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भमूिका 

नेपाल सरकारको दीर्घकालीन नीमि, चाल ुआवमिक योजना, प्रदेश सरकारको आमथघक नीमि िथा प्रथि पञ्चवर्षीय 
योजनाको आिार-पत्रले पररलक्षिि गरेका लक्ष्य र उद्दशे्य हामसल गनघ सावघजमनक खचघको कुशल एवं प्रभावकारी 
व्यवस्थापन गनुघपने हनु्छ।  योजना र वार्र्षघक बजेटबीच िादत्म्यिा र सािञ्जस्यिा ल्याई र्वत्तीय अनशुासन कायि 
गनघ िध्यिकालीन खचघ संरचनाले िहत्मवपूर्घ औजारको रूपिा काि गदघछ। आवमिक योजना र वार्र्षघक बजेटबीच 
िालिेल नहुुँदा प्राथमिकिािा परेका कायघक्रिको मनरन्िरिा नहनुे, सञ्चामलि आयोजना िथा कायघक्रि सियिै 
स्पन्न नहनुे जस्िा सिस्या न्यूनीकरर् गनघ िध्यिकालीन खचघ संरचनाले िहत्मवपूर्घ योगदान पगु्ने अपेिा गररएको 
छ।  

 

िध्यिकालीन खचघ संरचनालाई यथाथघपरक बनाउन िेत्रगि खचघ िथा स्रोिको मत्रवर्षीय अनिुान िथा प्रिेपर् 
गररएको छ। िेत्रगि नमिजा सूचकको उपलब्िीको आिारिा लक्ष्यहरू मनिाघरर् गररएका छन।् प्रदेशस्िरीय 
सूचना िथा िथ्याङ्क प्रामििा सिस्या रहेको भए िापमन प्रदेश सरकारका मनकायिा रहेका िथ्याङ्कलाई यथाथघपरक 
बनाउने प्रयास गररएको छ। िध्यिकालीन खचघ संरचनालाई बढी व्यवहाररक र कायाघन्वयनयोग्य बनाउन वार्र्षघक 
बजेटिा कायघक्रिको मनरन्िरिा र प्रमिवद्धिा जरूरी हनु्छ। 

 

चाल ुआमथघक वर्षघ २०७५/७६ को लामग आमथघक िामिला िथा योजना िन्त्रालयबाट प्रथिपटक िध्यिकालीन 
खचघ संरचना ियार गररएको मथयो। यसैबीच प्रदेश नीमि िथा योजना आयोग गठन भई प्रथि पञ्चवर्षीय योजनाको 
आिार-पत्र सिेि ियार भइसकेकोले आगािी आमथघक वर्षघको लामग िन्त्रालय िथा नीमि िथा योजना आयोगको 
संयकु्त प्रयासबाट यो िध्यिकालीन खचघ संरचना ियार गररएको छ। प्रस्ििु खचघ संरचना प्रथि पञ्चवर्षीय 
योजनाको नीमि कायघक्रििा आिाररि रहेको छ। र्वर्षयगि िन्त्रालयबाट प्राि र्ववरर् िथा प्रदेश िन्त्रालयगि 
बजेट प्रर्ाली (PLMBIS- Provincial Line Ministry Budget Information System) बाट प्राि िथ्याङ्क सिावेश गरर 
प्रस्ििु खचघ संरचना ियार गररएको हो। िेत्रगि िथ्याङ्क साभार गदाघ सकेस्ि यथाथघपरक बनाउने कोक्षशस 
गररएको छ। यस खचघ संरचनाले आिार-पत्रले पररलक्षिि गरेका लक्ष्य र उद्देश्य प्रामििा वार्र्षघक बजेटलाई आवद्ध 
गनघ िद्दि गने अपेिा गररएको छ।  

 

प्रस्ििु िध्यिकालीन खचघ संरचना ियार गने मसलमसलािा सहयोग परु् याउने मनदेशक समिमि, प्रार्वमिक समिमि, 
कायघदलका सदस्य र र्वर्षयगि िन्त्रालय िथा मनकायका किघचारीिा आमथघक िामिला िथा योजना िन्त्रालय र 
प्रदेश नीमि िथा योजना आयोग िन्यवाद व्यक्त गदघछ।  

 
      
        
 
 

असार, २०७६ 

आमथघक िामिला िथा योजना िन्त्रालय 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल 

प्रदेश नीमि िथा योजना   
 आयोग 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल 
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पररच्छेद १ 

 पररचय 

१.१ पषृ्ठभमूि 
 

िध्यिकालीन खचघ संरचना आवमिक योजना र वार्र्षघक बजेटको िादात्म्यिा मिलाउन ियार गररन ेदस्िावेज हो। 
नेपालिा िध्यिकालीन खचघ संरचनाको अविारर्ा आमथघक वर्षघ २०५९/६० बाट सरुूवाि गररएको मथयो। 
गण्डकी प्रदेशले गि आमथघक वर्षघ २०७५/७६ िा प्रथि िध्यिकालीन खचघ संरचना ियार गरेको मथयो। प्रदेशिा 
हाल नीमि िथा योजना आयोग बनेको र प्रथि पञ्चवर्षीय योजनाको आिार-पत्र,२०७६ प्रकाक्षशि गररसकेको 
हनुाले यो दोस्रो िध्यिकालीन खचघ संरचना (आमथघक वर्षघ २०७६/७७-२०७८/७९) आिार-पत्रलाई आिार 
िानी ियार पाररएको छ। 
 
यो खचघ संरचना आमथघक वर्षघ २०७६/७७ को वार्र्षघक बजेट अनिुान अनरुूप ियार गररएको छ। यस योजनाले 
राखेका लक्ष्य िथा उद्दशे्य प्राि गनघ र प्रदेश सिरृ्द्धको आिारशीला मनिाघर् गने यो खचघ संरचनाले सहयोग 
परु् याउन उद्देश्य मलएको छ । यस खचघ संरचनाको नमिजा सूचक ियार गदाघ प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन 
दृर्िकोर्, प्रथि पञ्चवर्षीय योजनाको आिार-पत्र २०७६, आमथघक वर्षघ २०७६/७७ को नीमि िथा कायघक्रि, 
चौिौं योजना, ददगो र्वकासका लक्ष्यहरूको िागघक्षचत्र (सन ् २०१६–२०३०) िा उल्लेख भएका लक्ष्य िथा 
सूचकलाई प्रिखु आिार िामनएको छ। नेपाल सरकारले अवल्बन गरेको प्राथमिकीकरर्का आिारहरूलाई 
प्रदेशको प्राथमिकिा, आवश्यकिा र सान्दमभघकिा बिोक्षजि पररिाजघन गरी कायघक्रि िथा आयोजनाहरूलाई पर्हलो 
र दोस्रो प्राथमिकिाक्रििा िात्र वगीकरर् गररएको छ । 
 
१.२ अविारर्ा र उद्दशे्य  
१.२.१ अविारर्ा  
"सिदृ्ध प्रदेश र सखुी नागररक" मनिाघर् गने प्रदेशको दीर्घकालीन सोंच र ’उच्च उत्मपादन, ियाघददि जीवन, 
सिावेशी, सभ्य, न्यायपूर्घ र सशुासनयकु्त आिमुनक सिाज भएको सिदृ्ध प्रदेश’ बनाउने लक्ष्यिा यो खचघ 
संरचनालाई मनदेक्षशि गररएको छ। स्रोिको उक्षचि आुँकलन र प्राथमिकिा अनरुूप खचघको बाुँडफाुँट गनघ यस 
िध्यिकालीन खचघ संरचनालाई एक उपयोगी र कुशल औजारको रूपिा प्रयोग गररएको छ। िध्यिकालीन 
खचघको ढाुँचा ियार पादाघ स्रोि अनिुानिफघ  आन्िररक राजस्व, राजस्व बाुँडफाुँट, रोयल्टी, अनदुान र  ऋर्को 
आुँकलन गररएको छ। यसैगरी सिग्र प्रदेशको आमथघक खाका अनसुार आगािी िीन आमथघक वर्षघको नीमि िथा 
कायघक्रिको लामग आवश्यक खचघको अनिुान गररएको छ।  
िध्यिकालीन खचघ संरचना र पञ्चवर्षीय योजनाको आिार-पत्रसुँगको िादात्म्यिाको ढाुँचा क्षचत्र १.१ िा प्रस्ििु 
गररएको छ। अन्िरसरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन,२०७४ अनसुार प्रदेश सरकारले सालवसाली रूपिै 
िध्यिकालीन खचघ संरचना अद्यावमिक गनुघ पने व्यवस्था सिेि गरेको छ। 
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त्मयसैगरी, िीन आमथघक वर्षघका बजेट िथा आमथघक र्क्रयाकलाप सिावेश हनुे खचघ संरचनालाई प्रत्मयेक आमथघक 
वर्षघिा नयाुँ आमथघक वर्षघका सूचक थप गदै रोलीङ प्लान अनरुूप अद्यावमिक गररन्छ। साथै, चाल ु वर्षघको 
सूचकहरूको वास्िर्वक उपलक्षव्िलाई आिार िानी आगािी ३ बर्षघको लामग उपलक्षव्ि प्रिेपर् गरी सिावेश 
गररएको हनु्छ ।  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१.२.२ उद्दशे्य 

िध्यिकालीन खचघ संरचनाको िखु्य उद्देश्य मन्न अनसुार रहेका छन:्  

1.  र्वत्तीय अनशुासन कायि गनघ िध्यि अवमिको स्रोिको वास्िर्वक अनिुान गरी बजेट खाका िजुघिा गनुघ। 

2. प्रथि पञ्चवर्षीय योजनाको आिार-पत्र र वार्र्षघक योजनाको बीचिा िादात्म्यिा मिलाउन।ु   

3. प्रदेशको प्राथमिकिािा परेका र्वकास योजनाको लामग स्रोि सािनको कुशलिापूवघक बाुँडफाुँट र बजेट 
अनिुानलाई यथाथघपरक बनाउन।ु 

 

१.३ संस्थागि व्यवस्था 
िध्यिकालीन खचघ संरचनालाई व्यवक्षस्थि गनघ बजेट िजुघिा िथा कायाघन्वयन स्बन्िी मनदेक्षशका, २०७५ अनसुार 
देहाय बिोक्षजिका समिमिहरूको व्यवस्था गररएको छ । 
 

क्षचत्र १.१ िध्यिकालीन खचघ संरचनाको ढाुँचा 

 

िध्यिकालीन खचघ संरचनाको ढाुँचा 

२०७६ २०७७ २०७८ 

िध्यिकालीन खचघ संरचनाको ढाुँचा 

२०७७  २०७८  २०७९  

िध्यिकालीन खचघ संरचनाको ढाुँचा 

२०७८  २०७९  २०८०  

आ.व. ७६/७७ को बजेट   

आ.व. ७७/७८ को बजेट   

आ.व. ७८/७९ को बजेट   

अन्िर 
सरकारी-
र्वत्त 
व्यवस्थापन 
ऐन, 

२०७४, 

 बजेट 
िजुघिा िथा 
कायाघन्वयन 
स्बक्षन्ि 
मनदेक्षशका,  

आिार-पत्र 
(२०७६/७
७ -
२०८०/८१
) 

पछील्ला २ वर्षको स्रोत 

अनमुान र खर्षको प्रक्षपेण  

पछील्ला २ वर्षको 

स्रोत अनमुान र 

खर्षको प्रक्षपेण  

पछील्ला २ वर्षको स्रोत 

अनमुान र खर्षको प्रक्षपेण  
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(क) मनदेशक समिमि: िध्यिकालीन खचघ संरचना िजुघिा गनघ सिग्र मनदेशनको लामग देहाय बिोक्षजिको मनदेशक 
समिमि रहेको छ । 
उपाध्यि, प्रदेश नीमि िथा योजना आयोग  संयोजक 
सदस्य,  प्रदेश नीमि िथा योजना आयोग सदस्य 
प्रिखु सक्षचव, िखु्यिन्त्री िथा िक्षन्त्रपररर्षदको कायाघलय  सदस्य  
सक्षचव, प्रदेश र्वर्षयगि िन्त्रालय  सदस्य 
सक्षचव, प्रदेश नीमि िथा योजना आयोग  सदस्य  
 
(ख) प्रार्वमिक समिमि: िध्यिकालीन खचघ संरचना ियारीको लामग देहाय बिोक्षजिको प्रार्वमिक समिमि रहेको छ।   
सदस्य,  प्रदेश नीमि िथा योजना आयोग (आमथघक िामिला हेने)    संयोजक  
सक्षचव, प्रदेश नीमि िथा योजना आयोग   सदस्य  
िहाशाखा प्रिखु, योजना िहाशाखा, र्वर्षयगि िन्त्रालय सबै   सदस्य  
िहाशाखा प्रिखु, र्वत्त व्यवस्थापन िहाशाखा, आमथघक िामिला िथा योजना िन्त्रालय    सदस्य 
प्रदेश लेखा मनयन्त्रक, प्रदेश लेखा मनयन्त्रकको कायाघलय    सदस्य 
िहाशाखा प्रिखु, बजेट योजना िथा कायघक्रि िहाशाखा, आमथघक िामिला िथा योजना िन्त्रालय  सदस्य सक्षचव  
 
(ग) मनकायगि कायघदल: यस कायघदलले र्वर्षयगि िन्त्रालय र स्बक्षन्िि मनकायसुँग सिन्वय गरी कायघक्रि 
अनसुारको खचघ अनिुान र राजस्व प्रिेपर् गरी सो मनकायको िध्यिकालीन खचघ संरचनाको िसौदा ियार गदघछ ।   
िहाशाखा प्रिखु, योजना/प्रशासन िहाशाखा  सदस्य  
िहाशाखा प्रिखु, आमथघक प्रशासन िहाशाखा    सदस्य 
अमिकृिस्िरका प्रमिमनमि, सबक्षन्िि िन्त्रालय अन्िगघिका मनदेशनालय     सदस्य 
सबक्षन्िि िन्त्रालयको योजना/प्रशासन िहाशाखाको अमिकृि     सदस्य 
    
१.४ िध्यिकालीन खचघ संरचना िजुघिा प्रर्क्रया 
िध्यिकालीन खचघ संरचनाको र्वमभन्न प्रर्क्रया र चरर् पार गदै ियार गररएको हो । जसलाई देहाय बिोक्षजि 
प्रस्ििु गररएकोछ:   

 

१.४.१ कुल बजेटको ियारी  
प्रदेश सरकारको प्रथि पञ्चवर्षीय योजनाको आिारपत्र िथा सरकारको नीमि िथा योजनाले र्ोर्षर्ा गरेका िेत्र, 
चाल ुआमथघक वर्षघका क्रिागि आयोजनाका साथै र्वमनयोजन र्विेयकका मसद्धान्ि र प्राथमिकिािा आिाररि रही 
आगािी आमथघक वर्षघको खचघको अनिुान गररएको मथयो । प्रदेशको आन्िररक राजस्व, राजस्व बाुँडफाुँट, अनदुान 
िथा सहायिा र ऋर्को आुँकलन गरी स्रोिको अनिुान गररएको मथयो । यसरी आगािी मिन आमथघक वर्षघका 
लामग खचघ िथा राजस्वका आिारिा बजेटको आकार अनिुान गररएको मथयो।  
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१.४.२ बजेट सीिा र िागघदशघन 

स्रोि अनिुान समिमिले ियार गरेको बजेटको सीिामभत्र रहेर आमथघक िामिला िथा योजना िन्त्रालयले 
िन्त्रालयगिरूपिा चाल,ु  पुुँजीगि र र्वत्तीय व्यवस्था सर्हिको बजेटको सीिा र िागघदशघन ियार पारी र्वर्षयगि 
िन्त्रालयिा पठाएको मथयो ।   

 

१.४.३ बजेटिा छलफल  

र्वर्षयगि िन्त्रालयबाट प्रस्िार्वि बजेट िथा कायघक्रििा आमथघक िामिला िथा योजना िन्त्रालयको बजेट िथा 
कायघक्रि िहाशाखा, प्रदेश नीमि िथा योजना आयोगका प्रमिमनमि र स्बक्षन्िि िन्त्रालयको योजना िहाशाखाको 
प्रमिमनमिको सहभामगिािा बजेट िथा कायघक्रि उपर छलफल गरी अक्षन्िि रूप ियार पाररएको मथयो ।     

 

१.४.४ बजेट िथा कायघक्रि अनसुार खचघ संरचना ियार  

मनदेशक समिमिको िागघदशघन अनरुूप प्रार्वमिक समिमिले संयोजन गदै र्वर्षयगि िन्त्रालयिा रहेको कायघदलले 
िध्यिकालीन खचघ संरचनाको िस्यौदा ियारपारर नीमि िथा योजना आयोगिा पेश गररएको मथयो । िन्त्रालयगि 
कायघदलबाट प्राि िस्यौदालाई प्रार्वमिक समिमिबाट अक्षन्िि रूप ददइएको मथयो । आगािी वर्षघको आय व्यय 
र्ववरर्सुँगै िध्यिकालीन खचघ संरचना पमन िक्षन्त्रपररर्षदबाट स्वीकृि गरी प्रदेश सभािा पेश गने व्यवस्था रहेको 
छ।    
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पररच्छेद २ 

िध्यिकालीन खचघ संरचना 

२.१ पषृ्ठभमूि 

अन्िर सरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले नेपाल सरकार, प्रदेश िथा स्थानीय िहले सावघजमनक खचघको 
र्ववरर् ियार गदाघ आगािी मिन आमथघक वर्षघिा हनुे खचघको प्रिेपर् सर्हिको िध्यिकालीन खचघ संरचना ियार 
गनुघ पने व्यवस्था गरेको छ। ऐनिा उल्लेख भए अनसुार प्रदेश सरकारले आगािी िीन वर्षघस्िको आफ्नो 
आवश्यकिा र प्राथमिकिालाई आिार िानी यो खचघ संरचना ियार गरेको हो। यो गण्डकी प्रदेशको दोस्रो 
िध्यिकालीन खचघ संरचना भए िापमन प्रथि पञ्चवर्षीय योजना (आमथघक वर्षघ २०७६/७७-२०८०/८१) िा 
आिाररि रही बनेको पर्हलो िध्यिकालीन खचघ संरचना हो। 

 
प्रदेश सरकारले अवल्बन गरेको प्रदेश आमथघक नीमि र दीर्घकालीन सोंचसुँग िादात्म्यिा हनु ेगरी िध्यिकालीन 
खचघ संरचना िजुघिा गररएको छ। आमथघक वर्षघ २०७५/७६ को िध्यिकालीन खचघ संरचना, बजेट िजुघिा िथा 
कायाघन्वयन स्बन्िी मनदेक्षशका,२०७५ र प्रथि पञ्चवर्षीय योजनाको आिार-पत्रलाई प्रिखु आिार िानी यो खचघ 
संरचना ियार गररएको छ। दीर्घकालीन सोँच प्रामिका लामग पररपूरक हनुे गरी प्राथमिकिाका आिारिा आयोजना 
िथा कायघक्रि सिावेश गदै उपलब्ि स्रोि िथा सािनको सिकु्षचि बाुँडफाुँट र पररचालनिा जोड ददइएको छ। 
 

२.२ चनुौिी र अवसर 
चनुौिी 
उत्मपादनिखुी, आत्मिमनभघर र सिाजवाद उन्िखु अथघिन्त्रको मनिाघर् गनुघ,सािाक्षजक िथा भौमिक पूवाघिारिा लगानी 
र्वस्िार गनुघ  संर्ीय इकाईकाबीचिा नीमिगि िथा कायघगि सािञ्जस्यिा प्रभावकारी बनाउन,ु दि, र्वर्षय र्वज्ञ, 
िथा उत्मप्ररेरि जनशक्षक्तको व्यवस्था गरी प्रदेशको प्रशासमनक िथा र्वकास कायघका लामग आवश्यक िानव स्रोिको 
पररचालन गनुघ, सावघजमनक लगानीलाई पुुँजी मसजघनाका िेत्रिा लगानी गनुघ र उत्मपादनशील रोजगारी मसजघना गनुघ,  
नयाुँ संरचना अनसुारको खण्डीकृि िथ्याङ्क प्राि गनुघ,उपलब्ि स्रोि सािनले असीमिि जनआकांिा परुा गनुघ,स्रोिको 
सन्िमुलि र्विरर् गनुघ, पुुँजीगि खचघिा बरृ्द्ध  गरी सन्िोर्षजनकरूपिा खचघ गनुघ, गरु्स्िरीय पूवाघिार मनिाघर्का 
लामग स्रोि व्यवस्थापन गनुघ, प्रदेशले सिदृद्दका िखु्य स्वाहकको रुपिा पर्हचान गरेका पयघटन, कृर्र्ष, उजाघ, 
उद्योग, भौमिक पूवाघिार, िानव संसािन र सशुासन जस्िा िेत्रको र्वकासको लामग आवश्यक स्रोिको व्यवस्थापन 
गनुघ यस िेत्रका चनुौिी रहेका छन।् 
 
अवसर 
राजनीमिक स्थार्यत्मवका कारर्ले सरकारको गमिशीलिा बढन,ु संर् र स्थानीय सरकारसुँगको स्बन्ि सौहादघपूर्घ 
रहन,ु प्रदेशमभत्र लगानीिैत्री वािावरर् मनिाघर् गनघ प्रदेश सरकार प्रमिबद्ध रहन,ु प्रदेश अन्िगघिका पूवाघिार मनिाघर् 
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िथा सेवा िेत्रिा गैरआवासीय नेपाली िथा अन्िराघर्िय संर् संस्थाहरूको लगानी आकर्षघर् बढन,ु र्वप्ररे्षर्को बचि 
गरी उत्मपादनिलुक िेत्रिा र्वस्िार गनुघपने नीमिगि व्यवस्था हनु,ु प्रदेश राजिानी पोखरा उत्मकृि पयघटकका 
आकर्षघकका केन्रकोरूपिा रहन,ु  प्राकृमिक स्रोिको स्भावना बढी हनु,ु भौगोमलक र्वर्वििा रहन,ु आमथघक 
केन्रहरूको र्वकास र र्वस्िार हुुँदै जान,ु जनसाुँक्षख्यक लाभ मलन सर्कने अवस्था हनु,ु पोखरा क्षशिा र स्वास्थ्यको 
केन्रकोरूपिा र्वकास हुुँदै जानलेु आमथघक, सािाक्षजक िथा पूवाघिार िेत्रको र्वकासका लामग यस प्रदेशका अवसर 
रहेका छन ्। 

 

२.३ सोंच, लक्ष्य, उद्दशे्य िथा रर्नीमिहरू 

प्रदेशको र्वकास र सिरृ्द्धको आिारशीला ियार पाने उद्देश्यले यस िध्यिकालीन खचघ संरचनालाई वार्र्षघक बजेट 
िथा कायघक्रि िथा प्रथि पञ्चवर्षीय योजनाको आिार-पत्रसुँग िादात्म्यिा हनुे गरी सोंच,लक्ष्य र रर्नीमि िय 
गररएका छन।्  
 

सोंच  

"सिदृ्ध प्रदेश र सखुी नागररक"  

 
लक्ष्य 
यस खचघ संरचनाको लक्ष्य ''उच्च उत्मपादन, ियाघददि जीवन, सिावेशी, सभ्य, न्यायपूर्घ र सशुासनयकु्त आिमुनक 
सिाज भएको सिदृ्ध प्रदेश'' बनाउन टेवा परु् याउने  रहेको छ।  

 

उद्दशे्य  
सिग्रिा ''उच्च उत्मपादन, ियाघददि रोजगारी, सिावेशी, सभ्य, न्यायपूर्घ र सशुासनयकु्त आिमुनक सिाज भएको 
सिाजवाद उन्िखु प्रदेश'' बनाउन ु यस िध्यिकालीन खचघ संरचनाको उद्दशे्य रहेको छ । उद्देश्य अनसुारका 
रर्नीमिहरू देहायावािोक्षजि रहेका छन:्  

 

उद्दशे्य १: उत्मपादन र उत्मपादकत्मव वरृ्द्ध गदै सिाजवाद उन्िखु आत्मिमनभघर अथघिन्त्र मनिाघर् गनुघ। 

रर्नीमिहरुुः 
१.१ अनसुन्िान र र्वकासबाट उन्नि ज्ञान र प्रर्वमि प्राि गरी उच्च उत्मपादन र उत्मपादकत्मव हामसल गने। 

१.२ सावघजमनक, नीक्षज र सहकारी िेत्रको लगानी वृर्द्धको िाध्यिबाट ददगो, फरार्कलो र उच्च आमथघक बरृ्द्ध    
दर हामसल गरी उत्मपादनशील रोजगारी मसजघना र गररबीको अन्त्मय गने। 

१.३ प्रदेशको उत्मपादन प्रर्ाली जलवाय ुपररविघन अनकूुलन बनाउने। 

उद्दशे्य २: पयघटन, कृर्र्ष, ऊजाघ, उद्योग, पूवाघिार र िानव संशािन र्वकासको िाध्यिबाट सििािूलक िथा 
फरार्कलो उच्च आमथघक बरृ्द्ध हामसल गरी सिदृ्ध प्रदेशको आिारशीला मनिाघर् गनुघ   

रर्नीमिहरूुः 
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२.१ पयघटनलाई कृर्र्ष, खेलकुद, िनोरञ्जन, क्षशिा िेत्रसुँग जोड्दै सिग्र पयघटन पूवाघिारको र्वकास गरी 
गरु्स्िरीय पयघटनको र्वकास गने। 

२.२ हालको मनवाघहिखुी कृर्र्ष प्रर्ालीलाई याक्षन्त्रकीकरर् र व्यवसायीकरर्, ददगो मसुँचाई सरु्विाको र्वस्िार, 
उन्नि बीऊ र नश्लको प्रयोग, ियाघददि िथा स्िामनि कृर्र्ष पेशाकोरूपिा र्वकास गदै कृर्र्ष र पशपुालन 
िेत्रिा उच्च उत्मपादन र उत्मपादकत्मव हामसल गने। 

२.३ संर्, प्रदेश र स्थानीय िहको सहकायघ िथा मनजी िेत्रको सहभामगिािा ठूला र जलशाययकु्त जलमबद्यिु 
आयोजना र बैकक्षल्पक ऊजाघको उत्मपादन र बजारीकरर् गने। 

२.४  िझौला िथा ठूला कृर्र्ष प्रशोिन र खमनजजन्य नयाुँ उद्योगहरूको स्थापना र र्वस्िार गनघ मनजी स्वदेशी 
िथा र्वदेशी लगानीकिाघलाई प्रोत्मसाहन गरी प्रदेशको औद्योमगकीकरर् गने। 

२.५ पयघटन, ऊजाघ, कृर्र्ष र उद्योग िेत्रका बीचिा पारस्पाररक योगदान परु् याउन ेगरी गरु्स्िरीय पूवाघिारको 
मनिाघर्बाट ददगो, फरार्कलो र सिावेशी आमथघक बरृ्द्ध हामसल गने। 

२.६ र्वद्यालय र िहार्वद्यालयिा आन्िररक िागसुँगै र्वश्व बजारिा प्रमिस्पिाघ गनघ सक्ने दि िथा िििावान 
प्रार्वमिक िथा व्यवसार्यक जनशक्षक्त उत्मपादन गने। 

उद्दशे्य ३: गरु्स्िरीय क्षशिा, स्वास्थ्य, खानपेानी, सरसफाइ िथा स्वच्छ वािावरर्िा पहुुँच परु् याई सबै 
नागररकलाई सािाक्षजक सरुिा र सशुासनको अनभुमूि गराउन ु। 
रर्नीमिहरुुः 
३.१  नेपाल सरकार, स्थानीय िह र र्वकास साझेदार संस्थाको सहकायघिा आिारभिू क्षशिा, स्वास्थ्य, खानेपानी 

र सरसफाइिा प्रदेशका सबै नागररकको सिान पहुुँचिा बरृ्द्ध गने। 
३.२ स्थानीय िह र मनजी िेत्रसुँग सहकायघ गरी प्रदेशको शहरीकरर्लाई वािावरर्िैत्री, व्यवक्षस्थि र सरुक्षिि 

आवास िेत्रको रूपिा र्वकास गने। 
३.३ मनजी िेत्रसुँग सहकायघ गरी उत्मपादनशील रोजगारीका अवसर मसजघना गरी पूर्घरोजगार र ियाघददि 

जीवनको र्वकास गने। 
३.४ प्रदेशको शासन प्रर्ाली पारदशी, उत्तरदायी र सेवा भावप्रमि सिर्पघि िथा संवेदनशील बनाउुँदै असल 

शासन प्रर्ालीको र्वकास र अभ्यास गने।  
३.५  यथाथघपरक योजना िजुघिा िथा बजेट कायघक्रि र वहउुपयोगका लामग प्रदेश िथ्याङ्क प्रर्ालीको स्थापना 

र र्वकास गने। 
३.६  आन्िररक राजस्वको दायरा फरार्कलो बनाउुँदै राजस्व पररचालन र प्रदेश आमथघक प्रर्ाली सबल िथा 

सदुृढ बनाउन।े 
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२.४ प्रिखु नमिजा सूचक िथा लक्ष्य 
गण्डकी प्रदेशले राखेको सोंच "सिदृ्ध प्रदेश र सखुी नागररक" लाई सफल बनाउनका लामग आगािी िीन वर्षघको 
िध्यिकालीन खचघ संरचनाको प्रिखु सूचक िथा लक्ष्य मन्नानसुार मनिाघरर् गररएको छ।  
 

िामलका २.१ प्रिखु सूचक िथा लक्ष्य  

क्र.
सं. 

सूचक इकाई 

आिार 
वर्षघ 

२०७५/

७६ 

िध्यिकालीन लक्ष्य पञ्चवर्षीय 
लक्ष्य 

२०८०/८
१ 

= 

२०७६/७
७ 

२०७७/७८ २०७८/७९ 

! cfly{s a[l4b/ k|ltzt &=!@ &=* *=% !) !)=@ 

@ k|ltJolQm s'n /fli6«o cfo cd]l/sL 

8n/ 

!)$# !#!! !$$@ !%*^ !(^# 

# s[lif k|ltzt @*=@ @&=@ @^=@ @% @#=& 

$ pBf]u k|ltzt !$=@ !% !^=% !* @@=$ 

% ;]jf k|ltzt %&=^ %&=* %&=# %^=* %#=( 

^ ul/aLsf] /]vfd'lg /x]sf] 

hg;+Vof -lg/k]If ul/aL_ 

k|ltzt !$=(! १३.५ ११ ९.५ &=$ 

& ax'cfoflds ul/aLdf /x]sf] 

hg;+Vof 

k|ltzt !$=@ १२.५ ११ ९.५ &=@ 

* cfDbfgLdf dflyNnf] !) / 

tNnf] $) k|ltzt hg;+Vofsf] 

cg'kft -Palma ratio_ 

cg'kft !=$ !=$ !=# !=@ ! 

( ;DklQdf cfwfl/t lhgL u'0fs          

-Gini Cofficient_ 
u'0fs )=#& )=#% )=#@ )=#) @^ 

!) ck]lIft cfo' -hGd x'Fbfsf]_ jif{ &!=& &# &$ &% && 

!! Dfft[ d[To'b/ -k|ltnfv hLljt 

hGddf_ 

;+Vof @#( @!) !*) !%) (( 

!@ % jif{ d'lgsf afn d[To'b/     

-k|ltxhf/ hLljt hGddf_ 

;+Vof @& @^ @% @$ @@ 

!# ;fIf/tf b/ -!% jif{ dfly_ k|ltzt %%=^ *) () (% (% 

!$ >dzlQm ;xeflutf b/ k|ltzt #%=& #& #( $# %) 

!% a]/f]huf/L b/ k|ltzt ( *=% &=% ^=% $ 

!^ /f]huf/Ldf cf}krf/Ls If]qsf] 

lx:;f 

k|ltzt #(=( $@ $$ $& %% 

!& /fli6«o÷k|fb]lzs nf]sdfu{-

sfnf]kq]_ 

ls=ld (#& !@#$ !&#$ @##$ #$%) 

!* b|'t nf]sdfu{ -kf]v/f 

b'DsLaf;_ 

ls=ld ) ) ) ) ) 

!( /]ndfu{ ls=ld ) ) ) ) *) 

@) #) ldg]6;Ddsf] b'/Ldf 

oftfoft kx'Fr ePsf kl/jf/ 

k|ltzt *) *@ *% ** (^ 

@! ljB'tdf kx'Fr k|fKt kl/jf/ k|ltzt *@=% (% !)) !)) !)) 
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क्र.
सं. 

सूचक इकाई 

आिार 
वर्षघ 

२०७५/

७६ 

िध्यिकालीन लक्ष्य पञ्चवर्षीय 
लक्ष्य 

२०८०/८
१ 

= 

२०७६/७
७ 

२०७७/७८ २०७८/७९ 

@@ cfwf/e't vfg]kfgL ;'ljwf 

k'u]sf] hg;+Vof 

k|ltzt (!=! (# (% (^ !)) 

@# OG6/g]6 k|of]ustf{ -s'n 

hg;+Vofdf_ 

k|ltzt $* %! %% ^) *) 

@$ ljB't pTkfbg      -hl8t 

Ifdtf_ 

d]ufjf6 $$*=% ^%) *%) !!)) #))) 

@% k|ltJolQm ljB't pkef]u lsnf]jf6 

306f 

!() @%) #)) $)) &%) 

@^ % jif{ d'lgsf sd tf}n ePsf 

afnaflnsf 

k|ltzt @( @* @^ @# !&=# 

@& Dffgj ljsf; ;'rsf+s ;"rsf+s )=%( ०.६० ०.६१ ०.६३ )=^% 

@* btf{ ePsf ck/fw 36gf / 

cg';Gwfgsf] cg'kft 

cg'kft *@=& *% *( (@ !)) 

@( cfwf/e't ;fdflhs ;'/Iffdf 

cfa4 hg;+Vof 

k|ltzt !& @@ @* #% ^) 

#) x]nf] ;/sf/df÷x]nf] 

d'VodGqLdf k|fKt ph'/Lsf] 

km5\of}6 

k|ltzt %# ^) &) *) (( 

#! /fli6«o kl/rokq k|fKt u/]sf] 

g]kfnL gful/s 

k|ltzt ) !) #) %) !)) 

#@ kfFr jif{d'lgsf afnaflnsfsf] 

hGdbtf{ 

k|ltzt ^)=! &) *) () !)) 

