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प्राक्कथन 

प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालय/तनकायहरूको आतथयक िषय २०७६/७७ को वितनयोिन, यथाथय खर्य र 
प्रगतत, र्ाल ुआतथयक िषय २०७७/७८ को वितनयोिन ऐनद्वारा मन्त्रालय तथा तनकायहरूलाई वितनयोजित बिेटको 
२०७८ िैशाख मसान्त्तसम्मको खर्यको वििरण र सम्पादन भएका महत्िपूणय काययहरूको प्रगतत वििरण समािेश 
गरी प्रस्ततु मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण तयार गररएको छ। 

प्रस्ततु प्रगतत वििरणबाट र्ाल ुआतथयक िषय २०७७/७८ को िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा कूल वितनयोिनको 
३७.७६ प्रततशत वित्तीय प्रगतत भएको देजखन्त्छ भने स्रोत व्यिस्थापनतफय  लक्ष्यको ६८.१८ प्रततशत प्राप्त हनु 
भएको छ। 

प्रदेशका आम नागररकको िीिनस्तर अतभिृवि, लोकताजन्त्रक मूल्य मान्त्यताको संरक्षण र सहभातगतामूलक 
विकास ितयमान सरकारको लक्ष्य हो। प्रदेश सरकारले तलएका नीतत तथा काययक्रमको प्रभािकारी कायायन्त्ियनका 
तनजम्त यो मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण उपयोगी हनुे अपेक्षा गरेको छु। 

अन्त्त्यमा, प्रततिदेन तयार गने काययको नेततृ्ि गने अथय मन्त्रालयका सम्पूणय कमयर्ारीहरू र यस काययमा सहयोग 
गनुयहनुे सबै विषयगत मन्त्रालयका कमयर्ारीहरूलाई विशेष धन्त्यिाद ददन र्ाहन्त्छु। साथै र्ाल ुआतथयक िषयको 
स्िीकृत बिेट तथा काययक्रम कायायन्त्ियनका लातग अहोरार खट्ने प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालय/तनकाय 
तथा स्थानीय तहका पदातधकारी एिं कमयर्ारीहरूलाई हाददयक धन्त्यिाद ददन र्ाहन्त्छु। 

  

कृष्णर्न्त्द्र नेपाली पोखरेल 
 (मखु्यमन्त्री एिं अथयमन्त्री) 
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मन्त्रालयगत प्रगतत वििरणको सम्बन्त्धमा 

१. प्रस्ततु प्रगतत वििरणमा प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालय/तनकायहरूको आतथयक िषय २०७६/७७ 
को वितनयोिन, यथाथय खर्य र प्रगतत, आतथयक िषय २०७७/७८ को वितनयोिन ऐनद्वारा मन्त्रालय 
तथा तनकायहरूलाई वितनयोजित बिेटको २०७७ िैशाख मसान्त्तसम्मको खर्यको वििरण र सम्पादन 
भएका महत्िपूणय काययहरूको प्रगतत वििरण संजक्षप्त रुपमा प्रस्ततु गररएको छ। 

२. आतथयक िषय २०७६/७७ को िावषयक वित्तीय वििरणमा मन्त्रालयहरूमा रकमान्त्तर भई थप भएको 
बिेटसमेत समािेश गरी संशोतधत बिेटलाई कूल वितनयोिनको रुपमा राजखएको छ भने िैशाख 
मसान्त्तको वििरणमा सरुु वितनयोिन मारै राजखएको छ। 

३. प्रस्ततु वििरणमा सम्बजन्त्धत मन्त्रालय/तनकायले उपलब्ध गराएका तथ्याङ्क, प्रगतत एिं सोसँग सम्बजन्त्धत 
वििरणका अततररक्त खर्यका सम्बन्त्धमा प्रदेश लेखा तनयन्त्रक कायायलयको खर्य व्यिस्थापन सम्बन्त्धी 
सूर्ना प्रणालीबाट प्राप्त तथ्याङ्कसमेतका आधारमा आय-व्याय वििरण प्रस्ततु गररएको छ। 

 

- अथय मन्त्रालय 
गण्डकी प्रदेश, पोखरा 
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पररच्छेद - १ 

पररर्य 

1.1 पषृ्ठभतूम र सीमा 

नेपालको संविधानको धारा २०७ को उपधारा (२) मा प्रदेश सरकारको अथय मन्त्रीले िावषयक अनमुान पेश गदाय 
अजघल्लो आतथयक िषयमा प्रत्यके मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्यको रकम र खर्य अनसुारको लक्ष्य हातसल भयो 
िा भएन त्यसको वििरण पतन साथै पेश गनुय पने संिैधातनक व्यिस्था रहेको छ। उक्त व्यिस्था बमोजिम 
प्रस्ततु मन्त्रालयगत प्रगतत वििरणमा अजघल्लो आतथयक िषय २०७६/७७ मा मन्त्रालयगत रुपमा भएको वितनयोिन 
र खर्यको यथाथय वििरण, र्ाल ुआतथयक िषय २०७७/७८ को वितनयोिन, िैशाख मसान्त्तसम्मको आय वििरण 
र मन्त्रालय/तनकायगत रुपमा भएको खर्यको आतथयक वििरण उल्लेख गररएको छ। साथै प्रस्ततु प्रगतत वििरणमा 
र्ाल ुआतथयक िषयको प्रमखु नीतत तथा काययक्रम कायायन्त्ियनको जस्थतत, मन्त्रालयहरूबाट कायायन्त्ियनमा रहेका 
मखु्यमखु्य काययक्रमको भौततक तथा वित्तीय प्रगतत र काययक्रम कायायन्त्ियनका क्रममा देखा परेका र्नुौततहरू 
समेतको वििरण प्रस्ततु गररएको छ। यसका साथै अजघल्लो आतथयक िषयको सोही अितधको प्रगतत वििरणसँग 
र्ाल ुआतथयक िषयको प्रगततको तलुनात्मक वििरणसमते उल्लेख गररएको छ। वित्तीय क्षेर विश्लषेण अन्त्तगयत 
हाल प्रदेश सरकारको क्षेरातधकारतभर रहेका सहकारी क्षेरसँग सम्बजन्त्धत वििरण मार समािेश गररएको छ।  

 

1.2 बिेट र कायायन्त्ियन जस्थतत 

र्ाल ुआतथयक िषय २०७७/७८ को लातग प्रदेश सरकारबाट कूल रू. ३४ अबय ८४ करोड २१ लाख ६० 
हिार बिेट वितनयोिन गररएकोमा िैशाख मसान्त्तसम्म रू. १३ अबय १५ करोड ६० लाख ४९ हिार अथायत 
वितनयोिनको ३७.७६ प्रततशत खर्य भएको छ। गत आतथयक िषयमा सोही अितधमा कूल वितनयोिनको िम्मा 
३०.७६ प्रततशत मार खर्य भएको तथयो। र्ाल ुआतथयक िषयमा बिेट तथा काययक्रम कायायन्त्ियन सम्बन्त्धी 
एकीकृत काययवितध, २०७७ कायायन्त्ियनमा ल्याइएबाट समयमै काययक्रम कायायन्त्ियन हनु गई बिेट खर्यमा 
उल्लेख्य सधुार भएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा देखा परेको कोतभड-१९ को प्रभाि र्ाल ुआतथयक 
िषयको मध्यततर केही कम भएपतन दोस्रो र्ौमातसक पश्चात भने दोस्रो लहरका कारण नेपाल सरकारबाट 
तनषेधाज्ञासमेत िारी भएको अिस्थाले गदाय बिेट कायायन्त्ियन प्रभावित हनु ेदेजखएको छ।  
 

1.३ प्रदेश आतथयक काययप्रणाली र अिस्था 

नेपालको संविधानको भाग १६ (धारा २०३ देजख २१३) मा प्रदेश आतथयक काययप्रणालीको व्यिस्था गररएको 
छ। संविधानतः प्रदेश सरकारलाई कानून बमोजिम प्रदेश तभरको कर प्रणाली, ऋण व्यिस्थापन, सजित कोष 
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सिालन, रािस्ि र व्ययको अनमुान, खर्य व्यिस्थापन, वितभन्न कोषहरूको सिालन गने लगायतको क्षेरातधकार 
रहेको छ। ती क्षेरहरूको विषयमा देहायमा छुट्टाछुटै्ट उल्लेख गररएको छ। 

 

1.३.१ प्रदेश सजित कोषको अिस्था 

र्ाल ुआतथयक िषयमा रू. ३४ अबय ८४ करोड २१ लाख ६० हिार कूल वितनयोिन गररएको र सो वितनयोिनका 
लातग आन्त्तररक रािस्िबाट रू. ४ अबय ६० करोड ८५ लाख ६० हिार, संघीय सरकारबाट प्राप्त हनुे 
अनदुानबाट रू. १३ अबय ३५ करोड ९९ लाख, बाँडफाँट भई प्राप्त हनु ेरािस्िबाट रू. ७ अबय ५७ करोड 
३७ लाख, रोयल्टीिापत प्राप्त हनुे रू. ३० करोड, आन्त्तररक ऋणबाट २ अबय र नगद मौज्दातबाट रू. ७ अबय 
स्रोत पररर्ालन गने लक्ष्य राजखएको छ। िैंशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा आन्त्तररक रािस्िबाट रू. २ अबय ७ 
करोड २० लाख ३९ हिार, संघीय सरकारबाट प्राप्त हनुे अनदुानतफय  रू. १० अबय ३८ करोड २३ लाख ३१ 
हिार र रािस्ि बाडँफाँटबाट रू. ५ अबय १२ करोड १ लाख ७ हिार गरी िम्मा रू. १७ अबय ५७ करोड 
४४ लाख ७७ हिार प्रदेश सजित कोषमा दाजखला भएको छ। गत आतथयक िषयको नगद मौज्दात रू. ६ अबय 
१८ करोड २१ लाख ७२ हिार रहेको छ। यसरी र्ाल ुआतथयक िषयको िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा रू. 
५ अबय २७ करोड ६ लाख ५१ हिार खर्य भई प्रदेश सजित कोषमा रू. १० अबय ६० करोड ६ लाख नगद 
मौज्दात रहेको छ।  

प्रदेश सरकारले व्यिस्थापन तथा सिालन गरेका प्रदेश विपद् व्यिस्थापन कोषमा रू. ५ करोड, प्रदेश 
आकजस्मक कोषमा रू. १ करोड, कोतभड कोषमा रू. ३५ करोड ४६ लाख गरी कूल रू. ४१ करोड ४६ 
लाख समते प्रदेश सजित कोषमा मौज्दात रहेको छ। 

 

1.३.२ प्रदेश आन्त्तररक ऋण 

प्रदेश सरकारले र्ाल ुआतथयक िषयमा बिेटको स्रोत व्यिस्थापन गनय नेपाल सरकारसगँ रू. १ अबय र आन्त्तररक 
ऋण रू. १ अबय गरी कूल रू. २ अबय आन्त्तररक ऋण उठाउन ेलक्ष्य राखेकोमा िैशाख मसान्त्तसम्मको 
अितधसम्म प्रदेश सरकारले कुनैपतन ऋण तलएको छैन। 
 

1.३.३ प्रदेश वित्तीय क्षरे व्यिस्थापन 

नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारको वित्तीय क्षेरातधकार अन्त्तगयत नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतत अनरुुप वित्तीय 
संस्थाहरूको सिालन, सहकारी संस्था, केन्त्द्रको सहमततमा िैदेजशक अनदुान र सहयोगलाई राखेको छ। प्रदेश 
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सरकारले ती क्षरेहरूमध्ये सहकारी क्षेरलाई मार आफ्नो काययक्षरे अन्त्तगयत समेट्न सकेको छ। हाल प्रदेशको 
क्षेरातधकारतभर कूल ८०४ िटा सहकारी संस्थाहरू रहेका छन।् उल्लेजखत सहकारीमा कूल तनक्षेप रू. ५७ 
अबय ९४ करोड १७ लाख ७५ हिार रहेको देजखन्त्छ भने लगानी रू. ४६ अबय ४४ करोड ९१ लाख ७२ 
हिार भएको देजखन्त्छ। यी सहकारी संस्थाहरूमा ४३६४९ मवहला र ४०५०१ परुुष गरी कूल ८४१५० 
िना शयेर सदस्य रहेका छन।्  
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पररच्छेद - २ 

बिेट वितनयोिन र खर्यको अिस्था 

२.1 िावषयक बिेट वितनयोिन र खर्यको अिस्था 

२.१.१ आतथयक िषय २०७६/७७ को वितनयोिन र खर्यको अिस्था 
आतथयक िषय २०७६/७७ मा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट वितनयोिन गररएको कूल बिेट, यथाथय खर्य र सोही 
आतथयक िषयको िैशाख मसान्त्तसम्मको खर्यको वििरण तनम्नानसुार तातलकामा उल्लेख गररएको छ। 

(रू. हिारमा) 

वििरण सरुु वितनयोिन 
िैशाख मसान्त्तसम्म असार मसान्त्तसम्म 

खर्य रकम खर्य प्रततशत खर्य रकम खर्य प्रततशत 

र्ाल ु १२२८५७७२ 3490922 २८.४१ ६४८६३५१ 52.80 

पुिँीगत १९८४९०२० ६३९४२४८ ३२.२१ १३९८६४३२ 70.46 

िम्मा ३२१३४७९२ ९८८५१७० ३०.७६ २०४७२७८२ 63.71 

आतथयक िषय २०७६/७७ मा कूल वितनयोिन ३२ अबय १३ करोड ४७ लाख ९२ हिार रहेकोमा आतथयक 
िषयको अन्त्त्यसम्ममा २० अबय ४७ करोड २७ लाख ८२ हिार खर्य भएकोमा र्ालतुफय  ५२.८० प्रततशत र 
पुिँीगततफय  ७०.४६ प्रततशत खर्य भएको छ। आतथयक िषय २०७६/७७ मा िैशाख मसान्त्तसम्म कूल 
वितनयोिनको ३०.७६ प्रततशत खर्य भएकोमा आतथयक िषयको अन्त्त्यसम्ममा ६३.७१ प्रततशत खर्य भएको छ।  
 
२.१.२ आतथयक िषय २०७६/७७ को सरुु वितनयोिन, संशोतधत अनमुान र यथाथय खर्यको अिस्था 
आतथयक िषय २०७६/७७ को सरुु वितनयोिन, आतथयक िषय २०७७/७८ को बिेट िक्तव्यको अनसुरु्ी ५ 
बमोजिमको संशोतधत अनमुान र असार मसान्त्तसम्म भएको यथाथय खर्यको वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

रू. हिारमा 
क्र.सं. वििरण सरुु वितनयोिन संशोतधत खर्य 

अनमुान 
यथाथय खर्य संशोतधत अनमुान र यथाथय 

खर्यको फरक प्रततशत 

१ र्ाल ु १२२८५७७२ ७१८७३५१ ६४८६३५१ (९.७५) 

२ पुजँिगत १९८४९०२० १३२३४८८७ १३९८६४३२ ५.६८ 

िम्मा ३२१३४७९२ २०४२२२३८ २०४७२७८२ ०.२५ 
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आतथयक िषय २०७६/७७ मा रू.३२ अबय १३ करोड ४७ लाख ९२ हिार सरुु वितनयोिन गररएको तथयो। 
कोतभड-१९ को विषम पररजस्थतत लगायतका कारण आतथयक िषयको अन्त्त्यसम्मा रू. २० अबय ४२ करोड २२ 
लाख ३८ हिार खर्य हनुे संशोतधत अनमुान रहेकोमा रू. २० अबय ४७ करोड २७ लाख ८२ हिार खर्य 
भएको छ। िनु संशोतधत अनमुानभन्त्दा िम्मा ०.२५ प्रततशतले बढी हो। 

 
२.१.३ आतथयक िषय २०७७/७८ को वितनयोिन र खर्यको अिस्था 
र्ाल ुआतथयक िषयमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट वितनयोिन गररएको कूल बिेट र िैशाख मसान्त्तसम्मको 
अितधमा भएको खर्यको वििरण तनम्नानसुार तातलकामा उल्लेख गररएको छ। 

(रू. हिारमा)  
वििरण सरुु वितनयोिन िैशाख मसान्त्तसम्मको खर्य रकम खर्य प्रततशत 
र्ाल ु 14३42684 ४४७६८१३ 31.21 

पुिँीगत १९९९९४७६ ८६७९२३६ 43.40 

वित्तीय व्यिस्था ५००००० ० 0.00 

िम्मा ३४८४२१६० १३१५६०४९ 37.76 

र्ाल ुआतथयक िषय २०७७/७८ मा वितनयोिन भएको कूल रकम रू. ३४ अबय ८४ करोड २१ लाख ६० 
हिार मध्य ेिैशाख मसान्त्तसम्म िम्मा रू. १३ अबय १५ करोड ६० लाख ४९ हिार खर्य भएको छ। कूल 
खर्यमध्य ेर्ालतुफय  ३१.२१ प्रततशत र पूिँीगततफय  ४३.४० प्रततशत खर्य भएको छ। वित्तीय व्यिस्थातफय  रू. 
५० करोड वितनयोिन गररएकोमा सो रकम खर्य भएको छैन। समग्रमा यस आतथयक िषयको िैशाख 
मसान्त्तसम्मको अितधमा कूल वितनयोिनको ३७.७६ प्रततशत खर्य भएको छ। 
 
२.१.४ आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को वितनयोिन र खर्यको तलुनात्मक अिस्था 
आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को कूल बिेट वितनयोिन, र दिैु आतथयक िषयमा िैशाख मसान्त्तसम्मको 
खर्यको तलुनात्मक अिस्थालाई देहाय बमोजिम तातलकामा देखाइएको छ। 

 (रू. हिारमा) 
वििरण आतथयक िषय िैशाख 

मसान्त्तसम्म 
को खर्यको 
तलुनात्मक 
फरक (%) 

२०७६/७७ २०७७/७८ 

सरुु वितनयोिन कूल खर्य खर्य (%) 
िैशाख मसान्त्त 
सम्मको खर्य खर्य (%) सरुु वितनयोिन िैशाख मसान्त्त 

सम्मको खर्य खर्य (%) 

र्ाल ु १२२८५७७२ ६४८६३५१ 52.80 3490922 २८.४१ 14३42684 ४४७६८१३ 31.21 9.86 

पुिँीगत १९८४९०२० १३९८६४३२ 70.46 ६३९४२४८ ३२.२१ १९९९९४७६ ८६७९२३६ 43.40 34.७४ 
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वित्तीय व्यिस्था ० ० 0.00  ० ५००००० ० 0.00 ०.०० 
िम्मा ३२१३४७९२ २०४७२७८२ 63.71 ९८८५१७० ३०.७६ ३४८४२१६० १३१५६०४९ 37.76 22.७६ 

आतथयक िषय २०७६/७७ मा कूल वितनयोिनको ६३.७१ प्रततशत खर्य भएकोमा सो आतथयक िषयको िैशाख 
मसान्त्तसम्म िम्मा ३०.७६ प्रततशत खर्य भएको छ। आतथयक िषय २०७७/७८ मा िैशाख मसान्त्तसम्म कूल 
वितनयोिनको ३७.७६ प्रततशत खर्य भएको छ। िैशाख मसान्त्तसम्मको खर्यको जस्थतत हेदाय आतथयक िषय 
२०७६/७७ मा भन्त्दा २०७७/७८ मा र्ालतुफय  ९.८६ प्रततशत र पुजँिगततफय  ३४.७४ प्रततशतशले खर्यमा 
िृवि भएको छ। खर्यको तलुनात्मक वििरणलाई तनम्नानसुार स्तम्भ जर्रबाट देखाइएको छ।  

 

 

२.२ आतथयक िषय २०७७/७८ को मन्त्रालयगत वितनयोिन र खर्यको अिस्था 

र्ाल ुआतथयक िषयमा मन्त्रालय/तनकायको लातग वितनयोिन गररएको तनकायगत बिटे र िैशाख मसान्त्तसम्म 
भएको खर्यको संजक्षप्त वििरण तनम्नानसुारको तातलकामा उल्लेख गररएको छ। 

(रू. हिारमा) 
मन्त्रालय/तनकाय वििरण र्ाल ु पूिँीगत िम्मा 

प्रदेश व्यिस्थावपका 
वितनयोिन 113354 ८९०० १२२२५४ 

खर्य ८२१३४ ४५०३ ८६६३७ 

खर्य प्रततशत 72.46 50.60 70.87 

प्रदेश लोकसेिा आयोग 

वितनयोिन 78503 ११००० ८९५०३ 

खर्य 6011 ३७७७ ९७८८ 

खर्य प्रततशत 7.66 34.33 10.94 

मखु्य न्त्यायातधिक्ताको कायायलय वितनयोिन 13729 ७००० २०७२९ 
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मन्त्रालय/तनकाय वििरण र्ाल ु पूिँीगत िम्मा 
खर्य 8306 ६२२८ १४५३५ 

खर्य प्रततशत 60.50 88.97 70.12 

मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को 
कायायलाय 

वितनयोिन 1587249 ८९९१६५ २४८६४१४ 

खर्य 393983 ८७०६९ ४८१०५१ 

खर्य प्रततशत 24.82 9.68 19.35 

आतथयक मातमला तथा योिना 
मन्त्रालय 

वितनयोिन 181975 ९९०० १९१८७५ 

खर्य 38347 ५१४३ ४३४९० 

खर्य प्रततशत 21.07 51.95 22.67 

उद्योग, पययटन, िन तथा 
िातािरण मन्त्रालय 

वितनयोिन 1267963 ५७३८०५ १८४१७६८ 

खर्य 523707 १९७६८७ ७२१३९५ 

खर्य प्रततशत 41.30 34.45 39.17 

भतूम व्यिस्था, कृवष तथा सहकारी 
मन्त्रालय 

वितनयोिन 2676400 ४८४६०० ३१६१००० 

खर्य 475540 १५०८३६ ६२६३७५ 

खर्य प्रततशत 17.77 31.13 19.82 

आन्त्तररक मातमला तथा कानून 
मन्त्रालय 

वितनयोिन 112800 ४७७२०० ५९०००० 

खर्य 60786 १६१२४० २२२०२६ 

खर्य प्रततशत 53.89 33.79 ३७.६३ 

भौततक पूिायधार विकास मन्त्रालय 

वितनयोिन 720558 १३७४९१७६ १४४६९७३४ 

खर्य 268371 ७५८७७२६ ७८५६०९७ 

खर्य प्रततशत 37.24 55.19 54.29 

सामाजिक विकास मन्त्रालय 

वितनयोिन 3143101 १५३७४७५ ४६८०५७६ 

खर्य 1223460 ४७४६३८ १६९८०९९ 

खर्य प्रततशत 38.93 30.87 36.28 

प्रदेश नीतत तथा योिना आयोग 

वितनयोिन 31050 ११५०० ४२५५० 

खर्य 10825 ३८८ ११२१३ 

खर्य प्रततशत 34.86 3.37 26.35 

कमयर्ारी सवुिधा तथा सेिा तनिृत 
सवुिधा 

वितनयोिन 3300   ३३०० 

खर्य 0   ० 
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मन्त्रालय/तनकाय वििरण र्ाल ु पूिँीगत िम्मा 
खर्य प्रततशत 0   ० 

अथय विविध 

वितनयोिन 2276700 २२२९७५५ ४५०६४५५ 

खर्य 784273 ६६५८५३ १४५०१२६ 

खर्य प्रततशत 34.45 29.86 32.18 

अथय वित्तीय व्यिस्था 
वितनयोिन   ५००००० ५००००० 

खर्य     ० 

खर्य प्रततशत     ० 

अथय-आन्त्तररक ऋण भकु्तानी 
वितनयोिन 5000   ५००० 

खर्य 0   ० 

खर्य प्रततशत 0   ० 

स्थानीय तह 

वितनयोिन 2131002   २१३१००२ 

खर्य 1385343   १३८५३४३ 

खर्य प्रततशत 65.01   65.01 

िम्मा 
वितनयोिन १४३४२६८४ २०४९९४७६ ३४८४२१६० 

खर्य ४४७६८१३ ८६७९२३६ १३१५६०४९ 

खर्य प्रततशत 31.21 42.34 37.76 

र्ाल ु आतथयक िषयमा मन्त्रालय/तनकायगत वितनयोिन भएको कूल बिेट मध्ये िैशाख मसान्त्तसम्म प्रदेश 
व्यिस्थावपकाबाट ७०.८७ प्रततशत, प्रदेश लोकसेिा आयोगबाट १०.९४ प्रततशत, मखु्य न्त्यायातधिक्ताको 
कायायलयबाट ७०.१२ प्रततशत, मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायायलयबाट १९.३५ प्रततशत, आतथयक मातमला 
तथा योिना मन्त्रालयबाट २२.६७ प्रततशत, उद्योग, पययटन, िन तथा िातािरण मन्त्रालयबाट ३९.१७ प्रततशत, 
भतूम व्यिस्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्रालयबाट १९.८२ प्रततशत, आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयबाट 
३७.६३ प्रततशत, भौततक पूिायधार विकास मन्त्रालयबाट ५४.२९ प्रततशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट 
३६.२८ प्रततशत र प्रदेश नीतत तथा योिना आयोगबाट २६.३५ प्रततशत रकम खर्य भएको छ। समग्रमा कूल 
वितनयोिनको ३७.१३ प्रततशत खर्य भएको छ। 

र्ाल ुआतथयक िषयको िैशाख मसान्त्तसम्म भएको मन्त्रालय/तनकायगत खर्यको भारलाई तनम्नानसुार रेखाजर्र 
माफय त देखाइएको छ। 
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२.३ आतथयक िषय २०७७/७८ को स्रोतगत वितनयोिन र खर्यको अिस्था 
र्ाल ुआतथयक िषयको कूल बिेट र िैशाख मसान्त्तसम्म भएको स्रोतगत खर्य तनम्नानसुार देखाइएको छ। स्रोतमा 
प्रदेश सरकारको स्रोत, वित्तीय समानीकरण अनदुान, सशतय अनदुान, विशेष अनदुान र समपूरक अनदुानलाई 
तलइएको छ।  

 (रू. हिारमा) 

वििरण प्रदेश 
वित्तीय 

समानीकरण 
सशतय विशेष समपूरक िम्मा 

र्ा
ल ु

वितनयोिन 1२२०५२४४ 0 2091440 46000 0 14३42684 

खर्य ४००४९५६ ० ४७१८५७ ० ० ४४७६८१३ 

खर्य प्रततशत 32.81 ० 22.56 ० ० 31.21 
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वििरण प्रदेश 
वित्तीय 

समानीकरण 
सशतय विशेष समपूरक िम्मा 

पूिँ
ीग
त 

वितनयोिन ८७७७०१६ 7112600 2116960 494000 1498900 १९९९९४७६ 

खर्य ३५०७१९० ३१००५८६ १२९०६७८ १८३७३० ५९७०५२ ८६७९२३६ 
खर्य प्रततशत 39.96 43.59 60.97 37.19 39.83 43.40 

वित्त
ीय
 

व्य
िस्

था
 वितनयोिन ५००००० ० ० ० ० ५००००० 

खर्य ० ० ० ० ० ० 

खर्य प्रततशत ० ० ० ० ० ० 

िम्
मा
 वितनयोिन २१४८२२६० ७११२६०० ४२०८४०० ५४०००० १४९८९०० ३४८४२१६० 

खर्य ७५१२१४६ ३१००५८६ १७६२५३५ १८३७३० ५९७०५२ १३१५६०४९ 
खर्य प्रततशत 34.97 43.59 41.88 34.02 39.83 37.76 

 

र्ाल ुआतथयक िषयको बिेटमा प्रदेश स्रोततफय  रू. २१ अबय ४८ करोड २२ लाख ६० हिार, वित्तीय समानीकरण 
अनदुानतफय  रू. ७ अबय ११ करोड २६ लाख, सशतय अनदुानतफय  रू. ४ अबय २० करोड ८४ लाख, विशेष 
अनदुानतफय  रू. ५४ करोड र समपूरक अनदुानतफय  रू. १ अबय ४९ करोड ८९ लाख वितनयोिन भएकोमा 
सतमक्षा अितधमा वितनयोिनको तलुनामा क्रमशः ३४.९७ प्रततशत, ४३.५९ प्रततशत, ४१.८८ प्रततशत, ३४.०२ 
प्रततशत र ३९.८३ प्रततशत खर्य भई कूल वितनयोिनको िम्मा ३७.७६ प्रततशत खर्य भएको छ। 

स्रोतगत वितनयोिन र खर्यको तलुनात्मक अिस्थालाई तनम्नानसुार स्तम्भ जर्रमा देखाइएको छ। 
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२.४ मध्यमकालीन खर्य संरर्नाको प्रक्षपेण र यथाथय वितनयोिन 

प्रत्येक आतथयक िषयको वितनयोिन विधेयकसँगै अको दईु आतथयक िषयकोलातग मध्यमकालीन खर्य संरर्नासमेत 
तयार गरी प्रदेश सभामा पेश गने गररएको छ। मध्यमकालीन खर्य संरर्ना २०७५/७६-२०७७/७८ र 
२०७६/७७-२०७८/७९ ले र्ाल ु आतथयक िषय २०७७/७८ को लातग प्रके्षपण गरेको बिेट र यथाथय 
वितनयोिनको वििरणलाई तनम्नानसुार रहेको छ। 

रू. हिारमा 
मध्यमकालीन खर्य संरर्ना बमोजिम आतथयक 

िषय २०७७/७८ को प्रक्षेपण आतथयक िषय 
२०७७/७८ को 
यथाथय वितनयोिन 

यथाथय वितनयोिन र प्रके्षपणका 
आधारमा फरक प्रततशत 

२०७५/७६-
२०७७/७८ बमोजिम 

२०७६/७७-
२०७८/७९ बमोजिम 

२०७५/७६-
२०७७/७८ का 

आधारमा 

२०७६/७७-
२०७८/७९ का 

आधारमा 
४३४६८५५२ ३८५३६४३२ ३४८४२१६० (19.85) (9.59) 

आतथयक िषय २०७५/७६ मा तयार पाररएको मध्यमकालीन खर्य संरर्ना २०७५/७६-२०७७/७८ बमोजिम 
र्ाल ुआतथयक िषय २०७७/७८ को लातग रू. ४३ अबय ४६ करोड ८५ लाख ५२ हिार प्रके्षपण गररएको 
तथयो। त्यसैगरी आतथयक िषय २०७६/७७ मा तयार पाररएको मध्यमकालीन खर्य संरर्ना २०७६/७७-
२०७८/७९ बमोजिम र्ाल ुआतथयक िषय २०७७/७८ को लातग रू. ३८ अबय ५३ करोड ६४ लाख ३२ हिार 
प्रके्षपण गररएको तथयो। यथाथयमा र्ाल ुआतथयक िषय २०७७/७८ को लातग रू. ३४ अबय ८४ करोड २१ लाख 
६० हिार वितनयोिन गररएको छ। िनु अजघल्ला प्रके्षपणहरूको तलुनामा क्रमशः १९.८५ प्रततशत र ९.५९ 
प्रततशतले कमी हो। र्ाल ुआतथयक िषय २०७७/७८ को लातग प्रके्षपण र यथाथय वितनयोिनलाई तनम्नानसुार 
स्तम्भ जर्रमा देखाइएको छ। 

  
०

५००००००
१०००००००
१५००००००
२०००००००
२५००००००
३०००००००
३५००००००
४०००००००
४५००००००
५०००००००

२०७५/७६-२०७७/७८ को प्रके्षपण २०७६/७७-२०७८/७९ को प्रके्षपण २०७७/७८ को यथाथय वितनयोिन
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पररच्छेद - ३ 

स्रोत व्यिस्थापनको अिस्था  

३.1 स्रोत व्यिस्थापन 

र्ाल ुआतथयक िषयको बिेट तथा काययक्रम कायायन्त्ियनका लातग गररने स्रोत व्यिस्थापनको िावषयक लक्ष्य र 
िैशाख मवहनासम्मको अितधमा प्राप्त भएको स्रोतको अिस्थालाई तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

(रू. हिारमा) 

क्र.सं. स्रोत िावषयक लक्ष्य 
िैशाखसम्मको 

प्रातप्त 
प्रगतत प्रततशत 

१ प्रदेश सरकारको आन्त्तररक रािस्ि ५००८५६० २५७६६८० ५१.४५ 

२ वित्तीय समानीकरण अनदुान ७११२६०० ७११२६०० १००.०० 

३ सशतय अनदुान ४२०८४०० १९१०४६६ ४५.४ 

४ विशेष अनदुान ५४०००० ३५९९९९ ६६.६७ 

५ समपूरक अनदुान १४९८९०० ९९९२६६ ६६.६७ 

६ बाँडफाँट भई प्राप्त हनु ेमलु्य अतभिवृि कर ३७८६८०० ४००११६४ १०५.६६ 

७ बाँडफाँट भई प्राप्त हनुे अन्त्तःशलु्क ३७८६९०० १११८९४३ २९.५५ 

८ रोयल्टी ३००००० ३०६७५३ १०२.२५ 
९ आन्त्तररक ऋण २०००००० ० ०.०० 

१० नगद मौज्दात ७०००००० 5875419 ८३.९३ 

सिारी साधन कर बाडँफाटँ(-) ४००००० ५०४६४१ १२६.०९ 
िम्मा ३४८४२१६० २३७५६६४९ ६८.१८ 

 

आतथयक िषय २०७७/७८ मा स्रोत व्यिस्थापनमा प्रदेश सरकारको आन्त्तररक रािस्ि संकलन रू. ५ अबय ८५ 
लाख ६० हिार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हनुे अनदुान रू. १३ अबय ३५ करोड ९९ लाख, बाडँफाँट भई प्राप्त 
हनुे रािस्ि (मलु्य अतभिृवि कर र अन्त्तःशलु्क) िापत रू. ७ अबय ५७ करोड ३७ लाख, रोयल्टी रू. ३० 
करोड, आन्त्तररक ऋण रू. २ अबय र नगद मौज्दात रू. ७ अबय िावषयक लक्ष्य राजखएकोमा सतमक्षा अितधमा 
रू. २३ अबय ७५ करोड ६६ लाख ४९ हिार प्राप्त भएको छ। िनु िावषयक लक्ष्यको ६८.१८ प्रततशत हो।  
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र्ाल ुआतथयक िषयको स्रोत अनमुान र िैशाख मवहनासम्मको प्रगतत वििरणलाई तनम्नानसुारको जर्रमा देखाइएको 
छ। 

 

३.२ शीषयकगत रािस्ि प्रातप्तको अिस्था 

प्रदेश सरकारबाट र्ाल ुआतथयक िषयको स्रोत व्यिस्थापनको िावषयक लक्ष्य र िैशाख मवहनासम्म प्राप्त भएको 
स्रोतलाई शीषयकगत रूपमा तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

(रू. हिारमा) 

रािस्ि रािस्ि शीषयक िावषयक लक्ष्य 
िैशाख 

मवहनासम्म प्रातप्त 

११११४ कृवष आयमा कर १५०० 0 

11315 घरिग्गा रजिषे्ट्रशन दस्तरु ४००००० ४७७८२५ 

11411 बाँडफाँट भई प्राप्त हनु ेमूल्य अतभिवृि कर ३७८६८०० ४००११६४ 

11421 बाँडफाँट भई प्राप्त हनु ेअन्त्तःशलु्क ३७८६९०० १११८९४३ 

० २०००००० ४०००००० ६०००००० ८००००००

प्रदेश सरकारको आन्त्तररक स्रोत
वित्तीय समानीकरण अनदुान

सशतय अनदुान
विशेष अनदुान

समपूरक अनदुान
बाँडफाँट भई प्राप्त हनुे मलु्य अतभिवृि कर

बाँडफाँट भई प्राप्त हनुे अन्त्तःशलु्क
रोयल्टी

आन्त्तररक ऋण
नगद मौज्दात

रू. हिारमा

स्रोत अनमुान र अधयिावषयक अितधको प्रगतत वििरण

िैशाख सम्मको प्रातप्त िावषयक लक्ष्य
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रािस्ि रािस्ि शीषयक िावषयक लक्ष्य 
िैशाख 

मवहनासम्म प्रातप्त 

11451 
सिारी साधन कर (सिारी दताय, िावषयक र पटके सिारी 
कर) 

५४०२० 0 

११४७१ बाँडफाटबाट प्राप्त हनुे मनोरञ्जन कर ७५०० 0 

11472 बाँडफाटबाट प्राप्त हनुे विज्ञापन कर ३००० १ 

11612 एिेन्त्सी रजिषे्ट्रशन दस्तरु १५०६० 0 

१३३११ समानीकरण अनदुान ७११२६०० ७११२६०० 

१३३१२ सशतय अनदुान र्ाल ु २०९१४४० १९१०४६६ 

१३३१३ सशतय अनदुान पूिँीगत २११६९६० 0 

१३३१४ विशेष अनदुान र्ाल ु ० ३५९९९९ 

१३३१५ विशेष अनदुान पूिँीगत ५४०००० 0 

१३३१६ समपरुक अनदुान र्ाल ु ० ९९९२६६ 

१३३१७ समपरुक अनदुान पूिँीगत १४९८९०० 0 

१४११९ अन्त्य तनकायबाट प्राप्त व्याि ० 1 

14151 सरकारी सम्पजत्तको िहालबाट प्राप्त आय ० ११३२ 

१४१५३ बाडफाँट भइ प्राप्त िन रोयल्टी  १५०००० ६०९६२ 

१४१५४ बाँडफाँट भई प्राप्त खानी तथा खतनि सम्बन्त्धी रोयल्टी १०००० ४२७ 

१४१५५ बाँडफाँट भई प्राप्त िलस्रोत सम्बन्त्धी रोयल्टी १०००० 0 

१४१५६ बाँडफाँट भई प्राप्त विद्यतु सम्बन्त्धी रोयल्टी १३०००० २३४१६२ 

14157 बाँडफाँट भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको तबक्रीबाट प्राप्त आय ० ७९१८७ 

14158 बाँडफाँट भई प्राप्त पियतारोहण बापतको रोयल्टी ० ११२०२ 

१४१९१ पययटन शलु्क ५५०० 0 

१४१९२ पदयारा शलु्क १००० ५५१ 

14211 कृवष उत्पादनको तबक्रीबाट प्राप्त रकम ३०० ३६४ 

14212 सरकारी सम्पजत्तको तबक्रीबाट प्राप्त रकम १०१० ११९२ 

14213 अन्त्य तबक्रीबाट प्राप्त रकम ० ७२८ 
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रािस्ि रािस्ि शीषयक िावषयक लक्ष्य 
िैशाख 

मवहनासम्म प्रातप्त 

14218 विद्यतु सेिा शलु्क ० ७ 

14219 अन्त्य सेिा शलु्क तथा तबक्री २५३५ 0 

14223 जशक्षाक्षेरको आम्दानी ११५० ६८० 

14224 परीक्षा शलु्क ० २५८२ 

14225 यातायात क्षेरको आम्दानी १५५०५५ ४५२५२ 

14229 अन्त्य प्रशासतनक सेिा शलु्क ५५०००० २४१२८९ 

14253 व्यिसाय रजिषे्ट्रशन दस्तरु २०२०१० ७१५५३ 

14256 
र्ालक अनमुतत पर, सिारी दताय वकताब (Blue Book) 
सम्बन्त्धी दस्तरु 

४०४०५० २२६८८६ 

14264 िन क्षेरको अन्त्य आय ५७५०५० ५६0 

१४३११ न्त्यावयक दण्ड िररिाना ० २ 

14312 प्रशासतनक दण्ड,िररिाना,िफत ० ३५६१५ 

14529 अन्त्य रािस्ि ७२०२१० १८८६ 

15111 बेरुिू ९०९०९० ७३४६२ 

15112 तनकासा वफताय ० १२८२१ 

३२१२१ गत िषयको नगद मौज्दात ७०००००० ५८७५४१९ 

15113 अनदुान वफताय ० ४१५०१ 

33151 िन रोयल्टी संकलन ० 0 

33156 पययटन सेिा शलु्क/रोयल्टी संकलन ० 0 

33341 सिारी साधन कर संकलन १०००५२० १२६१६०३ 

  रािस्ि अनमुानको िम्मा ३३२४२१६० २४२६१२९० 

  आन्त्तररक ऋण २०००००० ० 

  ऋण सवहतको िम्मा ३५२४२१६० २४२६१२९० 

  रािश्व बाँडफाँट (स्थानीय तहलाई पठाउने) (४०००००) (५०४६४१) 

  कूल िम्मा ३४८४२१६० २३७56649 
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३.३ स्रोत व्यिस्थापनको तलुना 

आतथयक िषय २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ को स्रोत व्यिस्थापनको लक्ष्य र िैशाख मवहनासम्मको 
अितधको तलुनात्मक वििरणलाई तलको तातलकामा देखाइएको छ। 

(रू. हिारमा) 

क्र.सं. शीषयक 

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 

िावषयक लक्ष्य 
िैशाख 

मवहनासम्मको प्रातप्त 
प्रततशत िावषयक लक्ष्य 

िैशाख 
मवहनासम्मको प्रातप्त 

प्रततशत िावषयक लक्ष्य 
िैशाख 

मवहनासम्मको प्रातप्त 
प्रततशत 

१ 
प्रदेश सरकारको 
आन्त्तररक स्रोत 

१४४९५०० 325752 22.47 ३२७७५०० 1368860 41.76 ४६०८५६० 2072039 44.96 

२ 
वित्तीय समानीकरण 
अनदुान 

६७७६७०० 0 0 ७११२२०० 7112200 100 7112600 7112600 100 

३ सशतय अनदुान ६५०१९०० ० 0 ५३५१६०० 6024033 112.6 ४२०८४०० 1910466 45.4 

४ विशेष अनदुान ३५५००० ० 0 ७५०००० 860000 114.7 540000 359999 66.67 

५ समपूरक अनदुान ७१४२०० ० 0 ७५०००० 1111600 148.2 1498900 999266 66.67 

६ 

बाँडफाँट भई प्राप्त 
हनुे मलु्य अतभिृवि 
कर 

३२८८००३ 2596618 78.97 ३८५२५०० 3143631 81.6 ३७८६८०० 4001164 105.66 

७ 
बाँडफाँट भई प्राप्त 
हनुे अन्त्तशलु्क 

३२८८००४ 784125 23.84 ३८५२६०० 916711 23.79 3786900 1118943 29.55 

८ रोयल्टी २५०००० 0 0 ४००००० 0 0 ३००००० 306753 102.25 

९ आन्त्तररक ऋण ८००००० ० 0 १९८८३९२ 0 0 २०००००० ० 0 

१० नगद मौज्दात ६००००० ८२९९२५ 138.32 ४८००००० 7143564 148.8 ७०००००० 5875419 83.93 

िम्मा २४०२३३०७ ४५३६४२० 18.88 32134792 27680599 86.13 34842160 23756649 68.18 

 
स्रोत व्यिस्थापनतफय  आतथयक िषय २०७५/७६ २०७६/७७ र २०७७/७८ को िैशाख मवहनासम्मको अितधमा 
िावषयक लक्ष्यको तलुनामा क्रमशः १८.८८ प्रततशत, ८६.१३ प्रततशत र ६८.१८ प्रततशत प्रगतत हातसल भएको 
छ। प्रदेश सरकारको आन्त्तररक स्रोत पररर्ालनतफय  आतथयक िषय २०७५/७६ २०७६/७७ र २०७७/७८ 
को िैशाख मवहनासम्मको अितधमा िावषयक लक्ष्यको तलुनामा क्रमशः २२.४७ प्रततशत, ४१.७६ प्रततशत र 
४४.९६ प्रततशत प्रगतत हातसल भएको छ। 
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मातथको रेखाजर्र बमोजिम आतथयक िषय २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ मा आन्त्तररक रािस्ि 
पररर्ालनको लक्ष्य र प्रातप्त दिैुमा सधुारोन्त्मखु रहेको छ। 

  

३.४ नेपाल सरकारबाट हनु ेवित्तीय हस्तान्त्तरणको अिस्था 

नेपाल सरकारबाट गण्डकी प्रदेशको लातग वितभन्न अनदुान शीषयकहरूमा वितनयोिन गरेको अनदुान रकमको 
वििरण तनम्नानसुार रहेको छ।  

(रू हिारमा) 

क्र.सं. अनदुान शीषयक 
आतथयक िषय 

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 
१ समातनकरण अनदुान ६७७६७०० ७११२२०० 7112600 7422800 

२ शसतय अनदुान ६५०१९०० ५३५१६०० ४२०८४०० 4184300 

३ विशेष अनदुान ३५५००० ७५०००० 540000 549000 

४ समपरुक अनदुान ७१४२०० ७५०००० 1498900 873600 

िम्मा 14347800 13963800 13359900 13029700 

 

