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प्राक्कथन 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को वार्र्िक स्वीकृत बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नको वार्र्िक बजेट 
कार्ािन्त्वर्नको र्थाथि श्स्थर्त, प्राप्त मखु्र् उपलश्धधहरू, बेरुजकुो अवस्था, िनुौती र खिि लगार्तका 
र्ववरणहरूलाई समेटी र्ो प्रर्तवेदन तर्ार गररएको छ। 

आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को अश्न्त्तम िौमार्सकबाट सरुु भई िाल ुआर्थिक वर्िको पर्हलो ६ 
मर्हनासम्म पर्न कोर्भड-19 कार्मै रहेको, खररद र्नर्मावलीमा भएको संसोधन र र्नमािण 
व्र्वसार्ीहरूबाट गररएको र्नमािण होर्लडे र र्नमािण सामग्रीको उच्ि मूल्र्वरृ्ि जस्ता कारणले प्रदेस 
सरकारको बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न प्रत्र्क्ष रूपमा प्रभार्वत भएको छ। आर्थिक वर्ि 
२०७७/७८ मा प्रदेस सरकारबाट र्वर्नर्ोजन भएको रु. ३३ अबि ३८ करोड १३ लाख ४८ 
हजार मध्रे् िालतुफि  ६३.५३, पुुँजीगततफि  ७५.२२ गरी जम्मा ६८.८३ प्रर्तसत बजेट खिि र 
९३.०३ प्रर्तसतले स्रोत व्र्वस्थापन भएको र्थर्ो । आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा रू. ३० अबि 
३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार र्वर्नर्ोजन भएकोमा िालतुफि  ७२.०७ प्रर्तसत र पुुँजीगततफि  
६७.६९ प्रर्तसत समेत गरी जम्मा ६८.८१ प्रर्तसत बजेट खिि तथा १००.३७ प्रर्तसत स्रोत 
व्र्वस्थापन भएको र्थर्ो ।  

सश्ित कोर्को सिालन तथा व्र्वस्थापन, बजेट तजुिमा, र्नकासा तथा खिि, आर्थिक कारोवारको 
लेखाङ्कन तथा प्रर्तवेदन, आन्त्तररक र्नर्न्त्रण तथा अन्त्र् आर्थिक गर्तर्वर्धहरूलाई व्र्वश्स्थत गरी 
समग्र बजेट प्रणाली र साविजर्नक र्वत्त व्र्वस्थापनलाई पारदसी, नर्तजामूलक तथा उत्तरदार्ी 
बनाउन सदूुरपश् िम प्रदेस आर्थिक कार्िर्वर्ध तथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७९ जारी गररएको 
छ। जसबाट बजेट तथा कार्िक्रमको तजुिमा र कार्ािन्त्वर्न प्रकृर्ा थप सरल, सहज, व्र्वश्स्थत 
एवम ्प्रभावकारी हनु गई र्नधािररत समर्, पररमाण, लागत र गणुस्तरमा आर्ोजना तथा कार्िक्रम 
सम्पन्त् न गनि सघाउ पगु्ने देश्खन्त्छ। साविजर्नक र्वत्त व्र्वस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन 
आर्थिक कार्िर्वर्ध तथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व र्नर्मावली तजुिमाको प्रकृर्ामा रहेको छ। 

अन्त्त्र्मा, र्ो प्रर्तवेदनका लार्ग आवर्क तथ्र्ाङ्क र सूिना उपलधध गराउने सबै मन्त्रालर् तथा 
र्नकार्का पदार्धकारी तथा कमििारीहरू र प्रर्तवेदन तर्ार गने कार्िमा संलग्न हनु ु हनुे र्स 
मन्त्रालर्का सश्िव लगार्त सबै कमििारीहरूलाई हार्दिक धन्त्र्वाद र्दन िाहन्त्छु । 

 

 

 प्रकास रावल 

 (मन्त्री) 

 आर्थिक मार्मला मन्त्रालर् 
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मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवेदन सम्बन्त्धमा 
१) प्रस्ततु बजेट तथा कार्िक्रमको वार्र्िक मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवेदनमा प्रदेस सरकारका र्वर्र्गत 

मन्त्रालर् तथा र्नकार्हरूको र्वत्तीर् र्ववरण र वार्र्िक कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नको प्रगर्त 
समावेस गररएको छ। 

२) सम्बश्न्त्धत मन्त्रालर्, सश्िवालर् र र्नकार्ले उपलधध गराएका तथ्र्ाङ्क, प्रगर्त एवम ्सोसुँग 
सम्बश्न्त्धत र्ववरणका अर्तररक्त खििका सम्बन्त्धमा प्रदेस लेखा र्नर्न्त्रक कार्ािलर्को खिि 
व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी सूिना प्रणालीबाट प्राप्त तथ्र्ाङ्क समेतका आधारमा आर् व्र्र् र्ववरण 
प्रस्ततु गररएको छ। 

३) प्रदेस गौरवका आर्ोजनाहरूको प्रगर्त र्ववरण पर्न र्स प्रर्तवेदनमा प्रस्ततु गररएको छ। 

४) प्रदेस सरकारबाट गत आर्थिक वर्िमा स्थानीर् तहहरूलाई प्रवाह गररएको र्वत्तीर् हस्तान्त्तरण 
(समानीकरण, समपूरक र र्वसेर् अनदुान) को र्ववरण प्रस्ततु गररएको छ। 

५) सदूुरपश्िम प्रदेस सरकार र सदूुरपश्िम प्रदेसका ८८ वटा स्थानीर् तहहरूको अर्हलेसम्मको 
बेरुजकुो अवस्था पर्न र्स प्रर्तवेदनमा प्रस्ततु गररएको छ।  

 

 

 आर्थिक मार्मला मन्त्रालर् 

 सदूुरपश्िम प्रदेस 
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पररच्छेद - १ 

पररिर् 

१.१ समीक्षाको पषृ्ठभरू्म र सीमा 
सदूुरपश् िम प्रदेस आर्थिक कार्िर्वर्ध तथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७९ को दफा २५ मा 
"बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न अवस्थाको मूल्र्ाङ्कन गरी आर्थिक मार्मला मन्त्रालर्ले अधिवार्र्िक 
र वार्र्िक रूपमा सो अवर्ध समाप्त भएको िार मर्हनार्भर राजस्व, खिि र आर्ोजना तथा कार्िक्रम 
सिालन गनि नेपाल सरकारबाट प्राप्त हनुे अनदुान (समानीकरण अनदुान, ससति अनदुान, समपूरक 
अनदुान र र्वसेर् अनदुान) का साथै वैदेश्सक अनदुान तथा ऋणको अनमुान, प्रार्प्त तथा पररिालनको 
र्थाथि र्ववरण, प्रदेस सरकारको नीर्त तथा बजेटमा समावेस भएका कार्िक्रमहरूको कार्ािन्त्वर्न 
अवस्था र अन्त्र् आवर्क र्ववरणहरू साविजर्नक गनुिपने" व्र्वस्था बमोश्जम आर्थिक वर्ि 
२०७८/७९ को वार्र्िक बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नको समीक्षा गररएको छ। प्रस्ततु समीक्षामा  
आर्थिक वर्िको प्रमखु नीर्त तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नको श्स्थर्त, मन्त्रालर् तथा र्नकार्गत खििको 
र्ववरण, मन्त्रालर्हरूबाट कार्ािन्त्वर्नमा रहेका मखु्र्-मखु्र् कार्िक्रमको भौर्तक र र्वत्तीर् प्रगर्त, 
कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नका क्रममा देखा परेका िनुौतीहरू, र आगामी र्दनमा गनुिपने सधुारका क्षेरहरू 
समेतको र्ववरण प्रस्ततु गररएको छ। र्सका साथै अश्घल्ला दईु आर्थिक वर्िहरूको सोही अवर्धको 
प्रगर्त र्ववरणसुँग गत आर्थिक वर्िको प्रगर्तलाई तलुना समेत गररएको छ। र्वत्तीर् क्षेर र्वश्लरे्ण 
अन्त्तगित हाल प्रदेस सरकारको क्षेरार्धकारर्भर रहेका सहकारी क्षेरसुँग सम्बश्न्त्धत र्ववरण मार 
समावेस गररएको छ।  

१.२ बजेट र कार्ािन्त्वर्न श्स्थर्त 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को लार्ग प्रदेस सरकारबाट कुल रू. ३० अबि ३३ करोड ९४ लाख 
५५ हजार बजेट र्वर्नर्ोजन भएको र्थर्ो। र्वश्वव्र्ापी महामारीको रूपमा देखा परेको कोर्भड-१९ 
ले र्वश्व र क्षेरीर् अथितन्त्रसंगै मलुकुको आर्थिक तथा सामाश्जक अवस्थामा गम्भीर प्रभाव पारेको 
र्थर्ो। आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को अश्न्त्तम िौमार्सकबाट सरुु भई आर्थिक वर्ि २०७८/७९ 
को पर्हलो ६ मर्हनासम्म पर्न कोर्भड-19 कार्मै रहेको, खररद र्नर्मावलीमा भएको संसोधन र 
र्नमािण व्र्वसार्ीहरूबाट गररएको र्नमािण होर्लडे र र्नमािण सामग्रीको उच्ि मूल्र्वरृ्ि जस्ता 
कारणले प्रदेस सरकारको बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न प्रत्र्क्ष रूपमा प्रभार्वत भएको र्थर्ो।  

१.२.१ नपेाल सरकारको बजेट र कार्ािन्त्वर्न अवस्था 
नेपालको संर्वधानमा संघ, प्रदेस र स्थानीर् तहले आफ्नो अर्धकारर्भरको आर्थिक अर्धकार सम्बन्त्धी 
र्वर्र्मा कानून बनाउने, वार्र्िक बजेट बनाउने, र्नणिर् गने, नीर्त तथा र्ोजना तर्ार गने र त्र्सको 
कार्ािन्त्वर्न गने व्र्वस्था रहेको छ। सोही व्र्वस्था अनसुार संघ, प्रदेस र स्थानीर् तहले आर्थिक 
वर्ि 207८/7९ को बजेट र्नमािण गरी कार्ािन्त्वर्न गररसकेका छन।्  
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महालेखा र्नर्न्त्रक कार्ािलर्को वेबसाइटमाफि त प्रकाश्सत हनुे दैर्नक बजेटरी तलुनात्मक र्वश्लरे्ण 
अनसुार आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा नपेाल सरकारको कुल र्वर्नर्ोजन रू. 1६ खबि ३२ अबि 
८२ करोड ९२ लाख रहेकोमा आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा रू. १२ खबि ९६ अबि २४ करोड 
४७ लाख खिि भई कुल र्वर्नर्ोजनको ७९.३९ प्रर्तसत रकम खिि भएको छ। र्वर्नर्ोजन भएको 
सीर्िकगत रकममध्रे् िालतुफि  ९०.२५ प्रर्तसत, पुुँजीगततफि  ५७.२३ प्रर्तसत र र्वत्तीर् 
व्र्वस्थातफि  ६२.५० प्रर्तसत खिि भएको र्थर्ो । त्र्सैगरी राजस्व संकलनतफि  रू. ११ खबि 
८० अबि ६० करोड ४ लाख राजस्व संकलन हनुे अनमुान गररएकोमा आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा 
रू. १० खबि ६७ अबि ९५ करोड ८५ लाख संकलन भई लक्ष्र्को कररब ९०.४६ प्रर्तसत 
राजस्व संकलन भएको र्थर्ो।  

१.२.२ प्रदेस आर्थिक कार्िप्रणाली र अवस्था 
नेपालको संर्वधानको भाग १६ (धारा २०३ देश्ख २१३) मा प्रदेस आर्थिक कार्िप्रणालीको व्र्वस्था 
गररएको छ। संर्वधानतः प्रदेस सरकारलाई कानूनबमोश्जम प्रदेस र्भरको कर प्रणाली, ऋण 
व्र्वस्थापन, सश्ित कोर् सिालन, राजस्व र व्र्र्को अनमुान, खिि व्र्वस्थापन, र्वर्भन्त् न कोर्हरूको 
सिालन गने लगार्तको क्षेरार्धकार रहेको छ। ती क्षेरहरूको र्वर्र्मा देहार् बमोश्जम छुट्टाछुटै्ट 
उल्लेख गररएको छ। 

१.२.२.१ प्रदेस सश्ित कोर् 

 आर्थिक वर्ि 2078/79 मा रू. ३० अबि ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार कुल र्वर्नर्ोजन 
गररएको र सो र्वर्नर्ोजनका लार्ग आन्त्तररक राजस्वबाट रू. १ अबि ८ करोड ३० लाख २१ 
हजार, संघीर् सरकारबाट प्राप्त हनुे अनदुानबाट रू. १४ अबि ६० करोड ४८ लाख १० हजार, 
बाुँडफाुँट भई प्राप्त हनु ेराजस्वबाट रू. ७ अबि ९२ करोड ९१ लाख, रोर्ल्टीबापत प्राप्त हनुे रू. 
३ करोड ९४ लाख ६३ हजार र गत आर्थिक वर्िको नगद मौज्दातबाट रू. ६ अबि ६८ करोड 
३० लाख ६१ हजार स्रोत पररिालन गने लक्ष्र् राश्खएको र्थर्ो। समीक्षा अवर्धमा संघीर् 
सरकारबाट प्राप्त हनुे अनदुानतफि  रू. १५ अबि ६३ करोड ४७ लाख २६ हजार, राजस्व 
बाुँडफाुँटबाट रू. ७ अबि ७७ करोड ७२ लाख ६६ हजार, आन्त्तररक राजस्व संकलनबाट रू. १ 
अबि ३१ करोड ८५ लाख ३७ हजार, रोर्ल्टीबाट रु. ४ करोड २ लाख २१ हजार र गत 
आर्थिक वर्िको नगद मौज्दातबाट रू. ५ अबि ६८ करोड ११ लाख ३५ हजार गरी जम्मा रू. 
३० अबि ४५ करोड १८ लाख ८५ हजार प्रदेस सश्ित कोर्मा दाश्खला भएको र्थर्ो। गत 
आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा रू. 20 अबि ८७ करोड 61 लाख ३० हजार खिि भएको र संघीर् 
सरकारको अनदुानमा प्राप्त रकममध्रे् खिि नभई बित भएको (समानीकरण बाहेक) रकम रु. २ 
अबि ४२ करोड १२ लाख ५५ हजार नेपाल सरकारको सश्ित कोर्मा दाश्खल गररएकोले रू. 7 
अबि १५ करोड ४५ लाख प्रदेस सश्ित कोर्मा नगद मौज्दात रहेको छ।  

प्रदेस सरकारले व्र्वस्थापन तथा सिालन गरेका सदूुरपश्िम प्रदेस र्वपद् व्र्वस्थापन कोर्मा रू. 
२५ करोड ५५ लाख २२ हजार, सदूुरपश्िम प्रदेस कोरोना भाईरस रोगको जोश्खम र्नर्न्त्रण 
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उपिार तथा व्र्वस्थापन कोर्मा रू. १ करोड १२ लाख ७ हजार र सदूुरपश्िम प्रदेस स्वरोजगार 
र्वकास कोर्मा रु. १ अबि गरी कुल रू. १ अबि २६ करोड ६७ लाख २९ हजार समेत प्रदेस 
सश्ित कोर्मा मौज्दात रहेको र्थर्ो। 

१.२.२.२ प्रदेस आन्त्तररक ऋण 

प्रदेस सरकारले हालसम्म आन्त्तररक ऋण पररिालन गनुिपने अवस्था र्सजिना भएको छैन।  

१.२.२.३ प्रदेस र्वत्तीर् क्षरे व्र्वस्थापन 

नेपालको संर्वधानले प्रदेस सरकारको र्वत्तीर् क्षेरार्धकार अन्त्तगित नेपाल राष्ट्र बैंकको नीर्त अनरुूप 
र्वत्तीर् संस्थाहरूको सिालन, सहकारी संस्था, केन्त्द्रको सहमर्तमा वैदेश्सक अनदुान र सहर्ोगलाई 
समावेस गरेको छ। प्रदेस सरकारको क्षेरार्धकारमध्रे् सहकारी क्षेरलाई मार आफ्नो कार्िक्षेर 
अन्त्तगित समेट्न सकेको छ। हाल प्रदेसको क्षेरार्धकारर्भर कुल ३०१ वटा सहकारी संस्थाहरू 
रहेका छन।् उश्ल्लश्खत सहकारीमा कुल र्नक्षेप रू. २ अबि ६७ करोड १८ लाख २५ हजार 
रहेको देश्खन्त्छ भने लगानी रू. ३ अबि ४० करोड २८ हजार भएको देश्खन्त्छ। र्ी सहकारी 
संस्थाहरूमा १६६०१ मर्हला र २७२४१ परुुर् गरी कुल ४३८९० जना सेर्र सदस्र् रहेका 
छन।्  

१.३ सदूुरपश्िम प्रदेस सरकारको हालसम्मको बेरुजकुो अवस्था 
महालेखा परीक्षकको कार्ािलर्ले सदूुरपश्िम प्रदेस सरकार र मातहतका १६३ कार्ािलर्ले आर्थिक 
वर्ि २०७७/७८ मा गरेको खिि रकम रु. ३५ अबि ४९ करोड ७९ लाखको लेखा परीक्षण 
सम्पन्न गरी ५९ औ ंप्रर्तवेदन साविजर्नक गरेको छ। उक्त प्रर्तवेदन अनसुार सदूुरपश्िम प्रदेस 
सरकार र मातहतका कार्ािलर्ले आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा गरेको कुल खििमध्रे् पेस्की रकम 
सर्हत २.१८ प्रर्तसत र पेस्कीबाहेक १.३६ रकम बेरुज ुदेखाएको छ। 

तार्लकाः 1 सदूुरपश्िम प्रदेसको हालसम्मको बेरुज ु(रु. लाखमा) 

प्रदेस लेखापरीक्षण 
गररएको 
कार्ािलर् 
संख्र्ा 

लेखापरीक्षण 
रकम 

कुल 
बेरुज ु
रकम 

पेस्की 
बाहेक 
बेरुज ु
रकम 

बेरुज ु
प्रर्तसत 

पेस्की बाहेक 
बेरुज ु
प्रर्तसत 

सदूुरपश्िम १६३ ३५४९७९ ७७२१ ४८४२ २.१८ १.३६ 

स्रोत महालेखा परीक्षकको उनान्त्साठीऔ ंवार्र्िक प्रर्तवेदन, २०७९ 

१.३.१ अद्यावर्धक बेरुज ु

प्रदेस सरकार र मातहत सरकारी कार्ािलर्, अन्त्र् संस्था र सर्मर्ततफि को गत वर्िसम्मको बाुँकी 
बेरुज ुरु. १ अबि २३ करोड ३ लाख रहेकोमा सम्परीक्षणबाट रु. ४५ करोड ३२ लाख फस्र्ोट 
भई रु. ७७ करोड ७१ लाख बाुँकी रहेको र र्ो वर्ि रु. ७७ करोड २१ लाख थप भई अद्यावर्धक 
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बेरुज ुरु. १ अबि ५४ करोड ९२ लाख रहेको छ। सो रकममा रु. ३७ करोड ५६ लाख पेस्की 
रहेको छ। 

तार्लकाः 2 सदूुरपश्िम प्रदेसको अद्यावर्धक बेरुज ु(रु. लाखमा) 

प्रदेस गत सम्मको 
बाुँकी 

सम्परीक्षण बाुँकी र्ो वर्िको 
थप 

जम्मा बाुँकी बेरुज ु
बाुँकीमध्रे् 
पेस्की 

सदूुरपश्िम १२३०३ ४५३२ ७७७१ ७७२१ १५४९२ ३७५६ 

स्रोत महालेखा परीक्षकको उनान्त्साठीऔ ंवार्र्िक प्रर्तवेदन, २०७९ 

१.४ सदूुरपश्िम प्रदेसका स्थानीर् तहको बेरुज ु

महालेखा परीक्षकको कार्ािलर्ले सदूुरपश्िम प्रदेसका ८८ स्थानीर् तहले आर्थिक वर्ि २०७७/७८ 
मा गरेको खिि रु.१ खबि ९ अबि ४५ करोड ३० लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी ५९ औ ं
प्रर्तवेदन साविजर्नक गरेको छ। उक्त प्रर्तवेदन अनसुार सदूुरपश्िम प्रदेसका स्थानीर् तहले आर्थिक 
वर्ि २०७७/७८ मा गरेको कुल खििमध्रे् लेखापरीक्षण अंकको तलुनामा बेरूज ु२.८० प्रर्तसत 
र पेस्की बाहेक २.३८ प्रर्तसत बेरुज ुदेखाएको छ। 

तार्लकाः 3 सदूुरपश्िम प्रदेसका स्थानीर् तहको बेरुज ु(रु. लाखमा) 

प्रदेस लेखापरीक्षण 
गररएको 

स्थानीर् तह 
संख्र्ा 

लेखापरीक्षण 
रकम 

म्र्ाद 
नाघेको 

पेस्कीसमेत 
बेरुज ु

बेरुजमुध्रे् 
पेस्की 
रकम 

लेखा 
परीक्षणको 
तलुनामा 

बेरुज ुप्रर्तसत 

पेस्की 
बाहेक 
बेरुज ु
प्रर्तसत 

सदूुरपश्िम ८८ १०९४५३० ३०६९८ ४६९७ २.८० २.३८ 

स्रोत महालेखा परीक्षकको उनान्त्साठीऔ ंवार्र्िक प्रर्तवेदन, २०७९ 
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श्िरः 1 आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा सदूुरपश्िम प्रदेसको बेरुज ुप्रर्तसत 

 

  

२.१८

२.८

१.३६

२.३८

०.

०.५

१.

१.५

२.

२.५

३.

प्रदेस स्थानीर् तह

पेस्की रकमसर्हत प्रर्तसत पेस्कीबाहेक प्रर्तसत
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पररच्छेद - २  

बजेट खििको र्वश्लरे्ण 

२.१ वार्र्िक बजेट र्वर्नर्ोजन र खििको र्ववरण 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा सदूुरपश्िम प्रदेस सरकारबाट र्वर्नर्ोजन गररएको सरुु र्वर्नर्ोजन र 
समीक्षा अवर्धमा भएको खििको र्ववरण र्नम्नानसुार तार्लकामा उल्लेख गररएको छ। 

तार्लकाः 4 बार्र्िक बजेट र्वर्नर्ोजन र खिि (रू. हजारमा) 

क्र.सं. सीर्िक र्वर्नर्ोजन खिि खिि प्रर्तसत 

१ िाल ु १२३८५४०३ ८९२५९३९ 72.07 

२ पुुँजीगत १७६५४०५२ ११९५०१९1 67.69 

३ र्वत्तीर् व्र्वस्था ३००००० ० 0.00 

जम्मा ३०३३९४५५ २०८७६१30 68.81 

 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नर्ोजन भएको कुल रकम रू. ३० अबि ३३ करोड ९४ लाख 
५५ हजारमध्रे् गत आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा िालतुफि  ८ अबि ९२ करोड ५९ लाख ३९ 
हजार अथाित ्र्वर्नर्ोजनको तलुनामा ७२.०७ प्रर्तसत, पुुँजीगततफि  ११ अबि ९५ करोड १ लाख 
९० हजार अथाित ्र्वर्नर्ोजनको तलुनामा ६७.६९ प्रर्तसत गरी कुल रू. २० अबि ८७ करोड 
६१ लाख ३० हजार अथाित ्कुल र्वर्नर्ोजनको तलुनामा ६८.८१ प्रर्तसत खिि भएको र्थर्ो। 

उल्लेश्खत र्वर्नर्ोजन र खििलाई तलको श्िरमा देखाइएको छ। 

श्िरः 2 कुल र्वर्नर्ोजन र खििको तलुनात्मक अवस्था 

 

१२३८५४०३

१७६५४०५२

३०००००

८९२५९३९
११९५०१९१

०
०

२००००००
४००००००
६००००००
८००००००

१०००००००
१२००००००
१४००००००
१६००००००
१८००००००
२०००००००

िालु प ुुँश्जगत र्वत्तीर् व्र्वस्था

र्वर्नर्ोजन खिि
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२.२ मन्त्रालर्गत खििको र्ववरण 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा मन्त्रालर् तथा र्नकार्को लार्ग र्वर्नर्ोश्जत खदु बजेट र समीक्षा 
अवर्धमा भएको खििको र्ववरण र्नम्नानसुारको तार्लकामा उल्लेख गररएको छ। 

तार्लकाः 5 र्नकार्गत र्वर्नर्ोजन र खिि (रू. हजारमा) 

मन्त्रालर्/र्नकार् र्ववरण िाल ु पुुँजीगत र्वत्तीर् जम्मा 

प्रदेस 
व्र्वस्थार्पका 

र्वर्नर्ोजन १७६४६१ ११३५०   187811 

थपघट 2064 0   2064 

जम्मा 
र्वर्नर्ोजन 

१७८५२५ ११३५०   189875 

खिि १३१३०७ 10487   141794 

खिि प्रर्तसत 73.55 92.40   74.68 

प्रदेस लोकसेवा 
आर्ोग 

र्वर्नर्ोजन ८०४५४ १४८८५   95339 

थपघट -७८० १२००   420 

जम्मा 
र्वर्नर्ोजन 

७९६७४ १६०८५   95759 

खिि ३८०६५ 12305   50370 

खिि प्रर्तसत 47.78 76.50   52.60 

मखु्र्मन्त्री तथा 
मश्न्त्रपररर्द्को 
कार्ािलर् 

र्वर्नर्ोजन ३६३७९९ १०८६४२५   1450224 

थपघट -56825 -998617   -1055442 

जम्मा 
र्वर्नर्ोजन 

३०६९७४ ८७८०८   394782 

खिि 163546 28749   192295 

खिि प्रर्तसत 53.28 32.74   48.71 

आर्थिक मार्मला 
मन्त्रालर् 

र्वर्नर्ोजन २१७८८६ ८५४३७   303323 

थपघट 9900 4640   14540 

जम्मा 
र्वर्नर्ोजन 

२२७७८६ ९००७७   317863 
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मन्त्रालर्/र्नकार् र्ववरण िाल ु पुुँजीगत र्वत्तीर् जम्मा 

खिि 84038 42463   126501 

खिि प्रर्तसत 36.89 47.14   39.80 

उद्योग, पर्िटन, 

वन तथा 
वातावरण 
मन्त्रालर् 

र्वर्नर्ोजन ९१२०३२ १२०१८०९   2113841 

थपघट 40157 105793   145950 

जम्मा 
र्वर्नर्ोजन 

९५२१८९ १३०७६०२   2259791 

खिि 667167 1060595   1727762 

खिि प्रर्तसत 70.07 81.11   76.46 

भरू्म व्र्वस्था, 
कृर्र् तथा 
सहकारी 
मन्त्रालर् 

र्वर्नर्ोजन २५७८३४५ २५७३११   2835656 

थपघट 26202 56621   82823 

जम्मा 
र्वर्नर्ोजन 

२६०४५४७ ३१३९३२   2918479 

खिि 1994329 215400   2209729 

खिि प्रर्तसत 76.57 68.61   75.72 

आन्त्तररक 
मार्मला तथा 
कानून मन्त्रालर् 

र्वर्नर्ोजन १२७६२६ ३००९४०   428566 

थपघट 254982 24900   279882 

जम्मा 
र्वर्नर्ोजन 

३८२६०८ ३२५८४०   708448 

खिि 331589 211210   542799 

खिि प्रर्तसत 86.67 64.82   76.62 

भौर्तक पूवािधार 
र्वकास मन्त्रालर् 

र्वर्नर्ोजन ३९३६१५ ११३६४७६६   11758381 

थपघट 33068 1133008   1166076 

जम्मा 
र्वर्नर्ोजन 

४२६६८३ १२४९७७७४   12924457 

खिि 325486 869414२   901962८ 

खिि प्रर्तसत 76.28 69.57   69.79 
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मन्त्रालर्/र्नकार् र्ववरण िाल ु पुुँजीगत र्वत्तीर् जम्मा 

सामाश्जक र्वकास 
मन्त्रालर् 

र्वर्नर्ोजन ३९६०५८८ १९२५३१६   5885904 

थपघट 176041 451389   627430 

जम्मा 
र्वर्नर्ोजन 

४१३६६२९ २३७६७०५   6513334 

खिि 3261679 1669717   4931396 

खिि प्रर्तसत 78.85 70.25   75.71 

प्रदेस नीर्त तथा 
र्ोजना आर्ोग 

र्वर्नर्ोजन २५०५३ ५८१३   30866 

थपघट 0 0   0 

जम्मा 
र्वर्नर्ोजन 

२५०५३ ५८१३   30866 

खिि 16370 5124   21494 

खिि प्रर्तसत 65.34 88.15   69.64 

अथि र्वर्वध र्वर्नर्ोजन १८२५०४४ १४०००००   3225044 

थपघट -893745 169109   -724636 

जम्मा 
र्वर्नर्ोजन 

९३१२९९ १५६९१०९   2500408 

अथि र्वत्तीर् 
व्र्वस्था 

र्वर्नर्ोजन ० ० 300000 ३००००० 

र्वत्तीर् 
हस्तानतरण 
(स्थानीर् तह) 

र्वर्नर्ोजन १७२४५०० 0   1724500 

थपघट 597128 0   597128 

जम्मा 
र्वर्नर्ोजन 

२३२१६२८ 0   2321628 

खिि 1912362 0   1912362 

खिि प्रर्तसत 82.37 0.00   82.37 

जम्मा सरुु र्वर्नर्ोजन १२३८५४०३ १७६५४०५२ ३००००० ३०३३९४५५ 

थपघट १८८१९२ ९४८०४३   1136235 
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मन्त्रालर्/र्नकार् र्ववरण िाल ु पुुँजीगत र्वत्तीर् जम्मा 

खदु र्वर्नर्ोजन १२५७३५९५ १८६०२०९५   ३१४७५६९० 

खिि ८९२५९३८ ११९५०१९१ ० २०८७६१३० 

सरुु 
र्वर्नर्ोजनमा 
खिि% 

72.07 67.69 0.00 68.81 

खदु 
र्वर्नर्ोजनमा 
खिि% 

70.99 64.24 0.00 66.32 

 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा मन्त्रालर् र र्नकार्गत र्वर्नर्ोजन भएको खदु बजेटमध्रे् आर्थिक 
वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा प्रदेस व्र्वस्थार्पकाबाट ७४.६८ प्रर्तसत, प्रदेस लोकसेवा आर्ोगबाट ५२.६० 
प्रर्तसत, मखु्र्मन्त्री तथा मश्न्त्रपररर्द्को कार्ािलर्बाट ४८.७१ प्रर्तसत, आर्थिक मार्मला 
मन्त्रालर्बाट ३९.८० प्रर्तसत, उद्योग, पर्िटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्बाट ७६.४६ प्रर्तसत, 
भरू्म व्र्वस्था, कृर्र् तथा सहकारी मन्त्रालर्बाट ७५.७२ प्रर्तसत, आन्त्तररक मार्मला तथा कानून 
मन्त्रालर्बाट ७६.६२ प्रर्तसत, भौर्तक पूवािधार र्वकास मन्त्रालर्बाट ६९.७९ प्रर्तसत, सामाश्जक 
र्वकास मन्त्रालर्बाट ७५.७१ प्रर्तसत र प्रदेस नीर्त तथा र्ोजना आर्ोगबाट ६९.६४ प्रर्तसत 
रकम खिि भएको र्थर्ो। समग्रमा खदु र्वर्नर्ोजनको ६६.३२ प्रर्तसत खिि भएको र्थर्ो। 

गत आर्थिक वर्िको समीक्षा अवर्धमा भएको मन्त्रालर् र र्नकार्गत खििको भारलाई र्नम्नानसुार 
देखाइएको छ। 
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श्िरः 3 मन्त्रालर्/र्नकार्गत खििको भार 

 

२.३ स्रोतगत खििको र्ववरण 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को खदु बजेट र स्रोतगत खिि र्नम्नानसुार देखाइएको छ। स्रोतमा 
प्रदेस सरकारको स्रोत, र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान, ससति अनदुान, र्वसेर् अनदुान र समपूरक 
अनदुानलाई र्लइएको छ।  

तार्लकाः 6 स्रोतगत खििको र्ववरण (रू. हजारमा) 

र्ववरण प्रदेस र्वत्तीर् 
समानीकरण 

ससति र्वसरे् समपूरक जम्मा 

िा
ल ु

सरुु 
र्वर्नर्ोजन 

9451503 821590 1987810 124500 0 12385403 

थपघट -४००२८ -१६२५० 244471 0 0 188193 

खदु 
र्वर्नर्ोजन 

9411475 805340 2232281 124500 0 12573596 

खिि 6782645 438452 1630384 74457 0 8925938 

सरुु 
र्वर्नर्ोजनको 
तलुनामा 
खिि प्रर्तसत 

71.76 53.37 82.02 59.80 0.00 72.07 
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र्ववरण प्रदेस र्वत्तीर् 
समानीकरण 

ससति र्वसरे् समपूरक जम्मा 

खदु 
र्वर्नर्ोजनको 
तलुनामा 
खिि प्रर्तसत 

72.07 54.44 73.04 59.80 0.00 70.99 

पुुँ ज
ीग
त 

सरुु 
र्वर्नर्ोजन 

5983142 7722410 2230100 489000 1229400 17654052 

थपघट 40028 16250 891764 0 0 948042 

खदु 
र्वर्नर्ोजन 

6023170 7738660 3121864 489000 1229400 18602094 

खिि 4307516 4672428 २२७७८७० 122216 570162 11950192 

सरुु 
र्वर्नर्ोजनको 
तलुनामा 
खिि प्रर्तसत 

71.99 60.50 102.14 24.99 46.38 67.69 

खदु 
र्वर्नर्ोजनको 
तलुनामा 
खिि प्रर्तसत 

71.52 60.38 72.97 24.99 46.38 64.24 

र्वत्त
ीर्
 व्
र्व

स्थ
ा 

सरुु 
र्वर्नर्ोजन 

300000 0 0 0 0 300000 

खिि 0 0 0 0 0 0 

खिि प्रर्तसत ० ० ० ० ० ० 

जम्
मा

 

