खएको अन्त्य कुनै र्ववरण) 

- 

(स्रोतुः प्रदेश सभा सम्र्वालय) 
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2.११ र्नष्कर्ि 

जनमैरी, म्जबमेवार, प्रभावशाली र मयािददत प्रदेश सभाको स्थापना गने दीघिकालीन सोर् राखेको यस 
प्रदेश सभा सम्र्वालयले प्रदेश सभाको कानून र्नमािण र सांसदीय र्नगरानी गने कायिलाई प्रभावकारी 
िनाउने उद्देश्यका साथ आफ्नो क्षमताको उच्र्तम उपयोग गदै जनप्रर्तर्नर्र्हरुको भरु्मकालाई उच्र् 
िनाउने तथा सक्षम र अत्यार्रु्नक सम्र्वालयको रुपमा र्वकास गने रणनीर्तका साथ अग्रसर छ । 
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पररच्छेद-३ 
मखु्यमन्त्री तथा मम्न्त्रपररर्द्को कायािलय 

 

3.१ आर्थिक वर्ि २०७7/७8 मा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा अर्िवार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त 

( रु. हजारमा  ) 

 

 
 
3.२ आर्थिक वर्ि २०७7/७8 को पसु मसान्त्त सबम  श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण 

(रु. हजारमा) 

क्र.सां. श्रोत प्राप्त रकम खर्ि रकम 

१ नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान - - 

२ नेपाल सरकार सशति अनदुान २,९४४.३० १३.५८ 

३ नेपाल सरकार समपरुक अनदुान - - 

४ नेपाल सरकार र्वशेर् अनदुान - - 

५ प्रदेश सरकार (राजश्व िाुँडर्ाुँड समेत) १,८२,४२३ ३५,३३२.८८६ 

 
 
 
 
 

 
 

िजेट 
शीर्िक 

र्वर्नयोम्जत 

िजेट २०७७ पसु सबमको खर्ि प्रर्तशत 

र्ाल ु १,७१,९२३ ३४,४२७ २०.०२ 

पुुँजीगत १०,५०० ९०५.८८६ ८.६३ 

जबमा १,८२,४१३ ३५,३३२.८८६ १९.३७ 

(स्रोतुः आन्त्तररक प्रशासन शाखा) 

 

 

   (स्रोतुःआन्त्तररक प्रशासन शाखा) 
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३.3 नीर्त तथा कायिक्रमको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुुँदा नां. 

 

नीर्त तथा कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

२४ 

कोर्भड-१९ को महामारीको असर न्त्यून भएसांगै 
प्रदेशको राजर्ानी र नामाकरण तोक्ने काम 
प्रदेशसभािाट सबपन्न गररनेछ । राजर्ानी 
तोर्कएको स्थानमा राजर्ानीका लार्ग 
आवश्यक जग्गाप्रार्प्त, गरुुयोजनाको र्नमािण र 
अत्यावश्यक सांरर्नाहरुको र्नमािणको काम 
समेत सरुु गररनछे । प्रदेशको मौर्लकता 
झल्कन ेगरी प्रदेशसभा भवन र्नमािण गररनेछ । 

प्रदेशको स्थायी राजर्ानी राप्ती 
उपत्यका(देउखरुी) र नाम लमु्बिनी प्रदेश 
नामाकरण तोक्ने काम प्रदेश सभािाट 
सबपन्न भएको छ ।राजर्ानी तोर्कएको 
स्थानमा आवश्यक जग्गा प्रार्प्त, गरुुयोजना 
र्नमािण र अत्यावश्यक सांरर्नाको र्नमािणका 
लार्ग राप्ती गाउुँस्थानीय तह र मौरीघाटमा 
पूवािर्ार र्वकास प्रार्र्करणको कायािलय 
स्थापना गररएको छ । साथै राजर्ानी 
व्यवस्थापन कायािलय समेत स्थापना 
भैसकेको छ । 

२६ सांघीयता कायािन्त्वयनका सन्त्दभिमा अर्हलेसबम 
भएका उपलव्र्ी र कमजोरीको समीक्षा गरी 
सांघीयतालाई प्रभावकारी शासन प्रणालीको 
रुपमा र्वकास गनि प्रदेश सरकारको भरू्मकालाई 
थप प्रभावकारी िनाइनछे । केन्त्र, प्रदेश र 
स्थानीय तहिीर् सहकायि र समन्त्वयको िर्लयो 
आर्ार तयार गररनेछ । सांघीय सरकारसुँगको 
सांयोजनमा सांघीयता कायािन्त्वनमा देम्खएका 
समस्या समार्ान गररनेछ । 

सांघीयता कायािन्त्वयनको लार्ग यस प्रदेशमा 
५९ वटा ऐनहरु िनाइएको, 173 वटा 
प्रदेश कायािलयको स्थापना र सांर्ालन 
भईरहेको छ । साथै प्रदेश र स्थानीय 
तहिीर्को अन्त्तरसबिन्त्र्, समन्त्वय र 
पारस्पररक सहयोगका लार्ग र्ौथो प्रदेश 
समन्त्वय पररर्द्को 3 वटा िैठकहरु सबपन्न 
भई र्नणिय कायािन्त्वयन भैरहेको छ । 

२७ समायोजन कायि सबपन्न भएसुँगै प्रदेशको 
र्वकास व्यवस्थापन र शासकीय प्रवन्त्र्मा 
प्रभावकारीता ल्याउन े गरी आवश्यक 
सांरर्नागत पनुगिठन र सरु्ारको काम अम्घ 
िढाइनेछ । त्यसका लार्ग र्वज्ञहरु सम्बमर्लत 
एक कायिदल गठन गररनेछ । 

 

प्रदेशको र्वकास व्यवस्थापन र शासकीय 
प्रिन्त्र्मा प्रभावकाररता ल्याउने गरी प्रदेश 
स्तरीय अस्थायी सांगठन तथा व्यवस्थापन 
सवेक्षण सर्मर्त गठन भई सिालनमा छ 
।स्थायी सांगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षणका 
लार्ग आवश्यक प्रकृया अगार्ड 
िढाइसर्कएको छ । 
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नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुुँदा नां. 

 

नीर्त तथा कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

१५४ 

आगामी आर्थिक िर्िमा प्रदेश सरकारी सेवा 
तथा स्थानीय सेवासबिन्त्र्ी कानून तजुिमा गरी 
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रदेश लोक सेवा 
आयोगमार्ि त जनशम्क्त भनाि प्रर्क्रया सरुु 
गररनेछ । 

 प्रदेश र्नजामती सेवा ऐनको 
प्रारम्बभक खाका तयार भएको छ । 

 स्वास्थ्य र इम्ञ्जर्नयररङ सेवाका 
कमिर्ारी भनाि प्रकृया प्रदेश लोक 
सेवा आयोगिाट शरुु भैसकेको र 
वार्र्िक कायितार्लका समेत प्रकाम्शत 
भएको छ । 

१५५ 
आर्थिक तथा सामाम्जक रुपमा र्वपन्न व्यम्क्त र 
घरपररवारहरुको जीवनस्तरमा सरु्ार गरी 
गरीवी र्नवारण गने उद्देश्यका साथ सांर्ार्लत 
"मखु्यमन्त्री ग्रामीण र्वकास  तथा रोजगार 
कायिक्रम" लाई यस प्रदेशका सिै स्थानीय 
तहमा आवश्यक पररमाजिनसर्हत र्वस्तार 
गररनेछ । यस कायिक्रमको सांर्ालनिाट 
आयआजिन, प्रर्वर्र् हस्तान्त्तरण र 
सीपर्वकासका माध्यमिाट रोजगारी र्सजिना भई 
गरीिी र्नवारणमा टेवा पगु्नेछ । यस 
कायिक्रमलाई थप र्वर्यक्षरेका कायिक्रम र 
स्थानीय तहहरुसुँगको सहकायिका आर्ारमा 
प्रभावकारी रुपमा सांर्ालन गररनेछ । 

 मखु्यमन्त्री ग्रार्मण र्वकास तथा 
रोजगार कायिक्रम सांर्ालन 
कायिर्वर्र्, 2075 सांशोर्न गरी 
कायािन्त्वयनमा रहेको छ । 

 मखु्यमन्त्री ग्रार्मण र्वकास तथा 
रोजगार कायिक्रम १०९ वटै 
स्थानीय तहहरुमा र्वस्तार गररएको 
छ । 

 कायिक्रम सहजकताि छनौट गरी 
तार्लम पश्चात कायिक्षेरमा 
खटाइएको 

 सिै स्थानीय तहहरुमा कायिक्रम 
छनौट गरी कायािन्त्वयनको र्रणमा 
रहेको छ । 

१५६ प्रदेश सरकारवाट प्रवाह गररने सेवालाई 
पारदशी, जवार्देही र जनमूखी वनाउनकुा 
साथै र्वकास र्नमािण कायिमा र्वत्तीय अनशुासन 
तथा जवार्देर्हता कायम गनि र्मतव्यर्यता, 
कायिकुशलता र कायिसबपादनस्तरलाई 
मानकका रुपमा र्लई सेवा प्रवाहलाई 
प्रभावकारी िनाइन े । सरकारवाट सबपाददत 
र्क्रयाकलाप र खर्ि प्रर्क्रया पारदशी िनाइन।े 

प्रदेश सरकारिाट प्रवाह गररने सेवालाई 
पारदशी, जवार्देही र जनमखुी िनाउन े
उद्देश्यले प्रदेश सशुासन ऐन,2076 तथा 
प्रदेश सशुासन र्नयमावली, 2077 पाररत 
भई कायािन्त्वयनमा रहेका छन ्। सरकारिाट 
सबपाददत र्क्रयाकलाप र खर्ि प्रकृया 
पारदशी िनाउनका लार्ग साविजर्नक खर्िको 
मापदण्ड, कायिर्वर्र् र र्मतव्यर्यता सबिन्त्र्ी 
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र्नदेम्शका, 2075 कायािन्त्वयनमा छ । 

१५७ 
प्रदेश तथा स्थानीय तहका कमिर्ारीको ज्ञान, 
सीप र क्षमता अर्भिरृ्िका लार्ग एकीकृत 
प्रम्शक्षण केन्त्रको स्थापना गरी सांर्ालनमा 
ल्याइनेछ । सेवा प्रवेश गने सबपूणि 
कमिर्ारीहरुलाई सेवा प्रवेश र सेवाकालीन 
तार्लम अर्नवायि गररनेछ । प्रदेशमा मानव 
सांसार्न र्वकासका लार्ग मानव सांसार्न 
र्वकास नीर्त तजुिमा गररनेछ । 

 प्रदेश प्रम्शक्षण प्रर्तष्ठानको गठन 
आदेश म्स्वकृत गरी प्रर्तष्ठानको 
कायिकारी र्नदेशकको र्नयमु्क्त समेत 
भईसकेको छ । 

 प्रदेश प्रम्शक्षण प्रर्तष्ठान 
र्वर्नयमावलीको मस्यौदा तयार भई 
छलर्लको र्रणमा रहेको छ । 

 प्रर्तष्ठानले तार्लम तथा प्रम्शक्षण 
सांर्ालनका लार्ग कायािरबभ 
गरीसकेको छ । 

१५८ 
“समिृ प्रदेश, खसुी जनता”को प्रदेशको 
दीघिकालीन सोर् हार्सल गनि राष्ट्रसेवकहरुलाई 
कामप्रर्त तत्पर र सेवाभावसर्हत समयमै 
कायिसबपादन गनि उत्प्ररेरत र प्रोत्साहन गने 
कायिक्रमहरु सांर्ालन गररनछे । 

प्रदेशवाट प्रवाह हनुे सेवालाई सरल, सहज 
तथा नर्तजाउन्त्मूख िनाउनको लार्ग 
नर्तजामा आर्ाररत कायि सबपादन 
प्रणालीको अवलबवन गररनेछ । उच्र् 
पदमा कायिरत कमिर्ारीहरु एवां ठुला 
आयोजना प्रमखुसुँग कायिसबपादन सबझौता 
गरी करारका शतिहरुलाई कायिसबपादन 
मूल्याङ्कनको आर्ार िनाइने।कायिसबपादन 
मूल्याङ्कनलाई वस्तरु्नष्ठ र प्रभावकारी िनाई 
सेवा प्रवाह र कायिसबपादन स्तरलाई 
प्रभावकारी िनाइने । 

लामो तथा छोटो अवर्र्का तार्लम 
कायिक्रमहरु सिालनका लार्ग प्रदेश 
प्रम्शक्षण प्रर्तष्ठानको स्थापना र आवश्यक 
िजेट र्वर्नयोजन गररएको छ । 
कमिर्ारीहरुलाई अन्त्य प्रदेशहरुको 
भौगोर्लक अवस्था एवां कायिसबपादनका 
र्वर्यमा अनभुव ददलाउने उदे्दश्यले अन्त्तर 
प्रदेश भ्रमण कायिक्रम राम्खएको छ । 
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१६० 
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुवाट र्नर्मित 
कानूनहरुमा एकरुपता, सामन्त्जस्यता र 
अन्त्तरसबिन्त्र् कायम गनि स्थानीय तहहरुले 
तजुिमा गने कानूनहरुको सांकलन, एकीकृत 
अर्भलेखाङ्कन र र्वश्लरे्ण गरी कानून र्नमािणमा 
एकरुपता र तहगत अन्त्तरसबिन्त्र् कायम 
गररनेछ । स्थानीय तहहरुको कानून र्नमािणमा 
क्षमता र दक्षता अर्भवृर्ि गने कायिक्रमहरु 
सांर्ालन गररनछे । 

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुिाट र्नर्मित 
कानूनहरुमा एकरुपता, सामञ्जस्यता र 
अन्त्तरसबिन्त्र् कायम गनि स्थानीय तहले 
िनाउने कानूनहरूका लार्ग 
गाउुँसभा/नगरसभाको कानून र्नमािण प्रर्क्रया 
सबिन्त्र्ी ऐन, 2075 र्नमािण भई 
कायािन्त्वयनमा छ । साथै स्थानीय तहको 
कानून नमािणमा क्षमता र दक्षता अर्भवृर्ि 
गनि क्षमता अर्भवरृ्ि र अर्भममु्खकरणका 
कायिक्रमहरू तय गरी कायािन्त्वन गररएको 
छ। 

१६१ 
प्रदेश सरकारको काम कारवाहीमा सशुासन 
कायम गने कायिलाई र्वशेर् प्राथर्मकताका 
साथ लाग ु गररनेछ । प्रदेश सरकारप्रर्त 
नागररकका गनुासा र उजरुी सांकलन गरी 
र्तनको यथाशीघ्र सबिोर्न  तथा व्यवस्थापन 
गनि र प्रदेश सरकारका कामकारवाही र 
गर्तर्वर्ीिारे नागरीकलाई ससूुम्र्त गनि 
“जनतासुँग प्रदेश सरकार” कायिक्रम सांर्ालन 
गररनेछ । भ्रष्ट्रार्ार र अर्नयर्मततालाई 
कडाइका साथ र्नगरानी र दम्ण्डत गररनेछ । 
भ्रष्ट्रार्ारर्वरुि शनु्त्य सहनम्शलताको नीर्त 
अिलबिन गररनेछ । सशुासन र समरृ्िका 
प्रयासलाई एकीकृत, र्सु्त र जवार्देहीपूणि 
वनाउन सांघ, प्रदेश र स्थानीय तह िीर्को 
समन्त्वय, सहकायि र साझेदारीलाई सांस्थागत र 
थप सदुृढ िनाइनेछ । 

 प्रदेश सशुासन ऐन,२०७६ ले ददएको 
अर्र्कार प्रयोग गरी प्रदेश सरकारले 
सशुासन र्नयमावली,२०७७ िनाई 
कायािन्त्वयनमा रहेको छ । 
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१६२ 
प्रदेशमा तथ्याङ्कका लार्ग अन्त्य र्नकायहरुसुँग 
आम्श्रत हनुपुने अवस्थाको अन्त्त्य गदै सहज 
उपलब्र्ता र तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लार्ग 
प्रदेशस्तरमा सांरर्नागत व्यवस्था गररनछे । 
प्रदेशका लार्ग आवश्यक सिै र्वर्य के्षरगत 
तथ्याङ्कहरु तहगत समन्त्वय गरी व्यवम्स्थत 
रुपमा सांकलन र अर्भलेख गररनेछ । 

 प्रदेश तथ्याङ्क ऐन, २०७५ पाररत 
भएको तर यस ऐनले पररकल्पना गरे 
िमोम्जम सांस्थागत सांरर्ना स्थापना गने 
क्रममा रहेको छ । 

१६३ 
म्जल्ला समन्त्वय सर्मर्तलाई स्थानीय तहको 
कायिसबपादनस्तरको समन्त्वय र अनगुमन गने 
ईकाइको रुपमा र्वकास गररनेछ । 

 म्जल्ला समन्त्वय सर्मर्तलाई स्थानीय 
तहको कायिसबपादनस्तरको समन्त्वय र 
अनगुमनका लार्ग प्रदेशिाट आवश्यक 
िजेट र्वर्नयोजन गररएको छ । 

 

 

 
3.४ िजेट वक्तव्यको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 
िजेट 
वक्तव्यको 
िुुँदा नां. 
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४९ र्वशेर् अनदुानिाट र्ाल ु आर्थिक वर्िमा ७३ 
वटा स्थानीय तहमा सिार्लत मखु्यमन्त्री 
ग्रामीण र्वकास कायिक्रमलाई कोर्भड -१९ को 
असरिाट िेरोजगार िनेका नागररकहरूलाई 
स्थानीय स्तरमै रोजगारीका अवसर समेत 
प्रदान गनेगरी मखु्यमन्त्री ग्रामीण र्वकास तथा 
रोजगार कायिक्रममा रुपान्त्तरण गरी प्रदेशका 
१०९ वटै स्थानीय तहमा र्वस्तार गरेको छु 
। उक्त कायिक्रम समेतका लार्ग र्वशरे् 
अनदुानतर्ि  रू.१ अिि र्वर्नयोजन गरेको छु । 

 मखु्यमन्त्री ग्रामीण र्वकास तथा रोजगार 
कायिक्रम सिालन कायिर्वर्र्, 2075 
सांशोर्न गरी कायािन्त्वयनमा रहेको छ । 

 मखु्यमन्त्री ग्रामीण र्वकास तथा रोजगार 
कायिक्रम १०९ वटै स्थानीय तहहरुमा 
र्वस्तार गररएको छ । 

 कायिक्रम र्वस्तार भएसुँगै थप कायिक्रम 
सहजकताि छनौट गरी तार्लम पश्चात 
कायिक्षेरमा खटाइएको छ । 

 

(स्रोतुः आ.व.2077/78 को नीर्त तथा कायिक्रम एवां प्रथम र्ौमार्सक समीक्षा) 
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२१६ 
र्ाल ु अर्र्वेशनमा प्रदेशको नाम र राजर्ानी 
टुांगो लगाई प्रदेश राजर्ानीको गरुूयोजना 
तयार गररनछे । प्रदेशको मौर्लकता झल्कन े
गरी प्रदेश सभा भवन र्नमािण कायि अम्घ 
िढाइनेछ । 

 प्रदेशको नाम लमु्बिनी र स्थायी राजर्ानी 
राप्ती उपत्यका (देउखरुी) हनुे र्नणिय 
प्रदेश सभािाट पाररत भएकोछ । 

 प्रदेशको स्थायी राजर्ानीको र्नमािणको 
गरुुयोजना तयार गनि प्रदेश पूवािर्ार 
र्वकास प्रार्र्करणलाई तोर्कएको साथै 
गरुुयोजना र्नमािणको थालनी भएको छ । 

२३० प्रदेशका र्वश्वर्वद्यालय, प्रर्तष्ठान, आयोग, 
प्रार्र्करण तथा कबपनीजस्ता र्नकायका 
नेततृ्वलाई जवार्देही र नर्तजामखुी िनाउन े
गरी र्नददिि कायािदेश तयार गररनेछ र 
कायिसबपादन करार शरुू गररनेछ । साथै 
कायिसबपादन सबझौता प्रर्क्रयालाई र्वस्तार गदै 
मन्त्रालयका महाशाखा प्रमखु, र्नदेशनालयका 
प्रमखु तथा कायािलय एवम ्आयोजना प्रमखुसुँग 
सबझौता गरी करारका शतिहरूलाई 
कायिसबपादन मूल्याङ्कनको आर्ार िनाइनेछ । 

र्नददिि कायािदेश भई कायिसबपादन शरुू भएको 
छ । 

२३१ प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूिाट र्नर्मित 
कानूनहरूमा एकरूपता, सामान्त्जस्यता र 
अन्त्तरसबिन्त्र् कायम गनि स्थानीय तहहरूले 
तजुिमा गने कानूनहरूको सांकलन, एकीकृत 
अर्भलेखाङ्कन र र्वश्लरे्ण गरी कानून र्नमािणमा 
एकरूपता र तहगत अन्त्तरसबिन्त्र् कायम 
गररनेछ । 

प्रदेश र स्थानीय तहिाट र्नर्मित कानूनहरुमा 
एकरुपता, सामञ्जस्यता र अन्त्तसिबिन्त्र् कायम 
गनि गाउुँसभा/नगरसभाको कानून र्नमािण 
प्रर्क्रया सबिन्त्र्ी ऐन,2075 कायािन्त्वयनमा 
रहेको तथा स्थानीय तहको कानून र्नमािण 
क्षमता अर्भवृर्िका लार्ग कायिक्रम तय भई 
कायािन्त्वयनमा रहेका छन ्। 

२३२ सामाम्जक कुरीर्त, घरेल ु र्हांसालगायत समाजमा 
रहेका र्वसांगर्त एवम ् र्वकृर्त रोकथाम र 
न्त्यूनीकरण गररनेछ । साथै, स्थानीय न्त्यार्यक 
सर्मर्तको क्षमता र्वकास गनि आवश्यक 
तार्लम सिालन गररनेछ। 

स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष तथा उपप्रमखुको 
सांयोजकत्वमा गदठत स्थानीय न्त्यार्यक 
सर्मर्तहरूको क्षमता र्वकासका लार्ग 
अर्भमखुीकरण कायिक्रम तय गरी 
कायािन्त्वयनमा रहेका छन ्। 

२३३ स्थानीय तहको कानून तजुिमा र न्त्यार्यक  कानूनमा स्नातक गरेका १२ जना 
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सर्मर्तको कायि सबपादनमा सहयोग गनि 
कानूनी जनशम्क्तको आवश्यकता रहेको हुुँदा 
कानून र्वर्यमा स्नातक गरेका र्वद्याथीलाई 
केही समयका लार्ग ईन्त्टनिको रूपमा स्थानीय 
तहहरूमा काम गने गरी प्रिन्त्र् र्मलाइनेछ 

र्वद्याथीलाई कानूनी ईन्त्टनिको रुपमा 
प्रदेशका र्वर्भन्न म्जल्लाहरुमा खटाइएको 
छ । 

२३४ प्रदेश सशुासन ऐन, २०७६ को प्रभावकारी 
कायािन्त्वयनमार्ि त प्रदेश सरकारको काम 
कारवाहीमा सशुासन कायम गने र 
भ्रिार्ारर्वरुि शनु्त्य सहनशीलता नीर्त 
अवलबवन गररनछे। 

 प्रदेश सशुासन ऐन, २०७६ र प्रदेश 
सशुासन र्नयमावली, 2077 स्वीकृत भई 
कायािन्त्वयनमा ल्याईएको छ । 

२३६ प्रदेश सेवामा कायिरत सिै अस्थायी र करार 
कमिर्ारीहरूलाई योगदानमा आर्ाररत 
सामाम्जक सरुक्षाको दायरामा ल्याउन 
सामाम्जक सरुक्षा कोर्मा आवि गने व्यवस्था 
र्मलाइनेछ। 

यस प्रदेशमा योगदानमा आर्ाररत सामाम्जक 
सरुक्षाको दायरामा ल्याउन आवश्यक नीर्तगत 
व्यवस्थाको प्रयास भइरहेको छ । 

२३७ 
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक कानून 
तजुिमा गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्ि त 
जनशम्क्त भनाि प्रर्क्रया सरुू गररनेछ। प्रदेश 
सरकारका र्नकायहरूको सांगठन तथा 
व्यवस्थापन सवेक्षण सबपन्न गररनेछ। उपलब्र् 
मानव स्रोतको ज्ञान, सीप, दक्षता र क्षमता 
अर्भवृर्िका लार्ग िाुँके म्जल्लाको 
नेपालगञ् जमा रहेको प्रम्शक्षण केन्त्रको 
स्तरोन्नर्त गरी सांर्ालनमा ल्याइनछे ।  

 प्रदेश लोक सेवा आयोगले कमिर्ारी भनाि 
प्रकृया आरबभ गरेको साथै कमिर्ारी भनाि 
सबिन्त्र्ी वार्र्िक कायितार्लका समेत 
िनाएको छ । 

कमिर्ारीको ज्ञान, सीप, दक्षता क्षमता 
अर्भिरृ्िका लार्ग तार्लम, प्रम्शक्षण तथा 
अर्भममु्खकरण सांर्ालन गनि प्रदेश 
प्रम्शक्षण प्रर्तष्ठान गठन आदेश म्स्वकृत 
भई प्रदेश प्रम्शक्षण प्रर्तष्ठानको स्थापना 
गररएको छ । 

२३८ प्रदेश र्नजामती सेवा ऐन तजुिमा गरी 
कायािन्त्वयनमा ल्याइनेछ । प्रदेशमा कायिरत 
राष्ट्रसेवक कमिर्ारीहरूको मनोिल उच्र् 
िनाईराख्न नेपाल सरकारले अवलबिन गरेको 
नीर्त िमोम्जमको सरु्वर्ा उपलब्र् गराउने  

 प्रदेश र्नजामती सेवा ऐनको प्रारम्बभक 
मस्यौदा तयार भैरहेको छ । 

 प्रदेशमा कायिरत कमिर्ारीको सेवा सरु्वर्ा 
सांघीय सरकारले तोके िमोम्जम उपलब्र् 
गराईएको छ । 
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२३९ नागररकका गनुासा र उजरुी सांकलन गरी 
र्तनको यथाशीघ्र सबिोर्न तथा व्यवस्थापन 
गनि र प्रदेश सरकारका कामकारवाही र 
गर्तर्वर्र्िारे नागररकलाई ससूुम्र्त गनि 
जनतासुँग प्रदेश सरकार कायिक्रम सांर्ालन 
गररनेछ । 

नागररकका गनुासा र उजरुी र्नयर्मत रुपमा 
सनु्न र र्तनको समार्ान गनि आन्त्तररक मार्मला 
तथा कानून मन्त्रालयमार्ि त हटलाइन सेवा 
सिालनमा रहेको साथै जनतासुँग प्रदेश सरकार 
भने्न कायिक्रमको आवश्यक तयारी भइरहेको । 

२४१ प्रदेशमा सशुासन र समरृ्िका प्रयासलाई 
एकीकृत, र्सु्त र जवार्देही िनाउन सांघ, प्रदेश 
र स्थानीय तहिीर्को समन्त्वय, सहकायि र 
साझेदारीमा सांस्थागत व्यवस्था गरी सेवा प्रवाह 
र कायिसबपादन स्तरलाई गणुस्तरीय िनाइनेछ 
। प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र 
र्वकास व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष सांलग्न हनु े
जनप्रर्तर्नर्र् र कमिर्ारीहरूको ज्ञान, सीप, 

क्षमता र दक्षता अर्भवृर्िका कायिक्रम सांर्ालन 
गनि आवश्यक िजेट र्वर्नयोजन गरेको छु । 

यस प्रदेशमा जनप्रर्तर्नर्र् एवम ् कमिर्ारीको 
क्षमता र्वकास प्रम्शक्षण प्रर्तष्ठानिारा आवश्यक 
प्रर्क्रया अगार्ड िढाइएको छ । 

२६२ आयोजनाहरूको र्नयर्मत अनगुमनका साथै 
सूर्ना प्रर्वर्र्को माध्यमिाट श्रव्य-दृश्य 
अनगुमन गररनेछ। मखु्यमन्त्री तथा 
मम्न्त्रपररर्द्को कायािलयमा अनगुमन मूल्याांकन 
एक्सन रूम स्थापना गरी ठूला आयोजनाहरूको 
सोझै अनगुमन गने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

 मखु्यमन्त्री तथा मम्न्त्रपररर्द्को 
कायािलयमा Action Room  व्यवस्थापन 
कायि शरुु भएको छ । 

263 म्जल्ला समन्त्वय सर्मर्तको समन्त्वयमा 
सबिम्न्त्र्त र्नवािर्न के्षरका प्रदेश सभाका 
माननीय सदस्यहरूको सहभार्गतामा आ-आफ्ना 
के्षरका आयोजनाको अनगुमन मूल्याङ्कनका 
लार्ग म्जल्ला समन्त्वय सर्मर्तलाई आवश्यक 
िजेट र्वर्नयोजन गरेको छु । 

 अनगुमन मूल्याङ्कन लार्ग म्जल्ला समन्त्वय 
सर्मर्तलाई आवश्यक िजेट र्वर्नयोजन 
गररएको छ । 

(स्रोतुः िजेट वक्तव्य एवां प्रथम र्ौमार्सक समीक्षा) 
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3.५ आ.व. २०७७/७८ स्वीकृत वार्र्िक काक्रि मको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 
(रु. हजारमा) 

क्र 

स. कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िकलक्ष्य अर्िवार्र्िक प्रगर्त 

परर
मा
ण 

िजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

िजे
ट 

िजे
टख

र्ि 
% 

१ 
कमिर्ारी तार्लम प्रमाण 
पर ददने/नददने तार्लम 

तथा गोष्ठी 
२ 

२८
००

 

    

२ 

पनुतािजगी/अर्भमखुीकरण 

जस्ता तार्लम (तार्लम 

तथा गोष्ठी) 

५ 

१२
००

 

    

३ 
सीप र्वकास तथा 

जनरे्तना तार्लम तथा 
गोष्ठी 

१ १०
०     

४ 

िैठक व्यवस्थापन र 
सांर्ालन तथा 
मम्न्त्रपररर्द्को 

र्नणियहरुको र्वद्यतुीय 
अर्भलेख व्यवस्थापन 

१५
 

३०
००

 

 

 ० ० 

५ 

प्रदेशस्तरका 
र्नकायहरुको सांगठन 

तथा व्यवस्थापन सवेक्षण 

३ 

१५
००

 

० ० ० ० 

६ 

सशुासन तथा भ्रिार्ार 
र्नवारण सबिन्त्र्ी शैम्क्षक 

सांस्थाहरुमा  जनरे्तना 
कायिक्रम 

५ ५०
० ० ० ० ० 

७ सेवाग्राही सन्त्तिुी सवेक्षण २ 

१०
००

 

० ० ० ० 
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क्र 

स. कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िकलक्ष्य अर्िवार्र्िक प्रगर्त 

परर
मा
ण 

िजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

िजे
ट 

िजे
टख

र्ि 
% 

८ 

प्रदेश सेवाका 
कमिर्ारीहरुको अर्भलेख 

व्यवस्थापन 

३ 

१५
००

 

० ० ० ० 

९ 
पसु्तकालय व्यवस्थापन 

र सांर्ालन 
३ 

१५
००

 

  

६.
९६

४ 

०.
४६

 

१० 

प्रदेश सरकार 
अन्त्तरगतका कायािलयहरु 

तथा मम्न्त्रपररर्द्को 
र्नणियहरुको कायािन्त्वयन 
अवस्थाको अनगुमन 

१०
 

१०
००

 

  

७०
.८

 

७.
०८

 

११ 

नेततृ्व र सांगठन 
व्यवस्थापन सबिन्त्र्ी 

कायिक्रम 

२ 

१०
००

 

१ 10
0 

५७
५ 

५.
७५

 

१२ 
इगभनेन्त्स तथा अटोमेशन 

कायिक्रम 

१ ६०
० ० ० ० ० 

१३ 
मानव सांसार्न र्वकास 

योजना तजुिमा 

५ 

१०
००

 

० ० ० ० 

१४ 
ददवस समारोह तथा 
अन्त्य कायिक्रम 

५ 

२५
००

 

 

 

३०
.५

 

१.
२२

 

१५ 

मखु्यमन्त्री तथा 
मम्न्त्रपररर्द् कायािलयको 
Action Room व्यवस्थापन 

६ 

३०
००

 

० ० ० ० 

१६ 
कमिर्ारी अध्ययन 

छारवृम्त्त 

२ 

२०
००

 

० ० ० ० 
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क्र 

स. कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िकलक्ष्य अर्िवार्र्िक प्रगर्त 

परर
मा
ण 

िजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

िजे
ट 

िजे
टख

र्ि 
% 

१७ 
प्रदेश समन्त्वय पररर्द्को 

िैठक 

२ 

४०
००

 

० ० ० ० 

१८ 

पदार्र्कारी तथा 
कमिर्ारीहरुको 

अन्त्तरप्रदेश  भ्रमण 
६ 

१५
००

 

० ० ० ० 

१९ 

प्रदेश र स्थानीय 
तहहरुका िीर् समन्त्वय 

र सहकायि 

१०
 

१०
००

 

० ० ० ० 

२० 

प्रदेश सभासद्सुँग कानून 
र्नमािण सबिन्त्र्मा 

अन्त्तरर्क्रया र  समन्त्वय 

३ 

२१
००

 

० ० ० ० 

२१ कानूनी ईन्त्टनसीप ३०
 

१९
५०

 

  

४१
४.

६६
३ 

२१
.२

६ 

२२ 
कानून तथा कायिर्वर्र् 

र्नमािण 

४ 

२०
००

 

  २१
 

१.
०५

 

२३ 

रै्सला कायािन्त्वयन 
सबिन्त्र्ी अर्भलेखीकरण 
र अनगुमन   कायिक्रम 

५ ८०
० ० ० ० ० 

२४ 

मानव अर्र्कार सांरक्षण 
र सांवििन सबिन्त्र्ी 

कायिक्रम 

१ ५०
०   

१४
२ 

२८
.४

 

२५ 

गाउुँसभा, नगरसभा 
सञ् र्ालन सबिन्त्र्ी 

अर्भमखुीकरण कायिक्रम 

१२
 

२९
९५

 

  

१६
६८

.७
४१

 

५५
.७

२ 
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क्र 

स. कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िकलक्ष्य अर्िवार्र्िक प्रगर्त 

परर
मा
ण 

िजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

िजे
ट 

िजे
टख

र्ि 
% 

२६ 
र्वज्ञापन तथा परीक्षा 

सांर्ालन 

१ ६०
०   

३७
१.

८६
८ 

६१
.९

८ 

२७ 

सहजकताि अर्भमखुीकरण 

अनमु्शक्षण तथा 

पनुतािजगी कायिक्रम 

३ ९०
०   

४२
०.

१८
० 

४६
.६

९ 

२८ 

सर्मर्तहरुको 

अर्भमखुीकरण कायिक्रम १२
 

३६
००

 

० ० ० ० 

२९ 
स्थानीय तह तथा 

म्जसससुँग अन्त्तरर्क्रया 
कायिक्रम 

५०
 

५०
००

 

  

२८
४.

०९
२ 

५.
६८

 
३० 

कायिक्रम समन्त्वय 
इकाईमा कायिरत 
कमिर्ारीको क्षमता 
र्वकास तार्लम 

३ ४५
० ० ० ० ० 

३१ 
कायिक्रमको प्रभाव 

मूल्याङ्कन 

 

५०
० ० ० ० ० 

३२ 

उस्तै प्रकृर्तको कायिक्रम 
सांर्ालन भएका मलुकु 
तथा प्रदेशको अध्ययन 

भ्रमण 

 

१०
००

 

० ० ० ० 
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क्र 

स. कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िकलक्ष्य अर्िवार्र्िक प्रगर्त 

परर
मा
ण 

िजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

िजे
ट 
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३३ 

प्रदेशका योजना तथा 
अनदुानमा सांर्ार्लत 

योजनाहरुको 
म्जससमार्ि त अनगुमन 

 

६०
००

 

० ० ० ० 

३४ 

म्जल्ला व्यवस्थापन तथा 
समन्त्वय सर्मर्तको 

कायिक्रम व्यवस्थापन 
तथा अनगुमन 

 

४२
००

 

० ० ० ० 

३५ 

कायािलय 
भवन,मखु्यमन्त्री र्नवास 
र कमिर्ारी र्नवास 
भवनको सरु्ार 

 

३०
००

 

 
 

  

 

 
3.६ आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को अर्िवार्र्िक राजस्व सांकलनको र्ववरण 

(रु. हजारमा) 
क्र.सां. शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत 

१ १४२२९ - १ - 
२ १५१११ - ३३.४९४ - 

जबमा - ३४.४९४ - 
 
 

 
3.७ आ.व. २०७७/७८ मा २०७७ पसुसबम सबपादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 

 प्रदेश प्रम्शक्षण प्रर्तष्ठान गठन आदेश स्वीकृत भई प्रर्तष्ठान स्थापना भएको । मम्न्त्रपररर्द् वाट 
कायिकारी र्नदेशक समेत र्नयमु्क्त भएको र मा.मखु्यमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा प्रम्शक्षण पररर्द्को 
िैठक िसी आवश्यक र्नदेशन प्राप्त भएको । प्रर्तष्ठानिाट छोटो र लामो अवर्र्का तार्लमिाट 
वार्र्िक कररि 5000 जनशम्क्तले तार्लम प्राप्त गनेछन ्। 

(स्रोतुः आन्त्तररक प्रशासन शाखा) 

 

(स्रोतुः आन्त्तररक प्रशासन शाखा ) 

 



23 
 

 प्रदेशमा आवश्यक जनशक्ती व्यवस्थापनका लार्ग प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्ि त कमिर्ारी भनाि 
प्रर्क्रया अगार्ड िढाइएको । 

 कमिर्ारी व्यवस्थापन सबिन्त्र्ी कायिर्वर्र्,२०७७ िमोम्जम प्रदेश अन्त्तगितका कमिर्ारीहरुको सरुवा 
व्यवस्थापन कायिसबपन्न भएको । 

 प्रदेश सरकारिाट सांर्ार्लत सिै आयोजना तथा कायिक्रमहरुको अनगुमन गनिको लार्ग एकीकृत 
अनगुमन रे्क र्लि तयार  गरी कायािन्त्वयन गररएको । 

 आ.व. २०७७/७८ का लार्ग स्वीकृत एकीकृत अनगुमन ढाुँर्ा अनसुारको कायिक्रम कोर्भड-१९ 
का कारणले भौर्तक रुपमा उपम्स्थत भई सञ् र्ालन गनि नसर्कएको हुांदा Virtual Modality मा 
अनगुमन गने कायि शरुु गररएको । यस क्रममा भौर्तक पूवािर्ार र्वकास मन्त्रालय अन्त्तगितका ८ 
वटा कायािलय (गलु्मी, पाल्पा, अघािखाुँर्ी, कर्पलवस्त,ु दाङ्ग, िददिया, िाुँके र प्यठुान) 
कायािलयहरुको Joint Online Monitoring गररएको । 

 मखु्यमन्त्री ग्रार्मण र्वकास तथा रोजगार कायिक्रम सांर्ालन कायिर्वर्र्, 2075 पररमाजिन गरी 
कायािन्त्वयनमा ल्याइएको । 

 मखु्यमन्त्री ग्रार्मण र्वकास तथा रोजगार कायिक्रम अनगुमन तथा मूल्याङ्कन कायिर्वर्र् र्नमािण 
गररएको । 

 प्रदेशको सशुासनको सन्त्दभिमा सरु्ारका योजना वनाई कायािन्त्वयन गनिका लार्ग एक सर्मर्त गठन 
भई कायियोजना र्नमािण    कायि प्रारबभ गररएको । 

 मन्त्रालय तथा र्नकायहरुिाट कायािन्त्वयन हनुे आयोजना तथा र्क्रयाकलापहरुको अर्भलेखन, 
प्रर्तवेदन र अनगुमन प्रणालीलाई अनलाइन पिर्तमा रुपान्त्तरण गनि सूर्ना तथा सञ् र्ार प्रर्वर्र् 
प्रर्तष्ठान मार्ि त कायािदेशको मस्यौदा तयार गररएको । 

 आ.व. 076/77 को प्रदेश र अन्त्तगितका र्नकायहरु तथा स्थार्नय तहहरुका पदार्र्कारी तथा 
तोर्कएका 26 हजार कमिर्ारीहरुको सबपती र्ववरणको अर्भलेखाङ्कन तथा प्रर्तवेदन गररएको । 

 कायिसबपादन मूल्याङ्कन प्रदेश मन्त्रालय तथा स्थानीय तहिाट पेश भएका कायिसबपादन मूल्याङ्कन 
र्ारामहरु मूल्याङ्कन गरी अर्भलेख गररएको । 

 मा.मखु्यमन्त्रीज्यूको उपम्स्थर्तमा अन्त्तरािर्ष्ट्रय र्वकास साझेदारीहरुसुँग समन्त्वयात्मक िैठक सबपन्न 
गररएको । 

 आ.व. २०७७/७८ मा प्रदेशका र्वर्यगत मन्त्रालयिाट सञ् र्ालन हनुे ५ करोड भन्त्दा िढी िजेट 
र्वर्नयोजन भएका प्रादेम्शक महत्वका आयोजना/कायिक्रमहरुको र्ववरण एकीकृत गररएको, 

 सशुासन सबिन्त्र्ी वार्र्िक प्रर्तवेदन तयार भएको 
 प्रदेशमा कायिरत कमिर्ारीहरुले पालना गनुिपने आर्ारसांर्हताको मस्यौदा तयार भई सर्मर्तवाट 

प्रर्तवेदन पेश भएको । 
 र्वर्भन्न म्जल्लाका पर्हरो प्रभार्वत वस्ती आवास तथा पवुािर्ार र्नमािणको लार्ग समन्त्वयात्मक िैठक 

गरी रु ७५ करोड रकम प्रदेश सरकारसुँग माग गरी पठाइएको 
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 प्रदेश योजना आयोगिाट तयार हनुे प्रदेशको २० वरे् दीघिकालीन योजना तजुिमाको लार्ग समन्त्वय 
गररएको 

 प्रदेशस्तरका कायािलयमा कायिरत अर्र्कृतस्तरका कमिर्ारीहरुलाई नेततृ्व तथा सांगठन व्यवस्थापन 
सबिन्त्र्ी तार्लम सबपन्त् न गररएको । 
 

3.८ नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्या/कदठनाई (यदद भए) 
 कोर्भड-19 रोकथाम, र्नयन्त्रण र उपर्ार कायि र्नुौर्तपूणि हनु ु। 
 आन्त्तररक तथा अन्त्तरर्नकाय समन्त्वय अपेम्क्षत रुपमा प्रभावकारी नहनु ु। 

 
3.९ मार्थ उल्लेम्खत समस्या समार्ानका लार्ग र्ाल्नपुने कदम (प्रस्तार्वत) 

 सरोकारवाला र्नकायहरुसुँग आवश्यक समन्त्वय िढाउनपुने । 
 
3.१० अन्त्य/र्वर्वर् (अर्िवार्र्िक प्रर्तवेदनमा समेट्न उपयकु्त देम्खएको अन्त्य कुनै र्ववरण) 
 

 
3.११ र्नष्कर्ि 
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पररच्छेद-4 
आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालय 

 

४.1 आर्थिक वर्ि २०७7/७8 मा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा अर्िवार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त 

( रु. हजारमा  ) 

 

 
४.२ आर्थिक वर्ि २०७7/७8 को पसु मसान्त्तसबम श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण 

(रु. हजारमा) 

क्र.सां. श्रोत प्राप्त रकम खर्ि रकम 

१ नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान 708999 39461.2 
२ नेपाल सरकार सशति अनदुान   
३ नेपाल सरकार समपरुक अनदुान   
४ नेपाल सरकार र्वशेर् अनदुान   
५ प्रदेश सरकार (राजश्व िाुँडर्ाुँड समेत)   

 
 

4.३ नीर्त तथा कायिक्रमको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 
 

नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

 

 

प्रदेश प्रहरी इकाई भवन 
र्नमािण 

अम्घल्लो आर्थिक िर्िमा प्रस्ताव गररएका प्रदेश प्रहरी इकाई भवन र्नमािण 
कायिलाई र्नरन्त्तरता दददैँ यो िर्ि रोल्पाको खङुग्री, दाङको दइुखोली, 
पाल्पाको पूविखोला, िाुँकेको भगवानपरु, कर्पलवस्तकुो गणेशपरु र 

िजेट 
शीर्िक 

र्वर्नयोम्जत 

िजेट २०७७ पसु सबमको  खर्ि प्रर्तशत 

र्ाल ु 233099 38143.2 16.36 

पुुँजीगत 475900 1918 0.4 

जबमा 708999 40061.2 5.65 

(स्रोतुः . आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालय ) 
....................) 

 

 

(स्रोतुः. आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालय.) 
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नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

 

 

139 

रुपन्त्देहीको िटुवलमा प्रदेश प्रहरी इकाई भवन र्नमािणका लार्ग रकम 
वण्डा गरी सबिन्त्र्ीत म्जल्ला प्रहरी कायािलयहरुलाई िजेट अम्ख्तयारी 
प्रदान गररएको । 

प्रदेश अनसुन्त्र्ान ब्यूरो गठन  

140 प्रदेश प्रहरी अस्पतालको 
स्तरोन्नर्त 

र्ोरेम्न्त्सक ल्याि र्नमािणका लार्ग प्रदेश प्रहरी अस्पताल नेपालगांजलाई 
िजेट अम्ख्तयरी प्रदान गररएको । 

141 प्रदेश प्रहरीको क्षमता 
अर्भवरृ्ि 

 

142 
ट्रार्र्क व्यवस्थापन र 
र्स.र्स.र्ट.र्भ. जडान 

र्भ.एम.एस. प्रर्वर्र्मा आर्ाररत मन्त्रालयगत सरुक्षा प्रणाली जडानको कायि 
अगार्ड िर्ढरहेको र सरुक्षा सांवेदनम्शल क्षेरको पर्हर्ान गरी प्रदेशका 
अन्त्य क्षेरमा र्स.र्स.र्ट.र्भ. जडान गने तयारी गररएको । 

143 लागूपदाथि र्वरुि 
जनरे्तनामलुक कायिक्रम 

 

144 
कारागार सरु्ार 

रोल्पा, दाङ्ग र प्यूठानमा कारागार कायािलय र्नमािणका लार्ग िजेट 
अम्ख्तयरी प्रदान गररएको । 

145 पूविसरु्ना प्रणाली जडान  

हेर्लप्याड र्नमािण 

रोल्पाको र्तला, प्यूठानको गौममु्ख र र्िजवुार, रुकुम पूविको पथुाउत्तरगांगा 
र मैकोट, दाङ्गको गडवामा हेर्लप्याड र्नमािणको लार्ग नेपाल सरकारको 
स्वीकृर्त र्लइ िजेट अम्ख्तयारी ददने तयारी गररएको तथा रुपन्त्देहीको 
िटुवलमा हेर्लप्याड र्नमािणका लार्ग म्शलिन्त्दी दरभाउपर माग गररएको 
। 

146 र्वपद् प्रर्तकायि तार्लम 
केन्त्रको स्थापना र सांर्ालन 

 

 

 

147 

िन्त्ि प्रभार्वत व्यम्क्तहरुको 
उपर्ार 

लमु्बिनी प्रादेम्शक अस्पतालमा िन्त्ि प्रभार्वत व्यम्क्तहरुको उपर्ार भैरहेको 

िन्त्ि प्रभार्वतहरुका लार्ग  
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नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

स्वरोजगार कायिक्रम 

148 कानून तजुिमाका सबिन्त्र्मा 
अन्त्तरर्क्रया र छलर्ल 

 

149 सामाम्जक कुरीर्त र घरेल ु
र्हांसा न्त्यूर्नकरण 

 

 

 

152 

प्रदेश र्लम्र्र िोडिको गठन 
र सांर्ालन 

 

प्रसे रम्जष्ट्रारको कायािलय 
स्थापना 

 

 

153 

सांर्ार माध्यम, परकार एवां 
सांर्ारकमीको क्षमता अर्भवरृ्ि 

 

सांर्ार माध्यमसुँग सहकायि  

 

 

४.4 िजेट वक्तव्यको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

ि.व.को 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

221 

प्रदेश प्रहरी इकाई भवन र्नमािण 

अम्घल्लो आर्थिक िर्िमा प्रस्ताव गररएका प्रदेश प्रहरी इकाई भवन 
र्नमािण कायिलाई र्नरन्त्तरता दददैँ यो िर्ि रोल्पाको खङुग्री, दाङको 
दइुखोली, पाल्पाको पूविखोला, िाुँकेको भगवानपरु, कर्पलवस्तकुो 
गणेशपरु र रुपन्त्देहीको िटुवलमा प्रदेश प्रहरी इकाई भवन 
र्नमािणका लार्ग रकम वण्डा गरी सबिन्त्र्ीत म्जल्ला प्रहरी 
कायािलयहरुलाई िजेट अम्ख्तयारी प्रदान गररएको । 

222 सरुक्षा सांवेदनशील क्षेरमा 
र्स.र्स.र्ट.र्भ जडान 

र्भ.एम.एस. प्रर्वर्र्मा आर्ाररत मन्त्रालयगत सरुक्षा प्रणाली 
जडानको कायि अगार्ड िर्ढरहेको । 

223 
कारागार सरु्ार 

रोल्पा, दाङ्ग र प्यूठानमा कारागार कायािलय र्नमािणका लार्ग िजेट 
अम्ख्तयरी प्रदान गररएको । 

(स्रोतुः आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालय.) 
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ि.व.को 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

224 
प्रदेश प्रहरी अस्पतालको स्तरोन्नर्त 

र्ोरेम्न्त्सक ल्याि र्नमािणका लार्ग प्रदेश प्रहरी अस्पताल 
नेपालगांजलाई िजेट अम्ख्तयरी प्रदान गररएको । 

225 लागूऔर्र् दवु्यिशन न्त्यूनीकरणका 
लार्ग जनरे्तनामूलक कायिक्रम 

 

226 र्वपद् जोम्खमयकु्त क्षेरको पर्हर्ान 
र नक्साङ्कन 

 

227 

हेर्लप्याड र्नमािण 

रोल्पाको र्तला, प्यूठानको गौममु्ख र र्िजवुार, रुकुम पूविको 
पथुाउत्तरगांगा र मैकोट, दाङ्गको गडवामा हेर्लप्याड र्नमािणको लार्ग 
नेपाल सरकारको स्वीकृर्त र्लइ िजेट अम्ख्तयारी ददने तयारी 
गररएको तथा रुपन्त्देहीको िटुवलमा हेर्लप्याड र्नमािणका लार्ग 
म्शलिन्त्दी दरभाउपर माग गररएको । 

228 
र्वपद् व्यवस्थापन कोर् 

र्वपद्का घटनामा परेका पररवारलाई राहत र्वतरण गने प्रयोजनका 
लार्ग स्थार्पत प्रदेश र्वपद् व्यवस्थापन कोर्लाई रु 10 करोड 
नघट्ने गरी व्यवस्था गररएको । 

229 िन्त्ि प्रभार्वत व्यम्क्तलाई 
व्यवसार्यक क्षमता र्वकास र 
सामाग्री अनदुान कायिक्र 

 

 

 
4.५ आ.व. २०७७/७८ स्वीकृत वार्र्िक काक्रि मको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

(रु. हजारमा) 

क्र.सां. 
 

