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मन्त्िव्य 
प्रदेश आर्थिक कायिर्वर्र् ऐन, २०७४ को दफा २० बमोजजम आर्थिक वर्ि २०७8/७9 को बजेट 
िथा कायिक्रम कायािन्त्वयन अवस्थाको अर्िवर्र्िक मूल्याङ्कन प्रर्िवेदन ियार गररएको छ । यस 
अवर्र्मा भएका बजेट िथा कायिक्रमको कायािन्त्वयन, र्वत्तीय हस्िान्त्िरण अन्त्िगिि प्राप्त अनदुानहरूको 
कायािन्त्वयन जस्थर्ि िथा राजस्वको संकलनको अवस्थाका साथै बजेट िथा कायिक्रम कायािन्त्वयनका 
क्रममा देखा परेका चनुौिीहरू र ित्काल गनुिपने सरु्ारका के्षरहरू यो अर्िवार्र्िक मूल्याङ्कन 
प्रर्िवेदनमा समावेश गररएको छ। 

र्वश्वव्यापी रूपमा फैर्लएको कोर्भड-19 को महामारीका कारण र्सजजिि र्वर्म पररजस्थर्िले र्सर्थल 
भएको अथििन्त्रको पनुःउत्थानको उद्देश्य सर्हि चाल ुआर्थिक वर्िको बजेट र्नमािण भएको र्थयो 
।संघीय र प्रादेजशक सरकार िथा स्थानीय िहहरूको सर्क्रयिाका कारण कोर्भड-19 का र्वरूद्ध 
को खोप कायिक्रम र्वस्िार भए सँगै र्वकास र्नमािणले गर्ि र्लएको िथा साविजर्नक सेवा प्रदान गने 
कायिमा क्रमश: सरु्ार हुँदै जाने जस्थर्ि बनेको छ। 

अर्िवार्र्िक अवर्र् सम्ममा बजेटमा उल्लेजखि कायिक्रमहरूको अपेक्षाकृि प्रगर्ि हार्सल हनु सकेको 
छैन। राजर्नर्िक सर्मकरणमा आएको पररवििन सँगै प्रदेश सरकारको नेितृ्वमा फेरबदल भई यस 
अवर्र्मा र्वर्भन्न समयमा गरी िीन पटक मजन्त्रपररर्द् फेरबदल भयो । सार्वकमा र्वद्यमान 
मन्त्रालयहरू र्वभाजन भई साि बाट चौर्वटा मन्त्रालयहरू र्नमािण भयो।साथै यस आर्थिक वर्िको 
दोस्रो चौमार्सक शरुू भएपश्चाि कोरोना महामारीको िेस्रो लहरले समग्र जनजीवन प्रभार्वि भयो। 
गि आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को पर्हलो ६ मर्हनाको िलुनामा चाल ुआर्थिक वर्िको पर्हलो ६ 
मर्हनामा साविजर्नक खचि र राजस्व प्राप्तीमा सामान्त्य वरृ्द्ध भएको भए पर्न चाल ुआर्थिक वर्िको 
र्वर्नयोजनको िलुनामा खचिको अनपुािमा केर्ह र्गरावट आएको देजखन्त्छ । सार्वक मन्त्रालय र 
र्वभाजन पश्चाि र्नमािण भएका मन्त्रालयहरू बीच बजेटको बाँडफाँट र व्यवस्थापनका काम सम्पन्न 
हनुे क्रममा रहेको हुदँा आर्थिक वर्िको बाँकी अवर्र्मा बजेट िथा कायिक्रमको कायािन्त्वयनमा सरु्ार 
आई कायािन्त्वयनमा थप प्रगर्ि हार्सल गनि सर्कने अपेक्षा गरेको छु ।   

प्रदेश सरकारको साविजर्नक खचि िथा र्वकास र्नमािणको कायिलाई व्यवजस्थि गरी र्वर्नयोजन दक्षिा 
अर्भवृर्द्ध गने उद्देश्यका साथ प्रदेश आयोजनाको बहवुर्र्िय ठेक्का सम्बन्त्र्ी मापदण्ड, 2078 स्वीकृि 
भएको छ ।त्यसैगरी प्रदेशको खचि सम्बन्त्र्ी मापदण्ड, २०७८ प्रदेश मजन्त्रपररर्दबाट स्वीकृि 
भईसकेको छ । साथै यस अवर्र्मा बजेट र्नमािण सगँ प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्त्र्ीि प्रदेशको कायि 
सञ्चालन र्नदेजशका समेि स्वीकृि भएको छ । यी सरु्ारबाट प्रदेशको साविजर्नक र्वत्त व्यवस्थापन 
िथा र्वर्नयोजनको के्षरमा सरु्ार आई प्रभावकारी िथा कायािन्त्वयनयोग्य बजेट र्नमािण हनुे िथा 
र्वत्तीय अनशुासनमा सरु्ार आउने र्वश्वास र्लएको छु । यस अर्िररक्त प्रदेशको आर्थिक कायिर्वर्र् 
थप व्यवजस्थि गनि िथा संघीय कानून अनकुुल बनाउन प्रदेशको आर्थिक कायिर्वर्र् िथा र्वत्तीय 
उत्तरदार्यत्व ऐनको मस्यौदा िजुिमा भई प्रदेश मजन्त्रपररर्दमा पेश गने क्रममा रहेको छ। 



प्रदेशको बजेट प्रणालीको संस्थागि र्वकासको लार्ग आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालय 
र्नरन्त्िररूपमा प्रयासरि रहेको छ। हाम्रो बजेट प्रणालीलाई थप व्यवजस्थि, कायािन्त्वयनयोग्य र 
पारदशी बनाउन आवश्यक रहेको छ।आर्थिक वर्िको बाँकी अवर्र्मा नया ँकायियोजना ियार गरी 
बजेट िथा कायिक्रमको कायािन्त्वयनमा कर्टबद्ध भई लाग्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनरुोर् गदिछु ।  

अन्त्त्यमा, प्रस्ििु प्रर्िवेदन ियारीका लार्ग आवश्यक िथ्याङ्क र सूचना उपलब्र् गराई सहयोग 
परु् याउनहुनुे सबै मन्त्रालय, र्नकायहरू र प्रर्िवेदनलाई पणुििा ददन संलग्न हनु ुहनुे मन्त्रालयका सबै 
कमिचारीहरूलाई हाददिक र्न्त्यवाद ददन चाहन्त्छु।      
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कायिकारी साराशं 
बजेट खचि र स्रोि पररचालन 

 कोर्भड-१९ महामारीको दोस्रो लहरका कारण सन ्202१ मा र्वश्वका अर्र्कांश मलुकुको 
आर्थिक वृर्द्धमा संकुचन आएिापर्न महामारी र्वरूद्धको खोप अर्भयान शरुू गररएकोले आर्थिक 
र्क्रयाकलाप सामान्त्य हुदैँ गएको अवस्था छ।फलस्वरप चाल ुआर्थिक वर्िमा बागमिी प्रदेशको 
आर्थिक वृर्द्धमा सरु्ार हनुे अपेक्षा गनि सर्कन्त्छ। 

 चाल ुआर्थिक वर्िको कुल र्वर्नयोजन रू. 57 अबि 72 करोड 09 लाख 27 हजार मध्ये 
आर्थिक वर्िको पर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा रू. 8 अबि ७४ करोड 6४ लाख 90 हजार 
अथािि 15.15 प्रर्िशि खचि भएको छ।  

 समीक्षा अवर्र्मा कुल खचिमध्ये चालिुफि  र. 5 अबि 02 करोड १६ लाख ३३ हजार अथािि 
र्वर्नयोजजि रकमको 19.30 प्रर्िशि खचि भएको छ। पुजँीगि िफि  रू. 3 अबि 02 करोड 
48 लाख 56 हजार र र्वत्तीय व्यवस्थािफि  र. ७० करोड खचि भएको छ जनु र्वर्नयोजजि 
रकमको क्रमश: 10.18 प्रर्िशि  र 35 प्रर्िशि हनु आउँछ। 

 चाल ुआर्थिक वर्िमा कुल राजस्व र. ३१ अवि ६९ करोड ४१ लाख २७ हजार  प्राप्त हनु े
अनमुान गररएकोमा समीक्षा अवर्र्मा र.  १३ अवि ५६ करोड ९२ लाख ५६ हजार प्राप्त भएको 
छ। जनु वार्र्िक अनमुानको ४२.८१ प्रर्िशि हनु्त्छ। गि आर्थिक वर्िको सोही अवर्र्मा कुल 
राजस्व र. २६ अवि ०५ करोड ७६ लाख ९४ हजार  प्राप्त हनुे अनमुान गररएकोमा  वार्र्िक 
अनमुानको ३७.10  प्रर्िशि राजस्व प्राप्त भएको र्थयो। यो रकम गि वर्िको सर्मक्षा अवर्र्को 
संकलनको िलुनामा कररब ४०.३१ प्रर्िशिले बर्ि हो।  

 चाल ुआर्थिक वर्िमा संघीय सरकारवाट सशिि, समानीकरण, समपरुक र र्वशेर् अनदुानमा कुल 
र. १६ अवि ९२ करोड ६८ लाख र्वत्तीय हस्िान्त्िरण प्राप्त हनुे अनमुान गररएकोमा समीक्षा 
अवर्र्मा र. ९ अवि ४८ करोड १९ लाख ९५ हजार अथािि ५६.०२ प्रर्िशि प्राप्त भएको छ। 
गि आ. व. को सोही अवर्र्मा र. १७ अवि ८६ करोड ९८ लाख प्राप्त हनुे अनमुान गररएकोमा 
पौर् मसान्त्िसम्म र. ४ अवि ३१ करोड १७ हजार अथािि अनमुार्नि रकमको २४.१२ प्राप्त 
भएको र्थयो।  

 समीक्षा अवर्र्मा र्वत्तीय हस्िान्त्िरण अन्त्िगिि नेपाल सरकाबाट प्राप्त रकमिफि  र. २ अबि ५० 
करोड ६० लाख 90 हजार खचि भएको छ। जनु कुल हस्िान्त्िररि रकमको 14.8० प्रर्िशि 
रहेको छ । समानीकरण अनदुान िफि  १६.३१ प्रर्िशि र समपूरक अनदुान िफि  3.61 
प्रर्िशि खचि भएको छ । यसैगरी सशिि अनदुान िफि  19.05 प्रर्िशि र र्वशेर् अनदुान िफि  
8.14 प्रर्िशि खचि भएको खचि भएको छ ।  
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 चाल ुआ. व. को सर्मक्षा अवर्र्सम्म संघीय सरकारवाट थप प्राप्त सशिि अनदुान र. ४६ करोड 
६४ लाख ३१ हजार रहेको छ। 

र्वत्तीय संघीयिा 

 चाल ुआर्थिक वर्िमा प्रदेश सरकारवाट स्थानीय िहलाई समानीकरण, सशिि, समपरुक र र्वशरे् 
अनदुानमा कुल र. ७ अवि ५० करोड ५६ लाख ४१ हजार र्वत्तीय हस्िान्त्िरण गररने अनमुान 
गररएकोमा समीक्षा अवर्र्मा र. २ अवि ८० करोड ३५ हजार अथािि ३७.३१  प्रर्िशि 
हस्िान्त्िरण भएको छ जनु गि आर्थिक वर्िको िलुनामा १८.२५ प्रर्िशिले वर्ि रहेको छ।   

 चाल ुआर्थिक वर्िको प्रथम ६ मर्हनामा स्थानीय िहमा स:शिि अनदुानको रपमा रू. १ अबि ०८ 
करोड ८७ लाख ९१ हजार र र्वत्तीय समानीकरण अनदुानको रपमा रू. ६४ करोड २० लाख 
८४ हजार हस्िान्त्िरण गररएको छ।साथै र्वशेर् र समपरुक अनदुानिफि  क्रमशः रू. १३ करोड 
४९ लाख ५८ हजार र रू. ९३ करोड ४२ लाख ०२ हजार हस्िान्त्िरण गररएको छ। 

 स्थानीय िहहरूलाई र्वत्तीय हस्िान्त्िरण अन्त्िगिि समानीकरण, समपूरक, र्वशरे् िथा सशिि 
अनदुान िफि  यस अवर्र्सम्म दईु र्कस्िा वापिको रकम हस्िान्त्िरण गररएको छ । 

 कोर्भड-19 को र्वर्म पररजस्थर्िका कारण र्सजजिि बन्त्दाबन्त्दी िथा र्नर्ेर्ाज्ञाको कारण आर्थिक 
वर्ि 077/78 मा र्वत्तीय हस्िान्त्िरण अन्त्िगिि स्थानीय िहमा हस्िान्त्िररि र्वशेर् िथा समपूरक 
अनदुान िफि का योजना/कायिक्रम सम्पन्न हनु नसकी चाल ुआर्थिक वर्ि 078/79 मा दार्यत्व 
सरेका अवस्थाको लगि स्थानीय िह सँग माग गररएको छ । यस अन्त्िरगि प्रदेशको र्वर्नयोजन 
ऐन िथा अनदुान सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र् अनसुार कायिक्रम िथा योजना कायािन्त्वयन गरेका स्थानीय 
िहहरूको लार्ग प्रदेश सरकारको र्हस्सा बराबरको दार्यत्व रकम व्यवस्थापन गने क्रममा पर्हलो 
चरणमा र. ४ करोड ६८ लाख ४५ हजार र्वत्तीय हस्िान्त्िरण गनि प्रदेश सरकार मजन्त्रपररर्दबाट 
स्वीकृिी प्राप्त भईसकेकोले र्छटै्ट उक्त रकम सम्बजन्त्र्ि स्थानीय िहमा पठाईनछे। 

बजेट प्रणाली र साविजर्नक र्वत्त व्यवस्थापनमा सरु्ार 

 संघीय सरकारको आर्थिक कायिर्वर्र् िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐनसँग सामान्त्जस्यिा हनुे गरी 
प्रदेश सरकारको बजेट िजुिमा, कायािन्त्वयन, खचि, प्रर्िवेदन आदी जस्िा कामकारवाहीलाई 
व्यवजस्थि गनि प्रदेश आर्थिक कायिर्वर्र् िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐनको मस्यौदा ियार पाररएको 
छ।  

 आयोजनाहरूको बहवुर्ीय खरीद प्रर्क्रयालाई व्यवजस्थि र पररणाममखुी बनाउनका लार्ग र्नजश् चि 
आर्ार िथा मापदण्ड सर्हिको प्रदेश आयोजनाको बहवुर्ीय ठेक का सम्बन्त्र्ी मापदण्ड, 20७8 
स्वीकृि गरी कायािन्त्वयनमा रहेको छ। 
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 बजेट िजुिमा, रकमान्त्िर, कायिक्रम संशोर्न, प्रगर्ि प्रर्िवेदन र्नमािण लगायि बजेट, योजना िथा 
कायिक्रम महाशाखासँग सम्बजन्त्र्ि र्वर्भन्न कायिहरूलाई व्यवजस्थि बनाउन प्रदेश बजेट 
कायिसञ्चालन र्नदेजशका, 2078 स्वीकृि गरी कायािन्त्वयनमा ल्याईएको छ ।  

 प्रदेश सरकारको खचिमा र्मिव्ययर्यिा कायि गदै र्वत्तीय सशुासन कायम गने उदे्धश्यले प्रदेश 
साविजर्नक खचि सम्वन्त्र्ी मापदण्ड प्रदेश सरकार मजन्त्रपररर्द् ले स्वीकृि गररसकेको छ। 

 साविजर्नक र्नकायहरवाट सम्पादन गररन ेकायिहर र्नयर्मि र्मिव्ययी प्रभावकारी र कायिदक्षिापूणि 
िंगवाट सम्पन्न गरी उपलव्र् श्रोि सात्र्नको महत्तम उपयोग र सोको प्रर्िवेदन प्रणालीलाई 
व्यवजस्थि गनि आन्त्िररक र्नयन्त्रण प्रणाली मागिदशिन ियार गरी कायािन्त्वयनमा ल्याईएको छ।  

 प्रदेश मन्त्रालयगि सूचना प्रणालीलाई थप प्रयोगकिाि मैरी बनाउनेगरी आगामी आर्थिक वर्िको 
वजेट िथा कायिक्रम  िजुिमा र कायािन्त्वयन Web Based PLMBIS माफि ि सञ्चालन गने 
व्यवस्थाका लार्ग नेपाल सरकार अथि मन्त्रालयसँग समन्त्वय िथा सहकायि भएको छ।   

बजेट कायािन्त्वयन र स्रोि व्यवस्थापनमा ित्काल गनुिपने सरु्ार 

 चालू आ.व. को पर्हलो ६ मर्हनाको खचि प्रगर्िको समीक्षा गरी आगामी मर्हनाहरूको लार्ग 
संशोर्र्ि कायि योजना बनाई बजेट कायािन्त्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने । कायिक्रम/आयोजनाको 
मार्सक रपमा समीक्षा गरी कायािन्त्वयनमा िीव्रिा ददने । 

 अध्ययन र पूवि ियारी र्वना बजेट र्वर्नयोजन गररएका आयोजना कायािन्त्वयनमा जान सकने वा 
नसकने सम्बन्त्र्मा ित्काल र्नकयोल गरी कायािन्त्वयनमा जान नसकन े देजखएका 
आयोजना/कायिक्रममा र्वर्नयोजजि बजेट समपिण गने वा कुनै आयोजना वा कायिक्रममा बजेट 
नपगु भएमा प्रचर्लि कानून बमोजजम रकमान्त्िर प्रस्िाव गने । 

 आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालयले र्वर्भन्न मन्त्रालयहरबाट माग गररएको थप 
र्नकासा/रकमान्त्िर/कायिक्रम संशोर्नमा श्रोिको अवस्था हेरी ित्काल र्नणिय ददन।े कायिर्वर्र्, 
र्नदेजशकामा समेि ित्काल राय उपलब्र् गराउने । 

 चाल ुआर्थिक वर्िमा र्सजजिि दार्यत्व आगामी आर्थिक वर्िमा नसाने गरी भकु्तानी व्यवस्थापन 
गने। 

 ठूला रणनीर्िक महत्वको आयोजना/कायिक्रमबाट साना/टुके्र कायिक्रम/आयोजनामा सकभर 
रकमान्त्िर प्रस्िाव नगने। रणनीर्िक महत्वका आयोजना/कायिक्रममा र्वर्नयोजजि बजेटमा मार 
थप रकम आवश्यक भएमा रकमान्त्िर/थप र्नकासा माग गने। 

 संघीय सरकारबाट सशिि अनदुानमा संचार्लि आयोजनामा थप रकम आवश्यक पने भए सो को 
र्ववरण ियार गरी संघीय अथि मन्त्रालयमा ित्काल अनरुोर् गने । 
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 हालसम्मको कायि प्रगर्िका आर्ारमा बाँकी अवर्र्को कायि योजना बनाई राजश्व पररचालन गने। 

 गैरकर राजश्व वा संभार्वि के्षरहरको पर्हचान गरी संकलनको अवस्था बारे अनगुमन गने । 

 घर जग्गा रजजिेशन शलु्क संकलनमा देजखएका समस्या र आवश्यकिा बारे मालपोि 
कायािलयहरसंग अन्त्िरर्क्रया गरी ित्काल समार्ानका उपाय खोज्ने । 

 समपरुक अनदुान र र्वशेर् अनदुान िफि  आ.व. ०७७।०७८ मा खचि नभएको रकम प्रदेश 
संजचि कोर्मा र्फिाि नगने स्थानीय िहहरूलाई ित्काल सम्पकि  गरी र्फिाि गनि लगाउने । 

 िंुगा, र्गटी, बालवुा, हदत्तर, बहत्तर वायिको स्थानीय िहले संकलन गरेको राजस्वको ४०% 
प्रदेश संजचि कोर्मा जम्मा नगने स्थानीय िहसंग ित्काल सम्पकि  गरी जम्मा गनि लगाउने । 

 मनोरञ्जन कर र र्वज्ञापन कर वापिको प्रदेश संजचि कोर्मा जम्मा हनुपुने रकम प्राप्त गनि 
सम्बन्त्र्ी स्थानीय िहसंग अन्त्िर्क्रि या/छलफल गने । 
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पररच्छेद  - एक 

समर्िगि आर्थिक िथा र्वत्तीय जस्थर्ि 

१.१  रार्िय िथा प्रादेजशक अथििन्त्र 

आर्थिक वर्ि ०७८/७९ को अर्िवार्र्िक अवर्र्मा कोर्भड-१९ को िेस्रो लहरले केही प्रभाव पारेपानी 
क्रमश: महामारीको दरमा कर्म आएको र महामारी र्वरूद्धको खोप उपलब्र्िा िथा रोग र्वरूद्ध 
जनमानसमा बिेको सजगिाले गदाि महामारीबाट िलुनात्मक रूपमा रार्िय अथििन्त्रका कम प्रभाव 
परेको देजखन्त्छ । दोस्रो चौमार्सकको अवर्र् र्िर कोरोना महामारीको नयाँ भेररयन्त्टका कारण केर्ह 
समय साविजर्नक गर्िर्वर्र्मा र्नयन्त्रण गनुिपने अवस्था आएको भएिा पर्न हाल सोको प्रभाव कम 
हुँदै गएकोले आर्थिक वर्िको अन्त्त्यसम्म समग्र रार्िय अथििन्त्रमा सरु्ार आउन ेअपेक्षा गनि सर्कन्त्छ। 

नेपाल सरकार, अथि मन्त्रालयको बजेटको अर्िवार्र्िक मलु्याङ्कन प्रर्िवेदन समेिलाई आर्ार र्लई 
र्वश्लरे्ण गदाि यस वर्ि समग्रमा कृर्र् के्षर िफि  र्ानको उत्पादन घट्न ेिथा गहु,ँ फापर िथा कोदोको 
उत्पादन बढ्ने देजखन्त्छ । यसै गरी सर्मक्षा अवर्र्मा आर्थिक गर्िर्वर्र्मा आएको सरु्ारका कारण 
औद्योर्गक उत्पादनमा सरु्ार आएको देजखन्त्छ । आर्थिक वर्ि २०७८।७९ को पर्हलो रैमार्सक 
अवर्र्मा उद्योगको औसि क्षमिा उपभोग ७०.५ प्रर्िशि रहेको देजखन्त्छ ।यस अवर्र्मा रार्िय 
र्वन्त्दगुि मदु्रास्फीर्ि ५.६५ प्रर्िशि र अर्िवार्र्िक अवर्र्सम्मको मदु्रास्फीर्ि ५.०३ रहेको नेपाल 
राि बैंकको िथ्याङ्कले देखाएको छ । 

बागमिी प्रदेशले नेपालको कुल भभुागको कररव १२ प्रर्िशि अथािि ७८०० वगि र्क.र्म.  ओगटेको 
छ। रार्िय जनगणना २०७८ को प्रारजम्भक नर्िजा अनसुार बागमिी प्रदेशमा कुल जनसंख्याको 
२०.८४ प्रर्िशि अथािि ६० लाख ८४ हजार ४२ रहेको देजखन्त्छ । जस मध्ये मर्हलाको जनसंख्या 
५०.१४ र परुर्को ४९.८६ रहेको छ।बागमिी प्रदेशको साझरिा दर ७४.८५ प्रर्िशि र मानव 
र्वकास सचुकाङ्क ०.६६१ रहेको देजखन्त्छ। 

गि आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को अनमुार्नि रार्िय वार्र्िक कुल गाहिस्थ उत्पादन (उत्पादकको 
मूल्यमा) र.42 खवि 66 अबि 32 करोड मध्ये यस प्रदेशको अंश सवैभन्त्दा बर्ि अथािि 37.70 
प्रर्िशि रहेको देजखन्त्छ।यस प्रदेशको गि वर्िको आर्थिक वृर्द्धदर ४.६५ प्रर्िशि रहेको अनमुान छ 
जनु अन्त्य प्रदेशको भन्त्दा उच्च रहेको छ। कुल गाहिस्थ्य उत्पादनमा सेवा के्षरको 77.4 प्रर्िशि, 
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कृर्र् के्षरको 12.3 प्रर्िशि र उद्योग के्षरको 10.3 प्रर्िशि योगदान रहेको छ।प्रदेशगि रपमा 
हेदाि सबैभन्त्दा बिी औद्योर्गक लगानी यस प्रदेशको रहेको देजखन्त्छ। प्रदेशको कुल गाहिस्थ उत्पादनमा 
सेवा के्षरको ठुलो र्हस्सा रहेको र यो के्षर कोर्भड-१९ को िेस्रो लहर र अन्त्य कारणबाट कम 
प्रभार्वि भएकोले यस वर्िको कुल गाहिस्थ उत्पादन सन्त्िोर्जनक रहने अनमुान गनि सर्कन्त्छ। 

बागमिी प्रदेशमा कोर्भड -१९ महामारीको बावजदु पर्न र्वत्तीय पहुचँमा र्वस्िार भएको छ। हालसम्म 
119 स्थानीय िहमध्ये 118 स्थानीय िहमा वाजणज्य बैङ्कको शाखा पगेुको छ भन ेर्ाददङको रवी 
भ्यालीमा प्रार्वर्र्क पक्ष सहज हनुासाथ वाजणज्य बैंकको शाखा पगु्ने जस्थर्ि रहेको छ। प्रदेशमा 
र्वत्तीय पहुँचको उल् लेख्य र्वस्िारसँगै बैंङ्क िथा र्वत्तीय सँस्थाका शाखाहर जम्मा 2677 सञ् चालनमा 
रहेका छन।्साथै जीवन वीमाको शाखा 499 र र्नजीवन वीमाको 308 शाखा गरी कुल 807 
वीमाको शाखा रहेको छ। 
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 पररच्छेद - दईु 

बजेट खचि र स्रोि पररचालनको र्वश् लेर्ण 

2.1 समर्िगि खचि जस्थर्ि र्वश् लेर्ण 
बागमिी प्रदेश सरकारले चाल ुआर्थिक वर्िमा क्षेरगि नीर्ि िथा कायिक्रमहरको कायािन्त्वयनका लार्ग 
चाल ुिफि  र. 26 अवि 01 करोड 66 लाख 23 हजार (45 प्रर्िशि), पुजँीगि िफि  र. 29 अवि 
70 करोड 43 लाख 4 हजार (51 प्रर्िशि) र र्वत्तीय व्यवस्था िफि  र.2 अवि (4 प्रर्िशि) गरर 
कुल र. 57 अवि 72 करोड 9 लाख 27 हजार को वार्र्िक बजेट िजुिमा गरेको र्थयो। 

कुल र्वर्नयोजजि वार्र्िक बजेट मध्ये अर्िवार्र्िक अवर्र्मा चाल ुिफि  कुल र. 5 अवि 21 करोड 63 
लाख 3 हजार (19.30 प्रर्िशि), पुजँीगि िफि  कुल र. 3 अवि 24 करोड 8 लाख 56 (10.18 
प्रर्िशि) र र्वत्तीय व्यवस्था िफि  कुल र.70 लाख (35 प्रर्िशि) खचि भएको छ। जनु र्वर्नयोजजि 
बजेटको 15.15 प्रर्िशि हनु आउछ। आर्थिक वर्ि 2077/78 को यही अवर्र्मा रू. 8 अवि 
32 करोड 69 लाख 63 हजार अथािि वार्र्िक र्वर्नयोजनको 16.19%  खचि भएको र्थयो। 

प्रदेशमा सरकार पररवििन सगैँ सार्वकमा रहेका मन्त्रालयहर र्वभाजन गरर मन्त्रालयको संख्या वरृ्द्ध 
भएको र सार्वकका मन्त्रालय िथा नयाँ स्थापना भएका मन्त्रालयहरमा जनशजक्त अभावका कारण 
कायिक्रम कायािन्त्वयनमा ससु्ििा आएकोले बजेट खचि प्रगर्ि सर्मक्षा अवर्र्मा िलुनात्मक रपमा कर्म 
हनु आएको छ। साथै क्रमागि आयोजनाको र्नरन्त्िरिा भन्त्दा पर्न वरे्नी नयाँ स-साना आयोजना 
प्रस्िाव गने प्रवरृ्िका कारण त्यस्िा आयोजनाको पवुि ियारी कायि सम्पन्न गनि समय लाग्न ेहुँदा खचि 
प्रभार्वि भएको छ। चाल ुआर्थिक वर्िको प्रथम ६ मर्हनाको शीर्िकगि खचि र गि आर्थिक वर्िको 
सोही अवर्र्को शीर्िकगि खचि बीचको िलुनात्मक र्ववरण िार्लका नं. २.1 मा प्रस्ििु गररएको छ। 

 िार्लका 2.1: समर्िगि खचिको िलुनात्मक जस्थर्ि (रू. हजारमा) 
            

खचि 
शीर्िक 

र्वर्नयोजन पर्हलो ६ मर्हनाको खचि 
र्वर्नयोजनको िलुनामा खचि 

प्रर्िशि 
2077/78 2078/79 2077/78 2078/79 2077/78 2078/79 

चाल ु 25287335 26016623 4482142.9 5021633 17.72 19.30 

पुजँीगि 25140159 29704304 3287244.9 3024856 13.08 10.18 

र्वत्तीय 
व्यवस्था 

1000000 2000000 600000 700000 60.00 35.00 

जम्मा 51427494 57720927 8369387.8 8746490 16.27 15.15 
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       नोट:  आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को वार्र्िक बजेट िजुिमाका समयमा र्वत्तीय व्यवस्थामा वजेट र्वर्नयोजन 
नभई सहरु्लयि पणुि ऋण लगानीका लार्ग अथि र्वर्वर् िफि को चाल ुशीर्िकमा रकम र्वर्नयोजन भएको िर 
र्वर्नयोजन ऐन सम्बन्त्र्ी आदेश जारी गरर उक्त शीर्िकमा र्वर्नयोजजि रकम मध्ये 1 अवि रकम र्वत्तीय 
व्यवस्थामा रकमान्त्िर गररएको। 

जचर 1: र्वर्नयोजनको िलुनामा खचि जस्थर्ि 

 

 

मार्थको िार्लकामा प्रस्ििु र्वर्नयोजन र खचिको र्वश्लरे्ण गदाि प ुजँीगि खचि भन्त्दा चाल ु
खचि बिी भएको देजखन्त्छ। िलब भत्ता लगायि कायिसञ्चालन खचि र्नयर्मि हनुे र र्वत्तीय 
हस्िान्त्िरण माफि ि उपलव्र् गराईने प ुजँीगि प्रकृर्िका आयोजना/कायिक्रम समेि चाल ु
शीर्िकबाट हस्िान्त्िरण हनुे भएकोले चाल ुिफि को खचि बर्ि देजखएको छ। साथै र्वर्भन्न 
सर्मर्ि, प्रर्िष्ठानलाई  प्रदान गररने बजेट चाल ुअनदुानमा हस्िान्त्िरण हनुे र सोर्ह अनरुप 
लेखाङ्कन हनुे भएकोले पुजँीगि खचि िफि  यथाथि र्ववरण प्राप्त हनु नसकेको अवस्था छ। 

साविजर्नक खचि लक्ष्यअनरुप हनु नसकनकुा कारणहर र्नम्नानसुार रहेको छ। 

 गि आर्थिक वर्िको िलुानामा चाल ु आर्थिक वर्िमा कोरोना महामारीको प्रभाव 
िलुनात्मक रूपमा केही कम भएिा पर्न आर्थिक वर्िको शरुूवाि सँगै प्रदेश 
कायिर्वभाजन र्नयमावलीमा संशोर्न भई नयाँ मन्त्रालयहरू थप भए अनरुूप नया ँ
मन्त्रालयहरको व्यवस्थापन सम्बन्त्र्ी कायि गनि समय लागेका कारणबाट सर्मक्षा 
अवर्र्मा खचि प्रभार्वि हनु पगेुको । 
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 मन्त्रालय र्वभाजन पश्चाि कायिक्रम कायािन्त्वयन गने अर्रं्काश कायािलयहरमा प्रार्वर्र्क 
लगायिका जनशजक्तको व्यवस्था समयमै गनि नसर्कएको हनुाले बजेट िथा कायिक्रम 
कायािन्त्वयन प्रभार्वि भएको । 