सरुु 
र्वर्नर्ोजन 

15734645 8544000 4217910 613500 1229400 30339455 

थपघट ० ० ११३६२३५ ० ० ११३६२३५ 

खदु 
र्वर्नर्ोजन 

15734645 8544000 5354145 613500 1229400 31475690 



 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेट तथा कार्िक्रमको वार्र्िक मूल्याङ्कन प्रर्तवेदन 

13 
 

र्ववरण प्रदेस र्वत्तीर् 
समानीकरण 

ससति र्वसरे् समपूरक जम्मा 

खिि 11090161 5110880 3908254 196673 570162 20876130 

सरुु 
र्वर्नर्ोजनको 
तलुनामा 
खिि प्रर्तसत 

70.48 59.82 92.66 32.06 46.38 68.81 

खदु 
र्वर्नर्ोजनको 
तलुनामा 
खिि प्रर्तसत 70.48 59.82 72.99 32.06 46.38 66.32 

स्रोतः प्रदेस लेखा र्नर्न्त्रक कार्ािलर् 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेटमा प्रदेस स्रोततफि  रू. १५ अबि ७३ करोड ४६ लाख ४५ 
हजार, र्वत्तीर् समानीकरण अनदुानतफि  रू. ८ अबि ५४ करोड ४० लाख, ससति अनदुानतफि  रू. 
५ अबि ३५ करोड ४१ लाख ४५ हजार, र्वसेर् अनदुानतफि  रू. ६१ करोड ३५ लाख र समपूरक 
अनदुानतफि  रू. १ अबि २२ करोड ९४ लाख र्वर्नर्ोजन भएकोमा आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्म 
प्रदेस स्रोततफि  रु. ११ अबि ९ करोड १ लाख ६१ हजार अथाित ्खदु र्वर्नर्ोजनको तलुनामा 
७०.४८ प्रर्तसत, र्वत्तीर् समानीकरणतफि  रु. ५ अबि ११ करोड ८ लाख ८० हजार अथाित ्खदु 
र्वर्नर्ोजनको तलुनामा ५९.८२ प्रर्तसत, ससति अनदुानतफि  रु. ३ अबि ९० करोड ८२ लाख 
५४ हजार अथाित ्खदु र्वर्नर्ोजनको तलुनामा ७२.९९ प्रर्तसत, र्वसेर् अनदुानतफि  रु. १९ करोड 
६६ लाख ७३ हजार अथाित ्खदु र्वर्नर्ोजनको तलुनामा ३२.०६ प्रर्तसत, समपूरक अनदुानतफि  
रु. ५७ करोड १ लाख ६२ हजार अथाित ्खदु र्वर्नर्ोजनको तलुनामा ४६.३८ प्रर्तसत गरी 
जम्मा रु. २० अबि ८७ करोड ६१ लाख ३० हजार अथाित ्खदु र्वर्नर्ोजनको तलुनामा ६६.३२ 
प्रर्तसत खिि भएको र्थर्ो। 

स्रोतगत र्वर्नर्ोजन र खििको तलुनात्मक अवस्थालाई र्नम्नानसुार श्िरमा देखाइएको छ। 
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श्िरः 4 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को स्रोतगत खदु र्वर्नर्ोजन र खिि 
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२.४ र्वगत आर्थिक वर्िको खििको तलुना 
आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को सरुु बजेट र्वर्नर्ोजन र खििको मापन र्वगत ३ आर्थिक वर्िहरूको सोही अवर्धसुँग तलुना गदाि देहार् बमोश्जम 
देश्खएको छ। 

 

तार्लकाः 7 खििको तलुनात्मक र्ववरण 

र्ववरण आर्थिक वर्ि 

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

र्वर्नर्ोजन खिि खिि 
% 

र्वर्नर्ोजन खिि खिि 
% 

र्वर्नर्ोजन खिि खिि 
% 

र्वर्नर्ोजन खिि खिि 
% 

िाल ु १३३५०८०० 6960594 52.14 १४६९४८३६ ८४०३४३४ 57.19 १६३२२८६० १०३६९३३८ 63.53 १२३८५४०३ ८९२५९३८ 72.07 

पुुँजीगत ११७१४८१४ 7235310 61.76 १३०६७१९९ ९२८८५७८ 71.08 १६७५८४८८ १२६०६०४५ 75.22 १७६५४०५२ ११९५०१९२ 67.69 

र्वत्तीर् 
व्र्वस्था 

० ० 0.00 ४००००० 0 0.00 ३००००० ० 0.00 ३००००० ० 0.00 

जम्मा २५०६५६१४ १४१९५९०४ 56.63 २८१६२०३५ १७६९२०१२ 62.82 ३३३८१३४८ २२९७५३८३ 68.83 ३०३३९४५५ २०८७६१३० 68.81 

 

आर्थिक वर्ि २०७५/७६ को कुल र्वर्नर्ोजनको तलुनमा ५६.६३ प्रर्तसत, आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा ६२.८२ प्रर्तसत, आर्थिक वर्ि 
२०७७/७८ मा ६८.८३ प्रर्तसत खिि भएको र्थर्ो भने गत आर्थिक वर्िमा कुल र्वर्नर्ोजनमध्रे् ६८.८१ प्रर्तसत खिि भएको र्थर्ो।
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िार आर्थिक वर्िको कुल र्वर्नर्ोजन र समीक्षा अवर्धमा भएको खििको तलुनात्मक र्ववरणलाई 
र्नम्नानसुार श्िरमा देखाइएको छ। 

श्िरः 5 वार्र्िक र्वर्नर्ोजन र खििको तलुनात्मक िाटि 

  
२.५ कार्िगत आधारमा खििको श्स्थर्त 

िाल ुआर्थिक वर्िमा र्वर्नर्ोजन गररएको रकमलाई कार्िगत सीर्िकमा वगीकरण गरी हेदाि गत आर्थिक 
वर्िको अन्त्त्र् सम्ममा भएको खििको र्ववरणलाई र्नम्नानसुार तार्लकामा देखाइएको छ।  

तार्लकाः 8 कार्िगत खििको र्ववरण (रू. हजारमा) 

कार्िगत 

कोड 

कार्िगत सीर्िक/उपसीर्िक सरुु 
र्वर्नर्ोजन 

खिि खिि 
प्रर्तसत 

१ सामान्त्र् साविजर्नक सेवा 

1.1 

कार्िकारी र र्वधार्र्काको र्नकार्, र्वश्त्तर् र वैदेश्सक 
मार्मला 1311665 224699 17.13 

1.3 सामान्त्र् सेवा 3348249 71863 2.15 

1.4 सामान्त्र् आधारभतू सेवा 3000 0 0.00 

1.5 सामान्त्र् अनसुन्त्धान तथा र्वकास सेवा 323170 106573 32.98 

२५०६५६१४
२८१६२०३५

३३३८१३४८
३०३३९४५५

१४१९५९०४
१७६९२०१२

२२९७५३८३
२०८७६१३०

०

५००००००

१०००००००

१५००००००

२०००००००

२५००००००

३०००००००

३५००००००

४०००००००

आ.व. २०७५/७६ आ.व. २०७६/७७ आ.व. २०७७/७८ आ.व. २०७८/७९

र्वर्नर्ोजन खिि
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कार्िगत 

कोड 

कार्िगत सीर्िक/उपसीर्िक सरुु 
र्वर्नर्ोजन 

खिि खिि 
प्रर्तसत 

1.6 अन्त्र् सामान्त्र् सेवा 3200 2809 87.77 

1.8 

र्वर्भन्न तहका सरकारहरूबीि हनुे सामान्त्र् प्रकृर्तको 
हस्तान्त्तरण 1734500 1911745 110.22 

3 साविजर्नक साश्न्त्त सरुक्षा 

3.5 साविजर्नक साश्न्त्त सरुक्षा 428566 542799 126.65 

४ आर्थिक मार्मला  

4.1 सामान्त्र् आर्थिक, व्र्ापाररक र श्रम 300000 0 0.00 

4.2 कृर्र्, वन , मत्स्र्पालन तथा श्सकार 7162297 6503172 90.80 

4.3 इन्त्धन तथा उजाि 11000 8479 77.09 

4.4 खार्न, उत्पादन तथा र्नमािण 675400 582741 86.28 

4.5 र्ातार्ात 5577514 3211792 57.58 

4.7 अन्त्र् उद्योगहरू 567448 395559 69.71 

4.8 अनसुन्त्धान तथा र्वकास - आर्थिक मार्मला 303323 126501 41.71 

4.9 आर्थिक मार्मला - अन्त्र्र वगीकृत नभएको 3000 0 0.00 

5 वातावरण संरक्षण 

5.6 वातावरण संरक्षण - अन्त्र्र वगीकृत नभएको 41900 28964 69.13 

६ आवास तथा सामदुार्र्क सरु्वधा 

6.1 आवास र्वकास 754087 731039 96.94 

6.3 खानेपानी 1905232 1495953 78.52 

7 स्वास्थ्र् 

7.1 और्र्ध उत्पादन,उपकरण तथा औजार 28300 26376 93.20 

7.2 वर्हरंङ्ग सेवा 101800 468332 460.05 
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कार्िगत 

कोड 

कार्िगत सीर्िक/उपसीर्िक सरुु 
र्वर्नर्ोजन 

खिि खिि 
प्रर्तसत 

7.3 अस्पताल सेवा 557300 505361 90.68 

7.4 साविजर्नक स्वास्थ्र् सेवा 1925356 1824934 94.78 

7.5 अनसुन्त्धान सेवा 55595 34600 62.24 

8 मनोरंजन, संस्कृर्त तथा धमि 

8.1 मनोरञ्जनात्मक र खेलकुद सेवाहरू 50400 28356 56.26 

9 श्सक्षा 

9.5 तहमा वगीकृत नहनुे श्सक्षा (अनौपिाररक श्सक्षा) 563000 416923 74.05 

9.6 श्सक्षाको लार्ग सहार्क सेवाहरू 2538807 1566988 61.72 

9.7 श्सक्षा अनसुन्त्धान र्वकास 65346 59573 91.17 

जम्मा 30339455 20876130 68.81 

२.६ प्राथर्मकताका आधारमा खििको श्स्थर्त 

िाल ुआर्थिक वर्िमा र्वर्नर्ोजन भएको रकमलाई प्राथर्मकताका आधारमा बगीकरण गदाि समीक्षा 
अवर्धमा भएको खििको र्ववरणलाई र्नम्नानसुार तार्लकामा देखाइएको छ। 

तार्लकाः 9 प्राथर्मकताका आधारमा खििको र्ववरण (रू. हजारमा) 

संकेत प्राथर्मकता सरुु र्वर्नर्ोजन खिि खिि प्रर्तसत 

P1 पर्हलो 28968355 19723433 68.09 

P2 दोस्रो 1371100 1152696 84.07 

जम्मा 30339455 20876130 68.81 

 

गत आर्थिक वर्ि पर्हलो प्राथर्मकतामा रहेका कार्िक्रमतफि  ६८.०९ प्रर्तसत र दोस्रो प्राथर्मकतामा 
रहेका कार्िक्रमतफि  ८४.०७ प्रर्तसत खिि भएको छ। 
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२.७ रणनीर्तक स्तम्भहरूको आधारमा खििको श्स्थर्त 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नर्ोजन भएको रकमलाई रणनीर्तक स्तम्भका आधारमा बगीकरण 
गदाि गत आ.व. को अन्त्त्र्सम्म भएको खििको र्ववरणलाई र्नम्नानसुार तार्लकामा देखाइएको छ। 

तार्लकाः 10 रणनीर्तक स्तम्भहरूको आधारमा खििको श्स्थर्त(रू. हजारमा) 

क्र  .सं.  र्ववरण र्वर्नर्ोजन खिि खिि प्रर्तसत 

1 आर्थिक वरृ्ि 7671660 6866331 89.50 

2 स्वास्थ्र् तथा श्सक्षा 8550126 6192898 72.43 

3 अन्त्तरआबिता र सहरी र्वकास 689845 568645 82.43 

4 उत्पादन र उत्पादकत्व अर्भवरृ्ि 5164576 744634 14.42 

5 सामाश्जक सरुक्षा तथा संरक्षण 5834508 5256649 90.10 

6 गररवी र्नवारण र न्त्र्ार्पूणि समाज 10400 6527 62.76 

7 प्राकृर्तक स्रोत तथा उत्थानसीलता 684966 855996 124.97 

8 ससुासन, प्रादेश्सक सन्त्तलुन र रार्ष्ट्रर् एकता 1537393 240429 15.64 

9 साधारण प्रसासन 195981 144020 73.49 

जम्मा 30339455 20876130 68.81 

 

२.८ र्दगो र्वकास लक्ष्र्को आधारमा खिि श्स्थर्त 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नर्ोजन भएको रकमलाई र्दगो र्वकास लक्ष्र् प्रार्प्तका लार्ग गररएको 
र्वर्नर्ोजनका आधारमा हेदाि समीक्षा अवर्धमा भएको खििको र्ववरणलाई र्नम्नानसुार तार्लकामा 
देखाइएको छ। 

तार्लकाः 11 र्दगो र्वकास लक्ष्र्को आधारमा खििको र्ववरण (रू. हजारमा) 

लक्ष्र् 

सङ्कते 

र्दगो र्वकास लक्ष्र् र्वर्नर्ोजन खिि खिि प्रर्तसत 

1 सांकेतीकरण नगररएको 9062679 6009981 66.32 

2 गररबीको अन्त्त्र् 1819027 1316100 72.35 
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लक्ष्र् 

सङ्कते 

र्दगो र्वकास लक्ष्र् र्वर्नर्ोजन खिि खिि प्रर्तसत 

3 सून्त्र् भोकमरी 590971 547898 92.71 

4 स्वस्थ जीवन 1893854 1790464 94.54 

5 गणुस्तरीर् श्सक्षा 1156861 1210489 104.64 

6 लैर्ङ्गक समानता 1447292 416072 28.75 

8 र्दगो सफा पानी तथा सरसफाइ सेवा 1839239 1461184 79.45 

9 समावेसी आर्थिक वरृ्ि तथा मर्ािर्दत 
काम  

7988741 3948039 49.42 

10 उद्योग, नवीन खोज र पूवािधार 253939 183914 72.42 

11 असमानता न्त्रू्नीकरण 636461 202284 31.78 

12 र्दगो सहर र वस्तीहरू 583687 563924 96.61 

13 र्दगो उपभोग तथा उत्पादन 16641 13784 82.83 

15 जलवार् ुपररवतिन अनकूुलन 2045054 2074718 101.45 

16 भसूतह स्रोतको उपर्ोग 255813 202257 79.06 

17 साश्न्त्तपूणि, न्त्र्ार्पूणि र ससक्त समाज 428566 542799 126.65 

18 र्दगो र्वकासका लार्ग साझेदारी 320630 392224 122.33 

जम्मा 30339455 20876130 68.81 

२.९ खिि सीर्िकगतको श्स्थर्त 

िाल ुआर्थिक वर्िमा सीर्िकगत आधारमा गररएको र्वर्नर्ोजन रकम र पर्हलो ६ मर्हनाको अवर्धमा 
भएको खििको र्ववरणलाई र्नम्नानसुार तार्लकामा देखाइएको छ। 
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तार्लकाः 12 सीर्िकगत खििको र्ववरण (रू. हजारमा) 

मन्त्रालर्/खिि 
सीर्िक 

सरुु बजेट रकमान्त्तर खदु बजेट खिि खदु 
बजेटको 
तलुनामा 
खिि 

प्रर्तसत 

थप घट 

21111 
पाररश्रर्मक 
कमििारी 

1529245 45359 33765 1540839 997747 64.75 

प्रदेस सरकार 1302145 8354 1527 1308972 893037 68.22 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

99414 9921 2350 106985 5405 5.05 

ससति अनदुान 127686 27084 29888 124882 99305 79.52 

21112 
पाररश्रर्मक 
पदार्धकारी 

71322 3723 0 75045 64234 85.59 

प्रदेस सरकार 71322 3696 0 75018 64207 85.59 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

0 27 0 27 27 100.00 

21121 पोसाक 41080 20 0 41100 20101 48.91 

प्रदेस सरकार 29490 20 0 29510 19080 64.65 

ससति अनदुान 11590 0 0 11590 1021 8.81 

21122 खाद्यान्न 63677 8886 0 72563 51622 71.14 

प्रदेस सरकार 59717 6736 0 66453 45701 68.77 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

0 2150 0 2150 2069 96.23 
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मन्त्रालर्/खिि 
सीर्िक 

सरुु बजेट रकमान्त्तर खदु बजेट खिि खदु 
बजेटको 
तलुनामा 
खिि 

प्रर्तसत 

थप घट 

ससति अनदुान 3960 0 0 3960 3852 97.26 

21123 और्र्ध 
उपिार खिि 

500 0 0 500 278 55.59 

प्रदेस सरकार 500 0 0 500 278 55.59 

21131 स्थानीर् 
भत्ता 

65148 90 0 65238 35671 54.68 

प्रदेस सरकार 61973 90 0 62063 33675 54.26 

ससति अनदुान 3175 0 0 3175 1995 62.84 

21132 महंगी 
भत्ता 

71361 1459 22 72798 42839 58.85 

प्रदेस सरकार 66297 61 22 66336 38576 58.15 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

0 1398 0 1398 530 37.91 

ससति अनदुान 5064 0 0 5064 3734 73.73 

21134 
कमििारीको 
बैठक भत्ता 

22172 360 0 22532 14006 62.16 

प्रदेस सरकार 21092 360 0 21452 13226 61.65 

ससति अनदुान 1080 0 0 1080 780 72.20 

21135 
कमििारी 

44604 9261 9261 44604 10516 23.58 
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मन्त्रालर्/खिि 
सीर्िक 

सरुु बजेट रकमान्त्तर खदु बजेट खिि खदु 
बजेटको 
तलुनामा 
खिि 

प्रर्तसत 

थप घट 

प्रोत्साहन तथा 
परुस्कार 

प्रदेस सरकार 444 0 0 444 308 69.31 

ससति अनदुान 2160 0 0 2160 1246 57.67 

र्वसेर् अनदुान 42000 9261 9261 42000 8963 21.34 

21139 अन्त्र् 

भत्ता 
135013 136303.1 70391 200925.1 162908 81.08 

प्रदेस सरकार 54948 67407.07 100 122255.07 108240 88.54 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

80000 68896 70291 78605 54605 69.47 

ससति अनदुान 65 0 0 65 63 96.84 

21141 
पदार्धकारी 
बैठक भत्ता 

12848 650 0 13498 5741 42.53 

प्रदेस सरकार 12848 650 0 13498 5741 42.53 

21142 
पदार्धकारी 
अन्त्र् सरु्वधा 

3586 0 0 3586 2731 76.16 

प्रदेस सरकार 3586 0 0 3586 2731 76.16 

21149 
पदार्धकारी 
अन्त्र् भत्ता 

5511 0 0 5511 3542 64.28 
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मन्त्रालर्/खिि 
सीर्िक 

सरुु बजेट रकमान्त्तर खदु बजेट खिि खदु 
बजेटको 
तलुनामा 
खिि 

प्रर्तसत 

थप घट 

प्रदेस सरकार 1325 0 0 1325 671 50.60 

ससति अनदुान 4186 0 0 4186 2872 68.61 

21211 
सामाश्जक 
सरुक्षा कोर् खिि 

0 8364 0 8364 8364 100.00 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

0 8364 0 8364 8364 100.00 

21212 
र्ोगदानमा 
आधाररत 
र्नवतृभरण तथा 
उपदान कोर्  

1955 0 0 1955 72 3.70 

प्रदेस सरकार 1955 0 0 1955 72 3.70 

21213 
र्ोगदानमा 
आधाररत र्बमा 
कोर् खिि 

9531 0 0 9531 4355 45.70 

प्रदेस सरकार 9531 0 0 9531 4355 45.70 

22111 पानी 
तथा र्बजलुी 

63003 12735 50 75688 61501 81.26 

प्रदेस सरकार 58815 6910 50 65675 52823 80.43 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

0 5825 0 5825 5406 92.81 
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मन्त्रालर्/खिि 
सीर्िक 

सरुु बजेट रकमान्त्तर खदु बजेट खिि खदु 
बजेटको 
तलुनामा 
खिि 

प्रर्तसत 

थप घट 

ससति अनदुान 4188 0 0 4188 3271 78.12 

22112 संिार 
महसलु 

34956 2035 0 36991 22738 61.47 

प्रदेस सरकार 34116 1195 0 35311 21675 61.38 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

0 420 0 420 420 100.00 

ससति अनदुान 840 420 0 1260 555 44.05 

22211 इन्त्धन 
)पदार्धकारी(  

7788 470 0 8258 7923 95.94 

प्रदेस सरकार 7788 470 0 8258 7923 95.94 

22212 इन्त्धन 
(कार्ािलर् 
प्रर्ोजन) 

67341 5740 200 72881 67748 92.96 

प्रदेस सरकार 66033 3898 200 69731 64639 92.70 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

0 522 0 522 522 99.94 

ससति अनदुान 1308 1320 0 2628 2588 98.46 

22213 सवारी 
साधन ममित 
खिि 

61380 7350 100 68630 61980 90.31 

प्रदेस सरकार 59180 7350 100 66430 60251 90.70 
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मन्त्रालर्/खिि 
सीर्िक 

सरुु बजेट रकमान्त्तर खदु बजेट खिि खदु 
बजेटको 
तलुनामा 
खिि 

प्रर्तसत 

थप घट 

ससति अनदुान 2200 0 0 2200 1729 78.60 

22214 र्बमा 
तथा नवीकरण 
खिि 

20262 132 0 20394 12297 60.30 

प्रदेस सरकार 19682 132 0 19814 12011 60.62 

ससति अनदुान 580 0 0 580 286 49.25 

22221 मेश्सनरी 
तथा औजार 
ममित सम्भार 
तथा सिालन  

30829 630 0 31459 23746 75.48 

प्रदेस सरकार 29769 380 0 30149 22645 75.11 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

0 250 0 250 250 100.00 

ससति अनदुान 1060 0 0 1060 850 80.19 

22231 र्नर्मित 
साविजर्नक 
सम्पश्त्तको ममित 
सम्भार खिि 

72320 16190 12300 76210 47488 62.31 

प्रदेस सरकार 50200 4140 500 53840 41473 77.03 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

0 250 0 250 250 100.00 

ससति अनदुान 22120 11800 11800 22120 5765 26.06 
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मन्त्रालर्/खिि 
सीर्िक 

सरुु बजेट रकमान्त्तर खदु बजेट खिि खदु 
बजेटको 
तलुनामा 
खिि 

प्रर्तसत 

थप घट 

22291 अन्त्र् 
सम्पश्त्तहरूको 
संिालन तथा 
सम्भार खिि 

1041 100 0 1141 903 79.12 

प्रदेस सरकार 777 100 0 877 673 76.75 

ससति अनदुान 264 0 0 264 230 86.99 

22311 मसलन्त्द 
तथा कार्ािलर् 
सामाग्री 

92160 7872 500 99532 92119 92.55 

प्रदेस सरकार 90888 6912 500 97300 89931 92.43 

ससति अनदुान 1272 960 0 2232 2188 98.03 

22312 
पसपंुक्षीहरूको 
आहार 

810 0 0 810 809 99.82 

प्रदेस सरकार 150 0 0 150 149 99.03 

ससति अनदुान 660 0 0 660 660 100.00 

22313 पसु्तक 
तथा सामग्री 
खिि 

2631 0 0 2631 1383 52.58 

प्रदेस सरकार 1631 0 0 1631 385 23.58 

ससति अनदुान 1000 0 0 1000 999 99.88 
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मन्त्रालर्/खिि 
सीर्िक 

सरुु बजेट रकमान्त्तर खदु बजेट खिि खदु 
बजेटको 
तलुनामा 
खिि 

प्रर्तसत 

थप घट 

22314 इन्त्धन 
- अन्त्र् प्रर्ोजन 

12057 548 0 12605 8915 70.73 

प्रदेस सरकार 11493 548 0 12041 8627 71.64 

ससति अनदुान 564 0 0 564 288 51.06 

22315 
परपर्रका, 
छपाई तथा 
सूिना प्रकासन 
खिि 

54194 3634 1060 56768 38523 67.86 

प्रदेस सरकार 51486 3634 1060 54060 36031 66.65 

ससति अनदुान 2708 0 0 2708 2492 92.02 

22319 अन्त्र् 
कार्ािलर् 
संिालन खिि 

7679 2580 0 10259 9028 88.00 

प्रदेस सरकार 5879 1950 0 7829 6721 85.85 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

0 630 0 630 630 100.00 

ससति अनदुान 1800 0 0 1800 1676 93.11 

22411 सेवा र 
परामसि खिि 

64274 1703 1780 64197 52065 81.10 

प्रदेस सरकार 63734 1603 1780 63557 51525 81.07 

ससति अनदुान 540 100 0 640 540 84.38 
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मन्त्रालर्/खिि 
सीर्िक 

सरुु बजेट रकमान्त्तर खदु बजेट खिि खदु 
बजेटको 
तलुनामा 
खिि 

प्रर्तसत 

थप घट 

22412 सूिना 
प्रणाली तथा 
सफ्टवेर्र 
संिालन खिि 

13428 1200 871 13757 8197 59.59 

प्रदेस सरकार 12568 500 71 12997 7442 57.26 

ससति अनदुान 860 700 800 760 755 99.34 

22413 करार 
सेवा सलु्क 

325394 67651.6 360 392685.6 337676 85.99 

प्रदेस सरकार 297408 12950.6 360 309998.6 259905 83.84 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

0 54441 0 54441 53393 98.07 

ससति अनदुान 27986 260 0 28246 22724 80.45 

22419 अन्त्र् 
सेवा सलु्क 

164976 23816 23451 165341 123777 74.86 

प्रदेस सरकार 113396 300 135 113561 94374 83.10 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

0 200 0 200 200 100.00 

ससति अनदुान 40480 23316 23316 40480 21764 53.76 

र्वसेर् अनदुान 11100 0 0 11100 7439 67.02 

22511 
कमििारी तार्लम 
खिि 

139619 53755 73335 120039 71398 59.48 
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मन्त्रालर्/खिि 
सीर्िक 

सरुु बजेट रकमान्त्तर खदु बजेट खिि खदु 
बजेटको 
तलुनामा 
खिि 

प्रर्तसत 

थप घट 

प्रदेस सरकार 56534 5850 7130 55254 39966 72.33 

र्वसेर् अनदुान 5000 0 0 5000 4780 95.61 

ससति अनदुान 78085 47905 66205 59785 26651 44.58 

22512 सीप 
र्वकास तथा 
जनिेतना 
तार्लम तथा 
गोष्ठी  

242015 59045 70077 230983 200428 86.77 

प्रदेस सरकार 126486 9845 11590 124741 108934 87.33 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

58500 48500 57787 49213 42519 86.40 

ससति अनदुान 57029 700 700 57029 48976 85.88 

22521 
उत्पादन सामग्री 
/ सेवा खिि 

48442 0 960 47482 43717 92.07 

प्रदेस सरकार 47382 0 0 47382 43617 92.05 

ससति अनदुान 1060 0 960 100 100 100.00 

22522 
कार्िक्रम खिि 

4919309 1766320 1731694 4953935 3757655 75.85 

प्रदेस सरकार 2746498 618709.8 394138 2971069.8 2283579 76.86 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

383219 199725 337491 245453 171746 69.97 
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मन्त्रालर्/खिि 
सीर्िक 

सरुु बजेट रकमान्त्तर खदु बजेट खिि खदु 
बजेटको 
तलुनामा 
खिि 

प्रर्तसत 

थप घट 

र्वसेर् अनदुान 10400 0 0 10400 5665 54.47 

ससति अनदुान १७७९१९२ 947885 1000065 1727012 1296664 75.08 

22529 र्वर्वध 
कार्िक्रम खिि 

18972 0 3500 15472 13231 85.52 

प्रदेस सरकार 15472 0 0 15472 13231 85.52 

ससति अनदुान 3500 0 3500 0 0 #DIV/0! 

22611 
अनगुमन, 

मूल्र्ांकन खिि 

113956 7580 3100 118436 100440 84.81 

प्रदेस सरकार 106918 5080 900 111098 94917 85.44 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

0 300 0 300 300 100.00 

ससति अनदुान 7038 2200 2200 7038 5223 74.21 

22612 भ्रमण 
खिि 

30453 975 751 30677 21695 70.72 

प्रदेस सरकार 28857 975 751 29081 20144 69.27 

ससति अनदुान 1596 0 0 1596 1551 97.18 

22711 र्वर्वध 
खिि 

79857 4109 3850 80116 61246 76.45 

प्रदेस सरकार 79149 3305 3850 78604 59923 76.23 

ससति अनदुान 708 804 0 1512 1323 87.50 
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मन्त्रालर्/खिि 
सीर्िक 

सरुु बजेट रकमान्त्तर खदु बजेट खिि खदु 
बजेटको 
तलुनामा 
खिि 

प्रर्तसत 

थप घट 

25212 गैह्र 
र्वत्तीर् 
व्र्वसार्हरूलाई 
पुुँजीगत सहार्ता 

22400 0 0 22400 12562 56.08 

प्रदेस सरकार 22400 0 0 22400 12562 56.08 

25311 सैश्क्षक 
संस्थाहरूलाई 
सहार्ता 

25725 0 0 25725 23200 90.18 

प्रदेस सरकार 25725 0 0 25725 23200 90.18 

25315 अन्त्र् 
सहार्ता 

13800 2800 2300 14300 12363 86.45 

प्रदेस सरकार 13800 2800 2300 14300 12363 86.45 

26331 
समानीकरण 
अनदुान 

724500 0 0 724500 724500 100.00 

प्रदेस सरकार 724500 0 0 724500 724500 100.00 

26332 ससति 
अनदुान 

0 620514 23386 597128 477182 79.91 

प्रदेस सरकार 0 546534 23386 523148 445934 85.24 

ससति अनदुान 0 73980 0 73980 31248 42.24 

26333 र्वर्से 
अनदुान 

400000 7500 7500 400000 343313 85.83 
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मन्त्रालर्/खिि 
सीर्िक 

सरुु बजेट रकमान्त्तर खदु बजेट खिि खदु 
बजेटको 
तलुनामा 
खिि 

प्रर्तसत 

थप घट 

प्रदेस सरकार 400000 7500 7500 400000 343313 85.83 

26334 
समपरुक 
अनदुान 

600000 13380 13380 600000 366751 61.13 

प्रदेस सरकार 600000 13380 13380 600000 366751 61.13 

26335 अन्त्र् 
अनदुान 

1500 0 0 1500 1500 100.00 

प्रदेस सरकार 1500 0 0 1500 1500 100.00 

26412 
सरकारी 
र्नकार्, सर्मर्त 
एवम ्
बोडिहरूलाई 
सःसति  

5500 0 0 5500 802 14.57 

प्रदेस सरकार 5500 0 0 5500 802 14.57 

26413 अन्त्र् 
संस्थालाई 
अनदुान — सःसति   

89000 4000 81084 11916 5976 50.15 

प्रदेस सरकार 9000 4000 4000 9000 5976 66.40 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

80000 0 77084 2916 0 0.00 

26421 
सरकारी 

40500 1500 1500 40500 37824 93.39 
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मन्त्रालर्/खिि 
सीर्िक 

सरुु बजेट रकमान्त्तर खदु बजेट खिि खदु 
बजेटको 
तलुनामा 
खिि 

प्रर्तसत 

थप घट 

र्नकार्, सर्मर्त, 

बोडि – पुुँजीगत 
र्नःसति 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

40500 1500 1500 40500 37824 93.39 

27111 
सामाश्जक 
सरुक्षा 

7650 15266 0 22916 22659 98.88 

प्रदेस सरकार 4863 0 0 4863 4606 94.72 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

2787 15266 0 18053 18053 100.00 

27112 अन्त्र् 
सामाश्जक 
सरुक्षा 

33265 23500 2400 54365 45671 84.01 

प्रदेस सरकार 0 21100 0 21100 21090 99.95 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

2000 0 0 2000 0 0.00 

ससति अनदुान 5600 2400 2400 5600 4900 87.50 

र्वसेर् अनदुान 25665 0 0 25665 19681 76.68 

27211 
छारवशृ्त्त 

52350 0 0 52350 29860 57.04 
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मन्त्रालर्/खिि 
सीर्िक 

सरुु बजेट रकमान्त्तर खदु बजेट खिि खदु 
बजेटको 
तलुनामा 
खिि 

प्रर्तसत 

थप घट 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

35750 0 0 35750 14150 39.58 

ससति अनदुान 16600 0 0 16600 15710 94.64 

27213 और्र्ध 
खररद खिि 

73368 17291 5800 84859 81524 96.07 

प्रदेस सरकार 27840 241 0 28081 24796 88.30 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

10000 11250 0 21250 21250 100.00 

र्वसेर् अनदुान 25000 0 0 25000 25000 100.00 

ससति अनदुान 10528 5800 5800 10528 10478 99.53 

27219 अन्त्र् 
सामाश्जक 
सहार्ता 

26175 0 17500 8675 5860 67.55 

प्रदेस सरकार 20840 0 17500 3340 2930 87.74 

र्वसेर् अनदुान 5335 0 0 5335 2930 54.91 

28141 
जग्गाको भाडा 

100 0 0 100 100 100.00 

प्रदेस सरकार 100 0 0 100 100 100.00 

28142 घर 
भाडा 

65758 3003 602 68159 56129 82.35 

प्रदेस सरकार 63809 2585 602 65792 54125 82.27 
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मन्त्रालर्/खिि 
सीर्िक 

