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प्राक्कथन 

प्रस्ततु मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालय/तनकायको आतथयक िषय २०७७/७८ को 
वितनयोिन, यथाथय खर्य र प्रगतत, र्ाल ुआतथयक िषय २०७८/७९ को वितनयोिन ऐनद्वारा मन्त्रालय तथा 
तनकायलाई वितनयोजित बिटेको २०७९ िैशाख मसान्त्तसम्मको खर्यको वििरण र सम्पादन भएका महत्िपूणय 
काययको वििरण समािेश गरी तयार पाररएको छ। 

र्ाल ुआतथयक िषय २०७८/७९ को िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा सरुु वितनयोिनको ३८.२० प्रततशत वित्तीय 
प्रगतत भएको देजखन्त्छ भन ेस्रोत व्यिस्थापनतफय  लक्ष्यको 70.45 प्रततशत पररर्ालन भएको छ। 

प्रदेशका आम नागररकको िीिनस्तर अतभिृवि, लोकताजन्त्रक मूल्य मान्त्यताको संरक्षण र सहभातगतामूलक 
विकासका लातग प्रदेश सरकारले तलएका नीतत तथा काययक्रमको प्रभािकारी कायायन्त्ियनमा यो मन्त्रालयगत 
प्रगतत वििरण उपयोगी हनुे अपेक्षा तलएको छु। 

अन्त्त्यमा प्रगतत वििरण तयार गने काययमा संलग्न अथय मन्त्रालयका सम्पूणय कमयर्ारी र यस काययमा सहयोग 
गनुयहनुे सबै विषयगत मन्त्रालय र तनकायका कमयर्ारीलाई समते विशषे धन्त्यिाद ददन र्ाहन्त्छु। यस अितधमा 
बिेट तथा काययक्रम कायायन्त्ियनको लातग अहोरार खट्ने प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालय र तनकाय तथा 
स्थानीय तहका पदातधकारी एिम ्कमयर्ारीलाई हाददयक धन्त्यिाद ददन र्ाहन्त्छु। साथै र्ाल ुआतथयक िषयको बााँकी 
अितधमा गनुयपने काययमा आ-आफ्नो दावयत्ि अनसुार प्रभािकारी कायय सम्पादन गनय विशेष अवपल गदयछु।  

 
रामिी प्रसाद बराल (िीिन) 

(मन्त्री) 
अथय मन्त्रालय 
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मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण सम्बन्त्धमा 

१. प्रस्ततु प्रगतत वििरणमा प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालय/तनकायको आतथयक िषय २०७७/७८ को 
वितनयोिन, यथाथय खर्य र प्रगतत, आतथयक िषय २०७८/७९ को वितनयोिन ऐनद्वारा मन्त्रालय तथा 
तनकायलाई वितनयोजित बिटेको २०७९ िैशाख मसान्त्तसम्मको खर्यको वििरण र सम्पादन भएका 
महत्िपूणय काययको प्रगतत वििरण संजक्षप्त रुपमा प्रस्ततु गररएको छ। 

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

 

- अथय मन्त्रालय 
गण्डकी प्रदेश, पोखरा 
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पररच्छेद - १ 

पररर्य 

1.1 पषृ्ठभतूम 

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 व्यिस्था रहेको छ। उक्त व्यिस्था बमोजिम प्रस्ततु मन्त्रालयगत 
प्रगतत वििरणमा अजघल्लो आतथयक िषय २०७७/७८ मा मन्त्रालयगत रुपमा भएको वितनयोिन र खर्यको यथाथय 
वििरण, र्ाल ु आतथयक िषय २०७८/७९ 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, मन्त्रालयबाट कायायन्त्ियनमा रहेका 
मखु्यमखु्य काययक्रमको भौततक तथा वित्तीय प्रगतत र काययक्रम कायायन्त्ियनका क्रममा देखा परेका र्नुौतत 
समेतको वििरण प्रस्ततु गररएको छ। यसका साथै अजघल्लो आतथयक िषयको सोही अितधको प्रगतत वििरणसाँग 
र्ाल ुआतथयक िषयको प्रगततको तलुनात्मक वििरणसमते उल्लेख गररएको छ।  

 

1.2 बिेट र कायायन्त्ियन जस्थतत 

र्ाल ुआतथयक िषय २०७८/७९ को लातग प्रदेश सरकारबाट कूल रू. ३० अबय ५ करोड ६७ लाख बिेट 
वितनयोिन गररएकोमा िैशाख मसान्त्तसम्म रू. ११ अबय ४८ करोड ६ लाख ४४ हिार अथायत सरुु वितनयोिनको 
३८.२० प्रततशत खर्य भएको छ। गत आतथयक िषयमा सोही अितधमा कूल वितनयोिनको िम्मा ३७.७६ 
प्रततशत मार खर्य भएको तथयो। बिेट तथा काययक्रम कायायन्त्ियनलाई प्रभािकारी ढंगले अगातड बढाउन े
उद्देश्यले आतथयक िषय २०७७/७८ बाट कायायन्त्ियनमा ल्याइएको बिेट तथा काययक्रम कायायन्त्ियन सम्बन्त्धी 
एकीकृत काययवितध, २०७७  का  व्यिस्था/प्रािधानलाई र्ाल ुआतथयक िषयमा प्रभािकारी कायायन्त्ियन साथ लागू 
गररएबाट बिेट खर्यमा सकारात्मक प्रभाि परेको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा देखा परेको कोतभड-१९ 
को असर पूणय रुपमा सवक नसकेको हुाँदा बिेट कायायन्त्ियनमा केही अप्ठ्यारा विद्यमान छन।् यद्यवप यस सतमक्षा 
अितधको बिेट कायायन्त्ियन अिस्था अजघल्ला आतथयक िषयको सोही अितधको भन्त्दा सफल र प्रभािकारी देजखएको 
छ।  
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1.३ प्रदेश आतथयक काययप्रणाली र अिस्था 

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

 

1.३.१ प्रदेश सजञ्चत कोषको अिस्था 

र्ाल ुआतथयक िषयमा रू. ३० अबय ५ करोड ६७ लाख कूल वितनयोिन गररएको र सो वितनयोिनका लातग 
प्रदेश सरकारको आन्त्तररक रािस्िबाट रू. ५ अबय, संघीय सरकारबाट प्राप्त हनुे अनदुानबाट रू. १३ अबय २ 
करोड ९७ लाख, बााँडफााँट भई प्राप्त हनुे रािस्िबाट रू. ७ अबय ६२ करोड ७० लाख, रोयल्टी िापत प्राप्त 
हनुे रू. ३० करोड, आन्त्तररक ऋणबाट रू. १ अबय, नपेाल सरकारबाट तलइने ऋणबाट रू. १ अबय र नगद 
मौज्दातबाट रू. २ अबय १० करोड स्रोत पररर्ालन गने लक्ष्य राजखएको छ। िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा 
आन्त्तररक रािस्िबाट रू. २ अबय ४८ करोड ९३ लाख ६८ हिार, संघीय सरकारबाट प्राप्त हनुे अनदुानतफय  
रू. १० अबय ३७ करोड ३८ लाख २२ हिार, रािस्ि बााँडफााँटबाट रू. ५ अबय ८५ करोड ८१ लाख ९० 
हिार र रोयल्टी िापत रू. २५ करोड १८ लाख ८५ हिार गरी िम्मा रू. १८ अबय ९७ करोड ३२ लाख 
६५ हिार प्रदेश सजञ्चत कोषमा दाजखला भएको छ। गत आतथयक िषयको नगद मौज्दात रू. २ अबय २० करोड 
१५ लाख ४० हिार रहेको छ। यसरी र्ाल ुआतथयक िषयको िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा रू. ११ अबय 
४८ करोड ६ लाख ४४ हिार खर्य भई प्रदेश सजञ्चत कोषमा रू. ९ अबय ६९ करोड ४१ लाख ६१ हिार 
नगद मौज्दात रहेको छ।  

प्रदेश सरकारले व्यिस्थापन तथा सञ्चालन गरेका प्रदेश विपद् व्यिस्थापन कोषमा रू. ६ करोड ९० लाख ७० 
हिार, प्रदेश आकजस्मक कोषमा रू. २ करोड, कोतभड कोषमा रू. ९ करोड २८ लाख ९५ हिार गरी कूल 
रू. १८ करोड १९ लाख ६५ समेत प्रदेश सजञ्चत कोषमा मौज्दात रहेको छ। 

 

1.३.२ प्रदेश आन्त्तररक ऋण 

प्रदेश सरकारले र्ाल ुआतथयक िषयमा बिेटको स्रोत व्यिस्थापन गनय नेपाल सरकारसाँग रू. १ अबय र आन्त्तररक 
ऋण रू. १ अबय गरी कूल रू. २ अबय आन्त्तररक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म उक्त ऋण पररर्ालन 
गरेको अिस्था छैन। 
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1.३.३ प्रदेश वित्तीय क्षरे व्यिस्थापन 

नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारको वित्तीय क्षेरातधकार अन्त्तगयत नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतत अनरुुप वित्तीय 
संस्थाहरूको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्त्द्रको सहमततमा िैदेजशक अनदुान र सहयोगलाई समािेश गरेको छ। 
प्रदेश सरकारले ती के्षरहरूमध्ये सहकारी क्षेरलाई मार आफ्नो काययक्षरे अन्त्तगयत समेट्न सकेको छ। सहकारी 
रजिष्ट्रारको कायायलयबाट अद्याितधक वििरण अनसुार आतथयक िषय २०७८/७९ को पौष मसान्त्तसम्म प्रदेश 
सरकारको क्षरेातधकारतभर रही CoPoMIS मा प्रविष्ट भएका सहकारीको संख्या 8०९ रहेको छ। अद्याितधक 
वििरण अनसुार सहकारी संघ, संस्थाहरूको कूल शेयर पुाँिी रु. 6 अिय 46 करोड 69 लाख 30 हिार 
901 रहेको छ। यसैगरी बर्त संकलन रु. 49 अिय 24 करोड 40 लाख 96 हिार 418 पगेुको छ। 
सहकारी संघ, संस्थाहरूबाट यस अिधीमा रु. 39 अिय 1 करोड 7 लाख 25 हिार 276 ऋण लगानी र 
रु. 1 अिय 3 करोड 84 लाख 93 हिार 475 शयेर लगानी भएको देजखन्त्छ। प्रदेश के्षरातधकार तभरका 
सहकारी संघ, संस्थाहरूको िगेडा कोष रु. 1 अिय 56 करोड 78 लाख 3 हिार 340 रहेको छ। 
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पररच्छेद - २ 

बिेट वितनयोिन र खर्यको अिस्था 

२.1 िावषयक बिेट वितनयोिन र खर्यको अिस्था 

२.१.१ आतथयक िषय २०७७/७८ को वितनयोिन र खर्यको अिस्था 
आतथयक िषय २०७७/७८ 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 ु 14३42684 ४४७६८१३ 31.21 ८०४९०३३ ५६.१२ 
पुाँिीगत १९९९९४७६ ८६७९२३६ 43.40 १७६०४७८९ ८८.०२ 
वित्तीय व्यिस्था ५००००० ० 0.00 ० ०.०० 
िम्मा ३४८४२१६० १३१५६०४९ 37.76 २५६५३८२१ ७३.६३ 

आतथयक िषय २०७७/७८ मा कूल वितनयोिन ३४ अबय ८४ करोड २१ लाख ६० हिार रहेकोमा आतथयक 
िषयको अन्त्त्यसम्ममा २५ अबय ६५ करोड ३८ लाख २१ हिार खर्य भएकोमा र्ालतुफय  ५६.१२ प्रततशत र 
पुाँिीगततफय  ८८.०२ प्रततशत खर्य भएको छ। आतथयक िषय २०७७/७८ िैशाख मसान्त्तसम्म कूल वितनयोिनको 
३७.७६ प्रततशत खर्य भएकोमा आतथयक िषयको अन्त्त्यसम्ममा ७३.६३ प्रततशत खर्य भएको छ। वित्तीय 
व्यिस्थातफय  वितनयोिन गररएको बिेट खर्य हनु सकेको छैन।  
 
२.१.२ आतथयक िषय २०७७/७८ को सरुु वितनयोिन, संशोतधत अनमुान र यथाथय खर्यको अिस्था 
आतथयक िषय २०७७/७८ को सरुु वितनयोिन, आतथयक िषय २०७८/७९ को बिेट िक्तव्यको अनसुरु्ी ५ 
बमोजिमको संशोतधत अनमुान र असार मसान्त्तसम्म भएको यथाथय खर्यको वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

रू. हिारमा 
वििरण सरुु वितनयोिन संशोतधत खर्य 

अनमुान 
यथाथय खर्य संशोतधत अनमुान र यथाथय 

खर्यको फरक प्रततशत 
र्ाल ु 14३42684 ८७८३९६५ ८०४९०३३ (८.३७) 
पुाँिीगत १९९९९४७६ १७३७९८३२ १७६०४७८९ १.२९ 
वित्तीय व्यिस्था ५००००० ० ० ०.०० 
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िम्मा ३४८४२१६० २६१६३७९७ २५६५३८२१ (१.९५) 

आतथयक िषय २०७७/७८ मा रू.३४ अबय ८४ करोड २१ लाख ६० हिार सरुु वितनयोिन गररएको तथयो। 
कोतभड-१९ को विषम पररजस्थतत लगायतका कारण आतथयक िषयको अन्त्त्यसम्मा रू. २६ अबय १६ करोड ३७ 
लाख ९७ हिार खर्य हनुे संशोतधत अनमुान रहेकोमा रू. २५ अबय ६५ करोड ३८ लाख २१ हिार यथाथय 
खर्य भएको छ। िनु संशोतधत अनमुानभन्त्दा िम्मा १.९५ प्रततशतले कमी हो। 

 
२.१.३ आतथयक िषय २०७८/७९ 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 ु १३०८२०६७ ४५५९८७२ 34.86 

पुाँिीगत १६७३४६३३ ६९२०७७२ 41.36 

वित्तीय व्यिस्था २४०००० ० 0.00 

िम्मा ३००५६७०० ११४८०६४४ 38.20 

र्ाल ुआतथयक िषय २०७८/७९ मा वितनयोिन भएको कूल रकम रू. ३० अबय ५ करोड ६७ लाख मध्य े
िैशाख मसान्त्तसम्म िम्मा रू. ११ अबय ४८ करोड ६ लाख ४४ हिार खर्य भएको छ। कूल खर्यमध्य े
र्ालतुफय  ३४.८६ प्रततशत र पूाँिीगततफय  ४१.३६ प्रततशत खर्य भएको छ। वित्तीय व्यिस्थातफय  रू. २४ 
करोड वितनयोिन गररएकोमा सो रकम खर्य भएको छैन। समग्रमा यस आतथयक िषयको िैशाख मसान्त्तसम्मको 
अितधमा कूल वितनयोिनको ३८.२० प्रततशत खर्य भएको छ। 
 
२.१.४ आतथयक िषय २०७७/७८ र २०७८/७९ को वितनयोिन र खर्यको तलुनात्मक अिस्था 
आतथयक िषय २०७७/७८ र २०७८/७९ 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 (%) 

२०७७/७८ २०७८/७९ 

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

सम्मको खर्य खर्य (%) 
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र्ाल ु 14३42684 ८०४९०३३ ५६.१२ ४४७६८१३ 31.21 १३०८२०६७ ४५५९८७२ 34.86 11.69 

पुाँिीगत १९९९९४७६ १७६०४७८९ ८८.०२ ८६७९२३६ 43.40 १६७३४६३३ ६९२०७७२ 41.36 (4.70) 
वित्तीय व्यिस्था ५००००० ० ०.०० ० 0.00 २४०००० ० 0.00 0.00 
िम्मा ३४८४२१६० २५६५३८२१ ७३.६३ १३१५६०४९ 37.76 ३००५६७०० ११४८०६४४ 38.20 1.17 

आतथयक िषय २०७८/७९ मा कूल वितनयोिनको ७३.६३ प्रततशत खर्य भएकोमा सो आतथयक िषयको िैशाख 
मसान्त्तसम्म िम्मा ३७.७६ प्रततशत खर्य भएको छ। आतथयक िषय २०७७/७८ मा िैशाख मसान्त्तसम्म कूल 
वितनयोिनको ३८.२० प्रततशत खर्य भएको छ। िैशाख मसान्त्तसम्मको खर्यको जस्थतत हेदाय आतथयक िषय 
२०७७/७८ मा भन्त्दा २०७८/७९ मा र्ालतुफय  ११.६९ प्रततशतले बढी खर्य भएको छ भने र पुाँिीगत 
खर्यतफय  ४.७० प्रततशतशले कम खर्य हनु गएको छ। खर्यको तलुनात्मक वििरणलाई तनम्नानसुार स्तम्भ 
जर्रबाट देखाइएको छ।  

 

 

२.२ आतथयक िषय २०७८/७९ को मन्त्रालयगत वितनयोिन र खर्यको अिस्था 

र्ाल ुआतथयक िषयमा मन्त्रालय/तनकायको लातग वितनयोिन गररएको तनकायगत बिेट, िैशाख मसान्त्तसम्म उक्त 
तनकायमा बिेट रकमान्त्तर भई थपघट भएको बिेट र िैशाख मसान्त्तसम्मको खर्यको संजक्षप्त वििरण 
तनम्नानसुारको तातलकामा उल्लेख गररएको छ। 

(रू. हिारमा) 
तनकाय/मन्त्रालयको नाम वििरण र्ाल ु पुाँिीगत िम्मा 

प्रदेश सभा व्यिस्थावपका 

सरुु वितनयोिन 147784 12428 160212 

थप/घट 6134 19772 25906 

िम्मा वितनयोिन 153918 32200 186118 

िम्मा खर्य 82435 23596 106031 
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सरुु वितनयोिनमा खर्य % 55.78 189.87 66.18 

िम्मा वितनयोिनमा खर्य % 53.56 73.28 56.97 

प्रदेश लोक सेिा आयोग 

सरुु वितनयोिन 74227 6000 80227 

थप/घट 43500 4000 47500 

िम्मा वितनयोिन 117727 10000 127727 

िम्मा खर्य 73853 5787 79640 

सरुु वितनयोिनमा खर्य % 99.50 96.45 99.27 

िम्मा वितनयोिनमा खर्य % 62.73 57.87 62.35 

मखु्य न्त्यायातधिक्ता कायायलय 

सरुु वितनयोिन 13882 1000 14882 

थप/घट 413 0 413 

िम्मा वितनयोिन 14295 1000 15295 

िम्मा खर्य 8534 156 8690 

सरुु वितनयोिनमा खर्य % 61.48 15.55 58.39 

िम्मा वितनयोिनमा खर्य % 59.70 15.55 56.82 

मखु्यमन्त्री तथा 
मजन्त्रपररषद्को कायायलय 

सरुु वितनयोिन 1960861 206000 2166861 

थप/घट -251527 21000 -230527 

िम्मा वितनयोिन 1709334 227000 1936334 

िम्मा खर्य 248759 161595 410354 

सरुु वितनयोिनमा खर्य % 12.69 78.44 18.94 

िम्मा वितनयोिनमा खर्य % 14.55 71.19 21.19 

अथय मन्त्रालय 

सरुु वितनयोिन 160094 13200 173294 

थप/घट 11500 830 12330 

िम्मा वितनयोिन 171594 14030 185624 

िम्मा खर्य 48447 4077 52524 

सरुु वितनयोिनमा खर्य % 30.26 30.89 30.31 

िम्मा वितनयोिनमा खर्य % 28.23 29.06 28.30 

पययटन, उद्योग, िाजणज्य तथा 
आपूततय मन्त्रालय 

सरुु वितनयोिन 188241 262805 451046 

थप/घट 5814 9300 15114 

िम्मा वितनयोिन 194055 272105 466160 

िम्मा खर्य 100537 61440 161977 

सरुु वितनयोिनमा खर्य % 53.41 23.38 35.91 

िम्मा वितनयोिनमा खर्य % 51.81 22.58 34.75 

सरुु वितनयोिन 1864055 262545 2126600 

थप/घट -4408 23903 19495 
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भतूम व्यिस्था, कृवष, सहकारी 
तथा गररबी तनिारण 
मन्त्रालय 

िम्मा वितनयोिन 1859647 286448 2146095 

िम्मा खर्य 548536 110118 658654 

सरुु वितनयोिनमा खर्य % 29.43 41.94 30.97 

िम्मा वितनयोिनमा खर्य % 29.50 38.44 30.69 

कानून, सञ्चार तथा प्रदेश 
मातमला मन्त्रालय 

सरुु वितनयोिन 74240 814000 888240 

थप/घट -9750 10000 250 

िम्मा वितनयोिन 64490 824000 888490 

िम्मा खर्य 23663 81230 104893 

सरुु वितनयोिनमा खर्य % 31.87 9.98 11.81 

िम्मा वितनयोिनमा खर्य % 36.69 9.86 11.81 

िन, िातािरण तथा भसंूरक्षण 
मन्त्रालय 

सरुु वितनयोिन 604766 292717 897483 

थप/घट 7572 12850 20422 

िम्मा वितनयोिन 612338 305567 917905 

िम्मा खर्य 307061 111227 418288 

सरुु वितनयोिनमा खर्य % 50.77 38.00 46.61 

िम्मा वितनयोिनमा खर्य % 50.15 36.40 45.57 

भौततक पूिायधार, सहरी 
विकास तथा यातायात 
व्यिस्था मन्त्रालय 

सरुु वितनयोिन 360968 8110988 8471956 

थप/घट 7492 682913 690405 

िम्मा वितनयोिन 368460 8793901 9162361 

िम्मा खर्य 190947 3958783 4149730 

सरुु वितनयोिनमा खर्य % 52.90 48.81 48.98 

िम्मा वितनयोिनमा खर्य % 51.82 45.02 45.29 

उिाय, िलस्रोत तथा खानेपानी 
मन्त्रालय 

सरुु वितनयोिन 266531 4377395 4643926 

थप/घट 0 151600 151600 

िम्मा वितनयोिन 266531 4528995 4795526 

िम्मा खर्य 156316 1952967 2109283 

सरुु वितनयोिनमा खर्य % 58.65 44.61 45.42 

िम्मा वितनयोिनमा खर्य % 58.65 43.12 43.98 

जशक्षा, संस्कृतत, विज्ञान प्रवितध 
तथा सामाजिक विकास 

मन्त्रालय 

सरुु वितनयोिन 1272747 881770 2154517 

थप/घट 17615 31050 48665 

िम्मा वितनयोिन 1290362 912820 2203182 

िम्मा खर्य 538526 266214 804739 

सरुु वितनयोिनमा खर्य % 42.31 30.19 37.35 

िम्मा वितनयोिनमा खर्य % 41.73 29.16 36.53 
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यिुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 

सरुु वितनयोिन 191142 108300 299442 

थप/घट 19000 82400 101400 

िम्मा वितनयोिन 210142 190700 400842 

िम्मा खर्य 36855 49897 86752 

सरुु वितनयोिनमा खर्य % 19.28 46.07 28.97 

िम्मा वितनयोिनमा खर्य % 17.54 26.17 21.64 

स्िास्थ्य तथा िनसंख्या 
मन्त्रालय 

सरुु वितनयोिन 1816440 327818 2144258 

थप/घट 289817 53000 342817 

िम्मा वितनयोिन 2106257 380818 2487075 

िम्मा खर्य 949991 132552 1082543 

सरुु वितनयोिनमा खर्य % 52.30 40.43 50.49 

िम्मा वितनयोिनमा खर्य % 45.10 34.81 43.53 

प्रदेश नीतत तथा योिना 
आयोग 

सरुु वितनयोिन 27257 7499 34756 

थप/घट 540 0 540 

िम्मा वितनयोिन 27797 7499 35296 

िम्मा खर्य 12369 1134 13503 

सरुु वितनयोिनमा खर्य % 45.38 15.12 38.85 

िम्मा वितनयोिनमा खर्य % 44.50 15.12 38.26 

कमयर्ारी सवुिधा तथा 
सेिातनिृत्त सवुिधा 

सरुु वितनयोिन 3000 0 3000 

थप/घट 0 0 0 

िम्मा वितनयोिन 3000 0 3000 

िम्मा खर्य 0 0 0 

सरुु वितनयोिनमा खर्य % 0.00 0.00 0.00 

िम्मा वितनयोिनमा खर्य % 0.00 0.00 0.00 

अथय विविध 

सरुु वितनयोिन 2100832 1050168 3151000 

थप/घट -398587 -538889 -937476 

िम्मा वितनयोिन 1702245 511279 2213524 

िम्मा खर्य 0 0 0 

सरुु वितनयोिनमा खर्य % 0.00 0.00 0.00 

िम्मा वितनयोिनमा खर्य % 0.00 0.00 0.00 

अथय-वित्तीय व्यिस्था 

सरुु वितनयोिन 0 0 240000 

थप/घट 0 0 0 

िम्मा वितनयोिन 0 0 240000 

िम्मा खर्य 0 0 0 
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सरुु वितनयोिनमा खर्य % 0.00 0.00 0.00 

िम्मा वितनयोिनमा खर्य % 0.00 0.00 0.00 

आन्त्तररक ऋण 

सरुु वितनयोिन 5000 0 5000 

थप/घट 0 0 0 

िम्मा वितनयोिन 5000 0 5000 

िम्मा खर्य 0 0 0 

सरुु वितनयोिनमा खर्य % 0.00 0.00 0.00 

िम्मा वितनयोिनमा खर्य % 0.00 0.00 0.00 

स्थानीय तह 

सरुु वितनयोिन 1950000 0 1950000 

थप/घट 99997 0 99997 

िम्मा वितनयोिन 2049997 0 2049997 

िम्मा खर्य 1233044 0 1233044 

सरुु वितनयोिनमा खर्य % 63.23 0.00 63.23 

िम्मा वितनयोिनमा खर्य % 60.15 0.00 60.15 

िम्मा 

सरुु वितनयोिन 13082067 16734633 30056700 

थप/घट -154878 563729 408851 

िम्मा वितनयोिन 12927189 17298362 30465551 

िम्मा खर्य 4559872 6920772 11480644 

सरुु वितनयोिनमा खर्य % 34.86 41.36 38.20 

िम्मा वितनयोिनमा खर्य % 35.27 40.01 37.68 

र्ाल ुआतथयक िषयमा उल्लेजखत मन्त्रालय एिं तनकायमा वितनयोिन भएको कूल बिेट मध्ये िैशाख मसान्त्तसम्मको 
अितधमा प्रदेश व्यिस्थावपकाबाट ५६.९७ प्रततशत, प्रदेश लोकसेिा आयोगबाट ६२.३५ प्रततशत, मखु्य 
न्त्यायातधिक्ताको कायायलयबाट ५६.८२ प्रततशत, मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायायलयबाट २१.१९ प्रततशत, 
अथय मन्त्रालयबाट २८.३० प्रततशत, पययटन, उद्योग, िाजणज्य तथा आपूततय मन्त्रालयबाट ३४.७५ प्रततशत, भतूम 
व्यिस्था, कृवष, सहकारी तथा गररबी तनिारण मन्त्रालयबाट ३०.६९ प्रततशत, कानून, सञ्चार तथा प्रदेश मातमला 
मन्त्रालयबाट ११.८१ प्रततशत, िन, िातािरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालयबाट ४५.५७ प्रततशत, भौततक पूिायधार, 
सहरी विकास तथा यातायात व्यिस्था मन्त्रालयबाट ४५.२९ प्रततशत, उिाय, िलस्रोत तथा खानेपानी 
मन्त्रालयबाट ४३.९८ प्रततशत, जशक्षा, संस्कृतत, विज्ञान प्रवितध तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट ३६.५३ 
प्रततशत, यिुा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट २१.६४ प्रततशत, स्िास्थ्य तथा िनसंख्या मन्त्रालयबाट ४३.५३ 
प्रततशत र प्रदेश नीतत तथा योिना आयोगबाट ३८.२६ प्रततशत रकम खर्य भएको छ। समग्रमा प्रदेश 
सरकारबाट सरुु वितनयोिनको ३८.२० प्रततशत खर्य भएको छ। 
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र्ाल ुआतथयक िषयको िैशाख मसान्त्तसम्म भएको मन्त्रालय/तनकायगत खर्यको भारलाई तनम्नानसुार रेखाजर्र 
माफय त देखाइएको छ। 

 
 

२.३ आतथयक िषय २०७८/७९ 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 10985667 0 1938900 157500 0 13082067 
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वििरण प्रदेश 
वित्तीय 

समानीकरण 
सशतय विशेष समपूरक िम्मा 

खर्य 3773834 0 778216 7822 0 4559872 

खर्य प्रततशत 34.35 0.00 40.14 4.97 0.00 34.86 

पूाँ ि
ीग
त 

वितनयोिन 5801333 7422800 2245400 391500 873600 16734633 

खर्य 2103193 3342422 972068 204916 298173 6920772 
खर्य प्रततशत 36.25 45.03 43.29 52.34 34.13 41.36 

वित्त
ीय
 

व्य
िस्

था
 वितनयोिन २४०००० ० ० ० ० २४०००० 

खर्य ० ० ० ० ० ० 

खर्य प्रततशत ० ० ० ० ० ० 

िम्
मा
 वितनयोिन 17027000 7422800 4184300 549000 873600 30056700 

खर्य 5877027 3342422 1750285 212737 298173 11480644 
खर्य प्रततशत 34.52 45.03 41.83 38.75 34.13 38.20 

 

र्ाल ुआतथयक िषयको बिेटमा प्रदेश स्रोततफय  रू. १७ अबय २ करोड २७ लाख, वित्तीय समानीकरण अनदुानतफय  
रू. ७ अबय ४२ करोड २८ लाख, सशतय अनदुानतफय  रू. ४ अबय १८ करोड ४३ लाख, विशषे अनदुानतफय  
रू. ५४ करोड ९० लाख र समपूरक अनदुानतफय  रू. ८७ करोड ३६ लाख वितनयोिन भएकोमा सतमक्षा 
अितधमा वितनयोिनको तलुनामा क्रमशः ३४.५२ प्रततशत, ४५.०३ प्रततशत, ४१.८३ प्रततशत, ३८.७५ प्रततशत 
र ३४.१३ प्रततशत खर्य भई सरुु वितनयोिनको िम्मा ३८.२० 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 विधेयकसाँगै अको दईु आतथयक िषयको लातग मध्यमकालीन खर्य संरर्नासमेत 
तयार गरी प्रदेश सभामा पेश गनुयपने कानूनी व्यिस्था छ। मध्यमकालीन खर्य संरर्ना २०७६/७७-२०७८/७९ 
र २०७७/७८-२०७९/८० ले र्ाल ुआतथयक िषय २०७८/७९ को लातग प्रके्षपण गरेको बिेट र यथाथय 
वितनयोिनको वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

रू. हिारमा 

वििरण 

मध्यमकालीन खर्य संरर्ना बमोजिम 
आतथयक िषय २०७८/७९ को प्रके्षपण आतथयक िषय 

२०७८/७९ 
को यथाथय 
वितनयोिन 

यथाथय वितनयोिन र प्रके्षपणका 
आधारमा फरक प्रततशत 

२०७६/७७-
२०७८/७९ 
बमोजिम 

२०७७/७८-
२०७९/८० 
बमोजिम 

२०७६/७७-
२०७८/७९ 
का आधारमा 

२०७७/७८-
२०७९/८० 
का आधारमा 

र्ाल ु 19247875 १५७७६९५० 13082067 (32.03) (17.08) 
पूाँजिगत 26995868 २२५४९४२६ 16734633 (38.01) (25.79) 

वित्तीय व्यिस्था ० ० २४०००० (100.00) (100.00) 
िम्मा ४६२४३७४3 38326376 30056700 (35.00) (21.58) 
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आतथयक िषय २०७६/७७ मा तयार पाररएको मध्यमकालीन खर्य संरर्ना २०७६/७७-२०७८/७९ बमोजिम 
र्ाल ुआतथयक िषय २०७८/७९ को लातग रू. ४६ अबय २४ करोड ३७ लाख ४३ हिार प्रके्षपण गररएको 
तथयो। त्यसैगरी आतथयक िषय २०७७/७८ मा तयार पाररएको मध्यमकालीन खर्य संरर्ना २०७७/७८-
२०७९/८० बमोजिम र्ाल ुआतथयक िषय २०७८/७९ को लातग रू. ३८ अबय ३२ करोड ६३ लाख ७६ हिार 
प्रके्षपण गररएको तथयो। यथाथयमा र्ाल ुआतथयक िषय २०७८/७९ को लातग रू. ३० अबय ५ करोड ६७ लाख 
वितनयोिन गररएको छ। िनु अजघल्ला प्रके्षपणको तलुनामा क्रमशः ३५.०० प्रततशत र २१.५८ प्रततशतले 
कमी हो।  
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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   5600000      2999259  53.56 

२ वित्तीय समानीकरण अनदुान ७४२२८०० ७४२२८०० १००.०० 

३ सशतय अनदुान ४१८४३०० २४७६८२२ ५९.19 

४ विशेष अनदुान ५४९००० १८३००० ३३.33 

५ समपूरक अनदुान ८७३६०० २९१२०० ३३.33 

६ बााँडफााँट भई प्राप्त हनु ेमलु्य अतभिवृि कर ५७२०२५० ४५०२८९८ ७8.72 

७ बााँडफााँट भई प्राप्त हनुे अन्त्तःशलु्क १९०६७५० १३५५२९२ ७१.08 

८ रोयल्टी ३००००० २५१८८५ 83.96 
९ ऋण २०००००० ० ०.०० 
१० नगद मौज्दात २१००००० २२०१५४० १०4.84 

सिारी साधन कर बााँडफााँट(-) ६००००० ५०९८९१ ८4.98 
िम्मा ३००५६७०० २११७४८०५ ७०.४५ 

 

आतथयक िषय २०७८/७९ मा स्रोत व्यिस्थापनमा प्रदेश सरकारको आन्त्तररक रािस्ि संकलन रू. ५ अबय ६० 
करोड (स्थानीय तहसाँग बााँडफााँट हनुे सिारी साधन करसमेत), नेपाल सरकारबाट प्राप्त हनुे अनदुान रू. १३ 
अबय ०२ करोड ९७ लाख, नपेाल सरकारबाट बााँडफााँट भई प्राप्त हनु ेरािस्ि (मलु्य अतभिृवि कर र अन्त्तःशलु्क) 
िापत रू. ७ अबय ६२ करोड ७० लाख, रोयल्टी रू. ३० करोड, आन्त्तररक ऋण रू. १ अबय, नेपाल 
सरकारबाट प्राप्त हनुे ऋण रू १ अबय र नगद मौज्दात रू. २ अबय १० करोड गरी कुल रू ३० अबय ५ करोड 
६७ लाख मार िावषयक लक्ष्य राजखएकोमा िैशाख मसान्त्तसम्म रू. २१ अबय १७ करोड ४८ लाख ५ हिार 
प्राप्त भएको छ। उक्त रकम िावषयक लक्ष्यको िम्मा ७०.४५ प्रततशत हनु आउाँछ।  
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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 िषय २०७८/७९ को 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 
प्रततशत 

११११४ कृवष आयमा कर 200  - 

११३१५ घर िग्गा लगायतको रजिषे्ट्रशन दस्तरु 600,000 724,264 120.71 

११४११ 
बााँडफााँट भई प्राप्त हनुे मूल्य अतभिृवि 
कर 

5,720,250 4,502,898 78.72 

० २०००००० ४०००००० ६०००००० ८००००००

प्रदेश सरकारको आन्त्तररक स्रोत
वित्तीय समानीकरण अनदुान

सशतय अनदुान
विशेष अनदुान

समपूरक अनदुान
बााँडफााँट भई प्राप्त हनुे मलु्य अतभिवृि कर

बााँडफााँट भई प्राप्त हनुे अन्त्तःशलु्क
रोयल्टी

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 
प्रततशत 

११४२१ बााँडफााँट भई प्राप्त हनु ेअन्त्त शलु्क 1,906,750 1,355,292 71.08 

११४५१ सिारी साधन कर पटके ९००० - - 

११४७१ बााँडफााँटबाट प्राप्त हनुे मनोरन्त्िन कर 3,000 - - 

११४७२ बााँडफााँटबाट प्राप्त हनुे विज्ञापन कर 4,000 360 9.00 

११६१२ एिेन्त्सी रजिषे्ट्रशन 9,000 - - 

13311 समानीकरण अनदुान 7,422,800 7,422,800 100.00 

13312 सशतय अनदुान र्ाल ु 1,938,900 2,476,822 127.74 

१३३१३ सशतय अनदुान पूाँिी 2,245,400 - - 

13314 विशेष अनदुान र्ाल ु 157,500 183,000 116.19 

१३३१५ विशेष अनदुान पूाँिी 391,500 - - 

13316 समपरुक अनदुान र्ाल ु - 291,200 
अनमुान 

नगररएको 
१३३१७ समपरुक अनदुान पूाँिी 873,600 - - 

१४११९ अन्त्य तनकायबाट प्राप्त ब्याि 20 - - 

१४१५१ सरकारी सम्पजत्तको बहालबाट 5,000 280 5.60 

१४१५३ बााँडफााँट भई प्राप्त िन रोयल्टी 16,209 17,083 105.39 

१४१५४ 
बााँडफााँट भई प्राप्त खानी तथा खतनि 
सम्बन्त्धी रोयल्टी 

1,129 779 69.00 

१४१५५ 
बााँडफााँट भई प्राप्त िलस्रोत सम्बन्त्धी 
रोयल्टी 

- - 
अनमुान 

नगररएको 

१४१५६ 
बााँडफााँट भई प्राप्त विद्यतु सम्बन्त्धी 
रोयल्टी 

256,551 228,519 89.07 

१४१५७ 
बााँडफााँट भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको 
तबवक्रबाट प्राप्त आय 

600,000 51,726 8.62 

१४१५८ 
बााँडफााँट भई प्राप्त पियतारोहण बापतको 
रोयल्टी 

26,111 5,504 21.08 

१४१९१ पययटन शलु्क 200 - - 

१४१९२ पदयारा 1,800 335 18.61 
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रािस्ि रािस्ि शीषयक िावषयक लक्ष्य 
िैशाख 

मवहनासम्म प्रातप्त 
प्रततशत 

१४२११ कृवष उत्पादनको तबवक्रबाट प्राप्त रकम 400 528 132.00 

१४२१२ 
सरकारी सम्पजत्तको तबवक्रबाट प्राप्त 
रकम 

6,000 534 8.90 

१४२१३ अन्त्य तबकीबाट प्राप्त गैरकर 2,500 669 26.76 

१४२१७ 
नहर तथा कुलो उपयोग बापतको 
शलु्क 

- - 
अनमुान 

नगररएको 

१४२१८ विद्यतु सेिा शलु्क 50 - - 

१४२१९ अन्त्य सेिा शलु्क तबक्री 2,000 3,466 173.30 

१४२२३ जशक्षाक्षेरको आम्दानी 2,440 823 33.73 

१४२२४ पररक्षा शलु्क 12,000 43,254 360.45 

१४२२५ यातायात क्षेरको आम्दानी 90,000 52,470 58.30 

१४२२९ अन्त्य प्रशासतनक सेिाशलु्क 850,000 297,961 35.05 

१४२५३ व्यिसाय रजिषे्ट्रशन दस्तरु 250,000 48,978 19.59 

१४२५६ 
र्ालक अनमुतत पर,  सिारी दताय 
वकताब (Blue book)  सम्बन्त्धी दस्तरु 

351,000 300,151 85.51 

१४२६४ िन क्षेरको अन्त्य आय 50,000 9 0.02 

१४३११ न्त्यावयक दण्ड िररिाना र िफत 20 0 0.50 

१४३१२ प्रशासतनक दण्ड िररिाना र िफत 200,000 18,792 9.40 

१४३१३ धरौटी सदरस्याहार 100 3,466 3,466.00 

१४५२९ अन्त्य रािस्ि 4,900 5,206 106.24 

१५१११ बेरुि ु 921,370 81,954 8.89 

१५११२ तनकासा वफताय 40,000 18,806 47.02 

१५११३ अनदुान वफताय 85,000 70,500 82.94 

३३३४१ सिारी साधन कर 1,500,000 1,274,727 84.98 

३२१२१ गत बषयको नगद मौज्दात 2,100,000 2,201,540 104.84 

 रािस्ि अनमुानको िम्मा २८६५६७०० २१६८४६९६ 84.98 
 आन्त्तररक ऋण २०००००० ० - 
 ऋण सवहतको िम्मा ३०६५६७०० २१६८४६९६ 70.73 
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रािस्ि रािस्ि शीषयक िावषयक लक्ष्य 
िैशाख 

मवहनासम्म प्रातप्त 
प्रततशत 

 
रािश्व बााँडफााँट (स्थानीय तहलाई 
पठाउने) 

(६०००००) (५०९८९१) 84.98 

 कूल िम्मा ३००५६७०० २११७४८०५ 70.45 
 

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 
२०७८/७९ 

िावषयक लक्ष्य 

िैशाख 
मवहनासम्मको 

प्रातप्त 

प्रततशत िा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 ५०००००० २४८९३६८ ४९.79 

२ 

वित्तीय 
समानीकरण 
अनदुान 

६७७६७०० 0 0 ७११२२०० 7112200 100 7112600 7112600 100 7422800 7422800 100 

३ सशतय अनदुान ६५०१९०० ० 0 ५३५१६०० 6024033 112.6 ४२०८४०० 1910466 45.4 4184300 2476822 59.19 

४ विशेष अनदुान ३५५००० ० 0 ७५०००० 860000 114.7 540000 359999 66.67 549000 183000 33.33 

५ 
समपूरक 
अनदुान 

७१४२०० ० 0 ७५०००० 1111600 148.2 1498900 999266 66.67 873600 291200 33.33 

६ 

बााँडफााँट भई 
प्राप्त हनुे मलु्य 
अतभिृवि कर 

३२८८००३ 2596618 78.97 ३८५२५०० 3143631 81.6 ३७८६८०० 4001164 105.66 5720250 4502898 78.72 

७ 

बााँडफााँट भई 
प्राप्त हनुे 
अन्त्तशलु्क 

३२८८००४ 784125 23.84 ३८५२६०० 916711 23.79 3786900 1118943 29.55 1906750 1355292 71.08 

८ रोयल्टी २५०००० 0 0 ४००००० 0 0 ३००००० 306753 102.25 300000 251885 83.96 

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

१० नगद मौज्दात ६००००० ८२९९२५ 138.32 ४८००००० 7143564 148.8 ७०००००० 5875419 83.93 2100000 2201540 104.84 

िम्मा २४०२३३०७ ४५३६४२० 18.88 32134792 27680599 86.13 34842160 23756649 68.18 30056700 21174805 70.45 

 
स्रोत व्यिस्थापनतफय  आतथयक िषय २०७५/७६, २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ को िैशाख 
मवहनासम्मको अितधमा िावषयक लक्ष्यको तलुनामा क्रमशः १८.८८ प्रततशत, ८६.१३ प्रततशत, ६८.१८ प्रततशत 
र ७०.४५ प्रततशत प्रगतत हातसल भएको छ। प्रदेश सरकारको आन्त्तररक स्रोत पररर्ालनतफय  आतथयक िषय 
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२०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८, २०७८/७९ को िैशाख मवहनासम्मको अितधमा िावषयक लक्ष्यको 
तलुनामा क्रमशः २२.४७ प्रततशत, ४१.७६ प्रततशत, ४४.९६ प्रततशत र ४९.७९ प्रततशत प्रगतत हातसल 
भएको छ। 

 

मातथको रेखाजर्र बमोजिम आतथयक िषय २०७५/७६, २०७६/७७, २०७७/७८ 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 समानीकरण अनदुान ६७७६७०० ७११२२०० 7112600 7422800 

२ सशतय 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
१००००००
२००००००
३००००००
४००००००
५००००००
६००००००

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९

रु 
हि

ारम
ा

आतथयक िषय

र्ार 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 छ। उपरोक्त तथ्याङ्कलाई तलको रेखाजर्रमा देखाइएको छ। 

  

 

३.५ रािस्ि छुटको अिस्था 
गण्डकी प्रदेशको आतथयक ऐन, २०७७ र  आतथयक ऐन, २०७८ का व्यिस्था अनसुार प्रदेश तभरका १५ िटा 
मालपोत कायायलयहरूबाट आतथयक िषय २०७७/०७८ को िैशाख मसान्त्तसम्म मवहला, एकल मवहला, दतलत, 
ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यजक्त, नाबालक, कृवष फमय, विद्यालय, सरकारी तनकाय र वितभन्न सामाजिक 
संघ संस्थाहरू गरी कुल २४ हिार ४२ िना व्यजक्त एिम ्तनकायले रू. ३० करोड १७ लाख ७३ हिार ६ 
सय ७७ र र्ाल ुआतथयक िषय  २०७८/०७९ को िैशाखसम्म २८ हिार ७ सय ८९ िना व्यजक्त एिम ्
तनकायले रू. ३३ करोड ९१ लाख ५० हिार ८ सय ९६ रािस्ि छुट प्राप्त गरेका छन।् उजल्लजखत 
तथ्याङ्लाई विस्ततृ रुपमा तलको तातलकामा देखाइएको छ।  

