
आर्थिक वर्ि २०७६/7७  को 
मन्त्रालयगत वार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

प्रदेश सरकार 

प्रदेश नं ५ 

आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय 

बटुवल, नेपाल 

२०७7 



 

 



प्राक्कथन 

सरकारले गरेका काम कारवाहीहरु जस्ताको त्यस्तै जनसमक्ष परु् याउन ुजनर्नवािचित सरकारको एक प्रमखु 
कतिव्य हो भने सशुासन एवं पारदचशिताको एक आधारस्तम्भ पर्न हो।त्यसमा पर्न जनताको नासो बजेट 
तथा आर्थिक कारोवारमा सरकार थप संवेदनशील हनु ुजरुरी छ।यसै र्वर्यलाई प्रदेश नं. 5 को प्रमखु 
कानून प्रदेश आर्थिक कायिर्वर्ध ऐन2074 मा सो र्वर्यलाई संर्हताबद्ध गररएको छ। उक्त ऐनको दफा 
20 बमोचजम बजेट तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी आर्थिक मार्मला तथा योजना 
मरालयले अधि वार्र्िक र वार्र्िक रुपमा सो अवर्ध समाप्त भएको र्मर्तले दईु मर्हनार्भर राजश्व, खिि, 
आयोजना र कायिक्रम सञ्चालन गनि नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको समानीकरण अनदुान, सशति अनदुान, 
समपरुक अनदुान र र्वशरे् अनदुान, वैदेचशक अनदुान तथा ऋणको अनमुान प्रार्प्त तथा पररिालनको यथाथि 
र्ववरण र प्रदेश सरकारको नीर्त तथा बजेटमा समावेश भएको कायिक्रम कायािन्त्वयनको अवस्था साथै अन्त्य 
आवश्यक र्ववरणहरु समेत समावेश गरी साविजर्नक गनुि पने व्यवस्था समेत रहेको सन्त्दभिमा प्रस्ततु 
प्रर्तवेदन तयार भएको छ।  

प्रदेश सरकारले आ.व.076।77 मा र्वर्नयोजन भएको रु 36 अबि 41 करोड 68 लाखमध्ये िालतुफि  
60.54 प्रर्तशत, पुुँजीगततफि  79.29 प्रर्तशत गरी जम्मा 70.10 प्रर्तशत खिि भएको देचखन्त्छ। 
पुुँजीगत खििमा प्रदेश नं ५ सबै प्रदेशभन्त्दा अगार्ड र समग्र खििमा दोश्रो स्थानमा रहेको छ। कोर्भड 19 
को र्वश्वव्यापी महामारी र सो को र्नयन्त्रणका लार्ग िैर 1१ गते देचख भएको बन्त्दाबन्त्दीको अवस्थामा 
समेत यस प्रकारको बजेट खिि र कायिक्रम कायािन्त्वयन गरी अन्त्य प्रदेशको तलुनामा यस प्रदेशलाई 
सबैभन्त्दा अगार्ड उभ्याउन ेर्वर्य र्निःसन्त्देह सन्त्तोर्को र्वर्य हो। 

प्रर्तवेदन तयार गने कायिमा नेततृ्व गने आर्थिक मार्मला तथा योजना मरालयका सचिव श्री बाबरुाम 
अर्धकारी र यस कायिमा संलग्न मरालयका कमििारीलाई धन्त्यवाद ददन िाहन्त्छु साथै बजेट तथा कायिक्रम 
कायािन्त्वयनमा जटु्ने प्रदेश सरकारका सबै र्नकायका कमििारी र 109 वटै स्थानीय तहका जनप्रर्तर्नर्ध 
एवं कमििारी समेत धन्त्यवादका पार हनुहुनु्त्छ। 

प्रस्ततु प्रर्तवेदन सम्बचन्त्धत सबैका लार्ग उपयोगी हनुे र्वश्वास र्लएको छु। 

 

धन्त्यवाद। 
भाद्र, २०७७         शंकर पोखरेल 

मखु्यमन्त्री एवम ्आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्री 





दईु शब्द 

साविजर्नक स्रोतबाट सम्पादन भएका कायिको आम सरोकारवालासमक्ष  साविजर्नकीकरण गनुि साविजर्नक 
र्नकायको कतिव्य हो भन े यसको सूिना पाउन ु आम नागररकको अर्धकार हो।यसबाट साविजर्नक 
र्नकायमा कामप्रर्तको उत्तरदार्यत्व र स्रोत साधन प्रर्तको पारदचशिता कायम भई सशुासन कायम गनि 
सहयोग पयुािउुँछ।आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश नं ५ को प्रदेश सरकारको बजेट तथा 
कायिक्रमको मूल्यांकन गरी आर्थिक वर्ि समाप्त भएको २ मर्हनार्भर प्रगर्त प्रर्तवेदन तयार गरी 
साविजर्नकीकरण गने व्यवस्था प्रदेश आर्थिक कायिर्वर्ध ऐन२०७४ रहेको छ।सोही व्यवस्थाबमोचजम यस 
मन्त्रालयले आ व २०७६।७७ को यस प्रदेश सरकारको बजेट तथा कायिक्रमको प्रगर्तको र्ववरण 
समावेश गरी प्रर्तवेदन तयार गरेको छ। 

यसप्रदेशको अथितन्त्रको आकार ५ खवि ३४ अवि ११ करोड रहेको छ जनु नेपालको कुल गाहिस्थ 
उत्पादनको १४.२ प्रर्तशत हनु आउुँछ। यस प्रदेशको कुल गाहिस्थ उत्पादन वृर्द्धदर गत आर्थिक वर्िको 
तलुनामा घटेको छ जनु आधारभतू मूल्यमा २% रहेको छ।आ व २०७५।७६ मा आर्थिक वरृ्द्ध दर 
६८ प्रर्तशत रहेको र्थयो। यस प्रदेशमा र्वकासका सम्भावनाहरु प्रशस्तै भए तापर्न र्वश्वव्यापी महामारीको 
रुपमा फैर्लएको कोरोना भाइरसका कारण र्वकासका गर्तर्वर्ध रोर्कन गई यस आ व मा लक्ष्य 
अनसुारको प्रगर्त हनु नसकेको अवस्था छ। 

र्वश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैर्लएको कोरोना भाइरसको कारण तेस्रो िौमार्सक अवर्धमा र्वकास 
र्नमािणको काम ठप्प प्रायिः हनु गई आ व २०७६।७७ मा लक्ष्य अनसुारको आर्थिक वरृ्द्ध हनु नसकी २ 
प्रर्तशतमार रहेको अवस्था छ। तथार्प यस प्रदेशको िालतुफि  60.54 प्रर्तशत, पुुँजीगततफि  79.29 
प्रर्तशत गरी जम्मा 70.10 प्रर्तशत खिि भएको देचखन्त्छ जनु पुुँजीगत खििमा यो प्रदेश सबै प्रदेशभन्त्दा 
बढी र समग्र खििमा दोश्रो स्थानमा रहेको छ।गत आ व को उक्त अवर्धको खििको तलुनामा यस आ व 
मा िालतुफि  7.89 प्रर्तशत पूुँजीगत तफि  17.28  प्रर्तशत र कुल 12.60 प्रर्तशत बढी रहेको छ। 

प्रस्ततु प्रर्तवेदनमा आ व २०७६।७७ को प्रदेश सरकारको नीर्त तथा कायिक्रम र्वर्नयोचजत बजेट 

आयको स्रोत र खििको अवस्थालाई समावेश गररएको छ। साथै यस प्रदेश अन्त्तगितको मन्त्रालय तथा 
र्नकायहरुमा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देचखएका समस्या र समाधानका उपायसमेत समावेश गररएको छ। 

नेपालमा संघीय शासन व्यवस्थाअन्त्तगित प्रदेश तह स्थापनापश्चात ्१ आचंशक र ३ वटा पूणि गरी ४ वटा 
बजेट कायािन्त्वयन भएका छन।्यस अवर्धमा र्वकासका गर्तर्वर्ध संिालनमा काननुी तथा सांगठर्नक 
अवस्था एवम ् जनशचक्त व्यवस्थापनमा सधुार हुुँदै गएको अवस्था छ यसबाट आगामी ददनमा बजेट 
कायािन्त्वयनले थप गर्त र्लन ेअपेक्षा गनि सर्कन्त्छ। 

प्रस्ततु प्रगर्त प्रर्तवेदनमा प्रदेश नं ५ सरकारका नीर्त तथा कायिक्रम र सोको प्रगर्त र्ववरणलाई समावेश 
गरी तयार गरेकाले यसबाट प्रदेश सरकारका काम कारवाहीमा सरोकार राख्न ेसबैलाई उपयोगी हनुे अपेक्षा 
गरेको छु। प्रर्तवेदन तयार गनि आवश्यक पने र्ववरण उपलब्ध गराउन ुहनुे सबै मन्त्रालय/ र्नकाय तथा 
र्ववरण संकलन गरी प्रर्तवेदन तयार गने मन्त्रालयका कमििारीहरुलाई धन्त्यवाद ददन िाहन्त्छु। 

 
 

र्मर्त २०७७।०५।३१ बाबरुाम अर्धकारी 
       सचिव 





i 

 

कायिकारी साराशं 
प्रदेश आर्थिक कायिर्वर्ध ऐन, २०७४ को दफा वमोचजम आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालयले तयार 
गरेको आर्थिक वर्ि २०७६।७७ को यस प्रदेशको बजेट तथा कायिक्रमको प्रगर्तको सारांशगत र्ववरण 
यस प्रकार रहेको छिः  

1 बजेट र खििसुँग सम्बचन्त्धत र्ववरण 
 आर्थिक वर्ि 2076/77 को लार्ग प्रदेश सरकारको कुल बजेट रू. 36 अबि 41 करोड 68 

लाखमध्ये सचञ्चत कोर्मार्थ व्ययभार हनु े रकम रू.६१ लाख ९१ हजार र र्वर्नयोजन ऐन 
बमोचजम खिि हनु ेरकम रू. ३६ अबि ४१ करोड ६ लाख ९ हजार रहेको र्थयो। 

 र्वर्नयोचजत रकममध्ये असार मसान्त्तसम्म िालतुफि  रू. 10 अबि 80 करोड 3 लाख 72 हजार 
र पुुँजीगततफि  रू. १4 अबि 72 करोड 88 लाख 57 हजार गरी जम्मा रू. 25 अबि ५2 
करोड 92 लाख 29 हजार खिि भएको छ। उक्त रकम र्वर्नयोचजत बजेटको िालतुफि  60.54 
प्रर्तशत, पुुँजीगततफि  79.29 प्रर्तशत गरी जम्मा 70.10 प्रर्तशत हनु आउुँछ।पुुँजीगत खििमा 
प्रदेश नं ५ सबै प्रदेशभन्त्दा अगार्ड र समग्र खििमा दोश्रो स्थानमा रहेको छ। 

 आर्थिक वर्ि २०७५।७६ को िालतुफि  रू. ६ अबि ८७ करोड ७१ लाख २ हजार र 
पुुँजीगततफि  रू १0 अबि 27 करोड 13 लाख गरी जम्मा रू 17 अबि 14 करोड 84 लाख 2 
हजार खिि भएको र्थयो। जनु उक्त आ.व. को कुल बजेटको िालतुफि  57.99 प्रर्तशत, 
पुुँजीगततफि  61.78 प्रर्तशत गरी जम्मा 60.20 प्रर्तशत रहेको र्थयो। 

 आर्थिक वर्ि २०७६।७७ को असार मसान्त्तसम्ममा मन्त्रालयगत र्वर्नयोचजत बजेटमा सबैभन्त्दा 
बढी खिि गने मन्त्रालयको रुपमा भौर्तक पूवािधार र्वकास मन्त्रालय रहेको छ जसले 83.18 
प्रर्तशत खिि गरेको छ भन ेसबै भन्त्दा कम खिि गने मन्त्रालयको रुपमा आन्त्तररक मार्मला तथा 
कानून मन्त्रालय रहेको छ जसको खिि र्वर्नयोचजत बजेटको 32.96 प्रर्तशत रहेको छ। 

 आर्थिक वर्ि २०७५।७६ मा नेपाल सरकारबाट प्राप्त सशति अनदुान र समपरुक अनदुानमध्ये 
खिि नभई बाुँकी रकम रु ३ अबि ७१ करोड 85लाख आर्थिक वर्ि २०७६।७७ मा संघीय 
सचञ्चत कोर्मा र्फताि गररएको छ।  

 प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ि २०७६।७७ को नीर्त तथा कायिक्रम र स्वीकृत बजेट कायािन्त्वयन 
गनि सो अवर्धमा र्वर्भन्न 200 भन्त्दा बढी कायिर्वर्ध तजुिमा गरी कायािन्त्वयनमा ल्याइएको छ। 

२. स्रोत पररिालन 
 आर्थिक वर्ि 2076/77 को असार मसान्त्तसम्ममा नेपाल सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाुँडफाुँड 

वापत रू.९ अबि 9१ करोड २३ लाख, र्वत्तीय समानीकरण अनदुानवापत रू. 7 अबि 54 करोड 
1 लाख,सशति अनदुानवापत रू. 8 अबि 2६ करोड 58 लाख 18 हजार, र्वशरे् अनदुानवापत 
रू. 57 करोड 52 लाख 60 हजार र समपरुक अनदुानवापत रू. ६9 करोड 77 लाख, 
स्थानीय तहबाट प्रदेश सच ित कोर्मा राजश् व बाुँडफाुँडबाट (घर जग्गा रचजषे्ट्रशन शलु्क समेत) 
रू.98 करोड 69 लाख 69 हजार गरी जम्मा रकम रु. 34 अबि 2 करोड 28 लाख 58 
हजार प्रदेश सचञ्चत कोर्मा दाचखला भएको छ। 



ii 

 

 आर्थिक वर्ि 2075/76 मा नेपाल सरकारबाट राजस्व बाुँडफाुँडवापत रू.6 अबि 57 करोड 
84 लाख, र्वत्तीय समानीकरण अनदुानवापत रू. 6 अबि 86 करोड 97 लाख,सशति अनदुान 
वापत रू. 9 अबि 69 करोड 35 लाख,स्थानीय तहबाट प्रदेश सच ित कोर्मा राजश् व बाुँडफाुँड 
वापत(घर जग्गा रचजषे्ट्रशन शलु्कसमेत) रू.98 करोड 26लाख 63हजार गरी जम्मा रकम रु.27 
अबि 46 करोड 42 लाख 1 हजार प्रदेश सचञ्चत कोर्मा दाचखला भएको र्थयो। 

 नेपाल सरकारबाट समपरुक अनदुान सशति अनदुान र र्वशेर् अनदुानवापत प्राप्त रकममध्ये खिि 
हनु नसकी बाुँकी रहेको रकम कररब रु ९४ करोड र्फताि गनुिपने देचखन्त्छ। 

 कुल बजेटबाट खिि र र्फताि गनुिपने रकम घटाई बाुँकी रहने रकम रु. ७ अबि ८८ करोड ४७ 
लाख ९२ हजार िाल ुआ.व.२०७७/७८ मा अल्या गररएको छ। 

 नेपालको संर्वधान तथा अन्त्तर-सरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले कृर्र् आयमा लाग्ने कर 
प्रदेश सरकारको एकल अर्धकारको सूिीमा समावेश गरेको र सवारी साधन कर, घरजग्गा 
रचजषे्ट्रशन शलु्क, मनोरञ्जन कर, र्वज्ञापन कर र नदीजन्त्य पदाथिको र्बक्रीबाट प्राप्त शलु्क प्रदेश र 
स्थानीय तहको साझा अर्धकारको के्षरको रुपमा उल्लेख गरेको छ।  

 प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अर्धकारको रुपमा रहेको र्वज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर 
संकलनलाई व्यवचस्थत गनि क्रमश र्वज्ञापन कर र्नयमावली, २०७६ र मनोरञ्जन कर र्नयमावली, 
२०७६ स्वीकृत भई कायािन्त्वयनमा ल्याइएको छ | 

३. र्वत्तीय संघीयता कायािन्त्वयन 
 आर्थिक वर्ि 2075/76 मा र्वत्तीय समानीकरण अनदुानवापत रू. ५० करोड सशति 

अनदुानवापत रू. १ अबि र समपरुक अनदुानमा रु ५० करोड गरी जम्मा २ अबि र्वर्नयोजन 
गररएकोमा र्वत्तीय समानीकरण अनदुान र सशति अनदुानको सबै रकम तथा समपूरक अनदुान 
अन्त्तगित ८६ वटा स्थानीय तहका १४२ वटा आयोजना छनोट गरी रू.38 करोड 52 लाख 
14 हजार 1 सय 50 बजेट खििको आधारमा र्वत्त हस्तान्त्तरण गररएको र्थयो। 

 समानीकरण अनदुान प्रदेश सचञ्चत कोर्मा र्फताि गनुि नपने र अन्त्य अनदुानमा सोही आ व मा 
हस्तान्त्तररत रकममध्ये स्थानीय तहहरुमा खिि हनु नसकी रु 30 करोड 88 लाख 68 हजार 
आ.व. 2076/77 मा प्रदेश सचञ्चत कोर्मा र्फताि भएको छ। 

 आर्थिक वर्ि २०७६/77 मा र्वत्तीय समानीकरण अनदुानवापत रू. ५० करोड सशति अनदुान 
वापत रू. १ अबि ३८ करोड ९६ लाख समपरुक अनदुानवापत रु १ अबि ५० करोड र र्वशेर् 
अनदुानवापत १ अबि गरी जम्मा ४ अबि ३८ करोड ९६ लाख र्वर्नयोजन गररएकोमा ४ अबि 
32 करोड 14 लाख 97 हजार र्नकासा गररएको र्थयो जनु प्रदेशको कुल बजेटको १२.०५ 
प्रर्तशत हनु आउुँछ। 

 आ.व. 2076/77 मा र्वर्नयोचजत बजेटको सीमार्भर रही स्थानीय तहहरुको प्रस्तावका 
आधारमा समपूरक अनदुानतफि  १०० वटा स्थानीय तहका ३६2 वटा आयोजना र्वशेर् अनदुान 
तफि  99 वटा स्थानीय तहका 151 वटा आयोजना स्वीकृत गररएको र्थयो भन ेसशति अनदुानका 
109 स्थानीय तहमा 519 वटा आयोजना छनोट भएका र्थए। 

 आर्थिक वर्ि २०७6/77 मा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई र्वत्तीय समानीकरण 
अनदुानवापत रु. ५० करोड, सशति अनदुानवापत रु. १ अवि 38 करोड 85 लाख 71 हजार, 
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समपूरक अनदुान वापत रु. 1अवि 45 करोड 6 लाख 42 हजार, र्वशेर् अनदुान वापत रु. 98 
करोड 22 लाख 84 हजार गरी जम्मा रु. 4 अवि 32 करोड 14 लाख 97 हजार र्वत्त 
हस्तान्त्तरण गररएको र्थयो। 

 असार मसान्त्तसम्म स्थानीय तह र्वत्त हस्तान्त्तरण अन्त्तगित समपरुक अनदुानतफि  रु.१ अबि 45 
करोड 6 लाख 42 हजार, समानीकरण अनदुानतफि  रु. 50 करोड, र्वशेर् अनदुानतफि  रु. 98 
करोड 22 लाख 14 हजार र सशति अनदुानतफि  रु. १ अबि गरी जम्मा रु 4 अबि 32 करोड 
14 लाख 97 हजार हस्तान्त्तरण गररएको छ। 

 स्थानीय तहमा यसरी हस्तान्त्तरण भएको रकम कुल र्वर्नयोचजत रकम रु ४ अबि ३८ करोड ९८ 
लाख को 98.44 प्रर्तशत र र्वत्तीय हस्तान्त्तरणका लार्ग र्वर्नयोचजत बजेट रु 36 अबि 41 
करोड 68 लाख को 11.87 प्रर्तशत हनु आउुँछ। 

४. अन्त्य नीर्तगत  कायिक्रमगत प्रगर्तको र्ववरण 
 र्वशेर् अनदुान सम्बन्त्धी व्यवस्थालाई कानूनसम्मत बनाई कायािन्त्वयनमा सहजता ल्याउन र्वशरे् 

अनदुान कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वर्ध, २०७६ स्वीकृत गरी कायािन्त्वयनमा ल्याइएको छ भन े
समपरुक अनदुान व्यवस्थापन कायिर्वर्ध, २०७५ मा थप सरलीकृत गरी प्रथम संशोधन गररएको 
छ। 

 प्रदेश सरकार (मचन्त्रपररर्द ) बाट र्वर्भन्न ६१ वटा र्वधेयकहरु प्रदेश सभामा पेश गनि स्वीकृर्त 
ददनकुा साथै १९वटा र्नयमावलीहरु, एउटा र्नदेचशका र िारवटा मापदण्ड स्वीकृत भएका छन।् 
स्थानीय तह सम्बन्त्धी ३ वटा कानूनहरु र्नमािण भएका छन।् 

 कोर्भड-१९को महामारी रोकथाम, र्नयन्त्रण र उपिारका लार्ग प्रदेश सरकारले कोर्भड-१९ 
र्नयन्त्रण तथा उपिार कोर् स्थापना गरेको छ। कोरोना रोकथाम तथा र्नयन्त्रण कोर्मा प्रदेश 
सरकारको सचञ्चत कोर्बाट ४६ करोड ४२ लाख १५ हजार रकम र्नकासा भएको छ। 

 कोर्भड-१९को रोकथाम, र्नयन्त्रण र उपिारका लार्ग बटुवल, भैरहवा, दाङ र नेपालगञ्ज गरी 
प्रदेश र्भरै िारवटा कोरोना र्वशेर् अस्पताल र्नमािण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। बटुवल, दाङ 
र नेपालगञ्जमा कोर्भड-१९को परीक्षणका लार्ग स्वास््य प्रयोगशालाहरु स्थापना गररएको छ। 

 प्रदेश सरकारबाट र्वगत दईु वर्िमा सम्पादन गरेका मखु्य कायिहरुको र्वर्यमा आमजनतालाई 
स्थलगत रुपमा ससूुचित गने उद्देश्यका साथ दाङ चजल्लाको बेलझणु्डीमा प्रदेश एक्सस्पो सम्पन्न 
गररएको छ।  

 प्रदेशर्भरका र्वकट १४ वटा स्थानीय र्नकायमा 14 वटा हेर्लप्याड र्नमािण कायि सम्पन्न भएको 
छ।  

 प्रदेश मार्मला सूिना केन्त्द्र र चजल्ला सूिना केन्त्द्रको माध्यमबाट सूिना तथा घटना र्ववरण 
संकलन हनुे व्यवस्था र्मलाइएको छ। 

 प्रदेश लोक सेवा आयोग र्नयमावली २०७६ प्रदेश लोक सेवा आयोगको पाररश्रर्मक तथा दस्तरु 
सम्बन्त्धी मापदण्ड२०७६ प्रदेश लोक सेवा आयोगको आिार संर्हता २०७६ र्नमािण गरी स्वीकृत 
भएका छन।् स्वास््य सेवा आठौँ तह, इचञ्जर्नयररङ सेवा सातौँ तह समेतको पाठ्यक्रम र्नमािण 
गनुिको साथै प्रदेश लोक सेवा आयोग कायि सञ्चालन र्नदेचशकाको मस्यौदा तयार भएको छ।  
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 सेवाप्रवाह र र्वकास र्नमािण कायिहरु सरल सहज शीघ्र र प्रभावकारी बनाउन ेउद्दशे्यका साथ सूिना 
तथा सञ्चार प्रर्वर्ध प्रर्तष्ठानको स्थापना भएको छ।  

 स्माटि कृर्र् गाउुँ कायिक्रमअन्त्तगित कररब ६००० घरधरुी समेटी ७५वटा गाउुँहरुमा एकीकृत 
मोडलसर्हतको कायिक्रम शरुु गररएको छ।  

 कृर्कहरुको दूध तथा तरकारी उपजहरुलाई बजार पहुुँिका लार्ग सहजीकरण गनि जम्मा ३४ वटा 
कृर्र् एम्बलेुन्त्स सेवा सञ्चालन गरी कररब २९ करोड बराबरको कृर्र्जन्त्य वस्तकुो कारोवार भएको 
छ। 

 स्थानीय तहको आवर्धक योजना र्नमािणमा सहयोग परु् याउने उद्देश्यले आवर्धक योजना र्नमािण 
सम्बन्त्धी ६८ वटा स्थानीय तहलाई तार्लम प्रदान गररएको छ। 

 सडक तथा पलु र्नमािणतफि  नयाुँ ट्रयाक र्नमािण ९९.१ र्क.मी. ,सडक र्वस्तार (थप िौडा गने 
काम)२९९ र्क.मी., सडक ग्राभल गने काम २०५ र्क.मी., कालोपरे सम्पन्त् न सडक १५४ र्क.मी., 
ह्यमु पाईप कल्भटि र्नमािण ८०३ वटा, स्ल्याब कल्भटि कजवे तथा बक्सस कल्भटि र्नमािण९४ वटा, 
पक्स की नाली र्नमािण ८८.०८ र्क.मी., ढलान गरी पक्स की सडक र्नमािण१.९ र्क.मी., ग्यार्बयन टेबल 
पखािल र्नमािण १०६१०५ घ.मी., स्टोन मेशनरी टेवा पखािल र्नमािण ६६८५८ घ.मी., सम्पन्त् न 
सडक पलु ७ वटा, सम्पन्त् न झोलङु्गे पलु ५ वटा बनाइएको छ। 

 बस्ती र्वकास कायिक्रमतफि  ढल र्नमािण १२ र्क.मी., ग्रावेल सडक र्नमािण ६ र्क.मी., र्पि सडक 
र्नमािण ३ र्क.मी., र्प.र्स.र्स. सडक र्नमािण ९४६ मी., फूटपाथ १३०० मी., ररटेर्नङ वाल र्नमािण 

४५८ मी., पाकि १३वटा, प्रदेश प्रवेश गेट(बददिया) १ वटा, सरकारी कायािलय/भवन ममित १७२ वटा, 
अध्ययन ७ वटा रहेको छ। 

 जनता आवास कायिक्रमअन्त्तगित चप्लन्त्थ लेभलसम्म सम्पन्न ६६५ वटा, वालसम्म सम्पन्न ४३६ वटा, 
छाना सम्म सम्पन्न ५८१ वटा, शौिालयसर्हत कायि सम्पन्त् न १२८४ वटा र्नमािण कायिहरु भएका 
छन।् 

 वैज्ञार्नक वन व्यवस्थापन कायियोजना कायािन्त्वयनबाट ९,७९,७१९.०९ घन र्फट, अन्त्य 
कायियोजना कायािन्त्वयनबाट १,५३,५२७.०३ घन र्फट र र्नजी वनबाट ६,५३,५३३ घन र्फट 
गरी कुल १७,८६,७७९.१२ घन र्फट काठ उत्पादन भएको छ। 

 वन क्षेरबाट २६१२.९३ िट्टा र र्नजी वनबाट ११५८.४२ िट्टा दाउरा उत्पादन भएको छ। 
सरकारद्वारा व्यवचस्थत वनबाट ६०,६७०.८२ घन र्फट, साझेदारी वनबाट १,२५,१०८.७ घन 
र्फट, सामदुार्यक वनबाट ५,५४,७२१ घन र्फट तथा र्नजी वनबाट ५,४९,८६५ घन र्फट काठ 

र्वक्री र्वतरण भएको छ।  
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पररच्छेद-१ 
पररिय 

१.१ पषृ्ठभरू्म 

प्रदेश आर्थिक कायिर्वर्ध ऐन, २०७४ बमोचजम आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट तथा 
कायिक्रमको अधिवार्र्िक तथा वार्र्िक प्रर्तवेदन साविजर्नक गनुिपने व्यवस्था रहेको छ। उक्त ऐनमा यस 
मन्त्रालयले राजस्व खिि कायिक्रम सञ्चालन गनि नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको अनदुान रकम प्रदेश 
सरकारको नीर्त तथा बजेटमा समावेश भएका कायिक्रमको कायािन्त्वयन अवस्था लगायतका र्वर्यमा 
प्रर्तवेदन तयार गरी साविजर्नक गनुिपने व्यवस्था भएअनरुुप आ. व. २०७६।७७ को वार्र्िक प्रगर्त 
प्रर्तवेदन तयार गररएको छ। 

प्रस्ततु प्रगर्त र्ववरणमा सबै मन्त्रालय/सचिवालयको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७6/77 मा र्वर्नयोचजत बजेट 
तथा असार मसान्त्तसम्मको खिि र उपलब्धीहरुको र्ववरण र प्रदेश सरकारलाई नपेाल सरकारबाट प्राप्त 
भएको र्वत्तीय समानीकरण अनदुान, सशति अनदुान, समपूरक अनदुान, र्वशेर् अनदुान, राजस्व बाुँडफाुँड 
रकमका साथै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको र्वत्तीय समानीकरण अनदुान, सशति 
अनदुान, समपूरक अनदुान, र्वशेर् अनदुान, राजस्व बाुँडफाुँडबाट प्राप्त रकम एवम ् स्थानीय तहबाट प्रदेश 
सरकारलाई प्राप्त राजस्व बाुँडफाुँटको रकमसमेत समावेश गररएको छ। आर्थिक वर्ि 2076/77को प्रदेश 
सरकारको नीर्त तथा कायिक्रम र वार्र्िक बजेटले र्नधािररत गरेका नीर्त तथा कायिक्रमहरुको 
कायािन्त्वयनको अवस्थालाई र्नकायगत रुपमा छुट्टाछुटै्ट रुपमा प्रस्ततु गनुिका साथै यस प्रदेशअन्त्तगितका 
मन्त्रालय तथा र्नकायहरुबाट प्राप्त र्ववरणको आधारमा यो प्रर्तवेदन तयार गररएको छ। 
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पररच्छेद-२ 
प्रदेश सभा सचिवालय 

2.१ आर्थिक वर्ि २०७6/७7 मा र्वर्नयोचजत बजेट तथा वार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त  
          (रु. हजारमा) 

बजेट शीर्िक र्वर्नयोचजत  जेट वार्र्िक खिि प्रर्तशत 

िाल ु 285685 186861.20 65.41% 

पुुँजीगत 46089 25262.73 54.82% 

जम्मा 331774 212123.93 63.94% 

                (स्रोतिः प्रदेश सभा सचिवालय, बटुवल) 

2.2 आर्थिक वर्ि २०७6/७7 मा श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण  
                                              (रु. हजारमा) 

क्र.सं. श्रोत प्राप्त रकम खिि रकम 
१ नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान 0 0 
२ नेपाल सरकार सशति अनदुान 0 0 
३ नेपाल सरकार समपरुक अनदुान 0 0 
४ नेपाल सरकार र्वशेर् अनदुान 0 0 
५ प्रदेश सरकार (राजश्व बाुँडफाुँड समेत) 331774 212123.93 

                            (स्रोतिः प्रदेश सभा सचिवालय, बटुवल) 

2.3 नीर्त तथा कायिक्रमको वार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 
 

नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
बुुँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

147 प्रदेश सभा भवनको र्वस्ततृ आयोजना 
प्रर्तवेदन(र्डर्पआर) 

कोर्भड-19 र्नयन्त्रण तथा 
रोकथामका लार्ग स्रोत 
व्यवस्थापन गनि बजेट समपिण 

147 
प्रदेश सभा, प्रदेश सभा सचिवालय, र्वर्यगत सर्मर्तका 
सचिवालय र संसदीय दलका सचिवालय पररसरलाई 
र्वद्यतुीय र्नगरानी प्रणाली जडान 

आचंशक बजेटको कायि सम्पन्न र 
बाुँकी बजेट कोर्भड-19 
र्नयन्त्रण तथा रोकथामका लार्ग 
स्रोत व्यवस्थापन गनि समपिण 

147 प्रदेश सभालाई सूिना प्रर्वर्ध मैरी बनाउने कायि सम्पन्न 

147 सञ्चार माध्यमसुँगको सहकायिमा प्रदेश सभा बैठकको 
प्रत्यक्ष प्रसारणको प्रारम्भ  सम्पन्न 

१४७ 
प्रदेश सभा सचिवालयमा स् थार्पत संवाद केन्त्द्र र 
पसु्तकालयलाई स्तरोन्नर्त गदै इ-लाइबे्ररीको रुपमा 
र्वकास गररने कायि 

बजेट नभएको  

(स्रोतिः प्रदेश सभा सचिवालय, बटुवल) 
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2.४ बजेट वक्तव्यको वार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

व.व.को 
बुुँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

175 प्रदेश सभा भवनको र्वस्ततृ आयोजना 
प्रर्तवेदन(र्डर्पआर) 

कोर्भड-19 र्नयन्त्रण तथा रोकथामका लार्ग 
स्रोत व्यवस्थापन गनि समपिण 

176 प्रदेश सभा सचिवालय पररसरमा र्वद्यतुीय 
र्नगरानी व्यवस्था गररन े

आचंशक बजेटको कायि सम्पन्न र बाुँकी बजेट 
कोर्भड-19 र्नयन्त्रण तथा रोकथामका लार्ग 
स्रोत व्यवस्थापन गनि समपिण 

176 संवाद केन्त्द्र एवम ्पसु्तकालयको स्तरोन्नर्त 

आचंशक बजेटको कायि सम्पन्न र बाुँकी बजेट 
कोर्भड-19 र्नयन्त्रण तथा रोकथामका लार्ग 
स्रोत व्यवस्थापन गनि समपिण 

176 
सञ्चार माध्यमसुँगको सहकायिमा बैठकको 
प्रत्यक्ष प्रसारण एवम ् सूिना प्रर्वर्धमैरी 
सञ्चालन प्रर्क्रयाको स्थापना गररने 

सम्पन्न  

176 सूिना प्रर्वर्धमैरी सञ्चालन प्रर्क्रयाको स्थापना 
(ई-लेचजस्लेसन) सम्पन्न 

177 
प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरु र्बरामी पदाि 
उपिारमा सहजता हनुेगरी उपिार कोर्को 
व्यवस्था गररन े

सम्पन्न  

178 प्रदेश सभा तथा प्रदेश सभा अन्त्तगितका 
सर्मर्तहरुको भरू्मकामा वृर्द्ध गररने 

सम्पन्न 

(स्रोतिः प्रदेश सभा सचिवालय, बटुवल) 

2.५ आ.व. २०७६/७७ स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण  

(रु. हजारमा) 

क्र 

स. कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य वार्र्िक प्रगर्त 

पररमाण बजेट पररमाण 
पररमाण 

% 
बजेट बजेट 

खिि % 

1 

प्रदेश सभा र सचिवालयका 
प्रार्वर्धक, अप्रार्वर्धक 
कमििारीहरुलाई सिुना प्रर्वर्ध 
(अर्डयो र्सष्टम, एिडी स्टूर्डयो, 
कम्प्यटुर नेटवर्कि ङ, भवेर्टम र्सष्टम 
आदद) सम्बन्त्धी न्त्य ुभसिन ररफे्रर्सङ 
तार्लम 

3 900 
कोर्भड-19 र्नयन्त्रण तथा रोकथामका 
लार्ग स्रोत व्यवस्थापन गनि समपिण 

2 शभुकामना आदान प्रदान कायिक्रम 
(तीज प्रदेश एक्सस्पो र होली) 3 825 2 66.66 750 ९०.९ 

3 
प्रदेश सभा स्थापना ददवस र्वशरे् 
कायिक्रम 1 1000 1 100 780 78 
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क्र 

स. कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य वार्र्िक प्रगर्त 

पररमाण बजेट पररमाण 
पररमाण 

% 
बजेट बजेट 

खिि % 

4 

प्रदेश सभा र्वशेर् सर्मर्तका 
सभापर्त र सदस्यहरुको क्षमता 
अर्भवृर्द्ध कायिक्रम 

6 3000 कोर्भड-19 र्नयन्त्रण तथा रोकथामका 
लार्ग स्रोत व्यवस्थापन गनि समपिण 

5 
र्वर्यगत सर्मर्तहरुको अन्त्तर प्रदेश 
अध्ययन भ्रमण 6 3000 कोर्भड-19 र्नयन्त्रण तथा रोकथामका 

लार्ग स्रोत व्यवस्थापन गनि समपिण 

6 
संवाद केन्त्द्रमा र्वज्ञहरुसुँगको 
अन्त्तरर्क्रया कायिक्रम 6 1800 2 33.33 197 10.93 

7 

सरोकारवालाहरुसुँग प्रदेश सभा र 
गाउुँ नगर सभाका बैठकका 
कायिर्वर्ध मार्थको समीक्षा 

4 2000 2 50 933 46.64 

8 संसदको प्रोफाईल र्नमािण 1 1500 1 100 1473.5 98.24 

9 
सभामखु र्नवासमा अर्तर्थ कक्ष 
र्नमािण 1 4000 

कायिक्रम संशोधन भई 5 लाखमा 
शौिालय र्नमािण, 2 लाखमा सेन्त्ट्रीपोष्ट 
र्नमािण सम्पन्न, 3 लाख सरुक्षात्मक 
पनुर्विद्यतुीकरणमा रकमान्त्तर बाुँकी 30 
लाख कोर्भड-19 र्नयन्त्रण तथा 
रोकथामका लार्ग स्रोत व्यवस्थापन गनि 
समपिण  

10 

प्रदेश सभा भवन, सचिवालय भवन, 
संसदीय दलका कायािलयहरु, 
संसदीय सर्मर्तका कायािलयहरु, 
पसु्तकालय तथा संवाद केन्त्द्र, 
आवास भवनहरु आददको 
आर्कि टेक्सिरल र्डजाईनको र्ड र्प 
आर लाई आवश्यक पने 
आर्कि टेक्सिरल नक्ससाङ्कन र 
र्रआयार्मक मोडेल (नमनुा) 
सर्हतको र्वस्ततृ गरुुयोजना 

1 3000 कोर्भड-19 र्नयन्त्रण तथा रोकथामका 
लार्ग स्रोत व्यवस्थापन गनि समपिण 

11 क्षमता र्वकास तार्लम 2 1000 कोर्भड-19 र्नयन्त्रण तथा रोकथामका 
लार्ग स्रोत व्यवस्थापन गनि समपिण 

12 

स्थानीय र्नकाय र प्रदेश सभा 
सचिवालयका बीिमा अन्त्तरर्क्रया 
कायिक्रम 

4 2000 ० ० ० ० 

13 

चजल्लाहरुमा प्रदेश सभा 
सचिवालयले रैमार्सक कायि प्रगर्त 
र्ववरण पेश गने कायिक्रम 

4 2000 कोर्भड-19 र्नयन्त्रण तथा रोकथामका 
लार्ग स्रोत व्यवस्थापन गनि समपिण 
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क्र 

स. कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य वार्र्िक प्रगर्त 

पररमाण बजेट पररमाण 
पररमाण 

% 
बजेट बजेट 

खिि % 

14 

संसदीय कायिप्रकृया र कायिपद्धर्तको 
अन्त्तरप्रदेश संघीय / अध्ययन, 
अनसुन्त्धान र अवलोकन कायिक्रम 

7 3500 
रु.6 लाख खिि भई बाुँकी रकम कोर्भड-
19 र्नयन्त्रण तथा रोकथामका लार्ग 
स्रोत व्यवस्थापन गनि समपिण 

15 

सचिवालय पररसरमा प्रहरी ब्यारेक 
र्नमािण, गाडी पार्कि ङ सेड र्नमािण, 
मोटरसाईकल पार्कि ङ सेड र्नमािण 
र जेनेरेटर हाउस र्नमािण 

1 4500 कोर्भड-19 र्नयन्त्रण तथा रोकथामका 
लार्ग स्रोत व्यवस्थापन गनि समपिण 

2.6 आर्थिक वर्ि २०७6/७7 मा राजस्व संकलनको र्ववरण  
(रु. हजारमा) 

क्र.सं. शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत 
1 14229- अन्त्य प्रशासर्नक सेवा शलु्क - 56.5० - 
2 14312- प्रशासर्नक दण्ड जररवाना र जफत - 35.०० - 
3 15111- बेरुज ु - 5.39 - 

(स्रोतिः प्रदेश सभा सचिवालय, बटुवल) 

2.7 आ.व. २०७६/७७ मा सम्पादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 
 सञ्चार माध्यमसुँगको सहकायिमा प्रदेश सभा बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण एवम ् सूिना प्रर्वर्धमैरी 

सञ्चालन प्रर्क्रयाको स्थापना गररएको। 

 प्रदेशसभाको व्यवस्थापन कायिर्वर्धको (Legislation Procedure) प्रर्क्रयालाई कम्प्यटुराइज गने 
प्रणालीको जडान गररएको।  

 प्रदेश सभा स्थापना ददवस र्वशेर् कायिक्रम र्वधेयक संग्रह र प्रदेश सभा दपिण र्वमोिन, रक्तदान 
कायिक्रम, सरसफाई कायिक्रम, खेलकुद कायिक्रम आदद सञ्चालन गरी सम्पन्न गररएको।  

 सरोकारवालाहरुसुँग प्रदेश सभा तथा गाउुँ/नगर सभाको बैठकका कायिर्वर्धमार्थ समीक्षा कायिक्रम 
कर्पलवस्त ुर बददिया चजल्लामा सम्पन्न गररएको। 

 संवाद केन्त्द्रमा पदार्धकारी र माननीय सदस्यहरु तथा सरोकारवालाहरुबीि र्वर्भन्न अर्भमखुीकरण 
कायिक्रम सम्पन्न गररएको। 

 संघीय संसदका मयािदापालकहरुबाट प्रदेश सभाका मयािदापालकहरुलाई क्षमता र्वकास तार्लम 
सम्पन्न गररएको। 

 प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरु र्बरामी पदाि उपिारमा सहजता हनुे गरी उपिार कोर्को 
स्थापना गररएको। 

 परुाना भवनहरुमा आवश्यकता अनसुार प्लचम्बङ, वायररङ, र्नमािण, रंगरोगन एवम ्ममित सम्भार 
गररएको 

 सचिवालयका भवनहरु एउटै पररसरर्भर नभई बस्तीका र्वर्भन्न गल्लीहरुमा छररएर रहेको हुुँदा 
सरुक्षा िनुौती समाधान गनि केन्त्द्रीय र्वद्यतुीय र्नगरानी प्रणाली जडान गररएको। 

 मयािदापालकहरुको र्नवासको उचित प्रबन्त्ध र्मलाइएको। 
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2.8 नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देचखएका समस्या/कदठनाई  
 प्रदेश सभाको पररसर अत्यन्त्तै साुँघरुो भएका कारण बैठक सञ्चालन लगायत अन्त्य र्वशरे् 

समारोहमा ट्रार्फक व्यवस्थापनमा कदठनाई भएको। 

 परुाना भवनहरु रहेका कारण प्लचम्वङ, वायररङ, र्नमािण एवम ्ममित सम्भार गरीरहनपुने। 

 प्रदेश सभा सचिवालयलाई प्रदेश सरकारका तफि बाट र्वर्भन्त् न संघ संस्थाहरुसुँग सम्झौता गरी 
भवनहरु उपलब्ध गराइएकोमा ती सम्झौताहरुको अर्नचश् ितताका कारण वैधार्नक मान्त्यतामा 
समस्या पैदा भई ती संघ संस्थाहरुको र्वर्भन्न मागहरु पटक पटक आउन ेगरेको। 

 सचिवालयका भवनहरु एउटै भवनमा नभई बस्तीका र्वर्भन्न गल्लीहरुमा छररएर रहेको कारण 
सरुक्षा िनुौती र्वद्यमान रहेको। 

 उपयकु्त स्थानको अभावका कारण प्रहरी ब्यारेक व्यवस्थापन गनि नसर्कएको। 

 प्रदेश सभामा कमििारी बस्ने निाहने र कायि वातावरण उचित नहुुँदा काममा उत्प्ररेणाको अभाव 
रहेको।  

 प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत अस्थायी दरबन्त्दी अनसुार कमििारीको पयािप्तता हनु नसकेकाले 
कायािलय व्यवस्थापनमा कदठनाई भएको। 

2.9 समस्या समाधानका लार्ग िाल्नपुने कदम  
 प्रदेश सभाको लार्ग कम्पाउचण्डङसर्हतको भवनहरू भएको खलुा ठाुँउमा स्थानान्त्तरण गनुि पने। 

 प्रदेश सभाको लार्ग उपयकु्त स्थानमा नयाुँ भवनको व्यवस्थापन गनुिपने।  

 प्रदेश सभा सचिवालयलाई प्रदेश सरकारका तफि बाट र्वर्भन्त् न संघ संस्थाहरुसुँग सम्झौता गरी 
उपलब्ध गराइएका भवनका सम्वन्त्धमा छलफल गरी स्थायीरूपमा समस्या समाधान गनुिपने। 

 सचिवालयका भवनहरु सरुक्षा व्यवस्थापनको लार्ग सवेर्लयन प्रणाली जडान गनुिपने। 

 सभा पररसर नचजकै प्रहरी व्यारेक स्थापना गनि जग्गाको व्यवस्था गरी प्रहरीहरूको लार्ग 
वसोबासको व्यवस्थापन गनुिपने।  

 प्रदेश सभामा कमििारी बस्न ेनिाहने हुुँदा उत्प्ररेणाको र्वशेर् व्यवस्था गनुिपने। 

 प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत दरबन्त्दी अनसुार कमििारीहरू प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउन ुपने। 
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पररच्छेद-३ 
प्रदेश लोक सेवा आयोग 

 

3.1 आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ मा र्वर्नयोचजत बजेट तथा वार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त 
          (रु. हजारमा) 

बजेट शीर्िक र्वर्नयोचजत बजेट वार्र्िक खिि प्रर्तशत 

िाल ु 15290 11430 74.75 

पुुँजीगत 21045 20526 97.53 

जम्मा 36335 31957 87.95 
     (स्रोतिः प्रदेश लोक सेवा आयोग) 

3.2 आर्थिक वर्ि 2076/077 मा श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण 
           (रु. हजारमा) 
क्र.सं. श्रोत प्राप् त रकम खिि रकम 

१ प्रदेश सरकार 36335 31957 

      (स्रोतिः प्रदेश लोक सेवा आयोग) 

३.3 आर्थिक वर्ि २०७६/077 स्वीकृत कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण  
(रु. हजारमा) 

क्र. 
सं. कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य वार्र्िक प्रगर्त 

पररमाण बजेट पररमाण पररमाण 
% 

बजेट बजेट 
खिि % 

1 फर्नििर तथा र्फक्सिसि  1800   1581.78 87.88 

२ 

सवारी साधन खररद 

(गाडी ३, मोटरसाइकल 
२ तथा स्कुटी ३) 

८ 16745 8 100 16722.7० 99.87 

३ 

मेर्सनरी औजार 
(कम्प्यटुर, र्प्रन्त्टर, 
फोटोकपी मेचशन, ए.सी. 
आदद) 

56 2500 56 100 2218.29 88.73 

४ 
र्नर्मित साविजर्नक 
सम्पचत्तको ममित सम्भार 
खिि 

2 500 2 100 414.63 82.93 

५ परपर्रका छपाइ तथा 
सूिना प्रकाशन खिि 5 200 5 100 125.19 62.59 

६ सेवा र परामशि खिि 2 110 2 100 110 100 

7 सूिना प्रणाली तथा 
सफ्टवयर र्नमािण खिि 2 200 2 100 134.2 67.12 
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८ 
पाठयक्रम र्नमािण 
सम्बन्त्धी अन्त्तरर्क्रया 
गोष् ठी कायिशाला बैठक 

50 600 16 32 172.99 28.83 

९ 

र्वज्ञहरुको रोष् टर 
तयारी तथा र्नयम 
कायिर्वर्ध मापदण्ड 
र्नदेचशका तजुिमा 

6 600 4 66.6
6 519.6 86.60 

१० बलेुर्टन, ब्रोसर तथा 
पसु्तक प्रकाशन 4 500 2 50 84.181 16.84 

११ 

मन्त्रालय तथा 
मातहतका र्नकाय तथा 
स्थानीय र्नकायसुँग 
अन्त्तरर्क्रया तथा 
कायिशाला गोष् ठी 

12 900 8 66.66 802.48 89.17 

12 

पदार्धकारी तथा 
कमििारीको वैदेचशक 
Exposure भ्रमण 
सम्बन्त्धी कायिक्रम 

1 500 0 0 0 0 

कायिक्रमको जम्मा  25155   22886.0७  

        (स्रोतिः प्रदेश लोक सेवा आयोग) 
 

3.4 आर्थिक वर्ि 2076/077 मा राजस्व संकलनको र्ववरण 
(रु. हजारमा) 

क्रसं. शीपिक लक्ष्य प्राप् त रकम प्रर्तशत 

१ अन्त्य प्रशासर्नक सेवा शलु्क २३ २३ १०० 

(स्रोतिः प्रदेश लोक सेवा आयोग) 

