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प्राक्कथन 

हामी संघीर् प्रणाली माफि त राज्र्को सेवालाई नागररकको घर आगनमा िरु   र्ाउने महाअर्भर्ानमा छौं। ददगो र्वकास, 
सशुासन, न्त्र्ार्िूणि र्वतरणको जगमा गण्डकी प्रदेशलाई समदृ्ध बनाउन चाहन्त्छौं। र्स िररकल्िनालाई नीर्त, बजेट तथा 
कार्िक्रम माफि त व्र्वहाररक कार्ािन्त्वर्न गनि अथि मन्त्रालर् प्रर्तबद्ध छ। बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न प्रकृर्ा सरल, 
सहज, व्र्वजस्थत, प्रभावकारी एवं जनउत्तरदार्ी बनाउन अथि मन्त्रालर् र्नरन्त्तर र्क्रर्ाशील छ । 

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नको वास्तर्वक अवस्था, मखु्र् मखु्र् उिलब्िीहरू, 
कार्ािन्त्वर्नका क्रममा देजखएका चनुौतीहरू लगार्त र्ववरणहरू समावेश गरी वार्र्िक सर्मक्षा २०७७/७८ तर्ार गरी 
प्रकाशन गररएको छ।  

र्वश्वव्र्ािी महामारीको रुिमा रहेको कोर्भड–१९ को कहरले गतवर्ि झै आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा िर्न प्रर्तकुल प्रभाव 
िार   र्ो। र्स जर्टलतालाई जचदै गदाि खचितफि  र्वगतको आर्थिक वर्ि भन्त्दा १०.११ प्रर्तशतले वृर्द्ध भएको छ। राजस्व 
िररचालनतफि  अिेजक्षत लक्ष्र्को ८४.१० प्रर्तशत प्रगर्त हार्सल भएको छ। राजस्व िररचालन र बजेट कार्ािन्त्वर्नको 
लक्ष्र् र प्रार्ि दवैु सिुारोन्त्मखु अवस्थामा रहेको छ। र्सै आर्थिक वर्िमा जारी भएको बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न 
सम्बन्त्िी एकीकृत कार्िर्वर्ि, २०७७ ले प्रदेश सरकारको र्वर्नर्ोजजत बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नमा एकरुिता ल्र्ाई 
कार्िसम्िादन र्छटो, छररतो र प्रभावकारी भएको देजखन्त्छ। प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा र्वर्नर्ोजजत 
बजेट रू. ३४ अवि ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रहेकोमा आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा रू. २५ अवि ६५ करोड 
३८ लाख २२ हजार खचि भएको र रू. २९ अवि ३० करोड २६ लाख २४ हजार स्रोत प्रार्ि भएको छ। नेिाल 
सरकारको सजित कोर्मा र्फताि गनुििने बाहेकको रू. २ अबि ५४ करोड ४१ लाख ९८ हजार प्रदेश सरकारको 
सजित कोर्मा रहेको छ।  

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा गण्डकी प्रदेशको समग्र आर्थिक सवेक्षण गने र्ोजनामा छौं। सजित कोर्को सिालन तथा 
व्र्वस्थािन, बजेट तजुिमा, र्नकासा तथा खचि, आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रर्तवेदन, आन्त्तररक र्नर्न्त्रण तथा अन्त्र् 
आर्थिक गर्तर्वर्िहरूलाई व्र्वजस्थत गरी समग्र बजेट प्रणाली र साविजर्नक र्वत्त व्र्वस्थािनलाई िारदशी, नर्तजामूलक 
तथा उत्तरदार्ी बनाउन आर्थिक कार्िर्वर्ि तथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र््व सम्बन्त्िी कानून तजुिमा प्रकृर्ामा रहेको छ। आर्थिक 
कार्िर्वर्ि तथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र््व सम्बन्त्िी कानूनले बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नमा प्रभावकाररता र्सजिना गनेछ। 
आगामी ददनमा आर्थिक सवेक्षण माफि त प्रदेशका प्राथर्मकताहरूको वास्तर्वक िर्हचान गरी बजेट तथा कार्िक्रमको तजुिमा 
र प्रभावकारी कार्ािन्त्वर्न माफि त प्रदेशलाई समदृ्ध बनाई संर्विान प्रदत्त समाजवाद उन्त्मखु आर्थिक आिार तर्ार िाररनेछ।  

अन्त््र्मा र्स सर्मक्षा तर्ार गनि नेतृ् व गने अथि मन्त्रालर्का सम्िूणि कमिचारीहरू, तदारुकताको साथ सहर्ोग गनुिहनु े
सम्िूणि र्वर्र्गत मन्त्रालर् र र्नकार्का कमिचारीहरूलाई र्वशेर् आभार व्र्क्त गदिछु। साथै आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को 
बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नका लार्ग अहोरार खट्ने प्रदेश सरकारका र्वर्र्गत मन्त्रालर्, र्नकार् तथा स्थानीर् 
तहका िदार्िकारी एवं कमिचारीहरूलाई हाददिक िन्त्र्वाद व्र्क्त गदिछु।  

          

रामजी प्रसाद बराल (जीवन) 
मन्त्री 

अथि मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 
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वार्र्िक सर्मक्षा सम्बन्त्िमा 

१. प्रस्ततु आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को बजेट तथा कार्िक्रमको वार्र्िक सर्मक्षामा प्रदेश सरकारका र्वर्र्गत 
मन्त्रालर् तथा र्नकार्हरूको र्वत्तीर् र्ववरण र वार्र्िक कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नको प्रगर्त समावेश गररएको 
छ। 

२. २०७८ जठे ५ गते प्रदेश राजिरमा सूचना प्रकाजशत भई सार्वकका मन्त्रालर्हरूको कार्िर्वभाजन र 
केही मन्त्रालर्हरूको नामसमेत िररवतिन गररएको भए तािर्न आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा सम्िूणि खचि 
सार्वककै मन्त्रालर्बाट नै भएको हुुँदा र्स वार्र्िक सर्मक्षामा सार्वककै मन्त्रालर्को नामबाट खचि 
र्ववरणहरू उल्लेख गररएको छ। 

३. सम्बजन्त्ित मन्त्रालर्, सजचवालर् र र्नकार्ले उिलब्ि गराएका तथ्र्ाङ्क, प्रगर्त एवं सोसुँग सम्बजन्त्ित 
र्ववरणका अर्तररक्त खचिका सम्बन्त्िमा प्रदेश लेखा र्नर्न्त्रक कार्ािलर्को खचि व्र्वस्थािन सम्बन्त्िी 
सूचना प्रणालीबाट प्राि तथ्र्ाङ्क समतेका आिारमा आर्-व्र्र् र्ववरण प्रस्ततु गररएको छ। 

- अथि मन्त्रालर् 
गण्डकी प्रदेश 

  



 आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को बजेट तथा कार्िक्रमको वार्र्िक सर्मक्षा 

~ घ ~ 

र्वर्र्सूची 

र्ववरण   िषृ्ठ 
िररच्छेद – १: िररचर् (१-४) 
1.1 सर्मक्षाको िषृ्ठभरू्म र सीमा १ 
1.2  बजेट र कार्ािन्त्वर्न जस्थर्त १ 
 1.2.1 नेिाल सरकारको बजेट र कार्ािन्त्वर्न अवस्था २ 
 1.2.2 प्रदेश आर्थिक कार्िप्रणाली र अवस्था २ 
िररच्छेद – २: बजेट खचिको र्वश्लरे्ण (५-१३) 
२.1  वार्र्िक बजेट र्वर्नर्ोजन र खचिको र्ववरण ५ 
२.२  मन्त्रालर्गत खचिको र्ववरण ६ 
२.३  स्रोतगत खचिको र्ववरण ९ 
२.4  र्वगत आर्थिक वर्िका खचिको तलुना ११ 
२.५  खचि शीर्िकगत खचि जस्थर्त १२ 
िररच्छेद – ३: स्रोत व्र्वस्थािन र्वश्लरे्ण (१४-१९) 
३.1  स्रोत व्र्वस्थािन १४ 
३.२  शीर्िकगत राजस्व प्रार्िको अवस्था १५ 
३.३  स्रोत व्र्वस्थािनको तलुना १८ 
िररच्छेद – ४: अन्त्तर सरकारी र्वत्तीर् हस्तान्त्तरण (२०-२२) 
४.1  प्रदेश सरकारबाट स्थानीर् तहमा र्वत्तीर् हस्तान्त्तण २० 
 ४.१.१  र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान २० 
 ४.१.२ सशति अनदुान २० 
 ४.१.३ र्वशेर् अनदुान २१ 
 ४.१.४ समिूरक अनदुान २१ 
 ४.१.५ स्थानीर् तहको प्रशासर्नक भवन २१ 
 ४.१.६ क्रमागत आर्ोजना २२ 
िररच्छेद – ५: र्वत्तीर् क्षरे र्वश्लरे्ण २३ 
िररच्छेद – ६: मन्त्रालर्गत प्रगर्त र्ववरण (२४-५०) 
६.१  प्रदेश व्र्वस्थार्िका २४ 
६.२  प्रदेश लोक सेवा आर्ोग २५ 
६.३ मखु्र् न्त्र्ार्ार्िवक्ताको कार्ािलर् २६ 



 आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को बजेट तथा कार्िक्रमको वार्र्िक सर्मक्षा 

~ ङ ~ 

६.४.  मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को कार्ािलर् २७ 
६.५.  आर्थिक मार्मला तथा र्ोजना मन्त्रालर् २९ 
६.६ उद्योग, िर्िटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् ३० 
६.७ भरू्म व्र्वस्था, कृर्र् तथा सहकारी मन्त्रालर् ३३ 
६.८ आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालर् ३७ 
६.९ भौर्तक िूवाििार र्वकास मन्त्रालर् ३८ 
६.१० सामाजजक र्वकास मन्त्रालर् ४३ 
६.११ प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोग ४९ 
िररच्छेद – ७: प्रमखु आर्ोजना तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नको अवस्था ५१ 
िररच्छेद – ८: समस्र्ा, चनुौर्त र सिुारका प्रर्ास ६६ 
िररच्छेद – ९: भावी कार्िर्ोजना ६८ 
 

 



 आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को बजेट तथा कार्िक्रमको वार्र्िक सर्मक्षा 

~ 1 ~ 

िररच्छेद - १ 

िररचर् 

1.1 सर्मक्षाको िषृ्ठभरू्म र सीमा 

प्रस्ततु वार्र्िक सर्मक्षामा प्रदेश आर्थिक कार्िर्वर्ि ऐन, २०७५ को दफा २० मा "बजेट तथा कार्िक्रम 
कार्ािन्त्वर्न अवस्थाको मूल्र्ाङ्कन गरी आर्थिक मार्मला तथा र्ोजना मन्त्रालर्ले अििवार्र्िक र वार्र्िक रूिमा 
राजस्व, खचि, आर्ोजना र कार्िक्रम सिालन गनि नेिाल सरकारबाट प्राि भएको समार्नकरण अनदुान, सशति 
अनदुान, समिूरक अनदुान र र्वशेर् अनदुान रकम, वैदेजशक अनदुान तथा ऋणको अनमुान, प्रार्ि तथा 
िररचालनको र्थाथि र्ववरण, प्रदेश सरकारको नीर्त तथा बजेटमा समावेश भएका कार्िक्रमहरूको कार्ािन्त्वर्न 
अवस्था र अन्त्र् आवश्र्क र्ववरणहरू साविजर्नक गनुििने" भने्न व्र्वस्था भए बमोजजम आर्थिक वर्ि २०७७/७८ 
को वार्र्िक बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नको सर्मक्षा गररएको छ। प्रस्ततु सर्मक्षामा आर्थिक वर्ि २०७७/७८ 
को बजेट तथा कार्िक्रमको कार्ािन्त्वर्न जस्थर्त, राजस्व िररचालनको अवस्था, बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न, 
राजस्व िररचालन र प्राि अनदुानको अजघल्ला दईु आर्थिक वर्िसुँगको तलुना्मक अवस्था, प्रमखु नीर्त तथा 
कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नको जस्थर्त, मन्त्रालर्/र्नकार्गत खचिको र्ववरण, मन्त्रालर्हरूबाट कार्ािन्त्वर्नमा रहेका 
मखु्र् मखु्र् कार्िक्रमको भौर्तक र र्वत्तीर् प्रगर्त, कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नका क्रममा देखा िरेका समस्र्ा तथा 
चनुौर्तहरू र आगामी आर्थिक वर्िमा गनुििने सिुारका के्षरहरूको बारेमा सर्मक्षा गररएको छ। र्वत्तीर् क्षरे 
र्वश्लरे्ण अन्त्तगित हाल प्रदेश सरकारको क्षेरार्िकारर्भर रहेका सहकारी क्षेरसुँग सम्बजन्त्ित र्ववरण मार समावशे 
गररएको छ।  
 

1.2 बजेट र कार्ािन्त्वर्न जस्थर्त 

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को लार्ग कूल रू. ३४ अबि ८४ करोड २१ लाख ६० हजार बजेट र्वर्नर्ोजन 
गररएकोमा आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा रू. २५ अबि ६५ करोड ३८ लाख २१ हजार खचि भएको छ। खचि 
रकम सरुु र्वर्नर्ोजनको ७३.६३ प्रर्तशत हनु आउुँछ। कुल खचि मध्र्े चालतुफि  ५६.१२ प्रर्तशत र 
िुुँजजगततफि  ८५.८८ प्रर्तशत खचि भएको छ। र्वत्तीर् व्र्वस्थाको लार्ग र्वर्नर्ोजन भएको रू. ५० करोड 
रकम मध्र्े कुनै िर्न रकम खचि हनु सकेको देजखंदैन। र्स आर्थिक वर्िमा स्थानीर् तहलाई र्वत्तीर् समानीकरण 
अनदुान, सशति अनदुान, र्वशेर् अनदुान र समिूरक अनदुान गरर कूल रू. १ अबि ९४ करोड ६९ लाख ६६ 
हजार र्वत्तीर् हस्तान्त्तरण गररएको छ। कोर्भड-१९ महामारीको प्रकोि र्स आर्थिक वर्ि भरी नै कार्म रहेको 
भएतािर्न बजेट कार्ािन्त्वर्नमा भने सन्त्तोर्जनक उिलजब्ि हाुँर्सल भएको छ।  
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1.2.1 नेिाल सरकारको बजेट र कार्ािन्त्वर्न अवस्था 

नेिालको संर्विानमा संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहले आफ्नो अर्िकारर्भरको आर्थिक अर्िकार सम्बन्त्िी र्वर्र्मा 
कानून बनाउने, वार्र्िक बजटे बनाउने, र्नणिर् गने, नीर्त तथा र्ोजना तर्ार गने र ्र्सको कार्ािन्त्वर्न गने 
व्र्वस्था रहेको छ। सोही व्र्वस्था अनसुार संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहले आर्थिक वर्ि 2077/78 को बजेट 
तथा कार्िक्रम तर्ार गरी कार्ािन्त्वर्न गरेका छन ।  

महालेखा र्नर्न्त्रक कार्ािलर्को वेभसाइट माफि त प्रकाजशत हनुे दैर्नक बजेटरी तलुना्मक र्वश्लरे्ण अनसुार 
आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा नेिाल सरकारको कूल र्वर्नर्ोजन रू. 14 खवि 74 अबि 64 करोड 54 लाख 
रहेकोमा आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा रू. ११ खवि ८० अबि १७ करोड ४ लाख खचि भई कूल र्वर्नर्ोजनको 
८०.०८ प्रर्तशत रकम खचि भएको छ। कूल खचिमध्र्े चालतुफि  ८९.७५ प्रर्तशत, िुुँजीगततफि  ६४.६९ 
प्रर्तशत र र्वत्तीर् व्र्वस्थातफि  ५८.४४ प्रर्तशत खचि भएको छ। ्र्स्तै रू. 10 खवि ११ अबि करोड ७५ 
करोड ८४ लाख राजस्व संकलन हनुे अनमुान गररएकोमा आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा रू. ९ खवि ३८ अबि 
३२ करोड २३ लाख संकलन भई लक्ष्र्को कररव ९२.७४ प्रर्तशत राजस्व संकलन भएको छ।  
 

1.2.2 प्रदेश आर्थिक कार्िप्रणाली र अवस्था 

नेिालको संर्विानको भाग १६ (िारा २०३ देजख २१३ सम्म) मा प्रदेश आर्थिक कार्िप्रणालीको व्र्वस्था 
गररएको छ। संर्विानतः प्रदेश सरकारलाई कानून बमोजजम प्रदेश र्भरको कर प्रणाली, ऋण व्र्वस्थािन, 
सजित कोर् सिालन, राजस्व र व्र्र्को अनमुान, खचि व्र्वस्थािन, र्वर्भन्न कोर्हरूको सिालन गने लगार्तको 
क्षेरार्िकार रहेको छ। ती क्षेरहरूको र्वर्र्मा देहार्मा छुट्टाछुटै्ट उल्लेख गररएको छ। 

 

1.2.2.1 प्रदेश सजित कोर् 

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा रू. ३४ अबि ८४ करोड २१ लाख ६० हजार कूल र्वर्नर्ोजन गररएको र्थर्ो। 
सो र्वर्नर्ोजनका लार्ग आन्त्तररक राजस्वबाट रू. ४ अबि ६० करोड ८५ लाख ६० हजार, संघीर् सरकारबाट 
प्राि हनुे अनदुानहरू मध्र्े र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान रू. ७ अबि ११ करोड २६ लाख, सशति अनदुान रू. 
४ अबि २० करोड ८४ लाख, र्वशेर् अनदुान रू. ५४ करोड र समिूरक अनदुान रू. १ अबि ४९ करोड ८९ 
लाख प्राि हनुे अनमुान गररएको र्थर्ो। ्र्सैगरी बाुँडफाुँट भई प्राि हनु ेमूल्र् अर्भवृर्द्ध करबाट रू. ३ अबि 
७८ करोड ६८ लाख, अन्त्तःशलु्कवाित रू. ३ अबि ७८ करोड ६९ लाख, रोर्ल्टीवाित रू. ३० करोड, 
आन्त्तररक ऋणबाट २ अबि र नगद मौज्दातबाट रू. ७ अबि स्रोत िररचालन गने लक्ष्र् राजखएको र्थर्ो।  
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आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा स्रोत व्र्वस्थािनका लार्ग अनमुान गररएका र्वर्भन्न स्रोतहरूमध्र्े नेिाल सरकारबाट 
अनदुानवाित प्राि हनुे र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान रू. ७ अबि ११ करोड २६ लाख, सशति अनदुान रू. ४ 
अबि २० करोड ८४ लाख, र्वशेर् अनदुान रू. ५४ करोड र समिूरक अनदुान रू. १ अबि ४९ करोड ८९ 
लाख प्राि भएको छ। ्र्सैगरी प्रदेश सरकारको आन्त्तररक स्रोतबाट रू. २ अबि ६६ करोड ८ लाख ६६ 
हजार, बाुँडफाुँट भई प्राि हनुे मूल्र् अर्भवृर्द्ध करबाट रू. ५ अबि ३ करोड, ३९ लाख ४७ हजार, 
अन्त्तःशलु्कवाित रू. १ अबि ४५ करोड ७१ लाख ७९ हजार, रोर्ल्टीवाित रू. ३० करोड ६७ लाख ५३ 
हजार र अजघल्लो आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा खचि नभई बाुँर्क रहेको नगद मौज्दात रू. ५ अबि ८७ करोड 
५४ लाख १९ हजार गरर प्रदेश सजित कोर्मा रू. २९ अबि ३० करोड २६ लाख २४ हजार नगद जम्मा 
भएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा कुनैिर्न प्रकारको ऋण र्लएको छैन। र्सरी स्रोत 
िररचालनतफि  कूल लक्ष्र्को ८४.१० प्रर्तशत प्रगर्त भएको छ।  

नेिाल सरकारबाट सशति अनदुान, र्वशरे् अनदुान र समिूरक अनदुान वाित र्स आर्थिक वर्िमा रू. ६ अबि 
८५ करोड ५८ लाख ६० हजार प्राि भएकोमा आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा र्ी अनदुानहरूको रकम रू. ५ 
अबि ७५ करोड १२ लाख ५६ हजार खचि भई रू. १ अबि १० करोड ४६ लाख ४ हजार नेिाल सरकारको 
सजित कोर्मा र्फताि गनुि िने देजखन्त्छ। र्सरी प्रदेश सरकारको सजित कोर्मा आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा 
रू. २९ अबि ३० करोड २६ लाख २४ हजार नगद प्राि भएकोमा रू. २५ अबि ६५ करोड ३८ लाख २२ 
हजार खचि भएको र रू. १ अबि १० करोड ४६ लाख ४ हजार नेिाल सरकारको सजित कोर्मा र्फताि गनुि 
िने देजखएबाट रू. २ अबि ५४ करोड ४१ लाख ९८ हजार सजित कोर्मा नगद मौज्दात रहेको छ।  

प्रदेश सरकारले व्र्वस्थािन तथा सिालन गरेका प्रदेश र्विद् व्र्वस्थािन कोर्मा रू. २ करोड ७० लाख ९६ 
हजार, प्रदेश आकजस्मक कोर्मा रू. २ करोड, कोर्भड कोर्मा रू. ५ करोड ४५ लाख गरी कूल रू. १० 
करोड १५ लाख ९६ हजार समेत प्रदेश सजित कोर्मा मौज्दात रहेको छ। 

 

1.2.2.2 प्रदेश आन्त्तररक ऋण 

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा बजेटको स्रोत व्र्वस्थािन गनि नेिाल सरकारसुँग रू. १ अबि र 
आन्त्तररक ऋण रू. १ अबि गरी कूल रू. २ अबि आन्त्तररक ऋण उठाउन ेलक्ष्र् राखेकोमा र्स आर्थिक वर्िमा 
उक्त ऋण र्लनिुने आवश्र्कता निरेको हुुँदा हालसम्म प्रदेश सरकारले कुनैिर्न ऋण र्लएको छैन। 
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1.2.2.3 प्रदेश र्वत्तीर् क्षरे व्र्वस्थािन 

नेिालको संर्विानले प्रदेश सरकारको र्वत्तीर् क्षेरार्िकार अन्त्तगित नेिाल राष्ट्र बैंकको नीर्त अनरुुि र्वत्तीर् 
संस्थाहरूको सिालन, सहकारी संस्था, नेिाल सरकारको सहमर्तमा वैदेजशक अनदुान र सहर्ोगलाई राखेको छ। 
प्रदेश सरकारले ती क्षरेहरूमध्र् े सहकारी क्षेरलाई मार आफ्नो कार्िक्षेर अन्त्तगित समेट्न सकेको छ। 
CoPoMIS मा प्रर्वष्ट तथ्र्ाङ्क अनसुार हाल प्रदेशको क्षेरार्िकारर्भर कूल ८०६ वटा सहकारी संस्थाहरू रहेका 
छन । उल्लेजखत सहकारीमा कूल र्नक्षेि रू. ३९ अबि ५७ करोड ६७ लाख २७ हजार रहेको देजखन्त्छ भन े
लगानी रू. ३७ अबि १२ करोड ९४ लाख ४० हजार भएको देजखन्त्छ। र्ी सहकारी संस्थाहरूमा १९४८८८ 
मर्हला र १७५१४४ िरुुर् गरी कूल ३७००३२ जना शरे्र सदस्र् रहेका छन । शरे्र सदस्र्हरूको 
अवस्थालाई र्नम्नानसुार वृतजचरमा देखाइएको छ। 

 

प्रदेश के्षरार्िकार रहेका उल्लेजखत सहकारीहरूको कुल शेर्र िुुँजज रू. ८ अबि ५७ करोड ६७ लाख ५ हजार 
रहेको छ। ्र्सैगरी र्ी सहकारीहरूको जस्थर िुुँजज रू. १५ करोड ५३ लाख ५५ हजार रहेको छ भन ेदार्र््व 
रू. २ अबि ६२ करोड ९४ लाख ९१ हजार रहेको छ। र्ी सहकारीहरूबाट ११६४ जनाले प्र्र्क्ष रोजगार 
प्राि गरेका छन। शेर्र सदस्र्मा मर्हलाको संख्र्ा बढ्दै गएको देजखएबाट सम्ित्तीमा मर्हलाको र्हस्सा बढ्दै 
गएको देजखन्त्छ।  

  

मर्हला
53%

िरुुर्
47%

शेर्र सदस्र्को अवस्था
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िररच्छेद - २ 

बजेट खचिको र्वश्लरे्ण 

२.1 वार्र्िक बजेट र्वर्नर्ोजन र खचिको र्ववरण 

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट र्वर्नर्ोजन भएको कूल बजेट र आर्थिक वर्िको 
अन्त््र्सम्ममा भएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार तार्लकामा उल्लेख गररएको छ। 

(रू. हजारमा)  

क्र.सं. शीर्िक र्वर्नर्ोजन खचि खचि प्रर्तशत 

१ चाल ु १४३४२६८४ ८०४९०३३ ५६.१२ 
२ िुुँजजगत १९९९९४७६ १७६०४७८९ ८८.०२ 
३ र्वत्तीर् व्र्वस्था ५००००० ० ०.०० 
 जम्मा ३४८४२१६० २५६५३८२१ ७३.६३ 

 

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा र्वर्नर्ोजन भएको कूल रकम रू. ३४ अबि ८४ करोड २१ लाख ६० हजार 
मध्र् ेआर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा जम्मा रू. २५ अबि ६५ करोड ३८ लाख ११ हजार खचि भएको छ। 
कूल खचिमध्र् ेचालतुफि  ५६.१२ प्रर्तशत र िुुँजजगततफि  ८८.०२ प्रर्तशत खचि भएको छ। समग्रमा र्स वार्र्िक 
अवर्िमा कूल र्वर्नर्ोजजत रकमको ७३.६३ प्रर्तशत खचि भएको छ। 

उल्लेजखत र्वर्नर्ोजन र खचिलाई तलको जचरमा देखाइएको छ। 

 
 

०

५००००००

१०००००००

१५००००००

२०००००००

२५००००००

चालु ि ुुँजजगत र्वत्तीर् व्र्वस्था

(रु
 ह
जा
रम
ा)

कूल र्वर्नर्ोजन र खचिको तलुना्मक अवस्था

र्वर्नर्ोजन
खचि
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२.२ मन्त्रालर्गत खचिको र्ववरण 

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा मन्त्रालर्/र्नकार्को लार्ग र्वर्नर्ोजन गररएको र्नकार्गत बजेट, रकमान्त्तर भई 
थि/घट भएको रकम र्ववरण र र्स आर्थिक वर्िमा भएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुारको तार्लकामा उल्लेख 
गररएको छ। 

(रू. हजारमा) 

मन्त्रालर्/र्नकार् र्ववरण चाल ु िुुँजजगत जम्मा 

प्रदेश व्र्वस्थार्िका 

र्वर्नर्ोजन 113354 8900 122254 

थि/घट 2991 1000 3991 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 116345 9900 126245 

खचि 107379 8080 115459 

खचि प्रर्तशत 92.29 81.62 91.46 

प्रदेश लोकसेवा आर्ोग 

र्वर्नर्ोजन 78503 11000 89503 

खचि 13013 15638 28651 

खचि प्रर्तशत 16.58 142.16 32.01 

मखु्र् न्त्र्ार्ार्िवक्ताको 
कार्ािलर् 

र्वर्नर्ोजन 13729 7000 20729 

खचि 10295 6637 16932 

खचि प्रर्तशत 74.99 94.81 81.68 

मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को 
कार्ािलार् 

र्वर्नर्ोजन 1587249 899165 2486414 

थि/घट 19500 1300 20800 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 1606749 900465 2507214 

खचि 485065 680363 1165428 

खचि प्रर्तशत 30.19 75.56 46.48 

आर्थिक मार्मला तथा र्ोजना 
मन्त्रालर् 

र्वर्नर्ोजन 181975 9900 191875 

थि/घट 9400 5100 14500 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 191375 15000 206375 

खचि 60146 12620 72766 

खचि प्रर्तशत 31.43 84.13 35.26 

उद्योग, िर्िटन, वन तथा 
वातावरण मन्त्रालर् 

र्वर्नर्ोजन 1267963 573805 1841768 

थि/घट 1385 43269 44654 
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मन्त्रालर्/र्नकार् र्ववरण चाल ु िुुँजजगत जम्मा 
जम्मा र्वर्नर्ोजन 1269348 617074 1886422 

खचि 909707 522180 1431886 

खचि प्रर्तशत 71.67 84.62 75.90 

भरू्म व्र्वस्था, कृर्र् तथा 
सहकारी मन्त्रालर् 

र्वर्नर्ोजन 2676400 484600 3161000 

थि/घट 25505 23039 48544 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 2701905 507639 3209544 

खचि 1714275 350387 2064663 

खचि प्रर्तशत 63.45 69.02 64.33 

आन्त्तररक मार्मला तथा कानून 
मन्त्रालर् 

र्वर्नर्ोजन 112800 477200 590000 

थि/घट 68740 21650 90390 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 181540 498850 680390 

खचि 143827 362023 505849 

खचि प्रर्तशत 79.23 72.57 74.35 

भौर्तक िूवाििार र्वकास 
मन्त्रालर् 

र्वर्नर्ोजन 720558 13749176 14469734 

थि/घट -207536 3992707 3785171 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 513022 17741883 18254905 

खचि 338803 14493107 14831909 

खचि प्रर्तशत 66.04 81.69 81.25 

सामाजजक र्वकास मन्त्रालर् 

र्वर्नर्ोजन 3143101 1537475 4680576 

थि/घट 421260 323089 744349 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 3564361 1860564 5424925 

खचि 2304678 1148507 3453186 

खचि प्रर्तशत 64.66 61.73 63.65 

प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोग 

र्वर्नर्ोजन 31050 11500 42550 

थि/घट 250 0 250 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 31300 11500 42800 

खचि 14878 5247 20125 

खचि प्रर्तशत 47.53 45.62 47.02 
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मन्त्रालर्/र्नकार् र्ववरण चाल ु िुुँजजगत जम्मा 

कमिचारी सरु्विा तथा सेवा 
र्नवृत सरु्विा 

र्वर्नर्ोजन 3300   3300 

खचि 0   0 

खचि प्रर्तशत 0   0 

अथि र्वर्वि 

र्वर्नर्ोजन 2276700 2229755 4506455 

थि/घट 52957 182477 235434 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 2329657 2412232 4741889 

खचि 1372767 1984743 3357510 

खचि प्रर्तशत 58.93 82.28 70.81 

अथि र्वत्तीर् व्र्वस्था 
र्वर्नर्ोजन   500000 500000 

खचि   0 0 

खचि प्रर्तशत     0 

अथि-आन्त्तररक ऋण भकु्तानी 
र्वर्नर्ोजन 5000   5000 

खचि 0   0 

खचि प्रर्तशत 0   0 

स्थानीर् तह 

र्वर्नर्ोजन 2131002   2131002 

थि/घट 236071   236071 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 2367073   2367073 

खचि 1946966   1946966 

खचि प्रर्तशत 82.25   82.25 

जम्मा 

र्वर्नर्ोजन 14342684 20499476 34842160 

थि/घट -747744 2614388 1866644 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 13594940 23113864 36708804 

खचि 8049033 17604789 25653821 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि% 56.12 85.88 73.63 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि% 59.21 76.17 69.88 
 

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा मन्त्रालर्/र्नकार्गत र्वर्नर्ोजन भएको कूल बजेट रकम मध्र्े आर्थिक वर्िको 
अन्त््र्सम्मको अवर्िमा प्रदेश व्र्वस्थार्िकाबाट ९१.४६ प्रर्तशत, प्रदेश लोकसेवा आर्ोगबाट ३२.०१ प्रर्तशत, 
मखु्र् न्त्र्ार्ार्िवक्ताको कार्ािलर्बाट ८१.६८ प्रर्तशत, मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को कार्ािलर्बाट ४६.४८ 
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प्रर्तशत, आर्थिक मार्मला तथा र्ोजना मन्त्रालर्बाट ३५.२६ प्रर्तशत, उद्योग, िर्िटन, वन तथा वातावरण 
मन्त्रालर्बाट ७५.९० प्रर्तशत, भरू्म व्र्वस्था, कृर्र् तथा सहकारी मन्त्रालर्बाट ६४.३३ प्रर्तशत, आन्त्तररक 
मार्मला तथा कानून मन्त्रालर्बाट ७४.३५ प्रर्तशत, भौर्तक िूवाििार र्वकास मन्त्रालर्बाट ८१.२५ प्रर्तशत, 
सामाजजक र्वकास मन्त्रालर्बाट ६३.६५ प्रर्तशत र प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोगबाट ४७.०२ प्रर्तशत रकम 
खचि भएको छ। समग्रमा र्वर्नर्ोजनको ७३.६३ प्रर्तशत खचि भएको छ। 

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा मन्त्रालर्/र्नकार्गत रुिमा भएको खचिको भारलाई र्नम्नानसुार देखाइएको छ। 

 
 

२.३ स्रोतगत खचिको र्ववरण 
आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को कूल बजेट र आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा भएको स्रोतगत खचि र्नम्नानसुार 
देखाइएको छ। स्रोतमा प्रदेश सरकारको स्रोत, र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान, सशति अनदुान, र्वशेर् अनदुान र 
समिूरक अनदुानलाई र्लइएको छ।  
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 (रू. हजारमा) 
स्रोत र्वर्नर्ोजन खचि खचि प्रर्तशत 
प्रदेश सरकार २१४८२२६० 13996254 65.15 

र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान ७११२६०० 5906312 83.04 

सशति अनदुान ४२०८४०० 4211522 100.07 

र्वशेर् अनदुान ५४०००० 420947 77.95 

समिूरक अनदुान १४९८९०० 1118787 74.64 

जम्मा ३४८४२१६० 25653822 73.63 

 

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को बजेटमा प्रदेश स्रोततफि  रू. २१ अबि ४८ करोड २२ लाख ६० हजार, र्वत्तीर् 
समानीकरण अनदुानतफि  रू. ७ अबि ११ करोड २६ लाख, सशति अनदुानतफि  रू. ४ अबि २० करोड ८४ 
लाख, र्वशरे् अनदुानतफि  रू. ५४ करोड र समिूरक अनदुानतफि  रू. १ अबि ४९ करोड ८९ लाख र्वर्नर्ोजन 
भएकोमा आर्थिक वर्िको अन्त््र्मा र्वर्नर्ोजनको तलुनामा क्रमशः ६५.१५ प्रर्तशत, ८३.०४ प्रर्तशत, १००.०७ 
प्रर्तशत, ७७.९५ प्रर्तशत र ७४.६४ प्रर्तशत खचि भई कूल र्वर्नर्ोजनको जम्मा ७३.६३ प्रर्तशत खचि भएको 
छ। सशति अनदुानतफि  आर्थिक वर्िको र्वर्भन्न समर्मा स्वास्थ्र् लगार्तका क्षरेमा नेिाल सरकारबाट थि 
अनदुान प्राि भएकोले सरुु र्वर्नर्ोजन भन्त्दा बढी खचि हनु गएको देजखन्त्छ। 

स्रोतगत र्वर्नर्ोजन र खचिको तलुना्मक अवस्थालाई र्नम्नानसुार जचरमा देखाइएको छ। 

   

०

५००००००

१०००००००

१५००००००

२०००००००

२५००००००

प्रदेश सरकार र्वत्तीर् 
समानीकरण 
अनदुान

सशति 
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र्वशेर् 
अनदुान

समिूरक 
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रु 
हज
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ा

स्रोतगत र्वर्नर्ोजन र खचिको अवस्था

र्वर्नर्ोजन
खचि
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२.4 र्वगत आर्थिक वर्िका खचिको तलुना 

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को कूल बजेट र्वर्नर्ोजन र खचिको मािन गदाि सो भन्त्दा अजघल्ला २ आर्थिक 
वर्िहरूको सोही अवर्िसुँग तलुना गदाि देहार् बमोजजम देजखएको छ। 