(रू. हिारमा) 
वििरण आतथयक िषय २०७७/०७८ (िैशाखसम्म) आतथयक िषय २०७८/०७९ (िैशाखसम्म) 

िना रकम िना रकम 

मवहला २२८३४ २७१९७३ २७७९९ ३२०९५२ 

एकल मवहला  ३ ३७ ० ० 
दतलत ८०३ ५०५२ ७२४ ३९२१ 

ज्येष्ठ नागररक ४३ २८५ ८१ १०४० 

12000000

12500000

13000000

13500000

14000000

14500000

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९

रक
म 

रू.
 ह
िा
रम

ा

आतथयक िषय
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अपाङ्गता 
भएका व्यजक्त २१ १५० २० ९० 

नािालक १५ ४९ २३ १३० 

विद्यालय ६२ १३३४ ४९ ३९९१ 

सरकारी 
तनकाय १०८ ३२१४ ५४ १६२२ 

अन्त्य तनकाय 
/संस्था ७२ ६७०९ ३२ ५७०० 

कृवष फामय ६९ १२९१५ ७ १७०१ 

िम्मा  २४०४२ ३०१७७३ २८७८९ ३३९१५० 
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पररच्छेद - ४ 

अन्त्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्त्तरण 

४.1 प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्त्तरण 

प्रदेश सरकारले वितनयोिन ऐन बमोजिम प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रत्येक आतथयक िषयमा समानीकरण अनदुान, 
सशतय अनदुान, विशेष अनदुान र समपूरक अनदुानमा वितभन्न काययक्रममा वित्तीय हस्तान्त्तरण गरेको छ। आतथयक 
िषय २०७७/७८ र आतथयक िषय २०७८/७९ मा दिैु आतथयक िषयको िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा प्रदेश 
सरकारबाट स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्त्तरणको तलुनात्मक वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

अनदुान प्रकार आतथयक िषय २०७७/७८ (िैशाखसम्म) आतथयक िषय २०७८/७९ (िैशाखसम्म) 
वितनयोजित रकम तनकासा रकम प्रततशत वितनयोजित रकम तनकासा रकम प्रततशत 

समानीकरण अनदुान १०५०००० १०५०००० १००.०० ११००००० ११००००० १००.०० 
सशतय अनदुान २५८००० १२९००० ५०.०० २५६३०० १३१३४१ ५१.२४ 
विशेष अनदुान १९६००० ९८००० ५०.०० ११५००० ५८५०० ५०.८६ 
समपूरक अनदुान ६२७००० ३०२६१७ ४८.२६ ४११५०० २५०३६९ ६०.८४ 
क्रमागत आयोिना ४५०००० ४१३५६ ९.१९ २५०००० ४३९६० १७.५८ 
प्रशासतनक भिन ५५०००० ४०९५१ ७.४४ २५०००० ३०००० १२.०० 

आतथयक िषय २०७५/७६ बाट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्त्तरण माफय त आयोिना हस्तान्त्तरण गनय सरुू गररएको 
हो। यसरी सरुु भएका आयोिना कोतभड लगायतका कारण सोही आतथयक िषयमा सरुु हनु नसकेको हुाँदा तत ् 
तत ्अनदुान शीषयकमा क्रमागत आयोिनाको रूपमा पतछल्लो आतथयक िषयमा समते वित्तीय हस्तान्त्तरण गररएको 
छ। स्थानीय तहको प्रशासतनक भिन तनमायणको लातग स्थानीय तहको मागको आधारमा समपूरक अनदुान 
अन्त्तगयत सञ्चालन हनुे गरी बढीमा रू. २ करोडसम्म हस्तान्त्तरण गने गरी वित्तीय हस्तान्त्तरण हनु ेव्यिस्था 
गररएको छ। 
 

४.१.१ वित्तीय समानीकरण अनदुान 

वितनयोिन ऐन, २०७८ 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 सजञ्चत कोषमा हस्तान्त्तरण गने व्यिस्था रहेको 
छ। प्रदेश सरकारबाट र्ाल ुआतथयक िषयमा प्रदेश तभरका सबै स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनदुान 
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िापत कूल रू. १ अबय १० करोड वितनयोिन गररएकोमा िैशाखसम्म शत प्रततशत रकम हस्तान्त्तरण भैसकेको 
छ। 

४.१.२ सशतय अनदुान 

प्रदेश सरकारबाट र्ाल ुआतथयक िषयमा ५० िटा स्थानीय तहका ६० िटा आयोिनाको लातग सशतय अनदुानतफय  
िम्मा रू. २५ करोड ६३ 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 सजञ्चत कोषमा हस्तान्त्तरण गनुयपने र बााँकी 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 ७६ लाख ५० हिार हस्तान्त्तरण 
र अजन्त्तम वकस्ता स्िरुप रू. ३६ लाख ९१ हिार गरी कुल रू. १३ करोड १३ लाख ४१ हिार हस्तान्त्तरण 
गररएको छ।  

४.१.३ विशेष अनदुान 

प्रदेश सरकारबाट र्ाल ुआतथयक िषयमा २५ िटा स्थानीय तहका २५ िटा आयोिनाको लातग विशेष अनदुानतफय  
िम्मा रू. ११ करोड ५० 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 
भाद्र २५ गतेतभर सम्बजन्त्धत स्थानीय तहको सजञ्चत कोषमा हस्तान्त्तरण गनुयपने र बााँकी 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. ५ करोड ७५ लाख र अजन्त्तम वकस्ता स्िरुप रू.१० लाख मार गरी कुल 
रू ५ करोड ८५ लाख हस्तान्त्तरण गररसवकएको छ। 

४.१.४  समपूरक अनदुान 

प्रदेश सरकारबाट र्ाल ुआतथयक िषय मा  ८० िटा स्थानीय तहका ८४ िटा आयोिनाको लातग समपूरक 
अनदुानतफय  िम्मा रू. ४१ करोड १५ 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 सजञ्चत कोषमा हस्तान्त्तरण गनुयपने 
र बााँकी पर्ास प्रततशत रकम आयोिनाको लागत अनमुान, आयोिना तथा काययक्रम सम्झौता, अजन्त्तम मूल्याङ्कन, 
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काययसम्पन्न प्रततिेदनसवहत सम्बजन्त्धत स्थानीय तहबाट तनकासा माग भएपतछ हस्तान्त्तरण गने व्यिस्था रहेको 
छ। सोही व्यिस्था बमोजिम प्रथम वकस्ता स्िरुप रू. २४ करोड ५७ लाख ५० हिार र दोस्रो वकस्ता स्िरुप 
४६ लाख १९ हिार गरी कुल रू २५ करोड ३ लाख ६९ हिार हस्तान्त्तरण गररसवकएको छ।  

४.१.५ स्थानीय तहको प्रशासतनक भिन 

स्थानीय तहका प्रशासतनक भिन तनमायण साझेदारी काययक्रम अन्त्तगयत वित्तीय हस्तान्त्तन्त्तरण माफय त तनमायणातधन 
प्रशासतनक भिनको तनमायण कायय पूरा गनय कूल रू. २५ करोड रुपैयााँ वितनयोिन गररएकोमा सतमक्षा अितधसम्म 
प्रथम वकस्ता तथा प्रगतत अनसुार थप हस्तान्त्तरणसवहत ५ िटा स्थानीय तहलाई रू. ३ करोड उपलब्ध 
गराइएको छ।  

४.१.६ क्रमागत आयोिना 

आतथयक िषय २०७७/७८ मा सम्झौता भई कायायन्त्ियनमा रहेका आयोिनाको लातग र्ाल ु आतथयक िषय 
२०७८/७९ को रै्तमसान्त्तसम्ममा सम्पन्न गने गरी म्याद थप भएको छ। उक्त रकम भकू्तानीका लातग कूल 
रू २५ करोड वितनयोिन भएकोमा हालसम्म रू. ४ करोड ३९ लाख ६० हिार मार हस्तान्त्तरण गररएको 
छ। उक्त व्यिस्था बमोजिम र्ाल ुआतथयक िषयमा अठार िटा स्थानीय तहका तबसिटा आयोिना सम्पन्न भैसकेका 
छन।् 
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पररच्छेद - ५ 

वित्तीय क्षरे 

नेपालको संविधानको अनसूुर्ी-५ संघको एकल अतधकार सूर्ीको बुाँदा नं २८ मा सहकारी तनयमन, अनसूुर्ी-
६ प्रदेशको एकल अतधकार सूर्ीको बुाँदा नं. २ मा सहकारी संस्था, अनसूुर्ी- ७ संघ र प्रदेशको साझा अतधकार 
सूर्ीको बुाँदा नं. ७ मा सहकारी, अनसूुर्ी-८ स्थानीय तहको अतधकार सूर्ीको बुाँदा नं. २ मा सहकारी संस्था 
र अनसूुर्ी-९ संघ, प्रदेश र स्थानीय प्रदेशको साझा अतधकार सूर्ीको बुाँदा नं. १ मा सहकारीको व्यिस्था गरेर 
सहकारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अतधकार अन्त्तगयत राजखएको छ।गण्डकी प्रदेशमा 
सहकारी क्षेरको तनयमन, सञ्चालन र प्रिियनको लातग भतूम व्यिस्था, कृवष, सहकारी तथा गररबी तनिारण 
मन्त्रालय मातहत सहकारी रजिष्ट्रारको कायायलय स्थापना गररएको छ। प्रदेश सरकारबाट सहकारी ऐन, 2075 
र तनयमािली, 2076 िारी गरी कायायन्त्ियन गररएको छ। 

सहकारी विभागबाट २०७७ सालमा प्रकाजशत ्सहकारी झलक पसु्तीकाका अनसुार गण्डकी प्रदेशमा रहेका 
2661 सहकारी संघ, संस्थाहरूमा 11 लाख 16 हिार 632 सदस्य संख्या, 22 अिय 5 करोड 9 लाख 
67 हिार 246 रुपैया शयेर पुाँिी, बर्त संकलन रू.86 अिय 7 करोड 45 लाख 71 हिार 693, ऋण 
लगानी रू.88 अिय 37 करोड 80 लाख 61 हिार 433 र 7641 िनाले प्रत्यक्ष रोिगारी प्राप्त गरेका 
छन।् 

सहकारी रजिष्ट्रारको कायायलयबाट अद्याितधक वििरण अनसुार आतथयक िषय २०७८/७९ को पौष मसान्त्त सम्म 

प्रदेश सरकारको के्षरातधकारतभर रही CoPoMIS मा प्रविष्ट भएका सहकारीको संख्या 8०९ रहेको छ। यस 
अिधी सम्ममा प्रदेश के्षरातधकार तभर रहेका सहकारी संघ, संस्थाहरूबाट प्राप्त वििरण अनसुार सहकारी संघ, 
संस्थाहरूको कूल शेयर पुाँिी रू.6 अिय 46 करोड 69 लाख 30 हिार 901 रहेको छ। यसैगरी बर्त 
संकलन रू.49 अिय 24 करोड 40 लाख 96 हिार 418 पगेुको छ। सहकारी संघ, संस्थाहरूबाट यस 
अिधीमा रू.39 अिय 1 करोड 7 लाख 25 हिार 276 ऋण लगानी र रू.1 अिय 3 करोड 84 लाख 93 
हिार 475 शेयर लगानी भएको देजखन्त्छ। प्रदेश के्षरातधकार तभरका सहकारी संघ, संस्थाहरूको िगेडा कोष 
रू.1 अिय 56 करोड 78 लाख 3 हिार 340 रहेको छ। प्राप्त वििरण अनसुार यी सहकारी संघ, संस्थाहरूमा 
1 लाख 14 हिार 98 मवहला, 1 लाख 571 परुुष र 1 हिार 147 संस्थागत गरी कूल 2 लाख 52 
हिार 830 सदस्य रहेका छन।् 
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पररच्छेद - ६ 

मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण 

६.१ प्रदेश व्यिस्थावपका  

प्रदेश व्यिस्थावपकाबाट आतथयक िषय २०७७/७८ र २०७८/७९ को िैशाख मसान्त्तसम्म भएको वित्तीय प्रगतत 
र सम्पाददत मखु्यमखु्य काययको वििरणलाई तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

६.१.१ आतथयक िषय २०७७/७८ को वििरण 

६.१.१.१ वित्तीय वििरण 

आतथयक िषय 207७/7८ मा प्रदेश व्यिस्थावपकाको लातग वितनयोिन गररएको कुल बिेट र खर्यको वििरण 
तनम्नानसुार रहेको छ। 

 (रू. हिारमा) 

वििरण 
र्ाल ु पुाँिीगत 

कूल िम्मा 
प्रदेश स्रोत िम्मा प्रदेश स्रोत िम्मा 

सरुु वितनयोिन 113354 113354 8900 8900 122254 

थप/घट 2991 2991 1000 1000 3991 

िम्मा वितनयोिन 116345 116345 9900 9900 126245 

खर्य 107379 107379 8080 8080 115459 

खर्य प्रततशत 92.29 92.29 8900 8900 91.46 
 

प्रदेश व्यिस्थावपकामा आतथयक िषय २०७७/७८ को लातग कूल रू. १२ करोड २२ लाख ५४ हिार सरुु 
वितनयोिन गररएकोमा र्ालतुफय  रू. ११ करोड ३३ लाख ५४ हिार र पुाँिीगततफय  रू. ८९ लाख रहेको 
तथयो। यस आतथयक िषयमा प्रदेश व्यिस्थावपकाको लातग वितभन्न काययक्रम सञ्चालन गनय र्ालतुफय  रू. २९ लाख 
९१ हिार र पुाँिीगततफय  रू. १० लाख गरी कूल रू. ३९ लाख ९१ हिार बिेट थपसमेत गररएको छ।  
प्रदेश व्यिस्थावपकामा वितनयोिन गररएको सम्पूणय बिटेको स्रोत प्रदेश सरकार रहेको छ। वितनयोजित कूल 
रकम मध्ये आतथयक िषयको अन्त्त्यसम्ममा र्ालतुफय  रू. १० करोड ७३ लाख ७९ हिार र पुाँिीगततफय  रू. 
८० लाख ८० हिार खर्य भई िम्मा रू. ११ करोड ५४ लाख ५९ हिार खर्य भएको छ। समग्रमा प्रदेश 
व्यिस्थावपकाबाट िम्मा वितनयोिनको ९१.४६ प्रततशत खर्य भएको देजखन्त्छ। 

 

६.१.१.२ सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूः 
प्रदेश व्यिस्थावपकाबाट आतथयक िषय २०७७/७८ मा सम्पन्न भएका मखु्य मखु्य कायय तनम्नानसुार रहेका छन।् 
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क. यस आतथयक िषयमा कूल २० िटा विधेयक दताय भएका छन ्भन े६ िटा विधेयक पास भएको, 
ख. प्रदेश सभाको ६० िटा, विषयगत सतमततका ४३ िटा र अन्त्य सतमततका ३१ िटा बैठक बसेको, 
ग. दोस्रो अतधिशेनको काययिाहीको सम्पूणय वििरण (भबेवटम) तयार गररएको। 

 

६.१.२ आतथयक िषय २०७८/७९ को वििरण 

६.१.२.१ वित्तीय वििरण 

प्रदेश व्यिस्थावपकाको लातग आतथयक िषय २०७८/७९ मा वितनयोिन गररएको िम्मा बिेट र िैशाख 
मसान्त्तसम्मको अितधमा भएको खर्यको वििरण तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

(रू. हिारमा) 

वििरण 
र्ाल ु पुाँिीगत 

कूल िम्मा 
प्रदेश स्रोत िम्मा प्रदेश स्रोत िम्मा 

सरुु वितनयोिन 147784 147784 12428 12428 160212 

थप/घट 6134 6134 19772 19772 25906 

िम्मा वितनयोिन 153918 153918 32200 32200 186118 

खर्य 82435 82435 23596 23596 106031 

खर्य प्रततशत 53.56 53.56 73.28 73.28 56.97 
 

प्रदेश व्यिस्थावपकामा र्ाल ुआतथयक िषयको लातग रू. १६ करोड २ लाख १२ हिार वितनयोिन गररएकोमा 
र्ालतुफय  रू. १४ करोड ७७ लाख ८४ हिार र पूाँजिगततफय  रू. १ करोड २४ लाख २८ लाख रहेको छ। 
यस अितधमा र्ालतुफय  रू. ६१ लाख ३४ हिार र पुाँिीगततफय  रू. १ करोड ९७ लाख ७२ हिार थप बिेट 
उपलब्ध गराइएको छ। प्रदेश व्यिस्थावपकामा वितनयोिन गररएको सम्पूणय बिेटको स्रोत प्रदेश सरकार रहेको 
छ। वितनयोजित कूल रकम मध्य ेिैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा र्ालतुफय  रू. ८ करोड २४ लाख ३५ हिार 
र पूाँिीगततफय  रू. २ करोड ३५ लाख ९६ हिार खर्य भई िम्मा रू. १० करोड ६० लाख ३१ हिार खर्य 
भएको छ। समग्रमा प्रदेश व्यिस्थावपकाबाट कूल वितनयोिनको ५६.९७ प्रततशत खर्य भएको छ। 

६.१.२.२ सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूः 
प्रदेश सभाबाट आतथयक िषय २०७८/७९ को िैशाख मसान्त्तसम्म सम्पन्न भएका मखु्यमखु्य कायय तनम्नानसुार 
रहेका छन।् 

क. प्रदेश सभाको र्ौथो र पााँर्ौं अतधिशेनका िम्मा िैठक संख्या ५९ को अतभलेजखकरणका लातग भिेवटङ 
गरी पजुस्तका तयार गररएको,  
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ख. प्रदेश सभाको निौं अतधिशेनिाट ४ िटा विधेयक पास भएको।  

 

६.१.३ आतथयक िषय २०७७/७८ र २०७८/७९ को तलुनात्मक वित्तीय अिस्था 

प्रदेश व्यिस्थावपकाको लातग आतथयक िषय २०७७/७८ र २०७८/७९ मा भएको सरुु वितनयोिन र दिैु आतथयक 
िषयको िैशाख मसान्त्तसम्म भएको खर्यको तलुनात्मक अिस्थालाई तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

(रू. हिारमा) 

आतथयक िषय सरुु वितनयोिन खर्य खर्य प्रततशत 

२०७७/७८ १२२२५४ ८६६३७ ७०.८७ 

२०७८/७९ 160212 106031 ६६.१८ 

आतथयक िषय २०७७/७८ को तलुनामा बढी/कम खर्य प्रततशत -6.62 

आतथयक िषय २०७७/७८ मा िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा सरुु वितनयोिनको िम्मा ७०.८७ प्रततशत खर्य 
भएकोमा र्ाल ुआतथयक िषयको सोही अितधमा सरुु वितनयोिनको ६६.१८ प्रततशत खर्य भएको देजखन्त्छ िनु 
अजघल्लो आतथयक िषयको भन्त्दा ६.६२ प्रततशतले कमी हो। आतथयक िषय २०७७/७८ र २०७८/७९ को सरुु 
वितनयोिन र खर्यको तलुनात्मक अिस्थालाई तलको जर्रमा देखाइएको छ। 
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वितनयोिन र खर्यको तलुनात्मक अिस्था

सरुु वितनयोिन
खर्य
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६.२ प्रदेश लोक सेिा आयोग  

प्रदेश लोक सेिा आयोगबाट आतथयक िषय २०७७/७८ र २०७८/७९ को िैशाख मसान्त्तसम्म भएको वित्तीय 
प्रगतत र सम्पाददत मखु्यमखु्य काययको वििरणलाई तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

६.२.१ आतथयक िषय २०७७/७८ को वििरण 

६.२.१.१ वित्तीय वििरण 

आतथयक िषय 207७/7८ मा प्रदेश लोक सेिा आयोगका लातग वितनयोिन गररएको कुल बिेट र खर्यको 
वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

 (रू. हिारमा) 

वििरण 
र्ाल ु पुाँिीगत 

कूल िम्मा 
प्रदेश स्रोत िम्मा प्रदेश स्रोत िम्मा 

सरुु वितनयोिन 78503 78503 11000 11000 89503 

थप/घट -5500 -5500 5500 5500 0 

िम्मा वितनयोिन 73003 73003 16500 16500 89503 

खर्य 13013 13013 15638 15638 28651 

खर्य प्रततशत 17.83 17.83 94.78 94.78 32.01 
 

प्रदेश लोक सेिा आयोगमा आतथयक िषय २०७७/७८ को लातग कूल रू. ८ करोड ९५ लाख ३ हिार 
वितनयोिन गररएकोमा र्ालतुफय  रू. ७ करोड ८५ लाख ३ हिार र पुाँिीगततफय  रू. १ करोड १० लाख 
रहेको छ। आयोगमा वितनयोिन गररएको सम्पूणय बिेटको स्रोत प्रदेश सरकार रहेको छ। यस आतथयक िषयमा 
आयोगमा र्ालतुफय  वितनयोिन भएको रकमबाट पुाँिीगततफय का काययक्रममा रू. ५५ लाख रकमान्त्तर गररएको 
छ। वितनयोजित कूल रकम मध्य ेआतथयक िषयको अन्त्त्यसम्ममा र्ालतुफय  रू. १ करोड ३० लाख १३ हिार 
र पुाँिीगततफय  रू. १ करोड ५६ लाख ३८ हिार खर्य भई िम्मा रू. ४४ लाख २६ हिार खर्य भएको छ। 
समग्रमा प्रदेश लोक सेिा आयोगबाट िम्मा वितनयोिनको ३२.०१ प्रततशत खर्य भएको छ। 

 

६.२.१.२ सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूः 
प्रदेश लोक सेिा आयोगको कायायलयबाट आतथयक िषय २०७७/७८ को िैशाख मसान्त्तसम्म सम्पन्न भएका 
मखु्यमखु्य कायय तनम्नानसुार रहेकाछन।् 
क. आयोग गठन तथा कायायलय सञ्चालनः नेपालको संविधानको धारा २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश 

लोक सेिा आयोग रहने व्यिस्था भए बमोजिम तमतत २०७७/१२/११ गते आयोग गठन भई पोखरा 
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महानगरपातलका िडा नं. १७, मसु्ताङर्ोक जस्थत नपेाल नागररक उड्ययन प्रातधकरणको भिनमा 
कायायलय सञ्चालन गररएको, 

ख. संगठन संरर्ना स्िीकृत गररएकोः- आयोगको कायायलयको कायय सम्पादनलाई प्रभािकारी रूपमा सञ्चालन 
गनय संगठन तथा व्यिस्थापन सिेक्षण गरी ४९ िना कमयर्ारीको दरबन्त्दी रहने गरी स्िीकृत भएको,  

ग. आयोगको काययसम्पादनका संिैधातनक र काननुी आधार तयार पाररएकोः- गण्डकी प्रदेश लोक सेिा 
आयोग तनयमािली, २०७८, प्रदेश लोक सेिा आयोग बैठक सञ्चालन काययवितध, २०७७, प्रदेश लोक 
सेिा आयोग (कायय सञ्चालन) तनदेजशका, 2078, प्रदेश लोक सेिा आयोग खर्य (व्यिस्थापन) 
काययवितध,2078, प्रदेश लोक सेिा आयोग दस्तरु र शलु्क तनधायरण काययवितध,207८ र प्रदेश लोक 
सेिा आयोगका पदातधकारी एिं दक्ष/विशषेज्ञ र कमयर्ारीको आर्ारसंवहता, 2078, तयार पाररएको,  

घ. िेिसाइट र पाठयक्रम तनमायण गररएकोः- परीक्षाथीका लातग परीक्षासम्बन्त्धी सूर्ना, पाठ् यक्रम, ऐन, 
तनयमािली, तनदेजशका, समय तातलका, परीक्षा केन्त्द्र, उम्मदेिारको स्िीकृत नामािली, परीक्षाको नततिा, 
अन्त्तिायताय तथा तसफाररससम्मको सबै सूर्ना सम्प्रषेण गनय िेिसाइटको तनमायण गररएको छ। आयोगबाट 
यस आतथयक िषयमा वितभन्न विषयका २० िटा पायक्रम स्िीकृत गररएको, 

ङ. अनलाइन प्रणालीको विकास गररएकोः- परीक्षाथीका लातग अनलाइनबाट दरखास्त ददनका लातग 
अनलाइन प्रणालीको विकास गररएको, 

र्. अन्त्तरवक्रया तथा गोष्ठी गररएकोः- प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा ररक्त पदको अिस्था र माग आकृतत 
फाराम भरी पठाउन ेसमतेका विषयमा प्रदेश सरकारका प्रमखु सजर्ि तथा सजर्ि तथा स्थानीय तहका 
प्रमखु/अध्यक्ष र प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतसाँग प्रत्यक्ष अन्त्तरवक्रया तथा भर् ुयअल माध्यमबाट छलफल 
गररएको। 
 

६.२.२ आतथयक िषय २०७८/७९ को वििरण 

प्रदेश लोक सेिा आयोगको लातग आतथयक िषय २०७८/७९ मा वितनयोिन गररएको िम्मा बिेट र िैशाख 
मसान्त्तसम्म भएको खर्यको वििरण तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

(रू. हिारमा) 

वििरण 
र्ाल ु पूाँिीगत 

कूल िम्मा 
प्रदेश स्रोत िम्मा प्रदेश स्रोत िम्मा 

सरुु वितनयोिन 74227 74227 6000 6000 80227 

थप/घट 43500 43500 4000 4000 47500 

िम्मा वितनयोिन 117727 117727 10000 10000 127727 

िम्मा खर्य 73853 73853 5787 5787 79640 

खर्य प्रततशत 62.73 62.73 57.87 57.87 62.35 
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प्रदेश लोक सेिा आयोगमा र्ाल ुआतथयक िषयको लातग रू. ८ करोड २ लाख २७ हिार वितनयोिन गररएकोमा 
र्ालतुफय  रू. ७ करोड ४२ लाख २७ हिार र पूाँिीगततफय  रू. ६० लाख रहेको छ। आतथयक िषयको िैशाख 
मसान्त्तसम्म र्ालतुफय  रू. ४ करोड ३५ लाख र पुाँिीगततफय  रू. ४० लाख थप बिेट उपलब्ध गराइएको 
छ। आयोगमा वितनयोिन गररएको सम्पूणय बिेटको स्रोत प्रदेश सरकार रहेको छ। वितनयोजित कूल रकम 
मध्य ेिैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा र्ालतुफय  रू. ७ करोड ३८ लाख ५३ हिार र पूाँिीगततफय  रू. ५७ 
लाख ८७ हिार खर्य भई िम्मा रू. ७ करोड ९६ लाख ४० हिार खर्य भएको छ। समग्रमा प्रदेश लोक 
सेिा आयोगबाट कूल वितनयोिनको ६२.३५ प्रततशत खर्य भएको छ। 

६.२.२.१ सम्पाददत मखु्य मखु्य काययहरूः 

प्रदेश लोक सेिा आयोगको कायायलयबाट आतथयक िषय २०७८/७९ को िैशाख मसान्त्तसम्म सम्पन्न भएका 
मखु्यमखु्य कायय तनम्नानसुार रहेकाछन।् 
क. कूल १,४०६ पदका लातग दरखास्त आव्हान गररएको, 
ख. 1,81,112 िनाको दरखास्त पेश भएको, 
ग. हालसम्म तबतभन्न पदमा 888 िना िनशजक्त तसफाररस गररएको। 

६.३  मखु्य न्त्यायातधिक्ताको कायायलय  

मखु्य न्त्यायाधीिक्ताको कायायलयबाट आतथयक िषय २०७७/७८ र २०७८/७९ को िैशाख मसान्त्तसम्म भएको 
वित्तीय प्रगतत र सम्पाददत मखु्यमखु्य काययको वििरणलाई तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

६.३.१ आतथयक िषय २०७७/७८ को वििरण 

६.३.१.१ वित्तीय वििरण 

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

(रू. हिारमा) 

वििरण 
र्ाल ु पुाँिीगत 

कूल िम्मा 
प्रदेश स्रोत िम्मा प्रदेश स्रोत िम्मा 

वितनयोिन 13729 13729 7000 7000 20729 

खर्य 10295 10295 6637 6637 16932 

खर्य प्रततशत 74.99 74.99 94.81 94.81 81.68 
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मखु्य न्त्यायातधिक्ताको कायायलयमा आतथयक िषय २०७७/७८ को लातग कूल रू. २ करोड ७ लाख २९ हिार 
वितनयोिन गररएकोमा र्ालतुफय  रू. १ करोड ३७ लाख २९ हिार र पुाँिीगततफय  रू. ७० लाख रहेको तथयो। 
कायायलयमा वितनयोजित रकम मध्य ेआतथयक िषयको अन्त्त्यसम्ममा र्ालतुफय  रू. १ करोड २ लाख ९५ हिार 
र पुाँिीगततफय  रू. ६६ लाख ३७ हिार खर्य भई कूल रू. १ करोड ६९ लाख ३२ हिार खर्य भएको छ। 
समग्रमा मखु्यन्त्यायातधिक्ताको कायायलयबाट कूल वितनयोिनको ८१.६८ प्रततशत खर्य भएको छ। 

६.३.२ आतथयक िषय २०७८/७९ को वििरण 

६.३.२.१ वित्तीय वििरण 

मखु्य न्त्यायातधिक्ताको कायायलयको लातग आतथयक िषय २०७८/७९ मा वितनयोिन गररएको िम्मा बिेट र 
िैशाख मवहनासम्मको अितधमा भएको खर्यको वििरण तनम्नानसुार छ। 

(रू. हिारमा) 

वििरण 
र्ाल ु पूाँिीगत 

कूल िम्मा 
प्रदेश स्रोत िम्मा प्रदेश स्रोत िम्मा 

सरुु वितनयोिन 13882 13882 1000 1000 14882 

थप/घट 413 413 0 0 413 

िम्मा वितनयोिन 14295 14295 1000 1000 15295 

िम्मा खर्य 8534 8534 156 156 8690 

खर्य प्रततशत 59.70 59.70 15.55 15.55 56.82 
 

मखु्य न्त्यायातधिक्ताको कायायलयमा र्ाल ुआतथयक िषयको लातग कूल रू. १ करोड ४८ लाख ८२ हिार 
वितनयोिन गररएकोमा र्ालतुफय  रू. १ करोड ३८ लाख ८२ हिार र पूाँिीगततफय  रू. १० लाख रहेको छ। 
सतमक्षा अितधमा प्रदेश स्रोतबाट रू. ४ लाख १३ हिार थप बिेट उपलब्ध गराइएको छ। कायायलयमा 
वितनयोजित रकम मध्य ेसतमक्षा अितधमा र्ालतुफय  रू. ८५ लाख ३४ हिार र पूाँिीगततफय  रू. १ लाख ५६ 
हिार खर्य भई कूल रू. ८६ लाख ९० हिार खर्य भएको छ। समग्रमा मखु्यन्त्यायातधिक्ताको कायायलयबाट 
कूल वितनयोिनको ५६.८२ प्रततशत खर्य भएको छ। 

६.३.२.२ सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूः 
मखु्य न्त्यायाधीिक्ताको कायायलयबाट आतथयक िषय २०७८/७९ को िैशाख मसान्त्तसम्म सम्पन्न भएका मखु्यमखु्य 
कायय तनम्नानसुार रहेकाछन।् 
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क. प्रदेश सरकारको प्रतततनतधत्ि गदै उच्र् अदालत पोखरा, उच्र् अदालत पोखरा, बाग्लङु इिलास र सिोच्ि 
अदालतमा वितभन्न मिुामा बहस पैरिी गरेको, 

ख. कास्की, बाग्लङु, गोरखा, तनहुाँ र लम्िङु कारागारको तनररक्षण गरर अनगुमन प्रततिेदन 
महान्त्यायातधिक्ताको कायायलयमा पेश गररएको, 

ग. आतथयक िषय २०७७/७८ को बावषयक प्रततिदेन प्रदेश प्रमखु समक्ष पेश गररएको, 
घ. गण्डकी प्रदेश प्रहरीको तर-बषीय रणनीततक योिना २०७९ तनमायण गरी मखु्यमन्त्री समक्ष पेश गररएको, 
ङ. स्थानीय तहमा काननु तिुयमा सतमततको तनणयय NDI NEPAL को सहयोगमा न्त्यावयक सतमततले तनरुपण 

गने मिुाको कारिाही सम्िन्त्धी हाते पसु्तक प्रकाशन गररएको। 
 

६.३.३ आतथयक िषय २०७७/७८ र २०७८/७९ को तलुनात्मक वित्तीय अिस्था 

आतथयक िषय २०७७/७८ र २०७८/७९ 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 

२०७७/७८ २०७२९ १४५३५ ७०.१२ 
२०७८/७९ 14882 ८६९० ५८.३९ 
आतथयक िषय २०७७/७८ को तलुनामा बढी/कम खर्य प्रततशत -16.73 

आतथयक िषय २०७७/७८ मा िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा सरुु वितनयोिनको िम्मा ७०.१२ प्रततशत खर्य 
भएकोमा र्ाल ुआतथयक िषयको सोही अितधमा सरुु वितनयोिनको ५८.३९ प्रततशत खर्य भएको देजखन्त्छ िनु 
अजघल्लो आतथयक िषयको भन्त्दा १६.७३ प्रततशतले कमी हो। आतथयक िषय २०७७/७८ र २०७८/७९ को 
सरुु वितनयोिन र खर्यको तलुनात्मक अिस्थालाई तलको जर्रमा देखाइएको छ। 
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सरुु वितनयोिन
खर्य
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६.४ मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायायलय  

मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायायलयबाट आतथयक िषय २०७७/७८ र २०७८/७९ को िैशाख मसान्त्तसम्म 
भएको वित्तीय प्रगतत र सम्पाददत मखु्यमखु्य काययको वििरणलाई तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

६.४.१ आतथयक िषय २०७७/७८ को वििरण 

६.४.१.१ 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 ु पुाँिीगत 

कूल िम्मा 
प्रदेश सशतय िम्मा प्रदेश सशतय िम्मा 

सरुु वितनयोिन 1268114 319135 1587249 846500 52665 899165 2486414 

थप/घट 20800 -1300 19500 0 1300 1300 20800 
िम्मा वितनयोिन 1288914 317835 1606749 846500 53965 900465 2507214 

खर्य 437709 47356 485065 642457 37906 680363 1165428 
खर्य प्रततशत 33.96 14.90 30.19 75.90 70.24 75.56 46.48 

 

मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायायलयमा आतथयक िषय २०७७/७८ को लातग कूल रू. २ अबय ४८ करोड 
६४ लाख १४ हिार सरुु वितनयोिन गररएकोमा र्ालतुफय  रू. १ अबय ५८ करोड ७२ लाख ४९ हिार र 
पुाँिीगततफय  रू. ८९ करोड ९१ लाख ६५ हिार रहेको छ। वितनयोिन गररएको कूल बिेट मध्ये संघीय 
सशतयबाट रू. ३७ करोड १८ लाख र बााँकी बिेटको स्रोत प्रदेश सरकार रहेको छ। यस आतथयक िषयमा 
मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायायलयमा वितभन्न काययक्रमको लातग र्ालतुफय  रू. १ करोड ९५ लाख र 
पुाँिीगततफय  रू. १३ लाख गरी िम्मा रू. २ करोड ८ लाख थप बिेट उपलब्ध गराइएको छ। िम्मा 
वितनयोजित रकम मध्ये आतथयक िषयको अन्त्त्यसम्ममा र्ालतुफय  रू. ४८ करोड ५० लाख ६५ हिार र 
पुाँिीगततफय  रू. ६८ करोड ३ लाख ६३ हिार गरी कूल रू. १ अबय १६ करोड ५४ लाख २८ हिार खर्य 
भएको छ। आतथयक िषय २०७७/७८ को आतथयक िषयको अन्त्त्यसम्ममा मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को 
कायायलयबाट िम्मा वितनयोिनको ४६.४८ प्रततशत रकम खर्य भएको छ। 
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६.४.१.२ सम्पाददत मखु्य मखु्य कायय  

आतथयक िषय २०७७/७८ को अन्त्त्यसम्ममा मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायायलयबाट सम्पादन भएका 
काययक्रमबाट प्राप्त मखु्य उपलब्धी तनम्नानसुार रहेका छन-् 
क. नमूना कायायलय मापदण्ड तनमायण, कायायन्त्ियन तथा प्रोत्साहन अन्त्तगयत १३ िटा नमूना कायायलय परुस्कृत 

भएको, 
ख. आन्त्तररक पययटन प्रिियन काययक्रमबाट प्रदेशमा काययरत ३८२ िना कमयर्ारी आन्त्तररक पययटनमा गएको, 
ग. एक्सन रुमको स्तरोन्नती गररएको, स्टुतडयो सञ्चालनमा आएको, 
घ. आतथयक िषय २०७८/७९ को नीतत तथा काययक्रम तिुयमा गररएको, 
ङ. तनिायर्न के्षर पूिायधार विकास काययक्रम अन्त्तगयत ११ िटा जिल्लामा ८२२ िटा आयोिना कायायन्त्ियन 

गररएको, 
र्. व्यिसाय िीिन रक्षा कोषबाट १७६ िना उद्यमी व्यिसायीलाई किाय उपलब्ध गराइएको। 

 

६.४.२ आतथयक िषय २०७८/७९ को वििरण 

६.४.२.१ वित्तीय वििरण 

आतथयक िषय 207८/7९ मा मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायायलयको लातग वितनयोिन गररएको कुल बिेट 
र िैशाख मसान्त्तसम्म खर्यको वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

(रू. हिारमा) 

वििरण 
र्ाल ु पूाँिीगत 

कूल िम्मा 
प्रदेश सशतय िम्मा प्रदेश सशतय िम्मा 

सरुु वितनयोिन 1670161 290700 1960861 203000 3000 206000 2166861 

थप/घट -251527 0 -251527 21000 0 21000 -230527 

िम्मा वितनयोिन 1418634 290700 1709334 224000 3000 227000 1936334 

िम्मा खर्य 206344 42415 248759 159836 1759 161595 410354 

खर्य प्रततशत 14.55 14.59 14.55 71.36 58.63 71.19 21.19 

 
मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायायलयमा र्ाल ुआतथयक िषयको लातग कूल रू. २ अबय १६ करोड ६८ लाख 
६१ हिार वितनयोिन गररएकोमा र्ालतुफय  रू. १ अबय ९६ करोड ८ लाख ६१ हिार र पूाँिीगततफय  रू. २० 
करोड ६० लाख रहेको छ। यस कायायलयबाट िैशाख मसान्त्तसम्म प्रदेश स्रोतबाट र्ालतुफय  रू. २५ करोड 
१५ लाख २७ हिार बिेट मन्त्रालय/तनकायमा रकमान्त्तर भएको छ भने र पुाँिीगततफय  रू. २ करोड १० 
लाख थप बिेट उपलब्ध गराइएको छ। वितनयोिन गररएको कूल बिेट मध्य ेसंघीय सशतय रू. २९ करोड 
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३७ लाख र बााँकी बिेटको स्रोत प्रदेश सरकार रहेको छ। वितनयोजित रकम मध्ये िैशाख मसान्त्तसम्म 
र्ालतुफय  रू. २४ करोड ८७ लाख ५९ हिार र पूाँिीगततफय  रू. १६ करोड १५ लाख ९५ हिार गरी कूल 
रू. ४१ करोड ३ लाख ५४ हिार खर्य भएको छ। र्ाल ुआतथयक िषयको िैशाख मसान्त्तसम्म मखु्यमन्त्री तथा 
मजन्त्रपररषद्को कायायलयबाट कूल वितनयोिनको २१.१९ प्रततशत रकम खर्य भएको छ। 
 
६.४.२.२ सम्पाददत मखु्य मखु्य कायय 
र्ाल ुआतथयक िषयको िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायायलयबाट सम्पादन 
भएका काययक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उपलब्धी तनम्नानसुार रहेका छन-् 
क. राष्ट्र सेिकको मनोबल उच्र् बनाई कामप्रतत उत्प्ररेरत बनाई राख्न ेर आन्त्तररक पययटनको प्रिियनको लातग 

७८८ िनाले तबदा पययटनको सवुिधा उपभोग गरेको,  
ख. एकीकृत विद्यतुीय अनगुमन प्रणालीमाफय त ् भइरहेको मन्त्रालयको कायय प्रगतत मूल्याङ्कन काययलाई थप 

व्यिजस्थत र प्रभािकारी बनाउन कायय भइरहेको, 
ग. प्रदेश सरकार अन्त्तगयतका कायायलयबीर् सकारात्मक प्रततष्पधाय तसियना गरी सेिा प्रिाहलाई प्रभािकारी 

बनाउन नततिा सूर्कका आधारमा नमूना कायायलय छनौट गरी परुस्कृत गररएको, 
घ. प्रदेश सरकार गठन भए पश्चात तसियना भएका तथा साविक संरर्नाबाट हस्तान्त्तरण भएका सम्पूणय तथ्याङ्क 

तथा अतभलेखलाई विद्यतुीय माध्यममा अतभलेखीकरण र व्यिस्थापन गने कायय भइरहेको, 
ङ. स्थानीय  तहमा  विषयगत सेिा सदुृढीकरण गरी  सेिा प्रिाहलाई थप प्रभािकारी बनाउन प्रावितधक 

सहयोगका लातग ५७ िना स्ियंसेिक पररर्ालन गररएको, 
र्. कोतभड १९ बाट प्रभावित व्यिसायीलाई व्यिसाय िीिन रक्षा काययक्रम अन्त्तगयत २,१६३ िना 

व्यिसायीलाई रू. १ अबय ७६ करोड किाय उपलब्ध गराइएको, 
छ. निप्रितयनसम्बन्त्धी काययक्रम संर्ालनाथय १० िटा स्थानीय तहलाइय सशतय अनदुान उपलब्ध गराइएको, 
ि. प्रदेश समन्त्िय पररषद् को बैठक बसी प्रदेश र स्थानीय तहतबर्को अन्त्तरसम्बन्त्ध र समन्त्ियलाइय थप 

प्रभािकारी बनाउन पहल गररएको। 

 
 

६.४.३ आतथयक िषय २०७७/७८ र २०७८/७९ को तलुनात्मक वित्तीय अिस्था 

आतथयक िषय २०७७/७८ र २०७८/७९ 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 

२०७७/७८ २४८६४१४ ४८१०५१ १९.३५ 
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२०७८/७९ 2166861 410354 १८.९४ 

आतथयक िषय २०७७/७८ को तलुनामा बढी/कम खर्य प्रततशत -२.१३ 

मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायायलयबाट आतथयक िषय २०७७/७८ मा िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा सरुु 
वितनयोिनको िम्मा १९.३५ प्रततशत खर्य भएकोमा र्ाल ुआतथयक िषयको सोही अितधमा सरुु वितनयोिनको 
२१.१९ प्रततशत खर्य भएको देजखन्त्छ िनु अजघल्लो आतथयक िषयको भन्त्दा २.१३ प्रततशतले कमी हो। आतथयक 
िषय २०७७/७८ र २०७८/७९ को सरुु वितनयोिन र खर्यको तलुनात्मक अिस्थालाई तलको जर्रमा 
देखाइएको छ। 

 

 

६.५ अथय मन्त्रालय 

२०७८ िेठ ५ गते प्रदेश रािपरमा सूर्ना प्रकाजशत भई साविकका मन्त्रालयको कायय विभािन र केही 
मन्त्रालयको नामसमेत पररितयन गररएको हुाँदा अथय मन्त्रालयको आतथयक िषय २०७७/७८ का वििरण साविक 
आतथयक मातमला तथा योिना मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका हनु।्  

अथय मन्त्रालयबाट आतथयक िषय २०७७/७८ र २०७८/७९ को िैशाख मसान्त्तसम्म भएको वित्तीय प्रगतत र 
सम्पाददत मखु्यमखु्य काययको वििरणलाई तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

६.५.१ आतथयक िषय २०७७/७८ को वििरण  

६.५.१.१ वित्तीय वििरण 

०

५०००००

१००००००

१५०००००

२००००००

२५०००००

३००००००

२०७७/७८ २०७८/७९
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वितनयोिन र खर्यको तलुनात्मक अिस्था

सरुु वितनयोिन
खर्य



 मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, २०७९ 

~ 39 ~ 

आतथयक िषय 207७/7८ मा अथय मन्त्रालयको लातग वितनयोिन गररएको कुल बिेट र खर्यको वििरण 
तनम्नानसुार रहेको छ।  

(रू. हिारमा) 

वििरण 
र्ाल ु पुाँिीगत 

कूल िम्मा 
प्रदेश स्रोत िम्मा प्रदेश स्रोत िम्मा 

सरुु वितनयोिन 181975 181975 9900 9900 191875 

थप/घट 9400 9400 5100 5100 14500 

िम्मा वितनयोिन 191375 191375 15000 15000 206375 

खर्य 60146 60146 12620 12620 72766 

खर्य प्रततशत 31.43 31.43 84.13 84.13 35.26 
 

यस मन्त्रालयमा आतथयक िषय २०७७/७८ को लातग कूल १९ करोड १८ लाख ७५ हिार वितनयोिन 
गररएकोमा र्ालतुफय  रू. १८ करोड १९ लाख ७५ हिार र पुाँिीगततफय  रू. ९९ लाख वितनयोिन गररएको 
छ। यस आतथयक िषयमा मन्त्रालयका वितभन्न काययक्रमको लातग र्ालतुफय  रू. ९४ लाख र पुाँिीगततफय  रू. ५१ 
लाख थप बिेट उपलब्ध गराइएको छ। मन्त्रालयमा वितनयोजित रकम मध्ये यस आतथयक िषयको अन्त्त्यसम्ममा 
र्ालतुफय  रू. ६ करोड १ लाख ४६ हिार र पुाँिीगततफय  रू. १ करोड २६ लाख २० हिार खर्य भई कूल 
रू. ७ करोड २७ लाख ६६ हिार खर्य भएको छ। समग्रमा यस मन्त्रालयबाट िम्मा वितनयोिनको ३५.२६ 
प्रततशत खर्य भएको छ। 

