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मन्त्िव्य 
प्रदेश आर्थिक कायिर्वर्ि ऐन, २०७४ को दफा २० मा भएको व्यवस्था बमोजजम आर्थिक वर्ि 
२०७8/७9 को बजेट िथा कायिक्रम कायािन्त्वयन अवस्थाको वार्र्िक मूल्याङ्कन प्रर्िवेदन ियार गररएको 
छ । यस प्रर्िवेदनमा समग्र प्रदेशको आर्थिक जस्थर्ि, राजस्व संकलनको अवस्था, र्वर्नयोजन र खर्िको 
र्ववरण, क्षरेगि मन्त्रालयगि उपलब्िी लगायि स्थानीय िहमा हस्िान्त्िररि आयोजना िथा कायिक्रम 
कायािन्त्वयनको अवस्थाका साथै बजेट िजजिमा, कायािन्त्वयन, खर्ि र लेखाङ्कनमा देखा परेका समस्या िथा 
सोमा गनजिपने सजिारका र्वर्यहरुलाई समेि समावेश गररएको छ।प्रस्िजि र्ववरणले बागमिी प्रदेश 
सरकारको र्वत्त व्यवस्थापनका र्वर्यमा पयािप्त जानकारी प्रदान गने र्वश्वास र्लएको छज। 

“उच्र् फरार्कलो र ददगो आर्थिक वरृ्ि सर्हिको समिृ प्रदेश” हजने दीर्िकालीन सोर् बोकेको यस प्रदेश 
आफ्नो लक्ष्य िथा उदे्दश्य प्रार्प्तका लार्ग र्नरन्त्िर प्रयासरि रहेको छ।आर्थिक वर्िको पर्हलो र्ौमार्सकमा  
मन्त्रालयहरुको संख्या थप भई मन्त्रालयहरुबीर् बजेटको बााँडफााँट िथा व्यवस्थापन गनि केही समय 
लाग्नजका साथै जनशजिको अभावका कारण अपेजक्षि रुपमा खर्ि हजन सकेन। साथै, आर्थिक वर्िको 
अन्त््यमा सरकारी लेखा प्रणाली (CGAS) मा देजखएको समस्याका कारण आयोजना िथा कायिक्रमको 
दार्य्व भ जिानी हजन नसकी आर्थिक वर्ि 2078/79 मा नगद मौज्दाि वरृ्ि भई समग्र खर्ि प्रगर्ि कम 
देजखन गएको छ।अिजरा आयोजनाहरुको दार्य्व र्ालज आर्थिक वर्िमा सरेका कारण सोको दार्य्व 
व्यवस्थापनमा समेि र् जनौिी थर्पएको छ। 

साविजर्नक खर्िलाई र्मिव्ययी एवम  प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ि 2078/79 मा 
र्वर्भन्न ऐन, कानजन, कायिर्वर्ि, र्नदेजशका मापदण्डहरु िजजिमा गरेको छ।प्रदेश आयोजनाको बहजवर्ीय ठेक्का 
सम्बन्त्िी मापदण्ड, 2078 िजजिमा गरर वहजवर्ीय आयोजना छनौट, स्वीकृर्ि लगायिका र्वर्यलाई 
व्यवजस्थि गररएको छ।यसका साथै प्रदेश बजेट कायिसञ्चालन र्नदेजशका, 2078, प्रदेश साविजर्नक 
खर्िको मापदण्ड, 2078 िथा प्रदेश सशिि अनजदान सम्बजन्त्ि कायिर्वर्िको िजजिमा गरर र्वत्तीय अनजशासन 
िथा साविजर्नक खर्िको व्यवस्थापनका लार्ग थप प्रयत्न गररएको छ। बजेट िजजिमा, कायािन्त्वयन, 
साविजर्नक स्रोिको पररर्ालन िथा व्यवस्थापनमा थप सजिार आवश्यक देजखएको छ।आर्थिक वर्ि 
2078/79 को बजेट कायािन्त्वयनका कमी कमजोरीलाई आ्मसाथ गदै आगामी ददनमा थप उपलजब्ि 
हार्सल हजने गरर कायिसम्पादन गनि/गराउनजहजन सबै मन्त्रालय िथा सरोकारवाला र्नकायहरुलाई आग्रह 
गनि र्ाहान्त्छज।  
अन्त््यमा, बागमिी प्रदेशको र्वत्तीय अवस्था झल्कने प्रस्िजि प्रर्िवेदन ियारीका लार्ग आवश्यक िथ्याङ्क 
र सूर्ना उपलब्ि गराई सहयोग पजर् याउनजहजने सबै मन्त्रालय, र्नकायहरू र प्रर्िवेदनलाई पजणििा ददन 
संलग्न हजनज हजने मन्त्रालयका सबै कमिर्ारीहरूलाई हाददिक िन्त्यवाद ददन र्ाहन्त्छज।    
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कायिकारी साराशं 
स्रोि पररर्ालन र बजेट खर्ि 
 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा कज ल आय रु. ५७ अवि ७२ करोड ०९ लाख २७ हजार  प्राप्त 

हजने अनजमान गररएकोमा रु. ७१ अवि ८३ करोड ९६ लाख ९२ हजार प्राप्त भई वार्र्िक अनजमानको 
१२४.४६ प्रर्िशि प्रार्प्त भएको छ। आर्थिक वर्ि 2077/78 मा कज ल आय रु. ६१ अवि ४२ 
करोड ८१ लाख १६ हजार  अथािि वार्र्िक अनजमानको ११९.४४ प्रर्िशि आय प्राप्त भएको 
र्थयो।  

 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा संर्ीय सरकारवाट सशिि, समानीकरण, समपजरक र र्वशेर् अनजदानमा 
कज ल रु. १६ अवि ९२ करोड ६८ लाख र्वत्तीय हस्िान्त्िरण प्राप्त हजने अनजमान गररएकोमा रु. 
१५ अवि ६७ करोड ५५ लाख ३९ हजार अथािि ९२.६१ प्रर्िशि प्राप्त भएको छ।आर्थिक 
वर्ि 2077/78 मा यस्िो अनजदान रु. १६ अवि ९१ करोड ४६ लाख ३८ हजार प्राप्त भएको 
र्थयो, जजन आ.व. २०७८/७९ को िजलनामा ७.३३ प्रर्िशिले बढी हो।  

 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को कज ल बजेट रू. 57 अबि 72 करोड 09 लाख 27 हजार मध्ये 
रू. ३७ अबि ९९ करोड ४९ लाख ४६ हजार अथािि ६५.८३ प्रर्िशि खर्ि भएको छ।  

 कज ल खर्िमध्ये र्ालजिफि  रु. १5 अबि ६९ करोड ९८ लाख ९० हजार अथािि कायम बजेटको 
६९.७६ प्रर्िशि खर्ि भएको छ। पजाँजीगि िफि  रू. २० अबि ९९ करोड ५० लाख 56 हजार 
र र्वत्तीय व्यवस्थािफि  रु.१ अवि ३० करोड खर्ि भएको छ। जजन कायम बजेटको क्रमश: 
६३.२१ प्रर्िशि  र ६५.०० प्रर्िशि हजन आउाँछ। 

 संर्ीय र्वत्तीय हस्िान्त्िरण बाट प्राप्त रकम मध्ये रु. ११ अबि ०१ करोड ४२ लाख खर्ि भएको 
छ। जजन कज ल हस्िान्त्िररि रकमको ६५.०७ प्रर्िशि रहेको छ ।  

र्वत्तीय संर्ीयिा 
 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारवाट स्थानीय िहलाई समानीकरण, सशिि, समपजरक 

र र्वशेर् अनजदान गरी  रु. ७ अवि ५८ करोड १७ लाख ९० हजार र्वत्तीय हस्िान्त्िरण हजने 
अनजमान गररएकोमा समीक्षा अवर्िमा रु. ६ अवि ८३ करोड ३२ लाख ७९ हजार अथािि 
९०.१२ प्रर्िशि हस्िान्त्िरण भएको छ। जजन आर्थिक वर्ि 2077/78 को िजलनामा १.४१ 
प्रर्िशिले बढी हो।   

 बागमिी प्रदेश र्भरका स्थानीय िहहरुलाई र्वत्तीय समानीकरण अनजदान िफि  रार्िय प्राकृर्िक 
स्रोि िथा र्वत्त आयोगको र्सफाररसमा रु.1 अवि 48 करोड 58 लाख 13 हजार, सशिि 
अनजदानिफि  रु.2 अवि 52 करोड 96 लाख 52 हजार, समपजरक अनजदान िफि  रु. 2 अवि 44 
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करोड 49 लाख 90 हजार र र्वशेर् अनजदान िफि  रु. 37 करोड 28 लाख 22 हजार 
हस्िान्त्िरण गररएको छ। 

 प्रदेश सरकार र स्थानीय िहबीर् बााँडफााँट हजने सवारी सािन कर वापिको 2079 असार 
मसान्त्िसम्म प्रदेश र्वभाज्य कोर् खािामा रु.9 अवि 77 करोड 69 लाख 84 हजार संकलन 
भएकोमा 2079 असार 20 गिे सम्म संकलन भएको रु.9 अवि 43 करोड 73 लाख 9 
हजार लाई बााँडफााँट गरी प्रदेश सजञ्चि कोर्मा रु.5 अवि 66 करोड 23 लाख 85 हजार र 
सम्बजन्त्िि स्थानीय िहको राजस्व प्रार्प्त िथा र्वर्वि खािामा रु.3 अवि 77 करोड 49 लाख 
23 हजार जम्मा गररएको छ। 

बजेट िजजिमा र कायािन्त्वयनमा देजखएका समस्याहरु  
 आवर्िक योजना, मध्यमकालीन खर्ि संरर्ना र बजेट िजजिमाबीर् िादाम्यिा कायम हजन नसक्दा 

योजनाबि रूपमा प्राथर्मकिा प्राप्त कायिक्रमहरू छनौट नभई स-साना कायिक्रमहरूमा बजेट 
र्वर्नयोजन हजन ज। 

 आफू मािहिका कायािलयहरूबाट कायािन्त्वयन गनजिपने कायिक्रम बजेट िजजिमाको समयमा 
सम्बजन्त्िि मन्त्रालयमै राजख बजेट र्वर्नयोजन हजन ज र समयमै बााँडफााँट नहजन ज।कर्िपय 
आयोजना/कायिक्रमको कायािन्त्वयन र्वर्ि नै र्नजिि नगरी ठजलो रकम र्वर्नयोजन हजन ज। 

 बहजवर्ीय प्रकृर्िका योजनामा दार्य्व व्यवस्थापनका लार्ग बजेट िजजिमाका बखि पयािप्त बजेट 
र्वर्नयोजन नहजनज।स्वीकृि वार्र्िक कायिक्रम भन्त्दा बाहेकका आयोजना िथा कायिक्रममा  आर्थिक 
वर्िको बीर्मा बजेट प्रस्िाव गनजि। 

 जनशजिको अभाव िथा जर्टल प्रकृर्िका आयोजनामा काम गने प्रार्वर्िक िथा र्वज्ञ कमिर्ारीको 
अभाव हजन जका साथै संर्, प्रदेश र स्थानीय िहमा आयोजना िथा कायिक्रममा दोहोरोपना देजखनज। 

 बजेट िथा कायिक्रम कायािन्त्वयनका लार्ग आवश्यक पने र्नदेजशका, कायिर्वर्ि, मापदण्ड, 
मागिदशिन लगायिका कानूनहरु समयमै िजजिमा हजन नसकनज । 

बजेट िजजिमा र कायािन्त्वयनमा गनजिपने सजिारहरु 

 वार्र्िक बजेट िजजिमाका क्रममा आयोजना प्रस्िाव गदाि आवर्िक योजना अनजरुप  मध्यकालीन 
खर्ि संरर्नामा समावेश गरी िीन वर्िको खर्ि अनजमान गनजिका साथै संवैिार्नक दार्य्व, 
पन्त्रौं रार्िय आवर्िक योजना, प्रदेशको आवर्िक योजनाका उद्दशे्यहरु हार्सल हजन ेगरी 
बजेट र्वर्नयोजन गनजिपने। 

 आयोजना वगीकरण र्नदेजशका अनजसार प्रदेश सरकारका दार्य्व र कायिके्षर र्भरका 
आयोजना वा कायिक्रममा र मन्त्रालय/र्नकायको कायिजजम्मेवारी अनजरुप मार बजेट प्रस्िाव 
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गने/ स्थानीय िहले गनि सक्ने साना आयोजनाको लार्ग प्रदेश सरकारले बजेट र्वर्नयोजन 
नगने पररपार्टको र्वकास गनजिपने । 

 अवण्डा राजखएका रकमहरु समयमै बााँडफााँट गरी कायािन्त्वयन गने िहमा हस्िान्त्िरण गने। 
स्थानीय िह माफि ि गनजिपने कामको लार्ग बजेट िजजिमा गदाि नै र्वत्तीय हस्िान्त्िरण प्रस्िाव 
गनजिपने । 

 आवश्यक पूविियारी भएका आयोजनालाई मार बजेट र्वर्नयोजन गने व्यवस्था 
हजन जपने।पररयोजना बैङ्कलाई ि्काल कायािन्त्वयनमा ल्याई सो बैङ्कमा नपरेका आयोजनामा 
बजेट र्वर्नयोजन नगने नीर्ि र्लनजपने। 

 आयोजना/कायिक्रम कायािन्त्वयन गनि कायिर्वर्ि, र्नदेजशका िजजिमा गनजिपने भएमा वा भएका 
कानजन संशोिन/ पररमाजिन गनि आवश्यक भएमा ि्काल प्रर्क्रया अगार्ड बढाउनजपने। 

 प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोगको नेिृ् वमा उच्र् स्िरीय अनजगमन टोर्ल बनाई ठूला 
आयोजना/ कायिक्रमको र्नयर्मि अनजगमन गरी र्वर्नयोजजि बजेट र स्वीकृि कायिक्रमको 
प्रभावकारीिा अध्ययन गनजिपने। 

 सरकारी खर्िमा र्मिव्ययीिा कायम गनि प्रदेश आर्थिक कायिर्वर्ि ऐन, २०७४, प्रदेश आर्थिक 
कायिर्वर्ि र्नयमावली, २०७६ , प्रदेश बजेट कायिसञ्चालन र्नदेजशका, २०७८ लगायि प्रदेश 
साविजर्नक खर्िको मापदण्ड, २०७८ को पजणिपालना गनजिपने । 
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पररच्छेद  - एक 

समर्िगि आर्थिक िथा र्वत्तीय जस्थर्ि 

१.१  प्रादेजशक अथििन्त्र 
 नेपालको कज ल भ जभागको कररव १३.७९ प्रर्िशि अथािि २०,३०० वगि र्क.र्म. क्षरेफल 

ओगटेको बागमिी प्रदेश जनसंख्याको आिारमा दोस्रो र क्षेरफलको आिारमा पााँर्ौ स्थानमा 
रहेको छ।यस प्रदेशको मानव र्वकास सजर्काङ्क ०.६६१ रहेको छ। 

 बागमिी प्रदेशमा संर्ीय सरकार अन्त्िगििका बालाजज औद्योर्गक क्षरे काठमाण्डौ, पाटन 
औद्योर्गक के्षर लर्लिपजर, भिपजर औद्योर्गक के्षर भिपजर र हेटौडा औद्योर्गक के्षर 
मकवानपजर गरी ४ वटा औद्योर्गक क्षेरमा उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेका छन । 

 रार्िय जनगणना २०७८ को प्रारजम्भक नर्िजा अनजसार बागमिी प्रदेशमा कज ल जनसंख्याको 
२०.८४ प्रर्िशि अथािि ६० लाख ८४ हजार ४२ जनाको बसोबास रहेको देजखन्त्छ । जस 
मध्ये मर्हलाको जनसंख्या ५०.१४ र पजरुर्को ४९.८६ रहेको छ।  

 बागमिी प्रदेशको कज ल के्षरफल २०,3०,४४३ हेक्टर मध्ये ४,९०,0९३ हेक्टर जर्मन 
खेिी योग्य रहेको छ । खेिीयोग्य जर्मन मध्ये ३,१४,0२२ हेक्टर जर्मन र्संर्ाइयोग्य 
रहेको छ ।   

 बागमिी प्रदेश र्भरका ११९ स्थानीय िहहरुमध्ये िाददङको रुवीभ्याली गााँउपार्लका बाहेक 
सबै ११८ वटा स्थानीय िहमा बैङ्क िथा र्वत्तीय संस्थाको उपजस्थर्ि रहेको छ। 

   नेपाल सरकारको साक्षर नपेाल अर्भयान अन्त्िगिि प्रदेश र्भरका १३ वटै जजल्लाहरुलाई 
साक्षर र्ोर्णा गरी र्मर्ि २०७८ असोज ११ गिे बागमिी प्रदेशलाई ९७.२२ प्रर्िशि 
साक्षरिा सर्हि नेपालकै पर्हलो साक्षर प्रदेशको रुपमा र्ोर्णा गररएको र्थयो।बागमिी 
प्रदेशका १३ जजल्ला मध्ये लर्लिपजरमा शि  प्रर्िशि साक्षरिा रहेको छ भन े दोलखामा 
९५.३७ प्रर्िशि साझरिा रहेको छ । 

 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा नेपालको कज ल गाहिस्थ्य उ्पादान (उ्पादकको मूल्यमा) रु. 
४८ खबि ५१ अबि ६२ करोड रहने अनजमान गररएकोमा बागमिी प्रदेशको अंश सवै भन्त्दा 
बढी ३६.९ प्रर्िशि अथािि रु. १७ खबि ९० अबि ६८ करोड रहने प्रारजम्भक अनजमान 
रहेको छ। 
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 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा बागमिी प्रदेशको कज ल गाहिस्थ्य उ्पादन रु. १७ खबि ९० 
अबि ६८ करोड हजन ेअनजमान मध्ये थोक िथा खजद्रा व्यापार, गाडी िथा मोटरसाईकल ममिि 
सेवाको अंश सवै भन्त्दा बढी २५.१0 प्रर्िशि रहेको छ । 

 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा बागमिी प्रदेशमा र्वत्तीय िथा वीमा र्क्रयाकलापहरुको अंश 
१६ प्रर्िशि रहेको छ । कृर्र्, वन र म्स्यपालन िथा उ्पादन उिोगको अंश क्रमश: 
११.१0 प्रर्िशि र ५.५0 प्रर्िशि रहेको छ । 

 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा नेपालको कज ल गाहिस्थ्य उ्पादनको वरृ्ि दर ५.८४ प्रर्िशि 
रहने अनजमान गररएकोमा बागमिी प्रदेशको वरृ्िदर सबै भन्त्दा बढी ६.७० प्रर्िशि कायम 
हजने अनजमान छ । 

 मजलजकको समग्र कृर्र् उ्पादनमा बागमिी प्रदेशको योगदान कररव १७.12 प्रर्िशि रहेको 
छ।मजलजकको कज ल उ्पादनमा अण्डा उ्पादनको र्हस्सा यस प्रदेशको सवभन्त्दा बढी ६२.९ 
प्रर्िशि रहेको छ । 

 मजलजकको कज ल उ्पादनमा यस प्रदेशको िान उ्पादनको र्हस्सा ९.९ प्रर्िशि, मकै 
उ्पादनको र्हस्सा २१.८ प्रर्िशि, िरकारी उ्पादनको र्हस्सा १८.२ प्रर्िशि, आलज 
उ्पादनको र्हस्सा २२.८ प्रर्िशि र मासज उ्पानको र्हस्सा ३३.८ प्रर्िशि रहेको छ । 

 नेपालको गररबीको गहनिा १.८ प्रर्िशि रहेकोमा बागमिी प्रदेशमा यो सजर्क १.६ प्रर्िशि 
रहेको छ भने गररबीको र्वर्मिा ५.४ प्रर्िशि रहेकोमा यस प्रदेशको ४.८ प्रर्िशि रहेको 
छ। 

 नेपालको बहजआयार्मक गररबी सन  २०१८ मा २८.६0 प्रर्िशि र सन  २०१९ मा १७.४0 
प्रर्िशि रहेकोमा बागमिी प्रदेशको बहजआयार्मक गररबी सन  २०१८ र 2019 मा क्रमश: 
१२.70 प्रर्िशि र ७.00 प्रर्िशि रहेको छ। 

 नेपालको जनसंख्याको २३.४५ प्रर्िशि काम गने उमेरको जनसंख्या बागमिी प्रदेशमा रहेको 
छ। 

 बागमिी प्रदेशमा रहेका र्वद्यालयहरु मध्ये आिारभिू (1-5) मा 6,499, आिारभिू (6-8) 
मा  3,879, आिारभिू (1-8) मा 6,534, माध्यर्मक (9-10) मा 2,886, माध्यर्मक (11-
12) मा 1,023 र माध्यर्मक (9-12) मा 2,915 वटा र्वद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन । 

 

स्रोि: प्रदेश आर्थिक सवैक्षण, २०७९ 
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 पररच्छेद - दजई 
राजस्व पररर्ालन 

2.1 राजस्व संकलन  
बागमिी प्रदेश सरकारले प्र्येक आर्थिक वर्ि आर्थिक ऐन जारी गदै आएको छ।नेपालको 
संर्विान िथा अन्त्िरसरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, 2074 मा प्रदेश सरकारको अर्िकार के्षर 
भर्न िोर्कएको र्वर्यक्षेरहरुमा आर्थिक ऐन माफि ि दर िोर्क सोही दर िथा दायराका आिारमा 
वार्र्िक रुपमा संकलन हजन सक्ने राजस्वको अनजमान गररन्त्छ।आर्थिक वर्ि 2078/79 मा कर 
राजस्व, गैरकर राजस्व, र्वत्तीय हस्िान्त्िरण र नगद मौज्दाि गरी कज ल 57 अवि 72 करोड 
09 लाख 27 हजार आय संकलन हजने अनजमान गररएकोमा कज ल रु.71 अवि 83 करोड 96 
लाख 9२ हजार अथािि अनजमानको 124.46 प्रर्िशि आय संकलन भएको देजखन्त्छ। 

आर्थिक वर्ि 2078/79 मा र्वत्तीय हस्िान्त्िरण बाहेक कज ल रु. 40 अवि 79 करोड ४१ 
लाख २७ हजार संकलन हजने अनजमान गररएकोमा 56 अवि 16 करोड ४१ लाख ५३ हजार 
संकलन भएको छ, जजन वार्र्िक अनजमानको 137.6८ प्रर्िशि प्रगर्ि हो । यस अवर्िमा र्वर्भन्न 
राजस्व शीर्िकहरुमा अनजमान गररएको र संकलन भएको राजस्व र्ववरण अनजसजर्ी-1 का अर्िररि 
देहायको िार्लका 2.1 मा समेि प्रस्िजि गररएको छ। 

िार्लका नं. २.1 वार्र्िक बजेट िथा राजस्वको अनजमान र प्रार्प्त (प्रारजम्भक) 
र्ववरण अनजमान रकम (रू. 

लाखमा) 
प्रार्प्त (रु.लाखमा) 

कज ल वार्र्िक बजेट अनजमान 577209 718396 
कज ल वार्र्िक कर राजस्व २३८२18 255287 
अन्त्य कर राजस्व ६८२13 58545 
र्वर्वि प्राप्ती र नगद मौज्दाि १०१509 247808 
प्रदेश सजञ्चि कोर्मा दाजखला हजने राजस्व ४०७९41 561641 
संर्ीय सरकारबाट र्वत्तीय हस्िान्त्िरण  १69२68 156755 

कज ल बजेटमा राजस्वको योगदान (प्रर्िशि) ७०.६7 78.17 

कज ल बजेटमा अन्त्िरसरकारी र्वत्त हस्िान्त्िरणको 
योगदान (प्रर्िशि) 

29.33 21.82 

                                स्रोि: प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक/राजश्व व्यवस्थापन शाखा 
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2.2 राजस्वको शीर्िकगि र्वश्लरे्ण 
आर्थिक वर्ि 2078/79 मा कर राजस्व िफि  कज ल रु.23 अवि 82 करोड 18 लाख संकलन 
हजने अनजमान गररएकोमा कज ल रु.25 अवि 52 करोड 87 लाख 36 हजार संकलन भई 
अनजमानको िजलनामा 107.17 प्रर्िशि संकलन भएको छ।जजन आर्थिक वर्ि 2077/78 को 
िजलनामा 22.84 प्रर्िशिले बढी हजन आउाँछ। 

कर राजस्वका प्रमजख स्रोिहरु र्र जग्गा रजजिेशन दस्िजर, मजल्य अर्भवरृ्िकर, अन्त्िशजल्क, सवारी 
कर, मनोरञ्जन कर र र्वज्ञापन कर रहेका छन।आर्थिक वर्ि 2078/79 मा कर राजस्व िफि  
सबैभन्त्दा बढी र्र जग्गा रजजिेशन दस्िजरमा संकलन भएको देजखन्त्छ। 

्यस्िै गरर संर्ीय सरकारबाट अन्त्िरसरकारी र्वत्त हस्िान्त्िरण माफि ि रु. १६ अवि ९२ करोड 
अनजदान प्राप्त हजन ेअनजमान गररएकोमा आर्थिक वर्ि 2078/79 मा रु.15 अवि 67 करोड 
55 लाख 39 हजार प्राप्त भएको छ।जजन अनजमानको 92.61 प्रर्िशि हजन आउछ। 

आर्थिक वर्ि 2078/79 मा गैर कर राजस्व िफि  कज ल रु.6 अवि 82 करोड 13 लाख 31 
हजार प्राप्त हजने अनजमान गररएकोमा रु.5 अवि 85 करोड 45 लाख ३० हजार अथािि अनजमानको 
85.83 प्रर्िशि प्राप्त भएको छ।आर्थिक वर्ि 2077/78 को िजलनामा यो रकम 20.71 
प्रर्िशिले बढी हो। 

आर्थिक वर्ि 2078/79 मा र्वर्वि प्रार्प्त (बेरुजज, र्नकासा र्फिाि, अनजदान र्फिाि) बाट रु.1 
अवि 05 करोड 09 लाख 96 हजार संकलन हजन ेअनजमान गररएकोमा रु.1 अवि ४३ करोड 
४४ लाख रकम संकलन भई अनजमानको 136.48 प्रर्िशि प्राप्त भएको छ। 

प्रदेश सरकारबाट स्वीकृि आयोजना िथा कायिक्रमहरुको कायािन्त्वयनका लार्ग र्वर्नयोजजि रकम 
लक्ष्यअनजरुप खर्ि हजन नसक्दा वरे्नी नगद मौज्दािको पररमाण बढदै गएको देजखन्त्छ।प्रदेश 
सरकारको सजञ्चि कोर्मा नगद मौज्दािको रकम बढदै जानजले कायािन्त्वयन कज शलिा र खर्ि गनि 
सक्ने क्षमिामा सजिार गनजिपने आवश्यकिा देजखन्त्छ।आर्थिक वर्ि 2078/79 मा नगद मौजदाि 
िफि  कज ल रु.9 अवि 10 करोड संकलन हजने अनजमान गररएकोमा रु.23 अवि 34 करोड 64 
लाख 78 हजार संकलन भई अनजमानको 256.55 प्रर्िशि नगद मौज्दाि प्राप्त भएको छ। 
आर्थिक वर्ि 2078/79 को आयको शीर्िकगि लक्ष्य र प्राप्ती िथा आर्थिक वर्ि २०७७/७८ 
र २०७८/७९ को राजस्व िथा अनजदान प्रार्प्तको िजलना्मक र्ववरण क्रमश: अनजसूर्ी-२ र 
अनजसूर्ी-३ मा राजखएको छ।  
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2.3 कर छजट िथा सहजर्लयि 

आर्थिक वर्ि 2078/79 मा आर्थिक ऐन, 2078 को अनजसजर्ी-2 को खण्ड (ग) र्वर्वि को र्स.नं. 
15 बमोजजम स्थानीय िह िथा भ जर्म व्यवस्था कृर्र् िथा सहकारी मन्त्रालयको र्सफाररसमा र्र 
जग्गा रजजिेशन शजल्कमा छजट प्रदान गररएका सहकारी संस्थाहरुको र्ववरण देहायबमोजजम रहेको 
छ। 

 िार्लका २.3 छजट प्रदान गररएका सहकारी संस्थाहरुको र्ववरण 
आर्थिक ऐन, २०७८ को  अनजसूर्ी-१ (ग) र्वर्विको वजाँदा नं. १५ बमोजजम ददइएको  राजस्व छजट  

रकम रु. हजारमा 
क्र.स
. 

सहकारीको नाम ठेगाना थैली रकम र्नणिय र्मर्ि 

१ सजसंगि बहजउदे्दश्यीय सहकारी संस्था र्लर्मटेड र्ावर्हल 21500.00 2078/4/15 

2 पञ्चकज मारी बहजउदे्दश्यीय सहकारी संस्था र्लर्मटेड बनेपा 6400.00 2078/05/29 

3 बाबा जर्रसेन सामजर्हक बर्ि िथा ऋण सहकारी 
संस्था र्लर्मटेड 

जर्िवन 6500.00 2078/07/23 

4 कंर्नजंर्ा बहजउदे्दश्य सहकारी संस्था र्लर्मटेड जर्िवन 12800.00 2078/08/01 

5 र्डलाईट बर्ि िथा सहकारी संस्था र्लर्मटेड अनामनगर 22650.00 2078/08/07 

6 बाबा बर्ि िथा ऋण सहकारी संस्था र्लर्मटेड शंखिर र्ोक 25222.56 2078/08/08 

7 नयााँ र्करण बर्ि िथा ऋण सहकारी संस्था 
र्लर्मटेड 

टोखा 39812.50 2078/08/09 

8 र्पपजल्स वर्ि िथा ऋण सहकारी संस्था र्लर्मटेड बनेपा 9350.00 2078/08/09 

9 अग्रज मर्हला वर्ि िथा ऋण सहकारी संस्था 
र्लर्मटेड 

र्ााँगजनारायण 9384.37 2078/08/23 

१0 सजमागि बर्ि िथा ऋण सहकारी संस्था र्लर्मटेड काभ्र े 3600.00 2078/09/14 

11 पावििीप जर साना र्कसान कृर्र् सहकारी संस्था 
र्लर्मटेड भरिपजर 3650.00 2078/10/20 

12 
पञ्चामिृ बहजउदे्दश्यीय सहकारी संस्था र्लर्मटेड जर्िवन 2050.00 2078/10/25 

13 
मनकामना दजि उ्पादक सहकारी संस्था र्लर्मटेड मकवानपजर 2100.00 2078/10/25 

14 सवोत्तम सजञ्चर्ि बर्ि िथा ऋण सहकारी संस्था 
र्लर्मटेड हेटौडा  १२०००.00 2078/11/10 

15 लर्लिपजर जजल्ला बर्ि ऋण सहकारी संस्था 
र्लर्मटेड लर्लिपजर ६८०००.00 2078/11/16 
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आर्थिक ऐन, २०७८ को  अनजसूर्ी-१ (ग) र्वर्विको वजाँदा नं. १५ बमोजजम ददइएको  राजस्व छजट  
रकम रु. हजारमा 

क्र.स
. 

