
भ�ूम व्यवस्था, कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालयको आ.व. २०७६-७७ को �ारिम्भक �ग�त ��तवेदन 
 
 
वा�षर्क �व�नयोिजत बजेट र खचर्को �ववरण  
�देश सरकार भ�ूम व्यवस्था, कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालय र मातहतका कायर्लयको वा�षर्क �व�नयोिजत बजेट रु.3,19,37,03000 रहेको, जसमा चाल ु
तफर्  रु. 3,01,18,17,000 र पुिँजगत तफर्  रु. 18,18,86,000 रहेको साथै सशतर् अनदुानको रुपमा �दान ग�रएको कुल बजेट रु. 82,21,36,000 
रकम सम्पणुर् चाल ु तफर्  रहेको छ। �देश सरकारको कुल बजेट मध्य े �मशः चाल,ु पुिँजगत र कुल खचर् रु. 97,24,95,000 (32.29%), 
12,38,14,000 (68.07%) र 1,09,63,09,000 (34.33%) रहेको छ।सशतर् अनदुान तफर्  कुल बजेट मध्ये रु. 34,19,06,000 (41.59%) खचर् 
भएको  छ। 

�.सं. कायार्�मको  नाम 
वा�षर्क �व�नयोिजत बजेट वा�षर्क खचर्/��तशत वा�षर्क  

बजेटको 
तलुनामा खचर्% 

कै�फयत 
चाल ु पुिँजगत जम्मा चाल ु पुिँजगत जम्मा 

1 
भ�ूम व्यवस्था,कृ�ष तथा सहकार� 

मन्�ालय 
1315151 43560 1358711 

205022 
(15.59%) 

20523 
(47.11%) 

225545 
(16.60%) 

16.6  

2 
कृ�ष �वकास �नद�शनालय र 

मातहत कायर्लय 
1169458 89705 1259163 

530054 
(45.32%) 

76729 
(85.53%) 

606783 
(48.19%) 

48.19  

3 
पशपंुक्षी तथा मत्स्य �वकास 

�नद�शनालय र मातहत कायर्लय 
510669 47203 557872 

225236 
(44.11%) 

25156 
(53.29%) 

250392 
(44.88%) 

44.88  

4 सहकार� �िशक्षालय 16539 1418 17957 
12183 

(73.66%) 
1406 

(99.15%) 
13589 

(75.68%) 
75.68  

�देश सरकार तफर्  जम्मा 3011817 181886 3193703 972495 
(32.29%) 

123814 
(68.07%) 

1096309 
(34.33%) 

34.33  

5 सशतर् अनदुान         

 कृ�ष तफर्  ब्लक र पकेट 663424  663424 
292439 

(44.08%) 
 292439 

(44.08%) 44.08  



�.सं. कायार्�मको  नाम 
वा�षर्क �व�नयोिजत बजेट वा�षर्क खचर्/��तशत वा�षर्क  

बजेटको 
तलुनामा खचर्% 

कै�फयत 
चाल ु पुिँजगत जम्मा चाल ु पुिँजगत जम्मा 

मत्स्य ब्लक र पकेट 78712  78712 
41506 

(52.73%) 
 41506 

(52.73%) 
52.73  

ब्लक र पकेट जम्मा 742136  742136 
333945 
(45%) 

 333945 
(45%) 

45  

�ाङगा�रक कृ�ष अ�भयान 8,0000  80000 
7961 

(9.95%) 
 7961 

(9.95%) 9.95  

सशतर् अनदुान जम्मा 822136  822136 
341906 
(41.59%) 

 341906 
(41.59%) 41.59  

 जम्मा 3833953 181886 4015839 
1314402 
(36.16%) 

123814 
(68.07%) 

1438215 
(35.81%) 

35.81  

मन्�ालयको वा�षर्क �व�नयोिजत बजेट (�देश सरकार र सशतर् अनदुान ) कुल रु. 4,01,58,39,000 र कुल खचर् रु. 1,43,82,15,000 

(35.81%) रहेको छ। 

 