 

६.५.१.२ सम्पाददत मखु्य मखु्य काययहरूः 
अथय मन्त्रालयबाट आतथयक िषय २०७७/७८ मा सम्पन्न भएका मखु्यमखु्य कायय तनम्नानसुार रहेकाछन।् 
क. आतथयक िषय २०७८/७९ को बिेट तथा काययक्रम र सो साँग सम्बजन्त्ध वितनयोिन विधेयक र आतथयक 

विधेयक तयार गरी प्रदेश सभाबाट पाररत भएको,  

ख. प्रदेश तभरका सबै जिल्ला समन्त्िय सतमततका प्रमखु र प्रमखु जिल्ला अतधकारीसाँग प्रदेशतभर सञ्चातलत 
क्रसर उद्योगको अनगुमन र दहत्तर बहत्तर संकलन सम्बन्त्धमा पोखरामा अन्त्तरवक्रया काययक्रम सम्पन्न 
गररएको, 

ग. प्रदेशतभरका मालपोत र यातायात कायायलयका प्रमखु तथा लेखा प्रमखुको उपजस्थततमा रािस्ि पररर्ालन 
सम्बन्त्धी अन्त्तरवक्रया तथा अतभमखुीकरण काययक्रम सम्पन्न गररएको, 

घ. रािस्िका सम्भावित स्रोतको पवहर्ान तथा क्षरे विस्तार गरी रािस्ि पररर्ालनलाई प्रभािकारी बनाउन 
रािस्ि पररर्ालनको सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिदेन तयार गररएको, 
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ङ. गण्डकी प्रदेश सरकारको बिेट तथा काययक्रम कायायन्त्ियन सम्बन्त्धी अधयिावषयक बिेट सतमक्षा गरी 
प्रकाजशत प्रततिदेन प्रदेश सभामा पेश गररएको, 

र्. गण्डकी प्रदेशमा डाटा सेन्त्टर स्थापनाको लातग पूिय सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रततिदेन पेश गररएको, 
छ. बिेट तथा काययक्रम कायायन्त्ियन सम्बन्त्धी एकीकृत काययवितध तयार गरी लागू गररएको, 
ि. आतथयक काययवितध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि विधेयकको मस्यौदा मजन्त्रपररषदबाट स्िीकृत गराई प्रदेश 

सभामा पेश गररएको, 
झ. प्रदेश लेखा तनयन्त्रक कायायलयद्वारा आतथयक िषय २०७६/७७ को एकीकृत वित्तीय वििरण तयार गरी 

प्रकाजशत गररएको, 
ञ. आतथयक िषय २०७६/७७ को िावषयक बिेट सतमक्षा सम्पन्न गरी सतमक्षा पजुस्तका प्रकाजशत गररएको, 
ट. आतथयक िषय २०७७/७८ को अथयिावषयक बिेट सतमक्षा सम्पन्न गरी सतमक्षा पजुस्तका प्रकाजशत गररएको। 

 

६.५.२ आतथयक िषय २०७८/७९ को वििरण 

६.५.२.१ वित्तीय वििरण 

अथय मन्त्रालयको लातग आतथयक िषय २०७८/७९ मा वितनयोिन गररएको िम्मा बिेट र िैशाख मसान्त्तसम्मको 
अितधमा भएको खर्यको वििरण तनम्नानसुार छ। 

रू. हिारमा) 

वििरण 
र्ाल ु पूाँिीगत 

कूल िम्मा 
प्रदेश स्रोत िम्मा प्रदेश स्रोत िम्मा 

सरुु वितनयोिन 160094 160094 13200 13200 173294 

थप/घट 11500 11500 830 830 12330 

िम्मा वितनयोिन 171594 171594 14030 14030 185624 

िम्मा खर्य 48447 48447 4077 4077 52524 

खर्य प्रततशत 28.23 28.23 29.06 29.06 28.30 
 

यस मन्त्रालयमा र्ाल ुआतथयक िषयको लातग कूल १७ करोड ३२ लाख ९४ हिार वितनयोिन गररएकोमा 
र्ालतुफय  रू. १६ करोड ३ लाख ९४ हिार र पूाँिीगततफय  रू. १ करोड ३२ लाख वितनयोिन गररएको छ। 
र्ाल ुआतथयक िषयको िैशाख मसान्त्तसम्म प्रदेश स्रोतबाट र्ालतुफय  रू. १ करोड १५ लाख र पूाँिीगततफय  रू. 
८ लाख ३० हिार थप बिटे उपलब्ध गराइएको छ। मन्त्रालयमा वितनयोजित रकम मध्ये सतमक्षा अितधमा 
र्ालतुफय  रू. ४ करोड ८४ लाख ४७ हिार र पूाँिीगततफय  रू. ४० लाख ७७ हिार खर्य भई कूल रू. ५ 
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करोड २५ लाख २४ हिार खर्य भएको छ। समग्रमा यस मन्त्रालयबाट कूल वितनयोिनको २८.३० प्रततशत 
खर्य भएको छ। 

  
6.५.2.२ सम्पाददत मखु्य मखु्य काययहरूः 
अथय मन्त्रालयले र्ाल ु आतथयक िषय २०७८/७९ को िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा सम्पादन भएका 
काययक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उपलब्धी तनम्नानसुार रहेका छन-् 
क. गण्डकी प्रदेशका मालपोत कायायलय र यातायात कायायलयसाँग रािस्ि संकलन र पररर्ालन सम्बन्त्धमा 

अन्त्तरवक्रया काययक्रम सम्पन्न गररएको, 
ख. आतथयक िषय 2077/78 को िावषयक बिेट सतमक्षा गरी प्रकाशन गररएको, 
ग. आतथयक िषय 2078/79 को  बिेट तथा काययक्रमको अधयबावषयक मूल्याङ्कन प्रततिदेन तयार एिं प्रकाशन 

गररएको, 
घ. आ.ि.2079/80 को बिटेका तसिान्त्त र प्राथतमकता सम्बन्त्धमा विज्ञसाँग छलफल तथा अन्त्तवक्रय या 

काययक्रम सम्पन्न गररएको, 
ङ. आ.ि.2079/80 को बिटेका तसिान्त्त र प्राथतमकता सम्बन्त्धमा  प्रदेश सभा सदस्यसाँग छलफल तथा 

अन्त्तवक्रय या काययक्रम सम्पन्न गररएको, 
र्.  गण्डकी प्रदेशको सामाजिक-आतथयक विश्लषेण प्रततिदेन तयार गररएको, 
छ. आ.ब. 2078/79 को गण्डकी प्रदेशको आतथयक सिेक्षण तयारी र प्रकाशन गररएको। 

६.५.३ आतथयक िषय २०७७/७८ र २०७८/७९ को तलुनात्मक वित्तीय अिस्था 

आतथयक िषय २०७७/७८ र २०७८/७९ 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 

२०७७/७८ १९१८७५ ४३४९० 22.67 
२०७८/७९ 173294 52524 30.31 

आतथयक िषय २०७७/७८ को तलुनामा बढी खर्य प्रततशत 33.72 

आतथयक िषय २०७७/७८ मा िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा सरुु वितनयोिनको िम्मा २२.६७ प्रततशत खर्य 
भएकोमा र्ाल ुआतथयक िषयको सोही अितधमा सरुु वितनयोिनको ३०.३१ प्रततशत खर्य भएको देजखन्त्छ िनु 
अजघल्लो आतथयक िषयको भन्त्दा ३३.७२ प्रततशतले बढी हो। आतथयक िषय २०७७/७८ र २०७८/७९ को सरुु 
वितनयोिन र खर्यको तलुनात्मक अिस्थालाई तलको जर्रमा देखाइएको छ। 
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६.६ उद्योग, पययटन, िन तथा िातािरण मन्त्रालय 
२०७८ िेठ ५ गते प्रदेश रािपरमा सूर्ना प्रकाजशत भई साविकका मन्त्रालयको कायय विभािन र केही 
मन्त्रालयको नामसमेत पररितयन गररएको छ। सोही बमोजिम उद्योग, पययटन, िन तथा िातािरण मन्त्रालयको 
कायय विभािन पररमाियन भई पययटन, उद्योग, िाजणज्य तथा आपूततय मन्त्रालय र िन, िातािरण तथा भ-ूसंरक्षण 
मन्त्रालय गरी दईुिटा मन्त्रालय कायम भएको छ। 

उद्योग, पययटन, िन तथा िातािरण मन्त्रालयबाट आतथयक िषय २०७७/७८ मा भएको वित्तीय प्रगतत र सम्पाददत 
मखु्यमखु्य काययको वििरणलाई तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

६.६.१ आतथयक िषय २०७७/७८ को वििरण 

६.६.१.१ वित्तीय वििरण 

आतथयक िषय 207७/7८ मा उद्योग, पययटन, िन तथा िातािरण मन्त्रालयको लातग वितनयोिन गररएको कुल 
बिेट र खर्यको वििरण तनम्नानसुार रहेको छ।  

(रू. हिारमा) 

वििरण 
र्ाल ु पुाँिीगत 

कूल िम्मा 
प्रदेश सशतय िम्मा प्रदेश सशतय िम्मा 

सरुु वितनयोिन 1166963 101000 1267963 488005 85800 573805 1841768 

थप/घट -32427 33812 1385 43269 0 43269 44654 
िम्मा वितनयोिन 1134536 134812 1269348 531274 85800 617074 1886422 
खर्य 805080 104627 909707 460388 61792 522180 1431886 
खर्य प्रततशत 70.96 77.61 71.67 86.66 72.02 84.62 75.90 
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यस मन्त्रालयमा आतथयक िषय २०७७/७८ को लातग कूल रू. १ अबय ८४ करोड १७ लाख ६८ हिार 
वितनयोिन गररएकोमा र्ालतुफय  रू. १ अबय २६ करोड ७९ लाख ६३ हिार र पुाँिीगततफय  रू. ५७ करोड 
३८ लाख ५ हिार रहेको छ। मन्त्रालयका वितभन्न काययक्रमको लातग यस आतथयक िषयमा र्ालतुफय  रू. १३ 
लाख ८५ हिार र पुाँिीगततफय  रू. ४ करोड ३२ लाख ६९ हिार बिेट थप गररएको छ। मन्त्रालयमा 
वितनयोजित रकम मध्ये आतथयक िषयको अन्त्त्यसम्ममा र्ालतुफय  रू. ९० करोड ९७ लाख ७ हिार र पुाँिीगततफय  
रू. ५२ करोड २१ लाख ८० हिार गरी कूल रू. १ अबय ४३ करोड १८ लाख ८६ हिार खर्य भएको 
छ। समग्रमा यस मन्त्रालयबाट कूल वितनयोिनको ७५.९० प्रततशत खर्य भएको छ। 

 

६.६.१.२ सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूः 

क. २२०० सामदुावयक िन र ८० कबतुलयती िन माफय त िन विकास कायय गररएको, 
ख. ४० हेक्टर िन के्षरमा िृक्षारोपण तथा १९ लाख विरुिा उत्पादन गररएको, 
ग. ५ लाख ितडबटुी विरुिा उत्पादन गररएको, 
घ. २५० िन्त्यिन्त्तकुो व्यिस्थापन गररएको, िनरे्तना सरे्तना काययक्रम, 

ङ. १५७ गल्छी पवहरो र ७० स्थानमा नदी वकनार तटबन्त्ध गररएको, 
र्. ११ जिल्लामा एवककृत िलाधार व्यिस्थापन काययक्रम सञ्चालन गररएको, 
छ. कस्तरुी मगृ पालन सम्बन्त्धी सम्भाव्यता अध्ययन र गणना कायय गररएको, 
ि. फेिाताल वकनारमा ०.८ वक.मी. फुटट्रयाक र पाकय  तनमायण गररएको, 
झ. ३३ िना विद्याथीलाई प्रोत्साहन अनसुन्त्धान िृतत उपलब्ध गराईएको, 
ञ. १९५७ िनालाई तसपमूलक तथा उद्यमजशलता तातलम प्रदान गररएको, 
ट. ११३६७ औद्योतगक र ९५७४ व्यापाररक प्रततष्ठान गरर िम्मा २०९४१ नयााँ उद्योग दताय भएको, 
 

६.७ पययटन, उद्योग, िाजणज्य तथा आपूततय मन्त्रालय  

पययटन, उद्योग, िाजणज्य तथा आपूततय मन्त्रालय २०७८ िेठ ५ गते प्रदेश रािपरमा प्रकाजशत सूर्ना बमोजिम 
स्थापना भएको मन्त्रालय हो। यस मन्त्रालयको लातग आतथयक िषय २०७८/७९ बाट मारै छुटै्ट बिेट उपशीषयक 
तसियना गररएको छ।  

६.७.१ आतथयक िषय २०७८/७९ को वििरण 

६.७.१.१ वित्तीय वििरण 
आतथयक िषय 207८/7९ मा पययटन, उद्योग, िाजणज्य तथा आपूततय मन्त्रालयको लातग वितनयोिन गररएको बिेट 
र िैशाख मसान्त्तसम्मको खर्य वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 



 मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, २०७९ 

~ 44 ~ 

(रू. हिारमा) 

वििरण 
र्ाल ु पूाँिीगत 

कूल िम्मा 
प्रदेश िम्मा प्रदेश िम्मा 

सरुु वितनयोिन 188241 188241 262805 262805 451046 

थप/घट 5814 5814 9300 9300 15114 

िम्मा वितनयोिन 194055 194055 272105 272105 466160 

िम्मा खर्य 100537 100537 61440 61440 161977 
खर्य प्रततशत 51.81 51.81 22.58 22.58 34.75 

 

यस मन्त्रालयमा र्ाल ुआतथयक िषयको लातग कूल रू. ४५ करोड १० लाख ४६ हिार वितनयोिन गररएकोमा 
र्ालतुफय  रू. १८ करोड ८२ लाख ४१ हिार र पूाँिीगततफय  रू. २६ करोड २८ लाख ५ हिार रहेको छ। 
र्ाल ुआतथयक िषयको िैशाख मसान्त्तसम्म प्रदेश स्रोतबाट र्ालतुफय  रू. ५८ लाख १४ हिार र पूाँिीगततफय  रू. 
९३ लाख थप बिेट उपलब्ध गराइएको छ। यस अितधमा मन्त्रालयमा वितनयोजित रकम मध्ये र्ालतुफय  रू. 
१० करोड ५ लाख ३७ हिार र पूाँिीगततफय  रू. ६ करोड १४ लाख ४० हिार गरी कूल रू. १६ करोड 
१९ लाख ७७ हिार खर्य भएको छ। समग्रमा यस मन्त्रालयबाट कूल वितनयोिनको ३४.७५ प्रततशत खर्य 
भएको छ। 

 

६.७.१.२ सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूः 

पययटन, उद्योग, िाजणज्य तथा आपूततय मन्त्रालयले र्ाल ुआतथयक िषय २०७८/७९ को िैशाख मवहनासम्मको 
अितधमा सम्पादन भएका काययक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उपलब्धी तनम्नानसुार रहेका छन-् 
क. घरबास (होमस्टे) तबस्तार र सदुृढीकरण आयोिना अन्त्तरगत ५० िटा घरिाससाँग सम्झौता भई काम 

शरुु भैसकेको, 
ख. एक तनिायर्न क्षेर एक पययटकीय गन्त्तव्यको पूिायधार तनमायण काययक्रम अन्त्तगयत ४६ िटा गन्त्तव्यको 

लातग सम्झौता भै कायय शरुु भैसकेको, 
ग. पययटकीय पाकय  तथा हररत पाकय  तनमायण काययक्रम अन्त्तगयत ३० िटा सम्झौता भै कायायन्त्ियनमा रहेको, 
घ. पदमागय र र्ौतारी ममयत, तनमायण एिं संरक्षण काययक्रम अन्त्तगयत ६५ िटा पदमागय र २० िटा र्ौतारी 

सम्झौता भै कायायन्त्ियनमा रहेको, 
ङ. एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम पिुायधार तनमायण काययक्रम अन्त्तरगत यस प्रदेशमा घोषणा भएका मध्य े

१० िटामा रू. १५ लाखका दरले बिेट तनकासा भै सम्िजन्त्धत स्थानीयतहबाट कायायन्त्ियन भइरहेको, 
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र्. घरेल ुतथा साना उद्योग कायायलयबाट वितभन्न तसपमलुक तातलम र उद्यमजशलता विकास सम्िन्त्धी तातलम 
सञ्चालन भैरहेको, 

छ. उद्योग प्रिियनका लातग प्रवितध हस्तान्त्तरणका काययक्रम सञ्चालन गररएको, 
ि. उद्योग िाजणज्य प्रशासनसंग सम्िद्द अतभलेख तथा तथ्याङ्कको विद्यतुतय अतभलेखन (Digitization) कायय 

भैरहेको, 
झ. प्रदेश तभरको आपतुतय व्यिस्थालाई प्रभािकारी बनाउन उपभोग्य बस्त ुतथा सेिाको मलु्य, गणुस्तर कायम 

गनय तनयतमत बिार अनगुमन गरी गणुस्तर र मलु्य तनयन्त्रणको काम गररएको, 
ञ. उपभोक्तालाई दैतनक उपभोग्य बस्त ुखररद गदाय अपनाउन ुपने सतकय ताका लातग िनरे्तना मूलक काययक्रम 

सञ्चालन गरी उपभोक्ता वहत सम्िन्त्धी सरे्तना बढाईएको, 
ट. प्राईभेट फमय दताय ऐन, २०७८ प्रदेश सभाबाट पाररत भएको, 
ठ. प्रदेश पययटन विधेयक प्रदेश सभामा पेश भएको, 
ड. प्ठ्याराग्लाइतडङ्गमा सोलो पाइलट तातलम सञ्चालन सम्िन्त्धी मापदण्ड, २०७८ स्िीकृत, 

ढ. उद्यमी तथा लगानीकताय सम्मेलनको मापदण्ड स्िीकृत गररएको। 

 

६.८ भतूम व्यिस्था, कृवष, सहकारी तथा गररबी तनिारण मन्त्रालय  

भतूम व्यिस्था, कृवष, सहकारी तथा गररबी तनिारण मन्त्रालयबाट आतथयक िषय २०७७/७८ र २०७८/७९ को 
िैशाख मसान्त्तसम्म भएको वित्तीय प्रगतत र सम्पाददत मखु्यमखु्य काययको वििरणलाई तनम्नानसुार देखाइएको 
छ। 

६.८.१ आतथयक िषय २०७७/७८ को वििरण 

६.८.१.१ वित्तीय वििरण 
आतथयक िषय 207७/7८ मा भतूम व्यिस्था, कृवष, सहकारी तथा गररबी तनिारण मन्त्रालयको लातग वितनयोिन 
गररएको कुल बिेट र खर्यको वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

(रू. हिारमा) 

वििरण  
र्ाल ु पुाँिीगत िम्मा 

प्रदेश सशतय विशेष िम्मा प्रदेश विशेष िम्मा प्रदेश सशतय विशेष िम्मा 

सरुु वितनयोिन 2302700 342700 31000 2676400 475600 9000 484600 2778300 342700 40000 3161000 

थप/घट 25505     25505 23039   23039 48544 0 0 48544 

िम्मा वितनयोिन 2328205 342700 31000 2701905 498639 9000 507639 2826844 342700 40000 3209544 
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वििरण  
र्ाल ु पुाँिीगत िम्मा 

प्रदेश सशतय विशेष िम्मा प्रदेश विशेष िम्मा प्रदेश सशतय विशेष िम्मा 

खर्य 1415303 276421 22552 1714275 346816 3571 350387 1762119 276421 26123 2064663 

खर्य प्रततशत 60.79 80.66 72.75 63.45 69.55 39.68 69.02 62.34 80.66 65.31 64.33 
 

यस मन्त्रालयमा आतथयक िषय २०७७/७८ को लातग कूल रू. ३ अबय १६ करोड १० लाख वितनयोिन 
गररएकोमा र्ालतुफय  रू. २ अबय ६७ करोड ६४ लाख र पुाँिीगततफय  रू. ४८ करोड ४६ लाख रहेको छ। 
मन्त्रालयका वितभन्न काययक्रमको लातग यस आतथयक िषयमा र्ालतुफय  २ करोड ५५ लाख ५ हिार र पुाँिीगततफय  
रू. २ करोड ३० लाख ३९ हिार गरी िम्मा रू. ४ करोड ८५ लाख ४४ हिार बिेट थप गररएको छ। 
मन्त्रालयमा वितनयोजित रकम मध्य ेआतथयक िषयको अन्त्त्यसम्ममा र्ालतुफय  रू. १ अबय ४१ करोड ५३ लाख 
३ हिार र पुाँिीगततफय  रू. ३५ करोड ३ लाख ८७ हिार गरी कूल रू. २ अबय ६ करोड ४६ लाख ६३ 
हिार खर्य भएको छ। समग्रमा यस मन्त्रालयबाट वितनयोिनको ६४.३३ प्रततशत खर्य भएको छ। 

६.८.१.२ सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूः 

भतूम व्यिस्था, कृवष, सहकारी तथा गररबी तनिारण मन्त्रालयबाट आतथयक िषय २०७७/७८ मा सम्पादन भएका 
काययक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उपलब्धी तनम्नानसुार रहेका छन-् 

क. स्याउ विशेष काययक्रम माफय त उच्र् घनत्ि प्रवितधमा आधाररत वितभन्न िातका २६१७० विरुिा ईटलीबाट 
आयात गरी मसु्ताङ जिल्लाको कुल १७५ रोपनी के्षरफलमा थाक्रा व्यिस्थापन तथा थोपा तसंर्ाई सवहत 
स्याउको नयााँ बगैँर्ा तबस्तार भएको। मनाङ, मसु्ताङ र गोरखा जिल्लाका स्याउ खेती गदै आएका ५० 
कृषकलाई सघन स्याउ खेती प्रवितध सम्बन्त्धी ३ ददने स्थलगत तातलम तथा अिलोकन भ्रमण गराईएको, 

ख. िग्गा र्क्लाबन्त्दी काययक्रमबाट ४ िटा जिल्लाका १० स्थानमा गरी कुल 1966 रोपनी िग्गा 
र्क्लाबन्त्दी गररएको। अजघल्लो आतथयक िषय 2076/77 मा िग्गा र्क्लाबन्त्दी गरेका ५ िटा समूहलाई 
उत्पादन लागत घटाउन ेउद्दशे्यले ट्रयाक्टर उपलब्ध गराईएको, 

ग. 80 िटा गाउाँमा सञ्चातलत मखु्यमन्त्री िलिायमैुरी नमूना कृवष गााँउ काययक्रम माफय त सनु्त्तला िात, 
केरा, तलर्ी, एभोकाडो लगायतका फलफूलका तबरुिा रोपण गरी थप 3041 रोपनी के्षरफलमा फलफूल 
खेती विस्तार भएको, मसलाबालीतफय  77.8 रोपनी, अलैँर्ी ३३३ रोपनी र ७० रोपनी अदिुा खेती 
क्षेरफल विस्तार भएको, ७०६३२ िगयतमटर बराबरको क्षेरफलमा प्ठ्लावष्टक घर तनमायण भएको िसबाट 
िावषयक थप १५०० मेवट्रक टन तरकारी उत्पादन हनुे प्रके्षपण गररएको, बाख्रा, बंगरु र कुखरुा पालनका 
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लातग साना ठूला गरी 556 िटा आधतुनक खोर तनमायण गररएको साथै कृषकको ज्ञान तथा सीप विकासका 
लातग 40 िटा तातलम र 11 िटा कृषक भ्रमण सम्पन्न भएको, 

घ. ग्रामीण साना उद्यम विकास काययक्रम माफय त खाद्यान्न, मसलाबाली तथा अन्त्य कृवष उपिको प्रशोधन, 

लेबतलङ, प्ठ्याकेजिङ गनय ४९ कृषकलाई सहयोग गररएको, 

ङ. गोरखा जिल्लामा बायोर्ार उत्पादन कारखाना तनमायण भएको, गोरखा र स्याङ्गिा जिल्लामा प्राङ्गाररक मल 
उत्पादन कारखानाको संरर्ना तनमायण भएको, 

र्. व्यिसाय इन्त्कुिेसन सेन्त्टरबाट सञ्चातलत Learn and Do तातलममाफय त 54 िना यिुालाई तीन मवहने आिासीय 
तातलम प्रदान गररएको, 

छ. साना व्यिसावयक फामय स्थापना तथा विस्तार काययक्रम माफय त कृवषतफय  ४20 िटा साना व्यिसावयक 
फमय विस्तार भई ३५० िटा स्थायी टनेल तनमायण भएको, थप १२५ हेक्टरमा फलफूल खेती भएको, 
१००० घार मौरीपालन भएको र यस काययक्रम माफय त १००० भन्त्दा बढी प्रत्यक्ष रोिगारी सिृना 
भएको, पशपुन्त्छी तफय  439 िटा साना व्यिसावयक फमय विस्तार भएको, 

ि. आल ुखेती प्रिियन विशेष काययक्रम माफय त प्रदेशभर गरी २०० हेक्टर ितमनमा आल ुखेती भई कररब 
3000 मवेट्रक टन आल ुउत्पादन भएको। साथै मकै तथा भटमास खेती प्रिियन काययक्रमबाट २४६ 
हेक्टर के्षरफलमा मकै खेती गरी ५७० मेवट्रक टन उत्पादन भएको र १३ हेक्टर क्षेरफलमा भटमास 
खेती गरी १३.२ मवेट्रक टन उत्पादन भएको, 

झ. बााँझो िग्गामा खेती गनय प्रोत्सावहत गने उद्देश्यले सञ्चातलत बााँझो िग्गामा व्यिसावयक खेती प्रोत्साहन 
काययक्रममाफय त 104 हेक्टर बााँझो िग्गाको सदपुयोग भई स्याउ, सनु्त्तला, िनुार, अलैँर्ी, ओखर, अदिुा 
आदद रोपण भएको, 

ञ. पकेट तथा ब्लक स्थापना काययक्रम अन्त्तगयत वितभन्न बालीमा उत्पादन तथा उत्पादकत्ि िृविका लातग 
154 नयााँ पकेट तथा 34 िटा नयााँ ब्लक स्थापना गनुयका साथै 13० िटा परुानो पकेट र 23 िटा 
परुानो ब्लकमा फ्लोअप काययक्रम सञ् र्ालन गररएको। पशपुन्त्छी तथा मत्स्य के्षरतफय  ३७ िटा नाँया 
पकेट विस्तार तथा १४ िटा परुाना पकेटमा फलोअप काययक्रम सञ् र्ालन भएको, 

ट. कृवष तथा पशपुन्त्छी व्यिसायसाँग सम्बजन्त्धत तातलम काययक्रम माफय त ४५४ िना कृषक र ४४० िना 
प्रावितधकको क्षमता अतभिृवि गररएको, 
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ठ. साना तसाँर्ाई पूिायधार विकास काययक्रम माफय त सञ्चातलत 341 िटा आयोिनाबाट नयााँ तसाँर्ाई संरर्ना 
तनमायण तथा परुाना संरर्ना ममयत गरी १०८३ हेक्टर के्षरफलमा तसाँर्ाई सवुिधा पयुायईएको, यसबाट 
कररब 7000 घरधरुी लाभाजन्त्ित भएका, 

ड. कृवष उपिको उत्पादनोपरान्त्त हनुे क्षतत न्त्यूनीकरण गने उद्देश्यले कुल ७००० मेवट्रक टन क्षमताका ५ 
िटा कोल्ड स्टोरको संरर्ना तयार भएको। कृवषिन्त्य उपि, मासिुन्त्य उत्पादन तथा दगु्धिन्त्य उत्पादन 
भण्डारणका लातग १४० टन कुल क्षमताको १४ िटा कोल्ड रुम तनमायण गररएको। त्यसैगरी 9530 
तलटर कुल क्षमताका १० िटा दगु्ध जर्स्यान केन्त्द्र स्थापना भएको, 

ढ. पशपुन्त्छी/बाली बीमा वप्रतमयम शलु्कमा 25% अनदुान काययक्रम माफय त ५७ िना कृषकको कररब १०० 
हेक्टर के्षरफलमा लगाईएको वितभन्न बालीको साथै ४१५३० पश,ु १९८६५१ पन्त्छी तथा १०४५७० 
माछाको बीमा वप्रतमयममा २५ प्रततशत अनदुान उपलब्ध गराईएको। यस काययक्रम माफय त ४००० 
भन्त्दा बढी कृषक लाभाजन्त्ित भएको, 

ण. बीउ तबिन प्रयोगशालाबाट 24 के.िी. प्रिनन बीउ , 3666.3 के.िी. मूल बीउ, 81530 के.िी. 
प्रमाजणत बीउ, 132232 के.िी. उन्नत बीउ प्रमाणीकरण गररएको, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालाबाट 
७०७ िटा माटोको नमूना िााँर् गररएको, 

त. उत्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन सहयोग काययक्रम माफय त दैतनक कम्तीमा २०० तलटर दूध संकलन गने 
सहकारीमाफय त प्रदेशभरमा गरी ९८१७ मे.टन दूधका लातग प्रतत तलटर रू. 2.50 का दरले प्रोत्साहन 
उपलब्ध गराईएको। साथै के्षरफल विस्तारका आधारमा तरकारी खेती गने कृषकलाई प्रोत्साहन काययक्रम 
माफय त कररब १५०० कृषकलाई प्रतत रोपनी रू. ३,००० का दरले प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराईएको। 
यस काययक्रमबाट खलुा तथा टनले तभर गरी कररब 316 हेक्टर थप के्षरफलमा तरकारी खेती भएको, 

थ. 10 िटा जिल्लाका १५ िटा पातलकामा पशमुा लाग्न े६ िटा मखु्य संक्रामक रोगविरुि बहृत खोप 
काययक्रम संर्ालन गररएको, उक्त काययक्रम माफय त ६०१०५२ िटा पशमुा खोप लगाईएको, 

द. पशपुन्त्छीको खोप भण्डारण गनयका लातग पशपुन्त्छी तथा मत्स्य विकास तनदेशनालयमा भ्याजक्सन बैङ्क 
स्थापना भएको, 

ध. पश ुनश्ल सधुार काययक्रम माफय त 61,645 पटक कृतरम गभायधान सेिा प्रदान गररएको। भेटेररनरी 
अस्पतालबाट तनयतमत उपर्ार सेिा माफय त 179596 पटक उपर्ार सेिा प्रदान गररएको तनयतमत 
प्रयोगशाला सेिा माफय त 14,238 नमनुा परीक्षण गररएको। 
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६.८.२ आतथयक िषय २०७८/७९ को वििरण 

६.८.२.१ वित्तीय वििरण 

भतूम व्यिस्था, कृवष, सहकारी तथा गररबी तनिारण मन्त्रालयको र्ाल ुआतथयक िषयको िैशाख मसान्त्तसम्मको 
वित्तीय वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

(रू. हिारमा) 

वििरण  
र्ाल ु पूाँिीगत िम्मा 

प्रदेश सशतय विशेष िम्मा प्रदेश प्रदेश सशतय विशेष िम्मा 
सरुु वितनयोिन 1404655 335100 124300 1864055 262545 1667200 335100 124300 2126600 

थप/घट -4408 0 0 -4408 23903 19495 0 0 19495 

िम्मा वितनयोिन 1400247 335100 124300 1859647 286448 1686695 335100 124300 2146095 

िम्मा खर्य 514315 26399 7822 548536 110118 624433 26399 7822 658654 

खर्य प्रततशत 36.73 7.88 6.29 29.50 38.44 37.02 7.88 6.29 30.69 
 

यस मन्त्रालयमा र्ाल ुआतथयक िषयको लातग कूल रू. २ अबय १२ करोड ६६ लाख वितनयोिन गररएकोमा 
र्ालतुफय  रू. १ अबय ८६ करोड ४० लाख ५५ हिार र पूाँिीगततफय  रू. २६ करोड २५ लाख ४५ हिार 
रहेको छ। यस अितधमा प्रदेश स्रोतबाट रू. ४४ लाख ८ हिार पुाँिीगततफय  रकमान्त्तर गररएको छ भन े
पूाँिीगततफय  रू. २ करोड ३९ लाख ३ हिार थप बिेट उपलब्ध गराइएको छ। मन्त्रालयमा वितनयोजित 
रकम मध्य ेआतथयक िषयको िैशाख मसान्त्तसम्म र्ालतुफय  रू. ५४ करोड ८५ लाख ३६ हिार र पूाँिीगततफय  
रू. ११ करोड १ लाख १८ हिार गरी कूल रू. ६५ करोड ८६ लाख ५४ हिार खर्य भएको छ। समग्रमा 
यस मन्त्रालयबाट वितनयोिनको ३०.६९ प्रततशत खर्य भएको छ। 

६.८.२.२ सम्पाददत मखु्य मखु्य उपलब्धीहरूः 

भमूी व्यिस्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्रालयले र्ाल ुआतथयक िषय २०७८/७९ को िैशाख मवहनासम्मको 
अितधमा सम्पादन भएका काययक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उपलब्धी तनम्नानसुार रहेका छन-् 
क. िग्गा र्क्लाबन्त्दी काययक्रम अन्त्तगयत ५४ हेक्टर ितमन र्क्लाबन्त्दीको कायय अगातड बढेको। विगतका 

आतथयक िषयमा िग्गा र्क्लाबन्त्दी गने पााँर् िटा समहु/सहकारीलाई यान्त्रीकरण सहयोगका लातग सम्झौता 
भएको, 

ख. कास्की जिल्लाको स्थानीय तह तथा नापी कायायलयको समन्त्ियमा वकत्तानापी नक्सामा साियितनक बाटो 
अद्याितधक गने र कन्त्ट्रोल पोईन्त्ट स्थापना गने सम्बन्त्धी काययका भईरहेको। हालसम्म २०० वक.तम. 
मा first order point स्थापना कायय भएको, 

ग. उच्र् घनत्ि प्रवितधमा आधाररत स्याउ बगैँर्ा स्थापना गने उद्देश्यले ६८,११० (४५४ रोपनी के्षरफल 
विस्तार हनुे) स्याउका तबरुिा आयातको क्रममा रहेको, 
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घ. मखु्यमन्त्री नमनुा कृवष गााँउ काययक्रम अन्त्तगयत 80 िटा नमूना गााँउमा स्िीकृत कायययोिना बमोजिम 
काययक्रम कायायन्त्ियनको र्रणमा रहेको, 

ङ. बााँझो िग्गालाई उपयोगमा ल्याई कृवषिन्त्य उत्पादन िृवि गने उद्देश्यले संर्ातलत बााँझो िग्गामा 
व्यिसावयक खेती गनय प्रोत्साहन काययक्रममाफय त 70 हेक्टर बााँझौ ितमनमा खेती गरेबापत प्रोत्साहन 
रकम उपलब्ध गराईएको, 

र्. खेतीयोग्य ितमनमा तसाँर्ाई सवुिधा उपलब्ध गराउन नयााँ साना तसाँर्ाई पूिायधार तनमायण तथा परुाना ममयत 
गरी 22० िटा आयोिना कायायन्त्ियनको र्रणमा रहेको िसबाट कररब 125 हेक्टर ितमनमा तसाँर्ाई 
पगु्न,े 

छ. उत्पादनोपरान्त्त हनुे क्षतत न्त्यूनीकरण गने उद्देश्यले ७ िटा कोल्ड रुम र २ िटा दगु्ध जर्स्यान केन्त्द्र 
स्थापना कायय भईरहेको, 

ि. पशमुा लाग्ने मखु्य संक्रामक रोग रोकथाम गने उद्देश्यले संर्ातलत पशकुो पूणय खोप काययक्रम माफय त 
हालसम्म ११ जिल्लाका ३८ िटा पातलकाका कररब ६ लाख पशमुा खोप लगाईएको, 

झ. उत्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनदुान (दूधमा) काययक्रममाफय त हालसम्म 2500 मे.टन दूध उत्पादन 
बापत प्रतत तलटर रू.२.५ का दरले प्रोत्साहन अनदुान उपलब्ध गराईएको। तरकारीमा के्षर विस्तारका 
आधारमा प्रोत्साहन काययक्रममाफय त हालसम्म 85 हेक्टर तरकारी खेती के्षर विस्तार गरेबापत प्रतत रोपनी 
रू.३००० का दरले प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराईएको, 

ञ. वितभन्न बालीिस्तकुा गरी 40 िटा ब्लक स्थापना सम्बन्त्धी कायय कायायन्त्ियनको र्रणमा रहेक, 

ट. सहकारी संघसंस्था एकीकरण भएको, एक सहकारी एक उत्पादन काययक्रमको सम्झौता भई काययक्रम 
कायायन्त्ियनको र्रणमा रहेको, 

ठ. गण्डकी प्रदेश खाद्य पररषद (गठन तथा संर्ालन) आदेश स्िीकृत भई खाद्य पररषदको गठन तथा 
अतभमूखीकरण कायय सम्पन्न गररएको। कृवष व्यिसाय प्रिियन तनयमािली र िीिनाशक विषादी व्यिस्थापन 
विधेयकको मस्यौदा तयार गररएको। 

 

६.८.३ आतथयक िषय २०७७/७८ र २०७८/७९ को तलुनात्मक वित्तीय अिस्था 

आतथयक िषय २०७७/७८ र २०७८/७९ 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 

२०७७/७८ ३१६१००० ६२६३७५ १९.८२ 
२०७८/७९ 2126600 658654 30.69 

आतथयक िषय २०७७/७८ को तलुनामा बढी/कम खर्य प्रततशत 54.84 
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आतथयक िषय २०७७/७८ मा िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा सरुु वितनयोिनको िम्मा १९.८२ प्रततशत खर्य 
भएकोमा र्ाल ुआतथयक िषयको सोही अितधमा सरुु वितनयोिनको ३०.६९ प्रततशत खर्य भएको देजखन्त्छ िनु 
अजघल्लो आतथयक िषयको भन्त्दा ५४.८४ प्रततशतले बढी हो। आतथयक िषय २०७७/७८ र २०७८/७९ को सरुु 
वितनयोिन र खर्यको तलुनात्मक अिस्थालाई तलको जर्रमा देखाइएको छ। 

 
 

६.९ कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मातमला मन्त्रालय 
२०७८ िेठ ५ गते प्रदेश रािपरमा सूर्ना प्रकाजशत भई साविकका मन्त्रालयको कायय विभािन र केही 
मन्त्रालयको नामसमते पररितयन गररएको हुाँदा कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मातमला मन्त्रालयको आतथयक िषय 
२०७७/७८ का वििरण साविक आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका हनु।् 

कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मातमला मन्त्रालयबाट आतथयक िषय २०७७/७८ र २०७८/७९ को िैशाख 
मसान्त्तसम्म भएको वित्तीय प्रगतत र सम्पाददत मखु्यमखु्य काययको वििरणलाई तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

६.९.१ आतथयक िषय २०७७/७८ को वििरण 

६.९.१.१ वित्तीय वििरण 
आतथयक िषय 207७/7८ मा कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मातमला मन्त्रालयको लातग वितनयोिन गररएको 
कुल बिेट र खर्यको वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

(रू. हिारमा) 

वििरण 
र्ाल ु पुाँिीगत 

कूल िम्मा 
प्रदेश स्रोत िम्मा प्रदेश स्रोत िम्मा 

सरुु वितनयोिन 112800 112800 477200 477200 590000 

०
५०००००

१००००००
१५०००००
२००००००
२५०००००
३००००००
३५०००००

२०७७/७८ २०७८/७९
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थप/घट 68740 68740 21650 21650 90390 
िम्मा वितनयोिन 181540 181540 498850 498850 680390 
खर्य 143827 143827 362023 362023 505849 
खर्य प्रततशत 79.23 79.23 72.57 72.57 74.35 

 

यस मन्त्रालयमा आतथयक िषय २०७७/७८ को लातग कूल ५९ करोड वितनयोिन गररएकोमा र्ालतुफय  रू. ११ 
करोड २८ लाख र पुाँिीगततफय  रू. ४७ करोड ७२ लाख वितनयोिन गररएको छ। मन्त्रालयका वितभन्न 
काययक्रमको लातग यस आतथयक िषयमा र्ालतुफय  रू. ६ करोड ८७ लाख ४० हिार र पुाँिीगततफय  रू. २ 
करोड १६ लाख ५० हिार गरी कूल रू. ९ करोड ३ लाख ९० हिार थप बिेट उपलब्ध गराइएको छ। 
मन्त्रालयमा वितनयोजित रकम मध्ये आतथयक िषयको अन्त्त्यसम्ममा र्ालतुफय  रू. १४ करोड ३८ लाख २७ 
हिार र पुाँिीगततफय  रू. ३६ करोड २० लाख २३ हिार खर्य भई कूल रू. ५० करोड ५८ लाख ४९ 
हिार खर्य भएको छ। समग्रमा यस मन्त्रालयबाट कूल वितनयोिनको ७४.३५ प्रततशत खर्य भएको छ। 

 
 

६.९.१.२ सम्पाददत मखु्य मखु्य कायय 
कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मातमला मन्त्रालयबाट आतथयक िषय २०७७/७८ मा सम्पादन गरेका मखु्यमखु्य 
कायय तनम्नानसुार रहेका छन।् 
 

क. ५ िटा ईलाका प्रहरी कायायलय/प्रहरी र्ौकी तनमायण सम्पन्न भएको र १९ िटा तनमायणातधन अिस्थामा 
रहेको, 

ख. गण्डकी प्रदेश दंगा तनयन्त्रण प्रहरी गण, तनहुाँमा ७ िटा Puff Building तनमायण भएको, 
ग. प्रदेश प्रहरी तातलम केन्त्द्रको भौततक संरर्ना तनमायण अन्त्तगयत वप्रफ्याब भिन तनमायण भएको, 
घ. 10 िटा प्रहरी ईकाइको भौततक पूिायधार स्तरोन्नतीको कायय सम्पन्न भएको, 
ङ. गण्डकी समाि-ससुभ्य समाि काययक्रम अन्त्तगयत 18459 िना विद्यातथयलाई अनजुशजक्षत गररएको, 
र्. तनहुाँ, स्याङिा, म्याग्दी, लमिङु र कास्की जिल्लाका ४ िटा नदी तथा खोलाका मूख्य 5 िटा स्थानमा 

पूिय सूर्ना प्रणाली िडान कायय सम्पन्न भएको , 
छ. ट्रावफक कोन, बे्रथलाइिर, राडार गन, बडी िनय क्यामरा, म्याजिक लाइट लगायतका ट्रावफक व्यिस्थापन 

सम्बन्त्धी उपकरण खररद गरी सबै जिल्लामा पठाइएको, 
ि. वहमाली जिल्लामा विपद् उद्दार केन्त्द्र/आश्रय स्थल तनमायण काययक्रम अन्त्तगयत कास्की जिल्लाको अन्नपूणय 

गाउाँपातलका, मनाङ जिल्लाको र्ामे गाउाँपातलका र मसु्ताङ जिल्लाको लो घेकर दामोदरकुण्ड गाउाँपातलकामा 
स्थानीय तह समतेको साझेदारीमा ३ िटा आश्रयस्थलको तनमायणकायय सम्पन्न भएको, 

झ. सूर्ना प्रवितध पाकय को सम्भाव्यता अध्ययनका लातग परामशयदाता माफय त अजन्त्तम प्रततिेदन प्राप्त भएको, 



 मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, २०७९ 

~ 53 ~ 

ञ. गण्डकी सरोकार नामक काययक्रम रेतडयो नेपालबाट हरेक शतनिार सााँझ ५:२५ बि ेप्रशारण गररएको,  
ट. नेपाल टेतलतभिनबाट गण्डकी प्रदेश डायरी नामक काययक्रम हरेक बधुिार सााँझ 7:२५ बिे प्रशारण 

गररएको, 
ठ. 116 संर्ार माध्यमलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण गररएको (4७ एफ.एम रेतडयो, 31 साप्तावहक, 

१ रैमातसक, ३ टेतलतभिन, १8 दैतनक पतरका, १6 अनलाइन) 
ड. प्रदेशस्तरीय संर्ार ग्राम स्थापना गनय िग्गाको भोगातधकारका लातग नेपाल सरकार समक्ष अनरुोध गररएको 

साथै तड.पी.आर. को काययशतय तयार गररएको, 
 

६.९.२ आतथयक िषय २०७८/७९ को वििरण  

६.९.२.१ वित्तीय वििरण 

कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मातमला मन्त्रालयको र्ाल ुआतथयक िषय २०७८/७९ को िैशाख मसान्त्तसम्मको 
वित्तीय वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

 