०
५०००००

१००००००
१५०००००
२००००००
२५०००००
३००००००
३५०००००
४००००००
४५०००००
५००००००

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८

रु 
हि

ारम
ा

आतथयक िषय

तीन आतथयक िषयको आन्त्तररक स्रोत लक्ष्य र प्रगतत

लक्ष्य
प्रातप्त
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गण्डकी प्रदेश सरकारको गठन पश्चात वित्तीय हस्तान्त्तरण अन्त्तगयत आतथयक िषय २०७५/७६ मा नेपाल 
सरकारबाट रू. १४ अबय ३४ करोड ७८ लाख, आतथयक िषय २०७६/७७ मा रू. १३ अबय ९३ करोड ३८ 
लाख, आतथयक िषय २०७७/७८ मा रू. १३ अबय ३५ करोड ९९ लाख र आतथयक िषय २०७८/७९ को लातग 
रू. १३ अबय २ करोड ९७ लाख वितनयोिन भएको छ। यसरी हरेक िषय नेपाल सरकारबाट प्रदेशमा हस्तान्त्तरण 
हनुे वित्तीय हस्तान्त्तरण क्रमशः घटदै गइरहेको अिस्था रहेको छ। उपरोक्त तथ्याङ्कलाई तलको रेखाजर्रमा 
देखाइएको छ। 

  

३.५ रािस्ि छुटको अिस्था 
गण्डकी प्रदेशको आतथयक ऐन, २०७७ को दफा ९ को उपदफा (१) मा भएको व्यिस्थानसुार प्रदेश तभरका 
१५ िटा मालपोत कायायलयहरूबाट आतथयक िषय २०७७/७८ को िैशाख मसान्त्तसम्म रू. ३० करोड १७ 
लाख ७३ हिार ६७७ रािस्ि छुट ददइएको छ। र्ाल ुआतथयक िषयमा मवहला, एकल मवहला, दतलत, ज्येष्ठ 
नागररक, अपाङ्गता भएका व्यजक्त, नाबालक, कृवष फमय, विद्यालय, सरकारी तनकाय र वितभन्न सामाजिक 
संघसंस्थाहरू गरी कूल २४ हिार ४२ िना व्यजक्त एिं तनकायले घरिग्गा रजिषे्ट्रसनमा रािस्ि छुट प्राप्त 
गरेका छन।्  
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पररच्छेद - ४ 

अन्त्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्त्तरण 

४.1 प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्त्तरण 

४.१.१ वित्तीय समानीकरण अनदुान 

वितनयोिन ऐन, २०७७ र बिेट तथा काययक्रम कायायन्त्ियन सम्बन्त्धी एकीकृत काययवितध, २०७७ मा प्रत्येक 
आतथयक िषयको भदौ २५ गते, काजत्तक २५ गते, माघ २५ गते र िैशाख २५ गते गरी र्ार वकस्तामा वित्तीय 
समानीकरण अनदुान िापतको रकम सम्बजन्त्धत स्थानीय तहको सजित कोषमा हस्तान्त्तरण गने व्यिस्था रहेको 
छ। प्रदेश सरकारबाट र्ाल ुआतथयक िषयमा प्रदेश तभरका सबै स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनदुान 
िापत कूल रू. १ अबय ५ करोड २ हिार वितनयोिन गररएकोमा िैशाखसम्म शत प्रततशत रकम हस्तान्त्तरण 
भैसकेको छ। 

 

४.१.२ सशतय अनदुान 

प्रदेश सरकारबाट र्ाल ुआतथयक िषयमा ४१ िटा स्थानीय तहका ५१ िटा आयोिनाको लातग सशतय अनदुानतफय  
िम्मा रू. २५ करोड ८० लाख वितनयोिन गररएको छ। बिेट तथा काययक्रम कायायन्त्ियन सम्बन्त्धी एकीकृत 
काययवितध, २०७७ को दफा ९(१२) मा आयोिना तथा काययक्रमका लातग वितनयोजित रकममध्य े५० प्रततशत 
रकम भाद्र २५ गतेतभर सम्बजन्त्धत स्थानीय तहको सजित कोषमा हस्तान्त्तरण गनुयपने र बाँकी पर्ास प्रततशत 
रकम आयोिनाको लागत अनमुान, आयोिना तथा काययक्रम सम्झौता, अजन्त्तम मूल्याङ्कन, काययसम्पन्न 
प्रततिदेनसवहत सम्बजन्त्धत स्थानीय तहबाट तनकासा माग भएपतछ हस्तान्त्तरण गने व्यिस्था रहेको छ। सोही 
व्यिस्था बमोजिम िैशाख मवहनासम्म प्रथम वकस्ता स्िरुप रू. १२ करोड ९० लाख हस्तान्त्तरण र अजन्त्तम 
वकस्ता स्िरुप रू. ४९ लाख ४० हिार गरी कुल रू. १३ करोड ३९ लाख ४० हिार मार हस्तान्त्तरण 
गररएको छ।  

 

४.१.३ विशेष अनदुान 

प्रदेश सरकारबाट र्ाल ुआतथयक िषयमा ३३ िटा स्थानीय तहका ३६ िटा आयोिनाको लातग विशेष अनदुानतफय  
िम्मा रू. १९ करोड ६० लाख वितनयोिन गररएको छ। बिेट तथा काययक्रम कायायन्त्ियन सम्बन्त्धी एकीकृत 
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काययवितध, २०७७ को दफा ९(१२) मा आयोिना तथा काययक्रमका लातग वितनयोजित रकममध्य े५० प्रततशत 
भाद्र २५ गतेतभर सम्बजन्त्धत स्थानीय तहको सजित कोषमा हस्तान्त्तरण गनुयपने र बाकँी पर्ास प्रततशत रकम 
आयोिनाको लागत अनमुान, आयोिना तथा काययक्रम सम्झौता, अजन्त्तम मूल्याङ्कन, काययसम्पन्न प्रततिदेनसवहत 
सम्बजन्त्धत स्थानीय तहबाट तनकासा माग भएपतछ हस्तान्त्तरण गनुयपने व्यिस्था रहेको छ। सोही व्यिस्था 
बमोजिम प्रथम वकस्ता स्िरुप रू. ९ करोड ८० लाख हस्तान्त्तरण गररसवकएको छ। 

  

४.१.४ समपूरक अनदुान 

प्रदेश सरकारबाट र्ाल ुआतथयक िषय मा ७४ िटा स्थानीय तहका १०३ िटा आयोिनाको लातग विशेष 
अनदुानतफय  िम्मा रू. ६२ करोड ७० लाख वितनयोिन गररएको छ। बिेट तथा काययक्रम कायायन्त्ियन 
सम्बन्त्धी एकीकृत काययवितध, २०७७ को दफा ९(१२) मा आयोिना तथा काययक्रमका लातग वितनयोजित 
रकममध्य े५० प्रततशत रकम भाद्र २५ गतेतभर सम्बजन्त्धत स्थानीय तहको सजित कोषमा हस्तान्त्तरण गनुयपने 
र बाँकी पर्ास प्रततशत रकम आयोिनाको लागत अनमुान, आयोिना तथा काययक्रम सम्झौता, अजन्त्तम मूल्याङ्कन, 
काययसम्पन्न प्रततिेदनसवहत सम्बजन्त्धत स्थानीय तहबाट तनकासा माग भएपतछ हस्तान्त्तरण गने व्यिस्था रहेको 
छ। सोही व्यिस्था बमोजिम कूल रू. ३० करोड २६ लाख १७ हिार हस्तान्त्तरण गररसवकएको छ।  

 

४.१.५ स्थानीय तहको प्रशासतनक भिन 

र्ाल ुआतथयक िषयको बिेट िक्तव्यमा िग्गाको व्यिस्था भएका स्थानीय तहलाई प्रशासतनक भिन तनमायणको 
लातग मागका आधारमा अनदुान उपलब्ध गराउने उल्लेख भएबमोजिम कूल रू. ५५ करोड रुपैयाँ वितनयोिन 
गररएको र सतमक्षा अितधसम्म प्रथम वकस्ता तथा प्रगतत अनसुार थप हस्तान्त्तरणसवहत ९ िटा स्थानीय तहलाई 
४ करोड ९ लाख ५१ हिार मार उपलब्ध गराइएको छ। विगत आतथयक िषयमा शरुुिात भै र्ाल ुआतथयक 
िषयको यस अितधमा माग भइ आएको प्रशासतनक भिनका लातग तनयतमत काययक्रममा नै बिेट वितनयोिन 
गररएको हुँदा सोही अनसुार समपूरक अनदुानमा समािेश गररएको छ। 
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४.१.६ क्रमागत आयोिना 

आतथयक िषय २०७५/७६ र २०७६/७७ मा सम्झौता भई कायायन्त्ियनमा रहेका आयोिनाको लातग र्ाल ुआतथयक 
िषय २०७७/७८ मा सम्पन्न गने गरी कूल ४५ करोड वितनयोिन भएकोमा हालसम्म रू. ४ करोड १३ लाख 
५६ हिार हस्तान्त्तरण गररएको छ। सोको वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

(रू. हिारमा) 

आतथयक िषय 
वित्तीय हस्तान्त्तरण गररएका आयोिना 

संख्या 
हस्तान्त्तरण 
भएको 
रकम 

कैवफयत 

सशतय विशेष समपूरक िम्मा 
२०७५/७६ – – २ २ ५९६९ सबै आयोिना सम्पन्न भएको 
२०७६/७७ १७ ३ ७ २७ ८८४१५ ४१ आयोिना सम्पन्न हनु बाँकी 
२०७७/७८ १४ १  १५ २७२७७ अत्यािश्यक तथा प्रोहत्साहन 

स्िरुप थप रू. ५ करोड ५१ 
लाख ५१ हिार वितनयोिन 

िम्मा ३१ ४ ९ ४४ १२१६६१  

 

वित्तीय हस्तान्त्तरण अन्त्तगयत आतथयक िषय २०७५/७६ मा सम्झौता भएका सबै आयोिना सम्पन्न भैसकेका 
छन।् आतथयक िषय २०७६/७७ मा सम्झौता भई कोतभड–१९ लगायतको कारणले सोही आतथयक िषयमा सम्पन्न 
हनु नसकेका आयोिनाको लातग आतथयक िषय २०७७/७८ को असार मसान्त्तसम्म म्याद थवपएकोमा िैशाख 
मवहनासम्म ४१ िटा आयोिना बाँकी रहेका छन।् यी आयोिनाको सम्पन्न हनु ेम्याद असार मसान्त्तसम्म बाँकी 
रहेकोले म्याद थप गररएका बाँकी आयोिनाहरू पतन तनधायररत समयमा न ैसम्पन्न हनुे अपेक्षा गररएको छ। 
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पररच्छेद - ५ 

वित्तीय क्षरे 

नेपालको संविधानको अनसूुर्ी-6 मा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतत अनरुुप वित्तीय संस्थाहरूको सिालन, सहकारी 
संस्था, केन्त्द्रको सहमततमा बैदेजशक अनदुान र सहयोगलाई प्रदेश सरकारको एकल अतधकार सूर्ीमा राजखएको 
छ। त्यसैगरी सहकारी के्षरलाई संघ र प्रदेशको साझा अतधकारको सूर्ीमा तथा सहकारी संस्थालाई स्थानीय 
तहको एकल अतधकारको सूर्ीमा र तीनै तहको साझा अतधकारको सूर्ीमा समेत राजखएको छ। भतूम व्यिस्था, 
कृवष तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत सहकारी रजिष्ट्रारको कायायलय स्थापना भएको छ। प्रदेश सरकारिाट 
सहकारी ऐन, 2075 र तनयमािली, 2076 िारी गरी कायायन्त्ियन गररएको छ। 

सहकारी रजिष्ट्रारको कायायलयबाट अद्याितधक वििरण अनसुार गत आतथयक िषय २०७६/७७ सम्म प्रदेश 
सरकारको क्षेरातधकारतभर रही CoPoMIS मा प्रविष्ट भएका सहकारीको संख्या 8०४ रहेको छ। र्ाल ुआतथयक 
िषय को िैशाख मसान्त्तसम्म नयाँ सहकारी संस्था दताय नभएका र 41 िटा सहकारी एक अकायमा मियर भएको 
भने्न तथ्यांक CoPoMIS मा देजखएको छ। प्रदेशको काययके्षरतभर रहेका ८०४ सहकारी संस्थामा कूल शयेर 
सदस्य संख्या ८४१५० रहेका छन। सदस्य संख्या मध्ये 43६४९ िना मवहला र 40५०१ िना परुुष रहेका 
छन।्यस प्रदेशको के्षरातधकारतभर रहेका सहकारी संस्थाको िम्मा तनक्षेप रू. 57 अबय 94 करोड 17 लाख 
75 हिार रहेको छ। उल्लेजखत सिै सहकारीिाट हालसम्म रू. 46 अबय 44 करोड 91 लाख 72 हिार 
वितभन्न के्षरमा लगानी भएको छ। 
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पररच्छेद - ६ 

मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण 

६.१ प्रदेश व्यिस्थावपका  

प्रदेश व्यिस्थावपकाबाट आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को िैशाख मसान्त्तसम्म भएको वित्तीय प्रगतत 
र सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूको वििरणलाई तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

६.१.१ आतथयक िषय २०७६/७७ को वििरण 

६.१.१.१ वित्तीय वििरण 

आतथयक िषय 2076/77 मा प्रदेश व्यिस्थावपकाको लातग वितनयोिन गररएको कुल बिेट र खर्यको वििरण 
तनम्नानसुार रहेको छ। 

 (रू. हिारमा) 
क्र.सं. वििरण वितनयोिन खर्य खर्य प्रततशत 

१ र्ाल ु १२६५६१ १०८४८० ८५.७१ 
२ पुिँीगत ३९१९० २९०३५ ७४.०९ 

िम्मा १६५७५१ १३७५१६ ८२.९७ 
 

६.१.१.२ सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूः 
प्रदेश व्यिस्थावपकाबाट आतथयक िषय २०७६/७७ मा सम्पन्न भएका मखु्यमखु्य काययहरू तनम्नानसुार रहेकाछन।् 
क. प्रदेश सभाका वितभन्त् न संसदीय दल र सतमततका लातग वप्रफ्याि भिन तनमायण गरी आिश्यक मेशीनरी 

िडान गररएको, 
ख. पदातधकारीहरूले तनयम िमोजिम पाउन ेसिारी सवुिधाका लातग सिारी साधन खररद गररएको, 
ग. प्रदेश सभा सजर्िालय पररसर तथा सभामखु, उप–सभामखु तनिासमा आिश्यक भौततक पूिायधार तनमायण र 

सधुार गररएको,  

घ. तभतडयो कन्त्रेन्त्स हल तनमायण गरी ११ िटा जिल्ला समन्त्िय सतमततसँग सम्पकय  स्थापना गररएको। 

 

६.१.२ आतथयक िषय २०७७/७८ को वििरण 

६.१.२.१ वित्तीय वििरण 

प्रदेश व्यिस्थावपकाको लातग आतथयक िषय २०७७/७८ मा वितनयोिन गररएको िम्मा बिेट र िैशाख 
मसान्त्तसम्मको अितधमा भएको खर्यको वििरण तनम्नानसुार देखाइएको छ। 
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(रू. हिारमा) 

वििरण 
र्ाल ु पूिँीगत 

कूल िम्मा 
प्रदेश स्रोत िम्मा प्रदेश स्रोत िम्मा 

वितनयोिन ११३३५४ ११३३५४ ८९०० ८९०० १२२२५४ 

खर्य ८२१३४ ८२१३४ ४५०३ ४५०३ ८६६३७ 

खर्य प्रततशत ७२.४६ ७२.४६ ५०.६० ५०.६० ७०.८७ 
 

प्रदेश व्यिस्थावपकामा र्ाल ुआतथयक िषयको लातग कूल रू. १२ करोड २२ लाख ५४ हिार वितनयोिन 
गररएकोमा र्ालतुफय  रू. ११ करोड ३३ लाख ५४ हिार र पूिँीगततफय  रू. ८९ लाख रहेको छ। प्रदेश 
व्यिस्थावपकामा वितनयोिन गररएको सम्पूणय बिेटको स्रोत प्रदेश सरकार रहेको छ। वितनयोजित कूल रकम 
मध्य ेिैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा र्ालतुफय  रू. ८ करोड २१ लाख ३४ हिार र पूिँीगततफय  रू. ४५ 
लाख ३ हिार खर्य भई िम्मा रू. ८ करोड ६६ लाख ३७ हिार खर्य भएको छ। समग्रमा प्रदेश 
व्यिस्थावपकाबाट कूल वितनयोिनको ७०.८७ प्रततशत खर्य भएको छ। 

६.१.२.२ सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूः 
क. प्रदेश सभा र सतमततका बैठक संर्ालन र व्यिस्थापन, 

ख. कानून तनमायण प्रकृयालाई सहजिकरण र व्यिजस्थत गने, 

ग. विधेयक दताय, वितरण तथा पाररत र प्रमाजणकरण भएका विधेयकको साियितनकीकरण, 

घ. प्रदेश सभा संर्ालनका श्रव्यदृश्य तथा तस्िीरहरुको भण्डारण, प्रत्यक्ष प्रसारण र अभीलेखीकरण, 

ङ. सभामूखज्यूको तनिासमा थप आिास भिन तनमायण, 

र्. प्रदेश सभा िैठक संर्ालनको यूट्यिु माफय त प्रत्यक्ष प्रशारणको लातग उपकरण आपूततयका लातग खररद 
सम्झौता सम्पन्न भइ अतधकांश उपकरण आपूततय भई िडान भइसकेको, 

छ. प्रदेश सभाहलको ममयत सम्भार तथा रंगरोगन कायय सम्पन्न भएको, 
ि. प्रदेश सभाको विशषे अतधिशेनबाट पाररत भएको संकल्प प्रस्ताि बमोजिम संसदीय सतमतत गठन भई 

कोरोना महामारी सम्िन्त्धमा वितभन्न जिल्लाका गततवितधहरुको अनगुमन भएको,  

 

 

 

 

 



 मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, २०७८ 

~ 25 ~ 

६.१.३ आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को तलुनात्मक वित्तीय अिस्था 

प्रदेश व्यिस्थावपकाको लातग आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ मा भएको सरुु वितनयोिन र दिैु आतथयक 
िषयमा िैशाख मसान्त्तसम्म भएको खर्यको तलुनात्मक अिस्थालाई तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

(रू. हिारमा) 

आतथयक िषय सरुु वितनयोिन खर्य खर्य प्रततशत 

२०७६/७७ १५८०२१ १०६५६८ ६७.४४ 

२०७७/७८ १२२२५४ ८६६३७ ७०.८७ 

आतथयक िषय २०७६/७७ को तलुनामा बढी खर्य प्रततशत ५.०९ 

आतथयक िषय २०७६/७८ मा िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा सरुु वितनयोिनको िम्मा ६७.४४ प्रततशत खर्य 
भएकोमा र्ाल ुआतथयक िषयको सोही अितधमा सरुु वितनयोिनको ७०.८७ प्रततशत खर्य भएको देजखन्त्छ िनु 
अजघल्लो आतथयक िषयको भन्त्दा ५.०९ प्रततशतले बढी हो। आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को सरुु 
वितनयोिन र खर्यको तलुनात्मक अिस्थालाई तलको जर्रमा देखाइएको छ। 
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६.२ प्रदेश लोक सेिा आयोग  

प्रदेश लोक सेिा आयोगबाट आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को िैशाख मसान्त्तसम्म भएको वित्तीय 
प्रगतत र सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूको वििरणलाई तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

६.२.१ आतथयक िषय २०७६/७७ को वििरण 

६.२.१.१ वित्तीय वििरण 

आतथयक िषय 2076/77 मा प्रदेश लोक सेिा आयोगका लातग वितनयोिन गररएको कुल बिेट र खर्यको 
वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

 (रू. हिारमा) 
क्र.सं. वििरण वितनयोिन खर्य खर्य प्रततशत 

१ र्ाल ु १०००० ६२६ ६.२६ 
२ पुिँीगत ३१५०० ३०६५५ ९७.३२ 

िम्मा ४१५०० ३१२८१ ७५.३७ 
 

 

६.२.२ आतथयक िषय २०७७/७८ को वििरण 

प्रदेश लोक सेिा आयोगको लातग आतथयक िषय २०७७/७८ मा वितनयोिन गररएको िम्मा बिेट र िैशाख 
मसान्त्तसम्म भएको खर्यको वििरण तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

(रू. हिारमा) 

वििरण 
र्ाल ु पूिँीगत 

कूल िम्मा 
प्रदेश स्रोत िम्मा प्रदेश स्रोत िम्मा 

वितनयोिन 78503 78503 ११००० ११००० ८९५०३ 

खर्य ६०११ ६०११ ३७७७ ३७७७ ९७८८ 

खर्य प्रततशत ७.६६ ७.६६ ३४.३३ ३४.३३ १०.९४ 
 

प्रदेश लोक सेिा आयोगमा र्ाल ुआतथयक िषयको लातग कूल रू. ८ करोड ९५ लाख ३ हिार वितनयोिन 
गररएकोमा र्ालतुफय  रू. ७ करोड ८५ लाख ३ हिार र पूिँीगततफय  रू. १ करोड १० लाख रहेको छ। 
आयोगमा वितनयोिन गररएको सम्पूणय बिेटको स्रोत प्रदेश सरकार रहेको छ। वितनयोजित कूल रकम मध्य े
िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा र्ालतुफय  रू. ६० लाख ११ हिार र पूिँीगततफय  रू. ३७ लाख ७७ हिार 
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खर्य भई िम्मा रू. ९७ लाख ८८ हिार खर्य भएको छ। समग्रमा प्रदेश लोक सेिा आयोगबाट कूल 
वितनयोिनको १०.९४ प्रततशत खर्य भएको छ। 

६.२.२.१ सम्पाददत मखु्य मखु्य काययहरूः 

लोक सेिा आयोगको कायायलयबाट आतथयक िषय २०७७/७८ को िैशाख मसान्त्तसम्म सम्पन्न भएका मखु्यमखु्य 
काययहरू तनम्नानसुार रहेकाछन।् 
क. आयोगको तनयमािलीमा परामशय प्रदान, 

ख. आयोगको बैठक सिालन काययवितध तनमायण, 
ग. आयोगले परीक्षा सिालन गने वितभन्न पदहरुको पाठ्यक्रमको मस्यौदा तयारी, 
घ. कायायलयको िेभसाईट तनमायण, 
ङ. आयोगको तनदेजशका अजन्त्तम र्रणमा रहेको, 
र्. आयोगको खर्य व्यिस्थापन काययवितध मस्यौदा तयारी। 

 

६.३  मखु्य न्त्यायातधिक्ताको कायायलय  

मखु्य न्त्यायाधीिक्ताको कायायलयबाट आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को िैशाख मसान्त्तसम्म भएको 
वित्तीय प्रगतत र सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूको वििरणलाई तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

६.३.१ आतथयक िषय २०७६/७७ को वििरण 

६.३.१.१ वित्तीय वििरण 

मखु्य न्त्यायातधिक्ताको कायायलयको लातग आतथयक िषय २०७६/७७ मा वितनयोिन गररएको िम्मा बिेट र 
खर्यको वििरण तनम्नानसुार छ। 

(रू. हिारमा) 
क्र.सं. वििरण वितनयोिन खर्य खर्य प्रततशत 

१ र्ाल ु २०५७७ १३४५१ ६५.३७ 
२ पुिँीगत १००० ७४८ ७४.८३ 

िम्मा २१५७७ १४१९९ ६५.८१ 

आतथयक िषय २०७६/७७ मा मखु्य न्त्यायातधिक्ताको कायायलयको लातग कूल रू. २ करोड १५ लाख ७७ 
हिार वितनयोिन गररएकोमा र्ालतुफय  रू. २ करोड ५ लाख ७७ हिार र पूिँीगततफय  रू. १० लाख रहेको 
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छ। सो आतथयक िषयमा कायायलयमा वितनयोजित रकम मध्य ेर्ालतुफय  रू. १ करोड ५ लाख ७७ हिार र 
पूिँीगततफय  रू. ७ लाख ४८ हिार खर्य भई कूल रू. १ करोड ४१ लाख ९९ हिार खर्य भएको छ। 
समग्रमा मखु्यन्त्यायातधिक्ताको कायायलयबाट कूल वितनयोिनको ६५.८१ प्रततशत खर्य भएको छ।  

 

६.३.२ आतथयक िषय २०७७/७८ को वििरण 

६.३.२.१ वित्तीय वििरण 

मखु्य न्त्यायातधिक्ताको कायायलयको लातग आतथयक िषय २०७७/७८ मा वितनयोिन गररएको िम्मा बिेट र 
िैशाख मवहनासम्मको अितधमा भएको खर्यको वििरण तनम्नानसुार छ। 

(रू. हिारमा) 

वििरण 
र्ाल ु पूिँीगत 

कूल िम्मा 
प्रदेश स्रोत िम्मा प्रदेश स्रोत िम्मा 

वितनयोिन 13729 13729 ७००० ७००० २०७२९ 

खर्य ८३०६ ८३०६ ६२२८ ६२२८ १४५३५ 

खर्य प्रततशत ६०.५० ६०.५० ८८.९७ ८८.९७ ७०.१२ 

मखु्य न्त्यायातधिक्ताको कायायलयमा र्ाल ुआतथयक िषयको लातग कूल रू. २ करोड ७ लाख २९ हिार वितनयोिन 
गररएकोमा र्ालतुफय  रू. १३ करोड ७ लाख २९ हिार र पूिँीगततफय  रू. ७० लाख रहेको छ। कायायलयमा 
वितनयोजित रकम मध्ये िैशाख मसान्त्त सम्मको अितधमा र्ालतुफय  रू. ८३ लाख ६ हिार र पूिँीगततफय  रू. 
६२ लाख २८ हिार खर्य भई कूल रू. १ करोड ४५ लाख ३५ हिार खर्य भएको छ। समग्रमा 
मखु्यन्त्यायातधिक्ताको कायायलयबाट कूल वितनयोिनको ७०.१२ प्रततशत खर्य भएको छ। 

६.३.२.२ सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूः 

मखु्य न्त्यायाधीिक्ताको कायायलयबाट आतथयक िषय २०७७/७८ को िैशाख मसान्त्तसम्म सम्पन्न भएका मखु्यमखु्य 
काययहरू तनम्नानसुार रहेकाछन।् 
क. प्रदेश सरकार र मातहतका कायायलय विरुि परेका मदु्दा मातमलामा प्रदेश सरकारको तफय बाट बहस पैरिी 

तथा प्रततरक्षा गरेको, 
ख. प्रदेश कानून तिुयमा आिश्यक सहिीकरण गरेको, 



 मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, २०७८ 

~ 29 ~ 

ग. प्रदेश अन्त्तगयतका न्त्यावयक तनकाय र कानून व्यिसायबीर्को सहकायय र समन्त्ियलाई प्रभािकारी रुपमा 
अगाडी बढाउने क्रममा धौलातगरी क्षेरका कानून व्यिसायी तथा न्त्यावयक तनकायका तबर् २ ददन े
अन्त्तरवक्रया काययक्रम सम्पन्न गररएको, 

घ. स्थानीय तहमा कानून तनमायण काययमा संलग्न पदातधकारी तथा कमयर्ारीहरूलाई तातलम ददई तातलम 
पश्चात लमिङु र गोरखाका वितभन्न स्थानीय तहमा कानून कायायन्त्ियनको अिस्था सिेक्षण कायय सम्पन्न 
गररएको। 

 

६.३.३ आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को तलुनात्मक वित्तीय अिस्था 

आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को सरुु वितनयोिन र दिैु आतथयक िषयमा िैशाख मसान्त्तसम्म भएको 
खर्यको तलुनात्मक अिस्थालाई तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

(रू. हिारमा) 
आतथयक िषय सरुु वितनयोिन खर्य खर्य प्रततशत 

२०७६/७७ २१५७७ ११२०८ ५१.९४ 
२०७७/७८ २०७२९ १४५३५ ७०.१२ 

आतथयक िषय २०७६/७७ को तलुनामा बढी खर्य प्रततशत ३५.०० 

आतथयक िषय २०७६/७८ मा िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा सरुु वितनयोिनको िम्मा ५१.९४ प्रततशत खर्य 
भएकोमा र्ाल ुआतथयक िषयको सोही अितधमा सरुु वितनयोिनको ७०.१२ प्रततशत खर्य भएको देजखन्त्छ िनु 
अजघल्लो आतथयक िषयको भन्त्दा ३५.०० प्रततशतले बढी हो। आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को सरुु 
वितनयोिन र खर्यको तलुनात्मक अिस्थालाई तलको जर्रमा देखाइएको छ। 

 

०

५०००

१००००

१५०००

२००००

२५०००

२०७६/७७ २०७७/७८
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वितनयोिन र खर्यको तलुनात्मक अिस्था
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६.४ मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायायलय  

मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायायलयबाट आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को िैशाख मसान्त्तसम्म 
भएको वित्तीय प्रगतत र सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूको वििरणलाई तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

६.४.१ आतथयक िषय २०७६/७७ को वििरण 

६.४.१.१ वित्तीय वििरण 

आतथयक िषय 2076/77 मा मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायायलयको लातग वितनयोिन गररएको कुल बिेट 
र खर्यको वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

(रू. हिारमा) 
तस.नं. वििरण वितनयोिन खर्य खर्य प्रततशत 

1 र्ाल ु ५३३५४६ २११०८७ ३९.५६ 
2 पुिँीगत ८७१२५० ६४५३६९ ७४.०७ 

िम्मा १४०४७९६ ८५६४५७ ६०.९७ 
 

नोटः प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम (PLGSP) को बिेटसमेत समािेश गररएको। 
 

६.४.१.२ सम्पाददत मखु्य मखु्य काययहरू  

मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायायलयबाट आतथयक िषय २०७६/७७ मा सम्पन्न भएका मखु्यमखु्य काययहरू 
तनम्नानसुार रहेकाछन।् 
क. प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयको िावषयक काययक्रम कायायन्त्ियन कायय योिना प्रगतत अनगुमन गनय विद्यतुीय 

अनगुमन प्रणाली सञ् र्ालनमा ल्याइएको, 
ख. िनताका गनुासो तथा सझुाि प्रत्यक्ष रुपमा सनुी सम्बोधन गने उद्देश्यले सञ् र्ातलत हेलो मखु्यमन्त्री 

कक्षमा गत आतथयक िषयमा प्राप्त 143 गनुासामध्य े128 गनुासा फर्छ्यौट भई 15 गनुासा फर्छ्यौटको 
क्रममा रहेका, 

ग. प्रदेश सरकारको सोर्, लक्ष्य, उद्दशे्य, नीतत, काययक्रम तथा उपलब्धीका बारेमा िनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा 
िानकारी गराउने तथा िनताबाट पषृ्ठपोषण तलने उद्देश्यले "िनतासँग मखु्यमन्त्री" काययक्रम पाजक्षक रुपमा 
सञ् र्ालन गररएको, 

घ. प्रदेश सरकारका विकास आयोिना तथा काययक्रम कायायन्त्ियनमा पनय सक्ने समस्याको समयमै सम्बोधन 
गरी तनमायण काययलाई तछटो, छररतो, गणुस्तरीय बनाउन ेउद्दशे्यले श्रव्य-दृश्य संिाद (तभतडयो) सवहतको 
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विद्यतुीय प्रणालीको माध्यमबाट अनगुमन गनय मखु्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष तनदेशनमा रहने गरी "विशेष कक्ष" 
सञ् र्ालनमा ल्याइएको, 

ङ. प्रदेश सभा सदस्यलाई आफ्नो तनिायर्न क्षेरका पूिायधार विकासका काययक्रममा सहभागी गराउने उद्दशे्यले 
र्ाल ुआतथयक िषयबाट प्रदेश सभाका सबै तनिायर्न क्षेरमा तनिायर्न क्षेर पूिायधार विकास काययक्रम अन्त्तगयत 
११ िटै जिल्लाका िम्मा ७९६ आयोिना सिालन गनय भौततक पूिायधार विकास मन्त्रालयलाई एकमषु्ठ 
रू. 72 करोड अजख्तयारी प्रदान गररएकोमा िम्मा रू. ६३ करोड ५८ लाख ५१ हिार खर्य भएको। 

 

६.४.२ आतथयक िषय २०७७/७८ को वििरण 

६.४.२.१ वित्तीय वििरण 

आतथयक िषय 207७/7८ मा मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायायलयको लातग वितनयोिन गररएको कुल बिेट 
र खर्यको वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

रू. हिारमा 

वििरण 
र्ाल ु पूिँीगत 

कूल िम्मा 
प्रदेश सशतय िम्मा प्रदेश सशतय िम्मा 

वितनयोिन 1268114 319135 1587249 846500 52665 ८९९१६५ २४८६४१४ 

खर्य ३७०४८५ २३४९८ ३९३९८३ ८५८९७ ११७२ ८७०६९ ४८१०५१ 

खर्य प्रततशत २९.२२ ७.३६ २४.८२ १०.१५ २.२३ ९.६८ १९.३५ 

मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायायलयमा र्ाल ुआतथयक िषयको लातग कूल रू. २ अबय ४८ करोड ६४ लाख 
१४ हिार वितनयोिन गररएकोमा र्ालतुफय  रू. १ अबय ५८ करोड ७२ लाख ४९ हिार र पूिँीगततफय  रू. 
८९ करोड ९१ लाख ६५ हिार रहेको छ। वितनयोिन गररएको कूल बिेट मध्ये संघीय सशतयबाट रू. ३७ 
करोड १८ लाख र बाँकी बिेटको स्रोत प्रदेश सरकार रहेको छ। वितनयोजित रकम मध्ये िैशाख मसान्त्तसम्मको 
अितधमा र्ालतुफय  रू. ३९ करोड ३९ लाख ८३ हिार र पूिँीगततफय  रू. ८ करोड ७० लाख ६९ हिार 
गरी कूल रू. ४८ करोड १० लाख ५१ हिार खर्य भएको छ। र्ाल ुआतथयक िषयको िैशाख मवहनासम्मको 
अितधमा मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायायलयबाट कूल वितनयोिनको १९.३५ प्रततशत रकम खर्य भएको 
छ। 
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६.४.२.२ सम्पाददत मखु्य मखु्य काययहरू 
र्ाल ुआतथयक िषयको िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायायलयबाट सम्पादन 
भएका काययक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उपलब्धी तनम्नानसुार रहेका छन-् 
क. िनताको गनुासो सनु्न तथा पषृ्ठपोषण तलई सेिा प्रिाह तथा विकास आयोिनाको प्रभािकाररता अतभिृदद्द 

गनयको लातग, एक्सनरुम सञ् र्ालन तथा व्यिस्थापन, िनतासँग मखु्यमन्त्री काययक्रम सञ् र्ालन तथा हेलो 
मखु्यमन्त्री कक्षको स्तरोन्नती गररएको, 

ख. गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, अन्त्तगयत कायायलय र प्रदेश सरकार मातहतका सबै सरकारी तनकायको 
संगठन संरर्ना, दरिन्त्दी थप घट, हेरफेर िा पनुःसंरर्ना गदाय काययक्रम, काययिोझ र काययप्रकृतत तथा 
दरिन्त्दी थप गनुयपने कारण सो को औजर्त्य र उपलब्ध स्रोत र साधानको आधारमा सङ्गठन तथा 
ब्यिस्थापन सिेक्षणलाई बस्तपुरक बनाउन सङ्गठन तथा ब्यिस्थापन सिेक्षण तनदेजशका २०७७ िारी 
भएको, 

ग.  गण्डकी प्रदेश सरकारका योिना तथा काययक्रमहरुलाई प्रभािकारी रुपमा कायायन्त्ियन गनय गराउन 
नागररकले पाउने सेिालाई गणुस्तरीय, विश्वासनीय, पारदशी, तमतव्ययी, तछटो-छररतो, सियशलुभ बनाउन 
तथा कायायलयलाइ र्सु्त, दरुुस्त, नागररकमैरी, ििाफदेही र व्यिजस्थत बनाउने काययमा प्रोत्सावहत गनय 
िारर गररएको नमूना कायायलय मापदण्ड बमोजिम नमूना कायायलय छनौट गनय एघारिटै जिल्ला जस्थत 
कायायलय र मन्त्रालयहरुको सेिा प्रिाह, विकास तनमायण तथा सो काययवितध बमोजिमका सूर्कमा आधाररत 
प्रगततको मूल्याङ्कन गरर नमूना कायायलय छनौट गररएको, 

घ. विकास तनमायणका काययक्रम छनौट, कायायन्त्ियन र अनगुमन काययमा प्रदेश सभाका सदस्यहरुको 
भतूमकालाई प्रभािकारी बनाउन तथा प्रदेशको सन्त्ततुलत विकासका तनजम्त तनिायर्न के्षर पूिायधार विकास 
काययक्रम (सञ् र्ालन) काययवितध बमोजिम प्राप्त भएका योिना/काययक्रम कायायन्त्ियनका लातग रू. 72 
करोड भौततक पूिायधार विकास मन्त्रालय अजख्तयारी प्रदान गरी कायायन्त्ियनमा रहेको, 

ङ. विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैतलएको कोतभड–१९ ले पययटन, यातायात, कृवष, उत्पादन तथा सेिा के्षरमा 
पारेको प्रततकूल प्रभािलाई न्त्यूनीकरण गदै उत्पादन तथा रोिगारी अतभिृवि गनय उद्यमी तथा 
व्यिसायीहरुलाई व्यिसाय िीिन रक्षा किाय उपलब्ध गराउन व्यिसाय िीिन रक्षा कोष (सिालन) 
काययवितध, २०७७ बमोजिम “क” िगयका १८ िटा बैकका ४८० िटा शाखा माफय त साना उद्योग, पययटन, 
यातायात तथा सेिा के्षरका उद्यमी व्यिसायीहरुको लातग व्यिसाय िीिन रक्षा किाय काययक्रम लाग ु
गररएको र सो काययक्रममा हालसम्म कररब ७ हिार तनिेदन माफय त कररब ८ अियको किाय माग भएकोमा 
कररब ५ अिय नेपाल राष्ट बैकबाट किाय स्िीकृत भई सकेको, 
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र्. मन्त्रालय/तनकाय/कायायलयहरुको स्िीकृत बावषयक विकास काययक्रम कायायन्त्ियन कायययोिना बमोजिमको 
प्रगतत विद्यतुीय माध्यमबाट प्राप्त गनय गण्डकी प्रदेश अनगुमन प्रणालीलाई पररमाियन गरर लागू गररएको, 

छ. कोतभड-१९ का कारण िेरोिगार भएका यिुाहरुलाई स्थानीय तहमा पररर्ालन गरी विकास प्रकृयामा 
सहभागी गराउने उद्देश्यले ४२ स्थानीय तहमा ८० िना कृवष, पश,ु अतमन, तथा तसतभल इजन्त्ितनयररङ् 
क्षेरका स्िंयमसेिकहरु पररर्ालन गररएको,  

ि. प्रदेशका मन्त्रालय तथा मातहतका कायायलयमा लैंतगक समानता तथा सामाजिक समािशेीकरण (लैससास) 
को मूलप्रिाहीकरणका गरी आन्त्तररकीकरण गनय लातग लैंतगक समानता तथा सामाजिक समािेशीकरण 
तनदेजशका,2077, प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका तनकायमा सशुासन प्रिधयन गनय सामाजिक उत्तरदावयत्ि 
प्रिधयन तनदेजशका, 2077 तथा स्थानीय तहलाई योिना तिुयमामा सहिीकरण गनय विस्ततृ आयोिना 
प्रततिदेन तयारी मागयदशयन,2077 प्रकाशन गरी सम्बजन्त्धत के्षरमा वितरण गररएको, 

झ. गण्डकी प्रदेशमा आिश्यक पने प्रावितधक/अप्रावितधक दक्ष िनशजक्तको प्रके्षपण गरी आिश्यक िनशजक्तको 
आकलन गनय प्रदेशस्तरमा मािन संशासन प्रके्षपण अध्ययन कायय अजन्त्तम र्रणमा रहेको छ। 

 
 

६.४.३ आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को तलुनात्मक वित्तीय अिस्था 

आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को सरुु वितनयोिन र दिैु आतथयक िषयमा िैशाख मसान्त्तसम्म भएको 
खर्यको तलुनात्मक अिस्थालाई तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

(रू. हिारमा) 
आतथयक िषय सरुु वितनयोिन खर्य खर्य प्रततशत 

२०७६/७७ १४०५२९६ १६७६२१ ११.९३ 
२०७७/७८ २४८६४१४ ४८१०५१ १९.३५ 

आतथयक िषय २०७६/७७ को तलुनामा बढी खर्य प्रततशत ६२.२० 

मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायायलयबाट आतथयक िषय २०७६/७८ मा िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा सरुु 
वितनयोिनको िम्मा ११.९३ प्रततशत खर्य भएकोमा र्ाल ुआतथयक िषयको सोही अितधमा सरुु वितनयोिनको 
१९.३५ प्रततशत खर्य भएको देजखन्त्छ िनु अजघल्लो आतथयक िषयको भन्त्दा ६२.२० प्रततशतले बढी हो। आतथयक 
िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को सरुु वितनयोिन र खर्यको तलुनात्मक अिस्थालाई तलको जर्रमा 
देखाइएको छ। 
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६.५ आतथयक मातमला तथा योिना मन्त्रालय 

आतथयक मातमला तथा योिना मन्त्रालयबाट आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को िैशाख मसान्त्तसम्म 
भएको वित्तीय प्रगतत र सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूको वििरणलाई तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

६.५.१ आतथयक िषय २०७६/७७ को वििरण  

६.५.१.१ वित्तीय वििरण 
आतथयक िषय 2076/77 मा आतथयक मातमला तथा योिना मन्त्रालयको लातग वितनयोिन गररएको कुल बिेट 
र खर्यको वििरण तनम्नानसुार रहेको छ।  

(रू. हिारमा) 
क्र.सं. वििरण वितनयोिन खर्य प्रततशत 

१ र्ाल ु २१९३३१ ६४०९९ २९.२२ 
२ पुिँीगत २२३५० १४२६८ ६३.८४ 

िम्मा २४१६८१ ७८३६७ ३२.४३ 
 

६.५.१.२ सम्पाददत मखु्य मखु्य काययहरूः 
आतथयक मातमला तथा योिना मन्त्रालयबाट आतथयक िषय २०७६/७७ मा सम्पन्न भएका मखु्यमखु्य काययहरू 
तनम्नानसुार रहेकाछन।् 

०

५०००००

१००००००

१५०००००

२००००००

२५०००००

३००००००

२०७६/७७ २०७७/७८

रक
म 

(रु
 ह

िा
रम

ा)
वितनयोिन र खर्यको तलुनात्मक अिस्था

सरुु वितनयोिन
खर्य
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क. स्याङ्िा, निलपरासी (बदयघाट ससु्तापूिय) जिल्लाका स्थानीय तहका िनप्रतततनतध तथा कमयर्ारी र पोखरामा 
८५ िटा स्थानीय तहका िनप्रतततनतध तथा कमयर्ारी र प्रदेशतभरका मालपोत कायायलयका प्रमखु तथा 
लेखा प्रमखुको उपजस्थततमा रािस्ि पररर्ालन सम्बन्त्धी अन्त्तरवक्रया तथा अतभमखुीकरण काययक्रम सम्पन्न 
गररएको, 

ख. रािस्िका सम्भावित स्रोतको पवहर्ान तथा क्षरे विस्तार गरी रािस्ि पररर्ालनलाई प्रभािकारी बनाउन 
रािस्ि पररर्ालनको सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिदेन तयार गररएको, 

ग. गण्डकी प्रदेश सरकारको बिेट तथा काययक्रम कायायन्त्ियन सम्बन्त्धी अधयिावषयक बिेट समीक्षा गरी 
प्रकाजशत प्रततिदेन प्रदेश सभामा पेश गररएको। 

 

६.५.२ आतथयक िषय २०७६/७७ को वििरण 

६.५.२.१ वित्तीय वििरण 

आतथयक मातमला तथा योिना मन्त्रालयको लातग आतथयक िषय २०७७/७८ मा वितनयोिन गररएको िम्मा बिेट 
र िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा भएको खर्यको वििरण तनम्नानसुार छ। 

 (रू. हिारमा) 