 (रू. हजारमा) 
र्ववरण आर्थिक वर्ि 

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 

र्वर्नर्ोजन खचि खचि % र्वर्नर्ोजन खचि खचि % र्वर्नर्ोजन खचि खचि % 

चाल ु ८११५५१५ 5211030 64.21 १२२८५७७२ ६४२६९२१ 52.31 १४३४२६८४ ८०४९०३३ 56.12 

िुुँजीगत १५९०७८३३ 8717000 54.80 १९८४९०२० १३९८६६९६ 70.47 १९९९९४७६ १७६०४७८९ 88.03 

र्वत्तीर् व्र्वस्था ० ० 0.00 ०   0.00 ५००००० ० 0.00 

जम्मा २४०२३३४८ १३९२८०३० 57.98 ३२१३४७९२ २०४१३६१७ 63.52 ३४८४२१६० २५६५३८२१ 73.63 
 

िर्छल्ला तीन आर्थिक वर्िको खचिको अवस्थालाई हेदाि आर्थिक वर्ि २०७५/७६ मा कूल र्वर्नर्ोजनमध्र् े
५७.९८ प्रर्तशत, आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा ६३.५२ प्रर्तशत र आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा ७३.६३ 
प्रर्तशत खचि भएको देजखन्त्छ। हरेक वर्ि र्वर्नर्ोजन रकम बढदै जाुँदासमते खचि प्रर्तशत समेत बढ्नलेु प्रदेश 
सरकारबाट हनुे बजेट कार्ािन्त्वर्नको क्षमतामा अर्भवृर्द्ध भएको स्िष्ट हनु्त्छ। 

तीन आर्थिक वर्िको कूल र्वर्नर्ोजन र खचिको तलुना्मक र्ववरणलाई र्नम्नानसुार जचरमा देखाइएको छ। 

  

२४०२३३४८
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रु 
हज

ारम
ा

आर्थिक वर्ि

तीन आर्थिक वर्िको र्वर्नर्ोजन र खचिको तलुना्मक अवस्था

र्वर्नर्ोजन
खचि
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२.५ खचि शीर्िकगत खचि जस्थर्त 

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा शीर्िकगत आिारमा गररएको र्वर्नर्ोजन रकम र आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा 
भएको खचिको र्ववरणलाई र्नम्नानसुार तार्लकामा देखाइएको छ। 

(रू. हजारमा) 
खचि 
शीर्िक 

र्वर्नर्ोजन (स्रोतगत) खचि (स्रोतगत) 

प्रदेश 
र्वत्तीर् 

समानीकरण 
सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा प्रदेश 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा 

21111 1489038  144517   1633555 957684  102313   1059997 
21112 102788     102788 49963     49963 
21121 28935  2760   31695 20585  2226   22811 
21122 35262     35262 17973  4064   22037 
21131 36661  7535   44196 16456  3741   20197 
21132 67208  6000   73208 39793  5480   45272 
21134 20396  1634   22030 15037  747   15785 
21135 3000  1512   4512 2000  15   2015 
21139 32844  50   32894 21312  34   21346 
21141 9265  5868   15133 7292  2368   9660 
21142 15865     15865 14586     14586 
21212 953     953 0     0 
21213 2779     2779 725     725 
22111 49497  3828   53325 38872  2013   40884 
22112 35510  1556   37066 25962  1006   26968 
22211 5546     5546 3802     3802 
22212 53375  2018 179  55572 48977  1634 179  50790 
22213 42808  1634   44442 45972  1258   47230 
22214 15273  633   15906 8936  286   9222 
22221 24188  1230   25418 18803  912   19714 
22231 20958  3180   24138 19877  2318   22195 
22291 5537  1080   6617 4728  861   5589 
22311 70481  2100   72581 73145  1702   74847 
22312 2920  540   3460 2534  355   2889 
22313 1614  5600   7214 786  4953   5739 
22314 9904  735   10639 6355  342   6697 
22315 39149  3342   42491 32823  1945   34767 
22319 2690  11316   14006 2483  7973   10455 
22411 27079  100   27179 10235  3121   13357 
22412 7218  260   7478 4256  109   4365 
22413 232903  36611   269514 201951  54869   256819 
22419 2164     2164 1757     1757 
22511 13413  61903   75316 7347  4036   11384 
22512 211661  208667 200  420528 133022  72772   205794 
22521 1615     1615 1817     1817 
22522 2945307  849860 44800  3839967 2191980  725506 27390  2944877 
22529 820  442549   443369 6827  50222   57049 
22611 67190  7579 821  75590 58593  4584   63176 
22612 18926  2564   21490 12975  1954   14929 
22613 12290     12290 83     83 
22711 47119  3766   50885 38391  3284   41675 
24211 2500     2500 0     0 
24311 2500     2500 0     0 
25315 0     0 800     800 
26331 1050002     1050002 1050001     1050001 
26332 271000     271000 296012     296012 
26333 196000     196000 145156     145156 
26334 627000     627000 456108     456108 
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खचि 
शीर्िक 

र्वर्नर्ोजन (स्रोतगत) खचि (स्रोतगत) 

प्रदेश 
र्वत्तीर् 

समानीकरण 
सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा प्रदेश 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा 

26411 20000     20000 13055     13055 
26412 22000     22000 14268     14268 
26413 362500  240500   603000 274815     274815 
26422 24000     24000 98909     98909 
26423 237345     237345 202097     202097 
27111 10200     10200 6693     6693 
27112 23100     23100 20275     20275 
27211 500  19853   20353 0  13374   13374 
27212 20000     20000 91690     91690 
27213 96590  5800   102390 51974  27558   79532 
27311 600     600 0     0 
27312 500     500 0     0 
27313 600     600 0     0 
27314 600     600 0     0 
27315 500     500 0     0 
28142 37998  2760   40758 19948  2356   22304 
28143 180     180 665     665 
28149 680     680      0 
28211 500     500 16     16 
28212 500     500      0 
28219 700     700      0 
28911 3384500     3384500      0 
31112 1237890  180470 175000  1593360 886367 5028 287765   1179160 
31114 114500     114500 60705     60705 
31115       1397     1397 
31121 187154  800   187954 170112  511   170623 
31122 281895  93890   375785 227450  233725 117908  579083 
31123 56572  6150   62722 60105  5376 1474  66955 
31134 13285     13285 5466     5466 
31151 374305 5569780 595200  1498900 8038185 1675060 4581868 778285  1118787 8154000 
31153 232225 146455    378680 71104 117364    188469 
31154 22000 379800 33000   434800 63731 364108 72624   500462 
31155 448940 911005 169000 9000  1537945 598702 750610 430320 3571  1783202 
31156 1447535 105560 570400 280000  2403495 2129574 87334 1227126 250951  3694985 
31157 22250  45800   68050 20966  22298   43263 
31158 400  1050   1450 400  1025   1425 
31159 756600  369700 30000  1156300 828095  38678 14779  881552 
31161 111000  1500   112500 78777  1499 4694  84970 
31171 10510     10510 8998     8998 
31172 387300  50000   437300 200072     200072 
31411 16900     16900      0 
31511 3055755     3055755      0 
32152 500000     500000      0 

जम्मा 21482260 7112600 4208400 540000 1498900 34842160 13996255 5906312 4211522 420947 1118787 25653822 

  

खचि शीर्िकगत रूिमा आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा चालतुफि का खचि शीर्िकहरूमा भन्त्दा िुुँजजगत तफि का खचि 
शीर्िकहरूमा बढी खचि भएको छ। िुुँजजगततफि का सडक, सडक िलु, र्संचाई र खानेिानीतफि का खचि 
शीर्िकहरूमा सरुु र्वर्नर्ोजनभन्त्दा बढी खचि भएको देजखन्त्छ। सरुु र्वर्नर्ोजन भन्त्दा बढी खचि भएका खचि 
शीर्िकहरूमा अथि र्वर्वि ( खचि शीर्िक नम्बरहरू २८९११ र ३१५११) मा र्वर्नर्ोजन भएको बजेट र कम 
खचि भएका अन्त्र् खचि शीर्िकहरूबाट रकमान्त्तर गरी खचि व्र्वस्थािन गररएको छ।  
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िररच्छेद - ३ 

स्रोत व्र्वस्थािन र्वश्लरे्ण 

३.1 स्रोत व्र्वस्थािन 

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नका लार्ग गररन ेस्रोत व्र्वस्थािनको वार्र्िक 
लक्ष्र् र प्राि भएको स्रोतको अवस्थालाई र्नम्नानसुार देखाइएको छ। 

(रू. हजारमा) 

क्र.सं. स्रोत वार्र्िक लक्ष्र् प्रार्ि प्रगर्त प्रर्तशत 

१ प्रदेश सरकारको आन्त्तररक राजस्व ४६०८५६०  २६६०८५७ ५७.७४ 

२ र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान 7112600 7112600 १००.०० 

३ सशति अनदुान ४२०८४०० ४८१६९६० ११४.४६ 

४ र्वशेर् अनदुान 540000 540000 १००.०० 

५ समिूरक अनदुान 1498900 1498900 १००.०० 

६ बाुँडफाुँट भई प्राि हनु ेमलु्र् अर्भवरृ्द्ध कर 3786८00 ५०३३९४७ १३२.९३ 

७ बाुँडफाुँट भई प्राि हनुे अन्त्तःशलु्क 3786900 १४५७१७९ ३८.४८ 

८ रोर्ल्टी ३००००० ३०६७५३ १०२.२५ 

९ आन्त्तररक ऋण २०००००० - - 

१० नगद मौज्दात ७०००००० ५८७५४१९ ८३.९३ 

जम्मा ३४८४२१६० २९३०२६१५ ८४.१० 
 

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा स्रोत व्र्वस्थािनमा प्रदेश सरकारको आन्त्तररक राजस्व संकलन रू. ४ अबि ६० 
करोड ८५ लाख ६० हजार, नेिाल सरकारबाट प्राि हनुे अनदुान रू. १३ अबि ३५ करोड ९९ लाख, बाुँडफाुँट 
भई प्राि हनुे राजस्व (मलु्र् अर्भवृर्द्ध कर र अन्त्तःशलु्क) वाित रू. ७ अबि ५७ करोड ३७ लाख, रोर्ल्टी 
रू. ३० करोड, आन्त्तररक ऋण रू. २ अबि र नगद मौज्दात रू. ७ अबि वार्र्िक लक्ष्र् राजखएकोमा सर्मक्षा 
अवर्िमा रू. २९ अबि ३० करोड २६ लाख १५ हजार प्राि भएको छ। जनु वार्र्िक लक्ष्र्को ८४.१० 
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प्रर्तशत रहेको छ। गत आर्थिक वर्ि रू. २९ अबि ७ करोड २५ लाख ३० हजार अथाित वार्र्िक लक्ष्र्को 
९१.४७ प्रर्तशत स्रोत व्र्वस्थािन भएको र्थर्ो।  

चाल ुआर्थिक वर्िको स्रोत अनमुान र प्रगर्त र्ववरणलाई र्नम्नानसुारको जचरमा देखाइएको छ। 

 

३.२ शीर्िकगत राजस्व प्रार्िको अवस्था 

प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को स्रोत व्र्वस्थािनको वार्र्िक लक्ष्र् र प्राि भएको स्रोतलाई 
शीर्िकगत रूिमा र्नम्नानसुार देखाइएको छ। 

(रू. हजारमा) 

राजस्व राजस्व शीर्िक वार्र्िक लक्ष्र् 
वार्र्िक 

अवर्िको प्रार्ि 

११११४ कृर्र् आर्मा कर १५०० 0 

० २०००००० ४०००००० ६०००००० ८००००००

प्रदेश सरकारको आन्त्तररक स्रोत

र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान

सशति अनदुान

र्वशेर् अनदुान

समिूरक अनदुान

बाुँडफाुँट भई प्राि हनुे मलु्र् अर्भवरृ्द्ध कर

बाुँडफाुँट भई प्राि हनुे अन्त्तःशलु्क

रोर्ल्टी

आन्त्तररक ऋण

नगद मौज्दात

रू. हजारमा

स्रोत अनमुान र प्रगर्त र्ववरण

प्रार्ि वार्र्िक लक्ष्र्
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11315 घरजग्गा रजजषे्ट्रशन दस्तरु ४००००० ६९५९११ 

11411 बाुँडफाुँट भई प्राि हनु ेमूल्र् अर्भवरृ्द्ध कर ३७८६८०० ५०३३९४७ 

11421 बाुँडफाुँट भई प्राि हनु ेअन्त्तःशलु्क ३७८६९०० १४५७१७९ 

11451 
सवारी सािन कर (सवारी दताि, वार्र्िक र िटके सवारी 
कर) 

५४०२० 0 

११४७१ बाुँडफाुँटबाट प्राि हनुे मनोरञ्जन कर ७५०० 0 

11472 बाुँडफाुँटबाट प्राि हनुे र्वज्ञािन कर ३००० १५ 

11612 एजेन्त्सी रजजषे्ट्रशन दस्तरु १५०६० 0 

१३३११ समानीकरण अनदुान ७११२६०० ७११२६०० 

१३३१२ सशति अनदुान चाल ु ४२०८४०० ४८१६९६० 

१३३१४ र्वशेर् अनदुान चाल ु ५४०००० ५४०००० 

१३३१६ समिरुक अनदुान चाल ु १४९८९०० १४९८९०० 

१४११९ अन्त्र् र्नकार्बाट प्राि व्र्ाज ० 1 

14151 सरकारी सम्िजत्तको वहालबाट प्राि आर् ० १४४६ 

१४१५३ बाुँडफाुँट भइ प्राि वन रोर्ल्टी  १५०००० ६०९६२ 

१४१५४ बाुँडफाुँट भई प्राि खानी तथा खर्नज सम्बन्त्िी रोर्ल्टी १०००० ४२७ 

१४१५५ बाुँडफाुँट भई प्राि जलस्रोत सम्बन्त्िी रोर्ल्टी १०००० 0 

१४१५६ बाुँडफाुँट भई प्राि र्वद्यतु सम्बन्त्िी रोर्ल्टी १३०००० २३४१६२ 

14157 बाुँडफाुँट भई प्राि दहत्तर बहत्तरको र्बक्रीबाट प्राि आर् ० २२३८२९ 

1415८ बाुँडफाुँट भई प्राि िवितारोहण बाितको रोर्ल्टी ० ११२०२ 

१४१९१ िर्िटन शलु्क ५५०० 0 

१४१९२ िदर्ारा शलु्क १००० ५५१ 

14211 कृर्र् उ्िादनको र्बक्रीबाट प्राि रकम ३०० ४९८ 

14212 सरकारी सम्िजत्तको र्बक्रीबाट प्राि रकम १०१० १५४२ 

14213 अन्त्र् र्बक्रीबाट प्राि रकम ० १२८२ 

14218 र्वद्यतु सेवा शलु्क ० ८ 

14219 अन्त्र् सेवा शलु्क तथा र्बक्री २५३५ 0 
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14223 जशक्षाक्षेरको आम्दानी ११५० ७६६ 

14224 िरीक्षा शलु्क ० २६५० 

14225 र्ातार्ात क्षेरको आम्दानी १५५०५५ ४६९६८ 

14229 अन्त्र् प्रशासर्नक सेवा शलु्क ५५०००० ३४०२८७ 

14253 व्र्वसार् रजजषे्ट्रशन दस्तरु २०२०१० ८१५५४ 

14256 
चालक अनमुर्त िर, सवारी दताि र्कताब (Blue Book) 
सम्बन्त्िी दस्तरु 

४०४०५० २४६५०६ 

14264 वन क्षेरको अन्त्र् आर् ५७५०५० ५६० 

1431१ न्त्र्ार्र्क दण्ड जररवाना ० २ 

14312 प्रशासर्नक दण्ड,जररवाना,जफत ० ५१९९३ 

1431३ िरौटी सदरस्र्ाहार ० २२० 

14529 अन्त्र् राजस्व ७२०२१० ३६०० 

15111 बेरुजू ९०९०९० ७६२८५ 

15112 र्नकासा र्फताि ० १५६६९ 

15113 अनदुान र्फताि ० ४१५०१ 

३२१२१ गत वर्िको नगद मौज्दात ७०००००० ५८७५४१९ 

33341 सवारी सािन कर संकलन १०००५२० १३७८६९० 

  राजस्व अनमुानको जम्मा ३३२४२१६० २९८५४०९२ 

  आन्त्तररक ऋण २०००००० ० 

  ऋण सर्हतको जम्मा ३५२४२१६० २९८५४०९२ 

  राजश्व बाुँडफाुँट (स्थानीर् तहलाई िठाउने) (४०००००) (५५१४७६) 

  कूल जम्मा ३४८४२१६० २९३०२६१६ 

 

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा संकलन भएको कूल राजस्व रू. २९ अबि ३० करोड २६ लाख १६ हजार मध्र् े
राजस्वका केही शीर्िकहरूमा सरुु लक्ष्र् नतोर्कएको भए तािर्न र्वर्भन्न र्नकार्बाट उक्त शीर्िकहरूमा राजस्व 
संकलन भएको देजखएको छ भन े केही शीर्िकहरूमा सरुु लक्ष्र् तोर्कएको भए तािर्न राजस्व संकलन हनु 
सकेको छैन। अजघल्लो आर्थिक वर्ि संकलन भएको राजस्वका आिारमा उक्त शीर्िकहरूमा सरुु लक्ष्र् 
तोर्कएकोमा र्स आर्थिक वर्िमा सोही बमोजजम राजस्व संकलन हनु नसकेको र केही राजस्व शीर्िकहरूमा 



 आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को बजेट तथा कार्िक्रमको वार्र्िक सर्मक्षा 

~ 18 ~ 

कार्ािलर्हरूले सहजताको लार्ग र्मल्दो एउटै राजस्व शीर्िकमा रकम जम्मा गरेका कारण िर्न लक्ष्र् तोर्कए 
भन्त्दा फरक शीर्िकहरूमा राजस्व संकलन भएको देजखएको छ। 

  

३.३ स्रोत व्र्वस्थािनको तलुना्मक अवस्था 

आर्थिक वर्ि २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ को स्रोत व्र्वस्थािनको लक्ष्र् र प्रािीको तलुना्मक 
र्ववरणलाई तलको तार्लकमा देखाइएको छ। 

(रू. हजारमा) 

र्स.नं जशर्िक 
२०७५/०७६ २०७६/०७७ २०७७/०७८ 

वार्र्िक लक्ष्र् प्रािी प्रर्तशत वार्र्िक लक्ष्र् प्रािी प्रर्तशत बार्र्िक लक्ष्र् प्रािी प्रर्तशत 

1 
प्रदेश सरकारको 
आन्त्तररक राजस्व 

2,000,000  2,609,933  130.50 3,277,500   2,410,476  73.55  5,008,560   3,212,333  64.14 

2 समानीकरण अनदुान 6,776,741  6,776,700  100.00 7,112,200    7,112,200  100.00   7,112,600  7,112,600  100.00 

3 सशति अनदुान 6,501,900  4,856,649  74.70 5,351,600    6,024,033  112.57 4,208,400  4,816,960  114.46 

4 र्वशेर् अनदुान 355,000  182,300  51.35 750,000  860,000  114.67 540,000  540,000  100.00 

5 समिरुक अनदुान 714,200  122,200  17.11 750,000    1,111,600  148.21 1,498,900  1,498,900  100.00 

6 
बाुँडफाुँट भई प्राि हनुे 
म.ुअ.कर 

3,288,004  4,909,772  149.32 3,852,500    3,712,361  96.36   3,786,800  5,033,947  132.93 

7 
बाुँडफाुँट भई प्राि हनुे 
अन्त्तशलु्क 

3,288,004  1,189,614  36.18 3,852,600  1,104,702  28.67   3,786,900    1,457,179  38.48 

8 
रोर्ल्टी बाुँडफाुँटबाट 
प्राि 

       -         -     -   400,000    285,889  71.47   300,000  306,753  102.25 

9 
गत बर्िको नगद 
मौज्दात 

600,000  829,925  138.32 4,800,000   6,857,675  142.87  7,000,000  5,875,419  83.93 

10 
सवारी सािन कर 
बाुँडफाुँट 

( 300,500)  (394,872)  131.40 (350,000)  (406,406)  116.12 (400,000)  (551,476)  137.87 

11 ऋण 800000     -   1988392      -   २००००००      -     

  जम्मा 24,023,348  21,082,221  87.76 31,784,792   29,072,530  91.47  34,842,160  29,302,615  84.10 
 

स्रोत व्र्वस्थािनतफि  आर्थिक वर्ि २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ मा वार्र्िक लक्ष्र्को तलुनामा 
क्रमशः ८७.७६ प्रर्तशत, ९१.४७ प्रर्तशत र ८४.१० प्रर्तशत प्रगर्त हार्सल भएको छ। उिरोक्त र्ववरणमा 
लक्ष्र्को तलुनामा आर्थिक वर्ि २०७५/७६ भन्त्दा २०७६/७७ मा राजस्व िररचालनमा वृर्द्ध भएको तर 
२०७७/७८ मा भने कमी आएको अवस्था छ। लक्ष्र्को आिारमा र्थाथि राजस्व िररचालन अजघल्ला आर्थिक 
वर्िहरूको भन्त्दा कमी देजखए तािर्न आर्थिक वर्ि २०७५/७६ को भन्त्दा रु. ८ अबि २२ करोडले बढी हो भन े
आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को भन्त्दा रु. २३ करोडले मारै कमी हो। र्स आर्थिक वर्िमा र्वश्वव्र्ािी फैर्लएको 
कोरोना महामारी लगार्तका कारण रार्ष्ट्रर् अथितन्त्रनै प्रभार्वत भई नेिाल सरकारबाट बाुँडफाुँट भई प्राि हनु े
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अन्त्तःशलु्क लक्ष्र् अनरुुि प्राि नभए िर्न प्रदेश सरकारको आन्त्तररक राजस्व संकलनमा भन ेकोरोना महामारीको 
प्रभाव कार्म रहेकै अवस्थामा समेत अजघल्लो आर्थिक वर्िमा भन्त्दा रू. ८० करोड १८ लाख बर्ढ राजस्व 
संकलन भएको देजखन्त्छ। 

तीन आर्थिक वर्िको स्रोत व्र्वस्थािनको लक्ष्र् र प्रगर्तको तलुना्मक र्ववरणलाई र्नम्नानसुार जचरमा देखाइएको 
छ। 

 

मार्थको रेखाजचर बमोजजम आर्थिक वर्ि २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ मा राजस्व िररचालनको 
अवस्था लक्ष्र्को आिारमा सन्त्तोर्जनक नै रहेको देजखएको छ।  
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िररच्छेद - ४ 

अन्त्तर सरकारी र्वत्तीर् हस्तान्त्तरण 

४.1 प्रदेश सरकारबाट स्थानीर् तहमा र्वत्तीर् हस्तान्त्तरण 

र्वर्नर्ोजन ऐन, २०७७ को दफा ४ मा प्रदेश सरकारबाट प्रदेश र्भरका स्थानीर् तहले कानून बमोजजम खचि 
गनि िाउने गरी र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान, सशति अनदुान, र्वशेर् अनदुान र समिूरक अनदुान उिलब्ि 
गराउने व्र्वस्था रहेको र्थर्ो। बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न सम्बन्त्िी एकीकृत कार्िर्वर्ि, २०७७ बमोजजम 
र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान चार र्कस्तामा र सशति अनदुान, र्वशेर् अनदुान र समिूरक अनदुान िर्हलो र्कस्ता 
वाित ५० प्रर्तशत र बाुँकी िचास प्रर्तशत आर्ोजनाको लागत अनमुान, आर्ोजना तथा कार्िक्रम सम्झौता, 
अजन्त्तम मूल्र्ाङ्कन, कार्िसम्िन्न प्रर्तवदेनसर्हत सम्बजन्त्ित स्थानीर् तहबाट र्नकासा माग भएिर्छ हस्तान्त्तरण गने 
व्र्वस्था रहेको छ। र्वत्तीर् हस्तान्त्तरण अन्त्तगित सिार्लत आर्ोजनाहरू ठेक्का प्रकृर्ा माफि त कार्ािन्त्वर्न गनुििने 
भएको हुुँदा ठेक्का सम्झौता हुुँदा र्वर्नर्ोजन भन्त्दा कम रकममा ठेक्का लाग्न,े कर्तिर् आर्ोजनाहरू सोही आर्थिक 
वर्िमा सम्िन्न नहनुे लगार्तका कारण र्वर्नर्ोजनभन्त्दा कम रकम खचि हनु ेगरेको छ। स्थानीर् तहमा र्वत्तीर् 
हस्तान्त्तरण भएको तर खचि हनु नसकी बाुँकी रहेको सशति अनदुान, र्वशरे् अनदुान र समिूरक अनदुान वाितको 
रकम सम्बजन्त्ित स्थानीर् तहले प्रदेश सजित कोर्मा र्फताि गनुििने व्र्वस्था रहेको छ। 

४.१.१ र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान 

र्वर्नर्ोजन ऐन, २०७७ र बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न सम्बन्त्िी एकीकृत कार्िर्वर्ि, २०७७ मा प्र्र्ेक 
आर्थिक वर्िको भदौ २५ गते, काजत्तक २५ गते, माघ २५ गते र वैशाख २५ गते गरी चार र्कस्तामा र्वत्तीर् 
समानीकरण अनदुान वाितको रकम सम्बजन्त्ित स्थानीर् तहको सजित कोर्मा हस्तान्त्तरण गने व्र्वस्था रहेको 
छ। प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ि २०७७/७८ का लार्ग प्रदेश र्भरका सबै स्थानीर् तहमा र्वत्तीर् समानीकरण 
अनदुान वाित कूल रू. १ अबि ५ करोड २ हजार र्वर्नर्ोजन गररएकोमा चार र्कस्ता गरी शत प्रर्तशत रकम 
हस्तान्त्तरण भैसकेको छ। 

४.१.२ सशति अनदुान 

प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा ४६ वटा स्थानीर् तहका ६७ वटा आर्ोजनाको लार्ग सशति 
अनदुानतफि  जम्मा रू. ३१ करोड ४५ लाख र्वर्नर्ोजन गररएको र्थर्ो। बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न 
सम्बन्त्िी एकीकृत कार्िर्वर्ि, २०७७ को दफा ९(१२) मा आर्ोजना तथा कार्िक्रमका लार्ग र्वर्नर्ोजजत 
रकममध्र् े५० प्रर्तशत रकम भाद्र २५ गतेर्भर सम्बजन्त्ित स्थानीर् तहको सजित कोर्मा हस्तान्त्तरण गनुििने 
र बाुँकी िचास प्रर्तशत रकम आर्ोजनाको लागत अनमुान, आर्ोजना तथा कार्िक्रम सम्झौता, अजन्त्तम मूल्र्ाङ्कन, 
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कार्िसम्िन्न प्रर्तवेदनसर्हत सम्बजन्त्ित स्थानीर् तहबाट र्नकासा माग भएिर्छ हस्तान्त्तरण गने व्र्वस्था रहेको 
छ। सोही व्र्वस्था बमोजजम आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा सशति अनदुान अन्त्तगित सिार्लत आर्ोजनाहरूको 
लार्ग रू. २० करोड ४८ लाख ४ हजार हस्तान्त्तरण गररएको छ।   

४.१.३ र्वशेर् अनदुान 

प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा ३३ वटा स्थानीर् तहका ३७ वटा आर्ोजनाको लार्ग र्वशरे् 
अनदुानतफि  जम्मा रू. १९ करोड ७६ लाख ४६ हजार र्वर्नर्ोजन गररएको र्थर्ो। बजेट तथा कार्िक्रम 
कार्ािन्त्वर्न सम्बजन्त्ि एकीकृत कार्िर्वर्ि, २०७७ को दफा ९(१२) मा आर्ोजना तथा कार्िक्रमका लार्ग 
र्वर्नर्ोजजत रकममध्र् े५० प्रर्तशत भाद्र २५ गतेर्भर सम्बजन्त्ित स्थानीर् तहको सजित कोर्मा हस्तान्त्तरण 
गनुििने र बाुँकी िचास प्रर्तशत रकम आर्ोजनाको लागत अनमुान, आर्ोजना तथा कार्िक्रम सम्झौता, अजन्त्तम 
मूल्र्ाङ्कन, कार्िसम्िन्न प्रर्तवदेनसर्हत सम्बजन्त्ित स्थानीर् तहबाट र्नकासा माग भएिर्छ हस्तान्त्तरण गनुििने 
व्र्वस्था रहेको छ। सोही व्र्वस्था बमोजजम आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा रू. १२ करोड ५६ लाख ८८ 
हजार हस्तान्त्तरण गररएको छ।  

 
४.१.४ समिूरक अनदुान 

प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा ६९ वटा स्थानीर् तहका १०१ वटा आर्ोजनाको लार्ग 
समिूरक अनदुानतफि  जम्मा रू. ६२ करोड ७० लाख र्वर्नर्ोजन गररएको छ। बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न 
सम्बन्त्िी एकीकृत कार्िर्वर्ि, २०७७ को दफा ९(१२) मा आर्ोजना तथा कार्िक्रमका लार्ग र्वर्नर्ोजजत 
रकममध्र् े५० प्रर्तशत रकम भाद्र २५ गतेर्भर सम्बजन्त्ित स्थानीर् तहको सजित कोर्मा हस्तान्त्तरण गनुििने 
र बाुँकी िचास प्रर्तशत रकम आर्ोजनाको लागत अनमुान, आर्ोजना तथा कार्िक्रम सम्झौता, अजन्त्तम मूल्र्ाङ्कन, 
कार्िसम्िन्न प्रर्तवेदनसर्हत सम्बजन्त्ित स्थानीर् तहबाट र्नकासा माग भएिर्छ हस्तान्त्तरण गने व्र्वस्था रहेको 
छ। सोही व्र्वस्था बमोजजम आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा कुल रू. ३७ करोड १६ लाख ७६ हजार 
हस्तान्त्तरण गररएको छ।  

 

४.१.५ स्थानीर् तहको प्रशासर्नक भवन 

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को बजेट वक्तव्र्मा जग्गाको व्र्वस्था भएका स्थानीर् तहलाई प्रशासर्नक भवन 
र्नमािणको लार्ग मागका आिारमा अनदुान उिलब्ि गराउने उल्लेख भएबमोजजम कूल रू. ५५ करोड रुिैर्ाुँ 
र्वर्नर्ोजन गररएकोमा बजेट माग तथा प्रगर्तका आिारमा १२ वटा स्थानीर् तहहरूलाई रू. ६ करोड ९० 
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लाख ७२ हजार मार उिलब्ि गराइएको छ। र्वगत आर्थिक वर्िमा शरुुवात भएका २८ वटा स्थानीर् 
तहहरूलाई आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को कार्िक्रममा समिूरक अनदुानतफि  समावेश गरी १४ करोड र्वर्नर्ोजन 
गररएकोमा प्रगर्तका आिारमा रु. १० करोड ९ लाख ७३ हजार मार र्नकासा गररएको छ। उजल्लजखत रकम 
समिूरक अनदुान वाित भएको हस्तान्त्तरण रकममा समावेश गररएको छ।  

 

४.१.६ क्रमागत आर्ोजना 

आर्थिक वर्ि २०७५/७६ र २०७६/७७ मा सम्झौता भई कार्ािन्त्वर्नमा रहेका आर्ोजनाको लार्ग चाल ुआर्थिक 
वर्ि २०७७/७८ मा सम्िन्न गने गरी कूल ४५ करोड र्वर्नर्ोजन भएकोमा रू. १२ करोड १७ लाख २५ 
हजार हस्तान्त्तरण गररएको छ। सोको र्ववरण र्नम्नानसुार रहेको छ। 

  (रू. हजारमा) 

आर्थिक वर्ि 
र्वत्तीर् हस्तान्त्तरण गररएका आर्ोजना संख्र्ा हस्तान्त्तरण 

भएको रकम 
कैर्फर्त 

सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा 
२०७५/०७६ – – २ २ ५९६९ सबै आर्ोजना सम्िन्न 

भएको 
२०७६/०७७ २० ५ ९ ३४ ११५७५६  

जम्मा २० ५ ११ ३६ १२१७२५   

 

र्वत्तीर् हस्तान्त्तरण अन्त्तगित आर्थिक वर्ि २०७५/७६ मा सम्झौता भएका सबै आर्ोजना सम्िन्न भैसकेका 
छन । आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा सम्झौता भई कोर्भड–१९ लगार्तको कारणले सोही आर्थिक वर्िमा सम्िन्न 
हनु नसकेका आर्ोजनाको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को असार मसान्त्तसम्म म्र्ाद थर्िएकोमा ३४ वटा 
आर्ोजना िूणि रुिमा सम्िन्न भएका छन । 
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िररच्छेद - ५ 

र्वत्तीर् क्षरे र्वश्लरे्ण 

नेिालको संर्विानको अनसूुची-6 मा नेिाल राष्ट्र बैंकको नीर्त अनरुुि र्वत्तीर् संस्थाहरूको सिालन, सहकारी 
संस्था, नेिाल सरकारको सहमर्तमा बैदेजशक अनदुान र सहर्ोगलाई प्रदेश सरकारको एकल अर्िकार सूचीमा 
राजखएको छ। ्र्सैगरी सहकारी के्षरलाई संघ र प्रदेशको साझा अर्िकारको सूचीमा तथा सहकारी संस्थालाई 
स्थानीर् तहको एकल अर्िकारको सूचीमा र तीनै तहको साझा अर्िकारको सूचीमा समेत राजखएको छ। भरू्म 
व्र्वस्था, कृर्र् तथा सहकारी मन्त्रालर् मातहत सहकारी रजजष्ट्रारको कार्ािलर् स्थािना भएको छ। प्रदेश 
सरकारबाट सहकारी ऐन, 2075 र र्नर्मावली, 2076 जारी गरी कार्ािन्त्वर्न गररएको छ। 

सहकारी रजजष्ट्रारको कार्ािलर्बाट अद्यावर्िक र्ववरण अनसुार आर्थिक वर्ि २०७७/७८ सम्म प्रदेश सरकारको 
क्षेरार्िकारर्भर रही CoPoMIS मा प्रर्वष्ट भएका सहकारीको संख्र्ा 8०६ रहेको छ। उल्लेजखत सहकारीहरूको 
कूल र्नक्षेि रू. ३९ अबि ५७ करोड ६७ लाख २७ हजार रहेको देजखन्त्छ भने लगानी रू. ३७ अबि १२ 
करोड ९४ लाख ४० हजार भएको देजखन्त्छ। र्ी सहकारी संस्थाहरूमा १९४८८८ मर्हला र १७५१४४ 
िरुुर् गरी कूल ३७००३२ जना शरे्र सदस्र् रहेका छन । 

प्रदेश के्षरार्िकार रहेका उल्लेजखत सहकारीहरूको कुल शेर्र िुुँजज रू. ८ अबि ५७ करोड ६७ लाख ५ हजार 
रहेको छ। ्र्सैगरी र्ी सहकारीहरूको जस्थर िुुँजज रू. १५ करोड ५३ लाख ५५ हजार रहेको छ भन ेदार्र््व 
रू. २ अबि ६२ करोड ९४ लाख ९१ हजार रहेको छ। र्ी सहकारीहरूबाट ११६४ जनाले प्र्र्क्ष रोजगार 
प्राि गरेका छन।  
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िररच्छेद - ६ 

मन्त्रालर्गत प्रगर्त र्ववरण 

६.१ प्रदेश व्र्वस्थार्िका  

६.१.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

प्रदेश व्र्वस्थार्िकाको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा र्वर्नर्ोजन गररएको जम्मा बजेट र आर्थिक वर्िको 
अन्त््र्सम्ममा भएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार देखाइएको छ। 

(रू. हजारमा) 

र्ववरण 
चाल ु िुुँजजगत 

कूल जम्मा 
प्रदेश स्रोत जम्मा प्रदेश स्रोत जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन 113354 113354 8900 8900 122254 

