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प्राक्कथन 

आतथिक िषि २०७६/७७ को बीच अितिबाट सरुू भएको विश्वव्यापी कोरोना महामारी र चैत मवहनाबाट सरुु भएको 
लकडाउनका कारण मलुकुको सामाजजक-आतथिक क्षेरमा प्रत्यक्ष प्रभाि पनि गएको छ। कोरोना महामारीको प्रभािबाट 
साििजतनक वित्त व्यिस्थापन, विकास तनमािणका कायिक्रम तथा आयोजनाको कायािन्त्ियनमा अिरोि सजृना हनु गएको 
छ। मूलतः लामो समयसम्मको लकडाउनका कारण उत्पन्न वितभन्न प्रकारका अिरोिहरूले गदाि िावषिक कायिक्रमको 
कायािन्त्ियन प्रभािकारी हनु सकेन। प्रततकूल अिस्थाका िािजदु पतन बजेट कायािन्त्ियनको अिस्था र प्रदेशका आतथिक 
पररसूचकहरू सकारात्मक नै रहेका छन।् विकास तनमािण र कायिक्रम सञ्चालनमा अबरोि हुुँदा पतन अजिल्लो आतथिक 
िषिको तलुनामा ५.६१ प्रततशत खचि बढी हनु गएको छ। यसबाट प्रदेश सरकारको खचि गने क्षमता र 
कायिकुशलतामा बवृि हुुँदै गएको देजखन्त्छ। आतथिक िषि २०७६/७७ को प्रस्ततु िावषिक बजेट समीक्षामा स्रोत 
पररचालन र खचिको जस्थतत, कायिक्रम तथा आयोजना कायािन्त्ियनको अिस्था र विद्यमान समस्या तथा चनुौतीहरूको 
विश्लषेण गने प्रयास गररएको छ। 

कोरोना भाइरस महामारीको प्रभाि आतथिक िषि २०७७/७८ मा पतन कम हनु ेदेजखएको छैन। यसथि, यसले अथितन्त्रमा 
पाने अल्पकालीन र दीििकालीन प्रभाि तथा असरको यथाथि विश्लषेण हनु आिश्यक देजखन्त्छ। आतथिक िषि २०७७/७८ 
मा पतन यस महामारीको रोकथाम, तनयन्त्रण, उपचारको प्रभािकारी व्यिस्थापन न ैप्रदेश सरकारको प्राथतमक कायि हनु े
देजखएको छ।कोरोना महामारी व्यिस्थापन संगसंगै राविय अथितन्त्रलाई चलायमान गराउने र विकास तनमािण, सेिा 
प्रिाह र सामाजजक जनजीिनलाई सामान्त्यीकरण गने विषयमा थप अग्रसर र वक्रयाशील हनु ुपने अिस्था तसजिना भएको 
छ।    

यस सतमक्षा पजुस्तकामा प्रदेश सरकारका मखु्य कायिक्रम, विषयगत मन्त्रालयहरूको वित्तीय वििरण, सम्पादन भएका 
कायि, प्रगतत र उपलब्िीहरूको सामान्त्य वििरण उल्लेख गररएको छ। बजेट प्रणाली र साििजतनक वित्त व्यिस्थापनको 
क्षेरमा वित्तीय अनशुासन¸ पारदजशिता र उत्तरदावयत्ि प्रिििन गनि आतथिक कायिविति तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि ऐन तजुिमा 
गरी कायािन्त्ियन गररनेछ। यसबाट िावषिक बजटे तथा कायिक्रम कायािन्त्ियनमा सहजता हनु गई तोवकएको समयमा 
प्रभािकारीरूपमा कायिक्रम तथा आयोजना सम्पन्न हनु ेअपके्षा गररएको छ। 

अन्त्तमा, यो प्रगतत वििरणका लातग आिश्यक वििरण तथा तथ्याङ्क उपलब्ि गराउन े विषयगत मन्त्रालय तथा 
तनकायहरू र प्रततिेदन तयार गने कायिमा संलग्न मन्त्रालयका कमिचारीलाई हार्दिक िन्त्यिाद र्दन चाहन्त्छु। 

 

 

(वकरण गरुुङ) 

मन्त्री 
आतथिक मातमला तथा योजना मन्त्रालय 

भाद्र, २०७७ 
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िावषिक बजेट सतमक्षा वििरणको सम्बन्त्िमा 
१. प्रस्ततु िावषिक बजेट सतमक्षा वििरणमा प्रदेश सरकारका मखु्य कायिक्रम, सबै मन्त्रालय 

तथा तनकायहरूको वित्तीय वििरण, आम्दानी र िावषिक कायिक्रम कायािन्त्ियनको व्यहोरा 
समािशे गररएको छ।  

 

२. सम्बजन्त्ित मन्त्रालय, सजचिालय र तनकायले उपलब्ि गराएका तथ्याङ्क, प्रगतत एिं सोसुँग 
सम्बजन्त्ित वििरणका अततररक्त खचिका सम्बन्त्िमा प्रदेश लेखा तनयन्त्रक कायािलयको खचि 
व्यिस्थापन सम्बन्त्िी सूचना प्रणालीमा आिाररत तथ्याङ्कसमेत प्रस्ततु गररएको छ। 

- आतथिक मातमला तथा योजना मन्त्रालय 
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पररच्छेद एक 
बजेट खचि र स्रोत पररचालन 

 

१.१  समविगत खचि जस्थतत विश्लषेण  

आतथिक िषि २०७६/७७ को कूल बजेट वितनयोजन रू. ३२ अबि १३ करोड ४७ लाख ९२ 
हजार मध्य ेआतथिक िषिको अन्त्तसम्ममा रू. २० अबि ४७ करोड २७ लाख ८२ हजार खचि 
भएको छ। यो खचि कूल वितनयोजनको ६३.७१ प्रततशत हो। आतथिक िषि २०७५/७६ कूल 
खचिको तलुनामा आतथिक िषि २०७६/७७ मा ५.६१ प्रततशतले बढी खचि भएको छ। आतथिक 
िषि २०७६/७७ मा बढी खचि हनुमुा वितनयोजन दक्षतामा सिुार हनु,ु कानूनी आिारशीला मजबतु 
हनु,ु विगतका आयोजनाहरू आतथिक िषिको सरुुदेजख नै कायािन्त्ियनमा आउन,ु दरिन्त्दी अनसुार 
कमिचारी व्यिस्थापन भै कायािलयहरू गतिषिको भन्त्दा व्यिजस्थत हुुँदै जान,ु खचि गने क्षमता िृवि 
हुुँदै जान ुर कायि प्रकृया एिं वितिमा थप सरलीकरण गररन ुमखु्य रहेका छन।् 

आतथिक िषि २०७६/७७ मा भएको खचि  (रू. हजारमा) 
क्र.सं. वििरण वितनयोजन खचि खचि प्रततशत 

१ चाल ु ११,५४,४७,७२ ६,४८,६३,५१ ५६.१८ 
२ पुुँजीगत २०,५९,००,२० १३,९८,६४,३१ ६७.९३ 

जम्मा ३२,१३,४७,९२ २०,४७,२७,८२ ६३.७१ 
 

आतथिक िषि २०७६/७७ मा भएको कूल खचि मध्य ेचालतुफि  रू. ६ अबि ४८ करोड ६३ लाख 
५० हजार अथाित वितनयोजनको ५६.१८ प्रततशत खचि भएको छ भने पुुँजीगततफि  रू. १३ अबि 
९८ करोड ६४ लाख ३१ हजार अथाित ६७.९३ प्रततशत खचि भएको छ। समग्रमा आतथिक िषि 
२०७६/७७ मा कूल वितनयोजनको ६३.७१ प्रततशत खचि भएको छ । 
 

त्यसै गरी आतथिक िषि २०७५/७६ मा कूल वितनयोजजत बजेट रू. २५ अबि ७७ करोड ७० 
लाख १६ हजार रहेकोमा ५८.१० अथाित रू. १३ अबि ९२ करोड ८० लाख ३१ हजार खचि 
भएको तथयो। आतथिक िषि २०७५/७६ को जशषिकगत कूल वितनयोजन खचिको वििरण तलको 
तातलकामा देखाइएको छ।  
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आतथिक िषि २०७५/७६ मा भएको खचि  (रू. हजारमा) 
क्र.सं. वििरण वितनयोजन खचि खचि प्रततशत 

१ चाल ु ८,६७,६८,२६ ५,२१,१०,३० ६०.०५ 
२ पुुँजीगत १७,१०,०१,९० ८,७१,७०,०० ५०.९८ 

जम्मा २५,७७,७०,१६ १३,९२,८०,३० ५८.१० 
  
१.१.१ मन्त्रालयगत खचिको संजक्षप्त वििरण  

आतथिक िषि २०७६/७७ मा मन्त्रालयगत रुपमा भएको कूल वितनयोजन र खचिको संजक्षप्त 
वििरण तलको तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

(रू. हजारमा) 

मन्त्रालय/तनकायको नाम 

चाल ु पुुँजीगत जम्मा 

वितनयोजन खचि 
खचि 

प्रततशत 
वितनयोजन खचि 

खचि 
प्रततशत 

वितनयोजन खचि 
खचि 

प्रततशत 

प्रदेश व्यिस्थावपका 12,65,61 10,84,80 85.71 3,91,90 2,90,35 74.09 16,57,51 13,75,16 82.97 

मखु्य न्त्यायातििक्ताको 
कायािलय 

2,05,77 1,34,51 65.37 10,00 7,48 74.83 2,15,77 1,41,99 65.81 

मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को 
कायािलय 

53,35,46 21,10,87 39.56 87,12,50 64,53,69 74.07 1,40,47,96 85,64,57 60.97 

आतथिक मातमला तथा योजना 
मन्त्रालय 

21,93,31 6,40,99 29.22 2,23,50 1,42,68 63.84 24,16,81 7,83,67 32.43 

आन्त्तररक मातमला तथा कानून 
मन्त्रालय 

40,62,36 7,92,08 19.50 21,61,91 12,16,71 56.28 62,24,27 20,08,79 32.27 

उद्योग, पयिटन, िन तथा 
िातािरण मन्त्रालय 

1,31,59,16 63,20,71 48.03 87,53,09 57,72,25 65.95 2,19,12,24 1,20,92,95 55.19 

भतूम व्यिस्था, कृवष तथा 
सहकारी मन्त्रालय 

2,22,77,26 1,42,86,95 64.13 32,11,09 18,95,77 59.04 2,54,88,35 1,61,82,72 63.49 

भौततक पूिाििार विकास 
मन्त्रालय 

85,57,29 32,75,61 38.28 16,64,75,30 11,72,42,83 70.43 17,50,32,59 12,05,18,44 68.85 

सामाजजक विकास मन्त्रालय 2,97,09,91 1,83,73,51 61.84 1,02,69,46 63,69,54 62.02 3,99,79,37 2,47,43,05 61.89 

अथि विविि १,८१,००,०० 1,53,67,73 84.90 १,६६,१५,०० 1,14,93,55 69.18 ३,४७,१५,०० 2,68,61,28 77.38 

प्रदेश नीतत तथा योजना 
आयोग 

2,88,50 1,83,46 63.59 2,55,00 1,66,46 65.28 5,43,50 3,49,92 64.38 

प्रदेश लोक सेिा आयोग 1,00,00 6,26 6.26 3,15,00 3,06,55 97.32 4,15,00 3,12,81 75.37 

स्थानीय तहहरू 2,55,60,83 1,76,53,76 69.07 0 0 0 2,55,60,83 1,76,53,76 69.07 

जम्मा 11,54,47,72 6,48,63,51 56.18 20,59,00,20 1,398,64,32 67.93 32,13,47,92 20,47,27,82 63.71 
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*द्रिव्यः आतथिक िषि २०७५/७६ मा स्थानीय तहबाट प्रदेश सरकारलाइ राजस्ि बाुँडफाुँटको 
रकम प्राप्त नभएको हुुँदा सम्बजन्त्ित स्थानीय तहमा र्दइने वित्तीय समानीकरण अनदुानको अंशबाट 
िटाई पठाइएको तथयो। तर आतथिक िषि २०७६/७७ मा अजिल्लो िषिको राजस्ि बाुँडफाुँटको 
रकम स्थानीय तहबाट प्रदेश सजञ्चत कोषमा दाजखला भएको कारण आतथिक िषि २०७५/७६ को 
वहसाब तमलान गरी कट्टा गरेको वित्तीय समानीकरण अनदुानको रकम सम्बजन्त्ित स्थानीय तहलाई 
तनकासा र्दइएकोले यस िषि वितनयोजन गररएभन्त्दा बढी हस्तान्त्तरण हनु गएको छ। 
 

आतथिक िषि २०७५/७६ मा कूल वितनयोजनको ५८.१० प्रततशत खचि भएकोमा मन्त्रालयगत 
रुपमा भएको कूल वितनयोजन र खचिको संजक्षप्त वििरण तलको तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

(रू. हजारमा) 

मन्त्रालय/तनकायको नाम 
चाल ु पूुँजजगत जम्मा 

बजेट खचि 
खचि 

प्रततशत 
बजेट खचि 

खचि 
प्रततशत 

बजेट खचि 
खचि 

प्रततशत 

प्रदेश सभा 15,05,56 7,90,91 52.53 4,22,70 3,82,69 90.54 19,28,26 11,73,61 60.86 

मखु्य न्त्यायातििक्ताको 
कायािलय 

1,28,90 1,02,72 79.69 १,०५,८६ 1,01,23 ९५.६४ २,३४,७६ 2,03,96 ८७.०० 

मखु्यमन्त्री तथा 
मजन्त्रपररषद्को कायािलय 

17,38,23 9,58,03 55.12 8,90,50 5,63,01 63.22 26,28,73 15,21,04 57.86 

आतथिक मातमला तथा 
योजना मन्त्रालय 

11,37,14 3,98,37 35.03 4,60,23 3,31,78 72.09 15,97,37 7,30,15 45.71 

आन्त्तररक मातमला तथा 
कानून मन्त्रालय 

16,02,55 3,74,04 23.34 17,12,50 2,63,97 15.41 33,15,05 6,38,02 19.25 

उद्योग, पयिटन, िन तथा 
िातािरण मन्त्रालय 

1,17,78,70 1,14,43,14 97.15 1,34,96,97 59,05,65 43.76 2,52,75,67 1,73,48,80 68.64 

भतूम व्यिस्था, कृवष तथा 
सहकारी मन्त्रालय 

2,14,82,42 1,32,51,16 61.68 24,22,03 8,12,45 33.54 2,39,04,45 1,40,63,61 58.83 

भौततक पूिाििार विकास 
मन्त्रालय 

46,14,04 26,27,37 56.94 11,69,78,95 7,32,45,78 62.61 12,15,92,99 7,58,73,15 62.40 

सामाजजक विकास 
मन्त्रालय 

1,91,07,31 1,16,46,10 60.95 1,42,08,11 55,63,39 39.16 3,33,15,42 1,72,09,50 51.66 

अन्त्तर सरकारी वित्तीय 
हस्तानतरण 

1,20,00,00 १,०५,१८,४२ ८७.६५    1,20,00,00 १,०५,१८,४२ ८७.६५ 

अथि विविि 1,16,73,39   2,03,०४,०5   3,19,77,44   

जम्मा 8,67,68,26 ५,२१,१०,३० 6०.०५ 17,10,01,90 8,71,70,00 50.98 25,77,70,16 
१३,९२,८०,३

१ 
58.१0 
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आतथिक िषि २०७५/७६ र २०७६/७७ मा भएको मन्त्रालयगत खचि प्रततशतको तलुना तलको 
ग्राफमा देखाइएको छ। 

 
 
 
१.२ राजस्ि पररचालन  

१.२.१ आन्त्तररक राजस्ि पररचालनको अिस्था 
आतथिक िषि २०७६/७७ का लातग आन्त्तररक राजस्ि रू. ३ अबि २७ करोड ७५ लाख संकलन 
हनुे अनमुान गररएको तथयो। आन्त्तररक राजस्ितफि  िरजग्गा रजजिेशन शलु्क, सिारी सािन कर, 
दहत्तर बहत्तर शलु्क, विज्ञापन कर, पयिटन शलु्क, मनोरञ् जन कर, कृवष आयमा कर जस्ता कर 
तथा गैरकर राजस्ि रहेका छन।् यस प्रकारका कर तथा गैरकर राजस्ि पररचालन अन्त्तर 
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सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ मा भएको व्यिस्था बमोजजम एकल कर प्रशासनबाट 
गररएको छ। विज्ञापन करबाहेकका कर तथा गैरकर राजस्िका दर प्रदेश सरकारले तोक्ने र 
सोही आिारमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले राजस्ि संकलन गरी बाुँडफाुँट गररएको छ।  
कृवष आयमा लाग्ने कर कृवष ज्ञान केन्त्द्रबाट संकलन गरी प्रदेश सजञ्चत कोषमा दाजखला गने 
व्यिस्था गररएको छ। आन्त्तररक राजस्ि पररचालनतफि  आतथिक िषि २०७६/७७ को िावषिक 
लक्ष्य र संकलन देहायको तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

 (रू. हजारमा) 

राजस्ि शीषिक िावषिक लक्ष्य 
िावषिक संकलन 

प्रगतत 

प्रगतत 

प्रततशत 

मालपोत कायािलय माफि त राजस्ि संकलन अिस्था 
िर जग्गा लगायतका रजजिेशन शलु्क 
(11315) 

 57,24,30  

प्रशासतनक दण्ड जररिाना (14312)  5,12,86  

अन्त्य तबक्रीबाट प्राप्त गैरकर (14213)  3,36  

जम्मा १,६५,००,०० 62,40,52 37.82 

यातायात व्यिस्था कायािलय माफि त राजस्ि संकलन अिस्था  
चालक अनमुतत पर, सिारी दताि वकताब 
सम्बन्त्िी दस्तरु (14256) 

 24,93,72  

सिारी सािन कर (सिारर दताि, िावषिक 
सिारी कर तथा पटके) (11451) 

 6,50  

सिारी सािन कर संकलन (33341) – 
प्रदेश वहस्सा ६०% 

 1,01,60,15  

यातायात क्षेरको आम्दानी (14225)  3,72,41  

सिारी सािन कर (14178)  2,07,03  

जम्मा १,४५,००,०० 1,32,39,81 91.31 

स्थानीय तह माफि त राजस्ि संकलन 

पयिटन शलु्क (14191)/पदयारा 20,00 14,50 ७२.५ 
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शलु्क(14192) 

दहत्तर िहत्तर शलु्क (14157) 10,00,00 10,49,68 १०.५ 

मनोरञ्जन कर (११४७1) 20,00 13,90 ६९.५ 

विज्ञापन कर (११४७२) 20,00 35,22 १७६.१ 

जम्मा १०,६०,०० 11,13,30 105.03 

कृवष आयमा कर (14211) 15,00 4,09 27.27 

अन्त्य तबक्रीबाट प्राप्त गैरकर, अन्त्य 

प्रशासतनक सेिा शलु्क, दण्ड जररिाना, 
जफत आदी 

७,००,०० 35,11,56 501.65 

कूल जम्मा 3,२7,75,00 2,41,09,28 73.56 
 

आतथिक िषि २०७६/७७ मा आन्त्तररक राजस्ितफि  २ अबि ४१ करोड ९ लाख २८ हजार रुपैया 
संकलन भएको छ भन ेआतथिक िषि २०७५/७६ मा  २ अबि ३७ करोड ९८ लाख २५ हजार 
रुपैया संकलन भएको तथयो। यसरी अजिल्लो आतथिक िषिभन्त्दा आतथिक िषि २०७६/७७ मा  

रू. ३ करोड ११ लाख ३ हजार बढी आन्त्तररक राजस्ि संकलन भएको छ। 
 

आतथिक िषि २०७६/७७ मा तेस्रो चौमातसकको सरुुबाट कोतभड-१९ को कारण बन्त्दाबन्त्दी 
आतथिक िषिको अन्त्तसम्मन ै तनरन्त्तर रवहरहेकोले राजस्ि संकलनको लक्ष्य पूरा हनु सकेन। 
तथापी, आन्त्तररक राजस्ि संकलन लक्ष्यको तलुनामा 73.5६ प्रततशत हनुलुाई सन्त्तोषप्रद न ै
मानु्नपने देजखन्त्छ।  
 

  

१.३ राजस्ि बाुँडफाुँटबाट प्राप्त रकम 

नेपाल सरकारबाट राजस्ि िाुँडफाुँट िापत आतथिक िषि २०७६/७७ का लातग आन्त्तररक 
अन्त्तःशलु्कतफि  रू. ३ अबि ८५ करोड २६ लाख र मूल्य अतभबवृि करतफि  रू. ३ अबि ८५ 
करोड २५ लाख गरी कूल जम्मा रू. ७ अबि ७० करोड ५१ लाखको सीमाङ्क प्राप्त भएको 
तथयो। आतथिक िषिको अन्त्त्यसम्ममा नेपाल सरकारबाट राजस्ि िाुँडफाुँटबाट रू. ४ अबि ८१ 
करोड ७० लाख प्राप्त भएको छ। जनु रकम र्दइएको राजस्ि सीमाङ्क भन्त्दा ३७.४८ प्रततशतले 
न्त्यून रहेको छ। 



िावषिक बजटे सतमक्षा, 20७७ 
 

 

~ 7 ~ 
 

 

त्यसैगरी नेपाल सरकारबाट आतथिक िषि २०७६/७७ मा रू. ४० करोड रोयल्टी प्राप्त हनु े
अनमुान गररएकोमा राविय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोगको तसफाररस अनसुार रू. २८ करोड 
५८ लाख ८९ हजार प्राप्त हनु आएको छ। जनु रकम अनमुानको तलुनामा २८.५३ प्रततशतले 
िटी हो । राजस्ि बाुँडफाुँट र रोयल्टी िापत प्राप्त रकमको वििरणलाई तलको तातलकामा प्रस्ततु 
गररएको छ।  

 (रू. हजारमा) 
क्र.सं. शीषिक िावषिक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रततशत कैवफयत 