वििरण 
र्ाल ु पूिँीगत 

कूल िम्मा 
प्रदेश स्रोत िम्मा प्रदेश स्रोत िम्मा 

वितनयोिन 181975 181975 9900 ९९०० १९१८७५ 

खर्य ३८३४७ ३८३४७ ५१४३ ५१४३ ४३४९० 

खर्य प्रततशत २१.०७ २१.०७ ५१.९५ ५१.९५ २२.६७ 
 

यस मन्त्रालयमा र्ाल ुआतथयक िषयको लातग कूल १९ करोड १८ लाख ७५ हिार वितनयोिन गररएकोमा 
र्ालतुफय  रू. १८ करोड १९ लाख ७५ हिार र पूिँीगततफय  रू. ९९ लाख वितनयोिन गररएको छ। 
मन्त्रालयमा वितनयोजित रकम मध्ये िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा र्ालतुफय  रू. ३ करोड ८३ लाख ४७ 
हिार र पूिँीगततफय  रू. ५१ लाख ४३ हिार खर्य भई कूल रू. ४ करोड ३४ लाख ९० हिार खर्य भएको 
छ। समग्रमा यस मन्त्रालयबाट कूल वितनयोिनको २२.६७ प्रततशत खर्य भएको छ। 
 

6.५.2.२ सम्पाददत मखु्य मखु्य काययहरूः 
आतथयक मातमला तथा योिना मन्त्रालयले र्ाल ुआतथयक िषय २०७७/७८ को िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा 
सम्पादन भएका काययक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उपलब्धी तनम्नानसुार रहेका छन-् 
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क. अन्त्तरसरकारी वित्त हस्तान्त्तरण तथा रािश्व पररर्ालन सम्िन्त्धमा जिल्लागत रुपमा िमु बैठकबाट ८५ 
िटै स्थानीय तहका पदातधकारी र कमयर्ारीहरुसँग अन्त्तरवक्रया काययक्रम सम्पन्त् न, 

ख. रािश्व संकलन तथा पररर्ालन सम्िन्त्धमा प्रदेश अन्त्तगयतका मालपोत कायायलय र यातायात 
कायायलयहरुबीर् अन्त्तरवक्रया गोष्ठी सम्पन्न, 

ग. प्रदेशमा कम््यूटर (एकीकृत डाटा) सभयर राख्नको लातग सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रततिदेन प्राप्त भएको, 
घ. बिेट तथा काययक्रम कायायन्त्ियन सम्बन्त्धी एकीकृत काययवितध, २०७७ तयार गरी प्रदेश मजन्त्रपररषदबाट 

स्िीकृत, 
ङ. आतथयक िषय २०७६/०७७ को बावषयक समीक्षा प्रततिदेन तयार गररएको, 
र्. प्राकृततक स्रोत तथा ढुङ्गा, तगट्टी, बालिुा, बालिुा प्रशोधन केन्त्द्र, क्रसर उद्योग ,काष्ठ उद्योग, ितडबटुी तथा 

िन पैदािारबाट उठ्ने रािस्ि पररर्ालनका विषयमा प्रदेश अन्त्तगयतका जिल्ला समन्त्िय सतमततका प्रमखु, 
प्रमखु जिल्ला अतधकारी र तडतभिनल िन अतधकृतहरुसगँ छलफल काययक्रम सम्पन्न,  

छ. आतथयक िषय २०७७/०७८ को अधयबावषयक प्रततिेदन तयार गररएको, 
ि. रािश्व तथा लेखा सम्बन्त्धी सफ्टियेरको प्रयोग सम्बजन्त्ध तातलम सिालन गररएको, 
झ. मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्त्तगयतका कायायलयहरूलाई भर् ुयअल माध्यमबाट PLMBIS Training सिालन, 
ञ. प्रदेश आतथयक तनयमािली संशोधन तथा दैतनक तथा भ्रमण भत्ता तनयमािली तिुयमा काययदलले पेश गरेको। 

 

६.५.३ आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को तलुनात्मक वित्तीय अिस्था 

आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को सरुु वितनयोिन र दिैु आतथयक िषयमा िैशाख मसान्त्तसम्म भएको 
खर्यको तलुनात्मक अिस्थालाई तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

(रू. हिारमा) 
आतथयक िषय सरुु वितनयोिन खर्य खर्य प्रततशत 

२०७६/७७ २३२६८१ ४१८४५ १७.९८ 

२०७७/७८ १९१८७५ ४३४९० २२.६७ 

आतथयक िषय २०७६/७७ को तलुनामा बढी खर्य प्रततशत २६.०८ 

आतथयक िषय २०७६/७८ मा िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा सरुु वितनयोिनको िम्मा १७.९८ प्रततशत खर्य 
भएकोमा र्ाल ुआतथयक िषयको सोही अितधमा सरुु वितनयोिनको २२.६७ प्रततशत खर्य भएको देजखन्त्छ िनु 
अजघल्लो आतथयक िषयको भन्त्दा २६.०८ प्रततशतले बढी हो। आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को सरुु 
वितनयोिन र खर्यको तलुनात्मक अिस्थालाई तलको जर्रमा देखाइएको छ। 
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६.६ उद्योग, पययटन, िन तथा िातािरण मन्त्रालय 

उद्योग, पययटन, िन तथा िातािरण मन्त्रालयबाट आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को िैशाख 
मसान्त्तसम्म भएको वित्तीय प्रगतत र सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूको वििरणलाई तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

६.६.१ आतथयक िषय २०७६/७७ को वििरण 

६.६.१.१ वित्तीय वििरण 

आतथयक िषय 2076/77 मा उद्योग, पययटन, िन तथा िातािरण मन्त्रालयको लातग वितनयोिन गररएको कुल 
बिेट र खर्यको वििरण तनम्नानसुार रहेको छ।  

(रू. हिारमा) 
क्र.सं. वििरण वितनयोिन खर्य खर्य प्रततशत 

१. र्ाल ु १३१५९१६ ६३२०७१ ४८.०३ 
२ पुिँीगत ८७५३०९ ५७७२२५ ६५.९५ 

िम्मा २१९१२२४ १२०९२९५ ५५.१९ 
 

६.६.१.२ सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूः 

क. ४१ िटा पययटकीय गन्त्तब्यमा पूिायधार विकास माफय त परुाताजत्िक महत्िका धातमयक, सांस्कृततक, 
ऐततहातसक मठ मजन्त्दर गमु्बा र गफुा लगायत मौतलक संस्कृततको संरक्षण र प्रिियन गररएको, 

ख. घोषणा भएका प्रमखु पययटकीय स्थलहरूमा मध्ये ४१ िटामा पययटन पूिायधार तनमायण गररएको, 

०

५००००

१०००००

१५००००

२०००००

२५००००

२०७६/७७ २०७७/७८
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वितनयोिन र खर्यको तलुनात्मक अिस्था

सरुु वितनयोिन
खर्य
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ग. राउण्ड अन्नपणुय िैकजल्पक पदमागय/ राउण्ड धौलातगरी पदमागयको तनमायण गररएको, 
घ. प्रदेशभर िम्मा ११९ िटा िनहरूमा िैज्ञातनक िन व्यिस्थापन कायययोिना अनसुार व्यिस्थापन गररएको, 

िातािरण संरक्षण ऐन तयार भई लागू भएको, 
ङ. पर्भैया बन्त्यिन्त्त ुउद्दार केन्त्द्र सिालन गररएको। 
र्. पोखरा महानगरपातलकासँगको सहलगानी र सहकाययमा फेिातालको महुानमा तसल्रेशन ड्याम तनमायण 

गररएको छ। सो काययको लातग प्रदेश सरकारबाट रू. १४ करोड ८ लाखको साझेदारी भएको छ। 
 
६.६.२ आतथयक िषय २०७७/७८ को वििरण 

६.६.२.१ वित्तीय वििरण 

उद्योग, पययटन, िन तथा िातािरण मन्त्रालयको िैशाख मसान्त्तसम्मको वित्तीय वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

(रू. हिारमा) 
वििरण र्ाल ु पूिँीगत 

कूल िम्मा 
प्रदेश सशतय िम्मा प्रदेश सशतय िम्मा 

वितनयोिन 1166963 101000 1267963 488005 85800 ५७३८०५ १८४१७६८ 

खर्य 481067 42641 523707 174864 22823 197687 721395 
खर्य 

प्रततशत 
41.22 42.22 41.30 35.83 26.60 34.45 39.17 

 

यस मन्त्रालयमा र्ाल ुआतथयक िषयको लातग कूल रू. १ अबय ८४ करोड १७ लाख ६८ हिार वितनयोिन 
गररएकोमा र्ालतुफय  रू. १ अबय २६ करोड ७९ लाख ६३ र पूिँीगततफय  रू. ५७ करोड ३८ लाख ५ हिार 
रहेको छ। मन्त्रालयमा वितनयोजित रकम मध्ये िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा र्ालतुफय  रू. ५२ करोड ३७ 
लाख ७ हिार र पूिँीगततफय  रू. १७ करोड ४८ लाख ६४ हिार गरी कूल रू. ७२ करोड १३ लाख ९५ 
हिार खर्य भएको छ। समग्रमा यस मन्त्रालयबाट कूल वितनयोिनको ३९.१७ प्रततशत खर्य भएको छ। 

 

6.६.2.२ सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूः 
उद्योग, पययटन, िन तथा िातािरण मन्त्रालयले र्ाल ुआतथयक िषय २०७७/७८ को िैशाख मसान्त्तसम्मको 
अितधमा सम्पादन भएका काययक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उपलब्धी तनम्नानसुार रहेका छन-् 
क. ९५२ सामदुावयक िन उपभोक्ता समूह, १११९ कबतुलयती िन उपभोक्ता समूह, ३४ िटा धातमयक िन, 

एक साझेदारी िन र एक र्क्ला िन समेत ८,६१,००० हेक्टर िनको संरक्षण र व्यिस्थापन भइरहेको 
छ। ३० िटा नयाँ सामदुावयक िन उपभोक्ता समूह गठन भई समूहमा हस्तान्त्तरण भएका छन।्  
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ख. २५ हिार भन्त्दा बढी मवहला दतलत र िनिाती समते समािेश भएका समदुायमा आधाररत िन समूहमा 
५० हिार िनाभन्त्दा बढी व्यजक्तहरु सतमततमा समािेश भई नेत्ततृ्िदायी भतूमका खेलेका छन।् कररब ६ 
लाख क्यूवफट काठ र १,५०० र्ट्टा दाउराको आन्त्तररक प्रयोग भएको छ भने ३ अिय भन्त्दा बढी रकम 
समूहमा कारोिार भइरहेको छ। हालसम्म २०,९३,५७३.५२ क्यवुफट काठ, २,८३७.४४ र्ट्टा दाउरा 
र ७९,०९० के.जि. िडीबटुी उत्पादन भई सोबाट ५० लाखभन्त्दा बढी श्रमददनको रोिगारी तसियना 
भएको छ।  

ग. एघार िटा उच्र् प्रवितधयकु्त नसयरी स्थापना भई वितभन्न प्रिातीका एकिषीय र बहिुषीय गरी ७०,३८,२६५ 
विरुिा उत्पादन भएका छन।् 

घ.  “एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्राम” अन्त्तगयत २३ िटा स्थापना भई १९ उद्योगग्राममा पूिायधार तनमायणको 
कायय भइरहेको छ। निलपरुको लोकाहा खोला र कास्की पुतँडटारमा प्रादेजशक औद्योतगक के्षर स्थापना 
गनयका लातग िग्गा नापिाँर्को काम भइरहेको छ।  

ङ. गण्डकी प्रदेशमा ३०० िटा सामदुावयक होमस्टेको विकास गने प्रदेश सरकारको लक्ष्य अनसुार २,००० 
घरधरुीलाई होमस्टेमा समािेश गरी ३०८ िटा सामदुावयक होमस्टेलाई पूिायधार तनमायणका लातग अनदुान 
उपलब्ध गराइएको छ। िसबाट २७४ िटा होमस्टेहरुमा पूिायधार (सामदुावयक भिन, स्िागत िार, 
सांस्कृततक संग्रहालय, पदमागय आदद) तनमायणको काम सम्पन्न भइसकेको छन ्भन ेर्ाल ुआतथयक बषयमा ४६ 
िटा पैदलमागय, ३८ िटा नयाँ सामदुावयक भिन, १८ िटा अधरुो भिन सम्पन्न, ७ िटा स्िागतद्वार, ६ 
िटा दृश्यािलोकन टािर, १७ िटा साियितनक शौर्ालय लगायतका वितभन्न वकतसमका पययटकीय पूिायधार 
तनमायणको र्रणमा छन।् 

र्. ७३ िटा धातमयक पययटकीय स्थलको ममयत, सम्भार र १०५ प्रमखु पययटकीय गन्त्तव्यमा पूिायधार तनमायण 
भइरहेको छ। 

छ. प्रदेशस्तरीय ितडबटुी संकलन तथा प्रशोधन केन्त्द्र स्थापनाका लातग सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई २४ 
िटा समदुायमा आधाररत उद्यम स्थापना भई सोबाट २५० िनाले रोिगारी प्राप्त गरेका छन।् 

ि. १६८ िटा उद्यान तथा िावटका र ६२ िटा सामदुावयक िनमा पयायपययटनका काययहरु सिालन गररएको 
छ। 

झ. फेिातालको संरक्षणका लातग ितेयानी, लौरुक, अधेँरी र हपयन खोलामा ४ िटा तसल्टेसन ड्याम तनमायण 
सम्पन्न भएको छ। 

ञ. मानि-िन्त्यिन्त्त ु द्वन्त्द न्त्यूनीकरणका लातग निलपरु जिल्लाका वितभन्न स्थानमा कुल ४,३१३ तमटर 
ढलानसवहतको मसे िायर फेजन्त्सङ तनमायण गररएको छ।  

ट. प्रदेशस्तरीय ितडबटुी संकलन तथा प्रशोधन केन्त्द्र स्थापनाका लातग सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई २४ 
िटा समदुायमा आधाररत उद्यम स्थापना भई सोबाट २५० िनाले रोिगारी प्राप्त गरेका छन।् 

ठ. १०५.३१ वक.तम. पदमागय/पैदलमागयको तनमायण, ममयत सम्भार, सौन्त्दययकरण र साइनिेको व्यिस्था 
गररएको छ। 



 मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, २०७८ 

~ 40 ~ 

 

६.६.३ आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को तलुनात्मक वित्तीय अिस्था 

आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को सरुु वितनयोिन र दिैु आतथयक िषयमा िैशाख मसान्त्तसम्म भएको 
खर्यको तलुनात्मक अिस्थालाई तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

(रू. हिारमा) 
आतथयक िषय सरुु वितनयोिन खर्य खर्य प्रततशत 

२०७६/७७ २०४७४५४ ४२९५७७ २०.९८ 
२०७७/७८ १८४१७६८ ७२१३९५ ३९.१७ 

आतथयक िषय २०७६/७७ को तलुनामा बढी खर्य प्रततशत ८६.७० 
 

आतथयक िषय २०७६/७८ मा िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा सरुु वितनयोिनको िम्मा २०.९८ प्रततशत खर्य 
भएकोमा र्ाल ुआतथयक िषयको सोही अितधमा सरुु वितनयोिनको ३९.१७ प्रततशत खर्य भएको देजखन्त्छ िनु 
अजघल्लो आतथयक िषयको भन्त्दा ८६.७० प्रततशतले बढी हो। आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को सरुु 
वितनयोिन र खर्यको तलुनात्मक अिस्थालाई तलको जर्रमा देखाइएको छ। 
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६.७ भतूम व्यिस्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्रालय  

भतूम व्यिस्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्रालयबाट आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को िैशाख 
मसान्त्तसम्म भएको वित्तीय प्रगतत र सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूको वििरणलाई तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

६.७.१ आतथयक िषय २०७६/७७ को वििरण 

६.७.१.१ वित्तीय वििरण 
आतथयक िषय 2076/77 मा भतूम व्यिस्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्रालयको लातग वितनयोिन गररएको कुल 
बिेट र खर्यको वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

(रू. हिारमा) 
क्र.सं. वििरण वितनयोिन खर्य खर्य प्रततशत 

१. र्ाल ु २,२२,७७,२६ १,४२,८६,९५ ६४.१३ 
२ पुिँीगत ३२,११,०९ १८,९५,७७ ५९.०४ 

िम्मा २,५४,८८,३५ १,६१,८२,७२ ६३.४९ 
 

६.७.१.२ सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूः 

क. स्याउ विशेष काययक्रम अन्त्तगयत मनाङ्ग, मसु्ताङ्ग र उत्तरी गोखायका ११ िटा व्यिसावयक कृवष फमयहरूलाई 
उच्र् घनत्ि प्रवितधमा आधाररत ४११३० विरुिा वितरण गरी १३.७१ हेक्टर क्षेर विस्तार भएको। 

ख. Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries को सातौं अन्त्तरावष्ट्रय सम्मलेनको सहआयोिना 
गररएको िसमा २४ देशका २०९ अन्त्तरावष्ट्रय क्षेरका कुल ४५० िनाको सहभातगतामा १८६ िटा 
िैज्ञातनक काययपरमा छलफल भई प्रवितध तथा प्रावितधक ज्ञान आदान-प्रदान भएको। 

ग. ६९ िटा गाउँहरूमा मखु्यमन्त्री िातािरणमैरी नमनुा कृवष गाउँ काययक्रम सिालन भई थोपा तसंर्ाई 
सवहतको ९२६ िटा ्लावष्टक घर तनमायण गरी ७ हेक्टर तरकारी क्षेर विस्तार गररएको, ४७ िटा तसंर्ाई 
पोखरी तथा १५१० तम तसंर्ाई कुलो तनमायण गररएको, ७२० िटा भकारो सधुार गररएको, ५९० िटा 
बाख्राको खोर र १२९ िटा कुखरुाको खोर तनमायण गररएको, २० हेक्टरमा सनु्त्तला, १० हेक्टरमा कागती, 
१९ हेक्टरमा स्याउ, २२ हेक्टरमा केरा, ३ हेक्टरमा कवफ, ६.५ हेक्टरमा जर्या र २० हेक्टरमा अलैंर्ी 
खेतत गनुयका साथै याजन्त्रकरण सहयोग माफय त उन्नत प्रवितधको प्रयोग तथा विस्तारका लातग प्ररेरत 
गररएको।  
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घ. ६ िटा जिल्ला (म्याग्दी, पियत, स्याङ्गिा, गोरखा, कास्की र तनहुँ) को १४ िटा स्थानमा गरी कुल १६८३ 
रोपनी िग्गा र्क्लाबन्त्दी गररएको। 

ङ. पजश्चमािल ईजन्त्ितनयररङ्ग क्याम्पसको समन्त्ियमा ईमेि प्रोसेतसङ सवहतको नक्सांकन तयार गररएको। 

र्. ३६ िटा सहकारी संस्थालाई दूध, तरकारी, कोदो, उख,ु अलैंर्ी उत्पादन तथा माछा, कुखरुा र बाख्रापालन 
प्रिियनका लातग सहयोग गररएको। 

छ. प्रधानमन्त्री कृवष आधतुनकीकरण पररयोिना अन्त्तगयत वितभन्न बालीहरूमा उत्पादन तथा उत्पादकत्ि िवृिका 
लातग १५४ नयाँ पकेट तथा ३४ िटा नयाँ ब्लक स्थापना गररएको साथै १३० िटा परुानो पकेट र 
२३ िटा परुानो ब्लकमा फलोअप काययक्रम सिालन। 

ि. प्राङ्गाररक तरकारी उत्पादनका लातग १५० ्लावष्टक घर तनमायण गररएको, ४ िटा रैथानेबाली विक्री कक्ष 
तनमायण गररएको, १०० रोपनीमा प्राङ्गाररक खेती विस्तार गररएको, ३० रोपनीमा रैथान ेबालीको विििृवि 
गररएको, प्राङ्गाररक उत्पादनमा लेितलङ्ग तथा लोगो प्रमाजणकरण काययको थालनी गररएको। 

 
६.७.२ आतथयक िषय २०७७/७८ को वििरण 

६.७.२.१ वित्तीय वििरण 

भतूम व्यिस्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्रालयको िैशाख मसान्त्तसम्मको वित्तीय वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

(रू. हिारमा) 

वििरण  
र्ाल ु पूिँीगत िम्मा 

प्रदेश सशतय विशेष िम्मा प्रदेश विशेष िम्मा प्रदेश सशतय विशेष िम्मा 

वितनयोिन 2302700 342700 31000 2676400 475600 9000 ४८४६०० २७७८३०० ३४२७०० ४०००० ३१६१००० 

खर्य 435533 40007 0 475540 150836 0 150836 586368 40007 0 626375 

खर्य प्रततशत 18.91 11.67 0 17.77 31.71 0 31.31 21.11 11.67 0 19.82 
 

यस मन्त्रालयमा र्ाल ुआतथयक िषयको लातग कूल रू. ३ अबय १६ करोड १० लाख वितनयोिन गररएकोमा 
र्ालतुफय  रू. २ अबय ६७ करोड ६४ लाख र पूिँीगततफय  रू. ४८ करोड ४६ लाख रहेको छ। मन्त्रालयमा 
वितनयोजित रकम मध्ये िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा र्ालतुफय  रू. ४७ करोड ५५ लाख ४० हिार र 
पूिँीगततफय  रू. १५ करोड ८ लाख ३६ हिार गरी कूल रू. ६२ करोड ६३ लाख ७५ हिार खर्य भएको 
छ। समग्रमा यस मन्त्रालयबाट वितनयोिनको १९.८२ प्रततशत खर्य भएको छ। 
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६.७.२.२ सम्पाददत मखु्य मखु्य उपलब्धीहरूः 

भमूी व्यिस्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्रालयले र्ाल ुआतथयक िषय २०७७/७८ को िैशाख मवहनासम्मको 
अितधमा सम्पादन भएका काययक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उपलब्धी तनम्नानसुार रहेका छन-् 
क. िग्गा र्क्लाबन्त्दी गने काययक्रममाफय त २८०० रोपनी िग्गा र्क्लाबन्त्दी कायय भईहेको, 
ख. स्याउ विशषे काययक्रममाफय त उच्र् घनत्ि प्रवितधमा आधाररत स्याउका २6११० तबरुिाहरु आयातको 

क्रममा रहेको, िसबाट थप १७५ रोपनी स्याउ बगैँर्ा के्षर विस्तार हनुे, 
ग. मखु्यमन्त्री िलिायमैुरी नमूना कृवष गाँउ काययक्रम अन्त्तगयत ८४ िटा गाँउहरुमा सम्झौता सम्पन्न भई 

कायय भईरहेको, 
घ. पशमुा पूणय खोप काययक्रम माफय त प्रदेश तभरका १५ िटा स्थानीय तहहरुमा पशमुा लाग्ने मखु्य संक्रामक 

रोगहरु विरुि िृहत खोप कायय सम्पन्न गररएको, 
ङ. १ िटा प्राङ्गाररक मल तथा १ िटा बायोर्र उत्पादन कारखानाको स्थापना कायय भईरहेको, 
र्. प्रधानमन्त्री कृवष आधतुनकीकरण पररयोिना माफय त वितभन्न बालीिस्तकुा ५१ िटा ब्लक स्थापना भई 

सम्झौता बमोजिम काययहरु भईरहेको, 
छ. भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेिा विज्ञ केन्त्द्रहरु माफय त ४४५५० पटक कृतरम गभायधान सेिा उपलब्ध 

गराईएको, ५६७७२ पशपुन्त्छीमा उपर्ार सेिा प्रदान गररएको, प्रयोशालामा १३०२१ नमूना परीक्षण 
गररएको, १०६१५५ पशपुन्त्छीमा खोप लगाईएको, 

ि. कास्की, गोरखा, तनहुँ, र निलपरुमा गरी ५ िटा कोल्डस्टोर तनमायण भईरहेको, 
झ. दूध उत्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन काययक्रममाफय त हालसम्म १८१०८ मे.टन दूध उत्पादन गरेबापत 

प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराईएको, 
ञ. १० िटा कोल्ड रुम, ४ िटा पश ुहाटबिार, ३ िटा पश ुबधस्थल र ४ िटा तमटमाटय तनमायणका लातग 

सम्झौता भई तनमायण कायय भईरहेको। 

 

६.७.३ आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को तलुनात्मक वित्तीय अिस्था 

आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को सरुु वितनयोिन र दिैु आतथयक िषयमा िैशाख मसान्त्तसम्म भएको 
खर्यको तलुनात्मक अिस्थालाई तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

(रू. हिारमा) 
आतथयक िषय सरुु वितनयोिन खर्य खर्य प्रततशत 

२०७६/७७ २५४३६३५ ५०१२४१ १९.७१ 
२०७७/७८ ३१६१००० ६२६३७५ १९.८२ 

आतथयक िषय २०७६/७७ को तलुनामा बढी खर्य प्रततशत 0.56 
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आतथयक िषय २०७६/७८ मा िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा सरुु वितनयोिनको िम्मा १९.७१ प्रततशत खर्य 
भएकोमा र्ाल ुआतथयक िषयको सोही अितधमा सरुु वितनयोिनको १९.८२ प्रततशत खर्य भएको देजखन्त्छ िनु 
अजघल्लो आतथयक िषयको भन्त्दा ०.५६ प्रततशतले बढी हो। आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को सरुु 
वितनयोिन र खर्यको तलुनात्मक अिस्थालाई तलको जर्रमा देखाइएको छ। 

 
 

 

६.८ आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय 
आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयबाट आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को िैशाख मसान्त्तसम्म 
भएको वित्तीय प्रगतत र सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूको वििरणलाई तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

६.८.१ आतथयक िषय २०७६/७७ को वििरण 

६.८.१.१ वित्तीय वििरण 
आतथयक िषय 2076/77 मा आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयको लातग वितनयोिन गररएको कुल बिेट 
र खर्यको वििरण तनम्नानसुार रहेको छ।  

(रू. हिारमा) 
क्र  .सं  शीषयक वितनयोिन खर्य खर्य प्रततशत 

१ र्ाल ु ४०६२३६ ७९२०८ १९.५० 
२ पूिँीगत २१६१९१ १२१६७१ ५६.28 

िम्मा 62,24,27 20,08,79 32.२७ 
 

०
५०००००

१००००००
१५०००००
२००००००
२५०००००
३००००००
३५०००००

२०७६/७७ २०७७/७८

रक
म 

(रु
 ह

िा
रम

ा)

वितनयोिन र खर्यको तलुनात्मक अिस्था

सरुु वितनयोिन
खर्य
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६.८.१.२ सम्पाददत मखु्य मखु्य काययहरू 
आन्त्तररक मातमला तथा योिना मन्त्रालयबाट आतथयक िषय २०७६/७७ मा सम्पादन गरेका मखु्यमखु्य काययहरू 
तनम्नानसुार रहेका छन।् 
 

अ.  विपद् व्यिस्थापन :  
1) विपद सप्ताह अतभयान अन्त्तगयत विपद व्यिस्थापन सम्बन्त्धी अभ्यास (तसमलेुशन) सम्पन्न गररएको। 

2) विपद व्यिस्थापन कोषमा िम्मा गररएको रकम रू. १ करोड मध्ये रू. ५२ लाख ६२ हिार १७ रुपैया 
विपद् पीतडतलाई राहत उपलब्ध गराईएको, 

3) खोि तथा उद्दारका लातग आिश्यक पने सामग्री खररद गरी भण्डारण गररएको,  
4) प्रदेश गोदाम घरमा रहेको मौज्दात बाट जिल्ला विपद् व्यिस्थापन केन्त्द्रलाई र प्रदेशस्तरका मन्त्रालयलाई 

िम्मा 577 थान पाल/तरपाल उपलब्ध गराइएको, 
5) कोतभड-१९ तनयन्त्रण र व्यिस्थापनका लातग प्रदेशका सरुक्षा तनकायहरूलाई स्िास्थ्यिन्त्य सामग्री खररदका 

लातग रू. ४५ लाख अजख्तयारी प्रदान गरी खररदकायय सम्पन्न भएको।  
 

आ.  शाजन्त्त सरुक्षा व्यिस्थापन 
१) गण्डकी प्रदेशको आन्त्तररक सरुक्षा रणनीतत तयार गररएको, 
२) गहृ मन्त्रालय र यस मन्त्रालयको संयकु्त आयोिनामा प्रदेशस्तरीय सरुक्षा गोष्ठी सम्पन्न गररएको।  
३) मादक पदाथय सेिन गरेर हनुे सिारी दघुयटनाको न्त्यूनीकरण गनय प्रदेशजस्थत सबै जिल्लामा बे्रथलाईिर 

उपलब्ध गराइएको (कास्की-४ थान, निलपरु-२ थान र िाँकी ९ जिल्लामा १/१ थान गरी कूल १५ 
थान),  

4) तमतत 2076 मंतसर 14 गते कास्की तथा बाग्लङु जिल्लामा भएको उप-तनिायर्नलाई स्िच्छ, तनष्पक्ष, 
भयरवहत र मयायददत बनाउन ेसम्बन्त्धमा प्रदेश कमाण्ड पोष्ट तथा प्रदेश तनिायर्न सेलको समन्त्ियतात्मक 
प्रयासमा शाजन्त्तपूियक, भयरवहत र विश्वसनीय िातािरणमा सम्पन्न भएको,  
 

इ.  प्रहरी प्रशासन तथा कारागार व्यिस्थापन 
१) प्रहरी कायायलयको भौततक पूिायधार विकासका लातग १२ िटा इलाका प्रहरी कायायलय/प्रहरी र्ौकीको 

तनमायण कायय आरम्भ गररएको, 
२) प्रदेश प्रहरी तातलम केन्त्द्रको भौततक संरर्ना विस्तारका लातग कक्षाकोठा, प्रजशक्षाथी ब्यारेक लगायत 10 

िटा वप्रफेि भिनको तनमायण काययलाई अगाडी बढाइएको, 
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3) प्रहरी प्रशासनलाई स्रोतसाधनयकु्त बनाउने उद्देश्यले आिश्यकता अनसुार एघार िटै जिल्लामा गरी कूल 
28 थान मोटरसाईकल र 4 थान गाडी खररद गरी हस्तान्त्तरण गररएको,  

५) कोतभड-19 संक्रमणको रोकथाम तथा तनयन्त्रणका लातग प्रदेश प्रिेश गने नाका तनहुँ जिल्लाजस्थत 
मजुग्लनमा नयाँ स्थापना हनु ेप्रहरी रे्कपोष्टमा खवटन ेप्रहरी कमयर्ारीहरूको लातग ब्यारेक, मेश, शौर्ालय 
तथा स्नानगहृ तनमायण, 

6) कारागार व्यिस्थापनलाई थप प्रभािकारी बनाउनको लातग कास्की, पियत, लमिङु्ग, गोरखा र तनहुँ जिल्ला 
जस्थत कारागार कायायलयहरूमा बन्त्दीगहृ ममयतसम्भार, पखायल तथा छत ममयत, रस तनमायण आददको कायय 
गररएको। 

 
ई.  सूर्ना तथा सिार  
1) नेपाल परकार महासंघ गण्डकी प्रदेशको सिार गततवितध सम्बन्त्धमा अन्त्तवक्रय या सम्पन्न, 
2) २०७६ साउन २८ सूर्ना तथा प्रवितध प्रिियन गोष्ठी आयोिना,  
3) रेतडयो नेपालबाट हरेक शतनिार साँझ ५:२५ बिे "गण्डकी सरोकार" नामक काययक्रम सिालन भइरहेको, 
4) वितभन्न सरे्तनामूलक सन्त्देशको जिङ्गल तनमायण, 
5) आमसिार विधेयकको मस्यौदा तयार, 
6) नेपाल परकार महासंघ गण्डकी प्रदेश सतमतत र बाग्लङु शाखाको भिन तनमायणका लातग रू. ३० लाख 

अनदुान ददइएको।  
 
उ.  कानून तिुयमा: 
1) वितभन्न १२ िटा ऐन तथा ४ िटा तनयमािलीलाई मस्यौदा सहमतत प्रदान, 
2) वितभन्न १२ िटा ऐन तथा ४ िटा तनयमािली रािपरमा प्रकाशन, 
3) वितभन्न ३६ िटा काययवितध/तनदेजशका/गठन आदेशलाई सहमतत प्रदान गररएको, 
4) ऐन संग्रहको सम्पादन कायय सम्पन्न गरी प्रकाशनमा पठाइएको, 
5) जिल्ला बार एशोतसएसन कास्कीलाई भिन तनमायणका लातग रू. ३० लाख अनदुान ददइएको।  
 

ऊ.  वितभन्न समारोह तथा सरे्तना:  
1) रावष्ट्रय तथा प्रदेशस्तरीय ददिस तथा समारोहको व्यिस्थापन र सिालन गररएको, 
2) लागू औषध दूव्ययसनी न्त्यूनीकरणका लातग सरे्तना काययक्रम सम्पन्न भएको, 
3) सडक दघुयटना न्त्यूनीकरणका लातग रावफक व्यिस्थापन सरे्तना काययक्रम सम्पन्न भएको, 
४) स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सतमतत र विपद् उिारकमीलाई तातलम प्रदान गररएको। 
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६.८.२ आतथयक िषय २०७६/७७ को वििरण  

६.८.२.१ वित्तीय वििरण 

आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयको िैशाख मसान्त्तसम्मको वित्तीय वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

(रू. हिारमा) 

वििरण 
र्ाल ु पूिँीगत 

कूल िम्मा 
प्रदेश स्रोत िम्मा प्रदेश स्रोत िम्मा 

वितनयोिन 112800 112800 ४७७२०० ४७७२०० ५९०००० 

खर्य 60786 60786 161240 161240 222026 

खर्य प्रततशत 53.89 53.89 33.79 33.79 37.63 
 

यस मन्त्रालयमा र्ाल ुआतथयक िषयको लातग कूल ५९ करोड वितनयोिन गररएकोमा र्ालतुफय  रू. ११ करोड 
२८ लाख र पूिँीगततफय  रू. ४७ करोड ७२ लाख वितनयोिन गररएको छ। मन्त्रालयमा वितनयोजित रकम 
मध्य ेअसार मसान्त्तसम्मको अितधमा र्ालतुफय  रू. ६ करोड ७ लाख ८६ हिार र पूिँीगततफय  रू. १६ करोड 
१२ लाख ४० हिार खर्य भई कूल रू. २२ करोड २० लाख २६ हिार खर्य भएको छ। समग्रमा यस 
मन्त्रालयबाट वितनयोिनको ३७.६३ प्रततशत खर्य भएको छ। 

 

६.८.२.२ सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूः 
आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयले र्ाल ुआतथयक िषय २०७७/७८ को िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा 
सम्पादन भएका काययक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उपलब्धी तनम्नानसुार रहेका छन-् 
क. क्रमागत रुपमा रहेका ११ िटा र नयाँ १२ िटा गरी कूल २३ िटा प्रहरी ईकाईहरुको भिन तनमायण 

कायय भईरहेको, 
ख. गत आतथयक िषयको सम्झौता बमोजिम प्रदेश प्रहरी तातलम केन्त्द्रको भौततक संरर्ना तनमायण कायय सम्पन्न 

गरी र्ाल ुआतथयक िषयको काययक्रमको लातग सम्झौता भई कायय आरम्भ भएको, 
ग. गण्डकी प्रदेश दङ्गा तनयन्त्रण प्रहरी गण, तनहुँको Puff Building तनमायण कायय सम्पन्न भएको, 
घ. कारागार कायायलय स्याङ्िा, पियत, लमिङु र तनहुँ तथा बाल सधुार गहृ, कास्की मा साियितनक तनमायणको 

लातग पूिायधार विकास कायायलय माफय त कायायन्त्ियन हनुे गरी भौततक पूिायधार विकास मन्त्रालयलाई 
अजख्तयारी ददइएको, 

ङ. गण्डकी समाि: ससुभ्य समाि काययक्रमको लातग गण्डकी समाि सभ्य समाि तातलम तनदेजशका तयार 
गरी ६७ िटा विद्यालयमा काययक्रम सिालन गनय ६५ स्थातनय तहमा अजख्तयारी पठाईएकोमा 
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६७ िना सामाजिक जशक्षकलाई मास्टर प्रजशक्षण सम्पन्न भई ६७ िटै विद्यालयमा काययक्रम कायायन्त्ियन 
भैरहेको, 

र्. द्वन्त्द्वपीतडतका लातग सीपमूलक तातलम सञ्र्ालन गनय तनहुँ, कास्की, लमिङु्ग र गोरखा जिल्लाका सम्बजन्त्धत 
काययक्रम गने कायायलयहरु माफय त ३ िटा तातलम सम्पन्न गररएको,  

छ. गहृ मन्त्रालयको समन्त्ियमा प्रदेशस्तरीय सरुक्षा गोष्ठी सम्पन्न गररएको,  
ि. पियत जिल्लामा खोँर्बाट उद्दार, गोरखामा अजग्न तनयन्त्रण, निलपरासी (ससु्ता पूिय) मा सडक दघुयटना र 

आगलातग तनयन्त्रण सम्बजन्त्ध अभ्यास (तसमलेुशन) सम्पन्न गररएको,  
झ. रेडक्रस सोसाइटी माफय त लमिङु, कास्की, तनहुँ, निलपरु, स्याङ्िा, पियत, गोरखा, म्याग्दी, बाग्लङु र स्याङ्िा 

जिल्लामा दलुयभ समूहको रक्त पवहर्ान, संकलन तथा संिालीकरण सम्बजन्त्ध काययक्रम सम्पन्न भएको,  
ञ. 2077 साल रै्र १ देजख ३ गते सम्म विपद् उद्दारकमीलाई ५ िटा विषयमा क्षमता अतभबवृि तातलम 

संर्ालन गरी रै्र ४ गते पोखरा विमानस्थलमा आपतकातलन हिाइ उद्दार नमूना अभ्यास सम्पन्न गररएको, 
ट. कास्की जिल्लाको अन्नपूणय गाउँपातलका, मनाङ जिल्लाको र्ामे गाउँपातलका र मसु्ताङ जिल्लाको लो घेकर 

दामोदरकुण्ड गाउँपातलकालाई विपद् उिार केन्त्द्र/आश्रयस्थल तनमायणका अजख्तयारी प्रदान गररएको,  
ठ. विपद् पूिय सूर्ना प्रणाली स्थापना तथा व्यिस्थापनको लातग िल तथा मौसम कायायलयलाई अजख्तयारी 

ददइ खररद कायायरम्भ गररएको,  
ड. गण्डकी सरोकार नामक काययक्रम रेतडयो नेपालबाट हरेक शतनिार साँझ ५:२५ बिे तथा नेपाल 

टेतलतभिनबाट गण्डकी प्रदेश डायरी हरेक बधुिार साँझ 7:२५ बिे प्रशारण हुँदै आएको,  
ढ. संर्ार माध्यमहरुलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरणका लातग 48 िटा एफ.एम रेतडयो, 30 िटा 

साप्तावहक, १ रैमातसक, ३ टेतलतभिन, १8 दैतनक पतरका, १३ अनलाइन तमतडयालाई छनौट गरी लोक 
कल्याणकारी सूर्ना वितरण गररएको,  

ण. ऐन संग्रह सम्पादन तथा प्रकाशन भएको, तनयमािली संग्रह सम्पादनका क्रममा रहेको। 

 

६.८.३ आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को तलुनात्मक वित्तीय अिस्था 
आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को सरुु वितनयोिन र दिैु आतथयक िषयमा िैशाख मसान्त्तसम्म भएको 
खर्यको तलुनात्मक अिस्थालाई तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

(रू. हिारमा) 
आतथयक िषय सरुु वितनयोिन खर्य खर्य प्रततशत 

२०७६/७७ ६१२९३६ ८१९६४ १३.३७ 
२०७७/७८ ५९०००० २२२०२६ ३७.६३ 

आतथयक िषय २०७६/७७ को तलुनामा बढी खर्य प्रततशत १८१.४५ 
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आतथयक िषय २०७६/७८ मा िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा सरुु वितनयोिनको िम्मा १३.३७ प्रततशत खर्य 
भएकोमा र्ाल ुआतथयक िषयको सोही अितधमा सरुु वितनयोिनको ३७.६३ प्रततशत खर्य भएको देजखन्त्छ िनु 
अजघल्लो आतथयक िषयको भन्त्दा १८१.४५ प्रततशतले बढी हो। आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को 
सरुु वितनयोिन र खर्यको तलुनात्मक अिस्थालाई तलको जर्रमा देखाइएको छ। 

 
 

६.९ भौततक पूिायधार विकास मन्त्रालय 
भौततक पूिायधार विकास मन्त्रालयबाट आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को िैशाख मसान्त्तसम्म भएको 
वित्तीय प्रगतत र सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूको वििरणलाई तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

६.९.१ आतथयक िषय २०७६/७७ को वििरण 
६.९.१.१ वित्तीय वििरणः 
आतथयक िषय 2076/77 मा भौततक पूिायधार विकास मन्त्रालयको लातग वितनयोिन गररएको कुल बिेट र 
खर्यको वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

 (रू. हिारमा) 

तस.नं. वििरण वितनयोिन खर्य 
खर्य 

प्रततशत 

1 र्ाल ु ८५,५७,२९ ३२,७५,६१ ३८.२८ 
2 पुिँीगत १६,६४,७५,३० ११,७२,४२,८३ ७०.४३ 
िम्मा १७,५०,३२,५९ १२,०५,१८,४४ ६८.८५ 

 

०
१०००००
२०००००
३०००००
४०००००
५०००००
६०००००
७०००००

२०७६/७७ २०७७/७८

रक
म 

(रु
 ह

िा
रम

ा)

वितनयोिन र खर्यको तलुनात्मक अिस्था

सरुु वितनयोिन
खर्य
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६.९.१.२ सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूः 
क. यातायात पूिायधार (सडक, सडक पलु र झोलङु्ग ेपलु) क्षरेः 
आतथयक िषय २०७६/७७ मा यातायात पूिायधारतफय  वितनयोिन भएको रकम रू. ९ अबय ४३ करोड ४३ लाख 
४२ हिार मध्ये आतथयक िषयको अन्त्त्य सम्ममा रू. ५ अबय ८५ करोड ७० लाख ९६ हिार (६२.०८%) 
खर्य भएको छ। िसको संजक्षप्त वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

(रू. हिारमा) 

योिनाको वकतसम योिना संख्या वितनयोिीत बिेट िावषयक खर्य खर्य प्रततशत(%) 

प्रदेश सरकारतफय  ६०६ ५,४६,८३,०३ ३,७३,०७,३६ 6८.२२ 

समपरुक १६ १,८१,७८,८७ १,०१,१८,९४ ५५.६६ 

सशतयतफय  ११० २,१४,८१,५२ १,११,४४,६६ 51.88 

िम्मा  ७३२ ९,४३,४३,४२ ५,८५,७०,९६ ६२.०८ 
 

उल्लेजखत काययक्रमहरूको अनदुानगत रुपमा भएको प्रगतत वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 
 
अ. प्रदेश समानीकरण अनदुानतफय   
प्रदेश सरकारबाट सिातलत यातायात पूिायधार के्षरतफय को काययक्रमहरूको वित्तीय र भौततक प्रगततको संजक्षप्त 
वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

(रू. हिारमा) 
क्र.स. कायायक्रमको नाम वितनयोिन खर्य खर्य प्रततशत 

१ एक तनिायर्न क्षेर एक सडक  १,५४,२७,७२ १,२०,३९,६६ ७८.०४ 

२ प्रादेजशक सडक "क" िगय ४१,१९,९८ ३९,४६,०८ ९५.७८ 

३ प्रादेजशक सडक "ख" िगय ५१,९६,५४ ४१,३५,७८ ७९.५९ 

४ प्रादेजशक सडक "ग" िगय १,००,१८,४६ ६१,७८,३३ ६१.६७ 

५ सडक पलु ५१,७१,०६ ३९,६९,३७ ७६.७६ 

६ झोलङु्गे पलु २२,९९,९७ १२,८१,६५ ५५.७२ 

७ स्थानीय तह िोड्ने सडक ३८,१०,०० ३६,४०,५८ ९५.५५ 

८ अन्त्य सडक र सडक ममयत ४०,४४,६५ १२,९८,७१ ३२.११ 

९ यातायात पूिायधार तनदेशनालय  ४५,९४,६५ ८,१७,२० १७.७९ 

िम्मा  ५,४६,८३,०३ ३,७३,०७,३६ 6८.२२ 
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• आतथयक िषय २०७६/७७ मा वितनयोिन भएको रकम रू. ७ अबय २८ करोड ६१ लाख ९० हिार 
मध्य ेरू. १ अबय ८१ करोड ७८ लाख ८७ हिार समपूरक अनदुानतफय का १६ िटा आयोिनामा बिटे 
वितनयोिन भएको र बाँकी रू. ५ अबय ४६ करोड ८३ लाख ३ हिार बिेट मध्य ेर्ाल ुआतथयक िषयको 
अन्त्त्य सम्ममा रू. ४ अबय ७४ करोड २६ लाख ३० हिार (६५.०९%) खर्य भएको छ। आतथयक िषय 
२०७६/७७ मा (प्रदेश र संघ) कुल ६५.१६ वक.तम. सडक कालोपरे, १३८.४३ वक.तम. ग्राभेल, 
४९७.६५ वक.तम. सडक र्ौडा, ७१.६७ वक.तम. नयाँ रयाक तनमायण, १८३.९१ वक.तम पदक्क नाली 
तनमायण, १३३ कििय/कल्भटय तनमायण र ३२५२०६ घ.तम. टेिा पखायल तनमायण कायय सम्पन्न भएको। 