(रू. हिारमा) 

वििरण 
र्ाल ु पूाँिीगत 

कूल िम्मा 
प्रदेश िम्मा प्रदेश समानीकरण सशतय िम्मा 

सरुु वितनयोिन 74240 74240 84000 720000 10000 814000 888240 

थप/घट -9750 -9750 10000 0 0 10000 250 

िम्मा वितनयोिन 64490 64490 94000 720000 10000 824000 888490 

िम्मा खर्य 23663 23663 10058 71171 0 81230 104893 

खर्य प्रततशत 36.69 36.69 10.70 9.88 0.00 9.86 11.81 
 

यस मन्त्रालयमा र्ाल ुआतथयक िषयको लातग कूल रू. ८८ करोड ८२ लाख ४० हिार वितनयोिन गररएकोमा 
र्ालतुफय  रू. ७ करोड ४२ लाख ४० हिार र पूाँिीगततफय  रू. ८१ करोड १४ लाख वितनयोिन गररएको 
छ। यस अितधमा र्ालतुफय को रू. ९७ लाख ५० हिार रकामान्त्तर गररएको छ भन ेपुाँिीगततफय  रू. १ करोड 
थप गररएको छ। मन्त्रालयमा वितनयोजित रकम मध्ये िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा र्ालतुफय  रू. २ करोड 
३६ लाख ६३ हिार र पूाँिीगततफय  रू. ८ करोड १२ लाख ३० हिार खर्य भई कूल रू. १० करोड ४८ 
लाख ९३ हिार खर्य भएको छ। समग्रमा यस मन्त्रालयबाट वितनयोिनको ११.८१ प्रततशत खर्य भएको छ। 
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६.९.२.२ सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूः 
कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मातमला मन्त्रालयले र्ाल ुआतथयक िषय २०७८/७९ को िैशाख मसान्त्तसम्मको 
अितधमा सम्पादन भएका काययक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उपलब्धी तनम्नानसुार रहेका छन-् 
क. परकार महासंघ प्रदेश सतमतत माफय त कायायन्त्ियन हनुे गरी परकारको क्षमता अतभबवृिको लातग परकार महासंघ 

प्रदेश सतमतत माफय त ५ जिल्ला (बाग्लङु, पियत, म्याग्दी, निलपरु र गोरखा) मा काययक्रम सम्पन्न गररएको। 

ख. प्रदेश डाटा सेन्त्टर तनमायणको लातग िग्गाको खोिी गनय नापी कायायलयका प्रतततनतध रहेको टोली गठन गरीएकोमा 
प्रततिेदन प्राप्त भै िग्गाको भोगातधकार प्राप्त गनय पोखरा उपत्यका नगर विकास सतमततलाई परार्ार गररएको, 

ग. सूर्ना प्रवितध पाकय को सम्भाव्यता अध्ययन परामशय खररदका लातग EOI सूर्ना प्रकाशन भै मूल्याङ्कनको क्रममा 
रहेको। 

६.९.३ आतथयक िषय २०७७/७८ र २०७८/७९ को तलुनात्मक वित्तीय अिस्था 
आतथयक िषय २०७७/७८ र २०७८/७९ 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 

२०७७/७८ ५९०००० २२२०२६ ३७.६३ 
२०७८/७९ 888240 104893 11.81 

आतथयक िषय २०७७/७८ को तलुनामा बढी/कम खर्य प्रततशत -68.62 

आतथयक िषय २०७७/७८ मा िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा सरुु वितनयोिनको िम्मा ३७.६३ प्रततशत खर्य 
भएकोमा र्ाल ुआतथयक िषयको सोही अितधमा सरुु वितनयोिनको ११.८१ प्रततशत खर्य भएको देजखन्त्छ िनु 
अजघल्लो आतथयक िषयको भन्त्दा ६८.६२ प्रततशतले बढी हो। आतथयक िषय २०७७/७८ र २०७८/७९ को सरुु 
वितनयोिन र खर्यको तलुनात्मक अिस्थालाई तलको जर्रमा देखाइएको छ। 

 

०
२०००००
४०००००
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६.१० आन्त्तररक मातमला मन्त्रालय 
आन्त्तररक मातमला मन्त्रालय २०७८ पौष १२ गते प्रदेश रािपरमा प्रकाजशत सूर्ना बमोजिम स्थापना भएको 
मन्त्रालय हो। यस मन्त्रालयको लातग वितनयोिन ऐन, २०७८ को दफा ५ को उपदफा (७) बमोजिम 
मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद् को कायायलयको बिेट उपशीषयक अन्त्तगयत रहेर बिेट खर्य गने अजख्तयारी प्रदान 
गररएको हुाँदा यस मन्त्रालयबाट भएको खर्य मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद् को कायायलयको वित्तीय वििरणमा 
समेत समािेश भएको छ। 

६.१०.१ आतथयक िषय २०७७/७८ को वििरण 
६.१०.१.१ वित्तीय वििरणः 
आन्त्तररक मातमला मन्त्रालयलाई प्राप्त खर्य गने अजख्तयारी बमोजिमको कुल बिेट र खर्यको वििरण तनम्नानसुार 
रहेको छ। 

 (रू. हिारमा) 

वििरण 
र्ाल ु पुाँिीगत 

कूल िम्मा 
प्रदेश स्रोत िम्मा प्रदेश स्रोत िम्मा 

िम्मा अजख्तयारी 91370 91370 10500 10500 101870 
खर्य 3665 3665 2979 2979 6643 
खर्य प्रततशत 4.01 4.01 28.37 28.37 6.52 

 

यस मन्त्रालयको लातग कूल रू. १० करोड १८ लाख ७० हिार खर्य गने अजख्तयारी प्रदान गररएकोमा 
र्ालतुफय  रू. ९ करोड १३ लाख ७० हिार र पूाँिीगततफय  रू. १ करोड ५ लाख रहेको छ। मन्त्रालयलाई 
प्राप्त अजख्तयारी मध्य ेिैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा र्ालतुफय  रू. ३६ लाख ६५ हिार र पूाँिीगततफय  रू. 
२९ लाख ७९ हिार खर्य भई कूल रू. ६६ लाख ४३ हिार खर्य भएको छ। समग्रमा यस मन्त्रालयबाट 
प्राप्त अजख्तयाररको ६.५२ प्रततशत खर्य भएको छ। 

६.१०.१.२ सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूः 
आन्त्तररक मातमला मन्त्रालयले र्ाल ुआतथयक िषय २०७८/७९ को िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा सम्पादन 
भएका काययक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उपलब्धी तनम्नानसुार रहेका छन-् 
क. प्रदेशजस्थत सरुक्षा तनकायका प्रमखु र जिल्लाजस्थत सरुक्षा सतमततका पदातधकारीबीर् अन्त्तर जिल्ला सरुक्षा 

समन्त्िय बैठक सम्पन्न गररएको,  

ख. विपद व्यिस्थापन अभ्यास तसमलेुशन सम्बन्त्धमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई 
तसमलेुशन गने कायायदेश ददईएको, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट काययक्रम सम्पन्न भएको,  
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ग. मन्त्रालयको समन्त्ियमा नेपाल रेडक्रस सोसाईटीद्वारा दलुयभ रक्त समूहको सञ्जालीकरणको पवहलो काययक्रम 
सम्पन्न भएको। 

 

६.११ िन, िातािरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय 

िन, िातािरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय २०७८ िेठ ५ गते प्रदेश रािपरमा प्रकाजशत सूर्ना बमोजिम स्थापना 
भएको मन्त्रालय हो। यस मन्त्रालय र मातहत तनकायको लातग आतथयक िषय २०७८/७९ बाट मारै छुटै्ट बिेट 
उपशीषयक तसियना गररएको छ।  

६.११.१ आतथयक िषय २०७८/७९ को वििरण 

६.११.१.१ वित्तीय वििरण 
आतथयक िषय 207८/7९ मा िन, िातािरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालयको लातग वितनयोिन गररएको बिेट र 
िैशाख मसान्त्तसम्मको खर्य वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

(रू. हिारमा) 

वििरण 
र्ाल ु पूाँिीगत 

कूल िम्मा 
प्रदेश सशतय िम्मा प्रदेश सशतय िम्मा 

सरुु वितनयोिन 569966 34800 604766 177717 115000 292717 897483 

थप/घट -8027 15599 7572 12850 0 12850 20422 

िम्मा वितनयोिन 561939 50399 612338 190567 115000 305567 917905 

िम्मा खर्य 279936 27125 307061 67957 43270 111227 418288 

खर्य प्रततशत 49.82 53.82 50.15 35.66 37.63 36.40 45.57 
 

यस मन्त्रालयमा र्ाल ुआतथयक िषयको लातग कूल रू. ८९ करोड ७४ लाख ८३ हिार वितनयोिन गररएकोमा 
र्ालतुफय  रू. ६० करोड ४७ लाख ६६ हिार र पूाँिीगततफय  रू. २९ करोड २७ लाख १७ हिार वितनयोिन 
गररएको छ। सतमक्षा अितधमा प्रदेश स्रोतको र्ालतुफय  वितनयोजित बिेटबाट रू. ८० लाख २७ हिार 
रकमान्त्तर गररएको छ भन ेपूाँिीगततफय  रू. १ करोड २८ लाख ५० हिार थप बिटे उपलब्ध गराइएको छ। 
नेपाल सरकारबाट सशतय अनदुानमा र्ालतुफय  रू. १ करोड ५५ लाख ९९ हिार थप बिेट प्राप्त भएको छ। 
मन्त्रालयमा वितनयोजित रकम मध्ये िैशाख मसान्त्तसम्म र्ालतुफय  रू. ३० करोड ७० लाख ६१ हिार र 
पूाँिीगततफय  रू. ११ करोड १२ लाख २७ हिार खर्य भई कूल रू. ४१ करोड ८२ लाख ८८ हिार खर्य 
भएको छ। समग्रमा यस मन्त्रालयबाट वितनयोिनको ४५.५७ प्रततशत खर्य भएको छ। 
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६.११.१.२ सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूः 

िन, िातािरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालयले र्ाल ुआतथयक िषय २०७७/७८ को िैशाख मवहनासम्मको अितधमा 
सम्पादन भएका काययक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उपलब्धी तनम्नानसुार रहेका छन-् 
क. ५ िटा कबतुलयती िन समहु गठन र १० समूहको कायययोिना निीकरण, 
ख. १० िटा संरक्षण पोखरी तनमायण,  
ग. ५,००० िटा बााँसको कल्म उत्पादन तथा १० िटा तसाँर्ाइ कुलोको ६ वकलोतमटरभन्त्दा लामो तसाँर्ाइ 

कुलो ममयत सम्भार, 
घ. भद्रकाली धातमयक िनमा पूिायधार तनमायण भइरहेको, 
ङ. १५.०८ हेक्टर क्षेरफलमा िृक्षारोपण तथा २,४८,२५० विरुिा उत्पादन, 
र्. तनिी आिादीबाट २,१७,२०८.४६ क्यूवफट काठ उत्पादन र ७८९.०७ र्ट्टा दाउरा उत्पादन, 
छ. पञ्चासेको तडजिटाइिसेन सम्पन्न, 
ि. ५ िटा जर्तिुासवहत वितभन्न प्रिाततका ३२ िनािरको उद्दार गररएको, 
झ. ७ िटा र्ौपारी, ८,७०८ तमटर पदमागय तनमायण तथा १५ िटा विद्यालय ग्रातमण सडक लगायतका 

पूिायधार संरक्षण, 
ञ. ५५ स्थानमा गल्छी पवहरोको उपर्ार सम्पन्न तथा २५ स्थानमा कायय िारी, २० स्थानमा खोला वकनार 

संरक्षण गररएको। 
 

६.१२ भौततक पूिायधार विकास मन्त्रालय 

२०७८ िेठ ५ गते प्रदेश रािपरमा सूर्ना प्रकाजशत भई साविकका मन्त्रालयको कायय विभािन र केही 
मन्त्रालयको नामसमते पररितयन गररएको छ। सोही बमोजिम भौततक पूिायधार विकास मन्त्रालयको कायय विभािन 
पररमाियन भई भौततक पूिायधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यिस्था मन्त्रालय र उिाय, िलस्रोत तथा खानेपानी 
मन्त्रालय गरी दईुिटा मन्त्रालय कायम भएको छ। 

भौततक पूिायधार विकास मन्त्रालयबाट आतथयक िषय २०७७/७८ मा भएको वित्तीय प्रगतत र सम्पाददत मखु्यमखु्य 
काययको वििरणलाई तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

६.१२.१  आतथयक िषय २०७७/७८ को वििरण 

६.१२.१.१ वित्तीय वििरण 
आतथयक िषय 207७/7८ मा भौततक पूिायधार विकास मन्त्रालयको लातग वितनयोिन गररएको कुल बिेट र 
खर्यको वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 
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(रू. हिारमा) 

वििरण  

र्ाल ु पुाँिीगत िम्मा 
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यस मन्त्रालयमा आतथयक िषय २०७७/७८ को लातग कूल रू. १४ अबय ४६ करोड ९७ लाख ३४ हिार 
वितनयोिन गररएकोमा र्ालतुफय  रू. ७२ करोड ५ लाख ५८ हिार र पुाँिीगततफय  रू. १३ अबय ७४ करोड 
९१ लाख ७६ हिार रहेको छ। यस मन्त्रालयबाट कायायन्त्ियन भएका वितभन्न आयोिनाका लातग यस आतथयक 
िषयमा रू. ३ अबय ७८ करोड ५१ लाख ७१ हिार थप बिेट उपलब्ध गराइएको छ। मन्त्रालयमा वितनयोजित 
रकम मध्य ेआतथयक िषयको अन्त्त्यसम्ममा र्ालतुफय  रू. ३३ करोड ८८ लाख ३ हिार र पुाँिीगततफय  रू. १४ 
अबय ४९ करोड ३१ लाख ७ हिार गरी कूल रू. १४ अबय ८३ करोड १९ लाख ९ हिार खर्य भएको छ। 
समग्रमा यस मन्त्रालयबाट िम्मा वितनयोिनको ८१.२५ प्रततशत खर्य भएको छ। 
 

६.१२.१.२ सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूः 
भौततक पूिायधार विकास मन्त्रालयबाट र्ाल ुआतथयक िषय २०७७/७८ मा सम्पादन भएका काययक्रमबाट प्राप्त 
प्रमखु उपलब्धी तनम्नानसुार रहेका छन-् 
क. िलश्रोत, तसंर्ाइ तथा उिाय 
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• कृवषयोग्य भतूम, कृवष उत्पादन, तसाँर्ाइ आयोिना, तसाँजर्त के्षर लगायतका तथ्याङ्क सङ्कलन तथा 
अतभलेखीकरण कायय भइरहेको, 

• आतथयक िषय २०७७/७८ देजख भतूम व्यिस्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्रालयसाँगको समन्त्ियमा मखु्यमन्त्री 
िलिाय ुमैरी नमनुा कृवष गाउाँ, कृवष भतूमको र्क्लाबन्त्दी भएको स्थान र कृवष पकेट के्षर लजक्षत तबशषे 
तसंर्ाई काययक्रम संर्ालनमा ल्याईएको, 

• तसंर्ाइ प्रणालीको ददगो रूपमा तनमायण, ममयत-सम्भार, सञ्चालन र व्यिस्थापन गने सम्बन्त्धमा कानूनी 
व्यिस्था गनय प्रदेश तसंर्ाई विधेयक तिुयमा गरर स्िीकृततको प्रवक्रयामा अगाडी बढाईएको, 

• आतथयक िषय २०७७/७८ को हालसम्ममा सतह तसाँर्ाइ माफय त १३८७ हेक्टर नयााँ कमाण्ड के्षर तबस्तार 
भएको छ र ९५८ हेक्टर ितमनमा कृषक कुलो स्तरोन्नतत गरी िषभैरर तसाँर्ाइ सवुिधा सतुनजश्चत गरीएको, 

• नदी तथा खोलामा तटबन्त्ध तनमायण गरी नदी वकनाराका बस्ती, संरर्ना, सम्पदा, ितमन आदद संरक्षण 
गने तथा िग्गा उकास गने कायय अन्त्तगयत ६.७५ वक.तम. स्थायी तटबन्त्ध तनमायण, १६.४८ वक.तम. 
ग्याविन िाल तनमायण र १४३१ हेक्टर िग्गा उकास गने कायय भएको, 

• रावष्ट्रय प्रशारण लाइन परु ्याउन सम्भाव्य नदेजखएका स्थानमा लघ ुिलविद्यतु ममयत गरर तबद्यतु सेिा 
तनयतमत गने र सो पतन सम्भि नदेजखएको स्थानमा ७५ प्रततशत अनदुानमा घरेल ुसौयय उिाय प्रणाली 
िडान गनय आतथयक िषय २०७५/७६ देजख वितभन्न काययक्रम कायायन्त्ियन गररदै आइएको, 

• नेपाल तबद्यतु प्रातधकरणसाँग सम्झौता गरी मसु्ताङ, म्याग्दी, बागलङु, लमिङु, मनाङ, गोरखा र निलपरु 
जिल्लामा तबद्यतु विस्तार काययक्रम भईरहेकोमा आतथयक िषय २०७८/७९ तभर अतधकांश काययक्रम सम्पन्न 
हनुेगरी कायायन्त्ियनको व्यिस्था तमलाईएको र हालसम्म ५९५५ घरधरुीमा नयााँ तमटर िडान गरी बत्ती 
बातलएको, 

• रावष्ट्रय प्रसारण लाइनमा तत्काल िोतडने सम्भािना नभएका मसु्ताङ, मनाङ, म्याग्दी र गोरखा जिल्लाका 
धारे् र र्मुनबु्री गाउाँपातलकाका ४६० घरधरुी, मसु्ताङ्ग जिल्लाका लोमन्त्थांङ्, लो घेकर दामोदरकुण्ड र 
िारागङु मजुक्तके्षर गाउाँपातलकाका ४१५ घरधरुी, म्याग्दी जिल्लाको धिलातगरी गाउाँपातलकाका १२० र 
मनाङ्ग जिल्लाको नापायभतुम गाउाँपातलकाको १२५ घरधरुी गरर िम्मा ११२० घरधरुीमा घरेल ुसोलार 
िडान कायय सम्पन्न भई बत्ती बलेको, 

• प्रदेश तभर िीणय अिस्थामा रहेका ३२ िटा लघ ुिलतबद्यतु आयोिनाको ममयत सम्भार गरी १८३५ 
वकलोबाट तबद्यतु सेिा तनयतमत गने कायय सम्पन्न भएको, 

• ९ िटा जिल्ला (बाग्लङु्ग, स्याङ्गिा, कास्की, लम्िङु्ग, मसु्ताङ्ग, तनहुाँ, म्याग्दी, पियत र गोरखा) को लातग 
५,८७३ थान जस्टल ट्युबलुर पोल खररद गरर सम्बजन्त्धत स्थानीय तहलाई वितरण गररएको छ। 
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ख. खानेपानी 

• जिल्लाको खानेपानी तथा सरसफाई सम्बजन्त्ध पाश्र्िजर्र तनमायण काययको तथ्यांक संकलन कायय सम्पन्न 
भएको, 

• आतथयक िषय २०७६/०७७ सम्म ३९,८०४ तनिी धारा र आतथयक िषय २०७७/०७८ मा ३७,९७८ थप 
िडान भई, हालसम्म कुल ७७,७८२ तनिी धारा िडान भएका छन,् िसबाट ४०००७३ िनसंख्या 
लाभाजन्त्ित भएका छन,् 

• आधारभतू स्तरको खानेपानी पगेुको िनसंख्या ९३.१० प्रततशत पगेुको, 
• आतथयक िषय २०७७/०७८ मा,२८४ गोटा खानेपानी आयोिना सम्पन्न भएका छन।् 

 

ग. सडक तथा पलु 

• एक तनिायर्न क्षेर-एक सडक काययक्रम अन्त्तगयत आतथयक िषय २०७७/७८ को यस अितधमा वितभन्न 
जिल्लामा गरी कररि ६३.३ वक. तम. सडक कालोपरे तथा ३९.६ वक.तम. ग्राभेल गने कायय सम्पन्न, 

• यस अितधतभर गण्डकी प्रदेशका वितभन्न जिल्लामा १३ िटा सडक पलु तनमायण सम्पन्त् न भएका, 
• प्रदेशको प्राथतमकतामा रहेको आरुघाट-तसददयबास-रूइला भन्त्ज्याङ सडक आयोिनालाई EIA को TOR 

र Scoping Document तयार गरी उद्योग, पययटन, िन तथा िातािरण मन्त्रालयमा स्िीकृततका लातग 
पेश भएको, 

• आतथयक िषय २०७७/७८ को यस अितधमा २६ िटा झोलुंगे पलुको तनमायण सम्पन्न, 
• पूिायधार विकास तनदेशनालय अन्त्तगयत तनमायण परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गररएको छ।  

 

घ. यातायात 

• प्रदेशस्तरमा सिारी परीक्षण कायायलयको स्थापना भई सञ्चालनमा आएको, 
• िकय सप र ड्राइतभङ्ग केन्त्द्रको मापदण्ड तनधायरण गरी तनयमन तथा अनगुमन कायय शरुु गररएको छ। 

ङ. शहरी विकास, आिास तथा भिन 

• प्रदेश रािधानी नजिकका शहरलाई स्याटलाइट तसटीको रूपमा विकास गने कायय अन्त्तगयत कुश्मा, 
फलेिास र पतुलीबिार नगरपातलकालाई स्याटलाइट तसटीको रूपमा विकास गनय विस्ततृ आयोिना 
प्रततिदेन तयार गरी सो बमोजिमको तनमायण कायय अगाडी बवढरहेको, 
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• प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा कास्कीको माछापचु्रे गाउॅपातलका, स्याङ्गिाको कालीगण्डकी 
गाउॅपातलका र पियतको विहादी गाउॅपातलकामा बहउुद्देश्यीय सभाहल तनमायण गररएको र अन्त्य ११ िटा 
स्थानीय तहमा बहउुद्देश्यीय सभाहल तनमायणाधीन रहेको, 

• निलपरु जिल्ला जस्थत एकीकृत प्रादेजशक सरकारी भिन तनमायणको लातग Conceptual Plan तयार 
भईसकेको र नेपाल सरकारबाट विस्ततृ आयोिना प्रततिदेन तयारी भईरहेको छ। 

 

६.१३ भौततक पूिायधार, शहरर विकास तथा यातायात व्यिस्था मन्त्रालय 

भौततक पूिायधार, शहरर विकास तथा यातायात व्यिस्था मन्त्रालय २०७८ िठे ५ गते प्रदेश रािपरमा प्रकाजशत 
सूर्ना बमोजिम स्थापना भएको मन्त्रालय हो। साविक भौततक पूिायधार विकास मन्त्रालयका पूिायधार तनमायण, 
शहरर विकास र यातायात व्यिस्था यस मन्त्रालयको के्षरातधकार रहेको छ।  

६.१३.१ आतथयक िषय २०७८/७९ को वििरण 

६.१३.१.१ वित्तीय वििरण 
आतथयक िषय 207८/7९ मा भौततक पूिायधार, शहरर विकास तथा यातायात व्यिस्था मन्त्रालयको लातग 
वितनयोिन गररएको बिेट र िैशाख मसान्त्तसम्मको खर्य वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

(रू. हिारमा) 

वििरण  

र्ाल ु पूाँिीगत िम्मा 
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वििरण  

र्ाल ु पूाँिीगत िम्मा 
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खर्
य प्र

ततश
त 

51.82 51.82 38.04 50.61 39.76 34.13 45.02 40.11 50.61 39.76 34.13 45.29 

        

यस मन्त्रालयमा र्ाल ुआतथयक िषयको लातग कूल रू. ८ अबय ४७ करोड १९ लाख ५६ हिार वितनयोिन 
गररएकोमा र्ालतुफय  रू. ३६ करोड ९ लाख ६८ हिार र पूाँिीगततफय  रू. ८ अबय ११ करोड ९ लाख ८८ 
हिार रहेको छ। िैशाख मसान्त्तसम्म र्ालतुफय  रू. ७४ लाख ९२ हिार र पूाँिीगततफय  रू. ६८ करोड २९ 
लाख १३ हिार थप बिेट उपलब्ध गराइएको छ। मन्त्रालयमा वितनयोजित रकम मध्य ेिैशाख मसान्त्तसम्मको 
अितधमा र्ालतुफय  रू. १९ करोड ९ लाख ४७ हिार र पूाँिीगततफय  रू. ३ अबय ९५ करोड ८७ लाख ८३ 
हिार गरी कूल रू. ४ अबय १४ करोड ९७ लाख ३० हिार खर्य भएको छ। समग्रमा यस मन्त्रालयबाट 
कुल वितनयोिनको ४५.२९ प्रततशत खर्य भएको छ। 

 

६.१३.१.२ सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूः 

भौततक पूिायधार, शहरर विकास तथा यातायात व्यिस्था मन्त्रालयले र्ाल ुआतथयक िषय २०७८/७९ को िैशाख 
मवहनासम्मको अितधमा सम्पादन भएका काययक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उपलब्धी तनम्नानसुार रहेका छन-् 
क. सडक तथा पलु 

• प्रदेशको यातायात के्षरको योिनाबि विकास गनय प्रादेजशक यातायात गरुुयोिना तिुयमा गनय 
LRBP को सहयोगमा Data Collection र Verification को काम भइरहेको, 

• र्ाल ुआतथयक िषयको यस अितधमा वितभन्न जिल्लामा गरी कररि ९५.१६ वकलोतमटर सडक 
कालोपरे तथा १८५.०८ वकलोतमटर ग्राभेल गने कायय सम्पन्न भएको, 

• समीक्षा अितधसम्ममा ८ िटा सडक पलुको तनमायण कायय सम्पन्त् न भएको छ। 
• पोखरा-डेडगाउाँ-दमु्कीिास-तरिेणी सडक तनमायण आयोिना:  



 मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, २०७९ 

~ 63 ~ 

➢ तभमाद-मानपरु सडक ११ वकलोतमटर सडक Ottaseal भएको, Double Lane 
बनाउनका लातग DPR तयार गरी तनमायण योिना बनाउनपुने, 

➢ मानपरु-डेडगाउाँ को ६ वकलोतमटर नाली तनमायण (Double Lane), र्ाल ुआतथयक िषयमा 
मा सम्पन्न हनुे, 

➢ दासढुङ्गा-देिघाट खण्डको ६ वकलोतमटर सडक Asphalt Concrete गने गरी तनमायण 
कायय भईरहेको, 

• र्ाल ुआतथयक िषयको यस अितधमा ४ िटा झोलुंगे पलुको तनमायण कायय सम्पन्त् न भइसकेका छन।्  

ख. यातायात व्यिस्थातफय : 

• यातायात के्षरबाट र्ाल ुआतथयक िषयको पौष मसान्त्तसम्म रू.१ अबय ८० करोड ५५ लाख रािस्ि 
सङ्कलन भएको,  

• सिारी र्ालक अनमुततपर िारी गने सबै यातायात व्यिस्था कायायलयहरूबाट परीक्षणकातलन 
सिारीर्ालक अनमुततपर रािस्ि ततरेको ददनबाटै उपलब्ध गराउन थातलएको, २०८१ सम्म 
आिेदन परेकाको हकमा Biometric तलई पररक्षण प्रवकया शरुु भएको, 

• गण्डकी प्रदेश सरकारको तमतत २०७८/१०/०३ को तनणयय अनसुार यातायात के्षरमा बढ्दो 
र्ापलाई मध्यनिर गदै सिारी र्ालक अनमुतत पर नविकरण हनुे र सिारी सम्बन्त्धी नयााँ दताय 
कायय समेत हनुे गरी तनहुाँ जस्थत पूिायधार विकास कायायलय, तनहुाँ मातहतको यातायात शाखालाई 
स्तरोन्नतत गरी यातायात व्यिस्था कायायलय, डुम्रबेाट कायय प्रारम्भ गररएको, 

• यातायात व्यिस्था कायायलय, सिारी कास्कीमा रहेका कररब ५४ लाख पेि बराबरको फाइल 
तथा ढड्डाहरू तडजिटाइि गरी सफ्टिेयरमा इन्त्ट्री गने कायय र्ाल ुआतथयक िषय मा सम्पन्न हनुे गरी 
ठेक्का सम्झौता गरी काम भइरहेको छ।   

ग. शहरी विकास, आिास तथा भिनतफय : 

• प्रदेश रािधानी नजिकका शहरलाई स्याटलाइट तसटीको रूपमा विकास गने कायय अन्त्तगयत कुस्मा, 
फलेिास नगरपातलका र पतुलीबिार नगरपातलकालाई स्याटलाइट तसटीको रुपमा विकास गनय 
विस्ततृ आयोिना प्रततिदेन तयार गरर ५ िटा िडा कायायलय भिन तनमायण कायय अगाडी बवढरहेको 
छ। शकु्लागण्डकी, मध्यनेपाल र तभमाद नगरपातलकालाई स्याटेलाइट तसटीको रुपमा विकास 
गनय सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन तयार गररएको छ भने मध्य नेपाल नगरपातलकामा हाल नाली 
तनमायणको कायय अगातड बवढरहेको, 

•  प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहलगानीमा कास्कीको माछापचु्रे गाउॅपातलका, स्याङ्गिाको 
कालीगण्डकी गाउॅपातलका, पियतको विहादी गाउॅपातलका, बाग्लङुको ताराखोला गाउाँपातलका, 
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म्याग्दीको मातलका गाउाँपातलका, मसु्ताङको घरपझोङ गाउाँपातलकामा बहउुद्देश्यीय सभाहल तनमायण 
गररएको छ  र अन्त्य 8 िटा स्थानीय तहमा बहउुद्देश्यीय सभाहल तनमायणाधीन रहेको,  

• निलपरु जिल्ला जस्थत एकीकृत प्रादेजशक सरकारी भिन तनमायणको लातग Conceptual Plan 
तयार भईसकेको र नेपाल सरकारबाट विस्ततृ आयोिना प्रततिदेन तयारी भईरहेको छ। 

 

६.१४ उिाय, िलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय 

उिाय, िलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय २०७८ िठे ५ गते प्रदेश रािपरमा प्रकाजशत सूर्ना बमोजिम स्थापना 
भएको मन्त्रालय हो। साविक भौततक पूिायधार विकास मन्त्रालयका उिाय, िलस्रोत र खानेपानी यस मन्त्रालयको 
के्षरातधकार रहेको छ।  

६.१४.१ आतथयक िषय २०७८/७९ को वििरण 

६.१४.१.१ वित्तीय वििरण 
आतथयक िषय 207८/7९ मा उिाय, िलस्रोत तथा खानपेानी मन्त्रालयको लातग वितनयोिन गररएको बिेट र 
िैशाख मसान्त्तसम्मको खर्य वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

(रू. हिारमा) 

       वििरण 
र्ाल ु पूाँिीगत कूल िम्मा 

प्रदेश िम्मा प्रदेश समानीकरण सशतय विशेष िम्मा  

सरुु वितनयोिन 266531 266531 1340450 1651345 1077100 308500 4377395 4643926 

थप/घट 0 0 131000 7600 13000 0 151600 151600 

िम्मा वितनयोिन 266531 266531 1471450 1658945 1090100 308500 4528995 4795526 

िम्मा खर्य 156316 156316 515881 718438 538912 179736 1952967 2109283 

खर्य प्रततशत 58.65 58.65 35.06 43.31 49.44 58.26 43.12 43.98 
 

यस मन्त्रालयमा र्ाल ुआतथयक िषयको लातग कूल रू. ४ अबय ६४ करोड ३९ लाख २६ हिार वितनयोिन 
गररएकोमा र्ालतुफय  रू. २६ करोड ६५ लाख ३१ हिार र पूाँिीगततफय  रू. ४ अबय ३७ करोड ७३ लाख 
९५ हिार वितनयोिन गररएको छ। यस मन्त्रालय र मातहत तनकायको लातग िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा 
पूाँिीगततफय  रू. १५ करोड १६ लाख थप बिेट उपलब्ध गराइएको छ। मन्त्रालयमा वितनयोजित रकम मध्य े
यस अितधमा र्ालतुफय  रू. १५ करोड ६३ लाख १६ हिार र पूाँिीगततफय  रू. १ अबय ९५ करोड २९ लाख 
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६७ हिार खर्य भई कूल रू. २ अबय १० करोड ९२ लाख ८३ हिार खर्य भएको छ। समग्रमा यस 
मन्त्रालयबाट वितनयोिनको ४३.९८ प्रततशत खर्य भएको छ। 

 

६.१४.१.२ सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूः 

उिाय, िलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले र्ाल ुआतथयक िषय २०७८/७९ को िैशाख मवहनासम्मको अितधमा 
सम्पादन भएका काययक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उपलब्धी तनम्नानसुार रहेका छन-् 
क. कृवष उत्पादन र उत्पादकत्िमा योगदान पगु्नेगरर बषभैरर तसंर्ाइ सवुिधा उपलब्ध गराउने काययक्रम 

अन्त्तगयत र्ाल ुआतथयक िषय २०७८/७९ मा िम्मा ६२५ िटा सतह तसंर्ाइ र नयााँ प्रवितधमा आधाररत 
तसंर्ाइ योिना र ६१ िटा भतूमगत स्यालो तथा तडप ट्युबिेल योिनाको कायायन्त्ियन माफय त ४३४ हेक्टर 
थप कमाण्ड के्षरमा तसंर्ाई सेिा विस्तार भएको र तसंर्ाइ प्रणाली पनुस्थायपना तथा कृषक कुलो सधुारबाट 
१३८८ हेक्टर गरी कुल १८२२ हेक्टर ितमनमा भरपदो तसंर्ाई सवुिधा पगेुको, 

 

ख. नदी तथा खोलामा तटबन्त्ध तनमायण गरी नदी वकनारका बस्ती, संरर्ना, सम्पदा, ितमन आदद संरक्षण गने 
तथा िग्गा उकास गने लक्ष्यका साथ २१२ िटा योिना कायायन्त्ियनबाट र्ाल ुआतथयक िषयमा थप ७.९९ 
वकलोतमटर तटबन्त्ध तनमायण तथा पवहरो तनयन्त्रण सम्बन्त्धी  संरर्ना तनमायण भइ र्ाल ुआतथयक िषयमा थप 
१३५ हेक्टर िग्गा उकास भएको, 

 

ग. हालसम्म विद्यतु विस्तार कायय अन्त्तगयत मसु्ताङ, मनाङ, म्याग्दी, लम्िङु,  गोरखा,  बाग्लङु, निलपरु र कास्की 
जिल्लाका वितभन्न योिनामा H.T. लाइन तबस्तार गरर २५२.६९ वकलोतमटर, L.T. लाइन तबस्तार ३५३.७७ 
वकलोतमटर र ८० िटा ट्रान्त्सफमयर िडान भै ५९५५ घरधरुी नयााँ विद्यतु ग्राहक कायम भएको छ।१० 
िटा लघ ुिलविद्यतु योिनामा ममयत कायय सम्पन्न भै २४२ वकलोिाट विद्यतु सेिा तनयतमत गररएको छ 
साथै म्याग्दीको मातलका गाउाँपातलकाको १०० घरधरुीमा घरेल ुसौयय उिाय प्रतबतध िडान गररएको, 

 
घ. प्रदेशका सबै घर पररिारमा गणुस्तरीय आधारभतू खानपेानी सेिाको पहुाँर् पयुायउन ेलक्ष्यका साथ 'एक 

घर एक धारा' काययक्रम र्ाल ुआतथयक िषयमा कुल १०५३ िटा खानेपानी आयोिना संर्ालनमा रहेका 
र उक्त योिनाबाट हालसम्म १४४३७ तनिी धारा िडान भइ कररब ७२१२० िनसंख्या लाभाजन्त्ित 
भएका छन।् 

 

६.१५ सामाजिक विकास मन्त्रालय 
२०७८ िैशाख १६ र ऐ. िेठ ५ गते प्रदेश रािपरमा सूर्ना प्रकाजशत भई साविकका मन्त्रालयको कायय 
विभािन र केही मन्त्रालयको नामसमेत पररितयन गररएको छ। सोही बमोजिम सामाजिक विकास मन्त्रालयको 
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कायय विभािन पररमाियन भई जशक्षा, संस्कृतत, विज्ञान प्रवितध तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्िास्थ्य तथा 
िनसंख्या मन्त्रालय र यिुा तथा खेलकुद मन्त्रालय गरी तीन िटा मन्त्रालय कायम भएको छ। 

सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट आतथयक िषय २०७७/७८ मा भएको वित्तीय प्रगतत र सम्पाददत मखु्यमखु्य 
काययको वििरणलाई तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

६.१५.१ आतथयक िषय २०७७/७८ को वििरण 
६.१५.१.१ वित्तीय वििरण 
आतथयक िषय 207७/7८ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयको लातग वितनयोिन गररएको कुल बिेट र खर्यको 
वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

(रू. हिारमा) 

वििरण  
र्ाल ु पुाँिीगत िम्मा 

प्रदेश सशतय विशेष िम्मा प्रदेश सशतय विशेष िम्मा प्रदेश सशतय विशेष िम्मा 
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सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आतथयक िषय २०७७/७८ को लातग कूल रू. ४ अबय ६८ करोड ५ लाख ७६ 
हिार वितनयोिन गररएकोमा र्ालतुफय  रू. ३ अबय १४ करोड ३१ लाख १ हिार र पुाँिीगततफय  रू. १ अबय 
५३ करोड ७४ लाख ७५ हिार रहेको छ। यस मन्त्रालयबाट कायायन्त्ियन हनुे वितभन्न काययक्रमको लातग यस 
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आतथयक िषयमा र्ालतुफय  रू. ४२ करोड १२ लाख ६० हिार र पुाँिीगततफय  रू. ३२ करोड ३० लाख ८९ 
हिार गरी कुल रू. ७४ करोड ४३ लाख ४९ हिार थप बिेट उपलब्ध गराइएको छ। वितनयोजित रकम 
मध्ये आतथयक िषयको अन्त्त्यसम्ममा र्ालतुफय  रू. २ अबय ३० करोड ४६ लाख ७८ हिार र पुाँिीगततफय  रू. 
१ अबय १४ करोड ८५ लाख ७ हिार गरी कूल रू. ३ अबय ४५ करोड ३१ लाख ८६ हिार खर्य भएको 
छ। आतथयक िषयको अन्त्त्यसम्ममा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट कूल वितनयोिनको ६३.६५ प्रततशत खर्य 
भएको छ। 

 

६.१५.१.२ सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूः 
१. जशक्षा क्षरे 

क. स्थानीय तहको अनरुोधमा स्थानीय पायक्रम तनमायणमा विज्ञ सेिा उपलव्ध गराई ८ िटा स्थानीय तहमा 
पायक्रम तयार भएको¸  

ख. २४०० िना निसाक्षरका लातग प्रवितधमैरी वित्तीय साक्षरताका कक्षा सञ्चालन भएको, 
ग. इजञ्जतनयररङ अध्ययन संस्थान पजश्चमाञ्चल क्याम्पस पोखरालाई Rock and Tunnel Engineering को कायय 

सञ्चालनका लातग अनदुान उपलव्ध गराईएको, 
घ. एसओएस हमयनमाइनर विद्यालयमा अध्ययनरत १३३ िना लजक्षत िगयका बालिातलकाको अध्ययनलाई 

तनरन्त्तरता ददन छारिृजत्त उपलव्ध गराइएको, 
ङ. छनौट भएका ५ िटा दगुयम तथा वहमाली जिल्लाका नमनुा आिासीय विद्यालयको भौततक तनमायण तथा 

आिासमा बस्न े८० िना विद्याथीका लातग खानेबस्ने सवुिधाका लातग अनदुान उपलव्ध गराईएको, 
र्. १२ िटा सामदुावयक पसु्तकालयको स्तरोन्नती कायय गररएको. 
छ. मनसनुी िषायका कारण पगेुको क्षततलाई बढ्न नददन ८६ िटा सामदुावयक विद्यालयलाई अनदुान उपलव्ध 

गराईएको, 
ि. स्थानीय तहसाँगको समन्त्ियमा प्रतत विद्यालय २००० विद्याथीका लातग ३ िटा विद्यालयलाई ठूला विद्यालय 

विकास गनय विस्ततृ आयोिना प्रततिदेन तनमायण गररएको, 
झ. गण्डकी विश्वविद्यालयमा पदातधकारी तनयजुक्त गरी १३ विषयमा पायक्रमको मस्यौदा तयार, 

ञ. गण्डकी विश्वविद्यालयको आतथयक प्रशासन तनयमािली, २०७७, गण्डकी विश्वविद्यालयको शैजक्षक तथा 
संगठन तनयमािली, २०७७ र गण्डकी विश्वविद्यालयको जशक्षक तथा कमयर्ारी सम्िन्त्धी तनयमािली, 
२०७७ तयार भइ गण्डकी प्रदेश सरकारको सहमतीमा न्त्यातसक पररषदबाट स्िीकृत भइ कायायन्त्ियन,  

ट. गण्डकी प्रदेश मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषदको कायायलयले तमतत २०७७।४।६ र २०७७।४।२१ मा 
नेपाल सरकार, अथय मन्त्रालयको अन्त्तरावष्ट्रय आतथयक समन्त्िय माहाशाखामा GIT सम्बन्त्धी आयोिनाको 
प्रस्ताि पेश गरेको, 
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२. भाषा¸संस्कृतत र परुातत्ि संरक्षण क्षरे 

क. गण्डकी प्रदेश प्रज्ञा प्रततष्ठान ऐन, २०७७ तनमायण¸ 

ख. सङ्ग्रहालय र यसको प्रदशयनी समेटेर िृत्तजर्र तनमायण, 

ग. “गण्डकी प्रदेशमा रहेका संग्रहालयको प्रोफाइल” नामक पसु्तकबाट संग्रहालको तथ्याङ्क अद्याितधक 
गररएको¸   

घ. गण्डकी प्रज्ञा प्रततष्ठान स्थापना भई पदातधकारी तनयजुक्त भएको। 

 

३. मवहला¸बालबातलका¸ज्येष्ठ नागररक तथा समािकल्याण क्षरे 

क. बालबातलका सम्िन्त्धी ऐन (प्रदेश शभामा पेश भएको), अपाङ्गता सम्िन्त्धी प्रदेशस्तरीय तनदेशन सतमतत 
गठन काययवितध, २०७७, सडक तथा िेिाररसे बालबातलका व्यिस्थापन मापदण्ड, २०७७ र प्रादेजशक 
पनुस्थायपना केन्त्द्र सञ्चालन मापदण्ड, २०७८ स्िीकृत भएको¸ 

ख. पोखरा महानगरपातलका िडा नं ३३ मा प्रदेशस्तरीय लैंतगक वहंसा , मानि बेर्विखन तथा ओसारपसारबाट 
प्रभावितका लातग दीघयकालीन पनुस्थायपना केन्त्द्र तनमायण,  

ग. मन्त्रालयमा लैंतगक वहंसा विरुिको तनःशलु्क हटलाइन सेिा सञ् र्ालन,  

घ. वहंसा प्रभावित मवहला तथा बालबातलकाका लातग उिार, संरक्षण तथा पनुस्थायपना गनय तनहूाँ, बाग्लङु्, 
स्याङ्गिा, गोरखा, लमिङु्ग, निलपरु, पियत र म्याग्दी गरी ८ जिल्लाका सदरमकुाममा अल्पकालीन आश्रय 
सवहतको सेिा केन्त्द्र सञ् र्ालन,  

ङ. मन्त्रालयमा अपाङ्गता Help Desk कक्ष सञ् र्ालन गररएको,  

र्. सडक मानि व्यिस्थापनमा समवपयत ६ िटा संस्थामा रहेका ३५० िना सहयोगापेक्षी व्यजक्तको लातग 
अनदुान उपलब्ध गराइएको,  

छ. प्रदेश तभरका ३७ िटा ज्येष् ठ नागररक ददिा सेिा केन्त्द्रको लातग सञ् र्ालन अनदुान उपलव्ध गराइएको 
ि. प्रदेशतभरका १४ िटा ज्यषे् ठ नागररक सेिा भिन तथा आश्रममा रहेका ३१८ िना ज्येष् ठ नागररकको 

लातग खाद्यान्न, लत्ताकपडा, स्िास्थ्य उपर्ार, िनस्िास्थ्य मापदण् ड लगायतका सामग्री व्यिस्थापनको लातग 
अनदुान रकम उपलब्ध गराइएको,  

झ. मन्त्रालय, पोखरा महानगरपातलका, अन्त् नपूणय गाउाँपातलका र जर्ल्डे्रन नेपालको साझेदारीमा सडक 
बालबातलका व्यिस्थापनका लातग प्रदेशस्तरीय पनुस्थायपना केन्त्द्र सञ् र्ालनमा ल्याइएको। 

 

४.  श्रम तथा रोिगार क्षरे 

क. लामो अितधका ३ मवहने तातलमः प्ठ्लजम्बङ्ग–४ समूह, केश शं्रगार–४ समूह, कटाई तसलाई–४ समूह, 

इलेक्ट्रोतनक्स ममयत–४ समूह, हेयर कवटङ्ग–४ समूह, िवुटक–२ समूह, कम्प्ठ्यूटर हाडयियर–४ समूह, 

