फागभती प्रदे शस्तयीम आ.व.०७७।७८ को प्रथभ चौभाङ्झसक
प्रगङ्झत सभीऺा तथा प्रदे श ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतको
फैठकको प्रङ्झतवेदन

प्रदे श सयकाय
प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगको सङ्ञचवारम
फागभती प्रदे श, हे टौडा।
२०७७।०८।१४ गते
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फागभती प्रदे शस्तयीम आ.व.०७७।७८ को प्रथभ चौभाङ्झसक प्रगङ्झत सभीऺा तथा
प्रदे श ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत २०७७।०८।१४ भा सॊ चाङ्झरत
फैठकको प्रङ्झतवेदन
प्रदे श मोजना अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन ङ्छदग्दशशन,२०७६ भा व्मवस्था
बएअनङ्टसाय ङ्जवकास नीङ्झत, मोजना तथा कामशक्रभको अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन गनशका
राङ्झग

प्रदे श

ङ्जवकास

सभस्मा

सङ्झभङ्झतको

सॊ स्थागत

सॊ यचना

गङ्चयएको

छ।

प्रदे शस्तयीम ङ्जवकास, नीङ्झत,मोजना, कामशक्रभ तथा आमोजनाको प्रगङ्झत सभीऺा,
सभस्माको सभाधान रगामत नीङ्झतगत ङ्जवषमभा सहजीकयणका राङ्झग अनङ्टगभन तथा
भूल्माङ्कन सम्फन्धी सवोच्च सॊ मन्रको रूऩभा भा.भङ्टख्मभन्रीज्मूको अध्मऺताभा यहने
मस सङ्झभङ्झतभा प्रदे श सयकायका भन्रीहरू, प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगका
उऩाध्मऺ, सदस्महरू, प्रदे श सयकायका प्रभङ्टख सङ्ञचव, प्रदे श सयकायका सङ्ञचवहरू,
प्रदे श रेखा ङ्झनमन्रक य प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगका सङ्ञचव सदस्म सङ्ञचव
यहने छन्।मो सङ्झभङ्झतको फैठक प्रत्मेक चौभाङ्झसकभा एकऩटक फस्नेगयी एक वषशभा
कम्तीभा ३ ऩटक फस्नङ्टऩने प्रावधान यहेको छ।
प्रदे श सयकायका भन्रारमहरू/ङ्झनकाम अन्तगशत सॊ चाङ्झरत कामशक्रभ वा
आमोजना कामाशन्वमन प्रगङ्झतको सभीऺा गनङ्टश मस सङ्झभङ्झतको प्रभङ्टख काभ हो।प्रदे श
भन्रारमस्तयभा यहे को ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतको फैठकफाट सभाधान हङ्टन
नसकेका सभस्माहरूको सभाधानका राङ्झग उऩमङ्टक्त ङ्झनणशम ङ्झरने थरो नै मही फैठक
हो।
आ.व. २०७७/७८

को प्रथभ चौभाङ्झसक प्रगङ्झत सङ्झभऺा तथा प्रदे श ङ्जवकास

सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतको वैठक आज ङ्झभङ्झत २०७७/०८/१४ गते ङ्जवहान ८
वजे दे ङ्ञख हे टौडाभा शङ्टरु बमो ।उक्त कामशक्रभ प्रदे श ङ्जवकास सभस्मा सभाधान
सङ्झभङ्झत य प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगका अध्मऺ तथा वागभती प्रदे शका
भाननीम भङ्टख्मभन्री डोयभङ्ञण ऩौडेरज्मूको अध्मऺता तथा याङ्जष्डम मोजना आमोगका
भाननीम उऩाध्मऺ प्रा.डा. ऩङ्टष्ऩयाज कॊडेरज्मूको प्रभङ्टख आङ्झतथ्म य याङ्जष्डम मोजना
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आमोगका भाननीम सदस्म डा. याभकङ्टभाय पङ्टमारको आङ्झतथ्मभा सम्ऩङ्ङ बमो
।कामशक्रभभा वागभती प्रदे शका आङ्झथक
श भाङ्झभरा तथा मोजना भन्री भा. कैराश
प्रसाद ढङ्टॊ गेर, बौङ्झतक ऩूवाशधाय ङ्जवकास भन्री भा.याभेश्वय पङ्टमार, स्वास्थ्म ङ्ञशऺा
कृङ्जष सङ्झभङ्झतका सबाऩङ्झत भाननीम घनश्माभ दहार, सावशजङ्झनक रेखा सङ्झभङ्झत सदस्म
भा. भङ्टन ङ्ट ङ्झसग्दे र,

सॊ सङ्छदम दरका भङ्टख्म सचेतक भाननीम केशव याज ऩाण्डे ,

वागभती प्रदे शका

प्रभङ्टख सङ्ञचव श्रीभान डा. भान वहादङ्टय ङ्जवके य

सवै

भन्रारमका सङ्ञचवज्मूहरुको उऩङ्ञस्थती यह्यो ।
प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगका भाननीम सदस्म डा. मभङ्टना कडे रज्मू वाट
सॊ चारन बएको कामशक्रभभा आमोगका का.वा. उऩाध्मऺ भाननीम श्माभ कङ्टभाय
ङ्ट श भन्रारम तथा
वस्नेतवाट स्वागत भन्तव्म बएको ङ्झथमो बने कामशक्रभभा सॊ ऩण
ङ्झनकामहरुवाट सम्ऩादन बएका आ. व. ०७७।०७८ को प्रथभ चौभाङ्झसकभा
बएको कामशक्रभको

प्रगङ्झत ङ्जववयण तथा कामाशक्रभ कामाशन्वमनको क्रभभा

दे खाऩये का सभस्मा य उक्त सभस्मा सभाधानका राङ्झग अऩनाउनङ्ट ऩने उऩामहरु
सभेत उल्रेख गङ्चय सङ्झभऺा प्रङ्झतवेदन आङ्झथक
श भाङ्झभरा तथा मोजना भन्रारम तथा
मस

प्रदे श नीङ्झत

तथा

मोजना आमोगका सङ्ञचव डण्डङ्टयाज ङ्ञघङ्झभये रे एकभङ्टष्ट रुऩभा

ऩेश गनङ्टश बमो। मस प्रदे शरेआ.व २०७७।०७८ को प्रथभ चौभाङ्झसक अवङ्झधभा
सभग्र प्रदे शको ङ्जवङ्ञिम प्रगङ्झत ८.११ प्रङ्झतसत य कङ्टर याजस्व रक्ष्मको ३२.६४
प्रङ्झतसत सॊ करन बएको ङ्जववयण प्रस्तङ्ट बमो। उक्त प्रङ्झतवेदनभा आ आफ्ना
भन्रारमका सङ्ञचव ज्मूहरुवाट थऩ प्रष्ट ऩाने काभ बमो ।प्रदे श सयकायका प्रभङ्टख
सङ्ञचव डा. भान वहादङ्टय ङ्जवकेरे

ङ्जवद्यभान अनङ्टगभन सॊ यचना छ त्मसराइ प्रबाकायी

रुऩभा ऩङ्चयचारन गनङ्टश ऩने य मोजना ङ्झनभाणश गदाश उत्ऩादन य उत्ऩादकत्वभा वृङ्जि
ऩङ्टङ्ञजङ्झनभाशण य योजगायी ङ्झसजशनाराइ ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩदशछ बङ्ङे धायणा याख्नङ्ट बमो
।याङ्जष्टङ्चयम मोजना आमोगका भाननीम सदस्म डा. याभकङ्टभाय पङ्टमाररे १५औ
आवङ्झधक मोजनाको अन्तसम्भभा १०.६ प्रङ्झतसत आङ्झथक
श वृङ्जि हाङ्झसर गने रक्ष्म
बएको हङ्टदा उक्त रक्ष्म हाङ्झसर गनश भानव जीवन यऺा, योजगायी ङ्झसजशना, उत्ऩादन
य उत्ऩादकत्व राइ वढाउने

तपश ध्मान ङ्छदन सङ्टझाव ङ्छदनङ्ट बमो ।भाननीम आङ्झथक
श
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भाङ्झभरा तथा मोजना भन्रीज्मू तथा भा. बौङ्झतक ऩूवाशधाय ङ्जवकास भन्रीज्मू वाट
प्रदे शका सभस्माका वाये भा आफ्ना आफ्ना भन्रारमको धायणा याख्नङ्ट बमो ।याङ्जष्डम
मोजना आमोगका भाननीम उऩाध्मऺ प्रा.डा.ऩङ्टष्ऩयाज कडेरज्मूरे प्रदे शको अनङ्टभन
तथा

भङ्टल्माॊकन

कामशराइ

शसक्त

य

प्रबावकायी

तङ्टल्माउन

ङ्झनभाशण

गयीएको

सॊ मन्रराइ सवर वनाएय रै जानऩने तथा प्रगङ्झत सङ्झभऺा गदाश कङ्झत वेरुजङ्ट उठे को छ
त्मसको सभेत रेखा जोखा गनङ्टश ऩने य मोजना छनौट गने प्रकृमाभा स्थाङ्झनम तहराइ
सभेत सभेटेय रै जानङ्ट ऩने य सॊ घ प्रदे श य स्थाङ्झनम तहको

सभन्वम

गनङ्टश ऩने

वताउनङ्ट बमो ।अन्तभा अध्मऺता गङ्चय यहनङ्ट बएका भाननीम भङ्टख्मभन्री ज्मूवाट
सॊ घ प्रदे श य स्थाङ्झनम तहरे ङ्झभरेय सॊ गसगै जानङ्टऩने तथा अन्तय भन्रारम भा सभेत
सभन्वम हङ्टन ङ्ट ऩने तथा मोजना छनौट ऩङ्चयमोजना वैकराइ ङ्झनभाशण य कामाशन्वमन गने
ऩदशछ बङ्झन ङ्झनदे शन ङ्छदइ कामशक्रभ सभाऩन बमो ।
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आङ्झथक
श वषश 2077/78 को प्रथभ चौभाङ्झसक प्रगङ्झत सङ्झभऺाको प्रस्तङ्टङ्झत
गत आ.व.को फागभती प्रदे श सयकायको सॊ ङ्ञचत कोषको अवस्था

• फागभती प्रदे श सयकायको आङ्झथक
श वषश २०७६/७७ भा याजश्व, गत वषशको
फचत य ङ्जवङ्ञिम हस्तान्तयणफाट प्राप्त यकभ सभेत गयी जम्भा आम रु.
४७,४२,०२,८४,०४२।७२ (अनङ्टभानको ९९.४५% प्राङ्झप्त) – योमल्टीहरुको
यकभ प्राप्त हङ्टन फाॉकी
• प्रदे श

सयकायको

आङ्झथक
श

वषश

२०७६/७७

भा

जम्भा

खचश

रु.

२७,९५,०८,७०,४६९।३५ (अनङ्टभानको ५८.७१% खचश)
• सॊ घीम सयकायफाट प्राप्त शसतश, सभऩङ्टयक य ङ्जवशेष अनङ्टदानफाट खचश नबई
फचत

बएको

सॊ घीम

सयकायको

सॊ ङ्ञचत

कोषभा

ङ्जपताश

यकभ

रु.

२,९०,९१,३१,७७२।३७ (कङ्चयफ २० कयोड ङ्जपताश गनश फाॉकी)
आङ्झथक
श वषश २०७७/७८ भा अनङ्टभान गङ्चयएका याजस्व प्राङ्झप्तका स्रोतहरु
याजस्व प्राङ्झप्तका स्रोतहरु
सॊ घीम सयकायफाट ङ्जविीम हस्तान्तयण
सॊ घीम सयकायफाट प्राप्त याजस्व फाॉडपाॉट
स्थानीम तहफाट याजस्व फाडॉपाॉट
घयजग्गा यङ्ञजष्टे शन दस्तङ्टय याजस्व फाॉडपाॉट

अनङ्टभान यकभ रु.
१७ अफश ८६ कयोड
९८ राख

९ अफश ५२ कयोड
९० राख

२ अफश ३५ कयोड
५६ राख

प्रङ्झतशत
34.75
18.53
4.58

५ अफश ५० कयोड

10.69

५ अफश ५० कयोड

10.69

गत आङ्झथक
श वषशको नगद भौज्दात

७ अफश ५० कयोड

14.58

स्थानीम तहफाट ङ्जविीम हस्तान्तयणको अनङ्टदान

८ अफश २३ कयोड

1.60

सवायी साधन कय याजस्व फाॉडपाॉट (प्रदे श य
स्थानीम तहफीच)
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ङ्जपताश
प्रदे श सयकायको आफ्नै याजश्व स्रोतफाट ( सॊ चाय २ अफश ३४ कयोड
भहशङ्टर, फेरुजङ्ट, व्मावसाम यङ्ञजष्डेशन आङ्छद )

९९ राख

५१ अफश ४२ कयोड

जम्भा

७४ राख

4.57
100.00

आङ्झथक
श वषश २०७७/७८ को ऩङ्जहरो चौभाङ्झसकको आम ङ्जववयणको अवस्था
याजश्व शीषशकहरु

जम्भा आम(रु.)

प्रङ्झतशत

क. याजश्व फाॉडपाॉटफाट प्राप्त याजश्व

३ अफश ९० कयोड १८ राख

1५.१0%

घयजग्गा यङ्ञजष्डे शन दस्तङ्टय

८ कयोड ८२ राख

5.24%

फाॉडपाॉट बई प्राप्त VAT य अन्त शङ्टल्क

१ अफश ८७ कयोड ९५ राख

१९.७२%

फाॉडपाॉटफाट प्राप्त हङ्टने सवायी कय

१ अफश ५७ कयोड २३ राख

२८.५९%

स्थानीम तहफाट याजस्व फाडॉपाॉट

१६ कयोड १८ राख

६.८७%

ख. सॊघीम सयकायफाट प्राप्त ङ्जविीम हस्तान्तयण
अनङ्टदान
ग. प्रदे श सयकायको आफ्नो स्रोतफाट सॊकङ्झरत
याजश्व

४ अफश ३१ कयोड ८१ राख

२४.१६%

१ अफश ६ कयोड ७० राख

३३.६३%

गत आङ्झथक
श वषशको नगद भौज्दात

७ अफश ५० कयोड

कङ्टर जम्भा

१६ अफश ७८ कयोड ७१
राख

फागभती प्रदे शस्तयीम आ.व.०७७।७८ को प्रथभ चौभाङ्झसक प्रगङ्झत सभीऺा तथा प्रदे श ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतको फैठकको प्रङ्झतवेदन

32.64%
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आ.व.2077/78 को भन्रारमगत ङ्जवङ्झनमोजन य चौभाङ्झसक अवङ्झधको खचश
यकभ रु हजायभा
ङ्झनकामको नाभ चारङ्ट फजेट

चारङ्ट खचश

चारङ्ट

ॉ ीगत
ऩूज

खचश

फजेट

ॉ ीगत खचश
ऩूज

प्रङ्झतशत

ॉ ीगत जम्भा फजेट
ऩूज

जम्भा खचश

जम्भा

खचश

खचश

प्रङ्झतशत

प्रङ्झतशत

प्रदे श
व्मवस्थाङ्जऩका

270273

65267.948

24.15 49250

242.347

0.49 319523

65510.295

20.5

60612

5081.717

8.38 7240

656.982

9.07 67852

5738.699

8.46

15750

2964.505

18.82 1750

35.700

2.04 17500

3000.205

17.14

561761

24570.648

4.37 304330

161.075

0.05 866091

24731.723

2.86

113102

16401.103

14.5 47490

1042.713

2.2

17443.816

10.86

प्रदे श रोक
सेवा आमोग
भङ्टख्म
न्मामाङ्झधवक्ताको
कामाशरम
भङ्टख्मभन्री तथा
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को
कामाशरम
आङ्झथक
श
भाङ्झभरा तथा
मोजना
भन्रारम