 बजेट िथा कायिक्रम कायािन्त्वयनका लार्ग आवश्यक पने र्नदेजशका, कायिर्वर्र्, मापदण्ड, 
मागिदशिन लगायिका काननुहर समयमै िजुिमा हनु नसकदा कायिक्रम कायािन्त्वयनको 
र्वर्र्/प्रर्क्रयाका र्वर्यमा अष्पििा भएको। 

 र्वर्भन्न र्वर्यगि मन्त्रालयहरमा एकमिु राजखएको बजेट िथा कायिक्रम समयमै 
कायािन्त्वयन गने र्नकायहरमा बाँडफाँट गरी उपलब्र् गराउन र्िलाई भएको। 

 पुजँीगि प्रकृर्िका र्नमािण सम्बन्त्र्ी योजनाहरको खररद सम्झौिा प्रचर्लि काननु 
बमोजजम समयमै नहनुे प्रवृर्िका कारण आयोजना कायािन्त्वयनमा र्िलाई हनु पगेुको। 

 अनगुमन मलु्याङ्कन संयन्त्र कमजोर हुँदा बजेट िथा कायिक्रम कायािन्त्वयनको यथाथि 
प्रभावकारीिा आकलन गनि नसर्कएको । 

 चाल ुआर्थिक वर्िको दोस्रो चौमार्सकको शरुू देजख नै कोर्भड-19 महामारीको नया ँ
भेररयन्त्टका कारण साविजर्नक गर्िर्वर्र्हरूमा सरकारद्धारा र्नयन्त्रण गररएको हुँदा 
आर्थिक गर्िर्वर्र्मा केही अवरोर् हनु पगेुकाले बजेट िथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा 
प्रभाव परेको। 

 बजेट िथा कायिक्रम िजुिमाका क्रममा योजनाबद्ध रूपमा प्राथर्मकिा प्राप्त कायिक्रमहरू 
छनौट नभई र्वर्भन्न स-साना कायिक्रमहरूका बजेट र्वर्नयोजजि हनु ेप्रवृजत्तले िोर्कएको 
समयमा कायि सम्पन्न नहनु े अवस्था रहेको।ठुलो संख्यामा स-साना आयोजनाको 
पूविियारी गनि अर्र्कांश समय लाग्ने गरेको। 

 र्वत्तीय हस्िान्त्िरण अन्त्िगिि सशिि अनदुानिफि का कायिक्रममा स्थानीय पररजस्थर्ि 
अनसुार गनुिपने संशोर्नका लार्ग नेपाल सरकार अथि मन्त्रालयको सहमर्ि र्लनपुने 
अवस्था रहेको र यसले गदाि प्रर्क्रयागि रूपमा समय लाग्ने हुँदा बजेट िथा कायिक्रम 
कायािन्त्वयनमा र्िलाई भएको । 

 आफू मािहिका कायािलयहरूबाट कायािन्त्वयन गनुिपने कायिक्रम बजेट िजुिमाको 
समयमा सम्बजन्त्र्ि मन्त्रालयमै राजख बजेट र्वर्नयोजन गने प्रवृजत्तले गदाि आर्थिक वर्िको 
शरुूवािी चरणबाट नै कायिक्रमहरू कायािन्त्वयनमा जान नसर्क अपेक्षाकृि रूपमा बजेट 
िथा कायिक्रमको प्रगर्ि हार्सल हनु नसकेको अवस्था रहेको। 
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 कर्िपय आयोजना/कायिक्रमको कायािन्त्वयन मोडार्लटी नै र्नजश्चि नगरी ठुलो रकम 
र्वर्नयोजन भएकोले कायािन्त्वयनमा जान नसकेको।कोर्भड र्वरद्धको खोप खररदमा 
बजेट आवश्यक नपने भएपर्न रकम र्वर्नयोजन भएको। 

 स्थानीय िहहरूमा हस्िान्त्िररि सशिि अनदुानका कायिक्रमहरू स्थानीय िह सँगको 
समन्त्वयमा छनौट नभई र्नदेजशि रूपमा छनौट हनुे अवस्थाले गदाि बजेट िथा कायिक्रम 
कायािन्त्वयनमा स्थानीय िहबाट अपनत्व नर्लने प्रवृर्िका कारण आयोजना कायािन्त्वयनमा 
अवरोर् र्सजिना भएको । 

 बहवुर्ीय प्रकृर्िका योजनामा दार्यत्व व्यवस्थापनका लार्ग बजेट िजुिमाका बखि पयािप्त 
बजेट र्वर्नयोजन नभएको कारण भकु्तानीको लार्ग बजेट अभाव हनुे हुँदा यसले 
एकािफि  आयोजना समयमा सम्पन्न हनु नसकने र अको िफि  अपेक्षीि र्वत्तीय प्रगर्ि 
हार्सल नहनु ेअवस्था रहेको । 

 बजेट कायािन्त्वयनको क्रममा अन्त्िरर्नकाय साझेदारी, समन्त्वय र सहकायिमा कमी हुदँा 
बजेट िथा कायिक्रममा दोहोरोपना देजखनकुा साथै बजेट बाँडफाँट पर्न समयमा नहनु े
समस्या रहेको। 

२.१.१ चाल ुआ.व.२०७८/७९ को अर्िवार्र्िक अवर्र्को मन्त्रालगि खचि र्ववरण: 

 प्रदेश व्यवस्थार्पका िफि  कुल र. 34 करोड 1 लाख र्वर्नयोजन भएकोमा अर्िवार्र्िक 
अवर्र्मा कुल र. 8 करोड 43 लाख अथािि 24.81 प्रर्िशि खचि भएको 
छ।सभामखु िथा उपसभामखुज्यूको आवास र्नमािणका लार्ग जग्गा प्रार्प्तमा समस्या, 
प्रार्वर्र्क जनशजक्तको अभावमा र्वर्यगि सर्मर्िहरको नयाँ भवन बनाउने कायिको 
सूचना प्रकाशनमा कदठनाई उत्पन्न हनुकुा साथै कोरोनाको नयाँ भेररयण्ट ओर्मक्रोनको 
र्िब्र फैलावटको कारण सभा, सर्मर्ि िथा सजचवालयको कर्िपय कायिक्रम 
कायािन्त्वयनमा अवरोर् हनु ुलगायिका कारण अपेजक्षि रपमा खचि हनु सकेको छैन। 

 प्रदेश लोकसेवा आयोगको लार्ग कुल र. 10 करोड 83 लाख 15 हजार वजेट 
र्वर्नयोजन भएकोमा र.1 करोड 70 लाख 41 हजार अथािि 15.73 प्रर्िशि खचि 
भएको छ।अर्िवार्र्िक अवर्र्मा परीक्षा सञ्चालन गने कायि नभएको र पुंजजगि िथा 
मेजशनरी सामानहर खररद प्रर्क्रयामा रहेकोले भकु्तानी गनि बाँकी हुँदा यस अवर्र्मा 
खचि प्रर्िशि न्त्यून रहेको छ।     

 मखु्यन्त्यायर्र्वक्ता कायािलय िफि  र्वर्नयोजजि कुल र. 1 करोड 79 लाख 43 हजार 
बजेट मध्ये कुल र. 45 लाख 05 हजार अथािि 25.11 प्रर्िशि खचि भएको छ। 
स्वीकृि दरबन्त्दी अनसुार सरकारी वकील र अन्त्य कमिचारी पदपूर्िि नहुँदा बहस पैरवी 
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र कायिक्रम कायािन्त्वयनमा कदठनाई हनुकुा साथै ओर्मक्रोनको प्रभावका कारण 
समदुायमा आर्ाररि कायिक्रम कायािन्त्वयनमा र्िलाई हनु गएकोले लक्ष्य अनसुार खचि 
प्रगर्ि हनु नसकेको देजखन्त्छ।  

 मखु्यमन्त्री िथा मजन्त्रपररर्दको कायािलयमा कुल र. 71 करोड 73 लाख 24 हजार 
बजेट र्वर्नयोजन भएकोमा रू. 7 करोड 36 लाख 64 हजार अथािि ् 10.27 
प्रर्िशि खचि भएको छ। कर्िपय र्वर्यमा संघीय सरकार िथा स्थानीय िहसँग 
समन्त्वयको अभावका कारण अपेजक्षि रपमा खचि हनु सकेको छैन।साथै प्रदेश पूवािर्ार 
र्वशेर् कायिक्रमको लार्ग र्वर्नयोजन भएको वजेट कायिक्रम कायािन्त्वयन गने कायिर्वर्र् 
समयमा ियार गनि नसर्कंदा बजेट खचि न्त्यून हनु गएको अवस्था छ।   

 आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालयमा कुल र. ३5 करोड 70 लाख 50 हजार 
बजेट र्वर्नयोजन भएकोमा र.2 करोड 44 लाख 21 हजार अथािि ६.८४ प्रर्िशि 
खचि भएको छ।मन्त्रालयको भवन िोर्कएको समयमा र्नमािण हनु नसकन ु िथा 
ओर्मक्रोनको प्रभावका कारण अनगुमन/अन्त्िर्कि या कायिक्रम प्रभार्वि भएको हनुाले 
बजेट खचि न्त्यून देजखएको छ। 

 उद्योग, पयिटन, वन िथा वािावरण मन्त्रालयमा रू. 4 अवि 14 करोड 52 लाख 
88 हजार बजेट र्वर्नयोजन भएकोमा रू. 52 करोड 04 लाख 12 हजार  अथािि ्
12.55 प्रर्िशि खचि भएको छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा यस मन्त्रालय वन िथा 
वािावरण मन्त्रालय, संस्कृर्ि िथा पयिटन मन्त्रालय र उद्योग, वाजणज्य िथा आपरु्िि 
मन्त्रालयमा र्वभाजन भएकोमा टुर्क्रएका मन्त्रालयहरको एकमिु बजेट र खचि मार्थ 
उल्लेख भए बमोजजम रहेको छ। सम्झौिा भएका आयोजनाहरको भकु्तानी गनि वाँकी 
हनुकुा साथै स्वीकृि कायिक्रम संचालन गनि आवश्यक जनशजक्तको अभाव र कर्िपय 
कायिक्रमहरको कायािन्त्वयनका लार्ग उपभोक्ताहर संग छलफल गरर लागि अनमुान 
ियारी िथा सम्झौिाको कायिहर भई रहेकोले लक्ष्य अनसुार खचि हनु नसकेको 
देजखन्त्छ। 

 भरु्म व्यवस्था कृर्र् िथा सहकारी मन्त्रालयमा कुल र. 3 अवि 81 करोड 07 लाख 
12 हजार  बजेट र्वर्नयोजन भएकोमा रू. 36 करोड 82 लाख 86 हजार अथािि ्
9.66 प्रर्िशि खचि भएको छ। यस मन्त्रालय कृर्र् पशपुजन्त्छ िथा भरु्म व्यवस्था 
िथा गररवी र्नवारण मन्त्रालयमा र्वभाजन भएकोमा र्वभाजजि मन्त्रालयहरको एकमिु 
बजेट र खचि मार्थ उल्लेख भए बमोजजम रहेको छ।मन्त्रालय र अन्त्िगििका 
र्नकायहरमा कररब 45 प्रर्िशि कमिचारी दरबन्त्दी ररक्त हनु,ु अर्र्कांश वार्र्िक कृर्र् 
र्वकास सम्वन्त्र्ी कायिक्रमहर अनदुानग्राही छनौट गरी सम्झौिा एवम ्कायािन्त्वयन 
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गनुिपने प्रकृर्िका भएकाले अनदुानग्राही छनौट िथा सम्झौिाको क्रममा रहेको िथा 
सम्पन्न भएपर्छ मार भकु्तार्न ददइन ेभएकोले िलुनात्मक रपमा कम र्वत्तीय प्रगर्ि 
हार्सल भएको । 

 आन्त्िररक मार्मला िथा काननु मन्त्रालयमा कुल र. 92 करोड 79 लाख 83 हजार 
बजेट र्वर्नयोजन भएकोमा रू. 3 करोड 24 लाख 09 हजार अथािि ्3.49 प्रर्िशि 
खचि भएको छ। जजल्लाजस्थि आफ्नै कायािलयहर नहनु,ु प्रार्वर्र्क कमिचारी न्त्यून हनु,ु 
प्रदेश प्रहरी गठन नहनु ुलगायिका कारण खचि न्त्यून देजखएको छ।साथै नेपाल प्रहरीका 
भवन र्नमािणको लार्ग र्वर्नयोजन भएको ४५ करोड बजेट भौर्िक प्रगर्ि अनसुारको 
र्वल वर्ननसकेको हुंदा भकु्तानी हनु वांकी रहेको छ। 

 भौर्िक पूवािर्ार र्वकास मन्त्रालयको लार्ग प्रदेश सरकारवाट सवैभन्त्दा वर्ि बजेट रू. 
21 अवि 14 करोड 51 लाख 31 हजार र्वर्नयोजन भएकोमा रू. 2 अवि 76 
करोड 06 लाख 28 हजार अथािि ्13.06 प्रर्िशि खचि भएको छ। हाल उक्त 
मन्त्रालय खानेपानी उजाि िथा र्सचाई मन्त्रालय, श्रम रोजगार िथा यािायाि मन्त्रालय 
र भौर्िक पूवािर्ार र्वकास मन्त्रालयमा र्वभाजजि भएको र िीनै मन्त्रालयको सर्मक्षा 
अवर्र्मा खचि प्रगर्ि एकमिु रपमा  13.06 प्रर्िशि रहेको छ। 

 उपभोक्ता सर्मर्ि गठनमा र्ववाद, सम्झौिा सम्पन्न केर्ह र्नमािणस्थलमा र्वर्भन्न 
र्कर्समका र्ववाद िथा अवरोर्, कोराना महामारीका कारण जनशक्ती र र्नमािण 
सामार्ग्रको अभाव, र्नकासा प्रर्क्रयामा र्वलम्ब, अजन्त्िममा र्नकाशा ददने पररपाटी, 
योजनामा दोहोरोपना लगायिका कारण लजक्षि रपमा भौर्िक िथा र्वत्तीय प्रगर्ि हनु 
नसकेको देजखन्त्छ। 

 सामाजजक र्वकास मन्त्रालयको लार्ग र. 11 अवि 54 करोड 44 लाख 97 हजार 
बजेट र्वर्नयोजन भएकोमा कुल र. 1 अवि 35 करोड 54 लाख 90 हजार अथािि 
11.74 प्रर्िशि खचि भएको छ। हाल यस मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजजक 
र्वकास मन्त्रालय, यवुा िथा खेलकुद मन्त्रालयमा र्वभाजन भएको छ ।बजेट िथा 
कायिक्रम कायािन्त्वयन गनि आवश्यक मापदण्ड कायिर्वर्र् िथा र्नदेजशका समयमा िजुिमा 
गरी स्वीकृि गनि नसकनलेु अपेजक्षि प्रगर्ि हनु सकेको छैन। 

 प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोगमा र.4 करोड 97 लाख 05 हजार र्वर्नयोजन 
भएकोमा कुल र.52 लाख 21 हजार अथािि 10.50 प्रर्िशि खचि भएको छ। 

 र्वत्तीय व्यवस्था िथा शयेर लगानी िफि  कुल र. 2 अवि र्वर्नयोजन भएकोमा र.70 
करोड अथािि 35 प्रर्िशि खचि भएको देजखन्त्छ। 
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 मन्त्रालयगि खचिको समग्र र्ववरण अनसूुची - 6 मा प्रस्ििु गररएको छ। 

2.१.2 स्रोिगि खचि र्वश् लेर्ण 

प्रदेश सरकारको स्रोि िफि  र्वर्नयोजजि बजेट र. 40 अवि 79 करोड 41 लाख 27 हजार मध्ये 
अर्िवार्र्िक अवर्र्सम्ममा र. 6 अवि 24 करोड 03 लाख 99 हजार अथािि 15.30 प्रर्िशि खचि 
भएको देजखन्त्छ।त्यसैगरी संघीय स्रोि िफि को र. 16 अवि 92 करोड 68 लाख मध्ये र.2 अवि 
50 करोड 60 लाख 90 हजार अथािि 14.81 प्रर्िशि खचि भएको देजखन्त्छ। स्रोिगि खचि 
र्वश् लेर्ण िार्लका नं. 2.२ मा राजखएको छ। 

 िार्लका नं. 2.२: स्रोिगि र्वर्नयोजन र खचिको जस्थर्ि     रकम र. हजारमा  

क्र. 
सं. स्रोि 

आर्थिक वर्ि 2077/78 आर्थिक वर्ि 2078/79 प्रर्िशिमा पररवििन 

र्वर्नयोजन 
पर्हलो ६ 
मर्हनाको 
खचि 

प्रर्िशि र्वर्नयोजन 
पर्हलो 6 
मर्हनाको 
खचि 

प्रर्िशि र्वर्नयोजन खचि 

१ प्रदेश  ३३५५७६९४ ६४०१९९१ 19.08 ४०७९४१२७ ६२४०३९९ १५.३ २१.५६ -२.५२ 

२ 
संघीय 
अनदुान 

१७८६९८०० १९२४९७३ 10.77 १६९२६८०० २५०६०९० १४.८१ -५.२८ ३०.१९ 

जम्मा ५१४२७४९४ ८३२६९६४ 16.19 ५७७२०९२७ ८७४६४९० १५.१५ १२.२४ ५.०४ 

स्रोि: प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय, बागमिी प्रदेश। 

2.१.3 संघीय सरकारबाट प्राप्त अनदुान 

चाल ुआर्थिक वर्ि 2078/79 मा संघीय सरकारबाट बागमिी प्रदेशमा र्वत्तीय हस्िान्त्िरण माफि ि 
कुल र.16 अवि 92 करोड 68 लाख प्राप्त हनुे अनमुान गररएकोमा अर्िवार्र्िक अवर्र्सम्ममा कुल 
र. 9 अवि 48 करोड 19 लाख 95 हजार अथािि 56.02 प्रर्िशि प्राप्त भएको छ।उक्त रकम 
मध्ये सर्मक्षा अवर्र्सम्म कुल र. 2 अवि 50 करोड 60 लाख 90 हजार खचि भएको छ। जनु 
र्वर्नयोजनको िलुनामा 14.81 प्रर्िशि रहेको छ।अर्िवार्र्िक अवर्र्सम्ममा संघीय सरकारबाट प्राप्त 
अनदुानको र्ववरण िार्लका नं. २.३ मा प्रस्ििु गररएको छ। 
 
              िार्लका नं. 2.३ संघीय सरकारबाट प्राप्त अनदुान 
आर्थिक वर्ि २०७८।७९ को र्वत्तीय हस्िान्त्िरणको  पसु मसान्त्ि सम्मको खचिको र्ववरण (रकम 

र. हजारमा) 

स्रोि र्वर्नयोजजि बजेट  खचि   खचि प्रर्िशि 
र्वत्तीय समार्नकरण अनदुान 7859000 1281410.86 16.31% 

र्वशेर् अनदुान 558400 45459.65 8.14% 
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आर्थिक वर्ि २०७८।७९ को र्वत्तीय हस्िान्त्िरणको  पसु मसान्त्ि सम्मको खचिको र्ववरण (रकम 
र. हजारमा) 

स्रोि र्वर्नयोजजि बजेट  खचि   खचि प्रर्िशि 
शशिि अनदुान 7934600 1158422.22 14.60% 

समपरुक अनदुान 574800 20797.56 3.62% 

जम्मा 16926800 2506090.3 14.81% 

संघीय सरकारबाट प्राप्त र्वत्तीय समानीकरण, सशिि, समपूरक िथा र्वशेर् अनदुानका 
आयोजना/कायिक्रम प्रदेश सरकारका र्वर्भन्न मन्त्रालय/र्नकायहरबाट कायािन्त्वयन भईरहेका छन। 
र्वर्भन्न मन्त्रालय/र्नकायमा र्वर्नयोजन भएका र्वर्भन्न स्रोिको खचि र्ववरण िार्लका २.४ मा प्रस्ििु 
गररएको छ। 

 िार्लका नं. 2.४ संघीय सरकारबाट प्राप्त अनदुान कायािन्त्वयन गने मन्त्रालय/र्नकायगि र्ववरण 

रकम र.हजारमा 
शीर्िक/मन्त्रालय स्रोि बजेट खचि 

अथि – र्वर्वर् नेपाल सरकार ऋण 1846396 0.00 
उद्योग, पयिटन, वन िथा वािावरण मन्त्रालय नगद अनदुान 10400 0.00 
उद्योग, पयिटन, वन िथा वािावरण मन्त्रालय सशिि अनदुान 220479 22063.30 
भरू्म व्यवस्था, कृर्र् िथा सहकारी मन्त्रालय सशिि अनदुान 392500 2132.10 
भौर्िक पूवािर्ार र्वकास मन्त्रालय र्वत्तीय समार्नकरण अनदुान 7859000 1281410.86 
भौर्िक पूवािर्ार र्वकास मन्त्रालय र्वशेर् अनदुान 351300 32007.76 
भौर्िक पूवािर्ार र्वकास मन्त्रालय शोर्भनाि हनुे ऋण 255400 20113.08 
भौर्िक पूवािर्ार र्वकास मन्त्रालय समपरुक अनदुान 574800 20797.57 
भौर्िक पूवािर्ार र्वकास मन्त्रालय सशिि अनदुान 2542600 603172.70 
मखु्यमन्त्री िथा मजन्त्रपररर्द्को कायािलय शोर्भनाि हनुे अनदुान 330900 24464.36 
मखु्यमन्त्री िथा मजन्त्रपररर्द्को कायािलय सशिि अनदुान 2300 896.53 
सामाजजक र्वकास मन्त्रालय नगद अनदुान 102900 14.50 
सामाजजक र्वकास मन्त्रालय र्वशेर् अनदुान 207100 13451.89 
सामाजजक र्वकास मन्त्रालय शोर्भनाि हनुे अनदुान 52900 2518.53 
सामाजजक र्वकास मन्त्रालय सशिि अनदुान 2177825 483047.13 

जम्मा  16926800 2506090.30 
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2.१.4 कायिगि व्यय जस्थर्ि 

अर्िवार्र्िक अवर्र्मा कायिगि व्यय िफि को अनमुान र खचिको जस्थर्ि हेदाि सामान्त्य साविजर्नक 
सेवामा रू. 19 अवि 10 करोड 22 लाख 99 हजार मध्ये र. 4 अवि 74 लाख 89 हजार 
अथािि र्वर्नयोजनको 20.98 प्रर्िशि खचि भएको देजखन्त्छ।साविजर्नक शाजन्त्ि सरुक्षामा र.  32 
करोड 1 लाख 29 हजार अथािि यस शीर्िकमा र्वर्नयोजजि रकमको 3.49 प्रर्िशि खचि भएको 
देजखन्त्छ।आर्थिक मार्मलामा र.2 अवि 18 करोड 97 लाख 28 हजार अथािि 10.32 प्रर्िशि 
खचि भएको छ। वािावरण संरक्षण िफि  र. 9 करोड 65 लाख 28 हजार अथािि 8.60 
प्रर्िशि खचि भएको देजखन्त्छ।आवास िथा सामदुार्यक सरु्वर्ा िफि  69 करोड 53 लाख 94 
हजार अथािि 9.97 प्रर्िशि खचि भएको देजखन्त्छ।स्वास्थय िफि  र. 73 करोड 08 लाख 89 
हजार अथािि 14.91 प्रर्िशि खचि भएको देजखन्त्छ। मनोरञ्जन संस्कृर्ि िथा र्मि िफि  1 करोड 
05 लाख 69 हजार अथािि 8.34 प्रर्िशि खचि भएको छ।जशक्षामा रू. 28 करोड 37 लाख 
60 हजार अथािि 20.99 प्रर्िशि खचि भएको देजखन्त्छ। कायिगि व्यय अनमुान िफि को 
र्वर्नयोजन र अर्िवार्र्िक खचिको समग्र र्ववरण अनसुचुी-3 मा प्रस्ििु गररएको छ। 

2.२ राजस्व पररचालन 

2.२.1 राजस्वको लक्ष्य र संकलन अवस्था  

बागमिी प्रदेश सरकारले चाल ुआर्थिक वर्ि 2078/7९ मा नगद मौज्दाि समेि गरी रू. 40 अबि 
7९ करोड राजस्व संकलन हनुे अनमुान गरेको र्थयो।उक्त अनमुार्नि राजस्वका प्राप्तीका श्रोिहर 
क्रमशः प्रदेश सरकारको आन्त्िररक श्रोि, संघीय िथा स्थानीय िहबाट प्राप्त हनु ेबाँडफाँट रहेका 
छन। संघीय सरकारबाट अन्त्िरसरकारी र्वत्त हस्िान्त्िरण माफि ि र. १६ अवि ९२ करोड अनदुान 
प्राप्त हनुे अनमुान गररएको छ । चाल ुआर्थिक वर्िमा प्रदेश सरकारको कुल बजेटमा कर िथा 
गैरकर र अन्त्य प्राप्ती बाट ७०.६४ प्रर्िशि योगदान रहने अनमुान गररएको छ।त्यसैगरी संघीय 
सरकारबाट प्राप्त अन्त्िरसरकारी र्वत्त हस्िान्त्िरणमा २९.३३ प्रर्िशि योगदान रहने अनमुान गररएको 
छ । समीक्षा अवर्र्सम्म राजस्व र अन्त्य र्वर्वर् प्रार्प्त समेि गरी जम्मा र. ३६ अवि ९१ करोड 
(राजस्व बाँडफाँड िथा स्थानीय िहबाट अनदुान र्फिाि एवं नगद मौज्दाि समेि) पररचालन भएको 
छ। चाल ुआर्थिक वर्िको पर्हलो ६ मर्हनासम्म वार्र्िक लक्ष्यको कररब ५५.५९  प्रर्िशि राजस्व 
संकलन भएको छ ।संघीय सरकारबाट र्वत्त हस्िान्त्िरण माफि ि ५६.०२ प्रर्िशि मार प्राप्त भएको 
छ । राजस्व सम्वन्त्र्ी र्वस्ििृ र्ववरण िार्लका नं. २.५ मा प्रस्ििु गररएको छ। 
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िार्लका नं. २.५ वार्र्िक बजेट िथा राजस्वको  संरचना 

र्ववरण रकम (रू. करोडमा) 
कूल वार्र्िक बजेट अनमुान 5772 
कूल वार्र्िक कर राजस्व बाट २३८२ 
अन्त्य कर राजस्वबाट  ६८२ 
र्वर्वर् प्राप्ती  १०१ 
प्रदेश सजञ्चि कोर्मा दाजखला हनु ेराजश्व ४०७९ 
संघीय सरकारबाट र्वत्तीय हस्िान्त्िरण प्राप्त अनदुान  १69२ 
कूल बजेटमा राजस्वको योगदान (प्रर्िशि)  ७०.६४ 
स्थानीय िहमा बाँडफाँट हनु ेसवारी सार्न कर  ४३३ 

 

   आ.व. 2078/79 को राजस्व लक्ष्य संरचना     

आर्थिक वर्ि 2078/79 को र्नर्ािररि कुल राजस्व संकलनको लक्ष्यमध्ये कर राजस्वको अंश 
78 प्रर्िशि र गैर कर राजस्वको अंश 22 प्रर्िशि रहेको छ। यसलाई िल जचरमा देखाइएको 
छ। 

       जचर २: कर िथा गैर कर राजश्वको अंश 

कुल राजस्विफि  (राजश्व बाँडफाँट समेि) लक्ष्यको संरचना र्वश्लरे्ण गदाि घरजग्गा रजजिेशन दस्िरुको 
अंश सवैभन्त्दा विी अथािि २२.३5% रहेको छ । दोश्रो िथा िेश्रो स्थानमा क्रमश बाँडफाडँ भइि 
प्राप्त हनुे मूल्य अर्भवृर्द्ध कर 2२.३२%, पूवािर्ार सेवाको उपयोग िथा सवारी सार्नमा लाग्न े
2१.२१% रहेको छ।त्यसैगरी बाँडफाँडबाट प्राप्त हनुे अन्त्िशलु्क ९.५७%, र मनोरञ्जन िथा र्वज्ञापन 

78%

22%

कर िथा गैर कर 
कर गैर कर राजस्व 
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कर २.२८% र अन्त्य गैरकरको अंश २२%  रहेको छ ।कुल कर िथा गैर कर सम्वन्त्र्ी राजस्वको 
र्वस्ििृ र्ववरण अनसूुची-२ मा प्रस्ििु गररएको छ।  

२.२.२ कर छुट िथा सहरु्लयि 

आर्थिक ऐन, 2078 को अनसुचुी 2 को खण्ड ग र्वर्वर् को र्स.नं. 15 बमोजजम स्थानीय िह िथा 
भरु्म व्यवस्था कृर्र् िथा सहकारी मन्त्रालयको र्सफाररसमा यस मन्त्रालयको मजन्त्रस्िर र्नणियानसुार 
र्वर्भन्न 10 वटा सहकारी संघ संस्थाहरलाई घर जग्गा रजजिेशन शलु्क छुटका लार्ग सम्बजन्त्र्ि 
मालपोि कायािलयहरमा पराचार गररएको र्थयो। छुट प्रदान गररएका  सहकारी संस्थाहर र्नम्नानसुार 
रहेका छन। 

 

 िार्लका २.६ छुट प्रदान गररएका सहकारी संस्थाहरको र्ववरण 
आर्थिक ऐन, २०७८ को  अनसूुची-१ (ग) र्वर्वर्को वुदँा नं. १५ बमोजजम ददइएको  राजश्व छुट 

सम्बन्त्र्मा। 
रकम र. हजारमा 

क्र.
स. 