१ आन्त्तररक अन्त्तःशलु्क ३,८५,२५,०० १,१०,४७,०१ 28.67  

२ मूल्य अतभबवृि कर ३,८५,२६,०० ३,७१,२३,६१ 96.36  

३ रोयल्टी ४०,००,०० २८,५८,८९ 71.47  

 जम्मा ८,१०,५१,०० ५,१०,२९,५१ 62.96  

 
आथिक िषि २०७५/७६ मा आन्त्तररक अन्त्तःशलु्क, मूल्य अतभिृवि कर र रोयल्टी गरी ६ अबि 
८२ करोड ६० लाख सात हजार रुपैयाुँ लक्ष्य तोवकएकोमा ४ अबि ८० करोड ३४ लाख ४१ 
हजार अथाित लक्ष्यको ७०.३६ प्रततशत प्राप्त हनु आएको तथयो। सोको विस्ततृ वििरण तलको 
तातलकामा देखाइएको छ।   

(रू. हजारमा) 
क्र.सं. शीषिक िावषिक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रततशत कैवफयत 

१ आन्त्तररक अन्त्तःशलु्क ३,२८,८०,०३ १,१८,९६,१४ ३६.१८  

२ मूल्य अतभबवृि कर ३,२८,८०,०४ ३,६१,३८,२७ १०९.९०  

३ रोयल्टी २५,००,०० ० ०  

 जम्मा ६,८२,६०,०७ ४,८०,३४,४१ 70.36  
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आतथिक िषि २०७५/७६ र २०७६/७७ को कूल लक्ष्य र प्रातप्तलाई तलुनात्मक तिरले तलको 
ग्राफबाट देखाइएको छ। 

 
 
१.४ आन्त्तररक ऋण पररचालन 

आतथिक िषि २०७६/७७ मा आन्त्तररक ऋणिापत रू. ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार र नेपाल 
सरकारबाट ऋण रू. १ अबि गरी जम्मा रू. १ अबि ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार आन्त्तररक 
ऋण पररचालन गने अनमुान गररएको तथयो। प्रदेश सरकारको खचि व्यिस्थापन गनि स्रोतको 
न्त्यूनता नदेजखएको हुुँदा आन्त्तररक ऋण पररचालन गनुिपने अिस्था रहेन। आतथिक िषि 
२०७५/७६ मा समेत यस्तो ऋण पररचालन गररएको तथएन। 

 
१.५ अन्त्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्त्तरण 

१.५.१ संिीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्त्तरण 

आतथिक िषि २०७६/७७ मा बजेटको स्रोत अनमुान गदाि संिीय सरकारबाट वित्तीय 
समानीकरणतफि  रू. ७ अबि ११ करोड २२ लाख, सशति अनदुानतफि  रू. ५ अबि ३५ करोड 
१६ लाख १६ हजार, विशेष अनदुानतफि  रू. ७५ करोड र समपूरक अनदुानतफि  रू. ७५ करोड 
गरी जम्मा रु. १३ अबि ९६ करोड ३८ लाख प्राप्त हनु े प्रके्षपण गररएको तथयो। यस मध्य े

०
१००००००
२००००००
३००००००
४००००००
५००००००
६००००००
७००००००
८००००००
९००००००

आतथिक िषि २०७५/७६ आतथिक िषि २०७६/७७
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वित्तीय समानीकरण अनदुान िापत रू. ७ अबि ११ करोड २२ लाख, सशति अनदुानतफि  रू. ६ 
अबि २ करोड ४० लाख ३३ हजार, विशेष अनदुानतफि  रू. ८६ करोड र समपूरक अनदुानतफि  
रू. १ अबि ११ करोड १६ लाख गरी जम्मा रु १५ अबि १० करोड ७८ लाख प्राप्त भएको 
तथयो। संिीय सरकारबाट भएको वित्तीय हस्तान्त्तरणको वििरणलाई तलको तातलकामा प्रस्ततु 
गररएको छ। 

 (रू. हजारमा) 
क्र.सं. शीषिक िावषिक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रततशत कैवफयत 

१ समानीकरण अनदुान ७,११,२२,०० ७,११,२२,०० 100.00  

२ सशति अनदुान ५,३५,१६,१६ ६,०२,४०,३३ 112.56  

३ विशेष अनदुान ७५,००,०० ८६,००,०० 114.67  

४ समपूरक अनदुान ७५,००,०० १,११,१६,०० 148.21  

जम्मा १३,९६,३८,१६ १५,१०,७८,३३ 108.19  

 

नेपाल सरकारबाट आतथिक िषि २०७६/७७ मा समानीकरण अनदुानतफि  लक्ष्य अनरुुप 
शतप्रततशत, सशति अनदुानतफि  लक्ष्यभन्त्दा १२.५६ प्रततशत, विशषे अनदुानतिफ १४.६७ प्रततशत 
र समपूरक अनदुानतफि  ४८.२१ प्रततशतले बढी रकम हस्तान्त्तरण भएको छ। यसरी समग्रमा 
िावषिक लक्ष्यभन्त्दा ८.१९ प्रततशतले बढी अनदुान प्राप्त भएको छ। 
 

त्यसैगरी आतथिक िषि २०७५/७६ मा नेपाल सरकारबाट रु. १४ अबि १७ करोड ५९ लाख 
११ हजारको वित्तीय हस्तान्त्तरणको तसमाङ्क र्दइएकोमा रु. १० अबि २४ करोड १३ लाख १० 
हजारमार प्राप्त भएको छ। आतथिक िषि २०७५/७६ मा प्राप्त भएको वित्तीय हस्तान्त्तरणको 
शीषिकगत वििरण तलको तातलकामा देखाइएको छ। 

(रु. हजारमा) 
क्र.सं. शीषिक िावषिक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रततशत कैवफयत 

१ समानीकरण अनदुान ६,७७,६७,०० ४,७७,७३,९२ ७०.५०  

२ सशति अनदुान ६,०४,५६,११ ५,१५,९४,१८ ८५.३४  

३ विशेष अनदुान ६७,३६,०० १८,२३,०० २७.०६  
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४ समपूरक अनदुान ६८,००,०० १२,२२,०० १७.०६  

जम्मा १४,१७,५९,११ १०,२४,१३,१० ७२.२४  

 

नेपाल सरकारबाट आतथिक िषि २०७५/७६ को तलुनामा २०७६/७७ मा रु. ४ अबि ८६ 
करोड ६५ लाख २३ हजार बढी प्राप्त भएको छ। आतथिक िषि २०७५/७६ र २०७६/७७ को 
वित्तीय हस्तान्त्तरणको तलुनात्मक वििरण तलको ग्राफमा देखाइएको छ। 

 

 

   
१.५.२ प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्त्तरण 

प्रदेश सरकारले ८५ िटा स्थानीय तहलाई आतथिक िषि २०७६/७७ मा वित्तीय समानीकरण 
अनदुानतफि  रू. १ अबि ५ करोड, सशति अनदुानतफि  रू. ४५ करोड ८० लाख, विशेष 
अनदुानतफि  रू. ८ करोड ५० लाख, समपूरक अनदुानतफि  रू. २३ करोड ४८ लाख, स्थानीय 
तहको प्रशासकीय भिन तनमािण गनि रू. ५० करोड, गत आतथिक िषिका अिरुा आयोजनाका लातग 
समपूरक (क्रमागत) अनदुानतफि  रू. ८ करोड र विशेष (क्रमागत) अनदुानतफि  रू. ५ करोड गरी 
वित्तीय हस्तान्त्तरणमा कूल रू. २ अबि ४५ करोड वितनयोजन गररएकोमा रू. १ अबि ७६ करोड 
५३ लाख ७६ हजार हस्तान्त्तरण गररएको छ।  सशति अनदुानबाट ४९ िटा स्थानीय तहका 
छनौट भएका ४९ िटा आयोजना कायािन्त्ियनका लातग, विशषे अनदुानबाट ९ िटा स्थानीय 

०

२००००००

४००००००

६००००००

८००००००

१०००००००

१२००००००

१४००००००

१६००००००

आतथिक िषि २०७५/७६ आतथिक िषि २०७६/७७

रक
म 

(रु
. ह

जा
रम

ा)

लक्ष्य
प्राप्ती
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तहका छनौट भएका ९ िटा आयोजना कायािन्त्ियन गनि, समपूरक अनदुानबाट २७ िटा स्थानीय 
तहका छनौट भएका २७ िटा आयोजना कायािन्त्ियन गनि, प्रशासकीय भिन तनमािण अनदुानबाट 
५० िटा स्थानीय तहको प्रशासकीय भिन तनमािण गनि र विशेष (क्रमागत) अनदुानबाट ८ िटा 
स्थानीय तहका छनौट भएका ८ िटा आयोजना कायािन्त्ियन गनि रकम वितनयोजन भएको । 
वित्तीय हस्तान्त्तरणको विस्ततृ वििरण तलको तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

(रू. हजारमा) 
अनदुानको लक्ष्य प्रगतत खचि प्रगतत 

 वकतसम 

  

स्थानीय 

तह 

संख्या 

आयोजना 
संख्या 

वितनयोजजत 

रकम  

स्थानीय तह 
संख्या 

कजम्तमा १ 
वकस्ता 

हस्तान्त्तरण 
भएका आयोजना 

संख्या 

सम्पन्न 

आयोजना 
संख्या 

जम्मा 
हस्तान्त्तररत 

रकम  

प्रततशत 
(१००*छ)/ि 

(क) (ख) (ग) (ि) (ङ) (च) (छ) (ज) (झ) 

समानीकरण ८५ - 1,05,00,02  ८५ - - १,०९,२६,८३   100.00  

सशति ४९ ४९ 45,80,00  ४९ ५१ १२ 25,82,57   54.20  

विशेष ९ ९ 8,50,00  ९ ९ १  4,34,72   51.14  

विशेष (क्रमागत) ८ ८ 5,00,00  ६   ६  3,10,50   62.10  

समपूरक २७ २७ 23,48,00  २५ २५ ३  12,07,23   51.42  

समपूरक (क्रमागत) ११ ११ 8,00,00  ११   ९  4,41,91   55.24  

समपूरक (प्रशासतनक 
भिन) 

५० 

(मागका 
आिारमा) 

  50,00,00  २७ २७ 

 प्रदेशबाट 
हस्तान्त्तरण 
हनुपुने सबै 

रकम 
हस्तान्त्तरण 

भएको 

 17,50,00   35.00  

जम्मा 2,45,78,02    
  

 1,76,53,76   69.68  

 

आतथिक िषि २०७५/७६ मा प्रदेश सरकारबाट गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहलाई वित्तीय 
हस्तान्त्तरणको लातग रु. १ अबि २० करोड वितनयोजन गररएकोमा रु. १ अबि ५ करोड १८ 
लाख ४२ हजार वित्तीय हस्तान्त्तरण गररएको तथयो।  
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यसरी आतथिक िषि २०७५/७६ भन्त्दा आतथिक िषि २०७६/७७ मा स्थानीय तहमा वित्तीय 
हस्तान्त्तरण तफि  रु. ७१ करोड ३५ लाख ३४ हजार बढी हस्तान्त्तरण गररएको छ। आतथिक 
िषि २०७5/७6 र २०७6/७7 को वित्तीय हस्तान्त्तरणको तलुनात्मक वििरण तलको ग्राफमा 
देखाइएको छ। 
 

 
 
१.६ अथि विवििबाट भएको रकमान्त्तर 

आतथिक िषि २०७६/२०७७ मा आतथिक मातमला तथा योजना मन्त्रालय अन्त्तगितको अनदुान 
संकेतमा रहेको अथि विविि जशषिकबाट वितभन्न मन्त्रालय र तनकायका वितभन्न कायिक्रमहरूमा 
तनम्नानसुार रकमान्त्तर भएको छ। 

(रु. हजारमा) 
क्र.सं. मन्त्रालय/तनकाय रकम 

१. प्रदेश सभा सजचिालय २,२८,५2 
२. मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायािलय ७,७०,२३ 
३. आतथिक मातमला तथा योजना मन्त्रालय १,२२,४० 
४. आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय २,८४,९१ 
५. उद्योग, पयिटन, िन तथा िातािरण मन्त्रालय १५,९८,१७ 

०

५०००००

१००००००

१५०००००

२००००००

२५०००००

३००००००

आतथिक िषि २०७५/७६ आतथिक िषि २०७६/७७

रक
म 

रु 
हज

ारम
ा

वितनयोजन
प्रगतत
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६. भतूम व्यिस्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्रालय १२,०७,५4 
७. भौततक पूिाििार विकास मन्त्रालय १,५५,२६,९५ 
८. सामाजजक विकास मन्त्रालय ६०,६३,३५ 
९. प्रदेश नीतत तथा योजना आयोग ७०,०० 
१०. मखु्य न्त्यायातििक्ताको कायािलय ६,४० 
११. स्थानीय तहहरू ९,८२,८१ 

जम्मा २,६८,६१,२८ 
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पररच्छेद दईु 
मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण 

 

२.१ प्रदेश व्यिस्थावपका 
२.१.१ वित्तीय वििरण 

आतथिक िषि 2076/77 मा प्रदेश व्यिस्थावपकाको लातग वितनयोजन गररएको कुल बजेट र 
खचिको वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

 (रू. हजारमा) 
क्र.सं. वििरण वितनयोजन खचि खचि प्रततशत 

१ चाल ु १२,६५,६१ १०,८४,८० ८५.७१ 
२ पुुँजीगत ३,९१,९० २,९०,३५ ७४.०९ 

जम्मा १६,५७,५१ १३,७५,१६ ८२.९७ 
 

 

२.१.२ सम्पार्दत मखु्य कायिःः 
प्रदेश व्यिस्थावपकाबाट आतथिक िषि २०७६/७७ मा सम्पन्न भएका मखु्यमखु्य कायिहरू 
तनम्नानसुार रहेकाछन।् 
1) प्रदेश सभाका वितभन्त् न संसदीय दल र सतमततका लातग वप्रफ्याि भिन तनमािण गरी आिश्यक 

मेशःीनरी जडान गररएको, 
2) पदातिकारीहरूले तनयम िमोजजम पाउने सिारी सवुििाका लातग सिारी सािन खररद 

गररएको, 
3) प्रदेश सभा सजचिालय पररसर तथा सभामखु, उप–सभामखु तनिासमा आिश्यक भौततक 

पूिाििार तनमािण र सिुार गररएको,  

4) तभतडयो कन्त्रेन्त्स हल तनमािण गरी ११ िटा जजल्ला समन्त्िय सतमततसुँग सम्पकि  स्थापना 
गररएको। 
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२.२ मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायािलय 

२.२.१ वित्तीय वििरण 

आतथिक िषि 2076/77 मा मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायािलयको लातग वितनयोजन 
गररएको कुल बजेट र खचिको वििरण तनम्नानसुार रहेको छ।  

(रू. हजारमा) 

तस.नं. वििरण वितनयोजन खचि 
खचि 

प्रततशत 

1 चाल ु ५३,३५,४६ २१,१०,८७ ३९.५६ 
2 पुुँजीगत ८७,१२,५० ६४,५३,६९ ७४.०७ 

जम्मा १,४०,४७,९६ ८५,६४,५७ ६०.९७ 
 

नोटः प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कायिक्रम (PLGSP) को बजेटसमेत समािेश गररएको। 
 

२.२.२ सम्पार्दत मखु्य कायिः  

मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायािलयबाट आतथिक िषि २०७६/७७ मा सम्पन्न भएका 
मखु्यमखु्य कायिहरू तनम्नानसुार रहेकाछन।् 
1) प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयको िावषिक कायिक्रम कायािन्त्ियन कायि योजना प्रगतत 

अनगुमन गनि विद्यतुीय अनगुमन प्रणाली सञ् चालनमा ल्याइएको, 
2) जनताका गनुासो तथा सझुाि प्रत्यक्ष रुपमा सनुी सम्बोिन गने उद्दशे्यले सञ् चातलत हेलो 

मखु्यमन्त्री कक्षमा गत आतथिक िषिमा प्राप्त 143 गनुासामध्ये 128 गनुासा फर्छ्यौट भई 
15 गनुासा फर्छ्यौटको क्रममा रहेका, 

3) प्रदेश सरकारको सोच, लक्ष्य, उद्दशे्य, नीतत, कायिक्रम तथा उपलजब्िका बारेमा जनतालाई 
प्रत्यक्ष रुपमा जानकारी गराउने तथा जनताबाट पषृ्ठपोषण तलने उद्देश्यले "जनतासुँग 
मखु्यमन्त्री" कायिक्रम पाजक्षक रुपमा सञ् चालन गररएको, 

4) प्रदेश सरकारका विकास आयोजना तथा कायिक्रम कायािन्त्ियनमा पनि सक्ने समस्याको 
समयमै सम्बोिन गरी तनमािण कायिलाई तछटो, छररतो, गणुस्तरीय बनाउन ेउद्देश्यले श्रव्य-
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दृश्य संिाद (तभतडयो) सवहतको विद्यतुीय प्रणालीको माध्यमबाट अनगुमन गनि मखु्यमन्त्रीको 
प्रत्यक्ष तनदेशनमा रहन ेगरी "विशेष कक्ष" सञ् चालनमा ल्याइएको, 

5) प्रदेश सभा सदस्यलाई आफ्नो तनिािचन क्षरेका पूिाििार विकासका कायिक्रममा सहभागी 
गराउन ेउद्देश्यले चाल ुआतथिक िषिबाट प्रदेश सभाका सबै तनिािचन क्षेरमा तनिािचन क्षरे 
पूिाििार विकास कायिक्रम अन्त्तगित ११ िटै जजल्लाका जम्मा ७९६ आयोजना सञ्चालन गनि 
भौततक पूिाििार विकास मन्त्रालयलाई एकमषु्ठ रू. 72 करोड अजख्तयारी प्रदान गररएकोमा 
जम्मा रु. ६३ करोड ५८ लाख ५१ हजार खचि भएको। 

 

२.३ आतथिक मातमला तथा योजना मन्त्रालय 

२.३.१  वित्तीय वििरण 
आतथिक िषि 2076/77 मा आतथिक मातमला तथा योजना मन्त्रालयको लातग वितनयोजन गररएको 
कुल बजेट र खचिको वििरण तनम्नानसुार रहेको छ।  

(रू. हजारमा) 
क्र.सं. वििरण वितनयोजन खचि प्रततशत 

१ चाल ु २१,९३,३१ ६,४०,९९ २९.२२ 
२ पुुँजीगत २,२३,५० १,४२,६८ ६३.८४ 

जम्मा २४,१६,८१ ७,८३,६७ ३२.४३ 
 

२.३.२ सम्पार्दत मखु्य कायिःः 
आतथिक मातमला तथा योजना मन्त्रालयबाट आतथिक िषि २०७६/७७ मा सम्पन्न भएका मखु्यमखु्य 
कायिहरू तनम्नानसुार रहेकाछन।् 
1) स्याङ्जा, निलपरासी (बदििाट ससु्तापूिि) जजल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतततनति तथा 

कमिचारी र पोखरामा ८५ िटा स्थानीय तहका जनप्रतततनति तथा कमिचारी र प्रदेशतभरका 
मालपोत कायािलयका प्रमखु तथा लेखा प्रमखुको उपजस्थततमा राजस्ि पररचालन सम्बन्त्िी 
अन्त्तवक्रि या तथा अतभमखुीकरण कायिक्रम सम्पन्न गररएको, 

2) राजस्िका सम्भावित स्रोतको पवहचान तथा क्षेर विस्तार गरी राजस्ि पररचालनलाई 
प्रभािकारी बनाउन राजस्ि पररचालनको सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिदेन तयार गररएको, 
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3) गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट तथा कायिक्रम कायािन्त्ियन सम्बन्त्िी अिििावषिक बजेट 
समीक्षा गरी प्रकाजशत प्रततिदेन प्रदेश सभामा पेश गररएको। 

२.४ आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय 

२.४.१ वित्तीय वििरण 
आतथिक िषि 2076/77 मा आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयको लातग वितनयोजन 
गररएको कुल बजेट र खचिको वििरण तनम्नानसुार रहेको छ।  

(रू. हजारमा) 
क्र  .सं  शीषिक वितनयोजन खचि खचि प्रततशत 

१ चाल ु ४०,६२,३६ ७,९२,०८ १९.५० 
२ पूुँजीगत २१,६१,९१ १२,१६,७१ ५६.28 

जम्मा 62,24,27 20,08,79 32.२७ 
 

आतथिक िषि २०७६/७७ मा आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयले प्रशासतनक शलु्क िापत 
९१ हजार ७ सय ५५ रुपैया राजस्ि संकलन गरेको छ। 

 

२.४.२ सम्पार्दत मखु्य मखु्य कायिहरू 
आन्त्तररक मातमला तथा योजना मन्त्रालयबाट आतथिक िषि २०७६/७७ मा सम्पादन गरेका 
मखु्यमखु्य कायिहरू तनम्नानसुार रहेका छन।् 
 

क.  विपद् व्यिस्थापन :  
1) विपद सप्ताह अतभयान अन्त्तगित देहाय बमोजजम चार प्रकारका विपद व्यिस्थापन सम्बन्त्िी 

अभ्यास (तसमलेुशन) सम्पन्न भएका छन।् 

क्र.सं अभ्यास संयोजन स्थान तमतत वक्रयाकलाप 

१ Rescue Rope 

(खोचबाट उद्दार) 
नेपाल 
प्रहरी 

ड्यामसाइड २०७६/०६/२९  खोचमा फसेको 
मान्त्छेको उद्दार गने 

२ Firefighting 
Exercise 

नेपाली 
सेना 

पथृ्िीचोक २०७६/०६/२९ आगो तनभाउन 
तसकाउन े

३ Deep Diving 
Exercise 

सशस्त्र 
प्रहरी 

फेिाताल २०७६/०६/२९ डुिकेो व्यजक्तको 
उद्दार गने 
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४ Road Accident सबै सरुक्षा 
तनकाय 