टेलर मास्टर/फेसन तडिाइतनङ्ग–४ समूह, एडभान्त्स तसलाइ कटाइ–३ समूह, एडभान्त्स केश शंृ्रगार–४ 
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समूह, आधारभतू तसलाइ कटाइ–६ समूह, आधारभतू केश शंृ्रगार–४ समूह, विद्यतु िडान–४ समूह र 
मोटरसाइकल ममयत–४ समूहमा कूल १७०० िनाले तातलम प्राप्त गरेका, 

ख. छोटो अितधका तातलम (४५ र १५ ददने छोटो अितधका तातलम): कफी बनाउने (िाररष्टा), च्याउ खेती, 
क्रीस्टल तालीम, गडुीया बनाउने, सेनेटरी प्ठ्याड, मण्टेश्वरी तालीम, प्ठ्लजम्बङ तालीम, विद्यतु िडान र तमनीटेलर 
(हलो) ममयत तातलम गरी कूल ७५० िनाले तातलम प्राप्त गरेका छन।् 

 

५.  यिुा तथा खेलकुद क्षरे 
क. प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७७ तथा गण्डकी प्रदेश खेलकुद विकास तनयमािली २०७८ िारी भइय 

प्रदेश खेलकुद पररषद् सञ्चालनमा आएको, ११ िटै जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास सतमततको गठन¸ 

ख. आतथयक िषय २०७७/78 मा २३ िटा गाउाँपातलकामा खेलमैदान र ९ िटा नगरपातलकामा रङ्गशाला 
गरी ३२ िटा खेलकुद पूिायधारको लातग िम्मा रू. ७ करोड ३० लाख स्थानीय तहलाइय अनदुान सहयोग 
प्रदान भएको। हालसम्म एक स्थानीय तह एक खेल मैदानको नीतत अनरुूप ५६ िटा गाउाँपातलकामा 
खेलमैदान र २० िटा नगरपातलकामा रङ्गशाला तनमायणको लातग अनदुान उपलब्ध गराइएको, 

ग. आतथयक िषय 2077/78 को िावषयक बिेट तथा काययक्रममा परेका वितभन्न 1६ िटा खेलकुद पूिायधार 
सम्बन्त्धी आयोिना/काययक्रम (पुाँिीगत) सम्पन्न भएको, 

घ. तसियनशील यिुा, खेलाडी, िैज्ञातनक, कलाकार, समािसेिी, प्रकृतत संरक्षक, उद्यमी, कला सावहत्य संस्कृतत 
लगायतका यिुा र स्रष्टा तथा संस्थाको पवहर्ान गरी प्रोत्साहन र परुस्कार प्रदान गनयको लातग “प्रोत्साहन 
र परुस्कार सम्बन्त्धी मापदण्ड, २०७८” तयार भएको¸ 

ङ. यिुा पररर्ालन अन्त्तरगत जिल्ला खेलकुद विकास सतमतत कास्कीको सहकाययमा रक्तदान, िृक्षारोपण, 
अशक्त तथा विपन्न खेलाडीलाइय राहत वितरण तथा कोतभड - १९ सम्बन्त्धी िनरे्तनामूलक काययक्रम 
सञ्चालन गररएको।  
 

६. स्िास्थ्य क्षरे (कोरोना रोकथाम र तनयन्त्रणसमेत) 

क. कोरोना भाइरस रोकथाम र तनयन्त्रणका लातग माननीय मखु्यमन्त्रीज्यूको संयोिकत्िमा उच्र्स्तरीय 
तनदेशक सतमतत र प्रदेश सरकारका प्रमखु सजर्िज्यकुो नेततृ्िमा समन्त्िय सतमतत गठन गररएको, 

ख. कायय विभािन सवहत मन्त्रालय, अस्पताल, विश्वविद्यालय, नपेाली सेना, सरुक्षा तनकाय सवहतको सहभातगतामा 
१० िटा वितभन्न विषयगत सतमततको गठन भएको, 

ग. प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालको स्तरिृवि गरी ३२५ शैयाबाट ७६० शैया पयुायइएको, 
घ. ६० शैया क्षमताको संक्रामक तथा सरुिा रोग अस्पताल सञ्चालनमा आएको¸ 
ङ. प्रदेशस्तरीय खोप भण्डारण भिनको तनमायण सम्पन्न भएको¸ 
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र्. स्िीकृत ररक्त दरबन्त्दी मध्य े८९ िनाको पदपूती भएको र ३७० िनाको अस्थायी दरबन्त्दी स्िीकृत भई 
करारमा िनशजक्त पदपूततय भएको¸ 

छ. तनहुाँ, मसु्ताङ, म्याग्दी, गोरखा, बागलङु, पबयत, मातजृशश ुतमतेरी, स्याङ्िा, लमिङु, मध्यविन्त्द ुर संक्रामक 
तथा सरुिा रोग अस्पतालबाट अजक्सिन प्ठ्लान्त्ट िडान भई उत्पादन भएको,  

ि. प्रदेशका सबै अस्पतालमा अजक्सिन पाइपलाइन तबस्तार गररएको, 
झ. प्रदेश अन्त्तगयतका अस्पतालमा कूल ३६ िटा भेजन्त्टलेटर िडान भएको, प्रदेशमा रहेका अस्पतालमा िम्मा 

१९९ शैया HDU र ५५ िटा ICU व्यिस्था गररएको, 
ञ. ३० हिार संक्रतमत हनु ेअनमुान गरी हाललाई १५ हिारलाई पगु्ने गरी Antigen Kit, PCR Kit, VTM 

आदी र २० हिार घर पररिार पगु्ने गरी आइसोलेसन वकट सामग्री खररद गररएको¸ 
ट. कोतभड- १९ विरुिको पवहलो खोप 583019 िनालाई, दिैु खोप 426163 िनालाई प्रदान गररएको। 
 

६.१६ जशक्षा, संस्कृतत, विज्ञान प्रवितध तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय 

जशक्षा, संस्कृतत, विज्ञान प्रवितध तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय २०७८ िठे ५ गते प्रदेश रािपरमा प्रकाजशत 
सूर्ना बमोजिम स्थापना भएको मन्त्रालय हो। साविक सामाजिक विकास मन्त्रालयका जशक्षा, संस्कृतत, विज्ञान 
प्रवितध तथा सामाजिक विकासतफय का कायय यस मन्त्रालयको के्षरातधकार रहेको छ।  

 

६.१६.१ आतथयक िषय २०७८/७९ को वििरण 

६.१६.१.१ वित्तीय वििरण 
आतथयक िषय 207८/7९ मा जशक्षा, संस्कृतत, विज्ञान प्रवितध तथा सामाजिक मन्त्रालयको लातग वितनयोिन 
गररएको बिेट र िैशाख मसान्त्तसम्मको खर्य वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

(रू. हिारमा) 

वििरण  
र्ाल ु पूाँिीगत 

कूल िम्मा 
प्रदेश सशतय िम्मा प्रदेश सशतय िम्मा 

सरुु वितनयोिन 745647 527100 1272747 594370 287400 881770 2154517 

थप/घट 3217 14398 17615 31050 0 31050 48665 

िम्मा वितनयोिन 748864 541498 1290362 625420 287400 912820 2203182 

िम्मा खर्य 296615 241910 538526 196691 69523 266214 804739 

खर्य प्रततशत 39.61 44.67 41.73 31.45 24.19 29.16 36.53 
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जशक्षा, संस्कृतत, विज्ञान प्रवितध तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा र्ाल ुआतथयक िषयको लातग कूल रू. २ अबय 
१५ करोड ४५ लाख १७ हिार वितनयोिन गररएकोमा र्ालतुफय  रू. १ अबय २७ करोड २७ लाख ४७ हिार 
र पूाँिीगततफय  रू. ८८ करोड १७ लाख ७० हिार रहेको छ। आतथयक िषय २०७८/७९ को िैंशाख 
मसान्त्तसम्मको अितधमा र्ालतुफय  रू. १ करोड ७६ लाख १५ हिार र पूाँिीगततफय  रू. ३ करोड १० लाख 
५० हिार थप बिेट उपलब्ध गराइएको छ। वितनयोजित रकम मध्ये यस अितधमा र्ालतुफय  रू. ५३ करोड 
८५ लाख २६ हिार र पूाँिीगततफय  रू. २६ करोड ६२ लाख १४ हिार गरी कूल रू. ८० करोड ४७ 
लाख ३९ हिार खर्य भएको छ। समग्रमा यस मन्त्रालयबाट आतथयक िषयको िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा 
कूल वितनयोिनको ३६.५३ प्रततशत खर्य भएको छ। 
 

 

६.१६.१.२ सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूः 

जशक्षा, संस्कृतत, विज्ञान प्रवितध तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले र्ाल ुआतथयक िषय २०७८/७९ को िैशाख 
मवहनासम्मको अितधमा सम्पादन भएका काययक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उपलब्धी तनम्नानसुार रहेका छन-् 

 

जशक्षा, संस्कृतत, भाषा, परुातत्त्ि तथा विज्ञान प्रवितधतफय : 

क. साक्षर गण्डकी प्रदेश घोषणा गररएको, 
ख. १२ िटा सामदुावयक तथा साियितनक पसु्तकालय स्तरोन्नतीका लातग अनदुान उपलव्ध गराइएको, 
ग. मनसनुी िषाय तथा विपदबाट क्षतत पगेुका ९५ िटा सामदुावयक विद्यालयलाई क्षतत न्त्यूनीकरणका लातग 

अनदुान उपलव्ध गराईएको, 
घ. १७ िटा विशेष कक्षा सञ्चालन भएका स्रोत कक्षाका स्तरोन्नततका लातग अनदुान उपलव्ध गराईएको, 
ङ. साधारण जशक्षा प्रदान गने ३ िटा सामदुावयक क्याम्पसलाई प्रावितधक विषयमा पढाई सञ्चालन गनय अनदुान 

उपलव्ध गराइएको, 
र्. १६ िटा विज्ञान र प्रावितधक धार सञ्चालन भएका विद्यालयको प्रयोगशाला स्तरोन्नततका लातग अनदुान 

उपलव्ध गराइएको,  
छ. गरुुकूल, गमु्बा, मदरसा लगायतका धातमयक जशक्षा प्रदान गने २१ िटा  विद्यालयलाई मलु प्रिाहीकरण 

अनदुानका उपलव्ध गराइएको, 
ि. १०६ िटा धातमयक आस्थाका केन्त्द्र (मठ, मजन्त्दर, गमु्बा, मजस्िद) लाई संरक्षण एिम ्ममयत सम्भारका 

लातग अनदुान उपलव्ध गराइएको, 
झ. वहमाली तथा दगुयम के्षरका विद्याथीको जशक्षामा पहुाँर् र गणुस्तर विस्तार गनयका लातग मनाङ, म्याग्दी, 

मसु्ताङ र गोरखा जिल्लाका ५ नमूना विद्यालयमा छारािास तनमायणको कायय भईरहेको,  

ञ. बौविक अपाङ्गता भएका बालबातलकाका लातग सवुिधा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय आिासीय विद्यालय तनमायणका 
लातग विस्ततृ आयोिना प्रततिेदन तयार भई तनमायण कायय आरम्भ भएको, 
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ट. कोतभड-१९ का कारण अतभभािक गमुाएका १२३ िना बालबातलकाको लालनपालन एिं पढाइ खर्यलाई  
तनरन्त्तरता ददन मातसक रू. ५ हिारका दरले २०७८ रै्र मवहना सम्मको रकम उपलब्ध गराइएको, 
 

गण्डकी प्रदेश प्रमखु शैजक्षक सधुार काययक्रम अन्त्तगयतः 
क. ९८ विद्यालयमा प्रारजम्भक बालविकास केन्त्द्रमा तसकाइ सामग्री व्यिस्थापन,  

ख. १७ िटा माध्यतमक विद्यालयमा गजणत जशक्षा प्रयोगशाला स्थापना र विकास,  

ग. ६० िटा माध्यतमक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला सदुृढीकरण,  

घ. ५० िटा आधारभतू विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला सदुृढीकरण, 

ङ. ४० िटा माध्यतमक विद्यालयमा ICT ल्याि विस्तार,  

र्. ५१ िटा माध्यतमक विद्यालयमा STEM Lab स्थापना र सञ्चालन,  

छ. सामदुावयक क्याम्पस (४३ िटा) तथा सामदुावयक विद्यालय (४० िटा) मा सूर्ना प्रवितध विस्तार – 
सामग्री खररदका लातग टेण्डर स्िीकृत भएको, 

ि. ३६ िटा बैविक तथा धातमयक जशक्षा प्रदान गने संस्थालाई प्रोत्साहन अनदुान,  

झ. २४ िटा प्रावितधक धार तथा व्यािसावयक जशक्षा सञ्चालन गरेका सामदुावयक विद्यालयलाई प्रयोगशाला 
सदुृढीकरण अनदुान उपलब्ध गराइएको। 

 

सामाजिक विकासतफय : 
क. प्रदेशलाई सडक आजश्रत सहयोगापेक्षी सडक मानि मकु्त प्रदेश घोषणा गररएको, िसका लातग बाग्लङु, 

लमिङु, कास्की र गोरखामा रहेका मानि सेिा आश्रमसाँग सम्झौता गररएको, 
ख. १५ िटा ज्येष्ठ नागररक आश्रममा तनःशलु्क स्िास्थ्य पररक्षण सेिा सञ्चालन भएको, 
ग. तनःशलु्क हटलाइन सेिा माफय त ५० िनाले सेिा प्राप्त गरेका, 
घ. २० िना बाल प्रततभाको पवहर्ान गरी सम्मान तथा परुस्कृत गररएको, 
ङ. ज्येष्ठ नागररक ददिा सेिा केन्त्द्र संर्ालनको लातग ५१ िटा संस्था छनौट भई सम्झौता भइसकेको, 
र्. ज्येष्ठ नागररक ददिा सेिा केन्त्द्र पूिायधार तनमायणको लातग २१ िटा संस्था छनौट भई सम्झौता भइसकेको, 
छ. मवहला उद्यमीलाई प्रवितधमा सहयोग गनयका लातग मवहला उद्यमी तथा उद्यमी समूह गरी १०६ िनालाई 

छनौट गररएको, 
ि. अपाङ्गता भएका व्यजक्तको लातग क्षमता अनसुारको रोिगार सिृना तथा पनुस्थायपना केन्त्द्रको लातग प्रदेश 

स्तरीय अपाङ्गता ग्राम तनमायणको लातग शकु्लागण्डकी नगरपातलका िडा न . ८ मा ४४ रोपनी िग्गा 
प्रातप्तका लातग तसमाना छुट्टयाइएको, 

झ. बालबातलका सम्बन्त्धी ऐन प्रदेश सभाबाट पाररत भएको, 
ञ. ११ िटै जिल्लामा बाल भेला सम्पन्त् न भएको। 

 

श्रम तथा रोिगारतफय  : 
क. व्यािसावयक तथा तसप विकास तातलम केन्त्द्र, कास्कीबाट िम्मा ३८२ िनाले वितभन्त् न लामो अितध 

(३९० घण्टा) तथा छोटो अितध (७५ घण्टा)को तसपमूलक तातलम प्राप्ठ् त गरेको, 
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ख. व्यािसावयक तथा तसप विकास तातलम केन्त्द्र, पियतबाट िम्मा ३२७ िनाले वितभन्त् न लामो अितध (३९० 
घण्टा) तथा छोटो अितध (७५ घण्टा)को तसपमूलक तातलम प्राप्ठ् त गरेको। 

 

६.१७ यिुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 

यिुा तथा खेलकुद मन्त्रालय २०७८ िैशाख १६ गते प्रदेश रािपरमा प्रकाजशत सूर्ना बमोजिम स्थापना भएको 
मन्त्रालय हो। साविक सामाजिक विकास मन्त्रालयका यिुा र खेलकुदतफय का कायय यस मन्त्रालयको क्षेरातधकार 
रहेको छ।  

६.१७.१ आतथयक िषय २०७८/७९ को वििरण 

६.१७.१.१ वित्तीय वििरण 
आतथयक िषय 207८/7९ मा यिुा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लातग वितनयोिन गररएको बिेट र िैशाख 
मसान्त्तसम्मको खर्य वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

(रू. हिारमा) 

वििरण  
र्ाल ु पूाँिीगत 

कूल िम्मा 
प्रदेश सशतय िम्मा प्रदेश सशतय िम्मा 

सरुु वितनयोिन 150342 40800 191142 90800 17500 108300 299442 

थप/घट 19000 0 19000 82400 0 82400 101400 

िम्मा वितनयोिन 169342 40800 210142 173200 17500 190700 400842 

िम्मा खर्य 31795 5060 36855 46702 3196 49897 86752 

खर्य प्रततशत 18.78 12.40 17.54 26.96 18.26 26.17 21.64 
 

यिुा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा र्ाल ुआतथयक िषयको लातग कूल रू. २९ करोड ९४ लाख ४२ हिार वितनयोिन 
गररएकोमा र्ालतुफय  रू. १९ करोड ११ लाख ४२ हिार र पूाँिीगततफय  रू. १० करोड ८३ लाख रहेको 
छ। यस मन्त्रालयको लातग र्ाल ुआतथयक िषयको िैशाख मसान्त्तसम्म र्ालतुफय  रू. १ करोड ९० लाख र 
पुाँिीगततफय  रू. ८ करोड २४ लाख गरी िम्मा रू. १० करोड १४ लाख थप बिेट उपलब्ध गराइएको छ। 
वितनयोजित रकम मध्ये िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा र्ालतुफय  रू. ३ करोड ६८ लाख ५५ हिार र 
पूाँिीगततफय  रू. ४ करोड ९८ लाख ९७ हिार गरी कूल रू. ८ करोड ६७ लाख ५२ हिार खर्य भएको 
छ। समग्रमा यस मन्त्रालयबाट र्ाल ुआतथयक िषयको िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा कूल वितनयोिनको 
२१.६४ प्रततशत खर्य भएको छ। 
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६.१७.१.२ सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूः 

यिुा तथा खेलकुद मन्त्रालयले र्ाल ुआतथयक िषय २०७८/७९ को िैशाख मवहनासम्मको अितधमा सम्पादन 
भएका काययक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उपलब्धी तनम्नानसुार रहेका छन-् 
क. वितभन्न खेल प्रततयोतगता संर्ालन तथा रावष्ट्रय र अन्त्तरावष्ट्रय प्रततयोतगतामा सहभागी भएका खेलाडीका 

लातग सहयोग गररएको, 
ख. एतसयन तसतनयर सेन्त्ट्रल िोन मवहला भतलबल प्रततयोतगतामा वििेता खेलाडीलाई सम्मान तथा परुस्कृत 

गररएको, 
ग. 50 िटा खेलमैदानको तनमायण तथा स्तरोउन्नतत भएको, 
घ. अपाङ्गता भएका तथा परम्परागत पेशा व्यिसायमा लागेका यिुालाई पेशागत काययको लातग सहयोग 

गररएको, 
ङ. शृ्रिनजशल यिुा खेलाडी, उद्यमी व्यजत्तलाई प्रोत्साहन र परुस्कार प्रदान गररएको, 
र्. निौं रावष्ट्रय खेलकुद तयारीको लातग खेलमैदानको स्तरोन्नतत, तयारी खेलकुद तथा सामाग्री खररद गरर 

वितरण गररएको। 

 

६.१८ स्िास्थ्य तथा िनसंख्या मन्त्रालय 

स्िास्थ्य तथा िनसंख्या मन्त्रालय २०७८ िठे ५ गते प्रदेश रािपरमा प्रकाजशत सूर्ना बमोजिम स्थापना 
भएको मन्त्रालय हो। साविक सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्िास्थ्य र िनसंख्यातफय का कायय यस मन्त्रालयको 
के्षरातधकार रहेको छ।  

६.१८.१ आतथयक िषय २०७८/७९ को वििरण 

६.१८.१.१ वित्तीय वििरण 
आतथयक िषय 207८/7९ मा स्िास्थ्य तथा िनसंख्या मन्त्रालयको लातग वितनयोिन गररएको बिेट र िैशाख 
मसान्त्तसम्मको खर्य वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

(रू. हिारमा) 

वििरण  
र्ाल ु  पूाँिीगत 

कूल िम्मा 
प्रदेश सशतय विशेष िम्मा प्रदेश सशतय विशेष िम्मा 

सरुु वितनयोिन 1072840 710400 33200 1816440 225818 19000 83000 327818 2144258 

थप/घट 33963 255854 0 289817 13000 40000 0 53000 342817 

िम्मा वितनयोिन 1106803 966254 33200 2106257 238818 59000 83000 380818 2487075 

िम्मा खर्य 514683 435307 0 949991 104671 2701 25180 132552 1082543 

खर्य प्रततशत 46.50 45.05 0.00 45.10 43.83 4.58 30.34 34.81 43.53 
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स्िास्थ्य तथा िनसंख्या मन्त्रालयमा र्ाल ुआतथयक िषयको लातग कूल रू. २ अबय १४ करोड ४२ लाख ५८ 
हिार वितनयोिन गररएकोमा र्ालतुफय  रू. १ अबय ८१ करोड ६४ लाख ४० हिार र पूाँिीगततफय  रू. ३२ 
करोड ७८ लाख १८ हिार रहेको छ। आतथयक िषयको िैशाख मसान्त्तसम्ममा र्ालतुफय  रू. २८ करोड ९८ 
लाख १७ हिार र पूाँिीगततफय  रू. ५ करोड ३० लाख गरी िम्मा ३४ करोड २८ लाख १७ हिार थप 
बिेट उपलब्ध गराइएको छ। वितनयोजित रकम मध्ये यस अितधमा र्ालतुफय  रू. ९४ करोड ९९ लाख ९१ 
हिार र पूाँिीगततफय  रू. १३ करोड २५ लाख ५२ हिार गरी कूल रू. १ अबय ८ करोड २५ लाख ४३ 
हिार खर्य भएको छ। समग्रमा यस मन्त्रालयबाट र्ाल ुआतथयक िषयको िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा कूल 
वितनयोिनको ४३.५३ प्रततशत खर्य भएको छ। 
 

 

६.१८.१.२ सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरूः 

स्िास्थ्य तथा िनसंख्या मन्त्रालयले र्ाल ुआतथयक िषय २०७८/७९ को िैशाख मवहनासम्मको अितधमा सम्पादन 
भएका काययक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उपलब्धी तनम्नानसुार रहेका छन-् 
क. कोतभड-१९ को रोकथाम तथा व्यिस्थापनको लातग मजन्त्रपररषद्को तमतत २०७८/०८/०८ को 

तनणययानसुार यस आतथयक िषयका लातग ३५० िनाको अस्थायी दरबन्त्दी स्िीकृत भई मापदण्ड अनसुार 
स्िास्थ्य प्रावितधक िनशजक्त करारमा भनाय गरी सम्बजन्त्धत तनकायमा खटाइएको, 

ख. गण्डकी प्रदेशलाई पूणय खोपयकु्त प्रदेश घोषणा गररएको, साथै प्रदेश खोप कोष स्थापना गरी हालसम्म २ 
करोड ७० लाख िम्मा गररएको,  

ग. प्रदेश मातहतका अस्पतालमा ५२ शैया सघन उपर्ार कक्षमा २७ थान भेजन्त्टलेटर िडान भएको, साथै 
लमिङु, गोरखा, मध्यविन्त्द,ु धौलातगरी र संक्रामक तथा सरुिा रोग अस्पतालमा प्रत्यकेमा २५ शैयाका 
दरले कुल १२५ शैयालाई हाई तडपेन्त्डेन्त्सी यतुनट (HDU) मा स्तरोन्नतत गररएको, 

घ. प्रदेश सरकारबाट कोतभड-१९ को रोकथाम, तनयन्त्रण र उपर्ारको लातग कोतभड-१९ कोष स्थापना भई 
सो कोष माफय त अत्यािश्यक काययका लातग वितभन्न तनकायका लातग तनयतमत रकम वितनयोिन भएको, 

ङ. मसु्ताङ, बेनी, धौलातगरी, पियत, स्याङ्िा, मातजृशश ुतमतेरी, संक्रामक तथा सरूिा रोग, दमौली, लमिङु, 
गोरखा र मध्यविन्त्द ुअस्पतालमा Oxygen Plant  िडान भई अजक्सिन उत्पादन कायय प्रारम्भ भएको, साथै  

मनाङ अस्पतालमा अजक्सिन प्ठ्लान्त्ट िडानको क्रममा रहेको, गण्डकी प्रदेशका वितभन्न सरकारी तनकायमा 
रहेको साविकको िम्मा २०० थान अजक्सिन तसतलन्त्डरलाई बढाई हाल िम्मा २२१८ थान अजक्सिन 
तसतलन्त्डर उपलब्ध रहेको,   

र्. दगुयम स्थानमा रहेका िवटलतायकु्त गभयिती तथा सतु्केरी मवहलालाई Air Lifting माफय त सतुबधासम्पन्न 
अस्पतालमा ल्याई उद्दार तनयतमत रुपमा गररएको, 
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छ. बेनी, धौलातगरी, पबयत, स्याङ्िा, दमौली अस्पतालमा डायलाइतसस सेिा तनरन्त्तर संर्ालनमा रहेको, 
ि. मनाङ्ग र मसु्ताङ्ग जिल्लाका सबै िातसन्त्दालाई कोतभड-१९ विरुद्दको खोप लगाई पूणय खोपयकु्त जिल्ला 

घोषणा गरी तमतत २०७९ बैशाख मसान्त्तसम्म गण्डकी प्रदेशमा १८ िषय मातथको िनसंख्या मध्ये कोतभड-
१९ विरुिको १०५% (रावष्ट्रय ९५%) ले पवहलो मारा र १०३% (रावष्ट्रय ८४%) ले पूरा माराको खोप 
प्राप्त गरेको र १२ देजख १७ िषयको िम्मा िनसंख्या मध्ये ९४% (रावष्ट्रय ९२%) ले पवहलो मारा र 
८५% (रावष्ट्रय ७४%) ले पूरा माराको खोप प्राप्त गरेको साथै १९% िनसंख्यामा बसु्टर (Booster) खोप 
लगाइएको, 

झ. कोतभड-१९ को सम्भावित तेश्रो िोजखम न्त्यूनीकरणका लातग सबै अस्पतालमा Oxygen Pipeline सवहतको 
Pediatric Isolation Centre बनाउन Prefab भिन तनमायणाथय बिेट व्यिस्थापन गररएको (मनाङ्ग र मसु्ताङ्ग जिल्लामा 
५०/५० लाख र बााँकी अन्त्य जिल्लामा ६०/६० लाख बिेट छुट्याइएको)। बेनी अस्पताल, पियत 
अस्पताल र स्याङ्गिा अस्पतालमा Pediatric Intensive Care Unit (PICU) स्थापना कायय आरम्भ भएको, 

ञ. स्िास्थ्य सेिा प्रदायक संस्थामा तनयतमत र पयायप्त मारामा औषधी तथा उपकरण लगायतको आपूततय 
व्यिस्थापनका लातग स्िास्थ्य आपूततय शृ्रङ्खला व्यिस्थापन मापदण्ड, २०७७ कायायन्त्ियनमा ल्याइएको, 

ट. प्रदेश मातहतका सबै अस्पताल र प्रयोगशालामा सबै स्िास्थ्य सेिाका लातग आिश्यक हनुे स्िास्थ्य 
सामग्रीको उपलब्धताका लातग Buffer Stock को व्यिस्था तमलाइएको, 

ठ. प्रदेश िनस्िास्थ्य प्रयोगशालाबाट नसने रोगको परीक्षणको विस्तार गरी Thyroid Function test, Vitamin D, 

Vitamin B12, Hormone Test, Testosterone लगायत १९ प्रकारका परीक्षण कायय अगाडी बढाईएको, 
ड. स्िास्थ्य तथा िनसंख्या मन्त्रालय मातहत रहने गरी प्रदेश स्िास्थ्य प्रिियन तथा तनगरानी केन्त्द्र, 

आाँबखैुरेनीको स्थापना गररएको, 
ढ. कोतभड-१९ कारण मतृ्य ुभएका व्यजक्तका पररिारलाई आतथयक सहायता स्िरुप प्रतत पररिार रू. ५० 

हिार आतथयक सहायता सम्िजन्त्धत जिल्लाका स्िास्थ्य कायायलय माफय त उपलब्ध गराउने व्यिस्था 
तमलाइएको, 

ण. भ्याजक्सनको भण्डारण र वितरणका लातग पोखरामा एउटा िाक इन कुलरको व्यिस्था गररएको र सोको 
वितरणका लातग विि सवहतको ट्रक व्यिस्था गररएको, 

त. मन्त्रालय माहतका बहबुवषयय/क्रमागत आयोिनाको (संक्रामक तथा सरुिा रोग अस्पताल, मसु्ताङ 
अस्पताल र मनाङ अस्पताल) भिन तनमायण कायय भइरहेको, 

थ. प्रदेश स्तररय स्िास्थ्य िीमा संयोिन सतमतत गण्डकी प्रदेश सरकार मजन्त्रपररषद् बाट गठन भई स्िास्थ्य 
िीमा काययक्रम प्रारम्भ भएको, 
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द. स्तन क्यान्त्सर, पाठेघरको क्यान्त्सर, पाठेघरको मखुको क्यान्त्सर लगायत मवहलाको प्रिनन अङ्गको 
क्यान्त्सरको उपर्ारमा आतथयक सहायता उपलब्ध गराउन भरतपरु क्यान्त्सर अस्पतालसाँग सम्झौता भई 
क्यान्त्सरको उपर्ारमा आतथयक सहायता प्रदान हुाँदै आएको, 

ध. स्ियंसेविकालाई बावषयक रू. ६ हिार प्रोत्साहन भत्ताको लातग सम्िजन्त्धत जिल्लाको स्िास्थ्य कायायलयबाट 
प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइएको, 

न. आपवपपल अस्पतालको स्तरोन्नतीको लातग पालङुटार नगरपातलकामा रकम उपलब्ध गराई स्तरोन्नतीको 
र्रणमा रहेको, 

ऩ. छतलमाया हाइि ेअस्पताल भिन तनमायणको लातग कास्कीको अन्नपूणय गाउाँपातलकामा रकम पठाई अस्पताल 
भिन तनमायण कायय प्रारम्भ भएको। 

 

६.१९ प्रदेश नीतत तथा योिना आयोग 

प्रदेश नीतत तथा योिना आयोगबाट आतथयक िषय २०७७/७८ र २०७८/७९ को िैशाख मसान्त्तसम्म भएको 
वित्तीय प्रगतत र सम्पाददत मखु्यमखु्य काययको वििरणलाई तनम्नानसुार देखाइएको छ। 

६.१९.१ आतथयक िषय २०७७/७८ को वििरण 

६.१९.१.१ वित्तीय वििरण 
आतथयक िषय 207७/7८ मा प्रदेश नीतत तथा योिना आयोगको लातग वितनयोिन गररएको कुल बिेट र खर्यको 
वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

(रू. हिारमा) 

वििरण 
र्ाल ु पुाँिीगत 

कूल िम्मा 
प्रदेश स्रोत िम्मा प्रदेश स्रोत िम्मा 

सरुु वितनयोिन 31050 31050 11500 11500 42550 

थप/घट 250 250 0 0 250 

िम्मा वितनयोिन 31300 31300 11500 11500 42800 
खर्य 14878 14878 5247 5247 20125 
खर्य प्रततशत 47.53 47.53 45.62 45.62 47.02 

 

प्रदेश नीतत तथा योिना आयोगमा आतथयक िषय २०७७/७८ को लातग कूल रू. ४ करोड २५ लाख ५० 
हिार वितनयोिन गररएकोमा र्ालतुफय  रू. ३ करोड १० लाख ५० हिार र पुाँिीगततफय  रू. १ करोड १५ 
लाख रहेको छ। आयोगबाट कायायन्त्ियन हनुे काययक्रमको लातग यस आतथयक िषयमा र्ालतुफय  रू. २ लाख ५० 
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हिार थप बिेट उपलब्ध गराइएको छ। वितनयोिन गररएको बिेटको सम्पूणय स्रोत प्रदेश सरकार रहेको छ। 
आयोगमा वितनयोजित कूल रकम मध्ये आतथयक िषयको अन्त्त्यसम्ममा र्ालतुफय  रू. १ करोड ४८ लाख ७८ 
हिार र पुाँिीगततफय  रू. ५२ लाख ४७ हिार गरी िम्मा रू. २ करोड १ लाख २५ हिार खर्य भएको छ। 
समग्रमा प्रदेश नीतत तथा योिना आयोगबाट कूल वितनयोिनको ४७.०२ प्रततशत खर्य भएको छ। 
 

६.१९.१.२ सम्पाददत मखु्यमखु्य काययहरुः 

प्रदेश नीतत तथा योिना आयोगबाट आतथयक िषय २०७७/७८ मा सम्पन्न मखु्य कायय तनम्नानसुार रहेका छन।् 

क. स्थानीय तहको योिना तिुयमा र मध्यमकातलन खर्य संरर्ना सम्बन्त्धी तनदेजशका तनमायण गररएको,  
ख. प्रदेश तथा स्थानीय तह अनगुमन तथा मूल्याङ्कन ददग्दशयन, २०७७ तयार गरी सबै स्थानीय तह र 

सरोकारिाला सबैलाई वितरण गररएको,  
ग. गण्डकी प्रदेशको पञ्चिषीय योिना तनमायण गरी प्रकाशन गररएको,  
घ. संयकु्त राष्ट्रसंघीय विकास काययक्रमसाँगको समन्त्ियमा कोरोना भाइरसको प्रभाि मूल्याङ्कन सम्बन्त्धी अध्ययन 

कायय भएको, 
ङ. प्रदेशको मध्यमकालीन खर्य संरर्ना तयार गरी प्रकाशन गररएको। 

 

६.१९.२ आतथयक िषय २०७८/७९ को वििरण  

६.१९.२.१ वित्तीय वििरण 

प्रदेश नीतत तथा योिना आयोगको लातग आतथयक िषय २०७८/७९ मा वितनयोिन गररएको िम्मा बिेट र 
िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा भएको खर्यको वििरण तनम्नानसुार छ। 

(रू. हिारमा) 

वििरण 
र्ाल ु पूाँिीगत 

कूल िम्मा 
प्रदेश स्रोत िम्मा प्रदेश स्रोत िम्मा 

सरुु वितनयोिन 27257 27257 7499 7499 34756 

थप/घट 540 540 0 0 540 

िम्मा वितनयोिन 27797 27797 7499 7499 35296 
िम्मा खर्य 12369 12369 1134 1134 13503 
खर्य प्रततशत 44.50 44.50 15.12 15.12 38.26 
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प्रदेश नीतत तथा योिना आयोगमा र्ाल ुआतथयक िषयको लातग कूल रू. ३ करोड ४७ लाख ५६ हिार 
वितनयोिन गररएकोमा र्ालतुफय  रू. २ करोड ७२ लाख ५७ हिार र पूाँिीगततफय  रू. ७४ लाख ९९ हिार 
रहेको छ। आतथयक िषयको िैशाख मसान्त्तसम्म र्ालतुफय  रू. ५ लाख ४० हिार थप बिेट उपलब्ध गराइएको 
छ। वितनयोिन गररएको बिेटको सम्पूणय स्रोत प्रदेश सरकार रहेको छ। आयोगमा वितनयोजित कूल रकम 
मध्ये िैशाख मसान्त्तसम्म र्ालतुफय  रू. १ करोड २३ लाख ६९ हिार र पूाँिीगततफय  रू. ११ लाख ३४ 
हिार गरी िम्मा रू. १ करोड ३५ लाख ३ हिार खर्य भएको छ। समग्रमा प्रदेश नीतत तथा योिना 
आयोगबाट कूल वितनयोिनको ३८.२६ प्रततशत खर्य भएको छ। 
 

६.१९.२.२ सम्पाददत मखु्य काययहरूः 
र्ाल ुआतथयक िषयको िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा प्रदेश नीतत तथा योिना आयोगबाट सम्पादन भएका 
काययक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उपलब्धी तनम्नानसुार रहेका छन-् 
क. श्री कृष्णागण्डकी नदी के्षर विकासका तनतमत्त पूिय सम्भाव्यता अध्ययन काययदल सतमततले आफ्नो 

अजन्त्तम प्रततिदेन तयार गरी मखु्यमन्त्री समक्ष प्रस्ततु गरेको, 
ख. गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ् र्िषीय योिना (2076/77-2080/81) को मध्यािधी मूल्याङ्कनको लातग 

अिधारणा काययशतय तयारी गने र विज्ञको प्रावितधक सहयोग प्राप्ठ् त गने सम्बन्त्धमा दात ृसंस्थासाँग छलफल 
अजन्त्तम अिस्थामा पगेुको। 

 
 

६.१९.३ आतथयक िषय २०७७/७८ र २०७८/७९ को तलुनात्मक वित्तीय अिस्था 

आतथयक िषय २०७७/७८ र २०७८/७९ 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 

२०७७/७८ ४२५५० ११२१३ २६.३५ 
२०७८/७९ 34756 13503 ३८.८५ 
आतथयक िषय २०७७/७८ को तलुनामा बढी/कम खर्य प्रततशत 47.43 

 

आतथयक िषय २०७७/७८ िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा सरुु वितनयोिनको िम्मा २६.३५ प्रततशत खर्य 
भएकोमा र्ाल ुआतथयक िषयको सोही अितधमा सरुु वितनयोिनको ३८.८५ प्रततशत खर्य भएको देजखन्त्छ िनु 
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अजघल्लो आतथयक िषयको तलुनामा ४७.४३ प्रततशतले बढी हो। आतथयक िषय २०७७/७८ र २०७८/७९ 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 स्थापनासाँगै समिृ प्रदेशः सखुी नागररक बनाउन ेलक्ष्य हााँतसल गनय प्रदेश सरकारबाट सरुु 
गरेका एिं हाल कायायन्त्ियनमा रहेका प्रदेश गौरब र महत्िपूणय आयोिना तथा काययक्रमको 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 कोरोला नाका, िेनी, मालढंुगा, पोखरा, तभमाद िाने र्ोक, 
तभमाद बिार, सािङु देउराली, मानपरु, डेढगाउाँ, दमु्कीिास देजख तरिेणी सम्मको सडकलाई समेटेको 
छ।कोरोलादेजख मसु्ताङ हुाँदै िेनीसम्म 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-डेढगाउाँ खण्डको काम मार प्रदेश सरकारिाट आतथयक 
िषय 2075/76 देजख काम भईरहेको र यस खण्डको िम्मा लम्बाई 22 वक. तम. रहेकोमा तभमाद-सबङु्गदेउराली 
९ वकलोतमटर सडक खण्ड र सबङु्गदेउराली-मानपरु २ वक.तम खण्ड मा विभािन गरी Otta Seal को कायय 
SNRTP बाट भईरहेको छ। त्यस्तैगरी मानपरु देजख डेडगाउाँसम्म ११ वकलोतमटर सडक खण्डमा Asphalt को 
कायय भईरहेको छ। बााँकी सडक खण्डमा पतन र्ाल ुआतथयक िषयमा ८ करोड बिेट वितनयोिन गरी तनमायण 
कायय अगाडी भईरहेको छ। डेढगाउाँ-दमु्कीिास-तरिेणी खण्डमा िन के्षर र आरक्षण के्षर पतन पने हुाँदा EIA 
गनय सडक विभागले प्रवक्रया अगाडी बढाईएको छ। यस के्षरमा धेरै ठाउाँमा ट्रयाक खोतलसवकएको र कतै 
ट्रयाक खोल्न बााँकी रहेको छ।  
 

७.१.२ सातलग्राम कररडोर 

यस सडक कातलगण्डकीको वकनारबाट दासढंुगादेजख तनहुाँको जघररङ्ग िैदी हदैु स्याङ्गिाको साखर र्ापाकोटसम्म 
फैतलएको छ। सडकको कुल लम्बाई ८० वकलोतमटर मध्य ेजघररङ्ग िैदी खण्डको ३१.६ वकलोतमटरको ठेक्का 
व्यिस्थापन भई तनमायणाधीन रहेको छ र बावक १० वकलोतमटर सडक आतथयक िषय २०७७/७८ को असारमा 
ठेक्का सम्झौता भई तनमायणाधीन अिस्थामा रहेको छ। दासढुङ्गादेजख देउपरुसम्म ६ वकलोतमटर सडक स्तरोन्नतत 
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कायय भइरहेको छ।  स्याङ्गिा खण्डको मालङु्गादेजख सेततिनेीसम्म पगु्न े(६ वकलोतमटर) खण्ड ठेक्का प्रवकयामा 
रहेको छ। तनहुाँ खण्डको देउपरु साधेबगर भटेरी खण्ड आतथयक िषय २०७९/८० को लातग समपरुक 
काययक्रममा समािेश भएको छ।  

 

७.१.३ प्रदेशको प्रशासतनक भिन 

प्रदेश स्थापनासाँगै गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्रदेशको प्रशासतनक भिन तनमायण गने काययक्रम अजघ साररएको 
छ। उक्त प्रशासतनक भिन तनमायण काययको लातग िग्गा प्रातप्त भइ नसकेतापतन हाल सो भिनको कन्त्सेप्ठ्ट 
तडिाइन तयारी र सरोकारिाला बीर् अन्त्तरवक्रया गरी अजन्त्तम रुप ददने कायय भईरहेको छ।र्ाल ुआतथयक िषयमा 
प्रदेशको प्रशासतनक भिन तनमायणको लातग रु. 1 करोड वितनयोिन भएकोमा सतमक्षा अितधसम्म सो रकम खर्य 
हनु सकेको छैन। 

 

७.१.४ प्रदेश सभा भिन  

गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सभा र संसदीय कायय सञ्चालनको लातग प्रदेश सभाको अत्याधतुनक भिन तनमायण गने 
कायय अगातड बढाइएको छ। हालसम्म प्रदेश सभा भिनको विस्ततृ आयोिना प्रततिेदन (तडवपआर) तयारीको 
काम अजन्त्तम र्रणमा रहेको छ। 

 

७.१.५ गण्डकी प्रदेश प्रजशक्षण प्रततष्ठान 

प्रदेशस्तरीय प्रजशक्षण प्रततष्ठान  भिनको रुपमा रहन े यस गण्डकी प्रदेश प्रजशक्षण प्रततष्ठान भिनमा वितभन्न 
वकतसमका प्रावितधक तथा प्रशासतनक तातलमका काययक्रम आयोिना गनय सवकन ेछ। प्रदेश प्रजशक्षण प्रततष्ठानको 
भिन तनमायण काययको विस्ततृ आयोिना प्रततिेदन तयार भई तनमायणको र्रणमा रहेको छ। पोखरा 
महानगरपातलका, िडा नम्बर ३ जस्थत नदीपरुमा तनमायण हनु लागेको उक्त भिनको २० करोड १७ लाख ७५ 
हिारमा ठेक्का सम्झौता भई तनमायण कायय सरुु भईसकेको छ। यस अितधसम्ममा भौततक प्रगतत 25% भएको 
छ भने आतथयक िषय २०७8/७9 मा प्रदेश सरकारबाट रू. ६ करोड ५ लाख ८४ हिार वितनयोिन भएकोमा 
सतमक्षा अितधसम्म ५ करोड ६३ लाख २३ हिार खर्य भई ठेक्का सम्झौताको ४४.७६ प्रततशत वित्तीय प्रगतत 
भएको छ। 

 

७.१.६ पोखरा स्याटलाइट तसटी 

कुस्मा, फलेिास, पतुलीबिार, भीमाद, शकु्ला गण्डकी र मध्य नेपाल नगरपातलकालाई पोखरा स्याटलाइट 
तसटीको रुपमा विकास गनय आतथयक िषय २०७५/७६ देजख प्रारजम्भक अध्ययनको काम गररएको छ। कुस्मा, 
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फलेिास नगरपातलका र पतुलीबिार नगरपातलकालाई स्याटलाइट तसटीको रुपमा विकास गनय विस्ततृ आयोिना 
प्रततिदेन तयार गरर ५ िटा िडा कायायलय भिन तनमायण कायय अगाडी बवढरहेको छ | शकु्लागण्डकी, मध्यनेपाल 
र तभमाद नगरपातलकालाई स्याटेलाइट तसटीको रुपमा विकास गनय सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन तयार गररएको 
छ भने मध्य नेपाल नगरपातलकामा हाल नाली तनमायणको कायय अगातड बवढरहेको छ | 

 

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। एक तनिायर्न क्षरे 
एक सडक अन्त्तगयत ४१ िटा सडकको कुल ३५०.८० वकलोतमटर कालोपरे र ३४.१३ वकलोतमटर ग्राभेल 
सडक स्तरमा स्तरोन्नतत गनयको लातग रु. ९ अबय ९६ करोडको ठेक्का सम्झौता भइ तनमायणाधीन अिस्थामा छन।् 
आतथयक िषय  २०७८/७९ का लातग  रू. २ अबय १५ करोड २१ लाख वितनयोिन गररएकोमा सतमक्षा 
अितधसम्म रू. १ अबय १७ करोड ३५ लाख ५५ हिार अथायत वितनयोिनको ५४.५३ प्रततशत खर्य भएको 
छ। 

 