सहकारीको नाम ठेगाना थैली रकम र्नणिय र्मर्ि 

16 
श्रीद बर्ि िथा ऋण सहकारी संस्था र्लर्मटेड गोकणेश्वर 28000.00 2078/12/15 

17 
सम्झना बहजम जखी सहकारी संस्था र्लर्मटेड काठमाडौ 7510.00 2078/12/15 

18 
र्भन्त्िजना बर्ि िथा ऋण सहकारी संस्था र्लर्मटेड काठमाडौ 16500.00 2078/12/23 

19 
र्नलर्गरी बर्ि िथा ऋण सहकारी संस्था र्लर्मटेड जर्िवन 13427.50 2078/12/30 

20 
मनहरी समिृ बहजउदे्दश्यीय सहकारी र्लर्मटेड मनहरी 4000.00 2079/01/13 

21 
रामकोट बर्ि िथा ऋण सहकारी संस्था र्लर्मटेड िाददङ 8490.60 2079/02/29 

22 र्रपररवार बर्ि िथा ऋण सहकारी संस्था 
र्लर्मटेड भिपजर 7500.00 2079/03/16 

23 
जनर्प्रय बर्ि िथा ऋण सहकारी संस्था र्लर्मटेड टोखा 32000.00 2079/03/24 

24 
प्राकृर्िक पयिटन सहकारी संस्था र्लर्मटेड लर्लिपजर 5000.00 2079/03/29 

कज ल जम्मा थैली रकम 367447.53  

                         स्रोि; राजस्व व्यवस्थापन शाखा, आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालय 

2.4 आर्थिक वर्ि 2078/79 मा राजश्व िफि  सम्पादन भएका कायिहरु 

आर्थिक वर्ि 2078/79 मा राजस्व व्यवस्थापनका सम्बन्त्िमा सम्पादन भएका प्रमजख कायिहरु देहाय 
बमोजजम रहेका छन : 

 आर्थिक वर्ि 2079/80 मा स्थानीय िहले प्राप्त गने सवारी सािन कर वापिको अनजमार्नि 
र्ववरण सम्बजन्त्िि स्थानीय िहमा पठाईएको। 

  प्रदेश सरकार माफि ि संकलन भई स्थानीय िहमा बााँडफााँट हजने सवारी सािन कर र्नयर्मि 
रुपमा बााँडफााँट गररएको। 

 प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७8 मा व्यवस्था भए बमोजजम पयिटन शजल्क िथा छजट सम्वन्त्िमा 
र्मर्ि 207८/०५/२७ गिे अन्त्िरर्क्रया कायिक्रम गररएको।साथै यािायाि व्यवसायी, 
यािायाि कायािलयहरुसाँग सवारी सािन कर लगायिका र्वर्यमा अन्त्िरर्क्रया कायिक्रम 
आयोजना गररएको। 
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 प्रदेश आर्थिक ऐन, 2078 मा भएका व्यवस्थाहरु, सोको कायािन्त्वनमा देखा परेका र्िर्विा 
लगायि राजस्व संकलनका र्वर्यमा मजख्य मन्त्रीज्यजको प्रमजख आर्िथ्यिामा बागमिी प्रदेश 
र्भरका यािायाि व्यवसायी महासंर् िथा सरोकारवाला एवं यािायाि कायािलयहरुसाँग र्मर्ि 
2078/09/16 गिे अन्त्िरर्क्रया कायिक्रम सम्पन्न गरी सजझाव संकलन गररएको। 

 र्रजग्गा रजजिेशन दस्िजर संकलन सम्बन्त्िमा प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८ मा भएका 
व्यवस्थाहरु कायािन्त्वयनका सन्त्दभिमा उ्पन्न समस्याका सम्बन्त्िमा उप्यका र्भरका मालपोि 
कायािलयहरुसाँग संर्ीय भरू्म व्यवस्था, सहकारी िथा गररवी र्नवारण मन्त्रालयका सजर्व, भरू्म 
व्यवस्थापन िथा अर्भलेख र्वभागका महार्नदेशक समेिको सहभार्गिामा र्मर्ि 
२०७८/११/२७ गिे अन्त्िर्कि या कायिक्रम गररएको। 

 स्थानीय िहहरुबाट संकलन हजने मनोरञ्जन कर िथा र्वज्ञापन कर र्नयमावलीको मस्यौदा 
ियार गनि सर्मर्ि गठन भएको। 

 राजस्व परामशि सर्मर्ि अन्त्िगििका उपसर्मर्िहरुबाट पेश भएको प्रर्िवेदन लाई एकीकृि गरी 
राजस्व परामशि सर्मर्िको प्रर्िवेदन ियार गररएको। 

  कर िथा गैरकर राजस्वको दर िथा दायराका सम्बन्त्िमा र्वर्भन्न सरोकारवाला र्नकायहरुसाँग 
छलफल गरी प्रदेश आर्थिक ऐन, 2079 िजजिमा गररएको। 
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पररच्छेद-िीन 

बजेट र्वर्नयोजन र खर्ि जस्थर्ि 

३.१ समर्िगि खर्ि 
आर्थिक वर्ि 2078/79 मा र्वर्नयोजजि बजेट मध्ये प्रारजम्भक खर्ि र्ववरण अनजसार कज ल रु. 
३७ अवि ९९ करोड ४९ लाख ४६ हजार रकम खर्ि भएको देजखन्त्छ।जजन वार्र्िक बजेट रु.  

५७ अवि ७२ करोड ०९ लाख २७ हजारको ६५.८३ प्रर्िशि रहेको छ। 

कज ल खर्ि मध्ये र्ालज िफि  कज ल रु. १५ अवि ६९ करोड ९८ लाख ९० हजार (६९.७६ 
प्रर्िशि), पजाँजीगि िफि  कज ल रु. २० अवि ९९ करोड ५० लाख 56 हजार (६३.२१ प्रर्िशि) 
र र्वत्तीय व्यवस्था िफि  कज ल रु.१ अवि ३० करोड (६5 प्रर्िशि) खर्ि भएको छ। जजन 
र्वर्नयोजजि बजेटको ६५.८३ प्रर्िशि हजन आउछ। आर्थिक वर्ि 2077/78 मा कज ल रू. ३५ 
अवि ५९ करोड ४८ लाख ४१ हजार अथािि वार्र्िक र्वर्नयोजनको ६९.२१ प्रर्िशि खर्ि भएको 
र्थयो।आर्थिक वर्िको पर्हलो र्ौमार्सकमा मन्त्रालयको संख्या थप भएको िर जनशजिको कर्म 
र मन्त्रालयगि वार्र्िक बजेटको बााँडफााँट िथा रकमान्त्िर गनि समय लागेको कारण बजेट 
कायािन्त्वयनमा र्ढला हजन गई आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को खर्ि प्रगर्ि अपेजक्षि रुपमा हजन सकेको 
छैन। 

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा भएको शीर्िकगि खर्िको िजलनामा आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा 
र्ालज खर्ि िफि  १०. ६७ प्रर्िशि, पूाँजीगि खर्ि िफि  ४.९३ प्रर्िशि र समग्र खर्िमा ६.७४ 
प्रर्िशिले वरृ्ि भएको छ भन ेर्वत्तीय व्यवस्था िफि  गि आर्थिक वर्िको िजलनामा ७.१४ प्रर्िशिले 
न्त्यून प्रगर्ि भएको देजखन्त्छ। आर्थिक वर्ि २०७८/७९ र आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को शीर्िकगि 
खर्ि बीर्को िजलना्मक र्ववरण िार्लका नं. ३.1 मा प्रस्िजि गररएको छ। 

 िार्लका ३.1.: समर्िगि प्रारजम्भक खर्िको िजलना्मक जस्थर्ि (रू. हजारमा) 
            

जशर्िक आर्थिक वर्ि 
2077/78 

आर्थिक वर्ि 
2078/79 

प्रर्िशि 
पररवििन 

र्ालज खर्ि 14,186,602 15,699,890 १०.६७ 

पूाँजीगि खर्ि 20,008,239 20,995,056 ४.९३ 

र्वत्तय व्यवस्था 1,400,000 1,300,000 -७.१४ 

कज ल जम्मा 35,594,842 37,994,946 ६.७४ 

   स्रोि: प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय 
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जर्र 1: बजेटको िजलनामा खर्ि जस्थर्ि 

 
आर्थिक वर्िको बीर्मा सार्वकका मन्त्रालयहरु र्वभाजन भई िलब भत्ता लगायि कायिसञ्चालन 
खर्िका लार्ग बजेट व्यवस्थापन गररनजका साथै र्वत्तीय हस्िान्त्िरण माफि ि उपलव्ि गराईने प जाँजीगि 
प्रकृर्िका आयोजना/कायिक्रम समेि र्ालज शीर्िकबाट हस्िान्त्िरण हजने कारणले र्ालज िफि को खर्ि 
बर्ढ भएको देजखन्त्छ।  

३.2 स्रोिगि खर्ि र्ववरण 

आर्थिक वर्ि 2078/79 को बजेट रु.57 अवि 72 करोड 09 लाख मध्ये प्रदेश सरकार 
स्रोिबाट 70.67 प्रर्िशि र संर्ीय स्रोिबाट 29.33 प्रर्िशि खर्ि व्यहोने गरी र्वर्नयोजन 
भएको र्थयो। कज ल र्वर्नयोजजि रकमको 65.83 प्रर्िशि खर्ि भएकोमा प्रदेश सरकार स्रोिबाट 
66.14 प्रर्िशि र संर्ीय स्रोिबाट 65.07 प्रर्िशि खर्ि भएको देजखन्त्छ। 

आर्थिक वर्ि 2077/78 को िजलनामा आर्थिक वर्ि 2078/79 मा अनजदानको अनजमानमा 
0.07 प्रर्िशिले बढेको छ भने खर्ि 12.78 प्रर्िशिले र्टेको छ।समग्रमा स्रोिगि खर्ि 
सम्बन्त्िी र्वगि दजई आर्थिक वर्िको िजलना्मक र्ववरण िार्लका 3.2 मा उल्लेख गररएको छ। 
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    िार्लका 3.2 स्रोिगि प्रारजम्भक खर्ि र्ववरण       रकम रु.लाखमा 

क्र. 
सं. 

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

बजेट खर्ि प्रर्िशि बजेट खर्ि प्रर्िशि र्वर्नयोजन खर्ि 
१ प्रदेश  ३४५१२८ २२९६६६ 66.55% ४०७९४१ २६९८०७ 66.14% 18.20% 17.48% 

२ 
संर्ीय 
अनजदान 

१६९१४६ १२६२८२ 74.66% १६९२६८ ११०१४२ 65.07% 0.07% -12.78% 

जम्मा ५१४२७४ ३५५९४८ 69.21% ५७७२०९ ३७९९४९ 65.83% 12.24% 6.74% 

     स्रोि: RMIS/PLMBIS 

3.3 संर्ीय सरकारबाट प्राप्त अनजदान 
आर्थिक वर्ि 2078/79 मा संर्ीय सरकारबाट कज ल रु.16 अवि 92 करोड 68 लाख प्राप्त 
हजने अनजमान गररएकोमा रु.15 अवि 67 करोड 55 लाख अथािि अनजमानको 92.61 प्रर्िशि 
प्राप्त भएको छ। प्राप्त रकम मध्ये आर्थिक वर्ि 2078/79 को प्रारजम्भक खर्ि र्ववरण अनजसार 
65.07 प्रर्िशि खर्ि भएको देजखन्त्छ। प्रारजम्भक खर्िको प्रर्िवेदनलाई आिार मानी आर्थिक 
वर्ि 2078/79 को असार मसान्त्िसम्म खर्ि नभई बर्ि भएको रकम मध्ये रु. 2 अबि संर्ीय 
सजञ्चि कोर्मा र्फिाि दाजखला समेि भईसकेको छ।आर्थिक वर्ि 2078/79 को अनजमार्नि 
र्ववरण अनजरुपको शीर्िकगि खर्िको र्ववरण िार्लका नं.3.3 मा राजखएको छ। 

 िार्लका 3.3 अनजदानको शीर्िकगि प्रारजम्भक खर्ि र्ववरण        रकम रु.लाखमा 

स्रोि अजन्त्िम बजेट र्नकासा /खर्ि खर्ि प्रर्िशि 
11 र्वत्तीय समार्नकरण अनजदान 78590 58527 74.47% 
12 सशिि अनजदान 31826 22864 71.84% 
12 सशिि अनजदान 30289 20653 68.19% 
12 सशिि अनजदान 62115 43517 70.06% 
13 समपजरक अनजदान 5748 2182 37.96% 
14 र्वशेर् अनजदान 1 0 0.00% 
14 र्वशेर् अनजदान 5583 2327 41.68% 
14 र्वशेर् अनजदान 5584 2327 41.68% 
15 नपेाल सरकार ऋण 9033 0 0.00% 
31 नगद अनजदान 2 1 46.58% 
31 नगद अनजदान 104 29 27.52% 
31 नगद अनजदान 386 40 10.24% 
31 नगद अनजदान 28 15 52.64% 
31 नगद अनजदान 1140 688 60.39% 
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स्रोि अजन्त्िम बजेट र्नकासा /खर्ि खर्ि प्रर्िशि 

31 नगद अनजदान 1660 772 46.51% 
33 शोिभनाि हजने अनजदान 54 15 27.88% 
33 शोिभनाि हजने अनजदान 80 0 0.00% 
33 शोिभनाि हजने अनजदान 3704 1262 34.06% 
33 शोिभनाि हजन ेअनजदान 3838 1277 33.26% 
41 नगद ऋण 146 12 8.37% 
43 शोिभनाि हजन ेऋण 1921 1318 68.61% 
43 शोिभनाि हजन ेऋण 428 155 36.26% 
43 शोिभनाि हजन ेऋण 205 54 26.49% 
44 शोिभनाि हजन ेऋण 2554 1528 59.81% 
कज ल जम्मा 169268 110142 65.07% 

स्रोि: RMIS/PLMBIS 
3.4 खर्ि शीर्िकगि संकेि वगीकरण अनजसार खर्िको जस्थर्ि 

खर्ि शीर्िकगि संकेि वगीकरणको आिारमा खर्िको र्वश्लरे्ण गदाि आ.व.2078/79 को 
कज ल खर्ि मध्ये सबैभन्त्दा बढी खर्ि आिार शीर्िक नं.2600 (अनजदान) मा 84.48 प्रर्िशि 
भएको छ।पजाँजीगि खर्ि र र्वत्तीय व्यवस्था शीर्िकमा क्रमश: 63.21 प्रर्िशि र 65.00 
प्रर्िशि खर्ि भएको छ।आर्थिक वर्ि 2078/79 को शीर्िकगि खर्ि र्ववरण अनजसूर्ी-४ मा 
र आर्थिक वर्ि 2077/78 र आर्थिक वर्ि 2078/79 को शीर्िकगि खर्िको िजलना्मक 
खर्ि शीर्िकगि र्ववरण अनजसजर्ी-5 मा राजखएको छ।यसका साथै खर्ि शीर्िकगि बजेट िथा 
खर्िको संजक्षप्त र्ववरण िार्लका 3.4 मा प्रस्िजि गररएको छ। 

िार्लका 3.4 खर्ि शीर्िकगि बजेट िथा प्रारजम्भक खर्िको र्ववरण   रु.लाखमा 
आर्थिक वर्ि 2078/79 

                   स्रोि: प्रदेश मन्त्रालयगि बजेट सजर्ना प्रणाली(PLMBI S)/प्र.ले.र्न.का 

ख.शी.नं. शीर्िक खजद बजेट खर्ि खर्ि प्रर्िशि 
र्ालज 225050 156998 69.76% 

21000 पाररश्रर्मक/सजर्विा 33003 21827 66.14% 
22000 मालसामान िथा सेवाको 

उपयोग 
70631 46648 66.04% 

23000 जस्थर सम्पजत्तको उपभोग खर्ि 2 0 0.00% 
26000 अनजदान 100511 84911 84.48% 
27000 सामाजजक सजरक्षा 3470 2750 79.26% 
28000 अन्त्य खर्ि 17433 861 4.94% 
31000 पूजीगि खर्ि 332158 209950 63.21% 
32000 र्वत्तीय व्यवस्था 20000 13000 65.00% 

कज ल जम्मा 577209 379949 65.83% 
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३.5 मन्त्रालगि र्वर्नयोजन र खर्ि र्ववरण 
बागमिी प्रदेशका मन्त्रालय/आयोग/कायािलयहरुको प्रारजम्भक खर्ि र्ववरण िपर्सल बमोजजम 
रहेको छ। 

 प्रदेश व्यवस्थार्पका िफि  कायम कज ल बजेट रु. 34 करोड 61 लाख  38 हजारमध्ये  
2079 असार मसान्त्िसम्म कज ल रु. 20 करोड 64 लाख 77 हजार अथािि 69.65 
प्रर्िशि खर्ि भएको छ।  

 प्रदेश लोकसेवा आयोगको कज ल बजेट रु. 11 करोड 18 लाख 17 हजार मध्ये रु.7 
करोड 07 लाख 48 हजार अथािि 63.27 प्रर्िशि खर्ि भएको छ।  

 मजख्यन्त्यायर्िविा कायािलय िफि  कज ल रु.1 करोड 85 लाख 83 हजार बजेट मध्ये 
कज ल रु. 1 करोड 16 लाख 04 हजार अथािि 62.45 प्रर्िशि खर्ि भएको छ।  

 मजख्यमन्त्री िथा मजन्त्रपररर्द्को कायािलयमा कज ल रु.3 अवि 83 करोड 12 लाख 82 
बजेट मध्ये रू. 2 अवि 08 करोड 77 लाख 70 हजार अथािि  54.49 प्रर्िशि खर्ि 
भएको छ।  

 आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालयमा कायम बजेट रु. ३5 करोड 65 लाख 50 
हजार मध्ये रु.27 करोड 53 लाख 54 हजार अथािि 77.23 प्रर्िशि खर्ि भएको 
छ। 

 उद्योग, वाजणज्य िथा आपजर्िि मन्त्रालय अन्त्िगिि कायम कज ल बजेट रू. 63 करोड 31 
लाख 77 हजार मध्ये रु. 29 करोड 35 लाख 31 हजार अथािि 46.36 प्रर्िशि 
खर्ि भएको छ।  

 वन िथा वािावरण मन्त्रालय अन्त्िगिि कायम बजेट रु.2 अवि 51 करोड 27 लाख 
87 हजार मध्ये रु.1 अवि 95 करोड 95 लाख 26 हजार अथािि 77.98 प्रर्िशि 
खर्ि भएको देजखन्त्छ। 

 संस्कृर्ि िथा पयिटन मन्त्रालय अन्त्िगिि कायम बजेट रु. 1 अवि 25 करोड 93 लाख 
79 हजार मध्ये रु. 68 करोड 32 लाख 53 हजार अथािि 54.25 प्रर्िशि खर्ि 
भएको देजखन्त्छ। 

 कृर्र् िथा पशजपन्त्छी र्वकास मन्त्रालय िफि  कज ल रु.3 अवि 50 करोड 70 लाख 88 
हजार बजेट कायम भएकोमा रु. 2 अवि 40 करोड 52 लाख 91 हजार अथािि 
68.58 प्रर्िशि खर्ि भएको देजखन्त्छ। 

 भ जर्म व्यवस्था, सहकारी िथा गररवी र्नवारण मन्त्रालय िफि  कज ल रु. 14 करोड 9 
लाख 77 हजार बजेट मध्ये रु. 9 करोड 71 लाख 27 हजार अथािि 68.90 
प्रर्िशि खर्ि भएको देजखन्त्छ।  
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 आन्त्िररक मार्मला िथा कानजन मन्त्रालयमा कज ल रु. 86 करोड 60 लाख 88 हजार 
बजेट कायम भएकोमा रू. 55 करोड 10 लाख 09 हजार अथािि  ६३.६२ प्रर्िशि 
खर्ि भएको छ।  

 खानेपानी उजाि िथा र्संर्ाई मन्त्रालय िफि  कायम कज ल बजेट रु. 7 अवि 41 करोड 
87 लाख 28 हजार मध्ये रु. 5 अवि 34 करोड 8 लाख 74 हजार अथािि 71.99 
प्रर्िशि खर्ि भएको छ। 

 भौर्िक पूवाििार र्वकास मन्त्रालयको लार्ग बजेट रू. 14 अवि 34 करोड 46 हजार 
कायम भएकोमा रू.8 अवि 90 करोड 55 लाख 82 हजार अथािि  62.10 प्रर्िशि 
खर्ि भएको छ।  

 श्रम रोजगार िथा यािायाि मन्त्रालयिफि  कायम बजेट रु. 53 करोड 80 लाख 16 
हजार मध्ये  रु. 43 करोड 16 लाख 60 हजार अथािि 80.23 प्रर्िशि खर्ि भएको 
देजखन्त्छ। 

 यजवा िथा खेलकज द मन्त्रालयिफि  कज ल रु. 23 करोड 49 लाख 60 हजार बजेट 
कायम भएकोमा रु. 16 करोड 39 लाख 43 हजार अथािि 69.77 प्रर्िशि खर्ि 
भएको देजखन्त्छ। 

 सामाजजक र्वकास मन्त्रालयिफि  कज ल रु.3 अवि 76 करोड 93 लाख 68 हजार बजेट 
कायम भएकोमा रु.2 अवि 33 करोड 8 लाख 1 हजार अथािि 61.84 प्रर्िशि खर्ि 
भएको देजखन्त्छ। 

 स्वास्थ्य मन्त्रालय िफि  कज ल रु.6 अवि 32 करोड 9 लाख 80 हजार कायम भएकोमा 
रु.4 अवि 6 करोड 6 लाख 39 हजार अथािि 64.24 प्रर्िशि खर्ि भएको देजखन्त्छ। 

 प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोगको कज ल बजेट रु.4 करो८ 83 लाख 94 हजार मध्ये 
रु.2 करोड 72 लाख 11 हजार अथािि 56.23 प्रर्िशि खर्ि भएको देजखन्त्छ। 

 र्वत्तीय व्यवस्था िथा शेयर लगानी िफि  कज ल रु. 2 अवि र्वर्नयोजन भएकोमा रु.1 
अवि 30 करोड अथािि 65 प्रर्िशि खर्ि भएको देजखन्त्छ। 

 मन्त्रालयगि खर्िको समग्र र्ववरण अनजसूर्ी - 6 मा प्रस्िजि गररएको छ। 

3.6 जजल्लागि खर्ि र्वश्लरे्ण 
 बागमिी प्रदेशमा रहेका 13 जजल्लाहरुमा र्वर्भन्न आयोजना िथा कायिक्रमहरु 

कायािन्त्वयनका लार्ग रु. 57 अवि 72 करोड 09 लाख 27 हजार बजेट र्वर्नयोजन 
गररएको र्थयो ।र्वर्नयोजजि रकम मध्ये सबैभन्त्दा बढी मकवानपजर जजल्लामा (31.43 
प्रर्िशि) र सबैभन्त्दा कम (1.08 प्रर्िशि) रसजवा जजल्लामा र्वर्नयोजन भएको देजखन्त्छ। 
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 ्यसैगरी कज ल खर्ि रु.37 अवि 99 करोड 49 लाख 46 हजार को िजलनामा सबैभन्त्दा 
बढी खर्ि (26.56 प्रर्िशि) मकवानपजर जजल्लामा र सबैभन्त्दा कम खर्ि (1.28 
प्रर्िशि) रसजवा जजल्लामा भएको देजखन्त्छ।र्वत्तीय व्यवस्था अन्त्िगिि र्वर्नयोजजि कज ल 
रकम रु.2 अवि समेि प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय, मकवानपजर माफि ि र्नकासा हजन े
भएकोले सबैभन्त्दा बढी बजेट र्वर्नयोजन र बजेट खर्ि मकवानपजर जजल्लामा भएको 
देजखएको हो। 

 जजल्लागि र्वर्नयोजन र खर्िको र्वश्लरे्ण गदाि र्ालज खर्ि िफि  र्सन्त्िजपाल्र्ोक जजल्लामा 
सबैभन्त्दा बढी (89.25 प्रर्िशि) र मकवानपजर जजल्लामा सबैभन्त्दा कम (53.49 
प्रर्िशि) खर्ि भएको देजखन्त्छ।्यसैगरी पजाँजीगि िफि  सबैभन्त्दा बढी (83.34 प्रर्िशि) 
रसजवा जजल्लामा र सबैभन्त्दा कम काठमाण्डौं जजल्लामा (54.57 प्रर्िशि) खर्ि भएको 
देजखन्त्छ।यसरी जजल्लागि र्वर्नयोजन र जजल्लागि खर्िको अनजपािमा र्वश्लरे्ण गदाि 
सबैभन्त्दा बढी खर्ि (80.78) प्रर्िशि भिपजर जजल्लामा भएको देजखन्त्छ भने सबैभन्त्दा 
कम खर्ि मकवानपजर जजल्लामा (55.63 प्रर्िशि) भएको देजखन्त्छ। जजल्लागि बजेट 
र खर्िको समग्र र्ववरण अनजसजर्ी-7  मा उल्लेख गररएको छ। 

३.7 सहजर्लयिपजणि ऋण लगानी  

 कोर्भड-19 का कारण र्सजजिि र्वर्म पररजस्थर्िबाट अथििन्त्रमा परेको प्रभाव न्त्यूर्नकरणका 
लार्ग आर्थिक वर्ि 2077/78 बाट सञ्चालन भएको उ्पादन िथा रोजगारी र्सजिनाका 
लार्ग सहजर्लयिपूणि ऋण प्रवाह कायिक्रमले आर्थिक वर्ि 2078/79 मा समेि र्नरन्त्िरिा 
प्राप्त गरेको र्थयो।यस कायिक्रम अन्त्िगिि लगानीका लार्ग आर्थिक वर्ि 2078/79 मा  
कज ल रु.2 अवि रकम र्वर्नयोजन गररएको र्थयो।सहजर्लयिपजणि ऋण लगानी कायिक्रम माफि ि 
र्वर्नयोजजि बजेटको कायािन्त्वयनका लार्ग प्रदेश सरकार मजन्त्रपररर्दबाट उ्पादन िथा 
रोजगारी र्सजिनाका लार्ग सहजर्लयिपजणि ऋण लगानी कायिर्वर्ि, 2078 स्वीकृि गररएको 
छ। 

 उ्पादन िथा रोजगारी र्सजिनाका लार्ग सहजर्लयिपजणि ऋण लगानी कायिर्वर्ि, 2078 मा 
उल्लेजखि व्यवस्थाहरुको अर्िनमा रर्ह कृर्र् र्वकास बैङ्क िथा साना र्कसान लर्जर्वत्त र्वत्तीय 
संस्था माफि ि ऋण लगानीका लार्ग सम्झौिा समेि गररएको छ।कायिर्वर्ि र सम्झौिामा 
उल्लेख भएअनजरुप बैङ्क िथा र्वत्तीय संस्थाबाट माग भएको रकमको आिारमा िमसजक गरर 
आर्थिक वर्ि 2078/79 मा कृर्र् र्वकास बैङ्क लाई रु. ५० करोड िथा साना र्कसान 
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लर्जर्वत्त र्वत्तीय संस्थालाई रु. ८० करोड गरर कज ल रु. १ अबि ३० करोड रकम र्नकासा 
गररएको र्थयो। 

 उ्पादन िथा रोजगारी र्सजिनाका लार्ग सहजर्लयिपूणि ऋण कायिर्वर्ि सम्बन्त्िमा मजख्य 
मन्त्रीज्यजको प्रमजख आर्िथ्यमा साना र्कसान लर्जर्वत्त र्वत्तीय संस्था र्लर्मटेडका पदार्िकारी 
एवं कमिर्ारीहरुसाँग र्मर्ि 2078/09/11 मा अन्त्िरर्क्रया कायिक्रम सम्पन्न गररएको 
र्थयो। 

 कृर्र् र्वकास बैङ्कबाट आर्थिक वर्ि 2078/79 मा 4८४ जनालाई रु. ४५ करोड ६१ 
लाख ५५ हजार र आर्थिक वर्ि 2077/78 मा 602 जना जनालाई रु.52 करोड 93 
लाख 63 हजार सहजर्लयि ऋण लगानी भएको र्थयो। 

 कृर्र् र्वकास बैङ्क माफि ि आर्थिक वर्ि 2078/79 मा सबैभन्त्दा बढी लगानी (50.02 
प्रर्िशि) कृर्र् व्यवसायमा भएको छ भने सबैभन्त्दा कम (0.22 प्रर्िशि) वन िथा वािावरण 
के्षरमा भएको देजखन्त्छ। 

 बागमिी प्रदेशका 13 जजल्लामध्ये कृर्र् र्वकास बैङ्क माफि ि आर्थिक वर्ि 2078/79 मा 
सबैभन्त्दा बढी लगानी मकवानपजर जजल्लामा भएको छ भने दोलखा र रामेछाप जजल्लामा 
लगानी भएको देजखदैन। 

 साना र्कसान र्वकास लर्जर्वत्त र्वत्तीय संस्था र्लर्मटेड अन्त्िगिि आर्थिक वर्ि 2078/79 
मा १३३ साना र्कसान कृर्र् सहकारी माफि ि ३१५३ जनालाई रु. ८० करोड १३ लाख 
७५ हजार ऋण लगानी भएको छ भन ेगि आर्थिक वर्ि 2077/78 मा 87 सहकारी 
संस्था माफि ि 2162 जनालाई रु.60 करोड 50 लाख 75 हजार ऋण लगानी भएको 
छ। 

 साना र्कसान लर्जर्वत्त र्वत्तीय संस्था माफि ि आर्थिक वर्ि 2078/79 मा कज ल 3153 
ग्राहक संख्या मध्ये सबैभन्त्दा बढी (2030) ग्राहक लाई कृर्र् व्यवसाय अन्त्िगिि ऋण 
लगानी गररएको र सबैभन्त्दा कम (35) जनालाई मर्हला िथा दर्लि समजदाय के्षरमा ऋण 
लगानी गररएको छ। 

 बागमिी प्रदेशका 13 जजल्लामध्ये साना र्कसान लर्जर्वत्त र्वत्तीय संस्था माफि ि आर्थिक वर्ि 
2078/79 मा सबैभन्त्दा बढी लगानी जर्िवन जजल्लामा (826 जनालाई) र सबैभन्त्दा 
कम भिपजर जजल्लामा (10 जनालाई) भएको देजखन्त्छ। 
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 सहजर्लयिपूणि ऋण लगानीको कायािन्त्वयन प्रभावकारीिाका सम्बन्त्िमा र्नयर्मि रुपमा स्थलगि 
अनजगमन र्नररक्षण समेि गररएको छ। 

 सहजर्लयि पजणि ऋण लगानी सम्बन्त्िमा कृर्र् र्वकास बैङ्कबाट लगानी भएको जजल्लागि र 
व्यवसायगि र्ववरण क्रमश: अनजसजर्ी-8 , अनजसजर्ी-9 मा र साना र्कसान लर्जर्वत्त र्वत्तीय 
संस्थाबाट लगानी भएको भएको जजल्लागि र व्यवसायगि र्ववरण क्रमश: अनजसजर्ी-10 र 
अनजसजर्ी-11 मा  राजखएको छ। 

3.8 वार्र्िक बजेटको प्रभावकारी कायािन्त्वयनका लार्ग गररएका प्रयासहरु 

 आर्थिक गर्िर्वर्िहरु सञ्चालनका लार्ग स्रोिको आवश्यकिा पदिछ। स्रोिको प्राप्ती, 
सोको र्विरण िथा उपयोग लगायि सम्पूणि साविजर्नक र्वत्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई 
व्यवजस्थि गदै र्वर्नयोजन दक्षिा र खर्िको प्रभावकारीिा अर्भवृर्िका लार्ग बागमिी 
प्रदेश सरकार र्नरन्त्िर प्रयासरि रहेको छ । 

 बागमिी प्रदेश सरकारले प्रदेशको आर्थिक कायि प्रणालीलाई समायनजकज ल बनाउन िथा 
र्वद्यमान ऐन/र्नयमलाई संर्ीय ऐन/र्नयम अनजकज ल हजने गरी ियार गनि प्रदेश आर्थिक 
कायिर्वर्ि िथा र्वत्तीय उत्तरदार्य्व ऐनको मस्यौदा ियार गररसकेको छ।्यसैगरी 
प्रदेशले सञ्चालन गने बहजवर्ीय प्रकृर्िका आयोजना/कायिक्रममा स्रोिको सजर्नजिििा 
माफि ि कायिक्रम/आयोजनाहरूको प्रभावकारीिा अर्भवृर्ि गरी व्यवजस्थि गने उद्देश्यका 
साथ प्रदेशको बहजवर्ीय आयोजना सम्बजन्त्िि मापदण्ड स्वीकृि गरी कायािन्त्वयनमा 
ल्याईएको छ। 

 प्रदेश सरकारका र्नकायहरुमा हजने कायिसञ्चालन खर्िमा एकरुपिा र र्मिव्ययीिा कायम 
गरी आर्थिक अनजशासन सजर्नजिि गनिका लार्ग प्रदेश साविजर्नक खर्िको मापदण्ड, प्रदेश 
राजपरमा प्रकाजशि भई कायािन्त्वयनमा रहेको छ। 

 प्रदेश सरकारको वार्र्िक बजेट िजजिमा िथा कायािन्त्वयन प्रर्क्रयालाई व्यवजस्थि गदे 
उपलब्ि स्रोि सािनको पररर्ालन गरी र्वर्नयोजन दक्षिा अर्भवृर्ि गनि, साविजर्नक 
कोर्को पारदशी, र्मिव्ययी एवं प्रभावकारी सञ्चालनिारा र्वत्तीय अनजशासन कायम गनि 
र साविजर्नक खर्िमा एकरुपिा ल्याई बजेट िजजिमा िथा कायािन्त्वयन, कायिक्रम 
संशोिन/रकमान्त्िर लगायि मन्त्रालय सम्बि कायिलाई सजव्यवजस्थि बनाउन प्रदेश 
बजेट कायिसञ्चालन र्नदेजशका स्वीकृि गरी कायािन्त्वयनमा ल्याईसर्कएको छ । 
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 प्रदेश सरकारको बजेट सूर्ना प्रणालीलाई थप सहज बनाई प्रयोगकिाि मैरी बनाउन 
नेपाल सरकार अथि मन्त्रालयसाँग समन्त्वय गरी प्रदेश बजेट सूर्ना प्रणाली(PLMBIS) मा 
समयानजकज ल पररमाजिन गरी सोही प्रणालीको प्रयोग माफि ि आर्थिक वर्ि 2079/80 
को वार्र्िक बजेट िजजिमा गररएको छ। 