 

आमथघक वृर्द्धदर आुँकलन गदाघ क्षस्थर सरकार, संर्ीय संरचना अनसुार िीन िहका सरकारबाट प्रभावकारी रूपिा 
हनुे बजेट िथा कायघक्रिको कायाघन्वयन, ऊजाघ उपलब्ििािा हनुे उल्लेख्य वृर्द्ध, केही बहृि आयोजना स्पन्न हनुे 
अवस्था, र्वप्ररे्षर्िा भइरहेको बरृ्द्ध, पनुमनघिाघर् कायघिा िीब्रिा, पयघटक आगिनिा उल्लेख्य वृर्द्ध जस्िा सकारात्मिक 
पररविघन हनु ेअनिुान गररएको छ। यसबाट नेपाल सरकारको नीमि कायघक्रिले राखेको आगािी पाुँच वर्षघमभत्र 
दोहोरो अंकको आमथघक वृर्द्ध गने लक्ष्य प्रामि हनुेछ। 

साथै, आगािी पाुँच वर्षघिा हालको प्रमि व्यक्षक्त आय १०४३ अिेररकी डलरबाट १९६३ हनु ेएवि ्िलुकुलाई दश 
वर्षघमभत्र िध्यि आयस्िर भएको िलुकुिा स्िरोन्नमि हनु सिेि सहयोग पगु्नेछ। 

  

२.५ िध्यिकालीन खचघ संरचनाको बजेट र्वमनयोजन र प्रिपेर् 

प्रदेश सरकारको स्रोि आुँकलन गदाघ देहायको आिार अपनाइएको छ।  
१. आमथघक वर्षघ २०७६।७७ को बजेट र्वमनयोजनका आिारिा खचघ संरचनाको पर्हलो वर्षघको राजस्व िथा खचघ 

आुँकलन गररएको छ। दोस्रो र िेस्रो वर्षघको प्रिेपर् गदाघ प्रथि पञ्चवर्षीय योजनाको आिारपत्र िथा नीमि 
िथा कायघक्रिले मलएका नीमिगि लक्ष्य िथा उद्देश्य र सो अनसुार सञ्चालन हनुे कायघक्रि िथा हामसल गने 
नमिजालाई प्रिखु आिार िामनएको छ। प्रिेपर्का क्रििा प्रदेश सरकारको  प्राथमिकिाका िेत्र िथा 
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रर्नीमिक िहत्मवका आयोजनालाई पयाघि स्रोि व्यवस्था गररएको छ। उपलब्ि हनुे स्रोि िथा खचघ गनघ सक्न े
िििा र नागररकको अपेिा सिेिका आिारिा अन्य कायघक्रि िथा सािारर् प्रशासनका लामग खचघ अनिुान 
गररएको छ। 

 

2.  अन्िर सरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनसुार िूल्य अमभवृर्द्ध कर र आन्िररक अन्िुःशलु्क रकिको 
१५ प्रमिशि प्रदेश िहिा बाुँडफाुँट हनुे व्यवस्था गररएको छ । दईु आमथघक वर्षघिा संर्ीय र्वभाज्य कोर्षबाट 
प्रदेशलाई प्राि हनुे राजस्व बाुँडफाुँटको अनिुान िथा नपेाल सरकारको िध्यिकालीन खचघ संरचनािा राजस्व 
बाुँडफाुँटका स्बन्ििा आगािी आमथघक वर्षघहरूिा उपलब्ि गराइने गरी गररएको अनिुान एवं प्रिेपर् 
सिेिका आिारिा िूल्य अमभबरृ्द्ध कर िथा अन्िुःशलु्क बाुँडफाुँट रकिको अनिुान िथा प्रिेपर् गररएको 
छ। 

  
3.  त्मयसैगरी पवघिारोहर्, र्वद्यिु, वन, खानी िथा खमनज, पानी िथा अन्य प्राकृमिक स्रोि बाट संकलन भएको 

रोयल्टी रकिको २५ प्रमिशि स्बक्षन्िि प्रदेशले प्राि गने भएकाले आमथघक वर्षघ २०७६।७७ िा प्राि हनु े
रोयल्टीको रकि िथा नेपाल सरकारको िध्यिकालीन खचघ संरचनािा रोयल्टी बाुँडफाुँटका स्बन्ििा 
आगािी आमथघक वर्षघहरूिा उपलब्ि गराइने गरी गररएको अनिुान एवं प्रिेपर् सिेिका आिारिा सोलाई 
सिेि राजस्व अनिुान गदाघ गर्ना गररएको छ। 

 

4.  प्रदेश सरकारका मनकायबाट सेवा सरु्विा उपलब्ि गराउुँदा िोर्कएको दर अनसुारको सेवा, शलु्क, दस्िरु, दण्ड 
जररवाना बेरूज ुलगायिका गैरकरका स्रोि, कृर्र्ष आयिा लाग्ने कर र स्थानीय िहसुँगको राजस्व स्बन्िी 
दोहोरो अमिकार िेत्रमभत्रका र्र जग्गा रक्षजिेशन शलु्क, सवारी सािन कर, र्वज्ञापन कर, िनोरञ् जन कर, 
पयघटन शलु्क, दहत्तर-बहत्तर शलु्कको र्वगि आमथघक वर्षघिा संकलन भएको रकि, आगािी आमथघक वर्षघिा हनु े
आमथघक र्क्रयाकलापको आिारिा आन्िररक राजस्वको अनिुान एवं प्रिेपर् गररएको छ।  

5.  संर्बाट प्रदेशलाई हस्िान्िरर् भएको र्वत्तीय सिानीकरर् िथा सशिघ अनदुान रकि सिेि आगािी आमथघक 
वर्षघका लामग संर्बाट प्राि रकि िथा पमछल्ला दईु वर्षघका लामग नेपाल सरकारको िध्यिकालीन खचघ 
संरचनािा उल्लेक्षखि रकि िथा सोको प्रिेपर्को आिारिा आुँकलन िथा अनिुान गररएको। 

 

6.  अन्िर सरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बिोक्षजि नेपाल सरकारसुँग ऋर् मलन सक्न ेकाननुी आिार 
एवं रार्िय प्राकृमिक स्रोि िथा र्वत्त आयोगले मनिाघरर् गरेको सीिामभत्र रहेर प्रदेश सरकारले मलन सक्न े
आन्िररक ऋर् अनिुान िथा प्रिेपर् गररएको छ ।  

 

उक्षल्लक्षखि आिारलाई र्वश्लरे्षर् गदाघ आगािी िीन वर्षघको अवमििा कुल बजेट रू. १ खबघ १6 अबघ 91 
करोड ४9 लाख 67 हजारको हनुे प्रिेपर् गररएको छ। जसिध्ये, चालिुफघ  रू. 45 अबघ 7 करोड  25 
लाख 10 हजार  र  पुुँजीगििफघ  रू. 71 अबघ ८४ करोड 24 लाख 57 हजार हनुे प्रिेपर् गररएको छ। 
कुल बजेटिा पुुँजीगििफघ  र्वमनयोक्षजि रकि कररब ६1.4 प्रमिशि र  चाल ु खचघिफघ  ३८.6 प्रमिशि 
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रहेकोछ। स्रोििध्ये नेपाल सरकारबाट प्राि हनुे र्वत्तीय सिानीकरर् अनदुान रू .25 अबघ 89 करोड 22 
लाख, सशिघ अनदुान रू. 19 अबघ ३५ करोड १६ लाख, सिपूरक अनदुान रू. 3 अबघ 25 करोड, र्वशरे्ष 
अनदुान रू. 3 अबघ 25 करोड, राजस्व बाुँडफाुँटबाट प्राि हनुे रू. 26 अबघ 70 करोड ५१ लाख, रोयल्टी 
बापि प्राप् ि हनुे रू. 1 अबघ 50 करोड, आन्िररक राजस्वबाट प्राि हनुे रू. 14 अबघ 27 करोड 7५ लाख 
व्यहोदाघ रू 22 अबघ 68 करोड 85 लाख 67 हजार न्यून हनुेछ। उक्त न्यून हनुे रकि पूमिघ गनघ नगद 
िौज्दाि, आन्िररक ऋर् र नेपाल सरकारसुँग ऋर् मलइने गरी अनिुान िथा प्रिेपर् गररएको छ। 

 

िामलका २.2 मत्रवर्षीय बजेट मबमनयोजन िथा स्रोि प्रिेपर् (प्रचमलि िूल्यिा) 
                                                                               (रू.हजारिा) 

मस.नं. र्ववरर् 

िध्यिकालीन खचघ अनिुान                                                       

आ.व. 
२०७६/७७ 
अनिुान 

आ.व. 
२०७७/७८ 
को प्रिेपर् 

आ.व. 
२०७८/७९ 
को प्रिेपर् 

कुल अनिुान 
िथा प्रिपेर् 

१ कुल बजेट  32134792 ३८५३६४३२ ४६२४३७४३ ११६९१४९६७ 

२ कुल राजस्व  11382600 14500000 16600000 ४२४८२६०० 

२.१ राजस्व वाुँडफाुँट प्राि राजस्व 7705100 9000000 10000000 २६७०५१०० 

२.२  आन्िररक राजस्व  3277500 5000000 6000000 १४२७७५०० 

२.३ रोयल्टी  400,000 500,000 600000 १५००००० 

३ नपेाल सरकार बाट प्राि अनदुान  13963800 17550000 20230000 ५१७४३८०० 

३.१ र्वत्तीय सिानीकरर्  7112200 8,550,000 10230000 २५८९२२०० 

३.२ सशिघ  5351600 7000000 7000000 १९३५१६०० 

३.३ र्वशेर्ष  750000 1000000 १५००००० ३२५०००० 

३.४ सिपूरक  750000 1000000 १५००००० ३२५०००० 

४ कुल खचघ  32134792 ३८५३६४३२ ४६२४३७४३ ११६९१४९६७ 

४.१ चाल ुखचघ  12285772 15109866 17676872 ४५०७२५१० 

४.२ पुुँजीगि खचघ  19849020 23426566 28566871 ७१८४२४५७ 

५ नगद िौज्दाि 4800000 3000000 3500000 ११३००००० 

६ ऋर् 1988392 3486432 ५९१३७४३ ११३८८५६७ 

६.१ आन्िररक ऋर्  988392 1351000 1600000 ३९३९३९२ 

६.२ नेपाल सरकारबाट ऋर् 1000000 2135432 ४३१३७४३ ७४४९१७५ 

रिव्य: बजेट प्रिेपर् २० प्रमिशिले बरृ्द्ध हनुे अनिुान गररएको छ ।  
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२.६ बजेट र्वमनयोजन र प्रिेपर्को बाुँडफाुँट 

२.6.1 प्राथमिकिाको आिारिा बाुँडफाुँट  

िामलका २.3 प्राथमिकिाको आिारिा िीन आमथघक वर्षघको बजेट अनिुान िथा प्रिेपर् 

प्रथामिकिा 
क्रि 

कायघक्रि 
संख्या 

आ.व २०७६/७७ को 
व्यय अनिुान 

आ.व २०७७/७८  को 
खचघ  प्रिेपरर् 

आ.व २०७८/७९  को 
खचघ  प्रिेपरर् 

रकि प्रमिशि रकि प्रमिशि रकि प्रमिशि 
पर्हलो (P1)  32113711 99.93 ३४६८२७८९ ९० ४१६१९३६९ ९० 
दोश्रो (P2)  21081 0.07 ३८५३६४३ १० 4624374 १० 
संकेमिकरर् 
नगररएको  

 0 0 0 0 0 0 

ज्िा   32134792 100 ३८५३६४३२ 100 ४६२४३७४३ 100 
 

 

2.6.2 ददगो र्वकास लक्ष्यको आिारिा बाुँडफाुँट 

lbuf] ljsf; nIo adf]lhd tLg cfly{s jif{sf] ah]6 cg'dfg tyf k|If]k0f tflnsf g+= @=$ df k|:t't ul/Psf] 

5 . 

िामलका 2.४ ददगो र्वकास लक्ष्यको आिारिा िीन आमथघक वर्षघको बजेट अनिुान िथा प्रिेपर् 

 -?= xhf/df_ 

संकेि 
नं 

ददगो र्वकास लक्ष्य 

आ.व. २०७6/७7 को 
व्यय अनिुान  

आ.व. २०७7/७8 को 
खचघ प्रिपेर् 

आ.व. २०७8/७9 
को खचघ प्रिपेर् 

रकि  प्रमिशि रकि  प्रमिशि रकि  प्रमिशि 

1 ;a} k|sf/sf ul/aLsf] cGTo 1,446,066 4.5 1,271,702 3.3 1,387,312 3 

2 z"Go ef]sd/L 4,273,927 13.3 3,969,252 10.3 4,346,912 9.4 

3 :j:y hLjg 2,153,031 6.7 2,080,967 5.4 2,404,675 5.2 

4 
u'0f:t/Lo / hLjgko{Gt 

lzIff 
1,349,661 4.2 1,271,702 3.3 1,387,312 3 

5 n}lËs ;dfgtf 289,213 0.9 231,219 0.6 277,462 0.6 

6 
;a}sf nflu :jR5 kfgL / 

;/;kmfO 
1,671,009 5.2 2,003,894 5.2 2,080,968 4.5 

7 cfw'lgs pmhf{df ;a}sf] kx'Fr 642,696 2 1,271,702 3.3 1,433,556 3.1 

8 
;dfj]zL cfly{s j[l4 tyf 

dof{lbt sfd 
449,887.  1.4 308,291 0.8 323,706 0.7 

9 pBf]u, gjLg vf]h / k"jf{wf/ 9,158,416 28.5 18,381,878 47.7 
21,780,80

3 
47.1 

10 c;dfgtf Go"gLs/0f 128,539 0.4 115,609 0.3 138,731 0.3 

11 lbuf] zx/ / a:tLx¿ 2,410,109 7.5 2,235,113 5.8 3,144,575 6.8 

12 lbuf] pkef]u tyf pTkfbg 192,809 0.6 154,146 0.4 46,244 0.1 

13 hnjfo' kl/jt{g lj?4 n8g] 224,944 0.7 192,682 0.5 231,219 0.5 
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संकेि 
नं 

ददगो र्वकास लक्ष्य 

आ.व. २०७6/७7 को 
व्यय अनिुान  

आ.व. २०७7/७8 को 
खचघ प्रिपेर् 

आ.व. २०७8/७9 
को खचघ प्रिपेर् 

रकि  प्रमिशि रकि  प्रमिशि रकि  प्रमिशि 

14 ;fd'l›s ;|f]tsf] pkof]u 0   0   0   

15 e" ;tx ;|f]tsf] pkof]u 449,887 1.4 500,974 1.3 554,925 1.2 

16 
zflGtk"0f{, Gofok"0f{ / ;zQm 

;dfh 
1,188,987 3.7 1,079,020 2.8 1,017,362 2.2 

17 
lbuf] ljsf;sf nflu 

;fem]bf/L 
0   0   0   

  v'Ng g;Sg] 6,105,610 19 3,468,279 9 5,687,980 12.3 

 ज्िा 32134792 100 ३८५३६४३२ 100 ४६२४३७४३ 100 

 

gofF cfof]hgf÷sfo{qmd tyf k|b]z / :yfgLo txnfO{ k|bfg ug]{ ljQLo ;dfgLs/0f tyf ;zt{ cg'bfg 

ljleGg k|s[ltsf x'g] / ;f]sf] hfgsf/L k|fKt gx'g]] Pjd\ ;fj{hlgs C0fsf] ;fFaf Jofh e'QmfgL nufgL 

gePsfn] lbuf] ljsf; nIosf] cfwf/df ;f+s]tLs/0f ubf{ ;dfj]z ul/Psf] 5}g . 

 

2.6.3 लैंमगक संकेिको आिारिा बाुँडफाुँट 
लैंमगक संकेि बिोक्षजि िीन आमथघक वर्षघको बजेट अनिुान िथा प्रिेपर् िामलका नं. २.५ िा प्रस्ििु गररएको 
छ। 

 

िामलका २.५: लैंमगक संकेिको आिारिा िीन आमथघक वर्षघको बजेट अनिुान िथा प्रिेपर् 
-रू= हजारिा_ 

मस.नं. लैंमगक संकेि 

आ.व. २०७6/७7 को व्यय 
अनिुान  

आ.व. २०७7/७8 को खचघ 
प्रिपेर् 

आ.व. २०७8/७9 को खचघ 
प्रिपेर् 

रकि  प्रमिशि रकि  प्रमिशि रकि  प्रमिशि 

1 k|ToIf nfe 21217626 66.03 २५819409 67 30983308 67 
2 ck|ToIf nfe 9171300 28.54 11175566 29 13873123 30 
3 t6:y 1745866 5.43 1541457 4 1387312 3 

  कुल ज्िा 32134792 100 ३८५३६४३२ 100 ४६२४३७४३ 100 
 

नयाुँ आयोजना÷कायघक्रि िथा स्थानीय िहलाई प्रदान गने र्वत्तीय सिानीकरर् िथा सशिघ अनदुान र्वमभन्न 
प्रकृमिका हनुे र सोको जानकारी हाल प्राि नहनुे हुुँदा उक्त बजेटलाई लैंमगक संकेिका आिारिा साङ्केमिकरर् गदाघ 
सिावेश गररएको छैन। 

२.७ र्वर्षयगि र िते्रगि आिारिा बाुँडफाुँट 

र्वर्षयगि र िेत्रगि रुपिा िीन आमथघक वर्षघको बजेट अनिुान िथा प्रिेपर् िामलका नं. २.६ िा प्रस्ििु गररएको 
छ । िन्त्रालयगि/मनकायगि मत्रवर्षीय कुल बजेट, चाल ुिथा पुुँजीगि खचघको अनिुान एवं प्रिेपर् अनसूुची १ 
िा सिावेश गररएको छ। स्थानीय िहिा हस्िान्िरर् हनुे अनदुान र साुँवा ब्याज भकु्तानी, अदालिको आदेश र 
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फैसला अनसुार मिनुघ पने रकि र अथघ र्वर्विको स्रोिगि र चाल ुप ुुँजीगि खचघको अनिुान प्रिेपर् अनसूुची २ र 
३ िा सिावेश गररएको छ। 
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िालीका २.६: र्वर्षय िेत्रगि आिारिा िीन आमथघक वर्षघको खचघ अनिुान िथा प्रिेपर्             (रु. हजारिा) 
क्र. 
सं. 

र्वर्षय िते्र आ.व. २०७6/७7 को र्वर्षय िते्रगि व्यय 
अनिुान 

आ.व. २०७७/७८ को र्वर्षय िते्रगि खचघ प्रिपेर् आ.व. २०७८/७९ को र्वर्षय िते्रगि खचघ 
प्रिपेर् 

कुल ज्िा चाल ु पुुँजीगि कुल ज्िा चाल ु पुुँजीगि कुल ज्िा चाल ु पुुँजीगि 

१ भमूि व्यवस्था कृर्र्ष 
िथा सहकारी 

2428081 2108122 319959 2913697 1107205 1806492 5406950 2054641 3352309 

2 उद्योग पयघटन वन 
िथा वािावरर् 

2031407 1299548 731859 2437688 926321 1511367 3425226 1301586 2123640 

3 पूवाघिार र्वकास 16196936 840049 15356887 19436323 7385803 12050520 23323587 8862963 14460624 

4 सािाक्षजक र्वकास 3391602 255598 835617 4069922 1546570 2523352 4883906 1855884 3028022 

5 शासकीय व्यवस्था, 
अन्िरस्बक्षन्िि 
िथा संवैिामनक 
अंग िथा मनकाय 

1370764 1064626 306138 1644917 625068 1019848 1973900 750082 1223818 

6 स्थानीय िह - 
अनदुान 

2457802 2457802 0 2609362 2609362 0 2702020 2702020 0 

७ साुँबा ब्याज 
भकु्तानी िथा अथघ 
र्वर्वि 

3510000 1810000 1700000 4186682 1590939 2595743 2203018 837146 1365871 

८ नयाुँ आयोजना 
िथा कायघक्रि 

748200 149640 598560 1237840 470379 767461 2325135 883552 1441584 

 ज्िा  32134792 12285772 19849020 38536432 16261648.6 22274783.6 46243743 19247875 26995868 

 

रिब्युः नयाुँ आयोजना÷कायघक्रि िथा स्थानीय िहलाई प्रदान गने अनदुान र्वमभन्न प्रकृमिका हनुे र सोको जानकारी हाल नहनुे हुुँदा र्वर्षय िेत्रगि र्ववरर्िा खलुाइएको छैन । 
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२.८ अन्िरसरकारी र्वत्त हस्िान्िरर्को अनिुान र प्रिेपर्  
प्रदेशबाट स्थानीय िहिा िीन आमथघक वर्षघिा हस्िान्िरर् हनुे अनदुान र राजस्व बाुँडफाुँटको अनिुान िथा 
प्रिेपर् िामलका नं. २.८ िा प्रस्ििु गररएको छ । 

 

िामलका २.७: स्थानीय िहिा हनु े र्वत्त हस्िान्िरर् र राजस्व बाुँडफाुँटको िीन आमथघक वर्षघको अनिुान िथा 
प्रिेपर् (प्रचमलि िूल्यिा) 

              -?= xhf/df_ 

अनिुान िथा प्रिपेर् 
राजस्व 
बाुँडफाुँड 

र्वत्तीय 
सिानीकरर् 

अनदुान 

सशिघ 
अनदुान 

सिपूरक 
अनदुान 

र्वशरे्ष 
अनदुान 

आ.व. २०७६/७७ को अनिुान ३५०००० 1050002 458000 814800 135000 

आ.व. २०७७/७८ को प्रिेपर् ४००००० ११00000 500000 850000 १५९३६२  

आ.व. २०७८/७९ को प्रिेपर् ४५०००० ११40000 550000 ८50000 १६२०२०  

 

आमथघक वर्षघ २०७६/७७ को र्वमनयोजन र पमछल्लो दईु वर्षघको प्रिेपर् र्वर्षय िेत्रगि नमिजा, र्वर्षय िेत्रगि 
कायघक्रि िथा आयोजनाको र्ववरर्, अपेक्षिि उपलब्िी र र्वर्षय िेत्रगि अनिुामनि बजेट पररच्छेद ३ देक्षख 
पररच्छेद ७ स्ि प्रस्ििु गररएको छ ।  
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पररच्छेद ३ 

भमूि व्यवस्था, कृर्र्ष िथा सहकारी  

3.१ पषृ्ठभमूि 
गण्डकी प्रदेशिा सिरृ्द्धका साि िखु्य स्वाहक िध्ये कृर्र्ष एक िहत्मवपूर्घ िेत्र हो। उत्मपादन िथा उत्मपादकत्मव 
बरृ्द्ध, व्यवक्षस्थि आवास व्यवस्थापन िाफघ ि आमथघक सािाक्षजक रूपान्िरर्को लामग भमूिको सिकु्षचि उपयोग एवि ्
व्यवस्थापन गनुघ आवश्यक छ। भमूिको पहुुँचिा रहेको असिानिा,  भमूिको खण्डीकरर् एवं गैर-उत्मपादनिूलक 
िेत्रिा यसको प्रयोगको कारर्ले भमूि स्रोिको िहत्ति सदपुयोग हनु सर्करहेको छैन। कृर्षक वगघको भमूििा 
पहुुँच, अव्यवक्षस्थि बसोबासलाई व्यवस्थापन, ददगो सहरीकरर्, भमूिहीन र सकुु्बासीहरूको बसोबासको सिकु्षचि 
व्यवस्थापन िथा जीर्वकोपाजघनको प्रबन्ि गदै सािाक्षजक न्याय र सिरृ्द्धका लामग भमूिको बैज्ञामनक ददगो 
व्यवस्थापन गनुघ आवश्यक छ। कृर्र्षयोग्य भमूि बाुँझो रहन,ु कृर्षकहरूलाई र्वत्तीय सेवा सवघसलुभ रूपिा उपलब्ि 
नहनु,ु, उन्नि प्रर्वमि िथा कृर्र्ष उत्मपादन सािाग्रीहरूको उपलब्ििा नहनु,ु िूल्य शंृ्रखलाका पात्र िथा कायघहरूबीच 
कायघगि सिन्वयको अभाव, मसंचाई र सडक लगायिका कृर्र्ष पूवाघिारहरूको किीले गदाघ कृर्र्ष िेत्रको अपेक्षिि 
र्वकास हनु सकेको छैन।  
 

सहकारीको उपयोग र उपादेयिा बारेिा आि नागररकिा पयाघि जानकारी नहनु,ु सहकारी संर्संस्थािा अनशुासन 
िथा सशुासनको अवस्था किजोर हनु ुर सहकारी िेत्रिा संकमलि पुुँजीको उत्मपादनशील िेत्रिा न्यून पररचालन 
हनु ुजस्िा कारर्ले आमथघक िथा सािाक्षजक रूपान्िरर्िा सहकारी िेत्रको योगदान सन्िोर्षजनक रहेको छैन।र्यनै 
र्वर्षयहरूलाई प्रभावकारी ढंगले स्बोिन गनघको लामग प्रदेशको पर्हलो आवमिक योजनाको आिारपत्र िथा वार्र्षघक 
कायघक्रि बिोक्षजि उल्लेक्षखि भमूि व्यवस्था, कृर्र्ष िथा सहकारी िेत्रलाई प्राथमिकिािा राखी गररबी न्यूनीकरर् 
एवं प्रदेशको सिरृ्द्धको आिार ियार गने गरी आगािी िीन वर्षघका लामग िध्यिकालीन खचघ संरचना ियार 
गररएको छ। 

 

3.२ चनुौिी र अवसर  

चनुौिी  

कृर्र्ष िेत्रिा परेको श्रि अभावलाई स्बोिन गनुघ, जग्गाको खण्डीकरर्, र्डेरीकरर् र जग्गा बाुँझो राख्न ेप्रवृक्षत्तलाई 
मनरूत्मसार्हि गनुघ, मसंचाइको सरु्विा उपलब्ि गराउन,ु स्थानीय खाद्यान्न उपयोग बढाउन,ु खाद्य संस्कृमिलाई पररविघन 
गनुघ, कृर्र्ष िथा पशपुन्छी िते्रिा लगानी वृर्द्ध गने, कृर्र्ष ऋर् र बीिालाई सरल र सहज बनाउन,ु  कृर्र्ष िथा 
पशपुन्छी प्रसार सेवािा कृर्षकहरूको पहुुँचिा वृर्द्ध गनुघ र िूल्य शंृ्रखलाका कायघिा सिन्वय गरी कृर्र्षको 
व्यवसायीकरर् िथा औद्योमगकरर् गनुघ कृर्र्ष र्वकास स्बन्िी चनुौिी रहेका छन।्स्वस्थ र गरु्स्िरीय पशपुन्छी 
उत्मपादन बढाउन,ु स्वस्थिा प्रिार्ीकरर्, पशपुिीजन्य रोग र प्रकोपको न्यूनीकरर्का लामग अस्पिाल िथा 
प्रयोगशालाको मनिाघर् र पशपुन्छीजन्य उत्मपादनको प्रयोगबाट िानव शरररिा सने रोगको मनयन्त्रर् गनुघ पशपुन्छी 
िेत्रिा चनुौिी रहेका छन।् भमूि व्यवस्था िफघ  संर् र स्थानीय िहसुँग सिन्वय, सहकायघ र साझेदारीका आिारिा 
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भ-ूउपयोग नीमिको िजुघिा गने। सरुक्षिि बस्िी र्वकास, प्रादेक्षशक भ-ूउपयोग सूचना प्रर्ालीको लामग प्रर्वमिको प्रयोग 
गरी भ-ूसूचना ियार गनुघ िखु्य चनुौिी रहेको छन।् 

 

गररब िथा गररबीको स्पि पर्हचान र पररभार्र्षि गनुघ, भौगोमलक, जािीय र आय वगघिा रहेको गररबीको अवस्थािा 
उल्लेख्य रूपिा किी ल्याउन ुचनुौिीपूर्घ रहेको छ। प्राकृमिक र्वपद र जलवाय ुपररविघनको प्रभावबाट आउन 
सक्ने जोक्षखिले गररबीको दायरालाई न्यूनीकरर् गने कायघ पमन चनुौिीपूर्घ छ। सहकारी िेत्रिा रहेको पुुँजीलाई 
उत्मपादनशील िेत्रिा पररचालन गनुघ, सहकारी संस्थाहरूिा मसिान्िकृि, र्वपन्न र बक्षञ्चिीकरर्िा परेका वगघ 
सिदुायलाई सिेटी सिावेशी बनाउन,ु सहकारी िेत्रका प्रिखु चनुौिीका रूपिा रहेका छन।् 

 

अवसर 

भौगोमलक र जैर्वक र्वर्वििाका संभावना रहन,ु कृर्र्ष र्वकास रर्नीमिको कायाघन्वयन, कृर्र्षजन्य पदाथघको िागिा 
मनरन्िर वृर्द्ध हनु,ु कृर्र्ष सडक, मसंचाई, र्वद्यिु, कृर्र्ष ऋर्, कृर्र्ष बीिा जस्िा सरु्विाहरू वृर्द्ध हुुँदै जान,ु प्रांगाररक कृर्र्ष 
प्रमि आि उपभोक्तको सजगिा बढ्न ुजस्िा अवसर कृर्र्ष िेत्रिा रहेका छन।् पशपुन्छी व्यवसाय र्वकास िफघ  
र्वदेशबाट फर्कघ एका यवुाको सीप, ज्ञान, पुुँजी र उन्नि प्रर्वमिसर्हि पशपुन्छीजन्य व्यावसायिा आकर्र्षघि हनु,ु 
पशपुन्छीजन्य उत्मपादनको बजार र्वस्िारको लामग दवैु मछिेकी देशिा स्भावना रहन,ु िाछािास ुिथा दगु्ि जन्य 
वस्िहुरूको उपभोग वरृ्द्ध हुुँदै जान ु जस्िा अवसर रूपिा रहेका छन।्भमूि व्यवस्था िफघ  भमूि, भमूिस्रोि र 
प्राकृमिक स्रोि एवि ् सािनको संरिर् िथा उपयोग गने प्रयाि अमिकार, ददगो सहरीकरर् र सरुक्षिि एवि ्
एकीकृि बस्िी र्वकासको अमभयान जस्िा अवसर रहेका छन।् 

 

सहकारी िेत्रलाई िीनख्बे अथघिन्त्रको िहत्मवपूर्घ ख्बाको रूपिा क्षस्वकार गनुघ, शासकीय संरचनािा सहकारी 
िेत्रको प्रभावकारी ढंगले पररचालन गनघ सक्न ुदगुघि िथा ग्रामिर् िेत्रस्ि सहकारी संस्थाहरूको र्वस्िार हनु,ु यस 
िेत्रिा रहेको ठूलो पुुँजीलाई उत्मपादनशील एवं व्यावसार्यक िेत्रिा पररचालन गरी गररबी न्यूनीकरर् गनघ सर्कन े
स्भावना रहेको छन।् गररबी मनवारर्का लामग रार्िय प्रमिवद्धिा, भिूी लगायिका उपलव्ि प्राकृमिक स्रोि र 
सािनको उपलव्ििा, र्वकासका पवुाघिारिा ठुलो िात्रािा िीनिहका सरकारको लगानी, र्वप्ररे्षर् आयिा मनरन्िर 
वृर्द्ध, वैदेक्षशक रोजगारीबाट हामसल गरेको ज्ञान र सीपको प्रयोग, र्वत्तीय सािरिा, र्वत्तीय पहचु र र्वत्तीय 
सिावेशीकरर्का कायघक्रि, एर्ककृि र सदुृढ गररवी लक्षिि सािाक्षजक संरिर्का कायघक्रि र स्थीर सरकार 
सर्हिको साशकीय सवलीकरर्ले गररवी मनवारर्का लामग अवसर रहेको छ। 

  
३.३ सोंच 

 कृर्र्षिा आत्मिमनभघर प्रदेशको रूपिा पर्हचान बनाउदै खाद्य स्प्रभिुा र खाद्य िथा पोर्षर् सरुिाको प्रत्मयाभमूि। 

 पशपुन्छी िथा ित्मस्य िेत्रको र्वकास िाफघ ि सिदृ्ध प्रदेश मनिाघर्िा सहयोग गने। 

 गण्डकी प्रदेशिा खाद्य िथा पोर्षर् सरुिा समुनक्षिि गने। 

 भमूिको वैज्ञामनक व्यवस्थापन गरी सािाक्षजक न्यायिा आिाररि भ(ूस्वामित्मव स्थापना गराउने। 
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 सहकारी पररचालन गरी सिाजवाद उन्िखु सिरृ्द्ध हामसल गनघ टेवा परुयाउन।े  
 

३.४ लक्ष्य  
 कृर्र्षको याक्षन्त्रकीकरर्, औद्योगीकरर् र व्यावसायीकरर्को िाध्यिबाट उच्च उत्मपादन र उत्मपादकत्मव वृर्द्ध 

गने। 

 स्वच्छ एवि ्गरु्स्िरीय पशपुन्छी िथा ित्मस्यजन्य उत्मपादनिा गण्डकी प्रदेशलाई आत्मिमनभघर बनाई खाद्य िथा 
पोर्षर् सरुिर्िा सहयोग गने । 

 गण्डकी प्रदेशका नागररकको खाद्य सरुिा िथा पोर्षर्को क्षस्थमििा सिुार ल्याउने। भमूि र भउूपयोग 
प्रर्ालीलाई प्रदेशको दीर्घकालीन र्हि अनरुूप सिरृ्द्धको संवाहकको रूपिा र्वकास गने। 

 भमूि र भउुपयोग प्रर्ालीलाई प्रदेशको दीर्घकामलन र्हि अनरुूप सिरृ्द्धको संवाहकको रूपिा र्वकास गने। 

 स्थानीय, श्रि, सीप, पुुँजी, प्रर्वमि, ज्ञान र बजारको अमिकिि पररचालन गरी उत्मपादन र उत्मपादकत्मविा 
गरु्स्िरीय बरृ्द्ध गदै आयाििा न्यूनीकरर् गने। 

 

३.५ उद्दशे्य 

३.५.१ कृर्र्ष र्वकास 
 उच्च उत्मपादन र उत्मपादकत्मव हामसल गरी कृर्र्ष उपजिा आत्मिमनभघर प्रदेश बनाऊन।ु  

 कृर्र्षलाई नाफािूलक, गरु्स्िररय, ददगो एवं व्यवसार्यक प्रर्ालीिा रूपान्िरर् गनुघ। 

 कृर्र्ष उद्यिी िथा उद्योगको र्वकास गरी आय िथा रोजगारी वृर्द्ध गनुघ। 

 कृर्र्ष उत्मपादनलाई वािावरर् िैत्री बनाऊन।ु  

 कृर्र्षलाई पयघटनसुँग जोड्दै आय िथा रोजगारीका अवसर वृर्द्ध गरी गररबी न्यूनीकरर्िा सहयोग गनुघ। 

 

३.५.२ पशपुन्छी िथा ित्मस्य र्वकास 

 प्रदेशलाई पशपुन्छीजन्य िथा ित्मस्यजन्य उत्मपादनिा आत्मिमनभघर बनाई मनयाघि प्रविघन िथा आयाि प्रमिस्थापन 
गनुघ। 

 पशपुन्छी िथा ित्मस्यपालन व्यवसायलाई प्रर्वमियकु्त, पररर्ाििखुी, व्यावसार्यक र प्रमिस्पिी बनाउन।ु 

 पशपुन्छी िथा ित्मस्यपालनलाई िर्हला, यवुा िथा सबै वगघको स्वरोजगारको िाध्यिका रूपिा र्वकमसि गदै 
आयआजघनको ददगो स्रोिको रूपिा र्वकास गनुघ। 

 पशपुन्छी, िाछा र पशपुन्छीजन्य िथा ित्मस्यजन्य पदाथघवाट िानव स्वास्थ्यिा पनघसक्ने नकारात्मिक असर 
न्यूनीकरर् गनुघ। 

 

३.५.३ खाद्य सरुिा िथा पोर्षर् 

 खाद्य सरुिा िथा पोर्षर्को दृर्िले जोक्षखििा रहेका िेत्र र सिूहहरूको पर्हचान गरी कुपोर्षर् केन्रीि 
कायघक्रि कायाघन्वयन गनुघ।  

 कृर्र्ष िथा पशजुन्य उत्मपादनिा बरृ्ि  गरी खाद्य िथा पोर्षर् उपभोग क्षस्थिीिा सिुार ल्याउन।ु 
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 खाद्य सरुिा िथा पोर्षर् स्बन्िी आवश्यक पूबघ ियारी गरी संकटको बेला खाद्यिा गररब िथा मसिान्िकृि 
सिदुायको मनयमिि पहुुँच परु् याउन।ु 

 

३.५.४ भमूि व्यवस्थापन 

 बैज्ञामनक भ(ूउपयोग प्रर्ाली लाग ुगरी भमूि स्रोिको र्ववेकशील प्रयोगको वािावरर् सजृना गनुघ। 

 र्वकास मनिाघर्का लामग आवश्यक नाप, नक्सा िथा भौगोमलक सूचना सघवसलुभ बनाउन।ु  
 भमूि व्यवस्थापन स्बन्िी सेवालाई सरल, सहज, पारदशी र प्रभावकारी बनाउन।ु 
 

३.५.५  सहकारी िथा गररबी मनवारर् 

 सहकारी िेत्रिा सशुासन कायि गनुघ। 

 सहकारीको स्रोिपर्हचान गरर उत्मपादनको िेत्रिा लगानी गनुघ। 

 स्वरोजगार एवं रोजगार शृ्रजना गरी गररबी न्यमुनकरर् गनुघ। 

 

३.६ र्वर्षय िेत्रगि नमिजा सूचक र लक्ष्य 

३.६.१ कृर्र्ष र्वकास 
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को उपलक्षब्ि 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

१  कृर्र्षिा कुल लगानी  
रू. 
(करोडिा) 

६० १४० २३० ३३० 

२ 
कृर्षी व्यवसायिा थप रोजगारी 
मसजघना 

संख्या 
(हजारिा)  

५ १५ २५ ३५ 

३  
मसंक्षचि िेत्र र्वस्िार (आिमुनक िथा 
साना मसंचाइ) 

हे. ५० १५० ३०० ५०० 

४  
कृर्र्ष व्यवसायिा संलग्न कुल सकृय 
कृर्षक सिूह, समिमि र सहकारी 

संख्या 
(हजारिा) 

२८० ५८० ९०० १२५० 

५  
कोल्ड स्टोरको मनिाांर् िथा 
संचालन 

संख्या २२ ४७ ५७ ६२ 

६  
वजार केन्रहरूको स्थापना िथा 
संचालन 

संख्या २१ ३४ ४४ ५२ 

७  प्रशोिन केन्र स्थापना र संचालन संख्या ३ ८ १९ ३४ 

८  जलवायिैुत्री कृर्र्ष गाउ  संख्या ३६ ७२ ८५ ८५ 

९  िोडल फािघ संख्या ३४० ४९० ६७० ८९० 

१०  
एक पामलका एक उत्मपादन 
कायघक्रि 

संख्या १२ २७ ४७ ८२ 
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३.६.२ पशपुन्छी िथा ित्मस्य र्वकास 

 

रिव्युः िामथको िथ्याङ्क प्रथि पञ्चवर्षीय योजनाको आिारपत्रिा लक्षिि लक्ष्य हामसल गने गरी बार्र्षघक बरृ्द्धदर प्रिेपर् 
गररएको  हो।  
 

३.६.३ खाद्य सरुिा िथा पोर्षर् 

क्र.सं. 
 