७.२.२ स्थानीय तहको केन्त्द्र िोडन ेसडक 
प्रदेश सरकारको स्थापनासाँगै सबै स्थानीय तहको केन्त्द्रसम्म सडक पयुायउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य मतुाविक 
आतथयक िषय २०७४/७५ देजख यो काययक्रम संर्ालन गररएका हो। स्थानीय तहको केन्त्द्र िोड्ने सडक अन्त्तगयत 
११ िटा सडक आयोिनाको कुल ९७ वकमी कालोपरे सडक स्तरमा स्तरोन्नतत गनयको लातग २ अबय ४२ 
करोडको ठेक्का सम्झौता भइ तनमायणाधीन अिस्थामा छन।् र्ाल ुआब २०७८/७९ मा  ५३  करोड 2५ लाख 
६६ हिार वितनयोिन गररएकोमा सतमक्षा अितधसम्म रू. ४२ करोड ११ लाख २९ हिार अथायत वितनयोिनको 
७९.०८ प्रततशत खर्य भएको छ। 

 

७.२.३ रणनीततक महत्िका सडक 

प्रदेश सरकारको स्थापनासाँगै 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।    

७.२.३.१ “क” िगयका सडक 

प्रादेजशक क िगय सडक आयोिना अन्त्तगयत १० िटा प्रादेजशक 'क' िगय सडकको कुल ९०.५० 
वकलोतमटरकालोपरे र २५.६० वकलोतमटर ग्राभेल सडक स्तरमा स्तरोन्नतत गनयको लातग २ अबय ३९ करोडको  
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ठेक्का सम्झौता भइ तनमायणाधीन अिस्थामा छन।् आतथयक िषय २०७८/७९ का लातग  रू. ५५ करोड २७ 
लाख ५० हिार वितनयोिन गररएकोमा सतमक्षा अितधसम्म रू. २५ करोड २२ लाख ९२ हिार अथायत 
वितनयोिनको ४५.६४ प्रततशत खर्य भएको छ। 

७.२.३.२ “ख” िगयका सडक 

प्रादेजशक ख िगय सडक आयोिना अन्त्तगयत १३ िटा प्रादेजशक 'ख' िगय सडकको कुल ४७.१० 
वकलोतमटरकालोपरे र १९.०० वकलोतमटर ग्राभेल सडक स्तरमा स्तरोन्नतत गनयको लातग १ अबय ५३ करोड 
५ लाख ३३ हिारको  ठेक्का सम्झौता भइ तनमायणाधीन अिस्थामा छन।् आतथयक िषय २०७८/७९ का लातग  
रू. ४४  करोड ३९ लाख १९ हिार वितनयोिन गररएकोमा सतमक्षा अितधसम्म रू. १९ करोड ६१ लाख 
१५ हिार अथायत वितनयोिनको ४४.१८ प्रततशत खर्य भएको छ। 

७.२.३.३ “ग” िगयका सडक 

र्ाल ुआतथयक िषयमा प्रादेजशक “ग” बगयका सडकमा तबतनयोजित रकम रू. ८ करोड ६२ लाख ५० हिार मध्य े
५ करोड १६ लाख ६३ हिार खर्य भइसकेको छ। 

 

७.३ पलु 
७.३.१  झोलङु्ग ेपलु 
हालसम्म प्रदेशमा ३४ िटा झोलङु्ग ेपलुको तनमायण कायय सम्पन्न भएका छन।् प्रदेशतफय  र्ाल ुआतथयक िषय 
२०७८/७९ मा रू. १४ करोड ५० लाख ३३ हिार रकम वितनयोिन गररएकोमा रू. ५ करोड २३ लाख 
५८ हिार अथायत वितनयोिनको ३६.१० प्रततशत खर्य भएको छ। 

 

७.३.२ सडक पलु 

हालसम्म प्रदेश काययक्रम अन्त्तगयत २२ िटा सडक पलु र सशतय काययक्रम अन्त्तगयत ३१ िटा पलु तनमायण कायय सम्पन्न 
भएका छन।् प्रदेश तफय  र्ाल ुआतथयक िषय २०७८/७९ मा १ अबय ८ करोड ९३ लाख ९७ हिार रकम वितनयोिन 
गररएकोमा रू.४१ करोड २६ लाख १२ हिार अथायत वितनयोिनको ३७.८८ प्रततशत खर्य भएको छ। तडिाइन तबल्डतफय  
७ सडक पलु मध्ये ४ िटा  सडक पलु तनमायणाधीन अिस्थामा छन।् 

७.४ खानेपानी 
७.४.१ आधारभतू खानेपानी काययक्रम 
प्रदेश तभरका सम्पूणय िनतालाई आतथयक िषय २०७८/७९ तभर आधारभतू स्तरको खानेपानी सवुिधा उपलब्ध 
गराउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य अनरुुप आतथयक िषय २०७६/०७७ बाट सरुु भएको यस काययक्रमको लातग 
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कूल ८४३ आयोिनाका लातग वितभन्न स्थानीय तह माफय त प्रस्ताि प्राप्त भएकोमा उपयकु्त ठहररएका १२८ 
आयोिनाको सिेक्षण कायय सम्पन्न भएको तथयो। सो मध्ये ९२ िटा आयोिनाहरू सम्पन्न भईसकेको र बााँकी 
३४ िटा आयोिनाहरू सम्पन्न हनुे अिस्थामा रहेको छन।् आधारभतू स्तरको खानेपानी सेिा उपलब्ध भैसकेका 
के्षरमा खानेपानी गणुस्तर सधुार गरी मध्यम तथा उच्र् स्तरको खानेपानी सेिा परु् याउन आरुङ्गखोला सहलगानी 
खानेपानी तथा सरसफाई आयोिना काययक्रम क्रमागत रुपमा सञ्चातलत छ। हालसम्म आधारभतू स्तरको 
खानेपानी पगेुको घरपररिार संख्या २२,५३,३२० छ। यो संख्या प्रदेशको िम्मा िनसंख्याको ९३.७४ प्रततशत 
हनु आउाँछ। 
 
७.४.२ एक घर एक धारा खानेपानी 
गण्डकी प्रदेश स्थापनासाँगै प्रदेश सरकारले प्रदेशतभर खानेपानी पहुाँर्लाई सहि बनाउन एक घर एक धारा 
काययक्रम विशषे प्राथतमकता साथ सञ्चालन गरररहेको छ। यस काययक्रम अन्त्तगयत हालसम्म (२०७९ बैशाख 
मसान्त्तसम्म) ४३५ िटा सम्पन्न आयोिनाबाट ९०,१०३ तनिी धारा िडान गररएको छ। यसबाट ४,६३,९६२ 
िनसंख्या लाभाजन्त्ित भएका छन।् र्ाल ुआतथयक िषय २०७८/०७९ को अन्त्त्यसम्ममा थप ८,५०० तनजि धारा 
िडान भई थप ४६,७५० िनसंख्या लाभाजन्त्ित हनुछेन।् हाल १,०१३ आयोिना तनमायणाधीन रहेकोमा ९५० 
आयोिना यसै आतथयक बषयमा सम्पन्न हनु ेलक्ष्य रहेको छ भने आगामी आतथयक िषय २०७९/८० मा सो काययक्रम 
अन्त्तगयत ६३ िटा आयोिना सम्पन्न भै २०,३२१ िटा तनिी धारा िडान हनुे र थप १,११,७६५ िनसंख्या 
लाभाजन्त्ित हनुे लक्ष्य राजखएको छ।   
 

७.५ उिाय 
७.५.१ उज्यालो गण्डकी प्रदेश 
रावष्ट्रय िनगणना २०६८ को तथ्यांक अनसुार गण्डकी प्रदेश तभर बत्ती बाल्न विद्यतुीय उिायको (रावष्ट्रय प्रसारण 
र अन्त्य निीकरणीय उिाय समेत) प्रयोग गने िनसंख्या उक्त समयमा ८७.८०% रहेको देजखन्त्छ। गण्डकी प्रदेश 
सरकारको पवहलो मजन्त्रपररषद् बैठकको तनणययबाट दईु िषय (आतथयक िषय २०७६/७७) तभर सबै गाउाँबस्तीमा 
विद्यतु सेिा उपलब्ध गराउने नीततगत तनणयय गररएको तथयो। यो उद्दशे्य प्रातप्तका लातग आतथयक िषय २०७५/७६ 
देजख उज्यालो गण्डकी प्रदेश काययक्रम संर्ातलत छ। फलस्िरूप र्ाल ुआतथयक िषय २०७८/७९ तभर रावष्ट्रय 
विद्यतु प्रसारण लाईन परु् याउन सवकने स्थानमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट रू. ७५ करोड रुपैया उपलब्ध 
गराउने गरी गण्डकी प्रदेश सरकार र नेपाल विद्यतु प्रातधकरणका बीर्मा २०७६ बैशाख र असारमा २ िटा 
समझदारी परमा हस्ताक्षर गरी नेपाल विद्यतु प्रातधकरणको तत्कातलन पोखरा र बटुिल के्षरीय कायायलय तथा 
अन्त्तगयतका तबद्यतु वितरण केन्त्द्रहरू माफय त ८ जिल्लामा वितभन्न ५३ िटा योिना संर्ालन गरी रावष्ट्रय विद्यतु 
प्रसारण लाईन तबस्तार काययक्रम संर्ालन भैरहेको छ। रावष्ट्रय प्रसारण लाइन परु् याउन सम्भि हनुे ितत सबै 
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स्थानमा अनमुातनत १६,००० घरधरुी (अनमुातनत कररब ८२,५०० िनसंख्या) मा रावष्ट्रय प्रसारण लाइन 
परु् याउन े लक्ष्य तलइएको तथयो। यस अन्त्तगयत ३४७.२७ वकलोतमटर H.T. लाइन तबस्तार, ४२९.२६ 
वकलोतमटर L.T. लाइन तबस्तार र वितभन्न क्षमतका १०७ िटा ट्रान्त्सफमयर िडान लगायतका कामहरू गने 
लक्ष्य राजखएको तथयो। नेपाल तबद्यतु प्रातधकरणले तनहुाँ हाइड्रोसाँग समन्त्िय गरेर यस अजघ नै तनहुाँ जिल्लाभर 
विद्यतुीकरण गने काययक्रम आफैले संर्ालन गरररहेको छ भन ेकास्की, पबयत र स्याङ्गिा जिल्लाहरू संघीय 
सरकारको तनयतमत काययक्रमबाट विद्यतुतकरण भैसकेको छन।् हालसम्म विद्यतु विस्तार कायय अन्त्तगयत मसु्ताङ, 
मनाङ, म्याग्दी,  लम्िङु,  गोरखा,  बाग्लङु, निलपरु र कास्की जिल्लाका वितभन्न योिनामा H.T. लाइन 
तबस्तार २५२.६९  वकलोतमटर, L.T. लाइन तबस्तार ३५३.७७ वकलोतमटर र ८० िटा ट्रान्त्सफमयर िडान भै 
५९५५ घरधरुी नयााँ विद्यतु ग्राहक कायम भएको छ। शरुुदेजख हालसम्मको वित्तीय प्रगतत ७७.४७% र भौततक 
प्रगतत ९१.८१% भएको छ। आतथयक िषय २०७६/७७ तभर विद्यतु विस्तार कायय सम्पन्न गने लक्ष्य भएतापतन 
कोतभड-१९, फलाम िन्त्य सामग्री (तार, पोल, च्यानल, स्टे केबल आददका मूल्य िृिी) लगायतका असरले 
समयमा काम सम्पन्न हनु नसकी विद्यतु विस्तार सम्बन्त्धी काययका लातग गण्डकी प्रदेश र नेपाल तबद्यतु प्रातधकरण 
बीर्को सम्झौता परको अितध आतथयक िषय २०७८/७९ सम्म थप गरर कायय सम्पन्न गने लक्ष्य राजखएको 
छ। 

दईु बषय तभर रावष्ट्रय प्रसारण लाईन पयुायउन सम्भि नहनुे स्थानमा लघ ुिल विद्यतु योिनाको ममयत सम्भार गरर 
विद्यतु तनयतमत गने नीतत अनसुार र्ाल ुआतथयक िषयमा प्रदेश सरकारसाँग ३० िटा भन्त्दा बढी लघ ुिलविद्यतु 
योिना ममयत-सम्भारको लातग माग भएकोमा हालसम्म १० िटामा काम सम्पन्न भै २४२ kw विद्यतु सेिा 
तनयतमत गररएको छ। र्ाल ुआतथयक बषयमा िम्मा २० िटा लघ ुिलविद्यतु योिनाको ममयत सम्भार गने लक्ष 
तलइएको छ। 

रावष्ट्रय प्रसारण लाइन नपगेुको र लघ ुिलविद्यतु आयोिना पतन नरहेको अथायत ्विद्यतु सेिाको कुनै पतन विकल्प 
नभएको स्थानमा ७५% अनदुानमा २० देजख ५० िाट क्षमताको घरेल ुसौयय प्रवितध गनय हालसम्म ४ िटा 
उत्तरी वहमाली जिल्लाहरू गोरखा, मनाङ, मसु्ताङ र म्याग्दीका ७ िटा स्थानीय तहका िम्मा १,२०५ घरधरुीमा 
घरेल ुसौयय उिाय प्रतबतध िडान गररएको छ।  

यसरी हालसम्म नेपाल विद्यतु प्रातधकरणको तथ्यांक अनसुार गण्डकी प्रदेशमा रावष्ट्रय प्रसारण लाइन माफय त 
विद्यतुमा पहुाँर् प्राप्त िनसंख्या ९२.७९% र निीकरणीय उिाय माफय त विद्यतुमा पहुाँर् प्राप्त िनसंख्या ६.४६% 
गरर विद्यतुमा पहुाँर् प्राप्त िनसंख्या ९९.२५% रहेको छ।   
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७.५.२ काठे पोल विस्थापन 
गण्डकी प्रदेश सरकारले पााँर् िषय तभर (आतथयक िषय २०७९/८०) विद्यतु लाइनमा रहेका सम्पूणय जिणय काठेपोल 
प्रततस्थापन गने लक्ष्य राखेको छ। गण्डकी प्रदेशमा विद्यतु वितरणको क्रममा काठको पोलहरूसमेत प्रयोग हुाँदै 
आइरहेको छ। उक्त पोलहरूलाई क्रमशः स्टील ट्युबलर पोलले तबस्थापन गदै लैिाने योिना अन्त्तगयत आतथयक 
िषय २०७५/७६ मा ६ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहका लातग १०,५७० थान, आतथयक िषय २०७६/७७ मा 
९ जिल्लाका ५३ स्थानीय तहका लातग १४,०३८ थान र  आतथयक िषय २०७७/७८ मा ९ जिल्लाका ४० 
स्थानीय तहका लातग ५,८७३ थान गरर हालसम्म ३०,४८१ थान स्टील ट्युबलुर पोल खररद गरी सम्बजन्त्धत 
स्थानीय तहमा वितरण गररएको छ भने र्ाल ुआतथयक िषय २०७८/७९ मा मन्त्रालय एिं सम्बजन्त्धत तडतभिन 
कायायलयबाट पोल खररद गनयको लातग आव्हान गरेको ठेक्कामा कुन ैआपूततयकतायबाट उक्त बोलपर काययमा 
सहभागी नभएको कारण र्ाल ुआतथयक िषयमा पोल खररद कायय सम्पन्न हनु सकेन। 

प्रदेश सरकारको "काठेपोल प्रततस्थापन सम्बन्त्धी काययवितध,२०७५" अनसुार यो कायय संर्ालन भैरहेको छ। 
नेपाल विद्यतु प्रातधकरण, सामदुावयक विद्यतु उपभोक्ता संस्था तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्यांक अनसुार प्रदेशभर 
कररब ८५,००० हिार काठेपोल (विद्यतु प्रातधकरण अन्त्तगयत ५३,७५५ र सामदुावयक विद्यतु अन्त्तगयत 
३१,९२९) रहेका छन।्  

प्रथम र्रणको तथ्यांक संकलनबाट प्रदेश भर रहेका कररब ८५,००० काठेपोल मध्ये आतथयक िषय २०७७/७८ 
सम्म खररद गररएका ३०,४८१ थान नेपाल विद्यतु प्रातधकरण र केवह स्थानीय तहहरूले पतन काठेपोल 
विस्थापनको काययक्रम संर्ालन गरररहेका छन।् 

  

७.६ स्िास्थ्य 
७.६.१ एक हिार बेडको प्रदेश अस्पताल तनमायण  
प्रदेश सरकारको स्थापनासाँगै प्रदेश सरकारले एक हिार बेडको प्रदेश अस्पताल तनमायण योिना अगातड साररएको 
हो। आतथयक िषय २०७४/७५ मा अस्पताल तनमायणका लातग स्थान पवहर्ान, काययवितध तथा कायययोिना तयारीका 
लातग रू. १५ लाख बिेटसमेत वितनयोिन भएको तथयो। योिना मतुाविक अस्पताल तनमायण गने प्रयोिनको 
लातग िग्गा प्राप्त गनय नसवकएकोले यो अस्पतालको तनमायण कायय शरुु हनु सकेको छैन। यद्यवप यस काययक्रमलाई 
गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना भएसाँगै गण्डकी विश्वविद्यालय मातहत सञ्चालन हनुे जशक्षण अस्पतालको रूपमा 
अगातड बढाउने गरी कायय अगाडी बढेको छ। 
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७.६.२ विजशवष्टकृत मटुु, मगृौला, क्यान्त्सर अस्पताल तनमायण  

प्रदेश सरकार स्थापना भएसाँगै 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 भएको तथयो। 
अस्पताल तनमायण गनय िग्गा प्राप्त गनय नसवकएकोले उक्त आतथयक िषयमा अस्पताल तनमायणतफय  प्रगतत हनु सकेन। 
प्रदेश सरकारलाई िग्गा प्राप्त भई विजशवष्टकृत अस्पताल नबनेसम्म पजश्चमाञ्चल के्षरीय अस्पतालसाँगको सहकाययमा 
यो काययक्रम सञ्चालन गने गरी प्रकृया अगातड बढाइएको हुाँदा यो काययक्रम सञ्चालन पतछ यस प्रदेशमा बसोिास 
गने तबरामीहरूले पोखरामा नै तबजशवष्टकृत स्िास्थ्य सेिा प्राप्त गने छन।् र्ाल ुआतथयक िषयमा रू. ५० लाख 
बिेट वितनयोिन गररएकोमा हालसम्म खर्य हनु सकेको छैन। 

 
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 
वितनयोजित बिेट खर्य हनु सकेन। हाल पोखरा महानगरपातलका िडा नम्बर १६ मा रहेको मातजृशश ुतमतेरी 
अस्पताललाई सवुिधासम्पन्न मातजृशश ुतथा बाल अस्पतालको स्तरिृविसवहत सञ्चालन गने गरी आतथयक िषय 
२०७६/७७ मा अस्पताल भिन तनमायणको लातग रकम वितनयोिन गररएको तथयो। र्ाल ुआतथयक िषयमा यस 
अस्पतालको लातग रू. ६ करोड ११ लाख ५४ हिार वितनयोिन गररएकोमा हालसम्म रू. ४ करोड ३२ 
लाख ३७ हिार खर्य भैसकेको छ। 

 

७.७ जशक्षा 
७.७.१ गण्डकी विश्वविद्यालय  

प्रदेश सरकार स्थापनासाँगै समिृ राष्ट्र तनमायण गनय िीिनोपयोगी मूल्य, मान्त्यतामा आधाररत रावष्ट्रय तथा अन्त्तरायवष्ट्रय 
प्रततष्पधाय गनय सक्षम र नतेतृ्त्िदायी िनशजक्त तयार गनय गणुस्तरीय जशक्षा प्रदान गने उद्देश्यले गण्डकी 
विश्वविद्यालयको स्थापना गने घोषणा गररए बमोजिम आतथयक िषय २०७६/७७ मा विश्वविद्यालय स्थापना गररएको 
हो। विश्वविद्यालयका भिन लगायतका पूिायधार तनमायण कायय िारी रहेको छ। हाल यस विश्वविद्यालय अन्त्तगयत 
BIT, BSM, BPharma, BBA र BALLB काययक्रम सञ्चालनमा रहेको र १५० िना विद्याथी अध्ययनरत 
छन।् र्ाल ुआतथयक िषयमा सो विश्वविद्यालयको लातग रू. १९ करोड बिेट वितनयोिन भएको र हालसम्म रू. 
११ करोड ९४ लाख ३८ हिार खर्य भएको छ। 
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७.७.२ गण्डकी प्रावितधक जशक्षा तथा व्यािसावयक तातलम प्रततष्ठान 

प्रदेश सरकार स्थापनासाँगै गण्डकी प्रदेशमा प्रावितधक जशक्षा तथा व्यािसावयक तातलमको स्तर तनधायरण र 
प्रमाणीकरण गनय तथा प्रावितधक जशक्षा तथा व्यािसावयक तातलमको व्यिस्था गरी बिार माग अनरुुपको मानि 
संशाधन विकास गने उद्देश्य अनरुुप गण्डकी प्रावितधक जशक्षा तथा व्यिसावयक तातलम प्रततष्ठान स्थापना गने 
घोषणा गररएको तथयो। सोही उद्देश्य अनरुुप आतथयक िषय २०७६/७७ मा यस प्रततष्ठानको स्थापना भएको छ। 

गण्डकी प्रावितधक जशक्षा तथा व्यािसावयक तातलम प्रततष्ठान ऐन, २०७६ बमोजिम प्रततष्ठानको स्थापनासाँगै 
कायायलय स्थापना भई कमयर्ारी व्यिस्थापन समते भएको छ। र्ाल ुआतथयक िषयमा उक्त प्रततष्ठानका लातग रू. 
४ करोड १ लाख ५७ हिार बिेट वितनयोिन गररएकोमा सतमक्षा अितधसम्म रू. ५१ लाख १३ हिार खर्य 
भएको छ। प्रततष्ठानले र्ाल ु आतथयक िषयमा अटोमोबाइल्स, पलम्बर र इलेजक्ट्रकल्स विषयमा ८० िना 
प्रजशक्षाथीहरूको लातग तातलम प्रदान गरेको छ भने जियो टुररिम, अटो मोबाइल्स, रत् नपथ्थर-सनुर्ााँदी लगायतको 
विषयमा कोषय तडिाइन गरररहेको 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 नयााँ 
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. ९  करोड बिेट वितनयोिन गररएकोमा हालसम्म 25.43 प्रततशत वित्तीय र 
40 प्रततशत भौततक प्रगतत भएको छ। यस काययक्रम अन्त्तगयत गण्डकी प्रदेशका वितभन्न ४६ िटा गन्त्तव्यमा 
ििेट वितनयोिन भई पूिायधार तनमायणको काम भईरहेको 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 पूाँिीगत अनदुान ददइएको तथयो भने आतथयक िषय 
२०७६/७७ मा समते सो काययक्रमलाई तनरन्त्तरता ददाँदै २५ करोड रुपैँया बिेटको व्यिस्था भएकोमा होमस्टे 
छनौट हनुासाथ कोरोना महामारीका कारण काययक्रम कायायन्त्ियन हनु सकेन। त्यसै गरी आतथयक िषय 
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२०७७/७८ मा १३३ िटा होमस्टेहरूको छनोट गरी रू. १३ करोड ३० लाख अनदुान उपलव्ध गराइएको 
तथयो। र्ाल ुआतथयक िषयमा यस काययक्रमको लातग रू.५ करोड वितनयोिन गररएकोमा 2079 िैशाख मसान्त्त 
सम्म 50 िटा सामदुावयक होमस्टेका प्रस्तािलाई छनौट गरीएको तथयो। हालसम्म छनौट भएका 48 
होमस्टेसाँग सम्झौता गरी पूिायधार तनमायणको काम भईरहेकोमा 37.66 प्रततशत विजत्तय प्रगतत र 60 प्रततशत 
भौततक प्रगतत भएको छ। होमस्टेमा पययटन पूिायधार अन्त्तगयत सामदुावयक भिन, संग्रहालय भिन, पाकय , पदमागय, 
भ्यूटािर, स्िागत गेट, खानपेानी व्यिस्था लगायत क्षमता विकासका अन्त्य काययक्रम सञ्चालन भएका छन।् 
प्रदेश गौरिको आयोिनाको रुपमा रहेको होमस्टे काययक्रममा प्रावितधक िनशजक्तको अभाि, प्रभािकारी अनगुमन 
मूल्याङ्कनको लातग पयायप्त स्रोत तथा िनशजक्तको अभाि िस्ता समस्याहरू देजखएका छन।्  
 
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 
लातग आतथयक िषय २०७५/७६ देजख शूरु गररएकोमा र्ाल ुआतथयक िषयमा रू. १ करोड ७० लाख वितनयोिन 
गररएकोमा िैशाख मसान्त्तसम्म रू. ६२ लाख ६३ हिार 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 सञ्चालन गने ताल संरक्षण सम्बजन्त्ध 
वितभन्न काययक्रमको लातग कूल रू. २ करोड ७१ लाख ३३ हिार वितनयोिन भएकोमा सतमक्षा अितधमा रू. 
६३ लाख ५९ हिार खर्य 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 िवृि, रोिगारी तसियना गने, कृषकमा 
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 
व्यिसायसाँग 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 
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छ। यद्यपी आतथयक िषय २०७७/७८ देजख सो काययक्रम प्रततस्थापन गरी साना व्यिसावयक कृवष तथा पशपुन्त्छी 
फामय विस्तार काययक्रम संर्ालनमा ल्याईएको छ। हालसम्म सो काययक्रमबाट २००९ िटा व्यिसावयक कृवष 
तथा पशपुन्त्छी फामय स्थापना तथा विस्तारमा सहयोग गररएको छ। िसबाट कररब २५०० प्रत्यक्ष रोिगारी 
सिृना भएको छ। र्ाल ुआतथयक िषयमा ४१९ िटा साना पशपुन्त्छी व्यिसावयक फामय विस्तारका लातग सम्झौता 
भई कायायन्त्ियनको अजन्त्तम र्रणमा पगेुको छ।  

 

७.९.२ मखु्यमन्त्री िलिायमैुरी नमनुा कृवष गाउाँ स्थापना काययक्रम 

िलिाय ुपररितयनका प्रभािहरू न्त्यूनीकरण गदै स्थानीय स्रोत साधनको उजर्त व्यिस्थापन तथा िलिाय ुअनकुुतलत 
प्रवितधको प्रयोग, विकास तथा विस्तारका गदै कृवष के्षरमा उत्पादन तथा उत्पादकत्ि िृवि गने उद्देश्यले गण्डकी 
प्रदेश अन्त्तगयतका सबै स्थानीय तहहरू समेटी 87 स्थानमा मखु्यमन्त्री िलिायमैुरी नमनुा कृवष गाउाँ काययक्रम 
सञ् र्ालन गररएको छ। यस काययक्रम आतथयक िषय २०७५/७६ बाट सरुु गररएको हो। यस काययक्रमबाट 
हालसम्म 96 हेक्टरमा बेमौसमी तरकारी खेती, २३१ हेक्टरमा सनु्त्तलािात फलफूल, स्याउ, केरा, तलर्ी 
लगायतका फलफूल, १4 हेक्टरमा जर्या/कफी र २4 हेक्टरमा अलैँर्ी खेती विस्तार गररएको, साथै बाख्रा, 
बंगरु र कुखरुापालन गनयको लातग साना ठूला गरी ५५६ िटा आधतुनक खोर तनमायण भएका छन।् नमनुा कृवष 
गााँउ काययक्रमबाट कररब १०,००० घरधरुी प्रत्यक्ष रुपमा लाभाजन्त्ित भएका छन।् गत आतथयक िषयसम्म 
मन्त्रालयबाट सञ्चातलत उक्त काययक्रम र्ाल ुआतथयक िषयमा जिल्लाजस्थत कृवष ज्ञान केन्त्द्रहरूबाट कायायन्त्ियन 
भईरहेको छ। उक्त काययक्रम सञ्चालनका लातग छनौट भएका गााँउहरूमा स्िीकृत कायययोिना बमोजिम 
काययमक्रमहरू कायायन्त्ियनमा रहेको। 

 

७.९.३ र्क्लाबन्त्दी प्रिियन काययक्रम 

खजण्डत र छररएर रहेका िग्गालाई 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 
राजखएको छ। िग्गा र्क्लाबन्त्दी माफय त हालसम्म प्रदेशका ६ िटा जिल्लाका २५ स्थानमा गरी कुल ३९६७ 
रोपनी खेतीयोग्य भतूमको र्क्लाबन्त्दी गररएको छ। र्ाल ु आतथयक िषयमा थप 10८0 रोपनी ितमनमा 
र्क्लाबन्त्दीको कायय भई स्थलगत तनरीक्षण भैरहेको 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। उक्त काययक्रम माफय त हालसम्म उच्र् घनत्ि प्रवितधमा आधाररत स्याउको कररब 23 हेक्टर के्षरफल 
विस्तार भएको छ। र्ाल ुआतथयक िषयमा स्याउ विशेष काययक्रमका लातग रू. ६ करोड ६4 लाख बिेट 
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वितनयोिन भएको छ। विशषे काययक्रम अन्त्तगयत र्ाल ुआतथयक िषयबाट सञ्चालनमा रहेको जशतोष्ण फलफूल 
विकास आयोिनाको लातग रू.5 करोड ७९ लाख विनयोिन भएकोमा उक्त आयोिनाको पवहलो िषयमा स्याउ 
प्रिियन सम्बन्त्धी वक्रयाकलापहरू रहेका छन।् उल्लेजखत दईुिटा काययक्रमाफय त र्ाल ुआतथयक िषयमा कररब 30 
हेक्टर उच्र् घनत्ि प्रवितधमा आधाररत स्याउको बगैँर्ा विस्तार तथा िगैंर्ा व्यिस्थापन कायय अजन्त्तम र्रणमा 
पगेुको। 

  
  

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 
साना उद्योगहरूको माध्यमबाट गररबी न्त्यूतनकरण गरी प्रदेश अथयतन्त्रलाई सबल बनाउन आिश्यक देखी गण्डकी 
प्रदेश सरकारले एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम स्थापना र सञ्चालन गने लक्ष्य राखेको छ। 

प्रदेशमा उद्योग ग्राम स्थापना गनय सम्भाव्यता अध्ययन भई सम्भाव्य देजखएका ५१ स्थानीय तह मध्ये नेपाल 
सरकारले यस प्रदेशका २३ िटा स्थानीय तहमा औद्योतगक ग्राम घोषणा गररसकेको छ।र्ाल ुआतथयक िषयमा 
यस काययक्रमको लातग रू. १ करोड ५० लाख बिेट वितनयोिन गररएकोमा गत आतथयक िषयको प्रगतत, बिेट 
कायायन्त्ियनको सहमतत तथा प्रततबद्दताका आधारमा १० िटा स्थानीय तह छनौट गरर १५ लाखको दरले उद्योग 
ग्राम स्थापनाका लातग पूिायधार विकासमा खर्य गने गरर सम्बजन्त्धत स्थातनय तहलाइ रकम हस्तान्त्तरण 
गररसवकएको छ। सो काययक्रम अन्त्तगयत िैशाख मसान्त्तसम्ममा रकम प्राप्त स्थातनय तहहरूबाट उद्योग ग्रामका 
लातग पूिायधार विकासको  कायय अगातड बढाइएको छ। हाल घोवषत स्थातनय तहहरूमा उद्योग ग्रामको स्थापनाका 
लातग पूिायधार तनमायणकै र्रणमा रहेकोले हाल सम्म कुनै पतन उद्योगग्रामहरू स्थापना भई संर्ालन भईसकेका 
छैनन।् 

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

प्रदेशको रुपान्त्तरणकारी आयोिनाको रूपमा रहेको पोखरा ३३ जस्थत औद्योतगक के्षर स्थापनाका लातग 
भोटेपोखरीजस्थत ३,२०० रोपनी िग्गामा प्रदेश औद्योतगक के्षर स्थापना तथा सञ्चालनका लातग नापी र सभेको 
कायय अगातड बवढरहेको छ।र्ाल ुआतथयक िषयमा रू. 1 करोड बिेट वितनयोिन गररएको छ। िग्गा प्रातप्त 
भइनसकेकोले  सो प्रकृया िग्गा प्रातप्तकै क्रममा रहेकोले अन्त्य काययहरू अगातड बढ्न सकेको छैन। 
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७.११ खेलकुद 

७.११.१ अन्त्तरायवष्ट्रयस्तरको वक्रकेट मैदान तनमायण 

पोखरा महानगरपातलका िडा नं. ३३ मा अन्त्तरायवष्ट्रयस्तरको वक्रकेट मैदानको तनमायणका लातग नेपाल सरकारबाट 
१७४ रोपनी िग्गा उपयोगका लातग प्राप्त भएको छ। आतथयक िषय २०७६/७७ मा वक्रकेट मैदान तनमायणको 
DPR तयार गररएको छ। आतथयक िषय २०७७/७८ मा रू. २ करोड बिेट वितनयोिन भएकोमा अपेक्षाकृत 
रुपमा कायय हनु नसकेपतछ र्ाल ुआतथयक िषयमा यसको लातग बिेट वितनयोिन गररएको छैन। 

 
७.११.२ प्रदेश खेलकुद पररषद 
प्रदेश सरकारको स्थापनासाँगै प्रदेशमा खेलकुदको विकास र विस्तार गने नीतत अनरुूप आतथयक िषय २०७४/७५ 
मा सम्भाव्यता अध्ययनको लातग बिेट व्यिस्था गररएको तथयो। सम्भाव्यता अध्ययन साँगसाँगै एकेडेमी स्थपनाका 
लातग कानूनी संरर्ना आिश्यक पने भएकाले गण्डकी प्रदेशमा खेलकुदको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गने 
सम्बन्त्धी विधेयक पाररत भई आतथयक िषय २०७७/७८ मा प्रदेश खेलकुद पररषद् र ११ िटै जिल्लामा जिल्ला 
खेलकुद पररषदसमेत गठन भई कायय सरुु गरेको छ। र्ाल ुआतथयक िषयमा रू. ७ करोड २६ लाख १२ हिार 
बिेट वितनयोिन गररएकोमा सतमक्षा अितधसम्म रु. १ करोड ८९ लाख ४१ हिार खर्य भैसकेको छ। 
 

७.११.३ एक स्थानीय तह एक खेल मैदान 
प्रदेश सरकार स्थापनासाँगै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्त्ियमा प्रत्येक गाउाँपातलकामा 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 गाउाँपातलका र १४ िटा नगरपातलकाबाट प्रस्ताि पेस भएको तथयो। प्राप्त प्रस्तािहरू 
मूल्याङ्कन गरी २२ िटा गाउाँपातलकालाइय 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। त्यसै गरी आतथयक िषय २०७७/७८ मा 
यस काययक्रमलाई तनरन्त्तरता ददंदै रू. ७ करोड ३० लाख बिेट वितनयोिन गररएकोमा र्ाल ुआतथयक िषयमा 
भने छुटै्ट कम्पोनने्त्टको रुपमा यस काययक्रमलाई तनरन्त्तरता नददइ खेलकुद मैदानहरूलाई छुट्टाछुटै्ट रुपमा बिेट 
वितनयोिन गररएको छ। 
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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। र्ाल ुआतथयक 
िषयमा कूल रू. २५ करोड रुपैयााँ वितनयोिन गररएको छ। यस अितधसम्म प्रथम वकस्ता तथा प्रगतत अनसुार 
थप हस्तान्त्तरणसवहत ५ िटा स्थानीय तहलाई रू ३ करोड मार उपलब्ध गराइएको छ। 

 
७.१२.२ प्रदेश बसपाकय  
प्रदेश सरकार स्थापनासाँगै पोखरा-३२ जस्थत 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 महानगरपातलकासाँग समझदारी र साझेदारी गरेर िाने 
प्रयास स्िरूप प्रारजम्भक छलफल शरुु गररएको छ। त्यहााँ रहेको २३६ रोपनी िग्गा मध्य े६४ रोपनी व्यजक्तगत 
(लाल पिुाय रहेको) िग्गा, ६४ रोपनी सेतो पिुाय भएको िग्गा र बााँकी १०८ रोपनी ितत साियितनक िग्गा 
रहेको देजखन्त्छ। TBFB को सहयोगमा पोखरा महानगरपातलकाले एउटा DPR बनाएको छ, िस अनसुार त्यहााँ 
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 सतमक्षा अितधसम्म खर्य भएको छैन। 

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

बहसुााँस्कृततक ग्राम तनमायणको लातग आतथयक िषय २०७६/७७ मा रू. १ करोड वितनयोिन भएको तथयो। 
बहसुााँस्कृततक ग्राम स्थापनाका लातग संभाव्यता अध्ययन सम्पन्न भै प्राप्त प्रततिेदनबाट तसफाररस भएको कास्की 
जिल्ला अन्नपूणय गाउाँपातलका, कास्कीको िडा नं २, पाउाँदरुकोटमा िग्गा प्रातप्तको लातग प्रदेश सरकारबाट नेपाल 
सरकारसमक्ष प्रस्ताि पेश भएको छ। नेपाल सरकारबाट िग्गा प्राप्त भैनसकेको हुाँदा र्ाल ुआतथयक िषयमा प्रदेश 
सरकारबाट बिेट वितनयोिन गररएको छैन। 
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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। प्रदेश प्रज्ञा 
प्रततष्ठान विधेयक मस्यौदा सतमततद्वारा तयार भएको गण्डकी प्रदेश प्रज्ञा प्रततष्ठान स्थापना र सञ्चालन गने 
सम्बन्त्धमा व्यिस्था गनय बनेको विधेययक प्रदेश सभािाट पररत भई गण्डकी प्रदेश प्रज्ञा प्रततष्ठान गठन र 
प्रज्ञाहरूको तनयजुक्तसमेत भैसकेको छ। र्ाल ुआतथयक िषयमा प्रदेश प्रज्ञा प्रततष्ठानको लातग रू. ३ करोड ७३ 
लाख ७७ हिार बिेट वितनयोिन भएकोमा सतमक्षा अितधसम्म रु. १ करोड १३ लाख २४ हिार खर्य 
भैसकेको छ। 

 

७.१३ बहिुषीय आयोिना 

अथय 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 सञ्चालन गनय स्रोत सतुनजश्चत गररएको छ। 

 (रू. हिारमा) 

मन्त्रालय 
आयोिना 
संख्या 

सम्झौता रकम हालसम्मको खर्य 
आतथयक िषय 

२०७८/७९ को 
वितनयोिन 

बााँकी दावयत्ि 

भौततक पूिायधार, सहरी विकास 
तथा यातायात व्यिस्था मन्त्रालय 

२२२ २३,५१,९४,६१ ९,९७,४५,३० ५,९५,३२,४६ ९,१३,९१,०३ 

उिाय, िलस्रोत तथा खानेपानी 
मन्त्रालय 

७२ १,७१,२७,५८ ८०,२३,६३ ५८,२३,३० १,०६,४०,६८ 

भतूम व्यिस्था, कृवष, सहकारी तथा 
गररबी तनिारण मन्त्रालय 

२ २०,००,०० ३,८२,०२ १०,००,०० १०,००,०० 

स्िास्थ्य तथा िनसंख्या मन्त्रालय १ ५३७६०० ० ५,००,०० ४८,७६,०० 
िम्मा २९७ २५,९६,९८,१९ १०,८१,५०,९५ ६,६८,५५,७६ १०,७९,०७,७१ 

बहिुषीय स्रोत सतुनजश्चत गररएका आयोिनाको वििरण अनसुरु्ी ३ मा राजखएको छ। 
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समस्या, र्नुौतत र सधुारका प्रयास 
 

र्ाल ुआतथयक िषय 207८/7९ 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. प्रदेश सरकारका मन्त्रालय/तनकायहरूले आतथयक कारोबारको तसलतसलामा प्रयोग हनु े वितभन्न आतथयक 
सूर्ना प्रणाली नेपाल सरकारबाट तनयजन्त्रत रहेका, उक्त प्रणालीबाट प्राप्त हनुे प्रततिदेन आिश्यकता 
बमोजिमका नहुाँदा वित्तीय वििरण समयमा प्राप्त गनय र अतभलेख राख्न कदठनाई परेको छ। प्रदेश 
सरकारको आिश्यकता अनसुारका प्रततिदेन प्राप्त नहनु ेभए तापतन नेपाल सरकार, अथय मन्त्रालय र 
महालेखा तनयन्त्रकको कायायलयसाँग समन्त्िय गरी उल्लेजखत प्रततिदेन अद्याितधक एिं तनमायण गनयको 
लातग प्रयास हुाँदै आएको छ। 

ख. समपूरक अनदुान, सशतय अनदुान र विशेष अनदुानमा नेपाल सरकारिाट प्राप्त आयोिना/काययक्रमको 
कायायन्त्ियन सम्बन्त्धमा विषयगत मन्त्रालयहरूको पयायप्त गाजम्भययता नदेजखंदा उक्त आयोिना तथा 
काययक्रमको भौततक एिं वित्तीय प्रगतत न्त्यून देजखएको छ। सो सम्बन्त्धमा सम्बजन्त्धत तनकायसाँग समन्त्िय 
गरी समयमै तदारुकताका साथ कायय गरी उल्लेख्य प्रगतत हातसल गनेतफय  अग्रसर गराइएको छ। 

ग. प्रदेश मातहतका जिल्लाजस्थत कायायलयमा प्रावितधक कमयर्ारीको न्त्यूनता रहेकोले अपेजक्षकृत रुपमा कायय 
सम्पादन गनय कदठनाई परेको देजखन्त्छ। प्रदेश लोक सेिा आयोगले र्ाल ुआतथयक िषयमा कमयर्ारी भनाय 
प्रकृया सरुु गरेको र अत्यािश्यक काययको लातग करार सेिामा कमयर्ारी भनाय गरी कमयर्ारी व्यिस्थापन 
गररएको छ। 

घ. प्रदेश गौरिका आयोिनाको कायायन्त्ियनका लातग िग्गा प्राप्ती, िन के्षरसाँगको समन्त्िय, तबस्ततृ 
पररयोिना प्रततिदेन (DPR) तनमायण लगायतका पूिय तयारी नगरी बिेट वितनयोिन गररएकोले बिेट 
कायायन्त्ियनमा कदठनाई भएको छ। आगामी ददनमा बिेट वितनयोिन गदाय उल्लेजखत पूिय तयारीका 
कायय सम्पन्न भएका आयोिना तथा काययक्रममा बिेट वितनयोिन गनय उपयकु्त हनु्त्छ। साथै यसको 
लातग शीघ्र पररयोिना बैंकको तनमायण गरी कायायन्त्ियनमा ल्याउनपुने देजखएको छ। 

ङ. विषयगत मन्त्रालयबाट मातहत कायायलय र स्थानीय तहमा बााँडफााँट गनुयपने बिेट तथा काययक्रम 
समयमै बााँडफााँट गरी हस्तान्त्तरण िा अजख्तयारी ददन वढलाई भएको कारण बिेट कायायन्त्ियनमा 
वढलाससु्ती भई िषयको अजन्त्तम र्ौमातसकमा अतधक खर्य हनु ेप्रिजृत्त देजखएको छ। आगामी ददनमा 
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बिेट तनमायणकै क्रममा त्यस्ता काययक्रम सम्बजन्त्धत तनकायमा नै प्रविवष्ट गने व्यिस्था हनु उपयकु्त 
देजखन्त्छ। 

 

८.२ स्रोत पररर्ालन  

क. सिारी र्ालक अनमुतत पर परीक्षा सञ्चालन काययवितध तनदेजशका, २०७७ कायायन्त्ियन ल्याई यातायात 
क्षेरमा कोतभड-19 लगायतको कारण लामो समयदेजख रोवकएको सिारी र्ालक अनमुतत पर वितरण 
काययलाई सहिता प्रदान गररएको, िसका कारण रािस्ि संकलन सधुारोन्त्मखु देजखएको छ।  

ख. घरिग्गाको न्त्यूनतम मूल्याङ्कन िास्तविक कारोबार मूल्य भन्त्दा अत्यन्त्त कम भई रािस्ि र्हुािट भएको 
देजखंदा मालपोत कायायलयबाट न्त्यूनतम मूल्याङ्कनका आधारमा भईरहेको घरिग्गाको कारोबारलाई 
िास्तविक कारोबार मूल्यसाँग फरक नपने गरी न्त्यूनतम मूल्याङ्कलाई पनुरािलोकनका लातग जिल्ला प्रशासन, 
नापी र मालपोत कायायलयसाँग समन्त्िय गररएको छ। 

ग. नेपाल सरकारबाट प्राप्त हनु ेअनदुानिापतको रकम हालसम्म लक्ष्य बमोजिम प्राप्त भएको छ। आगामी 
ददनमा वित्तीय समानीकरण र बााँडफााँट भई प्राप्त हनु ेरािस्िको वहस्सा िदृद्द गनय साथै तोवकएको समयमै 
प्राप्त गनय नेपाल सरकार र रावष्ट्रय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोगसाँग समन्त्िय गररएको छ। 
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साराशं 