 बागमिी प्रदेशको स्थापनाकाल देजख हालसम्म भएका के्षरगि उपलजब्िहरुको 
पररमाणा्मक र्ववरणहरु समावेश गररएको प्रदेश आर्थिक सवैक्षण, 2079 प्रकाशन 
गररएको र यसबाट प्रदेश सरकार सम्बि र्वर्भन्न िथ्याङ्क, जानकारी प्रवाह भएको छ। 
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पररच्छेद  - र्ार 

के्षरगि र मन्त्रालयगि उपलजब्ि र्वश् लेर्ण 
बागमिी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय िथा र्नकायहरूको आर्थिक वर्ि 2078/79 को बजेट 
कायािन्त्वयन बाट हार्सल भएका के्षरगि उपलजब्िहरू देहाय बमोजजम रहेका छन : 

४.१ प्रदेश सभा सजर्वालय  
 प्रदेश र्वर्नयोजन र्विेयक, 2079 िथा आर्थिक र्विेयक,2079 पेश भई पाररि भएको। 

 प्रदेश पयिटन र्वकास सम्वन्त्िमा व्यवस्था गनि बनेको र्विेयक, २०७८ र  प्रदेश उच्र् 
जशक्षा सम्वन्त्िमा व्यवस्था गनि बनेको र्विेयक, २०७८ सर्मर्िबाट प्रर्िवेदन सर्हि पाररि 

भएको । 

 केही प्रदेश ऐनलाई संशोिन गनि बनेको ऐन, 2079 पाररि भएको। 

 प्रदेश र्वपद व्यवस्थापन (पर्हलो) संशोिन ऐन, 2079 र प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन 
(पर्हलो) संशोिन ऐन, 2079 पाररि भएको। 

 र्वभ जर्ण र्सफाररस िथा सम्मान र पदक सम्बन्त्िी (पर्हलो) संशोिन ऐन, 2079 पाररि 
भएको। 

 प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (पर्हलो) संशोिन ऐन, 2079 पाररि भएको। 

 प्रदेश अनजसन्त्िान ब्यजरो ऐन, 2079 पाररि भई राजपरमा प्रकाशन भएको। 

 सजर्वालयको भौर्िक संरर्नाको सजदृढीकरण गने कायि भएको। सजर्वालय क्षेरको 
सौन्त्दयीकरण िथा सबलीकरणको लार्ग रंगरोगन लगायि कायािलय पररसरमा ईन्त्टरलक 
र्वच्छाउने  कायि सम्पन्न गररएको। 

 सर्मर्िहरु बाट समसामर्यक र्वर्यहरुमा अध्ययन अवलोकन भ्रमण भई र्वर्भन्न सजझावहरु 
सम्बजन्त्िि मन्त्रालयलाई प्रदान गरेको। 

 माननीय सभामजख िथा उपसभामजखको अध्यक्षिामा प्रदेशले बनाएको कानूनका सम्बन्त्िमा  
अन्त्िर्कि या सञ्चालन गररएको। 

४.२ प्रदेश लोक सेवा आयोग 
 प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई स्रोि िथा सािनहरुको दृर्िले सबल बनाउन आयोगलाई 

आवश्यक मेजशनरी एवं कायािलय सामाग्रीहरुको टेण्डर गरी खररद गररएको। 
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 वार्र्िक पदपजर्िि कायििार्लका आर्थिक वर्ि 2077/78 र 2078/79 प्रकाशन हजन जका साथै 
आ.व.2077/78 को र्वज्ञापन बमोजजम र्वर्भन्न पदहरुको र्लजखि लगायि अन्त्य पररक्षा 
सञ्चालन गरी उम्मेदवार र्सफाररस गररएको। 

 र्वर्भन्न सेवा समजहका िह 4 देजख 9 सम्मका र्वर्वि पदहरुको परीक्षाका लार्ग पाठयक्रम 
स्वीकृि गरी लागज गररएको। 

 र्वर्भन्न सेवा/समूह/उपसमूह/िह िथा पदहरुको 1040 जना माग पदसंख्या मध्ये 807 
जना बागमिी प्रदेश अन्त्िगिि प्रदेश मन्त्रालय वा अन्त्िगिि र र्वर्भन्न स्थानीय िहहरुमा 
र्सफाररस भएको र 233 जना र्सफाररस हजन बााँकी रहेको। आर्थिक वर्ि 2077/78 मा 
र्वज्ञापन भएका र्वर्भन्न सेवा, समजह, उपसमजह र पदहरुको आर्थिक वर्ि 2078/79 को 
असार मसान्त्िसम्मको पदपूर्िि सम्बन्त्िी र्ववरण िार्लका नं. ४.२ मा देखाईएको छ। 

 

िार्लका नं. ४.२  परीक्षामा सजम्मर्लि उम्मेदवारको संख्या सम्बन्त्िी र्ववरण।  

िह मर्हला पजरुर् जम्मा 

र्ौथो िह 21082 22932 44014 

पााँर्ौ िह 11766 18157 29941 

छैटौं िह 870 2347 3217 

जम्मा 33718 43454 77172 

                                     स्रोि: प्रदेश लोकसेवा आयोग, बागमिी प्रदेश। 

४.३ मजख्यन्त्यायर्िविाको कायािलय 
 प्रदेश सरकार र मािहि कायािलयहरुले र्वर्भन्न र्वर्यहरुमा माग गररएको कानूनी राय 

सल्लाह ददइएको, 

 र्नयर्मि रुपमा प्रदेश सरकार िथा सो मािहिका कायािलयहरु र्वपक्षी भएका सवोच्र् अदालि 
िथा मािहिका र जजल्ला अदालिहरुमा रहेका मजद्दाहरुमा वहस, पैरवी िथा प्रर्िरक्षाका साथै 
र्नयर्मि रुपमा मजद्दाको सम्बन्त्िमा गनजि पने कामहरु प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गररएको। 

 िाददङको िजर्नवेशी नगरपार्लकामा स्थानीय िहमा रहेको न्त्यार्यक सर्मर्िको क्षमिा अर्भवृर्ि 
िथा स्थानीय िहका जनप्रर्िर्नर्िहरुलाई पररवर्ििि कानूनका सन्त्दभिमा जानकारीमूलक 
कायिक्रम सम्पन्न गररएको। 
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 कानून र्नमािण प्रर्क्रयामा प्रारजम्भक मस्यौदा ियार गनि, मन्त्रालयबाट मस्यौदा भई आएका 
कानूनी मस्यौदामा राय ददने र कानून मस्यौदा र्नमािणमा सर्क्रय सहभार्गिा जनाईएको। 

 प्रदेशका मजख्य न्त्यायार्िविाहरु बीर् अनजभव आदान प्रदान कायिक्रम रहेकोमा यस 
कायािलयबाट गण्डकी प्रदेश र मदे्यश प्रदेशमा अन्त्िर प्रदेश भ्रमण कायिक्रम सम्पन्न गररएको। 

 अदालिहरुबाट भएका फैसला र आदेशहरु कायािन्त्वयनमा लैजान पहल गररएको। 

 मकवानपजर जजल्लाको थाहा नगरपार्लकामा समजदायमा मजख्य न्त्यायार्िविा कायिक्रम सञ्चालन 
गररएको । 

 बागमिी प्रदेश र्भर रहेको र्हरासि कक्षहरुमध्ये ८ जजल्लाका १० र्हरासि कक्षहरुको 
अनजगमन गरी प्रर्िवेदन र्नमाणिको क्रममा रहेको। 

४.४ मजख्यमन्त्री िथा मजन्त्रपररर्द्को कायािलय 
 प्रदेश सरकार कायि र्वभाजन र्नयमावली २०७४ को अनसूर्ीको हेरफेर २०७८ ियार भई 

लागू भएको। 

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

 र्वत्तीय सजशासन जोजखम मूल्याङ्कन कायिर्वर्ि,2078 स्वीकृि भई कायािन्त्वयनमा रहेको। 

 बागमिी प्रदेश सरकारका मन्त्री िथा पदार्िकारीहरुको आर्ार संर्हिा,2078 ियार भएको। 

 प्रदेश आन्त्िररक पयिटन काज सम्बन्त्िी मापदण्ड, २०७८ कायािन्त्वयन भएको। 

 मन्त्रालयको कायिसम्पादनलाई नर्िजामजलक बनाउन माननीय मजख्यमन्त्री र सम्बजन्त्िि 
मन्त्रालयको मन्त्री, सम्बजन्त्िि मन्त्रालयको मन्त्री र सजर्व बीर् कायिसम्पादन करार सम्झौिा 
सम्पन्न गररएको।  

 मजख्यमन्त्री िथा मजन्त्रपररर्द्को कायािलय िथा अन्त्िगििको र्ववरण सजम्मर्लि वार्र्िक प्रगर्ि 
र्ववरण प्रकाशन गररएको। 

 र्वर्भन्न र्वकास साझेदारहरूसाँग प्रदेशको सवािर्िण र्वकासमा सहकायि िथा समन्त्वयका 
सम्बन्त्िमा अन्त्िरर्क्रया गररएको। 

 बागमिी प्रदेश स्िरीय लैर्िक समानिा िथा समावेशीकरण (GESI) संग सम्बन्त्िीि 
अर्भमजखीकरण िार्लम सञ्चालन गररएको। 
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 प्रदेश कायिक्रम कायािन्त्वयन ईकाई (PPIU) साँग सम्बजन्त्िि वार्र्िक समीक्षा र कायि योजना 
बैठक सम्पन्न भएको। 

 बागमिी प्रदेश सरकारको वार्र्िक कायिक्रममा समार्हि भएअनजरूप बागमिी प्रदेश र्भरका 
13 जजल्ला समन्त्वय सर्मर्िहरूलाई सर्मर्िहरूको र्वर्भन्न कायि सञ्चालन गनि जजल्ला समन्त्वय 
सर्मर्ि सहयोग कायिक्रमका लार्ग रु ५ करोड २० लाख हस्िान्त्िरण गररएको। 

 बागमिी प्रदेशको एकीकृि जजन्त्सी र्ववरण प्रकाशन गररएको। 

 बागमिी प्रदेशको नीर्ि िथा कायिक्रमसाँग प्रदेशका मन्त्रालयहरूको बजेट िथा कायिक्रम 
कायािन्त्वयन गनि एकीकृि माइलस्टोन िजजिमा र प्रकाशन गररएको। 

 प्रदेश र्वकास समस्या समािान सर्मर्िको बैठक सम्पन्न भई रार्िय र्वकास समस्या समािान 
सर्मर्िमा पठाउनज पने र्वर्य िय गररएको।  

 प्रदेश र्वकास कायिक्रम (र्वशेर्) कायिर्वर्ि २०७८ अनजसार मजन्त्रपररर्दबाट २२९९ 
आयोजनाहरु स्वीकृि भई र्बर्यगि मन्त्रालयहरुबाट कायािन्त्वयन भएको। 

 प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट र्सफाररस भएको कमिर्ारीहरुको अर्भलेख व्यवस्थापनको लार्ग 
"प्रदेश र्किाबखाना (स्थापना िथा कायि सञ्चालन) आदेश, 207८" स्वीकृि भई अर्भलेख 
व्यवस्थापनको कायि शजरू भएको ।प्रदेश अर्भलेख केन्त्द्रको अस्थायी दरबन्त्दी संरर्ना स्वीकृि 
भएको।  

४.५ आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालय 
मन्त्रालयले र्ालज आर्थिक वर्ि 2078/79 मा बजेट कायािन्त्वयनमा सहजिा िथा र्वत्तीय अनजशासन 
कायम गनिका लार्ग देहायका ऐन/कानजन िजजिमा गरेको छ। 

 सशिि अनजदान सम्बन्त्िी (पर्हलो संशोिन) कायिर्वर्ि,2079 स्वीकृि 

 प्रदेश बजेट कायिसञ्चालन र्नदेजशका, 2078 मा.मन्त्रीस्िर र्नणियानजसार स्वीकृि 

 प्रदेश साविजर्नक खर्िको मापदण्ड, 2078 स्वीकृि  

 बहजवर्ीय ठेक्का सम्बन्त्िी मापदण्ड, 2078 स्वीकृि 

 प्रदेश सरकारको आन्त्िररक र्नयन्त्रण प्रणाली मागिदशिन, 2078 स्वीकृि  

 प्रदेश आर्थिक कायिर्वर्ि िथा र्वत्तीय उत्तरदार्य्व ऐन, 2078 को मस्यौदा ियार 

 प्रदेश र्वर्नयोजन ऐन, 2079 

 प्रदेश आर्थिक ऐन, 2079  
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 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।्यसैगरी आन्त्िररक लेखा परीक्षण प्रर्िवेदन र एकीकृि जजन्त्सी प्रर्िवेदन िोर्कएको 
समयमा नै ियार गरी एकीकृि र्वत्तीय प्रर्िवेदन साविजर्नक गररएको। 

 प्रदेश सरकारको साविजर्नक खर्िलाई प्रभावकारी बनाउनका लार्ग आर्थिक वर्ि 2078/79 
मा स्वीकृि कायिक्रमहरुको र्वर्यगि र्नकायहरुको कायियोजना लाई एकीकृि गरी 
मन्त्रालयगि स्वीकृि वार्र्िक कायिक्रम कायािन्त्वयन कायियोजना प्रकाशन गररएको।उि 
पजजस्िका सम्बजन्त्िि र्वर्यगि मन्त्रालय िथा मािहिका कायािलयहरु र प्रदेश सभाका माननीय 
सदस्यहरुलाई र्विरण गरर वार्र्िक कायिक्रमका सम्बन्त्िमा जानकारी प्रदान गररएको छ। 

 आर्थिक वर्ि 2078/79 मा आर्थिक वर्ि 2077/78 को वार्र्िक प्रगर्ि र्ववरण, आर्थिक 
वर्ि 2078/79 को अििवार्र्िक र रै्रमसान्त्िसम्मको मन्त्रालयगि प्रगर्ि र्ववरण प्रकाशन 
गररएको। 

 प्रदेश सरकारका र्वर्यगि मन्त्रालय/र्नकायहरुसाँग आवश्यक सूर्नाहरु संकलन गरी 
बागमिी प्रदेश आर्थिक सवेक्षण 2078/79 प्रकाशन गररएको। 

४.६ उद्योग, वाजणज्य िथा आपूिी मन्त्रालय 
 कृर्र् िथा वन्त्यजन्त्िज हस्िकला िथा परम्परागि पेशागि उद्योग र स्वदेशी कच्र्ा पदाथि 

प्रयोग हजने उद्योगहरुको सञ्चालन र आिजर्नकीकरण गनि िथा यजवा उद्यमीहरुलाई प्रर्वर्ि 
हस्िान्त्िरण गनि प्रर्वर्ि हस्िान्त्िरण कायिर्वर्ि, २०७८ िजजिमा भएको। 

 कायि सञ्चालन कायिर्वर्ि २०७८, िजजिमा भएको। 

 प्रदेश औद्योर्गक व्यवसाय र्नयमावली, २०७८ र प्रादेजशक व्यापार िथा व्यवसाय र्नयमावली, 
2078 को मस्यौदा ियारी भएको । 

 मन्त्रालयको लक्ष्य अनजसार बजार अनजगमनका कायिहरु उद्योग, वाजणज्य िथा उपभोिा र्हि 
संरक्षण र्नदेशनालय र १३ वटै जजल्लाबाट प्रभावकारी रुपमा गररएको। 

 हेटौडा उ.म.न.पा.को सहकायिमा हेटौडा - ४ मकवानपजरमा वृहि र्रेलज िथा उद्योग उपज 
प्रदशिनी भवन िथा संरर्ना पूवििार र्नमािण (भवन र्नमािण) कायि कररब ४० प्रर्िशि सम्पन्न 
भएको । 

 दोलखाको उद्योग ग्राम के्षरमा पूवाििार र्नमािण कायि सूर्ारु हजने अवस्थामा रहेको। 

 िाददङ जजल्लाको मासटारमा उद्योग उपज र्वक्री केन्त्द्रको कम्पाउण्ड वालको र्नमािण भएको। 
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४.७ वन िथा वािावरण मन्त्रालय 
 जडीबजटी एवं गैह्रकाष्ठ वन पैदावार र्वकास बोडि र्नयमावली 2078, वािावरण संरक्षण 

र्नयमावली 2078, को मस्यौदा ियार भएको । कायिक्रम सञ्चालनका लार्ग आवश्यक 4 
वटा कायिर्वर्ि (के्षरगि/कायिक्रमगि) िजजिमा भएको। 

 भ ूिथा जलािार संरक्षण िथा ब्यवस्थापन कायिमा सहजिा ल्याई बजेट िथा कायिक्रमको 
प्रभावकारी कायािन्त्वयन गनि मकवानपजर, रामेछाप र नजवाकोट जजल्लामा नयााँ भ ूिथा जलािार 
ब्यवस्थापन कायािलयहरुको स्थापना भएको। 

 सामजदार्यक वनबाट ढलापडा रुख(काठ दाउरा) संकलन र्वर्क्र र्विरण र वन संवििन 
सम्बन्त्िमा नीर्िगि र्नणिय भएको। 

 मन्त्रालय अन्त्िगिि र्वर्भन्न राजस्व जशर्िकहरुमा रू. 12,38,39,284.6/- राजस्व संकलन 
भएको। 

 जलवायू पररवििन न्त्यूनीकरण िथा अनजकूलन कायिक्रम अन्त्िगिि 86 वटा जल पूनिभरण 
पोखरी र्नमािण /30 वटा संरक्षण पोखरी र्नमािण, 839.32 हेक्टरमा 1589394 वटा 
र्वर्भन्न प्रजार्िको वृक्षारोपण, वन डढेलो र्नयन्त्रण लगायिका कायि र्डर्भजन वन कायािलय 
र भ ूिथा जलािार व्यवस्थापन कायािलय माफि ि सम्पन्न भएको। 

 शहरी क्षेरका नदी र्कनार जग्गा, नदी उकास जग्गा, साविजर्नक पिी, ऐलानी जग्गाहरु गरी 
100 हेक्टर के्षरमा 117 वटा पाकि  र्नमािण कायि र्डर्भजन वन कायािलय माफि ि सम्पन्न 
भएको। 

 भ ूसंरक्षण िथा अर्नयर्मि कटान र्नयन्त्रणका लार्ग वन गस्िी, वन डडेलो र्नयन्त्रण अन्त्िगिि 
उपभोिा सर्मर्ि माफि ि 20230 र्मटर बाढी पर्हरो नदी खोला खहरे र्नयन्त्रण गने 
संरर्नाहरु र्नमािण भई 287675 श्रमददन रोजगार र्सजिना भएको।साथै 86 वटा 
ररर्ाजि/संरक्षण पोखरी र्नमािण 1284 वटा पर्हरो िथा खहरे व्यवस्थापन कायि भएको। 

 र्टमजर, अमला, सिजवा,  जर्राइिो, लौठसल्ला जस्िा प्रजािीको जडीबजटी र्वरुवा उ्पादन/खररद 
गरी 622985 वटा र्वरुवा 395.67 हेक्टरमा रोपण गररएको। 

 उप जलािार व्यवस्थापन कायिक्रम (उपजलािार ब्यवस्थापन योजनामा िोर्कएको कायिक्रम, 
एक उपजलािार क्षेरमा मार) भ ूिथा जलािार ब्यवस्थापन कायािलयहरुबाट कायािन्त्वयन 
भएको ।यस अन्त्िगिि संवेदनशील के्षरमा 2 लाख 86 हजार फलफूल िथा बााँस लगायिका 
र्वरुवा रोपण िथा वृक्षरोपण भएको। 
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४.८ संस्कृर्ि िथा पयिटन मन्त्रालय 
 मन्त्रालय अन्त्िगििको पयिटन र्वकास आयोजनाको कायि प्रभावकारी र र्छटो छररिो गनि िथा 

सेवाग्राहीको सहज पहजाँर् स्थापना गने अर्भप्रायले संर्ीय राजिानी काठमाण्डौमा पयिटन र्वकास 
आयोजनाको ईकाइ कायािलयको स्थापना गररएको।  

 पयिटन र्वकास आयोजनाको स्वीकृि कायिक्रम सञ्चालनको लार्ग कायिक्रम कायािन्त्वयन 
कायिर्वर्ि, २०७८ ियार भएको । 

 प्रदेश पयिटन ऐन, २०७9 लागू भएको। 
 सास्कृर्िक संस्थानको समन्त्वयमा बजि र्थएटर फेजस्टबल सञ्चालन गररएको । 

४.९ भरू्म व्यवस्था, सहकारी िथा गररवी र्नवारण मन्त्रालय 
 सहकारी प्रबििन (िार्लम िथा सामाग्री सहयोग) कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वर्ि २०७९ 

 प्रदेश सहकारी र्नयमावली, २०७६ संशोिनको प्रर्क्रयामा रहेको।  
 मालपोि िथा नापी कायािलयहरुको भौर्िक पूवाििार र्वकास, संस्थागि सजदृढीकरण र शे्रस्िा 

व्यवस्थापनका लार्ग बजेट िथा अजख्ियारी पठाईएको। 

 र्वर्भन्न सहकारी संर् संस्थाहरुका व्यवस्थापकहरु, कमिर्ारीहरु, सञ्चालक िथा सदस्यहरुलाई 
देहायका िार्लम प्रदान गररएको। 

 6 ददने सहकारी आिारभिू व्यवस्थापन िार्लम - 4 वटा 
 6 ददने सहकारी आिारभिू लेखापालन िार्लम- 2 वटा 
 3 ददने अनजगमन प्रणाली सम्बन्त्िी िार्लम- 3 वटा 
 3 ददने सीप र्वकास िथा व्यवसाय प्रवििन िार्लम- 3 वटा 
 2 मर्हने र्सलाई कटाई सम्बन्त्िी िार्लम ददईएको। 
 3 वटा जजल्लामा प्रदेशस्िरीय सहकारी गोष्ठी सञ्चालन गररएको। 
 4 वटा जजल्लामा सञ्चालन सर्मर्ि, लेखा सर्मर्ि र कमिर्ारीहरुलाई 2 ददने प जनििाजगी 

िार्लम प्रदान गररएको। 
 सहकारी कायिशाला गोष्ठी सम्पन्न गररएको।  

 आर्थिक वर्ि 2078/79 मा 205 सहकारी संस्था एक आपसमा गार्भई 85 वटामा 
कायम भएको छ भने 187 सहकारी संस्था दिाि भएका छन । 

 समीक्षा अवर्िसम्ममा 284 सहकारी संस्थाको र्वर्नयम संशोिन भएको छ।साथै 
सहकारीहरु उपरको १५० वटा उजजरीहरुको छानर्वन र कारवाही प्रर्क्रया अजर् 
बढाइिएको। 

 प्रदेश सहकारी र्वकास बोडि गठन भएको। 
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४.१० कृर्र् िथा पशजपन्त्छी र्वकास मन्त्रालय 
आर्थिक वर्ि 2078/79 को वार्र्िक बजेट कायािन्त्वयनका लार्ग देहायका कायिर्वर्ि, मापदण्डहरु 
िजजिमा गररएको। 

 कोर्भड-१९ का कारण र्वदेशबाट फर्कि एका िथा वेरोजगार यजवाहरुको लार्ग व्यवसार्यक 
कृर्र् कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्बर्ि, २०७८ 

 व्यबसार्यक िरकारी, च्याउ िथा पजष्प खेिी प्रवििनको लार्ग प्लार्िक र्र र्नमािण कायिक्रम 
कायािन्त्वयन कायिर्वर्ि, २०७८ 

 कृर्र् मेजशनरी वकि सप स्थापना सहयोग कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वर्ि, २०७८ 

 नमूना र्बउ उ्पादन क्षरे स्थापना/प्रवििन सहयोग कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्ि,२०७८ 

 अर्ि र्बपन्न कृर्क लजक्षि कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वर्ि, २०७८ 

 पशजपन्त्छी िथा म्स्य र्मसन कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वर्ि, २०७८ 

 पशज स्रोि केन्त्द्र स्थापना सम्बन्त्िी कायिर्वर्ि, २०७८ 

 पशजपन्त्छी िथा म्स्य र्वकास कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वर्ि, २०७८ 

 सहायक बालीको स्रोि वीउ उ्पादन िथा प्रमाजणकरण सहयोग कायिक्रम कायािन्त्वयन 
कायिर्वर्ि-२०७८ 

 भेडा बाख्रामा लाग्ने र्पर्पआर (Pest e Des Pet i s Rumi nant s) रोग र्नयन्त्रण िथा 
रोकथामको लार्ग सप्ताहव्यापी खोप अर्भयान सञ्चालन कायियोजना, २०७८ 

 शीि भण्डार सञ्चालन िथा व्यवस्थापन कायिर्वर्ि, २०७८ 

 बेमौसमी वर्ािका कारण िानबालीमा क्षर्ि व्यहोरेका कृर्कहरु लजक्षि गहजाँ/िोरी बालीको 
बीउमा राहि र्विरण सम्वन्त्िी कायिर्वर्ि, २०७८ 

 स्थानीय िहमा र्वर्नयोजन सशिि अनजदान कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्ि,२०७८ 

 सहकारी बजार सञ्चालन मापदण्ड, २०७८ 

 सेवा करारमा कमिर्ारी छनौट सम्वन्त्िी कायिर्वर्ि, २०७९ 

आर्थिक वर्ि 2078/79 मा सम्पादन भएका अन्त्य कायिहरु देहाय बमोजजम छन: 

 जर्िवनको खैरहनी नगरपार्लका, िाददिको बेनीर्ाट रोराि गााँउपार्लका, र्सन्त्िजलीको सजनकोशी 
गााँउपार्लका, रामेछापको मन्त्थली नगरपार्लका, दोलखाको जजरी नगरपार्लका, 
र्सन्त्िजपाल्र्ोकको इन्त्द्राविी गााँउपार्लका र र्लशंखजपाखर गााँउपार्लका, रसजवाको कार्लका 
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गााँउपार्लका, नजवाकोटको र्बदजर नगरपार्लका र बेलकोटगढी नगरपार्लका गरी ८ जजल्लाका 
१० स्थानमा शीि भण्डार र्नमािण कायि ८० प्रर्िशि सम्पन्न भएको।  

 मानव  र वन्त्यजन्त्िजबीर् हजन ेद्वन्त्द्व न्त्यूनीकरण िथा कृर्र् बालीको सजरक्षाको लार्ग जर्िवन 
रार्िय र्नकज ञ्ज िथा मध्यवर्िि के्षरका उपभोिा र स्थानीय िहको समन्त्वयमा थप १.९६ 
र्क.र्म. पखािल र्नमािण भएको। 

 पशजपंक्षीको रोग अन्त्वेर्ण िथा अनजसन्त्िान गनि कृर्र् िथा वन र्वज्ञान र्वश्वर्वद्यालय जर्िवनमा 
बायो सेफ्टी लेभल टज प्लस प्रयोगशाला स्थापनाका लार्ग साझेदारसाँग सम्झौिा भई र्नमािणको 
प्रर्क्रया प्रारम्भ भएको। 

 मकवानपजर जजल्लाको हेटौँडामा दजि पाउडर प्लान्त्ट र्नमािण कायि ९० प्रर्िशि सम्पन्न भएको, 
प्रशासर्नक भवन, मजख्य कारखाना भवन, वोइलर भवन र कोल्ड स्टोर भवन र्नमािणको 
अजन्त्िम र्रणमा रहेको। Ef f l uent  Treat ment  Pl an अन्त्िगििका कामहरु सम्पन्न हजन े
र्रणमा रहेको। 

 हेटौँडा उपमहानगरपार्लकासाँगको सहकायिमा हेटौँडा-११ मा र्नमािणार्िन प्रादेजशक कृर्र् थोक 
बजारको र्नमािण कायि ४५ प्रर्िशि सम्पन्न भएको, मजख्य भवन मध्ये whol esal e िथा 
ret ai l  shop को संरर्ना र्नमािण कायि सम्पन्त्न्न भएको िथा बााँकी र्नमािण कायि द्र जि गर्िमा 
भैरहेको। 

 दूि उ्पादन गने कृर्कहरूलाई प्रो्साहन गनि उ्पादनमा आिाररि प्रो्साहन प्रणाली 
अन्त्िरगि प्रर्ि र्लटर रु. १.६३८ का दरले २६० सहकारी संस्थाका कृर्कहरुलाई रु.१५ 
करोड ९९ लाख ५२ हजार ७ सय १४ रुपैयााँ रकम उपलब्ि गराइएको ।  

 कृर्कहरुलाई बीउ उ्पादनमा प्रो्साहन गनि उ्पादनका आिारमा ४४६.85 मे.टन बीउको 
लार्ग प्रर्ि के.जी. रु. २० का दरले रु. ८९ लाख ३७ हजार रुपैयााँ प्रो्साहन रकम 
उपलब्ि गराइएको ।  

 खेिीयोग्य बााँझो जग्गामा उ्पादनका लार्ग प्रो्साहन गनि कृर्कहरुलाई २४९१.५ रोपनी 
बााँझो जग्गामा खेिी गरेबापि  प्रर्ि रोपनी २ हजारका दरले रु. ४९ लाख ८३ हजार 
प्रो्साहन रकम उपलब्ि गराइएको । 

 र्साँजर्ि के्षर र्वस्िार गरी कृर्र् उ्पादनमा वृर्ि गनि मागमा आिाररि र्डप वोररि १४, 
स्यालो बोररि ६४ िथा  साना र्साँर्ाइ ३०५ कायिक्रमबाट थप ७४५ हेक्टर र्संजर्ि के्षर 
र्वस्िार भएको ।  

 मौरीपालन र्वकास कायिक्रम, भण्डाराबाट १०८९ के.जी. मह उ्पादन िथा र्बक्रीबाट रु. 
४ लाख ३५ हजार ६ सय राजस्व आम्दानी भएको । 
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 म्स्य र्वकास केन्त्द्रहरुबाट ह्यार्र्लि, फ्राई, र्फिरर्लि र खान ेमाछा उ्पादन िथा र्बक्री 
र्विरणबाट रु. ४७ लाख ५४ हजार रुपैयााँ राजस्व आम्दानी भएको । 

 प्रदेश कृर्र् र्वकास र्विेयक, २०७८ र प्रदेश पोल्री र्वकास र्विेयक, २०७८ को मस्यौदा 
ियार भई छलफलको क्रममा रहेको ।  

 प्रदेश मजन्त्रपररर्दको र्नणियानजसार कृर्र् िथा पशजपन्त्छी र्वकास मन्त्रालय मािहिको बीउ 
र्बजन प्रयोगशाला, हेटौंडालाई प्रदेश बीउ बीजन व्यवस्थापन सर्मर्िको सजर्वालयको रुपमा 
कायि गने गरी प्रदेश बीउ र्बजन गजणस्िर र्नयन्त्रण केन्त्द्र सञ्चालन गररएको । 

 कृर्र्, पशजपन्त्छी िथा म्स्य के्षरको रुपान्त्िरणको लार्ग ५१ बजाँदे मागिजर्र साविजर्नकरण 
गरी सोही वमोजजम कायिक्रम सञ्चालन गररएको। 

 भेडा बाख्रामा लाग्ने र्पर्पआर (Pest e Des Pet i t s Rumi nant s) रोग र्नयन्त्रण िथा 
रोकथामको लार्ग 2078 मार् २५ देजख फागजन २ गिेसम्म बागमिी प्रदेशको १३ वटै 
जजल्लाहरुमा सप्ताहव्यापी खोप अर्भयान सञ्चालन गरी ८३०१८७ भेडा बाख्रालाई र्पर्पआर 
रोग र्वरुिको खोप लगाईएको । 

४.११ भौर्िक पूवाििार र्वकास मन्त्रालय 
       आर्थिक वर्ि 2078/79 मा ियार भएका कानूनहरु: 