सरुु बजेट रकमान्त्तर खदु बजेट खिि खदु 
बजेटको 
तलुनामा 
खिि 

प्रर्तसत 

थप घट 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

0 418 0 418 412 98.56 

ससति अनदुान 1949 0 0 1949 1592 81.68 

28143 सवारी 
साधन तथा 
मेश्सनर औजार 
भाडा 

5526 1050 0 6576 3715 56.50 

प्रदेस सरकार 5526 1050 0 6576 3715 56.50 

28149 अन्त्र् 
भाडा 

0 40 0 40 0 0.00 

प्रदेस सरकार 0 40 0 40 0 0.00 

28211 राजस्व 
र्फताि 

378 0 0 378 13 3.33 

प्रदेस सरकार 378 0 0 378 13 3.33 

28212 
न्त्र्ार्र्क र्फताि 

6000 0 0 6000 0 0.00 

प्रदेस सरकार 6000 0 0 6000 0 0.00 

28219 अन्त्र् 
र्फताि 

0 589 0 589 395 67.06 

प्रदेस सरकार 0 589 0 589 395 67.06 
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मन्त्रालर्/खिि 
सीर्िक 

सरुु बजेट रकमान्त्तर खदु बजेट खिि खदु 
बजेटको 
तलुनामा 
खिि 

प्रर्तसत 

थप घट 

28911 भैपरी 
आउने िाल ु
खिि 

1669680 139158 969684.6 839153.4 50 0.01 

प्रदेस सरकार 1640260 39158 969684.56 709733.44 50 0.01 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

29420 100000 0 129420 0 0.00 

31111 
आवासीर् भवन 
र्नमािण/खररद 

500 0 0 500 496 99.20 

प्रदेस सरकार 500 0 0 500 496 99.20 

31112 गैर 
आवासीर् भवन 
र्नमािण/खररद 

2073882 754957 699360 2129479 1387429 65.15 

प्रदेस सरकार 792445 269202 219193 842454 625161 74.21 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

697982 226355 233267 691070 493383 71.39 

र्वसेर् अनदुान 358100 53500 53500 358100 78405 21.89 

ससति अनदुान २२५३५५ २०५९०० 193400 237855 190480 80.08 

31113 र्नर्मित 
भवनको 
संरिनात्मक 
सधुार खिि  

1000 0 0 1000 996 99.61 
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मन्त्रालर्/खिि 
सीर्िक 

सरुु बजेट रकमान्त्तर खदु बजेट खिि खदु 
बजेटको 
तलुनामा 
खिि 

प्रर्तसत 

थप घट 

ससति अनदुान 1000 0 0 1000 996 99.61 

31121 सवारी 
साधन 

140273 47142.09 700 186715.1 141524 75.80 

प्रदेस सरकार 128308 17472.09 700 145080.09 106033 73.09 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

10915 29670 0 40585 34646 85.37 

ससति अनदुान १०५० 0 0 १०५० 846 80.57 

31122 मेश्सनरी 
तथा औजार 

587177 90190.5 75911 601456.5 501587 83.40 

प्रदेस सरकार 137564 45115.5 6956 175723.5 127477 72.54 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

136574 40575 64455 112694 72961 64.74 

ससति अनदुान ३१३०३९ ४५०० ४५०० ३१३०३९ 299123 95.55 

31123 फर्नििर 
तथा र्फक्िसि 

79641 8178 1226 86593 79335 91.62 

प्रदेस सरकार 45042 8178 1121 52099 46601 89.45 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

31479 0 105 31374 29794 94.96 

ससति अनदुान ३१२० 0 0 ३१२० 2940 94.23 

31134 
कम््र्टुर 
सफ्टवेर्र 

6790 0 2000 4790 3501 73.09 
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मन्त्रालर्/खिि 
सीर्िक 

सरुु बजेट रकमान्त्तर खदु बजेट खिि खदु 
बजेटको 
तलुनामा 
खिि 

प्रर्तसत 

थप घट 

र्नमािण तथा 
खररद खिि 

प्रदेस सरकार 6790 0 2000 4790 3501 73.09 

31135 पुुँजीगत 
परामसि खिि 

112400 52297 44797 119900 98960 82.54 

प्रदेस सरकार 28700 12100 18200 22600 19876 87.95 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

82200 40197 26597 95800 78090 81.51 

ससति अनदुान 1500 0 0 1500 994 66.29 

31151 सडक 
तथा पलु र्नमािण 

5236880 1502400 1459064 5280216 3037321 57.52 

प्रदेस सरकार 828600 282424 211888 899136 426159 47.40 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

3045180 1135576 1135776 3044980 1984602 65.18 

समपूरक 
अनदुान 

1229400 0 0 1229400 570162 46.38 

ससति अनदुान 133700 84400 111400 106700 56397 52.86 

31153 र्वद्यतु 
संरिना र्नमािण 

91500 6920 63135 35285 13071 37.05 

प्रदेस सरकार 0 6920 0 6920 2666 38.53 
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मन्त्रालर्/खिि 
सीर्िक 

सरुु बजेट रकमान्त्तर खदु बजेट खिि खदु 
बजेटको 
तलुनामा 
खिि 

प्रर्तसत 

थप घट 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

91500 0 63135 28365 10405 36.68 

31154 
तटबन्त्ध तथा 
बाुँध र्नमािण 

765749 330427 151743 944433 846257 89.60 

प्रदेस सरकार 423500 213630 35976 601154 532694 88.61 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

181800 44437 46927 179310 167056 93.17 

ससति अनदुान 160449 72360 68840 163969 146506 89.35 

31155 र्संिाइि 
संरिना र्नमािण 

2122956 1204262 946410 2380808 2044141 85.86 

प्रदेस सरकार 625500 483291 261559 847232 742106 87.59 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

984380 203981 167841 1020520 894629 87.66 

ससति अनदुान 513076 516990 517010 513056 407406 79.41 

31156 
खानेपानी 
संरिना र्नमािण 

1913455 947087 865175 1995367 1434589 71.90 

प्रदेस सरकार 335600 119827 57915 397512 260397 65.51 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

803800 146196 126196 823800 646376 78.46 

र्वसेर् अनदुान 130900 0 0 130900 43811 33.47 



 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेट तथा कार्िक्रमको वार्र्िक मूल्याङ्कन प्रर्तवेदन 

41 
 

 

मन्त्रालर्/खिि 
सीर्िक 

सरुु बजेट रकमान्त्तर खदु बजेट खिि खदु 
बजेटको 
तलुनामा 
खिि 

प्रर्तसत 

थप घट 

ससति अनदुान 643155 681064 681064 643155 484005 75.25 

31157 वन 
तथा वातावरण 
संरक्षण 

145300 89777 89200 145877 118673 81.35 

प्रदेस सरकार 59800 3777 3200 60377 48463 80.27 

ससति अनदुान 85500 86000 86000 85500 70210 82.12 

31158 
सरसफाइि 
संरिना र्नमािण 

11950 5554 4009 13495 12393 91.83 

प्रदेस सरकार 2950 5354 3309 4995 4859 97.27 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

9000 200 700 8500 7534 88.63 

31159 अन्त्र् 
साविजर्नक 
र्नमािण 

1470340 523819 284600 1709559 1342409 78.52 

प्रदेस सरकार 1120390 329104 148293 1301201 1021747 78.52 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

128950 101715 43307 187358 122379 65.32 

ससति अनदुान २२१००० ९३००० 93000 221000 198283 89.72 

31161 र्नर्मित 
भवनको 

103125 15993 500 118618 77631 65.45 
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मन्त्रालर्/खिि 
सीर्िक 

सरुु बजेट रकमान्त्तर खदु बजेट खिि खदु 
बजेटको 
तलुनामा 
खिि 

प्रर्तसत 

थप घट 

संरिनात्मक 
सधुार खिि 

प्रदेस सरकार 44475 5493 0 49968 39178 78.41 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

18650 10500 500 28650 21518 75.11 

ससति अनदुान 40000 0 0 40000 16935 42.34 

31171 पुुँजीगत 
सधुार खिि 
साविजर्नक 
र्नमािण 

1195898 695873.5 663013 1228758 811746 66.06 

प्रदेस सरकार 315978 47273.488 36413 326838.49 301490 92.24 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

100000 21000 10000 111000 109534 98.68 

ससति अनदुान 779920 627600 616600 790920 400722 50.67 

31511 भैपरी 
आउने प ुुँजीगत 

2487000 631498 1499254 1619244 0 0.00 

प्रदेस सरकार 1087000 588563 1390973 284590.01 0 0.00 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

1400000 42935 108281 1334654 0 0.00 

32142 
साविजर्नक 

30000 0 0 30000 0 0.00 
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मन्त्रालर्/खिि 
सीर्िक 

सरुु बजेट रकमान्त्तर खदु बजेट खिि खदु 
बजेटको 
तलुनामा 
खिि 

प्रर्तसत 

थप घट 

संस्थानमा ऋण 
लगानी 

प्रदेस सरकार 30000 0 0 30000 0 0.00 

32143 अन्त्र् 
संस्थामा ऋण 
लगानी 

30000 0 0 30000 0 0.00 

प्रदेस सरकार 30000 0 0 30000 0 0.00 

32151 
संस्थानमा सेर्र 
लगानी 

240000 0 0 240000 0 0.00 

प्रदेस सरकार 240000 0 0 240000 0 0.00 

 

खिि सीर्िकगत रूपमा आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा पुुँजीगत खिितफि  र्वर्नर्ोजन भएको बजेटमध्रे् 
भवन र्नमािण (३१११२) तफि  ६५.१५ प्रर्तसत, अन्त्र् साविजर्नक र्नमािण (३११५९) तफि  ७८.५२ 
प्रर्तसत, सडक तथा पलु र्नमािण (३११५१) तफि  ५७.५२ प्रर्तसत, तटबन्त्ध तथा बाुँध र्नमािण 
(३११५४) तफि  ८९.६० र्संिाई (३११५५) तफि  ८५.८६ प्रर्तसत, खानेपानी (३११५६) तफि  
७१.९० प्रर्तसत खिि भएको छ।  
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पररच्छेद - ३ 

स्रोत व्र्वस्थापन र्वश्लरे्ण 

३.१ स्रोत व्र्वस्थापन 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नका लार्ग गररने स्रोत व्र्वस्थापनको 
वार्र्िक लक्ष्र् र प्राप्त भएको स्रोतको अवस्थालाई र्नम्नानसुार देखाइएको छ। 

तार्लकाः 13 स्रोतको अनमुान र र्थाथि आर् (रू. हजारमा) 

क्र.सं. स्रोत वार्र्िक लक्ष्र् प्रार्प्त प्रगर्त प्रर्तसत 

१ प्रदेस सरकारको आन्त्तररक राजस्व १०८३०२१ १३१८५३७ १२१.७५ 

२ र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान ८५४४००० ८५४४००० १०० 

३ ससति अनदुान ४२१७९१० ५२४७८२६ १२४.४२ 

४ र्वसेर् अनदुान ६१३५०० ६१३५०० १०० 

५ समपूरक अनदुान १२२९४०० १२२९४०० १०० 

६ 

राजस्व बाुँडफाुँट (मलु्र् अर्भवरृ्ि 
कर र आन्त्तररक उत्पादनको 
अन्त्तःसलु्क) 

७९२९१०० ७७७७२६६ ९८.०९ 

८ रोर्ल्टी ३९४६३ ४०२२१ १०१.९२ 

१० नगद मौज्दात ६६८३०६१ ५६८११३५ ८५.०१ 

जम्मा ३०३३९४५५ ३०४५१८८५ १००.३७ 

 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा स्रोत व्र्वस्थापनमा प्रदेस सरकारको आन्त्तररक राजस्व संकलन रू. १ 
अबि ८ करोड ३० लाख २१ हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हनुे अनदुान रू. १४ अबि ६० करोड 
४८ लाख १० हजार, बाुँडफाुँट भई प्राप्त हनु ेराजस्व (मलु्र् अर्भवरृ्ि कर र अन्त्तःसलु्क) बापत रू. 
७ अबि ९२ करोड ९१ लाख, रोर्ल्टी रू. ३ करोड ९४ लाख ६३ हजार र नगद मौज्दात रू. ६ 
अबि ६८ करोड ३० लाख ६१ हजार वार्र्िक लक्ष्र् राश्खएकोमा समीक्षा अवर्धमा रू. ३० अबि ४५ 
करोड १८ लाख ८५ हजार प्राप्त भएको छ। जनु वार्र्िक लक्ष्र्को १००.३७ प्रर्तसत हो। आर्थिक 
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वर्ि २०७७/७८ को सोही अवर्धमा रू. ३१ अबि ५ करोड ३० लाख ३९ हजार अथाित वार्र्िक 
लक्ष्र्को ९३.०३ प्रर्तसत स्रोत व्र्वस्थापन भएको र्थर्ो।  

गत आर्थिक वर्िको स्रोतको आर् अनमुान र र्थाथि आर् र्ववरणलाई र्नम्नानसुारको श्िरमा देखाइएको 
छ। 

श्िरः 6 स्रोत अनमुान र र्थाति आर्को र्ववरण 

 

  

०

१००००००

२००००००

३००००००

४००००००

५००००००

६००००००

७००००००

८००००००

९००००००

प्रदेस सरकारको 
आन्त्तररक 
राजस्व

र्वत्तीर् 
समानीकरण 
अनदुान

ससति अनदुान र्वसेर् अनदुान समपूरक अनदुानराजस्व बाुँडफाुँट 
(मलु्र् अर्भवरृ्ि 

कर र 
अन्त्तःसलु्क)

रोर्ल्टी नगद मौज्दात

वार्र्िक लक्ष्र् प्रार्प्त
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पररच्छेद - ४ 

अन्त्तर सरकारी र्वत्तीर् हस्तान्त्तरण 

४.१ प्रदेस सरकारबाट स्थानीर् तहमा र्वत्तीर् हस्तान्त्तरण 

४.१.१ र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान 

सदूुरपश्िम प्रदेस र्वर्नर्ोजन ऐन, २०७८ मा प्रत्रे्क आर्थिक वर्िको भदौ १० गते, काश्त्तक १० गते, 
माघ १० गते र वैसाख १० गते गरी िार र्कस्तामा र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान बापतको रकम 
सम्बश्न्त्धत स्थानीर् तहको सश्ित कोर्मा हस्तान्त्तरण गने व्र्वस्था रहेको छ। सोही व्र्वस्था बमोश्जम 
प्रदेस सरकारबाट िाल ुआर्थिक वर्िमा प्रदेस र्भरका सबै स्थानीर् तहमा र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान 
बापत कुल रू. ७२ करोड ४५ लाख र्वर्नर्ोजन गररएकोमा समीक्षा अवर्धसम्ममा सबै रकम 
हस्तान्त्तरण भइसकेको छ। 

४.१.२ ससति अनदुान 

सदूुरपश्िम प्रदेस र्वर्नर्ोजन ऐन, २०७८ को दफा ५ (१) मा प्रदेस सरकारको कुनै र्नकार्बाट 
कार्ािन्त्वर्न हनुे गरी रकम र्वर्नर्ोजन भएको कुनै र्ोजना वा कार्िक्रम स्थानीर् तह माफि त कार्ािन्त्वर्न 
गनि उपर्कु्त हनुे देश्खएमा प्रदेस सरकार मश्न्त्रपररर्द्को र्नणिर्बाट त्र्स्तो र्ोजना वा कार्िक्रम ससति 
अनदुानको रूपमा हस्तान्त्तरण गनि सर्कने व्र्वस्था रहेकोले गत आर्थिक वर्िमा प्रदेस पूवािधार र्वकास 
कार्िक्रम अन्त्तगितका कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न गनि स्थानीर् तहहरूलाई रु. ४७ करोड ७१ लाख ८२ 
ससति अनदुान माफि त हस्तान्त्तरण गररएको छ।  

४.१.३ र्वसरे् अनदुान 

प्रदेस सरकारबाट िाल ुआर्थिक वर्िमा ८३ वटा स्थानीर् तहका १५७ वटा आर्ोजनाको लार्ग र्वसेर् 
अनदुानतफि  जम्मा रू. ४० करोड र्वर्नर्ोजन गररएको छ। सदूुरपश्िम प्रदेस र्वर्नर्ोजन ऐन, २०७८ 
र प्रदेस र्वसेर् अनदुान सम्बन्त्धी (दोस्रो संसोधन) कार्िर्वर्ध, २०७६ को व्र्वस्था बमोश्जम गत 
आर्थिक वर्िमा रु. ३४ करोड ३३ लाख १३ हजार सम्बश्न्त्धत स्थानीर् तहहरूलाई हस्तान्त्तरण 
गररएको छ। 

४.१.४ समपूरक अनदुान 

प्रदेस सरकारबाट िाल ुआर्थिक वर्ि मा ७९ वटा स्थानीर् तहका १६८ वटा आर्ोजनाको लार्ग 
समपूरक अनदुानतफि  जम्मा रू. ६० करोड र्वर्नर्ोजन गररएको छ। प्रदेस समपूरक अनदुान सम्बन्त्धी 
(दोस्रो संसोधन) कार्िर्वर्ध, २०७६ को दफा ६ (४) मा समपूरक अनदुानबाट कार्ािन्त्वर्न हनुे 
आर्ोजना वा कार्िक्रमको लार्ग प्रदेस सरकारले अनदुान र्दुँदा सम्बश्न्त्धत स्थानीर् तहबाट उक्त 
आर्ोजना वा कार्िक्रममा भएको कार्िप्रगर्तको आधारमा िौमार्सक रूपमा रकम उपलधध गराउने र 
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सोही कार्िर्वर्धको दफा ६ (५) मा स्थानीर् तहले समपूरक अनदुानबाट कार्ािन्त्वर्न भइरहेका 
आर्ोजना वा कार्िक्रमको प्रर्तवेदन पेस गरेपर्छ मार त्र्स्तो आर्ोजना वा कार्िक्रमको अश्न्त्तम र्कस्ता 
बापतको रकम स्थानीर् तहलाई उपलधध गराउने व्र्वस्था रहेको छ। सोही व्र्वस्था बमोश्जम गत 
आर्थिक वर्िमा समपूरक अनदुानका कार्िक्रम कार्िन्त्वर्न गनि कुल रू. ३६ करोड ६७ लाख ५१ 
हजार हस्तान्त्तरण गररएको र्थर्ो।  
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पररच्छेद - ५ 

र्वत्तीर् के्षर र्वश्लरे्ण 

नेपालको संर्वधानको अनसूुिी-6 मा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीर्त अनरुूप र्वत्तीर् संस्थाहरूको सिालन, 
सहकारी संस्था, केन्त्द्रको सहमर्तमा वैदेश्सक अनदुान र सहर्ोगलाई प्रदेस सरकारको एकल अर्धकार 

सूिीमा राश्खएको छ। त्र्सैगरी सहकारी क्षेरलाई संघ र प्रदेसको साझा अर्धकारको सूिीमा तथा 
सहकारी संस्थालाई स्थानीर् तहको एकल अर्धकारको सूिीमा र तीनै तहको साझा अर्धकारको सूिीमा 
समेत राश्खएको छ। भरू्म व्र्वस्था, कृर्र् तथा सहकारी मन्त्रालर् मातहत सहकारी रश्जष्ट्रारको 
कार्ािलर् स्थापना भएको छ।  

सहकारी रश्जष्ट्रारको कार्ािलर्बाट अद्यावर्धक र्ववरण अनसुार गत आर्थिक वर्ि २०७८/७९ सम्म 
प्रदेस सरकारको क्षेरार्धकारर्भर रही CoPoMIS मा प्रर्वष्ट भएका सहकारीको संख्र्ा ३०१ रहेको 
छ। आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा ११ वटा नर्ाुँ सहकारी संस्था दताि भएको तथ्र्ांक CoPoMIS मा 
देश्खएको छ। प्रदेसको कार्िक्षेरर्भर रहेका ३०१ सहकारी संस्थामा कुल सेर्र सदस्र् संख्र्ा 
४३८९० रहेका छन। सदस्र् संख्र्ामध्रे् १६६०१ जना मर्हला र २७२४१ जना परुुर् रहेका 
छन।् र्स प्रदेसको क्षेरार्धकारर्भर रहेका सहकारी संस्थाको जम्मा र्नक्षेप रू. २ अबि ६७ करोड 
१८ लाख २५ हजार रहेको छ। उश्ल्लश्खत सबै सहकारीबाट हालसम्म रू. ३ अबि ४० करोड २८ 
हजार र्वर्भन्त् न क्षेरमा लगानी भएको छ। 

 

  



 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेट तथा कार्िक्रमको वार्र्िक मूल्याङ्कन प्रर्तवेदन 

49 
 

 

पररच्छेद  - ६  

मन्त्रालर्गत प्रगर्त र्ववरण 

६.१ प्रदेस व्र्वस्थार्पका  

६.१.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

प्रदेस व्र्वस्थार्पकाको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नर्ोजन गररएको खदु बजेट र समीक्षा 
अवर्धमा भएको खििको र्ववरण र्नम्नानसुार देखाइएको छ। 

तार्लकाः 14 प्रदेस व्र्वस्थार्पकाको समीक्षा अवर्धमा भएको खििको र्ववरण (रू. हजारमा) 

र्ववरण िाल ु पुुँजीगत जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन 176461 11350 187811 

थपघट 2064 0 2064 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 178525 11350 189875 

खिि 131427 10487 141914 

खिि प्रर्तसत 73.62 92.40 74.74 

 

प्रदेस व्र्वस्थार्पकाको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा िालतुफि  रू. १७ करोड ८५ लाख २५ 
हजार र पुुँजीगततफि  रू. १ करोड १३ लाख ५० हजार समेत खदु रकम रू. १८ करोड ९८ लाख 
७५ हजार र्वर्नर्ोजन गररएकोमा आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा िालतुफि  रु. २० लाख ६४ हजार 
बजेट थप गररएको र्थर्ो। र्वर्नर्ोश्जत खदु रकममध्रे् समीक्षा अवर्धमा िालतुफि  रू.१३ करोड १४ 
लाख २७ हजार र पुुँजीगततफि  रू.१ करोड ४ लाख ८७ हजार समेत जम्मा रू. १४ करोड १९ 
लाख १४ हजार खिि भएको र्थर्ो। समग्रमा प्रदेस व्र्वस्थार्पकाबाट कुल र्वर्नर्ोजनको ७४.७४ 
प्रर्तसत खिि भएको छ। 

६.१.२ प्रमखु उपलश्धध 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा प्रदेस व्र्वस्थार्पकाबाट सम्पादन भएका कार्िक्रमबाट प्राप्त प्रमखु 
उपलश्धध र्नम्नानसुार रहेका छन-् 

 दाि ुिला श्जल्लाको सदरमकुाम खलङ्गामा माननीर् सभामखु, उपसभामखु, साविजर्नक लेखा 
सर्मर्तका सभापर्त र र्वर्र्गत सर्मर्तका सदस्र्ज्रू्हरूको टोलीबाट जनतासुँग सभामखु 
कार्िक्रम अन्त्तगित र्वर्भन्त् न क्र्ाम्पसहरूमा अध्र्र्नरत र्वद्याथीहरूसुँग प्रदेस सभा र र्वद्याथी 
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र्वर्र्क प्रदेस सभा संसदीर् गर्तर्वर्धका सम्बन्त्धमा दाि ुिला बहमुखुी क्र्ाम्पसमा अन्त्तरर्क्रर्ा 
कार्िक्रम गररएको साथै प्रदेस गौरवका र्ोजना, सरुश्क्षत आवास गहृ, बाढीर्पर्डत क्षेर र 
असहार्क छारवासमा अवलोकन भ्रमण भएको । 

 प्रदेस सभा र्दवसको अवसरमा कैलाली र कंिनपरु श्जल्लाका र्वर्भन्त् न क्र्ाम्पसमा अध्र्र्नरत 
र्वुा र्वद्याथीहरूसुँग प्रदेस सभा र संसदीर् गर्तर्वधी सम्बन्त्धी अन्त्तरर्क्रर्ा छलफल सम्पन्त् न 
भएको । 

 प्रदेस सभा र्दवसको अवसरमा सञ् िारकमीहरूसुँग प्रदेस सभाका कामकारवाहीका र्वर्र्मा 
छलफल कार्िक्रम गररएको । 

 सश्िवालर्को प्रसासर्नक भवनमार्थ ट्रस र्नमािण । 

 प्रदेस सभा भवन, माननीर् सभामखु/उपसभामखु र सश्िव कार्िकक्षमा ममित सम्भार गररएको, 
 माननीर् सभामखु/उपसभामखु ज्रू्बाट मधेस प्रदेस र प्रदेस नं.१ को अवलोकन भ्रमण । 

 प्रदेस सभा सश्िवालर्का कमििारीहरूबाट गण्डकी प्रदेस र लशु्म्बनी प्रदेसमा अवलोकन भ्रमण 
भएको। 

६.२ प्रदेस लोक सेवा आर्ोग  

६.२.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

प्रदेस लोक सेवा आर्ोगको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नर्ोजन गररएको खदु बजेट र 
वार्र्िक खििको र्ववरण र्नम्नानसुार देखाइएको छ। 

तार्लकाः 15 प्रदेस लोक सेवा आर्ोगमा र्वर्नर्ोजन गररएको खदु बजेट र वार्र्िक खििको र्ववरण (रू. 
हजारमा) 

र्ववरण िाल ु पुुँजीगत जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन 80454 14885 95339 

थपघट (780) 1200 420 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 79674 16085 95759 

खिि ३८०६५ १२३०५ ५०३७० 

खिि प्रर्तसत ४७.७८ 76.50 5२.६० 

 

प्रदेस लोक सेवा आर्ोगको लार्ग आर्थिक वर्ि 2078/79 मा िालतुफि  रू. ७ करोड ९६ लाख 
७४ हजार र पुुँजीगततफि  रू. १ करोड ६० लाख ८५ हजार समेत कुल रू. ९ करोड ५७ लाख 
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५९ हजार र्वर्नर्ोजन गररएकोमा आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा रु. ४ लाख २० हजार थप गररएको 
र्थर्ो। र्वर्नर्ोश्जत कुल रकममध्रे् समीक्षा अवर्धमा िालतुफि  रू. ३ करोड ८० लाख ६५ हजार र 
पुुँजीगततफि  रू. १ करोड २३ लाख ५ हजार सर्हत जम्मा रू. ५ करोड ३ लाख ७० हजार खिि 
भएको र्थर्ो। समग्रमा प्रदेस लोक सेवा आर्ोगबाट कुल र्वर्नर्ोजनको ५२.६० प्रर्तसत खिि भएको 
छ। 

६.२.२ प्रमखु उपलश्धध 

गत आर्थिक वर्िमा प्रदेस लोक सेवा आर्ोगबाट सम्पादन भएका कार्िक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उपलश्धध 
र्नम्नानसुार रहेका छन-् 

क) प्रदेस लोक सेवा आर्ोगबाट तर्ार भएका मापदण्ड 

 प्रदेस लोक सेवा आर्ोग परीक्षा दस्तरु एवम ्खिि व्र्वस्थापन मापदण्ड,२०७८ 

 प्रदेस लोक सेवा आर्ोग बैठक संिालन कार्िर्वर्ध, २०७८ 

 वन रक्षक पदको सारीररक परीक्षण तथा तन्त्दरुुस्ती परीक्षाको लार्ग आवर्क जनसश्क्त, कार्ि 
िरण तथा खिि व्र्वस्थापन मापदण्ड, २०७९  

ख) प्रदेस लोक सेवा आर्ोगबाट र्वभन्त् न सेवा, समूह, उपसमूह र तहका देहार् बमोश्जमका २३ वटा 
पदका पाठ् र्क्रमहरू स्वीकृत गरर साविजर्नक गररएको। 

तार्लकाः 16 र्वभन्त् न सेवा, समूह, उपसमूह र तहका स्वीकृत पाठ् र्क्रमहरूको र्ववरण 

र्स.न. सेवा तह समूह उपसमूह पद 

१ नेपाल स्वास्थ्र् िौथो प. हे. न. - अ. न. मी. 

२ नेपाल स्वास्थ्र् िौथो ल्र्ाब टेक्नोलोजी - ल्र्ाब 
अर्सषे्टन्त्ट 

३ नेपाल स्वास्थ्र् िौथो आर्वेुद - वैद्य 

४ नेपाल स्वास्थ्र् िौथो हेल्थ इन्त्स्पेक्सन - अ. हे. व. 

५ नेपाल स्वास्थ्र् पाुँिौं प. हे. न. - पश्धलक हेल्थ 
नसि 

६ नेपाल स्वास्थ्र् पाुँिौं जनरल नर्सिङ - स्टाफ नसि 
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र्स.न. सेवा तह समूह उपसमूह पद 

७ नेपाल स्वास्थ्र् पाुँिौं हेल्थ इन्त्स्पेक्सन - हे. अ. । 
र्स.अ.हे.व. 

८ नेपाल स्वास्थ्र् पाुँिौं मेर्डकल ल्र्ाब 
टेक्नोलोजी 

- ल्र्ाब 
टेश्क्नर्सर्न 

९ नेपाल स्वास्थ्र् पाुँिौं आर्वेुद - आर्वेुद 
सहार्क 

१० नेपाल स्वास्थ्र् पाुँिौं फामेर्स - फामेर्स 
सहार्क 

११ नेपाल कृर्र् िौथो र्फसररज, 

भेटेररनरी र 
लाइभस्टक 
पोल्ट्री एण्ड डेरी 
डेभलपमेण्ट 
एकीकृत 

- नार्व 
प्रार्वर्धक 
सहार्क वा सो 
सरह 

१२ नेपाल कृर्र् िौथो ्लान्त्ट प्रोटेक्सन, 

एग्रोनोमी, 
हर्टिकल्िर, एग.ृ 
एक्सटेन्त्सन, 

स्वार्ल साइन्त्स र 
एग.ृइको.एण्ड 
माकेर्टङ्ग 
एकीकृत 

- नार्व 
प्रार्वर्धक 
सहार्क वा सो 
सरह 
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र्स.न. सेवा तह समूह उपसमूह पद 

१३ नेपाल कृर्र् िौथो र्फसररज, 

भेटेररनरी र 
लाइभस्टक 
पोल्ट्री एण्ड डेरी 
डेभलपमेण्ट 
एकीकृत 

- ना.प्रा.स. 

१४ नेपाल कृर्र् पाुँिौं ्लान्त्ट प्रोटेक्सन, 

एग्रोनोमी, 
हर्टिकल्िर, एग.ृ 
एक्सटेन्त्सन, 

स्वार्ल साइन्त्स र 
एग.ृइको.एण्ड 
माकेर्टङ्ग 
एकीकृत 

- प्रा.स. 

१५ नेपाल वन पािौं जनरल फरेष्ट्री, 
स्वार्ल एण्ड 
बाटर कञ्जरभेसन 
र फरेष्ट ररसिि 
एकीकृत 

- रेन्त्जर 

१६ नेपाल वन तह 
वर्हन 

जनरल फरेष्ट्री,  - वनरक्षक 

१७ नेपाल श्सक्षा पािौं श्सक्षा प्रसासन र्नरीक्षण प्रार्वर्धक 
सहार्क 



 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेट तथा कार्िक्रमको वार्र्िक मूल्याङ्कन प्रर्तवेदन 

54 
 

 

र्स.न. सेवा तह समूह उपसमूह पद 

१८ नेपाल 
इश्न्त्जर्नर्ररङ 

पािौं र्सर्भल जनरल, हाईवे, 

स्र्ानीटरी, 
इररगेसन, 

हाइड्रोपावर, 

हाइड्रोलोजी  

सव इश्न्त्जर्नर्र 
वा सो सरह 

१९ नेपाल 
इश्न्त्जर्नर्ररङ 

पािौं र्सर्भल र्बश्ल्डङ्ग एण्ड 
आर्कि टेक्ट 

सव इश्न्त्जर्नर्र 
वा सो सरह 

२० नेपाल 
इश्न्त्जर्नर्ररङ 

िौथो र्सर्भल जनरल, हाईवे, 

इररगेसन, 

हाइड्रोपावर, 

हाइड्रोलोजी 

अर्सषे्टण्ट सव 
इश्न्त्जर्नर्र वा 
सो सरह 

२१ नेपाल 
इश्न्त्जर्नर्ररङ 

िौथो र्सर्भल स्र्ार्नटरी खानेपानी तथा 
सरसफाइ 
टेश्क्नर्सर्न 

२२ नेपाल 
इश्न्त्जर्नर्ररङ 

िौथो सभे 

 

अर्मन 

२३ नेपाल 
इश्न्त्जर्नर्ररङ 

पािौं सभे 

 

सभेक्षक 

 

ग) र्वज्ञापन भएका पदहरू  
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तार्लकाः 17 र्वभन्त् न सेवा, समूह, उपसमूह र तहका र्वज्ञापन भएका पदहरूको र्ववरण 

क्र.सं. र्बज्ञापन नं. पद, सेवा, समूह र उपसमूह खलुा समावेसी कुल 
जम्मा 

1 
501-
507/078-79  

वन रक्षक, नेपाल वन,जनरल फरेष्ट्री 92 75 167 

2 
508-
512/078-79  

प्रार्वर्धक सहार्क, नेपाल श्सक्षा, श्सक्षा 
प्रसासन 

7 5 12 

3 
513-
516/078-79  

अ.न.मी ,स्वास्थ्र्, पश्धलक हेल्थ नर्सिङ्ग 
3 3 6 

4 517/078-79  वैद्य,स्वास्थ्र्, आर्वेुद, जनरल आर्वेुद १ 0 १ 

5 
518-
520/078-79  

ल्र्ाबअर्सस्टेण्ट,स्वास्थ्र्, मे.ल्र्ा.टे., 
ज.मे.ल्र्ा.टे. 

२ २ ४ 

6 
521-
525/078-79  

अ.हे.व./कोल्डिेन अर्सषे्टण्ट, स्वास्थ्र्, हेल्थ 
इन्त्स्पेक्सन 

१० ८ १८ 

7 
526-
530/078-79  

अ.न.मी ,स्वास्थ्र्, पश्धलक हेल्थ नर्सिङ्ग 
85 58 143 

8 531/078-79  
ल्र्ाबअर्सस्टेण्ट,स्वास्थ्र्, मे.ल्र्ा.टे., 
ज.मे.ल्र्ा.टे. 