आयोजना तथा कायिक्रमको नाम 

वार्र्िक लक्ष्य अर्िवार्र्िक प्रगर्त 

पररणाम िजेट पररणाम 
पररणाम 
प्रर्तशत िजेट 

िजेट 
प्रर्तशत 

१ 
इम्न्त्टग्रटेेडर्डजास्टर बयानेजमेनट एण्ड अली 
वार्निङ्गर्सस्टम  

१०००० 
    

२ 
र्वपद व्यवस्थापनसामग्री भण्डारण केन्त्र 
ट्वाइलेट ममित  

५०० 
    

3 
र्वपद व्यवस्थापन सामग्री भण्डारण केन्त्रगेट, 

कबपाउन्त्ड वालर्नमािण तथा तारवार  
२००० 

    

४ 
र्वपद व्यवस्थापन सामग्री भण्डारण 
केन्त्रर्र्निर्र खररद  

२००० 
    

५ 
हेर्लप्याड र्नमािण 

 
५००० 

    



29 
 

6 
र्वपद्प्रर्तकायि तार्लम केन्त्र शमशेरगञ्जको 
भवन ममित सिालन  

5000 
    

7 र्वपद् व्यवस्थापनसामग्री खररद 
 

20000 
    

8 
कोर्भड- 19 भाईरस रोकथाम तथा 
र्नयन्त्रण सरुक्षा पररर्ालन खर्ि  

5000 
  

2900 58 

9 प्रदेशस्तरीय र्वपद् र्वपद् व्यवस्थापन गोष्ठी 
 

1000 
    

10 र्वपद्पूवितयारी सबिन्त्र्ी गोष्ठी 
 

900 
    

11 
र्वपद्कोजोम्खममा रहेका स्थानीय तहलाई 
र्वपद् प्रर्तकायि तार्लम सिालन  

4000 
    

१२ 
प्रदेशकार्वपद् जोम्खम क्षेरहरुको पर्हर्ान र 
नक्साङ्कन  

1500 
    

१३ र्वपद्उिार खर्ि 
 

5000 
    

14 
प्रदेशपरकार महासांघलाई कायिक्रम सांर्ालन 
खर्ि  

500 
    

15 

प्रदेशर्भरका परकारहरुको (मर्हला, ममु्स्लम, 

दर्लत, र्समान्त्तकृत, अल्पसांख्यक, तेस्रोर्लङ्गी 
समेत) क्षमता अर्भवरृ्ि कायिक्रम 

 
1000 

    

16 प्रदेशकार्वर्भन्न कायिक्रमहरुको लाइभ प्रसारण 
 

1500 
    

17 सिारमाध्यमतथा सांर्ारकमी सबमान  
500 

    

18 
मातभृार्ामार्र्ल्म/ डकुमेन्त्ट्री महोत्सव 

 
2500 

    

19 
जनतासुँगप्रदेश सरकार सबिन्त्र्ी सूर्नामलुक 
कायिक्रम  

4000 
  

1083 27 

20 
प्रदेशमासमु्र्कृत र आवि सिै र्नजी 
रेर्डयोहरुसुँग सहकायि अनदुान  

1000 
    

21 
प्रदेशमासरु्ीकृत र आवि छापा तथा 
अनलाइन सांर्ार माध्यमसुँग सहकायि अनदुान  

5000 
    

22 
प्रदेशमासरु्ीकृत र आवि टेर्लर्भजन 
कायिक्रम सांर्ालन सहकायि अनदुान  

5000 
    

23 मगर/थारुसाांस्कृर्तक वतृ्तम्र्र र्नमािण  
5000 

    

24 
प्रदेशस्थापना ददवस (3 वर्ि) र प्रदेश 
एक्स्पोको वृत्तम्र्र र्नमािण  

1500 
    

25 
प्रदेशमासमु्र्कृत सिारमाध्यमहरुसुँग सहकायि 
अनदुान  

5000 
    

26 
प्रदेशमासमु्र्कृत र आवि सिै सामदुार्यक 
रेर्डयोहरुसुँग सहकायि अनदुान  

5000 
    

27 सामदुार्यकरेर्डयो प्रसारक सांघको लार्ग भवन  
1500 

    



30 
 

र्नमािण अनदुान 

28 र्ट्याङिाटएर्.एम.को सरुक्षा कायिक्रम  
5000 

    
29 परकारसबिि सांस्थालाई मेम्शनरी औजार  

1500 
    

30 परकारसबिि सांस्थाको र्र्निर्र खररद  
1500 

    
31 मगर/थारुर्थएटरलाई मेम्शनरी औजार  

1000 
    

32 मगर/थारुर्थएटरलाई र्र्निर्र  
3000 

    
33 नेपालपरकार महासांघ प्यूठान, भवन ममित  

500 
    

34 नेपालपरकार महासांघ िाुँके, भवन ममित  
500 

    
35 नेपालपरकार महासांघ िददिया, भवन ममित  

500 
    

36 नेपालपरकार महासांघ दाङ, भवन ममित  
500 

    
37 नेपालपरकार महासांघ गलु्मी, भवन ममित  

500 
    

38 
पूवीरुकुम परकार महासांघ गठन तथा 
सांर्ालन  

500 
    

39 

प्रदेशमार्मला सूर्ना केन्त्रमा कायिरत सूर्ना 
समन्त्वयकताि र कानूनी सहजकतािको 
क्षमताअर्भवरृ्ि कायिक्रम 

 
1000 

    

40 
प्रदेशमार्मला सूर्ना केन्त्रको लार्ग र्र्निर्र 
खररद  

1300 
    

41 दन्त्ब प्रभार्वत स्वरोजगार   कायिक्रम  
30000 

    

42 
लाग ुऔर्र् दवु्यिसन न्त्यनुीकरणको लार्ग सरे्त
नाकायिक्रम  

1500 
    

43 

म्जल्ला स्तरीय सरुक्षा व्यवस्थापन तथा अपरार् 

र्नयन्त्रण  सबिन्त्र्ी अन्त्तरर्क्रया तथा छलर्ल  

गोष्ठी 
12 1200 5 41.66 389 32.4 

44 प्रदेश स्तरीय सरुक्षा गोष्ठी  
4000 

    

45 बन्त्ब प्रभार्वत घाइते तथा अपाङ्गको उपर्ार 
 

5000 
    

46 प्रदेश सरुक्षा नीर्त तजुिमा 
 

500 
    

47 
कारागारका कैदी िन्त्दीको व्यावसार्यक सीप र्व
कास  कायिक्रम  

2400 
    

48 
कारागारका कैदी िन्त्दीको सकारात्मक सोंर् र्ि
कास  कायिक्रम  

1500 
    

49 
कैदीिन्त्दीहरुको लार्ग व्यवसार्यक सीप तथा 
क्षमता र्वकासको लार्ग सामाग्री अनदुान  

3000 
    

50 
स्वरोजगार तार्लम प्राप्त िन्त्ि प्रभार्वतलाई सामा
ग्री  अनदुान  

10000 
    

51 कारागारभवन प्यठुान र्ड.र्प.आर.  
500 

    
52 र्स.र्स.र्ट.र्भ.ममित  

1200 
    

53 
अन्त्तरप्रदेशआन्त्तररक मार्मला तथा कानून 
मन्त्रालयस्तरीय अन्त्तरर्क्रया कायिक्रम  

3000 
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54 
प्रादेम्शकट्रार्र्क रे्तना प्रवििन सबिन्त्र्ी 
जनरे्तनामूलक कायिक्रम  

2000 
    

55 
र्स.र्स.र्ट.र्भ.जडानको अध्ययन र 
प्रभावकारीता मूल्याङ्कन तथा प्रर्तवेदन  

500 
    

56 प्रदेशप्रहरी अर्तररक्त र्क्रयाकलाप सांर्ालन  
3000 

    
57 प्रदेशप्रहरी इकाइ भवन र्नमािण  

123000 
    

58 सशस्त्रप्रहरी िार्हनी िैठकहल र्नमािण  
3000 

    

59 
प्रदेशप्रहरी कायािलय िटुवल तार्लम केन्त्र 
ब्यारेक र्नमािण  

4000 
    

60 ट्रार्र्कप्रहरी सरुक्षा रे्कर्ाज पोि र्नमािण  
2500 

    
61 मोटरसाइकल 

 
15000 

    

62 
र्भ.एम.एस.र्सस्टममा कबप्यार्टिल हनुेगरी 
र्स.र्स.र्ट.र्भ. प्रणालीको जडान  

20000 
    

63 
र्भ.एम.एस.प्रर्वर्र्मा आर्ाररत मन्त्रालयमा 
सरुक्षा प्रणाली जडान  

2000 
    

64 
५नां. प्रदेश प्रहरी तार्लम केन्त्रको ममित 
सरु्ार  

2500 
    

65 सशस्त्रप्रहरी िल िटुवल सभा हल ममित 
 

500 
    

66 
म्जल्लासमन्त्वय सर्मर्त रोल्पािारा र्नर्मित गेि 
हाउस ममित सरु्ार  

500 
    

67 
म्जल्लासमन्त्वय सर्मर्त प्यठुानिारा र्नर्मित 
गेि हाउस ममित सरु्ार  

500 
    

68 
म्जल्लासमन्त्वय सर्मर्त दाङिारा र्नर्मित गेि 
हाउस ममित सरु्ार, घोराही  

2000 
    

69 
म्जल्लासमन्त्वय सर्मर्त रुकुमिारा र्नर्मित गेि 
हाउस ममित सरु्ार  

500 
    

70 
ट्रार्र्कप्रहरीलाई आवश्यक पने मेम्शनरी 
औजार खररद  

2000 
    

71 
स्थानीयन्त्यार्यकसर्मर्तको क्षमतार्वकास 
कायिक्रम  

1800 
    

72 
कानून तजुि मासबिन्त्र्मा सरोकारवालाहरूसुँग 
अन्त्तरर्क्रया कायिक्रम  

1000 
    

73 
मेल र्मलाप सर्मर्तका पदार्र्कारीहरू एवम 
कमिर्ारीहरूकोलार्ग अनमु्शक्षण  

800 
    

74 
प्रदेशसभासदस्यको लार्ग कानूनतजुिमा, 
र्वर्ायन व्यवस्थापन गोष्ठी  

600 
    

75 

सामाम्जक कुरीर्त, घरेल ुर्हांसा तथा आत्महत्या 
न्त्यूर्नकरणका लार्ग2ददने म्जल्ला 
स्तरीयसरे्तना कायिक्रम 

 
750 

  
600 80 
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76 मानवअर्र्कार र्वर्यक कायिक्रम  
1000 

    

77 
र्ौजदारीतथा 
देवानी सांर्हता सबिन्त्र्ी अनमु्शक्षण  

750 
    

78 
कानूनतजुिमा सर्मर्त िैठक तथा अन्त्तरर्क्रया 
कायिक्रम  

1500 
  

1347 90 

79 

प्रदेश/स्थार्नय तहमा कायिरत 
कमिर्ारीहरूलाइि कानून तजुिमा एवम ्र्वर्ायन 
व्यवस्थापनसबिन्त्र्ी क्षमता अर्भवरृ्ि 
कायिक्रम 

 
600 

    

80 
प्रदेशसांर्ार पररर्द् ऐन/र्लम्र्र र्वकास िोडि 
ऐन तजुिमा  

1000 
    

८१ प्रदेशप्रहरी अस्पतालको सांरर्नात्मक सरु्ार 
 

10000 
    

८२ रोल्पाकारागार र्नमािण  
20000 

    
८३ कारागारभवन र्नमािण प्यूठान  

10000 
    

८४ मर्हलाकारागार भवन र्नमािण तल्सीपरु दाांग  
15000 

    

८५ 
प्रदेशर्डम्जटल र्रेम्न्त्सक ल्याि स्थापना तथा 
सांर्ालन  

4500 
    

८६ आइ.र्स.य.ुसर्हतकोएबिलेुन्त्स खररद  
12500 

    
८७ प्रदेशप्रहरी इकाइ भवन र्नमािण अघािखाुँर्ी  

20000 
    

८८ प्रदेशप्रहरी इकाइ भवन र्नमािण रुकुमकोट  
20000 

    
८९ प्रदेशप्रहरी इकाइ भवन र्नमािण गलु्मी  

20000 
    

९० प्रदेशप्रहरी इकाइ भवन र्नमािण रोल्पा  
20000 

    
९१ प्रदेशप्रहरी इकाइ भवन र्नमािण प्यूठान  

20000 
    

 
 

 
4.६ आर्थिक वर्ि २०७७/७८को अर्िवार्र्िक राजस्व सांकलनको र्ववरण 

(रु. हजारमा) 
क्र.सां. शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत 

1. र्वर्वर्  215  

     

     

 
 

(स्रोतुः. आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालय) 

 

(स्रोतुः आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालय) 
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4.७ आ.व. २०७७/७८ मा २०७७ पसु मसान्त्तसबम सबपादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 
 मन्त्रालयमा स्माटि नागररक वडापर जडान गररएको । 
 नवलपरासी, दाङ्ग, िाुँके, िददिया र कर्पलवस्तमुा म्जल्ला स्तरीय सरुक्षा व्यवस्थापन गोष्ठी सबपन्न 

गररएको 
 अन्त्तरप्रदेश आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालयस्तरीय अन्त्तरर्क्रया कायिक्रम सबपन्न 

गररएको 
 प्रदेशको र्हत एवां प्रर्तष्ठा अर्भवृर्िमा योगदान पयुािउन े५८ जनालाई प्रदेश पदकिाट र्िभरु्र्त 

हनुे महानभुावहरुको नामावली प्रकाशन गररएको । 
 जनतासुँग प्रदेश सरकार कायिक्रम अन्त्तगित नेपाल टेर्लर्भजन कोहलपरु शाखािाट प्रदेश 

सरकारका गर्तर्वर्र् समेर्टएको कायिक्रम "समरृ्िका पाईला" प्रसारण भईरहेको । 
 सामदुार्यक र र्नजी रेर्डयोसुँग सहकायि अनदुान अन्त्तगित प्रदेश सरकारका गर्तर्वर्र्हरु 

समेर्टएको रेर्डयो कायिक्रम प्रशारण भैरहेको । 

 माननीय मखु्यमन्त्रीज्यूको समपुम्स्थर्तमा सडक दघुिटना न्त्यूनीकरण र रोकथामका लार्ग भएका 
प्रयास र सरु्ारका उपायहरु सबिन्त्र्मा सरोकारवालाहरुसुँग अन्त्तर्क्रि या तथा छलर्ल सबमन्न 
भएको । 

 िन्त्िका क्रममा घाइते तथा अपाङ्ग भएकाहरुको उपर्ार प्रर्क्रयालाई र्नरन्त्तरता प्रदान गररएको । 
 

 
4.८ नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्या/कदठनाई (यदद भए) 

 मन्त्रालय मातहत प्रादेम्शक इकाई तथा कायािलयहरू नहुुँदा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा कदठनाई 
भएको 

 कायिक्रम सांशोर्न तथा िजेट अम्ख्तयारी ददन ेवतिमान प्रावर्ान/प्रर्क्रया लामो रहेको 
 प्रहरीको समायोजन भई प्रदेश मातहतमा नआएकोले िजेट तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा समस्या 

देम्खएको  
 सांघीय इकाइलाई अम्ख्तयारी ददन नपाइन ेव्यवस्थाले कायिक्रम प्रारबभ गनि मै िार्ा परेको । 
 कोर्भड –१९ को महामारीका कारण प्रथम र्ौमार्सकमा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा कायिक्रम 

कायािन्त्वयनमा कदठनाई भएको । 
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पररच्छेद-5 
आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय 

 

5.1 आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा अर्िवार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त 

( रु. हजारमा  ) 

 

 
5.२ आर्थिक वर्ि २०७7/७8 को पसु मसान्त्तसबम  श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण 

(रु. हजारमा) 
क्र.सां. श्रोत प्राप्त रकम खर्ि रकम 

१ नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान 3818550 729526 

२ नेपाल सरकार सशति अनदुान 3431318 1554189 

३ नेपाल सरकार समपरुक अनदुान 321931 74689 

४ नेपाल सरकार र्वशेर् अनदुान 139900 0 

५ प्रदेश सरकार (राजश्व िाुँडर्ाुँड समेत) 14104954 5931196 

 
 

5.३ नीर्त तथा कायिक्रमको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

20 लगानी सबमेलन    (वार्र्िक र्वकास कायिक्रमको 
िुुँदा नां. १) 

२०७८ जेठ ६ र ७ मा गने गरी अवर्ारणा पर 
मम्न्त्रपररर्दवाट स्वीकृत । 

 

िजेट 
शीर्िक र्वर्नयोम्जत िजेट २०७७ पसु सबमको खर्ि प्रर्तशत 

र्ाल ु 110827 21767.7 19.64 

पुुँजीगत 22170 3290 14.84 

जबमा 132997 25057.7 18.84 

(स्रोतुः आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय) 

 

(स्रोतुः प्रदेश लेखा र्नयांरक कायािलय) 

 

 

   (स्रोतुः प्रदेश लेखा र्नयांरक कायािलय) 
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5.४ िजेट वक्तव्यको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 
ि.व.को 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम 
लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

48 र49 स्थानीय तहहरुमा  अनदुान उपलब्र् गराउन े 48.8 

 

 

5.५ आ.व. २०७७/७८ स्वीकृत वार्र्िक काक्रि मको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 
(रु. हजारमा) 

क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य अर्िवार्र्िक प्रगर्त कैर्र्यत 

परर
मा
ण 

िजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

िजे
ट 

िजे
टख

र्ि 
% 

 

1 
स्थानीय तहहरुमा  अनदुान उपलब्र् 

गराउन े 4 
पट

क
 

५१
४०

०५
० 

2 50
 

25
08

39
3 

48
.8

 

 

2 
लगानी सबमेलन         (वार्र्िक 

र्वकास कायिक्रमको िुुँदा नां. १) 1 
पट

क
 

10
00

0 

0 0 0 0  

3 

र्डम्जटल प्रदेश(Online Reporting 

system) (वार्र्िक र्वकास 
कायिक्रमको िदुाुँ नां. २) 

1 
पट

क
 

25
00

 

    

सूर्
ना 

तथ
ा 

सांर्
ार 

प्रर्व
र्र्
 

प्रर्त
ष्ठा
नल

ाई 
25

ला
ख 

हस्
ता
न्त्त

रण
 

4 

अन्त्तर प्रदेश अवलोकन भ्रमण 
तथा अनभुव आदानप्रदान(वार्र्िक 
र्वकास कायिक्रमको िदुाुँ नां. ३ र 

१३) 

3 
वट

ा प्र
देश

 

16
00

 

0 0 0 0  

5 

स्थानीय तहको क्षमता अर्भवरृ्ि 
कायिक्रम(वार्र्िक र्वकास 
कायिक्रमको िदुाुँ नां. ४) १२

 प
टक

 

25
00

 

0 0 0 0  

6 

िजेट सबिन्त्र्ी अन्त्तरर्क्रया 
(वार्र्िक र्वकास कायिक्रमको िदुाुँ 

नां. ५) 10
 प

टक
 

30
00

 

6 60
 

14
26

.4
 

47
.1

5 

 

(स्रोतुः. आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय) 
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क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य अर्िवार्र्िक प्रगर्त कैर्र्यत 

परर
मा
ण 

िजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

िजे
ट 

िजे
टख

र्ि 
% 

 

7 

कमिर्ारीको क्षमता र्वकास 
कायिक्रम(वार्र्िक र्वकास 

कायिक्रमको िदुाुँ नां. ६) 

2 
पट

क
 

90
0 1 50
 

19
2.

83
 

21
.4

 

 

8 

योजना/राजस्व र अनदुानको 
अनगुमन(वार्र्िक र्वकास 

कायिक्रमको िदुाुँ नां. ७) 36
 प

टक
 

20
00

 

12
 

33
 

19
6 

9.
8  

9 

िजेट राजस्व र अनदुान सबिन्त्र्ी 
अन्त्तरर्क्रया कायिक्रम(स्थानीय 
तहहरुसुँगको)(वार्र्िक र्वकास 
कायिक्रमको िदुाुँ नां. ८) 

12
 प

टक
 

30
00

 

0 0 0 0  

10 

िजेट तजुिमा/MTEF तजुिमा / 
PLMBIS तार्लम(वार्र्िक र्वकास 

कायिक्रमको िदुाुँ नां. ९) 

4 
पट

क
 

50
0 0 0 0 0  

11 

आर्थिक प्रशासन सबिन्त्र्ी 
पनुतािजगी/अर्भमखुीकरण तार्लम 

कायिक्रम (वार्र्िक र्वकास 
कायिक्रमको िदुाुँ नां. ११) 

2 
पट

क
 

30
0 0 0 0 0  

12 

र्वर्भन्न म्जल्लामा राजश्व, र्रौटी, 
र्वर्नयोजन लगायत आर्थिक 

प्रशासनसुँग सबवम्न्त्र्त र्िर्यमा 
अन्त्तरर्क्रया कायिक्रम (वार्र्िक 

र्वकास कायिक्रमको िदुाुँ नां. १२) 

6 
पट

क
 

60
0 0 0 0 0  

13 

प्रदेश नां. ५ का स्थानीय 
र्नकायमा कायिरत आर्थिक प्रशासन 
शाखा प्रमखुहरुसुँग अन्त्तरर्क्रया 

कायिक्रम (वार्र्िक र्वकास 
कायिक्रमको िदुाुँ नां.१४) 

6 
पट

क
 

50
0 0 0 0 0  

 

 
 

(स्रोतुः आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय) 
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5.६ आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को अर्िवार्र्िक राजस्व सांकलनको र्ववरण 
(रु. मा) 

क्र.सां. शीर्िक वार्र्िक लक्ष्य 
२०७७ पसु सबमको 

प्राप्त रकम प्रर्तशत 

१ 
113१5-िाुँडर्ाुँडिाट प्राप्त 

हनुे घरजग्गा रम्जिेशन दस्तरु 
660000000/- 154111985/- 23.35 

२ 
11411-िाुँडर्ाुँडभइि प्राप्त 
हनुे मूल्य अर्भवरृ्ि कर 

5680620000/- 2312322531/- 40.71 

३ 
11421-िाुँडर्ाुँडभइि प्राप्त 

हनुे अन्त्त शलु्क 
3787080000/- 716433931/- 18.92 

४ 
11471-िाुँडर्ाुँडिाट प्राप्त 

हनुे मनोरञ्जन कर 
5000000/- 140810/- 2.82 

५ 
11472-िाुँडर्ाुँडिाट प्राप्त 

हनुे र्वज्ञापनकर 
7500000/- 698720/- 9.32 

६ 11691-अन्त्यकर  25000/-  

७ 
14151-सरकारीसबपत्तीको 

वहालिाट प्राप्त आय 
1800000/- 1154982/- 64.17 

८ 
14153-िाुँडर्ाुँड भई प्राप्त 

वन रोयल्टी 
40000000/- 0 0 

९ 

14154-िाुँडर्ाुँड भई प्राप्त 
खानी तथा खर्नज सबिन्त्र्ी 

रोयल्टी 
50000000/- 0 0 

१० 
14155-जलस्रोत सबिन्त्र्ी 

रोयल्टी 
25000000 0 0 

११ 
14156-िाुँडर्ाुँड भई प्राप्त 
र्वद्यतु सबिन्त्र्ी रोयल्टी 

180000000/- 0 0 

१२ 

14157-िाुँडर्ाुँड भई प्राप्त 
दहत्तर िहत्तरको र्वर्क्रिाट 

प्राप्त हनुे आय 

582600000/- 24348135/- 4.18 

१३ 
14158-िाुँडर्ाुँड भई प्राप्त 
पवितारोहण वापतको रोयल्टी 

8000000/- 0 0 

१४ 14211-कृर्र्उत्पादनको 10000000/- 5251796/- 52.52 
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र्वक्रीिाट प्राप्त रकम 

१५ 
14212-सरकारीसबपतीको 

र्वक्रीिाट प्राप्त रकम 
500000/- 115200/- 23.04 

१६ 
14213-अन्त्यर्वक्रीिाट प्राप्त 

रकम 
0 39100/-  

१७ 
14219-अन्त्यसेवा शलु्क तथा 

र्वक्री 
530000000/- 2500/-  

१८ 
14223-म्शक्षाक्षेरको 

आबदानी 
400000/- 43500/- 10.88 

१९ 14224-परीक्षाशलु्क 4300000/- 16777600/- 390.18 

२० 
14225-यातायातक्षेरको 

आबदानी 
125000000/- 40180544/- 32.14 

२१ 
14229-अन्त्यप्रशासर्नक सेवा 

शलु्क 
50000000/- 30650706/- 61.30 

२२ 
14253-व्यावसाय रम्जषे्ट्रशन 

दस्तरु 
 50712373/-  

२३ 

14256-र्ालक अनमुर्त पर, 

सवारी दताि र्कताि (Blue 

book) सबिन्त्र्ी दस्तरु 

700000000/- 234764043/- 33.54 

२४ 
14264-वन क्षेरको  अन्त्य 

आय 
100000000/- 16050/- 0.02 

२५ 
14311न्त्यार्यकदण्ड,जररवाना 

र जर्त 
 4933/-  

२६ 
14312-प्रशासर्नकदण्ड, 

जररवाना र जर्त 
35000000/- 5434650/- 15.53 

२७ र्रौटी सदस्याहा 700000/- 0 0 

२८ 14529-अन्त्यराजस्व 0 168120/-  

२९ 15111-िेरूजू 40000000/- 19381081/- 48.45 

३० 15112-र्नकासा र्र्ताि 40000000/- 221252999/- 553.13 

31 15113-अनदुान र्र्ताि 40000000/- 1006113848/- 2515.28 
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32 11456-सवारीसार्न कर 1200000000/- 884064862/- 73.67 

 जबमा 13903500000/- 5724210000/- 41.17% 

 
 

5.७ आ.व. २०७७/७८ मा २०७७ पसु मसान्त्तसबम सबपादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 

5.७.१ िजेट सबिन्त्र्ी 

 आ.व. 2077/78 देम्ख 2079/80 सबमको मध्यमकालीन खर्ि सांरर्ना (MTEF) तयार गरी 
कायािन्त्वयनमा ल्याएको, 

 आवर्र्क योजना र मध्यमकालीन खर्ि सांरर्ना तयार गरी िजेट र्नमािणलाई योजना र 
मध्यमकालीन खर्ि सांरर्ना सुँग आवि गररएको, 

 र्वर्यगत मन्त्रालयहरुलाई िजेट कायािन्त्वयनमा सहजीकरण गनुिका साथै प्रदेश सरकारको तर्ि िाट 
स्थानीय तहहरुमा र्वत्त हस्तान्त्तरण गरेको, 

 प्रदेश सरकार अन्त्तगितका मन्त्रालय तथा र्नकायहरुको वार्र्िक कायिक्रम स्वीकृत गररएको, 
आवश्यकता र औम्र्त्यको आर्ारमा िजेट रकमान्त्तर, िजेट थप, िहवुर्ीय आयोजनाको लार्ग स्रोत 
सरु्नम्श्चतता र कायिक्रम सांसोर्न गररएको, 

5.७.२ र्वत्त हस्तान्त्तरण 

 समपरुक आयोजना स्वीकृत गरी कायािन्त्वयनका लार्ग स्थानीय तहमा पठाइएको। 

 आ.व.२०७५।०७६ देम्ख सशति अनदुानमा शरुु भएका तर हालसबम सबपन्न हनु नसकेका 
िहउुद्देशीय सभाहलको र्नमािण कायि परुा गनि रकम उपलब्र् गराइएको । 

5.७.३ राजस्व तथा राजस्व वाुँडर्ाुँट 

 प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अर्र्कारको सूर्ीमा रहेको राजस्व सांकलन र सोको िाुँडर्ाुँटको 
व्यवस्थापन समेत गररएको, 

 प्रदेश सरकार मातहतका र्वर्भन्न कायािलयहरुको अनगुमन गरी राजस्वको र्हुावट र्नयन्त्रणको 
प्रयास गररएको । 

 राजश्व परामशि सर्मर्तको गठन गरी ६ वटा उपसर्मर्त र्नमािण गररएको । 

5.७.४ स्थानीय तहसुँग अन्त्तरर्क्रया तथा समन्त्वय 

 आन्त्तररक स्रोत वृर्ि गनिको लार्ग मनोरञ्जन कर तथा र्वज्ञापन करको दायरा वढाउन आवश्यक 
नीर्त र्नयमहरु िनाइएको, साथै स्थानीय तहसुँग पहल गररएको, 

(स्रोतुः प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय) 
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 अनदुान व्यवस्थापन, राजश्व िाुँडर्ाुँड, िजेट तथा आयोजना कायािन्त्वयन सबिन्त्र्मा 109 वटै 
स्थानीय तहका प्रमखु/अध्यक्ष र प्रमखु प्रशासकीय अर्र्कृतहरुसुँग Virtual माध्ययमिाट अन्त्तरर्क्रया 
कायिक्रम गररएको, 

 प्रदेश र्भरका १०९ वटै स्थानीय तहसुँग र्वगत तीन वर्िको िजेट र्नमािणको अनभुव, र्सकाइ तथा 
आगामी आ.व.को िजेट तजुिमा गदाि ध्यान ददन पने र्वर्यमा अन्त्तर्क्रि या सबपन्न गररएको । 

 

5.७.५ कोर्भड -१९ कायिक्रम 

 कोर्भड -१९ रोकथाम तथा र्नयन्त्रण कोर् सांर्ालनमा सहजीकरण गररएको, 
 कोर्भड - १९ को कारण आ.व. 07६/7७ मा सबपन्न हनु नसकेका अर्रुा आयोजनाहरु सबपन्न 

गराउन थप रकम उपलव्र् गराउनकुो साथै सहजीकरण गररएको । 

 

5.७.६ सूर्ना प्रर्वर्र् 

 प्रदेश सरकारको िजेट, खर्ि तथा र्नकासामा सूर्ना प्रर्वर्र्/सफ्टवयेर (RIMS, STSA, CGAS र 
PAMS) लागू गरी प्रर्वर्र् मैरी वनाएको । 

 

5.७.७ लेखा परीक्षण 

 प्रदेश सरकारका कायािलयहरुको आन्त्तररक लेखा परीक्षण समयमै सबपन्न गरी प्रर्तवेदन पेश 
गरेको। 

5.७.८ राय/सहमर्त 

 २०७७ पसु मसान्त्तसबम ३५ वटा ऐन/र्नयमावली तथा कायिर्वर्र्उपर सहमर्त प्रदान गररएको। 

 कानून र्नमािणलाई कायियोजना वनाई कायािन्त्वयनमा लर्गएको । 

 यस मन्त्रालयवाट वनाउन ुपने कानूनको सूर्ीकरण तथा पर्हर्ान गररएको । 

5.७.९ कानून र्नमािण 

 यस मन्त्रालयको कायि के्षरका पने र्वर्भन्न र्वर्यमा कानून र्नणियको प्रकृया अम्घ वढाइएको। 

 आर्थिक कायिर्वर्र् तथा र्वम्त्तय उत्तरदार्यत्व सबिन्त्र्ी ऐन-२०७७ मस्यौदा गररएको । 

 साविजर्नक र्नजी साझरदारी ऐन-२०७७को सैिाम्न्त्तक स्वीकृर्त । 

 प्रदेश तथ्याङ्क र्नयमावली-२०७७ मस्यौदा । 

 घर-जग्गा न्त्यनुतम मूल्य र्नर्ािरण र्नयमावली-२०७७ । 
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5.८ वार्र्िक नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्या/कदठनाई 
 प्रदेश सरकारको आयको दायरा साघरुो रहेको। एकल अर्र्कारको सूर्ीमा पने कर (कृर्र् 

आयमा लाग्ने कर) कायािन्त्वयनमा आउन नसकेको, 
 स्थानीय तहसुँग वाुँडर्ाुँड हनुे करहरु समेत प्रभावकारी हनु नसकेको। 

 नदीजन्त्य  पदाथिवाट प्राप्त हनुे आयमा समस्या रहेको 
 र्वज्ञापन करको दायरा वढन नसकेको, 
 मनोरञ्जन करको दायरा वढन नसकेको, 
 सवारी सार्न करमा समस्या रहेको (अन्त्य प्रदेशमा दताि हनुे, कर अन्त्यर वझुाउन े

प्रयोग यस प्रदेशमा गने) 

 घर जग्गा रम्जषे्ट्रशन शलु्क वास्तर्वक कारोवार भन्त्दा र्भन्न रहेको, 
 अन्त्य सांभार्वत आयमा श्रोत पर्हल्याउने र आय वृर्ि गने कायि हनु नसकेको, 

 प्रदेशको िजेट तथा कायिक्रममा स्पि मापदण्ड र प्राथर्मकताको अभाव देम्खएको। केही 
मापदण्ड तथा नीर्तगत व्यवस्था भएको भए तापर्न कायािन्त्वयनमा समस्या देम्खएको, 

 प्रदेश स्तरीय योजना/कायिक्रममा स्वदेशी तथा र्वदेशी लगानी कतािहरु आकर्र्ित हनु नसकेको, 
 अर्रुा आयोजनाको सांख्या िढ्दै गइरहेको, 
 केन्त्रिाट प्राप्त हनु ेसमपूरक र र्वशरे् अनदुान िजेटमा प्रस्ताव गररएिमोम्जम प्राप्त नहनुे गरेको 
 मन्त्रालयले अर्र्काांश समय र्वर्यगत मन्त्रालयहरुको कायिक्रम सांशोर्नमा केम्न्त्रत गनुिपने 

भएको, 
 स्थानीय तहमा र्वतरण गररने अनदुान रकमको खर्िको र्ववरण हेने प्रणालीको र्वकास हनु 

नसकेको, 
 स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्िमा खर्ि नभई िाुँकी रहेको रकम प्रदेश सम्ित कोर्मा र्र्ताि 

गनुिपने सशति समपरुक र र्वशेर् अनदुानको रकम समयमै र्र्ताि गने नगरेको, 
 PLMBIS System मा समस्या आउुँदा समय समयमा कायिसबपादनमा कदठनाई आउने गरेको, 
 स्थानीय तहले सांकलन गरेको साझा करको अध्यावर्र्क र्ववरण प्राप्त गने सांयन्त्रको र्वकास 

भई नसकेको । साथै साझा करिाट सांकर्लत रकम कर्तपय स्थानीय तहहरुले समयमै दाम्खला 
नगरेको, 

 प्रदेश र स्थानीय तहिीर्को कोर् प्रवाह सांयन्त्र तयार हनु नसकेको, 
 अन्त्तर सरकारी र्वत्त हस्तान्त्तरण ऐन तथा स्थानीय सरकार सिालन ऐन िाुँम्झएको । 

 
5.९ मार्थ उल्लेम्खत समस्या समार्ानका लार्ग र्ाल्नपुने कदम (प्रस्तार्वत) 

 कमिर्ारीहरुको क्षमता अर्भवरृ्िको लार्ग  आवश्यक कायिक्रम सिालन गनुिपने , 
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 राजस्व वृर्िको लार्ग स्थानीयतहलाई प्रभावकारी पररर्ालन गरी र्नुढुांगा खानी, र्गटी िालवुा, 
र्वज्ञापन कर तथा मनोरञ्जन कर मार्ि त करार्ार िरृ्ि गनुिपने , 

 राजस्व, खर्ि तथा अनदुान व्यवस्थापन सबवन्त्र्ी एकीकृत प्रणाली र्वकास गनुिपने , 
 प्रदेशमा आन्त्तररक तथा वाह्य लगानी आकर्र्ित गनि नीर्तगत कानूनी एवां सांस्थागत प्रवन्त्र् गदै 

लमु्बवनी प्रदेशलाई लगानीकतािको आकर्िणको केन्त्रको रुपमा अगार्ड िढाउनपुने, 
 अर्रुा आयोजना तथा कायिक्रमको लार्ग आवश्यक श्रोत सार्नको प्रवन्त्र् गरी त्यस्ता 

आयोजनाको सांख्यालाई यथासबभव न्त्यूनतम सीमामा कायम गनुिपने , 
 केन्त्रिाट प्राप्त हनुे समपूरक र र्वशेर् अनदुान िजेटमा प्रस्ताव गररएिमोम्जम प्राप्त गनि केन्त्र 

सुँग पहल गनुिपने , 
 स्थानीय तहमा र्वतरण गररन ेअनदुान रकमको खर्िको र्ववरण हेने प्रणालीको र्वकास गनुिपने, 
 स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्िमा खर्ि नभई िाुँकी रहेको रकम प्रदेश सम्ित कोर्मा र्र्ताि 

गनुिपने सशति, समपरुक र र्वशेर् अनदुानको रकम समयमै र्र्ताि गराउन पहल गनुिपने , 
 PLMBIS System को सभिर तथा Backup System लाई Upgrade गनुि, 
 स्थानीय तहले सांकलन गरेको साझा करिाट सांकर्लत रकम समयमै दाम्खला गराउन पहल 

गनुिपने , 
 प्रदेश र स्थानीय तहिीर्को कोर् प्रवाह सांयन्त्र सबिन्त्र्ी Software र्नमािण गनुिपने , 
 अन्त्तर सरकारी र्वत्त हस्तान्त्तरण ऐन तथा स्थानीय सरकार सिालन ऐनमा िाुँम्झएका वुुँदाहरु 

सांसोर्न गराउन पहल गनुिपने  । 

 
 
5.१0 अन्त्य/र्वर्वर् (अर्िवार्र्िक प्रर्तवेदनमा समेट्न उपयकु्त देम्खएको अन्त्य कुनै र्ववरण) 

 मन्त्रालयको कायिलाई र्छटो छररतो रुपमा सबपादन गने गरी व्यवस्थापकीय क्षमता वृर्ि गने र 
सूर्ना प्रर्वर्र्को प्रयोगवाट कायिकुशलता अर्भवृर्ि  गने, 

 तीन तहको सरकारको अर्र्कार तथा म्जबमेवारी उपर थप वहस र र्वश्लरे्ण गरी प्रदेशको कायि 
क्षेरको र्समाङ्कन (Scopeing) गरी सो कायिके्षरमा पने र्वर्यमा मार ध्यान केम्न्त्रत गदै प्रदेश 
सरकारको वैर्ता स्थार्पत गने ददशामा कामकारवाहीहरु अम्घ वढाउने, 

 प्रदेश सरकारले सांर्ालन गने योजना तथा कायिक्रममा पररमाणात्माक मापदण्ड (Threshold) 

कायम गरी र्नम्श्चत आकारका कायि आयोजनामा िजेट र्वर्नयोजन गने, र्वर्नयोम्जत िजेटको 
दक्षतापूविक कायािन्त्वयन गने गरी िजेट प्रणालीलाई थप व्यवम्स्थत गदै अम्घ वढाउने, 

 "थोरै गने तर राम्रो गने" नीर्त अवलबवन गदै प्रदेशले कायािन्त्वयन गने र्वकास आयोजना तथा 
गणुस्तरमा र्वशेर् ध्यान ददन ेर श्रोत सार्नको कमी हनु नददन ेगरी योजना तजुिमा तथा िजेट 
व्यवस्थापनलाई सरु्ार गदै अम्घ वढ्ने, 
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 प्रदेश सरकारका सवै जनता िीर् प्रदेश सरकार "देम्खन"े र "सरु्नन"े कुरा सरु्नम्श्चत गनि प्रदेशका 
सवै जनताले सामूर्हक रुपमा प्राप्त गने प्रदेशस्तरीय सेवाको पर्हर्ान गरी त्यस्ता सेवाहरुका 
लार्ग श्रोत प्रवन्त्र् गने एवां कुशलतापूविक सेवा प्रवाह गने काम कारवाही अम्घ वढाउने, 

 प्रदेशको अथितन्त्रलाई आत्मर्नभिर अथितन्त्रको रुपमा र्वकर्सत गदै अगार्ड वढाउन े । 
त्यसकालार्ग प्रदेशमा उपलव्र् प्रादेम्शक श्रोत सार्नको ददगो एवां कुशलतम उपयोगमा दक्षता 
अर्भवृर्ि गने, 

 सांघ तथा स्थानीय तहसुँगको सरकारको सबवन्त्र्लाई थप घर्नभतू िनाउुँदै समग्र आर्थिक 
प्रणालीको र्वकास एवां आत्मर्नभिर रार्ष्ट्रय अथितन्त्र र्नमािणमा योगदान ददने। 

 
5.११ र्नष्कर्ि 

राजस्व वृर्िको लार्ग स्थानीय तहलाई प्रभावकारी रुपमा पररर्ालन गरी आन्त्तररक आयमा िढोत्तरी 
गदै स्थानीय तहलाई उपलव्र् गराउने अनदुानहरु मागमा आर्ाररत र प्रदेश सरकारको योगदानको 
स्पि पर्हर्ान हनु ेगरी पररमाजिन गदै प्रदेशको समग्र र्वकासको लार्ग स्रोत सार्न व्यवस्थापनका 
साथै र्वर्यगत मन्त्रालयहरुको पुुँजीगत खर्िमा िढोत्तरीका माध्यमिाट समिृ प्रदेशुः खशुी जनताको 
दीघिकालीन लक्ष्य हार्सल गनि सर्कने अपेक्षा गनि सर्कन्त्छ । 
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पररच्छेद-६ 
भौर्तक पूवािर्ार र्वकास मन्त्रालय 

 

6.1 आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा अर्िवार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त 

(रु. हजारमा) 

 
 

 
6.२ आर्थिक वर्ि २०७7/७8 को पसु मसान्त्तसबम श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण 

(रु. हजारमा) 

 
 

6.३ नीर्त तथा कायिक्रमको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

नीर्त तथा 
का.िुुँदा नां. 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

101 एकीकृत िस्ती र्वकास कायिक्रम मापदण्ड तयार गरी 
जोम्खमयकु्त िस्तीहरूको स्थानान्त्तरण र र्वपद् 
प्रभार्वत क्षेरको पनुुःर्नमािण लगायतका कायिलाई 
एकीकृत िस्ती र्वकास कायिक्रममा समार्हत 
गररनेछ। यस्तो कायि सबिन्त्र्ीत स्थानीय तहसुँगको 
समन्त्वय तथा सहकायिमा सबपादन गने। 

9 वटा आयोजनाहरुको प्रथम र्रणको कायि 
सबपन्न । 39 वटा आयोजनाहरुको प्रथम 
र्रणको कायि सबपन्न हनुे अवस्थामा रहेको । 
नया कामको िोलपर आव्हानको तयारी 
भएको। 

िजेट शीर्िक र्वर्नयोजन िजेट 2077 पसुसबमको खर्ि प्रर्तशत 
र्ाल ु 1104859 438890.13 39.72 

पुुँजीगत 
14009350 2992241.28 

21.36 

जबमा 15114209 3431131.41 22.70 

क्र.सां. श्रोत प्राप्त रकम खर्ि रकम 
कैर्र्यत 

1.  नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान १११४०७२३ २०४१४०१ 
 

2.  
नेपाल सरकार सशति अनदुान २९२७७०० ११३३५७६ 

 

3.  
नेपाल सरकार समपरुक अनदुान २९२७०० १११३५५ 

 

4.  नेपाल सरकार र्वशेर् अनदुान 
० ० 

 

स्रोतुःप्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय) 
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नीर्त तथा 
का.िुुँदा नां. 
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आवास व्यवस्था तथा िस्ती र्वकास कायिक्रम 
ि.उ.म्श.न.३३७०४०१२ 

100 नीर्तगत र कानूनी व्यवस्था गरी सघन सहरी क्षेरमा 
िहतुले आवासको र्नमािणलाई प्रोत्साहन गररनेछ। 
मौर्लक एवम ्प्रार्ीन वास्तकुला प्रवििन गदै स्थानीय 
र्नमािण सामग्री प्रयोग हनुे गरी सरुम्क्षत घर र्नमािण 
गनि सहजीकरण गने । सरकारी भवन र्नमािण तथा 
सभाहल र्नमािण कायिक्रम ि.उ.म्श.न ३३७०४०१३ 

22 वटा आयोजनाहरुको र्नमािण कायि भईरहेको 
र 3 वटा सबझौताको प्रकृयामा रहेको। 

102, 

111, 

113 

 स्थानीय तहको समन्त्वय तथा सहकायिमा 
आगामी आर्थिक िर्िमा ६ वटा पहाडी म्जल्लामा 
साना सहरको र्वकासका लार्ग सबभाव्यता 
अध्ययन । भवन र्नमािण गदाि रार्ष्ट्रय भवन 
सांर्हता र मापदण्डको प्रभावकारी कायािन्त्वयन 
तथा र्नयमन । 

 तराईका िटुवल-भैरहवा, नेपालगञ्ज-कोहलपरु 
तथा घोराही-तलु्सीपरु र पहाडका स्वगििारी 
(र्भङग्री), रुरुक्षेर (ररडी) र रामपरुलाई प्रदेशका 
६ शीर्िर्वन्त्द ु(नोडल प्वाइन्त्ट) घोर्णा गने र 
र्वकास र सांजालका आयामहरुलाई त्यस 
ढाुँर्ामा केम्न्त्रत गने। 

 प्रदेशमा तीन महानगर र्वकास गने नीर्त अनरुुप 
महानगर पवुािर्ार र्वकास कायिक्रम सांर्ालन । 
यस कायिक्रम अन्त्तरगत यस वर्ि र्वस्ततृ 
पररयोजना प्रर्तवेदन तयार गरी  कायािन्त्वयनमा 
गने । 

शहरी पूवािर्ार र्वकास कायिक्रम ि.उ.म्श.न 
३३७०४०१४ 

२ वटा र्क्रपथ, 3 वटा महानगर उन्त्मखु शहरी 
पूवािर्ार कायि, 19 वटा पाकि  र 24  वटा 
रु्टपाथको र्नमािण कायि भईरहेको । 9 सडक 
तथा रु्टपाथको िोलपर आव्हान भएको । 

100 नीर्तगत र कानूनी व्यवस्था गरी सघन सहरी क्षेरमा 
िहतुले आवासको र्नमािणलाई प्रोत्साहन, मौर्लक 
एवम ्प्रार्ीन वास्तकुला प्रवििन गदै स्थानीय र्नमािण 
सामग्री प्रयोग हनुे गरी सरुम्क्षत घर र्नमािण गनि 
सहजीकरण गने । आवास, भवन ममित सरु्ार तथा 
र्िस्तार कायिक्रम ि.उ.म्श.न ३३७०४०१५ 

र्नयर्मत ममित सरु्ार भईरहेको । 
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100 नीर्तगत र कानूनी व्यवस्था गरी सघन सहरी क्षेरमा 
िहतुले आवासको र्नमािणलाई प्रोत्साहन गररनेछ। 
मौर्लक एवम ्प्रार्ीन वास्तकुला प्रवििन गदै स्थानीय 
र्नमािण सामग्री प्रयोग हनुे गरी सरुम्क्षत घर र्नमािण 
गनि सहजीकरण गने ।जनता आवास कायिक्रम 
ि.उ.म्श.न ३३७००१२० 

350 आवास सबपन्न 1345 आवास 
कायािन्त्यनमा रहेका र ७७२ आवासको नयाुँ 
सबझौता भएको । 

87 प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरु र रणनीर्तक 
महत्वका पूवािर्ार र्वकासका आयोजनाहरु पर्हर्ान 
गरी अम्घ िढाइने। 

प्रदेशका गौरवका २३ वटा आयोजनाहरु मध्ये 
21 वटा को र्नमािण कायि भईरहेको, 1 वटाको 
DPR िन्त्दै 1 वटाको पनु: ठेक्का भई रद्द 
भएको। 

रणनीर्तक सडकहरुको र्नमािण कायि अगार्ड 
िढेको । 

88 सडक गरुुयोजना अन्त्तगित प्रदेशस्तरका राजमागि, 
कृर्र्ि, पयिटन प्रवििन तथा आन्त्तररक आयमा टेवा 
परु् याउने खालका सडक, सीमा क्षेर सडक, उद्योग 
स्थल पहुुँर्मागि लगायतका प्रदेशस्तरीय सडक 
सांजालको दीगो व्यवस्थापनमा जोड। 

प्रदेश स्तरीय सडक (136 वटा) मध्ये  122 

वटा कायािन्त्वयनमा गएको , 12 वटा ठेक्का 
प्रर्क्रयामा रहेका , 2 वटाको लागत अनमुान 
तयार तथा रे्कजाुँर् भईरहेको। 

कृर्र् सडक (६ वटा) मध्ये  छ वटा र्नमािण 
कायि अगार्ड िढेको। 

पयिटन स्थल पहुुँर् मागि (१७ वटा) मध्ये 16 
वटा कायािन्त्वयनमा गएको  1 वटाको लागत 
अनमुान तयार तथा रे्कजाुँर् हदैु। 

र्समाक्षेर सडक कायिक्रम (१८ वटा) मध्ये  
१८ वटा आयोजनाहरु कायािन्त्वयनमा रहेका। 

उद्योग स्थल पहुुँर् मागि (२ वटा) मध्ये  २ 
वटा आयोजनाहरु कायािन्त्वयनमा रहेका। 

89 स्थानीय तह पहुुँर् मागि कायिक्रमलाई र्ाल ुआर्थिक 
िर्ि देम्ख िहवुर्र्िय आयोजनाको रुपमा सिालन 
गने। यस कायमक्रम अन्त्तगित सांर्ार्लत सडक मध्ये 
कम्बतमा एक र्तहाइलाई कालोपरे र िाुँकीलाई 
खण्डाम्श्मत (ग्राभेल) हनुे गरी र्नमािण कायमलाई 
र्नरन्त्तरता ददईने। 

स्थानीय तह पहुुँर् मागि (३० वटा) मध्ये  ८ 
वटा िहवुर्र्िय आयोजनाको रुपमा स्वीकृत 
भएको र हाल ३० वटा नै कायािन्त्वयनमा 
रहेका। 

90 िटुवल र्ागो कारखाना र्रङ्गे-झबुसा सडकमा 
आगामी आर्थिक िर्िमा यातायात सिालन गने गरी 

र्ागो कारखाना र्रङ्गे झबुसा सडक (पाल्पा 
खण्ड) मा गत आ.व को ठेक्का सबपन्न भएको र 
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खण्डाम्श्मत गररने। िाुँकी रकमको िहवुर्र्िय आयोजनाको टेण्डर 
आव्हान भएको । 

र्ागो कारखाना र्रङ्गे झबुसा सडक (रुपन्त्देही 
खण्ड) मा र्नमािण कायि भईरहेको । 

91 प्राथर्मकता प्राप्त सडक सांजालको दीगो 
व्यवस्थापनको लार्ग कायिसबपादनमा आर्ाररत करार 
सबझौता गरी र्नयर्मत ममित सांभार कायिको 
र्नरन्त्तरता । 

सडक सञ्जालको र्नयर्मत ममित सांभार (१०६ 
वटा) मध्ये  १०६ वटामा र्नयर्मत ममित 
सबभारको कायि भईरहेको। 

92 सडक सरुक्षाका लार्ग सडक पूवािर्ारहरुको र्नमािण, 

ममित सबभार एवम ्स्तरोन्नर्त गदाि सडकको ग्रडे 
सरु्ार, मोड सरु्ार, प्यारापेट तथा डेर्लनेटर पोिको 
र्नमािण, ररफ्ल्याक्टर र्मरर जडान र सडक िम्त्तको 
व्यवस्था गररने र जोम्खम िारे अर्ग्रम सूर्ना ददने 
िोडिको स्थापना, गर्त र्नयन्त्रणसबिन्त्र्ी सूर्ना जस्ता 
सरु्ारका कायिका साथै सडक सरुक्षासबिन्त्र्ी 
जनरे्तनामूलक कायिक्रम सिालन गने । 

सडक सरुक्षा कायिक्रम (१५ वटा) मध्ये  13 
वटा कायािन्त्वयनमा रहेको 2 वटाको ल.इ तयार 
हदैु । 

95 हाल र्नमािणार्र्न ५५ वटा सडक पलु मध्ये आगामी 
आर्थिक िर्िमा १५ वटा पलु र्नमािण सबपन्न गररनेछ 
र िाुँकी ४० वटा पलु आगामी वर्ि सबपन्न गने। 

सडक पलु र्नमािण (54 वटा) मध्ये  5 वटा 
सडक पलु सबपन्न, 2 वटा ल.इ तथा र्ड.र्प.आर 
हदैु, 45 वटा कायािन्त्वयनमा रहेको, २ वटा 
ठेक्का प्रर्क्रयामा रहेको । 

96 झोलङु्गे पलुहरुको लगत सांकलन गरी प्रार्वर्र्क 
सबभाव्यता र प्राथर्मकताको आर्ारमा मखु्य मागिमा 
पने झोलङु्गे पलुहरुको र्नमािण एवम ्ममित सबभार 
गने  । 

झोलङु्गे पलु र्नमािण (क्रमागत) (११ वटा) मध्ये  
११ वटा कायािन्त्वयनमा रहेको। 

झोलङु्गे पलु र्नमािण (नयाुँ) (११ वटा) मध्ये 
११ वटाको  र्ड.र्प.आर हदैु। 

झोलङु्गे पलुको वहृत ममित (१५ वटा) मध्ये  
14 वटा कायािन्त्वयनमा रहेको , 1 वटाको काम 
शरुु नभएको। 

97 प्रदेशस्तरमा एक सरु्वर्ा सबपन्न र्नमािण सामग्री 
प्रयोगशाला स्थापना गरी सिालनमा ल्याइने र 
सार्वकमा स्थापना भई प्रदेश सरकार अन्त्तगितका 
सडक पूवािर्ार र्वकास कायािलयहरुमा हस्तान्त्तरण 
भएका र्नमािण सामग्री परीक्षण प्रयोगशालाहरुको 
सवलीकरण गने । 

ल.इ म्स्वकृत भई िहवुर्र्िय आयोजना 
र्सर्ाररसको लार्ग  प्रदेश योजना आयोगमा 
पठाइएको। 
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१०३ कृर्र्को लार्ग र्सांर्ाई आयोजना, जलाशय र्नमािण तथा 
पोखरी सांरक्षण गने कायिलाई आगामी आर्थिक िर्िमा 
समेत र्नरन्त्तरता ददइनेछ। प्रदेश र्भरका र्सांर्ाई 
सरु्वर्ा नभएका ठुला र्ाुँटमा उपयकु्त प्रर्वर्र्को 
र्सांर्ाई तथा जल र्नकास सरु्वर्ाका लार्ग सबभाव्यता 
अध्ययन गररनेछ। र्वगतमा सबपन्न भई सिालन हदैु 
आएका प्रदेशस्तरका सिै खाले र्सांर्ाइ 
आयोजनाहरुको ममित सबभार तथा सिालन । 

 सतह र्सर्ाइका योजनाहरु कायािन्त्वयनमा 
रहेका छन । 

 ५ वटा जलासय योजनाहरु कायािन्त्वयनमा 
रहेको । 

 पाल्पाको मार्ड र्ाुँटमा ५०% सहभागीतामा 
टयवुवेल कायि सत्र्र्ालन हनु लागेको । 

 ममित सांभार आयोजनाहरुको र्नयर्मत ममित 
कायि भईरहेको  । 

१०४ सांयकु्त व्यवस्थापनमा सिालन भईरहेका र्सांर्ाइ 
आयोजनाहरुको र्नयर्मत ममित सांभार र उपयोग गने 
पिर्तमा सरु्ार गरी ददगो व्यवस्थापन गनि जल 
उपभोक्ता सर्मर्तलाई सक्षम र म्जबमेवार िनाइनेछ। 
साथै कृर्किाट सांर्ार्लत आयोजनाहरुको मागको 
आर्ारमा प्राथर्मकता र्नर्ािरण गरी ममित सांभार 
कायिलाई र्नरन्त्तरता। 

 जल उपभोक्ता सर्मर्त सुँगको समन्त्वयमा 
सांयकु्त व्यवस्थापन अन्त्तरगतका 
आयोजनाहरुको कायि भईरहेको  । 

१०५ जलउत्पन्न प्रकोप न्त्यूर्नकरण गनि जोम्खमका 
आर्ारमा गरुुयोजना तयार । प्रकोपिाट र्सम्जित 
क्षर्तलाई न्त्यूर्नकरण गनि उपयकु्त प्रर्वर्र्को प्रयोग 
िजार, मानविस्ती र सदरमकुाम सांरक्षणका लार्ग 
उच्र् प्राथर्मकता । जल उत्पन्न प्रकोपको 
आपतकार्लन कायि सांर्ालनको लार्ग आवश्यक पने 
स्रोत सार्नको सममु्र्त व्यवस्था गने । 

 मखु्य मखु्य खोला / नददहरुको गरुुयोजना 
तयार भई सोही अनसुार कायि भईरहेको । 

 प्रकोप न्त्यूर्नकरणका लार्ग  िजार, 

मानिस्ती र सदरमकुाम सांरक्षण कायि लक्ष्य 
अनसुार भईरहेको । 

१०८ जलवाय ुपररवतिनको असरलाई न्त्यूनीकरण गनुिका 
साथै भरू्मगत जलको पनुभिरण (ररर्ाजि) गनि 
जलाशययकु्त आयोजनाको पूवि सबभाव्यता अध्ययन। 