 प्रदेश साबिजर्नक सडक ऐन , २०७८  

 प्रदेश पूवाििार साझेदारी कायिक्रम (सञ् र्ालन िथा व्यवस्थापन) कायिर्वर्ि, 2078 

 साविजर्नक र्नमािणमा कजन्त्टन्त्जेन्त्सी रकम खर्ि व्यवजस्थि गने कायिर्वर्ि, 2078 

 र्नजी क्षेरमा पने र्र, टहरा सम्बन्त्िी क्षर्िपूर्िि र्निािरण कायिर्वर्ि, २०७८  

 झोलजंगे प जल रणनीर्ि, २०७८ 

 प्रदेश पजष्पलाल र्क्रपथको िाददि मकवानपजर खण्डको ठेक्का व्यवस्थापन भई स्िरोन्नर्ि कायि 
भईरहेको। 

 दजक्षणकाली छैमले (काठमाडौँ खण्ड) मा सडक र्ौडा गने िथा स्रक्र्रहरुको र्नमािण कायि 
भईरहेको, कज लेखानी देजख र्सस्नेरी िफि  ६ र्क.र्म. सडक कालोपरे (डी.र्ब.एस.र्ट.) सम्पन्न 
भई र्सस्नरेी छैमले (मकवानपजर खण्ड) मा स्रक्र्रहरुको र्नमािण कायि भईरहेको।  

 प्रदेश सभा हल र्नमािण कायि अजन्त्िम र्रणमा रहेको एवम  मजख्यमन्त्री िथा मजन्त्रपररर्द्को 
कायािलयको सभा हलको र्नमािण कायि भईरहेको िथा मजख्यमन्त्री िथा मन्त्रालय भवन 
र्नमािणको लार्ग जग्गा पर्हर्ानको र्रणमा रहेको। 
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 जनिा आवास कायिक्रम अन्त्िगिि ६८८ वटा इकाई र्नमािण गररएको।यसका साथै 212 
वटा भवन र्नमािण र 264 वटा पाकि  िथा अन्त्य संरर्नाको र्नमािण भएको। 

 प्रदेशमा सडक पूवाििारको अवस्था िार्लका 4.11 मा प्रस्िजि गररएको छ। 

िार्लका 4.11 हालसम्मको सडक पूवाििारको  र्वद्यमान अवस्था 
 

 
                                                    स्रोि: भौर्िक पूवाििार र्वकास मन्त्रालय 

४.१२ खानपेानी, ऊजाि िथा र्साँर्ाइ मन्त्रालय 
 प्रदेश खानेपानी िथा सरसफाई सम्बन्त्िमा व्यवस्था गनि बनेको र्वदे्ययक, 2078 िजजिमा 

भएको। 

 साविजर्नक खररदमा कजन्त्टजेन्त्सी रकम खर्िलाई व्यवजस्थि गने कायिर्वर्ि,2078 िजजिमा 
गररएको। 

 दीर्िकालीन प्रादेजशक गजरुयोजना अनजरुप प्राथर्मकिा सूर्ीमा 195 र्साँर्ाई योजनाहरु समावेश 
गररएको। थप नया क्रमागि सर्हि 301 र्साँर्ाई आयोजनाहरु र्नमािणार्िन रहेकोमा 88 
वटा र्संर्ाई योजनाहरु र्नमािण कायिको अजन्त्िम र्रणमा रहेको र 122 वटा योजनाहरु 
सम्पन्न भई थप 2372 हेकटर र्संजर्ि क्षरे र्वस्िार भएको।  

आ.व.
075/76

आ.व.
076/77

आ.व.
०७७/7८

आ.व.
०७८/7९

जम्मा

१

क)
कच्र्ी
सडक

र्क.र्म. ३९५.९९ १३९.४९ ६६.०८ ५२.९ 654.46

ख)
ग्राभेल
(खण्डजस्मथ
) सडक

र्क.र्म १४१.८३ १९०.६२ २४६.४१ 200 778.86

ग)
कालोपरे
सडक

र्क.र्म. ६७.५९ १५२.७५ १९९.०५ 116 535.39

र्)
ढलान
सडक

र्क.र्म ४०.५५ ४०.३५ 73 153.90

२ सडक पजल वटा 14 १८ १८ 19 69.00

3
झोलजंगे
पूल

वटा १  6 7.00

क्र. सं. र्ववरण एकाई
उपलजब्ि

सडक पूवाििार
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 समीक्षा अवर्िमा 13 जजल्लामा जम्मा 185 वटा ईलेजक्रक पोल गाडने, र्वर्भन्न स्थानमा 
सोलार बत्ती जडान र ममिि कायिहरु भएको िथा थप 10.225 र्क.र्म र्वद्यजि लाईन 
र्वस्िारको कायि भएको। 

 प्र्येक र्रिजरीमा आिारभिू खानेपानीको पहजाँर् पजयािउने कायिक्रम अन्त्िगिि प्रदेश िथा संर्ीय 
सशिि अनजदान बाट कररव 869 वटा खानेपानी आयोजनाको र्नमािण कायि भएकोमा 79 
वटा आयोजना सम्पन्न भई 11758 र्नजी िारा माफि ि 88273 जना लाभाजन्त्वि भएका। 

 कज ल 11 वटा खानेपानीका स्रोि संरक्षण गररएको। 

 प्रमजख राजमागिहरुमा स्थानीय िहसाँगको सहकायिमा शौर्ालयहरुको र्नमािण िथा व्यवस्थापन 
गने नीर्ि अनजरुप आपटारी जर्िवन र भिपजरमा 3 वटा साविजर्नक शौर्ालय र्नमािण 
गररएको। 

 खानेपानी सेवाको पहजाँर्का लार्ग 657.27 र्क.र्म. पाइप लाइन र्विरण गररएको । 

 399 वटा पानी पोखरी र्नमािण गररएको। 

यसका अर्िररि अन्त्य उपलब्िीहरुको िार्लका देहायबमोजजम रहेको छ। 
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स्रोि: खानेपानी, उजाि िथा र्साँर्ाई मन्त्रालय 

४.१३ श्रम, रोजगार िथा यािायाि मन्त्रालय 
 साविजर्नक यार जवाहक र्वद्यजिीय ट्याक्सी सेवाको गजणस्िर, सञ्चालन िथा व्यवस्थापन सम्बन्त्िी 

मापदण्ड, 2078 िजजिमा गररएको। 

                      र्संर्ाइ िफि
र्संर्ाई आवर्िक योजना अनजसार Master Plan 2078 अनजसार

१ कज ल के्षरफल 20300 हे. 20300 हे.
२ खेिी योग्य जर्मन 343274 हे. 531130 हे.
३ र्संर्ाई योग्य जर्मन 169920 हे. 277693 हे.

( आ.व ०७५/०७६ सम्म) (आ.व ०७७/०७८ सम्म)

४ र्संजर्ि के्षरफल
99912.96 हे. (आ.व ०७५/०७६ 

सम्म) 143976 हे. आ.व ०७७/०७८ सम्म)

र्संर्ाई आवर्िक योजना अनजसार उपलजब्ि
५ आ.व  २०७८/७९ को थप र्बस्िार 3398.4 हे. 2372 हे.

िटबन्त्ि आवर्िक योजना अनजसार उपलजब्ि
१ आ.व  २०७८/ ७९को थप १५ र्क.र्म १२.१२८ र्क.र्म

उजाि आवर्िक योजना अनजसार उपलजब्ि
१ आ.व  २०७८/०७९ सम्मको उजाि खपि ६०० र्कलोवाट र्ण्टा 414.85 र्कलोवाट र्ण्टा

क्र.सं संरर्नाको नाम ईकाई उपलब्िी

१ C a n a l L in in g K m 105.278
2 H D P E  P ip e   C a n a l K m 111.475
3 S u p e r P a s s a g e N o . 69
4 A q u e d u c t N o . 17
5 V R B N o . 47
6 D e s iltin g  B a s in N o . 4
7 C o re  W a ll m 31

1 V e rtic a l G a b io n  W a ll K m 11.582
2 E m b a n km e n t +P lu m b  C o n c re te  W a ll K m 12.128
3 S p u r/S tu d / C h e c k  D a m N o . 142

1 E le c tr ic  P o le N o . 185
2 D is tr ib u tio n  lin e  E x te n s io n K m 10.225

र्संर्ाई िफि

िटबन्त्ि िफि

उजाि िफि

२०७८/०७९ को मजख्य मजख्य कायिहरु
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 सवारी र्ालक अनजमर्िपरको र्लजखि िथा प्रयोगा्मक परीक्षा स्थल (छनौट/सञ्चालन) 
कायिर्वर्ि, 2078 िजजिमा गररएको। 

 सवारी र्ालक अनजमर्िपर परीक्षा सञ्चालन प्रो्साहन भत्ता सम्बन्त्िी कायिर्वर्ि, 2078 िजजिमा 
गररएको। 

 श्रम िथा रोजगार नीर्ि ियार गरर सहमर्िका लार्ग पठाईएको। 

 प्रदेश सवारी िथा यािायाि व्यवस्था र्नयमावली, 2078 को मस्यौदा ियारी भईरहेको।साथै 
प्रदेश भाडा र्निािरण/समायोजन िथा र्वद्यजत्तीय माध्यमबाट भाडा भ जिानी र्नयमावली, 2078 
प्रदेश सरकारबाट स्वीकृि भएको ।  

 बागमिी प्रदेश र्भरका यार जबाहक साविजर्नक सवारी सािनमा नगदरर्हि र्वद्यजत्तीय भ जिानी 
प्रणाली लागू गनि प्रस्िाव आव्हान गरी छनौटको अजन्त्िम र्रणमा रहेको। 

 यािायाि व्यवस्था कायािलय खजकोट र्सन्त्िजलीमा स्थापना गरी सेवा सजर्ारु गररएको। 

 प्रदेश र्भरका साविजर्नक सवारी सािनको भाडा र्निािरण/समायोजन सम्बन्त्िी सूर्ना जारी 
गररएको। 

४.१४ आन्त्िररक मार्मला िथा कानून मन्त्रालय 
 समीक्षा अवर्िमा र्वपद् खोज उिार िथा राहि र्ववरण मापदण्ड सम्बन्त्िी कायिर्वर्ि,२०७८, 

प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (िेश्रो संशोिन) र्नयमावली, २०७८, प्रदेश र्वजशि 
व्यजिहरुको सजरक्षामा खर्टने सजरक्षाकमीलाई पोशाक सजर्विा प्रदान गने मापदण्ड सम्बन्त्िी 
कायिर्वर्ि, २०७८ स्वीकृि गरी कायािन्त्वयनमा ल्याईएको। 

 यस अवर्िमा ऐन-5,  र्नयमावली-1, र्वर्नयमावली-1, अध्यादेश-5, कायिर्वर्ि-22, र्नदेजशका 
-1 र मापदण्ड-4 गरी कज ल 39 वटा कानून राजपरमा प्रकाशन गररएको। 

 “केही प्रदेश ऐनलाई संशोिन गनि बनेको र्विेयक, २०७८”, प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन 
(पर्हलो संशोिन) ऐन, २०७८ र प्रदेश र्वपद् व्यवस्थापन (पर्हलो संशोिन) ऐन, २०७८ 
प्रदेश सभामा दिाि भई पाररि हजने क्रममा रहेको। 

 प्रदेश सभा एवम  प्रदेश सरकारबाट र्नमािण भएका मूल एवं संशोर्िि र्वर्यका र्वर्भन्न 
कानूनहरुको एकीकरण एवं अध्यावर्िकरणको लार्ग मन्त्रालयको वेबसाइट, कानून एप र 
स्माटि अर्भलेख सफ्टवेयरमा एकीकृि स्वरुपमा अर्भलेख गरी अध्यावर्िक गररएको। 

 प्रदेश र्भरका 10 वटा जजल्लाका स्थानीय िहमा कायिरि कमिर्ारीको क्षमिा अर्भवरृ्िको 
लार्ग पर्हलो र्रणमा 5 वटा जजल्लाका स्थानीय िहका कमिर्ारीको सहभार्गिामा जर्िवन 
जजल्लामा र दोस्रो र्रणमा 5 वटा जजल्लाका स्थानीय िहका कमिर्ारीको सहभार्गिामा 
काभ्रपेलाञ्चोक जजल्लामा िार्लम सम्पन्न भएको। 



35 
 

 प्रदेश र्भरका 116 स्थानीय िहमा (102 स्थानमा र्नरन्त्िरिा) र 14 स्थानमा(िीन 
महानगर बाहेक) नयााँ र्वज्ञापन भई पदपूर्िि भएको। स्थानीय न्त्यायीक सहजकिािलाई 
अर्भमजखीकरण िथा क्षमिा अर्भवृर्ि िार्लम प्रदान गररएको। 

 प्रदेश सजरक्षा सर्मर्िको 9 पटक बैठक बसी प्रदेश र्भरको सजरक्षा अवस्थाको सूर्ना आदान 
प्रदान गररएको । 

 र्मर्ि २०७८।०९।१६ गिे र्सन्त्िजली, मकवानपजर, जर्िवन र िाददि जजल्लाको जजल्ला सजरक्षा 
सर्मर्ि को सहभार्गिामा जर्िवन जजल्लामा प्रदेश सजरक्षा गोष्ठी एवं अन्त्िर जजल्ला समन्त्वय 
बैठक सम्पन्त् न भएको ।  

 प्रदेशका र्वजशि व्यजिहरुको सजरक्षामा खर्टएका सजरक्षाकमीहरुलाई छज टै्ट पोशाक प्रदान गने 
सम्बन्त्िी कायिर्वर्ि, २०७८ बमोजजम ४८ जना सजरक्षाकमीहरुलाई पोशाक प्रदान गररएको। 

 प्रदेश सरकारबाट र्विरण गररने र्वज्ञापनहरुको अनजगमन िथा र्नयमन गनि मन्त्रालयका 
सजर्वको अध्यक्षिामा ६ सदस्यीय र्वज्ञापन अनजगमन िथा र्नयमन सर्मर्ि गठन गररएको 

 शाजन्त्ि पाकि  र्नमािण गनि भौर्िक पूवाििार र्वकास मन्त्रालयलाई (र्मर्ि २०७८।११।२९ 
गिे) रु. २ करोडको अजख्ियारी प्रदान गररएको ।  

 रार्फक प्रहरी भवन रामनगर जर्िवनको रामनगरमा रार्फक प्रहरी भवन र्नमािण गनि भौर्िक 
पूवाििार र्वकास मन्त्रालयलाई (र्मर्ि २०७८।११।२९ गिे) रु. २० लाखको अजख्ियारी 
प्रदान गररएको ।  

 जर्िवनको रत्ननगरमा प्रहरी र्ौकी र्नमािण गनि भौर्िक पूवाििार र्वकास मन्त्रालयलाई (र्मर्ि 
२०७८।११।२९ गिे) रु. २० लाखको अजख्ियारी प्रदान गररएको ।  

 सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ३ नं. गढीमाई बार्हनीमा Water Treatment Plant  जडान गररएको 
साथै भवन र्नमािण कायि भईरहेको ।  

 कारागार कायािलय र्भमफेदीमा Water Reservoir र कारागार कायािलय र्सन्त्िजलीमा सेप्टीक 
ट्याङ्क र्नमािण सम्पन्न भएको।  

 मजख्यमन्त्री र्वशेर् आयोजनािफि  रेर्डयो अपिण जर्िवन,  रेर्डयो िाददङ, िाददङ र रेर्डयो 
मेलम्र्ी, र्सन्त्िजपाल्र्ोकलाई ५ लाखका दरले उपकरण खररद गरी हस्िान्त्िरण गररएको ।  

 मनसजन पूविियारी िथा प्रर्िकायि कायियोजना २०७९ ियार गरी कायिकारी सर्मर्िबाट 
अनजमोदन गररएको।  

 कायिकारी र कोर् सञ्चालन सर्मर्िको बैठक ७/७ पटक बसेको । 

  प्रदेश आप् कालीन कायिसञ्चालन केन्त्द्र र प्रदेश गोदामर्र सञ्चालनका लार्ग कायिर्वर्ि 
मस्यौदा ियार गररएको । 

  श्री सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र्वपद व्यवस्थापन िार्लम जशक्षालय कज ररनटार जर्िवनको 
संरर्ना्मक सजिारका लार्ग मजख्यमन्त्री र्वशरे् आयोजना अन्त्िगिि २ वटा व्लक भवनमा 
नयााँ जस्िा लगाइएको । 
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  मजख्यमन्त्री र्वशरे् आयोजना अन्त्िगिि सजरक्षा र्नकायहरुलाई हस्िान्त्िरण गने प्रयोजनका 
लार्ग रु ५ लाख बराबरको र्वपद् उिार सामग्री खररद गररएको ।  

  हाम्रो ध्यान यजवा सरे्िना अर्भयान सम्बन्त्िी िार्लम र्नदेजशका र पजस्िक छपाई कायिसम्पन्त् न 
भएको ।  

  स्थानीय िहमा कायिरि कमिर्ारीहरुको लार्ग मेलर्मलाप, कानून र्नमािण र राजपर सम्पादन 
िथा प्रकाशन सम्बन्त्िी िार्लम २ र्रण गरी सम्पन गररएको ।  

 बागमिी प्रदेश सरकार (मजन्त्रपररर्द्) ले र्ोर्णा गरेबमोजजमको सम्मान िथा पदकहरुको 
सजशोभन कायिक्रम सम्पन्न गरेको । 

  साविजर्नक खररद व्यवस्थापन िार्लम सम्पन्त् न गरेको ।   

४.१५ स्वास्थ्य मन्त्रालय 
    आर्थिक वर्ि 2078/79 को वार्र्िक बजेट कायािन्त्वयनका लार्ग िजजिमा गररएका कानूनहरु 
देहायअनजसार रहेका छन। 

 मदन भण्डारी स्वास्थ्य र्वज्ञान प्रर्िष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोिन गनि 
बनेको अध्यादेश, 2078 

 प्रदेश स्वास्थ्य सेवा (पर्हलो संशोिन) र्नयमावली, २०७9 

 प्रदेश र्भरका अस्पिालको सञ्चालन र व्यवस्थापन (पर्हलो संशोिन) आदेश, 

२०७८ 

 मन्त्रालय र मािहिका र्नकायबाट सञ्चालन गररन ेकायिक्रमहरुको 
कायिसञ्चालन मागिदशिन,२०७८/०७9 

 “एक र्वद्यालय एक नसि, कायिर्वर्ि २०७८”  

 “स्वास्थ्य आमा समूहलाइि स्वास्थ्य प्रवििन प्रर्वर्िको अनजशरणका लार्ग साना 
अनजदान सम्बन्त्िी कायिर्वर्ि, २०७८"  

 "प्रदेश पूवाििार, स्वास्थ्य प्रवििन िथा कोर्भड पजनस्थािपना साझेदारी कायिक्रम 
(स्वास्थ्य िफि को सञ्चालन िथा व्यवस्थापन) कायिर्वर्ि, २०७८" 

 "प्रदेश पूवाििार, स्वास्थ्य प्रवििन िथा कोर्भड पजनस्थािपना साझेदारी कायिक्रम 
(स्वास्थ्य िफि को सञ्चालन िथा व्यवस्थापन) (पर्हलो संशोिन) कायिर्वर्ि, 
२०७८" 

 "प्रदेशका र्बपन्न नागररक एवं आकजस्मक उपर्ारका लार्ग रिसञ्चार सेवा 
(सञ्चालन िथा व्यवस्थापन) कायिर्वर्ि, २०७८" 
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 "जर्र्क्सक िथा स्वास्थ्यकमी करार सेवा व्यवस्थापन सम्बन्त्िी कायिर्वर्ि, 
२०७८" 

 "सामजदार्यक एवम  गैर नाफा मूलक अस्पिालको लार्ग पजाँजीगि सजिार 
सम्बन्त्िी कायिर्वर्ि, २०७८" 

 "मजख्यमन्त्री जनिा स्वास्थ्य कायिक्रम (परीक्षण, र्नदान, परामशि र उपर्ार) 
व्यवस्थापन कायिर्वर्ि, २०७९" 

 क्यान्त्सर रोग लागेका र्वपन्न नागररकलाइि उपर्ारमा सहजर्लयि प्रदान कायिक्रम अन्त्िगिि 
बागमिी प्रदेशका सरकारी िथा र्नजी गरी १२ वटा अस्पिाल साँग सम्झौिा गरी 
कायिक्रम सहजर्लयि प्रदानमा र्नरन्त्िरिा ददइएको छ । हाल सम्म रु.८ करोड ४ लाख 
११ हजार बराबरको रकम सहजर्लयि प्रदान गररएको । 

 सवारी दजर्िटनाबाट हजन े र्ाइिेको उपर्ारका लार्ग राजमागिमा अवजस्थि गजजरी 
गाउाँपार्लका, मनहरी गाउाँपार्लका, मन्त्थली नगरपार्लका, मेलम्र्ी नगरपार्लका जस्थि 
स्वास्थ्य संस्थामा प्राथर्मक उपर्ार व्यवस्थापनको लार्ग औजार उपकरण व्यवस्थापन 
गररएको। 

 एक र्वद्यालय एक नसि कायिक्रम अन्त्िगिि १५७ जना र्वद्यालय नसिलाई र्नयजजि ददई 
सम्बजन्त्िि स्थानीय िहमा पररर्ालन गररएको (१०० नयााँ र्वद्यालयमा र्वस्िार, ५७ 
पजराना र्वद्यालयमा पद पूर्िि)। 

 प्रादेजशक सरुवा रोग अस्पिाल स्थापनाका लार्ग सम्भाव्यिा अध्ययनको कायि भैरहेको। 

 िजर्लखेल अस्पिालसाँग शैजक्षक कायिक्रम, प्रार्वर्िक सहयोग, स्वास्थ्यसाँग सम्बजन्त्िि 
जनरे्िनामजलक कायिक्रम, िार्लम, अस्पिाल सजदृढीकरण कायिक्रम सञ्चालनका लार्ग 
सम्झौिा गररएको। 

 मजख्यमन्त्री जनिा स्वास्थ्य कायिक्रम अन्त्िगिि शर्हद गंगालाल रार्िय हृदय रोग केन्त्द्र 
साँग सम्झौिा गरी र्न:शजल्क हृदयर्ाि उपर्ार सेवा अजर् बढाईएको, बागमिी प्रदेशका 
११९ स्थानीय िहका स्वास्थ्य शाखा प्रमजखहरुको लार्ग अब्स्रेर्टक र्फस्टजला रोगको 
पर्हर्ान र उपर्ार सम्बन्त्िी एक ददने िार्लम/अर्भमजखीकरण सञ्चालन गररएको, नसने 
रोगको स्वास्थ्य पररक्षण कायिका लार्ग स्वास्थ्य संस्था छनौट भएको। अन्त्य कायिक्रम 
कायािन्त्वयनका लार्ग कायिर्वर्ि जस्वकृि भएको। 

 आ.व. ०७9/०८० को योजना िजजिमा कायिशाला र PLMBIS सम्बन्त्िी कायिशाला गोष्ठी 
सञ्चालन गररएको। 

 मन्त्रालयको संगठन संरर्ना संशोिनको प्रर्क्रया अजर् बढाईएको। 

 स्वास्थ्य संस्थाको न्त्यूनिम सेवा मापदण्ड (MSS) मापन कायिक्रम मेर्थनकोट, रसजवा, 
हेटौंडा, र्सन्त्िजली, िाददि, र्रशजली अस्पिालमा सम्पन्न गररएको छ । जस अन्त्िगिि 
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९४ प्रर्िशि र ९३ प्रर्िशि अंक ल्याई र्रशजली अस्पिाल र िाददि अस्पिाल क्रमशः 
नेपालको हाल सम्मको २ उ्कृि अस्पिाल भएको । 

 गैरनाफामूलक सामजदार्यक अस्पिाललाई अनजदान ददने कायिक्रम अन्त्िगिि श्री छरपाटी 
र्न:शजल्क जर्र्क्सालय, काठमाण्डौलाई औजार उपकरण खररदको लार्ग रु. ३१ लाख 
८७ हजार ९९९ अनजदान उपलब्ि गराइएको । 

 र्नजी िथा गैर सरकारी अस्पिालको र्नरन्त्िर र्नयमन िथा अनजगमन गररएको। 

 IRL Freeze, Hemodialysis, Oxytocin, Vit K. लगायिका और्िी खररद गरी अस्पिाल, 
स्वास्थ्य कायािलय, स्थानीय िह अन्त्िगििका स्वास्थ्य संस्थामा र्विरण गररएको। 

 िाददङ, हेटौंडा, िजर्लखेल, काठमाण्डौमा एम्बजलेन्त्स र्डस्प्यार् सेन्त्टर स्थापना को प्रर्क्रया 
अजर् बढाइएको। 

 ११९ स्थानीय िहका स्वास्थ्य महाशाखा/शाखा प्रमजखलाई योजना िजजिमा सम्बन्त्िी 
अर्भमजखीकरण कायिक्रम सञ्चालन गररएको।  

 उच्र्स्िरको रोग र्नदाना्मक सेवा प्रदान गनि हेटौंडा अस्पिालको लार्ग MRI मेजशन, 
मर्हलाको गभिको जर्टलिा जााँर् गनि प्रयोग गररने Portable ultrasound machine ६४ 
वटा स्थानीय िहका स्वास्थ्य संस्थालाई हस्िान्त्िरण र ११ अस्पिालहरुमा NICU 

स्थापना गने प्रर्क्रया अजर् बढाइएको। र्न:शजल्क और्िीहरु प्रदेश अन्त्िगििका स्वास्थ्य 
संस्थाहरुमा र्नरन्त्िर आपूर्िि गररएको। 

 र्नयर्मि भ्याजक्सन लगायि, Anti-Rabies, Anti Snake Venom  बागमिी प्रदेशका 
जजल्लाहरुमा व्यवस्थापन गररएको । 

 प्रदेश सरकार अन्त्िगििका १३ अस्पिालहरु मध्ये ६ वटा (बकज लहर, िाददि, रामेछाप, 
र्ररकोट, बज्रबाराही र र्ौिारा) अस्पिालमा र्पर्सआर ल्याब स्थापना गरी कोर्भड-१९ 
को द्र जि पररक्षण सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको । 

 कोर्भड-१९ व्यवस्थापनका लार्ग िथा स्वास्थ्य सेवामा र्वस्िार एवम  जनशजि अभाव 
पूर्िि गनािका लार्ग आवश्यक जनशजिको अनजमान गरी ६२० जनाको अस्थाई दरवन्त्दी 
स्वीकृर्ि गरी कमिर्ारी व्यवस्थापन गररएको ।  

 नेपाल सरकारबाट कोर्भड-१९ र्वरुिको खोपहरु प्राप्त गरी स्वास्थ्य कायािलयहरुको 
समन्त्वयमा प्रदेश िथा स्थानीय िहहरु अन्त्िगििका स्वास्थ्य संस्थाहरु माफि ि कोर्भड-
१९ र्वरुिको खोप सेवा सञ्चालन गररएको। 

 प्रदेश अस्पिालमा स्थापना गररएको अजक्सजन प्लान्त्टको र्फर्लङ बजस्टर िथा 
र्प.आइ.र्स.यू स्थापनाको लार्ग आवश्यक सामग्रीको खररद प्रर्क्रया अजर् बढाइएको । 
जजबजजबे प्राथर्मक स्वास्थ्य केन्त्द्रमा बजस्टर सर्हिको अजक्सजन प्लान्त्ट स्थापना 
गररएको। 
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 प्रादेजशक अस्पिाल िथा स्थानीय िहहरु अन्त्िगिि सञ्चार्लि स्वास्थ्य र्ौकीहरुमा न्त्यजनिम 
सेवा मापदण्ड सजर्नजिििाको लार्ग आवश्यक अर्भमजखीकरण िथा सेवा सजदृढीकरणको 
लार्ग बजेट व्यवस्था गररएको। 

 स्थानीय िहका ३५९ वटा सामजदार्यक माध्यार्मक र्वद्यालयहरूमा "एक र्वद्यालय एक 
नसि कायिक्रम" अन्त्िगिि पररर्ार्लि स्वास्थ्यकमीलाई कोर्भड-१९ को रोकथाम 
र्नयन्त्रणमा सरे्िना जगाउने र उपर्ारका लार्ग अस्पिाल एवमं स्वास्थ्य संस्थामा 
समेि आवश्यकिाअनजसार खटाउने व्यवस्था र्मलाईएको। 

 कोर्भड -१९ लगायि महामारी जन्त्य रोगहरूको रोकथाम, उपर्ार र र्नयन्त्रणका 
कायिमा पर्हलो र दोश्रो लहरमा अग्रपजतिमा खर्टएका ४६९ जना स्वास्थ्यकमीको 
करार सेवा थप गररएको। 

 प्रदेश स्वास्थ्य सेवा र्नयमावली संशोिन भएको भने प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन संशोिनको 
प्रर्क्रया अजर् बढाइएको। 

 बागमिी प्रदेशका र्वपन्न नागररकहरुका लार्ग र्न:शजल्क रि सञ्चार सेवा प्रदान गने 
सम्बन्त्िी कायिर्वर्ि र्नमािण गरी रिसञ्चार सेवा प्रदान गने कायिलाइि सहज बनाउनका 
लार्ग १३ प्रादेजशक अस्पिाल, भरिपजर अस्पिाल, र्ब.र्प कोइराला मेमोररयल क्यान्त्सर 
अस्पिाल, वीर अस्पिाल, परोपकार प्रसजर्ि गहृ, काजन्त्ि बाल अस्पिालसाँग र्ालज आ.व.मा 
सम्झौिा गरी कायािन्त्वयन अजर् बढाइएको । 

 प्रदेश र्भरका लोपोन्त्मजख र र्समान्त्िीकृि जार्िहरुको सजरजक्षि मािृ् व सेवा िथा खोप 
सेवामा पहजाँर् वृर्ि गनिका लार्ग प्रो्साहन स्वरुप रु पार् हजार प्रदान गने कायिक्रम 
सञ्चालन भएको।  

र्वशरे् अनजदान कायिक्रम अन्त्िगिि सञ्चालन गररएका मजख्य मजख्य गर्िर्वर्िहरु: 
 प्रसजिी केन्त्द्र सवर्लकरण आयोजना अन्त्िगिि प्रसजिी केन्त्द्रलाई वािावरण अनजकूल बनाउन 

सौयि उजाि जडान कायिक्रम अन्त्िगिि कार्लञ्चोक स्वास्थ्य र्ौकी, दोलखा; फज लखकि  ग्रामीण 
अस्पिाल, िाददि र भाल्रे् स्वास्थ्य र्ौकी, नजवाकोट; िािोपानी स्वास्थ्य र्ौकी, जलर्बरे 
प्राथर्मक स्वास्थ्य केन्त्द्र, र्सन्त्िजपाल्र्ोक; जर्िवनमा गरी ६ स्वास्थ्य संस्थामा सौयि उजाि 
जडान गररएको। 

 कायिक्रम लागू भएका जजल्लाहरुमा प्रसजर्ि केन्त्द्रको सवलीकरणको लार्ग आवश्यकिामा 
आिाररि टायर्लि िथा ममिि सम्भार गने, प्रसजर्ि केन्त्द्रका लार्ग आवश्यक औजार, 
उपकरण खररद िथा व्यवस्थापन गने; प्रसजिी प्रर्िक्षालयको स्थापना िथा सञ्चालन, 
नवजाि जशशज स्याहार कनिरको स्थापना िथा सञ्चालन गने कायिक्रमहरु सञ्चालन 
गररएको। 
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 २२ स्थानीय िहका ११० स्वास्थ्य आमा समूहहरुको लार्ग स्वास्थ्य प्रवििन प्रर्वर्ि 
अनजशरणको लार्ग साना अनजदान प्रदान गररएको। ११० स्वास्थ्य आमा समूहहरु मध्ये 
उ्कृि कायि गने प्र्येक एक स्थानीय िह अन्त्िगििको एक आमा समूहहरुलाई 
भााँडाकजाँ डा समेि र्विरण गररएको।  

 न्त्यून और्ि वरृ्ि अनजगमन गराउने संख्या वृर्ि गने उद्दशे्य र वृर्ि अनजगमन कायिलाई 
र् जस्ि दजरुस्ि बनाउनका लार्ग बागमिी प्रदेशका र्वर्भन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुमा वरृ्ि 
अनजगमनका लार्ग आवश्य सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन गररएको।  

 १२४ माध्यर्मक र्वद्यालयहरुमा र्कशोर र्कशोरी लजक्षि प्रजनन िथा यौन स्वास्थ्य 
सम्बन्त्िी र्कशोरर्कशोरी, र्कशोरी अर्भभावक, र्वद्यालयमा आिाररि लैंर्गक र्हाँसा, मानव 
बेर्र्बखन िथा बाल र्ववाह साइबर क्राइम रोकथामका लार्ग अन्त्िरर्क्रया कायिक्रम 
सञ्चालनमा ल्याइएको।  