१     

9 
532-
536/078-79  

अ.हे.व., स्वास्थ्र्, हेल्थ इन्त्स्पेक्सन 
५३ ४० ९३ 

10 
537-
539/078-79  

सब-इश्ञ् जर्नर्र, इश्ञ् ज., र्सर्भल, 

जनरल/हाइवे 

३ १ ४ 

11 
539-
541/078-79  

सब-इश्ञ् जर्नर्र, इश्ञ् ज., र्सर्भल, र्वश्ल्डङ एण्ड 
आर्कि टेक्ट 

२ २ ४ 

12 
542-
544/078-79  

खानेपानी तथा सरसफाई टेश्क्नर्सर्न,इश्ञ्ज. 
सेवा, र्सर्भल, स्र्ार्नटरी  

२ २ ४ 
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क्र.सं. र्बज्ञापन नं. पद, सेवा, समूह र उपसमूह खलुा समावेसी कुल 
जम्मा 

जम्मा २६१ १९६ ४५७ 

 

घ) प्रश्नपर र्नमािण र पररमाजिन सम्बन्त्धी कार्िको र्ववरण 

तार्लकाः 18 र्वभन्त् न सेवा, समूह, उपसमूह र तहका प्रश्नपर र्नमािण र पररमाजिन सम्बन्त्धी कार्िको र्ववरण 

क्र.सं.. पद, सेवा, समूह 
कच्िा प्रश्नपर 

सेट 

पररमाजिन 
सेट 

1 वन रक्षक, नेपाल वन,जनरल फरेष्ट्री ५ ३ 

2 प्रार्वर्धक सहार्क, नेपाल श्सक्षा, श्सक्षा प्रसासन ५ ३ 

3 अ.न.मी ,स्वास्थ्र्, पश्धलक हेल्थ नर्सिङ्ग ५ ३ 

4 वैद्य,स्वास्थ्र्, आर्वेुद, जनरल आर्वेुद ५ ३ 

5 ल्र्ाबअर्सस्टेण्ट,स्वास्थ्र्, मे.ल्र्ा.टे., ज.मे.ल्र्ा.टे. ५ ३ 

6 अ.हे.व./कोल्डिेन अर्सषे्टण्ट, स्वास्थ्र्, हेल्थ इन्त्स्पेक्सन ५ ३ 

7 अ.न.मी ,स्वास्थ्र्, पश्धलक हेल्थ नर्सिङ्ग ५ ३ 

8 ल्र्ाबअर्सस्टेण्ट,स्वास्थ्र्, मे.ल्र्ा.टे., ज.मे.ल्र्ा.टे. ५ ३ 

9 अ.हे.व., स्वास्थ्र्, हेल्थ इन्त्स्पेक्सन ५  

10 सब-इश्ञ् जर्नर्र, इश्ञ् ज., र्सर्भल, जनरल/हाइवे ५  

11 सब-इश्ञ् जर्नर्र, इश्ञ् ज., र्सर्भल, र्वश्ल्डङ एण्ड आर्कि टेक्ट ५  

12 
खानेपानी तथा सरसफाई टेश्क्नर्सर्न,इश्ञ्ज. सेवा, र्सर्भल, 

स्र्ार्नटरी  
५  

 

ङ) आर्ोगबाट प्रकाश्सत र्वज्ञापनको परीक्षा कार्िक्रम  
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तार्लकाः 19 र्वभन्त् न सेवा, समूह, उपसमूह र तहका प्रकाश्सत र्वज्ञापनको परीक्षा कार्िक्रमको र्ववरण 

क्र.सं. र्बज्ञापन नं पद, सेवा, समूह र्लश्खत परीक्षा र्मर्त समर् 

1 

501-
507/078-79  

वन रक्षक, नेपाल वन,जनरल फरेष्ट्री 
सारीररक परीक्षण तथा तन्त्दरुुस्ती 
परीक्षा सम्पन्न 

501-
507/078-79  

वन रक्षक, नेपाल वन,जनरल फरेष्ट्री 2079।5।11 ११०० बजे 

2 
508-
512/078-79  

प्रार्वर्धक सहार्क, नेपाल श्सक्षा, श्सक्षा 
प्रसासन 

2079।5।२५ ११०० बजे 

3 
513-
516/078-79  

अ.न.मी ,स्वास्थ्र्, पश्धलक हेल्थ नर्सिङ्ग 2079।6।5 ८०० बजे 

4 517/078-79  वैद्य, स्वास्थ्र्, आर्वेुद, जनरल आर्वेुद 2079।6।1 २०० बजे 

5 
518-
520/078-79  

ल्र्ाब अर्सस्टेण्ट,स्वास्थ्र्, मे.ल्र्ा.टे., 
ज.मे.ल्र्ा.टे. 

2079।6।8 ८०० बजे 

6 
521-
525/078-79  

अ.हे.व./कोल्डिेन अर्सषे्टण्ट, स्वास्थ्र्, 

हेल्थ इन्त्स्पेक्सन 
    

7 
526-
530/078-79  

अ.न.मी ,स्वास्थ्र्, पश्धलक हेल्थ नर्सिङ्ग 2079।6।1 ८०० बजे 

8 531/078-79  
ल्र्ाब अर्सस्टेण्ट, स्वास्थ्र्, मे.ल्र्ा.टे., 
ज.मे.ल्र्ा.टे. 

2079।6।9 ८०० बजे 

ि) सारररीक परीक्षण तथा तन्त्दरुस्ती परीक्षा संिालन 

 नेपाल वन सेवा,जनरल फरेष्ट्री समूह, तह र्वहीन वनरक्षक पदको र्वज्ञापन प्रकाश्सत गरर 
अनलाईन दरखास्त माफि त दरखास्त फारम भरर स्वीकृत भएका ३५०१८ जना 
उम्मेदवारहरूको सारीररक परीक्षण तथा तन्त्दरुुस्ती परीक्षा ससस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं.७ 
मखु्र्ालर् वैद्यनाथ बार्हनी आत्तररर्ा, कैलाली र ससस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं.४३ ररजवि गण 
हे.क्वा. वनबेहडा, कैलालीको र्वसेर् सहर्ोगमा र्मर्त २०७९।३।४ गते देश्ख 
२०७९।३।२४ गते सम्म र्नरन्त्तर संिालन भएको र्थर्ो । 

 सारीररक परीक्षण तथा तन्त्दरुुस्ती परीक्षामा दवैु केन्त्द्रमा गरी जम्मा १४९६० जना 
उम्मेदवारहरूको सहभार्गता रहेको र्थर्ो भने १४९६० जना उम्मेदवारहरूमध्रे् क्रमसः 
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सारीररक परीक्षण, २०० र्मटर दौड, ३००० र्मटर दौड, रुख िढ्ने र पौडी खेल्ने परीक्षामा 
सफल हदैु ६५९० जना उम्मेदवारहरू र्लश्खत परीक्षाका लार्ग छनौट भएका र्थए।  

छ) अन्त्र् कार्िहरू 

 प्रदेस लोक सेवा आर्ोगको सङ्गठन तथा व्र्वस्थापन सभेक्षण गने कार्ि सम्पन्न भएको । 

 दक्षर्वज्ञहरूको रोष्टर तर्ार गने प्रर्ोजनका लार्ग अनलाईन फाराम बनाई दक्ष र्वज्ञ मनोनर्न 
फाराम सङ् कलन गरेर रोष्टर सूिी तर्ार गररएको । 

 प्रदेस तथा स्थानीर् तहहरूमा ररक्त रहेका दरबन्त्दी र्ववरणहरू, माग आकृर्त फाराम भरर माग 
गनि प्रदेस सरकार र सबै स्थानीर् तहमा परािार भएको । 

 र्वद्यतुीर् प्रणालीबाट दरखास्त व्र्वस्थापन गनि अनलाइन एश््लकेसन (PPSRMS) र्नमािण भएको 
। 

 सूिना प्रर्वर्धमा आधाररत सीप परीक्षण तथा प्रर्ोगात्मक परीक्षा संिालनका लार्ग कम््र्टुर 
प्रर्ोगसाला स्थापना । 

 आर्ोग लगार्त र्वर्र्र्वज्ञ/ र्वसेर्ज्ञहरूका लार्ग पसु्तकालर् व्र्वस्थापन गररएको । 

 र्मर्त २०७८ असोज ८ गते आर्ोगको आर्थिक वर्ि २०७७/०७८ को वार्र्िक प्रर्तवेदन प्रदेस 
प्रमखुज्रू्समक्ष पेस भएको। 
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६.३. मखु्र्मन्त्री तथा मश्न्त्रपररर्द्को कार्ािलर्  

६.३.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

मखु्र्मन्त्री तथा मश्न्त्रपररर्द्को कार्ािलर्को लार्ग आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नर्ोजन गररएको 
खदु बजेट र खििको र्ववरण र्नम्नानसुार छ। 

तार्लकाः 20 मखु्र्मन्त्री तथा मश्न्त्रपररर्द्को कार्ािलर्मा र्वर्नर्ोजन गररएको खदु बजेट र खििको र्ववरण 
(रू. हजारमा) 

र्ववरण िाल ु पुुँजीगत जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन 363799 1086425 1450224 

थपघट (56825) (998617) (1055442) 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 306974 87808 394782 

खिि १६३५४६ 28७४९ 1922९५ 

खिि प्रर्तसत 53.2८ 32.74 48.७१ 

मखु्र्मन्त्री तथा मश्न्त्रपररर्द्को कार्ािलर्को लार्ग आर्थिक वर्ि 2078/79 मा िालतुफि  रू. ३० 
करोड ६९ लाख ७४ हजार र पुुँजीगततफि  रू. ८ करोड ७८ लाख ८ हजार समेत खदु रू. ३९ 
करोड ४७ लाख ८२ हजार र्वर्नर्ोजन गररएकोमा आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा प्रदेस पवुािधार र्वकास 
कार्िक्रम लगार्तको पुुँजीगत बापतको रकम रु. १ अबि ५ करोड ५४ लाख ४२ हजार घटी भएको 
र्थर्ो। र्वर्नर्ोश्जत रकममध्रे् िालतुफि  रू. १६ करोड ३५ लाख ४६ हजार र पुुँजीगततफि  रू. २ 
करोड ८७ लाख ४९ हजार गरी कुल रू. १९ करोड २२ लाख ९५ हजार खिि भएको र्थर्ो। 
उक्त कार्ािलर्बाट खदु र्वर्नर्ोजनको ४८.७१ प्रर्तसत रकम खिि भएको र्थर्ो। 

६.३.२ प्रमखु उपलश्धध 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा मखु्र्मन्त्री तथा मश्न्त्रपररर्द्को कार्ािलर्बाट सम्पादन भएका मखु्र्-
मखु्र् कार्िक्रमहरू र सोबाट प्राप्त प्रमखु उपलश्धध र्नम्नानसुार रहेका छन-् 

 सदूुरपश्िम प्रदेसको र्वद्यतुीर् सासन गरुूर्ोजना र्नमािण भएको । 

 इ-क्र्ार्बनेट सफ्ट्वेर्र र्नमािण गररएको । 

 सदूुरपश्िम प्रदेसको र्डश्जटल प्रोफाइल र्नमािण भएको । 

 प्रदेस मन्त्रालर्/कार्ािलर्को वेवसाइट र्नमािण तथा स्तरोन्नती गररएको । 

 साविजर्नक सनुवुाई (प्रदेस-3 तथा स्थानीर् -35) कार्िक्रम सम्पन्न भएको । 

 र्दगो र्वकास लक्ष्र्को स्थानीर्करण कार्िसाला सम्पन्न भएको । 
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 र्वकास साझेदारसुँग अन्त्तरर्क्रर्ात्मक गोष्ठी सम्पन्न गररएको । 

 ऐन संग्रह प्रकासन भएको । 

 प्रदेस सरकारको आ.व. २०७९।८० को वार्र्िक नीर्त तथा कार्िक्रम तजुिमा गररएको । 

 सदूुरपश्िम प्रदेस अनसुन्त्धान तथा प्रश्सक्षण प्रर्तष्ठान र्नर्मावली र प्रदेस ससुासन र्नर्मावली 
तर्ारीको िरणमा रहेको । 

 प्रदेस तथा स्थानीर् तहबीि समन्त्वर् कार्म गनि तथा र्ववाद समाधानको व्र्वस्था गनि बनेको 
र्वधेर्क प्रदेस सभामा पेस गररएको । 

 र्वर्भन्न ऐन र्नर्महरूमा समसामर्र्क संसोधन गररएको। 
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६.४. आर्थिक मार्मला मन्त्रालर्  

६.४.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

आर्थिक मार्मला मन्त्रालर्को लार्ग आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नर्ोजन गररएको खदु बजेट र 
समीक्षा अवर्धमा भएको खििको र्ववरण र्नम्नानसुार छ। 

तार्लकाः 21 आर्थिक मार्मला मन्त्रालर्को खदु बजेट र समीक्षा अवर्धमा भएको खििको र्ववरण (रू. 
हजारमा) 

र्ववरण िाल ु पुुँजीगत जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन 217886 85437 303323 

थपघट 9900 4640 14540 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 227786 90077 317863 

खिि 84०३८ 42463 126५०१ 

खिि प्रर्तसत ३६.८९ 47.14 39.8० 

 

आर्थिक मार्मला मन्त्रालर्को लार्ग आर्थिक वर्ि 2078/79 मा िालतुफि  रू. २२ करोड ७७ लाख 
८६ हजार र पुुँजीगततफि  रू. ९ करोड ७७ हजार समेत खदु बजेट रु. ३१ करोड ७८ लाख ६३ 
हजार र्वर्नर्ोजन गररएकोमा उक्त आर्थिक वर्िमा रु. १ करोड ४५ लाख ४० हजार थप गररएको 
र्थर्ो। र्वर्नर्ोश्जत रकममध्रे् समीक्षा अवर्धमा िालतुफि  रू. ८ करोड ४० लाख ३८ हजार र 
पुुँजीगततफि  रू. ४ करोड २४ लाख ६३ हजार सर्हत कुल रू. १२ करोड ६५ लाख १ हजार खिि 
भएको र्थर्ो। समग्रमा र्स मन्त्रालर्बाट खदु र्वर्नर्ोजनको ३९.८० प्रर्तसत खिि भएको र्थर्ो। 

६.४.२ प्रमखु उपलश्धध 

आर्थिक मार्मला मन्त्रालर्बाट आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा सम्पादन भएका कार्िक्रमबाट प्राप्त प्रमखु 
उपलश्धध र्नम्नानसुार रहेका छन- 

(क) 2078/79 मा मन्त्रालर्ले सञ् िालन गरेका स्वीकृत वार्र्िक र्वकास कार्िक्रमः  

 दाि ुिला र बैतडी श्जल्लामा बजेट तजुिमा सम्बन्त्धी PLMBIS तार्लम सञ् िालन गरेको । 

 वार्र्िक र्वकास कार्िक्रमको अनगुमन कार्िक्रम अन्त्तगित प्रदेस सरकारबाट सञ् िार्लत भौर्तक 
पूवािधार र्वकास मन्त्रालर् तथा स्थानीर् तहबाट कार्ािन्त्वर्न भएका आर्ोजना तथा कार्िक्रमको 
अनगुमन गरेको। 
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 मन्त्रालर्को र्वत्तीर् संघीर्ता अध्र्र्न भ्रमण कार्िक्रम अन्त्तगित गण्डकी प्रदेस अथि मन्त्रालर्मा 
र्वत्तीर् संघीर्ता सम्बन्त्धी छलफल, अन्त्तरर्क्रर्ा एवम ्ज्ञान आदानप्रदान कार्िक्रम र्मर्त 2078 
फागनु मर्हनामा सम्पन्त् न भएको।  

 पूवि बजेट छलफल कार्िक्रम अन्त्तगित प्रदेस सभाका र्वर्र्गत सर्मर्त, प्रदेस सभाका 
माननीर्ज्रू्हरू, स्थानीर् तह, परकार तथा आमसञ् िार, नागररक समाज र र्नजी क्षेरका 
प्रर्तर्नर्धसुँग पूविबजेट छलफल गररएको। 

 बजेट कार्ािन्त्वर्नको िौमार्सक, मध्र्ावर्ध र वार्र्िक समीक्षा कार्िक्रम अन्त्तगित र्वर्भन्त् न र्मर्तमा 
आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेट कार्ािन्त्वर्नको िौमार्सक, अधिवार्र्िक र वार्र्िक समीक्षा 
कार्िक्रम सम्पन्त् न गररएको। र्मर्त 2078 फागनु मर्हनामा अधिवार्र्िक समीक्षा गरी पशु्स्तका 
छपाई एवम ्प्रकासन गररएको। 

 कानून तजुिमा तथा प्रकासन कार्िक्रम अन्त्तगित सदूुरपश् िम प्रदेस आर्थिक कार्िर्वर्ध तथा 
र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व सम्बन्त्धी र्वधेर्क, 2079, सदूुरपश् िम प्रदेस साविजर्नक खररद र्नर्मावली, 
2078, साविजर्नक खििमा र्मतव्र्र्र्ता कार्म गने सम्बन्त्धी मापदण्ड, 2079 तजुिमा गरेको। 
र्स्तै, बजेट कार्ािन्त्वर्न सम्बन्त्धी एकीकृत कार्िर्वर्धको मस्र्ौदा तजुिमाको क्रममा रहेको। 

 सपु Apps, सपु छार्ाश्िर, प्रदेस तथ्र्ांक केन्त्द्र कार्िक्रम अन्त्तगित सदूुरपश् िम प्रदेसको Video 

Documentary र्नमािण सम्बन्त्धी कार्ि भएको। 

 भवन र्नमािण कार्िक्रम अन्त्तगित मन्त्रालर्को Prefab Building र्नमािणको लार्ग खररद प्रर्क्रर्ा 
अश्घ बढेको। 

 सदुरुपश् िम प्रदेस स्वरोजगार र्वकास कोर्को स्वीकृत वार्र्िक र्वकास कार्िक्रमहरू अन्त्तगित 
प्रदेसका र्वर्भन्त् न स्थानीर् तहहरूमा सीपमूलक तार्लम तथा अर्भमखुीकरण कार्िक्रमहरू सम्पन्त् न 
भएको। 

 सदूुरपश् िम प्रदेस स्वरोजगार र्वकास कोर् कजाि कार्िर्वर्धको मस्र्ौदाउपर प्रदेस सभा 
सदस्र्हरू र सर्मर्त गठन गरी सरोकारवालाहरूसुँग छलफल तथा रार् सझुाव संकलन गरी 
कजाि कार्िर्वर्ध तजुिमा एवम ्स्वीकृत भएको।  

 सीप र्वकास कार्िक्रम सञ् िालन कार्िर्वर्धको मस्र्ौदा तजुिमा गररएको। 

(ख) मन्त्रालर्बाट सम्पादन भएका अन्त्र् कार्िहरुः  

 प्रदेस लेखा इकाई कार्ािलर् स्थापना (डोटी, डडेल्धरुा र कञ् िनपरु श्जल्लाहरू) का लार्ग 
संरिना र दरवन्त्दी तेररज सम्बन्त्धी प्रस्ताव प्रदेस सरकार (मश्न्त्रपररर्द्) मा पेस भई र्मर्त 
2078/6/14 मा स्वीकृत भएबमोश्जम डोटी, डडेल्धरुा र कञ् िनपरु श्जल्लाहरूमा प्रदेस 
लेखा इकाई कार्ािलर् स्थापना भई कामकाज सरुु भएको।  
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 फमि नवीकरण गने समर्ावर्ध र जररवाना र्मनाह गने सम्बन्त्धी प्रस्ताव प्रदेस सरकार 
(मश्न्त्रपररर्द्) मा पेस भई र्मर्त 2078/9/8 मा स्वीकृत भएको । 

 जग्गाको र्लखत पाररत गदाि लाग्ने रश्जषे्ट्रसन दस्तरुमा पिास प्रर्तसत छुट र्दने सम्बन्त्धी प्रस्ताव 
प्रदेस सरकार (मश्न्त्रपररर्द्) मा पेस भई र्मर्त 2078/9/29 मा श्स्वकृर्त प्रदान भएको। 

 आर्थिक वर्ि 2079/80 को लार्ग राजस्व परामसि सर्मर्त तथा उपसर्मर्तहरू गठन भई 
राजस्व परामसि सर्मर्तको प्रर्तवेदन, 2079 ले आर्थिक ऐन, 2079 तजुिमामा थप पषृ्ठपोर्ण 
प्राप्त भएको । 

 आर्थिक वर्ि 2079/80 को लार्ग प्रदेस सरकारबाट स्थानीर् तहहरूलाई समपूरक तथा 
र्वसेर् अनदुान उपलधध गराइएको। 

 आर्थिक वर्ि 2078/79 सम्म र्स मन्त्रालर्को बेरुज ुसून्त्र् रहेको। 

 प्रदेस स्वरोजगार र्वकास कोर् स्थापना भई कार्िकारी र्नदेसकको र्नर्शु्क्त भई कोर्को कार्ि 
अश्घ बढेको । 
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६.५ उद्योग, पर्िटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्  

६.५.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

उद्योग, पर्िटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्को लार्ग आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नर्ोजन गररएको 
खदु बजेट (थपघट सर्हत) र खििको र्ववरण र्नम्नानसुार छ। 

तार्लकाः 22 उद्योग, पर्िटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्मा र्वर्नर्ोजन गररएको खदु बजेट र खििको र्ववरण 
(रू. हजारमा) 

र्ववरण िाल ु पुुँजीगत जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन 912032 1201809 2113841 

थपघट 40157 105793 145950 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 952189 1307602 2259791 

खिि 66७१६७ 10६०५९५ 172७७६२ 

खिि प्रर्तसत 70.०७ 81.११ 76.4६ 

 

उद्योग, पर्िटन, वन तथा वातावरणको लार्ग आर्थिक वर्ि 2078/79 मा िालतुफि  रू. ९५ करोड 
२१ लाख ८९ हजार र पुुँजीगततफि  रू. १ अबि ३० करोड ७६ लाख २ हजार समेत कुल रू. २ 
अबि २५ करोड ९७ लाख ९१ हजार र्वर्नर्ोजन गररएकोमा आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा रु. १४ 
करोड ५९ लाख ५० हजार थप गररएको र्थर्ो। र्वर्नर्ोश्जत रकममध्रे् समीक्षा अवर्धमा िालतुफि  
रू. ६६ करोड ७१ लाख ६७ हजार र पुुँजीगततफि  रू. १ अबि ६ करोड ५ लाख ९५ हजार सर्हत 
कुल रू. १ अबि ७२ करोड ७७ लाख ६२ हजार खिि भएको र्थर्ो। उक्त मन्त्रालर्बाट कुल 
र्वर्नर्ोजनको ७६.४६ प्रर्तसत खिि भएको र्थर्ो। 

६.५.२ प्रमखु उपलश्धध 

उद्योग, पर्िटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्ले आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा सम्पादन भएका 
कार्िक्रमबाट प्राप्त मखु्र् उपलश्धध र्नम्नानसुार रहेका छन-् 

(क) नीर्तगत उपलश्धध  

• मन्त्रालर् र मातहतका र्नकार्हरूको स्वीकृत वार्र्िक कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नका लार्ग आवर्क 
कार्िर्वर्ध स्वीकृत गरी कार्ािन्त्वर्न गररएको ।  

• सदूुरपश्िम प्रदेस वन र्नर्मावली, २०७८ स्वीकृत भएको ।  

• प्रादेश्सक पर्िटन र्वकास गरुुर्ोजना तर्ार गने कार्ि सम्पन्न भएको ।  
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(ख) वन क्षेर तफि का उपलश्धध 

तार्लकाः 23 वन क्षरे तफि का उपलश्धधको र्ववरण 

क्र.सं. र्ववरण एकाइ जम्मा 

१ काठ उत्पादन क्रू्र्वक र्फट ९७४४१७ 

२ दाउरा उत्पादन िट्टा १५७० 

३ जर्डबरु्ट उत्पादन तथा र्नकासी के जी १२८६९८० 

४ खोटो र्नकासी के जी १९६२०६३ 

५ र्वरुवा उत्पादन तथा रोपण 

क जर्डबरु्ट र्वरुवा उत्पादन तथा रोपण गोटा ३०००४१ 

ख फलफुल र्वरुवा उत्पादन/खररद र्वतरण गोटा ३३८८०५ 

ग रुख प्रजार्तको र्वरुवा उत्पादन तथा रोपण गोटा १६८५६५४ 

    जम्मा र्वरुवा उत्पादन   २३२४५०० 

६ नसिरी र्नमािण संख्र्ा १ 

७ नसिरी ममित संख्र्ा १३ 

८ नर्ाुँ भवन र्नमािण संख्र्ा २ 

९ परुानो भवन ममित संख्र्ा ९ 

१० हाईटेक नसिरी र्नमािण वटा ० 

११ वकृ्षारोपण हेक्टर १९५ 

१२ अर्तक्रमण र्नर्न्त्रण हेक्टर ४० 

१३ वन अपराध र्नर्न्त्रण (मिुा दार्री) संख्र्ा ५९ 

१४ सामदुार्र्क वन हस्तान्त्तरण संख्र्ा ३६ 

१५ सामदुार्र्क वन हस्तान्त्तरण  हेक्टर 6211 

१६ सामदुार्र्क वनको कार्िर्ोजना नवीकरण संख्र्ा 307 
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क्र.सं. र्ववरण एकाइ जम्मा 

१७ आपूर्ति सर्मर्तबाट काठ र्वतरण गररएको  2324500 

क काठ र्वतरण क्रू्र्वक र्फट 32737 

ख लाभाश्न्त्वत घरधरुी संख्र्ा 433 

१८ र्समसार क्षेर व्र्वस्थापन संख्र्ा 8 

१९ जर्डबटुी प्रसोधन केन्त्द्र स्थापना संख्र्ा 2 

२० सहरी हररत पाकि  र्नमािण   6 

२१ राजश्व आम्दानी रु. (हजारमा) 142805 

२२ डढेलो र्नर्न्त्रण सामाग्री खररद  सेट 38 

(ग) भ ूसंरक्षण क्षेर तफि का उपलश्धधहरू 

तार्लकाः 24 भ ूसंरक्षण के्षर तफि का उपलश्धध 

क्र.सं. र्ववरण एकाई जम्मा 
 

१ गश्ल्छ पर्हरो र्नर्न्त्रण स्थान संख्र्ा ११५  

२ खोला नदी र्कनार संरक्षण हेक्टर १५०  

३ संरक्षण/ ररिाजि पोखरी र्नमािण गोटा २०  

४ पानी महुान संरक्षण स्थान/संख्र्ा ५०  

५ र्संिाई कुलो र्नमािण स्थान/संख्र्ा १३  

६ र्सिाइ पोखरी र्नमािण गोटा १२  

७ खोररर्ा तथा क्षर्तग्रस्त भरू्मको पनुरुत्थान गोटा १  

८ ताल तथा र्समसार क्षेर संरक्षण गोटा ९  
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(घ) पर्िटन क्षेर तफि का उपलश्धध 

तार्लकाः 25 पर्िटन क्षरे तफि का उपलश्धध 

क्र.सं. र्ववरण एकाइ जम्मा सम्पन्न भएको पररमाण 

१ प्राकृर्तक पर्िटन पूवािधार र्नमािण संख्र्ा ५२ 

२ धार्मिक सांकृर्तक पर्िटन पूवािधार र्नमािण संख्र्ा २५३ 

३ ऐर्तहार्सक कोट दरबार संरक्षण संख्र्ा २ 

४ पदमागि र्नमािण संख्र्ा ६४ 

५ संग्रहालर् र्नमािण संख्र्ा ३ 

६ ताल तथा झरना संरक्षण संख्र्ा ११ 

७ पर्िटकीर् पाकि  र्नमािण संख्र्ा २८ 

८ होमस्टे सहर्ोग संख्र्ा ३ 

९ होमस्टे दताि संख्र्ा ३ 

१० पर्िटकीर् भ्रू् टावर र्नमािण संख्र्ा ५ 

जम्मा   ४२४ 

(ङ) उद्योग वाश्णज्र् क्षेर तफि का उपलश्धध 

तार्लकाः 26 उद्योग दताि तथा नवीकरण सम्बन्त्धी र्ववरण 

क्र.सं. उद्योगको र्कर्सम एकाइ दताि र्ववरण 

१  उजािमूलक वटा १ 

२  उत्पादन मलुक वटा ५५८ 

३  कृर्र् तथा वनजन्त्र् वटा ५७४१ 

४  खर्नजजन्त्र् वटा १७ 

५  र्नमािण (पूवािधार) वटा १५ 

६  पर्िटन वटा ११५ 
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क्र.सं. उद्योगको र्कर्सम एकाइ दताि र्ववरण 

७  सिुना प्रर्वर्ध वटा ४० 

८  सेवामूलक वटा १७०३ 

कुल जम्मा 
 

 ८१९० 

र्स अवर्धमा जम्मा २९२० वटा उद्योग नवीकरण भएका छन ्। 

तार्लकाः 27 उद्यमश्सलता तार्लमबाट लाभाश्न्त्वत जनसंख्र्ा र्ववरण 

क्र.सं.  श्जल्ला  लाभाश्न्त्वत व्र्श्क्तको र्ववरण 

१ कैलाली  ४०७ 

२ किनपरु  २२७ 

३ डडेलधरुा  २५५  

४ डोटी  २४८ 

५ बैतडी  १८० 

६ अछाम  १३० 

७ बझाङ्ग  ३०७ 

८ बाजरुा  २२१ 

९ दाि ुिला  १८५  

जम्मा  २१६०  

तार्लकाः 28 प्रर्वर्ध हस्तान्त्तरण सम्बन्त्धी र्ववरण 

क्र.सं. श्जल्ला उद्योग संख्र्ा लाभाश्न्त्वत घरधरुी 

१ कैलाली  २४ २४ 

२ किनपरु  ३८ ३८ 



 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेट तथा कार्िक्रमको वार्र्िक मूल्याङ्कन प्रर्तवेदन 

69 
 

 

क्र.सं. श्जल्ला उद्योग संख्र्ा लाभाश्न्त्वत घरधरुी 

३ डडेलधरुा    ४९ ४९ 

४ डोटी  ३६ ३६ 

५ बैतडी  ३१  ३१  

६ अछाम  २३  २३  

७ बझाङ्ग  ३७  ३७  

८ बाजरुा  ५३  ५३  

९ दाि ुिला  ३३  ३३  

कुल जम्मा  ३२४ ३२४ 

 

र्स अवर्धमा बझाङ्गमा २ वटा दाि ुिलामा १ वटा र बाजरुा श्जल्लामा १ वटा सेनेटरी ्र्ाड उद्योग 
स्थापनाका लार्ग अनदुान र्वतरण गररएको र्थर्ो । 
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६.६ भरू्म व्र्वस्था, कृर्र् तथा सहकारी मन्त्रालर्  

६.६.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

भरू्म व्र्वस्था, कृर्र् तथा सहकारी मन्त्रालर्को लार्ग आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नर्ोजन गररएको 
खदु बजेट र खििको र्ववरण र्नम्नानसुार छ। 

तार्लकाः 29 भरू्म व्र्वस्था, कृर्र् तथा सहकारी मन्त्रालर्मा र्वर्नर्ोजन गररएको खदु बजेट र खििको र्ववरण 
(रू. हजारमा) 

र्ववरण िाल ु पुुँजीगत जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन 2578345 257311 2835656 

थपघट 26202 56621 82823 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 2604547 313932 2918479 

खिि 1994329 21५400 22०९७२९ 

खिि प्रर्तसत 76.५७ 68.६१ 75.7२ 

 

भरू्म व्र्वस्था, कृर्र् तथा सहकारी मन्त्रालर्को लार्ग आर्थिक वर्ि 2078/79 मा िालतुफि  रू. २ 
अबि ६० करोड ४५ लाख ४७ हजार र पुुँजीगततफि  रू. ३१ करोड ३९ लाख ३२ हजार समेत 
कुल रू. २ अबि ९१ करोड ८४ लाख ७९ हजार र्वर्नर्ोजन गररएकोमा रु. ८ करोड २८ लाख 
२३ हजार आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा थप गररएको र्थर्ो। र्वर्नर्ोश्जत रकममध्रे् िालतुफि  रू. १ 
अबि ९९ करोड ४३ लाख २९ हजार र पुुँजीगततफि  रू. २१ करोड ५४ लाख गरी कुल रू. २ अबि 
२० करोड ९७ लाख २९ हजार खिि भएको र्थर्ो। उक्त मन्त्रालर्बाट र्वर्नर्ोजनको ७५.७२ 
प्रर्तसत खिि भएको र्थर्ो। 

६.६.२ प्रमखु उपलश्धध 

भमूी व्र्वस्था, कृर्र् तथा सहकारी मन्त्रालर्बाट आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा सम्पादन भएका 
कार्िक्रमबाट प्राप्त मखु्र् उपलश्धध र्नम्नानसुार रहेका छन-् 

