
 

 

 

 

 

 

 

 

आ.व. २०७८/७९ को 

कृषि मन्त्रालय, प्रदेश नं १, षवराटनगर र मातहतका कायाालयको 

संक्षिप्त प्रगतत षववरण 
  



आ.व. २०७८/७९ को कृषि मन्त्रालय र मातहतका कायाालयहरुको प्रगतत षववरण 

आ.व. 2078/79 मा कृषि मन्त्रालय, प्रदेश नं १, षवराटनगर र मातहतका कायाालयहरुमा प्रदेश सरकार तर्ा  रु. १ अवा 3९ करोड 
६८ लाख २५ हजार, संघ षवशेि अनदुान तर्ा  रु. ३० करोड १ लाख तथा संघ सशता अनदुान तर्ा  तर्ा  रु. ४१ करोड २७ लाख गरी 
कुल रु. २ अवा १० करोड ९६ लाख २५ हजार बजेट स्वीकृत भएको तथयो। जस मध्ये प्रदेश सरकार तर्ा  रु. १ अवा १८ करोड ४८ 
लाख ३१ हजार, संघ षवशेि अनदुान तर्ा  रु. २१ करोड ११ लाख ९५ हजार तथा संघ सशता कायाक्रम तर्ा  रु. ३१ करोड ५९ लाख 
५२ हजार गरी कुल रु. १ अवा ७१ करोड १९ लाख ७९ हजार खर्ा भएको छ। यसरी हेदाा प्रदेश सरकार श्रोत तर्ा  ८४.८२ प्रततशत 
र संघ सरकार श्रोत तर्ा  एकमषु्ट ७३.९५ प्रततशत षवक्षिय प्रगतत भएको छ।समग्रमा आ.व. 2078/79 मा कृषि मन्त्रालय र मातहतका 
कायाालयहरुको कुल वाषिाक षवतनयोक्षजत वजेटको षवक्षिय प्रगतत 81.15% रहेको छ। 

 

आ.व. २०७८/७९ को बाषिाक बजेट र खर्ाको षवस्ततृ षववरण 

बजेट रु हजारमा  

व.उ.क्षश.नं. कायााक्रमकोना म 
वाषिाक षवतनयोक्षजत बजेट वाषिाक खर्ा खर्ा % 

र्ाल ु पुुँक्षजगत जम्मा र्ाल ु पुुँक्षजगत जम्मा  

31200011 कृषिमन्त्रालय 68416 23074 91490 58609 20222 78831 86.16 

31200002 कृषि मन्त्रालय (कायाक्रमखर्ा) 117757  117757 92050  92050 78.17 

31201011 
कृषि षवकास तनदेशनालय र मातहतका 
कायाालयहरु 

657065 58373 715438 537993 56016 594009 83.03 

31202011 
पशपुन्त्छी तथा मत्सस्य षवकास तनदेशनालय र 
मातहतका कायाालयहरु 

404708 67432 472140 368537 51404 419940 88.94 

प्रदेश सरकार जम्मा 1247946 148879 1396825 1057190 127642 1184831 84.82 

31200130 कृषि मन्त्रालय (संघ षवशेि अनदुान)   300100  300100 211195  211195 70.38 

31291121 
प्रधानमन्त्री कृषि 
आधतुनषककरण पररयोजना 

कृ. षव. तन. 203760 0 203760 164709 0 164709 80.83 

प. म. षव. तन. 136140 0 136140 108608 0 108608 79.78 

जम्मा   0 339900 273316 0 273316 80.41 



व.उ.क्षश.नं. कायााक्रमकोना म 
वाषिाक षवतनयोक्षजत बजेट वाषिाक खर्ा खर्ा % 

र्ाल ु पुुँक्षजगत जम्मा र्ाल ु पुुँक्षजगत जम्मा  

31291122 कृषि (संघ शसता अनदुान) 

प्राङगाररक कृषि 
प्रवाद्धन कायाक्रम 

19980  19980 15288  15288 77 

षवउ षवजन प्रवद्धान 16220 4500 20720 2702 4367 7069 34 

जम्मा 36200 4500 40700 17991 4367 22357 54.93 

31200120 पश ुसेवा (संघ शसता अनदुान)  18600 0 18600 15132 0 15132 81.36 

३१२९११२० 

कृषि षवकास रणनीतत 
अनगुमन तथा समन्त्वय 
कायाक्रम(संघ शसता 
अनदुान) 

मन्त्रालय 8300  8300 800  800 9.64 

कृ. षव.तन. 3100 0 3100 2305 0 2305 74.34 

प. म. षव.तन. 2100 0 2100 2042 0 2042 97.22 

जम्मा 13500 0 13500 5146 0 5146 38.12 

संघ सरकार कुल जम्मा 368400 4500 712800 522780 4367 527147 73.95 

कुल जम्मा 1956246 153379 2109625 1579970 132009 1711979 81.15 

 

प्रदेश सरकार तर्ा  मन्त्रालयको कुल शरुु बजेट  रु. १ अवा 87 करोड 79 लाख 7 हजार मध्ये  रु. 41 करोड 89 लाख 82 हजार बजटे 
समपाण  र  रु. 6 करोड 21 लाख  स्थानीय तहहरुलाई षवि हस्तान्त्तरण पश्चात  रु. १ अवा 3९ करोड ६८ लाख २५ हजार बजेट कायम भएको 
हो । शरुु बजेटलाई तलुना गदाा  63.69  प्रततशत खर्ा हनु आुँउछ । प्रदेश कृषि ब्यवसाय प्रवद्धान अनदुान तनयमावली स्वीकृत हनु षिलो भएकोले 
समय अभावले कततपय कायाक्रमहरु संर्ालन गना नसषकएको र बिी भएको तलबको रकम आदद षक्रयाकलापको बजेट समपाण गररएको तथयो । 

