प्राक्
कथन
प्रदे श सरकारको आर्थिक मार्मला मन्त्रीले प्रदे श सभामा आगामी आर्थिक वर्िको राजस्व र व्ययको वार्र्िक अनुमानसँगै चालु
आर्थिकवर्ि तथाअघिल्लोआर्थिकवर्ि 2076/77कोप्रगर्तर्ववरणपेशगनुप
ि ने सं वैधार्नकव्
यवस्थारहे कोछ।नेपालको
सं र्वधानमा उघल्लघित सोही प्रावधान अनुसार प्रदे श सरकारका र्वर्भन्त्न मन्त्रालय तथा र्नकायहरुलाई आर्थिक वर्ि 2076/77
मार्वर्नयोघजतबजेटरसोकोउपलघधधएवम् आर्थिकवर्ि२०७७/७८कोर्वर्नयोघजतबजेटर२०७७फाल्गुनसम्मकोहार्सल
भएको र्वत्तीय तथा भौर्तक प्रगर्तका आधारमा मन्त्रालयगत प्रगर्त र्ववरण तयार गररएको छ । यस र्ववरणमा आर्थिक वर्ि
2076/77माप्रदे शसरकारले स्थानीयतहलाईप्रदानगरे कोर्वत्तीयसमानीकरणअनुदान,सशति अनुदान,समपूरकअनुदानर
र्वशेर् अनुदानको र्नकासा, िचि तथा र्फताि भएको रकमको र्ववरण समावेश गररएको छ । स्थानीय तहबाट भएको िचिको
र्ववरण सम्बघन्त्धत तहका सभामा जानकारी गराउनु पने कानूनी प्रावधान बमोघजम ती िचिको र्ववरण यसमा समावेश गररएको
छै न । प्रदे श सरकारका र्वर्यगत मन्त्रालय, र्नकाय तथा मातहतका कायािलयहरुबाट प्राप्त सूचनालाई प्रशोधन गरी क्षेरगत
रुपमाएकीकृतगरीर्ववरणतयारपाररएकोछ।सम्भवभएसम्मकातथ्याङ्कहरुप्राथर्मकसूचनाहरुकोआधारमातयारपाररएको
छ।साथै,दे शकोसमग्रआर्थिकअवस्थालगायतकासूचनाहरुमाध्यर्मकस्रोतबाटग्रहणगररएकोछ।
चालु आर्थिक वर्ि 2077/78 को बजेटले भौगोर्लक र्वकटता, आवश्यकता, समावेघशता, समन्त्यार्यकता र समानुपार्तकताका
आधारमा उपलधध र्वत्तीय स्रोतको न्त्यायोघचत र्वतरण गने नीर्त अवलम्बन गरे को छ । कोर्भड-19 महामारीको सं क्रमण र
यसकोरोकथामकालार्गगररएकोबन्त्दाबन्त्दीकोकारणसुदूरपघश्
चमप्रदे शकोसमग्रअथितन्त्रमापनि गएकोप्रभावरभर्वष्यमापनि
सक्ने क्षर्तन्त्यूनीकरणएवम् अथितन्त्रकोपुन:उत्थानमासहयोगपुग्ने ददशामाप्रदे शकोचालु आर्थिकवर्ि 2077/78कोबजेट
तथा कायिक्रम तयार गरी कायािन्त्वयन गररएको छ । यस महामारीको प्रभावले स्वदे श तथा र्वदे शमा रोजगारी गुमाएका
व्यघिहरुकोरोजगारीअर्भवृर्िमाफितआय-आजिनबढाईअथितन्त्रलाईगर्तशीलरचलायमानगराउने मागितफिप्रदे शसरकारको
बजेटतथाकायिक्रमहरुकेघन्त्ितरहेकाछन्।
प्राकृर्तक स्रोत र सम्पदाको दृर्िले प्रच ुर सम्भावना बोकेको यस प्रदे शमा भौर्तक पूवािधारको र्वकास र र्वस्तार, उपलधध स्रोत

साधन तथा अवसरको न्त्यायोघचत र्वतरण गरी सामाघजक न्त्याय सर्हतको स्वाधीन र समाजवाद उन्त्मुि अथितन्त्रको र्वकास गरी
समृि प्रदे श र्नमािण गने ददशामा र्नरन्त्तर प्रयासहरु अगार्ड बढाइएका छन् । सबै प्रकारका भेदभाव उन्त्मूलन, नागररक
स्वतन्त्रता, समानुपार्तक प्रर्तर्नर्धत्व, समतामूलक समाज, मौर्लक हकहरुको प्रत्याभूर्त लगायत कानूनी राज्यको मूल्य र
मान्त्यतालाईस्थार्पतगनेनीर्तअघततयारगररएकोछ।
प्रस्तुतप्रगर्तर्ववरणबाटप्रदे शसरकारकार्वर्यगतमन्त्रालयहरुबाटभएकोिचि रसोकोउपलघधधरप्रदे शसरकारकोआयको
र्वर्यमायथाथिजानकारीददईसरोकारवालासबैलाईउपयोगीहुनेर्वश्वासर्लएकोछु ।

अन्त्तमा,योर्ववरणतयारगनेकायिमासं लग्नसबैलाईहाददि कधन्त्यवादददनचाहन्त्छु ।
2078,आर्ाढ
प्रकाशबहादुरशाह
आर्थिकमार्मलामन्त्री
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कायिकारीसारांश
 यस प्रगर्त र्ववरणमा सुदूरपघश्
चम प्रदे शका र्वर्यगत मन्त्रालयहरु, प्रदे श सभा सघचवालय र मुतय
न्त्यायार्धविाको कायािलयको आर्थिक वर्ि 207६/7७ को यथाथि िचि र प्रगर्त, सम्बघन्त्धत मन्त्रालय,
कायािलयतथार्नकायबाटसम्पादनभएकामहत्वपूणि कायिहरुकोप्रगर्तर्ववरणप्रस्तुतगररएकोछ।यसका
साथै चालु आर्थिक वर्ि 2077/78 को प्रथम आठ मर्हना (फाल्गुन मसान्त्त) सम्मको प्रगर्त र्ववरण
सं क्षेपमाप्रस्तुतगररएकोछ।
 आर्थिकवर्ि२०७6/७7मािचिव्यहोनेस्रोतमाआन्त्तररकआयतफिरु.८२करोड६८लाि१७हजार,
सं िीयसरकारबाटराजस्वबाँडफाँटबाटरु.८अबि४करोड६८लाि५५हजार, समानीकरणअनुदानतफि
रु.७अबि ९५करोड२४लाि, आर्थिकवर्ि २०७5/७6कोबचतरु.४अबि ७८करोड५३लाि
६३हजार,समपूरकअनुदानतफिरु.१अबि,र्वशेर्अनुदानतफिरु.१अबिरसशतिअनुदानतफिरु.४अबि
५५ करोड ६ लाि गरी जम्मा रु. २८ अबि १६ करोड २० लाि ३५ हजार आय प्राप्त हुने अनुमान
गररएकोर्थयो।
 सुदरु पघिम प्रदे श सरकारको आर्थिक वर्ि २०७6/७7 को व्यय अनुमानको र्ववरण अनुसार चालुतफि रु.
ँ ीगततफि रु. १३ अबि ६ करोड ७१ लाि ९९ हजार,
१२ अबि ५७ करोड ३६ लाि ५४ हजार, पुज
र्वत्तीय व्यवस्थातफि रु. ४० करोड र अन्त्तर-सरकारी र्वत्तीय हस्तान्त्तरणतफि रु. २ अबि १२ करोड २१
लाि ७२ हजार गरी कुल रु. २८ अबि १६ करोड २० लाि ३५ हजारको िचि हुने अनुमान रहेको
र्थयो।
 आर्थिकवर्ि २०७6/७7माआन्त्तररकस्रोतरराजस्वबाँडफाँटबाटएकमुिरुपमायसप्रदे शमारु.६अवि
25करोड76लाि73हजारप्राप्तभएकोछ,भने सं िीयसरकारबाटर्वत्तीयसमानीकरणअनुदानवापत
रु. ७ अवि 95 करोड २४ लाि, सशति अनुदानतफि रु. ४ अवि ४१ करोड २४ लाि ५१ हजार,
समपूरक अनुदानतफि रु. ५६ करोड ६१ लाि र र्वशेर् अनुदानतफि रु. ३५ करोड गरी जम्मा रु.19
अवि53करोड86लाि24हजारप्राप्तभएकोछ।
 आर्थिक वर्ि २०७6/७7मा भएको कुलर्वर्नयोजनरु. 28 अवि 16 करोड20लाि 35 हजारमध्ये
चालुतफि रु. ८ अवि 32 करोड 36 लाि ४० हजार ७ सय 4१ अथाित् कुल र्वर्नयोजनको तुलनामा
ँ ीगततफि रु. ९ अवि २८ करोड ८२ लाि ३५ हजार ९ सय २६ अथाित् कुल
29.6 प्रर्तशत र पुज
र्वर्नयोजनकोतुलनामा33.0प्रर्तशतरअन्त्तरसरकारीर्वत्तीयहस्तान्त्तरणतफिरु.९अवि २५करोड३८
लाि५६हजार७सय४८अथाित् कुलर्वर्नयोजनकोतुलनामा32.९प्रर्तशतगरीिचिभएकोछ।
 प्रदे श सरकारबाट आर्थिक वर्ि २०७6/७7 मा यस प्रदे श अन्त्तगित रहेका ८८ वटा स्थानीय तहहरुमा
र्वत्तीयसमानीकरणअनुदानरु.६२करोड२१लाि७२हजार, र्वशेर्अनुदानरु.४५करोड६१लाि
९४हजार५सय२३,समपूरकअनुदानरु.६७करोड९लाि२७हजार३सय६३रसशतिअनुदान
रु.५५करोड२४लाि२२हजार५सय१८गरीजम्मारु.२अवि 30करोड१७लाि१६हजार
४सय५र्नकासाभएकोछ।
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 चालु आर्थिकवर्ि२०७7/७8माराजस्वअसुलीरअनुदानबाटकुलरु.८अबि ४८करोड६लाि३०
हजारअनुमानगररएकोमाफाल्गुनमसान्त्तसम्ममारु.५अबि ५करोड२४लाि७५हजारअथाितकुल
अनुमानको५९.6प्रर्तशतआम्दानीप्राप्तभएकोछ।
 चालु आर्थिक वर्ि २०७7/७8 मा चालुतफि (अन्त्तरसरकारी र्वत्तीय हस्तान्त्तरण, स्थानीय तहलाई र्वत्तीय
हस्तान्त्तरणरर्वत्तीयव्यवस्थासमेत)रु.१६अबि ६२करोड२८लाि६०हजारर्वर्नयोजनभएकोमा
फाल्गुनमसान्त्तसम्मकुलरु.३अबि७५करोड७४लाि३५हजारअथाित् र्वर्नयोजनको२२.६प्रर्तशत
िचिभएकोछ।
ँ ीगततफिरु.१६अबि ७५करोड८४लाि८८हजारर्वर्नयोजन
 चालु आर्थिकवर्ि 2077/78मापुज
ँ ीगत िचि रु. ३ अबि ५५ करोड ३७ लाि ४३ हजार अथाित
भएकोमा फाल्गुन मसान्त्तसम्म कुल पुज
र्वर्नयोजनको२१.२प्रर्तशतिचि भएकोछ।यसरीकुलर्वर्नयोजनरु.३३अबि ३८करोड१३लाि
४८हजारभएकोमाफाल्गुनमसान्त्तसम्मरु.७अबि३१करोड११लाि७८हजारअथाित् र्वर्नयोजनको
तुलनामा२१.९प्रर्तशतकुलिचिभएकोछ।
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पररच्छे द-1
समर्िगतआर्थिकतथार्वत्तीयअवस्था
ु कोसमर्िगतआर्थिकरर्वत्तीयअवस्था
1.1मुलक
 अन्त्तरािर्िय मुिाकोर्कोप्रक्षेपण अनुसारकोर्भड-१९कोमहामारीकोकारणभएकोबन्त्दाबन्त्दीकाकारण

र्सघजित र्वश्वव्यापी आर्थिक मघन्त्दले  गदाि सन् 2020 मा र्वश्वका अर्धकांश दे शहरुको आर्थिक वृर्ि
ऋणात्मकभईर्वश्वअथितन्त्र३.३प्रर्तशतमासीर्मतहुनपुगेकोर्थयो।कोर्भड-१९र्वरुिकोिोपको

ु ले आफ्नानागररकलाईिोपलगाउनशुरुगरे काले  आगामी
उत्पादनरर्वतरणकाकारणर्वर्भन्त्नमुलक
ददनमार्वश्वबजारकोआपूर्ति श्रृङ्खलासुचारुहुने, वस्तुकोमागमावृर्िहुने, बन्त्दाबन्त्दीिुकुलोहुँदै जाने,

ु कोकामगने तररकामापररवतिनहुने रउपभोिा, उद्योगतथाव्यवसायलाईआर्थिकसुर्वधा
हरे कमुलक
र राहत उपलधध गराउन र्वत्तीय सहयोगमा वृर्ि हुने भएकोले  सन् २०२१ मा र्वश्व अथितन्त्र ६.०
प्रर्तशतले र्वस्तारहुनेअनुमानगररएकोछ।

 आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा कोर्भड-१९ महामारीबाट नेपालको अथितन्त्र प्रभार्वत हुन गई आर्थिक
वृर्िदर पर्छल्लो दुई दशकमै पर्हलोपटक २.१२ प्रर्तशतले ऋणात्मक रहेको छ। स्वास्थ्य सङ्कटको

अवस्थामा क्रमशः सुधार आउने अपेक्षा सर्हत नेपालको आर्थिक वृर्िदर चालु आर्थिक वर्िमा ४.०
प्रर्तशत रहने अनुमान गररएकोमा चालु आर्थिक वर्िको तेस्रो चौमार्सकबाट तीब्र गर्तले  फैर्लइरहेको
कोर्भड-१९कोदोस्रोलहरकोकारणअनुमार्नतआर्थिक वृर्िदरहार्सलगनेकायिच ुनौतीपूणि छ।

 कोर्भड-१९ महामारीको कारण आर्थिकवर्ि २०७६/७७मा कणािली रसुदूरपघश्
चम प्रदे श बाहेक सबै
प्रदे शकोआर्थिकवृर्िदरऋणात्मकरहेकोमाचालु आर्थिकवर्ि २०७७/७८मासबै प्रदे शकोआर्थिक
वृर्िदर ३.५ प्रर्तशत भन्त्दा उच्च रहने अनुमान छ । यस अवर्धमा सबैभन्त्दा बढी आर्थिक वृर्िदर
वागमतीप्रदे शको४.६प्रर्तशतरसबैभन्त्दाकमप्रदे शनं.२को३.५प्रर्तशतरहनेअनुमानछ।

 चालु आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा कृर्र्, उद्योग र सेवा क्षेरको कुल मूल्य अर्भवृर्ि क्रमशः २.६

प्रर्तशत, ५.० प्रर्तशत र ४.४ प्रर्तशतले हुने अनुमानछ । त्यसै गरी, चालु आर्थिक वर्िकोकुल मूल्य
अर्भवृर्िमा कृर्र्, उद्योग र सेवा क्षेरको योगदान क्रमशः २५.८ प्रर्तशत, १३.१ प्रर्तशत र ६१.१
प्रर्तशतरहनेअनुमानछ।

 चालु आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को अनुमार्नत रार्िय वार्र्िक कुल गाहिस्थ्य उत्पादन (उत्पादकको

मूल्यमा)रु.४२िबि६६अबि३२करोडमध्येवागमतीप्रदे शकोअंशसबैभन्त्दाबढी३७.७ प्रर्तशतर
कणािलीप्रदे शकोसबैभन्त्दाकम४.०प्रर्तशतरहनेअनुमानछ।

 आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा कुल लगानी ३०.४ प्रर्तशतले सङ्
कुचन भएकोमा आर्थिक वर्ि 
२०७७/७८मा१८.१प्रर्तशतले वृर्िभईरु.१३िबि १२अबि७१करोडपुग्ने अनुमान छ।कुल
गाहिस्थ्यउत्पादनसँगबचतकोअनुपात६.६पुग्नेअनुमानछ।

 चालु आर्थिक वर्िमा प्रर्तव्यघि कुल गाहिस्थ्यउत्पादन (प्रचर्लत मूल्यमा) मा ५.८ प्रर्तशतले वृर्ि भई
अमेररकी डलर ११९१ पुगक
े ो अनुमान छ। त्यसै गरी, प्रर्तव्यघि कुल रार्िय आय (प्रचर्लत मल्यमा)
५.० प्रर्तशतले  वृर्ि भई अमेररकी डलर ११९६ पुगेको अनुमान छ भने प्रर्तव्यघि कुल रार्िय

िचियोग्यआम्दानी(प्रचर्लतमूल्यमा)४.५प्रर्तशतले  वृर्िभईअमेररकीडलर१४८६पुगेकोअनुमान
छ।
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 पर्छल्लावर्िहरूमावस्तुतथासेवाकोऔसतमूल्यस्तरवाघछछतसीमार्भररहँदै आएकोछ। आर्थिकवर्ि
२०७७/७८ को फाल्गुनसम्म औसत उपभोिा मुिास्फीर्त ३.५ प्रर्तशत रहेको छ। अघिल्लो वर्िको

सोही अवर्धमा यस्तो मुिास्फीर्त ६.५ प्रर्तशत रहेको र्थयो। आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा औसत
उपभोिामुिास्फीर्त६.२प्रर्तशतरहेकोर्थयो।

 आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा सं ि, प्रदे श र स्थानीय तहको एकीकृत िचि रु. ११ िबि ९१ अबि ६
ँ ीगतिचि ३४.१प्रर्तशतरर्वत्तीय
करोडरहेकोछ।एकीकृतिचिमध्ये चालु िचि ५६.0प्रर्तशत, पुज
व्यवस्था९.९प्रर्तशतरहेकोछ।

 चालु आर्थिक वर्िको फाल्गुनसम्म सं िीय राजस्व गत आर्थिक वर्िको सोही अवर्धको तुलनामा ४.६

प्रर्तशतले  वृर्ि भई रु. ५ िबि १ अबि ९७ करोड पुगेको छ। सं िीय सरकारी िचि ६.४ प्रर्तशतले
सङ्
कुचनभईरु.५िबि७१अबि७७करोडरहेकोछ।

 चालु आर्थिकवर्िकोफाल्गुनसम्मरु.७अबि ४८करोडअनुदानररु.८५अबि २करोडऋणगरी
जम्मा रु. ९२ अबि ५० करोड अन्त्तरािर्िय र्वकास सहायता पररचालन भएको छ। त्यसै गरी, यस

अवर्धमाऋणतफिरु.५०अबि ३८करोडरअनुदानतफिरु.९अबि ७१करोडगरीजम्मारु.६०
अबि९करोडअन्त्तरािर्ियर्वकाससहायताउपयोगभएकोछ।

 चालु आर्थिकवर्िकोफाल्गुनसम्म३ठू लापूवािधारकापररयोजनामारु.३८अबि ६७करोड९१लाि

र १३३ उद्योगमा रु. २५ अबि ५१ करोड गरी जम्मा रु. ६४ अबि १९ करोड बराबरको र्वदे शी
लगानीस्वीकृतभएकोछ।

 कोर्भड-१९ महामारी रोकथाम, र्नयन्त्रण र उपचार सम्बन्त्धी कायिका लार्ग तीन तहका सरकारमा
स्थापना गररएको कोर्मा जम्मा भएको रकम तथा र्वर्नयोजनसमेत गरी २०७८ वैशािसम्मरु. ३४
अबि ११ करोड रहेकोमासो अवर्धसम्म रु. २३ अबि १६ करोड िचि भएको छ। र्वर्नयोघजत एवम्
सङ्कर्लतरकममध्येयसअवर्धसम्मरु.१०अबि९५करोडिचिहुनबाँकीरहेकोछ।

 चालु आर्थिकवर्िकोफाल्गुनसम्मकुलवस्तु पैठारी२.१प्रर्तशतले वृर्िभईरु.९िबि ४३अबि ९९
करोडपुगेकोछ।चालु आर्थिकवर्िको फाल्गुनसम्मकुलवस्तु र्नकासी७.८प्रर्तशतले  वृर्िभईरु.

८० अबि ७८ करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को सोही अवर्धमा वस्तु र्नयाित रु. ७४
अबि९१करोडरहेकोर्थयो।

 आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को फाल्गुनसम्म शोधनान्त्तर घस्थर्त रु. ६८ अबिले बचतमा रहेको छ भने
चालु िातारु.१िबि ४८अबि ६८करोडले  िाटामारहेकोछ।आर्थिकवर्ि २०७६/७७कोसोही

अवर्धमाशोधनान्त्तरघस्थर्तरु.३७अबि ८४करोडले  बचतमारहेकोर्थयोभने चालु िातारु.१िबि
१९अबि७०करोडले िाटामारहेकोर्थयो।

 आर्थिकवर्ि २०७७/७८कोफाल्गुनसम्मर्वप्रेर्णआप्रवाह८.६प्रर्तशतले  वृर्िभईरु.६िबि ४२
अबि १४करोड पुगक
े ोछ।आर्थिकवर्ि २०७६/७७ कोसोहीअवर्धमार्वप्रेर्णआप्रवाहरु.५िबि

९१अबि १९करोडरहेकोर्थयो।आर्थिकवर्ि २०७६/७७मार्वप्रेर्णआयरु.८िबि ७५अबि३
करोडरहेकोर्थयो।

 २०७७ असार मसान्त्तमा कुल र्वदे शी र्वर्नमय सघछ
चर्त रु. १४ िबि १ अबि ८४ करोड रहेकोमा
२०७७ फाल्गुन मसान्त्तमा रु. १४ िबि ३६ अबि ५४ करोड पुगेको छ। यस सघछ
चर्तले ११.३
मर्हनाकोवस्तुतथासेवाकोआयातधान्त्नपुग्नेदे घिन्त्छ।
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ु  रािसं िीय र्वकास
 पर्छल्ला वर्िमा मानव र्वकास सूचकाङ्
कमा सुधार हुँदै आएको छ। सं यि
कायिक्रमको सन् २०२० को प्रर्तवेदनअनुसार नेपालको मानव र्वकास सूचकाङ्क अघिल्लो वर्िको
०.५७९कोतुलनामासुधारभई०.६०२पुगेकोछ।

 २०७७ फाल्गुनसम्म ९३.० प्रर्तशत जनसङ्तयामा र्वद्युतको पहुँच पुगेको छ। रार्िय र्ग्रडमा कुल
जर्डत र्वद्युत उत्पादन गत वर्िको तुलनामा ४.१ प्रर्तशतले  वृर्ि भई १४५८ मेगावाट पुगेको छ।
प्रर्तव्यघिर्वद्युतिपत२६०र्कलोवाटिण्टापुगेकोछ।

ु भर रणनीर्तक र स्थानीय सडक सञ्जाल गरी कालोपरे १५ हजार ९ सय
 २०७७ फाल्गुनसम्म मुलक

७४ र्कलोर्मटर, िण्डाघश्मत ८ हजार ५ सय ८२ र्कलोर्मटर र कच्ची सडक ८ हजार ९ सय ७२
र्कलोर्मटर गरी ३३ हजार ५ सय २८ र्कलोर्मटर सडक र्नमािण भएको छ । प्रदे श तथा
स्थानीयस्तरबाट कच्ची ग्राभेल र कालोपरे सर्हत जम्मा ६३ हजार ५ सय ७७ र्कलोमीटर सड़क
र्नमािणभएकोछ।

 २०७७कोफाल्गुनसम्मटे र्लफोनिनत्व१३०.३प्रर्तशतरईन्त्टरनेटग्राहकिनत्व८२.८प्रर्तशत
पुगेको छ । गत आर्थिक वर्िमा टे र्लफोन िनत्व १२६.७ प्रर्तशत र ईन्त्टरनेट ग्राहक िनत्व ७३
प्रर्तशतरहेकोर्थयो।