पथृ्िीचोक २०७६/०७/०२ सडक दिुिटनामा 
उद्दार गने 

 
2) विपद व्यिस्थापन कोषमा जम्मा गररएको रकम रू. १ करोड मध्ये रू. ५२ लाख ६२ 

हजार १७ रुपैया विपद् पीतडतलाई राहत उपलब्ि गराईएको, 
3) खोज तथा उद्दारका लातग आिश्यक पने सामग्री खररद गरी भण्डारण गररएको,  
4) प्रदेश गोदाम िरमा रहेको मौज्दात बाट जजल्ला विपद् व्यिस्थापन केन्त्द्रलाई र प्रदेशस्तरका 

मन्त्रालयलाई जम्मा 577 थान पाल/तरपाल उपलब्ि गराइएको, 
5) कोतभड-१९ तनयन्त्रण र व्यिस्थापनका लातग प्रदेशका सरुक्षा तनकायहरूलाई स्िास्थ्यजन्त्य 

सामग्री खररदका लातग रू. ४५ लाख अजख्तयारी प्रदान गरी खररदकायि सम्पन्न भएको।  
 

ख.  शाजन्त्त सरुक्षा व्यिस्थापन 
१) गण्डकी प्रदेशको आन्त्तररक सरुक्षा रणनीतत तयार गररएको, 
२) गहृ मन्त्रालय र यस मन्त्रालयको संयकु्त आयोजनामा प्रदेशस्तरीय सरुक्षा गोष्ठी सम्पन्न 

गररएको।  
३) ट्रावफक व्यिस्थापन सम्बन्त्िी कायिहरुः  

मादक पदाथि सेिन गरेर हनुे सिारी दिुिटनाको न्त्यूनीकरण गनि प्रदेशजस्थत सबै जजल्लामा 
बे्रथलाईजर उपलब्ि गराइएको (कास्की-४ थान, निलपरु-२ थान र िाुँकी ९ जजल्लामा 
१/१ थान गरी कूल १५ थान),  

4) तमतत 2076 मंतसर 14 गते कास्की तथा बाग्लङु जजल्लामा भएको उप-तनिािचनलाई 
स्िच्छ, तनष्पक्ष, भयरवहत र मयािर्दत बनाउने सम्बन्त्िमा प्रदेश कमाण्ड पोि तथा प्रदेश 
तनिािचन सेलको समन्त्ियतात्मक प्रयासमा शाजन्त्तपूििक, भयरवहत र विश्वसनीय िातािरणमा 
सम्पन्न भएको,  

5) सरुक्षा तनकायसुँगको सहकायि एिं समन्त्िय अतभिवृि गदै जाने क्रममा जजल्ला प्रशासन 
कायािलय, पिितमा सरुक्षागाडिहरूको आिास प्रयोजनको लातग कायािलय पररसरतभर रहेको 
ग्यारेज भिनको छतमा ट्रस तनमािण र राविय अनसुन्त्िान गण्डकी प्रदेश कायािलय, पोखराको 
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भिनको मातथल्लो तल्लामा रहेको ट्रस (छाना) र कायािलय पररसरमा रहेको प्रततक्षालयको 
ममित सम्भार गररएको। 
 

ग.  प्रहरी प्रशासन तथा कारागार व्यिस्थापन 
१) प्रहरी कायािलयको भौततक पूिाििार विकासका लातग तनम्नानसुारका इलाका प्रहरी 

कायािलय/प्रहरी चौकीको तनमािण कायि आरम्भ गररएको, 
क्र.सं. स्थानीय तहको नाम प्रहरी इकाई र तनमािण स्थान 
१. सनु्त्दरबजार न.पा., लमजङु्ग इलाका प्रहरी कायािलय, भोटेिडार, 

सनु्त्दरबजार-8 

२. बजन्त्दपरु गा.पा., तनहुुँ इलाका प्रहरी कायािलय, बन्त्दीपरु, चौकीटोल, 

बन्त्दीपरु-4  

३. लोमःान्त्थाङ्ग गा.पा., मसु्ताङ्ग तसमा प्रहरी चौकी, लोमःान्त्थाङ्ग 

४. विनयी तरिेणी गा.पा., निलपरु इलाका प्रहरी कायािलय, तरिणेी 
५. चमुनबु्री गा.पा., गोरखा तसमा प्रहरी चौकी, लाके 

६. जिररङ्ग गा.पा., तनहुुँ प्रहरी चौकी, जिररङ्ग, पोखरीछाप-3 
७. काठेखोला गा.पा.,तबुँह,ु बाग्लङु्ग प्रहरी चौकी, िम्जा, तबहुुँ 
८. नासो गा.पा., मनाङ्ग तसमा प्रहरी चौकी, िारापानी 
९. रिगंुगा गा.पा., म्याग्दी प्रहरी चौकी, मौिाफाुँट 

10. विहादी गा.पा., पिित प्रहरी चौकी, रानीपानी 
11. विरुिा गा.पा., स्याङ्गजा विरुिा प्रहरी चौकी, विरुिा बजार-1 
12. कालीगण्डकी गा.पा., स्याङ्गजा प्रहरी चौकी वििाि, स्याङ्गजा 
 

२) प्रदेश प्रहरी तातलम केन्त्द्रको भौततक संरचना विस्तारका लातग कक्षाकोठा, प्रजशक्षाथी ब्यारेक 
लगायत 10 िटा वप्रफेि भिनको तनमािण कायिलाई अगाडी बढाइएको, 

3) प्रहरी प्रशासनलाई स्रोतसािनयकु्त बनाउने उद्देश्यले आिश्यकता अनसुार एिार िटै जजल्लामा गरी 
कःुल 28 थान मोटरसाईकल र 4 थान गाडी खररद गरी हस्तान्त्तरण गररएको,  
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५) कोतभड-19 संक्रमणको रोकथाम तथा तनयन्त्रणका लातग प्रदेश प्रिेश गने नाका तनहुुँ 
जजल्लाजस्थत मजुग्लनमा नयाुँ स्थापना हनुे प्रहरी चेकपोिमा खवटने प्रहरी कमिचारीहरूको 
लातग ब्यारेक, मेश, शौचालय तथा स्नानगहृ तनमािण, 

6) कारागार व्यिस्थापनलाई थप प्रभािकारी बनाउनको लातग कास्की, पिित, लमजङु्ग, गोरखा 
र तनहुुँ जजल्ला जस्थत कारागार कायािलयहरूमा बन्त्दीगहृ ममितसम्भार, पखािल तथा छत 
ममित, ट्रस तनमािण आर्दको कायि गररएको। 

 
ि.  सूचना तथा सञ्चार  
1) नेपाल परकार महासंि गण्डकी प्रदेशको सञ्चार गततविति सम्बन्त्िमा अन्त्तवक्रि या सम्पन्न, 
2) २०७६ साउन २८ सूचना तथा प्रविति प्रिििन गोष्ठी आयोजना,  
3) रेडजःयो नेपालबाट हरेक शतनिार साुँझ ५:२५ बजे "गण्डकी सरोकार" नामक कायिक्रम 

सञ्चालन भइरहेको, 
4) वितभन्न सचेतनामूलक सन्त्देशको जजङ्गल तनमािण, 
5) आमसञ्चार वििेयकको मस्यौदा तयार, 
6) नेपाल परकार महासंि गण्डकी प्रदेश सतमतत र बाग्लङु शाखाको भिन तनमािणका लातग 

रू. ३० लाख अनदुान र्दइएको।  
 
ङ.  कानून तजुिमा: 
1) वितभन्न १२ िटा ऐन तथा ४ िटा तनयमािलीलाई मस्यौदा सहमतत प्रदान, 
2) वितभन्न १२ िटा ऐन तथा ४ िटा तनयमािली राजपरमा प्रकाशन, 
3) वितभन्न ३६ िटा कायिविति/तनदेजशका/गठन आदेशलाई सहमतत प्रदान गररएको, 
4) ऐन संग्रहको सम्पादन कायि सम्पन्न गरी प्रकाशनमा पठाइएको, 
5) जजल्ला बार एशोतसएसन कास्कीलाई भिन तनमािणका लातग रू. ३० लाख अनदुान 

र्दइएको।  
 

च.  वितभन्न समारोह तथा सचेतना:  
1) राविय तथा प्रदेशस्तरीय र्दिस तथा समारोहको व्यिस्थापन र सञ्चालन गररएको, 
2) लागू औषि दूव्यिसनी न्त्यूनीकरणका लातग सचेतना कायिक्रम सम्पन्न भएको, 
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3) सडक दिुिटना न्त्यूनीकरणका लातग ट्रावफक व्यिस्थापन सचेतना कायिक्रम सम्पन्न भएको, 
४) स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सतमतत र विपद् उिारकमीलाई तातलम प्रदान गररएको।  
 

२.५ उद्योग, पयिटन, िन तथा िातािरण मन्त्रालय 

२.५.१ वित्तीय वििरण 
आतथिक िषि 2076/77 मा उद्योग, पयिटन, िन तथा िातािरण मन्त्रालयको लातग वितनयोजन 
गररएको कुल बजेट र खचिको वििरण तनम्नानसुार रहेको छ।  

(रू. हजारमा) 
क्र.सं. वििरण वितनयोजन खचि खचि प्रततशत 

१. चाल ु १,३१,५९,१६ ६३,२०,७१ ४८.०३ 
२ पुुँजीगत ८७,५३,०९ ५७,७२,२५ ६५.९५ 

जम्मा २,१९,१२,२४ १,२०,९२,९५ ५५.१९ 
 

मन्त्रालयको कायिके्षर अनसुार खचि र प्रगतत तनम्नानसुार रहेको छ। 
(रू. हजारमा) 

क्र.स क्षरे बजेट खचि खचि प्रततशत 

१ उद्योग, बाजणज्य  13,11,46 1,47,08 11.21 

२ िन तथा भ ूसंरक्षण २८,१७,१३ २७,४४,९३ 97.44 

३ पयिटन 27,40,00 २५,५०,६७ 93.09 

४ विज्ञान प्रविति १,००,०० ० 0.00 

जम्मा 69,68,59 54,42,68 78.10 

 
२.५.२ राजस्ि संकलनको वििरण 
आतथिक िषि २०७६/७७ मा उद्योग, पयिटन, िन तथा िातािरण मन्त्रालय र मातहत 
कायािलयहरूबाट जम्मा रू. ३४ लाख ९९ हजार राजस्ि संकलन भएको छ।  

 
२.५.३ मखु्यमखु्य सम्पार्दत कायिहरूः 
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1) ४१ िटा पयिटकीय गन्त्तब्यमा पूिाििार विकास माफि त परुाताजत्िक महत्िका िातमिक, 
संस्कृततक, ऐततहातसक मठ मजन्त्दर गमु्बा र गफुा लगायत मौतलक संस्कृततको संरक्षण र 
प्रिििन गररएको, 

2) राउण्ड अन्नपणुि िैकजल्पक पदमागि/ राउण्ड िौलातगरी पदमागिको तनमािण गररएको, 
3) प्रदेशभर जम्मा ११९ िटा िनहरूमा िैज्ञातनक िन व्यिस्थापन कायियोजना अनसुार 

व्यिस्थापन गररएको, िातािरण संरक्षण ऐन तयार भई लागःू भएको, 
4) पयिटन गरुुयोजना तयार भएको, 
5) पचभैया बन्त्यजन्त्त ुउद्दार केन्त्द्र सञ्चालन गररएको। 
 

२.५.४ मखु्यमखु्य कायिक्रमहरूको कायिक्रमगत भौततक प्रगतत वििरणः 
 

क्र.स कायिक्रम/आयोजनाको नाम इकाई िावषिक 
लक्ष्य 

िावषिक 
प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत 

१ 
िोषणा भएका प्रमखु पयिटकीय 
स्थलहरूमा पयिटन पूिाििार तनमािण  

स्थान ४४ ४१ 93.2 

२ पयिटन गरुुयोजना तनमािण  िटा १ १ 100 

३ गल्छी तथा पवहरो उपचार  स्थान ५० ५० 100 

४ हाइटेक नसिरी स्थापना र सञ्चालन  जजल्ला ९ ८ 88.9 

५ विरुिा उत्पादन तथा वितरण  
िटा 

)लाखमा(  
२२ २१ 95.5 

६ 
फेिाताल को महुानमा तसल्टेशन 
ड्याम तनमािण गने  

िटा ४ ४ 100 

७  
पचभैयामा प्राणी उद्यान स्थापना गनि 
तबस्ततृ आयोजना प्रततिदेन तयारी 
लगायतका कायि 

स्थान १ १ केवह मार 
काम भएको 

८ राउण्ड अन्नपूणि िैकजल्पक पदमागि 
तनमािण स्थान १ १ १०० 

९ जशला संरक्षण, सेतीिेनी, पिित स्थान १ १ १०० 
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१० 
र्दपाङ, मैदी, खास्टे, गुुँदे, 
कमलपोखरी, न्त्यरेुनी तालको विस्तार, 

संरक्षण तथा सौन्त्दयिकरण, कास्की 
प्याकेज १ १ १०० 

२.५.५ संिीय सशतिका आयोजना तथा कायिक्रमः 
संिीय सशति माफि त प्राप्त भएका कायिक्रमहरू मध्ये २ करोड ६२ लाखको अजख्तयारी प्रदेश 
संग्रहालय, गण्डकी प्रदेश पोखरालाई प्रदान गररएकोमा १ करोड ५४ लाख ४६ हजार खचि भई 
५८.९५ प्रततशत वित्तीय प्रगतत भएको, 
 

२.५.६ स्थानीय तहसुँगको साझेदारी 
पोखरा महानगरपातलकासुँगको सहलगानी र सहकायिमा फेिातालको महुानमा तसल्टे्रशन ड्याम 
तनमािण गररएको छ। सो कायिको लातग प्रदेश सरकारबाट रू. चौि करोड आठ लाखको 
साझेदारी भएको छ। 

 

 

 

२.६ भतूम व्यिस्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्रालय 
२.६.१ वित्तीय वििरण 
आतथिक िषि 2076/77 मा भतूम व्यिस्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्रालयको लातग वितनयोजन 
गररएको कुल बजेट र खचिको वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

(रू. हजारमा) 
क्र.सं. वििरण वितनयोजन खचि खचि प्रततशत 

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

जम्मा २,५४,८८,३५ १,६१,८२,७२ ६३.४९ 
 

२.६.२ राजस्ि संकलन  
आतथिक िषि २०७६/७७ मा भतूम व्यिस्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्रालय र मातहत 
कायािलयहरूबाट राजस्ि तथा अन्त्य शलु्क गरी ३३ लाख ६७ हजार १ सय ४५ रुपैया राजस्ि 
संकलन भएको छ।  
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२.६.३ वित्तीय समानीकरणतफि का आयोजनाहरूः 
मन्त्रालयलाई वित्तीय समानीकरण अनदुानतफि  प्राप्त बजटेबाट तनम्नानसुार कायिक्रमहरू गररएको 
छ। 

(रू. हजारमा) 
क्र.सं. कायिक्रमको नाम बजेट प्रगततको संजक्षप्त वििरण 

१ स्याउ विशषे कायिक्रम 
(उन्नत जातका स्याउको 
तबरुिा वितरण - मनाङ, 

मसु्ताङ र उत्तरी गोरखा)) 

४,५०,०० मनाङ्ग, मसु्ताङ्ग र उत्तरी गोखािका ११ 
िटा व्यिसावयक कृवष फमिहरूलाइ उच्च 
िनत्ि प्रवितिमा आिाररत ४११३० 
विरुिा वितरण गरी १३.७१ हे. क्षेर 
विस्तार भएको। 

२ कोल्ड स्टोर (मसु्ताङ, 

म्याग्दी, बाग्लङु, पिित, 

निलपरु र तनहुुँ) 

९,००,०० सूचना प्रकाशन गरी पेश भएका 
आिेदनहरूको छनौटका लातग वफल्ड 
अनगुमन जारी रहेको समयमा बन्त्दाबन्त्दी 
सरुु भएकाले कायिक्रम सञ्चालन गनि 
नसवकएको। 

३ वकसानसःुँग कृवष मन्त्री 
कायिक्रम सञ्चालन 

७,५० लमजङु र निलपरु जजल्लाको ३ स्थानमा 
कायिक्रम सञ्चालन गरी कृषकहरूको 
गनुासो सम्बोिन गररएको। 

४ प्रदेश उत्कृि कृषक 
परुस्कार तथा सम्मान 

७,०० बन्त्दाबन्त्दीको प्रभािका कारण कायि 
सम्पन्न नभएको। 

५ कृवष तथा पशपुन्त्छी 
व्यिसाय प्रिििनको लातग 
र्दिस मलेा महोत्सि 
सहयोग कायिक्रम 

२०,०० तीज महोत्सि, लेखनाथ महोत्सि 
ढ्ङ्ङ्गेसािकुो कन्त्दमलु प्रदशिनी, मलेा, 
देििाट कृवष महोत्सि लगायतका मलेा 
महोत्सि सञ्चालनका लातग सहयोग। 



िावषिक बजटे सतमक्षा, 20७७ 
 

 

~ 25 ~ 
 

६ Sustainable Animal 

Agriculture for Developing 

Countries को सातौं 
अन्त्तराविय सम्मलेनको 
सहआयोजना गने, 

२०,०० Sustainable Animal Agriculture for 

Developing Countries को सातौं 
अन्त्तराविय सम्मलेनको सहआयोजना 
गररएको जसमा २४ देशका २०९ 
अन्त्तरािजःय क्षेरका कुल ४५० जनाको 
सहभातगतामा १८६ िटा िैज्ञातनक 
कायिपरमा छलफल भई प्रविति तथा 
प्रावितिक ज्ञान आदान-प्रदान भएको। 

७ कृवष तथा पशपंुक्षी व्यिसाय 
प्रिििनका लातग ऋणको 
व्याजमा अनदुान कायिक्रम 

३,००,०० सूचना प्रकाशन गरी आिेदन माग 
गररएकोमा सूचनाको म्याद सवकन ुपिुि न ै
बन्त्दाबन्त्दी सःरुु भएकाले कायिक्रम 
सञ्चालन नभएको। 

८ मागको आिारमा 
िातािरणमैरी कृवष तथा 
पशपंुक्षी व्यिसाय प्रिििनका 
लातग अनदुान कायिक्रम 

१४,९८,६१ ६९ िटा गाउुँहरूमा मखु्यमन्त्री 
िातािरणमैरी नमनुा कृवष गाउुँ कायिक्रम 
सञ्चालन भई थोपा तसंचाई सवहतको 
९२६ िटा प्लाविक िर तनमािण गरी ७ 
हे. तरकारी के्षर विस्तार गररएको, ४७ 
िटा तसंचाई पोखरी तथा १५१० तम 
तसंचाई कुलो तनमािण गररएको, ७२० िटा 
भकारो सिुार गररएको, ५९० िटा 
बाख्राको खोर र १२९ िटा कुखरुाको 
खोर तनमािण गररएको, २० हे. मा सनु्त्तला, 
१० हे. मा कागती, १९ हे. मा स्याउ, 

२२ हे मा केरा, ३ हे. मा कवफ, ६.५ 
हे. मा जचया र २० हे. मा अलैंची खेतत 
गनुिका साथै यःाजन्त्रकरण सहयोग माफि त 
उन्नत प्रवितिको प्रयोग तथा विस्तारका 
लातग प्ररेरत गररएको। ३ िटा नमःनूा 
गाउुँहरूको कायियोजना स्िीकृत भएता 
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पतन कायिसम्पन्न गरी भःकु्तानीको लातग 
तनिदेन प्राप्त नभएको। 

९ मौसमी डाटा मापनका लातग 
उपकरण खररद र मापन 
केन्त्द्र स्थापना 

२१,६० पेश भएका बोलपरहरूको मूल्याङ्कन गदाि 
तोवकएको स्पेजशवफकेशन बमोजजम कुन ै
पतन प्रस्ताि प्राप्त नभएकाले उपकरण 
खररद प्रवक्रया अगाडजः नबढेको। 

१० स्थानीय तहसुँगको 
सहकायिमा जग्गा एकीकृत 
गरी बस्ती विकास 
कायिक्रमका लातग अनदुान 
सहयोग 

१,२०,०० कायिक्रम सञ्चालनका लातग अजजरकोट 
गाउुँपातलका, गोरखा र अजुिनचौपारी 
गाउुँपातलका, स्याङ्गजासुँग सम्झौता भई 
कायि प्रारम्भ भएता पतन कायि सम्पन्न 
नभएको र भकु्तानी हनु नसकेकःो। 

११ जग्गा चक्लाबन्त्दी कायिक्रम 
सञ्चालन गनि अनदुान 
सहयोग 

4,20,00 ६ िटा जजल्ला (म्याग्दी, पिित, स्याङ्गजा, 
गोरखा, कास्की र तनहुुँ) को १४ िटा 
स्थानमा गरी कुल १६८३ रोपनी जग्गा 
चक्लाबन्त्दी गररएको। 

१२ गत आतथिक िषिमा सञ्चातलत 
वप्रतसजन फातमिङ कायिक्रमको 
ईमेज प्रोसेतसङ सवहतको 
नक्सांकन माटो परीक्षण 

१८,०० पजिमाञ्चल ईजन्त्जतनयररङ्ग क्याम्पसको 
समन्त्ियमा ईमजे प्रोसेतसङ सवहतको 
नक्सांकन तयार गररएको। 

१३ वप्रतसजन फातमिङसःुँग 
सम्बजन्त्ित ईमेज प्रोसेतसङ 
विश्लषःणे 

५,०० बन्त्दाबन्त्दीको प्रभािका कारण कायि 
सम्पन्न हनु नसकेको। 

१४ नापी कायािलयहरूको 
समन्त्ियमा वकत्तानापी 
नक्सामा साििजतनक बाटो 
क्रमश अध्याितिक गने 

३७,५० स्थान पवहचान तथा कायियोजना तयारी 
भएता पतन बन्त्दाबन्त्दीको प्रभािका कारण 
कायि सम्पन्न हनु नसकेको। 