160592

उद्योग, ऩमशटन,
वन तथा
वातावयण
भन्रारम

1250273 236024.745 18.88 2599177 84567.265

3.25 3849450 320592.010 8.33

2715655 153761.895 5.66

1058601 68520.695

6.47 3774256

222282.590 5.89

152861

727139

9.73 880000

82421.512

बूङ्झभ व्मवस्था,
कृङ्जष तथा
सहकायी
भन्रारम
आन्तङ्चयक
भाङ्झभरा तथा
कानून

11688.373

7.65

70733.139

9.37

भन्रारम
बौङ्झतक ऩूवाशधाय
ङ्जवकास

941744 226699.344 24.07 16867300 1275202.618 7.56 17809044 1501901.962 8.43

भन्रारम

फागभती प्रदे शस्तयीम आ.व.०७७।७८ को प्रथभ चौभाङ्झसक प्रगङ्झत सभीऺा तथा प्रदे श ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतको फैठकको प्रङ्झतवेदन
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साभाङ्ञजक
ङ्जवकास

4890485 630051.368 12.88 1694652 85621.985

5.05 6585137

715673.354

10.87

40203

0

0

48553

4581.318

9.44

0

0

7243161

1205060.100 16.64

भन्रारम
प्रदे श नीङ्झत
तथा मोजना

4581.318

11.4

8350

आमोग

स्थानीम तह

7243161 1205060.100 16.64 0

जम्भा

26114215 2582153.064 9.89 25313.279 1586784.519 6.27 51427494 4168937.583 8.11

ङ्जविीम हस्तान्तयणफाट काङ्झतक
श भसान्त सम्भको खचश
यकभ रू.हजायभा

सशतश अनङ्टदानफाट काङ्ञिक भसान्त सम्भको खचश
भन्रारमको नाभ

फजेट

खचश

प्रङ्झतशत

उद्योग, ऩमशटन, वन तथा वातावयण भन्रारम

17,42,00,000

4,46,000

0.26%

बूङ्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी भन्रारम

39,62,00,000

9,14,901

0.23%

बौङ्झतक ऩूवाशधाय ङ्जवकास भन्रारम

2,66,90,00,000 20,95,45,563.9 7.85%

भङ्टख्मभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामाशरम

1,95,00,000

साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्रारम

1,80,35,00,000 13,87,43,060.9 7.69%

जम्भा

5,06,24,00,000 34,96,99,525.8 6.91%

50,000

0.26%

ङ्जविीम सभाङ्झनकयण अनङ्टदानफाट काङ्ञिक भसान्त सम्भको खचश
भन्रारमको नाभ

फजेट

खचश

प्रङ्झतशत

बौङ्झतक ऩूवाशधाय ङ्जवकास भन्रारम

6,90,08,79,000 43,27,96,803.8 6.27%

साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्रारम

81,62,21,000

जम्भा

7,71,71,00,000 43,72,05,494.8 5.67%

44,08,691

0.54%

सभऩङ्टयक अनङ्टदानफाट काङ्ञिक भसान्त सम्भको खचश
भन्रारमको नाभ

फजेट

खचश

प्रङ्झतशत

अथश ङ्जवङ्जवध (सभऩूयकका ३ वटा मोजनाका राङ्झग)

१९,८०,०0,००० ०

०%

बौङ्झतक ऩूवाशधाय ङ्जवकास भन्रारम

62,02,00,000

16.64%

10,31,93,976

फागभती प्रदे शस्तयीम आ.व.०७७।७८ को प्रथभ चौभाङ्झसक प्रगङ्झत सभीऺा तथा प्रदे श ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतको फैठकको प्रङ्झतवेदन
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जम्भा

81,82,00,000 10,31,93,976

12.61%

ङ्जवशेष अनङ्टदानफाट काङ्ञिक भसान्त सम्भको खचश
भन्रारमको नाभ

फजेट

खचश

प्रङ्झतशत

बौङ्झतक ऩूवाशधाय ङ्जवकास भन्रारम

7,00,00,000

साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्रारम

42,00,00,000 1,17,500

0.03%

जम्भा

49,00,00,000 1,17,500

0.02%

0

0.00%

फहङ्टवषॉम तथा १ कयोड बन्दा फढी रागत बएको आमोजनाहरुको प्रगङ्झत ङ्जववयण
१.आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्रारम
फहङ्टवषॉम आमोजनाहरु

क्र.
स

१.

आमोजना

प्रदे श प्रहयी
कामाशरम
भातहत

य

यकभ रु भा
ङ्जवङ्ञिम

रागत

२०७६/७७ सम्भ

२०७७/७८

१,१०,९९,१२,९७७.५

७४,७३,४३,९७७.५

३६,२५,५१,००

७

७

प्रगङ्झत

०

१००
%

प्रहयी

बवन/ऩङ्टवाशधा
य ङ्झनभाशण
क्रभागत
सभेत

बौङ्झतक प्रगङ्झत

६ वटा बवन ङ्झनभाशण सम्ऩङ्ङ, ३ वटा बवन उद्घाटन बई हस्तान्तयण बएको,

४० वटा बवन ङ्झनभाशण सम्ऩङ्ङ हङ्टने अवस्थाभा यहेको । बौङ्झतक प्रगङ्झत अनङ्टभाङ्झनत
-८०%

फागभती प्रदे शस्तयीम आ.व.०७७।७८ को प्रथभ चौभाङ्झसक प्रगङ्झत सभीऺा तथा प्रदे श ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतको फैठकको प्रङ्झतवेदन
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१ कयोड बन्दा फढी रागत बएका आमोजनाहरु

क्र.स

१.

२

३

४

५

आमोजना
सवायी साधन प्रदे श
प्रहयी

ङ्जवऩद् उिाय साभाग्री
खङ्चयद

शाङ्ञन्त ऩाकश ङ्झनभाशण
आऩतकाङ्झरन गोदाभ
घय ङ्झनभाशण (काभ्रे य
नङ्टवाकोट)

ङ्जपल्भ ङ्झसटी ङ्झनभाशण,
दोरखा डाङडू ङे
डाॉडा

रागत

यकभ रु भा

२०७७/७८

४,००,००,०००

0

र.ई.तमाय गने कामश बईयहेको।

१,००,००,०००

0

र.ई.तमाय गने कामश बईयहेको।

२,००,००,०००

0

१,००,००,०००

0

३,५०,००,०००

0

२,००,००,०००

0

द्वन्द्व ङ्जऩङ्झडत तथा
६

ङ्जवस्थाङ्जऩत ऩङ्चयवायका
राङ्झग सहामता

रगामतका कामशक्रभ

कैङ्जपमत

कामशङ्जवङ्झध सॊ शोधन प्रकृमाभा यहेको
।

जग्गाको ऩङ्जहचान बईयहेको ।

सयोकायवारासॉग छरपरका क्रभभा
यहेको

आ.व. सङ्टरु बएको ६ भङ्जहना ऩश्चात
सूचना प्रकाशन गङ्चयने

फागभती प्रदे शस्तयीम आ.व.०७७।७८ को प्रथभ चौभाङ्झसक प्रगङ्झत सभीऺा तथा प्रदे श ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतको फैठकको प्रङ्झतवेदन
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२.उद्योग, ऩमशटन, वन तथा वातावयण भन्रारम

फहङ्टवषॉम तथा १ कयोड बन्दा फढी रागत बएको आमोजनाहरु
ङ्झस.नॊ

कामशक्रभ
ऐङ्झतहाङ्झसक ङ्झसद्दवाफा च ङ्टच ङ्टयोभा

1 भ्मूटावय ङ्झनभाशण, ङ्झसन्धङ्टरी (अन्म

ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत
वजेट

प्रथभ चौभाङ्झसक
ङ्जवङ्झनमोजन

यकभ रु हजायभा

खचश यकभ

३२०२९

७०२९

१९००.००

४११२१

६१२१

२१५०.००

3 ऩाकश य भ्मू टावय ङ्झनभाशण कामशक्रभ ४१५८८

१५८८

२६००.००

४०८९२

१०८९२

०.००

३११०५

११०५

२०५०.००

३४९३७

४९३७

२८३१.८४

४८१०९

१८१०९

२७००.००

४२१००

७१००

२५००.००

४४४७८

१४४७८

२५००.००

10 टावय, फहङ्टउद्देशीम बवन य वन

४७८९६

१७८९६

२६५०.००

11 ङ्झसन्धङ्टरीगढी ङ्जहर स्टे शन

४४७४०

१२७४०

२५५०.००

सावशजङ्झनक ङ्झनभाशण)

ङ्ट ऩमटङ्जकम ऺेरभा ऩङ्टवाशधाय
शैरङ्ग
2

ङ्झनभाशण (वगैचा, उद्यान, गोरघय,

शौचारम, भनोयञ्जन ऩाकश) (अन्म
सावशजङ्झनक ङ्झनभाशण)

नङ्टवाकोट ङ्ञचम्टे श्वयभा वन वगैचा
(अन्म सावशजङ्झनक ङ्झनभाशण)

4
5
6

काभ्रे योसी बङ्टङ्झभच ङ्टरीभा भ्मू टावय

ङ्झनभाशण (अन्म सावशजङ्झनक ङ्झनभाशण)
धाङ्छदङ्ग तोप्राङ्ग भ्मू टावय ङ्झनभाशण
(अन्म सावशजङ्झनक ङ्झनभाशण)

याइनो ऩाकश ङ्झनभाशण¸ ङ्ञचतवन (अन्म
सावशजङ्झनक ङ्झनभाशण)

कैङ्जपमत
ठे क्का सम्झौता बइ
कामाशन्वमनभा

ठे क्का सम्झौता बइ
कामाशन्वमनभा

ठे क्का सम्झौता बइ
कामाशन्वमनभा

ठे क्का सम्झौता बइ
कामाशन्वमनभा

ठे क्का सम्झौता बइ
कामाशन्वमनभा

ठे क्का सम्झौता बइ
कामाशन्वमनभा

ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोकको बोटे कोशीभा

सभङ्टदामभा आधाङ्चयत ऩमशटकीम

7 ऩदभागशभा ऩने खोरा ङ्जकनायभा

प्राकृङ्झतक swimming pool ङ्झनभाशण

ठे क्का सम्झौता बइ
कामाशन्वमनभा

(अन्म सावशजङ्झनक ङ्झनभाशण)

भ्मू टावय ङ्झनभाशण गोगनऩानी

8 सङ्टरीथङ्टम्का खाॉडादे वी ५ याभेछाऩ
(अन्म सावशजङ्झनक ङ्झनभाशण)

ङ्ञशवारम ङ्जहर स्टे शन प्माकेज(भ्मू

9 टावय, फहङ्टउद्देशीम बवन य वन

वगैचा) (अन्म सावशजङ्झनक ङ्झनभाशण)
ङ्ञजयी ङ्जहर स्टे शन प्माकेज(भ्मू

वगैचा) (अन्म सावशजङ्झनक ङ्झनभाशण)

फागभती प्रदे शस्तयीम आ.व.०७७।७८ को प्रथभ चौभाङ्झसक प्रगङ्झत सभीऺा तथा प्रदे श ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतको फैठकको प्रङ्झतवेदन

ठे क्का सम्झौता बइ
कामाशन्वमनभा

ठे क्का सम्झौता बइ
कामाशन्वमनभा

ठे क्का सम्झौता बइ
कामाशन्वमनभा

ठे क्का सम्झौता बइ
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प्माकेज(फहङ्टउद्देशीम बवन य वन

कामाशन्वमनभा

वगैचा) (अन्म सावशजङ्झनक ङ्झनभाशण)
ङ्झसन्धङ्टरी गढी दयवाय ऩङ्टन ङ्झनभाशण

२००००

२०००

०.००

२८३४९

५३००

५२६०.९२

२७६१५

६८००

६७२१.०२

१७७११

७३००

७२४९.१६

१३३६४

७४६०

७४५९.२८

१७१३३

२५

०.००

१००००

१०००

०.००

र.ई. तमायी सम्ऩङ्ङ

२५०००

५०००

०.००

र.ई. तमायी सम्ऩङ्ङ

१५०००

२०००

०.००

१००००

१०००

०.००

र.ई. तमायी सम्ऩङ्ङ

22 ङ्चयकृमसन हर, टङ्ट यीजभ ऩाकश ङ्झनभाशण १००००

१०००

०.००

र.ई. तमायी सम्ऩङ्ङ

१०००

०.००

र.ई. तमायी सम्ऩङ्ङ

१५००

०.००

IEE प्रकृमा थारनी

12
13
14

(अन्म सावशजङ्झनक ङ्झनभाशण)

ककनी नङ्टवाकोटभा भ्मङ्ट टावय

ङ्चयकृमसन हर, टङ्ट यीजभ ऩाकश ङ्झनभाशण
ङ्ञचतराङ भकवानऩङ्टयभा भ्मङ्ट टावय

ङ्चयकृमसन हर, टङ्ट यीजभ ऩाकश ङ्झनभाशण
काभ्रेको दोरारघाटभा जरङ्जवहाय

15 सङ्जहतको ङ्जऩकनीक तथा ऩाकश
ङ्झनभाशण

16
17

वाह्रङ्जवसेको सङ्टनकोशीभा इको तथा
भेङ्झडटे सन ऩाकश

ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोकको तातोऩानी ऺेर

सॊ यऺण तथा ऩङ्टनरुत्थान कामशक्रभ
काभ्रेको दोरारघाटभा जरङ्जवहाय

18 सङ्जहतको ङ्जऩकनीक तथा ऩाकश

ङ्झनभाशण (अन्म सावशजङ्झनक ङ्झनभाशण)
वाह्रङ्जवसेको सङ्टनकोशीभा इको तथा

19 भेङ्झडटे सन ऩाकश (अन्म सावशजङ्झनक
ङ्झनभाशण)

ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोकको तातोऩानी ऺेर

20 सॊ यऺण तथा ऩङ्टनरुत्थान कामशक्रभ
(अन्म सावशजङ्झनक ङ्झनभाशण)

भङ्टडे ङ्जहरस्टे श प्माकेज कामशक्रभ

21 ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक (अन्म सावशजङ्झनक
ङ्झनभाशण)

ककनी नङ्टवाकोटभा भ्मङ्ट टावय
(अन्म सावशजङ्झनक ङ्झनभाशण)

ङ्ञचतराङ भकवानऩङ्टयभा भ्मङ्ट टावय

23 ङ्चयकृमसन हर, टङ्ट यीजभ ऩाकश ङ्झनभाशण १००००
(अन्म सावशजङ्झनक ङ्झनभाशण)

ठे क्का भङ्टल्माङ्कन जायी
ठे क्का सम्झौता बइ
कामाशन्वमनभा

ठे क्का सम्झौता बइ
कामाशन्वमनभा

ठे क्का सम्झौता बइ
कामाशन्वमनभा

ठे क्का सम्झौता बइ
कामाशन्वमनभा

ठे क्का सम्झौता बइ
कामाशन्वमनभा

केही ऩङ्झन उल्रेख
नबएको

वनेऩा २ ङ्ञस्थत ङ्जहरे जरजरे
24

ऩमशटकीम तार ङ्झनभाशण,

काभ्रेऩराञ्चोक (अन्म सावशजङ्झनक

१००००

ङ्झनभाशण)

फागभती प्रदे शस्तयीम आ.व.०७७।७८ को प्रथभ चौभाङ्झसक प्रगङ्झत सभीऺा तथा प्रदे श ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतको फैठकको प्रङ्झतवेदन
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ङ्झनरकण्ठ १२ ङ्ञस्थत शङ्जहद ऩाकश

25 ऩङ्टवाशधाय ङ्झनभाशण, धाङ्छदङ्ग (अन्म

१५०००

२०००

०.००

जग्गा ङ्जववाद

२००००

५०००

०.००

IEE प्रकृमा थारनी

27 ङ्झनभाशण, काठभाडौं (अन्म सावशजङ्झनक १००००

२०००

०.००

र.ई. तमायी सम्ऩङ्ङ

28 उद्योग ग्राभ - वटा

७५०००

20000

29 ङ्ञचतवन Exhibition

10000

५०००

सावशजङ्झनक ङ्झनभाशण)

