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प्राक् कथन 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को वार्र्िक स्वीकृि बजेट िथा कायिक्रम कायािन्त्वयनको पर्िलो ६ मर्िनामा 
बजेट कायािन्त्वयनको यथाथि श्स्थर्ि, समीक्षा अवर्र्मा प्राप् ि मखु्य उपलश्धर्िरू, कायािन्त्वयनका क्रममा 
देश्िएका िनुौिी, बााँकी अवर्र्मा गनुिपने कायििरू र िििको संशोर्र्ि अनमुान लगायिका र्ववरणिरूलाई 
समेटी यो अर्िवार्र्िक मूल्याङ्कन प्रर्िवेदन ियार गररएको छ। 

र्वश्वव्यापी मिामारीको रूपमा देिा परेको कोर्िड-१९ ले र्वश्व र के्षरीय अथििन्त्रसंगै मलुकुको आर्थिक 
िथा सामाश्जक अवस्थामा गम्िीर प्रिाव पारेको छ। आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को अश्न्त्िम िौमार्सकबाट 
सरुु िई िाल ुआर्थिक वर्िको पर्िलो ६ मर्िनासम्म पर्न कोर्िड-19 कायमै रिेको कारण प्रदेश सरकारको 
बजेट िथा कायिक्रम कायािन्त्वयन गने क्रममा यस मिामारीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रिार्वि िएको छ। गि 
आर्थिक वर्िमा प्रदेश सरकारबाट र्वर्नयोजन िएको रु. ३३ अबि ३८ करोड १३ लाि ४८ िजार मध्ये 
पर्िलो ६ मर्िनामा िालिुफि  १४.०५, पूाँजीगििफि  ११.८५ गरी जम्मा १२.८२ प्रर्िशि बजेट ििि िथा 
५३.१२ प्रर्िशिले स्रोि व्यवस्थापन िएको र्थयो । िाल ुआर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नयोजन िएको 
रू. ३० अबि ३३ करोड ९४ लाि ५५ िजारमध्ये समीक्षा अवर्र्मा िालिुफि  २०.१९ प्रर्िशि र 
पूाँजीगििफि  ८.९० प्रर्िशि गरी जम्मा १३.४२ प्रर्िशि बजेट ििि िथा ५५.६६ प्रर्िशि आम्दानी िएको 
छ ।  

सश् िि कोर्को स िालन िथा व्यवस्थापन, बजेट िजुिमा, र्नकासा िथा ििि, आर्थिक कारोवारको 
लेिाङ्कन िथा प्रर्िवेदन, आन्त्िररक र्नयन्त्रण िथा अन्त्य आर्थिक गर्िर्वर्र्िरूलाई व्यवश्स्थि गरी समग्र 
बजेट प्रणाली र साविजर्नक र्वत्त व्यवस्थापनलाई पारदशी, नर्िजामूलक िथा उत्तरदायी बनाउन सदूुरपश् िम 
प्रदेश आर्थिक कायिर्वर्र् िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७४ जारी गररएको छ । जसबाट बजेट िथा 
कायिक्रम कायािन्त्वयन प्रकृया थप सरल, सिज, व्यवश्स्थि एवं प्रिावकारी िनु गई र्नर्ािररि समय, 
पररमाण, लागि र गणुस्िरमा आयोजना िथा कायिक्रम सम्पन्त् न गनि सघाउ पगु्न ेदेश्िन्त्छ। साविजर्नक र्वत्त 
व्यवस्थापनलाई थप प्रिावकारी बनाउन आर्थिक कायिर्वर्र् िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व र्नयमावली पर्न 
संशोर्नको प्रकृयामा रिेको छ। 

अन्त्त्यमा, प्रस्ििु प्रर्िवेदनका लार्ग आवयक िथ् याङ्क र सूिना उपलधर् गराउने सबै मन्त्रालय िथा 
र्नकायका पदार्र्कारी िथा कमििारीिरु र प्रर्िवेदन ियार गने कायिमा संलग्न िनु ुिनुे यस मन्त्रालयका 
सश्िव लगायि सबै कमििारी र्मरिरुलाई िार्दिक र्न्त्यवाद र्दन िािन्त्छु । 

 

िारा लामा िामाङ्ग 
मन्त्री 

आर्थिक मार्मला मन्त्रालय 
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मूल्याङ्कन प्रर्िवेदनको सम्बन्त्र्मा 

१. प्रस्ििु बजेट िथा कायिक्रमको अर्िवार्र्िक मूल्याङ्कन प्रर्िवेदनमा प्रदेश सरकारका र्वर्यगि मन्त्रालय 
िथा र्नकायिरूको र्वत्तीय र्ववरण र वार्र्िक कायिक्रम कायािन्त्वयनको प्रगर्ि समावेश गररएको छ। 

२. सम्बश्न्त्र्ि मन्त्रालय, सश्िवालय र र्नकायले उपलधर् गराएका िथ्याङ्क, प्रगर्ि एवं सोसाँग सम्बश्न्त्र्ि 
र्ववरणका अर्िररक्त िििका सम्बन्त्र्मा प्रदेश लेिा र्नयन्त्रक कायािलयको ििि व्यवस्थापन सम्बन्त्र्ी 
सूिना प्रणालीबाट प्राप् ि िथ्याङ्क समेिका आर्ारमा आय व्यय र्ववरण प्रस्ििु गररएको छ। 

३. आर्थिक वर्ि २०७६/७७ बाट बिवुर्ीय ठेक् का बन्त्दोवस्िी माफि ि कायािन्त्वयन गनि स्रोि सरु्नश् िि गरी 
िाल ुआर्थिक वर्िमा सम्पन्त् न िनुे आयोजना िथा कायिक्रमिरुको प्रगर्ि र्ववरण प्रस्ििु गररएको छ। 

४. िाल ुआर्थिक वर्िमा स्रोि सरु्नश् िि गरी आगामी २ आर्थिक वर्िर्िर सम्पन्त् न िनु ेगरी बिवुर्ीय ठेक् का 
बन्त्दोबस्िी माफि ि कायािन्त्वयन गनि स्वीकृर्ि प्रदान गररएका आयोजनािरुको र्रवर्ीय ििि प्रके्षपण पर्न 
यस प्रर्िवेदनमा प्रस्ििु गररएको छ। 

५. प्रदेश सरकारबाट अर्िवार्र्िक अवर्र्मा स्थानीय िििरुलाई प्रवाि गररएको र्वत्तीय िस्िान्त्िरण 
(समानीकरण, समपूरक र र्वशेर् अनदुान) को र्ववरण प्रस्ििु गररएको छ।  

 

आर्थिक मार्मला मन्त्रालय 
सदूुरपश् िम प्रदेश 
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 पररच्छेद - १ 

पररिय 

1.1 पषृ्ठिरू्म 

सदूुरपश् िम प्रदेश आर्थिक कायिर्वर्र् िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७४ को दफा २० मा "बजेट िथा 
कायिक्रम कायािन्त्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी आर्थिक मार्मला मन्त्रालयले अर्िवार्र्िक र वार्र्िक रूपमा 
सो अवर्र् समाि िएको दईु मर्िनार्िर राजस्व, ििि र आयोजना िथा कायिक्रम स िालन गनि नेपाल 
सरकारबाट प्राप् ि िनुे अनदुान (समार्नकरण अनदुान, सशिि अनदुान, समपूरक अनदुान र र्वशेर् अनदुान) 
का साथै वैदेश्शक अनदुान िथा ऋणको अनमुान, प्रार्ि िथा पररिालनको यथाथि र्ववरण, प्रदेश सरकारको 
नीर्ि िथा बजेटमा समावेश िएका कायिक्रमिरूको कायािन्त्वयन अवस्था र अन्त्य आवयक र्ववरणिरू 
साविजर्नक गनुिपने" व्यवस्था बमोश्जम िाल ुआर्थिक वर्ि २०७८/७९ को वार्र्िक बजेट िथा कायिक्रम 
कायािन्त्वयनको पर्िलो ६ मर्िना अवर्र्को समीक्षा गररएको छ। प्रस्ििु समीक्षामा िाल ुआर्थिक वर्िको 
प्रमिु नीर्ि िथा कायिक्रम कायािन्त्वयनको श्स्थर्ि, मन्त्रालय/र्नकायगि िििको र्ववरण, मन्त्रालयिरूबाट 
कायािन्त्वयनमा रिेका मखु्य-मखु्य कायिक्रमको िौर्िक र र्वत्तीय प्रगर्ि, कायिक्रम कायािन्त्वयनका क्रममा 
देिा परेका िनुौर्ििरू, आगामी र्दनमा गनुिपने सरु्ारका के्षरिरू र िििको संशोर्र्ि अनमुान समेिको 
र्ववरण प्रस्ििु गररएको छ। यसका साथै अश्घल्ला दईु आर्थिक वर्ििरूको सोिी अवर्र्को प्रगर्ि र्ववरणसाँग 
िाल ुआर्थिक वर्िको प्रगर्िलाई िलुना समेि गररएको छ। र्वत्तीय क्षेर र्वश्लरे्ण अन्त्िगिि िाल प्रदेश 
सरकारको क्षेरार्र्कारर्िर रिेका सिकारी क्षेरसाँग सम्बश्न्त्र्ि र्ववरण मार समावेश गररएको छ।  

1.2 बजेट र कायािन्त्वयन श्स्थर्ि 

िाल ुआर्थिक वर्ि २०७८/७९ को लार्ग प्रदेश सरकारबाट कूल रू. ३० अबि ३३ करोड ९४ लाि ५५ 
िजार बजेट र्वर्नयोजन गररएको छ। र्वश्वव्यापी मिामारीको रूपमा देिा परेको कोर्िड-१९ को प्रिाव 
आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को अश्न्त्िम िौमार्सकबाट सरुु िई िाल ुआर्थिक वर्िको पर्िलो ६ मर्िनासम्म 
पर्न कायमै रिेको कारण प्रदेश सरकार बजेट िथा कायिक्रम कायािन्त्वयन गने क्रममा कोर्िड–१९ बाट 
प्रत्यक्ष प्रिार्वि िएको छ।  

1.2.1 नपेाल सरकारको बजेट र कायािन्त्वयन अवस्था 

नेपालको संर्वर्ानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय ििले आफ्नो अर्र्कारर्िरको आर्थिक अर्र्कार सम्बन्त्र्ी र्वर्यमा 
कानून बनाउने, वार्र्िक बजेट बनाउने, र्नणिय गने, नीर्ि िथा योजना ियार गने र त्यसको कायािन्त्वयन गने 
व्यवस्था रिेको छ। सोिी व्यवस्था अनसुार संघ, प्रदेश र स्थानीय ििले आर्थिक वर्ि 207८/7९ को 
बजेट र्नमािण गरी पर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्सम्म कायािन्त्वयन गररसकेका छन।्  
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अथि मन्त्रालयले साविजर्नक गरेको िाल ुआर्थिक वर्िको मध्यावर्र् मूल्याङ्कन अनसुार नेपाल सरकारको कूल 
र्वर्नयोजन रू. 1६ िवि ३२ अबि ८२ करोड ९२ लाि रिेकोमा पर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा रू. ५ 
िवि ६ अबि ७८ करोड ५२ लाि ििि िई कूल र्वर्नयोजनको ३१.०५ प्रर्िशि रकम ििि िएको छ। 
कूल िििमध्ये िालिुफि  ३८.१६ प्रर्िशि, पुाँजीगििफि  १३.४४ प्रर्िशि र र्वत्तीय व्यवस्थािफि  २६.१२ 
प्रर्िशि ििि िएको छ। त्यस्िै रू. १० िवि ५० अबि ८२ करोड राजस्व संकलन िनुे अनमुान गररएकोमा 
समीक्षा अवर्र्मा रू. ५ िवि ७६ अबि २४ करोड संकलन िई लक्ष्यको कररव ४९ प्रर्िशि राजस्व 
संकलन िएको छ। िाल ुआर्थिक वर्िमा रू. २ िवि ३९ अबि आन्त्िररक ऋण पररिालन गने लक्ष्य 
रिेकोमा पर्िलो 6 मर्िनामा रू. ६ अबि ऋण पररिालन िएको छ िने रू. १ िवि १० अबि ८५ करोड 
बराबरको वैदेश्शक सिायिाको प्रर्िवद्धिा प्राप् ि िएको उल्लेि छ। 

साथै रार्िय गौरवका आयोजनािरूमा रू. ८२ अबि २४ करोड ४४ लाि बजेट र्वर्नयोजन गररएकोमा 
समीक्षा अवर्र्मा रू. १३ अबि ४८ करोड ३६ लाि ििि िएको छ जनु कूल र्वर्नयोजनको १६.३९ 
प्रर्िशि िो। 

त्यसैगरी, र्वत्तीय िस्िान्त्िरणको लार्ग र्वत्तीय समानीकरण अनदुान, सःशिि अनदुान, र्वशेर् अनदुान र 
समपूरक अनदुान समेि जम्मा रू. 3 िवि ८७ अबि 3० करोड र्वर्नयोजन िएकोमा समीक्षा अवर्र्मा रू. 
१ िवि ७९ अबि २६ करोड १४ लाि र्वत्तीय िस्िान्त्िरण िएको छ।  

मध्यावर्र् मूल्याङ्कन अनसुार यस आर्थिक वर्िमा 1६ िवि ३२ अबि ८२ करोड ९२ लाि ििि िनुे अनमुान 
गरी बजेट र्नमािण गररएकोमा रू. 1५ िवि 4६ अबि २8 करोड ५३ िजार ििि िनुे संशोर्र्ि अनमुान 
समेि गररएको छ। यो रकम शरुु र्वर्नयोजनको कररव ९४.७० प्रर्िशि रिेको छ।  

1.2.2 प्रदेश आर्थिक कायिप्रणाली र अवस्था 

नेपालको संर्वर्ानको िाग १६ (र्ारा २०३ देश्ि २१३) मा प्रदेश आर्थिक कायिप्रणालीको व्यवस्था गररएको 
छ। संर्वर्ानिः प्रदेश सरकारलाई कानूनबमोश्जम प्रदेश र्िरको कर प्रणाली, ऋण व्यवस्थापन, सश् िि 
कोर् स िालन, राजस्व र व्ययको अनमुान, ििि व्यवस्थापन, र्वर्िन्त् न कोर्िरूको स िालन गने लगायिको 
क्षेरार्र्कार रिेको छ। िी क्षेरिरूको र्वर्यमा देिायमा छुट्टाछुटै्ट उल्लेि गररएको छ। 

1.2.2.1 प्रदेश सश् िि कोर् 

िाल ुआर्थिक वर्िमा रू. ३० अबि ३३ करोड ९४ लाि ५५ िजार कूल र्वर्नयोजन गररएको र सो 
र्वर्नयोजनका लार्ग आन्त्िररक राजस्वबाट रू. १ अबि ८ करोड ३० लाि २१ िजार, संघीय सरकारबाट 
प्राप् ि िनुे अनदुानबाट रू. १४ अबि ६० करोड ४८ लाि १० िजार, बााँडफााँट िई प्राप् ि िनुे राजस्वबाट 
रू. ७ अबि ९२ करोड ९१ लाि, रोयल्टीवापि प्राप् ि िनुे रू. ३ करोड ९४ लाि ६३ िजार र गि 
आर्थिक वर्िको नगद मौज्दािबाट रू. ६ अबि ६८ करोड ३० लाि ६१ िजार स्रोि पररिालन गने लक्ष्य 
राश्िएको छ। समीक्षा अवर्र्मा संघीय सरकारबाट प्राप् ि िनुे अनदुानिफि  रू. ६ अबि ८८ करोड १० 
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लाि ७४ िजार, राजस्व बााँडफााँटबाट रू. ३ अबि ५७  करोड २१ लाि ३४ िजार, आन्त्िररक राजस्व 
संकलनबाट रू. ७१ करोड २९ लाि ३८ िजार, रोयल्टीबाट रु. ४ करोड २ लाि २१ िजार र गि 
आर्थिक वर्िको नगद मौज्दाि रू. ५ अबि ६८ करोड ११ लाि ३५ िजार गरी जम्मा रू. १६ अबि ८८ 
करोड ७५ लाि २ िजार प्रदेश सश् िि कोर्मा दाश्िला िएको छ। त्यस्िै यस पर्िलो अर्िवार्र्िक 
अवर्र्मा रू. ४ अबि ७ करोड २२ लाि ३३ िजार ििि िई प्रदेश सश् िि कोर्मा रू. १२ अबि ८१ 
करोड ५२ लाि ६९ िजार नगद मौज्दाि रिेको छ।  

प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन िथा स िालन गरेका सदूुरपश् िम प्रदेश र्वपद् व्यवस्थापन कोर्मा रू. १ 
करोड ४५ लाि ७२ िजार, सदूुरपश् िम प्रदेश कोरोना िाईरस रोगको जोश्िम र्नयन्त्रण उपिार िथा 
व्यवस्थापन कोर्मा रू. १ करोड ६९ लाि ५६ िजार र सदूुरपश् िम प्रदेश स्वरोजगार र्वकास कोर्मा रु. 
१ अबि गरी कूल रू. १ अबि ३ करोड १५ लाि २८ िजार समेि प्रदेश सश् िि कोर्मा मौज्दाि रिेको 
छ। 

1.2.2.2 प्रदेश आन्त्िररक ऋण 

प्रदेश सरकारले िालसम्म आन्त्िररक ऋण र्लनपुने आवयकिा नपरेको िुाँदा कुनैपर्न ऋण र्लएको छैन। 

1.2.2.3 प्रदेश र्वत्तीय क्षरे व्यवस्थापन 

नेपालको संर्वर्ानले प्रदेश सरकारको र्वत्तीय क्षेरार्र्कार अन्त्िगिि नेपाल राि बैंकको नीर्ि अनरुुप र्वत्तीय 
संस्थािरूको स िालन, सिकारी संस्था, केन्त्द्रको सिमर्िमा वैदेश्शक अनदुान र सियोगलाई रािेको छ। 
प्रदेश सरकारले िी क्षेरिरूमध्ये सिकारी क्षेरलाई मार आफ्नो कायिक्षेर अन्त्िगिि समेट्न सकेको छ। 
िाल प्रदेशको क्षरेार्र्कारर्िर दिाि कायम रिेका कूल ३५६ वटा सिकारी संस्थािरू छन।् उल्लेश्िि 
सिकारीमा कूल र्नक्षेप रू. १० अबि ४४ करोड ३४ लाि ९७ िजार रिेको देश्िन्त्छ िन ेलगानी रू. 
११ अबि ४९ लाि ९५ लाि ८५ िजार िएको देश्िन्त्छ। यी सिकारी संस्थािरूमा ३ लाि १९ िजार 
१ सय मर्िला र २ लाि २३ िजार ८ सय ८९ परुुर् गरी कूल ५ लाि ४२ िजार ९ सय ८९ जना 
शेयर सदस्य रिेका छन।्  
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पररच्छेद - २ 

बजेट िििको र्वश्लरे्ण 

२.1 वार्र्िक बजेट र्वर्नयोजन र िििको र्ववरण 

िाल ुआर्थिक वर्िमा सदूुरपश् िम प्रदेश सरकारबाट र्वर्नयोजन गररएको कूल बजेट र पर्िलो ६ मर्िनाको 
अवर्र्मा िएको िििको र्ववरण र्नम्नानसुार िार्लकामा उल्लेि गररएको छ। 

(रू. िजारमा)  

क्र.सं. शीर्िक र्वर्नयोजन पर्िलो ६ मर्िनाको ििि ििि प्रर्िशि 

१ िाल ु १२३८५४०३ २५००१६१ 20.19 

२ पूाँजीगि १७६५४०५२ १५७२०७२ 8.90 

३ र्वत्तीय व्यवस्था ३००००० ० 0.00 

  जम्मा ३०३३९४५५ ४०७२२३३ 13.42 
 

उल्लेश्िि र्वर्नयोजन र िििलाई िलको श्िरमा देिाइएको छ। 

कूल र्वर्नयोजन र िििको िलुनात्मक अवस्था

 

िाल ुआर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नयोजन िएको कूल रकम रू. ३० अबि ३३ करोड ९४ लाि ५५ 
िजार मध्ये पर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा िालिुफि  २ अबि ५० करोड १ लाि ६१ िजार अथािि ्
र्वर्नयोजनको िलुनामा २०.१९ प्रर्िशि, पुाँजीगििफि  १ अबि ५७ करोड २० लाि ७२ िजार अथािि ्
र्वर्नयोजनको िलुनामा ८.९० प्रर्िशि गरी कुल रू. ४ अबि ७ करोड २२ लाि ३३ िजार ििि अथािि ्
कुल र्वर्नयोजनको िलुनामा १३.४२ प्रर्िशि ििि िएको छ। 

 

०

२००००००

४००००००

६००००००

८००००००

१०००००००

१२००००००

१४००००००

१६००००००

१८००००००

२०००००००

चालु प ूँजीगत वित्तीय व्यिस्था

विवियोजि

खचच
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२.२ मन्त्रालयगि िििको र्ववरण 

िाल ुआर्थिक वर्िमा मन्त्रालय/र्नकायको लार्ग र्वर्नयोजन गररएको र्नकायगि बजेट र समीक्षा अवर्र्मा 
िएको िििको र्ववरण र्नम्नानसुारको िार्लकामा उल्लेि गररएको छ। 

(रू. िजारमा) 

मन्त्रालय/र्नकाय र्ववरण िाल ु पूाँजीगि जम्मा 

प्रदेश व्यवस्थार्पका 

र्वर्नयोजन 176461 ११३५० १८७८११ 

ििि 58472 १६५२ ६०१२४ 

ििि प्रर्िशि 33.14 14.56 32.01 

प्रदेश लोकसेवा आयोग 

र्वर्नयोजन 80454 १४८८५ ९५३३९ 

ििि 15394 ६९८० २२३७४ 

ििि प्रर्िशि 19.13 46.89 23.47 

मखु्यमन्त्री िथा मश्न्त्रपररर्द्को कायािलाय 

र्वर्नयोजन 363799 १०८६४२५ १४५०२२४ 

ििि 54000 ३२११ ५७२११ 

ििि प्रर्िशि 14.84 0.30 3.94 

आर्थिक मार्मला मन्त्रालय 

र्वर्नयोजन 217886 ८५४३७ ३०३३२३ 

ििि 29922 २५०६ ३२४२८ 

ििि प्रर्िशि 13.73 2.93 10.69 

उद्योग, पयिटन, वन िथा वािावरण मन्त्रालय 

र्वर्नयोजन 912032 १२०१८०९ २११३८४१ 

ििि 256848 १९३७४७ ४५०५९५ 

ििि प्रर्िशि 28.16 16.12 21.32 

िरू्म व्यवस्था, कृर्र् िथा सिकारी मन्त्रालय 

र्वर्नयोजन 2578345 २५७३११ २८३५६५६ 

ििि 312934 ३०६१४ ३४३५४८ 

ििि प्रर्िशि 12.14 11.90 12.12 

आन्त्िररक मार्मला िथा कानून मन्त्रालय 

र्वर्नयोजन 127626 ३००९४० ४२८५६६ 

ििि 53570 ५०४२७ १०३९९७ 

ििि प्रर्िशि 41.97 16.76 24.27 

िौर्िक पूवािर्ार र्वकास मन्त्रालय 

र्वर्नयोजन 393615 ११३६४७६६ ११७५८३८१ 

ििि 151331 १०१५७७४ ११६७१०५ 

ििि प्रर्िशि 38.45 8.94 9.93 

सामाश्जक र्वकास मन्त्रालय 

र्वर्नयोजन 3960588 १९२५३१६ ५८८५९०४ 

ििि 986134 २६२३३३ १२४८४६७ 

ििि प्रर्िशि 24.90 13.63 21.21 
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मन्त्रालय/र्नकाय र्ववरण िाल ु पूाँजीगि जम्मा 

