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प्राक्कथन 

चाल ुआर्थिक वर्ि २०७७/७८ को स्वीकृत बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नको िर्िलो ६ मर्िना अवर्र्को 
र्थाथि जस्थर्त, र्स अवर्र्मा प्राप्त मखु्र् उिलब्र्ीिरू, कार्ािन्त्वर्नका क्रममा देजखएका चनुौती, बााँकी अवर्र्मा 
गनुििने कार्ििरू र खचिको संशोर्र्त अनमुान लगार्तका र्ववरणिरूलाई समेटी र्ो अर्िवार्र्िक मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवदेन 
तर्ार गररएको छ। 

र्वश्वव्र्ािी मिामारीको रूिमा देखािरेको कोर्िड-१९ ले साविजर्नक खचि र राजस्वमा िारेको प्रर्तकूल प्रिावका 
बावजदु र्स सर्मक्षा अवर्र्मा अजिल्लो आर्थिक वर्िमा सोिी अवर्र्को िन्त्दा बजेट खचितफि  २.८६ प्रर्तशतले 
र स्रोत व्र्वस्थािनतफि  १६.१० प्रर्तशतले बर्ि प्रगर्त िार्सल िएको छ। र्स आर्थिक वर्िमा जारी िएको 
बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न सम्बन्त्र्ी एकीकृत कार्िर्वर्र्, २०७७ ले प्रदेश सरकारको र्वर्नर्ोजजत बजेट 
तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नमा मन्त्रालर्/र्नकार्गत रूिमा एकरूिता ल्र्ाई कार्िसम्िादन र्छटो, छररतो र 
प्रिावकारी िएको देजखन्त्छ। प्रदेश सरकारबाट चाल ुआर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा र्वर्नर्ोजन िएको रू. ३४ 
अबि ८४ करो८ २१ लाख ६० िजारमध्र्े सर्मक्षा अवर्र्मा चालतुफि  १३.६७ प्रर्तशत र िूाँजीगततफि  १६.१४ 
प्रर्तशत गरी जम्मा १५.१३ प्रर्तशत बजेट खचि िएको छ। 

कोर्िड-१९ बाट र्सजजित र्वर्म िररजस्थर्तका कारण आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा ठेक्का सम्झौता िई कार्िसम्िन्न 
िनु नसकेका अर्रुा आर्ोजनािरूको म्र्ाद थि गरी चाल ुआर्थिक वर्िमा सम्िन्न गने गरी स्रोत सरु्नजित गररएको 
छ। सजित कोर्को सिालन तथा व्र्वस्थािन, बजेट तजुिमा, र्नकासा तथा खचि, आर्थिक कारोवारको लेखाङ्कन 
तथा प्रर्तवदेन, आन्त्तररक र्नर्न्त्रण तथा अन्त्र् आर्थिक गर्तर्वर्र्िरूलाई व्र्वजस्थत गरी समग्र बजेट प्रणाली र 
साविजर्नक र्वत्त व्र्वस्थािनलाई िारदशी, नर्तजामूलक तथा उत्तरदार्ी बनाउन आर्थिक कार्िर्वर्र् तथा र्वत्तीर् 
उत्तरदार्र्त्व सम्बन्त्र्ी कानून तजुिमाको प्रकृर्ामा रिेको छ। जसबाट बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न प्रकृर्ा 
थि सरल, सिज, व्र्वजस्थत एवं प्रिावकारी िनु गई र्नर्ािररत समर्, िररमाण, लागत र गणुस्तरमा आर्ोजना 
तथा कार्िक्रम सम्िन्न िई समदृ्ध प्रदेशः सखुी नागररकको अर्िर्ानमा सिाउ िगु्ने देजखन्त्छ। 

अन्त्त्र्मा, प्रर्तवेदन तर्ार गने कार्िको नतेतृ्व गने आर्थिक मार्मला तथा र्ोजना मन्त्रालर्का सम्िूणि कमिचारीिरू 
र र्स कार्िमा सिर्ोग गनुििनुे सबै र्वर्र्गत मन्त्रालर्का कमिचारीिरूलाई र्वशेर् र्न्त्र्वाद ददन चािन्त्छु। साथै 
चाल ुआर्थिक वर्िको स्वीकृत बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नका लार्ग अिोरार खट्ने प्रदेश सरकारका 
र्वर्र्गत मन्त्रालर्/र्नकार् तथा स्थानीर् तिका िदार्र्कारी एवं कमिचारीिरूलाई िाददिक र्न्त्र्वाद ददन चािन्त्छु।  

र्करण गरुुङ 
(मन्त्री) 