3.5 आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ मा सम्पादन भएका महत्वपूणि कायिहरुिः 

र्मर्त २०७६/०४/२८ गते स्थापना भएको प्रदेश लोक सेवा आयोग स्थापनाको एक वपि पगु्नै 
लाग्दा २०७६/०७७ मा प्राप् त गरेका मखु्य उपलब्धीहरु र्नम्न छन: 

 आयोगको दैर्नक काम सञ्चालनको लार्ग आवश्यक पूवािधारहरु- भवन, सवारी साधन, 
कायािलय सञ्चालनसुँग सम्बचन्त्धत टेवल, कम्प्यटुर लगायतका सामाग्रीहरु उपलब्ध जनशचक्तको 
लार्ग व्यवस्था गररएको साथै थप जनशचक्त उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारमा लेखी पठाइएको 
अवस्था रहेको छ। 

 प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ ले ददएको अर्धकार प्रयोग गरी "प्रदेश लोक सेवा 
आयोग र्नयमावली २०७६" र "प्रदेश लोक सेवा आयोगको पाररश्रर्मक तथा दस्तरु सम्बन्त्धी 
मापदण्ड २०७६" स्वीकृत गरी कायािन्त्वयनमा रहेका तथा "प्रदेश लोक सेवा आयोग 
(कायिसञ्चालन) र्नदेचशका" को मस्यौदा र्नमािण कायि अचन्त्तम िरणमा पगेुको। 
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 प्रदेश लोक सेवा आयोगको र्नयमावलीमा सझुाव संकलन तथा आयोगको भावी कायिददशा 
सम्बन्त्धी अन्त्तरर्क्रया कायिक्रम बटुवलमा सम्पन्त् न गररएको साथै स्थानीय तहहरुमा रहेका 
सुँगठन संरिना र जनशचक्त व्यवस्थापन सम्बन्त्धी अन्त्तरर्क्रया कायिक्रम ८ चजल्लामा सञ्चालन 
गरी आवश्यक सझुावहरु प्राप् त गररएको।  

 प्रदेश र्नजामती सेवामा रहन ेस्वास््य सेवा, इचन्त्जर्नयररङ्ग सेवा तथा प्रशासन सेवाका र्वर्भन्त् न 
तहका पदहरुको पाठयक्रम, सेवा सञ्चालन गने सम्बचन्त्धत मन्त्रालयहरु तथा दक्ष/र्वज्ञहरुको 
सहयोग र्लइि र्नमािण र स्वीकृत गररएको। 

 आयोगका गर्तर्वर्धहरुको जानकारी प्रदान गनिको लार्ग वेभसाइट र्नमािण गररएको साथै 
आवश्यक पने Software हरुको प्रयोग माफि त आयोगलाइि सूिना प्रर्वर्ध मैरी बनाउने प्रयास 
गररएको। 

 आयोगका र्वर्भन्त् न कामहरुमा संलग्न हनु िाहने व्यचक्तहरुका लार्ग दक्ष/र्वज्ञ फारम तयार 
गरी र्वतरण र संकलन गदैं र्वशेर्ज्ञहरुको र्ववरण अद्यावर्धक गरररहेको छ।  

 आयोगका कायिहरु तथा अन्त्य आवश्यक सूिनाहरु प्रदान गने उद्देश्यले अधिवार्र्िक समािारपर 
प्रकाशन गररएको। 

 प्रदेश मन्त्रालयहरु, सचिवालय, आयोग तथा कायािलयहरुसुँग जनशचक्तको अवस्थाबारे छलफल 
गररएको। 

 आयोगका लार्ग गाडी ३ (कायािलय १, पदार्धकारी २), मोटरसाइकल २, स्कुटर ३ खररद 
गररएको। 

 आयोगको कायािलय र अध्यक्षको आवास ममित सम्भार गररएको।  
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पररच्छेद-४ 
मखु्यमन्त्री तथा मचन्त्रपररर्दको कायािलय 

4.1 आर्थिक वर्ि २०७6/७7 मा र्वर्नयोचजत बजेट तथा वार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त  
बजेट 
शीर्िक 

र्वर्नयोचजत 

बजेट 
वार्र्िक खिि 
 

प्रर्तशत 

िाल ु १८ करोड ४८ लाख २४ हजार ९ करोड ५९ लाख १ हजार ५१.८९ 

पुुँजीगत ४ करोड ८३ लाख ४५ हजार २ करोड ६७ लाख ५४ हजार ५५.३४ 

जम्मा २३ करोड ३१ लाख ६९ हजार १२ करोड २६ लाख ५६ हजार ५२.६० 

स्रोतिः मखु्यमन्त्री तथा मचन्त्रपररर्दको कायािलय 

4.2 आर्थिक वर्ि २०७6/७7 मा कायािलयको श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण   
(रु. हजारमा) 

 क्र.सं. श्रोत प्राप्त रकम खिि रकम 
१ नेपाल सरकार सशति अनदुान १२७६९  
२ प्रदेश सरकार (राजश्व बाुँडफाुँड समेत) ११६२४३ ८९५५० 

स्रोतिः मखु्यमन्त्री तथा मचन्त्रपररर्दको कायािलय 

4.3 नीर्त तथा कायिक्रमको वार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
बुुँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

 

१०३ 

 

प्रदेशको र्वकासका लार्ग महत्वपूणि 
ठार्नएका बढीमा दश वटा प्रादेचशक 

गौरवका आयोजनाहरु छनोट गरी 
कायािन्त्वयन गदै लर्गनछे।द्रतुगर्तमा र्वशेर् 
महत्वका पूवािधार र्वकास गनि अर्धकार 
सम्पन्न पूवािधार र्वकास प्रार्धकरण स्थापना 
गररनेछ। पूवािधार र्वकास पररयोजना 
सञ्चालन गने आयोजना वा कायािलय 
प्रमखुसुँग कायि सम्पादन करार गररनेछ। 

 प्रादेचशक गौरवका आयोजनाहरु छनोटका 
लार्ग नीर्तगत आधार तयार गरी छनोट 
प्रकृया रहेको, 

 पूवािधार र्वकास प्रार्धकरण गठन भएको। 

१४३ 

  सूिना शचक्त हो, त्याङ्क शचक्तको स्रोत हो 
भने्न त्यलाई हृदयंगम गरी प्रदेशको 
त्यांकको व्यवस्थापनका लार्ग संरिनागत 
व्यवस्था गररनछे। आधारभतू त्यांकका 
लार्ग अन्त्य र्नकायमा आचश्रत हनु ु नपने 
अवस्था सजृना गररनछे। 

 प्रदेश त्याङ्क ऐन पाररत भई कायािन्त्वयनको 
िरणमा रहेको  

  संरिनागत व्यवस्था र्नमािणको क्रममा 
रहेको 

१४८ 

िाल ु आर्थिक वर्िमा ३५ गाउुँपार्लकामा 
संिार्लत मखु्यमन्त्री ग्रामीण र्वकास 
कायिक्रमलाई आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा 

 प्रदेशका सबै गाउुँस्थानीय तहहरुमा र्वस्तार 
भई सञ्चालन भएको। 
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सबै गाउुँपार्लकामा र्वस्तार गररनेछ। 

१५० 

सबै स्थानीयतहबाट पाररत भएका कानूनको 
संकलन, अर्भलेखांकन र र्वश्लरे्ण गरी सोका 
आधारमा स्थानीय तहलाई आवश्यक सझुाव 
ददने व्यवस्था र्मलाइनेछ। स्थानीय तहका 
न्त्यार्यक सर्मर्तहरुको क्षमता अर्भवृर्द्धका 
लार्ग कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

 केही स्थानीय तहहरुबाट पाररत भएका 
काननुहरु सङ्कलन कायि भएको, 

 न्त्यार्यक सर्मर्तका पदार्धकारी तथा 
कमििारीहरुको लार्ग क्षमता अर्भवृर्द्धका 
कायिक्रम सञ्चालन गररएको। 

१५१ 

चजल्ला समन्त्वय सर्मर्तलाई अनगुमन र 
समन्त्वयको प्रभावकारी इकाईको रुपमा 
र्वकास गररनेछ। 

 चजल्ला सभा तथा चजल्ला समन्त्वय सर्मर्त 
सञ्चालन सम्बन्त्धी ऐन,२०७५ पाररत भई 
कायािन्त्वयनमा रहेको 

 मखु्यमन्त्री ग्रामीण र्वकास तथा रोजगार 
कायिक्रम सञ्चालन गनि चजल्ला स्तरमा 
चजल्ला व्यवस्थापन तथा समन्त्वय सर्मर्त 
रहने व्यवस्था मखु्यमन्त्री ग्रामीण र्वकास 
तथा रोजगार कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वर्ध, 
२०७५(संशोधन सर्हत) ले गरेको  

१६३ 

सरकारी सेवाका पदार्धकारी एवं 
कमििारीहरुमा सदािाररताको र्वकासका 
लार्ग प्रदेशको सदािाररता नीर्त तजुिमा गरी 
कायािन्त्वयन गररनछे।प्रदेश सशुासन 
सम्बन्त्धी काननु तजुिमा गरी प्रदेश 
सरकारबाट गररने र्क्रयाकलाप तथा खििलाई 
पारदशी बनाईनेछ। भ्रष्टािार र 
अर्नयर्मततालाई कडाईका साथ र्नगरानी र 
दचण्डत गररनछे। 

 

 प्रदेश सदािाररता नीर्त तजुिमा नभएको 
 प्रदेश सशुासन ऐन, २०७६ पाररत भई 
कायािन्त्वयनमा रहेको। 

 प्रदेश सरकारको आर्थिक कायिर्वर्ध र्नयर्मत 
तथा व्यवचस्थत गनि वनकेो प्रदेश आर्थिक 
कायिर्वर्ध ऐन,२०७४ पाररत भई 
कायािन्त्वयनमा रहेको 

 साबिजर्नक खििको मापदण्ड,कायिर्वर्ध र 
र्मतव्यर्यता सम्बन्त्धी र्नदेचशका, २०७५ 
पाररत गरी कायािन्त्वयनमा रहेको 

१६४ 

 प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरी आगामी 
वर्ि प्रदेश र स्थानीय तहमा कमििारी 
पदपूर्ति गरी कमििारी सम्बन्त्धमा देचखएको 
समस्या समाधान गररनेछ। प्रदेश सरकारी 
सेवा सम्बन्त्धी काननु तजुिमा 
गररनेछ।प्रदेशका सबै र्नकायको संगठन 
तथा व्यवस्थापन सवेक्षण सम्पन्न गररनेछ। 

 प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भएको, 
 प्रदेश र्नजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार 
भईरहेको र अस्थायी संस्था संरिना र 
दरबन्त्दी र्ववरण मार हनुे गरी संगठन तथा 
व्यवस्थापन सवेक्षण गररएको। 

 संघीय र्नजामती सेवा ऐनको अभावमा 
स्थायी संगठन संरिना र जनशचक्त सम्बन्त्धी 
काननुी व्यवस्था गनि कदठनाई भएको 

१६५ 
कमििारीमा उच्ि मनोबलसर्हत कायि गने 
वातावरण तयार गरी उचित प्रोत्साहन 

 ग्रामीण र्वकास प्रचशक्षण केन्त्द्र, नेपालगञ्ज, 
बाुँकेलाई प्रदेशकै नमूना तार्लम केन्त्द्र 
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गररनेछ। कमििारीहरुको क्षमता 
अर्भवृदद्दका लार्ग प्रदेशमा प्रचशक्षण केन्त्द्र 
स्थापना गरी सञ्चालन गररनेछ। प्रदेश 
सेवामा प्रवेश गने सम्पूणि कमििारीहरुलाई 
आधारभतू तार्लम ददइनेछ।संघसुँगको 
समन्त्वयमा कमििारीहरुको तलबमान 
र्नधािरण, वचृत्तर्वकास लगायतका र्वर्यलाई 
संबोधन गररनेछ। 

बनाउन ेसोिका साथ पूवािधार ममित संभार 
भईरहेको तर संघीय सरकारबाट पूवािधार 
र्वर्धवत हस्तान्त्तरण भईनसक्सदा पूणि 
उपयोगमा आउन नसकेको। 

 प्रदेश र्नजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा 
प्रस्ताव गररएको  

१६६ 

नेपालको संर्वधानको अनसूुिी ६,७ र ९ 
तथा कायि र्वस्ततृीकरणबाट प्रदेशलाई प्राप्त 
अर्धकार तथा चजम्मेवारी पूरा गनि सक्सनेगरी 
आवश्यक आर्थिक श्रोत, संगठन संरिना र 
जनशचक्त र्वकासको कायियोजना तयार गरी 
अचघ बढाइनछे। यसका लार्ग आवश्यकता 
अनसुार नेपाल सरकार तथा स्थानीय 
सरकारहरुसुँग आवश्यक समन्त्वय र 
सहकायि गररनछे।संर्वधानको धारा २३३ 
अनसुार प्रदेशहरुबीि अनभुव तथा सहयोग 
आदान प्रदानको प्रकृयालाई समेत अचघ 
बढाइनेछ। 

पदार्धकारी तथा कमििारीहरुको अन्त्तर प्रदेश 
भ्रमण राचखएको तर कोर्भड-१९ को कारण 
कायिक्रम हनु नसकेको,प्रदेशलाई प्राप्त 
अर्धकारहरुको पूणिरुपमा उपयोग र 
कायािन्त्वयनका लार्ग सुँगठन संरिना 
हस्तान्त्तरण गने सम्बन्त्धमा संघसुँग समन्त्वय 
भईरहेको , 

कायिक्रम/आयोजनाहरुमा दोहोरोपना देचखुँदा 
रार्ष्ट्रय योजना आयोगसुँग समन्त्वय गरी श्रोतको 
प्रभावकारी उपयोगमा ध्यान ददइएको। 

प्रदेश समन्त्वय पररर्दको बैठक आयोजना गरी 
बैठकका र्नणियहरुको कायािन्त्वयनका लार्ग 
समेत समय समयमा परािार र स्थानीय 
तहको अनगुमन गररएको। 

 

4.4 बजेट वक्तव्यको वार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

व.व.को 
बुुँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

27. 

गरीबीको मारमा परेका घर 
पररवारहरुलाई लचक्षत गरी 
उनीहरुलाई चशक्षा, स्वास््य 
सामाचजक सरुक्षा आय आजिन 
लगायतका कायिक्रमका माध्यमबाट 
गरीबीबाट मकु्त गने। 

 प्रदेशर्भरका सबै (७३ वटा) गाउुँपार्लकाहरुमा 
तोर्कए बमोचजम अनदुान ददइएको, 

 कायिक्रम सञ्चालनका लार्ग १४ जना सहजकताि थप 
गरी २६ जना पयुािईको, 

 यस कायिक्रम अन्त्तरगत आवास र्नमािण, तार्लम तथा 
अर्भमचुखकरण सञ्चालन, सामाग्री र्वतरण, चशर्वर 
सञ्चालन लगायतका कायिक्रमहरु गरी २ लाख ३९ 
हजार ९१३ जना लाभाचन्त्वत भएका, कररव २ 
हजारको संख्यामा रोजगारी र्सजिना भएको, यसबाट 
गरीबी र्नवारणमा योगदान पयुािउन सहयोग पगेुको 
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93. 
सीप र्वकास तार्लम, गोष्ठी, सिेतना, 
परुस्कार, प्रमाणीकरण, वेरोजगारको 
त्याङ्क संकलन र र्वदेशबाट 
फकेका यवुाको लगानी प्रवधिन  

लामो अवर्धको तार्लमका लार्ग गठन आदेशमाफि त 
नेपालगञ्जमा रहेको ग्रामीण प्रचशक्षण केन्त्द्रलाई प्रदेश 
स्तरीय प्रचशक्षण केन्त्द्रका रुपमा अगार्ड बढाइएको,छोटो 
अवर्धका तार्लम,गोष्ठी सञ्चालन गरी क्षमता र्वकास 
गराईएको, कृर्र्, उद्धोग, वन, पयिटन क्षेरमा थप रोजगारी 
र्सजिना भएको 

152. 

सञ्चार तथा सूिना प्रर्वर्धमैरी प्रदेश 
र्नमािणको लार्ग आधार तयार गरी 
प्रदेशलाई र्डचजटल प्रदेश बनाउने  

 प्रदेश सूिना तथा सञ्चार प्रर्वर्ध प्रर्तष्ठान गठन 
भएको, 

 सिुना तथा सञ्चार प्रर्वर्धसुँग सम्बचन्त्धत काममा 
यसैसुँग समन्त्वय गने कायि भईरहेको 

 प्रदेशमा सूिना प्रर्वर्ध पाकि  र्नमािणका लार्ग प्रयास 
भईरहेको 

164. प्रदेशमा भ्रष्टािार र अर्नयर्मततालाई 
कडाईका साथ र्नगरानी र दचण्डत 
गरी सशुासन कायम गनिका लार्ग 
आगामी वर्ि सशुासन सम्बन्त्धी ऐन 
तजुिमा र कमििारीहरुमा 
सदािाररताको र्वकासका लार्ग 
सदािाररता नीर्त तजुिमा गरी 
कायािन्त्वयनमा ल्याईनछे। 

 प्रदेश सशुासन ऐन,२०७६ र्नमािण भई कायािन्त्वयनमा 
रहेको र र्नयमावली वने्न क्रममा रहेको 

166. प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कायिरत 
कमििारीहरुको क्षमता र्वकास र 
र्नवािचित जनप्रर्तर्नर्धहरुको 
अर्भमखुीकरणका लार्ग प्रदेशर्भरै 
प्रदेशस्तरीय प्रचशक्षण केन्त्द्र 
स्थापनाको प्रकृया अचघ बढाइएको 
छ। यस प्रयोजनका लार्ग बांके 
चजल्लाको नेपालगञ्जमा रहेको 
प्रचशक्षण केन्त्द्रको सदुृढीकरण गनिका 
लार्ग आवश्यक बजेट र्वर्नयोजन 
गरेको छु। 

 नेपालगञ्जमा रहेको प्रचशक्षण केन्त्द्रलाई प्रदेश सरकार 
मातहत ल्याउन पहल भईरहेको तथा प्रदेशस्तरीय 
प्रचशक्षण केन्त्द्र स्थापनाकालार्ग गठन आदेश पाररत 
भएको 

167. प्रदेशमा जनशचक्तको व्यवस्थापनका 
लार्ग प्रदेश र्नजामती सेवा ऐन 
तजुिमा गनुिका साथै सरुवा‚ परुस्कार‚ 

सजाय‚ वृचत्त र्वकास र क्षमता 
अर्भवृर्द्धको अवसरलाई थप 
व्यवचस्थत वनाइने  

 प्रदेश र्नजामती सेवा ऐनको प्रारचम्भक मस्यौदा तयार 
भएको, 

 कमििारीको तलव सरु्वधा संघीय सरकारले तोके 
बमोचजम भएको 

181. प्रदेश सरकारबाट जारी गररएको  प्रदेश अनगुमन तथा मूल्याङ्कन ददग्दशिन, २०७५ 
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अनगुमन तथा मूल्यांकन ददग्दशिन 
२०७५ अनरुुप अनगुमन तथा 
मूल्यांकनलाई नर्तजामूलक हनुे  
गरी संस्थागत गररनेछ। प्रत्येक 
िौमार्सकमा हनु े प्रगर्त समीक्षालाई  
र्वत्तीय र भौर्तक प्रगर्तका अर्तररक्त 
नर्तजा सूिकका आधारमा गने 
पद्धर्त अवलम्वन गररनछे। 

कायािन्त्वयनमा रहेको 

 

4.5 आ.व. २०७६/७७ स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण 

र्स.नं. कायिक्रम/आयोजनाको नाम 
वार्र्िक बजेट 
(रु.लाखमा) 

भौर्तक प्रगर्त 
% 

र्वत्तीय 

प्रगर्त % 

1 बैठक व्यवस्थापन र सञ्चालन  5 100 100 

2 मचन्त्रपररर्दको र्नणिय कायािन्त्वयन र अनगुमन 5.04 66 0 

3 आयोजना व्यवस्थापन सूिना प्रणालीको र्वकास  19 10 0 

4 

प्रादेचशक एवं रार्ष्ट्रय गौरवका आयोजनाहरुको 
समीक्षा 6 33 0 

5 भ्रष्टािार र्वरुद्ध ददवस मनाउने 2 100 100 

6 

र्वर्भन्न र्नकाय तथा व्यचक्तहरुबाट प्राप्त उजरुी 
छानर्वन तथा कल सेण्टर सञ्चालन  16 50 0 

7 

प्रदेश र्वकास समस्या समाधान सर्मर्तको 
बैठक 3 100 0 

8 सेवाग्राही सन्त्तषु्टी सवेक्षण  15 0 0 

9 आयोजना तथा कायिक्रमहरुको प्रभाव मूल्यांकन  10 10 0 

10 

र्वकास आयोजनाहरुको कायािन्त्वयन अवस्थाको 
अनगुमन 15 45 10 

11 

प्रदेश सरकार अन्त्तगित कायािलयहरुको 
अनगुमन 5 50 9 

12 

प्रदेशस्तरका र्नकायहरुको सुँगठन तथा 
व्यवस्थापन सवेक्षण र व्यवस्थापन परीक्षण 11 33 27 

13 

संघीयता कायािन्त्वयन भएका मूलकुहरुको 
अवलोकन भ्रमण 20 0 0 

14 

मानव संसाधन र्वकास योजना तजुिमा र 
कायािन्त्वयन 12 25 0 

15 प्रदेश सेवाको सञ्चालन र अर्भलेख व्यवस्थापन 10 50 40 

16 पसु्तक तथा सामाग्री खिि  5 20 14 

17 ददवस समारोह तथा अन्त्य कायिक्रम 25 67 83 
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र्स.नं. कायिक्रम/आयोजनाको नाम 
वार्र्िक बजेट 
(रु.लाखमा) 

भौर्तक प्रगर्त 
% 

र्वत्तीय 

प्रगर्त % 

18 

स्वदेशी तथा र्वदेशी प्रर्तर्नर्ध मण्डलहरुसुँग 
अन्त्तरर्क्रया भेटघाट कायिक्रम 10 47 49 

19 

वेवसाईट तथा ईन्त्टरनेट सेवाको क्षमता वृर्द्ध र 
अध्यावर्धक गने 5 33 32 

20 इगभनेन्त्स तथा अटोमेशन कायिक्रम 8.75 25 0 

21 प्रदेश समन्त्वय पररर्दको बैठक 40 50 46 

22 

स्थानीय तह एवं चजल्ला समन्त्वय सर्मर्तहरुसुँग 
अन्त्तरकृया 7.8 25 0 

23 

पदार्धकारी तथा कमििारीहरुको अन्त्तरप्रदेश 
भ्रमण 9 0 0 

24 सीप र्वकास तथा जनिेतना तार्लम गोष्ठी  3 15 0 

25 कमििारी तार्लम ( ग्रा.र्व.प्र.के. माफि त समेत ) 50 25  

26 

सशुासन र भ्रष्टािार र्नवारणसम्बन्त्धी जनिेतना 
(शैचक्षक संस्थाहरुमा) 5 0 0 

27 

प्रदेश र स्थानीय तहहरुका बीि काननु 
र्नमािणमा सामन्त्जस्यता कायम गनि अन्त्तर्क्रि या, 
अर्भमखुीकरण 12 67 70 

28 

अदालतबाट भएका आदेश र फैसलाहरुको 
अर्भलेखीकरण र प्रकाशन 6 0 0 

29 

गाउुँसभा नगरसभा सञ्चालन सम्बन्त्धी 
र्नयमावलीको नमनुा र्नमािण र स्थानीय तहका 
केही अन्त्य नमूना काननु र्नमािण 8 25 12 

30 

न्त्यार्यक सर्मर्तका पदार्धकारी तथा 
कमििारीहरुको लार्ग न्त्यार्यक कायिर्वर्ध 
सम्बन्त्धी मेनअुल तयारी तथा अर्भमखुीकरण 13 77 80 

31 

मानव अर्धकारको संरक्षण र सम्बद्धिनका लार्ग 
चजल्ला र स्थानीयस्तरमा सिेतनामूलक 

कायिक्रम सञ्चालन 6 35 44 

32 लैर्ङ्कक र्हंसा र्वरुद्धको वर्ि अर्भयान सञ्चालन 2 100 99 

33 

मानव अर्धकार सम्बन्त्धी सामग्री प्रकाशन 
प्रसारण  6 0 0 

34 मखु्यमन्त्री ग्रामीण र्वकास कायिक्रम 304 83 83 
स्रोतिः मखु्यमन्त्री तथा मचन्त्रपररर्दको कायािलय 
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4.6 आर्थिक वर्ि २०७6/७7 मा राजस्व संकलनको र्ववरण  
  (रु. हजारमा) 

क्र.सं. शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत 
१ १४२२९ - १० - 
२ १५११२ - २६३.६७७ - 

स्रोतिः मखु्यमन्त्री तथा मचन्त्रपररर्दको कायािलय 

4.7 आ.व. २०७६/७७ मा सम्पादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 
 आर्थिक तथा सामाचजक सूिकका आधारमा पछार्ड परेका घरपररवार तथा समदुायको गरीबी 

र्नवारण तथा रोजगारी प्रवद्धिन गने उद्दशे्यले सञ्चार्लत मखु्यमन्त्री ग्रामीण र्वकास कायिक्रम 
प्रदेशका ७३ वटै गाउुँस्थानीय तहहरुमा र्वस्तार गरी कायािन्त्वयन गररएको छ।यसबाट प्रदेशमा 
रोजगारी र्सजिना गरी जीवनस्तरमा सधुारका माध्यमबाट गरीबी न्त्यनुीकरण गनि मद्दत पगेुको छ। 
यस कायिक्रमबाट प्रत्यक्ष रुपमा २ लाख भन्त्दा बढी नागररक लाभाचन्त्वत भएका छ। 

 माननीय मखु्यमन्त्री र कायािलयलाई सम्बोधन गरी आएका ५४४ वटा माग, र्नवेदनहरुको 
र्वश्लरे्ण गरी प्रदेश सरकारको आ.व.२०७७/७८ को वार्र्िक नीर्त तथा कायिक्रम र बजेटमा 
समार्हत गररएको छ। 

 प्रदेश समन्त्वय पररर्दको तेस्रो बैठकबाट भएका र्वर्भन्न २५ वटा र्नणियहरु कायािन्त्वयनको 
िरणमा रहेको छ। यी र्नणियहरुको कायािन्त्वयनबाट प्रदेश र स्थानीय तहबीि र्वकास र्नमािण र 
शासकीय प्रबन्त्धमा समन्त्वय र सहकायि अर्भवृर्द्ध भएको छ। 

 प्रदेश सरकारको आ.व. २०७७/७८ को वार्र्िक नीर्त तथा कायिक्रम तयार गररएको छ। 

 प्रदेश सशुासन ऐन, २०७६ को प्रावधान अनसुार उच्िस्तरीय र्नदेशक सर्मर्तको बैठक वसी 
माननीय मखु्यमन्त्रीज्यूबाट भएका र्नदेशनहरु कायािन्त्वयनको िरणमा रहेको छ। यसबाट प्रदेशमा 
सशुासन अर्भवृर्द्ध गनि योगदान पगेुको छ। 

 मखु्यमन्त्री तथा मचन्त्रपररर्दको कायािलयबाट मस्यौदा भएका प्रदेश सशुासन ऐन, २०७६, लोकसेवा 
आयोगका पदार्धकारीको पाररश्रर्मक, सेवाका शति र सरु्वधा सम्बन्त्धी ऐन, २०७६, स्थानीय तहका 
पदार्धकारी तथा सदस्यको सरु्वधा सम्बन्त्धी ऐन, २०७६ प्रदेश सभाबाट पाररत भई प्रमाणीकरण 
भएको छ। साथै, केही प्रदेश ऐन संशोधन गनि वनकेो ऐन, २०७७ र स्थानीय तहका पदार्धकारी 
तथा सदस्यको सरु्वधा सम्बन्त्धी (पर्हलो संशोधन) ऐन, २०७७ पर्न प्रदेश सभाबाट पाररत भई 
प्रमाणीकरण भएका छन।् यसबाट प्रदेशस्तरको कायिसम्पादनका लार्ग आवश्यक कानूनी व्यवस्था 
मजबतु तलु्याई प्रदेशको शासकीय प्रबन्त्ध सदुृढ तलु्याउन योगदान पगेुको छ।यस आ.व. मा 
र्वर्भन्न १७ वटा ऐन, १४ र्नयमावली, १ नीर्त, १४ कायिर्वर्ध, १ र्नदेचशका र ४ वटा मापदण्ड 
र्नमािण भएका छन।् 

 आ.व. २०७६/७७ को प्रदेश र्वकास समस्या समाधान सर्मर्तको बैठकहरु सम्पन्त् न गरी प्रदेशको 
र्वकास व्यवस्थापनमा देचखएका समस्या समाधान गरी पुुँजीगत खिि अर्भवृर्द्ध गररएको। 

 प्रदेशमा समायोजन भई आएका २४८८ जना कमििारीहरुको व्यवस्थापन गरी प्रदेशको सामान्त्य 
प्रशासन र र्वकास प्रशासन सदुृढीकरणमा योगदान गररएको छ। 
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 ददगो र्वकासका लक्ष्यहरुसुँग सम्बचन्त्धत प्रदेश सूिकहरु तयार गरी सिुकमा आधाररत अनगुमन 
प्रणाली सदुृढ गने कायिको थालनी भएको छ। यसबाट कायिक्रम/आयोजनाको लक्ष्य हार्सल गनि 
तफि  मातहतका र्नकायलाई अर्भप्ररेरत गररएको छ। 

 सूिना प्रर्वर्धमा आधाररत जनशचक्त व्यवस्थापन प्रणाली मजबतु तलु्याउने क्रममा प्रदेश कमििारी 
सूिना प्रणालीमा १२४१ जना कमििारीको र्ववरण प्रर्वष्ट गररएको र प्रर्वष्ट गने काम भईरहेको 
छ। 

 कमििारीहरुको दैर्नक कायिसम्पादनको अर्भलेखीकरण गनि कमििारी दैर्नक कायिसम्पादन अर्भलेख 
पचुस्तका प्रयोग गरी कायिसम्पादनलाई व्यवचस्थत, जवाफदेही र नर्तजामखुी तलु्याईएको छ। 

 "प्रदेश स्थापनाको दईु वर्ि" स्माररका प्रकाशन गरी प्रदेशको बारेमा आम सरोकारवालालाई 
सूसचुित गनि सहयोग पगेुको छ। 

4.8 कायिक्रम/आयोजना सञ्चालन सम्बन्त्धी प्रमखु समस्याहरु  
 कायिक्रम कायािन्त्वयनको र्वस्ततृ खाका र्वना नै कायिक्रम प्रस्ताव गररन।ु 

 सूिना प्रर्वर्ध,त्याङ्क र्वश्लरे्ण गनि सक्सने दक्ष जनशचक्तको कर्म हनु।ु 

 धेरै जसो कायिक्रम र र्क्रयाकलापहरु लक्ष्य तोक्सन नसर्कने प्रकृर्तको हनु।ु 

 प्रशासर्नक समन्त्वय र मागिदशिनका क्रममा सम्पाददत कायिहरुलाई कायिक्रम कायािन्त्वयनसुँग जोड्न 
नसर्कन।ु 

 भौर्तक प्रगर्त भएको भए तापर्न सम्बचन्त्धत शीर्िकबाट खिि नलेचखदा र्वत्तीय प्रगर्तमा गणना हनु 
नसक्सन।ु 

 मातहतका मन्त्रालय र र्नकायहरुसुँगको अर्भलेख तथा प्रर्तवेदन लगायतका समन्त्वयात्मक कायिमा 
स्विार्लत प्रणाली स्थापना हनु नसक्सन।ु 

 कोर्भड-१९ का कारण कायिक्रम कायािन्त्वयन एवं प्राथर्मकता पररवतिन भई संकट व्यबस्थापनमा 
केचन्त्द्रत हनुपुने अवस्था आउन।ु 

4.९ समस्या समाधानका लार्ग िाल्नपुने कदम  

 बजेट तजुिमाकै क्रममा प्रस्तार्वत कायिक्रमको कायािन्त्वयन खाका तय गनुिपने। 

 खररद योजना,मापदण्ड,कायिर्वर्ध,र्नदेचशका लगायतका पवुि तयारी आर्थिक वर्िको पर्हलो मर्हनार्भरै 
सम्पन्न गनुिपने। 

 सूिना तथा सञ्चार प्रर्वर्ध प्रर्तष्ठानको क्षमता अर्भवृर्द्ध गनुिपने। 

 सम्पाददत कायि र खिि गदाि कायिक्रम र र्वर्नयोजन अनकुुल भए नभएको र्वर्य प्रत्येक 
िौमार्सकमा समीक्षा गनुिपने। 

 अर्भलेख तथा प्रर्तवेदनलाई अनलाईन पोटिल र्नमािण गरी कायािन्त्वयनमा ल्याउन ुपने। 

 मखु्यमन्त्री ग्रामीण र्वकास कायिक्रमको प्रभावकारी कायािन्त्वयनमा अनगुमन तथा मूल्याङ्कनमा जोड 
ददनपुने। 
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पररच्छेद-५ 

आन्त्तररक मार्मला तथा काननु मन्त्रालय 

5.1 आ.व. 2076/77 मा र्वर्नयोचजत बजेट तथा वार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त रु. हजारमा 

बजेट शीर्िक र्वर्नयोचजत बजेट वार्र्िक खिि प्रर्तशत 

िाल ु 342246 156187 45.6359 
पुुँजीगत 465820 110389 23.6978 
जम्मा 808066 266576 32.9894 

5.2 आ.व. 2076 मा मन्त्रालयको श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण  
(रु. हजारमा) 

क्र.सं. श्रोत प्राप्त रकम खिि रकम 

1 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान 
  2 नेपाल सरकार सशति अनदुान 
  3 नेपाल सरकार समपूरक अनदुान 
  4 नेपाल सरकार र्वशरे् अनदुान 
  5 प्रदेश सरकार (राजस्व बाुँडफाुँडसमेत) 808066 266576 

5.3 नीर्त तथा कायिक्रमको वार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

बुुँदा नं. कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 
149 प्रदेश सरुक्षा नीर्त तजुिमा प्रदेश सरुक्षा नीर्तको मस्यौदा तयार भएको। 

150 

स्थानीय न्त्यार्यक सर्मर्तहरुको 
क्षमता र्वकास 

8 चजल्लाका स्थानीय तहका पदार्धकारीहरुको 
सहभार्गतामा स्थानीय न्त्यार्यक सर्मर्तका 
पदार्धकारीहरुको क्षमता र्वकास कायिक्रम सम्पन्न भएको 
छ। 

152 
र्वपद् व्यवस्थापन 60 प्रकारका र्वपद् व्यवस्थापन सामग्रीहरुको खररद 

गररएको। 

153 
र्स.र्स.र्ट.र्भ. जडान प्रदेशर्भर र्स.र्स.र्ट.र्भ. जडान गनि स्थानको पर्हिान 

गररएको तर कोर्भड - १९ महामारीका कारण यो कायि 
सम्पन्न हनु नसकेको  

156 लागू और्ध र्वरुद्ध 
जनिेतनामूलक कायिक्रम 

नवलपरासी र रुपन्त्देहीका ३ वटा र्वद्यालयका 
र्वद्याथीहरुलाई लागू और्ध दवु्यिसन न्त्यनुीकरण सम्बन्त्धी 
कायिशाला गोष्ठी सञ्चालन गररएको। 

157 प्रदेश िलचिर बोडिको स्थापना काननु अभावका कारण प्रदेश िलचिर र्वकास बोडि 
गठन नभएको। 

158 सूिना तथा सञ्चार प्रर्वर्धको 
गठन र सञ्चालन 

सूिना तथा सञ्चार प्रर्वर्ध प्रर्तष्ठानको स्थापना भई 
सञ्चालनमा आएको। 

158 सञ्चारकमीको क्षमता र्वकास दाङको घोराहीमा प्रदेश र्भरका सञ्चारकमीहरुको 
उपचस्थर्तमा कायिक्रम सम्पन्न भएको। 
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159 डाटा सेन्त्टरको स्थापना डाटा सेन्त्टर स्थापनाको लार्ग जग्गा प्रार्प्त नभएको। 
160 प्रदेश अनसुन्त्धान व्यूरो गठन काननु अभावका कारण प्रदेश अनसुन्त्धान व्यूरोको गठन 

हनु नसकेको। 
160 र्डचजटल फरेचन्त्सक ल्याव 

स्थापना 
र्वद्यरु्तय वोलपर आव्हान भएकोमा कुनैपर्न फमि दताि 
नभएको  

161 द्वन्त्द्व प्रभार्वत घाईते तथा 
अपाङ्गको उपिार 

आ.व. 2076/77 मा 32 जना द्वन्त्द्व प्रभार्वत घाइते तथा 
अपाङ्गहरुले उपिार प्राप्त गरेका। 

162 कारागार सधुार बददिया, दाङ, बाुँके, अघािखाुँिी, नवलपरासी, पाल्पा र 
रुपन्त्देहीका कारागारहरु ममित गररएको। 

   
5.4 बजेट वक्तव्यको वार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

  क्र.सं. बदुा नं. नीर्त तथा कायिक्रमको र्वर्य कायािन्त्वयन अवस्था (प्रगर्त) 

1 150 

सूिना तथा सञ्चार प्रर्वर्ध 
प्रर्तष्ठानको स्थापना र 
सञ्चालन 

सूिना तथा सञ्चार प्रर्वर्ध प्रर्तष्ठानको स्थापना भई सञ्चालनमा 
आएको। 

2 151 

प्रदेश टेर्लर्भजन तथा रेर्डयो 
कायिक्रम सञ्चालन 

नेपाल टेर्लर्भजन कोहलपरु प्रशारण केन्त्द्रसुँग सम्झौता भई 
कायिक्रम प्रशारण गररएको र प्रदेश सरकारका महत्वपूणि 
कायिक्रमहरुका सम्बन्त्धमा र्वर्भन्न रेर्डयो पररसम्वादहरु सञ्चालन 
भएका। 

3 152 
सूिना प्रर्वर्ध नवप्रवतिन केन्त्द्र 
र सूिना प्रर्वर्ध पाकि को 
स्थापना 

सूिना प्रर्वर्ध नवप्रवतिन केन्त्द्र र सूिना प्रर्वर्ध पाकि को 
स्थापनाको कायि सूिना तथा सञ्चार प्रर्वर्ध प्रर्तष्ठानबाट हनुे। 

4 169 
द्वन्त्द्व प्रभार्वत घाइते तथा 
अपाङ्गको उपिार 

आ.व. 2076/77 मा 32 जना द्वन्त्द्व प्रभार्वत घाइते तथा 
अपाङ्गहरुले उपिार प्राप्त गरेका। 

5 169 
द्वन्त्द्व प्रभार्वत स्वरोजगार 
कायिक्रम 

कोर्भड - १९ महामारीका कारण कायिक्रम कायािन्त्वयन हनु 
नसकेको। 

6 170 
र्वपद् व्यवस्थापन कोर्  प्रदेश र्वपद् व्यवस्थापन कोर्मा 10 करोड रकम सरु्नचश्चत गरी 

र्वपदका घटनाबाट प्रभार्वत 245 घरपररवारलाई राहतस्वरुप 
जम्मा १ करोड ७ लाख ६३ हजार र्वतरण गररएको। 

7 170 
र्वपद् प्रर्तकायि तार्लम 
केन्त्द्रको स्थापना र सञ्चालन 

सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल सरुक्षा वेस क्सयाम्प शमशेरगञ्जबाट 
कायिक्रम कायािन्त्वयन हनु नसकेको। 

8 171 
र्वपदको उच्ि जोचखममा 
रहेका स्थानीय तहलाई र्वपद् 
प्रर्तकायि तार्लम सञ्चालन 

कोर्भड - १९ महामारीका कारण कायिक्रम कायािन्त्वयन हनु 
नसकेको। 

9 171 
र्वकट स्थानीय तहहरूमा 
हेर्लप्याड र्नमािण 

प्रदेशर्भरका र्वकट स्थानीय तहहरुमा 14 वटा हेर्लप्याड 
र्नमािण भई र्वपद् व्यवस्थापनमा सहजता कायम भएको। 

10 171 
र्वपद पूविसूिना प्रणाली 
स्थापना 

बददिया, दाङ, बाुँके, गलु्मी लगायतका चजल्लामा र्वपद् पूविसूिना 
प्रणाली जडान गररएको। 

11 172 

लाग ु और्ध दवु्यिसन 
न्त्यनुीकरणका लार्ग 
जनिेतनामूलक कायिक्रम 

नवलपरासी र रुपन्त्देहीका ३ वटा र्वद्यालयका र्वद्याथीहरुलाई 
लाग ु और्ध दवु्यिसन न्त्यनुीकरण सम्बन्त्धी कायिशाला गोष्ठी 
सञ्चालन गररएको। 

12 172 
लाग ुऔर्ध पनुस्थािपना केन्त्द्र 
सञ्चालन अनदुान 

लाग ु और्ध पनुस्थािपना केन्त्द्र सञ्चालन अनदुान सम्बन्त्धी 
कायिर्वर्ध, 2076 तयार गरी ७ वटा पनुिःस्थापना केन्त्द्रलाई 
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अनदुान प्रदान गररएको। 

13 173 
र्स.र्स.र्ट.भी. जडान कोर्भड - 19 महामारीका कारण र्स.र्स.र्ट.र्भ. जडान गनि 

नसर्कएको। 

5.5 आ.व. 2076/77 को स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण  
(रु. लाखमा) 

क्र.सं. आयोजना/कायिक्रम 
वार्र्िक लक्ष्य वार्र्िक प्रगर्त 

पररणाम बजेट बजेट प्रर्तशत 

१ प्रदेश प्रहरी अर्तररक्त र्क्रयाकलाप सञ्चालन 1 35 19.08 55 

२ प्रदेश स्तरीय सञ्चारकमी क्षमता र्वकास कायिक्रम 1 25 7.53 30 

३ र्वपद् प्रर्तकायि तार्लम केन्त्द्रको स्थापना र सञ्चालन 1 75 0 0 

४ 
र्वपद् व्यवस्थापन सामग्री भण्डारण केन्त्द्र र्प्र-फेव भवन 
र्नमािण 

1 45 0 0 

५ र्वपद् पूविसूिना प्रणाली स्थापना 12 75 26.5 35 

६ र्वकट स्थानीय तहहरुमा हेर्लप्याड र्नमािण 22 175 80 46 

७ मानव वन्त्यजन्त्त ुद्वन्त्द्व न्त्यूनीकरण कायिक्रम 1 100 69 69 

८ मानव वन्त्यजन्त्त ुद्वन्त्द्व अवस्थाको अध्ययन र स्थान पर्हिान 1 10 0 0 

९ स्थानीय न्त्यार्यक सर्मर्तको क्षमता र्वकास कायिक्रम 12 12 7.68 64 

१० 
काननु तजुिमा सम्बन्त्धमा सरोकारवालाहरुसुँग अन्त्तर्क्रि या 
कायिक्रम 

5 10 4.34 43 

११ प्रदेश सभा सदस्यहरुका लार्ग काननु तजुिमा गोष्ठी 1 10 0 0 

१२ काननु तजुिमा सर्मर्त वैठक तथा अन्त्तरर्क्रया 150 30 9.1 30 

१३ र्वपद् पूवितयारी सम्बन्त्धी गोष्ठी 12 15 7.33 49 

१४ 
१२ चजल्लाका र्वपदको उच्ि जोचखममा रहेका 20 वटा 
स्थानीय तहलाई र्वपद् प्रर्तकायि तार्लम सञ्चालन 

2 60 
 

0 

१५ प्रदेश फोरेचन्त्सक ल्याव स्थापना र सञ्चालन 1 50 
 

0 

१६ सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल र्व.ओ.पी. र्नमािण 4 100 62 62 

१७ 

उच्ि अदालत बार एसोर्सयसन बटुवललाई मानव अर्धकार 
रार्ष्ट्रय गोष्ठी र केचन्त्द्रय कायिकाररणी पररर्द् वैठक 
सञ्चालनको लार्ग अनदुान 

1 5 5 100 

१८ सरुक्षा िेकजाुँि पोष्ट र्नमािण 13 100 65 65 

१९ सरुक्षा िेकजाुँि पोष्ट ममित सधुार 25 50 50 100 

२० कारागार र्नमािण रोल्पा 1 90 1.54 2 

२१ कारागार र्नमािण प्यूठान 1 110 0 0 

२२ कारागार ममित सधुार 12 200 105 53 

२३ प्रादेचशक खलुा कारागारको र्ड.र्प.आर. 1 5 4.79 96 

२४ प्रदेश प्रहरी तार्लम केन्त्द्रमा संरिना र्नमािण 1 170 147.08 87 

२५ सूिना तथा सञ्चार प्रर्वर्ध प्रर्तष्ठान गठन तथा सञ्चालन 1 50 50 100 

२६ डाटा सेन्त्टर स्थापना 1 10 
 

0 

२७ टेर्ल सेन्त्टर स्थापना 5 15 11.3 75 

२८ टेली सेन्त्टर सञ्चालन 15 100 
 

0 

२९ र्वपद् व्यवस्थापन सामाग्री खररद 3 250 107.11 43 

३० प्रहरी िौकी तथा इलाका प्रहरी कायािलय र्नमािण 5 950 43.63 5 
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३१ प्रदेश सरुक्षा नीर्त तजुिमा 1 10 
 

0 

३२ ट्रार्फक प्रहरीलाई आवश्यक पने मेर्सनरी औजार खररद 1 50 50 100 

३३ पहाडी चजल्लामा अर्तर्थगहृ ममित तथा सञ्चालन 3 50 45 90 

३४ 
प्रादेचशक तहका परकार सम्बद्ध संस्था र क्सलवहरुलाई 
अनदुान 

1 25 
 

0 

३५ िट्याङबाट एफ.एम.को सरुक्षा कायिक्रम 100 100 
 

0 

३६ 
प्रादेचशक ट्रार्फक िेतना प्रवद्धिन सम्बन्त्धी जनिेतनामूलक 
कायिक्रम सञ्चालन र प्रिार प्रसार 

1 35 26.89 77 

३७ 
चजल्ला स्तरीय सरुक्षा व्यवस्थापन तथा अपराध र्नयन्त्रण 
सम्बन्त्धी अन्त्तर्क्रि या तथा छलफल गोष्ठी 

12 20 4 20 

३८ 
जलजला ददप फाउण्डेशन, रोल्पालाई मगर र्थएटर 
र्नमािणको लार्ग अनदुान 

1 50 50 100 

३९ 
थारु साुँस्कृर्तक संरक्षण केन्त्द्र दाङलाई थारु र्थएटर 
र्नमािणको लार्ग अनदुान 

1 50 50 100 

४० द्वन्त्द्व प्रभार्वत घाइते तथा अपाङ्गको उपिार 1 100 33 33 

४१ 
लागऔुर्ध दवु्यिसन न्त्यनुीकरणको लार्ग जनिेतनामलुक 
कायिक्रम 

5 25 2.14 9 

४२ 
लागऔुर्ध प्रभार्वतको लार्ग पनुस्थािपना केन्त्द्र सञ्चालन 
अनदुान 

1 100 10.5 11 

४३ 
लैर्ङ्गक तथा लचक्षत वगिमैरी परकाररता क्षमता र्वकास 
कायिक्रम 

1 5 5 100 

४४ प्रदेश टेर्लर्भजन तथा रेर्डयो कायिक्रम सञ्चालन 1 200 45.12 23 

४५ 
कारागारका कैदी वन्त्दीको व्यवसार्यक सीप र्वकास 
कायिक्रम 

12 30 10 33 

४६ िलचिर र्वकास वोडि गठन तथा सञ्चालन 1 25 
 

0 

४७ 
कारागारका कैदी वन्त्दीको सकारात्मक सोँि र्वकास 
कायिक्रम 

5 5 4.93 99 

४८ र्वपद् व्यवस्थापन कोर् 1 400 400 100 

४९ प्रदेश स्तरीय सरुक्षा गोष्ठी 2 30 15 50 

५० प्रदेश एक्सस्पो कायिक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 1 85 75.26 89 

५१ सूिना तथा सञ्चार प्रर्वर्ध प्रर्तष्ठान  1 325 257 79 

५२ 
आन्त्तररक मार्मला तथा काननु मन्त्रालय, सवारी साधन 
खररद 

1 60 37 62 

५३ मोटरसाइकल 50 150 
 

0 

५४ र्स.र्स.र्ट.र्भ.प्रणाली जडान 40 200 
 

0 

५५ र्स.र्स.र्ट.र्भ.ममित 20 10 
 

0 

५६ 
र्वपद् व्यवस्थापन सामाग्री भण्डारण केन्त्द्रमा आवश्यक 
ममित सधुार 

1 5 5 100 
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5.6 आ.व. 2076/77 मा राजस्व संकलनको र्ववरण  
(रु. हजारमा) 