 जलाशययकु्त आयोजनाहरुको पूवि सांभाव्यता 
अध्ययन गने तयारी भईरहेको। 

93 प्रदेशस्तरीय यातायात प्रशासन सिालनका लार्ग 
आवश्यक पने प्रदेश यातायात पररवहन र्नयमावली 
लगायतका कानून र्नमािण गने । 

प्रदेश यातायात पररवहन र्नयमावलीको मस्यौदा 
र्वर्भन्न सरोकारवाला सुँग अन्त्तरर्क्रया तथा 
छलर्ल गरी कानून मस्यौदा सर्मर्तमा 
छलर्लको लार्ग पठाईएको। 

93 सवारी र्ालक अनमुतीपरको र्वतरण गने कायिलाई 
र्छटो, छररतो, पारदशी र व्यवम्स्थत िनाईने । 

 सवारी र्ालक अनमुर्तपरको लार्ग र्लईने 
र्वर्भन्न परीक्षाहरु कायािलयहरुले Schedule 

िनाई र्लने गरेको। 
 प्रयोगात्मक परीक्षास्थलमा र्स.र्स.र्ट.र्भ. 
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क्यामेराको व्यवस्था गररएको । 

 यातायात व्यवस्था र्वभागको समन्त्वयमा 
स.र्ा.अ.प. आवेदनको कोटा प्रणाली 
हटाईएको । 

 स्माटि काडि र्वतरणको लार्ग यातायात 
व्यवस्था कायािलय िाुँकेमा License 

Distribution Management Information 

System (LDMIS) लाग ुभई स्माटि काडि 
र्वतरण र अर्भलेख व्यवस्थापनमा 
सदुृढीकरण भएको । 

 स.र्ा.अ.प. जारी भएको तर स्माटिकाडि र्प्रन्त्ट 
भई नआएका स.र्ा.अ.प.का लार्ग यातायात 
व्यवस्था र्वभागमा पहल भइरहेको । 

93 प्रदेश र्भरका समग्र सवारीको वैज्ञार्नक सूम्र्करण, 
अर्भलेख व्यवस्थापन। 

यातायात व्यवस्था कायािलयहरु मध्य यातायात 
व्यवस्था कायािलय, िाुँकेिारा कायियोजना पेश 
गरेको तथा सोर्ह िमोम्जम अर्भलेख सरु्ारको 
लार्ग परुाना ढड्डा अर्भलेखहरुको िाईम्न्त्डङ्ग 
लगायतको कायि अगार्ड िढाएको । 

98 देशभरका सिै थानीय तहहमा र्नमािणार्र्न अवथामा 
रहेका खानेपानी, सरसर्ाई तथा स्वछता योजना 
तयार गने।“एक घर, एक र्ारा” को सांकल्प प्रस्ताव 
पाररत गरसकेको सन्त्दभिमा क्रमागत आयोजना सबपन्न 
गरी नयाुँ आयोजनाको र्नमािण र सबपन्न आयोजनाको 
ममत सांभार। 

 प्रथम र्रणमा शरुु गररएको कायि लाई  
र्नरन्त्तरता ददइ सबपन्न गने (घर र्रुी 
तथ्याङ्क सांकलन भयै रहेको) 

 9 वटा खानेपानी तथा सरसर्ाई 
आयोजनाहरु सबपन्न भै सकेको । 

 ९६ वटा ममित खानेपानी आयोजनाहरुमा 
कायि भै रहेको 

99 देशलाई पूण सरसर्ाई उन्त्मखु देश घोर्णा गने 
कायिलाई स्थानीय तहसुँगको समन्त्वयमा अम्घ 
िढाइने। पूवि-पम्श्चम लोकमागिमा शरुु गररएको ६ 
वटा पनुतािजगी केन्त्र र्नमािण गने । वातावरण 
अनकूुर्लत र्वर्र्को उपयोग गरी सावम्जनक शौर्ालय 
तथा सहरी ढल व्यवस्थापन गने। 

४ वटा आर्रु्नक शौर्ालय र्नमािण कायिको  
लार्ग टेन्त्डर भै कायािन्त्वयन अवस्थामा रहेको। 
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201 

214 

प्रदेशका ६ स्थानलाई शीर्िर्वन्त्द ुघोर्णा गरी र्वकास 
गने नीर्त िमोम्जम तराईका िटुवल-भैरहवा, 
नेपालगञ्ज-कोहलपरु र घोराही-तलु्सीपरुमा व्यवम्स्थत 
घना शहरीकरण तथा पूवािर्ार र्वकासका लार्ग 
एकीकृत गरुूयोजना सबपन्न गररनेछ भन े पहाडका 
रामपरु, ररडी र र्भङ्ग्ग्रीमा नदी सभ्यता तथा र्ार्मिक, 

ऐर्तहार्सक सबपदालाई मनन गदै पयिटनमैरी पहाडी 
शहर र्वकास। र्वकर्सत सडक सांजालले उजागर 
गरेका अघािखाुँर्ीको दगुािर्ाुँट, गलु्मीको 
िलु्मलगायतका तीन सांभार्वत स्थलहरूमा पहाडी साना 
शहरको सांभाव्यता अध्ययन। प्रदेशका सिै म्जल्लाका 
४७ वटा स्थानमा सिार्लत आवास व्यवस्था तथा 
िस्ती र्वकास कायिक्रम अन्त्तगित एकीकृत पूवािर्ार 
कायिक्रम। 
आवास व्यवस्था तथा िस्ती र्वकास कायिक्रम  

ि.उ.म्श.न ३३७०४०१२ 

9 वटा आयोजनाहरुको प्रथम र्रणको कायि 
सबपन्न । 39 वटा आयोजनाहरुको प्रथम र्रणको 
कायि सबपन्न हनुे अवस्थामा रहेको। नया कामको 
िोलपर आव्हानको तयारी भएको। 

202 मौर्लक एवम ्प्रार्ीन वास्तकुला प्रवििन गनि स्थानीय 
र्नमािण सामग्रीको प्रयोग हनुे गरी सरुम्क्षत घर र्नमािण 
गनि सहजीकरण गररनेछ । र्नजी तथा साविजर्नक 
भवन र्नमािण गदाि रार्ष्ट्रय भवन सांर्हताको प्रभावकारी 
कायािन्त्वयन । 

सरकारी भवन र्नमािण तथा सभाहल र्नमािण कायिक्रम 

ि.उ.म्श.न ३३७०४०१३ 

22 वटा आयोजनाहरुको र्नमािण कायि भईरहेको  
र 3 वटा सबझौताको प्रकृयामा रहेको । 

200 कोर्भड -१९ को महामारीको कारणिाट असुँगदठत 
क्षेरमा सांलग्न श्रर्मकहरूले रोजगार गमुाएको 
अवस्थालाई मध्ये नजर राखी श्रर्मकको सांलग्नतािाट 
मार र्नमािण सबपन्न हनुे गरी प्रदेशर्भरका सिै म्जल्ला 
सदरमकुाम तथा घना आवादी भएका ३३ वटा शहरी 
क्षेरका सडकमा पैदल यारीहरूले प्रयोग गने सडक 
रु्टपाथ र्नमािण। 

२ वटा र्क्रपथ , 3 वटा महानगर उन्त्मखु शहरी 
पूवािर्ार कायि ,19 वटा पाकि  र 24  वटा 
रु्टपाथको र्नमािण कायि भईरहेको । 9 सडक 
तथा रु्टपाथको िोलपर आव्हान भएको । 

र्नयर्मत ममित सरु्ार भईरहेको 
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199 प्रदेशका १२ वटै म्जल्लामा नेपाल सरकारिाट सशति 
अनदुानमा हस्तान्त्तररत जनता आवास कायिक्रमलाई 
आगामी आर्थिक वर्िमासमेत र्नरन्त्तरता ददएको छु । 
र्ाल ु आर्थिक वर्िमा क्रमागत रहेका २६४० वटा 
आवासलाई आगामी आर्थिक वर्िमा र्नमािण सबपन्न 
गरी थप ७८७ वटा आवास र्नमािण । 

350 आवास सबपन्न 1345 आवास कायािन्त्यनमा 
रहेका र ७७२ आवासको नयाुँ सांझौता भएको । 

202 मौर्लक एवम ्प्रार्ीन वास्तकुला प्रवििन गनि स्थानीय 
र्नमािण सामग्रीको प्रयोग हनुे गरी सरुम्क्षत घर र्नमािण 
गनि सहजीकरण । र्नजी तथा साविजर्नक भवन 
र्नमािण गदाि रार्ष्ट्रय भवन सांर्हताको प्रभावकारी 
कायािन्त्वयन र र्नयमनलाई स्थानीय तहको समन्त्वय र 
सहकायिमा सबपादन गने। 

 

177 

गरुूयोजनामा  सभावेश भएका सडक आयोजनाहरूको 
प्राथर्मकताका आर्ारमा र्नमािण, ममित सांबभार, 
स्तरोन्नर्त तथा सडकको अर्र्कार क्षेर कायािन्त्वयन 
गररने । 

सडक सञ्जालको र्नयर्मत ममित सांभार (१०६ 
वटा) मध्ये  १०६ वटा योजनाहरु कायािन्त्वयनमा 
रहेका। 

सडक सांजालको ममित सांभार (८६ वटा) मध्ये  
८६ वटा योजनाहरु कायािन्त्वयनमा रहेको । 

178 

प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा रामपरुदेम्ख 
कपरुकोटसबभको जीवराज आश्रित कृष्णसेन इच्छुक 
मागिलाई पाल्पा म्जल्लाको होराङ्कदी-ढुङ्काखानी खण्ड, 

अघािखाुँर्ीको सम्न्त्र्खिक-र्ारापानी-र्जुाठााॉटी खण्ड, 

प्यठुान म्जल्लाको दाखाक्वाडी-िम्ििाङ्ग-र्भङ्गग्री खण्ड, 

रोल्पाको दहवन-र्नगालपानी खण्ड गरी र्ार खण्डमा 
र्नमािण गने कायिलाई र्नरन्त्तरता । 

प्रदेश गौरवको आयोजना : रामपरु कपरुकोट सडक 
(म्जवराज आम्श्रत कृष्णसेन इच्छुक मागि) 
सन्त्र्ीखकि -र्ारापानी-र्जुाठाुँटी सडक (िाुँकी 
खण्डको ) माटो कर्टङ सर्कएको , टेवा पखािल 
तथा कल्भटिको काम लगभग सर्कएको  , नालीको 
काम 11र्क.मी भएको , 16 र्क.मी ग्राभलको काम 
सर्कएको  र वेस मेटररयलको उत्पादन भईरहेको 
। 

प्रदेश गौरवको आयोजना : रामपरु कपरुकोट सडक 
(म्जवराज आम्श्रत कृष्णसेन इच्छुक मागि) तानसेन-
ररडी-वाइपास सडक तथा पाल्पा म्जल्लाको िाुँकी 
खण्डको सव वेसको कायि भईरहेको । 

प्रदेश गौरवको आयोजना : रामपरु कपरुकोट सडक 
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(म्जवराज आम्श्रत कृष्णसेन इच्छुक मागि) 
दाखाक्वाडी-िम्ििाङ्ग-र्भग्री सडक (िाुँकी खण्डको 
र्नमािण कायि समेत) 400 र्मटर ग्यार्वयनको काम 
सर्कएको, 1800 र्मटर Earthwork को काम 
सर्कएको, नयाुँ ठेक्काको Mobilization र्लएको  । 

प्रदेश गौरवको आयोजना : रामपरु कपरुकोट सडक 
(म्जवराज आम्श्रत कृष्णसेन इच्छुक मागि) 
र्नगालपानी- दहवन सडक खण्डमा ठेक्का रि 
भएको 

179 

 

रणनैर्तक महत्वका दाङ उपत्यकाको दाभोदर मागि, 
अघािखाुँर्ी म्जल्लाको गच्छे-र्ढकुरा-र्नर्ौर- जलकेु- 
लामाताल- िडीदमार-शाम्न्त्तपरु -हार्सपरु -रामापरु 
सडक, रुपन्त्देही म्जल्लाको िेथरी-गवुिर्नया-खैयाघाट 
सडक, िटुवल उपमहानगरस्थानीय तहको  परुानो 
िसपाकि  -योर्गकुटी-कार्लकापथ सडक, नवलपरासीको 
सनवुल -पसािवल-अम्रोट-िन्त्जररयमा-म्घनाहा-िकेना 
सडक,पटौटी-दगुाि र्ाट-कुखरेु देउराली-खज्यािङ-
र्सर्मर्ौर-तबघास सडक, िाुँकेको खजरुा र्िगाुँउ 
ईगााॉउ-र्पलाडी-कोहलपरु सडकलगायत १६ वटा 
सडकहरूको र्नमािण कायिलाई र्नरन्त्तरता ददने। 

दामोदरमागि कुइरेपानी सराि सडकमा र्ड.र्प.आर 
तयार हदैु । 

दामोदर मागि गगरीया उरहरी सकुौरा सडक कररि 
35% काम सबपन्न । 

सम्न्त्र्खकि  गच्छे र्ढकुरा र्नर्ौर जकेुना जलकेु 
लामाताल िर्डदमार रै्ते रामपरु सडकमा र्नमािणको 
कायि अगार्ड िढेको । 

िेथरी गरुवनीया तरु्नहवा मझगावाुँ सेमरा खैराघाट 
सडक सबझौता भई काम अगार्ड िढेको । 

कार्लकापथ (िटुवल ५ म्स्थत परुानो िसपाकि  देखी 
िटुवल ११ योगीकुटी सबम) सडक स्तरोन्नर्तमा 
LOA जारी भएको । 

सनुवल तरुीया पसािवल अमरौट िजरीया म्घनाहा 
िकेना सडकको र्नमािणको कायि भईरहेको। 

पटौटी दगुािर्ाुँट कुखरेु देउराली खज्यािङ रानीवास 
र्सर्मर्ौर तबघास सडक ठेक्का व्यवस्थापन हदैु। 

खजरुा र्ि गाउुँ ई गाउुँ र्पलाडी र्नौवा हुुँदै मेट्वा 
र्ोक कोहलपरुमा यस आ.व को ठेक्का प्रर्क्रया परुा 
भएको र गत आ.व को ग्राभेर्लङ , माटो कटान र 
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स्ट्रक्र्रको काम भएको । 

पोखरपाली रामग्राम नपा िन्त्जररया र्रमपरु 
िैरागनाथ ज्यामीरे (मराम) सडकमा वेसको काम 
सबपन्न भएको। 

दरु्रास र्भरी सक्राम सडक कररि 50% काम 
सबपन्न। 

र्समलतारा मलुािारी लापे हुुँदै िडडाुँडा प्यठुान 
सडकमा ल.ई तयार हदैु । 

झेलनेटा देखी र्र्लुँदे हुुँदै कोल देखी घेनेखोला 
सडकमा कररि 40% काम सबपन्न । 

मज्गइ अवलडाुँडा सडकमा सबझौता भई काम 
अगार्ड िढेको। 

दाङको हापरेु गुँगटे हुुँदै कोहलपरु जोड्ने सडक 

(श्रीमणी मागि)मा िोलपर आव्हान भएको। 

र्ागो कारखाना र्रङ्गे झबुसा सडक(पाल्पा खण्ड)मा  
गत आ.व को ठेक्का सबपन्न भएको र िाुँकी 
रकमको िहिुर्र्िय योजनाको टेन्त्डर आब्हान भएको 
। 

र्ागो कारखाना र्रङ्गे झबुसा सडक(रुपन्त्देही 
खण्ड)मा र्नमािण कायि भईरहेको  । 

िटुवल तानसेन तबघास सम्न्त्र्खकि  खलङ्गा र्वजवुा 
र्कर्के र्भङ्ग्ग्री शलुीर्ौर पोिाङ थवाङ रुकुमकोट 
प्रदेश पहाडी मागिमा सबझौता भई काम अगार्ड 
िढेको। 

घोराही मर्सना मदेस पाखापानी उजाि मम्न्त्दर 
स्वगििारी सडक गत आ.व को 90% काम सबपन्न 

,यस आ.व को ल.ई तयार हदैु । 
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180 

प्रदेशर्भरका ११ म्जल्लाका ३० वटा स्थानीम 
तहहरूलाई नम्जकको राजमागि र सहायक राजमागिमा 
आवि गनि स्थार्नय तह पहरु्ुँ मागिको र्वकास गरी 
आगामी तीन वर्िर्भर खण्डाम्स्मत र कालोपरे गने । 

स्थार्नय तह पहुुँर् मागि (30 वटा) सिै योजना 
कायािन्त्वयनमा रहेका । 

181 

कृर्र् सडक र्वकास गने कायिक्रमलाई आगामी 
आर्थिक वर्िमा  रुपन्त्देही, अघािखााॉर्ी र िाुँकेमा 
र्ारवटा कृर्र् सडक र्नमािण गने गरी र्नरन्त्तरता । 

रुपन्त्देही , अघािखाुँर्ी , िाुँके लगायतका म्जल्ला 
हरुमा र्नमािण कायि अगार्ड िढेको । 

182 उद्योग स्थल पहुुँर् मागि र्नमािण कायिको र्नरन्त्तरता । 
उद्योग स्थल पहुुँर् मागि (२ वटा) मध्ये  २ वटा 
आयोजनाहरु कायािन्त्वयनमा रहेका । 

183 

िटुवल र्ागो कारखाना र्रङ्गे-झबुसा सडक र्नमािण 
कायि र्िगत   आर्थिक िर्ि देम्ख सरुु भएको र उक्त 
सडकमा पने पलु कज्वे, कल्भटि तथा   खण्डाम्श्मत 
गररने। 

र्ागो कारखाना र्रङ्गे झबुसा सडक (पाल्पा खण्ड) 
मा गत आ.व को ठेक्का सबपन्न भएको र िाुँकी 
रकमको िहिुर्र्िय योजनाको टेण्डर आव्हान 
भएको। 

184 

यस प्रदेशका तराईका ६ म्जल्लाहरुका दम्क्षणी 
र्समासुँग म्जर्डने १८ वटा र्समाक्षेर सडकलाई 
हलुाकी सडक तथा पूव-पम्च्छम राजमागि सन्त्जालसुँग 
आवि हनुे गरी र्नरन्त्तरता । 

१८ वटा र्समाक्षेर सडकसिै योजना हरुको र्नमािण 
कायि भईरहेको । 

185 

पयिटन क्षेर प्रवििन गने उिेश्यले र्ाल ु आर्थिक 
वर्िदेम्ख प्राथर्मकतामा परेका पाल्पाको 
रानीमहल,वददियाको ठाकुरिारा,अघािखाुँर्ीको पाम्णर्न 
तपोभरू्म, प्यठुानको स्वगििारी लगायतका ९ म्जल्लाका 
१७ वटा पयिटकीय स्थलहरुलाई नम्जकको मखु्य 
सडकसुँग जोड्ने गरी पयिटर्कय स्थल पहरु् मागि 
र्नमािण तथा स्तरोन्नर्त । 

पयिटन स्थल पहुुँर् मागि (१७ वटा) मध्ये  16 

वटा योजनाको काम अगार्ड िढेको 1 वटा को 
ल.ई तयारी हदैु। 

186 

प्रदेशको  प्राथर्मकता प्राप्त १०६ सडक सञ्जालको 
ददगो व्यावस्थापनको लार्ग कायि सबपादनमा आर्ाररत 
करार सबझौता गरी र्नयर्मत  ममित सांभार। 

करार सबझौता गरी ममित सबभारको काम अगार्ड 
िढेको । 

187 सडक  सरुक्षा कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता ददने । सडक सरुक्षा 13 वटा आयोजना कायािन्त्वयनमा 
रहेको र िाुँकी 1 वटा सडक छनौटको प्रर्क्रयामा 
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रहेको र 1 वटाको ल.ई तयार हदैु । 

190 

प्रदेशका १२ वटै म्जल्लाहरुका मूख्य सडकहरुमा 
५४ क्रमागत र ३३ नयाुँ गरी ८७ वटा सडक पलु 
र्नमािण गनि र थप २३९  वटा सडकपलुहरुको 
सबभाव्यता अध्ययन गरी सबभाव्य देम्खएका मध्ये 
प्राथर्मकता प्राप्त सडक पलुको र्वस्ततृ अध्ययन एवम ्
कायािन्त्वयन गने। 

52 वटा क्रमागत सडक पलुको र्नमािण कायि 
भईरहेको 2 वटाको र्ड.र्प.आर हदैु, 33 वटा नयाुँ 
पलु मध्ये 29 वटा कायािन्त्वयनमा रहेको र िाुँकी 
4 वटाको र्ड.र्प.आर तयार हदैु । 

थप 239 वटा सडक पलु मध्ये 29 वटा पर्हलो 
र्रणमा छनौट भई िजेट र्वर्नयोजन भएको । 

192 
कर्पलिस्तकुो म्शवपरुमा र्नमािण सामाग्री परीक्षण 
प्रयोगशाला आगार्म आर्थिक वर्िमा सबपन्न गने। 

ल.इ. स्वीकृत भई िहवुर्र्िय आयोजना र्सर्ाररसको 
लार्ग  प्रदेश योजना आयोगमा पठाइएको । 

193 र्नमािण व्यवसायीलाई परुस्कृत गने । 
गणुस्तरीय कायि गने र्नमािण व्यवसायीलाई परुस्कृत 
गने कायिको सरुुवात गररएको। 

189 सवारी र्ालक अनमुर्तपर र्वतरण कायिलाई र्छटो, 
छररतो, पारदशी एवम ्व्यवम्स्थत गररने । 

 सवारी र्ालक अनमुर्तपरको लार्ग र्लईने र्वर्भन्न 
परीक्षाहरु कायािलयहरुले Schedule िनाई र्लन े
गरेको। 

 प्रयोगात्मक परीक्षास्थलमा र्स.र्स.र्ट.र्भ. 
क्यामेराको व्यवस्था गररएको । 

 यातायात व्यवस्था र्वभागको समन्त्वयमा 
स.र्ा.अ.प. आवेदनको कोटा प्रणाली हटाईएको। 

 स्माटि काडि र्वतरणको लार्ग यातायात व्यवस्था 
कायािलय, िाुँकेमा License Distribution 

Management Information System (LDMIS) 

लाग ु भई स्माटि काडि र्वतरण र अर्भलेख 
व्यवस्थापनमा सदुृर्ढकरण भएको । 

 स.र्ा.अ.प. जारी भएको तर स्माटिकाडि र्प्रन्त्ट 
भई नआएका स.र्ा.अ.प.का लार्ग यातायात 
व्यवस्था र्वभागमा पहल भईरहेको । 

194 
195 

सघन खानेपानी र्वकास कायिक्रम 

ि.उ.म्श.न ३३७०५०१२ 

663 वटा खा.पा.आ. मध्ये 576 वटा खा.पा.आ 
कायािन्त्वयन अवस्थामा रहेको । 

197 
198 

सरसर्ाइ तथा ढल व्यवस्थापन कायिक्रम आर्नुीक शौर्ालय र्नमािणको  लार्ग टेन्त्डर भै 
कायािन्त्वयन अवस्थामा रहेको । 
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ि.उ.म्श.न ३३७०५०१३ 

196 
खानेपानी गणुस्तर तथा श्रोत सांरक्षण कायिक्रम 

ि.उ.म्श.न ३३७०५०१४ 

कर्पलिस्त ु म्जल्लाको  पानी पररक्षण प्रयोगशालाको 
टेन्त्डर भई कायािन्त्वयन अवस्थामा रहेको। 

196 

खानेपानी आयोजना ममित सरु्ार तथा र्वस्तार 
कायिक्रम 

ि.उ.म्श.न ३३७०५०१५ 

121 वटा ममित सरु्ार तथा र्वस्तार आयोजना मध्ये 
95 वटा कायािन्त्वयन अवस्थामा रहेको। 

196 

माग भै आएका खा.पा.आहरुको सांभाव्यता अध्ययन 
गरी सांभाव्य आयोजनाहरुको मन्त्रालयवाट स्वीकृती 
र्लइ र्ड.र्प.आर तयार गने । 

ि.उ.म्श.न ३३७०५०१२ 

P WASH योजना अनसुार आयोजना छनौटको र्रण 
रहेको। 

194 P-WASH योजना तैयारी ि.उ.म्श.न ३३७०००११ 

प्रथम र्रणमा शरुु गररएको कायि लाई  र्नरन्त्तरता 
ददइ सबपन्न गने । (घर र्रुी तथ्याङ्क सांकलन भई 
रहेको) 

194 
195 

खानेपानी तथा गणुस्तर सरु्ार कायिक्रम 

ि.उ.म्श.न ३३७००१२० 

2 वटा खानेपानी तथा गणुस्तर सरु्ार कायिक्रम 
आयोजनाहरु मध्ये 2 वटा कायािन्त्वयन  गनि सर्ल 
भएको। 

194 
195 

जलवाय ु अनकुुर्लत िहृत खानेपानी आयोजना 
कायिक्रम 

ि.उ.म्श.न ३३७००१२० 

527 वटा उच्र् प्रर्वर्र्यकु्त केम्न्त्रय खानेपानी 
कायिक्रम आयोजनाहरु मध्ये 437 वटा कायािन्त्वयन 
अिस्थामा रहेको। 

197 
198 

ढल र्नमािण तथा प्रशोर्न कायिक्रम 

ि.उ.म्श.न ३३७००१२० 

लागत अनमुानको तलुनामा र्वर्नयोम्जत िजेट 
अत्यन्त्तै न्त्यून रहेकोले उक्त आयोजनाहरु सांघमा 
र्र्ताि गने क्रममा रहेको। 
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6.५ आ.व. २०७७/७८ स्वीकृत वार्र्िक काक्रि मको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

(रु. हजारमा) 

क्र.स. कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 
वार्र्िकलक्ष्य अर्िवार्र्िक प्रगर्त 

पररमाण िजेट पररमाण पररमाण % िजेट खर्ि खर्ि % 
आवास, भवन तथा सहरी र्वकास 

1.  
आवास व्यवस्था तथा िस्ती र्वकास 
कायिक्रम ि.उ.म्श.न ३३७०४०१२ 

48 409500 48 33 136500 47.2 

2.  
सरकारी भवन र्नमािण तथा सभाहल र्नमािण 
कायिक्रम ि.उ.म्श.न ३३७०४०१३ 

25 408000 25 33 136000 
49.4 

 

3.  
शहरी पूवािर्ार र्वकास कायिक्रम 

ि.उ.म्श.न ३३७०४०१४ 
58 651500 58 33 217167 

12.6 

 

4.  
आवास, भवन ममित सरु्ार तथा र्िस्तार 
कायिक्रम ि.उ.म्श.न ३३७०४०१५ 

4 100000 4 33 33000 25.6 

5.  
जनता आवास कायिक्रम 

ि.उ.म्श.न ३३७००१२० 
2467 502300 2467 33 

167433
.3 

119.6 

6.  
पुुँजीगत परामशि खर्ि 
ि.उ.म्श.न ३३७००120 

4 50000 4 33 
16666.
67 

0 

सडक तथा पलु 

समानीकरण तर्ि  

7.  
प्रदेश स्तरका प्रमखु राजमागि एवां प्रदेश 
गौरवका योजनाहरु (23 वटा) 

23 ८२५००० 21 91.30 
४१२५०
० 

27.69 

8.  प्रदेश क्षेर स्तरीय सडक (११४ वटा) 114 417500 103 90.35 208750 44.51 

9.  प्रदेश स्तरीय सडक (136 वटा) 136 573500 122 89.71 286750 27.79 

10.  स्थानीय तह पहुुँर् मागि (३० वटा) 30 754000 30 100.00 377000 42.13 

11.  पयिटन स्थल पहुुँर् मागि (१७ वटा) 17 229500 16 94.12 114750 69.5 

12.  र्समाक्षेर सडक कायिक्रम (१८ वटा) 18 395000 18 100.00 197500 17.46 

13.  कृर्र् सडक (६ वटा) 6 93500 6 100.00 46750 96.9 

14.  उद्योग स्थल पहुुँर् मागि (२ वटा) 2 20000 2 100.00 10000 0 

15.  

अन्त्य पहुुँर् मागि (जलाशय, उजाि, र्नमािण 
सामाग्री श्रोत स्थल, अन्त्य सरकारी 
र्नकाय आदी) (७ वटा) 

7 54500 6 85.71 27250 41.5 

16.  समपरुक आयोजनाहरु (६ वटा) 6 585400 6 100.00 292700 29.1 

17.  अर्रुा आयोजनाहरु (१५ वटा) 15 89016 15 100.00 44508 200.3 
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क्र.स. कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 
वार्र्िकलक्ष्य अर्िवार्र्िक प्रगर्त 

पररमाण िजेट पररमाण पररमाण % िजेट खर्ि खर्ि % 

18.  
सडक पलु र्नमािण क्रमागत, नयाुँ 
(54+33) 78 वटा 

87 1350000 81 93.10 675000 75.2 

19.  
झोलङु्गे पलु र्नमािण (क्रमागत) (११ 
वटा) 

11 95100 11 100.00 47550 51.7 

20.  झोलङु्गे पलु र्नमािण (नयाुँ) (११ वटा) 11 30500 0 0.00 0 
DPR 
हदैु 

21.  

भौर्तक पूवािर्ार र्िकास मन्त्रालय को 
र्नणियिाट सांबभाव्यता अध्ययन सांबभाव्य 
पूल हरु मध्ये िाट र्िस्ततृ अध्ययनका 
लार्ग छनौट र र्िस्ततृ अध्ययन सबपन्न 
गरी कायािन्त्वयन गररने सडक पूलहरु 

29 80000 29 100.00 0 

जबमा 
239 

मध्य 
यस आ 
व मा 
29 वटा 
आयोज
ना 

22.  
सडक सञ्जालको र्नयर्मत ममित सांभार 
(१०६ वटा) 

106 217651 106 100 
108825
.5 

41.62 

23.  सडक सांजालको ममित सांभार (८६ वटा) 86 274110 86 100 137055 35.54 

24.  झोलङु्गे पलुको वृहत ममित (१५ वटा) 15 17823 14 93.3 0 0 

25.  

आकम्स्मक ममित : िाढी पर्हरो 
लगायतका प्राकृर्तक प्रकोपले अवरुि 
हनुे मखु्य सडकको आकम्स्मक ममित गरी 
यातायात आवागमन सहज िनाउन प्रयोग 
गररन े(११ वटा) 

11 5500 0 0 0 0 

26.  सडक सरुक्षा कायिक्रम (१५ वटा) 15 35500 13 86.7 17750 14.64 

27.  
र्नमािण सामाग्री परीक्षण प्रयोगशाला भवन 
र्नमािण तथा उपकरण खररद 

2 20000 0 0 0 

ल.इ म्स्वकृत 
भई िहवुर्र्िय 
आयोजना 
र्सर्ाररसको 
लार्ग  प्रदेश 
योजना 
आयोगमा 
पठाइएको 

28.  परामशि सेवा खररद (र्नदेशनालय) 1 60000 1 100 30000 11.77 

सशति तर्ि  

29.  

िहृत लमु्बिनी र्क्रपथ (लमु्बिनी - भैरहवा 
- र्रवेणी - दमु्बकवास - गैंडाकोट - 
राबदी - ररडी - तबघास - सन्त्र्ीखकि  - 

1 १००००० 1 100 ५०००० 
186.5
5 
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क्र.स. कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 
वार्र्िकलक्ष्य अर्िवार्र्िक प्रगर्त 

पररमाण िजेट पररमाण पररमाण % िजेट खर्ि खर्ि % 
गोरुर्सांगे तौर्लहवा लमु्बिनी ) 

30.  सबभार्वत रणर्नर्तक सडक (१७ वटा) 17 330000 17 100 165000 
110.0
29 

31.  
सार्वक सडक र्डर्भजन तर्ि का प्रादेम्शक 
सडक (३९ वटा) 

39 299900 39 100 149950 
58.87
0 

32.  
सार्वक पूवािर्ार र्वकास कायािलय तर्ि का 
प्रादेम्शक सडक (99 वटा) 

99 107500 97 97.98 53750 
101.9
70 

33.  स्थार्नय सडक पलु 35 148400 20 57.14 74200 31.96 

34.  झोलङु्गे पलु र्नमािण (2 वटा) 2 30000 1 50.00 15000 41.31 

जलश्रोत तथा र्सांर्ाइ 
समानीकरण अनदुान तर्ि  

35.  
मझौला तथा वैकम्ल्पक प्रर्वर्र्मा 
आर्ाररत सघन र्सांर्ाइ कायिक्रम 

१७१ ७८२४००  ९१ 
२०४७५
० 

४७ 

36.  
र्सांर्ाई आयोजना ममित सरु्ार तथा 
र्वस्तार कायिक्रम 

१५ १५७५००  ९३ २२२०० ३६ 

37.  
जल उत्पन्न प्रकोप न्त्यूर्नकरण तथा 
व्यवस्थापन कायिक्रम 

३८ २५९००  ९५ ६०१०० ५८ 

38.  
भरू्मगत स्यालो तथा र्डप टू्यववेल र्सांर्ाइ 
कायिक्रम 

१३१ ३१३६००  ९५ ७७३०० २२ 

39.  
जलाशय र्नमािण तथा पोखरी सांरक्षण 
कायि 

७ ४००००  १०० ६२०० १०० 

40.  सांघ सशति अनदुान १६७ ४७०१००  ८९ 
१०६७०
० 

६० 

खानपेानी तथा सरसर्ाई 

41.  
सांघ शसति अनदुान कायिक्रम 
(३३७००१२०) 

100 907501 50 48 453751 95.72 

42.  सघन खानेपानी र्वकास कायिक्रम 100 1417700 50 30 
70885
0 

57.77 

43.  सरसर्ाई तथा ढल व्यवस्थापन 100 129850 50 1 64925 0.63 

44.  
खानेपानी गणुस्तर तथा श्रोत सांरक्षण 
कायिक्रम 

100 19800 50 17 9900 31.44 

45.  
खानेपानी आयोजना ममित सरु्ार तथा 
र्वस्तार कायिक्रम 

100 45000 50 21 22500 36.17 

 
(स्रोतुः...................) 
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6.६ आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को अर्िवार्र्िक राजस्व सांकलनको र्ववरण 

(रु. हजारमा) 

क्र.सां. शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत 
1.  33158- सवारी कर नतोर्कएको 1411528.29  
2.  14256- स.द.र्क. र स.र्ा.अ.प. नतोर्कएको 215784.74 स.द.र्क- सवारी दताि र्कताि 
3.  14225- यातायात क्षरेको आय नतोर्कएको 37492.92  
4.  15111 नतोर्कएको 18.05  

कूल 1664824  
 
 

6.7 आ.व. २०७७/७८ मा २०७७ पसु मसान्त्तसबमसबपादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 
 

(क) महत्वपूणि कायिको र्ववरण (िुुँदागत रुपमा) 
 99 वटा खानेपानी आयोजनाहरु सबपन्न गने वार्र्िक लक्ष्य रहेकोमा 9 वटा खा.पा. आयोजना 

सबपन्न। 

 15141 वटा र्ारा र्नमािण (र्नजी) िनाउने वार्र्िक लक्ष्य रहेकोमा 3985 वटा र्नजी र्ारा 
र्नमािण । 

 168 वटा इन्त्टेक र्ववरण गने वार्र्िक लक्ष्य रहेकोमा 78 वटा इन्त्टेक र्वतरण गररनकुा साथै 
134 र्डप िोररङ र्नमािण गने वार्र्िक लक्ष्य रहेकोमा 29 वटा र्डप िोररङ र 2 वटा सबप 
वेल र्नमािण सबपन्न। 

 122.6 र्क.र्म. पाइप लाइन जडान (ट्रान्त्सर्मसन) र 144 र्क.र्म. पाइप लाइन जडान 
(र्वतरण) सबपन्न। 

 39 वटा रे्रो ट्याङ्की र्नमािण तथा आर.र्स.र्स. पानी टांयाङ्की र्नमािण सबपन्न । 

 र्ाल ुआ.व.मा सिार्लत खा.पा.आयोजनाहरुिाट 13741 घरर्रुी र 120404 जनसांख्यालाई  
लाभाम्न्त्वत िनाउने वार्र्िक लक्ष्य रहेकोमा 3285 घरर्रुी र 21768 जनसांख्या लाभाम्न्त्वत 
भएको । 

 23 वटा र्सांर्ाइ िाुँर् र्नमािण, 15.90 र्क.र्म. पक्की नहर/कुलो र्नमािण भएको । 

 र्वगत आ.व. देम्ख क्रमागत रुपमा सिालनमा रहेका 1 वटा र्सांर्ाइ आयोजनाको र्नमािण 
सबपन्न । 

 10 वटा र्डप ट्यवुवेल र्नमािण, 26 वटा पबप हाउस र्नमािण र 16.15 र्क.र्म. पाइप 
लाइर्नङ्ग सबपन्न। 

 र्क.र्म. नददमा माटोको िाुँर् िनाइ ग्यार्वन तथा ढलानिाट िर्ावट कायि गररएको । 
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 5 वटा पाकि  र्नमािणको कायिसबपन्न हनुका साथै 1 वटा प्रदेश प्रवेश गेटको पेम्न्त्टङ्ग तथा 
लेखनको कायिसबपन्न। 

 13 वटा सरकारी कायािलय/ भवनको ममित गररएको । 

 जनता आवास कायिक्रमतर्ि  837 वटा र्नम्ज आवास र्नमािण सबपन्न । 

 िस्ती र्वकास कायिक्रम अन्त्तगित 11.7 र्क.र्म.  ढल र्नमािण, 5.32 र्क.र्म. ग्राभेल सडक 
र्नमािण 2.21 र्क.र्म. र्पर् सडक र्नमािण तथा 464 र्मटर र्प.र्स.र्स सडकको र्नमािण 
सबपन्न। 

 कालोपरे सडक 120.39 र्क.र्म., ग्राभेल सडक 130.20 र्क.र्म.,कच्र्ी सडक 146.65 
र्क.र्म., र नयाुँ ट्रयाक र्नमािण 27.06 र्क.र्म. र्नमािण सबपन्न भएको । 

 ह्यमु पाइप कल्भटि र्नमािण 484 वटा र स्ल्याि कल्भटि/िक्स कल्भटि 91 वटाको र्नमािण 
सबपन्न । 

 110.13 र्क.र्म. पक्की नाली र्नमािण सबपन्न । 

 9 वटा नयाुँ सडक पलु र 4 वटा झोलङु्गे पलुको र्नमािण सबपन्न । 

 

(ख) खण्ड (क) मा उल्लेम्खत कायिक्रमले प्रदेश अथितन्त्रमा परु् याएको योगदान (तथ्य/तथ्याङ्क सर्हत) 
 र्ाल ुआ.व.मा सिार्लत खा.पा.आयोजनाहरुिाट 13741 घरर्रुी र 120404 जनसांख्यालाई  

लाभाम्न्त्वत िनाउने वार्र्िक लक्ष्य रहेकोमा 3285 घरर्रुी र 21768 जनसांख्या लाभाम्न्त्वत 
भएको। 

 नागररकमा स्वच्छ खानेपानीको पहुुँर्मा अर्भवृर्ि भई मौर्लक हकको प्रर्लन । 

 457.50 हेक्टर जर्मनमा थप र्सांर्ाइ सरु्वर्ा र 315 हेक्टर जर्मनको र्सांर्ाइ सांरर्ना 
सढृुढीकरण भएको । 

 18.5 हेक्टर जर्मन उकास भएको । 

 तटिन्त्र्िाट 1049 घर तथा 344 हेक्टर खेतीयोग्य जर्मन सरुम्क्षत भएको । 

 नागररकको मौर्लक हकको रुपमा रहेको आवासको हकको प्रर्लन भई सरुम्क्षत आवासको 
प्रत्याभतु । 

 भौगोर्लक र्वकटता भएका के्षरहरुमा समेत सरुम्क्षत एवां सहज आवागमन तथा यातायात 
सेवाको पहुुँर्मा अर्भवृर्ि भएको। 

 

 
6.८ नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्या/कदठनाई (यदद भए) 

 अर्र्क आयोजना, न्त्यून िजेट । 
 केही आयोजनाहरुमा दोहोरोपना । 
 कर्तपय प्राथर्मकता प्राप्त सडकहरुको िहवुर्ीय स्वीकृर्तको र्रणमा एकार्तर िजेट अभावले 

िहवुर्ीय आयोजना स्वीकृर्त तथा ठेक्का सबिन्त्र्ी मापदण्ड, 2076 अनसुारको शतिहरु पूरा हनु 
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नसकेको अकोर्तर प्रदेश सरकारको नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयन गनुिपने िाध्यत्मक अवस्था 
रहेको । 

 कोर्भड-19 को कारणले वार्र्िक कायिसबपादन कायियोजना अनरुुपको प्रगर्त हार्सल गनि 
 गत आ.व. देम्ख नै कायािन्त्वयनमा रहेका र्वशेर् अनदुानतर्ि  आयोजनाहरुमा र्ाल ु आ.व. 

2077/078 मा नेपाल सरकारिाट िजेट र्वर्नयोजन नभएको र सोको लार्ग माग गरी 
पठाइएको। 

 सडक र्कनारमा रहेका सांरर्ना तथा र्वद्यतु पोलको र्वस्थापनमा सबिन्त्र्ीत र्वद्यतु र्वतरण 
केन्त्र/कायािलयको उदार्सनताका कारण आयोजना सरु्ारु तथा र्नमािण कायिमा कठीनाइ । 
 

6.९ मार्थ उल्लेम्खत समस्या समार्ानका लार्ग र्ाल्नपुने कदम (प्रस्तार्वत) 
 आयोजनाहरुको सांख्या घटाई आयोजनाको स्रोत सरु्नम्श्चतता िहवुर्र्िय आयोजना स्वीकृत गरी 

कायािन्त्वयनमा लैजान े। 
 सांघ, प्रदेश र स्थानीय तहिाट सिालन हनुे आयोजनाको स्तर र्नर्ािरण गने कायिमा सांघ र 

स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गने। 
 र्वद्यतु प्रार्र्करणसुँग समन्त्वय गरी र्वद्यतु पोल एवां सडक र्कनारका सांरर्नाहरु हटाउने प्रयास 

 
6.१0 अन्त्य/र्वर्वर् (अर्िवार्र्िक प्रर्तवेदनमा समेट्न उपयकु्त देम्खएको अन्त्य कुनै र्ववरण) 

 मन्त्रालय अन्त्तगितका कायािलयहरुको सेवा प्रवाह तथा कायिसबपादनमा र्नयर्मतता, 
प्रभावकाररता कायम गनि र सिार्लत आयोजना तथा कायिक्रमको गणुस्तरीता कायम गनिको 
लार्ग वार्र्िक अनगुमन तथा मूल्याङ्कन कायियोजना, 2077 तयार गरी सोही अनरुुप 
कायािन्त्वयनमा लगी अनगुमन तथा मूल्याङ्कनमा प्रभावकाररता ल्याइएको । 
 

6.११  र्नष्कर्ि 
प्रदेश सरकारले नीर्त तथा कायिक्रममा समावेश गरेका र्वर्य तथा क्षेरहरुमा केम्न्त्रत रही िजेट 
तजुिमा गरी आयोजना तथा कायिक्रमहरु कायािन्त्वयन गरी गणुस्तरीय पूवािर्ारको र्वकास तथा 
र्नमािणको माध्यममार्ि त नागररकलाई र्वकासको प्रर्तर्ल प्रदान गने तर्ि  मन्त्रालय उन्त्मखु रहेको 
छ। कोर्भड-19 को प्रभाव, प्रार्वर्र्क जनशम्क्त व्यवस्थापन र प्रदेश कानूनको र्नमािणसमेत समस्याका 
रुपमा रहेता पर्न उक्त कायिहरुको कुशलतापूविक व्यवस्थापन भईरहेको छ। पुुँजीगत खर्ि गने 
क्षमताको र्वकास, साविजर्नक खररद ऐन पूणिरुपमा पररपालन, र्नमािण व्यवसायीको आर्ारसांर्हतामा 
कडाई, परामशि सेवा र्भरका दवुिल पक्षको र्नराकरण, पारदम्शिता नागररकको सूर्नाको हकलाई 
सबमान गने वातावरण र्सजिना गरी सशुासन कायम गरी प्रदेश सरकारले अगार्ड सारेको “समिृ 
प्रदेशुःखसुी जनता” को नारालाई साथिक िनाउन मन्त्रालय अग्रसर रहेको छ । 
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पररच्छेद-7 
सामाम्जक र्वकास मन्त्रालय 

 

7.1 आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा अर्िवार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त 
( रु. हजारमा  ) 

 

 
7.2 आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को पसु मसान्त्त सबम  श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण 

(रु. हजारमा) 
क्र.सां. श्रोत प्राप्त रकम खर्ि रकम 

१ नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान ५००००० ८३९३२ 
२ नेपाल सरकार सशति अनदुान १७७९४० ६९०६६२ 
३ नेपाल सरकार समपरुक अनदुान १०५२०० १२४०० 
४ नेपाल सरकार र्वशेर् अनदुान २१०००० ०००० 
५ प्रदेश सरकार (राजश्व िाुँडर्ाुँड समेत) ५७०६६०४ ३२६४९४ 

 
 

7.3 नीर्त तथा कायिक्रमको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

 
नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुुँदा नां. 

नीर्तको र्वववरण लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

११५ आर्ारभतू म्शक्षा र स्वास्थ्य जनताको 
अर्र्कार" को नीर्तअनरुुप म्शक्षा र स्वास्थ 

"आर्ारभतू स्वास्थ्यको लार्ग १ अरव १२ 
करोडका र्वर्भन्न कायिक्रमहरु म्शक्षा तर्ि  

िजेट 
शीर्िक 

र्वर्नयोम्जत 

िजेट 
२०७७ पसु सबमको खर्ि 

 
प्रर्तशत 

र्ाल ु ४३५४४६७ ९०९६५२.९४७ २०.८९ 

पुुँजीगत १३५२१३७ २०३८३५.३९५ १५.०८ 

जबमा ५७०६६०४ १११३४८८।३४२ १९.५१२ 

(स्रोतुःप्रदेश लेखा र्नयन्त्रण कायािलय 

 

 

   (स्रोतुःसामाम्जक र्वकास मन्त्रालय) 
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के्षरको र्वकासमा जोड ददइनेछ । 

 
८४ करोड ६३ लाखका कायिक्रमहरु 
सांर्ालनमा आइरहेका छन।् 

११६ लमु्बिनी र राप्ती प्रादेम्शक अस्पताललाई 
र्वम्शर्िकृत र र्वशेर्ज्ञ सेवा प्रदान गने 
अस्पतालको रुपमा र्वकास गररनेछ । 
दाङ्गको लमहीमा आर्रु्नक ट्रमा सेन्त्टर 
स्थापना गररनेछ । 

 

 लमु्बिनी प्रादेम्शक अस्पतालमा 
पखािल सर्हत न्त्यूरो तथा अथो भवन 

र्नमािण, वटुवल र्नरन्त्तर र्र्लरहेको 
। 

 लमु्बिनी प्रादेम्शक अस्पतालमा 
यरुोलोजी तथा क्यान्त्सर उपर्ार सेवा 
र्वस्तारका पवुािर्ारहरुको र्नमािण 
भैरहेको। 

 

 लमु्बिनी प्रादेम्शक अस्पतालको 
डाईग्नोर्िक भवन र्नमािण िहिुर्र्िय 

र्नरन्त्तरता । 

 राप्ती प्रादेम्शक अस्पताल तलुसीपरुमा 
योग अभ्यास केन्त्र र्नमािण 
र्नरन्त्तरता। 

 राप्ती प्रादेम्शक अस्पतालको 
पेर्डयाटे्रर्क भवन र्नमािण 
र्नरन्त्तरता। 

 राप्ती प्रादेम्शक अस्पतालको तल्ला 
थप तथा कबपाउण्ड वाल र्नमािण 

िहवुर्र्िय र्नरन्त्तरता। 

११७ प्रदेश मातहतका म्जल्लास्तरका 
अस्पतालहरुलाई कम्बतमा ५० शैयाको 
अस्पतालको रुपमा स्तरोन्त् नर्त गदै लर्गनेछ र 
यी अस्पतालहरुमा दन्त्त सेवा, र्र्म्जयोथेरापी 

 प्रदेश मातहतका ६ वटा सरकारर 
अस्पतालहरुलाई ५० शैयामा 
स्तरोन्नर्त भएको। 
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लगायतका आर्ारभतू सेवाहरु र्िस्तार 
गररनेछ । प्रदेशको स्वार्मत्वका 
अस्पतालहरुमा पूवािर्ार र्नमािण र स्वास्थ्य 
तथा अन्त्य उपकरणको व्यवस्था गरी 
आर्रु्नकीकरण र स्तरोन्नर्त गररनेछ । 
स्वास्थ्य क्षरेलाई प्राथर्मकतामा राखी स्वास्थ्य 
पूिािर्ार र्नमािण र उपर्ारको दायरा िढाउन 
िजेट पररर्ालन गररनेछ । 

 

 

 

 लमु्बिनी प्रादेम्शक अस्पतालमा 
यरुोलोजी तथा क्यान्त्सर उपर्ार सेवा 
र्वस्तारका पवुािर्ारहरु र्नमािण हदैु। 

 सिै अस्पतालहरुमा प्राथर्मक दन्त्त 
सेवा र्वस्तार। 

 सिैअस्पतालहरुमा र्र्म्जयोथेरापी 
सेवा सिालनको सरुुवात भएको। 

 अस्पतालहरुमा  ENT सेवा र्वस्तार 

 अस्पतालहरुमा प्रयोगशाला तथा 
र्नदान सहयोग कायिक्रम सांर्ालन 
भैरहेको। 

 पथृ्वीर्न्त्र अस्पताल भवन र्नमािण 
वहवुर्ीय सरु्नम्श्चतता र्लइदै। 

 भीम अस्पतालको, भैरहवा, 
रुपन्त्देहीको भवन र्नमािण- र्वशेर् 
अनदुान ठेक्काको र्रणमा रहेको। 

 रुकुम पूवि अस्पतालको भवन र्नमािण 
ठेक्काको र्रणमा रहेको। 

 मेर्डकल प्रार्वर्र्कहरुको एकेडेर्मक 
भवन र्नमािण िददियाको डीपीआर 
तयार हदैु। 

११८ सरुवा रोग रोकथाम, र्नयन्त्रण र उपर्ार 
एवम ्स्वास्थ्य र्वपद व्यवस्थापनको तयारी र 
प्रर्तकायि गनि प्रयोगशाला पररक्षण सेवा 
सर्हतको कम्बतमा एकसय सैय्यासबमको 
सरुवा रोग र्नयन्त्रण तथा उपर्ार अस्पताल 
प्रदेशतहमा र्नमािणका लार्ग सांघीय सरकारसुँग 

 सरुवा रोग अस्पताल भवन र्नमािण, 

म्शवराज न.पा. कर्पलवस्त ु जग्गा 
प्रार्प्त भएको। 

 स्वास्थ्य सांस्थाहरुमा प्रयोगशाला 
र्वस्तारका लार्ग औजार उपकरण 
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समन्त्वय र सहकायि गररनेछ । प्रदेश 
जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई BSL-II सेवा 
सर्हतको प्रयोगशालाका रुपमा स्तरोन्नर्त 
गनिका लार्ग आवश्यक भौर्तक सांरर्ना 
र्नमािण गररनछे।अस्पतालहरुमा प्रयोगशालाको 
स्तरोन्नर्त गरी थाईराईड, र्लर्पड प्रोर्ाइल 
तथा वायोकेमेष्ट्री परीक्षण सेवा प्रदान 
गररनेछ। 

खररद टेण्डर स्वीकृत भएको। 

 BSL- II ल्याि सिालन उपकरण 
खररदको टेण्डर भएको। 

 अस्पतालहरुमा थाइराइड ल्यािको 
शरुुवात हदैु। 

 अस्पतालहरुमा र्लर्पडप्रोर्ाइल 
लगायत िायोकेमेम्स्ट्र परीक्षण सेवा 
सिालनका लार्ग उपकरण खररदको 
टेण्डर भएको। 

११९ प्रसतुीको र्ाप िढी भएका म्जल्लाम्स्थत 
अस्पतालहरुमा नवजात म्शशकुो जीवन 
रक्षाका लार्ग नवजात म्शश ुसघन उपर्ार 
ईकाइ सेवा सिालनमा ल्याइनेछ । 

नवजात म्शशहुरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरी 
जन्त्मजात रोगहरुको पर्हर्ान गरीनकुा 
साथै मात ृतथा म्शश ुरुग्णता र मतृ्यदुरमा 
कमी ल्याउन आवश्यक तार्लमहरु 
सिालन गररनेछ । गभिवती मर्हलाको 
र्भर्डयो एक्सरे लगायतका परीक्षणहरु 
र्नशलु्क गररनेछ । 

 

 आपत्कार्लन अवस्थाका र्वपन्न 
गभिवती मर्हलाहरुलाई स्वास्थ्य 

सांस्थासबम एबिलेुन्त्स सहयोग 
र्नरन्त्तर सांर्ालनमा। 

 सरकारी अस्पतालहरुमा 
सतु्केरीहरुका लार्ग रगत 
ट्रान्त्सर्मसन गदाि लाग्ने शलु्क 
अनदुान र्नरन्त्तर सांर्ालनमा। 

 अस्पतालहरुमा मातमृ्शश ु स्वास्थ्य 
सांर्ालन र्नरन्त्तर सांर्ालनमा 

 RUSG तार्लम २१ ददने सांर्ालन। 

 SBA ररफे्रसर तार्लम सांर्ालन। 

 सरुम्क्षत गभिपतन तार्लम १० ददन े
सांर्ालन। 

 एस र्ि ए तार्लम २ ब्यार् सैर्ालन 

 प्रसूर्त सेवाको लार्ग नसिको 
व्यवस्थापन भएको। 
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 नवजात म्शशकुो उपर्ारको लार्ग 
अस्पतालमा NICU सेटअप  हदैु। 

१२० न्त्यूनतम सेवा मापदण्ड तथा रार्ष्ट्रय 
म्र्र्कत्सा मापदण्डका आर्ारमा प्रादेम्शक 
मापदण्ड तयार गरी स्वास्थ्य सांस्थाहरुिाट 
गणुस्तरीय रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह 
गररनेछ । प्रदेश मातहतमा रहेका 
स्वास्थ्य सांस्थाहरुलाई समयानकुुल 
िनाउन सिै स्वास्थ्य सांस्थाहरुको सांगठन 
तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गरी स्वास्थ्य 
सांस्थाहरुको पनुुःसांरर्ना गररनेछ । 