 २०७७ फाल्गुनसम्म आधारभूत िानेपानी सुर्वधा पुगेको जनसङ्तया ९१.५ प्रर्तशत र उच्च
मध्यमस्तरकोिानेपानीसुर्वधापुगेकोजनसङ्तया२३.०प्रर्तशतरहेकोछ।आर्थिकवर्ि २०७७/७८
को फाल्गुनसम्म थप १ लाि ५५ हजार ८ सय ८ जनसङ्तया आधारभूत िानेपानीको सुर्वधाबाट
लाभाघन्त्वतभएकाछन्।
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1.2प्रदे शकोसमर्िगतआर्थिकरर्वत्तीयअवस्था
 चालु आर्थिक वर्ि 2077/78 को फाल्गुन मसान्त्तसम्ममा आन्त्तररक आयतफि रु. ६० करोड ७० लाि
३०हजाररराजस्वबाँडफाँटबाटरु.७अबि८७करोड३६लािसमेतगरीकुलरु.८अबि४७करोड
६लाि ३० हजार राजस्व पररचालन हुने लक्ष्य राघिएकोमा रु.५ अबि ५करोड २४लाि ७५ हजार
प्राप्तभईलक्ष्यकोतुलानामा५९.6प्रर्तशतले प्रगर्तभएकोछ।
 चालु आर्थिकवर्ि 2077/78कोफाल्गुनमसान्त्तसम्ममाचालुतफिरु.२अबि ७२करोड९३लाि४८
ँ ीगततफि रु. ३ अबि ५५ करोड ३७ लाि ४३ हजार
हजार अथाित् र्वर्नयोजनको १८.८ प्रर्तशत र पुज
अथाितर्वर्नयोजनको२१.२प्रर्तशतिचिरअन्त्तर-सरकारीर्वत्तीयहस्तान्त्तरणतफिरु.१अबि२करोड८०
लाि५१हजारअथाित् र्वर्नयोजनकोतुलनामा४८.2प्रर्तशतिचिभएकोछ।
 आर्थिकवर्ि 2077/78को अनुमार्नतकुल गाहिस्थ्य उत्पादन (उत्पादकको मूल्यमा) रु.42िबि ६६
अवि ३२करोडमध्ये यसप्रदे शकोअंश6.9प्रर्तशत(अथाितरु.2िबि 94अवि 37करोड६०लाि
80हजार)रहने अनुमानगररएकोछ।आर्थिकवर्ि 2076/77माप्रदे शकोयस्तोर्हस्सा7.0प्रर्तशत
रहेकोर्थयो।
 आर्थिक वर्ि 2076/77मा प्रदे शको कुल गाहिस्थ्यउत्पादनको वृर्िदर 0.44प्रर्तशत रहको र्थयो भने
आर्थिकवर्ि 2075/76माकुलगाहिस्थ्यउत्पादनकोवृर्िदर6.5प्रर्तशतरहेकोर्थयो।चालु आर्थिक
वर्ि2077/78माप्रदे शकोकुलगाहिस्थ्यउत्पादनकोवृर्िदर3.6प्रर्तशतरहनेअनुमानरहेकोछ।
 चालु आर्थिक वर्ि 2077/78 मा यस प्रदे शको कुल गाहिस्थ्य उत्पादनमा कृर्र् क्षेरको योगदान 36.1
प्रर्तशत रहने अनुमान छ । यस्तै , उद्योग क्षेरको योगदान 13.2 प्रर्तशत र सबैभन्त्दा बढी सेवा क्षेरको
योगदान50.7प्रर्तशतरहनेअनुमानगररएकोछ।
 प्रदे शमाचालु आर्थिकवर्ि 2077/78कोफाल्गुनमसान्त्तसम्ममा52मेगावाटजलर्वद्युतउत्पादनभएको
छ।
 प्रदे शमाचालु आर्थिकवर्ि2077/78कोप्रथमआठमर्हनामाउद्योगदतािकोसं तया116रहेकोछभने
लिु,िरे लु तथासानाउद्योगकोसं तया32हजार5सय५८रहेकोमाप्रदे शमाउद्योगक्षेरमारु.39अवि
बराबरकोलगानीभएकोछ।
 प्रदे शका८८वटै स्थानीयतहहरुकोसडकसछजाल५हजार3सय26र्कलोर्मटररहेकोछ।
 चालु आर्थिक वर्ि 2077/78 को फाल्गुनसम्म यस प्रदे शमा रहेका बैक तथा र्वत्तीय सं स्थाहरुको शािा
सं तया7सय55रहेकोछ।
 बहुआयार्मक गररबी सूचकाङ्
क प्रर्तवेदन-2018 अनुसार यस प्रदे शमा बहुआयार्मक गररबीको सं तया
जनसं तयाको33.6प्रर्तशतरहेकोछ,जुनरार्ियबहुआयार्मकगररबी28.6प्रर्तशतले भन्त्दा५.०प्रर्तशत
र्बन्त्दुलेबढीहो।सन्2011मायसप्रदे शकोबहुआयार्मकगररबी50.8प्रर्तशतरहेकोर्थयो।
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 नेपालमानवर्वकासप्रर्तवेदन-2020अनुसारयसप्रदे शकोमानवर्वकाससूचकाङ्क0.547रहेकोछ।
नेपालकोसमग्रमानवर्वकाससूचकाङ्कभने0.587रहेकोछ।यद्यपी, यु.एन.र्ड.पी.ले प्रकाशनगरे को
मानवर्वकाससू चकाङ्कप्रर्तवेदन-2020अनुसारनेपालकोमानवर्वकाससूचकाङ्क0.602रहेकोछ।
 नेपालमानवर्वकाससूचकाङ्
कप्रर्तवेदन-2020अनुसारयसप्रदे शकोलै र्िकर्वकाससूचकाङ्
क(Gender
Development Index (GDI)0.903रहेकोछभने लै घङ्गकअसमानतासूचक (Gender Inequality IndexGII) कोमान0.522रहेकोछ।
 रार्िय आर्थिक गणना-2075 अनुसार यस प्रदे शमा 62 हजार ९ सय 68 औद्योर्गक तथा व्यापाररक
प्रर्तष्ठानहरुरहेकाछन्।जसमा1लाि85हजार2सयजनालेप्रत्यक्षरुपमारोजगारीपाएकोदे घिन्त्छ।
 केन्त्िीय तथ्याङ्क र्वभागले  गरे को नेपाल श्रमशघि सवेक्षण-२०१८ अनुसार नेपालमा श्रम बजारमा सर्क्रय
जनशघिमध्ये११.४प्रर्तशतबेरोजगार छन्,जसमध्येपुरुर्10.3प्रर्तशतरमर्हला13.1प्रर्तशतरहेको
छन् ।सुदूरपघश्
चमप्रदे शमाभने 11.5प्रर्तशतसर्क्रयजनशघिबेरोजगाररहेकोछन्,जुनरार्ियऔसत
भन्त्दाबढीहो।

7

पररच्छे द-2
वार्र्िकबजेट,आयरिचिकोर्वश्
लेर्ण
2.1आर्थिकवर्ि2076/77कोबजेटर्वर्नयोजन,आयरिचिकोअवस्था
 आर्थिकवर्ि 2076/77कोबजेटले  प्रदे शकोगररबीन्त्यूनीकरणगदै  र्नजी,सहकारीरसामुदार्यकक्षेरको
सहकायिमा फरार्कलो र उच्च आर्थिक वृर्ि, प्रदे शका आमजनताको जीवनस्तरमा सुधारको अनुभर्ू त ल्याउन
सुशासन,रोजगारी,सामाघजकन्त्यायरमौर्लकहककोसुर्नघितता,कृर्र्क्षेरकोर्वकासरकृर्र्मायुवावगिको
आकर्िण र उत्पादन र उत्पादकत्व अर्भवृर्ि, र आर्थिक, सामाघजक र भौर्तक पूवािधारको र्वकास र
र्वस्तारमाफित समाजवाद उन्त्मुि रार्िय अथितन्त्रको र्वकासमा प्रदे शको योगदान अर्भवृर्ि गने लक्ष्य रािी
बजेटतथाकायिक्रमतयगररएकोर्थयो।
 आर्थिकवर्ि 2076/77कोबजेटतथाकायिक्रमले गररबीन्त्यूनीकरण,रोजगारीर्सजिना,पूवािधारर्वकासर
र्वस्तार,सामाघजकक्षेरकोर्वकास,कृर्र्,उद्योग,पयिटनलगायतप्राथर्मक,दितीयरसेवाक्षेरकोर्वकास,
साविजर्नकसेवाप्रवाहमासुधार,मानवर्वकाससूचकाङ्कमासुधारगदै  रार्ियरप्रादे घशकर्वकासकालक्ष्य
हार्सलगनेगरीबजेटकोप्राथर्मकतार्नधािरणगरे कोर्थयो।
 आर्थिक वर्ि 2076/77का लार्ग कुल र्वर्नयोजन रु.28 अवि 16 करोड 20 लाि 35 हजार रहेको
र्थयो । कुल र्वर्नयोजन मध्ये चालुतफि रु. १२ अवि 57 करोड २६ लाि ६४ हजार अथाित् ४४.6
ँ ीगततफि रु. १३ अवि 6 करोड ७१ लाि ९९ हजार अथाित् 46.4 प्रर्तशत, र्वत्तीय
प्रर्तशत, पुज
व्यवस्थातफिरु.40करोडअथाित् 1.4प्रर्तशतरअन्त्तरसरकारीर्वत्तीयहस्तान्त्तरणतफिरु.2अवि १२
करोड२१लाि७२हजारअथाित् 7.5प्रर्तशतर्वर्नयोजनगररएकोर्थयो।
 आर्थिकवर्ि 2076/77कालार्गअनुमानगररएकोिचि व्यहोने स्रोतमध्ये आन्त्तररकआयबाटरु.८२
करोड 68 लाि 17 हजार, सं िीय सरकारको र्वत्तीय समानीकरण अनुदान रु. ७ अवि 95 करोड 24
लािरआर्थिकवर्ि 2075/76कोर्वर्नयोजनबाट बचतहुने अनुमार्नतरकमबाटप्राप्तहुने रु.४अवि
७८करोड५३लाि६३हजार,सं िीयसरकारबाटराजस्वबाँडफाँटभईप्राप्तहुने रु.८अवि ४करोड
68 लाि ५५ हजार, सं िीय सशति अनुदानबाट प्राप्त हुने रु. 4 अवि 55 करोड ६ लाि, सं िीय
सरकारबाटसमपूरकअनुदानवापतप्राप्तहुने रु.१अवि,रर्वशेर्अनुदानबाटप्राप्तहुने रु.1अवि रहेको
र्थयो।
 प्रदे शले  आर्थिकवर्ि 2076/77कोलार्गस्थानीयतहहरुलाईर्वत्तीयसमानीकरणअनुदानवापतरु.62
करोड२१लाि७२हजारर्वर्नयोजनगरे कोछ।
 सुदरु पघिम प्रदे श सरकारको आर्थिक वर्ि २०७6/७7 को व्यय अनुमानको र्ववरण अनुसार चालुतफि रु.
ँ ीगततफि रु. १३ अबि ६ करोड ७१ लाि ९९ हजार,
१२ अबि ५७ करोड ३६ लाि ५४ हजार, पुज
र्वत्तीयव्यवस्थातफिरु.४०करोडरअन्त्तर-सरकारीहस्तान्त्तरणतफिरु.२अबि१२करोड२१लाि७२
हजारगरीजम्मारु.२८अबि१६करोड२०लाि३५हजारकोिचिहुने अनुमानरहेकोर्थयो।
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 आर्थिक वर्ि २०७6/७7मा भएको कुलर्वर्नयोजनरु. 28 अवि 16 करोड20लाि 35 हजारमध्ये
चालुतफि रु. ८ अवि 32 करोड 36 लाि ४० हजार ७ सय 4१ अथाित् कुल र्वर्नयोजनको तुलनामा
ँ ीगततफि रु. ९ अवि २८ करोड ८२ लाि ३५ हजार ९ सय २६ अथाित् कुल
29.6 प्रर्तशत र पुज
र्वर्नयोजनकोतुलनामा33.0प्रर्तशतरअन्त्तरसरकारीर्वत्तीयहस्तान्त्तरणतफिरु.९अवि २५करोड३८
लाि५६हजार७सय४८अथाित् कुलर्वर्नयोजनकोतुलनामा32.9प्रर्तशतगरीिचिभएकोछ।
 प्रदे शसरकारले  आर्थिकवर्ि २०७6/७7मायसप्रदे शअन्त्तगितरहेका८८वटास्थानीयतहहरुमार्वत्तीय
समानीकरणअनुदानरु.६२करोड२१लाि७२हजार, र्वशेर्अनुदानरु.४५करोड६१लाि९४
हजार५सय२३,समपूरकअनुदानरु.६७करोड९लाि२७हजार३सय६३रसशति अनुदानरु.
५५करोड२४लाि२२हजार५सय१८गरीजम्मारु.२अवि 30करोड१७लाि१६हजार४
सय५र्नकासागरे कोछ।
तार्लकानं.1:आर्थिकवर्ि2076/77कोयथाथिआय
र्स.नं.

स्रोत

1

सं िीयसरकारबाटराजस्वबाँडफाँट

2

रोयल्टीबाँडफाँट

2

(रु.हजारमा)

आ.व.2076/77को

आ.व.2076/77

प्रगर्त

अनुमान

कोयथाथिआय

प्रर्तशत

8046855

5382178

66.89

0.000

0.000

0.00

र्वत्तीयसमानीकरणअनुदान

7952400

७९५२४००

100.00

4

सशतिअनुदान

4550600

४४१२४५1

96.96

5

समपूरकअनुदान

1000000

५६६१००

56.61

6

र्वशेर्अनुदान

1000000

३५००००

35.00

7

वैदेघशकसहायता(अनुदानरऋण)

0.000

0.000

0.00

8

प्रदे शसरकारकोआन्त्तररकआय

826817

875495

111.34

4785363

७५३५७०५

127.49

28162035

27074329

59.97

९

प्रदे शसरकारकोआ.व.2076/77
कोबचत
जम्मा

9

कैर्फयत

तार्लकानं.2:आर्थिकवर्ि2076/77कोमन्त्रालयतथार्नकायगतिचिर्ववरण
आ.व.
र्स.नं.

मन्त्रालय/र्नकाय

2076/77को
िुदबजेट

आ.व.2076/77को

प्रगर्त

यथाथििचि

प्रर्तशत

(रु.हजारमा)

1

प्रदे शव्यवस्थार्पकासघचवालय

179069

१३८४९२

77.34

2

मुतयमन्त्रीतथामन्त्रीपररर्द्कोकायािलय

167924

९१२८८

54.36

2

आर्थिकमार्मलामन्त्रालय

878314

४५२०३४

51.47

4

उद्योग, पयिटन, वनतथावातावरणमन्त्रालय

2370627

1078840

45.51

5

भूर्मव्यवस्था, कृर्र्तथासहकारीमन्त्रालय

2813620

१९२८४८२

68.54

6

आन्त्तररकमार्मलातथाकानूनमन्त्रालय

291943

108429

37.14

7

भौर्तकपुवािधारर्वकासमन्त्रालय

11915598

8262273

69.34

8

सामाघजकर्वकासमन्त्रालय

5174419

३२५०४३४

62.82

९

स्थानीयतहलाईर्वत्तीयहस्तान्त्तरण

2703477

2301716

85.14

१०

अथिर्वत्तीयव्यवस्था

400000

0

११

अथिर्वर्वध

2338010

0

29233001

१७६११९८९

जम्मा

कैर्फयत

60.25

2.2चालुआर्थिकवर्ि2077/78कोफाल्गुनसम्मकोयथाथिआयरिचिकोर्ववरण
 चालु आर्थिक वर्ि 2077/78 को फाल्गुन मसान्त्तसम्म राजस्व बाँडफाँट र आन्त्तररक आयबाट एकमुष्ठ
रुपमारु.५अवि45करोड52लाि79हजारप्राप्तभएकोछ।जसमाबाँडफाँटबाटप्राप्
तहुनेमूल्य
अर्भवृर्िकररु.3अवि ११करोड८७लाि१३हजाररबाँडफाँटबाटप्राप्तहुने अन्त्तःशुल्करु.87
करोड69लाि67हजारगरीराजस्वबाँडफाँटबाटजम्मारु.3अवि ९९करोड56लाि८०हजार
रहेको छ । यसै गरी, बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने िरजग्गा रघजिेशन दस्तुरबाट रु. 19 करोड 55 लाि ७
हजार, बाँडफाँटबाट प्राप्
त हुने सवारी साधन कर रु. 15 करोड 48 लाि 73 हजार र सवारी साधन
करबाटरु.41करोड१६लाि73हजाररहेकोछ।
 चालु आर्थिक वर्ि २०७7/७8माचालुतफि (अन्त्तरसरकारी र्वत्तीय हस्तान्त्तरण र स्थानीय तहलाई र्वत्तीय
हस्तान्त्तरणरर्वत्तीयव्यवस्थासमेत)रु.१६अबि ६२करोड२८लाि६०हजारर्वर्नयोजनभएकोमा
फाल्गुनमसान्त्तसम्मकुलरु.३अबि७५करोड७४लाि३५हजारअथाित् र्वर्नयोजनको२२.६प्रर्तशत
िचिभएकोछ।
ँ ीगततफिरु.१६अबि ७५करोड८४लाि८८हजारर्वर्नयोजन
 चालु आर्थिकवर्ि 2077/78मापुज
भएकोमा फाल्गुन मसान्त्तसम्म कुल रु. ३ अबि ५५ करोड ३७ लाि ४३ हजार अथाित र्वर्नयोजनको
२१.२ प्रर्तशत िचि भएको छ ।यसरी कुल र्वर्नयोजन रु. ३३ अबि ३८करोड १३ लाि४८ हजार
भएकोमाफाल्गुनमसान्त्तसम्मरु.७अबि ३१करोड११लाि७८हजारअथाित् र्वर्नयोजनकोतुलनामा
२१.९प्रर्तशतिचिभएकोछ।
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तार्लकानं.3:चालुआर्थिकवर्ि2077/78कोफाल्गुनमसान्त्तसम्मकोआम्दानीकोयथाथिर्ववरण
(रु.हजारमा)
र्स.नं.

राजस्वशीर्िक

अघिल्लोमर्हनासम्मको

योमर्हनाको

जम्मा

90568

104939

195507

2649055

469658

3118713

1

बाँडफाँटबाट प्राप्तहुनेिरजग्गारघजिे शनदस्तुर

2

बाँडफाँटभइि प्राप्तहुनेमूल्यअर्भबृर्िकर

3

बाँडफाँटभइि प्राप्तहुनेअन्त्तःशुल्क

768602

108365

876967

4

बाँडफाँटबाट प्राप्तहुनेसवारीसाधनकर

154873

0

154873

5

बाँडफाँटबाट प्राप्तहुनेर्वज्ञापनकर

30

0

30

6

व्यवसायले भ ुिानीगने

60

0

60

7

सरकारीसम्पत्तीको वहालबाटप्राप्तआय

69

35

103

8

बाँडफाँट भईप्राप्तवनरोयल्टी

38446

0

38446

9

बाँडफाँटभईप्राप्तिानीतथािर्नजसम्बन्त्धीरोयल्टी

43

0

43

10

बाँडफाँट भईप्राप्तर्वद्युतसम्बन्त्धीरोयल्टी

6573

0

6573

11

बाँडफाँटभईप्राप्तदहत्तरबहत्तरकोर्वर्क्रबाटप्राप्तहुने

2084

0

2084

36

0

36

5351

819

6169

आय
12

बाँडफाँटभईप्राप्तपवितारोहणवापतकोरोयल्टी

13

कृर्र्उत्पादनको र्वक्रीबाटप्राप्तरकम

14

सरकारीसम्पतीको र्वक्रीबाटप्राप्तरकम

126

0

126

15

न्त्यार्यकदस्तुर

12

0

12

16

घशक्षाक्षेरको आम्दानी

154

57

211

17

परीक्षाशुल्क

1380

18

1398

18

यातायातक्षेरको आम्दानी

18680

1726

20405

19

अन्त्यप्रशासर्नक सेवाशुल्क

13345

2493

15838

20

व्यावसाय रघजिे शनदस्तुर

25474

3606

29080

21

चालक अनुमर्तपर, सवारीदतािर्कताबसम्बन्त्धीदस्तुर

71035

13731

84766

22

प्रशासर्नकदण्ड,जररवाना रजफत

850

211

1060

23

अन्त्यराजस्व

0

0

0

24

बेरूजु

58390

3088

61478

25

र्नकासा र्फताि

67744

0

67744

26

अनुदान र्फताि

290679

11449

302129

27

सवारीसाधन कर

373999

37673

411673

28

वन क्षेरकोरोयल्टी

52902

6851

59753

4690561

764718

5455279

जम्मा
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तार्लकानं.4:चालुआर्थिकवर्ि2077/78कोफाल्गुनसम्मकोमन्त्रालयतथार्नकायगतिचिर्ववरण
(रु.हजारमा)

र्स.नं.

मन्त्रालय/र्नकाय

आ.व.2077/78

आ.व.2077/78

कोर्वर्नयोजन

फाल्गुनसम्मकोिचि

प्रगर्तप्रर्तशत

1

प्रदे शव्यवस्थार्पका

193346

75603

39.10

2

मुतयमन्त्रीतथामघन्त्रपररर्द्कोकायािलय

993749

64567

6.50

3

आर्थिकमार्मलामन्त्रालय

1591030

29197

1.84

4

उद्योग,पयिटन,वनतथावातावरणमन्त्रालय

2865202

663312

23.15

5

भूर्मव्यवस्था,कृर्र्तथासहकारीमन्त्रालय

3335196

552738

16.57

6

आन्त्तररकमार्मलातथाकानूनमन्त्रालय

487165

84520

17.35

7

भौर्तकपूवािधारर्वकासमन्त्रालय

11483538

2997700

26.1

8

सामाघजकर्वकासमन्त्रालय

6921340

1815492

26.23

9

अथिमन्त्रालय-र्वत्तीयव्यवस्था

300000

0

०

10

अथि-र्वर्वध

2885350

0

0

11

स्थानीयतह

2532324

1028051

40.6

जम्मा

33588241

12

7311178

21.77

पररच्छे द-3
आर्थिकवर्ि2076/77कोकायिक्रम,उपलघधध,समस्यारसामाधानकाउपाय
3.1मुतयमन्त्रीतथामन्त्रीपररर्द्
कोकायािलय
आर्थिकवर्ि२०७६/७७मातजुम
ि ाभएकाकानूनहरुकोर्ववरण:
नीर्त:



छाउपडीप्रथाजन्त्यकुरीर्तउन्त्मुलननीर्त, २०७६

ऐन:




स्थानीयतहकापदार्धकारीतथासदस्यकोसुर्वधासम्बन्त्धी(पर्हलोसं शोधन)ऐन, २०७६
सुदूरपघश्
चमप्रदे शअनुसन्त्धानतथाप्रघशक्षणप्रर्तष्ठानऐन, २०७७

र्नयमावली:



प्रदे शपूवािधारर्वकासकायिक्रम(सछ
चालनकायिर्वर्ध)र्नयमावली, २०७६

कायिर्वर्ध:



प्रदे शर्नजामतीकमिचारीसरुवातथाकाजसम्बन्त्धीकायिर्वर्ध, २०७७

र्नदे घशका:



प्रदे शर्नजामतीकमिचारीकोआन्त्तररकभ्रमण(कायिक्रमसछचालन)र्नदे घशका, २०७७

गठनआदे श:



सुदूरपघश्
चमप्रदे शराजधानीपूवािधारर्वकाससर्मर्त(गठन)आदे श, २०७६



प्रदे शनीर्ततथायोजनाआयोग(गठनतथाकायिसछचालन)आदे श, २०७६

मुतय-मुतयसम्पाददतकायिहरु.:



सुदूरपघश्
चम प्रदे श अनुसन्त्धान तथा प्रघशक्षण प्रर्तष्ठान सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनि बनेको र्वधेयकको मस्यौदा
उपररायसुझावसङ्कलनकायिकम:कछ
चनपुर, कैलाली, डोटीरबैतडीमासम्पन्त्
न।








सुशासन, भ्रिाचारर्नयन्त्रणरमानवअर्धकारप्रवििनकायिक्रम:कछ
चनपुरमासम्पन्त्
नभएको।
र्नजामतीकमिचारीआवासीयर्वद्यालयकोभवनर्नमािणकायिकोप्रारम्भभएको।
प्रदे शसरकारकामन्त्रालयएवम्र्नकायहरुकोसँगठनएवम्व्यवस्थापनसवेक्षणकायिकोप्रारम्भभएको।
र्वकासआयोजनाहरुकोअनुगमनतथामूल्याङ्कनफारामर्नमािणएवम्प्रयोगगररएको।
र्नजामतीसेवाददवस, सं र्वधानददवसलगायतकाददवसतथासमारोहकोआयोजनागररएको।
प्रगर्तसमीक्षाकायिक्रमसछ
चालनगररएको।
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3.2आन्त्तररकमार्मलातथाकानूनमन्त्रालय
1.आर्थिकवर्ि2076/77माजारीभएकाऐन, नीर्त, र्नयम, कायिर्वर्धरमापदण्डहरुकोर्ववरणः
क)नीर्तः छाउपडीप्रथाजन्त्यकुरीर्तउन्त्मुलननीर्त,2076
ि)ऐनः साझेदारीव्यवसायऐन,2076
 स्थानीयतहकापदार्धकारीतथासदस्यकोसुर्वधासम्बन्त्धी(पर्हलोसं सोधन)ऐन,2076
 सुदूरपघश्
चमप्रज्ञाप्रर्तष्ठानऐन, 2076
 सुदूरपघश्
चमप्रदे शिेलकुदऐन,2076
 सुदूरपघश्
चमप्रदे शजनस्वास्थ्यसेवाऐन, 2076
 प्राईभेटफमिदतािगनेसम्बन्त्धीऐन,2076
 प्रदे शआर्थिककायिर्वर्धऐन, २०७7
 आर्थिकऐन,2076
 र्वर्नयोजनर्वधेयकऐन,2076
ग)र्नयमावलीः-