क्र.सं. र्ववरण लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत 

1 अन्त्य प्रशासर्नक सेवा शलु्क   107   

2 टेर्लर्भजन सञ्चालन दस्तरु   800   

3 प्रशासर्नक दण्ड, जररवाना र जफत   5   
4 बेरुज ु   59.925   

5 र्नकासा र्फताि   5.254   

5.7 आ.व. 2076/77 मा सम्पादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 
 कोर्भड १९ रोकथाम तथा र्नयन्त्रणलाई मन्त्रालयले उच्ि प्राथर्मकतामा राखी चजल्ला प्रशासन 

कायािलय, तीनवटै सरुक्षा र्नकायहरुको पररिालन सम्पकि , समन्त्वय तथा र्नदेशन गनुिका साथै बजेट 
उपलब्ध गराइएको।  

 माननीय गहृमन्त्रीज्यूको उपचस्थर्तमा र्मर्त 2076/7/18 र 19 गते गहृ मन्त्रालय र आन्त्तररक 

मार्मला तथा काननु मन्त्रालयको संयकु्त आयोजनामा रुपन्त्देहीको बटुवलमा प्रदेश स्तरीय सरुक्षा 
गोष्ठी सम्पन्न गररएको।  

 प्रदेश र्भरका ३२ जना द्वन्त्द्व प्रभार्वत घाईते तथा अपाङ्गहरुले उपिार प्राप्त गरेका। 

 प्रदेश र्भरका ७४३ जना परकारहरुको कोरोना बीमा गररएको। 

 र्वपद् व्यवस्थापनको कायिलाई व्यवचस्थत र प्रभावकारी बनाउने उद्दशे्यले र्वर्भन्न 60 प्रकारका 
र्वपद् व्यवस्थापन सामाग्रीहरुको खररद गररएको। 

 र्वर्भन्न प्रकारका र्वपदवाट प्रभार्वत २४५ घरपररवारलाई राहात र्वतरण गररएको। 

 प्रदेश र्भरका र्वर्भन्न र्वकट स्थानीय तहहरुमा १४ वटा हेर्लप्याडहरु र्नमािण सम्पन्न भएका। 

 ट्रार्फक सूरक्षालाई मध्येनजर गदै प्रदेश र्भरका र्वर्भन्न स्थानहरूमा २९ वटा सूरक्षा िेकजाुँि पोष्ट 
र्नमािण गररएको। 

 मन्त्रालयको कायिसम्पादनसुँग सम्बचन्त्धत ६ वटा कानूनहरुको र्नमािण गनुिका साथै अन्त्य 

मन्त्रालयका र्वधेयकमा सहमर्त प्रदान गररएको। 

5.8 नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देचखएका समस्या/कदठनाईहरु 
 संघीय सम्बद्ध कानूनहरू तजुिमा नभएको कारण प्रादेचशक कानूनहरू र्नमािण गनि कदठनाई भएको। 

 मन्त्रालय मातहत प्रादेचशक इकाई तथा कायािलयहरू नहुुँदा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा कदठनाई 

भएको 
 कायिक्रम संशोधन तथा बजेट अचख्तयारी ददने वतिमान प्रावधान/प्रर्क्रया लामो रहेको 
 प्रहरीको समायोजन भई प्रदेश मातहतमा नआएकोले बजेट तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा समस्या 

देचखएको। 

 नीर्त र्नमािणमा संलग्न रहने जनशचक्तको र्नरन्त्तर अभाव रहेको। 

 सूिना प्रर्वर्ध पाकि , प्रहरी िौकी आददको र्नमािणमा जग्गा प्रार्प्तमा समस्या रहेको। 

 कोर्भड– १९ को महामारीका कारण तेश्रो िौमार्सकमा र्वर्नयोचजत बजेट तथा कायिक्रम 
कायािन्त्वयन हनु नसकेको। 
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5.9 समस्या समाधानका लार्ग िाल्नपुने कदमहरु  
 सम्बद्ध सवै संघीय काननुहरु र्नमािणका लार्ग पहल गने। 

 चजल्ला चस्थत सूिना केन्त्द्रलाई स्थायी संरिनाको रुपमा र्वकास गरी आवश्यकतानसुारका जनशचक्त 
व्यवस्थापन गनुिपने। 

 बजेट अचख्तयारी ददने प्रर्क्रया छोटो र सरल हनुपुने। 

 यथासक्सय र्छटो प्रदेश प्रहरी समायोजन गनुिपने। 

 मन्त्रालयमा ररक्त पदहरूमा पदपूर्ति हनुपुने। 
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पररच्छेद-6 
आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय 

6.1 आर्थिक वर्ि २०७6/७7 मा र्वर्नयोचजत बजेट तथा वार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त (मन्त्रालय) 
( रु. हजारमा) 

(स्रोतिः आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय) 

6.2 आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा र्वर्नयोचजत बजेट तथा आर्ाढ मसान्त्तसम्मको र्वत्तीय प्रगर्त  
(प्रदेशको एकीकृत)       

(रु.हजारमा) 

क्र.सं र्ववरण स्वीकृत बजेट खिि खिि प्रर्तशत 

१ िाल ुखिि 17840321 10800373 60.54 

२ पुुँजीगत खिि 18576479 14728857 79.29 

कुल 36416800 25529229 70.10 

3 अनदुान हस्तान्त्तरण ४३८९८०० 4321498 98.44 

(स्रोतिः आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय) 

6.३ आर्थिक वर्ि २०७6/७7 मा प्रदेशको श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण  
(रु. हजारमा) 

क्र.सं. श्रोत प्राप्त रकम खिि रकम 

१ नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान 7540100 7540100 

२ नेपाल सरकार सशति अनदुान 7770400 8265818 

३ नेपाल सरकार समपरुक अनदुान 500000 575260 

४ नेपाल सरकार र्वशेर् अनदुान 800000 697700 

५ प्रदेश सरकार (राजश्व बाुँडफाुँड समेत) १४८०६३०० 9111422 
(स्रोतिः आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय) 

 
 

बजेट शीर्िक र्वर्नयोचजत बजेट वार्र्िक खिि प्रर्तशत 

िाल ु ११८९३७ 51865 43.61 

पुुँजीगत ४०६६५ 14496 35.65 

जम्मा १५९६०२ 66362 41.58 
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6.4 नीर्त तथा कायिक्रमको वार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
बुुँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

36 

आन्त्तररक स्रोत वृर्द्ध गने 

मनोरञ्जन कर र्नयामावली र र्वज्ञापन कर 
र्नयामावली पाररत, राजश्व परामशि सर्मर्तको बैठकको 
र्नणियानसुार TORस्वीकृत भई र्वशरे्ज्ञ सेवा र्लन े
प्रर्क्रयामा रहेकोमा कोर्भडको कारणले गनि 
नसर्कएको 

37 

लगानी सम्मेलन आयोजना गने 

कायािन्त्वयनको िरणमा रहेको PPP Dialogue सम्पन्न,  
प्रदेश योजना आयोगबाट पररयोजना बैंक तयारीको 
अवस्था तथा सचिवालय सर्मर्त गठन गरी कायि 
अगार्ड वढेकोमा कोर्भडको कारणले गनि नसर्कएको  

38 कृर्र्को यान्त्रीकरणका लार्ग कृर्र् 
उपकरण खररद गनि सरल कजािको 
व्यवस्था 

भरू्म व्यवस्था, कृर्र् तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार 
गरेको कायिर्वर्धमा सहयोग गररएको 

१४३ प्रदेश त्याङ्क कायािलयको स्थापना त्याङ्क ऐन पाररत तथा सुँगठनको ओ.एन.एम. 
गररएको  

(स्रोतिः आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय ) 

6.5 बजेट वक्तव्यको वार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

ब.व.को 
बुुँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

26 समपरुक अनदुानका लार्ग आयोजनाहरुको 
छनोट गने 

र्वर्नयोचजत बजेटको सीमामा रही १०० वटा 
स्थानीय तहबाट ३६१ वटा आयोजना छनोट 

27 र्वशेर् अनदुान कायिर्वर्ध बनाउने  कायिर्वर्ध तयार भई स्वीकृत भएको 
32 

ब्याज अनदुान कायिर्वर्ध तयार गने 

भरू्म व्यवस्था, कृर्र् तथा सहकारी 
मन्त्रालयसुँग छलफल गरी सहमर्त प्रदान 
गररएको 

181 

बजेट तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनको अनगुमन 
मूल्याङ्कन समपरुक र सशति अनदुानसमेत 
 

र्मर्त 2076।08।10 देचख 17 सम्म 
बाुँके (बैजनाथ, जानकी, खजरुा, कोहलपरु, 
नरैनापरु, नेपालगञ्ज) र बददिया (बाुँसगढी, 
गलुररया, वढैयाताल) र्मर्त 2076।08।17 
देचख 23 सम्म अघािखाुँिी (छरदेव, 
मालारानी, सचन्त्धखकि  र भरू्मकास्थान) रुपन्त्देही 
(र्सयारी र लचुम्बनी सांस्कृर्तक) र्मर्त 
2076।0९।1० देचख १६ सम्म दाङ 
(गढहवा, राप्ती, लमही, घोराही, तलुसीपरु, 
ववई र दंर्गशरण), रुपन्त्देही (बटुवल, 
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ब.व.को 
बुुँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

र्तलोत्तमा, ओमसर्तया) र) र्मर्त 
2076।10।22 देचख २९ सम्म 
कर्पलवस्तकुा १० वटा पार्लका र 
२०७६/११/१६ देचख २० सम्म गलु्मीका 
३ स्थानीय तह र अघािखाुँिीका ३ स्थानीय 
तह 

प्रत्येक िौमार्सकमा हनुे प्रगर्त समीक्षालाई 
र्वत्तीय र भौर्तक प्रगर्तका अर्तररक्त नर्तजा 
सूिकका आधारमा गने 

प्रथम िौमार्सक अधि वार्र्िक र दोश्रो 
िौमार्सक समीक्षा सम्पन्न 

185 
 स्थानीय तहबाट गत आर्थिक वर्िमा दाचखला 

नभएको राजस्व एर्कन गने 

अन्त्तरर्क्रया क्रमशिः भईरहेको/ 
स्थानीय तहहरुबाट माग गररए अनसुारको 
र्ववरण प्राप्त भईरहेको र हालसम्म रु. 29 
करोड ४५ लाख ९२ हजार प्रदेश सचञ्चत 
कोर्मा दाचखला भएको 

सशति अनदुानको बाुँकी रकम एर्कन गने 
रु. ३० करोड ८८ लाख ६७ हजार प्रदेश 
सचञ्चत कोर्मा दाचखला भएको 

मालपोत, नापी र यातायात कायािलयहरुको 
अनगुमन गने 

नेपालगञ्ज, गलुरीया, तलुसीपरु, घोराही, लमही, 
अघािखाुँिी र िन्त्दौटा मालपोत कायािलय र 
बाुँके, दाङ, रुपन्त्देही र भालवुाङ यातायात 
व्यवस्था कायािलयको अनगुमन गररएको 

र्वभाज्य कोर् तथा राजश्व सम्बन्त्धी 
अन्त्तरर्क्रया कायिक्रम 

109 वटै स्थानीय तह, मालपोत कायािलय, 
यातायात व्यवस्था कायािलय र कोर् तथा 
लेखा र्नयन्त्रका कायािलयसुँग अन्त्तरर्क्रया 
सम्पन्न 
 

प्रदेश कर तथा गैरकर सम्बन्त्धी अध्ययन, 
अनसुन्त्धान र अन्त्तरर्क्रया 

194 

आन्त्तररक स्रोत वृर्द्ध गने 

मनोरञ्जन कर र्नयामावली र र्वज्ञापन कर 
र्नयामावली पाररत, राजश्व परामशि सर्मर्तको 
बैठकको र्नणियानसुार TORस्वीकृत भई 
र्वशेर्ज्ञ सेवा र्लने प्रर्क्रयामा रहेको 

195 

राजस्वको िहुावट र्नयन्त्रण गने 

नेपालगञ्ज, गलुरीया, तलुसीपरु, घोराही, लमही, 
अघािखाुँिी मालपोत कायािलय र बाुँके, दाङ, 
भालवुाङ यातायात व्यवस्था कायािलयको 
अनगुमन गररएको 

196 नेपाल सरकारसुँग समन्त्वय गरी समयमै प्रदेश 
सरकारको र्वभाज्य कोर् खातामा राजश्व 
जम्मा गने 

महालेखा र्नयन्त्रक कायािलयसुँग र्नरन्त्तर 
समन्त्वय भईरहेको 
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6.6 आ.व. २०७६/७७ मा स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण   

(रु.हजारमा) 

क्र. 
सं. कायिक्रमको नाम 

वार्र्िक लक्ष्य वार्र्िक प्रगर्त 

कैर्फयत पररमाण 

(पटक) 
बजेट 

पररमाण 

(पटक) 

पररमाण 
% 

बजेट 
बजेट 

% 

१ 
र्वभाज्यकोर् तथा राजश्व 
सम्बन्त्धी अन्त्तरर्क्रया कायिक्रम १२ 1200 ६ ५० 0 0  

२ 

प्रदेश कर तथा गैरकर 
सम्बन्त्धी अध्ययन, अनसुनु्त्धान 
र अन्त्तरर्क्रया 

6 1200 ६ १०० 0 0  

३ 

साझा करको रकम र्वभाज्य र 
सचञ्चत कोर्मा दाचखला 
सम्बन्त्धी अन्त्तरर्क्रया 

12 3600 ६ ५० 2192 61  

४ बजेट तथा कायिक्रम समीक्षा 3 150 2 66 0 0  

५ 
कमििारी क्षमता र्वकास तथा 
काननु र्नमािण 

८ जना 1000 1 १३ 0 0  

६ 

बजेट तथा कायिक्रमको 
अनगुमन मूल्याङ्कन समपरुक र 
सशति अनदुान समेत 

20 4000 12 60 0 0  

७ 
मन्त्रालयहरुसुँगको 
अन्त्तरसम्वाद कायिक्रम 

6 300 1 १७ 0 0  

८ र्वत्तीय संघीयता सम्बन्त्धी 
अन्त्तरदेशीय भ्रमण 1 2000 - ० 0 0  

९ सांसदहरुसुँगको बजेट/योजना 
सम्बन्त्धी अन्त्तरर्क्रया 2 3000 0 ० 0 0  

१० र्वज्ञहरुसुँगको अन्त्तरर्क्रया ५ 2500 २ 40 0 0  

११ मालपोत, नापी र यातायात 
कायािलयहरुको अनगुमन 

12 1200 6 50 0 0  

१२ मन्त्रालयगत योजना अनगुमन 24 2400 8 33 0 0  

13 लगानी सम्मेलन आयोजना १ 5000 - ० 382 8  

14 
अन्त्तर प्रदेश अध्ययन 
अवलोकन भ्रमण तथा अनभुव 
आदान प्रदान 

6 1200 0 0 0 0  
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क्र. 
सं. कायिक्रमको नाम 

वार्र्िक लक्ष्य वार्र्िक प्रगर्त 

कैर्फयत पररमाण 

(पटक) 
बजेट 

पररमाण 

(पटक) 

पररमाण 
% 

बजेट 
बजेट 

% 

15 स्थानीय तहको क्षमता 
अर्भवृर्द्ध कायिक्रम 

6 1८00 0 ० 0 0  

16 बजेट/MTEF तजुिमा तार्लम 4 2000 १ 25 0 0  

17 आर्थिक प्रशासन सदुृढीकरण 
कायिक्रम 

2 500 - ० 75 15  

18 

चजल्ला तथा स्थानीय तहगत 
रुपमा योजना तजुिमा बजेट 
तथा आयोजना तजुिमाका लार्ग 
सझुाव संकलन 

6 1200 - ० 0 0 
 
 

६.7 आर्थिक वर्ि २०७6/७7 मा प्रदेशको राजस्व संकलनको र्ववरण   
(रु. हजारमा) 

क्र.सं. शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत 
१ मू अ कर ५९४७३८० 4775758 80.30 

२ अन्त्तशलु्क  ३९६४९२० 1421141 35.84 

३ रोयल्टी  ३००००० ० ० 

४ नदीजन्त्य पदाथिबाट प्राप्त आय ४५१५०० 169870 37.62 

५ मनोरञ्जन कर  १०००० २50 २.5 

६ र्वज्ञापन कर १०००० ३१79 ३१.०७ 

७ घरजग्गा रचजषे्ट्रशन  १५००००० 813671 54.24 

८ सवारी साधन कर १६००००० 1112223 69.51 

९ अनदुान/ र्नकासा र्फताि ० ३४210 -  

१० अन्त्य राजश्व १०२२५०० 781120 76.39 

 जम्मा १४८०६३०० 9111422 61.54 

(स्रोतिः आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय ) 

6.8 आ.व. २०७६/७७ मा सम्पादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 

 आ.व. 207७/7८ मा कायािन्त्वयन हनु ेगरी “र्वर्नयोजन ऐन, 207७”, “आर्थिक ऐन, 207७” 
तयार गररएको। साथै बजेट वक्तव्य, व्यय अनमुानको र्ववरण, मध्यमकालीन खिि संरिना (आ.व. 
207७/7८ - आ.व. 207९/८०) तथा वार्र्िक कायिक्रम (आ.व.207७/7८) र आ.व. 
207६/7७ को प्रथम आठ मर्हनाको मन्त्रालयगत प्रगर्त र्ववरण तयार गरी प्रदेश सभामा पेश 
गररएको। 

 ३ वटा र्नयमावली, 3 वटा कायिर्वर्ध तथा र्नदेचशका पाररत भई लागू भएको र १ र्नयमावली, 2 
वटा कायिर्वर्ध तथा र्नदेचशका मस्यौदा तयार गररएको। 
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 र्वर्भन्न मन्त्रालयहरुबाट तजुिमा गररएका 125 ऐन/र्नयमावली तथा कायिर्वर्ध उपर सहमर्त प्रदान 
गररएको। 

 समपरुक अनदुानका 100 स्थानीय तहका ३62 वटा आयोजनामा रु 1अबि 67 करोड 26 
लाख 12 हजार स्वीकृत भएकोमा रु 1अबि 46 करोड 37 लाख 83 हजार हस्तान्त्तरण 
गररएको। 

 र्वशेर् अनदुानतफि का 99 स्थानीय तहका १५१ वटा आयोजना स्वीकृत गरी रु.46 करोड 60 
लाख 1 हजार हस्तान्त्तरण गररएको | 

 सशति अनदुानतफि का 109 स्थानीय तहका 519 वटा आयोजना स्वीकृत गरी रु. 1 अबि 
हस्तान्त्तरण गररएको।  

 सशति, समपरुक र र्वशरे् अनदुानको आयोजना कायािन्त्वयनका लार्ग स्थानीय तहलाई सहजीकरण 
गने गररएको। 

 िाल ुआर्थिक वर्ि 2076/77 का लार्ग संघ र प्रदेशको साझेदारीमा सञ्चालन गररने 30 वटा 
रु. 1अबि 99 करोड 40 लाख 28 हजारका समपरुक आयोजना प्रस्ताव गररएकोमा जसमध्ये 
समपरुकतफि  १२ वटा रु. 55 करोड 13 लाखका आयोजना स्वीकृत भएको तथा 7 र्वशेर् 
आयोजनाको लार्ग रु. 1अबि 15 करोड 39 लाख 90 हजार प्रस्ताव गररएकोमा ६ वटा रु. 
57 करोड 12 लाख 60 हजारका आयोजना स्वीकृत भई आएको र कायािन्त्वयनका लार्ग 
सम्बचन्त्धत मन्त्रालयलाई पठाइएको। 

 आगामी आर्थिक वर्ि २०७७/७८ का लार्ग समपरुकतफि का १५ वटा आयोजना िाल ुआ.व. को 
लार्ग रु. 85 करोड 83 लाख 17 हजार प्रस्ताव गररएकोमा 10 वटा आयोजना रु. 48 
करोड 33 लाख स्वीकृत भएको तथा र्वशरे्तफि का ७ वटा आयोजना िाल ुआ.व. को लार्ग रु. 
74 करोड 90 लाख 75 हजार प्रस्ताव गररएकोमा 3 वटा आयोजना रु.21 करोड स्वीकृत 
भएको | 

 गत आर्थिक वर्ि २०७५/७६ मा बहउुद्देश्यीय सभाहल र्नमािणको लार्ग बहवुर्ीय स्रोत सरु्नचश्चतता 
र्लएका १८ वटा स्थानीय तहमा स्रोत सरु्नचश्चतता गररएको रकम रु. ९ करोड ८४ लाख २७ 
हजार र्वत्त हस्तान्त्तरण गररएको तथा स्रोत सरु्नचश्चतता नर्लएका 11 स्थानीय तहको लार्ग 
सभाहल र्नमािण सम्पन्न गनिको लार्ग रु. 11 करोड 83 लाख र्नकासा ददइएको | 

 आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा र्वत्तीय समानीकरण अनदुान, सशति अनदुान, समपरुक अनदुान र 
र्वशेर् अनदुानको रकम सबै स्थानीय तहलाई अनदुान हस्तान्त्तरण गररएको | 

 गत आर्थिक वर्ि २०७५/७६ का सशति अनदुानतफि का आयोजनाहरु कायािन्त्वयनका लार्ग 
उपलब्ध गराइएको रकममध्ये उक्त आर्थिक वर्िमा स्थानीय तहबाट खिि हनु नसकी बाुँकी रहेको 
रकम मध्ये रु ३४ करोड 20 लाख 99 हजार 7 सय 5 प्रदेश सचञ्चत कोर्मा र्फताि दाचखला 
गनि लगाइएको। 

 प्रदेश नं. ५ का २२ वटै मालपोत कायािलयहरुसुँग घरजग्गा रचजषे्ट्रशन शलु्कवापत संकर्लत 
राजस्व रकम प्रदेश सचञ्चत कोर् र स्थानीय सचञ्चत कोर्मा दाचखला गने सम्बन्त्धमा अन्त्तरर्क्रया 
कायिक्रम सम्पन्न गररएको।  
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 राजश्वका सम्भार्वत स्रोतहरुको अध्ययन अनसुन्त्धान गनि राजश्व परामशि सर्मर्तको र्नणिय अनसुार 
र्वशेर्ज्ञ सेवाको लार्ग TOR स्वीकृत गरी प्रस्ताव आह्वानको सूिना प्रकाचशत गररएकोमा कोर्भड-
19 को कारणले गनि नसर्कएको | 

 आर्थिक वर्ि 2076/77 को बजेट कायािन्त्वयन गनिको लार्ग सबै मन्त्रालय र कायािलयलाई 
मागिदशिन पठाइएको। 

 नेपाल सरकार अथि मन्त्रालयको समन्त्वयमा र्वर्यगत मन्त्रालयका बजेट तथा योजना र लेखासुँग 
सम्बचन्त्धत कमििारीलाई प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूिना प्रणाली (PLMBIS)सम्बन्त्धी तार्लम सञ्चालन 
गररएको | 

 प्रदेश सरकार अन्त्तगितका मन्त्रालय तथा र्नकायहरुको वार्र्िक कायिक्रम स्वीकृत गररएको, 
आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बजेट रकमान्त्तर, बजेटथप, बहवुर्ीय आयोजनाको लार्ग स्रोत 
सरु्नचश्चतता र कायिक्रम संसोधन गररएको | 

 प्रदेश सरकारको बजेट कायािन्त्वयनको सम्वन्त्धमा देखा परेका समस्याहरुको समाधानका लार्ग 
मन्त्रालयको तफि बाट सहजीकरण गने कायि भईरहेको | 

 प्रदेश सरकारले सञ्चालन गने लगानी सम्मेलन सफल वनाउन र्वश्व बैंक लगायत अन्त्तरार्ष्ट्रय 
र्वकास साझेदार संस्थाका प्रर्तर्नर्ध र माननीय मखु्यमन्त्री एवम ्आर्थिक मार्मला तथा योजना 
मन्त्रीज्यूको समपुचस्थर्तमा सरोकारवाला प्रर्तर्नर्धसुँग अन्त्तरर्क्रया कायिक्रम सञ्चालन गररएको र 
सरोकारवाला प्रर्तर्नर्धहरुसुँग साविजर्नक र्नजी साझेदारी संवाद कायिक्रम सम्पन्न गररएको तथा 
लगानी सम्मेलन तयारी अवधारणा परको मस्यौदा तयार गररएको भए तापर्न कोर्भड-19 ले गदाि 
लगानी सम्मेलन गनि नसर्कएको | 

 प्रदेशमा उत्पादन हनुे वस्तकुो उत्पादनका लार्ग प्रर्वर्ध र पूवािधारको प्रयोगको सहयोग तथा 
उत्पादन र ब्राचन्त्डङ्ग एवम ् र्बक्री प्रबन्त्धको लार्ग सीप पररयोजनासुँगको सहकायिमा पाल्पाली 
ढाकाको उत्पादन तथा प्रवद्धिनको कायिक्रम सञ्चालन गररएको | 

 दाङ चजल्लाको वेलझणु्डीमा संिार्लत प्रदेश एक्सस्पोमा प्रदेश सरकार, आर्थिक मार्मला तथा योजना 
मन्त्रालयका गर्तर्वर्ध, बजेट तथा वार्र्िक कायिक्रमका सम्वन्त्धमा स्टल राखी सामाग्री र्वतरण तथा 
वृतचिर प्रदशिनी गररएको | 

 महालेखा परीक्षकको कायािलयद्वारा आर्थिक वर्ि २०७5/७6 को अचन्त्तम लेखापरीक्षण सम्पन्न 
गराई प्रारचम्भक प्रर्तवेदन प्राप्त गररएको सो प्रर्तवेदन बमोचजम देचखएको सैद्धाचन्त्तक बेरुज ु
फछौटको लार्ग प्रकृया शरुु गररएको। 

 अनदुान व्यवस्थापन, राजश्व बाुँडफाुँड, बजेट तथा आयोजना कायािन्त्वयन सम्बन्त्धमा 109 स्थानीय 
तहका प्रमखु/अध्यक्ष र प्रमखु प्रशासर्कय अर्धकृतहरुसुँग अन्त्तरर्क्रया कायिक्रम गररएको। 

 गत आर्थिक वर्ि २०७५/७६ को मन्त्रालयगत रुपमा वार्र्िक प्रगर्त प्रर्तवेदन तयार गरी प्रकाशन 
गररएको। 

 यस आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को मन्त्रालयगत रुपमा अधि-वार्र्िक प्रगर्त प्रर्तवेदन तयार गरी 
प्रकाशन गररएको। 

 प्रदेश स्तरको प्रथम िौमार्सक तथा अधि वार्र्िक समीक्षा र दोश्रो िौमार्सक गोष्ठी सम्पन्न गररएको| 
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 राजश्व दाचखला तथा अनदुानका आयोजनाको अनगुमनलाई प्राथर्मकतामा राखी हाल सम्म ४५ 
वटा स्थानीय तहका, ७ वटा मालपोत कायािलय र ४ वटा यातायात कायािलयको अनगुमन गरी 
प्रर्तवेदन तयार गररएको। 

 कोरोना र्नयन्त्रण तथा उपिार कोर् सञ्चालन कायिर्वर्ध तजुिमा गररएको। 

 अथि र्वर्वधमा रहेको रकमबाट कोर्भड-१९ रोकथाम तथा र्नयन्त्रण कोर्मा रु १० करोड जम्मा 
भएको। 

6.9 उल्लेचखत कायिक्रमले प्रदेश अथितन्त्रमा परु् याएको योगदान  
 प्रदेश सरकारको कुल खिि ७०.१ प्रर्तशत मा पुुँजीगत खिि ७९.२९ प्रर्तशत भई सातै प्रदेशमा 

अगार्ड रहेको। 

  प्रदेश सरकारको कुल बजेट ३६ अबि ४१ कररब ६८ लाख अनमुान गरेकोमा 34 अबि 2 
करोड 28 लाख 58 हजार संकलन भई कोरोनाको बाबजदु 93.43 प्रर्तशत प्रगर्त रहेको। 

 समपरुक अनदुानका 100 स्थानीय तहका ३62 वटा आयोजनामा स्वीकृत भई कायािन्त्वयनमा 
गएको। 

 र्वशेर् अनदुानतफि का 99 स्थानीय तहका १५१ वटा आयोजना स्वीकृत भई कायािन्त्वयनमा 
गएको। 

 सशति अनदुानतफि का 109 स्थानीय तहका 519 वटा आयोजना स्वीकृत भई कायािन्त्वयनमा 
गएको। 

 ७३ वटा गाउुँपार्लकामध्ये ३७ वटा गाउुँपार्लकाको सभाहल र्नमािण भएको र १९ वटा सभाहल 
र्नणािणको क्रममा रहेको | 

6.10 नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देचखएका समस्या/कदठनाई  
 केन्त्द्रबाट प्राप्त हनु ेसमपूरक र र्वशरे् अनदुान बजेटमा प्रस्ताव गररएबमोचजम प्राप्त नभएको 
 मन्त्रालयले अर्धकांश समय र्वर्यगत मन्त्रालयहरुको कायिक्रम संशोधनमा केचन्त्द्रत गनुिपने भएको 
 स्थानीय तहमा र्वतरण गररने अनदुान रकमको खििको र्ववरण हेने प्रणालीको र्वकास हनु 

नसकेको 
 स्थानीय तहबाट अनदुान बाहेकका आयोजनाको लार्ग समेत बजेट प्रस्ताव गने गरेको। 

 स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्िमा खिि नभई बाुँकी रहेको रकम प्रदेश सचञ्चत कोर्मा र्फताि 
गनुिपने सशति समपरुक र र्वशेर् अनदुानको रकम समयमै र्फताि नगरेको। 

 बहवुर्ीय स्रोत सरु्नचश् ितता नर्लएका सशतिबाट स िार्लत अधरुा बहउुद्देश्यीय आयोजनाको 
लार्गसमेत थप बजेट माग भईरहेको। 

 कमििारीमा तार्लमको अभाव साविजर्नक खररद, लेखा लगायतमा 
 PLMBIS र TSA प्रणालीबीिको एकरुपता अभावले गदाि आयोजनाको खििको र्ववरण हेनि नसर्कन ु

 स्थानीय तहले संकलन गरेको साझा करको अध्यावर्धक र्ववरण प्राप्त गने संयन्त्रको र्वकास भई 
नसकेको। साझा करबाट संकर्लत रकम कर्तपयले स्थानीय तहहरुले समयमै दाचखला नगरेको। 

 प्रदेश र स्थानीय तहबीिको कोर् प्रवाह संयन्त्र तयार हनु नसकेको  

 सचञ्चत कोर्को प्रर्तवेदनको ढाुँिा र प्रणाली स्थार्पत हनु नसकेको 
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 अन्त्तर सरकारी र्वत्त हस्तान्त्तरण ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बाुँचझएको।र्वभाज्य 
राजस्व बाुँडफाुँड हनु नसकेको 

 स्थानीय तहले प्रदेशले उपलब्ध गराएको अनदुानबाट के कसरी खिि गरेका छन ्भने्न र्वर्यमा 
गर्हरो अध्ययन गनि नसर्कएको। 

6.11 समस्या समाधानका लार्ग िाल्नपुने कदम  
 प्रदेशको अलगै डाटा सेन्त्टर बनाई समग्र सूिना तथा सफ्टवेयर प्रणालीको र्वकास गनुिपने  

PLMBIS, TSA, NRMIS, Vehicle Registration System, Driving licenses registration 

System,  

 अनदुान व्यवस्थापन सूिना प्रणाली प्रदेश त्याङ्क कायािलय स्थापना गरी प्रदेशको एकीकृत त्याङ्क 
व्यवस्थापन गनुिपने, 

 सचञ्चतकोर् तथा आय व्ययको स्विार्लत प्रर्तवेदन प्रणाली स्थापना गने, 
 Accounting Software लागू गने,  

 सेवा प्रवाहमा सिुना प्रर्वर्धको प्रयोगिः online reporting system को र्वकास गरी स्थानीय तहमा 
प्रदान गररने अनदुानलाई प्रभावकारी बनाउने, 

 स्थानीय तहलाई ददइन े अनदुानलाई कायि सम्पादनमखुी बनाई साविजर्नक र्वत्त व्यवस्थापनमा 
सधुार गने,  

 अन्त्तर मन्त्रालय समन्त्वय गने तथा मन्त्रालयहरुबीि अन्त्तरर्क्रया गने, 
 पररयोजना अनगुमन गदाि line ministry बाट सञ्चालन गरेका पररयोजनासमेतको अनगुमन गने, 
 PLMBIS,CGAS,TSA प्रणालीलाई linkage गने। साझा करको रकम प्रदेश सचञ्चतकोर्मा जम्मा हनु े

व्यवस्था र्मलाउने,  

 पर्हिान नभएका के्षरमा खिि गनुिपने अवस्था भएमा खिि नहनुे शीर्िकबाट रकमान्त्तर गने व्यवस्था 
गनुिपने, 

 आयोजना छनोट गदाि जग्गा पर्हिान, DPR, EIA, IEE जस्ता पूवि शतिहरु पूरा गनुिपने, 
 बजेट तजुिमा गदाि अन्त्तरमन्त्रालयगत र महाशाखागत समन्त्वय बढाउनपुने | 

6.12 र्वत्तीय हस्तान्त्तरण 
6.12.1 संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको राजश्व   

(रु. हजारमा) 

क्र.सं. राजस्व शीर्िक वार्र्िक लक्ष्य प्रगर्त प्रर्तशतमा 
1 बाुँडफाुँड भई प्राप्त म.ुअ.कर 5947380 4775758 80.30 

2 बाुँडफाुँड भई प्राप्त अन्त्तशलु्क 3964920 1421141 35.84 

जम्मा 9912300 6196899 62.52 

 



33 

 

6.12.2 स्थानीय तहबाट प्राप्त भएको राजश्व  

(रु. हजारमा) 

6.12.3 रोयल्टीबाट प्राप्त भएको राजश्व 

क्र.सं. राजस्व शीर्िक वार्र्िक लक्ष्य प्रगर्त प्रर्तशतमा 
१ रोयल्टी 300000 0.00 0.00 

 

6.12.4 प्रदेश सरकारको आन्त्तररक आयबाट प्राप्त भएको राजश्व 

(रु. हजारमा) 
क्र.सं. राजस्व शीर्िक वार्र्िक लक्ष्य प्रगर्त प्रर्तशतमा 
1 बाुँडफाुँड भई प्राप्त सवारी साधन कर 1600000 1112222 69.51 

3 घर जग्गा रचजषे्ट्रसन दस्तरु 1500000 813670 54.24 

4 अनदुान/ र्नकासा र्फताि 0 342099 

 5 अन्त्य आन्त्तररक राजस्व 1022500 781119 76.39 

जम्मा 4122500 3049112 73.96 
 

6.12.5 संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको अनदुान 

(रु. हजारमा) 
क्र.सं. राजस्व शीर्िक वार्र्िक लक्ष्य प्रगर्त प्रर्तशतमा 
1 समानीकरण अनदुान 7540100 7540100 100.00 

2 सशति अनदुान 7770400 8265818 106.38 

3 र्वशेर् अनदुान 500000 575260 115.05 

4 समपरुक अनदुान 800000 697700 87.21 

जम्मा 16610500 17078878  102.82 

क्र.सं. राजस्व शीर्िक वार्र्िक लक्ष्य प्रगर्त प्रर्तशतमा 

1 ढुुँगा र्गटी बालवुा दहत्तर वहत्तर 451500 169869 37.62 

2 मनोरञ्जन कर 10000 249 2.50 

3 र्वज्ञापन कर 10000 3179 31.79 

जम्मा 471500 173298 36.75 
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6.12.6 प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई हस्तान्त्तरण भएको अनदुान  

(रु. हजारमा) 
क्र.सं. राजस्व शीर्िक वार्र्िक लक्ष्य रु. प्रगर्त रु. प्रर्तशतमा 

1 र्वत्तीय समानीकरण अनदुान 500000 500000 100.00 

2 सशति अनदुान 1389800 1388571  100.00 
3 र्वशेर् अनदुान 1000000 982284 98.22 
4 समपरुक अनदुान 1500000 1450642 96.70 
जम्मा 4389800 4321497 98.44 

6.12.7 प्रदेश सचञ्चत कोर्मा प्राप्त रकमको र्ववरण    

(रु. हजारमा) 
शीर्िक अनमुान/लक्ष्य सचञ्चत कोर्मा प्राप्त रकम प्रगर्त% 

राजस्वतफि  
मू. अ. कर ५९४७३८० 4775758 80.30 

अन्त्तशलु्क  ३९६४९२० 1421141 35.84 

रोयल्टी  ३००००० ० ० 

नदीजन्त्य पदाथिबाट प्राप्त आय ४५१५०० 169870 37.62 

मनोरन्त्जन कर  १०००० २50 २.5 

र्वज्ञापन कर १०००० ३१79 ३१.०७ 

घरजग्गा रचजषे्ट्रशन  १५००००० 813671 54.24 

सवारी साधन कर १६००००० 1112223 69.51 

अनदुान/ र्नकासा र्फताि ० ३४210 -  

अन्त्य राजश्व १०२२५०० 781120 76.39 

जम्मा १४८०६३०० 9111422 61.54 

अनदुानतफि  
समानीकरण अनदुान  ७५४०१०० ७५४०१०० 100 

सशति अनदुान  ७७७०४०० 8265818 106.38 

र्वशेर् अनदुान  ५००००० 575260 115.05 

समपूरक अनदुान  ८००००० 697700 87.21 

जम्मा 16610500 17078878 102.82 
गत वर्िको नगद मौज्दात ५०००००० ७५२४६६८ १५०.४९ 

जम्मा (राजस्व +अनदुान) ३६४१६८०० 34022858 93.43 
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पररच्छेद-7 
भौर्तक पूवािधार र्वकास मन्त्रालय 

7.1 आर्थिक वर्ि २०७6/७7 मा र्वर्नयोचजत बजेट तथा वार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त  

(रु. हजारमा)  

(स्रोतिः भौर्तक पूवािधार र्वकास मन्त्रालय) 

7.2 आर्थिक वर्ि २०७6/७7 मा मन्त्रालयको श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण  

 (रु. हजारमा) 
क्र.सं. श्रोत प्राप्त रकम खिि रकम 

१ राजश् व/समानीकरण अनदुान 8502055 5959239 
२ नेपाल सरकार सशति अनदुान 5398257 6251937 
३ नेपाल सरकार समपरुक अनदुान 490200 264014 
४ नेपाल सरकार र्वशेर् अनदुान 136300 60914 
५ प्रदेश सरकार (राजश्व बाुँडफाुँड समेत) - - 

(स्रोतिः भौर्तक पूवािधार र्वकास मन्त्रालय) 

7.3 नीर्त तथा कायिक्रम र बजेट वक्तव्यको वार्र्िक प्रगर्त र्ववरण  

बजेट शीर्िक र्वर्नयोचजत बजेट वार्र्िक खिि प्रर्तशत 

िाल ु ५५९४८६ 426810 ७६.२९ 

पुुँजीगत 14537012 12547546 86.31 

जम्मा 15096498 12974356 85.94 

बजेट 
वक्तव्य 

बुुँदा नं. 

नीर्त तथा 
कायिक्रम
को बदुा 
नं. 

नीर्त तथा कायिक्रम लक्ष्य प्राचप् तको र्वद्यमान अवस्था 

खानेपानी तथा सरसफाईतफि िः 
110, 
111 

105 सघन खानेपानी र्वकास कायिक्रम 

ब.उ.चश.न ३३७०५०१२ 

203 वटा खा.पा.आ. मध्ये 197 वटा 
खा.पा.आ कायािन्त्वयन अवस्थामा रहेको र 
५ वटा खा.पा.आ सम्पन्न गरी सघन 
खानेपानी र्वकास कायिक्रमतफि  87.35 

प्रर्तशत भौर्तक प्रगर्त गनि सफल भएको 
112   सरसफाइ तथा ढल व्यवस्थापन 

कायिक्रम 

ब.उ.चश.न ३३७०५०१३ 

आधरु्नक शौिालय र्नमािणक लार्ग टेन्त्डर 
भई कायािन्त्वयन अवस्थामा रहेको  

93, 
111 

105  खानेपानी गणुस्तर तथा श्रोत 
संरक्षण कायिक्रम ब.उ.चश.न 

कर्पलवस्त ु चजल्लाको पानी परीक्षण 
प्रयोगशालाको टेन्त्डर भई कायािन्त्वयन 
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३३७०५०१४ अवस्थामा रहेको 
र सालबसाली ४ वटा आयोजना सम्पन्न 
भएको। 

106  खानेपानी आयोजना ममित सधुार 
तथा र्वस्तार कायिक्रम ब.उ.चश.न 
३३७०५०१५ 

193 वटा ममित सधुार तथा र्वस्तार 
आयोजनामध्ये 155 वटा कायािन्त्वयन गरी 
155 वटा सम्पन्न गनि सफल भएको। 

107  माग भई आएका खा.पा.आहरुको 
संभाव्यता अध्ययन गरी संभाव्य 
आयोजनाहरुको मन्त्रालयवाट 
स्वीकृर्त र्लई र्ड.र्प.आर तयार 
गने ब.उ.चश.न ३३७०५०१२ 

438 वटा माग भई आएका खा.पा. 
आयोजनाहरुमध्ये 368 वटा कायािन्त्वयन 
गरी 306 वटा सम्पन्न गनि सफल भएको 

११०  P WASH योजना तयारी 
ब.उ.चश.न ३३७०००११ 

प्रदेशको १०९ ओटा स्थानीय तहको 
खानेपानी तथा सरसफाई योजना तयारी 
गने कायिको लार्ग र्नदेचशका तयार गरी 
स्वीकृत भएको, प्रदेशका १०९ वटै 
स्थानीय तह सुँग WASH plan र्नमािणका 
लार्ग सम्झौता सम्पन्न भई १०९ वटा 
स्थानीय तहका प्रर्त तह २ जना र 
मन्त्रालयले छनोट गरेको ६९ जना 
सर्हत २८७ जना लाइ वास तार्लम ददइ 
त्यांक संकलनका लार्ग कायि स्थल 
खटाइएको 

93, 
111 

105 खानेपानी तथा गणुस्तर सधुार 
कायिक्रम 

ब.उ.चश.न ३३७००१२० 

23 वटा खानेपानी तथा गणुस्तर सधुार 
कायिक्रम आयोजनाहरु मध्ये २३ वटा 
कायािन्त्वयन गरी २२ वटा सम्पन्न गनि 
सफल भएको  

110, 
111 

111 उच्ि प्रर्वर्धयकु्त केन्त्द्रीय 
खानेपानी कायिक्रम 

ब.उ.चश.न ३३७००१२० 

493 वटा उच्ि प्रर्वर्धयकु्त केन्त्द्रीय 
खानेपानी कायिक्रम आयोजनाहरुमध्ये 
437 वटा कायािन्त्वयन गरी २9 वटा 
सम्पन्न गरी समग्रमा 97.27 प्रर्तशत 
भौर्तक प्रगर्त हार्सल गरेको 

105 ढल र्नमािण तथा प्रशोधन 
कायिक्रम  

ब.उ.चश.न ३३७००१२० 

लागत अनमुानको तलुनामा र्वर्नयोचजत 
बजेट अत्यन्त्तै न्त्यून रहेकोले उक्त 
आयोजनाहरु संघमा र्फताि गने क्रममा 
रहेको  

जलश्रोत तथा र्संिाइतफि िः 
प्रदेश तफि   
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१२३ १२८ मझौला तथा वैकचल्पक प्रर्वर्धमा 
आधाररत सघन र्संिाइ कायिक्रम : 
क्रमागत र नयाुँ गरी ९० वटा 
मझौला तथा लघ ु र्संिाइ 
योजनाको र्नमािण गररनेछ 

 ७८ वटा योजनाहरु कायािन्त्वयनमा 
गएको, २४ वटा योजनाहरु सम्पन्न 
भएको 

१२४ १२८ भरू्मगत स्यालो तथा र्डप 
टू्यववेल र्संिाइ कायिक्रम : १०१ 
वटा भरू्मगत र्संिाइ आयोजनाहरु 
र्नमािण गररनेछ। 

 ८८ वटा योजनाहरु कायािन्त्वयनमा 
गएको, ४८ वटा योजनाहरु सम्पन्न 
भएको 

१२५ १३० जलाशय र्नमािण तथा पोखरी 
संरक्षण कायिक्रम : दाङ चजल्लामा 
जलाशय आयोजना र्नमािण गररने 
छ। 

 ४ वटा योजनाहरु मध्ये ३ वटा 
कायािन्त्वयनमा गएको, ३ वटै सम्पन्न 
भएको 

१२५ १३१ र्संिाइ आयोजना ममित सधुार तथा 
र्वस्तार कायिक्रम : र्नमािण परुा 
भएका ठुला तथा मझौला र्संिाइ 
आयोजनाहरुको ममित सधुार र 
र्वस्तार हनुे 

 १३४ वटा योजनाहरु मध्ये १३२ वटा 
कायािन्त्वयनमा गएको, १२२ वटा सम्पन्न 
भएको 

१२६ १३२ जल उत्पन्न प्रकोप न्त्यनुीकरण 

तथा व्यवस्थापन कायिक्रम:  

र्वर्भन्न स्थानका २० वटा 
नदीहरुमा नदी र्नयन्त्रणको कायि 
गररने छ।  

 ६७ वटा योजनाहरुमध्ये ६४ वटा 
कायािन्त्वयनमा गएको, ५८ वटा सम्पन्न 
भएको 

सशति तफि   
  

१२६ 
१३२ टार वजार संरक्षण कायिक्रम : 

वाणगंगा नदी र्नयन्त्रण र 
रामग्राम स्तपुा संरक्षण कायि 
सम्पन्न गररनेछ। 

 २ वटा योजनाहरु मध्ये २ वटै 
कायािन्त्वयनमा गएको, १ वटा सम्पन्न 
भएको 

१३२ जल उत्पन्न प्रकोप र्नयन्त्रण 

प्रर्वर्ध पररयोजना : राग्न्त्सी पर्हरो 
रुकुम, सेरा पहीरो रुकुम र 

डाडाकटेरी पर्हरो अघािखाुँिीको 
व्यवस्थापन कायि गररनेछ। 

 २० वटा योजनाहरु मध्ये १७ वटा 
कायािन्त्वयनमा गएको, १५ वटा सम्पन्न 
भएको 

१२६ १३१ ममित संभार आयोजनाहरु : रामपरु 
फाट र्संिाइ योजना र नारायणपरु 
र्संिाइ प्रणालीहरुको ममित संभार 
गने 

 २ वटा योजनाहरु मध्ये २ वटै 

कायािन्त्वयनमा गएको, क्रमागत रुपमा 
रहेका 
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१२५ 

  
  
  

१२८ समदृ्ध तराई मधेश र्संिाइ र्वशेर् 
कायिक्रम : (क्रमागत) ४४ वटा 
सतह तथा भरू्मगत र्संिाइ 
योजनाहरुको र्नमािण सम्पन्न गने 

 ४४ वटा योजनाहरु मध्ये ३९ वटा 
कायािन्त्वयनमा गएको, १६ वटा सम्पन्न 
भएको 

१२८ नयाुँ प्रर्वर्धमा आधाररत कायिक्रम 
(क्रमागत) : ३१ वटा 
योजनाहरुको र्नमािण सम्पन्न गने 

 ३१ वटा योजनाहरुमध्ये २६ वटा 
कायािन्त्वयनमा गएको, ८ वटा सम्पन्न 
भएको 

१२८ भरू्मगत स्यालो तथा र्डप टू्यववेल 
र्संिाइ आयोजना (क्रमागत): ८० 

वटा योजनाहरुको र्नमािण सम्पन्न 
गने 

६८ वटा योजनाहरु कायािन्त्वयनमा 
गएको, ४४ वटा सम्पन्न भएको 

१२८ मझौला र्संिाइ आयोजना 
(क्रमागत): ७० वटा योजनाहरुको 
र्नमािण सम्पन्न गने 

५६ वटा कायािन्त्वयनमा गएको, १९ वटा 
सम्पन्न भएको 

१२५ १२८ वाणगंगा र्संिाइ व्यवस्थापन 

प्रणाली : वाणगंगा र्संिाइ 
प्रणालीको ममित सधुार र र्वस्तार 
हनु े

 वाणगंगा र्संिाइ प्रणालीको क्रमागत 
ममित सधुार तथा र्वस्तारको काम अचघ 
वडेको 

१२५ १२८ प्रगन्ना र्संिाइ व्यवस्थापन प्रणाली 
: प्रगन्ना र्संिाइ प्रणालीको ममित 
सधुार र र्वस्तार हनुे 