 

 मन्त्रालय र मातहतका 
कायािलयहरुको O&M सभे हदैु। 

 स्वास्थ्य क्षेरमा आवश्यक रणनीर्त 
नीर्त मापदण्ड आदद र्नमािण भैरहेका 
। 

 स्तरीय उपर्ार मापदण्ड तयार पाने 
कायिक्रम सांर्ालनमा। 

 स्वास्थ्य सांरर्नको योजना तथा 
र्नमािण मापदण्ड र्नमािण हदैु। 

 आयवेुद तथा वैकम्ल्पक म्र्र्कत्सा 
सबिन्त्र्ी  स्वास्थ्य सांस्थाको भवनको 
ड्रइङ र्डजाइनको आशयपर जारी 
हदैु। 

१२१ र्वपन्त् न समदुायका नागररकको मगृौला 
डाईलाईर्ससका लार्ग और्र्ी खररदमा 
सहरु्लयतपूणि उपर्ारको व्यवस्था 
र्मलाइनेछ । नसने रोगहरुको रोकथाम 
तथा व्यवस्थापनको लार्ग प्रवर्िनात्मक, 

प्रर्तकारात्मक, उपर्ारात्मक, 

पनुिस्थापनात्मक तथा प्रशामक स्वास्थ्य 
सेवा प्रवाह गररनेछ । 

 अर्तर्वपन्न नागररकलाई मगृौला 
डाइलाइर्सस और्र्र्मा सहायता 
कायिक्रम ३ अस्पतालहरुमा 
सांर्ालन। 

 सरकारी अस्पतालमार्ि त गरीव एवां 
र्वपन्न नागररकलाई मटुुरोग, मगृौला, 
हेमोर्र्र्लया,  क्यान्त्सर रोगको र्नदान 
तथा म्स्क्रर्नङ कायिक्रम सांर्ालनमा। 

१२२ स्वास्थ्य क्षेरका जनशम्क्तको क्षमता 
र्वकासको लार्ग प्रदेशम्स्थत तार्लम केन्त्रलाई 
आवासीय तार्लम ददनसक्न े गरी स्तरोन्नर्त 
गररनेछ । स्वास्थ्य क्षरेको तार्लमको 

 तार्लम साइट र्वस्तार तथा 
सदुृढीकरण सबपन्न। 

 स्वास्थ्य तार्लम केन्त्रको भवन 
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र्नयमन र व्यवस्थापनका लार्ग  प्रादेम्शक 
स्वास्थ्य तार्लम मापदण्ड कायािन्त्वयनमा 
ल्याईनेछ । 

 

र्डर्पआर र्नमािण भैरहेको। 

 स्वास्थ्य क्षेरमा आवश्यक रणनीर्त 
नीर्त मापदण्ड आदद र्नमािण 
भैरहेका। 

१२३ कोर्भड-१९ को रोकथाम, र्नयन्त्रणमा खर्टन े
स्वास्थ्यकमीहरुको मनोिल उच्र् राख्न थप 
प्रोत्साहन गररनेछ । कोर्भड-१९ लगायतका 
सरुवा रोग, र्कटजन्त्य रोग, पशपुांक्षीजन्त्य रोग 
एवम र्सकल सेल एनेर्मया, थालासेर्मया जस्ता 
र्नम्श्चत स्थान र समदुायमा र्वद्यमान रोगहरु 
तथा खलुा सीमानािाट र्भर्रन सक्न े
रोगहरुको रोकथाम, र्नयन्त्रण तथा 
व्यवस्थापन प्रभावकारी रुपमा गररनेछ । 
स्वास्थ्यजन्त्य र्ोहोर व्यवस्थापनको मापदण्ड 
तयार गरी कायािन्त्वयन गररनछे । 

 परीक्षण सामग्री(र्कट ररयजेन्त्ट 
र्भर्टएम र्पर्पइ तथा कन्त्जमेुिल्स 

सामर्ग्र खररद) टेण्डर भएको। 

 र्सकलसेल थालासेर्मया सबिन्त्र्ी 
म्स्कर्नङ तथा उपर्ार र्नरन्त्तर। 

 

१२४ आयूवेद तथा प्रदेशमा प्रर्र्लत अन्त्य 
परबपरागत, होर्मयोप्यार्थक, प्राकृर्तक 
म्र्र्कत्सा, योगलगायत िैकम्ल्पक म्र्र्कत्सा 
पिर्तहरुको आर्ारभतू, र्िशेर्ज्ञ तथा 
र्िम्शर्िकृत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी 
रुपमा उपलब्र् गराइनेछ । लमु्बिनी र 
राप्ती आयवेुद म्र्र्कत्सालयहरुलाई नमनुा 
म्र्र्कत्सालयको रुपमा र्वकास गदै 
आयवेुददक अस्पतालहरुलाई प्रदेशको 
लार्ग आवश्यक आयवेुद और्र्ी उत्पादन 
केन्त्रको रुपमा र्वकास गररनेछ । 

 

 आयवेुद स्वास्थ्य केन्त्र 
म्र्र्कत्सालयहरुिाट  स्वास्थ्य प्रवििन 
कायिक्रम (योग, जीवनशैली, स्वस्थवतृ, 

रसायन) र्नरन्त्तर सांर्ालनमा। 

 स्वस्थ जीवन तथा योग सबिन्त्र्मा 
र्वद्यालय स्तरका म्शक्षकहरुका 
लार्ग TOT तार्लमको योजना र्नमािण 
हदैु। 

 लमु्बिनी र प्रादेम्शक म्र्र्कत्सालय 
र्िजौरीमा और्र्र् उत्पादन केन्त्र 

स्थापना (जर्डिटुी खररद तथा 
र्नशलु्क और्र्र् र्नमािण र र्वतरण 
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र्नरन्त्तर सांर्ालनमा। 

 आयवेुद म्र्र्कत्सक र 
स्वास्थ्यकर्मिहरुका लार्ग क्षारसरु 
सबिन्त्र्ी तार्लम सांर्ालन भएको। 

१२५  

र्वज्ञान, प्रर्वर्र्, इम्न्त्जर्नयररांग र गम्णत 
र्िर्यलाई सांस्थागत गरी म्शक्षालाई प्रदेशको 
र्वकासको लार्ग आवश्यक मानवपूुँजी र्नमािण 
गने सांयन्त्रको रुपमा रुपान्त्तरण गररनेछ । 
प्रदेशका सिै म्जल्लामा र्वज्ञान, प्रर्वर्र्, 

इम्न्त्जर्नयररांग र गम्णत र्वर्यसबिन्त्र्ी र्वशरे् 
कायिक्रम सञ् र्ालन गररनेछ । 

 

 काम्न्त्त मा.र्व. वटुवलको र्वज्ञान 
म्शक्षा र्वकासका लार्ग भौर्तक 

पूवािर्ार र्वकासको जगको काम 
हदैु। 

 STEM म्शक्षामा आर्ाररत पररयोजना 
सिालन सरुु भएको। 

 र्वज्ञान म्शक्षा कन्त्सोर्टियमको र्वकास 
योजना तयार हदैु। 

 र्वज्ञान स्वयांसेवक म्शक्षक र्नयमु्क्त 
गररएको। 

 STEM पररयोजनाको र्वकास, तार्लम 
र कायािन्त्वयनमा सहयोगमा तार्लम 
सामग्री र्नमािण हदैु। 

 क्याबपसहरुमा र्वज्ञान, काननु र 
प्रार्वर्र्क कक्षा सिालन र्नरन्त्तरता र 
नयाुँ कायिक्रम सिालन सूर्ना 
प्रकाशन भएको। 

१२६ कक्षा ११ र १२ मा र्वज्ञान र्िर्य 
पठनपाठन गने सामदुार्यक र्वद्यालयहरुलाई 
आकर्िक शैम्क्षक सांस्थाको रुपमा र्वकास 
गनुिका साथै उत्कृि नर्तजा ल्याउन े
र्वद्यालयलाई लम्क्षत गरी स्थानीय तहसुँगको 
सह-लगानीमा "एक स्थानीय तह, एक नमूना 

 १२ वटा नमनुा र्वद्यालय र्नमािण 
सबझौता भई पर्हलो र्कस्ता 
र्नकासा। 

 १२ नमनुा र्वद्यालय र्नमािण र्नरन्त्तर 
र्र्लरहेको। 
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र्वद्यालय" कायिक्रम सांर्ालन गररनेछ ।  

 

 

 

१२७ 

ममु्स्लम समदुायका छाराहरूको म्शक्षामा 
सहभार्गता वृर्ि गनि नवलपरासी, रुपन्त्देही, 
कर्पलवस्त,ु दाङ्ग, िाुँके र िददियाका ६ वटा 
र्वद्यालयहरुमा र्वशेर् पूवािर्ार र्वकास गरी 
ममु्स्लम छाराहरुको नमूना र्वद्यालयको रुपमा 
र्वकास गररनेछ । 

 मदरसा िोडि वा सर्मर्त गठन र 
सांर्ालन 

 ममु्स्लम छारा लर्छत र्वद्यालय 
छारावास तथा पूवािर्ार र्नमािणका 
लार्ग ३ वटा र्वद्यालयहरुको छनौट 
भएको। 

१२८ शैम्क्षक के्षरको रुपान्त्तरण गनि प्रदेश म्शक्षा 
नीर्त तजुिमा गनुिका साथै प्रदेशमा 
र्वश्वर्वद्यालयसबिन्त्र्ी ऐन र्नमािण गरी 
प्रार्वर्र्क र्वश्वर्वद्यालय स्थापना गररनेछ । 
प्रदेशमा उच्र्म्शक्षा प्रदान गरीरहेका र्वर्भन्न 
र्वश्वर्वद्यालय र क्याबपसहरुसुँगको 
सहकायिलाई र्नरन्त्तरता ददइनछे । 
सामदुार्यक क्याबपसहरुको सवर्लकरणमा 
जोड ददइनेछ । 

 िाुँकेको खजरुामा प्रदेश र्िश्वर्िद्यालय 
स्थापना (कुर्र् र इम्न्त्जर्नयररङ्ग)को 
लार्ग प्रदेश सभामा र्वरे्यक दताि। 

 सामदुार्यक क्याबपसको सहकायिमा 
अनसुन्त्र्ान कायिक्रमको सबझौता 
सबपन्न। 

 सामदुार्यक क्याबपसको पूवािर्ार 
र्नमािण अनदुानको सबझौता भई 
पर्हलो र्कस्ता र्नकासा। 

१२९ अपाङ्गता भएका िालिार्लकालाई लम्क्षत गरी 
स्थानीय तथा सांघीय सरकारसुँगको सह-
लगानीमा आवासीय सरु्वर्ा सर्हतको र्वशरे् 
र्वद्यालय र्नमािण गरी सिालनमा ल्याईनेछ। 

 र्वशेर् म्शक्षा सहयोग कायिक्रममा 
र्वद्यालयहरुसुँग सबझौता सबपन्न। 

१३० र्वज्ञान-प्रर्वर्र्, अनसुन्त्र्ान तथा र्वकास, सीप 
र्वकास, सीप तथा सीपमूलक तार्लमको 
र्नयमन, िहपु्रार्वर्र्क म्शक्षालयको 
व्यवस्थापनका लार्ग प्रदेश सरकारको 
स्वार्मत्वमा प्रादेम्शक र्वज्ञान तथा प्रर्वर्र् 
प्रर्तष्ठान स्थापना गररनेछ । 

 प्रादेम्शक र्वज्ञान प्रर्वर्र् प्रर्तष्ठान 
सिालनको लार्ग र्वरे्यक प्रदेश 
सभामा । 

 र्वज्ञान प्रर्वर्र् प्रर्तष्ठानको भवन 
र्नमािण क्रमागत (िाुँके म्जल्ला ) 

 राप्ती प्रार्वर्र्क म्शक्षालयमा 
ईनोभेशन सेन्त्टरको स्थापना र 
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सिालनको कायि योजना र्नमािण 
भएको। 

१३१ यवुाहरुको सीप र प्रार्वर्र्क ज्ञानलाई प्रदेश 
र्वकासमा लगाई यवुा रोजगारीको लार्ग 
प्रार्वर्र्क सहयोग उपलब्र् गराईनेछ । 
वैदेम्शक रोजगारीिाट र्र्कि एका यवुाहरुको 
सीपलाई प्रयोग गनि प्रदेशमा सीपको 
नक्शाांकन गरी स्वरोजगार कायिक्रम 
सञ् र्ालन गररनछे । 

 सीप र्वकासको माध्यमिाट रोजगारी 
सजृना कायिक्रम- र्वशेर् अनदुानको 
सूर्ना प्रकाशन। 

 श्रर्मकहरुको Skill Upgrading 

Training सूर्ना प्रकाशन। 

 िैदेम्शक रोजगारीिाट र्केकाहरुका 
लार्ग र्वशेर् तार्लम सूर्ना 
प्रकाशन। 

 र्वर्भन्न सीपमलुक तार्लमहरु 
सांर्ालन (BTI मार्ि त सिालन हनुे) 
३ मर्हने। सूर्ना प्रकाशन। 

१३२ खेलकुदलाई र्नरोर्ात्मक स्वास्थ्य र उद्यमको 
रुपमा र्वकास गनि खेलकुद पूवािर्ारको 
र्नमािण गरी मखु्यमन्त्री रर्नङ म्शल्ड 
लगायतका खेलकुद कायिक्रमहरु सिालन 
गररनेछ । उम्जरम्शांह रांगशाला र नरेलाल 
अभागी रांगशालालाई दम्क्षण एर्सयाली के्षर 
(साग) स्तरीय रुपमा र्वकास गनुिका साथै 
स्थानीय तहसुँगको लागत सहभार्गतामा एक 
स्थानीय तह एक खेलकुद सांरर्ना र्नमािण 
गने नीर्त र्लइनेछ । 

 

 उजीरर्सांह रङ्गशाला, िटुवल 
र्नमािणको ईआईई हदैु। 

 मखु्यमन्त्री रर्नङम्शल्ड प्रर्तयोर्गता 
सांर्ालन कायियोजना तयारी। 

 साझेदारीमा खेलकुद एकेडेमी 
सिालनको सूर्ना प्रकाशन। 

 खेलकुद प्रवििन कायिक्रमको सूर्ना 
प्रकाशन । 

 खेलकुद प्रम्शक्षक प्रम्शक्षण कायिक्रम 
सूर्ना प्रकाशन। 

 साझेदारीमा र्वद्यालय खेलकुद 
सांरर्ना ममित सबभार तथा र्नमािण 
सबझौता भई पर्हलो र्कस्ता 
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र्नकासा। 

 खेलकुद सांरर्नाको पूवािर्ार र्नमािण 
साझेदारी कायिक्रम सबझौता भई 
पर्हलो र्कस्ता र्नकासा। 

१३३ लोपोन्त्मखु, सीमान्त्तकृत र अल्पसांख्यक 
समदुायका व्यम्क्तहरुले प्रयोगमा ल्याएका 
भार्ाहरुको शोर्कायि, र्लपी र्वकास र 
सांरक्षणका कायिहरु सञ् र्ालन गररनेछ । 

प्रदेश ५ र्भर िोर्लने लोपोन्त्मखु तथा 
अन्त्य भार्ा एवां र्लपीक सांरक्षण तथा 
र्वकास कायिक्रमको सूर्ना प्रकाशन। 

१३४ असहाय िालिार्लका तथा लोपोन्त्मूख 
पररवारका अर्त र्वपन्त् न िालिार्लकाहरुका 
लार्ग स्थानीय तहमार्ि त सामदुार्यक 
र्वद्यालयमा आवासीय म्शक्षाको र्वशरे् 
व्यवस्था गररनेछ । असहाय िालिार्लकालाई 
लम्क्षत गरी िालगहृ सञ् र्ालनमा ल्याउन 
स्थानीय तहलाई अनदुान उपलब्र् गराईनेछ। 

 िटुवल कार्लका मानव ज्ञान 
मार्वको लार्ग िटुवल 
उपपमहानगरस्थानीय तहमा अनदुान 
ददइएको। 

१३५ लैंर्गक र्हांसाको न्त्यूनीकरण, असहाय वगिको 
सांरक्षण, मर्हला, िालिार्लका, एकल मर्हला, 
अपाांगता भएका व्यम्क्त, ज्येष्ठ नागररक र अर्त 
र्वपन्त् नहरुको सामाम्जक सरुक्षा, सांरक्षणका 
लार्ग लम्क्षत कायिक्रमहरु सिालन गररनछे 
। ज्येष्ठ नागररक र अपाांगता भएका 
व्यम्क्तहरुको सांरक्षणका लार्ग ज्येष्ठ नागररक 
ग्राम र अपाङ्गता नागररक ग्रामको 
कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता ददइनेछ । 

 

 

 लैर्ङ्गक तथा यौर्नक 
अल्पसङ्ग्ख्यकका लार्ग १ मर्हन े
सीप र्वकास तार्लमको आशयपर 
जारी। 

 िाल हेल्पलाइन स्थापना र सांर्ालन 
अनदुानको कायियोजना र्नमािण। 

 िाल उिार कोर् कायिर्वर्र् तयार। 

 साझेदारीमा प्रदेश स्तरीय सरु्वर्ा 
सबपन्न अपाङ्गता ग्राम र्नमािण 
डीपीआर र्नमािण। 

 साझेदारीमा प्रदेश स्तरीय सरु्वर्ा 
सबपन्न ज्येष्ठ नागररक  ग्राम र्नमािण 
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डीपीआर र्नमािण। 

 मर्हला, अपाङ्गता भएका व्यम्क्त, 

विृाश्रममा आम्श्रत ज्येष्ठ नागररक 

हरुको अवस्था अध्ययन, र्वश्लरे्ण र 
प्रर्तवेदन आशयपर जारी। 

 प्रदेश स्तरीय िाल सांरक्षण गहृ 
र्नमािण (मास्टर प्लान सर्हतको  र्ड 
र्प आर र्नमािण आशयपर जारी। 

 र्स. र्व. आर. कायिक्रम सिालनको 
लार्ग र्स.र्व.आर. सांस्था लाई 
सहयोग सबझौता सबपन्न। 

 िाल मम्न्त्दर, िाल सांरक्षण गहृ, िाल 
कल्याण गहृको पूवािर्ार र्नमािण, 

र्र्निर्र तथा ममित सरु्ार सबझौता 
र्रणमा। 

 अपाङ्गता भएका व्यम्क्तहरुलाई १ 
मर्हने सीपमूलक तार्लम सांर्ालनको 
र्रणमा। 

 अपाङ्गता भएका व्यम्क्तहरुको 
पनुस्थािपना केन्त्र सिालन अनदुान 
सूर्ना जारी। 

 अपाङ्गता भएका व्यम्क्तिाट उत्पाददत 
वस्त ु तथा सामर्ग्र र्िर्क्र केन्त्र 
स्थापना तथा सिालन सूर्ना जारी। 

 मर्हला, िालिार्लका, ज्येि नागररक, 

अपाङ,््ग जनजार्त, दर्लत आददसुँग 

गोष्ठी, अन्त्तर्क्रि या तथा काननुी 
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नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुुँदा नां. 

नीर्तको र्वववरण लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

अर्भमखुीकरण कायिक्रमहरु सांर्ालन 
भैरहेका। 

 उत्कृि मर्हला सहकारी सांस्था 
परुस्कार कायिक्रम सांस्था छनौट 
कायिक्रममा। 

 1. प्रादेम्शक लैर्ङ्गक नीर्त तजुिमा गरी मर्हला 
र तेस्रो र्लङ्गीहरुको आर्थिक तथा 
सामाम्जक सशम्क्तकरणको र्नर्मत्त पोर्ण, 

शैम्क्षक तथा कानूनी सरे्तना, आय वृर्ि, 

रोजगारी र्सजिना, उद्यमम्शलता प्रवििन 
जस्ता र्वर्यहरुलाई समावेश गरी स्थानीय 
तहसुँगको सहकायिमा सामाम्जक पररर्ालन 
कायिक्रम सिालन गररनेछ । 

 

 सीमावती क्षेरका मरे्शी दर्लत तथा 
ममु्स्लम मर्हलाहरुलाई आर्थिक 

सामाम्जक सशम्क्तकरणका लार्ग 
सामाम्जक पररर्ालन कायिक्रम 
कायियोजना तयार। 

 मर्हलािारा उत्पाददत सामाग्रीको 
िजार प्रिििन कायिक्रम कायियोजना 
तयार। 

 मर्हला खेलकूद (कराते, 

तेकान्त्दो,िम्क्सङ्ग आदद) तार्लम -३ 
मर्हने सूर्ना जारी गररएको। 

 मर्हलाहरुका लार्ग सीप र्वकास 
तार्लम ३ मर्हने म्जल्लास्तर तार्लम 
सांर्ालनको अवस्थामा। 

 दर्लत, अर्तर्वपन्न समदुायका 
मर्हलाहरुको लार्ग आय आजिन 
तथा जीर्वकोपाजिन तार्लम ३ मर्हन े
तार्लम सांर्ालनको क्रममा। 

 

 प्रदेशलाई िालर्ववाहमकु्त, सडक 
िालिार्लकामकु्त, छुवाछुतमकु्त िनाउन 
स्थानीय तहहरुसुँग सहकायि गररनेछ । 

 िाल मम्न्त्दर, िाल सांरक्षण गहृ, िाल 
कल्याण गहृको पूवािर्ार र्नमािण, 
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नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुुँदा नां. 

नीर्तको र्वववरण लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

स्थानीय तहसुँगको सह-लगानीमा प्रदेश र्भर 
रहेका िाल मम्न्त्दर, िाल सांगठन, िाल 
सरु्ारगहृ तथा िालगहृहरुको सदुृढीकरण गरी 
कदठन पररम्स्थर्तका िालिार्लकाहरुको 
सांरक्षणका कायिक्रमहरू सिालनमा 
ल्याईनेछ। 

र्र्निर्र तथा ममित सरु्ार 

 सडक िालिार्लकाहरुको उिारका 
लार्ग सांघसांस्थाहरुलाई अनदुान 

कायिक्रम 

 िालश्रम, िाल दवु्यिवहार र िाल 
र्ववाह र्वरुिको सामाम्जक 
पररर्ालन कायिक्रम सांर्ालन। 

१३८ साविजर्नक नीम्ज साझेदारीमा सिार्लत मानव 
िेर्र्वखन तथा घरेल ु र्हांसा पीर्डत परामशि, 
उिार र सेवा केन्त्र / पनुस्थािपना केन्त्र 
सांर्ालनसबिन्त्र्ी कानून र्नमािण गररनेछ । 
सेवा केन्त्र / पनुस्थािपना केन्त्रमा आम्श्रत 
प्रभार्वत तथा पीर्डतहरुलाई सीप तथा क्षमता 
अर्भवृर्िका लार्ग स्वरोजगारमूलक तार्लमका 
अवसर प्रदान गररनेछ । लैर्ङ्गक र्हांसा 
पीर्डतहरुका लार्ग प्रदेशस्तरीय पनुस्थािपना 
केन्त्र र्नमािणमा सांघ, प्रदेश र स्थानीय तहको 
समन्त्वय र सहकायिमा र्नमािण कायि अगार्ड 
िढाईनेछ । 

 विृाश्रमलाई पजुी ीँगत अनदुान सूर्ना 
जारी। 

 लैर्ङ्गक र्हांसा घरेल ु र्हसा प्रभार्वत 
मर्हलाहरुका लार्ग  म्जल्ला स्तरीय  

सेवा केन्त्रलाई सिालन अनदुान 
सूर्ना जारी। 

 मानव िेर्र्वखन तथा ओसारपसार 
प्रभार्वतका लार्ग पनुस्थािपना केन्त्र 

अनदुान सूर्ना जारी। 

 मानव िेर्र्वखन तथा ओसारपसार  

र्वरुिको अर्भयानका कायिक्रमहरु 
सांर्ालन। 

 

 

7.४ िजेट वक्तव्यको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

ि.व.को 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम 

लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान 
अवस्था 

५३  प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालहरुलाई ५० शैयामा स्तरोन्नर्त ६ वटा अस्पतालहरुको 

(स्रोतुः................) 
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ि.व.को 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम 

लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान 
अवस्था 

स्तरोन्नर्त भएको। 

५४ 
 प्राथर्मक स्वास्थ्य केन्त्र तथा स्वास्थ्य र्ौकीहरुको पूवािर्ार र्नमािण 

सहयोग कायिक्रम 
सांझौताको क्रममा। 

५५ 

 पथृ्वीर्न्त्र अस्पताल भवन र्नमािण वहवुर्ीय 

 भीम अस्पतालको, भैरहवा, रुपन्त्देहीको भवन र्नमािण- र्वशेर् अनदुान 

 रुकुम पूवि अस्पतालको भवन र्नमािण 

 मेर्डकल प्रार्वर्र्कहरुको एकेडेर्मक भवन र्नमािण िददिया 
 

 िहिुर्ीय 
सरु्नम्श्चतता प्राप्त 
गदै। 

 टेण्डर र्नस्कदै। 

 टेण्डर भएको 

 डीपीआर र्नमािण 
हदैु। 

५६ 
 सरुवा रोग अस्पताल भवन र्नमािण, म्शवराज न.पा. कर्पलवस्त ु

 

 जग्गा प्रार्प्त 
भएको। 

 लागत अनमुान 
तयार हदैु। 

५७ 

 स्वास्थ्य सांस्थाहरुमा प्रयोगशाला र्वस्तारका लार्ग औजार उपकरण 
खररद 

 BSL- II ल्याि सिालन उपकरण खररद 

 अस्पतालहरुमा थाइराइड ल्यािको शरुुवात 

 अस्पतालहरुमा र्लर्पडप्रोर्ाइल लगायत िायोकेमेम्स्ट्र परीक्षण सेवा 
सिालनका लार्ग उपकरण 

 टेण्डरहरु सबपन्न 
भएका। 

 टेण्डर भएको। 

 ल्याव सदुृढीकरण 
हदैु। 

 

 

 

५८  ट्रमा सेण्टर भवन र्नमािण 
टेण्डरको मूल्याऽकनको 
क्रममा। 
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ि.व.को 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम 

लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान 
अवस्था 

५९ 
 सरकारी अस्पतालमार्ि त गरीव एवां र्वपन्न नागररकलाई मटुुरोग, 

मगृौला, हेमोर्र्र्लया,  क्यान्त्सर रोगको र्नदान तथा म्स्क्रर्नङ 
कायिक्रम 

अस्पतालहरुिाट 
सांर्ालन भैरहेको। 

६० 

 सरकारी अस्पतालहरुमा सतु्केरीहरुका लार्ग रगत ट्रान्त्सर्मसन गदाि 
लाग्ने शलु्क अनदुान 

 अस्पतालहरुमा मातमृ्शश ुस्वास्थ्य सांर्ालन 

 प्रसूर्त सेवाको लार्ग नसिको व्यवस्थापन 

 नवजात म्शशकुो उपर्ारको लार्ग अस्पतालमा NICU सेटअप 

कायिक्रमहरु सांर्ालन 
भएको। 

६२ 

 ८४ िर्ि पगेुका जेष्ठ नागररकहरुलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा कायिक्रम 

 आयवेुद स्वास्थ्य केन्त्र म्र्र्कत्सालयहरुिाट  स्वास्थ्य प्रवििन 
कायिक्रम(योग, जीवनशैली, स्वस्थवतृ, रसायन) 

 अर्तर्वपन्न नागररकलाई मगृौला डाइलाइर्सस और्र्र्मा सहायता 
कायिक्रम 

 सरकारी अस्पतालमार्ि त गरीव एवां र्वपन्न नागररकलाई मटुुरोग, 

मगृौला, हेमोर्र्र्लया,  क्यान्त्सर रोगको र्नदान तथा म्स्क्रर्नङ 
कायिक्रम 

 र्नरन्त्तर रुपमा 
सांर्ालनमा 
आएका। 

६३  स्वास्थ्यका २१ र्कर्समका कायिक्रमहरु सांर्ालन। 

 तार्लमहरु सांर्ालन 
भैरहेका 

 र्वस्ततृ पररयोजना 
प्रर्तवेदन तयार हदैु 

 

 आयवेुद स्वास्थ्य केन्त्र म्र्र्कत्सालयहरुिाट  स्वास्थ्य प्रवििन 
कायिक्रम (योग, जीवनशैली, स्वस्थवतृ, रसायन) 

 स्वस्थ जीवन तथा योग सबिन्त्र्मा र्वद्यालय स्तरका म्शक्षकहरुका 
लार्ग TOT तार्लम 

 लमु्बिनी र प्रादेम्शक म्र्र्कत्सालय र्िजौरीमा और्र्र् उत्पादन केन्त्र 

स्थापना (जर्डिटुी खररद तथा र्नशलु्क और्र्र् र्नमािण र र्वतरण 

 आयवेुद म्र्र्कत्सक र स्वास्थ्यकर्मिहरुका लार्ग क्षारसरु सबिन्त्र्ी 
तार्लम 
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ि.व.को 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम 

लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान 
अवस्था 

  िायोमेर्डकल इम्क्वपमेन्त्ट टेम्क्नकल स्कुलको स्थापना र सांर्ालन योजना तयार हदैु। 

 

 मन्त्रालय र मातहतका कायािलयहरुको O&M सवेकालार्ग िैठक 

लगाएतका कायिकोलार्ग खर्ि 
 स्वास्थ्य क्षरेमा आवश्यक रणनीर्त नीर्त मापदण्ड आदद र्नमािण 

 स्तरीय उपर्ार मापदण्ड तयार पाने कायिक्रम 

 स्वास्थ्य सांरर्नको योजना तथा र्नमािण मापदण्ड 

 आयवेुद तथा वैकम्ल्पक म्र्र्कत्सा सबिन्त्र्ी  स्वास्थ्य सांस्थाको 
भवनको ड्रइङ र्डजाइन 

 आशयपर जारर हदैु 

 

 लमु्बिनी प्रादेम्शक अस्पतालमा पखािल सर्हत न्त्यूरो तथा अथो भवन 

र्नमािण, वटुवल 

 लमु्बिनी प्रादेम्शक अस्पतालमा यरुोलोजी तथा क्यान्त्सर उपर्ार सेवा 
र्वस्तार 

 लमु्बिनी प्रादेम्शक अस्पतालको डाईग्नोर्िक भवन र्नमािण िहिुर्र्िय 

र्नरन्त्तरता 
 राप्ती प्रादेम्शक अस्पताल तलुसीपरुमा योग अभ्यास केन्त्र र्नमािण 

 राप्ती प्रादेम्शक अस्पतालको पेर्डयाटे्रर्क भवन र्नमािण 

राप्ती प्रादेम्शक अस्पतालको तल्ला थप तथा कबपाउण्ड वा 

र्नमािण र्नरन्त्तर 

 

स्थानीय स्तरमै आर्ारभतू स्वास्थ्य सेवाहरूको पहुुँर् वृर्िका लार्ग 
म्जल्लाम्स्थत अस्पतालहरूमा दन्त्त सेवा, आुँखा उपर्ार सेवा र 
र्र्म्जयोथेरापी लगायतका सेवा र्िस्तार गनि रू. ८ करोड ३० लाख 
र्वर्नयोजन गरेको छु । 

सांर्ालनको अवस्थामा। 

 

प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारी हनुे गरी कोर्भड -१९ को 
प्रकोपस्थल िन्न पगेुको िाुँकेको नरैनापरु र शाम्न्त्तप्रर्क्रयाको थालनी 
भएको ऐर्तहार्सक स्थल दाङको हापरेुमा रहेका स्थानीय तहमातहतका 
स्वास्थ्य सांस्थाको सांरर्ना र्नमािण र सेवा र्िस्तारको लार्ग रू. ३ 
करोड र्वर्नयोजन गरेको छु । 

हापरेुको सांझौता भएको 
र नरैनापरुमा लागत 
तयार गरीदै। 

 म्शक्षा, खेलकुद एवम ्यवुा पररर्ालन  
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ि.व.को 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम 

लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान 
अवस्था 

 

 अर्भयानको रुपमा स्थानीय तहसुँगको लागत सहभार्गतामा 
साविजर्नक र्वद्यालयमा शौर्ालय र्नमािण एवम ् खानपेानी तथा 
सरसर्ाइ सरु्वर्ा र्िस्तारका लार्ग रू. ७ करोड २० लाख र 
र्वद्यालयहरूमा अन्त्य पूवािर्ार र्नमािणका लार्ग रू. ११ करोड गरी 
जबमा रू. १८ करोड २० लाख र्वर्नयोजन गरेको छु । 
साविजर्नक र्वद्यालयहरू र्वपद्को िेलाका जनआश्रयस्थल िने्न 
गरेको यथाथितालाई मनन गरी पूवािर्ारमा सरु्ार गररनछे । 

 र्वद्यालय शौर्ालय 
र्नमािणको सबझौता 
सबपन्न। 

 ४८ कक्षाकोठा र 
४६ कबपाउण्डवाल 
र्नमािणको सबझौता 
भएको। 

 

 स्थानीय तह, सामदुार्यक स्वास्थ्य सांस्था, र्नजी स्वास्थ्य सांस्था तथा 
गैर-सरकारी सांस्थाको सह-लगानीमा र्वद्यालयमा पररर्ाररका 
कायिक्रमको र्िस्तारका लार्ग आवश्यक िजेट र्वर्नयोजन गरेको 
छु। 

 नसि व्वयसथापनको 
लार्ग र्वज्ञापन 
भएको। 

 

 प्रदेशको र्वकासको लार्ग आवश्यक प्रार्वर्र्क मानवपुुँजी र्नमािण 
गनि र्वज्ञान, प्रर्वर्र्, गम्णत र ईम्न्त्जर्नयररङ (स्टेम) र्वर्यलाई 
सांस्थागत गरी र्वद्यालय म्शक्षालाई रुपान्त्तरण गदै लर्गनेछ । 
प्रदेशका सिै म्जल्लामा “स्टेम” पररयोजना सिालन गनि रू. ५ 
करोड र्वर्नयोजन गरेको छु । 

 स्टेम 
सांयोजकहरुको 
र्नयमु्क्त गररएको। 

 

 

 कक्षा ११ र १२ मा र्वज्ञान र्वर्य पठनपाठन गने सामदुार्यक 
र्वद्यालयहरूलाई आकर्िक शैम्क्षक सांस्थाको रुपमा र्वकास गनुिका 
साथै उत्कृि नर्तजा ल्याउने र्वद्यालयलाई लम्क्षत गरी स्थानीय 
तहसुँगको सह-लगानीमा सिालनमा ल्याइएको नमूना र्वद्यालय 
कायिक्रमलाई थप १२ वटा र्वद्यालयमा र्िस्तार गरी २४ वटामा 
परु् याइनेछ। नमूना र्वद्यालय कायिक्रम र्वस्तारका लार्ग रू. १२ 
करोड र्वर्नयोजन गरेको छु । 

 र्िज्ञान 
र्वद्यालयहरुका 
प्रयोगशाला 
सरु्ारका लार्ग 
सबझौता हनु े
र्रणमा। 

 नमनुा र्वद्यालय 
र्नमािणमा सबझौता 
सबपन्न। 

 
सामदुार्यक र्वद्यालयमै उत्कृि र्वज्ञान म्शक्षाको अवसर उपलब्र् 
गराउन िटुवलको काम्न्त्त माध्यर्मक र्वद्यालयलाई प्रदेशको र्वज्ञान 
र्वर्य अध्ययन गने हिको रूपमा र्वकास गररनेछ । सरु्वर्ासबपन्त् न 

र्डपीसी हनुे क्रममा। 
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भवन र्नमािणको लार्ग रू. १० करोड ४ लाख र्वर्नयोजन गरेको छु । 

 

 समरृ्िको अर्भयान : छोरीहरूको पहुुँर्मा र्वज्ञान कायिक्रमको 
प्रभावकारी कायािन्त्वयन गनिका लार्ग प्रदेशका सामदुार्यक 
र्वद्यालयका कक्षा ११ र १२ मा र्वज्ञान र्वर्य अध्ययनरत सिै 
छाराहरू र स्नातक तहमा र्वज्ञान सांकायमा अध्ययनरत 
छाराहरूलाई छारवमृ्त्त प्रदान गनि रू. २ करोड ५० लाख 
िजेटको व्यवस्था गरेको छु । 

 कक्षा ११ र १२ 
को लार्ग सूर्ना 
प्रकाशन भएको। 

 
 मकु्त कमैया, कमलरी, ममु्स्लम, दर्लत र र्पछडावगिका छाराहरूका 

लार्ग कक्षा ११ र १२ अध्ययनका लार्ग छारवृम्त्त प्रदान गनि रू. 
२ करोड ५० लाख व्यवस्था गरेको छु। 

सूर्ना प्रकाशन 
भएको। 

 

 ममु्स्लम समदुायका छाराहरूको म्शक्षामा सहभार्गता वृर्ि गनि 
िाुँके, िददिया, दाङ, कर्पलवस्त,ु रुपन्त्देही र नवलपरासीका ६ वटा 
र्वद्यालयहरूलाई ममु्स्लम छाराहरूको छारावाससर्हतको नमूना 
र्वद्यालयमा रुपान्त्तरण गनि रू. ३ करोड र्वर्नयोजन गरेको छु । 

३ वटा र्वद्यालयको 
सबझौता सबपन्न। 

 

 प्रदेशलाई आवश्यक वन, कृर्र्, सूर्ना प्रर्वर्र् र इम्न्त्जर्नयररङ 
के्षरका प्रार्वर्र्क जनशम्क्त उत्पादनमा जोड ददइनेछ । प्रदेश 
र्वश्वर्वद्यालय ऐन प्रदेश सभािाट पाररत हनुासाथ िाुँकेको खजरुामा 
प्रदेश र्वश्वर्वद्यालय स्थापना गररनेछ । यसका लार्ग रू. ७ करोड 
र्वर्नयोजन गरेको छु । 

र्वरे्यक प्रदेश सभामा। 

 
 र्वशेर् म्शक्षा सहयोग कायिक्रम सबझौता भएको। 

 
 प्रादेम्शक र्वज्ञान प्रर्वर्र् प्रर्तष्ठान सिालन 

 र्वज्ञान प्रर्वर्र् प्रर्तष्ठानको भवन र्नमािण क्रमागत (िाुँके म्जल्ला ) 
 राप्ती प्रार्वर्र्क म्शक्षालयमा ईनोभेशन सेन्त्टरको स्थापना र सिालन 

 र्वरे्यक प्रदेश 
सभामा। 

 भवन र्नमािण 
र्नरन्त्तर । 

 इनोभेशन योजना 
तयार हदैु। 

  खेलकूदलाई र्नरोर्ात्मक स्वास्थ्य र उद्यमको रुपमा र्वकास गनि 
खेलकुद पूवािर्ारको र्नमािण गरी मखु्यमन्त्री रर्नङम्शल्ड लगायतका 

 स्थानीय तह स्तरमा 
खेलहरु सांर्ालनको 
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खेलकूद कायिक्रमहरू सिालन गनि तथा र्नमािणार्ीन नेरलाल 
अभागी रांगशाला र उम्जरम्शांह रांगशालालाई सार्स्तरको 
रांगशालाका रूपमा र्नमािण गनि रू. १२ करोड ५० लाख 
र्वर्नयोजन गरेको छु । रुकुम पूविमा उच्र् र्हमाली खेलसांरर्ना 
र्नमािण गरी पयिटन प्रवििनको सबभाव्यता अध्ययन गनि आवश्यक 
रकम र्वर्नयोजन गरेको छु । 

क्रममा। 

 रङ्गशालाको ईआईई 
र्रणमा। 

 

 कोर्भड -१९ का कारण गमेुको रोजगारी पनुस्थािपना गनि 
इम्न्त्जर्नयररङ, र्वज्ञान, स्वास्थ्य र कृर्र्जस्ता के्षरलाई लम्क्षत गरी 
प्रदेश स्वयांसेवक कायिक्रमका लार्ग रू. १ करोड ५० लाख 
र्वर्नयोजन गरेको छु । यसिाट हाल यी के्षरमा रहेको 
जनशम्क्तको अभावलाई समेत सबिोर्न गनि सहयोग र्मल्नेछ । 

तार्लमको आशयपर 
जारी हदैु। 

 

 कोर्भड -१९ लगायतका महामारी र सामाम्जक सांकटको िेलामा 
समाजलाई योगदान ददनसक्ने यवुा जनशम्क्त तयार गनि र्वद्यालयमा 
स्काउट तार्लम सिालनको लार्ग समेत िजेट र्वर्नयोजन गरेको 
छु। 

प्रतयेक म्जल्लामा 
स्काउट तार्लम हदैु। 

 रोजगार तथा सीप र्वकास र सामाम्जक सशक्तीकरण  

 

 कोर्भड -१९ को कारणले रोजगारीमा परेको असरलाई सबिोर्न 
गनिका लार्ग यवुाहरूको सीप स्तरोन्नर्तका तार्लमहरू उपलब्र् 
गराउन र प्रार्वर्र्क म्शक्षालयहरूसुँग सहकायि गरी यवुा स्वरोजगार 
कायिक्रम सिालन गनि रू. १६ करोड ५० लाख र्वर्नयोजन गरेको 
छु। यसिाट प्रत्यक्ष रूपमा १० हजार यवुाहरूले स्वारोजगारी 
एवम ्रोजगारीको अवसर प्राप्त गनेछन । 

तार्लमहरुको सूर्ना 
प्रकाशन भई आशयपर 
जारी हनुे र्रणमा 
रहेको। 

 

 कोर्भड -१९ को कारणले रोजगारीमा परेको असरलाई व्यवम्स्थत 
र्हसािले सबिोर्न गदै श्रम तथा रोजगारीको माग र आपूर्ति 
व्यवस्थापनका लार्ग प्रदेश योजना आयोगिाट अध्ययन गरी 
एकीकृत श्रम तथा रोजगार सबिन्त्र्ी सांयन्त्र सिालनमा ल्याइनेछ। 

अवर्ारणा तयार 
भैरहेको। 

 
 प्रदेशमा रहेका सीमान्त्तकृत समदुायको आर्थिक सामाम्जक 

सशक्तीकरणका लार्ग लम्क्षत कायिक्रम सिालन गनि र लोपोन्त्मखु, 

सीमान्त्तकृत र अल्पसांख्यक समदुायका व्यम्क्तहरूले प्रयोगमा 

आशयपर जारीहनु े
क्रममा। 
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ल्याएका भार्ाहरूको शोर्कायि, र्लर्पर्वकास र सांरक्षणका 
कायिहरूलाई िजेट र्वर्नयोजन गरेको छु । 

 
 सीमाके्षर नम्जक िसोिास गने मरे्सी दर्लत तथा र्पछडा वगिका 

मर्हलाहरूको आर्थिक, सामाम्जक सशक्तीकरणका कायिक्रम सिालन 
गनि आवश्यक िजेटको व्यवस्था गरेको छु । 

पररर्ालन कायि योजना 
तयार 

 

 प्रदेश सरकारको साथ : कोही छैन अनाथ भने्न ममि अनसुार िािआुमा 
नभएका िेसहारा िालिार्लका तथा लोपोन्त्मखु पररवारका अर्त 
र्वपन्न िालिार्लकाका लार्ग स्थानीय तहसुँगको सहकायिमा 
सामदुार्यक र्वद्यालयमा आवासीय म्शक्षाको व्यवस्था गनि र असहाय 
िालिार्लकालाई लम्क्षत गरी िाल मम्न्त्दर, िाल सांरक्षण गहृ र िाल 
सरु्ार गहृको भौर्तक पूवािर्ार र्नमािणको लार्ग रू. १ करोड ७५ 
लाख र्वर्नयोजन  

सबझौता भैरहेको। 

 

 असहाय वगिको सांरक्षण, मर्हला, िालिार्लका, एकल मर्हला, 
अपाांगता भएका व्यम्क्त, ज्येष्ठ नागररक र अर्त र्वपन्नहरूको 
सामाम्जक सरुक्षा र सांरक्षणका लार्ग लम्क्षत कायिक्रमहरू सिालन 
गनि र ज्येष्ठ नागररक र अपाांगता भएका व्यम्क्तहरूको सांरक्षणका 
लार्ग ज्येष्ठ नागररक ग्राम र अपाङ्गता नागररक ग्रामको 
कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता ददन रू. १ करोड र्वर्नयोजन गरेको छु। 

र्नमािणको क्रममा भए 
पर्न लागत अनमुान 
ठुलो रहेको। 

 

 मर्हलाहरूको आर्थिक सामाम्जक सशक्तीकरणको लार्ग शैम्क्षक तथा 
कानूनी सरे्तना, क्षमता तथा नेततृ्व र्वकास, आय वृर्ि, 

जीर्वकोपाजिन सरु्ार, रोजगारी र्सजिना, उद्यमशीलता प्रवििनजस्ता 
र्वर्यहरूलाई समावेश गरी स्थानीय तहसुँगको सहकायिमा आर्थिक-
सामाम्जक सशक्तीकरणका कायिक्रमहरू सिालन गनि रू. ३ करोड 
७३ लाख र्वर्नयोजन गरेको छु। 

आशयपर जारी भई 
सबझौताको क्रममा। 

 

 साविजर्नक – र्नजी साझेदारीमा स्थार्पत पनुस्थािपना केन्त्रमा आम्श्रत 
तथा पीर्डतहरूलाई सीप तथा क्षमता अर्भवरृ्िका लार्ग 
स्वरोजगारमूलक तार्लमका अवसर प्रदान गररनेछ । साथै, लैर्ङ्गक 
र्हांसापीर्डत मर्हलाहरूका लार्ग प्रदेशस्तरीय पनुस्थािपना केन्त्र 
र्नमािणका लार्ग सांघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकायिमा जग्गा 
प्रार्प्त गरी र्नमािण कायि अगार्ड िढाउन आवश्यक िजेट र्वर्नयोजन 

जग्गा प्रार्प्त गरी 
र्नमािणको लार्ग 
डीपीआर र्नमािण हदैु 
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गरेको छु । 

९४  कोर्भड -१९ को र्नयन्त्रण तथा उपर्ारका लार्ग स्रोतको अभाव 
हनु नददन भैपरी आउन ेखर्िमा रू. १ अिि 

आवश्यक िजेट र्नकासा 
भैरहेको । 

 

7.५ आ.व. २०७७/७८ स्वीकृत वार्र्िक काक्रि मको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 
(रु. हजारमा) 

िजेट शीर्िक कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िकलक्ष्य अर्िवार्र्िक प्रगर्त 
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मूलप्रवाहीकरण कायिक्रम 

१८
 

66
00

0 

1 5.
5 

16
54

 

2.
5 

35000016 श्रम तथा रोजगार कायिक्रम ८ 

16
50

00
 

0.
5 6 0 0 

35000017 भार्ा तथा र्लर्प १ 

20
00

 

0.
2 1 0 0 
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िजेट शीर्िक कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िकलक्ष्य अर्िवार्र्िक प्रगर्त 

परर
मा
ण 

िजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

िजे
ट 

िजे
टख

र्ि 
% 

35000018 यवुा तथा खेलकुद कायिक्रम ९ 

18
44

00
 

2 

22
.2

 

60
0 

0.
33

 

35000019 उच्र् म्शक्षा कायिक्रम ८ 

21
64

00
 

2 25
 

33
92

9 

15
.6

8 

35000021 
प्रादेम्शक अस्पताल सदुृढीकरण 

कायिक्रम 

५०
 

91
07

74
 

16
 

32
 

14
17

08
 

15
.5

6 

35000022 
नमूना र्वद्यालय र र्वशेप म्शक्षा 

कायिक्रम 

९ 

26
39

00
 

3 

33
.3

 

36
40

5 

13
.7

9 

३५००००२३ र्वज्ञान तथा  प्रर्वर्र् कायिक्रम ५ 

56
20

0 

1 25
 

12
44

0 

22
.1

4 

३५०००१२० सामाम्जक र्वकास मन्त्रालय सशति ५२
९ 

17
79

40
 

21
4 

40
.4

5 

69
06

62
 

39
.0

 

 

 
7.६ आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को अर्िवार्र्िक राजस्व सांकलनको र्ववरण 

(रु. हजारमा) 

क्र.सां. शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत 

१ १४२२३ म्शक्षा क्षरेको 
आबदानी ५० १८ ३६ 

२ 
१४२२९ अन्त्य प्रशासर्नक 

सेवा शलु्क 
१५०० ८४५ ५६.३३ 

३ १५१११ िेरुज ु १०० १६ १६ 

(स्रोतुः सामाम्जक र्वकास मन्त्रालय..) 