 १२४ र्वद्यालयहरुका शौर्ालयलाई छारामैरी बनाउन आवश्यक सामाग्रीहरुको 
व्यवस्थापन गररएको। 

 १२४ र्वद्यालयका १२४ स्वास्थ्य जशक्षक र २४८ साथी जशक्षकलाई यौन िथा प्रजनन 
स्वास्थ्य सम्बन्त्िी िार्लम प्रदान गररएको।  

 यौन िथा प्रजनन स्वास्थ्यको जशक्षण र्सकाई कायिलाई अझै प्रभावकारी बनाउन ५० 
र्वद्यालयमा सूर्ना सञ्चार सामग्री (ल्यापटप, एल,र्स डी प्रोजेक्टर) को व्यवस्थापन 
गररएको छ भने १२४ र्वद्यालयहरुमा वृहि यौर्नकिा जशक्षालाई बढावा ददन 
र्कशोरर्कशोरी मैरी सूर्ना कक्षको स्थापना गररएको।  

४.१६ सामाजजक र्वकास मन्त्रालय 
   आ.व.2078/79 मा िजजिमा भएका कानूनहरु र्नम्नानजसार रहेका छन । 

 उच्र् जशक्षा ऐन, २०७८, 

 र्वज्ञान िथा प्रर्वर्ि, अनजसन्त्िान र नवप्रवििन नीर्ि, २०७८,  

 शैजक्षक छारवजृत्त र्नदेजशका,२०७८,  

 रार्िय व्यावसार्यक योग्यिा प्रणाली कायािन्त्वयन कायिर्वर्ि, २०७८, 

 शैजक्षक परामशि िथा भार्ा जशक्षणसम्बन्त्िी र्नदेजशका, २०७५ संशोिन भई “शैजक्षक 
परामशि िथा भार्ा जशक्षण र्नदेजशका, २०७९”  
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 प्रदेश पूवाििार, स्वास्थ्य प्रवििन िथा कोर्भड पजनस्थािपना साझेदारी कायिक्रम (जशक्षा 
िफि  सञ्चालन िथा व्यवस्थापन) कायिर्वर्ि, २०७८, 

 आ.व. २०७८।७९ को मन्त्रालयअन्त्िगििको नीर्ि िथा कायिक्रम, बजेट विव्य 
र वार्र्िक कायिक्रम कायािन्त्वयनका लार्ग कायियोजना (Mile Stone) र्नमािण, 

 आ.व. २०७८।७९ को वार्र्िक कायिक्रम कायािन्त्वयन मागिदशिन, २०७८, 

 सामजदार्यक क्याम्पसको भौर्िक सबलीकरण अनजदान सम्बन्त्िी कायिर्वर्ि, २०७८, 

 एक प्रार्वर्िक र्वद्यालय एक उद्यम कायिक्रम सञ् र्ालन कायिर्वर्ि, २०७८,  

 साविजर्नक खररदमा कजन्त्टन्त्जेन्त्सी रकम खर्िलाई व्यवजस्थि गने कायिर्वर्ि, २०७८, 

 सामजदार्यक माध्यर्मक र्वद्यालयमा सूर्ना प्रर्वर्ि प्रयोगशाला (ICT Lab) स्थापना 
सम्बन्त्िी कायिर्वर्ि, २०७८,  

 सामजदार्यक र्वद्यालयमा र्वज्ञान, र्वर्यगि र सूर्ना प्रर्वर्ि प्रयोगशाला स्थापना 
सम्बन्त्िी कायिर्वर्ि, २०७८, 

 सामजदार्यक माध्यर्मक र्वद्यालयमा स्टेम प्रयोगशाला व्यवस्थापन सञ्चालन अनजदान 
कायिर्वर्ि, २०७८,  

 स्थानीय िहसाँगको सहकायिमा बाल र्वकास केन्त्द्रको स्िरोन्नर्ि सम्बन्त्िी कायिर्वर्ि, 

२०७८, 

 स्थानीय िहसाँगको साझेदारीमा सामजदार्यक र्सकाई केन्त्द्रलाई बहजउद्देश्यीय एकीकृि 
सूर्ना केन्त्द्रको रुपमा र्वकास गने सम्बन्त्िी कायिर्वर्ि, २०७८, 

 स्थानीय िहको साझेदारीमा सामजदार्यक पजस्िकायलय सजदृढीकरण अनजदानसम्बन्त्िी 
कायिर्वर्ि, २०७८, 

 र्वपद् व्यवस्थापनका लार्ग शैजक्षक कायिक्रम मापदण्ड, २०७८, 

 सामजदार्यक र्वद्यालय समायोजन प्रो्साहन कायिक्रम सम्बन्त्िी कायिर्वर्ि,२०७८, 

 जशक्षण र्सकाइ सहयोग अनजदान सम्बन्त्िी मापदण्ड, २०७८, 

 मानव वेर्र्वखन िथा ओसारपसार र्वरुिको प्रदेश स्िरीय नीर्िको मस्यौदा ियार 

 अपाििा भएका व्यजिहरुको संरक्षण नीर्िको मस्यौदा ियार 

 फेन्त््स हेटौँडाको समन्त्वयमा लैर्िक िथा यौर्नक अल्पसख्यक व्यजि सम्वजन्त्ि 
सरक्षण नीर्िको मस्यौदा ियार। 
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 सार्वकमा यस सामाजजक र्वकास मन्त्रालय अन्त्िगिि रहेका यजवा िथा खेलकज द र स्वास्थ्य 
मन्त्रालयको कायिक्रम िथा अन्त्य कागजािहरु सम्बजन्त्िि मन्त्रालयलाई हस्िान्त्िरण गररएको, 

 बागमिी प्रदेशलाई ९७.२२ प्रर्िशि साक्षरिा सर्हि नेपालकै पर्हलो साक्षर प्रदेशको रुपमा 
र्ोर्णा गररएको, 

 प्रदेश उच्र् जशक्षा पररर्द्को वैठक २ पटक बसी प्रदेश उच्र् जशक्षा र्नयमावली िथा 
संस्थागि संरर्ना र्नमािणको कायि अजर् वढाइएको, 

 साविजर्नक र्नमािण कायािन्त्वयन इकाईहरुमाफि ि प्रदेशर्भरका २३ वटा सामजदार्यक 
क्याम्पसको भौर्िक िथा शैजक्षक पूवाििार र्वकास गनिका लार्ग अनजदान प्रदान  गररएको, 

 एक र्वद्यालय एक उद्यम कायिक्रम अन्त्िगिि १३ वटा  प्रार्वर्िक र्वद्यालयहरुलाई 
उद्यमशीलिा र्वकास सम्बन्त्िी कायिका लार्ग अनजदान प्रदान गररएको,  

 प्रदेश पूवाििार, स्वास्थ्य प्रवििन िथा कोर्भड पनजस्थािपना कायिक्रम अन्त्िगिि सामाजजक र्वकास 
मन्त्रालयिफि  र्वर्नयोजजि रु. ७२ करोड ६० लाखबाट ७० करोड ७८ लाख ५ हजार 
बजेट सम्बजन्त्िि पार्लकाहरुको नाममा कायिक्रम िथा बजेट हस्िान्त्िरण गररएको, 

 सामजदार्यक माध्यर्मक र्वद्यालयमा र्वज्ञान, र्वर्यगि िथा सूर्ना प्रर्वर्ि प्रयोगशाला स्थापना 
र सूर्ना प्रर्वर्ि प्रयोगशाला (ICT Lab) स्थापना गने कायिक्रम अन्त्िगिि २९८ र्वद्यालयहरुलाई 
रु.४१ करोड ९७ लाख रुपैंयाको कायिक्रम कायािन्त्वयन गररएको, 

 ददगो िथा सम्मार्नि रोजगारीका लार्ग सीप पररयोजना (ENSSURE) पररयोजना लागू भएका 
१० वटा स्थानीय िहका प्रमजख प्रशासकीय अर्िकृि र जशक्षा हेने प्रमजखहरुलाई कायिक्रम 
अर्भमजखीकरण गररएको,  

 नेपाल व्यावसार्यक योग्यिा प्रणाली पररयोजना (NVQS)  अन्त्िगिि ५ वटा सीप परीक्षण 
केन्त्द्रहरुलाई भौर्िक पूवाििार र्वकासको लार्ग सहयोग प्रदान गररएको, पूवि र्सकाई 
मान्त्यिाद्वारा सीप परीक्षण सम्बन्त्िी र्वर्भन्न माध्यमबाट प्रर्ार प्रसार गरएको साथै सीप 
परीक्षणका लार्ग ६०३ वटा व्यजिहरुबाट आवेदन प्राप्त भएको, स्थानीय िह र र्नजी 
के्षरहरुसाँग सहकायि, समन्त्वयका लार्ग कायि गररएको, 

 जेष्ठ नागररकलाई गनजि पने व्यवहारसम्बन्त्िी अनजरोि पर ियार गररएको,  

 मर्हला परकारहरुका लार्ग र्वििवृजत्त कायिक्रम (Fellowship Program) सञ्चालन गररएको,   

 मन्त्रालयका सजर्वको अध्यक्षिामा प्रदेश माध्यर्मक जशक्षा परीक्षा सञ्चालन िथा व्यवस्थापन 
सर्मर्ि (कक्षा १०) गठन गररएको, 

 यजवा बैज्ञार्नक प्रो्साहन कोर्बाट सञ्चार्लि कायिक्रमको प्रगर्िको अनजगमन कायि गररएको,  
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 मनोसामाजजक मनोपरामशि सेवा सञ्चालन िथा सेफ हाउसका लार्ग आवश्यक सामाग्रीहरूको 
व्यवस्थापन गनि १४ वटा मर्हला सरकारी संस्थाहरुलाई सहयोग गररएको, 

 वालसजिार गहृमा रहेका वालवार्ललकाहरुको लार्ग सीपमजलक िार्लम सर्ालन गररएको, 

 अपाििा भएका व्यजिहरूको सशजिकरण, सीप र्वकास एवम  अर्िकार संरक्षणसम्बन्त्िी 
र्वर्वि कायिक्रम सञ्चालन गनि ४० वटा संस्थाहरुलाई अनजदान प्रदान गररएको, 

 अपाििा भएका ५२ जना व्यजिहरूलाई रु. १० लाख बराबरको अपाििा सहायिा सामाग्री 
र्विरण गररएको,  

 पााँर् वटा ददवा सेवा केन्त्द्रको भौर्िक पूवाििार सामाग्री सहयोग िथा अन्त्य व्यवस्थापकीय 
क्षेरमा सहयोग प्रदान गररएको। 

 स्थानीय िहको सहकायिमा वालर्वकास केन्त्द्रको स्िरोन्नर्िका लार्ग ९ जजल्लाका १/१ 
बालर्वकास केन्त्द्रलाई सहयोग उपलव्ि गराइएको, 

 नमूना र्वद्यालय प्रो्साहन कायिक्रम अन्त्िगिि र्वद्यालयको र्वकासका लार्ग गजरुयोजनाका 
आिारमा खर्ि गनि प्रर्ि र्वद्यालय रु २५ लाखका दरले ७५ वटा र्वद्यालयहरुलाई अनजदान 
उपलव्ि गराइएको, 

 स्वीस सरकारको सहयोगमा सञ्चार्लि नेपाल ददगो िथा सम्मार्नि रोजगारका लार्ग सीप 
पररयोजना दोस्रो (ENSSURE II) कायािन्त्वयनको लार्ग पररयोजना र्नदेशक सर्मर्ि र पररयोजना 
कायािन्त्वयन सर्मर्ि गठन गरी कायािन्त्वयनमा लर्गएको। साथै, नेपाल व्यावसार्यक योग्यि 
प्रणाली पररयोजना दोस्रो (NVQS II) कायािन्त्वयनको लार्ग पररयोजना कायािन्त्वयन िथा समन्त्वय 
सर्मर्ि र प्रदेश पररयोजना समन्त्वय इकाई गठन गरी कायािन्त्वयनमा लर्गएको, 

 व्यवसार्यक सीप र्वकास िार्लमहरूको मानक र्निािरण एवं गजणस्िरीयिा मापन गरी 
प्रमाजणकरण गनि नेपाल व्यवसार्यक सीप परीक्षण पररयोजना कायािन्त्वयनको लार्ग ियारी 
भइरहेको,   

 प्रदेशर्भर रहेका शैजक्षक परामशि केन्त्द्रहरुलाई सेवा सञ्चालन अनजमर्ि ददने काम भइरहेको, 

 सामाजजक र्वकास मन्त्रालय र र्वत्तीय हस्िान्त्िरण कायिक्रम अन्त्िगिि स्थानीय िहमा सम्पादन 
गररने कायिक्रमका सम्बन्त्िमा प्रदेशर्भरका सबै स्थानीय िहहरुलाई अर्भमजखीकरण गररएको, 

 बाल सजिार गहृ, भिपजर र मकवानपजरमा रहेका २०५ जना बालबार्लकाहरूका लार्ग ३ ददने 
जीवनोपयोगी सीप र्वकास िार्लम सञ्चालन गररएको, 

 र्वर्भन्न ददवसीय कायिक्रमहरुअन्त्िगिि अन्त्िरािर्िय बाल अर्िकार ददवस, लैर्िक र्हंसा र्वरुिको 
सोह्रददने अर्भयान, अन्त्िरािर्िय अपाि ददवस मनाइएको, 
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 साविजर्नक र्नमािण कायािन्त्वय इकाई काभ्रपेालाल्र्ोक र िाददतबाट र्वद्यालय भवन र्नमािण, 

रे्राबार र्नमािण, खेलमैदान र्नमािण, पजस्िकालय र्नमािण, शौर्ालय र्नमािण, सामजदार्यक 
क्याम्पसको भौर्िक सवलीकरण लगायि २१९ वटा भौर्िक र्नमािण सम्बन्त्िी आयोजनाहरु 
सम्पन्न भएको, 

 जजरी प्रार्वर्िक जशक्षालय र प्रदेशस्िरीय बाल अर्िकार संरक्षण भवन केन्त्द्रको भवन र्नमािण 
कायि सम्पन्न भएको, 

 जशक्षा िार्लम केन्त्द्र िजर्लखेलमाफि ि प्रार्वर्िक िार सञ्चालन भएका र्वद्यालय र प्रार्वर्िक 
जशक्षालयमा कायिरि ९८ जना र्वर्यगि प्रजशक्षकहरुको क्षमिा र्वकास कायिक्रम सम्पन्न 
भएको, 

 वालर्वकास केन्त्द्रका १२१ जना जशक्षकहरुको क्षमिा अर्भबरृ्िका लार्ग िार्लम कायिक्रम 
सम्पन्न भएको, 

 आिारभिू िहका १०२ जना प्रिानाध्यापकहरुको निेृ् व क्षमिा अर्भबरृ्िका लार्ग िार्लम, 

६६ जना माध्यर्मक िहका जशक्षकहरुको क्षमिा अर्भबरृ्िका लार्ग िार्लम, २१५ जना 
आिारभिू िहका जशक्षकहरु र ११० जना माध्यर्मक िहका जशक्षकहरुको क्षमिा 
अर्भबरृ्िका लार्ग ICT मा आिाररि िार्लम, ४२ जना र्वशेर् जशक्षा जशक्षकको लार्ग क्षमिा 
अर्भवृर्ि िार्लम कायिक्रम  सम्पन्न भएको, 

 ९२ जना र्वद्यालय व्यवस्थापन सर्मर्िका अध्यक्ष/सर्मर्िका लार्ग र्वद्यालय व्यवस्थापन 
सम्बन्त्िमा िार्लम सञ्चालन, 

 स्थानीय िहका ११४ जना जशक्षा अर्िकृिहरुका लार्ग स्थानीय पाठ्यक्रम िथा पाठ्य सामग्री 
र्वकास सम्बन्त्िी क्षमिा अर्भबरृ्ि िार्लम सम्पन्न भएको, पररर्द् बाट स्वीकृि िार्लम 
पाठ्यक्रमका आिारमा १२१ जना बालर्वकास जशक्षक सहयोगी कायिकिािलाई र्टर्पडी 
प्रमाणीकरण िार्लम सञ्चालन, 

 सजनाइ, दृर्ि, बोलाइ, बर्हरा र सजस्ि श्रवण सम्बन्त्िी अपाििा भएका बालबार्लकालाई जशक्षण 
गने २४ जना जशक्षकहरुको र्टर्पडी िार्लम सञ्चालन भएको, 

 प्रार्वर्िक जशक्षा िथा व्यावसार्यक िार्लम पररर्द् माफि ि २२०० जनालाई उद्यमशीलिा 
र्वकासका लार्ग सीपमूलक िार्लमहरु प्रदान गररएको, ८०० जनालाई छोटो अवर्िको िार्लम 
सञ्चालन गरर सीप परीक्षण सम्पन्न गररएको, 

 मन्त् रालय र अन्त्िगििबाट सम्पादन हजने काम कारबाहीलाई व्यवजस्थि र नर्िजामूलक बनाउन 
र्नयर्मि अनजगमन गने गररएको, 
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 अन्त्िरािर्िय साक्षरिा ददवस, जेष्ठ नागररक ददवस, मानव वेर्र्वखन िथा ओसारपसार र्वरुिको 
ददवस, रार्िय िथा अन्त्िरािर्िय बाल ददवस एवं लैर्िक र्हंसा र्वरुिको १६ ददने अर्भयान 
मनाइएको, 

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

४.१७ यजवा िथा खेलकज द मन्त्रालय 
      यजवा िफि  
     आर्थिक वर्ि 2078/79 को वार्र्िक बजेट कायािन्त्वयनका लार्ग िपसील बमोजजमका 

कानूनहरुको िजजिमा भएको। 

 प्रदेश यजवा पररर्द(पर्हलो संशोिन), अध्यादेश, 2078  

 र्वजशि यजवा प्रर्िभा सम्मान िथा प्रो्साहन कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्ि, 2079  

 सीपमजलक िार्लम 390 र्ण्टा (पूणि रोजगार) कायािन्त्वयन कायिर्वर्ि, 2078 

 यजवा प्रर्िभा पर्हर्ान कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्ि, 2079 

 नीर्ि र नैर्िकिा: बागमिी प्रदेशका यजवाको प्राथर्मकिा कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्ि, 
2079 

 यजवा पररर्द स्वरोजगार कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्ि, 2079 

 अगािर्नक कृर्र् उ्पादन साझेदारी िथा प्रो्साहन कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्ि, 2079 

 लागि साझेदारीमा आिाररि यजवा लजक्षि कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्ि, 2079 

 शारीररक क्षमिा कमजोर भएका यजवा व्यवसायीलाई सामग्री सहयोग कायिक्रम कायािन्त्वयन 
कायिर्वर्ि, 2079 

 यजवा मर्हला उद्यमशीलिा प्रवििन कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्ि,2079 

 प्रदेश यजवा पररर्दको लोगो र्डजाइन िथा स्लोगन र्नमािण कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिढााँर्ा 
2078 

 प्रार्वर्िक जशक्षा अध्ययनरि दर्लि र्समान्त्िकृि र्पछर्डएको वगिहरुका लार्ग छारवृजत्त 
कायािन्त्वयन कायिर्वर्ि, 2079 

 40 जना मर्हलालाई मर्हला आ्मरक्षा सम्बन्त्िी िार्लम प्रदान गररएको। 
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 हरेक जजल्लामा यजवा स्वयंसेवक र्नमािण गरी िार्लम सामग्री र्विरण गररएको।80 जनालाई 
पूणि रोजगार सर्हिको लेभल 1 िार्लम प्रदान गररएको। 

 रे्र्लबेटी बेर्र्वखन मर्हला र्हंसा जािीय िथा लैर्िक र्वभेद सम्बन्त्िी 13 जजल्लामा 429 
जनालाई िार्लम ददइएको।लैर्िक अल्पसंख्यकहरुसाँग अन्त्िर्कि या गररएको। 

 लागूपदाथि दजवियसन िथा साइवर क्राइम सरे्िना सम्बन्त्िी िार्लम 13 जजल्लाका 429 
जनालाई प्रदान गररएको। 

 सामजदार्यक क्याम्पस िथा र्वद्यालयमा नीर्ि र नैर्िकिा सम्बन्त्िी 13 जजल्लाका 26 स्थानमा 
कायिक्रम सञ्चालन गररएको। 

 यजवा पररर्द स्वरोजगार कायिक्रम अन्त्िगिि 25 यजवालाई 50 हजार, लागि साझेदारीमा 
आिाररि यजवा लजक्षि कायिक्रम अन्त्िगिि 4 यजवालाई 30 हजारका दरले र अपाि यजवा 
व्यवसायीहरुलाई 50 हजारका दरले सामाग्री सहयोग अनजदान ददइएको। 

 यजवा साँग सम्बजन्त्िि खोजमजलक अनजसन्त्िान सम्बन्त्िी कायि भईरहेको िथा यजवाका िथ्याङ्क 
संकलनका लार्ग मोवाइल एपको र्नमािण गररएको। 

 390 र्ण्टे लेभल 1 सीप परीक्षण 40 जनालाई प्रदान गररएको।सञ्चार माध्यमसाँग सहकायि 
अन्त्िगिि 2 वटा डकज मेजन्त्र ियार गररएको। 

 यजवा प्रर्िभा पर्हर्ान अन्त्िगिि 13 जजल्लाबाट सहभार्गिा गराई छनौट गररएको। 

 प्रदेश यजवा पररर्द्को ऐन र र्नयमावली अनजसार खजला प्रर्िस्पिाि माफि ि यस संस्थाको लोगो 
िथा स्लोगान छनोट गरी साविजर्नक गररएको । 

 

खेलकज द िफि  
 प्रदेश खेलकज द र्वकास पररर्द्को आर्थिक कायिर्वर्ि र्नयमावली, २०७८ पररर्द् बाट पाररि 

भई मन्त्रालयमा पेश भएको । 

 प्रदेश खेलकज द प्रर्ियोर्गिा सञ्चालन कायिर्वर्ि, २०७9 स्वीकृि भएको । 

 जजल्ला खेलकज द र्वकास सर्मर्िको खािा सञ्चालन कायिर्वर्ि, २०७८ पररर्द् बाट पाररि भई 
मन्त्रालयमा पेश भएको। 

 प्रदेशस्िरीय खेल पूवाििारको उपयोग सम्बन्त्िी मापदण्ड २०७८ पररर्द् बाट पाररि भई 
मन्त्रालयमा पेश भएको। 
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 प्रदेशका खेलाडीहरुको क्षमिा अर्भवृर्ि गनि िथा र्वर्भन्न खेलकज दहरूको उ्कृि प्रजशक्षण 
उपलब्ि हजने अवस्थाको र्सजिना गनिका लार्ग एथलेर्टक्स, िेक्वान्त्दो, रग्वी र व्याडर्मन्त्टन 
खेलको प्रजशक्षक प्रजशक्षण कायिक्रम सम्पन्न गररएको । 

 प्रज्ञा स्मरृ्ि साईकर्लङ म्याराथन, ईन्त्डो नेपाल करािे प्रर्ियोर्गिा, ईन्त्डो नेपाल मजवााँथाई 
प्रर्ियोर्गिा िथा पारा एथ्लेर्टक्स प्रर्ियोर्गिा सम्पन्न गररएको। 

 रग्वी प्रर्ियोर्गिा, बागमिी न्त्यू डायमण्ड कप भर्लबल, नेक्सस कप यू 16  पजरुर् िफि को 
र्क्रकेट, प्रथम बागमिी प्रदेश खेलकज द प्रर्ियोगीिा सम्पन्न भएको। 

 दृर्िर्वर्हन र्क्रकेट िार्लम,  स्पोटिस फर र्पस एण्ड डेभलपमेण्ड, रािपर्ि कप प्रर्ियोर्गिा, 
स्काउट आिारभिू िार्लम, इन्त्डो नेपाल िेक्वान्त्दो प्रर्ियोगीिा, रार्िय िेक्वान्त्दो प्रर्ियोर्गिा, 
रार्िय हक्की प्रर्ियोगीिा लगायिका र्वर्वि खेल सम्बन्त्िी िार्लम िथा कायिक्रमहरु सञ्चालन 
भएको। 

४.१८ प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोग 
 प्रदेश िथ्याङ्क ऐन, प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोग ऐन र आयोजना बैँक व्यवस्थापन ददग्दशिन 

िजजिमाको लार्ग मस्यौदा सर्मर्ि गठन भएको। प्रदेश सरकारको आयोजनाको मापदण्डको 
मस्यौदा ियार भएको। 

 प्रदेशको आवर्िक योजनाको मध्यावर्ि समीक्षा र समायोजनको ढााँर्ा” िजजिमा भई 
मजन्त्रपररर्द् बाट स्वीकृि भएको। 

 रार्िय आयोजना बैँक व्यवस्थापन सूर्ना प्रणालीमा आिाररि भई बागमिी प्रदेश आयोजना 
बैँक व्यवस्थापन सूर्ना प्रणालीको र्वकास र मन्त्रालय/र्नकायका सम्बजन्त्िि कमिर्ारीहरुका 
लार्ग िार्लम सञ्चालन गरी प्रारम्भ गररएको। 

 वार्र्िक योजना िजजिमाको सम्बन्त्िमा 13 जजल्लाका स्थानीय िहहरुसाँग जजल्लास्िरीय योजना 
िजजिमा गोष्ठी सम्पन्न गररएको। 

 यजके एड पूजणिमा कायिक्रमको सहयोगमा 5 वटा स्थानीय िहको आवर्िक योजना र 
मध्यमकालीन खर्ि संरर्ना िजजिमा गनि प्रार्वर्िक सहयोग गररएको। 

 प्रदेश सजशासन केन्त्द्रको लगानीमा 15 वटा स्थानीय िहको आवर्िक योजना िजजिमामा 
प्रार्वर्िक सहयोग उपलब्ि गराईएको। 

 अनजदान ददइएका कृर्र् िथा पशजपन्त्छी सम्बन्त्िी आयोजनाहरुको प्रभावकारीिाको अनजगमन 
गनिका लार्ग द्र जि सवेक्षण प्रश्नावली ियार गररएको। 
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 स्वास्थ्य मन्त्रालयिारा सञ्चार्लि एक र्वद्यालय एक नसि कायिक्रम, सामाजजक र्वकास 
मन्त्रालयिारा सञ्चार्लि र्वद्यालय सूर्ना प्रर्वर्ि सहयोग कायिक्रम, कृर्र् िथा पशजपन्त्छी 
र्वकास मन्त्रालय मािहिको म्स्य र्वकास केन्त्द्र, कज लेखानी र बाख्रा र्वकास फामि जर््लाङ 
लगायि भौर्िक पूवाििार र्वकास मन्त्रालय अन्त्िगिि सञ्चर्ार्लि केही सडक आयोजनाहरु र 
8 वटा स्थानीय िहमा बहजके्षरीय पोर्ण कायिक्रमको स्थलगि अनजगमन सम्पन्न भएको। 

 जलवायज पररवििनले मौसममा आएको पररवििन र यसले खाद्य उ्पादन र खाद्य सजरक्षामा 
पारेको प्रभावको सम्बन्त्िमा रार्िय योजना आयोग, प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोग र र्वश्व 
खाद्य कायिक्रमको संयजि आयोजनामा Consolidated Livelihood Exercise for Analysing 

Resilience(CLEAR)  प्रदेश स्िरीय परामशि गोष्ठी 13 वटा जजल्लामा सम्पन्न भएको। 
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पररच्छेद – पााँर् 
     स्थानीय िहमा र्वत्तीय हस्िान्त्िरण िथा खर्िको जस्थर्ि 

५.१ स्थानीय िहमा भएको र्वत्तीय हस्िान्त्िरण 
 नेपालको संर्विानले अर्िकार गरेको समन्त्वय, सहकायि र सहअजस्ि्वको र्सिान्त्ि र संर्ीयिाको 
ममिअनजरुप बागमिी प्रदेश सरकारले र्ार प्रकारका अनजदानहरु िथा सवारी सािन कर वापिको 
रकम बााँडफााँट गरी स्थानीय िहसाँग र्वत्तीय सम्बन्त्ि कायम गदै आएको छ। प्रदेश सरकारबाट 
स्थानीय िहमा हस्िान्त्िरण हजने अनजदान िथा राजस्व बााँडफााँट नेपालको संर्विान, अन्त्िरसरकारी 
र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, प्रदेश र्वत्तीय हस्िान्त्िरण ऐन, २०७५ प्रदेश समपजरक अनजदान 
सम्बन्त्िी कायिर्वर्ि, २०७७ प्रदेश र्वशेर् अनजदान सम्बन्त्िी कायिर्वर्ि २०७७, प्रदेश सशिि अनजदान 
सम्बन्त्िी कायिर्वर्ि,२०७८ िथा प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ लगायिका कानूनहरुमा व्यवस्था 
भएबमोजजम हजाँदै आएको छ। 

बागमिी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ि २०७५/७६ देजख नै स्थानीय िहमा र्वत्तीय हस्िान्त्िरण गदै 
आएको छ।आर्थिक वर्ि 2078/79 मा बागमिी प्रदेश र्भरका स्थानीय िहहरुलाई र्वत्तीय 
समानीकरण, सःशिि, र्वशेर् र समपजरक अनजदान गरी कज ल रू. 7 अवि 50 करोड 56 लाख 41 
हजार र्वत्तीय हस्िान्त्िरण गने अनजमान गररएकोमा आर्थिक वर्ि 2077/78 मा कोर्भड-19 को 
प्रभावका कारण जारी र्नर्ेिाज्ञाले र्वत्तीय हस्िान्त्िरण अन्त्िगििका अिजरा योजना/कायिक्रमका लार्ग 
प्रदेश सरकार िफि को दार्य्व व्यवस्थापनका लार्ग स्रोिको उपलब्ििा हेरी थप सशिि अनजदान 
वापि कज ल रु. 7 करोड 61 लाख  49 हजार प्रदान गररएको हजनाले र्वत्तीय हस्िान्त्िरणको 
रकम रु. 7 अवि 58 करोड 17 लाख 90 हजार कायम भएको देजखन्त्छ। जजन कज ल र्वर्नयोजजि 
बजेटको 13.13 प्रर्िशि हजन आउछ। 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय िहमा भएको र्वत्तीय हस्िान्त्िरण िथा 
सोको खर्ि र  आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा भएको र्वत्तीय हस्िान्त्िरण िथा खर्िको िजलना्मक 
र्ववरण िार्लका ५.१ मा उल्लेख गररएको छ। 

   िार्लका ५.१: स्थानीय िहमा र्वत्तीय हस्िान्त्िरण को प्रारजम्भक र्ववरण (रू.हजारमा) 

खर्ि शीर्िक 
 

र्वर्नयोजन र्नकाशा र्नकाशा प्रर्िशि  प्रर्िशि पररवििन 
2077/78 2078/79 2077/78 2078/79 2077/78 2078/79 बजेट र्नकाशा 

र्वत्तीय 
समानीकरण 
अनजदान 

1250000.00 1500000.00 1226942.12 1485813.72 98.15 99.05 20.00 21.10 

सशिि 
अनजदान 

3064552.00 2739261.00 2923212.82 2529652.61 95.38 92.34 -10.61 -13.46 
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खर्ि शीर्िक 
 

र्वर्नयोजन र्नकाशा र्नकाशा प्रर्िशि  प्रर्िशि पररवििन 
2077/78 2078/79 2077/78 2078/79 2077/78 2078/79 बजेट र्नकाशा 

समपजरक 
अनजदान 

2631609.00 2918179.00 2314492 2444990.49 87.94 83.78 10.89 5.64 

र्वशेर् 
अनजदान 

297000.00 424350.00 273923.05 372822.82 92.22 87.85 42.88 36.10 

जम्मा 7243161.00 7581790.00 6738569.99 6833279.7 93.03 90.12 4.68 1.41 

स्रोि: प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय, बागमिी प्रदेश। 

 आर्थिक वर्ि 2078/79 मा र्वत्तीय समानीकरण अनजदान, र्वशरे् अनजदान र समपजरक अनजदान 
रकम गि आ.व. भन्त्दा वृर्ि भएको छ भने सशिि अनजदान रकम 10.61 प्रर्िशिले न्त्यून 
रहेको छ।स्थानीय िहको खर्िको आवश्यकिा र राजस्व पररर्ालनको अवस्था बीर्को अन्त्िर 
कम गरी सन्त्िजर्लि र्वकासमा टेवा पजयािउन र्वत्तीय समानीकरण अनजदान उपलब्ि गराईने हजाँदा 
यस अनजदान क्रमश: वृर्ि गदे लैजाने नीर्ि र्लईएको छ। 