१. मखु्र्मन्त्री एकीकृत कृर्र् तथा पसपुन्त्छी र्वकास कार्िक्रम 

''नमनुा गाुँउ, आफै बनाउुँ'' भने्न नाराका साथ प्रदेसको गौरवको आर्ोजनाका रूपमा नमनुा गाउुँ 
स्थापना गदै कृर्र् तथा पसपुन्त्छी क्षेरको उत्पादन, बजारीकरण र व्र्वसार्र्करण माफि त 
र्वुाहरूलाई कृर्र्मा रोजगारी प्रदान गने उदेर्का साथ मखु्र्मन्त्री कृर्र् तथा पसपुन्त्छी 
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कार्िक्रम आ.व. २०७६/७७ देश्ख प्रदेसका ९ वटै श्जल्लामा संिालनमा आएको छ । र्स 
कार्िक्रम अन्त्तगित हालसम्म ८८ स्थानीर् तहमा २८४ वटा नमनुा गाुँउ स्थापना भई र्वर्भन्न 
बाली तथा पसपंुक्षीमा व्र्वसार्ीकरणको सरुुवात भएको र र्स कार्िक्रमबाट कररब ४ लाख 
मेर्ट्रक टन फलफुल, तरकारी, आल ु तथा पसजुन्त्र् उत्पादन भएको र्थर्ो। आर्थिक वर्ि 
२०७८/७९ मा मखु्र्मन्त्री एकीकृत कृर्र् तथा पसपुन्त्छी र्वकास कार्िक्रम संिालन गनि २८ 
करोड १४ लाख र्वर्नर्ोजन भएकोमा २६ करोड १३ लाख ७५ हजार खिि गरी कृर्र् र 
पसपुन्त्छी तफि  १२६ नमनुा गाउुँ संिालन गररएको र्थर्ो जसबाट कृर्र् तफि  २१० हेक्टर 
जर्मनमा थप र्संिाई सरु्वधा र्वस्तार, ३९९ बाुँसको टनेल, २२२ स्थाई पोर्लहाउस र १५५ 
हेक्टर क्षेरफलमा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादन भएको र  श्जल्लामा ७६० हे. 
सरदकार्लन आलकुो क्षरे र्वस्तार, ७२२ हेक्टरमा धान, ८७.४ हेक्टरमा फलफूल खेती 
र्वस्तार, ७० हेक्टरमा मकै खेती साथै कृर्र् र्न्त्र उपकरण र्वतरण गररर्ो भने पसपुन्त्छी तफि  
४५० गोठ र्नमािण एवम ्सधुार, ८ वटा गाई, ९०२ बाख्रा, १५ बोका, २ भैँसी र्वतरण गररर्ो।  

तार्लकाः 30 कृर्र् ज्ञान केन्त्द्रमाफि त संिार्लत मखु्र्मन्त्री एकीकृत कृर्र् तथा पसपुन्त्छी र्वकास कार्िक्रमको 
प्रगर्त 

क्र.स. श्जल्ला नमनुा गाउुँ संख्र्ा र्वर्नर्ोश्जत बजेट खिि 

नर्ाुँ परुानो (रु. हजारमा) (रु. हजारमा) 

१ कैलाली 17 11 71000 70298 

२ किनपरु 6 5 25800 24556 

३ डडेल्धरुा २ १ ९५०० ९३५९ 

४ डोटी ३ ५ 15600 14562 

५ अछाम ५ ३ 20400 19848 

६ बैतडी २ ६ 12500 11711 

७ बझाङ २ ८ 17000 13489 

८ बाजरुा १ २ ७५०० ७३६७ 

९ दाि ुिला ३ ४ १२५०० 11235 

  जम्मा 41 45 191800 182425 
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तार्लकाः 31 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पस ुसेवा र्वज्ञ केन्त्द्रहरू माफि त संिार्लत मखु्र्मन्त्री एकीकृत कृर्र् तथा 
पसपुन्त्छी र्वकास कार्िक्रमको प्रगर्त 

क्र.स. श्जल्ला नमनुा गाउुँ संख्र्ा र्वर्नर्ोश्जत बजेट खिि 

नर्ाुँ परुानो (रु. हजारमा) (रु. हजारमा) 

१ कैलाली 0  2 4000 900 

२ किनपरु 5 1 17500 17499 

३ डडेल्धरुा 1 2 7000 6999 

४ डोटी   ३ २००० ६९९ 

५ अछाम २ २ 11000 10455 

६ बैतडी १ ४ ८६०० ७६०० 

७ बझाङ ३ ६ २०००० १७०८४ 

८ बाजरुा १ २ ९५०० ७९१४ 

९ दाि ुिला २ ३ १०००० ९८०० 

  जम्मा 15 २५ 89600 ७८९५० 

 

२. धलक र्वकास कार्िक्रम  

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा कृर्र् तफि  ५१ नर्ाुँ, ७० र्नरन्त्तरता र पस ुतफि  १८ नर्ाुँ र ६ 
र्नरन्त्तरता गरी जम्मा १४४ धलक कार्िक्रम संिालनमा ल्र्ाई ६५० हेक्टर क्षेरमा धान, 

४७२ हेक्टरमा गहुुँ, ५० हेक्टरमा मकै, २४० मौरी घार, ८७०० फलफूल (स्र्ाउ. ओखर, 

र्कवी) र्वरुवा र्वतरण, ४५५ हेक्टरमा तरकारी खेती, ३३० बाख्राको खोर तथा गोठ र्नमािण र 
ममित सधुार, १५ बंगरु फमि र ३ गाई फमि स्थापना/सधुार, १५ वटा दाना बनाउने र्मल खररद 
,१४ वटा इलेक्ट्रीक च्र्ाफकटर, ६० वटा हाते च्र्ाफकटर र्वतरण गररएको र्थर्ो। 
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तार्लकाः 32 आ.व. २०७८/७९ मा धलक र्वकास कार्िक्रमका लार्ग र्वर्नर्ोश्जत बजेट र खििको अवस्था 

कार्िक्रम र्वर्नर्ोजन (रु 
हजारमा) 

खिि (रु 
हजारमा) 

र्वश्त्तर् 
प्रगर्त 

प्रर्तसत 

लाभाश्न्त्वत 
संख्र्ा 

कैर्फर्त 

कार्िक्रम खिि २४३४०० २०२७७५ ८३.३१   

अनगुमन, 

मूल्र्ांकन खिि 
३००० २१२२ ७०.७३ 

 
 

जम्मा २४६४०० २०४८९७ ८३.१६ २४३५४  

 

तार्लकाः 33 आ.व. २०७८/७९ मा धलक र्वकास कार्िक्रमका लार्ग र्वर्नर्ोश्जत बजेट र खििको अवस्था 

धलक कार्िक्रम स्वीकृत संिालन अवस्था 

कृर्र् पसपुन्त्छी जम्मा कृर्र् पसपुन्त्छी जम्मा 

नर्ाुँ धलक (आ.व. २०७८/७९) ३० १६ ४६ ५१ १८ ६९ 

परुाना धलक र्नरन्त्तरता ६९ ५ ७४ ६९ ६ ७५ 

जम्मा ९९ २१ १२० १२० २४ १४४ 

तार्लकाः 34 कृर्र् तफि  संिार्लत धलक र्वकास कार्िक्रम 

बाली/वस्त ु कैलाली किनपरु डडेल्धरुा डोटी बैतडी अछाम बाजरुा बझाङ्ग दाि ुिला जम्मा 

धान ५ १ - - - १ - - - ७ 

गहुुँ ४ ४ - - - - - - - ८ 

मकै १ १ १ १ - - - १ - ५ 

मकै बीउ - - १ - - १ - १ १ ४ 

खाद्यान्न बीउ ८ २ - - - - - - - १० 
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बाली/वस्त ु कैलाली किनपरु डडेल्धरुा डोटी बैतडी अछाम बाजरुा बझाङ्ग दाि ुिला जम्मा 

खाद्यान्न बीउ/बदाम ४ - - - - - - - - ४ 

तरकारी ६ ४ ४ ६ २ १ १ १० १ ३५ 

आल ु - - १ - - - १ - २ ४ 

आल/ुतरकारी २ १ - - २ - - १ - ६ 

केरा - १ - - - - - - - १ 

स्र्ाउ/ओखर - - - - १ - ५ - १ ७ 

सनु्त्तलाजात फलफूल १ - १ १ - - - - - ३ 

फलफूल १ १ - १ ३ २ - ३ ३ १४ 

दलहन - - १ - - - १ २ - ४ 

तोरी २ - - - - - - - - २ 

मसला - - २ - - १ - १ - ४ 

मौरी - - - १ - - - - १ २ 

जम्मा ३४ १५ ११ १० ८ ६ ८ १९ ९ १२० 

 

तार्लकाः 35 पसपुन्त्छी तथा मत्स्र् तफि  संिार्लत धलक र्वकास कार्िक्रम 

बाली/वस्त ु कैलाली किनपरु डडेल्धरुा डोटी बैतडी अछाम बाजरुा बझाङ्ग दाि ुिला जम्मा 

बाख्रा ३ १ १ - २ ४ १ ३ ० १५ 

बंगरु २ २ - - - - - - - ४ 

भैंसी २ १ - १ - - - - - ४ 

गाई - - १ - - - - - - १ 

जम्मा ७ ४ २ १ २ ४ १ ३ ० २४ 

 

३ प्राङ्गाररक कृर्र् प्रवििन कार्िक्रम  

क्र .सं.  श्जल्ला बाली/वस्त ु र्वर्नर्ोजन खिि 

१ किनपरु तरकारी १५०० १५०० 

२ अछाम  तरकारी, आल ु १२०० ११२२ 
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क्र .सं.  श्जल्ला बाली/वस्त ु र्वर्नर्ोजन खिि 

३ डडेल्धरुा बाुँसको पोर्लहाउस र्नमािण, र्मनी र्टलर, र्संिाई २९८३ २२०० 

४ दाि ुिला तरकारी  २१५० १६८९ 

५ बाजरुा तरकारी/आल ु १८०० १७५४ 

६ डोटी तरकारी, र्सिाई १४३७ १४२० 

७ बझाङ आल ु/तरकारी  १८०० १७१८.५१ 

८ कैलाली बाुँसको टनेलमा तरकारी खेती १३८४.१ १२९०.१६ 

जम्मा  १४२५४ १२६९४ 

 

तार्लकाः 36 कृर्र् ऋणको व्र्ाज, भन्त्सार सलु्क तथा र्वद्यतु महसलुमा अनदुान कार्िक्रम (रु. हजारमा) 

क्र .सं . कार्ािलर् बार्र्िक बजेट खिि लाभाश्न्त्वत संख्र्ा 

कृर्र् कजाि 
र्वद्यतु 
सलु्क 

भन्त्सार सलु्क 

१ कृर्र् ज्ञान केन्त्द्रहरू २५१०० ४५६४ १३०६ २६ १ 

२ 
भेटेरीनरी अस्पताल तथा 
पस ुसेवा र्वज्ञ केन्त्द्रहरू 

४०२०० ६१२२ १६६ १० १ 

 जम्मा ६५३०० १०६८६ १४७२ ३६ २ 

 

तार्लकाः 37 साना र्संिाई पूवािधार र्नमािण कार्िक्रम (रु. हजारमा) 

क्र .सं.  कार्ािलर् र्वर्नर्ोजन खिि लाभाश्न्त्वत 
संख्र्ा 

उपलश्धध 

१ 
कृर्र् ज्ञान 
केन्त्द्रहरू  

३१६४०० ३०२४४९ १९८८८ 

कार्िक्रम सिालनबाट १०४१.९५ 
हेक्टर थप जर्मनमा र्संिाई सरु्वधा 
पगेुको, बाली सघनतामा वरृ्ि भएको  
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तार्लकाः 38 जलवार् ुमैरी नमनुा गाउुँ कार्िक्रम 

क्र .सं.  कार्ािलर् लक्ष्र् 
)संख्र्ा(  

प्रगर्त 
)संख्र्ा(  

र्वर्नर्ोजन 

(रु. हजारमा) 
खिि 

(रु. हजारमा) 
लाभाश्न्त्वत संख्र्ा 

१ कृर्र् ज्ञान केन्त्द्र, कैलाली १ १ १००० ९४८ ६० 

२ कृर्र् ज्ञान केन्त्द्र, किनपरु १ १ १००० १००० ४५ 

३ कृर्र् ज्ञान केन्त्द्र, डडेल्धरुा १ १ १००० ९९४ १५० 

४ कृर्र् ज्ञान केन्त्द्र, डोटी १ १ १००० ९३६ ३५ 

५ कृर्र् ज्ञान केन्त्द्र, बाजरुा १ १ ९०० ७०० ५० 

  जम्मा ५ ५ ४९०० ४५७८ ३४० 

तार्लकाः 39 मखु्र्मन्त्री एकीकृत बस्ती र्वकास कार्िक्रम 

क्र.सं. बस्ती र्नमािण गररएको स्थान घर संख्र्ा कैर्फर्त 

१ बेदकोट न.पा. ५ धरम्परु, 

किनपरु 

२५ र्वपन्न समदुार्को लार्ग (र्नमािणाधीन) 

२ भजनी न .पा. ,भरुवा राश्जबस्ती २५ लोपोउन्त्मखु राजी समदुार्को लार्ग- 
(हस्तान्त्तरण) 

३ र्दपार्ल र्सलगढी न .पा. 
राजपरु  

७ र्वपन्न बादी समदुार्को लार्ग (र्नमािणाधीन) 

४ मेल्लेख गाउपर्लका  १७ ससति अनदुानबाट पर्हरो र्पर्डतहरूलाई- 
(हस्तान्त्तरण) 

 जम्मा ६७ 
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तार्लकाः 40 कृर्र् उद्यमश्सलता र्वकास कार्िक्रम 

कार्ािलर् लक्ष्र् प्रगर्त मखु्र् मखु्र् उपलश्धध 

कृर्र् व्र्वसार् प्रवििन 
सहर्ोग तथा तार्लम 
केन्त्द्र, किनपरु 

३०००० २८९१७ 

१८३ जना कृर्कहरूलाई उद्यमसीलता र्वकास, 70 जना 
कृर्कहरूलाई क्षमता अर्भवरृ्ि तार्लम र ५८ जना 
कृर्कहरूले कृर्र् व्र्वसार् संिालन गनिका लार्ग पुुँजीगत 
अनदुान प्राप्त गरेका । 

उक्त कार्िक्रमबाट २० रोपनीमा तरकारी खेती, ८० रोपनीमा 
तरकारी खेती, २० रोपनीमा बीउ उत्पादन, १४१ आधरु्नक 
मौरी घार र्वतरण र १५ रोपनीमा र्संिाई र्वस्तार भएको । 

 

र्वर्भन्न कानूनको मस्र्ौदा तजुिमा गररएको । 

१. मकु्त हर्लर्ा, कमैर्ा, कमलरी व्र्वस्थापन गनि बनेको र्वधेर्क,२०७९ 

२. सदूुरपश्िम प्रदेसको भउुपर्ोग नीर्त, २०७८ 

३. सदूुरपश्िम प्रदेसको गठुी नीर्त, २०७८ 

४. सदूुरपश्िम प्रदेस खाद्य पररर्द् (गठन तथा सिालन) आदेस, २०७९ 

५. सदूुरपश्िम प्रदेस दगु्ध र्वकास बोडि र्नर्मावली, २०७९ 

६. साना, सौर्ि तथा भरू्मगत र्संिाई कार्िक्रम सिालन कार्िर्वर्ध, २०७९ 

७. सदूुरपश्िम प्रदेसको कृर्र् र्वकास रणनीर्त 

८. कस्टम हार्ररङ सेन्त्टर स्थापना कार्िक्रम संिालन कार्िर्वर्ध, २०७८ 

९. सदूुरपश्िम प्रदेस एक स्वास्थ्र् (पस)ु रणनीर्त, २०७८ 

१०. कृर्र् तथा पसपुन्त्छी सेवा प्रसार कार्िक्रम संिालन र्नदेश्सका 
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सहकारी तथा गररवी र्नवारण 

 गररब तथा र्वपन्न वगिको पाररवाररक पोर्ण तथा खाद्य सरुक्षाको लार्ग र्वर्भन्न श्जल्लाका १३५० 
जना एकल तथा र्वपन्न मर्हलाहरू, ३५० जना भरू्मर्हन तथा दर्लत पररवारलाइि ग्रार्मण कुखरुापालन, 

बाख्रा पालन तथा तरकारी खेती माफि त अनदुान सहर्ोग प्रदान गररएको। 

 आर्आजिन तथा उत्पादनमा संलग्न ९६ वटा कृर्र् सहकारी संस्थाहरू माफि त व्र्वसार्र्क तरकारी 
खेती, व्र्ावसार्ीक बाख्रा पालन, दधु उत्पादन, कुखरुापालन र वंगरुपालन, बालीनालीको बीजवरृ्ि 
तथा बीउ प्रसोधन, कृर्र् बजारीकरण, दगु्ध संकलन तथा डेरी उद्योग लगार्तका आर्ोजनाहरू 
संिालन भएका छन ्। 

 सहकारी प्रश्सक्षण माफि त २५ वटा तार्लम सिालन र तार्लमबाट ६३२ जना लाभाश्न्त्वत भएका। 

 र्वगत ४ वर्िमा र्वर्भन्न सहकारी संस्थाहरूलाई रु. १6,4६,८8,920।– अनदुान प्रदान 
गररएकोमा बीउ पूुँजी अनदुानतफि  ९ र पुुँजीगत र अन्त्र् अनदुानतफि  १९० वटा सहकारीलाई 
अनदुान प्रदान गररएको र्थर्ो । 

 बालीनालीको बीजविृी कार्िक्रम अन्त्तगित बीउ भण्डारण, गोदाम घर र संकलन केन्त्द्र र्नमािणका 
लार्ग २२ वटा सहकारी संस्थाहरूलाइि बीउपूुँजी अनदुान प्रदान गररएको।  

 सहकारी संस्थाका सदस्र्हरूको क्षमता अर्भवरृ्िका लार्ग सहकारीकरण तथा गररबी र्नवारण, 

सहकारी लेखापालन, सहकारी सिुना प्रणाली र प्रश्सक्षक प्रश्सक्षण तार्लम संिालन भइि जम्मा ४४० 
जना सहकारी संस्थाका सदस्र् तथा कमििारीहरू लाभाश्न्त्वत भएका छन।् 

तार्लकाः 41 अन्त्र् कार्िक्रमहरूको र्ववरण 

क्र .सं . कार्िक्रम बजेट (रु 
हजारमा) 

खिि (रु 
हजारमा) 

मखु्र् मखु्र् उपलश्धध 

१ 

साल्ट टे्रर्डङबाट 
र्वक्री हनुे रासार्र्नक 
मलमा अनदुान 

१०००० ७५०० 

ए.एस.र्प. ५०९.१५, ए.एस.र्प. श्जङ्क ५२३.१५, 

ए.एस.र्प. बोरोन २०३.९५ र एमोर्नर्म सल्फेट 
१०७.९ मेटन गरी जम्मा १३४४.५ मे.टन मल 
कररब २०,००० कृर्कहरूलाई सहरु्लर्त दरमा 
उपलधध गराइएको 

२ 

वालीनाली तथा 
पसपुन्त्छी र्बमा 
(र्वर्वध खाता) 

२०००० ३४१६ 

बाली तथा पसपुन्त्छी र्बमातफि  आकर्र्ित गनि 
र्बमा गने कृर्कलाई र्प्रर्मर्म सलु्कमा थप 
अनदुान उपलधध गराइएको । 
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क्र .सं . कार्िक्रम बजेट (रु 
हजारमा) 

खिि (रु 
हजारमा) 

मखु्र् मखु्र् उपलश्धध 

३ 
कृर्र् एवम ् पसपुन्त्छी 
क्षतीमा राहत 

५०००० ५०००० 

असोज ३१ गतेदेश्ख परेको अर्वरल वर्ािले 
परु् र्ाएको क्षर्तबाट प्रभार्वत ३५० जना कृर्क 
तथा फमिलाई राहत र्वतरण भएको । 

४ 

र्भमदत्त उत्कृष्ट 
परुस्कार 
(श्जल्लास्तरीर् र 
प्रदेसस्तरीर्) 

१५०० १५०० 

२७ जना श्जल्लास्तरीर्, ४ जना प्रदेसस्तरीर् र 
१ जना कृर्कलाई प्रदेसस्तरीर् सवोत्कृष्ट 
परुस्कारबाट सम्मार्नत गररएको । 

५ 
प्रदेसका ९ वटै 
श्जल्लामा एकीकृत 
कृर्र् बजार र्नमािण  

९ वटा ८ वटा 

कैलालीको अत्तररर्ा, बझाङको िैनपरु, बैतडीको 
पाटन, डोटीको र्दपार्ल, डडेल्धरुाको जोगबडुा, 
किनपरुको महेन्त्द्रनगर र बाजरुाको 
स्वार्मकार्तिक खापर गाउुँपार्लकामा बजार 
पूवािधार र्नमािण गररएको । 

६ 

रार्ष्ट्रर् आवास 
कम्पनीको ७४ र्बघा 
जमीनमा बीउ 
उत्पादन कार्िक्रम 

12000 11416 

२५.९८ श्क्वन्त्टल धानको बीउ, ४५.५७ 
श्क्वन्त्टल तोरी र तील, ६४.७९ घाुँसको बीउ, 
५.९६ क्वी मसरुो र्बक्रीबाट रु २८ लाख भन्त्दा 
बढी राजश्व संकलन, 54 मेटन गहुुँको बीउ 
भण्डारण र हाल १५ र्वघामा धानको बीउ 

उत्पादन कार्िक्रम संिालनमा रहेको 
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६.७ आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालर्  

६.७.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालर्को लार्ग आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नर्ोजन गररएको 
खदु बजेट र खििको र्ववरण र्नम्नानसुार छ। 

तार्लकाः 42 आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालर्मा र्वर्नर्ोजन गररएको खदु बजेट र खििको र्ववरण 
(रू. हजारमा) 

र्ववरण िाल ु पुुँजीगत जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन 127626 300940 428566 

थपघट 254982 24900 279882 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 382608 325840 708448 

खिि 331589 211210 542७९९ 

खिि प्रर्तसत 86.67 64.82 76.62 

 

आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालर्को लार्ग आर्थिक वर्ि 2079/80 मा िालतुफि  रू. ३८ 
करोड २६ लाख ८ हजार र पुुँजीगततफि  रू. ३२ करोड ५८ लाख ४० हजार गरी कुल ७० करोड 
८४ लाख ४८ हजार र्वर्नर्ोजन गररएकोमा, उक्त आर्थिक वर्िमा रु.२७ करोड ९८ लाख ८२ हजार 
रकम थप गररएको र्थर्ो।र्वर्नर्ोश्जत रकममध्रे् समीक्षा अवर्धमा िालतुफि  रू. ३३ करोड १५ लाख 
८९ हजार र पुुँजीगततफि  रू. २१ करोड १२ लाख १० हजार सर्हत कुल रू. ५४ करोड २७ लाख 
९९ हजार खिि भएको र्थर्ो। उक्त मन्त्रालर्बाट र्वर्नर्ोजनको ७६.६२ प्रर्तसत खिि भएको र्थर्ो। 

६.७.२ प्रमखु उपलश्धध 

आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालर्ले आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को अन्त्त्र्सम्ममा सम्पादन 
भएका कार्िक्रमबाट प्राप्त भएका मखु्र् उपलश्धध र्नम्नानसुार रहेका छन-् 

१. सरुक्षा  

 कैलाली श्जल्लाको र्रनगर भन्त्सार नाका र किनपरु श्जल्लाको गड्डािौकी नाकामा नागररक 
सीमा सहार्ता कक्ष स्थापना भई संिालनमा रहेको छ। 

 2 थान र्भर्भआइपी गाडी खररद गरीएको। 

 प्रदेसका प्रमखु क्षेरहरूमा र्सर्सर्टर्भ खररद तथा जडान कार्िका लर्ग नक्साङ्कन कार्ि 
भएको। 
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 प्रदेस प्रहरी मखु्र्ालर् भवनको र्नमािण द्रतू गर्तमा भइरहेको।  

 ईलाका प्रहरी कार्ािलर् सुंघरखाल कैलाली भवन, ईलाका प्रहरी कार्ािलर् गड्डािौकी, 
कंिनपरु भवन, ईलाका प्रहरी कार्ािलर् बडुर, डोटी भवन, ईलाका प्रहरी कार्ािलर् आदसि, 
डोटी भवन, ईलाका प्रहरी कार्ािलर् तमुािखाद अछाम भवन, ईलाका प्रहरी कार्ािलर् 
स्वामीकार्तिक बाजरुा भवन, प्रहरी िौकी काुँढा बाजरुा भवन, प्रहरी िौकी र्सतापलु दाि ुिला 
भवन, ईलाका प्रहरी पिुौडी, बैतडी भवन सर्हत जम्मा 9 वटा प्रहरी कार्ािलर्का लार्ग 
भवन र्नमािणको अश्ख्तर्ारी सम्बश्न्त्धत श्जल्ला प्रहरी कार्ािलर्लाई प्रदान गररएकोमा उक्त 
भवनहरू र्नमािणार्धन अवस्थामा रहेको। 

 सामदुार्र्क प्रहरी साझेदारी कार्िक्रम 9 वटै श्जल्लामा सिालनमा रहेका। 

 प्रदेस प्रहरी क्षमता र्वकास कार्िक्रम सिालनमा आएको। 

 साईबर क्राईम सम्बन्त्धी सिेतनामूलक कार्िक्रम 9 वटै श्जल्लामा सिालनमा आएको। 

२.  र्वपद् व्र्वस्थापन 
 सदूुरपश्िम प्रदेस कोरोना भाइरस रोगको जोश्खम र्नर्न्त्रण उपिार तथा व्र्वस्थापन कोर्, 

2076 मा हाल सम्म जम्मा आम्दानी रु 44,28,31,946.14।- खििः-
43,16,24,550।- र कोर्को बितः-1,12,07,396.14।- 

 प्रदेस र्वपद् व्र्वस्थापन कोर्मा हालसम्म आम्दानी रु 27,98,35,093। र खिि 
रु.2,43,13,248।– र बाुँकी बजेट 25,55,21,845।– रहेको । 

 प्रदेस आपतकालीन कार्िसंिालन केन्त्द्र (PEOC) को सदुृढीकरण गररएको। 

 प्रदेस र्वपद् व्र्वस्थापन र्ोजना तर्ार गररएको। 

 मनसनु पूवि तर्ारी तथा प्रर्तकार्ि र्ोजना, 2079 तर्ार भएको। 

 राहत र्वतरण सम्बन्त्धी र्नदेश्सका, 2078 संसोधन गररएको । 

 मनसनु पूवितर्ारी तथा प्रर्तकार्ि कार्िर्ोजनामा आधाररत घट्ना पूवि अभ्र्ास कार्िक्रम 
सम्पन्न भएको। 

 बहपु्रकोपीर् जोश्खम नक्सांकन प्रर्तवेदन तर्ार भएको । 

 र्वपद् सम्बन्त्धी सिेतनामूलक सूिनाहरू र्वर्भन्न सिार माध्र्म माफि त प्रसारण गररएको। 

 र्वपद् व्र्वस्थापन र्ोजना पनुरावलोकन सम्बन्त्धी कार्िसाला सम्पन्न भएको। 

 भकूम्प पूव तर्ारी प्रर्तकार्ि कार्िर्ोजना तजुिमाको क्रममा रहेको। 

 प्रदेस आपतकार्लन कार्िसिालन केन्त्द्रको SOP तजुिमा भइरहेको। 

 र्वपद् सामाग्री खररदको लार्ग प्रदेसका सरुक्षा र्नकार्हरू नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र 
ससस्त्र प्रहरीलाई जम्मा रु.1 करोड 65 लाख बजेट र्नकासा गरेको। 
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 कैलारी गा.पा.को र्वपतपरुमा भएको आगलार्गमा 75 घर पररवारलाई 75 फ्र्ामेली टेन्त्ट 
र्वतरण गररएको। 

 5 जनाको हवाई उद्दार गररएको। 

 2078 कार्तिकमा भएको बेमौसमी वर्ािको कारण भएको क्षर्तमा 50 टेन्त्ट र खाि 
सामाग्री र्वतरण गररएको। 

 बेमौसमी वर्ािका कारण ज्र्ान गमुाउनेका पररवारलाई प्रर्त मतृक रु.1 लाखका दरले 61 
जनालाई राहत प्रदान गनि श्जल्ला र्वपद् व्र्वस्थापन कोर्मा रकम प्रदान गररएको। 

 PEOC मा सूिना प्रर्वर्ध र्वज्ञलाई एक वर्िका लार्ग व्र्वस्थापन गररएको। 

३. संिार क्षेर 

 मन्त्रालर्बाटै राजपर प्रकासनको कार्ि प्रारम्भ भएको । 

 NTV कोहलरपरुसुँग 28 भागको रु 23,41,360 को सम्झौता गरी प्रदेस डार्री उत्पादन 
तथा प्रसारण कार्िक्रम संिालनमा आएको।  

 रेर्डर्ो नेपाल सदूुरपश्िम प्रदेस प्रसारण केन्त्द्रसुँग सम्झौता भई मानव अर्धकार सम्बन्त्धी 
रेर्डर्ो कार्िक्रम सिालन भएको। 

 परकार क्षमता अर्भविृी सम्बन्त्धी कार्िक्रम 9 वटै श्जल्लामा सिालनमा आएको। 

 नेपाल परकार महासंघ सदूुरपश्िम प्रदेस कर्मटीलाई परकार स्वास्थ्र् सरुक्षा कोर्को 
लार्ग रु.15 लाख अनदुान प्रदान गरेको। 

 एफ.एम. लगार्तका 31 संिार क्षेरलाई रु.25 लाख पुुँजीगत अनदुान प्रदान गरेको। 

 एफ.एम. लगार्तका संिार क्षेरलाई लोक कल्र्ाणकारी र्वज्ञापनको लार्ग जम्मा रु.6 
लाख 60 हजार रकम प्रदान गरेको। 

४.  कानून र्नमािण 

क) हालसम्म प्रमाणीकरण भएका ऐनः- 39 

ख) र्स मन्त्रालर्को तफि बाट सैिाश्न्त्तक सहमर्त तथा रार् प्रदान गररएका कानूनहरुः- 

 र्वधेर्कः-  4 

 र्नर्मावलीः- 1 

 र्नदेश्सकाः- 1 

 गठन आदेसः- 4 

 कार्िर्वर्धः- 4 

 मापदण्डः-1 

 अन्त्र्ः- 2 
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६.८ भौर्तक पूवािधार र्वकास मन्त्रालर् 

६.८.१ र्वत्तीर् र्ववरण 
भौर्तक पूवािधार र्वकास मन्त्रालर्को समीक्षा अवर्धसम्मको र्वत्तीर् र्ववरण र्नम्नानसुार रहेको छ। 

तार्लकाः 43 भौर्तक पूवािधार र्वकास मन्त्रालर्को समीक्षा अवर्धसम्मको र्वत्तीर् र्ववरण (रू. हजारमा) 

र्ववरण िाल ु पुुँजीगत जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन 393615 11364766 11758381 

थपघट 33068 1133008 1166076 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 426683 12497774 12924457 

खिि 325486 8694142 901९६२८ 

खिि प्रर्तसत 76.2८ 69.5७ 69.7९ 

 

भौश्त्तक पूवािधार र्वकास मन्त्रालर्को लार्ग आर्थिक वर्ि 2078/79 मा िालतुफि  रू. ४२ करोड 
६६ लाख ८३ हजार र पुुँजीगततफि  रू. १२ अबि ४९ करोड ७७ लाख ७४ हजार समेत खदु रू. 
१२ अबि ९२ करोड ४४ लाख ५७ हजार र्वर्नर्ोजन भएकोमा आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा रु. १ 
अबि १६ करोड ६० लाख ७६ हजार थप गररएको र्थर्ो । र्वर्नर्ोश्जत रकममध्रे् समीक्षा अवर्धमा 
िालतुफि  रू. ३२ करोड ५४ लाख ८६ हजार र पुुँजीगततफि  रू. ८ अबि ६९ करोड ४१ लाख ४२ 
हजार सर्हत कुल रू. ९ अबि १ करोड ९६ लाख २८ हजार खिि भएको र्थर्ो। उक्त मन्त्रालर्बाट 
र्वर्नर्ोजनको ६९.७९ प्रर्तसत खिि भएको र्थर्ो। 

६.८.२ प्रमखु उपलश्धध 

भौर्तक पूवािधार र्वकास मन्त्रालर्बाट िाल ु आर्थिक वर्िको समीक्षा अवर्धमा सम्पादन भएका 
कार्िक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उपलश्धध र्नम्नानसुार रहेका छन-् 

तार्लकाः 44 समीक्षा अवर्धमा सम्पादन भएका कार्िक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उपलश्धध 

क्र.सं.. सूिकहरू एकाइ आ.ब. २०७8/७9 

को जम्मा उपलश्धध 
कैर्फर्त 

१ र्संिाईतफि         
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क्र.सं.. सूिकहरू एकाइ आ.ब. २०७8/७9 

को जम्मा उपलश्धध 
कैर्फर्त 

१.१ 
सतह र्संिाई आर्ोजनाहरूबाट र्संश्ित 
क्षेरफल र्वस्तार 

हेक्टर 1822 
  

१.२ 
भरू्मगत र्संिाई आर्ोजनाहरूबाट र्संश्ित 
क्षेरफल र्वस्तार 

हेक्टर 1035 
  

१.३ 
ममित संभार तथा पनुःर्नमािणबाट हनुे र्संश्ित 
क्षेरफल 

हेक्टर 3020 
  

१.४ पर्क्क कुलो र्नमािण  र्क.र्म. 173   

१.५ कच्िी कुलो र्नमािण  र्क.र्म. 13.17   

१.६ र्डप टु्यवेल र्नमािण  गोटा 519   

२ 
नर्द र्नर्न्त्रण/पर्हरो र्नर्न्त्रण/तटबन्त्ध 
र्नमािणतफि   

    
  

२.१ तटबन्त्ध र्नमािण र्क.मी 35.28   

२.२ जर्मनको उकास (Reclaim )  हेक्टर  27..23   

३ र्ातार्ात पूवािधार (सडक,सडक पलु,झो.प.ु)        

३.१ कालोपरे सडक  र्क.र्म. 72.45   

३.२ खण्डाश्स्मत (ग्रावेल सडक) र्क.र्म. 161   

३.३ माटेसडक र्क.र्म. 106.27   

३.४ सडक पलु र्नमािण गोटा 6   

३.५ झोलुंगे पलु र्नमािण गोटा 3   

४ सहरी र्वकास तथा भवनतफि         

४.१ सरकारी/सामदुार्र्क भवन र्नमािण गोटा 63   
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क्र.सं.. सूिकहरू एकाइ आ.ब. २०७8/७9 

को जम्मा उपलश्धध 
कैर्फर्त 

४.२ 
जनता आवास र्ोजना अन्त्तगित र्नर्मित (र्नजी 
आवास) 