सहकारीको नाम ठेगाना थैली रकम र्नणिय र्मर्ि 

१ ससंुगि बहउुद्देश्यीय सहकारी संस्था र्लर्मटेड चावर्हल 21500.00 2078.4.15 

२ नयाँ र्करण बचि िथा ऋण सहकारी संस्था 
र्लर्मटेड 

टोखा 39812.50 2078.08.09 

३ बाबा बचि िथा ऋण सहकारी संस्था र्लर्मटेड शंखर्र चोक 25222.56 2078.08.08 

४ र्पपलु्स वचि िथा ऋण सहकारी संस्था र्लर्मटेड बनेपा 9350.00 2078.08.09 

५ कंचनजंघा बहउुद्देश्य सहकारी संस्था र्लर्मटेड जचिवन 12800.00 2078.08.01 

६ र्डलाईट बचि िथा सहकारी संस्था र्लर्मटेड अनामनगर 22650.00 2078.08.07 

७ अग्रज मर्हला वचि िथा ऋण सहकारी संस्था 
र्लर्मटेड 

चाँगनुारायण 9384.37 2078.08.23 

८ पञ्चकुमारी बहउुद्देश्यीय सहकारी संस्था र्लर्मटेड बनेपा 6400.00 2078.5.29 

९ बाबा जचरसेन सामरु्हक बचि िथा ऋण सहकारी 
संस्था र्लर्मटेड 

जचिवन 6500.00 2078.7.26 

१० समुागि बचि िथा ऋण सहकारी संस्था र्लर्मटेड काभ्र े 3600.00 2078.9.14 

कुल जम्मा 157219.43  

                                            (पन्त्र करोड बहत्तर लाख उन्नाईस हजार।) 

 



18 

  

2.2.३ समीक्षा अवर्र्मा सम्पादन भएका प्रमखु कायिहरू 

चाल ुआर्थिक वर्िको प्रथम ६ मर्हनामा सम्पादन भएका राजस्व प्रशासनसँग सम्बजन्त्र्ि प्रमखु कायिहरू 
देहाय बमोजजम रहेका छन:् 

  नगद मौज्दाि बाहेकको कुल वार्र्िक लक्ष्य र. 48 अवि 62 करोड मध्ये चाल ुआर्थिक 
वर्िको अर्िवार्र्िक अवर्र्मा 47.41 प्रर्िशि राजश्व संकलन  र अन्त्य प्राप्ती भएको छ। 
जसमध्ये राजश्व बाँडफाँटबाट कुल वार्र्िक लक्ष्यको 37.47 प्रर्िशि, अन्त्िरसरकारी र्वत्तीय 
हस्िान्त्िरण माफि ि कुल वार्र्िक लक्ष्यको 56.02 प्रर्िशि र प्रदेश सरकारको आफ्नो 
स्रोिबाट संकर्लि राजश्व (नगद मौज्दाि बाहेक) को कुल वार्र्िक लक्ष्यको 73. 49 
प्रर्िशि रकम प्राप्त भएको छ । राजस्व संकलन िथा प्राप्ती सम्वन्त्र्ी िलुनात्मक र्ववरण 
िार्लका नं. २.७ मा प्रस्ििु गररएको छ। 

 

िार्लका नं. २.७ राजश्व संकलनको अवस्थाको िलुनात्मक अवस्था   रकम र. हजारमा 
आर्थिक वर्ि राजश्व शीर्िक अनमुार्नि रकम प्राप्ती प्रर्िशि 

२०७७/७८ 

राजश्व बाँडफाँट २,३०,५७,६९४.०० ७६,१६,१५९.०६ 21.27% 
संघीय अनदुान १७,८६९,८००.०० ४,३१०,०१७.०० 24.12% 

प्रदेश सरकारको 
आन्त्िररक राजश्व (नगद 

मौज्दाि बाहेक) 
३०,००,०००.०० २०,५४,२७९.६८ 68.48% 

जम्मा ४,३९,२७,४९४.०० १,३९,७८,६९९.३९ 47.20% 

२०७८/७९ 

राजश्व बाँडफाँट २६,९९३,०७९.०० १०,११४,५२६.५२ 37.47% 

संघीय अनदुान १६,९२६,८००.०० ९,४८१,९९४.५५ 56.02% 

प्रदेश सरकारको 
आन्त्िररक राजश्व (नगद 

मौज्दाि बाहेक) 
४,७०१,०४८.०० ३,४५४,७३०.२४ 73.49% 

जम्मा ४८,६२०,९२७.०० २३,०५१,२५१.३३ 47.41% 

 

 स्थानीय िहहरबाट संकलन हनुे मनोरञ्जन कर िथा र्वज्ञापन कर र्नयमावलीको मस्यौदा 
ियार गनि सर्मर्ि गठन भएको। 

 प्रदेश आर्थिक ऐन २०७8 मा व्यवस्था भए बमोजजम पयिटन शलु्क िथा छुट सम्वन्त्र्मा 
र्मर्ि 207८/०५/२७ गिे अन्त्िरर्क्रया कायिक्रम गररएको।साथै यािायाि व्यवसायी, 
यािायाि कायािलयहरसँग सवारी सार्न कर लगायिका र्वर्यमा अन्त्िरर्क्रया कायिक्रम 
आयोजना गररएको। 
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 प्रदेश आर्थिक ऐन, 2078 मा भएका व्यवस्थाहर, सोको कायािन्त्वनमा देखा परेका र्द्धर्वर्ा 
लगायि राजश्व संकलनका र्वर्यमा मखु्य मन्त्रीज्यकुो प्रमखु आर्िथ्यमा बागमिी प्रदेश 
र्भरका यािायाि व्यवसायी महासंघ िथा सरोकारवाला एवं यािायाि कायािलयहरसगँ र्मर्ि 
2078/09/16 गिे अन्त्िरर्क्रया कायिक्रम सम्पन्न गरी सझुाव संकलन गररएको। 

 प्रदेश आर्थिक ऐन, 2078 को कायािन्त्वयनमा देखा परेका अस्पस्टिा/जर्टलिा फुकाउन 
आवश्यकिा अनसुार बार्ा अडकाउ फुकाउ सम्बजन्त्र् र्नणियहर गररएको। 

२.२.४ चाल ुवर्िको बाकँी अवर्र्मा सम्पादन गनुिपने प्रमखु कायिहरः 

 संघीय मालपोि कायािलयसंग राजस्व संकलन िथा बाँडफाँड सम्वन्त्र्मा अन्त्िरर्क्रया कायिक्रम 
गरी राजस्व संकलनमा देखा परेका समस्या समार्ान गने।  

 मलुकुको समग्र अथिव्यवस्थामा देखापरेको असन्त्िलुनबाट राजस्व पररचालनमा पने प्रभावको 
र्नरन्त्िर र्वश्लरे्ण गने। 

 राजस्व पररचालन गने र्नकायसँग र्नरन्त्िर समन्त्वय गरी राजस्व संकलनको अवस्थाको 
र्नरन्त्िर अध्ययन गने। 

 आर्थिक ऐन, २०७८ मा भएका व्यवस्थाहरको र्वर्यमा सरोकारवाला र्नकायहरसंग छलफल 
िथा अन्त्िर्क्रि या गने। 

 आगामी आ.व.को आर्थिक ऐन िजुिमा गदाि ऐनमा समावेश गनुिपने राजस्व सम्बजन्त्र् र्वर्यमा 
छलफल िथा अन्त्िर्क्रि याको आयोजना गने। प्रदेश राजश्व परामशि सर्मर्ि, श्रोि अनमुान सर्मर्ि 
लगायि सम्वजन्त्र्ि सरोकारवाला र्नकायहसंगको समन्त्वय र सहकायिमा राजस्वका सम्भार्वि 
नयाँ क्षेरहरको खोजी गने।  

 प्रदेश र्भरका कर िथा गैर कर राजस्व र्वद्यिुीय मध्यमबाट भकु्तानी गने सकने प्रणाली 
र्वकास गने।  

 र्वद्यरु्िय माध्यमबाट राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र्वकास गनि TOR ियार गनुिका साथै 
नेपाल सरकारको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा Revenue Integrated System आवद्धिा 
गरर प्रणाली र्वकास गने।  

 राजस्व बाडँफाँट िथा र्वत्त हस्िान्त्िरणका सम्बन्त्र्मा स्थानीय र्नकायका पदार्र्कारी िथा 
कमिचारीहरसँग छलफल िथा अन्त्िरर्क्रया गने ।  

 प्रदेशबाट गैर कर राजस्व संकलन र्नकायसंग एवं अन्त्िरर्क्रया िथा छलफल गने। 

 बेरजू फर्छ्यौट िथा बकयौिा असलुीको कायिलाई प्रभावकारी बनाउने। सम्बजन्त्र्ि अर्र्कृि 
र कायािलय प्रमखुलाई जजम्मेवार बनाउन।े 
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२.३  सहरु्लयिपणुि ऋण लगानी  

 चाल ुआर्थिक वर्िमा सहरु्लयि पणुि ऋण लगानीिफि  कुल र. 2 अवि रकम र्वर्नयोजन 
गररएको ।  

 सहरु्लयिपणुि ऋण लगानी कायिक्रम कायािन्त्वयनका लार्ग प्रदेश सरकार मजन्त्रपररर्दबाट 
उत्पादन िथा रोजगारी र्सजिनाका लार्ग सहरु्लयिपणुि ऋण लगानी कायिर्वर्र्, 2078 स्वीकृि 
गररएको । 

 सर्मक्षा अवर्र्सम्ममा बैङ्क िथा र्वत्तीय संस्थाबाट माग भएको रकमको आर्ारमा िमसकु 
गरर कृर्र् र्वकास बैङ्क लाई र. ५० करोड िथा साना र्कसान लघरु्वत्त र्वत्तीय संस्थालाई 
र. २० करोड गरर कुल र. ७० करोड रकम र्नकासा गररएको ।  

 कृर्र् र्वकास बैकबाट 40२ जनालाई र. 37 करोड 72 लाख ऋण लगानी भएको र 
साना र्कसान र्वकास लघरु्वत्त र्वत्तीय संस्था र्लर्मटेडबाट ८२१ जनालाई र. २० करोड 
१३ लाख 50 हजार ऋण लगानी गरेको प्रर्िवेदन प्राप्त भएको । 

 उत्पादन िथा रोजगारी र्सजिनाका लार्ग सहरु्लयिपूणि ऋण कायिर्वर्र् सम्बन्त्र्मा मखु्य 
मन्त्रीज्यकुो प्रमखु आर्िथ्यमा साना र्कसान लघरु्वत्त र्वत्तीय संस्था र्लर्मटेडका पदार्र्कारी 
एवं कमिचारीहरसँग र्मर्ि 2078/09/11 मा अन्त्िरर्क्रया कायिक्रम सम्पन्न गररएको। 

 कायिक्रम कायािन्त्वयनको र्नयर्मि स्थलगि अनगुमन र्नररक्षण समेि भईरहेको । 

 सहरु्लयि पणुि ऋण लगानी सम्बन्त्र्ी र्वस्ििृ र्ववरण अनसुचुी - 10 मा राजखएको छ।  

 

2.4. कोरोना संक्रमण सम्बजन्त्र् र्ववरण 
 बागमिी प्रदेशमा चाल ुआर्थिक वर्िको अर्िवार्र्िक अवर्र्सम्ममा कोर्भड-१९ को पररक्षण, 

संक्रर्मि संख्या, खोपको अवस्था लगायिका र्ववरणहर िार्लका मा प्रस्ििु गररएको छ। 
         िार्लका नं. २.८ कोरोना-१९ सम्बन्त्र्ी र्ववरण 

 
 

 

 

 

 

 

 
स्रोि: स्वास्थय मन्त्रालय, बागमिी प्रदेश  

शीर्िक श्रावण-पौर् 

पर्हलो डोज खोप 3637254 

पणुि खोप 3256564 

पी.सी.आर. परीक्षण ३२२४०८५ 

कोरोना संक्रर्मि 439252 

एजन्त्टजेन परीक्षण 159146 

एजन्त्टजेन पोजजर्टप 31411 
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पररच्छेद  - िीन 

के्षरगि र मन्त्रालयगि उपलजब्र् र्वश् लेर्ण 
बागमिी प्रदेश सरकारको र्वर्भन्त् न मन्त्रालय िथा र्नकायहरूबाट प्राप ि प्रगर्ि र्ववरणका आर्ारमा 
समीक्षा अवर्र्मा चाल ु आर्थिक वर्िको बजेट कायािन्त्वयनको क्रममा हार्सल भएका क्षेरगि 
उपलजब्र्हरू देहाय बमोजजम रहेका छन:् 

३.1  प्रदेश सभा सजचवालय : 
 सर्मक्षा अवर्र्मा प्रदेश सभा बाट दस्िखि सर्हिको मि र्वभाजन सम्वन्त्र्ी कायिर्वर्र्, २०७८, 

पाररि भएको छ भने प्रदेश पयिटन पूवािर्ार र्वकास सम्वन्त्र्मा व्यवस्था गनि बनेको र्वरे्यक, 
२०७८ र  प्रदेश उच्च जशक्षा सम्वन्त्र्मा व्यवस्था गनि बनेको र्वरे्यक, २०७८ सर्मर्िबाट 
प्रर्िवेदन सर्हि पाररि भई सभामा पेश भएको अवस्था छ। 

 प्रदेश र्वपद व्यवस्थापन सम्बन्त्र्ी ऐन, २०७५ र प्रदेश संचार माध्यम व्यवस्थापन ऐनलाई 
संशोर्न गनि बनकेो र्वरे्यक प्रदेश सभामा दिाि भएको छ। 

 सजचवालयको भौर्िक संरचनाको सिृुददकरण गने कायि भएको छ । सजचवालयको क्षेरको 
सौन्त्दरीकरण िथा सबर्लकरणको लार्ग कायािलय पररसरमा ईन्त्टरलक र्वच्छाउने  कायि 
सम्पन्न गररएको छ । 

 अन्त्य प्रदेशका गर्िर्वर्र्, प्रदेश सभा सञ्चालनका र्वर्र्, र्वर्भन्न सर्मर्िहरूको कायि अनभुव 
आदानप्रदान गने मलुभिु उद्देश्यका साथ प्रदेश सभा सजचवालयका र्वर्यगि सर्मर्िका 
सभापर्िको उपजस्थर्िमा अन्त्िर प्रदेश अनभुव आदानप्रदान कायि सम्पन्न गररएको छ। 

 प्रदेश सभा सजचवालयबाट प्रदेश सभा “दपिण पाँचौ” र प्रदेश सभाको “जचनारी” पसु्िक र्नमािण 
गरी प्रकाशन गररएको छ ।  

 सम्पूणि नगद कारोबार बैंर्कङ्क प्रणाली माफि ि गने रार्िय र्नर्ि अनरुूप माननीय प्रदेश सभा 
सदस्य, प्रदेश सभाका कमिचारी  लगायि सबैलाई सलुभ बैंर्कङ्क सेवा उपलब्र् गराउन रार्िय 
वाजणज्य बैंकसँगको समन्त्वयमा प्रदेश सभा सजचवालयको पररसरमा ATM जडान गररएको 
छ। 

 



22 

  

३.2 आर्थिक मार्मला िथा योजना:  
 प्रदेश आर्थिक कायिर्वर्र् िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐनको मस्यौदा ियार भएको,  सशिि 

अनदुान सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र्को मस्यौदा स्वीकृर्िको क्रममा रहेको। कायिसञ्चालन र्नदेजशका 
िथा साविजर्नक खचिको मापदण्ड स्वीकृि भईसकेको। बहवुर्ीय ठेक्का सम्बन्त्र्ी मापदण्ड 
प्रदेश सरकार मजन्त्रपररर्दबाट स्वीकृि भई कायािन्त्वयनमा आईसकेको छ।यसका साथै प्रदेश 
सरकारको आन्त्िररक र्नयन्त्रण प्रणाली मागिदशिन, 2078 ियार गरी सबै मन्त्रालय 
र्नकायहरमा पठाईएको छ । 

 प्रदेश सरकारको आ .व. 2077/78 को एकीकृि वार्र्िक र्वत्तीय र्ववरण िोर्कएको समयमा 
नै ियार गरी महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय र महालेखा पररक्षक कायािलयमा पेश 
गररएको।त्यसैगरी आन्त्िररक लेखा पररक्षण प्रर्िवेदन र एर्ककृि जजन्त्सी प्रर्िवेदन िोर्कएको 
समयमा नै ियार गरी एकीकृि र्वत्तीय प्रर्िवेदन साविजर्नक गररएको छ। 

 प्रत्येक आर्थिक वर्िको वार्र्िक, अर्िवार्र्िक र असार मसान्त्िसम्मको अनमुार्नि प्रगर्ि प्रर्िवेदन 
ियार गररदै आएको।आ.व. 2077/78 को मन्त्रालयगि वार्र्िक प्रगर्ि र्ववरण प्रकाशन 
गररएको छ । 

 चाल ुआ.व.2078/79 मा  प्रदेश सरकारको साविजर्नक खचिलाई प्रभावकारी बनाउनका 
लार्ग स्वीकृि कायिक्रमहरको र्वर्यगि र्नकायहरबाट कायियोजना माग गरी सोलाई एकीकृि 
गरर मन्त्रालयगि स्वीकृि वार्र्िक कायिक्रम कायािन्त्वयन कायियोजना प्रकाशन गररएको।उक्त 
पजुस्िका सम्बजन्त्र्ि र्वर्यगि मन्त्रालय िथा मािहिका कायािलयहर र प्रदेश सभाका माननीय 
सदस्यहरलाई र्विरण गरर वार्र्िक कायिक्रमका सम्बन्त्र्मा जानकारी प्रदान गररएको छ। 

 प्रदेशको आर्थिक सवैक्षण ियार गनि आवश्यक सचुनाहरको िाँचा ियार गरी मन्त्रालयहरमा 
पठाईसर्कएको छ। 

 अन्त्िरसरकारी र्वत्तीय हस्िान्त्िरण सम्बन्त्र्ी कायिहर: 

 अन्त्िरसरकारी र्वत्त हस्िान्त्िरण अन्त्िरगि प्रदेश सरकारबाट स्थानीय िहमा हस्िान्त्िरण 
भएका र्वत्तीय समानीकरण, सशिि, समपूरक, र्वशेर् अनदुान वापिको प्रथम र दोस्रो र्कस्िा 
वापि र. 3 अवि 75 करोड 28 लाख 20 हजार रकम र्नकाशा गररएको छ । 

 चाल ुआ.व.2078/79 मा नवुाकोट, र्ाददङ र काठमाण्डौका गरी कुल १० स्थानीय 
िहहरको अनगुमन गररनकुा साथै काभ्र,े  र्सन्त्र्पुाल्चोक र जचिवन जजल्लामा अन्त्िरसरकारी 
र्वत्तीय हस्िान्त्िरण िथा राजश्व बाँडफाट सम्बन्त्र्ी र्वर्यमा प्रमखु प्रशासकीय अर्र्कृिहर र 
लेखा अर्र्कृिहर सँग अन्त्िर्क्रि या गररएको छ । 
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३.3 उद्योग, वाजणज्य िथा आपूिीः 
 सर्मक्षा अवर्र्मा प्रदेश औद्योर्गक व्यवसाय र्नयमावली, २०७८ र प्रादेजशक व्यापार िथा 

व्यवसाय र्नयमावली, 2078 को प्रारजम्भक मस्यौदा ियारी भएको छ । 

 उद्योग िथा वाजणज्य के्षरलाई थप प्रर्वर्र् मैरी बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई सविसलुभ बनाउनका 
लार्ग उद्योग के्षरको दिाि नवीकरण लगायिको सेवालाई र्वद्यिुीय प्रणाली माफि ि सम्पादन 
गनि अनलाइन सफ्टवेयर र्नमािणका लार्ग ठेक्का सम्झौिा सम्पन्न भएको छ । 

 औद्योर्गक उपजको बजारीकरणलाई टेवा परु् याउने उद्देश्यका साथ र्ाददङ जस्थि गल्छी ४, 
मासटारमा उद्योग उपज र्बक्री केन्त्द्रको पूवािर्ार र्नमािणको कायि शरु गररएको छ । 

 यस सर्मक्षा अवर्र्मा उद्योग दिाि, नर्वकरणको कायि र्नरन्त्िर भएको छ । यस अवर्र्मा 
७८३५ उद्योग नयाँ दिाि भएका छन ्भने ४४०७ वटा उद्योग नवीकरण भएका छन ्। 
यसका साथै यस अर्वर्मा ३०८८७ रोजगारी र्सजिना भएको छ। यसैगरी यस अवर्र्मा 
३८८९ नयाँ व्यापाररक फमि दिाि हनुकुा साथै ३४२५ फमि नवीकरण भएका छन ्। 

३.4 वन िथा वािावरण 
 सर्मक्षा अवर्र्मा मन्त्रालयबाट जडीबटुी एवं गैह्रकाष्ठ वन पैदावार र्वकास बोडि र्नयमावली 

2078, वािावरण संरक्षण र्नयमावली 2078, जडीबटुी एवं गैह्रकाष्ठ वन पैदावार र्वकास 
बोडि र्नयमावली 2078, वािावरण संरक्षण र्नयमावली 2078 को मस्यौदा ियार भएको 
छ । 

 भ ूिथा जलार्ार संरक्षण िथा ब्यवस्थापन कायिमा सहजिा ल्याई बजेट िथा कायिक्रमको 
प्रभावकारी कायािन्त्वयन गनि मकवानपरु, रामेछाप र नवुाकोट जजल्लामा नयाँ भ ूिथा जलार्ार 
ब्यवस्थापन कायािलयहरको स्थापना भएको छ। 

 यस अर्वर्मा यस मन्त्रालय अन्त्िगिि र्वर्भन्न राजश् व जशर्िकहरमा रू. ६७३०२000/- 
राजश् व संकलन भएको छ । 

 जलवायू पररवििन न्त्यूनीकरण िथा अनकुुलन कायिक्रम अन्त्िरगि जल पूनिभरण पोखरी र्नमािण 
/ संरक्षण पोखरी र्नमािण, र्वर्भन्न प्रजािीको वृक्षारोपण, वन डिेलो र्नयन्त्रण लगायिका कायि 
र्डर्भजन वन कायािलय र भ ूिथा जलार्ार व्यवस्थापन कायािलय माफि ि कायािन्त्वयन भइरहेको 
छ। 

 शहरी क्षेरका नदी र्कनार जग्गा, नदी उकास जग्गा, साविजर्नक पिी, ऐलानी जग्गाहरमा 
शहरी वन कायािक्रम लगायिका कायि र्डर्भजन वन कायािलय र भ ूिथा जलार्ार व्यवस्थापन 
कायािलय माफि ि कायािन्त्वयन भइरहेको छ। 
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 भ ूसंरक्षण िथा अर्नयर्मि कटान र्नयन्त्रणका लार्ग वन गस्िी, वन डडेलो र्नयन्त्रण दस्िा 
पररचालन िथा आवश्यक सामाग्री खररद लगायिका कायि  र्डर्भजन वन कायािलय र भ ूिथा 
जलार्ार व्यवस्थापन कायािलय माफि ि कायािन्त्वयन भइरहेको छ। 

 र्टमरु, अमला, सिवुा,  जचराइिो, लौठसल्ला आदद जस्िा प्रजािीको जडीबटुी र्वरवा 
उत्पादन/खररद गरर जर्डवटुी खेिी गने कायि र्डर्भजन वन कायािलयहर माफि ि कायािन्त्वयन 
भइरहेको छ। 

 उप जलार्ार ब्यवस्थापन कायिक्रम(उपजलार्ार ब्यवस्थापन योजनामा िोर्कएको कायिक्रम, 
एक उपजलार्ार क्षेरमा मार) भ ूिथा जलार्ार ब्यवस्थापन कायािलयहरबाट कायािन्त्वयन 
भइरहेको छ । 

३.5 संस्कृर्ि, पयिटन मन्त्रालय 
 मन्त्रालय अन्त्िगििको पयिटन र्वकास आयोजनाको कायि प्रभावकारी र र्छटो छररिो गनि िथा 

सेवाग्राहीको सरल पहुँच स्थापना गने अर्भप्रायले संघीय राजर्ानी काठमाण्डौमा पयिटन र्वकास 
आयोजनाको ईकाइ कायािलयको स्थापना भई कायि संचालन प्रारम्भ भएको छ ।  

३.6 भरू्म व्यवस्था, सहकारी िथा गररवी र्नवारण 
 सहकारी के्षरमा क्षमिा अर्भवृर्द्ध गने अर्भप्रायले सहकारी प्रजशक्षालय भरिपरुबाट दईुवटा 

सहकारी आर्ारभिू व्यवस्थापन िार्लम र एक-एक वटा सहकारी लेखापालन िार्लम िथा 
र्सप र्वकास िार्लम  गरी सहकारी संस्थाहरको क्षमिा अर्भवृर्द्ध गररएको। 

 चाल ुआर्थिक वर्िको अर्िवार्र्िक अवर्र्सम्ममा 205 सहकारी संस्था एकीकरण भई 85 
वटामा कायम भएको छ भन े187 प्रारजम्भक सहकारी संस्था दिाि भएका छन।् 

 समीक्षा अवर्र्सम्ममा 284 सहकारी संस्थाको र्वर्नयम संशोर्न भएको छ।साथै 79 वटा 
उजरुीहरको छानर्वन र कारवाही प्रर्क्रया अजघ बिाईएको छ। 

 मन्त्रालयको र्नयमन के्षरर्भर रहेका सहकारी संस्थाहरको संख्यात्मक र्ववरण िार्लका २.९ 
मा रहेको छ। 

िार्लका २.९ कायिप्रकृर्िको आर्ारमा सहकारी वगीकरण र सोको र्ववरण 

क्र.सं. कायि प्रकृर्िका आर्ारमा सहकारी वगीकरण सहकारी संख्या 

1 बचि िथा ऋण 1517 
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क्र.सं. कायि प्रकृर्िका आर्ारमा सहकारी वगीकरण सहकारी संख्या 

2 बहउुदेश्यीय 910 

3 कृर्र् 250 

4 दगु्र् 48 

5 अन्त्य 218 

जम्मा 2943 

                            स्रोि: भरु्म व्यवस्था, सहकारी िथा गररवी र्नवारण मन्त्रालय 

३.7 कृर्र् िथा पशपुन्त्छी र्वकास 
 यस सर्मक्षा अवर्र्मा प्रदेश कृर्र् र्वकास र्वरे्यक, २०७८ र प्रदेश पोल्री र्वकास र्वरे्यक, 

२०७८ बमोजजम प्रदेश पोल्री र्वकास बोडि गठनको मस्यौदाको ियारी कायि शरुू भएको 
छ । 

 चाल ुआर्थिक वर्िको अर्िवार्र्िक अवर्र् सम्ममा जचिवनको खैरहनी न.पा., र्ाददङ्गको बेनीघाट 
रोराङ्ग गा.पा., र्सन्त्र्लुीको सनुकोशी गा.पा., रामेछापको मन्त्थली न.पा., दोलखाको जजरी 
न.पा., र्सन्त्र्पुाल्चोकको इन्त्द्राविी गा.पा. र र्लशंखपुाखर गा.पा., रसवुाको कार्लका गा.पा., 
नवुाकोटको र्बदरु न.पा. र बेलकोटगिी न.पा. गरी ८ जजल्लाका १० स्थानमा शीि भण्डार 
र्नमािण कायि ७६ प्रर्िशि सम्पन्न भएको छ, उपयुिक्तका सबै शीिभण्डारको र्नमािण चाल ु
आ.व.मा सम्पन्न भएपश्चाि १५,८०० मे.ट. फलफुल िथा िरकारी भण्डारण क्षमिामा 
सञ्चालनमा आउने छ । 

 मानव  र वन्त्यजन्त्िरु्वच द्वन्त्द्व न्त्यूनीकरण िथा कृर्र् बालीको सरुक्षाको लार्ग जचिवन रार्िय 
र्नकुञ्ज िथा मध्यवर्िि के्षरका उपभोक्ता र स्थानीय िहको समन्त्वयमा जचिवन रार्िय र्नकुञ्जमा 
पखािल र्नमािण गने कायि चाल ुआर्थिक वर्िमा समेि सचुारू रहेको छ । हाल सम्ममा ९.६६ 
र्क.र्म. पखािल र्नमािण कायि सम्पन्न भई सकेको चाल ुआर्थिक वर्िको सर्मक्षा अवर्र्सम्ममा 
१.१६ र्क.मी. पखािल र्नमािण भएको छ। 

 प्रदेशको बहवुर्ीय योजनाको रूपमा मकवानपरु जजल्लाको हेटौँडामा र्नमािणार्र्न दरु् पाउडर 
पलान्त्ट को हालसम्ममा ४० प्रर्िशि कायि सम्पन्न भएको छ ।  
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 कृर्क सम्म बजारको पहुँच स्थापना गनि र कृर्र् उपजको बजारीकरणका लार्ग हेटौँडा 
उपमहानगरपार्लकासँगको सहकायिमा हेटौँडा-११ मा र्नमािणार्र्न प्रादेजशक कृर्र् थोक 
बजारको र्नमािण कायि २५ प्रर्िशि सम्पन्न भएको छ । 

 कृर्र् उपजहरको उत्पादन पश्चाि हनु ेक्षर्िको न्त्यूनीकरण िथा सरुजक्षि भण्डारण गनि स्थानीय 
िहको साझेदारी र समन्त्वयमा समूह, सहकारी िथा र्नजी के्षरबाट संचालन हनुे गरी 
फेर्व्रकेटेड कोल्ड च्याम्बर र्नमािणका लार्ग ३१ वटा प्रस्िाव छनौट भई बोलपर आव्हान 
भएको। 

 र्सँजचि के्षर र्वस्िार गरी कृर्र् उत्पादनमा वृर्द्ध गनि 25 स्थानमा र्डप बोररङ्ग जडानका लार्ग 
सम्भाव्यिा अध्ययन (Geo-physical survey) हनुे क्रममा रहेको छ। त्यसैगरी 75 स्थानमा 
र्लफ्ट र्सचँाई योजना कायािन्त्वयनका लार्ग सम्भाव्यिा अध्ययन (DPR) हनु ेक्रममा रहेको। 

 यस अवर्र्मा मौरीपालन र्वकास कायिक्रम, भण्डाराबाट उत्पादन भएको ९०० के.जी. महको  
र्बक्रीबाट र. ३ लाख ६० हजार राजश्व आम्दानी भएको छ। 

 मत्स्य र्वकास केन्त्द्रहरबाट ह्याचर्लङ्ग २ करोड ४५ लाख, फ्राई ३० लाख ५० हजार, 
र्फङ्गरर्लङ्ग २ लाख ९८ हजार र खाने माछा १८२० के.जी. उत्पादन िथा र्बक्री र्विरण 
भएको छ । यसबाट १८ लाख ५० हजार २ सय राजश्व आम्दानी भएको छ। 

 यस अवर्र्मा कृर्र् िथा पशपुन्त्छी र्वकास मन्त्रालय मािहि सञ्चालनरि बीउ र्बजन 
प्रयोगशाला, हेटौंडालाई प्रदेश बीउ बीजन व्यवस्थापन सर्मर्िको सजचवालयको रपमा कायि 
गने गरी प्रदेश बीउ र्बजन गणुस्िर र्नयन्त्रण केन्त्द्रमा रपान्त्िरण गररएको छ। 

 कृर्र्, पशपुन्त्छी िथा मत्स्य के्षरको रपान्त्िरण गरी कृर्र् के्षरको समग्र र्वकासमा टेवा 
परु् याउने उद्दशे्यका साथ  कृर्र्, पशपुन्त्छी िथा मत्स्य के्षरको रूपान्त्िरणको ५१ बुदेँ मागिजचर 
साविजर्नक गररएको छ। 

 खोरेि रोग र्नयन्त्रणको लार्ग जजल्लाजस्थि कायािलयहरवाट कृर्कको घरघरमा पगेुर 
अनगुमन, र्नयन्त्रण िथा खोप लगाईएको छ। हालसम्म बागमिी प्रदेशका र्वर्भन्न जजल्लाका 
७५,०१७ वटा गाई, भैर्स, बंगरुमा खोप लगाई रोग र्नयन्त्रण गने काम सम्पन्न भएको छ। 

 भेडा बाख्रामा लाग्न ेर्पर्पआर (Peste Des Petits Ruminants) रोग र्नयन्त्रण िथा रोकथामको 
लार्ग सप्ताहव्यापी खोप अर्भयान सञ्चालन कायियोजना, २०७८ बमोजजम माघ २५ देजख 
फागनु २ गिेसम्म बागमिी प्रदेशको १३ वटै जजल्लाहरमा खोप अर्भयान सञ्चालन गनि 
ियारी सम्पन्न गररएको छ । 