थि/घट 2991 2991 1000 1000 3991 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 116345 116345 9900 9900 126245 

खचि 107379 107379 8080 8080 115459 

खचि प्रर्तशत 92.29 92.29 8900 8900 91.46 
 

प्रदेश व्र्वस्थार्िकामा आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को लार्ग कूल रू. १२ करोड २२ लाख ५४ हजार सरुु 
र्वर्नर्ोजन गररएकोमा चालतुफि  रू. ११ करोड ३३ लाख ५४ हजार र िुुँजजगततफि  रू. ८९ लाख रहेको 
र्थर्ो। र्स आर्थिक वर्िमा प्रदेश व्र्वस्थार्िकाको लार्ग र्वर्भन्न कार्िक्रम सिालन गनि चालतुफि  रू. २९ लाख 
९१ हजार र िुुँजजगततफि  रू. १० लाख गरी कूल रू. ३९ लाख ९१ हजार बजेट थिसमते गररएको छ।  
प्रदेश व्र्वस्थार्िकामा र्वर्नर्ोजन गररएको सम्िूणि बजटेको स्रोत प्रदेश सरकार रहेको छ। र्वर्नर्ोजजत कूल 
रकम मध्र्े आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा चालतुफि  रू. १० करोड ७३ लाख ७९ हजार र िुुँजजगततफि  रू. 
८० लाख ८० हजार खचि भई जम्मा रू. ११ करोड ५४ लाख ५९ हजार खचि भएको छ। समग्रमा प्रदेश 
व्र्वस्थार्िकाबाट जम्मा र्वर्नर्ोजनको ९१.४६ प्रर्तशत खचि भएको देजखन्त्छ। 

६.१.२ मखु्र् उिलजब्िहरू 
क. र्स आर्थिक वर्िमा कूल २० वटा र्विेर्क दताि भएका छन  भन े६ वटा र्विेर्क िास भएको, 
ख. प्रदेश सभाको ६० वटा, र्वर्र्गत सर्मर्तका ४३ वटा र अन्त्र् सर्मर्तहरूका ३१ वटा बैठकहरू बसेको, 
ग. दोस्रो अर्िवेशनको कार्िवाहीको सम्िूणि र्ववरण (भबेर्टम) तर्ार गररएको र तेस्रो अर्िवशेनको काम 

कारवाही भई रहेको, 
घ. प्रदेश सभा सजचवालर्को चौथो वार्र्िको्सव सम्िन्न गररएको। 
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६.२ प्रदेश लोक सेवा आर्ोग  

६.२.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

प्रदेश लोक सेवा आर्ोगको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा र्वर्नर्ोजन गररएको जम्मा बजेट र आर्थिक 
वर्िको अन्त््र्सम्ममा भएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार देखाइएको छ। 

(रू. हजारमा) 

र्ववरण 
चाल ु िुुँजजगत 

कूल जम्मा 
प्रदेश स्रोत जम्मा प्रदेश स्रोत जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन 78503 78503 11000 11000 89503 

थि/घट -5500 -5500 5500 5500 0 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 73003 73003 16500 16500 89503 

खचि 13013 13013 15638 15638 28651 

खचि प्रर्तशत 17.83 17.83 94.78 94.78 32.01 
 

प्रदेश लोक सेवा आर्ोगमा आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को लार्ग कूल रू. ८ करोड ९५ लाख ३ हजार 
र्वर्नर्ोजन गररएकोमा चालतुफि  रू. ७ करोड ८५ लाख ३ हजार र िुुँजजगततफि  रू. १ करोड १० लाख 
रहेको छ। आर्ोगमा र्वर्नर्ोजन गररएको सम्िूणि बजेटको स्रोत प्रदेश सरकार रहेको छ। र्स आर्थिक वर्िमा 
आर्ोगमा चालतुफि  र्वर्नर्ोजन भएको रकमबाट िुुँजजगततफि का कार्िक्रमहरूमा रू. ५५ लाख रकमान्त्तर गररएको 
छ। र्वर्नर्ोजजत कूल रकम मध्र् ेआर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा चालतुफि  रू. १ करोड ३० लाख १३ हजार 
र िुुँजजगततफि  रू. १ करोड ५६ लाख ३८ हजार खचि भई जम्मा रू. ४४ लाख २६ हजार खचि भएको छ। 
समग्रमा प्रदेश लोक सेवा आर्ोगबाट जम्मा र्वर्नर्ोजनको ३२.०१ प्रर्तशत खचि भएको छ। 

 

६.२.२ मखु्र् उिलजब्िहरू 

क. आर्ोग गठन तथा कार्ािलर् सिालनः नेिालको संर्विानको िारा २४४ मा प्र्र्ेक प्रदेशमा प्रदेश 
लोक सेवा आर्ोग रहने व्र्वस्था भए बमोजजम र्मर्त २०७७/१२/११ गते आर्ोग गठन भई िोखरा 
महानगरिार्लका वडा नं. १७, मसु्ताङचोक जस्थत निेाल नागररक उड्यर्न प्रार्िकरणको भवनमा 
कार्ािलर् सिालन गररएको। 

ख. संगठन संरचना स्वीकृत गररएकोः- आर्ोगको कार्ािलर्को कार्ि सम्िादनलाई प्रभावकारी रूिमा सिालन 
गनि संगठन तथा व्र्वस्थािन सवेक्षण गरी ४९ जना कमिचारीको दरबन्त्दी रहन ेगरी स्वीकृत भएको।  



 आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को बजेट तथा कार्िक्रमको वार्र्िक सर्मक्षा 

~ 26 ~ 

ग. आर्ोगको कार्िसम्िादनका संवैिार्नक र काननुी आिारहरू तर्ार िाररएकोः- गण्डकी प्रदेश लोक सेवा 
आर्ोग र्नर्मावली, २०७८, प्रदेश लोक सेवा आर्ोग बैठक सिालन कार्िर्वर्ि, २०७७, प्रदेश लोक 
सेवा आर्ोग (कार्ि सिालन) र्नदेजशका, 2078, प्रदेश लोक सेवा आर्ोग खचि (व्र्वस्थािन) 
कार्िर्वर्ि,2078, प्रदेश लोक सेवा आर्ोग दस्तरु र शलु्क र्निािरण कार्िर्वर्ि,207८ र प्रदेश लोक 
सेवा आर्ोगका िदार्िकारी एवं दक्ष/र्वशरे्ज्ञ र कमिचारीहरूको आचारसंर्हता, 2078, तर्ार िाररएको।  

घ. वेवसाइट र िाठर्क्रम र्नमािण गररएकोः- िरीक्षाथीहरूका लार्ग िरीक्षासम्बन्त्िी सूचना, िाठ् र्क्रम, ऐन, 
र्नर्मावली, र्नदेजशका, समर् तार्लका, िरीक्षा केन्त्द्र, उम्मदेवारको स्वीकृत नामावली, िरीक्षाको नर्तजा, 
अन्त्तवािताि तथा र्सफाररससम्मको सबै सूचनाहरू सम्प्ररे्ण गनि ववेसाइटको र्नमािण गररएको छ। 
आर्ोगबाट र्स आर्थिक वर्िमा र्वर्भन्न र्वर्र्का २० वटा िाठ्यक्रम स्वीकृत गररएको छ। 

ङ. अनलाइन प्रणालीको र्वकास गररएकोः- िरीक्षाथीहरूका लार्ग अनलाइनबाट दरखास्त ददनका लार्ग 
अनलाइन प्रणालीको र्वकास गररएको। 

च. अन्त्तरर्क्रर्ा तथा गोष्ठी गररएकोः- प्रदेश सरकार र स्थानीर् तहमा ररक्त िदहरूको अवस्था र माग 
आकृर्त फाराम भरी िठाउने समेतका र्वर्र्मा प्रदेश सरकारका प्रमखु सजचव तथा सजचवहरू तथा 
स्थानीर् तहका प्रमखु/अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अर्िकृतहरूसुँग प्र्र्क्ष अन्त्तरर्क्रर्ा तथा भच ुिअल 
माध्र्मबाट छलफल गररएको। 

 

६.३  मखु्र् न्त्र्ार्ार्िवक्ताको कार्ािलर्  

६.३.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

मखु्र् न्त्र्ार्ार्िवक्ताको कार्ािलर्को लार्ग आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा र्वर्नर्ोजन गररएको जम्मा बजेट र 
आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा भएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार छ। 

(रू. हजारमा) 

र्ववरण 
चाल ु िुुँजजगत 

कूल जम्मा 
प्रदेश स्रोत जम्मा प्रदेश स्रोत जम्मा 

र्वर्नर्ोजन 13729 13729 7000 7000 20729 

खचि 10295 10295 6637 6637 16932 

खचि प्रर्तशत 74.99 74.99 94.81 94.81 81.68 
 

मखु्र् न्त्र्ार्ार्िवक्ताको कार्ािलर्मा आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को लार्ग कूल रू. २ करोड ७ लाख २९ हजार 
र्वर्नर्ोजन गररएकोमा चालतुफि  रू. १ करोड ३७ लाख २९ हजार र िुुँजजगततफि  रू. ७० लाख रहेको र्थर्ो। 
कार्ािलर्मा र्वर्नर्ोजजत रकम मध्र् ेआर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा चालतुफि  रू. १ करोड २ लाख ९५ हजार 
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र िुुँजजगततफि  रू. ६६ लाख ३७ हजार खचि भई कूल रू. १ करोड ६९ लाख ३२ हजार खचि भएको छ। 
समग्रमा मखु्र्न्त्र्ार्ार्िवक्ताको कार्ािलर्बाट कूल र्वर्नर्ोजनको ८१.६८ प्रर्तशत खचि भएको छ। 
६.३.२ मखु्र् उिलब्िीहरू 
आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा मखु्र् न्त्र्ार्ार्िवक्ताको कार्ािलर्बाट सम्िादन भएका 
कार्िक्रमबाट प्राि मखु्र् उिलब्िीहरू र्नम्नानसुार रहेका छन - 
क. प्रदेश सरकार र र्स अन्त्तगितका कार्ािलर्हरूलाई र्विक्षी वनाई सवोच्च अदालत, उच्च अदालत िोखरा 

र बाग्लङु इजलास तथा कास्की जजल्ला अदालतमा दताि हनु आएका उ्प्ररे्ण, प्रर्तर्िे, अर्िकार िचृ्छा, 
िरमादेश, र्नर्ेिाज्ञा लगार्त ररट र्नवेदन, िनुरावदेन र अन्त्र् मदु्धाहरूमा प्रदेश सरकार र मातहत र्नकार्का 
तफि बाट वहस िैरवी र प्रर्तरक्षा गरेको, 

ख. २०७७।११।२८ र २९ गते बाग्लङुमा िवित, म्र्ाग्दी, मसु्ताङ र बाग्लङुका कानून व्र्वसार्ीहरूलाई 
लजक्षत गरर २ ददने कानून व्र्वसार्ी दक्षता अर्भमखुीकरण तार्लम सम्िन्न गरेको, 

ग. सम्िणुि मदु्धाको र्ववरण, कार्ािलर्का दताि, चलानी र कार्ािलर्मा रहेका िसु्तकको सम्िणुि र्ववरणलाई 
सरुजक्षत रुिमा Information Management System मा राख्न ेर अिावर्िक गने कार्िको शरुुवात गररएको, 

घ. संर्विान ददवस २०७७ को अवसरमा नेिालमा संघीर्ता अभ्र्ासको िाुँच वर्ि अनभुव र भावी ददशा 
र्वर्र्क अन्त्तरर्क्रर्ा कार्िक्रम सम्िन्न गरेको। 

 

६.४. मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को कार्ािलर्  

६.४.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को कार्ािलर्को लार्ग आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा र्वर्नर्ोजन गररएको जम्मा 
बजेट र आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा भएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार छ। 

(रू. हजारमा) 

र्ववरण 
चाल ु िुुँजजगत 

कूल जम्मा 
प्रदेश सशति जम्मा प्रदेश सशति जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन 1268114 319135 1587249 846500 52665 899165 2486414 

थि/घट 20800 -1300 19500 0 1300 1300 20800 
जम्मा र्वर्नर्ोजन 1288914 317835 1606749 846500 53965 900465 2507214 

खचि 437709 47356 485065 642457 37906 680363 1165428 
खचि प्रर्तशत 33.96 14.90 30.19 75.90 70.24 75.56 46.48 
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मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को कार्ािलर्मा आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को लार्ग कूल रू. २ अबि ४८ करोड 
६४ लाख १४ हजार सरुु र्वर्नर्ोजन गररएकोमा चालतुफि  रू. १ अबि ५८ करोड ७२ लाख ४९ हजार र 
िुुँजजगततफि  रू. ८९ करोड ९१ लाख ६५ हजार रहेको छ। र्वर्नर्ोजन गररएको कूल बजेट मध्र्े संघीर् 
सशतिबाट रू. ३७ करोड १८ लाख र बाुँकी बजेटको स्रोत प्रदेश सरकार रहेको छ। र्स आर्थिक वर्िमा 
मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को कार्ािलर्मा र्वर्भन्न कार्िक्रमको लार्ग चालतुफि  रू. १ करोड ९५ लाख र 
िुुँजजगततफि  रू. १३ लाख गरी जम्मा रू. २ करोड ८ लाख थि बजेट उिलब्ि गराइएको छ। जम्मा 
र्वर्नर्ोजजत रकम मध्र्े आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा चालतुफि  रू. ४८ करोड ५० लाख ६५ हजार र 
िुुँजजगततफि  रू. ६८ करोड ३ लाख ६३ हजार गरी कूल रू. १ अबि १६ करोड ५४ लाख २८ हजार खचि 
भएको छ। आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को 
कार्ािलर्बाट जम्मा र्वर्नर्ोजनको ४६.४८ प्रर्तशत रकम खचि भएको छ। 
 

६.४.२ मखु्र् उिलब्िीहरू 
आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को अन्त््र्सम्ममा मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को कार्ािलर्बाट सम्िादन भएका 
कार्िक्रमबाट प्राि मखु्र् उिलब्िीहरू र्नम्नानसुार रहेका छन - 
क. नमूना कार्ािलर् मािदण्ड र्नमािण, कार्ािन्त्वर्न तथा प्रो्साहन अन्त्तगित १३ वटा नमूना कार्ािलर् िरुस्कृत 

भएको, 
ख. आन्त्तररक िर्िटन प्रवद्धिन कार्िक्रमबाट प्रदेशमा कार्िरत ३८२ जना कमिचारीहरू आन्त्तररक िर्िटनमा 

गएको, 
ग. एक्सन रुमको स्तरोन्नती गररएको, स्टुर्डर्ो सिालनमा आएको, 
घ. आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को नीर्त तथा कार्िक्रम तजुिमा गररएको, 
ङ. र्नवािचन के्षर िूवाििार र्वकास कार्िक्रम अन्त्तगित ११ वटा जजल्लामा ८२२ वटा आर्ोजना कार्ािन्त्वर्न 

गररएको, 
च. व्र्वसार् जीवन रक्षा कोर्बाट १७६ जना उद्यमी व्र्वसार्ीलाई कजाि उिलब्ि गराइएको। 
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६.५. आर्थिक मार्मला तथा र्ोजना मन्त्रालर्  

६.५.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

आर्थिक मार्मला तथा र्ोजना मन्त्रालर्को लार्ग आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा र्वर्नर्ोजन गररएको जम्मा बजेट 
र आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा भएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार छ। 

 (रू. हजारमा) 

र्ववरण 
चाल ु िुुँजजगत 

कूल जम्मा 
प्रदेश स्रोत जम्मा प्रदेश स्रोत जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन 181975 181975 9900 9900 191875 

थि/घट 9400 9400 5100 5100 14500 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 191375 191375 15000 15000 206375 

खचि 60146 60146 12620 12620 72766 

खचि प्रर्तशत 31.43 31.43 84.13 84.13 35.26 
 

र्स मन्त्रालर्मा आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को लार्ग कूल १९ करोड १८ लाख ७५ हजार र्वर्नर्ोजन 
गररएकोमा चालतुफि  रू. १८ करोड १९ लाख ७५ हजार र िुुँजजगततफि  रू. ९९ लाख र्वर्नर्ोजन गररएको 
छ। र्स आर्थिक वर्िमा मन्त्रालर्का र्वर्भन्न कार्िक्रमहरूको लार्ग चालतुफि  रू. ९४ लाख र िुुँजजगततफि  रू. 
५१ लाख थि बजेट उिलब्ि गराइएको छ। मन्त्रालर्मा र्वर्नर्ोजजत रकम मध्र्े र्स आर्थिक वर्िको 
अन्त््र्सम्ममा चालतुफि  रू. ६ करोड १ लाख ४६ हजार र िुुँजजगततफि  रू. १ करोड २६ लाख २० हजार 
खचि भई कूल रू. ७ करोड २७ लाख ६६ हजार खचि भएको छ। समग्रमा र्स मन्त्रालर्बाट जम्मा 
र्वर्नर्ोजनको ३५.२६ प्रर्तशत खचि भएको छ। 
 

6.५.2 मखु्र् उिलब्िीहरू 

आर्थिक मार्मला तथा र्ोजना मन्त्रालर्ले आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को अन्त््र्सम्ममा सम्िादन भएका 
कार्िक्रमबाट प्राि मखु्र् उिलब्िीहरू र्नम्नानसुार रहेका छन - 
क. आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेट तथा कार्िक्रम र सो सुँग सम्बजन्त्ि र्वर्नर्ोजन र्विेर्क र आर्थिक 

र्विेर्क तर्ार गरी प्रदेश सभाबाट िाररत भएको,  

ख. प्रदेश र्भरका सबै जजल्ला समन्त्वर् सर्मर्तका प्रमखु र प्रमखु जजल्ला अर्िकारीहरूसुँग प्रदेशर्भर सिार्लत 
क्रसर उद्योगहरूको अनगुमन र दहत्तर बहत्तर संकलन सम्बन्त्िमा िोखरामा अन्त्तरर्क्रर्ा कार्िक्रम सम्िन्न 
गररएको, 
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ग. प्रदेशर्भरका मालिोत र र्ातार्ात कार्ािलर्का प्रमखु तथा लेखा प्रमखुको उिजस्थर्तमा राजस्व िररचालन 
सम्बन्त्िी अन्त्तरर्क्रर्ा तथा अर्भमखुीकरण कार्िक्रम सम्िन्न गररएको, 

घ. राजस्वका सम्भार्वत स्रोतको िर्हचान तथा क्षरे र्वस्तार गरी राजस्व िररचालनलाई प्रभावकारी बनाउन 
राजस्व िररचालनको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न प्रर्तवदेन तर्ार गररएको, 

ङ. गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न सम्बन्त्िी अििवार्र्िक बजेट सर्मक्षा गरी 
प्रकाजशत प्रर्तवदेन प्रदेश सभामा िेश गररएको, 

च. गण्डकी प्रदेशमा डाटा सेन्त्टर स्थािनाको लार्ग िूवि सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरी प्रर्तवदेन िेश गररएको, 
छ. बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न सम्बन्त्िी एकीकृत कार्िर्वर्ि तर्ार गरी लागू गररएको, 
ज. आर्थिक कार्िर्वर्ि तथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र््व र्विेर्कको मस्र्ौदा मजन्त्रिररर्दबाट स्वीकृत गराई प्रदेश 

सभामा िेश गररएको, 
झ. प्रदेश लेखा र्नर्न्त्रक कार्ािलर्द्वारा आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को एकीकृत र्वत्तीर् र्ववरण तर्ार गरी 

प्रकाजशत गररएको, 
ञ. आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को वार्र्िक बजेट सर्मक्षा सम्िन्न गरी सर्मक्षा िजुस्तका प्रकाजशत गररएको, 
ट. आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को अथिवार्र्िक बजेट सर्मक्षा सम्िन्न गरी सर्मक्षा िजुस्तका प्रकाजशत गररएको। 

 

 

६.६ उद्योग, िर्िटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्  

६.६.१ र्वत्तीर् र्ववरण 
क. कुल र्वर्नर्ोजन र खचिको र्ववरण 
उद्योग, िर्िटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्को आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र्नम्नानसुार रहेको 
छ। 

(रू. हजारमा) 

र्ववरण 
चाल ु िुुँजजगत 

कूल जम्मा 
प्रदेश सशति जम्मा प्रदेश सशति जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन 1166963 101000 1267963 488005 85800 573805 1841768 

थि/घट -32427 33812 1385 43269 0 43269 44654 
जम्मा र्वर्नर्ोजन 1134536 134812 1269348 531274 85800 617074 1886422 
खचि 805080 104627 909707 460388 61792 522180 1431886 
खचि प्रर्तशत 70.96 77.61 71.67 86.66 72.02 84.62 75.90 
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र्स मन्त्रालर्मा आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को लार्ग कूल रू. १ अबि ८४ करोड १७ लाख ६८ हजार 
र्वर्नर्ोजन गररएकोमा चालतुफि  रू. १ अबि २६ करोड ७९ लाख ६३ हजार र िुुँजजगततफि  रू. ५७ करोड 
३८ लाख ५ हजार रहेको छ। मन्त्रालर्का र्वर्भन्न कार्िक्रमको लार्ग र्स आर्थिक वर्िमा चालतुफि  रू. १३ 
लाख ८५ हजार र िुुँजजगततफि  रू. ४ करोड ३२ लाख ६९ हजार बजेट थि गररएको छ। मन्त्रालर्मा 
र्वर्नर्ोजजत रकम मध्र्े आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा चालतुफि  रू. ९० करोड ९७ लाख ७ हजार र िुुँजजगततफि  
रू. ५२ करोड २१ लाख ८० हजार गरी कूल रू. १ अबि ४३ करोड १८ लाख ८६ हजार खचि भएको 
छ। समग्रमा र्स मन्त्रालर्बाट कूल र्वर्नर्ोजनको ७५.९० प्रर्तशत खचि भएको छ। 

 
ख. क्षरेगत र्वर्नर्ोजन र खचिको र्ववरण 
र्स मन्त्रालर्का मखु्र् कार्िके्षर वन, जलािार संरक्षण, उद्योग र िर्िटनमा आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा भएको 
र्वर्नर्ोजन र खचिसर्हतको र्वत्तीर् र्ववरण र्नम्नानसुार रहेको छ। 

(रु. हजारमा)  
कार्िक्रम र्वर्नर्ोजन खचि खचि प्रर्तशत 

क्षरेः वन 

सामदुार्र्क तथा कबरु्लर्ती वन र्वकास कार्िक्रम ५०५४० २८६०० ५७.00 

वृक्ष सिुार, वृक्षारोिण तथा र्नजज वन र्वकास कार्िक्रम ४१५८० ३५४०० ८५.00 

रार्ष्ट्रर् वन र्वकास कार्िक्रम १८५०० १६८०० ९१.00 

जर्डबटुी र्वकास कार्िक्रम ९५०० ८१०० ८५.00 

वन्त्र्जन्त्त ुसंरक्षण कार्िक्रम १८५०० १२४०० ६७.00 

र्हमाली के्षरमा कस्तरुी मगृ संरक्षण तथा प्रजनन र्वकास 
कार्िक्रम 

१५००० २७०० १८.00 

क्षरेः जलािार संरक्षण 
गल्छी िर्हरो र्नर्न्त्रण तथा नदी र्कनार तटबन्त्ि ४८१०० ४५४०० ९४.00 

एर्ककृत जलािार व्र्वस्थािन ६३६०० ६१५०० ९७.00 

क्षरेः उद्योग 
र्वद्यतुीर् चलु्हो प्रो्साहन कार्िक्रम २०००० ४९१ २.00 

कोर्भड - १९ का कारणले आफ्नो श्रम छाडी घर 
फकेकाहरूको लागी र्सि र्वकास तथा उद्यमजशलता तार्लम  

७६०० २५५४ ३४.00 

उद्यमी शृ्रजना तथा रोजगार सीि र्वकास तार्लम ४७७४ १६५२ ३५.00 

उद्यमजशलता तार्लम  १२३३१ ३०८३ २५.00 
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घोर्णा गररएका उद्योगग्राममा िूवाििार र्नमािण ६०००० ३५५४ ६.00 

क्षरेः िर्िटन 
होमस्टे अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन तथा रणनीर्त र्वकास ५०० 0  ०.00 

कोर्भड १९ लजक्षत िर्िटन प्रवद्धिन र र्वकास कार्िक्रम २०५०० 0  ०.00 

सबै र्नवािचन के्षर समेर्टने गरी प्रमखु गन्त्तव्र्हरूको 
र्डर्िआर तर्ारी 

६०००० ३०००० ५०.00 

होमस्टे क्षमता अर्भवृर्द्ध र सशजक्तकरण ५५०० 0  ०.00 

लोमान्त्थाङ र गोरखा दरवारलाई र्वश्व सम्िदा सूचीमा 
सूचीकृत गने कार्िक्रम 

१००० 0  ०.00 

रत्नमजन्त्दर तथा हेमागहृ व्र्वस्थािन १०००० 0  ०.00 

िदमागि र्नमािण तथा सिुार २८५०० २७०२१ ९५.00 

होमस्टेहरूको िवुाििार र्नमािण  १३९६०० १२६११६ ९०.00 
 

6.६.2 मखु्र् उिलब्िीहरू 

उद्योग, िर्िटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्ले आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा सम्िादन भएका कार्िक्रमबाट 
प्राि मखु्र् उिलब्िीहरू र्नम्नानसुार रहेका छन - 
क. २२०० सामदुार्र्क वन र ८० कबरु्लर्ती वन माफि त वन र्वकास कार्ि गररएको, 
ख. ४० हेक्टर वन के्षरमा वृक्षारोिण तथा १९ लाख र्वरुवा उ्िादन गररएको, 
ग. ५ लाख जर्डबटुी र्वरुवा उ्िादन गररएको, 
घ. २५० वन्त्र्जन्त्तकुो व्र्वस्थािन गररएको, जनचेतना सचेतना कार्िक्रम, 

ङ. १५७ गल्छी िर्हरो र ७० स्थानमा नदी र्कनार तटबन्त्ि गररएको, 
च. ११ जजल्लामा एर्ककृत जलािार व्र्वस्थािन कार्िक्रम सिालन गररएको, 
छ. कस्तरुी मगृ िालन सम्बन्त्िी सम्भाव्र्ता अध्र्र्न र गणना कार्ि गररएको, 
ज. फेवाताल र्कनारमा ०.८ र्क.मी. फुटट्रर्ाक र िाकि  र्नमािण गररएको, 
झ. गण्डकी प्रदेश र्वज्ञान तथा प्रर्वर्ि प्रर्तष्ठान स्थािना भएको, 
ञ. ३३ जना र्वद्याथीहरूलाई प्रो्साहन अनसुन्त्िान वृर्त उिलब्ि गराईएको, 
ट. १९५७ जनालाई र्सिमूलक तथा उद्यमजशलता तार्लम प्रदान गररएको, 
ठ. ११३६७ औद्योर्गक र ९५७४ व्र्ािाररक प्रर्तष्ठान गरर जम्मा २०९४१ नर्ाुँ उद्योग दताि भएको, 
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६.७ भरू्म व्र्वस्था, कृर्र् तथा सहकारी मन्त्रालर्  

६.७.१ र्वत्तीर् र्ववरण 
क. मन्त्रालर्को जम्मा र्वत्तीर् र्ववरण 
भरू्म व्र्वस्था, कृर्र् तथा सहकारी मन्त्रालर्को आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र्नम्नानसुार रहेको 
छ। 

(रू. हजारमा) 

र्ववरण  
चाल ु िुुँजजगत जम्मा 

प्रदेश सशति र्वशेर् जम्मा प्रदेश र्वशेर् जम्मा प्रदेश सशति र्वशेर् जम्मा 

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

थि/घट 25505     25505 23039   23039 48544 0 0 48544 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 2328205 342700 31000 2701905 498639 9000 507639 2826844 342700 40000 3209544 

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

खचि प्रर्तशत 60.79 80.66 72.75 63.45 69.55 39.68 69.02 62.34 80.66 65.31 64.33 
 

र्स मन्त्रालर्मा आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को लार्ग कूल रू. ३ अबि १६ करोड १० लाख र्वर्नर्ोजन 
गररएकोमा चालतुफि  रू. २ अबि ६७ करोड ६४ लाख र िुुँजजगततफि  रू. ४८ करोड ४६ लाख रहेको छ। 
मन्त्रालर्का र्वर्भन्न कार्िक्रमको लार्ग र्स आर्थिक वर्िमा चालतुफि  २ करोड ५५ लाख ५ हजार र िुुँजजगततफि  
रू. २ करोड ३० लाख ३९ हजार गरी जम्मा रू. ४ करोड ८५ लाख ४४ हजार बजेट थि गररएको छ। 
मन्त्रालर्मा र्वर्नर्ोजजत रकम मध्र् ेआर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा चालतुफि  रू. १ अबि ४१ करोड ५३ लाख 
३ हजार र िुुँजजगततफि  रू. ३५ करोड ३ लाख ८७ हजार गरी कूल रू. २ अबि ६ करोड ४६ लाख ६३ 
हजार खचि भएको छ। समग्रमा र्स मन्त्रालर्बाट र्वर्नर्ोजनको ६४.३३ प्रर्तशत खचि भएको छ। 

 

ख. क्षरेगत र्वत्तीर् र्ववरण 

र्स मन्त्रालर्बाट आर्थिक वर्ि २०७७/७८ क्षेरगत रुिमा बाुँडफाुँट गररएको र्वत्तीर् र्ववरण र्नम्नानसुार 
रहेको छ। 

(रू. हजारमा) 

क्षरे र्वर्नर्ोजजत बजेट खचि खचि प्रर्तशत 

कृर्र् 1903052 1300819 68.35 
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िश ुर्वकास 1109665 655957.1 59.11 

भरू्म 120682 89852 74.45 

सहकारी 57145 12453.6 21.79 

कुल 3190544 2059081.7 64.54 

 

मन्त्रालर्को मखु्र् कार्िके्षर कृर्र्, िश ुर्वकास, भरू्म व्र्वस्था र सहकारी मध्र्े आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा 
कृर्र्तफि  रू. 1 अबि 90 करोड 30 लाख 52 हजार, िश ुर्वकासतफि  रू. 1 अबि 10 करोड 96 लाख 65 
हजार, भरू्म व्र्वस्था तफि  रू. 12 करोड 6 लाख 82 हजार र सहकारीतफि  रू. 5 करोड 71 लाख 45 हजार 
बजेट र्वर्नर्ोजन गररएको र्थर्ो। आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा उल्लेजखत क्षरेहरूमा क्रमशः ६८.३५ प्रर्तशत, 
५९.११ प्रर्तशत, ७४.७५ प्रर्तशत र २१.७९ प्रर्तशत खचि भएको छ। 

 

६.७.२ मखु्र् उिलब्िीहरू 

भमूी व्र्वस्था, कृर्र् तथा सहकारी मन्त्रालर्बाट आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा सम्िादन भएका कार्िक्रमबाट 
प्राि मखु्र् उिलब्िीहरू र्नम्नानसुार रहेका छन - 
क. स्र्ाउ र्वशेर् कार्िक्रम माफि त उच्च घन्व प्रर्वर्िमा आिाररत र्वर्भन्न जातका २६१७० र्वरुवा ईटली 

बाट आर्ात गरी मसु्ताङ जजल्लामा कुल १७५ रोिनी के्षरफलमा थाक्रा व्र्वस्थािन तथा थोिा र्संचाई 
सर्हत स्र्ाउको नर्ाुँ बगैँचा र्बस्तार भएको। मनाङ, मसु्ताङ र गोरखा जजल्लाका स्र्ाउ खेती गदै आएका 
५० कृर्कहरूलाई सघन स्र्ाउ खेती प्रर्वर्ि सम्बन्त्िी ३ ददने स्थलगत तार्लम तथा अवलोकन भ्रमण 
गराईएको, 

ख. जग्गा चक्लाबन्त्दी कार्िक्रमबाट ४ वटा जजल्लाका १० स्थानमा गरी कुल 1966 रोिनी जग्गा 
चक्लाबन्त्दी गररएको। अजघल्लो आर्थिक वर्ि 2076/77 मा जग्गा चक्लाबन्त्दी गरेका ५ वटा समूहलाई 
उ्िादन लागत घटाउन ेउद्दशे्र्ले ट्रर्ाक्टर उिलब्ि गराईएको, 

ग. 80 वटा गाउुँहरूमा सिार्लत मखु्र्मन्त्री जलवार्मैुरी नमूना कृर्र् गाुँउ कार्िक्रम माफि त सनु्त्तला जात, 
केरा, र्लची, एभोकाडो लगार्तका फलफूलका र्बरुवा रोिण गरी थि 3041 रोिनी के्षरफलमा फलफूल 
खेती र्वस्तार भएको, मसलाबालीतफि  77.8 रोिनी अलैँची, ३३३ रोिनी र्टमरु र ७० रोिनी अदवुा 
खेती के्षरफल र्वस्तार भएको, ७०६३२ वगिर्मटर बराबरको के्षरफलमा प्लार्ष्टक घर र्नमािण भएको 
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जसबाट वार्र्िक थि १५०० मेर्ट्रक टन तरकारी उ्िादन हनुे प्रके्षिण गररएको, बाख्रा, बंगरु र कुखरुा 
िालनका लार्ग साना ठूला गरी 556 वटा आिरु्नक खोर र्नमािण गररएको साथै कृर्कहरूको ज्ञान तथा 
सीि र्वकासका लार्ग 40 वटा तार्लम र 11 वटा कृर्क भ्रमण सम्िन्न भएको, 

घ. ग्रामीण साना उद्यम र्वकास कार्िक्रम माफि त खाद्यान्न, मसलाबाली तथा अन्त्र् कृर्र् उिजहरूको प्रशोिन, 

लेबर्लङ, प्र्ाकेजजङ गनि ४९ कृर्कहरूलाई सहर्ोग गररएको, 

ङ. गोरखा जजल्लामा बार्ोचार उ्िादन कारखाना र्नमािण भएको, गोरखा र स्र्ाङ्गजा जजल्लामा प्राङ्गाररक मल 
उ्िादन कारखानाको संरचना र्नमािण भएको, 

च. व्र्वसार् इन्त्कुवसेन सेन्त्टरबाट सिार्लत Learn and Do तार्लममाफि त 54 जना र्वुाहरूलाई तीन मर्हन े
आवासीर् तार्लम प्रदान गररएको, 

छ. साना व्र्वसार्र्क फामि स्थािना तथा र्वस्तार कार्िक्रम माफि त कृर्र्तफि  ४20 वटा साना व्र्वसार्र्क 
फमि र्वस्तार भई ३५० वटा स्थार्ी टनले र्नमािण भएको, थि १२५ हेक्टरमा फलफूल खेती भएको, 
१००० घार मौरीिालन भएको र र्स कार्िक्रम माफि त १००० भन्त्दा बढी प्र्र्क्ष रोजगारी सजृना 
भएको, िशिुन्त्छी तफि  439 वटा साना व्र्वसार्र्क फमि र्वस्तार भएको, 

ज. आल ुखेती प्रवद्धिन र्वशरे् कार्िक्रम माफि त प्रदेशभर गरी २०० हेक्टर जर्मनमा आल ुखेती भई कररब 
3000 मरे्ट्रक टन आल ुउ्िादन भएको। साथै मकै तथा भटमास खेती प्रवद्धिन कार्िक्रमबाट २४६ 
हेक्टर के्षरफलमा मकै खेती गरी ५७० मेर्ट्रक टन उ्िादन भएको र १३ हेक्टर के्षरफलमा भटमास 
खेती गरी १३.२ मरे्ट्रक टन उ्िादन भएको, 

झ. बाुँझो जग्गामा खेती गनि प्रो्सार्हत गने उद्देश्र्ले सिार्लत बाुँझो जग्गामा व्र्वसार्र्क खेती प्रो्साहन 
कार्िक्रममाफि त 104 हेक्टर बाुँझो जग्गाको सदिुर्ोग भई स्र्ाउ, सनु्त्तला, जनुार, अलैँची, ओखर, अदवुा 
आदद रोिण भएको, 