फम्पङ्ट वापर खोरा तार तथा
26

हङ्चयमारी ङ्जवकास कामशक्रभ,

ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक (अन्म सावशजङ्झनक
ङ्झनभाशण)

शारीनदी धाङ्झभक
श ऩमशटकीम ऩूवाशधाय
ङ्झनभाशण)

30

हङ्चयहयऩङ्टय गढी औद्योङ्झगक ऺेर
ङ्जवकास

31 उच्च प्रङ्जवङ्झधको नसशयी ङ्झनभाशण
32

हेटौडाभा वृहत उद्योग उऩज
प्रदशशनी घय

जम्भा

२ वटाको ठे क्का

भूल्माङ्कन बइ यहेको
ठे क्का सङ्टचना प्रकाशन

४९०००

ठे क्का सङ्टचना प्रकाशन
ठे क्का भूल्माङ्कन बै

६००००

यहेको

जग्गा प्राप्ती प्रकृमाभा

१००००

अगाडी वढे को

९१२१६७ १७७३८० ५११२२

३. बूङ्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी भन्रारम
फहङ्टवषॉम आमोजनाहरु

क्र.सॊ .
१
२
३
४

आमोजनाको नाभ
साझेदायीभा शीत बण्डाय (१२
वटा) ङ्झनभाशण

कृङ्जष ताङ्झरभ केन्र बवन
(बण्डाया) ङ्झनभाशण

ङ्ञचतवन याङ्जष्डम ङ्झनकङ्टञ्भा
ऩखाशर ङ्झनभाशण

हेटौँडाभा प्रादे ङ्ञशक कृङ्जष थोक
फजाय ङ्झनभाशण

यकभ रु हजायभा
रागत

खचश

बौङ्झतक
प्रगङ्झत

ङ्जविीम

646844

290769

45

44.9

100164

64418

70

64.3

138330

85483

61.8

64

410000

कैङ्जपमत

प्रगङ्झत

फोरऩर आह्वान बएको

फागभती प्रदे शस्तयीम आ.व.०७७।७८ को प्रथभ चौभाङ्झसक प्रगङ्झत सभीऺा तथा प्रदे श ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतको फैठकको प्रङ्झतवेदन
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५

भकवानऩङ्टय ङ्ञजल्राभा दङ्टध
ऩाउडय प्रान्ट ङ्झनभाशण

फोरऩर भङ्टल्माङ्कनको क्रभभा

450000

यहेको

ङ्ञचतवन ङ्ञजल्राभा नभङ्टना डे यी
६

तथा दङ्टग्ध प्रशोधन प्रान्ट-

क्माटवेयी य चकरे ट सङ्जहत

ङ्झड.ङ्जऩ.आय.भा आवश्मक

250000

ऩङ्चयभाजशन गङ्चयॉदै

ङ्झनभाशण
७

८

साझेदायीभा भकवानऩङ्टय
ङ्ञजल्राभा कृङ्जष औजाय
कायखाना स्थाऩना

कृङ्जष तथा ऩशङ्ट ङ्जवश्वङ्जवद्यारमभा
ङ्झफ.एस्.एर्. ल्माव स्थाऩना

4 कयोड चारङ्ट आ.व.भा ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत, कङ्टर रागत
भन्रारमको DPR फभोङ्ञजभ

२ कयोड चारङ्ट आ.व.भा ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत, कङ्टर

रागत १६.४ कयोड (ङ्जवषमगत भन्रारमफाट
ऩठाइएको फहङ्टवषॉम गङ्टरुमोजना फभोङ्ञजभ)

४. साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्रारम

ङ्झस.नॊ
१
२

आमोजनाको नाभ
ङ्छदनेश याभजी फहङ्टप्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺारम, चौताया
अन्तययाङ्जष्डमस्तयको खेरकङ्टद प्रङ्झतष्ठानको स्थाऩना
गौङ्चयटाय, भकवानऩङ्टय

ङ्झड ङ्जऩ आय तमाय बएको

ङ्झड ङ्जऩ आय तमाय बई

कामाशन्वमन हङ्टने चयणभा

फहङ्टवषॉम आमोजनाहरु

बौङ्झतक

ङ्झफिीम
प्रगङ्झत
प्रगङ्झत (%)
(%)

कैङ्जपमत

२०

०

वोरऩर प्रकाशन बइसकेको

०

०

वोरऩर प्रकाशनको तमायी

३

ङ्ञजयी प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺारम, दोरखा

२०

७

ङ्झनभाशणकामश बइयहे को

४

ङ्ञजल्रास्तय यङ्गशारा, ङ्जवदङ्टय ङ्झनभाशण, नङ्टवाकोट

०

०

वोरऩर प्रकाशनको तमायी

५

चौताया यङ्गशारा, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक

२०

०

ङ्झनभाशणकामश बइयहे को

६

ङ्झसन्धङ्टरी यङ्गशारा, ङ्झसन्धङ्टरी

०

०

ङ्झनभाशणकामश बइयहे को

७

दङ्टधौरी यङ्गशारा, ङ्झसन्धङ्टरी

०

०

ङ्झनभाशणकामश बइयहे को

८

भन्थरी यङ्गशारा, याभेछाऩ

०

०

जग्गा प्राङ्झप्त हङ्टन नसकेको

९

भेरम्ची फहङ्टउद्देश्म, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक

२०

०

ङ्झनभाशणकामश बइयहे को

१० भन्थरी कबडशहर, याभेछाऩ

२०

ङ्झनभाशणकामश बइयहे को

११ कबडशहर ङ्झनभाशण थाहा न.ऩा. भकवानऩङ्टय

९०

१०५.१८

१२ कबडशहर ङ्झनभाशण भाङ्झड, ङ्ञचतवन

२०

०

१३ प्रदे शस्तयीम फार अङ्झधकाय बवन, काभ्रे

३०

२३६.६०

ङ्झनभाशणकामश बइयहे को
सॊ झौताको चयण
ङ्झनभाशणकामश बइयहे को

फागभती प्रदे शस्तयीम आ.व.०७७।७८ को प्रथभ चौभाङ्झसक प्रगङ्झत सभीऺा तथा प्रदे श ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतको फैठकको प्रङ्झतवेदन
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१४ कबडशहर ङ्झनभाशण धनौजी,ङ्ञचतवन

२०

०

सॊ झौताको तमायी

१५ कबडशहर ङ्झनभाशण ङ्जवदङ्टय, नङ्टवाकोट

९०

८६

सॊ झौताको चयण

१६ कबडश हर ङ्झनभाशण ङ्झनरकण्ठ, धाङ्छदङ

०

०

वोरऩर प्रकाशनको तमायी

१ कयोड बन्दा फढी रागत बएका आमोजनाहरु

ङ्झस.नॊ

१
२

आमोजनाहरुको ङ्जववयण

भङ्चयन कबडशहर ङ्झनभाशण, ङ्झसन्धङ्टरी
याङ्जष्डम ते कवान्दो आइटी एप एकेडभी खाॉडदे वी
याभेछाऩ

बौङ्झतक

ङ्झफिीम

कैङ्जपमत

प्रगङ्झत (%) प्रगङ्झत (%)

४० ५४.१० ङ्झनभाशणकामश बइयहे को
७० १०४.२० ङ्झनभाशणकामश बइयहे को

३

ङ्झरसॊ ङखङ्टऩाखा कबडशहर ङ्झनभाशण, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक

१०

० ङ्झनभाशणकामश बइयहे को

४

ङ्झरसङ्खङ्टऩाखा

२०

० ङ्झनभाशणकामश बइयहे को

५

शङ्जहदस्भृङ्झत यङ्गशारा ङ्झनभाशण ङ्ञशवऩङ्टयी नङ्टवाकोट

६

ताङ्झरभ केन्र

ऩूणश अऩाङ् बएका व्माङ्ञक्तहरुको राङ्झग
ङ्छदघशकाङ्झरन ऩङ्टस्थाशऩना केन्र ङ्झनभाशण, भकवानऩङ्टय

०

० तमायी बइयहे को

२०

० वोरऩर प्रकाशनको तमायी

७

कबडशहर ङ्झनभाशण काङ्झरका, ङ्ञचतवन

२०

० सॊ झौताको चयण

८

कबडशहर ङ्झनभाशण भहारक्ष्भी, रङ्झरतऩङ्टय

२०

० ङ्झनभाशणकामश बइयहे को

९

कबडशहर ङ्झनभाशण जाउराखेर, रङ्झरतऩङ्टय

२०

० ङ्झनभाशणकामश बइयहे को

१० धाङ्छदङ अस्ऩतार ङ्झनभाशण, धाङ्छदङ
११

०

० फोरऩर प्रकाशनको तमायी

कभशचायी आवास ङ्झनभाशण ङ्झरशङ्टरी अस्ऩतार
नङ्टवाकोट

२०

गौतभफङ्टि अन्तयाङ्जष्डम ङ्जक्रकेट यङ्गशारा

१२ ङ्झनयभाणको राङ्झग धङ्टभस
श ङ्ट सङ्टन्तरी पाउण्डे शन
ङ्ञचतवन

०

सॊ झौता बइसकेको

१००

अनङ्टदान

१३ मङ्टवा वैऻाङ्झनक प्रोत्साहन कोष

१००

कोष भापशत कामश

फागभती प्रदे शस्तयीम आ.व.०७७।७८ को प्रथभ चौभाङ्झसक प्रगङ्झत सभीऺा तथा प्रदे श ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतको फैठकको प्रङ्झतवेदन

बइयहे को

Page 15

१४

मङ्टवा उद्यभ तथा स्वयोजगायका राङ्झग
सहङ्टङ्झरमतऩूणप्र
श ोत्साहन

मङ्टवा ऩङ्चयषद स्थाऩना कामश

कामशक्रभ

हङ्टने

क्मान्सय योग रागेका ङ्जवऩङ्ङ नागङ्चयकराइश
१५

उऩचायभा सहङ्टङ्झरमत ङ्छदन तोङ्जकएको अस्ऩतार
भापशत सॊ घीम सयकायरे प्रदान गये को

कामशङ्जवङ्झध ङ्ञस्वकृङ्झतको

१०

०

१०

०

२०

० टे ण्डय आह्वानको तमायी

१५

०

१५

० खङ्चयद प्रङ्जक्रमाभा यहेको

चयणभा यहे को

सहङ्टङ्झरमतभा रु ऩचास हजाय थऩ
१६
१७

भदन कङ्टभाय बण्डायी स्वास्थ्म ङ्झफऻान प्रङ्झतष्ठानराई
चारङ्ट अनङ्टदान
प्रदे श ङ्झबरका स्वास्थ्म सस्थाहरुको राङ्झग
ङ्झन्शङ्टल्क सेवाका राङ्झग औषधी खङ्चयद

आङ्झथक
श ङ्झनमभावरी स्वीकृत

प्रदे श स्तयीम अस्ऩतारहरूराई Covid 19 को
१८ राङ्झग आवश्मक ICU/HDU रगामतका सेवाहरुको
औजाय उऩकयणको व्मवस्थाऩन

बएको

केही खङ्चयद बएको केही
खङ्चयद प्रङ्जक्रमाभा यहेको

अस्ऩतारहरुको पोहोयभैरा व्मवङ्ञस्थत गनश
१९ Waste Disposal Treatment Plant तथा भृत शयीय
सङ्टयङ्ञऺत याख्न Mortury ङ्जिजको जडान गने

प्रथभ चौभाङ्झसकभा सम्ऩादन बएका भहत्त्वऩूणश कामशहरु
१.भङ्टख्मभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामाशरम


ङ्जवङ्झबङ्ङ कानूनहरुको ङ्झनभाशण (सङ्टशासन ङ्झनमभावरी, २०७७, प्रदे श सङ्टशासन केन्र (स्थाऩना

तथा कामश सञ्चारन)आदे श, २०७७, व्मवस्थाऩन ऩयीऺण कामशङ्जवङ्झध, २०७७ य प्रदे श
ङ्जवकास ङ्जवशेष कामशक्रभ कामशङ्जवङ्झध, २०७७) ।


प्रदे श सॊ गठन व्मवस्थाऩन सवेऺण स्वीकृत ।



सङ्टशासन अध्ममन केन्र सन्चारन ।



प्रदे श स्तयीम GESI गठन, सम्ऩकश व्मङ्ञक्त एङ्जकन य अङ्झबभङ्टखीकयण ।



जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध य कभशचायी ऺभता ङ्जवकास खाका (भस्मौदा) तमाय ।



स्थानीम तहको कानङ्टन सङ्झभऺा सम्फन्धी कामशक्रभ ।



सावशजङ्झनक सेवा सङ्टधाय अङ्झबभङ्टखीकयण कामशक्रभ ।



आमोजना अनङ्टगभन ।



ङ्जवकास साझेदायसॉग छरपर ।
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२.आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्रारम
•

ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्ञजल्राहरुभा आ.व.२०७५/०७६ दे ङ्ञख ङ्झनभाशण कामश शङ्टरु बएका ४७
वटा प्रहयी ईकाइ बवनहरु भध्मे हार सम्भ ६ वटाको ङ्झनभाशण कामश सम्ऩङ्ङ
बएको अन्म फाॉकी बवनहरु केही भङ्जहना ङ्झबर सम्ऩङ्ङ हङ्टने अवस्थाभा यहे को ।

•

ङ्जवऩद् उिाय साभग्री बण्डायणका राङ्झग नङ्टवाकोट य काभ्रेऩराञ्चोक ङ्ञजल्राभा
गोदाभघय (वेमयहाउस) ङ्झनभाशणका राङ्झग जग्गा ऩङ्जहचान य प्राङ्झप्तका राङ्झग
सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तह य ङ्ञजल्रा प्रशासन कामाशरमसॉग सभन्वम गयी कावाशही
अगाङ्झड फङ्जढयहेको ।

•

जनचेतनाभूरक प्रचाय साभग्री ङ्झनभाशण, ङ्जवतयण तथा प्रशायण सम्फङ्ञन्ध कामशङ्जवङ्झध
तमाय ।

•

स्थानीम बाषा प्रवधशन कामशक्रभ सम्फङ्ञन्ध कामशङ्जवङ्झधको भस्मौदा तमाय ।

•

ङ्जवऩद् तथा जोङ्ञखभ ऩरकाङ्चयता सहमोग कामशक्रभ सम्फङ्ञन्ध भस्मौता तमाय ।

•

१ वटा केवर टे ङ्झरङ्झबजन य १ वटा एप.एभ ये ङ्झडमो दताश तथा १० वटा केफर
टे ङ्झरङ्झबजन य ३२ वटा एप.एभ ये ङ्झडमो नङ्जवकयण बएको ।

•

प्रदे श प्रहयी ऐन प्रदे श सबाफाट ऩाङ्चयत बई ङ्झनमभावरीको तजङ्टभ
श ा हङ्टने क्रभभा
यहेको ।

३.आङ्झथक
श भाङ्झभरा तथा मोजना भन्रारम
•

“उत्ऩादन तथा योजगायी ङ्झसजशनाका राङ्झग सहङ्टङ्झरमतऩूण श ऋण रगानी कामशङ्जवङ्झध, 2077”
प्रदे श भङ्ञन्रऩङ्चयषदफाट स्वीकृत बएको ।

•

चारङ्ट आङ्झथक
श वषशको सवायी साधन कयको अनङ्टभाङ्झनत यकभको ङ्जववयण तमायी साथै ङ्जविीम
हस्तान्तयण अन्तगशत ङ्जवङ्झबङ्ङ अनङ्टदानका प्रथभ य दोस्रो ङ्जकस्ता फाऩत स्थानीम तहराई
ऩङ्जहरो चौभाङ्झसक अवङ्झधसम्भ ङ्जवि हस्तान्तयण तपश कङ्टर रु.1 अफश 20 कयोड 50
राख स्थानीम तहहरुभा ङ्झनकासा बईसकेको ।

•

फागभती प्रदे श ङ्झबर सॊ करन हङ्टने याजश्वको व्मवस्थाऩन बई आङ्झथक
श वषश २०७७/७८
को ऩङ्जहरो चौभाङ्झसकसम्भ कङ्टर अनङ्टभाङ्झनत आमको ३२.६४% प्राङ्झप्त बएको ।
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•