 प्रदे शपूवािधारर्वकासकायिक्रम(सछ
चालनकायिर्वर्ध)र्नयमावली, २०७६
 सुदरु पघिमप्रदे शसहकारीर्नयमावली,2076
 प्रदे शआर्थिककायिर्वर्धर्नयमावली, २०७६

ि)कायिर्वर्धः-
 सुदूरपघश्
चमप्रदे शकोकृर्र्र्वकासकायिक्रमकायिर्वर्ध, २०७६
 सुदूरपघश्
चमप्रदे शकोपशुपन्त्छीर्वकासकायिक्रमकायिर्वर्ध, २०७६
 सुदूरपघश्
चमप्रदे शस्वयंसेवकपररचालनकायिर्वर्ध, २०७6
 अनुदानतथासहायतारकमर्नकासाएवम्कायिक्रमकायािन्त्वयनकायिर्वर्ध, २०७६
 मुतयमन्त्रीएकीकृतकृर्र्तथापशुपन्त्छीर्वकासकायिक्रमकायिर्वर्ध, २०७६
 प्रदे शर्वर्ेशअनुदानसम्बन्त्धीकायिर्वर्ध, २०७6
 प्रदे शसमपूरकअनुदानसम्बन्त्धीकायिर्वर्ध, २०७6
 अनुदानतथासहायतारकमर्नकासाएवम्कायिक्रमकायािन्त्वयनकायिर्वर्ध, २०७६
 साविजर्नकतथासामुदार्यकपुस्तकालयअनुदानकायिर्वर्ध, २०७६
 सुदूरपघश्
चमप्रदे शउपभोिासर्मर्तगठन, पररचालनतथाव्यवस्थापनसम्बन्त्धीकायिर्वर्ध, २०७६
 कोल्डस्टोर,कोल्डरुमरराइपेर्निच्याम्वरर्नमािणकायिक्रमसछ
चालनकायिर्वर्ध, २०७6
 र्मल्कएनालाइजरर्वतरणकायिक्रमसछ
चालनकायिर्वर्ध, २०७६
 कृर्र्याघन्त्रकरणअनुदानपररचालनकायिर्वर्ध, २०७६
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 सहकारीसं िसं स्थालाईअनुदानप्रदानगनेकायिर्वर्ध, २०७६
 अपािताप्रादे घशकर्नदे शनसर्मर्तगठनकायिर्वर्ध,2076
 नवीनउद्यमस्थापनाकालार्गअनुदानर्वतरणसम्बन्त्धीकायिर्वर्ध,2076
ङ)र्नदे घशकाः एकीकृतछारवृघत्तव्यवस्थापनर्नदे घशका, २०७५
 शैघक्षकपरामशिसेवातथाभार्ाघशक्षणसम्बन्त्धीर्नदे घशका, २०७६
ु बजारअनुगमनर्नदे घशका, २०७६
 सुदूरपघश्
चमप्रदे शस्तरीयसं यि
 सुपथमूल्यपसलसछ
चालनकायिक्रमकायािन्त्वयनर्नदे घशका, २०७६
 सामुदार्यकपुनस्थािपनाकेन्त्िसछ
चालनर्नदे घशका, २०७६
 प्रदे शर्नजामतीकमिचारीआन्त्तररकभ्रमण(कायिक्रमसछ
चालन)र्नदे घशका,2077
च)मापदण्डः सुदूरपघश्
चमप्रदे शकोरोनाभाइरसलकडाउनराहतमापदण्ड,2076
छ)गठनआदे शः सुदूरपघश्
चमप्रदे शराजधानीपूवािधारर्वकाससर्मर्त(गठन)आदे श, २०७६
 रामारोशनक्षेरपयिटनर्वकासतथाव्यवस्थापनसर्मर्तगठनआदे श, २०७६
2.आर्थिकवर्ि2076/77मासम्पाददतप्रमुिकायिक्रमहरुकोप्रगर्ततथाउपलघधध:क) शाघन्त्तसुरक्षाः प्रदे शसुरक्षासमन्त्वयसर्मर्तको2वटाबैठकसछ
चालनरर्नणियकायािन्त्वयनकालार्गसमन्त्वय,
 साईबरअपराधर्नयन्त्रणसम्बन्त्धीतार्लम3वटाघजल्लामासछचालन,
 कारागारसुधारकायिक्रमअन्त्तगित९वटै  घजल्लाकारागारकायािलयहरुलाईरु.2लािकादरले  जम्मा
रु.18लािअघततयारीप्रदान,
 प्रहरीचौकीभवनटे डुवाकछ
चनपुरर्नमािणकायिसुचारु,
 प्रहरीचौकीभवनचौरपाटीअछामर्नमािणकायिसुचारु,
 प्रहरीचौकीभवनमौरे बाजुरार्नमािणकायिसुचारु,
 कैलाली घजल्लाको र्रनगर भन्त्सार नाका र कछ
चनपुर घजल्लाको गड्डाचौकी नाकामा नागररक सीमा
सहायताकक्षस्थापनाभईसछ
चालनमारहेको,
 सुरक्षाव्यवस्थालाईप्रभावकारीवनाउनर्स.र्स.र्ट.भी.जडानकालार्गघजल्लाप्रहरीकायािलय,कैलालीलाई
रु.३०लािरघजल्लाप्रहरीकायािलय,कछ
चनपुरलाईरु.२०लािरकमअघततयारीप्रदान,
 कैलालीघजल्लाकोध.उ.म.न.पा.9-वं गराकटान,ऐ.10जुगेडािल्लागौडी,कैलारीगा.पा.3िोनपुर,
भजनीन.पा.7र्हम्मतपुररटी.न.पा.8श्रीलङ्काटापुमागरीजम्मा5ठाउमार्व.ओ.पीस्थापना।

15

ि) कानूनः-





यसमन्त्रालयले रायपरामशितथासै िाघन्त्तकसहमर्तप्रदानगरे काकानूनहरुकोर्ववरणः र्वधेयक

-16

 र्नयमावली

-3

 कायिर्वर्ध

-22

 गठनआदे श

-4

 र्नदे घशका

-6

 मापदण्ड

-1

 र्लघितजवाफ

-1

 अन्त्य

-४

कायिक्रमः फैसलाकायािन्त्वयनअनुगमनकायिक्रम९वटै घजल्लामासछचालन,
 प्रदे शसभाबाटबनेकाकानूनहरु.कायािन्त्वयनकालार्गअर्भमुिीकरण अन्त्तरर्क्रयाकायिक्रम5
वटाघजल्लामासछ
चालन,

ग) र्वपद्
 प्रदे शआपतकार्लनकायिसछ
चालनकेन्त्ि(PEOC) कोर्नमािणकायिसुचारु,
 प्रदे श स्तरीय र्वपद् व्यवस्थापन तथा क्षमता अर्भवृिी र अर्भमुिीकरण तार्लम डडे ल्धुरा घजल्लामा
सछ
चालन,
 रु.1.5करोडकोप्रदे शर्वपद्राहतकोर्स्थापना,
 घजल्ला प्रशासन कायािलय बझािको र्वपद् कोर्मा रु. 20 लाि र बाँकी घजल्ला प्रशासनको र्वपद्
कोर्मा10/10लािगरीजम्मारु.1करोडर्नकासा,
 रु.50लािकोर्वपद्हवाईउिारराहतकोर्कोस्थापना,दुिट
ि नामापरे का5जनाव्यिीहरुलाई
डडे ल्धुराबाटकोहलपुरसम्महवाईउिारकासाथै काठमाण्डौंबाटधनगढीसम्मर्प.र्स.आर.मेर्सनतथा
डाक्टरकोर्टमलाईल्याएको,
 र्वपद्सामाग्रीिररदकोलार्ग९वटै घजल्लाप्रशासनहरुलाईजम्मारु.84लािअघततयारीप्रदान,
 प्रदे शर्वपद्व्यवस्थापनयोजनातयारभएको,
 र्वर्भन्त्
नघजल्लाहरुमा102टे ण्ट/पालर्वतरण,
ि) सछ
चार:
 एफ.एम., केवलरटे र्लर्भजनप्रशारणअनुमर्तरनवीकरणसम्बन्त्धीनीर्त, कानूनतजुम
ि ारअध्ययन
तथाकायिक्रम९वटै घजल्लामासछ
चालन,
 धनगढीमाप्रदे शपरकारमहासं िकोभवनर्नमािण,
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 घजल्लापरकारमहासं िबाजुराकोभवनर्नमािणकायिकोलार्गभवनर्डर्भजनकायािलयडोटीलाईरु.
30लािअघततयारीप्रदान,
 घजल्लापरकारमहासं िबैतडीकोभवनर्नमािणकायिकोलार्गभवनर्डर्भजनकायािलयबैतडीलाईरु.
27लािअघततयारीप्रदान।
आर्थिकवर्ि2076/77कोर्वत्तीयर्ववरणःरकम(रु.हजारमा)
शीर्िक

क्र.स.

र्वर्नयोजन

िचि

िचिप्रर्तशत

1

चालु

121225

9543७

78.72

2

ँ ीगत
पुज

150018

57320

38.20

15275७

56.31

जम्मा 271243
३.लक्ष्यअनुसारउपलघधधहार्सलहुननसक्नुकोकारणहरुः-

ँ ाकायिक्रमकायािन्त्वयनगनिकदठनाईभएको,
मन्त्रालयमातहतप्रादे घशकइकाईतथाकायािलयहरुनहुद

कायिक्रमसं शोधन, बजेटअघततयारीतथाबहुवर्ीयठे क्
कावन्त्दोवस्तकोसहमर्तददने वतिमानप्रावधानलामो
रहेकोले र्ढलाईहुने गरे को,

प्रदे शप्रहरीलाईअघततयारीददँदागृहमन्त्रालयकोअनुमर्तर्लनुपनेभएकोले र्ढलाईहुनेगरे को,
ु ासाथैदक्षअनुभवीकमिचारीकोअभाव,
कमिचारीकोसं तयान्त्यूनहुनक

कोर्भड-19कोकारणले लक्ष्यअनुसारकायिक्रमहरुसछचालनगनिनसर्कएको।
४.अन्त्यः-

सुदूरपघश्
चमप्रदे शकोरोनाभाईरस(COVID-19) रोगकोजोघिमर्नयन्त्रण, उपचारतथाव्यवस्थापनकोर्, 2076
माभएकोआम्दानीरिचिकोर्ववरणः-

रकम(रु.हजारमा)
आम्दानी

िचि

बचत

रु.439510

रु.428835

रु.10675
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3.3आर्थिकमार्मलामन्त्रालय
1.यसमन्त्रालयबाटहालसम्मतजुम
ि ाभएकानीर्ततथाकानूनीदस्तावेजहरु:
क)ऐनहरु
 सुदूरपघश्
चमप्रदे शआर्थिककायिर्वर्धतथार्वत्तीयउत्तरदार्यत्वऐन,२०७४
 सुदूरपघश्
चमप्रदे शआकघस्मककोर्ऐन,२०७५,
 र्वत्तीयहस्तान्त्तरणव्यवस्थापनऐन,२०७५,
 करतथागैरकरराजस्वसम्बन्त्धीऐन,२०७५,
 सुदूरपघश्
चमप्रदे शस्वरोजगारर्वकासकोर्ऐन,२०७५,
 सालवसालीआर्थिकऐन(प्रत्येकवर्िर्नरन्त्तर),
 सालवसालीर्वर्नयोजनऐन(प्रत्येकवर्िर्नरन्त्तर)
ि)र्नयमावलीहरु
 प्रदे शआर्थिककायिर्वर्धर्नयमावली, २०७६,
 सुदूरपघश्
चमप्रदे शस्वरोजगारर्वकासकोर्र्नयमावली,२०७६,
 प्रदे शसाविजर्नकिररदर्नयमावली,२०७8
ग)कायिर्वर्ध/र्नदे घशका/मापदण्ड
 प्रदे शसं घचतकोर्सछ
चालनकायिर्वर्ध,२०७४
 प्रदे शसमपूरकअनुदानसम्बन्त्धीकायिर्वर्ध,२०७४
 प्रदे शर्वशेर्अनुदानसम्बन्त्धीकायिर्वर्ध,२०७४
 सुदूरपघश्
चमप्रदे शस्वरोजगारर्वकासकोर्कोकायिकारीर्नदे शकर्नयुघिकोछनौटतथार्सफाररस
सम्बन्त्धीकायिर्वर्ध, २०७७
 उपभोिासर्मर्तगठन,पररचालनतथाव्यवस्थापनसम्बन्त्धीकायिर्वर्ध, २०७६
 सुदूरपघश्
चमप्रदे शपुनरकजािसम्बन्त्धीकायिर्वर्ध, २०७७
 कोरोनाभाइरसरोगजोघिमर्नयन्त्रण, उपचारतथाव्यवस्थापनकोर्र्नदे घशका,२०७६
 बहुवर्ीयठे क्
काबन्त्दोवस्तसम्बन्त्धीर्नदे घशका,२०७५
 सुदूरपघश्
चमप्रदे शकोरोनाभाइरसलकडाउनराहतमापदण्ड, २०७६
 प्रदे शआयोजनाछनौटसम्बन्त्धीमापदण्ड-२०७६
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2.आर्थिकवर्ि2076/77मासम्पाददतप्रमुिकायिक्रमहरुकोप्रगर्ततथाउपलघधध:-











सुदरु पघश्
चमप्रदे शर्वत्तीयसम्मेलनसम्पन्त्नभएको।
PLMBIS सम्बन्त्धीतार्लमसछ
चालनगररएको।
बजेटकोचौमार्सक,मध्यावर्धकतथावार्र्िकसमीक्षाभएको।
अछामघजल्लामापूवि बजेटछलफलकायिक्रमसम्पन्त्नभएको।
मध्यमकालीनिचिसं रचनातयारगरे को।
Province Profile तयारीरMulti-Indicator Baseline Survey कायिकोलार्गसूचनाप्रकाशनगररएको।
र्वत्तीयसारक्षतापुघस्तकाप्रकाशनगररएको।
सुदूरपघिमस्वरोजगारर्वकासकोर्र्नयमावली,2076तजुम
ि ागररएको।
स्वरोजगारर्वकासकोर्कोकायिकारीर्नदे शककोछनौटतथार्सफाररसकोलार्गकायिर्वर्धतयारगरी
दरिास्तआव्हानकोलार्गसूचनाप्रकाशनगररएको।



स्थानीयतहहरुमाराजस्वअनुगमनसम्बन्त्धीकायिभएको।

३.कायिक्रमकायािन्त्वयनकासमस्यातथाच ुनौतीहरु:-



मन्त्रालयमाकुलदरवन्त्दीकोतुलनामाअत्यन्त्तैकमसं तयामाकमिचारीपदपूर्तिकोअवस्थाहुन,ु



शािाअर्धकृतवासोसरहकारउपसघचवस्तरकाकमिचारीहरुकोअभावरहनु,



कमिचारीहरुलाईगुणस्तरीयतार्लमतथाप्रघशक्षणकोअभावरहनु,



प्रदे शप्रोफायलतयारी,Baseline Multi-indicator Surveyजस्ताकायिक्रमहरुशुरुगररएतापर्नसाविजर्नक
िररदकानूनकोप्रर्क्रयारव्यवस्थाले गदािसम्पन्त्नहुननसक्नु,



र्वर्यगतमन्त्रालयतथार्नकायहरुसँगप्रभावकारीसमन्त्वयकोकमीरहनु,



आर्थिकवर्ि2076/77कोदोस्रोचौमार्सककोअन्त्यत्यर्तरशुरुभएकोकोर्भड-19ले गदािकायिक्रम
कायािन्त्वयनमाप्रभावपनु,ि 



मन्त्रालयकोभौर्तकसं रचनापयािप्
तनहुन,ु



न्त्यूनजनशघिले धेरैकामगनुप
ि नेअवस्थारकमिचारीहरुमाउत्प्रेरणाकोकमीरहनु,



कायिक्रमहरुकोअनुगमन/मूल्याङ्
कनलेप्राथर्मकतानपाउनु।

4.चालुआर्थिकवर्ि2077/78कोफाल्गुनमसान्त्तसम्ममासम्पाददतप्रमुिकायिक्रमहरुकोप्रगर्ततथाउपलघधध:-



प्रदे शस्वरोजगारर्वकासकोर्कोकायिकारीर्नदे शककोर्नयुघिकालार्गउम्मेदवारर्सफाररसगररएको।



प्रदे शस्वरोजगारर्वकासकोर्कोकायािलयस्थापनाभईसछचालनमारहेको।



कमिचारी कोरोना वीमा कायिक्रम सछ
चालन भई हालसम्म ४० जनाभन्त्दा बढी कमिचारीहरुको वीमा दाबी
भुिानीकालार्गर्सफाररसगररएको।



सानातथामझौलाव्यवसायपुनरकजािकायिक्रमसछ
चालनकालार्गकायिर्वर्धतयारभएको।



Economic Dash Boardर्नमािणकायिअघन्त्तमचरणमारहेको।
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दीगो र्वकास लक्ष्यको स्थानीयकरण कायिका लार्ग सुदूरपघश्
चम प्रदे श दीगो र्वकास लक्ष्यहरु: सुदूरपघश्
चम
प्रदे शकोआधारतथ्याङ्कप्रर्तवेदनप्रकाशनभएको।



प्रदे श नीर्त तथा योजना आयोग सछ
चालन तथा व्यवस्थापनका लार्ग रु. ५ करोड आयोगलाई रकमान्त्तर
गररएको।



बाजुरा,अछाम,डोटी,कैलालीरकछ
चनपुरमाPLMBISतार्लमसछचालनगररएको।



बाजुरा, अछाम, डोटी र कछ
चनपुरमा स्थानीय तहको योजना एवम् बजेट तजुम
ि ा क्षमता अर्भवृर्ि कायिक्रम
सछचालनगररएको।



अछाम, डोटी, बैतडी, डडे ल्धुरा र कछचनपुरमा र्नमािणाधीन प्रमुि सडक आयोजनाहरुको अनुगमन गररएको
।



स्थानीयतहहरुकोराजस्वसं कलनतथापररचालनसम्बन्त्धीअनुगमनगररएको।

5.प्रदे शकोबजेटतथाकायिक्रमकायािन्त्वयनसम्बन्त्धमासमस्यातथाच ुनौतीहरुः
 बजेटर्वर्नयोजनदक्षताकमजोरहुन,ु 
 बजेटकायािन्त्वयनमागिदशिनकोपूणि पररपालनानहुन,ु
 स्वीकृतवार्र्िककायिक्रमबार्हरकाकायिक्रममासमेतबजेटमागहुन,ु
 पयािप्त मनाघशव कारण, औघचत्य, कायिक्रम/आयोजनाको प्रगर्त, बजेटनर्बना कायिक्रम सं शोधन तथा
रकमान्त्तरकोलार्गमागहुन,ु
 बहुवर्ीय आयोजनाहरुको लार्ग र्वद्यमान कानून, र्नदे घशका, स्रोत सुर्नघश्
चतता, आयोजनाको प्रगर्त,
आयोजनाकोप्रकृर्त,आवश्यकतारमापदण्डकोर्वचारनगरीस्वीकृर्तकोलार्गआउनेगरे को,
 सं िीयसशतिअनुदानकायािन्त्वयनमासमस्या
 समपूरक र र्वशेर् अनुदानका कायिक्रमहरुको कायािन्त्वयनको प्रभावकारी अनुगमन र प्रर्तवेदन कायि हुन
नसकेको,
 कायिक्रम कायािन्त्वयन, अनुगमन तथा र्नयर्मत सूचना/प्रर्तवेदनका लार्ग प्रार्वर्धक र अप्रार्वर्धक लगायतका
जनशघिकोअपयािप्ततारहनु,
 वार्र्िक र्वकास कायिक्रमहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, प्रर्तवेदन, समीक्षा र सुझावको कायािन्त्वयन
प्राथर्मकतामानपनु,ि 

 सं िरस्थानीयतहसँगप्रभावकारीसमन्त्वयहुननसक्नु,

ु ानयोग्यनहुनु ।
 कायािलयप्रमुितथाप्रदे शसघचवहरुकोसरुवापूवािनम
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3.4भौर्तकपूवािधारर्वकासमन्त्रालय
1. ऐन/र्नयम/कायिर्वर्ध-:



 प्रदे शलोकमागिऐन, २०७५
 सुदूरपघश्चमजनताआवासकायिक्रमकायािन्त्वयनकायिर्वर्ध, २०७५
 इन्त्जीर्नयररङसेवाकाप्रार्वर्धककमिचारीकरारमाभनािगनेसम्बन्त्धीकायिर्वधी,२०७७

2.भौर्तकपूवािधारर्वकासमन्त्रालयअन्त्तगितरहनेर्नकायहरुः-

 यातायातपूवािधारर्नदे शनालय, डोटी
 पूवािधारर्वकासकायािलयहरु-6(कैलाली, कछचनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी, अछाम, बझाि)
 सहरीर्वकासतथाभवनकायािलयहरु-3
अ.सहरीर्वकासतथाभवनकायािलय, डोटी(कायिक्षेरः-डोटी, डडे ल्धुरा, अछामरबाजुरा)
ुि ा)
आ. सहरीर्वकासतथाभवनकायािलय, बैतडी(कायिक्षेरः-बैतडी, बझािरदाचल
इ. सहरीर्वकासतथाभवनकायािलय, कैलाली(कायिक्षेरः-कैलाली, कछचनपुर)

 िानेपानीतथासरसफाईर्डर्भजनकायािलयहरु-४

ुि ा)
अ. िानेपानीतथासरसफाईर्डर्भजनकायािलय, बैतडी(कायिक्षेरःबैतडी, दाचल
आ. िानेपानीतथासरसफाईर्डर्भजनकायािलय, कैलाली(कायिक्षेरःकैलाली, कछ
चनपुर)
इ. िानेपानीतथासरसफाईर्डर्भजनकायािलय, डोटी(कायिक्षेरःडोटी, अछाम, बाजुरा)
ई. िानेपानीतथासरसफाईर्डर्भजनकायािलय, डडे ल्धुरा(कायिक्षेरःडडे ल्धुरा, बझाि)

 यातायातव्यवस्थाकायािलयहरु-2(कैलाली, कछचनपुर)
 यातायातव्यवस्थासेवाकायािलयहरु-2(डडेल्धुरा, डोटी)
 जलस्रोततथार्सचाईर्वकासर्डर्भजनकायािलयहरु-8(अछाम, बैतडी, बझाि, डडेल्धुरा, दाचलुि ा, डोटी, कैलाली,
कछचनपुर)

 जलस्रोततथार्सँचाईर्वकाससब-र्डर्भजनकायािलयहरु-1(बाजुरा)
ँ ाईर्वकासर्डर्भजनकायािलयहरु-1(कैलाली)
 भूर्मगतजलस्रोततथार्सच
ँ ाईव्यवस्थापनकायािलय, कैलाली
 पथरै यामोहनार्सच
3.भौर्तकपूवािधारर्वकासमन्त्रालयकोक्षेरगतप्रगर्तर्ववरण:

ँ ाई,िानेपानी,तटवन्त्ध,आवास,उजाि,यातायातक्षेर
(क) सडक,पुल,र्सच


ँ ाई र सतह र्सच
ँ ाईतफि २६० वटा आयोजनाहरु अन्त्तगित पक्
भूर्मगत र्सच
की कुलो १८० र्क.मी.,
ँ ाई
कच्ची कुलो १०० र्क.मी. र १४ वटा र्डप ट्युबल
े र्नमािण भई ९८९० हेक्टर क्षेरफलमा र्सच
सुर्वधापुगेकोछ।हरे कघजल्लामाकम्तीमादुईवटानमूनार्लफ्टर्सँचाईआयोजनाकोलार्गअध्ययन
एवम् नक्साङ्कन कायि भई कायािन्त्वयनमा आएका छन् । साथै गत आर्थिक वर्िदेघि क्रमागतरुपमा
सछ
चालनभई चालु आर्थिकवर्ि २०७७/७८मासम्पन्त्नहुने आयोजनाहरुबाटथप ५,७००हेक्टर
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जर्मनमा र्सं चाई सुर्वधा उपलधध हुनेछ भने वहुबर्ीय ठे क्
का भएका र आगामी आर्थिक वर्ि
२०७८/७९ मा सम्पन्त्
न हुने क्रमागत आयोजनाहरुबाट समेत थप ६,००० हेक्टर जर्मनमा र्सं चाई
सुर्वधावृर्िहुनेछ।


ुि ा (६.९७ मे.वा.) को प्रारघम्भक वातावरणीय प्रभाव अध्ययनसर्हत
नौगाडजलर्वद्युतआयोजना, दाचल
र्वस्तृतसम्भाव्यताअध्ययनकोकायि भइरहेकोछ।साथै आगामीआर्थिकवर्ि २०७८/७९दे घि
स्रोतसुर्नघश्
चततागरीकायािन्त्वयनकोप्रर्क्रयासमेतथार्लनेछ।