ञ. िकेट तथा ब्लक स्थािना कार्िक्रम अन्त्तगित र्वर्भन्न बालीहरूमा उ्िादन तथा उ्िादक्व वृर्द्धका लार्ग 
154 नर्ाुँ िकेट तथा 34 वटा नर्ाुँ ब्लक स्थािना गनुिका साथै 13० वटा िरुानो िकेट र 23 वटा 
िरुानो ब्लकमा फ्लोअि कार्िक्रम सञ् चालन गररएको। िशिुन्त्छी तथा म्स्र् के्षरतफि  ३७ वटा नुँर्ा 
िकेट र्वस्तार तथा १४ वटा िरुाना िकेटहरूमा फलोअि कार्िक्रम सञ् चालन भएको, 

ट. कृर्र् तथा िशिुन्त्छी व्र्वसार्सुँग सम्बजन्त्ित तार्लम कार्िक्रमहरू माफि त ४५४ जना कृर्क र ४४० 
जना प्रार्वर्िकहरूको क्षमता अर्भवरृ्द्ध गररएको, 
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ठ. साना र्सुँचाई िूवाििार र्वकास कार्िक्रम माफि त सिार्लत 341 वटा आर्ोजनाहरूबाट नर्ाुँ र्सुँचाई संरचना 
र्नमािण तथा िरुाना संरचना ममित गरी १०८३ हेक्टर के्षरफलमा र्सुँचाई सरु्विा िरु्ािईएको, र्सबाट 
कररब 7000 घरिरुी लाभाजन्त्वत भएका, 

ड. कृर्र् उिजको उ्िादनोिरान्त्त हनुे क्षर्त न्त्रू्नीकरण गने उद्देश्र्ले कुल ७००० मेर्ट्रक टन क्षमताका ५ 
वटा कोल्ड स्टोरको संरचना तर्ार भएको। कृर्र्जन्त्र् उिज, मासजुन्त्र् उ्िादन तथा दगु्िजन्त्र् उ्िादन 
भण्डारणका लार्ग १४० टन कुल क्षमताको १४ वटा कोल्ड रुम र्नमािण गररएको। ्र्सैगरी 9530 
र्लटर कुल क्षमताका १० वटा दगु्ि जचस्र्ान केन्त्द्रहरू स्थािना भएको, 

ढ. िशिुन्त्छी/बाली बीमा र्प्रर्मर्म शलु्कमा 25% अनदुान कार्िक्रम माफि त ५७ जनाको कृर्कहरूको कररब 
१०० हेक्टर के्षरफलमा लगाईएको र्वर्भन्न बालीको साथै ४१५३० िश,ु १९८६५१ िन्त्छी तथा 
१०४५७० माछाको बीमा र्प्रर्मर्ममा २५ प्रर्तशत अनदुान उिलब्ि गराईएको। र्स कार्िक्रम माफि त 
४००० भन्त्दा बढी कृर्क लाभाजन्त्वत भएको, 

ण. बीउ र्बजन प्रर्ोगशालाबाट 24 के.जी. प्रजनन बीउ , 3666.3 के.जी. मूल बीउ, 81530 के.जी. 
प्रमाजणत बीउ, 132232 के.जी. उन्नत बीउ प्रमाणीकरण गररएको, माटो तथा मल िरीक्षण 
प्रर्ोगशालाबाट ७०७ वटा माटोको नमूना जाुँच गररएको, 

त. उ्िादनमा आिाररत प्रो्साहन सहर्ोग कार्िक्रम माफि त दैर्नक कम्तीमा २०० र्लटर दूि संकलन गने 
सहकारीहरूमाफि त प्रदेशभरमा गरी ९८१७ मे.टन दूिका लार्ग प्रर्त र्लटर रू. 2.50 का दरले प्रो्साहन 
उिलब्ि गराईएको। साथै के्षरफल र्वस्तारका आिारमा तरकारी खेती गने कृर्कलाई प्रो्साहन कार्िक्रम 
माफि त कररब १५०० कृर्कहरूलाई प्रर्त रोिनी रू. ३,००० का दरले प्रो्साहन रकम उिलब्ि 
गराईएको। र्स कार्िक्रमबाट खलुा तथा टनले र्भर गरी कररब 316 हेक्टर थि के्षरफलमा तरकारी 
खेती भएको, 

थ. 10 वटा जजल्लाका १५ वटा िार्लकामा िशमुा लाग्ने ६ वटा मखु्र् संक्रामक रोगहरूर्वरुद्ध बहृत खोि 
कार्िक्रम संचालन गररएको, उक्त कार्िक्रम माफि त ६०१०५२ वटा िशहुरूमा खोि लगाईएको, 

द. िशिुन्त्छीको खोि भण्डारण गनिका लार्ग िशिुन्त्छी तथा म्स्र् र्वकास र्नदेशनालर्मा भ्र्ाजक्सन बैङ्क 
स्थािना भएको, 

ि. िश ुनश्ल सिुार कार्िक्रम माफि त 61,645 िटक कृर्रम गभाििान सेवा प्रदान गररएको। भेटेररनरी 
अस्ितालबाट र्नर्र्मत उिचार सेवा माफि त 179596 िटक उिचार सेवा प्रदान गररएको र्नर्र्मत 
प्रर्ोगशाला सेवा माफि त 14,238 नमनुा िरीक्षण गररएको।  
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६.८ आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालर्  

६.८.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालर्को आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र्नम्नानसुार रहेको 
छ। 

(रू. हजारमा) 

र्ववरण 
चाल ु िुुँजजगत 

कूल जम्मा 
प्रदेश स्रोत जम्मा प्रदेश स्रोत जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन 112800 112800 477200 477200 590000 

थि/घट 68740 68740 21650 21650 90390 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 181540 181540 498850 498850 680390 

खचि 143827 143827 362023 362023 505849 

खचि प्रर्तशत 79.23 79.23 72.57 72.57 74.35 
 

र्स मन्त्रालर्मा आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को लार्ग कूल ५९ करोड र्वर्नर्ोजन गररएकोमा चालतुफि  रू. ११ 
करोड २८ लाख र िुुँजजगततफि  रू. ४७ करोड ७२ लाख र्वर्नर्ोजन गररएको छ। मन्त्रालर्का र्वर्भन्न 
कार्िक्रमहरूको लार्ग र्स आर्थिक वर्िमा चालतुफि  रू. ६ करोड ८७ लाख ४० हजार र िुुँजजगततफि  रू. २ 
करोड १६ लाख ५० हजार गरी कूल रू. ९ करोड ३ लाख ९० हजार थि बजेट उिलब्ि गराइएको छ। 
मन्त्रालर्मा र्वर्नर्ोजजत रकम मध्र्े आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा चालतुफि  रू. १४ करोड ३८ लाख २७ 
हजार र िुुँजजगततफि  रू. ३६ करोड २० लाख २३ हजार खचि भई कूल रू. ५० करोड ५८ लाख ४९ हजार 
खचि भएको छ। समग्रमा र्स मन्त्रालर्बाट कूल र्वर्नर्ोजनको ७४.३५ प्रर्तशत खचि भएको छ। 

 

6.८.2 मखु्र् उिलब्िीहरू 

आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालर्ले आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को अन्त््र्सम्ममा सम्िादन भएका 
कार्िक्रमबाट प्राि मखु्र् उिलब्िीहरू र्नम्नानसुार रहेका छन - 
क. ५ वटा ईलाका प्रहरी कार्ािलर्/प्रहरी चौकी र्नमािण सम्िन्न भएको र १९ वटा र्नमािणार्िन अवस्थामा 

रहेको, 
ख. गण्डकी प्रदेश दंगा र्नर्न्त्रण प्रहरी गण, तनहुुँमा ७ वटा Puff Building र्नमािण भएको, 
ग. प्रदेश प्रहरी तार्लम केन्त्द्रको भौर्तक संरचना र्नमािण अन्त्तगित र्प्रफ्र्ाब र्नमािण भएको, 
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घ. 10 वटा प्रहरी ईकाइहरूको भौर्तक िूवाििार स्तरोन्नतीको कार्ि सम्िन्न भएको, 
ङ. गण्डकी समाज-ससुभ्र् समाज कार्िक्रम अन्त्तगित 18459 जना र्वद्यार्थिलाई अनजुशजक्षत गररएको, 
च. तनहुुँ, स्र्ाङजा, म्र्ाग्दी, लमजङु र कास्की जजल्लाका ४ वटा नदी तथा खोलाहरूका मूख्र् 5 वटा 

स्थानमा िूवि सूचना प्रणाली जडान कार्ि सम्िन्न भएको , 
छ. ट्रार्फक कोन, बे्रथलाइजर, राडार गन, बडी वनि क्र्ामरा, म्र्ाजजक लाइट लगार्तका ट्रार्फक व्र्वस्थािन 

सम्बन्त्िी उिकरण खररद गरी सबै जजल्लामा िठाइएको, 
ज. र्हमाली जजल्लामा र्विद् उद्दार केन्त्द्र/आश्रर् स्थल र्नमािण कार्िक्रम अन्त्तगित कास्की जजल्लाको अन्निूणि 

गाउुँिार्लका, मनाङ जजल्लाको चामे गाउुँिार्लका र मसु्ताङ जजल्लाको लो घेकर दामोदरकुण्ड गाउुँिार्लकामा 
स्थानीर् तह समतेको साझेदारीमा ३ वटा आश्रर्स्थलको र्नमािणकार्ि सम्िन्न भएको, 

झ. सूचना प्रर्वर्ि िाकि को सम्भाव्र्ता अध्र्र्नका लार्ग िरामशिदाता माफि त अजन्त्तम प्रर्तवेदन प्राि भएको, 
ञ. गण्डकी सरोकार नामक कार्िक्रम रेर्डर्ो नेिालबाट हरेक शर्नवार साुँझ ५:२५ बज ेप्रशारण गररएको,  
ट. नेिाल टेर्लर्भजनबाट गण्डकी प्रदेश डार्री नामक कार्िक्रम हरेक बिुवार साुँझ 7:२५ बजे प्रशारण 

गररएको, 
ठ. 116 संचार माध्र्महरूलाई लोक कल्र्ाणकारी र्वज्ञािन र्वतरण गररएको (4७ एफ.एम रेर्डर्ो, 31 

सािार्हक, १ रैमार्सक, ३ टेर्लर्भजन, १8 दैर्नक िर्रका, १6 अनलाइन) 
ड. प्रदेशस्तरीर् संचार ग्राम स्थािना गनि जग्गाको भोगार्िकारका लार्ग नेिाल सरकार समक्ष अनरुोि गररएको 

साथै र्ड.िी.आर. को कार्िशति तर्ार गररएको, 
 

६.९ भौर्तक िूवाििार र्वकास मन्त्रालर् 
६.९.१ र्वत्तीर् र्ववरण 
भौर्तक िूवाििार र्वकास मन्त्रालर्को आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र्नम्नानसुार रहेको छ। 

(रू. हजारमा) 
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र्स मन्त्रालर्मा आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को लार्ग कूल रू. १४ अबि ४६ करोड ९७ लाख ३४ हजार 
र्वर्नर्ोजन गररएकोमा चालतुफि  रू. ७२ करोड ५ लाख ५८ हजार र िुुँजजगततफि  रू. १३ अबि ७४ करोड 
९१ लाख ७६ हजार रहेको छ। र्स मन्त्रालर्बाट कार्ािन्त्वर्न भएका र्वर्भन्न आर्ोजनाहरूका लार्ग र्स 
आर्थिक वर्िमा रू. ३ अबि ७८ करोड ५१ लाख ७१ हजार थि बजेट उिलब्ि गराइएको छ। मन्त्रालर्मा 
र्वर्नर्ोजजत रकम मध्र्े आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा चालतुफि  रू. ३३ करोड ८८ लाख ३ हजार र िुुँजजगततफि  
रू. १४ अबि ४९ करोड ३१ लाख ७ हजार गरी कूल रू. १४ अबि ८३ करोड १९ लाख ९ हजार खचि 
भएको छ। समग्रमा र्स मन्त्रालर्बाट जम्मा र्वर्नर्ोजनको ८१.२५ प्रर्तशत खचि भएको छ। 

 

६.९.२ क्षरेगत र्वत्तीर् र भौर्तक प्रगर्त 
(रू. हजारमा)  

क्र.सं. कार्िक्रम / आर्ोजनाको नाम  र्वर्नर्ोजन  खचि  
खचि 

प्रर्तशत  
भौर्तक प्रगर्त प्रर्तशत 

1.  एक र्नवािचन क्षेर एक सडक कार्िक्रम ३०९१६८१ २१७८६०६ 70.47 75.84 

2.  प्रादेजशक सडक "क" वगि ८०७०८४ ५९१४०१.९ 73.28 75.17 

3.  प्रादेजशक सडक "ख वगि १०५४९१९ ८९८९१८ 85.21 87.26 

4.  प्रादेजशक सडक "ग वगि ९४४२७० ७२६४१६ 76.93 78.15 

5.  स्थानीर् तह केन्त्द्र जोड्न े ७६५२४२ ६४३६२४ 84.11 85.34 
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6.  अन्त्र् सडक  ८८६३३३ ६९२२७६ 78.11 80.23 

7.  सडक (संघ) ८३०००० 586338 70.64 74.27 

8.  सडक िलु )संघ(  २५४५०० 193709 76.11 80.15 

9.  सडक िलु १०१७४९८ 864602 84.97 86.51 

10.  झोलङु्ग ेिलु २७४१०३ 205018 74.80 75.14 

11.  झोलुंगे िलु के्षरगत कार्िक्रम )संघ(  १५००० 0.0 0.00 0.00 

12.  प्रादेजशक भवन  २६२०९५ १९२४४४.९ ७३.४३ ७५.४१ 

13.  शहरी र्वकास तथा भवन कार्ािलर् १२०७००० ९६४६४.० ७९.९२ ८१.२५ 

14.  जनता आवास कार्िक्रम १३३००० १०२८८३.० ७७.३६ ७७.८९ 

15.  र्नदेशनालर् ४६१६२० ३४३०९९.० ७४.३२ ७५.२८ 

16.  र्नदेशनालर् )संघ(  ५००० ०.० ०.०० ०.०० 

17.  र्संचाइ र्ोजना र्नमािण कार्िक्रम १९७३९४७ १६३६२१६ ८२.८९ ८८.४० 

18.  

नदी र्नर्न्त्रण/िर्हरो र्नर्न्त्रण/ 
आितकालीन तथा बाढी िर्हरो 
िनुस्थाििना कार्िक्रम 

५२१७९५ ४६७५४८ ८९.६० ९२.८७ 

19.  र्बितु र्वस्तार 180000 61046 33.91 88 

20.  लघ ुजलर्वद्यतु ममित कार्ि 45921 24655 53.69 63.99 

21.  घरेल ुसौर्ि उजाि प्रर्वर्ि जडान कार्ि 17600 7898 44.88 62.78 

22.  काठेिोल प्रर्तस्थािन कार्ि 95889 94514 98.57 100 

23.  
शशति अनदुान अन्त्तगितका खानेिानी 
आर्ोजना 

1289400 1223562 94.89 96.79 

24.  प्रादेजशक खानेिानी आर्ोजना 1842497 1764274 95.75 97.43 

25.  आिारभतू खानेिानी आर्ोजना 489098 465993 95.28 96.70 

26.  र्वशेर् खानेिानी आर्ोजना 280000 243160 86.84 95.00 
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६.९.३ मखु्र् उिलब्िीहरू 
भौर्तक िूवाििार र्वकास मन्त्रालर्बाट आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा सम्िादन 
भएका कार्िक्रमबाट प्राि मखु्र् उिलब्िीहरू र्नम्नानसुार रहेका छन - 

क. जलश्रोत, र्संचाइ तथा उजाि 

• कृर्र्र्ोग्र् भरू्म, कृर्र् उ्िादन, र्सुँचाइ आर्ोजना, र्सुँजचत के्षर लगार्तका तथ्र्ाङ्क सङ्कलन तथा 
अर्भलेखीकरण कार्ि भइरहेको, 

• आर्थिक वर्ि २०७७/७८ देजख भरू्म व्र्वस्था, कृर्र् तथा सहकारी मन्त्रालर्सुँगको समन्त्वर्मा मखु्र्मन्त्री 
जलवार् ुमैरी नमनुा कृर्र् गाउुँ, कृर्र् भरू्मको चक्लाबन्त्दी भएको स्थान र कृर्र् िकेट के्षर लजक्षत र्बशरे् 
र्संचाई कार्िक्रम संचालनमा ल्र्ाईएको, 

• र्संचाइ प्रणालीको ददगो रूिमा र्नमािण, ममित-सम्भार, सिालन र व्र्वस्थािन गने सम्बन्त्िमा कानूनी 
व्र्वस्था गनि प्रदेश र्संचाई र्विेर्क तजुिमा गरर स्वीकृर्तको प्रर्क्रर्ामा अगाडी बढाईएको, 

• आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को हालसम्ममा सतह र्सुँचाइ माफि त १३८७ हेक्टर नर्ाुँ कमाण्ड के्षर र्बस्तार 
भएको छ र ९५८ हेक्टर जर्मनमा कृर्क कुलो स्तरोन्नर्त गरी वर्भैरर र्सुँचाइ सरु्विा सरु्नजित गरीएको, 

• नदी तथा खोलामा तटबन्त्ि र्नमािण गरी नदी र्कनाराका बस्ती, संरचना, सम्िदा, जर्मन आदद संरक्षण 
गने तथा जग्गा उकास गने कार्ि अन्त्तगित ६.७५ र्क.र्म. स्थार्ी तटबन्त्ि र्नमािण, १६.४८ र्क.र्म. 
ग्र्ार्वन वाल र्नमािण र १४३१ हेक्टर जग्गा उकास गने कार्ि भएको, 

• रार्ष्ट्रर् प्रशारण लाइन िरु   र्ाउन सम्भाव्र् नदेजखएका स्थानमा लघ ुजलर्वद्यतु ममित गरर र्बद्यतु सेवा 
र्नर्र्मत गने र सो िर्न सम्भव नदेजखएको स्थानमा ७५ प्रर्तशत अनदुानमा घरेल ुसौर्ि उजाि प्रणाली 
जडान गनि आर्थिक वर्ि २०७५/७६ देजख र्वर्भन्न कार्िक्रमहरू कार्ािन्त्वर्न गररदै आइएको, 

• नेिाल र्बद्यतु प्रार्िकरणसुँग सम्झौता गरी मसु्ताङ, म्र्ाग्दी, बागलङु, लमजङु, मनाङ, गोरखा र नवलिरु 
जजल्लामा र्बद्यतु र्वस्तार कार्िक्रम भईरहेकोमा आर्थिक वर्ि २०७८/७९ र्भर अर्िकांश कार्िक्रमहरू 
सम्िन्न हनुेगरी कार्ािन्त्वर्नको व्र्वस्था र्मलाईएको र हालसम्म ५९५५ घरिरुीमा नर्ाुँ र्मटर जडान गरी 
बत्ती बार्लएको, 

• रार्ष्ट्रर् प्रसारण लाइनमा त्काल जोर्डने सम्भावना नभएका मसु्ताङ, मनाङ, म्र्ाग्दी र गोरखा जजल्लाका 
िाचे र चमुनबु्री गाउुँिार्लकाका ४६० घरिरुी, मसु्ताङ्ग जजल्लाका लोमन्त्थांङ्, लो घेकर दामोदरकुण्ड र 
वारागङु मजुक्तके्षर गाउुँिार्लकाका ४१५ घरिरुी, म्र्ाग्दी जजल्लाको िवलार्गरी गाउुँिार्लकाका १२० र 
मनाङ्ग जजल्लाको नािािभरु्म गाउुँिार्लकाको १२५ घरिरुी गरर जम्मा ११२० घरिरुीमा घरेल ुसोलार 
जडान कार्ि सम्िन्न भई बत्ती बलेको, 
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• प्रदेश र्भर जीणि अवस्थामा रहेका ३२ वटा लघ ुजलर्बद्यतु आर्ोजनाहरूको ममित सम्भार गरी १८३५ 
र्कलोबाट र्बद्यतु सेवा र्नर्र्मत गने कार्ि सम्िन्न भएको, 

• ९ वटा जजल्लाहरू (बाग्लङु्ग, स्र्ाङ्गजा, कास्की, लम्जङु्ग, मसु्ताङ्ग, तनहुुँ, म्र्ाग्दी, िवित र गोरखा) को 
लार्ग ५,८७३ थान जस्टल ट्युबलुर िोल खररद गरर सम्बजन्त्ित स्थानीर् तहलाई र्वतरण गररएको छ। 

 

ख. खानेिानी 

• जजल्लाको खानेिानी तथा सरसफाई सम्बजन्त्ि िाश्र्वजचर र्नमािण कार्िको तथ्र्ांक संकलन कार्ि सम्िन्न 
भएको, 

• आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ सम्म ३९,८०४ र्नजी िारा र आर्थिक वर्ि २०७७/०७८ मा ३७,९७८ थि 
जडान भई, हालसम्म कुल ७७,७८२ र्नजी िारा जडान भएका छन , जसबाट ४०००७३ जनसंख्र्ा 
लाभाजन्त्वत भएका छन , 

• आिारभतू स्तरको खानेिानी िगेुको जनसंख्र्ा ९३.१० प्रर्तशत, 
• आर्थिक वर्ि २०७७/०७८ मा,२८४ गोटा खानेिानी आर्ोजनाहरू सम्िन्न भएका छन । 

 

ग. सडक तथा िलु 

• एक र्नवािचन क्षेर-एक सडक कार्िक्रम अन्त्तगित आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को र्स अवर्िमा र्वर्भन्न 
जजल्लामा गरी कररव ६३.३ र्क. र्म. सडक कालोिरे तथा ३९.६ र्क.र्म. ग्राभेल गने कार्ि सम्िन्न, 

• र्स अवर्िर्भर गण्डकी प्रदेशका र्वर्भन्न जजल्लामा १३ वटा सडक िलु र्नमािण सम्िन्त् न भएका, 
• प्रदेशको प्राथर्मकतामा रहेको आरुघाट-र्सददिबास-रूइला भन्त्ज्र्ाङ सडक आर्ोजनालाई EIA को TOR 

र Scoping Document तर्ार गरी उद्योग, िर्िटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्मा स्वीकृर्तका लार्ग 
िेश भएको, 

• आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को र्स अवर्िमा २६ वटा झोलुंगे िलुको र्नमािण सम्िन्न, 
• िूवाििार र्वकास र्नदेशनालर् अन्त्तगित र्नमािण िरीक्षण प्रर्ोगशाला स्थािना गररएको छ।  

 

घ. र्ातार्ात 

• प्रदेशस्तरमा सवारी िरीक्षण कार्ािलर्को स्थािना भई सिालनमा आएको, 
• वकि सि र ड्राइर्भङ्ग केन्त्द्रको मािदण्ड र्निािरण गरी र्नर्मन तथा अनगुमन कार्ि शरुु गररएको छ। 
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ङ. शहरी र्वकास, आवास तथा भवन 

• प्रदेश राजिानी नजजकका शहरलाई स्र्ाटलाइट र्सटीको रूिमा र्वकास गने कार्ि अन्त्तगित कुश्मा, 
फलेवास र ितुलीबजार नगरिार्लकालाई स्र्ाटलाइट र्सटीको रूिमा र्वकास गनि र्वस्ततृ आर्ोजना 
प्रर्तवदेन तर्ार गरी सो बमोजजमको र्नमािण कार्ि अगाडी बर्ढरहेको, 

• प्रदेश र स्थानीर् तहको सहलगानीमा कास्कीको माछािचु्रे गाउॅिार्लका, स्र्ाङ्गजाको कालीगण्डकी 
गाउॅिार्लका र िवितको र्वहादी गाउॅिार्लकामा बहउुद्देश्र्ीर् सभाहल र्नमािण गररएको र अन्त्र् ११ वटा 
स्थानीर् तहमा बहउुद्देश्र्ीर् सभाहल र्नमािणािीन रहेको, 

• नवलिरु जजल्ला जस्थत एकीकृत प्रादेजशक सरकारी भवन र्नमािणको लार्ग Conceptual Plan तर्ार 
भईसकेको र नेिाल सरकारबाट र्वस्ततृ आर्ोजना प्रर्तवदेन तर्ारी भईरहेको छ। 

 

६.१० सामाजजक र्वकास मन्त्रालर्  

६.१०.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

क. कूल र्वर्नर्ोजन र खचिको र्ववरण 

सामाजजक र्वकास मन्त्रालर्का लार्ग आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा र्वर्नर्ोजन गररएको जम्मा बजेट र आर्थिक 
वर्िको अन्त््र्सम्ममा भएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार देखाइएको छ। 

(रू. हजारमा) 

र्ववरण  
चाल ु िुुँजजगत जम्मा 

प्रदेश सशति र्वशेर् जम्मा प्रदेश सशति र्वशेर् जम्मा प्रदेश सशति र्वशेर् जम्मा 
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र्ववरण  
चाल ु िुुँजजगत जम्मा 

प्रदेश सशति र्वशेर् जम्मा प्रदेश सशति र्वशेर् जम्मा प्रदेश सशति र्वशेर् जम्मा 
खच

ि 

16
15

77
5 

68
38

8
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17
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0
4
67

8
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8
95
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38
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65
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सामाजजक र्वकास मन्त्रालर्मा आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को लार्ग कूल रू. ४ अबि ६८ करोड ५ लाख ७६ 
हजार र्वर्नर्ोजन गररएकोमा चालतुफि  रू. ३ अबि १४ करोड ३१ लाख १ हजार र िुुँजजगततफि  रू. १ अबि 
५३ करोड ७४ लाख ७५ हजार रहेको छ। र्स मन्त्रालर्बाट कार्ािन्त्वर्न हनुे र्वर्भन्न कार्िक्रमहरूको लार्ग 
र्स आर्थिक वर्िमा चालतुफि  रू. ४२ करोड १२ लाख ६० हजार र िुुँजजगततफि  रू. ३२ करोड ३० लाख 
८९ हजार गरी कुल रू. ७४ करोड ४३ लाख ४९ हजार थि बजेट उिलब्ि गराइएको छ। र्वर्नर्ोजजत 
रकम मध्र् ेआर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा चालतुफि  रू. २ अबि ३० करोड ४६ लाख ७८ हजार र िुुँजजगततफि  
रू. १ अबि १४ करोड ८५ लाख ७ हजार गरी कूल रू. ३ अबि ४५ करोड ३१ लाख ८६ हजार खचि 
भएको छ। आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा सामाजजक र्वकास मन्त्रालर्बाट कूल र्वर्नर्ोजनको ६३.६५ प्रर्तशत 
खचि भएको छ। 

ख. क्षरेगत र्वजत्तर् र्ववरणः 

क्र.सं. बजेट उिशीर्िक 
शरुु 

र्वर्नर्ोजजत 
थि घट खदु बजेट खचि बजेट 

खचि 
प्रर्तशत 

चाल ु

१ सामाजजक र्वकास मन्त्रालर् ६७७६३६ ४३१०९६ २८६६२६ ८२२१०६ ७०३६०२ ८५.५९ 

२ रोजगार सूचना केन्त्द्रहरू ५९७९ ० ० ५९७९ १२८९ २१.५६ 

३ 
व्र्वसार्ीक तथा सीि र्वकास 
कार्ािलर् 

५९३९५ ४००० ४००० ५९३९५ ४७९५९ ८०.७५ 

४ संग्रहालर्हरू १०६१८ ४५० ४५० १०६१८ ७९५५ ७४.९२ 

५ जशक्षा र्वकास र्नदेशनालर् ८०७३१ ३८५०० ३८५०० ८०७३१ ६१०१३ ७५.५८ 

६ जशक्षा तार्लम केन्त्द्र २७६२६ ० ० २७६२६ १८१११ ६५.५६ 

७ स्वास्थ्र् र्नदेशनालर् ६८४३० ० ० ६८४३० ३११३६ ४५.५० 

८ अस्ितालहरू ४०२७१२ २१०१२ १९१२ ४२१८१२ ३१७३४९ ७५.२३ 
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क्र.सं. बजेट उिशीर्िक 
शरुु 

र्वर्नर्ोजजत 
थि घट खदु बजेट खचि बजेट 

खचि 
प्रर्तशत 

९ स्वास्थ्र् कार्ािलर्हरू २०३९२० ३११५२ ३७० २३४७०२ १६०८३८ ६८.५३ 

१० 
जजल्ला आर्वेुद स्वास्थ्र् 
केन्त्द्रहरू 

७७३६५ ० ० ७७३६५ ५६४६३ ७२.९८ 

११ स्वास्थ्र् तार्लम केन्त्द्र ६२९१४ ० ० ६२९१४ ३४१०२ ५४.२० 

१२ 
स्वास्थ्र् आिूर्ति व्र्वस्थािन 
केन्त्द्र 

१०९६१७ २००० ० १११६१७ ५४७६७ ४९.०७ 

१३ जनस्वास्थ्र् प्रर्ोगशाला २३२९८ ० ० २३२९८ १२८७० ५५.२४ 

१४ गण्डकी र्वश्वर्वद्यालर् ७६२५५ १७८००० ७१९९८ १८२२५७ ९४९०१ ५२.०७ 

१५ गण्डकी प्रार्वर्िक प्रर्तष्ठान ६१००० ६७५० ६७५० ६१००० ३०२२ ४.९५ 

जम्मा चाल ु १९४७४९६ ७१२९६० ४१०६०६ २२४९८५० १६०५३७७ ७१.३५ 

िुुँजजगत 

१ सामाजजक र्वकास मन्त्रालर् ५९२६३० ३४२९०० ५३३४०० ४०२१३० २२०९३९ ५४.९४ 

२ रोजगार सूचना केन्त्द्रहरू १७०० ० ० १७०० १५८८ ९३.४१ 

३ 
व्र्वसार्ीक तथा सीि र्वकास 
कार्ािलर् 

३२५० ० ० ३२५० ३२४७ ९९.९१ 

४ संग्रहालर्हरू ३०५०० ० १४५०० १६००० ६३६६ ३९.७९ 

५ जशक्षा र्वकास र्नदेशनालर् २००० ० ० २००० २००० १००.०० 

६ जशक्षा तार्लम केन्त्द्र २१०० ० ० २१०० २०६५ ९८.३३ 

७ स्वास्थ्र् र्नदेशनालर् ५५०० ० ० ५५०० ३९१७ ७१.२२ 

८ अस्ितालहरू २१०९०० २४०५८० ३७१२८ ४१४३५२ २७६९९१ ६६.८५ 

९ स्वास्थ्र् कार्ािलर्हरू ३२७०० ४०१०० ८००० ६४८०० ४५७९९ ७०.६८ 

१० 
जजल्ला आर्वेुद स्वास्थ्र् 
केन्त्द्रहरू 

० ४००० ० ४००० ३४४५ ८६.१३ 

११ स्वास्थ्र् तार्लम केन्त्द्र ६००० ० ० ६००० ३७३८ ६२.३० 

१२ 
स्वास्थ्र् आिूर्ति व्र्वस्थािन 
केन्त्द्र 

४५००० २०६३४४ ८१८०४ १६९५४० १२७७१९ ७५.३३ 

१३ जनस्वास्थ्र् प्रर्ोगशाला ८२०० ८४८ ० ९०४८ ५५२० ६१.०१ 

१४ गण्डकी र्वश्वर्वद्यालर् २४४५०० ५०००० २४४४७७ ५००२३ १४४२० २८.८३ 

१५ गण्डकी प्रार्वर्िक प्रर्तष्ठान ४५८०० ० २०००० २५८०० ८५१८ ३३.०२ 

िुुँजजगत जम्मा १२३०७८० ८८४७७२ ९३९३०९ ११७६२४३ ७२६२७२ ६१.७५ 

सशिततफि  
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क्र.सं. बजेट उिशीर्िक 
शरुु 

र्वर्नर्ोजजत 
थि घट खदु बजेट खचि बजेट 

खचि 
प्रर्तशत 

१ 
सामाजजक र्वकास मन्त्रालर् 

(चाल)ु 
११९५६०५ ६५४२३३ ५३५३२७ १३१४५११ ६९७९४७ ५३.१० 

२ 
सामाजजक र्वकास मन्त्रालर् 

(िुुँजजगत) 
३०६६९५ ४६८८४६ ९१२२० ६८४३२१ ४१९१६१ ६१.२५ 

 

६.१०.२ मखु्र् उिलब्िीहरू 
आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा मन्त्रालर्बाट सम्िादन भएका कार्िक्रमबाट प्राि 
मखु्र् उिलब्िीहरू र्नम्नानसुार रहेका छन - 

१. जशक्षा क्षरे 

क. स्थानीर् तहको अनरुोिमा स्थानीर् िाठ्यक्रम र्नमािणमा र्वज्ञ सेवा उिलव्ि गराई ८ वटा स्थानीर् तहमा 
िाठ्यक्रम तर्ार भएको¸  

ख. २४०० जना नवसाक्षरहरूका लार्ग प्रर्वर्िमैरी र्वत्तीर् साक्षरताका कक्षा सिालन भएको, 
ग. इजञ्जर्नर्ररङ अध्र्र्न संस्थान िजिमािल क्र्ाम्िस िोखरालाई Rock and Tunnel Engineering को कार्ि 

सिालनका लार्ग अनदुान उिलव्ि गराईएको, 
घ. एसओएस हमिनमाइनर र्वद्यालर्मा अध्र्र्नरत १३३ जना लजक्षत वगिका बालवार्लकाहरूको अध्र्र्नलाई 

र्नरन्त्तरता ददन छारवृजत्त उिलव्ि गराइएको, 
ङ. छनौट भएका ५ वटा दगुिम तथा र्हमाली जजल्लाका नमनुा आवासीर् र्वद्यालर्हरूको भौर्तक र्नमािण तथा 

आवासमा बस्न े८० जना र्वद्याथीका लार्ग खानेबस्ने सरु्विाका लार्ग अनदुान उिलव्ि गराईएको, 
च. १२ वटा सामदुार्र्क िसु्तकालर्हरूको स्तरोन्नती कार्ि गररएको. 
छ. मनसनुी वर्ािका कारण िगेुको क्षर्तलाई बढ्न नददन ८६ वटा सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरूलाई अनदुान 

उिलव्ि गराईएको, 
ज. स्थानीर् तहसुँगको समन्त्वर्मा प्रर्त र्वद्यालर् २००० र्वद्याथीका लार्ग ३ वटा र्वद्यालर्लाई ठूला र्वद्यालर् 

र्वकास गनि र्वस्ततृ आर्ोजना प्रर्तवदेन र्नमािण गररएको, 
झ. गण्डकी र्वश्वर्वद्यालर्मा िदार्िकारी र्नर्जुक्त गरी १३ र्वर्र्मा िाठ्यक्रहरूको मस्र्ौदा तर्ार, 

ञ. गण्डकी र्वश्वर्वद्यालर्को आर्थिक प्रशासन र्नर्मावली, २०७७, गण्डकी र्वश्वर्वद्यालर्को शैजक्षक तथा 
संगठन र्नर्मावली, २०७७ र गण्डकी र्वश्वर्वद्यालर्को जशक्षक तथा कमिचारी सम्वन्त्िी र्नर्मावली, 
२०७७ तर्ार भइ गण्डकी प्रदेश सरकारको सहमतीमा न्त्र्ार्सक िररर्दबाट स्वीकृत भइ कार्ािन्त्वर्न,  
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ट. गण्डकी प्रदेश मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्दको कार्ािलर्ले र्मर्त २०७७।४।६ र २०७७।४।२१ मा 
नेिाल सरकार, अथि मन्त्रालर्को अन्त्तरार्ष्ट्रर् आर्थिक समन्त्वर् माहाशाखामा GIT सम्बन्त्िी आर्ोजनाको 
प्रस्ताव िेश गरेको, 
 