सचुक  
 

इकाई 

आ.व. 
२०७५/७६ 
को उपलक्षब्ि 
 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

१ आ्दानीको दईु–

मिहाइभन्दा बढी 
खानािा खचघ गने 
जनसङ्खख्या  

प्रमिशि ४२  ३८ ३५ ३३  

२ चरि खाद्य असरुक्षिि 

र्रिरुी   
प्रमिशि ६  ५  ४  ३  

३ प्रमि व्यक्षक्त प्रमि वर्षघ 
खाद्यान्न उपलब्ििा  

के जी  २३४  २६०  २८०  ३००  

4 
 

 

 

 

खाद्यान्न बाली उत्मपादन 
प्रमिवर्षघ 

िे. टन 
१११२७३० १२४३५९१ १३०५७६९ १३७१०५८ 

िान िे. टन ४७४५४४ ५२३४६४ ५४९६३७ ५७७११९ 

गहुुँ  िे. टन ८८३०९ ११८७७७ १२४७१५ १३०९५१ 

क्र.स] सचुक 
इकाइ 

 

आ.व. 
२०७५/७६ 
को उपलक्षब्ि 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७६/
७७ 

२०७७/७
८ 

२०७८/
७९ 

१  पशपुन्छी िथा ित्मस्य र्वकासिा 
लगानी 

रू. (करोड) ४० ९० १४५ २०५ 

२ पशपुन्छी व्यवसायिा थप रोजगारी 
मसजघना 

संख्या 
(हजारिा) 

३ ८ १३ १८ 

३  पशपुन्छी पालनिा संलग्न कुल सकृय 
कृर्षक सिूह, समिमि र सहकारी संस्था 

संख्या 
(हजारिा) 

७०० ७५० ८०० ८५० 

४  कृमत्रि गभाघिान (नश्ल सिुारको लामग) संख्या 
(हजारिा) 

५० १०५ १६५ २३० 

५  उन्नि र्ाुँसले ढार्कएको िेत्रफल हेक्टर ५२० ५५० ६०० ७०० 

६  वार्र्षघक र्ाुँसको मबउ उत्मपादन िे.टन. १०९ १२० १३२ १४५ 

७  सिुार गररएको िास ुपसल संख्या १८५० २००० २१०० २२०० 

८  पशपुन्छीिा खोप सेवा संख्या 
(लाखिा) 

१४ 32 54 84 

९  पशपुन्छीको मनदान िथा उपचार सेवा संख्या 
(लाखिा) 

२५ ५५ ९५ १४५ 



मध्मकालीन खर्च संरर्ना (आ.व. २०७६/७७-७८/७९)  २०७६  

 

22 
 

क्र.सं. 
 

सचुक  
 

इकाई 

आ.व. 
२०७५/७६ 
को उपलक्षब्ि 
 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

िकै  िे. टन ४५०९४६ ४९४२६५ ५१८९७८ ५४४९२७ 

कोदो िे. टन ९८९३२ १०७०८५ ११२४३९ ११८०६१ 

5 दलहन ज्िा  िे. टन २०६२० ३१७९८ ३३३८८ ३५०५८ 

6 िेलहन िे. टन १२८८३ १३३९३ १४०६३ १४७६६ 

७ आल ु िे. टन १८७९८७ २२३४८७ २४५८३५ २७०४१९ 

८ िरकारी िे. टन २२९००२ २९८८७२ ३२८७६० ३६१६३६ 

९ फलफूल  िे. टन ७२०३३ १२४०६७ १३६४७३ १५०१२१ 

१२ िसला बाली िे. टन ४५९०६ ४४८९० ४९३७८ ५४३१६ 

११ िह उत्मपादन िे. टन २५० २५५ २६० २८० 

१२ च्याउ िे. टन २६५ २७० २९७ ३२७ 

१३ दूि  िे.टन. २७४७१८ २८६१७८ २९२६४० ३००००० 

१४ िाछा िे.टन. ९८९ ११०० १२५० १४०० 

15 िास ु िे.टन. ३८६४८ ३९२९० ४१४०५ ४३११४ 

16 अण्डा गोटा 
(हजारिा
) 

१०७३५८ ११४२९७ १३०८२२ १४७०२५ 

 

रिव्युः िामथको िथ्याङ्क प्रथि पञ्चवर्षीय आिारपत्रिा लक्षिि लक्ष्य हामसल गने गरी वार्र्षघक बरृ्द्धदर र्हसाब गरी राक्षखएको। 
 

३.६.४ भमूि व्यवस्था 
क्र.सं 

 
सचुक 

 

 

इकाई  
हालको 
उपलक्षब्ि 

 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

१ नाप नक्सा िथा भमूि व्यवस्थापनिा 
िामलि प्राि जनशक्षक्त 

 संख्या  
० २५ ५० ७५ 

२ र्प्रमसजन फामिघङ पटक १ १ ३ ५ 

३ स्थानीय िहको मसिा सवेिर् संख्या १३  ३५  ६०  ८५  
४ चक्लाबन्दी प्रवदघन हेक्टर ५ १05 305 605 

६  जग्गा एर्ककृि गरी वस्िी र्वकास 
कायघक्रि 

संख्या 
०  १  ६  ११  

७  र्कत्ता नापी नक्सािा सावघजमनक सडक 
-क्िीिा ६ िीटर चौडाई भाएका_ 
अध्यावमिक गने 

र्क.मि. 
०  १५० ३०० ५०० 
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३.६.५ सहकारी 

क्र.
सं 

 

सूचक 

 

इकाइ 

आ.व. 
२०७५/०७

६ को 
उपलक्षब्ि 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७६/०
७७ 

२०७७/०
७८ 

२०७८/०
७९ 

१ सहकारी संर् र संस्था संख्या ३५०० ३५२५ ३५४५ ३५६५ 

२ सहकारी संर् संस्थाको कुल सदस्यिा संख्या 
(हजारिा) 

७७९ ७८० ७८१ ७८२ 

३ प्रत्मयि थप रोजगारी संख्या 
(हजारिा) 

२ ३ ५ ७ 

४ सहकारीको कृर्र्ष िेत्रिा लगानी प्रमिशि 
१० 20 30 40 

५ सहकारी संर्संस्थाको ऋर् लगानी रू (अबघिा) ४०.२ ४०.७ ४१.९ ४३ 

६ सहकारी व्यवस्थापन िामलि  जना १५० २०० ३५० ४२० 

७ COPOMIS िा िथ्याङ्क अद्यावमिक गने 
सहकारी 

संख्या 
० ९०० १००० ११०० 

 

(िामथको िथ्याङ्क प्रथि पञ्चवर्षीय आिारपत्रिा लक्षिि लक्ष्य हामसल गने गरी बार्र्षघक बरृ्द्धदर र्हसाब गरी राक्षखएको) 
 

३.६.६ गररबी मनवारर् 

क्र.सं 

 

सूचक 

 

इकाइ 

आ.व.२०७५
/०७६ को 
उपलक्षब्ि 

िध्यिकामलन लक्ष्य 

२०७६/०७
७ 

२०७७/०७
८ 

२०७८/०
७९ 

१ गररबीको रेखािनुी रहेका 
जनसंख्या 

प्रमिशि 
१4 १3 १2 10 

२ गररबी न्यूनीकरर्को लामग कुल 
लगानी (कृर्र्ष िथा पशपुक्षन्छ 
िेत्रको लगानी) 

रू. (लाखिा) 
1०००० 1५००० 20००० 3०००० 

३ र्वपन्न िर्हला िथा लक्षिि 
वगघलाई स्वरोजगार िथा 
उद्यिशीलिा र्वकास कायघक्रि 
(बह ुिेत्रको संलग्निािा) 

संख्या 

१० १२ १५ १८ 

४ थप रोजगारी शृ्रजना संख्या हजारिा १० २६ ४३ ६० 
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३.७ कायघक्रि/आयोजनाको संक्षिि र्ववरर् 

३.७.१ कृर्र्ष र्वकास 

ब.उ.शी.
नं.1 

कायघक्रि/आयोजना उद्दशे्य िथा पषु्ट्याईं आयोजना 
अवमि 

लागि रू 
लाखिा 

आगािी िीन वर्षघको उपलब्िी सूचक 

 भमूि व्यवस्था, कृर्र्ष 
िथा सहकारी 
िन्त्रालय 

 िेत्रगि प्रादेक्षशक नीमि, 
ऐन, िापदण्ड िथा 
कायघर्वमि िजुघिा 

 िेत्रगि र्वकास  योजना 
िजुघिा, कायाघन्वयन, 
अनगुिन िथा िूल्यांकन 

 संर्ीय िथा स्थानीय 
सरकारहरूसुँग सिन्वय 
िथा सहजीकरर् 

 

   भ ूउपयोग नीमि, भमूि बैंक स्बन्िी नीमि, वसोवास व्यवस्थापन नीमि, गठुी जग्गा 
संरिर् नीमि, प्रांगररक कृर्र्ष र्वकास नीमि, प्रादेक्षशक पशपुन्छी र्वकास नीमि, गररबी 
मनवारर् नीमि, सहकारी नीमि िजुघिा भएको हनुे । 

 भ ूउपयोग ऐन, कृर्र्ष व्यावसाय प्रवदघन ऐन, र्वर्षादी व्यवस्थापन स्बक्षन्ि प्रादेक्षशक ऐन 
िजुघिा भएको हनुे। 

 बाुँझो जग्गा प्रयोग स्बन्िी कानून, र्रजग्गा हस्िान्िरर् स्बन्िी प्रदेश स्िरीय 

िापदण्ड, सरकारी जग्गा भाडािा ददन ेिथा उपयोगिा लैजान ेस्बन्िी कायघमबमि िथा 
िापदण्ड, जग्गाको हालसार्वक स्बन्िी प्रदेश स्िरीय िापदण्ड िथा कायघर्वमि मनिाघर्, 
जग्गािनी प्रिार् पूजाघ र्विरर् स्बन्िी िापदण्ड, प्रांगाररक कृर्र्ष उत्मपादन िथा बजार 

व्यवस्थापन  कायघर्वमि ियारी, कृर्र्ष व्यवसाय जोक्षखि  िथा प्रकोप न्यूनीकरर् कोर्ष  

संचालन कायघर्वमि, खाद्यान्न गरु्स्िर िथा िापदण्ड मनिाघरर् स्बन्िी कायघर्वमि िजूघिा, 
िास ुगरु्स्िर मनयिन कायघर्वमि िथा प्रदेक्षशक जनुोर्टक रोग मनयन्त्रर् रर्नीमि मनिाघर् 
भएको हनुे। 

 उल्लेक्षखि िेत्रहरूको नीमिगि, संस्थागि िथा कायघगि रूपिा संर्ीय सरकार, 
प्रादेक्षशक िन्त्रालय िथा स्थानीय िहहरू बीच प्रभावकारी सिन्वय, सहकायघ िथा 
सहकायघ भएको हनुे। 

 कृर्र्ष व्यवसाय कृर्र्षको लामग आवश्यक 
पूवाघिार र्वकास िथा कृर्र्षको 

   शीि भण्डारहरू, बजार केन्रहरू, प्रशोिन केन्रहरू, पकेट िेत्र मनिाघर् भई संचालनिा 
आएको हनुे।  

                                                           
1 बजेट उप शिर्षक नम्बर 
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ब.उ.शी.
नं.1 

कायघक्रि/आयोजना उद्दशे्य िथा पषु्ट्याईं आयोजना 
अवमि 

लागि रू 
लाखिा 

आगािी िीन वर्षघको उपलब्िी सूचक 

प्रवद्धघन कायघक्रि व्यवसायीकरर्   एक पामलका एक उत्मपादन कायघक्रि सञ्चालन भएको हनुे। 

 कृर्षक, कृर्र्ष सहकारी, कृर्र्ष सिहु, कृर्र्ष उद्यिी िथा कृर्र्ष क्पनीलाई कृर्र्षजन्य 
उत्मपादनिा आिाररि उद्योगहरूको स्थापना िथा र्वस्िार भएको हनुे। 

 जडीबटुी, फलफूल, रवर, रेशि, िाहरुी, च्याउ, क्षचया, अमिसो र अन्य स्बन्िी कृर्र्ष बन 
प्रर्ाली स्बन्िी अध्ययन, अनसुन्िान र प्रवर्द्घन भएको हनुे।  

 कृर्र्ष इक्षन्जमनयररङ 
कायघक्रि 

कृर्र्ष व्यवसायिा 
याक्षन्त्रकीकरर् िथा 
आिमुनकीकरर् 

   साना िथा आिमुनक मसंचाई प्रर्ाली र्वकास िथा कायाघन्वयन भएको हनुे।  

 कृर्र्ष याक्षन्त्रर्ककरर् िथा ग्रीन हाउस मनिाघर्िा सहयोग िथा सहजीकरर् भएको हनु।े  

 प्रांगाररक कृर्र्ष 
प्रवर्द्घन कायघक्रि 

ददगो वािावरर् िैत्री स्वच्छ, 
स्वस्थ कृर्र्षजन्य उत्मपादन 

   ८५ वािारवरर् िैत्री निूना कृर्र्ष गाउुँ स्थापना भएको हनुे। 

 प्रांगाररक िल कारखाना स्थापना भएको हनुे। 

 प्रांगाररक कृर्र्ष उत्मपादन िेत्र मनिाघरर् भएको हनु।े 

 प्रांगाररक उत्मपादन प्रिार्ीकरर्को लामग आवश्यक पूवाघिारको व्यवस्था भएको हनुे। 

 प्रांगाररक कृर्र्ष उत्मपादन, प्रवर्द्घन र र्वस्िार भएको हनु।े 
 जैर्वक र्वर्वििा 

संरिर् कायघक्रि 
आनवुांक्षशक स्रोि एवि ्
जैर्वक र्वर्वििाको संरिर् 
र स्बर्द्घन 

   कृर्र्ष िथा पशपुन्छी आनवुांक्षशक स्रोिबारे अनसुन्िान िथा संरिर् हनुे। 

 स्थानीय जािका बाली िथा पशपुन्छी संरिर् िथा प्रवर्द्घन भएको हनुे। 

 स्थानीय िथा रैथाने पशपुन्छीको संरिर् िथा प्रवदघिन भएको हनुे।  

 कृर्र्ष प्रकोप िथा 
जोक्षखि न्यूनीकरर् 

कायघक्रि 

कृर्षकलाई राहि िथा 
संरिर् प्रदान 

   कृर्र्ष िथा पशपुन्छी मबिाको प्रवर्द्घन भएको हनुे। 

 कृर्षकलाई आकक्षस्िक सेवा टेवा भएको हनु।े 

 प्रकोप िथा उर्द्ार राहि कोर्ष सञ् चालन हनुे। 
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ब.उ.शी.
नं.1 

कायघक्रि/आयोजना उद्दशे्य िथा पषु्ट्याईं आयोजना 
अवमि 

लागि रू 
लाखिा 

आगािी िीन वर्षघको उपलब्िी सूचक 

 िाटो व्यवस्थापन 
कायघक्रि 

िाटोको गरु्स्िरिा सिुार 
ल्याई कृर्र्ष उत्मपादकत्मव 
अमभवृर्द्ध 

   प्राङगाररक िल कारखाना स्थापना भएको हनुे।  

 प्राङगाररक िल उत्मपादन र र्विरर्िा सहयोग प्रदान भएको हनुे।  

 िाटो परीिर् सेवा सहज रूपिा उपलब्ि भएको हनु।े  

 िाटो परीिर् सेवाका लामग र्कु्ष्ि सेवा संचालन हनु।े 

 िाटोको उवघरा शक्षक्त नक्सा ियार भएको हनुे।  

 रेशि खेिी प्रवद्धघन 
कायघक्रि 

रेशि खेिीको र्वकास, 
प्रवद्धघन िथा उत्मपादन वृर्द्ध 

   रेशि खेिी फािघको संचालन भएको हनुे।  

 रेशि खेिी स्बन्िी प्रार्वमिक सहयोग उपलब्ि भएको हनुे।  

 रेशि खेिीको िेत्र र्वस्िार भएको हनुे। 

 मबउ प्रवद्धघन िथा 
गरु् मनयन्त्रर् 
कायघक्रि 

मबउ मबजन उत्मपादन वृर्द्ध 
िथा प्रवद्धघन एवि ्गरु्स्िर 
मनयन्त्रर् 

   मबउ मबजनको दिाघ िथा गरु्स्िर मनयिन भएको हनुे।  

 मबउ मबजनको उत्मपादन स्बन्िी कायघक्रि संचालन हनु।े 

 

३.७.२  पशपुन्छी र्वकास 

ब.उ.शी.नं. कायघक्र/आयोजना उद्दशे्य िथा पषु्ट्याईं आयोजना 
अवमि 

लागि 
रू 

लाखिा 

आगािी िीन वर्षघको उपलब्िी सूचक 

 पशपुन्छी बजार 
प्रवद्धघन कायघक्रि 

पशपुन्छी िथा पशजुन्य 
उत्मपादनको बजार र्वकास, 
र्वस्िार िथा प्रवद्धघन  

   पशपुन्छी फािघ केन्र संचालन िथा पकेट िेत्र प्रवद्धघन भएको हनुे।  

 कोल्ड स्टोर, बजार केन्र र आिमुनक पश ुबिशाला स्थापना भएको हनुे।  

 पशपुन्छीजन्य उत्मपादनको र्वकासका लामग हाटबजार िथा पशसंु कलन केन्र 
सञ् चालनिा भएको हनु।े 

 दिु, िास ुर पक्षश्िनाको िूल्य अमभवृर्द्ध स्बन्िी पररयोजना संचालन भएको हनुे।  
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ब.उ.शी.नं. कायघक्र/आयोजना उद्दशे्य िथा पषु्ट्याईं आयोजना 
अवमि 

लागि 
रू 

लाखिा 

आगािी िीन वर्षघको उपलब्िी सूचक 

 िूल्य शंृ्रखलािा आिाररि पशपुन्छीजन्य उद्योगको स्थापना भएको हनुे। 
 पश ुस्वास्थ्य, 

रोग अन्वेर्षर् 
िथा क्वारेन्टाईन 
कायघक्रि 

पश ुपन्छीिा लाग्ने र्वमभन्न 
रोगहरूको पर्हचान, रोकथाि, 
मनयन्त्रर् िथा उन्िूलन  

   पशपुन्छीिा लाग्ने रोग िथा आकक्षस्िक रोग आउट बे्रक मनयन्त्रर् गनघ खोप कायघ 
संचालन भएको हनुे।  

 और्षिी खररद िथा खोप सािाग्री व्यवस्थापन भएको हनु।े  

 बडघफ्लू, पीर्पआर लगायिका रोगहरू स्बन्िी निूना संकलन भएको हनु।े 

 जनस्वास्थ्यिा असर परु् याउने र्कमसिका जनुोर्टक रोगहरूको न्यूनीकरर् भएको 
हनुे। 

 पश ुस्वास्थ्य स्बन्िी आिमुनक प्रयोगशालाको मनिाघर्, स्िरोन् नमि र आिमुनक पश ु
अस्पिालहरूको मनिाघर् भएको हनुे। रोग स्बन्िी सूचनाको प्रसार प्रचार भएको 
हनुे। 

 पश ुर्वकास सेवा 
कायघक्रि 

पशपुन्छीको नश् ल सिुार िथा 
आिमुनर्ककरर् गरी पश ु
उत्मपादन र उत्मपादकत्मव वृर्द्ध 

   पशपुन्छीको नश्ल सिुार स्बन्िी कायघक्रि संचालन भएको हनुे।  

 पशपुन्छी र्वकास स्बन्िी िोडल फािघ संचालन भएको हनुे।  

 मिसन कायघक्रिहरूको संचालन भएको हनुे।  

 दिु ढुवानी व्यवस्थापन िथा दिु प्रशोिन केन्रहरू सञ् चालन भएको हनुे।  

 असल पशपुालन अभ्यास प्रवद्धघन भएको हनु।े  

 पशपुालक कृर्षकको वगीकरर् स्बन्िी िापदण्ड ियार भएको हनुे।  

 उत्मपादनिा आिाररि अनदुान प्रदान गररएको हनु।े  

 पश ुसेवा प्रसार 
िथा िामलि 
कायघक्रि 

पश ुसेवा र्वस्िार िथा 
कृर्षकलाई िामलि िथा प्रर्वमि 
हस्िान्िरर् एवि ्िििा र्वकास 

   पशपुन्छी प्रसार सेवािा कृर्षकको पहुुँच र िििा अमभवृर्द्ध भएको हनुे।  

 पशपुन्छी प्रदशघन स्रोि केन्रको स्थापना भएको हनु।े 

 पशपुन्छी व्यवसाय स्बन्िी यवुा स्वरोजगार िामलि संचालन हनु।े  
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ब.उ.शी.नं. कायघक्र/आयोजना उद्दशे्य िथा पषु्ट्याईं आयोजना 
अवमि 

लागि 
रू 

लाखिा 

आगािी िीन वर्षघको उपलब्िी सूचक 

प्रदान गरी व्यवसार्यक 
पशपुालन अमभवरृ्द्ध िथा 
उत्मपादन वृर्द्ध 

 कृर्र्ष पयघटनको प्रवद्धघन भएको हनुे। 

 

 पश ुआहार सेवा 
कायघक्रि 

पोर्र्षलो र्ाुँसको सहज आपूमिघ    पोर्र्षलो र्ाुँसले ढाकेको िेत्र बढेको हनुे। 

 र्ाुँसे बाली स्रोि केन्र स्थापना भएको हनुे। 

 पश ुआहार व्यवस्थापनिा याक्षन्त्रकीकरर् भएको हनु।े 

 पशपुालनको िेत्र र्वस्िार भएको हनुे। 
 

३.७.३ भमूि व्यवस्था 
ब.उ.शी.नं. कायघक्र/आयोजना उद्दशे्य िथा पषु्ट्याईं आयोजना 

अवमि 

लागि 
रू 

लाखिा 
आगािी िीन वर्षघको उपलब्िी सूचक 

 भमूि र्वकास 
कायघक्रि 

भमूिको वैज्ञामनक 
व्यवस्थापन िथा 
प्रभावकारी उपयोग 

 

   भ ूउपयोग योजना संचालन भएको हनुे। 

 बाुँझो वा कि उपयोग भएको जग्गा करारिा ददने व्यवस्था लागू हनुे। 
 भमूिको वगीकरर् भई सोही बिोक्षजि कायाघन्वयनको प्रकृया आर्भ भएको हनु।े 

 चक्लाबन्दीिा आिाररि खेिी प्रर्ाली सरुू भएको हनु।े 

 जग्गा उकास गरी कृर्र्ष व्यवसायिा प्रयोग गररएको हनुे।  
 

३.७.४  सहकारी 
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ब.उ.शी.नं. कायघक्र/आयोजना उद्दशे्य िथा पषु्ट्याईं आयोजना 
अवमि 

लागि रू 
लाखिा 

आगािी िीन वर्षघको उपलब्िी सूचक 

 सहकारी िििा 
अमभवृर्द्ध कायघक्रि 

सहकारी संर् संस्थाको 
िििा अमभवृर्द्ध 

   सहकारी स्बन्िी प्रक्षशिक प्रक्षशिर्, लेखा, र्वत्तीय व्यवस्थापन, किघचारी िििा र्वकास 
स्बन्िी िामलि प्रदान भएको हनुे।  

 सहकारी संर्संस्थाको अनगुिन, मनरीिर् र सपुरीवेिर् भएको हनुे।  
 सहकारी िेत्रको 

प्रवद्धघन कायघक्रि 

उत्मपादनिूलक 
सहकारी संर्सस्थाको 
संख्या, गरु्स्िर र 
उत्मपादनिा वरृ्द्ध  

   सहकारी िथा सािरु्हक खेिी एवि ्चाक्लाबन्दी प्रवद्धघन िथा सहयोग प्रदान भएको हनुे।  

 उत्मपादनिूक सहकारी संर्संस्थालाई नगद प्रोत्मसाहन िाफघ ि उत्मपादन वृर्द्धिा संलग्न 
गराइएको हनुे।  

 उत्मपादनिूलक िेत्रिा सहकारी संर्सस्थाको लगानीिा वृर्द्ध भएको हनुे।  

 सहकारी  िथ्याङ्क 
कायघक्रि 

सहकारी सूचना 
प्रर्ाली र्वकास िथा 
व्यवस्थापन 

   सहकारी संर्सस्थाको अमभलेख व्यवस्थापन िथा मनयिनको लामग सूचना प्रर्ालीको र्वकास 
भई लागू भएको हनुे।  

 
 

३.७.५ गररबी मनवारर् 

ब.उ.शी.नं. कायघक्र/आयोजना उद्दशे्य िथा पषु्ट्याईं आयोजना 
अवमि 

लागि रू 
लाखिा 

आगािी िीन वर्षघको उपलब्िी सूचक 

 गररबी मनवारर् 
कायघक्रि 

रोजगारी मसजघना, उद्यिशीलिा 
र्वकास, सािाक्षजक सरुिा िथा लक्षिि 
वगघको सशक्तीकरर् एवि ्सहजीकरर् 
िाफघ ि गररबी मनवारर् 

   गररबी मनवारर् कायघक्रिहरूिा बहिेुत्रको संलग्निा भएको हनुे।  

 उद्यिशीलिा र्वकास िथा स्वरोजगार स्बन्िी िामलि संचालन भएको हनुे।  

 लक्षिि वगघको सशक्तीकरर्को लामग िििा र्वकासका कायघक्रि संचालन भएका 
हनुे।  

 गररबी स्बन्िी 
िथ्याङ्क अमभलेख 

गररबी स्बन्िी िथ्याङ्क अमभलेख 
व्यवस्थापन 

   गररबी स्बन्िी िथ्याङ्क संकलन िथा अमभलेख व्यवस्थापन भएको हनुे।  

 र्वमभन्न िेत्रबाट भएको लगानीबाट गररबी न्यूमनकरर्िा परेको प्रभाव अध्ययन 
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ब.उ.शी.नं. कायघक्र/आयोजना उद्दशे्य िथा पषु्ट्याईं आयोजना 
अवमि 

लागि रू 
लाखिा 

आगािी िीन वर्षघको उपलब्िी सूचक 

कायघक्रि भएको हनुे।  

 

३.८  जोक्षखि पि िथा अनिुान  
 बजेट व्यवस्था, नीमि िथा काननुी व्यवस्था, स्थानीय िह, मनजी िेत्र िथा सहकारी िेत्रको अथघपूर्घ सहभामगिा, आवश्यक किघचारी व्यवस्था,संर् र स्थानीय 
िहबीचको सिन्वय, बहिेुत्रको सािरु्हक सहभामगिा, कृर्र्षिा यवुाको आकर्षघर् भएको हनुेछ। उल्लेक्षखि व्यवस्था हनु नसकेिा अपेक्षिि नमिजा हामसल गने र्वर्षय जोक्षखिपूर्घ 
रहने देक्षखएको छ। 
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पररच्छेद ४ 

उद्योग¸ पयघटन¸ वन िथा वािावरर् 

४.१ पषृ्ठभमूि 

पयघटन र उद्योग िेत्रलाइघ यस प्रदेशको र्वकास र सिरृ्द्धको िलु स्वाहकको रूपिा मलइएको छ। नीमिगि 
रुपिा पयघटन िते्रलाइघ पर्हलो प्राथमिकिािा राक्षखएको छ। पयघटन र उद्योग िेत्र सिेिको क्षज्िेवारी पाएको यस 
उद्योग¸ पयघटन¸ वन िथा वािारर् िन्त्रालयले सिग्र प्रदेशको र्वकासिा उल्लेख्य भमुिका मनवाघह गनुघपने छ। 
यसका अमिररक्त वन वािावरर् िेत्रिा जैर्वक र्वर्वििा¸ वािावरक्षर्य सन्िलुन¸ जलवायू पररविघन जस्िा 
अन्िराघर्िय िदु्दाहरूलाइघ स्वोिन गनुघपने र र्वज्ञान िेत्रिा प्रर्वमि र्वकासिा जोड ददनपुने देक्षखन्छ। सहकायघ̧  
सहअक्षस्ित्मव र साझेदारीको अविारर्ालाइघ आत्मिसाथ गदै यस िन्त्रालयले केन्र सरकार¸ स्थानीय िह¸ मनक्षजिते्र¸ 
उपभोक्ता¸ नागररक सिाज र अन्य सरोकारवालासुँग हािेिालो गदै उद्दशे्य प्रामििा अक्षर् बढ्नपुने देक्षखन्छ। 

 

४.२  सोंच 

 उद्योग िेत्रको र्वकास, ददगो अथघिन्त्र मनिाघर्को आिार (उद्योग) 

 वाक्षर्ज्य िेत्रको र्वकास, ददगो आमथघक र्वकासको आिार  (वाक्षर्ज्य)  

 गरु्स्िरीय बस्ि ुिथा सेवाको सहज आपूमिघ (आपमुिघ) 
 प्रदेश सिरृ्द्धको आिार, पयघटनको ददगो र्वकास  (पयघटन) 

 वन, जलािार र जैमबक मबमबििाको ददगो व्यवस्थापन, गण्डकी प्रदेशको स्िरृ्द्धिा योगदान (वन) 

 स्वच्छ एवि ्स्वस्थ वािावरर् (वािावरर् जलवाय ुपररविघन) 

 र्वज्ञान िथा प्रर्विक्ष को र्वकास (र्वज्ञान िथा प्रर्वमि) 

 

४.३ उद्दशे्य 

उद्योग  

1. उद्योगहरूको स्थापना र उत्मपादन वृर्द्ध गरी कुल ग ाहघस्थ्य उत्मपादनिा यस िेत्रको योगदान बढाउन।ु 

2. उद्योग िेत्रिा स्वदेशी िथा र्वदेशी लगानी वृर्द्ध गरी रोजगारीका अवसर सजृना गनुघ। 

3. आन्िररक उत्मपादन वरृ्द्ध गरी आयाि प्रमिस्थापनिा योगदान परु् याउन।ु 

 

वाक्षर्ज्य  

1. वाक्षर्ज्य स्बद्ध संरचना, पूवाघिारको मनिाघर् गरी स्थानीय कच्चा पदाथघ, स्रोि, सािन र सीपको बढी प्रयोग गदै 
वस्िकुो उत्मपादन िथा र्वकास गरी व्यापार प्रवद्र्िन गनुघ। 

2. वाक्षर्ज्य िेत्रलाई प्रादेक्षशक अथघिन्त्रको िहत्मवपूर्घ अवयवको रूपिा र्वकास गनुघ। 

 

आपूमिघ 
1. अत्मयावश्यक वस्ि ुिथा सेवा सहज, सलुभ र मनयमिि रूपिा आपूमिघ हनुे व्यवस्था मिलाउन आवश्यक नीमिगि 

िथा संस्थागि संरचना मनिाघर् गनुघ। 

2. गरु्स्िरीय वस्ि ुिथा सेवाको सहज, सलुभ र मनयमिि आपूमिघको व्यवस्था गनघ सावघजमनक, मनजी र सहकारी 
िेत्रलाई प्रोत्मसार्हि िथा मनयमिि गनुघ। 
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पयघटन 

1. पयघटन िेत्र र स्थानीय कृर्र्ष उत्मपादनबीच सर्न सहकायघ स्थार्पि गनुघ।  

2. पयघटन पूवाघिार र पयघटकीय उपजको र्वकास र प्रबद्र्िन गनुघ। 

3. पयघटनिाफघ ि जनिाको आय र रोजगारीिा उल्लेखनीय वृर्द्ध गनुघ। 

4. पयघटनलाई अन्िराघर्िय िेत्रसुँग आबद्ध गरी उत्मपादकत्मव वृर्द्ध गनुघ। 

 

वन  

1. वन िथा पाररस्थीमिकीय प्रर्ालीको संरिर्, वैज्ञामनक व्यवस्थापन र व्यवसायीकरर् गनुघ। 

2. िाटो र पानीको संरिर्बाट भिूीको उत्मपादकत्मव वदृ्दी गरी एर्ककृि जलािार ब्यबस्थापन गनुघ। 

3. वािावरर्ीय सेवाबाट प्राि हनुे लाभ वृर्द्ध गदै जलवाय ुपररवघिनका नकारात्मिक प्रभाव न्यमुनकरर्, अनकुुलन 
िथा सिानकुुलन गनघ जनिाको िििा अमभवरृ्द्ध गनुघ। 

 

वािावरर् िथा भसंूरिर् 

1. हररि र्वकासको अविारर्ा अनरुूप िानवीय र्क्रयाकलाप र र्वकास प्रर्क्रयालाई जलवाय ुपररविघन अनकूुमलि 
गराउन।ु 

2. िाटो, पानी िथा जलािार िेत्रको संरिर् गदै बाढी, पर्हरो िथा भिूयको जोक्षखि कि गरी भमूिको 
उत्मपादकत्मव वृर्द्ध गनुघ। 

 

र्वज्ञान िथा प्रर्वमि 

१. र्वज्ञान िथा प्रर्वमिको र्वकास, र्वस्िार र उपयोगको िििा वृर्द्ध गनुघ। . 