गोटा 698 
  

५ खानेपानी तथा सरसफाई     
  

५.१ इन्त्टेक र्नमािण गोटा 546   

5.2 र्डप टु्यबेल जडान गोटा 24   

5.3 पानी पोखरी र्नमािण  गोटा 557   

5.4 पाइप लाइन जडान र्क.र्म. 2215   

5.5 सम्पन्न र्ोजना/स्कीम गोटा 288   

५.६ लाभाश्न्त्वत जनसंख्र्ा        

(क) आधारभतू स्तर जना 65034 76432 

(ख) मध्र्म/उच्िस्तर जना 11398   

६ र्ातार्ात धर्वस्था       

६.१ दइु पांग्र ेसवारीसाधन नर्ाुँ दताि गोटा 17064   

६.२ र्तन पांग्र ेसवारीसाधन नर्ाुँ दताि गोटा 2157   

६.३ िार पांग्र ेसवारीसाधन नर्ाुँ दताि गोटा 2534   

६.४ कुल राजस्व संकलन  रु.लाखमा 7829.45   

६.९ सामाश्जक र्वकास मन्त्रालर्  

६.९.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

सामाश्जक र्वकास मन्त्रालर्का लार्ग आर्थिक वर्ि २०७8/७9 मा र्वर्नर्ोजन गररएको खदु बजेट र 
खििको र्ववरण र्नम्नानसुार देखाइएको छ। 
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तार्लकाः 45 सामाश्जक र्वकास मन्त्रालर्मा र्वर्नर्ोजन गररएको खदु बजेट र खििको र्ववरण (रू. हजारमा) 

र्ववरण िाल ु पुुँजीगत जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन 3960588 1925316 5885904 

थपघट 176041 451389 627430 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 4136629 2376705 6513334 

खिि 3261679 1669717 49३१39६ 

खिि प्रर्तसत 78.८५ 70.२५ 75.७१ 

 

सामाश्जक र्वकास मन्त्रालर्को लार्ग आर्थिक वर्ि 2078/79 मा िालतुफि  रू. ४ अबि १३ करोड 
६६ लाख २९ हजार र पुुँजीगततफि  रू. २ अबि ३७ करोड ६७ लाख ५ हजार समेत कुल रू. ६ 
अबि ५१ करोड ३३ लाख ३४ हजार र्वर्नर्ोजन गररएकोमा समीक्षा अवर्धमा िालतुफि  रू. ३ अबि 
२६ करोड १६ लाख ७९ हजार र पुुँजीगततफि  रू. १ अबि ६६ करोड ९७ लाख १७ हजार सर्हत 
कुल रू. ४ अबि ९३ करोड १३ लाख ९६ हजार खिि भएको र्थर्ो। उक्त मन्त्रालर्बाट कुल 
र्वर्नर्ोजनको ७५.७१ प्रर्तसत खिि भएको र्थर्ो। 

६.९.२ प्रमखु उपलश्धध 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्स मन्त्रालर्बाट सम्पादन भएका कार्िक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उपलश्धध 
र्नम्नानसुार रहेका छन-् 

तार्लकाः 46 श्सक्षा के्षर तफि का मखु्र् मखु्र् उपलश्व्ध 

क्र.सं.. कार्िक्रमको नाम मखु्र् मखु्र् उपलश्धध 

१. छनौट भएका ठुला र्वद्यालर् र्वकासको लार्ग 
प्रदेसको लागत साझेदारी कार्िक्रम 

ठुला र्वद्यालर् र्वकासका लार्ग छनौट 
भएका ३ वटा र्वद्यालर्हरूको गरुूर्ोजना 
स्वीकृत भएको। 

२.  महाकाली मा.र्व. बेलौरीमा वौर्िक अपाङ्गता 
भएका बालबार्लकाको लार्ग सरु्वधार्कु्त 
आवासीर् र्वद्यालर्को स्थापनाको लार्ग तर्ार 
गररएको DPR/Master Plan अनसुार र्वद्यालर् 
र्वकास  

स्वीकृत गरुूर्ोजना अनसुार एउटा सैश्क्षक 
भवनको र्नमािण कार्ि अगार्ड बढेको र 
होस्टेलको र्नमािणको लार्ग ठेक् का प्रर्क्रर्ा 
अगार्ड बढेको।  
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क्र.सं.. कार्िक्रमको नाम मखु्र् मखु्र् उपलश्धध 

३. साविजर्नक तथा सामदुार्र्क 
पसु्तकालर्हरूलाई पुुँजीगत अनदुान 

प्रदेसर्भरका १० वटा सामदुार्र्क तथा 
साविजर्नक पसु्तकालर्हरूलाई सदुृढीकरण 
गनि प्रर्त पसु्तकालर् रू.३ लाख ५० 
हजारका दरले पुुँजीगत अनदुान प्रदान 
गररएको। 

४ र्वद्यालर् तथा क्र्ाम्पसहरूमा २ कोठे भवन 
र्नमािण 

उक्त आर्थिक वर्िर्भर सरुू गररएका प्रदेसका 
जम्मा १६५ वटा २ कोठे र्वद्यालर् 
भवनहरूको र्नमािण सम्पन्न भएको। 

५ र्वद्यालर् तथा क्र्ाम्पसहरूमा सूिना 
प्रर्वर्धसर्हत भौर्तक संरिनामा सधुार 

२३८ वटा र्वद्यालर् तथा क्र्ाम्पसहरूमा 
सूिना प्रर्वर्धसर्हत भौर्तक संरिना सधुार 
कार्िक्रम सम्पन्न भएको। 

६ आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा संिार्लत र्वर्भन्न 
पूवािधार कार्िक्रमहरू क्रमागत  

आ.व. २०७६/७७ र २०७७/७८ मा 
र्नमािण प्रारम्भ भई सम्मन्न हनु नसकेका ९ 
वटा क्र्ाम्पस भवन, १७ वटा छारावास 
भवन, ४४ वटा ४ कोठे र्वद्यालर् भवन र 
३० वटा २ कोठे र्वद्यालर् भवनहरूको 
र्नमािण कार्ि सम्पन्न भएको। 

७ बालर्वकास श्सक्षकहरूलाई मापदण्डका 
आधारमा प्रोत्साहन 

प्रदेस र्भरका बालर्वकास केन्त्द्रहरूमा 
कार्िरत ३३२ जना बालर्वकास 
श्सक्षकहरूलाई प्रोत्साहन गररएको। 

८ र्वपद् व्र्वस्थापनका लार्ग सैश्क्षक कार्िक्रम र्वपद् बाढी पर्हरोबाट क्षर्त पगेुका १७१ 
वटा र्वद्यालर्हरूमा र्सकाइ र्नरन्त्तरताका 
लार्ग सहर्ोग गररएको। 

९ सामदुार्र्क र्वद्यालर् (प्रार्वर्धक धार 
संिार्लत समेत) मा र्वज्ञान प्रर्ोगसालाको 
सदुृढीकरण कार्िक्रम 

प्रदेस र्भरका ३० वटा सामदुार्र्क 
र्वद्यालर्हरूमा र्वज्ञान प्रर्ोगसाला 
सदुृढीकरण गररएको। 
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क्र.सं.. कार्िक्रमको नाम मखु्र् मखु्र् उपलश्धध 

१० ८ कोठे र्वद्यालर् भवन र्नमािण  आ.व. २०७७/७८ मा र्नमािण सरुू भएको 
ऐश्वर्ि मा.र्व. बाश्न्नगढी जर्गढ अछामको ८ 
कोठे र्वद्यालर् भवन र्नमािण सम्पन्न भएको। 

११ प्रार्वर्धक धारका र्वद्यालर्हरू र अनाथ 
असहार् बालबार्लकाहरूको लार्ग 
र्वद्यालर्हरूमा छारावास भवन र्नमािण 

१३ वटा छारावास भवनहरूका लार्ग ठेक्का 
प्रकृर्ामा गएकोमध्रे् १ वटा र्नमािण सम्पन्न 
भएको र बाुँकी र्नमािणाधीन अवस्थामा 
रहेका।  

१२ र्नजामती कमििारी सन्त्तर्तको आवासीर् 
र्वद्यालर् भवन र्नमािण 

डोटी श्जल्लाको र्दपार्लमा र्नजामती 
कमििारी सन्त्तर्तका लार्ग आवासीर् 
र्वद्यालर् भवन र्नमािणको लार्ग ठेक्का 
सम्झौता भई र्नमािण कार्ि प्रारम्भ भएको। 

१३ SEE परीक्षा केन्त्द्र भएका र्वद्यालर्हरूमा 
बेन्त्ि र डेस्क व्र्वस्थापन 

प्रदेस र्भरका ९० वटा एस.इ.इ. परीक्षा 
केन्त्द्र रहेका र्वद्यालर्हरूमा बेन्त्ि र डेस्क 
व्र्वस्थापन गररएको।  

१४ अनाथ असहार् बालबार्लकाको सैश्क्षक 
पहुुँिका लार्ग आवासीर् सेवा भएका 
र्वद्यालर्हरूका लार्ग आवास संिालन तथा 
व्र्वस्थापन  

अनाथ असहार् बालबार्लकाहरूको सैश्क्षक 
पहुुँिका लार्ग २ वटा र्वद्यालर्हरू ( महेन्त्द्र 
नमूना मा.र्व. दाि ुिला र र्ोडर्ादेवी मा.र्व. 
अछाम ) मा आवासीर् सेवा सरुू गररएको। 

१५ परम्परागत तथा धार्मिक प्रकृर्तका 
र्वद्यालर्हरूको सदुृढीकरण 

प्रदेस र्भरका १६ वटा परम्परागत तथा 
धार्मिक प्रकृर्तका र्वद्यालर्हरूलाई 
सदुृढीकरणका लार्ग प्रर्त र्वद्यालर् रू.३ 
लाख अनदुान प्रदान गररएको। 

१६ र्वसेर् आवर्कता भएका र्वद्यालर्हरूको 
श्सक्षामा पहुुँि वरृ्ि गनि र्वसेर् श्सक्षा 
संिार्लत र्वद्यालर्हरूलाई प्रोत्साहन 

अपाङ्गता भएका बालबार्लकाहरू अध्र्र्नरत 
२३ वटा स्रोत कक्षाहरू सदुृढीकरणको 
लार्ग प्रर्त स्रोत कक्षा रू. २ लाखका दरले 
अनदुान प्रदान भएको। 
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१७ कक्षा १० (SEE) परीक्षा संिालन सैश्क्षक सर २०७८ को एस.इ.इ. परीक्षा 
सफलतापूविक सिालन गररएको। 

१८ श्सक्षक तार्लम बालर्वकास कक्षा देखी १२ कक्षा सम्मका 
जम्मा ९६५ जना श्सक्षकहरूलाई TPD 

प्रमाणीकरण तार्लम र्दइएको। १७४ जना 
श्सक्षकहरूलाई प्रश्सक्षक प्रश्सक्षण तार्लम 
र्दइएको। १०० जना 
प्रधानाध्र्ापकहरूलाई नेततृ्व र्वकास 
सम्बन्त्धी तार्लम प्रदान गररएको। रा.प.अनं 
प्रथम शे्रणीका २४ जना प्रार्वर्धक सहार्क 
कमििारीहरूको लार्ग १ मर्हने सेवाकालीन 
तार्लम सिालन गररएको। 
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१ नमूना क्र्ाम्पस 
अनदुान 

 कैलाली वहमुखुी क्र्ाम्पस, र्टकापरु बहमुखुी क्र्ाम्पस, र्सिनाथ 
र्वज्ञान क्र्ाम्पस, ऐश्वर्ि बहमुखुी क्र्ाम्पस र किन र्वद्या मश्न्त्दर 
सामदुार्र्क कलेज महेन्त्द्रगरलाई रु.१५ लाखका दरले अनदुान 
प्रदान गररएको ।  

 उक्त अनदुानबाट क्र्ाम्पसहरूले आफ्नो आवर्कता अनसुारका 
भौर्तक र्नमािण, प्रर्ोगसाला, पसु्तकालर्, अर्तर्थ गहृ, िमेना गहृ, 
फर्नििर व्र्वस्थापन, लगार्तका पुुँजीगत प्रकृर्तका कार्िसम्पादन 
भएको। 

 कार्ि सम्पादनमा उच्ि भएका क्र्ाम्पसहरूलाई परुस्कार स्वरूप 
अनदुान उपलधध गराइएको र क्र्ाम्पसहरूमा थप उत्प्ररेणा प्रदान 
गररएको। 

२ नमूनामा स्तरोन्नर्त 
अनदुान 

 प्रत्रे्क श्जल्लाका एक एक वटा क्र्ाम्पसहरूलाई नमूना 
क्र्ाम्पसमा स्तरोन्नर्त गने प्रर्ोजनका लार्ग आ.व. २०७६।७७ 
मा छनौट गररएका क्र्ाम्सहरूलाई प्रर्त क्र्ाम्पस रु.२५ लाखका 
दरले र्नसति अनदुान उपलधध गराइएको। 

 उक्त अनदुानबाट क्र्ाम्पसहरूले आफ्नो आवर्कता अनसुारका 
भौर्तक र्नमािण, प्रर्ोगसाला, पसु्तकालर्, अर्तर्थ गहृ, िमेना गहृ, 
फर्नििर व्र्वस्थापन, लगार्तका पुुँजीगत प्रकृर्तका कार्िसम्पादन 
भएको। 

 श्जल्लामा नमूना क्र्ाम्पसहरू र्वकास गरी श्जल्लागत सन्त्तलुन तथा 
गणुस्तरीर् श्सक्षाको पहुुँि र्वस्तारका लार्ग प्रोत्साहन गररएको । 

 क्र्ाम्पसहरूमा नमूना छनौटका लार्ग कार्ि सम्पादन सधुारका 
लार्ग प्रर्तस्पधाि गने अभ्र्ास बढेको । क्र्ाम्पसहरूको भौर्तक 
व्र्वस्थापनमा सधुार आएको । 
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३ र्वज्ञान तथा प्रर्वर्ध 
र प्रार्वर्धक र्वर्र्मा 
उच्ि श्सक्षा 
अध्र्ापन गने 
क्र्ाम्पसलाई 
सहर्ोग अनदुान 

 र्वज्ञान तथा प्रर्वर्ध र प्रार्वर्धक र्वर्र्मा उच्ि श्सक्षाको पठनपाठन 
हनुे १२ वटा क्र्ाम्पसहरूलाई अनदुान उपलधध गराइएको । 

 उक्त अनदुानबाट क्र्ाम्पसहरूले प्रर्ोगात्मक सामग्री खररद 
कम््र्टुर तथा कृर्र् श्सक्षाका प्रर्ोगात्मक सामग्री व्र्वस्थापन 
कार्ि गरेका । 

 प्रार्वर्धक उच्ि श्सक्षा प्रदान गने क्र्ाम्पसहरूको क्षमता र्वकास 
तथा सदुृढीकरण हुुँदा गणुस्तरीर् प्रार्वर्धक उच्ि श्सक्षा प्रदान गनि 
सहर्ोग गररएको । 

४ उच्ि श्सक्षा 
अध्र्र्नरत लश्क्षत 
वगिका 
र्वद्याथीहरूका लार्ग 
छारवशृ्त्त, MBBS 

अध्र्र्न छारवशृ्त्त 
र प्रार्वर्धक 
र्ड्लोमा अध्र्र्न 
छारवशृ्त्त  

 एम.र्व.र्व.एस छारवशृ्त्त ९ जनालाई जनही १० लाखका दरले 
साथै र्ड्लोमा परुानो छारवशृ्त्त २५ जनालाई, र्ड्लोमा नर्ाुँ 
छारवशृ्त्त २० जनालाई, र्समान्त्तकृत छारवशृ्त्त १ जनालाई, सर्हद 
तथा द्वन्त्द्व र्पर्डत छारवशृ्त्त ७ जनालाई, दर्लत तथा जनजार्त 
छारवशृ्त्त २० जनालाई, कमििारी सन्त्तर्त छारवशृ्त्त ३ जना, र 
छारा छारवशृ्त्त २८ जना समेत गरी जम्मा ११३ जनालाई जनही 
५० हजारका दरले छारवशृ्त्त प्रदान गररएको । 

 

५ कैलाली बहमुखुी 
क्र्ाम्पस भवन 
र्नमािण 

ठेक्का प्रकृर्ामा गई र्नमािण कार्ि सिालनमा रहेको। 

६ डोटी बहमुखुी 
क्र्ाम्पस भौर्तक 
सधुार 

ठेक्का प्रकृर्ामा गई र्नमािण कार्ि सिालनमा रहेको। 
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७ सामदुार्र्क 

क्र्ाम्पसहरूमा इ 
लाइबे्ररी ICT Lab 

स्थापना, सिालन 
व्र्वस्थापन तथा 
सदुृढीकरण 

कार्िक्रम 

२० वटा क्र्ाम्पसहरूलाई प्रर्त क्र्ाम्पस रु.५ लाखका दरले 
अनदुानका लार्ग छनौट गरी सम्बश्न्त्धत श्जल्लामा कार्ािन्त्वर्नका लार्ग 
अश्ख्तर्ारी हस्तान्त्तरण गररएको । र श्जल्लाबाट उक्त अनदुान 
कार्ािन्त्वर्न गरर आइर्सटी र इ लाइबे्ररी अनदुान उपलधध गराइएको। 

तार्लकाः 48 सामाश्जक र्वकास तफि  भएका उपलश्धध 

क्र.सं.. कार्िक्रमको नाम मखु्र् मखु्र् उपलश्धध कैर्फर्त 

१ गोदावरी नगरपार्लकाको साझेदारीमा 
गोदावरी नदीमा मसानघाट र्नमािण तथा 
व्र्वस्थापन  

गोदावरी नदीमा मसानघाट 
र्नमािण तथा व्र्वस्थापन भई 
दाहसंस्कार गनि सहज भएको।  

  

२ मानव सेवा आश्रम, धनगढी पुुँजीगत 
अनदुान 

मानव सेवा आश्रमलाई सहर्ोग 
पगेुको। 

  

३ स्थानीर् तहका मर्हला साखा हेने 
कमििारीलाई र्ोजना तजुिमा सम्बन्त्धी २ 
र्दने अर्भमखुीकरण कार्िक्रम 

 ७२ जना मर्हला साखा हेने 

कमििारीहरूलाई र्ोजना तजुिमा 
सम्बन्त्धी जानकारी गराइएको।  

  

४ समदुार्मा रुपान्त्तरण कक्षा सिालन  र्वपन्न तथा पछार्ड पाररएका 
समदुार्का मर्हला तथा 
र्कसोरीहरूका लार्ग रुपान्त्तरण 
कक्षा सिालन गरी िेतना 
अर्भवरृ्ि भएको। 

  

५ मर्हलाहरूका लार्ग लोकसेवा तर्ारी कक्षा 
सिालन 

६०० जना मर्हलाहरूले लोक 
सेवा र श्सक्षक सेवाको कक्षा 
र्लएका। 
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६ मर्हलाहरूका लार्ग नेततृ्व र सीप र्वकास 
तार्लम अनदुानसर्हत 

११८० जना मर्हलाहरूले २० 
हजारका दरले अनदुान सर्हत ७ 
र्दनको सीपमलुक तार्लम प्राप्त 
गरर व्र्वसार् गनि उत्सकु 
भएका। 

  

७ रुपान्त्तरण कक्षा सम्बन्त्धी प्रश्सक्षक प्रश्सक्षण 
तार्लम 

३२ जना रुपान्त्तरण सम्बन्त्धी 
प्रश्सक्षक तर्ार भएका। 

  

८ लैर्ङ्गक र्हंसा र बाल संरक्षण सूिना 
व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी मर्हला कमििारी,प्रहरी 
र अन्त्र् सरोकारवालाहरूलाई तार्लम 

श्जल्ला प्रहरी कार्ािलर् र OCMC 

र अन्त्र् सरोकारवालाहरूको 
सहभार्गतामा लैर्ङ्गक र्हंसा र 
बाल संरक्षण सम्बन्त्धी भए गरेका 
कामहरूको समीक्षा गरी आगामी 
र्दनमा गररन े कार्िक्रमहरूको 
बारेमा छलफल भई सझुाव प्राप्त 
भएको । 

  

९ सामाश्जक अर्भर्न्त्ताहरू माफि त लैर्ङ्गक 
र्हंसा र बाल संरक्षण सम्बन्त्धी समदुार् 
स्तरमा सिेतना अर्भवरृ्ि कार्िक्रम 

५५८ जनाले लंर्ङ्गक र्हंसा तथा 
बाल संरक्षण सम्बन्त्धी जानकारी 
प्राप्त गरेका। 

  

१० अर्त जोश्खममा परेका बालबार्लकाहरूलाई 
आपतकार्लन सहर्ोग 

३३ जना जोश्खममा परेका 
किनपरुका बालबार्लकाहरूलाई 
सहर्ोग प्रदान गररएको। 

  

११ अपाङ्गता भएका बालबार्लकाहरूलाई 
आवर्क सामग्री सहर्ोग  

समावेसी र्वद्यालर् गोदावरीमा 
रहेका अपाङ्गता भएका 
बालबार्लकाहरूलाई दैर्नक 
जीवन र्ापनमा सहज भएको ।  
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१२ आमा बाब ु र्बर्हन बालबार्लकाहरूलाई 
वैकश्ल्पक हेरिाह कार्िक्रम  

६९३ जना अर्भभावक र्वर्हन 
र्वपन्न पररवारका 
बालबार्लकाहरूलाई मार्सक रु. 
५०० का दरले आर्थिक 
सहर्ोग उपलधध गराइएकोले 
उनीहरूको  दैर्नक जीवन र्ापन 
सहज भएको। 

  

१३ कानून बमोश्जम गठन भएका सर्मर्तहरूको 
सरोकारवालाहरूसुँग छलफल तथा 
अन्त्तरर्क्रर्ा कार्िक्रम 

संरक्षण र्वर्र्गत समन्त्वर् 
सर्मर्त, मानव बेिर्बखन तथा 
ओसारपसार र्वरुि प्रदेस 
सञ्जालको बैठक बसी सम्बश्न्त्धत 
क्षेरका समस्र्ाहरू समाधानका 
प्रर्ास भएका।   

  

१४ उत्कृष्ट ३ जना मर्हला उद्यमी सम्मान 
कार्िक्रम  

३ जना मर्हला उद्यमी सम्मार्नत 
भएका छन ् र अन्त्र्लाई पर्न 
उद्यमी बन्न हौसला र्मलेको।  

  

    

१५ अल्पकार्लन सेवा केन्त्द्रहरूको समीक्षा  सेफ हाउसले गरेका 
र्क्रर्ाकलापहरूको बारेमा 
जानकारी भएको, समस्र्ा पर्हिान 
भएका र समस्र्ा समाधानका 
उपार्को बारेमा छलफल 
भएको।  

  

१६ अपाङ्गता भएका बालबार्लकाहरू पर्हिान र 
उपिार कार्िक्रम 

अछाम, डडेल्धरुा र कैलालीमा 
श्सर्वर सिालन भई अपाङ्गता 
भएका बालबार्लकाहरू पर्हिान 
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भएका। 

  

१७ आपतकालमा रहेका व्र्श्क्तहरूको उिार र 
व्र्वस्थापन कार्िक्रम  

५ जना मर्हला र 
बालबार्लकाहरूलाई दाि ुिलाबाट 
उिार गरी सहारा घर 
बदिगोररर्ामा राश्खएको। 

  

१८ समाज कल्र्ाणका क्षेरमा काम गने संघ 
संस्थाहरूलाई अनदुान 

लाग ु और्ध दवु्र्िसन, अनाथ 
अपाङ्ग सडक मानवहरूको 
उिारका लार्ग काम गरररहेका 
संस्थाहरूलाई अनदुान र्दइ सडक 
मानव मकु्त प्रदेस र्नमािणमा 
सहर्ोग पगेुको।  

  

१९ अल्पकार्लन सेवा केन्त्द्र सिालन ९ वटै श्जल्लामा रहेका लैर्ङ्गक 
र्हंसा र्पर्डतहरूका लार्ग आवास 
गहृहरू र्नर्र्मत सिालन गरी 
र्पडीत एवम ् प्रभार्वतहरूलाई 
सेवा र्दन सहर्ोग पगेुको।  

  

२० बार्लकाहरूलाई आत्मरक्षा तार्लम 
र्वद्यालर्स्तरमा  

१६३७ जना र्कसोरीहरूले 
आत्मरक्षा सम्बन्त्धी सीप प्राप्त 
गरेका।  

  

२१ असल अर्भभावकत्व सम्बन्त्धी १ र्दने 
अर्भमखुीकरण 

१६४४ जना अर्भभावकहरूले 
बालबार्लकाहरू प्रर्त गनुिपने 
व्र्वहारको बारेमा जानकारी प्राप्त 
गरेका।  
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२२ अन्त्तर पसु्ता ज्ञान सीप हस्तान्त्तरण 
कार्िक्रम 

३०९९ जना बालबार्लकाहरूले 
ज्रे्ष्ठ नागररकसुँग भएको ज्ञान 
प्राप्त गरेका। 

  

२३ र्वर्भन्न र्दवसीर् कार्िक्रमहरू ९ वटै श्जल्ला र प्रदेसस्तरमा 
मर्हला र्दवस लैर्ङ्गक र्हंसा 
र्वरुिको १६ र्दने अर्भर्ान 
लगार्तका र्दवस तथा अर्भर्ान 
सिालन भएका।  

  

२४ र्दवा सेवा केन्त्द्र सिालन  र्दवा केन्त्द्र सिालनमा सहर्ोग 
पगेुको ।ज्रे्ष्ठ नागररकहरूलाई 
पीर र्बसाउने र ज्ञानगनुका कुरा 
गने ,भजन र्कतिन गने मेलो प्राप्त 
भएको। 

  

डडेल्धरुामा 
खिि 
नभएको  

२५ सांकेर्तक भार्ा तार्लम सिालनमा सहर्ोग  १५ जना दोभार्े उत्पादन 
भएका।  

डोटीमा 

२६ अपाङ्गता भएका व्र्श्क्तहरूका लार्ग आर् 
आजिन तथा सीपमूलक कार्िक्रम 

९ वटै श्जल्लामा रहेका सारीररक 
अपाङ्गता भएका जम्मा १३२ 
जनाले सीपमूलक तार्लम प्राप्त 
गरी आत्मर्नभिर बन्न प्रर्ासरत 
रहेका।  

  

२७ लैर्ङ्गक सम्वेदनश्सलता सम्बन्त्धी 
सरोकारवालाहरूसुँग अर्भमखुीकरण 
कार्िक्रम 

 

 

२३ जना र्वर्भन्न कार्ािलर्का 
जेण्डर फोकल पसिनहरूले 
लैर्ङ्गक सम्वेदनश्सलता सम्बन्त्धी 
२ र्दने अर्भमखुीकरणमा 
सहभागी भई लैर्ङ्गक 
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सम्वेदनश्सलता सम्वेदनश्सलता 
सम्बन्त्धी जानकारी प्राप्त गरेका।  

२८ मर्हला तथा बालबार्लका मार्थ हनुे लैर्ङ्गक 
र्हंसा तथा जबरजस्तीकरणी जस्ता 
र्क्रर्ाकलाप न्त्रू्र्नकरणका लार्ग र्कसोर 
र्कसोरीहरूलाई ३ र्दन े अर्भमखुीकरण 

कार्िक्रम 

९वटै श्जल्लाका ३४ वटा 
र्वद्यालका ६८ जना 
र्कसोरर्कसोरीहरूले लैर्ङ्गक र्हंसा 
,प्रजनन स्वास्थ्र् ,बाल र्बवाह, 

लाग ुऔर्र्ध छाउपडी प्रथा जस्ता 
र्वर्र्मा जानकारी प्राप्त गरेका। 

 

तार्लकाः 49 स्वास्थ्र् तफि  भएका प्रमखु उपलश्व्ध 

क्र .सं.  मखु्र् मखु्र् 
कामहरू 

हाुँर्सल भएका उपलश्धध 

१ स्वास्थ्र् 
भौर्तक 
पूवािधार  

 सेती प्रादेश्सक अस्पताल अन्त्तगित रहने गरी १०० बेडको , महाकाली प्रादेश्सक अस्पताल 
अन्त्तगित रहनेगरी १०० सैर्ाको, र्टकापरु अस्पतालमा ६० सैर्ाको र श्जल्ला 
अस्पतालहरूमा १० बेडको कोरोना र्वसेर् उपिार आइसोलेसन वाडि र्नमािण र संिालनमा 
आएको । 

महाकाली प्रादेश्सक अस्पतालमा आकश्स्मक उपिार कक्षको भवन, र्टकापरु अस्पताल 
अन्त्तरगत सरुवा रोग अस्पतालको भवन, श्जल्ला अस्पताल डोटी, स्वास्थ्र् कार्ािलर् बाजरुा 
को भवन र्नमािणाधीन (प्रदेस सरकारबाट) प्रादेश्सक आर्वेुद श्िर्कत्सालर्, सेती प्रादेश्सक 
अस्पतालमा प्रसतुी भवन, श्जल्ला अस्पताल बझांग, बाजरुा, बैतडी, सरुवा रोग अस्पताल 
डोटीमा र्नमािणाधीन (संघीर् सरकारको अनदुानबाट) 

संघीर् सरकारसुँगको समन्त्वर्मा प्रादेश्सक आर्वेुद श्िर्कत्सालर् संिालनमा। 
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सेती प्रादेश्सक अस्पतालमा नर्ाुँ सेवा र्वस्तार कार्िक्रम अन्त्तगित डाइलार्सस सेवालाई १२ 
वेड थप गरी 2२ बेड संिालनमा रहेको। 

सेती प्रादेश्सक अस्पतालमा फोहोरमैला प्रसोधन केन्त्द्र स्थापन गरी संिालनमा रहेको। 

२ स्वास्थ्र् 
तार्लम केन्त्द्र 

 प्रदेस स्वास्थ्र् तार्लम केन्त्द्रबाट स्वास्थ्र्कमीहरूको क्षमता अर्भवरृ्ि गनि प्रदान गररएका 
तार्लमहरू र तार्लम प्राप्त गने स्वास्थ्र्कमीहरूको संख्र्ा -  

 COFP & Counseling Training - 71 

 ASRH Training- 53 

 Covid -19 PsychoSocial Counseling- 55 

 Infection Prevention TOT- 33 

 MLP- 15  

 SBCC Maternal Health- 31 

 Antimicrobial Resistant Prevention- 31 

 Covid -19 Sample Collection, Packing & Diagnosis- 28  

 Health Administration & management- 14 

 HIV, STI & Hepatitis B Diagnosis- 30  

 IUCD/ Vasectomy/ Minilap - 8 / 2/ 4 

 Yoga TOT- 28 

 PurbaKarma panchkarma TOT - 37 

 NCD for Ayurveda - 36 

 SBA (skilled Birth Attendant) - 66  

 SAS- 10 pediatric nursing care (PNC) / (SNCU/NICU level –2)  - 10 / 10 

 Infection Prevention & HCWM - 17 

 HIV & STI Diagnosis - 14 

 CSNI Training- 59 

 Nutrition In Emergency - 22 

 Climate Change & Health Impact- 21 

 Clinical Training Skill - 14 

 Mental Health Training (Module 2 ) - 15 

 PTC/BLS Training - 115 

 PMTCT - 178 

 HIV Stigma reduction orientation for polices- 140 

 In Patient care on malnutrition - 17 

 Eye, ENT and Dental care - 35 

 DR TB - 20 

 IUCD / Implant - 8 / 10 

 FCHV TOT - 27 

 HIV/STI testing - 15 
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 MA - 6 

३ स्वास्थ्र् र्बमा 
कार्िक्रम  

 प्रदेसभरीका ३०३८ मर्हला स्वास्थ्र् स्वर्मसेर्वकाहरू र प्रदेस सरकार अन्त्तगितका २०७ 
स्वास्थ्र्कमीहरूको र्नःसलु्क स्वास्थ्र् र्बमा गरेको। 

४ एम्बलेुन्त्स 
सेवा संिालन  

९ श्जल्लाका श्जल्ला अस्पतालहरूबाट एम्बलेुन्त्स सेवा र सव वाहन सेवा संिालन भएको। 

प्रादेश्सक प्ररे्ण केन्त्द्र संिालन 

५ स्वास्थ्र् क्षेर 
र्वपद् 
व्र्वस्थापन 
तथा कोर्भड 
-१९ 
रोकथाम र 
र्नर्न्त्रण 
कार्िक्रम  

कोरोना व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी कार्िहरू गरेको (सीमानाकामा स्वास्थ्र् परीक्षण, क्वारेन्त्टाइन 
तथा आइसोलेसन व्र्वस्थापन, कोर्भड-१९ परीक्षण, सरुक्षा सामग्री व्र्वस्थापन, 

जनिेतनामलुक गर्तर्वर्ध, संक्रर्मतहरूको उपिार, सीमानाकामा अलपर परेकाहरूको उद्दार 
आदी) । 

कोर्भड-१९ र्नर्न्त्रण तथा व्र्वस्थापनका लार्ग कंिनपरु श्जल्लाको भगतपरुमा १००० 
सैर्ा र कैलाली श्जल्लाको र्रनगर भन्त्सारमा १००० सैर्ाको होश्ल्डङ्ग सेन्त्टरको स्थापना 
एवम ्संिालन गररएको। 

हालसम्म कोर्भड-१९ को खोप १२ वर्ि मरु्नका लगाउनहेरूको संख्र्ा पर्हलो डोज ७८ 
प्रर्तसत, दोस्रो ८८ प्रर्तसत र बषु्टर डोज २९ प्रर्तसत पगेुको। 

आ.व. २०७८।७९ असार मसान्त्तसम्म कोर्भड-१९ र्वरुद्ब खोप लगाउनेहरूको संख्र्ा 
पर्हलो डोज ८२ प्रर्तसत, दोस्रो डोज ७९ प्रर्तसत र बषु्टर डोज ३१ प्रर्तसत पगेुको। 

प्रदेसभरी ८ स्थानमा कोर्भड-१९ परीक्षणको लार्ग प्रर्ोगसाला स्थापना एवम ् संिालन 
भएको। 

र्पर्सआर मेश्सन ३ सेट ,२० वटा भेश्न्त्टलेटर ,एनेस्थेर्सर्ा मेश्सन ३ वटा ,अल्ट्रा साउण्ड 
मेश्सन ६ वटा र्सआर र्सस्टम मेश्सन १० वटा खररद भएको।  

बाढी प्रभार्वत क्षेरमा स्वास्थ्र् श्सर्वर संिालन  

६ 

 

औजार, 

उपकरण 
प्रदेस सरकार मातहतका अस्पतालमा हाल ४८ आइर्सर् ु बेड, ९७ एिडीर् ु बेड, ५० 
भेश्न्त्टलेटर संिालनमा रहेको। 
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खररद, जडान 
र संिालन 

 स्वास्थ्र् आपूर्ति व्र्वस्थापन केन्त्द्रद्वारा खररद तथा र्वतरणको र्ववरण  

क्र.
सं.  