• प्रदेश सडक "क" िगय सडकमा हाल १२ िटा योिनाहरू छन ्िसमध्ये ८ िटा सम्झौता भई कायय 
भईरहेको र ४ िटा योिनाको िातािरणीय अध्ययनको र्रणमा रहेका, 

• सालािसाली कायय सम्पन्न गने गरी सरुु भएका आयोिनाहरू मध्ये केवह आयोिनाहरू सम्पन्न गररएको 
तर कोतभड-१९ को कारण उक्त योिनाहरूमा रू. १ अबय ९२ करोड ५९ लाख ६५ हिार वितनयोजित 
मध्ये ६०.३० प्रततशत मार खर्य भएको। 

• सडक पलुतफय  ९४ िटा सडक पलु मध्ये ३५ िटा सडक पलुको विस्ततृ आयोिना प्रततिदेन तयार 
भईरहेको र बाँकी ५९ िटा पलुको तनमायण काययका लातग ठेक्का प्रवक्रया सम्पन्न भई तनमायणाधीन अिस्थामा 
रहेका छन।् सडक पलु के्षरमा कुल ७६.७६ % बिेट खर्य भएको छ। तडिाइन तबल्डतफय का ७ पलु 
मध्य े३ िटा सडक पलुको ठेक्का सम्झौता भई तडिाइन र्रणमा छन ्र बाकी ४ िटा सडक मूल्यांकन 
र्रणमा रहेका। 

• झोलङु्गे पलुतफय  121 योिना मध्ये क्रमागत ५१ िटा योिनाको तनमायण कायय सरु्ारु भई ५५.७२% 
बिेट खर्य भएको र बाँँकी झोलङु्ग ेपलुको विस्ततृ आयोिना प्रततिदेन तयारी भइरहेको। 

 
आ. सशतय अनदुानतफय ः 
नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई प्राप्त सशतय अनदुानबाट सिातलत यातायात पूिायधार के्षरतफय को 
काययक्रमहरूको संजक्षप्त वििरण तलको तातलकामा देखाइएको छ। 

(रू. हिारमा) 
क्र.सं. काययक्रमको नाम वितनयोिन खर्य खर्य प्रततशत 

1 सम्भावित रणनैततक/सम्भावित प्रदेश/विशषे 
सडकहरू 

१,४९,२५,८४ 77,14,02 51.68 

2 रावष्ट्रय ग्रामीण यातायात सदुृणीकरण काययक्रम २७,३१,७० 14,47,66 5३.०० 
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क्र.सं. काययक्रमको नाम वितनयोिन खर्य खर्य प्रततशत 

3 स्थानीयस्तरका सडक पलु तथा सामदुावयक 
पहुँर् सधुार पररयोिना 

२३,३२,०० 13,47,06 57.76 

4 झोलङु्गे पलु के्षरगत काययक्रम ९१,९८ 61,00 66.3२ 

5 ग्रामीण सडक संिाल सधुार आयोिना ४,००,०० 29,64 7.41 

6 ग्रामीण पहुँर् सधुार काययक्रम १०,००,०० 5,45,27 54.5३ 

7 िम्मा २,१४,८१,५२ १,११,४४,६६ 51.88 

 
इ. समपूरक अनदुानतफय ः 
नेपाल सरकारको सहकाययमा प्रदेश सरकारबाट सिातलत समपूरक अनदुान प्राप्त यातायात पूिायधार के्षरतफय को 
काययक्रमहरूको संजक्षप्त वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

(रू. हिारमा) 
क्र  .स  योिना 

संख्या 
वितनयोजित बिेट  

कुल खर्य 
खर्य प्रततशत 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार कुल बिेट 

१ १६ १,११,१६,०० ७०,६२,८७ १,८१,७८,८७ १,०१,१८,९४ ५५ .६६ 

 
समपरुक अनदुानतफय  संघीय सरकारिाट भौततक पूिायधार मातहतका योिनाहरूमा रू. १ अबय ८१ करोड ७८ 
लाख ८७ हिार वितनयोिन भएकोमा कुल १६ आयोिना मध्ये १५ आयोिना तनमायणाधीन अिस्थामा रहेकोमा 
एउटा योिनाको तडवपआर तयार भई िातािारणीय प्रभाि मूल्यांकनको कायय सरुु भएको छ। नेपाल सरकार र 
प्रदेश सरकारिाट वितनयोजित कुल बिेट मध्ये तनमायणाधीन १५ योिनामा र्ाल ुआतथयक िषयको अन्त्त्यसम्ममा 
५५.६६% खर्य भएको छ।  
 

ख. खानेपानी  

भौततक पूिायधार विकास मन्त्रालयबाट खानेपानी के्षर अन्त्तगयत सिातलत काययक्रमहरूको वित्तीय र भौततक 
प्रगततको संजक्षप्त वििरण तनम्नानसुार रहेको छ।  

(रू. हिारमा) 
क्र.स. आयोिना/काययक्रमको नाम संख्या वितनयोिन खर्य खर्य% 

१ प्रदेश खानेपानी आयोिनाहरू (खानेपानी 
तथा सरसफाई) 

४१० १,८१,२७,५५ १,६८,२७,०८ ९२.८३ 
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क्र.स. आयोिना/काययक्रमको नाम संख्या वितनयोिन खर्य खर्य% 

२  प्रदेश खानेपानी आयोिनाहरू 
(आधारभतू खानेपानी पहुँर् िृवि 
आयोिनाहरू) 

१३० १२,५४,०० ८,०१,३२ ६३.९० 

३  िलिाय ुअनकूुलीत बहृत खानेपानी 
आयोिनाहरू (सशतय अनदुान अन्त्तरगत 
सबै) 

४८६ ८७,२१,२२ ७६,५९,४५ ८७.८३ 

४  विशेष अनदुानतफय का खानेपानी 
आयोिनाहरू  

४८ ५०,००,०० ४२,५२,६४ ८५.०५ 

िम्मा (पूिँीगत) १०७४ ३,३१,०२,७७ २,९५,४०,४९ ८९.२४ 

 

अ.  प्रदेश खानेपानी आयोिनाहरू (खानेपानी तथा सरसफाई काययक्रम):  
यी आयोिनाहरू प्रदेश सरकार स्थापना भएपछी "एक घर एक धारा" को काययक्रम छनौट भई सिालन गररएका 
आयोिना हनु।् कुल ४१० आयोिनामध्य े२९९ को डीपीआर तयार भएको, ३८३ को आतथयक िषयको लक्ष्य 
अनसुारको पाईप वफवटङ्ग र औिार खररद गने कायय सम्पन्न भएको, ३४५ को संरर्ना तनमायण, पाईप लाईन 
िडान कायय भएको तथा ९८ आयोिनाको िनसहभातगताबाट गने काययहरू सम्पन्न भएका छन।् ३४५ 
आयोिनाको यस आतथयक िषयमा लजक्षत सम्पूणय काययहरू सम्पन्न भएका छन।् यस आतथयक िषयमा २७ आयोिना 
सम्पन्न भएका छन।् यसैगरर ५५,१९४ िनसंख्या लाभाजन्त्ित हनुेगरर ११,४६३ तनिी धारा िडान गररएका 
छन।् कूल बावषयक लक्ष्यअनसुार भौततक प्रगतत ९४.२५ प्रततशत रहेको छ। 
 

आ.  िलिाय ुअनकुुतलत बहृत खानेपानी आयोिना (सशतय अनदुान):  
यी आयोिनाहरू संघीय सरकारबाट आतथयक िषय २०७५/७६ मा हस्तान्त्तरण भई आएका आयोिना हनु।् 
वयनीहरूमा पतन "एक घर एक धारा" काययक्रम लागू गररएको छ। कुल ४८६ क्रमागत आयोिनामध्ये ४४२ 
को यस आतथयक िषयको लक्ष्य अनसुारको पाईप वफवटङ्ग औिार खररद गने कायय सम्पन्न भएको, ४१३ को 
संरर्ना तनमायण, पाईप लाईन िडान कायय भएको तथा १४५ आयोिनाको िनसहभातगताबाट गने काययहरू 
सम्पन्न भएका छन।् ४१३ आयोिनाको यस आतथयक िषयमा लजक्षत सम्पूणय काययहरू सम्पन्न भएका छन।् यस 
आतथयक िषयमा ४५ आयोिना सम्पन्न भएका छन।् यसैगरर ५२,८८७ िनसंख्या लाभाजन्त्ित हनुेगरर १०,११० 
तनजि धारा िडान गररएका छन।् कूल बावषयक लक्ष्य अनसुार भौततक प्रगतत ९१.२७ प्रततशत रहेको छ। 
 

इ.  विशेष अनदुानतफय का खानेपानी आयोिनाः  
यी आयोिनाहरू संघीय सरकारबाट प्राप्त हनुे तबशेष अनदुानबाट कायायन्त्िन हनुे आयोिना हनु।् वयनीहरूमा पतन 
एक घर एक धारा काययक्रम लागू गररएको छ। कुल ४८ आयोिनामध्ये ३३ आयोिना ठेक्का सम्झौता भएका 
क्रमागत आयोिना हनु ्भने १५ आयोिना यसै आतथयक िषयमा छनौट भएका हनु।् उल्लेजखत १५ आयोिनाहरू 
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मध्य े१३ आयोिनाको यसै आतथयक िषयमा ठेक्का सम्झौता भई कायय शरुु गररएको छ। १७ आयोिनाको यस 
आतथयक िषयमा लजक्षत सम्पूणय काययहरू सम्पन्न भएका छन।् यस आतथयक िषयमा ३ आयोिना सम्पन्न भएका 
छन।् यसैगरर ३,९०० िनसंख्या लाभाजन्त्ित हनुेगरर ८५७ तनजि धारा िडान गररएका छन।् कुल िावषयक 
लक्ष्यअनसुार भौततक प्रगतत ८६.३१ प्रततशत रहेको छ। 
 

ई.  प्रदेश खानेपानी आयोिना (आधारभतू खानेपानी पहुँर् िृवि आयोिना):  
सम्पूणय िनतालाई आधारभतू खानेपानी सवुिधा उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य (आधारभतू खानेपानी 
पहरु् िृवि काययक्रम) अनरुुप सूर्ना सम्प्रषेण गरी आिेदन माग भएकोमा कूल ८४३ आयोिनाका लातग 
स्थानीय तह माफय त आिेदन प्राप्त भएका तथए। प्राप्त आिेदन मध्ये पानीको स्रोतको दरुर र गणुस्तरलाई मखु्य 
आधार तलई उपयकु्त ठहररएका १३० आयोिनाको सिेके्षण कायय सम्पन्न भएको छ। ८५ आयोिनाको तनमायण 
कायय शरुु भई यस आतथयक िषयमा लजक्षत काययहरू सम्पन्न भएका छन।् यसैगरर १,०३८ िनसंख्या लाभाजन्त्ित 
हनुेगरर २२६ तनजि धारा िडान गररएका छन।् 
 

ग. ऊिाय 
भौततक पूिायधार विकास मन्त्रालयबाट ऊिाय के्षर अन्त्तगयत सिातलत काययक्रमहरूको वित्तीय र भौततक प्रगततको 
संजक्षप्त वििरण तनम्नानसुार रहेको छ।  

(रू. हिारमा) 

क्र  .सं .  काययक्रमको नाम वितनयोिन खर्य 
प्रगतत % 

भौततक वितीय 
प्रदेशतफय   

१ ऊिाय विस्तार काययक्रम 28,28,15 १२,००,०० ४४ ४२.४३ 

२ काठेपोल प्रततस्थापन कायय  24,12,00 २२,२१,६४ ९३.८३ ९२.११ 

३ विस्ततृ सिेक्षण अध्ययन कायय (ऊिाय) 50,00 ० ० ० 

४ घरेल ुसौयय ऊिाय प्रतबतध िडान १,०७,०५ ० २० ० 

५ मन्त्रालयहरूमा र्ार िटा सौयय ऊिाय 
िडान कायय  

4,00,00 ६७,३७ १०० १६.८४ 

६ लघ ुिलविद्यतु ममयत तथा तनमायण  3,45,00 ८९,३४ ३५.१३ २५.९० 

  िम्मा  ६१,४२,२० ३५,७८,३५ ६५.९४ ५८.२६ 

संघीय सशतय अनदुानतफय  
१ सौयय ऊिाय प्रतबतध िडान १,००,०० १,००,०० १०० १०० 
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२ लघ ुिलविद्यतु आयोिनाबाट विधतु 
उत्पादन 

२८,५१ १५,२९ ४०.३७ ५३.६६ 

३ बायोग्यास िडान २०,०० ० ० ० 

४ सधुाररएको र्लुो (बायोमास) प्रतबतध 
िडान  

५०,०० ० ० ० 

५ निीकरणीय ऊिाय सम्बजन्त्ध 
प्रशासतनक तथा ब्यबस्थापन 

३०,०० २२,३३ १०० ७४.४३ 

िम्मा २,२८,५१ १,३७,६२ ६१.९३ ६०.२३ 

कुल िम्मा  ६,३७,०७,०१ ३७,१५,९८ ६५.८० ५८.३३ 

 

अ. ऊिाय विस्तारः 
▪ विद्यतु विस्तार काययको लातग ८ िटा जिल्लामा ५३ िटा योिना सिालन गनय टेण्डर प्रकाजशत भएका 

मध्ये ५१ िटाको योिनाको ठेक्का सम्झौता भई काययन्त्ियन भईरहेका छन।्  

▪ हालसम्म विद्यतु विस्तार कायय अन्त्तगयत म्याग्दी, लम्िङु्ग, गोरखा, बाग्लङु्ग र कास्की जिल्लाका वितभन्न 
योिनमा H.T. लाइन १२१ वक.तम., L.T. लाइन २४४ वक.तम. विस्तार, ३१ िटा रान्त्सफमयर िडान र 
५,३०० घरधरुीलाई रावष्ट्रय प्रसारण लाइनमा िोड्न सवकने भएको छ। 

▪ ७ जिल्लाका ६० स्थानीय तहका लातग १४,०३८ थान स्टील ट्युबलुर पोल खररद गरी सम्बजन्त्धत 
स्थानीय तहमा वितरण गररएको छ। 

 

आ. निीकरणीय ऊिाय काययक्रमः 
▪ दईु िषयतभर रावष्ट्रय प्रसारण लाइन पगु्ने सम्भािना नदेजखएका गोरखा, मनाङ्ग, मसु्ताङ्ग र म्याग्दी जिल्लाका 

७ िटा स्थानीय तहका १,१६० घरधरुीमा र्ाल ुिषयतभर ७५% सहतुलयतमा सोलार ्यानल िडान गने 
गरी ठेक्का सम्झौता भई काम शरुु गररएको छ। हालसम्म गोरखा, मनाङ्ग, मसु्ताङ्ग र म्याग्दी जिल्लाका 
९०९ घरधरुीको Base Line Study survey सम्पन्न भैसकेको छ। गोरखा जिल्लाको धारे् र र्मुनबु्री 
गाउँपातलकामा ४६० सेट सोलार िडान कायय भैरहेको, 

▪ ४ िटा मन्त्रालयहरू (मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायायलय, आतथयक मातमला तथा योिना मन्त्रालय, 

आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय र भौततक पूिायधार विकास मन्त्रालय) मा गरी ७० वकलोिाट 
क्षमताको सोलार तग्रड टाई प्रणाली िडान सम्पन्न, 

▪ यस आतथयक िषयमा ८ जिल्लाका २,१५० वकलोिाट क्षमताका ४४ िटा लघ ुिलतबद्यतु योिनाहरू मध्य े
१४ िटा योिनाको ममयत कायय सम्पन्न गरी ६१६ वकलोिाट विद्यतु तनयतमत गररएको, 
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घ. भिन 
भौततक पूिायधार विकास मन्त्रालयबाट भिन तथा शहरी विकास क्षरे अन्त्तगयत सिातलत काययक्रमको वित्तीय र 
भौततक प्रगततको संजक्षप्त वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

(रू. हिारमा) 

बिेटको वकतसम काययक्रमको नाम 
वितनयोिन खर्य खर्य 

प्रततशत िम्मा िम्मा 

पुिँीगत/प्रदेश 

गैर आिासीय भिन तनमायण कायय 40,97,40 28,11,74 68.6 

प्रादेजशक सरकारी भिनको ममयत सम्भार 1,52,02 1,42,68 93.9 

िग्गा विकास काययक्रम 9,70,00 2,51,62 25.9 

पुिँीगत अनसुन्त्धान तथा परामशय 1,00,00 0 0.0 

सिारी साधन खररद 7,50 7,50 100.0 

मेजशननरी तथा औिार 9,00 4,97 55.2 

फतनयर्र एण्ड वफक्र्सय 9,00 4,90 54.4 

िम्मा 53,44,92 32,23,41 60.3 

संघीय सशतय गैरआिासीय भिन तनमायण/िनता आिास  30,01,00 27,93,35 93.1 

पुिँीगत िम्मा 83,45,92 60,16,76 72.1 

र्ाल ुखर्य 2,82,81 १,८८,४७ 66.6 

िम्मा 86,28,73 62,05,23 71.91 

 

ङ. तसंर्ाइ तथा नदी तनयन्त्रण 
भौततक पूिायधार विकास मन्त्रालयबाट तसंर्ाई तथा नदी तनयन्त्रण के्षर अन्त्तगयत सिातलत काययक्रमको वित्तीय 
र भौततक प्रगततको संजक्षप्त वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

(रू. हिारमा) 

तस. 
नं.  खर्य जशषयकको नाम  

कुल िम्मा  

वितनयोिन  खर्य वित्तीय प्रगतत % 
भौततक 

प्रगतत % 

पुिँीगत (प्रदेशतफय )         

1 तनतमयत भिनको संरर्नात्मक सधुार खर्य  28,00 24,00 85.71 87.25 

2 सिारी साधन  25,00 19,70 78.82 79.50 
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तस. 
नं.  खर्य जशषयकको नाम  

कुल िम्मा  

वितनयोिन  खर्य वित्तीय प्रगतत % 
भौततक 

प्रगतत % 

3 मेजशनरी तथा औिार  30,00 23,90 79.67 80.89 

4 फतनयर्र तथा वफक्र्सय  12,00 10,98 91.52 91.67 

5 तटबन्त्धन तथा बाँध तनमायण  43,42,20 38,95,24 89.70 91.59 

6 आपतकालीन तथा बाढी पवहरो 
पनुस्थापना काययहरू  

2,65,00 2,48,46 93.75 96.51 

7 तसंर्ाई योिना/प्रणालीको तनमायण  1,06,31,63 79,46,28 74.74 77.71 

8 तसंर्ाई योिनाको ममयत संभार  4,20,50 3,72,76 88.64 92.12 

9 अन्त्य साियितनक तनमायण (तसंर्ाई)  5,00 4,00 80.00 0.00 

10 अनसुन्त्धान तथा परामशय  1,45,00 1,31,57 90.73 95.50 

कुल िम्मा 1,59,34,33 1,26,76,91 79.55 82.21 

पुिँीगत (संघबाट सशतय अनदुानतफय ) 

1 
आपतकालीन तथा बाढी पवहरो 
पनुस्थायपना कायय  

1,97,50 1,62,08 82.06 91.63 

2 नदी तनयन्त्रण  25,10,00 21,68,03 86.37 92.10 

3 िल उत्पन्न प्रक्रोप तनयन्त्रण  1,15,00 54,87 47.71 47.83 

4 नया प्रवितधमा आधाररत तसंर्ाई  4,40,10 2,68,63 61.03 80.51 

5 मझौला तसंर्ाई आयोिना  29,86,87 22,55,64 75.51 81.47 

6 समिृ तराई मधेश विशषे काययक्रम  1,93,00 1,19,46 61.89 87.71 

7 
भतूमगत स्यालो तथा तडप ट्यिुिले 
तसंर्ाइ आयोिना 

2,52,50 87,67 34.72 43.00 

8 पुिँीगत सधुार खर्य साियितनक तनमायण   1,28,95 1,13,65 88.13 73.75 

9 ममयत संभार आयोिनाहरू 8,53,00 5,85,03 68.58 74.78 

10 CMIASP 7,58,94 4,36,05 57.45 68.17 

कुल िम्मा  84,35,86 62,51,14 74.10 81.36 

कुल िम्मा (पुिँीगत संघ र प्रदेश) 2,43,70,19 1,89,28,06 77.66 81.92 
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अ. प्रदेश सरकारबाट सिातलत ३१८ तसंर्ाई योिनाहरू मध्ये ७४ िटा योिनाहरू सम्पन्न भएका छन।् 

त्यसैगरर १६४ िटा योिनाहरूको ठेक्का/सम्झौता भई कायायन्त्ियन सरुु भइसकेका छन ् र १३ िटा 
योिनाहरू टेण्डर प्रवक्रयामा रहेका छन।् यस आतथयक िषयमा ४७ िटा तसंर्ाई योिनाहरूको तबस्ततृ 
सिेक्षण कायय तथा १७ िटा योिनाको पवहर्ान सिेक्षण कायय सम्पन्न भयो। त्यसै गरी 110 िटा नदी 
तनयन्त्रण सम्बजन्त्ध योिनाहरू मध्य े92 िटा योिनाहरू सम्पन्न भएको छ। 

आ. संघीय सरकारबाट सशतय अनदुान सवहत हस्तान्त्तरण भएका 331 िटा तसंर्ाई आयोिनाहरू मध्ये ७5 
िटा आयोिनाहरू सम्पन्न भएका छन।् त्यसैगरर ७४ िटा आयोिनाहरूको ठेक्का/सम्झौता भई कायायन्त्ियन 
सरुु भइसकेको र ७ िटा आयोिनाहरू टेण्डर प्रवक्रयामा रहेका छन।् त्यसै गरी 64 िटा नदी तनयन्त्रण 
सम्बन्त्धी योिनाहरू मध्ये 55 िटा आयोिनाहरू सम्पन्न भएका छन।्  

इ. भतूमगत, सतह र नया प्रवितधमा आधाररत तसंर्ाई योिनाहरू माफय त ५८७ हेक्टर नयाँ तसंजर्त क्षेर थप 
भएको छ भने कृषक कुलो सधुार, पनुस्थायपना र सधुार गरी कुल िम्मा ३२७६ हेक्टर खेतीयोग्य 
ितमनमा सतह तसंर्ाई माफय त बाहै्र मवहना तसंर्ाई सतुबधा विस्तार भएको छ। 

 
६.९.२ आतथयक िषय २०७७/७८ को प्रगतत 
६.९.२.१ वित्तीय वििरण 
भौततक पूिायधार विकास मन्त्रालयको िैशाख मसान्त्तसम्मको वित्तीय वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

(रू. हिारमा) 
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खर्य प्रततशत 45.68 0 37.24 84.47 43.59 63.32 50.14 39.83 55.19 78.43 43.59 58.65 50.14 39.83 54.29 

   

यस मन्त्रालयमा र्ाल ुआतथयक िषयको लातग कूल रू. १४ अबय ४६ करोड ९७ लाख ३४ हिार वितनयोिन 
गररएकोमा र्ालतुफय  रू. ७२ करोड ५ लाख ५८ हिार र पूिँीगततफय  रू. १३ अबय ७४ करोड ९१ लाख 
७६ हिार रहेको छ। मन्त्रालयमा वितनयोजित रकम मध्य ेिैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा र्ालतुफय  रू. २६ 
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करोड ८३ लाख ७१ हिार र पूिँीगततफय  रू. ७ अबय ५८ करोड ७७ लाख २६ हिार गरी कूल रू. ७ 
अबय ८५ करोड ६० लाख ९७ हिार खर्य भएको छ। यस मन्त्रालयबाट वितनयोजित रकमको ५४.२९ 
प्रततशत खर्य भएको छ। 

 

६.९.२.२ सम्पाददत मखु्य काययहरूः 

क. प्रदेश स्रोत अन्त्तगयत सडक, सडक पूल र भिन आयोिनाहरूको प्रगतत अिस्थाः 
रू हिारमा 

क्र.स. क्षेर  वितनयोिन  खर्य   खर्य प्रततशत  

१ एक तनिायर्न क्षेर एक सडक काययक्रम 2171660 1336744 61.55 

२ प्रादेजशक सडक "क" िगय 543100 389598 71.74 

३ प्रादेजशक सडक "ख" िगय 767700 558435 72.74 

४ प्रादेजशक सडक "ग िगय 1344000 501454 37.31 

५ स्थानीय तह केन्त्द्र िोड्न े 490000 439404 89.67 

६ अन्त्य सडक  ६१२६०० 337851 55.15 

७ सडक पलु 738000 535501 72.56 

८ झोलङु्ग ेपलु 368425 124418 33.77 

९ प्रादेजशक भिन  २८१२५० 98462 35.01 

१० शहरी विकास तथा भिन २३८५०० 49343 20.69 

  िम्मा  7555235 4371210 57.85 

र्ाल ुआतथयक िषय २०७७/७८ मा ११३.४ वक.तम कालोपरे सडक, १५१.४ वक. तम ग्राभेल सडक, ३ िटा 
सडक पलु र ६ िटा झोलङु्ग ेपलुको तनमायण कायय सम्पन्न भएका छन।् 

 

ख. संघीय स्रोतको भौततक पूिायधारतफय को आयोिनाहरूः 
रू हिारमा 

क्र.स. क्षेर  वितनयोिन  खर्य   खर्य प्रततशत  

१ सडक 830000 276707 33.34 

२ सडक पलु 243200 68481 28.16 
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क्र.स. क्षेर  वितनयोिन  खर्य   खर्य प्रततशत  

३ िनता आिास काययक्रम 133000 75428 56.71 

४ तनदेशनालय २०००० 0 0.00 

  िम्मा  1226200 420617 34.30 

 

ग. खानेपानी आयोिनाहरूको प्रगतत वििरणः 
रू. हिारमा 

क्र.सं. काययक्रमको नाम वितनयोिन खर्य 
विततय 

प्रगतत % 

भौततक 

प्रगतत % 

१ शशतय अनदुान अन्त्तगयतका खानेपानी 
आयोिनाहरु 

964400 428266 44.41 56.13 

२ प्रादेजशक खानेपानी आयोिना 1459472 834206 57.16 72.16 

३ आधारभतू खानेपानी आयोिना 534325 182256 34.11 56.63 

४ विशेष खानेपानी आयोिना 280000 174475 62.31 74.56 

 कुल िम्मा 3238197 1619204 50.00 65.03 

अ. प्रत्येक नागररकको स्िच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँर्को मौतलक हकलाई सतुनजश्चतता गनय 
जिल्लाको खानेपानी तथा सरसफाई सम्बजन्त्ध पाश्र्िजर्र तनमायण काययको पवहलो र्रणको कायय 
क्षेरगत शतय (Terms of Reference) तयार भईसकेको र जिल्लामा काययन्त्ियन गररदै, 

आ. एक घर एक धारा काययक्रम अन्त्तगयत गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा 26,402 तनजि धारा 
िडान भई 1,35,641 िनसंख्या लाभाजन्त्ित भएका,  

इ. िीणय तथा आंजशक रुपमा संर्ालनमा रहेका खानेपानी आयोिनाको पूणयतनमायण र ममयत सम्भार 

गने काययलाई प्राथतमकता दददै कुल ७६ योिनाहरुको ममयत सम्भार कायय भईरहेको, 
ई. आधारभतूस्तरको खानेपानी सेिा उपलब्ध भैसकेका क्षेरमा खानेपानी गणुस्तर सधुार गरर मध्यम 

तथा उच्र् स्तरको खानेपानी सेिा पयुायउन आरुङ्गखोला सह-लगानी खानेपानी तथा सरसफाई 
योिना काययक्रम तयारी र्रणमा रहेका। 
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घ. तसंर्ाई, नदी तनयन्त्रण र उिाय आयोिनाहरूको प्रगतत वििरणः 
रू. हिारमा 

क्र.सं. काययक्रम/ आयोिनाको नाम 
योिना 
सङ्ख्या 

वितनयोिन खर्य 
भौततक 
प्रगतत % 

वित्तीय 
प्रगतत % 

१ तसंर्ाइ योिना तनमायण काययक्रम (प्रदेश) ३७९ 956,970 455,128 68.84 47.56 

२ 
नदी तनयन्त्रण/ पवहरो तनयन्त्रण/ आपतकालीन 
तथा बाढीपवहरो तनयन्त्रण (प्रदेश) 

१०२ 406,600 241,557 79.18 59.41 

३ उिाय (प्रदेश) ५७ 381,934 160,688 75.02 42.07 

४ तबस्ततृ सिेक्षण कायय प्रदेश  63,255 10,169 50.74 16.08 

५ तसंर्ाई (सशतय अनदुान) ९४ 494,400 169,987 51.14 34.38 

६ उिाय (सशतय अनदुान) ७ 8,000 1,540 30.25 19.25 

७ नदी तनयन्त्रण (सशतय अनदुान) ५ 35,500 32,596 98.72 91.82 

८ अन्त्य साियितनक तनमायण (प्रदेश) १ 4,750 4,140 100.00 87.17 

९ भतूमगत तसंर्ाई (प्रदेश) ७९ 160,140 41,410 59.65 25.86 

१० भतूमगत तसंर्ाई (सशतय अनदुान) ६ 22,800 3,617 55.00 15.86 
 िम्मा ७३० 2,534,349 1,120,833  44.23 

 
६.९.३ आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को तलुनात्मक वित्तीय अिस्था 

आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को सरुु वितनयोिन र दिैु आतथयक िषयमा िैशाख मसान्त्तसम्म भएको 
खर्यको तलुनात्मक अिस्थालाई तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

(रू. हिारमा) 

आतथयक िषय सरुु वितनयोिन खर्य खर्य प्रततशत 

२०७६/७७ १७५३६३७९ ६३१९०२२ ३६.०३ 
२०७७/७८ १४४६९७३४ ७८५६०९७ ५४.२९ 

आतथयक िषय २०७६/७७ को तलुनामा बढी खर्य प्रततशत ५०.६८ 

आतथयक िषय २०७६/७८ मा िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा सरुु वितनयोिनको िम्मा ३६.०३ प्रततशत खर्य 
भएकोमा र्ाल ुआतथयक िषयको सोही अितधमा सरुु वितनयोिनको ५४.२९ प्रततशत खर्य भएको देजखन्त्छ िनु 
अजघल्लो आतथयक िषयको तलुनामा ५०.६८ प्रततशतले बढी हो। आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को 
सरुु वितनयोिन र खर्यको तलुनात्मक अिस्थालाई तलको जर्रमा देखाइएको छ। 
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६.१० सामाजिक विकास मन्त्रालय 
सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को िैशाख मसान्त्तसम्म भएको 
वित्तीय प्रगतत र सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूको वििरणलाई तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

६.१०.१ आतथयक िषय २०७६/७७ को वििरण 
६.१०.१.१ वित्तीय वििरण 
आतथयक िषय 2076/77 मा सामाजिक विकास मन्त्रालयको लातग वितनयोिन गररएको कुल बिेट र खर्यको 
वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

(रू. हिारमा) 

तस.नं. वििरण वितनयोिन खर्य खर्य प्रततशत 

 १ र्ाल ु २९७०९९१ १८३७३५१ ६१.८४ 

 २ पुिँीगत १०२६९४६ ६३६९५४ ६२.०२ 

िम्मा  ३९९७९३७ २४७४३०५ ६१.८९ 
 

६.१०.१.२ सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूः 
क. स्िास्थ्य क्षरेका काययक्रमहरूको जस्थततः 
आतथयक िषय २०७६/७७ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट तनम्नानसुारका काययक्रमहरू सिालन गररएको 
छ।  
१. डेङ्गुरोग तनयन्त्रणका लातग विशेष अतभयान सिालन गररएको ‚ 

०
२००००००
४००००००
६००००००
८००००००

१०००००००
१२००००००
१४००००००
१६००००००
१८००००००
२०००००००

२०७६/७७ २०७७/७८

रक
म 

(रु
 ह

िा
रम

ा)
वितनयोिन र खर्यको तलुनात्मक अिस्था

सरुु वितनयोिन
खर्य
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२. दगुयम तथा पहाडी एिम ् वहमाली क्षेरका १७ िना मवहलाको िवटलता व्यिस्थापनका लातग हिाई 
उद्वारबाट िवटलता व्यिस्थापन गररएको,  

३. पियत, स्याङ्िा, म्याग्दी र गोरखा जिल्ला अस्पतालहरूमा डायलाइतसस सेिा सरुु भएको,  

४. सबै अस्पतालहरूमा सघन उपर्ार कक्ष, Oxygen Plant, फोहोर मैला व्यिस्थापन, विद्यतुीय अतभलेख 
प्रणाली, मर्यरी च्याम्बर, औिार उपकरणका लातग बिेट वितनयोिन भई कायय अगाडी बढेको‚ 

५. बजुङ्दकाली गा.पा. र मध्येतबन्त्द ुजिल्ला अस्पतालमा सपयदंश उपर्ार केन्त्द्र स्थापना भई सिालनमा आएको, 
६.  गह्रौं घ्याजङ्लङ प्राथतमक स्िास्थ्य केन्त्द्र स्याङ्िा र ततलाहार स्िास्थ्य र्ौकी पबयतमा Highway Mobile 

Hospital लाई तनरन्त्तरता ददनका लातग अनदुान उपलव्ध गराइएको, 
७. प्रदेश िनस्िास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा प्रयोगशालासंग सम्बन्त्धी विद्यतुीय अतभलेख राखी सूर्ना प्रणाली 

व्यिस्थापन गनय Laboratory Information System को शरुुिात गरी सेिा प्रदान गररएको, 
८. एकीकृत स्िास्थ्य व्यिस्थापन प्रणाली (Integrated Health Management Information System – 

IHMIS) को शरुुिात गरी स्िास्थ्य सम्बन्त्धी तथ्यमा आधाररत सूर्नाको एकीकृत रुपमा विद्यतुीय अतभलेख 
राखी आिश्यकता अनसुार प्रयोग गने व्यिस्था तमलाईएको, 

९.  क्षेरीय क्षयरोग केन्त्द्र र लेखनाथ सामदुावयक लायन्त्स अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याईएको, 
१०.  समदुायमा कोतभड - १९ सम्बन्त्धी सरे्तना िगाई यसबाट हनु ेसंक्रमण दर घटाउन र पूिय साबधानी 

अपनाउनका लातग वितभन्न छापा र श्रव्य-दृश्य माध्यमको प्रयोग गरी सूर्ना सम्प्रषेण गररएको, 
११.  स्िास्थ्य तनदेशनालयमा स्थापना गररएको हेलो डाक्टर कक्षिाट दरुदरािका िनसमदुायलाई तन:शलु्क 

रूपमा कोतभड-१९ सम्बन्त्धी जिज्ञासाहरूको समाधान गरी सो सम्बन्त्धी आिश्यक िानकारी तथा 
जर्वकत्सकीय परामशय सेिा प्रदान गररएको, 

१२.  कोतभड-१९ को दैतनक वििरण अद्याितधक गनयका लातग अनलाइन सफ्टिेर र मोबाइल एज्लकेशनको 
विकास गरी प्रत्यके स्थानीय तह, जिल्लाजस्थत स्िास्थ्य कायायलय, अस्पताल माफय त प्रयोगमा ल्याइएको, 

१३. वितभन्न अस्पतालहरूमा २७ िेड सघन उपर्ार कक्ष स्थापना गरी सिालनमा ल्याइएको 
१४. अस्पतालहरूमा १५ िटा भेजन्त्टलेटर िडान गररएको। 

 
ख. कोतभड-१९ रोकथाम र उपर्ारको अिस्था 
आतथयक िषय २०७६/७७ को अितधमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमाफय त प्रदेश सरकारबाट कोतभड-१९ को 
रोकथाम तथा उपर्ारको लातग तनम्नानसुारका काययक्रमहरू सिालन गररएको छ।  
१. प्रदेश सरकारबाट ३८ िटा आइसोलेसन केन्त्द्रमा १३९७ बेड स्थापना तथा व्यिस्थापन,  
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२. कोरोना भाइरस रोगको रोकथाम, तनयन्त्रण तथा उपर्ार सम्बन्त्धी कोष स्थापना भई िम्मा रू. ३४ 
करोड ७० लाख ६१ हिार िम्मा भएको, सो मध्य ेरू. १८ करोड ५४ लाख ६६ हिार ५ सय रकम 
तनकासा भई आतथयक िषयको अन्त्त्यमा िम्मा रू. १६ करोड १५ लाख ९४ हिार कोषमा बाँकी रहेको,  

३. कोरोना भाइरस रोगको रोकथाम, तनयन्त्रण तथा उपर्ार काययमा संलग्न स्िास्थ्यकमीहरूलाई वितरण 
गनयका लातग िम्मा रू. ५ करोड २७ लाख ७३ हिार रकम िोजखम भत्ताका रूपमा तनकासा भएको,  

  
ग. जशक्षा 
आतथयक िषय २०७६/७७ को अितधमा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट जशक्षा के्षरमा तनम्नानसुारका काययक्रमहरू 
सिालन गररएको छ।  
१. २२ िटा सामदुावयक क्याम्पस र ४ िटा आवङ्गक क्याम्पसको स्तरोन्नतजँका लातग अनदुान ददइएको‚ 
२. Tunnel Engineering को पाठ्यक्रम तयार भएको‚ 
३. दगुयम तथा वहमाली के्षरका ५ िटा नमूना आिासीय विद्यालयमा आिास तनमायणको कायय अगाडी बढेको‚ 

वहमाली क्षेरका १७ विद्यालय र ६ िटा नमूना आिासीय विद्यालयका १५० िना आिासीय विद्याथीका 
लातग खाने िस्ने सवुिधा उपलव्ध गराइएको‚ 

४. मखु्यमन्त्री उच्र् जशक्षा प्रोत्साहन छारिृजत्तका लातग ५ िना विद्याथीलाई िनही ३ लाखका दरले रू. 
१५ लाख उपलब्ध गराइएको‚ 

५. हेनान छारिजृत्त लातग ४ िना विद्याथी छनौट गररएको र शैजक्षक अनसुन्त्धानसँग सम्बजन्त्धत काययक्रमका 
१६ िना विद्याथीको प्रस्ताि स्िीकृत गरी कायय सिालन भइरहेको‚ 

६. जशक्षा तातलम केन्त्द्रद्वारा प्रधानाध्यापक नेततृ्ि विकास तातलम १०० िनालाई ददइएको‚ 
७. आधारभतू तह (कक्षा १-५) का २०१ िना जशक्षकहरूका लातग फेस टु फेस तातलम ददइएको‚ 
८. ३० िटा विद्यालयहरूलाई आदशय विद्यालय विकास काययक्रममा समेवटएको‚ 
९. ३७४ िटा सामदुावयक विद्यालयको भौततक सधुार कायय (घेरािार, खानेपानी र ममयत सधुार लगायत) का 

लातग पुिँीगत अनदुान उपलव्ध गराइएको‚ 
 
घ. मवहला, बालबातलका, िेष्ठ नागररक तथा समािकल्याण 
आतथयक िषय २०७६/७७ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट मवहला, बालबातलका, िषे्ठ नागररक तथा 
समािकल्याणको के्षरमा तनम्नानसुार काययक्रमहरू सिालन गररएको छ।  
१. लैवङ्गक तथा यौतनक अल्पसंख् यक सम्बन्त्धी सेिा ददने संस्थाहरूसँग अन्त्तरवक्रया काययक्रम सम्पन्न भएको, 
२. गण्डकी नरेहीन संघमाफय त अतडयो लाइबे्ररी स्थापना तथा सिालनमा ल्याइएको,  
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३. कास्की, लमिङु, बाग्लङु तथा गोरखा जिल्लाका मानि सेिा आश्रमहरूको पूिायधार तथा संस्थागत क्षमता 
विकासमा सहयोग गररएको,  

४. तनहुँ र बाग्लङुमा वहंसा प्रभावितहरूका लातग सेिा केन्त्द्रहरूको व्यिस्थापन कायय गररएको,  

५. म्याग्दी, पियत, स्याङ्िा, गोरखा, लमिङु र नबलपरुमा वहंसा प्रभावितहरूको लातग सेिा केन्त्द्र स्थापनाको 
कायय प्रारम्भ भएको,  

६. पोखरा महानगरपातलकामा प्रदेशस्तरीय लैवङ्गक वहंसा तथा मानि िेर्विखन तथा ओसारपसारबाट 
प्रभावितहरूका लातग पनुस्थायपना केन्त्द्र स्थापना गररएको,  

७. कास्की जिल्लाको अन्नपूणय गाउँपातलका, लेिाडेमा िोजखममा परेका बालबातलकाहरूको लातग पनुस्थायपना 
केन्त्द्र स्थापना भएको, 

८. १०५ िना विपन्न नागररकलाई उपर्ारमा सहतुलयत प्रदान गररएको,  

९. ८ जिल्लाका ५० स्थानहरूमा ज्येष्ठ नागररक ददिा सेिा केन्त्द्र स्थापना तथा सिालनमा अनदुान सहयोग, 

 
ङ. यिुा, खेलकूद, भाषा ससँ्कृतत र परुातत्त्िः 
आतथयक िषय २०७६/७७ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट यिुा, खेलकूद, भाषा सँस्कृतत र परुातत्िको क्षेरमा 
तनम्नानसुार काययक्रमहरू सिालन गररएको छ।  
१. ११ जिल्लाबाट प्रतततनतधत्ि हनुे गरी यिुा प्रततभा पवहर्ान र प्रोत्साहन काययक्रम सम्पन्न गररएको, 
२. रावष्ट्रय लोक तथा दोहोरी गीत प्रततष्ठान नेपालले प्रदेशस्तरीय लोकदोहोरी काययक्रम सम्पन्न गररएको,  

३. पोखरा महानगरपातलका िडा नं. ३३ मा अन्त्तरावष्ट्रयस्तरको वक्रकेट मैदानको तनमायणका लातग िग्गा प्राप्त 
भएको र सो तनमायण काययका लातग विस्ततृ पररयोिना प्रस्ताि तयार भएको, 

४. तेह्रौ दजक्षण एतसयाली खेलकूद प्रततयोतगता व्यिस्थापनमा सहयोग गररनकुा साथै पदक प्राप्त गने ४७ िना 
खेलाडी र अवफतसयललाई प्रोत्साहन परुस्कार प्रदान गररएको,  

५. खेल मैदान तनमायण तथा स्तरोन्नततका लातग २२ िटा गाउँपातलकालाई अनदुान उपलव्ध गराइएको, 
६. रङ्गशाला तनमायण र स्तरोन्नतीका लातग ५ िटा नगरपातलकालाई अनदुान ददइएको, 
 
र्. श्रम तथा रोिगार 
आतथयक िषय २०७६/७७ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट श्रम तथा रोिगारको के्षरमा तनम्नानसुार 
काययक्रमहरू सिालन गररएको छ।  
१. ५ िटा स्थानीय तहलाई तातलम सिालनका लातग ४५ लाख उपलव्ध गराइएको, 
२. सीप विकास तातलम केन्त्द्र कास्कीबाट ३९९ िना र सीप विकास तातलम केन्त्द्र पियतबाट २६१ िनालाई 

सीप विकास तातलम ददइएको छ। 
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६.१०.२ आतथयक िषय २०७७/७८ को वििरण  

६.१०.२.१ वित्तीय वििरण 
सामाजिक विकास मन्त्रालयका लातग आतथयक िषय २०७७/७८ मा वितनयोिन गररएको िम्मा बिेट र िैशाख 
मसान्त्तसम्मको अितधमा भएको खर्यको वििरण तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

(रू. हिारमा) 

वििरण  
र्ाल ु पूिँीगत िम्मा 

प्रदेश सशतय विशेष िम्मा प्रदेश सशतय विशेष िम्मा प्रदेश सशतय विशेष िम्मा 

वितनयोिन 

19
32

4
96

 

11
95

60
5 

15
0
0
0
 

31
4
31

0
1 

10
25

78
0 

30
66

95
 

20
50

0
0
 

१५
३७

४७
५ 

२९
५८

२७
६ 

१५
०२

३०
० 

२२
००

००
 

४६
८०

५७
६ 

खर्य 

8
57

75
0 

36
57

11
 

0
 

12
23

4
60

 

22
31

28
 

20
8
18

2 

4
33

28
 

4
74

63
8
 

10
8
0
8
78

 

57
38

93
 

4
33

28
 

16
98

09
9 

खर्य प्रततशत 

4
4
.3

9 

30
.5

9 

0
 

38
.9

3 

21
.7

5 

67
.8

8
 

21
.1

4
 

30
.8

7 

36
.5

4
 

38
.2

0
 

19
.6

9 

36
.2

8
 

 

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा र्ाल ुआतथयक िषयको लातग कूल रू. ४ अबय ६८ करोड ५ लाख ७६ हिार 
वितनयोिन गररएकोमा र्ालतुफय  रू. ३ अबय १४ करोड ३१ लाख १ हिार र पूिँीगततफय  रू. १ अबय ५३ 
करोड ७४ लाख ७५ हिार रहेको छ। वितनयोजित रकम मध्य ेिैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा र्ालतुफय  रू. 
१ अबय २२ करोड ३४ लाख ६० हिार र पूिँीगततफय  रू. ४७ करोड ४६ लाख ३८ हिार गरी कूल रू. 
१ अबय ६९ करोड ८० लाख ९९ हिार खर्य भएको छ। र्ाल ुआतथयक िषयको िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा 
सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट कूल वितनयोिनको ३६.२८ प्रततशत खर्य भएको छ। 
 

६.१०.२.२ सम्पाददत मखु्य मखु्य काययहरूः 
र्ाल ुआतथयक िषयको िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका काययक्रमबाट प्राप्त प्रमखु 
उपलब्धी तनम्नानसुार रहेका छन-् 

(क) स्िास्थ्य क्षरे 

(१) स्िास्थ्य तफय  ४-९ तह सम्मको ररक्त दरबजन्त्द अनसुारको ८९ िना स्िास्थ्यकमीहरु करारमा तनयजुक्त,  
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(२) १७ िना िवटलतामा रहेका गभयितत सतु्केरी मवहलाहरुलाई Air Lifting गरी सवुिधा सम्पन्न 
अस्पतालहरुमा पयुायई व्यिस्थापन भएको,  

(३) १३९ िटा शैया HDU सेिा सिालनमा रहेको र कुल ४१ िटा भेजन्त्टलेटर िडान,  

(४) प्रदेश िनस्िास्थ्य प्रयोगशाला लगायत मध्यतबन्त्द ुजिल्ला अस्पतालमा PCR Lab र धिलातगरी अस्पतालमा 
PCR Lab सिालनमा रहेको,  

(५) लमिङु्ग जिल्ला सामदुावयक अस्पताल प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याइएको,  

(६) धौलातगरी अस्पताल २०० बेड, मनाङ र मसु्ताङ जिल्ला अस्पताल २५/२५ बेड र बाकी जिल्ला 
अस्पतालहरु ५० बेडमा स्तरोन्नती भै सोवहअनसुार व्यिस्थापन भईरहेको,  

(७) मध्यविन्त्द ु जिल्ला अस्पतालमा दातमयन फाउन्त्डेशनको सहयोगमा औषतध प्रततरोतध क्षयरोगका 
तबरामीहरुका लातग १५ बेडको भिन तनमायण भएको,  

(८) ६० शैयाको संक्रामक तथा सरुिा रोग अस्पताल संर्ालन गदै आएको,  
(९) प्रदेश तभर रहेका कुल २९ िटा सरकारी, गैरसरकारी, तनजि तथा सामदुावयक अस्पतालहरुसंग तन:शलु्क 

कोतभड केयर यतुनट संर्ालन गनयका लातग कुल ३८४ शैया संर्ालनको सम्झौता भएको,  

(१०) कोरोना कोष हालसम्म िम्मा भएको ८० करोड मध्ये हालसम्म ४७ करोड कोतभड-१९ संक्रमणको 
रोकथाम, तनयन्त्रण, तनदान र उपर्ारमा खर्य गरीएको, 

(११) जिल्लामा रहेका अस्पतालहरुको शैया संख्या ३२५ बाट ७६० शैयामा पयुायईएको,  

(१२) कोतभड-१९को संक्रमण बढ्दै गएको सन्त्दभयमा प्रदेश मातहतका अस्पतालमा थप ३७० िना स्िास्थ्यसंग 
सम्बजन्त्धत प्रावितधकहरुको अस्थायी दरबन्त्दी स्िीकृत गरी पदपूततय गररएको, 

(१३) मसु्तांग, म्याग्दी, बाग्लुंग, पियत, मातजृशश ु तमतेरी, स्याङ्गिा र मध्येविन्त्द ुअस्पतालहरुमा अक्सीिन 
्लान्त्ट िडान गरी उत्पादन सरुु गरीएको, 

(१४) गण्डकी प्रदेशमा रहेका ७८ िटा स्थानीय तहहरुमा संस्थागत आईसोलेसन संर्ालन गनय रू. ५ लाखका 
दरले उपलब्ध गराईएको,  

 

(ख)  जशक्षा क्षरेः 
(१) स्थानीय तहको अनरुोधमा स्थानीय पाठ्यक्रम तनमायणमा १० िटा स्थानीय तहमा विज्ञ सेिा उपलव्ध 

गराइएको¸  

(२) विद्यालय स्िास्थ्य जशक्षा काययक्रम अन्त्तरगत सरसफाई व्यिस्थापन, सने र नसने रोगको सरे्तना 
विकासका लातग श्रव्यदृश्य सामग्री तयार भएको¸ 

(३) स्थानीय तहसँगको समन्त्ियमा २१ िटा सामदुावयक तसकाइ केन्त्द्रका प्रततकक्षा २० िनाका दरले 
१२० कक्षाका २४०० िना निसाक्षरहरुका लातग प्रवितधमैरी वित्तीय साक्षरताका कक्षा सिालन, 
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(४) छनौट भएका ५ िटा दगुयम तथा वहमाली जिल्लाका नमनुा आिासीय विद्यालयहरुको भौततक तनमायण 
तथा आिासमा बस्ने 80 िना विद्याथीका लातग खानेबस्न ेसवुिधाका लातग अनदुान उपलव्ध गराईएको, 

(५) तरभिुन शाजन्त्त मा.वि. पोखरा-३० खदुीमा बौविक अपाङ्गता भएका बालिातलकाहरुको लातग विस्ततृ 
आयोिना प्रततिदेन (DPR) बमोजिम आिातसय विद्यालय स्थापनाका लातग अनदुान उपलव्ध गराइएको, 

(६) सामदुावयक पसु्तकालयको सदुृढीकरण/स्तरोन्नतीका लातग १२ िटा पसु्तकालयहरु छनौट भई स्तरोन्नती 
कायय गररएको. 