ङ्झभङ्झत २०७७/७/२१ दे ङ्ञख २०७७/७/२६ गते सम्भ फागभती प्रदे श ङ्झबरका 13
ङ्ञजल्राका 119 स्थानीम तहभध्मे ङ्ञचतवन, यसङ्टवा, ङ्झसन्धङ्टरी, दोरखा, याभेछाऩ य
भकवानऩूयका स्थानीम तहहरुसॊ ग अन्तयसयकायी ङ्जवि हस्तान्तयण य याजश्व फाडपाॉड
ङ्टश र अन्तयङ्जक्रमा कामशक्रभ गङ्चयएको ।
सम्फन्धी बचअ

•

प्रदे श आङ्झथक
श ऐन २०७७ अनङ्टसाय भारऩोत कामाशरमहरु, मातामात कामाशरमहरु एवभ
स्थानीम तहहरुभा कयका दय तथा दामयाको कामाशन्वमनको सन्दबशभा अन्तयङ्जक्रमा सम्ऩङ्ङ
।

•

उऩत्मका ङ्झबरका भारऩोत कामाशरमहरुफाट सॊ करन हङ्टने फागभती सभ्मता शङ्टल्क जम्भा
गनश छङ्ट ट्टै याजश्व शीषशकको व्मवस्थाऩन गङ्चयएको ।

•

भन्रारमरे ङ्झनभाशण गनङ्टऩ
श ने ऐन ङ्झनमभ, कामशङ्जवङ्झध तथा ङ्झनदे ङ्ञशका अन्तगशत सावशजङ्झनक
खचशको कामशसञ्चारन ङ्झनदे ङ्ञशका, भ्रभण खचश ङ्झनमभावरी, 2077 , प्रदे श सभऩूयक अनङ्टदान
सम्फन्धी कामशङ्जवङ्झध, 2077, प्रदे श ङ्जवशेष अनङ्टदान सम्फन्धी कामशङ्जवधी, 2077 को भस्मौदा
तमाय गङ्चय प्रदे श भङ्ञन्रऩङ्चयषदभा स्वीकृङ्झतका राङ्झग ऩेश गङ्चयएको ।

•

भन्रारमगत स्वीकृत वाङ्जषक
श कामशक्रभ कामशमोजना तथा आङ्झथक
श वषश 2076/77 को
वाङ्जषक
श प्रगङ्झत ङ्जववयण प्रकाशन गङ्चयएको ।

•

भन्रारमको थऩ बवन ङ्झनभाशणको फोरऩर आह्वान बई सम्झौता हङ्टने प्रङ्जक्रमाभा यहे को ।

४.उद्योग, ऩमशटन, वन तथा वातावयण भन्रारम
•

4248 वटा उद्योग दताश 1568 वटा वाङ्ञणज्म दताश, 263 वटा ऩमशटन व्मवसाम दताश
बई 18120 जना योजगायी ङ्झसजशना ।

•

11 कयोड 2 राख प्रदे श सयकायको सङ्ञञ्चत कोषभा याजश्व दाङ्ञखरा ।

•

6 वटा ङ्जहरस्टे शन य 7 वटा नभङ्टना ऩमशटन गन्तव्मको ऩूवाशधाय ङ्झनभाशण अङ्ञन्तभ
चयणभा।

•

139 ऩटकको फजाय अनङ्टगभन 947 वटा व्माऩायीक पभश अनङ्टगभन, 163 वटा उद्योग
अनङ्टगभन गयी 9 राख जङ्चयवाना असङ्टर,59 पभशराई कायवाही य 5 राख फयाफय को
म्माद गङ्टज्रक
े ो साभान जपत ।
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•

57 वटा वन भङ्टिा दामय 83 जना आयोङ्जऩ ऩक्राउ तथा 86 वटा ट्रक, ङ्ञजऩ, एक्साबेटय
साधन जपत।

•

9 राख घनङ्जपट काठ उऩजको भौज्दात सङ्टयङ्ञऺत याखी 1 राख 4 हजाय काठ फजायभा
ङ्झफक्री ।

•

वयण्डाबाय सॊ यङ्ञऺत वनभा प्रकृङ्झतभा आधाङ्चयत ऩमाशऩमशटन य wildlife safari

को ऩूवाशधाय

ङ्झनभाशण ।
•

भकवानऩङ्टय ङ्ञचतवन य काभ्रेभा उद्योग दताश नवीकयणको online system सङ्टचारु सेवाग्राहीको
भोफाईरभा SMS हङ्टने प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास।

•

याङ्जष्डम वाङ्ञणज्म फैङ्क सॊ ग innovative startup idea राई प्रोत्साहन गनश सहङ्टङ्झरमत ऋण
उऩरब्ध गयाउन सभझदायी ऩरभा हस्ताऺय।

•

हये क ङ्ञजल्राको भाङ्झसक खाद्याङ्ङ भौज्दात य आऩूङ्झतश एवभ फजाय भङ्टल्म सावशजङ्झनङ्जककयण
।

•

कोङ्झबड 19 का राङ्झग प्रदे श सयकायरे 24 राख 77 हजाय को जङ्चयवाना उद्योग, ऩमशटन
य व्मवसामराई छङ्ट ट ङ्छदई याहत ङ्छदएको।

•

200 जना मङ्टवाहरुराई 3-6 भङ्जहने ताङ्झरभ ङ्छदनको राङ्झग सहबागी छनौट य प्रदे श
बङ्चयको 1132 उद्यभीराई प्रङ्जवङ्झध हस्तान्तयणको कामश सम्ऩङ्ङ ।

•

3 वटा उद्योग ग्राभको फोरऩर आह्वान 10 वटा उधोग ग्राभको वातावयणीम प्रङ्झतवेदन
तमाय ।

•

६१ वटा नमाॉ ऩमशटन ऩूवाशधाय ङ्झनभाशणको थारनी ।

५. बूङ्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी भन्रारम
•

हे टौँडाभा प्रादे ङ्ञशक कृङ्जष थोक फजाय ङ्झनभाशणका राङ्झग ङ्झभङ्झत २०७७/०७/२० भा
३० ङ्छदने इ फोरऩर आह्वान बएको ।

•

ङ्झसन्धङ्टरी ङ्ञजल्राको दङ्टधौरी न. ऩा. १२१ ङ्जवगाहा य ङ्ञचतवन ङ्ञजल्राको भाडी न.
ऩा. भा १०० ङ्जवगाहा गयी जम्भा २२१ ङ्जवगाहा(147.३ हे.) ऺेरपरभा
चक्राफन्दी सङ्जहतको साभङ्टङ्जहक खेती बइयहे को । ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्राको
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इन्रावती य भेरम्ची भा 200 हे . ऺेरपर तथा नङ्टवाकोट ङ्ञजल्राको ङ्झरखङ्ट य
ऩॊ चकन्मा भा ६०० हे . ऺेरपरभा भा चक्राफन्दी सङ्जहतको साभङ्टङ्जहक खेती को
सङ्टरुवात बएको ।
•

सहकायी-ङ्झनजी ऺेरको ५०-५०% साझेदायीभा साना भेङ्ञशनयी औजाय ङ्जवतयण
कामशका राङ्झग सूचना प्रकाशन बै आवेदन सॊ करन कामश सम्ऩङ्ङ, आऩूङ्झतक
श ताश
छनौट तथा साझेदाय छनौट कामश बै यहे को ।

•

याङ्जष्डम य स्थानीम भहत्वका फारी (एक स्थानीम तह एक ब्रक) को ११९
व्मवसाङ्जमक कृङ्जष उत्ऩादन केन्र (ब्रक) स्थाऩनाका राङ्झग सूचना प्रकाशन बै
आवेदन सॊ करन तथा स्थरगत ङ्झनयीऺण कामश बै यहेको ।

•

१००० योऩनी फाॉझो जग्गाभा खेङ्झतका राङ्झग प्रोत्साहन कामशक्रभ सञ्चारन गनश
२०७७/०५/२३ गते सूचना प्रकाशन बै आवेदन सॊ करन कामश सम्ऩङ्ङ ।

•

प्रदे श स्तयीम ३ वटा सहकायीसॊ घ (फागभती प्रदे श सहकायी सॊ घ, फागभती प्रदे श
वचत तथा ऋण सहकायी सॊ घ य फागभती प्रदे श कृङ्जष सहकायी सॊ घ)दताश ।

•

ङ्झनजी कृङ्जष सहकायी य स्थाङ्झनम तहसॊ गको साझेदायीभा १२ वटा शीत बण्डाय
केन्रहरु (कूर बण्डायण ऺभता् 1७७०0 भे.टन.) ङ्झनभाशणाधीन ।

•

ङ्ञचतवनको बण्डाया ङ्ञस्थत ८ कयोड रागतको कृङ्जष ताङ्झरभ केन्र बवन को ७०
प्रङ्झतशत ङ्झनभाशण कामश सम्ऩङ्ङ बएको।

•

९ वटा एकीकृत भोडर पाभश स्थाऩना बई सञ्चारनभा यहे को ।

•

ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई कामशक्रभ अन्तगशत 38 वटा आमोजनाका राङ्झग आवेदन सॊ करन
कामश सम्ऩङ्ङ, भङ्टल्माङ्कनको क्रभभा यहे को ।

६. बौङ्झतक ऩूवाशधाय ङ्जवकास भन्रारम
1. मातामात ऩूवाशधाय
•

प्रादे ङ्ञशक फजेट तपश २१ वटा स्थानीम तहको केन्र जोड्ने सडक, २२ वटा
अन्म भहत्वऩूणश सडकको वहङ्टवषॉम मोजनाहरु, ३०१ वटा प्रदे श स्तयीम अन्म
भहत्त्वऩूणश सडक, 24 वटा प्रादे ङ्ञशक सडक ऩूर य १५ वटा झोरङ्टङ्गे ऩूर
ङ्झनभाशणाधीन
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•

सङ्घीम सशतश अनङ्टदानतपश ३७ वटा सडक ऩूर, ८ वटा सम्बाङ्जवत यणनीङ्झतक
सडक, १ उिय दङ्ञऺण सडक, ६६ सॊ बाङ्जवत प्रादे ङ्ञशक सडक, १ ग्राङ्झभण सडक
सॊ जार आमोजना ङ्झनभाशणाधीन

२.खानेऩानी तथा सयसपाई


प्रादे ङ्ञशक फजेट तपश १३३ वटा मोजनाहरुका साथै १२ वटा गङ्टणस्तय
सङ्टधायका आमोजना ङ्झनभाशणाधीन



सङ्घीम सशतश अनङ्टदानतपश ६०१ वटा मोजनाहरुका साथै १० वटा गङ्टणस्ताय
सङ्टधाय तथा १४ वटा ढर व्मवस्थाऩनका मोजनाहरु ङ्झनभाशणाधीन

३.शहयी ङ्जवकास तथा बवन ङ्झनभाशण


६५ वटा बवन ङ्झनभाशण, २० वटा सयकायी कामाशरम बवन, आवास भभशत
सॊ बाय, ६० वटा शहयी ङ्जवकास कामशक्रभ तथा १० वटा एकीकृत जग्गा
तथा वस्ती ङ्जवकास कामशक्रभ सञ्चारनभा यहेको

•

प्रादे ङ्ञशक फजेट तपश ९७ तथा सङ्घीम सशतश अनङ्टदान तपश ५७
वटा मोजनाहरु ङ्झनभाशणाधीन

•

वैकङ्ञल्ऩक उजाश अनङ्टदान कामशङ्जवधीको भस्मौदा तमाय बई
स्वीकृङ्झतको क्रभभा ।सो ऩश्चात मोजना भाग सॊ करनका राङ्झग
सूचना प्रकाशन गङ्चयने

५. चारङ्ट आङ्झथक
श वषशको प्रथभ चौभाङ्झसकभा ४७, ८१९ सवायी साधनहरु दताश बई रु. तीन अफश उनन्चारीस
राख सतासी हजाय छ सम चौसठ्ठी याजश्व सॊ करन बएको |
६. ऩोष्ट फहादङ्टय फोगटी सङ्टरुग
ॊ भागश (बीभपेदी कङ्टरेखानी) आमोजनाको कामाशरम स्थाऩना गङ्चय ङ्झनभाशण
कामशको फोरऩर आव्हान गनशको राङ्झग ङ्जवस्तृत ऩङ्चयमोजना प्रङ्झतवेदन ऩङ्टनयावरोकन कामश हङ्टॉदै गये को साथै
आमोजना ङ्झनभाशण सङ्टऩङ्चयवेऺण ऩयाभशशदाता छनौट कामश गनश ऩयाभशशदाताहरुराई सूङ्ञचकृत गयी प्रस्ताव
आव्हान गने कामश अङ्ञन्तभ चयणभा यहेको।
७. ङ्जवद्यङ्टतीम सवायी साधन खङ्चयद तथा सॊ चारनको राङ्झग प्राङ्जवङ्झधक स्ऩेङ्ञशङ्जपकेशन तमाय बई रागत
अनङ्टभान तमाय गने, सम्बाङ्जवत रुट ऩङ्जहचान गने य सो रुटभा सॊ चारन हङ्टने सवायी साधनको सॊ ख्मा मङ्जकन
गनश प्रस्ताव तमाय बएको साथै उक्त सवायी साधन सॊ चारन तथा व्मवस्थाऩनको राङ्झग “प्रदे श मातामात
मातामात सॊ चारन तथा व्मवस्थाऩन फोडश (स्थाऩना तथा कामश सॊ चारन) आदे श, २०७७” प्रदे श सयकायफाट
स्वीकृत बईसकेको |
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नायामणी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई प्रणारी आधङ्टङ्झनकीकयणको राङ्झग तमाय बएको ङ्जवस्तृत ऩङ्चयमोजना प्रङ्झतवेदन
ऩङ्टनयावरोकनको गङ्चय खङ्चयद प्रङ्जक्रमा अगाडी फढाईएको |
९. फागभती प्रदे श सबाहर तथा भङ्टख्मभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद् कामाशरमको सबाहर को ङ्झनभाशण कामश शङ्टरु
बएको |
१0. ङ्ञजरङ्ट एकीकृत फङ्ञस्त ङ्जवकास कामशक्रभ , ङ्झबभेश्वोय न.ऩा., दोरखा, प्मङ्टघय बदौये एकीकृत भाङ्ञझ फङ्ञस्त
ङ्जवकास, इन्रावती ग.ऩा.-५, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक, एकीकृत भङ्टसहय फङ्ञस्त ङ्जवकास, दङ्टधौरी-९, ङ्झसन्धङ्टरी तथा एकीकृत
भङ्टसहय फङ्ञस्त ङ्जवकास, दङ्टधौरी-७, ङ्झसन्धङ्टरी को ङ्झनभाशण कामश शङ्टरु बएको |
११. फागभती प्रदे शका काठभाडौँ उऩत्मका फाहेकका दस ङ्ञजल्राभा जनता आवास कामशक्रभ अन्तगशतका
घयहरुको ङ्झनभाशण कामश बैयहेको |
१२. भङ्टख्म भन्री तथा भन्रीऩङ्चयषदको कामाशरमद्वाया गङ्छठत मातामात सभस्मा सभाधान ङ्जवऻ टोरीको
प्रङ्झतवेदन अनङ्टसाय सवायी साधनहरुको ङ्जववयण ङ्झडङ्ञजटाइजेसन गने तथा अनराइन सेवाको राङ्झग TOR तमाय
तथा अन्म कामश बईयहेको |

७. साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्रारम
•

कोङ्झबड-१९ (कोयोना बाइयस) रगामत सॊ क्राभक योगको योकथाभ, ङ्झनमन्रण य उऩचायको
आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराउनका राङ्झग स्थानीम तह य प्रदे श अस्ऩतार भापशत कामश
सम्ऩादन ।