 प्रगन्ना र्संिाइ प्रणालीको क्रमागत ममित 
सधुार तथा र्वस्तारको काम अचघ वढेको 

आवास तथा भवन महाशाखातफि िः 
129 १२२ आवास व्यवस्था तथा वचस्त 

र्वकास कायिक्रम ४७ वटा 
जम्मा आयोजना ४७ वटा मध्ये 3 वटा 
खररद प्रर्क्रयामा, 39 वटा र्नमािणाधीन, 
5 वटा सम्पन्न।  

१३३, 
१३४ 

१२५ सरकारी भवन र्नमािण तथा 
सभाहल र्नमािण कायिक्रम १8 
वटा आयोजना 

जम्मा 18 वटा आयोजना मध्ये 2 वटा 
खररद प्रर्क्रयामा, 15 वटा र्नमािणाधीन, 
1 वटाको ल.ई. भएको।  

१३१, 
१३२ 

१२१ शहरी पूवािधार र्वकास कायिक्रम 
३२ वटा  

जम्मा ३२ वटा आयोजना मध्ये 9 वटा 
ल.ई. भएको,4 वटा सम्झौता भएको, 7 
वटा र्नमािणाधीन, 9 वटा सम्पन्न, 3 
वटाको जग्गा प्राप्त नभएको। 

१२८ १२७ आवास, भवन ममित तथा र्वस्तार 
कायिक्रम 172 वटा  

४ वटा कायािलयमाफि त 172 वटा 
सरकारी कायािलय तथा आवास ममित 
कायि भएको।  

१२९ १२६ जनता आवास कायिक्रम आवास 
संख्या ३२१४ वटा 

जम्मा ३२१४ आवास मध्ये 1282 
वटा सम्पन्त् न, 1927 वटा कायािन्त्वयनमा 
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रहेको र 3 वटा फरफारकको लार्ग 
आएको।  

१२२ आवास, भवन तथा शहरी र्वकास 
अनसुन्त्धान तथा परामशि सेवा 
कायिक्रम 

भवन र्नयमावली, २०७६, जनता आवास 
कायिर्वर्ध, २०७५(संशोधन), र्वपद् 
प्रभार्वत क्षेरमा एकीकृत बस्ती तथा 
पूवािधार र्वकास कायिक्रम कायिर्वर्ध, 

२०७६ तयार भएको।  
सडक तफि  

१११ १३३ 

रामपरु कपरुकोट सडक (चजवराज 
आचश्रत कृष्णसेन इच्छुक मागि) 

ररडी वाइपास सडक खण्ड,पाल्पा 
अन्त्तरगत जम्मा 3.5 र्क.मी. मा संरिना 
र्नमािणको काम अचन्त्तम िरणमा रहेको, 
दाखाक्सवाडी-वचिवाङ्ग-र्भङ्गी सडक खण्ड 
अन्त्तरगत ५ र्क.र्म. DBST गने कायिको 
लार्ग वहवुर्र्िय ठेक्का सम्झौता भएको, 
र्नगालपानी- दहवन सडक खण्ड 
अन्त्तरगत साविजर्नक खरीद अनगुमन 
कायािलय अन्त्तरगत रहेको साविजर्नक 
खररद पनुरावलोकन सर्मर्तबाट पर्हलो 
पटकको ठेक्का रद्द गने आश्यको र्नणिय 
भएकोले दोस्रो पटकको लार्ग पनुिः 
बोलपर आह्वानको सिुना जारी भएको 
तथा सन्त्धीखकि -धारापानी-िजुाठाुँटी सडक 
खण्ड अन्त्तरगत १८ र्क.र्म. सडक 
खण्डमा केही संरिना र्नमािण तथा माटो 
कर्टङ्गको काम भएको छ। 

११४ १३८ दामोदरमागि कुइरेपानी सराि सडक ६ र्क.मी. ४ लेन सडकमा सडक 
ग्राभेर्लङ र १० वटा वक्सस कल्भटि 
र्नमािण सम्पन्न भएको। 

११२ १३८ धागो कारखाना िरङ्गे झूम्सा 
सडक 

सडक पूवािधार र्वकास कायािलय, 
रुपन्त्देहीबाट ३८०० घ.मी. ग्यार्बयन, 
१४00 र्म. नाली, १ वटा स्ल्याव 
कल्भटि र १८०० र्म. सडक ग्राभर्लङको 
काम परुा भएको। सडक पूवािधार 
र्वकास कायािलय, पाल्पाबाट 8 र्क.मी. 
लम्बाइमा माटो कर्टङ, ३ र्क.र्म. 
लम्बाइमा संरिना र्नमािण, १ वटा वक्सस 
कल्भटि र २ र्क.र्म. लम्बाइमा सव-
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बेसको काम भई सोही सडक खण्डमा 
पने १ वटा सडक पलुको लार्ग ठेक्का 
सम्झौता भएको। हाल सम्म 
अलाइनमेन्त्टको र्ववाद काय रहेकोले 
सडक र्नमािण कायिमा र्ढलाइ भईरहेको 
छ। 

११६ १९, 
११६ 

स्थानीय तहका केन्त्द्रहरुलाई 
प्रदेशका मखु्य सडक सञ्जालसुँग 
जोड्ने (गा.पा. पहुुँिमागि) 

िन्त्द्रकोट गा.पा. पहुुँिमागि गलु्मी 
अन्त्तरगत १२ र्क.र्म. खण्डमा गत 
आ.व.को संचघय सरकारसुँगको समपूरक 
आयोजनाबाट काम हनुे भएकोले गा.पा. 
पहुुँिमागि शीर्िकबाट जम्मा १ र्क.र्म. 
लम्बाइमा सडक ग्राभर्लङको काम 
भएको। गेरुवा गा.पा. पहुुँिमागि, बददिया 
अन्त्तरगतको सडक खण्डमा संचघय 
सरकार अन्त्तगित रहेको हलुाकी सडक 
आयोजनाबाट कायि हनुे भएकोले 
कायािन्त्वयन नगररएको। बाुँकी रहेको 
२७ वटा गा.पा. पहुुँि मागिको ठेक्का 
सम्झौता भई काम अगार्ड वढेको छ 
जसअन्त्तरगत गत आ.व.०७६/०७७ मा 
61.73% र्वत्तीय प्रगर्त र 66% 
भौर्तक प्रगर्त हार्सल भएको छ। 

११८ ११६ पयिटन स्थल पहुुँि मागि तम्घास रेसङु्गा मागि, गलु्मीमा संघीय 
सरकारको हस्तान्त्तररत आयोजना 
अन्त्तरगत परैु सडक खण्डमा ठेक्का 
आह्वान भई काम अगार्ड वढेकोले दोहोरो 
पने हुुँदा काम नभएको। यसैगरी शर्हद 
मागि रुङ्टीगढी पयिटन मागि अन्त्तरगत 
सम्बचन्त्धत र्नमािण ब्यवसायीबाट पटक 
पटकको ताकेता पश्चात समेत काम हनु 
नसकेको अवस्था छ। बाुँकी रहेको १२ 
वटा पयिटन मागिमा 52.22% र्वत्तीय 
प्रगर्त र 56% भौर्तक प्रगर्त हार्सल 
भएको अवस्था छ। 

११९ ६३, 

११६ 
उद्योग स्थल पहुुँि मागि गत आ.व.मा सञ्चालन भएका जम्मा ४ 

वटा आयोजनामा ५६.५९% र्वत्तीय 
प्रगर्त र 61% भौर्तक प्रगर्त भएको 
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छ। 
१२३ ११६ कृर्र् सडक गत आ.व.मा सञ्चालन भएका जम्मा ४ 

वटा आयोजनामा 71.73% र्वत्तीय 
प्रगर्त र 74% भौर्तक प्रगर्त भएको 
छ। 

११५ १३३ प्रदेश स्तरीय सडक गत आ.व.मा सञ्चालन भएका जम्मा 
116 वटा आयोजनामा 71.75% 
र्वत्तीय प्रगर्त र 75.5% भौर्तक प्रगर्त 
भएको छ। 

११५ १३३ प्रदेश क्षेर स्तरीय सडक गत आ.व.मा सञ्चालन भएका जम्मा 
113 वटा आयोजना मध्ये 4 वटा 
आयोजनामा काम हनु नसकेको र बाुँकी 
109 वटा आयोजनाको काम अगार्ड 
बढी 67.63% र्वत्तीय प्रगर्त र 
71.5% भौर्तक प्रगर्त भएको छ। 

११७ १३३ सीमाक्षेर सडक गत आ.व.मा सञ्चालन भएका जम्मा 17 
वटा आयोजनामा 46.71% र्वत्तीय 
प्रगर्त र 51% भौर्तक प्रगर्त भएको 
छ। 

१०८ १३४ सडक पलु समार्नकरण तफि  ८ वटा नयाुँ सडक पलु 
ठेक्का प्रकृयामा रहेको र १८ वटा नयाुँ 
पलुको ठेक्का सम्झौता भएको, १९ वटा 
सडक पलु र्नमािणाधीन अवस्थामा रहेको 
तथा ६ वटा सडक पलुको र्नमािण कायि 
सम्पन्न भएको, बाुँकी रहेका ४ वटा नयाुँ 
सडक पलुको DPR िेकजाुँिको क्रममा 
रहेको। 

सशति तफि को २ वटा सडक पलु ठेक्का 
प्रकृयामा र २ वटा सडक पलुको लार्ग 
ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको, ८ वटा 
सडक पलु र्नमािणाधीन अवस्थामा रहेको 
छ भने ७ वटा सडक पलु सम्पन्न 
भईसकेका छन। शसति तफि का ५ वटा 
सडक पलुको DPR िेकजाुँि तथा लागत 
अनमुान स्वीकृर्तको काम अगार्ड 
वर्ढरहेको छ  
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7.4 आ.व. २०७६/७७ मा स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण 

(रु. हजारमा) 

क्र. 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य वार्र्िक प्रगर्त 

पररमाण बजेट पररमाण 
पररमाण 

% 
बजेट 

बजेट 

खिि % 

१ जलश्रोत तथा र्संिाई तफि        

1.1 

मझौला तथा वैकचल्पक 
प्रर्वर्धमा आधाररत सघन र्सं. 
कायिक्रम  

९० ८२९००२ २४ २७ ७०६६१६ ८५.२२ 

1.2 
जल उत्पन्न प्रकोप न्त्यनुीकरण 
तथा व्यवस्थापन कायिक्रम  

६७ ५८५३६८ ५८ ८७ ४८९३६१ ८३.६० 

1.3 
भरू्मगत स्यालो तथा र्डप 
टू्यववेल र्संिाइ कायिक्रम  

१०१ २५३९३५ ४८ ४८ १६८७४२ ६६.४5 

1.4 
र्संिाइ आयोजना ममित सधुार 
तथा र्वस्तार कायिक्रम  

१३४ १५८५०० १२२ ९१ १४८८९४ ९३.९४ 

1.5 
जलाशय र्नमािण तथा पोखरी 
संरक्षण कायिक्रम  

४ ३५००० ३ ७५ २०३३९ ५८.११ 

1.6 मझौला र्संिाइ आयोजना  70 528500 19 २७ 418304 79.15 

1.7 
समदृ्ध तराई मधेश र्संिाइ 
र्वशेर् कायिक्रम 

44 408580 16 ३६ 344207 84.24 

1.8 
नया प्रर्वर्धमा आधाररत 
कायिक्रम  

31 77191 8 २६ 53934.2 69.87 

1.9 नदी र्नयन्त्रण कायि  20 500539 15 ७५ 480869 96.07 

1.10 टार वजार संरक्षण कायिक्रम 2 10000 1 ५० 3020 30.20 

1.11 
भरू्मगत स्यालो तथा र्डप 
टू्यववेल र्संिाइ आयोजना  

80 175065 44 ५५ 72141 41.21 

1.11 ममित संभार आयोजनाहरु  2 55250  ० 55107 99.74 

1.12 वाणगंगा र्संिाइ व्यवस्थापन  १ ९५८००  ० १७२९१ १८.०५  
 जम्मा 250 १८५०९२५  ० १४४४८७५ ७8.०६ 

1.13 

पर्हरो प्रभार्वत क्षेरको एकीकृत 
बस्ती तथा पूवािधार कायिक्रम 
अन्त्तगित प्रभार्वत र्संिाइ 
संरिना र्नमािण, पनु : र्नमािण 
कायि  

2 २९००० 2 १०० १९३१२ ६६.५९ 

2 खानेपानी तथा सरसफाई तफि        

2.1 
सघन खानेपानी र्वकास 
कायिक्रम  

      

 (क) क्रमागत खानेपानी आयोजना २०३ १३६७३०० ५ २ ११४८३४९ ८३.९९ 
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क्र. 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य वार्र्िक प्रगर्त 

पररमाण बजेट पररमाण 
पररमाण 

% 
बजेट 

बजेट 

खिि % 

 

(ख) माग भई आएका ख.पा.आ. 
हरुको सम्भाव्यता आध्ययन 
गरी सम्भाव्य 
आयोजनाहरुको 
मन्त्रालयबाट स्वीकृर्त र्लई  
डी.पी.आर तयार गने 

४३८ ५१४७५ ३०६ ७० ४७७०८ ९२.६८ 

 

(ग) नयाुँ माग भएका ख.पा.आ. 
हरुको डी.पी.आर पश्रात 
कायािन्त्वयन गने  

३२७ १३१७०९ ८ २ ११६४७७ ८८.४४ 

 

(घ) स्थान र्वशेर् खानेपानी 
आयोजनाहरुको 
मन्त्रालयबाट स्वीकृर्त र्लई  
कायािन्त्वयन गने  

९ ८२०० ६ ६७ ४४५३ ५४.३० 

2.3 
सरसफाई तथा ढल व्यवस्थापन 
कायिक्रम 

११ १८५७७ २ १८ १०५४२ ५६.७५ 

2.4 

खानेपानी आयोजना गणुस्तर 
अर्भवरृ्द्ध तथा श्रोत संरक्षण 
कायिक्रम 

५ ११२५० ४ ८० ११०४७ ९८.२० 

2.5 
खानेपानी आयोजना ममित सधुार 
तथा र्वस्तार कायिक्रम  

१९३ १२६४१३ १५५ ८० १०४२५५ ८२.४७ 

3 खानेपानी (सशति तफि )       

3.1 
खानेपानी तथा गणुस्तर सधुार 
कायिक्रम  

२३ १०९९३ २२ ९६ ९९५३ ९०.५४ 

3.2 
उच्ि प्रर्वर्धयकु्त केन्त्द्रीय 
खानेपानी कायिक्रम  

४९३ १७६४६२४ २९ ६ १६९३२८३ ९५.९६ 

3.3 
ढल र्नमािण तथा प्रशोधन 
कायिक्रम  

३ ५३३८ ० ० ५७० १०.६८ 

3.4 
र्डप टु्यवेल आयोजना ममित 
सधुार कायिक्रम  

११ २२६९८ ११ १०० १८३८० ८०.९८ 

3.5 
तराई मधेश खानेपानी सधुार 
कायिक्रम  

१४६ ६५५१७७ ० ० ६४२१२९ ९८.०१ 

 खानेपानी तफि को जम्मा ६७६ २४५८८३० ६२ ९ २३६४३१५ ९६.१६ 

3.6 

पर्हरो प्रभार्वत क्षेरको एकीकृत 
बस्ती तथा पूवािधार कायिक्रम 
अन्त्तगित प्रभार्वत खानेपानी 
संरिना र्नमािण, पनु: र्नमािण 
कायि  

३१ १४००० ३१ १०० ३६५० २६.०७ 

4 आवास तथा भवन तफि        

4.1 
आवास, व्यवस्था तथा बस्ती 
र्वकास कायिक्रम  

४७ 291941   148509.8 51 

४.२ भवन तथा सभाहल र्नमािण  18 185640   25910.6 14 
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क्र. 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य वार्र्िक प्रगर्त 

पररमाण बजेट पररमाण 
पररमाण 

% 
बजेट 

बजेट 

खिि % 

४.३ शहरी पूवािधार र्वकास  ३२ 154070   55870.6 36 

४.४ सरकारी कायािलय ममित संभार  172 119000   99821.0 84 

 जम्मा २६९ 750651   330112 44 

 सशति तफि        

४.५ जनता आवास  3214 726400   478416.99 66 

४.६ ज्येष्ठ नागररक भवन र्नमािण  1 25000   24999.01 100 

 जम्मा  3215 751400   503416 67 

५ सडकतफि        

५.१ 
प्रदेश स्तरका प्रमखु राजमागि/ 

प्रदेश गौरवका आयोजना 
20 755846   377787 49.98 

5.2 प्रदेश क्षेर स्तरीय सडक ११ ४०८००   ३४७४७ 85.16 
5.3 प्रदेश क्षेर स्तरीय सडक 113 524849   354959 65.72 
5.4 प्रदेश स्तरीय सडक 116 509946   365895 71.75 
5.5 स्थानीय तह पहुुँिमागि 29 626497   386769 61.73 

5.6 सीमाक्षेर सडक १७ २३३२००   १०८९५० ४६.71 
5.7 पयिटन स्थल पहुुँिमागि १४ 178633   93289.3 52.22 
5.8 कृर्र् क्षेर पहुुँिमागि ४ 80000   57466 71.83 
5.9 उद्योग स्थल पहुुँिमागि ४ 8640   4889.6 56.59 
5.10 अन्त्य पहुुँिमागि ४ 28000   23055 82.33 
5.11 सडक पलु (क्रमागत) १६ 368308   276272 75.08 
5.12 सडक पलु (नयाुँ) 39 367953   185550.5 50.42 
5.13 झोलङु्गे पलु (क्रमागत) 7 24271   21215.9 87.41 
5.14 झोलङु्गे पलु (नयाुँ) ७ 71275   30255 42.44 
5.15 परामशि सेवा 9 ६000   4818 80.3 

5.16 र्नयर्मत ममित संभार 112 215112   147280 68.46 
5.17 आवर्धक ममित संभार 76 211348   136016 64.35 
5.18 आकचस्मक ममित संभार १० ६५००   २९८०.९ ४५.८६ 
5.19 सडक सरुक्षा कायिक्रम ६ 34001   10154.9 29.86 
5.20 झोलङु्गे पलु ममित 14 9317     
5.21 रणनीर्तक सडक २९ 849275   675394 79.52 
5.22 प्रादेचशक सडक 172 1448718   1046361.5 72.22 
5.23 समपूरक आयोजना १३ 490200   264014 53.85 

5.24 
र्वशेर् अनदुानबाट संिार्लत 
आयोजना 

२ 39000   11469 29.40 

(स्रोतिः. भौर्तक पूवािधार र्वकास मन्त्रालय, बटुवल ) 

7.5 आर्थिक वर्ि २०७6/७7 मा राजस्व संकलनको र्ववरण   

(रु. हजारमा) 
क्र.सं. शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत 
1 स.िा.अ.प./सवारी दस्तरु लक्ष्य नतोर्कएको 365259.819 - 
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2 यातायात क्षेरको आम्दानी 98919.387 

3 प्रशासर्नक दण्ड 84.5 

4 सवारी साधन कर 1863566.212 

5 वार्र्िक आय कर 0 

 जम्मा  2327829.92  
(स्रोतिः भौर्तक पूवािधार र्वकास मन्त्रालय, बटुवल ) 

7.6 आ.व. २०७६/७७ मा सम्पादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 

7.6.१ सडक तथा पलु र्नमािण:  

 नयाुँ ट्रयाक र्नमािण     : ९९.१ र्क.मी. 
 सडक र्वस्तार (थप िौडा गने काम)  : २९९ र्क.मी.  

 सडक ग्राभल गने काम    : २०५ र्क.मी.  

 कालोपरे गने तयारीमा रहेको सडक  : १०२ र्क.मी.  

 कालोपरे सम्पन्त् न सडक    : १५४ र्क.मी.  

 ह्यमु पाईप कल्भटि र्नमािण   : ८०३ वटा 
 स्ल्याव कल्भटि कजवे तथा वक्सस कल्भटि र्नमािण: ९४ वटा 
 पक्स की नाली र्नमािण    : ८८.०८ र्क.मी. 
 ढलान गरी पक्स की सडक र्नमािण  : १.९ र्क.मी.  

 ग्यार्बयन टेवल पखािल र्नमािण   : १०६१०५ घ.मी. 
 स्टोन मेशनरी टेवा पखािल र्नमािण   : ६६८५८ घ.मी.  

 सम्पन्त् न सडक पलु     : ७ वटा 
 सम्पन्त् न झोलङु्ग ेपलु     : ५ वटा  

7.6.2 यातायात व्यवस्था:  

 स.िा.अ.प./सवारी दस्तरुबाट राजश् व संकलन : रु. 36,52,59,819/- 

 यातायात क्षेरको आम्दानी    : रु. 9,89,19,387/- 

 सवारी साधन कर    : रु. 1,86,35,66,212/- 
 अन्त्य     : रु. ८४,५००/-  

जम्मा राजश् व संकलन : रु. २,३२,७८,२९,९२०/- 

7.6.3 खानपेानीिः 
 र्वस्ततृ सवे, र्डजाइन, लई तयारी  : ३१४ वटा 
 पाइप उपलव्धी    : ४००० र्क.मी. 
 इन्त्टेक र्नमािण    : २०६ वटा 
 र्डप बोररङ्ग र्नमािण    : ८३ वटा 
 र्लफ्ट खा.पा.को सम्प वेल र्नमािण  : ५० वटा 
 पाइप लाइन जडान (ट्रान्त्सर्मसन)  : ५०९ र्क.मी. 
 पाइप लाइन जडान (र्डर्ष्ट्रव्यूसन)  : १२९४ र्क.मी. 
 फेरो पानीटर्ङ्क र्नमािण    : २३२ वटा 
 आर.र्स.सी. पानी टङ्की   : २५६ वटा 
 धारा र्नमािण (साविजर्नक)   : २६ वटा 
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 धारा र्नमािण (र्नचज)    : १७१५४ वटा 
 आयोजना सम्पन्न    : ४६ वटा 
 लाभाचन्त्वत घरधरुी    : 17332 वटा 
 लाभाचन्त्वत जनसंख्या    : 92282 वटा 

 

7.6.4 बस्ती र्वकास कायिक्रम: 
 ढल र्नमािण   : 12 र्क.मी. 
 ग्रावेल सडक र्नमािण   : 6 र्क.मी. 
 र्पि सडक र्नमािण   : 3 र्क.मी. 
 र्प.र्स.र्स. सडक र्नमािण   : 946 मी. 
 फूटपाथ    : 1300 मी.  
 ररटेर्नङ वाल र्नमािण   : 458 मी. 
 पाकि    : 13 वटा 
 प्रदेश प्रवेश गेट(बददिया)    : 1 वटा 
 सरकारी कायािलय/भवन ममित   : 172 वटा 
 अध्ययन   : 7 वटा 

 

7.6.5 जनता आवास कायिक्रम: 
 चप्लन्त्थ लेभल सम्म सम्पन्न   : 665 वटा 
 वाल सम्म सम्पन्न   : 436 वटा 
 छाना सम्म सम्पन्न   : 581 वटा 
 शौिालय सर्हत कायि सम्पन्त् न    : 1284 वटा 
 शौिालय र्नमािण बाुँकी    : 503 वटा 
 ज्येष्ठ नागररक आवास र्नमािण   : 1 वटा 

 

7.6.6 र्संिाई:  

 र्संिाइ बाुँध / महुान   : ६२ गोटा 
 पक्की नहर / कुलो   : १४८ र्क. र्म 

 र्लफ्ट र्संिाइ   : २० गोटा 
 र्डप ट् यूववेल   : ४६ गोटा 
 पावर र्िल स्यालो ट् यूववेल   : १७६ गोटा 
 पम्प हाउस   : ५१ गोटा 
 पाइप लाइर्नङ   : ६१ र्क. र्म 

 पम्प जडान   : २८ गोटा 
 र्बद्यतुीकरण   : ४४ गोटा  

 नदीमा माटोको बाुँध बनाई ग्यार्वन तथा ढलान बाट विावट कायि: २७ र्क. र्म. 
 ३८७७ हे. जर्मनमा थप र्संिाइ सरु्वधा पगेुको 
 १५०८४ हे. जर्मनको र्संिाइ संरिना सदुृढीकरण गरेको 
 १०८५ हे. जर्मन उकास भएको 
 तट्बन्त्धनबाट ४६३४ घर तथा ४४२३ हे. खेर्तयोग्य जर्मन सरुचक्षत भएको 
 साविजर्नक सम्पर्तहरु, र्वद्यालय, बाटो, पलु, मचन्त्दर आददको संरक्षण भएको 
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7.6.7 ऊजाि:  

 नवीकरणीय ऊजाि सम्मेलनको आयोजना सम्पन्त् न 

 प्रादेचशक ऊजाि समन्त्वय सर्मर्तको गठन  

 प्रादेचशक ऊजाि प्रोफाईलको तयारी अचन्त्तम िरणमा  

7.7 उल्लेचखत कायिक्रमले प्रदेश अथितन्त्रमा परु् याएको योगदान  
भौर्तक पूवािधारको र्वकास गने कायिका लार्ग आ.व.०७६/०७७ मा आयोजना तथा कायिक्रम 
स िालन गने सन्त्दभिमा प्रदेश अथितन्त्रको तपर्सल बमोचजमका के्षरमा योगदान परु् याएको छ। 

 प्रदेशकै मखु्य आम्दानीको श्रोतको रुपमा रहेको यातायात के्षरबाट रु. 
२,३२,७८,२९,९२०/- राजश् व संकलन भएको।  

 आ.व.०७६/७७ मा प्रदेशभर ९९ र्क.मी. नयाुँ ट्रयाक र्नमािण, कालोपरे सडक 
१५६.८ र्क.मी., खण्डाचस्मत (ग्राभल) सडक २११ र्क.मी. सडक र्नमािण र ७ वटा 
सडक पलुको र्नमािणले यातायात के्षरको पुँहिु र्वस्तार हनुकुा साथै स्थानीय के्षरको 
श्रोत, साधन र उत्पाददत वस्तकुो वजारीकरणमा समेत अर्भवृर्द्ध भएको।  

 सडक दघुिटना न्त्यनुीकरण गदै सरुचक्षत यातायातको प्रत्याभरु्त गराउन सडक सरुक्षा 
कायिक्रम स िालनमा ल्याइएको।  

 उद्योगस्थल सम्म आवश्यक पने कच्िा पदाथि परु् याउन र उत्पाददत सामग्रीको 
वजारीकरण गनिका लार्ग ४ वटा उद्योगस्थल पुँहिु मागिको रुपमा सडक र्नमािण 
भईरहेको।  

 पयिटन क्षेरको प्रवद्धिन, आन्त्तररक बाह्य पयिटकको संख्या अर्भवृर्द्ध, पयिटनस्थल सम्म 
सहज पुँहिु भई रोजगारीका अवसरहरु समेत र्सजिना गनिका लार्ग १४ वटा पयिटक 
स्थल पुँहिु मागिको र्नमािण भईरहेको।  

 स्थानीय तहबाट चजल्ला सदरमकुामसम्म र्नयर्मत, सरुचक्षत पुँहिु र सडक स जालको 
माध्यमबाट जोड्नका लार्ग २९ वटा स्थानीय तह पुँहिु मागिको र्नमािण भईरहेको।  

 र्वद्यतुको पुँहिु प्रदेश भरका ८७ प्रर्तशत घरधरुीमा पगेुको र रार्ष्ट्रय र्वतरण लाईनको 
पुँहिु नपगेुका के्षरमा अनदुानमा आधाररत घरेल ु सौयि ऊजाि (सोलार) को र्वतरण 
माफि त र्वद्यतुको पुँहिु परु् याइएको। 

 कृर्र्योग्य भरू्ममा नयाुँ प्रर्वर्धमा आधाररत, र्डप ट्यवेुल र र्लचफ्टङ्ग र्संिाई प्रणालीको 
माध्यमबाट ५७ प्रर्तशत र्संचित के्षरफलमा र्संिाईको पुँहिु पगेुकोले उत्पादकत्वमा 
वृर्द्ध भई कृर्कहरुको आम्दानीमा वृर्द्ध हनुकुा साथै कृर्र् के्षरका उपभोग्य वस्तकुो 
आयातमा न्त्यनुीकरण भएको।  

 जलाशयको र्नमािण माफि त र्हउुँदको समयमा पानीको अभाव हनु े के्षरमा र्संिाईको 
उपलब्धताले बेमौसमी कृर्र् उत्पादनमा टेवा पगेुको।  

 नदी कटानबाट वरे्नी हनुे क्षतीलाई न्त्यनुीकरण गनि नदी र्नयन्त्रण कायिक्रम स िालन 
गरी नदी र्नयन्त्रण र कटान भएको १०८५ हेक्सटर जर्मनको उकास भएको।  

 प्रदेशभरको कररव ९४.५ प्रर्तशत घरधरुीमा स्वच्छ खानेपानीको पुँहिु माफि त 
नागररकको खानेपानी सम्बन्त्धी मौर्लक हकको प्रिलन हनुकुा साथै सरसफाई सम्बन्त्धी 
कायिक्रमको माध्यमबाट नागररकको स्वस्थ जीवनयापनमा टेवा पगेुको।  

 र्वपद् प्रभार्वत क्षेरका नागररकहरुलाई सरुचक्षत आवासको प्रत्याभरु्त ददलाउन आवास 
र्नमािण कायि भईरहेको।  
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 र्वपन्त् न तथा लचक्षत वगिहरुको आवास सम्बन्त्धी मौर्लक हकको प्रत्याभरु्त र सरुचक्षत 
आवासको र्नमािणका लार्ग जनता आवास कायिक्रम माफि त १२८४ वटा आवास 
र्नमािण सम्पन्त् न भएको। 

 मन्त्रालय तथा अन्त्तगितका र्नकायहरुबाट स िार्लत आयोजना तथा कायिक्रमहरुबाट 
वार्र्िक ४०५०० जना व्यचक्तले प्रत्यक्ष र ६५२२५ जना/मार्सक अप्रत्यक्ष रुपमा 
रोजगारी र्सजिना भएको।  

7.8 नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देचखएका समस्या/कदठनाई  
 कोर्भड-१९ को महामारी र्नयन्त्रणका लार्ग भएको बन्त्दाबन्त्दीबाट योजना कायािन्त्वयनमा 

समस्या र्सजिना भएको, 
 िाल ुआ.व.मा सम्पन्त् न गने गरी ठेक्स का सम्झौता भईसकेका संघीय सरकारबाट हस्तान्त्तररत 

सशति तफि का आयोजनाहरुमा न्त्यून बजेट र्वर्नयोजन भएकोले कायािन्त्वयनमा समस्या।  
 न्त्यनुतम जनशचक्त तर अर्धक आयोजना संख्या हनु।ु 
 र्वर्भन्न योजनामा जग्गा र्ववाद र र्वद्यतु तथा टेर्लफोनका पोलहरुले योजना कायािन्त्वयनमा 

समस्या भएको, योजनामा आवश्यक नदीजन्त्य पदाथि सहज उपलब्धता हनु नसक्सन ु 
 Low Bidding/No bidding 

 PLMBIS स िालनमा समस्या आई आयोजनाको रकम भकु्तानी समयमा हनु नसक्सन।ु  
 रार्ष्ट्रय र्नकुञ्ज के्षर, मध्येवर्ति क्षेर र वन क्षेर र्भरका आयोजनाहरुको स िालनमा समस्या, 
 उपभोक्ताबाट जनसहभार्गता जटुाउन समस्या, 

7.9 समस्या समाधानका लार्ग िाल्नपुने कदम  
 कोर्भड-१९ को महामारी र्नयन्त्रणका लार्ग भएको बन्त्दाबन्त्दीबाट योजना कायािन्त्वयनमा समस्या 

समाधानका लार्ग स्वास््यका आधारभतू र्नयम पालना र स्थानीय प्रशासनको समन्त्वय गरी र्वकास 
र्नमािणका आयोजना स िालन गने व्यवस्था गररनपुने, 

 िाल ुआ.व.मा सम्पन्त् न गने गरी ठेक्स का सम्झौता भईसकेका संघीय सरकारबाट हस्तान्त्तररत सशति 
तफि का आयोजनाहरुमा न्त्यून बजेट र्वर्नयोजन भएकोले संघीय सरकारसुँग समयमै बजेट 
र्नकासाका लार्ग पहल गनि आवश्यक।  

 जनशचक्तको अनपुातमा आयोजना छनोट गरी आयोजनालाई बहवुर्ीय आयोजनाका रुपमा 
स िालन गररनपुने।  

 र्वर्भन्न योजनामा जग्गा र्ववाद र र्वद्यतु तथा टेर्लफोनका पोलहरुको व्यवस्थापन तथा नदीजन्त्य 
पदाथिको सहज उपलब्धताको लार्ग सम्बचन्त्धत र्नकायहरुसुँग आवश्यक समन्त्वय हनुपुने।  

 र्वगतका वर्िहरुमा ठेक्स का आयोजना कायािन्त्वयन गदाि जनु अनपुात लागत अनमुानको तलुनामा 
ठेक्स काहरु घटेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी िाल ुआ.व.मा बजेट र्वर्नयोजन भएको हकमा उक्त 
आयोजनामा गनुिपने कायि र्वर्नयोचजत बजेटबाट सम्पन्त् न हनु नसक्सने देचखएमा र्वगतमा ठेक्स का 
घटेको अनपुातलाई आधार मानी सो बराबरको कायि सम्पन्त् न हनुे गरी ठेक्स का व्यवस्थापन गने।  

 PLMBIS स िालनमा समस्या आई आयोजनाको रकम भकु्तानी समयमा हनु गएकोले उक्त 
सफ्टवेयरलाई सरलीकृत गरी उपयोगकताि मैरी (Userfriendly) बनाउने व्यवस्था गनुिपने।  

 रार्ष्ट्रय र्नकुञ्ज के्षर, मध्येवर्ति क्षेर र वन क्षरे र्भरका आयोजनाहरुको स िालनमा समस्या 
आएकोले सम्बचन्त्धत र्नकायसुँग आवश्यक समन्त्वय गरी समस्याको सम्बोधन हनुपुने।  
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 उपभोक्ताबाट जनसहभार्गता जटुाउन आयोजना कायािन्त्वयन गने र्नकायले आम उपभोक्तालाई 
आयोजनाबाट हनु सक्स ने फाइदा तथा आयोजना सम्बचन्त्धत उपभोक्ताकै र्नचम्त हो भन्त् ने अनभुरू्त 
ददलाउने गरी सामाचजक पररिालन (Social mobilization) कायिलाई थप सशक्त वनाउनपुने। 

  
7.10 अन्त्य/र्वर्वध  

 कमििारी र्ववरणलाई व्यवचस्थत रुपमा अर्भलेख राखी आवश्यक र्ववरण सम्पादन गनिको लार्ग 
मन्त्रालय तथा अन्त्तगितका कायािलयहरुमा कायिरत कमििारीहरुको र्ववरण कायािलयबाट नै प्रर्वर्ष्ट 
तथा अद्यावर्धक गनिको लार्ग अनलाइनमा आधाररत पोटिलमा आधाररत वनाइएको।  

 मन्त्रालयद्वारा सम्पादन गररएका कायिहरुलाई वेवसाइट तथा फेसबकु पेजमाफि त सूिना प्रवाह गने 
व्यवस्था र्मलाइएको।  

 साविजर्नक खररद ऐन तथा र्नयमावलीमा व्यवस्था भए बमोचजम साविजर्नक खररद बोलपरको 
माध्यमबाट गने गररएको। 

 सवारी िालक अनमुर्तपरको र्लचखत परीक्षा नर्तजा कायािलयको वेवसाइट तथा फेसबकु पेज 
माफि त प्रकाशन गने व्यवस्था गररएको। 

 सवारी िालक अनमुर्तपरको प्रयोगात्मक परीक्षालाई र्नष्पक्ष, पारदशी तथा प्रभावकारी वनाउन 
र्स.र्स.र्ट.र्भ.को जडान गरी सवारी िालक अनमुर्तपरको प्रयोगात्मक परीक्षा र्लने व्यवस्था 
र्मलाईएको। 

 मन्त्रालयको स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रम अनसुार अन्त्तगितका कायािलयहरुबाट सञ्चालन हनु ेकायिक्रम 
तथा आयोजनाहरुको र्नयर्मत प्रगर्तको र्ववरणलाई अनलाइनमा आधाररत बनाई सम्बचन्त्धत 
कायािलयबाट नै आयोजना/कायिक्रमको प्रगर्त प्रर्वष्टी गने गरी मन्त्रालयको समग्र प्रगर्त र्ववरण 
हेनि सर्कन ेअनलाईन पोटिल वा वेव बनाउने सोि रहेको। 
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पररच्छेद-8 
सामाचजक र्वकास मन्त्रालय 

8.1 आर्थिक वर्ि २०७6/७7 मा र्वर्नयोचजत बजेट तथा वार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त 
(रु. हजारमा) 

बजेट शीर्िक र्वर्नयोचजत बजेट वार्र्िक खिि प्रर्तशत 

िाल ु ३७३७२१२ २७७९२७४  ७४.४ 

पुुँजीगत १०७२६७५ ६९६२२६ ६४.९ 

जम्मा ४८०९८८७ ३३७५५०० ७०.२ 

  (स्रोतिः सामाचजक र्वकास मन्त्रालय) 

8.2 आर्थिक वर्ि २०७6/७7 मा मन्त्रालयको श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण 

(रु. हजारमा) 
  क्र. सं. श्रोत प्राप्त रकम खिि रकम 

१ नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान १२००९७२ ८६६२६९ 
२ नेपाल सरकार सशति अनदुान १६६८०८६ १२७२७५३ 
३ नेपाल सरकार समपरुक अनदुान ५००० १५० 
४ नेपाल सरकार र्वशेर् अनदुान २४४९५० ७६५०० 
५ प्रदेश सरकार (राजश्व बाुँडफाुँड समेत) १६९०८७९ ११५९८२८ 

   (स्रोतिः सामाचजक र्वकास मन्त्रालय) 
8.3 नीर्त तथा कायिक्रमको वार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
बुुँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

७८  प्रदेश र्वश्वर्वद्यालय स्थापना 
 सामदुार्यक क्सयाम्पसको सहकायिमा 

अनसुन्त्धान 

 र्वश्वर्वद्यालयको सहकायिमा अनसुन्त्धान 

 सामदुार्यक क्सयाम्पस पूवािधार सहयोग 
कायिक्रम 

 प्रदेशमा उच्ि चशक्षामा र्वज्ञान ‚ काननु 
र प्रार्वर्धक चशक्षा सञ्चालनमा सहयोग 

 र्वधेयक संसदमा छलफलको क्रममा  

 ६० क्सयाम्पसहरुमा पूवािधार सहयोग 
कायिक्रम सञ्चालन 

 प्रदेशमा सामदुार्यक क्सयाम्पसमा बी एस 
सी र लचुम्बनी र्वर्वको सहयोगमा ५ 
वरे् वीएएलएलवी कायिक्रम सञ्चालन 

७९ 

 उत्कृष्ट सामदुार्यक र्वद्यालयलाई र 
चशक्षकलाई परुस्कार 

 र्वज्ञान र्वद्यालयहरुलाई सहयोग 

 प्रार्वर्धक र्वद्यालयलाई सहयोग 

 र्वज्ञान गचणत नर्तजा सधुार ८८८ 
र्वद्यालयमा सञ्चालन 

 २० प्रार्वर्धक चशक्षालयलाई सहयोग 

 २८ र्वज्ञान संिार्लत र्वद्यालयलाई 
सहयोग 

 

८०  बालर्वकास न्त्यनुतम मापदण्ड 

 नमनुा र्वद्यालय र्नमािण 

 १२ नमनुा र्वद्यालय र्नमािण सरुु 

 १२ र्वद्यालयमा खेलकुद प्रचशक्षण र 
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नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
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नर्सिङ सेवाको सरुुवात 

८१  स्थानीय पाठ्यक्रम 

 सामदुार्यक क्सयाम्पसहरुको वगीकरण 

 मातभृार्ामा चशक्षा 
 

 स्थानीय भार्ामा पाठ्यक्रम र्नमािणका 
लार्ग कायिर्वर्ध र्नमािण र माग सङ्कलन 

 क्सयाम्पसहरुको वगीकरण 

८२  धार्मिक र्वद्यालयको भौर्तक 
पवुािधारहरुको र्वकास 

 र्वशेर् चशक्षा सञ्चालन गने 
र्वद्यालयहरुको पवुािधारहरुको र्वकास 

 १५० धार्मिक र्वद्यालयहरुको भौर्तक 
पवुािधारहरुको र्वकास 

 र्वशेर् चशक्षा सञ्चालन गने ४० 
र्वद्यालयहरुको पवुािधारहरुको र्वकास 

८३  र्वशेर् चशक्षा सञ्चालन गने 
र्वद्यालयहरुको पवुािधारहरुको र्वकास 

 ४० वटा स्रोतकक्षाहरु सवलीकरण 
गररएको। 

८४ 

 र्वश्वर्वद्यालयहरुसुँग संस्कृर्तसम्बन्त्धी 
अध्ययन अनसुन्त्धान गनि सहकायि 

 यवुा अन्त्वेर्ण केन्त्द्र सञ्चालन 

 ५ वटा अनसुन्त्धान कायि 
र्वश्वर्वद्यालयसुँग 

 ६ वटा अनसुन्त्धान क्सयाम्पसहरुसुँग 

 पाल्पामा ढाकाको ईन्त्क्सयवेुशन सेन्त्टर 
र्नमािणको प्रयास 

८६  लचुम्बनी र राप्ती प्रादेचशक 
अस्पतालहरुमा र्वशेर्ज्ञ सेवा र्वस्तार  

 सबै चजल्ला अस्पतालहरुमा रक्तसञ्चार, 

अचक्ससजन, अपरेशन लगायतका सेवाहरु 
र्वस्तार  

 अस्पतालहरुको सरसफाई कायिक्रम 

 ब्लड बैंक नभएका चजल्लामा ब्लड बैंक 
स्थापना  

 रुकुम पूविमा चजल्लास्तरीय अस्पताल 
सञ्चालन 

 सधुार योजनामा आधाररत कायिसम्पादन 
सम्झौता  

 

 प्रादेचशक अस्पतालहरुको 
र्वचशष्टीकरणका लार्ग भौर्तक 
पवुािधारहरु थर्पदै  

 ब्लड बैंकको र्वस्तार 

 रुकुम पवुिमा अस्पताल सञ्चालन 

 १४ वटा अटोक्सलेभ मेर्सनहरु खररद 

 

८७  आयवेुद, प्राकृर्तक चिर्कत्सा लगायतका 
अन्त्य वैकचल्पक चिर्कत्सा पद्धर्तको 
र्वकास र र्वस्तार  

 

 चिर्कत्सालय तथा आयवेुदालय 
केन्त्द्रहरुमा पञ्चकमि सेवा 

 आयवेुददक और्धीहरुको र्नमािण तथा 
र्वतरण 

८८  र्निःशलु्क और्धीहरु र्वतरणको लार्ग 
और्धी खररद 

 खोपको उपलब्धता 
 

 ३४ र्कर्समका और्धीहरु खररद र 
र्वतरण 

 खोपको आपरु्तिको सरु्नचश्चतता  

८९  ब्रोङकाइर्टस र दमजन्त्य उपिारका  ब्रोङकाइर्टस र दमजन्त्य उपिारका 
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लार्ग अस्पतालमा प्रर्त र्बरामी रु 
५०,०००। (रु. पिास हजारसम्मको 
र्निःशलु्क उपिारको व्यवस्था  

 स्वास््य संस्थामा जन्त्मेका हरेक 
वच्िालाई जन्त्मनासाथ र्भटार्मन के ददन े
व्यवस्था  

२१० जना र्बरामी लाभाचन्त्वत 

 र्भटार्मन के खररद हनु नसकेको 

९०  आुँखा अस्पतालहरुसुँग सहकायि 
गरीनकुा साथै प्रत्येक चजल्ला 
अस्पतालमा मोर्तयार्बन्त्दकुो उपिार 
सेवा र्वस्तार 

 दृर्ष्टदोर् उपिार चशर्वर  

 मटुुरोग, र्मगौला र र्सकलसेल एनेर्मया 
जस्ता रोगहरुको सहज उपिारको 
व्यवस्था  

 ४ वटा आुँखा अस्पतालहरुलाई सहयोग 

 मटुुरोग चशर्वर सञ्चालन 

 आयवेुद चशर्वर सञ्चालन 

९१  प्रादेचशक अस्पतालहरुमा भेचन्त्टलेटर 
सर्हतको एम्बलेुन्त्स  

  पार्लकास्तरमा एम्बलेुन्त्स सेवा र्वस्तार 

  एम्बलेुन्त्सको ट्रयार्कङ  

 गभिवती, सतु्केरी आमाहरु र दघुिटनाका 
घाइतेलाई र्निःशलु्क एम्बलेुन्त्स 

 ७ पार्लकास्तरमा एम्बलेुन्त्स र्वस्तार 

 एम्बलेुन्त्स ट्यार्कङ एपको जडान 

 र्नशलु्क एम्बलेुन्त्स सेवा सञ्चालन 

९२  र्वद्यालय तहको पाठ्यक्रममा प्रदेशको 
वस्तचुस्थर्त अनरुुप स्वास््यसम्बन्त्धी 
र्वर्यहरु समावेश गने पाठ्यक्रम 

 र्वर्यवस्तरुुको छनोट मार भएको 

९३  र्पउने पानीको परीक्षण प्रयोगशाला 
 पानीको शदु्धता महुानमै मापन गरी 

महुान प्रमाणीकरण गने कायि  

 प्रयोगशालामा सामग्री सहयोग 

९४  पूणि खोप र पूणि सरसफाईयकु्त स्थानीय 
तह बनाउन स्थानीय तहहरुलाई 
प्रोत्साहन  

 कदठन पररचस्थर्तका बालबार्लका तथा 
मर्हलाहरुको संरक्षणका लार्ग 
आपत्कालीन उद्वारका कायिक्रम 
सञ्चालन  

 

 खोपको र्नयर्मत आपरु्ति 
 आपतकालीन केन्त्द्र संिालकहरुलाई 

सहयोग 

९५  घरेल ु र्हंसामकु्त प्रदेश र्नमािणको 
अर्भयान 

 घरेल ु र्हंसा पीर्डत परामशि, उद्वार र 

 सिेतना अर्भयानहरु सञ्चालन 

 पनुस्थापना केन्त्द्रहरुलाई सहयोग 
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पनुस्थापना केन्त्द्र  

९६  मर्हला सशक्तीकरण, सीप र्वकास र 
रोजगारमूलक कायिक्रम 

  लैर्गक उत्तरदायी बजेट प्रणाली 
अवलम्बन 

  एकल मर्हला तथा यौर्नक 
अल्पसंख्यकको र्हत प्रवद्धिन कायिक्रम 

 

 सिेतना कायिक्रम 

९८  लोपोन्त्मखु, सीमान्त्तकृत र अल्पसंख्यक 
समदुायका लार्ग सीपमूलक र 
आयआजिनका कायिक्रम  

 लोपोन्त्मखु तथा अन्त्य भार्ासम्बन्त्धी शोध 
कायि, र्लर्प र्वकास र संरक्षणका 
कायिक्रम  

 सहभागी छनोट भएर १ हप्ता सञ्चालन 
पछी वन्त्द भएका  

९९  श्रर्मकका लार्ग सामाचजक सरुक्षा, र्बमा, 
स्वास््य सेवा र क्षमता 
अर्भवृर्द्धसम्बन्त्धी कायिक्रम  

 श्रम सम्वाद केन्त्द्र सञ्चालन। 

 

 अन्त्तरकृया कायिक्रम 

१००  जेष्ठ नागररकहरुलाई लचक्षत गरी ददवा 
सेवा केन्त्द्र र वृद्धाश्रम सञ्चालन  

 सीप र अनभुव हस्तान्त्तरण गने 
कायिक्रमहरु  

 , जेष्ठ नागररक र अपागंता भएका 
व्यचक्तहरुकालार्ग साविजर्नक सेवामा 
सरलताल्याउन हेल्पडेस्क तथा सिेतना 
कायिक्रम  

 ज्येष्ठ तथा अपाङ्गता नागररकता ग्रामको 
डीपीआर तयारी 

 ८ वटा ददवा सेवा केन्त्द्र र वृद्धाश्रमलाई 
सहयोग  

 सिेतना कायिक्रमहरु 

१०१  अपांगता भएका व्यचक्तहरुको क्षमता 
र्वकासमा  

 सहयोगापेक्षी सडक मानव मकु्त 
प्रदेशसम्बन्त्धी कायिक्रम 

 अपाङ्ग व्यचक्तका सामग्री र्वक्री भण्डार 

 मनव सेवा आश्रम र र्नलसागर असहाय 
केन्त्द्रलाई सहयोग 

१०२  प्रदेशमा रहेका पत्थरकट्टा, नटुवा, 
कुसणु्डा, राउटे, चिर्डमार, राजी आदद 
समदुायको उत्थानका लार्ग र्वशेर् 
कायिक्रम  

 सोनाहा र नटुवा स्वयमसेवकको र्नयचुक्त 

(स्रोतिः सामाचजक र्वकास मन्त्रालय) 
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8.4 बजेट वक्तव्यको वार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

व.व.को 
बुुँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

८२ 

 प्रदेश र्वश्वर्वद्यालय स्थापना 
 सामदुार्यक क्सयाम्पस शैचक्षक सदुृढीकरण 

कायिक्रम 

 प्रदेशमा निलेका बीबीए‚बीसीए‚काननु र 
बीएस्सी सञ्चालन 

१. प्रदेश र्वश्वर्वद्यालय स्थापना गनिका लार्ग 
उच्ि चशक्षा र्वधेयक प्रदेश सभामा पेश। 

२. ६० सामदुार्यक क्सयाम्पसहरुमा भौर्तक 
पूवािधार तथा गणुस्तरवरृ्द्धका कायिक्रमहरु 
सम्पन्न। 

३. लचुम्बनी बौद्ध र्वश्वर्वद्यालयसुँको सहकायिमा 
बटुवलमा BALLB कक्षा र पद्मोदय 
क्सयाम्पस दाङको सहकायिमा दाङमा B.Sc. 