 

४.५ र्वर्षय िते्रगि नमिजा सूचक र लक्ष्य 

(क) उद्योग 
 ljifo If]qut glthf ;"rs / nIo 

क्र.स. 

सूचक एकाई 

आ.व. २०७५ 
÷७६  को 
उपलक्षब्ि 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

आ.व. 
२०७६÷

७७ 

आ.व. 
२०७७ 
÷७८  

आ.व. 
२०७८÷७

९ 

1 

 
उद्योग िेत्रिा थप लगानी रू. अबघ     

2 लर्,ु र्रेल,ु साना, िझौला िथा ठूला 
उद्योगको स्थापना र संचालन िाफघ ि 
रोजगारीको मसजघना 

संख्या       
(हजारिा) 

२४ २७ ३० ३३ 

3 िझौला उद्योग दिाघ वटा ० ५ ८ १० 

4 
र्रेल ुिथा साना उद्योग दिाघ 

वटा        
हजारिा 

२८ ३० ३३ ३५ 

5 
लर् ुउद्यिीको स्िरोन्नमि 

वटा        
हजारिा 

३ ३ ४ ४ 
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क्र.स. 

सूचक एकाई 

आ.व. २०७५ 
÷७६  को 
उपलक्षब्ि 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

आ.व. 
२०७६÷

७७ 

आ.व. 
२०७७ 
÷७८  

आ.व. 
२०७८÷७

९ 

6 
लर् ुउद्यिी मसजघना 

वटा        
(हजारिा 

१.६ २ २.५ ३ 

7 खमनज अन्वेर्षर्ात्मिक सभे संख्या १ ० ० ० 

8 औद्योमगक ग्राि स्थापना स्बन्िी 
अध्ययन 

संख्या ८५ ० ० ० 

9 औद्योमगक ग्राि स्थापना स्बन्िी 
र्वस्ििृ अध्ययन प्रमिवेदन 

संख्या ० ४० ४० ५ 

10 औद्योमगक ग्राि स्थापना संख्या ० ४० ४० ५ 

11 र्वशेर्ष आमथघक कोररडोर स्थापना संख्या ० १ १ १ 

12 र्वशेर्ष आमथघक िेत्र स्थापना संख्या ० ० १ १ 

13 जडीबटुी संकलन िथा प्रशोिन केन्द| संख्या ० १ १ १ 

14 मबजनेश इन्कुभेसन सेन्टर स्थापना क्षजल्ला ० १ १ १ 

 

(ख) वाक्षर्ज्य िथा आपूमिघ 

सूचक एकाई 
आ.व. २०७५÷ 
७६ को उपलक्षव्ि 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

आ.व. 
२०७६÷७७ 

आ.व. 
२०७७÷७८ 

आ.व. 
2078÷79 

मनकासीिा वरृ्द्ध रू. (अबघिा) ०    
व्यवसार्यक फिघ दिाघ प्रकृया 
अनलाईन प्रर्ालीिा ल्याउन े

वटा        
(हजारिा) ० ५ ७ १० 

बजार अनगुिन पटक ० ३३ ३६ ४० 
उपभोक्ता जागरर् संख्या ० ११ १५ १७ 

 

(ग) पयघटन 

सूचक एकाई 

आ.व.  
२०७५÷७६ को 

उपलक्षब्ि 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

आ.व. 
२०७६÷७७ 

आ.व.  
२०७७÷७८ 

आ.व. 
2078/79 

पयघटन आगिन (आन्िररकसिेि) संख्या 
(हजारिा) 

१००० १२०० १४०० १६०० 

प्रदेश मभत्रको औसि बसाई ददन ७ १० ११ १५ 

रोजगारी मसजघना संख्या 
(हजारिा) 

६ १० ११ १२ 

पयघटन गरुूयोजना िथा नीमि िथा 
िापदण्ड िजुघिा 

वटा १ ५ २ १ 
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सूचक एकाई 

आ.व.  
२०७५÷७६ को 

उपलक्षब्ि 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

आ.व. 
२०७६÷७७ 

आ.व.  
२०७७÷७८ 

आ.व. 
2078/79 

होिस्टे सञ्चालन स्थान २७३ ३०० ३३० ३६३ 
पयघटन पदिागघ मनिाघर्, सिुार िथा 
सञ्चालन 

वटा ४५ ५० ५५ ६० 

टे «र्कङ सकघ ल पर्हचान िथा मनिाघर् वटा ० ३ ४ ५ 

कोसेली र्र स्थापना िथा सञ्चालन वटा ० ३ ३ ३ 

 

 

र्) वन, वािावरर् िथा र्वज्ञान 

सूचक एकाई 

आ.व.  
२०७५ 
÷७६ को 
उपलक्षब्ि 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

आ.व. 
२०७६÷७७ 

आ.व.  
२०७७÷७८ 

आ.व. 
२०७8÷७

9 

रोजगारी सजृना 
जना 

(हजारिा) 
१७५  २००  २२०  २६०  

वन िेत्रबाट अनिुामनि राजश्व रकि रू. करोड १२  १५  १७  २०  

सिदुायिा आिाररि वन व्यवस्थापनका लामग 
सिूह गठन िथा वन हस्िान्िरर् 

गोटा १००  ८०  ७०  ५०  

मबरूवा उत्मपादन 

गोटा  
(लाखिा) 

५  ६  ७  ८  

वन िेत्रको अमिक्रिर् हटाइएको िेत्रफल हेक्टर २०  २२  २५  ३०  

वन उद्यिको र्वकास िथा प्रवद्र्िन सहयोग 
गोटा  

 

११  १५  १८  २२  

पानी िहुान, पोखरी संरिर् र मसिसार िेत्र 
व्यवस्थापन 

गोटा  
 

२०  २०  २५  ३०  

पर्हरो व्यवस्थापन 
गोटा  

 

८०  ३०  ३५  ४५  

िल्लो िटीय नदी िेत्रिा िटबन्ि मनिाघर् र्क.मि. ८  १  १  १  
विृारोपर् गररएको िेत्रफल हेक्टर ५०  ३००  ४००  ५००  

सिदुायबाट व्यवक्षस्थि वनको िेत्रफल 

हेक्टर 
(लाख) 

२  २.१  २.१५  २.२  

काठको उत्मपादन (लाखिा) 
र्न र्फट 

(लाख) 
३  १०  १२  १५  

दाउरा उत्मपादन चट्टा ५००  १५००  २०००  २५००  

संकटापन्न िथा लोपोउन्िखु वन्यजन्ि ुसंरिर् प्रजामि १०  ३  २  २  
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वन्यजन्ि ुउद्धार केन्र स्थापना र संचालन संख्या १  १  १  १  

उच्च िूल्यका वन िथा वनस्पमि स्बन्िी  
उच्च प्रर्वमियकु्त नसघरी स्थापना  र सञ्चालन 

संख्या ३  ११  ११  ११  

सडकसुँग भ–ूसंरिर् र्क.मि. ८  १०  १५  १५  
जैर्वक र्वर्वििा÷वनस्पमि उद्यान िथा पाकघ  
मनिाघर् 

संख्या २२  २५  २५  २५  
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४.५ कायघक्रि÷आयोजनाको संक्षिि र्ववरर् 

ब.उ.शी.नं. कायघक्रि÷ आयोजना उद्दशे्य िथा पषु्ट्याईं 
आयोजना 
अवमि 

 

लागि 

(रू. 
लाखिा) 

आगािी िीन वर्षघको उपलक्षब्ि सूचक 

  उद्योग¸ पयघटन¸ वन 
िथा वािावरर् 
िन्त्रालय 

िेत्रगि प्रादेक्षशक नीमि, योजना 
िजुघिा, सिन्वय, सहक्षजकरर्, मनयिन 
िथा अनगुिन र िूल्याङ्कन    

    
 उद्योग, पयघटन िथा वन िेत्रको उत्मपादन िथा उत्मपादकत्मव वरृ्द्ध भएको हनेु।  

 उल्लेक्षखि िते्रिा प्रभावकारी मनयिन भएको हनेु।  

 उल्लेक्षखि िते्रको संस्थागि र्वकास िथा नीक्षज िते्रसुँगको सहकायघ भएको हनेु।  

 आयि ूलक स ीप 
र्वकास कायघक्रि 

स्वरोजगारी सजृना र आयआजघन   
 र्वपन्न लक्षिि आयिूलक सीप र्वकास िामलि सञ्चालन र साना उद्यि सञ्चालनिा 

सहजीकरर् भएको हनेु। 

 खानी जन्य उद्योग खानी जन्य उद्योगको अध्ययन, 

अन्वेर्षर् िथा उत्मखनन  

  
 खानी जन्य उद्योगको अध्ययन, अन्वेर्षर् िथा उद्योग स्थापना भएको हनेु। 

 ठ ूला उद्योग ठ ूला उद्योग स्थापनािा 
सहजीकरर्, मनयाघि प्रवद्धघन र 
आयाि व्यवस्थापन 

  
 प्रादेक्षशक औद्योमगक व्यवसाय ऐन िजुघिा भएको हनेु। 

 औद्योमगक िेत्र, औद्योमगक कोररडोर र र्वशेर्ष आमथघक िेत्र स्बक्षन्ि संभाब्यिा अध्ययन भई 
सञ्चालनिा आएको हनेु।  

 जमडबटुी संकलन िथा प्रशोिन केन्र स्थापना भएको हनेु।  

 एकल र्वन्द ुसेवा स्थापना र सञ्चालन भएको हनेु।  

 लर् ुिथा र्रेल ु
उद्योग 

लर् ुिथा र्रेल ुउद्योग स्थापना र 
सञ्चालनिा सहजीकरर् र प्रोत्मसाहन 
िथा रोजगारी सजृना, उत्मपादन वरृ्द्ध 
र  क्षजर्वकोपाजघनिा सहयोग 

  
 औद्योमगक ग्राि मनिाघर् स्बन्िी स्भाव्यिा अध्ययन, पूवाघिार मनिाघर् िथा सञ्चालन भएको 

हनेु। 

 र्वजनेश इन्कुवेशन सेन्टर स्थापना भएको हनेु।  
 लक्षिि सिूहका लामग उद्मिक्षशलिा र्वकास स्बन्िी िामलि प्रदान, उद्मिी र्वकास र 

प्रोत्मसाहन अनदुान प्रदान भएको हनेु।  
 उपभ ोक्ता हक र्हि 

स्बन्िी कायघक्रि 
उपभ ोक्ता हक अमिकार समुनििा   

 उपभोक्ता जागरर् िथा बजार अनगुिन भएको हनेु।   
 

 आप ूमिघ व्यवस्थापन दैमनक उपभोग्य सािान िथा अन्य   
 कालो बजारी िथा मिलेििो मनयन्त्रर् भई बजारिा दैमनक उपभोग्य वस्िकुो सहज र सलुभ 
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ब.उ.शी.नं. कायघक्रि÷ आयोजना उद्दशे्य िथा पषु्ट्याईं 
आयोजना 
अवमि 

 

लागि 

(रू. 
लाखिा) 

आगािी िीन वर्षघको उपलक्षब्ि सूचक 

-दैमनक उपभोग्य 
सािान अन्य सािान 
आपूमिघ_ कायघक्रि  

सािान आपूमिघ व्यवस्थापन उपलब्ििा भएको हनेु। 

 

 आपूमिघ व्यवस्थापन -
बजार अनगुिन िथा 
मनयिन_ 

दैमनक उपभोग्य वस्िकुो सहज 
आपूमिघ  

  
 बजारिा उपभोग्य िथा अन्य वस्िकुो सहज र सलुभ उपलब्ििा भएको हनेु। 

 

  पयघटन प ूवाघिार 
र्वकास कायघकि 
 

पयघटन िेत्रको पूवाघिार र्वकास 
िथा प्रवद्धघन  

    
 पदिागघ मनिाघर्, होिस्टे स्थापना र सूचना केन्र सञ्चालन भएको हनेु।  
 जलयात्रा, बहृि टे्रर्कङ सकघ ल स्बन्िी सं्भाव्यिा अध्ययन भएको हनेु।  
 कोसेली र्र, स्थापना र सञ्चालन भएको हनेु।   

  पयघटन सूचना प्रवाह 
कायघक्रि 

पयघटन स्बन्िी सूचना प्रवाह िथा 
जानकारी प्रदान 

    
 पयघटकीय सािाग्री प्रकाशन, पयघटकीय स्थलको मडक्षजटल प्रोफाईल ियारी िथा प्रचार प्रसार 

भएको हनेु। 

  स्थानीय पयघटन 
प्रविघन कायघक्रि 

पयघटन िेत्रको र्वकास िथा प्रवद्धघन 
र रोजगारी सजृना िथा स्थानीयको 
आयआजघनिा वरृ्द्ध 

    
 पयघटन स्बन्िी गरुूयोजना, पयघटन नीमि, िजुघिा भएको हनेु। 

 िामिघक सर्कघ ट, पयघटन पदिागघ र साहमसक पयघटन स्बक्षन्ि अध्ययन, िापदण्ड मनिाघर् िथा 
सञ्चालन भएको हनेु।   

 रार्िय वन र्वकास 
कायघक्रि 

रार्िय वन संरिर्, र्वकास िथा 
व्यवस्थापन 

  
 वन डढेलो, वन अपराि, वन अमिक्रिर् िथा  बाह्य मिचाहा प्रजामि मनयन्त्रर् भई रार्िय 

वन संरिर् भएको हनेु।  

 िानव-वन्यजन्ि ुर्द्न्द व्यवस्थापन भएको हनेु।  

 सािदुार्यक वन 
र्वकास कायघक्रि 

सािदुार्यक वन व्यवस्थापन   
 वन उपभोक्ता सिूह गठन, िामलि, कायघयोजना मनिाघर् िथा नर्वकरर्,  वैज्ञामनक वन 

व्यवस्थापन र पयाघपयघटन प्रवद्धघन भएको हनेु। 

 वन्यजन्ि ुसंरिर् 
कायघक्रि 

वन्यजन्ि ुसंरिर् िथा व्यवस्थापन   
 वन्यजन्ि ुउद्धार केन्र स्थापना भएको हनेु। 

 संकटापन्न िथा लोपोन्िखु वन्यजन्िxु?को संरिर् भएको हनेु।  
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ब.उ.शी.नं. कायघक्रि÷ आयोजना उद्दशे्य िथा पषु्ट्याईं 
आयोजना 
अवमि 

 

लागि 

(रू. 
लाखिा) 

आगािी िीन वर्षघको उपलक्षब्ि सूचक 

 जडीवटुी र्वकास 
कायघक्रि 

जडीवटुी स्बन्िी अध्ययन 
अनसुन्िान, र्वकास िथा उत्मपादन 

  
 जडीवटुी खेमि स्बक्षन्ि िामलि, उत्मपादन र  प्रशोिन केन्र स्थापना भएको हनेु। 

 जनशक्षक्त िथा 
प ूवाघिार र्वकास 
कायघक्रि 

वन वािावरर्सुँग स्बक्षन्िि 
जनशक्षक्तको िििा अमभवरृ्द्ध र 
पूवाघिार र्वकास 

  
 वन वािावरर्सुँग स्बक्षन्िि जनशक्षक्तलाई िामलि प्रदान र भौमिक संरचना मनिाघर् भएको 

हनेु। 

 न ीजक्ष  वन र्वकास 
कायघक्रि 

मनक्षज िेत्रको सहभामगिािा वन 
र्वकास िथा वन पैदावारको आपूमिघ 
वरृ्द्ध 

  
 मनक्षज वन र्वकासका लामग अनदुान र्विरर्, िििा अमभवरृ्द्ध, िौदरक प्रोत्मसाहन िथा कृर्र्ष 

वन प्रवद्धघन भएको हनेु। 

 कवमुलयिी वन 
र्वकास कायघक्रि 

कवमुलयिी वन र्वकास िाफघ ि 
गररबी न्यूनीकरर् र पयाघपयघटन 
प्रवद्धघन 

  
 कबमुलयिी वन र्वकास स्बक्षन्ि अध्ययन, सिूह पररचालन, िििा अमभवरृ्द्ध र पयाघपयघटन 

र्वकास भएको हनेु। 

 

 जैर्वक र्वर्वििा 
संरिर् कायघक्रि 

जैर्वक र्वर्वििा संरिर्  र 
पाररक्षस्थमिर्कय प्रर्ालीिा सन्िलुन 

  
 वनस्पमि उद्यान िथा पाकघ  मनिाघर् िथा सञ्चालन भएको हनेु। 

 िहत्मवपूर्घ जैर्वक र्वर्वििाको संरिर् भएको हनेु।  
 एकीकृि जलािार 

िथा  वािावरर् 
संरिर् कायघक्रि 

भ-ूिय िथा पर्हरो मनयन्त्रर् र 
जलािार संरिर् 

  
 भिूय िथा पर्हरो रोकथाि स्बक्षन्ि संरचना मनिाघर् भई िानव jस्िी सरुक्षिि भएको हनेु। 

 र्वद्यिु र खानेपानी आयोजनाको जलािार िते्र संरिर्, सड्क सुँगको भ-ूसंरिर् र िाल 

िेत्रको जलािार संरिर् भएको हनेु।  
 नयाुँ प्रर्वमि अध्ययन 

कायघक्रि  
र्वज्ञान िथा प्रर्वमि स्बन्िी 
अध्ययन अनसुन्िान¸ र्वज्ञान 
प्रयोगशाला स्थापना¸ कायघर्वमि 
ियारी  

  
 र्वज्ञान िथा प्रर्वमि स्बन्िी अध्ययन अनसुन्िान हनेु िथा र्विालयिा र्वज्ञान प्रयोगशाला 

स्थापना भएको हनेु। 
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संर्बाट सशिघ अनदुान अन्िगघि हस्िान्िरर् भएका कायघक्रि÷आयोजनाको संक्षिि र्ववरर् 

ब.उ.शी.नं. 
कायघक्रि÷ 

आयोजना 
उद्दशे्य िथा पषु्ट्याईं 

आयोजना 
अवमि 

 

लागि 

(रू. 
लाखिा) 

आगािी िीन वर्षघको उपलक्षब्ि सूचक 

 लर् ुउद्यि  

र्वकास कायघक्रि 

लर् ुउद्यि  र्वकासिा 
सहजीकरर् िथा िििा 
र्वकास 

  
 लर् ुउद्यि  र्वकास स्बन्िी िििा र्वकास िामलि संचालन भएको हनेु। 

 लर् ुउद्यि  स्बन्िी भौमिक पूवाघिार मनिाघर् भएको हनेु।  

 जमडबटुी र्वकास 

कायघक्रि  

जमडबटुी खेिी र्वस्िार 
संकलन िथा प्रशोिन 
प्रबिघन 

  
 जमडवरु्ट उत्मपादन, खेिी र्वस्िार, भण्डारर् स्बन्िी कायघक्रि संचालन भएको हनेु। 

 

 रार्िय वन र्वकास 
िथा व्यवस्थापन 
कायघक्रि 

रार्िय वन संरिर्, र्वकास 
िथा व्यवस्थापन 

  
 वन डढेलो, वन अपराि, वन अमिक्रिर् िथा  बाह्य मिचाहा प्रजामि मनयन्त्रर् भई रार्िय वन 

संरिर् भएको हनेु।  

 िानव-वन्यजन्ि ुर्द्न्द व्यवस्थापन भएको हनेु। 

 जलािार संरिर् 
िथा ब्यबस्थापन 
कायघक्रि 

भ ूिथा जलािार संरिर्   
 ग्रािीर् सडकहरूिा हररि पेटी मनिाघर् िथा एकीकृि भ ूसंरिर् भएको हनेु। 

 वािावरर् संरिर् 
कायघक्रि  

वािावरर् स्बन्िी 
जनचेिना अमभवरृ्द्ध  

  
 शहरी हररि पाकघ  स्थापना भएको हनेु। 

 वािावरर् जनचेिना अमभवरृ्द्ध भएको हनेु। 

 

४.६ जोक्षखि पि िथा अनिुान 

उद्योग, पयघटन, वन िथा वािावरर् स्बन्िी नीमि िथा काननुी व्यवस्था, कायघक्रि कायाघन्वयन गनघ पयाघि जनशक्तक्ष को व्यवस्था, स्थानीय िह, मनजी िेत्र िथा सहकारी 
िेत्रको सहभामगिा, सर् र स्थानीय िहवीचको सिन्वय, आयोजनाका मनक्ष्ि जग्गा प्रािी, र्वपद व्यवस्थापन लगायिका मबर्षय अनकुुल हनुे अनिुान गररएकोछ। यसो 
नभएिा अपेक्षिि उपलब्िी हाुँमसल नहनुे जोक्षखि रहेकोछ।  



मध्मकालीन खर्च संरर्ना (आ.व. २०७६/७७-७८/७९)  २०७६  

 

40 
 

पररच्छेद ५ 

पूवाघिार र्वकास 

५.१ पषृ्ठभमूि 

भौमिक पूवाघिारको र्वकास िाफघ ि गण्डकी प्रदेशिा सिरृ्द्ध हामसल गनघ सर्कन ेिान्यिा अनरुुप यस िेत्रलाई प्रदेश 
सिरृ्द्धको आिारको रुपिा मलइएकोछ। भौमिक पूवाघिारका र्हसाबले गण्डकी प्रदेश मभत्र मनिाघर् भैसकेका र 
मनिाघर्ािीन कालो पते्र सडक ९३७ र्क.मि., ग्राभेल सडक १,३५८ र्क.मि. र िलेु सडक ८,५२६ र्क.मि. गरी 
कुल १०,८२१ र्क.मि. सडक रहेको छ। कुल सडकको आिारिा सडकको र्नत्मव प्रमि वगघ र्क.मि. ०.४९ 
र्क.मि. रहेको छ। प्रदेशिा ६१ प्रमिशि जनसंख्या नगरपामलका िेत्र मभत्र बसोबास गने भए पमन कायघ पद्दमि र 
चररत्रको आिारिा अमिकांस शहरी जनसंख्या ग्रािीर् चररत्रको छ। प्रदेश मभत्र िीब्र शहरीकरर् हुुँदै गैरहेको छ 
िर सोर्ह अनपुाििा व्यवक्षस्थि शहरीकरर् हनु ् सकेको छैन। प्रदेश मभत्र बसोबास गने ९१.७ प्रमिशि 
जनसंख्यालाई आिारभिू स्िरको खानेपानी समुबिा पगेुको भएपमन सरुक्षिि र गरु्स्िरीय खानेपानी सेवा पगेुको 
जनसंख्या ज्िा ३० प्रमिशि िात्र छ। प्रदेशिा हाल स्ि ४४८.५ िे.वा. मबद्यिु उत्मपादन हनु्छ भने प्रदेशिा 
बत्ती बाल्नलाई आिमुनक उजाघको प्रयोग गने र्रिरुी ८२.५ प्रमिशि िात्र छ र अझै ७ वटा क्षजल्लाको केर्ह 
भागिा राक्षस्ट्रय मबद्यिु प्रसारर् लाइन पगु्न सकेको छैन। प्रदेश मभत्र खेमि गररएको जिीन िध्ये मसंक्षचि िेत्रफल 
३६.१ प्रमिशि िात्र छ भन ेबाहै िर्हना मसंचाई पगेुको कुल िेत्रफल ज्िा ६१,८३३ हे. िात्र छ।  

 

प्रदेश मभत्रका र मबमभन्न स्थानीय िहहरूको मबचको अन्िरस्बन्ििा केक्षन्रि हनु ेप्रादेक्षशक जलर्वद्यिु िथा उजाघ, 
प्रादेक्षशक सडक सञ्जाल र्वस्िार, खानेपानी, मसंचाइ, आवास िथा सहरी र्वकास, जल उत्मपन्न प्रकोप व्यवस्थापन जस्िा 
पूवाघिारहरूको मनिाघर् गनुघका साथै सरु्विा स्पन्न प्रादेक्षशक प्रशासमनक संरचनाहरू स्थापना गनुघपने भएको छ। 
साथै लगानीको उक्षचि व्यवस्थापन गरी उच्चिि उपलक्षब्िको समुनक्षिििा गदै स्थानीय िहको केन्रलाई आमथघक 
र्क्रयाकलापिा अमभवृर्द्ध गनघ प्रदेश राजिानीसुँग जोडने, प्रदेशका सवै गाउुँ बक्षस्ििा आिारभिू स्िरको खानेपानी 
समुबिा परु् याउन ु पने िथा र्विररि पानीको गरु्स्िरिा सिुार गदै जानपुने र मबजलुी सरु्विा उपलब्ि गराउने, 
कृर्र्षयोग्य भमूििा बाहै िर्हना मसंचाइ सरु्विा पयुाघउने र मसंक्षचि िेत्रफल मबस्िार गने, अत्मयािमुनक भवन, खेल 
िैदान मनिाघर् गनुघ, बहपुर्हचान संस्कृमिको संरिर् र स्बद्धघन गनघ सिदुायसुँगको सहकायघिा बह ुसांस्कृमिक गाउुँ 
मनिाघर् गनुघ आददिा केक्षन्रि हदैु आमथघक गमिर्वमि र रोजगार वृर्द्ध गनुघ उक्षत्तकै आवश्यक देक्षखन्छ। 

 

प्रदेशले प्रदान गने सेवालाई िजबिु बनाउन, प्रादेक्षशक योजना र प्रशासमनक संरचनाका पूवाघिारलाई व्यवस्थापन 
गदै नागररकको प्रत्मयि र मनर्ाघयक सहभामगिाबाट मबकास कायघक्रिको छनोट एवि ्संचालन गनघ िथा  त्मयसबाट 
प्राि उपलक्षब्िबाट आमथघक सािाक्षजक रूपान्िरर् गने अवस्था सजृना गनघ सािन स्रोि र प्रयत्नको संयोक्षजि प्रबन्ि 
गनुघ  पमन उक्षत्तकै आवश्यक छ। पूवाघिार र्वकास आयोजनाको सियिै लागि नबढने गरर मनिाघर् स्पन्न  गरर 
प्रिेर्पि गरु्स्िररय प्रमिफल ददने समुनिीि गनघ प्रभावकारी अनगुिन िथा िलु्यांकन प्रर्लीको थालनी आवश्यक 
देक्षखन्छ। 
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५.२ चनुौिी र अवसर  

चनुौिी 
र्वत्तीय श्रोिको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाई पूवाघिार र्वकासको बढ्दो िाग र आवश्यकिालाई व्यवस्थापन गनुघ, 
पूवाघिारका कायघक्रिलाई गरुूयोजना िाफघ ि प्राथमिकिािा राखी कायाघन्वयनिा लैजान,ु आयोजना मनिाघर्लाई 
गरु्स्िरीय बनाउन,ु र्वमभन्न आयोजनाहरूलाई र्वमभन्न मनकायबीच सिन्वय गरी सियिा नै स्पन्न गनघ सक्न,ु मनमिघि 
भएका संरचनाहरूको ििघि स्भार र स्पक्षत्त सरुिाका लामग स्रोिसािनको प्रयाि व्यवस्था गनुघ, छररएर रहेका 
बस्िीहरूिा सडक र्वस्िार गनुघ, मनक्षज िेत्रको िििा, स्भावना िथा लगानी आकर्षघर् गनुघ, सवारी सािनको वृर्द्धसुँगै 
यसको उक्षचि व्यवस्थापन गनुघ, बढ्दो सवारी दरु्घटनालाई न्यूनीकरर् गदै सडक सरुिा कायि गनुघ रार्िय भवन 
सर्हिाको पालन गरी सवै र्कमसिका भवन सरुक्षिि िवरले मनिाघर् गनुघ, अव्यवक्षस्थि सहरीकरर् भएको स्थानिा 
आिारभिू सेवा परु् याउन ुप्रिखु चनुौिी रहेका छन।् 

 

अवसर  

नयाुँ राजनैमिक र्वकासक्रि र राज्य पनुसंरचनाको र्वद्यिान िाहोलले आिजनिािा उिङ्ग, आशा र उत्मसाह, 

अमभवृर्द्ध गनुघ, वडा केन्र र स्थानीय िहको केन्र नयाुँ आमथघक िथा प्रशासमनक केन्रको रुपिा र्वकास हनु,ु नयाुँ 
केन्रहरूलाई व्यवक्षस्थि सहरीकरर्, योजनाबद्ध बस्िी र्वकास, पूवाघिार र्वकास, र्वकास र सेवा प्रवाहका अवसरिा 
बढोत्तरी हनु,ु सिावेशी, सन्िमुलि एवि ्अमिकारिा आिाररि न्यायोक्षचि र्वकासको प्रार्भ गनुघ, लगानीिा प्रशस्ि 
अवसर रहन,ु वैदेक्षशक लागानीको लामग प्रयाि स्भावना रहन,ु मनजी िेत्रको लगानी बढ्दै जान ु िहत्मवपूर्घ 
अवसरका रूपिा रहेका छन।्  

 

५.३ सोंच 

नर्वनिि प्रर्वमिको उच्चिि प्रयोगबाट पूवाघिार र्वकास गरी प्रदेशको ददगो र्वकास र सिरृ्द्ध। 

 जलर्वद्यिुको मिब्र र्वकास िाफघ ि ददगो आमथघक र्वकास र स्वृर्द्ध । 

 नवीकरर्ीय उजाघ, ददगो आमथघकसािाक्षजक र्वकासको आिार । 

 रिु सािाक्षजक–आमथघक र्वकास र स्वृर्द्धको आिार, यािायािपूवाघिार ।  

 खाद्यान्न उत्मपादन र उत्मपादकत्मव वृर्द्धको िूल आिार, ददगो मसचाई र्वकास । 

 रािो स्वास्थ्य र स्वच्छिाको लामग गरु्स्िरीय खानेपानी िथा सरसफाई ।  

 सिरृ्द्धको आिार, सन्िमुलि र सिन्वयायीक शहरी र्वकास ।  

 ग्रामिर् िेत्रको र्वकास, ददगो सािाक्षजक–आमथघक र्वकासको आिार। 

 ददगो र्वकासका लामग गरु्स्िरीय आवास िथा वस्िी र्वकास । 

 गरु्स्िररय, सरुक्षिि र समुबिायकु्त भवन मनिाघर् ।   

 प्रभाबकारर यािायाि ब्यबस्थापन गमिशील सिाज मबकासको आिार ।  
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५.४ लक्ष्य  

 जलर्वद्यिु उत्मपादन, प्रयोग िििा र दििा बरृ्द्ध गरर आमथघक सािाक्षजक र्वकासिा टेवा पयुाघउने। 

 नवीकरर्ीय उजाघ, ददगो आमथघक सािाक्षजक र्वकासको आिार । 

 गरु्स्िरीय यािायाि पूवाघिारको र्वकास, र्वस्िार र व्यवस्थापन गरी सािाक्षजक–आमथघक अवसरहरूिा 
नागररकहरूको पहुुँच वृर्द्ध गने । 