•

भदन बण्डायी स्वास्थ्म ङ्जवऻान प्रङ्झतष्ठान सॊ चारनभा आएको ।

•

५ ङ्ञजल्राका १/१ वटा अस्ऩतारराई प्रदे श अस्ऩतारका रुऩभा ङ्जवकास गने ङ्झनणशम ।

•

मङ्टवा ऩङ्चयषद् ङ्झनमभावरी २०७७ जायी, प्रदे श ङ्ञशऺा नीङ्झत भस्मौदा, प्रदे श ङ्जवश्वङ्जवद्यारम ऐन
भस्मौदा, प्रदे श सॉस्कृङ्झत नीङ्झत भस्मौदा ङ्झनभाशणका साथै कामशक्रभ कामाशन्वमन भागशदशशन
जायी बएको।

•

प्रदे श ङ्जवश्वङ्जवद्यारम सञ्चारन य व्मवस्थाऩनका राङ्झग सङ्टझाव ङ्छदन कामशदर गठन ।

•

रोऩोन्भङ्टख, ङ्झसभान्तकृत, गङ्चयफ तथा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा प्रदान गनश स्थानीम तहसॊ गको
सभन्वमभा सूचना सङ्करन शङ्टरु ।

•

एक ङ्जवद्यारम एक नसश कामशक्रभको ङ्जवऻाऩन बइ छनौटको चयणभा यहेको ।

•

भातृ तथा फार भृत्मङ्टदय घटाउनका राङ्झग सञ्चाय भाध्माभको प्रमोग गयी जनचेतनाभङ्टरक
कामशक्रभ सञ्चारन साथै षोषण तथा खोऩ सम्वन्धी कामशक्रभ कामाशन्वमन ।
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८. प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोग
•

ङ्छदगो ङ्जवकासका रक्ष्महरू फागभती प्रदे शको वतशभान अवस्था तथा बावी भागशङ्ञचर अङ्ग्ग्रेजी य
नेऩारी दङ्टवै भाध्मभभा प्रकाशन गङ्चयएको ।

•

वैकङ्ञल्ऩक ङ्ञचङ्जकत्सा तथा आमङ्टवेद ङ्जवऻानको फागभती प्रदे शभा प्रमोग तथा मसरे अथशतन्रभा
ऩाये को प्रबावराई ङ्जवकाससॉग जोडे य रै जाने ङ्जवषमभा अन्तङ्जक्रशमा तथा छरपर कामशक्रभ सम्ऩङ्ङ ।

•

कोङ्झबड-19 रे फागभती प्रदे शको आङ्झथक
श ,साभाङ्ञजक य अन्म ऺेरभा ऩाये को असय ऩयाभशशदाताफाट
अध्ममन गयाई सोको प्रायङ्ञम्बक प्रङ्झतवेदन प्राप्त बएको ।

•

प्रदे शको वस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत ङ्जववयणको अद्यावङ्झधक गने काभ ऩयाभशशदाताफाट बैयाखेको ।

•

फागभती प्रदे शका ११९ वटै स्थानीम तहभा आवङ्झधक मोजना य भध्मभकारीन खचश तमाय गने
सन्दबशभा प्रायङ्ञम्बक चयणको काभ फागभती प्रदे श सङ्टशासन केन्रसॉगको सहकामशभा शङ्टरूवात
बैयाखेको छ ।

•

प्रदे श ङ्जवकास सभस्मा सभाधान उऩसङ्झभङ्झतको फैठक आमोगका कामशवाहक उऩाध्मऺको
अध्मऺताभा प्रभङ्टख सङ्ञचव, भन्रारमका सङ्ञचवज्मूहरूको उऩङ्ञस्थङ्झतभा सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको।

९. भङ्टख्मन्मामाङ्झधवक्ताको कामाशरम
•

मस कामाशरमभा चारङ्ट आ.व.को प्रथभ चौभाङ्झसकभा ङ्ञजम्भेवायी सयी आएका भङ्टद्दाभा १५
वटा भङ्टद्दा थऩ बएकोभा ङ्जवङ्झबङ्ङ तहका अदारतहरुभा १८ वटा भङ्टद्दाको प्रङ्झतयऺा गये को
।

•

धङ्टङ्झनवेशी नगयऩाङ्झरका धाङ्छदङ्गभा जनप्रङ्झतङ्झनधीहरुराई कानून सम्फन्धी सचेतना कामशक्रभ
।

•

कानून भस्मौदा कामशदर गठन गयी काभ सम्ऩादन गये को ।

•

ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमभा अध्ममन कामशदर गठन बई काभ अगाङ्झड फङ्जढयहेको ।

•

फार सङ्टधाय गृह बक्तऩङ्टय य हेटौँडाको ङ्झनङ्चयऺण ।

फागभती प्रदे शस्तयीम आ.व.०७७।७८ को प्रथभ चौभाङ्झसक प्रगङ्झत सभीऺा तथा प्रदे श ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतको फैठकको प्रङ्झतवेदन

Page 23

१०. प्रदे श रोक सेवा आमोग
•

आमोगको फाङ्जषक
श प्रङ्झतवेदन २०७६/७७ भाननीम प्रदे श प्रभङ्टखज्मू सभऺ ऩेश
गङ्चयएको।

•

दऺङ्जवऻहरूको योष्टय तमाय बएको।

•

ङ्झभङ्झत २०७७/६/२० वाङ्जषक
श ऩदऩूङ्झतश कामशताङ्झरका सावशजङ्झनक।

•

ङ्जवङ्झबङ्ङ सेवाका चौथो तहका सफै ऩदको य स्वास्थ्म सेवाका २३ वटा ऩदहरूको
ऩाठ्यक्रभ तमाय बएको।

•

ऩङ्चयऺा सञ्चारनका राङ्झग आवश्मक तमायी ऩूया बएको।

•

Online Software ङ्झनभाशण अङ्ञन्तभ चयणभा यहे को।
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कामशक्रभ कामाशन्वमनभा आईऩये का सभस्माहरु
भन्रारम/ङ्झनकामहरुफाट औल्माईएका सभस्माहरु य सोको सभाधानका सङ्टऺावहरु
क्र.सॊ.

सभस्माहरु
सॊ घीम सयकायफाट प्राप्त हङ्टने

१

शशतश अनङ्टदानका
कामशक्रभहरु फीच फीचभा
थऩ घट हङ्टने गये को

सभाधानका राङ्झग गङ्चयएको
प्रमास

प्रदे श सयकायसॊ ग सभन्वम सॊ घीम सयकायफाट हस्तान्तयण
गङ्चय भार थऩघट गनशका

हङ्टने सशतश अनङ्टदान एकभङ्टष्ट रुऩभा

राङ्झग सॊ घीम अथश

वाङ्जषक
श वजेटभै सभावेश गयी

भन्रारमराई ऩराचाय

ऩठाउन सॊ घीम सयकायसॉग

गङ्चयएको।

सभन्वम गनङ्टऩ
श ने।

1.प्रदे श रे खा ईकाई
कङ्झतऩम स्थानीम तहफाट
ङ्झनमभानङ्टसाय प्राप्त हङ्टनऩङ्ट ने
२

याजश्व तथा ङ्जपताश दाङ्ञखरा
गनङ्टऩ
श ने अनङ्टदानको फचत
यकभ ङ्जपताश नगये को।

सभाधानका राङ्झग सङ्टझावहरु

कामाशरमरे मसयी ङ्जपताश
नगने स्थानीम तहको
ङ्जविीम हस्तान्तयण योक्का
गये को।
२.Virtual Meeting
ङ्झनमङ्झभत रुऩभा जानकायी

एक तहको सयकायफाट अको
तहको ङ्झनकामराई अङ्ञख्तमायी
प्रदान गदाश अङ्ञख्तमायी प्रदान गने
ङ्झनकामप्रङ्झत ङ्ञजम्भेवायी य
जवापदे ही फनाउने सॊ मन्रको
व्मवस्था हङ्टन ङ्ट ऩने ।

गयाईएको ।
सभमभै ङ्जववयण बङ्चय
३

स्थानीम तहहरु य

ऩठाउन ऩङ्टन: ऩराचाय तथा

भन्रारमहरुफाट ङ्जववयण

सम्ऩकश गने गये को।

प्राप्त गनश कङ्छठनाई

ङ्जवङ्झबङ्ङ फैठकभा सभेत
जानकायी गयाइएको ।

सम्फङ्ञन्धत सफै ङ्झनकाम ङ्ञजम्भेवाय
बई भाग बएका ङ्जववयणहरु
सभमभै उऩरब्ध गयाउने
ऩङ्चयऩाङ्जटको ङ्जवकास गनङ्टऩ
श ने।

प्रदे श रे खा ईकाई
कामाशरमहरुको कामश कोष
४

भन्रारम अन्तगशत ङ्ञजल्राभा तथा रे खा ङ्झनमन्रक
आफ्नै कामाशरम नहङ्टन ङ्ट

कामाशरमफाट सम्ऩादन
बईयहे को य प्ररे ङ्झनका रे

आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्ञजल्रा
ङ्ञस्थत कामाशरमहरु को स्थाऩना
गनङ्टऩ
श ने।

सभन्वम गङ्चययहे को।

फागभती प्रदे शस्तयीम आ.व.०७७।७८ को प्रथभ चौभाङ्झसक प्रगङ्झत सभीऺा तथा प्रदे श ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतको फैठकको प्रङ्झतवेदन

Page 25

क्र.सॊ.
5

सभस्माहरु

सभाधानका राङ्झग गङ्चयएको
प्रमास

सभाधानका राङ्झग सङ्टझावहरु

सावशजङ्झनक खङ्चयद

प्रदे श सावशजङ्झनक खङ्चयद

प्रदे श सावशजङ्झनक खङ्चयद

ङ्झनमभावरी, २०६४ को

ङ्झनमभावरी, २०७६ को

ङ्झनमभावरी, २०७६ भा ङ्झनभाशण

ङ्झनमभ १२० (४) फभोङ्ञजभ सॊ शोधनको राङ्झग छरपर कामशको म्माद थऩ गने अङ्झधकाय
ङ्झनभाशण कामशको म्माद थऩ

गङ्चय भङ्टख्म भन्री तथा

सावशजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी,

गनश अङ्झधकाय ङ्जवङ्ञशष्ट

भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को

२०६४ को ङ्झनमभ १२० (४)

श्रे णीको सङ्ञचवभा ङ्झनङ्जहत

कामाशरमभा ऩठाउने

फभोङ्ञजभको म्माद ननाघ्ने गयी

यहेको हङ्टॉदा सो अङ्झधकाय

तमायी गङ्चयएको ।

सम्फङ्ञन्धत प्रदे श भन्रारमको

प्रदे श सङ्ञचवरे प्रमोग गने

सङ्ञचवफाट सोङ्जह आङ्झथक
श वषशभा

सन्दबशभा अन्मौरता

सोङ्जह मोजनाका राङ्झग फजेट

बएको।

ङ्जवङ्झनमोजन छ बने प्रदे श
सयकायराई थऩ आङ्झथक
श दाङ्जमत्व
नऩने गयी म्माद थऩ गने
व्मवस्थाका राङ्झग ङ्झनमभावरीभा
सॊ शोधन गनश उऩमङ्टक्त हङ्टने ।

6

नेऩार सयकायको ङ्झभङ्झत

प्रदे श सयकायफाट ङ्झनणशम

कोङ्झबडको कायण म्माद थऩको

२०७७/०३/२९ को

हङ्टन छरपर अगाडी

राङ्झग औङ्ञचत्मको आधायभा चारङ्ट

ङ्झनणशमानङ्टसाय रकडाउन

फढाईएको

आङ्झथक
श वषशभा फजेटको व्मवस्था

अवङ्झधको ङ्झनभाशण कामशको

छ बने म्माद थऩ हङ्टनऩङ्ट ने य सो

म्माद थऩ सम्फन्धभा

म्माद थऩ सा.ख.ङ्झन., २०६४ को

अन्मौरता बएको।

ङ्झनमभ १२०(४) को प्रावधानभा
गणना नहङ्टने व्मवस्था हङ्टनऩङ्ट ने |
मसफाट प्रदे श सयकायराई थऩ
आङ्झथक
श दाङ्जमत्त्व ङ्झसजशना हङ्टन
नहङ्टने

7

प्रदे श वातावयण सॊ यऺण

प्रदे श उद्योग, ऩमशटन, वन

ऐन, २०७७ भा सॊ ङ्ञऺप्त

तथा वातावयण भन्रारम

प्रावधान प्रङ्झतकङ्टर नहङ्टने गयी

वातावयणीम अध्ममनभा

सॉग छरपर प्रङ्जक्रमा

प्रदे श वातावयण सॊ यऺण ऐन,

सभेत ङ्जवस्तृत अध्ममनका

अगाङ्झड फढाईएको ।

२०७७ भा सॊ शोधनको प्रङ्जक्रमा

प्रावधान य प्रङ्जक्रमारे स-

सॊ ङ्ञघम वातावयण सॊ यऺण ऐनको

अगाङ्झड फढाउन उऩमङ्टक्त हङ्टने |
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क्र.सॊ.

सभस्माहरु

सभाधानका राङ्झग गङ्चयएको

सभाधानका राङ्झग सङ्टझावहरु

प्रमास

साना आमोजनाहरूको
कामाशन्वमनभा सभस्मा ।
8

सॊ घीम सयकायफाट प्रदे श

मोजनाहरु सम्ऩङ्ङ गनश

सॊ ङ्ञघम सयकाय, बौङ्झतक ऩूवाशधाय

सयकायभा हस्तान्तङ्चयत

चाङ्जहने फजेट

तथा मातामात भन्रारम य अथश

बएका तथा सॊ बाङ्जवत

व्मवस्थाऩनको राङ्झग

भन्रारम सॉग प्रदे श सयकायरे

प्रादे ङ्ञशक /यणनैङ्झतक सडक,
खानेऩानी आमोजनाहरु,
ङ्झसॊचाइ आमोजनाहरु, शहयी
ङ्जवकास तथा बवन सम्फन्धी
आमोजनाहरु रगामतभा
न्मून फजेट ङ्जवङ्झनमोजन

ङ्झनधाशङ्चयत ढाॉचाभा तमाय
गङ्चय तारङ्टक भन्रारम य
अथश भन्रारमभा छरपर
गङ्चय थऩ फजेट भाग
गङ्चयएको ।

सभन्वम गयी हस्तान्तङ्चयत
आमोजनाका राङ्झग सम्ऩङ्ङ हङ्टने
यकभ ऩाउन य सॊ ङ्ञघम
सयकायफाट दोहोयो तङ्चयकारे
ङ्जवङ्झनमोजन गये को यकभ सभेत
प्रदे शराई हस्तान्तयण गयी एउटै

बएकोरे मोजनाहरु सम्ऩङ्ङ

ङ्झनकामफाट कामाशन्वमन गने

गनश कङ्छठनाई बएको साथै

व्मवस्थाका राङ्झग सभन्वम गने

सॊ घीम सयकायफाट ऩङ्झन

।

सोही आमोजनाहरुभा फजेट
ङ्जवङ्झनमोजन बइ
कामाशन्वमनभा दोहोयोऩना
आएको।
प्रदे श अन्तयगतका
प्रदे श

9

भन्रारम

सभन्फङ्ञन्धत भन्रारम य

अन्तगशतका

ङ्झनकामहरुफाट भङ्टख्मभन्री

कामाशरमहरुहरुफाट

तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को

सम्ऩादन हङ्टने कामशहरुभा

कामाशरमभा सो

सॊ घीम सयकायका ङ्जवङ्झबङ्ङ

ऩङ्चयऩाङ्जटराई हटाई

ङ्झनकामहरुफाट

ऺेराङ्झधकायको ख्मार गङ्चय

सोझै

ऩराचाय तथा ङ्झनदे शन ङ्छदने

सॊ घीम सयकाय सॊ ग

गये को।

सभन्वम गनश रे ङ्ञख
ऩठाइएको।

प्रधानभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को
कामाशरम, सॊ घीम सयकायका
ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमगत भन्रारमहरु
राई मस ङ्जवषमभा जानकायी
गयाई मस ङ्जकङ्झसभको
ऩङ्चयऩाङ्जटराई अन्तम गङ्चय बएको
सॊ मन्रराई ऩङ्चयचारन गनश
भङ्टख्मभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषदको
कामाशरमफाट सभन्वम गनङ्टऩ
श ने।
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क्र.सॊ.