२. भार्ा¸संस्कृर्त र िरुात्व संरक्षण क्षरे 

क. गण्डकी प्रदेश प्रज्ञा प्रर्तष्ठान ऐन, २०७७ र्नमािण¸ 
ख. सङ्ग्रहालर् र र्सको प्रदशिनी समेटेर वृत्तजचर र्नमािण, 

ग. “गण्डकी प्रदेशमा रहेका संग्रहालर्हरूको प्रोफाइल” नामक िसु्तकबाट संग्रहालहरूको तथ्र्ाङ्क अध्र्वर्िक 
गररएको¸   

घ. गण्डकी प्रज्ञा प्रर्तष्ठान स्थािना भई िदार्िकारीहरू र्नर्जुक्त भएको। 
 

३. मर्हला¸बालबार्लका¸ज्रे्ष्ठ नागररक तथा समाजकल्र्ाण क्षरे 

क. बालबार्लका सम्वन्त्िी ऐन (प्रदेश शभामा िेश भएको), अिाङ्गता सम्वन्त्िी प्रदेशस्तरीर् र्नदेशन सर्मर्त 
गठन कार्िर्वर्ि, २०७७, सडक तथा वेवाररसे बालबार्लका व्र्वस्थािन मािदण्ड, २०७७ र प्रादेजशक 
िनुस्थाििना केन्त्द्र सिालन मािदण्ड, २०७८ स्वीकृत भएको¸ 

ख. िोखरा महानगरिार्लका वडा नं ३३ मा प्रदेशस्तरीर् लैंर्गक र्हंसा , मानव बेचर्वखन तथा ओसारिसारबाट 
प्रभार्वतहरूका लार्ग दीघिकालीन िनुस्थाििना केन्त्द्र र्नमािण,  

ग. मन्त्रालर्मा लैंर्गक र्हंसा र्वरुद्धको र्नःशलु्क हटलाइन सेवा सञ् चालन,  

घ. र्हंसा प्रभार्वत मर्हला तथा बालबार्लकाहरूका लार्ग उद्धार, संरक्षण तथा िनुस्थाििना गनि तनहूुँ, बाग्लङु्, 
स्र्ाङ्गजा, गोरखा, लमजङु्ग, नवलिरु, िवित र म्र्ाग्दी गरी ८ जजल्लाका सदरमकुाममा अल्िकालीन आश्रर् 
सर्हतको सेवा केन्त्द्र सञ् चालन,  

ङ. मन्त्रालर्मा अिाङ्गता मन्त्रालर्मा Help Desk कक्ष सञ् चालन गररएको,  

च. सडक मानव व्र्वस्थािनमा समर्िित ६ वटा संस्थाहरूमा रहेका ३५० जना सहर्ोगािेक्षी व्र्जक्तहरूको 
व्र्जक्तहरूका लार्ग अनदुान उिलब्ि गराइएको,  

छ. प्रदेश र्भरका ३७ वटा ज्र्ेष् ठ नागररक ददवा सेवा केन्त्द्रको लार्ग सञ् चालन अनदुान उिलव्ि गराइएको 
ज. प्रदेशर्भरका १४ वटा ज्र्ेष् ठ नागररक सेवा भवन तथा आश्रममा रहेका ३१८ जना ज्र्षे् ठ नागररकहरूको 

लार्ग खाद्यान्न, लत्ताकिडा, स्वास्थ्र् उिचार, जनस्वास्थ्र् मािदण् ड लगार्तका सामग्री व्र्वस्थािनको लार्ग 
अनदुान रकम उिलब्ि गराइएको,  

झ. मन्त्रालर्, िोखरा महानगरिार्लका, अन्त् निूणि गाउुँिार्लका र जचल्डे्रन नेिालको साझेदारीमा सडक 
बालबार्लका व्र्वस्थािनका लार्ग प्रदेशस्तरीर् िनुस्थाििना केन्त्द्र सञ् चालनमा ल्र्ाइएको। 
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४.  श्रम तथा रोजगार क्षरे 

क. लामो अवर्िका ३ मर्हने तार्लमः प्लजम्बङ्ग–४ समूह, केश शं्रगार–४ समूह, कटाई र्सलाई–४ समूह, 

इलेक्ट्रोर्नक्स ममित–४ समूह, हेर्र कर्टङ्ग–४ समूह, वरु्टक–२ समूह, कम्प्रू्टर हाडिवर्र–४ समूह, 

टेलर मास्टर/फेसन र्डजाइर्नङ्ग–४ समूह, एडभान्त्स र्सलाइ कटाइ–३ समूह, एडभान्त्स केश शंृ्रगार–४ 
समूह, आिारभतू र्सलाइ कटाइ–६ समूह, आिारभतू केश शंृ्रगार–४ समूह, र्वद्यतु जडान–४ समूह र 
मोटरसाइकल ममित–४ समूहमा कूल १७०० जनाले तार्लम प्राि गरेका, 

ख. छोटो अवर्िका तार्लम (४५ र १५ ददने छोटो अवर्िका तार्लम): कफी बनाउने (वाररष्टा), च्र्ाउ खेती, 
क्रीस्टल तालीम, गडुीर्ा बनाउने, सेनेटरी प्र्ाड, मण्टेश्वरी तालीम, प्लजम्बङ तालीम, र्वद्यतु जडान र र्मनीटेलर 
(हलो) ममित तार्लम गरी कूल ७५० जनाले तार्लम प्राि गरेका छन । 

 

५.  र्वुा तथा खेलकुद क्षरे 
क. प्रदेश खेलकुद र्वकास ऐन, २०७७ तथा गण्डकी प्रदेश खेलकुद र्वकास र्नर्मावली २०७८ जारी भइि 

प्रदेश खेलकुद िररर्द् सिालनमा आएको, ११ वटै जजल्लामा जजल्ला खेलकुद र्वकास सर्मर्तहरूको 
गठन¸ 

ख. आर्थिक वर्ि २०७७/78 मा २३ वटा गाउुँिार्लकामा खेलमैदान र ९ वटा नगरिार्लकामा रङ्गशाला 
गरी ३२ वटा खेलकुद िूवाििारको लार्ग जम्मा रू. ७ करोड ३० लाख स्थानीर् तहहरूलाइि अनदुान 
सहर्ोग प्रदान भएको। हालसम्म एक स्थानीर् तह एक खेल मैदानको नीर्त अनरुूि ५६ वटा 
गाउुँिार्लकामा खेलमैदान र २० वटा नगरिार्लकामा रङ्गशाला र्नमािणको लार्ग अनदुान उिलब्ि 
गराइएको, 

ग. आर्थिक वर्ि 2077/78 को वार्र्िक बजेट तथा कार्िक्रममा िरेका र्वर्भन्न 1६ वटा खेलकुद िूवाििार 
सम्बन्त्िी आर्ोजना/कार्िक्रम (िुुँजीगत) सम्िन्न भएको, 

घ. र्सजिनशील र्वुा, खेलाडी, वैज्ञार्नक, कलाकार, समाजसेवी, प्रकृर्त संरक्षक, उद्यमी, कला सार्ह्र् संस्कृर्त 
लगार्तका र्वुा र स्रष्टा तथा संस्थाको िर्हचान गरी प्रो्साहन र िरुस्कार प्रदान गनिको लार्ग “प्रो्साहन 
र िरुस्कार सम्बन्त्िी मािदण्ड, २०७८” तर्ार भएको¸ 

ङ. र्वुा िररचालन अन्त्तरगत जजल्ला खेलकुद र्वकास सर्मर्त कास्कीको सहकार्िमा रक्तदान, वृक्षारोिण, 
अशक्त तथा र्विन्न खेलाडीहरूलाइि राहत र्वतरण तथा कोर्भड - १९ सम्बन्त्िी जनचेतनामूलक कार्िक्रम 
सिालन गररएको।  
 

६. स्वास्थ्र् क्षरे (कोरोना रोकथाम र र्नर्न्त्रणसमेत) 

क. कोरोना भाइरस रोकथाम र र्नर्न्त्रणका लार्ग माननीर् मखु्र्मन्त्रीज्रू्को संर्ोजक्वमा उच्चस्तरीर् 
र्नदेशक सर्मर्त र प्रदेश सरकारका प्रमखु सजचवज्र्कुो नेतृ् वमा समन्त्वर् सर्मर्त गठन गररएको, 
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ख. कार्िर्वभाजन सर्हत मन्त्रालर्, अस्िताल, र्वश्वर्वद्यालर्, नेिाली सेना, सरुक्षा र्नकार् सर्हतको सहभार्गतामा 
१० वटा र्वर्भन्न र्वर्र्गत सर्मर्तको गठन भएको, 

ग. प्रदेश सरकार मातहतका अस्ितालहरूको स्तरवृर्द्ध गरी ३२५ शैर्ाबाट ७६० शैर्ा िरु्ािइएको, 
घ. ६० शैर्ा क्षमताको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्िताल सिालनमा आएको¸ 
ङ. प्रदेशस्तरीर् खोि भण्डारण भवनको र्नमािण सम्िन्न भएको¸ 
च. स्वीकृत ररक्त दरबन्त्दी मध्र् े८९ जनाको िदिूती भएको र ३७० जनाको अस्थार्ी दरबन्त्दी स्वीकृत भई 

करारमा जनशजक्त िदिूर्ति भएको¸ 
छ. तनहुुँ, मसु्ताङ, म्र्ाग्दी, गोरखा, बागलङु, िबित, मातजृशश ुर्मतेरी, स्र्ाङ्जा, लमजङु, मध्र्र्वन्त्द ुर संक्रामक 

तथा सरुवा रोग अस्ितालबाट अजक्सजन प्लान्त्ट जडान भई उ्िादन भएको,  
ज. प्रदेशका सबै अस्ितालहरूमा अजक्सजन िाइिलाइन र्बस्तार गररएको, 
झ. प्रदेश अन्त्तगितका अस्ितालहरूमा कूल ३६ वटा भेजन्त्टलेटर जडान भएको, प्रदेशमा रहेका अस्ितालहरूमा 

जम्मा १९९ शैर्ा HDU र ५५ वटा ICU व्र्वस्था गररएको, 
ञ. ३० हजार संक्रर्मत हनु ेअनमुान गरी हाललाई १५ हजारलाई िगु्ने गरी Antigen Kit, PCR Kit, VTM 

आदी र २० हजार घर िररवार िगु्ने गरी आइसोलेसन र्कट सामग्री खररद गररएको¸ 
ट. कोर्भड- १९ र्वरुद्धको िर्हलो खोि 583019 जनालाई, दवैु खोि 426163 जनालाई प्रदान गररएको। 

  
 

६.११ प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोग  

६.११.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोगको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा र्वर्नर्ोजन गररएको जम्मा बजेट र 
आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा भएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार छ। 

(रू. हजारमा) 

र्ववरण 
चाल ु िुुँजजगत 

कूल जम्मा 
प्रदेश स्रोत जम्मा प्रदेश स्रोत जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन 31050 31050 11500 11500 42550 

थि/घट 250 250 0 0 250 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 31300 31300 11500 11500 42800 
खचि 14878 14878 5247 5247 20125 
खचि प्रर्तशत 47.53 47.53 45.62 45.62 47.02 
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प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोगमा आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को लार्ग कूल रू. ४ करोड २५ लाख ५० 
हजार र्वर्नर्ोजन गररएकोमा चालतुफि  रू. ३ करोड १० लाख ५० हजार र िुुँजजगततफि  रू. १ करोड १५ 
लाख रहेको छ। आर्ोगबाट कार्ािन्त्वर्न हनुे कार्िक्रमको लार्ग र्स आर्थिक वर्िमा चालतुफि  रू. २ लाख ५० 
हजार थि बजेट उिलब्ि गराइएको छ। र्वर्नर्ोजन गररएको बजेटको सम्िूणि स्रोत प्रदेश सरकार रहेको छ। 
आर्ोगमा र्वर्नर्ोजजत कूल रकम मध्र्े आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा चालतुफि  रू. १ करोड ४८ लाख ७८ 
हजार र िुुँजजगततफि  रू. ५२ लाख ४७ हजार गरी जम्मा रू. २ करोड १ लाख २५ हजार खचि भएको छ। 
समग्रमा प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोगबाट कूल र्वर्नर्ोजनको ४७.०२ प्रर्तशत खचि भएको छ। 
 

६.११.2 मखु्र् उिलब्िीहरू 
आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोगबाट सम्िादन भएका 
कार्िक्रमबाट प्राि मखु्र् उिलब्िीहरू र्नम्नानसुार रहेका छन - 

क. स्थानीर् तहको र्ोजना तजुिमा र मध्र्मकार्लन खचि संरचना सम्बन्त्िी र्नदेजशका र्नमािण तथा छिाई समते 
गरी सबै स्थानीर् तह र सरोकारवाला सबैलाई र्वतरण गररएको,  

ख. प्रदेश तथा स्थानीर् तह अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन ददग्दशिन, २०७७ तर्ार गरी सबै स्थानीर् तह र 
सरोकारवाला सबैलाई र्वतरण गररएको,  

ग. आर्ोजना बैंक स्थािना र संचालन गनि प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोगले र्नदेजशका तर्ार गरी अजन्त्तम 
मस्र्ौदा उिर रार् प्रर्तर्क्रर्ाका लार्ग सबै मन्त्रालर् र सरोकारवालाहरूलाई िठाइएको, 

घ. वार्र्िक प्रगर्त सर्मक्षा बैठक सम्िन्न गररएको, 
ङ. गण्डकी प्रदेशको ििवर्ीर् र्ोजना र्नमािण गरी प्रकाशन गररएको,  
च. संर्कु्त राष्ट्रसंघीर् र्वकास कार्िक्रमसुँगको समन्त्वर्मा कोरोना भाइरसको प्रभाव मूल्र्ाङ्कन सम्बन्त्िी अध्र्र्न 

कार्ि भएको, 
छ. प्रदेशको मध्र्मकालीन खचि संरचना तर्ार गरी प्रकाशन गररएको, 
ज. प्रदेश सरकारद्वारा प्रबद्धिन गररएका सामदुार्र्क होमस्टे कार्िक्रमको मूल्र्ाङ्कन गरी आगामी वर्िहरूमा 

र्लनिुने नीर्त तथा कार्िक्रमको लार्ग गण्डकी प्रदेश सरकारलाई मागिर्नदेशन गनि एवं कार्िक्रम अन्त्तगित 
अध्र्र्न कार्िर्ोजना र्नमािण गरी स्वीकृर्तको लार्ग िेश गररएको, 
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िररच्छेद - ७ 

प्रमखु आर्ोजना तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नको अवस्था 

प्रदेश सरकारको स्थािनासुँगै "समदृ्ध प्रदेशः सखुी नागररक" बनाउने लक्ष्र् हाुँर्सल गनि प्रदेश सरकारबाट सरुु 
गरेका एवं हाल कार्ािन्त्वर्नमा रहेका प्रदेश गौरब र मह्विूणि आर्ोजना तथा कार्िक्रमहरूको र्ववरण र्नम्नानसुार 
रहेको छ। 

 

७.१ प्रदेश गौरबका सडक 
७.१.१ कोरला-र्रवेणी सडक 

र्रवेणी कोरला सडक आर्ोजनाले मसु्ताङ जजल्लाको कोरलादेजख मसु्ताङ, वेनी, मालढंुगा, िोखरा, र्भमाद जान े
चोक, र्भमाद बजार, सावङु देउराली, मानिरु, डेढगाउुँ, दमु्कीवास देजख र्रवेणीसम्मको सडकलाई समेटेको छ। 
कोरलादेजख मसु्ताङ हुुँदै वेनीसम्म कार्लगण्डकी कररडोरको खण्ड िने र सोही आर्ोजनाबाट काम भइरहेको 
छ। बेनीदेजख मालढंुगासम्म नेिाल सरकारको रणनीर्तक सडक आर्ोजनामा िरेकोले नेिाल सरकारबाट काम 
भईरहेको छ। ्र्सैगरी मालढंुगादेजख िोखरासम्मको खण्ड मध्र्िहाडी लोकमागिमा िरेकोले सोही आर्ोजनाबाट 
काम भईरहेको छ। िोखरादेजख र्भमाद जाने चोकसम्मको खण्ड िथृ्वीराजमागिमा िरेको र र्भमाद जाने चोकबाट 
र्भमाद वजारसम्मको खण्ड नेिाल सरकारको रणनीर्तक सडक आर्ोजनामा िरेकोले नेिाल सरकारबाट नै काम 
भईरहेको छ। र्भमाद बजारदेजख सवङु-देउराली-मानिरु-डेढगाउुँ खण्डको काम मार प्रदेश सरकारबाट आर्थिक 
वर्ि 2075/76 देजख काम भईरहेको र र्स खण्डको जम्मा लम्बाई 22 र्क. र्म. रहेकोमा र्भमाद-सबङु्गदेउराली 
९ र्क.र्म. सडक खण्ड र सबङु्गदेउराली-मानिरु २ र्क.र्म खण्डमा र्वभाजन गरी Otta Seal को कार्ि SNRTP 

बाट भईरहेको छ। ् र्स्तैगरी मानिरु देजख डेडगाउुँसम्म ११ र्क.र्म. सडक खण्डमा Asphalt को कार्ि भईरहेको 
छ। चोरमार देजख झ्र्ालबास खण्डको ६ र्क र्म समेत कालोिरे भईरहेको छ। मानिरु-डेढगाउुँ खन्त्डमा आर्थिक 
वर्ि २०७८/७९ मा र्नमािण कार्ि अगार्ड बढ्ने गरर बजेट र्वर्नर्ोजन भएको छ। डेढगाउुँ-दमु्कीवास-र्रवेणी खण्डमा 
वन के्षर र आरक्षण के्षर िर्न िने हुुँदा EIA गनि सडक र्वभागले प्रर्क्रर्ा अगाडी बढाईएको छ।  
 

७.१.२ शार्लग्राम कररडोर 

र्स सडक कालीगण्डकीको र्कनार र्कनारबाट दासढंुगादेजख तनहुुँको जघररङ्ग बैदी हुुँदै स्र्ाङ्गजाको साखर चािाकोट 
सम्म फैर्लएको छ। सडकको कूल ८० र्क.र्म. लम्बाई मध्र्े हाल जघररङ्ग बैदी खण्डको २१.६ र्क.र्म. ठेक्का 
व्र्वस्थािन भई र्नमािणािीन रहेको छ भने दासढंुगा देजख देवघाट सम्म ६ र्क.र्म. सडक स्तरोन्नर्त कार्ि 
भइरहेको छ। चेनेज २१+६०० देजख ३१+६०० को १० र्क.र्म. खण्ड गत आर्थिक वर्िमा सम्झौता भई 
र्नमािणार्िन छ। बाुँकी ४२.४ र्क.र्म. सडकको केर्ह भाग Track Opening भएको छ भने केर्ह भाग Track 
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Opening गनि बाुँकी रहेको छ। मालङु्गा देजख सेर्तवेनीसम्म िगु्ने खण्डको DPR तर्ार भई स्वीकृत भएको 
छ। 

 ७.१.३ प्रदेशको प्रशासर्नक भवन 

प्रदेश स्थािनासुँगै गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्रदेशको प्रशासर्नक भवन र्नमािण गने र्ोजना अजघ साररएको छ। 
उक्त प्रशासर्नक भवन र्नमािण कार्िको लार्ग जग्गा प्रार्ि नभएता िर्न हाल सो भवनको कन्त्सेप्ट र्डजाइन तर्ार 
र सरोकारवाला माझ अन्त्तरर्क्रर्ा गरी अजन्त्तम रुि ददने कार्ि भईरहेको छ। सहलगानी माफि त कार्ािन्त्वर्नका 
लार्ग नेिाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव िेश गररएको छ।  

 

७.१.४ प्रदेश सभा भवन  

गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सभा र संसदीर् कार्ि सिालनको लार्ग प्रदेश सभाको अ्र्ािरु्नक भवन र्नमािण गने 
कार्ि अगार्ड बढाइएको छ। हालसम्म प्रदेश सभा भवनको कन्त्सेप्ट र्डजाइन तर्ार भई सरोकारवालासुँग 
छलफल गरी मस्र्ौदा र्नमािणको चरणमा रहेको छ।  

 

७.१.५ गण्डकी प्रदेश प्रजशक्षण प्रर्तष्ठान 

प्रदेशस्तरीर् प्रजशक्षण प्रर्तष्ठान भवनको रुिमा रहने र्स गण्डकी प्रदेश प्रजशक्षण प्रर्तष्ठान भवनमा र्वर्भन्न 
र्कर्समका प्रार्वर्िक तथा प्रशासर्नक तार्लमका कार्िक्रम आर्ोजना गनि सर्कन ेछ। प्रदेश प्रजशक्षण प्रर्तष्ठानको 
भवन र्नमािण कार्िको र्वस्ततृ आर्ोजना प्रर्तवदेन तर्ार भईसकेको छ। र्स भवन र्नमािणको लागत अनमुान 
जम्मा रू. ३३ करोड रहेको छ। िोखरा महानगरिार्लका, वडा नम्बर ३ जस्थत नदीिरुमा र्नमािण हनु लागेको 
उक्त भवनको रू. २० करोड १७ लाख ७५ हजारमा ठेक्का सम्झौता भई र्नमािण कार्ि सरुु भईसकेको छ। 
आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा प्रदेश सरकारबाट रू. १ करोड ५० लाख र संघीर् सशतिबाट रू. ५ करोड 
र्वर्नर्ोजन भएकोमा आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा सो रकम खचि हनु सकेको छैन। 

 

७.१.६ िोखरा स्र्ाटलाइट र्सटी 

कुस्मा, फलेवास, ितुलीबजार, भीमाद, शकु्ला गण्डकी र मध्र् नेिाल नगरिार्लकालाई िोखरा स्र्ाटलाइट 
र्सटीको रुिमा र्वकास गनि आर्थिक वर्ि २०७५/७६ देजख प्रारजम्भक अध्र्र्नको काम गररएको छ। कुश्मा, 
फलेवास र ितुलीबजार नगरिार्लकामा वडा कार्ािलर् भवन र्नमािण कार्ि भइरहेको छ। आर्थिक वर्ि 
२०७७/७८ मा रू. ३ करोड २० लाख र्वर्नर्ोजन गररएकोमा आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा जम्मा रू. २ 
करोड ९४ लाख ५६ हजार खचि भएको छ।  
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७.१.७ एकीकृत बस्ती र्वकास कार्िक्रम  

जोजखमर्कु्त र िूवाििार र्नमािणका लार्ग खजचिलो हनुे स्थानमा रहेका बस्तीलाई स्थानान्त्तरण गनि बातावरणमैरी, 
प्रर्बर्ि र िूवाििारर्कु्त एकीकृत नमनुा बस्ती र्नमािण कार्ि अन्त्तगित स्थान िर्हचानको कार्ि अगाडी बढेको छ। 
आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा नमनुा एकीकृत बस्ती र्वकास कार्िक्रम अन्त्तगित स्थान िर्हचान गरर र्बस्ततृ 
आर्ोजना प्रर्तबेदन तर्ार गनिको लार्ग रू. २० लाख र्वर्नर्ोजन भएकोमा आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा सो 
रकम खचि हनु सकेको छैन।   

 

७.२ मह्विूणि सडक आर्ोजना  

७.२.१ एक र्नवािचन क्षरे एक सडक 

एक र्नवािचन क्षेर एक सडक कार्िक्रम आर्थिक वर्ि २०७५/७६ बाट सरुु भएको हो। र्स कार्िक्रम 
अन्त्तगितका ३६ वटा र्ोजना मध्र्े ३५ वटा र्नमािणािीन छन  भने मनाङ्ग जजल्लाको नार र फु जोड्ने सडक 
आर्ोजनाको वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवदेन स्वीकृर्तको लार्ग संघीर् वन तथा वातावरण मन्त्रालर्मा 
िेश गररएको छ। 

र्स कार्िक्रमको लार्ग गत आर्थिक वर्िसम्ममा रू. ७ अबि ९९ करोड बराबरको ठेक्का सम्झौता भई रू. २ 
अबि ६५ करोड ७७ लाख खचि भएको र्थर्ो। र्स कार्िक्रम अन्त्तगित ३६ वटा आर्ोजनाहरू सम्िन्न हुुँदा 
कूल ३७२ र्क.र्म. मध्र्े ३३६.१५ र्कलोर्मटर सडक र्नमािण भई कालोिरे समेत हनुेछ। आर्थिक वर्ि 
२०७७/७८ मा र्स कार्िक्रमको लार्ग रू. ३ अबि ९ करोड 1६ लाख ८१ हजार बजेट र्वर्नर्ोजन गररएकोमा 
आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा रू. २ अवि १७ करोड ८६ लाख ६ हजार अथाित र्वर्नर्ोजनको ७०.४७ प्रर्तशत 
खचि भएको छ। 

 

७.२.२ स्थानीर् तहको केन्त्द्र जोड्न ेसडक 
प्रदेश सरकारको स्थािनासुँगै सबै स्थानीर् तहको केन्त्द्रसम्म सडक िरु्ािउने प्रदेश सरकारको लक्ष्र् मतुार्वक 
आर्थिक वर्ि २०७४/७५ देजख र्ो कार्िक्रम संचालन गररएका हो। स्थानीर् तहको केन्त्द्र जोड्ने सडकको कूल 
लम्वाइ ६१९ र्क.र्म. मध्र्े ३६ २ र्क.र्म. सडक र्नमािणिीन रहेका छन । आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा ११ 
वटा सडक "स्थानीर् तह जोड्ने सडक" अन्त्तगित र्नमािण भइरहेका छन  भने अन्त्र् शीर्िक अन्त्तगितका सडकले 
समेत स्थानीर् तहको केन्त्द्र जोड्छन । आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा र्स कार्िक्रमको लार्ग रू. ७६ करोड 
५२ लाख ४२ हजार बजेट र्वर्नर्ोजन गररएकोमा आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा रू. ६४ करोड ३६ लाख 
२४ हजार अथाित र्वर्नर्ोजनको ८४.११ प्रर्तशत खचि भएको छ। 
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७.२.३ रणनीर्तक मह्वका सडक 

प्रदेश सरकारको स्थािनासुँगै प्रदेश र्भर र्ोजनाबद्ध तवरले सडक सञ्जाल र्वस्तार गनिको लार्ग प्रदेशका 
रणनीर्तक मह्वका सडकलाई "क", "ख" र "ग" वगिमा र्वभाजन गरी र्नमािण कार्ि अगार्ड बढाइएको छ।  

७.२.३.१ “क” वगिका सडक 

“क” वगिका रणनीर्तक सडक अन्त्तगित जम्मा १२ वटा सडक मध्र्े ७ वटा सडक वहवुर्ीर् ठेक्का माफि त 
कार्ािन्त्वर्न भईरहेको छ। उल्लेजखत ७ वटा सडकको कूल लागत अनमुान रू. ३ अबि १० करोड र सम्झौता 
रकम रू.१ अवि ८३ करोड रहेको छ। आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा “क” वगिका सडकमा र्वर्नर्ोजजत रकम 
रू. ८० करोड ७० लाख ८४ हजार मध्र्े आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा रू. ५९ करोड १४ लाख १ हजार 
खचि भइसकेको छ। 

७.२.३.२ “ख” वगिका सडक 

“ख” वगिका रणनीर्तक सडक अन्त्तगित वहवुर्ीर् ठेक्का माफि त कार्ािन्त्वर्न भईरहेका ८ वटा सडकको कूल लागत 
अनमुान रू. ९८ करोड र सम्झौता रकम रू. ६७ करोड रहेको छ। आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा “ख” वगिका 
सडकमा र्वर्नर्ोजजत रकम रू. १ अवि ५ करोड ४९ लाख १९ हजार मध्र्े आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा रू. 
८९ करोड ८९ लाख १८ हजार खचि भइसकेको छ।  

७.२.३.३ “ग” वगिका सडक 

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा “ग” वगिका २४० वटा रणनीर्तक सडकहरूको लार्ग कूल रू. १ अबि २३ 
करोड ८५ लाख र्वर्नर्ोजन गररएको छ। जसमध्र्े आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा रू. ७६ करोड ७३ लाख 
८१ हजार खचि भएको छ।  

७.३ िलु 
७.३.१  झोलङु्ग ेिलु 
आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा प्रदेश सरकारले र्नमािण शरुु गरेका कूल १११ वटा झोलङु्ग ेिलु मध्र् ेआर्थिक वर्ि 
२०७६/७७ मा सम्िन्न भएका ४ वटा सर्हत जम्मा ३० वटा झोलङु्ग ेिलुहरू सम्िन्न भएका छन । ३६ वटा 
झोलङु्ग े िलु र्नमािणािीन छन । ४९ वटा झोलङु्ग े िलुहरू DPR तर्ारी गरी कार्ािन्त्वर्नका लार्ग जजल्लामा 
िठाईएको छ। आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा झोलङु्गे िलु र्नमािणको लार्ग रू. २७ करोड 4१ लाख ०३ 
हजार बजेट र्वर्नर्ोजन गररएकोमा रू. २० करोड ५० लाख १८ हजार अथाित र्वर्नर्ोजनको ७४.८० प्रर्तशत 
खचि भएको छ। 
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७.३.२ सडक िलु 

प्रदेश सरकारले र्नमािण शरुु गरेका सडक िलु मध्र्े आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा 
सम्िन्न भएका १३ वटा िूलसर्हत हालसम्म जम्मा ४५ वटा सडक िलुहरू सम्िन्न भएका छन । आर्थिक वर्ि 
२०७७/७८ मा प्रदेश तफि  सडक िलु र्नमािणको लार्ग रू. 1 अबि १ करोड ७४ लाख ९८ हजार बजेट 
र्वर्नर्ोजन गररएकोमा आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा रू. ८६ करोड ४६ लाख २ हजार खचि भई र्वर्नर्ोजनको 
८४.९७ प्रर्तशत खचि भएको छ। 

 
७.४ खानेिानी 
७.४.१ आिारभतू खानेिानी कार्िक्रम 
प्रदेशका सबै नागररकलाई आिारभतू खानेिानी सेवा िरु्ािउन र्वशेर् कार्िक्रमलाई प्राथर्मकता साथ लाग ुगररएको 
छ। आिारभतू खानेिानी सेवा निगेुको तथा र्नमािणािीन खानेिानी आर्ोजनाको कार्िके्षरमा समेत निरेका 
१२६ वटा आिारभतू खानेिानी आर्ोजना मध्र्े 79 वटा आर्ोजनाहरू सम्िन्न भएका छन , जसबाट ३७२१ 
घरिरुीमा र्नजज िारा जडान भई २०४६६ जनसंख्र्ा आर्थिक वर्ि २077/078 मा लाभाजन्त्वत भएका छन । 
उक्त कार्िक्रमको लार्ग रू. ४८ करोड ९० लाख ९८ हजार बजेट र्वर्नर्ोजन भएको मध्र्े रू. ४६ करोड 
५९ लाख ९३ हजार खचि भई ९५.२८ प्रर्तशत र्वत्तीर् प्रगर्त र ९६.७ प्रर्तशत भौर्तक प्रगर्त भएको 
देजखन्त्छ। 
 
७.४.२ एक घर एक िारा खानेिानी 
गण्डकी प्रदेश स्थािनासुँगै प्रदेश सरकारले प्रदेश र्भर खानेिानी िहुुँचलाई सहज बनाउन एक घर एक िारा 
कार्िक्रम (प्रादेजशक, प्रादेजशक आिारभतू, र्वशरे् र शशति) र्वशेर् प्राथर्मकता साथ सिालन गरररहेको छ। र्स 
कार्िक्रमको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा रू. ३ अबि 90 करोड 9 लाख ९७ हजार र्वर्नर्ोजन 
भएकोमा असार मसान्त्तसम्म रू. 3 अरब ६९ करोड ६९ लाख ८९ हजार अथाित र्वर्नर्ोजनको ९४.७७ 
प्रर्तशत खचि र ९७.० प्रर्तशत भौर्तक प्रगर्त भएको छ।प्रदेश सरकार स्थािना भए सुँगै एक घर एक िारा 
खानेिानी कार्ािक्रमबाट आ.व. ०७७/०७८ को अन्त््र् सम्म कुल ७७ हजार ७ सर् ८२ वटा िारा जडान 
भई ४ लाख ७३ जनसंख्र्ा लाभाजन्त्वत भएका छन । 
 

७.५ उजाि 
७.५.१ उज्र्ालो गण्डकी प्रदेश 
प्रदेश सरकारको िर्हलो मजन्त्रिररर्द् बैठकको र्नणिर्बाट दईु वर्ि (आर्थिक वर्ि २०७६/७७) र्भर सबै 
गाउुँबस्तीमा र्वद्यतु सेवा उिलब्ि गराउने नीर्तगत र्नणिर् गरेको र्थर्ो। उल्लेजखत उद्देश्र् प्रार्िका लार्ग आर्थिक 
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वर्ि २०७४/७५ देजख नै उज्र्ालो गण्डकी प्रदेश कार्िक्रम सिार्लत छ। दईु वर्ि र्भर रार्ष्ट्रर् र्बद्यतु प्रसारण 
लाईन िरु   र्ाउन सर्कन ेस्थानका लार्ग प्रदेश सरकारबाट रू. ७५ करोड उिलब्ि गराउने गरी प्रदेश सरकार 
र नेिाल र्बद्यतु प्रार्िकरण बीचमा २०७६ बैशाख र असारमा २ वटा समझदारी िरमा हस्ताक्षर भएको र्थर्ो। 
हालसम्म र्वद्यतु र्वस्तार कार्ि अन्त्तगित म्र्ाग्दी, लम्जङु्ग, गोरखा, बाग्लङु्ग, नवलिरु र कास्की जजल्लाका र्वर्भन्न 
र्ोजनमा H.T. लाइन र्बस्तार २५२.६९ र्क.र्म., L.T. लाइन र्बस्तार ३५९.७७ र्क.र्म. र ८० वटा 
ट्रान्त्सफमिर जडान भै ५,९५५ घरिरुीलाई रार्ष्ट्रर् प्रसारण लाइनमा जोडी नर्ाुँ र्वद्यतु ग्राहक कार्म भएका 
छन । आर्थिक वर्ि २०७७/७८ र्भर र्वद्यतु र्वस्तार कार्ि सम्िन्न गने लक्ष्र् भएतािर्न कोर्भड-१९ का कारण 
समर्मा काम सम्िन्न हनु नसकेको हुुँदा प्रदेश र नेिाल र्बद्यतु प्रार्िकरण बीचको सम्झौता िरको अवर्ि 
आर्थिक वर्ि २०७८/७९ सम्म थि गनिका लार्ग प्रदेश सरकार समक्ष िेश गनि र्वद्यतु र्वस्तार सम्बन्त्िी 
समन्त्वर् सर्मर्तले र्सफाररस गरेको छ। आर्थिक वर्ि २०७८/७९ र्भर प्रदेशमा िूणि र्वद्यतुीकरणका लार्ग 
र्वद्यतु र्वस्तार जशर्िकमा रू. १४ करोड बजेट र्वर्नर्ोजन भएको छ। आर्थिक वर्ि २०७७/७८ अवर्िसम्म 
भौर्तक प्रगर्त ८८.४६ प्रर्तशत र र्वत्तीर् प्रगर्त ६१.०२ प्रर्तशत भएको छ।  

 