नेपालको संविधान बमोजिम देश तीन तहको संघीय ढााँर्ामा पररणत भई प्रदेश संरर्ना तनमायण भएको छोटो 
अितधमा नै पतन गण्डकी प्रदेशले प्रदेशका नयााँ संरर्ना अनसुार काम गने क्रममा महत्िपूणय उपलब्धी हातसल 
गनय सफल भएको छ। आतथयक िषय २०७७/७८ र र्ाल ुआतथयक िषय २०७८/७९ को बिेट तथा काययक्रम 
कायायन्त्ियन र स्रोत व्यिस्थापन एिं समग्रमा गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेका सम्पादन गरेका मखु्यमखु्य 
उपलब्धीलाई सारंशमा तनम्नानसुार उल्लेख गररएको छ। 

क. बिेट तथा काययक्रम कायायन्त्ियन 

आतथयक िषय २०७७/७८ मा वितनयोजित बिेटको ७३.६३ प्रततशत खर्य भएकोमा र्ाल ुआतथयक िषय २०७८/७९ 
को िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा सरुु वितनयोजित बिेटको ३८.२०  प्रततशत खर्य भएको छ। अजघल्लो 
आतथयक िषयको िैशाख मसान्त्तसम्ममा सरुु वितनयोजित बिेटको ३७.७६ प्रततशत खर्य भएकोमा र्ाल ुआतथयक 
िषयमा अजघल्लो आतथयक िषयभन्त्दा १.१७ प्रततशतले बढी खर्य भएको हो। र्ाल ुआतथयक िषयको अधयिावषयक 
सतमक्षा अनसुार आतथयक िषयको अन्त्त्यसम्ममा कूल वितनयोिनको ९३.३५ प्रततशत खर्य हनुे संशोतधत अनमुान 
रहेको छ।  

ख. स्रोत व्यिस्थापन  

आतथयक िषय २०७७/७८ मा स्रोत व्यिस्थापनतफय  लक्ष्यको तलुनामा ८४.१० प्रततशत प्राप्त भएकोमा र्ाल ु
आतथयक िषयको िैशाख मसान्त्तसम्म ७०.४५ 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 ३८.२० प्रततशत खर्य र ७०.४५ प्रततशत स्रोतको व्यिस्थापन भई प्रदेश सजञ्चत 
कोषमा िैशाख मसान्त्तसम्ममा रू. ९ अबय ६९ करोड ४१ लाख ६१ हिार नगद मौज्दात रहेको छ। यसबाट 
प्रदेश 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 िषयको तलुनामा पतछल्ला सबै आतथयक िषयमा क्रमशः वित्तीय हस्तान्त्तरण 
प्राप्त हनुे अनदुान रकम घटाउाँदै लगेको अिस्था छ। प्रदेश सरकारको स्रोत व्यिस्थापनमा महत्िपूणय वहस्सा 
रहेको वित्तीय हस्तान्त्तरणको रकम बढाउाँदै लतगन ुपनेमा क्रमशः घटदै िााँदा प्रदेश सरकारको स्रोत व्यिस्थापनमा 
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आगामी ददन थप र्नुौततपूणय रहेका छन।् यसबाट प्रदेश सरकारले आफ्नै आन्त्तररक स्रोतलाई थप व्यिजस्थत 
र मिबतु बनाउनपुने अिस्था देजखन्त्छ। साथै नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारमा हनुे वित्तीय हस्तान्त्तरणलाई 
आिश्यकता र औजर्त्यका आधारमा थप व्यिजस्थत गराई अनदुान रकम बढाउनतफय  पहल गनुयपछय। संघबाट 
बााँडफााँट हनुे सबै अनदुान प्रत्येक िषयको रािस्ि संकलनको िृदद्ददरको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई 
बढाइनपुछय।  

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 तहसाँग हनुे रािस्ि बााँडफााँटलाई आितधक रुपमा बााँडफााँट गरी तनयतमत गररएको छ। 
आतथयक िषय २०७८/७९ बाट वित्तीय समानीकरण बाहेक सशतय, विशेष र समपूरक अनदुान पतन रू. १ करोड 
भन्त्दा कम नहनुे गरी काययवितधबाटै व्यजस्थत गररएको छ। यसले प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीर्को 
सहकाययलाई थप मिबतु बनाउनेछ। यस बाहेक वितभन्न विषयगत योिना र काययक्रमका लातग सम्बजन्त्धत 
विषयगत मन्त्रालयबाट पतन अनदुान 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 संरर्ना अनसुार बिेट वितनयोिन सवकरहेको छैन। िसले गदाय 
आितधक योिनाले तनददयष्ट गरेका लक्ष्य हातसलमा र्नुौतत थवपएका छन।् आगामी ददनमा मध्यमकालीन खर्य 
संरर्नालाई यथाथयपरक बनाई सोही बमोजिम नै बिेट वितनयोिन गनुयपने आिश्यकता छ। 

अन्त्त्यमा, र्ाल ुआतथयक िषयमा कोतभड-१९ को प्रभाि पतन कम हुाँदै गएको छ। नेपालका वितभन्न भभूागहरूबाट 
गण्डकी प्रदेशमा आई काम गने मिदरुको यथोजर्त व्यिस्थापन गरी तनमायण काययलाई ततब्रता ददएका कारण 
बिेट कायायन्त्ियनमा लक्ष्य हााँतसल हनुे अपेक्षा गररएको छ। गण्डकी प्रदेशले सिारी र्ालक अनमुतत पर परीक्षा 
सञ्चालन काययवितध तनदेजशका २०७७ कायायन्त्ियनमा ल्याएबाट रािस्ि संकलनमा सधुार देजखएको छ। स्रोत 
व्यिस्थापनको लातग कानून बनाई ऋण तलन सक्ने व्यिस्था भएता पतन हालसम्म संघबाट कानून बन्न नसकेकोले 
ऋण पररर्ालन गररएको छैन। यद्यवप प्रदेश सजञ्चत कोषमा पयायप्त नगद मौज्दात रहेको हुाँदा र्ाल ुआतथयक 
िषयमा बिेट तथा काययक्रम कायायन्त्ियनमा बाधा नपने र सहि रुपमा नै लक्ष्य हातसल गने अपेक्षा गररएको छ।
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अनसुरु्ी-१ 
गण्डकी प्रदेश सरकारका वितभन्न मन्त्रालय/तनकायबाट आतथयक िषय २०७७/७८ को सरुु वितनयोिन, थप बिेट र खर्यको सारंस 

(रू. हिारमा) 

मन्त्रालय/तनकाय 
र्ाल ु पुाँिीगत िम्मा 

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

प्रदेश 
व्यिस्थावपका 

वितनयोिन 113354 0 0 113354 8900 0 0 0 0 8900 122254 0 0 0 0 122254 

थप/घट 2991 0 0 2991 1000 0 0 0 0 1000 3991 0 0 0 0 3991 

िम्मा वितनयोिन 116345 0 0 116345 9900 0 0 0 0 9900 126245 0 0 0 0 126245 

खर्य 107379 0 0 107379 8080 0 0 0 0 8080 115459 0 0 0 0 115459 

खर्य प्रततशत 92.29 0 0 92.29 81.62 0 0 0 0 81.62 91.46 0 0 0 0 91.46 

प्रदेश लोकसेिा 
आयोग 

वितनयोिन 78503 0 0 78503 11000 0 0 0 0 11000 89503 0 0 0 0 89503 

थप/घट -5500 0 0 -5500 5500 0 0 0 0 5500 0 0 0 0 0 0 

िम्मा वितनयोिन 73003 0 0 73003 16500 0 0 0 0 16500 89503 0 0 0 0 89503 

खर्य 13013 0 0 13013 15638 0 0 0 0 15638 28651 0 0 0 0 28651 

खर्य प्रततशत 17.83 0 0 17.83 94.78 0 0 0 0 94.78 32.01 0 0 0 0 32.01 

मखु्य 
न्त्यायातधिक्ताको 
कायायलय 

वितनयोिन 13729 0 0 13729 7000 0 0 0 0 7000 20729 0 0 0 0 20729 

खर्य 10295 0 0 10295 6637 0 0 0 0 6637 16932 0 0 0 0 16932 

खर्य प्रततशत 74.99 0 0 74.99 94.81 0 0 0 0 94.81 81.68 0 0 0 0 81.68 

मखु्यमन्त्री तथा 
मजन्त्रपररषद्को 
कायायलाय 

वितनयोिन 1268114 319135 0 1587249 846500 ०  52665 ०  ०  899165 2114614 0 371800 0 0 2486414 

थप/घट 20800 -1300 0 19500 0 0 1300 0 0 1300 20800 0 0 0 0 20800 

िम्मा वितनयोिन 1288914 317835 0 1606749 846500 0 53965 0 0 900465 2135414 0 371800 0 0 2507214 

खर्य 437709 47356 0 485065 642457 0 37906 0 0 680363 1080166 0 85262 0 0 1165428 

खर्य प्रततशत 33.96 14.90 0 30.19 75.90 0 70.24 0 0 75.56 50.58   22.93     46.48 

आतथयक मातमला 
तथा योिना 
मन्त्रालय 

वितनयोिन 181975 0 0 181975 9900 0 0 0 0 9900 191875 0 0 0 0 191875 

थप/घट 9400 0 0 9400 5100 0 0 0 0 5100 14500 0 0 0 0 14500 

िम्मा वितनयोिन 191375 0 0 191375 15000 0 0 0 0 15000 206375 0 0 0 0 206375 

खर्य 60146 0 0 60146 12620 0 0 0 0 12620 72766 0 0 0 0 72766 

खर्य प्रततशत 31.43 0 0 31.43 84.13 0 0 0 0 84.13 35.26 0 0 0 0 35.26 

वितनयोिन 1166963 101000 0  1267963 488005 0 85800 0 0 573805 1654968 0 186800 0 0 1841768 
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मन्त्रालय/तनकाय 
र्ाल ु पुाँिीगत िम्मा 

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

उद्योग, पययटन, 

िन तथा 
िातािरण 
मन्त्रालय 

थप/घट -32427 33812 0 1385 43269 0 0 0 0 43269 10842 0 33812 0 0 44654 

िम्मा वितनयोिन 1134536 134812 0 1269348 531274 0 85800 0 0 617074 1665810 0 220612 0 0 1886422 

खर्य 805080 104627 0 909707 460388 0 61792 0 0 522180 1265468 0 166418 0 0 1431886 

खर्य प्रततशत 70.96 77.61 0 71.67 86.66 0 72.02 0 0 84.62 75.97 0 75.43 0 0 75.90 

भतूम व्यिस्था, 
कृवष तथा 
सहकारी 
मन्त्रालय 

वितनयोिन 2302700 342700 31000 2676400 475600 0 0 9000 0 484600 2778300 0 342700 40000 0 3161000 

थप/घट 25505     25505 23039 0 0 0  0 23039 48544 0 0 0 0 48544 

िम्मा वितनयोिन 2328205 342700 31000 2701905 498639 0 0 9000 0 507639 2826844 0 342700 40000 0 3209544 

खर्य 1415303 276421 22552 1714275 346816 0 0 3571 0 350387 1762119 0 276421 26123 0 2064663 

खर्य प्रततशत 60.79 80.66 72.75 63.45 69.55 0 0 39.68 0 69.02 62.34 0 80.66 65.31 0 64.33 

आन्त्तररक 
मातमला तथा 
कानून मन्त्रालय 

वितनयोिन 112800 0 0 112800 477200 0 0 0 0 477200 590000 0 0 0 0 590000 

थप/घट 68740 0 0 68740 21650 0 0 0 0 21650 90390 0 0 0 0 90390 

िम्मा वितनयोिन 181540 0 0 181540 498850 0 0 0 0 498850 680390 0 0 0 0 680390 

खर्य 143827 0 0 143827 362023 0 0 0 0 362023 505849 0 0 0 0 505849 

खर्य प्रततशत 79.23 0 0 79.23 72.57 0 0 0 0 72.57 74.35 0 0 0 0 74.35 

भौततक पूिायधार 
विकास मन्त्रालय 

वितनयोिन 587558 133000 0 720558 3185876 7112600 1671800 280000 1498900 13749176 3773434 7112600 1804800 280000 1498900 14469734 

थप/घट -74536 -133000 0 -207536 2519667 3740 1469300 0 0 3992707 2445131 3740 1336300 0 0 3785171 

िम्मा वितनयोिन 513022 0 0 513022 5705543 7116340 3141100 280000 1498900 17741883 6218565 7116340 3141100 280000 1498900 18254905 

खर्य 338803 0 0 338803 4638218 5906312 2578839 250951 1118787 14493107 4977021 5906312 2578839 250951 1118787 14831909 

खर्य प्रततशत 66.04 0.00 0 66.04 81.29 83.00 82.10 89.63 74.64 81.69 80.03 83.00 82.10 89.63 74.64 81.25 

सामाजिक 
विकास मन्त्रालय 

वितनयोिन 1932496 1195605 15000 3143101 1025780 0 306695 205000 0 1537475 2958276 0 1502300 220000 0 4680576 

थप/घट 302354 118906 0 421260 -54537 0 377626 0 0 323089 247817 0 496532 0 0 744349 

िम्मा वितनयोिन 2234850 1314511 15000 3564361 971243 0 684321 205000 0 1860564 3206093 0 1998832 220000 0 5424925 

खर्य 1615775 683886 5017 2304678 588956 0 420696 138855 0 1148507 2204731 0 1104582 143872 0 3453186 

खर्य प्रततशत 72.30 52.03 33.45 64.66 60.64 0 61.48 67.73 0 61.73 68.77 0 55.26 65.40 0 63.65 

प्रदेश नीतत तथा 
योिना आयोग 

वितनयोिन 31050 0 0 31050 11500 0 0 0 0 11500 42550 0 0 0 0 42550 

थप/घट 250 0 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 250 

िम्मा वितनयोिन 31300 0 0 31300 11500 0 0 0 0 11500 42800 0 0 0 0 42800 

खर्य 14878 0 0 14878 5247 0 0 0 0 5247 20125 0 0 0 0 20125 

खर्य प्रततशत 47.53 0 0 47.53 45.62 0 0 0 0 45.62 47.02 0 0 0 0 47.02 
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मन्त्रालय/तनकाय 
र्ाल ु पुाँिीगत िम्मा 

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

कमयर्ारी सवुिधा 
तथा सेिा तनिृत 
सवुिधा 

वितनयोिन 3300 0 0 3300 0 0 0 0 0 0 3300 0 0 0 0 3300 

खर्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

खर्य प्रततशत 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

अथय विविध 

वितनयोिन 2276700 0 0 2276700 2229755 0 0 0 0 2229755 4506455 0 0 0 0 4506455 

थप/घट 52957 0 0 52957 182477 0 0 0 0 182477 235434 0 0 0 0 235434 

िम्मा वितनयोिन 2329657 0 0 2329657 2412232 0 0 0 0 2412232 4741889 0 0 0 0 4741889 

खर्य 1372767 0 0 1372767 1984743 0 0 0 0 1984743 3357510 0 0 0 0 3357510 

खर्य प्रततशत 58.93 0 0 58.93 82.28 0 0 0 0 82.28 70.81 0 0 0 0 70.81 

अथय वित्तीय 
व्यिस्था 

वितनयोिन 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 500000 

खर्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

खर्य प्रततशत 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 

अथय-आन्त्तररक 
ऋण भकु्तानी 

वितनयोिन 5000 0 0 5000 0.00 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 5000 

खर्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

खर्य प्रततशत 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

स्थानीय तह 

वितनयोिन 2131002 0 0 2131002 0 0 0 0 0 0 2131002 0 0 0 0 2131002 

थप/घट 236071 0 0 236071 0 0 0 0 0 0 236071 0 0 0 0 236071 

िम्मा वितनयोिन 2367073 0 0 2367073 0 0 0 0 0 0 2367073 0 0 0 0 2367073 

खर्य 1946966 0 0 1946966 0 0 0 0 0 0 1946966 0 0 0 0 1946966 

खर्य प्रततशत 82.25 0 0 82.25 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 82 

िम्मा 

वितनयोिन 12205244 2091440 46000 14342684 9277016 7112600 2116960 494000 1498900 20499476 21482260 7112600 4208400 540000 1498900 34842160 

थप/घट -766162 18418 0 -747744 762422 3740 1848226 0 0 2614388 -3740 3740 1866644 0 0 1866644 

िम्मा वितनयोिन 11439082 2109858 46000 13594940 10039438 7116340 3965186 494000 1498900 23113864 21478520 7116340 6075044 540000 1498900 36708804 

खर्य 6909174 1112290 27569 8049033 7087080 5906312 3099232 393378 1118787 17604789 13996254 5906312 4211522 420947 1118787 25653821 

सरुु वितनयोिनमा 
खर्य% 

56.61 53.18 59.93 56.12 76.39 83.04 146.40 79.63 74.64 85.88 65.15 83.04 100.07 77.95 74.64 73.63 

िम्मा 
वितनयोिनमा 

खर्य% 

60.40 52.72 59.93 59.21 70.59 83.00 78.16 79.63 74.64 76.17 65.16 83.00 69.32 77.95 74.64 69.88 

*अथय विविधको रकम अन्त्य मन्त्रालय/तनकायमाफय त खर्य गररएको हुाँदा िम्मा खर्यमा अथय विविधबाट भएको खर्यलाई िोतडएको छैन। 
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अनसुरु्ी-२ 

गण्डकी प्रदेश सरकारका वितभन्न मन्त्रालय/तनकायबाट आतथयक िषय २०७८/७९ को िैशाख मसान्त्तसम्मको अितधमा भएको खर्यको सारंश 
तनकाय/मन्त्राल

यको नाम 
वििरण 

र्ाल ु पुाँिीगत कुल िम्मा 
प्रदेश सरकार सशतय विशेष िम्मा प्रदेश सरकार समातनकरण सशतय विशेष समपूरक िम्मा प्रदेश सरकार समातनकरण सशतय विशेष समपूरक िम्मा 

प्रदेश सभा 
व्यिस्थावपका 

सरुु वितनयोिन 147784 0 0 147784 12428 0 0 0 0 12428 160212 0 0 0 0 160212 

थप/घट 6134 0 0 6134 19772 0 0 0 0 19772 25906 0 0 0 0 25906 

िम्मा वितनयोिन 153918 0 0 153918 32200 0 0 0 0 32200 186118 0 0 0 0 186118 

िम्मा खर्य 82435 0 0 82435 23596 0 0 0 0 23596 106031 0 0 0 0 106031 

सरुु वितनयोिनमा 
खर्य % 

55.78 0 0 55.78 189.87 0 0 0 0 189.87 66.18 0 0 0 0 66.18 

िम्मा वितनयोिनमा 
खर्य % 

53.56 0 0 53.56 73.28 0 0 0 0 73.28 56.97 0 0 0 0 56.97 

प्रदेश लोक 
सेिा आयोग 

सरुु वितनयोिन 74227 0 0 74227 6000 0 0 0 0 6000 80227 0 0 0 0 80227 

थप/घट 43500 0 0 43500 4000 0 0 0 0 4000 47500 0 0 0 0 47500 

िम्मा वितनयोिन 117727 0 0 117727 10000 0 0 0 0 10000 127727 0 0 0 0 127727 

िम्मा खर्य 73853 0 0 73853 5787 0 0 0 0 5787 79640 0 0 0 0 79640 

सरुु वितनयोिनमा 
खर्य % 

99.50 0 0 99.50 96.45 0 0 0 0 96.45 99.27 0 0 0 0 99.27 

िम्मा वितनयोिनमा 
खर्य % 

62.73 0 0 62.73 57.87 0 0 0 0 57.87 62.35 0 0 0 0 62.35 

मखु्य 
न्त्यायातधिक्ता 
कायायलय 

सरुु वितनयोिन 13882 0 0 13882 1000 0 0 0 0 1000 14882 0 0 0 0 14882 

थप/घट 413 0 0 413 0 0 0 0 0 0 413 0 0 0 0 413 

िम्मा वितनयोिन 14295 0 0 14295 1000 0 0 0 0 1000 15295 0 0 0 0 15295 

िम्मा खर्य 8534 0 0 8534 156 0 0 0 0 156 8690 0 0 0 0 8690 

सरुु वितनयोिनमा 
खर्य % 

61.48 0 0 61.48 15.55 0 0 0 0 15.55 58.39 0 0 0 0 58.39 

िम्मा वितनयोिनमा 
खर्य % 

59.70 0 0 59.70 15.55 0 0 0 0 15.55 56.82 0 0 0 0 56.82 

मखु्यमन्त्री तथा 
मजन्त्रपररषद्को 

कायायलय 

सरुु वितनयोिन 1670161 290700 0 1960861 203000 0 3000 0 0 206000 1873161 0 293700 0 0 2166861 

थप/घट -251527 0 0 -251527 21000 0 0 0 0 21000 -230527 0  0 0 -230527 

िम्मा वितनयोिन 1418634 290700 0 1709334 224000 0 3000 0 0 227000 1642634 0 293700 0 0 1936334 

िम्मा खर्य 206344 42415 0 248759 159836 0 1759 0 0 161595 366180 0 44174 0 0 410354 

सरुु वितनयोिनमा 
खर्य % 

12.35 14.59 0 12.69 78.74 0 58.63 0 0 78.44 19.55 0 15.04 0.00 0.00 18.94 

िम्मा वितनयोिनमा 
खर्य % 

14.55 14.59 0 14.55 71.36 0 58.63 0 0 71.19 22.29 0 15.04 0.00 0.00 21.19 
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तनकाय/मन्त्राल
यको नाम 

वििरण 
र्ाल ु पुाँिीगत कुल िम्मा 

प्रदेश सरकार सशतय विशेष िम्मा प्रदेश सरकार समातनकरण सशतय विशेष समपूरक िम्मा प्रदेश सरकार समातनकरण सशतय विशेष समपूरक िम्मा 

अथय मन्त्रालय 

सरुु वितनयोिन 160094 0 0 160094 13200 0 0 0 0 13200 173294 0 0 0 0 173294 

थप/घट 11500 0 0 11500 830 0 0 0 0 830 12330 0 0 0 0 12330 

िम्मा वितनयोिन 171594 0 0 171594 14030 0 0 0 0 14030 185624 0 0 0 0 185624 

िम्मा खर्य 48447 0 0 48447 4077 0 0 0 0 4077 52524 0 0 0 0 52524 

सरुु वितनयोिनमा 
खर्य % 

30.26 0 0 30.26 30.89 0 0 0 0 30.89 30.31 0 0 0 0 30.31 

िम्मा वितनयोिनमा 
खर्य % 

28.23 0 0 28.23 29.06 0 0 0 0 29.06 28.30 0 0 0 0 28.30 

पययटन, उद्योग, 

िाजणज्य तथा 
आपूततय 
मन्त्रालय 

सरुु वितनयोिन 188241 0 0 188241 262805 0 0 0 0 262805 451046 0 0 0 0 451046 

थप/घट 5814 0 0 5814 9300 0 0 0 0 9300 15114 0 0 0 0 15114 

िम्मा वितनयोिन 194055 0 0 194055 272105 0 0 0 0 272105 466160 0 0 0 0 466160 

िम्मा खर्य 100537 0 0 100537 61440 0 0 0 0 61440 161977 0 0 0 0 161977 

सरुु वितनयोिनमा 
खर्य % 

53.41 0 0 53.41 23.38 0 0 0 0 23.38 35.91 0 0 0 0 35.91 

िम्मा वितनयोिनमा 
खर्य % 

51.81 0 0 51.81 22.58 0 0 0 0 22.58 34.75 0 0 0 0 34.75 

भतूम व्यिस्था, 
कृवष, सहकारी 
तथा गररबी 
तनिारण 
मन्त्रालय 

सरुु वितनयोिन 1404655 335100 
12430

0 
1864055 262545 0 0 0 0 262545 1667200 0 335100 124300 0 2126600 

थप/घट -4408 0 0 -4408 23903 0 0 0 0 23903 19495 0    19495 

िम्मा वितनयोिन 1400247 335100 
12430

0 
1859647 286448 0 0 0 0 286448 1686695 0 335100 124300 0 2146095 

िम्मा खर्य 514315 26399 7822 548536 110118 0 0 0 0 110118 624433 0 26399 7822 0 658654 

सरुु वितनयोिनमा 
खर्य % 

36.62 7.88 6.29 29.43 41.94 0 0 0 0 41.94 37.45 0.00 7.88 6.29 0.00 30.97 

िम्मा वितनयोिनमा 
खर्य % 

36.73 7.88 6.29 29.50 38.44 0 0 0 0 38.44 37.02 0.00 7.88 6.29 0.00 30.69 

कानून, सञ्चार 
तथा प्रदेश 
मातमला 
मन्त्रालय 

सरुु वितनयोिन 74240   74240 84000 720000 10000 0 0 814000 158240 720000 10000 0 0 888240 

थप/घट -9750   -9750 10000 0 0 0 0 10000 250 0 0 0 0 250 

िम्मा वितनयोिन 64490   64490 94000 720000 10000 0 0 824000 158490 720000 10000 0 0 888490 

िम्मा खर्य 23663   23663 10058 71171 0 0 0 81230 33721 71171 0 0 0 104893 

सरुु वितनयोिनमा 
खर्य % 

31.87   31.87 11.97 9.88 0.00 0 0 9.98 21.31 0.00 0.00 0.00 0.00 11.81 

िम्मा वितनयोिनमा 
खर्य % 

36.69   36.69 10.70 9.88 0.00 0 0 9.86 21.28 0.00 0.00 0.00 0.00 11.81 

िन, िातािरण 
तथा भसंूरक्षण 
मन्त्रालय 

सरुु वितनयोिन 569966 34800 0 604766 177717 0 115000 0 0 292717 747683 0 149800 0 0 897483 

थप/घट -8027 15599 0 7572 12850 0 0 0 0 12850 4823 0 15599 0 0 20422 

िम्मा वितनयोिन 561939 50399 0 612338 190567 0 115000 0 0 305567 752506 0 165399 0 0 917905 
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तनकाय/मन्त्राल
यको नाम 

वििरण 
र्ाल ु पुाँिीगत कुल िम्मा 

प्रदेश सरकार सशतय विशेष िम्मा प्रदेश सरकार समातनकरण सशतय विशेष समपूरक िम्मा प्रदेश सरकार समातनकरण सशतय विशेष समपूरक िम्मा 
िम्मा खर्य 279936 27125 0 307061 67957 0 43270 0 0 111227 347893 0 70395 0 0 418288 

सरुु वितनयोिनमा 
खर्य % 

49.11 77.94 0 50.77 38.24 0 37.63 0 0 38.00 46.53 0.00 46.99 0.00 0.00 46.61 

िम्मा वितनयोिनमा 
खर्य % 

49.82 53.82 0 50.15 35.66 0 37.63 0 0 36.40 46.23 0.00 42.56 0.00 0.00 45.57 

भौततक 
पूिायधार, सहरी 
विकास तथा 
यातायात 
व्यिस्था 
मन्त्रालय 

सरुु वितनयोिन 360968 0 0 360968 1469533 5051455 716400  873600 8110988 1830501 5051455 716400 0 873600 8471956 

थप/घट 7492 0 0 7492 620513 -7600 70000  0 682913 628005 -7600 70000 0 0 690405 

िम्मा वितनयोिन 368460 0 0 368460 2090046 5043855 786400  873600 8793901 2458506 5043855 786400 0 873600 9162361 

िम्मा खर्य 190947 0 0 190947 795089 2552813 312708  298173 3958783 986036 2552813 312708 0 298173 4149730 

सरुु वितनयोिनमा 
खर्य % 

52.90 0 0 52.90 54.10 50.54 43.65  34.13 48.81 53.87 50.54 43.65 0.00 34.13 48.98 

िम्मा वितनयोिनमा 
खर्य % 

51.82 0 0 51.82 38.04 50.61 39.76  34.13 45.02 40.11 50.61 39.76 0.00 34.13 45.29 

उिाय, िलस्रोत 
तथा खानेपानी 

मन्त्रालय 

सरुु वितनयोिन 266531 0 0 266531 1340450 1651345 1077100 308500 0 4377395 1606981 1651345 1077100 308500 0 4643926 

थप/घट 0 0 0 0 131000 7600 13000 0 0 151600 131000 7600 13000 0 0 151600 

िम्मा वितनयोिन 266531 0 0 266531 1471450 1658945 1090100 308500 0 4528995 1737981 1658945 1090100 308500 0 4795526 

िम्मा खर्य 156316 0 0 156316 515881 718438 538912 179736 0 1952967 672197 718438 538912 179736 0 2109283 

सरुु वितनयोिनमा 
खर्य % 

58.65 0 0 58.65 38.49 43.51 50.03 58.26 0 44.61 41.83 43.51 50.03 58.26 0.00 45.42 

िम्मा वितनयोिनमा 
खर्य % 

58.65 0 0 58.65 35.06 43.31 49.44 58.26 0 43.12 38.68 43.31 49.44 58.26 0.00 43.98 

जशक्षा, संस्कृतत, 

विज्ञान प्रवितध 
तथा सामाजिक 

विकास 

मन्त्रालय 

सरुु वितनयोिन 745647 527100 0 1272747 594370 0 287400 0 0 881770 1340017 0 814500 0 0 2154517 

थप/घट 3217 14398 0 17615 31050 0 0 0 0 31050 34267 0 14398 0 0 48665 

िम्मा वितनयोिन 748864 541498 0 1290362 625420 0 287400 0 0 912820 1374284 0 828898 0 0 2203182 

िम्मा खर्य 296615 241910 0 538526 196691 0 69523 0 0 266214 493306 0 311433 0 0 804739 

सरुु वितनयोिनमा 
खर्य % 

39.78 45.89 0 42.31 33.09 0 24.19 0 0 30.19 36.81 0.00 38.24 0.00 0.00 37.35 

िम्मा वितनयोिनमा 
खर्य % 

39.61 44.67 0 41.73 31.45 0 24.19 0 0 29.16 35.90 0.00 37.57 0.00 0.00 36.53 

यिुा तथा 
खेलकुद 
मन्त्रालय 

सरुु वितनयोिन 150342 40800 0 191142 90800 0 17500 0 0 108300 241142 0 58300 0 0 299442 

थप/घट 19000 0 0 19000 82400 0 0 0 0 82400 101400 0 0 0 0 101400 

िम्मा वितनयोिन 169342 40800 0 210142 173200 0 17500 0 0 190700 342542 0 58300 0 0 400842 

िम्मा खर्य 31795 5060  36855 46702 0 3196 0 0 49897 78497 0 8255 0 0 86752 

सरुु वितनयोिनमा 
खर्य % 

21.15 12.40  19.28 51.43 0 18.26 0 0 46.07 32.55 0.00 14.16 0.00 0.00 28.97 
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तनकाय/मन्त्राल
यको नाम 

वििरण 
र्ाल ु पुाँिीगत कुल िम्मा 

प्रदेश सरकार सशतय विशेष िम्मा प्रदेश सरकार समातनकरण सशतय विशेष समपूरक िम्मा प्रदेश सरकार समातनकरण सशतय विशेष समपूरक िम्मा 
िम्मा वितनयोिनमा 
खर्य % 

18.78 12.40  17.54 26.96 0 18.26 0 0 26.17 22.92 0.00 14.16 0.00 0.00 21.64 

स्िास्थ्य तथा 
िनसंख्या 
मन्त्रालय 

सरुु वितनयोिन 1072840 710400 33200 1816440 225818 0 19000 83000 0 327818 1298658 0 729400 116200 0 2144258 

थप/घट 33963 255854 0 289817 13000 0 40000 0 0 53000 46963 0 295854 0 0 342817 

िम्मा वितनयोिन 1106803 966254 33200 2106257 238818 0 59000 83000 0 380818 1345621 0 1025254 116200 0 2487075 

िम्मा खर्य 514683 435307 0 949991 104671 0 2701 25180 0 132552 619354 0 438008 25180 0 1082543 

सरुु वितनयोिनमा 
खर्य % 

47.97 61.28 0.00 52.30 46.35 0 14.21 30.34 0 40.43 47.69 0.00 60.05 21.67 0.00 50.49 

िम्मा वितनयोिनमा 
खर्य % 

46.50 45.05 0.00 45.10 43.83 0 4.58 30.34 0 34.81 46.03 0.00 42.72 21.67 0.00 43.53 

प्रदेश नीतत तथा 
योिना आयोग 

सरुु वितनयोिन 27257 0 0 27257 7499 0 0 0 0 7499 34756 0 0 0 0 34756 

थप/घट 540 0 0 540 0 0 0 0 0 0 540 0 0 0 0 540 

िम्मा वितनयोिन 27797 0 0 27797 7499 0 0 0 0 7499 35296 0 0 0 0 35296 

िम्मा खर्य 12369 0 0 12369 1134 0 0 0 0 1134 13503 0 0 0 0 13503 

सरुु वितनयोिनमा 
खर्य % 

45.38 0 0 45.38 15.12 0 0 0 0 15.12 38.85 0.00 0.00 0.00 0.00 38.85 

िम्मा वितनयोिनमा 
खर्य % 

44.50 0 0 44.50 15.12 0 0 0 0 15.12 38.26 0.00 0.00 0.00 0.00 38.26 

कमयर्ारी सवुिधा 
तथा सेिातनिृत्त 

सवुिधा 

सरुु वितनयोिन 3000 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 3000 

थप/घट 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

िम्मा वितनयोिन 3000 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 3000 

िम्मा खर्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

सरुु वितनयोिनमा 
खर्य % 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

िम्मा वितनयोिनमा 
खर्य % 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

अथय विविध 

सरुु वितनयोिन 2100832 0 0 2100832 1050168 0 0 0 0 1050168 3151000 0 0 0 0 3151000 

थप/घट -398587 0 0 -398587 -538889 0 0 0 0 -538889 -937476 0 0 0 0 -937476 

िम्मा वितनयोिन 1702245 0 0 1702245 511279 0 0 0 0 511279 2213524 0 0 0 0 2213524 

िम्मा खर्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

सरुु वितनयोिनमा 
खर्य % 

0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

िम्मा वितनयोिनमा 
खर्य % 

0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

अथय-वित्तीय 
व्यिस्था 

सरुु वितनयोिन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240000 0 0 0 0 240000 

थप/घट 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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तनकाय/मन्त्राल
यको नाम 

वििरण 
र्ाल ु पुाँिीगत कुल िम्मा 

प्रदेश सरकार सशतय विशेष िम्मा प्रदेश सरकार समातनकरण सशतय विशेष समपूरक िम्मा प्रदेश सरकार समातनकरण सशतय विशेष समपूरक िम्मा 
िम्मा वितनयोिन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240000 0 0 0 0 240000 

िम्मा खर्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

सरुु वितनयोिनमा 
खर्य % 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

िम्मा वितनयोिनमा 
खर्य % 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

आन्त्तररक ऋण 

सरुु वितनयोिन 5000 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 5000 

थप/घट 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

िम्मा वितनयोिन 5000 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 5000 

िम्मा खर्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

सरुु वितनयोिनमा 
खर्य % 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

िम्मा वितनयोिनमा 
खर्य % 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

स्थानीय तह 

सरुु वितनयोिन 1950000 0 0 1950000 0 0 0 0 0 0 1950000 0 0 0 0 1950000 

थप/घट 99997 0 0 99997 0 0 0 0 0 0 99997 0 0 0 0 99997 

िम्मा वितनयोिन 2049997 0 0 2049997 0 0 0 0 0 0 2049997 0 0 0 0 2049997 

िम्मा खर्य 1233044 0 0 1233044 0 0 0 0 0 0 1233044 0 0 0 0 1233044 

सरुु वितनयोिनमा 
खर्य % 

63.23 0 0 63.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.23 0.00 0.00 0.00 0.00 63.23 

िम्मा वितनयोिनमा 
खर्य % 

60.15 0 0 60.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.15 0.00 0.00 0.00 0.00 60.15 

िम्मा 

सरुु वितनयोिन 10985667 0 193890
0 157500 0 13082067 5801333 7422800 2245400 391500 873600 16734633 17027000 7422800 4184300 549000 

थप/घट -440729 0 285851 0 0 -154878 440729 0 123000 0 0 563729 0 0 408851 0 

िम्मा वितनयोिन 10544938 0 222475
1 157500 0 12927189 6242062 7422800 2368400 391500 873600 17298362 17027000 7422800 4593151 549000 

िम्मा खर्य 3773834 0 778216 7822 0 4559872 2103193 3342422 972068 204916 298173 6920772 5877027 3342422 1750285 212737 

सरुु वितनयोिनमा 
खर्य % 

34.35 0.00 40.14 4.97 0.00 34.86 36.25 45.03 43.29 52.34 34.13 41.36 34.52 45.03 41.83 38.75 

िम्मा वितनयोिनमा 
खर्य % 

35.79 0.00 34.98 4.97 0.00 35.27 33.69 45.03 41.04 52.34 34.13 40.01 34.52 45.03 38.11 38.75 
 

*अथय विविधको रकम अन्त्य मन्त्रालय/तनकायमाफय त खर्य गररएको हुाँदा िम्मा खर्यमा अथय विविधबाट भएको खर्यलाई िोतडएको छैन। 
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अनसुरु्ी-३ 
बहिुषीय योिनाको तबस्ततृ वििरण 

भौततक पूिायधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यिस्था मन्त्रालयतफय को बहिुषीय आयोिनाहरू 

(रु. हिारमा) 

तस.नं. काययक्रम/आयोिनाको नाम सम्झौता तमतत सम्पन्न हनुे तमतत सम्झौता रकम 
२०७८ असार मसान्त्त 

सम्मको खर्य 
आ.ि. ०७८/७९ 
को वितनयोिg 

बावक दावयत्ि 

1.  करपटुार- डढुिा - साल्मेभन्त्ज्याङ -मातलंग -कपरुगाउाँ सडक (क्होलासोथर गा.पा. केन्त्द्र िोड्ने) 2076-11-07 2078-11-06 176112 110406 152675 30000 

2.  
करपटुार- डढुिा - साल्मेभन्त्ज्याङ -मातलंग -कपरुगाउाँ सडक (क्होलासोथर गा.पा. केन्त्द्र िोड्ने) (रे्नेि 
५+५०० देजख १४+५००) 

2078-06-13 2080-06-07 312330 0 148400 200000 

3.  ढुङ्गागाडे भञ् ज्याङ - िङुकोट - नामिङु - घैसङ्ग - मनकामना 2019-10-23 2021-10-22 383275 312601 73000  

4.  िारपाक - लाप्राक सडक 2020-05-22 2022-05-21 341571 117037 45000 179534 

5.  राधाकृष्ण मजन्त्दर, कालामाटा पौिाटार विरुिाटार -  तमलन र्ोक  - सल्ताङरी हवटया भििुा मोटर िाटो 2019-01-07 २०७९-०८-२९ 233887 84190 45000 104697 

6.  अजिरकोट गा.पा. को िडा नं. ४ ढोडनी हुाँदै तसम्िङु गगन पातन मल्ले गा.पा. िोड्ने भच्रे्क 2019-07-11 २०७९-०८-२९ 246213 138520 51500 56193 

7.  भान ुमागय र्न्त्द्राितत पोखरी छाप पलुीमरङ्ग हुाँदै कुन्त्छा फेदी  सडक, तनहुाँ 2076-07-04 2078-10-15 230281 69189 37000 124092 

8.  आि ु- भागे तछम्केश्वरी वहले खकय  - िाहनु भन्त्ज्याङ (तछम्केश्वरी पययटक मागय) 2076-08-06 2079-06-13 360550 190245 142725 80000 

9.  दलेुगौडा हकय परु मागय (िनकेिा-मनपाङ्ग-रानीटारी खण्ड), तनहुाँ 2076-07-04 2078-10-15 251061 109613 45000 96447 

10.  तभमाद ऋवषङ सडक, तनहुाँ 2076-06-23 2078-05-01 127899 110496 7500 9903 

11.  नयााँपलु - विरेठााँटी - कुलडााँडा - घान्त्द्रकु - उरर सडक 2076-01-27 2078-07-23 190071 136290 44000 9781 

12.  रुपा गा.पा. ररङ्गरोड  सडक 2076-01-10 2078-07-08 197187 188063 15000  

13.  काहुाँखोला - तसक्लेस - दधुपोखरी सडक 2076-01-20 २०७८-१२-३० 250975 128584 51500 70891 

14.  काहुाँखोला - तसक्लेस - दधुपोखरी सडक (दोस्रो खण्ड) 2079-01-26 2081-07-25 258993 0 153000 120000 

15.  पो.ले.म.न.पा २१ दोपहरे कृष्ती माझगाउ िके्रक पोबैगौडे सम्म सडक 2076-01-13 2078-07-11 229897 173400 50000 6497 

16.  
माछापचु्रे गा.पा. ४ र पोखरा लेखनाथ म.न.पा. िोड्ने मदी पलु देखी िाने टाकुरा हुाँदै गाउाँपातलका 
भिन िोड्ने सडक 

2076-03-29 2078-12-30 100130 46273 20000 33857 

17.  
नारायण थान पलु - भलामखोला पलु - र्ण्डी पाटन देउराली हररहर गफुा हुाँदै डाडा गाउाँ कुर गाउाँ 
अमयला सम्म सडक 

2076-03-29 २०७९-०२-२७ 291873 117672 75000 99201 

18.  दामार्ौर वहलामरांग धयुायल दग्दी क्याक्मी जर्रे भञ्ज्याङ्ग तभमाद 2077-04-27 2079-04-26 296594 64635 60000 150000 

19.  बायाटारी उददयार्ौर सेतीबेनी सडक स्याङिा 2077-04-18 2079-04-27 335431 73701 75000 130000 

20.  घमु्ती-ज्यातमरे-तबरुिा-मेथाभरुुङ-एलादी-खाल्टे-रत्न ेसडक 2076-01-16 2079-04-28 152293 149381 5482  

21.  नौडाडा कावकय नेटा सडक स्तरउन्नती 2076-03-27 2079-04-29 264443 179641 69218  

22.  नौडााँडा-काकीनेटा सडक स्तरोन्नती (रे्नेि 10+000 देजख 19+476) 2078-10-17 2080-10-16 322300 0 51500 270800 

23.  
िा.न.पा. ४ फेदी मातलका कातलमाटी तभमपोखरा धम्िा ताङराम वपड लेखानी ततत्याङ्ग, भकुन्त्डे, 

भैरिस्थान 
2076-06-28 2078-12-26 276821 151070 40000 85751 

24.  कुश्मीसेरा (िैतमनी १) देखी राङखानी राम्दकु - िरेङ्ग शान्त्तीपरु सडक 2076-06-28 2078-06-27 245858 167963 35500 42395 

25.  कुजश्मसरा(िैतमनी १) देजख राङ्खानी नाम्दकु बरेंङ शाजन्त्तपरु सडक (रे्नेि१0+000 देजख 19+463) 2078-01-09 2080-01-08 342503  150000 192503 

26.  गलकोट - हररर्ौर - वहल - तारा - रुम म्याग्दी मखु्य सडक स्तरोन्नती 2076-07-29 2079-12-30 247885 118303 51000 78582 
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27.  दिुाडी गाडीखोला - र्ामीद्वार छ्यान्त्टुङ म्याग्दी - ढोरपाटन सडक 2076-07-29 2078-07-28 252680 121650 37500 93530 

28.  तमलनर्ोक-सल्यान-घाहाखेत-धारापानी- ठोटनरेी सडक 2076-08-06 2079-08-05 281306 147963 60000 73344 

29.  
जर्सापानी-हातेमालेर्ोक-तरिेणी-िहाकी भञ् ज्याङ-पोखरार्ौर-खहरेखोला(िातलङ्ग-हिुास बरायर्ौर) (रे्नेि 
१३+००० देजख २२+४००) 

2078-07-17 2080-07-17 167374 0 105000 90000 

30.  
मध्यतबन्त्द-ु११ क्याम्पस र्ोक (अरुणखोला) दमार िडा नं १४ बतासे िलकेु देखी तनस्दी गाउपातलका 
पाल्पा (प्रदेश ५) सडक स्तरउन्नती कायय 

2076-02-19 2078-02-31 139278 100476 32500  

31.  
मध्यतबन्त्द ुन.पा. िडा नं.11 क्याम्पस र्ोक दमार िडा नं १४ बतास िलकेु हाँदै प्रदेश नं ५ तनस्दी 
गा.पा. र पाल्पा, निलपरु, दोस्रो खण्ड (रे्नेि ९+०००-१६+५००) 

2078-03-06 2080-03-05 196315 34000 88600 73715 

32.  देिर्लुी न.पा.िाडय न.५ कदमपरुपोखरी देजख ,बन्त्दीपरु गाउाँ र वकततयपरु गाउ हदैु  मनु्त्य सडक 2076-09-16 २०७९-१२-१५ 282345 138826 50000 93519 

33.  मकुुन्त्दपरु - अहाले - रतनपरु - कोटथर - डाडााँझेरी हुाँदै ितुलङ्गटार सम्म िोड्ने  सडक 2076-07-08 2079-10-14 248108 52768 75000 120340 

34.  र्ोरमारा, झलिास, िसेनी, रुर्ाङ - रकुिा डेढगाउाँ हुाँदै तनहुाँ िोड्ने सडक 2076-09-16 २०७८-१२-०२ 148360 64493 30000 53867 

35.  गलेश्वोर-वपप्ठ्ले-भगबती हदैु बेग िाने  बाटो रघगंुगा गा.पा.,म्याजग्द, तनिायर्न क्षेर नं १ 2076-02-27 २०७९-०३-३२ 184100 104802 37500 41798 