 रार्िय प्राकृर्िक स्रोि िथा र्वत्त आयोगको र्सफाररसमा बागमिी प्रदेश र्भरका स्थानीय 
िहहरुलाई आर्थिक वर्ि 2078/79 मा कज ल रु.1 अवि 50 करोड हस्िान्त्िरण गने अनजमान 
गररएकोमा कज ल रु.1 अवि 48 करोड 58 लाख 13 हजार हस्िान्त्िरण भएको छ। जजन 
आर्थिक वर्ि 2077/78 को िजलनामा 21.10 प्रर्िशिले वृर्ि भएको देजखन्त्छ। 

 आर्थिक वर्ि 2078/79 मा र्वर्यगि मन्त्रालय/र्नकायहरुबाट र्सफाररस भई सशिि अनजदान 
िफि  कज ल रु. 2 अवि 73 करोड 92 लाख 61 हजार हस्िान्त्िरण गने अनजमान गररएकोमा 
रु.2 अवि 52 करोड 96 लाख 52 हजार बराबरको रकम हस्िान्त्िरण भएको छ। आर्थिक 
वर्ि 2077/78 को िजलनामा आर्थिक वर्ि 2078/79 मा सशिि अनजदान िफि  10.61 
प्रर्िशि न्त्यून बजेट र्वर्नयोजन भएकोमा र्वर्नयोजन भन्त्दा 13.46 प्रर्िशि न्त्यून खर्ि भएको 
छ। 

 प्रदेश समपजरक अनजदान सम्बन्त्िी कायिर्वर्ि, 2077 बमोजजम आर्थिक वर्ि 2078/79 मा 
समपूरक अनजदानिफि  रु.2 अवि 91 करोड 81 लाख 79 हजार र्वर्नयोजन गररएकोमा कज ल 
रु. 2 अवि 44 करोड 49 लाख 90 हजार हस्िान्त्िरण भएको देजखन्त्छ जजन गि आर्थिक 
वर्िको िजलनामा 5.64 प्रर्िशिले बढी हो। 

 प्रदेश र्वशेर् अनजदान अन्त्िगिि जशक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायि कायिर्वर्िले िोकेका र्वशरे् 
के्षरहरुका आयोजना िथा कायिक्रम कायािन्त्वयनका लार्ग आर्थिक वर्ि 2078/79 मा कज ल 
रु.42 करोड 43 लाख 50 हजार बराबरको रकम हस्िान्त्िरण गने अनजमान गररएकोमा 
कज ल रु. 37 करोड 28 लाख 22 हजार बराबरको रकम हस्िान्त्िरण गररएको छ। जजन 
आर्थिक वर्ि 2077/78 को िजलनामा 36.10 प्रर्िशिले बढी हो। 
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 आर्थिक वर्ि 2078/79 मा र्वत्तीय हस्िान्त्िरण अन्त्िगिि र्वर्नयोजजि रकमको 90.12 
प्रर्िशि रकम हस्िान्त्िरण भएको छ।आर्थिक वर्ि 2077/78 को सोही अवर्िमा र्वर्नयोजजि 
रकमको कज ल 93.03 प्रर्िशि रकम हस्िान्त्िरण भएको र्थयो।  

५.2 स्थानीय िहमा राजस्व बााँडफााँट 
 प्रदेश सरकारबाट संकलन भई स्थानीय िहसाँग बााँडफााँट हजने कर सवारी सािन कर हो। 

सवारी सािन कर वापि संकर्लि रकम प्रदेश र्वभाज्य कोर्मा जम्मा गरी कज ल संकलनको 
६० प्रर्िशि रकम प्रदेश सजञ्चि कोर्मा र ४० प्रर्िशि वापिको रकम रार्िय प्राकृर्िक स्रोि 
िथा र्वत्त आयोगबाट र्सफाररस भएबमोजजम सम्बजन्त्िि स्थानीय िहहरुको सजञ्चि कोर्मा 
प्रर्र्लि कानजन बमोजजम बााँडफााँट हजाँदै आएको छ। 

 आर्थिक वर्ि 2078/79 को असार 20 गिे सम्म बााँडफााँट भएको सवारी सािन करको 
र्वस्ििृ र्ववरण िार्लका 5.2 मा प्रस्िजि गररएको छ। 

िार्लका 5.2 सवारी सािन करको संकलन िथा बााँडफााँटको र्ववरण    

                                                              रकम रु. हजारमा 

क्र.सं. अवर्ि संकलन 
बााँडफााँट 

प्रदेश स्थानीय 

1 साउन-भाद्र 21,94,411.27 13,16,646.76 8,77,764.50 

2 असोज- कार्ििक 18,90,420.70 11,34,252.42 7,56,168.28 

3 मंर्सर-पौर् 19,82,453.71 11,89,472.23 7,92,981.48 

4 मार्-फाल्गजन 13,90,784.89 8,34,470.94 5,56,313.95 

5 रै्र-बैशाख 12,87,799.21 7,72,679.53 5,15,119.68 

6 
ज्येष्ठ-असार 20 

सम्म 
6,91,439.86 4,14,863.91 2,76,575.94 

 कज ल जम्मा 94,37,309.64 56,62,385.79 37,74,923.83 

  स्रोि: प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय, बागमिी प्रदेश 
 आर्थिक वर्ि 2078/2079 को असार मसान्त्िसम्म प्रदेश र्वभाज्य कोर् खािामा रु.9 अवि 

77 करोड 69 लाख 84 हजार संकलन भएकोमा 2079 असार 20 गिे सम्म संकलन 
भएको रु.9 अवि 43 करोड 73 लाख 9 हजार लाई बााँडफााँट गरी प्रदेश सजञ्चि कोर्मा 
रु.5 अवि 66 करोड 23 लाख 85 हजार र सम्बजन्त्िि स्थानीय िहको राजस्व प्रार्प्त िथा 
र्वर्वि खािामा रु.3 अवि 77 करोड 49 लाख 23 हजार जम्मा गररएको छ।   
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५.3  र्वत्तीय संर्ीयिा कायािन्त्वयनको समीक्षा 
 र्वत्तीय हस्िान्त्िरणका सम्बन्त्िमा नेपालको संर्विानमा भएका व्यवस्थाका अर्िररि अन्त्िर 

सरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, रार्िय प्राकृर्िक स्रोि िथा र्वत्त आयोग ऐन, 
२०७४, प्रदेश र्वत्तीय हस्िान्त्िरण ऐन, 2075, र्वर्नयोजन ऐन, 2078 िथा प्रदेश र्वर्नयोजन 
ऐन, 2079 का प्राविानहरु बमोजजम अनजदान हस्िान्त्िरण िथा सोको र्नकासा लगायिका 
कायि भईरहेको छ।  

 रार्िय प्राकृर्िक स्रोि िथा र्वत्त आयोगले र्सफाररस गरेबमोजजम स्थानीय िहहरुलाई र्वत्तीय 
समानीकरण अनजदान प्रदान गररएको छ। यसरी प्रदान गररने र्वत्तीय समानीकरण अनजदान 
प्रदेश सरकारको स्रोिको आकलन गरी वृर्ि गदै लर्गएको छ र यसले र्वत्तीय असमानिा 
कम गने र्वश्वास र्लईएको छ। 

 प्रदेश सरकार स्थापनाका शजरुवािी आर्थिक वर्िहरुमा समपूरक िथा र्वशेर् अनजदानका 
योजना/कायिक्रमका लार्ग अवण्डा रकम र्वर्नयोजन गरी सम्बजन्त्िि कायिर्वर्ि बमोजजम 
प्रदेश मजन्त्रपररर्दबाट स्वीकृि गररएका योजनाहरुमा रकम र्नकासा गने गररएकोमा 
आ.व.2077/78 बाट वार्र्िक बजेट िजजिमाको समयमा नै र्क्रयाकलापगि रुपमा 
योजना/कायिक्रम छनौट गरी कायािन्त्वयनका लार्ग रकम र्वर्नयोजन गररएको छ। 

 आर्थिक वर्ि २०७९/८० को प्रदेश समपजरक िथा र्वशेर् अनजदान अन्त्िगििका आयोजना 
िथा कायिक्रमहरु र्वद्यजत्तीय माध्यमबाट प्रस्िाव र सोको आिारमा छनौटका लार्ग रार्िय 
योजना आयोगसाँग समन्त्वय र सहकायि गरी समपजरक िथा र्वशरे् अनजदान प्रस्िाव सम्बन्त्िी 
र्वद्यजिीय प्रणाली माफि ि प्रस्िाव भएका आयोजना िथा कायिक्रमहरु प्रदेश समपजरक िथा 
र्वशेर् अनजदान सम्बन्त्िी कायिर्वर्ि बमोजजम छनौट गने व्यवस्था रहेको छ। 

 र्वत्तीय हस्िान्त्िरण अन्त्िगिि प्रदेश र्भरका स्थानीय िहमा हस्िान्त्िरण हजने सशिि अनजदानलाई 
व्यवजस्थि गनि िथा आन्त्िररक आय कम भएका स्थानीय िहलाई र्वकास कायिक्रममा बढी 
सहभागी गराउन प्रदेश सशिि अनजदान सम्बन्त्िी पर्हलो संशोिन कायिर्वर्ि, 2079  िजजिमा 
गरी सोही बमोजजम र्वर्यगि मन्त्रलायहरुबाट प्रस्िार्वि आयोजना िथा कायिक्रम छनौट 
गरी सम्बजन्त्िि स्थानीय िहमा हस्िान्त्िरण गने गररएको छ।  

 आर्थिक वर्ि 2079/80 का लार्ग छनौट भई हस्िान्त्िरण गररएका आयोजना िथा 
कायिक्रमहरुको कायािन्त्वयनका लार्ग अन्त्िरसरकारी र्वत्तीय हस्िान्त्िरण सम्बन्त्िी व्यवस्था र 
मागिदशिन बागमिी प्रदेश र्भरका स्थानीय िहहरुमा प्ररे्र्ि गररएको छ। 

 प्रदेश सरकारको र्नणियबाट र्वपदजन्त्य अवस्था, महामारी वा आकजस्मक पररजस्थर्िको 
रोकथाम, र्नयन्त्रण िथा प्रर्िकायि र पजनिस्थापना गनजिपने अवस्था िथा अन्त्य कज नै र्वशेर् 
पररजस्थर्िमा आर्थिक वर्िको बीर्मा सशिि अनजदान उपलब्ि गराउन सर्कने व्यवस्था रहेको। 
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 र्वत्तीय समानीकरण अनजदान, सशिि अनजदान, समपूरक अनजदान र र्वशरे् अनजदान बापिको 
रकमको एक र्ौथाईले हजन आउने रकम सम्बजन्त्िि स्थानीय िहको सजञ्चि कोर्मा प्रदेश 
लेखा र्नयन्त्रक इकाई कायािलयले भदौ 15 गिे, कार्ििक 15 गिे, मार् 15 गिे र बैशाख 
30 गिे गरी र्ार र्कस्िामा दाजखला गने कानूनी व्यवस्था भएबमोजजम र्ार र्कस्िा वापिको 
रकम र्नकाशा गररसर्कएको छ । 

 अनजसार र्वत्तीय समानीकरण अनजदानबाट खर्ि भएको रकमको र्ववरण स्थानीय िहले प्रदेश 
लेखा इकाई कायािलय माफि ि प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलयमा प्र्येक आर्थिक वर्िको 
कार्ििक १ गिे, मार् १ गिे, बैशाख १ गिे र वार्र्िक आर्थिक र्ववरण अको आर्थिक वर्िको 
साउन मसान्त्ि र्भर पेश गने व्यवस्था रहेको छ। 

 स्थानीय िहले सशिि अनजदान, समपूरक अनजदान र र्वशरे् अनजदान बापि हस्िान्त्िरण भएको 
रकम जजन र्वर्य के्षरको योजना वा कायिक्रमको लार्ग प्राप्त भएको हो सोर्ह योजना वा 
कायिक्रमको लार्ग मार खर्ि गने गरी कायािन्त्वयन हजने अवर्ि, कायािन्त्वयनको प्रर्क्रया, खर्िको 
अनजमान सर्हिको कायियोजना, मार्सक नगद प्रवाहको र्ववरण र सम्बजन्त्िि गाउाँ/नगर सभाले 
पाररि गरेको राजस्व र व्ययको अनजमान साउन मसान्त्िर्भर प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक इकाई 
कायािलय माफि ि प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलयमा बजझाउनज पने व्यवस्था रहेको छ। 

 कायियोजना बमोजजम खर्ि भएको रकमको र्ववरण स्थानीय िहले प्र्येक आर्थिक वर्िको 
कार्ििक 1 गिे, मार् 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 गनजिपने व्यवस्था रहेको छ। 

 र्वत्तीय हस्िान्त्िरण अन्त्िगििका सशिि, समपूरक िथा र्वशेर् अनजदानका स्वीकृि योजना िथा 
कायिक्रम कायािन्त्वयन गदाि आर्थिक वर्ि र्भर खर्ि नभई बर्ि भएको रकम समबजन्त्िि 
स्थानीय िहले प्रदेश सजञ्चि कोर्मा र्फिाि दाजखला गनजिपने हजन्त्छ ।यसरी बर्ि रकम र्फिाि 
दाजखला नभएमा प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक इकाई कायािलय वा प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलयले 
्यस्िो रकम अको आर्थिक वर्िमा हस्िान्त्िरण हजने र्वत्तीय समानीकरण अनजदानबाट कट्टा 
गरी समायोजन गने व्यवस्था रहेको छ। 

 र्वत्तीय हस्िान्त्िरण िथा राजस्व बााँडफााँटका सम्बन्त्िमा मन्त्रालयबाट र्वर्भन्न 
योजना/कायिक्रमहरु कायािन्त्वयनको अवलोकन, अन्त्िरर्क्रया लगायिका कायिहरु माफि ि 
स्थानीय िहसाँगको सम्बन्त्ि सजदृढीकरणका कायि हजाँदै आएको छ। 

 र्वर्भन्न योजना/कायिक्रमको कायािन्त्वयनको गजणस्िरीयिा, प्रभावकारीिाको र्वर्यमा पयािप्त 
अनजगमन मजल्याङ्कन हजन आवश्यक रहेको छ। यसका लार्ग आगामी ददनमा अनजगमन िथा 
मजल्याङ्कन संयन्त्रहरुलाई बर्लयो बनाउन जरुरी देजखन्त्छ। 
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५.4 र्वत्तीय संर्ीयिाको कायािन्त्वयनमा देखा परेका समस्याहरु 
 प्रदेश िथा स्थानीय िहमा पयािप्त जनशजिको अभावका कारण आयोजना िथा कायिक्रम 

कायािन्त्वयन समयमै हजन नसर्क लक्ष्य अनजरुपको उपलजब्ि हार्सल हजन नसकेको देजखन्त्छ।  

 र्वत्तीय हस्िान्त्िरण अन्त्िगििका आयोजना िथा कायिक्रमको पर्हलो र्कस्िा बाहेकको अन्त्य 
र्कस्िा रकम र्नकासाका लार्ग खर्िको र्ववरण पेश गनजिपनेमा समयमा सो र्ववरण प्राप्त हजन 
सकेको देजखदैन। 

  प्रर्र्लि कानजनमा िोर्कए बमोजजमको आवर्िक प्रर्िवेदन, र्ौमार्सक र्ववरण लगायिका 
अन्त्य र्ववरण  र मन्त्रालयबाट माग गररएका र्ववरणहरु समयमा प्राप्त नहजन जका साथै िोर्कएको 
ढााँर्ामा समेि प्राप्त हजन नसकेको अवस्था छ। 

 अन्त्िरसरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजजम प्रदेश सरकारले 
स्थानीय िहको समेि प्रर्िवेदन समावेश गरी आवर्िक प्रर्िवेदन ियार गनजिपनेमा सबै स्थानीय 
िहहरुबाट सो प्रर्िवेदन प्राप्त नहजाँदा िोर्कए बमोजजमको आवर्िक प्रर्िवेदन ियार गनि 
नसर्कएको अवस्था छ। 

 कर्िपय स्थानीय िहहरुले र्वत्तीय हस्िान्त्िरण अनजदानका योजनाहरुको आर्थिक वर्ि समाप्त 
भएपर्छ र्वर्नयोजन ऐन अनजसार र्फिाि गनजिपने बर्ि रकम समयमा र्फिाि नगने, आजंशक 
र्फिाि गने पररपाटी रहेको छ। 

 कर्िपय स्थानीय िहबाट र्फिाि गनजिपने र्वत्तीय हस्िान्त्िरण अनजदानको रकम गनजिपने भन्त्दा 
फरक खािा वा शीर्िकमा समेि र्फिाि हजने गरेको छ। 

 प्रदेश समपूरक िथा र्वशरे् अनजदान सम्बन्त्िी कायिर्वर्ि, 2077 बमोजजम ठेक्का सम्झौिाको 
र्ववरण सम्झौिा सम्पन्न भएको साि ददनर्भर सम्बजन्त्िि स्थानीय िहले आर्थिक मार्मला 
िथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलयमा प्ररे्र्ि गनजिपने व्यवस्था भएकोमा 
सोअनजसारको र्ववरण सबै स्थानीयिहहरुबाट प्राप्त हजन सकेको छैन। 

 समपजरक र र्वशेर् अनजदानका आयोजनामा पूवि ियारीका र्रण सम्पन्न भईसकेका आयोजना 
प्रस्िाव गनजिपनेमा सो नगरी आयोजना अजन्त्िम र्ौमार्सकमा ठेक्का सम्झौिा गरी कायािन्त्वयनमा 
र्ढलाई गने लगायिका कारण उि आयोजना/कायिक्रमको दार्य्व अको आर्थिक वर्िमा 
सरी आयोजना/कायिक्रम अिजरो रहने जस्थर्ि देजखएको छ । 

 समपूरक अनजदानको योजनाहरुको हकमा कर्िपय स्थानीय िहले आयोजना प्रस्िाव गदाि 
कम्िीमा ५० प्रर्िशि साझेदारी गने प्रर्िवििा बमोजजम साझेदारी गनि नसक्दा व्यवहारमा 
आयोजना कायािन्त्वयन नै नहजने वा र्ढलाई हजने अवस्था देजखएको छ। 

 प्रदेश र्वर्नयोजन ऐन िथा बजेट कायािन्त्वयन सम्बन्त्िी मागिदशिनमा उल्लेजखि कर्िपय 
र्वर्यहरुमा ध्यान नपजगेको।स्वीकृि आयोजना िथा कायिक्रमका लार्ग र्वर्नयोजजि बजेट 
अन्त्य आयोजना िथा कायिक्रममा खर्ि गने गरेको र बर्ि रकम प्रदेश सजञ्चि कोर्मा र्फिाि 
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गनजिपने व्यवस्था रहेकोमा बर्ि रकम स्वीकृि आयोजना/कायिक्रम बाहेकका 
आयोजना/कायिक्रमा  समेि खर्ि गने प्रवृिी रहेको छ। 

 कर्िपय स्थानीय िहमा स:शिि अनजदानबाट सञ् र्ालन हजने आयोजना/कायिक्रम उि 
र्नकायको आवश्यकिा बमोजजम नभएको भर्न उि आयोजना/कायिक्रम कायािन्त्वयनमा 
िदारूकिा नहजाँदा सोको सट्टामा अन्त्य योजना/कायिक्रममा सो रकम रकमान्त्िर गनिका लार्ग 
अनजरोि हजने समेि गरेको छ। 

 सशिि अनजदानका योजनाहरुको कायािन्त्वयनका सन्त्दभिमा स्थानीय िहहरुबाट र्वर्यगि 
मन्त्रालयहरुसाँग समन्त्वय गनजिपनेमा सो नहजन जका साथै र्वर्यगि मन्त्रालय/र्नकायहरुबाट पर्न 
समयमै कायिर्वर्ि/मापदण्ड/मागिदशिन स्थानीय िहमा प्ररे्र्ि नहजाँदा आयोजना/कायिक्रम 
कायािन्त्वयनको र्वर्ि र प्रर्क्रयाका सम्बन्त्िमा र्िर्विा र्सजिना भएको गजनासो प्राप्त हजन।े 

 आर्थिक ऐन, 2078 मा िोर्कएको समयमा सबै स्थानीय िहबाट राजस्व बााँडफााँटको रकम 
प्रदेश सजञ्चि कोर्मा दाजखला नभएको। स्थानीय िहबाट दहत्तर बहत्तर शजल्क वापि संकलन 
भएको राजस्व प्रदेश आर्थिक ऐन बमोजजम कर्िपय स्थानीय िहले प्रदेश सजञ्चि कोर्मा 
दाजखला नगरेको अवस्था छ। 

 कर्िपय स्थानीय िहले SuTRA प्रणाली मा पजणि र शजि रुपमा बजेट िथा खर्ि प्रर्वर्ि नगदाि 
स्थानीय िहमा र्वत्तीय हस्िान्त्िरणको रूपमा उपलब्ि गराईएको रकमको यथाथि खर्ि र्ववरण 
प्राप्त गने र सोको आिारमा खर्ि र्वश्लरे्ण िथा प्रर्िवेदन प्रणाली व्यवस्थापनमा कदठनाई 
भएको छ। 

५.5 समािानका उपायहरू 
 प्रदेश िथा स्थानीय िहको कायािन्त्वयन कज शलिा अर्भवृर्िका लार्ग पयािप्त र दक्ष जनशजिको 

पररर्ालन गनजिपने।यसका लार्ग कमिर्ारीको पदपूर्िि, क्षमिा अर्भवृर्ि लगायिका र्वर्यमा 
ध्यान ददनजपने। 

 सशिि समपजरक िथा र्वशेर् अनजदान वापि प्राप्त रकम आर्थिक वर्िको अन्त्ियसम्म खर्ि नभई 
बर्ि भएमा सो बर्ि रकम र्वर्नयोजन ऐनमा िोर्कएको समयमा र्फिाि गने र प्रर्र्लि 
कानजन बमोजजम उपलब्ि गराउनजपने प्रर्िवेदन समयमै प्रदान गनि सम्बजन्त्िि सबै र्नकाय 
जजम्मेवार हजन जपने। 

 समपजरक अनजदानको बजेट खर्ि गदाि आफ्नो स्रोि र अको िहको स्रोिबाट बराबर अनजपािमा 
खर्ि गरी आयोजना िथा कायिक्रम समयमै सम्पन्न गने। 

 प्रदेश र्वर्नयोजन ऐन िथा मन्त्रालयबाट जारी गररन ेर्वर्भन्न पररपर िथा मागिदशनि लगायि 
प्रर्र्लि कानजनको पालनामा ध्यान ददई र्वत्तीय अनजशासन कायम गनजिपने। 
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 र्वत्तीय हस्िान्त्िरण अन्त्िगििका र्वर्भन्न अनजदानहरुको कायािन्त्वयनका सम्बन्त्िमा सम्बजन्त्िि 
ऐन, कानजन, कायिर्वर्ि, मापदण्डमा िोर्कएको कायािन्त्वयन र्वर्ि लगायिका र्वर्यहरुको 
अर्िनमा रही आयोजना/कायिक्रम कायािन्त्वयन गनजिपने। 

 र्वत्तीय हस्िान्त्िरण अन्त्िगिि अनजदानका कायिक्रमहरुको माग/छनौट कायिलाई प्रणालीसाँग 
आवि गदै लैजाने र स्वर्ार्लि प्रर्िवेदन प्रणालीको र्वकास गने। 

 र्वत्तीय हस्िान्त्िरणका अनजदानहरु हस्िान्त्िरण गदाि मानव र्वकास सजर्काङ्क, राजस्व उठाउन े
क्षमिा, कायािन्त्वयन दक्षिा लगायिका र्वर्यमा ध्यान ददई दजगिम स्थानीय िहहरुलाई 
प्राथर्मकिा ददनजपने। 

 स्वीकृि आयोजना/कायिक्रम िोर्कएको समयमै सम्पन्न गनिका लार्ग सोको कायािन्त्वयनमा  
िदारुकिाका साथ लाग्नजपने। 

 रार्िय प्राकृर्िक स्रोि िथा र्वत्त आयोगबाट सशिि अनजदान प्रदान गदाि पालना गनजिपने आिार 
िथा र्सफाररसको अर्िनमा रही स्थानीय िहहरुसाँगको समन्त्वय र सहकायिमा हस्िान्त्िरण 
गनजिपने। 

 सशिि अनजदानका आयोजना/कायिक्रम कायािन्त्वयनका सम्बन्त्िमा सम्बजन्त्िि र्वर्यगि 
मन्त्रालयहरुबाट समयमै कायिर्वर्ि/मापदण्ड/मागिदशिन स्थानीय िहमा प्ररे्र्ि गरी 
आयोजना/कायिक्रम कायािन्त्वनयको र्वर्ि र प्रर्क्रयाका सम्बन्त्िमा स्पि गनजिपने।साथै, स्थानीय 
िहहरुले समेि सशिि अनजदानका आयोजना िथा कायिक्रमको कायािन्त्वयनका सम्बन्त्िमा 
र्वर्यगि मन्त्रालयसाँग समन्त्वय गनजिपने। 

 प्रर्र्लि आर्थिक ऐन बमोजजम राजस्वको बााँडफााँट िोर्कएको समयमै सम्बजन्त्िि सजञ्चिकोर्मा 
दाजखला गने। 

 वार्र्िक बजेट िजजिमा, सोको कायािन्त्वयनका सम्बन्त्िमा हजने खर्ि/प्रगर्ि, राजस्व संकलन 
लगायिका र्वर्यलाई थप व्यवजस्थि गनिका लार्ग र्वकास गररएको प्रणालीहरुमा अर्नवायि 
रुपमा र्ववरण प्रर्वर्ि गरी प्रर्िवेदन प्रणालीको सजदृढीकरणका लार्ग सबै िहले ध्यान 
ददनजपने।  

 योजना/कायिक्रममा देजखएका दोहोरोपना हटाउनका लार्ग केन्त्द्रीय िथ्याङक 
प्रणाली/पररयोजना बैङ्कको र्वकास गनजिका साथै पूविियारी, सम्भाव्यिा अध्ययन, वािावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन लगायिका र्रण पूरा भएका आयोजना/कायिक्रममा मार सबै िहले आफ्नो 
कायिजजम्मेवारी अनजरुप बजेट र्वर्नयोजन गनजिपने।  

 कायि सम्पादनमा आिाररि अनजदान प्रणालीको अवलम्वन गरी स्थानीय िहमा आर्थिक 
अनजशासन र खर्ि गने क्षमिामा वृर्ि गनजिपने।अन्त्िरसरकारी र्वत्त हस्िान्त्िरण अन्त्िगिि 
हस्िान्त्िररि आयोजना/कायिक्रम, राजस्व बाडाँफाट लगायिका र्वर्यहरु र सोको कायािन्त्वयन 
प्रर्र्लि कानून बमोजजम भए/नभएको सम्बन्त्िमा अनजगमन मूल्याङकन गरी सो को 
पषृ्ठपोर्णका आिारमा कायािन्त्वयन प्रभावकाररिा अर्भवृर्ि गनजि पने।  
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पररच्छेद  - छ 

बजेट िजजिमा र कायािन्त्वयनमा देजखएका समस्या र समािानका सजझावहरु 
प्रदेश सरकारको साविजर्नक र्वत्त व्यवस्थापन कायम गने सन्त्दभिमा बजेट प्रणालीका र्रणहरुमा 
रहेका समस्याहरु र सोको समािानका र्वर्य यहााँ उल्लेख गररएको छ। 

६.1 बजेट िजजिमामा देजखएका समस्याहरु 

६.1.1 स्रोि अनजमान र पररर्ालनका समस्याहरु  
 संर्ीय सरकारबाट प्राप्त हजने र्वत्तीय समानीकरण अनजदान िथा राजश्व बााँडफााँट वापिको 

अनजमार्नि रकम समयमै प्राप्त नहजन ज। 

 स्रोि अनजमानमा पयािप्त गहृकायि हजन नसक्नज। 

 बजेटको आकार वर्ौनी वरृ्ि गदै लैजाने पररपाटीले बजेटको र्समा र्निािरण िथा राजश्वको 
अनजमान यथाथिपरक नहजनज, 

 नगद मौज्दािमा आिाररि भई वार्र्िक बजेटमा वरे्नी वरृ्ि गने पररपाटीको र्वकास हजन ज। 

 प्रदेश सरकारको आन्त्िररक आयको दायरा र्सर्मि हजन ज। 

 मध्यमकालीन खर्ि संरर्ना र स्रोि अनजमानबीर् िादम्यिा नहजन ज। 

 राजस्व संकलन गने र्नकायहरुबीर् सञ्चार िथा समन्त्वय कमजोर हजन ज। 

 राजस्व छजट ददने पररपार्ट र्नयर्मि कायिको रुपमा र्वकाश हजन ज। 

 कमिर्ारीको दक्षिा अर्भवृर्ि पयािप्त नहजन ज। 

 अिजरा आयोजना िथा कायिक्रमहरुको दार्य्व व्यवस्थापनमा कदठनाई हजन ज। 

 र्वत्तीय हस्िान्त्िरण अन्त्िगिि स्थानीय िहबाट असार मसान्त्िसम्म खर्ि नभई बर्ि भएको 
रकम िथा राजश्व बााँडफााँट समयमा प्रदेश सजञ्चि कोर्मा र्फिाि िथा दाजखला नहजन ज। 

 र्वकास सहायिा पररर्ालनका सम्बन्त्िमा प्रादेजशक नीर्ि र्नयम िजजिमा नहजन ज। 

६.१.२ र्वर्नयोजनमा देजखएका समस्याहरु 
 बजेट र्वर्नयोजनका लार्ग पयािप्त छलफल अन्त्िरर्क्रया िथा गहृकायि हजन नसक्नज। 

 आवर्िक योजना, मध्यमकालीन खर्ि संरर्ना र वार्र्िक बजेट बीर् पयािप्त िादम्यिा नहजन ज। 
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 र्वर्यगि मन्त्रालय/र्नकायहरुलाई प्रदान गररएको र्समा िथा मागिदशिनको पालना नभई 
सीमाभन्त्दा बढी बजेट प्रस्िाव गनजि। 

 र्वर्यगि मन्त्रालय/र्नकायबाट आफ्नो कायिजजम्मेवारी बाहेकका के्षरमा समेि बजेट प्रस्िाव 
हजन ज। 

 बजेट िजजिमाका सम्बन्त्िमा अन्त्िरर्नकायहरु साँग पयािप्त छलफल हजन नसक्नज। 

 कायािन्त्वयन क्षमिा िथा कायिक्षेरको आकलन नगरी बजेट र्वर्नयोजन गनजि। 

 आफू मािहिका कायािलयहरूबाट कायािन्त्वयन गनजिपने कायिक्रम बजेट िजजिमाको समयमा 
सम्बजन्त्िि मन्त्रालयमै राजख बजेट र्वर्नयोजन गने प्रवृजत्त रहनज। 

 बहजवर्ीय प्रकृर्िका योजनामा दार्य्व व्यवस्थापनका लार्ग बजेट िजजिमाका बखि पयािप्त 
बजेट र्वर्नयोजन नगने र आर्थिक वर्ि शजरु भएपिाि स्रोि सहमर्ि माग गने प्रवजृत्त बढनज। 

 स्वीकृि वार्र्िक कायिक्रम भन्त्दा बाहेकका आयोजना िथा कायिक्रममा वर्िको बीर्मा बजेट 
प्रस्िाव गनजि। 

 मन्त्रालय/र्नकायहरुले र्विरणमजखी अनजदान प्रणाली लागज गने गरी कायिक्रम प्रस्िाव गनजि। 

६.१.३ आयोजना छनौट र प्राथर्मर्ककरणमा देजखएका समस्याहरु 
 आयोजना िथा कायिक्रम छनौट सम्बन्त्िी मापदण्डको पजणि पालना हजन नसक्नज। 

 पजविसम्भाव्यिा अध्ययन र ियारी र्वनाका आयोजना िथा कायिक्रममा बजेट प्रस्िाव गनजि। 

 बजेट िजजिमा गदाि सरोकारवाला र्नकायहरुसाँग पयािप्त छलफल नहजनज। 

 बजेट िथा कायिक्रम िजजिमाका क्रममा योजनाबि रूपमा प्राथर्मकिा प्राप्त कायिक्रमहरू छनौट 
नभई र्वर्भन्न स-साना कायिक्रमहरूमा बजेट र्वर्नयोजजन हजने प्रवृजत्तले िोर्कएको समयमा कायि 
सम्पन्न हजन नसक्नज। 