कक्षा सञ्चालन। 

४. उच्ि चशक्षा छारवचृत्त १००८ जनालाई 
प्रदान गररएको। 

५. प्रदेश पसु्तकालयको DPR र्नमािण। 

८३ 

 शैचक्षक मापदण्ड र्नमािण 

 स्थानीय पाठ्यक्रम र्नमािण 

 उत्कृष्ठ चशक्षक तथा र्वद्यालय प्रोत्साहन 

 प्रार्वर्धक चशक्षालयहरुलाई सदुृढीकरण 

 र्वज्ञान संिार्लत र्वद्यालय सधुार कायिक्रम 

 

1. र्वज्ञान सञ्चार्लत २८ वटा र २० वटा 
प्रार्वर्धक र्वद्यालयहरुलाई गणुस्तर 
सदुृढीकरणमा सहयोग 

2. ६ वटा र्वद्यालयका तथा साविजर्नक 
पसु्तकालयहरुलाई सहयोग। 

3. १३ वटा प्रार्वर्धक र्वद्यालयमा 
व्यावसार्यक संरिनाको र्नमािण सम्पन्न। 

८४ 

 कक्षा ११ र १२ मा मकु्त कमैया 
कम्लहरी मचुस्लम र दर्लत छारा 
छारबतृ्ती 

 मचुस्लम तथा र्समाचन्त्तकृत छारा अनमी  

 र्वज्ञान छाराछारबचृत्त 

१. मकु्त कमैया, कमलरी, मचुस्लम र दर्लत 
समदुायका कक्षा ११ र १२ मा 
अध्ययनरत १०९६ छाराहरुले मार्सक 
रु. १ हजारका दरले छारवचृत्त पाएका। 

२. मचुस्लम तथा अल्पसंख्यक समदुायका 
अ.न.मी. तथा अ.हे.व. अध्ययन गने ८ 
जना छाराले छारवचृत्त प्राप्त। 

३. कक्षा ११ र १२ मा सामदुार्यक 
र्वद्यालयमा र्वज्ञान पढ्ने १०५७ 
छाराहरुलाई मार्सक रु.१००० का दरले 
छारवृचत्त प्रदान। 

८५ 
नमनुा र्वद्यालय र्नमािण 

१२ वटा सामदुार्यक र्वद्यालयहरुलाई 
नमूना र्वद्यालयको रुपमा छनोट गरी 
सधुारको प्रर्क्रया सरुु गररएको। 

८६   

८७  मर्हला नतेतृ्व र्वकास तार्लम 

 सहकारी संस्थालाई परुस्कार 

 १२ वटा सहकारी संस्थालाई परुस्कार 

 जनिेतना तथा अन्त्तरकृयाहरु 
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व.व.को 
बुुँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

 जनिेतना तथा अन्त्तरकृया 
 घरेल ुर्हंसा र्वरुद्धको अर्भयान 

 तार्लममा सहभागी छनोट गरे पर्न तार्लम 
सञ्चालन गनि नसकेको। 

८८ 
 चशश ुस्याहार केन्त्द्रको स्थापना 
 बालहेल्पलाइन सञ्चालन 

 सिेतना कायिक्रमहरु 

 प्रदेशस्तरीय बालभेला सञ्चालन 

 बालददवस लगायत ८ वटा ददवसीय 
काक्रि महरु सञ्चालन 

 २ वटा बालगहृलाई सहयोग  

८९ 
 अपाङ्ग‚मर्हला‚ वालवार्लका‚ जेष्ठ 

नागररक‚ यौर्नक अल्पसंख्यक सिेतना 
 साइवर अपराध सिेतना 
 अपाङ्ग र्नर्मित सामग्री उद्योग 

 ५० जना एकल मर्हलाहरुसुँग अन्त्तरकृया 
 आशा अपाङ्गकेन्त्द्रमा शौिालय र्नमािण 

 सी.बी.आर.कायिक्रममा सहयोग 

 साङे्कर्तक भार्ाको दोभार्े व्यवस्थापन 

 अपाङ्ग र्नर्मित सामग्री र्बक्री तथा प्रदशिनी 
९० 

 सरु्वधा सम्पन्न जेष्ठ नागररक ग्राम तथा 
अपाङ्गता ग्राम र्नमािण 

 र्समाचन्त्तकृत वगि संरक्षण तथा उत्थान 
कायिक्रम 

1. अपाङ्गता ग्राम तथा ज्येष्ठ नागररक ग्रामको 
DPR तयारी भएको। 

2. नटुवा र सोनाहा समदुायका २ जना 
व्यचक्त बालर्वकास चशक्षकमा र्नयचुक्त 
भएका। 

९१ 

 खेलकुद पररर्द स्थापना 
 मखु्यमन्त्री रर्नङ्ग चशल्ड प्रर्तयोर्गता 
 खेल तथा खेलाडी प्रोत्साहन 

 खेलकुद संरिना र्नमािण 

१. साकि  तथा अन्त्य रार्ष्ट्रय स्तरका खेलकुद 
प्रर्तयोर्गतामा उत्कृष्टता प्रदशिन गने ६१ 
जना खलार्ड परुस्कृत भएका। 

२. प्रदेशका र्वर्भन्न स्थानमा साझेदारीमा 
फुटवल, र्क्रकेट, भर्लवल र हचप्कण्डो 
खेलका ५ वटा प्रर्तयोर्गता सम्पन्न। 

३. यवुा सम्बन्त्धी रेर्डयो कायिक्रम सञ्चालन। 

लागू और्ध दवु्यिसन सिेतना कायिक्रम २ 
चजल्लामा सञ्चालन। 

९२ 
 नेरलाल अभागी रङ्गशाला र उचजरर्संह 

रङ्गशाला र्नमािण 

 राप्ती रङ्गशाला डीपीआर 

 प्रदेश स्काउट गठन 

१. दाङको नरेलाला अभागी रङ्गशाला र 
बटुवलको उचजरर्संह रङ्गशालाको DPR 

तयारी भएको। 

२. १४ वटा खेलकुद संरिनाहरु र्नमािण 
गरीए।(३ इन्त्डोर र ११ वटा 
आउटडोर)। 

९३ 
 सीप र्वकास तार्लम 

 सिेतना तथा बेरोजगार त्याङ्क संकलन 

 ५०० जनालाई सीप र्वकास तार्लमको 
छनोट गरी २ हप्ता सम्म मार तार्लम 
सञ्चालन 

९४ 
 र्नशलु्क उपिार 

 सामाचजक सेवा 

 दाङमा र्नशलु्क स्वास््य चशर्वर २८८ 
जनालाई सेवा 

 ३४ वटा र्नशलु्क और्धी खररद र 
र्वतरण 
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व.व.को 
बुुँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

 २ लाख ६० हजार थान फोर्लक एर्सड 
खररद र र्वतरण 

 अस्पतालहरुमा प्रयोग शाला हरुको  
सदुृढीकरण, 

 ३ वटा अअस्पतालहरुमा ओसीएमसी सेवा 
 ९ वटा अस्पतालहरुमा सामाचजक सरुक्षा 

एकाई सञ्चालन। 

९५ 
 प्रादेचशक अस्पतालहरुमा र्वचशर्ष्टकृत सेवा 

 

 र्सटी स्क्सयान सेवा सरुु 

 न्त्यरुो र अथोको र्वचशष्टीकृत सेवा 
 रार्प्त प्रादेचशक अस्पतालमा पेर्डयार्ट्रक 

र्बचशर्ष्टकृत सेवा 
९६  ८४ वर्ि उमेर पगेुकालाई घरघरमा 

स्वास््य सेवा 
 प्रयोगशाला तथा वर्थिङ सेन्त्टरहरुको 

र्वस्तार 

 ७८६५ जना जेष्ठ नागररकलाई घरघरमा 
स्वास््य सेवा 

 १६१ सेट वर्थिङ सेन्त्टरका समग्रीहरुको 
खररद र र्वतरण 

९७ 

 आयवेुद तथा वैकचल्पक चिर्कत्सा सधुार 

 योगहलहरु र्नमािण 

१. ९ हजार र्कलोग्राम १६ प्रकारका 
आयवेुददक और्र्धहरु उत्पादन र र्नशलु्क 
र्वतरण। 

२. ३ वटा योगाभ्यास हलको र्नमािण 
भईरहेको। 

३. दाङमा भएको आयवेुददक चशर्वरमा ८०० 
जनालाई सेवा 
 

९८ 

 सबै चजल्लामा ब्लडबैंक सेवा 

१. ब्लड बैंक सदुृढीकरणका लार्ग ७ वटा  
ब्लड बैंकहरुलाई पुुँजीगत अनदुान। 

२. रुकुम पूविमा चजल्ला स्तरीय अस्पतालको  
सञ्चालन र भवन र्नमािणको काम सरुु 
हदैु। 

३. ४४ वटा अचक्ससजन कन्त्सन्त्टेटर खररद र 
र्वतरण 

४. १४ वटा अटोक्सलेभ मर्सन खररद र 
र्वतरण 

९९ 

 आुँखा अस्पताल र सामदुार्यक 
अस्पतालसुँग सहकायि 

१. ४ वटा अस्पतालहरुलाई आखा सेवाको 
सवलीकरण तथा सहजीकरणका लार्ग 
प्रस्तावमा आधाररत रहेर पुुँजीगत अनदुान 
ददइएको। 

२. २ वटा प्राकृर्तक चिर्कत्सा 
अस्पतालहरुलाई पचुजगत सहयोग 

 



57 

 

व.व.को 
बुुँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

१०० 
 र्भटार्मन के र्वतरण कायिक्रम 

 नवजात चशश ु स्वास््य सम्बचन्त्ध और्धी 
खररद गरी र्वतरइ 

१०१  भेचन्त्टलेटर सर्हतको एम्वलेुन्त्स सेवा 
 एम्बलेुन्त्स ट्यार्कङ 

 र्नशलु्क एम्बलेुन्त्स सेवा 

 ७ वटा साधारण एम्बलेुन्त्स खररद 

 ६० वटा एम्बलेुन्त्सको ट्यार्कङ 
व्यवस्थापन भएको। 

१६० र्वज्ञान तथा प्रर्वर्ध क्षरेको र्वकासका लार्ग 
आवश्यक काननु तजुिमा गरी प्रादेचशक र्वज्ञान 
प्रर्वर्ध प्रर्तष्ठान स्थापना गररनेछ। प्रर्तष्ठानको 
भवन र्नमािणका लार्ग रु ३ करोड र्वर्नयोजन 
गरेको छु। र्वज्ञान तथा प्रर्वर्धको के्षरमा 
आर्वष्कार, अध्ययन, अनसुन्त्धानमा संलग्न 
व्यचक्त तथा संस्थाको रोष्टर तयार गरी सम्मान 
तथा प्रोत्साहन गने कायिलाई जोड ददइनेछ। 

1. र्वज्ञान प्रर्वर्ध प्रर्तष्ठानको भवन 
र्नमािणाधीन। 

2. रार्ष्ट्रय यवुा पररर्दको सहकायिमा बटुवलमा 
२०० जना यवुाहरुको सहभार्गतामा २ 
ददने यवुा वैज्ञार्नक सम्मेलन सम्पन्न। 

3. यवुा वैज्ञार्नक सम्मान। 

4. प्रदेश एक्सस्पोमा र्वज्ञान सम्बन्त्धी २ वटा 
स्टल राखी प्रदशिनी। 

 

(स्रोतिः.सामाचजक र्वकास.मन्त्रालय ) 

8.5 आ.व. २०७६/७७ स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण  
(रु. हजारमा) 

क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य वार्र्िक प्रगर्त 

पररमाण बजेट पररमाण 
पररमाण 

% 
बजेट 

बजेट 

खिि % 

१ सामाचजक र्वकास मन्त्रालय 
१५ 98154 १३ 9४.5  ८८८३९ 90.5 

२ 
एकीकृत स्वास््य तथा 
सरसफाई कायिक्रमहरु 

५२ 522367 २९ ५6.७  २४०२८९ 46.0 

३ 
वालअर्धकार तथा सामाचजक 
न्त्याय कायिक्रम 

३२ 870०० १७ ५2.5  २८२७५ 32.5 

४ 
शैचक्षक र्वकास तथा प्रार्वर्धक 
चशक्षा कायिक्रम 

१९ 2461१० १७ ९1.5  १७५९६९ 71.5 

५ 
लैर्गक सशचक्तकरण तथा 
मूलप्रवाहीकरण कायिक्रम 

२४ 486५० ११ ४3.4  १११९० 23.4 

६ श्रम तथा रोजगार कायिक्रम 
१०००० 410०० १५८० १५.8  ४२२८ 10.8 

७ भार्ा  
४ 4००0 ० 0.0 ० 0.0 

८ यवुा तथा खेलकुद कायिक्रम 
१४ 751०० ६ ४०.8  २०८७८ 27.8 

९ उच्ि चशक्षा कायिक्रम 
६० 1834०० ४७ ९०.7  १४२५०२ 77.7 

१० सीप र्वकास तार्लम ५००० 138५६ २७४५ 54.9 ७६०७ 54.9 

११ 
प्रादेचशक अस्पताल सदुृढीकरण 
कायिक्रम 

१३ 5430९५ ७.७ ५९.1  ३१०१०७ 57.1 
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क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य वार्र्िक प्रगर्त 

पररमाण बजेट पररमाण 
पररमाण 

% 
बजेट 

बजेट 

खिि % 

१२ 
नमनुा र्वद्यालय र र्वशेर् चशक्षा 
कायिक्रम 

६० 1465०८ ५६ ९३.4  १२६५८३ 86.4 

१३ 
सामाचजक र्वकास मन्त्रालय 
(संघ सशति अनदुान), 

१४०० 16680९० ११२४ ८०.3  १२७२७५३ 76.3 

१४ चशक्षा र्नदेशनालय 
३५ 29996 २१ 58.8 १७३७७ 58.8 

१५ स्वास््य र्नदेशनालय 
२७ 29439 २० 75.4  १९८४२ 67.4 

१६ अस्पतालहरु 
३९ 7495१० ३५ 89.4  ६२२५८६ 84.4 

१७ स्वास््य कायािलयहरु 
७२ 1536४० ६९ 95.8  १३६४३२ 88.8 

१८ आयबेुद चिर्कत्सालयहरु 
२ 411०८ २ 98.9  ३६५४५ 88.9 

१९ आयवेुद चजल्ला ४४ 563०८ ४० 9०.6  ४९३२६ 87.6 

२० स्वास््य तार्लम केन्त्द्र 
९०० 184४१ ८५० 95.3  १५८९ 86.3 

२१ प्रदेश आपरु्ति व्यवस्थापन केन्त्द्र 
७५ 168२६ ५९ 79.2  १२४२५ 74.2 

२२ चशक्षा तार्लम केन्त्द्र 
१४००० 182.56 १०६३ 75.9  ९५०६ 67.9 

२३ जनस्वास््य प्रयोगशाला ५४ 190३७ ४२ 77.5  १३६११ 71.5 

 जम्मा ३१९४१ ४८०९८८७ २६९५८ 84.4 ३३७५५०० ७०.२ 

(स्रोतिः.सामाचजक र्वकास.मन्त्रालय ) 

8.6 आर्थिक वर्ि २०७6/७7 मा राजस्व संकलनको र्ववरण  
(रु. हजारमा) 

क्र.सं. शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत 

१ चशक्षा क्षेरको आम्दानी नतोर्कएको ५०००.००  
२ बेरुज ु नतोर्कएको १९२११४८८.९४  
जम्मा   १९२१६४८८.८८  

(स्रोतिः.सामाचजक र्वकास.मन्त्रालय ) 

8.7 आ.व. २०७६/७७ मा सम्पादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 
 प्रदेशमा प्रदेशस्तरको प्रदेश जनस्वास््य प्रयोगशालाको स्थापना भईरहवा गहुुँवालीको पररसरमा स्थापना 

गररएको। 
 प्रदेश जनस्वास््य प्रयोगशालाका लार्ग बटुवलको तामनगरमा १ र्वगाहा जग्गा प्रार्प्त गररएको। 
 कोर्भड लचक्षत मध्यम स्तरका ३ वटा प्रयोगशालाहरु र्वर्भन्न अस्पतालहरुमा स्थापना गररएको। 
 लचुम्बनी प्रादेचशक अस्पतालको माष्टर प्लान तयारी र प्रदेशको गौरवको आयोजनामा समावेश गने काम 

अगार्ड वढाइएको। 
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 कोर्भड १९ को उपिारका लार्ग दाङको बेलझणु्डी‚ बटुवलको धागो कारखाना‚ नेपालगञ्जको वीपी 
कोइराला प्रखर क्सयान्त्सर अस्पताल र भीम अस्पताल भैरहवामा कोरोना र्वशेर् अस्पताल स्थापना गरी 
कोरोना सङ्क्रर्मतहरुलाई सेवा पयुािइएको। 

 रुकुम‚ बददिया र भीम अस्पतालहरुको भौर्तक पूवािधार र्नमािणको लार्ग D P R तयारी र वहवुरे् योजना 
सरु्नचश्चतता गरी काम अगार्ड वढाइएको। 

 ८ वटा अटोक्सलेभ मेर्सन खररद गरी र्वर्भन्न अस्पतालहरुलाई र्वतरण गररएको। 
 ४४ वटा अचक्ससजन कन्त्सन्त्टे्रटर खररद गरी र र्वर्भन्न अस्पतालहरुलाई र्वतरण गररएको  
 १६१ वटा वर्थिङ सेन्त्टरका लार्ग आवश्यक सामग्री खररद गरी र र्वर्भन्न स्थानमा र्वतरण गररएको। 
 ७ वटा ब्लड बैंक सदुृढीकरणका लार्ग अनदुान प्रदान गररएको। 
 ३ वटा योगाभ्यास हलहरुको र्नमािण प्रारम्भ भएको। 
 ओम शाचन्त्तसुँगको सहकायिमा बटुवलमा राजयोग सभागहृ र्नमािणमा साझेदारी गररएको। 
 ४ वटा आुँखा अस्पतालहरुको सेवा सदुृढीकरणका लार्ग प्रस्तावमा आधाररत पुुँजीगत अनदुान प्रदान 

गररएको। 
 रार्प्त प्रादेचशक अस्पतालमा IC U  सेवा सञ्चालनलाई व्यवचस्थत गररएको। 
 ७ वटा अस्पताल र स्थानीय तहको लार्ग एम्बलेुन्त्स खररद गररएको। 
 स्थानीय तहहरु माफि त ३ वटा शव वाहन खररद गररएको। 
 आयवेुद चिर्कत्सालयहरुमा पञ्चकमि सञ्चालनका लार्ग १५ वटा चस्टम वाथ वक्सस खररद भएको। 
 रु २ करोड ६० लाखको आइरन फोर्लक एर्सड खररद गरी र्वतरण गररएको। 
 कोर्भड लचक्षत केएन ९५ मास्क ५८६५ थान‚ पीपीई सेट ७७८ थान‚ आईआर थमोमीटर ४५ 

थान‚ भीटीएम १७५३ थान खररद भएको। 
 कोरोना र्वशरे् अस्पतालहरुमा आईर्सय ुतथा भेचन्त्टलेटरहरुको व्यवस्था गररएको। 
 आयवेुद तफि  र्रकुट,जेष्ठीमध,ुपनुरनव,वासा,र्नम िणूि ९६३ र्कलो‚ सतावरी, ज्वानो, अजुिन र अमला 

िणूि ७२० र्कलो‚ र्हङवस्तक, र्सतोपलादी र गडुिुी िणि १८०० र्कलो ‚ अश्वगन्त्धा, दशमूल, र्रफला 
र अर्वपचत्तकर िणुि ५००० र्कलो बटुवल र दाङमा उत्पादन गरी र्वतरण गररएको। 

 १२२१ जना स्वास््यकमीहरुलाई स्वास््य सम्बन्त्धी आधारभतू तथा एडभान्त्स तार्लम प्रदान गररएको। 
 प्रदेश र्वश्वर्वद्यालयको र्वधेयक तयारी र प्रदेश सभामा पेश भएको। 
 लचुम्बनी बौद्ध र्वश्वर्वद्यालयको सहकायिमा बटुवलमा २ वटा B A L L B का कक्षाहरु सञ्चालन र 

पद्मोदय क्सयाम्पसको सहकायिमा B S c  कक्षा सञ्चालन। 
 १८ वटा सामदुार्यक क्सयाम्पसमा भवन‚५ वटा छारावासहरु‚ १८ वटा शौिालयहरु ‚ २७ वटा 

पखािलहरु ‚ ९८ वटा कक्षाकोठा ममित गररएको। 
 २६ वटा पसु्तकालयहरुमा व्यवस्थापन सहयोग गररएको। 
 ३६ वटा र्वद्यालयहरुमा र्वज्ञान प्रयोगशाला र्नमािण गररएको। 
 १२ वटा क्सयाम्पसहरुमा कम्प्यटुर प्रयोगशाला र्नमािण गररएको। 
 आय आजिन तफि  टनले(तरकारी र च्याउ खेर्त) ११ र्वद्यालय‚ कुखरुा गाइ वंगरु गोठ ३ र्वद्यालय‚ 

माछापोखरी १ र्वद्यालय‚ १ र्वद्यालयमा पोखरीको संरक्षण गररएको। 
 ६४ वटा शैचक्षक संस्थाहरुमा उपकरण खररद( कम्प्यूटर, फोटोकपी, अन्त्य....) खररद गररएको। 
 छत ढलान ८ र्वद्यालय‚ ट्रस र्नमािण २ र्वद्यालय‚ बस खररद ३ वटा‚ िमेना गहृ र्नमािण १ वटा‚ 

फर्नििर १७ शैचक्षक संस्था‚मा गररएको। 
 ११ वटा र्वर्यहरुमा अनसुन्त्धान गररएको। 
 १२ वटा र्वद्यालयहरुलाई नमनुा र्वद्यालय बनाउन थार्लएको। 
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 २० प्रार्वर्धक र्वद्यालय तथा २८ र्वज्ञान संिार्लत र्वद्यालयमा सहयोग गररएको। 
 ६ वटा नमनुा बालर्वकास केन्त्द्रको र्नमािण गररएको। 
 काचन्त्त मा.र्व. बटुवलमा र्वज्ञान र्वद्यालय स्थापना २० करोड लगानीमा २।२ वटा र्वद्यालय भवन र 

छारावासको र्नमािण सरुु भएको। 
 चशक्षक तार्लम प्राथर्मक तह ५३५ जना‚ चशक्षक तार्लम र्न. मा. तह २९७ जना‚ चशक्षक तार्लम 

मा. तह १६४ जना र प्रधानाध्यापक नेततृ्व र्वकास ६७ जनालाई ददइएको। 
 छारवृचत्ततफि  मचुस्लम, सीमान्त्तकृत समदुायका छाराहरुलाई छारावृचत्त ८ जनालाई ‚ कक्षा ११ र 

१२ मा पढ्ने दर्लत, मचुस्लम छारा छारवचृत्त १०९६ जनालाई‚ कक्षा ११ र १२ मा र्वज्ञान पढ्न े
छारा १०५७ जना र उच्ि चशक्षा छारवृचत्त १००८ जनालाई प्रदान गररएको। 

 D P R  र्नमािण ( प्रदेश पसु्तकालय, र्वशरे् र्वद्यालय ससु्तमनिःचस्थत स्रोतकक्षा)‚ जेष्ठ नागररक तथा 
अपाङ्गग्रामको D P R  र्नमािण सम्पन्न भएको। 

 बालसधुार गहृ भईरहवालाई ५० हजार व्यवस्थापन सहयोग ददइएको। 
 नटुवा र सोनाह समदुायका २ जनालाई यवुालाई बालर्वकास चशक्षकमा र्नयचुक्त ददइएको। 
 १२ चजल्लमा नै CBR कायिक्रम सञ्चालनमा सहयोग गररएको। 
 सडक मानवमकु्त प्रदेश वनाउन मानव वा आश्रम बटुवल र र्नलसागर बाुँकेलाई सहयोग गररएको। 
 घरेल ु र्हंसा प्रभार्वत तथा र्पर्डत मर्हलाहरुका लार्ग साझेदारीमा सीमा नचजक ३ वटा उद्दार, 

पनुस्थापना, राहत केन्त्द्र सञ्चालन गररएको। 
 ९ वटा ददवसीय कायिक्रमहरु सञ्चालन गररएको। 
 एकल मर्हलाहरुको प्रदेशस्तरीय भेला, भालवुाङमा १ पटक सञ्चालन गररएको। 
 वालवार्लकाहरुको प्रदेशस्तरीय वालभेला र प्रदेश स्तरीय सञ्जाल र्नमािण गररएको। 
 प्रदेश स्तरीय अन्त्तरपाटी मर्हला सञ्जालसुँग अन्त्तरर्क्रया ५० जनाको सहभार्गतामा सम्पन्न भएको  
 र्वत्तीयसंस्थाहरुसुँग सामाचजक उत्तरदार्यत्व सम्बन्त्धी ६० जनाको अन्त्तरर्क्रया सम्पन्न गररएको। 
 साझेदारीमा ५ वटा प्रदेश स्तरीय खेलकूद सञ्चालनमा सहयोग गररएको। 
 २ स्थानमा लागपुदाथि र्वरुद्ध सिेतना कायिक्रम सञ्चालन गररएको। 
 ६१ जना उत्कृष्ट खेलाडीलाई प्रोत्साहन गररएको। 
 ११ वटा खेलमैदानहरु र ३ वटा कभडिहलहरु र्नमािण गररएको। 
 मन्त्रालयबाट हाल सम्म ३ वटा ऐन‚ २ वटा र्नयमावली‚ १३ वटा गठन आदेश‚ ७ वटा कायिर्वर्ध‚ 

२४ वटा र्नदेचशका/मागिदशिन/कायिक्रम कायािन्त्वयन र्नदेचशका र्नमािण भएका। 

8.8 उल्लेचखत कायिक्रमले प्रदेश अथितन्त्रमा परु् याएको योगदान  
 अस्पतालहरुको सदुृढीकरण‚ प्रदेश जनस्वास््य प्रयोगशाला‚ अन्त्य प्रयोगशालाको सदुृढीकरण तथा 

प्रादेचशक अस्पतालहरुको र्वशेर्ज्ञ सेवावाट जनस्वास््यमा सधुार भई उत्पादनमा सहयोग पगेुको। 
प्रदेशका र्वर्भन्न अस्पतालहरुमा ओर्पर्डमा ४०५६९३६ जनाले सेवा र्लएका। 

 प्रदेशमा ५८५८६ ब्लडस्लाइडहरु सङ्कलन भई परीक्षण भएको। 
 संस्थागत सतु्केरी गराउन ेसंख्या ८०५१० जना रहेको जसले मातचृशश ुमतृ्यदुरमा कमी ल्याएको। 
 अस्पतालहरुमा फोहर व्यवस्थापन‚ थप सेवाहरु‚ र्नमािणका कायिहरु सञ्चालन गदाि थप रोजगारीका 

अवसरहरु प्रदान भएको। 
 और्धी उपिारको लार्ग प्रदेश वार्हर जान कम गराउुँदा सविसाधारणको खििमा वित भएको‚ वित 

रकमलाई आयआजिनमा लगाउदा प्रदेशको अथितन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पने। 
 प्रदेशमा उत्पादन भएका आयवेुददक और्धीहरुले जडीबटुी उत्पादन‚ प्रशोधनका माध्यमबाट रोजगारी 

तथा अथिआजिन भएको। 
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 प्रदेशबाट नयाुँ र्वर्य पढ्न बार्हर जान ुनपने अवस्था र्सजिना गनि खोचजएकोले खििमा र्मतव्यर्यता तथा 
प्रदेश अथितन्त्रमा सकारात्मक असर पने। 

 प्रदेशको र्वकट के्षरमा रहेका सामदुार्यक क्सयाम्पस तथा सामदुार्यक र्वद्यालयहरुको भौर्तक तथा अन्त्य 
सधुारबाट गणुस्तरीय चशक्षको प्रत्याभरु्त हनुे तथा प्रदेश बार्हर पढ्न जान ुनपने अवस्था आउने। 

 र्वज्ञान‚ प्रार्वर्धक चशक्षमा भएको लगानीबाट प्रदेशको लार्ग आवश्यक जनशचक्त पूर्ति हनुे। 
 र्वज्ञान‚ प्रर्वर्ध र नवप्रवधिनका माध्यमबाट प्रर्तष्पधी तथा बजारमा सचजलै उच्ि मलु्यमा रोजगारी प्राप्त 

हनुे अवसरहरु। 
 खेलमैदान‚ खेलाडी प्रोत्साहन तथा खेल प्रर्तष्पधािका माध्यमबाट अनशुार्सत‚ लगनशील‚ स्वस्थ 

नागररक उत्पादन हनुे तथा खेल पयिटनको र्वकास गनि सर्कन।े 
 सडक मानवमकु्त प्रदेश र्नमािण गने प्रयासबाट सामाचजक न्त्यायका कामहरु सम्पादन हनुकुा साथै 

नागररकहरुमा सेवा गने बानीको र्वकास हनुे जसले प्रदेशको अथितन्त्रमा मद्धत परुाउन सक्सदछ। 
 अर्धकारवादी जनिेतनाहरुले कोही पर्न र्थिोर्मिोमा नरही सम्मानपूविक चजउन पाने वातवरण र्सजिना 

हदुा प्रदेशको उत्पादकत्व वढ्न।े 
 समयानकुुल सीपहरुका तार्लमहरुले सीपयकु्त‚ स्वरोजगार नागररकको र्वकास भई प्रदेशको आयस्तरमा 

वृर्द्ध हनु।े 

8.9 नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देचखएका समस्या/कदठनाई  
 प्रदेश रङ्गशालाहरुको र्नमािणमा वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कन गनि प्रार्वर्धक समस्याहरु देचखएको 
 प्रदेश र्वश्वर्वद्यालय स्थापनामा स्थापनाको मोडार्लटीमा बढी समय लाग्दा समयमा नै र्वधेयक प्रस्ततु 

हनु नसकेको। 
 समूहमा गनुिपने कायिक्रमहरु कोर्भड १९ का कारणले गनि नसर्कएको। 
 संघले अर्धकार के्षर तथा ऐनहरु नवनाउुँदा चशक्षा‚ श्रम तथा रोजगारमा प्रदेशको नीर्त तथा कायिददशा 

र्नधािरण गनि कदठनाई भएको। 
 प्रार्वर्धक जनशचक्तको अभाव‚ भौर्तक पवुािधार मन्त्रालयबाट हनुे भर्नएका कायिक्रमहरुमा प्रगर्त शनु्त्य 

भएको। 
 र्डर्भजन कायािलयमा कमििारी जनशचक्त नभएको। 

8.10 समस्या समाधानका लार्ग िाल्नपुने कदम 
 प्रदेश रङ्गशालाहरुको र्नमािणमा वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कन गनि प्रदेश ऐन तथा र्नयमावली तत्काल 

वनु्न पने। 
 प्रदेश र्वश्वर्वद्यालय स्थापनाको लार्ग पेश भएको र्वधेयक र्छटो पास हनु ुपने र जग्गाको व्यवस्था हनु ु

पने। 
 कोर्भड १९ सुँगै चजउन‚ र्हुँड्न र बाुँच्ने कला र्सक्सन ुपने। 
 संघले अर्धकार के्षर तथा ऐनहरु तरुुन्त्त बनाई र प्रष्ट कामहरुको चजम्मेवारी तोक्सन ुपने। 
 प्रार्वर्धक जनशचक्तको व्यस्थापन हनुपुने। 
 थप जनशचक्तको व्यवस्था गनुिपने। 
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पररच्छेद-९ 
उद्योग, पयिटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय 

9.1 आर्थिक वर्ि २०७6/७7 मा र्वर्नयोचजत बजेट तथा वार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त  
(रु. हजारमा) 

(स्रोतिः उद्योग, पयिटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय) 

9.2 आर्थिक वर्ि २०७6/७7 मा मन्त्रालयको श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण  
(रु. हजारमा) 

क्र.सं. श्रोत प्राप्त रकम खिि रकम 
१ नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान 2373067 1670458.03 
२ नेपाल सरकार सशति अनदुान 425424 299901.87 
३ नेपाल सरकार समपरुक अनदुान 34000 32962 
४ नेपाल सरकार र्वशेर् अनदुान   
५ प्रदेश सरकार (राजश्व बाुँडफाुँड समेत)   

(स्रोतिः उद्योग, पयिटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय) 

9.3 नीर्त तथा कायिक्रमको वार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 
नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
बुुँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

६१ प्रदेश र्भर रहेका औद्योर्गक क्षेरहरुलाई 
प्रदेशको मातहतमा ल्याई उद्योग क्षेरलाई 
प्रोत्साहन तथा प्रवद्धिन गररनकुा साथै 
औद्योर्गक कररडोर बन्न सक्सने के्षरहरुको 
पर्हिान गरी थप उद्योग सञ्चालनका लार्ग 
आवश्यक पूवािधार तयार गररनेछ।  

नवलपरासी, कर्पलवस्त ुर बददिया चजल्लामा  
औद्योर्गक कररडोरको र्वस्ततृ संभाब्यता 
अध्ययनको कायि सम्पन्न। 

६२ उद्यम र्वकास कोर् स्थापना गरी उद्योगको 
र्वकास र र्वस्तारका लार्ग घरेल ुतथा साना 
उद्योगहरु माफि त यवुाहरुलाई स्वरोजगारका 
लार्ग प्रोत्सार्हत गररनेछ।  

उद्यम र्वकास कोर् र्नयमावली तयारी भई 
स्वीकृत भएको। 

६३ एक र्नवाििन के्षर एक औद्योर्गक ग्राम 
स्थापनाको कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ।  

औद्योर्गक ग्राम स्थापना गनिको लार्ग 
प्यठुान चजल्लामा प्रारचम्भक संभाब्यता 
अध्ययन सम्पन्न भएको र १० चजल्लामा 
१/१वटा औद्योर्गक ग्रामको र्ड.र्प.आर. 

बजेट शीर्िक र्वर्नयोचजत  बजेट वार्र्िक खिि प्रर्तशत 

िाल ु 1299636 897593.73 69.07 

पुुँजीगत 1532855 1105728.17 72.14 

जम्मा 2832491 2003321.90 70.73 
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को कायि सम्पन्न भएको। 

६४ गणुस्तरीय वस्तकुो आपूर्ति सरु्नचश्चत गनि 
गणुस्तर परीक्षण र र्नयर्मत अनगुमनमा जोड 
ददइनेछ। उपभोक्ताको हकर्हत संरक्षणका 
लार्ग जागरण अर्भयान सञ्चालन 
गररनेछ।उपभोग्य वस्तहुरुको गणुस्तर 
कायम गरी सविसलुभ आपूर्तिको व्यवस्था 
गररनेछ। कालोवजारी, र्सचन्त्डकेट र 
काटेर्लङलाई कडाईका साथ र्नयमन 
गररनेछ।वस्त ु तथा सेवाको गणुस्तर र 
उपभोक्ता र्हत सम्बन्त्धमा व्यवसायीहरुलाई 
अर्भमखुीकरण गररनेछ। 

१२ चजल्लामा ७४ पटक १६७५ वटा 
पसल अनगुमन गरी आवश्यक कारबाही 
गररएको।रु. ५,३२,३००/- बराबरको 
अवैध सामान नष्ट गररएको। 

१२ वटै चजल्लामा उपभोक्ता जागरण 
अर्भयान सम्पन्न भएको। 

खाद्य वस्तकुो प्रयोगशाला बहवुर्ीय ठेक्का 
भई र्नमािणको क्रममा रहेको। 

६५ उपयकु्त स्थान पर्हिान गरी खानीजन्त्य 
र्नमािण सामग्री उत्खनन तथा उपयोग गने 
नीर्त र्लई नछे .  

प्रदेशको खानी तथा खर्नजजन्त्य पदाथि 
सम्बन्त्धी र्वस्ततृ अध्ययनको कायि सम्पन्न 
भएको। 

६६ प्रदेशर्भरका ऐर्तहार्सक, धार्मिक, परुाताचत्वक 
एवम ् अन्त्य पयिटकीय स्थलहरुको पर्हिान 
गरी रोष्टर तयार गररनेछ।ती स्थलहरुको 
र्वकासका लार्ग गरुुयोजना तयार 
गररनेछ।बाुँके चजल्लामा तयार गनि लार्गएको 
मानसरोवरको आकृर्त सर्हतको बहउुद्देश्यीय 
पाकि  आगामी ३ वर्िर्भर र्नमािण सम्पन्न 
गररनेछ। 

प्रदेश र्भरको ऐर्तहार्सक, धार्मिक, 

परुाताचत्वक स्थलहरुको अर्भलेखीकरणको 
कायि सम्पन्न  भएको, मानसरोवर सर्हतको 
पाकि  र्नमािण गने कायि हाल सम्म 
र्ड.र्प.आर. बमोचजमको ५० प्रर्तशत काम 
सम्पन्न भई आ.व. ०७७/७८ मा कायिक्रम 
सम्पन्न गने गरी कायि भईरहेको छ।  

६७ रुकुम पूविमा रहेका तातोपानीका महुानहरु 
संरक्षण गरी स्वास््य पयिटन प्रवद्धिन 
गररनेछ।लचुम्बनी भ्रमण वर्िलाई प्रभावकारी 
वनाउन र्वशेर् कायिक्रम सञ्चालन 
गररनेछ।लचुम्बनी र्वकास कोर्सुँगको 
सहकायिमा लचुम्बनी के्षरमा फलफूलका 
र्बरुवा रोपी थप हररयाली र सौन्त्दयिता 
प्रवद्धिन गररनछे।बदु्ध सर्कि टमा र्तव्रताका 
साथ भौर्तक तथा अन्त्य पूवािधार र्वकास 
गररनेछ। र्नजी लगानी आकर्र्ित गरी 
स्वगिद्वारीमा केवलुकार र्नमािणमा जोड 
ददइनेछ। 

लचुम्बनी भ्रमण वर्ि २०७६को अर्धकांश 
कायिक्रम सम्पन्न भई लचुम्बनीको आन्त्तररक 
र बाह्यस्तरमा प्रिार प्रसारको काम 
गररएको।यस अवर्धका लचुम्बनी 
लगायतका बदु्धसर्कि टमा आन्त्तररक र बाह्य 
पयिटकको आगमनमा वृर्द्ध भएको 
देचखन्त्छ।केही अन्त्य कायिक्रमहरु 
लकडाउनको कारणले स्थर्गत गनुि 
परेको।पूवी रुकुममा र्डमरु गैरा, रल र 
र्सस्ने गरी तीन ठाउुँमा तातोपानी महुान 
संरक्षणको काम भएको।लचुम्बनीमा र्वर्भन्न 
अवसरमा फलफूलको र्बरुवा रोपणको 
कायि सम्पन्न भएको।बदु्ध सर्कि ट अन्त्तगित 
कर्पलवस्तकुो गोर्टहवामा क्रकुच्छन्त्द बदु्ध 
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र र्नचग्लहवामा कनकमनुी बदु्धको प्रर्तमा 
बनाउन े कामको सम्झौता भई वगैिा 
र्नमािण तथा बदु्धको प्रर्तमा (मरु्ति) 
र्नमािणको कायि अचघ वढेको। 

६८ र्वर्भन्न पयिटकीय स्थलमा शरुु गररएको 
पूवािधार र्वकास कायिलाई र्वस्तार 
गररनेछ।पयिटन क्षेरको र्वकासका लार्ग 
आवश्यक होटल, ररसोटि, मनोरञ्जन तथा 
र्वश्रामस्थल र्नमािणलाई प्राथर्मकता 
ददइनेछ। पहाडी चजल्लाहरुमा र्हल स्टेशन 
र्नमािणको शरुुवात गररनछे।उपयकु्त स्थानमा 
होमस्टे सञ्चालनका लार्ग प्रोत्साहन गने नीर्त 
र्लई नछे। 

ऐर्तहार्सक तथा धार्मिक महत्वका 56 
स्थानहरुमा पयिटन पूवािधार र्वकासको 
काम गररएको छ।15 वटा मखु्य ताल / 
र्समसार / झरना / पोखरी / गफुाहरुको 
र्वकास र प्रवद्धिनको कायिक्रम गररएको 
साथै 39 वटा पाकि  / उद्यान / गाडेन 
र्नमािण र र्वकास कायिक्रम सम्पन्न 
भएको। 

६९ ऐर्तहार्सक, धार्मिक र प्राकृर्तक के्षरमा 
पदमागिको र्वस्ततृ अध्ययन गरी संभार्वत 
स्थानमा पदमागि र्वकास गररनेछ। 

प्रदेशका र्वर्भन्न चजल्लाहरुमा 9 वटा 
पदमागि र्नमािण र ममितको कायि सम्पन्न 
भएको। 

७० पयिटकहरुलाई आकर्र्ित गनि प्रदेशमा रहेका 
र्वर्भन्न सामाचजक समदुायहरुको कला 
संस्कृर्त समेतको प्रवद्धिन हनु ेगरी सांस्कृर्तक 
डवलीको र्नमािण कायिलाई र्नरन्त्तरता 
ददइनेछ।स्थानीय कला, संस्कृर्त, ऐर्तहार्सक 
महत्व लगायतका र्वर्यलाई समेटी पयिटन 
प्रवद्धिनका लार्ग पयिटक गाईड तयार गरी 
पयिटकको बसाई अवर्ध लम्ब्याउन ेकायिक्रम 
सञ्चालन गररनेछ। 

पाल्पाको श्रीनगर, नवुाकोट गढी र दाङको 
घोरदौरामा साुँस्कृर्तक डवलीहरुको र्नमािण 
कायि आ.व. 2077/78 मा सम्पन्न गने 
गरी र्नरन्त्तर भईरहेको छ।पयिटन प्रवद्धिन 
कायिको लार्ग पयिटक गाइड तयार भएको 
र पयिटक गाइड सम्बन्त्धी तार्लम ददन े
बजेट र कायिक्रम तय गरी तार्लम 
सञ्चालनको सम्पणुि तयारी परुा भएपर्न 
लकडाउनको कारणले तार्लम स्थर्गत 
गररएको। 

७१ परम्परागत ज्ञान, खानपान, भेर्भरु्ा रीर्तररवाज 
आददको संरक्षण एवम ् पयिटन प्रवद्धिनमा 
योगदान पगु्नेगरी यवुा तथा बालबार्लका 
लचक्षत तीनपसु्ते अनभुव आदानप्रदान 
कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

यवुा तथा बालबार्लक लचक्षत तीन पसु्ते 
अनभुव आदान प्रदानको सम्बन्त्धमा स्वीकृत 
कायिक्रम वमोचजक दाङ चजल्लामा 45 
जनाको उपचस्थर्तमा २ ददने कायिक्रम 
सम्पन्न भएको बाुँकी कायि लकडाउनको 
कारणले स्थर्गत गररएको। 

७२ वनको वैज्ञार्नक व्यवस्थापन र उपयोगको 
नीर्त र्लइनेछ, यसका लार्ग प्रदेशमा 
वनसम्बन्त्धी काननु तजुिमा गरी हाल कायम 
रहेको वास्तर्वक वन के्षर नघट्नेगरी वनको 
सहभार्गतामलुक व्यवस्थापन र उत्पादन 

प्रादेचशक वन ऐनको मस्यौदा तयार भएको 
८ वटा साझेदारी वन व्यवस्थापन समहु, २ 
वटा िक्सला वन व्यवस्थापन र कररव 
१४६ वटा सामदुार्यक वनमा वैज्ञार्नक 
वन व्यवस्थापन कायियोजना लाग ुभई काठ 



65 

 

नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
बुुँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

तथा उत्पादकत्व वृर्द्ध गनि वनजन्त्य कच्िा 
पदाथिमा आधाररत उद्योगहरु सञ्चालनका 
लार्ग प्ररेरत गररनछे। 

उत्पादनमा वरृ्द्ध भईरहेको।वैज्ञार्नक वन 
व्यवस्थापन लाग ु भएका साझेदारी वन र 
िक्सला वनबाट मार यस आ.व. 
२०७६/०७७ मा ९७९७१९.०९ घ.र्फ. 
काठ र २६१२.९३ िट्टा दाउरा उत्पादन 
भएको। 

७३ जडीबटुी तथा सगुचन्त्धत वनस्पर्तको 
संभाव्यता अध्ययन गरी प्रत्येक चजल्लामा 
जडीबटुी तथा सगुचन्त्धत वनस्पर्तको पकेट 
कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ। जडीबटुी 
प्रशोधन गरी आयवेुददक एवम ् एलोपेर्थक 
और्धी कारखाना स्थापना र प्रादेचशक ब्राण्ड 
प्रदान गने नीर्तगत व्यवस्था गरी उद्योग 
सञ्चालनका लार्ग र्नजी के्षरलाई प्ररेरत 
गररनेछ। 

 

मन्त्रालयबाट जडीबटुी तथा सगुचन्त्धत 
वनस्पर्तको सम्भाव्यता अध्ययन कायि 
भईरहेको, चजल्लामा जडीबटुी तथा 
सगुचन्त्धत वनस्पर्तको पकेट क्षेर बनाउन े
सन्त्दभिमा दाङ, प्यठुान र रोल्पामा र्टमरुको 
पकेट के्षर तथा अघािखाुँिी र पाल्पामा 
तेजपातको पकेट के्षरको रुपमा र्बरुवा 
उत्पादन तथा खेर्त र्वस्तारका कायिहरु 
सञ्चालन गररएको।जडीबटुी तथा सगुचन्त्धत 
वनस्पर्तका ५,01,५०० र्बरुवा उत्पादन 
गररएको र 3,70,066 र्बरुवा रोपण 
गररएको। 

७४ जैर्वक र्वर्वधताको संरक्षण र सम्बद्धिन गदै 
वन अर्तक्रमण रोक्सन प्रभावकारी कायिक्रम 
सञ्चालन गररनेछ।अर्तक्रर्मत वनक्षरे र्फताि, 
डढेलो र्नयन्त्रण, िोरी र्नकासी र्नयन्त्रणका 
लार्ग समदुायसुँग सहकायि गररनेछ।वनको 
वहउुपयोगको नीर्त अवलम्बन गदै खाली 
जग्गाहरुमा वकृ्षारोपण अर्भयान सञ्चालन 
गररनेछ।स्थानीय तह तथा र्नजी के्षरसुँगको 
सहकायिमा जैर्वक र्वर्वधतासम्बन्त्धी प्रादेचशक 
संग्रहालय, वनस्पर्त उद्यान, चिर्डयाखाना 
स्थापनाको कायि शरुु गररनछे।  

र्डर्भजन वन कायािलयमाफि त वन 
अर्तक्रमण तथा डढेलो र्नयन्त्रण, िोरी 
र्नकासी र्नयन्त्रणका कृयाकलापहरू 
सञ्चालन गररएको।६९.73 हेक्सटर 
अर्तक्रर्मत वन क्षरे र्फताि गररएको। काष्ठ 
र गैर काष्ठजन्त्य र्वर्भन्न प्रजार्तका 
27,46,000 र्बरुवा उत्पादन भई 
20,80,000 र्बरुवा र्वतरण भएको। 
532.48 हेक्सटर जग्गामा वृक्षारोपण 
गररएको।बाुँके, दाङ, रुपन्त्देहीमा वनस्पर्त 
उद्यान र्नमािणका कायि भएको।गलु्मी 
चजल्लाको इश्मामा वनस्पर्त उद्यान र्नमािण 
भएको।स्थानीय तह तथा सरोकारवाला 
समूहहरु सुँग सहकायि गरी वृक्षारोपणको 
कायि गररएको। 

७५ रार्ष्ट्रय र्नकुञ्ज, संरचक्षत र मध्येवती क्षरे 
लगायत वन क्षेरको आसपासमा हनुे मानव 
र वन्त्यजन्त्तकुो द्वन्त्द्व न्त्यूनीकरणका लार्ग 
समदुायको क्षमता अर्भवृर्द्ध, सिेतनामूलक 

मानव र वन्त्यजन्त्तकुो द्वन्त्द्व न्त्यूनीकरणका 
लार्ग बददियाको ठाकुरवावा न.पा. वाडि नं. 
६ को मानव बस्ती तथा र्नकुञ्जको र्विमा 
१०३७ र्मटर लम्बाई रहेको हात्ती 
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नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
बुुँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

एवम ्उद्धार तथा राहतका कायिक्रम सञ्चालन 
गररनेछ।जंगली जनावरहरुले मानव बस्तीमा 
प्रवेश गरी ददने हैरानी र्नयन्त्रणका लार्ग 
वनलाई तारबार गने लगायत स्थानीय 
तहसुँगको सहकायिमा र्वशेर् कायिक्रम 
सञ्चालन गररनेछ। 

छेकवार (R.C.C.) पक्की पखािल र्नमािण 
भएको।रार्ष्ट्रय र्नकुञ्जसुँग समन्त्वय गरी 
उद्धार तथा राहत र्वतरणका कायिहरु 
गररएको।र्डर्भजन वन कायािलय बददियामा 
यस आ.व.मा १३,६८,२७०/- राहत 
रकम उपलब्ध भई सम्बचन्त्धत व्यचक्तलाई 
उपलब्ध गराईएको. 