सामाग्री/औजार/उपकरण जम्मा खररद र्वतरण 
संख्र्ा 

बाुँकी 

१ CR - System २० ११ ९ 

२ Anesthesia Machine १ १ ० 

३ BiPAP /CPAP Machine ४० /४०  १८ /१८  २२ /२२  

४ ILR १४ १४ ० 

५ Binocular Microscope २४ १७ ७ 

६ Autoclave Machine २४ १० १४ 

७ Deep Freezer ५ ४ १ 

८ ECG Machine १ १ ० 

९ Infusion Pump Set ७ ७ ० 

१० Syringe Pump ८ ७ १ 
 

 

श्जल्ला अस्पताल बाजरुाको लार्ग १ थान एनेस्थेर्सर्ा मेर्सन खररद गरी हस्तान्त्तरण 
गररएको। 

अस्पतालहरूका लार्ग ल्र्ाप्रोस्कोपी लगार्त अन्त्र् सेवा संिालन सम्बन्त्धी औजार उपकरण 
खररद भएको। 

श्जल्ला अस्पतालहरूमा Fully Automated ANALYSER, CBC MACHINE लगार्तका 
अत्र्ाधरु्नक उपकरण सर्हतको प्रर्ोगसाला सेवा र्वस्तार भएको। 

  प्रदेस मातहतका सम्पूणि आर्वेुद कार्ािलर्हरूमा प्रर्ोगसाला सेवा संिालन भएको।  
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  र्वसेर्ज्ञ श्क्लर्नक सेवाका लार्ग धनगढी उपमहानगरपार्लकालाई १ थान अल्ट्रासाउन्त्ड 
मेर्सन, १ थान इसीजी मेर्सन र ल्र्ाब उपकरण हस्तान्त्तरण गररएको। 

७ स्वास्थ्र् 
नीर्त, ऐन 
,र्नर्मावली र 
कार्िर्वर्ध 

 जनस्वास्थ्र् र्नर्मावलीको मस्र्ौदा तजुिमा,  

 प्रदेस स्वास्थ्र् नीर्त, २०७८  

 प्रादेश्सक आर्वेुद श्िर्कत्सालर् व्र्वस्थापन सर्मर्त गठन आदेस, २०७८ 

 स्वास्थ्र् र्वज्ञान प्रर्तष्ठान र्वधेर्क तर्ार गनि मश्न्त्रपररर्द् बाट स्वीकृर्त प्राप्त 
भएको। 

 ८ प्रदेस 
सरकारबाट 
संिार्लत 
र्वसेर् 
स्वास्थ्र् 
कार्िक्रमहरू 

९ वटै श्जल्लामा मखु्र्मन्त्री जेष्ठ नागररक स्वास्थ्र् कार्िक्रममाफि त कार्िक्रम लागू भएका 
श्जल्ला र स्थानीर् तहका घर घर र टोलमा गई ज्रे्ष्ठ नागररकमा आधारभतू स्वास्थ्र् सेवा 
पहुुँिको कार्ि सरुु भइसकेको । 

स्वास्थ्र् र्नदेसनालर् ,डोटीमाफि त कार्ािन्त्वर्न हनुे गरी र्नक साईमोन इश्न्त्स्टच्र्टु नेपाल 
सुँगको सहकार्िमा स्वास्थ्र् उपकरणहरू ममितसम्भार गनि डोटीमा प्रदेसस्तरीर् 
बार्ोमेर्डकल इश्न्त्जर्नर्ररङ्ग प्रर्ोगसाला स्थापना तथा संिालन भएको। 

क्षर्रोग उपिार केन्त्द्र, गोदावरी नगरपार्लका, कैलालीमा संिालन । 

कोर्भड-१९ को तेश्रो लहरको रोकथाम, र्नर्न्त्रण र उपिारको द्रतु कार्िर्ोजना र कोर्भड 
१९ को अल्पकालीन, र्दघिकार्लन समस्र्ा समाधानको रणनीर्तक कार्िर्ोजना तर्ार भएको 

कंिनपरुमा इन्त्टोमोर्लश्ज प्रर्ोगसाला स्थापना  

प्रदेस मातहतको सबै अस्पतालहरूमा अश्क्सजन ्लान्त्ट जडान  

र्वद्यालर् नसि कार्िक्रम, मखु्र्मन्त्री ज्रे्ष्ठ नागररक कार्िक्रम, र्वद्यालर् आत्महत्र्ा रोकथाम 
कार्िक्रम, र्ोग प्रश्सक्षक प्रश्सक्षण कार्िक्रम, स्वास्थ्र् प्रवििन कार्िक्रम, प्रजनन स्वास्थ्र् 
श्सर्वर, गाउुँघर श्िर्कत्सक कार्िक्रम संिालन गररएको।   

जर्टल प्रसतुी तथा जर्टल दघुिटनामा परेका ४ जनालाई आकश्स्मक हवाई उद्दार गररएको। 

प्रादेश्सक स्वास्थ्र् प्रवििन केन्त्द्र, कंिनपरुको अस्थार्ी दरबन्त्दी संरिना स्वीकृत भई कार्ािलर् 
संिालनमा रहेको । 
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क्र .सं.  मखु्र् मखु्र् 
कामहरू 

हाुँर्सल भएका उपलश्धध 

र्वपन्न नागररक स्वास्थ्र् उपिार सहार्ता अन्त्तगित ६९५ जनालाई उपिार सहार्ता प्रदान 

८ श्जल्लाहरूमा (बाजरुा श्जल्ला प्रर्क्रर्ामा रहेको) पूणि खोप सरु्नश् ितता तथा र्दगोपना 
घोर्णा कार्िक्रम संिालन। 

२० जना स्वास्थ्र्कमीलाई आइसीर् ुतथा भेश्न्त्टलेटर तार्लम र ९८ जना स्वास्थ्र्कमी 
लाई र्क्रर्टकल केर्र सम्बन्त्धी तार्लम प्रदान भएको।  

 जनस्वास्थ्र् 
प्रर्ोगसाला 

 प्रदेस जनस्वास्थ्र् प्रर्ोगसालाका लार्ग Freeze, Dryer, Immunofluorescence 

Quantitative Analyzer, Co2 Incubator, Autoclave, Hot Air Oven, Deep Freezer 

(-20 degree) खररद  

 तार्लमहरूः 
 कोर्भड-१९ को नमनुा संकलन, भण्डारण तथा स्थानान्त्तरण सम्बन्त्धी तार्लम - 

२ पटक 

 आधारभतू जेडएन माईक्रोस्कोपी तार्लम- २ पटक 

 पानीको गणुस्तरीर्ता जाुँि तार्लम - १ पटक 

 प्रर्ोगसालाकमीका लार्ग आधारभतू तार्लम - २ पटक 

 जेड.एन. माईक्रोस्कोपीक र LQAS सम्बन्त्धी तार्लम- २ पटक 

 HIV परीक्षणको गणुस्तर र्नर्न्त्रणका लार्ग QC सम्बन्त्धी कार्िको सरुुवात 
गररएको 

 मलेररर्ा QA/QC कार्िक्रमको सरुुवात भएको 
 प्रर्ोगसालाको भवन ध.उ.न.पा. १३ राजपरु प्रादेश्सक आर्वेुद श्िर्कत्सालर्मा 

सारी प्रर्ोगसाला सेवा थप व्र्वश्स्थत बनाउने कार्ि भएको 
 अस्पताल 

तफि (सेवाग्राही
को संख्र्ा 

 

सेवा सेती 
प्रा.अ. 

महाका
ली 
प्रा.अ. 

र्टकापरु 
अस्पता
ल  

श्ज.अ. 
डोटी 

श्ज.अ. 
अछाम  

श्ज.अ. 
बैतडी  

श्ज.अ. 
बझांग 

श्ज.अ. 
बाजरुा 

श्ज.अ. 
दाि ुिला  

OPD सेवा १४४७७० ४३३६३ ९८५३७ १९७४३ २१८१५ २३२१४ २४८१६ १६५७४ १८८६१ 

अन्त्तरंग 
सेवा 

३७३८८ ७५८४ ४६१३ १२८१ २२३६ ९१७ २०३६ १००६ ७३६ 

Normal 

Delivery 
७०९८ २६४८ १९७४ ३४१ ५२२ ३८४ ६४२ ४०६ ५१९ 
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क्र .सं.  मखु्र् मखु्र् 
कामहरू 

हाुँर्सल भएका उपलश्धध 

सल्र्र्क्रर्ा   २४४४ २५१४  ८१   ४० ३७ 

Cesarean 
Section 

Delivery 

१४६१    ५०  २१ ७१  ४ 

आकश्स्मक 
सेवा 

३८४९९ ३६२१० १८६२७ ५५१०     ४६७५ 

OCMC २४० २६२ २०  ३११ ८४ १४३ १०९ २५ 

कोर्भड-
१९ 
उपिार 

१७६७ १४७२ १११  ४० ३६८४ ७५१ २३ ९७३ 

स्वास्थ्र् 
र्बमा 

२०८०६ १७४२४ ५२६३५ २०८० ४२८० २३६४ ४९९० ७३१७ १८८९ 

 
 आर्वेुद 

स्वास्थ्र् 
संस्था 
तफि (सेवाग्राही
को संख्र्ा) 

सेवा प्रादेश्स
क 
आर्वेु
द 
श्िर्क
त्सा 
लर् 

महाका
ली 
आर्वेुद 

श्ज.आ.
स्वा. के. 
डोटी  

श्ज.आ.
स्वा. के. 
बैतडी 

श्ज.आ.
स्वा. के. 
बझांग  

श्ज.आ.
स्वा. के. 
बाजरुा  

श्ज.आ.
स्वा. के. 
डडेल्धरुा  

श्ज.आ.
स्वा. के. 
दाि ुिला 

श्ज.आ.
स्वा. 
के. 
अछाम  

OPD 
सेवा 

११०७३ ७४२० १०३५० ६८११ २१६५३ ११२१२ ६३४५ १०५२४ ८३६७ 

स्तनपार्ी 
सेवा 

४५१ ३४७ २२८ १५२ ६९० २४३ २४६ ३११ २४७ 

स्वस्थ 
जीवन 
सेवा 

१६६७ १५८६ २०७४ २८० २७१९ ४७८ २७८ ११२० १००२ 

पवुिकमि 
पंिकमि 
सेवा 

२८३१ ७८४९ १३४८ ७३६ ४१६७ १२३१ २५७२ १३४० १४६८ 

जेष्ठ 
नागररक 
सेवा 

२४४० १६०४ १४१२ ३४६ ८३६ ९८३ ३३० ५१४९ ६४५ 

गाउुँघर 
श्क्लर्नक 
सेवा 

 १५०७ १२७४ ८१३ ४९८  ३६५ ३४७ ४८२ 
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तार्लकाः 50 भार्ा तथा संस्कृर्ततफि  भएका उपलश्व्ध 

क्र.सं. कार्िक्रमको नाम मखु्र् मखु्र् उपलश्धध 

१. सदूुरपश्िम प्रदेस सार्हत्र् सम्मेलन सदूुरपश्िम प्रदेस सार्हत्र् समाज सुँगको 
सहकार्िमा सार्हत्र् सम्मेलन सम्पन्न । 

२. प्रदेसस्तरको भार्ा, संस्कृर्त र परुातत्व 
संरक्षणको क्षेरमा र्ोगदान परु् र्ाउने 
श्रष्टाहरूलाई सम्मान कार्िक्रम 

प्रदेसस्तरको भार्ा, संस्कृर्त र परुातत्व 
संरक्षणको क्षेरमा र्ोगदान परु् र्ाउने ५ जना 
श्रष्टाहरूलाई नगद र पं्रससापर सर्हत सम्मान 
गररएको। 

तार्लकाः 51 खेलकुद तफि  भएका उपलश्व्ध 

क्र.सं.. कार्िक्रमको नाम उपलश्धध 

१ 
राष्ट्रपर्त रर्नङ्ग श्सल्ड प्रर्तर्ोर्गता 
प्रदेस र श्जल्लास्तर 

रा.खे.प.को आर्ोजनामा र्मर्त २०७९।०३।२८ देश्ख ३१ 
सम्म काठमाडौंमा भएको राष्ट्रपर्त रर्नङ्ग श्सल्ड प्रर्तर्ोर्गताको 
पूवि सन्त्ध्र्ामा प्रदेस र श्जल्लास्तरीर् छनौट प्रर्तर्ोर्गता सिालन 
भई माध्र्र्मक तहमा अध्र्ापनरत र्वद्याथीहरूको उल्लेखनीर् 
रूपमा सहभार्गता भएको जसबाट श्जल्ला, प्रदेस र रार्ष्ट्रर्स्तरीर् 

प्रर्तर्ोर्गतामा सहभागी हनुे अवसर प्राप्त भएको र इर्तहासकै 
पर्हलो पटक १२औ ँ राष्ट्रपर्त रर्नङ्ग श्सल्ड प्रर्तर्ोर्गतामा 
सदूुरपश्िम प्रदेसले तेस्रो स्थान प्राप्त गनि सफल भएको। 

२ 

स्वास्थ्र्का लार्ग खेलकुद सबैका 
लार्ग खेलकुद नारा सर्हत र्वसेर् 
कार्िक्रम 

स्वास्थ्र्का लार्ग खेलकुद सबैका लार्ग खेलकुद नारा सर्हत 
र्वसेर् कार्िक्रम सदूुरपश्िम स्पोटिस अवाडि र्मर्त 
२०७८/१२/२८ गते आर्ोजना भएको। उक्त कार्िक्रममा 
सदूुरपश्िमबाट प्रर्तर्नर्धत्व गने वर्ि भरीमा उत्कृष्ट खेलाडी र 
प्रश्सक्षकहरू अवाडिबाट परुस्कृत भएका। 
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क्र.सं.. कार्िक्रमको नाम उपलश्धध 

३ 

एन्त्टीडोर्पङ,म्र्ाि र्फश्क्सङ तथा 
बल टेम्पोररङ जस्ता गैर काननुी 
र्क्रर्ाकलाप र्वरुि 

श्िर्कत्सक,खेलाडी,प्रश्सक्षक,क्लव 
संघ/संस्थाहरूलाई सिेतना 
अर्भवरृ्ि कार्िक्रम 

खेलाडी तथा प्रश्सक्षककले खेलमा अपनाउन ु पने 
सावधनी,एन्त्टीडोर्पङ सम्बन्त्धी र्वर्भन्न जानकारी,खेलमा लागू 
पदाथिको प्रर्ोग र क्षती,खेलाडीले डोर्पङमा भोगेका कारबाही 
लगार्तका र्वर्भन्न र्वर्र्मा जानकारी । 

४ 

खेलसुँग सम्बश्न्त्धत संघ/संस्थाको 
संस्थागत ससुासनको खेल 
प्रश्सक्षकको लार्ग 

तार्लम,रेफ्री,अम्पाएर तार्लम 
सिालन 

खेल परकाररताको माध्र्मबाट खेलसुँग सम्बश्न्त्धत संघ तथा 
संस्थाहरूको ससुासन र्वर्र्मा छलफल तथा पारदश्सिता र्वर्र्मा 
छलफल र प्रश्सक्षणमूलक कार्िक्रम सिालन भएको । 

५ 
मखु्र्मन्त्री कप प्रर्तर्ोर्गता 
सिालन 

- पररर्द्को र्मर्त २०७८/१०/१८ को र्नणिर्ानसुार 
मखु्र्मन्त्री मर्हला/परुुर् फुटबल,परुुर् रार्ष्ट्रर् 
भर्लबल,कवड्डी,मर्हला 
र्क्रकेट,धर्ाडर्मन्त्टन,तेक्वान्त्दो,हाफम्र्ाराथनु आर्द 

प्रर्तर्ोर्गता सिालन भएका र्थए जसबाट अन्त्र् प्रदेसका 
र्वश्सष्ट व्र्श्क्तहरू, खेलकुद क्षेरका प्रश्सक्षकहरू, 

व्र्वस्थापक,र्नणिर्ाक,रेफ्री र खेलाडीहरूको एकसाथ 

उपश्स्थर्त भएकाले आपसी भाइिाराको सम्बन्त्ध स्थार्पत 
भएको। 

-  खेलकुदको माध्र्मले आन्त्तररक पर्िटन प्रवििनलाई 
सहर्ोग पगेुको । 

- सदूुरपश्िम प्रदेस सरकारले खेलकुद क्षेरलाई उच्ि 
प्राथर्मकता र्दएको र्वर्र् सदूुरपश्िम प्रदेसर्भर मार 
नभई अन्त्र् प्रदेसमा समेत प्रिार प्रसार भएको। 

- खेलकुद कार्िक्रमको "औपिाररक उदघाटनको र्दनमा 
र्नकार्लएको र्ािली र माििपासमा प्रदसिनमा र्नकार्लएको 
साुँस्कृर्तक कार्िक्रमबाट कला संस्कृर्तको संरक्षणमा 
टेवा पगेुको। 
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६ अन्त्र् प्रर्तर्ोर्गता सिालन 

- अन्त्र् प्रर्तर्ोर्गता अन्त्तगित प्रदेसस्तरीर् भर्लबल 
प्रर्तर्ोर्गता सिालन भएको। जसबाट खेलकुदको 
माध्र्मले आन्त्तररक पर्िटन प्रवििनलाई सहर्ोग 
पगेुको। 

- सदूुरपश्िम प्रदेस सरकारले खेलकुद क्षेरलाई उच्ि 
प्राथर्मकता र्दएको र्वर्र् सदूुरपश्िम प्रदेसर्भर मार 
नभई अन्त्र् प्रदेसमा समेत प्रिारप्रसार भएको। 

- खेलकुद कार्िक्रमको "औपिाररक उदघाटनको र्दनमा 
र्नकार्लएको र्ािली र मािि पासमा प्रदसिनमा 
र्नकार्लएको साुँस्कृर्तक कार्िक्रमबाट कला संस्कृर्तको 
संरक्षणमा टेवा पगेुको। 

७ 

१३औ साग खेलकुदका प्रश्सक्षक 
र खेलाडीहरूलाई परुस्कार तथा 
सम्मान कार्िक्रम 

१३ औ सागमा स.ुप.बाट प्रर्तर्नर्धत्व गरी परुस्कार र्वजेता 
खेलाडीहरू तथा प्रश्सक्षकको भरू्मकामा रहेका प्रश्सक्षकहरूलाई 
नगद परुस्कारबाट सम्मान गररएको। 

८ खेलमैदान र्नमािण 

कैलाली र किनपरुमा ११ वटा खेलमैदानको र्नमािणले 
स्थानीर्स्तरमा खेलकुद प्रर्तर्ोर्गता सिालनमा टेवा पगेुको। 

९ प्रदेसस्तरीर् खेलकुद संरिनाको 
र्ड.र्प.आर. र्नमािण 

फा्ला र्क्रकेट रंगसाला,टीकापरु स्पोटिस र महेन्त्द्रनगर 
मल्टीप्रपोजको र्डर्पआर र्नमािण कार्ि सम्पन्न भएको र आ.व. 
२०७९/८०मा संरिना र्नमािणका लार्ग टीकापरु र 

महेन्त्द्रगरका लार्ग बजेट र्वर्नर्ोजन भएको । 

 

तार्लकाः 52 र्वुा पररर्द अन्त्तगित भएका उपलश्धध 

क्र.सं. कार्िक्रमको नाम मखु्र् मखु्र् उपलश्धध 

१ सही नीर्त सक्षम नेततृ्व भने्न भाव अनरुूप 
राजनैर्तक र्वज्ञ र र्वुाबीि राजनैर्तक र 
वैिाररक अनशु्सक्षण कार्िक्रम 

 र्वुाहरूमा राजनैर्तक मलु्र् मान्त्र्ता र 
वैिाररक रूपमा क्षमता र्वकास भएको । 
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२ स्वच्छ प्रदेस स्वस्थ र्वुा समिृ प्रदेस र्वुा 
भन्ने नारा सर्हत साविजर्नक स्थलहरूको 
सरसफाई अर्भर्ान 

 सरसफाई अर्भर्ानमा र्वुाहरू पररिालन 
गररएको। 

३ प्रदेसस्तरीर् र्वुा महोतस्व तथा सम्मेलन  र्वुा प्रर्तभा तथा र्वर्वध पेसा व्र्वसार्का 
र्वर्वध क्षेरमा सकृर् र्वुाहरूबीि 
अन्त्तरर्क्रर्ा सम्पन्न गररएको। 

४ र्वुा प्रर्तभा छनौट तथा सम्मान कार्िक्रम 
 र्वुा प्रर्तभाहरूको छनौट परुस्कार र्वतरण 

तथा प्रर्तभाको सम्मान गररएको । 

५ परम्परागत तथा आधरु्नक सीप कला 
प्रदसिनी तथा अनभुव आदानप्रदानका लार्ग 
अन्त्तरप्रदेस भ्रमण 

परुानो र्पुँढीको सीप तथा कला नर्ाुँ पसु्तामा 
हस्तान्त्तरणबारे जानकारी प्राप्त भएको। 

६ उद्यमी र्वुाहरूका संघर्ि र सफलताका 
कथा र्भर्डर्ो डकुमेन्त्ट्री 

र्वुाहरूमा उद्यमश्सलता तथा संघर्ि गनि प्ररेरत 
गररएको । 

७ सदूुरपश्िम प्रदेसमा र्वुाहरूको लार्ग हनु 
सक्ने सम्भार्वत व्र्वसार्को सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न  

प्रदेसमा र्वुाहरूको लार्ग उद्यम तथा 
रोजगारीको सम्भावना, उद्योग तथा व्र्वसार्को 
अवस्था र प्रदेसको लागत प्रभावी तथा 
तलुनात्मक लाभ भएको उद्यम तथा पेस 
व्र्वसार्को नक्साङ्कनको कार्ि भएको । 

 ८ सामाश्जक कुरीर्त, छाउपडी प्रथा, बोक्सी 
आरोप, बालर्ववाह र मर्हला र्हंसा 
न्त्रू्नीकरणका लार्ग र्वुा सिेतनामलुक 
कार्िक्रम 

 समाजमा व्र्ाप्त कुरीर्त कुप्रथा तथा 
कुप्रिलनहरू हटाइ समाजलाई सभ्र् ससंुस्कृत 
तथा वैज्ञार्नक बनाउन पहल गररनकुा साथै 
बालर्ववाह र घरेल ु र्हंसाका घटना कम गनि 
र्वुा पररिालन गररएको । 

९ सफल र्वु उद्यमीसुँग र्वुाहरूको 
अन्त्तरर्क्रर्ा 

सफलताका कथा प्रिारप्रसार गरी र्वुाहरूलाई 
पररश्रम गने बानीको र्वकास गररएको । 
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१० कुलत तथा दवु्र्िसनी र्नर्न्त्रण एवम ्
न्त्रू्र्नकरणका लार्ग र्वुासुँग सम्बश्न्त्धत संघ 
संस्था एवम र्वुाहरूमा पररिालन 

कुलत तथा दवु्र्िसनको बढ्दो प्रभाव प्रिलनले 
समाजलाई र्वश्क्षप्त बनाएको अवस्थाबारे 
र्वुाहरूलाई आन्त्तररकृत गरी दवु्र्िसनबाट बच्न 
अपनाउन ु पने रणनीर्तबारे र्वुा तथा 
सरोकारवाला संघ संस्थाहरूबीि समन्त्वर् तथा 
सहकार्ि गररएको । 

११ उद्यमश्सलता तथा र्वत्तीर् साक्षरता तार्लम 
संिालन 

र्वुाहरूमा उद्यमश्सलता र्वकास, रोजगारी 
र्सजिना गने,व्र्वसार् संिालन गने र साना तथा 
घरेल ुउद्योगको स्थापना तथा संिालनका लार्ग 
आवर्क सीप र दक्षता र्वकास गररएको । 
साथै लगानीका लार्ग आवर्क पने र्वत्तीर् 
व्र्वस्थाबारे अवगत गररएको । 

१२ र्वुा संघ संस्थाहरूको मागमा आधाररत 
लागत साझेदारी कार्िक्रम सिालन 

लागत साझेदारीमा काम गनि इच्छुक 
र्वुाहरूलाई लगानीको लार्ग साझेदारी गररएको 
। 

१३ रोजगार अन्त्तगित र्वर्भन्न सीपमलुक तार्लम 
सिालन 

रोजगार तथा उद्यमसुँग सम्बश्न्त्धत सीप 
र्वकासका कार्िक्रम संिालन गररएको । 

१४ र्वुा वैज्ञार्नक प्रोत्साहन कार्िक्रम र्वज्ञान प्रर्वर्धको र्वकास र र्वस्तारमा 
र्वुाहरूको ध्र्ानाकर्िण गररएको तथा र्वज्ञान 
तथा प्रर्वर्ध र वैज्ञार्नक आर्वष्कारको क्षेरमा 
काम गने र्वुाहरूलाई प्रोत्साहन गररएको । 

 

तार्लकाः 53 श्रम तथा रोजगार 
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१  उद्योग प्रर्तष्ठानहरूको 
ररक्त पदहरूको र्ववरण 

संकलन र माग भएको 

 सदुरुपश्िम प्रदेसमा साना ठुला गरी जम्मा उद्योग प्रर्तष्ठानहरूको 
संख्र्ा १३१ रहेको।  

 जम्मा कामदार कमििारी संख्र्ाः ८५०० जना  
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आवर्क जनसश्क्त 
रोजगारीमा र्सफाररस  

र्स आ .व.  मा रोजगारीमा र्सफाररस संख्र्ा: ६७ जना  

 महाकाली सगुर र्मल:  १३ जना  

 राजश्री फुड ई.:  १० जना  

 गोदावरी फ्लोर र्मल:  ७ जना  

 देउती गटु्खा उद्योग:  १३ जना  

 पाठक खाद्य उद्योग:  ४ जना  

 अर्प होटल, बैतडी:  ३ जना  

 होटल वर्ाि, अछाम:  ३ जना  

 होटल दरबार, अछाम:  ३ जना  

 लक्ष्मी कत्था, उद्योग:   ११ जना 

२  रोजगारदाता र 
स्थानीर्स्तरका टे्रड 

र्रु्नर्नहरूसुँग रोजगार 
र्वर्नमर् सेवा सम्बन्त्धी 
अन्त्तरर्क्रर्ा कार्िक्रम  

डडेल्धरुा, कैलाली र कंिनपरु श्जल्लाका रोजगारका क्षेरहरूको 
सम्भावनाहरू पर्हिान र िनुौतीका बारेमा समन्त्वर् गरी र्रपक्षीर् 
श्रम सम्बन्त्ध समधुरु हनुकुो साथै श्रर्मक र रोजगारदातार्बिको 
सम्बन्त्धमा पर्न सधुार भएको । श्रर्मकले पाउन ुपने पाररश्रर्मक र 
अन्त्र् सेवा सरु्वधाको बारेमा छलफल गररएको। 

३  वैदेश्सक रोजगार 
सम्बन्त्धी जनिेतना 
अर्भमखुीकरण कार्िक्रम  

बैतडी र अछाम श्जल्लामा कार्िक्रम संिालन गररएको | 

बैतडीको दसरथिन्त्द नगरपार्लका, अछामको मंगलसेन 
नगरपार्लकाका नगर प्रमखु र अन्त्र् जनप्रर्तर्नर्ध र कमििारीसुँग 
छलफल गरी वैदेश्सक रोजगारीबाट फकेर आएका र्वुाहरूको लार्ग 
स्वरोजगारमूलक कार्िक्रमका लार्ग समहु गठन गरी व्र्वसार् 

संिालनका लार्ग अनदुानको व्र्वस्था गने सहमर्त भएको । 

४  उद्यमश्सलता तथा 
र्वत्तीर् साक्षरता 
र्वकास तार्लम  

 बाजरुा श्जल्लाको मातिडीमा २७ जना , 

 डोटीको र्दपार्लमा २८, 

 कैलाली श्जल्लाको र्टकापरुमा २८ जना र  

 कंिनपरु श्जल्लाको कृष्णपरुमा ३३ जना गरी जम्मा 
११६जनाले तार्लम प्राप्त गरेका । 

 सबै श्जल्लागरी व्र्वसार्को सरुुवात गनेको संख्र्ा ३५ जना 
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५  स्थानीर् तहका रोजगार 
सेवाकेन्त्द्रहरूसुँग वार्र्िक 
समीक्षा कार्िक्रम  

८८ वटा स्थानीर् तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्त्द्रले रोजगार 
सम्बन्त्धी गरेका कार्िहरूको प्रगर्त समीक्षा तथा स्थानीर् तहमा 
भएका रोजगारीका अवसर , स्थानीर् तहमा आवर्क तार्लमको 
र्ववरण प्राप्त भएको । 

६  कार्िस्थलमा 
कामदारहरूको सरुक्षा 
तथा स्वास्थ्र् सम्बन्त्धी 
प्रश्सक्षण तथा परामसि  

कार्िस्थलमा काम गदाि अपनाउन ु पने सरुक्षा तथा सतकि ताको 
बारेमा सबैलाई जानकारी प्राप्त हनुकुो साथै काम गदाि प्रर्ोग गनुिपने 
सरुक्षाका साधनहरूको बारेमा रोजगारदातालाई उपलधध गराउन 
सहजीकरण भएको। 

७  उद्योग प्रर्तष्ठानहरूमा 
कार्िरत श्रर्मकहरूलाई 

श्रर्मक श्सक्षा सम्बन्त्धी 
कार्िक्रम  

कार्िस्थलमा काम गदाि अपनाउन ु पने सरुक्षा तथा सतकि ताको 
बारेमा सबैलाई जानकारी प्राप्त हनुकुो साथै उद्योग प्रर्तष्ठानहरूमा 
हनुे जोश्खमलाई न्त्रू्नीकरण गरी असल श्रम सम्बन्त्धको र्वकास 
गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अर्भवरृ्ि हनुे। 

८  बालश्रम र्नवारण तथा 
न्त्रू्नीकरण सम्बन्त्धी 
सरोकारवाला 
र्नकार्हरूसुँग 
अन्त्तरर्क्रर्ा कार्िक्रम  

 डडेल्धरुाको अमरगढी नगरपार्लका, 
 बैतडीको दसरथिन्त्द नगरपार्लका,  
 कैलालीको धनगढी उपमहानगरपार्लका र  

 कन्त्िनपरुको भीमदत्त नगरपार्लकाका जनप्रर्तर्नर्ध, टे्रड 
र्रु्नर्न, रोजगारदाता र सरोकारवाला संघ संस्थाहरूसुँग 
बालश्रमका र्वर्र्मा छलफल गरी बालश्रम र्नवारण गने, 

बालश्रममकु्त नगरपार्लका, श्जल्ला घोर्णा जस्ता कार्िक्रम गरी 
बालश्रम रर्हत प्रदेसको र्नमािण हनु।े 

९  तार्लम संिालन  र्स साखाबाट टे्रस नेपालसुँगको समन्त्वर् र सहकार्िमा र्वर्भन्न 
क्षेरगत तार्लमका लार्ग र्सफाररस गररएको र ती मध्रे् ३४० 
जना तार्लमबाट लाभाश्न्त्वत भएका । 

 फर्नििरः  ८० जना  

 घर र्नमािण सम्बन्त्धीः  १२० जना 
 घर ्लाष्टरः ६० जना  

 ईलेश्क्ट्रर्सर्नः  ६० जना  

 पलश्म्बङ्गः २० जना  
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क्र.सं. कार्िक्रम र्ववरण उपलश्धध 

 जम्माः  ३४० जना लाभाश्न्त्वत 

तार्लकाः 54 र्सप र्वकास तार्लम अन्त्तगित र्नर्र्मत तथा अपग्रडे तार्लम सम्बन्त्धी र्ववरण 

क्र.सं. तार्लमको नाम तार्लम अवर्ध मर्हला परुुर् जम्मा कैर्फर्त 

१ र्वद्यतु जडान ६ महने ० १०५ १०५   

२ केस शृ्रगार ६ मर्हन े ८३ ० ८३   

३ कटाइि र्सलाइि ६ मर्हन े २७७ ० २७७   

४ इिलेक्टोर्नक्स ६ मर्हन े ३ १७ २०   

५ मोटर साइिकल ममित ६र्महन े ० ५८ ५८   

६ कम््र्टुर ६ र्महन े ३७ ४ ४१   

७ ्लश्म्बङ्ग ६ र्महन े ० ३० ३०   

जम्मा ४०० २१४ ६१४   

१ र्वद्यतु जडान ३ मर्हन े ६ ७० ७६   

२ मोवाइिल ममित ३ मर्हन े ८ ५० ५८   

३ हाते कढाइि  ३ मर्हन े ८० ० ८०   

४ ्लश्म्बङ ३ मर्हन े ० ६५ ६५   

५ केस शृ्रगार  ३ मर्हन े ८२ ० ८२   

६ मोटर साइिकल ममित ३ मर्हन े ० २० २०   

७ डकमी तार्लम ३ मर्हन े ५ १५ २०   

८ आल्मोर्नर्म फेर्िकेटर ३ मर्हन े ४ १६ २०   

९ कटाइि र्सलाइि ३ मर्हन े २० ० २०   

जम्मा २०५ २३६ ४४१   

१ डल्स तथा कुसन बनाउने ४५र्दन े ४२ ० ४२   
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क्र.सं. तार्लमको नाम तार्लम अवर्ध मर्हला परुुर् जम्मा कैर्फर्त 