७.५.२  काठे िोल र्वस्थािन 
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ि २०७९/८० सम्म र्वद्यतु लाइनमा रहेका ८५,००० हजार काठेिोल प्रर्तस्थािन 
गने लक्ष्र् राखेको छ। काठेिोलहरूलाई क्रमशः स्टील ट्युबलर िोलले र्बस्थािन गदै लैजाने र्ोजना अन्त्तगित 
अजघल्ला दईु आर्थिक वर्िमा प्रदेश सरकारबाट जम्मा २४,६०८ थान स्टील ट्युबलुर िोल खररद गरी सम्बजन्त्ित 
स्थानीर् तहमा र्वतरण गररएको छ। आर्थिक वर्ि २०७७/७८ का लार्ग र्वर्भन्न ४१ वटा स्थानीर् तहबाट 
२७,३०५ काठे िोल प्रर्तस्थािन गनि माग प्राि भएको भएिर्न ९ जजल्लाहरू (बाग्लङु्ग, स्र्ाङ्गजा, कास्की, 
लम्जङु्ग, मसु्ताङ्ग, म्र्ाग्दी, गोरखा, तनहुुँ र िवित) को लार्ग ५,८७३ थान जस्टल ट्युबलुर िोल खररद गरर 
सम्बजन्त्ित स्थानीर् तहलाई र्वतरण गररएको छ।आर्थिक वर्ि २०७९/८० र्भरमा र्वद्यतु लाइनमा रहेका 
सम्िूणि काठेिोल प्रर्तस्थािन हनुेछन । 

 

७.६ स्वास्थ्र् 
 

७.६.१ एक हजार बेडको प्रदेश अस्िताल र्नमािण  
गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएसुँगै सरकारले एक हजार बेडको प्रदेश अस्िताल र्नमािण गने र्ोजना अगार्ड 
बढाएको हो। आर्थिक बर्ि २०७४/०७५  मा एक हजार बेडको अस्िताल र्नमािणका लार्ग आवश्र्क िने 
र्नमािण स्थलको िर्हचान, कार्िर्वर्ि र्नमािण तथा कार्िर्ोजना तर्ारीका लार्ग रू. १५ लाख र्वर्नर्ोजन भएको 
देजखन्त्छ। र्ोजना अनसुारको अस्िताल र्नमािणका लार्ग जग्गा प्राि गनि नसर्कएकाले ्र्स िर्छका आर्थिक 
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वर्िहरूमा र्ो र्क्रर्ाकलािका लार्ग रकम र्वर्नर्ोजन नभएको र र्स कार्िका लार्ग गण्डकी प्रदेशमा गण्डकी 
र्वश्वर्वद्यालर् स्थािना भईसकेको र र्वश्वर्वद्यालर् माफि त जचर्क्सा जशक्षासुँग सम्बजन्त्ित जशक्षण अस्िताल स्थािना 
र संचालन गने प्रर्क्रर्ा अगाडी बढेको छ। 
 

७.६.२ र्वजशर्ष्टकृत मटुु, मगृौला, क्र्ान्त्सर अस्िताल र्नमािण  

गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भए िश्च्र्ात प्रदेश सरकारले र्वजशस्टीकृत मटुु, मगृौला, क्र्ान्त्सर अस्िताल र्नमािण 
र संचालन गने र्नणिर् गरे अनसुार आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ मा रू. २० लाख रकम र्वर्नर्ोजन भएको र 
जग्गा प्रार्ि गनि नसर्कएको कारणले उक्त आर्थिक वर्िमा सो र्ोजना सम्िन्न हनु सकेन। र्वजशस्टीकृत स्वास्थ्र् 
सेवा प्रदान गनिको लार्ग आ.ब. २०७७/०७८ मा रू. २ करोड रकम िोखरा स्वास्थ्र् र्वज्ञान प्रर्तष्ठान, 
िजिमािल के्षर्रर् अस्ितालको सहकार्िमा तोर्कएका सेवा संचालनको लार्ग आवश्र्क िने मेर्सन औजार आदी 
खररद गनि उिलव्ि गराईएको छ। 
 

७.६.३ मातजृशश ुमर्हला तथा बाल अस्िताल 
आर्थिक वर्ि २०७५/०७६ मा गण्डकी प्रदेश सरकारले मातजृशश ुमर्हला तथा वाल अस्िताल र्नमािणका लार्ग 
बजेट व्र्वस्था गरेको र्थर्ो। अस्िताल र्नमािणका लार्ग आवश्र्क िने जग्गा प्राि गनि नसर्कएकाले सो कार्िका 
लार्ग िोखरा महानगरिार्लका वडा नं. १६ मा रहेको प्रदेश सरकार मातहत संचार्लत मातजृशश ु र्मतेरी 
अस्िताललाई स्तारोन्नर्त गरी ५० शैर्ा िरु्ािईएको र मर्हला तथा बालबार्लकाको र्वजशष्ट उिचार गनिको लार्ग 
आवश्र्क िने भवन र्नमािण अजन्त्तम चरणमा िगेुको छ। मर्हला, प्रसतुी तथा बाल स्वास्थ्र् सम्बजन्त्ि सेवाका 
लार्ग आवश्र्क िने औजार, उिकरण र जनशजक्तको समेत व्र्वस्था भएको छ। हालसम्म उक्त अस्िताल 
भवन र्नमािणका लार्ग रू. ८ करोड ४० लाख र्वर्नर्ोजन भई खचि भएको अवस्था छ।  

 

७.७ जशक्षा 
७.७.१ गण्डकी र्वश्वर्वद्यालर्  

प्रदेश सरकार स्थािनासुँगै समदृ्ध राष्ट्र र्नमािण गनि जीवनोिर्ोगी मूल्र्, मान्त्र्तामा आिाररत रार्ष्ट्रर् तथा अन्त्तरािर्ष्ट्रर् 
प्रर्तष्ििाि गनि सक्षम र नतेतृ्त्वदार्ी जनशजक्त तर्ार गनि गणुस्तरीर् जशक्षा प्रदान गने उद्देश्र्ले गण्डकी 
र्वश्वर्वद्यालर्को स्थािना स्थािना गने घोर्णा गररए बमोजजम आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा र्वश्वर्वद्यालर् स्थािना 
गररएको हो। सोही प्रर्ोजनको र्नजम्त आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ मा गण्डकी र्वश्वर्वद्यालर्को कुलिर्त र्नर्जुक्त 
भई न्त्र्ार्सक िररर्दको गठन समेत भएको र्थर्ो। प्रथम चरणमा जचर्क्सा, र्वज्ञान, खेलकुद र सूचना प्रर्वर्ि 
जस्ता र्वर्र्हरूमा शैजक्षक कार्िक्रम सिालन गनि िाठ्यक्रम तजुिमाको कार्ि प्रारम्भ गररएको छ। र्वश्वर्वद्यालर् 
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ऐनको आिारमा र्नर्मावलीहरू वनाउने कार्ि समेत सम्िन्न गररएको छ। र्वश्वर्वद्यालर्को भौर्तक िूवाििार 
तर्ारीका लार्ग आवश्र्क िने जर्मनको खोज गरी िोखरा महानगरिार्लका वडा नं ३२ को ज्ञानकुञ्ज 
(स्र्ालटहरा) र शकु्लागण्डकी नगरिार्लकाको वलेचौतारा दवैु ठाउुँमा गरर करीव ५२६ रोिनी जर्मन 
र्वश्वर्वद्यालर्ले उिर्ोग गने गरी नेिाल सरकारले जग्गा प्रदान गरी सकेको छ।  

आर्थिक वर्ि २०७७/०७८ का लार्ग रू. ३२ करोड रकम र्वर्नर्ोजजत भएकोमा र्प्रफेव भवन बनाउन रू. ५ 
करोड शहरी र्वकास तथा भवन कार्ािलर्, कास्कीलाई हस्तान्त्तरण गररएको तथा रू. १ करोड २० लाख 
प्रदेश सरकारले नागररक उड्डर्न प्रार्िकरणको भवन ममितका लार्ग खचि गरेको छ। जनु भवनको भइुतला र 
िर्हलो तलामा र्वश्वर्वद्यालर्को केजन्त्द्रर् कार्ािलर् र दोश्रो र तेश्रो तलामा प्रदेश लोक सेवा आर्ोगको कार्ािलर् 
रहेको छ। र्स आर्थिक वर्िमा मखु्र् रुिमा र्नम्नानसुार कामहरू भएका छन ।  

क. शहरी र्वकास तथा भवन र्नमािण कार्ािलर् कास्कीबाट र्वश्वर्वद्यालर्को शैजक्षक तथा प्रशासर्नक भवन 
र्नमािण कार्ि भएको छ। 

ख. प्रदेश सरकारले र्वश्वर्वद्यालर्लाई उिलव्ि गराएको महेन्त्द्रिलुमा रहेको हलुाक भवनमा BIT ( Bachelor 
in Information Technology) कार्िक्रम सिालनका लार्ग ममित, UPVC िाटेशन कार्ि , ट्रस तथा 
र्सर्लङ्गको कार्ि, Interior design कार्ि, fix furniture राख्न े कार्ि, stone clasding कार्ि र 
इलेजक्ट्रर्फकेसन तथा नेटवर्कि ङ कार्ि सम्िन्न भएको छ। 

ग. गण्डकी र्वश्वर्वद्यालर् र गण्डकी र्वश्श्वर्वद्यालर् जशक्षण अस्िताल भवनहरू र्नमािणस्थलमा तारवार लगाउन े
कार्ि सम्िन्न भएको छ। 

घ. अनसुन्त्िान, अन्त्वेर्ण तथा आर्वष्कार केन्त्द्रको भौर्तक संरचना र्नमािण, अनसुन्त्िान,अन्त्वरे्ण तथा आर्वष्कार 
केन्त्द्रका लार्ग उिकरण खररद, आर्बष्कार तथा अन्त्बेर्ण केन्त्द्रको लार्ग फर्निचर खररद कार्ि अजघ बढेको 
छ।  

ङ. ICT ल्र्ाव सेटअि Lab equipment with furniture and accessories मेर्डकल ल्र्ाव सेटअि 
Lab equipment with furniture and accessories सम्वन्त्िी कार्िहरू सम्िन्न भएको छ।  

च. गण्डकी र्वश्वर्वद्यालर् DPR तथा गरुु र्ोजना र्नमािण र्नमािण वातवरणीर् प्रभाव मलु्र्ाुँकन EIA कार्ि 
आंजशक रुिमा सम्िन्न भएको छ। 

छ. र्वर्भन्न िाठ्यक्रम र्नमािण (जशक्षण अस्िताल तफि  MBBS तथा BDS िाठ्यक्रम तर्ार भएको¸ स्नातक 
तहमा सचुना तथा प्रर्वर्ि, फामेर्स , खेलकुद व्र्वस्थािन र MBBS तथा BDS िाठ्यक्रम तर्ारका 
लार्ग र्वर्भन्न र्वशेर्ज्ञ रहेका र्वर्र्गत कार्िदलहरू र्नमािण गरर कार्ि भइ रहेको र िाठ्यक्रमको अजन्त्तम 
स्वरुि तर्ार िाने सन्त्दभिमा आवश्र्क editing का कामहरू भईरहेका छन ।  
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ज. गण्डकी र्वश्वर्वद्यालर्को आर्थिक प्रशासन र्नर्मावली, २०७७, गण्डकी र्वश्वर्वद्यालर्को शैजक्षक तथा 
संगठन र्नर्मावली, २०७७ र गण्डकी र्वश्वर्वद्यालर्को जशक्षक तथा कमिचारी सम्वन्त्िी र्नर्मावली, 
२०७७ तर्ार भइ गण्डकी प्रदेश सरकारको सहमतीमा न्त्र्ार्सक िररर्दबाट स्वीकृत भइ कार्ािन्त्वर्न 
समेत भइ सकेको छ।  

झ. अन्त्तरार्ष्ट्रर् गोष्ठी तथा सेर्मनारमा ६० जना रार्ष्ट्रर् तथा अन्त्तरार्ष्ट्रर् र्वशेर्ज्ञहरू प्र्र्क्ष तथा जमु माफि त 
सहभार्ग भइ "नेिालमा उच्च जशक्षा सम्वन्त्िी सान्त्दर्भिकता र प्राथर्मकता" सम्वन्त्िी २ ददने अन्त्तरार्ष्ट्रर् 
गोष्ठी, २०२१ िोखरामा सम्िन्न भएको छ। 

ञ. नेिालमा उच्च जशक्षा प्राथर्मकता र चनुौतीहरू र्वर्र्मा अन्त्तरािष्ट्रर् गोष्ठीमा प्रस्ततु कार्िक्रमहरू समेटी 
Proceeding तर्ार िारी प्रकाशन गने काम भई रहेको छ। साथै र्वश्वर्वद्यालर्ले जनशजक्त व्र्वस्थािन 
सर्मर्तको र्सफाररसमा अनसुन्त्िान सह प्राध्र्ािक, र अनसुन्त्िान उि प्राध्र्ािक समते र्नर्जुक्त गरी र्नजहरू 
माफि त अनसुन्त्िानको प्रस्ताव तर्ार गरर कार्िकारी िररर्दबाट िास गराई अनसुन्त्िानका कार्िहरू सिालन 
भइ रहेको छ। 

 

७.७.२ गण्डकी प्रार्वर्िक जशक्षा तथा व्र्ावसार्र्क तार्लम प्रर्तष्ठान 

गण्डकी प्रदेशमा प्रार्वर्िक जशक्षा तथा व्र्ावसार्र्क तार्लमको स्तर र्निािरण तथा प्रमाजणकरण गनि तथा मध्र्म 
स्तरको गणुस्तरीर् जनशजक्त उ्िादन गनि प्रर्तष्ठान ऐन २०७७ वमोजजम गण्डकी प्रदेश प्रजशक्षण प्रर्तष्ठानको 
स्थािना गररएको हो। प्रर्तष्ठानको लार्ग स्र्ाङ्ग्जा जजल्लाको फेददखोला गाउुँिार्लकाको गिुिममा १६० रोिनी 
जग्गा प्रार्ि गररएको छ। कार्िकारी सर्मर्तको िूणिता प्राि गरी प्रर्तष्ठानको र्वकासका लार्ग सामर्र्क र्नणिर् 
गररएको छ। प्रर्तष्ठानको कार्िकारी अर्िकृत र्नर्जुक्त गरी कार्ि प्रारम्भ गररएको छ। प्रर्तष्ठानले आफ्नो छुटै्ट 
कार्ािलर् स्थािना गरी कार्ािलर् व्र्वस्थािन गनुिका साथै र्वस्ततृ आर्ोजना प्रर्तवेदन र्नमािणको कार्ि अगार्ड 
वढेको छ। प्रर्तष्ठान र्नर्मावली मस्र्ौदा¸ प्रर्तष्ठानको संगठना्मक सभेक्षण कार्िको मस्र्ौदा र प्रर्तष्ठान र्वर्नर्म 
र्नमािण कार्ि अगार्ड वढेको छ। प्रर्तष्ठानको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा रू. १० करोड बजेट र्वर्नर्ोजन 
भएकोमा आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा रू. १ करोड १७ लाख ३० हजार खचि भएको छ। 

 

७.८ िर्िटन 

७.८.१ िर्िटन गन्त्तव्र् 

प्रदेश सरकार गठन भए ििात घोर्णा भएका ११० प्रमखु िर्िटकीर् गन्त्तव्र्को प्रचारप्रसारका लार्ग मन्त्रालर्ले 
नेिाली र अङ्ग्रजेी भार्ामा सजचर िजुस्तका प्रकाशन गरेको छ। सबैभन्त्दा बढी समावेशी, सेवामूलक र 
रोजगारमूलक के्षरको रूिमा रहेको िर्िटन के्षर गण्डकी प्रदेशको अथितन्त्रको प्रमखु आिार स्तम्भ हो। प्रदेश 
सरकारले घोर्णा गरेका प्रमखु िर्िटकीर् गन्त्तव्र्हरूमा िूवाििार र्वकास र र्वर्वर्िकरण तथा नर्ाुँ िर्िटकीर् 
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स्थल र उिजहरूको िर्हचान, र्वकास तथा िर्िटकीर् िूवाििारहरूको र्वकास गरी सन  २०२२ सम्म २० लाख 
िर्िटक र्भत्र्र्ाउने लक्ष्र्लाई िूरा गदै िर्िटन प्रवििनको माध्र्मबाट रोजगारीका अवसरमा वरृ्द्ध गरी गररबी 
न्त्रू्नीकरण गने र जनताको जीवनस्तरमा सिुार गने लक्ष्र् प्रदेश सरकारले राखेको छ। आर्थिक वर्ि २०७७/७८ 
मा प्र्र्क जजल्लाको एक र्नवािचन क्षरे र्भर रहेको एक िर्िटन गन्त्तव्र्को DPR तर्ार गनिका लागी रू. ६ 
करोड र्वर्नर्ोजन भएकोमा िचास प्रर्तशत रकम खचि भै ६ जजल्लामा अवजस्थत गन्त्तव्र्हरूको DPR तर्ार 
भएको र ८५ वटा गन्त्तव्र्मा भवन संरचना र्नमािण, ३३ वटा गन्त्तव्र्मा स्वागत गेट लगार्तका िूवाििार र्नमािण 
भएका छन । 

 

७.८.२ घरबास र्वस्तार र सदुृढीकरण आर्ोजना (होमस्टे) 
आर्थिक वर्ि २०७५/७६ मा प्रदेशभर ३०० वटा सामदुार्र्क होमस्टे र्नमािणका लार्ग रू. ३० करोड र्वर्नर्ोजन 
गरी ११ जजल्लाका २७४ वटा होमस्टेहरूलाई िुुँजजगत अनदुान ददइएको र्थर्ो भन ेआर्थिक वर्ि २०७६/७७ 
मा समते सो कार्िक्रमलाई र्नरन्त्तरता ददुँदै रू.२५ करोड बजेटको व्र्वस्था भएकोमा होमस्टे छनौट हनुासाथ 
कोरोना महामारीका कारण कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न हनु सकेन। आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा होमस्टेहरूको 
िूवाििार र्नमािणका लार्ग रू.१३ करोड ९६ लाख र्वर्नर्ोजन भएकोमा १३६ वटा होमस्टेहरूमा िूवाििारको 
र्नमािण सम्िन्न भएको छ। होमस्टे क्षमता अर्भवृर्द्ध र सशजक्तकरणका लार्ग रू. ५५ लाख र्वर्नर्ोजन भएकोमा 
तार्लम, प्रर्वर्ि हस्तान्त्तरण तथा सशजक्तकरण कार्िक्रम कोर्भडका कारणले सिालन हनु सकेन। 
 
७.८.३ िचभैर्ा जलुोजजकल िाकि  
िोखरा महानगरिार्लका वडा नं. ३१ को िचभैर्ामा प्रदेश जलुोजजकल िाकि  स्थािना गरी वन्त्र्जन्त्तकुो उद्दार, 
व्र्वस्थािन र िरस्थानीर् संरक्षण (Ex-situ Conservation) माफि त जैर्वक र्वर्विताको ददगो संरक्षण सम्बन्त्िी 
कार्ि गनिका लार्ग आर्थिक वर्ि २०७५/७६ देजख सरुु गररएको हो। आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा िचभैर्ा 
प्राणी उद्यान र्वकास तथा वन्त्र्जन्त्त ुउद्दार केन्त्द्र संचालनका लार्ग रू. १ करोड ५० लाख र्वर्नर्ोजन भएकोमा 
जचतवुाको खोर स्तरोन्नती १(एक), सजीकल भवन र्नमािण १(एक), चौतारी सौन्त्दर्ीकरण २(दइु), िदमागि र्नमािण 
र्नमािण १००० र्मटर १(एक) लगार्तका िूवाििार र्नमािण गररएको छ। ्र्सैगरी Portable खोर र्नमािण गने 
कार्ि र जलुोजजकल िाकि मा मौज्दात रहेका वन्त्र्जन्त्तहुरूलाई खाना र स्वास्थ्र् एवं सरुक्षाका कार्िहरू सम्िन्न 
गररएको छ। 

७.८.४ ताल संरक्षण तथा र्वकास प्रार्िकरण 

गण्डकी प्रदेशर्भर रहेका तालतलैर्ा, कुण्ड र िोखरीको संरक्षण, व्र्वस्थािन र उिर्ोग माफि त रोजगारी र्सजिना 
र गररबी न्त्रू्नीकरण गरी प्रदेशको सम्मरृ्द्धमा सहर्ोग िरु   र्ाउन प्रदेश सरकारले ताल संरक्षण तथा र्वकास 
प्रार्िकरणको स्थािना गरेको छ। आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा प्रार्िकरणका लार्ग रू. २ करोड ९६ लाख 
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र्वर्नर्ोजन भएकोमा रू. २ करोड १६ लाख खचि भई १३ वटा ताल तथा िोखरीहरूको संरक्षण सम्भार 
गररएको छ। ्र्सैगरी फेवातालमा ८ सर् र्मटर फुटट्रर्ाक र्नमािण तथा सौन्त्दर्िकरण गररएको छ। गण्डकी 
प्रदेशका सवै ताल तथा र्हमतालहरूलाई भौगोर्लक सूचना प्रणाली ररमोट सेजन्त्सडद्धारा र्डजजटाइज र र्फल्ड 
प्रमाजणकरण गने कार्ि र्स आर्थिक वर्िमा गररएको छ। 
 

७.९ कृर्र् तथा िशिुन्त्छी 
७.९.१ कृर्र्, िशिुन्त्छी तथा म्स्र् नमनुा (मोडल) फामि कार्िक्रम 

कृर्र् तथा िशिंुक्षी के्षरमा लगानी र उन्नत प्रर्वर्िको प्रर्ोग गरी उ्िादन वृर्द्ध, रोजगारी र्सजिना गने, कृर्कहरूमा 
व्र्ावसार्र्कता र उद्यमशीलताको प्रबद्धिन गने उद्देश्र्ले आर्थिक वर्ि २०७५/७६ देजख कृर्र्, िशिुन्त्छी तथा 
म्स्र् नमनुा (मोडल) फामि कार्िक्रम सरुु भएको हो। आर्थिक वर्ि 2080/81 सम्म कृर्र् तथा िशिुन्त्छी 
व्र्वसार्सुँग सम्बजन्त्ित 5570 वटा फामि स्थािना तथा र्वस्तारको लार्ग सहर्ोग गने लक्ष्र् राजखएकोमा 
आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को अन्त््र्सम्म १४०९ वटा फामि स्थािना तथा र्वस्तारको लार्ग सहर्ोग गररसर्कएको 
छ। र्द्यिी आर्थिक वर्ि २०७७/७८ देजख कृर्र्, िशिुन्त्छी तथा म्स्र् नमनुा (मोडल) फामि कार्िक्रमलाई 
प्रर्तस्थािन गरी साना व्र्ावसार्र्क कृर्र् तथा िशिुन्त्छी फामि र्वस्तार कार्िक्रम सरुु गररएको छ। र्स कार्िक्रम 
कार्ािन्त्वर्नका लार्ग रू. १६ करोड २ लाख र्वर्नर्ोजन गररएकोमा र्स आर्थिक वर्िमा रू. १४ करोड २९ 
लाख ९० हजार खचि भएको छ।  
 

७.९.२ मखु्र्मन्त्री जलवार्मैुरी नमनुा कृर्र् गाउुँ स्थािना कार्िक्रम 

जलवार् ुमैरी कृर्र् प्रर्वर्िको प्रर्ोग गरी उ्िादन तथा उ्िादक्व वृर्द्ध गने तथा कृर्र् के्षरको व्र्वसार्र्करण 
गरी रोजगारी र्सजिना गने मखु्र् उद्देश्र्ले आर्थिक वर्ि २०७५/७६ बाट र्ो कार्िक्रम सरुु गररएको हो। 
आर्थिक वर्ि 2076/77 को अन्त््र्सम्ममा ६९ वटा गाउुँहरूमा कार्िक्रम संचालन भई थोिा र्संचाई सर्हतको 
९26 वटा प्लार्ष्टक घर र्नमािण गरी ७ हेक्टर तरकारी क्षेर र्वस्तार गररएको, ४७ वटा र्संचाई िोखरी तथा 
१५१० र्मटर र्संचाई कुलो र्नमािण गररएको, ७२० वटा भकारो सिुार गररएको, ५९० वटा बाख्राको खोर र 
१२९ वटा कुखरुाको खोर र्नमािण गररएको, २0 हेक्टरमा सनु्त्तला, १0 हेक्टरमा कागती, १९ हेक्टरमा स्र्ाउ, 

२२ हेक्टरमा केरा, ३ हेक्टरमा कर्फ, ६.५ हेक्टरमा जचर्ा र २० हेक्टरमा अलैंची खेती र्वस्तार गररएको 
छ। आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा 85 वटै स्थानीर् तहमा कार्िक्रम र्वस्तार गरी रू. 2० करोड ४० लाख 
37 हजार बजेट र्वर्नर्ोजन गररएको आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्ममा रू. १६ करोड ६७ लाख ५ हजार बजेट 
खचि भएको छ।  
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७.९.३ चक्लाबन्त्दी प्रवद्धिन कार्िक्रम 

खजण्डत र छररएर रहेका जग्गाहरूलाई एकीकृत गरी कृर्र्मा र्ाजन्त्रकीकरण र आिरु्नक प्रर्वर्िको प्रर्ोग गरी 
उ्िादन लागत घटाउने र कृर्र् क्षेरको उ्िादन तथा उ्िादक्व वृर्द्ध गने मखु्र् उद्देश्र्ले जग्गा चक्लाबन्त्दी 
कार्िक्रम सरुु गररएको छ। आर्थिक वर्ि 2080/81 सम्म ४१२८६ रोिनी जग्गा चक्लाबन्त्दी गररसक्ने लक्ष्र् 
राजखएकोमा हालसम्म ६ वटा जजल्लाका १७ स्थानमा गरी कूल १९७९ रोिनी जग्गा चक्लाबन्त्दी गररसर्कएको 
छ। आर्थिक वर्ि 20७७/७८ मा रू. ८ करोड बजेट र्वर्नर्ोजन गरी थि १६०० रोिनी क्षेरफलका लार्ग 
प्रस्ताव प्राि भएकोमा आर्थिक वर्िको अन्त््र्सम्मा रू. ४ करोड ६७ लाख ४७ हजार खचि भएको छ।  
 

७.९.४ स्र्ाउ र्वशेर् कार्िक्रम 

स्र्ाउ बालीको उ्िादन तथा उ्िादक्व वरृ्द्ध गरी प्रदेशलाई स्र्ाउमा आ्मर्नभिर बनाउने मखु्र् उद्देश्र्ले 
आर्थिक वर्ि २०७६/७७ बाट आर्थिक वर्ि 2081/82 सम्मका लार्ग र्स स्र्ाउ र्वशेर् कार्िक्रम सरुु गररएको 
छ। आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को अन्त्तसम्म र्स कार्िक्रम अन्त्तगित मनाङ्ग, मसु्ताङ्ग र उत्तरी गोखािका ११ 
वटा व्र्वसार्र्क कृर्र् फमिहरूलाई उच्च घन्व प्रर्वर्िमा आिाररत ४१,१३० र्वरुवा र्वतरण गरी १३.७१ 
हेक्टर क्षेर र्वस्तार भएको छ। आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा रू. ४ करोड बजेट र्वर्नर्ोजन गररएको र सो 
रकमबाट उच्च घन्व प्रर्वर्िमा आिाररत वगैंचा स्थािनाका लार्ग १ लाख २६ हजार र्वरुवा माग गने ३४ 
आवेदक संस्थाहरूको स्थलगत प्रमाणीकरण कार्ि र र्बरुवा खररदको प्रर्क्रर्ा सम्िन्न भएको छ। र्स आर्थिक 
वर्िमा कुल रू. २ करोड २६ लाख ७९ हजार खचि भएको छ। 
 
  

७.१० उद्योग 

७.१०.१ एक स्थानीर् तह एक औद्योर्गक ग्राम 
प्रदेशलाई औद्योर्गकीकरणतफि  उन्त्मखु गराई औद्योर्गक र्वकास गनि प्रदेशका ८५ वटै स्थानीर् तहमा उद्योगग्राम 
स्थािना गरी र्नजज, स्वदेशी तथा र्वदेशी लगानी आकर्र्ित गनि औद्योर्गक िूवाििारको र्नमािण गदै लघ,ु घरेल,ु तथा 
साना उद्योगहरूको माध्र्मबाट गररबी न्त्रू्र्नकरण गरी प्रदेश अथितन्त्रलाई सबल बनाउन आवश्र्क देखी गण्डकी 
प्रदेश सरकारले एक स्थानीर् तह एक उद्योग ग्राम स्थािना र सिालन गने लक्ष्र् राखेको छ।  

प्रदेशमा उद्योग ग्राम स्थािना गनि सम्भाव्र्ता अध्र्र्न भई सम्भाव्र् देजखएका ५१ स्थानीर् तह मध्र्े नेिाल 
सरकारले र्स प्रदेशका २० वटा स्थानीर् तहमा औद्योर्गक ग्राम घोर्णा गररसकेको र सो कार्िका लार्ग आर्थिक 
वर्ि २०७६/७७ मा रू. ६ करोड बजेटको व्र्वस्था भएकोमा कर्तिर् स्थानीर् तहमा र्वस्ततृ िररर्ोजना 
प्रर्तवदेन बनाउन समर् लागेको र केही स्थानीर् तहले टेण्डर समेतका प्रर्क्रर्ा अगाडी बढाएकोमा कोरोना 
महामारीको कारण गत आर्थिक वर्िमा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न हनु सकेन। आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा रू. 6 
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करोड बजेट र्वर्नर्ोजन र्वर्नर्ोजन भै सम्बजन्त्ित स्थानीर् तहमा कार्ािन्त्वर्नका लार्ग िठाईएकोमा २३ वटा 
घोर्णा भएका उद्योगग्राम मध्र् े१५ वटामा िूवाििार र्नमािणका कार्िहरू भएका र ४ वटामा िूवाििार र्नमािणका 
लार्ग ठेक्का बन्त्दोबस्त भएको छ। 
 

७.१०.२ प्रदेश औद्योर्गक क्षरे 
प्रदेशलाई औद्योर्गकीकरणतफि  उन्त्मखु गराई औद्योर्गक र्वकासका लार्ग औद्योर्गक क्षेर स्थािना गनि प्रदेश 
सरकारले िोखरा ३३ जस्थत भोटेिोखरीमा र नवलिरुको लोकाहा खोलामा प्रदेश औद्योर्गक क्षरे स्थािना र 
सिालन गनि िहल गरररहेको छ। 

प्रदेशको रुिान्त्तरणकारी आर्ोजनाको रूिमा रहेको िोखरा ३३ जस्थत औद्योर्गक क्षेर स्थािनाका लार्ग 
भोटेिोखरीजस्थत ३,२०० रोिनी जग्गामा प्रदेश औद्योर्गक क्षेर स्थािना तथा सिालनका लार्ग नािी र सभेको 
कार्ि अगार्ड बर्ढरहेको छ। आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा रू. 1 करोड 15 लाख बजटे र्वर्नर्ोजन गररएकोमा 
कास्की र तनहुुँको बीचमा िने तल्लो िडुीटार क्षेरमा प्रदेश स्तरीर् औद्योर्गक क्षेर र्नमािण आर्ोजनाको जग्गामा 
रू. ५० लाख लागतमा जग्गाको संरक्षण कार्ि गररएको छ भने नवलिरुको लोकाहा खोलामा प्रदेश स्तरीर् 
औिोर्गक क्षेर र्नमािण आर्ोजनाको जग्गा र्ववादका कारणले कार्िक्रम अगाडी बढाउन सर्कएको छैन। 

 

७.११ खेलकुद 

७.११.१ अन्त्तरािर्ष्ट्रर्स्तरको र्क्रकेट मैदान र्नमािण 

अन्त्तरािर्ष्ट्रर्स्तरको र्क्रकेट मैदान र्नमािण गनि िोखरा महानगरिार्लका वडा नं. ३३, िशिुर्तघाटमा नेिाल 
सरकारबाट जग्गा प्राि गरी मैदानको र्वस्ततृ िररर्ोजना प्रर्तवदेन तर्ार गररएको छ। साथै जग्गा संरक्षणको 
लार्ग तटबन्त्ि र्नमािणको लागत अनमुान सर्हतको र्डर्िआर तर्ार भएको छ। 

७.११.२ प्रदेश खेलकुद िररर्द् र बहउुद्दशे्र्ीर् रंगशाला स्थािना 
प्रदेश सरकारको स्थािनासुँगै प्रदेशमा खेलकुदको र्वकास र र्वस्तार गने नीर्त अनरुूि आर्थिक वर्ि २०७४/७५ 
मा सम्भाव्र्ता अध्र्र्नको लार्ग बजेट व्र्वस्था गररएको र्थर्ो। सम्भाव्र्ता अध्र्र्न सुँगसुँगै िररर्द् स्थिनाका 
लार्ग कानूनी संरचना आवश्र्क िने भएकाले गण्डकी प्रदेशमा खेलकुदको सिालन तथा व्र्वस्थािन गने 
सम्बन्त्िी ऐन िाररत भई प्रमाणीकरण भईसकेको छ। २०७७ फागनु 9 गतेको प्रदेश मजन्त्रिररर्द्को बैठकबाट 
र्वर्भन्न १२ जना िदार्िकारीहरूको मनोनर्नसुँगै प्रदेश खेलकुद िररर्द्, गण्डकीको स्थािना भएको। २०७७ 
चैत १ मा प्रदेश सरकारबाट सदस्र् सजचवको र्नर्जुक्त भइि िररर्द् सिालनमा आएको छ। हाल र्स िररर्द्को 
संगठन तथा व्र्वस्थािन सवेक्षण प्रर्क्रर्ा अगाडी बर्ढरहेको छ। िोखरा रङ्गशाला िररसरमा प्रदेश खेलकुद 
िररर्द्को एक तले प्रशासर्नक भवन र्नमािण कार्ि सम्िन्न भएको छ। 
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७.११.३ एक स्थानीर् तह एक खेल मैदान 
प्रदेश सरकार स्थािनासुँगै प्रदेश सरकार र स्थानीर् तहको समन्त्वर्मा प्र्र्ेक गाउुँिार्लकामा एक खेलमैदान र 
नगरिार्लकामा एक रङ्गशाला र्नमािण गने नीर्त बमोजजम आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को वार्र्िक बजेटमा रू. ५ 
करोड ९० लाख र्वर्नर्ोजन भएको र्थर्ो। उक्त कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न गनि स्थानीर् तहबाट प्रस्ताव माग 
गररएकोमा २५ वटा गाउुँिार्लका र १४ वटा नगरिार्लकाबाट प्रस्ताव िेस भएको र्थर्ो। प्राि प्रस्तावहरू 
मूल्र्ाङ्कन गरी २२ वटा गाउुँिार्लकालाइि खेल मैदान र्नमािण गनि रू. २० लाखका दरले रू. ४ करोड ४० 
लाख अनदुान उिलव्ि गराइएको छ। ्र्सैगरी ५ वटा नगरिार्लकालाई रङ्गशाला र्नमािण र स्तरोन्नतीका लार्ग 
रू. ३० लाखका दरले रू.१ करोड ५० लाख अनदुान ददइएको छ। आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा िर्न र्स 
कार्िक्रमलाई र्नरन्त्तरता ददंदै रू. ७ करोड ३० लाख बजेट र्वर्नर्ोजन गररएकोमा २३ वटा गाउुँिार्लकामा 
खेलमैदान र ९ वटा नगरिार्लकामा रङ्गशाला गरी ३२ वटा खेलकुद िूवाििारको लार्ग सो रकम अनदुान 
सहर्ोग प्रदान गररएको छ। हालसम्म एक स्थानीर् तह एक खेल मैदानको नीर्त अनरुूि ५६ वटा 
गाउुँिार्लकामा खेलमैदान र २० वटा नगरिार्लकामा रङ्गशाला र्नमािणको लार्ग अनदुान उिलब्ि गराइ सर्कएको 
छ। 

 