७६ वनलाई कृर्र्सुँग आवद्ध गदै प्रत्येक 
चजल्लामा कम्तीमा दईुवटा नमूना कृर्र् वन 
र्वकास कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ।जलवाय ु
पररवतिन अनकुुलनका कायिक्रमसुँगै 
जलाधारहरुको संरक्षणका लार्ग र्वशरे् 
कायिक्रम सञ्चालन गरी त्यस्ता स्थानहरुलाई 
पयािपयिटन के्षरको रुपमा र्वकास गररनेछ। 

जलाधार व्यवस्थापन कायािलयहरु तथा 
र्डर्भजन वन कायािलयहरुबाट संरक्षण 
पोखरी र्नमािण तथा व्यवस्थापनका कायिहरु 
गरी जलवाय ु पररवतिन अनकुुलनका साथै 
उपयकु्त स्थानलाई पयािपयिटन के्षरको 
रुपमा र्वकास गने कायि भईरहेको। 
र्डर्भजन वन कायािलयहरुबाट 2,16,000 
फलफूलजन्त्य र्बरुवाहरु र्वतरण गररएको। 
जलाधार व्यवस्थापन कायािलयहरुबाट 
१०५ हेक्सटर जग्गामा फलफूलका र्बरुवा 
रोपण गररएको। 

७७ प्लार्ष्टकजन्त्य पदाथिहरुको उपयोगलाई 
र्नरुत्सार्हत गररनेछ।वातावरणीय प्रदरु्ण 
कम हनु े वस्तहुरुको प्रयोग गनि प्ररेरत गदै 
त्यस्ता वस्तहुरुको पनुिःप्रयोगका लार्ग 
स्थानीय तहसुँगको सहकायिमा नमूनाको 
रुपमा प्रत्येक चजल्लाको एक स्थानमा 
फोहोरमैला प्रशोधन केन्त्द्र र्नमािणको 
सम्भाव्यता अध्ययन गररनछे। 

स्थानीय तहहरुसुँग प्लार्ष्टक झोला 
र्नयन्त्रण सम्बन्त्धमा छलफल भएको, 
वैकचल्पक झोलाको र्डजाईन तयार गरी 
कोटेशन संकलन भएको र जनिेतनामलुक 
अन्त्तरकृयाको लार्ग तयारी भईरहेकोमा 
लकडाउनको कारणबाट कायिक्रम स्थर्गत 
गररएको। 

(स्रोतिः उद्योग, पयिटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय) 

9.4 बजेट वक्तव्यको वार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

व.व.को 
बुुँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

56 प्रािीन सभ्यताको धरोहर, धार्मिक, सांस्कृर्तक 

परुाताचत्वक, ऐर्तहाुँर्सक एवम ् प्राकृर्तक 

संम्पदाले र्संगाररएको यो प्रदेशले आफ्नो 
र्वशेर्ता, सनु्त्दरता र महत्वलाई पयिटकहरु 

समक्ष पस्कन सकेको छैन। त्यसैले दईुवटा 
स्तम्भबाट पयिटक समक्ष पगु्नका लार्ग 

नेपालगन्त्ज र बेलर्हयामा आधरु्नक प्रर्वर्ध 
सर्हतको सूिना केन्त्द्र स्थापना गररएको। 
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व.व.को 
बुुँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

लचुम्बनी र नेपालगञ्जलाई टुररजम हवको 
रुपमा र्वकास गररनेछ। यसैगरी 
पयिटकहरुलाई आवश्यक सम्पूणि जानकारी 
उपलचब्ध गराउन गौतमवदु्ध अन्त्तरार्ष्ट्रय 
र्वमानस्थल र नेपालगञ्जमा वहृत पयिटन सूिना 
केन्त्द्रहरु स्थापना गररनेछ। लचुम्बनी लगायत 
प्रमखु पयिटकहरुको राम्रो उपचस्थर्त हने 
केन्त्द्रहरुमा परम्परागत एवम ् स्थानीय 
उत्पादनहरुको खररद तथा र्बक्री हनुे कोशेली 
घर स्थापना गररनेछ। 

57 प्रदेशमा र्वशेर् गरी लचुम्बनी घमु्न आएका 
पयिटकहरुको वसाई अवर्ध लम्ब्याउन 

इन्नोभेटीभ प्याकेजहरु तयार गरी 
पयिटकहरुलाई खाने वस्न े सरु्वधा, घमु्ने र 
सरुक्षा सम्बन्त्धी व्यवस्था गनि र्नजी क्षरेसुँग 
सहकायि गररनेछ। इन्नोभेर्टभ प्याकेजहरु 
तयार गरी यस प्रदेशमा पयिटकहरुको वसाइ 
ददन लम्ब्याएको प्रमाण पेश गने पयिटन 
व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गररनेछ। साथै 
स्थानीय समदाुयको संलग्नतामा ग्रामीण 
पयािपयिटन र होमस्टेको प्रवद्धिन र प्रोत्साहनका 
लार्ग आवश्यक रकम र्वर्नयोजन गररएको 

प्रदेशमा घमु्न आउन े पयिटकहरुको वसाई 
अवर्ध लम्ब्याउने उद्दशे्यले र्वर्भन्न 
इनोभेर्टभ भ्रमण प्याकेजहरु तयार 
गररएको। 

58 वनस्पर्तको संरक्षण गदै शहरी हररयाली 
प्रवद्धिन गने उद्दशे्यले उपयकु्त स्थानहरूमा 
वनस्पर्त उद्यान तथा पयिटकीय पाकि हरू 
र्नमािण गररनेछ। 

यस आर्थिक वर्िमा प्रदेश भर शहरी 
हररयाली तथा पयिटन प्रवद्धिन गने उद्देश्यले 
39 वटा पाकि हरुको 
र्नमािण/संरक्षण/सौन्त्दयीकरण गररएको। 

59 प्रर्सद्ध धार्मिक, साुँस्कृर्तक, ऐर्तहाुँर्सक तथा 
जैर्वक र्वर्वधता समेतबाट मनोरम प्राकृर्तक 

के्षरहरु तथा गफुा, तालतलैया, झरना, गढी 
जस्ता महत्वपूणि स्थानहरुमा पयिटन प्रवद्धन 
गनि अत्यावश्यक पूवािधार र्नमािणको लार्ग 
रकम र्वर्नयोजन गररएको। 

15 वटा ताल / र्समसार / झरना / पोखरी 
/ गफुाहरुको र्वकास र प्रवद्धिन कायिक्रम 
गररएको साथै 56 वटा ऐर्तहार्सक तथा 
धार्मिक महत्वका स्थानहरुमा पयिटन 
पूवािधार र्वकासको काम गररएको। 

60 नेपाल सरकारले सन ्२०२० लाई भ्रमण वर्ि 
घोर्णा गरेको सन्त्दभिमा उक्त कार्यक्रमलाई 

समेत सहयोग पर् याउन े गरी प्रदेश सरकारले 
२०७६ लाई लचुम्बनी भ्रमण वर्ि घोर्णा गरी 
कायिक्रम सञ्चालन गरीरहेको छ।आगामी 
वर्िको वदु्ध पूचणिमा सम्म कायम रहने लचुम्बनी 

लचुम्बनी भ्रमण वर्ि 2076 कायिक्रममा 
लचुम्बनी फुड फेचस्टभल, मायादेवी मचन्त्दर 
पररसरमा दैर्नक दीप प्रज्वलन,मार्सक फुल 
मनु डे, र्रर्पटक िाचन्त्टङ, सात वटै 
प्रदेशमा सडक प्रदशिनी, बदु्ध सर्कि ट 
सम्बन्त्धी सूिना सर्हत होर्डिङ बोडि जडान, 
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व.व.को 
बुुँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

भ्रमण वर्ि यस क्षरेको २५६ एकड जग्गामा 
सरस उद्यान र्नमािण गने, बरु्द्धष्ट वनस्पर्त 

उद्यान र्नमािण गने र बदु्धकालीन बोट 
र्बरुवाहरुको प्रवद्धिन गने लगायतका 
कायिक्रमहरु सञ्चालन गने व्यवस्था गररएको। 

नेपाली र अंग्रजेी भार्ामा लचुम्बनी र्भचजटर 
गाइडबकु तथा ब्रोसर तयार गरी र्वतरण, 

बदु्ध सर्कि टका र्वर्भन्न स्थानहरुमा 
सरसफाइ, लचुम्बनी पीस म्याराथनु,सार्हत्य 
गोष्ठी अन्त्त.स्तरको बौद्धदशिन र लचुम्बनीका 
बारेमा कायिपर प्रस्तरु्त जस्ता कायिक्रमहरु 
सम्पन्न गररएको। 

61 

भ्रमण वर्ि २०२० मा प्रदेशका पयिटकीय 
गन्त्तव्यहरूको प्रवद्धिन गने उद्देश्य अनरुूप 
चजल्ला स्तरीय सर्मर्त गठन गने व्यवस्था, 
लचुम्बनी र्वश्वर्वद्यालयको सहकायिमा 
अन्त्तरार्ष्ट्रय बरु्द्धष्ट कला सार्हत्य सम्मेलन 
गने। 

हजारौको उपचस्थर्तमा “घमु्न जाऔ बददिया” 
भने्न नारा सर्हत बददियाको ठाकुराद्बारामा 
शभुारम्भ कायिक्रम सम्पन्न गनुिका साथै 
र्वर्भन्न मेला महोत्सवमा प्रिार प्रसार, 
चजल्ला स्तरीय पयिटन प्रवद्धिन सर्मर्त गठन 
गरी सो माफि त र्वर्वध कायिक्रम सञ्चालन 
गररएको। लचुम्बनी बौद्ध र्वश्वर्वद्यालयको 
सहकायिमा अन्त्तरार्ष्ट्रय बरु्द्धष्ट कला-सार्हत्य 
सम्मेलन सम्पन्न गररएको। 

62 
पाल्पाको श्रीनगर र नवुाकोट, बददियाको 
ठाकुरद्वारा र दाङको घोरदौरामा र्नमािणको 
प्रकृयामा रहेका सांस्कृर्तक डवलीहरू समयमै 
र्नमािण गररने। 

पाल्पाको श्रीनगर, नवुाकोट गढी र दाङको 
घोरदौरामा साुँस्कृर्तक डवलीहरुको र्नमािण 
कायि आ व 2077/78 मा सम्पन्न गने 
गरी र्नरन्त्तर काम भईरहेको छ।बददियाको 
ठाकुरद्बारामा साुँस्कृर्तक डवली र्नमािण 
जग्गा र्ववादले स्थर्गत भएको। 

63 प्रदेशमा नयाुँ पयिटकीय गन्त्तव्यको र्वकास 
गने र पयिटकको वसाइ अवर्ध लामो बनाउन े
नीर्त अनरुूप सम्राट अशोकले अशोक स्तम्भ 
गाडेका ऐर्तहार्सकस्थल र्नचग्लहवामा 
कनकमनुी बदु्ध र गोर्टहवामा क्रकुच्छन्त्द 
वदु्धको प्रर्तमा स्थापना गररनेछ।दंर्गशरणको 
राजधानी सकुौरामा दंगीशरणको र 
वल्डेङगढीमा वर्लहाङको शार्लक र्नमािण 
गररनेछ। 

म्याद थप भई कनकमूनी र क्रकुच्छन्त्द 
बदु्धको प्रर्तमा सर्हत वगैिा र्नमािण गने 
काम भईरहेको छ। दंगीशरण राजा 
शार्लक र्नमािण भएको र वर्लहाङ राजाको 
शार्लक र्नमािण हनु नसकेको। 

64 बदु्धको अचस्तधात ु सरुचक्षत रहेको 
नवलपरासीको रामग्राममा अवचस्थत स्तपुा 
के्षरलाई पयिटकीय गन्त्तव्यका रुपमा र्वकास 
गनि बदु्धकालीन कला संग्रहालयको स्थापना 
कायिको गरुुयोजना तयार गरी कायि अगार्ड 
वढाउन रकमको व्यवस्था गररएको। 

रामग्राम स्तपुा के्षरको गरुुयोजना र्नमािण 
गने कायिको यस आवमा बजेट छुर्ट्टएको 
नदेचखएको। 

65 प्रदेश र्भरका ऐर्तहार्सक, धार्मिक, प्रदेश र्भरको ऐर्तहार्सक, धार्मिक, 
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परुाताचत्वक एवं पयिटर्कय स्थलहरूको 
पर्हिान गरी रोष्टर तयार गने, र्वचशष्ट 
सामाचजक साुँस्कृर्तक के्षर पर्हिान गनि, प्रदेश 
नं. ५ को पयिटन व्राण्ड तयार गने, पयिटन 
महोत्सव गने, साथै ट्राभल्स माटिको व्यवस्था 
गने। 

परुाताचत्वक स्थलहरुको अर्भलेखीकरणको 
कायि सम्पन्न भएको, प्रदेशको पयिटन ब्राण्ड 
तयार भएको र ६ ठाउुँमा पयिटन महोत्सव 
सम्पन्न गररएको। 

66 आगामी वर्िदेचख पहाडी चजल्लाहरूमा र्हल 
स्टेसन र्नमािणको शरुूवात गररनेछ।पयिटर्कय 
र्वकासको संभावनालाई दृर्ष्टगत गरी ती 
स्थलको पयिटर्कय र्वकासको गरुूयोजना 
तयार गररनेछ।बाुँकेमा र्नमािण शरुू भएको 
मानसरोवरको आकृर्त सर्हतको बहउुद्दशे्यीय 
पाकि  आगामी ३ वर्ि र्भर र्नमािण गने गरी 
बजेटको व्यवस्था भएको छ। 

बाुँकेमा मानसरोवर सर्हतको पाकि  र्नमािण 
गने कायिमा हालसम्म र्डर्पआर बमोचजमको 
50 प्रर्तशत काम सम्पन्न भई आ.व. 
2077/78 मा कायिक्रम सम्पन्न गने गरी 
र्नरन्त्तर काम भईरहेको छ। 

67 रूकुम पवुिमा रहेका तातोपानीका महुानहरू 
संरक्षण गरी स्वास््य पयिटन प्रवद्धिन 
गररनेछ।स्थानीय कला, संस्कृर्त, ऐर्तहार्सक 
महत्व लगायतका र्वर्यलाई समेटी पयिटन 
प्रवद्धिनका लार्ग पयिटक गाईड तयार गरी 
पयिटकको बसाइ अवर्ध लम्ब्याउन ेकायिक्रम 
सञ्चालन गररनेछ।  

पूवी रुकुममा र्डमरु गैरा, रल र र्सस्ने गरी 
तीन ठाउुँमा तातोपानी महुान संरक्षणको 
काम भएको छ। पयिटक गाइड तयार गने 
उद्देश्यले तार्लम ददने तयारी गररएको तर 
वन्त्दावन्त्दीले कायिक्रम स्थर्गत भएको। 

68 सय वर्ि भन्त्दा पूराना ऐर्तहार्सक 
सम्पदास्थललाई पर्हिान गरी पयिटकीय 
स्थलको रुपमा र्वकास गररनछे।नेपाल संस्कृत 
र्वश्वर्वद्यालय र लचुम्बनी वौद्ध 
र्वश्वर्वद्यालयसुँगको सहकायिमा ऐर्तहाुँर्सक तथा 
सम्पदास्थलहरुको अध्ययन तथा अन्त्वेर्णका 
लार्ग अनसुन्त्धान वृर्त प्रदान गनि बजेटको 
व्यवस्था र्मलाइएको।  

ऐर्तहार्सक गढी दरबारहरुको रोष्टर तयार 
गरी प्रकाशन गने काम सम्पन्न भएको। 

 

70 
उद्यम र्वकास कोर् स्थापना गरी उद्योगको 
र्वकास र र्वस्तारका लार्ग घरेल ु तथा साना 
उद्योगहरू माफि त यवुाहरूलाई स्वरोजगारका 
लार्ग प्रोत्सार्हत गररनेछ। स्वदेशी कच्िा 
पदाथि र स्वदेशी श्रम प्रयोग गरी सञ्चालन 
गररन े उद्योगलाई सरल कजाि र र्नचश्चत 
प्रर्तशतसम्म ब्याज अनदुान कायिक्रम सञ्चालन 
गररनेछ। 

उद्यम र्वकास कोर् सञ्चालन र्नयमावली 
स्वीकृत भएको। 

७२ कुमाल जार्तको माटोको भाुँडा बनाउन े गलु्मी र अघािखाुँिी चजल्लामा ४० जना 
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व्यवसायको प्रवद्धिन तथा आधरु्नकीकरण गनि 
र र्वपन्न, मर्हला, दर्लत, मकु्त कमैया, 
कम्लरी, माझी, कुमाल, हर्लया तथा 
सीमान्त्तकृत वगि र समदुायहरू लचक्षत 
उद्यमचशल तथा सीप र्वकास तालीमहरू 
सञ्चालन गनि बजेटको व्यवस्था भएको। 

कुमाल जातीका यवुाका लार्ग माटोको 
भाडा बनाउने तार्लम प्रदान गररएको तथा 
अघािखाुँिीमा सेरार्मक्सस उद्योगको मेचशनरी 
सामान खररद भएको। 

 

73 बदु्धकालीन र वदु्ध संस्कृर्तमा आधाररत कला 
र संस्कृर्तलाई आर्थिक र्वकासको के्षरका 
रूपमा अचघ वढाउन े गरी मरु्तिकला, 
काष्ठकला, लर्लतकला, चिरकला लगायतका 
क्षेरमा दक्ष जनशचक्त र्वकास गररनेछ। 

दर्लत समदुायले परम्परादेचख अुँगाल्दै आएको 
परम्परागत चशल्प व्यवसायको प्रवद्धिन गनि 
भगत सविचजत चशल्प व्यवसाय प्रवद्धिन 
कायिक्रमका लार्ग बजेट र्वर्नयोजन गरेको 

बदु्धकालीन र वदु्ध संस्कृर्तमा आधाररत 
कला र संस्कृर्तलाई आर्थिक र्वकासको 
के्षरका रूपमा अचघ वढाउन ेगरी संझौताको 
तयारी भएको तर लकडाउनका कारण 
कायिक्रम हनु नसकेको। 

८८७ जना दर्लत यवुाहरुको लार्ग सीप 
र्वकास तार्लम प्रदान गररएको। 

 

७४ गणुस्तरीय वस्तकुो आपरु्ति सरु्नचश्चत गनि 
गणुस्तर पररक्षण र र्नयर्मत अनगुमनमा जोड 
ददइनेछ। उपोक्ताको हकर्हत संरक्षणका 
लार्ग जागरण अर्भयान सञ्चालन 
गररनेछ।उपभोग्य वस्तहुरूको गणुस्तर कायम 
गरी सविसलुभ आपरु्तिको व्यवस्था 
गररनेछ।नेपाल आयल र्नगमसुँगको 
सहकायिमा ग्यास भण्डार र बोटर्लङ 
प्लान्त्टको स्थापना गररनछे। 

८ चजल्लामा १६ पटक ४८८ वटा पसल 
अनगुमन गरी आवश्यक कारवाही 
गररएको। 

१२ वटै चजल्लामा उपभोक्ता जागरण 
अर्भयान सञ्चान भएको। 

खाद्य वस्तकुो प्रयोगशाला र्नमािण कायिमा 
चप्लन्त्थलेभलसम्म स्टकिरको काम सम्पन्न, 
कम्पाउण्डवाल ७० प्रर्तशत सम्पन्न भई 
बहवुर्ीय ठेक्का अन्त्तगित र्नमािण कायि 
भईरहेको। 

७५ आ.व. २०७६/०७७ मा एक र्नवाििन क्षेर 
एक औद्योर्गक ग्राम स्थापना गने कायिक्रम 
अचघ बढाइएको छ। यस कायिक्रमका लार्ग 
स्थान छनोट र र्डर्पआर तयार गरी कायि 
आरम्भ गनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था 
गररएको। 

१० वटा घरेल ु कायािलयहरुले एक 
र्नवाििन क्षरे एक औद्योर्गक ग्राम 
स्थापनाका लार्ग र्वस्ततृ अध्ययन गरी 
प्रर्तवेदन तयार गरेको। 

 

144 वनको वैज्ञार्नक व्यवस्थापन र उपयोगको 
नीर्त र्लईनछे।जैर्वक र्वर्वधताको संरक्षण र 
सम्बद्धिन गदै वन अर्तक्रमण रोक्सन प्रभावकारी 
कायिक्रम सञ्चालन गररनछे।अर्तक्रर्मत वन 
के्षर र्फताि, डढेलो र्नयन्त्रण, िोरी र्नकासी 
र्नयन्त्रणका लार्ग समदुायसुँग सहकायि 
गररनेछ। 

प्रदेश र्भरका ८ वटा साझेदारी वन, २ 
वटा िक्सला वन र २१७ वटा सामदुार्यक 
वनमा वैज्ञार्नक वन व्यवस्थापन कायियोजना 
तयार भई कायािन्त्वयन 
भईरहेको।वनपैदावार िोरीर्नकासी, वन 
अर्तक्रमण तथा अन्त्य वनजन्त्य अपराध 
रोक्सनका लार्ग आवश्यक र्नयन्त्रणात्मक 
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कायि गररएको। 
१४५ 

वन तथा वातावरण संरक्षण अन्त्तगित वनको 
वहउुपयोग नीर्त अवलम्बन गदै खाली 
जग्गाहरूमा वृक्षारोपण गररनेछ।साथै तीस 
हजार हेक्सटर वनमा वैज्ञार्नक वन व्यवस्थापन 
गररनेछ।वन उपभोक्ता समूहहरुसुँगको 
सहकायिमा जैर्वक र्वर्वधता सम्बन्त्धी प्रादेचशक 
संग्रहालय, वनस्पर्त उद्यान, चिर्डयाखाना, सूिना 
केन्त्द्र स्थापना र सडक सौन्त्दयीकरणको कायि 
शरुु गररनेछ। 

वृक्षारोपण गनिका लार्ग काष्ठजन्त्य 
२२४५००० गोटा, गैरकाष्ठजन्त्य 
५०१००० गोटा गरी जम्मा २७४६००० 
गोटा र्बरुवा उत्पादन गररएको र सो मध्ये 
काष्ठजन्त्य १४९४००० गोटा, गैरकाष्ठजन्त्य 
२१६००० गोटा गरी जम्मा १८६४००० 
गोटा र्बरुवा र्वतरण भएको र ५३२.४८ 
हेक्सटरमा वृक्षारोपण गररएको साथै र्वर्भन्न 
फलफूलका २१६००0 गोटा र्बरुवा 
खररद गरी र्कसानहरुलाई र्वतरण 
गररएको।८ वटा साझेदारी वन व्यवस्थापन 
समहु, २ वटा िक्सला वन व्यवस्थापन र 
२१७ वटा सामदुार्यक वनमा वैज्ञार्नक वन 

व्यवस्थापन बाट आ.व. २०७६/०७७ मा 
९७९७१९.०९ घ. र्फ. काठ र 
२६१२.९३ िट्टा दाउरा उत्पादन 
भएको।घोराही, तलु्सीपरु र नेपालगंजमा 
वनस्पर्त उद्यान स्थापनाको कायि प्रारम्भ 
भएको। सडक सौन्त्दयीकरणको कायि 
अन्त्तगित २५.९२ र्क.र्म. सडकमा ९१७५ 
र्बरुवा रोपण गररएको। 

146 

आगामी आर्थिक वर्िलाई वृक्षारोपण वर्िको 
रुपमा अर्भयानका रुपमा अचघ बढाइनछे। 
यस अन्त्तगित फलफूल र काष्ठ उत्पादनमा 
र्वशेर् योगदान पगु्ने र्बरुवा रोपण कायिमा 
जोड ददइनेछ।  

वृक्षारोपण गनिका लार्ग काष्ठजन्त्य 
२२४५००० गोटा, गैरकाष्ठजन्त्य 
५०१००० गोटा गरी जम्मा २७४६००० 
गोटा र्बरुवा उत्पादन गररएको र सो मध्ये 
काष्ठजन्त्य १४९४००० गोटा, गैरकाष्ठजन्त्य 
२१६००० गोटा गरी जम्मा १८६४००० 
गोटा र्बरुवा र्वतरण भएको र ५३२.४८ 
हेक्सटरमा वृक्षारोपण गररएको साथै र्वर्भन्न 
फलफूलका २१६००0 गोटा र्बरुवा 
खररद गरी र्कसानहरुलाई र्वतरण 
गररएको। 

147 रार्ष्ट्रय र्नकुन्त्ज, संरचक्षत र मध्यवती क्षेर 
लगायत वन के्षरको आसपासमा हनुे मानव र 
वन्त्यजन्त्तकुो द्वन्त्द्व न्त्यनुीकरणका लार्ग 
समदुायको क्षमता अर्भवृर्द्ध, सिेतनामलुक एवं 
उद्दार तथा राहतका कायिक्रम सञ्चालन 

मानव र वन्त्यजन्त्तकुो द्वन्त्द्व न्त्यूनीकरणका 
लार्ग बददियाको ठाकुरवावा न.पा. वाडि नं. 
६ को मानव बस्ती तथा र्नकुञ्जको र्विमा 
१०३७ र्मटर लम्बाई रहेको हात्ती 
छेकवार (R.C.C.) पक्की पखािल र्नमािण 
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गररनछे। भएको।रार्ष्ट्रय र्नकुञ्ज सुँग समन्त्वय गरी 
उद्धार तथा राहत र्वतरणका कायिहरु 
गररएको।र्डर्भजन वन कायािलय बददियामा 
यस आ.व.मा १३,६८,२७०/- राहत 
रकम उपलब्ध भई सम्बचन्त्धत व्यचक्तलाई 
उपलब्ध गराईएको। 

148 जडीबटुी तथा सगुचन्त्धत वनस्पर्तको 
सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रत्येक चजल्लामा 
जडीबटुी तथा सगुचन्त्धत वनस्पर्तको पकेट 
क्षेर कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ।जटीबटुी 
प्रशोधन गरी आयवेुददक एवम ् एलोपेर्थक 
और्धी कारखाना स्थापना र प्रादेचशक ब्राण्ड 
प्रदान गने नीर्तगत व्यवस्था गरी उद्योग 
सञ्चालनका लार्ग र्नजी क्षेरलाई प्ररेरत 
गररनेछ। 

मन्त्रालयबाट जडीबटुी तथा सगुचन्त्धत 
वनस्पर्तको संभाव्यता अध्ययन कायि 
भएको, चजल्लामा जडीबटुी तथा सगुचन्त्धत 
वनस्पर्तको पकेट कायिक्रम सञ्चालन 
भएको, दाङ, प्यूठान र रोल्पामा र्टमरुको 
पकेट के्षर तथा अघािखाुँिी र पाल्पामा 
तेजपातको पकेट के्षरको रुपमा र्बरुवा 
उत्पादन तथा खेती र्वस्तारका कायिहरु 
सञ्चालन गररएको। 

158 हाम्रो भार्ा हाम्रो संस्कृर्त, समनु्नत वनाएर गरौ 
उन्नर्त भने्न नारालाइ साथिक तलु्याउन 
प्रादेचशक सार्हत्य कला एकेडेमी स्थापना 
गररनेछ।सबै र्वधाका लेखक र 
कलाकारहरुलाई सम्मान रप्रोत्साहन गररनेछ। 
यसका अर्तररक्त प्रदेशका धार्मिक तथा 
साुँस्कृर्तक सम्पदाहरुको संरक्षण र र्वकासका 
लार्ग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको। 

प्रज्ञा प्रर्तष्ठान सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनि 
वनेको र्वधेयकको मस्यौदा तयार भएको। 
प्रदेशका र्वर्भन्न धार्मिक तथा सांस्कृर्तक 
सम्पदाहरुको संरक्षण र र्वकासका लार्ग 
ऐर्तहार्सक तथा धार्मिक महत्वका 56 
स्थानहरुमा पयिटन पूवािधार र्वकासको काम 
गररएको छ। 

159 पाल्पा दरबारलाई प्रादेचशक संग्रहालयको 
रूपमा र्वकास गनि आवश्यक बजेटको 
व्यवस्था भएको र गलु्मीमा जीवराज आचश्रत 
संग्रहालय, पाल्पामा मगर संग्रहालय र अन्त्य 
संग्रहालयहरूको सवलीकरण गनि र सवोदय 
पसु्तकालय घोराही, दाङको पवुािधार र्नमािणका 
लार्ग बजेटको व्यवस्था भएको। 

पाल्पा दरबार संग्रहालय, तानसेन पाल्पा, 
जीवराज आचश्रत संग्रहालय गलु्मी र मगर 
संग्रहालय, पाल्पाको र्नमािण कायि जारी 
रहेको। 

161 भौर्तक र्वकास र्नमािणका कृयाकलापहरू 
सञ्चालन गदाि वातावरणमा पने प्रभावको 
अध्ययन गरी प्रर्तकुल प्रभाव न्त्यनुीकरण गने 
उपायहरूको अवलम्वन गनि कानूनी व्यवस्था 
गररनेछ। यातायातका साधनहरूबाट उत्सजिन 
हनुे धवुाुँको मापन गरी र्नयमन शरुू 
गररनेछ।वातावरणीय अवस्थाको आकलन गनि 
वाय,ु जल, ध्वनी, माटोको प्रदरु्ण अवस्था र 

१८ वटा उद्योगहरूको प्रारचम्भक 
वातावरणीय पररक्षण र ३७ वटा 
उद्योगहरूको कायि सूिी (ToR) स्वीकृत 
भएको।वातावरणीय चस्थर्त तथा प्रदरु्ण 
र्वतरण अध्ययन (वाय,ु जल, ध्वर्न, माटो) 
सम्पन्न भएको। प्रदेश 5 शनु्त्य र्वर्ादी 
सम्भाब्यता अध्ययन तथा कायियोजना 
र्नमािण कायि हनु नसकेको। 
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व.व.को 
बुुँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

र्वर्ादीको प्रयोगलाई शनु्त्य गनि संभाव्यता 
अध्ययन गनिका लार्ग आवश्यक रकम 
र्वर्नयोजन गररनछे। 

162 एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको अवधारणा 
बमोचजम वाढी, पर्हरो, खहरे, गल्छी तथा नदी 
कटान र्नयन्त्रण गनि, पानी महुान संरक्षण गनि 
र उपल्लो एवं तल्लो तर्टय अन्त्तर संवन्त्धको 
र्वकास गरी जर्मनको उविराशचक्त वृर्द्ध गने 
उदेश्यका साथ भ ू संरक्षण तथा जलाधार 
व्यवस्थापनका कायिक्रमहरू सञ्चालन 
गररनेछ।पोखरी र्नमािण र संरक्षणको 
कामलाइ प्रोत्साहन ददइनछे। 

भ ू तथा जलाधार व्यवस्थापन कायािलय, 
पाल्पा र दाङबाट १२ वटै चजल्लामा 
आकचस्मक पर्हरो व्यवस्थापन तथा नदी 
र्नयन्त्रण, ग्रामीण सडकसुँग भ ू संरक्षण 
कायिक्रम, गल्छी पर्हरो तथा खहरे 
रोकथाम, पानी महुान संरक्षण तथा पोखरी 
र्नमािण कायिक्रम सम्पन्न भएको। 

 

9.5 आ.व. २०७६/७७ स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण  

9.5.1 वन, वन्त्यजन्त्त ुतथा जैर्वक र्वर्वधता (ब.उ.चश.नं. 30700012)  

(रु. हजारमा) 

क्र. 
सं. 

कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य वार्र्िक प्रगर्त 

पररमाण बजेट पररमाण 
पररमाण 

% 
बजेट 

बजेटखिि  
% 

1 सडक सौन्त्दयीकरण कायिक्रम 11 10500 10 90.91 9080 86.48 

2 
वकृ्षारोपण कायिक्रम (नसिरी, 
र्वरूवा उत्पादन, वकृ्षारोपण, 

र्नजी तथा कृर्र् वन आदद) 

14 60500 14 100.00 55378 91.53 

3 
मानव वन्त्यजन्त्त ु द्वन्त्द 
व्यवस्थापन कायिक्रम 

1 10000 1 100.00 9167 91.67 

4 
खाता जैर्वक मागिमा वन्त्यजन्त्त ु
ओहोरदोहोर गने सरुूङ/पलु 
र्नमािण का लार्ग DPR तयार गने 

1 1500 1 100.00 1496 99.73 

5 सामदुार्यक वन व्यवस्थापन 35 17500 35 100.00 10136 57.92 

6 िक्सला वन व्यवस्थापन 2 25000 2 100.00 20781 83.12 

7 साझेदारी वन व्यवस्थापन 8 85000 8 100.00 84888 99.87 

8 
प्रदेश र्भरका र्समसार 
क्षेरहरूको अध्ययन गरी 
प्रर्तवेदन तयार गने 

1 2000 1 100.00 1600 80.00 

9 

वन संरक्षण (वन डढेलो 
रोकथाम तथा र्नयन्त्रण, वन 
अपराध र्नयन्त्रण, वन 
अर्तक्रमण र्नयन्त्रण,िोरी 

14 25000 14 100.00 18911 75.64 
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र्नकासी र्नयन्त्रण, वन्त्यजन्त्त ु
संरक्षण आदद)  

10 
वन, जैर्वक र्वर्वधता संरक्षण 
सम्बन्त्धी अन्त्य कृयाकलापहरू 

14 126000 11 78.57 76102 60.40 

11 कुल बजेट   363000     287539 79.21 

 

9.5.2 जडीवटुी तथा गैरकाष्ठ वनपैदावार व्यवस्थापनतफि  (30700014) 
(रु. हजारमा) 

क्र.सं. कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 
वार्र्िकलक्ष्य वार्र्िक प्रगर्त 

पररमाण बजेट पररमाण पररमाण % बजेट बजेटखिि % 

1 

जडीवटुी तथा गैरकाष्ठ 
वनपैदावार संरक्षण, 

व्यवस्थापन, व्यवसायीकरण 

सम्बन्त्धी कृयाकलाप 

14 20000 14 100 16100 80.50 

2 

जडीवटुी तथा गैरकाष्ठ 
वनपैदावार प्रवद्धिन, उद्यम 
र्वकास 

10 6800 7 70 5264 77.41 

3 

जडीवटुी तथा गैरकाष्ठ 
वनपैदावार संरक्षण सम्बन्त्धी 
अन्त्य कृयाकलापहरू 

2 3200 0 0 0 0 

  कुल बजेट   30000     21364 71.21 

 

9.5.3 संस्कृर्त तथा पयिटन र्वकास तथा प्रवद्धिन (ब.उ.शी.नं. 30700013)  

(रू. लाखमा) 

क्र.  

सं 

 

आयोजना/कायिक्रम 

  

वार्र्िक लक्ष्य वार्र्िक प्रगर्त 

पररमाण बजेट पररमाण बजेट 
बजेटखिि 

% 

1 लचुम्बनी भ्रमण वर्ि २०७६ 1 147 0.7 84.55 57.52 

2 
नेपाल भ्रमण वर्ि 2020 को चजल्ला 
स्तरीय सर्मर्त गठन तथा पयिटन 
प्रवद्धिन कायिक्रम 

1 147 0.6 84.55 57.52 

3 
वगैिा सर्हत कनकमनुी बदु्धको 
प्रर्तमा र्नमािण र्नचग्लहवा कर्पलवस्त ु

१ 100 0.4 31.28 31.28 

4 
वगैिा सर्हत क्रकुच्छन्त्द बदु्धको 
प्रर्तमा र्नमािण गोर्टहवा कर्पलवस्त ु

१ 100 0.3 21.30 21.30 

5 पयिटन सूिना केन्त्द्र र्नमािण नेपालगंज १ 50 1 41 82.00 

6 थारू संग्रहालय र्नमािण/व्यवस्थापन १ 50 1 50 100.00 

7 
दाङको सकुौरामा दंगीशरण राजाको 
पणुि कदको शार्लक र्नमािण 

१ 25 1 25 100.00 

8 शर्हद स्मरृ्त पाकि  र्नमािण थवाङ्ग १ 1 50 1 48.45 96.90 

9 गरुरल्ला/यासाि टे्रल र्नमािण रोल्पा 1 50 1 50 100.00 
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10 थवाङ यदु्ध संग्रहालय व्यवस्थापन 1 25 1 22.85 91.40 

11 
बदु्धमाया शान्त्ती उद्यान 
देवदह/गौतमबदु्ध शाचन्त्त उद्यान -४ 

1 50 1 50 100.00 

12 
रामार्पथेकस चजयोलोचजकल पाकि  
र्नमािण पाल्पा/रुपन्त्देही 

1 30 1 30 100.00 

13 
नारायणपरु तालको संरक्षण तथा 
सौन्त्दयीकरण बटुवल १६ 

1 50 1 50 100.00 

14 
डण्डाखोलामा हररत पाकि  र्नमािण 
र्सद्धाथिनगर-३ 

1 90 0.3 15.17 16.86 

15 
पषु्पलाल स्मरृ्त पाकि मा पयिटकीय 
पूवािधार र्वकास र्तलोत्तमा १ र २ 

1 50 1 50 100.00 

16 
र्तलोत्तमा पाकि  र्नमािण र्तलोत्तमा न. 
पा.  

1 50 1 50 100.00 

17 
करर्हया सामदुार्यक वनमा पाकि  
र्नमािण करर्हया  

1 50 1 50 100.00 

18 
हनमुान पाकि  र्नमािण र्सनपा 4 

रुपन्त्देही 
1 20 0.26 19.99 99.95 

19 
पाकि  र्नमािण तथा पोखरी 
सौन्त्दयीकरण वसर्डलवा र्स न पा ८ 

1 25 1 25 100.00 

20 
वोलवमधाम र्हलपाकि  पहिु पयिटकीय 
पदमागि र्नमािण सैनामैना २ 

1 50 1 50 100.00 

21 
पयिटकीय सूिना केन्त्द्र र्नमािण 
भईरहवा  

1 50 1 43.05 86.10 

22 
गजेडी दानापरु पयिटकीय पूवािधार 
र्नमािण 

1 150 0.7 82.7 55.13 

23 
मचल्टपपोज बोटार्नकल गाडेन र्नमािण 
घोराही 

1 100 0.4 34.48 34.48 

24 बोटार्नकल गाडेन र्नमािण तलु्सीपरु 1 150 0.8 112.42 74.95 

25 
धारापानी क्षेरमा पाकि  सर्हत भौर्तक 
पूवािधार र्नमािण 

1 100 0.8 79.62 79.62 

26 
िमेरे गफुा तथा सकेुदह संरक्षण 
एवम सौन्त्दयीकरण तलुसीपरु-४ 

1 50 1 42.26 84.52 

27 
र्छल्लीकोट पयिटकीय क्षेर संरक्षण 
तलुसीपरु १९ 

1 50 1 44.47 88.94 

28 
दाङको घोरदौरामा साुँस्कृर्तक डवली 
र्नमािण 

1 50 1 44.45 88.90 

29 
बंगलािलुी पाकि  र्नमािण बंगलािलुी 
गा पा दाङ 

1 50 1 47.23 94.46 

30 लखन थापा पाकि  घोराही 1 100 0.5 32.71 32.71 

31 
जंगलकुटी वनस्पर्त उद्यान गढवा 3 

दाङ 
1 50 1 50 100.00 

32 
जखेरा ताल संरक्षण तथा 
सौन्त्दयीकरण 

1 25 1 25 100.00 
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33 ग्रीन पाकि  र्नमािण लमही ५ 1 30 0.5 9.88 32.93 

34 
ररहार क्षेर पयिटकीय पूवािधार र्नमािण 
दाङ 

1 20 1 19.95 99.75 

35 
सवोदय पसु्तकालय घोराही, दाङ 
पवुािधार र्नमािण अनदुान दोश्रो वर्ि 

1 75 1 75 100.00 

36 
जगदीशपरु तालमा वहउुद्देश्यी भवन 
र िरा अवलोकन टावर र्नमिण तथा 
biodiversity educational garden 

1 139.5 0.9 116.61 83.59 

37 

कैलास आश्रमधाम पयिटकीय पूवािधार 
तथा सौन्त्दयीकरण वाणगंगा 
कर्पलवस्त ु

1 50 1 50 100.00 

38 

जलासय संरक्षण तथा पयिटकीय 
पूवािधार र्नमािण बोडगाउ लौगाइ 
मधवुन वाणगंगा ८ कर्पलवस्त ु

1 45 1 45 100.00 

39 रेसङु्गा पयिटकीय पूवािधार र्वकास  1 100 1 91.21 91.21 

40 
र्वचिर गफुामा पयिटन पूवािधार 
र्वकास धकुोट ५ 

1 50 1 47.39 94.78 

41 
शान्त्तीपरु अजेवा झरना सौन्त्दयीकरण 

िन्त्द्रकोट गा पा गलु्मी 
1 30 1 29.28 97.60 

42 
सत्यवती ठुलो लमु्पेक -थाप्ले 
पदमागि सत्यवती गा र्ा गलु्मी  

1 50 1 49.90 99.80 

43 
रुरु धार्मिक क्षेरमा कालीगण्डकी 
नदी तथा ररर्डखोला र्नयन्त्रण 
आयोजना पाल्पा गलु्मी  

1 320 1 309.8 96.81 

44 
मदाने मार्लका पयिटकीय पूवािधार 
तथा पदमागि र्नमािण मदाने २ गलु्मी 

1 50 0.8 39.12 78.24 

45 
गलु्मी हरेवामा जीवराज आचश्रत 
संग्रहालय र्नमािण अनदुान दोस्रो वर्ि 

1 25 0.7 14.64 58.56 

46 
मानसरोवरको प्रर्तकात्मकस्थल 
सर्हत बोटार्नकल गाडेन र्नमािण 

1 200 0.8 63.44 31.72 

47 वनस्पर्त उद्यान र्नमािण- नेपालगंज १ 100 0.7 37.21 37.21 

48 राम्िेमा पयिटकीय पूवािधार र्नमािण 1 50 1 49.61 99.22 

49 
रम्घा/ररम्घा क्षेरमा पयिटकीय 
पूवािधार र्वकास रम्घा २ र ५ 

1 50 1 39.251 78.50 

50 
बल्डेङगढी देचख नवुाकोटगढीसम्म 
पयिटकीय पदमागि र्नमािण  

1 50 0.4 16.75 33.50 

51 
पाल्पाको श्रीनगरमा साुँस्कृर्तक 
डबली र्नमािण  

1 300 1 92.512 30.84 
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52 
नवुाकोटगढीमा साुँस्कृर्तक डबली 
पूवािधार र्नमािण  

1 150 0.4 39.40 26.27 

53 
ऐर्तहार्सक रमणेश्वर पयिटकीय 
गरुुयोजना र्नमािण र सौन्त्दयीकरण 
रम्भा १  तोकलक पाल्पा  

1 50 1 49.99 99.98 

54 सत्यवती ताल संरक्षण र्तनाउ पाल्पा  1 20 1 19.81 99.05 

55 पाल्पा दरवार संग्रहालय व्यवस्थापन 1 90 1 81.56 90.62 

56 
स्वगिद्बारी मचन्त्दरको भौर्तक पूवािधार 
र्नमािण क्रमागत 

1 100 1 76.79 76.79 

57 नाङ्गी पयिटन क्षेर र्वकास कायिक्रम 1 50 1 50 100.00 

58 गौमखुी पयिटकीय पदमागि र्नमािण 1 50 1 49.94 99.88 

59 
पाचणनी तपोभरू्म क्षेरको पयिटकीय 
पूवािधार र्नमािण 

1 100 0.7 59.15 59.15 

60 
नरपानी कालीमाटी पाचणनी तपोभमुी 
पदमागि 

1 50 0.4 12.16 24.32 

61 
मालारानी /बामरुक नरर्संह क्षेरमा 
पयिटकीय पूवािधार र्नमािण मालारानी 
गा. पा. 

1 50 1 50 100.00 

62 
अघाि भगवती मचन्त्दरमा पयिटकीय 
पूवािधार र्वकास सचन्त्दखकि  ९ 

1 50 0.6 24.88 49.76 

63 वढैया ताल क्षेरमा पयिटकीय पूवािधार  1 100 0.7 36.94 36.94 

64 
र्वष्ण ु पाण्डे स्मरृ्त प्रर्तष्ठानमा 
पयिटकीय पूवािधार र्वकास सनुवल 

1 50 1 48.77 97.54 

65 
बालपरुी आश्रममा पूवािधार र्नमािण 
ससु्ता १ 

1 50 1 48.36 96.72 

66 
पयिटकीय महत्वका तातोपानी मूल 
तथा महुान संरक्षण तथा प्रवद्धिन  

1 45 1 35 77.78 

67 
रुकुमको तकसेरालाई पयिटकीय 
गन्त्तव्यको रुपमा र्वकास गने 

1 95 1 82 86.32 

68 गरुरल्ला/यासाि टे्रल र्नमािण रुकुम 1 50 1 50 100.00 

69 
बदु्ध सर्कि टका महत्वपूणि स्थानहरुका 
खोज तथा अनसुन्त्धान 

1 20 1 19.85 99.25 

70 
संस्कृर्त संरक्षण तथा पयिटन पवुािधार 
र्वकास सम्वन्त्धी योजनाहरू 

155 २५६७.०५ 135 1241.29 48.35 

  

जम्मा  
  

7605.55   4759.97 62.59 
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9.5.4 भ ूतथा जलाधार व्यवस्थापन कायिक्रम (ब.उ.शी.नं. 30700015)  

(रू. लाखमा) 

र्स. 
नं. 
 

कायिक्रमहरु 

 

वार्र्िक लक्ष्य वार्र्िक प्रगर्त 

पररमाण बजेट पररमाण 

पररमाण  

% 
बजेट खिि 

बजेट 
खिि % 

1 आकचस्मक पर्हरो र्नयन्त्रण 
तथा नदी खोला र्कनारा 
व्यवस्थापन 

22 360 21 95.45 343.05 95.29 

2 ग्रामीण सडकसुँग भ-ूसंरक्षण 
कायिक्रम 

25 264 25 100 248.96 94.30 

3 नदी तथा खोला र्कनार 
व्यवस्थापन कायिक्रम 

18 480 18 100 470.36 97.99 

4 संवेदनशील जलाधार क्षेर 
संरक्षण 

42 400 41 97.62 388.44 97.11 

5 कृर्र् वन प्रणालीका लार्ग 
डालेघाुँस, फलफूल र्बरुवा 
र्वतरण 

12 48 10 83.33 39.27 81.81 

6 पानी महुान संरक्षणपोखरी 
र्नमािण कायिक्रम 

18 48 14 77.78 31.31 65.23 

9 भ ू तथा जलाधार व्यवस्थापन 
सम्बन्त्धी कायिक्रम 

2 20 1 50 5.80 29.00 

   जम्मा   1620   554.18 1527.19 94.27 

 
 

9.5.5 वाचणज्य तथा आपरु्ति व्यवस्थापन कायिक्रम (ब.उ.शी.नं. 30700016)  

(रू. लाखमा) 

क्र. 
सं. 

कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

बार्र्िक लक्ष्य बार्र्िक प्रगती 

पररमाण वजेट पररमाण 

पररमाण 

% 
बजेट 
खिि रु. 

बजेट 
खिि % 

1 खाद्यवस्त ु गणुस्तर मापन प्रयोगशाला 
र्नमािण 

1 200 1 40 67.10 

33.55 
2 खाद्यान्न भण्डारण सम्भाव्यता अध्ययनिः 

रुकुम र रोल्पा  
२ ५ २ २० १.०५ 

21.00 
3 आन्त्तररक उत्पादनको मेला प्रदशिनी 25 74 २१ ७० 37.6० 50.81 
4 वाचणज्य/वजार अनगुमन र्नरीक्षण ३५ २१.५ ७४ २०० १२.४६ 57.95 
5 उद्योग तथा बाचणज्य फमिको 

त्याङ्कहरुको अपडेट  

12 6 12 100 ५.३४ 

89.00 
6 उपभोक्ता जागरण अर्भयान सञ्चालन 33 20.50 33 100 13.79 67.27 
7 उद्योग तथा बाचणज्य प्रशासन 14 21.50 13 100 18.91 87.95 
8 वाचणज्य तथा आपूर्ति सचम्बन्त्धी काननु 

र्नमािण 

1 5 5 100 3.87 

77.40 
9 उपभोक्ता ददवस 13 7.00 13 100 6.52 93.14 
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10 प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल 

पम्पहरुको स्तरोन्नती गनि मापदण्ड 
तयारी गरी अनगुमन तथा र्नररक्षण 
गने 

4 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
जम्मा   366.5     166.64 45.47 

 

9.5.6 औद्योर्गक र्वकास तथा प्रवद्धिन कायिक्रम (ब.उ.शी.नं. 30700017)  
(रू. लाखमा) 

क्र. 
स. 

 

कायिक्रम र्क्रयाकलाप वार्र्िक लक्ष्य वार्र्िक प्रगर्त 

 पररमाण बजेट पररमाण पररमाण 
% 

बजेट खिि 
रु. 

बजेट खिि 
% 

१ औद्योर्गक त्याङ्क अपडेर 
राख्नकुा लार्ग र उद्योग 
दतािको लार्ग सफ्टवेयर 
र्नमािण 

१ २०.०० 1 100 19.94 99.70 

२ र्वपन्नमखुी आयमलुक सीप 
र्वकास तार्लम 

२९० २९.०० 224 77 22.00 75.86 

३ मकु्त कमैया कमलरी, माझी, 
कुमाल, हर्लया तथा 
लोपोन्त्मखु, सीमान्त्तकतिहरुलाई 
र्सप मलुक तार्लम 

१५५ १५.५० 73 47 7.00 45.16 

४ र्सप र्वकास तथा रोजगार 
कायिक्रम र्भन्न क्षमता एकल 
मर्हला दर्लत जनजार्त 

१८० १८.०० 150 83 15.00 83.33 

५ चजल्ला स्तरमा लघ ुघरेल ु
तथा साना उद्योगीहरुलाइ 
प्रर्वर्ध हस्तान्त्तरण 

१२ ११५.०० 10 84 93.00 80.87 

६ भगत सविचजत परम्परागत 
सील्प ब्यवसाय प्रवद्धिन 
तार्लम 

११६० १७४.०० 887 77 137.00 78.74 

७ ऐन, र्नर्त, र्नयमावली, 
कायिर्वधी, र्नदेचशका र्नमािण 
तथा पररमाजिन 

३ १०.०० 1 33 1.33 13.30 

८ उद्यम र्वकास कोर् स्थापना १ २००.०० 1 100 200.00 100 

९ उद्यमीहरुको समस्या र 
समाधान र्वर्यक अन्त्तर्क्रि या 
कायिक्रम 

२ ५.०० 1 50.00 2.50 50.00 

१० औद्योर्गक अनगुमन तथा 
र्नररक्षण 

६४ २८.२० ५९ 92 13.00 46.10 

११ भवन र्नमािण दाङ १ ३०४.०० 1 100 260.00 85.53 

१२ अदवुा प्रशोधन केन्त्द्रको 
पबुािधार र्नमािण (पाल्पा 
चजल्ला) 

१ १४.५० 1 100 14.50 100 
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१३ माटोको भाडा बनाउन ेउद्यम 
वा उद्योगको आधरु्नकीकरण 
(तार्लम तथा प्रर्वर्ध सहयोग) 

१०० ८१.८० 40 40 59.00 72.13 

१४ एक प्रदेश र्नवाििन क्षेर एक 
औद्योर्गक ग्राम स्थापनाका 
लार्ग गत वर्िको 
पवुिसम्भाब्यताको आधारमा 
र्वस्ततृ अध्ययन  

११ १६५.०० 9 82 134.60 81.58 

१५ स्थानको पर्हिान गरी 
कर्पलवस्त,ु नवलपरासी तथा 
बददियामा औद्योर्गक 

कररडोरको सम्भाव्यता 
अध्ययन  

३ २६.०० ३ 100 26.00 100 

१६ औद्योर्गक प्रवद्धिन सम्बन्त्धी 
र्क्रयाकलाप 

१३ १०९.०० ६  46 41.50 38.07 

  जम्मा   १३१५.०
० 

    1046.37 79.57 

 
9.5.7 खानी तथा खर्नज अन्त्वेर्ण तथा व्यवस्थापन (ब.उ.शी.नं. 30700018)  

(रू. लाखमा) 

क्र.स. कायिक्रम र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य वार्र्िक प्रगर्त 

पररमाण बजेट पररमाण 
पररमाण 

% 

बजेट 

खिि 
बजेट खिि 

% 

१ प्रदेश नं. ५ मा रहेका खानी तथा 
खर्नजहरुको बारेमा प्रकाशन र 
त्याङ्क अध्यावर्धक गने 

१ १५० १ १०० 150 १००.०० 

२ खानी तथा खर्नज पदािथ सम्बन्त्धी 
र्वस्ततृ अध्ययन (ढुगा, स्लेटखानी, 
िनु ढुग्गा) 

१ ६००० १ १०० 5921 ९८.६८ 

३ खानी सम्बन्त्धी  अन्त्य कायिक्सम ३ १८५० १ ३३ 10 ०.५४ 

  जम्मा   ८०००     6081 ७६.०१ 

 

9.5.8 वातावरण तथा जलवाय ुअनकुुलन कायिक्रम (ब.उ.शी.नं. 30700019)  

(रु. हजारमा) 

क्र.सं. कायिक्रम 

वार्र्िक लक्ष्य वार्र्िक प्रगर्त 

पररमाण बजेट पररमाण 
पररमाण 

% 

बजेट 
खिि रु. 

बजेट खिि 
% 

१ 

प्रादेचशक वातावरण संरक्षण ऐन, 

र्नयम तथा र्नदेचशका तयारी 1 ८०० १ ५० ५५० ६८.७५ 

२ 

IEE/EIA सम्बन्त्धी उद्योग/संस्था 
र्नररक्षण अनगुमन 1 ६०० ० १०० ३५० ५८.३३ 

३ 

र्नररक्षण अनगुमन उपकरण खररद 
(Gas analyser, water quality 

analyser, sound and vibration 1 ३००० १ ०.३० ३०० १०.०० 
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analyser)  

४ 

वातावरणीय चस्थती तथा प्रदरु्ण 
र्वतरण अध्ययन (वायू, जल, ध्वनी, 
माटो) 1 २००० १ १०० १८५० ९२.५० 

५ 

मदाने संरचक्षत वन क्षेरमा रहेका 
दलुिभ वनस्पर्तहरूको अध्ययन 1 ५०० १ १०० ४६७ ९३.४० 

६ 

जगददशपरु जलाशय तथा आसपास 
क्षेरका वनस्पर्तहरूको 
अर्भलेखीकरण 1 ५०० १ १०० ५०० १०० 

७ अन्त्य कृयाकलापहरू 4 ३४०० ० ० ० ० 

    
 

१०८०० 

 
  ४०१७ ३७ 

९.६ आर्थिक वर्ि २०७6/७7 मा राजस्व संकलनको र्ववरण    
(रु. हजारमा) 

क्र.सं. शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत 

१ वन रोयल्टी नतोर्कएको 267055409.00  
2 वन प्रशासर्नक शलु्क नतोर्कएको 18953206.00  
3 उद्योग दताि, नवीकरण नतोर्कएको 117200000.00  
4 पयिटन सेवा दताि नवीकरण नतोर्कएको 990000.00  

(स्रोतिःउद्योग, पयिटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय) 

9.7 आ.व. २०७६/७७ मा सम्पादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 

9.7.1 उद्योग तथा वाचणज्य र खानी 
 उद्योग दतािको लार्ग सफ्टवेयर तयार भएको छ।  

 प्रदेशमा खानी तथा खर्नज पदाथि (ढंुगा, स्लेटखानी, िनुढंुगा) सम्बन्त्धी र्वस्ततृ अध्ययन भई 
प्रर्तवेदन तयार भएको छ।  

 कर्पलवस्त,ु नवलपरासी र बददियामा ३ वटा औद्योर्गक कररडोरको संभाव्यता अध्ययन भएको 
छ।  

 पाल्पाको र्नस्दी गाउुँपार्लकामा अदवुा प्रशोधन केन्त्द्र स्थापनाको लार्ग भवन र्नमािण भएको छ।  

 प्रदेशभर ७४ पटक उद्योग तथा वाचणज्य फमिको अनगुमन र्नरीक्षण भएको छ।  

 १२ चजल्लाका २९६१४ फमिहरूको त्यांक अपडेट भएको छ।  

 उद्यम र्वकास कोर् र्नयमावली तयार भएको छ।  

 १९ स्थानमा भएको आन्त्तररक उत्पादनको मेला प्रदशिनीमा ३४४ जना उद्यमी लाभाचन्त्वत 
भएका छन।्  

9.7.2 संस्कृर्त तथा पयिटन र्वकास तथा प्रवद्धिन 

 पयिटन र्नयमावलीको मस्यौदा तथा प्रदेश कला एकेडेमी र्वधेयकको मस्यौदा तयार गरी 
सरोकारवालाहरुको राय र्लन ेकायि सम्पन्न भएको छ।  

 होमस्टे सञ्चालन र्नयमावली २०७६ तयार भई जारी गररएको छ।  
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 १२५ जना होमस्टे संिालकहरूलाई होमस्टे व्यवस्थापन सम्बन्त्धी तालीम ददइएको छ।  

 लचुम्बनी भ्रमण वर्ि २०७६ अन्त्तगित लचुम्बनी फुड फेचस्टभल, मायादेवी मचन्त्दर पररसरमा 
दैर्नक दीप प्रज्वलन, मार्सक फुल मनु डे, र्रर्पटक िाचन्त्टङ, सात वटै प्रदेशमा सडक 
प्रदशिनी, बदु्ध सर्कि ट सम्बन्त्धी सूिना सर्हत होर्डिङ बोडि जडान, नेपाली र अंग्रजेी भार्ामा 
लचुम्बनी र्भचजटर गाइडबकु तथा ब्रोसर तयार गरी र्वतरण, बदु्ध सर्कि टका र्वर्भन्न स्थानहरुमा 
सरसफाइ, लचुम्बनी पीस म्याराथनु, सार्हत्य गोष्ठी, अन्त्तरार्ष्ट्रयस्तरको बौद्धदशिन र लचुम्बनीका 
बारेमा कायिपर प्रस्तरु्त कायिक्रमहरु गरी सम्पन्न गररएको छ। 

 “घमु्न जाऔ ँ बददिया” भने्न नारा सर्हत बददियाको ठाकुरद्बारामा नेपाल भ्रमण वर्ि २०२० 
शभुारम्भ कायिक्रम सम्पन्न गररएको र यस कायिक्रम अन्त्तगित र्वर्भन्न मेला महोत्सवमा प्रिार 
प्रसार, चजल्ला स्तरीय पयिटन प्रवद्धिन सर्मर्त गठन गरी सो माफि त र्वर्वध कायिक्रम सञ्चालन, 

बदु्ध दशिन सरल अध्ययन पसु्तक प्रकाशन कायि गररएको छ।  

 रुपन्त्देहीको बेलर्हया र बाुँकेको नेपालगंजमा आधरु्नक प्रर्वर्ध सर्हतको सूिना केन्त्द्र स्थापना 
गररएको, पाल्पा दरबार संग्रहालय, तानसेमा थप पूवािधार र्वकास गररएको र पाल्पाको 
श्रीनगर, नवुाकोटगढीमा सांस्कृर्तक डवली र्नमािण कायिको शरुूवात भएको छ। 

 दाङको िखौरामा थारू संस्कृर्त झल्काउने संग्रहालय व्यवस्थापन गररएको छ। 

 ५६ वटा ऐर्तहार्सक तथा धार्मिक मचन्त्दर, मचस्जद, आश्रमहरू संरक्षण एवं पवुािधार र्वकास 
कायि गररएको छ।  

 १५ वटा ताल तथा पोखरी संरक्षण र गफुाहरूको र्वकास र प्रवधिनमा सहयोग पगेुको छ।  

 दाङमा तलु्सीपरु बोटार्नकल गाडेन, घोराही मल्टीपपोज गाडेन, नेपालगंजमा वनस्पर्त उद्यान, 
रूपन्त्देहीमा वनस्पर्त उद्यान र पाकि  र्नमािण कायि जारी छ।  

 प्रदेशमा ९ वटा पदमागिहरूको र्नमािण, स्तरोन्नर्त र ममित कायि जारी रहेको छ।  

 पयिटन क्षरेबाट १,७३,०१,३०८ श्रमददन रोजगारी सजृना भएको छ र पयिटन सेवा दताि 
तथा नवीकरण र प्रशासर्नक शलु्कबाट रू. ९,९०,०००।- राजश्व संकलन भएको छ।  

 २०७६ िैर १० गते सम्मको त्यांक हेदाि आन्त्तररक पयिटन ८,०६,३८६ जना र वाह्य 
पयिटन ५,६४,७९८ जनाले र्वर्भन्न स्थानहरूको अवलोकन गरेको देचखन्त्छ।  

9.7.3 वन, जैर्वक र्वर्वधता के्षर 

 वैज्ञार्नक वन व्यवस्थापन कायियोजना कायािन्त्वयनबाट ९,७९,७१९.०९ घन र्फट, अन्त्य 
कायियोजना कायािन्त्वयनबाट १,५३,५२७.०३ घन र्फट र र्नजी वनबाट ६,५३,५३३ घन 
र्फट गरी कुल १७,८६,७७९.१२ घन र्फट काठ उत्पादन भएको छ।  

 वन क्षरेबाट २६१२.९३ िट्टा र र्नजी वनबाट ११५८.४२ िट्टा दाउरा उत्पादन भएको 
छ।  

 सरकारद्वारा व्यववचस्थत वनबाट ६०,६७०.८२ घन र्फट, साझेदारी वनबाट १,२५,१०८.७ 
घन र्फट, सामदुार्यक वनबाट ५,५४,७२१ घन र्फट तथा र्नजी वनबाट ५,४९,८६५ घन 
र्फट काठ र्वर्क्र र्वतरण भएको छ।  

 १४ वटा र्डर्भजन वन कायािलयहरू माफि त २२,४५,००० गोटा काष्ठ जन्त्य तथा 
५,०१,००० गैरकाष्ठ जन्त्य र्वरूवा उत्पादन भई २०,८०,००० गोटा र्बरुवा रोपण तथा 
र्वतरण भएको छ।  
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 २०७७ असार मसान्त्तसम्म ५३२.४८ हेक्सटरमा वृक्षारोपण भएको तथा ६९.७३ हेक्सटर 
अर्तक्रर्मत वन के्षरमा पनुिः वन के्षर कायम गररएको छ।  

 ४० वटा र्समसार के्षरहरूमा संरक्षण तथा व्यवस्थापनका कायिहरू सम्पन्न गररएको छ।  

 २१ वटा नयाुँ सामदुार्यक वन उपभोक्ता समूह गठन भई २०,८०७।९ हेक्सटर वन के्षर 
समूहलाई हस्तान्त्तरण गररएको छ।  

 २५.९२ र्क.र्म. सडकमा ९१७५ गोटा सौन्त्दयिमूलक र्वरूवा रोपण गररएको छ। वन 
क्षेरबाट २५,५२,१४१ श्रमददन बराबर रोजगारी सजृना भएको छ र रू. 
२६,७०,५५,४०९।- राजस्व संकलन भएको छ।  

9.7.4 भ ूतथा जलाधार व्यवस्थापन तफि  
 संवेदनचशल ३४० हेक्सटर के्षरफल संरक्षण गररएको छ। 

 जलाधार क्षरेमा १,००,००० फलफुलका र्बरुवा रोपण गररएको छ।  

 ३७ वटा उपजलाधार के्षरमा संरक्षणका कृयाकलापहरू सञ्चालन गररएको छ।  

 ६.२ र्क.र्म. ग्यार्वयन जार्लको तटवन्त्ध र्नमािण गररएको छ।  

 १८ स्थानमा ग्यार्वयन जालीको स्पर र्नमािण गररएको छ।  

 २५ र्क.र्म. सडकमा संरचक्षत भ ूसंरक्षणका कृयाकलाप सञ्चालन गररएको छ।  

 ०.५ र्क.र्म. र्संिाइ कुलो सधुार गररएको छ।  

9.8 उल्लेचखत कायिक्रमले प्रदेश अथितन्त्रमा परु् याएको योगदान  
  यस प्रदेशमा रहेका महत्वपूणि पयिटकीय गन्त्तव्यस्थलहरुमा भ्रमण गरेका पयिटकहरुको संख्या 

संख्या (2076 साउन देखी ऐ.िैर 11 सम्म) 

पयिटक लचुम्बनी 
बाुँके 
रा.र्न. 

बददिया 
रा.र्न. 

स्वगिद्बारी 
प्यूठान 

पाल्पा 
दरबार 

संग्रहालय 

जम्मा कैर्फयत 

आन्त्तररक 
पयिटक  

570655  357  9754  200520  25100  806386  स्रोतिःईलाका 
प्रहरी 
कायािलय 
स्वगिद्बारी 
आश्रम, 

लचुम्बनी 
र्वकास कोर्, 

बाुँके र 
बददिया रा.र्न. 
कायािलय र 
पा.दर.संग्र.  

बाह्य 
पयिटक 

भारतीय- 
132836 

 
 

अन्त्य-
125774 

साकि  
मलुकु-
2 
 

अन्त्य-
11  

साकि मलुकु-
53४ 

 

 

अन्त्य-
4972 

300150 

(भारतीय)  

519  564798  

जम्मा 
जना 

829265  370  15260  500670  25619  1371184  

 

 संस्कृर्त तथा पयिटन प्रवद्धिनको कायिक्रमहरुबाट 3,96,333 श्रम ददन बराबरको रोजगारी 
र्सजिना भएको छ। 

 वन क्षेरबाट २५,५२,१४१ श्रमददन बराबर रोजगारी सजृना भएको छ र रू. 
२६,७०,५५,४०९।- राजस्व संकलन भएको छ।  
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 आ.व. २०७६/०७७ मा ७९१३ उद्योग र ६३६७ वटा वटा वाचणज्य फमि दताि भई 
९२६७ उद्यमी सजृना भएका छन ्र उद्योग के्षरबाट ११ करोड ७२ लाख राजस्व संकलन 
भएको छ। २६१२८ जना रोजगारी सजृना भएको छ। 

 9.9 नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देचखएका समस्या/कदठनाई 
 जनशचक्तको कमी  

 टुके्र योजनाहरु बढी हनु ु
 जग्गा र्ववाद आदद। 

9.10 समस्या समाधानका लार्ग िाल्नपुने कदम  
 जनशचक्तको व्यवस्था गने 

 एकीकृत तथा पररयोजना बैंक माफि त लगानी गने 

 स्थान छनोट गरी र्वस्ततृ अध्ययन गरी मार लगानी गने आदद। 
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पररच्छेद-10 
भरू्म व्यवस्था, कृर्र् तथा सहकारी मन्त्रालय 

10.1 आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा र्वर्नयोचजत बजेट तथा वार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त  
(रु. हजारमा) 

qm=;= dGqfnosf] ah]^ rfn'  पुुँजीगत s"n hDdf 

1 कुल र्वर्नयोचजत वजेट 37980२९ २४५३६० ४०४३३८९ 
2 समपिण बजेट ९७०४८१ २९४६० ९९९९४१ 

3 

मन्त्रालय र मातहतका 
कायािलयको अचन्त्तम कायम 
वजेट 

३३४०९४८ २१३९०० ३५५४८४८  
(थप बजेट तथा कोर्वड 
र्वशेर् कायिक्रम समेत) 

4 
मन्त् रालय र मातहतका 
कायािलयहो कूल खिि 

१५९२९१८.१७ १००९५६.५५ १६९३८७५ 

5 कुल र्वत्तीय प्रगर्त प्रर्तशत ४७.६७ ४७.१९ ४७.६४ 

10.2 आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा मन्त्रालयको स्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण  
(रु. हजारमा) 

क्र.सं. स्रोत प्राप्त रकम खिि रकम 
१ नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान ५७२६८४ ५२५८२ 
२ नेपाल सरकार सशति अनदुान ७४९१०० ३०८३१७ 
३ नेपाल सरकार समपरुक अनदुान - - 
४ नेपाल सरकार अनदुान  - - 
५ प्रदेश सरकार २२३२७६४ १३३२९७६ 

 
10.3 वार्र्िक नीर्त तथा कायिक्रम तथा बजेट वक्तव्यको प्रगर्त र्ववरण  

बजेट 
वक्तव्य 
बुुँदा नं 

नीर्त 
कायिक्रम 
बुुँदा नं. 

नीर्त तथा कायिक्रमको र्वर्य कायािन्त्वयनको अवस्था 

३१, 

३२, 
३५ 

३८ कृर्र्को आधरु्नकीकरण, व्यावसायीकरण र 
यान्त्रीकरण गरी कृर्र्जन्त्य उद्योगमाफि त 
र्वकासको आधार तयार गनि आधरु्नक 
कृर्र् प्रणालीको अवलम्बन र कृर्र्जन्त्य 
उद्योगलाई प्रोत्सार्हत गनि कृर्र् नीर्तको 
तजुिमा र कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था 
गररनेछ। कृर्र्को यान्त्रीकरणका लार्ग 
कृर्र् उपकरण खररद गनि सरल कजािको 
व्यवस्थाका लार्ग र्वत्तीय संस्थासुँग 
सहकायि गदै लागतमा र्नचश्चत प्रर्तशत 

प्रधानमन्त्री कृर्र् आधरु्नकीकरण 
पररयोजनाको ब्लक पकेट तथा स्माटि 
कृर्र् गाउुँ कायिक्रमबाट र्वर्भन्न कृर्र् 
यन्त्रहरु र्वतरण गररएको।  

शलुभकजाि सहजीकरण कायिक्रमको 
सरुुवात गरी आ.व. २०७६।७७ 
बाट कृर्कहरुलाई सहयोग गने 
कायिक्रम सञ्चालन भईरहेको। 

 प्रदेश भरीका कृर्कहरुलाई 
र्संिाई तथा अन्त्य यन्त्रहरु 
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बजेट 
वक्तव्य 
बुुँदा नं 

नीर्त 
कायिक्रम 
बुुँदा नं. 

नीर्त तथा कायिक्रमको र्वर्य कायािन्त्वयनको अवस्था 

नगद अनदुान उपलब्ध गराउनेनीर्त 
र्लइनेछ। 

 

सहरु्लयत दरमा उपलब्ध गराउने 
र्हसावले र्नजी क्षरेको 
सहकायिमा १ वटा कृर्र् यन्त्र 
उद्योग स्थापना सम्पन्न भएको। 

३५ ३९ कृर्र् उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व 
वृर्द्ध गरी खाद्यसरुक्षा, आत्म र्नभिरता र 
र्नयाित प्रवद्र्धनका लार्ग र्संचित के्षर 

र्वस्तार, माटो, मल र बालीहरुको संरक्षण, 

गणुस्तरीय बीउको उत्पादन तथा प्रयोग र 
सामूर्हक वा सहकारीका माध्यमबाट 

जग्गा िक्सलावन्त्दी गरी व्यावसार्यक खेती 
गनिका लार्ग प्रोत्साहन गररनछे। नवीनतम 
प्रर्वर्धमा आधाररत साना र्सिाइ कायिक्रम 
लागू गररनेछ। 

 बाली संरक्षण प्रयोगशाला, र्बउ 
र्बजन प्रयोगशाला तथा माटो 
तथा मल पररक्षण प्रयोगशालाहरु 
स्थापना तथा स्तरोन्नर्त गरी 
र्वशेर्ज्ञ सेवा प्रदान भईरहेको। 

 कृर्र् व्यवसायका लार्ग कृर्र् 
मन्त्री कायिक्रम माफि त थप ६० 
र्वगाहमा र्सिाई र्वस्तार हनुे 
गरी र्संिाई उपकरण र्वतरण 
गररएको।  

४० ४० स्वस्थ र्बरुवा उत्पादन गरी 
व्यावसायीकरणमा टेवापयुािउनका लार्ग 
र्टस्यू कल्िर प्लान्त्टको स्थापना तथा 
सदुृढीकरण गररनछे।यसको सञ्चालनमा 
र्नजी तथा सहकारीलाई प्रोत्साहन 
गररनेछ। 

दाङको घोराही उ.म.न.पा मा जग्गा 
प्रार्प्त प्रकृया सम्पन्न भएको र आ.व. 
२०७७।७८ मा र्नमािणको कायि 
अगार्ड वढ्ने। 

३४,३५ ४१ खाद्यान्न तथा तरकारी बालीहरुको 
गणुस्तरीय बीउ उत्पादन,सरुचक्षत 
भण्डारण र यसको प्रयोगमा वृर्द्ध 
गररनेछ। नागररकको खाद्य सरुक्षाको 
हकलाई सम्बोधन गनि खाद्यभण्डारणस्थल 
र बीउ र्बजनको संरक्षणका लार्ग 
आवश्यक बीउ भण्डारण गहृ स्थापनामा 
सहयोग गररनेछ। 

खाद्य संस्थान, कम्पनी तथा सहकारी 
वजारका बीउ भण्डारका 
गोदामहरुलाई सवर्लकरण गने गरी 
योजना वनाइएको। स्थानीय 
तहहरुमा बीउ भण्डार गहृ स्थापनामा 
सहयोग गने गरी बजेट र्वर्नयोजन 
गररएको। 

३५ ४२ कृर्र् के्षरको औद्योर्गकीकरणका लार्ग 
बाली, वस्त ु तथा के्षरर्वशेर् मूल्य 
शृ्रङ्खलामा आधाररत प्रशोधन केन्त्द्र तथा 
उद्योग स्थापना र सञ्चालन गनि आवश्यक 
सहयोग प¥ुयाउने नीर्त र्लई नेछ। यसका 
लार्ग कस्टम हायररङ सेन्त्टरहरु स्थापना 
तथा सञ्चालनमा प्रोत्साहन गररनेछ। 
उत्पादनमूलक कृर्र्भरू्मको समचुित प्रयोग 
गरी स्थानीय स्तरमै रोजगार र्सजिना 

गत आ.व. २०७५।७६ मा स्थापना 
भएका संकलन केन्त्द्रलाई व्यवचस्थत 
सञ्चालनको अनगुमन तथा तार्लम 
प्रदान गररएको।  

च्याउ खेतीको र्वस्तार तथा 
प्रवद्धिनका लार्ग १ वटा च्याउ कृर्क 
समहुलाई सहयोग गररएको। 

 कृर्र्कमी रोजगारी कायिक्रमको 
कायिर्वर्ध स्वीकृत भईसकेको 
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गनिका लार्ग कृर्र्कमी रोजगार कायिक्रम 
सञ्चालन गररनेछ। कृर्र् उपज संकलन 
केन्त्द्रहरु र्नमािणमा र्कसानहरुलाई 
सहयोग पयुािइनेछ। 

अवस्थामा आ.व. २०७७।७८ देचख 
प्राथर्मकताका साथ सञ्चालन गररने। 

४४ ४३ माछाको उत्पादन र उपभोग वृर्द्धका 
लार्ग भरुा उत्पादन,पोखरी र्वस्तार, दाना 
उद्योग सञ्चालन र माछा बीमा 
तथावजारीकरण कायिक्रम सञ्चालन 
गररनेछ। आवश्यक प्रार्वर्धक अध्ययन 
गरी पहाडी चजल्लामा ट्राउट तथा असला 
माछाको उत्पादन कायिक्रम सञ्चालन 
गररनेछ। वजारीकरणका लार्ग स्थानीय 
तह र र्नजी के्षरसुँगको समन्त्वयमा 
आगामी वर्िकम्तीमा तीन स्थानमा माछा 
महोत्सव कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

चिसो पानीमा मत्स्यपालन कायिक्रम 
सञ्चालनका लार्ग अघािखाुँिी, गलु्मी र 
पवुी रुकुममा उपयकु्त स्थानको 
छनोट भएको। आ.व. २०७६/७७ 
मा बाुँके, रुपन्त्देही, दाङ र पाल्पा 
चजल्लाको ११ हे. क्षेरफलमा वार्र्िक 
कररव ३० मे. टन 

अपेचक्षत उत्पादन हनुे गरी ५४ वटा 
नयाुँ माछा पोखरी र्नमािण 
भएका।र्सयारी गा.पा.मा भएको 
माछा महोत्सवमा मन्त्रालयले आर्थिक 
सहभार्गता जनाएको। 

४७ ४४ पोर्ण तथा खाद्य सरुक्षामा कमजोर 
देचखएका के्षरहरुको पर्हिान गरी त्यस्ता 
क्षेरमा वहपुक्षीय पोर्ण योजना अनरुुप 
सरोकारवालासुँगको सहकायिमा कायिक्रम 
र्वस्तार गररनेछ। खाद्य संस्कृर्तको 
र्वकासका साथै रैथान े तथा स्थानीय 
बार्लनालीहरुको संरक्षण, संवद्र्धन र 
प्रयोगका लार्ग स्थानीय तहसुँगको 
सहकायिमा जनिेतनामूलक कायिक्रम 
सञ्चालन गररनेछ। आमा तथा 
बालबार्लकामा हनु े कुपोर्णको समस्या 
न्त्यूनीकरणका लार्ग दूध, अण्डा र मासकुो 
उपलब्धता तथा पहुुँि वढाउुँदै लर्गनेछ। 

प्रदेशका र्वर्भन्न चजल्लाहरुमा गरी 
भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ु सेवा 
र्वज्ञ केन्त्द्रहरु माफि त ३४ वटा 
र्वपन्न समहुलाई कुखरुा तथा ८ वटा 
समहुलाई वङ्गुर र्वतरण गररएको। 
र्वश्व दूध ददवस तथा अण्डा ददवसमा 
र्वर्भन्न जनिेतनात्मक कायिक्रम 
सञ्चालन गररएको। साथै मत्स्य 
सम्बचन्त्ध जनिेतनाका लार्ग र्वर्भन्न 
स्थानमा होर्डिङ्ग बोडि राचखएको। 

३६ ४५ कृर्र् पेशालाई सम्मानजनक बनाई यस 
पेशाप्रर्त आकर्िण जगाउने उद्देश्यले 
उत्कृष्ट कृर्कहरुलाई प्रादेचशक परुस्कार 
र सहरु्लयतको व्यवस्था गररनेछ। “गरौं 
व्यावसार्यक कृर्र्, यसैबाट शरुुहनु्त्छ प्रदेशको 
समरृ्द्ध” भने्न नाराका साथ कृर्र्लाई 
व्यावसायीकरण गनि यवुाहरुलाई 
पररिालन गरी यवुा कृर्र् कायिक्रम 

सहकारी माफि त यवुा।मर्हला 
उधमचशलता सहयोग कायिक्रमको 
र्नवेदनहरुको प्रारचम्भक मलु्याङ्कन भई 
र्फल्ड प्रमाचणकरणको प्रकृयामा 
रहेको। कोर्वड-१९ को माहामारीका 
कारण र्बदेश वसेर फकेका 
यवुाहरुलाई कृर्र् कायिमा सहयोग 
गनिका लार्ग कायिक्रम तजुिमा 
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सञ्चालन गररनछे। यसलाई कृर्र् र्वर्यमा 
उच्िचशक्षा हार्सल गरेका र वैदेचशक 
रोजगारीबाट फर्कि एका यवुाहरुको सीप र 
दक्षतासुँग आवद्ध गररनछे। 

गररएको। 

४६ ४६ रासायर्नक मल तथा र्वर्ादीहरुको उचित 
व्यवस्थापनका लार्ग जनिेतनामूलक 
कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ। जैर्वक तथा 
वनस्पार्तक र्वर्ादी उत्पादनका लार्ग 
उद्योग स्थापना र प्राङगाररक मल 
उत्पादनका लार्ग र्नजी तथा सहकारी 
क्षेरलाई प्रोत्साहन गररनेछ। 

प्राङ्गाररक मल उत्पादन तथा उपयोग 
प्रवद्धिन कायिक्रम माफि त भर्मिकम्पोष्ट 
उत्पादनका १ वटा कृर्र् फमिलाई 
सहयोग गररएको। 

४४ ४७ कृर्कहरुलाई कृर्र् प्रर्वर्ध तथा र्वज्ञ 
सेवामा पहुुँि वृर्द्धका लार्ग संस्थागत 
व्यवस्था गररनछे। प्रत्येक स्थानीय तहमा 
एक कृर्र् तथा पशपंुक्षी प्रयोगशाला 
स्थापनाको नीर्त र्लइनेछ। यी 
प्रयोगशाला रैथाने बाली तथा पशपंुक्षीको 
संरक्षण र आधरु्नकीकरण, माटो परीक्षण, 

कृर्र् तथा पशपंुक्षीजन्त्य रोग तथा 
महामारीको अनसुन्त्धान तथा र्नयन्त्रण र 
स्थानीय उत्पादनको प्रमाणीकरण केन्त्द्रको 
रुपमा र्वकास हनुेछन।्कृर्र्सम्बन्त्धी 
आधरु्नक ज्ञान हस्तान्त्तरणका लार्ग 
स्थानीय तहसुँगको सहकायिमा कृर्र् 
क्सयाम्पससुँग समन्त्वय गरी स्नातक र 
स्नातकोत्तर अध्ययनरत र्वद्याथी 
पररिालनको नीर्त र्लइनछे। 

प्रत्येक स्थानीय तहमा एक कृर्र् तथा 
पशपंुक्षी प्रयोगशाला स्थापनाको नीर्त 
अनरुुप शशति अनदुानका रुपमा केही 
स्थानीय तहहरुमा बजेट प्रवाह 
भएको। कृर्र् तथा वन र्वज्ञान 
र्वश्वर्वध्यालयसुँगको सहकायि तथा 
समन्त्वयमा स्नातकोत्तर ररसििका 
लार्ग र्बधाथी पररिालनको प्रकृया 
अगार्ड वर्ढरहेको। 

३९ ४८ भौगोर्लक र्वशरे्ता अनरुुप फलफूल तथा 
पषु्प व्यवसायको उत्पादन र वजारीकरण 
प्रवद्र्धन गररनेछ। तराईका चजल्लामा 
आुँप, मेवा, अनार र केरा तथा पहाड र 
र्हमाली चजल्लामा सनु्त्तला र स्याउको 
व्यावसार्यक उत्पादन गनि प्रोत्साहन 
गररनेछ। फलफूल खाऔ,ं स्वस्थ रहौं 
भने्न नाराका साथ फलफूलको उत्पादन र 
उपभोगलाई वढावा ददइनछे। 

फलफुल रोपण कायिक्रमलाई 
अर्भयानकै रुपमा अगार्ड वढाउदै 
कररव २६०० रोपनीमा क्षेरफल 
र्वस्तार गरी ३५०० लाभचन्त्वत हनु े
गरी कायिक्रम सञ्चालन 
गररएको।स्थानीय तहसुँगको 
सहकायिमा बाुँझो जग्गालाई खेर्त 
योग्य बनाई यस कायिक्रमलाई थप 
र्वस्तार गने तयारी भईरहेको।  

४६ ४९ र्नजी तथा सहकारी संस्थाहरुलाई प्राङ्गाररक कृर्र् प्रवद्धिन कायिक्रमको 
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प्रोत्साहन गदै प्राङ्गाररक खेतीका सम्भार्वत 
वस्त ु र के्षरहरुको पर्हिान एवम ्
उत्पादन र व्राचन्त्डङ् गरी वजारीकरणलाई 
सहज वनाइनछे। कृर्र् तथा पशपंुक्षीजन्त्य 
रोग, र्करा र महामारी र्नयन्त्रणका लार्ग 
आवश्यक पूवि तयारी गररनेछ। कुनै 
के्षरलाई प्रांगाररक पकेट क्षेर तोकी 
कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

कायिर्वर्ध स्वीकृत भई कायिक्रम 
सञ्चालनको प्रकृयामा रहेको। 

पूर्वि रुकुमलाई प्राङ्गाररक कृर्र्मा 
रुपान्त्तरण गने तयारी भईरहेको। 

३७,३८ ५० जग्गा बाुँझो राख्न े प्रवचृत्तलाई र्नरुत्सार्हत 
गदै िाल ु आर्थिक वर्िदेचख सञ्चालनमा 
आएको करार खेती कायिक्रमलाई 
पररमाजिन सर्हत र्वस्तार गररनेछ। 
स्थानीय वनसुँगको समन्त्वय र सहकायिमा 
सम्भावनाका आधारमा बालीहरुको छनोट 
गरी नगदे बालीहरुको उत्पादनमाफि त 
उनीहरुको आय आजिनमा टेवा पयुािउन 
कृर्र् वन प्रवद्धिन कायिक्रम सञ्चालन 
गररनेछ। 

 

आ.व. २०७६।७७ मा भरु्मर्हन 
र्कसानका लार्ग करार खेती 
कायिक्रम माफि त आफ्नो जग्गा 
नभएका ५२ जना कृर्क तथा 
समहुरुले जग्गा भाडामा र्लई कुल 
२२७ हेक्सटर खेती गरीरहेको र 
स्थानीय तहको सहकायिमा करार 
खेती कायिक्रममा ७२ जना 
अनदुानग्राही छनोट भई कुल २२४ 
हेक्सटरमा खेती हनुे गरी जम्मा ४५१ 
हेक्सटरमा सम्झौता भएको। 

 ५१ ग्रामीण पश ु प्रवद्धिनका लार्ग तरल 
नाईट्रोजन प्लान्त्ट सर्हतको आधरु्नक 
प्रजनन केन्त्द्र र समदुायमा आधाररत 
प्रजनन ् केन्त्द्रहरु स्थापना गनि सहयोग 
गररनेछ। पशआुहार सधुारका लार्ग 
उन्नत प्रर्वर्धको अवलम्बन गररनेछ।  

संचघय सरकार अन्त्तगितको 
कायािलयबाट उत्पादन भईरहेकोले 
हाललाई आवश्यक नपरेको। 

३१ ५२ उच्ि मूल्यको र्नयाितमूलक पशपुन्त्छीजन्त्य 
पदाथिको उत्पादन तथा मूल्य अर्भवृर्द्धमा 
आधाररत उद्योग स्थापनाका साथै र्मटमाटि 
तथा पशवुधशाला र्नमािणमा सहयोग 
परु् याइनेछ।पशपंुछी पालनबाट ग्रामीण 
क्षेरमा रोजगारीका अवसरहरु शृ्रजना 
गररनेछ। 

बटुवल, घोराही र कोहलपरुमा 
आधरु्नक वधशाला स्थापना गने गरी 
तयारी अचघ वढेको। बटुवलमा ठेक्का 
प्रकृया सम्पन्न भई उद्घाटन भएको। 

४२ ५३ उत्पाददत कृर्र् वस्तहुरुको उचित 
व्यवस्थापन, भण्डारण र वजारीकरणका 
लार्ग आवश्यकताका आधारमा र्वर्भन्न 
क्षमता र संख्याका शीत भण्डार थप 
गनुिका साथै र्वर्भन्न स्थानमा खाद्य 

 चशत भण्डार स्थापनाका ७ वटा 
आयोजनाहरु सम्पन्न भई ५२५ 
मे.टनको कृर्र् वस्तहुरुको 
भण्डारणको क्षमता बरृ्द्ध भएको। 

खाध्यान्न गोदाम र वजारीकरणका 
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बजेट 
वक्तव्य 
बुुँदा नं 

नीर्त 
कायिक्रम 
बुुँदा नं. 

नीर्त तथा कायिक्रमको र्वर्य कायािन्त्वयनको अवस्था 

गोदामका लार्ग स्थानीय तह, सहकारी 
तथा र्नजी के्षरसुँग सहकायि गररनेछ। 

लार्ग सहकारी वजार माफि त प्रवद्धिन 
गररएको। 

३१ ५४ उत्पादनको र्सजनमा सस्तो मूल्यमा र्बक्री 
गरी उपभोगका वखत महंगो मूल्यमा 
खरीद गनुिपने व्यवस्थाको अन्त्त्य गनि 
धान, गहुुँ मकै लगायत प्रमखु बालीहरुको 
न्त्यूनतम आधारमूल्य तोकी सम्बचन्त्धत 
र्नकायसुँग सहकायि गरी कृर्र् उत्पादन 
खरीदको सरु्नचश्चतता गररनछे। प्राकृर्तक 
प्रकोप लगायत अन्त्य कारणबाट हनुे 
बालीनालीको क्षर्तपूर्तिका लार्ग कृर्र् 
बीमा कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

संचघय सरकारबाट न्त्यूनतम मलु्य 
तोर्कएअनसुार कायािन्त्वयनका लार्ग 
आवश्यक पहल गनि खाध संस्थान र 
कम्पनीहरुसुँग समन्त्वय 
भईरहेको।कृर्र् र्बमा कायिमा 
सहजीकरण गररएको। 

३४ ५५ आ.व. २०७५/७६ देचख प्रत्येक 
र्नवाििन के्षरमा संिार्लत प्रदेश स्माटि 
कृर्र् गाउुँ कायिक्रमलाई र्वस्तार गदै 
प्रत्येक पार्लकास्तरसम्म परु् याउने नीर्त 
अवलम्बन गररनेछ। कृर्र् प्रर्वर्ध प्रसार 
प्रणालीलाई सवल र प्रभावकारी वनाउन 
कृर्र् अध्ययनरत र्वद्याथी, र्वज्ञ तथा 
वैज्ञार्नकमाफि त अनसुन्त्धान गनिका लार्ग 
र्वश्वर्वद्यालय तथा अनसुन्त्धान केन्त्द्रसुँग 
समन्त्वय गररनेछ। 

 

कृर्र् तथा वन र्वज्ञान र्वश्वर्वद्यालय, 

रामपरु (AFU), कृर्र् क्सयाम्पस 
पचक्सलहवा तथा नेपाल कृर्र् 
अनसुन्त्धान पररर्द (NARC) सुँग 
समझदारी पर (MOU) मा हस्ताक्षर 
भई स्माटि कृर्र् गाुँउहरुमा चशक्षा, 
अनसुन्त्धान र प्रसारलाई एकीकृत गरी 
लैजानको लार्ग आधार तयार 
भएको। फलस्वरुप कृर्र् तथा वन 
र्वचश्ववद्यालबाट स्माटि कृर्र् गांउमा 
MSc. Ag. Thesis Research को लार्ग 
१० अनसुन्त्धान कायि चस्वकृत 
गररएको र पचक्सलहवा कृर्र् 
क्सयाम्पसबाट BSc. Ag Project work 

को लार्ग ५५ र्वद्याथी छनोट गरी 
पररिालन गररएको। र्वद्याथी 
पररिालनको लार्ग आवश्यक 
अर्भमखुीकरण गोष्ठी सम्पन्न भएको। 

४३,४८ ५६ र्वशेर् सम्भावना भएका कृर्र् बाली र 
तरुुन्त्तै आम्दानी र्लन सर्कन ेलसनु, प्याज, 

मसुरुो जस्ता नगदेबालीमा उत्पादनदेचख 
वजारीकरण सम्मका र्मसन कायिक्रम 
सञ्चालन गररनछे। साथै, कृर्र् तथा 
पशपंुक्षीको व्यावसायीकरणका लार्ग 
स्थानीय तहसुँगको समन्त्वय र र्नजी तथा 

धेरै चजल्लाहरुमा कायिक्रम 
सञ्चालनका लार्ग क्षेर र्नधािरण गरी 
कायिक्रम सञ्चालन गनिका लार्ग 
सम्झौता भएको तर कोर्वड-१९ का 
कारण कायिसम्पन्न हनु नसकेको। 
गलु्मी चजल्लामा कुल ४०८० रोपनी 
क्षेरफल जम्मा ४१०० लाभाचन्त्वत 
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बजेट 
वक्तव्य 
बुुँदा नं 

नीर्त 
कायिक्रम 
बुुँदा नं. 

नीर्त तथा कायिक्रमको र्वर्य कायािन्त्वयनको अवस्था 

सहकारी के्षरसुँगको साझेदारीमा स्रोत 
केन्त्द्र र एक पार्लका एक फमि स्थापना 
कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

हनुे गरी कागती तथा फलफुल 
र्वतरण गरेको।  

३२ ५७ कृर्र् तथा पशपंुक्षी व्यवसायमा 
आकर्िणका लार्ग कृर्र् सहकारीहरुलाई 
पररिालन गरी कृर्र् बीमा तथा सलुभ 
कजाि कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ। यसका 
लार्ग बैंक र बीमा कम्पनीहरुसुँग 
सहकायि गररनछे। 

वाचणज्य बैंकहरुसुँगको सहकायिमा 
सञ्चालन हनु ेयस कायिक्रमको सिुना 
प्रकाशन गरी सहजकताि छनोटको 
तयारी भईरहेको। 

४६ ५८ सहकारीमाफि त कृर्कहरुको क्षमता वृर्द्ध 
गरी सेवाको माग गने, योजना तयार पाने, 

वजारीकरण गनि सक्षम वनाइनेछ। साना 
सहकारीहरुको क्षमता बढाउन मजिरको 
नीर्तमा समेत जोड ददइनेछ। 
सहकारीहरुको क्षमता र्वकास र 
उत्पादनमा लाग्न सहयोग गने उद्दशे्यले 
सहकारी र्वकास कोर् स्थापना गरी 
व्यवचस्थत ढंगले सञ्चालन गररनेछ। 

मन्त्रालयबाट प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक 
कायािलयको र्वर्वध खातामा १५ 
कठ्ठा रकम हस्तान्त्तरण 
गरेको।कायिर्वर्ध मन्त्रीपररर्दबाट 
पाररत हनुे क्रममा रहेको। 

५१ ५९ सहकारी के्षरको पूुँजीलाई घरेल ु तथा 
साना उद्योग, कृर्र्जन्त्य उत्पादन, पशपंुन्त्छी 
र्वकास, फलफूल उत्पादन जस्ता के्षरमा 
प्राथर्मकताका साथ पररिालन गरी 
रोजगारी तथा स्वरोजगारी र्सजिना गदै 
उद्यमशीलताका माध्यमबाट गरीबी 
र्नवारणमा टेवा परु् याउने नीर्तलाई 
र्नरन्त्तरता ददइनछे। 

 

आ.व. २०७६।७७ मा सम्झौता 
भई कायिक्रम सञ्चालन गरेका ३ 
मध्ये १ वटा सहकारी वजारको 
भकु्तानी भएको भने बाुँर्क २ को 
८०% काम सम्पन्न भएको।मर्हला 
सहकारी माफि त उधमचशलता 
कायिक्रममा १३ वटा सहकारी 
छनोट भएको, सहकारी माफि त यवुा 
उद्यमचशलता कायिक्रममा यवुा 
उधमीको १७ वटा सहकारीका ४२ 
उधर्म छनोट भएका।  

 ६० सूिना प्रणालीलाई व्यवचस्थत गनि 
प्रदेशस्तरमा भ-ूअर्भलेख केन्त्द्रको स्थापना 
गरी भरू्मको वैज्ञार्नक र आधरु्नक लगत 
राख्न ेव्यवस्था र्मलाइनछे। संघीय काननु 
अनसुार भरू्मको व्यवस्थापन र 
अव्यवचस्थत बसोबासलाई व्यवचस्थत 
गररनेछ। 

सरुचक्षत आवासको व्यवस्थापन 
सम्बन्त्धमा  बाुँके चजल्लाको चिर्डमार 
समदुायमा ५२ वटा आवाश र्नमािण 
कायि शरुुवात गररएको।अन्त्य 
कायिक्रमहरु संचघय सरकारबाट 
अर्धकार प्राप्त नभएको। 
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10.4 स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण (कायिक्रम बजेटमार समावेश)   
(रु. हजारमा) 

क्र. 
सं. 