१५ उत्कृि सहकारी ५,०० बन्त्दाबन्त्दीको प्रभािका कारण कायि 
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संिसंस्थाहरूलाई परुस्कार 
तथा सम्मान कायिक्रम 

सम्पन्न नभएको। 

१६ एक सहकारी एक उत्पादन 
सहयोग कायिक्रम 

२,००,०० ३६ िटा सहकारी संस्थालाई दूि, 

तरकारी, कोदो, उख,ु अलैंची उत्पादन तथा 
माछा, कुखरुा र बाख्रापालन प्रिििनका 
लातग सहयोग गररएको। 

जम्मा 40,36,21  

 
२.६.4 सशति अनदुानमा सञ्चातलत कायिक्रमको प्रगतत वििरणःः 
नेपाल सरकारबाट मन्त्रालयलाई सशति अनदुानतफि  प्राप्त बजेटबाट तनम्नानसुारको कायिक्रमहरू 
सञ्चालन गररएको। 

(रू. हजारमा) 
क्र.सं. कायिक्रम वितनयोजन खचि प्रगतत वििरण 

१ प्रिानमन्त्री कृवष 
आितुनकःीकरण 
पररयोजना 

63,49,00 41,89,34 वितभन्न बालीहरूमा उत्पादन तथा 
उत्पादकत्ि िृविका लातग १५४ नयाुँ 
पकेट तथा ३४ िटा नयाुँ ब्लक 
स्थापना गररएको साथै १३० िटा 
परुानो पकेट र २३ िटा परुानो 
ब्लकमा फलोअप कायिक्रम सञ्चालन। 

२ प्राङ्गाररक कृवष 
प्रिििन तमसन 
कायिक्रम 

12,09,98 7,11,50 प्राङ्गाररक तरकारी उत्पादनका लातग 
१५० प्लाविक िर तनमािण गररएको, ४ 
िटा रैथानेबाली विक्री कक्ष तनमािण 
गररएको, १०० रोपनीमा प्राङ्गाररक खेती 
विस्तार गररएको, ३० रोपनीमा रःैथान े
बालीको विजिृवि गररएको, प्राङ्गाररक 
उत्पादनमा लेितलङ्ग तथा लोगो 
प्रमाजणकरण कायिको थालनी गररएको। 
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२.७ भौततक पूिाििार विकास मन्त्रालय 

२.७.१ वित्तीय वििरणः 
आतथिक िषि 2076/77 मा भौततक पूिाििार विकास मन्त्रालयको लातग वितनयोजन गररएको कुल 
बजेट र खचिको वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

 (रू. हजारमा) 

तस.नं. वििरण वितनयोजन खचि 
खचि 

प्रततशत 

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

 

२.७.१ क्षरेगत वित्तीय वििरण र मखु्यमखु्य कायिहरू 

२.७.१.१ यातायात पूिाििार (सडक, सडक पलु र झोलङु्ग ेपलु) 
आतथिक िषि २०७६/७७ मा यातायात पूिाििारतफि  वितनयोजन भएको रकम रू. ९ अबि ४३ 
करोड ४३ लाख ४२ हजार मध्य ेचाल ुआतथिक िषिको अन्त्त्य सम्ममा रू. ५ अबि ८५ करोड 
७० लाख ९६ हजार (६२.०८ %) खचि भएको छ। जसको संजक्षप्त वििरण तनम्नानसुार रहेको 
छ। 

(रू. हजारमा) 

योजनाको वकतसम योजना संख्या वितनयोजीत बजेट िावषिक खचि खचि प्रततशत(%) 

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

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

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

जम्मा  ७३२ ९,४३,४३,४२ ५,८५,७०,९६ ६२.०८ 
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उल्लेजखत कायिक्रमहरूको अनदुानगत रुपमा भएको प्रगतत वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 
क. प्रदेश समानीकरण अनदुानतफि   
प्रदेश सरकारबाट सञ्चातलत यातायात पूिाििार के्षरतफि को कायिक्रमहरूको वित्तीय र भौततक 
प्रगततको संजक्षप्त वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

(रू. हजारमा) 
क्र.स. कायािक्रमको नाम वितनयोजन खचि खचि प्रततशत 

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

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

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

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

५ सडक पलु ५१,७१,०६ ३९,६९,३७ ७६.७६ 

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

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

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

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

जम्मा  ५,४६,८३,०३ ३,७३,०७,३६ 6८.२२ 

 

अ. आतथिक िषि २०७६/७७ मा वितनयोजन भएको रकम रू. ७ अबि २८ करोड ६१ लाख 
९० हजार मध्ये रू. १ अबि ८१ करोड ७८ लाख ८७ हजार समपःूरक अनदुानतफि का 
१६ िटा आयोजनामा बजेट वितनयोजन भएको र बाुँकी रू. ५ अबि ४६ करोड ८३ लाख 
३ हजार बजेट मध्य े चाल ुआतथिक िषिको अन्त्त्य सम्ममा रू. ४ अबि ७४ करोड २६ 
लाख ३० हजार (६५.०९%) खचि भएको छ। आतथिक िषि २०७६/७७ मा (प्रदेश र 
संि) कुल ६५.१६ वक.तम. सडक कालोपरे, १३८.४३ वक.तम. ग्राभेल, ४९७.६५ 
वक.तम. सडक चौडा, ७१.६७ वक.तम. नयाुँ ट्रयाक तनमािण, १८३.९१ वक.तम पर्क्क नाली 
तनमािण, १३३ कजिि/कल्भटि तनमािण र ३२५२०६ ि.तम. टेिा पखािल तनमािण कायि 
सम्पन्न भएको। 
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आ. प्रदेश सडक "क" िगि सडकमा हाल १२ िटा योजनाहरू छन ्जसमध्ये ८ िटा सम्झौता 
भई कायि भईरहेको र ४ िटा योजनाको िातािािारणीय अध्ययनको चरणमा रहेका, 

इ. सालािसाली कायि सम्पन्न गने गरी सरुु भएका आयोजनाहरू मध्य े केवह आयोजनाहरू 
सम्पन्न गररएको तर कोतभड १९ को कारण उक्त योजनाहरूमा रू. १ अबि ९२ करोड 
५९ लाख ६५ हजार वितनयोजजत मध्ये ६०.३०% मार खचि भएको। 

ई. सडक पलुतफि  ९४ िटा सडक पलु मध्ये ३५ िटा सडक पलुको विस्ततृ आयोजना 
प्रततिदेन तयार भईरहेको र बाःुँकःी ५९ िटा पलुको तनमािण कायिका लातग ठेक्का प्रवक्रया 
सम्पन्न भई तनमािणािीन अिस्थामा रहेका छन।् सडक पलु के्षरमा कुल ७६.७६ % बजटे 
खचि भएको छ। तडजाइन तबल्डतफि का ७ पलु मध्य े३ िटा सडक पलुको ठेक्का सम्झौता 
भई तडजाइन चरणमा छन ्र बाकी ४ िटा सडक मूल्यांकन चरणमा रहेका। 

उ. झोलङु्ग ेपलुतफि  121 योजना मध्ये क्रमागत ५१ िटा योजनाको तनमािण कायि सचुारु भई 
५५.७२% बजेट खचि भएको र बाःुँकी झोलङु्गे पलुको विस्ततृ आयोजना प्रततिदेन तयारी 
भइरहेको। 

 

ख. सशति अनदुानतफि ः 
नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई प्राप्त सशति अनदुानबाट सञ्चातलत यातायात पूिाििार 
क्षेरतफि को कायिक्रमहरूको संजक्षप्त वििरण तलको तातलकामा देखाइएको छ। 

(रू. हजारमा) 

क्र.सं. कायिक्रमको नाम वितनयोजन खचि 
खचि 

प्रततशत 

1 सम्भावित रणनैततक/सम्भावित 
प्रदेश/विशेष सडकहरू 

१,४९,२५,८४ 77,14,02 51.68 

2 राविय ग्रामःीण यातायात सदुृणःीकरण 
कायिक्रम 

२७,३१,७० 14,47,66 5३.०० 

3 स्थानीयस्तरका सडक पलु तथा 
सामदुावयक पहुुँच सिुार पररयोजना 

२३,३२,०० 13,47,06 57.76 



िावषिक बजटे सतमक्षा, 20७७ 
 

 

~ 31 ~ 
 

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

5 ग्रामःीण सडक संजाल सिुार आयोजना ४,००,०० 29,64 7.41 

6 ग्रामःीण पहुुँच सिुार कायिक्रम १०,००,०० 5,45,27 54.5३ 

7 जम्मा २,१४,८१,५२ १,११,४४,६६ 51.88 

 
ग. समपूरक अनदुानतफि ः 
नेपाल सरकारको सहकायिमा प्रदेश सरकारबाट सञ्चातलत समपूरक अनदुान प्राप्त यातायात पूिाििार 
के्षरतफि को कायिक्रमहरूको संजक्षप्त वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

(रू. हजारमा) 
क्र  .स  योजना 

संख्या 
वितनयोजजत बजेट  

कुल खचि 
खचि 

प्रततशत नेपाल सरकार प्रदेश सरकार कुल बजेट 

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

 
समपरुक अनदुानतफि  संिःीय सरकारिाट भौततक पूिाििार मातहतका योजनाहरूमा रू. १ अबि 
८१ करोड ७८ लाख ८७ हजार वितनयोजन भएकोमा कुल १६ आयोजना मध्ये १५ आयोजना 
तनमािणािीन अिस्थामा रहेकोमा एउटा योजनाको तडवपआर तयार भई िातािारणीय प्रभाि 
मूल्यांकनको कायि सरुु भएको छ। नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारिाट वितनयोजजत कुल बजेट 
मध्ये तनमािणःािीन १५ योजनामा चाल ुआतथिक िषिको अन्त्त्यसम्ममा ५५.६६% खचि भएको छ।  
 

२.७.१.२ खानेपानी  

भौततक पूिाििार विकास मन्त्रालयबाट खानेपानी के्षर अन्त्तगित सञ्चातलत कायिक्रमहरूको वित्तीय र 
भौततक प्रगततको संजक्षप्त वििरण तनम्नानसुार रहेको छ।  

(रू. हजारमा) 
क्र.स. आयोजना/कायिक्रमको नाम संख्या वितनयोजन खचि खचि% 

१ प्रदेश खानेपानी आयोजनाहरू 
(खानेपानी तथा सरसफाई) 

४१० १,८१,२७,५५ १,६८,२७,०८ ९२.८३ 
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२  प्रदेश खानेपानी आयोजनाहरू 
(आिारभतू खानेपानी पहुुँच 
िृवि आयोजनाहरू) 

१३० १२,५४,०० ८,०१,३२ ६३.९० 

३  जलिाय ुअनकुःलूःीत बहृत 
खानेपानी आयोजनाहरू (सशति 
अनदुान अन्त्तरगत सबै) 

४८६ ८७,२१,२२ ७६,५९,४५ ८७.८३ 

४  विशेष अनदुानतफि का 
खानेपानी आयोजनाहरू  

४८ ५०,००,०० ४२,५२,६४ ८५.०५ 

जम्मा (पूःुँजीगत) १०७४ ३,३१,०२,७७ २,९५,४०,४९ ८९.२४ 

 

क.  प्रदेश खानेपानी आयोजनाहरू (खानेपानी तथा सरसफाई कायिक्रम):  
यी आयोजनाहरू प्रदेश सरकार स्थापना भएपछजः "एक िर एक िारा" को कायिक्रम छनौट भई 
सञ्चालन गररएका आयोजना हनु।् कुल ४१० आयोजनामध्ये २९९ को डीपीआर तयार भएको, 
३८३ को आतथिक िषिको लक्ष्य अनसुारको पाईप वफवटङ्ग र औजार खररद गने कायि सम्पन्न 
भएको, ३४५ को संरचना तनमािण, पाईप लाईन जडान कायि भएको तथा ९८ आयोजनाको 
जनसहभातगताबाट गने कायिहरू सम्पन्न भएका छन।् ३४५ आयोजनाको यस आतथिक िषिमा 
लजक्षत सम्पूणि कायिहरू सम्पन्न भएका छन।् यस आतथिक िषिमा २७ आयोजना सम्पन्न भएका 
छन।् यसैगरर ५५,१९४ जनसंख्या लाभाजन्त्ित हनुेगरर ११,४६३ तनजःी िारा जडान गररएका 
छन।् कूल बावषिक लक्ष्यअनसुार भौततक प्रगतत ९४.२५ प्रततशत रहेको छ। 
 

ख.  जलिाय ुअनकुुतलत बहृत खानेपानी आयोजना (सशति अनदुान):  
यी आयोजनाहरू संिःीय सरकारबाट आतथिक िषि २०७५/७६ मा हस्तान्त्तरण भई आएका 
आयोजना हनु।् वयनीहरूमा पतन "एक िर एक िारा" कायिक्रम लागः ूगररएको छ। कुल ४८६ 
क्रमागत आयोजनामध्ये ४४२ को यस आतथिक िषिको लक्ष्य अनसुारको पाईप वफवटङ्ग औजार 
खररद गने कायि सम्पन्न भएको, ४१३ को संरचना तनमािण, पाईप लाईन जडान कायि भएको तथा 
१४५ आयोजनाको जनसहभातगताबाट गने कायिहरू सम्पन्न भएका छन।् ४१३ आयोजनाको यस 
आतथिक िषिमा लजक्षत सम्पूणि कायिहरू सम्पन्न भएका छन।् यस आतथिक िषिमा ४५ आयोजना 
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सम्पन्न भएका छन।् यसैगरर ५२,८८७ जनसंख्या लाभाजन्त्ित हनुेगरर १०,११० तनजज िारा 
जडान गररएका छन।् कूल बावषिक लक्ष्य अनसुार भौततक प्रगतत ९१.२७ प्रततशत रहेको छ। 
 

ग.  विशेष अनदुानतफि का खानेपानी आयोजनाःः  
यी आयोजनाहरू संिःीय सरकारबाट प्राप्त हनुे तबशषे अनदुानबाट कायािन्त्िन हनुे आयोजना हनु।् 
वयनीहरूमा पतन एक िर एक िारा कायिक्रम लागः ूगररएको छ। कुल ४८ आयोजनामध्ये ३३ 
आयोजना ठेक्का सम्झौता भएका क्रमागत आयोजना हनु ् भने १५ आयोजना यसै आथिक िषिमा 
छनौट भएका हनु।् उल्लेजखत १५ आयोजनाहरू मध्ये १३ आयोजनाको यसै आतथिक िषिमा ठेक्का 
सम्झौता भई कायि शरुु गररएको छ। १७ आयोजनाको यस आतथिक िषिमा लजक्षत सम्पूणि 
कायिहरू सम्पन्न भएका छन।् यस आतथिक िषिमा ३ आयोजना सम्पन्न भएका छन।् यसैगरर 
३,९०० जनसंख्या लाभाजन्त्ित हनुेगरर ८५७ तनजज िारा जडान गररएका छन।् कःुल िावषिक 
लक्ष्यअनसुार भौततक प्रगतत ८६.३१ प्रततशत रहेको छ। 
 

ि.  प्रदेश खानेपानी आयोजना (आिारभतू खानेपानी पहुुँच िृवि आयोजना):  
सम्पूणि जनतालाई आिारभतू खानेपानी सवुििा उपलब्ि गराउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य 
(आिारभतू खानेपानी पहचु िृवि कायिक्रम) अनरुुप सूचना सम्प्रषेण गरी आिदेन माग भएकोमा 
कूल ८४३ आयोजनाका लातग स्थानीय तह माफि त आिदेन प्राप्त भएका तथए। प्राप्त आिेदन मध्य े
पानीको स्रोतको दरुर र गणुस्तरलाई मखु्य आिार तलई उपयकु्त ठहररएका १३० आयोजनाको 
सिेक्षेण कायि सम्पन्न भएको छ। ८५ आयोजनाको तनमािण कायि शरुु भई यस आतथिक िषिमा 
लजक्षत कायिहरू सम्पन्न भएका छन।् यसैगरर १,०३८ जनसंख्या लाभाजन्त्ित हनुेगरर २२६ तनजज 
िारा जडान गररएका छन।् 
 

२.७.१.३ ऊजाि 
भौततक पूिाििार विकास मन्त्रालयबाट ऊजाि क्षेर अन्त्तगित सञ्चातलत कायिक्रमहरूको वित्तीय र 
भौततक प्रगततको संजक्षप्त वििरण तनम्नानसुार रहेको छ।  

(रू. हजारमा) 
क्र
 .सं .  

कायिक्रमको नाम वितनयोजन खचि 
प्रगतत % 

भौततक वितीय 
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प्रदेशतफि   

१ ऊजाि विस्तार कायिक्रम 28,28,15 १२,००,०० ४४ ४२.४३ 

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

३ विस्ततृ सिेक्षण अध्ययन 
कायि (ऊजाि) 

50,00 ० ० ० 

४ िरेल ुसौयि ऊजाि प्रतबति जडान १,०७,०५ ० २० ० 

५ मन्त्रालयहरूमा चार िटा 
सौयि ऊजाि जडान कायि  

4,00,00 ६७,३७ १०० १६.८४ 

६ लि ुजलविद्यतु ममित तथा तनमािण  3,45,00 ८९,३४ ३५.१३ २५.९० 

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

संिीय सशति अनदुानतफि  
१ सौयि ऊजाि प्रतबति जडान १,००,०० १,००,०० १०० १०० 

२ लि ुजलविद्यतु आयोजनाबाट 
विितु उत्पादन 

२८,५१ १५,२९ ४०.३७ ५३.६६ 

३ बायोग्यास जडान २०,०० ० ० ० 

४ सिुाररएको चलुो (बायोमास) 
प्रतबति जडान  

५०,०० ० ० ० 

५ निीकरणीय ऊजाि सम्बजन्त्ि 
प्रशासतनक तथा ब्यबस्थापन 

३०,०० २२,३३ १०० ७४.४३ 

जम्मा २,२८,५१ १,३७,६२ ६१.९३ ६०.२३ 

कुल जम्मा  ६,३७,०७,०
१ 

३७,१५,९८ ६५.८० ५८.३३ 

 

क. ऊजाि विस्तारःः 
अ.  विद्यतु विस्तार कायिको लातग ८ िटा जजल्लामा ५३ िटा योजना सञ्चालन गनि टेण्डर 

प्रकाजशत भएका मध्ये ५१ िटाको योजनाको ठेक्का सम्झौता भई यिन्त्ियन भईरहेका छन।्  
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आ.  हालसम्म विद्यतु विस्तार कायि अन्त्तगित म्याग्दी, लम्जङु्ग, गोरखा, बाग्लङु्ग र कास्की 
जजल्लाका वितभन्न योजनमा H.T. लाइन १२१ वक.तम., L.T. लाइन २४४ वक.तम. विस्तार, 

३१ िटा ट्रान्त्सफमिर जडान र ५,३०० िरिरुीलाई राविय प्रसारण लाइनमा जोड्न सवकन े
भएकःो छ। 

इ.  ७ जजल्लाका ६० स्थानीय तहका लातग १४,०३८ थान स्टील ट्युबलुर पोल खररद गरी 
सम्बजन्त्ित स्थानीय तहमा वितरण गररएको छ। 

 

ख. निीकरणीय ऊजाि कायिक्रमःः 
अ.  दईु िषितभर राविय प्रसारण लाइन पगु्न ेसम्भािना नदेजखएका गोरखा, मनाङ्ग, मसु्ताङ्ग र 

म्याग्दी जजल्लाका ७ िटा स्थानीय तहका १,१६० िरिरुीमा चाल ु िषितभर ७५% 
सहतुलयतमा सोलार प्यानल जडान गने गरी ठेक्का सम्झौता भई काम शरुु गररएको छ। 
हालसम्म गोरखा, मनाङ्ग, मसु्ताङ्ग र म्याग्दी जजल्लाका ९०९ िरिरुीको Base Line Study 

survey सम्पन्न भैसकेको छ। गोरखा जजल्लाको िाचे र चमुनबु्री गाउुँपातलकामा ४६० सेट 
सोलार जडान कायि भैरहेको, 

आ.  ४ िटा मन्त्रालयहरू (मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायािलय, आतथिक मातमला तथा 
योजना मन्त्रालय, आन्त्तररक मातमला तथा काननु मन्त्रालय र भौततक पूिाििार विकास 
मन्त्रालय) मा गरी ७० वकलोिाट क्षमताको सोलार तग्रड टाई प्रणाली जडान सम्पन्न, 

इ.  यस आतथिक िषिमा ८ जजल्लाका २,१५० वकलोिाट क्षमताका ४४ िटा लि ुजलतबद्यतु 
योजनाहरू मध्य े १४ िटा योजनाको ममित कायि सम्पन्न गरी ६१६ वकलोिाट विद्यतु 
तनयतमत गररएको, 

ई.  बायोग्यास र बायोमास तनमािण/जडान सम्बन्त्िमा जडानकताि व्यािसायीहरूले तीन तहका 
सरकारबाट अनदुान माग गरेको हनुाले अनदुानमा दोहोरो हनुसक्ने भई काम गनिमा 
कर्ठनाई उत्पन्न भएकोले उक्त कायिक्रम प्रारम्भ हनु वढलाई भएको छ। 

 

२.७.१.४ भिन 
भौततक पूिाििार विकास मन्त्रालयबाट भिन तथा शहरी विकास क्षेर अन्त्तगित सञ्चातलत 
कायिक्रमको वित्तीय र भौततक प्रगततको संजक्षप्त वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

(रू. हजारमा) 
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बजेटको वकतसम कायिक्रमको नाम 
वितनयोजन खचि खचि 