 बेमौसमी वर्ािले र्ानवालीमा गरेको क्षर्िको र्ववरण संकलनको लार्ग Rapid Response Team 
को गठन भई क्षर्िको र्ववरण संकलन गरर संघीय कृर्र् िथा पशपुन्त्छी र्वकास मन्त्रालय, 
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र्संहदरवार पठाईएको छ। प्रदेशमा बेमौसमी वर्ािका कारण र्ानबालीमा क्षर्ि व्यहोरेका 
कृर्कहर लजक्षि गहुँ/िोरी बालीको बीउमा राहि र्विरण सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र्, २०७८ 
बमोजजम कायिक्रम कायािन्त्वयन भईरहेको छ। 

 यस मन्त्रालय माफि ि कृर्र्, पशपुन्त्छी लगायिका के्षरमा र्वर्भन्न व्यजक्त, संस्थाहरूलाई र्वर्भन्न 
कायिक्रम अन्त्िगिि अनदुान प्रदान भईरहेकोमा यस्िा अनदुान कायिक्रमहरको प्रभावकाररिा 
िथा आवश्यकिा सम्बन्त्र्मा अध्ययन आवश्यक भएकाले यस सर्मक्षा अवर्ीमा र्वर्भन्न 
अनदुान कायिक्रमहरूका सम्बन्त्र्मा अध्ययन गरी मन्त्रालयलाई पषृ्ठपोर्ण ददन े प्रयोजनाथि 
उच्चस्िरीय अध्ययन सर्मर्िबाट गठन गरी सो सर्मर्िबाट कायि प्रारम्भ भएको छ । 

३.8 भौर्िक पूवािर्ार र्वकास िफि  
 दजक्षण एर्सयाको पर्हलो सरुूङ्ग मागिको रपमा चजचिि िथा ऐर्िहार्सक महत्व बोकेको 

चरुरयामाई सरुङ मागिको परुात्व र्वभागको सँग समन्त्वय गरी मन्त्रालयबाट पनुर्नमािण िथा 
जजणोर्ारको कायि भईरहेको छ। 

 प्रदेश राजर्ानीलाई संघीय राजर्ानी सँग जोड्ने मखु्य राजमागिको भैंसे भीमफेदद खण्डको 
११.५० र्क.मी. सडक स्िरोन्नर्ि कायि अन्त्िगिि सडक चौडा िथा स्रकचर र्नमािण कायि 
भईरहेको छ।यसैगरी दजक्षणकाली छैमले खण्डमा सडक चौडा िथा स्रकचरहरको र्नमािण 
कायि भईरहेको, कुलेखानी देजख र्सस्नेरी िफाि ६ र्क.र्म. सडक कालोपरे अजन्त्िम चरणमा 
रहेको छ िथा र्सस्नेरी छैमले खण्डको स्िारोंनार्िको ठेक्का सम्झौिाको क्रममा रहेको छ। 

 प्रदेश सभा हल एवम ्मखु्यमन्त्री िथा मजन्त्रपररर्द्को कायािलयको सभा हलको र्नमािण कायि 
भईरहेको छ। मखु्यमन्त्री िथा मन्त्रालय भवनको लागि अनमुान स्वीकृर्िको क्रममा रहेको 
छ। 

 आवश्यकिा अनसुार वायो ईन्त्जीर्नयररंग िथा सडक सरुक्षाका पूवािर्ारहर आयोजनामा नै 
समावेश गरी ठेक्का व्यवस्थापन भई र्नमािण कायि भईरहेको। 

 प्रमखु प्रादेजशक सडकहरको र्नयर्मि, पटके िथा आकजस्मक ममिि सम्भार कायि अन्त्िगिि 
आवश्यकिा अनसुार सडक हेरालदु्वारा र्नयर्मि ममिि सम्भार िथा आकजस्मक ममिि 
सम्भारको कायि भईरहेको छ। 

 काठमाडौँ उपत्यकाको काँठ के्षरलाई समेटी कुल १५५ र्कर्म सडकलाई ६ वटा खण्डमा 
र्वभाजन गरी काठमाडौँ जजल्लामा चार खण्ड, लर्लिपरु र भक्तपरुमा 1/१ खण्ड सडक 
स्िरोनर्ि कायि अन्त्िगिि ठेक्का व्यवस्थापन भई र्नमािण कायि भईरहेको छ। 

 प्रदेशमा सडक पूवािर्ारको हालसम्मको अवस्था िार्लका २.१० मा प्रस्ििु गररएको छ। 
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िार्लका २.१० हालसम्मको सडक पूवािर्ारको अवस्था 

३.9 ऊजाि जलस्रोि िथा र्सँचाइ 
 यस मन्त्रालय अन्त्िगिि र्सँचाईका र्वर्भन्न योजनाहर र्नमािणार्ीन अवस्थामा रहेका छन।् 

हालसम्म ३९० हेकटर जर्मनमा सरु्ाररएको र्सचँाई सेवा पगेुको छ । 

 हाल सम्ममा १० वटा नदी र्नयन्त्रणका योजनाहर सम्पन्न भएका छन ्।यसैगरी र्नमािणार्ीन 
समेि गरी  

 ३.९ र्कमी िटबन्त्र्को कायि सम्पन्न भएको छ ।यसैगरी र्लफ्ट र्संचाइ योजनाहरको र्नमािण 
कायि सञ्चालन भइरहेको, 

 प्राकृर्िक पानीका स्रोिहरूको व्यवस्थापन गरी ददगो व्यवस्थापनको लार्ग र्वर्भन्न परुाना 
राजकुलो र्नमािण, ममिि िथा पोखरी, िालिलैया संरक्षणको कायि भइरहेको छ । 

 र्सँचाई पूवािर्ार सँग सम्बजन्त्र्ि र्वर्भन्न पूवािर्ारहरूको ममिि सम्भारका योजनाहर द्रिु गर्िमा 
कायि भईरहेको छ। हाल नारायणी र्लफ्ट प्रणाली पम्प हाउस-ए को आर्रु्नकीकरणको 
र्नजम्ि मोटर र पम्प र्नमािण कायि भइरहेको छ । 

३.10 खानपेानी िथा सरसफाई 
 समीक्षा अवर्र्मा खानेपानी सेवाको लार्ग ९९.६ र्क.र्म. मेन पाइपलाइन र्वस्िार गररएको 

छ। 

 खानेपानी सेवाको पहुँचका लार्ग 176.8 र्क.र्म. सम्म पाइप लाइन र्विरण गररएको छ। 

 2640 घन र्मटर क्षमिा भएको 74 वटा पानी पोखरी र्नमािण गररएको छ। 

क्र.सं. र्ववरण एकाई 

उपलजब्र् 

आ.व. 
075/76 

आ.व. 
076/77 

आ.व. 
०७७/7८ 

आ.व. 
०७८/7९* 

जम्मा 

१ सडक पूवािर्ार 

क) कच्ची सडक र्क.र्म. ३९५.९९ १३९.४९ ६६.०८ ५२.९ ६५४.४६ 

ख) 
ग्राभेल (खण्डजस्मथ) 
सडक 

र्क.र्म १४१.८३ १९०.६२ २४६.४१ ४३.२ ६२२.०६ 

ग) कालोपरे सडक र्क.र्म. ६७.५९ १५२.७५ १९९.०५ ५७ ४७६.३९ 

घ) िलान सडक र्क.र्म - ४०.५५ ४०.३५ १४.८ ९५.७ 

२ सडक पलु गोटा 14 १८ १८ ७ ५७ 

3 झोलुंग ेपूल  गोटा     १   १ 
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 सविसार्ारण जनिामा खानेपानी सेवाको लार्ग 5441 र्नजी र्ारा जडान गररएको छ। 

 समीक्षा अवर्र्मा यस प्रदेशका 30462 जनिाहर लाभजन्त्वि भएको छ। 

३.11 श्रम, रोजगार िथा यािायाि मन्त्रालय 
 प्रदेश सवारी िथा यािायाि व्यवस्था र्नयमावली, 2078 को मस्यौदा ियारी भईरहेको 

छ।साथै प्रदेश भाडा र्नर्ािरण/समायोजन िथा र्वद्यतु्तीय माध्यमबाट भाडा भकु्तानी र्नयमावली, 
2078 प्रदेश सरकारबाट स्वीकृि भएको छ।  

 सवारी चालक अनमुर्िपर पररक्षा सञ्चालन प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र्, 2078 
स्वीकृि हनुकुा साथै सवारी चालक अनमुर्िपरको र्लजखि िथा प्रयोगात्मक परीक्षा स्थल 
(छनौट/सञ्चालन) सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र्को मस्यौदा ियारी भएको छ। 

 अनलाईन प्रणालीमा माफि ि राजश्व संकलनको जम्मा कारोबार संख्या 12 हजार 4 सय 40 
रहेको छ भने यस प्रणाली माफि ि कायािलयहरमा संकर्लि राजश्व र.6 करोड 4 लाख 22 
हजार रहेको छ। 

 यािायाि व्यवस्था कायािलय, सवारी चालक अनमुर्िपर कायािलयहरबाट सर्मक्षा 
अवर्र्सम्ममा कुल 12 सय 95 नयाँ सवारी चालक अनमुर्ि पर जारी भएको छ भने 20 
हजार 2 सय 58 सवारी चालक अनमुर्ि पर नवीकरण भएको छ। 

 सर्मक्षा अवर्र्मा कुल 11 सय 74 सवारीचालक अनमुर्ि पर प्रर्िर्लर्प जारी भएको छ 
भने  नयाँ जारी भएका, नवीकरण भएका र प्रर्िर्लर्प जारी भएका गरर कुल 33 हजार 5  
सय 27 सवारीचालक अनमुर्िपर प्रदान गररएको छ। 

३.12 आन्त्िररक मार्मला िथा कानून मन्त्रालयः 
 सर्मक्षा अवर्र्मा र्वपद् खोज उद्धार िथा राहि र्ववरण मापदण्ड सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र्,२०७८, 

प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (िेश्रो संशोर्न) र्नयमावली, २०७८, प्रदेश र्वजशि 
व्यजक्तहरको सरुक्षामा खर्टने सरुक्षाकमीलाई पोसाक सरु्वर्ा प्रदान गने मापदण्ड सम्बन्त्र्ी 
कायिर्वर्र्, २०७८ स्वीकृि गरी कायािन्त्वयनमा ल्याईएको छ। 

 यस अर्िवार्र्िक अवर्र्मा ऐन-1,  र्नयमावली-२, कायिर्वर्र्-११,  आदेश-१ र १५ सूचना गरी 
कुल ३० वटा कानून राजपरमा प्रकाशन गररएको छ। 

 यस मन्त्रालबाट सूचना बैंकको र्नमािणको कायि प्रारम्भ भएको छ ।हालसम्म प्रदेशका १४ 
ओटा केन्त्द्रीय र्नकायहरूको वेबसाईटका सूचनाहरूलाई एकीकृि गरी एउटै वेबपोटिलबाट 
स्वि: प्रकाजशि हनुे व्यवस्था र्मलाइएको छ । 
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 प्रदेश सरकारबाट र्नमािण भएका कानूनहरूलाई एर्ककृि गरी सजजलो रूपमा हेनि सर्कने गरी 
हालसम्म िजुिमा भएका कानूनहरूलाई कानून एपमाफि ि हेनि र्मल्ने व्यवस्था र्मलाइएको छ।  

 यस अवर्र्मा स्थानीय िहमा खटाइएका न्त्यार्यक सहजकिािको क्षमिा अर्भवृर्द्ध गरी स्थानीय 
िहको कायिसम्पादनमा प्रभावकारीिा अर्भवृर्द्ध गनि १०३ जना न्त्यार्यक सहजकिािलाई 
अर्भमखुीकरण िथा क्षमिा अर्भवृर्द्ध िार्लम प्रदान गररएको छ ।यसैगरी स्थानीय िहमा 
कायिरि कमिचारीहरको लार्ग मेलर्मलाप, कानून र्नमािण र राजपर सम्पादन िथा प्रकाशन 
सम्बन्त्र्ी िार्लम दईु चरणमा सम्पन्न गररएको छ। 

 प्रदेशर्भर घटेका र्वपद् को घटनाको लार्ग र्विरण हनुे राहिको लार्ग सम्बजन्त्र्ि जजल्लाबाटै 
र्विरण हनुे गरी कानून व्यवस्था गनि "र्वपद् खोज, उद्धार िथा राहि र्विरण मापदण्ड 
सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र्, २०७८" र्नमािण भई कायािन्त्वयनमा आएको छ । 

 यस अर्िवार्र्िक अवर्र्मा र्वर्यगि मन्त्रालयका र्वपद् फोकल पसिनको संलग्निामा 
मन्त्रालयको आयोजना र कुररनटारजस्थि सशस्त्र प्रहरी बल र्वपद् िार्लम जशक्षालयको 
समन्त्वयमा डोरीबाट हनुे उद्धार कायिको Drill अभ्यास गररएको छ । 

 प्रदेशका र्वजशि व्यजक्तहरको सरुक्षामा खर्टएका सरुक्षाकमीहरलाई छुटै्ट पोशाक प्रदान गनि 
कायिर्वर्र् र्नमािण गरी र्विरण हनुे चरणमा रहेको छ। 

३.13  स्वास्थ्य  
 “एक र्वद्यालय एक नसि कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वर्र्, 2078” स्वीकृि भई र्वद्यालय नसि 

छनौट कायि प्रकृयामा रहेको। 

 स्वास्थ्य आमा समूहलाई स्वास्थ्य प्रवद्धिन प्रर्वर्र्को अनशुरणका लार्ग साना अनदुान सम्बन्त्र्ी 
कायिर्वर्र्, 2078 प्रदेश मन्त्रीपररर्द्बाट स्वीकृि भएको  र कायािन्त्वयनको चरणमा रहेको। 

 कोर्भड-१९ र्वरूद्धको खोपको व्यवस्थापन नेपाल सरकारबाट गररने भर्न प्रर्िवद्धिा भए 
अनसुार प्रदेश सरकारको मन्त्रालयले जजल्ला जस्थि स्वास्थ्य कायािलय माफि ि स्थानीय सरकार 
सँगको समन्त्वय िथा सहकायिमा खोप सेवा र्नरन्त्िर प्रवाह गरेको छ 

 कोर्भड-१९ को र्न:शलु्क परीक्षणको व्यवस्था र्मलाउनका लार्ग जनस्वास्थ्य प्रगोगशाला 
र्रु्लखेल लगायि प्रदेश सरकार अन्त्िगििका १३ अस्पिालहर मध्ये ६ वटा (बकुलहर, 
र्ाददङ्ग, रामेछाप, चररकोट, बज्रबाराही र चौिारा) अस्पिालमा र्पर्सआर ल्याब स्थापना गरी 
कोर्भड-१९ को द्रिु पररक्षण सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । प्रदेश अन्त्िगििका १२ वटा 
अस्पिालमा अजकसजन पलान्त्ट, (booster,piping सर्हि) जडान गने कायि सम्पन्न भई सेवा 
सञ्चालनमा ल्याइएको छ । 
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 कोर्भड-१९ लगायि महामारी जन्त्य रोगहरूको रोकथाम, उपचार र र्नयन्त्रणका कायिमा 
पर्हलो र दोश्रो लहरमा अग्रपजत्तमा खर्टएका ४६९ जना स्वास्थ्यकमीको करार सेवा थप 
गररएको छ । स्वास्थ्यकमीहरूलाई सेवा करारमा र्लन े व्यवस्थालाई सहजीकरण गनिका 
लार्ग "जचर्कत्सक िथा स्वास्थ्यकमी करार सेवा व्यवस्थापन सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र्, २०७८" 
र्नमािण गररएको छ ।  

 १२४ र्वद्यालयमा र्कशोर र्कशोरी लजक्षि प्रजनन िथा यौन स्वास्थ्य सम्बन्त्र्ी कायिक्रम 
सञ्चालनमा छ । १२४ र्वद्यालयका १२४ स्वास्थ्य जशक्षक र २४८ साथी जशक्षकलाई यौन 
िथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्त्र्ी िार्लम प्रदान गररएको छ । ५० र्वद्यालयलाई सूचना सञ्चार 
सामग्री (ल्यापटप, एल,र्स डी प्रोजेकटर) व्यवस्थापन गररएको छ । 

 कयान्त्सर रोग लागेका र्वपन्न नागररकलाइि उपचारमा सहरु्लयि प्रदान कायिक्रम अन्त्िगिि 
बागमिी प्रदेशका सरकारी िथा र्नजज गरी १२ वटा अस्पिाल सँग सम्झौिा गरी कायिक्रम 
सहरु्लयि प्रदानमा र्नरन्त्िरिा ददइएको छ । हाल सम्म ३ करोड ५२ लाख २१ हजार 
बराबरको रकम सहरु्लयि प्रदान गररएको छ । 

 सवारी दघुिटनाबाट हनु ेघाईिेको उपचारका लार्ग राजमागिमा अवजस्थि गजरुी गाउँपार्लका, 
मनहरी गाउँपार्लका, मन्त्थली नगरपार्लका, मेलम्ची नगरपार्लका,  जस्थि स्वास्थ्य संस्थामा 
प्राथर्मक उपचार व्यवस्थापनको लार्ग औजार उपकरण व्यवस्थापन गररएको छ । 

 स्वास्थ्य संस्थाको न्त्यूनिम सेवा मापदण्ड (MSS) मापन कायिक्रम मेर्थनकोट, रसवुा, हेटौंडा, 
र्सन्त्र्लुी, र्ाददङ्ग, र्रशलुी अस्पिालमा सम्पन्न गररएको छ । जस अन्त्िगिि ९४% र ९३% 
अंक ल्याई र्रशलुी अस्पिाल, र्ाददङ्ग अस्पिाल क्रमशः नेपालको हाल सम्मको २ उत्कृि 
अस्पिाल भएको । 

 मदन भण्डारी स्वास्थ्य र्वज्ञान प्रर्िष्ठानलाइि आर्रु्नक र व्यवजस्थि बनाउन भौर्िक पूवािर्ार 
र्वकास िथा उपकरणको व्यवस्थाको लार्ग बजेट व्यवस्थापन गररएको छ । प्रर्िष्ठानले 
शैजक्षक कायिक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन र्ाददङ्ग र बकुलहर रत्ननगर अस्पिाल सँग सम्झौिा 
गरेको छ । मदन भण्डारी स्वास्थ्य र्वज्ञान प्रर्िष्ठान ऐन संसोर्नको प्रर्क्रयामा रहेको । 

 माि,ृ नवजाि जशश ुिथा बाल स्वास्थ्य सेवालाइि सदुृिीकरण गरी कुपोर्ण रोकथाम र माि ृ
िथा बाल स्वास्थ्य समस्याको न्त्यूनीकरणका लार्ग र्वशेर् कायिक्रमहर र्नरन्त्िरिा ददइएको 
छ । अर्ि र्समान्त्कृि एवम ्लोपोन्त्मखु समदुायका आमाहर स्वास्थ्य संस्थामा प्रसिुी गराएमा 
र बालबार्लकाहरलाई पूणि खोप लगाएमा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गररएको छ । 
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 रक्तसञ्चार सेवामा प्रयोग हनुे ब्लड ब्याग सेट र रक्त परीक्षण  प्रदेश र्भर र्नःशलु्क रपमा 
उपलब्र् गराउनको लार्ग “प्रदेशका स्थायी बार्सन्त्दाको उपचारका लार्ग रक्तसञ्चार सेवा 
(संचालन िथा व्यवस्थापन) कायिर्वर्र्, 2078” स्वीकृि गरर कायािन्त्वयनमा रहेको। 

 सामदुार्यक िथा गैह्र नाफाँमलुक अस्पिालाई सेवा प्रवाह गनि अत्यावश्यक जचर्कत्सर्कय 
औजार, उपकरण वा भौर्िक पूवािर्ार र्नमािणको लार्ग सामदुार्यक िथा गैह्र नाफामलुक 
अस्पिाललाई पुजँजगि सरु्ार/र्वस्िार अनदुान (सञ्चालन िथा व्यवस्थापन) कायिर्वर्र्, 2078 
स्वीकृि गरर कायािन्त्वयनको चरणमा रहेको।  

 प्रदेश पूवािर्ार स्वास्थ्य प्रवदिन िथा कोर्भड पनुस्थािपना साझेदारी कायिक्रम (स्वास्थ्य के्षर 
िफि को सञ्चालन िथा व्यवस्थापन) कायिर्वर्र्, 2078 स्वीकृि गरर कायािन्त्वयनको चरणमा 
रहेको। 

 बागमिी प्रदेशका १२४ माध्यर्मक र्वद्यालयका स्वास्थ्य जशक्षक, २४८ साथी जशक्षक (छार, 
छारा) लाई र्कशोर र्कशोरी लजक्षि यौन िथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्त्र्ी िार्लम प्रदान 
गररएको छ । त्यस्िै ५० र्वद्यालयलाई सूचना सञ्चार सामग्री (ल्यापटप, एल,र्स डी प्रोजेकटर) 
व्यवस्थापन गररएको छ । 

 प्रसिुी केन्त्द्रलाई विावरण अनकुुल बनाउन सौयि उजाि जडानका लार्ग बोलपर आह्वान 
गररएको छ । आ.व. २०७८/०७९ मा कार्लन्त्चोक स्वास्थ्य चौकी, दोलखा; फुलखकि  
ग्रार्मण अस्पिाल, र्ाददङ्ग र भाल्चे स्वास्थ्य चौकी, नवुाकोटमा जडानको याजना ियार गरी 
प्रर्क्रया अजघ बिाईएको छ । 

 मखु्यमन्त्री जनिा स्वास्थ्य कायिक्रमः शर्हद गंगालाल रार्िय हृदयकेन्त्द्र सँग हृदयघाि रोग 
उपचारमा सहजीकरण कायिक्रमको लार्ग शर्हद गंगालाल रार्िय हृदयरोग केन्त्द्रलाई अनदुान 
प्रदान गररएको र सो कायिक्रम कायािन्त्वयनमा रहेको। 

३.14  सामाजजक र्वकासः  

 आ.व.2078/79 को अर्िवार्र्िक अर्वर्मा िजुिमा भएका काननुहर र्नम्नानसुार रहेका 
छन।् 

 प्रदेश पूवािर्ार, स्वास्थ्य प्रवद्धिन िथा कोर्भड पनुस्थािपना साझेदारी कायिक्रम (जशक्षा िफि  
सञ्चालन िथा व्यवस्थापन) कायिर्वर्र्, २०७८  

 सामदुार्यक र्वद्यालयमा सूचना प्रर्वर्र् प्रयोगशाला (ICT Lab) स्थापना सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र्, 

२०७८,  
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 सामदुार्यक र्वद्यालयमा र्वज्ञान, र्वर्यगि र सूचना प्रर्वर्र् प्रयोगशाला स्थापना सम्बन्त्र्ी 
कायिर्वर्र्, २०७८, 

 सामदुार्यक कयाम्पसको भौर्िक सबलीकरण अनदुान सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र्, २०७८ 

 एक र्वद्यालय एक उद्यम कायािक्रम सञ् चालन कायिर्वर्र्, २०७८  

 मन्त्रालय र मािहिका र्नकायबाट सञ्चालन गररन ेकायिक्रमहरको कायिसञ्चालन मागिदशिन, 

२०७८/०७९ 

 सामाजजक र्वकास महाशाखासँग सम्बजन्त्र्ि कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्र्, २०७८ 

 चाल ुआ.व. २०७८।७९ को मन्त्रालयअन्त्िगििको नीर्ि िथा कायिक्रम, बजेट वक्तव्य र 
वार्र्िक कायिक्रम कायािन्त्वयनका लार्ग  कायियोजना (Mile Stone) ियार गरी कायिन्त्वयनमा 
ल्याइएको, 

 आ.व. २०७८।७९ को वार्र्िक कायिक्रम कायािन्त्वयन मागिदशिन स्वीकृि भई कायािन्त्वयनमा 
रहेको, 

 र्मर्ि २०७८ आजश् वन ११ गिे बागमिी प्रदेशलाई ९७.२२ प्रर्िशि साक्षरिा सर्हि नेपाल 
कै पर्हलो साक्षर प्रदेशको रपमा  घोर्णा गररएको, 

 ज्येष्ठ नागररकलाई गनुि पने व्यवहारसम्बन्त्र्ी अनरुोर् पर ियार गररएको, 

 प्रदेश जशक्षा ऐनको मस्यौदा ियारीका लार्ग र्वज्ञसँग सम्झौिा गरी मस्यौदा ियारीको कायि 
अजन्त्िम अवस्थामा रहेको, 

 सामदुार्यक माध्यर्मक र्वद्यालयमा र्वज्ञान, र्वर्यगि िथा सूचना प्रर्वर्र् प्रयोगशाला स्थापना 
र सूचना प्रर्वर्र् प्रयोगशाला (ICT Lab) स्थापनाका लार्ग प्रस्िाव माग गरी कायिक्रम छनौट 
कायि अजन्त्िम चरणमा रहेको, 

 कायिक्रम पजुस्िकामा समावेश ११४ र्वद्यालयहरमा सूचना प्रर्वर्र्, र्वज्ञान िथा र्वर्यगि  
प्रयोगशाला स्थापना गने कायिक्रम अन्त्िगिि ६० र्वद्यालयसँग सम्झौिा भएको र बाँकी 
र्वद्यालयको सम्झौिा हनुे क्रममा रहेको, 

 स्वीस सरकारको सहयोगमा सञ्चार्लि नेपाल ददगो िथा सम्मार्नि रोजगारका लार्ग सीप 
पररयोजना (दोस्रो चरण) कायािन्त्वयको लार्ग पररयोजना र्नदेशक सर्मर्ि र पररयोजना 
कायािन्त्वयन सर्मर्ि गठन गरी कायािन्त्वयनमा लर्गएको, 
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 व्यवसार्यक सीप र्वकास िार्लमहरूको मानक र्नर्ािरण एवं गणुस्िरीयिा मापन गरी 
प्रमाजणकरण गनि नेपाल व्यवसार्यक सीप परीक्षण पररयोजना कायािन्त्वयनको लार्ग ियारी 
भइरहेको,   

 यवुा वैज्ञार्नक प्रोत्साहन कोर्मा प्राप्त दईु वटा प्रस्िावहरूलाई र्वज्ञबाट प्रारजम्भक मूल्याङकन 
गराउने कायि भईरहेको, 

 प्रदेश जशक्षा ऐन, प्रदेश र्वज्ञान, प्रर्वर्र् िथा नवप्रवििन नीर्ि, मानव बेचर्वखन िथा ओसारपसार 
र्वरद्धको संरक्षण नीर्ि, ज्येष्ठ नागररक संरक्षण नीर्िको प्रारजम्भक मस्यौदा प्राप्त भई 
सरोकारवालाहरू सँग सझुाव संकलन कायि भईरहेको, 

 सामाजजक र्वकास मन्त्रालय र र्वत्तीय हस्िान्त्िरण कायिक्रम अन्त्िगिि स्थानीय िहमा सम्पादन 
गररने कायिक्रमका सम्बन्त्र्मा प्रदेशर्भरका सबै स्थानीय िहहरलाई अर्भमखुीकरण गररएको, 

 बाल सरु्ार गहृमा रहेका ५५ जना बालबार्लकाहरूका लार्ग ३ ददन ेजीवनोपयोगी सीप 
र्वकास िार्लम सम्पन्न भएको, 

 सामाजजक के्षरका संघ संस्थाहरलाई अनदुान प्रदान गनिका लार्ग साि (७) वटा संस्थाहरूसँग 
सम्झौिा गरी कायि अगार्ड बिाइएको, 

 ५ ओटा आवासीय र्वद्यालयहरूमा आवासीय रपमा रहने वद्याथीको लार्ग  संचालन खचि 
वापि  पर्हलो र्कस्िा रकम र्नकासा गररएको, 

 र्वद्यालय भवन, खेल मैदान एवं घेराबारा र्नमािण कायिक्रम अन्त्िगिि उपभोक्ता सर्मर्ि, र्वद्यालय 
व्यवस्थापन सर्मर्ि िथा कयाम्पस सञ्चालक सर्मर्िमाफि ि सम्पादन गने गरी र्वर्भन्न २० वटा 
आयोजनाहरको कायिसम्पन्न भई सकेको र १५१ वटा आयोजनाहरको सम्झौिा गरी र्नमािण 
कायि अगार्ड बिाइएको 

 जजरी प्रार्वर्र्क जशक्षालयको भवन र्नमािण कायि सम्पन्न भएको, 

 मन्त्थली रंगशालाको जग्गा प्रार्प्तको नेपाल सरकार, मन्त्रीपररर्दबाट र्नणियका लार्ग र्डर्भजन 
वन कायािलय रामेछाप, वन र्वभाग र वन मन्त्रालयसँग समन्त्वय भईरहेको,  

 जशक्षा िार्लम केन्त्द्र र्रु्लखेलमाफि ि प्रार्वर्र्क र्ार सञ्चालन भएका र्वद्यालय र प्रार्वर्र्क 
जशक्षालयमा कायिरि ५० जना र्वर्यगि प्रजशक्षकहरको क्षमिा र्वकास कायिक्रम सम्पन्न 
भएको, 

 वालर्वकास केन्त्द्रका ३० जना जशक्षकहरको क्षमिा अर्भबरृ्द्धका लार्ग िार्लम कायिक्रम 
सम्पन्न भएको, 
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 आर्ारभिू िहका ५२ जना प्रर्ानाध्यापकहरको निेतृ्व क्षमिा अर्भबरृ्द्धका लार्ग िार्लम,  

७४ जना जशक्षकहरको क्षमिा अर्भबरृ्द्धका लार्ग ICT मा आर्ाररि िार्लम, २१ जना 
माध्यर्मक िहका जशक्षकहरको क्षमिा अर्भबरृ्द्धका लार्ग िार्लम कायिक्रम सम्पन्न भएको, 

 माध्यार्मक र्वद्यालयमा कायिरि २६ जना खेलकुद जशक्षकहरको लार्ग िार्लम सम्पन्न भएको, 

 र्वशेर् जशक्षा अन्त्िगिि र्वद्यालय िहमा कायिरि १७ जना जशक्षकहरको लार्ग िार्लम सम्पन्न 
भएको, 

 स्थानीय िहका ४९ जना जशक्षा अर्र्कृिहरका लार्ग स्थार्नय पाठ्यक्रम िथा पाठ्य सामग्री 
र्वकास सम्बन्त्र्ी क्षमिा अर्भबरृ्द्ध िार्लम सम्पन्न भएको,  

 संघ र स्थानीय िहमा कायिरि १९ जना जशक्षा सेवाका प्रार्वर्र्क सहायकहरको ३० कायि 
ददने सेवाकार्लन िार्लम सम्पन्न भएको,  

 ११८ जना जशक्षकको पेशागि र्वकास िार्लमको लार्ग प्रजशक्षक प्रजशक्षण िार्लम सम्पन्न 
भएको,  

 आर्ारभिू िह (कक्षा १-५) को २६ जना, आर्ारभिू िह ( कक्षा ६-८) को ६४ जना, 
माध्यार्मक िहको ५६ जना जशक्षकहरको लार्ग पेशागि र्वकास िार्लम सम्पन्न भएको, 

 माध्यार्मक Pre-Diploma िहका ९७ जना स्वास्थ्य जशक्षकहरलाई "र्कशोर र्कशोरीका 
लार्ग सूचना िथा व्यवहार" िार्लम सम्पन्न भएको,  

 व्यावसार्यक िथा सीप र्वकास िार्लम केन्त्द्रहरमाफि ि ८०७ जना लजक्षि समदुायका यवुा 
(मर्हला, दर्लि, लैर्ङ्गक िथा यौर्नक अल्पसंख्यक, अपाङ्गिा भएका व्यजक्त) हरलाई लामो 
िथा छोटो अवर्र्का र्वर्भन्न र्कर्समका व्यावसार्यक िथा सीपमूलक सम्पन्न भएको, 