सुनय
ि ागाडजलर्बद्युतआयोजना,बैतडी(७.७५मे.वा.)कोप्रारघम्भकवातावरणीयप्रभावअध्ययनसर्हत
र्वस्तृतसम्भाव्यता अध्ययनको कायि भइरहेको छ ।साथै आगामी आर्थिकवर्ि  २०७८/७९ दे घि
स्रोतसुर्नघश्
चततागरीकायािन्त्वयनकोप्रर्क्रयासमेतथार्लनेछ।



अपरसुनय
ि ागाडजलर्बद्युतआयोजना,बैतडी(७.७१मे.वा.)कोप्रारघम्भकवातावरणीयप्रभावअध्ययन
सर्हत र्वस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको कायिको लार्ग परामशिदाता छनौटको लार्ग मूल्याङ्कनको कायि
भइरहेकोछ। साथै, आगामी आर्थिकवर्ि २०७८/७९दे घि स्रोत सुर्नघश्
चततागरी कायािन्त्वयनको
प्रर्क्रयासमेतथार्लनेछ।



प्रदे श िानेपानी गुरुयोजना, प्रदे श र्सं चाई गुरुयोजना, प्रदे श सरसफाई गुरुयोजना तयार गनिको लार्ग
अध्ययनकोकायिकोलार्गप्रर्क्रयाशुरूभएकोछ।



प्रदे श राजधानीतोर्कएकोक्षेर (गोदावरी पुलदे घि५ र्क.मी.तल्लो तटीय क्षेर) मा नदी र्नयन्त्रण
कायिकोलार्गर्वस्तृतसम्भाव्यताअध्ययनभइरहेकोछ।



नदी र्नयन्त्रण, तटबन्त्ध र पर्हरो र्नयन्त्रणतफि कुल जम्मा ४८ र्क.मी. लम्बाइमा सं रक्षण काम
(प्रोटे क्सन) को कायि भएको छ र जसमा २२९ हेक्टर जर्मनको उकास र जर्मनको कटान रोक्ने
काम भएको छ। साथै गत आर्थिक वर्िदेघि क्रमागत रुपमा सछ
चालन भई चालु आर्थिक वर्ि
२०७७/७८ मा सम्पन्त्
न हुने  आयोजनाहरुबाट थप ८५ र्क.मी. लम्बाइमा सं रक्षणको काम
(प्रोटे क्सन) हुनछ
न भएको
े  र ४०५ हेक्टर जर्मनको उकास र जर्मनको कटान रोक्ने काम सम्पन्त्
हुनेछ भने आगामी आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा सम्पन्त्न हुने क्रमागत आयोजनाहरुबाट समेत थप
१०० र्क.मी. लम्बाइमा सं रक्षणको काम (प्रोटे क्सन) हुनेछ  र ४७७ हेक्टर जर्मनको उकास र
जर्मनकोकटानरोक्नेकामभएकोसम्पन्त्
नगररनेछ।



कैलाली र कछचनपुरका र्वर्भन्त्न नदीहरु. जस्तै  :- कान्त्िा, कटै नी, बनरा, घशबगंगा, चौधर नदी
र्नयन्त्रणकायिकोकामप्रारम्भगररएकोछ।



िानेपानी तथासरसफाईतफि १९६वटा आयोजनाहरुसम्पन्त्नभई४०,००० जना लाभाघन्त्वत भएका
छन् भने २५४ वटा आयोजनाहरु र्नमािणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । साथै, गत आर्थिक वर्िदेघि
क्रमागतरुपमा सछ
चालन भई चालु आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा सम्पन्त्न हुने आयोजनाहरुबाट थप
२०,०००जनसं तयालाईिानेपानीतथासरसफाईकोसेवाउपलधधहुनेछभने बहुवर्ीयठे क्
काभएका
रआगामीआर्थिकवर्ि २०७८/७९मासम्पन्त्नहुने क्रमागतआयोजनाहरुबाटसमेतथप१५,०००
जनसं तयालाईिानेपानीतथासरसफाईकोसेवाउपलधधभएकोहुनेछ।
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यातायातपूवािधारतफि१२८र्क.मी.पक्कीसडक,३२२र्क.मी.िण्डाघस्मत(ग्रावेलसडक)र७०८
र्क.मी.माटे  सडकर्नमािणभएकोछ।दश(१०)वटासडकपुलर१८वटाझोलुिे पुलर्नमािण
भएकाछन् ।साथै,गतआर्थिकवर्ि 2076/77दे घिक्रमागतरुपमासछ
चालनभईचालु आर्थिक
वर्ि २०७७/७८ मा सम्पन्त्
न हुने आयोजनाहरुबाट २०७.८ र्क.मी. पक्की सडक, ५९  र्क.मी.
िण्डाघस्मत(ग्रावेलसडक),२१५र्क.मी.माटे  सडकर्नमािणसम्पन्त्नहुनेछर५वटासडकपुलर
६  वटा झोलुिे पुल र्नमािण सम्पन्त्न हुनछ
े  भने बहुवर्ीय ठे क्का भएका र आगामी आर्थिक वर्ि
२०७८/७९ मा सम्पन्त्
न हुने क्रमागत आयोजनाहरुबाट समेत थप १६०.४१ र्क.मी. पक्
की सडक,
४८.५र्क.मी.िण्डाघस्मत(ग्रावेलसडक),२२८र्क.मी.माटे  सडकर्नमािण सम्पन्त्नहुनेछर१४
वटासडकपुलर८वटाझोलुिेपुलर्नमािणसम्पन्त्नहुनेछ।



जनताआवासकायिक्रमअन्त्तगितलघक्षतवगिकाजनताकोलार्गजम्मा१७४६वटार्नजीआवासभवन
र्नमािण सम्पन्त्
न भई र्वपन्त्
न जनतालाई हस्तान्त्तरण भएका छन् । ५७  वटा सामुदार्यक/सरकारी
भवनर्नमािणभएकाछन।साथैगतआर्थिकवर्िदे घिक्रमागतरुपमासछ
चार्लत१०००वटार्नजी
आवासहरु चालु आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा र्नमािण सम्पन्त्
न  भई र्वपन्त्न जनतालाई हस्तान्त्तरण
हुनेछन्भनेक्रमागतरुपमासछ
चार्लत१२५४वटार्नजीआवासहरुआगामीआर्थिकवर्ि२०७८/७९
मासम्पन्त्नभईर्वपन्त्
नजनतालाईहस्तान्त्तरणहुनेछन्।त्यसै गरीसामुदार्यक/सरकारीभवनतफिचालु
आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा ४५ वटा र आगामी आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा ३५ वटा
सामुदार्यक/सरकारीभवनहरुर्नमािणसम्पन्त्नहुनछ
े न्।



चालु आर्थिक वर्ि २०७७/७८ दे घि शुरु गररएको 'धयाँस गाउँपार्लका र्वशेर् कायिक्रम' अन्त्तगित
र्तं करमा साना जलर्वद्युत आयोजनाहरुको ममित-सम्भार र छाङरूमा वडा कायािलय भवन र्नमािण र
िोडे टोबाटोर्नमािणसम्बन्त्धीकायिकोप्रर्क्रयाशुरुगररएकोछ।



वैकघल्पकउजािकोर्वकासरप्रवििनकोलार्ग ३वटापररयोजनाकोर्वस्तृतपररयोजनाप्रर्तवेदनतयार
भएको छ भने १ पररयोजनाको पूवि सम्भाव्यता अध्ययन गररएको छ । त्यस्तै  चालु आर्थिक वर्िमा
डोटीको बोक्टान गाउँपार्लका, बैतडीको र्डलासै नी गाउँपार्लका र बझािको जयपृथ्वी नगरपार्लकामा
सोलारर्मर्नर्ग्रडर्वस्तारगररनेछ।



प्रदे शबससेवार्नगमगठनतथासछ
चालनकालार्गसम्भाव्यताअध्ययनगररएकोछ।हालयातायात
व्यवस्था कायािलय कैलाली र कछचनपुरबाट सवारी अनुमर्तपर र्वतरण भइरहेकोमा डोटी र
डडे ल्धुराबाटपर्नसवारीअनुमर्तपरर्वतरणगनिट्रायलसेन्त्टरकोसं रचनार्नमािणगररएकोछ।



प्रत्येक घजल्लामा एउटा पने गरी ९ वटा महत्त्वपूणि सडक योजनालाई प्रादे घशक गौरवका योजनाको
रुपमाछनौटगरीर्नमािणकायिलाईउच्चप्राथर्मकताकासाथकायि अगार्डबढाएकोछ।प्रादे घशक
गौरवकायोजनाहरुकोर्ववरणर्नम्नानुसाररहेकोछ।
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प्रादे घशकगौरवकायोजनाहरु
र्स.नं.
१
२

३

घजल्ला

योजनाकोनाम

र्वद्यमानअवस्था

बाजुरा

िप्तड-मातिडी सडक (र्सिडा-काँडा जय बागेश्वरी गैरीिांद २४र्क.मी.अध्ययनभएको, १५र्क.मी.(Upgrading) माठे क्
काकालार्ग
डोगडीआटीचौर-मातिडी)

कायािन्त्वयनमारहेको।

बैतडी

ुि ासडक
सदबाज-श्रीभावर-हाट-दाचल

७०र्क.मी.अध्ययनभएको,१५र्क.मी.ठे क्
काभईकालोपरे सडकको

अछाम

घचसापानी-ऋर्र्दहवर्डमार्लकासडक(घचसापानी-

४८  र्क.मी. अध्ययन भएको, २४  र्क.मी. ठे क्
काका लार्ग

अघन्त्तमचरणमारहेको।

जंगलिाट-तुमाििाद-गैरीटाड-कालीगाउँ दनािमाझेठाना-

कायािन्त्वयनमारहेको।

जयगढ-नन्त्दे गडा-मेल्लेक-सोडसा-ऋर्र्दह-बर्डमार्लका)
डडेल्धुरा

४

दै जी-पोिरा-ढु िाड-बझािसडक(दै जी-जोगबुडा-घचरर्कट्टे िटाल-पोिरा-बेलापुर-ढु िाड-बझाि)

पोिरा -बेलापुर सडक िण्ड -१० र्क.मी.,गाईबादे  र्लप्ना सडक िण्ड-

१२ र्क.मी.,सलोन-घचर्किट्टे सडकम िण्ड-६ र्क.मी. र जोगबुढा –र्लप्ना

सडक िण्ड -५ र्क.मी. गरी जम्मा ३३ र्क.मी. सडक र्नमािण
भइरहेको।

५

ुि ा
दाचल

बझाि
६

दे उथा-िारिलिा-िण्डेश्वरीसडक(दे थला-िारिलिा
बलाच-र्बटु ले-लर्टनाथ-पाररबगर-िन्त्टे श्वरी)

र्वस्तृत इघन्त्जर्नयररं ग अध्ययन भएको जम्मा ६० र्क.मी. सडक मध्ये ६
र्क.मी.पक्कीसडकर्नमािणभएकोर१८र्क.मी.सडककोर्नमािणकायि
भइरहेको।

ददपायल-साइपालसडक(र्सलगढी-पार्तहाल्ले-सानुिोलाथलारािोलीर्वप्रा-कुचेिोला-जडार-पानकोट-तपोवन

तल्कोट-धलौनकाकरकोट-साइपालर्हमालबेसीसाइढु िा

र्वस्तृतइघन्त्जर्नयररं गअध्ययनभएको25र्क.मी.अध्ययनभएकोर१४
र्क.मी.सडककोर्नमािणकायिचर्लरहेको।

हुँदैहुम्लाघजल्लाकोसीमानारानीिकिनाम्या
गाउँ पार्लका)

७
८

९

डोटी

सहजपुर-बोक्टान-ददपायलसडक

र्छर्डिान-अकरकाडाँिण्डको१२र्क.मी.ररानागाउँ -वायलसडकिण्ड

कछचनपुर

बेलौरी-कलुवापुर-नाइल-बुडरसडक

४३ र्क.मी. मध्ये ३८ र्क.मी. DPR बनेको र ९.१ र्क.मी. सडक

कैलाली

भजनी-छोटीभन्त्सारिेमडीठु लीगाडसडक(भजनी-छोटी

३८र्क.मी.DPRभएकोर३र्क.मी.सडकर्नमािणकायिभइरहेको।

-१०र्क.मी.गरीजम्मा२२र्क.मी.सडकर्नमािणकायिचर्लरहेको।
र्नमािणकायिचर्लरहेको।

भन्त्सारलालबोझीभजनीजोशीपुरफल्ले-र्बसौनासल्लेरी
राक्साकोल्तडीघिमडीठु लीगाड)
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सारांश
र्स.

पूवािधारउपक्षेर

नं.
१

इकाई

आ.व.२०७४/७५दे घि

आ.व.

आ.व.

आ.व.२०७६/७७

२०७७/७८को

२०७८/७९को

सम्मकोउपलघधध

लक्ष्य

लक्ष्य

९८९०

५७००

कैर्फयत

र्संचाईतफि

१.१ सतहर्संचाईआयोजनाहरूबाटर्सं घचतक्षेरफल

हेक्टर

६०००

र्वस्तार
१.२ भूर्मगतर्सं चाईआयोजनाहरूबाटर्सं घचतक्षेरफल

हेक्टर

र्वस्तार
१.३ नयाँप्रर्वर्धमाआधाररतर्सं चाईआयोजनाहरूबाट

हेक्टर

र्सं घचतक्षेरफलर्वस्तार
१.४ ममितसं भारबाटहुने र्सं घचतक्षेरफल

हेक्टर

१.५ पक्कीकुलोर्नमािण

र्क.मी.

१८०

६५

५४

१.६ कच्चीकुलोर्नमािण

र्क.मी.

१००

३५

२५

१.७ र्डपट्युवल
े र्नमािण

सं तया

१४

२३

२२

र्क.मी

४८

८५

१००

हेक्टर

२२९

४०५

४७७

३.१ कालोपरेसडक

र्क.मी.

१२८

२०७.६

१६०.४१

३.२ िण्डाघस्मत(ग्रावेलसडक)

र्क.मी.

३२२

५९

४८.५

३.३ माटे सडक

र्क.मी.

७०८

२१५

२२८

३.४ सडकपूलर्नमािण

सं तया

१०

५

१४

ु र्नमािण
३.५ झोलुिप
े ल

सं तया

१८

६

८

४.१ सरकारी/सामुदार्यकभवनर्नमािण

सं तया

५७

४५

३५

४.२ जनताआवासयोजनाअन्त्तगितर्नर्मित(र्नजीआवास)

सं तया

१७४७

१०००

१२५४

जना

४००००

२००००

१५०००

२

नदीर्नयन्त्रण/पर्हरोर्नयन्त्रण/तटबन्त्धर्नमािणतफि

२.१ तटबन्त्धर्नमािण
२.२

जर्मनकोउकास(Reclaim)

३

यातायातपूवािधार(सडक,सडकपुल,झो.पु.)

४

५

सहरीर्वकासतथाभवनतफि

िानेपानीतथासरसफाई

५.१ आधारभूतिानेपानीबाटलाभाघन्त्वतजनसं तया
६

उजाितफि

६.१ जलर्वद्युतउत्पादनक्षमता

मे.वा.

प्रारघम्भकअध्ययनगररएको

र्वस्तृतआयोजना

२२.४३मे.वा.उत्पादन

(सुनय
ि ा,

प्रर्तबेदनतयारर

क्षमताकोलार्ग

नौगाडर

(DPRतयारी)

कायािन्त्वयनप्रकृयाअघि

अपरसुनय
ि ा

बढाइने

गरीतीन
वटा)

६.२ सौयिउजािर्मर्नर्ग्रडप्रणालीस्थापना

सं तया

३
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३

३

3.5उद्योग,पयिटन,वनतथावातावरणमन्त्रालय
१.आर्थिकवर्ि २०७६/७७माजारीभएकाऐन,नीर्त,र्नयम,कायिर्वर्ध,गठनआदे श,र्नदे घशकारमापदण्डहरुको
र्ववरण
क) ऐन
 र्नजीव्यवसायदतािऐन, २०७६
 साझेदारीव्यवसायदतािऐन, २०७६
ि) गठनआदे श
 रामारोशनक्षेरपयिटनर्वकासतथाव्यवस्थापनसर्मर्त(गठन)आदे श, 2076
ग) र्नदे घशका
ु बजारअनुगमनर्नदे घशका, २०७६
 सुदूरपघश्
चमप्रदे शस्तरीयसं यि
२.आर्थिकवर्ि२०७६/७७मासम्पाददतप्रमुिकायिक्रमहरुकायिक्रमकोलक्ष्यरकायिक्रमबाटप्राप्तउपलघधध
क) सम्पाददतप्रमुिकायिक्रमहरु
 प्रदे शसरकारतफिकास्वीकृतकायिक्रमहरु
 सं िीयसशतिअनुदानतफिकास्वीकृतकायिक्रमहरु
ि) कायिक्रमकायािन्त्वयनकामुतय-मुतयर्वर्यक्षेरहरु
 वन,वातावरणतथाभू-सं रक्षण
 उद्योगतथावाघणज्य
 पयिटन
ग) क्षेरगतरुपमाभएकामुतय-मुतयउपलघधधहरु
अ) वन,वातावरणतथाभू-संरक्षण
र्स.नं.

कामकोर्ववरण

इकाई

पररमाण

१

र्वरुवाउत्पादन

गोटा

२४,१५,२८२

२

वृक्षारोपण

हेक्टर

२७८

३

वनअर्तक्रमणर्नयन्त्रण

हेक्टर

७४

४

वनतथावन्त्यजन्त्तुअपराधसम्बन्त्धीमुिादायरी

गोटा

८५

५

वैज्ञार्नकवनव्यवस्थापन

हेक्टर

३८८६७

६

सामुदार्यकवनगठनतथाहस्तान्त्तरण

गोटा

२५

७

सामुदार्यकवनकोकायियोजनानर्वकरण

गोटा

२२१

8

र्समसारक्षेरकोव्यवस्थापन

गोटा

२८

9

सामुदार्यकवनमापयािपयिटनप्रबििन

गोटा

८

10

जर्डबुर्टप्रर्ोधनकेन्त्िस्थापना

गोटा

९

११

पर्हरोर्नयन्त्रण

गोटा

८५
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कैर्पयत

र्स.नं.

कामकोर्ववरण

इकाई

पररमाण

१२

नदीर्कनारसं रक्षण

गोटा

८४

१३

सं रक्षणपोिरीर्नमािण

गोटा

२५

१४

पानीमुहानसं रक्षण

गोटा

४४

१५

गघल्छर्नयन्त्रण

गोटा

७०

१६

र्सं चाईकुलोर्नमािण

गोटा

२६

कैर्पयत

वनपैदावारउत्पादनतथार्नकासीकोर्ववरण
 काठउत्पादन५,६६,२२०क्यूर्वकर्फट
 दाउराउत्पादन९५९चट्टा
 जर्डबुर्ट१०,०४,८४४के.जी.
आ) पयिटनक्षेरतफि
र्स.नं.

र्ववरण

सम्पन्त्
नभएकायोजना(सं तया)

१

मठमघन्त्दरर्नमािणतथाममित

१४७

२

गुम्बार्नमािण

७

३

गुफार्नमािण

१

४

चचिर्नमािण

२

५

पदमागिर्नमािण

६

६

र्पकर्नकस्पटर्नमािण

१

७

सूचनाकेन्त्िर्नमािण

१ (र्टकापुर)

सम्पन्त्
नभएकाजम्मायोजनासं तया

१६५वटा

इ) उद्योगतथावाघणज्यक्षेरतफि
उद्यमीहरुलाईर्वतरणगररएकोउपकरणकोर्ववरण
र्स.नं.

उपकरणकोर्कर्सम

जम्मालाभाघन्त्वतिरधुरीसं तया

१

मौरीिारर्वतरण

२२

२

र्सलाईमेर्सनर्वतरण

५३

३

आरनसेटर्वतरण

१०

४

र्डर्िजर्वतरण

११

५

होघजयारीमेघशनर्वतरण

५

६

र्डघजटलतराजुर्वतरण

१६

७

हातेट्रयाक्टरर्वतरण

४

८

र्पसानीर्मलर्वतरण

२

कुलजम्मा

१२३
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उद्योगदतािकोर्ववरण
र्स.नं.

उद्योगकोर्कर्सम

दतािसं तया

१

उत्पादनमूलक

३५०

२

कृर्र्जन्त्य

२३७३

३

पयिटनमा

१०३

४

सेवामूलक

१३०९

५

र्नमािणसम्बन्त्धी

६२

कुलजम्मा

४१९७

सम्पन्त्
नगररएकाउद्यमघशलताअर्भवृर्ितार्लमहरुकोर्ववरण
र्स.नं.

तार्लमकोनाम

जम्मासं तया

१

उद्यमघशलतार्वकासतार्लम

७५९

२

र्सलाईकटाईतार्लम

२०४

३

हातेहोघजयारीतार्लम

८२

४

अल्लोबुनाईतार्लम

२२

५

मौरीपालनतार्लम

२२

६

हाउसवाईररङ

१८

७

बांसर्नगालोसामाग्रीबनाउने

२१

८

हबिलसाबुनतार्लम

१२

९

आरनतार्लम

२७

१०

अचारबनाउने

४३
कुलजम्मा

१२१०

ई) राजस्वआम्दानीकोर्ववरण



वनपैदावारर्वर्क्रबाटरु.१०४९६९हजार



उद्योगदतािनवीकरणतथाअन्त्यबाटरु.४३०४८हजार

३.आर्थिकवर्ि२०७६/७७कोर्वत्तीयअवस्था:र्वर्नयोजनिचितथािचिप्रर्तशत
वार्र्िकबजेटतथािचिकोर्ववरण
र्वर्नयोघजतबजेट(रु.हजारमा)
चालु

ँ ीगत
पुज

रु.१७४२९९१

रु.६२५६९३

िचि(रु.हजारमा)
जम्मा

चालु

रु.२३६८६८४

 औसतर्वत्तीयप्रगर्तप्रर्तशत: ४५.५४%
 चालुतफि:३८.१४%
ँ ीगततफि: ६६.१६%
 पुज
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रु.६६४८३८

ँ ीगत
पुज
रु.४१४००८

जम्मा
रु.१०७८८४६

क्षेरगतरुपमावार्र्िकबजेटिचिकोअवस्था
र्स.नं.