 

(स्रोतुः.सामाम्जक र्वकास मन्त्रालय..) 
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7.७ आ.व. २०७७/७८ मा २०७७ पसु मसान्त्तसबमसबपादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 

 
(क) महत्वपूणि कायिको र्ववरण (िुुँदागत रुपमा) 

 
 ६ वटा अस्पतालहरुको ५० शैय्यामा स्तरोन्नर्त तथा र्िशेर्ज्ञ सेवा तथा दन्त्त सेवाको 

सरुुवात। 
 सिै िजेट शीर्िकहरुमा कायिक्रम कायािन्त्वयन मागिदशिन र्नमािण। 

 स्टेम कायिक्रमको अवर्ारण नीर्त तथा कायिक्रमको र्नमािण र स्टेम सांयोजकको 
र्नयमु्क्त। 

 सामदुार्यक क्याबपसका म्शक्षकहरुलाई अनसुन्त्र्ान कायिशाला सबपन्न गरी १० 
वटा र्वर्यमा क्याबपसहरुको सहयोगमा अनसुन्त्र्ान कायि सांर्ालनमा रहेको। 

 सामदुार्यक क्याबपसहरुमा भवन र्नमािण पसु्तकालय आईसीटी ल्यावहरु 
र्नमािणको सबझौता भई पर्हलो र्कस्ता र्नकासा भएको। 

 प्रदेशमा लमु्बवनी िौि र्वश्वर्वद्यालयको सहकायिमा ५ वरे् िी.ए.एल.एल.िी. र 
पद्मोदय क्याबपसमा िी एस्सी कक्षाहरु सिालनमा र्नरन्त्तरता ददइएको । 

 र्वर्भन्न ददवसीय कायिक्रमहरु सिालन । 

 लैंर्गकर्हांसा र्वरुिको १६ ददने अर्भयान सिालन । 

 सरे्तनामूलक कायिक्रम (मर्हला, िालिार्लका, ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका 
व्यम्क्त, लैंर्गकतथा यौर्नक अल्पसांख्यकका अर्र्कार र जातीय छुवाछुत र्वरुि) 
सिालन । 

 स्वास्थ्यकमीहरुलाई  र्भ आई ए तार्लम‚ पररवार र्नयोजन सार्न सबिन्त्र्ी 
तार्लम‚ एस र्व ए तार्लम‚ सरुम्क्षत माततृ्वको लार्ग अनसाईट कोम्र्ङ मेन्त्टररङ 
तार्लम‚ कुष्ठरोग उपर्ार सबिन्त्र्ी तार्लम‚ म्र्र्कत्सकहरुको लार्ग मेर्डको 
र्लगल तार्लम‚ अस्पतालका नर्सिङ स्टार्हरुलाई ओर्ट बयानेजमेन्त्ट तार्लम‚ 
म्र्र्कत्सकहरुलाई भ्यासेक्टोमी तार्लम‚ कम्बप्रहेम्न्त्सभ पररवार र्नयोजन (COFP) 

तार्लम र म्र्र्कत्सकहरुको लार्ग नसने रोग सबिन्त्र्ी ५ ददने प्रम्शक्षक प्रम्शक्षण 
तार्लमहरु सबपन्न भएकाछन ्। 

 नमनुा र्वद्यालय र्नमािणका लार्ग र्वद्यालयहरु छनौट । 

 पसु्तकालयहरुलाई सहयोगका लार्ग पसु्तकालयहरु तथा र्वद्यालयहरु छनौट। 
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 प्रार्वर्र्क तथा वहपु्रार्वर्र्क म्शक्षालयहरुलाई सहयोग। 

 मकु्त कमैया कबलहरी, ममु्स्लम र दर्लत समदुायका छाराहरुलाईकक्षा ११र 
१२ अध्ययनका लार्ग मार्सक 1000।-का दरले छारवमृ्त्त प्रदान गनि सूर्ना 
जारी। 

 कक्षा ११ र १२ मा सामदुार्यक र्वद्यालयमा र्वज्ञान अध्ययनरत छाराहरुलाई 
छारवमृ्त्त प्रदान गनि सूर्ना जारी । 

 ४८ वटा कक्षाकोठा‚ ४६ वटा 
 

(ख) खण्ड (क) मा उल्लेम्खत कायिक्रमले प्रदेश अथितन्त्रमा परु् याएको योगदान (तथ्य/ तथ्याङ्क 
सर्हत) 
मन्त्रालयवाट सांर्ार्लत र्वकास आयोजनाहरुिाट र्सम्जित रोजगारीमा १५३ जना स्वयम ्
सेवकहरु‚ ३२ जना स्कुल नसि‚ १२ जना खेलकूद प्रम्शक्षकहरुले प्रत्यक्ष रुपमा  
रोजगारीमा छन ्भने यसका सामाम्जक र्वकास शाखा तथा सीपकायािलयहरु तथा प्रार्वर्र्क 
तथा व्यावसार्यक तार्लम पररर्दमार्ि त ददइने १०००० भन्त्दा िढीलाई तार्लम प्राप्त गरी 
स्वरोजगार हनु सहयोग पगु्नेछ । यस िाहेक क्याबपस भवनहरु र्नमािण‚ रङ्गशालाहरु‚ 
र्वद्यालयहरु‚ क्याबपसहरु तथा अस्पतालहरुमा हनुे भवन र्नमािण आददका कायिहरुले र्सजनल 
रोजगारी र्सजिना र सांर्ालनमा सहयोग पगेुको छ । 

 
7.८ नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्या/कदठनाई (यदद भए) 
 

 कायिक्रम सांर्ालनका  सरुुका ४ मर्हनाहरुमा कोर्भड १९ को अर्नम्श्चतता। 

 सांघीय ऐन र्नयमहरु निन्त्दा प्रदेशले आफ्ना काननु िनाउन नपाउुँदा कर्तपय कायिक्रमहरु 
सिालन गनि नसर्कएको । जस्तैुः म्शक्षा ऐन ¸स्वास्थ्य ऐन। 

 प्रदेश स्तरमा र्नमािण गररने कायिर्वर्र् तथा र्नदेम्शकाहरु पूणि रुपमा र्नमािण नभईसकेको कारण 
कायिक्रम कायािन्त्वयनमा र्ढलाई । 

 खररद प्रर्क्रया परामशि सेवा अनसुन्त्र्ान जस्ता र्वर्यको प्रर्क्रया लामो हुुँदा समयमा काम गनि 
नसक्न ु

 कायिन्त्वयन गने सांरर्ना र्ढलो स्थापना हनु ुर स्थार्पत र्नकायमा कमिर्ारी पदपरु्ति समयमा हनु 
नसक्न ु

 र्नमािण गररन ेसांरर्नाहरुको र्वस्ततृ लागत अनमुान तथा EIE नहनु ु। 

 र्नमािण गररन ेसांरर्नाको जग्गा प्रार्प्तमा समस्या । 

 लेखा प्रणाली सांर्ालनमा एकीकृत सफ्टवेयरको अभाव । 
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7.९ मार्थ उल्लेम्खत समस्या समार्ानका लार्ग र्ाल्नपुने कदम (प्रस्तार्वत) 
समस्या, समस्या समार्ानका प्रयास तथा आगामी कदमुः 

क्र.सां. समस्या समस्या समार्ानका प्रयास आगामी कदम 
१ आवश्यक प्राथर्मक सूर्ना तथा 

तथ्याङ्ककको अभाव 
खण्डीकृत तथ्याङ्कको प्रयोग 
भैरहेको 

प्रदेशमा सूर्ना िैङ्कको स्थापना 
गनुिपने 

२ कायिर्वर्र् तथा र्नदेम्शकाहरु 
र्नमािणमा िढी समय खम्र्िएको 

र्मल्दा जलु्दा कायिर्वर्र्हरुको 
सहयोग र्लइएको । 

नमनुाहरु वनाउने वा कमिर्ारी 
क्षमता िढाउने । 

३ प्रार्वर्र्क कायिसुँग सबिन्त्र्ीत 
सांरर्ना र  जनशम्क्तको कमी 

• स्वयमसेवक प्रार्वर्र्किाट 
काम र्लाइएको । 

 प्रदेश सरकारका र्नमािण 
कायि हेनि प्रार्वर्र्क wing 

को आवश्यकता रहेको । 
४ स्वास्थ्य क्षेरका औजार 

उपकरण मेम्शनरी औजारको 
लार्ग स्पेम्शर्र्केशन तयार गने 
समस्या 

• उपलब्र् कमिर्ारी र 
परामशि सेवािाट जेनतेन 
काम र्लाइएको 

 प्रदेशमा स्पेशीर्र्केशन 
िैङ्कको स्थापना 

५ साविजर्नक खररद प्रर्क्रयाका 
सबिन्त्र्मा पयािप्त जानकारीको 
अभाव 

 

परामशि सेवािाट समेत काम 
र्लाइएको । 

 

 क्षमता वृर्ि तार्लम। 

 प्रदेश साविजर्नक खररद 
अनगुमन तथा सहजीकरण 
इकाई स्थापना । 

६ एकीकृत सफ्टवेयर नहनु ु • बयानअुल रुपमा काम गनुि 
परेको 

 प्रदेशको एकीकृत 
लेखा̜योजना ̜ सूर्ना तथ्याङ्क 
सबिन्त्र्ी सफ्टवेयरको 
व्यवस्था 

७ PLMBIS िाट  आरु् मातहतको 
कायािलयको खर्ि र्नकाल्न 
नसर्कन ु

• कागजी प्रर्तवेदनिाट काम 
र्लाइएको। 

 ररपोटि हेने सरु्वर्ा 
मन्त्रालय तहसबम 
हनुपुने। 

 
 
7.१० अन्त्य/र्वर्वर् (अर्िवार्र्िक प्रर्तवेदनमा समेट्न उपयकु्त देम्खएको अन्त्य कुनै र्ववरण) 

 कोर्भड १९ को लार्ग भ्याम्क्सनको सरुुवात भएको छ। 
 सांस्थागत मेमोरीमा र्वकास भएको छ। 
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7.११ र्नष्कर्ि 
म्शक्षा‚ स्वास्थ्य ‚ सामाम्जक सरुक्षा‚ यवुा खेलकुद ‚ भार्ा ‚ र्िज्ञान प्रर्वर्र् र श्रम तथा रोजगारको 
के्षरमा काम गने उिेश्यले गठन गररएको  सामाम्जक र्वकास मन्त्रालयले ऐन‚ काननु‚ कायिर्वर्र्र्‚ 
र्नदेम्शका तथा मापदण्डको आर्ारमा कायिक्रमहरुको सर्ल कायािन्त्वयन गदै जनताको दैर्नक 
जीवनसुँग जोर्डएका र्वर्यमा अझ सांवेदनशील भई आफ्नो म्जबमेवारीमा कर्टिि भई समिृ प्रदेश 
खशुी जनताको मलु मन्त्रलाई साकार पाने ददशातर्ि  अगार्ड िर्ढरहेको छ । यसका नीर्त तथा 
कायिक्रमहरुलाई सर्ल कायािन्त्वयन गनि सबपूणि सरोकारवाला र्नकायिाट सल्लाह सझुाव र 
सहयोगको अपेक्षासर्हत अगार्ड िढ्दछ । 
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पररच्छेद-८ 
उद्योग, पयिटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय 

 

8.१ आर्थिक वर्ि २०७7/७8 मा र्वर्नयोम्जत वजेट तथा अर्िवार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त  
         ( रु. हजारमा  ) 

 
 

 

 
8.२ आर्थिक वर्ि २०७7/७8 को पौर् मसान्त्त सबम  श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण       

(रु. हजारमा) 
 क्र.सां. श्रोत प्राप्त रकम खर्ि रकम 

१ नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान   

२ नेपाल सरकार सशति अनदुान २७९६६६ 29664.45 

३ नेपाल सरकार समपरुक अनदुान ७७७00 547 
४ नेपाल सरकार र्वशेर् अनदुान   

५ प्रदेश सरकार (राजश्व िाुँडर्ाुँड समेत)   

 
 
 

8.३ नीर्त तथा कायिक्रमको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

िजेट 
शीर्िक 

र्वर्नयोम्जत 

िजेट 
२०७७ पौर् सबमको खर्ि प्रर्तशत 

र्ाल ु ११७२०३६ 405232 ३४.५८ 

पुुँजीगत १७२५४८० 320595 18.58 

जबमा 2897516 725827 25.05 

र्नर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुुँदा नां. 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

६० प्रदेशलाई पम्श्चम नेपालको औद्योर्गक हिको रुपमा 
र्वकास गनि केन्त्र सरकारसुँगको सहकायिमा ठूला 
औद्योर्गक क्षेर र औद्योर्गक कोररडर र्नमािणमा जोड 

सनुवल-परासी, कृष्णनगर-र्न्त्रौटा 
र नेपालगांज-गलुररया औद्योर्गक 
कोररडर र्नमािण गने कायिका 

(स्रोतुः उद्योग, पयिटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय) 
.....................) 

 

 

(स्रोतुः उद्योग, पयिटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय) 
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ददइनेछ।औद्योर्गक के्षरमा र्नजी के्षरको लगानी 
आकर्र्ित गनि प्रिििनात्मक कायिक्रम अम्घ िढाइनेछ। 

लार्ग सांभाब्यता अध्ययन 
भएको। 

६१ घरेल,ु साना तथा मझौला उद्योगहरु मार्ि त रोजगार 
र्सजिना गने र के्षरगत असन्त्तलुन कम गदै जाने नीर्त 
अनरुुप "एक र्नवािर्न क्षरे, एक औद्योर्गक ग्राम 
स्थापना" को कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता ददइनेछ। 
र्िस्ततृ आयोजना प्रर्तवेदन तयार भएका औद्योर्गक 
ग्रामहरुमा पूिािर्ार र्नमािणको कायि अगार्ड िढाइनेछ। 

१४ वटा पार्लकाको र्वस्ततृ 
आयोजना प्रर्तवेदन तयार 
भएको। र्तलोत्तमा औद्योर्गक 
ग्राम स्थापनाको र्रणमा रहेको। 

६२ उद्यम र्वकास कोर्को पररर्ालन गरी उद्योगको 
र्वकास र र्वस्तारका लार्ग घरेल ु तथा साना 
उद्योगहरुमार्ि त यवुाहरुलाई स्वरोजगारका लार्ग 
प्रोत्सार्हत गररनेछ।स्वदेशी कच्र्ा पदाथि र स्वदेशी 
श्रम प्रयोग गरी सांर्ालन गररने उद्योगलाई प्रिर्िन 
गररनेछ। िैदम्शक रोजगारीिाट र्केका व्यम्क्तहरुलाई 
त्यस्ता उद्योग मार्ि त रोजगारीको व्यवस्था गनि रोिर 
तयार गरी व्यम्क्तगत तथा सामूर्हक रुपमा सरल कजाि 
तथा अनदुान ददने नीर्त अिलबिन गररनेछ। 

स्वदेशी रोजगारी प्रिििन गनि 
उद्यम र्वकास कोर्को 
पररर्ालनको लार्ग नेपाल िैंक 
र्लर्मटेडसुँग सांझौता भई 
कायािन्त्वयनको अिस्थामा रहेको 
। अनदुानग्राहीले तीन देम्ख दश 
लाख ऋण र्लांदा तीन वर्िको 
ब्याज प्रदेश सरकारले उद्यमीको 
खातामा भकु्तानी ददने व्यवस्था 
रहेको । 

६३ प्रदेश सरकारले साविजर्नक सेवा प्रवाह, र्वकास 
र्नमािण, कायिक्रम र पररयोजनाहरु सांर्ालन गदाि 
स्वदेशी वस्त ुतथा सेवाको प्रयोगमा र्िशरे् प्राथर्मकता 
ददनेछ। यसिाट रोजगारीमा िरृ्ि भई रार्ष्ट्रय 
अथितन्त्रको र्वकासमा सहयोग पगु्ने अपेक्षा र्लइएको 
छ। 

प्रदेश सरकारिाट र्नमािण हनुे र 
खररद गने काठजन्त्य वस्त ु
खररदमा स्वदेशी काठ प्रयोग गनि 
परार्ार भएको । 

६४ कृर्र्, वन तथा जर्डिटुीमा आर्ाररत उद्योगहरुको 
र्वकासका लार्ग आवश्यक प्रार्वर्र्क र आर्थिक 
सहयोग उपलब्र् गराइिने छ।आन्त्तररक उत्पादनको 
मेला प्रदशिनी आयोजना गरी उत्पादनको िजारीकरण 
गनि कृर्कहरुलाई प्रोत्सार्हत गररनेछ। 

आन्त्तररक उत्पादनको मेला 
प्रदशिनीका लार्ग रु. एक करोड 
एघार लाख रकम र्वर्नयोजन 
भएकोमा कोर्भड-१९ को 
प्रभावले हनु नसकेको । 

६५ गणुस्तरीय वस्तकुो आपूर्ति सरु्नम्श् र्त गनि गणुस्तर 
परीक्षण र र्नयर्मत अनगुमनमा जोड 
ददइनेछ।उपभोक्ताको हकर्हत सांरक्षणका लार्ग 
जागरण अर्भयान र उपभोक्ता म्शक्षा सांर्ालन 

र्वद्यालय वा समदुायस्तरमा 
उपभोक्ता जागरण क्लि गठन 
गरी ती क्लिहरु मार्ि त 
उपभोक्ता म्शक्षा कायिक्रम 
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गररनेछ।गणुस्तरीय उपभोग्य वस्तहुरुको सविसलुभ 
आपूर्ति सरु्नम्श् र्त गररनछे।िजार र्नयमन सबिन्त्र्ी 
कानून र्नमािण गरी कालोिजारी, कृर्रम अभाव, 
र्सम्न्त्डकेट र काटेर्लङलाई कडाईका साथ र्नयमन 
गररनेछ। 

सांर्ालन भएको। 

प्रत्येक म्जल्लाका दश वटा 
र्वद्यालयमा उपभोक्ता प्रम्शक्षक 
मार्ि त उपभोक्ता जागरण कक्षा 
सांर्ालनको लार्ग प्रम्शक्षक छनौट 
भएको । िजार र्नयमन तथा 
प्रर्तष्पर्ाि प्रिििन ऐन 
कायािन्त्वयनमा रहेको ।  

६६ प्रदेशमा खाद्य लगायत अत्यावश्यक वस्तहुरुको आपूर्ति 
व्यवस्थाका लार्ग अर्भलेखीकरण एवम ् माग आपूर्ति 
र्वश् लेर्ण गनि सांयन्त्र स्थापना गररनेछ ।  

प्रदेश स्तरीय आपूर्ति सांयन्त्र र 
माग आपूर्ति र्वश्लरे्णको लार्ग 
आपूर्ति सांयन्त्रको गठन भएको। 

६७ कोर्भड-19 प्रकोप र्नयन्त्रणमा आउन सरुु भए सुँगै 
पयिटन के्षरलाई अथितन्त्रको महत्वपूणि आर्थिक 
र्क्रयाकलापको माध्यमका रुपमा र्वकास 
गररनेछ।साहर्सक पयिटन, पयािपयिटन, र्िदा पयिटन, 
र्ार्मिक पयिटन, साांस्कृर्तक पयिटन, कृर्र् पयिटन, 
खेलकुद पयिटन, शैम्क्षक पयिटन, ग्रार्मण पयिटन 
लगायतका व्यवसायको र्वर्वर्ीकरण र र्वकास गरी 
प्रदेशमा रोजगारीको अवसर वृर्ि गररनछे। 

 

६८ प्रमखु पयिटकीय के्षरको र्वकास र प्रवििनमार्ि त 
प्रदेशमा पररमाणात्मक तथा गणुात्मक रुपमा पयिटक 
आकर्िण गने नीर्त र्लइनेछ।रुपन्त्देही, कर्पलवस्त ु र 
नवलपरासी म्जल्लालाई समेटी िहृत्तर लमु्बिनी पयिटन 
प्रवििन कायिक्रम सांर्ालन गररनेछ। 

िहृत्तर लमु्बिनी पयिटन प्रवििन 
कायिक्रमका लार्ग एकमिु 
िजेटलाई र्वर्भन्न कृयाकलापमा 
र्वभाजन गरी कायि अगार्ड 
िढाइएको। 

६९ प्रदेश र्भरका ऐर्तहार्सक, र्ार्मिक, साांस्कृर्तक, 
परुाताम्त्वक, प्राकृर्तक एवम ् अन्त्य पयिटकीय 
स्थलहरुको सांरक्षण, सांवििन र र्वकास गरीनछे।गत 
वर्ि सांर्ार्लत पयिटकीय पूवािर्ार र्नमािण कायिक्रम तथा 
र्िस्ततृ आयोजना प्रर्तिेदन तयार गररएका 
आयोजनालाई र्नरन्त्तरता ददइनेछ। 

प्रदेशमा १२ वटै म्जल्लाका  
ऐर्तहार्सक, र्ार्मिक, साांस्कृर्तक, 
परुाताम्त्वक, प्राकृर्तक एवम ्
अन्त्य पयिटकीय स्थलहरुको 
सांरक्षण, सांवििनका कायिहरु मध्ये 
कर्तपय कायि सबपन्न 
भएका।िाुँकी कायिहरु सांर्ालनमा 
रहेका। 
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७० भारतीय र आन्त्तररक पयिटकहरुलाई आकर्र्ित गरी 
पयिटन प्रिििन गनि प्यठुानको स्वगििारी, रोल्पाको 
होलेरी, अघािखाुँर्ीको नरपानी, पाल्पाको श्रीनगर र 
गलु्मीको रेसङु्गामा र्हल स्टेशन र्नमािण गररनेछ। 

र्हल स्टेशनको कायि गनि 
परमशिदाता सांस्था छनौटको 
लार्ग इ र्वर्डङ मार्ि त सूर्ना 
प्रकाशन गररएको। 

७१ होमस्टेको र्वकास मार्ि त ग्रामीण पयिटन प्रवििन 
गररनेछ।होमस्टे सांर्ालनको लार्ग प्रोत्साहन गने, 

होमस्टेलाई स्थानीय सांस्कृर्त, भेर्भरु्ा, मौर्लकता र 
परबपरागत पेशा, अगािर्नक तथा घरेल ु उत्पादनसुँग 
आिि गरी पयिटन प्रवििन गने नीर्त र्लइनेछ। 

 

होमस्टेमा साुँस्कृर्तक घर र्नमािण 
र परबपरागत िाजा तथा भेर्भरु्ा 
सांरक्षण कायिको लार्ग प्रदेशमा 
सांर्ार्लत होमस्टेिाट प्रस्ताि माग 
गरी अनदुानका लार्ग स्थलगत 
अनगुमन गररएको। 

७२ थारु, मगर लगायत प्रदेशमा रहेका र्वर्भन्त् न 
साांस्कृर्तक समदुायहरुको कला सांस्कृर्त समेतको 
प्रवििन हनु े र्िर्िर् कायिक्रमहरु सांर्ालन गरी 
र्नमािणार्र्न साांस्कृर्तक डिलीको र्नमािण कायिलाई 
सबपन्त् न गररनछे। 

पाल्पाको श्रीनगरमा साांस्कृर्तक 
डवली तथा नवुाकोट गढीमा  
साांस्कृर्तक डवली पूिािर्ार 
र्नमािणको कायि ठेक्का मार्ि त 
भइरहेको।दाङको घोरदौरामा 
डवली र्नमािण कायिका लार्ग 
बयाद थप गनुिपने। 

७३ भार्ा, सार्हत्य, कला, सांस्कृर्त तथा साांस्कृर्तक 
सबपदाको सांरक्षण, सांवििन र र्वकासका लार्ग र्वशरे् 
कायिक्रम सञ् र्ालन गदै सांग्रहालयहरुलाई 
जानकारीमलुक र व्यिम्स्थत िनाउदै लर्गनछे। 

पाल्पा दरवार सांग्रहालयको 
व्यवस्थापनको कायि भएको। 

७४ प्रादेम्शक खर्नज नीर्त, कानून, तथा मापदण्ड िनाई 
उपयकु्त स्थान पर्हर्ान गरी नेपाल सरकार सांगको 
सहकायिमा खर्नज तथा र्नमािण सामग्री र्िक्री र्वतरण 
तथा उपयोग गनि भौगर्भिक अध्ययन, अनसुन्त्र्ान, 

अन्त्वेर्ण र उत्खननका कायिहरु अगार्ड 
िढाइनेछ।साथै प्रदेशमा उद्योग, पयिटन, वन, खानी 
तथा खानीजन्त्य क्षेरवाट रणनीर्तक र्हसािले लाभ 
अर्भवृर्ि गनि अध्ययन अनसुन्त्र्ान र तथ्याङ्क 
व्यवस्थापन गररनछे । 

 

 

७५ वैज्ञार्नक वन ब्यिस्थापनका माध्यमिाट वनको 
उत्पादन र उत्पादकत्व िढाई वन पैदावारमा 

वन पैदावारमा आर्ाररत लघ ु
तथा साना उद्योग स्थापना र 
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आत्मर्नभिर हनु सबभाव्य उत्पादनम्शल वनहरु पर्हर्ान 
गरी दीगो व्यवस्थापन गने र्नर्त र्लईनेछ।हाल कायम 
रहेको वास्तर्वक वन के्षर नघट्ने गरी वनको 
सहभार्गतामूलक पिर्तिारा व्यवस्थापन गरी वनजन्त्य 
कच्र्ापदाथिमा आर्ाररत उद्योगहरु सांर्ालनका लार्ग 
उपभोक्ता समूह तथा र्नम्ज क्षेरलाई प्रोत्साहन 
गररनेछ।प्रदेशमा वन सबिन्त्र्ी कानून तजुिमा गरी 
कायािन्त्वयन गररनेछ।  

सांर्ालनका लार्ग सहकारी 
/समदुाय/सांस्था/समूह मार्ि त   
अनदुानको लार्ग सूर्ना प्रकाशन 
गररएको। 

वन र्वरे्यकको मस्यौदा तयार 
भएको। 

७६ वन व्यवस्थापनमा सामदुार्यक वनले परु् याएको 
योगदानलाई प्रोत्साहन गररनेछ।सामदुावयक वनसुँगको 
सहकायिमा के्षरहरु पर्हर्ान गरी अम्घ िढाईनेछ।  

 

७७ वनजन्त्य उद्योग स्थापना र प्रवििनका कायिक्रमलाई  
प्रोत्साहन गनि सिै सरकारी र्नकायहरुमा स्वदेशी 
िस्तकुो प्रयोगवाट र्नर्मित उत्पादन जस्तै र्र्निर्र, 
कायािलय सामाग्री तथा उपकरणको प्रयोग गने नीर्तको 
प्रभावकारी कायािन्त्वयन गररनछे।  

प्रदेश र स्थानीय र्नकायमा  
स्वदेशी िस्तकुो प्रयोगवाट र्नर्मित 
र्र्निर्र प्रयोग गनि पररपर 
गररएको। 

७८ वनक्षेरको सशुासन तथा कायिक्षमता अर्भवृर्ि गनि 
सूर्ना प्रर्वर्र् लगायतका आर्रु्नक प्रर्वर्र्को प्रयोगमा 
प्राथर्मकता ददईनेछ। र्नम्ज तथा पाररवाररक वन 
र्वकासका लार्ग प्रार्वर्र्क सहयोग उपलब्र् गराउनकुा 
साथै गणुस्तरीय (िहिुर्ीय) र्वरुवा र्न:शलु्क उपलब्र् 
गराईनेछ।उपयकु्त वन क्षेरमा पयाि पयिटन र्वकासका 
लार्ग वन व्यवस्थापन योजनामै पयाि पयिटनका 
र्क्रयाकलाप  समावेश गररनेछ।पयाि पयिटनका 
र्क्रयाकलापहरु सिालन गदाि  उपभोक्ता समूह, र्नजी 
क्षेर  र सरोकारवालासुँगको समन्त्वय र सहकायिमा 
गररनेछ।  

िहिुर्ीय र्वरुवा उत्पादन 
लगायत नसिरी व्यवस्थापन 
र्वस्ततृ योजनाहरु सिै 
कायािलयहरुिाट तयार गरी 
मन्त्रालयमा प्राप्त भई १६ लाख 
६८ हजार िहिुर्ीय र्िरुवा 
उत्पादनको कायि भइरहेको।  

 

७९ 
जर्डिटुी तथा सगुम्न्त्र्त वनस्पर्तको सांभाव्यता अध्ययन 
गरी प्रत्येक म्जल्लामा जर्डिटुी तथा सगुम्न्त्र्त 
वनस्पर्तको पकेट कायिक्रम सांर्ालनलाई र्नरन्त्तरता 
ददइनेछ।झर्डिटुी प्रशोर्न गरी आयवेुददक एवम ्
एलोपेर्थक और्र्ी उत्पादनका लार्ग कारखाना 
स्थापना र प्रदेम्शक िाण्ड प्रदान गने नीर्तगत व्यवस्था 
गरी उद्योग सांर्ालनका लार्ग र्नजी के्षरलाई प्रोत्सार्हत 

जर्डवटुी र्वरुवा उत्पादनको 
लार्ग १४ वटै र्डर्भजन वन 
कायािलयहरुिाट कायािदेश 
भएको। खेती र्वस्तारको लार्ग 
प्रस्ताव मागको सूर्ना प्रकाशन 
भएको। जर्डिटुी तथा गैरकाष्ठ 
वन पैदावारमा आर्ाररत उद्यम 
प्रिििनमा सहयोगको लार्ग 



94 
 

गररनेछ। प्रस्ताव आह्वानको सूर्ना प्रकाशन 
भएको। 

८० जैर्वक र्वर्वर्ताको सांरक्षण र सांवििन गदै वन 
अर्तक्रमण रोक्न प्रभावकारी कायिक्रम सिालन 
गररनेछ।अर्तक्रर्मत वनके्षर र्र्ताि, डढेलो र्नयन्त्रण, 
र्ोरी र्नकासी  र्नयन्त्रणका लार्ग समदुाय सुँग 
सहकायि गररनछे।  

जैर्वक र्वर्वर्ता सांरक्षण र 
सांिििनका लार्ग १४ वटै 
र्डर्भजन वन कायािलयहरुिाट 
कायि भइरहेको। 
अर्तक्रर्मत वनके्षर र्र्ताि, डढेलो 
र्नयन्त्रण, र्ोरी र्नकासी  
र्नयन्त्रणका लार्ग सरे्तनामलुक 
कायिक्रम मार्ि त समदुाय सुँग 
सहकायि भइरहेको।  

८१ मानव वन्त्यजन्त्त ु िन्त्द न्त्यूनीकरणको लार्ग वन्त्यजन्त्त ु
आवागमन गने  वन र आवादी र्समानामा छेकिार 
र्नमािण गने, एउटा वन र अको वन जोडी वन्त्यजन्त्त ु
आवागमन गने जैर्वक मागि र्वकास गने  र 
वन्त्यजन्त्तकुो िासस्थान व्यवस्थापन गने कामिलाई जोड 
ददइनेछ।वन अर्तक्रमण र्नयन्त्रणको लार्ग अर्तक्रमण 
सांवेदनम्शल स्थानहरुमा टे्रन्त्र् र्नमािण गरी जैर्वक िार  
लगाउन ेलगायतका कायिलाई र्नरन्त्तरता ददईनेछ।  

अर्तक्रमण र्नयन्त्रण र मानव 
वन्त्यजन्त्त ु िन्त्ि न्त्यूनीकरणका 
लार्ग िाुँस रोपण योजना सिै 
१४ वटै र्डर्भजन वन 
कायािलयहरुमा तयार भई 
कम्बतमा ११० र्क.र्म. घना िाुँस 
रोपण कायि हनुे गरी के्षर छनौट 
भएको। 

८२ रार्ष्ट्रय र्नकुञ्ज, सांरम्क्षत तथा मध्यवती क्षेर लगायत 
वन क्षेरको आसपासमा हनुे मानव र वन्त्यजन्त्तकुो 
िन्त्द न्त्यूनीकरणका लार्ग समदुायको क्षमता अर्भवृर्ि, 

रे्तनामूलक एवम ् उद्दार तथा राहतका कायिक्रम 
सांर्ालन गररनेछ। जांगली जनावरहरुले मानव िस्तीमा 
प्रवेश गरी परु् याउन सक्न ेक्षर्त न्त्यूनीकरणका लार्ग 
स्थानीय तहसुँगको सहकायिमा र्वशेर् कायिक्रम 
सांर्ालन गररनेछ।घाइते वन्त्यजन्त्त ु उद्दारका लार्ग 
नेपाल सरकारसुँग समन्त्वय गरी उिार एकाई स्थापना 
गररनेछ।  

िददिया म्जल्लामा मानव वन्त्यजन्त्त ु
िन्त्ि व्यवस्थापनका लार्ग 
स्थानीय तहको समन्त्वयमा हात्ती 
छेक्ने पक्की पखािल र मर्ान 
र्नमािणको लार्ग सांझौता 
भएको।पबप्लेट, पोिर प्रकाशन, 
रेर्डयो, र्ट.र्भ. िाट प्रर्ार तथा 
गोर्ष्ठको माध्यमिाट 
सरे्तनामलुक कायिक्रम सांर्ालन 
गररएको।सपि, िुँदेल, र्नलगाई 
र्रीिाघ जस्ता जनािरहरुको 
उिार गररएको। 
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८३ वनलाई कृर्र्सँग आवि गदै प्रत्येक म्जल्लामा नमूना 
कृर्र् वन र्वकास कायिक्रम सांर्ालन गररनेछ। प्रदेशमा 
रहेका सांवेदनशील जलार्ार क्षेरको पर्हर्ान 
गररनेछ।जलवाय ुपररवतिन  अनकूुलनका कायिक्रमसुँगै 
जलार्ारहरुको सांरक्षणका लार्ग र्वशेर् कायिक्रम 
सांर्ालन गरी त्यस्ता स्थानहरुलाई पयाि पयिटन क्षेरको 
रुपमा र्वकास गररनेछ।  

 सांवेदनम्शल जलार्ार क्षेर 
सांरक्षण अन्त्तगित तीन स्थानमा 
कायि सबपन्न भएको, अन्त्य 
के्षरहरुमा सांझौता भई कायि 
जारी।िाह्रवटै म्जल्लामा नदी 
खोला र्नयन्त्रण, पानी महुान 
सांरक्षण / पोखरी र्नमािण 
लगायतका भ-ूसांरक्षणसुँग 
सबिम्न्त्र्त कायिहरु सांर्ालनमा 
रहेको। 

८४ प्लार्िकजन्त्य पदाथिहरुको उपयोगलाई र्नरुत्सार्हत गदै 
वातावरणीय प्रदरु्ण कम हनु ेवस्तहुरुको उत्पादन तथा 
प्रयोग गनि प्ररेरत गररनेछ।प्रयोग भएका वस्तहुरुको 
पनुुःप्रयोगका लार्ग एकीकृत र्ोहोरमैला प्रशोर्न 
केन्त्रको सबभाव्यता अध्ययन तथा र्नमािण कायिका 
लार्ग स्थानीय तहसुँग सहकायि गररनेछ। 

प्लार्िकजन्त्य पदाथिहरुको 
र्नयन्त्रण तथा पनुुःप्रयोग सबिन्त्र्ी 
अध्ययनको लार्ग मूल्याांकन कायि 
भएको। एकीकृत र्ोहोरमैला 
प्रशोर्न केन्त्रको स्थापनाको 
लार्ग सैनामैना नगरपार्लका सुँग 
प्रारम्बभक छलर्ल भएको। 

८५ भौर्तक पूवािर्ार र्नमािण तथा उद्योग कलकारखाना 
सांर्ालनका क्रममा हनु सक्ने वातावरणीय क्षतीलाई 
न्त्यूनीकरण गदै त्यस्ता आयोजनावाट अत्यर्र्क 
वातावरणीय, आर्थिक तथा सामाम्जक र्ाइदा र्लन 
वातावरण सबिन्त्र्ी कानून तथा मापदण्डको व्यवस्था 
गरी लागू गररनेछ। 

वातावरण ऐन 2077 तथा 
वातावरण र्नयमावली, 2077 
कायािन्त्वयनमा रहेको। 

८६ पूवािर्ार र्नमािणका लार्ग आवश्यक पने ढुांगा, र्गटी, 
वालवुाको सहज उपलब्र्ताका लार्ग उपयकु्त खानी 
के्षर पर्हर्ान र उपयोग गने र र्नकुञ्ज तथा वन के्षरमा 
थरु्प्रएको र्नमािणजन्त्य सामाग्रीको उपयोग सबिन्त्र्ी 
आवश्यक व्यवस्था र्मलाइनछे। 

र्डर्भजन वन कायािलयहरुिाट 
वन के्षर र्भरका खोला खहरेको 
कायियोजनाहरू प्राप्त भइि 
कबपाइलको कायि भइि रहेको । 
यी योजनाहरूको वातावरणीय 
अध्ययन प्रर्तवेदनको कायि 
अगार्ड वढाइएको। 
 

(स्रोतुःउद्योग, पयिटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय 
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८.४ वजेट वक्तव्यको अर्ििार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

ि.ि.को 
िदुा नां. 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

१३५ िार्ियो तथा घाुँस पराल जस्ता कच्र्ा पदाथिको 
उपयोगिाट ठूलो सांख्यामा स्वरोजगारी र्सजिना 
हनुेगरी प्रदेशमा एक कागज कारखाना स्थापना कायि 
अम्घ िढाइनेछ। 

 

136 केन्त्रसुँगको सहकायिमा प्रदेशर्भर रासायर्नक मल 
कारखाना स्थापना गनि सांभाब्यता अध्ययन गररनछे। 

साविजर्नक र्नजी साझेदारीमा इलेम्क्ट्रक स्कुटर 
कारखाना स्थापना गनि पहल गररने छ। 

 

१३७ कोर्भड-१९ का कारण वैदेम्शक रोजगारीमा परेको 
असर सबिन्त्र्ी अध्ययन प्रर्तवेदन अनसुार वैदेम्शक 
रोजगारीिाट र्कि नेहरु मध्ये ७० प्रर्तशत भन्त्दा 
िर्ढले पेशा व्यवसाय गनि र्ाहना राखेको देम्खएकाले 
प्रदेशमै पेशा व्यवसाय गनि यवुाहरुलाई प्रोत्सार्हत 
गने उद्देश्यले लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग र्वकास 
कोर् स्थापना गरी सहरु्लयत ऋणका लार्ग ब्याज 
अनदुान प्रदान गनि रु. दश करोड र्वर्नयोजन 
गररएको छ। 

स्वदेशी रोजगारी प्रिििन गनि उद्यम 
र्वकास कोर्को पररर्ालनको लार्ग 
नेपाल िैंक र्लर्मटेडसुँग सांझौता भई 
कायािन्त्वयनको अिस्थामा रहेको। 

138 एक र्नवािर्न क्षेर एक औद्योर्गक ग्रामको नीर्त 
अनरुुप सांघ र स्थानीय तहसुँग दोहोरो नपने गरी 
पूवि सांभाब्यता अध्ययन सबपन्न भइ सकेका पन्त्र 
वटा औद्योर्गक ग्राम मध्ये आवश्यकताका आर्ारमा 
र्वस्ततृ सांभाव्यता अध्ययन गररनेछ।र्वस्ततृ अध्ययन 
सबपन्न भएका औद्योर्गक ग्रामहरु र िटुवल 
औद्योर्गक के्षरको पूिािर्ार र्वकास गररनेछ। 

प्रदेशमा १४ वटा औद्योर्गक ग्रामको 
र्वस्ततृ सांभाब्यता अध्ययनको कायि 
सांर्ालनमा रहेको। 

१३९ मोतीपरु र नौवस्ता औद्योर्गक के्षर प्रदेश मातहत 
ल्याएर औद्योर्गक र्वकासलाई सहजीकरण गररनेछ। 

मोतीपरु र नौवस्ता औद्योर्गक के्षर 
प्रदेश मातहत ल्याउने कायिका लार्ग 
सांघीय मन्त्रालयमा परार्ार गररएको। 
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१४१  घरेल ु तथा साना उद्योगीहरुको स्वदेशी उत्पादन 
तथा कृर्र् उपजहरुको िजार प्रिििनका लार्ग िाुँके, 
रुपन्त्देही र दाङ म्जल्लामा प्रादेम्शक र्डपाटिमेण्टल 
स्टोर सिालनमा सहयोग गररनेछ।परबपरागत र्सप 
र प्रर्वर्र्मा आर्ाररत लघ ुतथा घरेल ुउद्यमीहरुिाट 
उत्पाददत िस्तहुरुको िजार प्रिििनका लार्ग 
प्रदेशका प्रमखु पयिटकीय स्थलहरुमा कोशलेी घर 
स्थापना गनि सहयोग गररनेछ। यसका लार्ग रु. १ 
करोड ३६ लाख र्वर्नयोजन भएको छ। 

िाुँके, रुपन्त्देही र दाङ म्जल्लामा 
प्रादेम्शक र्डपाटिमेण्टल स्टोर 
सिालनको लार्ग घरेल ु तथा साना 
उद्योग कायािलय िाुँके, रुपन्त्देही र 
दाङिाट कायि भइरहेको। 

कोशेली घर स्थापनाको लार्ग १२ 
घरेल ु तथा साना उद्योग कायािलयहरु 
मार्ि त कायि सांर्ालनमा रहेको। 

१४२ प्रदेशमा सिालनमा रहेका इटाभट्टा, र्समेण्ट 
कारखाना र प्लाईउड कारखानामा काम गने र्वदेशी 
कामदारहरु र्केपर्छ ररक्त हनु आएका करीि 
पर्ास हजार स्थानमा स्वदेशी कामदारहरुलाई 
साविजर्नक-र्नजी साझेदारीको अिर्ारणा अनरुुप 
सबिम्न्त्र्त उद्योगको सहकायिमा कायिक्षेरगत तालीम 
प्रदान गरी काममा लगाउन आवश्यक िजेट 
व्यवस्था गररएकोछ।कोइलाको गणुस्तर मापन यन्त्र 
खररद गनि अनदुान उपलब्र् गराउने प्रिन्त्र् 
र्मलाइएको। 

कोइलाको गणुस्तर मापन यन्त्र खररद 
गनि अनदुान उपलब्र् गराउने कायिका 
लार्ग उद्योग, वाम्णज्य तथा उपभोक्ता 
र्हत सांरक्षण र्नदेशनालयिाट यन्त्र 
खररदको अनदुान प्रदान गनि मापदण्ड 
तयारीको कायि भएको। 

१४३ स्वदेशी वस्तकुो प्रिििन र रोजगारी िरृ्िको लार्ग 
प्रदेशका कायािलयहरुमा नेपाली काठ तथा नेपाली 
श्रमिाट िनेका र्र्निर्र मार खररद गनुिपने।प्रदेश 
सरकारको िजेट िाट र्नमािण हनुे भवनहरुको 
र्डजाइनमा झ्याल ढोका नेपाली काठकै हनुपुने 
व्यवस्था गररनछे। 

प्रदेश र स्थानीय र्नकायहरुलाई नेपाली 
काठ तथा नेपाली श्रमिाट िनेका 
र्र्निर्र मार खररद गनि परार्ार 
गररएको। 

1४४ स्वदेशी उत्पादनको उपयोग गने िानी िसाल्न तथा 
स्थानीय उत्पादन र रोजगारी िरृ्ि गनि अल्लो, 
ढाका जस्ता स्थानीय कपडा तथा छाला जतु्ता 
लगायतका उत्पादनलाई र्वद्याथी तथा म्शक्षकको 
पोशाकमा प्रयोगमा ल्याउने र्वद्यालयलाई नगद 
प्रोत्साहन ददने व्यवस्था गरेको। 

 

१४५ मर्हला, दर्लत, मकु्त कमैया, कमलरी, हर्लया तथा र्वपन्नमखुी आयमलुक र्सप र्वकास 
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सीमान्त्तकृत वगि र समदुायहरु लम्क्षत र्सप र्वकास 
तालीमहरु सिालन गनि तथा दर्लत समदुायले 
परबपरा देम्ख अुँगाल्दै आएको परबपरागत म्शल्प 
व्यवसायको प्रिििन गनि भगत सििजीत र्सप र्वकास 
प्रिििन कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता ददइएको।जसका 
लार्ग रु. २ करोड र्वर्नयोजन भएको छ। 

तालीम, मकु्त कमैया, कमलरी, माझी, 
कुमाल, हर्लया तथा लोपोन्त्मखु 
र्समान्त्तकृतहरुलाई र्सपमलुक तालीम, 
एकल मर्हला दर्लत जनजातीहरुका 
लार्ग तालीम सबपन्न भएका। 

भगत सविम्जत परबपरागत म्शल्प 
व्यवसाय प्रिििन तालीमको लार्ग 
सहभागी छनौटको कायि भइरहेको।   

1४६ केन्त्र सरकार सुँगको सहकायिमा पाल्पाको डुम्रमेा 
र्लाम खानीको अन्त्वेर्ण शरुु गररनेछ।र्वकास 
र्नमािणको लार्ग प्राकृर्तक र्नमािण सामाग्रीको 
उपलब्र्ताका लार्ग खानी तथा खर्नज अन्त्वेर्ण र 
उत्खनन गररनेछ। र्सििािा लगायतका सबभार्वत 
क्षेरमा र्नमािण सामाग्री उत्खनन शरुु गररनेछ। 
यसका लार्ग रु. १ करोड २५ लाख र्वर्नयोजन 
भएको छ।  

 

१४७ स्थानीय तह सुँगको सहकायिमा वस्त ु तथा 
सेवाहरुको गणुस्तर परीक्षण र र्नयर्मत 
अनगुमनलाई प्रभावकारी िनाउदै आपूर्ति प्रणालीलाई 
प्रर्तष्पर्ाित्मक िनाउनकुो साथै एकार्र्कार, 
काटेर्लङ, कालोिजारी र मूल्य र्मलेमतोको अन्त्त्य 
गररनेछ।उपभोक्ता मूल्यसूर्ी मोिाइल एप तयार 
गरी सिालनमा ल्याइनेछ।  

िजार अनगुमनलाई प्रभावकारी रुपमा 
सांर्ालन गरी ८५३ वटा र्मिको 
अनगुमन गरी र्नयम र्वपररत कारोवार 
गनेलाई 10,80,000/- जररवाना र 
5,32,175/- िरािरको सामान 
जर्त गरी नि गररएको। 

१४८  प्रदेशस्तरीय आपूर्ति व्यवस्था प्रणालीको र्वकास गनि 
खाद्यान्न उत्पादन, आपूर्ति र भण्डारणको तथ्याांक 
अध्यािर्र्क गररनेछ।भैरहवामा र्नमािणार्र्न गणुस्तर 
मापन प्रयोगशाला भवनको र्नमािण सबपन्न गररनेछ। 

भैरहवामा र्नमािणार्र्न गणुस्तर मापन 
प्रयोगशाला भवनको र्नमािण कायिको 
भौर्तक प्रगर्त ७० प्रर्तशत सबपन्न 
भएको। 

१४९ कोर्भड-19 का कारण यो िर्ि स्थर्गत भएको 
लगानी सबमेलन अनकुुल समयमा आगामी िर्ि 
सबपन्न गररनेछ।पररयोजना िैंक अन्त्तगित प्रदेश 
योजना आयोगले अध्ययन सबपन्न गररसकेको 
शार्लग्राम सांग्रहालय तथा सशुोभन केन्त्र, कर्पल 
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जलदशी सबमेलन केन्त्र, म्जओ-टुररज्म मागि 
लगायतका पररयोजनाहरु लगानी सबमेलनमा प्रस्ततु 
गररनेछ। 

 

 

सांस्कृर्त तथा पयिटन प्रिििन 

ि.ि.को 
िदुा नां. 

िजेट तथा कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

150 पयिटकीय गन्त्तव्यहरुको पर्हर्ान र पूवािर्ार र्वकास 
गरी पयिटन व्यवसाय, स्थानीय उत्पादन, स्थानीय 
कला र सांस्कृर्त िीर् अन्त्तरघलुन गररनेछ । 
साहर्सक पयिटन, पयािपयिटन, र्ार्मिक पयिटन, 

साांस्कृर्तक पयिटन, कृर्र् पयिटन, खेलकुद पयिटन, 

शैम्क्षक पयिटन, ग्रामीण पयिटन लगायतका 
कायिक्रमहरुलाई र्नरन्त्तरता ददएको छु । 

पयिटकीय पूिािर्ार र्नमािणको कायि जारी 
रहेको। 

साहार्सक पयिटनको गरुुयोजना र 
र्ड.र्प.आर. को लार्ग कायि क्षेरगत शति 
तयारी भएको। 

151 गौतम ििु अन्त्तरािर्ष्ट्रय र्वमानस्थल सिालनमा आए 
पर्छ िढ्ने पयिटक सांख्यालाई दृर्िगत गरी ििु 
सर्कि टका स्थानहरुलाई समेटी िहृत्तर लमु्बिनी 
पयिटन प्रवििन कायिक्रम सिालन गनि रु २ करोड 
५० लाख िजेट र्वर्नयोजन गरेको छु । 

िहृत्तर लमु्बिनी पयिटन प्रवििन 
कायिक्रमका लार्ग एकमिु िजेटलाई 
र्वर्भन्न कृयाकलापमा र्वभाजन गरी 
कायि अगार्ड िढाइएको। 

152 िाह्रकुने दह, रुरु क्षेर तथा स्वगििारीमा पयिटकीय 
पूवािर्ार र्वकास गनि तयार भएका गरुुयोजनाहरुको 
कायािन्त्वयनलाई र्नरन्त्तरता ददइनछे । प्रदेशमा 
रहेका अन्त्य सबभाव्य पयिटकीय गन्त्तव्यहरुको 
गरुुयोजना र र्वस्ततृ आयोजना प्रर्तवेदन तयार 
गररनेछ । साथै प्यूठानको स्वगििारी, रोल्पाको 
होलेरी, अघािखाुँर्ीको नरपानी, पाल्पाको श्रीनगर र 
गलु्मीको रेसङु्गामा र्हलस्टेशन र्नमािणका लार्ग 
सांभाव्यता अध्ययन सबपन्न गररनेछ । 

 

िाह्रकुने दहमा िहउुद्देश्यीय पाकि  
र्नमािणको लार्ग िहिुर्ीय आयोजना 
स्वीकृतको प्रकृयामा रहेको, रुरु 
पयिटकीय क्षेरमा कालीगण्डकी नदी 
तथा ररर्डखोला र्नयन्त्रण आयोजनाको 
ठेक्का सांझौता भई कायि जारी, स्वगििारी 
मम्न्त्दरको भौर्तक पूिािर्ार र्नमािणको 
टेण्डरको लार्ग सूर्ना प्रकाशन 
भएको। 

र्हल स्टेशन र्नमािणको लार्ग इ-र्वर्डङ 
प्रकृयािाट सूर्ना प्रकाशन गररएको। 

153 रुकुम पूविमा रहेका तातोपानीका महुानहरुको रुकुम पूविमा रहेका तातोपानीका 
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सांरक्षण र र्वकास गरी स्वास्थ्य पयिटन प्रवििनको 
कामलाई र्नरन्त्तरता ददएको छु । 

महुानहरुको सांरक्षण र र्वकासका लार्ग 
उपभोक्ता सर्मर्त सुँग सांझौता भई 
कायािदेश भएको 

154 ढोरपाटन म्शकार आरक्षमा प्रवेशका लार्ग रुकुम 
पूविको उपयकु्त र्वन्त्दमुा प्रवेशिार र्नमािण गरी त्यस 
के्षरलाई पयिटकीय गन्त्तव्यको रुपमा र्वकास गररनछे 
। िाुँके र िददिया रार्ष्ट्रय र्नकुञ्जमा पयािपयिटन 
प्रवििनका कायिक्रम सिालन गररनेछ । 

ढोरपाटन म्शकार आरक्षमा प्रवेशका 
लार्ग रुकुम पूविको उपयकु्त र्वन्त्दमुा 
प्रवेशिार र्नमािण गनि टेण्डर भई र्नमािण 
व्यवसायी सुँग सांझौता गरी कायािदेश 
ददइएको। िाुँके र िददिया रार्ष्ट्रय 
र्नकुञ्जमा पयिटन प्रवििनका कायिक्रम 
सिालनको लार्ग र्नकुञ्ज कायािलय सुँग 
छलर्ल भएको। 

155 प्रदेशको एक शीर्ि र्वन्त्दकुो रुपमा र्वकास गनि 
खोम्जएको रुरु क्षेरमा पयिटनको एकीकृत र्वकास 
एवम ् कालीगण्डकी नदी तथा ररडीखोला र्नयन्त्रण 
गनि नेपाल सरकारसुँगको साझेदारीमा कायिक्रम 
कायािन्त्वयन गने गरी रु १५ करोड ५४ लाख 
र्वर्नयोजन गरेको छु । 

रुरु पयिटकीय क्षरेमा कालीगण्डकी 
नदी तथा ररर्डखोला र्नयन्त्रण 
आयोजनाको ठेक्का सांझौता भई कायि 
जारी। 

156 स्थानीय समदुायको सांलग्नतामा ग्रामीण पयिटन 
प्रवििन गनि होमस्टेलाई स्थानीय सांस्कृर्त, भेर्भरू्ा, 
मौर्लकता, परबपरागत पेशा र अगािर्नक तथा घरेल ु
उत्पादनसुँग आिि गरी पयिटन प्रवििन 
गररनेछ।होमस्टेमा पूवािर्ार र्वकासको लार्ग रु. २ 
करोड र्वर्नयोजन गरेको छु । 

होमस्टेमा साुँस्कृर्तक घर र्नमािण र 
परबपरागत िाजा तथा भेर्भरु्ा सांरक्षण 
कायिको लार्ग प्रदेशमा सांर्ार्लत 
होमस्टेहरुिाट सूर्ना मार्ि त प्रस्ताि 
माग गरी अनदुानका लार्ग स्थलगत 
अनगुमन गररएको। 

157 प्रदेशका सिै म्जल्लामा आन्त्तररक पयिटनलाई प्रवििन 
गनि एक म्जल्ला एक पयिटन गन्त्तव्य कायिक्रम 
सिालन गनि आवश्यक िजेटको व्यवस्था गरेको 
छु।साथै प्रदेशका प्रमखु ५० पयिटकीय गन्त्तव्य 
पर्हर्ान गरी पयिटन प्रवििन गररने छ । 

 

 

 

 

 

158 

 
पाल्पाको श्रीनगर र नवुाकोट तथा दाङको 
घोरदौरामा र्नमािणार्ीन साांस्कृर्तक डिलीको र्नमािण 
कायि यसै वर्ि सबपन्न गने गरी आवश्यक िजेट 
र्वर्नयोजन गरेको छु । 

पाल्पाको श्रीनगरमा साांस्कृर्तक डवली 
तथा नवुाकोट गढीमा  साांस्कृर्तक 
डवली पूिािर्ार र्नमािणको कायि ठेक्का 
मार्ि त भइरहेको । दाङको घोरदौरामा 
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डवली र्नमािण कायिको लागी बयाद थप 
गनुि पने । 

159 प्रादेम्शक कला, सार्हत्य र सांस्कृर्तको र्वकास तथा 
प्रवििनका लार्ग प्रादेम्शक प्रज्ञा प्रर्तष्ठान गठन र 
सिालन सबिन्त्र्ी कानून र्नमािण गररनेछ।सार्हत्य, 

कला र सांस्कृर्तको र्वकास र सांवििनका लार्ग 
र्क्रयाशील सांघ-सांस्थाहरुको क्षमता अर्भवृर्ि तथा 
प्रदेशस्तरीय वृहत ् सार्हत्य सबमेलनका लार्ग िजेट 
व्यवस्था गरेको छु । 

प्रादेम्शक कला, सार्हत्य र सांस्कृर्तको 
र्वकास तथा प्रवििनका लार्ग प्रादेम्शक 
प्रज्ञा प्रर्तष्ठान गठन र सिालन सबिन्त्र्ी 
कानूनको मस्यौदा तयार भएको। 

160 प्रदेशका परुाताम्त्वक, ऐर्तहार्सक र साांस्कृर्तक 
सबपदाहरुको सांरक्षण र व्यवस्थापनका लार्ग 
सिार्लत प्रादेम्शक सांग्रहालयको लार्ग आवश्यक 
िजेटको व्यवस्था गरेको छु । 

 

पाल्पा दरवार सांग्रहालयलाई प्रदेम्शक 
सांग्रहालयको रुपमा र्वकास गने गरी  
व्यवस्थापनको कायि भएको।कोर्भड 
महामारीको कारणले िन्त्द भएको 
सांग्रहालय हाल सिालनमा रहेको। 

161 र्वर्भन्न जातजार्तहरुको परबपरागत सांस्कृर्तको 
प्रवििन, प्रर्ारप्रसार तथा र्वकासका लार्ग सिै 
म्जल्लामा स्थानीय सांस्कृर्तमा आर्ाररत साांस्कृर्तक 
महोत्सव आयोजना गनि िजेट व्यवस्था गरेको छु । 

 

162 गलु्मीमा २०१८ सालको राजनीर्तक आन्त्दोलनमा 
शहादत प्राप्त गनुिहनु ेशर्हदहरुको सबमानमा शहादत 
प्राप्त गरेकै स्थान इस्मा गाउुँपार्लकाको अमरपरुमा 
शार्लक स्थापना गररनेछ । साथै राजनैर्तक 
आन्त्दोलनमा जीवन उत्सगि गनुिहनु े नेरलाल 
अभागीको दाङको घोराही उपमहानगरपार्लकामा र 
सगनुलाल र्ौर्रीको िददियाको वारिददिया 
नगरपार्लकामा शार्लक स्थापना गररनेछ । सोको 
लार्ग आवश्यक िजेट र्वर्नयोजन गरेको छु । 
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वन तथा वातावरण 

 

ि.ि.को 
िदुा नां. 