सभस्माहरु

सभाधानका राङ्झग गङ्चयएको
प्रमास

सभाधानका राङ्झग सङ्टझावहरु

सॊ घीम सयकायफाट प्रदे श
भातहतका ङ्झनकामका

सॊ घीम भन्रारमभा सभस्मा

१0 स्वास्थ्म तपशका जनशङ्ञक्त

सभाधानका राङ्झग अनङ्टयोध

सभन्वम ङ्जवना सरुवा तथा

गङ्चयएको।

मस्तो कामश योक्न प्रदे श सयकायको
तहफाट ऩहर हङ्टनऩङ्ट ने ।

काज खटाउनङ्ट
सॊ घरे ङ्झनजाभङ्झत सेवा य प्रहयी
सेवा ऐन/रोकसेवा ऐनजस्ता

सॊ घफाट मस्ता आवश्मक ऐन

श ा अङ्जवरम्फ गनश
ऐनहरू सोही अनङ्टरूऩ ऐनहरू सॊ घराई सो अनङ्टरूऩ तमाय ङ्झनमभहरूको तजङ्टभ
११ तजङ्टभ
गनश फायम्फाय सङ्टझाव
प्रदे श भङ्टख्मभन्री तथा
श ा गयी से वा तथा
कामशराई व्मवस्थाऩन गनश

ङ्छदइएको

भङ्ञन्रऩङ्चयषदको कामाशरमफाट रे खी
ऩठाउन उऩमङ्टक्त हङ्टन।
े

नसङ्जकएको।
जग्गाको बू-स्वाङ्झभत्व सॊ घ
सयकायसॉग भार यहने य
प्रदे शफाट सॊ चारन हङ्टने
मोजनाहरू जग्गा प्राङ्झप्त नबइ
कामशगनश कङ्छठन ऩये को हङ्टॉदा

१२ प्रदे शभा सॊ चारन हङ्टने

मोजनाहरूको राङ्झग बूङ्झभ

धेयेऩटक सॊ घ सयकायसॉग

सभन्वम गयी मस्तो सभस्मा
सभाधान गने कोङ्ञशस
गङ्चयएको।

व्मवस्थाऩनको अङ्झधकाय

प्रदे श सयकायरे आवश्मक ठानेका
आमोजनाका राङ्झग आवश्मक
जग्गा सॊ घीम सयकायफाट अङ्झनवामश
उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था गनश
केन्रसॉग सभन्वम गने।

प्रदे श सयकायराई हङ्टन
अनङ्टयोध गने।
कोङ्झबड १९ को अवस्थाभा ऩमशटन
तथा उद्योग व्मावसामको नङ्जवकयण
कोङ्झबड १९ का कायण
१3 ऩमशटन, उद्योग व्मावसामको
नङ्जवकयण हङ्टन नसकेको

प्रदे श सयकायफाट २०७७ गदाश ङ्झनमभानङ्टसाय राग्ने जङ्चयवाना
काङ्झतक
श भसान्तसम्भ म्माद ङ्झतये य चैर भसान्तसम्भ नङ्जवकयण
थऩ गङ्चयएको ।

गनश ऩाउने गने गयी
भङ्ञन्रऩङ्चयषदफाट ङ्झनणशम हङ्टन
उऩमङ्टक्त हङ्टने ।

फागभती प्रदे शस्तयीम आ.व.०७७।७८ को प्रथभ चौभाङ्झसक प्रगङ्झत सभीऺा तथा प्रदे श ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतको फैठकको प्रङ्झतवेदन
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क्र.सॊ.

सभस्माहरु

सभाधानका राङ्झग गङ्चयएको
प्रमास

सभाधानका राङ्झग सङ्टझावहरु
प्रदे श व्माऩाय ऐनभा मो व्मवस्था

प्रदे श व्माऩाय ऐन २०७७ बएऩङ्झन उऩत्मकाभा हारसम्भ

१4

को व्मवस्था गयी प्रदे श

वाङ्ञणज्म ङ्जवबागफाट दताश नङ्जवकयण

व्मवसाम दताश सम्फन्धभा

भातहत घये र ङ्ट तथा उद्योग गङ्चयदै आएकोरे मसराई सॊ घफाट

एकरुऩता नबएको ।

कामाशरमहरुफाट दताश य

हस्तान्तयण गयी प्रदे श भातहतका

नङ्जवकयण गने व्मवस्था

घये र ङ्ट तथा उद्योग कामाशरमफाट

गये को ।

सम्ऩादन हङ्टने गयी रे खी ऩठाउन
उऩमङ्टक्त हङ्टने

ङ्जवश्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा
पैङ्झरएको कोङ्झबड १९
सम्फन्धी व्मवस्था गने

सम्फन्धभा ङ्झनभाशण बएको
कामशङ्जवधीरे जनशङ्ञक्त
प्रमोजनको राङ्झग खचश गनश
१5 नऩाउने बनी व्मवस्था बएको
तय कोङ्झबड उऩचायका राङ्झग
ङ्ञचङ्जकत्सक रगामतका
स्वास्थ्मकभॉहरुको प्रवन्ध
गनङ्टऩ
श ने ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत य

कामशङ्जवधीभा मस ङ्जकङ्झसभको
प्रफन्ध बए ऩङ्झन सो

व्मवस्था ङ्ञचङ्जकत्सक
रगामत अन्म
स्वास्थ्मकभॉहरुको सन्दबशभा
मो रागू नहङ्टने भानी सोही

अनङ्टसाय व्मवस्थाऩन गङ्चयदै

प्रदे श
सॊ शोधन

कोङ्झबड

१९
गयी

कामशङ्जवधीभा
ङ्ञचङ्जकत्सक

रगामतका स्वास्थ्मकभॉका हकभा
बने सो प्रफन्ध रागू नहङ्टने व्मवस्था
गने ।

आएको

अङ्झनवामशता दे ङ्ञखएकारे
सभस्मा ङ्झसजशना बएको ।

फागभती प्रदे शस्तयीम आ.व.०७७।७८ को प्रथभ चौभाङ्झसक प्रगङ्झत सभीऺा तथा प्रदे श ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतको फैठकको प्रङ्झतवेदन
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अन्तयभन्रारमगत कामशक्रभ/आमोजना कामाशन्वमन गदाश नीङ्झतगत एवॊ कानूनी ङ्जवषमभा दे ङ्ञखएका
सभस्माहरूको प्रस्तङ्टङ्झत, श्री डण्डङ्टयाज ङ्ञघङ्झभये , प्रदे श सङ्ञचव, आङ्झथक
श भाङ्झभरा तथा मोजना भन्रारम


धङ्टभस
श ङ्ट सङ्टन्तरी ङ्जक्रकेट भैदान ङ्ञचतवनराई १००% अनङ्टदान ऩठाइएको कङ्झत बौङ्झतक
अनङ्टदान प्राप्त बमो ?



प्ररेङ्झनकाको ङ्ञजल्राङ्ञस्थत कामाशरम स्थाऩना हङ्टनऩङ्ट ने



प्रदे श सावशजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी-२०६४ सॊ सोधन गनङ्टऩ
श ने आवश्मक



प्रदे श वातावयण सॊ यऺण ऐन-२०७६ को सॊ ङ्ञऺप्त वातावयण अध्ममन सॊ सोधन गनङ्टऩ
श ने



प्रदे श कोङ्झबड-१९ कामशङ्जवङ्झध सॊ सोधन हङ्टन आवश्मक

अन्तयभन्रारमगत कामशक्रभ/आमोजना कामाशन्वमन गदाश नीङ्झतगत एवॊ कानूनी ङ्जवषमभा दे ङ्ञखएका
सभस्माहरूको प्रस्तङ्टङ्झत, श्री दीऩक काफ्रे, प्रदे श सङ्ञचव, साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्रारम


कोङ्झबड-१९ व्मवस्थाऩन कोषको यकभराई जनशङ्ञक्तभा खचश गनश सङ्जकने ङ्जवद्यभान कानूनी
व्मवस्था नबएको अवस्थाभा मसको व्मवस्थाऩन हङ्टनऩङ्ट ने जरूयी छ।



फागभती प्रदे शभा १ राख २६ हजाय सॊ क्रङ्झभत बए ७१८ जनाको भृत्मङ्ट बएको ७१८
भध्मे २०-४० उभेय सभूहका ऩीङ्झडत




फागभती प्रदे शको सॊक्रभण व्मवस्थाऩनको अवस्था

हारसम्भको तथ्माॊकभा मस प्रदे शभा दे शको कङ्टर सॊ क्रभणको कङ्चयफ ऩचऩङ्ङ प्रङ्झतशत
यहेको (54.83%) यहेको छ बने भृत्मङ्टको अनङ्टऩात मस प्रदे शभा तङ्टरनात्भक रूऩभा कभ
यहेको छ य भृत्मङ्ट हङ्टनेभा फढदो उभेय य अन्म जीणश योगहरूको सहरूग्णता दे ङ्ञखएको छ।



मस प्रदे शभा ऩङ्झछल्रा ङ्छदनहरूभा सॊ क्रङ्झभतको सॊ ख्मा तीव्र रूऩभा फढे को हङ्टनारे हार
उऩचाययत ङ्झफयाभीको सॊ ख्मा कङ्टर नेऩारको बन्दा तङ्टरनात्भक रूऩभा फढी दे ङ्ञखएको छ।

ङ्जववयण

नेऩार

सॊ क्रभण

दे ङ्ञखएको

फागभती प्रदे श

ऩीसीआय 231978(100%)

127198(100%)

ङ्झनको बएको

212590(91.6%)

115367(90.69)

उऩचाययत

17909(7.72%)

11096(8.720%)

भृत्मङ्ट बएको

1479(0.63%)

735(0.57%)

ऩयीऺण



250458 स्वाफ ऩयीऺण बइको



7477 क्वाये न्टाइन ङ्झनभाशण गङ्चयएको।
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248 जना भार क्वाये न्टाइनभा यहे को



4749 आइसोरे सन फेड ङ्झनभाशण गङ्चयएको।



3063 जनाभार आइसोरे सन फेडभा यहे का Contact Tracing को काभ जायी यहे को
मसभा स्थानीम तहहरूको सहकामशभा जायी याङ्ञखएको।काठभाडौं उऩत्मककाभा योग

ङ्झनमन्रण तथा इङ्जऩङ्झडमोभोरोजी भहाशाखासॉगको सहकामशभा Contract Tracing को कामश
जायी याङ्ञखएको।प्रदे श प्रमोगशाराफाट 32749 जनाको स्वाफ ऩयीऺण गये को २ नम्फय
प्रदे शका सभेत नभूना स्वाफ ऩङ्चयऺण गङ्चयएको।


कोङ्झबड व्मवस्थाऩनको राङ्झग फजेट सङ्जकएको छ।जनशङ्ञक्त ङ्ञचङ्जकत्सक प्मायाभेङ्झडष्कराई
व्मवस्थाऩन गनङ्टऩ
श ने अवस्था छ।कोङ्झबड-19 व्मवस्थाऩन कोषभा अफ फाॉकी 12-13
कयोड भारै यहेको हङ्टॉदा मस कोषभा थऩ यकभ व्मवस्थाऩन हङ्टन जरूयी छ।

अन्तयभन्रारमगत कामशक्रभ/आमोजना कामाशन्वमन गदाश नीङ्झतगत एवॊ कानूनी ङ्जवषमभा दे ङ्ञखएका
सभस्माहरूको प्रस्तङ्टङ्झत, श्री भदन ब ङ्टजेर, प्रदे श सङ्ञचव, आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्रारम


प्रहयी

सभामोजना

नसङ्जकएको

अवस्थाभा

प्रदे श

शाङ्ञन्त

सङ्टयऺा

कामशक्रभ

भातहत

आइनसकेको हङ्टदाॉ शाङ्ञन्त सङ्टयऺा सम्फन्धी काभभा प्रदे शरे आफ्नो बङ्झङ्ट भका खेल्न नसकेको
अवस्था यहे को छ।



प्रदे श प्रहयी भातहतका बवन ङ्झनभाशण सम्ऩङ्ङ हङ्टने अवस्थाभा छन्।
कानून ङ्झनभाशण गदाश सम्फङ्ञन्धत भन्रारमफाट भस्मौदा आउॉदा

सहभङ्झतका राङ्झग सभमावङ्झध

फढाउन आवश्मक छ।


ऐन कानून ङ्झनभाशणभा सॊ घफाट सहमोग नऩाइएको अवस्था छ।

अन्तयभन्रारमगत कामशक्रभ/आमोजना कामाशन्वमन गदाश नीङ्झतगत एवॊ कानूनी ङ्जवषमभा दे ङ्ञखएका
सभस्माहरूको प्रस्तङ्टङ्झत, श्री सॊजीफ फयार, प्रदे श सङ्ञचव, बौङ्झतक ऩूवाशधाय ङ्जवकास भन्रारम


मातामातको याजस्व सभेतको एकाङ्झधकाय प्रदे शभा यहे कोभा सॊ घफाट एम्फोष्ड नम्फय
रगामतका अन्म ऺेरका याजस्व यकभ उठाउने गये कोरे सम्ऩूण श याजस्व यकभ प्रदे श
सयकायकै याजस्व खाताभा जम्भा हङ्टने व्मवस्थाराई कडाइका साथ रागू गनङ्टऩ
श ने अवस्था
यहेको।



सॊ घीम भन्रारम/ङ्झफबागफाट प्रदे श भातहतका मातामात कामाशरमहरूराई सीधै ऩङ्चयऩर गने
ऩङ्चयऩाटी नगयी भङ्टख्मभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद कामाशरमभापशत ऩराचाय हङ्टन जरूयी छ।



कोङ्झबड-19 को कायणरे ठे क्काको म्माद थऩ सम्फन्धी अन्मौरताराई स्ऩष्ट व्मवस्था
कानूनी व्मवस्था हङ्टनऩङ्ट ने ।

फागभती प्रदे शस्तयीम आ.व.०७७।७८ को प्रथभ चौभाङ्झसक प्रगङ्झत सभीऺा तथा प्रदे श ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतको फैठकको प्रङ्झतवेदन
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सॊ ङ्ञऺप्त वातावयणीम अध्ममनको प्रङ्जक्रमा ऩङ्झन EIA, IEE को

जस्तै प्रङ्जक्रमा ऩूया गनङ्टऩ
श ने

कानूनी व्मवस्था हङ्टॉदा प्रङ्जक्रमा सयर य छोटो फनाउन सॊ घीम वातावयण ऐन य प्रदे श
वातावयण ऐन ङ्झनमभावरीभा सॊ सोधन हङ्टन आवश्मक यहे को।


हस्तान्तयण बएका आमोजना प्रदे श भातहत फजेट ङ्झफङ्झनमोजन बएको अवस्थाभा सॊ घफाट
त्मसै राई ङ्झनयन्तयता ङ्छदएको हङ्टॉदा Duplication

दे ङ्ञखमो खानेऩानी, ङ्झसचाइ ऺेरका

आमोजनभा फढी भाराभा फजेट य कामशक्रभ दोहोङ्चयएका रे कामाशन्वमन गनश अन्मत
कङ्छठनाइ बएको दोहोयोऩना नहङ्टने व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩने।


फजेट तथा कामशक्रभ ङ्झनभाशण गनश फजेट तथा कामशक्रभ ङ्झनदे ङ्ञशका फनाउन आवश्मक
दे ङ्ञखन्छ।



कृङ्जष भन्रारम भातहतका बौङ्झतक ऩूवाशधाय ङ्झनभाशण बै यहे को आमोजनाहरू बौङ्झतक ऩूवाशधाय
ङ्जवकास भन्रारम अन्तगशतफाट नै हङ्टने ऩङ्चयऩाटी बए कामश ङ्जवङ्ञशष्टता हङ्टने ङ्झथमो।