आयोजनाक्षेर

र्वर्नयोघजतबजेट

जम्मािचि

(रु.हजारमा)

(रु.हजारमा)

प्रर्तशतिचि

क

प्रदे शतफि

१

वनतथाभू-सं रक्षणतफि

९१,७७५२

६३,७६८९

६९.४८

२

पयिटनतफि

४३,७६०१

१३,४५८८

३०.७५

३

उद्योगतथावाघणज्यतफि

३१,३११०

६,९०३१

२२.०४

ि

सं िशसतिअनुदानतफि

३६२१२३

१९,६६०९

५४.२९

४.कायिक्रमहरुबाटलक्ष्यअनुरुपउपलघधधहार्सलहुननसक्नुकाकारणहरुः



स्वीकृतदरबन्त्दीकोअनुपातमापदपूर्तिअत्यन्त्तैन्त्यूनहुनु ।



मौजुदा कमिचारीको अनुपातमा स्वीकृत योजना सं तया अत्यर्धक भएकाले  सम्पूणि योजना कायािन्त्वयन गनि
नसर्कएको।



पररयोजनाको अवधारणाको आधारमा नभई मागको आधारमा योजना छनौट गने पररपाटी रहेकाले  स्पि
उपलघधधमापनगनिनसर्कएको।

५.कायिक्रमसछ
चालनमादे घिएकासमस्याहरुतथाच ुनौतीहरुः



दरबन्त्दीअनुसारकमिचारीहरुकोपदपूर्तिनहुनु ।



अत्यर्धक टु क्रे बजेट तथा कायिक्रमहरुको तजुम
ि ा हुने गरे को । जसका कारण स्वीकृत वार्र्िक नीर्त तथा
कायिक्रमले लघक्षतगरे बमोघजमनर्तजाहार्सलहुननसकेको।



कायिक्रम सं तया धेरै हुँदा सीर्मत जनशघिलाई पररचालन गरी कायािन्त्वयन गदाि कामको गुणस्तर कायम
गनिमाच ुनौतीरहेको।



बजेटतथाकायिक्रमहरुतजुम
ि ाहुँदापररयोजनाकोमोडलमानभईछररएरहुनेगरे को।



स्थानीयस्तरमासर्मर्तगठनकाबितर्ववादभईकायिक्रमकायािन्त्वयनमाबाधापनेगरे को।



स्वीकृतकायिक्रमकोनाम,ठे गानासं शोधनकालार्गअत्यर्धकरुपमाअनुरोधहुनेहुँदाकायिक्रमहरुतोर्कएको
समयमैसम्पन्त्
नगनिकदठनाईहुनेगरे को।



आर्थिकवर्िकोतेस्रोचौमार्सकमाथपबजेटतथाकायिक्रमकोअघततयारीप्राप्तहुनआउने गरे कोले  कायिक्रम
कायािन्त्वयनतथाअनुगमनकायिमाकदठनाईहुनेगरको।



भौर्तक पूवािधार र्वकास र्नमािण गदाि वातावरणीय पक्षलाई ध्यान नददं दा र्वकासका कायिहरुले र्वनाश
र्नम्त्याउने गरे कोरयस्तोर्वकासकायि सछचालनबाटहरे कवर्ि ममितसम्भारकार्नघम्तथपबजेटकोमाग
हुनेगरे को।
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६.कायिक्रमकायािन्त्वयनबाटप्राप्तअनुभवतथार्सकाई:



प्रदे श सरकारको स्वीकृत नीर्त तथा कायिक्रमलाई पूणरु
ि पमा पालना गरी बजेट तथा कायिक्रम तजुम
ि ा
गररएमामारअपेघक्षतउपलघधधहार्सलगनिसर्कने।



ँ ायोजनातजुम
प्रदे शसरकारले सबैर्वर्यक्षेरहरुकोपररयोजनाबैंकर्कताबतयारनहुद
ि ाकायिव्यवघस्थत
हुननसकेको।



प्रदे शको प्राथर्मकतामा परे का आयोजनाहरुको समयमै र्वस्तृत पररयोजना प्रर्तवेदन तयार गररएमा
आयोजनाहरुकोकायािन्त्वयनकोसं िीयसरकारबाटसमपूरकतथासहलगानीमाफितस्रोतजुटाउनसर्कने
सम्भावनारहेको।



प्रदे श सरकारका र्नकायहरुबाट सम्पादन हुने कायिहरु र्छटो छररतो, पारदशीताका साथै आर्थिक
अनुशासन कायम गरी सेवामा गुणस्तररयता कायम गनि स्वीकृत दरबन्त्दी अनुसारको कमिचारीहरुको
यथासम्भवर्छटोपदपूर्तिअपररहायिछ।

७.कायिक्रमकायािन्त्वयनमाप्रभावकाररताल्याउनचाल्नुपनेकदमहरुतथाआगामीबाटो



मन्त्रालयबाट तयार गरी प्रदे श सभामा पेश भएका ऐनहरु स्वीकृत भएमा ऐनहरु कायािन्त्वयनका लार्ग
आवश्यकपनेर्नदे घशकातथाकायिर्वर्धहरुतजुम
ि ागरीअघिबढ्नुपने।



प्रदे शको भौगोर्लक र्वशेर्ता, मन्त्रालयको घजम्मेवारी अनुसार सांगठर्नक सं रचना तयार गरी कायािन्त्वयन
गनुप
ि ने।



प्रदे श लोकसेवा आयोगबाट र्छटो भन्त्दा र्छटो ररि दरबघन्त्दमा कमिचारी पदपूर्ति गने प्रर्क्रया अघि
बढाउनुपने।



अर्तआवश्यकबाहेकमािमसान्त्तपर्छथपबजेटतथाकायिक्रमर्वर्नयोजनगनिनहुने।



कमिचारीलाईकाममाउत्प्रेरणाजगाउनकालार्गकमिचारीअर्भप्रेररतकायिक्रमहरुल्याउनुपने।
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3.6सामाघजकर्वकासमन्त्रालय
१.1सम्पाददतमुतय-मुतयकायिक्रमकोप्राप्तउपलघधधहरु:

समग्रबजेटसमीक्षा

आर्थिकवर्ि२०७६/७७कोमन्त्रालयकोिचिर्ववरण
रकम(रु.हजारमा)
बजेट

िचि

ljlgof]lht

चालुजम्मा

ँ ीगतजम्मा
पुज
कुल

प्रगर्त प्रर्तशत

4281716

2655706

62.02

1310967

597507

45.58

5592683

3253213

58.17

स्रोतअनुसारबजेटरिचिर्ववरण
रकम(रु.हजारमा)
स्रोत
सं ि

बजेट

शसतिअनुदान

िचि

प्रगर्त प्रर्तशत

1254856

780029

समपूरकअनुदान

108300

1018२

र्वशेर्अनुदान

250000

1408६०

समानीकरणअनुदान

292780

242490

सं िजम्मा

1905936

1173561

प्रदे श सरकार

3686747

2079652

56.41

5592683

3253213

58.17

जम्मा

61.57

बजेटउपशीर्िकअनुसारआर्थिक वर्ि२०७६/७७कोमन्त्रालयकोिचिर्ववरण
रकम(रु.हजारमा)

कुलर्वर्नयोघजतबजेट

जम्मािचि

95084

67279

70.76

3375

2310

68.44

1259356

784529

62.30

घशक्षा र्वकास र्नदे शनालय

1482587

920846

62.11

35002011

प्रदे श स्वास्थ्य र्नदे शनालय

93072

38893

41.79

६

35002012

स्वास्थ्य कायािलयहरु

754227

452578

60.01

७

35002013

अस्पतालहरू

1054860

655395

62.13

८

35002014

आयुवेद स्वास्थ्य केन्त्िहरू

55599

42629

76.67

९

35002015

आयुवेद और्धालयहरू

23543

13146

55.84

१०

35003011

घशक्षा तार्लम केन्त्ि

24680

15221

61.67

११

35003012

घशक्षा तार्लम उप-केन्त्िहरू

3135

771

24.59

१२

35004011

व्यवसार्यक तथा सीप र्वकास तार्लम केन्त्िहरु

67047

35538

53.00

१३

35000011

सामाघजक र्वकास मन्त्रालय

602744

181417

30.10

१४

35006011

प्रदे शस्वास्थ्यतार्लम केन्त्ि

46167

26541

57.49

१५

35007011

प्रदे शजनस्वास्थ्यप्रयोगशाला

27207

16120

59.25

5592683

3253213

र्स.नं.

ब.उ.घश.नं.

नाम

१

35005011

प्रदे श स्वास्थ आपूर्ति व्यवस्थापन केन्त्ि

२

35000012

रोजगार सूचना केन्त्िहरु

३

35000120

सामाघजक र्वकास मन्त्रालय (सं ि शसति अनुदान)

४

35001011

५

जम्मा

31

प्रगर्त %

58.17

१.२क्षेरगतउपलघधधहरु
१.२.१घशक्षातफि:



आर्थिकवर्ि२०७५/७६माआरम्भभईसम्पन्त्
नहुननसकेका८८वटा२कोठे र्वद्यालयभवनहरू
मध्ये ८४वटा,८८वटाचारकोठे र्वद्यालयभवनहरूमध्ये ८३वटा,ऐश्वयि मा.र्व.भौर्तकपूवािधार
र्नमािणक्रमागत२मध्ये२वटा,वण्डालीर्न.मा.र्व.पूवािधरर्वकासक्रमागत१र३२वटाक्याम्पस
भवनहरूकोर्नमािण कायिआर्थिकवर्ि२०७६/७७मासम्पन्त्नभएको।



९वटासामुदार्यक प्रार्वर्धक धारका र्वद्यालयहरुमाछारावास र्नमािण (क्रमागत) मध्ये बाजुरा घस्थत
१भवनकोर्नमािणकायिसम्पन्त्न।



५वटाप्रार्वर्धकधारसछ
चालनभएकासामुदार्यकक्याम्पसहरूमाICT ल्यावर१०वटासामुदार्यक
क्याम्पसहरूमापुस्तकालयसुदृढीकरणगररएको।



घशक्षा र्वकास कायिक्रम (र्वशेर् अनुदान) अन्त्तगित ४४ वटा सामुदार्यक र्वद्यालयहरुमा ICT ल्याव
स्थापनाभएको।



१५वटापरम्परागततथाधार्मिकप्रकृर्तकार्वद्यालयहरुको सुदृढीकरणरर्वशेर्आवश्यकताभएका
बालबार्लकाहरुकोघशक्षामापहुँचवृर्िगनिर्वशेर्घशक्षासछचार्लत३०वटार्वद्यालयहरुलाईप्रोत्साहन
अनुदानर्नकासागररएको।



चालु आर्थिकवर्िमार्नमािणप्रारम्भभएका६४वटा२कोठे भवनमध्ये ७वटा,६४वटा४कोठे 
भवनमध्ये३वटा,५०वटािेरबारमध्ये४८वटासम्पन्त्नभएका।



३५०८जनार्वद्यालयसहयोगी,र२३४जनावालर्वकासघशक्षकहरुले प्रदे शसरकारबाटप्रोत्साहन
अनुदानप्राप्तगरे को।



घशक्षा तार्लम केन्त्िबाट प्रदे श र्भरका ६१० जना घशक्षकलाई TPD प्रमाणीकरण तार्लम र १२०
जनालाई अनलाइन माध्यमबाट TPD Customized तार्लम गरी जम्मा ७३० जना घशक्षकहरूलाई
तार्लमप्रदानगररएको।



प्रत्येक घजल्लामा एउटा क्याम्पसलाई नमूना क्याम्पसको रुपमा स्तरोन्त्नती गनिका लार्ग क्याम्पसहरू
छनौटगररएको।



उच्च घशक्षालाई अनुसन्त्धान केघन्त्ित बनाउन स्नातकोत्तर तह सछ
चार्लत ९ वटा क्याम्पसहरूमा
अनुसन्त्धानर्वभागसुदृढीकरणकालार्गअनुदानउपलधधगराइएको।



र्वज्ञान तथा प्रर्वर्ध एवम् उच्च घशक्षातफिका प्रार्वर्धक र्वर्यहरू पठनपाठन हुने ५ वटा
क्याम्पसहरूलाईप्रोत्साहनअनुदानउपलधधगराइएको।



साधारण र प्रार्वर्धकतफि उच्च घशक्षा अध्ययन गने लघक्षतवगिका (छारा, दर्लत,आददवासीजनजार्त,

लोपोन्त्मुि एवम् सीमान्त्तीकृत, िन्त्िर्पडीत आदद) २०८ जना छारछाराहरुलाई प्रर्त र्वद्याथी रू. ५०
हजारकादरले छारवृघत्तप्रदानगररएको।



र्वपन्त्न पररवारका ९८ जना छारछाराहरूलाई TSLC र ११० जनालाई प्रार्वर्धक र्डप्लोमा अध्ययन
गनिप्रर्तर्वद्याथीरू.५०हजारकादरले छारवृघत्तप्रदानगररएको।



प्रदे शर्भर सछ
चालनमा रहेका १० वटा सामुदार्यक तथा साविजर्नक पुस्तकालयहरूको सुदृढीकरणका
लार्गअनुदानउपलधधगराइएको।
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१.२.२स्वास्थ्यतफि



जर्टलप्रसुती/जर्टलदुिट
ि ना/सपिदं शकोलार्गAir lifting प्रेर्णमासहयोग९वटै घजल्ला:
र्वर्नयोघजतबजेट:५०लाि

िचिबजेट:लगभग२०लाि*
क्र.स.

नाम,थर

र्लं ग

उमेर

ठे गाना

गनुप
ि नेकारण

उद्दारगनेकम्पर्न

उद्दारगरे कोर्मर्त

१

जानकीरावल

म

३३

केदारस्युगा.पा.-२,बझाि जर्टलप्रसुती

र्सर्िक

२०७७/१/२२

२

मघन्त्दरतामांग

म

२३

पुनबािसन.पा.,कछचनपुर जर्टलप्रसुती

र्सर्िक

२०७७/२/२६

३

र्नमिलािड्का

म

२५

चौरपार्टगा.पा.-५,अछाम जर्टलप्रसुती

र्सर्िक

२०७७/२/२६

२)आधारभूतस्वास्थ्यसेवासुदृढीकरणकायिक्रमकोलार्गअनुदान९वटै घजल्ला:

 स्थानीयतहको कायिक्षेरमा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाईमा सहजीकरण हुने उद्देश्यले सहयोग
अनुदानददएको

 आर्थिकवर्ि२०७६/७७मा८८वटा

 स्थानीयतहलाईरु.५लािकोदरले स्वास्थ्यकायािलयमाबजेटर्वर्नयोजनगरे को
 जम्मार्वर्नयोघजतरकम=४करोड४०लाि

 कायािन्त्वयनगनेइकाई=९वटै स्वास्थ्यकायािलयहरु
 कायािन्त्वयनगनुप
ि नेकायिक्रमहरु:

१)स्वास्थ्यसम्बन्त्धीकानूनीदस्तावेजहरुकोबारे माअर्भमुिीकरणहरु
२)र्वद्यालयस्वास्थ्यकायिक्रमहरु

३)मुतयमन्त्रीजेष्ठनागररकस्वास्थ्यकायिक्रम

४)ग्रामीणअल्ट्रासाउण्डकायिक्रमहरुसछचालन

५)सामाघजकर्वकासमन्त्रालयकास्वास्थ्यसँगसम्बघन्त्धतप्रत्यक्षकायिक्रमहरु

३)मर्हलास्वास्थ्यस्वयम्सेर्वकाहरुकोस्वास्थ्यवीमाकायिक्रम:



उद्देश्य : ६०३७ जना मर्हला स्वास्थ्य स्वयंसेर्वकाहरुलाई प्रोत्साहन स्वरूप र्नःशुल्क स्वास्थ्य वीमा
कायिक्रम



सहकायि:प्रदे शस्वास्थ्यवीमाबोडि



कुलबजेट:२करोड



प्रर्तस्वस्यसेर्वकाप्रदे शसरकारले बेहोनुि पनेरकम:१७५०

४)र्सकेलसेलअनेर्मयाकोर्न:शुल्कजाँच,उपचारसेवाव्यवस्थापनउपकरणमेघशनरी:





कुलर्वर्नयोघजतबजेट:१करोड५०लाि

अघततयारीहस्तान्त्तरणगररएकोकायािलय:सेतीप्रादे घशकअस्पताल,महाकालीरर्टकापुरअस्पताल
मुतयक्षेर:अस्पतालबाटप्रवाहहुनेर्सकेलसेलअर्नर्मयाकोसेवालाईथपव्यवघस्थतबनाउने।
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५)अस्पतालसेवासुदृढीकरणसम्बन्त्धमा:

उद्देश्य : घजल्ला अस्पतालबाट प्रवाह हुने सेवाहरु थप व्यवघस्थत र गुणस्तरीय बनाई घजल्लामा बढी भन्त्दा



बढीस्वास्थ्यसेवाहरुकोउपलधधतासुर्नघिततागनि।

सेवाप्रवाहमागुणस्तरतावृर्िहुने,योसमुहकाव्यघिहरु(मर्हला,दर्लत,जनजार्त,जेष्ठनागररक,असहाय



बालबार्लका, एच.आई.भी. सं क्रर्मतहरु अन्त्य) को पहुँच बढ्ने, कम लागत र बढी प्रर्तफल आउने,

प्रयोगशालारफामेसीसँगसम्बघन्त्धत,आकघस्मकसेवाप्रवाहमागुणस्तरताबढ्ने,सरसफाईसँगसम्बघन्त्धत
जनशघिव्यवस्थापनहुनेजस्ताकुराहरुलाईमध्यनजरगरीकायिगरे को।

कुलर्वर्नयोघजतबजेट:१७करोड२८लाि





अघततयारीहस्तान्त्तरणगररएकोअस्पतालहरु:प्रदे शसरकारअन्त्तगितकाअस्पतालहरु

मुतयर्क्रयाकलाप:घक्लर्नकलऔजारहरुिररद,डेन्त्टलसेवार्वस्तार,घचर्कत्सकभनाि(३जनाघचर्कत्सक)

२४िण्टाफामेसीसेवासछ
चालन,अस्पतालकोभौर्तकममिततथार्नमािण,र्डघजटलर्डस्प्ले ,माईक्रोस्कोप,
जेनेरेटर िर र्नमािण, औजार उपकरणहरु (प्यासें ट मर्नटर समेत), र्डस्पेन्त्सरी कोठा र्नमािण, इमजेन्त्सी,

डे न्त्टलरप्रयोगशालासेवासुदृढीकरण,हेमाटोलोजीसेलकाउन्त्टरतथार्डघस्टलेसनप्लान्त्टिररदरभौर्तक
पूवािधारममितसम्भार

६)स्वास्थ्यसंस्थाभौर्तकर्नमािणहरु.:
कायिक्रमकोउद्देश्य:स्वास्थ्यसेवाकोपहुँचसहजएवम्र्वस्तारगने
क्र.स.

स्वास्थ्यसं स्थाकोप्रकार

प्रर्तस्वास्थ्यसं स्थारकमहजारमा

कुलसं स्था

जम्मा
हजारमा

१

प्रसुतीकेन्त्ि

२५००

३२

८००००

२

शहरीस्वास्थ्यकेन्त्ि

१५००

१६

२४०००

३

सामुदार्यकस्वास्थ्यइकाई

१२००

१६

१९२००

कैर्फयत

७)ग्रामीणअल्ट्रासाउण्डकायिक्रमकोप्रगर्त:
क्र.स.

घजल्ला

तार्लमप्राप्तस्थानीयतह

तार्लमर्लनबाँकीस्थानीयतह

१

अछाम

१०

०

२

बाजुरा

६

३

३

बझाि

९

३

४

डोटी

८

१

५

बैतडी

१०

०

६

डडेल्धुरा

७

०

७

ुि ा
दाचल

७

२

८

कैलाली

६

७

९

कछचनपुर

८

१
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कैर्फयत

८)र्वशेर्ज्ञघचर्कत्सकप्रोत्साहनकायिक्रम:

 कुलबजेट:३०लाि
 कायिक्रमकोउद्देश्य:र्वशेर्ज्ञघचर्कत्सकहरूलाईप्रोत्साहनगरीसेवाप्रवाहमासुधारल्याउने
 बजेटर्वर्नयोजनगररएकोकायािलय:सेतीप्रादे घशक,महाकालीरर्टकापुरअस्पताल

९)स्थानीयतहअन्त्तगितकाअस्पतालहरुलाईसेवासुदृढीकरणकोलार्गअनुदान:

रकम(रु.हजारमा)
क्र.स.

अस्पताल

र्वर्नयोघजत

िचि

मुतयर्क्रयाकलाप

१

गोकुलेश्वरअस्पताल

२०००

१९००

सम्बघन्त्धत सं स्था र स्थानीय तहको मागका आधारमा

२

मालािेतीअस्पताल

२०००

२०००

स्वास्थ्यसामग्रीिररदगरीर्वतरणगरीईएको

३

जोगबुडाअस्पताल

२०००

१९००

४

बेलौरीअस्पताल

२०००

१९६१

१०)र्वशेर्अनुदानअन्त्तगितकामुतय-मुतयकायिक्रमहरु:

कायिक्रमकोनाम:मातृतथाबालस्वास्थ्यक्षेरसुधार
प्राप्तबजेट:२०करोड

र्वर्नयोजनगरे कोकायािलय:मन्त्रालयमातहतका३१वटास्वास्थ्यर्नकायहरु
मुतयमुतयक्षेरहरु:



मातृ तथाबालस्वास्थ्यसेवासुदृढीकरणकायिक्रम(र्न:शुल्कऔर्र्ध,औजार/उपकरणिररदतथाममित
सम्भार,र्वशेर्ज्ञ/स्वास्थ्यकमीव्यवस्थापन,ममितसम्भार,सेवार्वस्तार,िेरापिािलआदी)



घजल्लाअस्पतालहरुमाहाईकेयरवाडिस्थापनारप्रादे घशकसेतीअस्पतालकोहकमाभेघन्त्टलेसनसर्हतको
आई.सी.यु.सेवास्थापनाकोलार्गभेघन्त्टले टरिररद



मातृ तथाबालस्वास्थ्यसेवासुदृढीकरणकोलागीभौर्तकपूवािधारर्नमािण(प्रसुतीकेन्त्ि, शहरीस्वास्थ्य
केन्त्ि, सामुदार्यकस्वास्थ्यइकाई,कायािलयभवन)



ँ  सम्बघन्त्धत र्सपमुलक तार्लम सछचालन (ग्रार्मण अल्ट्रासाउण्ड तार्लम,
मातृ तथा बाल स्वास्थ्यसग
इम्प्लान्त्ट,आई.यु.सी.डी.,एस.र्ब.ए.,मेर्डकलगभिपतनसम्बन्त्धीआदद)

११)कोर्भड-१९व्यवस्थापनसम्बन्त्धीर्ववरण:

कायािन्त्वयनगनेर्नकाय:स्वास्थ्यका३१वटार्नकायहरु

आर्थिकवर्ि२०७६/७७सम्मप्राप्तरकम:रु.३११०८०हजार

आर्थिकवर्ि२०७६/७७सम्मिचिरकम*:रु.१८०६५९हजार
िचिप्रर्तशत:५८%

नोट:* प्रदे शस्वास्थ्यआपूर्ति व्यवस्थापनकेन्त्िमाआर्थिकदार्यत्वर्सजिनाभएको



जनचेतनामुलककायिहरु(सं चारमाध्यमबाट,स्वास्थ्यघशक्षासामग्रीछपाईएवम्र्वतरणआदद)



ुि ा नाका र एयरपोटिमा हेल्थ
सीमानाकामा स्वास्थ्य पररक्षण (गड्डाचौकी, र्रनगर, िक्रौला, झुलािाट, दाचल
डे स्कमाफित)



क्वारे न्त्टाइनव्यवस्थापनमास्थानीयतहलाईसहजीकरण
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अस्पतालहरुमाआइसोले शनतथाउपचारकोलार्गआवश्यकव्यवस्थापन





कोर्भड-१९पररक्षणकोव्यवस्था(आर.डी.र्ट.रपी.सी.आर.पररक्षणप्रर्वर्धमाफित)

कोर्भड-१९सँगसम्बघन्त्धतऔजार,उपचारलगायतकाव्यघिगतसामग्रीहरुकोआपूर्तिव्यवस्थापन

महाकाली अस्पताल र सेती प्रादे घशक अस्पताल अन्त्तगित रहने गरी ५०/५० शैय्याका अस्थायी कोरोना
अस्पताल(र्प्रफ्याब)र्नमािण,सछ
चालनतथाव्यवस्थापन



९ वटै  घजल्लामा सं िीय सरकारसँग समन्त्वय गरी कोर्भड १९ नमूना सङ्कलन तथा परीक्षण गरी रार्िय
जनस्वास्थ्यप्रयोगशालामापठाएको



सरोकारवालाहरुसँगसमन्त्वयरसहकायि
कोर्भड-19उपचारतथाव्यवस्थापनसम्बन्त्धीिचिः
(रु.हजारमा)

क्र.स.
१

कायािलय
प्रदे शजनस्वास्थ्यप्रयोगशाला

कुल
र्वर्नयोजन

िचिरकम

िचि%

6500

3649

५६

2000

1928

९६

औजार,उपकरणहरु.िररद

19800

17942

९१

५०शैय्याकोर्प्रफ्याबअस्पताल,स्वास्थ्यकायािलयको

कैलाली
२

प्रदे शस्वास्थ्यर्नदे शनालयडोटी

३

स्वास्थ्यकायािलयकैलाली

कैर्फयत
र्भटीएम,स्वास्थ्यसामग्रीिररद,गार्डभाडा,आर.डी.र्ट.
िररदरकेर्ह आर्थिकदार्यत्वर्सजिनाभएको

अस्पताल र्नमािण,औजार,उपकरणिररद,पी.पी.ई,
क्वारे न्त्टाइनव्यवस्थापनमािचि
४

स्वास्थ्यकायािलयडडेल्धुरा

2500

1014

४१

औजार, उपकरण, आरडीर्ट, पीपीईिररद, नमुना
सङ्कलनएवम्ढु वानी लगायतरकेर्हआर्थिकदार्यत्व
र्सजिनाभएको

५

स्वास्थ्यकायािलयबाजुरा

1000

1000

१००

औजार, उपकरण, आरडीर्ट, नमुनासङ्कलनएवम्
ढु वानी, पीपीईिररद लगायत

६

स्वास्थ्यकायािलयअछाम

1000

1000

स्वास्थ्यकायािलयबझाि

1800

1800

१००

औजार, उपकरण, आरडीर्ट, नमुनासङ्कलनएवम्
ढु वानी, पीपीईिररद लगायत

७

१००

औजार, उपकरण, आरडीर्ट, नमुनासङ्कलनएवम्
ढु वानी,पीपीईिररद लगायत

८

स्वास्थ्यकायािलयबैतडी

1000

999

१००

औजार, उपकरण, आरडीर्ट, पीपीईिररदलगायत

९

स्वास्थ्यकायािलयडोटी

1000

1000

१००

औजार, उपकरण, आरडीर्ट, पीपीईिररदलगायत

१०

ुि ा
स्वास्थ्यकायािलयदाचल

1000

1000

१००

औजार, उपकरण, आरडीर्ट, पीपीईिररदलगायत

११

स्वास्थ्यकायािलयकछचनपुर

2533

2533

१००

औजार,उपकरण,हेल्थडेस्कव्यवस्थापन,पोस्टर
पम्फ्लेट छपाई,क्वारे न्त्टाइनव्यवस्थापन
आई.सी.एच.कोभवनमा

१२

घजल्लाअस्पतालबाजुरा

3700

१३

घजल्लाअस्पतालबैतडी

2500

2709
1516

७३

औजार,उपकरण,आइसोलेशनव्यवस्थापन,स्वास्थ्यकमी

६१

औजार,उपकरण,आइसोलेशनव्यवस्थापन,स्वास्थ्यकमी

क्वारे न्त्टाइनमा व्यवस्थापन
क्वारे न्त्टाइनमा व्यवस्थापन

१४

ुि ा
घजल्लाअस्पतालदाचल

1500

1000

र्टकापुरअस्पताल

4000

3000

६७

औजार,उपकरण,आइसोलेशनव्यवस्थापन,स्वास्थ्यकमी
क्वारे न्त्टाइनमा व्यवस्थापन

१५

७५

पीपीई,बेड,प्यासेंटमर्नटर,मास्कलगाएतका
अर्तआवश्यकऔजार उपकरणहरु,क्वारे न्त्टाइनमा
स्वास्थ्यकमीकोिचिसमेत