िजेट तथा कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

१६३ जैर्वक र्वर्वर्ताको सांरक्षण र सबिििन गदै वन 
अर्तक्रमण रोक्न प्रभावकारी कायिक्रम सिालन 
गररनेछ । वन डढेलो र्नयन्त्रण, र्ोरी र्नकासी 
र्नयन्त्रण, र्ोरी म्शकारी र्नयन्त्रणका लागी 
सामदुार्यक वन, साझेदारी वन, किरु्लयर्त वन 
लगायत उपभोक्ता समहु,स्थार्नय तह र र्नम्ज 
के्षरसांगको सहकायिलाई  प्रभावकारी िनाईनेछ । 

जैर्वक र्वर्वर्ता सांरक्षण र सांिििनका 
लार्ग १४ वटै र्डर्भजन वन 
कायािलयहरुिाट कायि भइरहेको। 
अर्तक्रर्मत वनके्षर र्र्ताि, डढेलो 
र्नयन्त्रण,र्ोरी र्नकासी  र्नयन्त्रणका 
लार्ग सरे्तनामलुक कायिक्रम सांर्ालन 
गरी समदुाय सुँग सहकायि भइरहेको।  

१६४ प्रदेश र्भर ९ लाख हेक्टर भन्त्दा िढी वन के्षर 
रहेकोमा वन ब्यवस्थापन कायियोजना तयार भएको 
५० हजार हेक्टर वनमा ददगो एवम ् िैज्ञार्नक वन 
ब्यवस्थापन गररनछे  । यसिाट २० लाख घनर्र्ट 
काठ उत्ऩादन भई काठको आपरु्ति सहज हनकुा 
साथै काठमा आत्मर्नभिर हनु टेवा पगु्नछे भने ४५ 
लाख श्रम ददन रोजगारी र्सजिना हनुछे । यस्तो 
रोजगारीमा अर्र्काांश र्वदेशी कामदार सांलग्न हनु े
गरेकोमा आवश्यक र्सप र्वकास गरी नेपाली 
कामदारिाट र्वदेशी कामदार  प्रर्तस्थापन गररनेछ 
। वैज्ञार्नक वन व्यवस्थापनको लार्ग १४ करोड 
४३ लाख र्वर्नयोजन गररएको छ। 

 

१६५ प्रदेशमा र्नजी वनिाट हरेक वर्ि १० लाख घनर्र्ट 
काठ उत्पादन भैरहेकोमा त्यसको ददगोपनाको लागी 
र्नम्ज तथा साविजर्नक के्षरमा वृक्षारोपण गनि एक 
र्मटर भन्त्दा अग्ला िहवुर्र्िय र्वरुवा उत्पादन गरी 
र्न:शलु्क र्वतरण गररनेछ ।यो समेत प्रदेशमा यो 
वर्ि २८ लाख र्वरुवा वकृ्षारोपण गरी उल्लेख्य 
रुपमा रोजगारी र्सजिना गररनेछ ।यसका लार्ग रु. ७ 
करोड ३३ लाख र्वर्नयोजन गररएको छ। 

िहवुर्ीय र्वरुवा उत्पादन लगायत 
नसिरी व्यवस्थापन र्वस्ततृ योजनाहरु 
सिै कायािलयहरुिाट तयार गरी 
मन्त्रालयमा प्राप्त भई १६ लाख ६८ 
हजार िहिुर्ीय र्िरुवा र १९ लाख 
८६ हजार एक िर्ीय र्वरुवा गरी कुल 
३६ लाख ५४ हजार र्वरुवा 
उत्पादनको कायि भइरहेको। 

१६६ जल पनुभिरण, जैर्वक र्वर्वर्ता सांरक्षण तथा 
पयािपयिटन प्रवििनमा टेवा पगु्ने गरी प्रदेश र्भरका 

र्समसार के्षर सांरक्षण, पोखरी र्नमािण 
कायिक्रम अन्त्तगित १४ वटै र्डर्भजन 
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ताल तलैया तथा र्समसार के्षरहरुको सांरक्षण र 
ब्यवस्थापनका लागी साविजर्नक तथा र्नम्ज जग्गामा 
जल पनुभिरणका लागी र्रेु तथा अन्त्य उपयकु्त 
स्थानमा पोखरी तथा जलाशय र्नमािण गररनेछ । 

वन कायािलयहरु र २ वटा भ ू तथा 
जलार्ार व्यवस्थापन कायािलयहरुिाट 
सांझौता भई कायि जारी। 

१६७ मानव वन्त्यजन्त्त ुिन्त्द नयूर्नकरणको लार्ग वन्त्यजन्त्त ु
आवागमन गने  वन र आवादी र्समानामा िाुँस रोपी 
११० र्क.र्म. जैर्वक छेकिार र्नमािण गने, एउटा 
वन र अको वन जोडी वन्त्यजन्त्त ु आवागमन गने 
जैर्वक मागि र्वकास गने र वन्त्यजन्त्तकुो िासस्थान 
व्यवस्थापनका कायिक्रमहरु सिालन गररनेछ । 
यसका लार्ग रु. ३ करोड ३ लाख र्वर्नयोजन 
गरेको छु। 

िददिया म्जल्लामा मानव वन्त्यजन्त्त ु िन्त्ि 
व्यवस्थापनका लार्ग स्थानीय तहको 
समन्त्वयमा हात्ती छेक्ने पक्की पखािल र 
मर्ान र्नमािणको लार्ग सांझौता 
भएको।अर्तक्रमण र्नयन्त्रण र मानव 
वन्त्यजन्त्त ुिन्त्ि न्त्यूनीकरणका लार्ग िाुँस 
रोपण योजना सिै १४ वटै र्डर्भजन 
वन कायािलयहरुमा तयार भई कम्बतमा 
११० र्क.र्म. घना िाुँस रोपण कायि 
हनुे गरी के्षर छनौट भएको।र्वर्भन्न 
म्जल्लामा सपि, िुँदेल, र्नलगाई, र्रीिाघ 
जस्ता जनािरहरुको उिार गररएको। 

१६८ जर्डिटुी तथा गैरकाष्ठ वनपैदावारको ब्यवस्थापनका 
लागी टमरु,तेजपात,अल्लो,म्र्उरी,महवुा लगायतका 
प्रजार्तहरुको पकेट के्षर र्वकास गररनछे । वन 
समूह तथा र्नम्ज के्षरलाइ जर्डिटुी तथा गैरकाष्ठ 
वनपैदावारको खेती र्वस्तारका लागी ग्रामीण क्षरेमा 
घर-घरमा जडीिटुी कायिक्रम अन्त्तगित र्वरुवा र्वतरण 
गररनेछ। जडीिटुी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार 
प्रशोर्न गरी मूल्य अर्भवृर्ि गनि र्नजी के्षरलाई 
अनदुान ददने ब्यवस्था गरेको छु। 

जर्डवटुी र्वरुवा उत्पादनको लार्ग १४ 
वटै र्डर्भजन वन कायािलयहरुिाट 
कायािदेश भएको।खेती र्वस्तारको लार्ग 
प्रस्ताव मागको सूर्ना प्रकाशन 
भएको। जर्डिटुी तथा गैरकाष्ठ वन 
पैदावारमा आर्ाररत उद्यम प्रिििनमा 
सहयोगको लार्ग प्रस्ताव आह्वानको 
सूर्ना प्रकाशन भएको। 

 
१६९ र्नजी तथा कृर्र् वन प्रवििन गनि  प्रत्येक म्जल्लामा 

एक नमनुा कृर्र् वन कायिक्रम सिालन गररनेछ । 
वनजन्त्य उद्यमहरुको र्वकासका लागी पूवािर्ार 
र्नमािण र प्रर्वर्र्मा आवश्यक सहयोग गररनछे। 
यसका लार्ग रु. ४ करोड ८० लाख र्वर्नयोजन 
गरेको छु। 

एक म्जल्ला एक नमूना कृर्र् वन 
कायिक्रम अन्त्तगित १४ वटै र्डर्भजन 
वन कायािलयहरु मार्ि त क्षेर छनौट 
भई सांझौताको र्रणमा रहेको।वन 
पैदावारमा आर्ाररत लघ ु तथा साना 
उद्योग स्थापना र सांर्ालनका लार्ग 
सहकारी /समदुाय/सांस्था/समूह मार्ि त 
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अनदुानको लार्ग सूर्ना प्रकाशन 
गररएको। 

१७० िटुवल उप-महानगरपार्लका, सैनामैना 
नगरपार्लकाको सहकायिमा र्ोहर मैला ब्यवस्थापन 
गनि र्ोहरमैला प्रशोर्न केन्त्र स्थापनाको लार्ग रु.१ 
करोड र्वर्नयोजन गरेको छु । प्रदेश र्भर 
प्लार्िकजन्त्य वस्तकुो ब्यवस्थापन गनि पररयोजना 
िैंकमा रहेको पलार्िकिाट र्डजेल उत्पादन गने 
प्लान्त्ट स्थापनाका लार्ग र्नम्ज के्षरसांग सहकायि 
गररनेछ । सहकायिका लागी आवश्यक िजेटको 
ब्यवस्था गरेको छु । 

एकीकृत र्ोहोरमैला प्रशोर्न केन्त्रको 
स्थापनाको लार्ग सैनामैना नगरपार्लका 
सुँग प्रारम्बभक छलर्ल भएको। 

१७१ वातावरण सांरक्षण तथा प्रदरु्ण र्नयन्त्रणका लार्ग 
वातावरणीय मापदण्डहरु र्नर्ािरण, कायािन्त्वयन र 
र्नयर्मत अनगुमन गने ब्यवस्था र्मलाईनछे । 
वातावरणीय प्रदरु्ण मापन प्रयोगशाला स्थापना गनि 
रु.२ करोड र्वर्नयोजन गरेको छु । 

वातावरण ऐन तथा वातावरण 
र्नयमावली कायािन्त्वयनमा रहेको।प्रदरु्ण 
र्नयन्त्रणका लार्ग वातावरणीय 
मापदण्डहरु र्नर्ािरण, कायािन्त्वयन र 
र्नयर्मत अनगुमनका कायि भइरहेको। 

१७२ राप्ती, ििई, वाणगांगा र र्तनाउ नदी प्रणालीमा 
आर्ाररत जलार्ार ब्यवस्थापन योजना तयार गररनछे 
। यसका साथै सांवेदनम्शल जलार्ार के्षरहरुको 
सांरक्षण र ब्यवस्थापनका कायिक्रम सिालन गररनेछ 

। यी कायिक्रमका लागी रु. ३ करोड २५ लाख 
र्वर्नयोजन गरेको छु। 

राप्ती, ििई र र्तनाउ नदी प्रणालीमा 
आर्ाररत जलार्ार व्यवस्थापन योजना 
तयारीको लार्ग सेवा प्रदायक सांस्था 
सुँग सबझौता गररएको। िाह्रवटै 
म्जल्लामा आकम्स्मक पर्हरो व्यवस्थापन 
नदी तथा खोला र्नयन्त्रण, पानी महुान 
सांरक्षण/पोखरी र्नमािण लगायतका भ-ू
सांरक्षणसुँग सबिम्न्त्र्त कायिहरु 
सांर्ालनमा रहेको। 

 

       (स्रोतुः उद्योग, पयिटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय) 
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8.५ आ.व. २०७७/७८ स्वीकृत वार्र्िक काक्रि मको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण  
(रु. हजारमा) 

क्र. 
स. कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िकलक्ष्य अर्िवार्र्िक प्रगर्त 

परर
मा
ण 

िजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

िजे
ट 

िजे
ट 

खर्
ि %

 

१ 

वन, वन्त्यजन्त्त,ु जैर्वक 
र्वर्वर्ता सांरक्षण तथा 
व्यवस्थापन कायिक्रम 

2८
 

44
12

50
 

  

75
52

0.
76

 

16
.3

7 

२ 
सांस्कृर्त तथा पयिटन प्रिििन 
तर्ि  १८

२ 

70
76

00
 

  

70
71

7.
64

0 

9.
99

 

३ 
जर्डवटुी तथा गैरकाष्ठ वन 
पैदावार र्वकास कायिक्रम 4 

40
00

0 

  

14
39

 

3.
6 

४ 
भ-ूसांरक्षण तथा जलार्ार 
व्यवस्थापन कायिक्रम 11

 

19
90

50
 

  

87
93

3.
84

 

44
.1

8 

५ 
वाम्णज्य तथा आपरु्ति 
व्यवस्थापन कायिक्रम 15

 

48
00

0 

  

84
95

 

17
.7

0 
६ 

और्ोर्गक र्वकास तथा 
प्रवििन कायिक्रम  38

 

27
76

00
 

  

10
83

03
 

39
.0

1 

७ 
खानी तथा खर्नज अन्त्वेर्ण 
तथा र्वकास कायिक्रम 1 

10
00

0 

  0 0 

८ 
वातावरण तथा जलवाय ु
अनकुुलन कायिक्रम 5 

33
00

0 

  0 0 

९ 
उद्योग, पयिटन, वन तथा 
वातावरण मन्त्रालय (सांघ 
शसति अनदुान) 

3४
 

27
96

66
 

  

29
66

4.
45

 

10
.6

1 

 
(स्रोतुः उद्योग, पयिटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय) 
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8.६ आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को अर्िवार्र्िक राजस्व सांकलनको र्ववरण         

(रु. हजारमा) 
क्र.सां. शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत 

१ वन क्षेरिाट राजस्व  

लक्ष्य नतोर्कएको 

89289.492  

2 उद्योग क्षेरिाट राजस्व 19676.615  

३ वाम्णज्य क्षेरिाट राजस्व 4580.015  

४ वाम्णज्य क्षेरिाट राजस्व 188.350  

 
 

8.७ आ.व. २०७७/७८ मा २०७७ पौर् मसान्त्तसबम सबपादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 

 
(क) महत्वपूणि कायिको र्ववरण (िुुँदागत रुपमा) 

 
 रुरु पयिटकीय के्षरमा कालीगण्डकी नदी तथा ररडीखोला र्नयन्त्रण आयोजनामा ठेक्का सांझौता 

िमोम्जम माननीय मूख्यमन्त्री ज्यूिाट म्शलान्त्यास भई कायि आरबभ भएको।   

 र्तनाउ, राप्ती र ििई नदी प्रणालीमा आर्ाररत जलार्ार व्यवस्थापन योजना तयारीको लार्ग 
सेवा प्रदायक सांस्था छनौट भई सांझौता गररएको। 

 पाल्पाको श्रीनगरमा साांस्कृर्तक डिली अन्त्तगित नाुँर् घरको मखु्य भवनको पर्हलो तल्ला 
सबमको र्नमािण, िस्न ेर् याबपको र्नमािण, प्रशासर्नक भवन तथा शौर्ालयको र्नमािण कायि तथा 
कबपाउण्ड वाल र्नमािण भएको र रै्र मसान्त्त सबममा र्नमािण सबपन्न हनुे गरी कायि अगार्ड 
िढेको । 

 िहिुर्ीय र्वरुवा उत्पादन लगायत नसिरी व्यवस्थापन र्वस्ततृ योजनाहरु सिै कायािलयहरुिाट 
तयारी भई मन्त्रालयमा प्राप्त भई र्िरुवा उत्पादनको कायि भइरहेको । िहिुर्ीय र्वरुवा १६ 
लाख ६८ हजार तथा एक िर्ीय र्िरुवा १९ लाख ८६ हजार (जबमा ३६ लाख ५४ हजार 
र्वरुवा उत्पादन हनु)े। 

 अर्तक्रमण र्नयन्त्रण र मानव वन्त्यजन्त्त ुिन्त्ि न्त्यूनीकरणका लार्ग िाुँस रोपण योजना सिै १४ 
वटै र्डर्भजन वन कायािलयहरुमा तयार भई कम्बतमा ११० र्क.र्म. घना िाुँस रोपण कायि हनु े
गरी क्षेर छनौट भएको। 

(स्रोतुः उद्योग, पयिटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय 
वाता................) 
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 उद्यम र्वकास कोर् सिालनको लार्ग रु. १० करोडको कोर् स्थापना गरी रकम र्नकासा 
गररएको।उद्यम स्थापनाका लार्ग र्लएको ब्याज रकम अनदुानका लार्ग नेपाल िैंक र्लर्मटेड 
सुँग सांझौता भएको।ऋण प्रार्प्तको लार्ग सूर्ना प्रवाह गररएको ।  

 पयिटन कायािलयहरुलाई सार्न सबपन्न गराई कायि आरबभ भई रहेको । 

 िजार अनगुमनलाई प्रभावकारी रुपमा सांर्ालन गने क्रममा ८५३ वटा र्मिको अनगुमन गरी 
र्नयम र्वपररत कारोवार गनेलाई रु. 10,80,000/- जररवाना र रु. 5,32,175/- 
िरावरको सामान जर्त गरी नि गररएको। 

 वन के्षर र्भरका खोला खहरेको कायियोजनाहरू प्राप्त भइि कबपाइलको कायि भइि रहेको । यी 
योजनाहरूको वातावरणीय अध्ययन प्रर्तवेदनको कायि अगार्ड वढाइएको ।वन के्षर र्भरका 
खोला/खोल्सी व्यवस्थापन तथा नदीजन्त्य पदाथि सांकलन गरी त्यसको र्िक्री र्वतरणिाट थप 
राजस्व प्राप्त हनु।े 

 स्वीकृत वातावरण सांरक्षण र्नयमावली िमोम्जम मन्त्रालयमा २ िर्ि देम्ख र्वर्ारार्र्नमा रहेको 
अर्र्काांश कायिसूर्ी र प्रर्तवेदनहरूको स्वीकृत प्रकृया अगार्ड वढाइएको । 

 रुपन्त्देहीको भैरहवामा खाद्यवस्त ुगणुस्तर मापन प्रयोगशाला र्नमािणको कायि सांर्ालनमा रहेको। 

 िाुँके म्जल्लामा मानसरोवरको प्रर्तकात्मकस्थल सर्हत वोटार्नकल गाडेन र्नमािणको कायि 
भइरहेको। 

 िाह्रवटै म्जल्लामा नदी खोला र्कनार व्यवस्थापन, आकम्स्मक पर्हरो व्यवस्थापन तथा नदी 
खोला र्नयन्त्रण, पानी महुान सांरक्षण/पोखरी र्नमािण लगायतका भ-ूसांरक्षणसुँग सबिम्न्त्र्त 
कायिहरु सांर्ालनमा रहेको। 

 दाङको तलु्सीपरुमा वोटार्नकल गाडेन र्नमािण कायि भइरहेको। 

 
 
(ख) खण्ड (क) मा उल्लेम्खत कायिक्रमले प्रदेश अथितन्त्रमा परु् याएको योगदान ( तथ्य/ तथ्याङ्क 

सर्हत) 
 

सूर्कहरू 
समीक्षा 
अवर्र् 

इकाइ 

२०७७/०७८ को  

वार्र्िक 
लक्ष्य 

अर्ििार्र्िक 
लक्ष्य 

अर्ििार्र्िक प्रगर्त 

पयिटक आगमन अर्ििार्र्िक जना     9000 

लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग दताि अर्ििार्र्िक सांख्या     ७३८१ 

औद्योर्गक ग्राम स्थापना (डी र्प आर) वार्र्िक सांख्या 15   14 

थप रोजगारी सजृना अर्ििार्र्िक जना नतोर्कएको   200350 

रोजगारमलुक तार्लम अर्ििार्र्िक जना     110 
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कमिर्ारी  तालीम अर्ििार्र्िक जना 
 

  47 

ऐन /र्नयम तजुिमा अर्ििार्र्िक सांख्या 5    1 

र्वरूवा उत्पादन तथा र्वतरण वार्र्िक गोटा (लाखमा) २५   14.045 

वन क्षेरिाट राजस्व अर्ििार्र्िक रू. हजारमा नतोर्कएको   89289.492 

उद्योग क्षेरिाट राजस्व अर्ििार्र्िक रू. हजारमा नतोर्कएको  19676.615 
वाम्णज्य क्षेरिाट राजस्व अर्ििार्र्िक रू. हजारमा नतोर्कएको  4580.015 
पयिटन क्षेरिाट राजस्व अर्ििार्र्िक रू. हजारमा नतोर्कएको  188.350 
वन क्षेरिाट काठ उत्पादन अर्ििार्र्िक घ.र्र्. (लाखमा) 20   6.40773 

 
8.८ नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्या/कदठनाई (यदद भए) 

 वैज्ञार्नक वन व्यवस्थापन सबिन्त्र्ी 
 सांघीय वन ऐनले प्रादेम्शक रणनीर्त तय गने कुरा उल्लेख गरेको तर नभएका कारण म्जल्ला 

स्तरका व्यवस्थापन योजनाहरु स्वीकृतीमा समस्या । वन के्षरको ढुङ्गा, र्गट्टी व्यवस्थापन र्यनै 
कायियोजनामा पने हुुँदा लक्ष्य प्राप्तीमा कदठनाई हनुे । 

 वन अपरार् सबिन्त्र्ी मदु्दामा समस्या/ र्ड.एर्.ओ. ले हेने मदु्दा अदालतले र्लन नमानेको । 

 औद्योर्गक ग्रामको र्ड.र्प.आर. तयार भएको तर घोर्णा/स्वीकृती सांघको अर्र्कार के्षरमा 
परेकाले र्िलबि भएको। 

8.९ मार्थ उल्लेम्खत समस्या समार्ानका लार्ग र्ाल्नपुने कदम  
 वैज्ञार्नक वन व्यवस्थापन सबिन्त्र्मा आवश्यक र्नकास । 

 काठ दाउराको र्वक्री र्वतरणलाइि तत्कालै खलु्ला गनुिपनेमा आवश्यक र्नकास । 

 खोला खहरे व्यवस्थापन गदाि उत्पादन हनुे ढुङ्गा र्गट्टी वालवुाको र्वक्रीवाट प्रदेश सरकारलाइि 
आबदानीको श्रोत वनाउन सर्कने गरी योजना अगार्ड िढाइएकोमा कर्तपय स्थानीय तहहरू 
(र्वशेर्गरी नवलपरासी व.स.ुप. र पाल्पा म्जल्लाका) ले वन के्षरमा समेत ठेक्काको प्रकृया 
िढाएको हुुँदा वनके्षर प्रदेशको क्षेरार्र्कार र्भर पने भएकाले वन कायािलयहरूिाटै कायि 
अगार्ड िढाउन मखु्यमन्त्री तथा मम्न्त्रपररर्द्को कायािलयिाट सहयोग आवश्यक रहेको । 

 औद्योर्गक ग्रामको र्ड.र्प.आर. घोर्णा/स्वीकृती सांघको अर्र्कार के्षरमा परेकाले सांघीय 
सरकारसुँग समन्त्वय गरी समस्या समार्ान गनुिपने । 

 

 

8.१0 अन्त्य/र्वर्वर् (अर्िवार्र्िक प्रर्तवेदनमा समेट्न उपयकु्त देम्खएको अन्त्य कुनै र्ववरण) 
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8.१1 र्नष्कर्ि 
यस मन्त्रालय र मातहतका र्नकायहरुिाट सिालन हनुे योजनाहरु वार्र्िक कायिक्रम कायािन्त्वयन 
कयिर्वर्र् २०७७ वमोम्जम सांर्ालन भैरहेको अवस्था छ ।वन, जर्डवटुी तथा वातावरण के्षरका 
कायिक्रमहरु र केही सांस्कृर्त तथा पयिटन र्वकास र प्रिििन तर्ि का कायिक्रमहरु र्डर्भजन वन 
कायािलय मर्ि त सिालन गररएको छ । सांस्कृर्त तथा पयिटन र्वकास र प्रिििन कायिक्रम तर्ि का 
अर्र्काांश योजनाहरुको स्थान छनौट, उपभोक्ता समूहहरु सुँग छलर्ल, लागत अनमुान तयारी 
सबपन्न भई कायािन्त्वयनका लार्ग उपभोक्ता सर्मती वा ठेक्का प्रकृया मार्ि त पयिटन र्डर्भजन 
कायािलयहरुिाट अगार्ड िढाइएको छ । भ-ूसांरक्षण तर्ि का कायिक्रमहरु भ ू तथा जलार्ार 
व्यवस्थापन कायािलयहरु मार्ि त सिालन गररएको छ । घरेल ु तथा साना उद्योग र वाम्णज्य 
सबिन्त्र्ी दताि, र्नयमन, खारेजी लगायत उपभोक्ता जागरण अर्भयान सिालन, उद्यम र्वकास, र्सप 
र्वकास र प्रर्वर्र् हस्तान्त्तरण लगायतका कायिहरु घरेल ुतथा साना उद्योग कायिलयहरुिाट सिालन 
गररएको छ । यी र्वर्वर् कृयाकलापहरुिाट प्रदेशमा थप रोजगारी र्सजिना हनुकुो साथै आय आजिन 
िरृ्ि भई गरीिी र्नवारणमा टेवा पगु्न गई लमु्बिनी प्रदेशको समिृ प्रदेश, खसुी जनताको आकाांक्षा 
परुा गनि मद्दत पगु्ने देम्खन्त्छ । 

 

 

 



110 
 

पररच्छेद-9 
भरू्म व्यवस्था, कृर्र् तथा सहकारी मन्त्रालय 

 

९.१ आर्थिक वर्ि २०७७/०७८ मा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा अर्िवार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त 
(रकम रु. हजारमा) 

िजेट शीर्िक 
ljlgof]lht ah]^ 

२०७७ पसु मसान्त्त सबमको 
खर्ि 

प्रर्तशत 

र्ाल ु 3,724,037 366,490 9.84 

पुुँजीगत 
282963 19,606 6.92 

जबमा 4007000 386,097 9.64 

 

9.2 आ. व. २०७७/०७८ को पसु मसान्त्त सबम श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण 
(रु हजारमा) 

र्स नां स्रोत र्वर्नयोम्जत रकम खर्ि रकम खर्ि प्रर्तशत 

१ नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान 1705244 

३८६१९६ 
९.६४ 

२ नेपाल सरकार सशति अनदुान 432100 

३ नेपाल सरकार समपरुक अनदुान 7700 

४ प्रदेश सरकार (राजश्व वाुँडर्ाडुँ समेत) 1861956 

  

4007000 386196 

 

9.३ वार्र्िक नीर्त तथा कायिक्रम अर्िवार्र्िकप्रगर्त र्ववरण 
(र्वर्यवस्त ुएउटै रहेकाले एकै ठाउुँमा राम्खएको) 

क्र.
सां. 

नीर्त 
कायिक्रम 
िुुँदा नां. 

नीर्त तथा कायिक्रमको र्वर्य कायािन्त्वयनको अवस्था 

१ ३७ स्वादेशी श्रम, स्वदेशमै पर्सना को नीर्त 
अनरुुप कृर्र् के्षरको उत्पादन र 
उत्पादकत्व वृर्िका कायिक्रम अम्घ 

अनदुान कायिक्रमलाई थप पररस्कृत गदै 
सरुुवात गररएको प्रर्तर्लमा अर्ाररत 
अनदुान कायिक्रमका लार्ग सबपणुि 
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िढाइनेछ । कृर्र् प्रार्वर्र्क सेवा तथा 
उत्पादन सामाग्रीहरुको उपलब्र्ता सरु्नम्श्चत 
गररनेछ । हालको अनदुान ददन े
प्रर्क्रयालाई थप र्वश्वासनीय, प्रभावकारी र 
पहुुँर्मा िरृ्ि हनुेगरी परुरष्कृत गररनेछ। 
व्याज अनदुानको नीर्त अवलबिन गरी 
कृर्र्मा सलुभ कजाि उपलब्र् गराइनेछ । 

कायािलयहरुिाट सरु्ना प्रकाशन भई 
प्रस्तावहरुको प्रारम्बभक छनौट 
भइरहेको। शलुभकजाि सहम्जकरण तथा 
व्याजमा अनदुान कायिक्रम तर्ि  छनौट 
गररएका कजाि सहजकताििारा 
कृर्कहरुको व्यवसार्यक योजना िनाई 
सबिन्त्र्ीत िैंकहरुमा ऋणका लार्ग 
र्सर्ाररस भैरहेको । आयोजनाहरु 
स्वीकृर्त तथा कायािन्त्वयनको र्रणमा 
पगेुको । िैंकहरुसुँगको प्रदेश स्तरीय 
गोष्ठी सबपन्न भएको। 

२ ३८ कृर्र् प्रसार, अनशुन्त्र्ान र म्शक्षालाई 
समन्त्वयात्मक रुपमा जोड्दै कृर्र् 
उत्पादकत्व तथा कृर्कको आय आजिनमा 
िरृ्ि गने उदे्यश्यका साथ आर्थिक वर्ि 
२०७५/७६ देखी सांर्ालनमा आएको 
"स्माटि कृर्र् गाउुँ कायिक्रम"लाई सिै 
स्थार्नय तहहरुमा  र्वस्तार गररनेछ। 

गाउुँहरुमा सहयोगी गाउुँहरुमा सहयोगी 
कायिक्रम सांर्ालनको सरुुवात भएको। 
क्याबपस तथा अनसुन्त्र्ान पररर्दसुँग  
MOU भई स्माटि कृर्र् गाुँउहरुमा म्शक्षा, 
अनसुन्त्र्ान र प्रसारलाई एकीकृत गरी 
लैजानको लार्ग प्रकृयाका लार्ग र्वर्ाथी 
पररर्ालनको अम्न्त्तम तयारी भैरहेको। 
सांर्ालनमा आउन े सिै ११६ स्माटि 
कृर्र् गाउुँहरुको छनौट तथा गाउुँहरुको 
कायियोजना स्वीकृत भई कायािन्त्वयनका 
लार्ग पठाइएको। वार्र्िक प्रगर्त 
सर्मक्षा गोष्ठीको तयारी भैरहेको। 

३ ३९ “गरौं व्यवसार्यक कृर्र् यसैिाट शरुु हनु्त्छ 
प्रदेशको समरृ्ि” को मलु नारालाई 
आत्मासाथ गदै आर्थिक वर्ि २०७६।७७ 
िाट शरुु गररएको कृर्र्मा यवुा र्वशेर् 
कायिक्रम, उद्यमम्शलता र्वकास, कृर्र् 
प्रार्वर्र्कर्ारका र्वद्यालयलाई सहयोग पकेट 

क्षेर र्वशेर् प्राांगाररक कृर्र् प्रवििन कायिक्रम, 
कृर्र् र्वर्य अध्यन गरेका यवुा र्वशेर् 
कायिक्रम, सलुभ कजाि सहम्जकरण तथा 

कृर्कसुँग कृर्र् र्वद्याथी कायिक्रम 
(पढ्दै कमाउदै), प्रार्वर्र्क र्ारका 
र्वर्ालयलाई सहयोग कायिक्रम लगायत 
र्वर्भन्न र्वश्वर्वध्यालयहरु मार्ि त 
उत्पादन तथा िजारीकरण तर्ि का 
र्वर्भन्न आयोजनाहरु सांर्ालन 
भईरहेका।पकेट के्षर र्वशरे् प्राङ्गाररक 
कृर्र् कायिक्रम मातहतका सिै ज्ञान 
केन्त्रहरु तथा एकीकृत कायािलयहरु 
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ब्याजमा अनदुान कायिक्रमहरुलाई 
र्नरन्त्तरता ददइनछे । 

मार्ि त कायािन्त्वयन भैरहेको। 

४ ४० रुकुम पूवि म्जल्लालाई अगािर्नक म्जल्ला घोर्णा 
गरी सघन कायिक्रम सांर्ालन गररनछे । 

असल कृर्र् तथा पशपुांर्छअभ्यास तथा माटो 
स्वास्थ परको प्रारबभ गररनछे। 

रुकुम पूवि म्जल्ला अगािर्नक म्जल्ला 
घोर्णा भएको छ भने असल कृर्र् तथा 
पशपुांर्छ अभ्यास तथा माटो स्वास्थ 
परको लार्ग आवश्यक तयारी भइरहेको 
छ। 

५ ४१ कृर्कहरुलाई कृर्र् प्रर्वर्र् तथा र्वज्ञ सेवामा 
पहुांर् पयुािउनका लार्ग  प्रदेशम्स्थत कृर्र् 
सबिन्त्र्ी कायािलय र प्रयोगशालाहरुको 
स्तोरन्नर्त तथा सदुृढीकरण गरी 
प्रार्वर्र्कहरुको प्रत्यक्ष सांलग्नतामा िाली 
वस्त ु र्वशेर् नमनुा र्मिहरु स्थापना तथा 
सांर्ालन गररनेछ । साथै कृर्र्कमी तथा 
कृर्र् श्रर्मकहरुलाई उद्यमी िनाउने नीर्त 
र्लइनेछ। 

मन्त्रालय मातहतमा रहेका २ वटा 
र्ामि, ४ वटा प्रयोगशाला तथा २ वटा 
तार्लम केन्त्रहरुको सदुरर्ढकरण तथा 
क्षमता र्वकासका लार्ग भौर्तक सांरर्ना 
लगायत अन्त्य पवुािर्ार व्यवस्थाको 
कायिक्रम सांर्ालनमा रहेका छन।् 
कृर्र्कमी रोजगार कायिक्रम मार्ि त 
रोजगार कायिक्रमका लार्ग 

रोजगारदाताहरुको छनौट प्रकृया सबपन्न 
भई अर्भमखुीकरण कायिक्रम सबपन्न 
भएको । 

६ ४२ पूविपम्श्चम तथा उत्तर दम्क्षण सडक कोररडोर 
केम्न्त्रत व्यवसार्यक कृर्र् तथा पशपुांछी 
उत्पादन गनि प्रोत्साहन गररनेछ । 
मध्यपहाडको समग्र कृर्र् र्वकासका लार्ग 
मध्यपहाडी िहउुिेशीय कृर्र् र्वकास र्मिको 
स्थापना गररनेछ । 

रोड कोररडोर लम्क्षत र्वशेर् 
कायिक्रमका लार्ग म्जल्ला 
कायािलयहरुिाट अनदुानग्राहीसुँगको 
सबझौता सबपन्न भई कायािन्त्वयनको 
र्रणमा पगेुको । मध्यपहार्ड 
िहउुिेशीय कृर्र् र्वकास र्मि 
सांर्ालनका लार्ग जग्गा प्रार्प्त 
भईसकेको अवस्थामा आयोजनाको 
र्वस्ततृ पररयोजना ररपोटिको अम्न्त्तम 
तयारी भैरहेको। 

७ ४३ गईुठा िाल्ने प्रवृर्तलाई र्नरुत्साहन गनि गोठ 
सरु्ार तथा गोठेमल सदपुयोगका लार्ग 
स्थानीय तहसुँगको सहकायि र समन्त्वयमा 
कायिक्रम सांर्ालन गररनेछ। 

मातहतका कायािलयहरु मार्ि त सांर्ालन 
गने गरी भकारो सरु्ारका कायिक्रमहरु 
कायािन्त्वयन भइरहेको। 
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८ ४४ कृर्र् पेशलाई सबमानजनक पेशाका रुपमा 
र्वकास गनि र कृर्कहरुलाई सामाम्जक 
सबमान प्रदान गने व्यवस्थाका लार्ग  
उत्कृि कृर्कहरुलाई परुस्कृत गने 
कायिलाई र्नरन्त्तरता ददईनछे । स्थार्नय 
तहहरुको सहकायिमा पूणिकार्लन 
कृर्कहरुलाई वगीकरण गरी पररर्यपरका 
आर्ारमा सहरु्लयत र प्रर्वर्र्क सेवा प्रदान 
गने कायिक्रम सांर्ालन गररनछे । 

उत्कृष्ठ कृर्कहरुलाई सबमान स्वरुप 
परुस्कारका कायिक्रम तय गररएको छ। 
साथसाथै कृर्क वर्गिकरणको लार्ग सिै 
सरोकारवालाहरुसुँग भर् ुिअल िैठक 
सबपन्न भएको छ।प्रदेशस्तर 
कमिर्ारीलाई TOT प्रदान गररएको। 

९ ४५ कृर्र् तथा पशपुांक्षीजन्त्य रोग, र्करा र 
महामारी र्नयन्त्रण गनि आवश्यक पवुि 
तयारीको प्रिन्त्र् र्मलाईनछे।पश ु
स्वास्थ्यको सांरक्षण र सबिििनका लार्ग  
एकल स्वास्थ्य अवर्ारणा अवलबिन गदै 
तराई म्जल्लाहरुमा खोरेत रोग उन्त्मूलन 
अर्भयान प्रभावकारी रुपमा सिालन 
गररनेछ। 

खोरेत रोग उन्त्मूलन अर्भयान सांर्ालन 
सबिन्त्र्मा सरोकारवालाहरुसुँग र्वर्भन्न 
र्रणमा अन्त्तरकृया गोष्ठीहरु सबपन्न 
भएको। सांम्घय सरकारिाट हालसबम 
२ लाख ८ हजार खोप आएकोमा खोप 
अर्भयानको नवलपरासीिाट औपर्ाररक 
थालनी भएको। 

१० ४६ कृर्र् तथा पशपुांछी र्वशेर् एक म्जल्ला, एक 
स्रोत केन्त्र स्थापना कायिलाई र्नरन्त्तरता 
ददइनेछ।रैथाने िाली तथा पशपुक्षीांहरुको 
उत्पादनमा जोड दददै जैर्िक र्वर्वर्ताको 
सांरक्षण र प्रवििन गनि एक स्थार्नय तह, 

एक सामूदार्यक िीउ िैकां  तथा नश्ल सांरक्षण 
केन्त्र स्थापनामा सहयोग गररनेछ। 

प्रार्वर्र्क सेवा टेवा प्रदान गनि सक्न े
क्षमता अनरुुप र्वकास गने गरी 
स्थापना कायि थालनी गररएको । 

सबभार्वत ठाुँउको अध्ययन वा जग्गा 
प्रार्प्तकका लार्ग समन्त्वय भइरहेको । 

११ ४७ कृर्र् तथा पशजुन्त्य वस्तकुो उत्पादन तथा 
उत्पादकत्व िरृ्ि गनि िालीहरुको िीउ 
प्रर्तस्थापन दर िरृ्ि तथा पश ुनश्ल सरु्ारका 
कायिक्रमहरु सांर्ालन गररनेछ।र्सांम्र्त 
के्षरर्ल र्वस्तारका कायिक्रम सांर्ालनमा 
ल्याइनेछ र र्सांर्ाई पगेुका के्षरहरुमा सघन 
िाली र्वकास कायिक्रम सांर्ालन गररनछे। 

प्रयोगशालाहरु मार्ि त र्नयर्मत रुपमा 
िीउ प्रमाम्णकरण तथा उन्नत जातको 
िीउ प्रयोगका लार्ग सहयोगी 
कायिक्रमहरु सांर्ालन भइरहेको । 
समदुायको व्यवस्थापनमा िीउ भण्डारण 
गहृको र्नमािण कायिक्रमहरु सांर्ालनको 
भैरहेका । र्वगतमा गदै आइरहेको 
सघन िाली र्वकास कायिक्रमको 
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र्नरन्त्तरता सर्हत र्सांर्ाईमा नर्वनतम 
प्रर्वर्र्को प्रदशिनी कायिक्रम सांर्ालन 
भईरहेका छन।् 

१२ ४८ अनभुवी कृर्कहरुको ज्ञान तथा क्षमताको 
पूणि सदपुयोगका लार्ग  स्थानीय स्तरमा 
िाली तथा पशपुांछी र्वशरे् स्रोत व्यम्त्त 
र्वकास कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता ददईनछे । 

हररत स्वयांसेवकलाई स्थार्नय तहहरुसुँगको 
सहकायिमा वडा स्तरसबम पयुािई सेवा 
प्रवाहलाई सदुृढ गररनेछ । 

प्रदेश अन्त्तगित सिै स्थानीय तहहरुका 
सिै वडािाट श्रोत व्यम्क्तको छनौट 
कायि सबपन्न भएको छ । सबिन्त्र्ीत 
म्जल्ला कायािलयहरुिाट सबझौता गरी 
कायियोजना िनाई नमनुा र्ामि 
स्थापनाको लार्ग तयारी भैरहेको। 
स्वयम सेवककाका लार्ग ToT तार्लम 
सबपन्न भएको । 

१३ ४९ कृर्र् िाली, पशवुस्त ुतथा के्षर र्वशेर् मूल्य 
शृ्रङखाला र्वकास गदै कृर्कलाई िजारको 
सरु्नम्श्चता गराउन े उदेश्यका साथ िजार 
पूवािर्ार र्वकास कायिक्रम सांर्ालन गररनछे 
। प्रदेशको उत्पादनमा आर्ाररत प्रशोर्न 
उद्योगको स्थापनालाई प्रोत्सार्हत गररनेछ । 

मागमा आर्ाररत कृर्र् िजार स्थापना 
कायिक्रम अन्त्तगित कूल ४३ वटा 
प्रस्ताव मध्ये प्रारम्बभक मूल्याङ्कनमा २७ 
वटा छनौट गरी र्र्ल्ड प्रमाम्णकरण 
पश्चात १८ वटाको छनौट गरी सबझौता 
सबपन्न भएको । प्रदेशको उच्र् मलु्य 
जाने िालीहरु (अदवुा, मह, वरे् आल ु
आददको) िाम्न्त्डङ्गमा सहयोग 
कायिक्रमहरु कायािन्त्वयनका क्रममा 
रहेका छन ्। 

१४ ५० उत्पादन समाग्रीको सरु्नम्श्चतता, प्रार्वर्र्क 
सेवा, याम्न्त्रकरणका लार्ग  किम हायररङ्ग 
सेन्त्टर, प्रशोर्न कायि तथा िजार सरु्नम्श्चतता 
हनुे गरी र्नजी के्षर तथा सहकारीसुँगको 
सहकायिमा र्क्लािम्न्त्दका कायिक्रमलाई 
प्रोत्साहन गररनेछ। 

र्क्लािम्न्त्द सर्हतको नमनुा र्ामि 
र्नमािण तथा र्वकासका लार्ग स्थानीय 
तहहरुसुँग समन्त्वय भैरहेको छ। सरु्ना 
प्रकाशन मार्ि त पेश आवेदकको र्र्ल्ड 
अनगुमन, छनौट तथा सबझौता कायि 
भैरहेको छ। 

१५ ५१ स्थार्नय तह र्वशेर् सबभावना भएका कृर्र् 
िाली तथा पशपुांर्छहरुको उत्पादन तथा 
उत्पादकत्व िरृ्िका लार्ग सांर्ालन भएको 
र्मसन कायिक्रमलाई र्िस्तार गदै आगामी 
वर्ि मकै भटमास आल ुिाली थप गररनेछ। 

प्रदेशका १२ वटा म्जल्लामा सबभावना 
तथा म्जल्ला र्वशरे् आवश्यकताका 
आर्ारमा सांर्ालन भइरहेको र्मसन 
कायिक्रमहरु (कागर्त, सनु्त्तला, लसनु, 
प्याज, आल,ु िाख्रा, िङ्गुर तथा मकै) 
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र्लरु्ल र्वरुवा रोपण अर्भयानलाई 
रोजगारीसुँग जोडनकुा साथै सविशलुभ 
िनाइन।े 

को अनदुानग्राही छनौट सबपन्न भई 
कायािन्त्वयनमा परु्गसकेका छन।् 
मौसमानकुुल रुपमा सबिन्त्र्ीत 
कायािलयहरुले र्लरु्ल र्िरुवा र्वतरण 
कायिक्रमहरु सांर्ालन भइरहेको। 

१६ ५२ आयआजिन, स्वरोजगारी, पोर्ण तथा खाद्य 
सरुक्षाको लार्ग मर्हला, यवुा तथा र्वपन्न वगि 
र्वशेर् गरीिी र्नवारण तथा खाद्य सरुक्षा 
कायिक्रमहरुलाई मखु्यमन्त्री ग्रामीण र्वकास 
कायिक्रमसुँग सहकायि गरी सांर्ालन 
गररनेछ।  कृर्क क्षमता अर्भवृर्ि का 
लार्ग तार्लम कायिक्रमलाई पररमाजिन गरी 
उद्यमम्शलता र्वकास गनि मागमा आर्ाररत 
पूणि व्यवसार्यक तार्लम सांर्ालन गररनछे । 

गरीिीको रेखामनुी रहेका रोल्पा र 
रुकुम पूवि म्जल्लाका ३७५ जना 
व्यम्क्तहरु सीप र्वकास तार्लम तथा 
वस्तगुत सहयोगका लार्ग छनौट भई 
र्वर्भन्न र्वर्यगत तार्लमहरु सांर्ालनका 
भैरहेका छन।् 

१७ ५३ स्थानीय तहको साझेदारीमा कृर्र् आत्मर्नभिर 
कायिक्रम अन्त्तगित एक स्थार्नय तह; एक 
उत्पादन कायिक्रम लागू गररनेछ । कृर्र् 
वन प्रवििन कायिक्रमलाई स्थानीय तहको 
सहकायिमा थप उत्पादनमखुी िनाउदै 
लर्गनेछ। 

कोर्वड र्वशरे् कृर्र् कायिक्रम अन्त्तगित 
सिै स्थानीय तहहरु मार्ि त एक 
स्थानीय तह एक उत्पादन कायिक्रम 
कायािन्त्वयनमा गइरहेको छ । कृर्र् 
वन प्रवििनको हकमा म्जल्लाम्स्थत 
कायािलयहरुिाट सरु्ना प्रकाशन मार्ि त 
पेश आवेदकको र्र्ल्ड अनगुमन, छनौट 
तथा सबझौता कायि भैरहेको छ । 

१८ ५४ कृर्र् र पशपुालन के्षरमा र्वपदिाट हनुेसक्न े
क्षर्तको न्त्यरु्नकरण, उिार तथा राहतका 
कायिक्रम सांर्ालन गररनेछ। कृर्र् तथा 
पशपुन्त्छी र्वमा कायिक्रममा कृर्कको पहुांर् 
िरृ्ि गनि सहम्जकरण गररनेछ ।सांघको 
साझेदारीमा मौर्म पवुािनमुानको साथै 
प्रार्वर्र्क सहयोग एवां सरु्नामा पहुांर् 
िरृ्िका लार्ग  र्कसान कल सेन्त्टरको 
सेवालाई प्रभावकारी िनाइने । 

प्राकृर्तक प्रकोपिाट क्षती व्यहोनुि पने 
अवस्थालाई सबिोर्न गनिका लार्ग 
केही रकम वार्र्िक िजेटमा र्वर्नयोजन 
गररएको छ।कृर्र् तथा पशपुन्त्छी र्वमा 
कायिक्रममा कृर्कको पहुांर् 
सहम्जकरणका लार्ग अन्त्तरकृया 
कायिक्रम सांर्ालन भईरहेका छन।् 
कृर्र् व्यवसाय प्रवििन सहयोग तथा 
तार्लम केन्त्र, खजरुािारा टोल र्फ्र नां 
सर्हतको र्कसान कल सेन्त्टरको 
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सरुुवात भएको छ। 
१९ ५५ सहकारी क्षेरको क्षमता र्वकास गरी म्शप, 

जनशम्क्त र पूुँम्जलाई उत्पादनमलुक काममा 
लगाउन प्रोत्साहन गररनछे । सहकारी 
क्षेरको प्रभाकारी उपयोग, पररर्ालन रर्वत्तीय 
सशुासनकालार्ग सघन अनगुमन तथा 
र्नयमन गररनेछ।सहकारी र्वकास कोर्लाई 
प्रभावकारी रुपमा पररर्ालन 
गररनेछ।ग्रार्मण अथितन्त्रलाई िर्लयो 
िनाउन सहकारी िजारहरुको स्थापना तथा 
सांर्ालनमा थप सहयोग गररनेछ । 

सहकारी र्वकास कोर् स्थापना, सिालन 
तथा प्रशासर्नक खर्िका लार्ग 
र्वर्नयोम्जत रु १5 करोड मन्त्रालयिाट 
प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलयको 
र्वर्वर् खातामा रकम जबमा भएको 
छ।सोही खातािाट सहकारीका लार्ग 
सहरु्लयत कजाि माग सबिन्त्र्ी प्राप्त 
प्रस्तावहरुको छनौट अम्न्त्तम र्रणमा 
पगेुको।सहकारी िजार स्थापनाका 
आयोजनाहरु र्नमािणार्र्न 
रहेका।सहकारीिाट नर्वनतम सोर् 
सर्हतका उत्पादन तथा रोजगारी प्रवििन 
कायिक्रममा र्ाल ुआव को लार्ग १६  
प्रस्ताव स्वीकृत भई सबपन्न हनुे क्रममा 
रहेका। 

२० ५६ हाल सांर्ालनमा रहेको करार खेती 
कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता दददै स्थार्नय 
तहसुँगको सहकायिमा भरू्म िैकां को स्थापना 
गरी सांर्ालनमा ल्याईनेछ । भरु्म िैंकमा 
रहेका जग्गाहरु सरकारी मध्यस्थातामा 
खेती गनि र्ाहने कृर्र् उद्यमी तथा 
कृर्कहरुलाई करारमा खेती गनि जग्गा 
उपलब्र् गराउने ब्यवस्था र्मलाइनेछ । 

गत २ आ.व.मा गरी जबमा ४५१  
हेक्टरमा करार खेती कायिक्रम सांर्ालन 
भइरहेको।र्ाल ुआ.व.मा कूल १००० 
हेक्टर के्षरर्लमा कायिक्रम सांर्ालन 
हनुे गरी तयारी भैरहेको । हाल सबम 
आ.व. २०७५/७६ को 
जग्गावालाहरुको भकु्तानी र्ववरण तयार 
भएको र सोको लार्ग र्र्ल्ड 
प्रमाम्णकरण कायि सबपन्न । साथै 
२०७६/७७ का आयोजनाहरुको 
पवुािर्ार र्नमािण तर्ि को कायि 
भैरहेको।र्ाल ुआ.व. मा म्जल्ला म्स्थत 
कायािलयहरु सांर्ालन मार्ि त कररव 
२३१ हेक्टर के्षरर्लमा र्वर्भन्न 
कायिक्रमहरु सांर्ालनमा आइरहेका 
छन।् 
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२१ ५७ भ-ूसूर्ना प्रणालीलाई व्यिम्स्थत गनि भरू्मको 
वैज्ञार्नक र आर्रु्नक लगत राख्न े व्यिस्था 
र्मलाइनेछ। जग्गाको न्त्यूनतम मूल्याङ्कन 
र्नर्ािरणका लार्ग र्डम्जटल प्रर्वर्र्को 
अवलबिन गरी र्कत्तामा आर्ाररत मूल्याङ्कन 
प्रणालीको र्वकास गररनछे। स्थानीय तहमा 
आवश्यकता अनसुार सांघको सहकायिमा 
रार्ष्ट्रय र्ग्रडका र्नयन्त्रण र्वन्त्द ुस्थापना गरी 
र्वकास र्नमािणका कायि गदाि र्तनै र्नयन्त्रण 
र्िन्त्दकुो आर्ारमा पूवािर्ार र्नमािण गने 
प्रणालीको शरुुवात गररनछे। 

भरू्मको लगतको र्डम्जटलाइजेसनको 
प्रकृयाको थालनी भएको छ।र्नयन्त्रण 
र्वन्त्द ु स्थापनाका लार्ग आवश्यक 
आर्ारभतु सामाग्रीहरुको स्पेर्सर्र्केसन 
तयार भई खररद प्रकृयाको र्रणमा 
रहेका छन।् 

२२ ५८ केन्त्र सरकारको सहकायिमा सकुुबिासी 
समस्या र अब्यवम्स्थत वसोवासको समस्या 
समार्ान गररनेछ।भ-ूउपयोगको जग्गाको 
नीर्त कायिन्त्वयनका लार्ग स्थानीय तहलाई 
सहजीकरण गररनेछ। 

सकुुबिासी समस्यालाई समार्ान गनि 
तथा अब्यवम्स्थत वसोवासको समस्या 
समार्ानका लार्ग गठन भएको भरू्म 
सबिन्त्र्ी समस्या समार्ान सर्मर्तको 
सदस्यको मनोनयन भएको छ। 
प्रदेशका ३५ स्थानीय तहहरु सर्हतको 
गोष्ठी सबपन्न भई उक्त अर्भयानको 
शरुुवात गररएको छ। 

२३ ५९ कोर्भड-१९को  कारण र्सम्जित प्रर्तकूल 
अवस्थालाई अवसरका रुपमा र्लई रोजगारी 
गमुाएका नागररकको म्जर्वकोपाजिन सरु्ार 
गनि कृर्र् उपजहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व 

वृर्ि गरी खाद्य सरुक्षा र आत्मर्नभिता 
अर्भवृर्ि गने गरी तीन तहका 
सरकारहरुिीर् कायिक्रर्मक सहकायि र 
साझेदारीलाई प्रोत्साहन गररनछे । 

कोर्भड १९ को कारण र्सम्जित प्रर्तकूल 
अवस्थालाइ अवसरका रुपमा र्लइ 
रोजगारी गमुाएका नागररकको 
म्जर्वकोपाजिन सरु्ार गनि कृर्र् 

उपजहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृर्ि 

गरी खाद्य सरुक्षा र आत्मर्नभिता 
अर्भवृर्ि गने गरी तीन तहका 
सरकारहरुिीर् कायिक्रर्मक सहकायि र 
साझेदारीलाई प्रोत्साहन गनि स्थार्नय 
तहहरुसगुँको सहकायिमा सशति िजेट 
मार्ि त  कृर्र् कायिक्रम कायािन्त्वयनमा 
ल्याइएको छ । 
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9.४ िजेट वक्तब्यको अर्िवार्र्िक  प्रगर्त  र्ववरण 

क्र.सां. 
िजेट 
िक्तव्य 
िुुँदा नां. 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

१ ९५ कोर्भड-१९ को  कारण र्सम्जित प्रर्तकूल 
अवस्थालाई अवसरका रुपमा र्लई रोजगारी 
गमुाएका नागररकको म्जर्वकोपाजिन सरु्ार गनि  
कृर्र् उपजहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व वरृ्ि 
गरी खाद्य सरुक्षा र आत्मर्नभिता अर्भवृर्ि 
गनेगरी तीन तहका सरकारहरुिीर् कायिक्रर्मक 
सहकायि र साझेदारीलाई प्रोत्साहन गररने। 

कोर्वड-१९ को माहामारीका कारण 
समृ्जत िेरोजगारी समस्यालाई सबिोर्न 
गनिका लार्ग प्रदेश अन्त्तगितका प्रत्येक 
स्थानीय तहहरुमा शशतिका रुपमा 
कायिक्रमहरु पठाइ कायािन्त्वयन भैरहेका 
छन।् 

२ ९६ स्वदेशी श्रम, स्वदेशमै पर्सना को नीर्त अनसुार 
“हातहातमा कृर्र् सामाग्री; गाउुँ गाउुँमा 
रोजगारी” अर्भयान सांर्ालन गररन े । यस 
अन्त्तगित प्रार्वर्र्क सेवा प्रवाह, उत्पादन 
सामाग्रीहरुको उपलब्र्ता र यन्त्रीकरण लगताय 
कोर्भड र्वशेर् कृर्र् कायिक्रमका लार्ग रु ६९ 
करोड र्वर्नयोजन गरेको छु।यी कायिक्रम 
मार्ि त थप  ४२ हजार रोजगारी सजृना गने 
लक्ष्य राखेको छु । 

प्रदेशका सिै स्थानीय तहहरुमा शशति 
कायिक्रमको रुपमा पठाइएको कोर्वड 
र्वशेर् कृर्र् कायिक्रम मार्ि त यन्त्र 
उपकरण सहयोग, एक स्थानीय तह एक 
उत्पादन तथा कोर्वड प्रभार्वत र्वदेशिाट 
र्केका यवुालाई रोजगारी कायिक्रमहरु 
कायािन्त्वयनमा गएका छन ् । कायिक्रम 
सांर्ालनका लार्ग स्थानीय तहहरुिाट 
प्रार्वर्र्क कमिर्ारी र्नयमु्क्त प्रकृयामा 
रहेको छ। ३ ९७ कोर्भड र्वशरे् कृर्र् कायिक्रम, प्रदेश तथा सांघीय 

सरकारिाट स्थानीय तहमा जाने कृर्र् तथा 
पशपुांर्छ तर्ि का अन्त्य शशति कायिक्रम तथा 
स्थानीय तहमा रहेका कृर्र् कायिक्रमहरुको 
प्रभावकारी कायािन्त्वयन एवम ् सबपकि  र्वन्त्दकुा 
रुपमा कायि गने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा 
एक जना कृर्र् वा पशपुांछी र्वर्यको अर्र्कृत 
स्तरको जनशम्क्त उपलब्र् गराउन िजेट 
र्वर्नयोजन गरेको छु। 