प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोग 

र्वर्नयोजन 25053 ५८१३ ३०८६६ 

ििि 6046 ४८२८ १०८७४ 

ििि प्रर्िशि 24.13 83.06 35.23 

स्थानीय िि 

र्वर्नयोजन 1724500 0 १७२४५०० 

ििि 575509 0 ५७५५०९ 

ििि प्रर्िशि 33.37 0.00 33.37 

जम्मा 

र्वर्नयोजन 12685403 १७६५४०५२ ३०३३९४५५ 

ििि २५००१६१ १५७२०७२ ४०७२२३३ 

ििि प्रर्िशि 19.71 8.90 13.42 

िाल ुआर्थिक वर्िको पर्िलो ६ मर्िनामा िएको मन्त्रालय/र्नकायगि िििको िारलाई र्नम्नानसुार देिाइएको 
छ। 

 

िाल ुआर्थिक वर्िमा मन्त्रालय/र्नकायगि र्वर्नयोजन िएको कूल बजेट मध्ये समीक्षा अवर्र्मा प्रदेश 
व्यवस्थार्पकाबाट ३२.०१ प्रर्िशि, प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट २३.४७ प्रर्िशि, मखु्यमन्त्री िथा 
मश्न्त्रपररर्द्को कायािलयबाट ३.९४ प्रर्िशि, आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालयबाट १०.६९ प्रर्िशि, 
उद्योग, पयिटन, वन िथा वािावरण मन्त्रालयबाट २१.३२ प्रर्िशि, िरू्म व्यवस्था, कृर्र् िथा सिकारी 
मन्त्रालयबाट १२.१२ प्रर्िशि, आन्त्िररक मार्मला िथा कानून मन्त्रालयबाट २४.२७ प्रर्िशि, िौर्िक 

32.01
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पूवािर्ार र्वकास मन्त्रालयबाट ९.९३ प्रर्िशि, सामाश्जक र्वकास मन्त्रालयबाट २१.२१ प्रर्िशि र प्रदेश 
नीर्ि िथा योजना आयोगबाट ३५.२३ प्रर्िशि रकम ििि िएको छ। समग्रमा र्वर्नयोजनको १३.४२ 
प्रर्िशि ििि िएको छ। 

२.३ स्रोिगि िििको र्ववरण 
िाल ुआर्थिक वर्िको कूल बजेट र पर्िलो ६ मर्िनामा स्रोिगि ििि र्नम्नानसुार देिाइएको छ। स्रोिमा 
प्रदेश सरकारको स्रोि, र्वत्तीय समानीकरण अनदुान, सशिि अनदुान, र्वशरे् अनदुान र समपूरक अनदुानलाई 
र्लइएको छ।  

(रू. िजारमा) 
र्ववरण प्रदेश र्वत्तीय समानीकरण सशिि र्वशेर् समपूरक जम्मा 

िा
ल ु

र्वर्नयोजन 9451503 821590 1987810 124500 0 12385403 

ििि 2122855 35087 323797 18422 0 2500161 

ििि प्रर्िशि 22.46 4.27 16.29 14.80 0.00 20.19 

पूाँ ज
ीग
ि 

र्वर्नयोजन 5983142 7722410 2230100 489000 1229400 17654052 

ििि 357440 690651 ३५३९३१ 21895 148156 1572073 

ििि प्रर्िशि 5.97 8.94 14.92 4.48 12.05 8.90 

र्वत्त
ीय
 व्
यव

स्थ
ा र्वर्नयोजन 300000 0 0 0 0 300000 

ििि 0 0 0 0 0 0 

ििि प्रर्िशि 0 0 0 0 0 0 

जम्
मा

 

र्वर्नयोजन 15734645 8544000 4217910 613500 1229400 30339455 

ििि 2480295 725738 677728 40317 148156 4072234 

ििि प्रर्िशि 15.76 8.49 16.07 6.57 12.05 13.42 
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स्रोिगि र्वर्नयोजन र िििको िलुनात्मक अवस्थालाई र्नम्नानसुार श्िरमा देिाइएको छ। 

 

िाल ुआर्थिक वर्िको बजेटमा प्रदेश स्रोििफि  रू. १५ अबि ७३ करोड ४६ लाि ४५ िजार, र्वत्तीय 
समानीकरण अनदुानिफि  रू. ८ अबि ५४ करोड ४० लाि, सशिि अनदुानिफि  रू. ४ अबि २१ करोड ७९ 
लाि १० िजार, र्वशेर् अनदुानिफि  रू. ६१ करोड ३५ लाि र समपूरक अनदुानिफि  रू. १ अबि २२ 
करोड ९४ लाि र्वर्नयोजन िएकोमा समीक्षा अवर्र्मा प्रदेश स्रोििफि  रु. २ अबि ४८ करोड २ लाि 
९५ िजार अथािि ्र्वर्नयोजनको िलुनामा १५.७६ प्रर्िशि, र्वत्तीय समानीकरणिफि  रु. ७२ करोड ५७ 
लाि ३८ िजार अथािि ् र्वर्नयोजनको िलुनामा ८.४९ प्रर्िशि, सशिि अनदुानिफि  रु. ६७ करोड ७७ 
लाि २८ िजार अथािि ्र्वर्नयोजनको िलुनामा १६.०७ प्रर्िशि, र्वशरे् अनदुानिफि  रु. ४ करोड ३ लाि 
१७ िजार अथािि ्र्वर्नयोजनको िलुनामा ६.५७ प्रर्िशि, समपूरक अनदुानिफि  रु. १४ करोड ८१ लाि 
५६ िजार अथािि ्र्वर्नयोजनको िलुनामा १२.०५ प्रर्िशि गरी जम्मा रु. ४ अबि ७ करोड २२ लाि 
३४ िजार अथािि ्कूल र्वर्नयोजनको िलुनामा १३.४२ प्रर्िशि ििि िएको छ। 

२.4 र्वगि आर्थिक वर्िको िििको िलुना 

िाल ुआर्थिक वर्िको कूल बजेट र्वर्नयोजन र पर्िलो ६ मर्िनाको िििको मापन गदाि र्वगि ३ आर्थिक 
वर्ििरूको सोिी अवर्र्साँग िलुना गदाि देिाय बमोश्जम देश्िएको छ। 
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(रू. िजारमा) 

र्ववरण आर्थिक वर्ि 

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

कूल र्वर्नयोजन पर्िलो ६ 
मर्िनासम्मको 
ििि 

ििि 
प्रर्िशि 

कूल र्वर्नयोजन पर्िलो ६ 
मर्िनासम्मको 
ििि 

ििि 
प्रर्िशि 

कूल र्वर्नयोजन पर्िलो ६ 
मर्िनासम्मको 
ििि 

ििि 
प्रर्िशि 

कूल र्वर्नयोजन पर्िलो ६ 
मर्िनासम्मको 
ििि 

ििि 
प्रर्िशि 

िाल ु १३३५०८०० १०४१५३८ 7.80 १४६९४८३६ १५२२९८२ 10.36 १६३२२८६० २२९२५७४ 14.05 १२३८५४०३ २५००१६१ 20.19 

पुाँजीगि ११७१४८१४ १५६४८५ 1.34 १३०६७१९९ १३४५२९३ 10.30 १६७५८४८८ 1985819 11.85 १७६५४०५२ 1572072 8.90 

र्वत्तीय 

व्यवस्था 
० ० 0.00 ४००००० ० 0.00 ३००००० ० ० ३००००० ० 0.0 

जम्मा २५०६५६१४ ११९८०२३ 4.78 २८१६२०३५ २८६८२७५ 10.18 ३३३८१३४८ ४२७८३९३ 12.82 ३०३३९४५५ ४०७२२३३ 13.42 

 

िार आर्थिक वर्िको कूल र्वर्नयोजन र पर्िलो ६ मर्िनामा िएको िििको िलुनात्मक र्ववरणलाई 
र्नम्नानसुार श्िरमा देिाइएको छ। 

  

आर्थिक वर्ि २०७५/७६ को कूल र्वर्नयोजनमध्ये पर्िलो ६ मर्िनामा ४.७८ प्रर्िशि, आर्थिक वर्ि 
२०७६/७७ मा १०.१८ प्रर्िशि, आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा १२.८२ प्रर्िशि ििि िएको र्थयो िन े
िाल ुआर्थिक वर्िमा कूल र्वर्नयोजनमध्ये १३.४२ प्रर्िशि ििि िएको छ।  

२.५ कायिगि िििको श्स्थर्ि 

िाल ुआर्थिक वर्िमा र्वर्नयोजन गररएको रकमलाई कायिगि शीर्िकमा वगीकरण गरी िेदाि समीक्षा अवर्र्मा 
िएको िििको र्ववरणलाई र्नम्नानसुार िार्लकामा देिाइएको छ।  

 

 

 

०

५००००००

१०००००००

१५००००००

२०००००००

२५००००००

३०००००००

३५००००००

४०००००००

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९

र्वर्नयोजन
ििि
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(रू. िजारमा) 

क्र .सं  र्ववरण र्वर्नयोजन  ििि  ििि प्रर्िशि 
सामान्त्य साविजर्नक सेवा 
1 कायिकारी र र्वर्ार्यकाको र्नकाय, र्वत्तीय र वैदेश्शक 

मार्मला 
1311665 91541 6.98 

2 सामान्त्य सेवा 3348249 33248 0.99 

3 सामान्त्य आर्ारििू सेवा 3000 0 0.00 

4 सामान्त्य अनसुन्त्र्ान िथा र्वकास सेवा 323170 24309 7.52 

5 साविजर्नक ऋण कारोवार 3200 1487 46.47 

6 र्वर्िन्त् न ििका सरकारिरू बीि िनुे सामान्त्य प्रकृर्िको 
िस्िान्त्िरण 

1734500 575509 33.18 

साविजर्नक शाश्न्त्ि सरुक्षा   

7 न्त्यायालय 428566 103996 24.27 

आर्थिक मार्मला   

8 सामान्त्य आर्थिक, व्यापाररक र श्रम 300000 0 0.00 

9 कृर्र्, वन , मत्स्यपालन िथा श्शकार 7162297 822508 11.48 

10 इन्त्र्न िथा उजाि 11000 0 0.00 

11 िानी, उत्पादन िथा र्नमािण 675400 169115 25.04 

12 यािायाि 5577514 568695 10.20 

13 अन्त्य उद्योगिरु 567448 156937 27.66 

14 अनसुन्त्र्ान िथा र्वकास- आर्थिक मार्मला 303323 32428 10.69 

15 आर्थिक मार्मला- अन्त्यर वगीकृि निएको 3000 0 0.00 

वािावरण संरक्षण   

16 वािावरण संरक्षण- अन्त्यर वगीकृि निएको 41900 0 0.00 

आवास िथा सामदुार्यक सरु्वर्ा   

17 आवास र्वकास 754087 109991 14.59 

18 िानेपानी 1905232 134002 7.03 

स्वास्थ्य   

19 और्र्ी उत्पादन,उपकरण िथा औजार 28300 4710 16.64 

20 वर्िरंङ्ग सेवा 101800 66194 65.02 

21 अस्पिाल सेवा 557300 130494 23.42 
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क्र .सं  र्ववरण र्वर्नयोजन  ििि  ििि प्रर्िशि 
22 साविजर्नक स्वास्थ्य सेवा 1925356 682224 35.43 

23 अनसुन्त्र्ान सेवा 55595 10320 18.56 

मनोरंजन,संस्कृर्ि िथा र्मि   

24 मनोरंजनात्मक र िेलकुद सेवािरु 50400 9838 19.52 

श्शक्षा   

25 ििमा वर्गिकृि निनु ेश्शक्षा )अनौपिाररक श्शक्षा(  563000 77487 13.76 

26 श्शक्षाको लार्ग सिायक सेवािरु 2538807 247379 9.74 

27 श्शक्षा अनसुन्त्र्ान र्वकास 65346 19822 30.33 

जम्मा 30339455 4072234 13.42 
 

२.६ प्राथर्मकिाका आर्ारमा िििको श्स्थर्ि 

िाल ुआर्थिक वर्िमा र्वर्नयोजन िएको रकमलाई प्राथर्मकिाका आर्ारमा वगीकरण गदाि समीक्षा अवर्र्मा 
िएको िििको र्ववरणलाई र्नम्नानसुार िार्लकामा देिाइएको छ। 

(रू. िजारमा) 

संकेि प्राथर्मकिा र्वर्नयोजन ििि  ििि प्रर्िशि 

P1 पर्िलो 28968355 3890419 13.43 

P2 दोस्रो 1371100 181815 13.26 
 

समीक्षा अवर्र्मा पर्िलो प्राथर्मकिामा रिेका कायिक्रमिफि  १३.४३ प्रर्िशि र दोस्रो प्राथर्मकिामा रिेका 
कायिक्रमिफि  १३.२६ प्रर्िशि ििि िएको छ। 

 

२.७ रणनीर्िक स्िम्ििरूको आर्ारमा िििको श्स्थर्ि 

िाल ुआर्थिक वर्िमा र्वर्नयोजन िएको रकमलाई रणनीर्िक स्िम्िका आर्ारमा वगीकरण गदाि समीक्षा 
अवर्र्मा िएको िििको र्ववरणलाई र्नम्नानसुार िार्लकामा देिाइएको छ। 

(रू. िजारमा) 
क्र  .सं.  र्ववरण र्वर्नयोजन ििि ििि प्रर्िशि 
1 आर्थिक वृर्द्ध 7671660 1075557 14.02 

2 स्वास्थ्य िथा श्शक्षा 8550126 1107383 12.95 

3 अन्त्िरआबद्धिा र शिरी र्वकास 689845 143664 20.83 

4 उत्पादन र उत्पादकत्व अर्िवृर्द्ध 5164576 195659 3.79 

5 सामाश्जक सरुक्षा िथा संरक्षण 5834508 1283786 22.00 
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क्र  .सं.  र्ववरण र्वर्नयोजन ििि ििि प्रर्िशि 
6 गररवी र्नवारण र न्त्यायपूणि समाज 10400 100 0.96 

7 प्राकृर्िक स्रोि िथा उत्थानशीलिा 684966 126374 18.45 

8 सशुासन, प्रादेश्शक सन्त्िलुन र रार्िय एकिा 1537393 78991 5.14 

9 सार्ारण प्रशासन 195981 60719 30.98 

जम्मा 30339455 4072234 13.42 

समग्र बजेट िथा कायिक्रमलाई र्वर्िन्त् न ९ वटा रणनीर्िक स्िम्ि वगीकरण गररएकोमा सबैिन्त्दा बढी 
सार्ारण प्रशासनिफि  र्वर्नयोजनको ३०.९८ प्रर्िशि, सामाश्जक सरुक्षा िथा संरक्षणिफि  र्वर्नयोजनको २२ 
प्रर्िशि ििि िएको छ िन ेअन्त्िरआबद्धिा र शिरी र्वकासिफि  र्वर्नयोजनको २०.८३ र प्राकृर्िक स्रोि 
िथा उत्थानशीलिािफि  र्वर्नयोजनको १८.४५ प्रर्िशि ििि िएको छ। 

२.८ र्दगो र्वकास लक्ष्यको आर्ारमा ििि श्स्थर्ि 

िाल ु आर्थिक वर्िमा र्वर्नयोजन िएको कूल रकमलाई र्दगो र्वकास लक्ष्य प्रार्िका लार्ग गररएको 
र्वर्नयोजनका आर्ारमा िेदाि समीक्षा अवर्र्मा िएको िििको र्ववरणलाई र्नम्नानसुार िार्लकामा देिाइएको 
छ। 

(रू. िजारमा) 

र्ववरण र्वर्नयोजन ििि ििि प्रर्िशि 
सांकेिीकरण नगररएको 9062679 1345372 14.85 

गररबीको अन्त्त्य 1819027 270105 14.85 

शून्त्य िोकमरी 590971 86462 14.63 

स्वस्थ जीवन 1893854 691652 36.52 

गणुस्िरीय श्शक्षा 1156861 205659 17.78 

लैर्ङ्गक समानिा 1447292 61542 4.25 

र्दगो सफा पानी िथा सरसफाइ सेवा 1839239 151313 8.23 

समावेशी आर्थिक वरृ्द्ध िथा मयािर्दि काम  7988741 778486 9.74 

उद्योग, नवीन िोज र पूवािर्ार 253939 54505 21.46 

असमानिा न्त्यूनीकरण 636461 66300 10.42 

र्दगो शिर र वस्िीिरू 583687 62201 10.66 

र्दगो उपिोग िथा उत्पादन 16641 6852 41.17 

जलवाय ुपररवििन अनकुुलन 2045054 105072 5.14 

िसूिि स्रोिको उपयोग 255813 37188 14.54 

शाश्न्त्िपूणि, न्त्यायपूणि र सशक्त समाज 428566 103996 24.27 
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र्ववरण र्वर्नयोजन ििि ििि प्रर्िशि 
र्दगो र्वकासका लार्ग साझेदारी 320630 45529 14.20 

जम्मा 30339455 4072234 13.42 

 

२.9 ििि शीर्िकगि ििि श्स्थर्ि 

िाल ुआर्थिक वर्िमा शीर्िकगि आर्ारमा गररएको र्वर्नयोजन रकम र पर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा िएको 
िििको र्ववरणलाई र्नम्नानसुार िार्लकामा देिाइएको छ। 

(रू. िजारमा) 

 ििि 
श्शर्िक 

र्वर्नयोजन (स्रोिगि) 
 

ििि (स्रोिगि) ििि 
प्रर्िशि 

प्रदेश  र्वत्तीय 
समानीकरण 

सशिि समपरूक र्वशेर् जम्मा प्रदेश 
सरकार 

र्वत्तीय 
समानीकरण 

सशिि समपरूक र्वशेर् जम्मा 

21111 1302145 99414 106718     1508277 488196 0 38766     526962 34.94 

21112 71322   0     71322 32734 0 0     32734 45.90 

21121 29490   11590     41080 58 0 1     59 0.14 

21122 59717   0     59717 23777 0 1086     24863 41.63 

21123 500   0     500 0 0 0     0 0.00 

21131 61973   3175     65148 17292 0 1046     18338 28.15 

21132 66297 0 3744     70041 19417 108 1544     21070 30.08 

21134 21092   1080     22172 4141 0 148     4289 19.34 

21135 444   2160   42000 44604 30 0 158   0 188 0.42 

21139 54948 80000 65     135013 15894 6158 13     22065 16.34 

21141 12848   0     12848 1528 0 0     1528 11.89 

21142 3586   0     3586 1390 0 0     1390 38.75 

21149 1325   4186     5511 197 0 230     426 7.74 

21212 1955   0     1955 47 0 0     47 2.42 

21213 9531   0     9531 2130 0 0     2130 22.35 

22111 58815   4188     63003 17871 0 900     18771 29.79 

22112 34116   840     34956 8048 0 306     8354 23.90 

22211 7788   0     7788 2789 0 0     2789 35.81 

22212 66033   1308     67341 27469 0 1097     28567 42.42 

22213 59180   2200     61380 23763 0 859     24622 40.11 

22214 19682   580     20262 5142 0 191     5332 26.32 

22221 29769   1060     30829 6105 0 114     6219 20.17 

22231 50200   22120     72320 14212 0 402     14614 20.21 

22291 777   264     1041 279 0 10     289 27.79 

22311 90888   1272     92160 37514 0 715     38229 41.48 

22312 150   660     810 36 0 284     321 39.59 

22313 1631   1000     2631 70 0 656     726 27.59 

22314 11493   564     12057 2839 0 80     2919 24.21 

22315 51486   2708     54194 8741 0 513     9254 17.08 
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 ििि 
श्शर्िक 

र्वर्नयोजन (स्रोिगि) 
 

ििि (स्रोिगि) ििि 
प्रर्िशि 

प्रदेश  र्वत्तीय 
समानीकरण 

सशिि समपरूक र्वशेर् जम्मा प्रदेश 
सरकार 

र्वत्तीय 
समानीकरण 

सशिि समपरूक र्वशेर् जम्मा 

22319 5879   1800     7679 3188 0 974     4162 54.20 

22411 63734   540     64274 21121 0 270     21391 33.28 

22412 12568   160     12728 1104 0 10     1114 8.75 

22413 297408 0 20355     317763 136044 40 9364     145449 45.77 

22419 113396   40480   11100 164976 49644 0 9860   4362 63865 38.71 

22511 56534   78085   5000 139619 16352 0 6516   1440 24308 17.41 

22512 126486 58500 57029     242015 36409 0 1157     37565 15.52 

22521 47382   1060     48442 13528 0 0     13528 27.93 

22522 2746498 383219 1574200   10400 4714317 395523 23994 237494   2400 659411 13.99 

22529 15472   3500     18972 5140 0 0     5140 27.09 

22611 106918   7038     113956 46115 0 949     47064 41.30 

22612 28857   1596     30453 7533 0 1034     8568 28.13 

22711 79149   708     79857 21045 0 417     21462 26.88 

25212 22400   0     22400 0 0 0     0 0.00 

25311 25725   0     25725 0 0 0     0 0.00 

25315 13800   0     13800 0 0 0     0 0.00 

26331 724500   0     724500 334729 0 0     334729 46.20 

26333 400000   0     400000 97999 0 0     97999 24.50 

26334 600000   0     600000 142782 0 0     142782 23.80 

26335 1500   0     1500 0 0 0     0 0.00 

26412 5500   0     5500 375 0 0     375 6.82 

26413 9000 80000 0     89000 0 0 0     0 0.00 

26421   40500 0     40500   0 0     0 0.00 

27111 4863 2787 0     7650 4603 2787 0     7390 96.60 

27112   2000 700   25665 28365   0 0   9570 9570 33.74 

27211   35750 16600     52350   0 2340     2340 4.47 

27213 27840 10000 10528   25000 73368 7398 2000 3481   0 12879 17.55 

27219 20840   0   5335 26175 0 0 0   650 650 2.48 

28141 100   0     100 0 0 0     0 0.00 

28142 63809   1949     65758 18793 0 812     19605 29.81 

28143 5526   0     5526 1376 0 0     1376 24.91 

28211 378   0     378 0 0 0     0 0.00 

28212 6000   0     6000 0 0 0     0 0.00 

28219 0   0     0 295 0 0     295 0.00 

28911 1640260 29420 0     1669680 50 0 0     50 0.00 

31111 500   0     500 0 0 0     0 0.00 

31112 792445 697982 225355   358100 2073882 109710 111998 48361   19209 289278 13.95 