(७) स्थानीय तहसँगको समन्त्ियमा प्रतत विद्यालय २००० विद्याथीका लातग ३ िटा विद्यालयलाई ठूला 
विद्यालय विकास गनय विस्ततृ आयोिना प्रततिदेन (DPR) तनमायण गररएको, 

(८) जशक्षक तातलम काययक्रममा आधारभतू तथा माध्यतमक तहमा अध्यापनरत ६०० िना जशक्षकलाई 
प्रत्यक्ष वितधबाट र १७४४ िनालाई अनलाइन पद्दततबाट जशक्षक पेशागत तातलम प्रदान गररएको¸  

(९) ४२५ िनालाई प्रत्यक्ष वितधबाट र ६२५ िनालाई अनलाइन पद्दततबाट प्रधानाध्यापक नेततृ्ि विकास, 
सामग्री तनमायण तथा सूर्ना प्रवितध विषयमा क्षमता विकास तातलम सम्पन्न गररएको¸  

(१०) प्रदेश अन्त्तगयतका ८५ िटै स्थानीय तह र ११ जिल्लाका जशक्षा सेिाका अतधकृतहरुको IEMIS सफ्टियेर 
सिालन सम्िन्त्धी क्षमता विकास¸ 

(ग) मवहला, बालबातलका तथा समािकल्याण 

(१) प्रदेशस्तरीय लैंतगक वहंसा प्रभावित, मानि बेर्विखन तथा ओसारपसारबाट प्रभावितहरुका लातग 
दीघयकालीन पनुस्थायपना केन्त्द्रको पोखरा महानगरपातलका िडा नं ३३ मा पूिायधार तनमायण भई सिालनको 
तयारी,  

(२) वहंसा प्रभावित मवहला तथा बालबातलकाहरुका लातग उिार, संरक्षण तथा पनुस्थायपना गनय तनहँू, बाग्लङु्, 
स्याङ्गिा, गोरखा, लमिङु्ग, निलपरु, पियत र म्याग्दी गरी ८ जिल्लाका सदरमकुामजस्थत स्थानीय 
तहहरुमाफय त अल्पकालीन आश्रय सवहतको सेिा केन्त्द्र सञ् र्ालन भईरहेको,  

(३) गण् डकी प्रदेशलाई सडक मानि मकु्त बनाउन ेउद्दशे्यले सडक मानि व्यिस्थापनमा समवपयत प्रदेशतभरका 
वितभन्त् न ६ िटा संस्थाहरूमा रहेका कररब ३५० िना सहयोगापेक्षी व्यजक्तहरूको लातग ३९ लाख 
रकम उपलब्ध गराइएको,  

(४) ज्येष् ठ नागररकहरुको ददिा समयलाई सहि, रर्नात्मक तथा सिृनात्मक तिरले व्यतीत गराउने उद्दशे्य 
अनरुुप प्रदेश तभरका ३७ िटा ज्येष् ठ नागररक ददिा सेिा केन्त्द्रको लातग सञ् र्ालन अनदुान स्िरूप 
रू.४० लाख उपलब्ध गराइ केन्त्द्र सिालनमा ल्याइएको, 

(५) प्रदेशतभरका १४ िटा ज्येष् ठ नागररक सेिा भिन तथा आश्रममा रहेका ३१८ िना ज्येष् ठ 
नागररकहरूको लातग खाद्यान्न, लत्ताकपडा, स्िास्थ्य उपर्ार, िनस्िास्थ्य मापदण् ड लगायतका सामग्री 
व्यिस्थापनको लातग ७४ लाख ९४ हिार रकम उपलब्ध गराइएको,  



 मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, २०७८ 

~ 69 ~ 

(६) सरकारी सेिामा मवहलाहरुको सहभातगता अतभिृवि गने उद्देश्य अनरुुप जिल्ला समन्त्िय सतमततको 
कायायलय स्याङ्गिा, म्याग्दी, बागलङु् र पियतबाट तनशलु्क लोकसेिा तयारी कक्षा सञ् र्ालन गररएकोमा 
काययक्रमबाट १४० िना मवहलाहरु लाभाजन्त्ित भएको, 

(७) अपाङ्गता भएका व्यजक्तलाई समदुायमा आधाररत पनुस्थायपना काययक्रमतफय  १६ िटा संस्थाहरूलाई सीप 
तथा व्यिसावयकता विकास तातलम सञ् र्ालन गनय पररर्ालन गररएकोमा ३२० िना लाभाजन्त्ित भएको। 

(घ)  यिुा तथा खेलकुद 

(१) नगरपातलकासँगको समन्त्ियमा ९ िटा रङ्गशाला तनमायण सम्बन्त्धी काययक्रम रहेकोमा प्रतत नगरपातलका 
रू. ३० लाखको दरले रू. २ करोड ७० लाख तनकासा ददइ कायय गररएको।  

(२) २३ िटा गाउँपातलकासँगको समन्त्ियमा एक स्थानीय तह एक खेलमैदान तनमायण काययको लातग प्रतत 
खेलमैदान रू. २० लाखको दरले रू. ४ करोड ६० लाख सम्बजन्त्धत गाउँपातलकामा रकम उपलव्ध 
गराइ कायय गररएको। 

(३) शैजक्षक संस्थाहरू, खेलकुद क्षेर, धातमयक, ऐततहातसक, साँस्कृततक तथा परुाताजत्िक महत्िका क्षेरहरूको 
संरक्षण र सधुारका लातग ६६ संस्थाहरूको संरक्षण र सधुारको लातग रू. २ करोड रकम सम्बजन्त्धत 
स्थानीय तहमा पठाइ कायय गररएको।  

(ङ) भाषा संस्कृतत र परुातत्ि 

(१) विद्यालयस्तरीय नाटक प्रततयोतगता (पोखरा तथयटर) सम्पन्न भएको,  

(२) सप्तरङ्गी प्रततभाको खोिी २०७७ कायय सम्पन्न भएको,  

(३) प्रदेशस्तरीय म्याराथन प्रततयोतगता (भतूपूिय खेलाडी संघ) सिालन भएको,  

(४) प्रदेशस्तरीय लोकदोहोरी प्रततयोतगता सम्पन्न भएको,  

(५) लोक गीत तथा संस्कृततको प्रिधयनको लातग विद्यालयस्तरीय अनलाइयन तीि गीत प्रततयोतगता सिालनमा 
सहयोग गररएको,  

(६) प्रज्ञा प्रततष्ठान गठन भइय सिालनमा आएको। 

 

(र्)  श्रम तथा रोिगार 

सीप विकास कायायलयहरुिाट तसलाइकटाइ¸्िजम्िङ्ग¸ इलेजक्रतसयन¸पािर टेलर ममयत लगायत लामो अितधका 
तातलमिाट १०४० िना र छोटो अितधका तातलमहरुिाट ५५० िना गरी िम्मा १५९० सहभागीले तातलम 
सम्पन्न गरेका छन। 
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६.१०.३ आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को तलुनात्मक वित्तीय अिस्था 

आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को सरुु वितनयोिन र दिैु आतथयक िषयमा िैशाख मसान्त्तसम्म भएको 
खर्यको तलुनात्मक अिस्थालाई तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

(रू. हिारमा) 

आतथयक िषय सरुु वितनयोिन खर्य खर्य प्रततशत 

२०७६/७७ ३६४१३२९ १०७१७५९ २९.४३ 

२०७७/७८ ४६८०५७६ १६९८०९९ ३६.२८ 

आतथयक िषय २०७६/७७ को तलुनामा बढी खर्य प्रततशत २३.२८ 

आतथयक िषय २०७६/७८ मा िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा सरुु वितनयोिनको िम्मा २९.४३ प्रततशत खर्य 
भएकोमा र्ाल ुआतथयक िषयको सोही अितधमा सरुु वितनयोिनको ३६.२८ प्रततशत खर्य भएको देजखन्त्छ िनु 
अजघल्लो आतथयक िषयको तलुनामा २३.२८ प्रततशतले बढी हो। आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को 
सरुु वितनयोिन र खर्यको तलुनात्मक अिस्थालाई तलको जर्रमा देखाइएको छ। 
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६.११ प्रदेश नीतत तथा योिना आयोग 

प्रदेश नीतत तथा योिना आयोगबाट आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को िैशाख मसान्त्तसम्म भएको 
वित्तीय प्रगतत र सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूको वििरणलाई तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

६.११.१ आतथयक िषय २०७६/७७ को वििरण 

६.११.१.१ वित्तीय वििरण 
आतथयक िषय 2076/77 मा प्रदेश नीतत तथा योिना आयोगको लातग वितनयोिन गररएको कुल बिेट र खर्यको 
वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

(रू. हिारमा) 
क्र.सं. वििरण वितनयोिन खर्य खर्य प्रततशत 

१ र्ाल ु २,८८,५० १,८३,४६ ६३.५९ 

२ पुिँीगत २,५५,०० १,६६,४६ ६५.२८ 

िम्मा ५,४३,५० ३,४९,९२ ६४.३८ 
 
 

६.११.१.२ सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरुः 

प्रदेश नीतत तथा योिना आयोगबाट आतथयक िषय २०७६/७७मा सम्पन्न मखु्य काययहरू तनम्नानसुार रहेका छन।् 
क. प्रथम पििषीय योिनाको आधारपर साियितनक गररएको। 

ख. विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैतलएको कोरोना भाइरस (COVID-19) ले गण्डकी प्रदेशको अथयतन्त्रमा 
पारेको असर र प्रभािका सम्बन्त्धमा अध्ययन गनय गदठत काययदलद्वारा प्रारजम्भक प्रततिदेन पेश भएको। 

ग. गण्डकी प्रदेशको िेब पोटयल तनमायण गने, गण्डकी प्रदेशको तथ्याङ्क बैंक बनाउने, लैवङ्गक समानता एिं 
सामाजिक समािशेीकरण नीतत तनमायण गने, सामाजिक विकास मन्त्रालय र आतथयक मातमला तथा योिना 
मन्त्रालयको लैवङ्गक उत्तरदायी बिेटको लेखापरीक्षण परामशयदाताबाट खररद कायय सम्पन्न भएको। 

 

६.११.२ आतथयक िषय २०७७/७८ को वििरण  

६.११.२.१ वित्तीय वििरण 

प्रदेश नीतत तथा योिना आयोगको लातग आतथयक िषय २०७७/७८ मा वितनयोिन गररएको िम्मा बिेट र 
िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा भएको खर्यको वििरण तनम्नानसुार छ। 
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(रू. हिारमा) 

वििरण 
र्ाल ु पूिँीगत 

कूल िम्मा 
प्रदेश स्रोत िम्मा प्रदेश स्रोत िम्मा 

वितनयोिन 31050 31050 11500 11500 ४२५५० 

खर्य 10825 10825 388 388 11213 

खर्य प्रततशत 34.86 34.86 3.37 3.37 26.35 
 

प्रदेश नीतत तथा योिना आयोगमा र्ाल ुआतथयक िषयको लातग कूल रू. ४ करोड २५ लाख ५० हिार 
वितनयोिन गररएकोमा र्ालतुफय  रू. ३ करोड १० लाख ५० हिार र पूिँीगततफय  रू. १ करोड १५ लाख 
रहेको छ। वितनयोिन गररएको बिेटको सम्पूणय स्रोत प्रदेश सरकार रहेको छ। आयोगमा वितनयोजित कूल 
रकम मध्य ेिैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा र्ालतुफय  रू. १ करोड ८ लाख २५ हिार र पूिँीगततफय  रू. ३ 
लाख ८८ हिार गरी िम्मा रू. १ करोड १२ लाख १३ हिार खर्य भएको छ। समग्रमा प्रदेश नीतत तथा 
योिना आयोगबाट कूल वितनयोिनको २६.३५ प्रततशत खर्य भएको छ। 

६.११.२.२ सम्पाददत मखु्य काययहरूः 
र्ाल ुआतथयक िषयको िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा प्रदेश नीतत तथा योिना आयोगबाट सम्पादन भएका 
काययक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उपलब्धी तनम्नानसुार रहेका छन-् 
क. स्थानीय तहको योिना तिुयमा र मध्यमकालीन खर्य संरर्ना सम्बन्त्धी तनदेजशका तयार गररएको, 
ख. प्रदेश तथा स्थानीय तहको अनगुमन मूल्याङ्कन ददग्दशयन तनमायण गररएको, 
ग. माध्यतमक विद्यालयमा विज्ञान जशक्षा विस्तार सम्बन्त्धी सम्भाव्यता अध्ययन भईरहेको, 
घ. विद्यतुीय र्लु्हो प्रयोग सम्बन्त्धी अध्ययन भइरहेको, 
ङ. प्रदेश विकास समस्या समाधान सतमततको दईुिटा िैठक सम्पन्न, 
र्. गण्डकी प्रदेशको पििषीय योिना प्रकाशन गररएको, 
छ. ग्यारेि सवहतको अवफस भिन तनमायण भैरहेको, 
ि. संयकु्त राष्ट्रसंघीय विकास काययक्रमसँगको समन्त्ियमा कोरोना भाइरस (COVID-19) को प्रभाि मूल्याङ्कन 

सम्बन्त्धी अध्ययन भैरहेको, 
झ. गण्डकी विश्वविद्यालयसँग MOU गरी नमूना मोडेल फामयको मध्याितध मूल्याङ्कन कायय भैरहेको। 
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६.११.३ आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को तलुनात्मक वित्तीय अिस्था 

आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ को सरुु वितनयोिन र दिैु आतथयक िषयमा िैशाख मसान्त्तसम्म भएको 
खर्यको तलुनात्मक अिस्थालाई तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

(रू. हिारमा) 
आतथयक िषय सरुु वितनयोिन खर्य खर्य प्रततशत 

२०७६/७७ ४७३५० २८५४३ ६०.२८ 
२०७७/७८ ४२५५० ११२१३ २६.३५ 

आतथयक िषय २०७६/७७ को तलुनामा खर्य प्रततशत (56.29) 
 

आतथयक िषय २०७६/७८ मा िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा सरुु वितनयोिनको िम्मा ६०.२८ प्रततशत खर्य 
भएकोमा र्ाल ुआतथयक िषयको सोही अितधमा सरुु वितनयोिनको २६.३५ प्रततशत मारै खर्य भएको देजखन्त्छ 
िनु अजघल्लो आतथयक िषयको तलुनामा ५६.२९ प्रततशतले कमी हो। आतथयक िषय २०७६/७७ र २०७७/७८ 
को सरुु वितनयोिन र खर्यको तलुनात्मक अिस्थालाई तलको जर्रमा देखाइएको छ। 
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पररच्छेद - ७ 

प्रमखु आयोिना तथा काययक्रम कायायन्त्ियनको अिस्था 

प्रदेश सरकारको स्थापनासँगै समिृ प्रदेशः सखुी नागररक बनाउन ेलक्ष्य हाँतसल गनय प्रदेश सरकारबाट सरुु 
गरेका एिं हाल कायायन्त्ियनमा रहेका प्रदेश गौरब र महत्िपूणय आयोिना तथा काययक्रमहरूको र्ाल ुआतथयक 
िषयको िैशाख मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

 
७.१ प्रदेश गौरबका सडक 

७.१.१ कोरला-तरिेणी सडक 

तरिेणी कोरोला सडक आयोिनाले मसु्ताङ जिल्लाको कोरोलादेजख मसु्ताङ, िेनी, मालढंुगा, पोखरा, तभमाद िान े
र्ोक, तभमाद बिार, सािङु देउराली, मानपरु, डेढगाउँ, दमु्कीिास देजख तरिेणी सम्मको सडकलाई समेटेको 
छ।कोरोलादेजख मसु्ताङ हुँदै िेनी सम्म कातलगण्डकी कररडोरको खण्ड पने र सोही आयोिनािाट काम भइरहेको 
छ। बेनीदेजख मालढंुगासम्म संघीय सरकारको रणनीततक सडक आयोिनामा परेकोले संघीय सरकारिाट काम 
भईरहेको छ। त्यसैगरी मालढंुगादेजख पोखरासम्मको खण्ड मध्यपहाडी लोकमागयमा परेकोले सोही आयोिनािाट 
काम भईरहेको छ। पोखरादेजख तभमाद िाने र्ोकसम्मको खण्ड पथृ्िीरािमागयमा परेको र तभमाद िाने र्ोकिाट 
तभमाद ििारसम्मको खण्ड संघीय सरकारको रणनीततक सडक आयोिनामा परेकोले संघीय सरकारिाट न ैकाम 
भईरहेको छ। तभमाद बिारदेजख सिङु-देउराली-मानपरु-डेढगाउँ खण्डको काम मार प्रदेश सरकारिाट आतथयक 
िषय 2075/76 देजख काम भईरहेको र यस खण्डको िम्मा लम्बाई 22 वक. तम. रहेकोमा तभमाद-सबङु्गदेउराली 
९ वक.तम. सडक खण्ड र सबङु्गदेउराली-मानपरु २ वक.तम खण्ड मा विभािन गरी Otta Seal को कायय SNRTP 

बाट भईरहेको छ। त्यस्तैगरी मानपरु देजख डेडगाउँसम्म ११ वक.तम. सडक खण्डमा Asphalt को कायय भईरहेको 
छ। बाँकी सडक खण्डमा पतन र्ाल ुआतथयक िषयमा 7 करोड बिेट वितनयोिन गरी तनमायण कायय अगाडी 
भईरहेको छ। डेढगाउँ-दमु्कीिास-तरिेणी खण्डमा िन के्षर र आरक्षण के्षर पतन पने हुँदा EIA गनय सडक 
विभागले प्रवक्रया अगाडी बढाईएको छ। यस के्षरमा धेरै ठाउँमा रयाक खोतलसवकएको अिस्था विद्यमान छ।  

७.१.२ सातलग्राम कररडोर 

यस सडक कातलगण्डकीको वकनार वकनारबाट दासढंुगा देजख तनहुँको जघररङ्ग िैदी हदैु स्याङ्गिाको साखर 
र्ापाकोटसम्म फैतलएको छ। सडकको कुल ८० वक.तम. लम्बाई मध्य ेहाल जघररङ्ग िेदी खण्डको २१.६ 
वक.तम. ठेक्का व्यिस्थापन भई तनमायणाधीन रहेको छ भन ेदासढंुगा देजख देिघाट सम्म ६ वक.तम. सडक स्तरोन्नतत 
कायय भइरहेको छ। बाँकी ५२.४ वक.तम. सडकको केवह भाग Track Opening भएको छ भन ेकेवह भाग Track 
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Opening गनय बाँकी रहेको छ। मालङु्गा देजख सेततिेनीसम्म पगु्ने खण्डको DPR तयार भई स्िीकृत भएको छ। 
र्ाल ुआतथयक िषयमा सो तनमायण काययका लातग रू. 33 करोड बिेट वितनयोिन गररएको छ।  

७.१.३ प्रदेशको प्रशासतनक भिन  

गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रशासतनक भिन कायय अन्त्तगयत उक्त काययको कन्त्से्ट तडिाइन तयारी भई सरोकारिाला 
माझ अन्त्तरवक्रया गरर अजन्त्तम रुप ददने कायय भईरहेको छ | 

७.१.४ प्रदेश सभा भिन  

गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सभा भिनको रुपमा रही सम्पूणय प्रदेश अन्त्तगयतका संसदीय कायय संर्ालन गनय सवकन े
प्रदेश सभा भिनको कन्त्से्ट तडिाइन तयार भएको छ| यस भिन तनमायणको लातग कन्त्से्ट तडिाइन सरोकारिाला 
तनकायमा प्रस्ततु गरर सझुाि संलग्न गरर मस्यौदा तनमायणको र्रणमा रहेको छ | 

७.१.५  गण्डकी प्रदेश प्रजशक्षण प्रततष्ठान 

प्रदेशस्तरीय प्रजशक्षण प्रततष्ठान भिनको रुपमा रहने यस गण्डकी प्रदेश प्रजशक्षण प्रततष्ठान भिनमा वितभन्न 
वकतसमका प्रावितधक तथा प्रशासतनक तातलमका काययक्रम आयोिना गनय सवकने छ| प्रदेश प्रजशक्षण प्रततष्ठानको 
भिन तनमायण काययको तनतमक्त विस्ततृ आयोिना प्रततिदेन तयार भईसकेको छ | यस भिन तनमायणको लागत 
अनमुान िम्मा ३३करोड बराबरको रहेको छ | पोखरा महानगरपातलका अन्त्तगयत नदीपरुमा तनमायण हनु लागेको 
उक्त भिनको खररद सम्झौताको र्रणमा रहेको छ | 

७.१.६ पोखरा स्याटलाइट तसटी  

प्रदेश रािधानी नजिक रहेका शहरलाई स्याटलाइट तसटीको रुपमा विकास गने कायय अन्त्तगयत कुस्मा, फलेिास 
नगरपातलका र पतुलीबिार नगरपातलकालाई स्याटलाइट तसटीको रुपमा विकास गनय विस्ततृ आयोिना प्रततिदेन 
तयार गरर सो बमोजिमको तनमायण कायय अगाडी बवढरहेको छ|  

७.१.७  एकीकृत बजस्त विकास काययक्रम  

िोजखमयकु्त र पूिायधार तनमायणका लातग खजर्यलो हनुे स्थानमा रहेका बस्तीलाई स्थानान्त्तरण गनय बातािरणमैरी, 
प्रतबतध र पूिायधारयकु्त एवककृत नमनुा बस्ती तनमायण कायय अन्त्तगयत स्थान पवहर्ानको कायय अगाडी बढेको छ। 
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७.२ महत्िपूणय सडक आयोिना  

७.२.१ एक तनिायर्न क्षरे एक सडक 

एक तनिायर्न क्षेर एक सडक काययक्रम आतथयक िषय २०७५/७६ बाट सरुु भएको हो। यस काययक्रम 
अन्त्तगयतका ३६ िटा योिना मध्ये ३५ िटा तनमायणाधीन छन ्भने मनाङ्ग जिल्लाको नार र फु िोड्ने सडक 
आयोिनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिदेन स्िीकृततको लातग संघीय िन तथा िातािरण मन्त्रालयमा 
पेश गररएको छ। 

यस काययक्रमको लातग गत आतथयक िषयसम्ममा रू. ७ अबय ९९ करोड बराबरको ठेक्का सम्झौता भई रू. २ 
अबय ६५ करोड ७७ लाख खर्य भएको तथयो। यस काययक्रम अन्त्तगयत ३६ िटा योिनाहरू सम्पन्न हुँदा कूल 
३७२ वक.तम. मध्ये ३३६.१५ वकलोतमटर सडक तनमायण भई कालोपरे समते हनुेछ। र्ाल ुआतथयक िषयमा यस 
काययक्रमको लातग रू. 2 अबय 17 करोड 11 लाख 60 हिार बिेट वितनयोिन गररएकोमा िैशाख मसान्त्तसम्म 
रू. 1 अिय 33 करोड 67 लाख 44 हिार अथायत वितनयोिनको 61.5५ प्रततशत खर्य भएको छ। 

 
७.२.२ स्थानीय तहको केन्त्द्र िोडन ेसडक 
प्रदेश सरकारको स्थापनासँगै सबै स्थानीय तहको केन्त्द्रसम्म सडक पयुायउन ेप्रदेश सरकारको लक्ष्य अनरुुप 
आतथयक िषय २०७४/७५ देजख यो काययक्रम संर्ालन गररएका हो। स्थानीय तहको केन्त्द्र िोड्ने सडकको कूल 
लम्िाइ ५९१ वक.तम. मध्ये ३१७ वक.तम. सडक तनमायणधीन अिस्थामा रहेका छन।् गत आतथयक िषयसम्म ९ 
िटा सडकमा रू. २ अबय २६ करोड ५० लाख बराबरको ठेक्का सम्झौता भई रू. २३ करोड ५५ लाख रुपैया 
खर्य भएको तथयो। र्ाल ुआतथयक िषयमा थप २ िटा सडकको ठेक्का व्यिस्थापन भई िम्मा १७ िटा सडक 
मध्ये ११ िटा सडकको तनमायण भइरहेको छ। बाँकी रहेका ६ िटा सडकमध्ये ३ िटा ठेक्का व्यिस्थापनको 
प्रवक्रयामा रहेका छन भन े३ सडकको DPR को काम भइरहेको छ। र्ाल ुआतथयक िषयमा यस काययक्रमको 
लातग रू. 49 करोड बिेट वितनयोिन गररएकोमा िैशाख मसान्त्तसम्म रू. 43 करोड 94 लाख 4 हिार 
अथायत वितनयोिनको 89.67 प्रततशत खर्य भएको छ। 

 

७.२.३ रणनीततक महत्िका सडक 

प्रदेश सरकारको स्थापनासगैँ प्रदेश तभर योिनाबि तिरले सडक सञ्जाल विस्तार गनयको लातग प्रदेशका 
रणनीततक महत्िका सडकलाई क, ख र ग िगयमा विभािन गरी तनमायण कायय अगातड बढाइएको छ।  



 मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, २०७८ 

~ 77 ~ 

७.२.३.१ “क” िगयका सडक 

“क” िगयका रणनीततक सडक अन्त्तगयत िम्मा १२ िटा सडक मध्ये ७ िटा सडक िहिुषीय ठेक्का माफय त 
कायायन्त्ियन भईरहेको छ। उल्लेजखत ७ िटा सडकको कूल लागत अनमुान रू. ३ अबय १० करोड र सम्झौता 
रकम रू.१ अिय ८३ करोड रहेको छ। र्ाल ुआतथयक िषयमा “क” िगयका सडकमा वितनयोजित रकम रू. ५४ 
करोड ३१ लाख मध्ये िैशाख मसान्त्तसम्म रू.38 करोड 95 लाख 98 हिार अथायत वितनयोिनको 71.74 
प्रततशत खर्य भएको छ। 

७.२.३.२ “ख” िगयका सडक 

“ख” िगयका रणनीततक सडक अन्त्तगयत िहिुषीय ठेक्का माफय त कायायन्त्ियन भईरहेका ८ िटा सडकको कूल 
लागत अनमुान रू. ९८ करोड र सम्झौता रकम रू. ६७ करोड रहेको छ। र्ाल ुआतथयक िषयमा “ख” िगयका 
सडकमा वितनयोजित रकम रू. ७६ करोड ७७ लाख मध्ये िैशाख मसान्त्तसम्म रू. 55 करोड 84 लाख 35 
हिार अथायत वितनयोिनको 72.74 प्रततशत खर्य भएको छ। 

७.२.३.३ “ग” िगयका सडक 

र्ाल ुआतथयक िषयमा “ग” िगयका रणनीततक सडकहरूको लातग कूल रू. १ अिय ३४ करोड ७७ लाख वितनयोिन 
गररएको छ। िसमध्ये िैशाख मसान्त्तसम्म रू. 50 करोड 14 लाख 54 हिार अथायत वितनयोिनको 37.31 
प्रततशत खर्य भएको छ। 

 
७.३ पलु 
७.३.१  झोलङु्ग ेपलु 
सतमक्षा अितधसम्म प्रदेश सरकारले तनमायण शरुु गरेका कूल १११ िटा झोलङु्गे पलु मध्य ेर्ाल ुआतथयक िषयमा 
सम्पन्न भएका ४ िटा सवहत िम्मा १० िटा झोलङु्गे पलुहरू सम्पन्न भएका छन।् ५४ िटा झोलङु्ग ेपलु तनमायणाधीन 
छन ्भन े२ िटा झोलङु्गे पलुको ठेक्का व्यिस्थापनको प्रवक्रयामा रहेका छन।् ४५ िटा झोलङु्गे पलुहरू DPR 

तयारीको र्रणमा रहेका छन। र्ाल ुआतथयक िषयमा झोलङु्गे पलु तनमायणको लातग रू. 43 करोड 44 लाख 
25 हिार बिेट वितनयोिन गररएकोमा िैशाख मसान्त्तसम्म रू. 12 करोड 44 लाख 18 हिार अथायत 
वितनयोिनको ३३.77 प्रततशत खर्य भएको छ। 
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७.३.२ सडक पलु 

प्रदेश सरकारले तनमायण शरुु गरेका कूल ९१ िटा सडक पलु मध्ये र्ाल ुआतथयक िषयको सतमक्षा अितधसम्ममा 
सम्पन्न भएका ३ िटा पूलसवहत हालसम्म िम्मा १३ िटा सडक पलुहरू सम्पन्न भएका छन।् यसै अितधसम्म 
३५ िटा सडक पलु तनमायणाधीन, २९ िटा सडक पलु DPR तयारीको र्रणमा र १४ िटा सडक पलुहरू ठेक्का 
व्यिस्थापनको क्रममा रहेका छन।् र्ाल ुआतथयक िषयमा सडक पलु तनमायणको लातग रू. 1 अबय 24 करोड 
42 लाख बिेट वितनयोिन गररएकोमा िैशाख मसान्त्तसम्म रू. 53 करोड 55 लाख 1 हिार खर्य भई 
वितनयोिनको 72.56 प्रततशत खर्य भएको छ। 

एक तनिायर्न के्षर एक सडक काययक्रम, प्रादेजशक सडक क, ख र ग िगय, स्थानीय तहको केन्त्द्र िोड्न ेसडक, 
अन्त्य सडक र संघका सडकमा गरी िम्मा 113.4 वक. तम. कालोपरे सडक र 151.4 वक. तम. ग्राभेल 
सडक तनमायण कायय सम्पन्न भएको छ। 

 
७.४ खानेपानी 
७.४.१ आधारभतू खानेपानी काययक्रम  
प्रदेश तभरका सम्पूणय िनतालाई आतथयक िषय २०७८/०७९ तभर आधारभतू स्तरको खानेपानी सवुिधा उपलब्ध 
गराउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य अनरुुप आतथयक िषय २०७६/०७७ मा क्रमागत भएका 126 िटा आयोिना 
संर्ालनमा रहेका छन।् उल्लेजखत आयोिना मध्ये र्ाल ुआतथयक िषयको िैशाख मसान्त्तसम्म 19 िटा आयोिना 
सम्पन्न भई 1494 तनिी धारा िडान भएका छन।् र्ाल ुआतथयक िषयमा रू. 53 करोड 43 लाख 25 हिार 
वितनयोिन भई समीक्षा अितधसम्म रू. 18 करोड 22 लाख 56 हिार अथायत वितनयोिनको 34 प्रततशत 
खर्य भएको छ। 
 
७.४.२ एक घर एक धारा खानेपानी 
गण्डकी प्रदेश स्थापनासँगै प्रदेश सरकारले प्रदेश तभर खानेपानी पहुँर्लाई सहि बनाउन एक घर एक धारा 
काययक्रम विशषे प्राथतमकता साथ सिालन गरररहेको छ। यस काययक्रमका लातग र्ाल ुआतथयक िषयमा रू. 3 
अबय 23 करोड ६५ लाख 81 लाख 97 हिार (थप बिेट सवहत) वितनयोिन भएकोमा िैशाख मसान्त्तसम्म 
रू. १ अिय 61 करोड 92 लाख 4 हिार अथायत वितनयोिनको 50 प्रततशत खर्य भएको छ। यस एक घर 
एक धारा खानेपानी कायायक्रमबाट िैशाख मसान्त्तसम्म 26 हिार 4 सय 2 िटा धारा िडान भई 1 लाख 
35 हिार 6 सय 41 िनसंख्या लाभाजन्त्ित भएका छन।् 
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७.5 उिाय 
७.५.१ उज्यालो गण्डकी प्रदेश 
प्रदेश सरकारको पवहलो मजन्त्रपररषद् बैठकको तनणययबाट दईु िषय (आ.ि.२०७६/७७) तभर सबै गाउँबस्तीमा 
विद्यतु सेिा उपलब्ध गराउन ेनीततगत तनणयय गरेको तथयो।यो उद्देश्य प्रातप्तका लातग आ.ब. २०७५/७६ देजख 
उज्यालो गण्डकी प्रदेश काययक्रम सिातलत छ।दईु बषय तभर रावष्ट्रय तबद्यतु प्रसारण लाईन पयुायउन सवकन े
स्थानमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट ७५ करोड रुपैया उपलब्ध गराउन ेगरर गण्डकी प्रदेश सरकार र नेपाल 
तबद्यतु प्रातधकरणका बीर्मा २०७६ बैशाख र असारमा २ िटा समझदारी परमा हस्ताक्षर भएको 
तथयो।हालसम्म विद्यतु विस्तार कायय अन्त्तगयत म्याग्दी, लम्िङु्ग, गोरखा, बाग्लङु्ग, निलपरु र कास्की जिल्लाहरुमा 
िम्मा H.T. लाइन तबस्तार २५२.६६ वक.तम., L.T. लाइन तबस्तार ४५३.७७ वक.तम. र ६० िटा रान्त्सफमयर 
(कुल ३१७५ KVA क्षमता) िडान भै ३२७५ नयाँ घरधरुीहरु रावष्ट्रय तबद्यतु प्रसारण लाईनमा आबि भइ नया ँ
विद्यतु ग्राहक कायम भएका छन।्आ.ि. २०७६/७७ तभर विद्यतु विस्तार कायय सम्पन्न गने लक्ष्य भएता पतन 

कोतभड-१९ का कारण समयमा काम सम्पन्न हनु नसकेको हुँदा प्रदेश र नेपाल तबद्यतु प्रातधकरण बीर्को 
सम्झौता परको अितध आ.ब.२०७७/७८ सम्म थप गने तनणयय प्रदेश सरकारले गररसकेको छ।र्ाल ुआतथयक 
िषय तभर प्रदेशमा पूणय विद्यतुीकरणका लातग ३१ करोड २४ लाख ८० हिार बिेट वितनयोिन भएको छ। 
र्ाल ुआ.ि. को बैशाख मसान्त्तसम्म भौततक प्रगतत ७२.०५ प्रततशत र वित्तीय प्रगतत ५४.१४ प्रततशत भएको 
छ। 

 

७.५.२ काठेपोल प्रततस्थापन  
प्रदेश सरकारले आतथयक िषय २०७९/८० सम्म विद्यतु लाइनमा रहेका ८५,००० हिार काठेपोल प्रततस्थापन 
गने लक्ष्य राखेको छ। काठेपोलहरूलाई क्रमशः स्टील ट्युबलर पोलले तबस्थापन गदै लैिाने योिना अन्त्तगयत 
अजघल्ला दईु आतथयक िषयमा प्रदेश सरकारबाट िम्मा २४,६०८ थान स्टील ट्युबलुर पोल खररद गरी सम्बजन्त्धत 
स्थानीय तहमा वितरण गररएको छ। र्ाल ुआतथयक िषयमा ८ जिल्लाहरु (म्याग्दी, बाग्लङु्ग, पियत, स्याङ्गिा, 
कास्की, लम्िङु्ग, गोरखा, र तनहुँ) को लातग ५,६२८ स्टील ट्युबलर पोल खररद काययको ठेक्का सम्झौता भै 
पोलहरु स्लाई भैरहेको तथा स्लाई हनुे र्रणमा रहेका छन भने मसु्ताङ्ग जिल्लाको लातग २४५ थान स्टील 
ट्युबलर पोलहरु सम्बजन्त्धत स्थानीय तहहरुमा वितरण गररसवकएको छ। र्ाल ुआतथयक िषयमा रू. १० करोड 
५२ लाख ७० हिार बिेट वितनयोिन भएकोमा रू. ४८ लाख ७३ हिार खर्य भैसकेको छ।आतथयक िषय 
२०७९/८० तभरमा विद्यतु लाइनमा रहेका सम्पूणय काठेपोल प्रततस्थापन हनुेछन। 
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७.६ स्िास्थ्य 
 
७.६.१ एक हिार बेडको प्रदेश अस्पताल तनमायण  
प्रदेश सरकारको स्थापनासँगै प्रदेश सरकारले एक हिार बेडको प्रदेश अस्पताल तनमायण गने योिना सँगै आतथयक 
िषय २०७४/७५ मा उल्लेजखत अस्पताल तनमायणका लातग स्थान पवहर्ान, काययवितध तथा कायययोिना तयारीका 
लातग रू. १५ लाख बिेट वितनयोिन गररएको तथयो। सरकारको योिना अनसुार अस्पताल तनमायण गने 
प्रयोिनको लातग िग्गा प्राप्त गनय नसवकएकोले अस्पतालको तनमायण कायय शरुु हनु नसकेकोले त्यस पतछका 
आतथयक िषयमा अस्पताल तनमायणका लातग रकम वितनयोिन गररएको छैन। तथापी अस्पताल तनमायण काययका 
लातग गण्डकी प्रदेशमा गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना भईसकेको र विश्वविद्यालय माफय त जर्वकत्सा संग सम्बजन्त्धत 
जशक्षण अस्पताल स्थापना र संर्ालन गने प्रवक्रया अगाडी बढाइएको छ।  

 
७.६.२ विजशवष्टकृत मटुु, मगृौला, क्यान्त्सर अस्पताल तनमायण  

प्रदेश सरकार स्थापना भएसगैँ प्रदेश सरकारले विजशवष्टकृत मटुु, मगृौला, क्यान्त्सर अस्पताल तनमायण गने तनणयय 
गरी सोको सम्भाव्यता अध्ययन गनय आतथयक िषय २०७६/७७ मा रू. २० लाख बिेट वितनयोिन गररएको 
तथयो। अस्पताल तनमायण गनय िग्गा प्राप्त गनय नसवकएकोले उक्त आतथयक िषयमा अस्पताल तनमायणमा प्रगतत 
हातसल हनु नसकेता पतन विजशस्टीकृत स्िास्थ्य सेिा प्रदान गनयको लातग र्ाल ुआतथयक िषय २०७७/२०७८ 
मा रू. २ करोड बिेट पोखरा स्िास्थ्य विज्ञान प्रततष्ठान, पजश्चमान्त्र्ल क्षतेरय अस्पतालको सहकाययमा तोवकएका 
सेिा संर्ालनको लातग आिश्यक पने स्िास्थ्य सम्बन्त्धी औिार, उपकरण, मसेीन लगायतका सामाग्री खररदको 
लागी रकम खर्य गने अजख्तयारीको रुपमा उपलब्ध गराईएको छ। 