 मसचाई प्रर्ालीको र्वकास र कुशल ब्यबस्थापन गरी कृर्र्ष उत्मपादकत्मव बरृ्द्ध गने। 

 भरपदो, गरु्स्िरीय र सवघसलुभ खानेपानी िथा सरसफाई सेवा र्वस्िार गने ।   

 ददगो आय िथा रोजगारका अवसर भएको गमिशील र ब्यबक्षस्थि शहर मनिाघर् गने। 

 सन्िमुलि र ददगो सािाक्षजक आमथघक र्वकासको लामग ग्रामिर् िेत्रिा भौमिक पूवाघिारको  मनिाघर्, आयआजघन 
िथा रोजगार वृर्द्ध गने । 

 सरुक्षिि, सलुभ र वािावारर्िैत्री एकीकृि आवास िथा बस्िी र्वकास गने । 

 सरुक्षिि, र्कफायिी, वािावरर्िैत्री र पर्हचानयकु्त भवन मनिाघर् गने। 

 यािायाि प्रर्ालीको ददगो िथा बैज्ञानीक ब्यबस्थापन गने ।  

 

५.५ उद्दशे्य 

५.५.१ उजाघ  
१.  प्रामबमिक िथा आमथघक र्हसाबले आकर्षघक जलर्वद्यिु आयोजनाहरू पर्हचान र र्वकास गरर उजाघ सरुिािा 

योगदान परु् याउन ुर ददगो अथघिन्त्रको आिारक्षशला मनिाघर् गनुघ ।  
२.  मबद्यिु ब्यबस्थापनलाई ददगो र भरपदो बनाउन ु। 

३.  जलबाय ुपररविघन िथा आयोजना मनिाघर्का कारर् नदीिा परेको असर न्यूनीकरर् गनुघ ।   
 

५.५.२ नवीकरर्ीय उजाघ  
१.  नवीकरर्ीय उजाघको िाध्यिबाट ग्रामिर् र्वद्यमुिकरर् र उद्योग संचालन गरर रोजगार मसजघना गनुघ । 

२.  नवीकरर्ीय उजाघको व्यवसार्यक प्रबद्धघन, र्वकास र ब्यबस्थापन गदै ददगो र सािबेशी आमथघक वृर्द्धिा टेवा 
परु् याउन ु।   

३.  खाना पकाउन नवीकरर्ीय उजाघको प्रयोग वृर्द्ध गनुघ । 

४.  खेर गैरहेका फोहोरजन्य बस्िबुाट उजाघ उत्मपादन गरी फोहोरिैला ब्यबस्थापन र आमथघक वृर्द्धिा टेवा 
परु् याउन।ु 

 

५.५.३ सडक 

१.  ददगो, भरपदो, सरुक्षिि, वािावारर्िैत्री र कि खक्षचघलो सडक, हवाईिागघ र रेल िागघको संजाल र्वस्िार गनुघ ।   
२.  सडक, हवाईिागघ र रेल िागघ जस्िा यािायाि पूवाघिारको उक्षचि संरिर्, ििघि स्भार िथा ब्यबस्थापन गरर 

सहज आवि जाविको व्यवस्था मिलाउन ु।   
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५.५.४ मसंचाई  
१.  मसंक्षचि कृर्र्ष िेत्रको मबस्िार र पर्परागि िथा जीर्घ मसंचाई पूवाघिारको सिुार िथा पनुुःस्थापना गनुघ ।  
२.  टार िेत्रिा मसचाइ सरु्विाको मबस्िार गनुघ ।    
३.  मसंचाई प्रर्ालीको ददगो िथा प्रभाबकारी व्यवस्थापन गनुघ ।   
 

५.५.५ खानपेानी 
१.  आिारभिू खानेपानी समुबिा शिप्रमिशि र िध्यि देक्षख उच्च गरु्स्िरको खानेपानी समुबिा ५० प्रमिशि 

परु् याउन ु। 

२.  आिारभिू सरसफाई समुबिा शिप्रमिशि र िध्यि देक्षख उच्च गरु्स्िरको सरसफाई समुबिा ३० प्रमिशि 
परु् याउन ु। 

 

५.५.६ शहरी मबकास  
१.  स्थानीय िहको प्रशासनीक केन्र र गरु्स्िरीय यािायाि पूवाघिार पगेुको िेत्रको आसपास िथा र्वकास 

अिको (Growth Axis)  मबकास वररपरर ब्यबक्षस्थि शहर मबकास गनुघ । 

२.  आिारभिू भौमिक पूवाघिार िथा सेवाहरूको ब्यबस्थापन गरर शहरहरूको र्वकास िथा स्िरोन्निी गनुघ ।  
३.  शहरी िेत्रिा बसोबास गने मबपन्न र सीिान्िकृि बगघ िथा जोक्षखििा रहेका र्रपररवारको ब्यबस्थापन गनुघ।   
 

५.५.७ ग्रामिर् र्वकास 

१.  ग्रामिर् िेत्रिा आमथघक गमिमबमिको दायरा र पहुुँच वृर्द्ध गनुघ ।  

२.  ग्रामिर् वािावरर् िथा पर्हचानको संरिर् गनुघ ।  
 

५.५.८ आवास बस्िी र्वकास र पनुमनिाघर्    

१. एकीकृि आवास िथा बक्षस्ि र्वकास गरर अनामिकृि, अब्यबक्षस्थि र छररएर रहेका मबपन्न र मसिान्िकृि र्र 
पररवारलाई एकिाबद्ध गनुघ । 

२.  भकू्पिा िमि भएका नीक्षज र्र र साबघजामनक भबनहरूको पनुमनिाघर् गनुघ ।  
  
५.५.९  भवन मनिाघर्  

१.  स्थानीय मनिाघर् सािग्रीको अमिकिि प्रयोग गरी स्थानीय वास्िकुला र नवीनिि प्रर्वमि मिक्षश्रि सरुक्षििर 
र्कफायमि भवनहरू मनिाघर् गनुघ।  

२.  एर्ककृि सेवा प्रदायक बहपुयोगी र बहउुद्देश्यीय भवन मनिाघर् गरी एर्ककृि जनसेवा प्रदान गनुघ । 

 

५.५.१० यािायाि व्यवस्थापन 

१.  र्कफायिी, सरुक्षिि, प्रदूर्षर्रर्हि, सरु्विा स्पन्न, प्रमिस्पिीरप्रभावकारी यािायाि प्रर्ालीको मबकास गनुघ। 
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५.६  मबर्षय िते्रगि नमिजा लक्ष्य र सूचक  
५.६.१. सडक  

;"rs PsfO{ 

cf=j= 

@)&%÷&^ sf] 

pknlAw 

dWodsfnLg nIo 

@)&^÷&& @)&&÷&* @)&*÷&( 

hDdf ;8s lgdf{0f ls=ld= 1०8२१ ११२८७ ११३०० ११३४० 
sfnf]kq] ls=ld= 937 १४३७ १९५० 2४५० 
u|fe]n ls=ld= १३५८ १६०० १९०० २२०० 
df6] ;8s ls=ld= 85२६ 8250 7450 6690 

;8s :t/f]Gglt, k'gMlgdf{0f / 

;'b[9Ls/0f 
ls=ld=     

cfjlws dd{t ;Def/ ls=ld=  500 1000 1600 
lgoldt dd{t ;Def/ ls=ld= 900 1100 1500 2200 

;8s k"n lgdf{0f ;+Vof 8 ५८ १०८ १५८ 

emf]n'+u] k'n lgdf{0f ;+Vof 2 ५२ ११५ १५० 
6«flkms lrGx / ;+s]t /flvPsf ;8s ;+Vof  २० ४० ६० 
;jf/L rfns cg'dltkq -:df6{ sf8{ 

ljt/0f_  
;+Vof  

-nfv_ 
    

ODaf]:8 gDa/ Kn]6 ljt/0f ;+Vof  

-xhf/df_ 
    

 

प्रस्ििु िथ्यांङ्गकिा आ.व २०७५/७६ को उपलक्षब्ििा सडकको र्ववरर्िा हालस्ि मिनै िहका सरकारर्द्ारा 
मनिाघर् गररएका सडकहरूको ल्बाई मलइएको छ। मनयमिि ििघि अन्िगघि र ट्रार्फक क्षचन्ह र संकेि राक्षखएका 
सडक प्रादेक्षशक मनकायबाट बनेका सडकको िात्र ल्बाईलाइ आिार िाlनएको छ। सडक पलु िथा झोलङु्ग े
पलुिा प्रदेश सरकारका मनकाय िाफघ ि गण्डकी प्रदेशिा मनमिघि सडक पलु िथा झोलङु्गे पलुको संख्यालाइ आिार 
िामनएको छ। 

 

 

५.६.२ ऊजाघ  

;"rs PsfO{ 
cfwf/ jif{ 

@)&%÷&^ 

dWodsfnLg nIo 

@)&^÷&& @)&&÷&* @)&*÷&( 

hnljB't\ pTkfbg Ifdtf (नीक्षज 
िेत्र ;+3 / k|b]zsf] ;dGjodf_ 

d]=jf= 448.5 650 850 1100 

!! s]=eL= k|;f/0f nfOg lj:tf/   ls=dL=  50 70 ८० 
sf7]kf]n klt:yfkg sfo{ ;+Vof 12000 15000 15000 15000 

/fli6«o ljB't\ k|0ffnLaf6 ljB't\df 

kx'Fr k|fKt ug]{ hg;+Vof 
k|ltzt 8२.8 100 100 100 

k|ltJolQm ljB't\ vkt ls=jf= 190 250 300 400 
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;"rs PsfO{ 
cfwf/ jif{ 

@)&%÷&^ 

dWodsfnLg nIo 

@)&^÷&& @)&&÷&* @)&*÷&( 

306f    

n3' tyf ;fgf hnljB't\ cfof]hgf 

dd{t  ;+Vof 

20 
 

30 

 

10 10 

3/]n' ;f}o{ ljB't\ k|0ffnLaf6 ljB't\ 

pTkfbg 3/w'/L 
;+Vof  1500   

jfo' phf{ k|0ffnLaf6 ljB't\ 

pTkfbg -;+3 / k|b]zsf] 

;dGjodf_ 

ls=jf=  20 30 50 

;'wfl/Psf] r'nf] h8fg -;+3 / 

k|b]zsf] ;dGjodf_ 

;+Vof 

-xhf/df_ 
92.7 93 93.3 

 
93.6 

3/fo;L afof]Uof; KnfG6 h8fg  

-;+3 / k|b]zsf] ;dGjodf_ 
;+Vof 84000 84500 8500 8600 

;+:yfut / ;fd'bflos afof]Uof; 

KnfG6 h8fg -;+3 / k|b]zsf] 

;dGjodf_ 

;+Vof 23 30 40 50 

उच्च िििाको सोलार स्भाव्यिा 
अध्ययन कायघ 

;+Vof 

     

 

५.६.३  खानपेानी  

;"rs PsfO{ 

cf=j= 

@)&%÷&^ sf] 

pknlAw 

dWodsfnLg nIo 

@)&^÷&& @)&&÷&* @)&*÷&( 

cfwf/e"t vfg]kfgLaf6 nfeflGjt 

hg;+Vof* 
k|ltzt ९१.6 ९५ १०० १०० 

pRr dWod :t/Lo vfg]kfgL ;'ljwfaf6 

nfeflGjt  hg;+Vof 
k|ltzt     

;/;kmfO{ ;'ljwfaf6 nfeflGjt hg;+Vof k|ltzt १०० १०० १०० १०० 

lgdf{0f ;DkGg vfg]kfgL cfof]hgf*  ;+Vof ६१ १०० १५० २५० 

*रिव्य: ;+3 / k|b]zsf] ;dGjodf 

 

५.६.४ जलस्रोि र मसंचाई  

;"rs PsfO{ 

cf=j= 

@)&%÷&^ 

sf] pknlAw 

dWodsfnLg nIo 

@)&^÷&& @)&&÷&* @)&*÷&( 

बार्र्षघक रूपिा मनिाघर् स्पन्न हनुे मसंचाई 
योजनाहरू   

संख्या  ३७ ८० १०० १२० 

कुल िौसिी मसंक्षचि िेत्रफल  हेक्टर  ७२,०३३    

बाहै िर्हना मसंक्षचि कुल िेत्रफल (िौजदुा हेक्टर ६१,८३३ ६४,००० ६७,००० ७०,००० 
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;"rs PsfO{ 

cf=j= 

@)&%÷&^ 

sf] pknlAw 

dWodsfnLg nIo 

@)&^÷&& @)&&÷&* @)&*÷&( 

मसंचाई प्रर्ालीहरूको स्िर उन्निी र 
पर्परागि कृर्षक कुलोहरूको 
सरुीढीकारर्बाट)* 
नयाुँ प्रर्वमििा आिाररि, मलफ्ट र नयाुँ 
मनिाघर् हनुे मसंचाई आयोजनाबाट थप 
बार्र्षघक मसंक्षचि िेत्रफल मबस्िार* 

हेक्टर 150 ५०० ८०० १००० 

भमूिगि मसंचाई आयोजनाबाट थप बार्र्षघक 
मसंक्षचि िेत्रफल मबस्िार  

हेक्टर ४२० ५०० ६०० ७०० 

िटबन्ि मनिाघर्  र्क.मि. १४ १५ १६ १७ 

* रिव्य: संर् र प्रदेशको सिन्वयिा 
 

 

५.६.५  शहरी मबकास  
 

सूचक एकाई 

आ.व 
२०७५/७६  
को उपलक्षब्ि 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७६/७७  २०७७/७८  २०७८/७९  

शहरी नगरपामलकािा बस्ने जनसङ्खख्या  प्रमिशि ६१.२ ६६ ७१ ७३ 
खर पराले छाएको कच्ची र्रिा बस्ने 
जनसङ्खख्या 

प्रमिशि १०.७७ ५ 3 २ 

मसिेन्ट,इट्टा िथा आर.मस.मस बटा मनिाघर् 
भएको पक्की र्रिा बस्ने जनसङ्खख्या 

प्रमिशि २७.२ २९ ३१ ३३ 

आफ्नो र्र भएका पररवार  प्रमिशि ८१.८४ ८३ ८५ ८७ 
सरकारी कायाघलय भवन मनिाघर् संख्या  6 ९ ११ 

जनिा आवास योजना अन्िगघि मनमिघि 
आवास एकाई 

संख्या १३४ ३०० ७५० १२०० 

पूवाघिार सर्हिको निूना एकीकृि बस्िी 
र्वकास 

संख्या  2 7 15 

एकीकृि सरकारी कायाघलय भवन मनिाघर् संख्या  1 २ ४ 

र्वशेर्ष आवस (उच्च पदस्थ पदामिकारी र 
किघचारीहरूको लामग मनिाघर्) 

संख्या  4 ६ ८ 

सभाहल मनिाघर् संख्या 5 22 ४२ १०० 

सािदुार्यक भवन मनिाघर् संख्या ११ 25 33 40 

शौचालय मनिाघर् संख्या ४   31 

निूना एकीकृि बस्िी र्वकास संख्या  2 4 7 
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१ नगरपामलका १ मबशेर्ष पर्हचान यकु्त 
शहरी र्वकास कायघ 

संख्या   ५ ८ 

प्रदेश केन्र र स्थानीय िहिा एर्ककृि 
प्रश्समनक केन्र स्थापना  

संख्या   ३ ५ 

एक सहर एक पर्हचान अन्िगघि एकीकृि 
सहरी र्वकास 

संख्या  6 7 10 

स्िाटघ मसटीका रूपिा सहरहरूलाई र्वकास संख्या  4 5 ६ 

बसपाकघ  मनिाघर् गोटा  1 ३ ४ 

सडक स्िरोन्नमि र्क.मि 3.5 ६ १० 12.5 

(गण्डकी प्रदेश, भौमिक पूवाघिार र्वकास िन्त्रालयको आवास, भवन र शहरी र्वकासका िात्र) 
 

५.७= sfo{qmd÷cfof]hgfsf] ;+lIfKt ljj/0f 

५.७.१  सडक 

a=p=zL=g+= 
sfo{qmd÷ 

cfof]hgf 
p2]Zo tyf k'i6\ofO{+ 

cfof]hgf 

cjlw 

-;'? / 

;dflKt_ 

nfut 

-?= 

nfvdf_ 
cfufdL tLg jif{sf] pknlAw ;"rs 

 

एक मनवाघचन 
िेत्र एक 
सडक 
कायघक्रि 

सिानपुामिक रूपिा 
प्रत्मयेक मनवाघचन 
िेत्रिा कक्ष्ििा एक 
वटा सडक हनुे गरी 
प्रदेश राजिानी र 
स्थानीय िहका केन्र 
जोड्ने सडकको 
मनिाघर्, स्िरोन्नमि 
िथा कालोपते्र  

 

  
 ३६ वटा सडकको बहबुशीय ठेक्का 

स्झौिा िाफघ ि कररब ३४० र्क.मि 
सडक कालोपते्र  स्पन्न हनेु र थप 
१०० र्क.मि. सडक स्िरोन्नमिको काि 
सरुू हनेु।  

 सडकबाट नजोमडएका नाफुघ  र चिुनबु्री 
गाउुँपामलकाका केन्रस्ि ट्रयाक 
खोमलएको हनेु।  

 सबै सडकहरूलाई िापदण्ड अनसुार चौडा 
गररएको, ग्रडे मिलाइएको, नाली मनिाघर् 
गररएको र स्ट्रकचर मनिाघर् गररएको 
हनेु।  

 सडकको सिह िलेुबाट क्रिशुः ग्राभेल 
हुुँदै ३३ वटा स्थानीय िहको केन्रस्ि 
कालोपते्र गररएको हनेु। 

 मनमिघि सडकको आवश्यकिा अनसुार 
ििघि भएको हनेु। 

 

प्रादेक्षशक 
सडक क वगघ 
कायघक्रि 

बढी भन्दा बढी 
स्थानीय िह िथा 
क्षजल्ला जोड्ने गरी 
प्रादेक्षशक लोकिागघ 

  
 ११ वटा सडक -बेनी दरबाङ देर्वस्थान 

िारापानी िाकि ढोरपाटन सडक, 

आुँिीखोला कोररडोर, बेगनास भोलेटार 
िालबेसी कपुघटार सडक, रूइला भझ्जज्याङ 
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a=p=zL=g+= 
sfo{qmd÷ 

cfof]hgf 
p2]Zo tyf k'i6\ofO{+ 

cfof]hgf 

cjlw 

-;'? / 

;dflKt_ 

nfut 

-?= 

nfvdf_ 
cfufdL tLg jif{sf] pknlAw ;"rs 

सञ्जाल र्वकास िथा 
र्वस्िार 

सा्दो ल्हो प्रोक र्वही मसददघवास सडक, 

पोखरा थकु्ष्सकोट िमुग्रवेशी वालपोखरी 
पसगाउुँ मसङदी कास्की र लिजङु जोडने 
कालोपते्र सडक, दोमबल्ला फलेवास 
सडक, सामलग्राि कोररडोर, दकु्ष्कबास 
मत्रवेर्ी सडक, िालढुगा पाक्जा बलेवा 
एयरपोटघ कुक्षश्िशेरा दिेक रागखानी 
हगु्दीक्षशर सडक, थोचे लाकेपास सडक_ 
को बह ु बर्र्षघय ठेक्का स्झौिा िाफघ ि 
कालोपते्र हनेु । 

 अध्ययनको आिारिा थप प्रदेश लोकिागघ 
पर्हचान भएको हनेु। 

 अध्ययनको आिारिा आवश्यकिा अनसुार 
डबल लेनको सडक मनिाघर् भएको हनेु।  

 सबै सडकहरूलाई िापदण्ड अनसुार चौडा 
गररएको, ग्रडे मिलाइएको, नाली मनिाघर् 
गररएको र स्ट्रकचर मनिाघर् गररएको 
हनेु।  

 सडकको सिह िलेुबाट क्रिश ग्राभेल 
हुुँदै कालोपते्र गररएको हनेु। 

 मनमिघि सडकको आवश्यकिा अनसुार 
ििघि भएको हनेु। 

 सडक सरुिालाई प्रभावकारी रूपिा 
कायाघन्वयन भएको हनेु।  

 

प्रादेक्षशक 
सडक ख वगघ 
कायघक्रि 

प्रदेश राजिानीसुँग 
सबैभन्दा छोटो दरुीिा 
स्थानीय िहका केन्र 
जोड्ने सडक 
मनिाघर्लाई 
प्राथमिकिा ददई 
सडक सञ्जाल र्वकास 
िथा र्वस्िार 

  
 प्रदेश राजिानीसुँग सबैभन्दा छोटो दरुीिा 

स्थानीय िहका केन्र जोड्ने सडकलाई 
पर्हचान सर्हि प्राथमिकिा ददइएको हनेु।  

 पर्हचान भएका आयोजनाको र्वस्ििृ 
आयोजना प्रमिवेदन ियार भएको हनेु।  

 सबै सडकहरूलाई िापदण्ड अनसुार चौडा 
गररएको, ग्रडे मिलाइएको, नाली मनिाघर् 
गररएको र स्ट्रकचर मनिाघर् गररएको 
हनेु।  

 सडकको सिह िलेुबाट क्रिश ग्राभेल 
हुुँदै कालोपते्र गररएको हनेु। 
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 आवश्यकिा अनसुार अन्य सडकहरू 
मनिाघर् िथा स्िरोन्नमि भएको हनेु।  

 मनमिघि सडकको आवश्यकिा अनसुार 
ििघि भएको हनेु। 

 

प्रादेक्षशक 
सडक ग वगघ 
कायघक्रि 

र्वमभन्न आमथघक केन्र, 

पयघटकीय केन्र, सेवा 
केन्र लगायिका 
र्वशेर्ष िेत्रलाई जोड्ने 
गरी सडक सञ्जाल 
र्वकास िथा र्वस्िार 

  
 र्वशेर्ष िेत्र जोड्ने सडकको अध्ययन िथा 

पर्हचान भएको हनेु।  
 पर्हचान भएका आयोजनाको र्वस्ििृ 

आयोजना प्रमिवेदन ियार भएको हनेु।  
 सबै सडकहरूलाई िापदण्ड अनसुार चौडा 

गररएको, ग्रडे मिलाइएको, नाली मनिाघर्, 

स्ट्रकचर मनिाघर् िथा स्िरोन्नमि भएको 
हनेु। 

 िलेु रूपिा रहेका र ट्रयाक िात्र रहेका 
सडक लाइ प्राथमिकिाको आिारिा  
ग्राभेल र कालोपते्र स्िरको सडक बनाउने   

 

स्थानीय 
िहको केन्र 
जोड्ने सडक  
सडक 
कायघक्रि 

स्थानीय िहको केन्र 
जोड्ने गरर सडक 
संजाल र्वस्िार   

  
 स्थानीय िहको केन्र जोड्ने सडक लाइ  

उपलब्ि स्रोिर सािनको अमिनिा रही 
स्िरोन्नमि गने। सबै स्थानीय िहको केन्र 
जोड्ने सडकलाई कालोपते्र गने।  

 

नयाुँ पलु 
मनिाघर् िथा 
संभार 
कायघक्रि 

नयाुँ सडक पलु 
पर्हचान, मनिाघर् िथा 
ििघि संभार 

  
 प्रदेशमभत्र नयाुँ सडक पलु पर्हचान िथा 

प्राथमिकीकरर् भएको हनेु। 

 प्राथमिकिाका आिारिा र्वस्ििृ आयोजना 
प्रमिवेदन ियार भएको हनेु।  

 १५० वटा सडक पलु मनिाघर् भएको। 

 प्रदेशमभत्रका सडक पलुको आवश्यकिा 
अनसुार ििघि भएको हनेु। 

 

झोलङु्गे पलु 
मनिाघर् िथा 
सिुार 
कायघक्रि 

सडक संजाल नपगुेका 
बस्िीहरूिा झोलङु्गे 
पलु िाफघ ि 
आवगिनिा सहजिा 

  
 सडक संजाल नपगेुका बस्िीहरूिा झोलङेु्ग 

पलुको आवश्यकिा पर्हचानको र्वस्ििृ 
र्ववरर् सर्हिको प्रमिवेदन ियार भएको 
हनेु। 

 प्राथमिकिाका आिारिा र्वस्ििृ आयोजना 
प्रमिवेदन ियार भएको हनेु।  

 १५० वटा झोलङेु्ग पलु मनिाघर् भएको 
हनेु। 
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 मनमिघि झोलङेु्ग पलुको मनयमिि 
ििघिस्भार भएको हनेु। 

;+3af6 ;zt{ cg'bfg cGtu{t x:tfGt/0f ePsf sfo{qmd÷cfof]hgf 
337027 अंचल  

यािायाि 
व्यवस्था 
कायाघलयहरू 

र्वमभन्न प्रकारका 
यािायाि सवारीको 
दिाघ नवीकरर् 
लगायिका कायघ 
स्पादन साथै सवारी 
चालक अनिुमि पत्र 
र्विरर् 

 सालवसाली   
 यािायाि सवारीको दिाघ िथा नवीकरर् 

लगायिका कायघ स्पादन भएको हनेु।  
 सवारी सािनिा इ्बोस्ड न्बर प्लेट 

प्रदान गररएको हनेु। 

 सवारी चालक अनिुमि पत्र -स्िाटघ काडघ 
र्विरर्_ र्विरर् भएको हनेु। 

३३७०११४८  बाग्लङु-बेनी   

 सडक मनिाघर् िथा 
स्िरोन्नमि  
  

    

 कल्भटघ िथा नाली मनिाघर्को िाध्यिबाट 
सिह पानी िथा भमूिगि पानीको 
व्यवस्थापन भएको हनेु। 

 सडकको सिह स्िरोन्नमि भइ कालोपते्र 
गररएको हनेु। 

३३७०११४९  व्यास िागघ - 

बदु्धमसंह िागघ 

    

३३७०११५३  मिददघ-
क्याक्िी-
मभिाद 

    

३३७०११५४  पिुलीखेि-
काकीनेटा-
कुश्िा 

  

३३७०११५८  अन्य उत्तर 

दक्षिर् 
सडकहरू 

  

३३७०११६१  संभार्वि  
रर्नीमिक 
सडकहरू 

रर्नीमिक िहत्मवका 
प्रादेक्षशक सडक 
सञ्जाल र्वकास िथा 
र्वस्िार 

  
 र्वस्ििृ आयोजना प्रमिवेदनको आिारिा 

२२ वटा सडकको मनिाघर् िथा स्िरोन्नमि 
भएको हनेु।  

 सबै सडकहरूलाई िापदण्ड अनसुार चौडा 
गररएको, ग्रडे मिलाइएको, नाली मनिाघर् 
गररएको र स्ट्रकचर मनिाघर् गररएको 
हनेु।  

 सडकको सिह िलेुबाट क्रिश ग्राभेल 
हुुँदै कालोपते्र गररएको हनेु। 

 मनमिघि सडकको आवश्यकिानसुार ििघि 
भएको हनेु। 

३३७०११६२  
 

स्भार्वि  

प्रादेक्षशक 
सडकहरू 

प्रादेक्षशक सडक 
सञ्जाल र्वकास िथा 
र्वस्िार 

  
 प्राथमिकीकरर्का आिारिा सडक 

सञ्जाललाई र्वस्िार गररएको हनेु। 

 सडकको मनिाघर् िथा स्िरोन्नमि भएको 
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हनेु। 

३६५०११०२  ग्रािीर्  
सडक संजाल 
सिुार 
आयोजना  

कृर्र्षजन्य उत्मपाददि 
वस्िहुरूको 
बजारस्ि पहुुँच 
र्वस्िार  

  
 िानांग र कास्की क्षजल्लाको   क्षजल्लाको 

क्षजल्लाका १/१ वटा सडकको  
स्िरोन्नमि स्पन्न हनेु  

 कृर्र्षजन्य उत्मपाददि वस्िहुरूको बजारस्ि 
पहुुँच र्वस्िार भएको हनेु। 

३६५०११०४  ग्रािीर् पहुंच  
कायघक्रि 

आमथघक 
र्क्रयाकलापलाई 
अमभवरृ्द्ध गदै ग्रािीर् 
भेगका नागररकलाई 
आमथघक िथा सेवा 
केन्रस्ि पहुुँच 
र्वस्िार 

  
 पवघि क्षजल्लाको मसल्िी - ठुलीपोखरी - 

काकीनेटा सडक स्िरोन्नमि भएको हनेु। 

३६५0११०३ झोलङु्गे पलु 
िेत्रगि 
कायघक्रि  

सडक संजालको पहुुँच 
नपगुेका ग्रामिर् 
भेगिा झो.प ुको 
मनिाघर् बाट यािायाि 
िेत्रिा टेवा पयुाघउने  

  
 गोरखा ,पबघि ,नवलपरासी बदघर्ाट ससु्िा 

पूवघ र स्याङ्गजाक्षजल्लािा १ १ वटा लािो 
प्रकृमिका थप झो.प ु मनिाघर् स्पन्न गरर 
जनिाको यािायािको पहचु सिुार गने। 

३६५०११०6 स्थानीय 
स्िरका 
सडकल िथा 
सािदुार्यक 
पहुुँच सिुार 
पररयोजना  

सडक पलु मनिाघर् 
गरर  सबघयि 
यािायाि  संचालन 
गने र जनिाको 
क्षजबन स्िर उकास्न 
िद्दि गने  

  
 ४४ वटा सडक पलुहरूको मनिाघर् भएको 

अवस्था हनेु र जसले गदाघ सािाक्षजक िथा 
आमथघक मबकासिा टेवा पयुाघउने। 

३६५०११०८  रार्िय ग्रामिर् 
यािायाि 
सदुृढीकरर् 
कायघक्रि 

सडक पूवाघिार मनिाघर् 
िथा 
मनयमिि/आवमिक 
ििघि स्भार िथा 
स्िरोन्नमि 

  
 कास्की,  िनहुुँ, गोरखा, लिजङु,  स्याङ्खग्जा,  

मनयमिि र आवमिक ििघि स्भारलाई 
प्राथमिकिा ददई र्वमभन्न सडकहरूको 
ििघि स्भार भएको हनेु।  

 
५.७.२.  ऊजाघ  
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३११५९ 

र्वद्यिु र्वस्िार 
कायघक्रि 

र्वद्यिु सेवाको र्वस्िार 
िथा र्विरर् िाफघ ि 
उज्यालो प्रदेश मनिाघर् 

  थप दईु लाख जनसङख्यालाई र्वद्यिु 
सेवा उपलब्ि भएको हनुे। 
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३११५९ 
स्थानीय िहसुँगको 
सहकायघिा काठेपोल 
प्रमिस्थापन गने कायघ 

क्षजर्घ काठेपोललाइ स्टील 
पोल र्द्ारा प्रमिस्थापन  

  ४५,००० हजार काठेपोललाइ 
स्टील पोलर्द्ारा प्रमिस्थापन भएको 
हनुे। 

३११५९ 

नर्वकरर्ीय उजाघ 
प्रर्वमि जडान कायघक्रि 

सौयघ उजाघ प्रर्वमि िाफघ ि 
उज्यालो प्रदेश मनिाघर् 

  जलर्वद्यिु सेवा उपलब्ि नभएका 
स्थानका १,५०० र्र पररवारलाई 
सौयघ उजाघ उपलब्ि भएको हनुे।  

;+3af6 ;zt{ cg'bfg cGtu{t x:tfGt/0f ePsf sfo{qmd÷cfof]hgf 

308118 

रार्िय  ग्रािीर् िथा 
नवीकरर्ीय उजाघ 
कायघक्रि 

नवीकरर्ीय उजाघको 
उपलब्ििा  

  बायोग्यास जडान, सौयघ उजाघ र लर् ु
िथा साना जलर्वद्यिु आयोजना 
ििघि गने र  सिुाररएको चलूो 
प्रदान गरी नवीकरर्ीय उजाघिा 
पहुुँच वरृ्द्ध भएको हनुे।  

 

 
५.७.३   खानपेानी 
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 खानेपानी िथा 
सरसफाई 
कायघक्रि  

आिारभिू 
खानेपानीको 
उपलब्ििा  

  ४०५ ओटा आयोजनाहरू मनिाघर् भई खानेपानी 
सेवा उपलब्ि भएको हनुे।  

 र्वस्ििृ 
स्भाव्यिा 
अध्ययन कायघक्रि  

खानेपानी 
आयोजनाको पर्हचान 
िथा र्वस्ििृ 
स्भाव्यिा अध्ययन  

  
 खानेपानी सेवाको आवश्यकिा पर्हचान भई 

प्राथमिकरर्  भएको हनेु।  

 प्रामथिकिाको आिारिा छामनएका खानेपानी 
आयोजनाको र्वस्ििृ स्भाव्यिा अध्ययन 
भएको हनेु। 

 ििघि सभार 
कायघक्रि  

मनमिघि खानेपानी 
आयोजनाहरूको 
मनयमिि िथा 
आवमिक ििघि 
संभार  

  सञ्चालनिा रहेका खानेपानी आयोजनाहरूको 
मनयमिि िथा आवमिक ििघि संभार भएको हनुे।  

 ढल मनिाघर् िथा  
प्रशोिन कायघक्रि 

उच्च जनर्नत्मव 
भएका ठाउुँहरूिा 
ढल मनिाघर्को 
उपलब्ििा 

  ढल मनिाघर् िथा प्रशोिन कायघको र्वस्िार भएको 
हनुे। 

;+3af6 ;zt{ cg'bfg cGtu{t x:tfGt/0f ePsf sfo{qmd÷cfof]hgf 
३१३०११०५ जलवाय ु

अनकुुमलि वहृि 
खानेपानी सेवाको 
उपलब्ििा  
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खानेपानी 
आयोजना 

३१३०११०३ खानेपानी  िथा 
गरु्स्िर सिुार  

कायघक्रि 

स्वच्छ िथा शदु्ध 
खानेपानी उपलब्ििा 

  स्वच्छ िथा सदु्ध खानेपानी उपलब्ि भएको हनुे। 

३१३०११०६ ढल मनिाघर् िथा  
प्रशोिन कायघक्रि 

उच्च जनर्नत्मव 
भएका ठाउुँहरूिा 
ढल मनिाघर्को 
उपलब्ििा 

  ४ वटा क्षजल्लाहरूिा ढल मनिाघर् िथा प्रशोिन 
कायघ र्वस्िार भएको हनुे।  

 

 
५.७.४  जलस्रोि िथा मसंचाई 
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मसंचाई कायघक्रि  िझौला स्िरका मसंचाई 
आयोजना िाफघ ि मसंचाई 
सरु्विा उपलब्ििा र कृर्र्ष 
उत्मपादनिा वरृ्द्ध। 