31113     1000     1000   ० 0     0 0.00 

31121 128308 10915 1050     140273 16826 1664 151     18640 13.29 

31122 137564 136574 20275     294413 32752 29063 26145     87960 29.88 

31123 45042 31479 3120     79641 15663 4658 617     20938 26.29 

31134 6790   0     6790 497 ० 0     497 7.32 
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 ििि 
श्शर्िक 

र्वर्नयोजन (स्रोिगि) 
 

ििि (स्रोिगि) ििि 
प्रर्िशि 

प्रदेश  र्वत्तीय 
समानीकरण 

सशिि समपरूक र्वशेर् जम्मा प्रदेश 
सरकार 

र्वत्तीय 
समानीकरण 

सशिि समपरूक र्वशेर् जम्मा 

31135 28700 82200 1500     112400 995 8731 0     9726 8.65 

31151 828600 3045180 81400 1229400   5184580 43516 297251 0 148156   488923 9.43 

31153   91500 0     91500   0 0     0 0.00 

31154 423500 181800 67400     672700 12162 10942 11366     34469 5.12 

31155 625500 984380 431800     2041680 4093 56129 48256     108478 5.31 

31156 335600 803800 562100   130900 1832400 3568 54785 44932   2686 105970 5.78 

31157 59800   85500     145300 11443 ० 2431     13875 9.55 

31158 2950 9000 0     11950 548 4409 0     4957 41.48 

31159 1120390 128950 116000     1365340 67940 19429 79125     166493 12.19 

31161 44475 18650 40000     103125 7681 3670 1826     13177 12.78 

31171 315978 100000 593600     1009578 30047 87924 90721     208692 20.67 

31511 1087000 1400000 0     2487000 0 0 0     0 0.00 

32142 30000   0     30000 0 0 0     0 0.00 

32143 30000   0     30000 0 0 0     0 0.00 

32151 240000   0     240000 0 0 0     0 0.00 

जम्मा 4315193 1656600 4217910 1229400 613500 30339455 137481 725739 677728 148156 40316 4072234 13.42 

 

ििि शीर्िकगि रूपमा आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को पर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा पूाँजीगि ििििफि  
र्वर्नयोजन िएको बजेट मध्ये िवन र्नमािण (३१११२) िफि  १३.९५ प्रर्िशि, अन्त्य साविजर्नक र्नमािण 
(३११५९) िफि  १२.१९ प्रर्िशि, सडक िथा पूल र्नमािण (३११५१) िफि  ९.४३ प्रर्िशि, र्संिाई 
(३११५५) िफि  ५.३१ प्रर्िशि, िानेपानी (३११५६) िफि  ५.७८ प्रर्िशि ििि िएको छ।  
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पररच्छेद - ३ 

स्रोि व्यवस्थापन र्वश्लरे्ण 

३.1 स्रोि व्यवस्थापन 

िाल ुआर्थिक वर्िको बजेट िथा कायिक्रम कायािन्त्वयनका लार्ग गररने स्रोि व्यवस्थापनको वार्र्िक लक्ष्य र 
पर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा प्राप् ि िएको स्रोिको अवस्थालाई र्नम्नानसुार देिाइएको छ। 

(रू. िजारमा) 

क्र.सं. स्रोि वार्र्िक लक्ष्य 
अर्िवार्र्िक अवर्र्को 

प्रार्ि 

प्रगर्ि 
प्रर्िशि 

१ प्रदेश सरकारको आन्त्िररक राजस्व १०८३०२१ ७१२९३८ ६५.८३ 

२ र्वत्तीय समानीकरण अनदुान 8544000 4272000 ५०.0 

३ सशिि अनदुान ४२१७९१० 1995074 ४७.३ 

४ र्वशेर् अनदुान 613500 204300 ३३.३ 

५ समपूरक अनदुान 1229400 409700 ३३.३३ 

६ राजस्व बााँडफााँड (म.ुअ.क. र अन्त्ि शलु्क) 7929100 3572134 ४५.०५ 

७ रोयल्टी ३९४६३ ४०२२१ १०१.९२ 

८ नगद मौज्दाि ६६८३०६१ ५६८११३५ ८५.०१ 

जम्मा ३०३३९४५५ १६८८७५०२ ५५.६६ 
 

िाल ुआर्थिक वर्िको स्रोि अनमुान र पर्िलो ६ मर्िनासम्मको प्रगर्ि र्ववरणलाई र्नम्नानसुारको श्िरमा 
देिाइएको छ। 
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आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा स्रोि व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको आन्त्िररक राजस्व संकलन रू. १ अबि 
८ करोड ३० लाि २१ िजार, नेपाल सरकारबाट प्राप् ि िनु ेअनदुान रू. १४ अबि ६० करोड ४८ लाि 
१० िजार, बााँडफााँट िई प्राप् ि िनु ेराजस्व (मलु्य अर्िवृर्द्ध कर र अन्त्िःशलु्क) वापि रू. ७ अबि ९२ 
करोड ९१ लाि, रोयल्टी रू. ३ करोड ९४ लाि ६३ िजार र नगद मौज्दाि रू. ६ अबि ६८ करोड 
३० लाि ६१ िजार वार्र्िक लक्ष्य राश्िएकोमा समीक्षा अवर्र्मा रू. १६ अबि ८८ करोड ७५ लाि २ 
िजार प्राप् ि िएको छ। जनु वार्र्िक लक्ष्यको ५५.६६ प्रर्िशि िो। गि आर्थिक वर्िको सोिी अवर्र्मा 
रू. १७ अबि ४३ करोड ४४ लाि ८० िजार अथािि वार्र्िक लक्ष्यको ५२.२३ प्रर्िशि स्रोि व्यवस्थापन 
िएको र्थयो। 

  

३.२ प्रदेश सरकारको आन्त्िररक राजस्व प्राश्प् िको अवस्था 

िाल ुआर्थिक वर्िको पर्िलो ६ मर्िनामा प्राप् ि श्शर्िकगि राजस्वको अवस्था देिाएको िार्लकामा देिाइएको 
छ। 

 

 

०
१००००००
२००००००
३००००००
४००००००
५००००००
६००००००
७००००००
८००००००
९००००००

वार्र्िक लक्ष्य
अर्िवार्र्िक अवर्र्को प्रार्ि

स्रोि अनमुान र अर्िवार्र्िक अवर्र्को प्रगर्ि र्ववरण
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क्र.सं. कर शीर्िक वार्र्िक लक्ष्य यथाथि असलुी असलुी प्रर्िशि कैर्फयि 

१ सवारीसार्न कर  ४४५५१३ ३०३६५२ 68.16   

२ घरजग्गा रश्जिेसन शलु्क  २५८०६९ १५७२३७ 60.93   

३ कृर्र्मा आयकर ० ० 0.00   

४ मनोरन्त्जन कर १००० ० 0.00   

५ र्वज्ञापन कर ५०० ० 0.00   

६ प्राकृर्िक स्रोि कर  ४००० १५६० 39.00   

७ सेवा शलु्क दस्िरु ७२०९४ ३३०५२ 45.85   

८ अन्त्य आय ३००००० 216223 72.07   

९ अन्त्य प्रशासर्नक शलु्क १८४५ 1214 65.80   

जम्मा १०८३०२१ ७१२९३८ 65.83   

 

३.३ स्रोि व्यवस्थापनको िलुना 

आर्थिक वर्ि २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ र २०७८/७९ को स्रोि व्यवस्थापनको लक्ष्य र 
पर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्को िलुनात्मक र्ववरणलाई िलको िार्लकमा देिाइएको छ। 
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(रू. िजारमा) 

 

स्रोि व्यवस्थापनिफि  आर्थिक वर्ि २०७५/७६, २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ को पर्िलो 
६ मर्िनाको अवर्र्मा वार्र्िक लक्ष्यको िलुनामा क्रमशः ३१.८२ प्रर्िशि, ४२.८२ प्रर्िशि, ५३.१२ 
प्रर्िशि  र ५५.६६ प्रर्िशि प्रगर्ि िार्सल िएको छ। 

िार आर्थिक वर्िको स्रोि व्यवस्थापनको लक्ष्य र पर्िलो ६ मर्िनाको प्रगर्िको िलुनात्मक र्ववरणलाई 
र्नम्नानसुार श्िरमा देिाइएको छ। 

वार्र्िक लक्ष्य
पर्िलो ६ 

मर्िनासम्मको 
प्रार्ि

प्रर्िशि वार्र्िक लक्ष्य
पर्िलो ६ 

मर्िनासम्मको 
प्रार्ि

प्रर्िशि वार्र्िक लक्ष्य
पर्िलो ६ 

मर्िनासम्मको प्रार्ि
प्रर्िशि वार्र्िक लक्ष्य

पर्िलो ६ 
मर्िनासम्मको 

प्रार्ि
प्रर्िशि

१
प्रदेश सरकारको आन्त्िररक 
स्रोि

४९३००० 111583 22.63 ८२६८१७ 310498 37.55 ६०७०३० 738760 121.70 1083021 712938 65.83

२ र्वत्तीय समानीकरण अनदुान ८४७४६५३ 3962350 46.76 ७९५२४०० 1988100 25.00 8076800 4038400 50.00 8544000 4272000 50.00

३ सशिि अनदुान ६३२७८०० 1581950 25.00 ४५५०६०० 1110075 24.39 ४४१२४१५ 2548554 57.76 4217910 1995074 47.30

४ र्वशरे् अनदुान २००००० 0 0.00 १०००००० 0 0.00 485000 0 0.00 613500 204300 33.30

५ समपूरक अनदुान २०००००० 0 0.00 १०००००० 0 0.00 1262900 0 0.00 1229400 409700 33.33

६
राजस्व बााँडफााँट (मलु्य 
अर्िवरृ्द्ध कर र अन्त्िशलु्क)

७५७०१६१ 1560164 20.61 ८०४६८५५ 2543366 31.61 ७८७३६०० 2823988 35.87 7929100 3572134 45.05

७ रोयल्टी ० 0 0.00 ० 0 0.00 ७०००० 45099 64.43 39463 40221 101.92

८ नगद मौज्दाि ० 760683 0.00 ४७८५३६३ 6105752 127.59 १०५९३६०३ 7535705 71.13 6683061 5681135 85.01

२५०६५६१४ ७९७६७३० 31.82 २८१६२०३५ १२०५७७९१ 42.82 ३३३८१३४८ १७७३०५०५ 53.12 ३०३३९४५५ 16887502 55.66जम्मा

२०७८/७९

क्र.सं. शीर्िक

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८
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मार्थको रेिाश्िर बमोश्जम आर्थिक वर्ि २०७५/७६, २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ मा स्रोि 
पररिालनको लक्ष्य र प्रार्ि दवैु सरु्ारोन्त्मिु रिेको छ।   

  

  

०

५००००००

१०००००००

१५००००००

२०००००००

२५००००००

३०००००००

३५००००००

४०००००००

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९

लक्ष्य
प्रार्ि

िार आर्थिक वर्िको अर्िवार्र्िक अवर्र्को स्रोि लक्ष्य र प्रगर्ि

आर्थिक वर्ि
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पररच्छेद - ४ 

अन्त्िर सरकारी र्वत्तीय िस्िान्त्िरण 

४.1 प्रदेश सरकारबाट स्थानीय ििमा र्वत्तीय िस्िान्त्िरण 

४.१.१ र्वत्तीय समानीकरण अनदुान 

सदूुरपश् िम प्रदेश र्वर्नयोजन ऐन, २०७८ मा प्रत्येक आर्थिक वर्िको िदौ १० गिे, काश्त्तक १० गिे, 
माघ १० गिे र वैशाि १० गिे गरी िार र्कस्िामा र्वत्तीय समानीकरण अनदुान वापिको रकम सम्बश्न्त्र्ि 
स्थानीय ििको सश् िि कोर्मा िस्िान्त्िरण गने व्यवस्था रिेको छ। सोर्ि व्यवस्था बमोश्जम प्रदेश 
सरकारबाट िाल ुआर्थिक वर्िमा प्रदेश र्िरका सबै स्थानीय ििमा र्वत्तीय समानीकरण अनदुान वापि कूल 
रू. ७२ करोड ४५ लाि र्वर्नयोजन गररएकोमा आर्थिक वर्िको पर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्सम्ममा पर्िलो 
र दोस्रो र्कस्िा वापि रू. ३३ करोड ४७ लाि २९ िजार िस्िान्त्िरण िैसकेको छ। 

४.१.२ सशिि अनदुान 

सदूुरपश् िम प्रदेश र्वर्नयोजन ऐन, २०७८ को दफा ५ (१) मा प्रदेश सरकारको कुनै र्नकायबाट 
कायािन्त्वयन िनुे गरी रकम र्वर्नयोजन िएको कुनै योजना वा कायिक्रम स्थानीय िि माफि ि कायािन्त्वयन 
गनि उपयकु्त िनुे देश्िएमा प्रदेश सरकार मश्न्त्रपररर्द्को र्नणियबाट त्यस्िो योजना वा कायिक्रम सशिि 
अनदुानको रुपमा िस्िान्त्िरण गनि सर्कने व्यवस्था रिेको िएिापर्न िाल ुआर्थिक वर्िको पर्िलो ६ मर्िनाको 
अवर्र्सम्म कुनै पर्न आयोजना िथा कायिक्रमिरु स्थानीय िििरुबाट कायािन्त्वयन िनुे गरी सशिि अनदुान 
माफि ि िस्िान्त्िरण गररएको छैन।  

४.१.३ र्वशरे् अनदुान 

प्रदेश सरकारबाट िाल ुआर्थिक वर्िमा ८३ वटा स्थानीय ििका १५७ वटा आयोजनाको लार्ग र्वशेर् 
अनदुानिफि  जम्मा रू. ४० करोड र्वर्नयोजन गररएको छ। सदूुरपश् िम प्रदेश र्वर्नयोजन ऐन, २०७८ र 
प्रदेश र्वशेर् अनदुान सम्बन्त्र्ी (दोस्रो संशोर्न) कायिर्वर्र्, २०७६ को व्यवस्था बमोश्जम िाल ुआर्थिक 
वर्िको पर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्सम्म रु. ९ करोड ७९ लाि ९९ िजार सम्बश्न्त्र्ि स्थानीय िििरुलाई 
िस्िान्त्िरण गररसर्कएको छ। 

४.१.४ समपूरक अनदुान 

प्रदेश सरकारबाट िाल ुआर्थिक वर्िमा ७९ वटा स्थानीय ििका १६८ वटा आयोजनाको लार्ग समपूरक 
अनदुानिफि  जम्मा रू. ६० करोड र्वर्नयोजन गररएको छ। प्रदेश समपूरक अनदुान सम्बन्त्र्ी (दोस्रो 
संशोर्न) कायिर्वर्र्, २०७६ को दफा ६(४) मा समपूरक अनदुानबाट कायािन्त्वयन िनुे आयोजना वा 
कायिक्रमको लार्ग प्रदेश सरकारले अनदुान र्दाँदा सम्बश्न्त्र्ि स्थानीय ििबाट उक्त आयोजना वा कायिक्रममा 
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िएको कायिप्रगर्िको आर्ारमा िौमार्सक रुपमा रकम उपलधर् गराउने र  सोर्ि कायिर्वर्र्को दफा ६ (५) 
मा स्थानीय ििले समपूरक अनदुानबाट कायािन्त्वयन िइरिेका आयोजना वा कायिक्रमको प्रर्िवेदन पेश 
गरेपर्छ मार त्यस्िो आयोजना वा कायिक्रमको अश्न्त्िम र्कस्िा बापिको रकम स्थानीय ििलाई उपलधर् 
गराउने व्यवस्था रिेको छ। सोिी व्यवस्था बमोश्जम िाल ुआर्थिक वर्िको पर्िलो ६ मर्िनासम्म कूल रू. 
१४ करोड २७ लाि ८२ िजार िस्िान्त्िरण गररसर्कएको छ।  
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पररच्छेद - ५ 

र्वत्तीय क्षरे र्वश्लरे्ण 

नेपालको संर्वर्ानको अनसूुिी-6 मा नेपाल राि बैंकको नीर्ि अनरुुप र्वत्तीय संस्थािरूको स िालन, 
सिकारी संस्था, केन्त्द्रको सिमर्िमा बैदेश्शक अनदुान र सियोगलाई प्रदेश सरकारको एकल अर्र्कार 
सूिीमा राश्िएको छ। त्यसैगरी सिकारी के्षरलाई संघ र प्रदेशको साझा अर्र्कारको सूिीमा िथा सिकारी 
संस्थालाई स्थानीय ििको एकल अर्र्कारको सूिीमा र िीनै ििको साझा अर्र्कारको सूिीमा समेि 
राश्िएको छ। िरू्म व्यवस्था, कृर्र् िथा सिकारी मन्त्रालय माििि सिकारी रश्जिारको कायािलय स्थापना 
िएको छ।  

सिकारी रश्जिारको कायािलयबाट अद्यावर्र्क र्ववरण अनसुार गि आर्थिक वर्ि २०७७/७८ सम्म प्रदेश 
सरकारको क्षेरार्र्कारर्िर रिी CoPoMIS मा प्रर्वष्ट िएका सिकारीको संख्या ३५६ रिेको छ। िाल ु
आर्थिक वर्िको पर्िलो 6 मर्िनामा ७ वटा नयााँ सिकारी संस्था दिाि िएका र ४ वटा सिकारी एक 
अकािमा मजि िएको िन्त् ने िथ् याङ्क CoPoMIS मा देश्िएको छ। प्रदेशको कायिके्षरर्िर रिेका ३५६ सिकारी 
संस्थामा कूल शयेर सदस्य संख्या ५ लाि ४२ िजार ९ सय ८९ रिेका छन। सदस्य संख्या मध्ये ३ 
लाि १९ िजार १ सय जना मर्िला र २ लाि २३ िजार ८ सय ८९ जना परुुर् रिेका छन ्। यस 
प्रदेशको के्षरार्र्कारर्िर रिेका सिकारी संस्थाको जम्मा र्नक्षेप रू. १० अबि ४४ करोड ३४ लाि ९७ 
िजार रिेको छ। उल्लेश्िि सबै सिकारीबाट िालसम्म रू. ११ अबि ४९ करोड ९५ लाि ८५ िजार 
र्वर्िन्त् न क्षरेमा लगानी िएको छ। 
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पररच्छेद - ६ 

मन्त्रालयगि प्रगर्ि र्ववरण 

६.१ प्रदेश व्यवस्थार्पका  

६.१.१ र्वत्तीय र्ववरण 

प्रदेश व्यवस्थार्पकाको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नयोजन गररएको जम्मा बजेट र पर्िलो ६ 
मर्िनाको अवर्र्मा िएको िििको र्ववरण र्नम्नानसुार देिाइएको छ। 

(रू. िजारमा) 

र्ववरण 
िाल ु पूाँजीगि 

कूल जम्मा 
प्रदेश स्रोि जम्मा प्रदेश स्रोि जम्मा 

र्वर्नयोजन १७६४६१ १७६४६१ ११३५० ११३५० १८७८११ 

ििि ५८४७२ ५८४७२ १६५३ १६५३ ६०१२५ 

ििि प्रर्िशि ३३.१४ ३३.१४ १४.५६ १४.५६ ३२.०१ 
 

प्रदेश व्यवस्थार्पकामा िाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल रू. १८ करोड ७८ लाि ११ िजार र्वर्नयोजन 
गररएकोमा िालिुफि  रू. १७ करोड ६४ लाि ६१ िजार र पूाँजीगििफि  रू. १ करोड १३ लाि ५० 
िजार रिेको छ। प्रदेश व्यवस्थार्पकामा र्वर्नयोजन गररएको सम्पूणि बजेटको स्रोि प्रदेश सरकार रिेको 
छ। र्वर्नयोश्जि कूल रकम मध्ये पर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा िालिुफि  रू. ५ करोड ८४ लाि ७२ 
िजार र पूाँजीगििफि  रू. १६ लाि ५३ िजार ििि िई जम्मा रू. ६ करोड १ लाि २५ िजार ििि 
िएको छ। समग्रमा प्रदेश व्यवस्थार्पकाबाट कूल र्वर्नयोजनको ३२.०१ प्रर्िशि ििि िएको छ। 

६.१.२ प्रमिु उपलश्धर् 

िाल ुआर्थिक वर्िको पर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा प्रदेश व्यवस्थार्पकाबाट सम्पादन िएका कायिक्रमबाट 
प्राप् ि प्रमिु उपलश्धर् र्नम्नानसुार रिेका छन-् 

 र्वर्ायन िथा प्रदेश मार्मला सर्मर्िबाट र्वर्िन्त् न र्वरे्यक मार्थ राय सझुाव संकलन गने कायि 
गरेको। 

 र्वर्िन्त् न समयमा र्वर्यगि सर्मर्िका माननीयिरुबाट अनगुमन,अवलोकन न्मण र अन्त्िरर्क्रया 
कायिक्रम गने काम सरुु िएको। 

 अन्त्िर प्रदेश असल अभ्यास आदान-प्रदान िेि ुप्रदेश सिा माननीय र कमििारीिरुबाट अन्त्िर- प्रदेश 
अध्ययन अवलोकन न्मण गने कायि सम्पन्त् न िएको। 
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६.२ प्रदेश लोक सेवा आयोग  

६.२.१ र्वत्तीय र्ववरण 

प्रदेश लोक सेवा आयोगको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नयोजन गररएको जम्मा बजेट र पर्िलो 
६ मर्िनाको अवर्र्मा िएको िििको र्ववरण र्नम्नानसुार देिाइएको छ। 

(रू. िजारमा) 

र्ववरण 

िाल ु पूाँजीगि 

कूल जम्मा 
प्रदेश स्रोि जम्मा प्रदेश स्रोि जम्मा 

र्वर्नयोजन ८०४५४ ८०४५४ १४८८५ १४८८५ ९५३३९ 

ििि १५३९४ १५३९४ ६९८० ६९८० २२३७४ 

ििि प्रर्िशि १९.१३ १९.१३ ४६.८९ ४६.८९ २३.४७ 
 

प्रदेश लोक सेवा आयोगमा िाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल रू. ९ करोड ५३ लाि ३९ िजार र्वर्नयोजन 
गररएकोमा िालिुफि  रू. ८ करोड ४ लाि ४५ िजार र पूाँजीगििफि  रू. १ करोड ४८ लाि ८५ िजार 
रिेको छ। आयोगमा र्वर्नयोजन गररएको सम्पूणि बजेटको स्रोि प्रदेश सरकार रिेको छ। र्वर्नयोश्जि कूल 
रकम मध्ये पर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा िालिुफि  रू. १ करोड ५३ लाि ९४ िजार र पूाँजीगििफि  रू. 
६९ लाि ८० िजार ििि िई जम्मा रू. २ करोड २३ लाि ७४ िजार ििि िएको छ। समग्रमा प्रदेश 
लोक सेवा आयोगबाट कूल र्वर्नयोजनको २३.४७ प्रर्िशि ििि िएको छ। 