 अन्त्िरर्नकाय समन्त्वयको अभावमा आयोजना िथा कायिक्रममा दोहोरोपना कायमै रहनज। 

 प्रादेजशक मह्व िथा प्रदेश गौरवका आयोजनाहरुको छनौटको मापदण्ड ियार नहजन ज। 

 वहजवर्ीय ठेक्का सम्बन्त्िी मापदण्डको पजणि पालना नहजन ज। 

 आयोजना बैङ्क माफि ि आयोजना िथा कायिक्रमको प्रस्िाव, प्राथर्मकीकरण र छनौट नहजन ज। 
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६.२ बजेट कायािन्त्वयनमा देजखएका समस्याहरु 
 जनशजिको अभाव िथा उपलब्ि जनशजिको क्षमिा अर्भवृर्ि पयािप्त नहजन ज। 

 कमिर्ारीको कायिसम्पादनलाई र्नजको वृजत्त र्वकाससाँग आवि गनि नसर्कएको। 

 वार्र्िक बजेट कायािन्त्वयनका लार्ग ियार गररएको कायियोजना अनजरुप कायि हजन नसक्नज। 

 स्वीकृि वार्र्िक कायिक्रम िथा आयोजनाहरुका लार्ग आवश्यक कायिर्वर्ि, मापदण्ड समयमै 
िजजिमा नहजन ज, 

 िीन िहका सरकारबीर् पयािप्त समन्त्वय हजन नसक्दा आयोजना िथा कायिक्रममा दोहोरोपना 
हजन ज । 

 कर्िपय आयोजना/कायिक्रमको कायािन्त्वयन र्वर्ि नै र्नजिि नगरी ठजलो रकम र्वर्नयोजन 
भएकोले कायािन्त्वयनमा जान नसक्नज। 

 अनावश्यक संस्थागि संरर्नाहरु थर्पदै जानज, 

 बजेट िथा कायिक्रम कायािन्त्वयनका लार्ग आवश्यक पने र्नदेजशका, कायिर्वर्ि, मापदण्ड, 
मागिदशिन लगायिका कानूनहरु समयमै िजजिमा हजन नसक्दा कायिक्रम कायािन्त्वयनको 
र्वर्ि/प्रर्क्रयाका र्वर्यमा अष्पििा हजन ज। 

 र्वर्भन्न र्वर्यगि मन्त्रालयहरुमा एकमजि राजखएको बजेट िथा कायिक्रम समयमै कायािन्त्वयन 
गने र्नकायहरुमा बााँडफााँट नहजन ज। 

 पजाँजीगि प्रकृर्िका र्नमािण सम्बन्त्िी आयोजनाहरुको खररद सम्झौिा प्रर्र्लि कानजन बमोजजम 
समयमै हजन नसक्नज। 

 अनजगमन मजल्याङ्कन संयन्त्र कमजोर हजाँदा बजेट िथा कायिक्रम कायािन्त्वयनको प्रभावकारीिा 
आकलन गनि नसर्कनज । 

 खररद व्यवस्थापन कमजोर हजन ज। 

 बहजवर्ीय प्रकृर्िका आयोजनामा दार्य्व व्यवस्थापनका लार्ग बजेट िजजिमाका बखि पयािप्त 
रकम र्वर्नयोजन नभएको कारण भ जिानीको लार्ग रकम अभाव हजाँदा एकािफि  आयोजना 
समयमा सम्पन्न हजन नसक्न े र अको िफि  अपेक्षीि र्वत्तीय प्रगर्ि हार्सल नहजने अवस्था 
रहेको। 

 

 



60 
 

६.३ लेखा प्रणाली िथा अर्भलेख व्यवस्थापनका समस्याहरु 
 बजेट खर्ि गने सूर्ना प्रर्वर्िमा देखा पने समस्याका कारण समयमा भ जिानी हजन नसकी 

आर्थिक दार्य्व र्सजिना हजन ज। 

 नगद प्रणालीमा आिाररि लेखा प्रणालीका कारण सबै आम्दानी खर्ि, सम्पजत्त र दार्य्वको 
एकीकृि र्ववरण प्राप्त हजन नसक्नज। 

 प्रदेश र स्थानीय िहसमेिको आम्दानी र खर्िको र्ववरण सर्हिको एकीकृि र्ववरण ियार 
हजने प्रणालीको र्वकास हजन नसक्दा एकीकृि र्ववरण ियार गनि कठीनाई। 

 वैदेजशक सहायिाको प्रर्िवेदनको ढााँर्ा बारे पयािप्त जानकारी नहजन ज िथा वैदेजशक सहायिाको 
शोिभनाि समयमा माग नगने प्रवृजत्त कयमै रहनज। 

 Off Budget र Off Treasury मा वैदेजशक सहायिाका कायिक्रम सञ्चालन गररनज। 

 सरकारी कारोबार र्नदेजशकाको अर्भमजजखकरणको अभाव। 

 जजल्लास्िरको कायािलयसम्म बजेट िजजिमा प्रणाली(PLMBIS)  को पहजाँर् पजग्न नसक्नज। 

६.४ बजेट र्समा र्निािरण र स्रोि पररर्ालनमा गनजिपने सजिारहरु 
 संर्ीय सरकारबाट प्राप्त हजन ेअनजदान िथा राजश्व बााँडफााँटको रकम समयमा प्राप्त गरी समयमै 

वार्र्िक बजेट िजजिमाका लार्ग सम्बजन्त्िि मन्त्रालय/र्नकायहरुसाँग सम्पकि  िथा समन्त्वय गने। 

 बजेट सीमा र्निािरण िथ्य र र्वश्लरे्णमा आिाररि हजन जपने। 

 प्रदेशको अर्िकार के्षर अन्त्िगििका कर िथा गैरकरका के्षरहरु पर्हर्ान गरर दायरा र्वस्िार 
गनजिपने। 

 कर दाजखला प्रणालीलाई र्वद्यजत्तीय प्रणालीमा आिाररि बनाउनजपने।करदािाहरुलाई करदािा 
जशक्षा प्रदान गने। 

 स्रोि पररर्ालनको अवस्था हेरी उपभोग खर्िहरुमा सकेसम्म र्मिव्यर्यिा अपनाउने । 

 स्रोि अनजमान र मध्यमकालीन खर्ि संरर्नाबीर् िादम्यिा कायम गरी आयोजना िथा 
कायिक्रम छनौट गनजिपने। 

 राजश्व संकलन िथा र् जहावट र्नयन्त्रण सम्बन्त्िी नीर्ि िजजिमा गनजिपने। 

 गैरकर राजश्व वा संभार्वि के्षरहरुको पर्हर्ान गरी संकलनको अवस्था बारे अनजगमन गने। 

 र्र जग्गा रजजिेशन शजल्क संकलनमा देजखएका समस्या र आवश्यकिा बारे मालपोि 
कायािलयहरुसंग अन्त्िरर्क्रया गरी ि्काल समािानका उपाय खोज्ने । 
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 संर्ीय सशिि, समपजरक िथा र्वशरे् अनजदान अन्त्िगििका आयोजनाहरुको दार्य्व 
व्यवस्थापनका लार्ग थप बजेट माग गने र र्नरन्त्िर सम्पकि  गने। 

 र्वकास सहायिा पररर्ालनका सम्बन्त्िमा प्रादेजशक नीर्ि िथा कायिर्वर्ि िजजिमा गरी वैदेजशक 
सहायिा र्लन सर्कने आयोजना/ कायिक्रमको पर्हर्ान गने प्रकृया अगार्ड बढाउने। 

 प्रर्र्लि प्रदेश आर्थिक ऐन को पररपालना भए नभएको सम्बन्त्िमा सम्बि र्नकायहरुको 
अनजगमन गने। 

 सवारी सािान कर र यािायाि के्षरबाट संकलन हजन ेराजश्व संकलनमा र् जहावट र अर्नयर्मििा 
हजन नददन र्नरन्त्िर छलफल र अनजगमन गने । 

 सशिि समपजरक िथा र्वशेर् अनजदान िफि  आर्थिक वर्िको अन्त्ियसम्म खर्ि नभई बर्ि भएको 
रकम स्थानीय िहहरुलाई प्रदेश सजञ्चि कोर्मा र्फिाि दाजखला गनि लगाउने । 

 स्थानीय िहबाट संकलन भई प्रदेश सरकारसाँग बााँडफााँट हजने दहत्तर  बहत्तर, मनोरञ्जन कर, 

र्वज्ञापन कर वापिको रकम प्राप्त गनि सम्बजन्त्ि स्थानीय िहसंग अन्त्िर्क्रि या/छलफल गने। 

६.५ बजेट िजजिमामा गनजिपने सजिारहरु 
 वार्र्िक बजेट िजजिमाका क्रममा आयोजना प्रस्िाव गदाि आवर्िक योजना अनजरुप  मध्यकालीन 

खर्ि संरर्नामा समावेश गरी िीन वर्िको खर्ि अनजमान गने । 

 र्वर्नयोजन गदाि संवैिार्नक दार्य्व, पन्त्रौं रार्िय आवर्िक योजना, प्रदेशको आवर्िक 
योजनाका उद्दशे्यहरु हार्सल हजने गरी बजेट र्वर्नयोजनमा कज शलिा हार्सल गने । 

 र्वर्यगि मन्त्रालय/र्नकायहरुले आफज लाई प्राप्त र्समा र मागिदशनिको अर्िनमा रर्ह बजेट 
प्रस्िाव गनजिपने। 

 आयोजना वगीकरण र्नदेजशका अनजसार प्रदेश सरकारका दार्य्व र कायिके्षर र्भरका 
आयोजना वा कायिक्रममा र मन्त्रालय/र्नकायको कायिजजम्मेवारी अनजरुप मार बजेट प्रस्िाव 
गने/ स्थानीय िहले गनि सक्ने साना आयोजनाको लार्ग प्रदेश सरकारले बजेट र्वर्नयोजन 
नगने पररपार्टको र्वकास गने । 

 बजेट कायािन्त्वयनमा अन्त्िर र्नकाय समन्त्वय र सहजीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने ।बजेट 
िजजिमा र आयोजना छनौटका सम्बन्त्िमा र्वर्यगि मन्त्रालय/र्नकाय,  प्रदेश र्भर जजल्ला, 
स्थानीय िह िथा सरोकारवाला र्नकायहरुसाँग पूवि बजेट छलफल कायिक्रम सञ्चालन गरी 
पषृ्ठपोर्ण प्राप्त गने। 
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 बजेट कायािन्त्वयनका लार्ग आवश्यक पने जनशजिको समेि आकलन गरी बजेट र्वर्नयोजन 
गनजिपने। 

 अवण्डा राजखएका रकमहरु समयमै बााँडफााँट गरी कायािन्त्वयन गने िहमा हस्िान्त्िरण गने। 
स्थानीय िह माफि ि गनजिपने कामको लार्ग बजेट िजजिमा गदाि नै र्वत्तीय हस्िान्त्िरण प्रस्िाव 
गने । 

 संर्, प्रदेश र स्थानीय िहमा आयोजना माग गदाि एउटै योजना सबै िहमा माग नगने साथै 
प्रदेश आयोजना बैङ्कमा प्रर्वि भई प्राथर्मर्ककरणमा परेका आयोजना िथा कायिक्रममा मार 
रकम र्वर्नयोजन गने। 

 प्रदेश आयोजनाको बहजवर्र्िय ठेक्का सम्बन्त्िी मापदण्ड, २०७८ बमोजजम बहजवर्र्िय ठेक्कामा 
प्रस्िाव गनजिपने आयोजनाका लार्ग आवश्यक रकम र्वर्नयोजन गनजिपने । 

 प्रादेजशक मह्व िथा प्रदेश गौरवका आयोजना िथा कायिक्रमको छनौटका लार्ग मापदण्ड 
ियार गनजिपने। 

 व्यजि, समजदाय, सहकारी लाई अनजदान ददंदा र्बगिको कायि प्रभावकारीिाको समीक्षा गने 
। यसरी अनजदान ददंदा कज ल लागिको 50 प्रर्िशि भन्त्दा बढी नददने नीर्ि अवलम्बन गने। 

 आवश्यक पूविियारी भएका आयोजनालाई मार बजेट र्वर्नयोजन गने व्यवस्था हजन जपने 
।पररयोजना बैङ्कलाई ि्काल कायािन्त्वयनमा ल्याई सो बैङ्कमा नपरेका आयोजनामा बजेट 
र्वर्नयोजन नगने नीर्ि र्लन।े 

६.६ बजेट कायािन्त्वयनमा गनजिपने सजिारहरु 
 आयोजना िथा कायिक्रम कायािन्त्वयनका लार्ग आवश्यक पने जनशजिको आकलन गरर 

पदपजर्ििका लार्ग प्रदेश लोकसेवा आयोग साँग समन्त्वय गने।आयोजना प्रमजख िथा कायािलय 
प्रमजखसाँग कायिसम्पादन करार सम्झौिा गरर कायिसम्पादनका आिारमा र्नजको कायिसम्पादन 
फाराम मजल्याङ्कन गने। 

 वार्र्िक बजेट पाररि भएपिाि आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालयको मागिदशिन प्राप्त 
हजनासाथ र्वर्यगि मन्त्रालय/र्नकायहरुले बजेट कायािन्त्वयन कायियोजना बनाउने र पूवि 
ियारीका कामहरु शजरु गने । 

 आयोजना/कायिक्रम कायािन्त्वयन गनि कायिर्वर्ि, र्नदेजशका िजजिमा गनजिपने भएमा वा भएका 
कानजन संशोिन/ पररमाजिन गनि आवश्यक भएमा ि्काल प्रर्क्रया अगार्ड बढाउन।े 

 सालबसाली कायािन्त्वयन हजने कायिक्रमका लार्ग र्नजिि शििको अर्िनमा रर्ह सम्बजन्त्िि 
मन्त्रालयले नै कायिर्वर्ि/र्नदेजशका/मापदण्ड िजजिमा गने व्यवस्था र्मलाउन।े 
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 कायािन्त्वयन प्रर्क्रया/र्वर्ि स्पि रुपमा पर्हर्ान भईसकेका आयोजना िथा कायिक्रममा मार 
बजेट र्वर्नयोजन गनजिपने।कायिक्रम/आयोजनाको मार्सक रुपमा समीक्षा गने । 

 कज नै खास आयोजना/कायिक्रम सञ्चालन गनि स्थायी संस्था खडा नगरी अस्थायी संरर्ना खडा 
गने ।स्थानीय िहले कायािन्त्वयन गने स-साना आयोजना प्रदेशमा नै राखी ्यसको लार्ग 
छज टै्ट प्रदेश संरर्ना खडा नगने। 

 प्रदेश आयोजनाको बहजवर्र्िय ठेक्का सम्बन्त्िी मापदण्ड, 2078 मा भएको व्यवस्थाको पूणि 
पालना गरी बहजवर्र्िय ठेक्कामा लैजानज पने आयोजनामा स्रोिको सहमर्ि माग गने । 

 आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालयको सहमर्ि र्वना कज नैपर्न र्नकायले र्वर्नयोजजि बजेट 
भन्त्दा बढीको दार्य्व र्सजिना नगने ।यसरी सहमर्ि र्वना र्सजजिि दार्य्वको भ जिानी नददन।े 

 आयोजना िथा कायिक्रम कायािन्त्वयनका लार्ग जग्गा प्रार्प्त, वािावरणीय प्रभाव अध्ययन 
लगायिका पजवि ियारी सम्पन्न  भएपिाि मार ठेक्का प्रर्क्रयामा जानजपने। 

 प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोगको नेिृ् वमा उच्र् स्िरीय अनजगमन टोर्ल बनाई ठूला 
आयोजना/ कायिक्रमको र्नयर्मि अनजगमन गरी र्वर्नयोजजि बजेट र स्वीकृि कायिक्रमको 
प्रभावकारीिा अध्ययन गने। 

 आर्थिक वर्िको अन्त््यमा मार भ जिानी गने प्रर्लनलाई र्नरु्सार्हि गरी काम सम्पन्न हजनासाथ 
प्राप्त र्वल बमोजजम समयमै भ जिानी ददन ेव्यवस्था कडाइका साथ पालना गने। 

 सरकारी खर्िमा र्मिव्ययीिा कायम गनि प्रदेश आर्थिक कायिर्वर्ि ऐन, २०७४, प्रदेश आर्थिक 
कायिर्वर्ि र्नयमावली, २०७६ , प्रदेश बजेट कायिसञ्चालन र्नदेजशका, २०७८ लगायि प्रदेश 
साविजर्नक खर्िको मापदण्ड को पूणिपालना गने। 

 कज नै आयोजना/कायिक्रम सञ्चालन गनि आवश्यक भएमा ि्काल आर्थिक मार्मला िथा 
योजना मन्त्रालयमा पठाउन ेकायिक्रम र आयोजनाको उद्देश्य फरक पने गरी कायिक्रम 
संशोिन प्रस्िाव नगने। 

 ठूला रणनीर्िक मह्वको आयोजना/कायिक्रमबाट साना/खजदे्र कायिक्रम/आयोजनामा सकभर 
रकमान्त्िर प्रस्िाव नगने । 

 र्ालज आ.व. मा र्वर्भन्न मन्त्रालय/आयोजना/र्नकायलाई र्वर्नयोजन भएको बजेट खर्ि हजन 
नसकी बर्ि भएमा िि  िि  र्नकायले रै्र १५ गिे र्भर अर्नवायि रुपमा समपिण गने । 

 वार्र्िक बजेट िथा कायिक्रममा समावेश भएका बाहेक कज नैपर्न नयााँ आयोजना/कायिक्रम 
प्रस्िाव नगने। आकजस्मक र र्वशेर् पररजस्थर्ि बाहेक नयााँ आयोजना नददन ेर रकमान्त्िर/ 
कायिक्रम संशोिन नगने। 
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६.७  लेखा प्रणाली िथा अर्भलेख व्यवस्थापनमा गनजिपनि सजिारहरु 
 र्क्रयाकलापमा आिाररि खर्ि प्रणालीलाई थप व्यवजस्थि र उपयोगमैरी बनाउने । 

 प्रदेश स्िरीय बजेट व्यवस्थापन सूर्ना प्रणाली (PLMBIS) वेभमा आिाररि को 
सञ्चालनका र्वर्यमा िार्लम सञ्चालन गनजिपने। 

 बजेट कायािन्त्वयन प्रगर्िको प्रर्िवेदन पेश गने प्रणालीको प्रभावकारी कायािन्त्वयन गने। 

 प्रदेश र स्थानीय िहसमेिको आम्दानी र खर्िको र्ववरण सर्हिको एकीकृि र्ववरण ियार 
हजने प्रणालीको र्वकास गने। 

 वैदेजशक सहायिाको प्रर्िवेदनको ढााँर्ा बारे र्वर्यगि मन्त्रालय/र्नकायलाई पयािप्त जानकारी 
ददन।े 

 अनलाईन भौर्रलाई प्रो्साहन गने। 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनजसूर्ीहरु 
 

 

 

 

 



 

अनजसजर्ी-1  आय व्ययको प्रारजम्भक र्ववरण 

आय िफि                              रकम रु.हजारमा 

शीर्िक 

आर्थिक वर्ि 2078/79 

को अनजमान 

आर्थिक वर्ि 
2078/79 को 
प्रार्प्त प्राप्ती % 

प्रदेश सजञ्चि कोर्मा दाजखला हजन े
राजश्व 40794127 56164153 137.68% 

राजश्व  40794127 56164153 137.68% 

कर 23821800 25528736 107.17% 

अन्त्य राजश्व 6821331 5854530 85.83% 

र्वर्वि प्राप्ती 10150996 24780886 244.12% 

जम्मा अनजदान 16926800 15675539 92.61% 

राजश्व िथा अनजदान 57720927 71839692 124.46% 

    
व्यय िफि                              रकम रु.हजारमा 

शीर्िक 
आर्थिक वर्ि 2078/79 

को खजद बजेट 
आर्थिक वर्ि 

2078/79  खर्ि 
खर्ि% 

र्ालज 22505090 15699890 69.76% 

पाररश्रर्मक/सजर्विा 3300315 2182738 66.14% 

मालसामान िथा सेवाको उपयोग 7063127 4664836 66.04% 

जस्थर सम्पजत्तको उपभोग खर्ि 200 0 0.00% 

अनजदान 10051101 8491145 84.48% 

सामाजजक सजरक्षा 347029 275042 79.26% 

अन्त्य खर्ि 1743318 86129 4.94% 

पूजीगि खर्ि 33215837 20995056 63.21% 

र्वत्तीय व्यवस्था 2000000 1300000 65.00% 

कज ल जम्मा 57720927 37994946 65.83% 

स्रोि: प्रदेश मन्त्रालयगि सजर्ना प्रणाली/प्र.ले.र्न.का 
 

 

 



 

अनजसजर्ी-2 बागमिी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ि २०७८।७९ को आयको लक्ष्य र प्रारजम्भक 
प्राप्तीको र्ववरण।                                                                                

रकम रु. हजारमा 

कर राजश्व िफि  

र्स.न. जशर्िक वार्र्िक लक्ष्य 
वार्र्िक 

संकलन  प्रर्िशि 

1 11315-र्रजग्गा रजजिेशन दस्िजर 6850000 9840977 143.66% 

2 

11411-बााँडफााँडभइि प्राप्त हजने मूल्य अर्भबरृ्ि 
कर 6839210 7335731 107.26% 

3 11421-बााँडफााँडभइि प्राप्त हजने अन्त्ि शजल्क 2931090 2429493 82.89% 

4 

11456 बााँडफााँड प्राप्त हजने सवारी सािन 
कर 6500000 5866191 90.25% 

5 11471-बााँडफााँडबाट प्राप्त हजने मनोरञ्जन कर 350000 7240 2.07% 

6 11472-बााँडफााँटबाट प्राप्त र्वज्ञापनकर 350000 49104 14.03% 

7 11141 कृर्र् आयमा कर 1500 0 0.00% 

8 11451-सवारी सािन कर ( साना सवारी  ) 0 0 0.00% 

 जम्मा 23821800 25528736 107.17% 

संर्ीय सरकारबाट प्राप्त अनजदान 
र्स.न. जशर्िक वार्र्िक लक्ष्य वार्र्िक प्राप्ती प्रर्िशि 

1 13311-समार्नकरणअनजदान 7859000 7859000 100.00% 

2 13312-शसििअनजदान र्ालज  2657700 2657700 100.00% 

3 13313-शसििअनजदान पूाँजीगि 3076900 3076900 100.00% 

4 13314 र्वर्शे अनजदान 558400 558400 100.00% 

5 13316 समपजरक अनजदान  574800 574800 100.00% 

6 

13318 अन्त्य अनजदान र्ालू( संर् सरकार 
पर्छ प्राप्त हजनेसक्ने शशिि अनजदान) 2200000 948739 43.12% 

जम्मा 16926800 15675539 92.61% 
गैरकर राजश्व 

र्स.न. जशर्िक वार्र्िक लक्ष्य 
वार्र्िक 

संकलन  प्रर्िशि 

1 14153-बााँडफााँड भई प्राप्त वन रोयल्टी 47020 0 0.00% 



 

2 

14154-बााँडफााँड भई प्राप्त खानी िथा 
खर्नज सम्बन्त्िी रोयल्टी 26520 0 0.00% 

3 

14156-बााँडफााँड भई प्राप्त र्वद्यजि सम्बन्त्िी 
रोयल्टी 346398 0 0.00% 

4 

14157-बााँडफााँड भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको 
र्वर्क्रबाट प्राप्त हजने आय  2750000 673329 24.48% 

5 

14158-बााँडफााँड भई प्राप्त पवििारोहण 
वापिको रोयल्टी 2841 0 0.00% 

6 

14151-सरकारीसम्पत्तीको वहालबाट प्राप्त 
आय 1500 1277 85.15% 

7 

14159 अन्त्य स्रोिबाट प्राप्त  बााँडफााँड नहजने 
रोयल्टी 5000 2281 45.62% 

8 

14211-कृर्र्उ्पादनको र्वक्रीबाट प्राप्त 
रकम 35000 25573 73.06% 

9 

14212-सरकारीसम्पिीको र्वक्रीबाट प्राप्त 
रकम 3000 206 6.87% 

10 14213-अन्त्यर्वक्रीबाट प्राप्त रकम 500 210 41.99% 

11 

14217-नहर िथा कज लो उपयोग वापिको 
शजल्क 0 5 0.00% 

12 14219-अन्त्यसेवा शजल्क िथा र्वक्री 1040464 2425949 233.16% 

13 14223-जशक्षाक्षेरको आम्दानी 300 492 163.84% 

14 14224-परीक्षाशजल्क 250000 121122 48.45% 

15 14225-यािायािक्षेरको आम्दानी 880000 619702 70.42% 

16 14229-अन्त्यप्रशासर्नक सेवा शजल्क 400000 41349 10.34% 

17 14253-व्यावसाय रजजिेशन दस्िजर 850000 375668 44.20% 

18 14254-रेर्डयो/ एफ.एम.सञ्चालन दस्िजर 2500 3025 121.02% 

19 14255-टेर्लर्भजन सञ्चालन दस्िजर 9988 4988 49.94% 

20 

14256-र्ालक अनजमर्ि पर, सवारी दिाि 
र्किाब (Blue book) सम्बन्त्िी दस्िजर 99000 1479973 1494.92% 

21 14263- जलस्रोि सम्बन्त्िी अन्त्य दस्िजर 0 2 0.00% 

22 14264-वन क्षेरको  अन्त्य आय 55000 50676 92.14% 

23 14313- न्त्यार्यकदण्ड,जररवाना र जफि 0 3 0.00% 



 

24 14312-प्रशासर्नकदण्ड,जररवाना र जफि 8000 11556 144.45% 

25 14313-िरौटी सदरस्याहा 800 811 101.32% 

26 14511-बीमादावी प्रार्प्त 0 194 0.00% 

27 14529-अन्त्यराजस्व 7500 16138 215.18% 

जम्मा गैरकर राजश्व 6821331 5854530 85.83% 

1 15111-बेरूजू 50000 37882 75.76% 

2 15112-र्नकासा र्फिाि 996 29388 2950.64% 

3 15113-अनजदान र्फिाि 1000000 1367138 136.71% 

र्वर्वि प्रार्प्त 1050996 1434408 136.48% 

1 32121गि बर्िको नगद मौज्दाि 9100000 23346478 256.55% 

कज ल जम्मा 57720927 71839692 124.46% 

स्रोि: प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनजसजर्ी-3  बागमिी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ि 2077/78 र 2078/79  को राजस्व प्राप्तीको 
ि जलना्मक र्ववरण।                                  रकम रु. हजारमा                                                                                

कर राजश्व िफि  
र्स.न. जशर्िक आ.ब. २०७७/७८  आ.ब. २०७८/७९ प्रर्िशि पररवििन 

1 

11315-र्रजग्गा रजजिेशन 
दस्िजर 6797626 9840977 44.77% 

2 

11411-बााँडफााँडभइि प्राप्त 
हजने मूल्य अर्भबरृ्ि कर 6964808 7335731 5.33% 

3 

11421-बााँडफााँडभइि प्राप्त 
हजने अन्त्ि शजल्क 2015602 2429493 20.53% 

4 

11456 बााँडफााँड प्राप्त हजने 
सवारी सािन कर 4951458 5866191 18.47% 

5 

11471-बााँडफााँडबाट प्राप्त 
हजने मनोरञ्जन कर 963 7240 651.68% 

6 

11472-बााँडफााँटबाट प्राप्त 
र्वज्ञापनकर 51328 49104 -4.33% 

7 11141 कृर्र् आयमा कर 0 0 0.00% 

8 

11451-सवारी सािन कर 
( साना सवारी  ) 0 0 0.00% 

 जम्मा 20781786 25528736 22.84% 

संर्ीय सरकारबाट प्राप्त अनजदान 
र्स.न. जशर्िक आ.ब. २०७७/७८  आ.ब. २०७८/७९ प्रर्िशि पररवििन 

1 13311-समार्नकरणअनजदान 7717100 7859000 1.84% 

2 13312-शसििअनजदान र्ालज  2546670 2657700 4.36% 

3 

13313-शसििअनजदान 
पूाँजीगि 3297830 3076900 -6.70% 

4 13314 र्वर्शे अनजदान 490000 558400 13.96% 

5 13316 समपजरक अनजदान  818200 574800 -29.75% 

6 

13318 अन्त्य अनजदान 
र्ालू( संर् सरकार पर्छ 
प्राप्त हजनेसक्ने शशिि 
अनजदान) 2044838 948739.0047 -53.60% 

जम्मा 16914638 15675539 -7.33% 



 

गैरकर राजश्व 

र्स.न. जशर्िक आ.ब. २०७७/७८  आ.ब. २०७८/७९ प्रर्िशि पररवििन 

1 

14153-बााँडफााँड भई प्राप्त 
वन रोयल्टी 27922 0 -100.00% 

2 

14154-बााँडफााँड भई 
प्राप्त खानी िथा खर्नज 
सम्बन्त्िी रोयल्टी 49273 0 -100.00% 

3 

14156-बााँडफााँड भई प्राप्त 
र्वद्यजि सम्बन्त्िी रोयल्टी 350175 0 -100.00% 

4 

14157-बााँडफााँड भई प्राप्त 
दहत्तर बहत्तरको र्वर्क्रबाट 
प्राप्त हजने आय  889529 673329 -24.30% 

5 

14158-बााँडफााँड भई 
प्राप्त पवििारोहण वापिको 
रोयल्टी 13166 0 -100.00% 

6 

14151-सरकारीसम्पत्तीको 
वहालबाट प्राप्त आय 992 1277 28.71% 

7 

14159 अन्त्य स्रोिबाट 
प्राप्त  बााँडफााँड नहजने 
रोयल्टी 2967 2281 -23.12% 

8 

14211-कृर्र्उ्पादनको 
र्वक्रीबाट प्राप्त रकम 21233 25573 20.44% 

9 

14212-सरकारीसम्पिीको 
र्वक्रीबाट प्राप्त रकम 2551 206 -91.92% 

10 

14213-अन्त्यर्वक्रीबाट 
प्राप्त रकम 239 210 -12.30% 

11 

14217-नहर िथा कज लो 
उपयोग वापिको शजल्क 1 5 466.67% 

12 

14219-अन्त्यसेवा शजल्क 
िथा र्वक्री 1608348 2425949 50.83% 

13 

14223-जशक्षाक्षेरको 
आम्दानी 273 492 80.21% 

14 14224-परीक्षाशजल्क 112431 121122 7.73% 



 

15 

14225-यािायािक्षेरको 
आम्दानी 436579 619702 41.94% 

16 

14229-अन्त्यप्रशासर्नक 
सेवा शजल्क 43311 41349 -4.53% 

17 

14253-व्यावसाय 
रजजिेशन दस्िजर 372841 375668 0.76% 

18 

14254-रेर्डयो/ 
एफ.एम.सञ्चालन दस्िजर 2671 3025 13.27% 

19 

14255-टेर्लर्भजन 
सञ्चालन दस्िजर 9639 4988 -48.25% 

20 

14256-र्ालक अनजमर्ि 
पर, सवारी दिाि र्किाब 
(Blue book) सम्बन्त्िी 
दस्िजर 827833 1479973 78.78% 

21 

14263- जलस्रोि सम्बन्त्िी 
अन्त्य दस्िजर 0 2 0.00% 

22 

14264-वन क्षेरको  अन्त्य 
आय 32171 50676 57.52% 

23 

14313- 
न्त्यार्यकदण्ड,जररवाना र 
जफि 6 3 -40.49% 

24 

14312-
प्रशासर्नकदण्ड,जररवाना र 
जफि 29192 11556 -60.41% 

25 14313-िरौटी सदरस्याहा 1112 811 -27.09% 

26 14511-बीमादावी प्रार्प्त 359 194 -45.96% 

27 14529-अन्त्यराजस्व 15192 16138 6.23% 

जम्मा गैरकर राजस्व 4850007 5854530 20.71% 

1 15111-बेरूजू 80806 37882 -53.12% 

2 15112-र्नकासा र्फिाि 1523 29388 1829.52% 

3 15113-अनजदान र्फिाि 1037272 1367138 31.80% 

र्वर्वि प्रार्प्त 1119601 1434408 28.12% 

1 

32121गि बर्िको नगद 
मौज्दाि 17491447 23346478 33.47% 



 

२ 

संस्थानबाट ऋण लगानी 
र्फिाि 270637 0 -100.00% 

कज ल जम्मा 61428116 71839692 16.95% 

स्रोि: प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

 