नयाुँ प्रमबमि, मलफ्ट र नयाुँ 
सिह मसंचाई योजना 
िाफघ ि मसंक्षचि िेत्र मबस्िार 
भै मसंचाई सरु्विा 
उपलब्ििा र कृर्र्ष 
उत्मपादनिा वरृ्द्ध। 

  
 ३०० वटा िौजदुा सिह मसंचाई 

योजनाहरूको सदुृढीकरर् भै थप 
८,१६७ हे. जिीनिा बाहै िर्हना 
मसंचाई समुबिा उपलब्ि हनेु।  

 नयाुँ प्रमबमि, मलफ्ट र नयाुँ सिह 
मसंचाई योजना को कायाघन्वयनबाट 
मसंक्षचि २३०० हे. मसंक्षचि िते्र 
मबस्िार भै मसंचाई सरु्विा 
उपलब्ििा र कृर्र्ष उत्मपादनिा 
वरृ्द्ध हनेु। 

 

भमूिगि मसंचाई 
कायघक्रि  

िराईका र पहाडिा 
भमूिगि मसंचाई आयोजना 
संचालन र मसंचाई सरु्विा 
उपलब्ििा  

  थप १८०० हेक्टर जमिनिा मसंचाई 
सरु्विा उपलब्ि भएको हनुे। 

 

नदी मनयन्त्रर् िथा 
जल उत्मपन्न प्रकोप 
मनयन्त्रर् कायघक्रि  

िटबन्ि मनिाघर् िाफघ ि 
नदी कटान मनयन्त्रर्  

  नदी िथा खोलािा कररब ४८ र्क.मि. 
नयाुँ िटबन्ि मनिाघर् भएको हनुे।  

;+3af6 ;zt{ cg'bfg cGtu{t x:tfGt/0f ePsf sfo{qmd÷cfof]hgf 

308123 

प्रर्ाली  
व्यवस्थापन िथा 
िामलि कायघक्रि 

मसंचाई प्रर्ाली सञ्चालन 
स्बन्ििा जल उपभोक्ता 
समिमिको िििा र्वकास 

  जल उपभोत्ता समिमिका सदस्यले 
िामलि िथा भ्रिर्को अवसर पाएका 
हनुे।  
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308124 

मसंचाइ  संस्थागि 
र्वकास कायघक्रि 

मसंचाई स्बन्िी उपभोक्ता 
समिमिहरूको िििा 
र्वकास  

  आमथघक व्यवस्थापन, मसंचाई व्यवस्थापन, 

मनयिन लगायिका र्वर्षयहरूिा 
समिमिका सदस्यहरूलाई िामलि 
ददइएको हनुे।  

308128 

सिदुाय  व्यवक्षस्थि 
मसंक्षचि कृर्र्ष िेत्र 
आयोजना 

सिदुायको सहभामगिािा 
मसंचाई सरु्विाको 
उपलब्ििा  

  १६०० हेक्टर मसंचाई जमिनिा बाहै 
िर्हना मसंचाई सरु्विा उपलब्ि भएको 
हनुे। 

308129 
नदी मनयन्त्रर् िटबन्ि मनिाघर् िाफघ ि 

नदी कटान मनयन्त्रर्  

  स्भाव्यिा अध्ययन बिोक्षजि नदी िथा 
खोलािा िटबन्ि भएको हनुे।  

308130 

जल उत्मपन्न प्रकोप 
मनयन्त्रर् प्रर्वमि 
पररयोजना 

जल उत्मपन्न प्रकोप 
मनयन्त्रर् स्बन्िी 
जनचेिना अमभवरृ्द्ध, जोक्षखि 
नक्सा ियारी िथा 
पूवाघिारको संरिर् 

  जल उत्मपन्न प्रकोपबाट प्रभार्वि भौमिक 
पूवाघिारहरूको संरिर् भएको हनुे।   

308133 

भमूिगि  स्यालो  
िथा मडप युबबेल 
मसंचाइ आयोजना 

िराईका र पहाडिा 
भमूिगि मसंचाई उपलब्ििा 

  १५० हेक्टर मसंचाई जमिनिा मसंचाई 
सरु्विा उपलब्ि भएको हनुे। 

308135 

ििघि संभार 

आयोजनाहरू 

मनमिघि मसंचाई 
आयोजनाहरूको मनयमिि 
िथा आवमिक ििघि संभार 
िथा सञ्चालन  

  मनमिघि मसंचाई आयोजनाहरूको मनयमिि 
िथा आवमिक ििघि संभार िथा 
सञ्चालन भएको हनुे।  

308143 

नयाुँ प्रर्वमििा 
आिाररि मसंचाइ 
आयोजना 

साना स्रोििा आिाररि 
मसंचाई व्यवस्था सञ्चालन 
गरी मसंचाई सेवा 
उपलब्ििा 

  सोलार प्प, मिप मसंचाई लगायिका 
आिमुनक प्रर्वमिबाट मसंचाई सेवाको 
उपलब्ििा भएको हनुे।  

308144 
 िझौला मसंचाइ 
आयोजना 

मसंचाई सरु्विाको 
उपलब्ििा 

  १५५ वटा मसंचाई आयोजनाको मनिाघर् 
भएको हनुे। 

308148 

टार - बजार  

संरिर् कायघक्रि 
(इन्राविी बगर 
कोररडोर  सिेि) 

बस्िी संरिर् 
  जोक्षखि जस्िीहरूको संरिर् भएको 

हनुे।  

308155 

स्बदृ्ध िराई  
ििेस मसंचाइ 
र्वशेर्ष कायघक्रि 

िराई ििेशका क्षजल्लािा 
मसंचाई सरु्विाको 
उपलब्ििा 

  नवलपरु क्षजल्लाको २०० हेक्टर 
जमिनिा मसंचाई सरु्विा उपलब्ि भएको 
हनुे। 
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५.७.५  सहरी र्वकास 
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ejg lgdf{0f ePsf] x'g] .  
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la:tf/  sfo{qmd 

gofF al:t ljsf;sf 

nflu cfjZos k"jf{wf/ 

lgdf{0f 

    # :yfgdf gofF a:tL ljsf;sf 

nflu cfjZos k"jf{wf/ -;8s, 

ljB't, 9n, vfg]kfgL, v]nd}bfg, 

v'nf :yfg cflb_ lgdf{0f ePsf] x'g] 

.  

 k|fb]lzs ;/sf/L ejg 

lgdf{0f 

k|fb]lzs ;/sf/L 

sfof{nosf] lgdf{0f 

@)&%÷&^ blv 
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   $))) # j6f k|b]z :t/Lo ;/sf/L 

sfof{nosf] ejg lgdf{0f x'g] 

 ;b/d'sfd d'Vo ahf/ 

k"jf{wf/ 

:of6nfO6 l;6Lsf] 

lgdf{0f 

  $ j6f l;6L :of6nfO6 l;6Lsf] 

?kdf ljsl;t x'g] 

 hUuf ljsf; sfo{qmd e"–pkof]u gLltsf] 

sfof{Gjog 

  k|b]z leq ^ j6f :yfgdf hUuf 

ljsf; sfo{ x'g] 

;+3af6 ;zt{ cg'bfg cGtu{t x:tfGt/0f ePsf sfo{qmd÷cfof]hgf 
347180 आवास व्यवस्था 

कायघक्रि 

जनिा आवास कायघक्रि 
संचालन 

   !!)) 3/w'/L lgdf{0f ePsf] x'g]  

 
 

५.८   जोक्षखि पि िथा अनिुान 

नेपाल सरकारबाट ससिघ अनदुान सर्हि प्रदेशलाई हस्िान्िरर् भएका कायघक्रिहरू प्रदेश सरकारको प्राथमिकिािा 
पने, किघचारीको उपलब्ििा रहने, सरकारी संयन्त्र र मनिाघर् व्यवसायीको िििािा वृर्द्ध हनुे, कुशल ठेक्का 
व्यवस्थापनबाट मनिाघर् कायघ सियिै स्पन्न हनुे अनिुान गररएको छ। यसो नभएिा मनिाघररि लक्ष्य हामसल नहनुे 
जोक्षखि रहेको छ। 
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पररच्छेद ६ 

सािाक्षजक र्वकास 

६.१ पषृ्ठभमूि 

विघिान नेपालको संर्विानले र्वगिको एकात्मिक शासन पद्धमिको अन्त्मय गदै नेपाललाई संर्ीय ढाुँचािा रूपान्िरर् 
गरेको छ। फलस्वरूप संर्, प्रदेश र स्थानीय िहको मनवाघचन स्पन्न भई संर्, प्रदेश र स्थानीय िहिा सरकारहरू 
र्क्रयाक्षशल  छन। प्रदेशको र्वकास िथा सिरृ्द्धिा क्षशिा, स्वास्थ्य, िर्हला र्वकास, यवुा खेलकुद, श्रि िथा रोजगार 
जस्िा सािाक्षजक िेत्र िहत्मवपूर्घ पिका रूपिा रहेका छन।् क्षशिा, स्वास्थ्य, यवुा खेलकुद लगायिको र्वर्षयिा 
प्रादेक्षशक िध्यिकालीन खचघ संरचना िजुघिा कायघ गण्डकी प्रदेशको प्रथि पञ्चवर्षीय योजनाको आिारपत्रलाई 
आिार िामन मनिाघर् गरेकोिा उक्त योजनािा सिावेश भएका यस िन्त्रालयसुँग स्बक्षन्िि र्वर्षयहरू मन्न 
विाक्षजि प्रस्ििु गररएको छ। 

 

६.२ चनुौिी र अवसर 

चनुौिी  

सीमिि स्रोि सािनर्द्ारा सञ्चामलि सािदुार्यक र्वद्यालयप्रमिको र्वश्वसनीयिालाई उल्लेखनीय रूपिा सिुार गनुघ, मनजी 
र्वद्यालय सञ्चालन प्रर्ालीलाई सहभामगिािूलक र सरकारको पूरक प्रर्ालीका रूपिा व्यवक्षस्थि गनुघ, क्षशिा 
प्रर्ालीलाई र्वर्विीकरर् गदै सिाजको क्षशिाको र्वर्वि आवश्यकिालाई स्बोिन गनुघ, सािरिा बढाउने र दि 
जनशक्षक्त उत्मपादन गनुघ क्षशिा िेत्रको प्रिखु चनुौिीका रूपिा रहेका छन।् 

 

संर्ीयिाको ििघ र भावना अनरुूप प्रदेशका सबै िेत्रिा नागररकको सििािूलक पहुुँच स्थार्पि गनुघ, मनुःशलु्क 
आिारभिू िथा गरु्स्िरीय स्वास्थ्य सेवालाई सवघसलुभ रूपिा उपलब्ि गराउन,ु स्वास्थ्य उपचारिा रहेको उच्च 
व्यक्षक्तगि खचघ र्टाउन,ु र्वत्तीय श्रोिको पररिार्को मनिाघरर् र उपलब्ििाको समुनक्षिििा गनुघ, प्रदेशिा और्षिीको 
उत्मपादन, र्विरर् िथा मनयिनलाई स्वास्थ्य सेवाप्रवाहसुँगै सन्िलुन गनुघ, बढ्दो शहरीकरर्, बदमलुँदो जीवनशैली िथा 
आहार–व्यवहार र आि नागरीकिा स्वास्थ्य स्बक्षन्ि सचेिना जगाउन,ु स्वास्थ्य िेत्रिा बढ्दो मनजी िथा 
गैरसरकारी स्वास्थ्य सेवाको दायरा, सिन्वय, सहकायघ िथा मनयिन गने कायघ स्वास्थ्य िथा पोर्षर्घ िेत्रिा चनुौिीपूर्घ 
रहेका छन।् 

 

लैर्ङ्गक र्वभेद हटाउन नसर्कन‚ु िर्हलािामथ हनुे र्रेल ुिथा अन्य लैर्ङ्गक र्हंसा न्यूनीकरर् गनुघ, दाइजो प्रथा अन्त्मय 
गनुघ, बालर्ववाह रोक्न नसर्कन‚ु  र्वपन्न िर्हलालाई आमथघक सशक्तीकरर् गनुघ, न्यून आय र सीिान्िकृि िर्हलाहरूको 
प्रजनन स्वास्थ्य सरुक्षिि बनाउन ुयस िेत्रका चनुौिी हनु।्अपाङ्गलाई हेने सािाक्षजक दृर्ि पररविघन गनुघ‚  अपाङ्ग 
स्बन्िी भएका नीमि र कानूनी व्यवस्थाहरू पूर्घ रूपिा कायाघन्वयन गनुघ, अपाङ्गहरूलाई सीपिूलक आय आजघनका 
िालीि संचालन गनुघ सिेि चनुौिी रहेको छ।जेष्ठ नागररकहरूको लामग वदृ्धाश्रि र ददवा सेवा केन्रको व्यवस्था 
गनुघ, जेष्ठ नागररकहरूलाई आफन्िजनबाट हनुे अनकु्षचि व्यवहारलाई न्यून गनुघ, जेष्ठ नागररकहरूको ज्ञान सीपलाई 
प्रदेशोत्मथानिा लगाउन ुचनुौिीका रूपिा रहेका छन।् 
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साुँस्कृमिक स्पदा र प्रचलनहरूको अध्ययन िथा अनसुन्िान साथै संरिर्को कायघ गनुघ, लोपोन्िखु जामि एवि ्
र्पछमडएका वगघको भार्षा, सार्हत्मय र संस्कृमिको संरिर् र प्रविघन गनुघ, बढ्दो सहरीकरर् र र्वश्वव्यापीकरर्ले प्राचीन 
स्पदा र संस्कृमिको थर्पएको चनुौिीको सािना गनुघ,  प्राचीन स्पदाको उक्षचि व्यवस्थापन गनुघ, प्रदेशिा बोमलन े
सबै भार्षाको सििािूलक र्वकास गनुघ, प्रदेशको िौमलक संस्कृमिको संरिर् र संविघनिा ध्यान परु् याउन,ु भार्षा 
संस्कृमि र परुाित्मव िेत्रका प्रिखु चनुौिीहरू हनु।् 

 

श्रिलाई मसप, प्रर्वमि, उत्मपादन र बजारसुँग जोड्न,ु उत्मपादनशील िते्रको पर्हचान र रोजगारीका अवसरहरू मसजघना 
गनुघ, असल श्रि स्बन्िको र्वकास र श्रिको उत्मपादकत्मव वृर्द्ध िाफघ ि आमथघक र्वकासका स्भावनाहरूलाई 
फरार्कलो वनाउन ु जस्िाकायघ  यस िेत्रका चनुौिीहरू हनु।् 

 

यवुा लक्षिि कायघक्रिहरूको वृर्द्ध गनुघ, सािाक्षजक आमथघक िेत्रहरूिा यवुाहरूको सहभामगिा वृर्द्ध गनुघ, खेलकूद 
आिारक्षशलाहरूको मनिाघर्को लामग लगानी बढाउन,ु खेलाडी र प्रक्षशिकलाई सियसापेि िामलि प्रदान गनुघ, 
अन्िरृार्िय स्िरका खेलकूद आयोजना गनघ पूवाघिार नहनु,ु मनजी िेत्रलाई खेलकूदप्रमि आकर्र्षघि गनुघ यवुा िथा 
खेलकूद िेत्रिा प्रिखु चनुौिी रहेका छन।् 

 

अवसर 

संर्विान विोक्षजि िीनवटै िहिा शासकीय संरचना स्थापना र र्क्रयाशील भइसकेको, अमनवायघ िथा मनुःशलु्क 
आिारभिू क्षशिाको लामग पर्हलो पटक छुटै्ट ऐनको मनिाघर्, क्षशिासुँग जोमडने प्राकृमिक स्रोि सािन िथा रैथाने 
ज्ञान, सीप र प्रर्वमि उपयोगको प्रचरु स्भावना भएको, प्रार्वमिक िथा व्यावसार्यक सीपप्रमिको यवुाको आकर्षघर् 
रहेको, प्रदेश सरकारर्द्ारा पयघटन, उजाघ, कृर्र्ष, उद्योग, पूवाघिार, जनशक्षक्त र्वकास, सशुासन सिरृ्द्धका िखु्य स्बाहकका 
रूपिा स्वीकार गररन ुयस िेत्रका लामग अवसर हनु।्  

 

संर्विानले प्रत्मयाभिू गरेका स्वास्थ्य सेवास्बन्िी नीमि िथा काननुहरूको मनिाघर् भैरहेको, प्रदेश िथा स्थानीय िहले 
स्वास्थ्य सिस्याहरूको पर्हचान गरी स्रोि सािनको पररचालन गने वािावरर्को शृ्रजना भएको, स्वास्थ्य िेत्रिा 
नागररकको चेिना िथा चासो बढ्दै गएको, दि स्वास्थ्यकिीहरूको उपलब्ििािा वृर्द्ध भैरहेको, स्वास्थ्य वीिा र 
आिारभिू स्वास्थ्य सेवाको र्वकास िथा र्वस्िार हदैु गएको जस्िा अवसरहरू रहेका छन।् 

 

िर्हला िथा बालबामलका िफघ  राज्यको राजनीमिक प्रशासमनक लगायि अन्य िेत्रिा िर्हलाहरूको सहभामगिािा 
वृर्द्ध हनु,ु र्वद्याथी भनाघदरिा छात्राको संख्या बढ्दै जान,ु र्रेल ु र्हंसा, बहरु्ववाह, दाइजो  प्रथा र्वरूद्ध जनिानसिा 
चेिना वृर्द्ध हनु,ु िर्हलाहरू आमथघक सािाक्षजकरूपिा सिि हनु,ु नेितृ्मव िहिा िर्हलाहरूको वृर्द्ध हनु,ु िाि ृ
ितृ्मयदुरिा किी हुुँदै जान ुअवसरको रूपिा हेररनपुदघछ। साथै संर्विानिा बालअमिकारको व्यवस्था हनु,ु बालसिुार 
गहृहरूको स्थापनािा वृर्द्ध हनु,ु बाल क्लब, बालसञ्चाल, बालिञ्चहरूको वृर्द्ध हुुँदै जान,ु आि नामगरकिा 
बालबामलकाप्रमि सकारात्मिक सोंचको र्वकास हनुलुाई अवसरको रूपिा मलन ुपदघछ। 
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अपाङ्गिैत्री संरचनाहरू बनाउन ुपने नीमिगि व्यवस्था हनु,ु प्रशासमनक राजनैमिक िहिा अपाङ्ग प्रमिमनमित्मव समुनिि 
हनु,ु अपाङ्ग सहायिा सािाग्रीहरूको प्रवन्ि र र्विरर्को व्यवस्था हनु,ु संर्, प्रदेश र स्थामनय सरकारहरूले अपाङ्ग 
र्हिको लामग संचालन गने कायघक्रिहरूिा वृर्द्ध हुुँदै जान ुअपाङ्ग िेत्रका अवसरहरू हनु।् जेष्ठ नागररकहरूलाई 
अस्पिालिा स्वास्थ्योपचार, यािायाििा सरु्विाको व्यवस्था, जेष्ठ नागररक कल्यार् कोर्षको व्यवस्था, संर्विानिा जेष्ठ 
नागररकको हकको व्यवस्था, सािाक्षजक सरुिा भत्ताको व्यवस्था, वदृ्धवृद्धाको हक र्हि स्बन्िी कायघक्रिहरू 
स्थामनय िह र प्रदेश सरकारको एजेण्डािा सिावेश हनुलुाई अवसरको रूपिा मलइएको छ। 

 

क्षशक्षिि र सीपयकु्त जनशक्षक्त र्वगिको िलुनािा वरृ्द्ध हदैु जान ु , र्वदेश गएर फर्कघ एका व्यक्षक्तहरू सीपयकु्त भै 
आफ्नै प्रदेशिा व्यवसाय संचालन गनुघ , स्वरोजगारीको र्वर्षयिा जनचेिना वृर्द्ध हनु ु , आमथघक रूपले सर्क्रय 
जनशक्षक्तको वृर्द्ध हदैु जानलुाई श्रि िथा रोजगार िेत्रिा अवसरको रूपिा रहेका छन।् आि जनसिदुायको 
खेलप्रमि रूची र आकर्षघर् बढ्न,ु खेलकुदप्रमि मनजी िेत्रको चासो बढ्न,ु र खेलकुद पूवाघिारको क्रिशुः र्वकास हुुँदै 
जानलुाई अवसरको रूपिा मलइएको छ। 

 

साुँस्कृमिक, िामिघक, ऐमिहामसक एवि ् पूरािाक्षत्मवक स्पदाहरूिाफघ ि पयघटन िेत्रको र्वकास गरी रार्िय एवि ्
अन्िराघर्िय स्िरिा प्रदेशलाई क्षचनाउने र आमथघक सिरृ्द्धिा टेवा पयुाघउने कायघलाई यस िेत्रको अवसरका रूपिा 
मलन सर्कन्छ। 

 

६.३ सोंच 

 उच्चस्िरको ज्ञान, सीप भएको दि र नैमिकवान ्जनशक्षक्त (क्षशिा) 
 र्वज्ञान प्रर्वमिको र्वकास र सिकु्षचि प्रयोग (र्वज्ञान र प्रर्वमि) 
 स्वस्थ र सखुी नागररक (स्वास्थ्य िथा पोर्षर्) 
 स्वस्थ िथा सन्िमुलि िानव स्रोि मबकास (जनसंख्या िथा बसाइुँसराइ) 
 सबै भार्षा, ििघ, कला, सार्हत्मय र संस्कृमिबीच एकिा र खेलकुद र्वकास स्पदाहरूको संरिर्, संविघन र 

र्वकास (भार्षा, सार्हत्मय, संस्कृमि र स्पदा) 
 यवुा जनशक्षक्तको र्वकास प्रदेश सिरृ्द्धको आिार (यवुा र्वकास),  

 स्वस्थ्य, अनशुामसि र प्रमिस्पिी खेलकुदको र्वकास (खेलकुद र्वकास)  

 बालबामलका िथा र्कशोर र्कशोरीिैत्री सिाजको मनिाघर् (बालबामलका िथा  र्कशोरर्कशोरीको र्वकास)  

 संरिर्सर्हिको स्िामनि जीवन बालबामलका िथा र्कशोरर्कशोरीको र्वकास (ज्येष्ठ नागररक)  

 अपाङ्गिा व्यक्षक्तहरूको आत्मिमनभघर र ियाघददि जीवन (अपाङ्गिा भएका व्यक्षक्तहरू)  

 िानव बेचमबखन िथा ओसारपसार िकु्त सभ्य र ियाघददि सिाज (िानव बेचमबखन िथा ओसारपसार 
मनयन्त्रर्)  

 दि जनशक्षक्त र्वकास र रोजगारी मसजघना (श्रि िथा रोजगार)  
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 लैर्ङ्गक सििािूलक गण्डकी प्रदेश (लैर्ङ्गक सिानिा िथा िर्हला सशक्तीकरर्)  

 

६.४ उद्दशे्य 

 

६.४.१  क्षशिा 
1. दि जनशक्षक्त उत्मपादनका लामग क्षशिर् संस्थाहरूको आिमुनकीकरर् गनुघ,  

2. जीवनपयघन्ि क्षशिाको सािरिा र अवसर बढाउन ु

3. प्रार्वमिक क्षशिा िथा व्यावसार्यक िामलििा जोड ददुँदै उच्च क्षशिालाई ज्ञान, सीप, प्रर्वमि र अनसुन्िानिा 
आिाररि बनाउन।ु 

 

६.४.२ र्वज्ञान र प्रर्वमि 

१. खोजिलुक िथा उत्मपादनिखुी र्वज्ञान र प्रर्वमिको र्वकास र प्रयोग गनुघ। 

 

६.४.३ स्वास्थ्य िथा पोर्षर् 

1. मनुःशलु्क आिारभिू, गरु्स्िरीय एवि ्र्वक्षशर्िकृि स्वास्थ्य सेवािा नागररकको पहुुँच र्वस्िार गनघ ,ु 

2. आि नागररकिा स्वास्थ्य स्बक्षन्ि सचेिनाअमभवृर्द्ध गनुघ, 
3. स्वास्थ्य स्बन्िी र्वपद् जोक्षखि न्यूनीकरर् गनुघ, 
4. स्वास्थ सेवाको ब्यबस्थापन सदुृढीकरर् गनुघ। 

 

६.४.४  जनसंख्या िथा बसाइुँसराई 

1. सबै नागररकलाई स्वस्थ, सवल र सर्क्रय बनाई क्षजबनस्िर वृर्द्ध गनुघ,  

2. बसाइुँसराई िथा सहरीकरर्को व्यवस्थापन र जनसांक्षख्यक लाभांशको सदपुयोग गनुघ, 
3. जनसंख्या स्बन्िी अध्ययन िथा अनसुन्िानलाई संस्थागि गनुघ। 

 

६.४.५ भार्षा, सार्हत्मय, संस्कृमि र स्पदा 
1. प्रदेशका र्वमभन्न जाि, जामि, सिदुायको ििघ, भार्षा, संस्कृमि, कला, सार्हत्मय र पर्पराको संरिर् र संविघन गनुघ, 
2. प्रदेशिा रहेका र्वमभन्न ऐमिहामसक, पूरािाक्षत्मवक, िामिघक र सांस्कृमिक स्पदाको पनुुःमनिाघर् र जीर्ोद्धार र 

व्यवस्थापन गनुघ। 

 

६.४.६  यवुा र्वकास  

1. यवुाको सीप र निेतृ्मव िििालाई प्रस्फुर्टि गदै र्वकासिा यवुा सहभामगिा वृर्द्ध गनुघ, 
2. यवुाहरूलाई उद्यिशील, स्वरोजगार र स्वावल्बी वनाउन।ु  

 

६.४.७  खेलकुद र्वकास  

1. खेलकुद पूवाघिारको र्वकास गनुघ,  
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2. खेलाडीलाई स्वस्थ, अनशुामसि, प्रमिस्पर्िी र व्यावसार्यक बनाउन,ु 

3. प्रदेशलाई खेलकुद पयघटनको केन्र बनाई आमथघक सिरृ्द्ध हामसल गनुघ।  

 

६.४.८  बालबामलका िथा र्कशोर र्कशोरीको र्वकास  

1. बालबामलका िथा र्कशोर र्कशोरीको सिग्र अमिकारको संरिर् िथा प्रवद्र्िन गनुघ, 
2. बालबामलका िथा र्कशोर र्कशोरीिैत्री बािावरर् सजृना गनुघ। 

 

६.४.९   ज्येष्ठ नागररक 

1. ज्येष्ठ नागररकको हक अमिकारको संरिर् र प्रवद्र्िन गनुघ,  

2. ज्येष्ठ नागररकको ज्ञान, मसप र अनभुवलाई स्िान गदै उपयोग गनुघ। 

 

६.४.१०   अपाङ्गिा भएका व्यक्षक्तहरू 

1. आिारभिू सेवा, स्रोिर प्रर्वमििा सहज पहुुँचको वरृ्द्ध गनुघ, 
2. आमथघक िथा सािाक्षजक सशक्तीकरर् िाफघ ि जीवनयाुँपनिा सहजिा प्रदान गनुघ। 

 

६.४.११   िानव बेचमबखन िथा ओसारपसार मनयन्त्रर् 

1. िानव बेचमबखन िथा ओसारपसारको दृर्िले जोक्षखिोन्िखु व्यक्षक्त, सिूह र सिदुायको क्षआघथघक िथा सािाक्षजक 
सशक्तीकरर् गनुघ। 

2. मनरोिात्मिक अमभयान िाफघ ि िानव बेचमबखन िथा ओसारपसार मनयन्त्रर्, पीमडि िथा प्रभार्विको उद्धार, 

संरिर्, न्याुँयिा पहुुँच र पनुस्र्थापनाका सेवालाई प्रभावकारी बनाउन।ु 

 

६.४.१२   िर्हला, बालबामलका िथा ज्येष्ठ नागररक िामथ हनु ेर्हंसा मनयन्त्रर् 

1. िर्हला बालबामलका िथा ज्येष्ठ नागररकहरू िामथ हनुे सवै प्रकारका भेदभाव र्हंसा र शोर्षर्को अन्त्मय गरी 
स्िामनि र सरुक्षिि जीवन यापनिा सहयोग परु् याउन,ु   

2. उपलब्ि स्रोिसािन अवसर िथा लाभिा िर्हला बालबामलका िथा ज्येष्ठ नागररकहरूको सहज पहुुँचको 
समुनक्षिििा गनुघ।  

 

६.४.१३. श्रि िथा रोजगार  

1. बेरोजगार िथा अिघबेरोजगारलाई रोजगारीका अवसरहरू र्वस्िार गनुघ। 

2. वैदेक्षशक रोजगारीलाई व्यवक्षस्थि वनाउन।ु 
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६.५ र्वर्षयगि िेत्रगि नमिजा सूचक र लक्ष्य 

c. lzIff 

qm=;+= ;"rs PsfO{ 

cf=j= 

@)&%÷&^ sf] 

pknlAw 

dWodsfnLg nIo 

@)&^÷&& @)&&÷&* @)&*÷&( 

! 

;fIf/tf b/ -!% 

b]lv @$ jif{ 

pd]/;Ddsf]_  

k|ltzt 

95 96 97 98 

@ 

sIff Psdf afn 

ljsf;sf] cg'ej 

;lxt egf{ x'g] 

afnaflnsfsf] b/ 

k|ltzt 

59=8 66 74 85 

 v'b egf{b/      

s= 
sIff ! sf] v'b k|j]z 

b/ 

k|ltzt 
92=7 94 96 97 

v= 
cfwf/e"t tx -sIff 

!–%_  

k|ltzt 
96=7 98=5 98=8 99=0 

u= 
cfwf/e"t tx -sIff 

^–*_  

k|ltzt 
92=9 94=0 95=0 96=0 

3= 
dfWolds tx sIff -

(–!)_  

k|ltzt 
68=4 74 78 82 

 l6sfp b/      

s= sIff * ;Dd k|ltzt 78=5 83 85 90 

v= sIff !) ;Dd k|ltzt 61 64 67 70 

% ljBfno 5f8\g] b/      

s= k|fylds tx -sIff 

!–%_ 

k|ltzt 
3=58 3 1=5 1 

v= lgdflj tx -sIff ^–

*_ 

k|ltzt 
5=1 4 2=5 2 

u= dfWolds tx -sIff (–

!)_ 

k|ltzt 
4=8 4 3=7 3=5 

 n}+lËs ;dtf b/  

-ljBfno lzIffsf] v"b 

egf{b/df_ 

     

s= cfwf/e"t tx -sIff 

!–*_ 
cg'kft 0=98 100 100 100 

v= dfWolds tx -sIff 

(–!@_ 
cg'kft 1=28 100 100 100 

u= pRr lzIff cg'kft     

 cf}ift l;sfO{ 

pknlAw -/fli6o 

kl/If0f @)!&_ 

     

s= k|fylds tx  k|ltzt 57 60 63 65 

v= 
wf/e't tx -sIff  

*_ 

%)) 

Mean sf 

cfwf/df 

-g]kfnL 

511,ul)ft 

514 / 

-g]kfnL 

518,ul)ft 

523 / 

-g]kfnL 

520,ul)ft 

525 / lj!fg 

-g]kfnL 

523,ul)ft 

527 / lj!fg 
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qm=;+= ;"rs PsfO{ 

cf=j= 

@)&%÷&^ sf] 

pknlAw 

dWodsfnLg nIo 

@)&^÷&& @)&&÷&* @)&*÷&( 

lj!fg 518_ lj!fg 

520_ 

524_ 528_ 

u= dfWolds tx -sIff (–

!)_ 
k|ltzt     

 ljBfno sIff sf]7f 

lgdf{0f 
;+Vof 150 200 250 300 

 sDKo"6/ ;'ljwf 

pknAw ePsf ljBfno 
;+Vof 450 555 600 700 

 kfgL tyf ;/;kmfO{  

;'ljwf ;lxtsf 

zf}rfno lgdf{0f 

;+Vof 200 210 220 230 

 kfgL tyf ;/;kmfO{ 

;'ljwf ;lxt 

;+rfngdf /x]sf 

zf}rfno 

;+Vof     

 ;Lk ljsf; tflnd-

5f]6f] cjlw_ 
hgf  6000 7000 8000 

 

cf= :jf:Yo 

qm=;+= ;"rs PsfO{ 

cf=j= 

@)&%÷&^ 

sf] 

pknlAw 

dWodsfnLg nIo 

cf=j= 

@)&^÷&& 

cf=j= 

@)&&÷&* 

cf=j= 

@)&*÷&( 

! dft[ d[To'b/ -k|ltnfv hLljt hGd_ hgf 23९ २१९/० १८० १५० 

@ 
% jif{ d'lgsf] afn d[To'b/  

-k|lt xhf/ hLljt hGd_ 
hgf २७ २६ २५ २४ 

# 
gjhft lzz' d[To'b/  

-k|ltxhf/ hLljt hGd_ 
hgf १४ १३.5 १३ १२ 

$ s"n k|hgg b/ k|ltzt २ २ २ २ 

% 
% jif{eGbf d'lgsf afnaflnsfdf ePsf] 

k'8\sf]kg -pd]/ cg';f/ prfO{ sd_ 
k|ltzt २८ २७ २६ २५ 

^ kl/jf/ lgof]hgsf] cfw'lgs ;fwg k|of]u b/ k|ltzt 38 41 43 45 
& :jf:Yo ;+:yfdfkm{t\ k|;"lt ;]jf lng] dlxnf k|ltzt 55 65 68 70 
* ;Lko'Qm :jf:YosdL{åf/f k|;"lt ;]jf k|fKt 

ug]{ dlxnf 
k|ltzt 55 65 68 70 

( 
rf}yf] k6s ue{jtL hfFr ug]{ dlxnf k|ltzt ६5 ७० ७५ ८० 

!) le6fldg P k|fKt ug]{ ue{jtL dlxnf  k|ltzt 70 73 78 85 

११ l8=lk=l6= x]k vf]k t]>f] k|fKt ug]{ k|ltzt 90 95 १०० १०० 
१२ bfb'/f vf]k k|fKt ug{ afnaflnsf k|ltzt 90 92 95 १०० 
१३ klxrfg ePsf Ifo/f]uLdWo] pkrf/sf] 

;kmntf  
k|ltzt ९२ ९३ ९५ ९६ 

१४ cf}nf] /f]u kQf nfu]sf] hDdf la/fdL ;+Vof 20 15 10 5 
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qm=;+= ;"rs PsfO{ 

cf=j= 

@)&%÷&^ 

sf] 

pknlAw 

dWodsfnLg nIo 

cf=j= 

@)&^÷&& 

cf=j= 

@)&&÷&* 

cf=j= 

@)&*÷&( 

१५ gofF Pr=cfO=eL= ;+qmldt jflif{s ;+Vof ;+Vof १०० ९० ८५ ८० 
१६ ue{jtL dlxnfdWo] kL=Pd=6L=;L=6L=;]jf 

kfPsf] ue{jtL dlxnf 
k|ltzt 75 79 84 90 

 