६.२.२ प्रमिु उपलश्धर् 

िाल ुआर्थिक वर्िको पर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सम्पादन िएका कायिक्रमबाट 
प्राप् ि प्रमिु उपलश्धर् र्नम्नानसुार रिेका छन-् 

 सीप परीक्षण िथा कम्प्यटुर प्रयोगात्मक पररक्षा स िालनाथि प्रयोगशाला व्यवस्थापन गने कायि 
सम्पन्त् न िएको छ। 

 आयोगलाई सरु्वर्ा सम्पन्त् न बनाउन आवयक पने मेर्सनरी औजार र फर्नििर िथा र्फक्िसि जडान 
गने कायि अश्न्त्िम िरणमा रिेको छ। 

 आयोगका अन्त्िवाििाि िथा अन्त्य बैठक स िालन गनि बैठक िल व्यवस्थापन गने कायि सम्पन्त् न 
िएको छ। 

 पसु्िकालय व्यवस्थापन गने कायि सम्पन्त् न िएको छ। 
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६.३. मखु्यमन्त्री िथा मश्न्त्रपररर्द्को कायािलय  

६.३.१ र्वत्तीय र्ववरण 

मखु्यमन्त्री िथा मश्न्त्रपररर्द्को कायािलयको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नयोजन गररएको जम्मा 
बजेट र पर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा िएको िििको र्ववरण र्नम्नानसुार छ। 

(रू. िजारमा) 

र्ववरण िाल ु पूाँजीगि कूल जम्मा 
प्रदेश सशिि जम्मा प्रदेश सशिि जम्मा 

र्वर्नयोजन 89199 274600 363799 1042825 43600 १०८६४२५ १४५०२२४ 

ििि ३०६४४ २३३५६ 54000 १३६५ १८४६ ३२११ ५७२११ 

ििि 
प्रर्िशि 

३४.३५ ८.५१ १४.८४ ०.१३ ४.२३ ०.३ ३.९४ 

मखु्यमन्त्री िथा मश्न्त्रपररर्द्को कायािलयमा िाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल रू. १ अबि ४५ करोड २ 
लाि २४ िजार र्वर्नयोजन गररएकोमा िालिुफि  रू. ३६ करोड ३७ लाि ९९ िजार र पूाँजीगििफि  रू. 
१ अबि ८ करोड ६४ लाि २५ िजार रिेको छ। र्वर्नयोजन गररएको कूल बजेट मध्ये संघीय सशििबाट 
रू. २७ करोड ४६ लाि र बााँकी बजेटको स्रोि प्रदेश सरकार रिेको छ। र्वर्नयोश्जि रकम मध्ये पर्िलो 
६ मर्िनाको अवर्र्मा िालिुफि  रू. ५ करोड ४० लाि र पूाँजीगििफि  रू. ३२ लाि ११ िजार गरी कूल 
रू. ५ करोड ७२ लाि ११ िजार ििि िएको छ। िाल ुआर्थिक वर्िको पर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा 
मखु्यमन्त्री िथा मश्न्त्रपररर्द्को कायािलयबाट कूल र्वर्नयोजनको ३.९४ प्रर्िशि रकम ििि िएको छ। 

६.४.२ प्रमिु उपलश्धर् 
िाल ुआर्थिक वर्िको पर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा मखु्यमन्त्री िथा मश्न्त्रपररर्द्को कायािलयबाट सम्पादन 
िएका कायिक्रमबाट प्राप् ि प्रमिु उपलश्धर् र्नम्नानसुार रिेका छन-् 
६.४.२.१ काननु र्नमािण िथा बिस पैरवी  

 प्रदेश पूवािर्ार र्वकास कायिक्रम स िालन कायिर्वर्र् र्नयमावलीमा संशोर्न गररएको। 

 प्रदेश कमििारी सरुवा िथा काज सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र् संशोर्न गररएको। 

 प्रदेश सशुासन र्नयमावली, २०७८ को मस्यौदा ियार गरी परामशि माग गने कायि िएको। 

 संगठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण कायिर्वर्र्का लार्ग मस्यौदा सर्मर्ि गठन िई मस्यौदा गने कायि 
िैरिेको। 

६.४.२.२ अन्त्य र्वर्वर् 
 समीक्षा अवर्र्मा र्दपायलमा र्नजामिी सन्त्ििी आवासीय र्वद्यालयको िवन र्नमािण गने कायिको 

९७.२७ प्रर्िशि िौर्िक र ९५ प्रर्िशि र्वत्तीय प्रगर्ि िई सम्पन्त् न िनुे िरणमा रिेको छ। िाल ु
आर्थिक वर्िमा शोिी र्वद्यालयको अको िवन र्नमािण गनि रु. ५ करोड र्वर्नयोजन िएकोमा सो 
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कायिक्रम कायािन्त्वयन गनि सामाश्जक र्वकास मन्त्रालयमाफि ि श्शक्षा र्वकास र्नदेशनालयलाई 
अश्ख्ियारी प्रदान गररएको। 

 नेपाल सरकारबाट प्राप् ि िनुे समपूरक र र्वशेर् अनदुानको लार्ग रार्िय योजना आयोग समक्ष 
प्रस्िाव पेश गररएको। 

 प्रदेश मन्त्रालयस्िरीय समन्त्वय कायिशाला गोष्ठी आयोजना गररएको। 

 प्रदेश सरकारबाट स िार्लि केर्ि योजना/आयोजना/कायिक्रमिरुको अनगुमन गररएको। 

 समीक्षा अवर्र्मा प्रदेशका र्वर्िन्त् न ११ वटा स्थानीय ििका ३४३ जनालाई स्थानीय ििको 
संस्थागि स्वमूल् याङ्कन सम्बन्त्र्ी िथा र्वत्तीय जोश्िम न्त्यूनीकरण कायियोजना सम्बश्न्त्र् 
अर्िमिुीकरणकरण प्रदान गरेको। 

 समीक्षा अवर्र्मा र्वर्िन्त् न ४ ठाउाँमा २५१ जनालाई लैंर्गक समानिा र सामाश्जक समावेशीकरण 
सम्बश्न्त्र् िार्लम स िालन गरेको। 

 प्रदेशस्िरमा कमििारी र प्रर्िर्नर्र्को क्षमिा र्वकास सम्बन्त्र्ी कायिक्रम (सेवाकालीन िार्लम सर्िि) 
४ पटक स िालन गररएको। जसबाट १२४ जना सििागी लािाश्न्त्वि िएका छन।् 

 स्थानीय ििका कमििारी र प्रर्िर्नर्र्को क्षमिा र्वकास सम्बश्न्त्र् कायिक्रम (सेवाकालीन िार्लमसर्िि) 
६ पटक स िालन गररएको छ, जसबाट २९० जना लािाश्न्त्वि िएका छन।् 

 

६.४. आर्थिक मार्मला मन्त्रालय  

६.४.१ र्वत्तीय र्ववरण 

आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालयको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नयोजन गररएको जम्मा 
बजेट र पर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा िएको िििको र्ववरण र्नम्नानसुार छ। 

(रू. िजारमा) 

र्ववरण 
िाल ु पूाँजीगि 

कूल जम्मा 
प्रदेश जम्मा प्रदेश जम्मा 

र्वर्नयोजन 217886 217886 85437 ८५४३७ ३०३३२३ 

ििि २९९२३ 29923 २५०६ २५०६ ३२४२९ 

ििि प्रर्िशि १३.७३ १३.७३ २.९३ २.९३ १०.६९ 
 

यस मन्त्रालयमा िाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल ३० करोड ३३ लाि २३ िजार र्वर्नयोजन गररएकोमा 
िालिुफि  रू. २१ करोड ७८ लाि ८६ िजार र पूाँजीगििफि  रू. ८ करोड ५४ लाि ३७ िजार र्वर्नयोजन 
गररएको छ। मन्त्रालयमा र्वर्नयोश्जि रकम मध्ये समीक्षा अवर्र्मा िालिुफि  रू. २ करोड ९९ लाि २३ 
िजार र पूाँजीगििफि  रू. २५ लाि ६ िजार ििि िई कूल रू. ३ करोड २४ लाि २९ िजार ििि 
िएको छ। समग्रमा यस मन्त्रालयबाट कूल र्वर्नयोजनको १०.६९ प्रर्िशि ििि िएको छ। 
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6.४.2 प्रमिु उपलश्धर् 

आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालयले िाल ुआर्थिक वर्ि २०७८/७९ को पर्िलो पर्िलो ६ मर्िनाको 
अवर्र्मा सम्पादन िएका कायिक्रमबाट प्राप् ि प्रमिु उपलश्धर् र्नम्नानसुार रिेका छन-् 

 दाि ुिला र बैिडीमा प्रदेश मन्त्रालयगि बजेट सूिना प्रणाली (PLMBIS) माफि ि बजेट िजुिमा, कायिक्रम 
संशोर्न र रकमान्त्िर सम्बन्त्र्ी िार्लम स िालन गरेको। 

 र्वर्यगि मन्त्रालयमाफि ि माग िई आए बमोश्जम कायिक्रम संशोर्न, रकमान्त्िर, स्रोिान्त्िर, र र्वर्िन्त् न 
ऐन, कायिर्वर्र्, मापदण्डमा राय सिमर्ि प्रदान गने कायि गरेको। 

 िौर्िक पूवािर्ार र्वकास मन्त्रालय अन्त्िगििका पूवािर्ार र्वकास कायािलयमाफि ि कायािन्त्वयन िनुे गरी 
िाल ुआर्थिक वर्िमा स्वीकृि िएका वार्र्िक कायिक्रमिरु मध्ये सडक र सडक पलुिफि का ६६ वटा 
आयोजनाको लार्ग स्रोि सरु्नश् िि गरी विवुर्ीय ठेक् का बन्त्दोबस्िीमा लैजानलाई सिमर्ि प्रदान 
गररएको। 

 संघीय सरकारको र्वशेर् अनदुानमाफि ि प्रदेश सरकारलाई प्राप् ि सामाश्जक र्वकास मन्त्रालय 
अन्त्िगििका र्वर्िन्त् न ५ वटा आयोजनािरुलाई विवुर्ीय ठेक् का बन्त्दोबस्िी माफि ि कायािन्त्वयनमा लैजान 
स्रोि सरु्नश् िि गरी सिमर्ि प्रदान गररएको। 

 माननीय आर्थिक मार्मला मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा बजेट कायािन्त्वयन अनगुमन र्नदेशन सर्मर्ि गठन 
गरी बजेट कायािन्त्वयनको क्रममा देश्िने समस्या समार्ान गने कायि अगाडी बढेको। 

 प्रदेश समपरुक अनदुान सम्बन्त्र्ी (दोस्रो संशोर्न) कायिर्वर्र्, २०७६ मा व्यवस्था िए बमोश्जम 
प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय ििबाट आर्थिक वर्ि २०७९/८० मा कायािन्त्वयन िनुे आयोजना/ 
कायिक्रमका लार्ग प्रस्िाव माग गररएकोमा ७7 पार्लकािरुबाट प्रस्िाविरु प्राप् ि िएको। 

 प्रदेश सरकार अन्त्िगििका र्नकायिरुबाट स िार्लि आयोजना िथा कायिक्रमको गणुस्िर, लागि 
समय र उपलश्धर् समेिको सूिकमा आर्ाररि र्वर्यगि मन्त्रालय र आर्थिक मार्मला मन्त्रालयका 
पदार्र्कारी र कमििारी सर्ििको अनगुमन मूल्याङ्कन गने कायि शरुु िएको। 

 प्रदेश र स्थानीय ििको समन्त्वय र सिकायिमा साझा अर्र्कार सूिीमा रिेका राजस्व पररिालन, 
लेिांकन, बााँडफााँट र प्रगर्ि प्रर्िवेदनका र्वर्यमा यस मन्त्रालयबाट र्वर्िन्त् न स्थानीय िििरुमा 
अनगुमन गरी समस्या समार्ान गने कायि सरुु िएको। 

 सदूुरपश् िम प्रदेश स्वरोजगार कोर्को कायिकारी र्नदेशक र्नयकु्त गरी एकल मर्िलािरुलाई 
स्वरोजगारमूलक िार्लम स िालन गरेको। 

 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेट कायािन्त्वयन सम्बन्त्र्ी मागिदशिन ियार गरी श्रावण १ गिे नै 
िकु्तानी केन्त्द्रमा पठाइएको। 

 प्राइिेट फमि रश्जस्रेसन ऐन, २०१४ बमोश्जम दिाि िई नर्वकरण नगरेका फमिले सम्बि ्२०७८ 
साल पौर् मसान्त्िर्िर नर्वकरण गनि सम्बश्न्त्र्ि घरेल ुिथा साना उद्योग कायािलय समक्ष र्नवेदन 
र्दएमा सो वाफि लाग्ने जररवानाको पााँि प्रर्िशि रकम लाग्न ेर बााँकी जररवाना र्मनािा िनुे िथा 
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र्नयमानसुार लाग्ने नवीकरण दस्िरु र्लई नर्वकरण गने सम्बन्त्र्ी प्रस्िाव र्मर्ि २०७८/०९/०८ 
प्रदेश सरकार (मश्न्त्रपररर्द्) को र्नणिय बमोश्जम लाग ुिएको छ। 
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६.५ उद्योग, पयिटन, वन िथा वािावरण मन्त्रालय  

६.५.१ र्वत्तीय र्ववरण 

उद्योग, पयिटन, वन िथा वािावरण मन्त्रालयको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नयोजन गररएको 
जम्मा बजेट र पर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा िएको िििको र्ववरण र्नम्नानसुार छ। 

(रू. िजारमा) 

र्ववरण 
िाल ु पूाँजीगि 

कूल जम्मा 
प्रदेश सशिि जम्मा प्रदेश सशिि जम्मा 

र्वर्नयोजन 859432 52600 912032 1027709 174100 १२०१८०९ २११३८४१ 

ििि २४८७६६ ८०८१ 256847 १९०८१६ २९३१ १९३७४७ ४५०५९४ 

ििि प्रर्िशि २८.९५ १५.३६ २८.१६ १८.५७ १.६८ १६.१२ २१.३२ 
 

यस मन्त्रालयमा िाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल रू. २ अबि ११ करोड ३८ लाि ४१ िजार र्वर्नयोजन 
गररएकोमा िालिुफि  रू. ९१ करोड २० लाि ३२ र पूाँजीगििफि  रू. १ अबि २० करोड १८ लाि ९ 
िजार रिेको छ। मन्त्रालयमा र्वर्नयोश्जि रकम मध्ये समीक्षा अवर्र्मा िालिुफि  रू. २५ करोड ६८ लाि 
४७ िजार र पूाँजीगििफि  रू. १९ करोड ३७ लाि ४७ िजार गरी कूल रू. ४५ करोड ५ लाि ९४ 
िजार ििि िएको छ। समग्रमा यस मन्त्रालयबाट कूल र्वर्नयोजनको २१.३२ प्रर्िशि ििि िएको छ। 

6.५.2 प्रमिु उपलश्धर् 

उद्योग, पयिटन, वन िथा वािावरण मन्त्रालयले िाल ुआर्थिक वर्ि २०७८/७९ को पर्िलो अथिवार्र्िक 
अवर्र्मा अवर्र्मा सम्पादन िएका कायिक्रमबाट प्राप् ि प्रमिु उपलश्धर् र्नम्नानसुार रिेका छन-् 

6.५.2.१ नीर्िगि उपलश्धर्िरु 

 मन्त्रालय र मािििका र्नकायिरुको आर्थिक वर्ि २०७८।०७९ को स्वीकृि वार्र्िक कायिक्रम 
कायािन्त्वयनका लार्ग क्षेरगि रुपमा (उद्योग िथा वाश्णज्य, पयिटन, वन िथा ि ू संरक्षण) 
कायिर्वर्र्िरु ियार गरी समयमै माििि र्नकायिरुमा पठाइएको। 

 र्वर्िन्त् न आयोजना र्नमािण प्रयोजनाथि ियार िएको २ वटा प्रारश्म्िक वािावरणीय अध्ययन 
प्रर्िवेदन (IEE) िथा १२ वटा कायिसूिी (ToR) स्वीकृि िएको । 

 र्वर्िन्त् न ४ वटा र्नयमावलीिरु (वन र्नयमावली, पयिटन र्नयमावली, वािावरण र्नयमावली र 
औद्योर्गक व्यवसाय र्नयमावली) िजुिमा गनिका लार्ग सर्मर्ि िथा उपसर्मििरु गठन िई 
र्नयमावलीिरुको मस्यौदा ियार िएको। 
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6.५.2.२ उद्योग िथा वाश्णज्य 

(क) उद्योग दिाि 
समीक्षा अवर्र्मा र्वर्िन्त् न क्षरेका जम्मा ६ िजार २ सय २० वटा र्नम्नानसुारका उद्योगिरु दिाि िएका 
छन।् 

र्स नं  उद्योगको र्कर्सम  
दिाि र्ववरण 

ईकाई दिाि संख्या कैर्फयि 

1 उत्पादनमूलक  वटा 386   

2 कृर्र् िथा वनजन्त्य  वटा 4421   

3 र्नमािण (पवुािर्ार) वटा 5   

4 पयिटन वटा 92   

5 सिुना प्रर्वर्र् वटा 12   

6 सेवामूलक  वटा 1304   

                        कुल जम्मा  6220   
 

(ि)  उद्यमश्शलिा सम्बन्त्र्ी िार्लम 

समीक्षा अवर्र्मा घरेल ुिथा साना उद्योग कायािलयिरु माफि ि प्रदेश अन्त्िगििका ९ श्जल्लािरुमा र्वर्िन्त् न 
र्कर्समका उद्यमश्शलिा सम्बन्त्र्ी जम्मा ५७ वटा िार्लमिरु स िालन िएका छन।् जसबाट मर्िला ७४४ 
जना र परुुर् २७६ जना गरी कुल १०२० जना व्यश्क्तिरु लािाश्न्त्वि िएका छन।् 

(ग) बजार अनगुमन  

उद्योग वाश्णज्य िथा उपिोक्ता र्िि संरक्षण र्नदेशनालय र ९ वटै घरेल ुिथा साना उद्योग कायािलयिरुबाट 
गरी प्रदेश अन्त्िगििका ९ वटै श्जल्लािरुका र्वर्िन्त् न व्यापाररक फमििरुमा जम्मा ९४ पटक बजार अनगुमन 
गररएको छ।  

(घ) उपिोक्ता िक अर्र्कार सम्बन्त्र्ी जनिेिनामूलक कायिक्रम 

दाि ुिला, बैिडी, डोटी, बाजरुा र अछाम श्जल्लाका १/१ स्थानीय ििमा गरी जम्मा ५ वटा स्थानीय िििरुमा 
उपिोक्ता िक अर्र्कार सम्बन्त्र्ी जनिेिना कायिक्रम सम्पन्त् न गररएको। 

(ङ)  राजस् व आम्दानी 
समीक्षा अवर्र्मा उद्योग दिाि, नवीकरण लगायिका कायििरुबाट जम्मा रु २ करोड २० लाि ६२ िजार 
राजस् व आम्दानी िएको छ। 

 

 

 

 

 



~ 32 ~ 

6.५.2.३ पयिटन 

(क) र्ार्मिक पयिटन पूवािर्ार र्नमािण 

समीक्षा अवर्र्मा प्रदेशका र्वर्िन्त् न १० वटा (बझाङ्गमा ३ र डोटीमा ७) स्थानमा र्ार्मिक पयिटकीय पूवािर्ार 
र्नमािण गने कायि सम्पन्त् न िईसकेको र अन्त्य र्वर्िन्त् न ९८ स्थानमा उपिोक्ता सर्मर्ि गठन िई उपिोक्ता 
सर्मर्ि माफि ि कायि स िालन िई रिेको छ। 

(ि) पयिटकीय पाकि  र्नमािण 

समीक्षा अवर्र्मा प्रदेशका र्वर्िन्त् न ८ स्थानमा उपिोक्ता सर्मर्ि गठन िई उपिोक्ता सर्मर्ि माफि ि पयिटकीय 
पाकि  र्नमािण गने कायि स िालन िैरिेको छ। 

(ग) पयिटकीय पदमागि र्नमािण 

समीक्षा अवर्र्मा बझाङ्गमा एउटा पयिटकीय पदमागि र्नमािण गने कायि सम्पन्त् न िईसकेको छ। अन्त्य र्वर्िन्त् न 
४२ स्थानमा उपिोक्ता सर्मर्िमाफि ि कायि स िालन िैरिेको। 

(घ) भ्यू टावर र्नमािण 

र्वर्िन्त् न ३ स्थानमा उपिोक्ता सर्मर्ि माफि ि कायि स िालन िईरिेको छ। 

(ङ) अर्िर्थ गिृ िथा आश्रम र्नमािण 

र्डर्िजन बन कायािलय, बझाङ्ग माफि ि बझाङ्गमा एउटा स्थानमा अर्िर्थ गिृ िथा आश्रम र्नमािण गने कायि 
सम्पन्त् न िई सकेको र बााँकी र्वर्िन्त् न ११ स्थानमा उपिोक्ता सर्मर्ि माफि ि कायि स िालन िई रिेको 
छ। 

(ि) अन्त्य पयिटकीय पूवािर्ार र्नमािण 

र्वर्िन्त् न ३ स्थानमा उपिोक्ता सर्मर्ि माफि ि कायि स िालन िैरिेको छ। 

(छ) र्वमानस्थल ममिि सम्िार 

क िनपरु श्जल्लाश्स्थि मजगाउाँ र्वमानस्थलको ममिि सम्िारको कायि स िालनाथि संघ सरकार, प्रदेश 
सरकार र स्थानीय ििबीि िएको र्रपक्षीय समझदारी बमोश्जम प्रदेश सरकारको िफि बाट व्यिोनुि पने रकम 
रु. ८ करोड ७५ लाि संघीय सरकारको िािामा जम्मा गररएको छ। 

6.५.2.४ वन िथा वािावरण 

(क) नसिरी ममिि 

समीक्षा अवर्र्मा र्डर्िजन बन कायािलयिरु माफि ि प्रदेशका र्वर्िन्त् न १२ स्थानमा रिेका नसिरीिरुको ममिि 
कायि सम्पन्त् न िएको छ। 