मखु्य कायिक्रमहरु 

वार्र्िक लक्ष्य वार्र्िक प्रगर्त 
पररमाण 

(पटक) 
बजेट 

र्वर्नयोजन 
पररमाण 

(पटक) 
पररमाण % 

(भौर्तक प्रगर्त) 
बजेट खिि 

बजेट 
खिि % 

१ 
कृर्र् उत्पादन, खाद्य तथा 
पोर्ण सरुक्षा कायिक्रम 

१ 779,540 १ ७३.८६ 437,451 56.12 

२ स्माटि कृर्र् गाुँउ कायिक्रम १ 252,900 १ ७७.९५ 154,691 61.17 

३ 
मत्स्य र्वकास तथा प्रवद्धिन 
कायिक्रम 

१ 65,650 १ २१.८१ 13,795 21.01 

४ 
भरु्म तथा गठुी व्यवस्थापन 
कायिक्रम 

१ 59,100 १ ५७.२३ 24,188 40.93 

५ 
सहकारी र्वकास तथा गरीबी 
र्नवारण कायिक्रम 

१ 233,550 १ ८८.३१ 164,347 70.37 

६ 

अर्भयानमखुी (र्मसन) कृर्र् 
तथा पशपुन्त्छी र्वकास 
कायिक्रम 

१ 233,950 १ ३३.०१ 21,306 9.11 

७ 
कृर्र् तथा पशपुन्त्छी स्रोत तथा 
प्रर्वर्ध सेवा टेवा र्वस्तार  

१ 105,965 १ ५६.७० 36,408 34.36 

८ 

कृर्र् तथा पशपुन्त्छीजन्त्य 
उद्योग, यन्त्र तथा पूवािधार 
र्वकास 

१ 414,790 १ ६८.६ 108,452 26.15 

९ 
यवुा लचक्षत कृर्र् व्यवसाय 
प्रवद्धिन कायिक्रम 

१ 72,600 १ ५५.८४ 1,413 1.95 

१० 
पशपुन्त्छी र्वकास तथा पश ु
स्वास््य र्नयमन कायिक्रम 

१ 49,948 १ ५८.६८ 18,591 37.22 

११ 

कृर्र् क्षमता अर्भवरृ्द्ध तथा 
सीप र्वकास तार्लम 
कायिक्रम 

१ 44,282 १ ३५.४२ 13,567 30.64 

१२ 

भरू्म व्यवस्था, कृर्र् तथा 
सहकारी मन्त्रालय (संघ 
शसति), 

१ 749,100 १ ५२.८४ 308,317 41.16 

10.5 आर्थिक वर्ि २०७6/७7 मा प्रदेश राजस्व संकलनको र्ववरण  

(रु. हजारमा) 
र्स.नं. कायािलयको नाम राजश्व आम्दानी कैर्फयत 

१ भरू्म व्यवस्था कृर्र् तथा सहकारी मन्त्रालय १४० 
मन्त्रालय तथा 
मातहतका 
कायािलयहरुमा 
राजश्वको लक्ष्य  
तोर्कएको नहनुे 

२ कुखरुा र्वकास फामि खजरुा वाुँके १०४८३ 

३ मत्स्य र्वकास केन्त्द्र शम्शेरगञ्ज वाुँके १९७५ 

४ पशपुछी तथा मत्स्य र्वकास र्नदेशनालय र भेटेरीनरी अस्पताल 
तथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्त्द्रहरु 

११५७ 

५ कृर्र् र्वकास र्नदेशनालय र ज्ञान केन्त्द्रहरु  1840 

जम्मा १५५९६  
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10.6 आ.व. २०७६/७७ मा सम्पादन भएका महत्वपूणि कायिहरुिः 
 प्रदेश सरकारको नीर्त तथा कायिक्रम र संर्वधान अनरुुपको कायि र्वस्ततृीकरण अनसुारको कायि 

सम्पादन गनि आ. व. ०७६/७७ मा १ सहकारी र्नयमावली र ४२ कायिर्वर्ध गरी जम्मा ४३ 
वटा दस्तावेज र्नमािण गररएको छ। 

 कृर्र्, पशपंुछी, मत्स्य, सहकारी, भरू्म, गठुी र गरीबी र्नवारणका कायिक्रमहरु सञ्चालन गनि 
मन्त्रालय र मातहत गरी २६ वटा कायािलयहरु स्थापना गरी सेवा प्रवाह गरीरहेकोमा थप िसु्त र 
दरुुस्त पानिको लार्ग आ.व. २०७७।७८ बाट सञ्चालन हनुेगरी ३ वटा नयाुँ कायािलयको स्थापना 
भएको छ। 

 स्माटि कृर्र् गाउुँ कायिक्रमलाई मन्त्रालयकै गौरवको आयोजनाका रुपमा र्लई हालसम्म करीब 
६००० घरधरुी समेटी ७५ वटा गाउुँहरुमा एकीकृत मोडल सर्हतको कायिक्रम शरुु गररएको 
छ। आगामी आ.व. मा प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरुमा सञ्चालन हनु ेगरी आधार तय गररएको 
छ। 

 र्वश्वव्यापी महामारीको कारण सचृजत बन्त्दाबन्त्दीले र्नम्त्यायको र्वर्म पररचस्थर्तमा कृर्कहरुको 
नाश हनु ेदूध तथा तरकारी उपजहरुलाई वजार पहुुँिका लार्ग सहजीकरण गनि जम्मा ३४ वटा 
कृर्र् एम्बलेुन्त्स सेवा सञ्चालन गरी कररव २९ करोड बराबरको कृर्र्जन्त्य वस्तकुो कारोवार भएको 
छ। 

  प्रदेश र्भरको उत्पादनलाई वजारसम्मको पहुुँि तथा उत्पादक र उपभोक्ता बीिको मूल्य कम गने 
उद्दशे्यले यस वर्ि ३ वटा चजल्लार्वशरे् सहकारी वजार स्थापना कायि सरुु गररएको छ। यससुँगै 
०७७।७८ मा १२ वटै चजल्लामा सहकारी वजार स्थापना कायि सम्पन्न हनुेछन। 

 अनदुान र्वतरण प्रकृयालाई पररष्कृत गरी सरुुवात गररएको प्रर्तफलमा आधाररत प्रोत्साहन अनदुान 
कायिक्रम अन्त्तगित दूध र मास ु उत्पादनतफि  ३६७ तथा आल ु तथा बीउ उत्पादनतफि  २७३ 
सहकारीका ५८०८४ कृर्क लाभाचन्त्वत हनु ेगरी ७ करोड ६८ लाख अनदुान रकम प्रवाह भएको 
छ। 

10.7 उल्लेचखत कायिक्रमहरुले अथितन्त्रमा परु् याएको योगदान  

10.7.1 प्रदेशका लार्ग प्रमखु कायि सम्पादन सूिकहरु (प्रभाव र असर तह) 

सूिक एकाई प्रर्तवेदन 
अवर्ध 

२०७५/७६ 
को चस्थर्त 

२०८०/८१ 
को लक्ष्य 

२०७६/७७ 
को चस्थर्त 

कैर्फयत 

धानको उत्पादकत्व मे.टन. (हेक्सटर) वार्र्िक ३.६ ४.५ ३.८  
मकैको उत्पादकत्व मे.टन. (हेक्सटर) वार्र्िक २.४ ४.० २.५ 
गहूुँको उत्पादकत्व मे.टन. (हेक्सटर) वार्र्िक ३.२ ३.५ ३.3 
बीउ प्रर्तस्थापन दर 
धान 

प्रर्तशत वार्र्िक १८  २५  २०  

बीउ प्रर्तस्थापन दर 
मकै 

प्रर्तशत वार्र्िक १६  ३३  १८  

बीउ प्रर्तस्थापन दर 
गहुुँ 

प्रर्तशत वार्र्िक १६  २५  १९.५  

प्रर्त वर्ि प्रर्त ब्यचक्त 
उपलब्धता (दूध) 

र्लटर वार्र्िक ७३.६५ ९१.२३ 78 
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प्रर्त वर्ि प्रर्त ब्यचक्त 
उपलब्धता (मास)ु 

के.जी. वार्र्िक १२.७४ 14.88 13.5 

प्रर्त वर्ि प्रर्त ब्यचक्त 
उपलब्धता (अण्डा) 

संख्या गोटा वार्र्िक ३४.८९ 48.16 42 

प्रर्त वर्ि प्रर्त ब्यचक्त 
उपलब्धता (माछा) 

के.जी. वार्र्िक २.७३ 5.7 2.75 

प्रर्त वर्ि प्रर्त ब्यचक्त 
उपलब्धता (खाद्यान्न) 

के.जी. वार्र्िक ४०७  ४९३  ४२२  

प्रर्त वर्ि प्रर्त ब्यचक्त 
उपलब्धता (तरकारी) 

के.जी. वार्र्िक ११०  १२८  120 

प्रर्त वर्ि प्रर्त ब्यचक्त 
उपलब्धता (फलफुल) 

के.जी. वार्र्िक २७  ३१  28 

प्रर्त वर्ि प्रर्त ब्यचक्त 
उपलब्धता (दलहन) 

के.जी. वार्र्िक २५  ३०  २६  

प्रर्त वर्ि प्रर्त ब्यचक्त 
उपलब्धता (तेल) 

र्लटर वार्र्िक ११.४  १३.७  ११.५  

प्रर्त वर्ि प्रर्त ब्यचक्त 
उपलब्धता (आल)ु 

के.जी. वार्र्िक ५६  ७३  ५९  

10.7.2 प्रदेशका लार्ग प्रमखु कायि सम्पादन सूिकहरु (प्रर्क्रया र प्रर्तफल तह) 

सूिकहरु 
SDG 
संकेत 

समीक्षा 
अवर्ध 

एकाई 

२०७६/७७ को 

वार्र्िक 
लक्ष्य 

तेस्रो िौमार्सक 
सम्मको लक्ष्य 

असार 
मर्हनासम्मको 

प्रगर्त 
रोजगारमूलक तार्लम 4.4 िौमार्सक जना ८०० 800 1174 
कृर्क वा कृर्र् फमिलाई 
अनदुान रकम 

2.1 िौमार्सक रु. लाख नतोर्कएको 
नतोर्कएको 10224.84 

उत्पादनमूलक सहकारी संघ 
संस्थालाई अनदुान रकम 

8.3.1 िौमार्सक रु. लाख नतोर्कएको 
नतोर्कएको 2800.43 

कमििारी तार्लम 16 िौमार्सक जना 200 200 39 

10.8 नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देचखएका समस्या/कदठनाई 
 समायोजन पश्चात कमििारीको वृर्त र्वकासका लार्ग आवश्यक तार्लम तथा अर्भमखुीकरणका 

कायिक्रम नभएकाले क्षमता र्वकास कायिक्रमहरु प्रभावकारी हनु नसकेको। 

 सबै कृर्कहरुको प्यान नम्बर सम्भव नभएकाले कायिक्रम सञ्चालनमा कदठनाई भईरहेको। 

 स्माटि कृर्र् गाउुँहरुको लर्ग स्थानीय तहहरुको तफि बाट हनुपुने लागत सहभार्गता जटुाउन 
मचुस्कल भईरहेको। 

 मत्स्य पालन व्यवसायलाई उद्योगको रुपमा पररभार्र्त गररएकाले उत्पादन लागतमा र्बजलुीको 
र्हस्सा अत्यार्धक हनुे गरेको। 

 भरू्म तथा गठुी सम्बन्त्धी प्रदेशको अर्धकार स्पष्ट नभएकाले कायिक्रम सञ्चालन गनि समस्या 
भईरहेको। 
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 गरीव तथा र्वपन्न वगि सम्बन्त्धी स्पष्ट पररभार्ा तथा वगीकरण नभएको। त्याङ्क अध्यावर्धक हनु 
नसकेको। 

 शीत भण्डार जस्ता ठुला आयोजना सञ्चालनका लार्ग सोही सम्बन्त्धी प्रार्वर्धक जनशचक्त नभएको। 

10.9 मार्थ उल्लेचखत समस्या समाधानका लार्ग िाल्नपुने कदमहरुिः 
 कमििारीको क्षमता वृर्तको कायिक्रमहरु वार्र्िक र्वकास कायिक्रमका समावेश गररनपुने। 

 साना कृर्कहरुलाई लचक्षत गरी प्यान नं छुटको र्वशरे् र्कर्समको व्यवस्था गनुि पने।  

 प्रत्येक स्थानीय तहहरुले योजना तजुिमा गदाि रकम सरु्नचश्चतताको लार्ग पहल तथा समन्त्वय 
गनिनपुने। 

 मत्स्यपालनलाई कृर्र् व्यवसायका रुपमा पररभार्र्त गनुिपने। कृर्र् उपज भण्डारणको लार्ग कोल्ड 
स्टोरेजमा र्वद्यतु महशलु छुटको सरु्नचश्चतता हनुपुने।कृर्र् मन्त्रालयका र्वशेर् पकेट के्षरका लार्ग 
मझौला र्संिाइको व्यवस्था हनुपुने। 

 भरु्म सम्बचन्त्धको काम, कतिव्य तथा अर्धकार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको स्पष्ट हनुपुने। 

 कृर्र् इचन्त्जर्नयररङ्ग सम्बन्त्धी प्रार्वर्धक जनशचक्तको दरबन्त्दी तयार गरी र्नयचुक्त गनुिपने। 

10.१० मन्त्रालयले कायािन्त्वयनमा ल्याएका राम्रा अवधारणाहरु  
 पेश्की रकम उपलब्ध नगराई कायिसम्पन्नताका आधारमा भकु्तानी ददने व्यवस्था र्मलाइएको। 

 अनदुान कायिक्रममा अनदुानग्राहीको छनोट पश्चात १ हप्तासम्मको गनुासो गनिसक्सने व्यवस्था 
र्मलाइएको। 

 अनदुानप्राप्त अनदुानग्राहीहरुबाट सम्झौता अचघ कायियोजना स्वीकृत अचघ र कायि सम्पन्न पश्चात 
कायिप्रगर्त प्रस्ततुीकरण गने व्यवस्थाको शरुुवात गररएको। 

 अनदुानग्राहीहरुको पूणि र्ववरण भएको पचुस्तका प्रकाशन गरी दाहोरोपना रोक्सन संघीय सरकार र 
स्थानीय तहहरुमा पठाइएको। 

 नगद अनदुानलाई पररमाचजित गरी प्रर्तफल अनसुारको प्रोत्साहन रकम सम्बचन्त्धत कृर्कको बैंक 
खातामाफि त उपलब्ध गराइएको। 

 कृर्कहरुलाई कृर्र् ऋणको पहुुँि वृर्द्धका लार्ग ब्याजमा अनदुानको व्यवस्था र्मलाउन १२ 
चजल्लामा शलुभ कजाि सहयोगी कक्ष स्थापना गररएको। 

 अनदुानका लार्ग आवेदन र प्रगर्त प्रणालीलाई यस वर्िबाट र्डचजटल प्रणालीमा लैजाने गरी तयारी 
भईरहेको। 
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पररच्छेद-11 
मखु्य न्त्यायार्धवक्ताको कायािलय  

11.1 आर्थिक वर्ि २०७6/७7 मा र्वर्नयोचजत बजेट तथा वार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त  
(रु. हजारमा) 

(स्रोतिः मखु्यन्त्यायार्धवक्ताको कायािलय) 

11.2 आर्थिक वर्ि २०७6/७7 मा मन्त्रालयको श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण  
(रु. हजारमा) 

 क्र.सं. श्रोत प्राप्त रकम खिि 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 बाुँडफाुँड समेत) २२५२७।- १५२९८।- 

(स्रोतिः मखु्य न्त्यायार्धवक्ताको कायािलय) 

11.3 नीर्त तथा कायिक्रमको वार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 
नीर्त तथा 
कायिक्रमको बुुँदा नं. 

 

कायिक्रम 
लक्ष्य प्रार्प्तको 
र्वद्यमान अवस्था 

 यस कायािलयसुँग सम्बचन्त्धत कुनै कुरा उल्लेख नभएको।   
(स्रोतिः मखु्य न्त्यायार्धवक्ताको कायािलय) 

11.4 बजेट वक्तव्यको वार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 
ब.व.को 
बुुँदा नं. 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान 
अवस्था 

 यस प्रार्धकरणसुँग सम्बचन्त्धत कुनै कुरा उल्लेख नभएको।   

 

बजेट शीर्िक र्वर्नयोचजत  बजेट वार्र्िक खिि प्रर्तशत 

िाल ु १५२६७।- ९०८३।- ५९.५० 

पुुँजीगत ७२६०।- ६२१४।- ८५.६० 

जम्मा २२५२७।- १५२९८।- ७२.५५ 
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11.5 आ.व. २०७६/७७ स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण  
(रु. हजारमा) 

क्र. 
स. कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य वार्र्िक प्रगर्त 

पररमाण बजेट पररमाण 
पररमाण 

% 
बजेट बजेटखिि 

% 

१. 

काननु र न्त्यायका र्वर्यमा स्थानीय 
तहको न्त्यार्यक र्नकायका 
पदार्धकारी हरुसुँग अन्त्तरर्क्रया 
कायिक्रम  

५ ४०० ४ ८० ३२० ८० 

२. बैज्ञार्नक अनसुन्त्धान र प्रभावकारी 
अर्भयोजन सम्बन्त्धी कायिक्रम  

४ ४०० २ ५० १९० ४९ 

३. 
वातावरण र अपराधको प्रवृर्त 
सम्वन्त्धमा अनसुन्त्धान गरी प्रर्तवेदन 
तयार गने Crime trend Analysis  

१ ३०० ० ० ० ० 

४. 
मखु्य न्त्यायार्धवक्ता कायािलयको 
प्रथम पञ्चवर्ीय रणनीर्तक योजना 
र्नमािण  

१ ३०० ० ० ० ० 

५. र्हरासत तथा कारागार व्यवस्थापन 
सम्बन्त्धी अन्त्तरर्क्रया गोष्ठी  २ २०० २ १०० १५० ७५ 

६. अन्त्तर प्रदेश स्तरीय अध्ययन 
अवलोकन तथा अनभुव आदानप्रदान  १ ४०० ० ० ० ० 

७. बाल न्त्याय सम्बन्त्धी सरोकारवाला 
हरुसुँग कायिशाला गोष्ठी  २ २०० १ ५० ९५ ४९ 

८. स्थानीय तहमा र्नर्मित काननुहरु 
(ऐन, र्नयम, कायिर्वर्ध) को संकलन  -- ४०० --- ३० १५० ३७.5 

(स्रोतिः मखु्यन्त्यायार्धवक्ताको कायािलय) 

11.6 आर्थिक वर्ि २०७6/७7 मा राजस्व संकलनको र्ववरण  
(रु. हजारमा)  

क्र.सं. शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत 

१ 14229 नभएको 6  

11.7 आ.व. २०७६/७७ मा सम्पादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 
 प्रदेश र्भर रहेका र्हरासत कक्ष र कारागारको अनगुमन र्नरीक्षण 
 बैज्ञार्नक अनसुन्त्धान र प्रभावकारी अर्भयोजन सम्बन्त्धी कायिक्रम 
 र्हरासत तथा कारागार व्यवस्थापन सम्बन्त्धी अन्त्तरर्क्रया गोष्ठी  
 बाल न्त्याय सम्बन्त्धी सरोकारवाला हरुसुँग कायिशाला गोष्ठी 
 स्थानीय तहमा र्नर्मित काननुहरु (ऐन, र्नयम, कायिर्वर्ध) को संकलन 
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 काननु र न्त्यायका र्वर्यमा स्थानीय तहको न्त्यार्यक र्नकायका पदार्धकारीहरुसुँग अन्त्तरर्क्रया 
कायिक्रम  

 

11.8 नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देचखएका समस्या/कदठनाई  
 नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा समस्या/कदठनाई नभएको। 
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पररच्छेद-12 
प्रदेश योजना आयोग 

12.1 आर्थिक वर्ि 2076/77 मा र्वर्नयोचजत बजेट तथा वार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त  
(रु.हजारमा) 

बजेट शीर्िक र्वर्नयोचजत बजेट वार्र्िक खिि प्रर्तशत 

िाल ु 14649 9260.153 63.2 

पुुँजीगत 7595 7324.499 96 

जम्मा 22244 16584.652 74.56 

(स्रोतिः प्रदेश योजना आयोग) 

12.2 आर्थिक वर्ि 2076/77 मा मन्त्रालयको श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण 
(रु.हजारमा) 

क्र.सं. श्रोत प्राप्त रकम खिि रकम 

1 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान   

2 नेपाल सरकार सशति अनदुान   

3 नेपाल सरकार समपरुक अनदुान   

4 नेपाल सरकार र्वशेर् अनदुान   

5 प्रदेश सरकार(राजश्व बाुँडफाुँड समेत) 22244 16584.652 

12.3 नीर्त तथा कायिक्रमको वार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 
नीर्त तथा 
कायिक्रमको बुुँदा 
नं. 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

1 लचुम्बनी प्रादेचशक अस्पतालको गरुु 
योजना र्नमािण 

गरुु योजना र्नमािण भएको। 

2 पररयोजना बैंक र्नमािणको लार्ग 
अध्ययन अनसुन्त्धान 

5 वटा पररयोजना बैंक तयार 
भएको।10 वटा सम्पन्न हनुे िरणमा 
रहेको। 

3 प्रदेश एक्सस्पोमा सहभार्गता र प्रदेशको 
वृत्तचिर र्नमािण 

प्रदेशको वृत्तचिर र्नमािण भई प्रदेश 
एक्सस्पोमा प्रदशिन गररएको। 

4 स्थानीय तहको आवर्धक योजना 
र्नमािणको लार्ग सहजीकरण 

109 वटा स्थानीय तहहरुमा अन्त्तरर्क्रया 
 सम्पन्न भएको। 

 
12.4 बजेट वक्तव्यको वार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

व.व.को बुुँदा 
नं. 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

69 पररयोजना बैंक र्नमािण 5 वटा पररयोजना बैंक तयार भएको।10 वटा सम्पन्न हनु े
िरणमा रहेको। 
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163 प्रदेश योजना आयोग 
लाई र्थङ् ट्याङ्कको 
रुपमा र्वकास गने 

पररयोजना बैंक स्थापना शरुु गरेको स्थानीय तहको योजना 
र्नमािण सम्बन्त्धी क्षमता र्वकासमा सहयोग गरेका तर 
अध्ययन, अनसुन्त्धान, अनगुमन, मलु्यांकनका लार्ग थप 
प्रभावकारी वनाउन आ.व.2077/078 मा व्यवस्था 
गररएको।  

12.5 आ.व.2076/77 स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण  
(रु. हजारमा) 

क्र. 
स. 

कायिक्रम/र्क्रयाकलाप वार्र्िक लक्ष्य वार्र्िक प्रगर्त 

पररमाण बजेट पररमाण पररमाण % बजेट बजेट खिि % 

1 

लचुम्बनी प्रादेचशक 
अस्पतालको गरुु योजना 
र्नमािण 

1 2599 1 100 2066.808 79.52 

2 पररयोजना बैंक र्नमािण 15 1200 5 50 450.738 
37.56 

 

3 
प्रदेश एक्सस्पोमा 
सहभार्गता र प्रदेशको 
वृत्तचिर र्नमािण 

1 800 1 100 547.480 68.44 

4 स्थानीय तहको 
आवर्धक योजना र्नमािण 3 500 3 91 486.500 97.30 

12.6 आर्थिक वर्ि 2076/77 मा राजस्व संकलनको र्ववरण  
(रु. हजारमा) 

क्र.स. शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत 

1 31121  3000  

12.7 आ.व. 2076/77 मा सम्पादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 
 लचुम्बनी अस्पताल सधुार सझुाव उच्िस्तरीय सर्मर्त माफि त अस्पतालको सधुारको लार्ग 

प्रर्तबेदन पेश तथा गरुुयोजना र्नमािण 

 ददगो र्वकास लक्ष्यको आधार त्याङ्क प्रकाशन 

 र्वकासमा समन्त्वयका लार्ग प्रदेशमा कायिरत गैरसरकारी संस्थाहरुसुँग अन्त्तरर्क्रया 
 र्मर राष्ट्र िीनको र्सिआुन प्रान्त्तको र्नमन्त्रणामा भएको र्बआरआइ सम्बन्त्धी सम्मेलनमा 

माननीय मखु्य मन्त्रीको टोलीमा आयोगको तफि बाट सहभार्गता 
 मापदण्ड र्नमािण 

 बहवुर्ीय आयोजना चस्वकृर्त तथा ठेक्का वन्त्दोवस्त सम्बन्त्धी मापदण्ड,2076 

 प्रदेश गौरवका आयोजना र्नधािरण सम्बन्त्धी मापदण्ड,2076 

 5 पररयोजनाको पूविसंभाव्यता अध्ययन सम्पन्न तथा 10 पररयोजनाको पूविसंभाव्यता अध्ययन 
अचन्त्तम िरणमा 

 स्थानीय तहहरुको आवर्धक योजना र्नमािणमा क्षमता र्वकासको सहयोग 
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 बहउुद्देश्यीय सभाहल, खेल मैदान, कोल्ड स्टोर, सडक, स्माटि कृर्र् गाउुँ, आदद स्थानहरुको 
अनगुमन तथा मूल्याङकन 

 रोजगारी र्सजिना तथा उद्योगीसुँग अन्त्तरर्क्रया 
 वार्र्िक कायिक्रम, MTEF तथा बजेट तजुिमा (सहकायि) 

12.8 नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देचखएका समस्या/कदठनाई 
 बहवुर्ीय आयोजनाहरुको पररयोजना प्रर्तवेदनको अध्ययन गनि जनशचक्त अभाव 

 प्रभावकारी अनगुमनको लार्ग प्रार्वर्धक जनशचक्तको खाुँिो 
 भौगोर्लक सूिना प्रणालीसम्बन्त्धी जनशचक्तको अभाव 

 त्यांकसम्बन्त्धी जनशचक्तको अभाव 

12.9 समस्या समाधानका लार्ग िाल्नपुने कदम 
 योजना आयोगको कायि सम्पादन प्रभावकारी वनाउनका लार्ग दरबन्त्दी थपसर्हत O and M 

गरी पदपूर्ति गनुिपने 

 हालको अस्थायी दरबन्त्दीलाई स्थायीमा पररणत गने 

 स्थायी रुपमा हनु ुपने दरबन्त्दी अनसुारका केही कमििारी पूर्ति भईनसकेकोले पूर्ति हनु ुपने। 
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पररच्छेद-13 
प्रदेश पवुािधार र्वकास प्रार्धकरण 

13.1 आर्थिक वर्ि २०७6/७7 मा र्वर्नयोचजत बजेट तथा वार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त  
(रु. हजारमा)  

(स्रोतिः प्रदेश पवुािधार र्वकास प्रार्धकरण) 

13.2 आर्थिक वर्ि २०७6/७7 मा मन्त्रालयको श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण  

(रु. हजारमा) 
  
क्र.सं. 

श्रोत प्राप्त रकम खिि 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 बाुँडफाुँड समेत) 12८88।- 10030।- 

(स्रोतिः प्रदेश पवुािधार र्वकास प्रार्धकरण) 

13.3 नीर्त तथा कायिक्रमको वार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 
नीर्त तथा 
कायिक्रमको बुुँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

 यस प्रार्धकरण सगुँ सम्बचन्त्धत कुनै कुरा उल्लेख 
नभएको। 

 

(स्रोतिः प्रदेश पवुािधार र्वकास प्रार्धकरण) 

13.4 बजेट वक्तव्यको वार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 
व.व.को 
बुुँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

 यस प्रार्धकरणसुँग सम्बचन्त्धत कुनै कुरा उल्लेख नभएको।  

(स्रोतिः प्रदेश पवुािधार र्वकास प्रार्धकरण) 

 

बजेट शीर्िक र्वर्नयोचजत बजेट वार्र्िक खिि प्रर्तशत 

िाल ु २७३८।- १३९४।- ५०.९१% 

पुुँजीगत 101५०।- ८६३६।- ८5.08% 

जम्मा 12८88।- 10030।- 77.82% 
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13.5 आ.व. २०७६/७७ स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण  
(रु. हजारमा) 

क्र. 

स. कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य वार्र्िक प्रगर्त 

पररमाण बजेट पररमाण 
पररमाण 

% 
बजेट बजेट खिि 

% 

 

िाल ुआ.व. मा कुनै कायिक्रम 
सञ्चालन नभएको        

13.6 आर्थिक वर्ि २०७6/७7 मा राजस्व संकलनको र्ववरण  
(रु. हजारमा) 

क्र.सं. शीर्िक लक्ष्य  प्राप्त रकम  प्रर्तशत 

 राजश्व संकलन नभएको।    
 
13.7 आ.व. २०७६/७७ मा सम्पादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 

 र्मर्त २०७६/१०/२२ गते प्रमखु कायिकारी अर्धकृतज्यूको र्नयचुक्त भए पश्चात िैर मर्हनामा 
प्रशासन तथा लेखाका कमििारीको पदपूर्ति भएपछी लचुम्बनी टर्मिनल भवन, बटुवलमा कायािलय 
स्थापना गररएको। 

 यस आ.व. मा खररद गनुि पने मेचशनरी सामग्रीहरु SUV गाडी थान-१, मोटरसाईकल थान-३, 
स्कुटर थान-१ लगायत एसी तथा आवश्यक फर्नििरका सामग्रीहरु खररद कायि सम्पन्न 
गररएको। 

 एकजना हलकुा सवारी िालक, दईु जना कायािलय सहयोगी, १ जना स्ट्रक्सिरल इचन्त्जर्नयर र 
१ जना आर्कि टेक्सट भनाि गरी हाल सबै दरबन्त्दी पूर्ति गरी जनशचक्त व्यवस्थापन गररएको। 
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पररच्छेद-14 
सूिना तथा सञ्चार प्रर्वर्ध प्रर्तष्ठान 

4.१ आर्थिक वर्ि २०७६।०७७ मा र्वर्नयोचजत बजेट तथा वार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त  
(रु. हजारमा) 

बजेट शीर्िक र्वर्नयोचजत बजेट वार्र्िक खिि प्रर्तशत 

िाल ुजम्मा १६४५० ६७५३ ४१.०५ 

पुुँजीगत २१०५० १५०३७ ७१.४३ 

कुल जम्मा ३७५०० २१७९० ५८.११ 

14.2 आर्थिक वर्ि २०७६।०७७ मा मन्त्रालयको श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण  
(रु. हजारमा) 

र्स.नं. िाल ुजम्मा प्राप्त रकम खिि 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 बाुँडफाुँड समेत) ३७५०० २१७९० 

14.3 नीर्त तथा कायिक्रमको वार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 
र्स.नं. नीर्त तथा 

कायिक्रमको बुुँदा नं. कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

१ 

१५० 
प्रदेश तथा स्थानीय 
तहहरूको ऐन, र्नयम, 
कायिर्वर्ध पोटिल र्नमािण 

प्रदेश सरकार तथा प्रदेश र्भर रहेका स्थानीय 
तहहरूका ऐन, र्नयम, कायिर्वर्धहरू एकै ठउुँमा 
उपलब्ध हनुे गरी राख्न र्मल्न े अनलाइन 
पोटिलको र्नमािण भएको। 

 
 

२ १५९ 
सूिना तथा सञ्चार 
प्रर्वर्ध प्रर्तष्ठानको गठन 
तथा कायािलय स्थापना 

सूिना तथा सञ्चार प्रर्वर्ध प्रर्तष्ठानको गठन तथा 
कायािलय स्थापना भएको 
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14.4 बजेट तथा कायिक्रमको वार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

र्स.नं. बजेट वक्तव्यको 
बुुँदा नं. कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

 

१ १५२ 
सूिना तथा सञ्चार प्रर्वर्ध 
प्रर्तष्ठानको गठन तथा कायािलय 
स्थापना 

सूिना तथा सञ्चार प्रर्वर्ध प्रर्तष्ठानको गठन 
तथा कायािलय स्थापना तथा सञ्चालन भएको 

14.5 आ.व. २०७६।०७७ को स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण  
(रु. हजारमा) 

र्स. 
नं. 

कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 
वार्र्िक लक्ष्य वार्र्िक प्रगर्त 

एकाइ पररमाण बजेट पररमाण 
पररमाण 

% खिि खिि % 

पुुँजीगत        

१ 
र्भ.एम.एसमा आधाररत हाचजरी तथा 
अर्फस सरुक्षा प्रणाली स्थापना 

संख्या १ ५०० १ १०० ४९७ ९९ 

२ 
प्रर्तष्ठानको वेवसाइट र्नमािण तथा 
सूिना इचन्त्टग्रसेन 

संख्या १ ५०० १ १०० ४९८ १०० 

३ 
सरकारी वेवसाइटहरूको साझा 
फे्रमवकि  र्नमािण 

पटक १ ५०० १ १०० ४९९ १०० 

४ 
अर्फस अटोमेशनका लार्ग लेखा, 
चजन्त्सी तथा दताि िलानी सफ्टवेयर 
खररद 

पटक १ ५०० १ १०० ३४० ६८ 

५ 
स्माटि इश्य ु म्यानेजमेन्त्ट र्सस्टम 
स्थापना 

संख्या १ ५०० १ १०० ३९८ ८० 

६ 
स्माटि नागररक वडापर प्रणाली 
जडान 

पटक १ ५०० १ १०० ४९२ ९८ 

७ 
Crowd Source based कोर्भड १९ 
ररपोर्टिङ प्रणाली तथा एप र्नमािण 

पटक १ ५०० १ १०० ४९७ ९९ 

८ 
कोर्भड १९ सम्बन्त्धी स्थानीय तह 
ररपोर्टिङ प्रणाली (नेपाल टे्रस) 
स्थापना 

संख्या १ ५०० १ १०० ४९२ ९८ 

९ 
प्रदेश ५ कोर्भड १९ एकीकृत 
सूिना संप्रशेण प्रणाली तथा एप 
र्नमािण 

संख्या १ ५०० १ १०० ४९८ १०० 

१० 

बैदेचशक रोजगार, व्यापार, 
आयआजिनमखुी काम गरीरहेका 
तथा र्बदेशबाट र्फताि भएका प्रदेश 
५ का स्थायी बार्सन्त्दाहरूको 
कोर्भड १९ पश्चातको अवस्थाबारे 
त्याङ्क सभेक्षण प्रणालीको र्नमािण 

पटक १ ५०० १ १०० ४९५ ९९ 

११ 
बैदेचशक रोगजारबाट फकेका 
व्यचक्तहरूको स्थानीय तहगत सूिना 
प्रणाली र्नमािण 

पटक १ ५०० १ १०० ४९८ १०० 
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र्स. 
नं. 

कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 
वार्र्िक लक्ष्य वार्र्िक प्रगर्त 

एकाइ पररमाण बजेट पररमाण 
पररमाण 

% खिि खिि % 

१२ 
प्रदेश एक्सस्पोमा सहभार्गताका लार्ग 
मेचशनरी सामान खररद 

पटक १ ७५० १ १०० ७४९ १०० 

१३ सवारी साधन एसयभुी कार खररद संख्या १ ६००० १ १०० ४७६ ७.९ 

१४ मोटरसाइकल/स्कुटर खररद संख्या ४ १००० ४ १०० ७९६ ८० 

१५ ए.सी खररद संख्या ८ ९०० ८ १०० ८९९ १०० 

१६ 
यन्त्र उपकरण तथा मेचशनरी तथा 
ल्याप्टप खररद 

पटक १ ५०० १ १०० ५०० १०० 

१७ इन्त्भटिर/यरु्पयस प्रणाली जडान संख्या १ २०० १ १०० २०० १०० 

१८ 
र्वर्वध उपकरण तथा मेचशनरी 
औजार खररद 

पटक १ ५०० १ १०० २४० ४८ 

१९ 
कायािलयका लार्ग फर्नििर, दराज 
आदद खररद 

पटक १ १७०० १ १०० १६९० ९९ 

२० 
सफ्टवेयर प्रणाली सरुक्षा सम्बन्त्धी 
मापदण्ड र्नमािण 

पटक १ ५०० ० ० ० ० 

२१ सामरु्हक सफ्टवेयर लाइसेन्त्स खररद पटक १ १००० ० ० ० ० 

२२ 
मखु्यमन्त्री कायिकक्षमा र्भर्डयो 
कन्त्फे्रन्त्स र्सस्टम अद्यावर्धकीकरण 

पटक १ ५०० ० ० ० ० 

२३ 

मखु्यमन्त्री तथा मचन्त्रपररर्दको 
कायािलय र आन्त्तररक मार्मला तथा 
काननु मन्त्रालयमा र्भ.एम.एस 
सर्हतको स्माटि सर्भिलेन्त्स र्सस्टम 
जडान 

पटक १ १५०० ० ० ० ० 

२४ इनोभेशन सेन्त्टर ३डी मोडल पटक १ ५०० ० ० ० ० 

जम्मा  ३४ २१०५० २९ ८५ १५०३७ ७१.४५ 
िाल ु        

१ 
मखु्यमन्त्री पोटिल तथा एपहरूको 
र्नमािण, सञ्चालन तथा एएमसी 

पटक १ १००० १ १०० ९६६ 96.6 

२ 
प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको ऐन 
र्नयम तथा कायिर्वर्ध पोटिल 

पटक १ ५०० १ १०० ४९८ 99.6 

३ 
इ गभनेन्त्स तथा र्डचजटल 
अर्भमखुीकरण र क्षमता र्वकास 

पटक ८ १००० १ १३ ११५ 11.5 

४ 
प्रदेश एक्सस्पो सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन खिि 

पटक १ १५०० १ १०० १४९८ 99.९ 

५ 
पदार्धकारी सरु्वधा, कमििारी तलव 
भत्ता, र्बमा, पोर्ाक आदद 

मर्हना ८ ३५०० ८ १०० १३५१ 3८ 

६ अनगुमन मलु्याङ्कन संख्या ५० ५ ३ ६ ०.२८ 5.6 

७ 
नमूना सामदुार्यक र्वद्यालयहरूको 
सूिना प्रणाली आवश्यकता र्वश्लरे्ण 

पटक १ ५०० ० ० ० 0 

८ 
सूिना प्रर्वर्ध सुँग सम्वचन्त्धत संघ 
संस्थाहरूसुँग सहकायि 

पटक १ १००० ० ० ० 0 

८ प्रादेचशक अस्पताल सूिना प्रणाली पटक १ ५०० ० ० ० 0 
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र्स. 
नं. 

कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 
वार्र्िक लक्ष्य वार्र्िक प्रगर्त 

एकाइ पररमाण बजेट पररमाण 
पररमाण 

% खिि खिि % 

आवश्यकता र्वश्लरे्ण 

९ 
खानेपानीको उपभोग अध्ययन तथा 
इ पेमेन्त्ट सम्वचन्त्ध प्रारचम्भक कायि 

पटक १ ५०० ० ० ० 0 

१० ३ स्थानीय तहमा मासि सञ्चालन पटक १ ५०० ० ० ० 0 

११ 
यरु्टर्लटी तथा सरकारी शलु्क 
पेमेन्त्ट र्सस्टमको अध्ययन र 
प्रारचम्भक कायि 

पटक १ ५०० ० ० ० 0 

१२ 
अन्त्तर मन्त्रालय मोर्नटररङ 
ट्रयार्कङ र्सस्टममा प्रार्वर्धक 
सहयोग 

पटक १ १०० ० ० ० 0 

१३ 
हेलो प्रदेश सरकार पोटिल तथा एप 
र्नमािणमा प्रार्वर्धक सहयोग 

पटक १ १०० ० ० ० 0 

१४ र्वज्ञ सल्लाहकार सेवा पटक १ २०० ० ० ० 0 

१५ अन्त्य सेवा परामशि संख्या ६ १००० १ १७ ६० 6 

१६ परपर्रका पटक १ १०० ० ० ० 0 

१७ 
टेर्लफोन तथा इन्त्टरनेट जडान खिि 
तथा महशलु 

संख्या १ ३०० १ १०० १८२ 60.7 

१८ इन्त्धन कायािलय प्रयोजन पटक १ २०० १ १०० ८० 40 

१९ 
सञ्चालन तथा ममित (कायािलय 
रहेको भवन, सवारी साधन तथा 
मेचशनरी) 

पटक १ ६५० १ १०० २७३ 42 

२० स्टेशनरी सामान खररद पटक १ ६०० १ १०० ५५० 91.67 

२१ र्वज्ञापन, सूिना प्रकाशन पटक ७ ७०० ४ ६० ४१० 58.57 

२२ र्वर्वध छपाइि पटक १ २०० १ १०० २०० 100 

२३ कायािलय भवन भाडा पटक १ ५०० १ १०० ३३७ 67.4 

२४ सवारी साधन भाडा संख्या १ १८० १ १०० १८० 100 

२५ मेचशनरी सामान भाडा पटक १ २० ० ० ० 0 

२६ र्वद्यतु तथा खानेपानी महशलु पटक १ १०० १ १०० ५५ 55 

२७ कमििारी दक्षता बरृ्द्ध तार्लम पटक १ १०० ० ० ० ० 
िाल ुजम्मा १०१ १६४५० २८ २८ ६७५३ ४१.०५ 
पुुँजीगत ३४ २१०५० २९ ८५ १५०३७ ७१.४३ 
कुल जम्मा १३५ ३७५०० ५७ ४२ २१७९० ५८.११ 
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14.6 आर्थिक वर्ि २०७६।०७७ मा राजश्व संकलनको र्ववरण   
(रु. हजारमा) 

क्र.स. शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत 

१ बोलपर फाराम र्वक्री (अन्त्य सेवा शलु्क) - ३०  

14.7 आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ मा सम्पादन भएका महत्वपूणि कायिहरू 
 प्रदेश एक्सस्पो सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहभार्गता 
 मखु्यमन्त्री पोटिल तथा एप र्नमािण  

 र्भ.एम.एसमा आधाररत हाचजरी तथा अर्फस सरुक्षा प्रणाली स्थापना  

 अर्फस अटोमेशनका लार्ग लेखा, चजन्त्सी तथा दताि िलानी सफ्टवेयर स्थापना 
 प्रर्तष्ठानको वेवसाइट र्नमािण तथा सूिना इचन्त्टग्रसेन  

 स्माटि इश्य ुम्यानेजमेन्त्ट र्सस्टम स्थापना 
 प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको ऐन र्नयम तथा कायिर्वर्ध पोटिल र्नमािण 

 इ गभनेन्त्स तथा र्डचजटल अर्भमखुीकरण र क्षमता र्वकास  

 

उपरोक्त कायिहरूको अलावा कोर्भड-१९ को महामारीका कारण उत्पन्न असहज पररचस्थर्तको 
रोकथाम तथा व्यवस्थापन एवं महामारी शरुू भएपश्चातको अवस्थामा पर्हिान भएका तपर्सल 
बमोचजमका र्क्रयाकलापहरू समेत गत आ.व.मा सम्पन्न गररएको छ। 
 

 प्रदेश ५ कोर्भड १९ एकीकृत सूिना संप्ररे्ण प्रणाली तथा एप र्नमािण 

 कोर्भड १९ सम्बन्त्धी स्थानीय तह ररपोर्टिङ प्रणाली स्थापना  

 व्यापार, आयआजिनमखुी काम गरीरहेका तथा र्बदेशबाट र्फताि भएका प्रदेश ५ का स्थायी 
बार्सन्त्दाहरूको कोर्भड १९ पश्चातको अवस्थाबारे त्याङ्क सभेक्षण प्रणाली र्नमािण 

 Crowd Source based कोर्भड १९ ररपोर्टिङ प्रणाली तथा एप (नेपाल टे्रस) र्नमािण 

 वैदेचशक रोगजारबाट फकेका व्यचक्तहरूको स्थानीय तहगत सूिना प्रणाली र्नमािण  
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पररच्छेद-15  
र्नष्कर्ि एवम ्सझुावहरुिः 

आर्थिक वर्ि 2076/77 को तेस्रो िौमार्सक अवर्धमा र्वश्वव्यापी रुपमा फैर्लएको कोरोना भाइरसका 
कारण जनजीवन प्रभार्वत हनुकुो साथै र्वकास र्नमािणको कायिसमेत ठप्पप्रायिः भएको अवस्थामा समेत यस 
आ. व को र्वत्तीय प्रगर्त ७० प्रर्तशतभन्त्दा मार्थ रहेकोमा यसलाई सकारात्मक पक्ष मान्न सर्कन्त्छ। तर 
यस प्रदेशको बजेट कायािन्त्वयनका लार्ग आवश्यक पने पक्षहरुले पूणिता पाएका छैनन ्जसले गदाि आर्थिक 
वर्ि २०७६/७७ को भौर्तक एवम ्र्वत्तीय प्रगर्त र्नधािररत लक्ष्य अनरुुप हनु नसकेको देचखन्त्छ। 

र्वशेर्तिः दरबन्त्दी अनसुारको जनशचक्त उपलब्ध हनु नसक्सन ु र भखिरै स्थापना भएको प्रदेश लोक सेवा 
आयोग कमििारी पदपूर्ति सम्बन्त्धी नीर्तगत तथा संरिनागत तयारी िरणमै रहेकोले सो र्नकायबाट स्वीकृत 
संगठन संरिना र दरबन्त्दी अनसुारको जनशचक्तको पदपूर्तिका कायिहरु अगार्ड बढ्न सकेका छैनन।् 
तहगत सरकार र अन्त्तरमन्त्रालयका बीिमा समन्त्वयको कमीले गदाि आयोजना तथा कायिक्रमबीि 
दोहोरोपना रहन,ु साझा अर्धकारको र्वर्यमा संघीय सरकारबाट काननु नबन्त्दा प्रदेशले आफ्ना सबै काननु 
र्नमािण गनि नसक्सन,ु कमििारीमा दक्षता एवम ् प्रार्वर्धक ज्ञानको अभाव, कायािन्त्वयन गनि नसर्कने एवम ्
महत्वकांक्षी आयोजना तथा कायिक्रममा बजेट र्वर्नयोजन हनु ुप्रादेचशक त्याङ्कहरु पूणि रुपमा अद्यावर्धक 
हनु नसकेको, प्रदेशको आफ्नो स्रोतको अभाव लगायतका समस्याका कारण अपेचक्षत उपलचब्ध हार्सल हनु 
नसकेको यथाथि हाम्रो साम ुरहेको छ। यस्ता समस्याहरु समाधानाथि र्नम्नानसुारका सझुावहरु अवलम्बन 
गनि आवश्यक देचखएको छ।  

 तीन तहबीिको समन्त्वयको आधारमा मार आयोजना तथा कायिक्रम र्नधािरण गने,  

 बजेट तजुिमा गदाि स्पष्ट कायिक्रम तथा आयोजना पर्हिान गनुिपने,  

 अन्त्तरमन्त्रालयगत र महाशाखागत समन्त्वय बढाउनपुने,  

 संघीय तहको काननुहरु र्नमािणको लार्ग आवश्यक पहल गने 

 आवश्यक काननु तथा कायिर्वर्धहरु समयमै र्नमािण गने,  
 प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट कमििारीको पदपूर्ति गने प्रकृयालाई अगार्ड बढाउनपुने,  
 संगठनको आवश्यकता र कमििारीमा रहेको क्षमताबीिको कमी पर्हिान गरी कमििारीलाई 

उपयकु्त तार्लम ददने,  

 सूिना प्रर्वर्धको र्वकास र प्रयोग बढाउने,  

 स्रोतको अभाव पूर्ति गनि प्रदेश तहले राजस्वको दायरा बढाउने, 
 त्यपरक र कायािन्त्वयनयोग्य आयोजना तथा कायिक्रम तजुिमाका लार्ग र्वर्यगत मन्त्रालय तथा 

मातहतका र्नकायहरुको र्वर्नयोजन दक्षता अर्भवृर्द्ध गनुि पने। 

आर्थिक वर्िको झण्डै आधा समय कोर्भड-१९ को महामारी र त्यसको र्नयन्त्रणका लार्ग जारी 
बन्त्दाबन्त्दीका बीि ७०% बजेट खिि गरी बजेट तथा कायिक्रमले राखेको उद्देश्यको अर्धकतम उपलव्धी 
हनु ु र्निःसन्त्देह सन्त्तोर्को र्वर्य हो। अन्त्य प्रदेशको तलुनामा समेत सबैभन्त्दा राम्रो अवस्थामा रहेको 
चस्थर्तले हामीलाई आत्मबल बढाएको छ भने यस प्रदेशले आजिन गरेको शाख बिाएर राख्न ेिनुौतीसमेत 
रहेको छ। त्यसैले आगामी ददनमा र्वगतका अनभुवलाई पुुँजीकृत गदै अझ सशक्त ढंगले बजेट तथा 
कायिक्रम कायािन्त्वयनमा जटु्नपुने आवश्यकता रहेको छ। 

 

-समाप्त- 