 प्रार्वर्र्क जशक्षा िथा व्यावसार्यक िार्लम पररर्द् अन्त्िगिि २२०० जनालाई उद्यमशीलिा 
र्वकासका लार्ग सीपमूलक िार्लमहर प्रदान गररएको, 

 प्रार्वर्र्क जशक्षा िथा व्यावसार्यक िार्लम पररर्द वागमिी कायािलयबाट िहको वार्र्िक 
परीक्षाको र Diploma िहको प्रवेश परीक्षाको नर्िजा प्रकाशन गररएको, 

 प्रार्वर्र्क जशक्षा िथा व्यावसार्यक िार्लम पररर्दबाट ८५२ जना Diploma िह र १७६ 
जना Pre-Diploma िहमा छारवृजत्तको लार्ग र्सफाररस गररएको, 

 उच्च जशक्षा सम्बन्त्र्ी र्वरे्यक प्रदेश सभा जशक्षा, स्वास्थ्य िथा कृर्र् सर्मर्िमा छलफल 
भइरहेको। 
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 जशक्षा नीर्ि, प्रदेश खेलकुद र्वकास नीर्ि, प्रदेश यवुा नीर्ि, प्रदेश श्रम िथा रोजगार नीर्ि र 
प्रदेश र्वज्ञान प्रर्वर्र् िथा नवप्रवििन नीर्ि सर्हि ५ नीर्िको प्रारजम्भक मस्यौदा ियार भई 
सो मस्यौदा मार्थ र्वज्ञ, सरोकारवालहरसँग छलफल र सझुाव संकलन गरी मस्यौदालाई 
अजन्त्िम रूप ददने ियारी भएको, 

 कायिसम्पादनमा आर्ाररि मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन मखु्यमन्त्री र मन्त्री, मन्त्री 
र सजचव, सजचव र महाशाखा प्रमखु एवं र्वभागीय प्रमखुको बीच कायि सम्पादन सम्झौिा 
सम्पन्न भएको, 

 मन्त्रालयबाट सम्पादन गररन ेमहत्त्वपूणि व्यवस्थापकीय कायि एवं समस्याहरूको सम्बन्त्र्मा 
छलफल गरी समार्ान गनि Senior Management Team (SMT) गठन भई कायि भइरहेको, 

 मन्त्रालयको कायि क्षरेर्भरका ददवसीय कायिक्रमहरः अन्त्िरािर्िय साक्षरिा ददवस, जेष्ठ नागररक 
ददवस, मानव वेचर्वखन िथा ओसारपसार र्वरद्धको ददवस, रार्िय एवं अन्त्िरािर्िय बाल ददवस 
सम्पन्न गररएको,  

 लैर्ङ्गक र्हंसा र्वरद्धको १६ ददने अर्भयान र्वर्भन्न रचनात्मक कायिक्रम गरी मनाइ रर्हएको, 

 प्रदेश स्िरीय संरक्षण र्वर्यगि के्षर समन्त्वय सर्मर्ि र प्रदेश बालअर्र्कार सर्मर्िको र्नयर्मि 
बैठक बसी सर्मर्िलाई र्क्रयाजशल बनाइएको। 

३.15  यवुा िथा खेलकुद 
 प्रदेश खेलकुद र्वकास पररर्द्को आर्थिक कायिर्वर्र् र्नयमावली, २०७८ पररर्द् बाट पाररि 

भई मन्त्रालयमा पेश भएको छ। 

 प्रदेश खेलकुद प्रर्ियोर्गिा सञ्चालन कायिर्वर्र्, २०७८ मन्त्रालयबाट स्वीकृि भएको छ। 

 जजल्ला खेलकुद र्वकास सर्मर्िको खािा सञ्चालन कायिर्वर्र्, २०७८ पररर्द् बाट पाररि भई 
मन्त्रालयमा पेश भएको छ। 

 प्रदेश स्िरीय खेल पवुािर्ारको उपयोग सम्बन्त्र्ी मापदण्ड २०७८ पररर्द् बाट पाररि भई 
मन्त्रालयमा पेश भएको छ। 

 अन्त्िरािर्िय यवुा ददवशको सन्त्दभिमा सप्ताह-व्यापी कायिक्रम सम्पन्न गररएको छ । यस 
अन्त्िगिि रक्तदान कायिक्रम,खलुा म्याराथनु दौड प्रर्ियोर्गिा, वकृ्तत्त्वकला प्रर्ियोर्गिा, 
जशक्षामा गणुस्िरीयिा र्वर्यमा अन्त्िरकृया कायिक्रम, प्रदेश यवुा पररर्द्को कायिक्रमको 
प्रभावकारीिाको सन्त्दभिमा परकार सँग अन्त्िरकृया, सप्ताहव्यापी कायिक्रम समापन िथा 
परुस्कार र्विरण जस्िा कायि सम्पन्न गररएको छ। 
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 मर्हला आत्मरक्षा सम्बन्त्र्ी िार्लम संचालन गररएको छ ।यसैगरी मर्हला र्हंसा िथा साइवर 
क्राइम सचेिना िार्लम संचालन गररएको छ ।साथै चेर्लबटी बेचर्बखन, मर्हला र्हंसा, जािीय 
िथा लैंर्गक र्वभेद, सशुासन सचेिना कायिक्रम संचालन गररएको छ । 

 प्रदेश यवुा पररर्द्का पदार्र्कारी िथा जजल्ला यवुा सर्मर्िका पदार्र्कारीहरलाई आवासीय 
कायिक्रम अर्भमजुखकरण  संचालन गररएको छ। 

 प्रदेश यवुा पररर्द्को ऐन र र्नयमावली अनसुार खलुा प्रर्िस्पर्ाि माफि ि यस संस्थाको लोगो 
िथा स्लोगान छनोट गररएको छ । 

खेलकुद िफि  

 प्रदेशका खेलाडीहरको क्षमिा अर्भवरृ्द्ध गनि िथा र्वर्भन्न खेलकुदहरूको उत्कृि प्रजशक्षणा 
उपलब्र् हनुे अवस्थाको र्सजिना गनिका लार्ग एथलेर्टकस, िेकवान्त्दो, रग्वी र व्याडर्मन्त्टन 
खेलको प्रजशक्षक प्रजशक्षण कायिक्रम सम्पन्न गररएको छ । 

 खेलकुदको नर्वन आयाम िफि  रहेको साहर्सक िथा पयिटकीय खेलकुद प्रर्ियोर्गिा अन्त्िगिि 
पने रेजस्लङ, अल्रा म्याराथन र साइजकलङ प्रर्ियोर्गिा सम्पन्न। 

 यस अवर्र्मा खेलपूवािर्ारको र्वकास िफि  पर्न उल्लेखर्नय कायि भएको छ । गौरीटार 
मकवानपरुमा रहेको अन्त्िरािर्िय स्िरको खेलकुद प्रजशक्षण प्रर्िष्ठानको खेलमैदानको दवुो 
गोड्ने, घाँस काट्ने लगायि संरक्षणको कायि भइरहेको छ । यसैगरी खेल पवुािर्ार सम्बन्त्र्मा 
खेलकुदका पदार्र्कारी, प्रजशक्षक र परकारसँग अन्त्िरर्क्रया कायिक्रम सम्पन्न भएको छ । 

 शर्हद स्मरृ्ि रार्िय फुटबल र्लग प्रर्ियोर्गिामा अजखल नपेाल फुटबल संघसँगको साझेदारी 
कायिक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । 

३.16  मखु्यमन्त्री िथा मजन्त्रपररर्द्: 
 प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट र्सफाररस भएको कमिचारीहरको अर्भलेख व्यवस्थापनको ल र्ग 

"प्रदेश र्किाबखाना (स्थापना िथा कायि सञ्चालन) आदेश, 207८" स्वीकृि भई अर्भलेख 
व्यवस्थापनको कायि शरुू भएको छ । 

 "प्रदेश र्वकास कायिक्रम (र्वशेर्) कायािन्त्वयन सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र्, 2078", प्रदेश 
मजन्त्रपररर्द् बाट स्वीकृि भई कायािन्त्वयनमा ल्याइएको। 

 प्रदेशका  िथा स्थानीयिहका र्नजामिी कमिचारीहरूको व्यवस्थापनका लार्ग ऐनको मस्यौदा 
ियार गने कायि शरुू भएको छ । यस अवर्र्मा प्रदेश र्नजामिी सेवा ऐनको सर्मर्ि गठन 
भई मस्यौदा ियार भएको छ भन ेस्थानीय िहमा कमिचारी र कायािलयको व्यवस्थापन िथा 
सेवा प्रवाहसम्बन्त्र्ी काननु िजुिमाको क्रममा रहेको छ । 
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 प्रदेश सरकारबाट प्रदेश सरकार कायि र्वभाजन र्नयमावलीको अनसूुची हेरफेर अनसुारको 
'सङ् गठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण (हाललाई अस्थायी)' स्वीकृि गरी कायि जनशजक्त 
व्यवस्थापन भएको छ। 

 प्रदेश र्भरका १३ जजल्लाको जजल्ला समन्त्वय सर्मर्ि सहयोग कायिक्रमका लार्ग र्वर्नयोजन 
भएको र ५ करोड २० लाख र्वर्भन्न जजल्ला समन्त्वय सर्मर्िलाई अजख्ियारी प्रदान गररएको 
छ । 

 प्रदेशको बजेट िथा कायिक्रम कायािन्त्वयनका क्रममा देखापरेका समस्या र समार्ानका 
उपायहरूका सन्त्दभिमा प्रदेश र्वकास समस्या समार्ान सर्मर्िको बैठकमा छलफल भई रार्िय 
र्वकास समस्या समार्ान सर्मर्िमा पठाउन ुपने र्वर्य िय गररएको छ । 

३.17  मखु्यन्त्यायर्र्वक्ता: 
 प्रदेश सरकार र मािहि कायािलयहरले र्वर्भन्न र्वर्यहरमा माग गररएको कानूनी राय 

सल्लाह ददईएको, 

 र्नयर्मि रपमा प्रदेश सरकार िथा सो मािहिका कायािलयहर र्वपक्षी भएका सवोच्च अदालि 
िथा मािहिका र जजल्ला अदालिहरमा रहेका मदु्दा हरमा वहस, पैरवी िथा प्रर्िरक्षाका 
साथै र्नयर्मि रपमा मदु्दाको सम्बन्त्र्मा गनुि पने कामहर प्रभावकारी रपमा सम्पादन 
गररएको। 

 कानून र्नमािण प्रर्क्रयामा प्रारजम्भक मस्यौदा ियार गनि, मन्त्रालयबाट मस्यौदा भई आएका 
कानूनी मस्यौदामा राय ददने र कानून मस्यौदा र्नमािणमा सर्क्रय सहभार्गिा जनाईएको, 

 संघीय व्यवस्थामा सबै प्रदेशका मखु्य न्त्यायार्र्वक्ताहर बीच अनभुव आदान प्रदान कायिक्रम 
रहेकोमा यस कायािलयबाट गण्डकी प्रदेश र मदे्यश प्रदेशमा अन्त्िर प्रदेश भ्रमण कायिक्रम 
सम्पन्न गररएको। 

 अदालिहरबाट भएका फैसला र आदेशहर कायािन्त्वयनमा पहल। 

 मकवानपरु जजल्लाको थाहा नगरपार्लकामा समदुायमा मखु्य न्त्यायार्र्वक्ता कायिक्रम सञ्चालन 
गररएको । 

3.18  प्रदेश लोक सेवा 
 प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई श्रोि िथा सार्नहरको दृर्िले सबल बनाउन आयोगलाई 

आवश्यक मेजशनरी एवं कायािलय सामाग्रीहरको टेण्डर गने कायि सम्पन्न भएको छ। 
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 यस अर्िवार्र्िक अवर्र्सम्ममा र्वर्भन्न सेवा/समूह/उपसमूह/िह िथा पदहरको 1057 जना 
माग पद संख्या मध्ये 721 जना बागमिी प्रदेश अन्त्िगिि प्रदेश मन्त्रालय वा अन्त्िगिि र 
र्वर्भन्न स्थानीय िहहरमा र्सफाररस भएको र 280 जना र्सफाररस हनु बाँकी र 55 जनाको 
परीक्षा हनु बाँकी रहेको छ। सोको र्वस्ििृ र्ववरण िार्लका नं. २.११ मा देखाईएको छ। 

िार्लका नं. २.११  पदपरु्िि, र्सफाररस र परीक्षा सम्बन्त्र्ी र्ववरण।  

िह माग पद संख्या  र्सफाररस संख्या र्सफाररस हनु बाकँी परीक्षा हनु बाकँी 

चोथो िह 403 324 79  

पाँचौ िह              540              376              164  

छैटौं िह             114               21              37              55  

जम्मा            1057                721              280            55 

स्रोि: प्रदेश लोकसेवा आयोग, बागमिी प्रदेश। 
 

 आयोगबाट र्लईन े परीक्षाहरको लार्ग आवश्यक 15 वटा पदको पाठ्यक्रम र शैजक्षक 
योग्यिा र्नमािण गररएको छ। 

3.19  प्रादेजशक नीर्ि र योजना  
 आयोगबाट र्मर्ि २०७८।०५।०२ मा आ.व. 2०७७।७८ को वार्र्िक प्रगर्ि समीक्षा 

िथा प्रदेश र्वकास समस्या समार्ान सर्मर्िको बैठक सम्पन्न भएको छ ।, 

 काभ्रपेलान्त्चोक, दोलखा, र्सन्त्र्लुी, र्सन्त्र्पुाल्चोक जजल्लाका र्वर्भन्न स्थानीय िहहर – 
मकवानपरुगिी गाउँपार्लका, कैलाश गाउँपार्लका, बागमिी गाउँपार्लका, राजकसराङ्ग 
गाउँपार्लका, बकैया गाउँपार्लका, थाहा नगरपार्लका, इन्त्द्रसरोवर गाउँपार्लका, बेथानचोक 
गाउँपार्लका, महाभारि गाउँपार्लका, र्रु्लखेल नगरपार्लका, बनेपा नगरपार्लका, रोशी 
गाउँपार्लका, खानीखोला गाउँपार्लका – मा बहकेु्षरीय पोर्ण िथा खाद्य सरुक्षा सम्बन्त्र्ी 
प्रारजम्भक अर्भमखुीकरण सम्पन्न भएको छ,   

 प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोगको आ.व.०७७।७८ को वार्र्िक प्रर्िवेदन ियार भएको छ। 

 स्थानीय िहको आ.व. 2०७८।७९ मा आवर्र्क योजना िथा मध्यमकालीन खचि संरचना 
ियारीको लार्ग १५ वटा पार्लकाहरलाई छनौट गररएको छ । 



40 

  

 बागमिी प्रदेशको सशुासन िथा समाजवाद उन्त्मखु प्रारजम्भक कायिक्रम, २०७८ कार्ििक ९ 
गिे प्रदेश मजन्त्रपररर्द्को अनमुोदनको लार्ग पठाएको छ । 

 कोर्भड-१९ प्रर्िकायि सम्बन्त्र्ी वििमान अवस्थाको समीक्षा सम्बन्त्र्मा स्वास्थ्य मन्त्रालय, 
जजल्ला स्वास्थ्य कायािलयका प्रमखुहरू, सरकारी अस्पिालका प्रमखुहरू, कोर्भड प्रर्िकायिमा 
संलग्न प्रमखु संघसंस्थाहरूसगँ Virtual Meeting सम्पन्न भएको छ । 

 योजना िजुिमा र्वर्यमा अनभुव आदानप्रदान सम्बन्त्र्मा ७ वटै प्रदेशका योजना आयोगका 
माननीय उपाध्यक्षज्यूहरू, मा.सदस्यहरू, सजचवज्यूहरू र रार्िय योजना आयोगका 
मा.सदस्यज्यूको आर्िथ्यिामा Virtual Meeting सम्पन्न भएको,  

 र्मर्ि २०७८।०८।२३ मा आ.व. 2०७८।७९ को प्रथम चौमार्सक प्रगर्ि समीक्षा िथा 
प्रदेश र्वकास समस्या समार्ान सर्मर्िको बैठक सम्पन्न भएको छ।  

 र्ाददङ्ग, नवुाकोट, रसवुा र  मकवानपरुका ७ वटा स्थानीय िहहरूको आवर्र्क योजना र 
मध्यमकालीन खचि संरचना िजुिमा गनि प्रार्वर्र्क सहयोग उपलब्र् गराईएको छ । 

 बागमिी प्रदेशस्िरीय पोर्ण िथा खाद्य सरुक्षा र्नदेशक सर्मर्िमाफि ि ३ जजल्लाका ३० 
स्थानीय िहहरमा पूणि पयाकेज, ६ जजल्लाका ६१ स्थानीय िहहरूमा आजशंक पयाकेज र ४ 
जजल्लाका २८ स्थानीय िहहरूमा पोर्ण र्वशेर् कायिक्रम सञ्चालन भै पोर्ण प्रवद्धिनात्मक 
कायिक्रमहरू अगाडी बिाइएको छ। 
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पररच्छेद - चार 
   बजेट प्रणाली िथा साविजर्नक र्वत्त व्यवस्थापनमा भएका सरु्ारका प्रयास 

प्रदेशको साविजर्नक र्वत्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई व्यवजस्थि गदै र्वर्नयोजन दक्षिा र खचिको 
प्रभावकारीिा अर्भवरृ्द्धका लार्ग बागमिी प्रदेश सरकार प्रर्िवद्ध रहेको छ ।र्सर्मि सार्न स्रोिको 
अर्र्कत्तम पररचालन माफि ि समग्र प्रदेशको आर्थिक र्वकासको लार्ग योजनाबद्ध रूपमा 
कायिक्रमहरू छनौट िथा बजेट र्वर्नयोजन माफि ि बजेटरी अनशुासन कायम गनि आर्थिक मार्मला 
िथा योजना मन्त्रालयले सरु्ारका र्वर्भन्न प्रयासहरू जारी राखेको छ । 

नेपालको संर्वर्ानले र्नददिि गरेको सहकायि, सहअजस्ित्व र समन्त्वयको मलु ममिलाई आत्मसाथ 
गदै यस मन्त्रालयले प्रदेशको के्षरार्र्कार र्भरको बजेट प्रणाली िथा साविजर्नक र्वत्त सँग 
सम्बजन्त्र्ि के्षरमा कायि गरररहेको छ । यसका लार्ग प्रदेशको आर्थिक कायिप्रणाली सगँ सम्बजन्त्र्ि 
नीर्ि/र्नयमहरूको िजुिमा िथा कायािन्त्वयन, यस सँग सम्बजन्त्र् र्वदू्यिीय प्रणालीको प्रयोग िथा 
सरु्ार गरी सक्षम साविजर्नक र्वत्त व्यवस्थापनका लार्ग कायिहरू भईरहेका छन।् 

प्रदेशले सञ्चालन गने बहवुर्ीय प्रकृर्िका आयोजना/कायिक्रममा स्रोिको सरु्नजश्चििा माफि ि 
कायिक्रम/आयोजनाहरूको प्रभावकारीिा अर्भवृर्द्ध गरी व्यवजस्थि गने उद्देश्यका साथ प्रदेशको 
बहवुर्र्िय आयोजना सम्बजन्त्र्ि मापदण्ड स्वीकृि गरी कायािन्त्वयनमा ल्याईएको छ ।साथै बजेट 
िजुिमा, छलफल, कायिक्रम संशोर्न/रकमान्त्िर लगायि मन्त्रालयको बजेट, योजना िथा कायिक्रम 
महाशाखा सम्बजन्त्र्ि कायिलाई सवु्यवजस्थि बनाउन प्रदेश बजेट कायिसञ्चालन र्नदेजशका स्वीकृि 
गरी कायािन्त्वयनमा ल्याईसर्कएको छ ।यसैगरी प्रदेशको आर्थिक कायि प्रणालीलाई समायनकुुल 
बनाउन िथा र्वद्यमान ऐन/र्नयमलाई संघीय ऐन/र्नयम अनकुुल हनुे गरी ियार गनि प्रदेश आर्थिक 
कायिर्वर्र् िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐनको मस्यौदा ियारीको कायि अजन्त्िम चरणमा पगेुको छ । 
र्वत्तीय हस्िान्त्िरण अन्त्िगिि प्रदेशबाट प्रदेश र्भरका स्थानीय िहमा हस्िान्त्िरण हनुे सशिि 
अनदुानलाई व्यवजस्थि गनि िथा आन्त्िररक आय कम भएका स्थानीय िहलाई र्वकास कायिक्रममा 
बिी सहभागी गराउन प्रदेश सशिि अनदुान सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र्को मस्यौदा ियार भएको छ ।प्रदेश 
सरकारका र्नकायहरमा हनु ेकायिसञ्चालन खचिमा एकरपिा र र्मिव्ययीिा कायम गनि खचिको 
मापदण्ड िजुिमा गरी प्रदेश मजन्त्रपररर्दबाट स्वीकृि भएको छ। 

र्वजत्तय हस्िान्त्िरण अन्त्िगििका समपूरक िथा र्वशरे् अनदुान प्रस्िाव िथा छनौट प्रर्क्रयालाई 
प्रणालीकृि गरी थप व्यवजस्थि गनि रार्िय योजना आयोग सँगको सहकायिमा समपरुक िथा र्वशरे् 
अनदुान माग सम्बन्त्र्ी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याईएको छ । यसबाट स्थानीय िहबाट माग भई 
आउने योजना/कायिक्रम छनौट र सो को प्रर्िवेदन प्रणालीमा सरु्ार हनुे अवस्था रहन्त्छ । यसका 
अर्िररक्त प्रदेश मन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रणालीलाई प्रयोगकिाि मैरी बनाई बजेट प्रणालीलाई 
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मन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रणाली अनरुूप समायनकुुल पररमाजिन गनि नेपाल सरकार अथि मन्त्रालय 
सँग समन्त्वय भईरहेको छ । 

सीर्मि सार्न स्रोिबाट अर्र्कत्तम जनअपेक्षा िथा योजना/कायिक्रमको व्यवस्थापन गनुिपने आजको 
आवश्यकिालाई मध्यनजर गदै यस चनुौर्िको व्यवस्थापनको लार्ग पूविियारी नभएका योजना 
िथा कायिक्रमहरूमा बजेट र्वर्नयोजन नगने परपार्टको र्वकासका लार्ग कायि थालनी भएको छ 
। यसका लार्ग रार्िय योजना आयोग सँगको सहकायिमा आयोजना बैंकको प्रणाली प्रदेशमा 
सञ्चालन गने ियारी शरुू भएको छ । यसका साथै आय िथा व्ययको प्रके्षपणलाई प्रणालीगि 
गरी आयोजना िथा कायिक्रमलाई मध्यमकालनीन संरचना र्भर राख्न मध्यकार्लन खचि संरचनाको 
प्रणाली समेि प्रदेशगि रूपमा सञ्चालन गनि रार्िय योजना आयोगसँग सहकायि गररएको छ । 
यस्िा प्रयासहरूबाट साविजर्नक र्वत्त व्यवस्थापनमा सरु्ार भई प्रदेशले सञ् चालन गने समग्र आर्थिक 
र्क्रयाकलाहरू पारदशी, व्यवजस्थि भई र्वत्तीय सशुासन अर्भवृर्द्ध हुदैँ जान ेकुरामा र्वश्वस्ि हनु 
सर्कन्त्छ।  

४.1 र्वत्तीय संघीयिा कायािन्त्वयन र र्वत्त हस्िान्त्िरण 
 नेपालको संर्वर्ान, अन्त्िर सरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, रार्िय प्राकृर्िक स्रोि 

िथा र्वत्त आयोग ऐन, २०७४, प्रदेश र्वत्तीय हस्िान्त्िरण ऐन, 2075, र्वर्नयोजन ऐन, 
2078 लगायि र्वत्तीय हस्िान्त्िरण सँग सम्बन्त्र्ी र्वर्भन्न कानून िथा कायिर्वर्र्हरूहरूको 
आर्ारमा र्वत्तीय हस्िान्त्िरण कायािन्त्वयन भईरहेको छ ।।  

 र्वत्तीय हस्िान्त्िरण अन्त्िगिि स्थानीय िहमा हस्िान्त्िरण हनुे बजेट िथा कायिक्रमका सम्बन्त्र्मा 
समपूरक िथा र्वशरे् अनदुानको हकमा कायिर्वर्र् ियार भएका छन ्। यसका अर्िररक्त 
र्वर्नयोजन ऐन माफि ि र्वत्तीय हस्िान्त्िरणको कायािन्त्वयनको व्यवस्था स्पि पाररएको छ । 

 र्वत्तीय हस्िान्त्िरण अन्त्िगििका बजेट िथा कायिक्रम कायािन्त्वयनको लार्ग सम्पूणि स्थानीय 
िहहरूलाई मागिदशिन प्रदान गररएको छ । 

 र्वत्तीय समानीकरण अनदुान, सशिि अनदुान, समपूरक अनदुान र र्वशरे् अनदुान बापिको 
रकमको एक चौथाईले हनु आउने रकम सम्बजन्त्र्ि स्थानीय िहको सजञ्चि कोर्मा प्रदेश 
लेखा र्नयन्त्रक इकाई कायािलयले भदौ 15 गिे, कार्ििक 15 गिे, माघ 15 गिे र बैशाख 
30 गिे गरी चार र्कस्िामा दाजखला गने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । 

 र्वत्तीय समानीकरण अनदुानबाट खचि भएको रकमको र्ववरण स्थानीय िहले प्रदेश लेखा 
इकाई कायािलय माफि ि प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलयमा प्रत्येक आर्थिक वर्िको कार्ििक १ 
गिे, माघ १ गिे, बैशाख १ गिे र वार्र्िक आर्थिक र्ववरण अको आर्थिक वर्िको साउन 
मसान्त्ि र्भर पेश गने व्यवस्था गररएको छ। 



43 

  

 स्थानीय िहले सशिि अनदुान, समपूरक अनदुान र र्वशरे् अनदुान बापि हस्िान्त्िरण भएको 
रकम जनु र्वर्य के्षरको योजना वा कायिक्रमको लार्ग प्राप्त भएको हो सोर्ह योजना वा 
कायिक्रमको लार्ग मार खचि गने गरी कायािन्त्वयन हनु ेअवर्र्, कायािन्त्वयनको प्रर्क्रया, खचिको 
अनमुान सर्हिको कायियोजना, मार्सक नगद प्रवाहको र्ववरण र सम्बजन्त्र्ि गाउँ/नगर सभाले 
पाररि गरेको राजस्व र व्ययको अनमुान साउन मसान्त्िर्भर प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक इकाई 
कायािलय माफि ि प्रदेश लेखान र्नयन्त्रक कायािलयमा बझुाउन ुपने व्यवस्था गररएको छ । 

 कायियोजना बमोजजम खचि भएको रकमको र्ववरण स्थानीय िहले प्रत्येक आर्थिक वर्िको 
कार्ििक 1 गिे, माघ 1 गिे, बैशाख 1 गिे र वार्र्िक आर्थिक र्ववरण आगामी आर्थिक 
वर्िको साउन मसान्त्ि र्भर प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक इकाई कायािलय माफि ि प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक 
कायािलयमा  पेश गनुिपने व्यवस्था गररएको छ।  

 स्थानीय िहको कायि जजम्मेवारीमा पने कायिक्रम/आयोजना र सोमा र्वर्नयोजजि बजेट प्रदेश 
मन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रणालीमाफि ि ्हस्िान्त्िरण गररएको छ।  

 र्वत्तीय हस्िान्त्िरण अन्त्िगििका सशिि, समपूरक िथा र्वशेर् अनदुानका स्वीकृि योजना िथ 
कायिक्रम कायािन्त्वयन गदाि आर्थिक वर्ि र्भर खचि नभई बचि भएको रकम समबजन्त्र्ि स्थानीय 
िहले प्रदेश सजञ्चि कोर्मा र्फिाि दाजखला गनुिपने हनु्त्छ ।यसरी बचि रकम र्फिाि दाजखला 
नभएमा प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक इकाई कायािलय वा प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलयले त्यस्िो 
रकम अको आर्थिक वर्िमा हस्िान्त्िरण हनुे र्वत्तीय समानीकरण अनदुानबाट कट्टा गरी 
समायोजन गने व्यवस्था गररएको छ । 

४.2 आयोजना र कायिक्रम हस्िान्त्िरण र कायािन्त्वयन 
 प्रदेशको बजेट िजुिमा, कायािन्त्वयन, लेखाङ्कन र प्रर्िवेदनका लार्ग नेपाल सरकारको समन्त्वयमा 

प्रदेश मन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रणाली (Provi nce Li ne Mi ni st ry Budget  I nf ormat i on 
Syst em-PLMBI S) प्रयोग गररएको छ। प्रदेशस्िरीय बजेट सूचना प्रणालीलाई पररमाजिन गरी 
Web-Based बनाई प्रयोगकिािमैरी बनाउन नेपाल सरकार, अथि मन्त्रालयसँग सहकायि र 
समन्त्वय भईरहेको छ। 

 प्रदेश सरकारको कुनै र्नकायबाट कायािन्त्वयन हनुेगरी रकम र्वर्नयोजन भएको कुनै योजना 
वा कायिक्रम संघीय सरकारको इकाई िथा स्थानीय िहमाफि ि कायािन्त्वयन गराउनपुने भएमा 
प्रदेश सरकार मजन्त्रपररर्द्को र्नणिय गराई संघीय सरकारको इकाई वा स्थानीय िहबाट 
कायिक्रम कायािन्त्वनय गने/गराउने व्यवस्था गररएको छ ।संघीय सरकारको इकाई मापिि 
पूजँीगि योजना वा कायिक्रम कायािन्त्वयन गराउनपुरेमा नपेाल सरकारको सम्बजन्त्र्ि मन्त्रालय 



44 

  

र अथि मन्त्रालयको स्वीकृर्ि र्लई प्रदेश सरकार मजन्त्रपररर्द् बाट र्नणिय गराई कायािन्त्वय 
गने/गराउने व्यवस्था गररएको छ । 

४.3 आर्थिक वर्ि 2078/79 को बजेट कायािन्त्वयन सम्बन्त्र्ी मागिदशिन 
 कुनै र्नकायमा एकभन्त्दा बिी इकाईबाट खचि गने गरी रकम र्वर्नयोजन भएकोमा रकम 

र्वर्नयोजन भएको र्नकायको प्रमखुले खचि गने र्नकायहरूलाई 2078 श्रावण मसान्त्ि र्भर 
र्वर्नयोजन भएको सम्पूणि रकम बाँडफाँट गरी सोको जानकारी आर्थिक मार्मला िथा योजना 
मन्त्रालय र प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलयलाई ददनपुने व्यवस्था गररएको छ।  

 प्रशासर्नक खचि बाहेक P-LMBI S मा कायिक्रम/र्क्रयाकलाप स्पि नखलुी एकमिु रूपमा 
र्वर्नयोजजि बजेटको र्क्रयाकलापगि र्ववरण खलुाई चौमार्सक र्वभाजन सर्हिको कायिक्रम 
ियार गरी 2078 श्रावण मसान्त्िर्भर आर्थिक मार्मला िथ योजना मन्त्रालयको स्वीकृर्िका 
लार्ग पेश गनुिपने व्यवस्था गररएको छ । 

 वार्र्िक स्वीकृि बजेट िथा कायिक्रम अन्त्िगिि फागनु मसान्त्िसम्म काम शरुू नभएका 
कायिक्रमहरूको र्वर्नयोजजि बजेट मध्ये खचि हनु नसकन ेबजेट चैर 15 गिेर्भर अर्नवायि 
रूपमा अभ्यपिण गनुिपने व्यवस्था गररएको छ।  