O=dlxnf, afnaflnsf tyf h]i7 gful/s 

;"rs PsfO{ 

cf=j= 

@)&%÷&^ sf] 

pknlAw 

dWodsfnLg nIo 

@)&^÷&& @)&&÷&* @)&*÷&( 

k|ToIf n}lËs pQ/bfoL ah]6 ljlgof]hg 

cg'kft  
k|ltzt ९.२ १५ १७ २१ 

dlxnf xslxt ;DaGwL k|fb]lzs gLlt, 

sfg'g tyf dfkb08 th'{df 

;+Vof 
 ३ ४ ५ 

n}+lus lx+;fsf 36gf Go"gLs/0f ;+Vof  ८५० ७०० ५०० 
cGt/fli6«o ;GwL ;Demf}tf tyf k|ltj4tf 

;DaGwdf ;r]tgf tyf cled'vLs/0f 

;+Vof 
 ५५० ११०० १६५० 

cf}krfl/s If]qdf dlxnf ;xeflutf k|ltzt  २५ ३० ३३ 
cf}krfl/s If]qdf dlxnf /f]huf/L l;h{gf ;+Vof     
dlxnf pBdL ;+Vof  ३०० ४०० ५०० 
cgfy afnaflnsfsf] afnu[xdf 

k'g:yf{kgf 
;+Vof  ५०० ५५० ६०० 

hf]lvdk"0f{ cj:yfaf6 p4f/ tyf 

k'g:yf{kgf ul/Psf afnaflnsf  

;+Vof 

xhf/df 
    

afnu[xx¿nfO{ dfkb08 cg's"n agfpg]  ;+Vof ४३ ४८ ४८ ५० 
;xof]u k|fKt ;':t dgl:ylt s]Gb| :yfkgf ;+Vof 5 1 1 1 

;':t dgl:ylt s]Gb|af6 ;]jf k|fKt 

afnaflnsf 
;+Vof  १०० १२० १४० 

gd"gf j[4f>d ;+rfng ;+Vof ८ ९ १० ११ 
Ho]i7 gful/sd}qL cf>d ;+rfng  ;+Vof 10 11 १३ 15 

;Lkd"ns tflnd k|fKt ckfËtf ePsf 

JolQm 

;+Vof 

१०० १50 २०0 ३०० 

ax' ckfËtf ePsf JolQmsf] k'g:yf{kgf  ;+Vof  ३० ४५ ६० 
ckfËtf :ofxf/ s]Gb| Joj:yfkg ;'wf/ ;+Vof  1० 15 20 

 

O{  =>d tyf /f]huf/ 

;"rs PsfO{ 

cf=j= 

@)&%÷&^ 

sf] 

pknlAw 

dWodsfnLg nIo 

@)&^÷&& @)&&÷&* @)&*÷&( 

Joj;fo tyf /f]huf/d"ns tflnd hgf 13000 13000 14000 15000 
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;"rs PsfO{ 

cf=j= 

@)&%÷&^ 

sf] 

pknlAw 

dWodsfnLg nIo 

@)&^÷&& @)&&÷&* @)&*÷&( 

-xhf/df_ 

;~rflnt tflnd sfo{qmddf dlxnfsf] cg'kft k|ltzt     

/f]huf/ ;"rgf s]G› :yfkgf / ;~rfng ;+Vof 0 1 2 3 

/f]huf/d"ns tflnd ;DaGwL ;|f]t JolQm ljsf; 
;+Vof  60 70 80 

/f]huf/bftfx?sf] clen]v cBfjlws 
;+Vof     

afn>d pGd"ng ;+Vof 

 
    

 

p= o'jf tyf v]ns"b 

;"rs PsfO{ 

cf=j= 

@)&%÷&^ sf] 

pknlAw 

dWodsfnLg nIo 

@)&^÷&& @)&&÷&* @)&*÷&( 

o'jf cg'ej cfbfgk|bfg  hgf 200 250 300 350 

u|fdL0f o'jf pBd ;d"x lgdf{0f ;+Vof  150 250 300 

;Lk tyf g]t[Tj ljsf; tflnd k|fKt o'jf hgf   300 350 400 

/fi6«klt /lgË lzN8 k|ltof]lutfsf] cfof]hgf 

-lhNnf / k|b]z:t/_ 
k6s 12 12 12 12 

:sfp6/ :jod\;]js kl/rfng ;+Vof  250 350 350 

Wofg tyf of]u k|lzIf0f k|fKt o'jf ;+Vof  4000 5000 6000 

k|lzIf0f k|fKt ug]{ v]nf8L hgf  300 450 600 

v]ns"b d}bfg lgdf{0f j6f 50 75 95 125 

se8{xn lgdf{0f tyf ;'wf/ j6f 1 4 5 6 

shf{ k|fKt u/L :j/f]huf/ x'g] o'jf hgf  200 250 300 

/fli6«o ljsf; :jod\;]js kl/rfng ;+Vof  89 89 89 
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६.६ कायघक्रि योजनाको संक्षिि र्ववरर्  
क क्षशिा  

 

a=p=zL=g+= 
sfo{qmd÷ cfof]hgf 

p2]Zo 

tyf 

k'i6\ofO{+ 

cfof]hgf 

cjlw 

-;'? / 

;dflKt_ 

nfut 

-?= 

nfvdf_ 
cfufdL tLg jif{sf] pknlAw ;"rs 

 

cfwf/e't lzIff sfo{qmd    • ljBfno txsf PlR5s ljifosf] k|fb]lzs kf7\oqmd tof/ ePsf] x'g] . 

• ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] Ifdtf ljsf; ePsf] x'g] .  

• k|f/lDes afn ljsf; s]Gb|sf] :t/ pGglt  ePsf] x'g] .  

• pTs[i6 glthf / Go"g glthf xfl;n u/]sf ljBfno lar cGt/s[of ePsf] x'g] .  

• lzIfsx?sf] Ifdtf ljsf; ePsf] x'g] . 

• ljBfnodf afnd}qL jftf/0f l;h{gf ePsf] x'g] . 

• ckf+utf ePsf afnafnlsfx?n] k|ljlwd}qL jftfj/0fdf cWoog ug]{ jftfj/0f ;lh{gf ePsf] 

x'g] . 

• gd"gf afnljsf; s]Gb| ;~rfngdf cfPsf] x'g] . 

 

 

dfWolds lzIff sfo{qmd    • dfWolds ljBfnosf] Ifdtf ljsf; e} cfbZ{f ljBfnosf ?kdf ;~rfngdf cfPsf]] x'g] .  

• j}slNks ljBfno :yfkgf tyf ;~rfng ePsf] x'g] .  

• b'u{d If]qdf cfjfzLo dfWolds ljBfno :yfkgf ePsf] x'g] . 

• ljBfnox?sf] Ifdtf ljsf; e} v]ns"b / ;+uLt ljz]z ljBfnosf] ?kdf ?kfGt/0f ePsf] x'g]. 

• ljBfnosf] ef}lts cj:yfdf ;'wf/ cfPsf] x'g] . 

• lj1fg k|of]uzfnfsf] :yfkgf / Ifdtf j9]sf] x'g] . 

• dfWolds txsf] k/LIff ;~rfngsf nflu k"jf{wf/ tof/ ePsf] x'g] . 

 

pRr lzIff sfo{qmd    • u08sL ljZjljBfno :yfkgf ePsf]] x'g] .  

• cg';Gwfgsf k|ltj]bg k|fKt ePsf] x'g] .  

• ;fd'bflos SofDk;x?sf] ef}lts k"jf{wf/df ;'wf/ cfPsf] x'g] . 

 

k|fljlws lzIff tyf 

Joj;flos tflnd sfo{qmd 

   • k|fljwls ljBfnox?df k|of]uzfnf :yfkgf ePsf] x'g] .  

• s[lif, ko{6g, jg h:tf :yflgo ;|f]tdf cfwfl/t k|fljlws lzIffno :yfkgf ePsf] x'g] . 
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a=p=zL=g+= 
sfo{qmd÷ cfof]hgf 

p2]Zo 

tyf 

k'i6\ofO{+ 

cfof]hgf 

cjlw 

-;'? / 

;dflKt_ 

nfut 

-?= 

nfvdf_ 
cfufdL tLg jif{sf] pknlAw ;"rs 

• u08sL k|fljwls k|lti7fg :yfkgf eO ;~rfngdf cfpg] .  

 

z}lIfs k"jf{wf/ lgdf{0f 

sfo{qmd 

   • ;fd'bflos ljBfnox?sf] Ifdtf lj:tf/ ePsf] x'g] .  

• ;fd'bflos ljBfnodf ;"rgf k|ljlwsf] k|of]u tyf ljB'lto k':tsfno :yfkgf ePsf] x'g] .  

• ;'/lIft ljBfno ejg lgdf{0f ePsf] x'g] .  

• kfgL tyf ;/;kmfO{ ;'ljwf ;lxtsf] zf}rfno lgdf{0f ePsf x'g] .  

• ljBfnodf 3]/faf/ tof/ ePsf] x'g] . 

 kf7\oqmd sfo{qmd    • ljBfno txsf] dft[efiff / P]lR5s ljifosf] k|fb]lzs kf7\oqmd tof/ ePsf] x'g] . 

 k':tsfno     • :yflgo txsf s]Gb|x? / ljBfnodf k':tsfno :yfkgf ePsf] x'g] .  

 

cgf}krfl/s lzIff sfo{qmd     • :yflgo txdf ;fd'bflos l;sfO{ s]Gb|sf] Ifdtf ljsf; ePsf] x'g] .  

• j}slNks lzIff Pjd\ ;fIf/tf / lg/Gt/ lzIffsf sfo{qmd ;~rfng ePsf] x'g] .  

• k|ljlw / ljlQo ;fIf/tf sfo{s|d ;~rfng ePsf] x'g] . 

नपेाल सरकारबाट सशिघ अनदुान अन्िगघि हस्िान्िरर् भई आएका कायघक्रिहरू  
350011 पसु्िकालयहरूलाईअनदुान      %   

350015 किा १० (SEE) परीिा सञ्चालन   $@(=$#  

350109 प्रार्वमिकक्षशिा िथा व्यवसार्यक 
िामलि पररर्षद् (र्वशेर्ष कायघक्रि 
सिेि) 

  %#^$=^(  

350138 पढाई सीपप्रवर्द्घन कायघक्रि     

350806 र्वद्यालयिेत्र र्वकास कायघक्रि- 
क्षजल्ला स्िर 

  %@&=$$  
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ख.स्वास्थ्य 

a=p=zL=g+= sfo{qmd÷ cfof]hgf 

p2]Zo 

tyf 

k'i6\ofO{+ 

cfof]hgf 

cjlw 

-;'? / 

;dflKt_ 

nfut 

-?= 

nfvdf_ 
cfufdL tLg jif{sf] pknlAw ;"rs 

 

Ifo/f]u lgoGq0f 

sfo{qmd 

      • Ifo/f]u klxrfgsf] b/df j[l4 ePsf] x'g] . 

• ;/sf/L tyf lghL :jf:Yo ;+:yfx?df Pdl8cf/ ;]G6/÷;a ;]G6/ lj:tf/ ePsf] x'g] .  

• lghL :jf:Yo ;+:yfx?df 86\; s]Gb|x?sf] lj:tf/ ePsf] x'g] .  

• Ifo/f]u d'Qm :yfgLo txsf] 3f]if0ff k|f/De ePsf] x'g] .  

• Ifo/f]u lgoGq0f ;DaGwL sfo{qmddf ;+nUg sd{rf/Lx?nfO{ tflnd lbOPsf] x'g] .  

 

Plss[t afn :jf:Yo 

sfo{qmd 

      • k|b]z vf]k sf]ifsf] :yfkgf eO{ ;~rfngdf cfPsf] x'g] .  

• vf]k sfo{qmd lgoldt ?kdf ;~rfng ePsf] x'g] .  

• :yfgLo txdf afnaflnsfsf] j[l4 cg'udgsf nflu cfjZos kg]{ pks/0f pknAw ePsf] x'g] .  

• ax'If]qLo kf]if0f sfo{qmd ;~rfndf cfPsf] x'g] .  

• gjlzz' tyf afn/f]usf] Plss[t Joj:yfkg sfo{qmddf ;+nUg :jf:YosdL{x?sf] Ifdtf clej[l4 ePsf] 

x'g] .  

 

cfo'j]{b tyf j}slNks 

lrlsT;f sfo{qmd 

      • cfo'j]{bdf k|of]u x'g] hl8j'l6 jg:ktL tyf lhj hGt'sf] k/Dk/fut clen]lvs/0f / k':tfGt/0f, 

;+sng, pTkfbg, k|zf]wg / ahf/Ls/0fsf nflu cfjZos k|fb]zls gLlt, sfo{qmd / dfkb08 tof/ 

ePsf] x'g] .  

• k|fb]lzs cfo'j]{b pTkfbg s]Gb|sf] :yfkgf ePsf] x'g] . 

• ;a} cfo'j]{b :jf:Yo s]Gb|x?df hl8a'6L pBfgx?sf] :yfkgf ePsf] x'g] .  

• cfo'j]{b cf}ifwfno tyf :jf:Yo s]Gb|x?df Iff/;'q,. PSo"kGr/, kGrsd{, lkmlhof]y]/fkL, Nofa tyf PS;/] 

;]jf pknAw ePsf] x'g] .  

• ;fd'bflos k|fs[lts lrlsT;fnosf] Ifdtf clej[l4 ePsf] x'g] .  

 

kl/jf/ :jf:Yo 

sfo{qmd 

   • Plss[t kl/jf/ lgof]hg ;~rfng ePsf] x'g] .  

• kf7]3/ v:g] ;d:ofsf] pkrf/ ;]jfdf lj:tf/ ePsf] x'g] .  

• b'u{d tyf u|fld0f If]qdf :qL /f]u ;DaGwL ljz]if1 lzlj/ ;~rfng ePsf] x'g] .  

• aly{ª ;]G6/sf] ;+Vofdf lj:tf/ ePsf] x'g] .  



मध्मकालीन खर्च संरर्ना (आ.व. २०७६/७७-७८/७९)  २०७६  

 

68 
 

a=p=zL=g+= sfo{qmd÷ cfof]hgf 

p2]Zo 

tyf 

k'i6\ofO{+ 

cfof]hgf 

cjlw 

-;'? / 

;dflKt_ 

nfut 

-?= 

nfvdf_ 
cfufdL tLg jif{sf] pknlAw ;"rs 

 

:jf:Yo Joj:yfkg 

sfo{qmd 

   • :jf:Yo sfo{qmdx?sf] cw{jflif{s tyf jflif{s ?kdf Plss[t ;dLIff ePsf] x'g] .  

• k|b]z:t/Lo xhf/ z}ofsf] c:ktfnsf] lgdf{0f ;DaGwL sfo{ k|f/De ePsf] x'g] .  

• d'6', lduf}nf tyf SofG;/ /f]u pkrf/sfnflu c:ktfn lgdf{0f sfo{ k|f/De ePsf] x'g] .  

• k|b]ze/Lsf :jf:Yo ;+:yfx?sf] lhlkP; Doflkª tof/ ePsf] x'g] .  

• wf}nflu/L c~rn c:ktfnsf] Ifdtf clej[l4 ePsf] x'g] .  

• bdf}nL, jflnª, kj{t / ndh'«ªdf 6«df c:ktfn :t/f]Gglt÷lgdf{0f ePsf] x'g] .  

• kf]v/f pkTofsf leq ljlzli6s[t dlxnf tyf jfn c:ktfnsf] lgdf{0f eO{ ;~rfngdf cfPsf] x'g] .  

• b'u{d :yfgsf :jf:Yo ;+:yfsf] dd{t ;Def/ ePsf] x'g] .  

 

lrlsT;f ;]jf 

sfo{qmd  

   • sfo{ljlw lgdf{0f u/L lgz'Ns ?kdf ;]jf lbg tf]lsPsf /f]usf la/fdLx?nfO{ cfly{s ;xfotf pknAw 

ePsf] x'g] .  

• b'u{d If]qsf :jf:Yo ;+:yfx?df 6]lnd]l8l;g sfo{qmd ;+rfng ePsf] x'g] . 

• k|fs[lts lrlsT;fno tyf ;fd'bflos c:ktfnx?nfO{ k'FhLut cg'bfg pknAw ePsf]] x'g] . 

 

:jf:Yo gLlt tyf 

of]hgf sfo{qmd  

   • k|b]z :jf:Yo gLlt, P]g tyf dfkb08 cflb tof/ ePsf] x'g] .  

• :jf:Yo ;DaGwL ljleGg cg';Gwfg ;'?jft ePsf] x'g] .  

• k|b]z:t/Lo sf]N8?d ;lxtsf] d]l8sn :6f]/ ;+rfng ePsf] x'g] .  

• k|b]z:t/Lo l/km/]G; :jf:Yo k|of]uzfnf :yfkgf ePsf] x'g] .  

 

:jf:Yo k|j4{g, lzIff 

tyf tflnd sfo{qmd 

   • :jf:Yo ;DaGwL ljleGg lsl;dsf :jf:Yo lzIff ;fdfu|Lx?sf] lgdf{0f, 5kfO{, k|sfzg tyf k|zf/0f 

ePsf] x'g] .  

• :jf:YosdL{x?nfO{ :jf:Yo ;DaGwL ljleGg tflnd k|bfg eO{ Ifdtf clej[l4 ePsf] x'g] .  

• ljiffbL /lxt vfB tyf kf]if0f cleofg ;~rfng ePsf] x'g] .  

• k|b]z:t/df hg:jf:Yo ;DaGwL k':tsfno :yfkgf ePsf] x'g] .  

• ;'tL{hGo kbfy{sf] lgoGq0f tyf lgodg ePsf] x'g] .. 

• g;g]{ /f]usf] /f]syfdsf nflu :j:ys/ vfgf, cfgLafgL tyf hLjgz}nLdf kl/jt{g cfPsf] x'g] . 
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a=p=zL=g+= sfo{qmd÷ cfof]hgf 

p2]Zo 

tyf 

k'i6\ofO{+ 

cfof]hgf 

cjlw 

-;'? / 

;dflKt_ 

nfut 

-?= 

nfvdf_ 
cfufdL tLg jif{sf] pknlAw ;"rs 

 

Olk8]ldof]nf]hL, /f]u 

lgoGq0f, dxfdf/L 

tyf ljkb\ Joj:yfkg 

sfo{qmd  

   • k|b]z:t/Lo :jf:Yo cfktsflng sfo{;~rfng s]Gb| ;~rfng ePsf] x'g] . 

• k|fb]lzs slG6Gh]G;L Knfg tof/L ePsf] x'g] .  

• akm/ :6ssf] nflu cf}ifwL pknAw ePsf] x'g] . 

 

cfk"lt{ Joj:yfkg 

sfo{qmd  

   • lxdfnL lhNnfdf n]s nfUg] ;d:ofsf] Go"lgs/0fsf nflu cf}ifwL cf}hf/ tyf pks/0f pknAw ePsf] 

x'g] .  

 

नपेाल सरकारबाट सशिघ अनदुान अन्िगघि हस्िान्िरर् 
भई आएका कायघक्रिहरू 

 

370013 िेत्रीयस्वास्थ्य 
मनदेशानालयहरू 

    

370021 स्वास्थ्यिामलि केन्र 
(िेत्रीय र उपिेत्रीय 
सिेि) 

    

370022 िेत्रीय िथाअंचल 
अस्पिाल 

    

370113 ियरोगमनयन्त्रर्   !#)=#$  

370114 एड्स िथा यौनरोग 
मनयन्त्रर् 

  !*#=)#  

370116 एर्ककृि बालस्वास्थ्य 
एवं पोर्षर् कायघक्रि 

  !($#=)#  

370120 अपाङ्गिारोकथाि िथा 
कुष्ठरोग मनयन्त्रर् 

  $(=!)  



मध्मकालीन खर्च संरर्ना (आ.व. २०७६/७७-७८/७९)  २०७६  

 

70 
 

a=p=zL=g+= sfo{qmd÷ cfof]hgf 

p2]Zo 

tyf 

k'i6\ofO{+ 

cfof]hgf 

cjlw 

-;'? / 

;dflKt_ 

nfut 

-?= 

nfvdf_ 
cfufdL tLg jif{sf] pknlAw ;"rs 

कायघक्रि 

370121 और्षमि र 
उपकरर्आपूमिघ 

    

370122 अस्पिालमनिाघर् सिुार 
िथा व्यवस्थापन सूचना 
प्रर्ाली 

  #@@=&%  

370123 रार्ियस्वास्थ्य क्षशिा, 
सूचना िथा संचार 
केन्र 

  &%  

370124 रार्ियिामलि कायघक्रि   %&  

370126 स्वास्थ्यप्रयोगशाला सेवा     

370129 

र्वर्विकायघक्रि 
(आयवेुद र्वभाग) 

    

370134 अनगुिन,िूल्यांकनिथा 
योजना सदुृढीकरर् 

    

370136 प्राथमिकस्वास्थ्य 
पनुजागघरर् कायघक्रि 

    

370803 रार्ियिामलि कायघक्रि     

370804 एकीकृि क्षजल्लास्वास्थ्य 
कायघक्रि 
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ग. िर्हला, बालबामलका अपागंिा िथा ज्येष्ठ नागररक 

a=p=zL=g+= sfo{qmd÷ cfof]hgf 
p2]Zo tyf 

k'i6\ofO{+ 

cfof]hgf cjlw 

-;'? / ;dflKt_ 

nfut 

-?= 

nfvdf_ 

cfufdL tLg jif{sf] pknlAw ;"rs 

 

dlxnf ;r]tgf tyf ;Lk 

ljsf; sfo{qmd 

dlxnf ;r]tgf 

tyf ;zlQms/0f 

Pjd\ dlxnf lx+;f 

Go"lgs/0f 

  • dlxnf ;zlQms/0f ePsf] x'g] .  

• n}ª\lus lx+;fsf] Go"lgs/0f ePsf] x'g] .  

• lx+;fkLl8t JolQmx?sf nflu c:yfoL cf>o ;lxtsf] k'g:yfkgf s]Gb :yfkgf ePsf] 

x'g] .  

 

afnaflnsf ;DaGwL 

sfo{qmd 

afn clwsf/sf] 

;+/If0f tyf 

;Da4{g 

  • k|d'v k|zf;lgs s]Gb|x?df ;'ljwfo'Qm lzz' :ofxf/ :yfkgf ePsf] x'g] .  

• k|b]z afnkl/ifb\ u7g ePsf] x'g] .  

• afn k':tsfno :yfkgf ePsf] x'g] .  

 

h]i7 gful/s ;DaGwL 

sfo{qmd 

h]i7 gful/ssf] 

;'/Iff, ;+/If0f tyf 

;Ddfg 

  • h]i7 gful/s lbjf ;]jf s]Gb| :yfkgf ePsf] x'g] .  

• h]i7 gful/s cf>dsf] Ifdtf lj:tf/ ePsf] x'g] . 

• ljkGg tyf ul/j h]i7 gful/snfO{ ;xfotf ;fdfu|Lx? k|bfg ul/Psf] x'g] .  

 

ckfª\utf ePsf JolQm 

;DaGwL sfo{qmd 

ckfª\utf ePsf 

JolQmsf] Ifdtf 

ljsf; tyf 

;+/If0f  

  • ckfª\utf ePsf JolQmx?sf nflu :jf:Yo pkrf/df ;x'lnot k|bfg ul/Psf] x'g] .  

• ckfª\utf ;xfotf ;fdfu|L ljt/0f ePsf] x'g] .  

• ckfª\utf ;zlQms/0f sfo{qmd ;~rfng ePsf] x'g] .  

 नपेाल सरकारबाट सशिघ अनदुान अन्िगघि हस्िान्िरर् भई आएका कायघक्रिहरू  
340105 सिाज कल्यार्कायघक्रि 

(जेष्ठ नागररक कायघक्रि 
सिेि) 

    

340107 बाल कल्यार्कायघक्रि     

 

र्. श्रि िथा रोजगार 
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a=p=zL=g+= sfo{qmd÷ cfof]hgf p2]Zo tyf k'i6\ofO{+ 

cfof]hgf 

cjlw 

-;'? / 

;dflKt_ 

nfut 

-?= 

nfvdf_ 
cfufdL tLg jif{sf] pknlAw ;"rs 

 

/f]huf/ k|j4{g 

sfo{qmd 

/f]huf/ ;"rgf 

Joj:yfkg 

/f]huf/L l;h{gf tyf 

k|j4{g 

  • /f]huf/ ;DaGwL gLlt tyf sfg'g th'{df ePsf] x'g] . 

• /f]huf/ ;"rgf s]Gb|sf] :yfkgf tyf ;+rfng ePsf] x'g] .  

• sfo{:yn ;'/Iff cg'udg tyf >d k/LIf0f ePsf] x'g] . 

 

;Lk ljsf; tflnd 

sfo{qmd 

o'jfx?sf] Ifdtf 

ljsf;  

  • o'jf nlIft ;Lk ljsf; eO{ /f]huf/L l;h{gf ePsf] x'g] .  

• :yfgLo ;|f]t ;fwg nlIft :j/f]huf/ l;h{gf ePsf] x'g] . 

• o'jfx?nfO{ ;x'lnot ?kdf C0f pknAw ePsf] x'g] . 

 

नपेाल सरकारबाट सशिघ अनदुान अन्िगघि हस्िान्िरर् भई आएका 
कायघक्रिहरू 

 

371013 श्रिकायाघलयहरू     

371016 रोजगार सूचनाकेन्रहरू     

371104 व्यावसार्यक िथासीप 
र्वकास िामलि केन्र 

    

 
ङ यवुा िथा खेलकुद   

a=p=zL=g+= sfo{qmd÷ cfof]hgf 
p2]Zo tyf 

k'i6\ofO{+ 

cfof]hgf 

cjlw 

-;'? / 

;dflKt_ 

nfut 

-?= 

nfvdf_ 
cfufdL tLg jif{sf] pknlAw ;"rs 

 

:jod\;]jf kl/rfng 

sfo{qmd 

o'jf ;xeflutf 

dfkm{t :jod\ ;]jf 

kl/rfng  

  • o'jf gLlt lgdf{0f ePsf] x'g] . 

• :jod\ ;]jf sfo{qmd ;+rfng eO{ jftfj/0f ;+/If0f, ;/;kmfO{ Pjd\ ljkb\ Joj:yfkgdf 

o'jfx?sf] of]ubfg ePsf] x'g] . 

 v]ns"b k"jf{wf/ lgdf{0f Jojl:yt v]ns"b   • Ps :yfgLo tx Ps v]n d}bfg lgdf{0f ePsf] x'g] . 
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a=p=zL=g+= sfo{qmd÷ cfof]hgf 
p2]Zo tyf 

k'i6\ofO{+ 

cfof]hgf 

cjlw 

-;'? / 

;dflKt_ 

nfut 

-?= 

nfvdf_ 
cfufdL tLg jif{sf] pknlAw ;"rs 

sfo{qmd k"jf{wf/ lgdf{0f  • cGt/f{li6«o:t/sf] lqms]6 d}bfg tyf uNkm sf]if{ lgdf{0f ePsf] x'g] . 

• pRr prfO{ v]ns"b tflnd s]Gb|sf] :yfkgf ePsf] x'g] . 

• lhNnf:t/df /+uzfnf / se8{ xnx? lgdf{0f ePsf] x'g] .  

 

v]ns"b k|j4{g sfo{qmd v]ns"b k|ltof]lutf 

;+rfng tyf 

v]ns"bdf o'jf 

;xeflutf clej[l4 

  • v]nf8Lx?nfO{ tflnd k|bfg tyf k|ltefjfg v]nf8Lx?sf] ;Ddfg ePsf] x'g] . 

• v]ns"b ;DjlGw gLlt / sfg'g th'{df ePsf] x'g] . 

• k|b]z:t/Lo v]ns"b k|ltof]lutf ;+rfng ePsf] x'g] . 

• v]ns'b Ps]8]dL :yfkgf eO ;~rfngdf cfPsf] x'g] . 

 
नपेाल सरकारबाट सशिघ अनदुान अन्िगघि हस्िान्िरर् भई आएका 
कायघक्रिहरू 

 

343011 रार्ियस्वयंसेवक सेवाको 
संस्थागि र्वकास 

    

343013 रार्िययवुा पररर्षद्   !*=#%  

343102 खेलकुद र्वकास कायघक्रि   ^%  

 
च.   भार्षा, संस्कृमि िथा परुाित्मव 

a=p=zL=g+= sfo{qmd÷ cfof]hgf p2]Zo tyf k'i6\ofO{+ 
cfof]hgf cjlw 

-;'? / ;dflKt_ 

nfut 

-?= 

nfvdf_ 

cfufdL tLg jif{sf] pknlAw ;"rs 

 

भार्षा, संस्कृमि िथा 
परुाित्मव संरिर् िथा 
प्रवद्र्िन कायघक्रि 

भार्षा, संस्कृमि िथा 
परुाित्मव स्बन्िी 
अध्ययन, पर्हचान, 

संरिर् िथा प्रवद्र्िन 

  • k|b]z leq af]lng] efiffx?sf] k|f]kmfon tof/ ePsf] x'g] .  

• efiff, ;flxTo, snf / ;+:s[ltsf] ;+/If0f ePsf] x'g] .  

• k|b]z k1f k|lti7fg :yfkgf ePsf] x'g] . 

• ax';f+:s[lts u|fd :yfkgf ePsf] x'g] . 

• uf]/vfsf] lnulnsf]6df k|b]z:t/Lo ;+u|xfno :yfkgf ePsf] x'g] . 
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a=p=zL=g+= sfo{qmd÷ cfof]hgf p2]Zo tyf k'i6\ofO{+ 
cfof]hgf cjlw 

-;'? / ;dflKt_ 

nfut 

-?= 

nfvdf_ 

cfufdL tLg jif{sf] pknlAw ;"rs 

• :yfgLo hfltsf] afx'Notf ePsf] ufpFnfO{ gd"gf ;f+:s[lts u|fdsf ?kdf :yfkgf 

ePsf] x'g] . 

• ;+u|xfnox? :t/f]Gglt ePsf] x'g] . 

• k'/ftflTjs dxTjsf :yfgx?sf] klxrfg tyf ;+/If0f ePsf] x'g] .  