प्रततशत जम्मा जम्मा 

पःुुँजीगत/प्रदेश 

गैर आिासीय भिन तनमािण कायि 40,97,40 28,11,74 68.6 

प्रादेजशक सरकारी भिनको ममित 
सम्भार कायि 

1,52,02 1,42,68 93.9 

जग्गा विकास कायिक्रम 9,70,00 2,51,62 25.9 

पुुँजीगत अनसुन्त्िान तथा परामशि 1,00,00 0 0.0 

सिारी सािन खररद 7,50 7,50 100.0 

मेजशननरी तथा औजार 9,00 4,97 55.2 

फतनिचर एण्ड वफक्चसि 9,00 4,90 54.4 

जम्मा 53,44,92 32,23,41 60.3 

पःुुँजीगत/संिीय 
सशति 

गैरआिासःीय भिन तनमािण/  
जनता आिास कायिक्रम 

30,01,00 27,93,35 93.1 

पुुँजीगत जम्मा 83,45,92 60,16,76 72.1 

चाल ुखचि 2,82,81 १,८८,४७ 66.6 

जम्मा 86,28,73 62,05,23 71.91 

 

२.७.१.५ तसंचाइ तथा नदी तनयन्त्रण 
भौततक पूिाििार विकास मन्त्रालयबाट तसंचाई तथा नदी तनयन्त्रण क्षेर अन्त्तगित सञ्चातलत 
कायिक्रमको वित्तीय र भौततक प्रगततको संजक्षप्त वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

(रू. हजारमा) 

तस. 
नं.  खचि जशषिकको नाम  

कुल जम्मा  

वितनयोजन  खचि 
वित्तीय 

प्रगतत 
% 

भौततक 

प्रगतत 
% 

पुुँजीगत (प्रदेशतफि )         
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1 तनतमित भिनको संरचनात्मक सिुार खचि  28,00 24,00 85.71 87.25 

2 सिारी सािन  25,00 19,70 78.82 79.50 

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

4 फतनिचर तथा वफक्चसि  12,00 10,98 91.52 91.67 

5 तटबन्त्िन तथा बाुँि तनमािण  43,42,20 38,95,24 89.70 91.59 

6 आपतकालीन तथा बाढी पवहरो 
पनुस्थापना कायिहरू  

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

7 तसंचाई योजना/प्रणालीको तनमािण 
कायिक्रम  

1,06,31,63 79,46,28 74.74 77.71 

8 तसंचाई योजनाको ममित संभार 
कायिक्रम  

4,20,50 3,72,76 88.64 92.12 

9 अन्त्य साििजतनक तनमािण (तसंचाई)  5,00 4,00 80.00 0.00 

10 अनसुन्त्िान तथा परामशि  1,45,00 1,31,57 90.73 95.50 

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

पुुँजीगत  (संिबाट सशति अनदुानतफि ) 

1 
आपतकालीन  तथा बाढी पवहरो 
पनुस्थािपना कायि  

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

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

3 
जल उत्पन्न  प्रक्रोप तनयन्त्रण 
प्रविति पररयोजना  

1,15,00 54,87 47.71 47.83 

4 
नया प्रवितिमा आिाररत तसंचाई 
आयोजना  

4,40,10 2,68,63 61.03 80.51 

5 मझौला  तसंचाई आयोजना  29,86,87 22,55,64 75.51 81.47 

6 समिृ  तराई मिेश विशेष कायिक्रम  1,93,00 1,19,46 61.89 87.71 

7 भतूमगत स्यालो तथा तडप ट्यिुिले 2,52,50 87,67 34.72 43.00 
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तसंचाइ आयोजना 

8 पुुँजीगत सिुार खचि साििजतनक तनमािण   1,28,95 1,13,65 88.13 73.75 

9 ममित संभार आयोजनाहरू 8,53,00 5,85,03 68.58 74.78 

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

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

कुल जम्मा (पुुँजीगत संि र प्रदेश) 2,43,70,19 1,89,28,06 77.66 81.92 

 

अ. प्रदेश सरकारबाट सञ्चातलत ३१८ तसंचाई योजनाहरू मध्य े ७४ िटा योजनाहरू सम्पन्न 
भएका छन।् त्यसैगरर १६४ िटा योजनाहरूको ठेक्का/सम्झौता भई कायािन्त्ियन सरुु 
भइसकेका छन ्र १३ िटा योजनाहरू टेण्डर प्रवक्रयामा रहेका छन।् यस आतथिक िषिमा 
४७ िटा तसंचाई योजनाहरूको तबस्ततृ सिेक्षण कायि तथा १७ िटा योजनाको पवहचान 
सिेक्षण कायि सम्पन्न भयो। त्यसै गरी 110 िटा नदी तनयन्त्रण सम्बजन्त्ि योजनाहरू मध्ये 
92 िटा योजनाहरू सम्पन्न भएको छ। 

आ. संिीय सरकारबाट सशति अनदुान सवहत हस्तान्त्तरण भएका 331 िटा तसंचाई आयोजनाहरू 
मध्य े ७5 िटा आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छन।् त्यसैगरर ७४ िटा आयोजनाहरूको 
ठेक्का/सम्झौता भई कायािन्त्ियन सरुु भइसकेको र ७ िटा आयोजनाहरू टेण्डर प्रवक्रयामा 
रहेका छन।् त्यसै गरी 64 िटा नदी तनयन्त्रण सम्बन्त्िःी योजनाहरू मध्य े 55 िटा 
आयोजनाहरू सम्पन्न भएकःा छन।्  

इ. भतूमगत, सतह र नया प्रवितिमा आिाररत तसंचाई योजनाहरू माफि त ५८७ हेक्टर नयाुँ 
तसंजचत के्षर थप भएको छ भने कृषक कुलो सिुार, पनुस्थािपना र सिुार गरी कुल जम्मा 
३२७६ हेक्टर खेतीयोग्य जतमनमा सतह तसंचाई माफि त बाहै्र मवहना तसंचाई सतुबिा विस्तार 
भएको छ। 

 

 

२.८ सामाजजक विकास मन्त्रालय 

२.८.१ वित्तीय वििरण 
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आतथिक िषि 2076/77 मा सामाजजक विकास मन्त्रालयको लातग वितनयोजन गररएको कुल 
बजेट र खचिको वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

(रू. हजारमा) 

तस.नं. वििरण वितनयोजन खचि खचि प्रततशत 

 १ चाल ु २,९७,०९,९१ १,८३,७३,५१ ६१.८४ 

 २ पुुँजीगत १,०२,६९,४६ ६३,६९,५४ ६२.०२ 

जम्मा  ३,९९,७९,३७ २,४७,४३,०५ ६१.८९ 
 

२.८.१.१ तनकायगत प्रगतत वििरण (प्रदेश राजस्ि बाुँडफाुँट र समानीकरणतफि ) 
सामाजजक विकास मन्त्रालय सम्िि गण्डकी विश्वविद्यालय र अन्त्य मातहतका तनकायहरूको चाल ु
तथा पुुँजीगततफि  वित्तीय तथा भौततक प्रगतत वििरण देहाय िमोजजम हातसल भएको छ। 

(रू. हजारमा) 

 तस  .न .  
तनदेशनालय/ 

कायािलयको नाम 

पुुँजीगत चाल ु

वितनयोजन खचि खचि % वितनयोजन खचि खचि % 

१ 
सामाजजक विकास 
मन्त्रालय 

33,00,50 16,02,90 48.57 72,42,02 50,61,69 69.89 

२ गण्डकी विश्वविद्यालय 1,15,10 47,46 41.23 41,00 13,45 32.82 

३ स्िास्थ्य तनदेशनालय 75,00 55,06 73.41 5,40,25 3,90,85 72.35 

४ 
जशक्षा विकास 
तनदेशनालय 

0 0 0 20,13,29 15,58,24 77.4 

५ 
स्िास्थ्य तातलम 
केन्त्द्र 

1,65,00 63,13 38.26 6,33,00 2,25,02 35.55 

६ 
प्रदेश स्िास्थ्य आपूतति 
व्यिस्थापन केन्त्द्र 

12,43,00 49383 39.73 5,26,61 1,73,66 32.98 

८ प्रदेश जनस्िास्थ्य 5,66 5,60 98.94 19,45 7,44 38.26 
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प्रयोगशाला 

७ जशक्षा तातलम केन्त्द्र  0 0 0 1,94,27 72,00 37.06 

९ प्रदेश सङग्रहालय  1,16,00 60,15 51.85 94,81 69,27 73.06 

१० 
व्यिसावयक तथा 
तसपतबकास 
कायािलयहरू 

5,00 5,00 100 3,81,37 2,40,86 63.15 

११ अस्पतालहरू 51,60,57 28,98,88 56.17 36,16,54 22,62,82 62.57 

१२ स्िास्थ्य कायािलयहरू 2,00,00 0 0 17,28,97 9,62,78 55.69 

१३ 
आयिेुद 
औषिालय/केन्त्द्रहरू 

0 0 0 6,67,30 4,65,61 69.77 

 

२.८.१.२ क्षरेगत प्रगतत वििरणः  

सामाजजक विकास मन्त्रालयको कायि के्षर अनसुार देहाय िमोजजम प्रगतत हातसल भएको छ। 

(रू. हजारमा) 
क्र.सं. क्षरे पुुँजीगत चाल ु जम्मा 

खचि 
प्रततशत 

वितनयोजजत 
बजेट 

खचि बजेट खचि 
प्रततशत 

वितनयोजजत 
बजेट 

खचि बजेट खचि 
प्रततशत 

1 जशक्षा ८,३०,०० ८०,६३ 9.71 ३५,२६,५६ २३,३९,७७ 66.35 55.56 

2 स्िास्थ्य ६८,४९,२३ ३५,१६,५० ५१.३ ८५,०५,५३ ४८,६९,२० 57.25 54.6 

3 सामाजजक 
विकास  

४,१०,०० ४,०९,२१ 99.81 ५,७७,७० ३,९६,०७ 68.56 81.53 

4 यिुा तथा 
खेलकूद 

८,४०,०० ६,११,२८ 72.77 २,१६,६१ ९८,७९ 45.61 67.2 

5 भाषा, संस्कृतत 
तथा परुातत्त्ि ४,१६,०० ६०,१५ 14.46 २,८२,८१ १,०१,५४ 35.9 23.14 

6 श्रम तथा 
रोजगार 

5,00 5,00 100 ८,५७,५७ २,५१,७६ 29.36 29.77 
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२.८.१.३ सशति र विशेष कायिक्रमको वित्तीय प्रगतत वििरणःः  

आतथिक िषि २०७६/७७ मा सामाजजक विकास मन्त्रालयलाई नेपाल सरकारिाट प्राप्त सशति र 
विशेष अनदुानतफि को बजेट तथा कायिक्रममा देहाय िमोजजम प्रगतत हातसल भएको छ। 

(रू. हजारमा) 
क्र.सं. अनदुान वकतसम वितनयोजन खचि  प्रगतत % कैवफयत 

१ सशति 1,18,52,01 58,44,05 49.31   

२ विशेष ३३,००,०० 20,98,81 63.6 
स्िास्थ्य के्षर सदुृढःीकरण 
आयोजना 

३ विशेष ३,००,०० ० ० 
साक्षर गण्डकी प्रदेश 
अतभयान सञ्चालन नभएको 

 
२.८.१.४ विशेष अनदुानतफि  स्िास्थ्यका तनकायगत खचि वििरणः 
मन्त्रालयमा स्िास्थ्य के्षर सदुृवढकरणका लातग प्राप्त विशेष अनदुानतफि  देहाय िमोजजम प्रगतत 
हातसल भएको छ।  

(रू. हजारमा) 
तस.न. तनदेशनालय/ कायािलयको नाम पुुँजीगत 

वितनयोजन खचि खचि 
प्रततशत 

१ सामाजजक विकास मन्त्रालय १०,०० ९,३५ ९३.५ 

२ स्िास्थ्य तनदेशनालय १५,०० १४,५७ ९७.१३ 

३ प्रदेश स्िास्थ्य आपतुति केन्त्द्र ५,१५,०० १,८७,८७ ३६.४८ 

४ स्िास्थ्य तातलम केन्त्द्र ८,०० ७,९६ ९९.५ 

५ स्िास्थ्य कायािलयहरू सबै ३,११,०० २,४९,१५ ८०.११ 

६ अस्पतालहरू सबै २३,४१,०० १५,३४,१८ ६५.५४ 

७ आयिेुद केन्त्द्रहरू सबै १,००,०० ९५,७३ ९५.७३ 

जम्मा  ३३,००,०० २०,९८,८१ ६३.६ 
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२.८.२ मन्त्रालय/तनकायका मखु्य कायिक्रम/आयोजनाको भौततक प्रगततः  

सामाजजक विकास मन्त्रालय र मातहतका तनकायहरूमा रू. १ करोड भन्त्दा िढी रकम वितनयोजन 
भएका आयोजनाहरूको भौततक प्रगतत वििरण देहाय बमोजजमम रहेको छ। 

क्र.सं. कायिक्रम/आयोजनाको नाम इकाइ बावषिक लक्ष्य िावषिक प्रगतत 

1 कोरोना भाइरस रोकथाम तनयन्त्रण र सञ्चार 
कोष 

संख्या १ 1 

2 लामो अितिका तसपमूलक तातलमहरू (३ 
मवहने िा ३९० िण्टे तातलमहरू) 

संख्या १५,०० ० 

3 मानि सेिा आश्रमहरूको पूिाििार विकास 
तथा सञ्चालन 

संख्या १ 1 

4 क्षेरीय अस्पताल पोखरामा ओवपडी भिन 
तनमािण अनदुान 

संख्या १ 1 

5 नमूना आिासीय विद्यालयहरूमा विस्ततृ 
पररयोजना प्रततिदेनका आिारमा तनमािण 
कायि आरम्भ 

विद्यालय 
/ संस्था 

६ 5 

6 ज्येष्ठ नागररक र्दिा सेिा तथा तमलन केन्त्द्र 
स्थापना र सञ्चालन 

संख्या ३६ 36 

7 गाउुँपातलकासंगको समन्त्ियमा एक स्थानीय 
तह एक खेल मैदान तनमािण कायि 

िटा २२ 22 

8 नगरपातलकासःुँगको समन्त्ियमा रंगशाला 
तनमािण 

िटा 5 5 

9 अस्पतालहरूका लातग औजार उपकरण, 

खररद  
पटक १ १ 

10 उपकरण Advance USG machine, Cardiac 

monitor, TFT machine, defebrilator, 

Incubation set, suction machine 

पटक १ १ 
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electrical, endoscopy/ conoscopy/ 

arthoscopy, lartngoscope, biochemistry 

analyzer vantilator आर्द खररद तथा वितरण 
11 आिारभःतू तथा आकजस्मक सेिाको लातग 

औषिजः खररद (पूिािनःमूान,पररमाण 
तनिािरण, तथा स्पेशीवफकेशन तयार गने 
कायिसमेत) 

पटक १ १ 

12 अस्पतालहरूमा डायलाइतसस सेिा सञ्चालन संख्या ४ 4 (१जडान 
गनि बाुँकी) 

13 सिन उपचार कक्ष स्थापना र सञ्चालन बेड ४९ २७ 

१४ सिन उपचार कक्षमा भेजन्त्टलेटर जडान संख्या ३१ १५ 

१५ अस्पतालहरूमा गाडी खरीद संख्या ११ ११ 

 

 
२.८.३ ऐन‚ तनयम तथा कायिविति तनमािण एिम ्कायािन्त्ियनको जस्थततः 
सामाजजक विकास मन्त्रालयकःो कायि क्षरे तभर पने विषयहरूमा देहाय बमोजजम ऐन‚ तनयम तथा 
कानूनहरू तनमािण गररएको छ। 

तस  .नं .  ऐनको नाम अिस्था 

१ प्रदेश खोप कोष ऐन प्रदेश राजपरमा प्रकाजशत 

२ 
सूततिजन्त्य पदाथि )गने तनयमन र तनयन्त्रण ( सम्बन्त्िमा
व्यिस्था गनि बनेको ऐन, २०७६ 

प्रदेश राजपरमा प्रकाजशत 

३ 
गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना, व्यिस्थापन र 
सञ्चालन गनि बनकेो ऐन 

प्रदेश राजपरमा प्रकाजशत 

४ 
गण्डकी प्रावितिक तथा व्यािसावयक जशक्षा र तातलम 
प्रततष्ठान ऐन 

प्रदेश राजपरमा प्रकाजशत 

 

२.८.४ स्िास्थ्य क्षरेका कायिक्रमहरूको जस्थततः 
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आतथिक िषि २०७६/७७ मा सामाजजक विकास मन्त्रालयबाट तनम्नानसुारका कायिक्रमहरू सञ्चालन 
गररएको छ।  
१. डेङ्गुरोग तनयन्त्रणका लातग विशेष अतभयान सञ्चालन गररएको ‚ 
२. दगुिम तथा पहाडी एिम ्वहमाली क्षेरका १७ जना मवहलाको जवटलता व्यिस्थापनका लातग 

हिाई उद्वारबाट जवटलता व्यिस्थापन गररएको,  

३. पिित, स्याङ्जा, म्याग्दी र गोरखःा जजल्ला अस्पतालहरूमा डायलाइतसस सेिा सरुु भएको,  

४. सबै अस्पतालहरूमा सिन उपचार कक्ष, Oxygen Plant, फोहोर मैला व्यिस्थापन, विद्यतुीय 
अतभलेख प्रणाली, मचिरी च्याम्बर, औजार उपकरणका लातग बजेट वितनयोजन भई कायि 
अगाडी बढेको ‚ 

५. पोखरा नतसिङ क्याम्पसमा अस्पताल तनमािणका लातग अनदुान प्रदान गररएको, 
६. बजुङ्दकाली गा.पा. र मध्येतबन्त्द ु जजल्ला अस्पतालमा सपिदंश उपचार केन्त्द्र स्थापना भई 

सञ्चालनमा आएको, 
७.  गह्रौं घ्याजङ्लङ प्राथतमक स्िास्थ्य केन्त्द्र स्याङ्जा र ततलाहार स्िास्थ्य चौकी 

पबितमा Highway Mobile Hospital लाई तनरन्त्तरता र्दनका लातग अनदुान उपलव्ि 
गराइएको, 

८.  प्रदेश स्िास्थ्य आपूती व्यिस्थापन केन्त्द्रमा औषिी तथा उपकरण व्यिस्थापनका लातग ट्रक 
खररद गरी प्रदान गररएको, 

९.  प्रदेश जनस्िास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा प्रयोगशालासंग सम्बन्त्िी विद्यतुीय अतभलेख राखी 
सूचना प्रणाली व्यिस्थापन गनि Laboratory Information System को शरुुिात गरी सेिा 
प्रदान गररएको, 

१०. एकीकृत स्िास्थ्य व्यिस्थापन प्रणाली (Integrated Health Management Information System 

– IHMIS) को शरुुिात गरी स्िास्थ्य सम्बन्त्िी तथ्यमा आिाररत सूचनाको एकीकृत रुपमा 
विद्यतुीय अतभलेख राखी आिश्यकता अनसुार प्रयोग गने व्यिस्था तमलाईएको, 

११. आिारभतू तथा आकजस्मक सेिाको लातग औषिी खररद पूिािनःमुान (Quantification) गरी 
पररमाण तनिािरण गररएको, 

१२.  क्षेरीय क्षयरोग केन्त्द्र र लेखनाथ सामदुावयक लायन्त्स अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहत 
ल्याईएको, 
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१३.  समदुायमा कोतभड - १९ सम्बन्त्िी सचेतना जगाई यसबाट हनुे संक्रमण दर िटाउन र पूिि 
साबिानी अपनाउनका लातग वितभन्न छापा र श्रव्य-दृश्य माध्यमको प्रभािकारी रूपमा प्रयोग 
गरी सूचना सम्प्रषेण गररएको, 

१४.  स्िास्थ्य तनदेशनालयमा स्थापना गररएको हेलो डाक्टर कक्षिाट दरुदराजका जनसमदुायलाई 
तन:शलु्क रूपमा कोतभड-१९ सम्बन्त्िी जजज्ञासाहरूको समािान गरी सो सम्बन्त्िी आिश्यक 
जानकारी तथा जचवकत्सकीय परामशि सेिा प्रदान गररएको, 

१५.  कोतभड-१९ को दैतनक वििरण अद्याितिक गनिका लातग अनलाइन सफ्टिेर र मोबाइल 
एजप्लकेशनको विकास गरी प्रत्यके स्थानीय तह, जजल्लाजस्थत स्िास्थ्य कायािलय, अस्पताल 
माफि त प्रयोगमा ल्याइएको, 

१६.  कोरोना भाइरसबाट हनु ेसंक्रमणको प्रयोगशाला परीक्षणका लातग ररयल टाइम पी.सी.आर. 
मेतसन र पोटेबल पी.सी.आर. मेतसनको व्यिस्थापन गररएको‚  

१७.  Training Information Management System (TIMS) बाटै तातलमका सहभातगहरूको 
वििरण राख्न ेतथा प्रमाणपर वितरणको कायि शरुु गररएको, 

१८. वितभन्न अस्पतालहरूमा २७ िेड सिन उपचार कक्ष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको 
१९. अस्पतालहरूमा १५ िटा भेजन्त्टलेटर जडान गररएको। 

 
२.८.५ कोतभड-१९ रोकथाम र उपचारको अिस्था 
आतथिक िषि २०७६/७७ को अितिमा सामाजजक विकास मन्त्रालयमाफि त प्रदेश सरकारबाट 
कोतभड-१९ को रोकथाम तथा उपचारको लातग तनम्नानसुारका कायिक्रमहरू सञ्चालन गररएको 
छ।  
१. प्रदेश सरकारबाट ३८ िटा आइसोलेसन केन्त्द्रमा १३९७ बेड स्थापना तथा व्यिस्थापन,  
२. कोरोना भाइरस रोगको रोकथाम, तनयन्त्रण तथा उपचार सम्बन्त्िी कोष स्थापना भई जम्मा 

रू. ३४ करोड ७० लाख ६१ हजार जम्मा भएको, सो मध्ये रू. १८ करोड ५४ लाख 
६६ हजार ५ सय रकम तनकासा भई आतथिक िषिको अन्त्त्यमा जम्मा रू. १६ करोड १५ 
लाख ९४ हजार कोषमा बाुँकी रहेको,  
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३. कोरोना भाइरस रोगको रोकथाम, तनयन्त्रण तथा उपचार कायिमा संलग्न 
स्िास्थ्यकमीहरूलाई वितरण गनिका लातग जम्मा रू. ५ करोड २७ लाख ७३ हजार रकम 
जोजखम भत्ताका रूपमा तनकासा भएको,  