       अनजसजर्ी- 4 आर्थिक वर्ि 2078/७९ को शीर्िकगि खर्िको प्रारजम्भक र्ववरण    रकम रु. 
हजारमा 

खर्ि जशर्िक खजद बजेट र्नकासा /खर्ि खर्ि प्रर्िशि 
र्ालज 
21111 पाररश्रर्मक कमिर्ारी 2593323 1737118 66.98 

21112 पाररश्रर्मक पदार्िकारी 134037 109015 81.33 

21121 पोशाक 56810 36543 64.32 

21122 खाद्यान्न 107769 58750 54.51 

21123 और्िी उपर्ार खर्ि 75 0 0.00 

21131 स्थानीय भत्ता 10842 4738 43.70 

21132 महंगी भत्ता 116908 68066 58.22 

21134 कमिर्ारीको बैठक भत्ता 27076 17627 65.10 

21135 कमिर्ारी प्रो्साहन िथा पजरस्कार 40497 24381 60.20 

21139 अन्त्य  भत्ता 47003 29518 62.80 

21141 पदार्िकारी बैठक भत्ता 30810 6706 21.77 

21142 पदार्िकारी अन्त्य सजर्बिा 100797 71772 71.20 

21149 पदार्िकारी अन्त्य भत्ता 13228 8521 64.42 

21212 योगदानमा आिाररि र्नविृभरण िथा उपदान 
कोर् खर्ि 1885 316 16.77 

21213 योगदानमा आिाररि बीमा कोर् खर्ि 19255 9669 50.21 

22111 पानी िथा र्बजजली 99852 75292 75.40 

22112 संर्ार महसजल 44383 27916 62.90 

22113 साविजर्नक उपयोर्गिाको सेवा खर्ि 400 322 80.58 

22211 इन्त्िन (पदार्िकारी) 10851 9031 83.23 

22212 इन्त्िन (कायािलय प्रयोजन) 91446 82459 90.17 



 

22213 सवारी सािन ममिि खर्ि 89693 80142 89.35 

22214 र्बमा िथा नवीकरण खर्ि 32346 17938 55.46 

22221 मेजशनरी िथा औजार ममिि  सम्भार िथा 
सञ्चालन खर्ि 22103 18442 83.44 

22231 र्नर्मिि साविजर्नक सम्पजत्तको ममिि सम्भार 
खर्ि 82499 61650 74.73 
22291 अन्त्य सम्पजत्तहरूको सञ्चालन िथा सम्भार 
खर्ि 4922 3884 78.92 

22311 मसलन्त्द िथा कायािलय सामाग्री 145447 136569 93.90 

22312 पशजपंक्षीहरूको आहार 1103 1008 91.40 

22313 पजस्िक िथा सामग्री  खर्ि 3875 3717 95.93 

22314 इन्त्िन - अन्त्य प्रयोजन 16495 12033 72.95 

22315 परपर्रका, छपाई िथा सूर्ना प्रकाशन खर्ि 81208 62973 77.55 

22319 अन्त्य कायािलय सञ्चालन खर्ि 4566 4432 97.07 

22411 सेवा र परामशि खर्ि 78471 49849 63.52 

22412 सूर्ना प्रणाली िथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्ि 8711 3580 41.10 

22413 करार सेवा शजल्क 759093 540620 71.22 

22419 अन्त्य सेवा शजल्क 41188 15377 37.33 

22511 कमिर्ारी िार्लम खर्ि 114261 62844 55.00 

22512 सीप र्वकास  िथा जनरे्िना िार्लम िथा 
गोष्ठी सम्बन्त्िी  खर्ि 310413 226778 73.06 

22521 उ्पादन सामग्री / सेवा खर्ि 68019 63570 93.46 

22522 कायिक्रम खर्ि 4360548 2632115 60.36 

22529 र्वर्वि कायिक्रम खर्ि 170389 143756 84.37 

22611 अनजगमन, मूल्यांकन खर्ि 126494 106784 84.42 

22612 भ्रमण खर्ि 184095 139281 75.66 

22613 र्वजशि व्यजि िथा प्रर्िर्नर्ि मण्डलको भ्रमण 
खर्ि 3543 1228 34.65 

22711 र्वर्वि खर्ि 106713 81246 76.13 

23111 जस्थर सम्पजत्तमा ह्रास कट्टी 200 0 0.00 

26331 समार्नकरण अनजदान 1500000 1488097 99.21 



 

26332 शसिि अनजदान 2739912 2515672 91.82 

26333 र्वर्शे अनजदान 424350 365282 86.08 

26334 समपजरक अनजदान 2918179 2424146 83.07 

26412 सरकारी र्नकाय, सर्मर्ि एवं बोडिहरूलाई 
सःसिि र्ालज अनजदान  465070 185363 39.86 

26413 अन्त्य संस्थालाई अनजदान— सःशिि  435060 330472 75.96 

26421 सरकारी र्नकाय, सर्मर्ि, बोडि – पजाँजीगि 
र्नःशिि अनजदान  200000 200000 100.00 

26422 सरकारी र्नकाय, सर्मर्ि, बोडि – पजजजगि 
सःशिि अनजदान 815340 642488 78.80 

26423 अन्त्य संस्थालाई सःशिि पजाँजीगि अनजदान  553190 339624 61.39 

27112 अन्त्य सामाजजक सजरक्षा 800 425 53.15 

27211 छारवजृत्त 55700 42661 76.59 

27212 उद्दार, राहि िथा पजनस्थािपना खर्ि 4000 4000 100.00 

27213 और्िी खररद खर्ि 286529 227956 79.56 

28141 जग्गाको भाडा 11707 2424 20.71 

28142 र्र भाडा 100704 79428 78.87 

28143 सवारी सािन िथा मेजशनर औजार भाडा 2020 1368 67.71 

28149 अन्त्य भाडा 700 524 74.88 

28211 राजस्व र्फिाि 3373 2384 70.68 

28212 न्त्यार्यक र्फिाि 200 0 0.00 

28911 भैपरी आउने र्ालज खर्ि 1624614 0 0.00 

र्ालज िफि को जम्मा 22505090 15699890 69.76 

पजाँजीगि  
31112 गैर आवासीय भवन र्नमािण/खररद 2799113 1460295 52.17 

31113 र्नर्मिि भवनको संरर्ना्मक सजिार खर्ि  20790 10438 50.21 

31121 सवारी सािन 337884 300830 89.03 

31122 मेजशनरी िथा औजार 2127553 1171203 55.05 

31123 फर्निर्र िथा र्फक्र्सि 119984 99779 83.16 

31131 पशजिन िथा बागवानी र्वकास खर्ि 4000 3739 93.49 



 

31134 कम्प्यजटर सफ्टवेयर र्नमािण िथा खरीद खर्ि 25800 9841 38.14 

31135 पूाँजीगि परामशि खर्ि 4500 0 0.00 

31141 सजरक्षा उपकरण प्रार्प्त खर्ि 35500 4942 13.92 

31151 सडक िथा पूल र्नमािण 12081831 7274587 60.21 

31153 र्वद्यजि संरर्ना र्नमािण 14300 9856 68.92 

31154 िटबन्त्ि िथा बााँि  र्नमािण 1236610 1026711 83.03 

31155 र्संर्ाइि संरर्ना र्नमािण 2572054 1717753 66.79 

31156 खानेपानी  संरर्ना र्नमािण 3508060 2668791 76.08 

31157 वन िथा वािावरण संरक्षण 974312 844475 86.67 

31158 सरसफाइि संरर्ना र्नमािण 191098 150175 78.59 

31159 अन्त्य साविजर्नक र्नमािण 4987080 2923533 58.62 

31161 र्नर्मिि भवनको संरर्ना्मक सजिार खर्ि 125565 90040 71.71 

31171 पूाँजीगि सजिार खर्ि साविजर्नक र्नमािण 1218966 936168 76.80 

31172 पूाँजीगि अनजसन्त्िान िथा परामशि 534776 291900 54.58 

31411 जग्गा प्रार्प्त 5501 0 0.00 

31511 भैपरी आउने पूाँजीगि 290560 0 0.00 

पजाँजीगि िफि को जम्मा  33215837 20995056 63.21 

32142 साविजर्नक संस्थानमा ऋण लगानी(र्वत्तीय 
व्यवस्था) 2000000 1300000 65.00 

कज ल जम्मा 57720927 37994946 65.83 

       स्रोि : प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       अनजसजर्ी- 5 शीर्िकगि खर्िको ि जलना्मक र्ववरण    रकम रु. हजारमा 
खर्ि जशर्िक 
नम्वर 

खर्ि जशर्िकको नाम 
खर्ि र्ववरण  प्रर्िशि 

पररवििन आ.व.2077।78 आ.व.2078।79 

र्ालज 
21111 पाररश्रर्मक कमिर्ारी 1629556 1737118 6.60% 

21112 पाररश्रर्मक पदार्िकारी 139654 109015 -21.94% 
21121 पोशाक 34840 36543 4.89% 
21122 खाद्यान्न 55160 58750 6.51% 
21123 और्िी उपर्ार खर्ि 0 0 0.00% 
21131 स्थानीय भत्ता 4875 4738 -2.81% 
21132 महंगी भत्ता 71797 68066 -5.20% 

21134 कमिर्ारीको बैठक भत्ता 13508 17627 30.50% 

21135 
कमिर्ारी प्रो्साहन िथा 
पजरस्कार 55980 24381 -56.45% 

21139 अन्त्य  भत्ता 31688 29518 -6.85% 

21141 पदार्िकारी बैठक भत्ता 10950 6706 -38.76% 

21142 पदार्िकारी अन्त्य सजर्बिा 34833 71772 106.05% 

21149 पदार्िकारी अन्त्य भत्ता 0 8521 0.00% 

21212 
योगदानमा आिाररि 
र्नविृभरण िथा उपदान 
कोर् खर्ि 0 316 0.00% 

21213 
योगदानमा आिाररि बीमा 
कोर् खर्ि 10022 9669 -3.53% 

22111 पानी िथा र्बजजली 54702 75292 37.64% 

22112 संर्ार महसजल 27664 27916 0.91% 

22113 
साविजर्नक उपयोर्गिाको 
सेवा खर्ि 0 322 0.00% 

22211 इन्त्िन (पदार्िकारी) 4599 9031 96.37% 

22212 
इन्त्िन (कायािलय 
प्रयोजन) 65413 82459 26.06% 

22213 सवारी सािन ममिि खर्ि 68856 80142 16.39% 



 

22214 र्बमा िथा नवीकरण खर्ि 14875 17938 20.59% 

22221 
मेजशनरी िथा औजार 
ममिि  सम्भार िथा 
सञ्चालन खर्ि 22562 18442 -18.26% 

22231 
र्नर्मिि साविजर्नक 
सम्पजत्तको ममिि सम्भार 
खर्ि 24811 61650 148.48% 

22291 
अन्त्य सम्पजत्तहरूको 
सञ्चालन िथा सम्भार 
खर्ि 3993 3884 -2.72% 

22311 
मसलन्त्द िथा कायािलय 
सामाग्री 134258 136569 1.72% 

22312 पशजपंक्षीहरूको आहार 296 1008 240.74% 

22313 पजस्िक िथा सामग्री  खर्ि 5373 3717 -30.81% 

22314 इन्त्िन - अन्त्य प्रयोजन 10090 12033 19.26% 

22315 
परपर्रका, छपाई िथा 
सूर्ना प्रकाशन खर्ि 32727 62973 92.42% 

22319 
अन्त्य कायािलय सञ्चालन 
खर्ि 9064 4432 -51.10% 

22411 सेवा र परामशि खर्ि 41209 49849 20.97% 

22412 
सूर्ना प्रणाली िथा 
सफ्टवेयर सञ्चालन खर्ि 2835 3580 26.27% 

22413 करार सेवा शजल्क 306011 540620 76.67% 

22419 अन्त्य सेवा शजल्क 5718 15377 168.93% 

22511 कमिर्ारी िार्लम खर्ि 40974 62844 53.37% 

22512 

सीप र्वकास  िथा 
जनरे्िना िार्लम िथा 
गोष्ठी सम्बन्त्िी  खर्ि 246820 226778 -8.12% 

22521 
उ्पादन सामग्री / सेवा 
खर्ि 63597 63570 -0.04% 

22522 कायिक्रम खर्ि 1218394 2632115 116.03% 

22529 र्वर्वि कायिक्रम खर्ि 71514 143756 101.02% 

22611 अनजगमन, मूल्यांकन खर्ि 93091 106784 14.71% 



 

22612 भ्रमण खर्ि 13501 139281 931.66% 

22613 
र्वजशि व्यजि िथा 
प्रर्िर्नर्ि मण्डलको भ्रमण 
खर्ि 866 1228 41.76% 

22619 अन्त्य भ्रमण खर्ि 1 0 -100.00% 

22711 र्वर्वि खर्ि 64919 81246 25.15% 

23111 
जस्थर सम्पजत्तमा ह्रास 
कट्टी 0 0 0.00% 

25311 
शैजक्षक संस्थाहरुलाई 
सहायिा 0 0 0.00% 

25315 अन्त्य सहायिा 557 0 -100.00% 

26322 
स्थानीय र्नकाय सःशिि 
पजाँजीगि अनजदान 0 0 0.00% 

26331 समार्नकरण अनजदान 1226942 1488097 21.29% 

26332 शसिि अनजदान 2923213 2515672 -13.94% 

26333 र्वर्शे अनजदान 273923 365282 33.35% 

26334 समपजरक अनजदान 2314492 2424146 4.74% 

26411 
सरकारी र्नकाय, सर्मर्ि 
एवं बोडिहरूलाई र्नःशिि 
र्ालज अनजदान  0 0 0.00% 

26412 
सरकारी र्नकाय, सर्मर्ि 
एवं बोडिहरूलाई सःसिि 
र्ालज अनजदान  421504 185363 -56.02% 

26413 
अन्त्य संस्थालाई अनजदान— 
सःशिि  552846 330472 -40.22% 

26421 
सरकारी र्नकाय, सर्मर्ि, 
बोडि – पजाँजीगि र्नःशिि 
अनजदान  0 200000 0.00% 

26422 

सरकारी र्नकाय, सर्मर्ि, 
बोडि – पजजजगि सःशिि 
अनजदान 511321 642488 25.65% 

26423 
अन्त्य संस्थालाई सःशिि 
पजाँजीगि अनजदान  575412 339624 -40.98% 



 

27111 सामाजजक सजरक्षा 55086 0 -100.00% 
27112 अन्त्य सामाजजक सजरक्षा 0 425 0.00% 
27211 छारवजृत्त 32955 42661 29.45% 

27212 
उद्दार, राहि िथा 
पजनस्थािपना खर्ि 0 4000 0.00% 

27213 और्िी खररद खर्ि 290974 227956 -21.66% 
27219 अन्त्य सामाजजक सहायिा 200700 0 -100.00% 

27311 
र्नवजृत्त भरण िथा अशि 
वजृत्त 0 0 0.00% 

27313 
सेवा र्नवतृ्तको संजर्ि 
र्वदा 0 0 0.00% 

27314 
सेवा र्नवतृ्तको और्िी 
उपर्ार 0 0 0.00% 

28141 जग्गाको भाडा 1640 2424 47.80% 
28142 र्र भाडा 60200 79428 31.94% 

28143 
सवारी सािन िथा 
मेजशनर औजार भाडा 326 1368 320.01% 

28149 अन्त्य भाडा 0 524 0.00% 

28211 राजस्व र्फिाि 2918 2384 -18.32% 

28212 न्त्यार्यक र्फिाि 0 0 0.00% 

28911 भैपरी आउने र्ालज खर्ि 0 0 0.00% 

र्ालज खर्ि जम्मा 14186603 15699890 10.67% 

पजाँजीगि  

31111 
आवासीय भवन 
र्नमािण/खररद 1570 0 -100.00% 

31112 
गैर आवासीय भवन 
र्नमािण/खररद 1348820 1460295 8.26% 

31113 
र्नर्मिि भवनको 
संरर्ना्मक सजिार खर्ि  0 10438 0.00% 

31114 जग्गा र्वकास कायि 0 0 0.00% 
31115 फर्निर्र िथा र्फक्र्सि 0 0 0.00% 
31121 सवारी सािन 162908 300830 84.66% 

31122 मेजशनरी िथा औजार 603901 1171203 93.94% 

31123 फर्निर्र िथा र्फक्र्सि 75677 99779 31.85% 



 

31131 
पशजिन िथा बागवानी 
र्वकास खर्ि 992 3739 276.98% 

31132 

कम्प्यजटर सफ्टवेयर 
र्नमािण िथा खरीद खर्ि 
एवं अन्त्य बौर्िक सम्पत्ती 
प्रार्प्त खर्ि 0 0 0.00% 

31134 
कम्प्यजटर सफ्टवेयर 
र्नमािण िथा खरीद खर्ि 8533 9841 15.33% 

31135 पूाँजीगि परामशि खर्ि 0 0 0.00% 

31141 
सजरक्षा उपकरण प्रार्प्त 
खर्ि 7955 4942 -37.87% 

31151 सडक िथा पूल र्नमािण 8564059 7274587 -15.06% 
31153 र्वद्यजि संरर्ना र्नमािण 4434 9856 122.26% 

31154 
िटबन्त्ि िथा बााँि  

र्नमािण 776488 1026711 32.22% 
31155 र्संर्ाइि संरर्ना र्नमािण 1866144 1717753 -7.95% 
31156 खानेपानी  संरर्ना र्नमािण 2444096 2668791 9.19% 

31157 
वन िथा वािावरण 
संरक्षण 689740 844475 22.43% 

31158 सरसफाइि संरर्ना र्नमािण 82286 150175 82.50% 
31159 अन्त्य साविजर्नक र्नमािण 2787778 2923533 4.87% 

31161 
र्नर्मिि भवनको 
संरर्ना्मक सजिार खर्ि 47118 90040 91.09% 

31171 
पूाँजीगि सजिार खर्ि 
साविजर्नक र्नमािण 229139 936168 308.56% 

31172 
पूाँजीगि अनजसन्त्िान िथा 
परामशि 306601 291900 -4.79% 

31411 जग्गा प्रार्प्त 0 0 0.00% 
31511 भैपरी आउने पूाँजीगि 0 0 0.00% 

पजाँजीगि खर्ि जम्मा 20008239 20995056 4.93% 

32142 
साविजर्नक संस्थानमा 
ऋण लगानी 1400000 1300000 -7.14% 

कज ल खर्ि जम्मा 35594842 37994946 6.74% 

 स्रोि : प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय



 

 

 अनजसजर्ी- 6 बागमिी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ि 2078/79 को मन्त्रालय/र्नकायगि प्रारजम्भक खर्िको र्ववरणः    रकम रु.हजारमा 

मन्त्रालय र्ालज बजेट र्ालज खर्ि 
र्ालज खर्ि 
प्रर्िशि पजाँजजगि बजेट पजाँजजगि खर्ि 

पजाँजजगि 
खर्ि 
प्रर्िशि जम्मा बजेट जम्मा खर्ि 

जम्मा 
खर्ि 
प्रर्िशि 

प्रदेश व्यवस्थार्पका 279879 187594 67.03% 66259 18882 28.50% 346138 206477 59.65% 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 98967 59039 59.65% 12850 11709 91.12% 111817 70748 63.27% 
मजख्य न्त्यायार्िविाको 
कायािलय 17333 10364 59.79% 1250 1240 99.23% 18583 11604 62.45% 
मजख्यमन्त्री िथा 
मजन्त्रपररर्द्को कायािलय 553932 260172 46.97% 3277350 1827598 55.76% 3831282 2087770 54.49% 
आर्थिक मार्मला िथा 
योजना मन्त्रालय 331917 261941 78.92% 24633 13413 54.45% 356550 275354 77.23% 
उद्योग, वाजणज्य िथा 
आपूर्िि मन्त्रालय 282355 133990 47.46% 350822 159540 45.48% 633177 293531 46.36% 
वन िथा वािावरण 
मन्त्रालय 1068531 757905 70.93% 1444256 1201621 83.20% 2512787 1959526 77.98% 
संस्कृर्ि िथा पयिटन 
मन्त्रालय 53979 46102 85.41% 1205400 637150 52.86% 1259379 683253 54.25% 
कृर्र् िथा पशजपन्त्छी 
र्वकास मन्त्रालय 2522618 1729505 68.56% 984470 675786 68.64% 3507088 2405291 68.58% 



 

 अनजसजर्ी- 6 बागमिी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ि 2078/79 को मन्त्रालय/र्नकायगि प्रारजम्भक खर्िको र्ववरणः    रकम रु.हजारमा 

मन्त्रालय र्ालज बजेट र्ालज खर्ि 
र्ालज खर्ि 
प्रर्िशि पजाँजजगि बजेट पजाँजजगि खर्ि 

पजाँजजगि 
खर्ि 
प्रर्िशि जम्मा बजेट जम्मा खर्ि 

जम्मा 
खर्ि 
प्रर्िशि 

भरू्म व्यवस्था,सहकारी 
िथा गररवी र्नवारण 
मन्त्रालय 123377 80987 65.64% 17600 16140 91.70% 140977 97127 68.90% 
आन्त्िररक मार्मला िथा 
कानून मन्त्रालय 240566 194386 80.80% 625522 356623 57.01% 866088 551009 63.62% 
खानेपानी उजाि िथा 
र्संर्ाइ मन्त्रालय 313418 266415 85.00% 7105310 5074460 71.42% 7418728 5340874 71.99% 
भौर्िक पूवाििार र्वकास 
मन्त्रालय 387619 224461 57.91% 13952427 8681121 62.22% 14340046 8905582 62.10% 
श्रम, रोजगार िथा 
यािायाि मन्त्रालय 471531 394647 83.69% 66485 37012 55.67% 538016 431660 80.23% 
यजवा िथा खेलकज द 
मन्त्रालय 220805 150331 68.08% 14155 13612 96.17% 234960 163943 69.77% 
सामाजजक र्वकास 
मन्त्रालय 2879311 1866189 64.81% 890057 464613 52.20% 3769368 2330801 61.84% 

स्वास्थ्य मन्त्रालय 3443549 2265097 65.78% 2877431 1795541 62.40% 6320980 4060639 64.24% 
प्रदेश नीर्ि िथा योजना 
आयोग 39394 18217 46.24% 9000 8994 99.93% 48394 27211 56.23% 



 

 अनजसजर्ी- 6 बागमिी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ि 2078/79 को मन्त्रालय/र्नकायगि प्रारजम्भक खर्िको र्ववरणः    रकम रु.हजारमा 

मन्त्रालय र्ालज बजेट र्ालज खर्ि 
र्ालज खर्ि 
प्रर्िशि पजाँजजगि बजेट पजाँजजगि खर्ि 

पजाँजजगि 
खर्ि 
प्रर्िशि जम्मा बजेट जम्मा खर्ि 

जम्मा 
खर्ि 
प्रर्िशि 

र्वजत्तय व्यवस्था िथा सेयर 
लगानी 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2000000 1300000 65.00% 

अथि - र्वर्वि 1594219 0 0.00% 290560 0 0.00% 1884779 0 0.00% 

स्थानीय िह 7581790 6792547 89.59% 0 0 0.00% 7581790 6792547 89.59% 

कज ल जम्मा 22505090 15699890 69.76% 33215837 20995056 63.21% 57720927 37994946 65.83% 

स्रोि : प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                अनजसजर्ी- 7  जजल्लागि बजेट र प्रारजम्भक खर्ि र्ववरण                            रकम रु. हजारमा 

जजल्ला 

खजद बजेट खर्ि र्ववरण 

र्ालज खर्ि 
% 

पजाँजीगि 
खर्ि % 

जम्मा 
खर्ि % 

कज ल 
र्वर्नयोजन
को िजलनामा 
बजेट % 

कज ल 
खर्िको 
िजलनामा 
खर्ि % र्ालज पजजीगि 

र्वर्िय 
व्यवस्था 

जम्मा 
बजेट र्ालज पजजीगि 

र्वर्िय 
व्यवस्था जम्मा खर्ि 

दोलखा  1033433 494921 0 1528354 727713 341056 0 1068770 70.42 68.91 69.93 2.65% 2.81% 

 रामेछाप  912110 1853179 0 2765289 792648 1367442 0 2160090 86.90 73.79 78.11 4.79% 5.69% 

र्सन्त्िजली  1115481 1788725 0 2904206 814220 1369336 0 2183556 72.99 76.55 75.19 5.03% 5.75% 

 काभ्रपेलान्त्र्ोक  1767897 3388407 0 5156304 1354650 1946654 0 3301304 76.62 57.45 64.02 8.93% 8.69% 

 र्सन्त्िजपाल्र्ोक  1088246 3508149 0 4596395 971228 2369686 0 3340914 89.25 67.55 72.69 7.96% 8.79% 

 रसजवा  337361 283945 0 621306 249584 236626 0 486210 73.98 83.34 78.26 1.08% 1.28% 

 नजवाकोट  1270845 2094967 0 3365812 1082702 1387650 0 2470352 85.20 66.24 73.40 5.83% 6.50% 

िाददङ  1570167 2935341 0 4505508 1273028 1820280 0 3093309 81.08 62.01 68.66 7.81% 8.14% 

 जर्िवन  1540645 3302142 0 4842787 1206765 2109121 0 3315886 78.33 63.87 68.47 8.39% 8.73% 

 मकवानपजर  8134923 8008693 2000000 18143616 4351503 4441018 1300000 10092521 53.49 55.45 55.63 31.43% 26.56% 

 भिपजर  733185 1390991 0 2124176 600301 1115546 0 1715847 81.88 80.20 80.78 3.68% 4.52% 

 लर्लिपजर  1379643 2112894 0 3492537 975533 1370123 0 2345655 70.71 64.85 67.16 6.05% 6.17% 

 काठमाण्डौ  1621154 2053483 0 3674637 1300015 1120518 0 2420533 80.19 54.57 65.87 6.37% 6.37% 

जम्मा  22505090 33215837 2000000 57720927 15699890 20995056 1300000 37994946 69.76 63.21 65.83 100.00% 100.00% 

स्रोि: प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायिलाय 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                    स्रोि: कृर्र् र्वकास बैक र्ल./ सहजर्लयि ऋण लगानी सजर्वालय 

 
 
 
 
 

अनजसजर्ी-8  कृर्र् र्वकास बैङ्कबाट लगानी भएको रकम            रु.हजारमा 

र्स.नं. जजल्ला 
आर्थिक बर्ि २०७७/७८ आर्थिक बर्ि २०७८/०७९ असार २५ सम्म 

ग्राहक 
संख्या 

ऋण लगानी रकम प्रर्िशि सहकारी ऋण लगानी रकम प्रर्िशि 

1 मकवानपजर 172 148015 28 158 149050 32.68 

2 जर्िवन 94 88880 16.8 81 76900 16.86 

3 िाददङ 111 96460 18.2 92 85450 18.73 

4 काठमाण्डौं 50 45698 8.63 56 54285 11.9 

5 भिपजर 9 8000 1.51 6 5600 1.23 

6 लर्लिपजर 31 28500 5.38 12 10800 2.37 

8 र्सन्त्िज ली 10 8100 1.53 3 2500 0.55 

9 काभेपलान्त्र्ोक 31 26240 4.96 31 31000 6.8 

10 र्सन्त्िजपाल्र्ोक 28 24370 4.6 18 17070 3.74 

11 नजवाकोट 29 24850 4.69 16 14000 3.07 

13 रामेछाप 7 6750 1.28 11 9500 2.08 

7 दोलखा 20 16300 3.08 ० 0 ० 

12 रसजवा 10 7200 1.36 ० 0 ० 

जम्मा 602 529363 100 484 456155 100 



 

अनजसजर्ी-9  कृर्र् र्वकास बैङ्कबाट व्यवसायगि रुपमा लगानी भएको रकम            रु.हजारमा 
आर्थिक बर्ि २०७७/०७८ आर्थिक बर्ि २०७८/०७९ असार २५ सम्म 

लगानीको क्षरे ग्राहक संख्या ऋण प्रवाह रकम प्रर्िशि 
ग्राहक 

संख्या 
ऋण प्रवाह 
रकम 

 प्रर्िशि 

कृर्र् व्यवसाय 362 308905 55.8 245 228170 50.02 

व्यापार व्यवसाय 75 73100 19.86 137 132525 29.05 

मर्हला िथा दर्लि 
समजदाय 

93 81268 15.76 85 78660 17.24 

उद्योग व्यवसाय 53 48050 5.63 6 6000 1.32 

वन िथा वािावरण 1 1000 0.21 1 1000 0.22 

पयिटन प्रवििन 18 17040 2.74 10 9800 2.15 

जम्मा 602 529363 100 484 456155 100 

                                                                                                                                                     स्रोि: कृर्र् र्वकास बैक र्ल./ सहजर्लयि ऋण लगानी सजर्वालय 
  



 

अनजसजर्ी-10 साना र्कसान लर्जर्वत्त र्वत्तीय संस्थाबाट जजल्लागि र व्वसायगि रुपमा आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा  लगानी भएको रकम            रु.हजारमा 

क्र.सं. जजल्ला 
सहकारी 
संस्था 
संख्या 

रकम रु. 
हजारमा 

क्षरेगि ऋणी सदस्य संख्या 

जम्मा कृर्र् 
व्यवसाय 

उद्योग 
व्यवसाय 

पयिटन 
व्यवसाय 

व्यापार 
व्यवसाय 

वन िथा 
वािावरण 

मर्हला िथा 
दर्लि 

समजदाय क्षरे 

1 जर्िवन 22 222650 356 11 3 45 0 0 415 

2 मकवानपजर 10 71650 144 1 1 34 0 5 185 

3 िाददङ 26 203875 572 23 2 222 0 3 822 

4 नजवाकोट 3 7200 12 0 0 10 0 1 23 

5 रसजवा 1 2500 20 0 0 27 0 0 47 

6 र्सन्त्िजली 1 6000 15 0 0 3 0 0 18 

7 र्सन्त्िजपाल्र्ोक 6 31800 153 2 3 31 1 1 191 

8 रामेछाप 3 5000 66 0 0 26 0 0 92 

9 काभ्र े 6 23700 67 6 1 42 0 0 116 

10 दोलखा 5 9000 92 3 0 27 0 0 122 

11 भिपजर 1 4000 8 0 0 13 0 0 21 

12 लर्लिपजर 1 10000 36 0 1 11 0 0 48 

13 काठमाण्डौ 2 7700 ५८ 0 0 4 0 0 62 

जम्मा 87 605075 1599 46 11 495 1 10 2162 

                                                                                                                                               स्रोि: साना र्कसान लर्जर्वत्त र्वत्तीय संस्था र्ल./ सहजर्लयि ऋण लगानी सजर्वालय 
  



 

अनजसजर्ी-11 साना र्कसान लर्जर्वत्त र्वत्तीय संस्थाबाट जजल्लागि र व्यवसायगि रुपमा आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा लगानी भएको रकम            रु.हजारमा 

क्र.सं. जजल्ला 
सहकारी 
संस्था 

रकम रु. 
हजारमा 

क्षरेगि ऋणी सदस्य संख्या 

जम्मा कृर्र् 
व्यवसाय 

उद्योग 
व्यवसाय 

पयिटन व्यवसाय 
व्यापार 
व्यवसाय 

मर्हला िथा 
दर्लि समजदाय 

क्षरे 

1 जर्िवन 25 295900 455 23 38 296 14 826 

2 मकवानपजर 16 116050 187 11 9 94 13 314 

3 िाददङ 34 193675 459 18 5 205 0 687 

4 नजवाकोट 11 36350 175 5 1 66 0 247 

5 रसजवा 2 10000 65 2 1 42 0 110 

6 र्सन्त्िजली 2 9000 33 0 4 12 0 49 

7 र्सन्त्िजपाल्र्ोक 10 36000 265 4 1 67 0 337 

8 रामेछाप 4 5000 50 0 0 11 0 61 

9 काभ्र े 14 66350 190 8 1 88 4 291 

10 दोलखा 9 17750 78 1 0 38 2 119 

11 भिपजर 1 3000 8 0 0 1 1 10 

12 लर्लिपजर 2 6000 30 0 0 5 1 36 

13 काठमाण्डौ 3 6300 35 0 0 31 0 66 

जम्मा 133 801375 2030 72 60 956 35 3153 

                                                                                                                                                          स्रोि: साना र्कसान लर्जर्वत्त र्वत्तीय संस्था र्ल./ सहजर्लयि ऋण लगानी सजर्वालय



 

 

 
 



 

 

 

ईमेल: moeap@bagamati.gov.np 

https://moeap.bagamati.gov.np/ 
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