(ि) र्वरुवा उत्पादन 

समीक्षा अवर्र्मा र्डर्िजन वन कायािलय दाि ुिलाद्वारा १० िजार ३ सय गोटा बिउुद्देयीय र्वरुवा उत्पादन 
गरेको र अन्त्य र्डर्िजन वन कायािलयिरुद्वारा र्वरुवा उत्पादन कायिको शरुुवाि गरेको छ। 
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(ग) वकृ्षारोपण 

र्डर्िजन वन कायािलय र्नगढी कैलालीद्वारा ४० िेक्टर, र्डर्िजन वन कायािलय पिलमानपरु कैलालीद्वारा 
११ िेक्टर र र्डर्िजन वन कायािलय बझाङ्गद्वारा ४ िेक्टर गरी जम्मा ५५ िेक्टर के्षरफल िाली वन 
क्षेरमा र्वर्िन्त् न प्रजार्िका र्वरुवािरु वकृ्षारोपण कायि सम्पन्त् न िएको छ। 

(घ) वन अर्िक्रमण र्नयन्त्रण 

र्डर्िजन वन कायािलय र्नगढी कैलालीद्वारा ५ िेक्टर, र्डर्िजन वन कायािलय पिलमानपरु कैलालीद्वारा ८ 
िेक्टर र र्डर्िजन वन कायािलय क िनपरुद्वारा ५ िेक्टर गरी जम्मा १८ िेक्टर अर्िक्रर्मि वन के्षर 
िाली गरी संरक्षण गररएको छ। 

(ङ) वन िथा वन्त्यजन्त्ि ुअपरार् सम्बन्त्र्ी मदु्धा दायरी 
र्वर्िन्त् न र्डर्िजन वन कायािलयिरुमा जम्मा २३ वटा वन अपरार्का घटनामा संलग्न व्यश्क्तिरु उपर 
सम्बश्न्त्र्ि अदालिमा मदु्धा दायर गररएको छ। 

(ि) सामदुार्यक वन गठन िथा िस्िान्त्िरण 

समीक्षा अवर्र्मा र्डर्िजन बन कायािलय बझाङ्गले ३ वटा, र्डर्िजन बन कायािलय अछामले २ वटा, र्डर्िजन 
वन कायािलय डडेलर्रुाले १ र र्डर्िजन बन कायािलय कैलालीले १ गरी जम्मा ७ वटा सामदुार्यक वन 
समूि गठन गरी वन क्षेर िस्िान्त्िरण गररएको छ। 

(छ) सामदुार्यक वनको कायियोजना नवीकरण 

िाल ु आर्थिक वर्िको समीक्षा अवर्र्मा म्याद समाि िएका र्वर्िन्त् न ५० वटा सामदुार्यक वनिरुको 
कायियोजना नवीकरण कायि सम्पन्त् न िएको छ। 

(ज) जर्डबटुी िेिी र्वस्िार 

समीक्षा अवर्र्मा प्रदेशका र्वर्िन्त् न स्थानमा ५ िेक्टर के्षरफलमा जर्डबटुी िेिी र्वस्िार कायि सम्पन्त् न िएको 
छ। 

(झ) िार्लम िथा गोर्ष्ठ 

 आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा स्थर्गि वन रक्षक/गेमस्काउट, र्सर्नयर गेमस्काउट र फरेष्टरस्िरीय 
वन सम्बन्त्र्ी आर्ारििू सेवाकालीन िार्लम (३० कायि र्दने मध्ये बााँकी रिेको १० र्दन) सम्पन्त् न 
िएको छ। यस िार्लममा वन रक्षक/गेमस्काउट, र्सर्नयर गेमस्काउट र फरेष्टर गरी जम्मा २० 
जनाको सििार्गिा रिेको र्थयो। 

 समीक्षा अवर्र्मा २३ जना रेञ्जर/अर्र्कृि स्िरका कमििारीिरुलाई रेञ्जर/अर्र्कृि स्िरीय कानूनी 
कायिर्वर्र् िजुिमा सम्बन्त्र्ी ७ र्दने िार्लम सम्पन्त् न िएको छ। 

 समीक्षा अवर्र्मा २१ जना रेञ्जर/अर्र्कृि स्िरका कमििारीिरुलाई ७ र्दने  R-Software सम्बन्त्र्ी 
िार्लम सम्पन्त् न िएको छ। 

 समीक्षा अवर्र्मा २८ जना वन रक्षक/गेमस्काउट, र्सर्नयर गेमस्काउट र फरेष्टरिरुलाई ३० 
कायि र्दनको  वन सम्बन्त्र्ी आर्ारििू सेवाकार्लन िार्लम सम्पन्त् न िएको छ। 
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(ञ) काठ र्नकासी 
समीक्षा अवर्र्मा र्डर्िजन बन कायािलयिरु माफि ि र्वर्िन्त् न प्रजार्िका ३ लाि ७९ िजार ६ सय ३८ 
क्यूर्वक र्फट काठ व्यापाररक प्रयोजनका लार्ग बाह्य र्नकासी िएको छ। 

(ट) दाउरा र्नकासी 
र्डर्िजन बन कायािलय, कैलाली, क िनपरु र पिलमानपरु माफि ि यस अवर्र्मा र्वर्िन्त् न प्रजार्िका १ िजार 
४१ िट्टा दाउर र्नकासी िएको छ। 

(ठ)) जर्डबटुी िथा अन्त्य गैरकाष्ठ वन पैदावार र्नकासी 
समीक्षा अवर्र्मा र्वर्िन्त् न प्रजार्िका ५ लाि ३८ िजार ७ सय ३२ के.जी. जर्डबटुी िथा गैरकाष्ठ वन 
पैदावारिरुको र्नकासी िएको छ। 

(ड) राजस् व आम्दानी 
समीक्षा अवर्र्मा वन पैदवार र्वर्क्र र्विरणबाट रु. ७ करोड ७० लाि २ िजार ९सय ९७ राजस् व 
आम्दानी प्राप् ि िएको छ। 

6.५.2.५ ि-ूसंरक्षण 

(क) पर्िरो र्नयन्त्रण  

ि-ूिथा जलार्ार व्यवस्थापन कायािलयिरु माफि ि समीक्षा अवर्र्मा यस प्रदेश र्िरका र्वर्िन्त् न १८ स्थानमा 
पर्िरो र्नयन्त्रण गने कायि सम्पन्त् न िईसकेको र अन्त्य ६० स्थानमा उपिोक्ता सर्मर्ि गठन िै उपिोक्ता 
सर्मर्ि माफि ि कायि स िालन िईरिेको छ। 

(ि) नर्द र्कनार संरक्षण/िटबन्त्र् 

समीक्षा अवर्र्मा र्वर्िन्त् न १६ स्थानमा नदी र्नयन्त्रण/िटबन्त्र् गने कायि सम्पन्त् न िईसकेको र अन्त्य ८४ 
स्थानमा उपिोक्ता सर्मर्ि गठन िै उपिोक्ता सर्मर्ि माफि ि कायि स िालन िईरिेको छ। 

(ग) संरक्षण/ररिाजि पोिरी 
िाल ुआर्थिक वर्िको पौर् मसान्त्िसम्म प्रदेशका र्वर्िन्त् न ८ स्थानमा उपिोक्ता सर्मर्ि गठन िै उपिोक्ता 
सर्मर्ि माफि ि संरक्षण िथा ररिाजि पोिरी र्नमािण गने कायि स िालन िईरिेको छ। 

(घ) पानी मिुान संरक्षण 

समीक्षा अवर्र्मा २ स्थानमा पानी मिुान संरक्षण गने कायि सम्पन्त् न िई सकेको र अन्त्य १९ स्थानमा 
उपिोक्ता सर्मर्ि गठन िै उपिोक्ता सर्मर्ि माफि ि कायि स िालन िई रिेको छ। 

(ङ) र्संिाई कुलो र्नमािण 

र्वर्िन्त् न ३ स्थानमा उपिोक्ता सर्मर्ि गठन िै उपिोक्ता सर्मर्ि माफि ि कायि स िालन िईरिेको छ। 

(ि) र्समसार के्षरको संरक्षण िथा व्यवस्थापन 

 ि-ूिथा जलार्ार व्यवस्थापन कायािलयिरु माफि ि समीक्षा अवर्र्मा 1 स्थानमा र्समसार के्षर संरक्षण िथा 
व्यवस्थापन गने कायि सम्पन्त् न िएको र अन्त्य २ स्थानमा कायि स िालन िईरिेको छ। 
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६.६ िरू्म व्यवस्था, कृर्र् िथा सिकारी मन्त्रालय  

६.६.१ र्वत्तीय र्ववरण 

िरू्म व्यवस्था, कृर्र् िथा सिकारी मन्त्रालयको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नयोजन गररएको 
जम्मा बजेट र पर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा िएको िििको र्ववरण र्नम्नानसुार छ। 

 

(रू. िजारमा) 

र्ववरण िाल ु पूाँजीगि कूल जम्मा 

प्रदेश समानीकरण सशिि जम्मा प्रदेश समानीकरण जम्मा 

र्वर्नयोजन 2079126 196819 302400 2578345 171811 85500 २५७३११ २८३५६५६ 
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ििि 
प्रर्िशि 

१३.६६ ७.४८ ४.६९ १२.१४ १७.८२ ०.०० ११.९० १२.१२ 

 

यस मन्त्रालयमा िाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल रू. २ अबि ८३ करोड ५६ लाि ५६ िजार र्वर्नयोजन 
गररएकोमा िालिुफि  रू. २ अबि ५७ करोड ८३ लाि ४५ िजार र पूाँजीगििफि  रू. २५ करोड ७३ लाि 
११ िजार रिेको छ। मन्त्रालयमा र्वर्नयोश्जि रकम मध्ये पर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा िालिुफि  रू. ३१ 
करोड २९ लाि ३४ िजार र पूाँजीगििफि  रू. ३ करोड ६ लाि १४ िजार गरी कूल रू. ३४ करोड 
३५ लाि ४८ िजार ििि िएको छ। समग्रमा यस मन्त्रालयबाट र्वर्नयोजनको १२.१२ प्रर्िशि ििि 
िएको छ। 

६.६.२ प्रमिु उपलश्धर् 

िमूी व्यवस्था, कृर्र् िथा सिकारी मन्त्रालयले िाल ुआर्थिक वर्ि २०७८/७९ को पर्िलो पर्िलो ६ 
मर्िनाको अवर्र्मा सम्पादन िएका कायिक्रमबाट प्राप् ि प्रमिु उपलश्धर् र्नम्नानसुार रिेका छन-् 

६.६.२.१ कृर्र् िथा पशपंुक्षी 
 सदूुरपश् िम प्रदेशको कृर्र् के्षरको गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडी बढाइएको “मखु्यमन्त्री 

एर्ककृि कृर्र् िथा पशपुन्त्छी र्वकास कायिक्रम” अन्त्िगिि समीक्षा अवर्र्सम्म ८८ स्थानीय ििमा 
२८० वटा नमूना गााँउ स्थापना िई र्वर्िन्त् न बाली िथा पशपंुक्षीमा व्यवसायीकरणको शरुुवाि 
िएको छ। यस कायिक्रमबाट कररब ४ लाि मेर्रक टन फलफुल, िरकारी, आल ुिथा पशजुन्त्य 
उत्पादन िएको छ। 

 रासायर्नक मलमा अनदुान कायिक्रम अन्त्िगिि साल्ट रेर्डङ कम्पनी र्लर्मटेडसाँग सम्झौिा िई 
कायिक्रम अगाडी बढेको छ। नेपाल सरकारबाट स्वीकृिी र्लई आयाि गरी र्बर्क्र र्विरण गदै 
आएको गैर अनदुार्नि रासायर्नक मलिरु एमोर्नयम सल्फेट, र्संगल सपुर फस्फेट बोरोन सर्िि, 

र्संगल सपुर फस्फेट श्जंक सर्ििको रासायर्नक मलिरु सिरु्लयि दरमा र्विरण गने उद्देयले 
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स िालनमा रिेको यो कायिक्रम माफि ि कररब ४ िजार मेर्रक टन मल र्वक्री र्विरण गदाि यस 
प्रदेशको मल अिावलाई केर्ि िदसम्म पूर्िि गनि सियोग पगेुको छ। 

 कृर्र् ऋणको धयाज,  िन्त्सार शलु्क िथा र्वद् यिु मिशलुमा अनदुान कायिक्रम कायािन्त्वयन गनि 
सिुना प्रकाशन िई प्राप् ि आवेदनिरुको मूल् याङ्कन गरी योग्य आवेदकिरुलाई ऋण स्वीकृर्िका 
लार्ग बैङ्क िथा र्वर्िय संस्थालाई र्सफाररस गररएकोमा ४२ वटा आवेदकसाँग धयाज अनदुानका 
लागी सम्झौिा िएको छ। यस कायिक्रम पणुि कायािन्त्वयनबाट कररब १ िबि रुपैया बराबरको कृर्र् 
के्षरमा लगानी र्ित्र्याउने लक्ष्य रिेको छ। 

 कररव २०० िेक्टर के्षरफलमा र्संिाई सरु्वर्ा र्वस्िार गनि िाल ुआर्थिक वर्िमा स्वीकृि िई कृर्र् 
ज्ञान केन्त्द्रिरु माफि ि कायािन्त्वयन िनुे १५० वटा साना र्संिाई आयोजना र्नमािण गनि उपिोक्ता 
सर्मर्ििरुसाँग सम्झौिा गने कायि अश्न्त्िम िरणमा पगेुको छ। 

 बगर िेर्ि कायिक्रम अन्त्िगिि कश्म्िमा १०५ िेक्टर के्षरफलमा लिरे िरकारी िेर्ि गरी १५०० 
मेर्रक टन िरकारी उत्पादन गरी कश्म्िमा ३ करोड आम्दानी गने लक्ष्य अनरुुप कैलाली र 
क िनपरुका र्वर्िन्त् न २३ वटा सीमान्त्िकृि िथा र्वपन्त् न कृर्क समिुसाँग सम्झौिा िई बगर िेिी 
गने कायि अश्न्त्िम िरणमा पगेुको छ ।  

 मत्स्य र्वकास केन्त्द्र गेटा माफि ि कायािन्त्वयन िनुे ह्यािर्लङ, र्फङ्गरर्लङ उत्पादन िथा र्विरण गने 
कायिक्रम अन्त्िगिि 1 करोड 71 लाि ह्यािर्लङ, 8 लाि 97 िजार स्याण्डडि र्फङ्गरर्लङ र 2 
लाि 84 िजार एडिान्त्स र्फङ्गरर्लङ उत्पादन गरी िथा र्वक्री र्विरण गने कायि सम्पन्त् न िनु े
िरणमा पगेुको छ।  

 पशपंुक्षी िोप कायिक्रम अन्त्िगिि लम्कीििुा र र्नगढी उपमिानगरपार्लका अन्त्िगिि ३६७७ 
पररवारका १३ िजार पश ुवस्िमुा िोरेि िोप स िालन िई सकेको छ। 

 

६.६.२.२ बिवुर्ीय िथा क्रमागि आयोजना िथा कायिक्रम 

 िाल ुआर्थिक वर्ि र्िर सम्पन्त् न िनुे गरी गि आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा रु. १ करोड ११ 
लािमा बिवुर्ीय ठेक् का बन्त्दोबस्िी अन्त्िगिि ठेक् का सम्झौिा िई कायािन्त्वयनमा रिेको कृर्र् ज्ञान 
केन्त्द्र, कैलालीको िवन र्नमािण कायि िाल ुआर्थिक वर्िको समीक्षा अवर्र्सम्म ४५ प्रर्िशि िौर्िक 
प्रगर्ि िएको छ।  

 िाल ुआर्थिक वर्िको जेठमा सम्पन्त् न िनुे गरी गि आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा रु. २ करोड ८ 
लाि ४८ िजार मा बिवुर्ीय ठेक् का बन्त्दोबस्िी अन्त्िगिि ठेक् का सम्झौिा िई कायािन्त्वयनमा रिेको 
मत्स्य  र्वकास केन्त्द्र, गेटाको िवन र्नमािण कायिको िाल ुआर्थिक वर्िको समीक्षा अवर्र्सम्म ६५ 
प्रर्िशि िौर्िक प्रगर्ि िएको छ।  

 िजनी नगरपार्लकाको राजीवस्िी, वेदकोट नगरपार्लकाको र्रमपरु र डोटीको र्दपायल र्सलगढी 
नगरपार्लकामा ३ वटा ठेक् का माफि ि कायािन्त्वयन र्नमािण िइरिेको मखु्यमन्त्री एकीकृि बस्िी 
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र्वकास कायिक्रम िाल ुआर्थिक वर्िको िैर मसान्त्िर्िर सम्पन्त् न िनुे छ। यस कायिक्रमको िौर्िक 
प्रगर्ि समीक्षा अवर्र्सम्म ७० प्रर्िशि िएको छ। 

 र्टकापरु कृर्र् क्याम्पस र्िर िाल ुआर्थिक वर्िको िैर मसान्त्िर्िर सम्पन्त् न िनुे गरी रु. १ करोड 
१२ लाि ८ िजारमा ठेक् का सम्झौिा िई कायािन्त्वयनमा रिेको उच्ि प्रजनन दरको दरु्ाल ुिैसीको 
प्रदेशस्िररय आनवुांश्शक फारम स्थापना अन्त्िगिि गोठ, दाना, घासपाि राख्न ेघर र पानीको लार्ग 
Deep Boring गने कायि द्रिु गर्िमा अगाडी बढेको छ। िाल ुआर्थिक वर्िको समीक्षा अवर्र्सम्म 
यस कायिक्रमको ४५ प्रर्िशि िौर्िक प्रगर्ि िएको छ। 
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६.७ आन्त्िररक मार्मला िथा कानून मन्त्रालय  

६.७.१ र्वत्तीय र्ववरण 

आन्त्िररक मार्मला िथा कानून मन्त्रालयको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नयोजन गररएको जम्मा 
बजेट र पर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा िएको िििको र्ववरण र्नम्नानसुार छ। 

(रू. िजारमा) 

र्ववरण 
िाल ु पूाँजीगि 

कूल जम्मा 
प्रदेश सशिि जम्मा प्रदेश समानीकरण जम्मा 

र्वर्नयोजन 127126 500 127626 162558 138382 ३००९४० ४२८५६६ 
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यस मन्त्रालयमा िाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल ४२ करोड ८५ लाि ६६ िजार र्वर्नयोजन गररएकोमा 
िालिुफि  रू. १२ करोड ७६ लाि २६ िजार र पूाँजीगििफि  रू. ३० करोड ९ लाि ४० िजार र्वर्नयोजन 
गररएको छ। मन्त्रालयमा र्वर्नयोश्जि रकम मध्ये पर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा िालिुफि  रू. ५ करोड 
३५ लाि ७० िजार र पूाँजीगििफि  रू. ५ करोड ४ लाि २७ िजार ििि िई कूल रू. १० करोड ३९ 
लाि ९७ िजार ििि िएको छ। समग्रमा यस मन्त्रालयबाट र्वर्नयोजनको २४.२७ प्रर्िशि ििि िएको 
छ। 

6.७.2 प्रमिु उपलश्धर् 

आन्त्िररक मार्मला िथा कानून मन्त्रालयले िाल ुआर्थिक वर्ि २०७८/७९ को पर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा 
सम्पादन िएका कायिक्रमबाट प्राप् ि प्रमिु उपलश्धर् र्नम्नानसुार रिेका छन-् 

6.७.2.१ सरुक्षा 

 सदूुरपश् िम प्रदेश प्रिरीको मखु्यालय िवनको र्नमािण कायि द्रिु गर्िमा बढी रिेको। 

 र्िर्िआईपी गाडी िररद िैसकेको। 

 प्रिरी िवन र्नमािण क्रमागि योजनािरुको अश्ख्ियारी सम्बश्न्त्र्ि श्जल्ला प्रिरी कायािलयिरुलाई 
प्रदान गररएको। 

 िाल ुआर्थिक वर्िमा बजेट र्वर्नयोजन िएका 6 वटा प्रिरी िौकीको र्डर्पआर र्नमािणको क्रममा 
रिेको।  

 सामदुार्यक प्रिरी साझेदारी कायिक्रम, प्रदेश प्रिरी क्षमिा र्वस्िार कायिक्रम र साईबर क्राईम 
कायिक्रमको अश्ख्ियारी सदूुरपश् िम प्रदेश प्रिरी कायािलय, र्नगढी, कैलालीलाई प्रदान गरेको। 

 कारागार सरु्ार कायिक्रम र कैदी बन्त्दीिरुलाई सीपमूलक िार्लम प्रदान कायिक्रमको िििको 
अश्ख्ियारी ९ वटै कारागार कयािलयिरुलाई प्रदान गररएको। 
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6.७.2.२ र्वपद् 

 रािि र्विरण प्रयोजनाथि 9 वटै श्जल्ला प्रशासन कायािलयिरुलाई जम्मा रु. 2 करोड 40 लाि 
र्नकासा गररएको।  

6.७.2.३ स िार 

 साप् िार्िक प्रदेश डायरी उत्पादन िथा प्रशारण टेर्लर्िजन कायिक्रमको नेपाल टेर्लर्िजन 
कोिलपरुसाँग सम्झौिा िई कायिक्रम प्रशारण िईरिेको। 

6.७.2.४ कानून 

 यस मन्त्रालयले िाल ुआर्थिक वर्िको अर्िवार्ीक अवर्र्मा ३ वटा ऐन, १ वटा र्नयमावली, ३ वटा 
कायिर्वर्र्, ५ वटा गठन आदेश र १ वटा र्नदेश्शकाको लार्ग राय परामशि िथा सैद्धाश्न्त्िक सिमर्ि 
प्रदान गरेको छ। 

6.७.2.५ अन्त्य 

 कैलाली, क िनपरु, डोटी, दाि ुिला र बझाङ्गमा संवैर्ार्नक श्शक्षा कायिक्रम स िालन गररएको।  

 बैिडी र दाि ुिलामा लाग ुऔर्र् र्नयन्त्रण िथा क्षमिा र्वकास कायिक्रम स िालन गररएको। 

 बैिडी र दाि ुिलामा मानव बेिर्विन र्नयन्त्रण सम्बन्त्र्ी कायिक्रम स िालन गररएको। 

 यस प्रदेशका ९ वटै श्जल्लामा परकार क्षमिा र्वकास कायिक्रम स िालन गररएको। 

6.७.३ विवुर्ीय आयोजनािरुको अवस्था 
आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा स्रोि सरु्नश् िि िई आगामी आर्थिक वर्ि सम्पन्त् न िनु ेगरी विवुर्ीय ठेक् का 
माफि ि कायािन्त्वयन िैरिेका आयोजनािरुको प्रगर्ि र्ववरण देिाय बमोश्जम छ: 