 
७.६.३ मातजृशश ुमवहला तथा बाल अस्पताल 
प्रदेश सरकारले आतथयक िषय २०७४/७५ मा मातजृशश ुमवहला तथा बाल अस्पताल तनमायणका लातग बिेटको 
ब्यिस्था गरेको तथयो। उक्त अस्पताल तनमायणका लातग सो आतथयक िषयमा िग्गा प्राप्त गनय नसवकएकोले सो 
काययका लातग पोखरा महानगरपातलका िडा नं. १६ जस्थत प्रदेश सरकार मातहत संर्ातलत मातजृशश ुतमतेरी 
अस्पताललाई स्तारोन्नतत गरी ५० शैया पयुायईएको र मवहला तथा बालबातलकाको विजशष्ट उपर्ार गनयको लातग 
आिश्यक पने भिन तनमायण अजन्त्तम र्रणमा पगेुको छ। मवहला, प्रसतुी तथा बाल स्िास्थ्य सम्बजन्त्ध सेिाका 
लातग आिश्यक पने औिार, उपकरण र िनशजक्तको समेत व्यिस्था भएको छ। हाल र्ाल ुआतथयक िषयमा 
मातजृशश ुतमतेरी अस्पतालको लातग रू. ७ करोड ९५ लाख ४४ हिार वितनयोिन गररएकोमा िैशाख मसान्त्तसम्म 
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अस्पतालको भिन तनमायणका लातग रू. ८ करोड ४० लाख खर्य भएको अथायत वितनयोिनको 105.6 प्रततशत 
खर्य भएको छ। 

 

७.७ जशक्षा 
७.७.१ गण्डकी विश्वविद्यालय  

प्रदेश सरकार स्थापनासँगै समिृ राष्ट्र तनमायण गनय प्रदेशलाई आिश्यक पने उच्र्स्तरको दक्ष तथा गणुस्तरीय 
िनशजक्त उत्पादन गने उद्देश्यले आतथयक िषय २०७६/७७ मा गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना भएको हो। 
र्ाल ुआतथयक िषयमा उक्त विश्वविद्यालयको लातग रू. ३२ करोड बिेट वितनयोिन भएकोमा िैशाख मसान्त्तसम्म 
रू. १ करोड ८३ लाख खर्य भएको अथायत वितनयोिनको २४.९२ प्रततशत विजत्तय प्रगतत हाँतसल भएको छ। 
विश्वविद्यालयमा हालसम्म गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ स्िीकृती, कुलपततको तनयजुक्त, ३ िटा गण्डकी 
विश्वविद्यालय सम्िन्त्धी तनयमािलीहरु र १३ िटा वितभन्न पाठ्यक्रमहरुको मस्यौदा तयारी साथै विश्वविद्यालयले 
उपयोग गने गरी नेपाल सरकारिाट ५२७ रोपनी िग्गा प्राप्त भएको छ। विश्वविद्यालयको आफ्नै िग्गामा 
शैजक्षक तथा प्रशासतनक भिन (वप्रफेक्स) तनमाणय, महेन्त्द्रपलुको हलुाक भिनमा सरु्ना तथा प्रवितध कक्षा 
सिालनका लातग तयारी, गण्डकी विश्वविद्यालय DPR तथा गरुु योिना तनमायण, िातिरणीय प्रभाि मलु्याँकन 
(EIA) कायय , जशक्षण आिश्यकता पवहर्ान र गण्डकी विश्वविद्यालयको Strategy Plan तयारी, स्नातक तहका 
सरु्ना तथा प्रवितध, फामेसी, खेलकुद व्यिस्थापन र MBBS तथा BDS पाठ्यक्रमहरु तनमायणको कायय अजन्त्तम 
र्रणमा रहेको छ।त्यसैगरी विश्वविद्यालयले अनसुन्त्धान सह-प्राध्यापक र अनसुन्त्धान उप प्राध्यापक तनयजुक्त गरी 
तनिहरु माफय त अनसुन्त्धानको प्रस्ताि तयार गरी अनसुन्त्धानका काययहरु सिालन, रावष्ट्रय तथा अन्त्तरावष्ट्रय 
विशेषज्ञहरुसँग प्रत्यक्ष तथा भर् ुयिल वितध माफय त "नेपालमा उच्र् जशक्षा सम्िन्त्धी सान्त्दतभयकता र प्राथतमकता" 
सम्िन्त्धी छलफल काययक्रम सम्पन्न गरेको छ। 

 

७.७.२ गण्डकी प्रावितधक जशक्षा तथा व्यािसावयक तातलम प्रततष्ठान 

गण्डकी प्रदेशमा प्रावितधक जशक्षा तथा व्यािसावयक तातलमको स्तर तनधायरण तथा प्रमाजणकरण गनय तथा मध्यम 
स्तरको गणुस्तरीय िनशजक्त उत्पादन गनय प्रततष्ठान ऐन, २०७७ िमोजिम गण्डकी प्रदेश प्रजशक्षण प्रततष्ठानको 
स्थापना गररएको हो। प्रततष्ठानको लातग स्याङ्ग्िा जिल्ला साविकको फेददखोला गाउँ विकास सतमतत िडा नं. 
१¸ गधुयममा १६० रोपनी िग्गा प्रातप्त भएको छ। र्ाल ुआतथयक िषयमा प्रततष्ठानको काययकारी अतधकृत तनयजुक्त 
गरी कायय प्रारम्भ गररएको छ। प्रततष्ठानले आफ्नो छुटै्ट कायायलय स्थापना गरी कायायलय व्यिस्थापन गनुयका 
साथै विस्ततृ आयोिना प्रततिदेन तनमायणको तयारी¸ प्रततष्ठान तनयमािली मस्यौदा¸ प्रततष्ठानको संगठनात्मक सभेक्षण 
काययको मस्यौदा र प्रततष्ठान वितनयम तनमायण कायय प्रारम्भ गररएको छ। प्रततष्ठानको लातग र्ाल ुआतथयक िषय 
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२०७७/७८ मा रू. १० करोड बिेट वितनयोिन भएकोमा बैशाख मसान्त्तसम्म रू. १५ लाख खर्य भएको 
अथायत वितनयोिनको १.५ प्रततशत विजत्तय प्रगतत हाँतसल भएको छ।  

 
७.८ पययटन 

७.८.१ पययटन गन्त्तव्य 

प्रदेश सरकार गठन भए पश्चात घोषणा भएका ११० प्रमखु पययटकीय गन्त्तव्यको प्रर्ारप्रसारका लातग मन्त्रालयले 
नेपाली र अङ्ग्रिेी भाषामा सजर्र पजुस्तका प्रकाशन गरेको छ। सबैभन्त्दा बढी समािेशी, सेिामूलक र 
रोिगारमूलक के्षरको रूपमा जर्तरत पययटन के्षर देिभतूम गण्डकी प्रदेशको अथयतन्त्रको प्रमखु आधार स्तम्भ 
हो। प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका प्रमखु पययटकीय गन्त्तव्यहरूमा पूिायधार विकास र विवितधकरण तथा नया ँ
पययटकीय स्थल र उपिहरूको पवहर्ान, विकास तथा पययटकीय पूिायधारहरूको विकास गरी सन ्२०२२ सम्म 
२० लाख पययटक तभत्र्याउन ेलक्ष्यलाई पूरा गदै पययटन प्रिधयनको माध्यमबाट रोिगारीका अिसरमा िवृि गरी 
गररबी न्त्यूनीकरण गने र िनताको िीिनस्तरमा सधुार गने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ। र्ाल ुआतथयक 
िषयमा यस काययक्रमका लातग रू. 13 करोड 20 लाख बिेट वितनयोिन गररएकोमा िैशाख मसान्त्तसम्म 110 
िटा गन्त्तव्यको तनमायण कायय सरु्ारु रहेकोले वित्तीय प्रगतत 40 प्रततशत र भौततक प्रगतत 75 प्रततशत हातसल 
भएको छ।  

 

७.८.२ घरबास विस्तार र सदुृढीकरण आयोिना (होमस्टे) 

आतथयक िषय २०७५/७६ मा प्रदेशभर ३०० िटा सामदुावयक होमस्टे तनमायणका लातग ३० करोड रुपैँया 
वितनयोिन गरी ११ जिल्लाका २७४ िटा होमस्टेहरूलाई पूिँीगत अनदुान ददइएको तथयो भने आतथयक िषय 
२०७६/७७ मा समेत सो काययक्रमलाई तनरन्त्तरता ददँदै २५ करोड बिेट वितनयोिन गररएकोमा होमस्टे छनौट 
हनुासाथ कोतभड-19 को महामारीका कारण सिैततर िन्त्दािन्त्दी भएकोले काययक्रम कायायन्त्ियन गनय कदठनाई 
परेको तथयो। र्ाल ुआतथयक िषयको िैशाख मसान्त्तसम्म १३३ िटा होमस्टे छनौट गररएकोमा 127 िटा 
होमस्टेमा घरिास विस्तार तथा सदुृढीकरण गने कायय अजन्त्तम र्रणमा रहेको छ। उल्लेजखत काययक्रमका लातग 
र्ाल ुआतथयक िषयमा रू. १३ करोड ३० लाख बिेट वितनयोिन गररएकोमा िैशाख मसान्त्तसम्म 42 प्रततशत 
वित्तीय प्रगतत र 78 प्रततशत भौततक प्रगतत हातसल भएको छ।  
 
७.८.३ पर्भैया िलुोजिकल पाकय  
पोखरा महानगरपातलकाको पर्भैयामा प्रदेश िलुोजिकल पाकय  स्थापना गरी िन्त्यिन्त्तकुो उद्दार, व्यिस्थापन र 
परस्थानीय संरक्षण (Ex-situ Conservation) माफय त िैविक विविधताको ददगो संरक्षण सम्बन्त्धी कायय गनयका 
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लातग आतथयक िषय २०७५/७६ देजख शूरु गररएकोमा र्ाल ुआतथयक िषयमा रू. १ करोड ५० लाख वितनयोिन 
गररएकोमा िैशाख मसान्त्तसम्म रू. 30 लाख अथायत वितनयोिनको रू. 20 प्रततशत खर्य भएको छ। 

 

७.८.४ ताल संरक्षण तथा विकास प्रातधकरण 

गण्डकी प्रदेशतभर रहेका तालतलैया, कुण्ड र पोखरीको संरक्षण, व्यिस्थापन र उपयोग माफय त रोिगारी तसियना 
र गररबी न्त्यूनीकरण गरी प्रदेशको सम्मवृिमा सहयोग परु ्याउन प्रदेश सरकारले ताल संरक्षण तथा विकास 
प्रातधकरणको स्थापना गरेको छ। र्ाल ुआतथयक िषयमा यस प्रातधकरणले सिालन गने ताल संरक्षण सम्बजन्त्ध 
वितभन्न काययक्रमको लातग कूल रू. २ करोड २५ लाख वितनयोिन भएकोमा िैशाख मसान्त्तसम्म 90 प्रततशत 
वित्तीय प्रगतत हातसल भएको छ।  

 
७.९ कृवष तथा पशपुन्त्छी 
७.९.१ कृवष, पशपुन्त्छी तथा मत्स्य नमनुा (मोडल) फामय काययक्रम 

कृवष तथा पशपंुक्षी के्षरमा लगानी र उन्नत प्रवितधको प्रयोग गरी उत्पादन िृवि, रोिगारी तसियना गने, कृषकहरूमा 
व्यािसावयकता र उद्यमशीलताको प्रबियन गने उद्देश्यले आतथयक िषय २०७५/७६ देजख कृवष, पशपुन्त्छी तथा 
मत्स्य नमनुा (मोडल) फामय काययक्रम सरुु भएको हो। आतथयक िषय 2080/81 सम्म कृवष तथा पशपुन्त्छी 
व्यिसायसँग सम्बजन्त्धत 5570 िटा फामय स्थापना तथा विस्तारको लातग सहयोग गने लक्ष्य राजखएकोमा 
आतथयक िषय २०७६/७७ को अन्त्त्यसम्म १४०९ िटा फामय स्थापना तथा विस्तारको लातग सहयोग गररसवकएको 
छ। यद्यपी र्ाल ुआतथयक िषयदेजख कृवष, पशपुन्त्छी तथा मत्स्य नमनुा (मोडल) फामय काययक्रमलाई प्रततस्थापन 
गरी साना व्यािसावयक कृवष तथा पशपुन्त्छी फामय विस्तार काययक्रम सरुु गररएको छ।यस काययक्रम 
कायायन्त्ियनका लातग रू. 8 करोड 97 लाख वितनयोिन गरी ८१० िटा साना व्यिसावयक फामयहरु स्थापना 
तथा विस्तारका लातग सम्झौता भएकोमा हालसम्म ११९ िटा फामयहरुको कायय सम्पन्न भई 22.47 प्रततशत 
भौततक प्रगतत र 15.33 प्रततशत वित्तीय प्रगतत हातसल भएको छ।  

 

७.९.२ मखु्यमन्त्री िलिायमैुरी नमनुा कृवष गाउँ स्थापना काययक्रम 

िलिाय ुमैरी कृवष प्रवितधको प्रयोग गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्ि िृवि गने तथा कृवष के्षरको व्यिसावयकरण 
गरी रोिगारी तसियना गने मखु्य उद्देश्यले आतथयक िषय २०७५/७६ िाट यो काययक्रम सरुु गररएको हो। 
आतथयक िषय 2076/77 को अन्त्त्यसम्ममा ६९ िटा गाउँहरूमा काययक्रम संर्ालन भई थोपा तसंर्ाई सवहतको 
९26 िटा ्लावष्टक घर तनमायण गरी ७ हेक्टर तरकारी क्षेर विस्तार गररएको, ४७ िटा तसंर्ाई पोखरी तथा 
१५१० तमटर तसंर्ाई कुलो तनमायण गररएको, ७२० िटा भकारो सधुार गररएको, ५९० िटा बाख्राको र १२९ 
िटा कुखरुाको खोर तनमायण गररएको, २0 हेक्टरमा सनु्त्तला, १0 हेक्टरमा कागती, १९ हेक्टरमा स्याउ, २२ 
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हेक्टरमा केरा, ३ हेक्टरमा कवफ, ६.५ हेक्टरमा जर्या र २० हेक्टरमा अलैंर्ी खेती विस्तार गररएको छ। 
र्ाल ुआतथयक िषयमा 85 िटै स्थानीय तहमा काययक्रम विस्तार गरी रू. 24 करोड 25 लाख 37 हिार बिेट 
वितनयोिन गररएकोमा र्ाल ुआतथयक िषयको िैशाख मसान्त्तसम्म ८४ िटा गाँउहरुमा सम्झौता सम्पन्न भई कायय 
प्रारम्भ भएकोले 25 प्रततशत भौततक प्रगतत र 3.67 प्रततशत वित्तीय प्रगतत हातसल भएको छ। 
 

७.९.३ र्क्लाबन्त्दी प्रिियन काययक्रम 

खजण्डत र छररएर रहेका िग्गाहरूलाई एकीकृत गरी कृवषमा याजन्त्रकीकरण र आधतुनक प्रवितधको प्रयोग गरी 
उत्पादन लागत घटाउने र कृवष क्षेरको उत्पादन तथा उत्पादकत्ि िृवि गने मखु्य उद्देश्यले िग्गा र्क्लाबन्त्दी 
काययक्रम सरुु गररएको छ। आतथयक िषय 2080/81 सम्म ४१२८६ रोपनी िग्गा र्क्लाबन्त्दी गररसक्ने लक्ष्य 
राजखएकोमा हालसम्म ६ िटा जिल्लाका १७ स्थानमा गरी कूल १९७९ रोपनी िग्गा र्क्लाबन्त्दी गररसवकएको 
छ। र्ाल ुआतथयक िषय 20७७/७८ मा रू. ८ करोड बिेट वितनयोिन गरी थप १६०० रोपनी क्षेरफलका 
लातग प्रस्ताि प्राप्त भएकोमा २८०० रोपनी िग्गा र्क्लाबन्त्दी गनय सम्झौता भई हाल र्क्लाबन्त्दी गने कायय 
भईरहेकोले 20 प्रततशत भौततक प्रगतत भएको छ भने हालसम्म भकु्तानी उपलब्ध नगराइएकोले शनु्त्य प्रततशत 
वित्तीय प्रगतत रहेको छ। 

 
७.९.४ स्याउ विशेष काययक्रम 

स्याउ बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्ि िवृि गरी प्रदेशलाई स्याउमा आत्मतनभयर बनाउने मखु्य उद्देश्यले 
आतथयक िषय २०७६/७७ बाट आतथयक िषय 2081/82 सम्मका लातग स्याउ विशषे काययक्रम सरुु गररएको 
छ। आतथयक िषय २०७६/७७ को अन्त्तसम्म यस काययक्रम अन्त्तगयत मनाङ्ग, मसु्ताङ्ग र उत्तरी गोखायका ११ 
िटा व्यिसावयक कृवष फमयहरूलाई उच्र् घनत्ि प्रवितधमा आधाररत ४१,१३० विरुिा वितरण गरी १३.७१ 
हेक्टर के्षर विस्तार गररएको छ। र्ाल ुआतथयक िषय २०७७/७८ मा रू. ४ करोड बिेट वितनयोिन गररएको 
र सो रकमबाट उच्र् घनत्ि प्रवितधमा आधाररत िगैंर्ा स्थापनाका लातग १ लाख २६ हिार विरुिा माग गने 
३४ आिदेक संस्थाहरूको स्थलगत प्रमाणीकरण कायय र तबरुिा खररदको प्रवक्रया सम्पन्न भएकोमा थप १७५ 
रोपनीमा स्याउ बगैँर्ा विस्तार गने गरी उच्र् घनत्ि प्रवितधमा आधाररत स्याउका २६११० तबरुिाहरु आयातको 
क्रममा रहेको र िेठ २५ गते तभर तबरुिा वितरण कायय सम्पन्न गररने भएकोले िैशाख मसान्त्तसम्म 25 
प्रततशत भौततक प्रगतत र 1.1 प्रततशत वित्तीय प्रगतत हातसल भएको छ। 

  
  

७.१० उद्योग 

७.१०.१ एक स्थानीय तह एक औद्योतगक ग्राम 
प्रदेशलाई औद्योतगकीकरणतफय  उन्त्मखु गराई औद्योतगक विकास गनय प्रदेशका ८५ िटै स्थानीय तहमा उद्योगग्राम 
स्थापना गरी तनजि, स्िदेशी तथा विदेशी लगानी आकवषयत गनय औद्योतगक पूिायधारको तनमायण गदै लघ,ु घरेल,ु तथा 
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साना उद्योगहरूको माध्यमबाट गररबी न्त्यूतनकरण गरी प्रदेश अथयतन्त्रलाई सबल बनाउन आिश्यक देखी गण्डकी 
प्रदेश सरकारले एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम स्थापना र सिालन गने लक्ष्य राखेको छ।  

प्रदेशमा उद्योग ग्राम स्थापना गनय सम्भाव्यता अध्ययन भई सम्भाव्य देजखएका ५१ स्थानीय तह मध्ये नेपाल 
सरकारले यस प्रदेशका २० िटा स्थानीय तहमा औद्योतगक ग्राम घोषणा गररसकेको र सो काययका लातग आतथयक 
िषय २०७६/७७ मा ६ करोड रुपैँया बिेटको व्यिस्था भएकोमा कततपय स्थानीय तहमा विस्ततृ पररयोिना 
प्रततिदेन बनाउन समय लागेको र केही स्थानीय तहले टेण्डर समेतका प्रवक्रया अगाडी बढाएकोमा कोरोना 
महामारीको कारण गत आतथयक िषयमा काययक्रम कायायन्त्ियन हनु सकेन। र्ाल ुआतथयक िषयमा रू. 6 करोड 
बिेट वितनयोिन गररएकोमा िैशाख मसान्त्तसम्म २३ िटा उद्योगग्राम स्थापना भई १९ िटा उद्योगग्राममा 
पूिायधार तनमायणको कायय भइरहेको छ। निलपरुको लोकाहा खोला र कास्कीको पुतँडटारमा प्रादेजशक औद्योतगक 
क्षेर स्थापना गनयका लातग िग्गा नापिाँर्को काम सरु्ारु रहेको छ। यस काययक्रमको िैशाख मसान्त्तसम्म 40 
प्रततशत विजत्तय प्रगतत र 50 प्रततशत भौततक प्रगतत हातसल भएको छ। 

७.१०.२ प्रदेश औद्योतगक क्षरे 
प्रदेशलाई औद्योतगकीकरणतफय  उन्त्मखु गराई औद्योतगक विकासका लातग औद्योतगक क्षेर स्थापना गनय प्रदेश 
सरकारले पोखरा ३३ जस्थत भोटेपोखरीमा र निलपरुको लोकाहा खोलामा प्रदेश औद्योतगक क्षरे स्थापना र 
सिालन गनय पहल गरररहेको छ। 

प्रदेशको रुपान्त्तरणकारी आयोिनाको रूपमा रहेको औद्योतगक क्षेर स्थापनाका लातग पोखरा ३३ जस्थत 
भोटेपोखरीमा ३,२०० रोपनी िग्गामा प्रदेश औद्योतगक क्षेर स्थापना तथा सिालनका लातग नापी र सभेको 
काययका लातग रू. 50 लाख खर्य भएको छ। र्ाल ुआतथयक िषयमा रू. 1 करोड 15 लाख बिेट वितनयोिन 
गररएकोमा सतमक्षा अितधसम्म 43 प्रततशत विजत्तय प्रगतत र 50 प्रततशत भौततक प्रगतत हातसल भएको छ। 
त्यसैगरी लोकाहा खोलामा प्रदेश औद्योतगक क्षेर स्थापना काययक्रमको िग्गा वििाद रहेको छ। 

 

७.११ खेलकुद 

७.११.१ अन्त्तरायवष्ट्रयस्तरको वक्रकेट मैदान तनमायण 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा महानगरपातलका िडा नं. ३३ मा पशपुततघाटमा अन्त्तरायवष्ट्रयस्तरको वक्रकेट मैदान 
तनमायणका लातग नेपाल सरकारबाट १७४ रोपनी िग्गा उपयोगका लातग प्राप्त भएको छ। गत आतथयक िषय 
२०७६/७७ मा वक्रकेट मैदान तनमायणको DPR तयार गररएको हो। सोही तडवपआर बमोजिम िग्गा संरक्षण गनय 
नदी तनयन्त्रण गने काययक्रमको लागत अनमुान तयार गररएको छ। र्ाल ुआतथयक िषयमा सोका लातग रू. २ 
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करोड बिेट वितनयोिन भएकोमा िैशाख मसान्त्तसम्म आधारभतू वक्रकेट मैदान तनमायणको लातग भौततक पूिायधार 
विकास मन्त्रालय माफय त शहरी विकास तथा भिन कायायलय कास्कीमा बिेटको खर्य गने अजख्तयारी पठाइएको 
छ।  

 
७.११.२ प्रदेश खेलकुद पररषद 
प्रदेश सरकारको स्थापनासँगै प्रदेशमा खेलकुदको विकास र विस्तार गने नीतत अनरुूप आतथयक िषय २०७४/७५ 
मा सम्भाव्यता अध्ययनको लातग बिेट व्यिस्था गररएको तथयो। प्रदेश खेलकुद पररषद् स्थापना र सिालन 
काययक्रम अन्त्तरगत प्रदेश खेलकुद पररषद्को गठन भइय सिालनमा आएको छ। र्ाल ुआतथयक िषयमा रू. 1 
करोड वितनयोिन गररएकोमा िैशाख मसान्त्तसम्म खेलकुद पररषद्को कायायलय प्रयोिनको लातग रू. ४० लाख 
तनकासा गरी पोखरा रङ्गशाला पररसर तभर भिन तनमायण कायय सरु्ारु रहेको छ। 
 

७.११.३ एक स्थानीय तह एक खेल मैदान 
प्रदेश सरकार स्थापनासँगै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्त्ियमा प्रत्येक गाउँपातलकामा एक खेलमैदान र 
नगरपातलकामा एक रङ्गशाला तनमायण गने नीतत बमोजिम आतथयक िषय २०७६/७७ को िावषयक बिेटमा रू. ५ 
करोड ९० लाख वितनयोिन भएको तथयो। उक्त काययक्रम कायायन्त्ियन गनय स्थानीय तहबाट प्रस्ताि माग 
गररएकोमा २५ िटा गाउँपातलका र १४ िटा नगरपातलकाबाट प्रस्ताि पेस भएको तथयो। प्राप्त प्रस्तािहरू 
मूल्याङ्कन गरी २२ िटा गाउँपातलकालाइय खेल मैदान तनमायण गनय रू. २० लाखका दरले रू. ४ करोड ४० 
लाख अनदुान उपलव्ध गराइएको छ। त्यसैगरी ५ िटा नगरपातलकालाई रङ्गशाला तनमायण र स्तरोन्नतीका लातग 
रू. ३० लाखका दरले १ करोड ५० लाख अनदुान ददइएको छ। र्ाल ुआतथयक िषयमा पतन यस काययक्रमलाई 
तनरन्त्तरता ददंदै रू. ७ करोड ३० लाख बिेट वितनयोिन गररएकोमा िैशाख मसान्त्तसम्म सम्बजन्त्धत स्थानीय 
तहमा हस्तान्त्तरण गररसवकएको छ। 

 
७.१२ अन्त्य 

७.१२.१ स्थानीय तहमा प्रशासतनक भिन तनमायण काययक्रम 

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा आतथयक िषय 2076/77 देजख स्थानीय तहको आफ्नो 
स्िातमत्िमा िग्गा भएका स्थानीय तहमा प्रशासतनक भिन तनमायण काययक्रम सरुु गररएको छ। यस काययक्रमका 
लातग आतथयक िषय 2076/77 मा रू. 50 करोड बिेट वितनयोिन गररएकोमा २७ िटा स्थानीय तहका लातग 
१७ करोड ५० लाख रुपैयाँ हस्तान्त्तरण भएको छ। आतथयक िषय 2077/78 मा समेत यस काययक्रमलाई 
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तनरन्त्तरता दददै रू. 55 करोड बिेट वितनयोिन गररएकोमा िैशाख मसान्त्तसम्म रू. 4 करोड 9 लाख 51 
हिार खर्य भएको छ। 

 
७.१२.२ प्रदेश बसपाकय  
प्रदेश सरकार स्थापनासँगै पोखरा महानगरपातलका िडा नं. ३२ लामे आहालमा प्रदेश बसपाकय  तनमायण गनय पूिय 
सम्भाव्यता अध्ययनको लातग आतथयक िषय २०७४/७५ मा रू. ५ लाख वितनयोिन गररएको तथयो। सो काययको 
लातग िग्गा प्रातप्त र लगानीको मोडातलटीका सम्बन्त्धमा पोखरा महानगरपातलकासँग समझदारी र साझेदारी गरेर 
िाने प्रयास स्िरूप प्रारजम्भक छलफल शरुु गररएको छ। त्यहाँ रहेको २३६ रोपनी िग्गा मध्ये ६४ रोपनी 
व्यजक्तगत (लाल पिुाय रहेको) िग्गा, ६४ रोपनी सेतो पिुाय भएको िग्गा र बाँकी ९२ रोपनी ितत साियितनक 
िग्गा रहेको देजखन्त्छ। TBFB को सहयोगमा पोखरा महानगरपातलकाले एउटा DPR बनाएको छ, िस अनसुार 
त्यहाँ ४०० िटा बस पावकिं ङ गनय सवकने र लागत रकम कररब डेढ अबय लाग्ने देजखएको छ। र्ाल ुआतथयक 
िषयमा रू. 1 करोड बिेट वितनयोिन गररएकोमा िैशाख मसान्त्तसम्म खर्य भएको छैन। 

 
७.१२.३ बहसुासँ्कृततक ग्राम स्थापना 
प्रदेश सरकारको स्थापनासँगै यस प्रदेशका वितभन्न िातिातत भाषा संस्कृततको संरक्षण र विकासको नीतत अनरुूप 
बहपुवहर्ानयकु्त संस्कृततको संरक्षण र सम्िियन गदै स्थानीय तह र समदुायसँगको साझेदारी एिम ्सहकाययमा 
बहसुाँस्कृततक ग्राम तनमायण गने घोषणा गररएको तथयो।  

बहसुाँस्कृततक ग्राम तनमायणको लातग आतथयक िषय २०७६/७७ मा रू. १ करोड वितनयोिन भएको तथयो। 
बहसुाँस्कृततक ग्राम स्थापनाका लातग संभाव्यता अध्ययन सम्पन्न भै प्राप्त प्रततिेदनबाट तसफाररस भएको कास्की 
जिल्ला, अन्नपूणय गाउँपातलका, िडा नं २, पाउँदरुकोटमा िग्गा प्रातप्तको लातग प्रदेश सरकारबाट नेपाल 
सरकारसमक्ष प्रस्ताि पेश भएको छ। र्ाल ुआतथयक िषयमा रू. ५० लाख बिेट वितनयोिन गररएकोमा िैशाख 
मसान्त्तसम्म उल्लेजखत बिेट खर्य हनु सकेको छैन। 

 
७.१२.४ प्रदेश प्रज्ञा प्रततष्ठान 
भाषा, सावहत्य, कला, सङ्गीत र संस्कृततको संरक्षण र विकासका लातग प्रदेश प्रज्ञा प्रततष्ठान स्थापना गने नीतत 
अनरुूप सो काययक्रमको लातग आतथयक िषय २०७६/७७ मा रू. १ करोड वितनयोिन भएको तथयो। गण्डकी 
प्रज्ञा प्रततष्ठान ऐन, २०७६ िारी गरी कायायन्त्ियनमा रहेको र तनयमािली तनमायणको काम भैरहेको छ। ऐ. ऐन 
अनसुार प्रज्ञा प्रततष्ठान गठन भइय सिालनमा आएको छ। र्ाल ुआतथयक िषयमा रू. १ करोड बिेट वितनयोिन 
भएकोमा िैशाख मसान्त्तसम्म रकम खर्य हनु सकेको छैन। 
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७.१३ बहिुषीय आयोिना 

आतथयक मातमला तथा योिना मन्त्रालयबाट आतथयक िषय २०७६/७७ देजख बहिुषीय काययक्रमको रूपमा आयोिना 
संर्ालन गने गरी विषयगत मन्त्रालयलाई सहमतत ददन शरुु गररएको छ। सो अितधदेजख र्ाल ु आतथयक 
िषयको िैशाख मसान्त्तसम्म देहाय बमोजिम संख्यामा बहिुवषयय आयोिना सिालन गनय स्रोत सतुनजश्चत गररएको 
छ। 

 (रू. करोडमा) 
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सजृित दावयत्ि (आतथयक िषय) 

२०
७७

/७
८ 

२०
७८

/७
९ 

२०
७९

/८
० 

भौततक पूिायधार विकास मन्त्रालय 

१ २०७६/७७ 306 2944.83 १८८९.०७ 502.44 484.12 906.28 15.38 

२ २०७७/७८ 62 780.70     62.89 400.81 333.01 

िम्मा ३68 3725.53 १८८९ .०७ 502.44 547.01 1307.09 348.39 

सामाजिक विकास मन्त्रालय 

१ २०७७/७८ 2 70.09 - - 11 59.09 - 

भतूम व्यिस्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्रालय 

1. २०७७/७८ 2 19.99 - - 3.92 16.07 - 

कूल िम्मा  ३७२ 3815.61 १८८९ .०७ 502.44 561.93 1382.25 348.39 

 

बहिुषीय स्रोत सतुनजश्चत गररएका आयोिनाको वििरण अनसुरु्ी ३ मा राजखएको छ। 
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पररच्छेद - ८ 

समस्या, र्नुौतत र सधुारका प्रयास 
 

र्ाल ुआतथयक िषय 2077/78 को िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा प्रदेश सरकारले बिेट तथा काययक्रम 
कायायन्त्ियन र स्रोत पररर्ालन गदाय तनम्न समस्या र र्नुौती महशसु गरी सधुारका प्रयास गरेको छ।  

८.1 बिेट कायायन्त्ियन 

क. PLMBIS, TSA र CGAS को िीर्मा REAL TIME UPDATE नहुँदा खर्य लेख्न कदठनाई परेको 
तथा प्रदेश सरकारको आिश्यकता अनसुारका प्रततिदेनहरू प्राप्त नहनुे भए तापतन नेपाल सरकार, अथय 
मन्त्रालयसँग समन्त्िय गरी उल्लेजखत प्रततिदेनहरू तनमायण गनयको लातग सझुाि गररएको छ। 

ख. समपूरक अनदुान, सशतय अनदुान र विशेष अनदुानमा नेपाल सरकारिाट प्राप्त आयोिना/काययक्रमको 
भौततक एिं वित्तीय प्रगतत न्त्यून रहेको देजखएको हुँदा सम्बजन्त्धत तनकायसँग समन्त्िय गरी समयमै 
तदारुकताका साथ कायय गरी उल्लेख्य प्रगतत हातसल गनेतफय  अग्रसर गराइएको छ। 

ग. प्रदेशमा कमयर्ारीको न्त्यूनता रहेकोले अपेजक्षकृत रुपमा कायय सम्पादन गनय कदठनाई परेको हुँदा धेरै 
बिेट र काययक्रम कायायन्त्ियन हनुे मन्त्रालय/तनकायले करारमा िनशजक्त तनयकु्त गरी कायय सम्पादनमा 
सधुार गररएकोले र्ाल ुआतथयक िषयको अन्त्त्यसम्म बिेट खर्यको जस्थतत सन्त्तोषिनक हनुे अपेक्षा गररएको 
छ। 

घ. बिेट तथा काययक्रम कायायन्त्ियन गदाय दद्वविधा देजखएका काययक्रम कायायन्त्ियनको लातग प्रमखु सजर्िको 
संयोिन एिं समन्त्ियमा सहिीकरण गरी काययक्रम कायायन्त्ियनलाई तीव्रता ददईएको छ।  

ङ. िग्गा प्राप्ती, िन के्षरसँगको समन्त्िय, तबस्ततृ पररयोिना प्रततिेदन (DPR) तनमायण लगायतका पूिय 
तयारी गरी कायायन्त्ियन गनुयपने आयोिना तथा काययक्रमको पूिय तयारीका कायय नभएका कारण 
कायायन्त्ियनमा कदठनाई हनुे गरेको छ। आगामी ददनमा बिेट वितनयोिन गदाय उल्लेजखत पूिय तयारीका 
कायय सम्पन्न भएका आयोिना तथा काययक्रमहरूमा बिेट वितनयोिन गनय उपयकु्त हनु्त्छ। साथै यसको 
लातग शीघ्र पररयोिना बैंकको तनमायण गरी कायायन्त्ियनमा ल्याउनपुने देजखन्त्छ। 

र्. बिेट तनमायणको क्रममा र्ौमातसक विभािन र लक्ष्य तनधायरण यथाथयपरक नभएको कारण बिेट 
वितनयोिनको लक्ष्य अनसुार खर्य हनु सकेको छैन। िसले गदाय आतथयक िषयको सरुुबाट नै रकमान्त्तर 
तथा लक्ष्य संशोधन गनुय परेकोले बिेट तनमायणको क्रममा नै र्ौमातसक विभािन र यथाथयपरक लक्ष्य 
तनधायरणमा ध्यान ददनपुने देजखन्त्छ।  

छ. विषयगत मन्त्रालयबाट मातहत कायायलय र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गनुयपने बिेट तथा काययक्रमहरू 
समयमै बाँडफाँट गरी हस्तान्त्तरण िा अजख्तयारी ददन वढलाई भएको कारण बिेट खर्यमा न्त्यूनता 
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देजखएको छ। आगामी ददनमा बिेट तनमायणकै क्रममा त्यस्ता काययक्रमहरू सम्बजन्त्धत तनकायमा नै 
प्रविवष्ट गने व्यिस्था हनु उपयकु्त देजखन्त्छ।  

ि. कोतभड-19 को िोजखम र्ाल ुआतथयक िषयको मध्यततर केही कम भएपतन दोस्रो र्ौमातसकको सरुुिातबाटै 
महामारीको दोस्रो लहर सरुु भई आयोिना/काययक्रम कायायन्त्ियन गनय, कमयर्ारी व्यिस्थापन गनय, तनमायण 
सामाग्री एिं कामदार आपूततय गनय कदठनाई परेको छ। यद्यवप विकास आयोिनाहरूमा कामदारहरूको 
यथोजर्त व्यिस्थापन गरी तनमायणको काययहरू िारी न ैरहेको, अतधकांश स्िास्थ्यकमी र कमयर्ारीले 
खोप प्राप्त गररसकेको अिस्थासमेत रहेको हुँदा लक्ष्य अनसुार नै बिेट कायायन्त्ियन हनुे अनमुान गररएको 
छ।  

 

८.२ स्रोत पररर्ालन  

क. यातायात क्षरेमा कोतभड-19 का कारण र्ाल ुआतथयक िषयको मंतसरसम्म सिारी र्ालक अनमुतत परको 
काम नभएको र पनुः िैशाखको सरुुिातबाट कोतभड-१९ महामारीको दोस्रो लहरका कारण तनषेधाज्ञा 
लागू भई अपेजक्षत रूपमा रािस्ि संकलन हनु नसकेको अिस्था रहेको छ।  

ख. कृवष आयमा कर लगाउने विषयमा रू. 10 लाखसम्मको कृवष के्षरको िावषयक कारोिारमा कर छुट 
ददईएको र यस प्रदेशमा कृवषमा ठुलो कारोिार गने व्यिसायीको संख्या न्त्यून रहेकोले यस के्षरिाट 
आन्त्तररक स्रोत पररर्ालनमा उल्लेख्य योगदान नरहेतापतन आतथयक ऐन, 2077 मा नै व्यिस्था गरी 
प्रारजम्भक कृवष उपिको उत्पादनिाट प्राप्त आय़मा लाग्ने करको दर तोवकएको, उल्लेजखत करको प्रशासन 
भतूम व्यिस्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्रालय अन्त्तगयतको कृवष ज्ञान केन्त्द्रले सङ्कलन गने व्यिस्था गररएकोले 
कृवष के्षरमा समेत आन्त्तररक स्रोत पररर्ालनमा थप टेिा पगु्ने अनमुान गररएको छ। 

ग. नेपाल सरकारबाट प्राप्त हनु ेअनदुानिापतको रकम हालसम्म लक्ष्य बमोजिम प्राप्त भएको छ। रािस्ि 
बाँडफाँटबाट प्राप्त अन्त्तःशलु्कको रकम भने अपेजक्षत रूपमा प्राप्त हनु सकेको छैन। नेपाल सरकारबाट 
प्राप्त हनुे अनदुान र रािस्ि बाँडफाँटको रकम लक्ष्यअनरुुप समयमै प्राप्त गनय समन्त्िय गररएको छ। 
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पररच्छेद - ९ 

साराशं 

नेपालको संविधान बमोजिम देश तीन तहको संघीय ढाँर्ामा पररणत भई प्रदेश संरर्ना तनमायण भएको छोटो 
अितधमा नै पतन गण्डकी प्रदेशले प्रदेशका नयाँ संरर्ना अनसुार काम गने क्रममा महत्िपूणय उपलब्धीहरू 
हातसल गनय सफल भएको छ। नेपालमा कोतभड-१९ को प्रभाि आतथयक िषय २०७६/७७ को रै्रबाट देखा 
परेको र सोका कारण गत आतथयक िषयको तेस्रो र्ौमातसकको धेरैिसो अितध देशभरी नै लकडाउनको अिस्था 
रहेको तथयो। त्यसैगरी र्ाल ुआतथयक िषयको दोस्रो र्ौमातसकको अितधमा कोतभड-१९ को प्रभाि केही कम 
देजखएपतन आतथयक िषयको सरुुिाती समय र पनुः तेस्रो र्ौमातसकको सरुुबाट नै कोतभड- 19 महामाररको दोस्रो 
लहरको कारण तनषेधाज्ञा लागू भएकोले बिेट तथा काययक्रम कायायन्त्ियन प्रभावित हनु पगेुको अिस्था छ। 
यद्यवप कोतभड-१९ को महामारीलाई पतन व्यिस्थापन गदै प्रदेश सरकारले बिेट तथा काययक्रम काययन्त्ियनलाई 
प्रभािकारी रुपमा अगाडी बढाइरहेको छ। आतथयक िषय २०७६/७७ र र्ाल ुआतथयक िषय २०७७/७८ मा 
बिेट तथा काययक्रम कायायन्त्ियन र स्रोत व्यिस्थापन एिं समग्रमा गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेका सम्पादन 
गरेका मखु्यमखु्य उपलब्धीहरूलाई सारंशमा तनम्नानसुार उल्लेख गररएको छ। 

क. बिेट तथा काययक्रम कायायन्त्ियन 

आतथयक िषय २०७६/७७ मा वितनयोजित बिेटको ६३.७१ प्रततशत खर्य भएकोमा र्ाल ुआतथयक िषय २०७७/७८ 
को िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा मारै सरुु वितनयोजित बिेटको ३७.७६ प्रततशत खर्य भएको छ। अजघल्लो 
आतथयक िषयमा िैशाख मसान्त्तसम्म सरुु वितनयोजित बिेटको ३०.७६ प्रततशत मारै खर्य भएकोमा र्ाल ुआतथयक 
िषयमा अजघल्लो आतथयक िषयभन्त्दा २२.७६ प्रततशतले बढी खर्य भएको हो। कोतभड-१९ महामारीको तबर्मा 
पतन बिेट तथा काययक्रम कायायन्त्ियनको अिस्था सन्त्तोषिनक देजखएको छ। र्ाल ुआतथयक िषयको अधयिावषयक 
सतमक्षा अनसुार आतथयक िषयको अन्त्त्यसम्ममा कूल वितनयोिनको ९०.९६ प्रततशत खर्य हनुे संशोतधत अनमुान 
रहेको छ।  

ख. स्रोत व्यिस्थापन  

आतथयक िषय २०७६/७७ मा स्रोत व्यिस्थापनतफय  लक्ष्यको तलुनामा ९२.५२ प्रततशत प्राप्त भएकोमा र्ाल ु
आतथयक िषयको िैशाख मसान्त्तसम्म ६८.१८ प्रततशत स्रोत व्यिस्थापनतफय को लक्ष्य हातसल भएको छ। यस 
अितधसम्म प्रदेश सरकारले स्रोत व्यिस्थापनको लक्ष्यमा समािशे गरेको कुनैपतन ऋण तलएको छैन। िैशाख 
मसान्त्तसम्म सरुु वितनयोिनको ३७.७६ प्रततशत खर्य र ६८.१८ प्रततशत स्रोतको व्यिस्थापन भई प्रदेश सजित 
कोषमा िैशाख मसान्त्तसम्ममा रू. १० अबय ६० करोड ६ लाख नगद मौज्दात रहेको छ। यसबाट प्रदेश 
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सरकारले र्ाल ुआतथयक िषयमा बिेट तथा काययक्रम कायायन्त्ियन गदाय स्रोतको कदठनाई नपने अनमुान गररएको 
छ। 

ग. नेपाल सरकारबाट हनुे वित्तीय हस्तान्त्तरण  

नेपाल सरकारले अजघल्ला आतथयक िषयहरूको तलुनामा पतछल्ला सबै आतथयक िषयहरूमा क्रमशः वित्तीय हस्तान्त्तरण 
प्राप्त हनुे अनदुान रकम घटाउँदै लगेको अिस्था छ। प्रदेश सरकारको स्रोत व्यिस्थापनमा महत्िपूणय वहस्सा 
रहेको वित्तीय हस्तान्त्तरणको रकम बढाउँदै लतगन ुपनेमा क्रमशः घटदै िाँदा प्रदेश सरकारको स्रोत व्यिस्थापनमा 
आगामी ददनहरू थप र्नुौततपूणय रहेका छन।् यसबाट प्रदेश सरकारले आफ्न ैआन्त्तररक स्रोतलाई थप व्यिजस्थत 
र मिबतु बनाउनपुने अिस्था देजखएको छ। साथै नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारमा हनुे वित्तीय हस्तान्त्तरणलाई 
आिश्यकता र औजर्त्यका आधारमा थप व्यिजस्थत गराई अनदुान रकम बढाउनतफय  पहल गनुयपछय। संघबाट 
बाँडफाँट हनु ेसबै अनदुानहरू प्रत्येक िषयको रािस्ि संकलनको िृदद्ददरको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई 
बढाइनपुछय। प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोग तीन तहकै सरकारको साझा आयोग बनु्नपछय। संघीयताको 
मूल्य-मान्त्यता अनरुुप संिैधातनक व्यिस्था अनसुार प्रदेश र स्थानीय तहलाई बतलयो बनाउने गरी प्राकृततक स्रोत 
र वित्तको बाँडफाँट तथा व्यिस्था हनुपुछय।  

घ. प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हनुे वित्तीय हस्तान्त्तरण  