४ ९८ खेतिारीलाई कृर्र् प्रसार, अनसुन्त्र्ान र म्शक्षाको 
ब्यवहाररक थलोको रुपमा जोड्दै कररि ६ 
हजार कृर्क घरर्रुीको आय आजिनमा वरृ्ि हनु े

र्वर्नयोजन गररएको रकम म्शक्षा, प्रसार 
र अनसुन्त्र्ान लगायतका कायिक्रमहरुमा 
सांर्ालन गने गरी तयार गररएकोमा 
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आर्ार तय गरेको "स्माटि कृर्र् गाउुँ 
कायिक्रमलाई सिै स्थानीय तहहरुमा र्वस्तार 
गरी अनसुन्त्र्ानात्मक अभ्यास, र्वज्ञ सेवा, 
र्वद्याथी पररर्ालन, क्षमता र्वकास लगायतका 
कायिक्रमका सिाल गनि रु ४८ करोड 
र्वर्नयोजन गरेको छु। यसिाट समग्र प्रदेशमा 
कृर्र्को आर्रु्नकीकरणको आर्ारम्शला तयार 
हनुे र्वश्वास र्लएको छु । 

हालसबम गाउुँहरुमा सहयोगी गाउुँहरुमा 
सहयोगी कायिक्रम सांर्ालन भईरहेका 
छन।् क्याबपस तथा अनसुन्त्र्ान 
पररर्दसुँग  MOU भई स्माटि कृर्र् 
गाुँउहरुमा म्शक्षा, अनसुन्त्र्ान र प्रसारलाई 
एकीकृत गरी लैजानको लार्ग प्रकृयाका 
लार्ग र्वर्ाथी पररर्ालनको अम्न्त्तम 
तयारी भैरहेको। सांर्ालनमा आउने सिै 
११६ स्माटि कृर्र् गाउुँहरुको छनौट 
गरी गाउुँहरुको कायियोजना स्वीकृत भई 
कायािन्त्वयनका लार्ग पठाइएको। वार्र्िक 
प्रगर्त सर्मक्षा गोष्ठीको तयारी भैरहेको। 

५ ९९ हालसबम ४६६ हेक्टरमा सांर्ालनमा रहेको 
करार खेती कायिक्रमलाई स्थानीय तहसुँगको 
सहकायिमा सांघीय कायिक्रमसुँग दोहोरो नपने 
गरी भरू्म िैकां को अवर्ारणा अनसुार जग्गार्नी र 
खेती गनि र्ाहन े कृर्कवीर् सरकारी 
मध्यस्थतामा जग्गा िाांझो नराख्न े र र्िदेशिाट 
र्र्कि एका कम्बतमा ३ हजार यवुाहरुलाई कृर्र् 
व्यवसायी िनाउने गरी जग्गा भाडा िापतको 
रकम, उत्पादन सामाग्री उपलब्र्ता र आवश्यक 
पूवािर्ार र्वकासमा सहयोग पयुािउन रु १० 
करोड र्वर्नयोजन गरेको छु । 

गत २ आ.व.मा गरी जबमा ४५१  
हेक्टरमा करार खेती कायिक्रम सांर्ालन 
भइरहेकोमा र्ाल ुआ.व.मा कूल १००० 
हेक्टर के्षरर्लमा कायिक्रम सांर्ालन हनु े
गरी तयारी भैरहेको।हाल सबम आ.व. 
२०७५/७६ को जग्गावालाहरुको 
भकु्तानी र्ववरण तयार भएको र सोको 
लार्ग र्र्ल्ड प्रमाम्णकरण कायि सबपन्न 
भई २०७६/७७ का आयोजनाहरुको 
पवुािर्ार र्नमािण तर्ि को कायि 
भैरहेको।र्ाल ु आ.व. मा म्जल्ला म्स्थत 
कायािलयहरु सांर्ालन मार्ि त कररव 
२३१ हेक्टर क्षेरर्लमा र्वर्भन्न 
कायिक्रमहरु सांर्ालनमा आइरहेका 
छन।् 

६ १०० कोर्भड-१९ को असहज पररम्स्थर्तमा स्थानीय 
स्तरमा रहेका उत्पादनमूलक कृर्र् भरू्मको 
समूम्र्त प्रयोग गरी उपलब्र् श्रमशम्क्तलाई कृर्र् 
तथा पशजुन्त्य र्मि तथा नीम्ज कबपनीहरुमा 
रोजगारी प्रवििन गरी कृर्र् श्रमलाई एक ददगो 

मन्त्रालय मातहतमा रहेका २ वटा 
र्ामि, ४ वटा प्रयोगशाला तथा २ वटा 
तार्लम केन्त्रहरुको सरु्िम्णकेण तथा 
क्षमता र्वकासका लार्ग भौर्तक सांरर्ना 
लगायत अन्त्य पवुािर्ार व्यवस्थाको 
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एवां सबमार्नत पेशाका रुपमा र्वकास गनि र 
कृर्र्कमी तथा कृर्र् श्रर्मकहरुलाई उद्यमी 
िनाउने नीर्त अनसुार िीमा, स्वास्थ्य उपर्ार र 
सामाम्जक शरुक्षा सर्हतको कृर्र्कमी रोजगार 
कायिक्रम सांर्ालन गररनछे । यसका लार्ग रु 
६ करोड र्वर्नयोजन गरेको छु। 

कायिक्रम सांर्ालनमा रहेका छन।् 
कृर्र्कमी रोजगार कायिक्रम मार्ि त 
रोजगार कायिक्रमका लार्ग 
रोजगारदाताहरुको छनौट प्रकृया सबपन्न 
भई अर्भमखुीकरण कायिक्रम सबपन्न 
भएको छ। 

७ १०१ हालको अनदुान ददने प्रर्क्रयालाई थप र्वश्वसर्नय 
प्रभावकारी र पहुुँर्मा वृदि हनुे गरी पररष्कृत 
गररनेछ । नगद अनदुानलाई क्रमश घटाउदै 
लर्ग कृर्र् ऋणमा व्याज अनदुान प्रदान गररन े
छ । सोही नीर्त अनरुूप कृर्र्मा सलुभ कजाि र 
िीमाको सहज पहुांर्मा वृर्ि गनि िीमा कबपनी, 
िैकां  तथा र्िम्त्तय सांस्थाहरुसुँगको सहकायिमा 
“सिै कृर्कका लार्ग शलुभ कजाि” अर्भयान 
सांर्ालन गररनेछ । सलुभ कजाि ब्याज अनदुान 
कोर्का लार्ग रु २५ करोड व्यवस्था गरेको 
छु। 

शलुभकजाि सहजीकरण तथा व्याजमा 
अनदुान कायिक्रम तर्ि  छनौट गररएका 
कजाि सहजकताििारा कृर्कहरुको 
व्यवसार्यक योजना िनाई सबिन्त्र्ीत 
िैंकहरुमा ऋणका लार्ग र्सर्ाररस 
भैरहेको।आयोजनाहरु स्वीकृर्त तथा 
कायािन्त्वयनको र्रणमा पगेुको। 
िैंकहरुसुँगको प्रदेश स्तरीय गोष्ठी सबपन्न 
भएको। 

८ १०२ कृर्कले उत्पादन गरेको दरु्, माछा, मास,ु 

तरकारी, र्लरु्ल र खाद्यान्न तथा तरकारी 
िीउको सांस्थागत र्िक्री पररमाणका आर्ारमा 
प्रर्तर्लमा आर्ाररत प्रोत्साहन अनदुान कायिक्रम 
सिालन गनि रु. १६ करोड ६५ लाख 
र्वर्नयोजन गरेको छु । 

अनदुान कायिक्रमलाई थप पररस्कृत गदै 
सरुुवात गररएको प्रर्तर्लमा अर्ाररत 
अनदुान कायिक्रमका लार्ग सबपणुि 
कायािलयहरुिाट सरु्ना प्रकाशन भई 
प्रस्तावहरुको प्रारम्बभक छनौट 
भइरहेको। 

९ १०३ पूविपम्श्चम तथा उत्त+र दम्क्षण रोड कोररडोर 
केम्न्त्रत व्यवसार्यक कृर्र् तथा पशपुन्त्छी 
उत्पादन कायिलाई प्रोत्साहन गरी प्रदेशलाई दरु्, 

मास,ु तरकारी र र्लरू्लमा आत्मर्नभिर हनु े
लक्ष्य अनसुार  १२ म्जल्लाका २४ वटा रोड 
कोररडोर र्वशरे् कायिक्रमका लार्ग रु १२ 
करोड र्वर्नयोजन गरेको छु। 

रोड कोररडोर लम्क्षत र्वशेर् कायिक्रमका 
लार्ग म्जल्ला कायािलयहरुिाट 
कायािन्त्वयन भइरहेको।मध्यपहार्ड 
िहउुिेशीय कृर्र् र्वकास र्मि 
सांर्ालनका लार्ग जग्गा प्रार्प्त भईसकेको 
अवस्थामा आयोजनाको र्वस्ततृ 
पररयोजना ररपोटिको अम्न्त्तम र्रणमा 
पगेुको। 

१० १०४ पश ु स्वास्थ्यको सबिििनका लार्ग एकल खोरेत रोग उन्त्मूलन अर्भयान सांर्ालन 
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स्वास्थ्य अवर्ारणा अवलबिन गदै तराईका ६ 
म्जल्लाहरुमा “खोरेत रोग उन्त्मूलन अर्भयान” 
आगामी आर्थिक वर्ििाट प्रारबभ गररनेछ । यस 
कायिक्रमका लार्ग रु ५ करोड र्िर्नयोजन 
गरेको छु। 

सबिन्त्र्मा सरोकारवालाहरुसुँग र्वर्भन्न 
र्रणमा अन्त्तरकृया गोष्ठीहरु सबपन्न 
भएको। हालसबम २ लाख ८ हजार 
खोप आएकोमा खोप अर्भयानको 
औपर्ाररक सभुारबभ भईसकेको छ। 

११ १०५ एक म्जल्ला, एक स्रोत केन्त्रको अवर्ारणा 
अनसुार िीउ, र्वजन, नश्लसरु्ार लगायतका 
उत्पादन समाग्री र प्रर्वर्र्क सेवा सरु्नम्श्चत गने 
गरी स्थानीय तहसुँगको सहकायिमा १२ 
म्जल्लामै स्रोतकेन्त्र स्थापना कायि अम्घ िढाईन े
छ। नवलपरासीमा पषु्र्, रुपन्त्देहीमा गाई, 
कर्पलवस्तमुा भैंसी, दाङ्गमा मौरी र रेशम खेती , 

िाांकेमा िाख्रा, िददियामा िांगरु,  रुकुम पूविमा 
भेडा, प्यूठानमा तरकारी िीउ, अघािखाांर्ीमा िाख्रा 
र कर्ी , गलु्मीमा कर्ी र   सनु्त्तलाजात 
र्लरु्ल, पाल्पामा मसलािालीको स्रोतकेन्त्र र 
रोल्पामा “मध्य पहार्ड िहउुद्दशे्यीय कृर्र् र्वकास 
र्मि”को स्थापना गनि  रु. ७ करोड ५० लाख 
र्वर्नयोजन गरेको छु। 

प्रार्वर्र्क सेवा टेवा प्रदान गनि सक्न े
क्षमता अनरुुप र्वकास गने गरी स्थापना 
कायि भइरहेको। मध्यपहार्ड िहउुिेशीय 
कृर्र् र्वकास र्मि सांर्ालनका लार्ग 
जग्गा प्रार्प्त भईसकेको अवस्थामा 
आयोजनाको र्वस्ततृ पररयोजना ररपोटिको 
अम्न्त्तम र्रणमा पगेुको। 

१२ १०६ एक वडा; एक हररत स्वयांसेवक कायिक्रम 
अन्त्तगित यवुाहरुलाई कृर्र् के्षरमा आकर्र्ित गरी 
सीप र दक्षतासुँग आिि गराउदै ९८३ हररत 
स्वयांसेवक मार्ि त प्रर्त स्वयांसेवक कम्बतमा १० 
जना कृर्कलाई उद्यमी िनाउने नीर्त अनरुुप 
न्त्यूनतम ९८३० उद्यम र्वकासका लार्ग रु ७ 
करोड र्वर्नयोजन गरेको छु। 

प्रदेश अन्त्तगित सिै स्थानीय तहहरुका 
सिै वडािाट श्रोत व्यम्क्तको छनौट 
कायि सबपन्न भएको छ। सबिन्त्र्ीत 
म्जल्ला कायािलयहरुिाट सबझौता गरी 
कायियोजना िनाई नमनुा र्ामि 
स्थापनाको क्रममा रहेको। स्वयम 
सेवकका लार्ग ToT तार्लम सबपन्न 
भएको। 

१३ १०७ म्शम्क्षत जनशम्क्तको र्वदेश पलायन हनुे दर 
कम गने र स्वदेशमै स्वरोजगारीको अवसर 
सजृना गनि कृर्र् र्वर्यमा उच्र्म्शक्षा हार्सल 
गरेका प्रार्वर्र्क यवुाहरुलाई समेत व्यवसार्यक 
र्मि स्थापनाका लार्ग प्ररेरत गने र कृर्र् 

पढ्दै-कमाउदै अर्भयान अनरुुप कृर्र् 
र्वकास र्नदेशनलायिाट अनदुानग्राही 
स्वीकृत गरी कायिक्रम सांर्ालनको 
क्रममा रहेको छ। 
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प्रार्वर्र्क र्वद्यालयहरुमा अध्ययनरत 
र्वद्याथीहरुलाई पढ्दै-कमाउुँदै अर्भयान 
कायिक्रमलाई थप प्रभावकारी िनाउन िजेट 
र्वर्नयोजन गरेको छु । 

१४ १०८ सामूर्हक वा सहकारीका माध्यमिाट जग्गा 
र्क्लावन्त्दी गरी व्यावसार्यक खेती कायिलाई 
प्रोत्साहन गररनेछ। सहकारी तथा र्नजी 
क्षेरसुँगको सहकायिमा उत्पादनम्शल क्षेरको 
र्नजी तथा सरकारी िाुँझो जग्गाको सममु्र्त 
प्रयोग गरी र्क्लािन्त्दी सर्हतको नमूना कृर्र् 
र्ामि स्थापना कायिक्रमका लार्ग  रु १ करोड 
८६ लाख  र्वर्नयोजन गरेको छु । 

र्क्लािम्न्त्द सर्हतको नमनुा र्ामि र्नमािण 
तथा र्वकासका लार्ग स्थानीय तहहरुसुँग 
समन्त्वय भैरहेको छ। सरु्ना प्रकाशन 
मार्ि त पेश आवेदकको र्र्ल्ड अनगुमन, 

छनौट तथा सबझौता कायि भैरहेको छ। 

१५ १०९ र्वर्ादद न्त्यूनीकरण गदै प्राांगाररक कृर्र्मा लाग्न 
प्रमे्णत गररनेछ। रुकुम पूवि म्जल्लालाई अगािर्नक 
म्जल्ला घोर्णा गरी सघन कायिक्रम सिालन 
गररनेछ र अन्त्य सिै म्जल्लाहरुमा पकेट के्षर 
र्वशेर् प्राांगाररक कृर्र् कायिक्रमका लार्ग रु ५ 
करोड र्वर्नयोजन गरेको छु । 

गरीिीको रेखामनुी रहेका रोल्पा र रुकुम 
पूवि म्जल्लाका ३७५ जना व्यम्क्तहरु 
सीप र्वकास तार्लम तथा वस्तगुत 
सहयोगका लार्ग छनौट भई र्वर्यगत 
तार्लमहरु सांर्ालनका भैरहेको छन।् 

१६ ११० समूह सहकारी तथा नीम्ज के्षरसुँगको सहकायिमा 
असल कृर्र् अभ्यास अवलबिन गरी अदवुा, 
िरे्आल,ु मह, सनु्त्तला र छुपीलाई  प्रदेशको 
िाम्न्त्डड्ग गरी िजारीकरण गने ब्यवस्था र्मलाउन 
िजेट र्वर्नयोजन गरेको छु । िददिया 
म्जल्लािाट माटो स्वास्थ्य प्रमाणपर  प्रारबभ गनि 
िजेट छुट्टयाएको छु। 

प्रदेशको पर्हर्ान झम्ल्कने गरी यहाुँका 
अदवुा, िरे्आल,ु मह, सनु्त्तला र छुपी 
उत्पादनलाई प्रवििन गनिका लार्ग 
कायिक्रम कायािन्त्वयनको र्रणमा रहेको 
छ। माटो स्वास्थ्य काडि र्नमािणको 
लार्ग आवश्यक तयारी भैरहेको छ। 

१७ १११ प्रयोगशालाहरुको स्तरोन्नर्त तथा सदुृर्ढकरण 
गरी सेवा प्रवाहलाई सिल िनाइनेछ। रुपन्त्देही, 
दाड्ग र िाांकेमा गरी ३ वटा आर्रु्नक प्रर्वर्र् 
सर्हतको भेटेरीनरी ररर्रल अस्पतालको र्िस्ततृ 
पररयोजना प्रर्तवेदन तयार गरी क्रमश: र्नमािण 
कायि अम्घ िढाइनेछ। यस वर्ि नवलपरासीमा 
एक पश ु रोग अन्त्वेशण प्रयोगशाला स्थापना 

मन्त्रालय मातहतमा रहेका २ वटा 
र्ामि, ४ वटा प्रयोगशाला तथा २ वटा 
तार्लम केन्त्रहरुको सरु्िम्णकेण तथा 
क्षमता र्वकासका लार्ग भौर्तक सांरर्ना 
लगायत अन्त्य पवुािर्ार व्यवस्थाको 
कायिक्रम सांर्ालनमा रहेका छन।् 
रुपन्त्देही तथा िाुँकेमा भेटेररनरी 
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गररनेछ ।यी कायिका लार्ग रु ७ करोड 
र्वर्नयोजन गरेको छु। 

अस्पताल र्नमािण कायि सबिन्त्र्ीत सहरी 
र्वकास तथा भवन कायािलयहरुिाट 
भइरहेको छ। 

१८ ११२ तराईमा गईुठा िाल्ने प्रवृम्त्तलाई र्नरुत्साहन गनि 
िायोग्यास सर्हतको भकारो सरु्ार कायिक्रम र 
पहाडमा गोठ सरु्ार तथा मल ब्यवस्थापनका 
लार्ग स्थानीय तह सुँगको सहकायि र समन्त्वयमा 
कायिक्रम सांर्ालन गनि आवश्यक िजेट 
र्वर्नयोजन गरेको छु । 

गईुठा व्यवस्थापन तथा भकारो सरु्ार 
सबिन्त्र्ी कायिक्रम म्जल्ला म्स्थत 
कायािलयहरु मार्ि त सांर्ालन भइरहेको 
छ। 

१९ ११३ पररर्यपरका आर्ारमा सरकारी सहरु्लयत प्रदान 
गने उदे्यश्यले स्थानीय तहहरुको सहकायिमा 
पूणिकार्लन कृर्कहरुको र्डम्जटल पररर्यपर 
कायिक्रमका लार्ग रु ५ करोड र्वर्नयोजन 
गरेको छु। 

सांम्घय सरकारिाट प्रदेशका 
कमिर्ारीहरुलाई कायिक्रम सबिन्त्र्ी १ 
र्रणको ToT तार्लम भएको।र्ाल्गणुको 
दोस्रो हप्तासबम सहजकतािहरुलाई र्र्ल्ड 
खटाइने तयारी भइरहेको। 

२० ११४ भर्वष्यमा आउन सक्ने कृर्र् तथा पशपुक्षीांजन्त्य 
रोग, र्करा र महामारी र्नयन्त्रण गनि आकम्ष्मक 
सेवाका कायिक्रम सांर्ालन गनि र सघन 
पशकेु्षरमा घरदैलो पश ु स्वास्थ्य म्शर्वरहरु 
सांर्ालन गनि िजेट छुट्टयाएको छु। 

भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ु सेवा र्वज्ञ 
केन्त्रहरु मार्ि त डोर टु डोर तथा पश ु
उपर्ार तथा र्नयमनका कायिक्रमहरु 
सांर्ालनमा आइरहेका छन।् 

२१ ११५ कृर्र् मूल्य शृ्रङ्ग् खला र्वकास गदै कृर्कलाई 
िजारको सरु्नम्श्चतता गराउने उदे्यश्यका साथ 
िजार पवुािर्ार र्वकासका कायिक्रम सांर्ालन गनि 
रु १२ करोड र्वर्नयोजन गरेको छु।यस 
कायिक्रमिाट ग्रार्मण हाटिजार, सांकलन केन्त्र 
स्थापना तथा सदुृर्ढकरण, सहकारी िजार 
स्थापना, र उपमहानगरस्थानीय तह लम्क्षत 
आर्रु्नक िजार र्नमािण गररनेछ। मर्हला 
उद्यमीहरुको सहकायिमा राजमागिका ररफे्रस 
सेन्त्टर लम्क्षत रैथाने िाली वस्तकुो कोशेली घर 
सांर्ालन गनि िजेट र्वर्नयोजन गरेको छु। 

मागमा आर्ाररत कृर्र् िजार स्थापना 
कायिक्रम अन्त्तगित कूल ४३ वटा 
प्रस्ताव मध्ये प्रारम्बभक मूल्याङ्कनमा २७ 
वटा छनौट गरी र्र्ल्ड प्रमाम्णकरण 
पश्चात १८ वटाको छनौट गरी सबझौता 
सबपन्न भएको। ररफे्रस सेन्त्टर 
सांर्ालनका लार्ग सबिन्त्र्ीत मन्त्रालय 
तथा सरोकारवालाहरुसुँग छलर्ल 
भइरहेको छ।सहकारी िजार स्थापनाका 
आयोजनाहरु र्नमािणार्र्न रहेका छन।् 

२२ ११६ स्थानीयतहसुँगको सहकायिमा कृर्र् िाली तथा 
पशपुांर्छहरुको के्षर र्वस्तार तथा उत्पादकत्व 

प्रदेशका १२ वटा म्जल्लामा सबभावना 
तथा म्जल्ला र्वशरे् आवश्यकताका 
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वृर्िका लार्ग तराईका ६ म्जल्लामा लसनु 
प्याज, पहाडका ६ म्जल्लामा कागती सनु्त्ताला, 
पहाडका ६ म्जल्ला र िाांके म्जल्लामा भेडा 
िाख्रा, रुपन्त्देही, दाङ्ग र वददियामा िांगरु 
र्मसनलाई र्नरन्त्तरता दददै आगामी आर्थिक वर्ि 
१२ म्जल्लामा पशकुो दाना तथा साईलेजका 
लार्ग मकै भट्टमास र्मसन र खाद्य सरुक्षाका 
लार्ग आल ु र्मसन कायिक्रम थप गरी सांर्ालन 
गररनेछ । अर्भयानमखुी र्मसन कायिक्रम 
सांर्ालनका लार्ग रु २५ करोड २० लाख 
र्वर्नयोजन गरेको छु। 

आर्ारमा सांर्ालन भइरहेको र्मसन 
कायिक्रमहरु (कागर्त, सनु्त्तला, लसनु, 

प्याज, आल,ु िाख्रा, िङ्गुर तथा मकै) को 
अनदुानग्राही छनौट सबपन्न भई 
कायािन्त्वयनका क्रममा रहेको। 
मौसमानकुुल रुपमा सबिन्त्र्ीत 
कायािलयहरुले र्लरु्ल र्िरुवा र्वतरण 
कायिक्रमहरु सांर्ालन गने तयारी 
भइरहेको छ। 

२३ ११७ सांघीय सरकार र स्थानीय तहसुँगको सहकायिमा 
नसिरी स्थापना तथा सदुृढीकरण कायिक्रम 
सांर्ालन गररनछे। र्लरु्ल र्वरुवा रोपण 
अर्भयान कायिक्रमका लार्ग प्रार्वर्र्क सहयोग 
सर्हत र्िरुवा उपलब्र्ताका लार्ग आवश्यक 
िजेट र्वर्नयोजन गरेको छु। कायिक्रमिाट 
कम्बतमा ३००० जनालाई रोजगारी र्मल्न े
अपेक्षा गरेको छु। 

मौसमानकुुल रुपमा सबिन्त्र्ीत 
कायािलयहरुले र्लरु्ल र्िरुवा र्वतरण 
कायिक्रमहरु सांर्ालन भईरहेका छन।् 

२४ ११८ र्सांर्ाई सरु्वर्ा पगेुका के्षरहरुमा ३ िाली 
प्रणाली र्वकास गरी िाली सघनता र 
उत्पादकत्व वृर्िका लार्ग  सांम्घय 
सरकारसुँगको सहकायिमा कायिक्रम सांर्ालन गने 
ब्यवस्था र्मलाएको छु । रै्ते र्ान, िसन्त्ते मकै, 

सूयिमूम्ख र मुांग लगायतका िालीहरुमा 
प्रर्तर्लमा आर्ाररत प्रोत्साहन अनदुान लाग ुगनि 
िजेट ब्यवस्था गरेको छु । 

तराईका म्जल्लाहरु मार्ि त सघन 
खेतीका कायिक्रमहरु कायािन्त्वयनका 
क्रममा रहेका छन ् । रै्ते र्ान, िसन्त्ते 
मकै, सूयिमूम्ख र मुांग लगायतका िाली 
प्रवििन गरी र्तन िाली लगाउने प्रणाली 
र्वकास गनि सरु्ना प्रकाशन भएको छ। 
र्सजन आएपछी कायिक्रम सांर्ालनमा 
जानेछ । 

२५ ११९ मत्स्य उत्पादन र प्रवििनमा टेवा पयुािउन 
प्रार्वर्र्क सेवा र याम्न्त्रकरण कायिक्रमका लार्ग 
िजेट र्वर्नयोजन गरेको छु । पहाडका ६ 
म्जल्लामा म्र्सो पानीमा माछा उत्पादन कायिक्रम 
सांर्ालन गरी कृर्र् प्रयिटन प्रवििन गनि समेत 

सबिन्त्र्ीत भेटेरीनरी अस्पताल तथा पश ु
सेवा र्वज्ञ केन्त्रहरु मार्ि त कायिक्रम 
सांर्ालनमा आइरहेका छन।् 
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िजेट र्वर्नयोजन गरेको छु। 

२६ १२० स्थानीय तहको साझेदारीमा कृर्र् आत्मर्नभिर 
कायिक्रम अन्त्तगित एक स्थानीय तह, एक 
उत्पादन कायिक्रम सांर्ालन गररने छ। यसका 
लार्ग आवश्यक िजेट र्वर्नयोजन गरेको छु। 

प्रदेशका प्रत्येक स्थानीय तहहरुको 
सबभावना तथा आवश्यकता र्रक 
रहेको सन्त्दभिमा सोको पर्हर्ान गरी 
कायिक्रम सांर्ालनका लार्ग िजेट 
पठाइएकोमा सिै स्थानीय तहहरुिाट 
कायिक्रम कायािन्त्वयनको र्रण भइरहेको 
छ। 

२७ १२१ कृर्र् िन प्रवििन कायिक्रमलाई स्थानीय तह र 
सामूदार्यक िन उपभोक्ता सर्मर्तसुँगको 
सहकायिमा थप उत्पादनमूखी िनाई साना 
कृर्कको आयआजिनमा वृर्ि गनि िजेट 
र्वर्नयोजन गरेको छु। 

कृर्र् वन प्रवििनको हकमा म्जल्लाम्स्थत 
कायािलयहरुिाट सरु्ना प्रकाशन मार्ि त 
पेश आवेदकको र्र्ल्ड अनगुमन, छनौट 
तथा सबझौता कायि भैरहेको छ। 

२८ १२२ प्रदेशमा दगु्र् पदाथिको र्िर्िर्र्करण तथा 
गूणस्तर, पशपुांर्छको आहार तथा दाना 
उपलब्र्ता र उख ु कृर्कहरुको िजारीकरणका 
समस्या सबिोर्न गनि प्रदेशको शेयर लगानीमा 
रुपन्त्देहीमा दरु् प्रशोर्न यू एर् र्ट प्लान्त्ट, 
िाांकेमा पशपुांछीको पेलेट दाना उद्योग र 
कर्पलवस्तमुा उख ु जसु उद्योग स्थापना गनि 
िजेट र्वर्नयोजन गरेको छु। स्थार्पत 
उद्योगहरुसुँग भर्वष्यमा उत्पादक कृर्कहरुको 
पूविखररद सबझौता गराई ददगो िजारीकरणको 
ब्यवस्था र्मलाईनेछ। 

लमु्बिर्न र्वम्शिीकृत सहकारी सांघ 
र्तलोत्तमा-५ मा सांर्ालन गनिका लार्ग 
सांघीय मन्त्रालयसुँग सहकायि भएको छ। 

२९ १२३ कृर्र् िजारीकरणमा समस्याको रुपमा रहेको 
र्वर्ौर्लया प्रवृर्त, कालोिजारी र र्सम्न्त्डकेटिाट 
कृर्कलाई मूक्त िनाउन े र न्त्यूनतम समथिन 
मूल्य कायािन्त्वयनका लार्ग “कृर्कको श्रम, 
कृर्ककै मूल्य” कायम गनि उत्पाददत िाली वस्त ु
खररद गरीददने र कृर्र् उत्पादन समाग्रीको 
भण्डारण तथा र्वतरण प्रणाली ब्यवम्स्थत 
िनाउन सहकारीसुँगको साझेदारी र सरकारको 

र्वर्ौर्लया प्रवरृ्त, कालोिजारी र 
र्सम्न्त्डकेट सबिन्त्र्मा र्नयमन गनि 
आवश्यक नीर्तगत छलर्ल भइरहेको 
छ। 
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शेयर लगानीमा कृर्र् वस्तकुो िजारीकरणको 
लार्ग आवश्यक सांरर्नात्मक ब्यवस्था गनि 
िजेट र्वर्नयोजन गरेको छु। 

३० १२४ आय आजिन, पोर्ण तथा खाद्य सरुक्षाको लार्ग 
मर्हला, यवुा तथा र्वपन्त् न वगि, लम्क्षत वगि 
र्वशेर्का लार्ग गरीिी र्नवारण तथा खाद्य 
सरुक्षाका कायिक्रम सांर्ालन गनि रु. ६ करोड 
र्वर्नयोजन गरेको छु। 

गरीिीको रेखामनुी रहेका रोल्पा र रुकुम 
पूवि म्जल्लाका ३७५ जना व्यम्क्तहरु 
सीप र्वकास तार्लम तथा वस्तगुत 
सहयोगका लार्ग तार्लमहरु सांर्ालनका 
भैरहेको छन।् घरायसी खाध्यान्न 
उत्पादन मार्ि त पोर्ण लम्क्षत कृर्र् 
उत्पादनका कायिक्रमहरु कायािन्त्वयनको 
भइरहेको। 

३१ १२५ दक्ष तथा प्रार्वर्र्क श्रमका लार्ग देश िार्हर 
रकम जाने क्रम रोकी स्थानीय स्तरमा रोजगारी 
सजृना गनि मागमा आर्ाररत उद्यम र्वकास, कृर्र् 
यन्त्र उपकरण सांर्ालन तथा ममित सांभार, खाद्य 
र्वर्वर्र्करण तथा अन्त्य रोजगारीमूलक तार्लम 
सांर्ालन गनि ३ करोड िजेट र्वर्नयोजन गरेको 
छु। 

कृर्र्, पशपुन्त्छी तथा सहकारी के्षर 
सबिन्त्र्ी क्षमता अर्भवृर्ि तथा रोजगारी 
मलुक स्थलगत तार्लमहरु सांर्ालनका 
क्रममा रहेका छन।् 

३२ १२६ र्वदेशिाट र्र्कि एका तथा स्वदेशमा रहेका 
यवुाहरुलाई कृर्र् के्षरमा थप आकर्र्ित गनि 
र्क्लािन्त्दी, सामरु्हक तथा सहकारी खेतीलाई 
प्रोत्साहन गदै पूणि याम्न्त्रकरण िनाउन तराईका 
३ म्जल्लामा सिै प्रकारका आर्रु्नक मम्शनहरु 
र यन्त्र ममितशाला सर्हतका ६ वटा कृर्र् यन्त्र 
आपूर्ति केन्त्र स्थापनाका लार्ग रु १ करोड ५० 
लाख  र्वर्नयोजन गरेको छु। 

र्क्लािन्त्दी सर्हतको नमनुा र्ामि र्नमािण 
तथा र्वकासका लार्ग स्थानीय तहहरुसुँग 
समन्त्वय भैरहेको छ। सरु्ना प्रकाशन 
मार्ि त पेश आवेदकको र्र्ल्ड अनगुमन, 

छनौट तथा सबझौता कायि भैरहेको छ। 
यन्त्र ममितशाला सर्हतको किम हायररङ्ग 
सेन्त्टर स्थापना कायिक्रम सांर्ालनको 
तयारीमा रहेको छ। 

३३ १२७ कृर्र् र पशपुालन के्षरमा र्वपद् , मौसम 
पवुािनमुान तथा प्रार्वर्र्क जानकारी लगायतका 
सूर्नामा कृर्कको पहुांर् वृर्िका लार्ग  र्कसान 
कल सेन्त्टरको सेवालाई थप िैज्ञार्नक 
प्रभावकारी र सभिशलुभ िनाउने गरी िजेट 
र्वर्नयोजन गरेको छु। 

कृर्र् व्यवसाय प्रवििन सहयोग तथा 
तार्लम केन्त्र, खजरुािारा टोल र्फ्र नां 
सर्हतको र्कसान कल सेन्त्टरको सरुुवात 
भएको छ। 
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३४ १२८ सहकारी मजिर नीर्त अवलबिन गदै र्वम्शर्िकृत 
सहकारी मार्ि त सहकारी क्षेरको क्षमता, सीप, 

जनशम्क्त र पूुँजीलाई उत्पादनमलुक काममा 
लगाउन प्रोत्साहन गदै र्वत्तीय सशुासनका लार्ग 
आवश्यक िजेट र्वर्नयोजन गरेको छु। 

सहकरीको मजिर नीर्तलाई प्राथर्मकता 
दददै मजिर कायिहरु सबपादन भईरहेका 
छन।् सहकारी मार्ि त नर्वनतम सोर् 
सर्हतका उत्पादन तथा िजारीकरणका 
कायिक्रम सबपन्न भएको छ। 

३५ १२९ सहकारीका माध्यमिाट सदस्यहरुलाई कृर्र् 
जन्त्य वस्तकुो प्राथर्मक उत्पादनमा जोड्न 
पूांजीमा पहुांर् पयुािउने गरी स्थार्पत सहकारी 
र्वकास कोर्मा हाल १५ करोड र्वर्नयोजन 
भएकोमा यसलाई प्रभावकारी रुपमा सांर्ालन 
गनि आगामी आर्थिक वर्ि थप ५ करोड 
र्वर्नयोजन  गरेको छु। 

सहकारी र्वकास कोर् स्थापना, सिालन 
तथा प्रशासर्नक खर्िका लार्ग 
र्वर्नयोम्जत रु १5 करोड मन्त्रालयिाट 
प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलयको 
र्वर्वर् खातामा रकम जबमा भएको 
छ।सूर्ना प्रकाशन गरी प्रास्ताव माग 
गररएकोमा छनौटको अम्न्त्तम र्रणमा 
रहेको छ। 

३६ १३० िटुवल, लमही र कोहलपरुमा पहाडी कृर्र् 
वस्तकुो सांकलन र्िन्त्द ुस्थापना गररनेछ। नेपाल 
सरकार र अन्त्य  प्रदेश सरकारहरुसुँग समन्त्वय 
गरी सांकलन र्वन्त्दिुाट काठमाडौ, पोखरा र 
सखेुतमा प्रदेश नां ५ को कृर्र् जन्त्य वस्त ुर्वक्री 
गने आउटलेट राख्न आवश्यक ब्यवस्था 
र्मलाइने छ । त्यसका लार्ग आवश्यक िजेट 
व्यवस्था गरेको छ। 

प्रस्तार्वत िजारहरुमा स्थान छनौट कायि 
भैरहेको । सबिन्त्र्ीत प्रदेश 
सरकारहरुसुँगको अन्त्तकृि या तथा 
छलर्ल भएको। 

३७ १३१ नेपाल सरकारको सहकायिमा सकुुबवासी र 
अब्यवम्स्थत वसोवासको समस्या समार्ान गनि र 
स्थानीय तहलाई भ-ूउपयोग नीर्त कायािन्त्वयनमा 
सहजीकरण गनि िजेट र्वर्नयोजन गरेको छु। 

सकुुबिासी समस्यालाई समार्ान गनि 
तथा अब्यवम्स्थत वसोवासको समस्या 
समार्ानका लार्ग गठन भएको भरू्म 
सबिन्त्र्ी समस्या समार्ान सर्मर्तको 
सदस्यको मनोनयन भएको छ। प्रदेशका 
३५ स्थानीय तहहरु सर्हतको गोष्ठी 
सबपन्न भई उक्त अर्भयानको शरुुवात 
गररएको छ। 

३८ १३२ भरू्मको वैज्ञार्नक र आर्रु्नक लगत राख् न े
व्यिस्था, जग्गाको न्त्यूनतम मूल्याङ्कन र्नर्ािरणका 
लार्ग र्डम्जटल प्रर्वर्र्को प्रयोग गरी र्कत्तामा 

भरू्मको लगतको र्डम्जटलाइजेसनको 
प्रकृयाको थालनी भएको छ। र्नयन्त्रण 
र्वन्त्द ु स्थापनाका लार्ग आवश्यक 
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आर्ाररत मूल्याङ्कन प्रणालीको र्वकास गने 
कायिको थालनी गररनछे र स्थानीय तहको 
सहकायिमा िाटोको लागतकट्टा गने कायिक्रमका 
लार्ग समेत िजेट र्वर्नयोजन गरेको छु। 

आर्ारभतु सामाग्रीहरुको स्पेर्सर्र्केसन 
तयार भई खररद प्रकृयाको र्रणमा 
रहेका छन।् 

३९ १३३ गठुीसुँग भएका स्रोतहरुको उम्र्त उपयोग र 
उत्पादनम्शल िनाउन गठुीका अर्भलेखलाई 
र्डम्जटल िनाउने कायिक्रमका लार्ग िजेट 
र्वर्नयोजन गरेको छु। 

गदुठहरुको र्डम्जटलाइजेसन कायि 
र्नयर्मत रुपमा भइरहेको छ। 
गठुीहरुलाई उत्पादनमूलक तथा 
रोजगारीमूलक कायिमा सांलग्न गराउन े
र्कर्समका कायिक्रमहरु सांर्ालनमा 
ल्याइएको छ। 

४० १३४ भरू्म व्यवस्था, कृर्र् तथा सहकारी तर्ि  रु ४ 
अिि  ८६ करोड ३५ लाख र्वर्नयोजन भएको । 

 

 

9.५ आ व २०७७/०७८ स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको अर्िवार्र्िक प्रगर्त  र्ववरण 
(रु हजारमा ) 

क्र.सां. कायिक्रम/र्क्रयाकलाप वार्र्िक लक्ष्य अर्िवार्र्िक प्रगर्त 

 
व उ म्श न कायिक्रमको नाम 

परर
मा
ण 

िजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

% 

िजे
ट 

िजे
ट 

खर्
ि 

%
 

१ सार्ारण 
  

५४४५५५ 
   

29.57 

२ ३१२०००१२ 
कृर्र् उत्पादन खाद्य तथा 
पोर्ण सरुक्षा कायिक्रम  

४६२७७० 
   

4.9 

३ ३१२०००१३ स्माटि कृर्र् गाउुँ कायिक्रम 
 

४८२१११ 
   

1.25 

४ ३१२०००१४ 
मत्स्य र्वकास तथा प्रवद्दन 
कायिक्रम  

२९९३९ 
   

2.23 

५ ३१२०००१५ 
भरू्म तथा गठुी व्यवस्थापन 
कायिक्रम  

८०६९० 
   

0.44 

६ ३१२०००१६ 
सहकारी र्वकास तथा गरीवी 
र्नवारण कायिक्रम  

२०१९६७ 
   

4.25 

७ ३१२०००१७ 

अर्भयानमखुी र्मसन कृर्र् 
तथा पशपुन्त्छी र्वकास 
कायिक्रम 

 
३७६१९२ 

   
3.9 

८ ३१२०००१८ कृर्र् तथा पशपुन्त्छी स्रोत 
 

७१३७६२ 
   

21.11 
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तथा प्रर्वर्ी सेवा टेवा 
र्वस्तार कायिक्रम 

९ ३१२०००१९ 

कृर्र् तथा पशपुन्त्छीजन्त्य 
उद्योग यन्त्र तथा पूवािर्ार 
र्वकास कायिक्रम 

 
५३८१०५ 

   
2.01 

१० ३१२०००२० 
यवुा लम्क्षत कृर्र् व्यवसाय 
प्रवद्दन कायिक्रम  

४३५२४ 
   

0.91 

११ ३१२०००२१ 
पशपुन्त्छी र्वकास तथा पश ु
स्वास्थ्य र्नयमन कायिक्रम  

८११६३ 
   

2.91 

१२ ३१२०००२२ 

कृर्र् क्षमता र्वकास अर्भवदृद 
तथा सीप र्वकास तार्लम 
कायिक्रम 

 
१५०२२ 

   
26.61 

१३ ३१२००१२० 

भरु्म व्यवस्था कृर्र् तथा 
सहकारी मन्त्रालय (सघ 
सशति अनदुान) 

 
४३७२०० 

   
0.9 

 
जबमा 

  
४००७००० 

   
9.64 

 

 
9.6 आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा प्रदेश राजस्व सांकलनको  र्ववरण  

(रु हजारमा) 

र्स नां 
शीर्िक 

लक्ष्य हाल सबम प्राप्त  रकम प्रर्तशत 

१ अन्त्य प्रशासर्नक शलु्क 

लक्ष्य 
तोर्कएको 
नहनु े

268  

२ उपर्ार सेवा ११९  

३ पशपुन्त्छी नामदताि ३८  

४ मत्स्य र्वज उत्पादन तथा र्वर्क्र र्वतरण 692  

५ परीक्षा शलु्क ३९४९  

६ वेरुज ु १90  

७ र्नकाशा र्र्ताि 10  

 

जबमा 
 

5266  
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9.7 आ.व. २०७७/७८ मा २०७७पसु मसान्त्तसबमसबपादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 

(क) महत्वपूणि कायिहरुको िुुँदागत र्ववरण 

 प्रदेश सरकारको नीर्त तथा कायिक्रम र सांर्वर्ान अनरुुपको कायि र्वस्तरृ्तकरण अनसुारको कायि 
सबपादन गनि आ ि ०७७/७८ मा का लार्ग आवश्यक १४ वटा कायिर्वर्र् तयार भई 
कायािन्त्वयनमा गएको छ। 

 र्ाल ु आ.व. मा सांर्ालन हनुे सबपणि अनदुानका कायिक्रमहरुको सरु्ना प्रकाशन, प्रस्ताव 
सांकलन तथा छनौट सबपन्न भई सबिन्त्र्ीत कायािलयहरु मार्ि त सांर्ालन भईरहेका छन।् 

 र्वश्वव्यापी महामारीका कारण आ.व. २०७६/७७ मा कायिसबपन्न हनु नसर्क क्रमागत रुपमा 
कायािन्त्वयन हनुे गरी तोर्कएका सिै कायिक्रमहरु सबपन्नताको अम्न्त्तम र्रणमा पगेुका छन।् 

 मन्त्रालयकै गौरवको रुपमा र्लइएको स्माटि कृर्र् गाउुँ प्रदेशका सिै १०९ स्थानीय तहहरुमा 
सांर्ालन हनुे गरी अगार्ड िढाइएको छ। अर्र्काांश गाउुँहरुको कायिक्रम कायियोजना स्वीकृत 
भई कायािन्त्वयनको र्रणमा रहेका छन।् 

 कृर्कहरुको सूम्र्करण तथा वर्गिकरण गरी सरकारिाट कृर्कहरुलाई प्रदान गररने सेवा सरु्वर्ा 
व्यवम्स्थत गनि, अनदुान कायिक्रममा दोहोरोपन हटाउन तथा स्पि अर्भलेख राख्नका लार्ग सांम्घय 
सरकारको सहकायिमा कृर्क समु्र्करण कायिक्रमको सरुुवात गररएको छ। 

 

(ख) खण्ड (क) मा उल्लेम्खत कायिक्रमहरुले अथितन्त्रमा पयुािएको योगदान (तथ्य/तथ्याङ्क) 

आ.व. २०७७/७८ का कायि सबपादन सूर्कहरु (प्रकृया र प्रर्तर्ल तह) को 
प्रगर्तर्ववरण 

सूर्कहरु SDG 

सांकेत 
सर्मक्षा 
अवर्र् 

एकाई वार्र्िक लक्ष्य पसु मर्हना 
सबमको प्रगर्त 

कैर्र्यत 

थप रोजगारी 
सजृना 

९.२ र्ौमार्सक सांख्या 
(हजार) 

नतोर्कएको कायिक्रम 
कायािन्त्वयनको 
र्रणमा रहेकाले 
सबपन्न पश्चात 
जानकारी हनु े
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रोजगारीमलुक 
तार्लम 

९.२ मार्सक जना १६०० २७५  

कृर्क वा 
कृर्र् र्मिलाई 
अनदुान रकम 

२.१ मार्सक रु. 
लाख 

४६४७.५४ 

सिै अनदुानका 
कायिक्रमको 

सूर्ना प्रकाशन 
भएकाले खर्ि 
नभएतापर्न 

खर्िको आर्ार 
तयार भएको। 

कृर्क,र्मि, समहु वा 
सहकारीलाई जाने 
अनदुान आयोजना 
कायािन्त्वयन  पश्चात 

मार पणुि र्ववरण प्राप्त 
हनुे। उत्पादनमलुक 

सहकारीसांघ 
सांस्थालाई 

अनदुान रकम 

८.३.१ मार्सक रु. 
लाख 

२६३३६.०६ 

कमिर्ारी 
तार्लम 

१६ मार्सक जना २२५ २५  

ऐन/र्नयम 
तजुिमा 

१६.३ मार्सक सांख्या ३ ० (अम्न्त्तम 
र्रणमा रहेको) 

 

ऐन/र्नयम तजुिमा - भरू्म व्यवस्थापन गने सबिन्त्र्मा व्यवस्था गनि िनेको र्वरे्यक र म्जवनाशक र्वर्ादद 
व्यवस्थापन गने सबिन्त्र्मा व्यवस्था गनि िनेको र्वरे्यक को सैिाम्न्त्तक सहमर्त प्राप्त भएको, अनदुान 
ऐनको अवर्ारणा पर तयार भएको। 

 

9.८ नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्या/कदठनाई 
 कृर्र् के्षरमा लम्क्षत वगिहरु र्रक र्रक हनुे र प्रवाह गने अनदुानको रकम र्समा, कायािलय र 

कृर्कको लागत सहभार्गताको आकारमा र्भन्नता हनु े भएकाले अनदुान प्रवाहका लार्ग समस्या 
भएको । सोको लार्ग छुटै्ट अनदुान सबिन्त्र्ी ऐनको व्यवस्था हनुपुने। 

 स्माटि कृर्र् गाउुँहरुको लर्ग स्थानीय तहहरुको तर्ि िाट हनुपुने लागत सहभार्गता जटुाउन ममु्स्कल 
भइरहेको। 

 मन्त्रालयले प्रदान गने क्षमता र्वकास तार्लमहरु सहायक स्तरका कमिर्ारीका लार्ग हनुेहनुाले 
पवुािर्ार तथा जनशम्क्तको र्वकास गरी सिै तहका कमिर्ारीलाई तार्लम प्रदान गनि सक्ने गरी 
स्तरोन्नतरी गने। 

 मन्त्रालय तथा मतहतका कायािलयहरुमा प्रर्वर्र्क जनशम्क्तको कर्मका कारण कायिक्रम कायािन्त्वयन 
तथा प्रार्वर्र्क सेवाटेवामा समस्या भएको । स्थायी पदपरु्ति हनुपुने। 
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 म्शत भण्डार जस्ता ठुला आयोजना सांर्ालनका लार्ग सोही सबिन्त्र्ी प्रार्वर्र्क जनशम्क्त नभएको। 

 साना कृर्कहरको हकमा कृर्कहरुको प्यान नबिरको अर्नवायि व्यव्स्था हनु सबभव नभएकाले 
कायिक्रम सांर्ालनमा कदठनाई भइरहेको । कृर्कहरुलाई कर छुट सबिन्त्र्ी व्यवस्थाको र्वकास 
गनुिपने । 

 मत्स्य पालन व्यवसायलाई उद्योगको रुपमा पररभार्र्त गररएकाले उत्पादन लागतमा र्िजलुीको 
र्हस्सा अत्यार्र्क हनुे गरेको । 

 भरू्म तथा गठुी सबिन्त्र्ी प्रदेशको अर्र्कार स्पि नभएकाले कायिक्रम सांर्ालन गनि समस्या 
भइरहेको। 

 

9.९ मार्थ उल्लेम्खत समस्या समार्ानका लार्ग र्ाल्नपुने कदमहरुुः 
 प्रदेम्शक तार्लम केन्त्रहरुको स्तरोन्नत्तरी गरी सिै र्कर्समका तार्लम प्रवाह गनि सक्ने गरी पवुािर्ार 

तथा क्षमता र्वकास गनुिपने। 

 साना कृर्कहरुलाई लम्क्षत गरी प्यान नां छुटको र्वशरे् र्कर्समको व्यवस्था गनुिपने । 

 कायिक्रम योजना तजुिमा गदाि र्तनै तहको सरकारले एक अकोको प्रर्तवितालाई सहयोगी िने्न गरी 
कायिक्रम तजुिमा गनुिपने, सोको लार्ग समन्त्वय आवश्यक रहेको। 

 मत्स्यपालनलाई कृर्र् व्यवसायका रुपमा पररभार्र्त गनुिपने। कृर्र् उपज भण्डारणको लार्ग कोल्ड 
स्टोरेजमा र्वर्तु महशलु छुटको सरु्नम्श्चतता हनुपुने।कृर्र् मन्त्रालयका र्वशेर् पकेट के्षरका लार्ग 
मझौला र्सांर्ाइको व्यवस्था हनुपुने। 

 भरु्म सबिन्त्र्ीको काम, कतिव्य तथा अर्र्कार सांघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको स्पि हनुपुने। 

 म्शतभण्डार जस्ता वृहत आयोजनाहरुको लार्ग सबिम्न्त्र्त प्रार्वर्र्क तथा कृर्र् इम्न्त्जर्नयररङ्ग सबिन्त्र्ी 
प्रार्वर्र्क जनशम्क्तको व्यवस्था हनुपुने। 

9.१० मन्त्रालयले कायािन्त्वयनमा ल्याएका राम्रा अवर्ारणाहरु (Good Practices) 
 पेश्की रकम उपलब्र् नगराई कायिसबपन्नताका आर्ारमा भकू्तानी ददने ब्यवस्था र्मलाइएको। 

 अनदुान कायिक्रममा अनदुानग्राहीको छनौट पश्चात १ हप्तासबमको गनुासो गनिसक्ने व्यवस्था 
र्मलाईएको। 

 अनदुानप्राप्त अनदुानग्राहीहरुिाट सबझौता अम्घ कायियोजना स्वीकृत अम्घ र कायि सबपन्न पश्चात 
कायिप्रगर्त प्रस्तरु्तकरण गने ब्यवस्थाको शरुुवात गररएको। 

 अनदुानग्राहीहरुको पूणि र्ववरण भएको पमु्स्तका प्रकाशन गरी दाहोरोपना रोक्न सांम्घय सरकार र 
स्थानीय तहहरुमा पठाईएको। 

 नगद अनदुानलाई पररमाम्जित गरी प्रर्तर्ल अनसुारको प्रोत्साहन रकम सबिन्त्र्ीत कृर्कको िैकां  
खाता मार्ि त उपलब्र् गराइएको। 
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 कृर्कहरुलाई कृर्र् ऋणको पहरु् वृर्िका लार्ग ब्याजमा अनदुानको व्यवस्था र्मलाउन १२ 
म्जल्लामा शलुभ कजाि सहयोगी कक्ष स्थापना गररएको। 

 अनदुानका लार्ग  आवेदन र प्रगर्त प्रणालीलाई यस वर्ििाट र्डम्जटल प्रणालीमा लैजाने गरी तयारी 
भैरहेको । 

 
9.११ र्नष्कर्ि 

कृर्र् भरु्म तथा सहकारी क्षरेमा लम्क्षत वगिहरु र्रक र्रक हनुे र प्रवाह गने सेवामा र्भन्नता हनु े
भएकाले र्वर्भन्न सेवाहरु उपलव्र् गराउनका लार्ग मन्त्रालय तथा मतहतका कायािलयहरुमा 
प्रर्वर्र्क जनशम्क्तको कर्मका कारण कायिक्रम कायािन्त्वयन तथा प्रार्वर्र्क सेवा टेवामा समस्या 
भएकोले स्थायी पदपरु्ति हनुसकेमा थप प्रभावकारी सेवा उपलव्र् गराउन सर्कन्त्छ । साथै कृर्र् 
के्षरमा लम्क्षत वगिहरु र्रक र्रक हनुे र प्रवाह गने अनदुानको रकम र्समा, कायािलय र कृर्कको 
लागत सहभार्गताको आकार समेत र्रक र्रक हनुकेारण अनदुान प्रवाहका लार्ग समस्या हनु े
भएकोले एकीकृत अनदुान सबिन्त्र्ी ऐनको व्यवस्था गरी कायािन्त्वयनमा ल्याउन सकेमा सेवा 
प्रवाहमा प्रभावकारी हनु सक्ने देम्खन्त्छ । 
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पररच्छेद-10 
मखु्य न्त्यायार्र्वक्ताको कायािलय 

 

10.1 आर्थिक वर्ि २०७7/७8 मा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा अर्िवार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त 

( रु. हजारमा  ) 

 

 
 
10.२ आर्थिक वर्ि २०७7/७8 को पसु मसान्त्तसबम  श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण 

(रु. हजारमा) 