अन्तयभन्रारमगत कामशक्रभ/आमोजना कामाशन्वमन गदाश नीङ्झतगत एवॊ कानूनी ङ्जवषमभा दे ङ्ञखएका
सभस्माहरूको प्रस्तङ्टङ्झत, श्री याजेन्र ऩाण्डे, रेखा अङ्झधकृत, प्रदे श रेखा ङ्झनमन्रक कामाशरम


आरे ऩ गनश कङ्छठनाइ



रेखा व्मवस्थाऩन य Reporting सभमभै हङ्टन आवश्मक

अन्तयभन्रारमगत कामशक्रभ/आमोजना कामाशन्वमन गदाश नीङ्झतगत एवॊ कानूनी ङ्जवषमभा दे ङ्ञखएका
सभस्माहरूको प्रस्तङ्टङ्झत, श्री, कौशरप्रसाद ढङ्ट ङ्गाना, शाखा अङ्झधकृत, भङ्टख्मन्मामाङ्झधवक्ताको कामाशरम



मस आ.व.को चौभाङ्झसक अवङ्झधभा ६० भङ्टिा अदारतभा ङ्जवचायाधीन यहे का ।

ॉ
हार भङ्टख्मन्मामाङ्झधवक्ताको कामाशरम हे टौडाभा यही कामश गदै आएकोभा मस कामाशरमसग
सम्फङ्ञन्धत भङ्टिाहरू काठभाडौं उऩत्मकाभा यहे का अदारतहरूभा ऩेश गयी ङ्जवचायाधीन
यहेको भङ्टिाहरूको सम्फन्धभा हे टैडाफाट काठभाडौंभा गई भङ्टिाको प्रङ्झतयऺा, फहस ऩैयवी

गङ्चययहेको अवस्थाभा काठभाडौंभा ऩङ्झन भङ्टख्मन्मामाङ्झधवक्ताको सम्ऩकश कामाशरम स्थाऩना
हङ्टने बएको बए प्रबावकायी हङ्टने ङ्झथमो।

भन्तव्म/सङ्टझावहरू
डा.भानफहादङ्टय फीके, प्रभङ्टख सङ्ञचव, प्रदे श सयकाय, फागभती प्रदे श


कामाशरम तहफाट, मोजना आमोग तहफाट भन्रारम तहफाट हङ्टने अनङ्टगभन प्रणारीराई
ङ्झनमङ्झभत य सशक्त फनाउनङ्ट आवश्मक छ।



फजेट ङ्झनभाशण प्रङ्जक्रमाभा फहङ्टवषॉम आमोजनाहरूको छनौट गदाश योजगाय ङ्झसजशना गने,
ङ्छदगोऩन हङ्टने, उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फढाउने खारका मोजनाराई प्राथङ्झभकता याखी
छनौट गनङ्टऩ
श दशछ।
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स्थानीम

तह,

प्रदे श

य

सॊ घफाट

कामाशन्वमन

छङ्ट ट्टमाउनङ्टऩदशछ।

हङ्टने

आमोजनाहरू

स्ऩष्ट

रूऩभा



ऩङ्चयमोजना फैंकराई व्मवङ्ञस्थत य प्रबावकायी ढॊ गरे कामाशन्वमनभा ल्माउनङ्टऩदशछ।



सॊ घ सयकायफाट प्रदे श य स्थानीम तहराई हस्तान्तयण बइ आएका कामशसम्ऩङ्ङ
आमोजनाहरूको सॊ चारन कामशङ्जवङ्झधको अबावभा ती आमोजनाहरू अरऩर अवस्थाभा

यहेको हङ्टॉदा तीनराई सॊ चारन गनश कामशङ्जवङ्झध ङ्झनभाशण गयी अङ्जवरम्फ रागू गनश आवश्मक
छ।


फजेट खचश गदाश त्मस्ता खचश बएका यकभ ऩङ्टजी ीँ ङ्झनभाशण हङ्टनेतपशका आमोजनाहरूभा रगानी
गनङ्टऩ
श दशछ।

प्रभङ्टख सचेतक, घनश्माभ दाहार, नेकऩा फागभती प्रदे श


मोजना छनौट प्रङ्जक्रमाराई ऩायदशॉ य प्रणारीगत ढॊ गफाट हङ्टनऩङ्ट ने।



सॊ घफाट प्रदे शभा हस्तान्तयण बएका आमोजनाहरूभा ऩमाशप्त फजेट यकभ नहङ्टदा वषौसम्भ
मोजना अरऩर यहे को हङ्टॉदा ऩमाशप्त फजेट ङ्झफङ्झनमोजन हङ्टनऩङ्ट ने।



सभृि नेऩार, सङ्टखी नेऩारीको नायाराई साकाय फनाउन गङ्चयफ, ङ्झनभङ्टखा, ङ्जऩछङ्झडएका
ऺेरभा ऩमाशप्त फजेट ङ्झफङ्झनमोजन हङ्टनऩङ्ट मो।



जनताको जीवनस्तय सङ्टधाय गनश अनङ्टदानको यकभराई ङ्झनङ्छदशष्ट ऺेर य रङ्ञऺत वगशभा ऩङ्टग्मो
ऩङ्टगेन प्रबावकायी अनङ्टगभन हङ्टन आवश्मक छ।

भा.श्माभकङ्टभाय फस्नेत, कामशवाहक उऩाध्मऺ, प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोग
 मोजना ङ्झनभाशण य अनङ्टगभनभा यहे को कभजोयीराई हटाउनको राङ्झग सॊ घ, प्रदे श य
स्थानीम तहसॉगको सहकामशभा

ङ्जवङ्झबङ्ङ चयणभा छरपर, गोष्टी य फहस गयी

मोजना छनौट, कामाशन्वमन य आमोजनाको प्रबावकायीताभा एकरूऩता ल्माएभार
सभृि नेऩार,सङ्टखी नेऩारीको याङ्जष्डम आकाॊऺाराई ऩङ्टया गनश सङ्जकन्छ।
 स्थानीम तहको आवङ्झधक मोजना ङ्झनभाशण गदाश सॊ घ य प्रदे शको आवङ्झधक मोजनाभा
व्मवस्था बएका ङ्छदगो ङ्जवकासका रक्ष्महरू, कामशक्रभहरू, नीङ्झत यणनीङ्झतहरूराई
प्राथङ्झभकताका साथ सभावेश गनङ्टऩ
श ने हङ्टन्छ।
ीँ त खचश खचशको प्रबावकाङ्चयता फढाउन आमोजनाको ङ्छदगोऩना य बङ्जवष्मभा
 ऩङ्टजीग
मसरे ऩाने असयको फाये भा गम्बीय हङ्टनऩङ्ट ने दे ङ्ञखन्छ।

भा.डा.याभकङ्टभाय पङ्टमार, सदस्म, याङ्जष्डम मोजना आमोग
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याङ्जष्डम मोजना आमोगका भाननीम सदस्म डा. याभकङ्टभाय पङ्टमाररे १५औ आवङ्झधक
मोजनाको अन्तसम्भभा १०.६ प्रङ्झतशत आङ्झथक
श वृङ्जि हाङ्झसर गने रक्ष्म बएको हङ्टदा उक्त
रक्ष्म हाङ्झसर गनश भानव जीवन यऺा, योजगायी ङ्झसजशना, उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व राइ
वढाउने



तपश ध्मान ङ्छदन सङ्टझाव ङ्छदनङ्ट बमो ।

प्रदे शभा तथ्माॊक व्मवस्थाऩन अङ्झत आवश्मक बएको हङ्टॉदा तथ्माॊक सॊ करन, प्रशोधन,
व्मवस्थाऩन E-Governance राई याम्रो फनाउनको राङ्झग प्रदे श तथ्माॊक ङ्झनकामको
व्मवस्थाऩन हङ्टनऩने दे ङ्ञखन्छ।



कृङ्जष य उद्योग ऺेरको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फढाएय दोहोयो अॊ कको आङ्झथक
श वृङ्जिदय
गने रक्ष्म बेट्टाउन



नीङ्झत तथा कामशक्रभहरू त्मसै तपश रङ्ञऺत हङ्टनऩङ्ट दशछ।

आङ्झथक
श ऩायदङ्ञशत
श ाका साथ खचश गने ऺभता फढाउने, याजश्व वृङ्जि गने कामशराई ध्मान
ङ्छदई सङ्जक्रमताका साथ राग्नङ्टऩने दे ङ्ञखन्छ।



तीनै तहफाट हङ्टने अनङ्टगभन कामशराई प्रबावकाङ्चयतका साथ अगाङ्झड फढाउनङ्टऩने हङ्टन्छ।

भाननीम याभेश्वय पङ्टमार, बौङ्झतक ऩूवाशधाय ङ्जवकास भन्री

प्रदे शका ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानहरूभा ङ्जवद्यङ्टतीम सवायी साधन सॊ चारन गयी ङ्झडङ्ञजटर फागभती प्रदे श
फनाउने य ऩङ्टवाशधायका ऺेरभा कामश गने काङ्झरगढ दे ङ्ञख उच्चस्तयका प्राङ्जवङ्झधकहरू उत्ऩादनका
राङ्झग प्राङ्जवङ्झधक तथा व्मवसाङ्जमक ङ्ञशऺारमहरुसॉग सहकामश गनङ्टऩ
श ने।साथै आ.व.०७७/७८ का
मोजनाहरूराई सपर फनाउन प्रङ्झतफिताका साथ काभ गने कङ्टया फताउनङ्टबमो।सॊ घ य प्रदे शफीच
सभन्वम य सहकामशका साथ मोजनाका सम्फन्धभा अङ्ञघ फढनङ्टऩने दे ङ्ञखन्छ।
भा.कैराशप्रसाद ढङ्ट ङ्गर
े , आङ्झथक
श भाङ्झभरा तथा मोजना भन्री
मोजना ङ्झनभाशण गदाश स्थानीम स्तयभा बएका ङ्जवङ्झबङ्ङ स्रोत, साधनहरूराई सदङ्टऩमोग गये य सॊ चारन
हङ्टने खारका मोजनाराई प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्टऩने।अन्मथा हाम्रा सम्ऩदा, सॊ स्कृङ्झतहरू रोऩ हङ्टने
अवस्थभा यहे का छन्।बएका काभहरूको ऩङ्झन सकायात्भक ढॊ गरे सभीऺा सङ्जहत बएका
कभीकभजोयीराई औल्माइ सङ्टधाय गने सङ्टझाव ङ्छदनङ्टऩछश।

भा.प्रा.डा. ऩङ्टष्ऩयाज कडेर,उऩाध्मऺ, याङ्जष्डम मोजना आमोग


अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन गने सवोच्च ङ्झनकाम याङ्जष्डम मोजना आमोग हो मसरे जङ्टन ङ्जहसाफरे
काभ गनङ्टऩ
श ने ङ्झथमो त्मो ङ्जहसाफरे काभ गनश सकेको छै न तसथश मसराई अझ भजफङ्टत य
सफर फनाइ काभ गनङ्टऩ
श ने आवश्मकता यहे को छ।



ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकाम, भन्रारमहरूको आ-आफ्ना सभस्माहरू हङ्टन्छन्।ती सफै सभस्माहरूराई
छरपरिाया सभाधान गनङ्टऩ
श ने हङ्टन्छन्।



ते स्रो ऩऺ भङ्टल्माङ्कन गदाश भहारे खा ऩयीऺकरे उठाएका ङ्जवषमहरू
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फेरूजङ्ट केकङ्झत बमो त्मसराई उल्रे ख गने भार फेरूजङ्ट पछशमौटको प्रगङ्झत भार नदे खाउने
ऩङ्चयऩाटी फनाउने।



सॊ घभा कानून ङ्झनभाशणभा ङ्जढराई हङ्टदाॉ प्रदे श य स्थानीम तहहरूभा ऩङ्झन सभस्मा यहे को
छ।मसको सभाधानको राङ्झग सॊ घभा ऩहर बै याखेको छ।



मातामातको याजस्व अथश भन्रारमसॉग छरपर गयी टङ्ट ङ्ग्ग्माउन आवश्मक छ।मो कङ्टया
ऩहर बैयाखेको छ।



सशतश अनङ्टदानका कङ्झतऩम स-साना आमोजनाहरु ऩङ्झन सॊ घफाटै

हङ्टने हङ्टॉदा सभस्मा

दे ङ्ञखएकारे मस्तो हङ्टन नङ्छदनका राङ्झग सॊ घरे प्रदे श य स्थानीम तहसॉग सभन्वम गयी
सभस्मा सभाधान गनेछ।


खङ्चयद ऐन, ङ्झनमभावरी रगामतका सॊ ङ्ञऺप्त वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन रगामतका
सम्ऩङ्टण श कङ्टयाहरूभा हङ्टने ङ्जवङ्झबङ्ङ खारे फाधा व्मफधानहरूराई हटाउनको राङ्झग ङ्जवषमगत
भन्रारमसॉग सभन्वम गयी काभराई अगाङ्झड फढाउने।



हस्तान्तङ्चयत आमोजनाको कामाशन्वमन य सॊ चारनभा दोहोयोऩना बएको हङ्टॉदा फजेट य
कामशक्रभभा हङ्टने दोहोयोऩना हटाउनको राङ्झग ङ्जवशेष ऩहर गने।



हाभी अङ्जहरे

कल्माणकायी ङ्जवकासको कामशभा फढी खचश गङ्चययाखेको छौं मसफाट

Competitive State भा ऩङ्टग्नको राङ्झग अङ्झर फढी योजगाय ङ्छदने खारका कामशक्रभहरूभा
ङ्जवशेष ऩहर ङ्छदन आवश्मक छ।


अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन कामशराई व्मवङ्ञस्थत फनाउनको राङ्झग ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको
सभन्वमभा स्थानीम तहराई फढी ङ्ञजम्भेवाय फनाउनङ्टऩने दे ङ्ञखन्छ।स्थानीम तहभापशत
ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतरे Reporting Mechanism फनाउनङ्टऩने आवश्मकता यहे को छ।



सॊ घीम सयकायरे ५० कयोडबन्दा भाङ्झथका आमोजनाहरूको भारै Listing गयी काभ अङ्ञघ
फढाउने बङ्झनएको छ, सो कामश आगाभी वषशहरूभा गङ्चयन्छ।



आमोजना व्मवस्थाऩनको कङ्टयाभा Duplication फढी भाराभा दे ङ्ञखएकारे त्मसराई कभ
गनशको राङ्झग ऩङ्चयमोजना फैंकराई कामाशन्वमन गयी त्मसराई प्रदे श रे ऩङ्झन सभन्वम गनश
आवश्मक छ।



सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम तहरे गने काभको स्ऩष्ट कामशऺेर छङ्ट ट्टमाइएकोभा त्मो कामाशन्वमन
् मसराई प्रबावकायी कामाशन्वम गनङ्टऩ
बएको छै न।
श ने अथशभन्रारमसॉग सो ङ्जवषमभा छरपर
बैसकेको छ।



कोङ्झबड-19 रे जनजीवनभा प्रबाव ऩाये कै छ याजश्व उ्ने/उठाउने प्रगङ्झत याम्रो छ तय

खचश न्मू न बैयहे को अवस्थाभा मसराई प्रबावकायी तङ्टल्माउन राग्नङ्टऩने दे ङ्ञखन्छ।मसभा
सॊ घ, प्रदे श तथा स्थानीम तहहरूराई सभन्वम य सहकामश गयी ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरभा ऩये को
प्रङ्झतकङ्टर असयराई सभाधान गनशको राङ्झग तीनै तहका सयकायहरू ङ्झभरे य अङ्ञघ फढ्नङ्टऩने
आवश्मकता छ।ङ्छदगो ङ्जवकासका रक्ष्महरू, १५ औ आवङ्झधक मोजनारे