36

(रु.हजारमा)
क्र.स.
१६

कुल

कायािलय

र्वर्नयोजन

िचिरकम

घजल्लाअस्पतालअछाम

2200

1000

घजल्लाअस्पतालडोटी

1500

1000

24000

19300

िचि%
४५

कैर्फयत
औजार,उपकरण,आइसोलेशनव्यवस्थापन,स्वास्थ्यकमी
क्वारे न्त्टाइनमा व्यवस्थापन

१७

६७

औजार,उपकरण,आइसोलेशनव्यवस्थापन,स्वास्थ्यकमी
क्वारे न्त्टाइनमा व्यवस्थापन

१८

महाकालीअस्पताल

८०

५०शैयार्प्रफ्याबभवनर्नमािण,आइसोलेशन
व्यवस्थापन,औजार,उपकरण लगाएतकासामग्रीिररद

१९

सेतीप्रादे घशकअस्पतालकैलाली

24810

24810

१००

आर्थिकदार्यत्वर्सजिनाभएको,भेघन्त्टलेटर,मर्नटर,आई
सीयु,अटोक्लेभ लगायतकाऔजारउपकरणिररदको
लार्ग१मर्हनेसूचनाआव्हानगरे को

२०

घजल्लाअस्पतालबझाि

२१

प्रदे शस्वास्थ्यआपूर्ति

2558

2058

८०

आइसोलेशनव्यवस्थापनलगाएतकागर्तर्वर्धहरुमा

203582

90000

४४

क्वारे न्त्टाइनबेड,पी.पी.ई,एननाईंघन्त्टफाइभ

व्यवस्थापनकेन्त्ि

मास्क,थमिर्मटर,प्रयोगशालासामग्री,भीर्टएम
लगाएतकासामाग्रीहरु.िररदगरीआपूर्ति

गररएको,भेघन्त्टलेटररआईसीयुकोबोलपरस्वीकृत
गनिआशयकोसूचना प्रकाघशत, ३स्थानमाप्रयोगशाला
र्नमािणकोलार्गपीसीआरमेघशनकोसम्झौता
भईसकेको,
२२

सामाघजकर्वकासमन्त्रालय

97

0

०

घजल्लाआयुवेदस्वास्थ्यकेन्त्ि

50

0

०

घजल्लाआयुवेदस्वास्थ्यकेन्त्ि

50

50

घजल्लाआयुवेदस्वास्थ्यकेन्त्ि

50

50

घजल्लाआयुवेदस्वास्थ्यकेन्त्ि

50

50

घजल्लाआयुवेदस्वास्थ्यकेन्त्ि

50

50

घजल्लाआयुवेदस्वास्थ्यकेन्त्ि

50

घजल्लाआयुवेदस्वास्थ्यकेन्त्ि

50

50

महाकालीआयुवेदऔर्धालय

100

50

कैलाली
२३

बाजुरा
२४

प्रर्क्रयामा
१००

अछाम
२५

२७

१००

२९

बझाि

१००

कायिक्रमरबजेटभििरप्राप्तभएको, कायिन्त्वयनको

१००

कायिक्रमरबजेटभििरप्राप्तभएको, कायिन्त्वयनको
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ुि ा
दाचल

१००

कायिक्रमरबजेटभििरप्राप्तभएको, कायिन्त्वयनको
प्रर्क्रयामा

१००

कायिक्रमरबजेटभििरप्राप्तभएको, कायिन्त्वयनको
प्रर्क्रयामा

५०

कछचनपुर
३१

प्रर्क्रयामा
प्रर्क्रयामा

डडेल्धुरा
३०

कायिक्रमरबजेटभििरप्राप्तभएको, कायिन्त्वयनको
प्रर्क्रयामा

बैतडी
२८

कायिक्रमरबजेट भििरप्राप्तभएको, कायिन्त्वयनको
प्रर्क्रयामा

डोटी
२६

कायिक्रमरबजेटभििरप्राप्तभएको, कायिन्त्वयनको

कायिक्रमरबजेटभििरप्राप्तभएको, कायिन्त्वयनको
प्रर्क्रयामा

सेतीआयुवेदऔर्धालयकैलाली

50

50

१००

कायिक्रमरबजेटभििरप्राप्तभएको, कायिन्त्वयनको
प्रर्क्रयामा

जम्मा

३११०८०

१८०६५९
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१.२.३सामाघजकर्वकासतफि



स्थानीयतहकोमर्हलाशािामाकायिरत६०जनाकमिचारीलाईतार्लमतथाप्रघशक्षणकायिक्रमसम्पन्त्
न।
o
o



र्वर्नयोघजतबजेट:३०लाि
िचि:रु.४,२१,४९०

मर्हलासशघिकरणकायिक्रमअन्त्तगित९वटै  घजल्लाका४०जनामर्हलाहरुलाईपरकाररतातथाउदिोर्ण
तार्लमसम्पन्त्
न।
o
o



िचि:रु.६,२७,७३

र्वर्भन्त्न६वटारार्ियतथाअन्त्तरार्ियददवसहरुमनाइएको।
o
o



र्वर्नयोघजतबजेट:१करोड८०लाि

र्वर्नयोघजतबजेट :१२लाि
िचिःरु.९,६२,६६८।-

लै र्िकतथायौर्नकअल्पसं तयकहरुसँगर्वकासमासहभागीतार्वर्यक१ददने अन्त्तरर्क्रयाकायिक्रममा६५
जनायौर्नकअल्पसं तयकहरुकोसहभागीतारहेको।
o
o



र्वर्नयोघजतबजेट:५लाि
िचि:३,५१,७८०।

कोर्भड१९कोसमयमालै र्गंकर्हं सार्वरुिकािट्नाबारे  जनचेतनाअर्भवृर्िगने उदे श्यले  डोटे ली, थारुर
नेपालीभार्ामासन्त्दे शउत्पादनगरी५वटाएफ.एम.रे र्डयोमाफितप्रशारणगररएको।



सुदरु पघिम प्रदे शमा रहेका समाजकल्याणको क्षेरमा काम गने १४ वटा सं स्थाहरुलाई ६६ लाि अनुदान
प्रदानगरे को
o
o



र्वर्नयोघजतबजेट:७०लाि
िचि:६६लाि

ज्येष्ठ नागररक ददवा सेवा केन्त्ि सछ
चालन िचि अन्त्तगित प्रदे शका ५ वटा ददवा सेवा केन्त्िलाई १० लाि
अनुदानप्रदानगरे को।
o
o



र्वर्नयोघजतबजेट:४०लाि
िचि:१०लाि

मन्त्रालयमास्तनपानकक्षर्नमािणसम्पन्त्
नभएको।
o
o

र्वर्नयोघजतबजेट:२लाि
िचि:२लाि

१.२.४युवातथािेलकुदतफि:

 प्रदे शिेलकूदर्वकासऐन,२०७६पाररतभएको।

 ३२वटार्नवािचनक्षेरमािेलकुदमैदानकोस्तरोन्नतीतथार्नमािण।
o
o

र्वर्नयोघजतबजेटः ३करोड२०लाि
िचिः३ करोड२०लाि

 महेन्त्िनगररधनगढीरं गशालाकोर्नमािणतथास्तरोन्त्नती।
o
o

र्वर्नयोघजतबजेटः१करोड२०लाि
िचिः१करोड२०लाि

 १३औसागमापदकर्वजेता६१जनािेलाडीहरुलाईनगदपुरस्कारसर्हतसम्मानगरे का]।
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o
o

र्वर्नयोघजतबजेटः६०लाि७५हजार
िचिः६०लाि

 दृिीर्वहीनकालार्गर्क्रकेट प्रर्तयोर्गतासम्पन्त्न।
o
o

र्वर्नयोघजतबजेट:रु.३लाि
िचि:रु.३लाि

 युवातथािेलकुदददवसरर्नजामतीसेवाददवसभव्यरुपमामनाइएको ।
o
o

र्वर्नयोघजतबजेट:रु.३लाि
िचि:रु.३लाि

 प्रदे शसभाकायुवासभासदकोउपघस्थर्तमायुवासशघिकरणकायिक्रमसम्पन्त्न।
o
o

र्वर्नयोघजतबजेट:रु.७लाि
िचि:रु.४लाि

 प्रदे शस्वयं सेवकपररचालनतथाव्यवस्थापनगनेकायिसम्पन्त्न।
१.२.५भार्ातथासंस्कृर्ततफि:

 प्रदे शस्तरमामनाइिने मुतयपविहरु(मािी, गौरा, भुवाँ नाच, चै तोली, दशहरा, अनन्त्ते, र्वशु, आदद)कोसं रक्षण

तथा सम्बििन कायिक्रमका लार्ग सहायता कायिक्रम गंगा दशहरा, भूवो नाच, तमुलोछार, होरी, पुतला,
हुड्क्यौली, सं स्कृर्त सं रक्षण, गौरा पवि सं रक्षण र सम्वधिन, सघिया नाच, छर्लया नाच, होरी, लोक

सार्हत्य तथा कला नेवाः पवि, पञ्चेवाजा सहयोग कायिक्रम चौलो र हुड्केली पवि सं रक्षण सम्वधिन
पुस्ताहस्तान्त्तरणरप्रचारप्रसारमासहयोगपुगेको।
o
o

र्वर्नयोघजतबजेट:रु.१८लाि
िचिःरु.१५लाि२५हजार

 बह्रमकुमारीइश्वरीयर्वश्वर्वद्यालयएवम्राजयोगसेवा केन्त्िधनगढीकोभवनर्नमािणसम्पन्त्न।
o
o

र्वर्नयोघजतबजेटःरु.२५लाि
िचिःरु.२५लाि

 सांस्कृर्तकमहोत्सवमासामग्रीप्रदशिनीकालार्गस्टल बुर्कङतथासछ
चालनएवम्कायिक्रमप्रायोजनगरी
सं स्कृर्तप्रचारप्रसाररपयिटनप्रवििनभएको।
o
o

र्वर्नयोघजतबजेटःरु.१२लाि५०हजार
िचिःरु.८लाि५०हजार

 सार्हत्यसं ग्रहालयडोटीकोर्नमािणशुरूभएको।
o
o

र्वर्नयोघजतबजेटःरु.२०लाि
िचिःरु.१५लाि

 सुदरु पघिम प्रदे शको भार्ा सं स्कृर्त सं रक्षण, प्रवििन, प्रचार प्रसारका लार्ग अन्त्तरार्िय र रार्ियस्तरका
व्यघित्वसघम्मलतर्वश्वनेपालीसार्हत्यसम्मेलनकोआयोजनागररएको।
o
o

र्वर्नयोघजतबजेटःरु.३०लाि
िचिःरु.३०लाि

 ९वटाधार्मिकस्थल(मठमघन्त्दर, गुम्बा, मघस्जद, चचिआदद)स्तरोन्त्
नतीतथासुधारभएको
o
o

र्वर्नयोघजतबजेटः८०लाि
िचिः५०लाि
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 सुदरु पघिमप्रज्ञाप्रर्तष्ठानऐन,२०७६पाररतभएको।

 धार्मिकवेदर्वद्याश्रमहरुकालार्गपुस्तकालयसुदृढीकरणअनुदानददइएको।
o
o

र्वर्नयोघजतबजेटःरु.१३लाि
िचिःरु.१०लाि

१.२.६श्रमतथारोजगारतफि:

 व्यवसार्यकतथासीपर्वकासतार्लमकेन्त्ि,धनगढीरमहेन्त्िनगरबाटसछ
चार्लतर्वर्भन्त्नर्वर्यमाछोटो
अवर्धकातार्लमर्लईलाभाघन्त्वतजनशघिर्ववरण:केन्त्ि

मर्हला

पुरुर्

जम्मा

धनगढी

१८३जना

१४३जना

३२६जना

महेन्त्िनगर

३९२जना

१७३जना

५६५जना

जम्मा

१०९८जना

५४७जना

१६४५जना

२.वार्र्िकबजेटतथाकायिक्रमकायािन्त्वयनकोक्रममादे घिएकासमस्याहरुतथाकारण:
२.१जनशघिव्यवस्थापनमासमस्या:

 स्वीकृतदरबन्त्दीअनुसारकोकमिचारीपदपूर्तिनहुन,ु 
 नयाँसं रचनाअनुसारकोपयािप्ततार्लमतथाअनुभवकोकमी,
 आवश्यकता अनुसार दरबन्त्दी नरहेको जस्तै  : स्वास्थ्य सं स्थाहरुमा जनसं तयाको अनुपातमा दरवन्त्दी
नभएको,
 प्रार्वर्धक जनशघिको समयमै व्यवस्थापन नहुनु जस्तै : भौर्तक र्नमािणको लार्ग इघन्त्जर्नयरहरुको
अभावरसोकोव्यवस्थापनकोलार्गकदठनाईभएको,
 कानुनर्नमािणसम्बन्त्धीदक्षताकोकमी,
 कमिचारीव्यवस्थापनमाअन्त्यौलता(जस्तै :कमिचारीसमायोजन),
 वतिमान अवस्थाको मूल्याङ्कन र र्वश्लेर्ण गरी पररवर्तित सं रचना अनुसार मन्त्रालय र अन्त्तगितका
र्नकायहरुकोसँगठनतथाव्यवस्थापनसभे क्षणहुननसकेको।
२.२संरचनागतसमस्या:
 प्रदे शसरकारको घशक्षा,सामाघजक र्वकास,मर्हलातथा बालबार्लका,श्रमतथा रोजगार, युवा तथा
िेलकुदक्षेरकोघजल्लास्तरमाकायािन्त्वयनइकाईनहुन,ु
२.३नीर्तगतसमस्या:
 आवश्यकऐन,कानुनहरुकोअभावभएकोरसोकोर्नमािणभईरहेको,
 सं िीयसरकारबाटसं िीयकानुनहरुसमयमै नबन्त्दाप्रादे घशककानूनहरुबन्त्ननसकेकोजस्तै  :सं िीय
र्नजामतीसेवाऐन।
२.४आर्थिकव्यवस्थापन:
 कायिभार अनुसार लेिा समूहको दरवन्त्दी नुहन
ु ,ु  जस्तै घजल्ला अस्पतालहरुमा लेिातफिको दरवन्त्दी
नहुँदाबजेटिचितथाररपोर्टििमासमस्यादे घिएको।
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२.५अन्त्यसमस्या:

 सं िीयरस्थानीयसरकारसँगपयािप्तमारामासमन्त्वयरसहकायिहुननसकेको,
 कोर्भड १९ को सं क्रमणका कारण अपनाईएको लकडाउनको रणनीर्त, जसले गदाि र्वर्नयोघजत
कायिक्रमहरुसछ
चालनगनिनसर्कएको,स्थगनगनुि परे को,
 प्रदे श सघचवको बारम्बार सरुवा हुनु : आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा मारै ५ जना प्रदे श सघचवको
सरुवाभईकायिक्रमकायािन्त्वयनमासमस्याभएको।

२.६समाधानकाउपायहरु:

 कानुन/कायिर्वर्धर्नमािणमार्वशेर्जोडददनुपने,
 समयमैकमिचारीव्यवस्थापनहुनपु ने,
 कोर्भड१९कोसं क्रमणकाकारणअपनाईएकोलकडाउनबाटपनि गएकोक्षर्तकोर्वश्लेर्णगरीसोही
बमोघजमरणनीर्ततयारगनुप
ि ने।
 उपलधधजनशघि अनुसारका कायिक्रमहरु तय गने : जस्तै  मन्त्रालयमा इघन्त्जर्नयर र अन्त्यभौर्तक
र्नमािणका लार्ग प्रार्वर्धकहरुको दरबन्त्दी नभएकोले  समयमै भौर्तक र्नमािणका कायिहरु सम्पन्त्न गनि
नसकेको,
 नयाँसं रचनाअनुसारकमिचारीहरुलाईतार्लमतथाप्रघशक्षणकोव्यवस्थाहुनपु ने,
 घजल्लास्तरमाकायािन्त्वयनइकाइहुनपु ने,
 साउन मसान्त्तर्भर कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिपघु स्तका, र्नदे घशका बनाई भािमा कायािन्त्वन चरणमा
गईसक्
नपु ने,
 कुनैकायिक्रमतथाआयोजनासम्पन्त्नहुनेसवालमाअघततयारवालालाईपूणि घजम्मेवारबनाउनेरसोको
सम्पन्त्नताकोकायिलाई र्नजकोकायिसम्पादनमूल्याङ्कनसँगआविगने,
 स्थलगतसहजीकरणरअनुगमनमार्वशेर्जोडददने।

३.सछ
चालनमारहेकामुतय-मुतयकायिक्रमहरुकोर्ववरण:
घशक्षातफि(बहुवर्ीयकायिक्रमकोरूपमासछ
चालनमारहेकाहरू):

 सामुदार्यकप्रार्वर्धकधारकार्वद्यालयहरुमाछारावासर्नमािणक्रमागत(११वटा)
 दुईकोठे कक्षाकोठाभवनफर्निचरसर्हत५७वटा
 चारकोठे र्वद्यालयभवनर्नमािण६१वटा
 फर्निचरसर्हतक्याम्पसभवनर्नमािण२४वटा
 गोकुले श्वरकृर्र्तथापशुर्वज्ञानक्याम्पसकोभवनर्नमािण
ँ का लार्ग र्वद्यालयमा आवासीय सं रचना र्नमािण ४ वटा
 अनाथ, असहाय बालबार्लकाको शैघक्षक पहुच
(कैलाली,कछ
चनपुर,अछामरबैतडी)
 सामुदार्यकप्रार्वर्धकधारकार्वद्यालयहरुमाछारावासर्नमािण९वटा

भार्ातथासंस्कृर्ततफि:

 सार्हत्यसं ग्रहालयडोटीकोभवन र्नमािणकोचरणमारहेको।
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4.सम्पादनहुननसकेकामहत्वपुणि कायिक्रमहरु(बजेटकाआधारमा)कोर्ववरण:
घशक्षातफि
क्र=सं =
1

सम्पन्त्
नहुननसकेकामुतयकायिक्रम

र्वर्नयोघजत
बजेट

प्रदे शपोर्लटे घक्नकस्थापनाकालार्गसम्भाव्यता

१करोड

अध्ययनतथार्ड.र्प.आर.र्नमािण
२
3

सम्पन्त्
नहुननसक्नुकाकारण
र्ड.र्प.आर.कोप्रारघम्भककायिगनि
र्वज्ञसर्हतकोसर्मर्तबन्ननसक्नु

प्रदे शर्वश्वर्वद्यालयस्थापनाकालार्गसम्भाव्यता

१करोड

र्ड.र्प.आर.कोप्रारघम्भककायिगनि

अध्ययनर्ड.र्प.आर.र्नमािणरस्थापना

र्वज्ञसर्हतकोसर्मर्तबन्ननसक्नु

प्रदे श स्तरीय सुचना प्रर्वर्ध केन्त्ि स्थापना र ५०लाि

स्थापना र सछचालनको मोडार्लर्ट तयार

सछचालन

हुननसक्नु।

सामाघजकर्वकासतफि
र्स.न.
१

सम्पन्त्
नहुननसकेकोकायिक्रमहरु
मर्हलासशघिकरणकायिक्रम

र्वर्नयोघजत

सम्पन्त्
नहुननसक्नुकाकारण

बजेट
१८०लाि

सुदरु पघिमप्रदे शको९वटै घजल्लाबाटमागमाआधाररत
सीपमुलकतार्लमकालार्गप्रस्तावभैकायािन्त्वयनमाजाँदा
र्वश्वमाफैर्लएकोकोरोनाभाईरसकोकारणलेस्थर्गत
भएको।

२

प्रदे श मन्त्रालय र अन्त्तगितका कायािलयका १५लाि

कोर्भड१९कोसं क्रमणकाकारणप्रर्क्रयासुरुवात

gender focal persion लाई gender sensivityलाई

नभएको

सम्बन्त्धी३ददनेतार्लम
३

सामाघजकसुचनाव्यवस्थापनप्रणालीतार्लम३

२०लाि

ददने
४

सं िसं स्थामाकायिरतपदार्धकारीहरुकोक्षमता

नभएको
२०लाि

अर्भवृर्ितार्लम
५

अपांगतासहायकसामाग्रीर्वतरण(राहततथा
ज्येष्ठनागररकसम्बन्त्धीडकुमेन्त्ट्रीर्नमािण

कोर्भड१९कोसं क्रमणकाकारणप्रर्क्रयासुरुवात
नभएको

३०लाि

पुनस्ि थापना,क्षर्तपुर्ति)
६

कोर्भड१९कोसं क्रमणकाकारणप्रर्क्रयासुरुवात

कोर्भड१९कोसं क्रमणकाकारणप्रर्क्रयासुरुवात
नभएको

५लाि

कोर्भड१९कोसं क्रमणकाकारणप्रर्क्रयासुरुवात
नभएको

७
८

अपांगतातथाज्येष्ठनागररकसम्बन्त्धीकामगने

२लाि

कोर्भड१९कोसं क्रमणकाकारणप्रर्क्रयासुरुवात

सं िसं स्थाहरुसँगअन्त्तरर्क्रया

नभएको

प्रदे शस्तरीयसामुदार्यकपुनस्ि थापनािचिसं चालन ३०लाि

कोर्भड१९कोसं क्रमणकाकारणप्रर्क्रयासुरुवात
नभएको

९

बालबार्लकाकोर्वकासतथासं रक्षणसम्बन्त्धी

७लाि

रणनैर्तकतजुम
ि ाकायिशालागोष्ठी
१०

मोबाईलSMSअलटिसेवा

कोर्भड१९कोसं क्रमणकाकारणप्रर्क्रयासुरुवात
नभएको

१.५लाि

कोर्भड१९कोसं क्रमणकाकारणप्रर्क्रयासुरुवात
नभएको

११

सामाघजकसूचनाव्यवस्थापनप्रणाली

२०लाि

कोर्भड१९कोसं क्रमणकाकारणप्रर्क्रयासुरुवात
नभएको

१२

मर्हलासशघिकरणतथालै र्गंकसमानताका

२०लाि

लार्गप्रदे शस्तररयरणनैर्तकतजुम
ि ाकायिशाला

कोर्भड१९कोसं क्रमणकाकारणप्रर्क्रयासुरुवात
नभएको

गोष्ठी
१३

मर्हलासहकारीभवनलाईcommunity

४५लाि

learning centreप्रवििनरसं चालन

कोर्भड१९कोसं क्रमणकाकारणप्रर्क्रयासुरुवात
नभएको
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र्स.न.
१४

सम्पन्त्
नहुननसकेकोकायिक्रमहरु
छाउपडीकुप्रथार्वरुिकोअर्भयानबझािर

र्वर्नयोघजत
बजेट
२०लाि

कोर्भड१९कोसं क्रमणकाकारणप्रर्क्रयासुरुवात

अछाम
१५

सम्पन्त्
नहुननसक्नुकाकारण

नभएको

सानैछु बढ्नदे उबालर्ववाहहोईनपढ्नदे उ

२५लाि

कोर्भड१९कोसं क्रमणकाकारणप्रर्क्रयासुरुवात

र्वर्यकअर्भयान

नभएको

१६

बालमैरीयोजनासम्बन्त्धीतार्लम२ददने

१२लाि

कोर्भड१९कोसं क्रमणकाकारणप्रर्क्रयासुरुवात

१७

आधारभ ुतसांकेर्तकभार्ातार्लम

५लाि

कोर्भड१९कोसं क्रमणकाकारणप्रर्क्रयासुरुवात

नभएको
नभएको

युवातथािेलकुदतफि
क्र.स.
१

सम्पन्त्
नहुननसकेकामुतयमुतयकायिक्रम

र्वर्नयोघजतबजेट

सम्पन्त्
नहुननसक्नुकाकारणहरु

प्रादे घशक गौरवको आयोजनाको रुपमा र्बकास गने गरी फाप्ला

१करोड

जग्गाप्रार्प्तकोप्रकृयामार्ढलाई

र्क्रकेटमैदानडीपीआरतथार्नमािण दोश्रोर्कस्ता
२

िेलाडीकल्याणकारीकोर्व्यवस्थापन

३०लाि

कायिर्वर्धर्नमािणहुननसकेको।

३

मुतयमन्त्रीकपिेलकूदप्रर्तयोर्गता

१करोड

कोर्भड१९कोसं क्रमण

४

घजल्लाएवम्प्रदे शस्तरीयएथलेर्टक्सप्रर्तयोर्गता

४५लाि

कोर्भड१९कोसं क्रमण

भार्ातथासंस्कृर्ततफि
क्र.सं .