 

नपेाल सरकारबाट सशिघ अनदुान अन्िगघि हस्िान्िरर् भई आएका 
कायघक्रिहरू 

 

325017 िेत्रीयसंग्रालयहरू   $@  

325018 संग्रालयहरू (जािीय 

संग्रहालय सिेि) 

  @)^  

325019 ऐमिहामसकदरबारहरू 
  $%  

325111 परुािाक्षत्मवकसंरिर् 
    

325113 संस्कृमिप्रवद्धघन 

कायघक्रि 

  !#%  

 
६.७= जोक्षखि पि िथा अनिुान 

क्षशिा, स्वास्थ्य, िर्हला सशक्षक्तकरर् लगायिका कायघक्रि कायाघन्वयन गनघ आवश्यक नीमि िथा काननुी व्यवस्था सियिै िजुघिा हनु,े कायघक्रि कायाघन्वयन गनघ पयाघि 
जनशक्षक्तको व्यवस्था हनुे, स्थानीय िह, मनजी िेत्र िथा सहकारी िेत्रको सहभामगिा, संर् र स्थानीय िहबीचको सिन्वय हनुे अनिुान गररएको छ। उल्लेक्षखि व्यवस्था हनु 
नसकेिा अपेक्षिि नमिजा हामसल गने र्वर्षय जोक्षखिपूर्घ रहने देक्षखएको छ। 
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पररच्छेद ७ 

शासकीय व्यवस्था र अन्िरस्बक्षन्िि िते्र 

७.१  पषृ्ठभमूि 

प्रदेश सरकारले संर्विानले प्रत्मयाभिू गरेका िौमलक अमिकारको संरिर् िथा सावघजमनक सेवा सरु्विा र अवसरको 
सिानपुामिक र सिन्यार्यक र्विरर् िथा व्यवस्थापन गने कायघ गदै आएको छ। संर्ीय शासन व्यवस्थाको 
ििघअनरुूप प्रदेश सरकारले सावघजमनक प्रशासनलाई मनष्ट्पि, पारदशी, उत्तरदायी, नागररकिैत्री र सहभामगिािूलक 
बनाउदै सशुासन कायि गने नीमि मलएको छ। प्रदेश सरकारले र्वकास मनिाघर् िथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी 
बनाउन नीमिगि िथा कानूनी व्यवस्था, रािसेवक किघचारीको कायघर्ववरर् र आचारसंर्हिाको िजुघिा, सावघजमनक 
सूचनाको प्रवाह, जनगनुासो व्यवस्थापन र अनगुिन िथा िूल्याङ्ख कन गने लगायिका कायघ गदै आएको छ। 

 

प्रदेश सरकारको बढ्दो क्षज्िेवारीसुँगै सावघजमनक सेवालाई चसु्ि, दरुूस्ि, पररर्ाििखुी र नागररकिैत्री बनाई 
सशुासनको प्रत्मयाभमूि गनघ भ्रिाचार र्वरूद्धको शनु्य सहनशीलिाको नीमि अबल्वन, व्यवस्थापन परीिर्, कायघ 
स्पादन करार, सेवाग्राही सन्ििुी िापन, िखु्यिन्त्रीको प्रत्मयि मनदेशनिा सञ् चामलि र्वशेर्ष कि (एक्शन रूि) 
को स्िरोन् नमि, रािसेवकको िििा र्वकास िथा किघचारी व्यक्षक्तगि सूचना प्रर्ाली (Personnel Information 

System) स्थापना गने कायघ गररनेछ। नेपाल सरकारको “सिदृ्ध नेपाल, सखुी नपेाली” को आकांिालाई साकार 
पानघ र्वकास आयोजनालाई सियिै गरु्स्िरीय रूपिा स्पन्न गनघ प्रदेश सरकारले आवश्यक नीमि िथा कानूनको 
िजुघिा, संस्थागि व्यवस्था, शासकीय सिुार, कानूनको शासनको अबल्वन, र्वद्यिुीय सशुासन प्रर्ालीको र्वकास 
गने लगायिका कायघहरू स्पादन गनघका लामग आगािी िीन वर्षघको िध्यिकालीन खचघ संरचना ियार गररएको 
छ। 

 

७.२  चनुौिी र आवसर  

चनुौिी 
संर्विान बिोक्षजि प्रदेशका अमिकार िेत्रमभत्रका कायघ क्षज्िेवारी प्रदेश िािहि ल्याउन,ु सरल र सहज सावघजमनक 
सेवा प्रवाहको लामग सावघजमनक प्रशासनिा पारदक्षशघिा, जवाफदेर्हिा, सहभामगिा, नैमिकिा र उत्मप्ररेर्ा अमभवृर्द्ध 
गरी सशुासन कायि गनुघ,प्रदेश सरकारका र्वकास योजना िथा कायघक्रिलाई प्रभावकारी कायाघन्वयन िथा अनगुिन 
र िूल्यांकन गरी प्रदेश सरकारको अनभुमूि जनिािा ददलाउन,ु प्रदेशको बढ्दो क्षज्िेवारी र दार्यत्मव पूरा गनघका 
लामग आवश्यक र्वत्तीय स्रोि समुनक्षश् चि गनुघ, र्वत्तीय सशुासन कायि गनुघ जस्िा चनुौिी रहेका छन।्  

 
अवसर  

संर्, प्रदेश र स्थानीय िहिा जनमनवाघक्षचि स्थायी सरकार गठन हनु,ु संर्, प्रदेश र स्थानीय िहिा किघचारी 
सिायोजन हनु,ु संर्विानको ििघ र जनिाको चाहना अनरुूप सशुासनको व्यवस्थापन गनघ र्वमभन्न आवश्यक ऐन, 
मनयि िजुघिा हनु,ु सेवा प्रवाहिा सूचना प्रर्वमिको प्रयोग अमभवृर्द्ध हनु,ु अवसरको रूपिा रहेका छन ्। 
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७.३  सोंच 

सावघजमनक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाई सशुासन कायि गने। 

 

७.४  उद्दशे्य 

सावघजमनक प्रशासनलाई पारदशी, पररर्ाििखुी, जवाफदेही र भ्रिाचारिकु्त बनाई सावघजमनक सेवा प्रवाह र र्वकास 
प्रर्क्रयालाई प्रभावकारी बनाउन।ु 

 

७.5  र्वर्षय िेत्रगि नमिजा सूचक र लि 

सूचक एकाई २०७५/७६ 
को उपलक्षब्ि 

िध्यकालीन लक्ष्य 

२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

१. नीमि िथा कानून िजुघिा संख्या 25  6 7 8 

२. प्रदेश लोक सेवा आयोगको 
स्थापना 

कायाघलय - 1 - - 

३. प्रदेश प्रदेश प्रक्षशिर् प्रमिष्ठानको 
स्थापना 

संख्या - १ - - 

४. प्रदेश र्वश् वर्वद्यालयको स्थापना संख्या - 1 - - 
५. गण्डकी प्रार्वमिक प्रमिष्ठानको 

स्थापना 
संख्या - 1 - - 

६. र्वद्यिुीय प्रर्ालीबाट सेवा प्रवाह 
भएका कायाघलयहरू 

संख्या 1 2 6 8 

७. गनुासो स्बोिन प्रमिशि 72 90 ९5 ९५ 
८. किघचारी प्रक्षशिर् जना 36 200 3०० 5०० 
९. अनगुिन िथा मनरीिर् कायाघलय 66 122 122 122 
१०. व्यवस्थापन पररिर् कायाघलय - 50 100 122 
रिव्युः-गण्डकी प्रदेश प्रक्षशिर् प्रमिष्ठान स्थापना स्बन्िी ऐन जारी भईसकेको छ। 
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७.६  कायघक्रि/आयोजनाको संक्षिि र्ववरर् 

 

ब.उ.क्षश.नं. कायघक्रि/आयोजना उदेश्य िथा पषु्ट्याई आयोजना अवमि 
(शरुू र सिामि) 

लागि 
(रू.हजारिा) 

आगािी िीन वर्षघको उपलब्िी सूचक 

 सशुासन  सशुासन कायि गने  सालबसाली   भ्रिाचारिकु्त, जवाफदेही िथा पररर्ाििखुी सावघजमनक प्रशासन िथा 
आि नागररकलाई सशुासन कायि भएको हनुे। 

 सिदृ्ध नपेाल, सखुी नपेालीको लक्ष्य हामसल गने िफघ  प्रशासमनक 
संयन्त्र र्वकास भएको हनुे। 

 र्वद्यिुीय सशुासन   सरकारको काि कारवाहीलाई 
स्वच्छ, पारदशी, पररर्ाििखुी 
र जवाफदेही बनाउन र्वद्यिुीय 
प्रर्ालीबाट सेवा प्रवाह गने  

 हेलो िखु्यिन्त्री कायघक्रि 
र्वशेर्ष कि (एक्सन रूि) र 
जनिासुँग िखु्यिन्त्री 
टेमलमभजन कायघक्रिको 
मनरन्िरिा  

सालवसाली   र्वद्यिुीय सशुासन गरुूयोजना ियार भएको हनुे। 

 प्रदेश सरकार र अन्िगघिका मनकायिा सेवा प्रवाह र्वद्यिुीय प्रर्ाली 
िाफघ ि भएको हनुे। 

 हेलो िखु्यिन्त्री कि, र्वशेर्ष कि (एक्सन रूि) र जनिासुँग 
िखु्यिन्त्री टेमलमभजन कायघक्रि िाफघ ि गनुासो सनुवुाइ गररने र  
पषृ्ठपोर्षर् मलइने। 

 प्रदेश सरकारका र्वकास कायघक्रि र सेवा प्रवाह बारेिा आि 
नागररकलाई जानकारी प्राि भएको हनुे। 

 सबै सावघजमनक मनकायिा र्वद्यिुीय नागररक बडापत्र राक्षखएको हनुे। 
 किघचारी सूचना प्रर्ाली    किघचारी सूचना प्रर्ाली 

स्थापना  
२०७६/०७७ 
देक्षख मनरन्िर 

  प्रदेश किघचारीको वैयक्षक्तक र्ववरर् (PIS) व्यवक्षस्थि हनुे। 

 सुँगठन िथा व्यवस्थापन सवेिर् भएको हनुे। 

 प्रदेश सरकार सञ् चालन गनघ आवश्यक जनशक्षक्तको व्यवस्थापन गनघ 
आवश्यक सूचना प्राि हनुे। 

 प्रदेश किघचारीको मनयकु्षक्त, सरूवा, बढुवा, र्वभागीय कारबाही 
स्बन्िी र्ववरर् अद्यावमिक भएको हनुे। 
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७.७ जोक्षखि पि िथा अनिुान 
सावघजमनक मनकायको प्रभावकाररिाका लामग पयाघप् ि स्रोि र सािन, प्रर्वमि िथा दि जनशक्षक्तको किी जोक्षखिको रूपिा रहेका छन।् साथै, यवुा पसु्िा स्वदेशमभत्र भन्दा 
बार्हरी िलुकुिा अध्ययन िथा रोजगारीका लामग आकर्र्षघि हनु ुिर नेपालिा अध्ययनसुँगै रोजगारीको अवसर नहनु ुथप जोक्षखि पि क्षज्िेवार रहेको छ । स्रोि र सािन, 
प्रर्वमि र दि जनशक्षक्तको  उत्मपादन िथा र्वकास हनुे, दि िथा प्रर्वमििैत्री व्यवस्थापनबाट सेवा प्रवाह र र्वकास मनिाघर्का कायघ मछटो, छररिो, पारदशी, मििव्ययी िथा 
गरु्स्िरीय हनुे अनिुान रहेकोछ। 

 एर्ककृि प्रक्षशिर् 
प्रमिष्ठान 

 रािसेवकको लामग सेवा प्रवेश, 
सेवाकालीन र पनुिाघजगी 
प्रक्षशिर् सञ् चालन। 

सालबसाली   गण्डकी प्रदेश प्रक्षशिर् प्रमिष्ठान स्थापना भएको हनुे।  

 रािसेवकका लामग प्रक्षशिर् सञ् चालन भएको हनुे। 

 प्रदेश लोक सेवा आयोग   प्रदेश िथा स्थानीय सेवािा 
आवश्यक किघचारीको 
पदपूमिघको लामग उपयकु्त 
उ्िेदवार छनौट। 

 प्रदेश प्रहरीका लामग मलक्षखि 
परीिा  सञ् चालन। 

सालबसाली   प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन जारी भएको हनुे। 

 प्रदेश लोकसेवा आयोग स्थापना भई कायघ सञ् चालन भएको हनुे। 

 प्रदेशका किघचारीको मनयकु्षक्त, बढुवा, र्वभागीय कारबाही स्बन्िी 
िापदण्ड ियार हनुे। 

 प्रदेश र्वश् वर्वद्यालय   प्रदेश र्वश् वर्वद्यालय स्थापना 
गरी दि जनशक्षक्त उत्मपादन। 

 गण्डकी प्रार्वमिक प्रमिष्ठानको 
स्थापना। 

सालबसाली   गण्डकी र्वश् वर्वद्यालय ऐन जारी भएको हनुे। 

 गण्डकी र्वश् वर्वद्यालय स्थापना भई कायघ सञ् चालन भएको हनुे। 

 गण्डकी प्रार्वमिक प्रमिष्ठान स्थापना भई सञ् चालन भएको हनुे। 
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७.८ आमथघक िामिला, योजना, अनगुिन र िलु्याङ्कन 

७.८.१  पषृ्ठभमूि  

प्रदेशको अमिकार िते्रमभत्रका आमथघक र्क्रयाकलापिा र्वर्षयिा कर लगाउन र िी स्रोिहरूबाट राजस्व उठाउने, योजना 
िजुघिा गने, कायाघन्वयन, अनगुिन र िलु्याङ्कन गने रहेको छ। सिदृ्ध प्रदेश मनिाघर् गनघ िथा प्रदेशको र्वकास, 

सावघजमनक खचघको बढ्दो आवश्यकिालाई परुा गनघका लामग प्रदेशमभत्र उपलब्ि आन्िररक स्रोि र सािनको 
पररचालनिा जोड ददई सबल र ददगो बनाउन ुआवश्यक रहेको  छ। साथै, आमथघक सािाक्षजक रूपान्िरर्का लामग 
लगानीका िेत्रहरू मनिाघरर् गरी र्वकासलाई अगामड बढाउन र्वकास कायघक्रिको प्राथमिकीकरर् गरी योजनाबद्ध रूपिा 
अगामड बढाउन अपररहायघ छ। र्वकास मनिाघर्का कायघ ददगो र वािावरर्िैत्री बनाउदै सिदृ्ध प्रदेशको जग मनिाघर् 
गनुघपनेछ।प्रदेशिा िीव्र आमथघक वरृ्द्ध, सािाक्षजक न्याय सर्हिको सिावेशी र्वकास, िििा अनसुारको कािको अवसरर 
ियाघददि रोजगारीको समुनक्षिििा, सािाक्षजक संरिर्, आिमुनक र व्यवक्षस्थि पूवाघिार, सािाक्षजक सेवाको सहज 
उपलब्ििा, मनजी पूुँजीको प्रवद्धघन, आिमुनक प्रर्वमिको र्वस्िार, र्वमिको शासनको प्रत्मयाभमूिबाट िात्र सिरृ्द्धको िागघ 
प्रशस्ि हनु्छ। 

 

७.८.२ चनुौिी र अवसर  
चनुौिी  

उपलब्ि स्रोिसािनको ददगो व्यवस्थापन गनुघ, गरु्स्िरीय पूवाघिार मनिाघर्का लामग स्रोि व्यवस्थापन, िििा 
अमभवृर्द्ध र सिन्वय कायि गनुघ, उत्मपादनशील िेत्रिा लगानी अमभवृर्द्ध िथा पूुँजी र श्रिको उत्मपादकत्मविा वृर्द्ध 
गनुघ, दि जनशक्षक्तको र्वकास िथा रोजगारीका अवसरिा वरृ्द्ध गनुघ, र्वमनयोक्षजि बजेट  मनिाघररि सियमभत्र 
कुशलिापूवघक खचघ गररन,ु प्रदेशमभत्रका सीिान्िकृि सिूह र भौगोमलक िेत्रको सिन्यार्यक र्वकास गनुघ, प्रदेशको 
आमथघक उपलब्िीको सिन्यार्यक र्विरर्को समुनक्षिििा गनुघ र र्वर्षय र्वज्ञको उपलब्ििा िथा पयाघि िथ्याङ्क 
संकलन िथा प्रामि गनुघ प्रिखु चनुौिीका रूपिा रहेका छन।् 

 

अवसर  

संर्ीयिा कायाघन्वयनले आमथघक र्क्रयाकलाप र्वस्िार हुुँदै जान,ु आन्िररक राजस्व पररचालनका लामग प्रदेश 
सरकारका मनकाय अग्रसर हनु,ु र्वकास आयोजना छनौटिा प्रभावकाररिा बढ्न,ु  स्थानीय िहसुँग राजस्व पररचालन 
िथा सेवा प्रवाहका साथै र्वकास मनिाघर्का कायघिा सहकायघका िेत्र बढ्दै जान,ु स्रोिको र्वमनयोजन दििा बढ्दै 
जान ु, आमथघक रूपले सर्क्रय जनसंख्याको अनपुाि उत्मसाहप्रद रहन ुप्रिखु अवसर रहेका छन।् 

 

७.८.३ सोंच  
प्रभावकारी र्वत्त व्यवस्थापन एवि ्योजनाबद्ध र्वकास िाफघ ि सिदृ्ध प्रदेश मनिाघर्। 

 

७.८.४ उद्दशे्य 

१.  आन्िररक राजस्वको दायरा फरार्कलो बनाउुँदै प्रदेश अथघिन्त्रिा यसको योगदान बढाउन ु। 
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२   प्रादेक्षशक योजना िथा िथ्याङ्क पद्धमिको र्वकास गदै  संस्थागि प्रबन्ि मिलाउन।ु  
२.  आमथघक वृर्द्ध, उत्मपादनशील रोजगारी मसजघना एवं पूुँजी मनिाघर्िा योगदान पगु्न ेगरी कुशल एवं प्रभावकारी 

रूपिा सावघजमनक र्वत्त पररचालन गनुघ।  
३.  स्पूर्घ नागररकको र्वत्तीय पहुुँच र्वस्िार गनुघ। 
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७.८.५ र्वर्षय िेत्रगि नमिजा सूचक र लक्ष्य 

;"rs PsfO{ 

@)&%÷&^ sf]  pknlAw dWodsfnLg nIo 

2076÷77 2077÷78 2078÷79 

cfjlws of]hgf, cfwf/kq lgdf{0f ;+Vof ! - - - 
k~rjifL{o of]hgfsf] b:tfj]h tof/ ug]{ ;+Vof ) ! - - 
ah]6 th'{df / sfof{Gjog ;+Vof ! ! ! ! 

cg'udg d'Nofª\sg ;+Vof lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ 

 

७.८.६  sfo{qmd÷cfof]hgfsf] ;+lIfKt ljj/0f 

a=p=zL=g+= sfo{qmd÷ cfof]hgf p2]Zo tyf k'i6\ofO{+ 
cfof]hgf cjlw 

-;'? / ;dflKt_ 

nfut 

-?= 

nfvdf_ 

cfufdL tLg jif{sf] pknlAw ;"rs 

 
cfjlws of]hgf of]hgf th'{df    • k~rjifL{o of]hgfsf] b:tfj]h tof/ ePsf] x'g] .  

 cfly{s gLlt k|fb]lzs cfly{s gLlt th'{df ;fna;fnL  
• jflif{s ah]6sf] ;fydf k|fb]lzs cfly{s gLlt tof/ ePsf] x'g] . 

• s/ tyf u}/s/ If]qsf] klxrfg tyf lj:tf/ ePsf] x'g] . 

   ah]6 tyf sfo{qmd cfjlws of]hgf cg'?k 

dWodsfnLg vr{ ;+/rgf tyf 

jflif{s ah]6 th'{df 

;fna;fnL  • dWodsfnLg vr{ ;+/rgf tyf jflif{s ah]6 th'{df ePsf] x'g] . 

• cfly{s cg'zf;g sfod ePsf] x'g]  . 

  tflnd tyf 

cled'lvs/0f 

hgzlQmsf] Ifdtf clej[l4  ;fna;fnL  • /fhZj kl/rfng, ;|f]t k|If]k0f / ah]6 th'{df ;DaGwL bIf hgzlQm pknAw 

ePsf] x'g] .  

  of]hgf, ah]6 tyf 

sfo{qmd cg'udg 

d"Nof+sg 

of]hgf d'Nof+sg 

ah]6 tyf sfoqmdsf] cg'udg 

d'Nof+sg 

dWofjlw tyf  

;fna;fnL 

 • of]hgfsf] dWofjlw d'Nof+sg ePsf] x'g], 

• ah]6 sfof{Gjog ;DaGwdf dfl;s / å}dfl;s cg'udg d'Nof+sg ePsf] x'g], 

• ah]6 tyf sfo{qmdsf] ;fna;fnL tyf dWofjlw d"Nof+sg ePsf] x'g] . 

 

७.८.७   जोक्षखि पि िथा अनिुान 
र्वत्तीय जवाफदेर्हिा प्रवद्धघन हनु,े  राजस्वको दायरा र्वस्िार हनुे, दि जनशक्षक्तबाट र्वमनयोजन कुशलिा बढन,े चाल ुखचघ बाक्षञ्छि मसिामभत्र राक्षखएको 
हनु,े आमथघक र्क्रयाकलापको लेखांकन र्वश्वासयोग्य भएको हनुे, र्वमनयोक्षजि बजेट मनिाघररि सियमभत्र दििापूर्घ पररचालन भएको हनुे अनिुान रहेको 
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छ। सिय अनरुूप नीमि िथा काननुको िजुघिा नहनुे, उच्च उत्मप्ररेरि िथा िनोबलयकु्त जनशक्षक्त नहनु,े स्रोि बाुँडफाुँटिा असन्िलुन हनु,े आन्िररक 
राजस्वको आकार र्वस्िार नहनुे जस्िा जोक्षखि हनुे अवस्थाको अनिुान रहेको छ । 
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७.९ आन्िररक िामिला िथा कानून  
७.९.१  पषृ्ठभमूि 
नेपालको संर्विानले संर्ीय शासन प्रर्ाली िाफघ ि जनिालाई नक्षजकबाट सेवा सरु्विा उपलव्ि गराउन शासकीय 
संरचनाहरूलाई प्रदेशस्िर र स्थानीय िहस्ि र्वस्िार गरेको छ। यसैक्रििा प्रदेशस्िरको शाक्षन्ि सरुिा, र्वपद् 
व्यवस्थापन, कानून मनिाघर् एवि ्परािशघ र सूचना र संचार प्रर्वमि लगायिका र्वमभन्न र्वर्षयहरू आन्िररक िामिला 
िथा कानून िन्त्रालयको क्षज्िेवारी अन्िगघि रहेका छन।् संर्विानले प्रदान गरेका क्षज्िेवारीहरू एवि ् आि 
नागररकहरूको चाहना बिोक्षजि शाक्षन्ि सरुिा, अिनचयन, जीउ िनको रिा, एवि ्नागररक स्विन्त्रिाको संरिर्, 
स्भार्वि र्वपद्को पूवाघनिुान देखी िमिको न्यूनीकरर्, लागू और्षि मनयन्त्रर्, ट्रार्फक व्यवस्थापन लगायिका 
मबर्षयिा आफ्नो गरुूत्तर दार्यत्मव यस िन्त्रालयले बहन गरेको छ। साथै प्रदेश संरचना सञ्चालनका लामग आवश्यक 
पने ऐन कानून मनिाघर् र प्रदेशिा सूचना िथा संचार प्रर्वमिको पूवाघिार र्वकास, र्वस्िार िथा व्यवस्थापनको दार्यत्मव 
सिेि मनवाघह गनुघपने आवश्यकिा रहेको छ। यसै क्षज्िेवारी र दार्यत्मवलाई िध्यनजर गरी यस िन्त्रालयले दुर्ि 
गमििा आफ्नो कायघसञ्चालन सरुू गररसकेको छ। यस िन्त्रालयको कायघ सञ्चालन पररर्ाििखुी हुुँदैजादा जनिाले 
प्रदेश सरकारको उपक्षस्थमिको व्यवहाररक िहससु गने अवस्था मसजघना हनुे र्वश्वास गररएको छ। 
 
७.९.२ चनुौिी र अवसर 
चनुौिी 
प्रदेश संरचना आफैिा नयाुँ अभ्यास र प्रयोग भएकाले आवश्यक अनभुवको अभाव, संर्ीय सरकार र स्थानीय 
िहसुँगको िते्रामिकार र सिन्वयको अष्ट्पटिा, आवश्यक नीमि, कानूनको अभाव, अपयाघि जनशक्षक्त, किघचारीहरूको 
ह्रासोन्िखु िनोबल जस्िा चनुौिी रहेका छन।् अन्य चनुौिीिा संर्ीय सरकार र स्थानीय िहबीच सिन्वय कायि गदै 
सहज रूपिा प्रशासमनक एवि ् र्वकासका कायघहरू संचालन गनुघ, प्रदेश प्रहरीको गठन िथा प्रदेश मभत्र रहेका सरुिा 
मनकायहरूलाई यस िन्त्रालय िािहि ल्याई आि जनिालाई शाक्षन्ि सरुिाको थप अनभुमूि ददलाउन,ु  भौगोमलक 
जर्टलिाबाट मसक्षजघि र्वपद्जन्य जोक्षखि पर्हचान िथा पूवघ ियारी गनुघ र सूचना िथा संचार प्रर्वमि स्बन्िी पूवाघिार 
र्वकास िथा र्वस्िार गनुघ रहेका छन।् 
 
अवसर 
यसैगरी प्रदेश प्रहरी, प्रदेश अनसुन्िान ब्यूरोको गठन िथा सञ्चालनवाट प्रदेशमभत्रको शाक्षन्ि सरुिाको अवस्थाको 
वारेिा पवुघ जानकारी हनुे, शाक्षन्ि सरुिा िथा अिन चयन कायि भै जनिाको जीऊ, िन र स्विन्त्रिा संरिर् हनुे, 
स्थानीय आवश्यकिा अनसुारका कानून िजुघिा भै शसुासनिा टेवा पगु्न ेजस्िा र्वर्षय अवसरका रूपिा रहेका छन।  
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७.९.३  सोंच 
शाक्षन्ि सरुिा िथा अिन चयन, र्वपद व्यवस्थापन, सूचना िथा संचार प्रर्वमिको उच्चिि र्वकास एवि ्र्वस्िार। 

 
७.९.४  उद्दशे्य   
1. u08sL k|b]zdf zflGt, ;'Joj:yf / cdgrog sfod u/L gful/ssf] hLp, wg / :jtGqtfsf] ;+/If0f ug]{ . 
2. प्रदेश मभत्र आइघपनघ सक्न ेर्वपद् न्यूनीकरर् िथा रोकथािको पूवघियारी, िथा र्वपद् पिािका कायघहरूप्रमि सजग 

रही प्रभावकारी सिन्वय गनुघ।   
3. प्रदेश मभत्र रहेका छापा एवि ्र्वदू्यिीय संचार िाध्यिहरूको र्वकास एवि ्र्वस्िार गरी आि नागररकिा सूचनाको 

सहज पहुुँच र्वस्िार गनुघ िथा सूचना प्रर्वमििा गरु्ात्मिक पररविघन ल्याउन।ु   
 
७.९.५  र्वर्षय िेत्रगि नमिजा सूचक र लक्ष्य 

सूचक एकाई आ.ब 
२०७४/७५ 
को उपलब्िी 

िध्यिकामलन लक्ष्य 

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 

प्रदेश कानून िजुघिा र कायाघन्वयन संख्या १० २२ २० २० 

प्रदेश मभत्र आवश्यक स्थानिा प्रहरी 
चौकी स्थापना र संचालन 

संख्या - १६ ४० ५० 

किघचारीको िििा अमभवरृ्द्ध  संख्या १० २५ ३८ ३८ 

प्रदेशको िखु्य शहर र अमि 
संवेदनशील स्थानिा क्लोज सघर्कघ ट 
टेमलमभजन (CCTV) जडान 

कायघक्रि 
संख्या 

- १ २ ३ 

प्रदेश र्वपद् व्यवस्थापन कोर्षको 
स्थापना र सञ्चालन 

संख्या १ १ १ १ 

प्रदेशमभत्र र्वपद् जोक्षखि िेत्र पर्हचान 
र वैज्ञामनक नक्शांकन 

संख्या - स्भाव्यिा 
अध्ययन 

- ३ 

प्रदेशमभत्र र्वपद् पूवघ सूचना प्रर्ाली 
जडान र व्यवस्थापन 

संख्या - अध्ययन 
भैरहेको 

१ १ 

पोखरािा प्रदेशस्िरीय सूचना प्रर्वमि 
पाकघ को मनिाघर् र सञ्चालन 

संख्या -  डी.पी.आर १ 

स्थानीय िहिा रहेका प्रहरी चौकी 
लाई िोटरसाइकल खररद 

संख्या - ३५ १०० ३५ 

स्थानीय िहिा प्रहरी चौकी मनिाघर् संख्या - १६ २० ३० 
स्थानीय िहिा रहेका प्रहरी चौकी 
लाई गाडी खररद 

संख्या - - ४ ५ 
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७.९.६  कायघक्रि आयोजनाको संक्षिि र्ववरर् 
ब.उ.शी.नं कायघक्रि

/आयोज
ना 

उदेश्य िथा 
पषु्ट्याई 

आयोजना 
अवमि  
-सरुू र 
सिामि) 

लागि 
-रू 

लाखिा
) 

आगािी िीन बर्षो उपलक्षब्ि सूचक 
 

७०४३३३९०१ 
 
आन्िररक 
िामिला 
िथा 
कानून 
िन्त्रालय  

प्रदेशको आन्िररक 
व्यवस्थापन िथा 
शाक्षन्ि सरुिा 
कानून िजुघिा िथा 
सूचना सञ्चारको 
प्रवद्धघन 
र्वपद् पूवघ सूचना 
प्रर्ाली जडान र 
व्यवस्थापन 

सालबसा
ली 

–  प्रदेशिा आन्िररक व्यवस्थापनिा प्रभावकाररिा 
आएको हनुे। 

 प्रदेशिा शाक्षन्ि सरुिा िथा अिनचयन कायि 
भएको हनु।े 

 जनिािा सरुिाको प्रत्मयाभमूि वरृ्द्ध भएको हनुे। 
 र्वमभन्न र्वर्षयिा कररब ४५ वटा प्रदेश कानून 
िजुघिा भएको हनुे। 

 र्वमभन्न स्थानिा ६६ वटा प्रहरी चौकी स्थापना 
भएको हनुे। 

 र्वपद पूवघ सूचना प्रर्ाली जडान र व्यवस्थापन 
भएको हनुे।  

 

७.९.७  जोक्षखि पि िथा अनिुान 
प्रदेशमभत्र शाक्षन्िसरुिाको अवस्था सदुृढ रहने, र्वपद् सािनाको लामग पवुघियारी रहन,े प्रदेश सरकारले ियार गने आवश्यक ऐन 
कानून िजुघिा भइसक्ने र सूचना िथा संचार प्रर्वमिको र्वकास, र्वस्िार र व्यवस्थापनिा पयाघि काि भएको हनुे अनिुान 
रहेकोछ। यस्िा कायघहरू गनघ नसर्कएिा लक्षिि उद्देश्यहरू पूरा हनु नसक्ने जोक्षखि रहेको छ।



मध्मकालीन खर्च संरर्ना (आ.व. २०७६/७७-७८/७९)  २०७६  

 

86 
 

अनसुरू्ीहरू 
 

अनसूुची-१ 

िन्त्रालयगि/मनकायगि मत्रवर्षीय बजेट प्रिपेर्को र्ववरर् (प्रचमलि िूल्यिा) 

(रू हजारिा) 

मस.नं. िन्त्रालय/मनकाय 
आमथघक वर्षघ 2076/77 आमथघक वर्षघ 2077/78 आमथघक वर्षघ 2078/79 

कुल चाल ु पुुँजीगि कुल चाल ु पुुँजीगि कुल चाल ु पुुँजीगि 

1 प्रदेश सभा सक्षचवालय  142899 112629 30270 171479 65162 106317 255775 97195 158581 

2 प्रदेश लोक सेवा आयोग 10000 10000 0 19904 7564 12340 63885 24276 39609 

3 िखु्य न्यायामिवक्ताको कायाघलय 20937 19937 1000 25124 9547 15577 40149 15257 24892 

4 िखु्यिन्त्री िथा िक्षन्त्रपररर्षद्को कायाघलय 1327773 456523 871250 1593327.6 605464 987863 2111993 802557 1309436 

5 आमथघक िामिला िथा योजना िन्त्रालय 229441 207091 22350 275329 104625 170704 477411 181416 295995 

6 उद्योग, पयघटन, वन िथा वािावरर् िन्त्रालय 2031407 1299548 731859 2437688.4 926322 1511367 3425226 1301586 2123640 

7 भमूि व्यवस्था, कृर्र्ष िथा सहकारी िन्त्रालय 2428081 2108122 319959 2913697.2 1107205 1806492 5406950 2054641 3352309 

8 आन्िररक िामिला िथा कानून िन्त्रालय 593936 379236 214700 712723 231835 480888 1255268 441622 813646 

9 भौमिक पूवाघिार र्वकास िन्त्रालय 15950564 840049 15110515 19436323 7385803 12050520 23323588 8862963 14460625 

10 सािाक्षजक र्वकास िन्त्रालय 3391602 2555985 835617 4069922.4 1546571 2523352 4883907 1855884 3028023 

11 प्रदेश नीमि िथा योजना आयोग 40350 28850 11500 48420 34800 13620 58104 34862 23242 

12 अथघ - आन्िररक ऋर् भकु्तानी 0 0 0 36450 36450 0 36450 36450 0 

13 अथघ – र्वर्वि 3510000 1810000 1700000 4186682 1590939 2595743 2203018 837146 1365872 

14 स्थानीय िह 2457802 2457802 0 2609362 2609362 0 2702020 2702020 0 

  ज्िा खचघ 32134792 12285772 19849020 38536432 16261648 22274784 46243743 19247875 26995868 
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अनसूुची-2 

स्थानीय िह अनदुान र अथघ र्वर्विको मत्रवर्षीय खचघको अनिुान िथा प्रिेपर्  

मस.नं.. 

ब.
उ.
शी
.नं
. 

कायघक्रि/आयोजना 

आ.व. २०७6/७7 को अनिुान  आ.व. २०७7/७8 को प्रिपेर् आ.व. २०७8/७9 को प्रिपेर् 

प्राथ
मि
क
िा
क्र
ि 

ददग
ो र्
वक

ास
 ल
क्ष्य

 

लैंम
गक

 सं
के
ि 

कुल चाल ु पुुँजीगि कुल चाल ु पुुँजीगि कुल चाल ु पुुँजीगि 

 1  

  

स्थानीय िह -  
र्वत्तीय सिानीकरर् 
अनदुान  

 1,050,002   1,050,002     1,100,000   1,100,000     1,140,000   1,140,000          

 2  
  

स्थानीय िह -  
सशिघ अनदुान  

   458,000     458,000       500,000     500,000       550,000     550,000          

 3  
  

स्थानीय िह - 
सिपूरक अनदुान 

   814,800     814,800       850,000     850,000       850,000     850,000          

 4  
  

स्थानीय िह - 
र्वशेर्ष अनदुान 

   135,000     135,000       159,362     159,362       162,020     162,020          

 5  
  

साुँबा िथा व्याज 
भकु्तानी 

         -             -          36,450      36,450        36,450      36,450          

 6  

  
अदालिको आदेश 
अनसुार मिनुघपने 
रकि 

   270,000     270,000        37,260      37,260        37,260      37,260          

 7  

  

आमथघक िामिला 
िथा योजना 
िन्त्रालय - अथघ 
र्वर्वि 

 3,240,000  १५४०००० १७००००० 

4186682 1590939 2595743 2203018 837146 1365871 

      

ज्िा  5,967,802   4,267,802   1,700,000   6,869,754   4,274,011   2,595,743   4,978,748   3,612,876   1,365,871        
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अनसूुची-3 

स्थानीय िह अनदुान र अथघ र्वर्विको मत्रवर्षीय स्रोिको अनिुान िथा प्रिपेर् 

मस.नं
. 

ब.
उ.
शी
.नं
. 

कायघक्रि/ 

आयोजना 

आ.व. २०७6/७7 को अनिुान र स्रोि आ.व. २०७7/७8 को अनिुान र स्रोि आ.व. २०७8/७9 को अनिुान र स्रोि 

कुल प्रदेश सरकार  संर् अनदुान 

वैदे
क्षश
क

 अ
नदु
ान 

वैदे
क्षश
क

 ऋ
र् 

कुल प्रदेश सरकार संर् अनदुान 

वैदे
क्षश
क

 अ
नदु
ान 

वैदे
क्षश
क

 ऋ
र् 

कुल प्रदेश सरकार संर् अनदुान 

वैदे
क्षश
क

 अ
नदु
ान 

वैदे
क्षश
क

 ऋ
र् 

  1    

स्थानीय िह -  
र्वत्तीय 
सिानीकरर् 
अनदुान  

 1,050,002           -     1,000,000      1100000       
 

११४००००         

  2    
स्थानीय िह -  
सशिघ अनदुान  

   458,000           -             -        
500000 

        
550000 

        

  3    
स्थानीय िह - 
सिपूरक 
अनदुान 

   814,800           -       100,000      850000         

850000 

        

  4    
स्थानीय िह - 
र्वशेर्ष अनदुान 

   135,000           -       100,000      
159362 

        
162020 

        

  5    
साुँबा िथा 
व्याज भकु्तानी 

         -             -              36,450       36,450             36,450      36,450        

  6    
अदालिको 
आदेश अनसुार 
मिनुघपने रकि 

   270,000     270,000            37,260       37,260             37,260      37,260        

  7    

आमथघक िामिला 
िथा योजना 
िन्त्रालय - 
अथघ र्वर्वि 

 3,240,000   1,740,000   1,500,000       4,186,682   2,406,682  
 
1,780,000  

     2,203,018   1,503,018  
 
700,000  

    

    ज्िा  5,967,802   2,010,000   2,700,000  
  
-    

  
-    

 
6,869,754  

 2,480,392  
 
1,780,000  

   
-    

  
-    

 4,978,748   1,576,728  
 
700,000  

    
-    

    
-    
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