याखेका

नीङ्झत,कामशक्रभहरू य रक्ष्महरू ऩङ्टया गनशको राङ्झग सफै सयकायहरू प्रङ्झतफिताका साथ
राग्नङ्टऩने दे ङ्ञखन्छ।
फागभती प्रदे शस्तयीम आ.व.०७७।७८ को प्रथभ चौभाङ्झसक प्रगङ्झत सभीऺा तथा प्रदे श ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतको फैठकको प्रङ्झतवेदन
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खचश गने, ङ्जविीम अनङ्टशासन कामभ गने ङ्जवषमराई सफै तहका सयकायरे सभन्वम गयी
आवश्मक काभ अङ्ञघ फढाउनङ्टऩने हङ्टन्छ।



फागभती प्रदे श सयकायरे औल्माएका सभस्माहरू सभाधानका राङ्झग याङ्जष्डम ङ्जवकास सभस्मा
सभाधान सङ्झभङ्झतभा अनङ्टयोध गयी ऩठाउन आवश्मक छ।

भा.डोयभङ्ञण ऩौडेर, भङ्टख्मभन्री, प्रदे श सयकाय, फागभती प्रदे श



कामशसम्ऩादन कयाय बैसकेको छ,त्मो कयायफभोङ्ञजभ कामशहरु आएन।

तीनै तहका सयकायहरूफीच सभन्वम य सहकामश हङ्टनऩङ्ट ने दे ङ्ञखन्छ आमोजनाहरूभा बएका
Duplication हटाउनको राङ्झग ठोस ङ्झनणशम गयी कामशक्रभ अगाङ्झड फढाउनङ्टऩने हङ्टन्छ।



मोजना छनौट प्रङ्जक्रमाको स्ऩष्ट आधाय नै बएन मोजना फैंकराई ङ्झनभाशण य कामाशन्वम गनै
ऩने/ऩङ्चयमोजना छनौटको प्रभङ्टख आधाय नै ऩङ्चयमोजना फैंक हङ्टनऩङ्ट छश।



प्रदे श सयकायसॉग सॊ स्थागत सॊ मन्र नयहे को हङ्टॉदा मस धेयै काभहरू अगाङ्झड फढाउन
सकेको

अवस्था

छै न।सभृङ्जिको

राङ्झग

प्रदे श

धेयै

काभहरू

अगाङ्झड

फढाइसकेको

छ।आवश्मकताको आधायभा भारै मोजना छनौट गनङ्टऩ
श ने हङ्टन्छ, कसै रे व्मङ्ञक्तगत

आकाॊऺा याखेको बयभा मोजना छनौट गदाश सभस्मा आएको हङ्टनारे मस प्रथाराई योक्नको

राङ्झग ङ्जवशेष ऩहर गनङ्टऩ
श छश।मोजना छनौट गदाश स्थानीम तहसॉगको सभन्वमभा कामश
अगाडी फढाउनङ्टऩने दे ङ्ञखन्छ।जसरे आमोजनाभा हङ्टने अऩनत्व ङ्जवकास बै आमोजनाको
ङ्छदगोऩनाभा सभेत प्रबावकाङ्चयता ल्माउॉछ।


ङ्जवकासका कामशभा अग्रसय हङ्टने बनेका याष्डसेवक कभशचायीहरू हङ्टन मङ्छद उनीहरू
अग्रसयताका साथ राग्ने हो बने ङ्जवकासका कामशहरूरे गङ्झत ङ्झरन्छन त्मसैरे याष्डसेवकहरू
तदारूक्ताका साथ राग्नङ्टऩछश।



ङ्जवङ्झबङ्ङ शीषशकभा जाने अनङ्टदानका कामशक्रभहरुभा अनङ्टदान ऩाएका भान्छे /सभूहहरू
गभ्बीयताका साथ नरागेको हङ्टनारे मसभा गम्बीयताका साथ राग्नको राङ्झग उनीहरूराई
ङ्जवशेष ङ्ञजम्भेवाय फनाइनङ्टऩछश।



ङ्जवङ्झबङ्ङ बए गये का काभहरूको सकायात्भक छरपर गयी त्मसफाट ङ्झनष्कषश ङ्झनकाल्दै

अगाङ्झड फढ्नङ्टऩने हङ्टन्छ।बए गये का काभहरूभा च ङ्टनौतीहरू बए त्मसराई Reporting
Mechanism भापशत सभाधानका राङ्झग अगाडी फढाउनङ्टऩने हङ्टन्छ।


कङ्झतऩम आमोजनाहरुको व्मवस्थाऩन याङ्जष्डम मोजना आमोगरे व्मवङ्ञस्थत नगये को हङ्टनारे

मसराई व्मवङ्ञस्थत फनाउनको राङ्झग याङ्जष्डम मोजना आमोगभापशत कामशङ्जवङ्झध फनाइ कामश
अगाङ्झड फढाउनङ्टऩने हङ्टन्छ।


फैठक सॊ चारन कामशङ्जवङ्झध अगाङ्झड फढाइ त्मसराई कामाौःन्वमन गनङ्टऩ
श ने दे ङ्ञखन्छ।

फागभती प्रदे शस्तयीम आ.व.०७७।७८ को प्रथभ चौभाङ्झसक प्रगङ्झत सभीऺा तथा प्रदे श ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतको फैठकको प्रङ्झतवेदन
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आन्तङ्चयक रे खाऩयीऺणफाट फेरुजङ्टको अवस्था
ङ्ञजल्रागत फेरुजङ्टको अवस्था
आङ्झथक
श वषश 076/77
भन्रारमगत आ.रे.ऩ. फेरुजङ्ट य ऩेश्कीको ङ्जववयण
आङ्झथक
श वषश २०७६/०७७
ऩेश्की यकभ
भन्रारम

गत आ.फ. सम्भको

ॉ ीगत
ऩूज

चारङ्ट
भङ्टख्मभन्री तथा भङ्ञन्रषङ्चयद्को कामाशरम

आ.रे.ऩ. फेरुजङ्ट यकभ
मो आ.फ.को
चारङ्ट

-

-

50,000.00

-

-

1,593,000.00

भन्रारम

-

-

आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानङ्टन भङ्ङारम

-

ॉ ीगत
ऩूज

ॉ ीगत
ऩूज

चारङ्ट
-

804,102.00

जम्भा
-

804,102.00

उद्योग, ऩमशटन वन तथा वातावयण
भन्रारम

17,060,240.00

3,622,299.46

22,572,782.03

26,195,081.49

141,965,991.00

3,499,615.83

143,663,969.90

147,163,585.73

872,400.00

31,158,668.65

32,031,068.65

बूङ्झभ व्मवस्था ,कृङ्जष तथा सहकायी

बौङ्झतक ऩूवाशधाय ङ्जवकास भङ्ङारम

10,000,000.0
0

-

3,930,704.59

870,000.00

85,210,651.0
0

26,872,000.00

670,492,667.00

13,227,940.78

244,391,328.15

257,619,268.93

36,053,225.00

44,270,000.00

24,546,567.28

21,065,641.36

45,612,208.64

साभाङ्ञजक ङ्जवकास भङ्ङारम

-

-

प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोग

-

-

-

स्थाङ्झनम तह

-

-

-

10,000,000.0
0

89,141,355.5
9

65,438,225.00

फागभती प्रदे शस्तयीम आ.व.०७७।७८ को प्रथभ चौभाङ्झसक प्रगङ्झत सभीऺा तथा प्रदे श ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतको फैठकको प्रङ्झतवेदन

70,746,911.67

35,570,000.00
980,105,809.67

905.00

-

46,573,830.35

905.00

55,280,965.37

55,280,965.37

518,133,355.46

564,707,185.81
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ङ्ञजल्रागत आ.रे.ऩ. फेरुजङ्ट य ऩेश्कीको ङ्जववयण
आङ्झथक
श वषश २०७६/०७७

ऩेश्की यकभ
ङ्ञजल्रा

आ.रे.ऩ. फेरुजङ्ट यकभ

गत आ.फ. सम्भको
चारङ्ट

ॉ ीगत
ऩूज

मो आ.फ.को
चारङ्ट

ॉ ीगत
ऩूज

२३ दोरखा

11,783,206.00

२४ याभेछाऩ
२५ ङ्झसन्धङ्टरी

चारङ्ट

पूँजीगत

जम्मा

2,578,834.60

4,971,206.18

7,550,040.78

149,396,548.00

226,952.18

198,000.00

14,135,000.00

15,882,000.00

423,375.06

26,145,021.91

26,568,396.97

12,684,230.00

157,093,533.00

4,187,588.00

17,748,146.90

21,935,734.90

12,172,491.00

1,494,397.34

13,666,888.34

36,797.98

14,079,921.89

14,116,719.87

7,106,803.00

351,300.00

7,458,103.00

6,685,704.59

3,874,772.00

21,083,229.00

139,916,197.41

1,587,260.96

67,478,798.08

10,875,220.65

357,452,851.16

424,952.18

२६
काभ्रेऩरान्चोक
२७ ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक

49,211,051.00
10,000,000.0
0

10,374,545.00

२८ यसङ्टवा

919,000.00
13,948,383.96

२९ नङ्टवाकोट

35,999,600.00

३० धाङ्छदङ

1,813,805.00

3,930,704.59

३१ ङ्ञचतवन
३२ भकवानऩङ्टय

5,231,445.00

३३ बक्तऩङ्टय

112,315,500.00

347,122,736.71
712,500.00

रङ्झरतऩङ्टय

499,700.00

३५ काठभाॊडौ
10,000,000.0
0

89,141,355.59

550,720.00

16,391,500.00

2,404,256.44

20,699,500.00

7,939,000.00

548,758.48

65,438,225.00

980,105,809.67

फागभती प्रदे शस्तयीम आ.व.०७७।७८ को प्रथभ चौभाङ्झसक प्रगङ्झत सभीऺा तथा प्रदे श ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतको फैठकको प्रङ्झतवेदन

46,573,830.35

787,500.00
37,983.00
6,305,000.00
518,133,355.46

24,958,001.00
69,066,059.04
368,328,071.81
1,338,220.00
2,442,239.44
6,853,758.48
564,707,185.81
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आम ब्ममको कायोफाय गने अन्म सॊ स्था तथा सङ्झभङ्झतको फेरूजङ्ट वगॉकयण २०७५।७६
प्रायङ्ञम्बक फेरूजङ्ट

प्रङ्झतङ्जक्रमाफाट पछमौट

दपा सॊ ख्मा

दपा सॊ ख्मा

फाॉकी फेरूजङ्ट

फाॉकी फेरूजङ्ट

दपा सॊ ख्मा

ङ्झनमङ्झभत गनङ्टऩ
श ने

असङ्टर

ङ्झस.
नॊ.

ङ्ञजल्रा

१
1.1
1.2
1.3

धाङ्छदङ
नङ्टवाकोट
बक्तऩङ्टय

1.4

य

1.5

यसङ्टवा

1.6

याभेछाऩ
ङ्झसन्धङ्टऩा

1.8

रग

ङ्ञन्तक

ती

यक
भ

सैिा

रग

ङ्ञन्तक

ती

यक
भ

सैिा

रग

ङ्ञन्तक

ती

याजश्व

जात

ङ्ञजम्भे

सोधब

यक

नसाये

नङ्झरए

ऩेश

अङ्झनमङ्झभत

भ

वायी

नबए

बएको

रगत

को

नाश

को

को

ज

कभश

म्भा

अ

चायी

न्म

ज

म्भा

साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्रारम

भकवानऩङ्ट

1.7

भन्रारम/ङ्झनकामको नाभ

सैिा

प्रभाण
काग

गनङ्टऩ
श ने

ऩेश्की

ल्चोक

ङ्झसन्धङ्टरी

धाङ्छदङ अस्ऩतार ङ्जवकास
सङ्झभङ्झत

6

8

825
5

0

0

0

6

8

825
5

46

3051

5158

0

0

820
9

0

0

0

8

4
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0

1

202

8

3

287

287

0

0

0

0

0

0

0

0

10

11

565
7

0

0

0

10

11

565
7

817

2377

2463

0

0

484
0

0

0

0

17

8

256
3

0

4

239
5

17

4

168

168

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2

601

0

0

0

3

2

601

0
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4

0

0
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0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3
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0

0

0

3

3
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0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

32

0

1

32

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

178
50

6

262
9

31

152
21

0

136
50
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ङ्झरशङ्टरी अस्ऩतार ङ्जवकास
सङ्झभङ्झत

बक्तऩङ्टय अस्ऩतार ङ्जवकास
सङ्झभङ्झत

हेटौंडा अस्ऩतार ङ्जवकास
सङ्झभङ्झत

यसङ्टवा अस्ऩतार ङ्जवकास सङ्झभङ्झत
याभेछाऩ अस्ऩतार ङ्जवकास
सङ्झभङ्झत

चौताया अस्ऩतार ङ्जवकास
सङ्झभङ्झत

ङ्झसन्धङ्टरी अस्ऩतार ङ्जवकास
सङ्झभङ्झत

भङ्टख्मभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषदको
कामाशरम

2
2.1

रङ्झरतऩङ्टय

भङ्जहरा ङ्जवकास प्रङ्ञशऺण केन्र
जम्भा

54

0

54
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दोस्रो प्रङ्झतवेदन सम्भको
क्र.सॊ .

भन्रारम/ङ्झनकामको नाभ
1

सयकायी कामाशरम तपश

गत वषश सम्भको फाॉकी

सम्ऩयीऺण बएको

गत वषश सम्भको फाॉकी

मो वषशको थऩ

फाॉकी फेरूजङ्ट भध्मे

दोस्रो प्रङ्झतवेदन सम्भको फाॉकी फेरूजङ्ट

ऩेश्की

972

0

972

972094

973066

476605

0

0

0

786

786

0

612

0

612

159

771

155

0

0

0

91095

91095

824

360

0

360

135514

135874

73736

1.1

आङ्झथक
श भाङ्झभरा तथा मोजना भन्रारम

1.2

आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्रारम

1.3

उद्योग ऩमशटन वन तथा वातावयण भन्रारम

1.4

बूङ्झभ व्मवस्था,कृङ्जष तथा सहकायी भन्रारम

1.5

बौङ्झतक ऩूवाशधाय ङ्जवकास भन्रारम

0

0

0

561377

561377

375577

1.6

साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्रारम

0

0

0

183132

183132

26313

1.7

भङ्टख्मन्मामङ्झधवक्ताको कामाशरम

0

0

0

31

31

0

2

सङ्झभङ्झत तथा अन्म सॊ स्था तपश

0

15221

15221

0

972

987315

987315

476605

जम्भा

972

0
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ङ्झनष्कषश:

फागभती प्रदे श सयकायको आ.व.०७७/७८ को प्रथभ चौभाङ्झसक प्रगङ्झत सभीऺा कामशक्रभ तथा
प्रदे श ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतको फैठकरे अन्तय भन्रारमगत कामशक्रभ/आमोजनाको
कामाशन्वमन गनश आइऩये का नीङ्झतगत एवॊ कानूनी ङ्जवषमहरूभा भाननीम भङ्टख्मभन्री डोयभणी
ऩौडेरको अध्मऺताभा फैठक सम्ऩङ्ङ गयी सॊ घीम सयकायसॉग सहकामश य सभन्वम गयी सभाधान
गनङ्टऩ
श ने ङ्जवषमहरूका सम्फन्धभा अनङ्टयोध गने ङ्झनष्कषश ङ्झनकाङ्झरमो।

कामशक्रभ/आमोजना कामाशन्वमनभा आइऩये का सभस्माहरू सभमभै ऩङ्जहचान य ङ्झनयाकयण गयी

गङ्टणस्तयमङ्टक्त ङ्झभतव्ममी य ङ्छदगो फनाउन अन्तय भन्रारमगत छरपर गयी सभाधान गनश
भङ्टख्मभन्रीज्मूफाट ङ्झनदे शन बमो।

अनङ्टगभन प्रणारीभा सम्फि सफै सॊ मन्रहरूराई प्रबावकायी य ङ्झनमङ्झभत रूऩभा ऩङ्चयचारन हङ्टनऩने
फैठक ङ्झनष्कषश यह्यो।
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