  
२.८.६ जशक्षा 
आतथिक िषि २०७६/७७ को अितिमा सामाजजक विकास मन्त्रालयबाट जशक्षा क्षेरमा 
तनम्नानसुारका कायिक्रमहरू सञ्चालन गररएको छ।  
१. २२ िटा सामदुावयक क्याम्पस र ४ िटा आवङ्गक क्याम्पसको स्तरोन्नतजःका लातग अनदुान र्दइएको‚ 
२. Tunnel Engineering को पाठ्यक्रम तयार भएको‚ 
३. दगुिम तथा वहमाली के्षरका ५ िटा नमूना आिासःीय विद्यालयमा आिास तनमािणको कायि 

अगाडजः बढेको‚ वहमाली क्षरेका १७ विद्यालय र ६ िटा नमूना आिासीय विद्यालयका 
१५० जना आिासीय विद्याथीका लातग खाने िस्न ेसवुििा उपलव्ि गराइएको‚ 

४. मखु्यमन्त्री उच्च जशक्षा प्रोत्साहन छारिृत्तजःका लातग ५ जना विद्याथीलाई जनही ३ 
लाखका दरले रू. १५ लाख उपलब्ि गराइएको‚ 

५. हेनान छारिृत्तजःका लातग ४ जना विद्याथी छनौट गररएको र शैजक्षक अनसुन्त्िानसुँग 
सम्बजन्त्ित कायिक्रमका १६ जना विद्याथीको प्रस्ताि स्िीकृत गरी कायि सञ्चालन भइरहेको‚ 

६. बौविक अपाङ्गता भएका बालिातलकाका लातग आिासःीय विद्यालय स्थापनाका लातग 
तरभिुन शाजन्त्त मा.वि. लेखनाथसुँग सम्झौता भई तड.पी.आर. तयार भएको‚ 

७. प्रदेश जशक्षा नीततको प्रारजम्भक खाका तयार गररएको‚ 
८. जशक्षा तातलम केन्त्द्रद्वारा प्रिानाध्यापक नेततृ्ि विकास तातलम १०० जनालाई र्दइएको‚ 
९. आिारभतू तह (कक्षा १-५) का २०१ जना जशक्षकहरूका लातग फेस टु फेस तातलम 

र्दइएको‚ 
१०. ३० िटा विद्यालयहरूलाई आदशि विद्यालय विकास कायिक्रममा समेवटएको‚ 
११. ३७४ िटा सामदुावयक विद्यालयको भौततक सिुार कायि (िेरािार, खानेपानी र ममित सिुार 

लगायत) का लातग पुुँजीगत अनदुान उपलव्ि गराइएको‚ 
 
२.८.७ मवहला, बालबातलका, जेष्ठ नागररक तथा समाजकल्याण 
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आतथिक िषि २०७६/७७ मा सामाजजक विकास मन्त्रालयबाट मवहला, बालबातलका, जेष्ठ नागररक 
तथा समाजकल्याणको के्षरमा तनम्नानसुार कायिक्रमहरू सञ्चालन गररएको छ।  
१. लैवङ्गक तथा यौतनक अल्पसंख् यक सम्बन्त्िी कायिरत संस्थाहरूसुँग अन्त्तरवक्रया कायिक्रम 

सम्पन्न भएको, 
२. गण्डकी नरेहीन संिमाफि त अतडयो लाइबे्ररी स्थापना तथा सञ्चालनमा ल्याइएको,  

३. कास्की, लमजङु, बाग्लङु तथा गोरखा जजल्लाका मानि सेिा आश्रमहरूको पूिाििार तथा 
संस्थागत क्षमता विकासमा सहयोग गररएको,  

४. लैवङ्गक उत्तरदायी शासन कायम गनि लैवङ्गक सम्पकि  व्यजक्त समन्त्िय सतमतत गठन भई 
पररचालन गररएको, 

५. तनहुुँ र बाग्लङुमा वहंसा प्रभावितहरूका लातग सेिा केन्त्द्रहरूको व्यिस्थापन कायि गररएको,  

६. म्याग्दी, पिित, स्याङ्जा, गोरखा, लमजङु र नबलपरुमा वहंसा प्रभावितहरूको लातग सेिा केन्त्द्र 
स्थापनाको कायि प्रारम्भ भएको,  

७. ८५ िटै स्थानीय तहहरू माफि त सामाजजक कुरीतत, जातीय छुिाछुत, लैवङ्गक वहंसा, मानि 
िेचविखन तथा ओसारपसार लगागतका परम्परागत अमानिीय अभ्यासहरू न्त्यूनीकरण 
सम्बन्त्िी कायिक्रम सञ्चालन गररएको,  

८. पोखरा महानगरपातलकामा प्रदेशस्तरीय लैवङ्गक वहंसा तथा मानि िेचविखन तथा 
ओसारपसारबाट प्रभावितहरूका लातग पनुस्थािपना केन्त्द्र स्थापना गररएको,  

९. कास्की जजल्लाको अन्नपूणि गाउुँपातलका, लेिाडेमा जोजखममा परेका बालबातलकाहरूको लातग 
पनुस्थािपना केन्त्द्र स्थापना भएको, 

१०. १०५ जना विपन्न नागररकलाई उपचारमा सहतुलयत प्रदान गररएको,  

११. ८ जजल्लाका ५० स्थानहरूमा ज्येष्ठ नागररक र्दिा सेिा केन्त्द्र स्थापना तथा सञ्चालनमा 
अनदुान सहयोग गररएको, 

१२. ३० जना मवहला परकारहरूको क्षमता अतभिवृि कायिक्रम सञ्चालन गररएको,  

 
२.८.८ यिुा, खेलकूद, भाषा सुँस्कृतत र परुातत्त्िः 
आतथिक िषि २०७६/७७ मा सामाजजक विकास मन्त्रालयबाट यिुा, खेलकूद, भाषा सुँस्कृतत र 
परुातत्िको के्षरमा तनम्नानसुार कायिक्रमहरू सञ्चालन गररएको छ।  
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१. ११ जजल्लाबाट प्रतततनतित्ि हनुे गरी यिुा प्रततभा पवहचान र प्रोत्साहन कायिक्रम सम्पन्न 
गररएको (िकृ्तत्िकला कायिक्रम), 

२. राविय लोक तथा दोहोरी गीत प्रततष्ठान नेपालले प्रदेशस्तरीय लोकदोहोरी कायिक्रम सम्पन्न 
गररएको,  

३. पोखरा महानगरपातलका िडा नं. ३३ मा अन्त्तरावियस्तरको वक्रकेट मैदानको तनमािणका 
लातग जग्गा प्राप्त भएको र सो तनमािण कायिका लातग विस्ततृ पररयोजना प्रस्ताि तयार 
भएको, 

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

५. खेल मैदान तनमािण तथा स्तरोन्नततका लातग २२ िटा गाउुँपातलकालाई अनदुान उपलव्ि 
गराइएको, 

६. रङ्गशाला तनमािण र स्तरोन्नतीका लातग ५ िटा नगरपातलकालाई अनदुान र्दइएको, 
२.८.९ श्रम तथा रोजगार 
आतथिक िषि २०७६/७७ मा सामाजजक विकास मन्त्रालयबाट श्रम तथा रोजगारको क्षेरमा 
तनम्नानसुार कायिक्रमहरू सञ्चालन गररएको छ।  
१. ५ िटा स्थानीय तहलाई तातलम सञ्चालनका लातग ४५ लाख उपलव्ि गराइएको, 
२. सीप विकास तातलम केन्त्द्र कास्कीबाट ३९९ जना र सीप विकास तातलम केन्त्द्र पिितबाट 

२६१ जनालाई सीप विकास तातलम र्दइएको छ। 

 

२.९ प्रदेश नीतत तथा योजना आयोग 

२.९.१ वित्तीय वििरण 
आतथिक िषि 2076/77 मा प्रदेश नीतत तथा योजना आयोगको लातग वितनयोजन गररएको कुल 
बजेट र खचिको वििरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

(रू. हजारमा) 
क्र.सं. वििरण वितनयोजन खचि खचि प्रततशत 

१ चाल ु २,८८,५० १,८३,४६ ६३.५९ 
२ पुुँजीगत २,५५,०० १,६६,४६ ६५.२८ 
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जम्मा ५,४३,५० ३,४९,९२ ६४.३८ 
 

२.९.१.१ संिीय सरकार/प्रदेश सरकारबाट हस्तान्त्तरण भई आएका कायिक्रम तथा बजेट 

क. बहकेु्षरीय पोषण योजना (संिीय मातमला तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालयबाट) 

(रू. हजारमा) 

तस  .नं .  कायिक्रमको व्यहोरा वितनयोजन खचि 
खचि 

)प्रततशत(  

1 िहकेु्षरीय पोषण योजना सम्बन्त्िी सरोकारिःालाहरू 
सवहतको अन्त्तरवक्रया कायिक्रम 

50 - - 

2 प्रदेशस्तरीय पोषण तथा खाद्य सरुक्षा तनदेशक 
समततको िैठक र कायिक्रमको अनगुमन 

2,00 34 17 

3 प्रदेशस्तरीय पोषण तथा खाद्य सरुक्षा तनदेशक 
समततको सुँस्थागत सिुार, क्षमता विकास र 
िहकेु्षरीय पोषण योजनाको मूलप्रिाहीकरण 

2,50 2,50 100 

जम्मा 5,00 2,84 56.80 

 

ख. प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कायिक्रम (PLGSP) (मखु्यमन्त्री तथा मन्त्रीपररषद्को 
कायािलय गण्डकी प्रदेश, पोखराबाट)  

(रू. हजारमा) 

तस  .नं .  कायिक्रमको व्यहोरा वितनयोजन खचि 
खचि 

)प्रततशत(  

1 प्रदेशस्तरको िस्तगुत वििरण तयार एिं प्रकाशन 10,06 10,06 100 

2 लैवङ्गक समानता एिं सामाजजक समािेजशकरण 
नीतत प्रदेश सरकारमा आन्त्तररकीकरण 

8,09 8,09 100 

 जम्मा 15,18  15,18  100 

 

२.९.२ राजस्ि संकलनको वििरणः 
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आतथिक िषि 2076/77 मा प्रदेश नीतत तथा योजना आयोगबाट ८९ हजार ६ सय ७० रुपैया 
राजस्ि संकलन भएको छ। 
 

२.९.3 सम्पार्दत मखु्य कायिहरुः 
प्रदेश नीतत तथा योजना आयोगबाट आतथिक िषि २०७६/७७ मा तनम्नानसुार मखु्य कायिहरू 
सम्पन्न भएका छन।् 
1) प्रथम पञ्चिषीय योजनाको आिारपर साििजतनक गररएको। 

2) विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैतलएको कोरोना भाइरस (COVID-19) ले गण्डकी प्रदेशको 
अथितन्त्रमा पारेको असर र प्रभािका सम्बन्त्िमा अध्ययन गनि गर्ठत कायिदलद्वारा प्रारजम्भक 
प्रततिदेन पेश भएको। 

3) गण्डकी प्रदेशको िेब पोटिल तनमािण गने, गण्डकी प्रदेशको तथ्याङ्क बैंक बनाउन,े लैवङ्गक 
समानता एिं सामाजजक समािेशीकरण नीतत तनमािण गने, सामाजजक विकास मन्त्रालय र 
आतथिक मातमला तथा योजना मन्त्रालयको लैवङ्गक उत्तरदायी बजेटको लेखापरीक्षण 
परामशिदाताबाट खररद कायि सम्पन्न भएको। 

पररच्छेद तीन 
प्रदेश सरकारका मखु्य मखु्य कायिक्रम 

प्रदेश सरकार स्थापनासुँगै गण्डकी प्रदेशको समनु्नत विकास गने उद्देश्य अनरुुप प्रदेश सरकारले 
िोषणा गरी कायािन्त्ियनमा ल्याएका मखु्य कायिक्रमहरू र ती कायिक्रमहरूको कायािन्त्ियन अिस्था 
देहाय अनसुार रहेको छ।  

 

1. एक स्थानीय तह एक अस्पताल (गाउुँपातलकामा २५ र नगरपातलकामा ५० बेड) 
गण्डकी प्रदेश सरकारको स्थापनासुँगै आतथिक िषि २०७४/७५ मा प्रत्येक स्थातनय तहमा एक 
अस्पताल स्थापना (गाउुँपातलकामा २५ र नगरपातलकामा ५० बेड) गने नीतत तलइएअनरुुप सोको 
मोडातलवट तयार गनिबजेट वितनयोजन गररएको तथयो ।तत्पिात नेपाल सरकारले सो कायिक्रमका 
लातग स्थातनय तहहरूमा प्राथतमक अस्पताल स्थापनाको लातग बजेट छुट्टाई सम्िजन्त्ित 
गाउुँपातलकामा र नगरपातलकामा बजेट व्यिस्थापन गरी २०७७ मंतसर १५ गते एकै र्दनमा 
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सम्पूणि स्थातनय तहका अस्पतालहरूको जशलान्त्यास हनु ेकायिक्रम रहेको छ। यो कायिक्रम अब 
नेपाल सरकारबाट नै सञ्चालन हनुेछ। 
  

2. एक हजार बेडको प्रदेश अस्पताल तनमािण  
प्रदेश सरकारको स्थापनासुँगै प्रदेश सरकारले एक हजार बेडको प्रदेश अस्पताल तनमािण योजना 
अगातड साररएको हो। आतथिक िषि २०७४/७५ मा अस्पताल तनमािणका लातग स्थान पवहचान, 
कायिविति तथा कायियोजना तयारीका लातग रु. १५ लाख बजेटसमेत वितनयोजन भएको तथयो।  
योजना मतुाविक अस्पताल तनमािण गने प्रयोजनको लातग जग्गा प्राप्त गनि नसवकएकोले यो 
अस्पतालको तनमािण कायि शरुु हनु सकेको छैन। यद्यवप यस कायिक्रमलाई गण्डकी विश्वविद्यालय 
स्थापना भएसुँगै गण्डकी विश्वविद्यालय मातहत सञ्चालन हनुे जशक्षण अस्पतालको रुपमा अगातड 
बढाउने गरी कायि अगाडी बढेको छ। 

 

3. विजशविकृत मटुु, मगृौला, क्यान्त्सर अस्पताल तनमािण  
प्रदेश सरकार स्थापना भएसुँगै प्रदेश सरकारले विजशविकृत मटुु, मगृौला, क्यान्त्सर अस्पताल 
तनमािण गने तनणिय गरी सोको सम्भाव्यता अध्ययन गनि आतथिक िषि २०७६/७७ मा रु. २० 
लाख बजेट वितनयोजन भएको तथयो। अस्पताल तनमािण गनि जग्गा प्राप्त गनि नसवकएकोले उक्त 
आतथिक िषिमा अस्पताल तनमािणतफि  प्रगतत हनु सकेन। प्रदेश सरकारलाई जग्गा प्राप्त भई 
विजशविकृत अस्पताल नबनसेम्म पजिमाञ्चल के्षरीय अस्पतालसुँगको सहकायिमा यो कायिक्रम 
सञ्चालन गने गरी प्रकृया अगातड बढाइएको हुुँदा यो कायिक्रम सञ्चालन पतछ यस प्रदेशमा बसोिास 
गने तबरामीहरूले पोखरामान ैतबजशविकृत स्िास्थ्य सेिा प्राप्त गने छन।् 
 

4. मातजृशश ुमवहला तथा बाल अस्पताल 
गण्डकी प्रदेश सरकारले आतथिक िषि २०७४/७५ मा नै मातजृशश ुमवहला तथा बाल अस्पताल 
तनमािणका लातग बजेटको ब्यिस्था गरेको हो। उक्त अस्पताल तनमािणका लातग पतन जग्गा प्राप्त 
गनि नसवकएकोले वितनयोजजत बजेट खचि हनु सकेन। हाल पोखरा महानगरपातलका िडा नम्बर 
१६ मा रहेको मातजृशश ु तमतेरी अस्पताललाई सवुििासम्पन्न मातजृशश ु तथा बाल अस्पतालको 
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स्तरबवृि गरर सञ्चालन गने गरी आतथिक िषि २०७६/७७ मा अस्पताल भिन तनमािणको लातग रु. 
३ करोड वितनयोजन गररएको तथयो। 

 
5. गण्डकी विश्वविद्यालय   
प्रदेश सरकार स्थापनासुँगै समिृ राि तनमािण गनि जीिनोपयोगी मूल्य, मान्त्यतामा आिाररत राविय 
तथा अन्त्तरािविय प्रततष्पिाि गनि सक्षम र नेततृ्त्िदायी जनशजक्त तयार गनि गणुस्तरीय जशक्षा प्रदान 
गने उद्देश्यले गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना स्थापना गने िोषणा गररए बमोजजम आतथिक िषि 
२०७६/७७ मा विश्वविद्यालय स्थापना गररएको हो। विश्वविद्यालयको स्थापनासुँगै गण्डकी 
विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ बमोजजम कूलपततको तनयजुक्त, न्त्यातसक पररषद् गठन, कायािलय 
स्थापना र कमिचारी व्यिस्थापन, १३ िटा विषयको पाठ्यक्रम तनमािण, बजेट तथा कायिक्रम 
तनमािण र कायािन्त्ियन, उपकूलपततको तनयजुक्त भई रजजिार तनयजुक्तको प्रवक्रया समेत अगाडी 
बढेको छ। 
 

6. गण्डकी प्रावितिक जशक्षा तथा व्यािसावयक तातलम प्रततष्ठान 
प्रदेश सरकार स्थापनासुँगै गण्डकी प्रदेशमा प्रावितिक जशक्षा तथा व्यािसावयक तातलमको स्तर 
तनिािरण र प्रमाणीकरण गनि तथा प्रावितिक जशक्षा तथा व्यािसावयक तातलमको व्यिस्था गरी 
बजार माग अनरुुपको मानि संशािन विकास गने उद्दशे्य अनरुुप गण्डकी प्रावितिक जशक्षा तथा 
व्यिसावयक तातलम प्रततष्ठान स्थापना गने िोषणा गररएको तथयो। सोही उद्देश्य अनरुुप आतथिक 
िषि २०७६/७७ मा यस प्रततष्ठानको स्थापना भएको छ। गण्डकी प्रावितिक जशक्षा तथा 
व्यािसावयक तातलम प्रततष्ठान ऐन, २०७६ बमोजजम प्रततष्ठानको स्थापनासुँगै कायािलय स्थापना भई 
कमिचारी व्यिस्थापन समेत भएको छ। सोही आतथिक िषिमा उक्त प्रततष्ठान प्रयोजनको लातग 
स्याङ्जाको फेदीखोला गाउुँपातलकामा १६० रोपनी जग्गा प्राप्त भएको छ। 
 

7. एक स्थानीय तह एक खेल मैदान 
प्रदेश सरकार स्थापनासुँगै गण्डकी प्रदेश सरकार र  स्थानीय तहको समन्त्ियमा गाउुँपातलकामा  
एक खेलमैदान र नगरपातलकामा एक रङ्गशाला तनमािण गने नीतत स्िीकृत गररए बमाजजम  
आतथिक िषि २०७६/७७ को बावषिक बजेटमा रु ५ करोड ९० लाख बजेट वितनयोजन भएको 
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तथयो। उक्त कायिक्रम कायािन्त्ियन गनि पातलकाहरूबाट प्रस्ताि माग गररएकोमा २५ िटा 
गाउुँपातलका र १४ िटा नगरपातलकाबाट प्रस्ताि पेस भएको तथयो । प्राप्त प्रस्तािहरू मूल्यांकन 
गरी  २२ िटा गाउुँपातलकालाइि खेल मैदान तनमािण गनि रू २० लाखका दरले रू ४ करोड ४० 
लाख अनदुान उपलव्ि गराइएको छ। त्यसैगरी ५ िटा नगरपातलकालाई रङ्गशाला तनमािण र 
स्तरोन्नतीका लातग रू ३० लाखका दरले १ करोड ५० लाख अनदुान र्दइएको छ। 

 

8. प्रदेश खेलकुद एकेडेमी र बहउुद्दशे्यीय रंगशाला स्थापना 
प्रदेश सरकारको स्थापनासुँगै प्रदेशमा खेलकुदको विकास र विस्तार गने नीतत अनरुूप आतथिक िषि 
२०७४/७५ मा सम्भाव्यता अध्ययनको लातग बजेट व्यिस्था गररएको तथयो। सम्भाव्यता 
अध्ययन संगसंगै एकेडेमी स्थपनाका लातग कानूनी संरचना आिश्यक पने भएकाले गण्डकी 
प्रदेशमा खेलकुदको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गने सम्बन्त्िी वििेयकको मस्यौदा तयार भएको 
छ। 

 

9. अन्त्तरािवियस्तरको वक्रकेट मैदान तनमािण 
पोखरा महानगरपातलका िडा नं. ३३ मा अन्त्तरािवियस्तरको वक्रकेट मैदानको तनमािणका लातग 
नेपाल सरकारबाट १७४ रोपनी जग्गा उपयोगका लातग प्राप्त भएको छ। आतथिक िषि 
२०७६/७७ मा अन्त्तरािवियस्तरको वक्रकेट मैदानको तनमािणका DPR तयार गरी तनमािण कायि 
अगातड बढाउन रु. ५० लाख वितनयोजन भएकोमा कायिशति तोकी विस्ततृ पररयोजना प्रततिदेन 
तयार गनि परामशिदाता छनौट भइि सम्झौता भैसकेको छ। 

 

10. High Altitude Training Center 

प्रदेश सरकार स्थापना भएसुँगै सरकारले उच्च उचाइि खेल तातलम केन्त्द्रको लातग मसु्ताङ 
जजल्लाको बारागङु मजुक्तके्षर गाउुँपातलकामा विस्ततृ पररयोजना प्रततिदेन तयार गरी तनमािणको 
लातग आतथिक िषि २०७६/७७ मा रू ५० लाख वितनयोजन भएको तथयो। उक्त खेल तातलम 
केन्त्द्र स्थापनाका लातग जग्गा उपलव्ि गराइर्दन नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताि पठाइएकोमा जग्गा 
प्रातप्तको प्रकृया शरुु भै सकेको छ ।  
 