र्वर्नयोघजत

सम्पन्त्
नहुननसकेकामुतयकायिक्रमहरु

बजेट

१

प्रज्ञाप्रर्तष्ठानर्नमािण

५०लाि

२

मुर्तिकलारप्रदे शपर्हचानझल्कनेमुर्तिर्नमािण

१५लाि

३

सुदूरपघश्चमप्रर्तभापुरस्कार

३लाि

सम्पन्त्
नहुननसक्नुकोमुतयकारणहरु
 तोर्कयकोस्थानमाजग्गाउपलव्धनहुन ु
 ऐनसमयमैर्नमािणनहुनु

सुचनाप्रकाशनभएकोतरसोअनुसारर्नवेदन
सर्हतकोप्रश्तावनापेशनभएको
कोर्भड१९काकारणप्रर्क्रयासुरुवातनभएको

श्रमतथारोजगारतफि
र्वर्नयोघजत

क्र.सं .

सम्पन्त्
नहुननसकेकामुतयकायिक्रमहरु

१

उत्कृिश्रर्मकउद्ममीपर्हचानतथासम्मानकायिक्रम

२
४
५
६

बजेट

उद्योगप्रर्तष्ठानमाकामगनेश्रर्मकहरुकोलार्गक्षमता
अर्भवृर्िकायिक्रम
श्रमतथारोजगारसम्बन्त्धीप्रदे शस्तरीयप्रोफाइल
तयारीतथाप्रकाशन
श्रमतथारोजगारसम्बन्त्धीअर्भमुघिकरण,
सरोकारवालार्वचकायिशालारसमीक्षागोिी
सानातथािरे लु उद्योगप्रर्तष्ठानहरुसँगअन्त्तरर्क्रया
कायिक्रम
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४लाि५०
हजार

सम्पन्त्
नहुननसक्नुकोमुतयकारणहरु
कोर्भड१९काकारणप्रर्क्रयासुरुवातनभएको

१०लाि

कोर्भड१९काकारणप्रर्क्रयासुरुवातनभएको

६लाि

कोर्भड१९काकारणप्रर्क्रयासुरुवातनभएको

६लाि

कोर्भड१९काकारणप्रर्क्रयासुरुवातनभएको

८लाि

कोर्भड१९काकारणप्रर्क्रयाशुरूवातनभएको

3.7भूर्मव्यवस्था,कृर्र्तथासहकारीमन्त्रालय
1.आर्थिकवर्ि२०७६/७७माजारीभएकानीर्त,ऐन,र्नयम, कायिर्वधी, र्नदे घशकारमापदण्डहरुकोर्ववरण

 मुतयमन्त्रीएकीकृतकृर्र्तथापशुपन्त्छीर्वकासकायिक्रमसछचालनकायिर्वर्ध, २०७६
 सुदूरपघश्चमप्रदे शकोपशुपन्त्छीर्वकासकायिक्रमकायािन्त्वयनकायिर्वर्ध,२०७६
 सुदूरपघश्चमप्रदे शकोकृर्र्र्वकासकायिक्रमकायािन्त्वयनकायिर्वर्ध, २०७६
 आयआजिनतथाउत्पादनमूलककायिमासहकारीसं स्थालाईअनुदानप्रदानगने कायिर्वर्ध, २०७६कोप्रथम
सं सोधन

 सुदूरपघश्चमप्रदे शकोकृर्र्तथापशुपन्त्छीव्यवसायप्रवििनऐन२०७६
 भूर्महीनकालार्गसुरघक्षतबसोबासकायिक्रमकायािन्त्वयनकायिर्वर्ध,२०७६
 कृर्र्तथापशुपन्त्छीव्यवसायमाअनुदानपररचालनकायिर्वर्ध,२०७७
 करारसेवामाकृर्र्प्रार्वर्धककमिचारीछनौटकायिर्वर्ध,२०७७
 बालीतथापशुधनबीमाकोर्प्रर्मयममाथपअनुदानउपलधधगराउनेकायिर्वर्ध,२०७७
 चवलावन्त्दीमाव्यावसार्यककृर्र्उत्पादनअनुदानर्वतरणकायिर्वर्ध,२०७७
 फलफुलवगैचास्थापनातथार्बरुवास्याहारमाअनुदानर्वतरणकायिर्वर्ध,२०७७
 माटोस्वास्थ्यताप्रमाणपरकायिक्रम-सछचालन२०७७-तथाकायािन्त्वयनकायिर्वर्ध
 कोरोनाप्रभार्वततथार्वदे शबाटफर्किएकायूवालघक्षतकायिक्रमकायािन्त्वयनमापदण्ड,२०७७
 सुन्त्तलाजातफलफूलबगैचापुनस्ि थापनातथाह्रासरोगर्नयन्त्रणकायिक्रमसछचालनर्नदे घशका,२०७७
 प्रर्तफलमाआधाररतप्रोत्साहनअनुदानकायिक्रमसछचालनकायिर्वर्ध,२०७७
 सुदूरपघश्चमप्रदे शकोसहकारीर्नयमावली,२०७६
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2.आर्थिकवर्ि२०७६/७७मामुतय-मुतयकायिक्रम,कायिक्रमकोलक्ष्यरप्राप्तउपलघधधतथामन्त्रालयबाटसम्पन्त्
न
मुतयकायिक्रमहरुकोप्रगर्त
क्र.स.
१

कायिक्रमको नाम

इकाई

मुतयमन्त्रीएकीकृतकृर्र्तथापशुपन्त्छी सं तया

लक्ष्य
८८

प्रगर्त
८१

कैर्फयत
भेडावाख्रा ३२, स्याउ१, सुन्त्तला१, आलु४, कुिुरा२, तरकारी

र्वकासकायिक्रम (मुतयमन्त्रीनमुना

१५, भैसी३, गहुँ३, ओिर१, धान६, फलफूल४, माछा१,

कृर्र्गाउँ )

उिु४, मसला२, मौरी१रकेरा१गरीजम्मा८१वटा
र्वर्भन्त्नबालीरपशुपंक्षीकोएर्ककृतउत्पादनतथा
व्यवसार्यकरणकोकायिप्रारम्भ भएको

२

साना र्सं चाईकायिक्रम

३

साविजर्नकर्नजीसाझेदारीमाप्रयोगशालास्थापनातथासुदृढीकरण

३.१

पशुपन्त्छीदानागुणस्तरपररक्षणसेवा

सं तया

सं तया

१७९

१

१७९

१८० हेक्टरक्षेरफलमार्सं चाईसुर्वधार्वस्तार

१

दाना, दुधतथादुग्धजन्त्यपदाथिकोगुणस्तरर्नयमनकालागी

प्रयोगशाला स्थापना
३.२

दुधतथादुग्धपदाथिगुणस्तरपररक्षण

आधरिडाभएको
सं तया

१

हेक्टर

८०

१

प्रयोगशालास्थापना
४

र्प्रर्सजन केरािेतीक्षेरर्वस्तार

११०.२

११०.२५ हे.नयाँक्षेरर्वस्तार

५
५

कैलालीरकन्त्चनपुरमासामुदार्यक

सं तया

२

६

ध.उ.म.न.पा., वदिगोरीया, शुक्लाफाँटा, वेलडाडी, कृष्णपुर, व्रम्हदे व

पटक

१

१

१९५थानत.ना.कन्त्टे नरररे िीर्वतरण

पटक

१

१

२०वटादुग्धसङ्कलनकेन्त्िमार्मल्कएनालाइिजरजडान

पटक

१

१

१०हजार कृर्क

पटक

३

३

४वटास्थानकालार्गर्ड.र्प.आर.तयार

छाडापशुव्यवस्थापनकालागीगौशाला
र्नमािण तथासछचालन
६

पशुनश्लसुधारकालागीकृर्रम
गभािधानकायिक्रमसुदृढीकरण अन्त्तगित
कृ.ग.सामग्रीिररद

७

सानाडेरीतथादुग्धसहकारीहरु.लाई
याघन्त्रकरणसहयोगकायिक्रम अन्त्तगित
दुग्धडेरीउधोगमार्मल्कएनालाइिजर
र्वतरण

८

मुि कमैया, हर्लया, एकलमर्हला,
र्पछडीएका, र्बपन्नवगिआददलाई
घजबीकोपाजिनकोलार्ग कृर्र्कायिक्रम
सछचालन

९

मुतयमन्त्रीएकीकृतवघस्तर्बकास

कायिक्रमअन्त्तगितगरीबतथा र्बपन्न

वगिकोपर्हचानगरीबस्तीव्यवस्थापन
कायिक्रमकालार्गर्ड.र्प.आर.तयार
१०

प्रदे शभू-सूचनाप्रणालीतथाभू-सूचना

पटक

१

११

उत्पादन, प्रशोधनतथाबजारीकरण

सं तया

१००

६५

सं तया

९

७

पटक

१

१

केन्त्िकोस्थापना

कायिमासहकारीसं िसं स्थालाईमागमा

१

ँ ीगत५०% अनुदान
आधाररतपुज
१२

सहकारीसं िसुदृढीकरणकायिक्रम

(भवनर्नमािण, फर्निचरतथामेसीनरी
उपकरणसहयोग)

१३

मर्हलािारासछ
चार्लतसहकारीकोभवन
र्नमािण
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१४

कायिक्रमको नाम
स्वरोजगारमुलकश्रर्मकसहकारी

सं स्थाकालागीरर्वपन्त्
नसमुदायतथा

इकाई
सं तया

लक्ष्य
९

प्रगर्त

कैर्फयत

९

मर्हलाकालागीआयमुलकसहकारी
ँ ीअनुदान
आयोजनाकालार्गबीउपुज
१५

गहुँ बीउउत्पादन(पकेटतथामूल
र्बउ)

हेक्टर

२१२

१६२ हे.क्षेरफलमागहुँकोबीउउत्पादनभई५४३मे.ट.

गहुँकोर्बउउत्पादनभएको, जसको अर्तररिबजारमूल्य१७
करोडहुनेरयसले४हजार५००हेक्टरक्षेरफलढाक्ने

१६

नसिरी र्नमािणसहयोग

वटा

१२

१७

िाद्य तथार्बउआलुपकेटक्षेरर्नमािण

हेक्टर

१७०

कघम्तमा ८०हजारफलफूलतथा१.५लाितरकारीकोबेनाि
उत्पादन,स्याहारतथाबजारीकरणमा सहयोगहुने |भारतबाट
आयातहुने तयारीबेनािप्रर्तस्थापनहुने |

८५ हेक्टरर्डघजरे ,कार्डिनल,आ.र्प.वाइजातकाआलुबीउउत्पादन
भइकुल१०००मे.टआलु बुइकोल्डस्टोरमाभण्डारणहुने |
१४५हेक्टरमार्डघजरे ,कार्डिनल,आ.र्प.वाइ जातकािायनआलु
उत्पादनभईकुल१४५०मे.टआलुउत्पादनभएको

१८

गड्यौला मलउत्पादनसहयोग

वटा

८

८ वटाफमिसं स्थाहरुलेगड्यौलामलउत्पादनसहयोगप्राप्तगरी
भमीवेडस्थापन गरीवार्र्िक१लािके.जी.भमीकम्पोि
उत्पादनगरीकघम्तमारु.३०लािआम्दानी हुने

१९

गहुँ उन्नतबीउमाअनुदानसहयोग

मे.ट.

१००

८०० हे.क्षेरफलमाउन्नतगहुँबीउप्रयोगभई१५-३०प्रर्तशत

२०

तेल बालीपकेटस्थापना

हेक्टर

५०

५० हे.क्षेरफलमातोरीरर्तलबालीकोबीउउत्पादनतथातेल

२१

थारुआलुसं रक्षणतथासम्वधिनपकेट

हेक्टर

६०

१८ वटापकेटमा६०हे.क्षेरफलमा६००मे.टथारु.आलु

उत्पादनमावृर्ि

बालीउत्पादनहुने

उत्पादनभएको। यसमध्ये परम्परागततथाकोल्डस्टोरमा
२००मे.ट.आलुबीउकालार्गभण्डारणहुने । कृर्कहरुमा

थारु.आलुकोमहत्वबारे जानकारीभएकोतहतसं रक्षणतथा
सम्वधिनगनुप
ि छिभन्ने भावनाजागृतभएको
२२

व्यवसार्यक तरकारीउत्पादन

जना

२००

२०० हे.क्ष्रफलमातरकारीिेर्तगरी२४००मे.टतरकारी

उत्पादनगरे कोरअनुमार्नतरु. ३करोडसाथीलािआम्दानी
गरे को

२३

बेमौसमी तरकारीउत्पादनकालार्ग
प्लाघस्टकटनेल र्नमािण

थान

७०

७० वटायुवाउधर्महरुलेअत्याधुर्नकटनेलर्नमािणगरे को|

बेमौसमीतरकारीतथातरकारी बेनािउत्पादन,पुष्पव्यवसायतथा
फलफूलर्वरुवाउत्पादनमासहजताहुने

२४

साना र्सं चाईसहयोग

सं तया

६५०

६५० वटाआयोजनार्नमािण, कररव८००हेक्टरक्षेरफलमा

२५

बगर िेर्तकायिक्रम

सं तया

२१

२१ वटाकृर्कसमूहसँगकर्िमा१०५हे.क्षेरफलमालहरे 

र्सं चाईसुर्वधार्वस्तार

तकारीिेर्तभई२०००मे.त. तरकारीउत्पादनभईसीमान्त्तकृत
जग्गामातथासकतासन्नसमुदायलेरु.४करोडआम्दानी गरे को
|

२६

प्रधानमन्त्री कृर्र्आधुर्नकीकरण
पररयोजना

सं तया

र्वर्भन्त्न बार्लका११५वटापकेटर२०वटाधलकस्थापनाभइ
र्तबार्लकोकररव३००० हें मा आधुर्नकउत्पादन,

व्यावसार्यकरण, याघन्त्रकरण, थोपार्संचाइ, र्सं चाइक्षेरर्वस्तार
आददभएको।

२७

कृर्र् यन्त्रमाअनुदानकायिक्रम

पटक

७वटासहकारीतथासं स्थाहरुलाइ ७थानचार पाँग्रे ट्रयाक्टर,
९५०जनाकृर्कहरुलाइपावरर्टलर, र्मर्नर्टलर, चार पाँग्रे

ट्राक्टरकाएट्याचमेन्त्टआदीर्वतरण, िेतीिचिमान्त्युर्नकरणतथा
कृर्र्आधुर्नर्ककरणहुने
२८

कोल्ड स्टोरतथाराईपर्नंगच्याम्बर

सं तया

१ वटाकोल्डस्टोरमाआंघशकसहयोग, ४ वटाराइपेर्नगच्याम्बर

२९

च्याउ प्रयोगशालास्थापनासहयोग

सं तया

४ वटाच्याउप्रयोगशालास्थापनाभइच्याउबीउउत्पादनको

स्थापना

स्थापनाभएको।स्थानीयकृर्र्बस्तुभण्डारणमासहयोगहुने
शुरुवातहुने
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३०

र्वर्ादीस्रोतकेन्त्िस्थापनाकायिक्रम

सं तया

१

३ वटाजैर्वकर्वर्ादीस्रोतकेन्त्िस्थापनाभइजैर्वकर्वर्ादी

३१

ओिरको क्षेरर्वस्तार

हेक्टर

१००

ुि ा, बैतडी,डडेल्धुरा
दाचल

३२

फलफूल बगैचास्थापना

सं तया

४३

ओिर तथासुन्त्तलाजात

३३

फलफुल र्वरुवार्वतरण

सं तया

३०००

र्वर्भन्त्न फलफुलजातकार्वरुवार्वतरण

३४

उिु िेर्तर्वस्तार

हेक्टर

३५६

कैलाली तथाकचनपुरकार्वर्भन्त्नस्थान

३५

किम हयाररं गसेन्त्टरस्थापना

सं तया

१०

१० वटास्थानीयर्नकायमार्वर्भन्त्नकृर्र्यन्त्रतथाउपकरण

३६

मुंग िेर्तर्वस्तार

हेक्टर

३२०

३७

सहकारी माफितआयआजिनकायिक्रम

सं तया

९६

उत्पादनकोशुरुवातहुने

सर्हतकोकिमहायररं गसेन्त्टर स्थापनाभएको

कृर्र्तफि ३८: तरकारीिेर्त,अदुवा,पोर्णयुििाद्यान्नबाली,
मौरीपालन,र्सचाई

पशुतफि २८;बाख्रापालन,भेडापालन,कुिुरापालन,गाइपालन,डेरी,
दुग्धउत्पादन,बगुरपालन।

सहकारी भवनर्नमािणतथाभण्डारणकेन्त्ितफि;

प्रशोधनकेन्त्ि,सकलनकेन्त्ि,यन्त्र उपकरण,भवनतथाग्रेर्डगँमेघशन
३८

मासु पसलसुधार

१०२

बजारमा स्वच्छमासुआपुतीभईरहेकोडडेल्धुरा४४,कचनपुर

३९

डेरी पसल

९२

डडेल्धुरा २४,कचनपुर४०,बैतडी२,बझाि१६,बाजुरा१०।

४०

फामि स्थापना

७८७

बगुर ४७,बाख्रा४१३, गाइ८६,भैसी२८,कुिुरा२१३।

४१

दुध घचस्यानकेन्त्ि

५

४२

बध स्थलर्नमािण

२

४३

अन्त्य कृर्र्तथापशुपन्त्छीर्वकास

२८० हे.माबीजवृर्िकालार्ग३३६कुन्त्टलगहुकोस्रोतबीउ

४४

ढु वानी अनुदानरवजारीकरणसहयोग

ढु वानी अनुदानरवजारीकरणसहयोगकायिक्रमअन्त्तगितकृर्र्

कायिक्रम

२२,बैतडी१,बझाि१३,बाजुरा२२ ।

कैलाली तथाअछाममाबधशालार्नमािणभइबजारमास्वच्छमासु
आपुतीभइरहेको।
र्वतरण

कायिक्रम

ज्ञानकेन्त्िकोपहलमास्थल मागिवाटसम्भवनभएपर्छजहाज

वाटनेपालगंजरधनगर्ढमालगभग२००कुइन्त्टलर्बर्क्र गरे का
छन्रघजल्लामै२००कुइन्त्टलर्बर्क्रमाफितकररब२०
लािकोकृर्कलेआम्दार्न गरे काछन।

४५

अन्त्य कृर्र्तथापशुपन्त्छीर्वकास

र्वउका लार्गआलुpbs १२३०००दाना१.००३हे.

कायिक्रमकाउपलघधधहरु

क्षेरफलमार्वउउत्पादनकायिक्रमसछ
चालन

चाक्ला वन्त्दीमा आलु उत्पादनकायिक्रमसन्त्चालन(१३०रोपनी
)
चाक्ला वन्त्दीमा तरकारी उत्पादनकायिक्रमसन्त्चालन(३०रोपनी
)
कछचनपुरघजल्लाकोमाहाकालीनगरपार्लकावडानं . १मा

फैर्लएकोिोरे तरोगरोकथामतथा र्नयन्त्रणकायिकाप्रार्वर्धक
सहयोगउपलव्धगराएको।

कैलालीकछ
चनपुरडडेल्धुराडोटीरबझािमागरीकररव९८२३
पशुहरुमाकृर्रमगभािधानसेवापुर्याएको।

प्रदे शभरीमाकररव३२०७४पशुहरुमाप्राथर्मकउपचार सेवा
पुर्याएको।

मत्स्यर्वजतथाउत्पादनतफि ह्यचर्लि १८४००००० िाईतफि

१६९२३२०रर्फिरर्लितफि१९३२७००भ ुराउत्पादनप्रथम
चौमार्सक अर्वर्धमाभएको।

१०हे. जग्गामानाकिकोसहयोगमाजैिाँसको मुलकेन्त्टबीउ
बीउउत्पादककृर्कहरुलाईर्वतरणगरे को।

वझािघजल्लामा२०७७/०७८कोप्रथमचौमार्सक अवर्धमा

िघश/बोकारभेडाकोबजारीकरण(१८ट्रककररव९९०सं तया)
डोटीघजल्लामासहकारीमाफित३८७गोटावोयरक्रस वाख्राका
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वोकार्वतरण।
कैलालीघजल्लामा१०प्रर्तशतनयाँपोिरीर्नमािण भईमत्स्य
पालनक्षेरमावृर्िभएको।

कैलालीघजल्लाकोअत्तररयासछचालनभएकोपशुहाटवजार वाट
२०७७/०७८कोप्रथमचौमार्सकअवर्धमाराँगा/भैसीको८
करोडवराबरकोकारोवारभएको ।

३.सम्पादन हुननसकेकामहत्वपूणि कायिक्रमहरु
क्र.सं .

र्क्रयाकलाप

इकाई

१

मागमा आधाररतकोल्डचेम्वरर्नमािणसहयोग(अन्त्य

सं तया

२

कृर्र् वजारस्टलर्नमािणसहयोग(स्थानीयतअसँगको

सं तया

साविजर्नकर्नमािण)

सहकायिमादद.र्स.न.राजपुरडोटी(अन्त्य साविजर्नक

लक्ष्य
५
१

प्रगर्त

नपुग

प्रगर्तनपुगका जायजकारणहरु

०

०

कायिर्वर्ध समयमापाररतनभईलकडाउनका

०

०

स्थानीय तहबाटठाउँ छनौटकोर्नणियसमयमै

र्नमािण)

कारणलेसमयअभाव

हुननसक्दालकडाउनसुरुभईसम्पन्त्
नहुन
नसकेको

३

अत्तररया कृर्र्बजारसर्मर्तलाईबजारपूवािधारर्नमािण

सं तया

१

०

०

बजार सर्मर्तलेसमयमालागतघस्टमेटपेश

४

कृर्र् वजारस्टलर्नमािणमासहयोग(स्थानीयतहसँगको

सं तया

१

०

०

स्थानीय तहबाटठाउँ छनौटकोर्नणियसमयमै

सहयोग(अन्त्यसाविजर्नकर्नमािण)

सहकायिमाअ.न. पाडडेल्धुरासँग(कृर्र्र्वकास
कायिक्रम)

नगरे को

हुननसक्दालकडाउनसुरुभईसम्पन्त्
नहुन
नसकेको

५

साझेदारीमा जैर्वकर्बर्ादीकारिानास्थापना(कृर्र्

सं तया

१

०

०

लक डाउनकाकारणलेसाझेदारीसं स्थालेअघन्त्तम

६

कृर्र् सेवाकमीकरारमार्नयुिीगरीकृर्र् तथ्याङ्क

पटक

१

०

०

लक डाउनकाकारण

र्वकासकायिक्रम)

अध्यावर्धकगने(तथ्याङ्कव्यवस्थापन(सङ्कलन/प्रेर्ण

समयमाकायिक्रमगनिनचाहेको

तथाप्रकाशनतथा सम्प्रेर्ण)(कृर्र् र्वकासकायिक्रम)
७

कोल्ड च्याम्बर/कोल्डस्टोरे ज/राइपेर्नंगच्याम्बर

पटक

१

०

०

कायिर्वर्ध समयमापाररतनभईलकडाउनका

८

ँ ीगतसहयोग(कृर्र्
तन्त्तु प्रजननप्रयोगशालास्थापनापुज

सं तया

१

०

०

लक डाउनकाकारणलेसाझेदारीसं स्थालेअघन्त्तम

९

प्रदे शस्तरीय कृर्र्मेलाप्रदशिनीआयोजना(कृर्र्र्वकास

पटक

१

०

०

लक डाउनकाकारणले

प्रदे श

१

०

पटक

१

०.२

१०

घचस्यानकेन्त्िर्नमािण सहयोग(कृर्र्र्वकासकायिक्रम)
र्वकासकायिक्रम

कायिक्रम)ददवसमनाउने(मेलाआयोजनातथा ददवस)
साविजर्नक र्नजीसाझेदारीमाप्रदे शस्तरीयभैसीफामि
स्थापनास्थानीय तह/सं ि/सं स्था/सहकारी/र्नजी
उद्यमीलगायतअन्त्य

११

पशुपन्त्छीतथामत्स्यर्वकासयान्त्रीकरणसहयोग
कायिक्रम

कारणलेसमयअभाव

समयमाकायिक्रमगनिनचाहेको

जग्गाउपलव्धनभएकोकारणलेस्थापनागनि
नसर्कएको।

लकडाउनको कारणलेआपुर्तकतािलेऔजार
उपकरणहरु.आपुर्तिगनिनसकेको।

४.मुतय-मुतयसमस्यातथाच ुनौतीहरु

 प्रार्वर्धकजनशघिअभाव, कायिर्वर्धतयारीमार्ढलाई, भौर्तकपूवािधारर्नमािणमाइघन्त्जर्नयरकोअभाव।
 सहकारीतथागररबीर्नवारणक्षेरकाघजल्लास्तरकायािलयनहुनु ।
 तथ्याङ्कसङ्कलनतथासत्यापन।

 स्थानीयतहसँगसमन्त्वयकोनीर्तगतव्यवस्थानुहनु।

 र्नयमनकायिकमजोररहनु(बीउर्नरीक्षक, र्वर्ादीर्नरीक्षक, भेटेरीनरीर्नरीक्षक आदद)।
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3.8प्रदे शसभासघचवालय
1.आर्थिकवर्ि2076/77मापाररतभएकार्वधेयकहरु.:
 केर्हप्रदे शऐनसं शोधनगनिबनेकोर्वधेयक, २०७६