36.  िेतन-दिािंग सडक तनिायर्न क्षेर नं २ 2076-02-28 2078-12-30 247323 133098 50000 50000 

37.  िेनी दबािंङ्ग सडक, म्याग्दी, तनिायर्न क्षेर नं. १,दोस्रो खण्ड 2078-09-18 2080-03-17 107021  29500 77521 

38.  लोमन्त्थाङ - दठङगर वकम्लीङ - र्ङुर्ङु - न्त्याम्डो हुाँदै न्त्हेर्ङु सडक, मसु्ताङ 2076-03-26 2078-12-30 240045 125750 37500 76795 

39.  िोमसोम दठनी - दमु्िा - छैरो - जर्माङ - माफाय - स्याङ हुाँदै िोमसोम सडक, मसु्ताङ 2075.03.26 2078-12-30 214300 84396 37500 92404 

40.  घारापानी गा.पा. ओडर - गेराङर्ोक पगु्ने िाटो 2076-04-20 2078-09-25 10826 10343 3000 5000 

41.  बेजशसहर बाग्लङु्गपानी -घलेगाउ -भिु ुंग सडक, लमिङु्ग 2076-06-30 2078-06-29 347700 169839 97500 80361 

42.  तसङ्दी - पसगाउाँ - बगैंर्ा सडक (कास्की र लमिङु िोड्ने) 2076-11-07 2079-11-05 285767 131781 60000 93986 

43.  सातलग्राम कोररडोर लोकमागय (बैडी जघररंङ्ग देबघाट खण्ड), तनहुाँ 2076-11-23 २०७९-११-२२ 250874 138068 114450 70000 

44.  सातलग्राम कोररडोर लोकमागय (बैडी जघररंङ्ग खण्ड) (रे्नेि २१+५६५ देजख ३२+०००) 2078-04-26 2080-04-25 198547 0 105300 93247 

45.  िेगनास भोलेटार - तालबेसी कपरुटार खण्ड सडक 2075-12-18 2078-03-20 268700 269738 10000  

46.  
सातलग्राम कोररडोर लोकमागय(मालङु्गा बास्टारर रानीघाट रुद्रबेनी सेततबेनी फलेिास कुस्मा) िेलटारर 
रानीघाट सतकुा खण्ड 

2078-11-05 2081-11-04 127968  37500 90468 

47.  मालढुगा पाग्िा बलेिा  एरपोटय कुजश्मसेरा दमेक रङ्गखातन हगु्दीजशर सडक 2076-03-27 2078-03-26 294658 292998 500 1160 

48.  दोतबल्ला -फलेिास सडक 2076-06-23 2079-06-30 267892 171935 60000 35957 

49.  दरबांग -दाङखोला- ताकम - मनुा-ढोरपाटन सडक,क िगय 2076-12-04 २०७९-१२-०१ 143800 63773 37500 42527 

50.  थोरे्-लाकेपास सडक मनाङ 2078/12/11 2081/06/10 46192  30000 20000 

51.  खारीठाटी-कुन्त्छा सोतीपसल सडकको हाडेटार-कुन्त्छा(भलिुा) सडक खण्ड, लमिङु्ग २०७८/६/२२ २०८०/०६/२१ 273470  64000 209470 

52.  नारेश्वोर-पाणीनी-र्ौतारा-तनबेल ताकुकोट सडक 2076-11-14 2079-05-11 256303 144103 112250 40000 

53.  नारेश्वर पाजणनी र्ौतारा तनबेल ताकुकोट सडक, गोरखा 2078-03-29 2080-03-25 237558 21023 131700 120000 

54.  काशीगाउ केरौिा रुन्त्रे्त सडक 2077-05-29 2078-05-29 27600 27272 3240  

55.  तभमाद ररतसङ्ग (शीतलमागय) सडक 2078-02-04 2079-02-03 36528 0 20579 15949 

56.  हेम्िा- मेलबोट तधताल धम्पसु ल्िांग घलेल  सडक खररद प्रवक्रयामा रहेको। 99515  20000 79515 

57.  बैदाम पामे तसदाने पञ् र्ासे सडक 2077-03-29 2078.06.27 53020 46811 24150  

58.  फुसे्रखोला जर्सापानी कुतभण्डे सडक, पोखरा २२, कास्की खररद प्रवक्रयामा रहेको 59996  12000 47996 
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59.  वहलेखोला-काकीनेटा-खलडाडा-फलेिास-िैमतुनघाट सडक खररद प्रवक्रयामा रहेको 64957  13000 51957 

60.  कुश्मा-दलुुयङ्ग-बािङु्ग-लेस्पार-सातलिा-नागी सडक(पियत र म्याग्दी िोड्ने) 2076-08-08 2078-05-09 139068 137066 26250  

61.  तभमाद तभरकोट( तस्रङ्ग पथ) 2015-06-15 2018-09-23 106762 89170 0 17592 

62.  कृष्ण मागय 2016-05-05 2019-09-07 107602 71729 7500 5000 

63.  तसन्त्ध ुमागय 2016/01/22 2019-09-06 98575 71989 7500 10000 

64.  बिुतसंह मागय खररद प्रवक्रयामा रहेको 456670  91336 365334 

65.  माछाखोला लप्ठ्सीबोट यामगाउाँ गमु्दा सडक 2077-01-05 2079-01-04 321088 105551 52500 163037 

66.  रबर उद्द्योग - गोबतलंङ्ग - धुाँिाकोट - च्याङ्गली  ( मस्यायङ्दी नदी कररडोर ) 2077-01-08 2079-07-11 100912 59921 33750 7241 

67.  मोददबेनी-कुश्मा सडक 2077-08-28 207९-08-०8 19800 20221 4950 1000 

68.  गोरखा हजस्पटल बराह वफनाम सडक 2077-05-24 २०७९-०५-२३ 102465 37458 30000 35007 

69.  छेपेटार र्ोरकाटे जर्रेपोखारी भरे्क दधुपोखरी ) मनासल ुमागय सडक , गोरखा 2019-12-20 2078-09-01 243760 149065 21700 72996 

70.  सभा र्ौतारो - आाँपवपपल अस्पताल- आाँपवपपल सडक 2077-11-18 2079-05-04 44624 0 15000 29624 

71.  नेटा लकुुन्त्स्िारा िडा कायायलय २२, पजुम्दकोट खररद प्रवक्रयामा रहेको 119699  24000 95699 

72.  तडमिुा-रातमाटा-स्यातन पोखरी-ठुली पोखरी-च्यायपानी-ठााँवट सडक 2077-03-19 2079-03-18 211848 107818 60000 44029 

73.  कोरोला पोखरा तरिेणी मागय अन्र्तगत डेढगाउाँ झ्यालबााँस सडक 2079-01-12 2081-07-11 322008  80000 242008 

74.  देविथान लामडााँडा पोखरी कुसेर्ौर सडक प.ुब.न.पा २, स्याङ्िा खररद प्रवक्रयामा रहेको 50000  10700  

75.  उदीपरु ररठठे बगर रामर्ोकबेसी नौथरबेसी सेरा सडक (गा.पा. केन्त्द्र िोड्ने), लमिङु 2077-03-03 2079-03-02 262900 82554 60000 120346 

76.  घ्याम्पेसाल - पांर्खुिा देउराली - ताकुकोट सडक 2020-07-29 2022-07-22 297721 129194 37500 131027 

77.  दासढंुगा देउपरु मागय (देिघाट गा.पा.) केन्त्द्र िोड्ने 2077-01-16 2079-06-15 151704 72015 60000 19689 

78.  (जशं्रगकाली मोटरमागय) मानपरु - डेडगाउाँ सडक 2076-11-07 2078-11-07 260157 100382 67500 92275 

79.  कसेरी भैसे यांग्िाकोट सडक 2076-08-18 2078-12-30 365434 175964 112437 77033 

80.  शकु्ला गण्डकी-दलेुगौडा बाट ढोरबाराही मागय पडुीफाट जर्सापानी सडक (गा.पा.केन्त्द्र िोड्ने) 2077-02-15 2079-02-14 326547 96272 60000 170275 

81.  विघाय गहलाम बनाकसी खहरे सडक (गा.पा.केन्त्द्र िोड्ने) 2077-03-05 2079-02-15 97631 30510 41250 25871 

82.  हेल ुअिुयनर्ौपारी सडक (गाउपातलका केन्त्द्र िोड्ने) 2076-09-16 2079-02-16 110098 16553 42351 51194 

83.  खरीखोला सपायन्त्दी हदैु ताराखोला गा.पा केन्त्द्र िाने सडक 2077-08-04 2079-08-03 228320 78280 45000 105041 

84.  लङु्खु देउरातल- तमलनर्ोक बालाकोट होस्रयाजङ्द सडक, पियत 2078-02-18 2079-08-17 112267 20244 42015 50008 

85.  तनस्यांग गाउपातलकाको तसमाना देजख टंकी मनाङ्ग सडक तनमायण २०७८-०२-३० १४-०८-२०८० 292792 52198 52500 188094 

86.  तमददम खोला सडक पलु (मातलंग-ढाके्रबेशी-घाम्रांगबेशी सडक ) क्होलासोथर गा.पा.िोड्ने 2076-09-18 2079-03-11 77897 38512 24000 15385 

87.  वकसेदी सडक पूल (वकसेदी खोला ) दोदी गा.पा.केन्त्द्र िोड्ने 2075-12-04 2078/12/30 24800 13777 7500 3523 

88.  जर्ल्ली खोला पलु (बोरांग खोला -विर्ौर सडक खण्ड), लमिङु 2076-02-10 2078-12-09 25200 15078 11900  

89.  राम्रे् खोला सडक पलु, नाल्मा फेदी ठुलोस्िारा, लमिङु 2077-03-30 2078-09-29 26000 25581 2000  

90.  रुदी खोला सडक पलु क्य ु(बगैर्ा - पसगाउाँ  सडक खण्ड ) कास्की र लमिङु िोड्ने 2077-05-14 2078-11-13 28000 19940 10050 120 

91.  कुयेले खोला सडक पलु 2078-03-08 2079-03-07 21900 1870 11250 8780 

92.  लाजङ्द खोला पलु 2078-03-08 2080-03-07 34100 0 15000 19100 

93.  दरौदी नदी पलु िरेिर 2077-02-13 2079-02-10 53900 25160 26250 2490 

94.  आखेत खोला पलु 2076-11-21 2078-05-19 56500 28187 22500 5813 
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95.  िगु्दे खोला सडक पलु (राईनास िटुार िोड्ने ) 2076-05-29 2077-12-02 26300 22937 3000  

96.  दरौदद नदद पलु, नयााँ साघ ु 2077-02-13 2079-02-10 156100 13671 37500 104929 

97.  डनडुरे खोला सडक पलु, गोरखा 2078-02-23 2080-02-23 47300 4128 15000 28172 

98.  रेरे्त खोला सडक पलु, गोरखा 2078-02-23 2080-02-22 48900 4200 15000 29700 

99.  नौली खोला लाप ुसडक पलु खररद प्रवक्रयामा रहेको 59081  3000 56081 

100.  ररस्तीखोला सडक पलु(बगिुा), तनहुाँ 2076-09-23 २०७८-१२-३० 44730 21660 15000 8069 

101.  ररस्तीखोला  सडक पलु, तनहुाँ 2077-03-07 २०७८-०९-०५ 41646 32228 3750 5668 

102.  दमौली तबसघरे झापटुार (सेती नदद सडक पलु ), तनहुाँ 2077-08-19 २०८०-०२-२० 324027 61192 60000 202835 

103.  क्याङ्गदी नदद दोभान सडक पलु (तभमाद ८ र शकु्लागण्डकी ८ िोड्ने), तनहुाँ 2077-08-17 2079-08-15 83248 35224 22500 25525 

104.  बरखोला िरेबर पलु (तभमाद ९ र शकु्लागण्डकी ११ िोडने) , तनहुाँ 2077-02-25 2079-03-16 33676 18938 12750 1987 

105.  श.ुन.पा ५ र ८ िोड्ने सेती नदी सडक पलु बेलर्ौतारा ,तनहुाँ 2077-09-14 2080-02-25 155918 36073 37500 82345 

106.  लोकताजन्त्रक सााँगकुो मखु सडक पलु (बडुुिा खोला ), तनहुाँ 2077-03-28 2078-12-30 20557 15287 6449  

107.  ज्िाला खोला सडक पलु, तनहुाँ 2077-03-26 2078-09-26 32102 6882 17625 10000 

108.  लमु्दी खोला सडक पलु (ररतसंगा गापा ५ रुपाटार वपपलटार, तनहुाँ 2076-11-15 2078-12-30 55192 14630 22500 20000 

109.  ततरम्दी खोला सडक पलु(जघररंग गा.पा.४ नयाटार ), तनहुाँ 2076-12-02 2078-12-30 31401 6684 16875 12500 

110.  द्रपुद खोला सडक पलु (जघररंग गा.पा.१ खुजम्लंग पटु्टार ), तनहुाँ 2077-01-22 2079-01-20 38343 16971 18750 2621 

111.  फेदी खोला  सडक पलु (तभमाद न.पा. ररतसंग पाटन र ररतसंग गा.पा.८, तनहुाँ 2077-03-26 2078-09-25 35832 28368 13201  

112.  बलु्दीखोला पलु शेरा रामथमु्की बागेश्वरी मागय व्यास नपा ११  तनहुाँ( खररद प्रवक्रयामा रहेको 47750  22500 25250 

113.  बेलसोती मागयको म्याग्दे खोलामा मोटरेबल पलु, म्याग्दे खररद प्रवक्रयामा रहेको 20000  4000 16000 

114.  खहरे ठुलाखेत पदक्क पलु पो.ले २४  2077-08-10 67600 35003 24975  

115.  डहरे सााँग ुसडक पलु पो ले न पा १४ र २६ 2076-01-09 2077-10-08 12800 4691 3750 4359 

116.  ढल्के पलु झौरी खेत पोखरा २६-१३ िोड्ने सडक पलु 2077-03-29 2078-06-29 63900 39992 22500  

117.  मादी ९ र १० िोड्ने िादीखोला मोटरेिल पलु 2077-03-29 2078-06-29 45300 18769 18750 7781 

118.  इदीखोला मोटरेिल पलु मादी ११ र ४ िोड्ने 2077-01-22  44700 15803 25950 2947 

119.  खुदी खोला (ताल खोला दोभान सडक पलु) पो म न पा 2077-03-29 2078-06-29 35700 25177 11625  

120.  मकै खोला मोटरेिल पलु 2077-01-22 2078-04-22 23600 20507 500  

121.  ररिन खहरे खोला सडक पलु 2077-03-31 2078-06-31 59800 49943 30750  

122.  पो.म.न.पा. ७ जिरो वक.तम. देजख प्रदेश मन्त्रालय िाने बाटोमा वफकेखोला मोटरेिल पलु तनमायण 2077-10-15 2079-10-14 11200 6987 3750  

123.  माछापचु्रे गा.पा. िोड्ने सादीखोला घार्ोक िोड्ने सडकमा सेती नदीमा मोटरेिल पलु 2078-04-25 2080-04-24 104358  25000 79358 

124.  के.आई. तसंह पलुदेजख महेन्त्द्र गफुासम्म नालामा स्ल्याब र  ताहामखुमा नाला तनमायण खररद प्रवक्रयामा रहेको 119658  24000 95658 

125.  पाततखोला पलु (आतधखोला ६) 2076-06-16 2077-06-16 23169 21008 623  

126.  गौरीघाट मोटरेबल सडक पलु गलयाङ न पा स्याङिा 2076-12-09 2077-12-09 14754 10588 1000 1500 

127.  केिेरे खोला सडक पलु   21600  22900  

128.  लामाबगर काठेखोला 2076-04-24 2077-04-23 33164 19093 14710 500 

129.  एक्लेखेत-रेसिेरेटी सडक पलु 2076-04-26 2078-10-25 52817 26451 9750 16616 

130.  शान्त्तीपूर-थप्ठ्लुंगघाट-मोटरेबल पलु 2076-03-27 2078-01-25 22770 16379 5794  
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131.  ररघा-सपेधुंगा मोटरेबल पलु 2077-03-16 2078-09-15 34738 5970 9000 19768 

132.  गादीखोला- घाट दोगाड़ी मोटरेबल पलु 2077-03-16 2079-03-15 48419 8360 17625 22434 

133.  र्जुक्त खोला पलु 2078-01-09 2079-01-08 20300 4590 16510 10000 

134.  जझतलिराङ-जघरेपातन सडक पलु, पियत   25220 25258 2500  

135.  सल्लो फसायघाट जर्सापानी सडक पलु, निलपरासी (ब. स.ु पू) 2077-08-08 2079-02-08 51604 23005 15000 13599 

136.  
देिार्तुल न.पा. १५ सालघारी सिुणयमागय देजख लोकाह खोला लौगाइ िोड्ने सडक पलु, निलपरासी (ब. 
स.ु पू) 

2077-08-12 2079-02-12 34346 30408 3750  

137.  लोकाह खोला सडक पूल (कािासोती न पा िडा न ९ र १० िोड्ने), निलपरासी (ब. स.ु पू) 2077-09-29 2078-08-29 36573 25865 3750  

138.  ियश्री खोला सडक पलु,निलपरासी (ब. स.ु पू) 2078-07-03 2080-07-03 123500  22500 101000 

139.  गैंडाकोट न.पा. िडा नं ३ र ४ िैतसरी खोला पलु खेलकूद ग्राउन्त्ड नेर, गैंडाकोट खररद प्रवक्रयामा रहेको 70953  14191 56762 

140.  ितुीखोला गैडाकोट १ र ३ िोड्ने मोटरेबल पलु निलपरु खररद प्रवक्रयामा रहेको 51273  10255 41018 

141.  बौदद र खोला पलु बौदी कातलका गा.पा. निलपरु खररद प्रवक्रयामा रहेको 58272  11720 46552 

142.  राते खोला सडक पलु हपु्ठ्सेकोट गा.पा. निलपरु खररद प्रवक्रयामा रहेको 58271  11660 46611 

143.  छ्यारछ्यारे,सडकपलु म्याग्दी 2077-04-04 2079-04-04 44500 3840 31789 15000 

144.  दांगखोला पूल (दरिांग दांगखोला धारापानी ताकममाना ललुांग गिुाय सडकखण्ड अन्त्तगयत) 2076-02-21 2080-01-02 19300 3300 2515 20000 

145.  रीमा काफलडाडा संसारीखोला सडक पलु 2077-04-04 2078-04-04 26300 23622 2211  

146.  अकय ला मो.प ुमराउ.खोला 2076-11-29 2078-12-30 27200 14405 13307 1600 

147.  भारिाङ्ग घाट सडक पलु,म्याग्दी 2076-03-31 2078-12-30 62400 46524 1500 16000 

148.  माफाय छैरो कातलगण्डकी सडक  पलु, मसु्ताङ 2076-11-29 २०७९-०५-२९ 78000 13400 22500 42100 

149.  लेते थम्पू कातलगण्डकी  सडक पलु, मसु्ताङ 2076-11-29 २०७८-१२-३० 52500 8770 22500 25000 

150.  छेते क्य ुखोला पलु (मनाङ वङश्याङ गा.पा.को िडा नं. १ र िडा नं २ िोड्ने ) 2077-03-30 2079-03-30 38205 3555 7500 27150 

151.  सब्िे खोला सडक पलु मनाङ्ग 2078-02-30 2080-02-30 38205 6000 9375 22830 

152.  सेती नदद सडक पलु ङाल्दी घाट तनह ुतडिाइन तबल्ड (सडक पलु) 2076-07-07 2079-01-07 185400 0 30000 155400 

153.  
मस्यायङदद नदद सडक पलु र्ामिास, पालङुटार नगरपातलका गोरखा र भान ुनगरपातलका तनह ुिोड्न े

तडिाइन तबल्ड (सडक पलु) 
2076-07-07 2079-01-07 156900 32302 40000 84598 

154.  तमददमखोला सडक पलु लमिङु्गको तडिाइन तबल्ड बाट तनमायण गने (सडक पलु) 2076-11-23 2080-05-23 342000 129620 80446 131934 

155.  समुसाघाट सडक पलु पियतको तडिाइन तबल्ड बाट तनमायण गने (सडक पलु) 2077-07-03 2080-01-03 161700 12565 15000 134135 

156.  तगरिारर खोला पलु निलपरुको तडिाइन  तबल्ड बाट तनमायण गने (सडक पलु) 2077-06-29 2080-06-29 185400 51999 65000 68401 

157.  सेती नदद मास्दी घाट पलु तनहकुो तडिाइन  तबल्ड बाट तनमायण गने (सडक पलु) 2077-07-02 2080-01-02 156500 12807 500 143193 

158.  
कालीगण्डकी नदद पलु तबघाय अरुिाबाट ठुलो लमु्पेक पाहादी िोड्ने सडक पलुको तडिाइन  तबल्ड बाट 
तनमायण गने (सडक पलु) 

2077-07-02 2080-01-02 161000 15346 30000 115654 

159.  गो.न.पा. ३ कुमालगाउाँ र्ोरकाटे दरौदी Tower पूल 2076-06-09 2077-12-27 32900 29696 3750  

160.  देउराली थमुी तभबोट सोती खोला झोलुंगे पलु 2077-02-24 2078-07-19 30100 15349 7500 7251 

161.  स्यामरांग डुम्र ेखकय  झो प ु 2077-02-24 2078-07-19 23400 11295 7500 4605 

162.  म्यजक्संग खोला झो.प.ु (धारे् २) 2076-09-03 2078-12-30 4160  4035  

163.  बरु प्रोक झोलङु्गे पलु, र्मु्नबु्री गोरखा 2078-07-14 2080-07-13 38043  3750 34293 
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164.  गाप्ठ्सा खोला झोलङु्गे पलु प्रोक 2078-05-02 2080-04-30 32092  3750 28342 

165.  खार खोला झो प,ु गोरखा 2078-01-05 2079-01-05 2700 0 2500  

166.  गमु्दा खाला झो प,ु गोरखा 2078-01-10 2079-01-10 5900 0 3750 2150 

167.  र्ापेखोला - बालिुा फाट तसरान्त्र्ोव्क ६ 2076-09-03 2078-03-02 8438 1500 1000 5938 

168.  भंगरा पच्च्मैया पो.ले.३२, रुपा गा.पा. 2076-02-11 2077-11-21 13690 8243 7500 7500 

169.  घलेल कुइिांग मदीखोला 2076-02-20 2077-11-19 7230 2893 3750 5000 

170.  
अन्नपणुय ७ तभर्कुबात ्अन्नपणुय १० खुम्रोखु िोड्ने झो.प.ु,  (कास्की र स्यांग्िा जिल्लाका ५ िटा झोलुंगे 

पलुहरूको Combined Package अन्त्तगयतको योिना) 
 २०७८-०३-१७ 13124 2300 1500 9324 

171.  
मादी र पोखरा लेखनाथ िोड्ने झो. प.ु (कास्की र स्यांग्िा जिल्लाका ५ िटा झोलुंगे पलुहरूको 
Combined Package अन्त्तगयतको योिना) 

2077-09-18 २०७८-11-18 13124 2300 1500 9324 

172.  अजम्बका टोल कालीखोला झो. प.ु पो.म.न.पा १६ खररद प्रवक्रयामा रहेको 5999  1500 4499 

173.  गल्छीन ुपैरा खोला झो. प.ु पो.म.न.पा १६ खररद प्रवक्रयामा रहेको 2868  1500 1368 

174.  पोखरा 26 र 13 िोड्ने रुन्त्रे् साघुाँघाट झोलङु्गे पलु खररद प्रवक्रयामा रहेको 3477  1500 1977 

175.  उपल्लो वटमरेु झोलङु्गे पलु, पोखरा-25, कास्की, हेम्िा खररद प्रवक्रयामा रहेको 10000  2000 8000 

176.  तीन दोबाटे जर्उरी- पेलाकोट ( गल्याङ न पा ७,८ ) झोप ुस्याङिा 2077-03-26 2078-01-06 17168 1500 7500 8168 

177.  दोभानखोला झो.प.ु 2077-03-17 2078-03-16 13124 2000 0  

178.  गाडखानी झो.पलु    2000 0  

179.  दग्दी खोला झो.प.ु    2000 0  

180.  धाङ्ग तलङ्ग खोला झो.प.ु  गल्याङ १ खररद प्रवक्रयामा रहेको 3568  1500 2068 

181.  कुमाल्दी कल्भटय तनमायण र्ापाकोट 9 र 8 खररद प्रवक्रयामा रहेको 7489  1500 5989 

182.  लेखानी कादेश लामो झो.प.ु 2076-02-27 2078-08-29 29386 19530 8815  

183.  अिैिा -सशु्माफाट कुघाय  पियत लामो झो.प.ु 2076-03-02 2078-06-25 26329 17430 6594  

184.  िैतमनी ६ िैतमनी ७ िोड्ने झो.प.ु 2076-03-02 2078-06-25  4818 100  

185.  नयाबिार घाट झोलङु्गे पलु 2076-11-14 2077-08-29 2417 400 2996  

186.  साहथुोक-आम्बोटघाट झोलङु्गे पलु 2076-11-14 2077-02-30 2236 400 1935 100 

187.  ताराखोला ४ सोत-छंछुघाट झो.प.ु 2076-11-14 2077-08-29 1682 808 700 100 

188.  भीमतगठे मालारानी बडीगाड झो.प.ु 2076-03-02 2077-11-28 27233 26632 100  

189.  बल्गास मालारानी झोलङु्गे पलु     1000  

190.  तनतसखोला ५ डोटले झोपू  2078-12-30 2876 300 2488  

191.  दतलयङ तनगलपानी आकाशे पलु, बतडगाड -१०, बागलङु   31000  3000 28000 

192.  सरस्िती आ.तब सपु्रांग झो प ु   8000  2500 5500 

193.  घटे्ट र्ौर झो प ु   6000  2500 3500 

194.  कुसीगाउाँ कल्लेरी दमेक फेदीखोला घाट झो. प.ु िै.न.पा १ र २   18000  1300 16700 

195.  दनुा पधेरा पोखरा झोलङु्गे पलु   7038  2000 5038 

196.  पियतको थापाठाना खनारादेजख भंगरा िाने लमय खोलामा  झोलुंगे पलु.पियत 207७-०६-२६ 2078-12-30 2367 1409 1200  

197.  कास्कीको नयााँपलुदेजख पियतको भूक देउराली िाने मोदीखोला मा झोलुंगे पलु,पियत   2421 2030 1200  
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198.  विनयी तरबेणी खोला झो प ु(र्कुाहा देखी गौरीझोक ) 2076-09-07 2078-02-28 26538 17070 3750  

199.  देिर्लुी ६ र्िुाघयर देउसर खोला झो.प ुतनमायण, निलपरु 2077-04-04 2078-04-04 6774 2179 500  

200.  रकुिा झो.प ु, निलपरु   2000  2000 2000 

201.  घोप्ठ्टेखोला झो.प,ुम्याग्दी (+जर्मखोला झो.प,ुम्याजग्द) 2076-10-09 2078-04-09 26203 23458 500 2245 

202.  तसमलर्ौर लतुलयाघाट झो. प.ु मंगला २ 2076-10-09 2077-09-15 2921 2745 0  

203.  व्यास १० परेिा डााँडा र व्यास ५ जर्न्त्तटुार िोड्ने मादद नदद झलुङु्गे पलु तनहू 2076-09-07 2079-03-25 26312 18909 4600 2803 

204.  समजस्तपरु पानर्ोक झो.पलु तनहू   7771 5292 3000  

205.  भान ु३ खहरे देजख नारायणर्ौर गोरखा झो.प.ु तनहू 2076-04-30 2078-12-30 12650 4035  8615 

206.  लेते घााँसा देउराली झों.प.ु, मसु्ताङ 2076-03-23 २०७८-०२-०७ 9309 10820 1000  

207.  विम्दाङ्ग खोलामा झो.प.ु 2078-02-22 2079-02-22 5114  3000 1000 

208.  दधुखोला झो.प.ु 2078-02-22 2079-02-22 10151  3000 1000 

209.  झो.प.ु प्रादेजशक प्रावितधक सेिा प्रदायक संस्था(PTAP) परामशय सेिा काययक्रम 2078-04-01 2080-10-01 49600  5000 44600 

210.  तलगतलगकोट र हतमयकोट के्षरको एवककृत विकास काययक्रम 2077.02.22 2079.02.21 20376 7808 5000 7568 

211.  धम्िा बहउुदे्दशीय सामदुायीक भिन, काठेखोला, ०३, बाग्लङु्ग 2077-12-30 2078-12-29 5776 35 2500 3240 

212.  जिल्लाजस्थत प्रादेजशक सरकारी भिन तनमायण पिुायधार तबकास कायायलय समेत,पियत 2078-01-25 2079-08-25 34100 6298 7500 20302 

213.  िलस्रोत तथा तसर्ाई विकास तडतभिन कायायलय कास्कीको भिन तनमायण 2078-03-18 2079-09-17 35100 5028 15000 15072 

214.  गण्डकी प्रदेशको तबउवििन प्रयोगशाला पोखरा कास्कीको भिन तनमायण 2078-03-22 2079-09-21 16400  7500 8900 

215.  जिल्लाजस्थत प्रादेजशक सरकारी भिन तनमायण िलस्रोत तथा तसर्ाई विकास तडतभिन कायायलय समेत 2077-06-01 2078-11-30 24108 12210 12000 500 

216.  तभमाद सामदुावयक भिन तनमायण 2077-03-24 2078-03-23 12823 6444 5000 1599 

217.  कुश्मा नगरपातलकालाई स्याटेलाइट तसटीको रुपमा विकास गने 2077-03-31 2078-12-30 25633 14316 12200 3500 

218.  पतुलीबिार नगरपातलकालाई स्याटेलाइट तसटीको रुपमा विकास गने 2076-10-23 2078-10-29 10499 6942 4210 3500 

219.  फलेिास नगरपातलकालाई स्याटेलाइट तसटीको रुपमा विकास गने 2077.05.16 2078.12.09 22370 10393 5000 3500 

220.  मन्त्री आिास भिनहरू तनमायण योिना 2076-05-09 2078-11-15 36000 17785 19900 2000 

221.  प्रदेश प्रजशक्षण भिन तनमायण 2078-02-27 2081-03-27 201775 0 60584 141191 

222.  महेन्त्द्रगफुा िृहत पररयोिना खररद प्रवक्रयामा रहेको 99911  20000 79911 

िम्मा २३५१९४६१ ८८८३०१२ ५९५३२४६ ९१३९१०३ 

स्रोतः भौततक पूिायधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यिस्था मन्त्रालय 
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(रु. हिारमा) 

उिाय, िलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयतफय  

क्र.सं. योिनाको नाम, ठेगाना सम्झौता रकम सम्झौता तमतत सम्पन्न हनेु तमतत हालसम्मको खर्य 
र्ाल ुआ.ि मा 

वितनयोजित बिेट  
बााँकी दावयत्ि 

उिाय  

१ तभमताङ् लघ ुिलतबद्यतु योिना तनमायण, नासो गा.पा. ६, मनाङ १८७०३ २०७८-११-०५ २०८०-१०-२९ १६०० १५००० २५७६८ 

नदी तनयन्त्रण  
1 आाँतधखोला नदी तनयन्त्रण कायय (आतधखोला गा.पा देजख गल्याङ न.पा सम्म) 41634 २०७९-१-२३ २०७९/८० 0 10000 39300 

२ एकीकृत दरौंदी तनयन्त्रण योिना पालङु्गटार न.पा., गोरखा न.पा. र तसरानर्ोक गा.पा. 100793 २०७६/७७ २०७८/७९ ७५७१७ ३०००० ३९५४१ 

३ खहरेखोला र्कु्तीखोला तनयन्त्रण तथा तटबन्त्ध पा.न.पा ९ 6815 2079/01/19 2080/01/17 0 2500 12498 

४ खारखोला तनयन्त्रण योिना, पालङुटार न.पा. १, ९, १० 13947 2079/02/05 2080/01/21 0 5000 22200 

५ पहाडखोला बस्ती संरक्षण योिना, शकु्लागण्डकी न.पा. ९   2078/79 २०७९/८० 0 5000 24976 

६ विियपरु बेगनास तसंर्ाइ नहर तथा बाढी व्यिस्थापन कायय, पोखरा २६-३२ ३२५०० 2078/79 २०८०/८१ 1971 12500 ३०५०० 

तसंर्ाइ  
1.  झोलुंगेफााँट तसंर्ाई योिना (५० हे) पालुंङ्गटार न.पा-०९, गोरखा 4847 2079/01/16 2080/01/06 0 2000 9997 

2.  कन्त्याढाब तसंर्ाई योिना (४० हे.) गो.न.पा -१० , गोरखा 5733 2079/01/05 2080/01/04 500 2000 9498 

3.  डुम्रीबेंसी तसंर्ाई योिना  तभमाद १ र तधरीङ्ग २ 39657 2077-8-23 2080-2-19 २६१८५ १५००० ४७२२५ 

4.  बडुुिाफााँट मालेबगर तसंर्ाइ योिना, तभमाद-८ 15100 2078-1-16 2079-11-30 ६५७७ १०००० २२०२३ 

5.  बेसारघारी तसंर्ाइ योिना, देिघाट-१ 12100 2078-1-13 2079-8-30 ७७५० ८००० ११२१५ 

6.  पदेलफााँट लइुाँटेल फााँट तसंर्ाइ योिना, भान-ु१०  10700 2078-3-21 2079-3-19 २२५३ ६००० ८४४७ 

7.  नारेश्वोर ताल िलाशय तलफ्ट तसंर्ाइ योिना, व्यास-६ 16400   २०७९/८० ० १२००० १६४०० 

8.  मादी नदी तनयन्त्रण, तनहुाँ 49927 २०७८-९-६ २०८०-२-५ 3000 15000 46927 

9.  छाब्दीफााँट एकीकृत तसंर्ाइ योिना, व्यास न.पा. १ 19069 २०७८-१२-४ २०८०-३-२३ 648 4000 18421 

10.  डोटेल फााँट तसंर्ाई आयोिना ब्यास ९  11895 2078-९-६ २०७९-३-२३ 0 2500 11895 

11.  डेढगाउाँ तसंर्ाई योिना  बङु्गदीकाली गा.पा. २ 88854 2076-07-04 2078-07-03 ५४७९५ ७५०० ३४०५९ 

12.  हररयाली कृषक तसंर्ाई योिना  मध्यतबन्त्द ुन.पा. ५,६,७ र ८ 54797 2077-03-28 2078-09-29 ४५०१० १६००० ४२८८८ 

13.  विनयीखोला तसंर्ाई योिना  विनयी तरिेणी गा.पा. ४,५  49352 2077-03-29 2078-09-29 ३२१९६ १२४०० १७१५६ 

14.  हसौरा बृहत तसंर्ाई योिना  कािासोती न.पा. ४ 18729 २०७६/७७ २०७८/७९ १२४२९ २००० १००० 

15.  नगरटााँडी तसंर्ाइ योिना (७० हे.) (मूल नहर विस्तार) गैंडाकोट न.पा. - १५ 13100 2077-07-28 २०७8-०2-३० ७८१५ ९००० ११५११ 

16.  तब.वप. कोइराला अन्त्तरायवष्ट्रय खेलकुद मैदान, गैंडाकोट ६, ७, ९ 49286 2078/12/21 २०७९/१२/२० 7600 30000 41686 

17.  मतृायङ्ग तसंर्ाई योिना, देिर्लुी-५ ४००० 2078/79 २०७९/८० 0 5000 19993 

18.  तल्लोकुलो उपल्लोकुलो तडलकोकुलो तसंर्ाइ योिना, िलिला ८  ९५०० २०७८-१०-२१ २०८०-४-१९ 1500 6500 8000 
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र्ाल ुआ.ि मा 

वितनयोजित बिेट  
बााँकी दावयत्ि 

19.  मथेरखोला लामाठा तसंर्ाइ योिना, कुस्मा न.पा. ११ ९७०० २०७८-१०-२१ २०८०-४-१९ 2800 10500 6900 

20.  डोल्डी आगाखेत तसंर्ाई योिना, ताराखोला-२, अगयल, बागलङु 13203 २०७७-१०-१५ २०७९-३-१५ ५००० ९००० १००० 

21.  टुकुरे् झोङ तसंर्ाई योिना  थासाङ १, मसु्ताङ 33804 2077-3-29 २०७९-३-२८ १८२५१ १०००० १५५५३ 

22.  जघलीङ गाउाँ तसंर्ाई योिना, लोघेकर दामोदरकुण्ड गा.पा. ३, मसु्ताङ 54349 2078-3-6 २०७९-३-४ ७७५२ १६४०० ४६५९७ 

23.  मराङ गाउाँ तसंर्ाई योिना, लोघेकर दामोदरकुण्ड गा.पा. १,  मसु्ताङ 11100 2078-2-9 2079-2-8 ७९५८ ६००० ३१४२ 

24.  नौतलस्ने खोला तसंर्ाइ योिना (१४ हे), मातलका ७ 6995 २०७७-१२-१ २०७९-२-२९ ० ५००० २००० 

25.  डुडो खोला दइुथोक पाखाथोप तसर्ाई योिना, बेशीसहर-०९ 4089 2077-12-29 २०७८-12-25 ४२५ ३००० ५०० 

26.  पजश्चम खोला तसर्ाई योिना, दधुपोखरी-०३ 3958 2077-12-29 २०७८-12-25 २०५७ ४५०० २००० 

27.  पन्त्द्रो खोला बेततनी फााँट तसर्ाई योिना, मध्यनेपाल-०८ 7058 2077-12-29 २०७८-12-25 २२७९ ५७०० २१०० 

28.  गणेशपरु फुलिारी तसंर्ाई योिना  पतुलीबिार न.पा. ४ 38533 २०७६/७७ २०७८/७९ ३३०७३ ४००० १४६० 

29.  
थापाको खेतको महुानदेजख छापाको खेत केिरेफााँट (बीर्को कुलो) तसंर्ाई योिना, अिुयनर्ौपारी गा.पा.,  केिरेफााँट, 

स्याङ्िा 
3678 २०७७/७८ २०७८/७९ १४२४ १५०० ९१० 

30.  गौलत ु- तभरमनुी - मज्ििुा तसंर्ाई योिना अिुयनर्ौपारी गा.पा., र्ौ गा.पा., स्याङ्िा 5806 २०७७/७८ २०७८/७९ २७२८ २५०० ९०० 

31.  डुडेको रह ठुलो खोला तसंर्ाई योिना, पोखरा म.न.पा. ३३, कास्की 8960 २०७८-१०-२२ २०७९-४-२० ११७ ६००० १४८०६ 

खानेपानी 
१ काशीखोला खा.पा. ४७२९३ २०७६/३/११ २०७८/१२/३० 29744 10000 17549 

२ नाम्िङु्ग ढोकेके रह खा.पा. २५०५४ २०७६/३/१६ २०७८/१२/३० 10441 8000 14613 

३ तसतलङ्ग ग्यािा खानेपानी आयोिना  ४३६१० २०७७/३/१८ २०८०/३/२५ 16014 10000 27596 

४ र्नुनबु्री खानेपानी आयोिना ६८९०२ २०७७/३/२३ २०८०/३/३० 33593 24000 35309 

५ धारे् बृहत खानेपानी आयोिना  ६८७३५ २०७७/३/२५ २०८०/३/२५ 26555 15000 42180 

६ दरौदी घडेरी खोला खानेपानी आयोिना ९९५६ २०७७/३/२२ 20८०/२/२५ 8090 11600 1866 

७ अन्नपणुय खोप्ठ्लाङ्ग खानेपानी आयोिना 41011 2076/९/१ 207८/८/३० 24279 5100 16732 

८ तबर्करी तलफ्ट खानेपानी आयोिना २५६४४ 2076/९/२७ 2079/८/३० 20507 8430 5137 

९ आाँपवपपल तसमपानी रातडााँडा बृहत दतमयर्ौर खानेपानी आयोिना ३३२०१ २०७७/०३/०४ 20८०/२/२५ 17842 9300 15359 

१० काफलडााँडा खानेपानी आयोिना ७४४९ २०७७/२/२१ 2079/0३/1० 5691 3500 1758 

११ िौबारीखोला तलफ्ट खा.पा.आ. मकैतसङ 11864 २०७७/२/२१ 20८०/३/1७ 6999 5300 4865 

१२ दघुजखरा तभष्टा खानेपानी आयोिना ६३८१ २०७७/२/२१ 2079/२/1० 3055 2500 2326 

१३ तबखेखोला खानेपानी आयोिना ५६५७ २०७७/०२/२१ 20८०/२/1० 1809 2500 3848 

१४ कोलोथर बृहत  तगलङु्ग टक्सार भिुङु्ग गमराङ्ग खानेपानी आयोिना १९०६४ २०७७/३/१९ २०८०/३/२५ 6485 9500 12579 

१५ जर्त्ली खोला बृहत खा.पा.आ. राइनास न.पा. ६,७,८  ६८४० २०७८/१०/१० २०७९/०१ /१० 6840 11600   

१६ भारते खा.पा.आ १७५०२ २०७६/१२/९ २०७८/१२/३० 16017 4000 1485 

१७ बाग्र ेखा.पा.स.ुतब. १४१५४ २०७६/१२/९ २०७८/१२/३० 14096 5000 1000 

१८ जर्ती १ घर १ धारा खा.पा.आ. ९०१४ २०७७/२/२५ 2079/८/1० 5380 3300 3634 
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वितनयोजित बिेट  
बााँकी दावयत्ि 

१९ पसगाउाँ खानेपानी आयोिना  ६६५३ २०७७/२/२५ 2079/0२/1० 4908 3000 1745 

२० रामबिार खानेपानी आयोिना  १२८७४ २०७७/२/२१ 2079/८/1० 6042 4300 6832 

२१ ततत्याङ ३ खा.पा.आ. 14458 २०७८/9/२० २०७९/३/२४ 9114 5800 5344 

२२ ततत्याङ ७ खा.पा.आ. 7211 २०७८/9/२० २०७९/३/२४ 2700 1500 4511 

२३ ततत्याङ ९ खा.पा.आ. 35868 २०७८/९/२० २०80/३/२४ 20468 7900 15400 

२४ दमेक खा.पा.आ., जस्कम 1,2 बाग्लङु १२१४६९ २०७७/३/२१ २०७९/३/२१ 59469 30000 62000 

२५ ठुली पोखरी खा पा आ, पियत 34550 २०७८/९/२० २०७९/०३/२४ 26540 9700 8010 

२६ कुश्मा-2 खा.पा.आ.पबयत 44604 २०७७/३/२४ २०७९/३/२४ 29604 14000 15000 

२७ बाझोबारी खानेपानी आयोिना   8229 2078/2/3 2079-08-03 1373 3500 6856 

२८ भोकादी खानेपानी आयोिना , जघररंङ ५ 8339 2078/2/7 2079-08-07 1293 4000 7046 

२९ र्दुी कुमाल गाउ खा.पा.आ, भान ु४ 8923 2078/4/1 2079-10-01 2219 4000 6704 

३० बोहरा गाउाँ कुमाल गाउाँ खानेपानी योिना , भान ु४  10029 2078/3/24 2079/9/24 2074 3500 7955 

३१ तमलनर्ोक िरेबर खानेपानी आयोिना , आबखैुरेनी-२,३ 11212 2078/3/०4 2079/9/4 2367 3000 8845 

३२ छाब्दी दोभान बोररंङ तलजफ्टङ भन्त्ज्याङ खानेपानी आयोिना , ब्यास १३  16193 2078/3/4 2080/3/4 3155 4500 13038 

३३ झापटुार खानेपानी आयोिना , ररतसङ्ग १  14068 2078/3/21 2079/9/21 3420 3000 10648 

३४ रुपटार वपपलटार खानेपानी आयोिना , ररतसङ्ग ५  8076 2078/3/27 2079/9/27 2770 3000 5306 

िम्मा १७१२७५८   ८०२३६३ ५८२३३० १०६४०६८ 

स्रोतः उिाय, िलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय 

भूतम व्यिस्था, कृवष, सहकारी तथा गररबी तनिारण मन्त्रालय अन्त्तगयतः 
(रू. हिारमा) 

क्र.सं. आयोिनाको नाम जिल्ला 
लागत 
अनमुान 

हालसम्मको 
वित्तीय प्रगतत 

आतथयक िषय २०७८/७९ 
को वितनयोिन 

१ मोडेल भेटेररनरी अस्पताल तनमाणय (भिन तनमायण) कास्की १००००० 14914 ५०००० 

२ मोडेल भेटेररनरी अस्पताल तनमाणय (भिन तनमायण) तनहुाँ १००००० 23288 ५०००० 

िम्मा २००००० 38202 १००००० 
 

स्िास्थ्य तथा िनसंख्या मन्त्रालय अन्त्तगयतः 
(रू. हिारमा) 

क्र.सं. आयोिनाको नाम जिल्ला 
लागत 
अनमुान 

हालसम्मको 
वित्तीय प्रगतत 

आतथयक िषय २०७८/७९ 
को वितनयोिन 

१ संक्रमण तथा सरुिा रोग अस्पताल भिन तनमायण मोहरीया कास्की कास्की ५३७६०० ० ५०००० 

 