क्र.स. आयोजना/कायिक्रमको नाम र्वत्तीय प्रगर्ि िौर्िक प्रगर्ि 
1 प्रिरी िौकी सुंघरिाल, कैलाली  िवन र्नमािण 20% 15% 

2 इलाका प्रिरी कायािलय गड्डािौकी िवन र्नमािण क िनपरु  20% 15% 

3 इलाका प्रिरी कायािलय बडुर, डोटी िवन र्नमािण  40% 45% 

4 इलाका प्रिरी कायािलय आदशि (क), डोटी िवन र्नमािण  20% 15% 

5 इलाका प्रिरी कायािलय घघुरकोट ठार्ट अछाम िवन र्नमािण  10% 0 

6 प्रिरी िौकी िमुाििांद,अछाम िवन र्नमािण  10% 20% 

7 इलाका  प्रिरी कायािलय, स्वामीकार्ििक, बाजरुा िवन र्नमािण  20% 5% 

8 प्रिरी िौकी कांडा, बाजरुा िवन र्नमािण  20% 5% 

9 र्समा प्रिरी िौकी र्सिापलु, दाि ुिला िवन र्नमािण  20% 20% 

11 इलाका प्रिरी िौकी पिुौडी, बैिडी िवन र्नमािण  10% 15% 

11 प्रदेश प्रिरी मखु्यालय र्नमािण कायिक्रम  35% 40% 
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६.८ िौर्िक पूवािर्ार र्वकास मन्त्रालय 

६.८.१ र्वत्तीय र्ववरण 

िौर्िक पूवािर्ार र्वकास मन्त्रालयको पर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्सम्मको र्वत्तीय र्ववरण र्नम्नानसुार रिेको 
छ। 

(रू. िजारमा) 

       
र्ववरण 

िाल ु पूाँजीगि 
कूल जम्मा 

प्रदेश सशिि जम्मा प्रदेश समानीकरण सशिि र्वशेर् समपूरक जम्मा 

र्वर्नयोजन ३९०३५२ ३२६३ ३९३६१५ २६०१२०० ५४८३८६६ १९१९४०० १३०९०० १२२९४०० ११३६४७६६ ११७५८३८१ 

ििि १५१३३१ ० १५१३३१ ७११३२ ४७२३४१ ३२१४५९ २६८६ १४८१५६ १०१५७७४ ११६७१०५ 

ििि 
प्रर्िशि 

38.77 0.00 38.45 2.73 8.61 16.75 2.05 12.05 8.94 9.93 

 

यस मन्त्रालयमा िाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल रू. ११ अबि ७५ करोड ८३ लाि ८१ िजार र्वर्नयोजन 
गररएकोमा िालिुफि  रू. ३९ करोड ३६ लाि १५ िजार र पूाँजीगििफि  रू. ११ अबि ३६ करोड ४७ 
लाि ६६ िजार रिेको छ। मन्त्रालयमा र्वर्नयोश्जि रकम मध्ये समीक्षा अवर्र्मा िालिुफि  रू. १५ करोड 
१३ लाि ३१ िजार र पूाँजीगििफि  रू. १ अबि १ करोड ५७ लाि ७४ िजार गरी कूल रू. १ अबि 
१६ करोड ७१ लाि ५ िजार ििि िएको छ । समग्रमा यस मन्त्रालयबाट र्वर्नयोजनको ९.३९ प्रर्िशि 
ििि िएको छ। 

६.८.३ प्रमिु उपलश्धर् 

िौर्िक पूवािर्ार र्वकास मन्त्रालयबाट िाल ुआर्थिक वर्िको पर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा सम्पादन िएका 
कायिक्रमबाट प्राप् ि प्रमिु उपलश्धर् र्नम्नानसुार रिेका छन-् 

कायि क्षरे       मखु्य सूिकिरू  इकाई उपलश्धर्िरु 

र्संिाई क्षरे 
 र्संिाई आयोजनािरूबाट र्संश्िि क्षेरफल र्वस्िार िेक्टर 413 

जर्मनको उकास (Reclaim)  िेक्टर  195.1 

यािायाि पूवािर्ार 
कालोपरे सडक  र्क.र्म. 21 

िण्डाश्स्मि (ग्रावेल सडक)/माटेसडक र्क.र्म. 48.5 

सडकपूल र्नमािण गोटा 5 

सिरी र्वकास  जनिा आवास योजना अन्त्िगिि र्नर्मिि र्नश्ज आवास गोटा 171 

िानपेानी  िानेपानी सेवाबाट लािाश्न्त्वि जनसंख्या जना 22972 

यािायाि धयबस्था 
नयााँ सवारीसार्न दिाि गोटा 11979 

कुल राजस्व संकलन  रु. िजारमा 434964 
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६.९ सामाश्जक र्वकास मन्त्रालय  

६.९.१ र्वत्तीय र्ववरण 
सामाश्जक र्वकास मन्त्रालयका लार्ग आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा र्वर्नयोजन गररएको जम्मा बजेट र 
पर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा िएको िििको र्ववरण र्नम्नानसुार देिाइएको छ। 

(रू. िजारमा) 

र्ववरण 
िाल ु पूाँजीगि कूल 

जम्मा प्रदेश समानीकरण सशिि र्वशेर् जम्मा प्रदेश समानीकरण सशिि र्वशेर् जम्मा 

र्वर्नयोजन 

२०
६५

७०
४ 

४१
५९

३७
 

१३
५४

४४
७ 

१२
४५

००
 

३९
६०

५८
८ 

९४
७०

५४
 

५२
७१

६२
 

९३
००

० 

३५
८१

००
 

१९
२५

३१
६ 

५८
८५

९०
४ 

ििि ६७
५४

५५
 

१४
०६

६ 

२७
८१

९२
 

१८
४२

२ 

९८
६१

३५
 

१४
३२

२३
 

७२
२०

७ 

२७
६९

४ 

१९
२०

९ 

२६
२३

३३
 

१२
४८

४६
८ 

ििि प्रर्िशि 32
.7

0
 

3.
38

 

20
.5

4
 

14
.8

0
 

24
.9

0
 

15
.1

2 

13
.7

0
 

29
.7

8
 

5.
36

 

13
.6

3 

21
.2

1 

 

सामाश्जक र्वकास मन्त्रालयमा िाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल रू. ५ अबि ८८ करोड ५९ लाि ४ िजार 
र्वर्नयोजन गररएकोमा िालिुफि  रू. ३ अबि ९६ करोड ५ लाि ८८ िजार र पूाँजीगििफि  रू. १ अबि ९२ 
करोड ५३ लाि १६ िजार रिेको छ। र्वर्नयोश्जि रकम मध्ये पर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा िालिुफि  
रू. ९८ करोड ६१ लाि ३४ िजार र पूाँजीगििफि  रू. २६ करोड २३ लाि ३३ िजार गरी कूल रू. 
१ अबि २४ करोड ८४ लाि ६७ िजार ििि िएको छ। िाल ुआर्थिक वर्िको पर्िलो ६ मर्िनाको 
अवर्र्मा सामाश्जक र्वकास मन्त्रालयबाट कूल र्वर्नयोजनको २१.२१ प्रर्िशि ििि िएको छ। 

६.९.२ प्रमिु उपलश्धर् 
िाल ुआर्थिक वर्िको पर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा मन्त्रालयबाट सम्पादन िएका कायिक्रमबाट प्राप् ि प्रमिु 
उपलश्धर् र्नम्नानसुार रिेका छन-् 

६.९.२.१ स्वास्थ्य क्षरे  
 सेिी प्रादेश्शक अस्पिाल, मिाकाली प्रादेश्शक अस्पिाल र र्टकापरु अस्पिालमा ५० बेडको कोर्िड 

र्वशेर् अस्पिाल र्नमािण कायि सम्पन्त् न िएको छ । 

 प्रदेश अन्त्िगििका प्रत्येक अस्पिालिरुमा ICU सेवा स िालन गने उद्देयले पर्िलो पटक श्िर्कत्सक 
िथा स्वास्थ्यकमीिरुलाई cireaideP  Essential Critical Care सम्बन्त्र्ी िार्लम प्रदान गररएको छ।  

 HMIS System लाई थप व्यवश्स्थि र प्रिावकारी बनाउन सोसाँग सम्बश्न्त्र्ि आवयक पने 
Recording and Reporting Tools को आपूर्िि िथा र्विरणको कायि सम्पन्त् न िएको छ। 
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 आर्थिक रुपले र्वपन्त् न र्बरामी नागररक और्र्र् उपिार आर्थिक सिायिा अन्त्िगिि १८३ जनालाई 
आर्थिक सिायिा रकम िकु्तानी िईसकेको छ। 

 १ जना जर्टल प्रसिुी मर्िलालाई िवाई उद्दार गररएको (के.आई. र्संि गा.पा. - ६ डोटी र्नवासी 
२२ वर्ीय लक्ष्मी िड्का)  

 कोर्िड-१९ संक्रमण व्यवस्थापनका लार्ग "कोर्िड १९ को सम्िार्वि िेस्रो लिरको मिामारीमा 
बालबार्लकासर्ििलाई िनु सक्ने संक्रमण रोकथाम, उपिार र र्नयन्त्रणका लार्ग द्रिु कायियोजना" 
स्वीकृि िएको छ। 

 कोर्िड-१९ संक्रमण िई जर्टल अवस्थामा पगेुका २ जना संक्रर्मि र्वरामीिरु (बङु्गल नगरपार्लका 
बझाङ्गका र्वमला रावल बोिरा र र्.उ.न.पा. ५ का ५९ वर्ीय र्डल्लीराज जैशी) लाई िवाई उद्दार 
गररएको। 

 ल्याब स्थापना िएका स्थानीय ििमा गई कश्म्िमा ७ र्दन सोिी स्थानमा रिी त्यिााँको ल्याब 
व्यवस्थापन र थप सरु्ारका लार्ग Mobile Team िटाइएको जसबाट ल्याबको गणुस्िर वृर्द्धमा 
सियोग पगेुको छ। 

 कोर्िड-१९ र्वरुद्बको िोप सेवा र्नरन्त्िर प्रदान िई रिेको छ। 

 स्थानीय िििरुसाँगको लागि साझेदारीमा स्वास्थ्य संस्था िवन र्नमािण, प्रयोगशाला सामाग्री 
व्यवस्थापन आर्द कायिक्रमका लार्ग कायिर्वर्र् ियार िई स्थानीय िििरुसाँग प्रस्िाव आव्िान 
गररएको र छनौट कायि िईरिेको छ। 

 प्रदेश अन्त्िगििका प्रत्येक अस्पिालिरुमा अश्क्सजन प्लान्त्टिरु जडान िई रिेका छन।् 

 आवयक कर्िपय और्र्र् िथा स्वास्थ्यजन्त्य उपकरणिरु िररद गररएका छन ्िने कर्िपय िररदको 
प्रर्क्रयामा रिेका छन।् 

 मखु्यमन्त्री ज्येष्ठ नागररक र र्वद्यालय नसि कायिक्रम र्नरन्त्िर रुपमा स िालन िईरिेको छ। 

 स्थानीय ििलाई प्रार्वर्र्क सिजीकरणको कायि र्नरन्त्िर अगाडी बढेको छ। 

 बाढी प्रिार्वि क्षेरमा स्वास्थ्य श्शर्वर स िालन गररएका छन।् 
६.९.२.२ श्शक्षा क्षरे  

 र्वद्यालय िथा क्याम्पसिरूका शैश्क्षक िवन, छारावास िवन िथा २ कोठे िवन लगायिका र्नमािण 
कायििरूको ठेक् का सम्झौिा/ र्वद्यालय व्यवस्थापन सर्मर्ििरूसाँग सम्झौिा िई र्नमािण शरुू िई 
सकेको छ।   

 ९ वटै श्जल्लामा र्वद्यालय िथा क्याम्पसिरूमा सूिना प्रर्वर्र् सर्िि िौर्िक संरिना सरु्ार कायिक्रम 
अन्त्िगिि र्वद्यालय/क्याम्पसिरूमा ICT ल्याव र्नमािण िथा िौर्िक संरिना सरु्ार कायिको लार्ग 
सम्बश्न्त्र्ि र्वद्यालय/क्याम्पसिरूसाँग सम्झौिा िई कायिक्रम कायािन्त्वयन िइरिेको छ। 

 श्शक्षा िार्लम केन्त्द्रमाफि ि श्शक्षकिरूको क्षमिा र्वकासका लार्ग लामो र छोटो अवर्र्का िार्लमिरू 
स िालन िइ रिेका छन।् 
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 उच्ि श्शक्षा सम्बन्त्र्ी अध्ययन कायिदल गठन िई प्रदेशको उच्ि श्शक्षा सम्बन्त्र्ी अध्ययन प्रर्िवेदन 
माघ मसान्त्िर्िर प्राप् ि िनुे अवस्था रिेको छ। 

 मन्त्रालय र मन्त्रालय मािििका र्नकायिरू माफि ि कायािन्त्वयन िनुे कायिक्रमिरू कायािन्त्वयन गनि 
आवयक कायिर्वर्र् िथा र्नदेश्शकािरू स्वीकृि गरी वार्र्िक बजेट िथा कायिक्रममा िएका कायिक्रम 
कायािन्त्वयन िइ रिेका छन।् 

 एकीकृि छारवृश्त्त व्यवस्थापन र्नदेश्शका, २०७६ को पर्िलो संशोर्न िई श्िर्कत्सा श्शक्षा िफि को 
MBBS अध्ययन छारवृश्त्तका लार्ग र्वद्याथीिरू छनौट गने कायि अश्न्त्िम िरणमा पगेुको छ। 

 सामदुार्यक िथा सरकारी र्वज्ञान वा प्रार्वर्र्क र्वर्य पठनपाठन िनु े क्याम्पसिरूिरूका लार्ग 
प्रोत्सािन अनदुान कायिक्रम सम्झौिाको िरणमा पगेुको छ। 

 नमूना क्याम्पसमा स्िरोन्नर्िका लार्ग छनौट िएका क्याम्पसिरूलाई अनदुान प्रदान गने कायिक्रम 
सम्झौिाको अश्न्त्िम िरणमा पगेुको छ। 

 र्नजामिी र्वद्यालय डोटीको िवन र्नमािण सम्बन्त्र्ी ठेक् का सम्झौिा िई सकेको  छ। 

 श्शक्षा र्वकास र्नदेशनालयबाट SEE परीक्षा केन्त्द्र िएका र्वद्यालयिरु, र्ार्मिक प्रकृर्िका र्वद्यालयिरु 
र र्वशेर् श्शक्षा प्रदान गने र्वद्यालयिरुमा जाने अनदुानका लार्ग र्वद्यालय छनौटको प्रर्क्रयामा रिेको 
छ। 

६.९.२.३ यवुा िथा िेलकुद के्षर 

 प्रदेश यवुा पररर्द् र प्रदेश िेलकुद पररर्द् गठन िई स िालनमा रिेका छन ्र उक्त पररर्द् िरुमा 
कमििारी व्यवस्थापनका लार्ग अस्थायी संगठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षणको कायि अगाडी बढेको 
छ। 

 प्रदेश यवुा पररर्द् िथा प्रदेश िेलकुद पररर्द् बाट आ-आफ्नो कायिके्षरर्िर पने र वार्र्िक बजेट 
िथा कायिक्रमा स्वीकृि िएका कायिक्रमिरू िौमार्सक र्विाजन अनसुार कायािन्त्वयन िई रिेका 
छन। 

६.९.२.४ िार्ा िथा संस्कृर्ि के्षर 

 िाल ुआर्थिक वर्ि र्िरै सदूुरपश् िम प्रदेश प्रज्ञा प्रर्िष्ठान स्थापना िथा स िालनका लार्ग आवयक 
ियारी िई रिेको छ।   

 वार्र्िक स्वीकृि बजेट िथा कायिक्रम अनसुार िार्ा,  संस्कृर्ि िथा परुाित्व संरक्षणसाँग सम्बश्न्त्र्ि 

कायिक्रम कायािन्त्वयन गनि कायिर्वर्र् िथा र्नदेश्शकािरू स्वीकृि िई कायिक्रम कायािन्त्वयन िई 
रिेका  छन।् 
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६.९.२.५ श्रम िथा रोजगार क्षरे 

 व्यसार्यक िथा सीप र्वकास िार्लम केन्त्द्र, र्नगढी र मिेन्त्द्रनगर माफि ि र्वर्िन्त् न र्वर्यमा छोटो 
अवर्र्का िार्लम स िालन िई रिेका छन।् 

 श्रम बजारको आवयकिा पर्ििान गरी सोिी बमोश्जम सीपयकु्त जनशश्क्त उत्पादन गनि श्रम 
िथा रोजगार सर्मर्िबाट श्रम बजार िथा रोजगार सम्बन्त्र्मा अध्ययन प्रर्िवेदन प्राप् ि िएको छ। 

६.९.२.६ सामाश्जक र्वकास क्षरे 

 मर्िला सशश्क्तकरण िथा बालबार्लका सम्बन्त्र्ी कायिक्रमिरु स िालन िईरिेका छन।् 

 "सानै छु म बढ्न देउ, बाल र्ववाि िोइन पढ्न देउ" िन्त् ने नारा सर्ििको बाल र्ववाि सम्बन्त्र्ी 
कायिक्रम स िालन िई रिेको छ।  

 अपाङ्गिा सम्बन्त्र्ी प्रादेश्शक नीर्ि ियार गरी प्ररश्म्िक छलफलको क्रममा रिेको छ। 

 बार्लका बीमा/बैंक िािा कायिक्रम स िालन कायिर्वर्र्को मस्यौदा बनेको छ। 

 "एउटै सषृ्टी, सम दृष्टी" कायिक्रम स िालन कायिर्वर्र्को मस्यौदा ियार िएको छ। 

६.९.२.७ र्वशरे् अनदुानबाट स िार्लि आयोजनािरुको प्रगर्ि र्ववरण 

(क) बाल िथा माि ृस्वास्थ्य सेवा सदुृढीकरण कायिक्रम 

 यस मन्त्रालय मािििका स्वास्थ्य र्नकायिरुलाई बजेट िस्िान्त् िरण िई कायािन्त्वयनमा रिेको छ। 

(ि) श्जल्ला अस्पिाल डोटी िवन र्नमािण 

 ठेक् का सम्झौिा िई र्नमािणको िरणमा रिेको छ। 

(ग) लम्कीििुा सामदुार्यक अस्पिाल र्नमािण 

 ठेक् का िई सकेको छ। 

(घ) कैलाली बिमुिुी क्याम्पस शैश्क्षक िवन र्नमािण आयोजना 

 ठेक् का िई मूल्याङ्कनको िरणमा रिेको छ। 

(ङ) डोटी बिमुिुी क्याम्पस िवन र्नमािण 

 ठेक् का िई मूल्याङ्कनको िरणमा रिेको छ। 
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६.१० प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोग  

६.१०.१ र्वत्तीय र्ववरण 

प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोगको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा र्वर्नयोजन गररएको जम्मा बजेट र 
पर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा िएको िििको र्ववरण र्नम्नानसुार छ। 

(रू. िजारमा) 

र्ववरण 
िाल ु पूाँजीगि 

कूल जम्मा 
प्रदेश जम्मा प्रदेश जम्मा 

र्वर्नयोजन 25053 25053 5813 5813 30866 

ििि 6046 6046 4828 4828 10874 

ििि प्रर्िशि 24.13 24.13 83.06 83.06 35.23 
 

प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोगमा िाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल रू. ३ करोड ८ लाि ६६ िजार 
र्वर्नयोजन गररएकोमा िालिुफि  रू. २ करोड ५० लाि ५३ िजार र पूाँजीगििफि  रू. ५८ लाि १३ 
िजार रिेको छ। र्वर्नयोजन गररएको बजेटको सम्पूणि स्रोि प्रदेश सरकार रिेको छ। आयोगमा र्वर्नयोश्जि 
कूल रकम मध्ये पर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा िालिुफि  रू. ६० लाि ४६ िजार र पूाँजीगििफि  रू. ४८ 
लाि २८ िजार गरी जम्मा रू. १ करोड ८ लाि ७४ िजार ििि िएको छ। समग्रमा प्रदेश नीर्ि िथा 
योजना आयोगबाट कूल र्वर्नयोजनको ३५.२३ प्रर्िशि ििि िएको छ। 

६.१०.2 प्रमिु उपलश्धर् 

िाल ुआर्थिक वर्िको पर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोगबाट सम्पादन िएका 
कायिक्रमबाट प्राप् ि प्रमिु उपलश्धर् र्नम्नानसुार रिेका छन-् 

 सदूुरपश् िम प्रदेश सरकारको योजना िजुिमा र्दग्दशिन, २०७८ ियार गरी प्रकाशन गररएको। 

 सदूुरपश् िम प्रदेशको प्रथम प िवर्ीय योजनाको अवर्ारणा पर ियार गररएको। 

 प्रदेश सरकारको िाल ुआर्थिक वर्िको प्रथम िौमार्सक अवर्र्को बजेट कायािन्त्वयन, आय र ििि 
सम्बश्न्त्र् समीक्षा गोष्ठी सम्पन्त् न गररएको।  
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पररच्छेद - ७ 

प्रदेश गौरवका आयोजना िथा कायिक्रम कायािन्त्वयनको अवस्था 

प्रदेश सरकारबाट सरुु गरेका एवं िाल कायािन्त्वयनमा रिेका प्रदेश गौरबका आयोजनािरूको संश्क्षप् ि र्ववरण 
र्नम्नानसुार रिेको छ। 
 

७.१ प्रदेश गौरबका सडक 
 

७.१.१ बेलौरी-कलवुापरु-नायल बडुर सडक 

बेलौरी कलवुापरु नायल बडुर सडकले क िनपरु श्जल्लाको बेलौरी िन्त्सार देश्ि कलवुापरु िुाँदै दोर्मल्ला, 
नायलसम्मको क्षेरलाई समेटेको छ। यस सडकको कुल लम्बाई ४३ र्कलोर्मटर मध्ये ३८ र्कलोर्मटर 
सडक िण्डको र्वस्ििृ सम्िाव्यिा अध्ययन (DPR) िई १७.४३ र्कलोर्मटर सडक िण्ड कालोपरे िई 
सकेको । िाल र्नमािण कायि िइरिेको ९.१ र्कलोर्मटर मध्ये २२०० र्मटर Double Lane कालोपरे, 
८०० र्मटर four Lane कालोपरे र बाकी Intermediate Lane र्नमािण गने कायि िईरिेको छ। यो 
आयोजना आर्थिक वर्ि २०८० को अर्ाढ मसान्त्िमा सम्पन्त् न गने गरी द्रिु अगाडी बढीरिेको छ। 