 



कृषि व्यवसाय प्रवद्धान अनदुानको षववरण 

प्रदेश सरकारवाट तमतत २०७८।०५।१० मा स्वीकृत प्रदेश कृषि ब्यवसयाय प्रवद्धान अनदुान ऐन,२०७७ र 
प्रदेश कृषि ब्यवसाय प्रवद्धान अनदुान तनयमावली र संक्षघय सरकार शशता अनदुान तर्ा  संक्षघय सरकारले  तत ्
तत ्कायाक्रमहरु संर्ालन गना स्वीकृत गरेका कायाषवतधहरु अनसुार कृषि ब्यवसाय प्रवद्धानका लातग षवतभन्न 
प्रकारका अनदुान सहयोग उपलब्ध गराएको छ । 

 
आ.व. २०७८/७9 मा यस मन्त्रालय र मातहतका कायाालयले प्रदेश सरकार तर्ा  रु. 58 करोड 21 
लाख 36 हजार, संघ षवशेि अनदुान तर्ा  रु. १८ करोड ८७ लाख ३३ हजार तथा संघ सशता 
कायाक्रम तर्ा  रु. २८ करोड १८ लाख  १६ हजार गरी कुल रु. १ अवा 5 करोड 26 लाख 
८५ हजार रकम कृषि व्यवसाय प्रवद्धानका लातग अनदुान षवतरण गरेको छ। यो रकम कृषि 
मन्त्रालय र मातहतका कायाालयहरुको कुल वाषिाक खर्ाको 61.50 प्रततशत हो।  मन्त्रालय र 
मातहत तनकायहरुको कायाालयको पुुँक्षजगत तनमााण र सधुार खर्ालाई कटाएर र्ाल ुखर्ासुँग मार 
अनदुान रकमालई तलुना गदाा र्ाल ुखर्ा १ अवा ५७ करोड ९९ लाख ७० हजारमा अनदुान रकम 
१ अवा 5 करोड 26 लाख ८५ हजार रकम करीब ६६.62 प्रततशत हनु आुँउछ ।यसवाट पतन 
कृषि मन्त्रालय र मातहतका तनकायहरुवाट प्रत्सयि रुपमा कृषि ब्यवसाय प्रवद्धानमा बजेट केक्षन्त्ित 
गरेको पषुष्ट हनु्त्छ । 
 
अनदुानका कायाक्रमहरुबाट ४६ हजार परुुि र ३६ हजार मषहला गरी कुल ८२ हजार कृिक प्रत्सयि 
लाभाक्षन्त्वत भएका छन।् मन्त्रालय र मातहत तनकायवाट अनदुान उपलब्ध गराएका अनदुानग्राहीले प्राप्त 
गरेको अनदुान रकम र सम्बक्षन्त्धतको नाम ठगाना र सम्पका  नम्बर सषहतको षवस्ततृ  षववरण वभे साईटमा 
समेत राक्षखएको छ ।  

 

क्र.स. अनदुानको स्रोत 
अनदुान रकम 

रु. हजारमा 
प्रत्सयि  लाभाक्षन्त्वत संख्या 

परुुि मषहला कुल जम्मा 
1 प्रदेश सरकार तर्ा  582136 24608 19870 44478 

२ संघ षवशेि अनदुान तर्ा  188733 12455 8340 20795 

3 संघ सशता अनदुान तर्ा  281816 9585 7943 17528 

कुल जम्मा 1052685 46648 36153 82801 

 

 



खर्ा र अनदुान रकमको अनपुात 

 

आ.व. 2078/79 मा भएको कुल खर्ा मध्य ेपकु्षजगत, अनदुान प्रदान गरीएको रकम र अनदुान बाहेकको 
र्ाल ुतर्ा को खर्ा क्र.म.शः 8, 61 र ३१ प्रततशत रहेको छ। 

 

र्ाल ुतर्ा को कुल खर्ामा अनदुान प्रदान गरीएको रकमको षहस्सा ६७ % रहेको छ। 
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खर्ाको अनपुात

पुुँक्षजगत खर्ा अनदुान बाहेक र्ाल ुखर्ा अनदुान प्रदान गरीएको
रकम  

अनदुान बाहेक
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अनदुान प्रदान 
गरीएको रकम
1052685, 
(67%)

र्ाल ुतर्ा  खर्ाको अनपुात 



क्षजल्लागत अनदुानको षववरण (रकम – रु. हजारमा) 

 

सनुसरी र मोरङ्ग क्षजल्लामा एक एकवटा धलुो दधु कारखाना स्थापनाका कारण ती क्षजल्लाहरुमा अनदुान रकम बिी 
देक्षखन गएको छ ती आयोजनाहरुले अन्त्य क्षजल्लामा उत्सपाददत हनुे दधु समेत प्रसोधन गने छन। 

9224788075

52843 50927

115981

37272
29597

57951 57392 53040

145461

43516

174432

53951

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

इल
ाम

उद
यप

रु

ओ
खल

िुंग
ा 

खो
टा
ङ्ग

झा
पा

ता
प्ले

जङु

तेह्र
थमु

धन
कु
टा

पाुँर्
थर

भो
जप

रु

मो
रङ्ग

संख
वुा
सभ

ा

सनु
सर

ी

सो
लखु

म्ब
ु