क्र.सां. श्रोत प्राप्त रकम खर्ि रकम 

१ नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान नभएको नभएको 
२ नेपाल सरकार सशति अनदुान नभएको नभएको 
३ नेपाल सरकार समपरुक अनदुान नभएको नभएको 
४ नेपाल सरकार र्वशेर् अनदुान नभएको नभएको 
५ प्रदेश सरकार (राजश्व िाुँडर्ाुँड समेत) 15026।- 4023।- 

 
 

10.3 नीर्त तथा कायिक्रमको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

 यस कायािलयसगुँ सबिम्न्त्र्त कुनै कुरा 
उल्लेख नभएको । 

 

 

िजेट 
शीर्िक 

र्वर्नयोम्जत 

िजेट 
२०७७ पसु सबमको खर्ि 

 
प्रर्तशत 

र्ाल ु 14176।- ४०२३।- २८.३७ 

 

पुुँजीगत ८५०।- 
 

० 
० 

 

जबमा 15026।- 4023।- 26.77 

(स्रोतुः मखु्यन्त्यायार्र्वक्ताको कायािलय) 

) 

 

(स्रोतुः मखु्यन्त्यायार्र्वक्ताको कायािलय) 

 

 

(स्रोतुः मखु्यन्त्यायार्र्वक्ताको कायािलय) 
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10.4 िजेट वक्तव्यको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

ि.व.को 
िुुँदा नां. 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

 यस प्रार्र्करण सगुँ सबिम्न्त्र्त कुनै कुरा 
उल्लेख नभएको । 

 

 
 
10.5 आ.व. २०७७/७८ स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

(रु. हजारमा) 

क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िकलक्ष्य अर्िवार्र्िक प्रगर्त 
परर

मा
ण 

िजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

िजे
ट 

िजे
टख

र्ि 
% 

१. 
प्रदेश प्यारोल तथा प्रोवेशन 
सर्मर्त गठन सांर्ालन १ ३०

० ० ० ३०
० ० 

२. 
र्हरासत तथा कारागार 
व्यवस्थापन सबवन्त्र्ी 
अन्त्तरर्क्रया गोष्ठी 

२ ३०
० ० ० १५
० ० 

३. 
अन्त्तर प्रदेश स्तरीय 
अध्ययन अवलोकन तथा 
अनभुव आदानप्रदान 

१ ४२
० ० ० ० ० 

४. 
ररट प्रर्तरक्षा एांव काननुी 
रायमा प्रभावकाररता र्वर्यक 
गोष्ठी 

४ ६०
० २ ० ३०
० ० 

 

 
10.6 आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को अर्िवार्र्िक राजस्व सांकलनको र्ववरण 

(रु. हजारमा) 
क्र.सां. शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत 

  नभएको ०  

(स्रोतुः मखु्यन्त्यायार्र्वक्ताको कायािलय) 
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10.7 आ.व. २०७७/७८ मा २०७७ पसुसबम सबपादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 
 
(क) महत्वपूणि कायिको र्ववरण (िुुँदागत रुपमा) 

 प्रदेश र्भर रहेका र्हरासत कक्ष र कारागारको अनगुमन र्नरीक्षण 
 स्थानीय तहमा र्नर्मित काननुहरु (ऐन, र्नयम, कायिर्वर्र्) को सांकलन 

 
10.8 नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्या/कदठनाई (यदद भए) 
 

नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा समस्या/कदठनाई नभएको 
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पररच्छेद-११ 
प्रदेश लोक सेवा आयोग 

 

11.1 आर्थिक वर्ि २०७7/७8 मा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा अर्िवार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त 

(रु. हजारमा) 

 

िजेट शीर्िक र्वर्नयोम्जत िजेट 2077 पसु सबमको  खर्ि प्रर्तशत 

 

र्ाल ु 22582.00 6788.79 32.29% 

 

पुुँजीगत 2470.00 2111.00 85.46% 

 

सांम्र्तकोर् 4948.00 1271.97 25.70% 

 

जबमा 28000.00 10171.76 63.67 

   

(स्रोत :- प्रदेश सरकारिाट प्राप् त िजेट) 
 
11.2 आर्थिक वर्ि २०७७/७8 को पसु मसान्त्त सबमको श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण 

(रु. हजारमा) 

क्र. सां. श्रोत प्राप्त रकम खर्ि रकम 

1 प्रदेश सरकार 28000.00 10171.76 

 
 (स्रोत :- प्रदेश लोक सेवा आयोग ) 

   

११.3 िजेट वक्तव्यको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

ि.व.को 
िुुँदा नां. 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

237 प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्ि त 
जनशम्क्त भनाि प्रर्क्रया सरुु गररने । 

प्रदेश सरकारको माग िमोम्जम स्वास्थ्य र 
इम्न्त्जर्नयररङ्ग सेवा सातौं/आठौं तहको र्वज्ञापन 
प्रकाम्शत भएको । प्रदेश र्नजामती सेवा र 
स्थानीय सरकारी सेवाका र्ौथो तह देम्ख नवौं 
तह सबमका अप्रार्वर्र्क र प्रार्वर्र्क सेवाको 
कायितार्लका प्रकाशन गरी आवश्यक तयारी 
कायिहरु भइरहेको । 



138 
 

 

11.4 आर्थिक वर्ि 2077/078 मा स्वीकृत कायिक्रमको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 
(रु. हजारमा) 

 

क्र.सां. कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य अर्िवार्र्िक प्रगर्त 

 

परर
मा
ण 

िजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

% 

िजे
ट 

िजे
ट 

खर्
ि %

 

 

1 र्र्निर्र तथा र्र्क्र्सि 
 

700 
  

४४०.३०४ 62.90 

 

2 सवारी सार्न खररद 1 215.9 1 
 

215.9 100 

 

3 मेर्सनरी औजार 
 

1825 
  

1454.7 79.71 

 

4 
र्नर्मित साविनम्जक सबपर्तको 
ममित सबभार खर्ि 

2 500 2 
 

0 0.00 

 

5 
परपर्रका छपाइ तथा सरु्ना 
प्रकाशन खर्ि 

5 300 5 
 

30.51 10.17 

 

6 सेवा र परामशि खर्ि 2 300 2 
 

0 0.00 

 

7 
सरु्ना प्रणाली तथा सफ्टवयर 
र्नमािण खर्ि 

2 500 2 
 

0 0.00 

 

८ 
पाठ्यक्रम र्नमािण एवां 
पररमाजिनका कायिहरु 

५० 1400 16 
 

225 16.07 

 

९ 
िलेुर्टन तथा िोसर तथा पसु्तक 
प्रकाशन 

४ 500 2 
 

१०४.५२५ 20.91 

 

१० 
र्नयम कानून तजुिमा तथा 
अद्यावर्र्क सबिन्त्र्ी कायि  

400 
  

४८. 12.00 

 

११ 

पाठ्यक्रम सबिन्त्र्ी 
कमिर्ारीहरुको सक्षमता मापन 
सबिन्त्र्ी प्रवििनात्मक कायिक्रम 

 
675 

  
३०२. 44.74 

 

१२ 

पाररश्रर्मक दररेट 2076 

िमोम्जमका परीक्षा सांर्ालन 
सबिन्त्र्ी खर्िहरु 

 
3700 

 

 
1665.781 45.02 

 

कायिक्रमको जबमा 
 

11015.9 
  

४४८६.७३३ 
 

     

(स्रोत :- प्रदेश लोक सेवा आयोग) 
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11.5  आर्थिक वर्ि २०७७ /७8 को अर्िवार्र्िक राजस्व सांकलनको र्ववरण 

     

(रु. हजारमा) 

 

क्र.सां. शीर्िक लक्ष्य प्राप् त रकम प्रर्तशत 

 

 

१ परीक्षा दस्तरु 12270.9 12270.9 
 

 

    

(स्रोत :- प्रदेश लोक सेवा आयोग) 

 

11.६ आ.व. 2077/78 मा 2077 पसुसबम सबपादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 
 2076/077 को वार्र्िक िलेुर्टन प्रकाशन 

 मेम्शनरी सामाग्री, सवारी सार्न एवां र्र्निर्र खररद 

 प्रदेश र म्जल्ला स्तरीय लोक सेवा आयोगको प्रवििनात्मक गोष्ठी ५ वटा सबपन्न 

 स्वास्थ्य र इम्न्त्जर्नयररङ्गको सातौं र आठौं तहका र्वज्ञापन प्रकाशन एवां दरखास्त सांकलन पूरा 
गरेको 

 स्वास्थ्य र इम्न्त्जर्नयररङ्ग लगायत प्रार्वर्र्क र अप्रार्वर्र्क सेवाका पदहरुका पाठ्यक्रमहरु र्नमािण 
गररएको । 

 

11.7 नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्या/कदठनाई 
(क) नीर्तगत :- प्रदेश र्नजामती सेवा ऐनको अभावका कारण स्वास्थ्य र इम्न्त्जर्नयररङ्गको सातौं र 

आठौं तहका र्वज्ञापन प्रकाशन एवां दरखास्त सांकलन कायि गदै गरेका िखत सवोच्र्मा मिुा 
परी अन्त्तरकार्लन आदेशिाट उक्त र्वज्ञापन सबिन्त्र्ी कायिहरु रोक्का रहेको । 

(ख) सांरर्नागत :- आयोगले कायि सबपादन गनि भौर्तक सांरर्नाको कर्म 

(ग) व्यवस्थापकीय :- आयोगको स्वीकृत दरवन्त्दी सांरर्ना मतुार्वक कमिर्ारी अपूग हुुँदा काम 
कारवाहीमा असर परेको  । 

11.8 मार्थ उल्लेम्खत समस्या समार्ानका लार्ग र्ाल्नपुने कदम (प्रस्तार्वत) 
 प्रदेश लोक सेवा आयोगिाट प्रदेश र्नजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा 

र्नयमु्क्तका लार्ग उपयकु्त उबमेदवार छनौट गनि परीक्षाहरु सञ् र्ालन गने कायिका लार्ग 
प्रदेश र्नजामती ऐन तत्काल र्नमािण गनुिपने । 

 भौर्तक सांरर्ना र दरवन्त्दी मतुार्वक कमिर्ारीहरुको पररपूर्ति गररददनपुने । 
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11.9 र्नष्कर्ि : 
योग्य/दक्ष एवां उच्र् ज्ञान, सीप भएका जनशम्क्त छनौट गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई 
र्सर्ाररस गरी समग्र प्रदेश कमिर्ारीतन्त्रमा सशुासन प्रवििन गने कायिमा सहयोग पयुािउन े हेतलेु 
स्थार्पत प्रदेश लोक सेवा आयोगले र्वर्भन्न नीर्तगत, भौर्तक एवां व्यवस्थापकीय कदठनाई िािजूत 
स्वास्थ्य र इम्न्त्जर्नयररङ्गको सातौं र आठौं तहका र्वज्ञापन प्रकाशन गरीसकेको तथा नवौं तह 
सबमका र्वर्भन्न पदहरुमा र्वज्ञापन प्रकाम्शत गनि वार्र्िक कायितार्लका प्रकाम्शत गरीसकेको हुुँदा 
यथासक्य र्छटो प्रदेश र्नजामती ऐन र्नमािण गरीनपुने साथै आयोगको स्वीकृत दरवन्त्दी सांरर्ना 
िमोम्जम कमिर्ारीको व्यवस्थापन हनु वाञ्छनीय देम्खन्त्छ । 
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पररच्छेद-१२ 
प्रदेश पूवािर्ार र्वकास प्रार्र्करण 

 

1२.1 आर्थिक वर्ि २०७7/७8 मा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा अर्िवार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त 

(रु. हजारमा  ) 

 

 
 
12.२ आर्थिक वर्ि २०७7/७8 को पसु मसान्त्तसबम श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण 

(रु. हजारमा) 

क्र.सां. श्रोत प्राप्त रकम खर्ि रकम 

१ नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान   

२ नेपाल सरकार सशति अनदुान   

३ नेपाल सरकार समपरुक अनदुान   

४ नेपाल सरकार र्वशेर् अनदुान   

५ प्रदेश सरकार (राजश्व िाुँडर्ाुँड समेत) ८५५१४।०० ४५८६।00 

 
 

िजेट शीर्िक र्वर्नयोम्जत िजेट २०७७ पसु सबमको खर्ि प्रर्तशत 

३५२०००११३ 12074.00 २७१२.00 22.46 

३५२०००११४ 73440.00 1874.00 2.56 

जबमा 85514.00 4586.00 5.36 

(स्रोतुः प्रदेश पवुािर्ार र्वकास प्रार्र्करण.) 

 

 

(स्रोतुः प्रदेश पवुािर्ार र्वकास प्रार्र्करण) 
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12.३ नीर्त तथा कायिक्रमको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

११२ हालको खनीज इन्त्र्न आयातलाई कम गने र 
स्वदेशमा उत्पाददत र्वद्यतु खपत िढाउने पूवि-
पम्श्चम राजमागि रुटमा र्वद्यतुीय सवारी र्ाम्जिङ्ग 
स्टेशन सर्हतका Refreshment Center हरु 
र्नमािण गररने छ । 

सबभाव्यता अध्ययनको प्रारम्बभक 
प्रर्तवेदन प्राप्त  भएको 

११४ प्रदेशको आयश्रोत वृर्िको लार्ग तथा सरु्वर्ा 
सबपन्न Business Complex स्थानीय तहको 
सहकायिमा उपयकु्त स्थान र्नमािण गररने छन ्। 

र्वत्तीय र्वश्लरे्ण सबपन्न भै प्रारम्बभक 
र्डजाईन स्वीकृर्तको लार्ग िटुवल 
उ.म.न.पा.मा पठाइएको 

६९ स्थानीय तहको समन्त्वयमा पयिटकीय दृर्िकोणले 
आकर्िक स्थानमा Recreaction पाकि  र्नमािण गररने 
छ । 

तानसेन नगरस्थानीय तह पाल्पामा 
र्नमािण गनि परामशिदाता छनौट भै 
प्रारम्बभक प्रर्तवेदन प्राप्त भैसकेको 

११३ महानगर र्नमािण गनि िटुवल-भैरहवा, घोराही-
तलु्सीपरु र कोहलपरु-नेपालगञ्जको लार्ग आवश्यक 
अध्ययन गरी साविजर्नक नीम्ज साझेदारी मोडलमा 
सेवा सांर्ालन गररन ेछ । यसिाट सस्तो र उच्र् 
स्तरीय सेवा पाउने छन ्। 

परामशिदातािाट प्रारम्बभक प्रर्तवेदन प्राप्त 
भएको । 

११६ राप्ती प्रदेम्शक र लमु्बिनी प्रदेम्शक अस्पताललाई 
प्रदेशकै उच्र् र्वम्शिीकृत स्वास्थ्य सेलायकु्त 
अस्पतालहरु िनाउन आवश्यक कायिहरु गररने छ 
। जसमा लमु्बिनी प्रादेम्शक अस्पतालाई नयाुँ 
भवनको Master Plan तयार भैसकेको अवस्थामा 
आगामी आ.ि. मा DPR िनाई र्नमािण कायि अम्घ 
िढाईने छ । यसै गरी राप्ती प्रादेम्शक अस्पतालको 
Master Plan तयार गररन ेछ । 

लमु्बिनी प्रादेम्शक अस्पतालको र्डर्पआर 
को लार्ग परामशिदाता छनौट भै 
प्रारम्बभक प्रर्तवेदन प्राप्त भएको 
राप्ती प्रादेम्शक अस्पतालको गरुुयोजना 
तयार गने कायि प्रारबभ भै Inception 

Report प्राप्त भैसकेको 

१३२ नेरलाल अभागी रांगशाला र्नमािण वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन(EIA) भैरहेको 
 

 
(स्रोतुः प्रदेश पवुािर्ार र्वकास प्रार्र्करण) 
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12.४ िजेट वक्तव्यको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

ि.व.को 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

२१८ ईलेम्क्ट्रक िस सांर्ालनको लार्ग सांभाव्यता 
अध्ययन 

सबभाव्यता अध्ययनको प्रारम्बभक प्रर्तवेदन प्राप्त  
भएको 

२१९ लमु्बिनी प्रादेम्शक अस्पतालको र्िस्ततृ 
आयोजना प्रर्तवेदन तयार गने 

परामशिदाता छनौट भै प्रारम्बभक प्रर्तवेदन प्राप्त 
भएको 

२१९ लमु्बिनी प्रादेम्शक अस्पतालको वातावरणीय 
प्रभाव मलु्याङ्कन 

परामशिदाता छनौट भै प्रारम्बभक प्रर्तवेदन आउन े
र्रणमा रहेको 

२१९ राप्ती प्रादेम्शक अस्पतालको मास्टर प्लान 
तयार गने 

कायि प्रारबभ भै Inception Report प्राप्त भैसकेको 

२१७ 
िटुवल र्िम्जनेश कबप्लेक्शको सबभाव्यता 
अध्ययन 

र्वत्तीय र्वश्लरे्ण सबपन्न भै प्रारम्बभक र्डजाईन 
स्वीकृर्तको लार्ग िटुवल उ.म.न.पा.मा 
पठाइएको 

२१७ 
ररर्क्रएशन / र्थम पाकि को सांभाव्यता अध्ययन 

परामशिदाता छनौट भै प्रारम्बभक प्रर्तवेदन प्राप्त 
भैसकेको 

२१७ ररर्क्रएशन / र्थम पाकि को र्नमािण शरुु गने -------- 

२१९ सामरु्हकआवास र्नमािणको सबभाव्यता अध्ययन ---------- 

२१४ िटुवल-भैरहवा, घोराही-तलुसीपरु, कोहलपरु-
नेपालगांज महानगर सबभाव्यता अध्ययन 

प्रारम्बभक प्रर्तवेदन प्राप्त भएको । 

२१६ प्रादेम्शक राजर्ानीकोलार्ग मास्टर प्लान तयार 
गने 

आशयपर (EOI) मूल्याङ्कन सबपन्न भै RFP जारी 
गररएको । 

 नेपाल सांस्कृत र्वश्वर्वद्यालयमा सभागहृ 
र्नमािण, िेलझणु्डी, दाङ, र्वस्ततृ आयोजना 
प्रर्तवेदन तथा र्नमािण शरुु 

 

Desing, Estimate तयार भैसकेको । 

८३/२२० नेरलाल अभागी रांगशाला र्नमािण वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन(EIA) भैरहेको 
 

 
 
 

(स्रोतुः प्रदेश पवुािर्ार र्वकास प्रार्र्करण) 
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12.५ आ.व. २०७७/७८ स्वीकृत वार्र्िक काक्रि मको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 
(रु. हजारमा) 

क्र 

स. कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िकलक्ष्य अर्िवार्र्िक प्रगर्त 

परर
मा
ण 

िजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

िजे
ट 

िजे
टख

र्ि 
% 

१ 
ईलेक्ट्रीक िस सांर्ालनको लार्ग 
सांभाव्यता अध्ययन 

१ 

५०
० 

  ५०
० 

० 

२ 

लमु्बिनीप्रादेम्शक अस्पतालको 
र्िस्ततृ आयोजना प्रर्तवेदन 
तयार गने 

१ 

२३
५०

० 

- - - - 

३ 
लमु्बिनीप्रादेम्शक अस्पतालको 
वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कन 

१ 

२५
००

 

- - - - 

४ 
राप्ती प्रादेम्शक अस्पतालको 
मास्टर प्लान तयार गने 

१ 

२०
००

 

  २०
००

 

- 

५ 
िटुवल र्िम्जनेश कबप्लेक्शको 
सबभाव्यता अध्ययन 

१ 

२०
००

 

- - ११
० 

5.
5 

६ 
ररर्क्रएशन / र्थम पाकि को 
सांभाव्यता अध्ययन 

१ 

५०
० 

- - - - 

७ 
ररर्क्रएशन / र्थम पाकि को र्नमािण 
शरुु गने 

१ 

५०
००

 

- - - - 
८ 

सामरु्हकआवास र्नमािणको 
सबभाव्यता अध्ययन 

१ 

२०
००

 

- - - - 

९ 

िटुवल-भैरहवा, घोराही-तलुसीपरु, 

कोहलपरु-नेपालगांज महानगर 
सबभाव्यता अध्ययन 

१ 

१०
००

० 

- - - - 

१० प्रादेम्शक राजर्ानीकोलार्ग 
मास्टर प्लान तयार गने 

१ 

१०
००

० 

- - - - 
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क्र 

स. कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िकलक्ष्य अर्िवार्र्िक प्रगर्त 

परर
मा
ण 

िजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

िजे
ट 

िजे
टख

र्ि 
% 

११ 

नेपाल सांस्कृत र्वश्वर्वद्यालयमा 
सभागहृ र्नमािण, िेलझणु्डी, दाङ, 

र्वस्ततृ आयोजना प्रर्तवेदन तथा 
र्नमािण शरुु 

१ 

१०
००

० 

- - - - 

 

 
12.६ आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को अर्िवार्र्िक राजस्व सांकलनको र्ववरण 

(रु. हजारमा) 

क्र.सां. शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत 
     
 
 
12.७ आ.व. २०७७/७८ मा २०७७ माघसबम सबपादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 

 
(क)  महत्वपूणि कायिको र्ववरण (िुुँदागत रुपमा) 
क्र. 
सां. 

जबमा र्क्रयाकलाप सबपन्न भएका र्क्रयाकलाप 

१ 
ईलेक्ट्रीक िस सांर्ालनको लार्ग 
सांभाव्यता अध्ययन 

सबभाव्यता अध्ययनको प्रारम्बभक प्रर्तवेदन प्राप्त  
भएको 

२ 
लमु्बिनीप्रादेम्शक अस्पतालको र्िस्ततृ 
आयोजना प्रर्तवेदन तयार गने 

परामशिदाता छनौट भै प्रारम्बभक प्रर्तवेदन प्राप्त 
भएको 

३ 
लमु्बिनीप्रादेम्शक अस्पतालको वातावरणीय 
प्रभाव मलु्याङ्कन 

परामशिदाता छनौट भै प्रारम्बभक प्रर्तवेदन 
आउने र्रणमा रहेको 

४ 
राप्ती प्रादेम्शक अस्पतालको मास्टर प्लान 
तयार गने 

कायि प्रारबभ भै Inception Report प्राप्त 
भैसकेको 

५ 
िटुवल र्िम्जनशे कबप्लेक्शको सबभाव्यता 
अध्ययन 

र्वत्तीय र्वश्लरे्ण सबपन्न भै प्रारम्बभक र्डजाईन 
स्वीकृर्तको लार्ग िटुवल उ.म.न.पा.मा 

(स्रोतुः प्रदेश पवुािर्ार र्वकास प्रार्र्करण) 

 

(स्रोतुःप्रदेश पवुािर्ार र्वकास प्रार्र्करण) 
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पठाइएको 

६ 
ररर्क्रएशन / र्थम पाकि को सांभाव्यता 
अध्ययन 

परामशिदाता छनौट भै प्रारम्बभक प्रर्तवेदन प्राप्त 
भैसकेको 

७ ररर्क्रएशन / र्थम पाकि को र्नमािण शरुु गने -------- 

८ 
सामरु्हकआवास र्नमािणको सबभाव्यता 
अध्ययन 

---------- 

९ 

िटुवल-भैरहवा, घोराही-तलुसीपरु, 

कोहलपरु-नेपालगांज महानगर सबभाव्यता 
अध्ययन 

प्रारम्बभक प्रर्तवेदन प्राप्त भएको । 

१० 
प्रादेम्शक राजर्ानीकोलार्ग मास्टर प्लान 
तयार गने 

आशयपर (EOI) मूल्याङ्कन सबपन्न भै RFP 
जारी गररएको । 

११ 

नेपाल सांस्कृत र्वश्वर्वद्यालयमा सभागहृ 
र्नमािण, िेलझणु्डी, दाङ, र्वस्ततृ आयोजना 
प्रर्तवेदन तथा र्नमािण शरुु 

स्थान छनौट भै DPR तयार अम्न्त्तम र्रणमा 
रहेको 

१२ 
नेरलाल अभागी रांगशाला र्नमािण वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन(EIA) भैरहेको 

 
(ख) खण्ड (क) मा उल्लेम्खत कायिक्रमले प्रदेश अथितन्त्रमा परु् याएको योगदान ( तथ्य/ तथ्याङ्क 

सर्हत) 
 
 
12.८ नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्या/कदठनाई (यदद भए) 
 

12.९ मार्थ उल्लेम्खत समस्या समार्ानका लार्ग र्ाल्नपुने कदम (प्रस्तार्वत) 
 
 
12.१० अन्त्य/र्वर्वर् (अर्िवार्र्िक प्रर्तवेदनमा समेट्न उपयकु्त देम्खएको अन्त्य कुनै र्ववरण) 
 

 
12.११ र्नष्कर्ि 

यस आर्थिक वर्िमा अर्र्काुँस कायिक्रमहरु परामशिदाताहरु छनौट गरी सांर्ालन गनुिपने भएकोले यो 
आ.ि.मा र्नमािण कायि गनि नसकेतापर्न आगामी आ.ि.मा अर्र्काुँस कायिक्रमहरु र्नमािणको र्रणमा 
जाने अपेक्षा गररएको । 
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पररच्छेद-१३ 
सूर्ना तथा सांर्ार प्रर्वर्र् प्रर्तष्ठान 

 

1३.1 आर्थिक वर्ि २०७7/७8 मा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा अर्िवार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त 

( रु. हजारमा  ) 

(स्रोतुः सूर्ना तथा सांर्ार प्रर्वर्र् प्रर्तष्ठान, मकुाम िटुवल) 

1३.२ आर्थिक वर्ि २०७7/७8 को पसु मसान्त्त सबम  श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण 
(रु. हजारमा) 

क्र.सां. श्रोत प्राप्त रकम खर्ि रकम 

१ नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान ० ० 

२ नेपाल सरकार सशति अनदुान ० ० 

३ नेपाल सरकार समपरुक अनदुान ० ० 

४ नेपाल सरकार र्वशेर् अनदुान ० ० 

५ प्रदेश सरकार (राजश्व िाुँडर्ाुँड समेत) 97613 8412 

(स्रोतुः सूर्ना तथा सांर्ार प्रर्वर्र् प्रर्तष्ठान, मकुाम िटुवल) 

1३.३ नीर्त तथा कायिक्रमको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

 

 
प्रदेश सरकारका सूर्ना प्रणालीहरूको 
सेक्यरुरटी अर्डट 

 सूर्ना प्रणालीहरूको सेक्यरुरटी सबवन्त्र्ी 
मापदण्ड तयार भएको । 

िजेट शीर्िक र्वर्नयोम्जत िजेट २०७७ पसु सबमको खर्ि प्रर्तशत 

र्ाल ु 25663 2863 11.15 

पुुँजीगत 71950 5549 7.71 

जबमा 97613 8412 8.6 
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नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

 

 

 

 

१५० 

 हालसबम र्नबन प्रणालीहरूको सेक्यरुरटी 
अर्डट गररएको । 

 मखु्यमन्त्री तथा मन्त्रीपररर्द्को कायािलयको 
वेवसाइट । 

 मखु्यमन्त्री पोटिल र एप 

 प्रदेश लोकसेवा आयोगको वेवसाइट 

 सूर्ना तथा सांर्ार प्रर्वर्र् प्रर्तष्ठानको 
वेवसाइट 

 प्रदेश योजना आयोगको वेवसाइट 

सवारी सार्न अनलाइन दताि तथा नवीकरण 
प्रणाली र्नमािण 

परामशिदाता कबपनीसुँग सबझौता गरी 
सफ्टवेयर प्रणाली क्रममा रहेको । 

सवारी सार्न दताि तथा नवीकरण शलु्क एवां 
राजश्व अनलाइन भकु्तानी प्रणाली र्नमािण 

परामशिदाता कबपनीसुँग सबझौता गरी 
सफ्टवेयर प्रणाली क्रममा रहेको । 

 

 

 

१५१ 
प्रोजेक्ट मोर्नटररङ र्सस्टम 

आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालयिाट 
िजेट तथा अम्ख्तयारी प्राप्त भएको । 

TOR स्वीकृत भएको । 

परामशि सेवा खररद प्रर्क्रया अगार्ड िढाइएको 

प्रर्वर्र् पाकि /इनोभेसन सेन्त्टर र्ड.र्प.आर 
पवुिसबभाव्यता अध्ययन सबपन्न गररएको 
र्ड.र्प.आरको लार्ग तयारी भइरहेको । 

(स्रोतुः सूर्ना तथा सांर्ार प्रर्वर्र् प्रर्तष्ठान, मकुाम िटुवल) 

1३.४ िजेट वक्तव्यको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

ि.व.को 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम 
लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

२४४ प्रदेश सरकारका सूर्ना प्रणालीहरूको 
सेक्यरुरटी अर्डट 

सूर्ना प्रणालीहरूको सेक्यरुरटी सबवन्त्र्ी 
मापदण्ड तयार भएको । 

 

 

उद्यम डाटािेस तथा एप मार्ि त उद्यमी र 
जनशम्क्तको र्ववरण सांकलन 

प्रदेश सरकारको रोजगारी पोटिल र्नमािण भइि 
सिालनमा आएको । रोजगारदाता तथा 
िेरोजगारहरूले अनलाइनिाटै कामदार तथा 
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ि.व.को 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम 
लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

२४६ रोजगारी प्राप्त गनि सक्ने व्यवस्था भएको । 
प्रदेश सरकारका सबपणुि र्नकायिाट प्रकाम्शत 
हनुे कमिर्ारी/जनशम्क्त आवश्यकता सबवन्त्र्ी 
सूर्नाहरू यस पोटिलको प्रयोग गरी एकिार 
मार्ि त गने व्यवस्था र्मलाइएको । 

 

 

 

 

 

 

२४७ 

प्रदेश सरकारका सूर्ना प्रणालीहरूको 
सेक्यरुरटी अर्डट 

सूर्ना प्रणालीहरूको सेक्यरुरटी सबवन्त्र्ी 
मापदण्ड तयार भएको । 

हाल प्रदेश सरकारका र्वर्भन्न र्नकायिाट प्रयोग 
गइरहेका प्रणालीहरूको सेक्यरुरटी अर्डट कायि 
क्रमशुः गदै गररएको । 

क्लाउड सर्भिस 
प्रदेश सरकारका लार्ग आवश्यक पने क्लाउड 
सेवा खररद गरी प्रयोगमा ल्याइएको । 

प्रदेश र्नजामती कमिर्ारी सूर्ना प्रणाली 
स्थापना 

परामशिदाता छनौट गरी कायािन्त्वयनको क्रममा 
रहेको 

 

२४८ 
सरकारी सेवाहरूको अनलाइन पेमेन्त्ट 
प्रणालीको स्थापना 

सवारी सार्न अनलाइन दताि तथा नवीकरण 
एवां राजश्व भकु्तानी प्रणाली र्नमािणका लार्ग 
कायिआदेश ददइि कायि अगार्ड िढाइएको । 

 

 

 

२४९ 

Local language based agro learning 

management system 
परामशिदाता छनौट गररएको । 

AI Based MIcro climate Analysis system परामशिदाता छनौट गररएको । 

Agro Product supply chain and food 

bank management 

परामशिदाता छनौट गरी कायािन्त्वयनको क्रममा 
रहेको 

कृर्र् कच्र्ापदाथि आपरु्ति प्रणाली 
परामशिदाता छनौट गरी कायािन्त्वयनको क्रममा 
रहेको 

(स्रोतुः सूर्ना तथा सांर्ार प्रर्वर्र् प्रर्तष्ठान, मकुाम िटुवल) 
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1३.५ आ.व. २०७७/७८ स्वीकृत वार्र्िक काक्रि मको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

(रु. हजारमा) 

क्र.सां. 

 

 

आयोजना तथा कायिक्रमको नाम 

वार्र्िक लक्ष्य अर्िवार्र्िक प्रगर्त 

िजेट पररमाण पररणाम 
पररणाम 
प्रर्तशत 

िजेट 
िजेट 
प्रर्तशत 

१ 

र्मर्नयर्र डाटा सेन्त्टरका लार्ग  
firefighting, HVAC , Rodent 

repellent system, Automatic 

access control, VMS system, 

Situation Room, Power backup 

system 

४००० १ ० ० ० ० 

२ कृर्र् कच्र्ापदाथि आपरु्ति प्रणाली २००० १ ०.६ ६० ० ० 

3 Local Language based agro-

learning management system 
२००० १ ०.६ ६० ० ० 

४ 
Block Chain based Smart contract 

and agro-commodity market 

system 

५००० १ ० ० ० ० 

५ 
Agro Product Supply chain and 

Food Bank management system २५०० १ ०.२ २० ० ० 

6 
कायिसबपादन डकुमेन्त्ट बयानजमेन्त्ट 
तथा कोल्यावे्रशन र्सस्टम स्थापना 

५००० १ ० ० ० ० 

7 

र्मर्नएर्र डाटा सेन्त्टर Web 

system security, DDOS Resilent 

and Ultra fast content delivery 

system 

२००० १ ० ० ० ० 

8 

उर्म डाटावेस तथा एप मार्ि त 
उर्मी र जनशक्तीको र्ववरण 
सकलन 

१००० १ १ १०० 680 70 

9 
सफ्टवेयर लाइसेन्त्स व्यवस्थापन 
प्रणाली 

२००० १ ० ० ० ० 

10 
स्थानीय तह ररपोर्टिङ प्रणाली 
अद्यावर्र्र्ककरण 

१००० १ ०.६ ६० ० ० 

११ 
सवारी सार्न अनलाइन दताि तथा 
नवीकरण प्रणाली र्नमािण 

३००० १ ०.४ ४० ० ० 
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१२ 
प्रदेश र्नजामती कमिर्ारी सूर्ना 
प्रणाली स्थापना 

२००० १ ०.६ ६० ० ० 

१३ मखु्यमन्त्री पोटिल स्तरउन्नर्त ५०० १ ० ० ० ० 

14 

सवारी सार्न दताि तथा नवीकरण 
शलु्क एवां राजश्व अनलाइन भकु्तानी 
प्रणाली र्नमािण 

३००० १ ०.४ ४० ० ० 

15 मखु्यमन्त्री एप स्तरोउन्नर्त ५०० १ ० ० ० ० 

16 
मखु्यमन्त्री सम्र्वालय infographic 

dashboard & Monitoring system 

र्नमािण 

५०० १ ० ० ० ० 

17 
मखु्यमन्त्री कन्त्फे्रन्त्स रूम 
व्यवस्थापन 

१००० १ ०.६ ६० ० ० 

18 क्लाउड सर्भिस ५००० १ १ १०० 2990 60 

19 
AI Based Micro Climate Analysis 

system 
५००० १ ० ० ० ० 

20 
प्रदेश सरकारका सरु्ना 
प्रणार्लहरूको सेक्यरुरर्ट अर्डट 

२००० १ १ १०० 1582 80 

21 
अस्पताल सरु्ना प्रणार्ल 
आवश्यकता अध्ययन 

५०० १ ० ० ० ० 

22 
प्रर्वर्र् पाकि  / इनोभेसन सेन्त्टर 
DPR 

३००० १ ० ० ० ० 

23 प्रदेश डाटा सेन्त्टर र्ड र्प आ र २००० १ ० ० ० ० 

24 

सरु्ना प्रर्वर्र् सबिन्त्र्ी र्नजी के्षर 
तथा सघ सस्था हरूको सहकायिमा 
प्रविािनात्मक कायिक्रम 

२००० १ ० ० ० ० 

25 

इ गभमेन्त्ट तथा र्डम्जटल 
अर्भमखुीकरण क्षमता र्वकास 
कायिक्रम 

२००० १ ० ० ० ० 

26 

प्रदेश सरकारका कमिर्ारी तथा 
आवश्यकता अनरुूप अन्त्य 
ब्यम्क्तका लार्ग  सरु्ना प्रर्वर्र् 

१२०० १ ० ० ० ० 
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सबिन्त्र्ी तार्लम 

27 र्डम्जटल प्रदेश गरुूयोजना तजुिमा १००० १ ० ० ० ० 

२८ 
प्रोजेकट मोर्नटररङ तथा ट्रयार्कङ 
र्सस्टम र्नमािण 

२५०० १ ०.२ २० ० ० 

(स्रोतुः सूर्ना तथा सांर्ार प्रर्वर्र् प्रर्तष्ठान, मकुाम िटुवल) 

 
 
1३.६ आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को अर्िवार्र्िक राजस्व सांकलनको र्ववरण 

(रु. हजारमा) 

क्र.सां. शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत 

1. र्वर्वर्  8  

(स्रोतुः सूर्ना तथा सांर्ार प्रर्वर्र् प्रर्तष्ठान, मकुाम िटुवल) 

1३.७ आ.व. २०७७/७८ मा २०७७ पसु मसान्त्तसबमसबपादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 
 
(क)  महत्वपूणि कायिको र्ववरण (िुुँदागत रुपमा) 

 कोर्भड-१९ को कारण उत्पन्न रोजगारी को समस्या समार्ान को लार्ग प्रदेश 
योजना आयोग र यस प्रर्तष्ठानको सांयकु्त तत्वावर्ानमा प्रदेश रोजगारी पोटिलको 
शभुअरबभ गररएको । 

 प्रदेशको सेक्यरुरटी मापदन्त्ड स्थार्पत गररएको र प्रदेश सरकारका सूर्ना प्रणालीहरु 
सेक्यरुरटी अर्डट पश्चात मार प्रयोगमा आउने व्यवस्था र्मलाइएको। 

 प्रदेशको सबपणुि सूर्ना प्रणालीहरुका क्लाउड सर्भिस सरुु गरी प्रदेश सरकारका 
सूर्ना प्रणालीहरु प्रर्तष्ठान माताहतमै Host  गने व्यवस्था गररएको। 

 प्रदेश सरकार अन्त्तगितका र्नकायहरूको वेवसाइटहरूको लार्ग साझा फे्रमवकि  तयार 
गररएको र प्रयोगमा ल्याइएको। 

 सवारी सार्न अनलाइन दताि तथा नवीकरण प्रणाली एवां अनलाइनिाटै सवारी सार्न 
कर तथा राजश्व भकु्तानी प्रणाली र्नमािण कायि अगार्ड िढाइएको । 

 प्रदेश र्नजामती कमिर्ारीहरूको र्ववरण व्यवस्थापनका लार्ग सूर्ना प्रणाली र्नमािण 
कायि अम्न्त्त र्रणमा रहेको । 

 प्रदेश प्रोजेक्ट मोर्नटररङ एण्ड ट्रयार्कङ र्सस्टम र्नमािणको कायि अगार्ड 
िढाइएको। 
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(ख) खण्ड (क) मा उल्लेम्खत कायिक्रमले प्रदेश अथितन्त्रमा परु् याएको योगदान (तथ्य/तथ्याङ्क 
सर्हत) 

 
 
1३.८ नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्या/कदठनाई (यदद भए) 

नभएको 
 
 

1३.९ मार्थ उल्लेम्खत समस्या समार्ानका लार्ग र्ाल्नपुने कदम (प्रस्तार्वत) 
 
 
 

1३.१० अन्त्य/र्वर्वर् (अर्िवार्र्िक प्रर्तवेदनमा समेट्न उपयकु्त देम्खएको अन्त्य कुनै र्ववरण) 
 
 
 

1३.११ र्नष्कर्ि 
यस प्रर्तष्ठानिाट आ.व. २०७७।०७८ मा लम्क्षत कायिक्रमहरूमध्ये अर्र्काांश कायिक्रमहरूको शरुूवात 
भईसकेको र कायािन्त्वयनको प्रर्क्रयामा रहेको छ । प्रदेश सरकारको वार्र्िक नीर्त तथा कायिक्रम एवां 
िजेट कायिक्रम अनरुूप कायिक्रम कायिन्त्वयन अगार्ड िढाइएको । हालबम कायि सबपन्न भएका 
कायिक्रमहरूको सांख्या न्त्यून भएता पर्न कायािन्त्वयनका क्रममा रहेका कायिक्रमहरू र्नकट भर्वष्यमा 
सबपन्न हनुे हुुँदा कायि प्रगर्त सन्त्तोर्जनक रहेको मान्न सर्कन्त्छ । 
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पररच्छेद-१४ 
प्रदेश योजना आयोग 

 

1४.1 आर्थिक वर्ि २०७7/७8 मा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा अर्िवार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त 

( रु. हजारमा  ) 

(स्रोतुः प्रदेश योजना आयोग, मकुाम िटुवल) 

 
1४.२ आर्थिक वर्ि २०७7/७8 को पसु मसान्त्त सबम  श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण 

(रु. हजारमा) 
क्र.सां. श्रोत प्राप्त रकम खर्ि रकम 

१ नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान ० ० 

२ नेपाल सरकार सशति अनदुान ० ० 

३ नेपाल सरकार समपरुक अनदुान ० ० 

४ नेपाल सरकार र्वशेर् अनदुान ० ० 

५ प्रदेश सरकार (राजश्व िाुँडर्ाुँड समेत) 35669 3763 

(स्रोतुः प्रदेश योजना आयोग, मकुाम िटुवल) 

िजेट शीर्िक र्वर्नयोम्जत िजेट २०७७ पसु सबमको खर्ि प्रर्तशत 

र्ाल ु
34669 3763 10.85 

पुुँजीगत 1000 0 0.00 

जबमा 35669 3763 10.55 
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1४.३ नीर्त तथा कायिक्रमको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

 श्रम िजारको अध्ययन तथा श्रम िजार 
पोटिलको र्िकास 

लमु्बिनी प्रदेश रोजगार पोटिल र्नमािण गरी 
सांर्ालनमा ल्याइएको । 

 प्रदेश पररयोजना  िैंक अन्त्तगित र्ाल ुआ.व. मा 
तयार भएका पररयोजनाहरु 

म्र्उरी प्रशोर्न लघ ु उद्योग , िटुवल-गलु्मी 
रामायण तथा भौगर्भिक पयिटन मागि ,अण्डा 
सहकारी  रुपन्त्देही, प्रशोर्र्त दाउरा उद्योग 
भालवुाङ, लेते पर्हरो गलु्मीुः अवस्था र 

रोकथामका उपाय, रुकुम पूवि स्याउ 
पररयोजना, कर्पल अन्त्तरार्ष्ट्रय सबमेलन केन्त्र 
शखरु्नया ताल, र्सििािा कृर्रम पठार 
पररयोजना र िलु्म एकीकृत वम्स्त र्वकास 
पररयोजना 

(स्रोतुः प्रदेश योजना आयोग, मकुाम िटुवल) 

1४.४ िजेट वक्तव्यको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

ि.व.को 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

 रासायर्नक मल कबपनी सांबभाव्यता अध्ययन (परामिश सेवा खररद सबिन्त्र्ी अवर्ारणापर 
तयार भई आयोगिाट स्वीकृत भएको) 

 शोर् अनसुन्त्र्ान वृर्त (अध्ययन/पाररश्रर्मक प्राप्त भएका ७९ आवेदनको मलु्याांकन गरी १० 
आवेदन छनौट भएको 

 अध्ययन अनसुन्त्र्ान/भ्रमण र पाररश्रर्मक एकमषु्ठ रु ७० लाख र्वर्नयोजन भएकोमा 
कायिक्रम िाुँडर्ाुँड गरी रकमान्त्तरका लार्ग  
आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालयमा 
पठाईएको । 
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ि.व.को 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

 र्ौमार्सक /वार्र्िक समीक्षा गत आ.व को वार्र्िक सर्मक्षा र र्ाल ु आ.व 
को प्रथम र्ौमार्सक समीक्षा सबिन्त्र्ी कायि 
सबपन्न भएको 

 पररयोजना िैंक र्नमािण पूवि सबभाव्यता 
अध्ययन/भ्रमण/ ईन्त्र्न/पाररश्रर्मक 

एकमषु्ठ रु ३० लाख र्वर्नयोजन भएकोमा 
कायिक्रम िाुँडर्ाुँड गरी रकमान्त्तरका लार्ग  
आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालयमा 
पठाईएको 

(स्रोतुः प्रदेश योजना आयोग, मकुाम िटुवल) 

 
1४.५ आ.व. २०७७/७८ स्वीकृत वार्र्िक काक्रि मको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

(रु. हजारमा) 
 

क्र. 
सां. 

कायिक्रम /  र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य अर्िवार्र्िक प्रगर्त 

परर
मा
ण 

िजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

िजे
ट 

िजे
टख

र्ि 
%

 

१ क्षमता अर्भवृर्ि  तार्लम  

30
0 १ ० ०.
० ० 

२ 

स्थानीय तहको आवर्र्क योजना 
र्नमािण सबिन्त्र्ी अन्त्तरर्क्रया,गोष्ठी र 

कायिशाला 

 

80
0 १ ० ०.
० ० 

३ 
रासायर्नक मल कबपनी सांबभाव्यता 

अध्ययन 

 

25
00

 

१ २०
 

०.
० ० 

४ 
पाल्पाको डुम्रमेा र्लाम खानीको 

अन्त्वेर्ण सबिन्त्र्ी अध्ययन 

 

25
00

 

१ १०
 

०.
० ० 
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५ 
अन्त्तरर्क्रया तथा समन्त्वयात्मक 

कायिक्रम 

 

60
0 १ ० ०.
० ० 

६ 
अध्ययन अनसुन्त्र्ान/भ्रमण र 

पाररश्रर्मक 

 

70
00

 

१ ३५
 

०.
० ० 

७ 
शोर् अनसुन्त्र्ान वृम्त्त 
(अध्ययन/पाररश्रर्मक 

 

10
00

 

१ ५०
 

०.
० ० 

८ र्ौमार्सक /वार्र्िक समीक्षा  

50
0 ३ ६६
 

२३
३.

० 

४६
 

९ 

पररयोजना िैंक र्नमािण पूवि 
सबभाव्यता अध्ययन/भ्रमण/ 

ईन्त्र्न/पाररश्रर्मक 

 

30
00

 

 २०
 

०.
० ० 

१० 
प्रादेम्शक महत्वका एवां िहवुर्ीय 

आयोजनाको सर्मक्षा 

 

60
0 ३ ० ०.
० ० 

११ 
आयोजना तथा कायिक्रमको प्रभाि 

मलु्याङ्कन 

 

१०
००

 

१ १०
 

०.
० ० 

 

(स्रोतुः प्रदेश योजना आयोग, मकुाम िटुवल) 

 
14.६ आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को अर्िवार्र्िक राजस्व सांकलनको र्ववरण 
 

क्र.सां. शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत 

1. 15111  रु. 54,665।-  

(स्रोतुः प्रदेश योजना आयोग, मकुाम िटुवल) 
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1४.७ आ.व. २०७७/७८ मा २०७७ पसु मसान्त्तसबमसबपादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 

 
(क) महत्वपूणि कायिको र्ववरण (िुुँदागत रुपमा) 

 
 र्ौमार्सक /वार्र्िक समीक्षा (र्मर्त २०७७।४।१८,१९र २० मा वार्र्िक सर्मक्षा सबिन्त्र्ी 

कायि सबपन्न भएको  र (PDAC) Provincial Development Action Committee को िैठक 
आयोजना गरी प्रदेश सरकार मातहतका केम्न्त्रय मन्त्रालय/ र्नकायको प्रथम र्ौमार्सक 
प्रगर्त सबिन्त्र्ी सर्मक्षा कायिक्रम आयोजना 

 प्रदेश सरकारको प्रथम आवर्र्क योजनाको प्रथम आर्थिक वर्ि (०७६/७७) को सर्मक्षा 
पसु्तक प्रकाशन गररएको । 

 र्ाल ुआ.व.०७७/७८ मा थप २३ वटा आयोजनाहरुलाई स्रोत सरु्नम्ितता प्रदान गररएको। 
 

(ख) खण्ड (क) मा उल्लेम्खत कायिक्रमले प्रदेश अथितन्त्रमा परु् याएको योगदान (तथ्य/ तथ्याङ्क 
सर्हत) 

 
 
14.८ नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्या/कदठनाई (यदद भए) 

 प्रदेश सरकार अन्त्तरगतका मन्त्रालयहरुका िीर्मा कायिक्रम छनौट सबिन्त्र्ी समन्त्वयको 
अभाव देम्खएको जसका कारण मन्त्रालयहरु र्िर्मा कायिक्रमहरुको दोहोरोपना देम्खएको । 

 र्िर्भन्न आयोजनाहरुमा सांघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी र्तनैवटा सरकारहरुिाट िजेट लगानी 
हनुे गरेकाले एउटै आयोजनामा लगानीको दोहोरोपना देम्खएको । 

 प्रदेश सरकारको लगानी रहेका आयोजना तथा कायिक्रमहरुको अनगुमन तथा प्रभाव 
मूल्याङ्कन कायिका लार्ग आवश्यक पने प्रार्वर्र्क तथा प्रशासर्नक जनशम्क्तको अभाव 
रहेको। 

 "िहवुर्ीय आयोजना स्वीकृर्त तथा ठेक्का िन्त्दोवस्त सबवन्त्र्ी मापदण्ड, 2076" र प्रदेश 
गौरवका आयोजना र्नर्ािरण सबिन्त्र्ी मापदण्डर्नमािण भैसकेको सन्त्दभिमा सबिन्त्र्ीत 
मन्त्रालयहरुिाट उल्लेम्खत मापदण्डहरुको आवश्यक अध्ययन र्िना नै आयोजना तथा 
कायिक्रम स्वीकृत गरी कायािन्त्वयन गने गररएको । 
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 पररयोजनाको प्रकृर्त अनरुुप DPR र्नमािणमा एकरुपता कायम गनुिपनेमा त्यस्तो नगररएकोले 
DPR को  सांरर्नामा आवश्यक सरु्ार गनुिपने देम्खएको । 

 सांघीयता कायािन्त्वयनको क्रममा सांघीय सरकार र प्रदेश सरकारिीर् औपर्ाररक सबिन्त्र् 
स्थापना गने सांरर्ना/ईकाईको अभाव । जस्तै: रार्ष्ट्रय योजना आयोग र प्रदेश योजना 
आयोगिीर् औपर्ाररक सबिन्त्र् स्थापना गने कानूनी सांरर्नाको अभाव । 
 

 
14.९ मार्थ उल्लेम्खत समस्या समार्ानका लार्ग र्ाल्नपुने कदम (प्रस्तार्वत) 

 प्रदेश सरकार अन्त्तरगतका मन्त्रालयहरुका िीर्मा  योजना छनौट सबिन्त्र्ी समन्त्वय स्थार्पत 
गने । 

 सांघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी र्तनैवटा सरकारहरुिाट र्वर् योजना छनौट सबिन्त्र्ी 
नीर्तगत व्यवस्था गरी कायािन्त्वयन गने । 

 प्रदेश सरकारको लगानी रहेका आयोजना तथा कायिक्रमको अनगुमन तथा प्रभाव मूल्याङ्कन 
कायिका लार्ग आवश्यक पने प्रार्वर्र्क तथा प्रशासर्नक जनशम्क्तको समयमै व्यवस्था हनु ु
पर् यो । 

 
 

14.१० अन्त्य/र्वर्वर् (अर्िवार्र्िक प्रर्तवेदनमा समेट्न उपयकु्त देम्खएको अन्त्य कुनै र्ववरण) 
- 
 
 
 

14.११ र्नष्कर्ि 
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पररच्छेद -१५ 
र्नष्कर्ि र सझुाव 

 

देशको सन्त्तरु्लत र समानपुार्तक र्वकासको लार्ग सांघीय शासन प्रणालीको अवर्ारणा अनरुुप तीन तहको 
सरकार रहेको र प्रदेश तहिाट मूलत: र्वकास र्नमािणका कायिलाई अगार्ड िढाउन महत्वपूणि भरू्मका रहेको 
छ । 

प्रदेश सरकार स्थापनाको ३ वर्ि पगु्न लाग्दा प्रदेश अन्त्तगितको र्वकास र्नमािण र सेवा प्रवाहको लार्ग 
आवश्यक पने सांगठन सांरर्नाको सांख्या १७५ पगेुको छ । कानून र्नमािण कायिले गर्त र्लदैछ । कमिर्ारी 
समायोजनको कायि पूरा भएको छ । 

प्रदेशको प्रथम पिवर्ीय योजना आ.व. २०७६/७७ - २०८०/८१ तयार भई कायािन्त्वयन भइरहेको छ । 
मध्यमकालीन खर्ि सांरर्ना, वार्र्िक नीर्त कायिक्रम तथा िजेट लगायतका प्रदेशले गनुिपने कायिको स्पि 
मागिदशिन प्राप्त भएको छ । 

यस आ.व. २०७७/७८ को अर्िवार्र्िक अवर्र्सबम आइपगु्दा यस आ.व.मा र्वर्नयोम्जत िजेटमध्ये २२.८% 
खर्ि भएको देम्खएको छ । र्वश्वव्यापी रुपमा रै्र्लएको कोर्भड-१९ को प्रभाव अझैसबम रहेकोले अपेम्क्षत 
लक्ष्य प्राप्त गनि नसर्कए तापर्न आ.व. २०७६/७७ को सोही अवर्र्मा १८.६४% खर्ि रहेकोले यस 
आ.व.को प्रगर्त सन्त्तोर्जनक देम्खएको छ । 

प्रदेश सरकार स्थापनाको ३ वर्ि अवर्र्मा ३ वटा पूणि िजेट प्रस्ततु भइसक्दा काननुी, साांगठर्नक सांरर्ना, 
जनशम्क्त व्यवस्थापन लगायतका पक्षमा उल्लेखनीय प्रगर्त भएतापर्न यसले पूणिता पाउन सकेको छैन ।  

र्वकास र्नमािण र सेवा प्रवाहको कायिलाई तीन तहिीर्को समन्त्वय, सहकायि र सहअम्स्तत्वको भावनालाई 
आत्मसात ्गरी अगार्ड िढाउन,े प्रदेश लोकसेवा आयोगिाट पदपूर्ति गरी जनशम्क्त व्यवस्थापन गने तथा यस 
प्रदेशको सांगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गरी कमिर्ारीलाई Right-Sizing गनुिपने लगायतका पक्षमा सरु्ार 
गनि सके आगामी ददनमा िजेट कायािन्त्वयनको अवस्था थप सदुृढ भई “समिृ प्रदेश : खशुी जनता” को नारा 
पूरा गनि सहयोग पगु्ने अपेक्षा गनि सर्कन्त्छ । 

 