11. बहसुाुँस्कृततक ग्राम स्थापना 
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प्रदेश सरकारको स्थापनासुँगै यस प्रदेशका वितभन्न जात जातत भाषा संस्कृततको संरक्षण र 
विकासको नीतत अनरुूप बहपुवहचान यकु्त संस्कृततको संरक्षण र संबििन गदै स्थानीय तह र 
समदुायसुँगको साझेदारी एिम ्सहकायिमा बहसुाुँस्कृततक ग्राम तनमािण गने िोषणा गररएको तथयो। 
सो ग्राम तनमािणको लातग  आतथिक िषि २०७६/७७ मा रू. १ करोड वितनयोजन भएको छ। 
बहसुांट्ठकृततक ग्राम स्थापनाकालातग  संभाव्यता अध्ययन सम्पन्न भै प्राप्त प्रततिदेनबाट तसफाररस 
भएको अन्नपूणि गाउुँपातलका, कास्कीको िडा नं २, पाउुँदरुकोटको जग्गा प्रातप्तको लातग प्रदेश 
सरकारबाट नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताि पेश भएको छ। 
 

12. प्रदेश प्रज्ञा प्रततष्ठान 
भाषा, सावहत्य, कला, सङ्गीत र संस्कृततको संरक्षण र विकासका लातग प्रदेश प्रज्ञा प्रततष्ठान स्थापना 
गने नीतत अनरुूप सो कायिक्रमको लातग आतथिक िषि २०७६।७७ मा रू १ करोड वितनयोजन 
भएको तथयो । प्रदेश प्रज्ञा प्रततष्ठान वििेयक मस्यौदा सतमततद्वारा तयार भएको गण्डकी प्रदेश प्रज्ञा 
प्रततष्ठान स्थापना र सञ्चालन गने सम्बन्त्िमा व्यिस्था गनि बनेको वििेययक प्रदेश सभामा पेश 
भएको छ। 
 
 
 
 
 

13. बालमैरी, मवहलामैरी, जेष्ठ नागररक मैरी कायिक्रम 
क. ज्येष् ठ नागररकहरूको संवििान र कानून प्रदत्त अतिकारलाई व्यिहाररक रुपमा 

प्रत्याभतू गराउन गण्डकी प्रदेश सरकारले आतथिक िषि २०७५/०७६ देजख एक 
स्थानीय तह एक ज्येष्ठ नागररक र्दिा सेिा केन्त्द्र स्थापना गरी संचालनमा ल्याउने 
कायिक्रम ल्याएको छ। आतथिक िषि २०७५/०७६ मा १७ िटा स्थानीय तहलाई 
ज्येष्ठ नागररक र्दिा सेिा केन्त्द्र स्थापना तथा संचालनको लातग रु. ८५ लाख 
हस्तान्त्तरण गररएको तथयो। त्यस्तै आतथिक िषि २०७६/७७ मा प्रदेशतभरका ५० 
स्थानमा ज्येष्ठ नागररक र्दिा सेिा तथा तमलन केन्त्द्र स्थापना तथा संचालनको लातग 
तीन करोड साठी लाख रुपैयाुँ रकम वितनयोजन भएकोमा रु. ३ करोड ५९ लाख 
२१ हजार खचि भएको छ। 
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ख. गण्डकी प्रदेशका सिै जजल्लाका प्रततयोतगतात्मक पररक्षा तयारी कक्षा तलन इच्छुक 
४५० जना मवहलाहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ परु् याउन े जजल्ला समन्त्िय सतमततमा तयारी 
कक्षा संचालन गनिको लातग रकम हस्तान्त्तरण गररएको छ। जसमा बाग्लङु तनहुुँ 
म्याग्दी तथा स्याङ्जा जजल्लामा कायिक्रम सम्पन्न भएको र बांकी जजल्लाका कोतभड-
१९ को कारणले हनु सकेनन।् यस कायिक्रमबाट आतथिक िषि २०७६।७७ मा 
जम्मा २०० जना मवहलाहरूले प्रत्यक्ष लाभ तलएका छन।् यो कायिक्रमलाई प्रदेश 
सरकारले तनरन्त्तर संचालन हनुे कायिक्रम अन्त्तगित राखेर कायािन्त्ियन गरेको छ ।   

 

14. पयिटन गन्त्तव्य 
गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भए पिात िोषणा भएका ११० प्रमखु पयिटकीय गन्त्तव्यको 
प्रचारप्रसारका लातग मन्त्रालयले नेपाली र अङ्ग्रजेी भाषामा सजचर पजुस्तका प्रकाशन गरेको छ। 
आतथिक बषि २०७६/७७ मा प्रदेशका ११ जजल्लामा ४ िटाका दरले ४४ गन्त्तव्यमा प्रतत 
गन्त्तव्य ४० लाखका दरले १७ करोड ६० लाख रुपैँया बजेटको व्यिस्था गरेकोमा सो बाट 
३९ िटा प्रमखु पयिटकीय स्थलहरूमा जशक तथा पूणि रुपमा पूिाििार तनमािणको कायि सम्पन्न 
भएको छ भने ५ गन्त्तव्यमा काम सरुु हनु सकेन। कायिक्रम कायािन्त्ियनकै  समयमा विश्वव्यापी 
कोरोना महामारीले सम्पूणि विश्व नै आक्रान्त्त परेकोले यस प्रदेशका कायिक्रम समेत प्रभावित 
भएको हुुँदा लक्ष्य िमोजजम तोवकएका गन्त्तव्यमा पूिाििार सम्पन्न गनि समस्या भएको छ। पयिटन 

गन्त्तव्य अनसुार फरक फरक हनुे र प्रदेशको पञ्चबषीय योजना र पयिटन गरुुयोजना तथा कततपय 
आयोजनाकःो विस्ततृ पररयोजना प्रततिदेनले तनर्दिि गरे बमोजजम उपलब्ि बजेट अनसुार कायिक्रम 
सम्पन्न हनुे अिति फरक हनुेछ। सबैभन्त्दा बढी समािेशी, सेिामूलक र रोजगारमूलक के्षरको 
रुपमा जचतरत पयिटन के्षर देिभतूम गण्डकी प्रदेशको अथितन्त्रको प्रमखु आिार स्तम्भ हो। यस 
प्रदेशमा रहेका जैविक, भौगोतलक, प्राकृततक, सामाजजक, सांस्कृततक, ऐततहातसक र िातमिक विवििताले 
प्रदेशको पयिटनमा अहम ्भतूमका खेलेका छन।् प्रदेश सरकारले िोषणा गरेका प्रमखु पयिटकीय 
गन्त्तव्यहरूमा पूिाििार विकास र विवितिकरण तथा नयाुँ पयिटकीय स्थल र उपजहरूको पवहचान, 

विकास तथा पयिटकीय पूिाििारहरूको विकास गरी सन ्२०२२ सम्म २० लाख पयिटक तभरािउन े
लक्ष्यलाई पूरा गदै पयिटन प्रिििनको माध्यमबाट रोजगारीका अिसरमा िृवि गरी गररबी 
न्त्यूनीकरण गने र जनताको जीिनस्तरमा सिुार गने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ। 
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15. िरबास विस्तार र सदुृवढकरण आयोजना (होमस्टे) 
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सम्मवृिको पवहलो प्रमखु सम्िाहकको रुपमा पयिटन के्षरलाई 
समािशे गरेको र ग्रातमण क्षेरमा गररबी तनिारण र पयिटन क्षरेको विवितिकरण गनि “िरबास 

)होमस्टे (विस्तार र सदुृवढकरण आयोजना”  लाई समािेश गररएको छ।यस कायिक्रमलाई प्रदेश 
गौरिका आयोजनामा समािशे गरी ग्रातमण के्षरमा रोजगारी र अथितन्त्रलाई चलायमान बनाउन 
पहल गदै आइरहेको छ। आतथिक बषि २०७५/७६ मा प्रदेशभर ३०० िटा सामदुावयक होमस्टे 
तनमािणका लातग ३० करोड रुपैँया वितनयोजन गरी ११ जजल्लाका २७४ िटा होमस्टेहरूलाई 
पुुँजजगत अनदुान र्दइएकोमा सो बाट १३९ िटा सामदुावयक भिन, १५ िटा स्िागतिार, ५ िटा 
साुँस्कृततक सङ्ग्रहालय, ८५ िटा पदमागि र १०७ िटा होमस्टेमा दृश्यािलोकन टािर, साििजतनक 
शौचालय, इन्त्टरनेट, सोलार, इजन्त्सनरेटर लगायतका पूिाििारको तनमािण भएको छ । आतथिक िषि 
२०७६/७७ मा समते सो कायिक्रमलाई तनरन्त्तरता र्दुँदै २५ करोड रुपैँया बजटेको व्यिस्था 
भएकोमा होमस्टे छनौट हनुासाथ कोरोना महामारीका कारण कायिक्रम कायािन्त्ियन सरुु गनि 
नसवकएको हुुँदा बजेट खचि हनु सकेन।  

  
 

16. एक स्थानीय तह एक औद्योतगक ग्राम 
गण्डकी प्रदेशलाई औद्योतगवककरणतफि  उन्त्मखु गराई औद्योतगक विकास गनि प्रदेशका ८५ िटै 
स्थानीय तहमा उद्योगग्राम स्थापना गरी तनजज, स्िदेशी तथा विदेशी लगानी आकवषित गनि 
औद्योतगक पूिाििारको तनमािण गदै लि,ु िरेल,ु तथा साना उद्योगहरूको माध्यमबाट गररबी 
न्त्यूतनकरण गरी प्रदेश अथितन्त्रलाई सबल बनाउन आिश्यक देखी गण्डकी प्रदेश सरकारले एक 
स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम स्थापना र सञ्चालन गने लक्ष्य राखेको छ।  

गण्डकी प्रदेशमा उद्योग ग्राम स्थापना गनि सम्भाव्यता अध्ययन भई सम्भाव्य देजखएका ५१ 
स्थानीय तह मध्ये पतछल्लो अपडेट अनसुार नेपाल सरकारले वितभन्न तमततमा गण्डकी प्रदेशका 
२० िटा स्थानीय तहमा औद्योतगक ग्राम िोषणा गररसकेको र सो कायिका लातग आतथिक बषि 
२०७६।७७ मा ६ करोड रुपैँया बजेटको व्यिस्था भएकोमा कततपय स्थानीय तहमा विस्ततृ 
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पररयोजना प्रततिदेन बनाउन समय लागेको र केही स्थानीय तहले टेण्डर समेतका प्रवक्रया आगाडी 
बढाएकोमा कोरोना महामारीको कारण गत आतथिक बषिमा कायिक्रम कायािन्त्ियन हनु सकेन। 
 

18. प्रदेश औद्योतगक क्षरे 
गण्डकी प्रदेशलाई औद्योतगवककरणतफि  उन्त्मखु गराई औद्योतगक विकास गनि प्रदेशमा कम्तीमा 
एक औद्योतगक क्षेर स्थापना गरी तनजज, स्िदेशी तथा विदेशी लगानी आकवषित गदै औद्योतगक 
पूिाििारको तनमािण गने। उक्त औद्योतगक क्षरेका लातग आिश्यक पने कच्चा पदाथिको उत्पादन 
र प्रशोिन गरी उत्पादनको तनयाित गदै गररबी न्त्यूतनकरण र प्रदेश अथितन्त्रलाई सबल बनाउन,े 

िाजणज्य के्षरलाइ सबल तलु्याउुँदै आन्त्तररक, अन्त्तर प्रदेश तथा बाह्य व्यापारको सहजीकरण, 

प्रिििन र तनयमन गनि आिश्यक देखी प्रदेश सरकारले पोखरा ३३ जस्थत भोटेपोखरीमा र 
निलपरुको लोकाहा खोलामा प्रदेश औद्योतगक के्षर स्थापना र सञ्चालन गनि पहल गरररहेको छ। 

गण्डकी प्रदेशको रुपान्त्तरणकारी आयोजनाको रुपमा रहेको पोखरा ३३ जस्थत औद्योतगक क्षेर 
स्थापनाका लातग भोटेपोखरीजस्थत ३,२०० रोपनी जग्गामा प्रदेश औद्योतगक क्षेर स्थापना तथा 
सञ्चालनका लातग नापी र सभेको कायि भइरहेकोमा तत्कालका लातग तनहुुँ तफि को जग्गामा 
सम्भािना नदेजखएको र कास्की तफि को जग्गा मार सम्भाव्य देजखएकोले सभेको कायि अगातड 
बवढरहेको छ। 

 

19. पचभैया जलुोजजकल पाकि  
पोखरा महानगरपातलकाको पचभैयामा प्रदेश जलुोजजकल पाकि  स्थापना गरी िन्त्यजन्त्तकुो उद्दार, 
व्यिस्थापन र परस्थानीय संरक्षण (Ex-situ Conservation) माफि त जैविक विवििताको र्दगो 
संरक्षण सम्बन्त्िी कायि गनिका लातग आतथिक बषि २०७५/७६ मा रु. १ करोड ५० लाख 
वितनयोजन भएकोमा सो िमोजजम उद्दार केन्त्द्रको तनमािण भएको र आतथिक बषि २०७६/७७ मा 
चार करोड पाुँच लाख रुपैँया वितनयोजन भएकोमा कोरोना महामारीका कारण एक  िन्त्यजन्त्त ु
उद्दार एम्बलेुन्त्सको व्यिस्था र िन्त्यजन्त्तकुो आहारामा मार रकम खचि भएको तर पूिाििार तनमािण 
गनि सवकएन। सो अतथिक िषिमा नः ै तनदेशनालयले उक्त उद्यानको तबस्ततृ आयोजना प्रततिदेन 
तयार गरी मन्त्रालयमा स्िीकृततको लातग पठाएको छ। 
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20. ताल प्रातिकरण 

गण्डकी प्रदेशतभर रहेका तालतलैया, कुण्ड र पोखरीको संरक्षण, व्यिस्थापन र उपयोग गरी  सो 
माफि त रोजगारी तसजिना र गररबी न्त्यूनीकरण गरी प्रदेशको सम्मवृिमा सहयोग पयुािउन गण्डकी 
प्रदेश सरकारले ताल संरक्षण तथा विकास प्रातिकरणको स्थापना गरी तमतत २०७६ /११/२८ मा 
कायिकारी प्रमखु तनयजुक्त गरेको छ। आतथिक बषि २०७६/७७ मा कायािलय स्थापना र 
प्रशासतनक कायिक्रम बाहेक अन्त्य कायिक्रम हनु नसकेको। 

  

21. कृवष, पशपुन्त्छी तथा मत्स्य नमनुा (मोडल) फामि कायिक्रम 

कृवष तथा पशपंुक्षी के्षरमा लगानी र उन्नत प्रवििीको प्रयोग गरी उत्पादन बवृि, रोजगारी तसजिना 
गने, कृषकहरूमा व्यिसावयकता र उद्यमजशलताको प्रबििन गने उद्देश्यले आतथिक िषि २०७५/७६ 
देजख कृवष, पशपुन्त्छी तथा मत्स्य नमनुा (मोडल) फामि कायिक्रम सरुु भएको हो।आतथिक िषि 
2080।81 सम्म कृवष तथा पशपुन्त्छी व्यिसायसुँग सम्बजन्त्ित 5570 िटा फामि स्थापना तथा 
विस्तारको लातग सहयोग गने लक्ष्य राजखएकोमा आतथिक िषि २०७६/७७ को अन्त्त्यसम्म 
१४०९ िटा फामि स्थापना तथा विस्तारको लातग सहयोग गररसवकएको छ।  
 

22. मखु्यमन्त्री जलबायमैुरी नमनुा कृवष गाउुँ स्थापना कायिक्रम 

जलिाय ुमैरी कृवष प्रवितिको प्रयोग गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्ि बवृि गने तथा  कृवष के्षरको 
व्यिसावयकरण गरी रोजगारी तसजिना गने मखु्य उद्देश्यले आतथिक िषि २०७५/७६ िाट यो 
कायिक्रम सरुु गररएको हो। आतथिक िषि 2076/77 को अन्त्त्यसम्ममा ६९ िटा गाउुँहरूमा 
कायिक्रम संचालन भई थोपा तसंचाई सवहतको ९26 िटा प्लाविक िर तनमािण गरी ७ हे. 
तरकारी क्षेर विस्तार गररएको, ४७ िटा तसंचाई पोखरी तथा १५१० तम. तसंचाई कुलो तनमािण 
गररएको,  ७२० िटा भकारो सिुार गररएको, ५९० िटा बाख्राको र १२९ िटा कुखरुाको खोर 
तनमािण गररएको, २0 हे. मा सनु्त्तला, १0 हे. मा कागती, १९ हे. मा स्याउ, २२ हे मा केरा, ३ 
हे. मा कवफ, ६.५ हे. मा जचया र २० हे. मा अलैंची खेती विस्तार गररएको छ।  
 

23. चक्लाबन्त्दी प्रिििन कायिक्रम 

खण्डीत र छररएर रहेका जग्गाहरूलाई एकीकृत गरी कृवषमा यान्त्रीकरण र आितुनक प्रवििीको 
प्रयोग गरी उत्पादन लागत िटाउने र कृवष के्षरको उत्पादन तथा उत्पादकत्ि िृवि गने मखु्य 



िावषिक बजटे सतमक्षा, 20७७ 
 

 

~ 59 ~ 
 

उद्देश्यले जग्गा चक्लािन्त्िी कायिक्रम सरुु गररएको छ। आतथिक िषि 2080।81 सम्म 2100 
हेक्टर जग्गा चक्लािन्त्िी गरीसक्ने लक्ष्य राजखएकोमा हालसम्म ६ िटा जजल्लाका १७ स्थानमा 
गरी कुल 10०.71 हेक्टर जग्गा चक्लाबन्त्दी गररसवकएको छ। 

 

24. स्याउ विशेष कायिक्रम 

स्याउ बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्ि िृवि गरी प्रदेशलाई स्याउमा आत्मतनभिर बनाउने मखु्य 
उद्देश्यले आतथिक िषि २०७६/७७ बाट आतथिक िषि 2081/82 सम्मका लातग यस स्याउ 
विशेष कायिक्रम सरुु गररएको छ। हालसम्म यस कायिक्रम अन्त्तगित मनाङ्ग,  मसु्ताङ्ग र उत्तरी 
गोखािका ११ िटा व्यिसावयक कृवष फमिहरूलाई उच्च िनत्ि प्रवितिमा आिाररत ४१,१३० 
विरुिा वितरण गरी १३.७१ हे. क्षेर विस्तार भएको छ। यस कायिक्रम आतथिक िषि २०७६/७७ 
मा रु. ४ करोड ५० लाख वितनयोजन भएकोमा रु. ३ करोड ३८ लाख २१ हजार खचि भएको 
छ।  
 

25. स्थानीय तहमा प्रशासतनक भिन तनमािण कायिक्रम 
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा आतथिक िषि 2076/77 देजख स्थानीय तहको 
आफ्नो स्िातमत्िमा जग्गा भएका स्थानीय तहमा प्रशासतनक भिन तनमािण कायिक्रम सरुु गररएको 
छ। यस कायिक्रमका लातग आतथिक िषि 2076/77 मा रु. 50 करोड बजेट वितनयोजन 
गररएकोमा २७ िटा स्थानीय तहका लातग १७ करोड ५० लाख रुपैयाुँ हस्तान्त्तरण भएको छ। 
आतथिक िषि 2077/78 मा समेत यस कायिक्रमलाई तनरन्त्तरता र्ददै रु. 55 करोड बजेट 
वितनयोजन गररएको छ। 
 

26. आिारभतू खानेपानी पहचु िृवि कायिक्रम 
सन ् २०१६ को तथ्यांक अनसुार गण्डकी प्रदेश तभर आिारभतू खानेपानी सतुबिा पगेुको 
जनसंख्या ९१.७% मार रहेकोमा प्रदेश तभरका सम्पूणि जनतालाई आतथिक िषि २०७८/०७९ 
तभरमा आिारभतू स्तरको खानेपानी सवुििा उपलब्ि गराउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य (आिारभतू 
खानेपानी पहचु िवृि कायिक्रम) रहेको छ। आतथिक िषि २०७६/०७७ बाट सरुु भएको यस 
कायिक्रमको लातग सूचना सम्प्रषेण गरी आिदेन माग भएकोमा कूल ८४३ आयोजनाका लातग 
स्थानीय तह माफि त आिेदन प्राप्त भएका तथए। प्राप्त आिेदन मध्ये पानीको स्रोतको दरुर र 
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गणुस्तरलाई मखु्य आिार तलई उपयकु्त ठहररएका १३० आयोजनाको सिेक्षण कायि सम्पन्न 
भएको छ। ८५ आयोजनाको तनमािण कायि शरुु भई आतथिक िषि २०७६/७७ मा लजक्षत 
कायिहरू सम्पन्न भएका छन।् यसैगरर १,०३८ जनसंख्या लाभाजन्त्ित हनुेगरर २२६ तनजज िारा 
जडान गररएका छन।् आतथिक िषि २०७७/७८ मा यस कायिक्रम अन्त्तगित थप २०४५ िारा 
जडान गररनेछ। २०७८/०७९ सम्ममा गण्डकी प्रदेश तभरका सम्पूणि िरमा आिारभतु 
खानेपानीको सवुििा पगु्नेछ। यस योजना सञ्चालनको लातग आतथिक िषि २०७६/७७ मा रु. १२ 
करोड ५४ लाख वितनयोजन गररएकोमा रु. ८ करोड १ लाख ३२ हजार खचि भएको छ। यो 
कायिक्रम सम्पन्न गनिको लातग थप रु ६० करोड रकम आिश्यक हनुे देजखएको छ।  
 