प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हनुे वित्तीय हस्तान्त्तरणलाई अजघल्ला आतथयक िषयमा भन्त्दा थप व्यिजस्थत गदै 
लतगएको छ। स्थानीय तहसगँ हनुे रािस्ि बाँडफाँटलाई आितधक रुपमा बाँडफाँट गरी तनयतमत गररएको छ। 
आतथयक िषय २०७८/७९ बाट वित्तीय समानीकरण बाहेक सशतय, विशेष र समपूरक अनदुान पतन रू. १ करोड 
भन्त्दा कम नहनु ेगरी काययवितधबाटै व्यजस्थत गररएको छ। यसले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूको बीर्को 
सहकाययलाई थप मिबतु बनाउनेछ। यस बाहेक वितभन्न विषयगत योिना र काययक्रमका लातग सम्बजन्त्धत 
विषयगत मन्त्रालयहरूबाट पतन अनदुानहरू हस्तान्त्तरण हनुे व्यिस्था गररएको छ। 

ङ. आितधक योिना, मध्यमकालीन खर्य संरर्ना र बिेट वितनयोिन  

आितधक योिनाले तनददयष्ट गरेका लक्ष्य हातसल गनयको लातग मध्यमकालीन खर्य संरर्ना तयार गरी त्यसैको 
आधारमा बिेट वितनयोिन गनुयपने हनु्त्छ। प्रदेश सरकारले पतन आितधक योिना र मध्यमकालीन खर्य संरर्ना 
तयार गरेको छ। यद्यवप मध्यमकालीन खर्य संरर्नाअनसुार बिेट वितनयोिन सवकरहेको छैन। िसले गदाय 
आितधक योिनाले तनददयष्ट गरेका लक्ष्य हातसलमा र्नुौतत थवपएको छ। पतछल्लो समयमा कोतभड-१९ को 
कारणले प्रयाप्त स्रोत व्यिस्थापन हनु नसक्दा मध्यमकालीन खर्य संरर्ना बमोजिमको बिेट वितनयोिन हनु 
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सकेको छैन। आगामी ददनमा मध्यमकालीन खर्य संरर्नालाई यथाथयपरक बनाई सोही बमोजिम नै बिेट 
वितनयोिन गनुयपने आिश्यकता छ। 

अन्त्त्यमा, र्ाल ुआतथयक िषयमा कोतभड-१९ कै महामारीका तबर्मा पतन विकास तनमायणका आयोिनाहरूमा 
मिदरुहरूको यथोजर्त व्यिस्थापन गरी तनमायण कायय िारी नै रहेका कारण बिेट कायायन्त्ियनमा अपेजक्षत रुपमा 
नै लक्ष्य हाँतसल हनुे अपेक्षा गररएको छ। तनषेधाज्ञाका कारण स्रोत व्यिस्थापनतफय  यातायात र मालपोत क्षेरबाट 
संकलन हनुे रािस्ि प्रभावित भएको र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हनुे वित्तीय हस्तान्त्तरणको रकमसमते प्रभावित 
हनुे देजखन्त्छ। यद्यवप प्रदेश सजित कोषमा नगद मौज्दात रहेको हुँदा र्ाल ुआतथयक िषयमा बिेट तथा काययक्रम 
कायायन्त्ियनमा बाधा नपने हुँदा सहि रुपमा नै लक्ष्य हातसल गने अपेक्षा गररएको छ।
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अनसुरु्ी-१ 
गण्डकी प्रदेश सरकारका वितभन्न मन्त्रालय/तनकायबाट आतथयक िषय २०७६/७७ को वितनयोिन र खर्यको सारंस 

मन्त्रालय/तनकायको नाम 

र्ाल ु पुिँीगत िम्मा 

सरुु बिेट 
अथय विविधबाट थप 

बिेट 
संशोतधत बिेट तनकासा 

खर्य 
प्रततशत 

सरुु बिेट 
अथय विविधबाट 
थप बिेट 

संशोतधत बिेट तनकासा 
खर्य 

प्रततशत 
सरुु बिेट 

अथय विविधबाट 
थप बिेट 

संशोतधत 

बिेट 
तनकासा 

खर्य 
प्रततशत 

प्रदेश व्यिस्थावपका 112629 13932 126561 108480 85.71 30270 8920 39190 29035 74.09 142899 22852 165751 137516 82.97 

मखु्य न्त्यायातधिक्ताको कायायलय 19937 640 20577 13451 65.37 1000 0 1000 748 74.83 20937 640 21577 14199 65.81 

मखु्यमन्त्री तथा मन्त्रीपररषदको कायायलय 456523 77023 533546 211087 39.56 871250 0 871250 645369 74.07 1327773 77023 1404796 856457 60.97 

आतथयक मातमला तथा योिना मन्त्रालय 207091 12240 219331 64099 29.22 22350 0 22350 14268 63.84 229441 12240 241681 78367 32.43 

आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय 379236 27000 406236 79208 19.50 214700 1491 216191 121671 56.28 593936 28491 622427 200879 32.27 

उद्योग, पययटन, िन तथा िातािरण मन्त्रालय 1299548 16368 1315916 632071 48.03 731859 143450 875309 577225 65.95 2031407 159817 2191224 1209295 55.19 

भूतम व्यिस्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्रालय 2108122 119604 2227726 1428695 64.13 319959 1150 321109 189577 59.04 2428081 120754 2548835 1618272 63.49 

भौततक पूिायधार विकास मन्त्रालय 840049 15680 855729 327561 38.28 15110515 1537015 16647530 11724283 70.43 15950564 1552695 17503259 12051844 68.85 

सामाजिक विकास मन्त्रालय 2555985 415006 2970991 1837351 61.84 835617 191329 1026946 636954 62.02 3391602 606335 3997937 2474305 61.89 

अथय विविध 1810000 0 273227 1536773 84.90 1661500 0 512145 1149355 69.18 3471500 0 785372 2686128 77.38 

प्रदेश नीतत तथा योिना आयोग 28850 0 28850 18346 63.59 18500 7000 25500 16646 65.28 47350 7000 54350 34992 64.38 

स्थानीय तहहरू 2457802 98281 2556083 1765376 69.07 0 0 0 0 0 2457802 98281 2556083 1765376 69.07 

प्रदेश लोक सेिा आयोग 10000 0 10000 626 6.26 31500 0 31500 30655 97.32 41500 0 41500 31281 75.37 

िम्मा 12285772 795773 11544772 6486351 56.18 19849020 1890355 20590020 13986432 67.93 32134792 2686128 32134792 20472782 63.71 
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अनसुरु्ी-२ 
गण्डकी प्रदेश सरकारका वितभन्न मन्त्रालय/तनकायबाट आतथयक िषय २०७७/७८ को िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा भएको खर्यको सारंश 

मन्त्रालय/तनकायको नाम  वििरण  
र्ाल ु पुँजिगत िम्मा 

प्रदेश सशतय विशेष िम्मा प्रदेश समानीकरण सशतय विशेष समपूरक िम्मा प्रदेश समानीकरण सशतय विशेष समपूरक िम्मा 

प्रदेश व्यिस्थावपका 

वितनयोिन 113354     113354 ८९००         ८९०० १२२२५४         १२२२५४ 

खर्य ८२१३४     ८२१३४ ४५०३         ४५०३ ८६६३७         ८६६३७ 

खर्य प्रततशत 72.46     72.46 50.60         50.60 70.87         70.87 

प्रदेश लोकसेिा आयोग 

वितनयोिन 78503     78503 ११०००         ११००० ८९५०३         ८९५०३ 

खर्य ६०११     6011 ३७७७         ३७७७ ९७८८         ९७८८ 

खर्य प्रततशत 7.66     7.66 34.33         34.33 10.94         10.94 

मखु्य न्त्यायातधिक्ताको 
कायायलय 

वितनयोिन 13729     13729 ७०००         ७००० २०७२९         २०७२९ 

खर्य ८३०६     8306 ६२२८         ६२२८ १४५३५         १४५३५ 

खर्य प्रततशत 60.50     60.50 88.97         88.97 70.12         70.12 

मखु्यमन्त्री तथा 
मजन्त्रपररषद्को काययलाय 

वितनयोिन 1268114 319135   1587249 846500   52665     ८९९१६५ २११४६१४   ३७१८००     २४८६४१४ 

खर्य ३७०४८५ २३४९८   393983 ८५८९७   ११७२     ८७०६९ ४५६३८१   २४६७०     ४८१०५१ 

खर्य प्रततशत 29.22 7.36   24.82 10.15   2.23     9.68 21.58   6.64     19.35 

आतथयक मातमला तथा योिना 
मन्त्रालय 

वितनयोिन 181975     181975 9900         ९९०० १९१८७५         १९१८७५ 

खर्य ३८३४७     38347 ५१४३         ५१४३ ४३४९०         ४३४९० 

खर्य प्रततशत 21.07     21.07 51.95         51.95 22.67         22.67 

उद्योग, पययटन, िन तथा 
िातािरण मन्त्रालय 

वितनयोिन 1166963 101000   1267963 488005   85800     ५७३८०५ १६५४९६८   १८६८००     १८४१७६८ 

खर्य ४८१०६७ ४२६४१   523707 १७४८६४   २२८२३     १९७६८७ ६५५९३१   ६५४६४     ७२१३९५ 

खर्य प्रततशत 41.22 42.22   41.30 35.83   26.60     34.45 39.63   35.04     39.17 

भूतम व्यिस्था, कृवष तथा 
सहकारी मन्त्रालय 

वितनयोिन 2302700 342700 31000 2676400 475600     9000   ४८४६०० २७७८३००   ३४२७०० ४००००   ३१६१००० 

खर्य ४३५५३३ ४०००७ ० 475540 १५०८३६     ०   १५०८३६ ५८६३६८   ४०००७     ६२६३७५ 

खर्य प्रततशत 18.91 11.67   17.77 31.71         31.13 21.11   11.67 0.00   19.82 

आन्त्तररक मातमला तथा 
कानून मन्त्रालय 

वितनयोिन 112800     112800 477200         ४७७२०० ५९००००         ५९०००० 

खर्य ६०७८६     60786 १६१२४०         १६१२४० २२२०२६         २२२०२६ 

खर्य प्रततशत 53.89     53.89 33.79         33.79 37.63         ८८ 

भौततक पूिायधार विकास 
मन्त्रालय 

वितनयोिन 587558 133000   720558 3185876 7112600 1671800 280000 1498900 १३७४९१७६ ३७७३४३४ ७११२६०० १८०४८०० २८०००० १४९८९०० १४४६९७३४ 

खर्य २६८३७१ 0   268371 २६९११८६ ३१००५८६ १०५८५०१ १४०४०२ ५९७०५२ ७५८७७२६ २९५९५५६ ३१००५८६ १०५८५०१ १४०४०२ ५९७०५२ ७८५६०९७ 

खर्य प्रततशत 45.68 0.00   37.24 84.47 43.59 63.32 50.14 39.83 55.19 78.43 43.59 58.65 50.14 39.83 54.29 
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मन्त्रालय/तनकायको नाम  वििरण  
र्ाल ु पुँजिगत िम्मा 

प्रदेश सशतय विशेष िम्मा प्रदेश समानीकरण सशतय विशेष समपूरक िम्मा प्रदेश समानीकरण सशतय विशेष समपूरक िम्मा 

सामाजिक विकास मन्त्रालय 

वितनयोिन 1932496 1195605 15000 3143101 1025780   306695 205000   १५३७४७५ २९५८२७६   १५०२३०० २२००००   ४६८०५७६ 

खर्य ८५७७५० ३६५७११ 0 1223460 २२३१२८   २०८१८२ ४३३२८   ४७४६३८ १०८०८७८   ५७३८९३ ४३३२८   १६९८०९९ 

खर्य प्रततशत 44.39 30.59   38.93 21.75   67.88 21.14   30.87 36.54   38.20 19.69   36.28 

प्रदेश नीतत तथा योिना 
आयोग 

वितनयोिन 31050     31050 11500         ११५०० ४२५५०         ४२५५० 

खर्य १०८२५     10825 ३८८         ३८८ ११२१३         ११२१३ 

खर्य प्रततशत 34.86     34.86 3.37         3.37 26.35         26.35 

कमयर्ारी सवुिधा तथा सेिा 
तनिृत सवुिधा 

वितनयोिन 3300     3300             ३३००         ३३०० 

खर्य 0     0             ०         ० 

खर्य प्रततशत 0     0             ०         ० 

अथय विविध 

वितनयोिन २२७६७००     2276700 2229755         २२२९७५५ ४५०६४५५         ४५०६४५५ 

खर्य ७८४२७३     784273 ६६५८५३         ६६५८५३ १४५०१२६         १४५०१२६ 

खर्य प्रततशत 34.45     34.45 29.86         29.86 32.18         32.18 

अथय–वित्तीय व्यिस्था 

वितनयोिन         500000         ५००००० ५०००००         ५००००० 

खर्य         0                     ० 

खर्य प्रततशत                               ० 

अथय–आन्त्तररक ऋण 
भकु्तानी 

वितनयोिन ५०००     5000             ५०००         ५००० 

खर्य 0     0             ०         ० 

खर्य प्रततशत 0     0             0         ० 

स्थानीय तह 

वितनयोिन 2131002     2131002             २१३१००२         २१३१००२ 

खर्य १३८५३४३     1385343             १३८५३४३         १३८५३४३ 

खर्य प्रततशत 65.01     65.01             65.01         65.01 

िम्मा 

वितनयोिन १२२०५२४४ २०९१४४० ४६००० १४३४२६८४ ९२७७०१६ ७११२६०० २११६९६० ४९४००० १४९८९०० २०४९९४७६ २१४८२२६० ७११२६०० ४२०८४०० ५४०००० १४९८९०० ३४८४२१६० 

खर्य ४००४९५६ ४७१८५७   ४४७६८१३ ३५०७१९० ३१००५८६ १२९०६७८ १८३७३० ५९७०५२ ८६७९२३६ ७५१२१४६ ३१००५८६ १७६२५३५ १८३७३० ५९७०५२ १३१५६०४९ 

खर्य प्रततशत 32.81 22.56 0.00 31.21 37.81 43.59 60.97 37.19 39.83 42.34 34.97 43.59 41.88 34.02 39.83 37.76 

 
 

*अथय विविधको रकम अन्त्य मन्त्रालय/तनकायमाफय त खर्य गररएको हुँदा िम्मा खर्यमा अथय विविधबाट भएको खर्यलाई िोतडएको छैन। 

  



 मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, २०७८ 

~ 97 ~ 

अनसुरु्ी-३ 
बहिुषीय योिनाहरूको तबस्ततृ वििरण 

(रु करोडमा) 

क्र.सं आयोिनाकोनाम जिल्ला कूल लागत सम्झौता रकम 

हालसम्म 
भएको कूल 
वित्तीय प्रगतत 

आतथयक िषय 
२०७७/७८ को 

वितनयोिन 

आतथयक िषय 
२०७८/७९ को 

दावयत्ि 

आतथयक िषय 
२०७९/८० को 

दावयत्ि 

सम्झौता तमतत सम्पन्न हनेु तमतत 

एक तनिायर्न क्षरे एक सडक 
१ जर्सापानी-हातेमालोर्ोक-तरिेणी-िहाकीभन्त्ज्याङ-पोखरार्ौर-खहरेखोला सडक पियत 29.48 23.02 23.85 8.99   2076/01/09 2078/01/08 

२ तमलनर्ोक-सल्यान-घाहाखेत-धारापानी-ठोटनेरी सडक पियत 38.36 28.13 14.36 5.00 13.01  2076/08/06 2078/08/05 

३ 
िा.न.पा.४ फेदी मातलका कातलमाटी तभमपोखरा धम्िा ताङराम वपड 
लेखानी ततत्याङ्ग, भकुन्त्डे, भैरिस्थान 

बाग्लङु 54.29 27.68 12.74 5.00 13.70  2076/06/28 2078/06/27 

४ कुश्मीसेरा (िैतमनी १) देखी राङखानी राम्दकु - िरेङ्ग शान्त्तीपरु सडक बाग्लङु 47.04 24.59 12.41 11.76 2.19  2076/06/28 2078/06/27 

५ गलकोट - हररर्ौर - वहल - तारा - रुम म्याग्दी मखु्य सडक स्तरोन्नती बाग्लङु 49.11 24.75 11.82 5.00 11.11  2076/07/29 2078/07/26 

६ दिुाडीगाडीखोला - र्ामीद्वार र्छ्यान्त्टुङ म्याग्दी - ढोरपाटन सडक बाग्लङु 50.31 25.27 10.91 5.00 11.60  2076/07/27 २078/07/28 

७ 
गलेश्वोर-वप्ले-भगबतीहदैु बेग िानेबाटो रघगंुगागा.पा.,म्याजग्द, तनिायर्न क्षेर 
नं १ 

म्याग्दी 40.65 18.41 10.46 4.50 4.30  2076/02/27 2078/03/11 

८ िेनी-दरिाङ-ताकम-मनुा-िलिला-ढोरपाटनतनिायर्न क्षेर नं २ म्याग्दी 44.00 22.57 12.59 5.50 7.01  2076/02/31 2078/03/14 

९ 
मध्यतबन्त्द-ु११ क्याम्पस र्ोक (अरुणखोला) दमार िडा नं १४ बतासे 
िलकेुदेखी तनस्दी गाउपातलका पाल्पा (प्रदेश ५) सडक स्तरउन्नती कायय 

निलपरु 25.00 13.00 5.40 6.13 0.17  2076/09/16 2079/10/16 

१० 
देिर्लुी न.पा.िाडय न.५ कदमपरुपोखरी देजख ,बन्त्दीपरु गाउँ रवकततयपरु गाउ 
हदैुमनु्त्य सडक 

निलपरु 40.00 28.00 11.78 5.00 15.63  2076/09/16 2079/10/16 

११ 
मकुुन्त्दपरु - अहाले - रतनपरु - कोटथर - डाडाँझेरी हुँदै ितुलङ्गटारसम्म 
िोड्नेसडक 

निलपरु 41.00 24.00 1.85 5.00 17.15  2076/09/18 2079/04/15 

१२ र्ोरमारा, झलिास, िसेनी, रुर्ाङ - रकुिा डेढगाउँ हुँदै तनहुँ िोड्नेसडक निलपरु 23.00 14.00 4.28 5.00 6.55  2076/09/19 2078/02/16 

१३ ढुङ्गागाडेभञ् ज्याङ - िङुकोट - नामिङु - घैसङ्ग - मनकामना गोरखा 48.14 33.91 26.43 9.89 12.56  2076/07/06 2078/07/05 

१४ 
राधाकृष्ण मजन्त्दर, कालामाटा पौिाटार विरुिाटार - तमलन र्ोक - सल्ताङरी 
हवटया भििुा मोटर िाटो 

गोरखा 42.85 23.38 7.35 5.00 13.42  2076/03/16 2078/03/15 

१५ िारपाक - लाप्राक सडक गोरखा 70.38 34.16 7.96 5.00 26.17  2077/02/09 २०७९/०२/२२ 

१६ 
अजिरकोटगा.पा. को िडा नं. ४ ढोडनी हुँदै तसम्िङु गगन पातन मल्ले 
गा.पा. िोड्ने भच्रे्कसडक 

गोरखा 44.82 23.51 12.03 5.00 10.98  २०७६/०७/२१ 
२०७८/०८/०५ 

 

१७ नेपाल डाँडा - ताकुय घाट -बराङ्गखोला लमिङु 44.53 28.81 16.99 8.40 9.08  २०७६/०२/०८ २०७८/०२/०८ 

१८ 
करपटुार-साल्मेभंज्यांग -मातलंग -कपरुगाउँ (कहोलासोथर गा.पा.केन्त्द्र 
िोड्ने कालोपरे 

लमिङु 33.36 17.54 ९.९६ 11.54 3.00  २०७६/०७/११ 

 
२०७८/०७/११ 

 

१९ भान ुमागय र्न्त्द्राितत पोखरी छाप पलुीमरङ्ग हुँदै कुन्त्छा फेदीसडक, तनहुँ तनहु ँ 33.58 23.02 ६.२६ 5.00 13.11  २०७६/०७/०४ २०७८/१०/१५ 

२० 
आि ु- भागे तछम्केश्वरी वहले खकय  - िाहनु भन्त्ज्याङ (तछम्केश्वरीपययटक 
मागय), तनहुँ 

तनहु ँ 49.29 34.80 १८.०८ 8.47 14.98  २०७६/०८/०६ २०७८/११/१३ 
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क्र.सं आयोिनाकोनाम जिल्ला कूल लागत सम्झौता रकम 

हालसम्म 
भएको कूल 
वित्तीय प्रगतत 

आतथयक िषय 
२०७७/७८ को 

वितनयोिन 

आतथयक िषय 
२०७८/७९ को 

दावयत्ि 

आतथयक िषय 
२०७९/८० को 

दावयत्ि 

सम्झौता तमतत सम्पन्न हनेु तमतत 

२१ दलेुगौडा हकय परु मागय (िनकेिा-मनपाङ्ग-रानीटारी खण्ड), तनहुँ तनहु ँ 39.57 25.11 १०.९१ 5.00 12.17  २०७६/०७/०४ २०७८/१०/१५ 

२२ तभमाद ऋवषङ सडक, तनहुँ तनहु ँ 20.93 12.78 ८.५७ 5.00 1.53  २०७६/०६/२३ २०७७/०९/२२ 

२३ नयाँपलु - विरेठाँटी - कूलडाँडा - घान्त्द्रकु - उरर सडक कास्की 26.75 19.00 १२.८४ 5.00 5.33  २०७६/०१/२७ २०७८/०१/२६ 

२४ रुपा गा.पा. ररङ्गरोडसडक कास्की 29.86 19.72 १६.७३ 9.12 0.44  २०७६/०१/१० २०७८/०१/२४ 

२५ काहुँखोला - तसक्लेस - दधुपोखरी सडक कास्की 31.02 22.27 11.46 9.48 1.33  २०७६/०१/२० २०७८/०१/१९ 

२६ पो.ले.म.न.पा २१ दोपहरे कृष्ती माझगाउ िके्रक पोबैगौडे सम्मसडक कास्की 32.92 22.99 १४.१६ 5.00 8.02  २०७६/०१/१३ २०७८/०१/१३ 

२७ 
माछापचु्रे गा.पा. ४ र पोखरा लेखनाथ म.न.पा. िोड्ने मदी पलुदेखी िाने 
टाकुरा हुँदै गाउँपातलका भिन िोड्ने सडक 

कास्की 15.42  10.01 ४.२१ 5.00 2.15  २०७६/०३/२९ २०७८/०३/२८ 

२८ 
नारायण थान पलु - भलामखोला पलु - र्ण्डी पाटन देउराली हररहर 
गफुाहुँदै डाडा गाउँ कुर गाउँ अमयला सम्म सडक 

कास्की 31.68 27.28 ७.१९ 5.00 19.98  २०७६/०३/२९ २०७८/०३/२९ 

२९ लोमान्त्थाङतथङ्गर वकजम्लंङ्ग र्नु्त्ग्र्ङु्ग न्त्याम्दो नेर्नु्त्ङ्ग सडक मसु्ताङ्ग 26.46 21.17 ७.९४ 6.61 10.91  २०७६/०४/०६ २०७८/०७/०७ 

३० िोमसोमदठनी दमु्बा छैरो जर्मांङ्ग माफाय स्याङ्ग िोमसोम सडक मसु्ताङ्ग 38.77 21.43 ४.६९ 5.00 11.67  २०७६/०३/२६ २०७८/०३/२५ 

३१ घमु्ती -ज्यातमरे-तबरुिामेथाभरुुंग एलादी खाल्टे रत्ने सडक,स्याङ्िा १ क स्याङ्िा 21.46 15.22 १२.३० ६.०० ०.55  २०७६/०१/१६ २०७८/०१/२० 

३२ 
नौडाँडा - काकीनेटा सडक स्तरोन्नती ,स्याङ्िा १ ख (नागडांडा-फलेिास- 
िैमनुी न.पा. - गल्कोट न.पा. मूल रणनैततक सडक) 

स्याङ्िा 27.14 26.44 १४.११ 5.00 11.28  २०७६/०३/२७ २०७८/०३/२० 

३३ िायाटारी - उददयार्ौर - सेती िेनी सम्म सडक ,स्याङ्िा २ क स्याङ्िा 39.10 33.54 ५.०५ ९.१४ 15.08 ९.३२ २०७७/०४/१८ २०७९/०४/१८ 

३४ 
दामार्ौर - वहरामराङ - घयुायल - दग्दी क्यामी - जर्रे भञ् ज्याङतभमाद 
,स्याङ्िा २ ख 

स्याङ्िा 44.87  29.64 ४.५७ 5.00 12.67 ११.९७ २०७७/०४/२७ २०७९/०४/२७ 

३५ धारापानी गा पा ओडार गेराङर्ोक सडक मनाङ 1.08 1.08 ०.६५ 0.65    सम्पन्न 

  िम्मा  1276.22 800.23 ३७२.९६ २१७.४२ ३१७.५८ २१.२९   
स्थानीय तह केन्त्द्रिोड्ने 
१ खरीखोलासपायन्त्दी हदैु ताराखोला गा.पा केन्त्द्र िाने सडक बाग्लङु 47.18 22.83 ४.०० ५.०० 15.33 २.५० २०७७/०८/०४ २०७९/०८/०३ 
२ घ्याम्पेसाल - पांर्खुिा देउराली - ताकुकोट सडक गोरखा 56.22 29.77 ९.५१ 3.50 26.27  २०७७/०४/१४ २०७९/०४/२२ 

३ कसेरी भैसे यांग्िाकोट सडक कास्की 35.32 32.09  १४.११ 4.00 17.96  २०७६/०८/०८ २०७८/०८/०७ 

४ 
उदीपरुररठठे बगर रामर्ोकबेसी नौथरबेसी सेरा सडक (गा.पा. केन्त्द्र 
िोड्ने), लमिङु 

लमिङु 45.50 26.29 ७.२८ 3.00 18.99 २.०० २०७७/०३/३० २०७९/०३/३० 

५ दासढंुगा देउपरु मागय (देिघाट गा.पा.) केन्त्द्र िोड्ने तनहु ँ 14.87 14.87 ५.५२ 3.00 9.31  २०७७/०१/१६ २०७८/०९/१६ 

६ (जशं्रगकाली मोटरमागय) मानपरु - डेडगाउँ सडक तनहु ँ ३५.१४ 22.85 ८.४४ 4.50 14.41  २०७६/११/०८ २०७८/११/०७ 

७ 
शकु्लागण्डकीदलेुगौंडा बाट ढोरबाराही मागय हदैु िडुीफाट- जर्सापानी सडक 
हररनास गा.पा.केन्त्द्र िोड्ने सडक 

स्याङ्िा 49.15 32.65 ५.३९ ५.४५ २२.५८  २०७७/०२/०१ 
 

२०७९/०२/०७ 
 

८ तबघायगहलाम बनाकसी खहरे सडक सधुार (कालीगण्डकी)स्याङिा स्याङ्िा 12.35 9.76 २.२७ ३.२५ ६.५१  २०७७/०३/०५ २०७९/०१/३१ 

९ हेलूअिुयन र्ौपारी सडक अिुयनर्ौपारी गा.पा. सदरमकुाम िोड्ने स्याङ्िा 21.80 11.01 १.६६ 2.50 8.51  २०७७/०९१६ २०७९/०३/१५ 

  िम्मा  305.24 202.13 ५८.१९ ३४.२० १३९.५७ ४.५०   
प्रादेजशक सडक क िगय 
१ दोतबल्ला -फलेिास सडक पियत 34.61 26.79 १४.२८ 4.00 9.57  २०७६/०६/२३ २०७८/०६/२२ 
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क्र.सं आयोिनाकोनाम जिल्ला कूल लागत सम्झौता रकम 

हालसम्म 
भएको कूल 
वित्तीय प्रगतत 

आतथयक िषय 
२०७७/७८ को 

वितनयोिन 

आतथयक िषय 
२०७८/७९ को 

दावयत्ि 

आतथयक िषय 
२०७९/८० को 

दावयत्ि 

सम्झौता तमतत सम्पन्न हनेु तमतत 

२ मालढुगापाग्िा बलेिाएरपोटय कुजश्मसेरा दमेकरङ्गखातन हगु्दीजशर सडक बाग्लङु 46.64 29.47 २६.७१ ८.०० ०.88  २०७६/०३/२७ २०७८/०३/२६ 

३ दरबांग -दाङखोला- ताकम - मनुा-ढोरपाटन सडक,क िगय म्याग्दी 29.62 14.38 ४.०७ 5.50 7.68  २०७६/१२/०४ २०७८/१२/१० 

४ 
पोखरा-थजुम्सकोट-मतुग्रबेसी -िालपोखरी -पसगाउ -तसङदीकास्की र लमिुंग 
िोड्ने कालोपरे सडक 

लमिङु 51.85 26.38 ११.२८ 3.00 21.08  २०७६/११/०७ 
 

२०७८/११/०७ 
 

५ बेजशसहरबाग्लुंगपानी -घलेगाउ -भिु ुंग सडक कालोपरे लमिङु 62.38 34.77 १५.०७ 15.59 10.97  २०७६/०३/३० २०७८/०३/३० 

६ सातलग्रामकोररडोर लोकमागय (बैडी जघररंङ्ग देबघाट खण्ड), तनहुँ तनहु ँ 38.96 25.08 १२.७३ 6.70 12.34  २०७६/११/२३ २०७९/११/२२ 

७ िेगनास भोलेटार - तालबेसी कपरुटार खण्ड सडक कास्की 46.37 26.87 २०.०५ 8.02 4.74  २०७५/१२/१८ २०७८/०३/२० 

  िम्मा  310.43 183.74 १०४.२० ५०.८१ ६७.२६ 0.00   

प्रादेजशक सडक खिगय  

१ 
वहलेखोला-काकीनेटा-खलडाडा-फलेिास-िैमतुनघाटसडक(नागडाडा-फलेिास-
िैमनुी न.पा.-गल्कोट न.पा. मूल रणनैततक सडक),पियत 

पियत 16.06 १४.४५ ८.९० २.50 ५.६६  २०७६/०८/२९ 

 
२०७७/०८/२८ 

 

२ कुश्मा-दलुुयङ्ग-बािङु्ग-लेस्पार-सातलिा-नागीसडक(पियत र म्याग्दी िोड्ने) पियत 13.91 13.91 १०.48 २.८२ ३.६०  २०७६/०८/०८ २०७७/०८/०७ 

३ नारेश्वोर-पाणीनी-र्ौतारा-तनबेलताकुकोट सडक गोरखा 44.48 25.63 ९.९३ 6.77 13.95  २०७६/११/१४ २०७८/११/११ 

४ काशीगाउकेरौिा रुन्त्रे्त सडक गोरखा 4.92 2.76 १.५० 1.50 1.26  २०७७/०५/२९ २०७८/०५/२८ 

५ सभार्ौतारो - आपँवपपल अस्पताल- आपँवपपल सडक गोरखा 2.81 1.84 १.८६ 2.00   २०७६/०९/२१ २०७७/०९/१७ 

६ भोटेओडार -बेलघारी भाते गौडा सडक, लमिङु लमिङु 5.43 3.81 २.०९ 2.00 1.81  २०७७/१/१८ २०७८/०१/१८ 

७ हेम्िा- मेलबोट तधताल धम्पसु ल्िांग घलेलसडक कास्की 3.32 2.26 0.८१ 1.25 1.01  २०७७/०४/१८ २०७८/०३/२५ 

८ बैदाम पामे तसदाने पञ् र्ासे सडक कास्की 7.30 5.30 १.७१ 1.25 3.59  २०७७/०३/२९ २०७८/०३/२८ 

  िम्मा  98.23 ६९.९६ ३६.७३ २०.०९ ३०.८८    

प्रादेजशक सडक गिगय 
१ मोददबेनी-कुश्मासडक पियत २.६१ १.७४ १.०४ ०.५० ०.४४  २०७६/०९/२७ २०७७/०९/१६ 

२ माछाखोलाल्सीबोट यामगाउँ गमु्दा सडक गोरखा ६८.०१ ३२.१० ८.७७ २.५० २७.६० २.०० २०७७/०१/०५ २०७९/०४/१६ 
३ रबरउद्द्योग - गोबतलंङ्ग - धुँिाकोट - च्याङ्गली (मस्यायङ्दी नदी कररडोर) गोरखा १८.०० १०.०९ ५.४५ १.५० ७.८९  २०७७/०१/१८ २०७९/०१/१७ 

  िम्मा  ८८.६२ ४३.९३ १५.२६ ४.५० ३५.९३ २.००   
अन्त्य सडक 
१ तडमिुा-रातमाटा-स्यातनपोखरी-ठुलीपोखरी-च्यायपानी-ठाँवटसडक पियत ३१.५६ २१.१८ ७.०७ ३.५० १४.६९  २०७७/०३/१९ २०७९/०३/१८ 

२ अस्पतालर्ोक -बन्त्िी िम्प-हाईिे सडक,कुश्मा ,पियत पियत ४.९६ ४.३९ ३.६६ ०.३४ ०.७३  २०७६/०३/२७ २०७७/०९/२६ 

३ 
हाइि-ेबडागाउँसडक(सरकारी कायायलय पहुँर् सडक) र कुश्मा िेरो 
वकलोमीटर-गोदाम सडक (भ-ूसंरक्षणकायायलय पहुँर् सडक) 

पियत १.९५ १.३६ ०.७८ ०.९२   २०७६/१२/२९ 
२०७७/०६/३० 
 

४ गोरखाहजस्पटल बराह वफनाम सडक गोरखा १७.९१ ९.८७ ३.४७ २.०० ७.८७  २०७७/०५/२४ २०७९/०५/२२ 

५ 
छेपेटारर्ोरकाटे जर्रेपोखारी भरे्क दधुपोखरी ) मनासल ुमागय सडक , 
गोरखा 

गोरखा ३८.५८ २१.२९ १८.२१ ५.०० ६.४९  २०७६/०७/०१ २०७८/०६/३१ 

६ ररठेबगरबढुी कुिा ततिारी डांडा फलेनी सडक, लमिङु लमिङु ३.४९ ३.३९ २.४२ १.५० ०.१७  २०७६/०८/२९ २०७७/०८/२९ 

७ मसु्ताङर्ोक शहीदर्ोक हल्लनर्ोक जिरो वकलो सडक कास्की १३.४८ ९.७८ २.९२ ३.०० ५.०७  २०७६/०९/०४ २०७७/०३/२५ 

८ िाडखोला भाइटारी रोड र िाडखोला देिान्त्र्ोक रोड स्तरोन्नततस्यांग्िा स्याङ्िा २.१८ १.८६ १.८१ ०.८०   २०७६/०३/२५ २०७७/०३/२५ 
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क्र.सं आयोिनाकोनाम जिल्ला कूल लागत सम्झौता रकम 

हालसम्म 
भएको कूल 
वित्तीय प्रगतत 

आतथयक िषय 
२०७७/७८ को 

वितनयोिन 

आतथयक िषय 
२०७८/७९ को 

दावयत्ि 

आतथयक िषय 
२०७९/८० को 

दावयत्ि 

सम्झौता तमतत सम्पन्न हनेु तमतत 

  िम्मा  ११४.११ ७३.१३ ४०.३४ १७.०६ ३५.०२ ०.००   
सडक पलु 
१ जझतलिराङ-जघरेपातनसडक पलु, पियत पियत ३.२३ २.५२ २.२६ १.०० ०.२४  २०७६/०२/०३ २०७७/०५/२८ 

२ लामाबगरकाठेखोला बाग्लङु ४.९६ ३.३२ १.९१ १.३८ ०.०३  2076/04/26 २०७७/१०/२५ 

३ एक्लेखेत-रेसिेरेटीसडक पलु बाग्लङु ५.९४ ५.२८ ३.३० १.२० १.४४  2076/04/26 2077/10/25 

४ शान्त्तीपूर-थ्लुंगघाट-मोटरेबलपलु बाग्लङु ३.५५ २.२८ १.६३ १.२० ०.०७  2076/03/27 2077/07/25 

५ ररघा-सपेधुंगामोटरेबल पलु बाग्लङु ४.१२ ३.४७ १.१६ ०.७५ २.१३  2077/3/16 2078/9/15 

६ गादीखोला-घाट दोगाड़ी मोटरेबल पलु बाग्लङु ६.३६ ४.८४ ०.८४ ०.७५ ३.२६  2077/3/16 2079/3/15 

७ दरौदीनदी पलु िरेिर गोरखा ७.६९ ५.३९ १.८९ १.५० ३.४३  २०७७/०२/१३ २०७९/०२/१२ 

८ आखेतखोला पलु गोरखा ८.७८ ५.६५ १.९८ १.५० ३.६७  २०७६/११/१४ २०७८/०५/१९ 

९ िगु्दे खोला सडक पलु (राईनास िटुार िोड्ने ) गोरखा ३.३२ २.६३ १.६८ १.०० ०.७५  २०७६/०५/२९ २०७७/१२/०२ 

१० र्छ्यारर्छ्यारे,सडकपलु म्याग्दी म्याग्दी ६.२३ ४.४५ ०.०० १.०० ३.४५  २०७७/०४/०४ २०७९/०४/१० 

११ 
दांगखोलासडक पूल (दरिाङ्गदांगखोला धारापानी ताकम मनुाललुांग 
गिुायसडक खण्डअन्त्तगयत) 

म्याग्दी ३.१६ १.९३ ०.३३ ०.७० ०.९०  २०७६/०२/२१ २०७७/०२/०९ 

१२ रीमा काफलडाडा संसारीखोला सडक पलु, म्याग्दी म्याग्दी ३.६० २.६३ १.७० ०.७५ १.८८  २०७७/०४/०४ २०७८/०४/११ 

१३ अकय ला सडक पलु (मराउ खोला) म्याग्दी म्याग्दी ३.९७ २.७२ १.३१ १.०० १.४९  २०७६/११/२९ २०७८/०५/२८ 

१४ भारिाङ्ग घाटसडक पलु,म्याग्दी म्याग्दी ७.४३ ६.२४ ४.११ १.०० २.०९  २०७६/०३/३१ २०७७/१०/१० 

१५ माफायछैरो कातलगण्डकी सडक पलु मसु्ताङ ९.७० ७.८० १.३७ १.०० ५.४३  २०७६/११/२९ २०७८/१२/०५ 

१६ लेतेथम्पू कातलगण्डकी पलु मसु्ताङ ६.६६ ५.०५ ०.९० १.०० ३.१५  २०७६/११/२९ २०७८/०५/२७ 

१७ डाडागाउँभेडाबारी सडक पलु कास्की ४.५८ ३.५३  २.५९ १.०० १.०९  2076/02/01 2077/12/31 

१८ खहरेठुलाखेत पदक्क पलु पो.ले २४ कास्की ११.०२ ६.७६ ३.०९ १.५० २.८४  2075/11/19 2077/02/19 

१९ डहरेसाँग ुसडक पलु पो ले न पा १४ र २६ कास्की २.१३ १.२८  ०.४७ ०.७० ०.३५  2076/01/09 2077/01/09 

२० ढल्केपलु झौरी खेत पोखरा २६-१३ िोड्ने सडक पलु कास्की ८.०६ ६.३९ २.५३ २.०० ३.८९  2077/03/29 2078/06/28 

२१ मादी९ र १० िोड्ने िादीखोला मोटरेिल पलु कास्की ६.०१ ४.५३  १.४५ १.५० २.६४  2077/03/29 2078/06/28 

२२ इदीखोलामोटरेिल पलु मादी ११ र ४ िोड्ने कास्की ५.७५ ४.४७ १.३८ १.०० ३.०९  2077/01/22 २०७८/०६/२८ 

२३ खुदीखोला (ताल खोला दोभान सडक पलु) पो म न पा कास्की ५.१८ ३.५७ २.०० १.६९ १.५५  2077/03/29 2078/06/28 

२४ मकैखोला मोटरेिल पलु कास्की ३.२३ २.३६ ०.८९ १.७० ०.४६  2077/01/22 2078/04/21 

२५ ररिनखहरे खोला सडक पलु कास्की ६.८९ ५.९८ २.२५ २.५० ३.१३  2077/03/31 2078/06/30 

२६ ररस्तीखोला सडक पलु, तनहुँ तनहु ँ ४.८० ४.४७ १.५८ २.२० १.८९  २०७६/०९/२३ २०७८/०३/२३ 

२७ ररस्तीखोलासडक पलु, तनहुँ तनहु ँ ५.०३ ४.१६ २.०५ २.०० १.८१  २०७७/०३/०७ २०७८/०९/०५ 

२८ दमौली तबसघरे झापटुार (सेती नदद सडक पलु ), तनहुँ तनहु ँ ४०.७० ३२.४० ५.२९ ५.५० २६.९०  2077/08/19 2080/02/19 

२९ 
क्याङ्गदी नदद दोभान सडक पलु (तभमाद ८ र शकु्लागण्डकी ८ िोड्ने), 
तनहु ँ

तनहु ँ ११.१८ ८.३२ १.४५ २.०० ६.३२  2077/08/17 2079/08/17 

३० बरखोला िरेबर पलु (तभमाद ९ र शकु्लागण्डकी ११ िोडने) , तनहुँ तनहु ँ ३.९८ ३.३६ १.६१ १.५५ १.५३  2077/03/23 2078/09/23 

३१ श.ुन.पा ५ र ८ िोड्ने सेती नदी सडक पलु बेलर्ौतारा ,तनहुँ तनहु ँ २१.३४ १५.५९ २.७० ३.०० १२.५९  2077/08/24 2080/02/24 
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क्र.सं आयोिनाकोनाम जिल्ला कूल लागत सम्झौता रकम 

हालसम्म 
भएको कूल 
वित्तीय प्रगतत 

आतथयक िषय 
२०७७/७८ को 

वितनयोिन 

आतथयक िषय 
२०७८/७९ को 

दावयत्ि 

आतथयक िषय 
२०७९/८० को 

दावयत्ि 

सम्झौता तमतत सम्पन्न हनेु तमतत 

३२ लोकताजन्त्रक साँगकुो मखु सडक पलु (बडुुिा खोला ), तनहुँ तनहु ँ २.३६ २.०५ ०.९० ०.७५ १.१३  2077/03/28 2078/03/28 

३३ ज्िाला खोला सडक पलु, तनहुँ तनहु ँ ४.२१ ३.२१ ०.६९ ०.७५ २.१८  2077/03/26 2078/09/26 

३४ लमु्दी खोला सडक पलु (ररतसंगा गापा ५ रुपाटार वपपलटार, तनहुँ तनहु ँ ६.४४ ५.५२ १.३६ १.२५ ३.७४  २०७६/११/१५ २०७८/०५/२९ 

३५ ततरम्दी खोला सडक पलु(जघररंग गा.पा.४ नयाटार ), तनहुँ तनहु ँ ३.७९ ३.१४ ०.६७ ०.७५ २.१२  2076/12/02 2077/12/01 

३६ द्रपुद खोला सडक पलु (जघररंग गा.पा.१ खुजम्लंग पटु्टार ), तनहुँ तनहु ँ ४.२८ 3.83 १.०५ १.२५ २.७०  2077/01/22 2078/01/22 

३७ फेदी खोलासडक पलु (तभमादन.पा. ररतसंग पाटन र ररतसंग गा.पा.८, तनहुँ तनहु ँ ४.६३ ३.५८ १.९० १.९८ १.२२  2077/03/26 2078/09/26 

३८ 
तमददमखोला सडक पलु (मातलंग-ढाके्रबेशी-घाम्ांगबेशी सडक ) 
क्होलासोथर गा.पा.िोड्ने 

लमिङु ९.७१ ७.०२ ३.४५ ३.०० ३.४२  २०७६/०९/१८ २०७८/०९/१८ 

३९ वकसेदीसडक पूल (वकसेदी खोला ) दोदी गा.पा.केन्त्द्र िोड्ने लमिङु ३.०३ २.४८ १.०५ १.५० ०.५२  २०७५/१२/०४ २०७७/०६/०१ 

४० जर्ल्लीखोला पलु (बोरांग खोला -विर्ौर सडक खण्ड), लमिङु लमिङु ३.९४ २.५२ ०.४२ १.०० १.३१  २०७६/१२/१० २०७८/१२/१० 

४१ राम्रे्खोला सडक पलु, नाल्मा फेदी ठुलोस्िारा, लमिङु लमिङु ४.०५ २.६० १.५९ १.४० ०.९८  २०७७/०३/३० २०७८/०९/३० 

४२ 
रुदीखोला सडक पलु क्य ु(बगैर्ा - पसगाउँसडकखण्ड ) कास्की र 
लमिङु िोड्ने 

लमिङु ३.४० २.८० ०.७० ०.७० २.१०  २०७७/०५/१४ २०७८/११/१३ 

४३ पाततखोलापलु (आतधखोला ६) स्याङ्िा २.८० २.३२  १.७० १.४९ ०.०९  २०७६/०६/१६ २०७७/०६/१६ 