७.१२ अन्त्र् 

७.१२.१ स्थानीर् तहमा प्रशासर्नक भवन र्नमािण कार्िक्रम 

प्रदेश सरकार र स्थानीर् तहको लागत साझेदारीमा आर्थिक वर्ि 2076/77 देजख स्थानीर् तहको आफ्नो 
स्वार्म्वमा जग्गा भएका स्थानीर् तहमा प्रशासर्नक भवन र्नमािण कार्िक्रम सरुु गररएको छ। र्स कार्िक्रमका 
लार्ग आर्थिक वर्ि 2076/77 मा रू. 50 करोड बजेट र्वर्नर्ोजन गररएकोमा २७ वटा स्थानीर् तहका लार्ग 
१७ करोड ५० लाख रुिैर्ाुँ हस्तान्त्तरण भएको छ। आर्थिक वर्ि 2077/78 मा समेत र्स कार्िक्रमलाई 
र्नरन्त्तरता दददै रू. 55 करोड बजेट र्वर्नर्ोजन गररएकोमा बजेट माग तथा प्रगर्तका आिारमा १२ वटा 
स्थानीर् तहहरूलाई रू. ६ करोड ९० लाख ७२ हजार मार उिलब्ि गराइएको छ। र्वगत आर्थिक वर्िमा 
शरुुवात भएका २८ वटा स्थानीर् तहहरूलाई आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को कार्िक्रममा समिूरक अनदुानतफि  
समावशे गरी रू.१४ करोड र्वर्नर्ोजन गररएकोमा प्रगर्तका आिारमा रू. १० करोड ९ लाख ७३ हजार मार 
र्नकासा गररएको छ।  
 

७.१२.२ प्रदेश बसिाकि  
प्रदेश सरकार स्थािनासुँगै लामे आहालमा प्रदेश बसिाकि  र्नमािण गनि िूवि सम्भाव्र्ता अध्र्र्नको लार्ग आर्थिक 
वर्ि २०७४/७५ मा रू. ५ लाख र्वर्नर्ोजन गररएको र्थर्ो। सो कार्िको लार्ग जग्गा प्रार्ि र लगानीको 
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मोडार्लटीका सम्बन्त्िमा िोखरा महानगरिार्लकासुँग समझदारी र साझेदारी गरेर जाने प्रर्ास स्वरूि प्रारजम्भक 
छलफल शरुु गररएको छ। ्र्हाुँ रहेको २३६ रोिनी जग्गा मध्र्े ६४ रोिनी व्र्जक्तगत (लाल िजुाि रहेको) 
जग्गा, ६४ रोिनी सेतो िजुाि भएको जग्गा र बाुँकी ९२ रोिनी जर्त साविजर्नक जग्गा रहेको देजखन्त्छ। TBFB 
को सहर्ोगमा िोखरा महानगरिार्लकाले एउटा DPR बनाएको छ, जस अनसुार ्र्हाुँ ४०० वटा बस िार्किं ङ 
गनि सर्कन ेर लागत रकम कररब डेढ अबि लाग्ने देजखएको छ। आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा रू. 1 करोड 
बजेट र्वर्नर्ोजन गररएकोमा जग्गा प्रार्ि लगार्तका कारण कार्ािन्त्वर्नमा जान सकेको छैन। 
 

७.१२.३ बहसुाुँस्कृर्तक ग्राम स्थािना 
प्रदेश सरकारको स्थािनासुँगै र्स प्रदेशका र्वर्भन्न जातजार्त भार्ा संस्कृर्तको संरक्षण र र्वकासको नीर्त अनरुूि 
बहिुर्हचानर्कु्त संस्कृर्तको संरक्षण र सम्वद्धिन गदै स्थानीर् तह र समदुार्सुँगको साझेदारी एवम  सहकार्िमा 
बहसुाुँस्कृर्तक ग्राम र्नमािण गने घोर्णा गररएको र्थर्ो।  

बहसुाुँस्कृर्तक ग्राम र्नमािणको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा रू. १ करोड र्वर्नर्ोजन भएको र्थर्ो। 
बहसुाुँस्कृर्तक ग्राम स्थािनाका लार्ग संभाव्र्ता अध्र्र्न सम्िन्न भै प्राि प्रर्तवेदनबाट र्सफाररस भएको कास्की 
जजल्ला, अन्निूणि गाउुँिार्लका, वडा नं २, िाउुँदरुकोटमा जग्गा प्रार्िको लार्ग प्रदेश सरकारबाट नेिाल सरकार 
समक्ष प्रस्ताव िेश भएको छ। आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा जग्गा प्रार्ि तथा DPR तर्ारी कार्िक्रममा रू 
५० लाख र्वर्नर्ोजन भएको र्थर्ो। प्रदेशर्भर बहसुाुँस्कृर्तक ग्राम स्थािनाको लार्ग संम्भाव्र्ता अध्र्र्न भै 
प्रर्तवदेनबाट र्सफाररस भएको अन्निूणि गाउुँिार्लकाको जग्गा प्रार्िको लार्ग प्रदेश सरकारबाट नेिाल 
सरकारसमक्ष प्रस्ताव िेस भएको छ। 
 

७.१२.४ प्रदेश प्रज्ञा प्रर्तष्ठान 
भार्ा, सार्ह्र्, कला, सङ्गीत र संस्कृर्तको संरक्षण र र्वकासका लार्ग प्रदेश प्रज्ञा प्रर्तष्ठान स्थािना गने नीर्त 
अनरुूि सो कार्िक्रमको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा रू. १ करोड र्वर्नर्ोजन भएको र्थर्ो। भार्ा, 
सार्ह्र्, कला, सङ्गीत र संस्कृर्तको संरक्षण र र्वकासका लार्ग प्रदेश प्रज्ञा प्रर्तष्ठान स्थािना गने नीर्त अनरुूि 
सो कार्िक्रमको लार्ग र्स आर्थिक वर्िमा रू. १ करोड र्वर्नर्ोजन भएको छ। गण्डकी प्रज्ञा प्रर्तष्ठान ऐन, 
२०७६ जारी भै र्नर्मावली र्नमािणको चरणमा रहेको छ। प्रज्ञा प्रर्तष्ठान गठन भइि कार्ि आरम्भ समते 
गररसकेको छ। 
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िररच्छेद - ८ 

समस्र्ा, चनुौर्त र सिुारका प्रर्ास 
 

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा प्रदेश सरकारले बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न र स्रोत िररचालन गदाि र्नम्न 
समस्र्ा र चनुौती महशसु गरी सिुारका प्रर्ास गरेको छ।  

८.1 बजेट कार्ािन्त्वर्न 

क. PLMBIS, TSA र CGAS को वीचमा REAL TIME UPDATE नहुुँदा खचि लेख्न कदठनाई िरेको 
तथा प्रदेश सरकारको आवश्र्कता अनसुारका प्रर्तवदेनहरू प्राि गनि नसर्कएकोले निेाल सरकार, अथि 
मन्त्रालर्सुँग समन्त्वर् गरी उल्लेजखत प्रर्तवदेनहरू सफ्टवर्रबाट सहज रुिमा प्राि हनुे गरी सफ्टवर्र 
अध्र्ावर्िक गनिको लार्ग सझुाव िेश गररएको छ। 

ख. समिूरक अनदुान, सशति अनदुान र र्वशरे् अनदुानमा नेिाल सरकारबाट प्राि आर्ोजना/कार्िक्रमको 
भौर्तक एवं र्वत्तीर् प्रगती न्त्रू्न रहेको देजखएको हुुँदा सम्बजन्त्ित र्नकार्सुँग समन्त्वर् गरी समर्मै 
तदारुकताका साथ कार्ि गरी उल्लेख्र् प्रगती हार्सल गनेतफि  र्वर्र्गत मन्त्रालर्हरूलाई सजग 
गराइएको छ।  

ग. नेिाल सरकारबाट हस्तान्त्तररत आर्ोजना तथा कार्िक्रमहरूको आन्त्तररक रकमान्त्तर प्रदेश हुुँदै नेिाल 
सरकार, अथि मन्त्रालर् बाटै संशोिन गनुि िने प्राविानले संशोिनमा समर् बढी लार्ग कार्ािन्त्वर्नमा 
असर िनि गएकोले प्रदेश अथि मन्त्रालर्बाटै संशोिन गने व्र्वस्थाको लार्ग िहल गररएको। 

घ. आकजस्मक रुिमा आइिने बाढी, िर्हरो लगार्त प्राकृर्तक र्विद् बाट क्षर्तग्रस्त आर्ोजनाहरूको ममित 
सम्भार तथा िनुस्थाििना गनिका लार्ग र्वर्नर्ोजन भन्त्दा बढी खचि गनुििने भई िर्ािि बजेट नहुुँदा 
कार्िन्त्वर्न स्रोतको अभाव देजखएको र सोको लार्ग नेिाल सरकारसुँग समन्त्वर् गरी थि बजेटको लार्ग 
िहल गररएको। 

ङ. प्रदेश सरकारको आवश्र्कता अनसुार कमिचारीको न्त्रू्नता रहेकोले द्रतु गर्तमा कार्ि सम्िादन गनि 
कदठनाई िरेको हुुँदा िेरै बजेट र कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न हनुे मन्त्रालर्/र्नकार्ले करार र अस्थार्ी 
दरबन्त्दीमा जनशजक्त र्नर्कु्त गरी कार्ि सम्िादनमा सिुार गररएको। 

च. बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न गदाि दद्वर्विा देजखएका कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नको लार्ग प्रमखु सजचवको 
संर्ोजन एवं समन्त्वर्मा सहजीकरण गरी कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नलाई तीव्रता ददईएको छ।  

छ. बजेट र्नमािणको क्रममा चौमार्सक र्वभाजन र लक्ष्र् र्निािरण र्थाथििरक नभएको कारण बजेट 
र्वर्नर्ोजनको लक्ष्र् अनसुार खचि हनु सकेको छैन। जसले गदाि आर्थिक वर्िको सरुुबाट नै रकमान्त्तर 
तथा लक्ष्र् संशोिन गनुि िरेकोले बजेट कार्ािन्त्वर्नमा समते असर िरेको हुुँदा आगामी ददनमा र्थाथििरक 
तवरले बजेट र्वर्नर्ोजनको लक्ष्र् र्निािरण गनि मागिर्नदेश गररएको।  
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ज. र्वर्र्गत मन्त्रालर्बाट मातहत कार्ािलर् र स्थानीर् तहमा बाुँडफाुँट गनुििने बजेट तथा कार्िक्रमहरू 
समर्मै बाुँडफाुँट गरी हस्तान्त्तरण वा अजख्तर्ारी ददन र्ढलाई भएको कारण बजेट खचिमा न्त्रू्नता 
देजखएको हुुँदा आगामी ददनमा बजेट र्नमािणकै क्रममा ्र्स्ता कार्िक्रमहरू सम्बजन्त्ित र्नकार्मा न ै
प्रर्वर्ष्ट गने व्र्वस्था र्मलाइएको र मातहत र्नकार्बाट कार्ािन्त्वर्न गनुििने भएमा असोज मसान्त्तर्भरमा 
नै बाडफाुँट गरीसक्न मागिर्नदेशन गररएको छ।  

 

८.२ स्रोत िररचालन  

क. प्रदेश सरकारको आन्त्तररक स्रोतको प्रमखु र्हस्साको रुिमा रहेको र्ातार्ात के्षरको राजस्व संकलनलाई 
वस्तगुत तथा प्रभावकारी बनाउन अर्भलेख प्रणाली, अनगुमन र सवारी चालक अनमुर्त िरको जाुँचिासलाई 
प्रभावकारी बनाउुँदा राजस्व िररचालनमा सकरा्मक प्रभाव िने अिेक्षा गररएको छ।  

ख. कृर्र् आर्मा कर लगाउने र्वर्र्मा रू. 10 लाखसम्मको कृर्र् के्षरको वार्र्िक कारोवारमा कर छुट 
ददईएको र र्स प्रदेशमा कृर्र्मा ठुलो कारोवार गने व्र्वसार्ीको संख्र्ा न्त्रू्न रहेकोले र्स के्षरबाट 
आन्त्तररक स्रोत िररचालनमा उल्लेख्र् र्ोगदान नरहेतािर्न आर्थिक ऐन, 207८ मा नै व्र्वस्था गरी 
प्रारजम्भक कृर्र् उिजको उ्िादनबाट प्राि आय़मा लाग्ने करको दर तोर्कएको, उल्लेजखत करको प्रशासन 
भरू्म व्र्वस्था, कृर्र् तथा सहकारी मन्त्रालर् अन्त्तगितको कृर्र् ज्ञान केन्त्द्रले सङ्कलन गने व्र्वस्था गररएकोले 
कृर्र् के्षरमा समेत आन्त्तररक स्रोत िररचालनमा थि टेवा िगु्ने अनमुान गररएको छ। 

ग. संघीर् सरकारबाट प्राि हनु ेराजस्व अनदुान अजघल्ला आर्थिक वर्िको तलुनामा घटेर आएको अवस्थामा 
कोर्भड-१९ को खोिको समजुचत व्र्वस्थाले आम जनतामा सकरा्मक प्रभाव िरेकोले आर्थिक गर्तर्वर्िमा 
बढोत्तरीको कारण राजस्व बाुँडफाुँट अन्त्तगित प्राि हनुे मूल्र् अर्भवृर्द्ध कर तथा अन्त्तःशलु्क राजस्वमा 
वृर्द्ध हनुे अिेक्षा गररएको छ। 

घ. मालिोततफि  घर जग्गा रजजषे्ट्रसन माफि त प्राि हनुे राजस्व घर जग्गाको मूल्र्ाङकन र्थाथििरक र 
वास्तर्वक हनु िगुी बाुँडफाुँटबाट थि राजस्व प्राि हनुे अनमुान गररएको छ।  
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िररच्छेद - ९ 

भावी कार्िर्ोजना 

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा िुुँजजगततफि  ८५.८८ प्रर्तशत र चालतुफि  ५६.१२ प्रर्तशत खचि भई कूल 
र्वर्नर्ोजनको ७३.६३ प्रर्तशत खचि भएको छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा समेत िुुँजजगत खचिलाई वृर्द्ध गरी आर्थिक 
वर्िको अन्त््र्मा मारै खचि गने प्रवृजत्तमा सिुार ल्र्ाउन प्रर्त्न गररनेछ। 

प्रदेश सरकारको र्नर्र्मत दार्र््व सजृना हनुे गरी र्वर्भन्न सांगठर्नक संरचनाहरूको र्नमािण गररएको हुुँदा र्सले 
आगामी ददनमा प्रदेश सरकारको स्रोतमा अर्िक चाि िनि जाने देजखन्त्छ। राजस्व संकलनको तलुनामा सािारण 
खचि बढदै जाुँदा र्वकास खचिमा कटौती हनु जाने सम्भावनातफि  सजग रहुँदै आगामी ददनमा राजस्व िररचालनका 
दार्रा र्बस्तारतफि  िहल गररनेछ। 

राजस्वमा आन्त्तररक राजस्वको र्हस्सा बढाउन तथा राजस्व िररचालनको दार्रा र्बस्तार गने सम्बन्त्िमा कार्िदल 
माफि त अध्र्र्न गरी आन्त्तररक राजस्व िररचालन र वृर्द्धमा जोड ददइनेछ। 

बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नलाई थि शीघ्रता प्रदान गनि र्वर्र्गत मन्त्रालर् र र्नकार्सुँग छलफल गरी 
आवश्र्क सहजीकरण गने, वढी राजस्व संकलन हनु े के्षरहरूमा रहेका समस्र्ा समािान गने, बहवुर्ीर् 
आर्ोजनाको लार्ग बजेट सरु्नजितता गरेको रकम समर्मै उिलब्ि गराउनतेफि  जोड ददइने छ। 
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अनसुचुी-१ 
गण्डकी प्रदेश सरकारका र्वर्भन्न मन्त्रालर्/र्नकार्बाट आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को आर्थिक वर्िमा भएको खचिको सारंस 

(रु. हजारमा) 
मन्त्रालर्/र्नकार् र्ववरण प्रदेश सशति र्वशेर् जम्मा प्रदेश समानीकरण सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा प्रदेश समानीकरण सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा 

प्रदेश 
व्र्वस्थार्िका 

र्वर्नर्ोजन 113354     113354 8900         8900 122254 0 0 0 0 122254 

थि/घट 2991     2991 1000         1000 3991 0 0 0 0 3991 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 116345     116345 9900         9900 126245 0 0 0 0 126245 

खचि 107379     107379 8080         8080 115459 0 0 0 0 115459 

खचि प्रर्तशत 92.29     92.29 81.62         81.62 91.46         91.46 

प्रदेश लोकसेवा 
आर्ोग 

र्वर्नर्ोजन 78503     78503 11000         11000 89503 0 0 0 0 89503 

थि/घट -5500     -5500 5500         5500 0         0 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 73003     73003 16500         16500 89503         89503 

खचि 13013     13013 15638         15638 28651 0 0 0 0 28651 

खचि प्रर्तशत 17.83     17.83 94.78         94.78 32.01         32.01 

मखु्र् 
न्त्र्ार्ार्िवक्ताको 
कार्ािलर् 

र्वर्नर्ोजन 13729     13729 7000         7000 20729 0 0 0 0 20729 

खचि 10295     10295 6637         6637 16932 0 0 0 0 16932 

खचि प्रर्तशत 74.99     74.99 94.81         94.81 81.68         81.68 

मखु्र्मन्त्री तथा 
मजन्त्रिररर्द्को 
कार्ािलार् 

र्वर्नर्ोजन 1268114 319135   1587249 846500   52665     899165 2114614 0 371800 0 0 2486414 

थि/घट 20800 -1300 0 19500 0 0 1300 0 0 1300 20800 0 0 0 0 20800 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 1288914 317835   1606749 846500   53965     900465 2135414 0 371800 0 0 2507214 

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

खचि प्रर्तशत 33.96 14.90   30.19 75.90   70.24     75.56 50.58   22.93     46.48 

आर्थिक मार्मला 
तथा र्ोजना 
मन्त्रालर् 

र्वर्नर्ोजन 181975     181975 9900         9900 191875 0 0 0 0 191875 

थि/घट 9400     9400 5100         5100 14500 0 0 0 0 14500 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 191375     191375 15000         15000 206375 0 0 0 0 206375 

खचि 60146     60146 12620         12620 72766 0 0 0 0 72766 

खचि प्रर्तशत 31.43     31.43 84.13         84.13 35.26         35.26 

उद्योग, िर्िटन, 
वन तथा 

र्वर्नर्ोजन 1166963 101000   1267963 488005   85800     573805 1654968 0 186800 0 0 1841768 

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

जम्मा र्वर्नर्ोजन 1134536 134812   1269348 531274   85800     617074 1665810 0 220612 0 0 1886422 



 आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को बजेट तथा कार्िक्रमको वार्र्िक सर्मक्षा 

~ 70 ~ 

मन्त्रालर्/र्नकार् र्ववरण प्रदेश सशति र्वशेर् जम्मा प्रदेश समानीकरण सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा प्रदेश समानीकरण सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा 
वातावरण 
मन्त्रालर् 

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

खचि प्रर्तशत 70.96 77.61   71.67 86.66   72.02     84.62 75.97   75.43     75.90 

भरू्म व्र्वस्था, 
कृर्र् तथा 
सहकारी 
मन्त्रालर् 

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

थि/घट 25505     25505 23039         23039 48544 0 0 0 0 48544 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 2328205 342700 31000 2701905 498639     9000   507639 2826844 0 342700 40000 0 3209544 

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

खचि प्रर्तशत 60.79 80.66 72.75 63.45 69.55     39.68   69.02 62.34   80.66 65.31   64.33 

आन्त्तररक 
मार्मला तथा 
कानून मन्त्रालर् 

र्वर्नर्ोजन 112800     112800 477200         477200 590000 0 0 0 0 590000 

थि/घट 68740     68740 21650         21650 90390 0 0 0 0 90390 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 181540     181540 498850         498850 680390 0 0 0 0 680390 

खचि 143827     143827 362023         362023 505849 0 0 0 0 505849 

खचि प्रर्तशत 79.23     79.23 72.57         72.57 74.35         74.35 

भौर्तक िूवाििार 
र्वकास मन्त्रालर् 

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

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

जम्मा र्वर्नर्ोजन 513022 0   513022 5705543 7116340 3141100 280000 1498900 17741883 6218565 7116340 3141100 280000 1498900 18254905 

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

खचि प्रर्तशत 66.04 0.00   66.04 81.29 83.00 82.10 89.63 74.64 81.69 80.03 83.00 82.10 89.63 74.64 81.25 

सामाजजक 
र्वकास मन्त्रालर् 

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

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

जम्मा र्वर्नर्ोजन 2234850 1314511 15000 3564361 971243   684321 205000   1860564 3206093 0 1998832 220000 0 5424925 

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

खचि प्रर्तशत 72.30 52.03 33.45 64.66 60.64   61.48 67.73   61.73 68.77   55.26 65.40   63.65 

प्रदेश नीर्त तथा 
र्ोजना आर्ोग 

र्वर्नर्ोजन 31050     31050 11500         11500 42550 0 0 0 0 42550 

थि/घट 250     250 0         0 250 0 0 0 0 250 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 31300     31300 11500         11500 42800 0 0 0 0 42800 

खचि 14878     14878 5247         5247 20125 0 0 0 0 20125 

खचि प्रर्तशत 47.53     47.53 45.62         45.62 47.02         47.02 

कमिचारी सरु्विा 
तथा सेवा र्नवृत 
सरु्विा 

र्वर्नर्ोजन 3300     3300           0 3300 0 0 0 0 3300 

खचि 0     0           0 0 0 0 0 0 0 

खचि प्रर्तशत 0.00     0.00             0.00         0.00 



 आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को बजेट तथा कार्िक्रमको वार्र्िक सर्मक्षा 

~ 71 ~ 

मन्त्रालर्/र्नकार् र्ववरण प्रदेश सशति र्वशेर् जम्मा प्रदेश समानीकरण सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा प्रदेश समानीकरण सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा 

अथि र्वर्वि 

र्वर्नर्ोजन 2276700     2276700 2229755         2229755 4506455 0 0 0 0 4506455 

थि/घट 52957     52957 182477         182477 235434 0 0 0 0 235434 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 2329657     2329657 2412232         2412232 4741889 0 0 0 0 4741889 

खचि 1372767     1372767 1984743         1984743 3357510 0 0 0 0 3357510 

खचि प्रर्तशत 58.93     58.93 82.28         82.28 70.81         70.81 

अथि र्वत्तीर् 
व्र्वस्था 

र्वर्नर्ोजन       0 500000         500000 500000 0 0 0 0 500000 

खचि       0 0         0 0 0 0 0 0 0 

खचि प्रर्तशत       0 0.00         0.00 0 0 0 0 0 0 

अथि-आन्त्तररक 
ऋण भकु्तानी 

र्वर्नर्ोजन 5000     5000 0.00         0 5000 0 0 0 0 5000 

खचि 0     0           0 0 0 0 0 0 0 

खचि प्रर्तशत 0.00     0.00           0 0 0 0 0 0 0 

स्थानीर् तह 

र्वर्नर्ोजन 2131002     2131002           0 2131002 0 0 0 0 2131002 

थि/घट 236071     236071           0 236071 0 0 0 0 236071 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 2367073     2367073           0 2367073 0 0 0 0 2367073 

खचि 1946966     1946966           0 1946966 0 0 0 0 1946966 

खचि प्रर्तशत 82.25     82.25           0 82 0 0 0 0 82 

जम्मा 

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

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

जम्मा र्वर्नर्ोजन 11439082 2109858 46000 13594940 10039438 7116340 3965186 494000 1498900 23113864 21478520 7116340 6075044 540000 1498900 36708804 

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

सरुु र्वर्नर्ोजनमा 
खचि% 

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

जम्मा 
र्वर्नर्ोजनमा 

खचि% 

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

 
 

*अथि र्वर्विको रकम अन्त्र् मन्त्रालर्/र्नकार्माफि त खचि गररएको हुुँदा जम्मा खचिमा अथि र्वर्विबाट भएको खचिलाई जोर्डएको छैन।  



 आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को बजेट तथा कार्िक्रमको वार्र्िक सर्मक्षा 

~ 72 ~ 

अनसूुजच -२ 

बहवुर्ीर् र्ोजनाहरूको र्बस्ततृ र्ववरण 

(रु हजारमा) 

भौर्तक िूवाििार र्वकास मन्त्रालर्बाट बहवुर्ीर् र्ोजनाको रुिमा अगार्ड बढाइएका र्ोजनाहरूः 

र्स.नं.  कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम  जजल्ला लागत अनमुान 
रकम 

सम्झौता रकम 

आर्ोजनाको सरुु देजख 
२०७८ असार मसान्त्त 
सम्मको जम्मा खचि  

आ.व. 
०७८/७९ को 
र्वर्नर्ोजजत बजटे 

बाुँकी दार्र््व 

एक र्नवािचन क्षरे एक सडक  

१ नेिाल डाुँडा - ताकुि घाट -बराङ्गखोला सडक, लमजङु्ग  लमजङु्ग 445300 288483 266215 15000 7268 

२ 
करिटुार- डढुवा - साल्मेभन्त्ज्र्ाङ -मार्लंग -किरुगाउुँ सडक (क्होलासोथर 
गा.िा. केन्त्द्र जोड्ने) लमजङु्ग 333600 175400 110406 197225 0 

३  
करिटुार- डढुवा - साल्मेभन्त्ज्र्ाङ -मार्लंग -किरुगाउुँ सडक (क्होलासोथर 
गा.िा. केन्त्द्र जोड्ने) (चेनेज ५+५०० देजख १४+५००) लमजङु्ग 613056 613056 0 148400 464656 

४ ढुङ्गागाडे भञ् ज्र्ाङ - वङुकोट - नामजङु - घैसङ्ग - मनकामना  गोरखा 481400 383275 312601 15000 55674 

५ वारिाक - लाप्राक सडक  गोरखा 703800 341571 117037 45000 179534 

६ 
 रािाकृष्ण मजन्त्दर, कालामाटा िौवाटार र्वरुवाटार - र्मलन चोक - सल्ताङरी 
हर्टर्ा भजवुा मोटर वाटो  गोरखा 428500 233887 84190 45000 104697 

७ 
अजजरकोट गा.िा. को वडा नं. ४ ढोडनी हुुँदै र्सम्जङु गगन िार्न मल्ले गा.िा. 
जोड्ने भच्चेक 

गोरखा 448200 235134 138520 51500 45115 

८ भान ुमागि चन्त्द्रावर्त िोखरी छाि िलुीमरङ्ग हुुँदै कुन्त्छा फेदी सडक, तनहुुँ  तनहुुँ 335800 230281 69189 37000 124092 

९ 
आव ु- भागे र्छम्केश्वरी र्हले खकि  - वाहनु भन्त्ज्र्ाङ (र्छम्केश्वरी िर्िटक मागि), 
तनहुुँ  

तनहुुँ 492900 348090 190245 142725 15119 

१० दलेुगौडा हकि िरु मागि (वनकेवा-मनिाङ्ग-रानीटारी खण्ड), तनहुुँ  तनहुुँ 395700 251061 109613 45000 96447 

११ र्भमाद ऋर्र्ङ सडक, तनहुुँ  तनहुुँ 209282 127899 110496 7500 9903 

१२ नर्ाुँिलु - र्वरेठाुँटी - कुलडाुँडा - घान्त्द्रकु - उरर सडक  कास्की 267500 190071 136290 30000 23781 

१३ रुिा गा.िा. ररङ्गरोड सडक  कास्की 298600 197187 188063 15000   

१४ काहुुँखोला - र्सक्लेस - दिुिोखरी सडक  कास्की 310200 222678 128584 37500 56594 

१५ काहुुँखोला - र्सक्लेस - दिुिोखरी सडक (दोस्रो खण्ड) कास्की 632900 632900 0 153000 479900 

१६ िो.ले.म.न.िा २१ दोिहरे कृष्ती माझगाउ वके्रक िोबैगौडे सम्म सडक  कास्की 329200 229897 173400 30000 26497 
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र्स.नं.  कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम  जजल्ला लागत अनमुान 
रकम 

सम्झौता रकम 

आर्ोजनाको सरुु देजख 
२०७८ असार मसान्त्त 
सम्मको जम्मा खचि  

आ.व. 
०७८/७९ को 
र्वर्नर्ोजजत बजटे 

बाुँकी दार्र््व 

१७ 
माछािचु्रे गा.िा. ४ र िोखरा लेखनाथ म.न.िा. जोड्न ेमदी िलु देखी वान े
टाकुरा हुुँदै गाउुँिार्लका भवन जोड्ने सडक  

कास्की 154200 100130 46273 20000 33857 

१८ 
नारार्ण थान िलु - भलामखोला िलु - चण्डी िाटन देउराली हररहर गफुा हुुँदै 
डाडा गाउुँ कुर गाउुँ अमिला सम्म सडक  कास्की 316790 272788 117672 75000 80116 

१९ दामाचौर र्हलामरांग िरु्ािल दग्दी क्र्ाक्मी जचर ेभञ्ज्र्ाङ्ग र्भमाद स्र्ाङ्गजा 544565 296594 64635 60000 171959 

२० बार्ाटारी उददर्ाचौर सेतीबेनी सडक स्र्ाङजा स्र्ाङ्गजा 474561 335431 73701 75000 186730 

२१ घमु्ती-ज्र्ार्मरे-र्बरुवा-मेथाभरुुङ-एलादी-खाल्टे-रत्ने सडक स्र्ाङ्गजा 214592 152293 149381 4000 0 

२२ नौडाडा कार्कि नटेा सडक स्तरउन्नती  स्र्ाङ्गजा 271405 264443 179641 50000 34802 

२३ नौडाुँडा-काकीनेटा सडक स्तरोन्नती (चेनेज 10+000 देजख 19+476) स्र्ाङ्गजा 322300 322300 0 0 322300 

२४ 
वा.न.िा. ४ फेदी मार्लका कार्लमाटी र्भमिोखरा िम्जा ताङराम र्िड लेखानी 
र्त्र्ाङ्ग, भकुन्त्डे, भैरवस्थान  बाग्लङु 542900 276821 151070 40000 85751 

२५ कुश्मीसेरा (जैर्मनी १) देखी राङखानी राम्दकु - वरेङ्ग शान्त्तीिरु सडक  बाग्लङु 470400 245858 167963 35500 42395 

२६ 
कुजश्मसरा(जैर्मनी १) देजख राङ्खानी नाम्दकु बरेंङ शाजन्त्तिरु सडक 
(चेनेज१0+000 देजख 19+463) बाग्लङु 633742 342504 0 150000 192504 

२७ गलकोट - हररचौर - र्हल - तारा - रुम म्र्ाग्दी मखु्र् सडक स्तरोन्नती  बाग्लङु 491100 247885 118303 51000 78582 

२८ दवुाडी गाडीखोला - चामीद्वार छ्यान्त्टुङ म्र्ाग्दी - ढोरिाटन सडक बाग्लङु 503100 252680 121650 37500 93530 

२९ र्मलनचोक-सल्र्ान-घाहाखेत-िारािानी- ठोटनेरी सडक िवित 383638 281306 147963 60000 73344 

३० जचसािानी-हातेमालोचोक-र्रवेणी-वहाकी भन्त्ज्र्ाङ-िोखराचौर-खहरेखोला सडक  िवित 294752 237378 246040 0 0 

३१ 
जचसािानी-हातेमालेचोक-र्रवेणी-वहाकी भञ् ज्र्ाङ-िोखराचौर-खहरेखोला(वार्लङ्ग-
हवुास बरािचौर) (चेनेज १३+००० देजख २२+४००) िवित 454694 454694 0 105000 349694 

३२ 
मध्र्र्बन्त्द-ु११ क्र्ाम्िस चोक (अरुणखोला) दमार वडा नं १४ बतासे जलकेु 
देखी र्नस्दी गाउिार्लका िाल्िा (प्रदेश ५) सडक स्तरउन्नती कार्ि 

नवलिरु  250000 139278 100476 22500 16302 

३३ 

मध्र्र्बन्त्द ुन.िा. वडा नं.11 क्र्ाम्िस चोक दमार वडा नं १४ बतास जलकेु 
हुँदै प्रदेश नं ५ र्नस्दी गा.िा. र िाल्िा, नवलिरु, दोस्रो खण्ड (चेनेज ९+०००-
१६+५००) 

नवलिरु  508670 196315 34000 123200 39115 

३४ 
देवचलुी न.िा.वाडि न.५ कदमिरुिोखरी देजख ,बन्त्दीिरु गाउुँ र र्कर्तििरु गाउ हदैु 
मनु्त्र् सडक  नवलिरु  400000 282345 138826 50000 93519 

३५ 
मकुुन्त्दिरु - अहाले - रतनिरु - कोटथर - डाडाुँझेरी हुुँदै वरु्लङ्गटार सम्म जोड्ने 
सडक  नवलिरु  410000 248108 52768 75000 120340 

३६ चोरमारा, झलवास, वसेनी, रुचाङ - रकुवा डेढगाउुँ हुुँदै तनहुुँ जोड्ने सडक नवलिरु  230000 148360 64493 30000 53867 
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र्स.नं.  कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम  जजल्ला लागत अनमुान 
रकम 

सम्झौता रकम 

आर्ोजनाको सरुु देजख 
२०७८ असार मसान्त्त 
सम्मको जम्मा खचि  

आ.व. 
०७८/७९ को 
र्वर्नर्ोजजत बजटे 

बाुँकी दार्र््व 

३७ 
गलेश्वोर-र्िप्ले-भगबती हदैु बेग जाने बाटो रघगंुगा गा.िा.,म्र्ाजग्द, र्नवािचन के्षर 
नं १ 

म्र्ाग्दी 406500 184100 104802 37500 41798 

३८ वेर्न-दवािंग सडक र्नवािचन के्षर नं २ म्र्ाग्दी 440000 225700 133098 50000 42602 

३९  वेनी दबािंङ्ग सडक, म्र्ाग्दी, र्नवािचन के्षर नं. १,दोस्रो खण्ड म्र्ाग्दी 239000 239000 0 0 239000 

४० लोमन्त्थाङ - दठङगर र्कम्लीङ - चङुचङु - न्त्र्ाम्डो हुुँदै न्त्हेचङु सडक, मसु्ताङ  मसु्ताङ्ग 216059 211700 127532 37500 46668 

४१ 
जोमसोम दठनी - दमु्वा - छैरो - जचमाङ - माफाि - स्र्ाङ हुुँदै जोमसोम सडक, 
मसु्ताङ  मसु्ताङ्ग 387780 214300 84505 37500 92295 

४२ घारािानी गा.िा. ओडर - गेराङचोक िगु्ने वाटो मनाङ्ग 19000 10826 10343 3000 0 

प्रादेजशक सडक क वगि आर्ोजना 
१ बेजशसहर बाग्लङु्गिानी -घलेगाउ -भजु ुंग सडक, लमजङु्ग  लमजङु्ग 623800 347700 169839 97500 80361 

२ र्सङ्दी - िसगाउुँ - बगैंचा सडक (कास्की र लमजङु जोड्ने) लमजङु्ग 518500 263890 131781 60000 72109 

३ सार्लग्राम कोररडोर लोकमागि (बैडी जघररंङ्ग देबघाट खण्ड), तनहुुँ  तनहुुँ 389600 250874 138068 114450 0 

४ 
सार्लग्राम कोररडोर लोकमागि (बैडी जघररंङ्ग खण्ड) (चेनजे २१+५६५ देजख 
३२+०००) तनहुुँ 472821 198547 0 105300 93247 

५ वेगनास भोलेटार - तालबेसी किरुटार खण्ड सडक  कास्की 463700 268700 269738 10000 0 

६ 
सार्लग्राम कोररडोर लोकमागि(मालङु्गा बास्टारर रानीघाट रुद्रबेनी सेर्तबेनी 
फलेवास कुस्मा) वेलटारर रानीघाट सतकुा खण्ड स्र्ाङ्गजा 249800 249800 0 0 249800 

७ मालढुगा िाग्जा बलेवा एरिोटि कुजश्मसेरा दमेक रङ्गखार्न हगु्दीजशर सडक  बाग्लङु 466400 294658 295876 500 0 

८ दोर्बल्ला -फलेवास सडक िवित 346061 267892 171935 60000 35957 

९ दरबांग -दाङखोला- ताकम - मनुा-ढोरिाटन सडक,क वगि म्र्ाग्दी 296200 143800 63773 37500 42527 