७.१.२ िप् िड माििडी सडक  

िप् िड माििडी सडक आयोजनाले बाजरुा श्जल्लाको र्संगटादेश्ि कााँडा, जयवागेश्वरी, गैरािाद, डोगडी, 
आर्टिौरदेश्ि माििडीसम्मको सडक िण्डलाई समेटेको छ। प्रदेश सरकारवाट आर्थिक वर्ि 207७/7८ 
देश्ि काम िई रिेको यस सडकको जम्मा लम्बाई ७३ र्क. र्म. रिेकोमा िाल १५ र्कलोर्मटर सडकको 
९९ प्रर्िशि काम सम्पन्त् न िई सकेको छ। यस सडक िण्डको बााँकी काम संघीय सरकार र प्रदेश 
सरकारको सि-लगानीमा समपूरक अनदुान माफि ि विवुर्ीय ठेक् का सम्झौिा माफि ि कायािन्त्वयन गनि ठेक् का 
आह्वान गररएको छ। यो आयोजनाको आर्टिौर देश्ि माििडी सडकिण्ड श्जल्ला सदरमकुाम माििडी जोड्न े
वैकश्ल्पक सडकको रुपमा समेि प्रयोगमा आउनेछ। 

७.१.३ श्िसापानी-ररृ्र्दि-बर्डमार्लका सडक  

श्िसापानी-ररृ्र्दि-बर्डमार्लका सडक अछाम श्जल्लाको श्िसापानीदेश्ि ज गलघाट, िमुाििा  द, गैररटाड, 
कालागाउ, दनाि, माझेठाना, जयगढ, नन्त्देगडा, मेल्लेि, सोडर्ा, शृ्रर्र्दिदेश्ि बाजरुा श्जल्लाको 
बर्डमालीकासम्मको सडक िण्डलाई समेटेको छ। आर्थिक वर्ि २०७७/७८ देश्ि काम िैरेिको यस 
सडकको जम्मा लम्बाई २५ र्कलोर्मटर रिेकोमा जंगलघाटदेश्ि िमुाििाद िुाँदै बासकााँडासम्मको ५ 
र्कलोर्मटर सडक िण्डमा Track Opening र ग्रािेल गने कायि सम्पन्त् न िैसकेको छ। बााँकी सडक िण्डको 
वािावरणीय पररक्षण स्वीकृि निएकाले कायि प्रगर्ि िनु सकेको छैन। 
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७.१.४ िजनी छोटी िन्त्सार, श्िमडी ठुलीगाड सडक 

िजनी छोटी िन्त्सार, श्िमडी ठुलीगाड सडक कैलाली श्जल्लाको लालबोझी, िजनी, जोशीपरु, बौर्नया 
बजार, फल्ले र्वसौना, सल्लेरी, रुक्सा, कोल्िडी श्िमडी िदैु ठुलीगाड सम्मको ि-ूिागलाई समेटेर 
प्रस्िाव गररएको छ। उक्त सडक िण्डको लालबोझी िजनी िण्ड कररब ५ र्क.र्म. लम्बाईमा ग्रािेल मार 
िएको छ। र्विमा कान्त्द्रा नदीमा पलु निएको कारणले आवि जाविमा कर्ठनाई िएको छ। िजनी देश्ि 
जोशीपरु िदैु बौर्नया वजार सम्मको कररब २५ र्क.र्म. सडक िण्ड सार्वकमा SNRTP अन्त्िगिि कालोपरे 
otta seal िएको र िाल उक्त िण्डको ठााँउ ठााँउमा कालोपरे िश्त्कन गै ममिि गनुिपने अवस्था छ। 
बौर्नया वजार देश्ि फल्लेर्वसौना िफि को कररव ३ र्क.र्म. सडक िाल यस कायािलयबाट स्िरोन्निी िैरिेको 
छ। कैलाली श्जल्लाका िजनी, जोशीपरु, वदिगोररया र मोिन्त्याल गरी कुल ४ वटा स्थार्नय िि जोड्न े
यस सडकको कुल लम्बाई ८० र्क.र्म. रिेको छ। आर्थिक वर्ि २०७९/८० का लार्ग प्रदेश सरकारले 
उक्त सडकको फल्लेर्वसौना देश्ि श्िमडी ठुर्लगाड सम्मको िागलाई र्नमािण गनिका लार्ग संश्घय समपरुक 
कायिक्रम अन्त्िरगि प्रस्िाव गरेको छ। उक्त सडक िण्डमा बाक्लो जंगल रिेकोले आवयकिा अनसुार 
IEE/EIA गनुि पने देश्िन्त्छ।  

७.१.५ दैजी र्लप्ना जोगबडुा सलौन श्िर्कि टे्ट घटाल पोिरा वेलापरु ढंुगाड देउरा सडक   

दैजी र्लप्ना जोबडुा सलौन श्िर्कि टे्ट घटाल पोिरा वेलापरु ढंुगाड देउरा सडक आयोजनाले क िनपरु 
श्जल्लाको दैजीदेश्ि डडेल्र्रुा श्जल्लाको परशरुाम नगरपार्लकाका र्लप्ना गाईवादे जोगबडुा सलौन कलेना 
गोगन िथा आर्लिाल गाउपार्लकाको र्नङ्लाड लगायि मिािारि िण्ड अमरगढी नगरपार्लकाको श्िरर्कटे्ट, 
घटाल, पोिरा र नवदगुाि गाउपार्लकाको असपुाि, कोटेली, सेरी, वेलापरु, र्सरोड िथा बैिडी श्जल्लाको ढंुगाड 
सम्मको सडक िण्डलाई समेटेको छ। प्रदेश सरकारवाट आर्थिक वर्ि २०७५/७६ देश्ि काम िईरिेको 
यस सडकको जम्मा लम्बाई १५० र्कलोर्मटर रिेकोमा िाल जोगबडुा गाईवादे ५ र्कलोर्मटर सडकको 
कालोपरेको काम सम्पन्त् न िैसकेको साथै गाईवादे र्लप्ना १२ र्कलोर्मटरको सम्झौिा िईसकेको छ। संघ 
ससिि अनदुान िफि  जोगबडुा सलौन िण्डको ४ र्कलोर्मटर कालोपरे कायि सम्पन्त् न िईसकेको छ। यस 
सडक सलौन केलेना ५ र्कलोर्मटर ग्रािेलको लार्ग र्नमािणार्र्न अवस्थामा रिेको र पोिरा वेलापरु १० 
र्कलोर्मटर िण्ड कालोपरेको लार्ग ठेक् का सम्झौिा िई कायािन्त्वयनमा रिेको छ। यसरी यस कायािलय 
अन्त्िगिि यस सडकको कुल १५० र्कलोर्मटर मध्ये ३६ र्कलोर्मटर सडक कायािन्त्वयनमा  रिेको छ। 
यो आयोजना र्नगढी डडेल्र्रुा र डडेल्र्रुा देउरा (वझाङ्) को वैकश्ल्पक सडकको रुपमा समेि प्रयोगमा 
आउनेछ। 

७.१.६ सिजपरु बोगटान र्दपायल सडक  

सिजपरु बोगटान र्दपायल सडक कैलाली श्जल्लाको श्जल्लाको सिजपरु देश्ि डोटी श्जल्लाको र्वर्पनगर, 
अत्तरकाडा, र्छर्डिान, वोगटान, वायल, रानागाउ, राजपरु, र्दपायल सम्मको सडक िण्डलाई समेटेको 
छ। आर्थिक वर्ि २०७५/७६ देश्ि काम िैरेिको यस सडकको जम्मा लम्बाई २०५ र्कलोर्मटर रिेकोमा 
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सिजपरु देिी अत्तरकाडा सम्म ५० र्कलोर्मटर संश्घय सरकारको सडक र्विागवाट कायािन्त्वयन िईरिेको 
िथा र्दपायल देिी रानागाउ सम्म १० र्कलोर्मटर पूवािर्ार र्वकास कायािलय डडेल्र्रुाबाट कालोपरेको 
काम सम्पन्त् न िैसकेको र रानागाउ देश्ि वायलसम्म १० र्कलोर्मटर कालोपरेको लार्ग ठेक् का सम्झौिा 
िई कायािन्त्वयनमा रिेको छ। यस सडकको कुल २०५ र्क.र्म. मध्ये ७० र्कलोर्मटर सडक कायािन्त्वयनमा 
रिेको छ।  

७.१.७ िलंगा िार देथला पररबगड सडक 

िलंगा िार देथला पररबगड सडक आयोजनाले दाि ुिला श्जल्लाको गोकुले देश्ि नौगाढ़ िुाँदै सदरमकुाम 
िलंगा सम्मको सडक िण्डलाई समेटेको छ। प्रदेश सरकारवाट आर्थिक वर्ि 207७/7८ देश्ि प्रदेश 
गौरबको योजना अन्त्िगिि जम्मा लम्बाई ४८ र्क.र्म. मध्ये िलंगा देश्ि दल्लेि िण्ड ८.५ र्क.र्म. र 
देथाला देश्ि नौगाढ़ िण्ड ९ र्क.र्म गरी जम्मा १७.५ र्क. र्म. सडक आर्थिक २०७९/८० मा सम्पन्त् न 
िनुे गरी सडकमा Upgrading (DBST) को काम िईरिेको छ। यस सडकको िाल सम्म ५५ प्रर्िशि प्रगर्ि 
िई सकेको छ। यो सडक िण्ड र्नमािण िदुा िाल स िालनमा रिेको गोकुले-िलंगा सदरमकुाम जान े
सडक िन्त्दा २४ र्क. र्म. छोटो िनुे र दाि ुिला श्जल्लाका नौगाढ़ िथा मामाि गाउपार्लकाका जनिा बढी 
लािाश्न्त्वि िनुेछन।् यो आयोजना गोकुले देश्ि िलंगा सडकिण्डको श्जल्ला सदरमकुाम िलंगा जोड्न े
वैकल्पीक सडककोरुपमा समेि प्रयोगमा आउनछे। यस सडक िण्डको बााँकी काम आगामी ३ आर्थिक 
वर्िमा सम्पन्त् न गने गरी िाल ुआर्थिक वर्िमा स्रोि सरु्नश् िि गररएको छ। 

७.१.८ सिबाझ श्रीिावर िाट-दाि ुिला सडक  

सिबाझ श्रीिावर िाट-दाि ुिला सडक आयोजनाले बैिडी श्जल्लाको सिबाज देश्ि श्रीिावर, िाट िुाँदै दाि ुिला 
सम्मको सडक िण्डलाई समेटेको छ। प्रदेश सरकारवाट आर्थिक वर्ि 207७/7८ देश्ि प्रदेश गौरबको 
योजना अन्त्िगिि जम्मा लम्बाई कररब ८५ र्क.र्म. मध्ये सिबाज-श्रीिावर िण्ड ६ र्क.र्म. र श्रीिवर िाट 
िण्ड ८.५ र्क.र्म गरी जम्मा १४.५ र्क. र्म. सडक आर्थिक वर्ि २०७९/८० मा सम्पन्त् न िनुेगरी सडकमा 
Upgrading (DBST) को काम िईरिेको छ। यस सडकको िाल सम्म ५० प्रर्िशि प्रगर्ि िई सकेको 
छ। यो सडक िण्ड र्नमािण िदुा बैिडी श्जल्लाका सनुािया, र्डलासैनी गाउाँपार्लका र पिुौडी नगरपार्लका, 
दाि ुिला श्जल्लाको मामाि गाउपार्लकाका जनिा बढी लािाश्न्त्वि िनुे छन।् यस सडक िण्डको बााँकी काम 
आगामी ३ आर्थिक वर्िमा सम्पन्त् न गने गरी िाल ुआर्थिक वर्िमा स्रोि सरु्नश् िि गररएको छ।  

७.१.९ पािीिाल्ला िल्कोट सैपाल िमु्ला सडक 

पािीिाल्ला िल्कोट सैपाल िमु्ला सडकले डोटी श्जल्लाको र्समानाबाट बझाङ्ग िुाँदै िमु्लाको सीमाना जोर्डन े
लक्ष्य रािेको छ। बझाङ्ग श्जल्लाको थलारा, िप् िडछान्त् ना, जयपथृ्वी, मास्टा, िल्कोट िथा साइपाल 
गाउाँपार्लकालाई सडक संजालमा समेटेको यो सडकको कुल लम्बाई कररब ९५ र्क.र्म रिेको छ। यो 
आयोजनाको र्नमािण सम्पन्त् न िएपछी डोटी-बझाङ्ग-जमु्ला श्जल्ला जोड्न ेवैकश्ल्पक सडकको रुपमा समेि 
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प्रयोगमा आउनेछ। िाल पािीिाल्ला िल्कोट सैपाल िमु्ला सडक अन्त्िगिि पानकोट – जडार िण्ड १४ 
र्कलोर्मटरमा प्रदेश सरकारबाट बजेट र्वर्नयोजन िै आर्थिक वर्ि 207६/7७ मा विवुर्ीय ठेक् का सम्झौिा 
िई कररब ६० प्रर्िशि र्नमािण कायि सम्पन्त् न िएको छ। उक्त सडकिण्डको स्िरोन्त् निी कायि अन्त्िगिि 
बाटोको िौडाई बढाउन ेिथा सरिना र्नमािणका कायििरु िई रिेको छ। यो सडक र्नमािण प िाि ्बझाङ्ग 
श्जल्ला सदरमकुाम िैनपरुलाई िप् िडछान्त् ना र थलारा गाउाँपार्लका पगु्न ेवैकश्ल्पक छोटो मागिको रुपमा 
प्रयोग समेि िनुे देश्िन्त्छ। 
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पररच्छेद - ८ 

ििि र स्रोि पररिालनको संशोर्र्ि अनमुान र आर्ार 

८.1 िििको संशोर्र्ि अनमुान 

िाल ुआर्थिक वर्ि २०७८/७९ को लार्ग कूल र्वर्नयोजन रू. ३० अबि ३३ करोड ९४ लाि ५५ िजार 
रिेको छ । जसमध्ये पर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा िालिुफि  रू. २ अबि ५० करोड १ लाि ६१ िजार 
अथािि ् र्वर्नयोजनको िलुनामा २०.१९ प्रर्िशि र पूाँजीगििफि  रू. १ अबि ५७ करोड २० लाि ७२ 
िजार अथािि ्र्वर्नयोजनको िलुनामा ८.९० प्रर्िशि यथाथि ििि िएको छ। अश्घल्लो आर्थिक २०७७/७८ 
को सोर्ि अवर्र्मा िालिुफि  रु. २ अबि २९ करोड २५ लाि ७४ िजार अथािि ्र्वर्नयोजनको िलुनामा 
१४.०५ प्रर्िशि र पूाँजीगििफि  १ अबि ९८ करोड ५८ लाि १९ िजार अथािि ्र्वर्नयोजनको िलुनामा 
११.५८ प्रर्िशि ििि िई कूल ४ अबि २७ करोड ८३ लाि ९३ िजार अथािि ्र्वर्नयोजनको िलुनामा 
१२.८२ प्रर्िशि ििि िएको र्थयो ।  

िाल ुआर्थिक वर्िको अन्त्त्यसम्ममा िाल ुििि, पूाँजीगि ििि र र्वत्तीय व्यवस्थाको अवस्था र्नम्नानसुार रिन े
संशोर्र्ि अनमुान रिेको छ। 

(रू. िजारमा) 

र्ववरण 

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ आर्थिक वर्ि २०७८/७९ 

र्वर्नयोजन 
पौर्सम्मको 

ििि 
ििि 

प्रर्िशि 
सरुु र्वर्नयोजन 

पौर्सम्मको 
ििि 

पौर्सम्मको 
ििि प्रर्िशि 

संशोर्र्ि अनमुार्नि 
ििि 

संशोर्र्ि 
अनमुार्नि 

ििि प्रर्िशि 

िाल ुििि 16322860 2292574 १४.०५ 12385403 2500161 20.19 ११६९९५९२ 94.46 

पूाँजीगि ििि 16758488 1985819 ११.८५ 17654052 1572072 8.90 १७३५३४७४ 98.30 

र्वत्तीय व्यवस्था 300000 ० ० ३००००० ० 0.00 ३००००० 100.00 

जम्मा 33381348 4278393 १२.८२ 30339455 4072233 13.42 २९३५३०६६ 96.75 

 

८.1.१ ििि संशोर्नका आर्ार 

अश्घल्लो आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को अन्त्त्यसम्ममा यथाथि ििि कूल र्वर्नयोजनको ७२.४९ प्रर्िशि 
रिेकोमा िाल ुआर्थिक वर्िको अन्त्त्यसम्म ९६.७५ प्रर्िशि ििि िनुे गरी िििको संशोर्र्ि अनमुान गररएको 
छ। िििको अनमुान संशोर्न गदाि अश्घल्लो आर्थिक वर्िको यथाथि ििि, िाल ुआर्थिक वर्िको पर्िलो ६ 
मर्िनाको िििका अर्िररक्त र्नम्नानसुारका आर्ारिरू र्लइएको छः- 

क. रे्रैजसो ठूला र्वकास र्नमािणका कायिक्रम िथा आयोजनाको ठेक् का सम्झौिा लगायिका कायििरू 
पर्िलो अर्िवार्र्िक अवर्र्मा सम्पन्त् न िई कायािन्त्वयनमा गैसकेकाले आगामी र्दनमा िििमा वृर्द्ध िनु े
देश्िन्त्छ। 
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ि. अश्घल्लो आर्थिक वर्िमा ठेक् का सम्झौिा िई कोर्िड-१९ का कारण र्नर्ािररि समयमा कायिसम्पन्त् न 
िनु नसकी म्याद थप गररएका अर्रुा आयोजनाका लार्ग िाल ुआर्थिक वर्िमा पर्न बजेट र्वर्नयोजन 
गररएकोले थप ििि बढ्न ेदेश्िन्त्छ। 

ग. िौर्िक पूवािर्ार र्वकास मन्त्रालय अन्त्िगििका ६६ वटा आयोजनाको लार्ग बिवुर्ीय कायिक्रमको 
रूपमा स िालन गने गरी सिमर्ि प्रदान गरी उल्लेश्िि आयोजनािरू िीव्र गर्िमा कायािन्त्वयन 
िइरिेको िुाँदा सोको लार्ग र्सश्जिि दार्यत्वले गदाि ििि वृर्द्ध िनुे देश्िन्त्छ। 

घ. स्वीकृि एकमषु्ट बजेट िथा कायिक्रमको बााँडफााँट गरी सम्बश्न्त्र्ि ििि गने इकाईिरूमा पठाई 
सर्कएकोले आगामी र्दनमा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा िीव्रिा आई ििि वृर्द्ध िनुे देश्िन्त्छ।  

ङ. प्रदेश सरकार अन्त्िगिि प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोग लगायिका र्वर्िन्त् न 
नयााँ र्नकाय र कायािलयको स्थापना िथा र्वस्िार िएकोले आगामी र्दनमा बजेट िथा कायिक्रम 
कायािन्त्वयनमा थप िीव्रिा आई बजेट ििि उल्लेख्य रूपमा बढ्ने देश्िन्त्छ। 

८.२ स्रोि पररिालनको संशोर्र्ि अनमुान 

िाल ुआर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेट िथा कायिक्रम कायािन्त्वयनका लार्ग स्रोि पररिालनको लार्ग 
कूल रू. ३० अबि ३३ करोड ९४ लाि ५५ िजार व्यवस्था गररएको छ। समग्र स्रोिमध्ये प्रदेश 
सरकारको आन्त्िररक राजस्व संकलन रू. १ अबि ८ करोड ३० लाि २१ िजार, नेपाल सरकारबाट प्राप् ि 
िनुे अनदुान रू. १४ अबि ६० करोड ४८ लाि १० िजार, बााँडफााँट िई प्राप् ि िनु ेराजस्व (मलु्य अर्िवरृ्द्ध 
कर र अन्त्िशलु्क) वापि रू. ७ अबि ९२ करोड ९१ लाि, रोयल्टी रू. ३ करोड ९४ लाि ६३ िजार 
र नगद मौज्दाि रू. ६ अबि ६८ करोड ३० लाि  ६१ िजार वार्र्िक लक्ष्य राश्िएको छ।  

गि आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा रू. ६ अबि ६८ करोड ३० लाि ६१ िजार बिि िनु े अनमुान 
गररएकोमा प्रदेश लेिा र्नयन्त्रकको कायािलयको संश्िि कोर्को र्ववरण अनसुार रू. ५ अबि ५८ करोड 
११ लाि ३५ िजार (अथािि ्लक्ष्यको िलुनामा १४.९९ प्रर्िशि घटी) कायम िनु आएको छ। यसरी 
समग्रमा िाल ुआर्थिक वर्िको पर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा प्राप् ि िएको प्रगर्ि समेिको आर्ारमा िाल ु
आर्थिक वर्िमा सरुु वार्र्िक लक्ष्यको ९६.७५ प्रर्िशि प्रगर्ि िााँर्सल िनुे संशोर्र्ि अनमुान गररएको छ।  

स्रोिगि रूपमा वार्र्िक लक्ष्य, पर्िलो अर्िवार्र्िक अवर्र्को प्रगर्ि र संशोर्र्ि अनमुानको र्ववरण र्नम्नानसुार 
िार्लकामा देिाइएको छ।  
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(रू. िजारमा) 

क्र.सं. स्रोि र्ववरण वार्र्िक लक्ष्य 

पर्िलो अर्िवार्र्िक संशोर्र्ि अनमुान 

प्रार्ि रकम 
प्रार्ि 

प्रर्िशि 
रकम प्रर्िशि 

१ प्रदेश सरकारको आन्त्िररक राजस्व १०८३०२१ ७१२९३८ ६५.८३ १०८३०२१ १०० 

२ र्वत्तीय समानीकरण अनदुान 8544000 4272000 ५० 8544000 १०० 

३ सशिि अनदुान ४२१७९१० 1995074 ४७.३ ४२१७९१० १०० 

४ र्वशेर् अनदुान 613500 204300 ३३.३ 613500 १०० 

५ समपूरक अनदुान 1229400 409700 ३३.३३ 1229400 १०० 

६ 
बााँडफााँट िई प्राप् ि िनुे मलु्य अर्िवरृ्द्ध 
कर र अन्त्िशलु्क 

7929100 3572134 ४५.०५ ७९२९१०० १०० 

७ रोयल्टी ३९४६३ ४०२२१ १०१.९२ ५५००० १३९.३७ 

८ नगद मौज्दाि ६६८३०६१ ५६८११३५ ८५.०१ ५६८११३५ ८५.०१ 

जम्मा ३०३३९४५५ १६८८७५०२ ५५.६६ २९३५३०६६ ९६.७५ 
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पररच्छेद - ९ 

समस्या, िनुौर्ि र सरु्ारका प्रयास 
 

िाल ुआर्थिक वर्ि 207८/7९ को पर्िलो 6 मर्िनाको अवर्र्मा प्रदेश सरकारले बजेट िथा कायिक्रम 
कायािन्त्वयन र स्रोि पररिालन गदाि र्नम्न समस्या र िनुौिी मिशसु गरी सरु्ारका प्रयास गरेको छ।  