४४ फेदीखोलास्थानेर्ौर पलु (फेदी खोला २-४) स्याङ्िा ४.४१ २.९२ २.३७ ०.१५ ०.४५  २०७५/११/१५ २०७७/०९/१० 

४५ गौरीघाटमोटरेबल सडक पलु गलयाङ न पा स्याङिा स्याङ्िा १.९८ १.४८  ०.७७ १.५३   २०७६/१२/०९ २०७७/१२/०९ 

४६ सल्लो फसायघाट जर्सापानी सडक पलु, निलपरासी (ब. स.ु पू) निलपरु ७.७८ ५.१६ १.८३ १.०० ४.१६  २०७७/०८/०८ २०७९/०२/०८ 

४७ 
देिार्तुल न.पा. १५ सालघारी सिुणयमागय देजख लोकाह खोला लौगाइिोड्ने 
सडक पलु, निलपरासी (ब. स.ु पू) 

निलपरु ५.६९ ३.४३ १.८५ २.०० १.४३  २०७७/०८/१२ २०७९/०२/१२ 

४८ 
लोकाह खोला सडक पूल (कािासोती न पा िडा न ९ र १० िोड्ने), 
निलपरासी (ब. स.ु पू) 

निलपरु ४.९७ ३.६६ १.५३ २.०० १.६६  २०७७/०९/२९ २०७८/०९/२९ 

४९ 
छेतेक्य ुखोला सडकपलु (मनाङ वङश्याङ गा.पा.को िडा नं. १ र िडा नं 
२ िोड्ने ) 

मनाङ ४.५१ ३.९२ ०.३४ १.०० २.९२  2077/03/30 2079/03/30 

  िम्मा  ३१०.५७ २३५.४६ ८१.७९ ७०.०८ १३५.६३    

झोलङु्ग ेपलु 
१ लेखानी कादेश लामो झो.प.ु बाग्लङु ४.३३ २.९४ १.७६ ०.२० ०.९८  २०७६/०३/०२ २०७७/०३/०१ 

२ अिैिा -सशु्माफाट कुघायपियत लामो झो.प.ु बाग्लङु २.६८ २.६३ ०.७५ ०.८० १.०९  २०७६/०३/०२ २०७७/०३/०१ 

३ िैतमनी ६ िैतमनी ७ िोड्ने झो.प.ु बाग्लङु ०.९५  ०.०० ०.३८   २०७६/०३/०२ २०७७/०३/०१ 

४ भीमतगठे मालारानी बडीगाड झो.प.ु बाग्लङु १.१२ २.७२ १.६३ ०.११ ०.९८  २०७६/०३/०२ २०७७/०३/०१ 

५ बल्गास मालारानी झोलङु्गे पलु बाग्लङु २.७३  ०.०० ०.१२   २०७६/०३/०२ २०७७/०३/०१ 

६ गो.न.पा. ३ कुमालगाउँ र्ोरकाटे दरौदी Tower पूल गोरखा ३.३४ ३.२९ ०.५८ १.५० १.२१  २०७६/०६/२९ २०७७/१२/२७ 

७ देउराली थमुी तभबोट सोती खोला झोलुंगे पलु गोरखा ३.६९ ३.०१ ०.०० १.०० २.०१  २०७७/०२/०८ २०७८/०७/१९ 

८ स्यामरांग डुम् ेखकय  झो प ु गोरखा २.९२ २.३४ ०.०० १.०० १.३४  २०७७/०२/०८ २०७८/०७/१९ 

९ भंगरा पच्च्मैया पो.ले.३२, रुपा गा.पा. कास्की २.२३ १.३७ ०.२४ १.०० ०.१३  २०७६/०२/११ २०७७/०२/२० 

१० घलेल कुइिांग मदीखोला कास्की १.१० ०.७२ ०.११ ०.५० ०.११  २०७६/०२/२० २०७७/०२/१९ 

mailto:#=%@(
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क्र.सं आयोिनाकोनाम जिल्ला कूल लागत सम्झौता रकम 

हालसम्म 
भएको कूल 
वित्तीय प्रगतत 

आतथयक िषय 
२०७७/७८ को 

वितनयोिन 

आतथयक िषय 
२०७८/७९ को 

दावयत्ि 

आतथयक िषय 
२०७९/८० को 

दावयत्ि 

सम्झौता तमतत सम्पन्न हनेु तमतत 

११ अँधेरी खोला झो.प.ु अन्नपणुय ३ पाउदरु कास्की १.०७ ०.७२ ०.३५ ०.५०   २०७६/०३/२० २०७७/०२/१९ 

१२ 
मोदीखोला झो. प.ु (कास्की र स्यांग्िा जिल्लाका ५ िटा झोलुंगेपलुहरुको 
Combined Packageअन्त्तगयतको योिना) 

कास्की 
०.७० ०.५२ 

०.०० ०.१५ ०.३७  २०७७/०३/१७ २०७८/०३/१७ 

१३ 
विियपरु खोला झो. प.ु (कास्की र स्यांग्िा जिल्लाका ५ िटा 
झोलुंगेपलुहरुको Combined Packageअन्त्तगयतको योिना) 

कास्की ०.०० ०.१५   २०७७/०३/१७ २०७८/०३/१७ 

१४ बेशीसहर ११ बरबोट र बेशीसहर २ गैरी तबर् मस्यािंग्दी झो.प.ु, लमिङु लमिङु २.५२ २.३८ १.५८ १.५०   २०७६/०६/२९ २०७७/१२/२७ 

१५ तीन दोबाटे जर्उरी- पेलाकोट ( गल्याङ न पा ७,८ ) झोप ुस्याङिा स्याङ्िा २.६९ १.७२ ०.०० १.०० ०.७२  २०७६/०३/२६ २०७८/०१/०६ 

१६ कास्कीको नयापलु देजख पियतको भकू देउराली िाने मोदीखोलामाझो.प.ु पियत ०.२४ ०.२४ ०.०० ०.११ ०.१३  २०७६/११/१४ २०७७/०२/३० 

१७ पियतको थापठाना खनारा देजख भगरा िाने लामाया खोलामा झो.प.ु पियत ०.२४ ०.२४ ०.०० ०.११ ०.१३  २०७६/११/१४ २०७७/०२/३० 

१८ 
Fabrication, Supply, Transportation, Construction and Erection of Lete 
Ghasa Deurali,Samar Khola (Mustang) and Khola kharka (Myagdi) Trail 
Bridges Through Construction Turnkey Packages (CTP 

म्याग्दी ३.५९ २.७७ १.४० १.६३   २०७६/०३/२३ २०७७/१०/०२ 

१९ 
Fabrication,Supply,Transportation ,Construction and Erection of 
Ghopte Khola and Chim Khola Trial Bridge Through Construction 
Turnkey Package (CTP) 

म्याग्दी २.९५ २.६२ ०.४६ १.८५ ०.३१  २०७६/१०/०९ २०७७/०४/१५ 

२० बहबुन तससेनी विनयी खोला झो प ु निलपरु १.८६ १.३८ ०.८३ ०.५३ ०.०२  २०७६/०४/२३ २०७७/०४/२३ 

२१ तगरुबरी खोला झो प ु निलपरु १.८६ १.७१ १.०३ ०.७५   २०७६/०६/०६ २०७७/०६/०६ 

२२ विनयी तरबेणी खोला झो प ु(र्कुाहा देखी गौरीझोक ) निलपरु ३.१२ २.६५ १.५९ १.०० ०.०६  २०७६/०७/०९ २०७६/०७/०९ 

  िम्मा  ४५.९२ ३५.९८ १२.३२ १५.८९ ७.७७    

भिन 
१ कुश्मानगरपातलकालाई स्याटेलाइट तसटीको रुपमा विकास गने पियत २.४२ २.२७ ०.२१ ०.७५ १.३१  207७/0३/३१ २०७८/०६/३१ 

२ पतुलीबिारनगरपातलकालाई स्याटेलाइट तसटीको रुपमा विकास गने स्याङ्िा १.३३ ०.९० ०.२१ ०.८० ०.१०  2076/१०/2३ २०७८/०४/२३ 

३ फलेिासनगरपातलकालाई स्याटेलाइट तसटीको रुपमा विकास गने पियत २.३८ १.९१ ०.२१ ०.७५ १.१६  207७/0५/१६ 207८/0८/१५ 

४ 
जिल्लाजस्थतप्रादेजशक सरकारी भिन तनमायण िलश्रोत तथा तसंर्ाई विकास 
तडतभिन कायायलय समेत 

तनहु ँ ३.०१ २.४१ ०.८९ १.३० ०.९०  २०७६/०५/२३ 207८/११/२३ 

५ तलगतलगकोटर हतमयकोट क्षेरको एवककृत विकास काययक्रम गोरखा २.६३ १.८१ ०.३६ १.५० ०.००  207७/0२/२२ 207९/0२/२२ 

६ तभमाद सामदुावयक भिनतनमायण तनहु ँ २.१० १.२८ ०.४९ १.०० ०.१७  २०७७/०३/१४ २०७८/०३/२३ 

िम्मा  १३.८६ १०.५८ २.३८ ६.१० ३.६४    

तसंर्ाई 
१ बासकोट खोला ओडारे सी.यो. (36 हे.) िलिला-८ पबयत 2.305 १.665 १.२25 ०.३०0 ०.१४0  2075/10/27 2077/06/19 

२ फसेखोला रातमाटा तसंर्ाई योिना ( ५० हे.) िलिला गा..पा-५ पबयत 2.399 १.२99 1.231 ०.४० ०.१३0  2076/02/31 2077/08/29 

३ तलतमठाना ठानामौला बृहत तसंर्ाई योिना (६५ हे.) फलेबास न.पा-७ र८ पबयत 3.587 2.562 २.१४2 ०.२०0 ०.२२0  2076/02/28 2077/08/26 

४ जर्दीखोला घटे्टकुलो तसंर्ाई योिना (४५ हे.) फलेबास-१० पबयत 2.990 १.७72 ०.885 ०.७०0 ०.७86  2075/11/07 2077/09/03 

५ बान्त्दे्र खोल्सा ज्यातमरे कुडुले बायाँटारी तसंर्ाई योिना (४० हे.)मोदी-३ पबयत 2.541 १.406 ०.680 ०.९०0 ०.२९0  2076/10/03/ 2077/10/02 

६ 
राउसे खोला हुँदै देउराली राङथास तसंर्ाई योिना (१० हे.)फलेिास 
न.पा.-३ 

पबयत 0.539 ०.२८7 ०.27 ०.१०0 ०.०५0  2076/09/27 2077/09/26 

७ भोले ढुढे सरौखोला तसंर्ाई योिना (१२ हे.) पैयू ६&७ पबयत 0.954 ०.४85 ०.150 ०.४०0 ०.०85  2076/10/05 2077/10/05 
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क्र.सं आयोिनाकोनाम जिल्ला कूल लागत सम्झौता रकम 

हालसम्म 
भएको कूल 
वित्तीय प्रगतत 

आतथयक िषय 
२०७७/७८ को 

वितनयोिन 

आतथयक िषय 
२०७८/७९ को 

दावयत्ि 

आतथयक िषय 
२०७९/८० को 

दावयत्ि 

सम्झौता तमतत सम्पन्न हनेु तमतत 

८ खोलाखेत िल्कुनी उपल्लो तबरुिारी तसंर्ाई योिना (१५ हे.)तबहादी-३ पबयत 0.932 ०.459 ०.448 ०.२०0 ०.०३0  2076/10/05 2077/10/25 

९ िहरे तसंर्ाई योिना (३५ हे.) कुश्मा-११ पबयत 2.516 2.520 ०.857 ०.५०0 1.483  2076/10/03 2077/10/02 

१० भिुन गैरा बारी आरन मतुन तसंर्ाई योिना (१२ हे.) पैयू-७ पबयत 0.622 ०.३40 ०.०95 ०.१५0 ०.१९0  2076/10/05 2077/10/05 

११ कालीगण्डकी नदी तनयन्त्रण काययछुसाङ्ग देजख लेते सम्म मसु्ताङ 2.250 २.२५0 १.०८3 १.००0 ०.१67  सम्झौताको 
प्रवकयामा 

 

१२ छेङ्गुर तसंर्ाई योिना (२५हे ) िारगङु मजुक्तक्षेर गा.पा -२ मसु्ताङ 1.317 १.३06 ०.८09 ०.०५0 ०.४47  2075/०८/२० २०७८/०३/२५ 

१३ झोङबोङ धबाङ तसंर्ाई योिना (२५ हे ) घरपझोङ गा.पा -२ मसु्ताङ 1.095 0.982 ०.८86 ०.०५0 ०.046  2075/०८/२५ २०७८/०३/२५ 

१४ ढुक तसंर्ाई योिना(७.५ हे.) लोमङ्थाङ गा.पा-२ मसु्ताङ 0.609 ०.६09 ०.५38 ०.०५0 ०.०२1  2075/०९/०५ २०७८/०३/२५ 

१५ ध्ये थाङिङु तसंर्ाई योिना (३० हे )लो-घेकर दामोदरकुण्ड गा.पा -५ मसु्ताङ 0.509 ०.५१0 ०.४२0 ०.०५0 ०.०४0  2075/०८/१५ २०७८/०३/१५ 

१६ कुिा तसंर्ाई योिना (४० हे)लोमङ्थाङ गा.पा-३ मसु्ताङ 0.486 ०.४९0 ०.३३4 ०.०५ ०.१०6  2075/०९/१० २०७८/०३/२० 

१७ टुकुरे् झोङ तसंर्ाई योिना,(५५ हे.) थासाङ गा.पा. १, टुकुरे् मसु्ताङ ५.२47 ३.380 ०.280 २.००0 ०.७49  2076/०८/२५ २०७७/०८/२९ 

१८ दठनी िोमसोम तसंर्ाई योिना(१०० हे) घरपझोङ गा.पा ४,५ मसु्ताङ 1.797 १.785 ०.827 ०.६०0 १.083  2076/०८/२० 
 

२०७७/०८/२९ 

१९ खांगसार तसंर्ाइ योिना (४०हे) मनाङ तनस्याङ गा.पा. ९ मनाङ 2.034 १.४९०  ०.९९०  ०.५४०  ०.५००   2076/०९/१० 2078/०२/३० 

२० नारे् तसंर्ाइ योिना नासो गा.पा. २ मनाङ 0.696 ०.७0० ०.६46 ०.०५0 ०.०५  2075/०८/१२ 20७८/०२/३० 

२१ क्यबेुशी तसंर्ाई योिना ,मनांग तनस्यांग ३ मनाङ 1.162 ०.903 ०.५०3 ०.4०० ०.४०  2076/०९/०७ 2078/०३/१५ 

२२ तातो पातन कुण्ड सम्क्षन कायय, र्ामे गा.पा मनांग मनाङ 0.242 ०.200 ०.००0 ०.200 ०.042  2076/०९/१० 2078/०२/३० 

२३ 
एवककृत दरौदी नदद तनयन्त्रण कायय (खहरे देजख िरेबर सम्म) 
तसरानर्ोकगा.पा र गो.नपा. 

गोरखा ११.५26 10.079 3.790 6.600 2.40०    
2076/१०/०५ 

 
2078/०८/२५ 

२४ 
एवककृत दरौदी नदद तनयन्त्रण कायय(िरेबर देजख गोरखा 
तसमानासम्म)पा.न.पा र गो.न.पा 

गोरखा 3.761 ३.७६०  ०.६९०  २.५००  ०.५७०    
2076/०९/२५ 

 
2078/०८/२५ 

२५ भसुनु्त्ड़े खोला तनयन्त्रण काययतसरानर्ोक गा.पा र पा.न.पा गोरखा 2.788 २.७९०  ०.९८०  १.६००  ०.२१०   2076/०९/१५ 2078/०८/२५ 

२६ 
बढुीगण्डकी नदद तनयन्त्रण कायय (माछा खोला र घटे्टखोला खोला समेत ) 

र्नुनबु्री गा.पा र धारे् गा.पा 
गोरखा 2.825 २.१३०  १.१७०  १.०००  ०.६५०    

2076/०८/२५ 
 
2078/०३/२५ 

२८ बाहनुबेसी बगरखेत तसंर्ाई योिना (१० हे.) बारपाक सतुलकोट गा.पा-०७ गोरखा 0.311 ०.३१0 ०.२13 ०.१५0 ०.160  2077/01/12 2078/01/21 

२९ र्ारसय कुलो तसंर्ाई योिना पा.न.पा -०२ गोरखा 0.630 ०.630 ०.226 ०.६०0 ०.०२  2076/12/05 2077/12/14 

३० नयाखेत तबतायिारी तसंर्ाई योिना (३५ हे.) तसरानर्ोक गा.पा-९, हमी गोरखा 0.870 ०.८७0 ०.789 ०.३०0 ०.058  2076/०८/२३ 2078/०३/१५ 

३१ मरुिाकुना फाँट तलफ्ट तसंर्ाई योिना (३२ हे.)तसरानर्ोक गा.पा -६,७ गोरखा 0.476 ०.४76 ०.४30 ०.०५0 ०.०५0  2075/०९/२२ २०७८/०१/३० 

३२ पांङतसङ खोला तसंर्ाई योिाना (४५ हे ) अजिरकोट गा.पा -०३ गोरखा 0.744 ०.७४0 ०.490 ०.२५0 ०.०५0  2076/१०/१० 2078/१२/३० 

३३ खरीटार पौिाटार तसंर्ाई योिना (७६ हे.)पा.न.पा -०६&७ गोरखा 2.840 २.८४0 १.३10 १.५०0 ०.१०0  2077/02/16 2078/02/15 

३४ बटु्टार सोलार तलफ्ट तसंर्ाई योिना (१९ हे.) गण्डकी गा.पा-०१ गोरखा 0.682 ०.६८0 ०.6५८ ०.१०0 ०.०२0  2076/08/04 2077/08/03 

३५ घनु्त्र्ोकटार तसंर्ाई योिना (२२ हे )बारपाक सतुलकोट गा.पा -०४ गोरखा 0.927 ०.९27 ०.527 ०.५0० ०.०31  2077/01/22 2078/01/22 

३६ घ्याल्र्ोकटार तलफ्ट तसंर्ाई योिना (१६ हे.) गण्डकी गा.पा-०७ गोरखा 0.737 ०.७37 ०.440 ०.३0० ०.२०0  2076/08/10 2077/08/09 

३७ भण्डारथोक तसंर्ाई योिना (५२ हे.) पा.ना.पा -०३ गोरखा 1.450 १.450 १.०५4 ०.३0० ०.१०0  2075/11/10 2077/07/01 

३८ डापानी खेत तसंर्ाई योिना (१४ हे.) आरुघाट गा.पा-०५ गोरखा 0.449 ०.४47 ०.321 ०.०५0 ०.050  2076/10/21 2078/01/12 
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क्र.सं आयोिनाकोनाम जिल्ला कूल लागत सम्झौता रकम 

हालसम्म 
भएको कूल 
वित्तीय प्रगतत 

आतथयक िषय 
२०७७/७८ को 

वितनयोिन 

आतथयक िषय 
२०७८/७९ को 

दावयत्ि 

आतथयक िषय 
२०७९/८० को 

दावयत्ि 

सम्झौता तमतत सम्पन्न हनेु तमतत 

३९ गोकूल रामराग तसंर्ाई योिना (६५ हे ) आरुघाट-०१ गोरखा 0.536 ०.450 ०.250 ०.२५0 ०.२०0  2077/01/21 2078/01/20 

४० करनटार तलफ्ट तसंर्ाई योिना (१६ हे.) सवहद लखन गा.पा -०३ गोरखा 0.900 ०.810 ०.५१0 ०.२५0 ०.2५0  2076/08/10 2077/08/09 

४१ कमयतसङ फाँट तलफ्ट तसंर्ाई योिना (१० हे.) गोरखा न.पा -१२ गोरखा 0.720 ०.720 ०.3७8 ०.३०0 ०.३५0  2077/03/23 2078/03/22 

४२ क्याबरा तसंर्ाई योिना (२४ हे ) बारपाक सतुलकोट गा.पा-०४ गोरखा 0.350 ०.350 ०.१४1 ०.२०0 ०.०१0  2077/03/26 2078/03/22 

४३ जर्सापातन ढंुगेसाँघ ुतसंर्ाई योिना (३६ हे ) आरुघाट गा.पा-०१ गोरखा 0.740 ०.740 ०.४84 ०.२५0 ०.०५0  2077/01/22 2078/01/21 

४४ आरुटार तसंर्ाई योिना (३६ हे )आरुघाट गा.पा-०९ गोरखा 0.450 ०.५२ ०.०० ०.२५ ०.२०  2077/01/24 2078/01/23 

४५ खरी राइपाली तसंर्ाई योिना ( २० हे) गो.न.पा-१२ गोरखा 0.613 ०.610 ०.०96 ०.१०0 ०.५०0  2077/03/29 2078/03/25 

४६ रहेल तसंर्ाई योिना (३५ हे.) पा.न.पा-२ ,तसम्पानी गोरखा 0.540 ०.५03 ०.330 ०.३५0 ०.१५3  2076/12/14 2077/12/12 

४७ महटार तसंर्ाई योिना (१५ हे.) तसरानर्ोक -०५ गोरखा 0.512 ०.510 ०.414 ०.२५0 ०.०५0  2076/12/14 2077/12/12 

४८ िौबारी तसंर्ाई योिना (५० हे.) तसरानर्ोक गा.पा -०८ गोरखा 0.540 ०.545 ०.335 ०.३0० ०.१२0  2077/01/26 2078/01/25 

४९ कदली तसरानकुलो तसंर्ाई योिना (१५ हे.)पा.ना.पा-०३ गोरखा 0.376 ०.३76 ०.233 ०.२०0 ०.१५0  2077/01/32 2078/01/30 

५० धापाखोला कैया तसंर्ाई योिना बा.न.पा-१४ बागलङु 1.205 ०.७55 ०.३९5 ०.295 ०.०65  २०७५/१०/०४ २०७8/१२/३० 

५१ समु्सा फाँट तसंर्ाई योिना िैमनुी-७ बागलङु 0.995 ०.700 ०.०0० ०.३०0 ०.४०0  २०७७/०९/०९ २०७8/१२/१५ 

५२ अँधेरीखोला तसंर्ाई योिना मातलका, बा.न.पा-५ बागलङु 0.833 ०.522 ०.२30 ०.२०0 ०.100  2076/०९/१७ २०७8/०३/१५ 

५३ अँधेरीखोला लेखानी तसंर्ाई योिना काठेखोला-८ बागलङु 1.071 ०.५37 ०.०४5 ०.२0० ०.३00  2075/०९/०५ २०७९/१२/१५ 

५४ वटमरुखोला कुजस्मफाँट तसंर्ाई योिना िैतमनी १ बागलङु 0.948 ०.७०0 ०.३९0 ०.२०0 ०.११0  2075/०८/२८ 20७९/०१/३० 

५५ लाजब्धखोला तसंर्ाई योिना बडीगाड-२ बागलङु 0.960 ०.६८6 ०.380 ०.५०0 ०.०६0  2075/०९/२० 2078/०३/०५ 

५६ दोहोटा साङखोला तसंर्ाइ योिना काठेखोला ७, रेस बागलङु 0.982 ०.६९4 ०.199 ०.295 ०.२०0  2076/१०/०८ 2078/०८/३० 

५७ खहरेखोला फाँट तसंर्ाइ योिना काठेखोला २, तभमपोखारा बागलङु 0.918 ०.६५1 ०.१२1 ०.295 ०.235  २०७६/०९/०५ २०७९/०१/१५ 

५८ पखरीडाँडा देउराली तसम्ले तसंर्ाइ योिना काठेखोला ७, रेस बागलङु 2.140 १.०५5 ०.००0 ०.८०0 ०.155 0.100 २०७७/०८/१५ २०८०/१२/१५ 

५९ खरबारी तसंर्ाइ योिना िैतमनी ९, तबििुा बागलङु 1.४३४  ०.८७८  ०.००० ०.४१५  ०.९७९   207७/०९/०३ 2078/०३/२५ 

६० लौिाफाँट तसंर्ाइ योिना िैतमनी ७, िैदी बागलङु 1.531 0.920 ०.०0० ०.६०0 ०.20० 0.120 २०७७/०८/२५ 2079/०३/२५ 

६१ 
वटमलुखोला सेराफाँट कुश्मीसेरा कृषक (६ सय कुलो) तसंर्ाइ 
योिनािैतमनी १ कुश्मीसेरा 

बागलङु 0.983 ०.७३4 ०.390 ०.३50 ०.१५0  २०७५/०८/२८ 2078/०३/१५ 

६२ दरमखोला िलाकुनी मनेिा तसंर्ाई योिना गल्कोट न.पा. ११ बागलङु 1.500 १.५००  ०.००० ०.४००  १.१००   २०७७/०९/०५ 207९/०३/३० 

६३ दागाखोला तसंर्ाई योिना बडीगाडय गा.पा.५ बागलङु 0.992 ०.८५0 ०.223 ०.८0० ०.०५0  2077/१०/०४ 2078/१२/३० 

६४ डोल्डी आगाखेत तसंर्ाई योिना ताराखोला-२, अगयल बागलङु 1.७९७  १.३२०  ०.००० ०.४८०  १.३१७   २०७७/०८/२५ २०७९/०३/१५ 

६५ खोइले खोला तसंर्ाई योिना गल्कोट न.पा. ६ बागलङु 0.515 ०.४०0 ०.००0 ०.२०0 ०.२0०  2077/०८/१० 2078/०१/३० 

६६ ततलूिंङ्ग कुलो तसंर्ाई योिना तनतसखोला ५ बागलङु 0.900 ०.०००  ०.००० ०.१००  ०.८००   २०७७/०९/०६ 2078/०२/३० 

६७ जर्रिाङ्ग तसंर्ाइ योिना ढोरपाटन ३ बागलङु 0.495 ०.३50 ०.०0० ०.३०0 ०.०५0  2077/१०/०३ 2078/१२/१५ 

६८ बाह्रमरेु तसंर्ाइ योिना गलकोट १ बागलङु 0.652 ०.550 ०.117 ०.४0० ०.1५0  2077/०८/२५ 2078/१२/२० 

६९ डुडखोला काभ्र ेतसंर्ाई योिना बा न पा ११, रायडाँडा बागलङु 0.641 ०.४97 ०.०72 ०.२0० ०.२5०  2076/०९/१७ 2078/०८/१५ 

७० टार ठुलाखेत तसंर्ाइ योिना, िैतमनी न.पा.१, बागलङु िैतमनी न.पा.१ बागलङु 0.754 ०.५३1 ०.१६2 ०.१०0 ०.२69  2076/०८/१७ 2078/१२/१५ 

७१ दादरखोला लाम्खुङ्ग तबरौटा तसर्ाइ योिना काठेखोला ५ तबँह ु बागलङु 1.200 १.२० ०.०० ०.१० १.१०  २०७७/०९/०५ 207९/०३/२५ 

७२ मल्म रीघा तसंर्ाई योिना गल्कोट न.पा-९ बागलङु 2.195 १.१57 ०.४५2 ०.२45 ०.४60  2075/०८/२५ 207९/०३/१५ 
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क्र.सं आयोिनाकोनाम जिल्ला कूल लागत सम्झौता रकम 

हालसम्म 
भएको कूल 
वित्तीय प्रगतत 

आतथयक िषय 
२०७७/७८ को 

वितनयोिन 

आतथयक िषय 
२०७८/७९ को 

दावयत्ि 

आतथयक िषय 
२०७९/८० को 

दावयत्ि 

सम्झौता तमतत सम्पन्न हनेु तमतत 

७३ उनिुाखोला देजख आयखेत तसंर्ाइ योिना काठेखोला ४ बागलङु 0.500 ०.५००  ०.०००  ०.१००  ०.४००   महुान वििाद काम हनु नसकेको 
७४ विनामारे बैरोबाँसे कँुडर एवककृत तसंर्ाइ योिना मूल कुसणु्डे, िैतमनी ५ बागलङु 2.000 २.०००  ०.००० ०.६०० १.४००   २०७७/०८/२५ 2079/१२/३० 

७५ तमानखोला तसंर्ाई योिना तमानखोला गा.पा. बागलङु 0.400 ०.४००  ०.००० ०.१००  ०.३००   २०७७/०९/०४ 207९/०३/२५ 

७६ सेती नदी तनयन्त्रण कास्की कास्की 2.287 १.९४०  १.५४०  ०.७५०  ०.०००  २०७७/०8/१० २०७8/०३/२५ 

७७ अमयला क्षेर संरक्षण कायय कास्की कास्की 0.८००  ०.४८२  ०.००० ०.३०० ०.१८२   2076/०९/०१ 2077/09/31 

७८ भलामफाट तसंर्ाई योिना (३० हे) पो.म.न.पा-२०, भलाम कास्की 3.108 १.156 ०.200 ०.२0० ०.९56  2077/02/26 2078/02/25 

७९ तबमली तसंर्ाइ योिना (३० हे) रुपा गा.पा-४ कास्की 2.708 १.५09 ०.950 १.०00 ०.३59  2077/03/24 2078/03/24 

८० थमु्काको रह सेराखेत तसंर्ाई योिना (३५ हे) माछापचु्रे गा.पा-५, ररभान कास्की 2.464 ०.९९3 ०.329 ०.४०0 ०.५९3  2077/02/26 2078/02/25 

८१ 
उपल्लो माझको बाह्रतबसे तसंर्ाई योिना (५८ हे) 
रुपा गा.पा-१, थमु्की 

कास्की 4.623 ३.४२4 1.100 १.५०0 १.९२4  2077/03/11 2078/03/11 

८२ पोखरा िल उपयोग तसंर्ाई प्रणाली पोखरा म.न.पा. कास्की 1.443 १.२38 ०.250 ०.२५0 ०.९88  2076/11/08 2077/03/31 

८३ फेिा तसंर्ाई प्रणाली पोखरा म.न.पा. कास्की 0.989 ०.९89 ०.००0 ०.५0० ०.४89  2076/11/19 2078/०३/२० 

८४ विियपरु तसंर्ाई प्रणाली पोखरा म.न.पा. कास्की 1.026 १.०26 ०.००0 १.००0 ०.०26  2076/11/11 2078/०३/२५ 

८५ ्यघुरटार तसंर्ाइ योिना, (३५ हे) आबँखैुरेनी-६ तनहु ँ 0.610 ०.६07 ०.944 ०.१५0 ०.०85  २०७६/०२/२८ २०७७/१०/२३ 

८६ सांगे फाँट तसंर्ाइ योिना, (७० हे) व्यास-६ तनहु ँ 1.450 १.४46 १.204 ०.३०0 ०.०६0  २०७६/०३/२२ २०७७/१२/३० 
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२२ झ्याल्टुङडाँडा खा.पा.आ निलपरु २.३८ ०.९६ ०.४७ ०.४१ ०.०८  २०७६/३/१८ २०७७/५/१५ 

२३ भागरखा.पा.आ निलपरु २.७५ १.३० ०.५१ ०.३१ ०.५९  २०७६/३/१९ २०७७/५/१५ 

२४ अमरापरुीखा.पा.आ निलपरु ०.०० २.१७ ०.९७ ०.६३ १.१६  २०७७/३/२१ २०७९/३/२१ 

२५ आगौलीखा.पा.आ निलपरु ७.१५ १.९७ १.३६ १.०६ ०.४०  २०७७/३/२८ २०७९/३/२८ 

२६ कािासोतीतडग्री कलेि खा.पा.आ निलपरु ४.५७ २.८२ १.११ ०.७५ १.६९  २०७७/३/२१ २०७९/३/२१ 

२७ तबनैतरबेडी खा.पा.आ निलपरु १.४३ १.०३ ०.३५ ०.६८ ०.३५  २०७७/३/११ २०७७/५/३१ 

२८ देिर्लुीखा.पा.आ निलपरु १३.३१ ४.५६ १.१४ १.२० १.४८ १.४८ २०७७/३/२४ २०७९/३/२४ 

२९ कािासोती१७ खा.पा.आ निलपरु ९.११ ३.६२ २.२१ १.७४ १.४०  २०७७/३/२१ २०७९/३/२१ 

३० बौनाहाखा.पा.आ निलपरु १०.९६ ३.९३ १.३१ ०.८२ २.५४  २०७७/३/२१ २०७९/३/२१ 

३१ आपर्ौरखा.पा.आ निलपरु ११.८६ ३.९६ १.१२ ०.७ २.५९  २०७७/३/२१ २०७९/३/२१ 

३२ कोटबैदीखा.पा.आ तनहु ँ १.५१ ०.६४ ०.४२ ०.४८ ०.०५  २०७६/१२/४ २०७७/११/२७ 

३३ मैनाघाटखा.पा.आ निलपरु ७.९२ १.४५ ०.६२ ०.४५ ०.६३  २०७७/३/१० २०७८/३/२१ 

  िम्मा  १९०.६८ ७४.४७ ३३.२१ २०.७५ ३१.४३ ४.७४   
 िम्मा (सडक, पलु, झो.प.ु, तसंर्ाई, खानेपानी)  २९५४.३२ १८८३.८३ ८१७.५७ ५२६.४६ ८५५.८५ ३२.७५   
१ लङु्खु देउरातल- तमलनर्ोक बालाकोट होस्रयाजङ्द सडक, पियत पियत २३.२२ ११.२३  २.५० १२.७२ ८.०० २०७८/०२/१५ २०७९/०८/१५ 
२ तडस्याङ गाउपातलकाको तसमानादेजख टंवक मनाङ सडक मनाङ्ग ३५.५७ २९.२८  ३.०० १५.०० १७.५७ ठेक्का प्रकृयामा  
३ डनडुरे खोला सडक पलु, गोरखा गोरखा ७.५१ ४.७३  ०.५० ३.५० ३.५१ २०७८/०२/२३ २०८०/०२/२३ 

४ 
खारीठाटी-कुन्त्छा सोतीपसल सडकको हाडेटार-कुन्त्छा(भलिुा) सडक खण्ड, 

लमिङु्ग 
लमिङु्ग ५०.८९   १.२५ २०.०० २९.६४ ठेक्का प्रकृयामा  

५ रेरे्त खोला सडक पलु, गोरखा गोरखा ७.६७ ४.८९  ०.५० ३.५० ३.६७ २०७८/०२/२३ २०८०/०२/२३ 

६ 
माछापचु्रे गा.पा. िोड्ने सादीखोला घार्ोक िोड्ने सडकमा सेतीनदीमा 
मोटरेिल पलु 

कास्की १७.७३   ०.५० १०.०० ७.२३ ठेक्का प्रकृयामा  

७ सब्िे खोला सडक पलु मनाङ्ग ५.२३   ०.५० २.०० २.७३ ठेक्का प्रकृयामा  
८ कुयेले खोला सडक पलु लमिङु्ग ३.११ २.१९  ०.५० २.६१  ठेक्का प्रकृयामा  

९ लाजङ्द खोला पलु लमिङु्ग ५.६१ ३.४१  ०.५० ५.११  ठेक्का प्रकृयामा  

१० दरौदद नदद पलु, नयाँ साघ ु गोरखा २१.१४   १.०० १२.०० ८.१४ ठेक्का प्रकृयामा  
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क्र.सं आयोिनाकोनाम जिल्ला कूल लागत सम्झौता रकम 

हालसम्म 
भएको कूल 
वित्तीय प्रगतत 

आतथयक िषय 
२०७७/७८ को 

वितनयोिन 

आतथयक िषय 
२०७८/७९ को 

दावयत्ि 

आतथयक िषय 
२०७९/८० को 

दावयत्ि 

सम्झौता तमतत सम्पन्न हनेु तमतत 

११ र्जुक्त खोला पलु बाग्लङु् ३.४९ २.०३  ०.४० ३.०९  २०७८/०१/०९ २०७९/०१/०८ 

१२ केिेरे खोला सडक पलु स्याङ्िा ३.८३ २.१६  ०.५० ३.३३  ठेक्का प्रकृयामा  
१३ कुनाघाट सडक पलु रे्पे नदद लमिङु्ग ७.०८ ५.५०  ०.९० ५.०० १.१८ ठेक्का प्रकृयामा  
१४ िहरेखोला मोटरेिल पलु पियत ४.९३   ०.४५ ४.४८  ठेक्का प्रकृयामा  

१५ मगु्लङु्ग खोला सडक पलु (बापायक लाप्राक सडक) गोरखा ४.५१ २.८०  ०.७० २.५० १.३१ २०७८/०२/२३ २०८०/०२/२३ 

१६ बलु्दी खोला सडक पलु, तनह ु तनहु ँ ९.२२ ५.१३  ०.४० ६.०० २.८२ 
2078/02/04 
 2080/02/04 

१७ तभमाद ररतसङ्ग (शीतलमागय) सडक तनहु ँ ६.३२ ३.६६  २.०० ४.३२  ठेक्का प्रकृयामा  

१८ 
सातलग्राम कोररडोर लोकमागय(मालङु्गा बास्टारर रानीघाट रुद्रबेनीसेततबेनी 
फलेिास कुस्मा) िेलटारर रानीघाट सतकुा खण्ड 

स्याङ्गिा २५.००   १.०० १५.०० ९.०० ठेक्का प्रकृयामा  

१९ र्दी खोला पलु लम्िुंग ४.०४   ०.५० २.५० १.०४ ठेक्का प्रकृयामा  
२० काहखुोला तसक्लेस दधुपोखरी सडक, कास्की १ ख कास्की ६३.२९   ४.०० २५.०० ३४.२९ ठेक्का प्रकृयामा  

२१ 
मध्यतबन्त्द ुन.पा. िडा नं.11 क्याम्पस र्ोक दमार िडा नं १४ बतासिलकेु 
हँदै प्रदेश नं ५ तनस्दी गा.पा. र पाल्पा, निलपरु 

निलपरातस ५०.८७   ४.०० २०.०० २६.८७ ठेक्का प्रकृयामा  

२२ नारेश्वर पाजणनी र्ौतारा तनबेल ताकुकोट सडक, गोरखा गोरखा ६६.२९   ४.०० २५.०० ३७.२९ ठेक्का प्रकृयामा  
२३ िेनी दबािंङ्ग सडक, म्याग्दी, तनिायर्न क्षेर नं. १ म्याग्दी २३.९०   २.०० १५.०० ६.९० ठेक्का प्रकृयामा  

२४ 
गण्डकी विश्वतबद्यालयको मेतडकल कक्षा संर्ालनको लातग वप्र- फ्यािभिन 
लगायतका संरर्ना तनमायण 

कास्की ९.८२   ५.०० ४.८२  ठेक्का प्रकृयामा  

२५ धम्िा बहउुदे्दशीय सामदुायीक भिन, काठेखोला, ०३, बाग्लङु्ग बाग्लङु्ग ०.८८ .५८  ०.३७ ०.५०  २०७७/१२/३० २०७८/१२/२९ 

  िम्मा  ४६१.१४ ७७.५९ ०.०० ३६.९७ २२२.९८ २०१.६८   
१ नौडाँडा-काकीनेटा सडक स्तरोन्नती (रे्नेि 10+000 देजख 19+476) स्याङ्गिा ३२.२३   ३.५० १८.०० १०.७३ ठेक्का प्रकृयामा  

२ 
कुजश्मसरा(िैतमनी १) देजख राङ्खानी नाम्दकु बरेंङ शाजन्त्तपरु सडक 

(रे्नेि१0+000 देजख 19+463) 
बाग्लङु्ग ६३.३७   ५.०० २०.०० ३८.३७ ठेक्का प्रकृयामा  

३ 
जर्सापानी-हातेमालेर्ोक-तरिेणी-िहाकीभञ् ज्याङ-पोखरार्ौर-
खहरेखोला(िातलङ्ग-हिुास बरायर्ौर) (रे्नेि १३+००० देजख२२+४००) 

पियत ४५.४७   ४.२५ २५.०० १६.२२ ठेक्का प्रकृयामा  

४ 
सातलग्राम कोररडोर लोकमागय (बैडी जघररंङ्ग खण्ड) (रे्नेि २१+५६५देजख 
३२+०००) 

तनहु ँ ४७.२८   ३.०० ३०.०० १४.२८ ठेक्का प्रकृयामा  

५ 
करपटुार- डढुिा - साल्मेभन्त्ज्याङ -मातलंग -कपरुगाउँ सडक (क्होलासोथर 
गा.पा. केन्त्द्र िोड्ने) (रे्नेि ५+५०० देजख १४+५००) 

लमिङु्ग ६१.३१   ६.०० ३५.०० २०.३१ ठेक्का प्रकृयामा  

६ गल्याङ्ग र्ापाकोट सडक स्याङ्गिा १६.१९ ८.८२  १.०० १५.१९  २०७७/११/१२ २०७९/०५/१२ 

  िम्मा  २६५.८५ 8.82 ०.०० २२.७५ १४३.१९ ९९.९१   
१ झो.प.ु प्रादेजशक प्रावितधक सेिा प्रदायक संस्था(PTAP) परामशयसेिा काययक्रम  ४.९६   ०.५० ४.४६  ठेक्का प्रकृयामा  

२ Khar Khola Truss Bridge, गोरखा गोरखा ०.३४ .२७  ०.२० ०.१४  २०७८/०१/०५ २०७९/०१/०५ 

३ Gumda Khola Trial Bridge, गोरखा गोरखा ०.६९ .५९  ०.२० ०.४९  २०७८/०१/०५ २०७९/०१/०५ 

  िम्मा  ५.९९ ०.८६ ०.०० ०.९० ५.०९    
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क्र.सं आयोिनाकोनाम जिल्ला कूल लागत सम्झौता रकम 

हालसम्म 
भएको कूल 
वित्तीय प्रगतत 

आतथयक िषय 
२०७७/७८ को 

वितनयोिन 

आतथयक िषय 
२०७८/७९ को 

दावयत्ि 

आतथयक िषय 
२०७९/८० को 

दावयत्ि 

सम्झौता तमतत सम्पन्न हनेु तमतत 

अन्त्य 

१ 
जिल्लाजस्थत प्रादेशीक सरकारर भिन तनमायण पूबायधार विकासकायायलय, पियत 
समेत 

पियत ६.३१  ०.०० १.२० ५.११  ठेक्का प्रकृयामा  

२ 
पो.म.न.पा. ७ जिरो वक.तम. देजख प्रदेश मन्त्रालय िाने बाटोमावफकेखोला 
मोटरेिल पलु तनमायण 

कास्की १.९१   ०.७० १.२१  2077/10/ 15 
2078/ 10/ 
14 

 िम्मा  8.२२ ०.०० ०.०० १.९० ६.३२    
१ सामाजिक विकास मन्त्रालय (मसु्ताङ जिल्ला अस्पताल) मसु्ताङ १६.३४ ११.९३ ० ३.०० १३.३४  २०७७/१२/०२ २०७९/१२/२ 
 सबै बहिुषीय योिनाहरू (३३७ िटा पौष मसान्त्तसम्म)  ३७११.८६ १९८३.०३ ८१७.५७ ५९१.९९ १२४६.७७ ३३४.३४   

 

क्र.सं. आयोिनाकोनाम जिल्ला कूल लागत सम्झौता रकम 

हालसम्म 
भएको कूल 
वित्तीय प्रगतत 

आतथयक िषय 
२०७७/७८ को 

वितनयोिन 

आतथयक िषय 
२०७८/७९ 
को दावयत्ि 

आतथयक िषय 
२०७९/८० को 

दावयत्ि 

सम्झौता तमतत सम्पन्न हनेु तमतत 

आतथयक िषय २०७७/७८ पौष मसान्त्तपतछ थप भएका आयोिनाहरू   
१ थापाको खेतको महुानदेखी छापाको खेत केिरेफाँट  स्याङ्िा ०.६२१  ०.३६८  ०.३६८  ०.१५०  ०.४७१   2077/09/29 2078/09/28 

२ गौलत ुतभरमनुी मज्ििुा तसंर्ाइ योिना अिुयनर्ौपारी गा पा स्याङ्िा स्याङ्िा ०.९९२  ०.५८१  ०.००३  ०.२००  ०.७९२   2077/09/29 2078/09/28 

३ डुडेको रह ठुलो खोला तसंर्ाइ योिना पोखरा म न पा ३३ कास्की  कास्की १.४९२  ०.८९६ ०.००० ०.३०० ०.७८४ ०.४०८ 2077/12/15 2078/12/14 

४ नगरटाँडी तसंर्ाइ योिना गैंडाकोट न पा १५ निलपरु १.९३३ १.३१० ०.७२१ ०.४००  १.४७४   2076/02/26 2078/02/30 

५ डुडो खोला दइुथोक पाखाथोप तसंर्ाइ योिना बेशीसहर ०९ लमिङु ०.६५२  ०.४०९  ०.०४१  ०.२०० ०.४५२   2077/12/29 2078/12/25 
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