२ हाते होश्जर्ारी  ४५ र्दन े ५५ ० ५५   

३ लेहङ्गा बनाउने ४५र्दन े २० ० २०   

४ कपाल काटन े ४५ र्दन े २ ३८ ४०   

५ नेल आटि तथा मेहेन्त्दी ४५र्दन े २० ० २०   

६ बारबर ४६ र्दन े ० ४० ४०   

७ मोटर ररवाश्ण्डङ्ग ४५ र्दन े ० २० २०   

८ मालापोते बनाउने  १ मर्हन े ४१ ० ४१   

९ तरकारी खेती  १ मर्हन े ७८ ८ ८६   

  जम्मा    २५८ १०६ ३६४   

जम्मा तार्लम प्राप्त जनसश्क्त ८६३ ५५६ १४१९   

६.१० प्रदेस नीर्त तथा र्ोजना आर्ोग  

६.१०.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

प्रदेस नीर्त तथा र्ोजना आर्ोगको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७8/७9 मा र्वर्नर्ोजन गररएको खदु बजेट 
र खििको र्ववरण र्नम्नानसुार छ। 

तार्लकाः 55 प्रदेस नीर्त तथा र्ोजना आर्ोगलाई र्वर्नर्ोजन गररएको खदु बजेट र खििको र्ववरण (रू. 
हजारमा) 

र्ववरण िाल ु पुुँजीगत जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन 25053 5813 30866 

थपघट ० ० 0 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 25053 5813 30866 

खिि 163७० 5124 214९४ 

खिि प्रर्तसत 65.३४ 88.15 69.६4 
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आर्थिक वर्ि 2078/79 मा िालतुफि  रू. २ करोड ५० लाख ५३ हजार र पुुँजीगततफि  रू. ५८ 
लाख १३ हजार समेत कुल रू. ३ करोड ८ लाख ६६ हजार प्रदेस सरकारको स्रोतबाट र्वर्नर्ोजन 
गररएको र्थर्ो। आर्ोगको लार्ग र्वर्नर्ोश्जत कुल रकममध्रे् समीक्षा अवर्धमा िालतुफि  रू.१ करोड 
६३ लाख ७० हजार र पुुँजीगततफि  रू. ५१ लाख २४ हजार गरी जम्मा रू.२ करोड १४ लाख 
९४ हजार खिि भएको र्थर्ो। समग्रमा प्रदेस नीर्त तथा र्ोजना आर्ोगबाट कुल र्वर्नर्ोजनको 
६९.६४ प्रर्तसत खिि भएको र्थर्ो। 

६.१०.२ प्रमखु उपलश्धध 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को अन्त्त्र्सम्ममा प्रदेस नीर्त तथा र्ोजना आर्ोगबाट सम्पादन भएका 
कार्िक्रमबाट प्राप्त मखु्र् उपलश्धध र्नम्नानसुार रहेका छन-् 

 आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को वार्र्िक प्रगर्त प्रर्तवेदन प्रकासन गररएको। 

 प्रदेस प्रोफाइल (वस्तशु्स्थर्त र्ववरण ) प्रकासन गररएको। 

 मध्र्मकालीन खिि संरिना (MTEF-२०७९/८०-२०८१/८२) प्रकासन गररएको। 

 सदूुरपश्िम प्रदेसको प्रथम पन्त्िवर्ीर् र्ोजनाको आवधारणापर र आधारपर प्रकासन गररएको। 

 सदूुरपश्िम प्रदेसको प्रथम पन्त्िवर्ीर् र्ोजनाको तर्ारीका लार्ग सरोकारवालाहरूसुँग र्वर्भन्न 
िरणमा छलफल कार्िक्रम संिालन गररएको। 

 सदूुरपश्िम प्रदेस अनगुमन तथा मलु्र्ांकन र्नदेश्सका प्रकासन गररएको। 

 प्रदेसस्तरीर् असल खानपान मागिदसिन प्रकासन भएको। 

 प्रदेस र्वकास पररर्द्को बैठक सिालन भएको। 

 प्रदेसस्तरीर् पोर्ण तथा खाद्य सरुक्षा सर्मर्तको सश्िवालर् स्थापना गररएको। 

 प्रदेसस्तरीर् पोर्ण तथा खाद्य सरुक्षा र्नदेसक सर्मर्तको बैठक सिालन गररएको। 

 प्रगर्त समीक्षा गोष्ठी वार्र्िक र िौमार्सक सन्त्िालन गररएको। 

 प्रदेस र्वकास समस्र्ा समाधान सर्मर्तको बैठक सम्पन्न भएको। 

 प्रदेस गौरव लगार्त अन्त्र् ठुला आर्ोजनाहरू तथा कार्िक्रमहरूको अनगुमन गररएको।  
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पररच्छेद - ७  

समस्र्ा, िनुौती तथा भावी कार्िर्दसा 

७.१  समस्र्ा र िनुौती 
७.१.१ समस्र्ाहरू 

(क) आर्ोजना छनौट, वगीकरण तथा श्जम्मेवारी र्नधािरण 

 आर्ोजना तथा कार्िक्रम छनौट सम्बन्त्धी मापदण्डको पूणि पालना हनु नसक्न ु। 

 पवुिसम्भाव्र्ता अध्र्र्न र्बनाका आर्ोजना तथा कार्िक्रममा बजेट प्रस्ताव गनुि। 

 बजेट तजुिमा गदाि सरोकारवाला र्नकार्हरूसुँग पर्ािप्त छलफल नहनु।ु 

 बजेट तथा कार्िक्रम तजुिमाका क्रममा र्ोजनाबि रूपमा प्राथर्मकता प्राप्त कार्िक्रमहरू छनौट 
नभई र्वर्भन स-साना कार्िक्रमहरूमा बजेट र्वर्नर्ोजन हनुे प्रवरृ्तले तोर्कएको समर्मा कार्ि सम्पन्न 
हनु नसक्न।ु 

 अन्त्तरर्नकार् समन्त्वर्को अभावमा आर्ोजना तथा कार्िक्रममा दोहोरोपना कार्मै रहन।ु 

 प्रादेश्सक महत्व तथा प्रदेस गौरवका आर्ोजनाहरूको छनौट मापदण्ड तर्ार नहनु।ु 

 वहवुर्ीर् ठेक्का सम्बन्त्धी मापदण्डको पूणि पालना नहनु।ु 

 आर्ोजना बैंक तर्ार नहनु।ु 

 तीन तहका सरकारले सिालन गने आर्ोजनाको प्रष्ट वगीकरण नहुुँदा कुनै आर्ोजनाको लार्ग 
तीनवटै तहबाट बजेट र्वर्नर्ोजन हनुे र अन्त्र् महत्वपूणि आर्ोजनाको लार्ग बजेट अभाव हनुे जस्ता 
समस्र्ाहरू देश्खएको। 

(ख) बजेट र्वर्नर्ोजनमा देश्खएका समस्र्ाहरू 

 कार्ािन्त्वर्न क्षमता तथा कार्िक्षेरको आुँकलन नगरी बजेट र्वर्नर्ोजन गनुि। 

 आफू मातहतका कार्ािलर्हरूबाट कार्ािन्त्वर्न गनुिपने कार्िक्रम मन्त्रालर्मै राखी बजेट 
र्वर्नर्ोजन गने प्रवशृ्त्त रहन।ु 

 बहवुर्ीर् प्रकृर्तका र्ोजनामा दार्र्त्व व्र्वस्थापनका लार्ग पर्ािप्त बजेट र्वर्नर्ोजन नगरी 
आर्थिक वर्िको सरुुमै स्रोत सरु्नश्ितता माग गने प्रवशृ्त्त बढ्न।ु 

 मध्र्मकार्लन खिि संरिना र वार्र्िक बजेटबीि पर्ािप्त तादम्र्ता नहनु।ु 

 (ग) बजेट कार्ािन्त्वर्नमा देश्खएका समस्र्ाहरू 

 जनसश्क्तको अभाव तथा उपलधध जनसश्क्तको क्षमता अर्भवरृ्ि हनु नसक्न।ु 

 कमििारीको कार्िसम्पादनलाई र्नजको वशृ्त्त र्वकाससुँग आबि गनि नसर्कएको। 

 वार्र्िक बजेट कार्ािन्त्वर्नका लार्ग तर्ार गररएको कार्िर्ोजना अनरुूप कार्ि हनु नसक्न।ु 
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 स्वीकृत वार्र्िक कार्िक्रम तथा आर्ोजनाहरूका लार्ग आवर्क कार्िर्वर्ध, मापदण्ड समर्मै 
तजुिमा हनु नसक्न।ु 

 कर्तपर् आर्ोजना तथा कार्िक्रमको कार्ािन्त्वर्न र्वर्ध नै र्नश्ित नगरी ठुलो रकम र्वर्नर्ोजन 
हुुँदा उक्त कार्िक्रमको कार्ािन्त्वर्नमा जर्टलता उत्पन्न हनु।ु 

 वार्र्िक बजेट र्वर्नर्ोजन गनुिपने गरी अनावर्क संस्थागत संरिनाहरू थर्पदै जान।ु 

 पुुँजीगत प्रकृर्तका र्नमािण सम्बन्त्धी आर्ोजनाहरूको खररद प्रर्क्रर्ा समर्मै हनु नसक्न।ु 

 वहवुर्ीर् आर्ोजनामा दार्र्त्व भकु्तानीका लागी बजेट तजुिमाका बखत पर्ािप्त बजेट र्वर्नर्ोजन 
नहुुँदा एकातफि  आर्ोजना समर्मा सम्पन्न हनु नसक्ने र अकोतफि  अपेश्क्षत र्वत्तीर् प्रगर्त 
हार्सल हनु ेअवस्था नहनु।ु 

(घ) आर्ोजनाको समग्र व्र्वस्थापन सूिना प्रणाली र्वकास नहनु ु

आर्ोजना कार्ािन्त्वर्न, प्रगर्तको आवर्धक तथा र्नरन्त्तर अनगुमन र समीक्षा, प्रभाव मूल्र्ाङ्कन र 
र्दगोपनाका लार्ग आर्ोजना व्र्वस्थापन सूिना प्रणालीको र्वकास हनु अपररहार्ि हनु्त्छ । प्रदेसमा 
आर्ोजनाको एकीकृत व्र्वस्थापन प्रणाली र्वकास भएको छैन ।  

(ङ) कानूनको अभाव हनु ु

संघीर् र्नदेसक कानूनहरू र नेपाल सरकारसुँग साझा अर्धकारका क्षेरर्भर संर्वधानको अनसूुिी–७ 
मा परेका र्वर्र् र नेपाल सरकार र स्थानीर् तहसुँग साझा अर्धकारका क्षेरर्भर अनसूुिी–९ मा 
परेका र्वर्र्मा संघीर् कानून नबन्त्दा प्रदेस तहका नीर्त र्नमािण र र्ोजना तजुिमा तथा कार्ािन्त्वर्न र 
प्रदेसका कर्तपर् कानून र्नमािण गनि समस्र्ा देश्खएका छन ्। 

(ि) प्रदेस तथ्र्ाङ्क प्रणाली नहनु ु 

प्रदेस सरकारका हरेक र्नणिर्हरू तथ्र्मा आधाररत हनु ुपदिछ तर प्रदेसमा त्र्स्तो संरिना नै नभएकाले 
प्रदेस सरकारले र्लने र्नणिर्हरू र्थाथिपरक नहनुे जोश्खम रहेको छ । प्रदेस तथ्र्ाङ्क कार्ािलर्को 
अभावमा तथ्र्ाङ्कीर् व्र्वस्थापनका कार्िहरूलाई प्रदेसको आवर्कता, बदर्लुँदो पररवेस र अन्त्तरािर्ष्ट्रर् 
मूल्र् मान्त्र्ता अनरुूप व्र्वश्स्थत रूपमा अगार्ड बढाउन समस्र्ा देश्खएको छ । 

७.१.२ िनुौतीहरू 

 प्रदेस सरकारका आर्ोजनाहरू छनौट तथा र्वतरणमा क्षेरीर् सन्त्तलुन र्मलाउन, र्वकासको 
लाभ सबै वगि र क्षेरका जनतालाई अनभुरू्त हनुे गरी र्दलाउनका लार्ग लाभ र लागतका 
आधारमा आर्ोजनाहरूको छनौट तथा कार्ािन्त्वर्नको र्वर्ध र मापदण्ड सर्हतको आर्ोजना 
बैंक स्थापना र कार्ािन्त्वर्न गनुि । 
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 र्दगो र्वकासका लक्ष्र्हरूलाई स्थानीर्करण गरी प्रदेस तथा स्थानीर् तहका वार्र्िक र्वकास 
कार्िक्रम र आवर्धक र्ोजना माफि त र्दगो र्वकास लक्ष्र् प्रार्प्तमा केश्न्त्द्रत गनुि । उक्त लक्ष्र् 
प्रार्प्तका लार्ग आवर्क स्रोतहरूको व्र्वस्थापन गरी सूिकहरूको वस्तरु्नष्ठ अनगुमन तथा 
मूल्र्ाङ्कन गरी नीर्त र्नमाितालाई पषृ्ठपोर्ण गनुि । 

 आर्ोजना व्र्वस्थापन, सञ् िालन र अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनलाई संस्थागत गनुि र आर्ोजना र 
कार्िक्रमको वस्तरु्नष्ठ सूिकहरूको आधारमा र्नर्र्मत र्नरीक्षण, अनगमुन तथा मूल्र्ाङ्कन 
प्रणालीको र्वकास गरी हरेक र्नकार्द्वारा गररने र्नरीक्षण, अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनबीि 
एकरूपता कार्म गरी र्नधािररत समर्, गणुस्तर र लागतमा आर्ोजनाहरू सम्पन्न हनुे वातावरण 
बनाउन।ु 

 प्रदेसको आन्त्तररक आर् अर्भवरृ्िका लार्ग सम्भाव्र् स्रोतहरूको खोजी गरी कानूनी 
व्र्वस्थापन, संरिनागत सधुार तथा आवर्क जनसश्क्त पररिालन गनुि । 

 प्रदेस र स्थानीर् तहहरूलाई र्ोजना तथा कार्िक्रम तजुिमा, कार्ािन्त्वर्न, अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन 
तथा अनशु्सक्षण सम्बन्त्धी क्षमता र्वकासका कार्िक्रम सञ् िालन गरी उनीहरूको क्षमता एवम ्
दक्षता अर्भवरृ्ि गनुि । 

 पुुँजीगत खिि बढाउदै िाल ुखििको अंस क्रमसः घटाउुँदै लैजानपुने र्सिान्त्त अनरुूप प्रदेसमा 
स्थापना भएका मन्त्रालर्, र्नकार् र कार्ािलर्हरूको कारण िाल ुखििमा भार थर्पुँदै जान,ु 

र्वर्र्गत मन्त्रालर्हरूले श्जल्लामा कार्ािलर्हरू थ्न जोडर्दने गदाि प ुुँजीगत बजेटमा दबाब 
बढदै जानलेु श्जल्लामा प्रदेसको एकीकृत सेवा केन्त्द्रमाफि त सबै मन्त्रालर् र र्नकार्का सेवा 
प्रवाह गने गरी प्रसासर्नक पनुसंरिना गनुि । 

७.२ भावी कार्िर्दसा  

1. प्रदेस सरकारको र्नर्र्मत दार्र्त्व र्सजिना हनुे गरी र्वर्भन्न सांगठर्नक संरिनाहरूको र्नमािण 
गररएको हुुँदा र्सले आगामी र्दनमा प्रदेस सरकारको स्रोतमा अर्धक िाप पनि जाने देश्खन्त्छ। 
राजस्व संकलनको तलुनामा साधारण खिि बढदै जाुँदा प ुुँजीगत खििमा कटौती हदैु जाने 
सम्भावनातफि  सजग रहुँदै आगामी र्दनमा राजस्व पररिालनका लार्ग करको दार्रा र्वस्तारतफि  
पहल गररने। 

 

2. राजस्वमा आन्त्तररक राजस्वको र्हस्सा बढाउन तथा राजस्व पररिालनको दार्रा र्बस्तार गने 
सम्बन्त्धमा कार्िदलमाफि त अध्र्र्न गरी आन्त्तररक राजस्व पररिालन र वरृ्िमा जोड र्दइने। 

3. बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नलाई थप सीघ्रता प्रदान गनि र्वर्र्गत मन्त्रालर् र र्नकार्सुँग 
छलफल गरी आवर्क सहजीकरण गने, बढी राजस्व संकलन हनुे क्षेरहरूमा रहेका समस्र्ा 
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समाधान गने, बहवुर्ीर् आर्ोजनाको लार्ग बजेट सरु्नश्ितता गरेको रकम समर्मै उपलधध 
गराउनेतफि  जोड र्दइने। 

4. आधारभतू वस्त ुतथा कृर्र्मा आत्मर्नभिर हनु र उपभोग्र् वस्तमुा आर्ात प्रर्तस्थापन गनि प्रत्रे्क 
पार्लका वा श्जल्लामा अर्धक सम्भाव्र् तथा प्रर्तफलर्कु्त वस्तकुो पर्हिान तथा उत्पादनमा 
केश्न्त्द्रत हनुे गरी र्वर्भन्न कार्िक्रम संिालन गने। 
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अनसूुिी-१ 
प्रदेस गौरवका आर्ोजना तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नको अवस्था 

तार्लकाः 56 प्रदेस सरकारबाट सरुु गरेका एवम ्हाल कार्ािन्त्वर्नमा रहेका प्रदेस गौरवका आर्ोजनाको र्ववरण (रु.लाखमा) 
क्र. 
सं. 

आर्ोजना/कार्िक्रम
को नाम 

आर्ोजना
ले प्रभाव 
पाने 

श्जल्लाहरू 

आर्ोजनाले 
प्रभाव पाने 
स्थानीर् 
तहहरू 

आर्ोजना
को कुल 
लम्बाइ 
र्क. र्म. 

आर्ोजना
को कुल 
अनमुार्नत 
लागत रू. 
लाखमा 

आर्ोजनाको हालसम्मको  
समर्ष्टगत प्रगर्त श्स्थर्त 

(%) 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को 
 वार्र्िक प्रगर्त श्स्थर्त 

र्स अवर्धसम्म 

हार्सल 

भएका मखु्र् 
मखु्र् उपलश्धध 

कार्ािन्त्वर्नमा 
देश्खएका 

परेका प्रमखु 
समस्र्ा 

समस्र्ा 
समाधानाथि 
भएका 
प्रर्ास 

प्रर्तसत रकम 

भौर्तक र्वत्तीर् वर्ि भौर्तक र्वत्तीर् र्वर्नर्ोजन खिि 

1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 खप्तड-मातिडी सडक 
(र्सङ्गडा-काुँडा जर् 
बागशे्वरी गैरीखांद 
डोगडी आटीिौर-
मातिडी) 

बाजरुा बडीमार्लका 
न.पा बाजरुा 
-बडुीगंगा 
न,पा बाजरुा-
खप्तड क्षेडेदह 
गा.पा- 

65 22750 2.65 2.51 
2 

वर्ि  60 51 2144 1091 

२४ र्क.र्म. 
अध्र्र्न 
भएको, १५ 
र्क.र्म. 
(Upgrading) 

मा ठेक्काका 
लार्ग 

कार्ािन्त्वर्नमा 
रहेको। 
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क्र. 
सं. 

आर्ोजना/कार्िक्रम
को नाम 

आर्ोजना
ले प्रभाव 
पाने 

श्जल्लाहरू 

आर्ोजनाले 
प्रभाव पाने 
स्थानीर् 
तहहरू 

आर्ोजना
को कुल 
लम्बाइ 
र्क. र्म. 

आर्ोजना
को कुल 
अनमुार्नत 
लागत रू. 
लाखमा 

आर्ोजनाको हालसम्मको  
समर्ष्टगत प्रगर्त श्स्थर्त 

(%) 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को 
 वार्र्िक प्रगर्त श्स्थर्त 

र्स अवर्धसम्म 

हार्सल 

भएका मखु्र् 
मखु्र् उपलश्धध 

कार्ािन्त्वर्नमा 
देश्खएका 

परेका प्रमखु 
समस्र्ा 

समस्र्ा 
समाधानाथि 
भएका 
प्रर्ास 

प्रर्तसत रकम 

भौर्तक र्वत्तीर् वर्ि भौर्तक र्वत्तीर् र्वर्नर्ोजन खिि 

2 सतबाज-श्रीभावर-
हाट-दाि ुिला सडक 

बैतडी सनुिर्ा गा.पा., 
पिु ुिडी न.पा., 
र्डलासैनी 
गा.पा. र 
मामाि गा.पा. 

90 49500 255 2.44 
2 

वर्ि  60 53 700 370.94 

नाली र्नमािण, 

सब ग्रडे (6 
र्क.र्म.) सब 
बेस, टेवा 
पखािल, कल्भटि 
आदी । हाल 
सम्मको कुल 
खिि 13 करोड 
04 लाख 10 

हजार  

स्थानीर् 
र्ववाद, बाढी 
पर्हरोका 
कारण बाटो 
बन्त्द भई 

स्थानीर् 
सरकारसुँग 
छलफल 
गरी समस्र्ा 
समाधान 
गररएको  
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क्र. 
सं. 

आर्ोजना/कार्िक्रम
को नाम 

आर्ोजना
ले प्रभाव 
पाने 

श्जल्लाहरू 

आर्ोजनाले 
प्रभाव पाने 
स्थानीर् 
तहहरू 

आर्ोजना
को कुल 
लम्बाइ 
र्क. र्म. 

आर्ोजना
को कुल 
अनमुार्नत 
लागत रू. 
लाखमा 

आर्ोजनाको हालसम्मको  
समर्ष्टगत प्रगर्त श्स्थर्त 

(%) 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को 
 वार्र्िक प्रगर्त श्स्थर्त 

र्स अवर्धसम्म 

हार्सल 

भएका मखु्र् 
मखु्र् उपलश्धध 

कार्ािन्त्वर्नमा 
देश्खएका 

परेका प्रमखु 
समस्र्ा 

समस्र्ा 
समाधानाथि 
भएका 
प्रर्ास 

प्रर्तसत रकम 

भौर्तक र्वत्तीर् वर्ि भौर्तक र्वत्तीर् र्वर्नर्ोजन खिि 

3 श्िसापानी-ऋर्र्दह 
बर्डमार्लका सडक 
(श्िसापानी-
जंगलघाट-
तमुािखाद-गैरीटाड-
कालीगाउुँ दनाि 
माझेठाना-जर्गढ-
नन्त्देगडा-मेल्लेक-
सोडसा-ऋर्र्दह-
बर्डमार्लका) 

अछाम तमुिखाद 
गा.पा -
ढकारी गा.पा 
-कमलबजार 
न.पा 
मंगलसेन 
न.पा -
रामरोसन 

गा.पा.-
जर्गढ़बान्नी
गड गा.पा -
मेल्लेख गा,पा 
अछाम र 
र्रबेणी 
नगरपार्लका 
बाजरुा 

203 106050 0.5 0.33 
2 

वर्ि  90 88 335 292 

सडक िौडा 
बनाउने काम र 
टेवा पखािल 
र्नमािण  

IEE स्वीकृत 
नभएकोले 
जंगल क्षेरमा 
काम गनि 
नसर्कएको  

  

4 दैजी-पोखरा-ढुङ्गाड-
बझाङ्ग सडक (दैजी-
जोगबडुा-श्िरर्कटे्ट-
घटाल-पोखरा-
बेलापरु-ढुङ्गाड-
बझाङ्ग) 

डडेल्धरुा परसरुाम 
न.पा, 
आर्लताल 
गा.पा र 
नवदगुाि गा.पा 

115 28000 5.1 4.60 
2 

वर्ि  89 89 
1090.0

2 
970.88  

15 र्क.र्म 
कालोपरे 
सडक र्नमािणा 
तथा ३०.५ 
र्क.र्म 
कालोपरे 
सडक 

र्नमािणार्धन  
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क्र. 
सं. 

आर्ोजना/कार्िक्रम
को नाम 

आर्ोजना
ले प्रभाव 
पाने 

श्जल्लाहरू 

आर्ोजनाले 
प्रभाव पाने 
स्थानीर् 
तहहरू 

आर्ोजना
को कुल 
लम्बाइ 
र्क. र्म. 

आर्ोजना
को कुल 
अनमुार्नत 
लागत रू. 
लाखमा 

आर्ोजनाको हालसम्मको  
समर्ष्टगत प्रगर्त श्स्थर्त 

(%) 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को 
 वार्र्िक प्रगर्त श्स्थर्त 

र्स अवर्धसम्म 

हार्सल 

भएका मखु्र् 
मखु्र् उपलश्धध 

कार्ािन्त्वर्नमा 
देश्खएका 

परेका प्रमखु 
समस्र्ा 

समस्र्ा 
समाधानाथि 
भएका 
प्रर्ास 

प्रर्तसत रकम 

भौर्तक र्वत्तीर् वर्ि भौर्तक र्वत्तीर् र्वर्नर्ोजन खिि 

5 खलङ्गा- खार- 
देथला-पारीबगर-
खण्डेश्वरी सडक 

दाि ुिला महाकाली 
न.पा., नौगाड 
गा.पा., 
सैल्र्र्सखर 
न. पा ., 
मामाि गा.पा. 
र अर्पर्हमाल 
गा.पा. 

93 51150 3.5 3.41 
2 

वर्ि 97 96 1220 1166.53 

नाली र्नमािण, 

सब ग्रडे (4 

र्क.र्म.) सब 
बेस, टेवा 
पखािल, कल्भटि 
आदी । हाल 
सम्मको कुल 
खिि 25 करोड 
03 लाख 89 

हजार  

स्थानीर् 
र्ववाद, बाढी 
पर्हरोका 
कारण बाटो 
बन्त्द भई 

स्थानीर् 
सरकारसुँग 
छलफल 
गरी समस्र्ा 
समाधान 
गररएको  
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क्र. 
सं. 

आर्ोजना/कार्िक्रम
को नाम 

आर्ोजना
ले प्रभाव 
पाने 

श्जल्लाहरू 

आर्ोजनाले 
प्रभाव पाने 
स्थानीर् 
तहहरू 

आर्ोजना
को कुल 
लम्बाइ 
र्क. र्म. 

आर्ोजना
को कुल 
अनमुार्नत 
लागत रू. 
लाखमा 

आर्ोजनाको हालसम्मको  
समर्ष्टगत प्रगर्त श्स्थर्त 

(%) 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को 
 वार्र्िक प्रगर्त श्स्थर्त 

र्स अवर्धसम्म 

हार्सल 

भएका मखु्र् 
मखु्र् उपलश्धध 

कार्ािन्त्वर्नमा 
देश्खएका 

परेका प्रमखु 
समस्र्ा 

समस्र्ा 
समाधानाथि 
भएका 
प्रर्ास 

प्रर्तसत रकम 

भौर्तक र्वत्तीर् वर्ि भौर्तक र्वत्तीर् र्वर्नर्ोजन खिि 

6 र्दपार्ल-साइपाल 
सडक (र्सलगढी-
पार्तहाल्ले-
सानखुोला-
थलाराखोली र्वप्रा-
कुिेखोला-जडार-
पानकोट-तपोवन 
तल्कोट-
धलौनकाकरकोट-
साइपाल र्हमाल 
बेसी साइढुङ्गा हुुँदै 
हमु्ला श्जल्लाको 
र्समाना रानी खकि  
नाम्र्ा 
गाउुँपार्लका)- ठेक्का 
सम्झौता - पानकोट 
जडार सडक खण्ड 

बझाङ्ग बझाङ्ग 
श्जल्ला 
थलारा, 
खप्तडछान्ना 
,जर्पथृ्वी, 
मष्टा, 
तल्कोट, 

साईपाल, 

पार्लका 95 61125 0.65 0.54 
2 

वर्ि 40 40 250 250 

Retaini
ng 
structur
e cabin 
wall 

स्थानीर् 
र्ववाद, बाढी 
पर्हरोका 
कारण बाटो 
बन्त्द भई 

स्थानीर् 
सरकारसुँग 
छलफल 
गरी समस्र्ा 
समाधान 
गररएको  



 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेट तथा कार्िक्रमको वार्र्िक मूल्याङ्कन प्रर्तवेदन 

123 
 

 

क्र. 
सं. 

आर्ोजना/कार्िक्रम
को नाम 

आर्ोजना
ले प्रभाव 
पाने 

श्जल्लाहरू 

आर्ोजनाले 
प्रभाव पाने 
स्थानीर् 
तहहरू 

आर्ोजना
को कुल 
लम्बाइ 
र्क. र्म. 

आर्ोजना
को कुल 
अनमुार्नत 
लागत रू. 
लाखमा 

आर्ोजनाको हालसम्मको  
समर्ष्टगत प्रगर्त श्स्थर्त 

(%) 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को 
 वार्र्िक प्रगर्त श्स्थर्त 

र्स अवर्धसम्म 

हार्सल 

भएका मखु्र् 
मखु्र् उपलश्धध 

कार्ािन्त्वर्नमा 
देश्खएका 

परेका प्रमखु 
समस्र्ा 

समस्र्ा 
समाधानाथि 
भएका 
प्रर्ास 

प्रर्तसत रकम 

भौर्तक र्वत्तीर् वर्ि भौर्तक र्वत्तीर् र्वर्नर्ोजन खिि 

7 सहजपरु-बोक्टान-
र्दपार्ल सडक 

डोटी कैलाली 
श्जल्लाको 
सहजपरु देश्ख 
डोटी 
श्जल्लाको 
र्वर्पनगर, 
अत्तरकाडा, 
र्छर्डखान, 

वोगटान, 

वार्ल, 

रानागाउ, 

राजपरु, 
र्दपार्ल 

180 41200 2.1 1.70 
३ 
वर्ि 

98 98 1050 
1029.11

2 

Structure 

को कार्ि 
७०% सम्पन्न 
र ग्राभेल कार्ि 
५०% सम्पन्न 
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क्र. 
सं. 

आर्ोजना/कार्िक्रम
को नाम 

आर्ोजना
ले प्रभाव 
पाने 

श्जल्लाहरू 

आर्ोजनाले 
प्रभाव पाने 
स्थानीर् 
तहहरू 

आर्ोजना
को कुल 
लम्बाइ 
र्क. र्म. 

आर्ोजना
को कुल 
अनमुार्नत 
लागत रू. 
लाखमा 

आर्ोजनाको हालसम्मको  
समर्ष्टगत प्रगर्त श्स्थर्त 

(%) 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को 
 वार्र्िक प्रगर्त श्स्थर्त 

र्स अवर्धसम्म 

हार्सल 

भएका मखु्र् 
मखु्र् उपलश्धध 

कार्ािन्त्वर्नमा 
देश्खएका 

परेका प्रमखु 
समस्र्ा 

समस्र्ा 
समाधानाथि 
भएका 
प्रर्ास 

प्रर्तसत रकम 

भौर्तक र्वत्तीर् वर्ि भौर्तक र्वत्तीर् र्वर्नर्ोजन खिि 

8 बेलौरी-कलवुापरु-
नाइल-बडुर सडक 

कंिनपरु किनपरु 
श्जल्लाका 
बेलौरी न.पा., 
लालझाडी 
गा.पा., 
सकु्लाफाुँटा 
न.पा., 
कृष्णपरु 
न.पा., र 
डोटी 
श्जल्लाको 
जोरार्ल 
गा.पा. 

46.935 11499 22 19.35 
४ 
वर्ि 

१००  १००  ३६६  ३६५  

१७ र्क. र्म 

कालोपरे  

सकु्लाफाटा 
रार्ष्ट्रर् र्नकुञ्ज 
क्षेरमा सडक 
र्नमािणमा 
अबरोध  

  

9 भजनी-छोटीभन्त्सार 
खेमडी ठुलीगाड 
सडक (भजनी-
छोटीभन्त्सार 
लालबोझी भजनी 
जोसीपरु फल्ले-
र्बसौना सल्लेरी 
राक्सा कोल्तडी 
श्खमडी ठुलीगाड) 

कैलाली भजनी न.पा., 
जोसीपरु 
गा.पा., 
बदिगोररर्ा 
ग.पा., र 
मोहन्त्र्ाल 
गा.पा. 

60 १४५००  2.5 2.07 
२ 
वर्ि 

80 70 242 165 

नाली र्नमािण, 

सब ग्रडे (३ 
र्क.र्म.) सब 
बेस, टेवा 
पखािल, कल्भटि 
आदी । हाल 
सम्मको कुल 
खिि ४ करोड 
७२ लाख ९३ 
हजार  

जग्गा र्वबाद, 
Alignment 
र्वबाद, र्नमािण 
कम्पनीको 
र्ढलाससु्ती, 
कोर्भड 

महामारी 
आदी ।  

स्थानीर् 
सरकारसुँग 
छलफल 
गरी समस्र्ा 
समाधान 
गररएको  
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क्र. 
सं. 

आर्ोजना/कार्िक्रम
को नाम 

आर्ोजना
ले प्रभाव 
पाने 

श्जल्लाहरू 

आर्ोजनाले 
प्रभाव पाने 
स्थानीर् 
तहहरू 

आर्ोजना
को कुल 
लम्बाइ 
र्क. र्म. 

आर्ोजना
को कुल 
अनमुार्नत 
लागत रू. 
लाखमा 

आर्ोजनाको हालसम्मको  
समर्ष्टगत प्रगर्त श्स्थर्त 

(%) 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को 
 वार्र्िक प्रगर्त श्स्थर्त 

र्स अवर्धसम्म 

हार्सल 

भएका मखु्र् 
मखु्र् उपलश्धध 

कार्ािन्त्वर्नमा 
देश्खएका 

परेका प्रमखु 
समस्र्ा 

समस्र्ा 
समाधानाथि 
भएका 
प्रर्ास 

प्रर्तसत रकम 

भौर्तक र्वत्तीर् वर्ि भौर्तक र्वत्तीर् र्वर्नर्ोजन खिि 

  जम्मा     947.94 371274 
 

2.27 
 

68.23 76 7031.02 5335.46       

स्रोतः भौर्तक पूवािधार र्वकास मन्त्रालर् 
 