 स्थानीय िहमा हस्िान्त्िरण हनुे सःशिि अनदुान अन्त्िगििका योजना वा कायिक्रम कायािन्त्वयन 
गने सन्त्दभिमा खचिका स्वीकृि मापदण्ड लगायिका कायिर्वर्र् भए सम्बजन्त्र्ि स्थानीय िहमा 
उपलब्र् गराउने व्यवस्था गररएको छ ।  

 आर्थिक वर्ि 078/79 को बजेट िथा कायिक्रममा समावेश भएका कायिक्रमहरूको 
समयसीमा, प्रर्िफल सूचक  र जजम्मेवारी सर्हिको कायियोजना ियार गरी कायिसम्पादन गने 
व्यवस्था गररएको छ । 

 कायिक्रम/आयोजना कायािन्त्वयनका लार्ग आवश्यक पने कायिर्वर्र् िथा र्नदेजशकाहरू िजुिमा 
िथा संशोर्नको कायि साउन मसान्त्िर्भर र र्नयमावलीहरू िजुिमा िथ संशोर्नको कायि भदौ 
15 गिेर्भर सम्पन्न गनुिपने व्यवस्था गररएको छ ।कायिक्रम/आयोजनाहरू सम्पन्न गने 
अवर्र्भरका लार्ग स्पि जनशजक्त योजनासर्हि आवश्यक अस्थाइ दरबन्त्दरीहरू साउन 
मसान्त्िर्भर अर्नवायि स्वीकृि गनुिपने व्यवस्था गररएको छ । 

 आर्थिक वर्ि 2078/79 को बजेटमा उल्लेजखि योजना र कायिक्रमहरूको प्रभावकारी 
कायािन्त्वयन गनि सजचवसँग महाशाखा प्रमखु र आयोजना प्रमखुको अर्नवायि रूपमा कायिसम्पादन 
सम्झौिा गनिपने व्यवस्था गररएको छ । 
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 आयोजनाहरको कायियोजना अनसुार वार्र्िक खररद योजना, र्वस्ििृ र्डजाईन र लागि अनमुान 
ियार गरी साउन मसान्त्ि र्भर स्वीकृि गरी भाद्र 15 गिे र्भर बोलपर आह्वान गनुिपने 
व्यवस्था गररएको छ भन ेकार्ििक 15 गिे र्भर बोलपर मूल्याङ्कन, ठेक्का सम्झौिा गरी 
कायािदेश ददनपुने व्यवस्था गररएको छ । 

 सडक ठेक्कामा ददँदा खानेपानी िथा िल, र्बजलुीको पोल/िार व्यवस्थापन वा भरू्मगि गने 
समेिको एर्ककृि काम एउटै पयाकेजमा समावेश गरी कायािन्त्वयन गने व्यवस्था गररएको छ 
। 

 प्रदेश मन्त्रालगि बजेट सूचना प्रणालीमा कुने कायिक्रममा दोहोरोपना पनि गएको भए एउटा 
कायिक्रम मार कायािन्त्वयन गरी अको कायिक्रम र्फ्रज हनुे व्यवस्था गररएको छ । 

४.4 अजख्ियारी/कायिक्रम स्वीकृर्ि एवम ्संशोर्न सम्बन्त्र्ी व्यवस्था 
 प्रदेश मन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रणाली (Provincial Line Ministry budgetary Information 

System-PLMBIS) मा समावेश भएको कायिक्रमलाई नै स्वीकृि कायिक्रम र खचि गने 
अजख्ियारी मानी प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय िथा सम्बजन्त्र्ि प्रदेश लेखा इकाई 
कायािलयहरू माफि ि बजेट र्नकासा गने व्यवस्था गररएको छ । 

 प्रदेश मन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएका कुनै कायिक्रममा संशोर्न गनुिपने 
भएका आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालयको सहमर्ि र्लनपुने व्यवस्था गररएको छ । 

 अजख्ियारी प्राप्त रकम एक बजेट उपशीर्िकबाट अको उपशीर्िक वा एक खचि शीर्िकबाट 
अको खचि शीर्िकमा बजेट रकमान्त्िर गनुि परेमा घटाउन ेबजेट उपशीर्िक वा खचि शीर्िकमा 
बजेट रोक्काको सरु्नजश्चििा गरेर मार रकमान्त्िर माग गनुिपने व्यवस्था गररएको छ । 

४.5  समीक्षा अवर्र्मा गररएका प्रयास  

४.5.1 र्वशरे् अनदुान कायिर्वर्र् र समपरुक अनदुान सम्बन्त्र्ी प्रणाली  
 प्रदेशबाट स्थानीय िहमा हस्िान्त्िरण हनुे समपूरक िथा र्वशरे् अनदुान समबन्त्र्ी कायिक्रम 

िथा आयोजनाको प्रस्िावका लार्ग रार्िय योजना आयोगसँगको समन्त्वयमा समपरुक िथा 
र्वशेर् अनदुान सम्बन्त्र्ी प्रणाली http://bagamati.csgrants.gov.np/ सञ्चालनमा ल्याई प्रणाली 
माफि ि कायिक्रम िथा योजना प्रस्िाव गने व्यवस्था सचुारू गररएको छ । 

 

 

 

http://bagamati.csgrants.gov.np/


46 

  

४.5.2 प्रदेश मन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रणाली (PLMBIS) मा सरु्ारका  
 प्रदेश मन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रणाली (PLMBIS) लाई मन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रणाली 

(LMBIS) समयानकूुल पररमाजिन गरी Web-based आर्ाररि बनाई कायािन्त्वयनमा ल्याउन 
नेपाल सरकार अथि मन्त्रालय सँग छलफल गररएको छ ।   

४.5.3 साविजर्नक र्वत्त व्यवस्थापनमा गररएका अन्त्य सरु्ारहरू 
 बहवुर्ीय प्रकृर्िका आयोजना िथा कायिक्रमहरूको बजेट सरु्नजश्चििालाई व्यवजस्थि गरी र्नददिि 

समयमा नै आयोजना िथा कायिक्रमहरू समपन्न गनि बहवुर्ीय आयोजनाहरूको व्यवस्थापनको 
लार्ग र्नजश् चि आर्ार िथा मापदण्डसर्हिको प्रदेश आयोजनाको बहवुर्ीय ठेक्का सम्बन्त्र्ी 
मापदण्ड, २०७८ ियार गरी प्रदेश सरकार मजन्त्रपररर्द् बाट स्वीकृि भई कायािन्त्वयनमा 
आएको छ । 

 बजेट िथा कायिक्रम िजुिमा िथा बजेट कायिक्रम संशोर्न, रकमान्त्िर, मलु्याङ्कन लगायिका 
बजेट, योजना िथा कायिक्रम महाशाखा सँग सम्बजन्त्र्ि र्वर्भन्न कायिलाई थप व्यवजस्थि गनिका 
लार्ग प्रदेश बजेट कायिसञ्चालन र्नदेजशका, २०७८ स्वीकृि गरी कायािन्त्वयनमा ल्याईएको 
छ।  

 प्रदेशको समग्र साविजर्नक खचिलाई व्यवस्थापन गनि र र्वर्भन्न साविजर्नक खचिको आर्ार िय 
गरी र्वत्तीय अनशुासन कायम गनि प्रदेशको साविजर्नक खचिको मापदण्ड प्रदेश मजन्त्रपररर्दबाट 
स्वीकृि भईसकेको छ। 

 र्वत्तीय हस्िान्त्िरण अन्त्िगिि स्थानीय िहमा प्रदान हनुे सशिि अनदुान अन्त्िगििका योजना िथा 
कायिक्रमलाई थप व्यवजस्थि गरी कायािन्त्वयन योग्य र प्रभावकारी योजना िथा कायिक्रम 
हस्िान्त्िरण गनि र अन्त्िररक राजस्व िथा राजस्व बाडँफाँटका आर्ारमा कम आय भएका 
स्थानीय िहहरूको र्हस्सा बिाउनका लार्ग यस सर्मक्षा अर्वर्मा प्रदेश सशिि अनदुान सम्बन्त्र्ी 
कायिर्वर्र् ियार गरर सरोकारवाला पक्षहरू सँगको छलफलबाट अजन्त्िम रूप ददन ेकायि भएको 
छ । 

 प्रदेशको आर्थिक कायिप्रणालीमा समायानकुुल सरु्ार गनि िथा संघीय आर्थिक कायिर्वर्र् िथा 
र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व सम्बन्त्र्ी ऐन अनकुुल हनुेगरी यस अवर्र्मा प्रदेशको आर्थिक कायिर्वर्र् 
िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व सम्बन्त्र्ी ऐनको मस्यौदा ियार भएको छ। 
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पररच्छेद  - पाचँ 

स्थानीय िहमा र्वत्तीय हस्िान्त्िरण िथा खचिको जस्थर्ि 

५.१ स्थानीय िहमा भएको र्वत्तीय हस्िान्त्िरण 
चाल ुआर्थिक वर्ि 2078/79 मा बागमिी प्रदेश र्भरका स्थानीय िहहरलाई र्वत्तीय समानीकरण, 
सःशिि, र्वशरे् र समपरुक अनदुान गरी कुल रू. 7 अवि 50 करोड 56 लाख 41 हजार र्वत्तीय 
हस्िान्त्िरण गने अनमुान गररएको छ।जनु प्रदेश सरकारको कुल र्वर्नयोजजि बजेटको 13 प्रर्िशि 
हनु आउछ। र्वत्तीय हस्िान्त्िरण अनदुान र प्रदेश सरकारबाट संकलन भई बाँडफाँट हनुे सवारी 
सार्न करको अनमुार्नि रकम समेि गरर स्थानीय िहले प्राप्त गने कुल अनमुार्नि रकम प्रदेश 
सरकारको कुल बजेटको 20.51 प्रर्िशि हनु आउने देजखन्त्छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा गि आर्थिक 
वर्ि 2077/78 मा कोर्भड-19 को प्रभावका कारण जारी र्नर्ेर्आज्ञाले र्वत्तीय हस्िान्त्िरण 
अन्त्िरगिका अर्रुा योजना/कायिक्रमका लार्ग प्रदेश सरकार िफि को दार्यत्व व्यवस्थापनका लार्ग 
स्रोिको उपलब्र्िा हेरी थप सशिि अनदुान उपलब्र् गराउन पने भएकोले सशिि अनदुानको रकम 
बिन सकने देजखन्त्छ। प्रदेश सरकारबाट  गि आर्थिक वर्िको अर्िवार्र्िक अवर्र्मा भएको खचि र 
चाल ुआ.व. को अर्िवार्र्िक अवर्र्मा भएको खचिको िलुनात्मक र्ववरण देहायको िार्लका 2.१२ 
बाट प्रि पाररएको छ। 

िार्लका २.1२: स्थानीय िहमा र्वत्तीय हस्िान्त्िरण          (रू.हजारमा) 

खचि शीर्िक 
र्वर्नयोजन पर्हलो ६ मर्हनाको खचि 

र्वर्नयोजनको िलुनामा खचि 
प्रर्िशि 

 प्रर्िशि पररवििन 

2077/78 2078/79 2077/78 2078/79 2077/78 2078/79 बजेट खचि 
र्वत्तीय 
समानीकरण 
अनदुान 

1250000 1500000 477950 642084 38.24 42.81 20.00% 11.95% 

सशिि 
अनदुान 

3064552 2663112 1148427 1088791 37.47 40.88 -13.10% 9.10% 

समपरुक 
अनदुान 

2631609 2918179 658575 934202 25.03 32.01 10.89% 27.92% 

र्वशेर् 
अनदुान 

297000 424350 83000 134958 27.95 31.80 42.88% 13.80% 

जम्मा 7243161 7505641 2367952 2800035 31.55 37.31 3.62% 18.25% 

स्रोि: प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय, बागमिी प्रदेश। 
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 चाल ुआर्थिक वर्िमा र्वत्तीय समानीकरण अनदुान, र्वशरे् अनदुान र समपरुक अनदुान रकम 
गि आ.व. भन्त्दा वरृ्द्ध गररएको छ भन ेसशिि अनदुान वापिको रकम 13.10 प्रर्िशिले 
घटाईएको छ। र्वत्तीय समानीकरण अनदुान स्थानीय िहको खचिको आवश्यकिा र राजश्व 
पररचालनको अवस्था बीचको अन्त्िर कम गरी सन्त्िरु्लि र्वकासमा टेवा पयुािउन सघाउ पगु्न े
हुँदा क्रमश: वृर्द्ध गदे लैजाने नीर्ि र्लईएको छ। समपूरक अनदुानमा सम्बजन्त्र्ि स्थानीय 
िहहरले समेि 50 प्रर्िशि लागि व्यहोनुिपने भएकोले अपनत्व कायम भई कायािन्त्वयन 
प्रभावकारी देजखन्त्छ। र्वशरे् अनदुान अन्त्िरगि प्रदेश र्वशेर् अनदुान सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र्, 
2077 ले िोकेका आर्ारभिु के्षरहर जशक्षा, स्वास्थय, खानेपानी लगायिका अन्त्य क्षेरमा 
कायि गनुिपने भएकोले सशिि अनदुान बाहेकका अन्त्य अनदुानका आयोजना/कायिक्रमहरमा 
रकम वृर्द्ध भएको छ। 

 चाल ुआर्थिक वर्िको अर्िवार्र्िक अवर्र्मा र्वत्तीय हस्िान्त्िरण अन्त्िरगि र्वर्नयोजजि कुल 
रकमको 37.31 प्रर्िशि रकम हस्िान्त्िरण भएको छ। गि आ.व.को सोही अवर्र्मा 
र्वर्नयोजजि रकमको कुल 31.55 प्रर्िशि रकम हस्िान्त्िरण भएको र्थयो।  

 र्वत्तीय हस्िान्त्िरण अन्त्िरगिका योजना/कायिक्रमहरको पर्हलो र्कस्िा बाहेकका अन्त्य र्कस्िा 
रकम र्नकाशा गदाि खचि प्रगर्िका आर्ारमा गररन ेभएकोले अजख्ियारी प्रदान रकम भन्त्दा 
र्नकासा रकम कम देजखएको छ। 

 सशिि अनदुानको हकमा सम्बजन्त्र्ि र्वर्यगि मन्त्रालय/र्नकायहरबाट प्रस्िाव भई आएका 
योजनाहरमा र्वर्नयोजजि कुल रकम 2 अवि 66 करोड 31 लाख 12 हजार मध्ये रार्िय 
प्राकृर्िक स्रोि िथा र्वत्त आयोगले िोकेको आर्ार मध्ये िपर्सलका आर्ार मा िपर्सल 
बमोजजमको रकम र्वर्नयोजन गररएको छ। 

   िार्लका २.१३  सशिि अनदुानको आर्ार बमोजजम रकम र्वर्नयोजन  

      रकम र. हजारमा 

रार्िय प्राकृर्िक स्रोि िथा र्वत्त आयोगको आर्ारमा 
र्वर्नयोजजि 
बजेट 

1. प्रदेश सरकारको अर्र्कारको सूची र्भरका कुनै र्वर्य वा कायिक्रम र 
आयोजना स्थानीय िहबाट कायािन्त्वयन गनुिपने अवस्था 1956075 
2. प्रादेजशक नीर्ि िथा कायिक्रमलाई स्थानीय िहमाफि ि कायािन्त्वयन गनुिपने 
अवस्था 448597 
3. स्थानीय िहमा प्रादेजशक मानक स्थापना वा कायािन्त्वयन गनुिपने अवस्था 141900 
4.दवैु आर्ार 2 र 3 सँग सम्बजन्त्र्ि 116540 

जम्मा 2663112 



49 

  

 

 गि आर्थिक वर्ि 2077/78 मा बागमिी प्रदेश र्भरका सम्बजन्त्र्ि स्थानीय िहहरलाई 
र्वर्नयोजजि कुल रकम र.7 अवि 24 करोड 31 लाख 61 हजार मध्ये कुल र. 5 अवि 
51 करोड 16 लाख 27 हजार र्नकासा गररएकोमा र.4 अवि 32 करोड 40 लाख 55 
हजार खचि भएको देजखन्त्छ। आर्थिक वर्िको अन्त्त्य सम्म खचि नभई बचि भएको रकम र.1 
अवि 18 करोड 75 लाख 72 हजार प्रदेश सजञ्चि कोर्मा र्फिाि हनुपुनेमा स्थानीय िहहरबाट 
कुल र.1 अवि 17 करोड 19 लाख 95 हजार मार र्फिाि दाजखला भएको छ भने अझै 
र.16 करोड 86 लाख 48 हजार रकम प्रदेश सजञ्चि कोर्मा र्फिाि हनु बाँकी रहेको 
देजखन्त्छ। 

५.2 स्थानीय िहमा राजश्व बाडँफाटँ 
 सवारी सार्न कर वापि संकर्लि रकम प्रदेश र्वभाज्य कोर्मा राजख प्रदेश र स्थानीय िहलाई 

प्रचर्लि काननु बमोजजम बाडँफाँट गररएको। 

 चाल ुआर्थिक वर्ि 2077/78 मा स्थानीय िहलाई राजस्व बाँडफाँट वापि कुल र. ४ अवि 
33 करोड 33 लाख 33 हजार प्रदान गने अनमुान गररएको र्थयो।जसमध्ये अर्िवार्र्िक 
अवर्र्मा सवारी सार्न कर वापि संकलन भएको कुल र.6 अवि 6 करोड 72 लाख 85 
हजार को 40 प्रर्िशिले हनु आउने रकम र. 2 अवि 42 करोड 69 लाख 14 हजार 
रपैया रार्िय प्राकृर्िक स्रोि िथा र्वत्त आयोगबाट र्सफाररस भएबमोजजम सम्बजन्त्र्ि स्थानीय 
िहहरलाई प्रदान गररएको छ। 

िार्लका २.१४ सवारी सार्न करको संकलन िथा बाडँफाटँ 

रकम र. हजारमा 

िह 
राजश्वको अनमुान  िहगि बाडँफाटँ  

अनमुानको िलुनामा प्रार्प्त 
प्रर्िशि 

2077/78 2078/79 2077/78 2078/79 2077/78 2078/79 

प्रदेश 55,00,000 65,00,000 29,24,216 36,40,371 53.17% 56.01% 

स्थानीय 
िह 

36,66,666.67 43,33,333 1949477.5 24,26,914 53.17% 56.01% 

कुल  91,66,666.67 1,08,33,333 48,73,693.8 60,67,285 53.17% 56.01% 

स्रोि: प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय, बागमिी प्रदेश 

 सवारी सार्न कर अन्त्िरगि वार्र्िक अनमुार्नि राजश्व संकलन मध्ये पौर् मसान्त्िसम्ममा 
संकलन  राजश्व बाँडफाटँ गरर हस्िान्त्िरण गररएको छ। स्थानीय िहलाई प्रदान गररन े
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वार्र्िक अनमुार्नि सवारी सार्न करको 56%  राजश्व अर्िवार्र्िक अवर्र्मा बाँडफाटँ गरर 
सम्बजन्त्र्ि स्थानीय िहको सजञ्चिकोर्मा दाजखला गररएको छ। गि आर्थिक वर्िको सोही 
अवर्र्मा स्थानीय िहले 53.17 प्रर्िशि मार रकम हस्िान्त्िरण भएको र्थयो। 

५.3  र्वत्तीय संघीयिा कायािन्त्वयन गने सन्त्दभिमा भएका उपलजब्र् र समीक्षा 
 बागमिी प्रदेश सरकारले आफ्नो स्थापना काल देजख नै यस प्रदेश र्भरका स्थानीय 

िहहरलाई र्वत्तीय हस्िान्त्िरण गरररहेको छ। र्वत्तीय हस्िान्त्िरणका योजना/कायिक्रम छनौट 
िथा सोको कायािन्त्वयनका सम्बन्त्र्मा प्रदेश र्वत्तीय हस्िान्त्िरण ऐन, 2075, प्रदेश समपरुक 
िथा र्वशेर् अनदुान सम्बजन्त्र् कायिर्वर्र्, 2077 लगायिका काननु िजुिमा भएको। 

 स्थानीय िहमा स:शिि अनदुानका रपमा हस्िान्त्िरण गररने आयोजना/कायिक्रमको प्रस्िाव, 
छनौट लगायि सोको कायािन्त्वयनलाई थप व्यवजस्थि बनाउनका लार्ग सशिि अनदुान 
सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र्को मस्यौदा ियार भई स्वीकृर्िको चरणमा रहेको।  

 प्रदेश सरकारको स्थापनाका सरुवािी आर्थिक वर्िहरमा समपूरक िथा र्वशेर् अनदुानका 
योजना/कायिक्रमका लार्ग अवण्डा रकम र्वर्नयोजन गरर सम्बजन्त्र्ि कायिर्वर्र् बमोजजम 
प्रदेश मजन्त्रपररर्दबाट स्वीकृि गररएका योजनाहरमा रकम र्नकाशा गने गररएकोमा 
आ.व.2077/78 बाट वार्र्िक बजेट िजुिमाको समयमा नै र्क्रयाकलापगि रपमा 
योजना/कायिक्रम छनौट गरर कायािन्त्वयनका लार्ग रकम र्वर्नयोजन गररएको। 

 रार्िय प्राकृर्िक स्रोि िथा र्वत्त आयोग, नेपाल सरकार अथि मन्त्रालय, रार्िय योजना 
आयोग लगायिका र्नकायहरसँग अनदुान िथा राजश्व बाँडफाटँका सम्बन्त्र्मा समन्त्वय, 
सहकायि भईरहेको। 

 रार्िय योजना आयोगको समन्त्वय र सहकायिमा आगामी आर्थिक वर्िमा छनौट हनुे समपरुक 
िथा र्वशेर् अनदुानको प्रस्िावका लार्ग र्वद्यिुीय प्रणाली र्वकासको प्रर्क्रया अगार्ड बिाईएको 
र सोही बमोजजम योजना/कायिक्रम प्रस्िाव गने गरर स्थानीय िहहरलाई सचुना िथा 
जानकारी प्रदान गने ियारी भईरहेको। 

 र्वत्तीय हस्िान्त्िरण िथा राजश्व बाँडफाँटका सम्बन्त्र्मा मन्त्रालयबाट र्वर्भन्न 
योजना/कायिक्रमहर कायािन्त्वयनको अवलोकन, अन्त्िर्कि या लगायिका कायिहर माफि ि 
स्थानीय िहसँगको सम्बन्त्र् सदुृिीकरणका लार्ग कायि गररएको। 

 र्वत्तीय हस्िान्त्िरण अन्त्िरगि र्वर्भन्न अनदुानहर हस्िान्त्िरणका सम्बन्त्र्मा हार्सल भएको 
उपलजब्र् सन्त्िोर्जनक रहेको भएिापर्न योजना िजुिमा, सोको कायािन्त्वयन िथा र्वत्तीय 
अनशुासनको पालना लगायिका र्वर्यहरमा आगामी ददनमा थप कायि गनुिपने देजखन्त्छ। 
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 र्वर्भन्न योजना/कायिक्रमको कायािन्त्वयनको गणुस्िरीयिा, प्रभावकारीिाको र्वर्यमा पयािप्त 
अनगुमन मलु्याङ्कन हनु आवश्यक रहेको। यसका लार्ग आगामी ददनमा अनगुमन िथा 
मलु्याङ्कन संयन्त्रहरलाई बर्लयो बनाउन जररी देजखन्त्छ। 

 नेपालको संर्वर्ानले पररकल्पना गरेको िीन िहको राज्यको संरचनाको समन्त्वय, सहकायिको 
एक महत्वपणुि औजारको रपमा र्वत्तीय संघीयिालाई र्लईन्त्छ। सोको प्रभावकारी 
कायािन्त्वयनका लार्ग िीनै िहको सरकारहरबीच र्नरन्त्िर रपमा समन्त्वय सहकायि हनुपुने 
िथा र्वर्भन्न िहका सरकारबाट र्नर्ािररि कायिके्षरअनरुप मार योजना/कायिक्रम छनौट भई 
बजेट र्वर्नयोजन हनुपुने आवश्यकिा रहेको। 

५.4 र्वत्तीय संघीयिाको कायािन्त्वयनमा देखा परेका समस्याहर: 
 र्वत्तीय संघीयिाको कायािन्त्वयन िथा वार्र्िक बजेट कायािन्त्वयनको लार्ग प्रदेश िथा स्थानीय 

िहमा पयािप्त जनशजक्तको अभावका कारण अपेजक्षि लक्ष्य हार्सलमा कदठनाई भएको। 

 प्रचर्लि काननुमा िोर्कए बमोजजमका आवर्र्क प्रर्िवेदन, चौमार्सक र्ववरण लगायिका अन्त्य 
र्ववरण  र मन्त्रालयबाट माग गररएका र्ववरणहर समयमा प्राप्त नभएको। 

 प्रदेश समपूरक िथा र्वशरे् अनदुान सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र्, 2077 बमोजजम ठेक्का सम्झौिाको 
र्ववरण सम्झौिा सम्पन्न भएको साि ददनर्भर सम्बजन्त्र्ि स्थानीय िहले आर्थिक मार्मला 
िथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलयमा प्ररे्र्ि गनुिपने व्यवस्था भएकोमा 
सोअनसुारको र्ववरण सबै स्थानीयिहहरबाट प्राप्त नभएको। 

 प्रदेश र्वर्नयोजन ऐन िथा मन्त्रालयबाट जारी गररने र्वर्भन्न पररपर िथा मागिदशनिको 
पालनामा ध्यान नपगेुको। कर्िपय स्थानीय िहहरले र्वत्तीय हस्िान्त्िरण अनदुानका 
योजनाहरको आर्थिक वर्ि समाप्त भएपर्छ र्वर्नयोजन ऐन अनसुार र्फिाि गनुिपने रकम र्फिाि 
नगरेको। 

 समपूरक अनदुानको योजनाहरको हकमा कर्िपय स्थानीय िहले आयोजना प्रस्िाव गदाि 
महत्वकांक्षी िङ्गले गने िर साझेदारी गनि नसकदा व्यवहारमा आयोजना कायािन्त्वयन नै नहनुे 
वा र्िलाई हनुे अवस्था देजखएको । 

 समपरुक र र्वशेर् अनदुानका आयोजनामा पूवि ियारीका चरण सम्पन्न भईसकेका आयोजना 
प्रस्िाव गनुिपनेमा सो नगरी आयोजना अजन्त्िम चौमार्सकमा ठेक्का सम्झौिा गरर कायािन्त्वयनमा 
र्िलाई गने लगायिका कारण उक्त आयोजना/कायिक्रमको दार्यत्व अको आर्थिक वर्िमा 
सरर आयोजना/कायिक्रम अर्रुो रहने जस्थर्ि देजखएको । 
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 प्रदेश र्वर्नयोजन ऐन िथा बजेट कायािन्त्वयन सम्बन्त्र्ी मागिदशिनमा समेि जनु 
आयोजना/कायिक्रमको लार्ग बजेट र्वर्नयोजन भएको हो सोही आयोजना/कायिक्रममा खचि 
गनुिपने र बचि रकम प्रदेश सजञ्चि कोर्मा र्फिाि गनुिपने व्यवस्था हुँदाहदैु बचि रकम 
स्वीकृि आयोजना/कायिक्रम बाहेकका आयोजना/कायिक्रमा खचि गने गरेको। 

 सशिि अनदुान िफि  आयोजना छनौटको र्नजश्चि मापदण्ड नहुँदा टुके्र प्रकृर्िका आयोजनाको 
संख्या बिदै गई स्रोि र सार्नको प्राथर्मकिापूणि र दक्षिापूणि उपयोग हनु नसकेको। 

 कर्िपय स्थानीय िहमा स:शिि अनदुानबाट सञ् चालन हनु ेआयोजना/कायिक्रम िहाँ र्नकायको 
आवश्यकिा बमोजजम नभएको भर्न उक्त आयोजना/कायिक्रम कायािन्त्वयनमा िदारूकिा 
नहुँदा सोको सट्टामा अन्त्य योजना/कायिक्रममा सो रकम रकमान्त्िर गनिका लार्ग अनरुोर् 
गने गरेको। 

 सशिि अनदुानका योजनाहरको कायािन्त्वयनका सन्त्दभिमा र्वर्यगि मन्त्रालयहरबाट पर्न 
समयमै कायिर्वर्र्/मापदण्ड/मागिदशिन स्थानीय िहमा प्ररे्र्ि नहुँदा आयोजना/कायिक्रम 
कायािन्त्वयनको र्वर्र् र प्रर्क्रयाका सम्बन्त्र्मा र्द्धर्वर्ा भएको र्वर्यमा स्थानीय िहहरबाट 
गनुासो प्राप्त भएको। 

 आर्थिक ऐन, 2078 मा िोर्कएको समयमा सबै स्थानीय िहबाट राजश्व बाँडफाँटको रकम 
प्रदेश सजञ्चि कोर्मा दाजखला नभएको।यसका साथै स्थानीय िहबाट दहत्तर बहत्तर शलु्क 
वापि संकलन भएको राजश्व कर्िपय स्थानीय िहले प्रदेश सजञ्चि कोर्मा प्रदेश आर्थिक ऐन 
बमोजजम दाजखला नगरेको। 

 वार्र्िक बजेट िजुिमा पश्चाि समेि योजना/कायिक्रममा गैर बजेटरी रकमका लार्ग प्रस्िाव 
गने प्रवृजत्त देजखएको। 

 प्रदेश मन्त्रालयगि बजेट सचुना प्रणाली (PLMBIS) र SUTRA (Sub national treasury 

regulatory application) बीच Real time आबद्धिा नहुँदा प्रर्िवेदन प्राप्तमा समस्या 
देजखएको। 

 कर्िपय स्थानीय िहले SuTRA प्रणाली मा पणुि रपमा बजेट िथा खचि प्रर्वर्ि नगदाि स्थानीय 
िहमा र्वत्तीय हस्िान्त्िरणको रूपमा उपलब्र् गराईएको रकमको यथाथि खचि र्ववरण प्राप्त 
िथा सोका आर्ारमा खचि र्वश्लरे्ण िथा प्रर्िवेदन प्रणाली व्यवस्थापनमा कदठनाई भएको। 

 स्थानीय िहले कायािन्त्वयन गने कर्िपय योजनाहरमा दोहोरोपना देजखएकोले सो 
आयोजना/कायिक्रममा र्वर्नयोजजि रकम नयाँ आयोजना/कायिक्रममा रकमान्त्िरका लार्ग 
प्रस्िाव गने गरेको। 
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५.5 समार्ानका उपायहरू 
 प्रदेश िथा स्थानीय िहको कायािन्त्वयन कुशलिा अर्भवृर्द्धका लार्ग पयािप्त र दक्ष जनशजक्तको 

पररचालन गनुिपने।यसका लार्ग कमिचारीको पदपरु्िि, क्षमिा अर्भवृर्द्ध लगायिका र्वर्यमा 
ध्यान ददनपुने। 

 प्रचर्लि काननु बमोजजम उपलब्र् गराउनपुने प्रर्िवेदन समयमै प्रदान गनि सम्बजन्त्र्ि सबै 
र्नकाय जजम्मेवार हनुपुने। 

 प्रदेश र्वर्नयोजन ऐन िथा मन्त्रालयबाट जारी गररन ेर्वर्भन्न पररपर िथा मागिदशनि लगायि 
प्रचर्लि काननुको पालनामा ध्यान ददई र्वत्तीय अनशुासन कायम गनुिपने। 