 समपर्ण ग�रएको बजेट घटाउँदा 
मन्�ालयले आ.व.2076/77 मा एक अबर् आठ करोड रकम आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्�ालयमा समपर्ण ग�र पठएकाले उ� रकम घटाइर् 
खचर् ��तशत गणना गदार् भ�ूम व्यवस्था, कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालय र मातहतका �नकायको वा�षर्क �व�नयोिजत बजेट रु. 2,11,37,03,000 हनु 
आउछ जस मध्ये रु. 1,09,63,09,000 (51.87%) रकम खचर् भएको छ। 

कायार्�मको  नाम 
वा�षर्क �व�नयोिजत बजेट वा�षर्क खचर् वा�षर्क बजेटको 

तलुनामा खचर्% चाल ु पुिँजगत जम्मा चाल ु पुिँजगत जम्मा 

�देश सरकार तफर्  
जम्मा 

1931817 181886 2113703 
972495 
(50.34%) 

123814 
(68.07%) 

1096309 
(51.87%) 51.87 



कायार्�मको  नाम 
वा�षर्क �व�नयोिजत बजेट वा�षर्क खचर् वा�षर्क बजेटको 

तलुनामा खचर्% चाल ु पुिँजगत जम्मा चाल ु पुिँजगत जम्मा 

संघ अनदुान जम्मा 822136  822136 341906 
(41.59%) 

 341906 
(41.59%) 

41.59 

जम्मा 2753953 181886 2935839 
1314402 
(47.73%) 

123814 
(68.07%) 

1438215 
(48.99%) 48.99 

यसो गदार् मन्�ालयको �देश सरकार तफर्  51.87% खचर् भएको र मन्�ालयको कुल खचर् ४८.99% भएको छ।



मन्�ालय र मातहतका कायर्लयको अनदुान को �ववरण 

1. को�भड १९ �भा�वत  राहात  सहयोग अनदुान कायर्�म �ववरण 

�देश सरकार भ�ूम व्यवस्था, कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालय र मातहतका कायर्लयले को�भड १९को �भाव कृ�ष 
के्ष�मा परेको क्ष�त न्य�ुनकरणका ला�ग आ. व.2076/77 मा सात करोड एकानभब्बे लाख चौह्तर हजार रुप�या 
(रु. 7,91,74,000) राहत रकम अनदुान बाढेको जस मध्ये भ�ूम व्यवस्था, कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालयले रु. 
3,54,000, कृ�ष �बकास �नद�शनालय र मातहत कायर्लयले रु. 4,42,16,000 र पशपुिन्छ तथा मत्स्य 
�बकास �नद�शनालय र मातहत कायर्लयले रु. 3,46,03,000 जसवाट कुल 1680 �कसान लाभािन्वत भएका 
छन। 

कायर्लय 
राहत रकम रु. 

हजारमा 
सेवा�ाह� संख्या जम्मा 

भ�ूम व्यवस्था, कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालय 354 ढुवा�न अनदुान 

कृ�ष �बकास �नद�शनालय 44216 1310 

पशपुिन्छ तथा मत्स्य �बकास �नद�शनालय 34603 369 

जम्मा 79174 1680 

नोटः-  

 को�भड १९ �भा�वत  राहात  सहयोग अनदुान कायर्�ममा समे�टएका ��याकलापहरुः दधु र दगु्धजन्य  पदाथर् 

उत्पादन,  दधु �ब��, कुखरुा, बंगरुपालन,  ह�रयो िचया प�ी, तरकार� तथा फलफूल, च्याउ खे�त,  कृ�ष ऋणमा 

ब्याज छुट, �व�तु महशलु छुट र कृ�ष ढुवा�न रहेको छ। 

 

2. �देश सरकार कृ�ष तथा पशपंुक्षी �वकास कायर्�म माफर् त अनदुान  कायर्�मको �ववरणः 

आ.व. 2076/77 मा �व�भ� आयोजना र प�रयोजनामा भ�ूम व्यवस्था, कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालय र मातहतका 
कायर्लयले �व�भ� कायर्�महरु माफर् त कुल रु. 47,27,96,000 राहत रकम अनदुान बाढेको जस मध्ये भ�ूम 
व्यवस्था, कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालयले रु. 12,79,42,000, कृ�ष �बकास �नद�शनालय र मातहत कायर्लयले रु. 
20,50,40,000 र पशपुिन्छ तथा मत्स्य �बकास �नद�शनालय र मातहत कायर्लयले रु. 13,98,14,000 
जसवाट कुल 1370 �कसानको िजवन स्तर साथै उत्पादन र उत्पादकत्व ब�ृ� गनर् म�त गदर्छ। 
 