27. उज्यालो गण्डकी प्रदेश 
राविय जनगणना २०६८ को तथ्यांक अनसुार गण्डकी प्रदेश तभर विद्यतुीय उजािको प्रयोग गने 
जनसंख्या ८२.५ % रहेको देजखन्त्छ। प्रदेश सरकारले पवहलो मजन्त्रपररषद् बैठकको तनणियबाट 
दईु िषि (आ.ि.२०७६/७७) तभर सबै गाउुँबस्तीमा विद्यतु सेिा उपलब्ि गराउने नीततगत तनणिय 
गरेको तथयो। यो उद्देश्य प्रातप्तका लातग आ.ब. २०७४/७५ देजख नै उज्यालो गण्डकी प्रदेश 
कायिक्रम संचातलत छ। दईु बषि तभर राजस्ट्रय तबद्यतु प्रसारण लाईन पयुािउन सवकने स्थानका 
लातग प्रदेश सरकारबाट ७५ करोड रुपैया उपलब्ि गराउने गरर गण्डकी प्रदेश सरकार र नेपाल 
तबद्यतु प्रातिकरण बीचमा २०७६ बैशाख र असारमा २ िटा समझदारी परमा हस्ताक्षर भै  
नेपाल विद्यतु प्रातिकरणको तत्कातलन पोखरा र बटुिल के्षरीय कायािलय तथा अन्त्तगितका तबद्यतु 
वितरण केन्त्द्रहरू माफि त ८ जजलम्ा वितभन्न ५३ िटा योजना संचालन गरर राजस्ट्रय तबद्यतु प्रसारण 
लाईन तबस्तार कायिक्रम संचालन भैरहेको छ। २ बषि तभर राजस्ट्रय तबद्यतु प्रसारण लाईन पयुािउन 
नसवकने स्थानमा स्थानीय लि ुजलविद्यतु योजनाको ममित सम्भार गरी तबद्यतु उत्पादन तनयतमत 
गने र यसबाट पतन विद्यतुीकरण गनि बाुँकी ४ िटा उत्तरी वहमाली जजल्लाहरू गोरखा, मनाङ, 
मसु्ताङ र म्याग्दीका ७ िटा स्थानीय तहका ११५६ िरिरुीमा प्रदेश सरकारको ७५% 
अनदुानमा २० देजख ५० िाट क्षमताको िरेल ु सौयि उजाि प्रतबति जडान गने गरर कायिक्रम 
संचालन गररएको छ। हालसम्म विद्यतु विस्तार कायि अन्त्तगित म्याग्दी, लम्जङु्ग, गोरखा, बाग्लङु्ग, 
निलपरु र कास्की जजल्लाका वितभन्न योजनमा H.T. लाइन तबस्तार १२१ वक.तम., L.T. लाइन 
तबस्तार २४४ वक.तम. र ३१ िटा ट्रान्त्सफमिर जडान भै ५,३०० िरिरुीलाई राविय प्रसारण 
लाइनमा जोड्न सक्न ेसतुबिा उपलब्ि भएको छ भन े२६२५ नयाुँ विद्यतु ग्राहक कायम भएका 
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छन।् आतथिक िषि २०७६/७७ तभर विद्यतु विस्तार कायि सम्पन्न गने लक्ष्य भएतापतन कोतभड-
१९ का कारण कररब ६ मवहनासम्मको बन्त्दाबन्त्दीको असरले समयमा काम सम्पन्न हनु नसकी 
विद्यतु विस्तार सम्बन्त्िी कायिका लातग गण्डकी प्रदेश र नेपाल तबद्यतु प्रातिकरण बीचको सम्झौता 
परको अिति आतथिक िषि २०७७/७८ सम्म थप गने तनणिय प्रदेश सरकारले गररसकेको छ। 
िेरै स्थानमा विद्यतुीकरण गनुिपने निलपरु र तनहुुँ जजल्ला सवहत प्रदेशका सबै स्थानमा आतथिक 
िषि २०७७/७८ तभर पूणि विद्यतुीकरण गने गरर तयारी भैरहेको छ।  
 

28. काठे पोल विस्थापन 
 गण्डकी प्रदेश सरकारले आतथिक िषि २०७९/८० सम्म विद्यतु लाइनमा रहेका सम्पूणि जीणि 
काठेपोल प्रततस्थापन गने लक्ष्य राखेको छ। काठेपोलहरूलाई क्रमशः स्टील ट्युबलर पोलले 
तबस्थापन गदै लैजाने योजना अन्त्तगित आतथिक िषि २०७५/७६ मा ६ जजल्लाका ३३ स्थानीय 
तहका लातग १०,५७० थान स्टील ट्युबलुर पोल खररद गरी सम्बजन्त्ित स्थानीय तहमा वितरण 
गररएको छ। त्यस्तै आतथिक िषि २०७६/७७ मा ९ जजल्लाका ५३ स्थानीय तहका लातग 
१४,०३८ थान स्टील ट्युबलुर पोल खररद गरी सम्बजन्त्ित स्थानीय तहमा वितरण गररएको छ। 
प्रदेश सरकारको "काठेपोल प्रततस्थापन सम्बन्त्िी कायिविति,२०७५" अनसुार यो कायि संचालन 
भैरहेको छ। नेपाल विद्यतु प्रातिकरण, सामदुावयक विद्यतु उपभोक्ता संस्था तथा स्थानीय तहबाट 
२०७५ सालमा प्राप्त तथ्यांक अनसुार प्रदेशभर कररब ८५,००० हजार काठेपोल रहेका छन।् 
गत दईु बषिमा प्रदेश सरकारबाट जम्मा २४,६०८ थान स्टील ट्युबलुर पोल खररद गरी 
सम्बजन्त्ित स्थानीय तहमा वितरण गररएको छ। आतथिक िषि २०७६/७७ का लातग वितभन्न ३८ 
िटा स्थानीय तहबाट कररब २५,००० काठे पोल प्रततस्थापन गनि माग प्राप्त भएको भएपतन 
कररब ५,५०० पोल फेररएको छ। आतथिक िषि २०७९/८० तभरमा विद्यतु लाइनमा रहेका 
सम्पूणि काठेपोल प्रततस्थापन हनुेछन।् 
 

29. एक तनिािचन क्षरे एक सडक 
एक तनिािचन क्षेर एक सडक कायिक्रम आतथिक िषि २०७५/७६ बाट सरुु भएको हो। यसमा 
जम्मा ३६ िटा योजनाहरू छन ्जसमध्ये ३५ िटा योजनाको सम्झौता भई कायि भईरहेको छ 
भने एउटा योजना मनाङ्ग जजल्लामा रहेको नार र फु जोड्ने सडक अन्नपूणि संरक्षण के्षरमा पने 
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भएकाले सो योजनाको विस्ततृ आयोजना प्रततिदेन तयार गरी िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको कायि 
भइरहेको छ। यस कायिक्रमको लातग आतथिक िषि २०७६/७७ मा रु. १ अबि ५४ करोड २७ 
लाख ७२ हजार वितनयोजन भएकोमा ७८.०४ प्रततशत खचि भएको छ। यस कायिक्रम अन्त्तगित 
३६ िटा योजनाहरू सम्पन्न हुुँदा कूल ३७२ वक.तम. मध्य े३३६.१५ वकलोतमटर सडक तनमािण 
भई कालोपरे समते हनुेछ। गत आतथिक िषिसम्ममा यस कायिक्रमको लातग रु ७ अबि ९९ 
करोड बराबरको ठेक्का सम्झौता भई हालसम्म रु. २ अबि ६५ करोड ७७ लाख खचि भएको छ।  
 

30. स्थानीय तहको केन्त्द्र जोडन ेसडक 
प्रदेश सरकारको स्थापनासुँगै सबै स्थानीय तहको केन्त्द्रसम्म सडक पयुािउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य 
मतुाविक आतथिक िषि २०७४/७५ देजख यो कायिक्रम संचालन गररएका हो। स्थानीय तह केन्त्द्र 
जोड्ने सडकको कुल लम्िाइ ५९१ वक.तम. मध्ये ३१७ वक.तम. सडक तनमािणिीन भएका छन ्
भने बाकी २४७ वक.तम. सडकको स्तरउन्नतत गनि कायिक्रम थप गनुि पने अिस्था छ। स्थानीय 
तहको केन्त्द्र जोड्ने सडकतफि  आतथिक िषि २०७६/७७ मा १४ िटा सडकमा रू. ३८ करोड 
वितनयोजन भएकोमा असार मसान्त्तसम्म ९५.५५% खचि भएको छ ।सबै स्थानीय तहको 
केन्त्द्रसम्म सडक पयुािउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य अनरुुप गत आतथिक िषिसम्म ९ िटा सडकमा 
रु. २ अबि २६ करोड ५० लाख बराबरको ठेक्का सम्झौता भई रु. २३ करोड ५५ लाख रुपैया 
खचि भएको छ।  

 

31. प्रदेश गौरिको राजमागि 
क)  तरिेणी–कोरोला जोडन ेबाटो: तभमाद-सबङु्गदेउराली ९ वक.तम. सडक खण्ड र सबङु्गदेउराली-

मानपरु २ वक.तम सडक खण्ड Otta Seal को कायि SNRTP बाट भईरहेको छ। त्यस्तैगरी 
मानपरु देजख डेडगाउुँ ११ वक.तम. सडक खण्डमा Asphalt को कायि भईरहेको छ। बाुँकी 
सडक खण्डमा तनमािण कायि अगाडी बढाउन आिश्यक रहेको छ।  

ख) सातलग्राम कररडोर: यस सडक कातलगण्डकीको वकनार वकनारबाट दासढंुगा देजख तनहुुँको 
जिररङ्ग िदेी हदैु स्याङ्गजाको साखर चापाकोट सम्म फैतलएको छ। सडकको कुल ८० 
वक.तम. लम्बाई मध्य े हाल जिररङ्ग िदेी खण्डको २१.६ वक.तम. ठेक्का व्यिस्थापन भई 
तनमािणािीन रहेको छ भने दासढंुगा देजख देििाट सम्म ६ वक.तम. सडक स्तरोन्नतत कायि 
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भइरहेको छ। बाुँकी ५२.४ वक.तम. सडकको केवह भाग Track Opening भएको छ भन े
केवह भाग Track Opening गनि बाुँकी छ। यस सडक पूणि रुपमा तनमािण गनि बजेट 
वितनयोजन बढाउनपुने अिस्था रहेको छ। 

 

32. प्रदेश बसपाकि  
प्रदेश सरकार स्थापनासुँगै लाम ेआहालमा प्रदेश बसपाकि  तनमािण गनि पूिि सम्भाव्यता अध्ययनको 
लातग आतथिक िषि २०७४/७५ मा रु. ५ लाख वितनयोजन गररएको तथयो। सो कायिको लातग 
जग्गा प्रातप्त र लगानीको मोडातलटीका सम्बन्त्िमा पोखरा महानगरपातलकासुँग समझदारी र 
साझेदारी गरेर जाने प्रयास स्िरूप प्रारजम्भक छलफल शरुु गररएको छ। त्यहाुँ रहेको २३६ 
रोपनी जग्गा मध्ये ६४ रोपनी व्यजक्तगत (लाल पजुाि रहेको) जग्गा, ६४ रोपनी सेतो पजुाि भएको 
जग्गा र बाुँकी ९२ रोपनी जतत साििजतनक जग्गा रहेको देजखन्त्छ। TBFB को सहयोगमा पोखरा 
महानगरपातलकाले एउटा DPR बनाएको छ, जस अनसुार त्यहाुँ ४०० िटा बस पावकिं ङ गनि 
सवकने र लागत रकम कररब डेढ अरब लाग्न ेदेजखएको छ।  
 

33. मेट्रोबस टतमिनल 
प्रदेश सरकारको स्थापनासुँगै पोखरा महानगरको पथृ्िीचोकमा मेट्रोबस टतमिनल तनमािणको लातग 
आतथिक िषि २०७४/७५ मा सम्भाव्यता अध्ययनको लातग बजेट वितनयोजन गरी काम अगातड 
बढाइएकोमा जग्गा प्रातप्त सम्बन्त्िी परुानो तबबाद समािान हनु नसक्दा पथृ्िी चोकमा मेट्रो 
बसपाकि  तनमािण कायि अगाडी बढ्ङ्न सकेको छैन।यस सम्बन्त्िमा पोखरा नगर तबकास सतमततसःुँग 
सहकायि गनुि पने देजखएको छ। 
 

34. स्याटेलाइट तसटी 
कुस्मा, फलेिास, पतुलीबजार, भीमाद, शकु्ला गण्डकी र मध्य नेपाल नगरपातलकालाई 
स्याटलाइट तसटीको रुपमा विकास गनि आतथिक िषि २०७५/७६ देजख प्रारजम्भक अध्ययनको 
काम  गररएको छ। स्याटेलाइट तसटी सम्बन्त्िी तबस्ततृ नीतत, कायिविति र मापदण्ड तयार हनु 
नसकेकोले आतथिक बषि २०७६/७७ मा रु. ५ करोड २५ लाख बजेट वितनयोजन भएतापतन 
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कुश्मा, फलेिास र पतुलीबजार नगरपातलकामा एक, एक िटा िडा भिन तनमािण कायि गने गरर 
खररद प्रवक्रया शरुु मार गररएको छ।  
 

35. प्रदेश सरकारको प्रशासवकय भिन, प्रदेश सभा भिन र विजशि पदातिकारी भिन 
प्रदेश सरकारको स्थापनासुँगै प्रदेशको मखु्य प्रशासतनक केन्त्द्र, प्रदेश सभा एिं विजशि 
पदातिकारीहरूका लातग सरकारी आिास तनमािणको लातग तडवपआर तयारी लगायतको कायिको 
लातग आतथिक िषि २०७४/७५ मा रु. ७ करोड ५० लाख वितनयोजन गररएको तथयो।  
जग्गाको व्यिस्था हनु नसक्दा हालसम्म प्रारजम्भक Conceptual Plan तयार गने सम्मको काम 
मार हनु सकेको छ। प्रदेश सभा भिनको Conceptual Design तयार भएको छ भने दईु िटा 
नयाुँ मन्त्री आिासको तनमािण भैरहेको छ। 
 

36. प्रदेश सम्मेलन केन्त्द्र 
प्रदेश सरकारले आतथिक िषि २०७४/७५ मा बहृत र बहउुपयोगी सभा सम्मेलनका लातग 
आितुनक, सवुििा सम्पन्न र अन्त्तरािवियस्तरको सम्मलेन केन्त्द्र तनमािण गनेका लातग जग्गा प्रातप्त 
तथा कायियोजना तयारी स्िरुप रु. १० लाख बजेट वितनयोजन गररएको तथयो। जग्गाको व्यिस्था 
हनु नसक्दा हालसम्म पतन प्रदेश सम्मलेन केन्त्द्र तनमािण सम्बन्त्िी कायि अगाडी बढ्ङ्न सकेको 
छैन। 

 

37. बहृत चक्रपथ   
आतथिक िषि २०७४/७५ मा पूिि सम्भाव्यता अध्ययनको लातग रु. ५ लाख बजेट वितनयोजन भई 
अगातड बढाइएको बहृत पोखरा चक्रपथ आयोजनाको लातग भौततक विकास मन्त्रालय अन्त्तगितको 
पूिाििार विकास तनदेशनालयबाट प्रारजम्भक अध्ययनका लातग िजेट वितनयोजन भएको छ। 
परामशिदाता छनोट गरर विस्ततृ आयोजना प्रततिेदनको कायि अगाडी बढाउन ेकायि बाुँकी नै रहेको 
छ। 
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पररच्छेद चार 

समस्या, चनुौती र तनश्कषि 

आतथिक िषि 2076।77 मा प्रदेश सरकारले बजेट तथा कायिक्रम कायािन्त्िन गदाि तनम्न समस्या 
तथा चनुौतीहरू महशसु गरेको छ। 

1= प्रदेश सरकारबाट िोषणा गररएका प्रदेशका रुपान्त्तरणकारी आयोजनाहरू सञ्चालन गनि समयमै 
जग्गा प्राप्ती हनु नसक्न ुप्रमखु समस्या रहेको छ। कुनपैतन विकास आयोजना सञ्चालन गनि 
जग्गा प्रातप्त गनुि पूिि शति हनुे तर बजेट वितनयोजन भैसकेपतछ जग्गा उपयोगको लातग नेपाल 
सरकारबाट समयमै स्िीकृती प्राप्त हनु नसक्दा यस्ता आयोजनाहरू कायािन्त्ियन लैजान 
सवकएको छैन। 

2= तीन तहका सरकारले सञ्चालन गने आयोजनाहरूको प्रि िगीकरण नहुुँदा एउटै आयोजनाको 
लातग तीनिटै तहका सरकारबाट बजेट वितनयःोजजत भई दोहोरोपना हनुे गरेको पाइएको छ। 
जसले गदाि अन्त्य महत्िपूणि आयोजनाको लातग बजेट अभाि हनुे समस्या देजखएको छ। 
तीनिटा सरकारबाट सञ्चालन हनुे आयोजना छनौटको स्पि आिार तयार गरी आपसी 
समन्त्ियमा कायािन्त्ियन गनुि पने आिश्यकता देजखएको छ। 

3= विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैतलएको कोरोना भाइरस (COVID-19) को कारण रािव्यापी 
रुपमा लगाइएको लकडाउनका कारण आतथिक िषि २०७६/७७ मा लक्ष्य अनरुुप प्रगतत 
हातसल गनि कर्ठनाई परेको छ। साथै लक्ष्य अनरुुप राजस्ि उठ्न नसकेको र विकास 
तनमािणका कामसमेत प्रभावित भएका छन।् प्रदेशमा कोतभड-१९ को असर र्दनप्रततर्दन बढ्ङ्दै 
गइरहेको अिस्थामा आतथिक कृयाकलाप सञ्चालन र विकास तनमािणका कामलाई तनरन्त्तरता 
र्दन चनुौततपूणि रहेको छ। 

4= प्रदेश सरकारसुँग स्रोतको पयािप्तता नभएकोले बहिुषिःीय आयोजनाको लातग स्रोतको 
सतुनजितता गनि कर्ठनाई परेको छ। आन्त्तररक राजस्ि संकलनलाई मजिूत बनाउदै जनताका 
प्रदेश सरकारसुँगको अपेक्षा पूरा गनि स्रोतको उपलब्िताको सतुनजितता गनुिपने देजखन्त्छ।  
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5= तथ्यांक संकलन र व्यिस्थापन हेने प्रदेशगत संस्थागत संरचना नभएकोले प्रदेश, जजल्ला र 
स्थातनय स्तरमा खजण्डकृत तथ्याङक संकलन गनि कर्ठनाई भएको छ। यसले गदाि 
आयोजनाको छनौट र आयोजना कायािन्त्ियनको मोडातलटी तयार गनि कर्ठनाई देजखएको छ। 

6= प्रदेश सरकारका कायिक्रम तथा आयोजना कायािन्त्ियन गनि आिश्यक जनशजक्तको उपलब्िता 
न्त्यून रहेको छ। दरबन्त्दी अनसुार कमिचारी नहुुँदा प्रावितिक जनशजक्त करारबाट तलई कायि 
सम्पादन गनुि परेको अिस्था छ। करारमा िषेनी कमिचारी तलन ु पदाि समयमै आयोजनाको 
कायि सचुारु गनि कर्ठनाई भई अन्त्तत त्यसको असर पुुँजजगत खचिमा देजखएको छ। 

 
तनष्कषिः 
आतथिक िषि २०७६/७७ को अजन्त्तम चौमातसकको सरुुबाट नै कोतभड–१९ को प्रभािका कारण 
देशभरी गररएको लकडाउनका बाबजतु आतथिक िषि 207५/7६ को तलुनामा आतथिक िषि 
207६/7७ को समग्र प्रगती सन्त्तोषप्रद नै रहेको छ। आगामी आतथिक िषिमा प्रदेश सरकारको 
समग्र कायिप्रणालीमा सिुार गरेर तछटो छररतो रुपमा नततजामूलक कायिसम्पादनमा जोड र्दइनेछ।  
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प्रदेश लेखा तनयन्त्रक कायािलय पोखरा 
आतथिक िषि २०७६/७७ को खचि वििरण 

मन्त्रालय/तनकायको नाम 

चाल ु पुुँजीगत जम्मा 

सरुु बजेट 
अथि विवििबाट थप 

बजेट 
संशोतित बजेट तनकासा 

खचि 
प्रततशत 

सरुु बजेट 
अथि विवििबाट 
थप बजेट 

संशोतित बजेट तनकासा 
खचि 

प्रततशत 
सरुु बजेट 

अथि 
विवििबाट 
थप बजेट 

संशोतित 

बजेट 
तनकासा 

खचि 
प्रततशत 

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

मखु्य न्त्यायातििक्ताको कायािलय 19937 640 20577 13451 65.37 1000 0 1000 748 74.83 20937 640 21577 14199 65.81 

मखु्यमन्त्री तथा मन्त्रीपररषदको 
कायािलय 

456523 77023 533546 211087 39.56 871250 0 871250 645369 74.07 1327773 77023 1404796 856457 60.97 

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

आन्त्तररक मातमला तथा कानून 
मन्त्रालय 

379236 27000 406236 79208 19.50 214700 1491 216191 121671 56.28 593936 28491 622427 200879 32.27 

उद्योग, पयिटन, िन तथा िातािरण 
मन्त्रालय 

1299548 16368 1315916 632071 48.03 731859 143450 875309 577225 65.95 2031407 159817 2191224 1209295 55.19 

भूतम व्यिस्था, कृवष तथा सहकारी 
मन्त्रालय 

2108122 119604 2227726 1428695 64.13 319959 1150 321109 189577 59.04 2428081 120754 2548835 1618272 63.49 

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

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

अथि विविि 1810000 0 273227 1536773 84.90 1661500 0 512145 1149355 69.18 3471500 0 785372 2686128 77.38 

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

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

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

जम्मा 12285772 795773 11544772 6486351 56.18 19849020 1890355 20590020 13986432 67.93 32134792 2686128 32134792 20472782 63.71 

 