 र्वत्तीय हस्िान्त्िरण अन्त्िरगिका र्वर्भन्न अनदुानहरको कायािन्त्वयनका सम्बन्त्र्मा सम्बजन्त्र्ि 
ऐन, काननु, कायिर्वर्र्, मापदण्डमा िोर्कएको कायािन्त्वयन र्वर्र् लगायिका र्वर्यहरको 
अर्र्नमा रर्ह आयोजना/कायिक्रम कायािन्त्वयन गनुिपने। 

 र्वत्तीय हस्िान्त्िरण अन्त्िगिि अनदुानका कायिक्रमहरको माग/छनौट कायिलाई प्रणालीसँग 
आवद्ध गदै लैजाने र स्वचार्लि प्रर्िवेदन प्रणालीको र्वकास गने। 

 र्वत्तीय हस्िान्त्िरणका अनदुानहर हस्िान्त्िरण गदाि मानव र्वकास सचुकाङ्क, राजश्व उठाउन े
क्षमिा, कायािन्त्वयन दक्षिा लगायिका र्वर्यमा ध्यान ददई दगुिम स्थानीय िहहरलाई 
प्राथर्मकिा ददनपुने। 

 स्वीकृि आयोजना/कायिक्रम िोर्कएको समयमै सम्पन्न गनिका लार्ग सोको कायािन्त्वयनमा  
िदारकिाका साथ लाग्नपुने। 

 प्रदेश समपरुक अनदुान सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र्, 2077 बमोजजम  50 प्रर्िशि साझेदारी गनि 
नसकने स्थानीय िहहरलाई साझेदारी गनुिपने अनपुाि घटाउने वा र्वशेर् अनदुानका 
आयोजनाको संख्या बिाई बजेट सन्त्िलुन कायम गनुिपने। 

 रार्िय प्राकृर्िक स्रोि िथा र्वत्त आयोगबाट सशिि अनदुान प्रदान गदाि पालना गनुिपने आर्ार 
िथा र्सफाररसको अर्र्नमा रर्ह स्थानीय िहहरसँगको समन्त्वय र सहकायिमा हस्िान्त्िरण 
गनुिपने। 

 सशिि अनदुानका आयोजना/कायिक्रम कायािन्त्वयनका सम्बन्त्र्मा सम्बजन्त्र्ि र्वर्यगि 
मन्त्रालयहरबाट समयमै कायिर्वर्र्/मापदण्ड/मागिदशिन स्थानीय िहमा प्ररे्र्ि गरर 
आयोजना/कायिक्रम कायािन्त्वनयको र्वर्र् र प्रर्क्रयाका सम्बन्त्र्मा स्पि गनुिपने। 

 प्रचर्लि आर्थिक ऐन बमोजजम राजश्वको बाडँफाँट िोर्कएको समयमै सम्बजन्त्र्ि सजञ्चिकोर्मा 
दाजखला गरर राज्यका र्वर्भन्न िहहरबीच समन्त्वय र सम्पकि  बिाउनपुने। 
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 र्वपिजन्त्य अवस्थाको व्यवस्थापन बाहेक अन्त्य आयोजना/कायिक्रमका लार्ग वार्र्िक बजेट 
िजुिमाको समयमा नै बजेट प्रस्िाव र र्वर्नयोजन गने पररपार्टको र्वकास गनुिपने। 

 वार्र्िक बजेट िजुिमा, सोको कायािन्त्वयनका सम्बन्त्र्मा हनुे खचि/प्रगर्ि, राजश्व संकलन 
लगायिका र्वर्यलाई थप व्यवजस्थि गनिका लार्ग र्वकास गररएको प्रणालीहरमा अर्नवायि 
रपमा र्ववरण प्रर्वर्ि गरर प्रर्िवेदन प्रणालीको सदुृर्िकरणका लार्ग सबै िहले ध्यान 
ददनपुने।  

 योजना/कायिक्रममा देजखएका दोहोरोपना हटाउनका लार्ग केजन्त्द्रय िथ्याङक 
प्रणाली/पररयोजना बैङको र्वकास गनुिका साथै पूविियारी, सम्भाव्यिा अध्ययन, वािावरणीय 
प्रभाव मलु्याङ्कन लगायिका चरण परुा भएका आयोजना/कायिक्रममा मार सबै िहले आफ्नो 
कायिजजम्मेवारी अनरुप बजेट र्वर्नयोजन गनुिपने।  

 कायि सम्पादनमा आर्ाररि अनदुान प्रणालीको अवलम्वन गरी स्थानीय िहमा आर्थिक 
अनशुासन र खचि गने क्षमिामा वृर्द्ध गनुिपने। 

 अन्त्िरसरकारी र्वत्त हस्िान्त्िरण अन्त्िरगि हस्िान्त्िररि आयोजना/कायिक्रम, राजश्व बाडँफाट 
लगायिका र्वर्यहर र सोको कायािन्त्वयन प्रचर्लि काननु बमोजजम भए/नभएको सम्बन्त्र्मा 
अनगुमन मलु्याङकन गरर सो को पषृ्ठपोर्णका आर्ारमा कायािन्त्वयन प्रभावकाररिा अर्भवृर्द्ध 
गनुि पने।  

 संघ, प्रदेश िथा स्थानीय िहबीचको समन्त्वय र सहकायि चसु्ि दरुस्ि बनाउनका लार्ग 
संर्वर्ान , प्रचर्लि काननु बमोजजम व्यवस्था भएका अन्त्िर समन्त्वय पररर्दहरको समयमै 
बैठक हनुपुने र िीनै िहमा देजखएका नीर्िगि िथा कायाित्मक बार्ा व्यवर्ानका र्वर्यमा 
अन्त्िरर्क्रया र छलफलबाट बार्ा फुकाउन ुपने। 
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पररच्छेद  - छ 
बजेट कायािन्त्वयन र स्रोि व्यवस्थापनका लार्ग गनुिपने कायि 

चाल ुआर्थिक वर्ि ०७८।७९ को पर्हलो ६ मर्हनाको बजेट कायािन्त्वयनका अवस्था िथा बजेट 
िजुिमा र कायािन्त्वयनका क्रममा महससु भएको र्वद्यमान कमजोरीहरू हटाई साविजर्नक श्रोिको 
कुशलिा पररचालन गरी दक्षिा अर्भवृर्द्ध गनि देहाय बमोजजमका सरु्ार प्रयास गनुि पने देजखन्त्छ । 

६.1 ित्काल गनुिपने कायि 

६.1.1 बजेट कायािन्त्वयन  
 चालू आ.व. को पर्हलो ६ मर्हनाको खचि प्रगर्िको समीक्षा गरी आगामी मर्हनाहरूको लार्ग 

संशोर्र्ि कायि योजना बनाई बजेट कायािन्त्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने । 

 र्वना अध्ययन र पूवि ियारी बजेट र्वर्नयोजन गररएका कायिक्रम र आयोजना कायािन्त्वयनमा 
जान सकने वा नसकन ेसम्बन्त्र्मा ित्काल र्नकयोल गरी कायािन्त्वयनमा जान नसकने देजखएका 
आयोजना/कायिक्रममा र्वर्नयोजजि बजेट समपिण गने वा कुनै आयोजना वा कायिक्रममा 
बजेट नपगु भएमा प्रचर्लि कानून बमोजजम रकमान्त्िर प्रस्िाव गने । 

 आयोजना कायािन्त्वयनका क्रममा कुनै समस्या देजखएको अवस्थामा ित्काल समार्ानका 
उपाय खोज्ने/आयोजना प्रमखुबाट समस्या समार्ान हनु नसकने भएमा मन्त्रालय वा र्वकास 
समस्या समार्ान सर्मर्िबाट समार्ानको उपाय खोज्ने । 

 आयोजना/कायिक्रम कायािन्त्वयन गनि कायिर्वर्र्, र्नदेजशका आवश्यक पने भएमा ित्काल 
िजुिमा गरी कायािन्त्वयनमा लैजान ुपने । 

 आयोजना/कायिक्रम कायािन्त्वयन गनि कानूनमा संशोर्न/पररमाजिन गनि आवश्यक भएमा 
ित्काल संशोर्न गने प्रर्क्रया अगार्ड बिाउन े। 

 कायिक्रम/आयोजनाको मार्सक रपमा समीक्षा गने । 

 चाल ुआ.व. मा र्सजजिि दार्यत्व आगामी वर्ि नसकने गरी भकु्तानी प्रर्क्रयालाई सहज बनाउने। 

 मन्त्री र सजचवबाट आफ्ना आयोजना/कायिक्रममा स्थलगि अनगुमन गरी कायािन्त्वयनलाई 
शीघ्रिा ददने । 
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 कुनै आयोजना/कायिक्रम संचालन गनि आवश्यक भएमा ित्काल आर्थिक मार्मला िथा 
योजना मन्त्रालयमा पठाउन ेकायिक्रम र आयोजनाको उद्देश्य फरक पने गरी कायिक्रम 
संशोर्न प्रस्िाव नगने। 

 आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालयले र्वर्भन्न मन्त्रालयहरबाट माग गररएको थप 
र्नकासा/रकमान्त्िर/कायिक्रम संशोर्नमा ित्काल र्नणिय ददने । कायिर्वर्र्, र्नदेजशकामा 
समेि ित्काल राय उपलब्र् गराउने । 

 र्वर्यगि मन्त्रालयहरले फाल्गनु मसान्त्ि र्भर बाँकी रहेका ठेक्का सम्झौिा सम्पन्न गरी 
कायािदेश ददन।े 

 प्रदेश आयोजनाको बहवुर्र्िय ठेक्का सम्बन्त्र्ी मापदण्ड २०७८ को पर्क्रया परुा गरी आगामी 
चैर र्भर बहवुर्र्िय ठेक्का सहमर्ि र्लने । 

 स्थानीय िहमा गि वर्ि २०७७।०७८ मा समपरुक र र्वशेर् अनदुानबाट संचालन हनुे 
गरी र्वत्तीय हस्िान्त्िरण भएका आयोजनाको गि वर्ि कोर्भडका कारणले कायि सम्पन्न हनु 
नसकी रकम र्फ्रज भएको िर यस आ.व. मा सम्पन्न भई दार्यत्व र्सजिना भएकोमा स्थानीय 
िहको बजेट माग लाई श्रोिको अवस्था हेरी क्रमशः र्वत्तीय हस्िान्त्िरण गदै जाने । 

 रणनीर्िक महत्वका आयोजना/कायिक्रममा र्वर्नयोजजि बजेटमा मार थप रकम आवश्यक 
भएमा रकमान्त्िर/थप र्नकासा माग गने । 

 ठूला रणनीर्िक महत्वको आयोजना/कायिक्रमबाट साना/खदेु्र कायिक्रम/आयोजनामा सकभर 
रकमान्त्िर प्रस्िाव नगने । 

 संघीय सरकारबाट सशिि अनदुानमा संचार्लि आयोजनामा थप रकम आवश्यक पने भए सो 
को र्ववरण ियार गरी संघीय अथि मन्त्रालयमा ित्काल अनरुोर् गने । 

 चाल ुआ.व. मा र्वर्भन्न मन्त्रालय/आयोजना/र्नकायलाई र्वर्नयोजन भएको बजेट खचि हनु 
नसकी बचि भएमा िि ्िि ्र्नकायले चैर १५ गिे र्भर अर्नवायि रपमा समपिण गने । 

 आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालयको सहमर्ि र्वना दीघिकालीन दार्यत्व र्सजिना हनु े
गरी कायिक्रम संचालन नगने । 

 प्रदेश स्िरीय बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (PLMBIS) लाई स्िरोन्निी गरी वेभमा आर्ारीि 
बनाउने र TSA िथा CGASS संग  Integration गने । 
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६.1.2 स्रोि व्यवस्थापन 

६.1.2.1 राजस्व व्यवस्थापनिफि  
 हालसम्मको कायि प्रगर्िका आर्ारमा बाँकी अवर्र्को कायि योजना बनाई राजश्व पररचालन 

गने । 

 गैरकर राजश्व वा संभार्वि के्षरहरको पर्हचान गरी संकलनको अवस्था बारे अनगुमन गने। 

 घर जग्गा रजजिेशन शलु्क संकलनमा देजखएका समस्या र आवश्यकिा बारे मालपोि 
कायािलयहरसंग अन्त्िरर्क्रया गरी ित्काल समार्ानका उपाय खोज्ने । 

 संघीय सशिि अनदुान आयोजनाको लार्ग थप बजेट माग गने र र्नरन्त्िर Follow up  गने। 

 प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८ को पररपालना भए नभएको सम्बन्त्र्मा सम्बद्ध र्नकायहरको 
अनगुमन गने। 

 सवारी सार्ान कर र यािायाि के्षरबाट संकलन हनु ेराजश्व संकलनमा चहुावट र अर्नयर्मििा 
हनु नददन र्नरन्त्िर छलफल र अनगुमन गने । 

 समपरुक अनदुान र र्वशेर् अनदुान िफि  आ.व. ०७७।०७८ मा खचि नभएको रकम प्रदेश 
संजचि कोर्मा र्फिाि नगने स्थानीय िहहरूलाई ित्काल सम्पकि  गरी र्फिाि गनि लगाउने । 

 िंुगा, र्गटी, बालवुा, हदत्तर, बहत्तर वापिको स्थानीय िहले संकलन गरेको राजस्वको ४०% 
प्रदेश संजचि कोर्मा जम्मा नगने स्थानीय िहसंग ित्काल सम्पकि  गरी जम्मा गनि लगाउने। 

 मनोरञ्जन कर र र्वज्ञापन कर वापिको प्रदेश संजचि कोर्मा जम्मा हनुपुने रकम प्राप्त गनि 
सम्बन्त्र्ी स्थानीय िहसंग अन्त्िर्क्रि या/छलफल गने । 

 श्रोि पररचालनको अवस्था हेरी उपभोग खचिहरमा सकेसम्म र्मिव्यर्यिा अपनाउने । 

 अत्यावश्यक बाहेक सभा, गोष्ठी, सेर्मनार, भ्रमण, अध्ययन, अवलोकन, कायिक्रम िेश्रो 
चौमार्सकमा संचालन नगने ।     
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६.2 दीघिकालमा गनुिपने काम 

६.2.1 बजेट िजुिमा 
 आवश्यक पूविियारी भएका आयोजनालाई मार बजेट र्वर्नयोजन गने व्यवस्था हनुपुने 

।पररयोजना बैङ्कलाई ित्काल कायािन्त्वयनमा ल्याई सो बैङ्कमा नपरेका आयोजनामा बजेट 
र्वर्नयोजन नगने नीर्ि र्लन।े 

 संचालन र्वर्र् स्पि भएका कायिक्रमहरलाई मार बजेटमा समावेश गने । 

 र्वगिमा बहवुर्र्िय ठेक्का सहमर्ि ददई र्नमािणर्र्न आयोजनामा आवश्यक पने रकम पयािप्त 
र्वर्नयोजन गरेर मार नयाँ कायिक्रम/आयोजना प्रस्िाव गने । 

 प्रदेश आयोजनाको बहवुर्र्िय ठेक्का सम्बन्त्र्ी मापदण्ड २०७८ बमोजजम बहवुर्र्िय ठेक्कामा 
प्रस्िाव गनुिपने आयोजनाका लार्ग पगु्दो रकम र्वर्नयोजन गनुिपने । 

 आयोजना वगीकरण र्नदेजशका अनसुार प्रदेश सरकारका दार्यत्व र कायिके्षर र्भरका 
आयोजना वा कायिक्रममा मार र्वर्नयोजन प्रस्िाव गने/ स्थानीय िहले गनि सकने साना 
आयोजनाको लार्ग प्रदेश सरकारले बजेट र्वर्नयोजन नगने । 

 बजेट छलफल गदाि प्रदेश िहबाट स्थानीय िहलाई सशिि अनदुान ददनपुने 
आयोजना/कायिक्रमको समेि पयािप्त ियारी गरी बजेट र्वर्नयोजन गने । 

 आयोजना प्रस्िाव गदाि मध्यकालीन खचि संरचनामा समावेश गरी िीन वर्िको खचि अनमुान 
गने । 

 बजेट िजुिमा र आयोजना छनौट सम्बन्त्र्मा प्रदेश आर्थिक कायिर्वर्र् ऐनको व्यवस्था पूणि 
पररपालना गने । 

 र्वर्नयोजन गदाि संवैर्ार्नक दार्यत्व, पन्त्रौं रार्िय आवर्र्क योजना, प्रदेशको आवर्र्क 
योजनाका उद्दशे्यहर हार्सल हनुे गरी बजेट र्वर्नयोजनमा कुशलिा हार्सल गने । 

 बजेट प्रस्िाव गदाि सकेसम्म अवण्डा राख्न ेगरी प्रस्िाव नगने । स्थानीय िह माफि ि गनुिपने 
कामको लार्ग बजेट िजुिमा गदाि नै र्वत्तीय हस्िान्त्िरण प्रस्िाव गने । 

 औजचत्य नभई नयाँ संगठन स्थापना र दरबन्त्दी र्सजिना नगने । मन्त्रालयको संख्या र्वस्िार 
भएपर्छ दोहोरो जजम्मेवारी देजखएका र्नकायहर एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गने । 

 कुनै खास आयोजना/कायिक्रम संचालन गनि स्थायी संस्था खडा नगरी अस्थायी संरचना खडा 
गने ।स्थानीय िहले गने स-साना आयोजना प्रदेशमा नै राखी त्यसको लार्ग छुटै्ट प्रदेश 
संरचना खडा नगने। 
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 प्रदेशको कायिके्षर र्भर छररएर रहेका सीप र्वकास िार्लम कायिक्रमहर एकीकृि रपमा 
संचालन गने। 

 नर्िजा वा उत्पादनसंग आवद्ध गरेर पारदशी िररका अपनाउने गरी मार संचालन, पुजँीगि 
र व्याज अनदुान ददने नीर्ि अवलम्बन गने । 

 प्रदेश स्िरीय बजेट सूचना प्रणालीलाई वेभमा आर्ाररि बनाई एकल खािा कोर् प्रणालीसंग 
अन्त्िर आबद्धिा गने । 

६.2.2 बजेट कायािन्त्वयन 
 प्रदेश सभामा बजेट प्रस्ििु भएपर्छ अर्वलम्ब आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालयले 

मागिदशिन जारी गने। आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालयको मागिदशिन प्राप्त हनुासाथ 
बजेट कायािन्त्वयन कायियोजना बनाउने र पूवि ियारीका कामहर शरु गने । 

 सालबसाली कायािन्त्वयन हनुे कायिक्रमका लार्ग र्नजश्चि शििको अर्र्नमा रर्ह सम्बजन्त्र्ि 
मन्त्रालयले नै कायिर्वर्र्/र्नदेजशका/मापदण्ड िजुिमा गने व्यवस्था र्मलाउने । 

 अवण्डा राजखएका रकमहर साउन र्भरनै बाँडफाँट गरर सकने । 

 वार्र्िक बजेट िथा कायिक्रममा समावेश भएका बाहेक कुनैपर्न नयाँ आयोजना/कायिक्रम 
प्रस्िाव नगने। आकजस्मक र र्वशेर् पररजस्थर्ि बाहेक नयाँ आयोजना नददन ेर रकमान्त्िर/ 
कायिक्रम संशोर्न नगने। 

 प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोगको नेितृ्वमा उच्च स्िरीय अनगुमन टोर्ल बनाई ठूला 
आयोजना/ कायिक्रमको र्नयर्मि अनगुमन गने। यसरी अनगुमन का क्रममा देजखएका 
समस्याको ित्काल समार्ान गने । 

 बजेट कायािन्त्वयनमा अन्त्िर र्नकाय समन्त्वय र सहजजकरण लाई प्रभावकारी बनाउने । 

 प्रदेश आयोजनाको बहवुर्र्िय ठेक्का सम्बन्त्र्ी मापदण्ड 2078 बमोजजम को प्रर्क्रया पूरा गरर 
बहवुर्र्िय ठेक्कामा लैजान ुपने आयोजनामा श्रोिको सहमर्ि माग गने । 

 आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालयको सहमर्ि र्वना कुनैपर्न र्नकायले र्वर्नयोजजि बजेट 
भन्त्दा बिीको दार्यत्व र्सजिना नगने ।यसरी सहमर्ि र्वना र्सजजिि दार्यत्वको भकु्तानी नददन े
। 

 सडक आयोजनाहरको प्रार्वर्र्क गरुयोजना बनाई पर्हचान भएका रणनीर्िक आयोजना लाई 
क्रमशः बहवुर्र्िय ठेक्का प्रर्क्रयामा लाने । 
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 व्यजक्त, समदुाय, सहकारी लाई अनदुान ददंदा र्बगिको कायि प्रभावकाररिाको राम्ररी समीक्षा 
गने । यसरी अनदुान ददंदा कुल लागिको 50 प्रर्िशि भन्त्दा बिी नददने नीर्ि र्लने । 

 र्बर्भन्न जजल्ला बाट प्रवाह गररने सेवाहरलाई एर्ककृि सेवा केन्त्द्रको अवर्ारणा ल्याई सोही 
अनरुप प्रवाह गने व्यबस्था र्मलाउने । 

 पयािप्त र औजचत्यपूणि अबस्थामा बाहेक कायािन्त्वयनमा गईसकेको आयोजनाको र्वस्कृि 
प्रर्िवेदन पररवििन नगने । 

 आयोजनाको र्सजजिि दार्यत्व भकु्तानी गनि र्िलाई गने कमिचारी उपर कारवाही गने । 

 र्क्रयाकलापमा आर्ाररि खचि प्रणालीलाई थप व्यवजस्थि र उपयोगमैरी बनाउने । 

६.2.3 स्रोि व्यवस्थापन 
 प्रदेशको के्षरार्र्कारमा परेका नयाँ कर, गैरकरका के्षरहर पर्हचान गरर दायरा र्वस्िार 

गने। 

 राजस्व छुट ददन ेपररपाटी लाई र्नयन्त्रणमा राख्न,े पटके र्नणियबाट सकभर राजस्व छुट 
नददन े। 

 प्रदेशको आर्थिक र्क्रयाकलापलाई प्रोत्साहन गने वा प्रणालीको माध्यमबाट उत्प्ररेणा ददन े
नीर्ि र्लने । 

 कर दाजखला प्रणालीलाई र्वद्यरु्िय प्रणालीमा आर्ाररि बनाउने । 

 समपरुक र र्वशरे् अनदुान आर्थिक वर्िको अन्त्त्यमा र्फिाि नगने स्थानीय िहलाई अको वर्ि 
समानीकरण ददंदा कट्टा गने । 

 राजस्व फाँटबाट स्थानीय िहले प्रदेश संजचि कोर्मा राजस्व जम्मा नगने स्थानीय िहलाई 
सशिि अनदुानका आयोजना नददन ेप्रणाली र्वकास गने । 

 गैरकर राजस्वका दरहर पनुरावलोकन गरी समसामर्यक बनाउने । 

 वैदेजशक सहायिा र्लन सर्कन ेआयोजना/ कायिक्रमको पर्हचान गरर प्रकृया अगार्ड बिाउने। 

 राजस्व संकलनका क्रममा देखापने अस्पििालाई समयमा नै व्याख्या गरी र्वकास ददने ।
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स्रोि: प्रदेश मन्त्रालयगि बजेट सचुना प्रणाली (PLMBIS)/प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय, बागमिी प्रदेश। 

 

अनसुचुी-1  आय व्ययको र्ववरण 

                                              आय िफि                              रकम र.हजारमा 

शीर्िक 

आर्थिक वर्ि 
2078/79 को 
अनमुान 

आर्थिक वर्ि 
2078/79 
अर्िवार्र्िक प्रार्प्त प्राप्ती % 

प्रदेश सजञ्चि कोर्मा दाजखला हनु ेराजश्व 40794127 22677878 55.59% 

राजश्व  40794127 22677878 55.59% 

कर 23821800 9813306 41.19% 

अन्त्य राजश्व 6821331 2604653 38.18% 

र्वर्वर् प्राप्ती 10150996 10259920 101.07% 

जम्मा अनदुान 16926800 9481995 56.02% 

राजश्व िथा अनदुान 57720927 32159873 55.72% 
    

व्यय िफि                              रकम र.हजारमा 

शीर्िक 

आर्थिक वर्ि 
2078/79 को 
बजेट 

आर्थिक वर्ि 
2078/79 
अर्िवार्र्िक खचि खचि% 

चाल ु 26016623 5021633 19.30 

पाररश्रर्मक/सरु्वर्ा 3217645 1038252 32.27 

मालसामान िथा सेवाको उपयोग 6266899 1023220 16.33 

जस्थर सम्पजत्तको उपभोग खचि 200 0 0.00 

अनदुान 9938321 2882175 29.00 

सामाजजक सरुक्षा 281334 46878 16.66 

अन्त्य खचि 6312224 31109 0.49 

पूजीगि खचि 29704304 3024856 10.18 

बजेट बचि- न्त्यून 2000000 700000 35.00 

र्वत्तीय व्यवस्था 2000000 700000 35.00 

कुल जम्मा 57720927 8746490 15.15 



 
  

अनसुचुी-2 राजश्व िथा अनदुान प्राप्ती 
रकम र.हजारमा 

जशर्िक आ.ब.२०७८।०७९ 

को अनमुान 

आ.ब. 
२०७८।०७९ को 
अर्िवार्र्िक प्रार्प्त प्रर्िशि 

कर 23821800 9813306 41.19 
आय मनुाफा िथा पूजँीगि आयमा लाग्न े
कर 1500 0 0.00 
एकलौटी फमि िथा व्यजक्तगि आयमा 
लाग्न ेकर 1500 0 0.00 

11141 कृर्र् आयमा कर 1500 0 0.00 

सम्पजत्त कर 6850000 1984844 28.98 

घरजग्गा रजजिेशन दस्िरु 6850000 1984844 28.98 

11315-घरजग्गा रजजिेशन दस्िरु 6850000 1984844 28.98 

बस्ि ुिथा सेवामा आर्ाररि कर 16970300 7828461 46.13 
11411-बाँडफाँडभइि प्राप्त हनुे मूल्य 
अर्भबरृ्द्ध कर 6839210 3201344 46.81 

अन्त्िशलु्क 2931090 982191 33.51 
11421-बाँडफाँडभइि प्राप्त हनुे अन्त्ि 
शलु्क 2931090 982191 33.51 
पूवािर्ार सेवाको उपयोग िथा सवारी 
सार्नमा लाग्न ेकर 6500000 3640371 56.01 
11456 बाँडफाँड प्राप्त हनुे सवारी सार्न 
कर 6500000 3640371 56.01 

मनोरञ्जन िथा र्वज्ञापन कर 700000 4555 0.65 
11471-बाँडफाँडबाट प्राप्त हनुे मनोरञ्जन 
कर 350000 10 0.00 

11472-र्वज्ञापनकर 350000 4545 1.30 

अनदुान 16926800 9481995 56.02 

अन्त्िरसरकारी र्वत्तीय हस्िान्त्िरण 16926800 9481995 56.02 

13311-समार्नकरणअनदुान 7859000 5239330 66.67 

13312-शसििअनदुान चाल ु 2657700 1666256 62.70 



 
  

अनसुचुी-2 राजश्व िथा अनदुान प्राप्ती 
रकम र.हजारमा 

जशर्िक आ.ब.२०७८।०७९ 

को अनमुान 

आ.ब. 
२०७८।०७९ को 
अर्िवार्र्िक प्रार्प्त प्रर्िशि 

13313-शसििअनदुान पूजँीगि 3076900 1820875 59.18 

13315 र्वर्शे अनदुान 558400 372333 66.68 

13316 समपरुक अनदुान पूँजीगि 574800 383200 66.67 

13318 अन्त्य अनदुान चालू( संघ सरकार 
पर्छ प्राप्त हनुेसकने शशिि अनदुान) 2200000 0 0.00 

अन्त्य राजश्व 6821331 2604653 38.18 

सम्पजत्तबाट प्राप्त आय 3179279 303615 9.55 

भाडा र रोयल्टी 3179279 303615 9.55 
14151-सरकारीसम्पत्तीको वहालबाट 
प्राप्त आय 1500 1185 79.00 

14153-बाँडफाँड भई प्राप्त वन रोयल्टी 47020 0 0.00 
14154-बाडँफाँड भई प्राप्त खानी िथा 
खर्नज सम्बन्त्र्ी रोयल्टी 26520 0 0.00 
14156-बाँडफाँड भई प्राप्त र्वद्यिु 
सम्बन्त्र्ी रोयल्टी 346398 0 0.00 
14157-बाँडफाँड भई प्राप्त दहत्तर 
बहत्तरको र्वर्क्रबाट प्राप्त हनुे आय  2750000 301221 10.95 
14158-बाँडफाँड भई प्राप्त पवििारोहण 
वापिको रोयल्टी 2841 0 0.00 
14159 अन्त्य स्रोिबाट प्राप्त  बाँडफाँड 
नहनुे रोयल्टी 5000 1209 24.18 

वस्ि ुिथा सेवा र्वर्क्रबाट प्राप्त रकम 3625752 2291848 63.21 

वस्ि ुिथा सेवा र्वर्क्रबाट प्राप्त रकम 1078964 902145 83.61 
14211-कृर्र्उत्पादनको र्वक्रीबाट प्राप्त 
रकम 35000 8476 24.22 
14212-सरकारीसम्पिीको र्वक्रीबाट प्राप्त 
रकम 3000 177 5.90 



 
  

अनसुचुी-2 राजश्व िथा अनदुान प्राप्ती 
रकम र.हजारमा 

जशर्िक आ.ब.२०७८।०७९ 

को अनमुान 

आ.ब. 
२०७८।०७९ को 
अर्िवार्र्िक प्रार्प्त प्रर्िशि 

14213-अन्त्यर्वक्रीबाट प्राप्त रकम 500 0 0.00 
14217-नहर िथा कुलो उपयोग 
वापिको शलु्क 0 2 0.00 

14219-अन्त्यसेवा शलु्क िथा र्वक्री 1040464 893489 85.87 

प्रशासर्नक सेवा शलु्क 1530300 374074 24.44 

14223-जशक्षाक्षेरको आम्दानी 300 164 54.62 

14224-परीक्षाशलु्क 250000 61615 24.65 

14225-यािायािक्षेरको आम्दानी 880000 290431 33.00 

14229-अन्त्यप्रशासर्नक सेवा शलु्क 400000 21864 5.47 

अन्त्य प्रशासर्नक दस्िरुहर 961488 971023 100.99 

14253-व्यावसाय रजजिेशन दस्िरु 850000 239179 28.14 

14254-रेर्डयो/ एफ.एम.सञ्चालन दस्िरु 2500 462 18.50 

14255-टेर्लर्भजन सञ्चालन दस्िरु 9988 1064 10.66 
14256-चालक अनमुर्ि पर, सवारी दिाि 
र्किाब (Blue book) सम्बन्त्र्ी दस्िरु 99000 730317 737.69 

अन्त्य प्रशासर्नक सेवा शलु्क 55000 35984 65.43 

14264-वन क्षेरको  अन्त्य आय 55000 35984 65.43 

दण्ड जररवाना र जफि 8800 8622 97.97 

दण्ड जररवाना र जफि 8800 8622 97.98 

14311-न्त्यार्यकदण्ड,जररवाना र जफि 0 0 0.00 

14312-प्रशासर्नकदण्ड,जररवाना र जफि 8000 8257 103.21 

14313-र्रौटी सदरस्याहा 800 365 45.61 

र्वर्वर् राजश्व 7500 568 7.57 

चाल ुदावी िथा अन्त्य शलु्कहर 0 193 0.00 

14511-बीमादावी प्रार्प्त 0 193 0.00 



 
  