प्रादेजशक सडक ख वगि आर्ोजना 
१ भोटेओडार -बलेघारी भाते गौडा सडक, लमजङु लमजङु्ग 54300 38100 29793 7500 807 

२ 
खारीठाटी-कुन्त्छा सोतीिसल सडकको हाडेटार-कुन्त्छा(भलवुा) सडक खण्ड, 
लमजङु्ग 

लमजङु्ग 508900 508900 0 0 508900 

३ नारेश्वोर-िाणीनी-चौतारा-र्नबले ताकुकोट सडक  गोरखा 444800 256303 144103 115850 0 

४ नारेश्वर िाजणनी चौतारा र्नबेल ताकुकोट सडक, गोरखा  गोरखा 662900 237558 0 160475 77083 

५ काशीगाउ केरौजा रुन्त्चेत सडक गोरखा 49200 27600 27272 7500 0 

६ र्भमाद ररर्सङ्ग (शीतलमागि) सडक तनहुुँ  63200 36600 0 15000 21600 

७ हेम्जा- मेलबोट र्िताल िम्िसु ल्वांग घलेल सडक  कास्की 33170 22640 21491 7500 0 
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८ बैदाम िाम ेर्सदाने िञ् चासे सडक  कास्की 73030 53020 46811 24150 0 

९ 
र्हलेखोला-काकीनटेा-खलडाडा-फलेवास-जैमरु्नघाट सडक(नागडाडा-फलेवास-
जैमनुी न.िा.-गल्कोट न.िा. मूल रणनैर्तक सडक),िवित िवित 160644 133306 116237 33000 0 

१० कुश्मा-दलुुिङ्ग-बाजङु्ग-लेस्िार-सार्लजा-नागी सडक(िवित र म्र्ाग्दी जोड्ने) िवित 139083 139068 137066 26250 0 

११ र्भमाद र्भरकोट( र्स्रङ्ग िथ) तनहुुँ 106762 106762 89170 0 17592 

१२ कृष्ण मागि तनहुुँ 107602 107602 71729 7500 28373 

१३ र्सन्त्ि ुमागि तनहुुँ 98575 98575 71989 7500 19086 

प्रादेजशक सडक ग वगि आर्ोजना 
१ माछाखोला लप्सीबोट र्ामगाउुँ गमु्दा सडक गोरखा 680100 321088 105551 52500 163037 

२ रबर उद्द्योग - गोबर्लंङ्ग - िुुँवाकोट - च्र्ाङ्गली ( मस्र्ािङ्दी नदी कररडोर ) गोरखा 180000 100912 59921 33750 7241 

३ मोददबेनी-कुश्मा सडक िवित 19852 19800 20221 3750 0 

अन्त्र् वगि आर्ोजना 
१ गोरखा हजस्िटल बराह र्फनाम सडक  गोरखा 179100 98700 37458 30000 31242 

२ छेिेटार चोरकाटे जचरेिोखारी भचेक दिुिोखरी ) मनासल ुमागि सडक , गोरखा  गोरखा 385800 243760 149065 15000 79696 

३ मसु्ताङचोक शहीदचोक हल्लनचोक जजरो र्कलो सडक कास्की 134760 97814 97814 22500 0 

४ र्डमवुा-रातमाटा-स्र्ार्न िोखरी-ठुली िोखरी-च्र्ार्िानी-ठाुँर्ट सडक िवित 315628 211848 137796 60000 14052 

५ अस्िताल चोक -बन्त्जी जम्ि-हाईवे सडक,कुश्मा ,िवित िवित 49557 43902 41917 6000 0 

६ गल्र्ाङ्ग चािाकोट सडक स्र्ाङ्गजा 161890 88148 7772 30000 50376 

स्थार्नर् तह केन्त्द्र जोड्न ेसडक 

१ 
उदीिरु ररठठे बगर रामचोकबेसी नौथरबेसी सेरा सडक (गा.िा. केन्त्द्र जोड्न)े, 
लमजङु 

लमजङु्ग 455000 262900 82554 60000 120346 

२ घ्र्ाम्िेसाल - िाचंखवुा देउराली - ताकुकोट सडक  गोरखा 562200 297721 129194 37500 131027 

३ दासढंुगा देउिरु मागि (देवघाट गा.िा.) केन्त्द्र जोड्ने  तनहुुँ 251300 148800 72015 60000 16785 

४ (जशं्रगकाली मोटरमागि) मानिरु - डेडगाउुँ सडक तनहुुँ 351400 228542 100382 67500 60660 

५ कसेरी भैसे र्ांग्जाकोट सडक  कास्की 353220 320876 175964 60000 84912 

६ 
शकु्ला गण्डकी-दलेुगौडा बाट ढोरबाराही मागि िडुीफाट जचसािानी सडक 
(गा.िा.केन्त्द्र जोड्ने) स्र्ाङ्गजा 596649 326547 96272 60000 170275 

७ र्वघाि गहलाम बनाकसी खहरे सडक (गा.िा.केन्त्द्र जोड्न)े स्र्ाङ्गजा 161120 97631 30510 41250 25871 

८ हेल ुअजुिनचौिारी सडक (गाउिार्लका केन्त्द्र जोड्ने) स्र्ाङ्गजा 218076 110098 16553 63750 29795 
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९ खरीखोला सिािन्त्दी हदैु ताराखोला गा.िा केन्त्द्र जान ेसडक  बाग्लङु 471800 228320 78280 45000 105041 

१० लङु्ख ुदेउरार्ल- र्मलनचोक बालाकोट होस्रर्ाजङ्द सडक, िवित िवित 232222 112267 20244 30000 62023 

११ र्नस्र्ांग गाउिार्लकाको र्समाना देजख टंकी मनाङ्ग सडक र्नमािण मनाङ्ग 355739 292792 52198 52500 188094 

सडक िलु 

१ 
र्मददम खोला सडक िलु (मार्लंग-ढाके्रबेशी-घाम्ांगबेशी सडक ) क्होलासोथर 
गा.िा.जोड्न े लमजङु्ग 97100 70200 38512 24000 7688 

२ र्कसेदी सडक िूल (र्कसेदी खोला ) दोदी गा.िा.केन्त्द्र जोड्न े लमजङु्ग 30300 24800 13777 7500 3523 

३ जचल्ली खोला िलु (बोरांग खोला -र्वचौर सडक खण्ड), लमजङु लमजङु्ग 39400 25200 15078 7500 2622 

४ राम्चे खोला सडक िलु, नाल्मा फेदी ठुलोस्वारा, लमजङु लमजङु्ग 40500 26000 25581 2000 0 

५ 
रुदी खोला सडक िलु क्र् ु(बगैचा - िसगाउुँ सडक खण्ड ) कास्की र लमजङु 
जोड्ने  लमजङु्ग 34000 28000 19940 6750 1310 

६ कुरे्ले खोला सडक िलु लमजङु्ग 31060 21900 1870 11250 8780 

७ लाजङ्द खोला िलु लमजङु्ग 56100 34100 0 15000 19100 

८ कुनाघाट सडक िलु चेिे नदद  लमजङु्ग 70825 55000 3764 9000 42236 

९ दरौदी नदी िलु जरेवर  गोरखा 76900 53900 25160 26250 2490 

१० आखेत खोला िलु गोरखा 87800 56500 28187 22500 5813 

११ जगु्दे खोला सडक िलु (राईनास वटुार जोड्न े) गोरखा 33200 26300 22937 3000 363 

१२ दरौदद नदद िलु, नर्ाुँ साघ ु गोरखा 211356 156100 13671 37500 104929 

१३ डनडुरे खोला सडक िलु, गोरखा  गोरखा 75063 47300 4128 15000 28172 

१४ रेचेत खोला सडक िलु, गोरखा गोरखा 76666 48900 4200 15000 29700 

१५ लदुद खोला सडक िलु गोरखा 481477 481477 25356 0 456121 

१६ मगु्लङु्ग खोला सडक िलु (बािािक लाप्राक सडक) गोरखा 45100 28000 4600 9000 14400 

१७ ररस्तीखोला सडक िलु(बगवुा), तनहुुँ  तनहुुँ 48000 44730 21660 15000 8069 

१८ ररस्तीखोला सडक िलु, तनहुुँ  तनहुुँ 50300 41600 32228 3750 5622 

१९ दमौली र्बसघरे झािटुार (सेती नदद सडक िलु ), तनहुुँ  तनहुुँ 407000 324000 61192 60000 202808 

२० क्र्ाङ्गदी नदद दोभान सडक िलु (र्भमाद ८ र शकु्लागण्डकी ८ जोड्ने), तनहुुँ  तनहुुँ 111800 83200 35224 22500 25476 

२१ बरखोला जरेबर िलु (र्भमाद ९ र शकु्लागण्डकी ११ जोडने) , तनहुुँ  तनहुुँ 39800 33600 18938 12750 1912 

२२ श.ुन.िा ५ र ८ जोड्न ेसेती नदी सडक िलु बलेचौतारा ,तनहुुँ  तनहुुँ 213400 155900 36073 37500 82327 

२३ लोकताजन्त्रक साुँगकुो मखु सडक िलु (बडुुवा खोला ), तनहुुँ  तनहुुँ 23600 20500 15278 3750 1472 
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२४ ज्वाला खोला सडक िलु, तनहुुँ  तनहुुँ 42100 32100 6882 17625 7593 

२५ लमु्दी खोला सडक िलु (ररर्संगा गािा ५ रुिाटार र्ििलटार, तनहुुँ  तनहुुँ 64400 55192 14630 22500 18063 

२६ र्तरम्दी खोला सडक िलु(जघररंग गा.िा.४ नर्ाटार ), तनहुुँ  तनहुुँ 37900 31400 6684 16875 7841 

२७ द्रिुद खोला सडक िलु (जघररंग गा.िा.१ खजुम्लंग िटु्टार ), तनहुुँ  तनहुुँ 42800 42800 16971 18750 7079 

२८ फेदी खोला सडक िलु (र्भमाद न.िा. ररर्संग िाटन र ररर्संग गा.िा.८, तनहुुँ  तनहुुँ 46300 35800 24368 10500 932 

२९ बलु्दी खोला सडक िलु, तनह ु तनहुुँ 92194 51300 3910 16000 31390 

३० खहरे ठुलाखेत िदक्क िलु िो.ले २४  कास्की 110200 67600 35003 24975 7622 

३१ डहरे साुँग ुसडक िलु िो ले न िा १४ र २६  कास्की 21300 12800 4691 3750 4359 

३२ ढल्के िलु झौरी खेत िोखरा २६-१३ जोड्ने सडक िलु कास्की 80600 63900 39992 22500 1408 

३३ मादी ९ र १० जोड्न ेवादीखोला मोटरेवल िलु  कास्की 60100 45300 18769 18750 7781 

३४ इदीखोला मोटरेवल िलु मादी ११ र ४ जोड्न े कास्की 57500 44700 15803 25950 2947 

३५ खदुी खोला (ताल खोला दोभान सडक िलु) िो म न िा  कास्की 51800 35700 25177 11625 0 

३६ मकै खोला मोटरेवल िलु  कास्की 32300 23600 20507 500 2593 

३७ ररवन खहरे खोला सडक िलु  कास्की 68900 59800 49943 30750 0 

३८ 
िो.म.न.िा. ७ जजरो र्क.र्म. देजख प्रदेश मन्त्रालर् जाने बाटोमा र्फकेखोला 
मोटरेवल िलु र्नमािण  कास्की 19078 11200 6987 3750 463 

३९ 
माछािचु्रे गा.िा. जोड्ने सादीखोला घाचोक जोड्न ेसडकमा सेती नदीमा 
मोटरेवल िलु 

कास्की 177278 177278 0 25000 152278 

४० िार्तखोला िलु (आर्िखोला ६) स्र्ाङ्जा 28009 23169 21008 1000 0 

४१ गौरीघाट मोटरेबल सडक िलु गलर्ाङ न िा स्र्ाङजा  स्र्ाङ्जा 19850 14754 10588 1000 3166 

४२ केवेरे खोला सडक िलु स्र्ाङ्जा 38322 21600 0 7500 14100 

४३ अमािदी सडक िलु (राम्वाछा देजख कटहरे अमले सडक)  स्र्ाङ्जा 64800 64800 0 4000 60800 

४४ लामाबगर काठेखोला बाग्लङु 49630 33164 19110 9000 5054 

४५ एक्लेखेत-रेसजेरेटी सडक िलु  बाग्लङु 59425 52817 37319 9750 5749 

४६ शान्त्तीिूर-थप्लुंगघाट-मोटरेबल िलु बाग्लङु 35531 22770 16379 500 5891 

४७ ररघा-सिेिुंगा मोटरेबल िलु  बाग्लङु 41173 34738 17937 9000 7800 

४८ गादीखोला- घाट दोगाड़ी मोटरेबल िलु बाग्लङु 63569 48419 13045 17625 17749 

४९ चजुक्त खोला िलु बाग्लङु् 34873 20300 4590 6900 8810 

५० जझर्लवराङ-जघरेिार्न सडक िलु, िवित िवित 32322 25220 25258 2500 0 
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५१ जहरे खोला िलु,कुश्मा न.िा.-११,िवित िवित 49311 29118 5824 7000 16295 

५२ सल्लो फसािघाट जचसािानी सडक िलु, नवलिरासी (ब. स.ु िू) नवलिरु  77782 51604 23005 15000 13599 

५३ 
देवाचरु्ल न.िा. १५ सालघारी सवुणिमागि देजख लोकाह खोला लौगाइ जोड्न े
सडक िलु, नवलिरासी (ब. स.ु िू) नवलिरु  56900 34346 30408 3750 188 

५४ 
लोकाह खोला सडक िूल (कावासोती न िा वडा न ९ र १० जोड्ने), 
नवलिरासी (ब. स.ु िू)  नवलिरु  49700 36573 25865 3750 6958 

५५ जर्श्री खोला सडक िलु,नवलिरासी (ब. स.ु िू) नवलिरु 123500 123500 0 22500 101000 

५६ छ्यारछ्यारे,सडकिलु म्र्ाग्दी म्र्ाग्दी 62300 44500 3840 26250 14410 

५७ 
दांगखोला िूल (दरवांग दांगखोला िारािानी ताकममाना ललुांग गजुाि सडकखण्ड 
अन्त्तगित) म्र्ाग्दी 31600 19300 3300 16875 0 

५८ रीमा काफलडाडा संसारीखोला सडक िलु म्र्ाग्दी 36000 26300 23622 4000 0 

५९ अकि ला मो.ि ुमराउ.खोला  म्र्ाग्दी 39700 27200 14405 11325 1470 

६० भारवाङ्ग घाट सडक िलु,म्र्ाग्दी म्र्ाग्दी 74300 62400 46524 13500 2376 

६१ माफाि छैरो कार्लगण्डकी सडक िलु, मसु्ताङ मसु्ताङ्ग 97024 78000 13400 22500 42100 

६२ लेते थम्िू कार्लगण्डकी सडक िलु, मसु्ताङ मसु्ताङ्ग 53974 52500 8770 22500 21230 

६३ छेते क्र् ुखोला िलु (मनाङ र्ङश्र्ाङ गा.िा.को वडा नं. १ र वडा नं २ जोड्ने) मनाङ्ग 52306 38205 3555 7500 27150 

६४ सब्जे खोला सडक िलु मनाङ्ग मनाङ्ग 52306 38205 6000 9375 22830 

६५ मश्र्ािन्त्ग्दी नदद िलु भाराङ्ग मनाङ्ग 110900 110900 0 10000 100900 

६६ सेती नदद सडक िलु ङाल्दी घाट तनह ुर्डजाइन र्बल्ड (सडक िलु) र्नदेशनालर् 185400 185400 0 30000 155400 

६७ 
मस्र्ािङदद नदद सडक िलु चामवास, िालङुटार नगरिार्लका गोरखा र भान ु
नगरिार्लका तनह ुजोड्ने र्डजाइन र्बल्ड (सडक िलु) र्नदेशनालर् 156900 156900 32302 37500 87098 

६८ र्मददमखोला सडक िलु लमजङु्गको र्डजाइन र्बल्ड बाट र्नमािण गने (सडक िलु) र्नदेशनालर् 342000 342000 129620 67355 145025 

६९ समुसाघाट सडक िलु िवितको र्डजाइन र्बल्ड बाट र्नमािण गने (सडक िलु)  र्नदेशनालर् 161700 161700 12565 30000 119135 

७० र्गरवारर खोला िलु नवलिरुको र्डजाइन र्बल्ड बाट र्नमािण गने (सडक िलु) र्नदेशनालर् 185400 185400 51999 45000 88401 

७१ 
सेती नदद मास्दी घाट िलु तनहकुो र्डजाइन र्बल्ड बाट र्नमािण गने (सडक 
िलु) र्नदेशनालर् 156500 156500 12807 18750 124943 

७२ 
कालीगण्डकी नदद िलु र्बघाि अरुवाबाट ठुलो लमु्िेक िाहादी जोड्ने सडक 
िलुको र्डजाइन र्बल्ड बाट र्नमािण गने (सडक िलु) र्नदेशनालर् 161000 161000 15346 30000 115654 

  झो. िू.             

१ गो.न.िा. ३ कुमालगाउुँ चोरकाटे दरौदी Tower िूल  गोरखा 33400 32900 29696 3750 0 
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२ देउराली थमुी र्भबोट सोती खोला झोलुंगे िलु गोरखा 36900 30100 15349 7500 7251 

३ स्र्ामरांग डुम् ेखकि  झो ि ु गोरखा 29200 23400 11295 7500 4605 

४ खार खोला झो ि,ु गोरखा गोरखा 3400 2700 0 2500 200 

५ गमु्दा खाला झो ि,ु गोरखा गोरखा 6900 5900 0 3750 2150 

६ खाप्सा खोला झो ि ुप्रोक गोरखा 49830 49830 0 3750 46080 

७ म्र्जक्संग खोला झो.ि.ु (िाचे २) गोरखा 6000 6000 0 1000 5000 

८ चािेखोला - बालवुा फाट र्सरान्त्चोव्क ६ गोरखा 8438 8438 1500 1000 5938 

९ सानी र्फर्लंग ठुलो र्फर्लंग जोड्न ेझो.ि.ु गोरखा  गोरखा 6550 6550 0 5000 1550 

१० बरु प्रोक झोलङु्गे िलु, चमु्नबु्री गोरखा गोरखा 43093 43093 0 3750 39343 

११ भंगरा िच्च्मैर्ा िो.ले.३२, रुिा गा.िा.  कास्की 22250 13690 8243 7500 0 

१२ घलेल कुइवांग मदीखोला  कास्की 10950 7230 2893 3750 587 

१३ 
अन्निणुि ७ र्भचकुबात  अन्निणुि १० खमु्ोख ुजोड्न ेझो.ि.ु, (कास्की र स्र्ांग्जा 
जजल्लाका ५ वटा झोलुंगे िलुहरूको Combined Package अन्त्तगितको र्ोजना) कास्की 13124 13124 2300 1500 9324 

१४ 
मादी र िोखरा लेखनाथ जोड्न ेझो. ि.ु (कास्की र स्र्ांग्जा जजल्लाका ५ वटा 
झोलुंगे िलुहरूको Combined Package अन्त्तगितको र्ोजना) कास्की 13124 13124 2300 1500 9324 

१५ तीन दोबाटे जचउरी- िेलाकोट ( गल्र्ाङ न िा ७,८ ) झोि ुस्र्ाङजा  स्र्ाङ्जा 26947 17168 1500 7500 8168 

१६ दोभानखोला झो.ि.ु स्र्ाङ्जा 
18138 13124 

2000 2000 

2124 १७ गाडखानी झो.िलु स्र्ाङ्जा 2000 2000 

१८ दग्दी खोला झो.ि.ु स्र्ाङ्जा 2000 1000 

१९ लेखानी कादेश लामो झो.ि.ु बाग्लङु् 43300 29386 19530 1000 8856 

२० अजैवा -सशु्माफाट कुघाि िवित लामो झो.ि.ु बाग्लङु् 26800 
26329 

17430 1000 
2981 

२१ जैर्मनी ६ जैर्मनी ७ जोड्ने झो.ि.ु बाग्लङु् 9500 4818 100 

२२ नर्ाबजार घाट झोलङु्ग ेिलु बाग्लङु् 3425 2417 400 1000 1017 

२३ साहथुोक-आम्बोटघाट झोलङु्गे िलु बाग्लङु् 5098 2236 400 100 1736 

२४ ताराखोला ४ सोत-छंछुघाट झो.ि.ु बाग्लङु् 2378 1682 808 100 774 

२५ भीमर्गठे मालारानी बडीगाड झो.ि.ु  बाग्लङु् 
41663 27233 26632 

100 
  

२६ बल्गास मालारानी झोलङु्ग ेिलु बाग्लङु् 1000 

२७ र्नर्सखोला ५ डोटले झोिू बाग्लङु् 2876 2876 300 1000 1576 

२८ दर्लिंग र्नगलिानी आकाशे िलु  बाग्लङु् 28185 28185 0 3000 25185 
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बाुँकी दार्र््व 

२९ घटे्टचौर झोलङु्ग ेिलु बाग्लङु् 4745 4745 0 2500 2245 

३० सरस्वती आ.र्व. सपु्रांग झोलङु्ग ेिलु बाग्लङु् 5880 5880 0 2500 3380 

३१ दनुा ििेरा झोलङु्ग ेिलु बाग्लङु् 5796 5796 0 2000 3796 

३२ िवितको थािाठाना खनारादेजख भंगरा जाने लमर् खोलामा झोलुंगे िलु.िवित िवित 2367 2367 1409 1200 0 

३३ 
कास्कीको नर्ाुँिलुदेजख िवितको भकू देउराली जाने मोदीखोला मा झोलुंगे 
िलु,िवित िवित 2421 2421 2030 1200 0 

३४ र्वनर्ी र्रबणेी खोला झो ि ु(चकुाहा देखी गौरीझोक ) नवलिरु 32250 26538 17070 3750 5718 

३५ देवचलुी ६ चवुाघिर देउसर खोला झो.ि ुर्नमािण, नवलिरु नवलिरु 7307 6774 2179 500 4095 

३६ घोप्टेखोला झो.ि,ुम्र्ाग्दी म्र्ाग्दी 
29500 26200 

23458 500 
  

३७ जचमखोला झो.ि,ुम्र्ाजग्द म्र्ाग्दी 3377   

३८ िाउदरु तातोिानी थरुुङग झो.ि,ु म्र्ाग्दी म्र्ाग्दी 4570 4570 0 5000 0 

३९ र्समलचौर लरु्लर्ाघाट झो. ि.ु मंगला २ म्र्ाग्दी 2921 2921 2745 500 0 

४० आईलुंग र्िउघर सेती नदद झोलङु्ग ेिलु तनहू तनहुुँ 6771 6771 5133 0 1638 

४१ व्र्ास १० िरेवा डाुँडा र व्र्ास ५ जचन्त्तटुार जोड्न ेमादद नदद झलुङु्ग ेिलु तनहू तनहुुँ 23285 23285 18909 4600 0 

४२ समजस्तिरु िानचोक झो.िलु तनहू तनहुुँ 7771 7771 5739 3000 0 

४३ भान ु३ खहरे देजख नारार्णचौर गोरखा झो.ि.ु तनहू तनहुुँ 12650 12650 4035 0 8615 

४४ लेते घाुँसा देउराली झों.ि.ु, मसु्ताङ मसु्ताङ्ग 13913 9309 10820 1000 0 

४५ र्वम्दाङ्ग खोलामा झो.ि.ु मनाङ्ग 7313 7313 0 3000 4313 

४६ दिुखोला झो.ि.ु मनाङ्ग 15087 15087 0 3000 12087 

४७ झो.ि.ु प्रादेजशक प्रार्वर्िक सेवा प्रदार्क संस्था(PTAP) िरामशि सेवा कार्िक्रम  र्नदेशनालर् 49600 40000 0 5000 44600 

भवन 
१ र्लगर्लगकोट र हर्मिकोट के्षरको एर्ककृत र्वकास कार्िक्रम गोरखा 37059 20376 7808 5000 7568 

२ िम्जा बहउुदे्दशीर् सामदुार्ीक भवन, काठेखोला, ०३, बाग्लङु्ग बाग्लङु्ग 8505 5776 35 2500 3240 

३ 
जजल्लाजस्थत प्रादेजशक सरकारी भवन र्नमािण िवुाििार र्बकास कार्ािलर् 
समेत,िवित िवित 63100 34100 6298 7500 20302 

४ जलस्रोत तथा र्सचाई र्वकास र्डर्भजन कार्ािलर् कास्कीको भवन र्नमािण कास्की 60000 35100 5028 15000 15072 

५ गण्डकी प्रदेशको र्बउर्वजन प्रर्ोगशाला िोखरा कास्कीको भवन र्नमािण  कास्की 28300 16400 0 7500 8900 

६ 
जजल्लाजस्थत प्रादेजशक सरकारी भवन र्नमािण जलस्रोत तथा र्सचाई र्वकास 
र्डर्भजन कार्ािलर् समेत तनह ु 30100 24108 12210 12000 0 
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७ र्भमाद सामदुार्र्क भवन र्नमािण तनह ु 21014 12823 6444 5000 1379 

८ कुश्मा नगरिार्लकालाई स्र्ाटेलाइट र्सटीको रुिमा र्वकास गने शहरर र्वकास 27336 25633 14316 5000 6317 

९ ितुलीबजार नगरिार्लकालाई स्र्ाटेलाइट र्सटीको रुिमा र्वकास गने शहरर र्वकास 14988 10499 6942 3500 57 

१० फलेवास नगरिार्लकालाई स्र्ाटेलाइट र्सटीको रुिमा र्वकास गने शहरर र्वकास 27789 22370 10393 5000 6977 

११ 
गण्डकी र्वश्वर्बद्यालर्को मेर्डकल कक्षा संचालनको लार्ग र्प्र- फ्र्ाव भवन 
लगार्तका संरचना र्नमािण 

शहरर र्वकास 98189 67400 0   30789 

१२ प्रदेश प्रजशक्षण भवन र्नमािण शहरर र्वकास 332155 201775 0 40000 161775 

भौर्तक िूवाििारतफि को जम्मा 36393804 24842819 9782169 5353930 9987456 
 

र्संचाई र नदी र्नर्न्त्रण 

(रु हजारमा) 

क्र.सं आर्ोजनाकोनाम जजल्ला कूल 
लागत 

सम्झौता 
रकम 

हालसम्मको 
र्वत्तीर् प्रगर्त 

आर्थिक वर्ि 
२०७८/७९ को 

र्वर्नर्ोजन 

बाुँकी र्वत्तीर् 
दार्र््व 

१ आुँर्िखोला नदी र्नर्न्त्रण वार्लङ न.िा., र्भरकोट न.िा., ितुलीबजार न.िा., आुँर्िखोला गा.िा. स्र्ाङ्गजा  57211 43000 42042 10000 958 
 

२ एकीकृत दरौंदी र्नर्न्त्रण र्ोजना िालङु्गटार न.िा., गोरखा न.िा. र र्सरानचोक गा.िा. गोरखा  115258 100793 56166 30000 29092  

३ डुम्ीबेंसी र्संचाई र्ोजना र्भमाद १ र र्िरीङ्ग २ तनहुुँ 73410 39657 12000 15000 46410  

४ डेढगाउुँ र्संचाई र्ोजना बङु्गदीकाली गा.िा. २ नवलिरु 88854 53817 54232 7500 27122  

५ हररर्ाली कृर्क र्संचाई र्ोजना मध्र्र्बन्त्द ुन.िा. ५,६,७ र ८ नवलिरु  87898 54797 41780 16000 30118  

६ र्वनर्ीखोला र्संचाई र्ोजना र्वनर्ी र्रवेणी गा.िा. ४,५  नवलिरु  49352 29580 30517 12400 6435  

७ हसौरा बृहत र्संचाई र्ोजना कावासोती न.िा. ४ नवलिरु  30688 18729 12269 2000 16419  

8 टुकुचे झोङ र्संचाई र्ोजना थासाङ १, मसु्ताङ मसु्ताङ 52466 33804 19068 10000 23398  

९ गणेशिरु फुलवारी र्संचाई र्ोजना ितुलीबजार न.िा. ४ स्र्ाङ्गजा 38533 27500 28850 4000 5683  

१० 
थािाको खेतको महुानदेजख छािाको खेत केवरेफाुँट (बीचको कुलो) र्संचाई र्ोजना, अजुिनचौिारी गा.िा., 
केवरेफाुँट, स्र्ाङ्जा स्र्ाङ्गजा 6207 3678 224 १५,०० 4483  

११ गौलत ु- र्भरमनुी - मज्जवुा र्संचाई र्ोजना अजुिनचौिारी गा.िा., चौ गा.िा., स्र्ाङ्जा स्र्ाङ्गजा 9923 5806 1028 2500 6395  
  



 आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को बजेट तथा कार्िक्रमको वार्र्िक सर्मक्षा 

~ 82 ~ 

क्र.सं आर्ोजनाकोनाम जजल्ला कूल 
लागत 

सम्झौता 
रकम 

हालसम्मको 
र्वत्तीर् प्रगर्त 
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बाुँकी र्वत्तीर् 
दार्र््व 

१२ डुडेको रह ठुलो खोला र्संचाई र्ोजना, िोखरा म.न.िा. ३३, कास्की कास्की  14923 8960 ०  6000 8923  
१३ नगरटाुँडी र्संचाइ र्ोजना (७० हे.) (मूल नहर र्वस्तार) गैंडाकोट न.िा. - १५ नवलिरु  19326 13100  ० 9000 10326  

१४ डुडो खोला दइुथोक िाखाथोि र्सचाई र्ोजना, बेशीसहर-०९ लमजङु 6519 4089  ० 3000 3519  

१५ िजिम खोला र्सचाई र्ोजना, दिुिोखरी-०३ लमजङु 5989 3958  ० 4500 1489  

१६ िन्त्द्रो खोला बेर्तनी फाुँट र्सचाई र्ोजना, मध्र्नेिाल-०८ लमजङु 14984 7058 1377 5700 7907  

१७ खरबारी र्संचाइ र्ोजना, जैर्मनी ९, र्बजवुा, बागलङु बागलङु 14344 8775 8155 5700 489  

१८ डोल्डी आगाखेत र्संचाई र्ोजना, ताराखोला-२, अगिल, बागलङु बागलङु 17967 13203 882 9000 8085  

१९ बडुुवाफाुँट मालेबगर र्संचाइ र्ोजना, र्भमाद-८ तनहुुँ  28600 15100 1103 10000 17497  

२० बेसारघारी र्संचाइ र्ोजना, देवघाट-१ तनहुुँ 18965 12100 1091 8000 9874  

२१ नौर्लस्न ेखोला र्संचाइ र्ोजना (१४ हे), मार्लका ७ म्र्ाग्दी  9995 6995 ०  5000 4995  

२२ िदेलफाुँट लइुुँटेल फाुँट र्संचाइ र्ोजना, भान-ु१०  तनहुुँ 10700 10700 686 6000 4014  

२३ नारेश्वोर ताल जलाशर् र्लफ्ट र्संचाइ र्ोजना, व्र्ास-६ तनहुुँ 16400 16400 ०  12000 4400  

२४ जघलीङ गाउुँ र्संचाई र्ोजना, लोघेकर दामोदरकुण्ड गा.िा. ३, मसु्ताङ मसु्ताङ 54349 54349 3952 16400 33997  

२५ मराङ गाउुँ र्संचाई र्ोजना, लोघेकर दामोदरकुण्ड गा.िा. १, मसु्ताङ मसु्ताङ 212,35 11100 १९,५७.२८ 6000 13278  

२६ ढार्कर्ा र्संचाइ र्ोजना, लोमान्त्थाङ गा.िा. १, मसु्ताङ मसु्ताङ 9808 5486 १५,३१.९२ 3000 5276  

र्संचाई र नदी र्नर्न्त्रण जम्मा 852669 602534 315421 218700 330582  

 

खानेिानी तथा सरसफाई 

(रु. हजारमा) 

क्र.सं आर्ोजनाकोनाम जजल्ला कूल लागत 
सम्झौता 
रकम 

हालसम्मको र्वत्तीर् 
प्रगर्त 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ 
को र्वर्नर्ोजन 

बाुँकी र्वत्तीर् 
दार्र््व 

१ बाझोबारी खानेिानी आर्ोजना, बाझोबारी  नवलिरु  30272 8229 828 3500 7401 

२ भोकादी खानेिानी आर्ोजना, जघररंङ ५ तनहुुँ 36810 8339 781 4000 7558 

३ चदुी कुमाल गाउ खा.िा.आ, भान ु४ तनहुुँ 13577 8923 19 4000 8904 

४ बोहरा गाउुँ कुमाल गाउुँ खानेिानी र्ोजना, भान ु४  तनहुुँ 19520 10029 74 3500 9954 

५ र्मलनचोक जरेबर खानेिानी आर्ोजना, आबखैुरेनी-२,३ तनहुुँ 21776 11212 1071 3000 10141 

६ छाब्दी दोभान बोररंङ र्लजफ्टङ भन्त्ज्र्ाङ खानेिानी आर्ोजना, ब्र्ास १३  तनहुुँ 25594 16193 1488 4500 14705 

७ झािटुार खानेिानी आर्ोजना,ररर्सङ्ग १  तनहुुँ 16853 14068 1388 3000 12680 



 आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को बजेट तथा कार्िक्रमको वार्र्िक सर्मक्षा 

~ 83 ~ 

8 रुिटार र्ििलटार खानेिानी आर्ोजना , ररर्सङ्ग ५  तनहुुँ 15101 8076 670 3500 7406 

खानेिानी तथा सरसफाई जम्मा 179503 85070 6320 29000 78750 
 

भरू्म व्र्वस्था, कृर्र् तथा सहकारी मन्त्रालर्बाट बहवुर्ीर् र्ोजनाको रुिमा अगार्ड बढाइएका र्ोजनाहरूः 
(रु हजारमा) 

क्र.सं. आर्ोजनाको नाम जजल्ला 
लागत 
अनमुान 

हालसम्मको 
र्वत्तीर् प्रगर्त 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ 
को र्वर्नर्ोजन 

१ मोडेल भेटेररनरी अस्िताल र्नमाणि (भवन र्नमािण) कास्की १००००० ० ५०००० 

२ मोडेल भेटेररनरी अस्िताल र्नमाणि (भवन र्नमािण) तनहुुँ १००००० ० ५०००० 

जम्मा २००००० ० १००००० 
 

सामाजजक र्वकास मन्त्रालर्बाट बहवुर्ीर् र्ोजनाको रुिमा अगार्ड बढाइएका र्ोजनाहरूः 
(रु हजारमा) 

क्र.सं. आर्ोजनाको नाम जजल्ला 
लागत 
अनमुान 

हालसम्मको 
र्वत्तीर् प्रगर्त 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ 
को र्वर्नर्ोजन 

१ संक्रमण तथा सरुवा रोग अस्िताल भवन र्नमािण मोहरीर्ा कास्की कास्की ५३७६०० ० ५०००० 

 

बहवुर्ीर् आर्ोजनाको संजक्षि र्ववरणः (रू. हजारमा) 
के्षर आर्ोजना संख्र्ा २०७८/७९ को र्वर्नर्ोजन बाुँकी दार्र््व सार्वक मन्त्रालर् 

सडक, िलु र भवन २१५ ५,३५,३९,३० ९,९८,७४,५६ भौर्तक िूवाििार र्वकास  
र्संचाई र नदी र्नर्न्त्रण २६ २१,८७,०० ३३,०५,८२ भौर्तक िूवाििार र्वकास  
खानेिानी र सरसफाई ८ २,९०,०० ७,८७,५० भौर्तक िूवाििार र्वकास  
भेटेररनरी अस्िताल २ १०,००,०० १०,००,०० भरू्म व्र्वस्था, कृर्र् तथा सहकारी  
संक्रमण तथा सरुवा रोग अस्िताल १ ५,००,०० ४८,७६,०० भरू्म व्र्वस्था, कृर्र् तथा सहकारी  

जम्मा २५२ ५,७५,१६,३० १०,९८,४३,८८ सामाजजक र्वकास  
 