कायर्लय रकम रु. हजारमा सेवा�ाह� संख्या जम्मा 

भ�ूम व्यवस्था, कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालय 127942 76 
कृ�ष �बकास �नद�शनालय 205040 ८९२ 

पशपुिन्छ तथा मत्स्य �बकास �नद�शनालय 139814 ४०२ 

जम्मा 472796 1370 



 
 
यसर� भ�ूम व्यवस्था, कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालय र मातहतका कायर्लयले आ.व. 2076/77 मा राहत र अन्य 
अनदुान सहयोग कायर्�म गर� �देश सरकार �ोतवाट कुल 3050 कृषकलाइर् रु. 55,19,70,000 रकम 
अनदुान सहयोग उपलब्ध गराइएको छ। 
 
3. सशतर् अनदुानको �ववरण 

नेपाल सरकार�रा सशतर् अनदुान �ा� कुल रकम रु. 82,21,36,000 मा रु. 34,19,06,000 (41.59%) खचर् भएको 
छ।कुल खचर् रकमको अनपुातमा रु. 32,52,55,000 (95.13%) रकम �देशका �व�भ� स्थानमा पकेट र व्लक 
स्थापनाको ला�ग समहु तथा सहकार�लाइर् अनदुानको रुपमा �दान ग�र 194 पकेट र 96 व्लक स्थापना भएका छन र 
�ा�ा�रक कृ�ष �वधर्न �मसन कायर्�म अ�तगर्त रु. 69,99,000 रकम ४ समहुलाइर् �ा�ा�रक उत्पादन गनर् अनदुान सहयोग 
�दइएको छ। 

कायर्लय 

अनदुान रकम (रु. 
हजारमा) जम्मा  पकेट जम्मा  ब्लक 

�धानमिन्� कृ�ष आध�ुनकरण प�रयोजाना 

वा�ल व्लक र पकेट  277302 १८८ ८८ 

माछाको व्लक र पकेट 40954 6 8 

जम्मा 318256 १९४ ९६ 

�ा�ा�रक कृ�ष �वधर्न �मसन कायर्�म 

कृ�ष �बकास �नद�शनालय 6999 - 4 (समहु) 

कुल जम्मा 325255 १९४ ९६ 
 

कुल अनदुान  कायर्�मको �ववरण 

आ.व. 2076/77 मा मन्�ालय र मातहतका कायर्लयले �देश सरकार तफर्  रु. 55,19,70,000 (राहत अनदुान 

स�हत) र संघको सशतर् तफर्  रु. 32,52,55,000 गर� कुल रु. 87,72,25,000 रकम अनदुान उपलब्ध 

ग�रएको छ।  



 
आ.व 2076/077 मा मन्�ालय र मातहतका कायर्लयको कुल अनदुान को �ववरण 

 

मन्�ालय र मातहतका कायर्लयको कुल खचर्को �ववरण (�देश सरकार तफर् को मा�) 

आ.व. २०७६/७७ भ�ूम व्यवस्था, कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालय र मातहत कायार्लयमा भएको कुल खचर् मध्ये अ�नवायर् 

दा�यत्वमा 39.92%, पुिँजगत खचर्मा 11.29% र अनदुान कायर्�ममा 48.79% रहेको छ। 

कायर्�म खचर् रकम खचर् ��तशत 

अ�नवायर् दा�यत्व 420525 38.36 

पुिँजगत खचर् 123814 11.29 

अनदुान सहयोग रकम 551970 50.35 

जम्मा 1096309 100 
 

 
 

आ.व 2076/077 मा मन्�ालय र मातहतका कायर्लयको खचर्को �ववरण 
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भ�ूम व्यवस्था, कृ�ष तथा 
सहकार� मन्�ालय

कृ�ष �बकास �नद�शनालय पशपुिन्छ तथा मत्स्य �बकास 
�नद�शनालय

राहत अनदुान रकम 

अनदुान रकम

सशतर् अनदुान 

अ�नवायर् दा�यत्व
40%

पुिँजगत खचर्
11%

अनदुान कायर्�म
49%