 सुदूरपघश्चमप्रदे शकोकृर्र्तथापशुपन्त्छीव्यवसायप्रबििनगनेसम्वन्त्धमाव्यवस्थागनिवनेकोर्वधेयक,२०७५
 रे र्डयो,एफ.एम.रटे र्लर्भजनप्रसारणसम्बन्त्धमाव्यवस्थागनिबनेकोर्वधेयक,२०७६
 र्नजीव्यवसायदतािगनेसम्वन्त्धमाव्यवस्थागनिवनेकोर्वधेयक,२०७६
 साझेदारीव्यवसायदतािगनेसम्वन्त्धमाव्यवस्थागनिवनेकोर्वधेयक,२०७६
 प्रदे शिेलकुदसम्बन्त्धमाधयवस्थागनिबनेकोर्बधेयक, २०७६
 सुदूरपघश्
चमप्रज्ञाप्रर्तष्ठानसम्बन्त्धमाव्यवस्थागनिबनेकोर्वधेयक, २०७६
 स्थानीयतहकापदार्धकारीतथासदस्यहरुकोसुर्वधासम्बन्त्धीऐन, २०७५लाईसं शोधनगनिबनेकोर्वधेयक, २०७६
 प्रदे शजनस्वास्थ्यसेवासम्बन्त्धमाव्यबस्थागनिबनेकोर्बधेयक, २०७६
 सुदूरपघश्
चमप्रदे शसरकारकोअथिसम्बन्त्धीप्रस्तावलाईकायािन्त्वयनगनिबनेकोर्वधेयक, २०७७
 आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को सेवा र कायिहरुको लार्ग प्रदे श सघञ्चत कोर्बाट केही रकम िचि गने र
र्वर्नयोजनगनेसम्बन्त्धमाव्यवस्थागनिबनेकोर्वधेयक
 प्रदे शलोकसे वाआयोगकोगठनकाम,कतिव्यरअर्धकारकोसम्बन्त्धमाव्यवस्थागनिबनेकोर्वधेयक,२०७६
2.सम्पन्त्
नभएकाकायिक्रमरकायिहरुकोर्ववरण

 १००के.ए.भी.कोजेनेरेटरिरीदगररएको।
 पुस्तकालय कोठार्नमािणगररएको।

 सर्मर्तकोलार्गहलर्नमािणगररएको।

 वाकथ्रगे
ु टजडानरगेटबेररयरर्नमािणगररएको।
 र्मर्डयासेन्त्टरर्नमािण।
 गाडीपार्किङममित।
 ग्यारे जर्नमािण।

 प्रदे शसभाबैठककासम्पूणि गर्तर्वर्धहरुप्रदे शसभाकोआर्धकारीकयुट्युबच्यानलबाटप्रत्यक्षप्रसारणगने
गररएको।

 श्रव्य, दृश्यप्रर्वर्धकोजडानगरीसोमाफितर्वधेयकमार्थछलफल, कोर्भड-19कार्वर्यमाछलफलतथा
अन्त्तरर्क्रयालगायतर्वर्भन्त्
नकायिक्रमसछ
चालनभैरहेका।

 सर्मर्तकासभापर्तज्यूहरुकोकणािलीप्रदे श, प्रदे शनं५रगण्डकीप्रदे शमाअवलोकनभ्रमणसम्पन्त्नभएको।

 प्रदे श सभा सदस्यज्यूहरुबाट सं िीय सं सद, बाग्मती प्रदे श, प्रदे श नं. 5 र गण्डकी प्रदे शमा प्रदे श सभाको
अवलोकनभ्रमणसम्पन्त्
नभएको।

 सघचवालयमाकायिरतकमिचारीरमयािदापालकबाटसं िीयसं सदकोअवलोकनभ्रमणभएको।

 सघचवालयमाकायिरतकमिचारीहरुबाटअन्त्यप्रदे शसभाकोअसलअनुभवआदानप्रदानकालार्गप्रदे शनं.1,
प्रदे शनं.2, प्रदे शनं.5रकणािलीप्रदे शकोअवलोकनभ्रमणसम्पन्त्नभएको।

 रे र्डयो, एफएम र टे र्लर्भजन प्रसारण सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनि बनेको र्वधेयक, २०७६ मार्थ र्वधायन
ुि ाघजल्लामागईरायसुझावसङ्कलनगररएको।
तथाप्रदे शमार्मलासर्मर्तबाटडडेल्धुरारदाचल
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ँ 
 सामाघजक र्वकास सर्मर्त र अथि र्वकासतथा प्राकृर्तक स्रोत सर्मर्तबाट र्वर्भन्त्न र्वधेयक मार्थ र्वज्ञहरुसग
रायसुझावअन्त्तरर्क्रयाकायिक्रमसछ
चालनगररएको।

 र्वर्यगतसर्मर्तहरुबाटप्रदे शघस्थर्तर्वर्भन्त्नघजल्लाहरुमापटकपटकस्थलगतअनुगमनरअवलोकनगनेकायिभएको।

र्वधेयकहरुसम्बन्त्धी

 सघचवालयमार्वधेयकदताि

-१1

 सर्मर्तमार्वचाराधीनर्वधेयक

-२

 पाररतर्वधेयक

-12

 प्रस्तावदतािसं तया

-५

 प्रदे शसभाकोचौथो, पाचौँरछै टौँअर्धवेशनमासम्पन्त्
नभएकावैठकसं तया -४६वटा
आर्थिकवर्ि२०७६/७७माबसेकोसर्मर्तकोवैठकसंतया
 कायिव्यवस्थापरामशिसर्मर्त -१८

 र्वधायनतथाप्रदे शमार्मलासर्मर्त -२२
 साविजर्नकलेिासर्मर्त

-३६

 अथिर्वकासतथाप्राकृर्तकस्रोतसर्मर्त-३३
 सामाघजकर्वकाससर्मर्त

सघचवालयबाटभएकाप्रकाशनहरु.:

-२६

 र्वधेयकसं ग्रहपुघस्तका।

 सं घक्षप्तर्ववरणपुघस्तका।

 सम्पूणि र्ववरणसं ग्रहपुघस्तका।

 प्रदे शसभासदस्यपररचयपुघस्तका।
 टे र्लफोनडायरी।

 डायरीनोटबुक।

आर्थिकवर्ि2076/077कोर्वत्तीयअवस्था,र्वर्नयोजन,िचितथािचिप्रर्तशत
प्रदेशसभातफि

 प्रदेशसभाकोबजेट(चालु):-रु.103640 हजार
 चालुिचि:-रु.81056हजार

 पूघजगतबजेट:-रु. 21655हजार

ँ ीगतिचि:-रु. 14947हजार
 पुज
 भौर्तकप्रगर्त:-69.02%
 र्वत्तीयप्रगर्त:-70%
प्रदे शसभासघचवालयतफि

 प्रदे शसभासघचवालयकोबजेट(चालु)रु.4740७हजार
 चालुिचिरु.3808१हजार

ँ ीगतबजेट:-रु.3380हजार
 पुज
ँ ीगतिचि:-रु.2399हजार
 पुज
 भौर्तकप्रगर्त:-78.21%

 र्वत्तीयप्रगर्त:-79.27%
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3.9मुतयन्त्यायार्धविाकोकायािलय
१.आर्थिकवर्ि२०७६/७७मार्नमािणभएकार्नदे घशकाकोर्ववरण
रकम(रु.हजारमा)
क्र.सं .

र्नदे घशकाकोनाम

र्वर्नयोघजतरकम

िचिभएको
रकम

१

कानूनव्यवसायीकोसेवाप्राप्तगने

प्रगर्त
र्वत्तीय

भौर्तक

कैर्फयत

२००

१८८

९४%

१०० %

२००

२००

१०० %

१०० %

२००

१९८

९९ %

१०० %

२००

१९८

९९ %

१०० %

१००

९९

९९ %

१०० %

र्नदे घशका
२

बहसपैरवीतथाप्रर्तरक्षासम्बन्त्धी
र्नदे घशका

३

कारागारतथार्हरासतअनुगमन
र्नदे घशका

४

मतयन्त्यायार्धविाकोकायािलयको
आचारसर्हं ता

५

कानूनीरायसम्बन्त्धीर्नदे घशका

२.आर्थिकवर्ि२०७६/७७मासम्पाददतप्रमुिकायिक्रमहरु,कायिक्रमकोलक्ष्यरकायिक्रमबाटप्राप्तउपलघधध
क्र.सं .
१

कायिक्रमकोनाम

कायिक्रमकोलक्ष्य

कायिक्रमबाटप्राप्तउपलघधध

कानूनीरायतथा

यसप्रदे शकानौ

सम्बघन्त्धत सरोकारवालाहरुबाट कानूनी राय माग गदाि अपनाउनु पने

र्लघितजवाफ

वटै घजल्लाघस्थत

प्रर्क्रया बारे  जानकारी ददईएको, एउटै  ररट र्नवेदनको र्वरुि मन्त्रालय

सम्बन्त्धीप्रघशक्षण

प्रदे शसरकार

कायिक्रम

मातहतका

तथाकायािलयबाटर्लघितजवाफर्नघितढाँचामालेख्ने कायिकोथालन
ु ासाथैर्लघितजवाफमाएकरुफताकायमहुनगएको।
हुनक

र्नकायहरु

३.आर्थिकवर्ि२०७६/७७कोर्वत्तीयअवस्थाःर्वर्नयोजन,िचितथािचिप्रर्तशत
रकम(रु.हजारमा)
क्र.सं .

ब.उ.घश.नं .

र्वर्नयोजनरकम

िचिभएकोरकम

प्रगर्त

कैर्फयत

र्वत्तीय

भौर्तक

१.

७०७२३२११३

१,५४,६३

१०७८६

६९.७५%

१००%

चालु

२.

७०७२३२११४

३९९१

२६४५

६६.२७ %

१००%

ँ ीगत
पुज

४.आर्थिकवर्ि २०७६/७७कोदोस्रोचौमार्सकसम्मअवस्थासामान्त्यभएतापर्नसवोच्चअदालतरउच्चअदालत

ददपायल र महेन्त्िनगर ईजलाशबाट मुद्दाको पेशी सं तया पटक-पटक तोर्कन गएको हुँदा कायिक्रम सहजरुपमा

सछचालनगनि नसर्कएकोहो।तेस्रोचौमार्सकमाकायिक्रमसम्पन्त्नगने गरीतयगररएकोमाकोर्भड-१९का
कारणदे शव्यापीलकडाउनहुनगएकोहुँदाकायिक्रमस्थर्गतगनुप
ि रे कोहो।
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पररच्छे द-4
अनुदान,राजस्वसंकलनतथापररचालन
4.1आर्थिकवर्ि2076/77माप्राप्तअनुदानरराजस्वअसुलीकोयथाथिर्ववरण
तार्लकानं.५
आर्थिकवर्ि2076/77माप्राप्तअनुदानरराजस्वअसुलीकोयथाथिर्ववरण
रु.हजारमा
आर्थिकवर्ि
र्स.नं.

राजस्वकोस्रोत

आर्थिकवर्ि

२०७६/७७ कोवार्र्िक २०७६/७७ कोयथाथि
लक्ष्य

प्रगर्तप्रर्तशत

सङ्कलन/प्रार्प्त

१

िरजग्गारघजिेशनशुल्क

२४००००

290111

120.88

२

सवारीसाधनकर

३८८३५७

377150

97.11

३

र्वज्ञापनकर

५००

226

45.20

४

मनोरञ्जनकर

५००

0

0.00

५

कृर्र्आयमाकर

०

0

0.00

६

मू.अ.करतथाअन्त्तशुल्ककोबाँडफाँट

५९४२४७७

5382179

90.57

७

प्राकृर्तकस्रोतकर

५००००

22867

45.73

८

र्वत्तीयसमानीकरणअनुदान

७९५२४००

७९५२४००

100.00

९

सशतिअनुदान

४८८५०३७

4412451

90.33

१०

समपूरकअनुदान

९६६१००

566100

58.60

११

र्वशेर्अनुदान

७५००००

350000

46.67

१२

वैदेघशकसहायता(अनुदानरऋण)

०

0

0.00

१३

आन्त्तररकऋण

०

0

0.00

१४

नेपालसरकारकोऋण

०

0

0.00

१५

अन्त्यसेवाशुल्कतथार्वक्री

६००००

७४५१८

१६

पयिटनशुल्क

०

0

७०००

108261

३०००

२३६२

78.73

०

0

0.00

६०१९७७८

६१००७५२

101.35

25639377

94.04

१७

न्त्यार्यकदण्डजररवानाजफत (बेरुजु, र्नकासार्फताि,
अनुदानर्फताि, धरौटीसदरस्याहा)

१८

प्रशासर्नकदण्डजररवानाजफत

१९

रोयल्टी

२०

चालुआर्थिकवर्िकोबचत
जम्मा

२७२६५१४९
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124.20
0.00
1546.59

कैर्फयत

4.२आर्थिकवर्ि2076/77मासं िीयसरकारबाटप्रदे शसरकारलाईहस्तान्त्तरणभएकोअनुदानरकमर
िचिकोअवस्था

तार्लकानं.६
आर्थिकवर्ि2076/77मासं िीयसरकारबाटप्रदे शसरकारलाईहस्तान्त्तरणभएकोअनुदानरकमरिचिकोर्ववरण
रकम(रु.हजारमा)
क्र.सं .

अनुदान

प्राप्त

िचि

बाँकी

र्फतािगनुप
ि ने

१

सामानीकरणअनुदान

७९५२४००

४४२६७२०

३५२५६८०

०

२

सशतिअनुदान

४४१२४५१

४१६३९४३

२४८५०८

२४८५०८

३

समपूरकअनुदान

५६६१००

४६९६६२

९६४३८

९६४३८

४

र्वशेर्अनुदान

३५००००

१९३५३२

१५६४६८

१५६४६८

९२५३८५७

४०२७०९४

५०१४१४

जम्मा

१३२८०९५१

4.३आर्थिकवर्ि2076/77कोस्रोतगतिचिकोअवस्था
तार्लकानं.७
आर्थिकवर्ि2076/77कोस्रोतगतिचिकोअवस्था
रकम(रु.हजारमा)
क्रस

स्रोतकोर्ववरण

१

समानीकरणअनुदान

२

ँ ीगत
पुज

चालु

जम्मा

०

४४२६७२०

४४२६७२०

शसतिअनुदान

१२४५१९३

२९१८७५०

४१६३९४३

३

आन्त्तररकस्रोत

७००९८९१

१३४८२४१

८३५८१३२

४

र्वशेर्अनुदान

६८५५७

१२४९७५

१९३५३२

५

समपूरकअनुदान

०

४६९६६२

४६९६६२

८३२३६४१

९२८८३४८

१७६११९८९

जम्मा
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4.४आर्थिकवर्ि2076/77कोबजेटर्वर्नयोजनरिचिकोअवस्था
तार्लकानं.८
आर्थिकवर्ि2076/77कोमन्त्रालयगतरस्थानीयतहकोर्नकासातथािचिकोर्ववरण
रकम(रु.हजारमा)
ँ ीगत
पुज

चालु
र्स.नं.
1

मन्त्रालय
प्रदे शव्यवस्थार्पका

बजेट

िचि

154034

121145

153802

िचि

प्रर्तशत

बजेट

जम्मा
िचि

िचि

प्रर्तशत

78.65

25035

1734७

831१०

54.04

14122

821624

44591५

54.27

1744934

66483२

2463751

बजेट

िचि

िचि

प्रर्तशत

69.29

179069

13849२

77.34

8178

57.91

167924

9128८

54.36

56690

6119

10.79

878314

45203४

51.47

38.10

625693

414008

66.17

2370627

1078840

45.51

170019१

69.01

349869

228291

65.25

2813620

192848२

68.54

131425

6088८

46.33

160518

47541

29.62

291943

108429

37.14

464080

292917

63.12

11451518

7969356

69.59

11915598

8262273

69.34

3992138

265292७

66.45

1182281

597507

50.54

5174419

325043४

62.82

2703477

2301716

85.14

0.00

0.00

2703477

2301716

85.14

सघचवालय
2

मुतयमन्त्रीतथा
मन्त्रीपररर्द्कोकायािलय

3

आर्थिकमार्मलामन्त्रालय

4

उद्योग, पयिटन, वनतथा

54

वातावरणमन्त्रालय
5

भूर्मव्यवस्था, कृर्र्तथा
सहकारीमन्त्रालय

6

आन्त्तररकमार्मलातथा
कानूनमन्त्रालय

7

भौर्तकपुवािधारर्वकास
मन्त्रालय

8

सामाघजकर्वकास
मन्त्रालय

9

स्थानीयतहलाईर्वत्तीय
हस्तान्त्तरण

10

अथिर्वत्तीयव्यवस्था

400000

0.00

0.00

0.00

400000

0.00

11

अथिर्वर्वध

505080

0.00

1832930

0.00

2338010

0.00

61.50

15698656

59.17

29233001

1761198९

जम्मा

13534345

832364१
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928834८

60.25

4.५आर्थिकवर्ि2076/77माप्रदे शसरकारबाटस्थानीयतहहरुलाईहस्तान्त्तरणभएकोअनुदानरकमर
र्नकासाकोअवस्था

तार्लकानं.९
आर्थिकवर्ि2076/77माप्रदे शसरकारबाटस्थानीयतहहरुलाईहस्तान्त्तरणभएकोअनुदानरकमरर्नकासाको
अवस्था
रकम(रु.हजारमा)
क्र.सं .

अनुदान

वार्र्िकबजेट

र्नकासा

बजेटबाँकी

१

समानीकरणअनुदान

६२२१७२

६२२१७२

०.००

२

सशतिअनुदान

५८१३०५

५५२४२3

२८८८२

३

र्वशेर्अनुदान

५०००००

४५६१९५

43805

४

समपूरकअनुदान

१००००००

६७०९२७

३२९०७३

२७०३४७७

२३०१७१६

३५७९५५

जम्मा
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पररच्छे द-5
चालुआर्थिकवर्ि2077/78कोर्वर्नयोजनरिचिकोअवस्था
5.१चालुआर्थिकवर्ि2077/78फाल्गुनमसान्त्तसम्मकोबजेटर्वर्नयोजनरिचिकोअवस्था
तार्लकानं.१०
रकम(रु.हजारमा)
कायाि

मन्त्रालय

लय

बजेट

कोड

ँ ीगतिचि
पुज

चालुिचि
िचि

प्रर्तशत

बजेट

िचि

जम्मा
प्रर्तशत

बजेट

िचि

प्रर्तशत

202

प्रदे श व्यवस्थार्पका

155496

73189

47.07

37850

2413

6.38

193346

75603

39.1

301

मुतयमन्त्री तथामघन्त्रपररर्द्को

538949

46484

8.62

454800

18083

3.98

993749

64567

6.5

कायािलय

56

305

आर्थिक मार्मलामन्त्रालय

1554085

27682

1.78

36945

1515

4.1

1591030

29197

1.84

307

उद्योग, पयिटन, वनतथावातावरण

1762644

391127

22.19

1102559

272185

24.69

2865202

663312

23.15

2864120

502862

17.56

471076

49876

10.59

3335196

552738

16.57

174993

58822

33.61

312172

25697

8.23

487165

84520

17.35

मन्त्रालय
312

भूर्म व्यवस्था, कृर्र्तथासहकारी
मन्त्रालय

314

आन्त्तररक मार्मलातथाकानून
मन्त्रालय

337

भौर्तक पूवािधारर्वकासमन्त्रालय

379534

176341

46.46

11104004

2821359

25.41

11483538

2997700

26.1

350

सामाघजक र्वकासमन्त्रालय

4827554

1452877

30.1

2093786

362615

17.32

6921340

1815492

26.23

501

अथि मन्त्रालय-र्वत्तीयव्यवस्था

300000

0

0

0

300000

0

602

अथि- र्वर्वध

1354842

0

0

1530508

0

0

2885350

0

0

801

स्थानीयतह

2532324

1028051

40.6

0

0

0

2532324

1028051

40.6

16444541

3757435

22.85

17143700

3553743

20.73

33588241

7311178

21.77

जम्मा
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पररच्छे द-6
समस्यातथाच ुनौती
6.1प्रदे शमाराजस्वपररचालनकोसमस्यातथाच ुनौती
 नेपालकोसं र्वधानले प्रदे शलाईप्रदानगरे कोकरतथाराजस्वसम्बन्त्धीक्षेरार्धकारमारहेकार्वर्यहरुमाआवश्यक
नीर्ततथाकानूनतजुम
ि ारसं रचनातथाजनशघिकोअपयािप्ततारहेको।
 प्रदे शकोराजस्वसङ्कलनकास्रोतहरुकोथपपर्हचानतथादायरार्वस्तारगनिनसर्कएको।
 प्रदे श र स्थानीय तहहरुबीचको साझा राजस्व अर्धकार सूची अन्त्तगितसङ्कलन तथा पररचालन र बाँडफाँट भएर
जानेराजस्वकोसम्बन्त्धमाअझैस्पिताहुननसकेको।
 कृर्र्आयकरसङ्कलनरपररचालनसम्बन्त्धमासं िीयसरकारक्षेरार्धकाररप्रकृयामाअन्त्यौलतार्सजिनाभएको।
 सं िीयसरकारलेप्रदे शसरकारलाईप्रदानगनेसमानीकरणअनुदानकोरकमअपेघक्षतरुपमाप्राप्तहुननसकेको।
 सं िीयसरकारबाटराजस्वबाँडफाँटवापतप्राप्तहुनेरकमअनुमानगरे भन्त्दान्त्यूनहुनेगरे को।
 गैरकर राजस्व सङ्कलन सम्बन्त्धमा प्रदे श सरकारका र्नकायहरुले  प्रदान गने सेवा, दर र दायरा र्नघश्चत हुन
नसकेको।

6.2राजस्वपररचालनलाईप्रभावकारीबनाउनचाल्नुपनेकदमहरु
 नेपालको सं र्वधानले  प्रदान गरे को कर तथा राजस्व सम्बन्त्धी क्षेरार्धकारमा रहेका र्वर्यहरुमा आवश्यक नीर्त
तथाकानून,सं रचना/सं गठनरजनशघिकोपयािप्तव्यवस्थागने।
 प्रदे शकोराजस्वसं कलनकोदायराबढाउनकरकोथपक्षेरहरुकोिोजीगने।
 प्रदे शरस्थानीयतहहरुबीचकोसाझाअर्धकारसूचीमारहेकोराजस्वसम्बन्त्धीर्वर्यमास्पिताहुनपु ने।
 प्रदे शसरकारकोएकलअर्धकारसूचीमारहेकोकृर्र्करसं कलनकोप्रर्क्रयास्पिहुनपु ने।
 स्थानीयतहहरुकोराजस्वसङ्कलन,बाँडफाँटभएरजाने रकमरसोकोदाघिलासम्बन्त्धमाप्रभावकारीसमन्त्वयर
अनुगमनगररनुपने।
 प्रदे शले  सं िीय सरकारबाट प्राप्
त गने र्वत्तीय समानीकरण अनुदानको र्हस्सा प्रदे शको िचिको आवश्यकता
बमोघजमबढाउनुपने।
 सं िीयसरकारबाटअनुमानगररएकोराजस्वबाँडफाँटवापतकोरकमरवास्तर्वकर्नकासाबीचसन्त्तुलनकायम
हुनपु ने।
 प्रदे शमाकरसाक्षरतासम्बन्त्धीअर्भयानसछ
चालनगने।
 प्रदे शसाविजर्नकसं स्थानहरुकोस्थापनातथासछ
चालनकोकायिअघिबढाउने।
 अन्त्तरसरकारीतथार्नकायगतसमन्त्वयरसहकायिमाजोडददने।
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पररच्छे द-७
र्वर्वध
6.1ऋणलगानीरदार्यत्वसम्बन्त्धीर्ववरण
ँ ासो
आर्थिकवर्ि2076/77माप्रदे शसरकारलेकुनैपर्नर्कर्समकोआन्त्तररकरवाह्यऋणनर्लएकोहुद
सम्बन्त्धीर्ववरणयसप्रर्तवेदनमाउल्लेिनगररएको।

6.2वैदेघशकसहायताप्रार्प्तकोर्ववरण
आर्थिकवर्ि 2076/77माप्रदे शसरकारले  कुनै पर्नदातृ र्नकायबाटदिपक्षीयएवम् वहुपक्षीयवैदेघशकसहायता
प्राप्तनगरे कोले सोसम्बन्त्धीर्ववरणयसप्रर्तवेदनमाउल्ले िनगररएको।

ु नकायमगनिअपनाइनेरणनीर्तसर्हतकोर्वत्तीयनीर्त
6.3र्वत्तीयसन्त्तल
प्रदे शकोसमर्िगतआर्थिकस्थार्यत्व,मुिाघस्फर्त,मूल्यस्थार्यत्व,उत्पादनअर्भवृर्ि,गररबीन्त्यूर्नकरणतथारोजगारी
र्सजिनाकोरणनीर्तप्रदे शसरकारले अवलम्बनगरे को।
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