अनसुचुी-2 राजश्व िथा अनदुान प्राप्ती 
रकम र.हजारमा 

जशर्िक आ.ब.२०७८।०७९ 

को अनमुान 

आ.ब. 
२०७८।०७९ को 
अर्िवार्र्िक प्रार्प्त प्रर्िशि 

अन्त्य राजश्व 7500 375 5.00 

14529-अन्त्यराजस्व 7500 375 5.00 

र्वर्वर् प्रार्प्त 10150996 10259920 101.07 

र्वर्वर् प्रार्प्त 10150996 10259920 101.07 

र्वर्वर् प्रार्प्त 1050996 1159920 110.36 

15111-बेरूजू 50000 13996 27.99 

15112-र्नकासा र्फिाि 996 6509 653.56 

15113-अनदुान र्फिाि 1000000 1139415 113.94 

नगद िथा मौज्दाि 9100000 9100000 100.00 

32121- गि वर्िको नगद मौज्दाि 9100000 9100000 100.00 

राजश्व, अनदुानको जम्मा 57720927 32159873 55.72 

स्रोि: प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय, बागमिी प्रदेश। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

अनसुचुी-3 कायिगि व्यय अनमुान िफि को र्वर्नयोजन र अर्िवार्र्िक खचि 
रकम र. हजारमा 

कायिगि र्स.नं. कायिगि शीर्िक जम्मा बजेट जम्मा खचि खचि % 

1 सामान्त्य साविजर्नक सेवा 19102299 4007489 20.98% 

1.1 सामान्त्य सेवा 3419918 523626 15.31% 

1.2 सामान्त्य आर्ारभिू  सेवा 5117299 423905 8.28% 

1.3 सामान्त्य अनसुन्त्र्ान िथा र्वकास सेवा 330900 24464 7.39% 

1.4 अन्त्य सामान्त्य सेवा 2410276 207120 8.59% 

1.5 

र्वर्भन्न िहका सरकारहर बीच हनुे सामान्त्य प्रकृर्िको 
हस्िान्त्िरण 7823906 2828373 36.15% 

2 साविजर्नक शाजन्त्ि सरुक्षा 921332 32129 3.49% 

2.1 न्त्यायालय 17943 4505 25.11% 

2.2 साविजर्नक शाजन्त्ि सरुक्षा 903389 27624 3.06% 

3 आर्थिक मार्मला 21222099 2189732 10.32% 

3.1 सामान्त्य आर्थिक, व्यापाररक र श्रम 104047 29596 28.45% 

3.2 कृर्र्, वन , मत्स्यपालन िथा जशकार 4952069 557731 11.26% 

3.3 इन्त्र्न िथा उजाि 8000 0 0.00% 

3.4 खानी , उत्पादन िथा र्नमािण 1223860 381149 31.14% 



 
  

अनसुचुी-3 कायिगि व्यय अनमुान िफि को र्वर्नयोजन र अर्िवार्र्िक खचि 
रकम र. हजारमा 

कायिगि र्स.नं. कायिगि शीर्िक जम्मा बजेट जम्मा खचि खचि % 

3.5 यािायाि 9410322 1176217 12.50% 

3.6 संचार 24594 4785 19.46% 

3.7 अन्त्य उद्योगहर 41252 10611 25.72% 

3.8 अनसुन्त्र्ान िथा र्वकास - आर्थिक मार्मला 120454 14933 12.40% 

3.9 आर्थिक मामीला - अन्त्यर वर्गिकृि नभएको 5337501 14709 0.28% 

4 वािावरण संरक्षण 1121846 96528 8.60% 

4.1 फोहोर मैला व्यवस्थापन 7000 0 0.00% 

4.2 िल व्यवस्थापन 6500 5496 84.56% 

4.3 जैर्वक र्वर्वर्िा र भ-ूसंरक्षण 426406 30892 7.24% 

4.4 अनसुन्त्र्ान िथा र्वकास पयािवरण संरक्षण 268520 31658 11.79% 

4.5 वािावरण संरक्षण - अन्त्यर वर्गिकृि नभएको 313420 28482 9.09% 

5 आवास िथा सामदुार्यक सरु्वर्ा 6973492 695394 9.97% 

5.1 आवास र्वकास 3201550 207452 6.48% 

5.2 सामदुार्यक र्वकास 973219 3215 0.33% 

5.3 खानेपानी 2798723 484727 17.32% 

6 स्वास्थ्य 4901282 730889 14.91% 



 
  

अनसुचुी-3 कायिगि व्यय अनमुान िफि को र्वर्नयोजन र अर्िवार्र्िक खचि 
रकम र. हजारमा 

कायिगि र्स.नं. कायिगि शीर्िक जम्मा बजेट जम्मा खचि खचि % 

6.1 और्र्ी उत्पादन,उपकरण िथा औजार 39700 7301 18.39% 

6.2 वर्हरंङ्ग सेवा 108700 6255 5.75% 

6.3 अस्पिाल सेवा 1474599 246620 16.72% 

6.4 साविजर्नक स्वास्थ्य सेवा 718360 142132 19.79% 

6.5 अनसुन्त्र्ान सेवा 13200 389 2.95% 

6.6 स्वास्थ्य - अन्त्यर वर्गिकृि नभएको 2546723 328192 12.89% 

7 मनोरंजन,संस्कृर्ि िथा र्मि 126690 10569 8.34% 

7.1 मनोरंजनात्मक र खेलकुद सेवाहर 126690 10569 8.34% 

8 जशक्षा 1351887 283760 20.99% 

8.1 स्नािक िहको जशक्षा 50063 17024 34.01% 

8.2 िहमा वर्गिकृि नहनुे जशक्षा (अनौपचाररक जशक्षा) 1031600 234042 22.69% 

8.3 जशक्षा अन्त्यर वर्गिकृि नभएको 270224 32694 12.10% 

9 सामाजजक सरुक्षा 2000000 700000 35.00% 

9.1 सामाजजक सरुक्षा - अन्त्यर वर्गिकृि नभएको 2000000 700000 35.00% 

कुल जम्मा 57720927 8746490 15.15% 

स्रोि: प्रदेश मन्त्रालयगि बजेट सचुना प्रणाली (PLMBIS)



 
  

अनसुचुी-४ आर्थिक वर्ि 2078/79 को पौर् मसान्त्िसम्मको र्वर्नयोजजि बजेट र खचि 
रकम र.हजारमा 

अनदुान संकेि मन्त्रालय/र्नकाय कुल बजेट कुल खचि खचि % 

202 प्रदेश व्यवस्थार्पका 340138 84376 24.81 

210 प्रदेश लोक सेवा आयोग 108315 17041 15.73 

216 मखु्य न्त्यायार्र्वक्ताको कायािलय 17943 4505 25.11 

301 मखु्यमन्त्री िथा मजन्त्रपररर्द्को कायािलय 717324 73664 10.27 

305 आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालय 357050 24421 6.84 

307 उद्योग, पयिटन, वन िथा वािावरण मन्त्रालय 4145288 520412 12.55 

312 भरू्म व्यवस्था, कृर्र् िथा सहकारी मन्त्रालय 3810712 368286 9.66 

314 आन्त्िररक मार्मला िथा कानून मन्त्रालय 927983 32409 3.49 

337 भौर्िक पूवािर्ार र्वकास मन्त्रालय 21145131 2760629 13.06 

350 सामाजजक र्वकास मन्त्रालय 11544497 1355491 11.74 

391 प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोग 49705 5221 10.50 

501 र्वजत्तय व्यवस्था िथा सेयर लगानी 2000000 700000 35.00 

602 अथि र्वर्वर् 5051200 0 0.00 

801 स्थानीय िह 7505641 2800035 37.31 

कुल जम्मा 57720927 8746490 15.15 

     
प्रदेश र स्थानीय िहबाट कायिन्त्वयन हनेु बजेट र सोको प्रगर्ि।       रकम र.हजारमा 

र्स.नं. िह कुल बजेट कुल खचि खचि % 

1 प्रदेश िफि  50215286 5946455 11.84 

2 स्थानीय िह िफि  7505641 2800035 37.31 

कुल जम्मा  57720927 8746490 15.15 

स्रोि: प्रदेश मन्त्रालयगि बजेट सचुना प्रणाली (PLMBIS)/प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय, बागमिी प्रदेश। 

 

 

 

 

 



 
  

अनसुचुी-5 2078 पौर् मसान्त्िसम्मको खचि शीर्िकगि बजेट िथा खचिको र्ववरण 

रकम र.हजारमा 

ख.सं.नं. कायिक्रम खचि 

आ.व.2078/79 

वजेट पसु सम्मको खचि खचि प्रर्िशि 

21000 पाररश्रर्मक / सरु्वर्ा 3217645 1038252 32.27 

22000 मालसामान िथा सेवाको उपयोग 6266899 1023220 16.33 

23000 जस्थर सम्पजत्तको उपभोग  खचि 200 0 0.00 

26000 अनदुान 9938321 2882175 29.00 

27000 सामाजजक सरुक्षा 281334 46878 16.66 

28000 अन्त्य खचि 6312224 31109 0.49 

31000 पुजँीगि खचि 29704304 3024856 10.18 

32000 र्वत्तीय सम्पजत्त 2000000 700000 35.00 

कुल जम्मा 57720927 8746490 15.15 

स्रोि: प्रदेश मन्त्रालयगि बजेट सचुना प्रणाली (PLMBIS)/प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय, बागमिी प्रदेश। 



 
  

 

अनसुचुी-6 मन्त्रालय/र्नकायगि स्रोिगि बजेट र खचि र्ववरण 

रकम र.हजारमा 

मन्त्रालय/र्नकाय शीर्िक 

बजेट 

प्रदेश 
स्रोि  

बजेट संघ 
स्रोि  कुल बजेट 

खचि प्रदेश 
स्रोि िफि  

खचि संघ 
स्रोि िफि  कुल खचि  

र्वर्नयोजनको आर्ारमा खचि% 
 प्रदेश स्रोि 
खचि% 

संघ स्रोि 
खचि% कुल खचि % 

प्रदेश व्यवस्थार्पका 

चाल ु 286638 0 286638 80608 0 80608 28.12% - 28.12% 

पंूजीगि  53500 0 53500 3767 0 3767 7.04% - 7.04% 

कुल जम्मा 340138 0 340138 84376 0 84376 24.81%   24.81% 

प्रदेश लोक सेवा 
आयोग 

चाल ु 97065 0 97065 16785 0 16785 17.29% - 17.29% 

पंूजीगि  11250 0 11250 255 0 255 2.27% - 2.27% 

कुल जम्मा 108315 0 108315 17041 0 17041 15.73%   15.73% 

मखु्य न्त्यायार्र्वक्ताको 
कायािलय 

चाल ु 16693 0 16693 4254 0 4254 25.49% - 25.49% 

पूजीगि  1250 0 1250 251 0 251 20.06% - 20.06% 

कुल जम्मा 17943 0 17943 4505 0 4505 25.11%   25.11% 

मखु्यमन्त्री िथा 
मजन्त्रपररर्द्को 
कायािलय 

चाल ु
24557

4 313700 559274 47871 21566 69437 19.49% 6.87% 12.42% 

पंूजीगि 138550 19500 158050 432 3795 4227 0.31% 19.46% 2.67% 

कुल जम्मा 384124 333200 717324 48303 25361 73664 12.57% 7.61% 10.27% 

चाल ु 330417 0 330417 23678 0 23678 7.17% - 7.17% 



 
  

अनसुचुी-6 मन्त्रालय/र्नकायगि स्रोिगि बजेट र खचि र्ववरण 

रकम र.हजारमा 

मन्त्रालय/र्नकाय शीर्िक 

बजेट 

प्रदेश 
स्रोि  

बजेट संघ 
स्रोि  कुल बजेट 

खचि प्रदेश 
स्रोि िफि  

खचि संघ 
स्रोि िफि  कुल खचि  

र्वर्नयोजनको आर्ारमा खचि% 
 प्रदेश स्रोि 
खचि% 

संघ स्रोि 
खचि% कुल खचि % 

आर्थिक मार्मला िथा 
योजना मन्त्रालय 

पंूजीगि  26633 0 26633 743 0 743 2.79% - 2.79% 

कुल जम्मा 357050 0 357050 24421 0 24421 6.84% - 6.84% 

उद्योग, पयिटन, वन 
िथा वािावरण 
मन्त्रालय 

चाल ु 1256506 70900 1327406 152158 0 368254 12.11% - 27.74% 

पजुीगि 2706282 111600 2817882 346191 22063 152158 12.79% 19.77% 5.40% 

कुल जम्मा 3962788 182500 4145288 498349 22063 520412 12.58% 12.09% 12.55% 

भरू्म व्यवस्था, कृर्र् 
िथा सहकारी 
मन्त्रालय 

चाल ु 2446942 392500 2839442 263578 2132 265710 10.77% 0.54% 9.36% 

पजुीगि 971270 0 971270 102576 0 102576 10.56% - 10.56% 

कुल जम्मा 3418212 392500 3810712 366154 2132 368286 10.71% - 9.66% 

आन्त्िररक मार्मला 
िथा कानून मन्त्रालय 

चाल ु 248233 0 248233 29625 0 29625 11.93% - 11.93% 

पजुीगि 679750 0 679750 2784 0 2784 0.41% - 0.41% 

कुल जम्मा 927983 0 927983 32409 0 32409 3.49% - 3.49% 

भौर्िक पूवािर्ार 
र्वकास मन्त्रालय 

चाल ु 765770 208163 973933 256312 92824 349137 33.47% 44.59% 35.85% 

पजुीगि 8796261 11374937 20171198 546815 1864678 2411492 6.22% 16.39% 11.96% 

कुल जम्मा 9562031 11583100 21145131 803127 1957501 2760628.912 8.40% 16.90% 13.06% 



 
  

अनसुचुी-6 मन्त्रालय/र्नकायगि स्रोिगि बजेट र खचि र्ववरण 

रकम र.हजारमा 

मन्त्रालय/र्नकाय शीर्िक 

बजेट 

प्रदेश 
स्रोि  

बजेट संघ 
स्रोि  कुल बजेट 

खचि प्रदेश 
स्रोि िफि  

खचि संघ 
स्रोि िफि  कुल खचि  

र्वर्नयोजनको आर्ारमा खचि% 
 प्रदेश स्रोि 
खचि% 

संघ स्रोि 
खचि% कुल खचि % 

सामाजजक र्वकास 
मन्त्रालय 

चाल ु 5742006 1995970 7737976 618504 390384 1008888 10.77% 19.56% 13.04% 

पजुीगि 3566991 239530 3806521 237955 108648 346603 6.67% 45.36% 9.11% 

कुल जम्मा 9308997 2235500 11544497 856458.843 499032.0 1355490.88 9.20% 22.32% 11.74% 

प्रदेश नीर्ि िथा 
योजना आयोग 

चाल ु 42705 0 42705 5221 0 5221 12.23% 0.00% 12.23% 

पजुीगि 7000 0 7000 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 

कुल जम्मा 49705 0 49705 5221 0 5221 10.50% 0.00% 10.50% 
र्वजत्तय व्यवस्था िथा 
सेयर लगानी 

र्वत्तीय 
व्यवस्था 2000000 0 2000000 700000 0 700000 35.00% 0.00% 35.00% 

अथि र्वर्वर् 

चाल ु 1851200 2200000 4051200 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 

पजुीगि 1000000 0 1000000 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 

कुल जम्मा 2851200 2200000 5051200 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 

स्थानीय िह चाल ु 7505641 0 7505641 2800035 0 2800035 37.31% 0.00% 37.31% 

कुल जम्मा चाल ु 20835390 5181233 26016623 4298630 506907 5021633 20.63% 9.78% 19.30% 



 
  

अनसुचुी-6 मन्त्रालय/र्नकायगि स्रोिगि बजेट र खचि र्ववरण 

रकम र.हजारमा 

मन्त्रालय/र्नकाय शीर्िक 

बजेट 

प्रदेश 
स्रोि  

बजेट संघ 
स्रोि  कुल बजेट 

खचि प्रदेश 
स्रोि िफि  

खचि संघ 
स्रोि िफि  कुल खचि  

र्वर्नयोजनको आर्ारमा खचि% 
 प्रदेश स्रोि 
खचि% 

संघ स्रोि 
खचि% कुल खचि % 

कुल जम्मा पुजँीगि 17958737 11745567 29704304 1241769 1999183 3024856 6.91% 17.02% 10.18% 

कुल जम्मा र्वजत्तय व्यवस्था 2000000 0 2000000 700000 0 700000 35.00% 0.00% 35.00% 
कुल जम्मा (चाल+ुपुजँीगि+र्वत्तीय 

व्यवस्था) 40794127 16926800 57720927 6240399 2506090 8746489 15.30% 14.81% 15.15% 

स्रोि: प्रदेश मन्त्रालयगि बजेट सचुना प्रणाली (PLMBIS)/प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय, बागमिी प्रदेश।



 
  

 

अनसुचुी- ७ लैर्ङ्गक उत्तरदायी बजेट र सोको खचि र्ववरण 

रकम र.हजारमा 

अन
दुान

 सं
ख्य

ा 

मन्त्
रा
लय

/र्
नक

ाय
 

प्रत्
यक्ष

 ल
ाभ
 

र्वर्
नय

ोज
न 

अप्र
त्य

क्ष 
ला

भ 
र्वर्

नय
ोज
न 

िट
स्थ

 र्व
र्नय

ोज
न 

कु
ल 
र्वर्

नय
ोज
न 

प्रत्
यक्ष

 ल
ाभ
 

िफ
िक

ो ख
चि 

अप्र
त्य

क्ष 
ला

भ 
िफ

िक
ो ख

चि 

िट
स्थ

 र्व
र्नय

ोज
न 

िफ
िक

ो ख
चि 

कु
ल 
खच

ि 

र्वर्नयोजनको िलुनामा खचि% 

प्रत्यक्ष 
लाभ 
खचि% 

अप्रत्य
क्ष लाभ 
खचि% 

िटस्थ 

र्वर्नयोजन 
खचि% 

कुल खचि% 

202 
प्रदेश 

व्यवस्थार्पका 
0 0 340138 340138 0 0 84376 84376 - - 24.81% 24.81% 

210 
प्रदेश लोक 
सेवा आयोग 

0 0 108315 108315 0 0 17041 17041 - - 15.73% 15.73% 

216 
मखु्य 

न्त्यायार्र्वक्ता
को कायािलय 

0 0 17943 17943 0 0 4505 4505 - - 25.11% 25.11% 

301 
मखु्यमन्त्री िथा 
मजन्त्रपररर्द्को 
कायािलय 

330900 2300 384124 717324 24464 897 48303 73664 7.39% 38.98% 12.57% 10.27% 

305 

आर्थिक 

मार्मला िथा 
योजना 
मन्त्रालय 

0 0 357050 357050 0 0 24421 24421 - - 6.84% 6.84% 

307 
उद्योग, पयिटन, 

वन िथा 
46100 848706 3250482 4145288 0 97082 423330 520412 0.00% 11.44% 13.02% 12.55% 



 
  

अनसुचुी- ७ लैर्ङ्गक उत्तरदायी बजेट र सोको खचि र्ववरण 

रकम र.हजारमा 
अन

दुान
 सं

ख्य
ा 

मन्त्
रा
लय

/र्
नक

ाय
 

प्रत्
यक्ष

 ल
ाभ
 

र्वर्
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ोज
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अप्र
त्य

क्ष 
ला

भ 
र्वर्

नय
ोज
न 

िट
स्थ

 र्व
र्नय

ोज
न 

कु
ल 
र्वर्

नय
ोज
न 

प्रत्
यक्ष

 ल
ाभ
 

िफ
िक

ो ख
चि 

अप्र
त्य

क्ष 
ला

भ 
िफ

िक
ो ख

चि 

िट
स्थ
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िक

ो ख
चि 

कु
ल 
खच

ि 

र्वर्नयोजनको िलुनामा खचि% 

प्रत्यक्ष 
लाभ 
खचि% 

अप्रत्य
क्ष लाभ 
खचि% 

िटस्थ 

र्वर्नयोजन 
खचि% 

कुल खचि% 

वािावरण 
मन्त्रालय 

312 

भरू्म व्यवस्था, 
कृर्र् िथा 
सहकारी 
मन्त्रालय 

423849 1097140 2289723 3810712 29256 69264 269766 368286 6.90% 6.31% 11.78% 9.66% 

314 

आन्त्िररक 

मार्मला िथा 
कानून 
मन्त्रालय 

0 903389 24594 927983 0 27624 4785 32409 - 3.06% 19.46% 3.49% 

337 

भौर्िक पूवािर्ार 
र्वकास 
मन्त्रालय 

4389068 2320789 14435274 21145131 892232 106739 1761658 2760629 20.33% 4.60% 12.20% 13.06% 

350 
सामाजजक 

र्वकास 
मन्त्रालय 

3382345 3025955 5136197 11544497 651339 369067 335085 1355491 19.26% 12.20% 6.52% 11.74% 



 
  

अनसुचुी- ७ लैर्ङ्गक उत्तरदायी बजेट र सोको खचि र्ववरण 

रकम र.हजारमा 
अन

दुान
 सं

ख्य
ा 

मन्त्
रा
लय

/र्
नक

ाय
 

प्रत्
यक्ष

 ल
ाभ
 

र्वर्
नय

ोज
न 

अप्र
त्य

क्ष 
ला

भ 
र्वर्

नय
ोज
न 

िट
स्थ

 र्व
र्नय
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न 
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अप्र
त्य
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भ 
िफ
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स्थ

 र्व
र्नय

ोज
न 

िफ
िक

ो ख
चि 

कु
ल 
खच

ि 

र्वर्नयोजनको िलुनामा खचि% 

प्रत्यक्ष 
लाभ 
खचि% 

अप्रत्य
क्ष लाभ 
खचि% 

िटस्थ 

र्वर्नयोजन 
खचि% 

कुल खचि% 

391 
प्रदेश नीर्ि 
िथा योजना 
आयोग 

0 49705 0 49705 0 5221 0 5221 - 10.50% - 10.50% 

501 

र्वजत्तय 

व्यवस्था िथा 
सेयर लगानी 

0 0 2000000 2000000 0 0 700000 700000 - - 35.00% 35.00% 

602 अथि र्वर्वर् 0 0 5051200 5051200 0 0 0 0 - - 0.00% 0.00% 

801 स्थानीय िह 7505641 0 0 7505641 2800035 0 0 2800035 37.31% - - 37.31% 

कुल जम्मा 16077903 8247984 33395040 57720927 4397327 675894 3673270 8746490 27.35% 8.19% 11.00% 15.15% 

स्रोि: प्रदेश मन्त्रालयगि बजेट सचुना प्रणाली (PLMBIS) 

 

 

 

 

 



 
  

 

                            अनसुचुी-8 जलवाय ुपररवििन िफि को बजेट र्वर्नयोजन र खचि                                          
रकम र. हजारमा 

अन
दुा
न 

संख्
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मन्त्
रा
लय

/र्
नक

ाय
 

प्रत्
यक्ष

 ल
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नय
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अप्र
त्य

क्ष 
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ि र्

वर्न
यो
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स्थ
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फि
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नय

ोज
न 

कु
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र्वर्
नय

ोज
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प्रत्
यक्ष

 ल
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 ि

फि
 

खच
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अप्र
त्य

क्ष 
ला
भ 

िफ
ि ख

चि 

िट
स्थ

 ि
फि
 ख

चि 

कु
ल 

खच
ि 

र्वर्नयोजनको आर्ारमा खचि% 

प्रत्यक्ष 
लाभ 
खचि% 

अप्रत्यक्ष 

लाभ 
खचि% 

िटस्थ 

खचि% 

कुल 

खचि% 
202 प्रदेश व्यवस्थार्पका 0 0 340138 340138 0 0 84376 84376 - - 24.81% 24.81% 

210 प्रदेश लोक सेवा आयोग 0 0 108315 108315 0 0 17041 17041 - - 15.73% 15.73% 

216 मखु्य न्त्यायार्र्वक्ताको कायािलय 0 0 17943 17943 0 0 4505 4505 - - 25.11% 25.11% 

301 मखु्यमन्त्री िथा मजन्त्रपररर्द्को 
कायािलय 

0 0 717324 717324 0 0 73664 73664 - - 10.27% 10.27% 

305 आर्थिक मार्मला िथा योजना 
मन्त्रालय 

0 0 357050 357050 0 0 24421 24421 - - 6.84% 6.84% 

307 उद्योग, पयिटन, वन िथा वािावरण 
मन्त्रालय 

19830
80 

112140 2050068 414528
8 

315822 18433.68
0 

186156 520412 15.93% 16.44% 9.08% 12.55% 

312 भरू्म व्यवस्था, कृर्र् िथा सहकारी 
मन्त्रालय 

45267
4 

243685
5 

921183 3810712 70752.6 193280.1
8 

104253 368286 15.63% 7.93% 11.32% 9.66% 

314 आन्त्िररक मार्मला िथा कानून 
मन्त्रालय 

0 0 927983 927983 0 0 32409 32409 - - 3.49% 3.49% 

337 भौर्िक पूवािर्ार र्वकास मन्त्रालय 10934
00 

521361
4 

14838117 2114513
1 

164767 504411.2
4 

2091450 2760629 15.07% 9.67% 14.10% 13.06% 

350 सामाजजक र्वकास मन्त्रालय 0 123663 11420834 115444
97 

0 41636.07
4 

1313855 1355491 - 33.67% 11.50% 11.74% 



 
  

391 प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोग 0 49705 0 49705 0 5221.374
68 

0 5221 - 10.50% - 10.50% 

501 र्वजत्तय व्यवस्था िथा सेयर लगानी 0 0 2000000 200000
0 

0 0 700000 700000 - - 35.00% 35.00% 

602 अथि- र्वर्वर् 0 0 5051200 505120
0 

0 0 0 0 - - 0.00% 0.00% 

801 स्थानीय िह 0 750564
1 

0 750564
1 

0 2800035.
2 

0 2800035 - 37.31% - 37.31% 

कु
ल 

जम्
मा
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स्रोि: प्रदेश मन्त्रालयगि बजेट सचुना प्रणाली (PLMBIS)



 
  

 

अनसुचुी-9 जलबाय ुपररवििन बजेट र खचि 
रकम र.हजारमा 

संकेि प्रार्थमकिा रकम  खचि प्रर्िशि 
P1 पर्हलो प्राथर्मकिा 53570110 7963349 14.87% 

P2 दोस्रो प्राथर्मकिा 4088501 783141 19.15% 
 

कुल जम्मा 57658611 8746490 15.17% 

संकेि रणनीर्ि रकम  खचि प्रर्िशि 
1 आर्थिक वरृ्द्ध 9075804 2896676 31.92% 

2 स्वास्थय िथा जशक्षा 12711146 1785870 14.05% 

3 अन्त्िरआबद्धिा र शहरी र्वकास 12162832 1448818 11.91% 

4 उत्पादन र उत्पादकत्व अर्भवरृ्द्ध 11666018 1667656 14.29% 

5 सामाजजक सरुक्षा िथा संरक्षण 484945 11762 2.43% 

6 न्त्यायपूणि समाज 40443 4505 11.14% 

7 प्राकृर्िक स्रोि िथा उत्थानशीलिा 1553201 333091 21.45% 

8 सशुासन, प्रादेजशक सन्त्िलुन र रार्िय एकिा 1583877 139515 8.81% 

9 सार्ारण प्रशासन 6957940 358166 5.15% 

11 पयिटन र्वकास 1484721 100430 6.76% 
 

कुल जम्मा 57720927 8746490 15.15% 
     

संकेि SDG रकम  खचि प्रर्िशि 
0 संकेिीकरण नगररएको 33952942 7226897 21.29% 

3 स्वस्थ जजवन 2615735 333296 12.74% 

4 गणुस्िरीय जशक्षा 22000 20000 90.91% 

9 उद्योग, नवीन खोज र पूवािर्ार 373239 22588 6.05% 

10 असमानिा न्त्यूनीकरण 207100 13452 6.50% 

11 ददगो शहर र बस्िीहर 8855420 1112614 12.56% 

12 ददगो उपभोग िथा उत्पादन 555537 2974 0.54% 

13 जलवाय ुपररवििन अनकुुलन 207599 13815 6.65% 

17 ददगो र्वकासका लार्ग साझेदारी 3196755 855 0.03% 

                                    स्रोि: प्रदेश मन्त्रालयगि बजेट सचुना प्रणाली (PLMBIS) 

  



 
  

 

अनसुचुी-10 कृर्र् र्वकास बैङ्कबाट भएको ऋण लगानी सम्बन्त्र्ी अर्िवार्र्िक र्ववरण। 

लगानीको क्षरे लाभग्राही संख्या ऋण प्रवाह रकम प्रर्िशि 
कृर्र् व्यवसायका क्षेर 216 199970 53.01 

व्यापार व्यवसाय सम्बन्त्र्ी क्षेर 106 102670 27.22 

मर्हला िथा दर्लि समदुाय र्वकास 65 59760 15.84 

उद्योग व्यवसायको क्षेर 5 5000 1.33 

वन िथा वािावरण क्षेर 1 1000 0.27 

पयिटन प्रवर्िन 9 8800 2.33 

जम्मा 402 377200 100 

साना र्कसान लघरु्वत्त र्वत्तीय संस्थाबाट भएको ऋण लगानी सम्बन्त्र्ी अर्िवार्र्िक र्ववरण 

लगानीको क्षरे लाभग्राही संख्या ऋण प्रवाह रकम प्रर्िशि 

कृर्र् व्यवसायको क्षेर 512 133700 66.40 

उद्योग व्यवसायको क्षेर 20 4437 2.20 

पयिटन प्रवद्धिन क्षेर 12 4550 2.26 

व्यापार व्यवसायका क्षेर 273 57263 28.44 

मर्हला िथा दर्लि क्षेर 4 1400 0.70 
जम्मा 821 201350 100 

स्रोि: (सहरु्लयि ऋण सजचवालय) आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालय 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  

 

 

अनसुचुी-11 आर्थिक वर्ि 2078/79 को पौर् मसान्त्िसम्म अथि र्वर्वर्बाट भएको रकमान्त्िर िथा र्नकासाको र्ववरण 

रकम र. हजारमा 

र्स.नं र्ववरण 

र्नकासा 
मन्त्रालय चाल ु

(1850000000) 

पुजँीगि  
(10000000) 

1 
प्रमखु राजनीर्िक 

सल्लाहकारको पाररश्रर्मक 
भकु्तानी 

204   
मखु्यमन्त्री िथा मन्त्रीपररर्दको 

कायािलय 

2 
कोर्भड-19 बाट मतृ्य ुभएको 

हेटौंडा अस्पिालको 
कमिचारीको लार्ग क्षर्िपरु्िि 

4,000   स्वास्थ्य मन्त्रालय 

3 
यवुा िथा खेलकुद मन्त्रालयको 
सजचवको १ थान चार पाङ्ग्र े
सवारी सार्न भाडामा र्लन 

200   यवुा िथा खेलकुद मन्त्रालय 

4 
प्रदेश खेलकुद र्वकास 
पररर्दको नयाँ कायािलय 
व्यवस्थापनका लार्ग 

200 800 सामाजजक र्वकास मन्त्रालय 

5 बागमिी सभ्यिा कोर्का लार्ग 20,000   
आर्थिक मार्मला िथा योजना 

मन्त्रालय 

जम्मा 24,604 800   

कुल जम्मा र्नकाशा 25,404 

स्रोि: (बजेट िथा कायिक्रम शाखा) आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालय 

 

 

 

 

 

 

 