९.1 बजेट कायािन्त्वयन 

क. समपूरक अनदुान र र्वशेर् अनदुानमा नेपाल सरकारवाट प्राप् ि आयोजना/कायिक्रमको िौर्िक एवं 
र्वत्तीय प्रगर्ि न्त्यून रिेको देश्िएको िुाँदा सम्बश्न्त्र्ि र्नकायसाँग समन्त्वय गरी समयमै िदारुकिाका 
साथ कायि गरी उल्लेख्य प्रगर्ि िार्सल गनेिफि  अग्रसर गराइएको छ। 

ि. सशिि अनदुानबाट स िार्लि पूवािर्ार के्षरका आयोजनािरुमा एथेष्ट बजेट र्वर्नयोजन निनु ु र 
कायिक्रम संशोर्न िथा रकमान्त्िर गनि पर्न संघीय र्वर्यगि मन्त्रालयमाफि ि संघीय अथि मन्त्रालयमा 
पठाउन ु पने झन्त्झर्टलो िथा लामो प्रर्क्रया अवलम्बन गनुिपने कारणले अपेश्क्षि रुपमा सशिि 
अनदुानिफि को र्वर्नयोश्जि बजेट ििि िनु सकेको छैन। 

ग. बजेट र्नमािणको क्रममा िौमार्सक र्विाजन र लक्ष्य र्नर्ािरण यथाथिपरक निएको कारण बजेट 
र्वर्नयोजनको लक्ष्य अनसुार ििि िनु सकेको छैन। जसले गदाि आर्थिक वर्िको सरुुबाट नै 
रकमान्त्िर िथा लक्ष्य संशोर्न गनुि परेकोले बजेट र्नमािणको क्रममा नै िौमार्सक र्विाजन र 
यथाथिपरक लक्ष्य र्नर्ािरणमा ध्यान र्दनपुने देश्िन्त्छ।  

घ. र्वर्यगि मन्त्रालयबाट माििि कायािलय र स्थानीय ििमा बााँडफााँट गनुिपने बजेट िथा कायिक्रमिरू 
समयमै बााँडफााँट गरी िस्िान्त्िरण वा अश्ख्ियारी र्दन र्ढलाई िएको कारण बजेट िििमा न्त्यूनिा 
देश्िएको छ । आगामी र्दनमा बजेट र्नमािणकै क्रममा त्यस्िा कायिक्रमिरू सम्बश्न्त्र्ि र्नकायमा 
नै प्रर्वर्ष्ट गने व्यवस्था िनु उपयकु्त देश्िन्त्छ।  

ङ. कोर्िड-19 को जोश्िम िाल ुआर्थिक वर्िको पर्िलो 6 मर्िनाको अवर्र्सम्म पर्न कायमै रिेकाले 
आयोजना/कायिक्रम कायािन्त्वयन गनि, कमििारी व्यवस्थापन गनि, र्नमािण सामाग्री एवं कामदार 
आपूर्िि गनि कर्ठनाई परेको छ। क्रमशः कोर्िड-19 को जोश्िम न्त्यून िुाँदै जाने र िोपको 
उपलधर्िाले आगामी र्दनमा िने उल्लेश्िि कायििरूमा सिजिा आउने अनमुान गररएको छ।  

ि. प्रदेश मन्त्रलयगि बजेट सूिना प्रणाली (PLMBIS), एकल िािा कोर् प्रणाली (TSA)  र  

कम्पटुरकृि सरकारी लेिा प्रणाली (CGAS) को वीिमा  REAL TIME UPDATE निुाँदा ििि 
लेख् न कर्ठनाई परेको िथा प्रदेश सरकारको आवयकिा अनसुारका प्रर्िवेदनिरू प्राप् ि निनुे िए 
िापर्न नेपाल सरकार, अथि मन्त्रालयसाँग समन्त्वय गरी उल्लेश्िि प्रर्िवदेनिरू र्नमािण गनिको लार्ग 
सझुाव गररएको छ। 
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पररच्छेद - १० 

िावी कायियोजना 

िाल ुआर्थिक वर्िको पर्िलो 6 मर्िनाको अवर्र्सम्म कोर्िड- 19 को प्रिाव यथावि रिेकोले सदूुरपश् िम 
प्रदेश सरकारको ििि १३.४२ प्रर्िशि मार रिेको छ। िाल ुआर्थिक वर्िको वााँकी अवर्र्मा कोर्िड- 19 
को प्रिाव क्रमश कम िुाँदै जाने र िोपको उपलधर्िाले आगामी र्दनमा आयोजना िथा कायिक्रम 
कायािन्त्वयनमा िीव्रिा िुाँदै जाने देश्िएकोले ििि प्रर्िशिमा उल्लेख्य वृर्द्ध िनु ेअपेक्षा गररएको छ। नेपाल 
सरकारवाट र्वत्तीय िस्िान्त्िरण माफि ि प्राप् ि िनुे बजेटको िेस्रो र्कस्िासमेि प्राप् ि िएको, प्रदेशको आन्त्िररक 
राजस्व संकलनसमेि सन्त्िोर्जनक रिेकोले लक्ष्य अनरुुप आन्त्िररक स्रोि पररिालन िनुे देश्िएको छ। 

 बजेट िथा कायिक्रम कायािन्त्वयनलाई थप शीघ्रिा प्रदान गनि र्वर्यगि मन्त्रालय र र्नकायसाँग 
छलफल गरी आवयक सिजीकरण गने,  

 बिवुर्ीय आयोजनाको लार्ग बजेट सरु्नश् िििा गरेको रकम समयमै उपलधर् गराउने, 
 सदूुरपश् िम प्रदेशको आर्थिक कायिर्वर्र् िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७४ बमोश्जम िनुे गरी 

प्रदेश आर्थिक कायिर्वर्र् र्नयमावलीलाई संशोर्न गरी कायािन्त्वयनमा ल्याउन,े 
 बजेट िथा कायिक्रम कायािन्त्वयन सम्वन्त्र्ी एकीकृि कायिर्वर्र् र साविजर्नक िििमा र्मिव्यर्यिा 

कायम गने सम्वन्त्र्ी कायिर्वर्र् िजुिमा गरी कायािन्त्वयनमा ल्याउन,े 
 संघीय सरकारबाट प्रदेशलाई िस्िान्त्िरण िएका पूाँजीगि प्रकृर्िका आयोजना िथा कायिक्रमिरुमा 

समयमै सम्पन्न िनुे गरी बजेट र्वर्नयोजनका लार्ग संघ सरकारसाँग अनरुोर् गने, 
 बजेट कायािन्त्वयन सम्वन्त्र्ी र्नयर्मि र आवर्र्क रुपमा अनगुमन मूल्याङ्कन गने िावी कायियोजना 

रिेको छ। 

  



~ 55 ~ 

अनसूुिी -१ 

िाल ुआर्थिक वर्िको अर्िवार्र्िक अवर्र्मा स्वीकृर्ि प्रदान गररएका बिवुर्ीय योजनािरूको र्बस्ििृ र्ववरण 

(रु लािमा) 

र्स.नं. योजनाको नाम  लागि अनमुान   
आ.व.२०७८/७९ मा 
र्वर्नयोश्जि रकम 

आगामी २ वर्िमा र्वर्नयोजन िनुपुने बजेट 
रकम 

जम्मा  र्रवर्ीय रकम  

२०७९/८० २०८०/८१ २०७८/७९-२०८०/८१ 

िौर्िक पूवािर्ार र्वकास मन्त्रालय 

१ 
िलंगा-िार-देथाला-पाररबगर िण्डेश्वरी सडक  (िलंगा-नौगाड िण्ड) 
म.न.पा. र नौगाड गा.पा., दाि ुिला ४५००.० ६५०.० २११७.५ १७३२.५ ४५००.० 

२ 
सिबाज-श्रीिावर- िाट -दाि ुिला सडक ( श्रीिावर-िाट िण्ड ) सनुियााँ गा.पा., 
पिु ुिड़ी न. पा. र डीलासैनी गा.पा., बैिडी २५००.० ६००.० १०४५.० ८५५.० २५००.० 

३ ऐरीछाना-ररठािौपािा-र्नथला सडक मालीकाअजुिन र लेकम गा.पा., दाि ुिला १२००.० १२०.० ५९४.० ४८६.० १२००.० 

४ 
िोिलेक-र्सत्तड-ररम -र्डलासैनी सडक दोगडा केदार गा.पा. र र्डलाशैनी 
गा.पा. १०००.० १००.० ४९५.० ४०५.० १०००.० 

५ 
पािीिालना िलकोट साइपाल िमु्ला सडक ( पार्ििाल्ना िोली झनाना जडार  

िण्ड) थलारा/ जयपथृ्वी पार्लका १५००.० २७५.० ६७३.८ ५५१.३ १५००.० 

६ 
र्बत्थड र्बजगडा रनलेक िामिौर िवुाबन र्बनायक सडक ( र्बत्थड सईुलेक 

पािल बाजर र्बजगडा िण्ड ) र्बत्थडश्िर/बुंगल पार्लका १४००.० ११०.० ७०९.५ ५८०.५ १४००.० 

७ ररठापाटा भ्यानढुङ्गा र्सरुपाटा  समुाि  सडक जयपथृ्वी र समुाि पार्लका ११००.० १००.० ५५०.० ४५०.० ११००.० 

८ काटेंपारा गोिान्ना  जयपथृ्वी सडक िण्ड जयपथृ्वी र समुाि पार्लका ५००.० ५०.० २४७.५ २०२.५ ५००.० 
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र्स.नं. योजनाको नाम  लागि अनमुान   
आ.व.२०७८/७९ मा 
र्वर्नयोश्जि रकम 

आगामी २ वर्िमा र्वर्नयोजन िनुपुने बजेट 
रकम 

जम्मा  र्रवर्ीय रकम  

२०७९/८० २०८०/८१ २०७८/७९-२०८०/८१ 

९ िप् िड बार्िरी िक्रपथ िप् िड छान्ना गा.पा. ५००.० ५०.० २४७.५ २०२.५ ५००.० 

१० िलकोट लोिण्ड सडक िल्कोट पार्लका ४००.० ४०.० १९८.० १६२.० ४००.० 

११ बामेलीगाड सडक पलु िप् िड छान्ना गा.पा. ५५०.० ५५.० २७२.३ २२२.८ ५५०.० 

१२ 
सिजपरु-बोक्टान र्दपायल (वायल-गगडुा-टडागाड िण्ड) सडक के.आइ. 
र्साँि गा.पा. र बोगटान फुडर्सल गा.पा. डोटी ३०००.० ७५०.० १२३७.५ १०१२.५ ३०००.० 

१३ 
दैश्ज र्लप्ना जोगबडुा श्िरर्कटे्ट घटाल पोिरा ढुगाड सडक (पोिरा –वलेापरु 
िण्ड ) नवदगुाि गा. पा. डडेल्र्रुा  १५००.० ७००.० ४४०.० ३६०.० १५००.० 

१४ जोरायल िोला सडक पलु जोरायल गाउाँपार्लका, डोटी ६००.० ७०.० २९१.५ २३८.५ ६००.० 

१५ टुडागाड सडक पलु जोरायल गाउाँपार्लका, डोटी ६००.० ७०.० २९१.५ २३८.५ ६००.० 

१६ नारीदाङ् सडकपलु र्द.र्स.न.पा. र के आई र्सं गाउाँपार्लका, डोटी २५००.० २२०.० १२५४.० १०२६.० २५००.० 

१७ 
राजपरु – फलेडी – र्र्कािमाण्डौ सडक के.आइ. र्साँि गा.पा. र बोगटान 

फुडर्सल गा.पा. डोटी १०००.० ३२३.० ३७२.४ ३०४.७ १०००.० 

१८ 
िजनी-५ पथृ्वीपरु-िजनी बजार-सखु्िड सडक (िेनेज 26+000 देश्ि 12+000) 

घोडाघोडी र िजनी न.पा. कैलाली  
३२००.० ४००.० १५४०.० १२६०.० ३२००.० 

१९ 
कृष्णपूर मश्न्त्दर देश्ि गोदावरी १२, बान्त्दे्रिाल सडक ८ र्क.र्म. गोदावरी 
न.पा. कैलाली  

९००.० १९०.० ३९०.५ ३१९.५ ९००.० 

२० 
श्शिलपरु-र्समली सडक कालोपरे ८ र्क.र्म. घोडाघोडी न. पा. र मोिन्त्याल 

गा.पा. कैलाली  
१०००.० ९०.० ५००.५ ४०९.५ १०००.० 

२१ िनैयािाल सडक र्नमािण  २०.र्क. र्म. मोिन्त्याल गा.पा. कैलाली १६००.० २००.० ७७०.० ६३०.० १६००.० 

२२ ियुारा बडेिा  सडक  ८ र्क.र्म. गोदावोरी न.पा. कैलाली  ७००.० ९०.० ३३५.५ २७४.५ ७००.० 

२३ सााँढेपानी उत्तर सडक ५ र्क.र्म. घोडाघोडी न.पा. कैलाली  ८००.० ८०.० ३९६.० ३२४.० ८००.० 

२४ रानीकुण्डा ररंग रोड १० र्क.र्म. बदिगोररया गा.पा. कैलाली  १०००.० ८५.० ५०३.३ ४११.८ १०००.० 

२५ 
िरुुवादेश्ि पिलमानपरु सडक १० र्क.र्म. िजनी र घोडाघोडी न.पा. 
कैलाली  

९००.० ८०.० ४५१.० ३६९.० ९००.० 
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२०७९/८० २०८०/८१ २०७८/७९-२०८०/८१ 

२६ 
सपुारी आम देश्ि िादा जोड्ने गौरीगंगा नदीमा सडकपलु (१२० र्म. स्पान) 
गौररगंगा न.पा. र र्नगढी उ.न.पा. कैलाली  

१९००.० १३०.० ९७३.५ ७९६.५ १९००.० 

२७ िैसासरु कटानी नदीमा पलु गौररगंगा-१०, कैलाली  १७००.० १५०.० ८५२.५ ६९७.५ १७००.० 

२८ श्शवपरु पलु (काश्न्त्िपरु परेन्नी) नदी गौररगंगा-११, कैलाली १०००.० १००.० ४९५.० ४०५.० १०००.० 

२९ सरया नारायाणपरु जोड्न ेसडक पलु घोडाघोडी न.पा. कैलाली  ७००.० ७०.० ३४६.५ २८३.५ ७००.० 

३० बौरािा िोलामा सडक पलु , िारानगर घोडाघोडी न.पा. कैलाली  ७००.० ७०.० ३४६.५ २८३.५ ७००.० 

३१ बौरािा नदीमा पर्ि पलु घोडाघोडी न.पा. २,६ कैलाली १०००.० ११०.० ४८९.५ ४००.५ १०००.० 

३२ घैलानाला पर्ि पलु र्नमािण जोशीपरु गा.पा. ७, कैलाली  ३००.० ३०.० १४८.५ १२१.५ ३००.० 

३३ 
श्िसापनी सोल्टा सडकमा पने सागरेु िोला सडक पलु मोिन्त्याल गा.पा. 
कैलाली  ७००.० ७०.० ३४६.५ २८३.५ ७००.० 

३४ िस्नानाला सडक पलु गौररगंगा -८, कैलाली  ५००.० ५०.० २४७.५ २०२.५ ५००.० 

३५ गडुर्ोवी िोलामा पर्ि पूल र्नमािण गोदावरी न.पा. कैलाली  ४००.० ४५.० १९५.३ १५९.८ ४००.० 

३६ 
राश्जपूर बलवुावाडा िर्नया िाल सडक गौररगंगा ण.पा., िरेु र मोिन्त्याल 

गा.पा. कैलाली  ८००.० १००.० ३८५.० ३१५.० ८००.० 

३७ कम्पर्न डाडा देश्ि ए , र्ब, गाउ सडक र्नगढी – १२ , कैलाली  ५००.० ४५.० २५०.३ २०४.८ ५००.० 

३८ 
लोकिाश्न्त्रक मागि कम्पनी डााँडादेश्ि दोदापलुसम्म सडक पनुवािस 

नगरपार्लका, ५, ७ र १० क िनपरु 
१६५०.० १२०.० ८४१.५ ६८८.५ १६५०.० 

३९ 
र्सम्री दशरथबस्िी अमरैया गणेशबस्िी ढक्क़ा बलेौरी पनुवािस नगरपार्लका 
०१ र ०२, क िनपरु 

१०००.० १००.० ४९५.० ४०५.० १०००.० 

४० र्नमिल आयिघाट देश्ि दयाराम िोक जाने बाटो बेलौरी न.पा., १० क िनपरु ६००.० ७०.० २९१.५ २३८.५ ६००.० 

४१ िानिुौक देश्ि र्वष्ण ुमश्न्त्दरमा जान ेबाटोमा निर मार्थ पलु र्ि.न.पा. ०६ ३६४.४ ४०.० १७८.४ १४६.० ३६४.४ 
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२०७९/८० २०८०/८१ २०७८/७९-२०८०/८१ 

४२ कन्त्कट्टी िोला सडक पलु बेदकोट र र्िमदत्त नगरपार्लका ५७४.४ ७५.० २७४.६ २२४.७ ५७४.४ 

४३ लमैया नाला पलु पनुवािस नगरपार्लका १० ५२९.२ ६०.० २५८.१ २११.१ ५२९.२ 

४४ जेर्सस मार्व नश्जक सडक पलु र्िनपा ०१ ७०६.७ ८०.० ३४४.७ २८२.० ७०६.७ 

४५ कोटीिोम, घ गाउाँ, न गाउाँ, बीिफााँटा पिी सडक र्नमािण २८००.० २००.० १४३०.० ११७०.० २८००.० 

४६ 
वाणी देिििलुी पर्सिया कञ्ज नौरंगा र्वकासबस्िी सडक लालझाडी गा.पा.-
०१, ०२, ०३ र पनुवािस न.पा.-१० 

१५००.० १४०.० ७४८.० ६१२.० १५००.० 

४७ 

ररछािा गाउाँ जोगी लिुारको पसलदेश्ि बेलौरी गोकुलपरु बजार कोटीिोम 

र्गररिोक िुाँदै ईश्ण्डया बोडिरसम्म सडक बेलौरी न.पा.-०४, ०२ र ०१ िथा 
पनुवािस न.पा.-०४, ०६, ०७, ०८, ०९ 

१२००.० ११०.० ५९९.५ ४९०.५ १२००.० 

४८ जोगबढुा नदी सडक पलु दोर्ारा िााँदनी न.पा. ८ १५४०.० १६०.० ७५९.० ६२१.० १५४०.० 

४९ िौर्र नदी पिी पलु र्नमािण बेलडाडी गा.पा.-०५ १५७०.४ १५०.० ७८१.२ ६३९.२ १५७०.४ 

५० कमरी र्किैया नालामा पिी पलु बेलडाडी गा.पा.-०३, बेलौरी न.पा.-९ ६५९.५ ६०.० ३२९.७ २६९.८ ६५९.५ 

५१ 
िी.न.पा-१ बारकुन्त्डा िी.न.पा.-३ र्िलकपरु जोड्न ेिर्नयािोला सडकपलु 

र्िमदत्त न.पा.-०१ र ०३ 
१२९७.४ १४०.० ६३६.५ ५२०.८ १२९७.४ 

५२ मझगाइ बाट गेटा जाने मोिना नदीमा पलु कृष्णपरु न.पा.-०८ १३४१.० १५०.० ६५५.० ५३५.९ १३४१.० 

५३ टोटीनाला सडक पलु शकु्लाफााँटा न.पा.-७ ५८२.८ ६०.० २८७.५ २३५.३ ५८२.८ 

५४ दैजी रानागााँउ-नयााँगाउाँ सडक बेदकोट नपा-१० ६००.० ५०.० ३०२.५ २४७.५ ६००.० 

५५ पथररया नाला पलु बेलौरी न.पा.-०९ ८२१.८ ९०.० ४०२.५ ३२९.३ ८२१.८ 

५६ बेलौरी र्िरी िक्रपथ सडक बलेौरी न.पा. बलेौरी न.पा. ६००.० ५०.० ३०२.० २४८.० ६००.० 

५७ 
श्िसापानी-जंगलघाट- ऋर्र्दि-बडीमार्लका सडक (गैरीटााँड-कालागाऊ-दनाि 
िण्ड) कमलबजार- न.पा-मंगलसेन न.पा, अछाम  

२०००.० ३५०.० ९०७.५ ७४२.५ २०००.० 

५८ 
सााँफे नन्त्देगडा मेल्लेि  सोड्सा ऋर्र्दि सडक साफेबगर न.पा –मेल्लेि 
गा.पा , अछाम 

१५००.० १०६.० ७६६.७ ६२७.३ १५००.० 
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२०७९/८० २०८०/८१ २०७८/७९-२०८०/८१ 

५९ मंगलसेन जपु ुलगुाडा रामसोशन सडक मंगलसेन न.पा, अछाम  १५००.० १०५.० ७६७.३ ६२७.८ १५००.० 

६० िौिटेु्ट िौरपार्ट सडक िौरपाटी गा.पा  १५००.० १०५.० ७६७.३ ६२७.८ १५००.० 

६१ 
र्वनायक-लयााँटी-पलु्लेिोला- रामारोशन (र्वनायक-लयााँटी- पलु्लेिोला िण्ड) 
प.र्ब.न.पा , अछाम 

२०००.० १६६.० १००८.७ ८२५.३ २०००.० 

६२ सााँफे बढुाकोट सडक साफेबगर न.पा., अछाम १७००.० १५०.० ८५२.५ ६९७.५ १७००.० 

६३ मालागाड सडकपलु  र्रवणेी न. पा. ११४३.० २२०.० ५०७.७ ४१५.४ ११४३.० 

६४ िौनेरा सडकपलु बर्डमार्लका न पा १२२९.० २२०.० ५५५.० ४५४.१ १२२९.० 

६५ बल्देिोला सडकपलु रामारोसन गा. पा., अछाम ५२९.० ६०.० २५८.० २११.१ ५२९.० 

६६ 
कणािली नर्द काश्म्िमा रसबृज र्नमािण सडक पलु) स्वार्मकार्ििक िापर 

गा.पा. बाजरुा १७००.५ ५००.० ८००.० ४००.५ १७००.५ 

  जम्मा ७९३८८.९ १०३५५.० ३८१०७.९ ३०९२६.० ७९३८८.९ 

सामाश्जक र्वकास मन्त्रालय 
१ कैलाली बिमुिुी क्याम्पस िवन र्नमािण १४२८.० ५९३.० ५९३.० २४२.० १४२८.० 

२ डोटी बिमुिुी क्याम्पस िवन र्नमािण १३६१.० ५६४.० ५६४.० २३३.० १३६१.० 
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