आर्थिक मार्मला तथा र्ोजना मन्त्रालर् 
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मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवेदन सम्बन्त्र्मा 

१. प्रस्ततु बजेट तथा कार्िक्रमको अर्िवार्र्िक मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवेदनमा प्रदेश सरकारका र्वर्र्गत मन्त्रालर् तथा 
र्नकार्िरूको र्वत्तीर् र्ववरण र वार्र्िक कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नको प्रगर्त समावेश गररएको छ। 

२. सम्बजन्त्र्त मन्त्रालर्, सजचवालर् र र्नकार्ले उिलब्र् गराएका तथ्र्ाङ्क, प्रगर्त एवं सोसाँग सम्बजन्त्र्त 
र्ववरणका अर्तररक्त खचिका सम्बन्त्र्मा प्रदेश लेखा र्नर्न्त्रक कार्ािलर्को खचि व्र्वस्थािन सम्बन्त्र्ी 
सूचना प्रणालीबाट प्राप्त तथ्र्ाङ्कसमेतका आर्ारमा आर्-व्र्ार् र्ववरण प्रस्ततु गररएको छ। 

- आर्थिक मार्मला तथा र्ोजना मन्त्रालर् 
गण्डकी प्रदेश 
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िररच्छेद - १ 

िररचर् 

1.1 सर्मक्षाको िषृ्ठिरू्म र सीमा 

प्रदेश आर्थिक कार्िर्वर्र् ऐन, २०७५ को दफा २० मा "बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न अवस्थाको मूल्र्ाङ्कन 
गरी आर्थिक मार्मला तथा र्ोजना मन्त्रालर्ले अर्िवार्र्िक र वार्र्िक रूिमा राजस्व, खचि, आर्ोजना र कार्िक्रम 
सिालन गनि नेिाल सरकारबाट प्राप्त िएको समार्नकरण अनदुान, सशति अनदुान, समिूरक अनदुान र र्वशरे् 
अनदुान रकम, वैदेजशक अनदुान तथा ऋणको अनमुान, प्रार्प्त तथा िररचालनको र्थाथि र्ववरण, प्रदेश सरकारको 
नीर्त तथा बजेटमा समावेश िएका कार्िक्रमिरूको कार्ािन्त्वर्न अवस्था र अन्त्र् आवश्र्क र्ववरणिरू साविजर्नक 
गनुििने" व्र्वस्था बमोजजम चाल ुआर्थिक वर्ि २०७७/७८ को वार्र्िक बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नको 
िर्िलो ६ मर्िना अवर्र्को सर्मक्षा गररएको छ। प्रस्ततु सर्मक्षामा चाल ुआर्थिक वर्िको प्रमखु नीर्त तथा 
कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नको जस्थर्त, मन्त्रालर्/र्नकार्गत खचिको र्ववरण, मन्त्रालर्िरूबाट कार्ािन्त्वर्नमा रिेका 
मखु्र्मखु्र् कार्िक्रमको िौर्तक र र्वत्तीर् प्रगर्त, कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नका क्रममा देखा िरेका चनुौर्तिरू, आगामी 
ददनमा गनुििने सरु्ारका के्षरिरू र खचिको संशोर्र्त अनमुान समेतको र्ववरण प्रस्ततु गररएको छ।र्सका साथै 
अजिल्ला दईु आर्थिक वर्ििरूको सोिी अवर्र्को प्रगर्त र्ववरणसंग चाल ुआर्थिक वर्िको प्रगर्तलाई तलुना समते 
गररएको छ। र्वत्तीर् क्षेर र्वश्लरे्ण अन्त्तगित िाल प्रदेश सरकारको क्षेरार्र्कारर्िर रिेका सिकारी क्षेरसंग 
सम्बजन्त्र्त र्ववरण मार समावेश गररएको छ।  

 

1.2 बजेट र कार्ािन्त्वर्न जस्थर्त 

चाल ुआर्थिक वर्ि २०७७/७८ को लार्ग प्रदेश सरकारबाट कूल रू. ३४ अबि ८४ करोड २१ लाख ६० 
िजार बजेट र्वर्नर्ोजन गररएको छ। अजिल्ला आर्थिक वर्िमा र्वर्नर्ोजजत बजेट खचि अिेजक्षत रूिमा िनु 
नसकेको र्थाथिलाई मध्र्नजर गरी बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नलाई थि प्रिावकारी िंगले अगार्ड बिाउन 
बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न सम्बन्त्र्ी एकीकृत कार्िर्वर्र्, २०७७ कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाइएको छ। र्वश्वव्र्ािी 
मिामारीको रूिमा देखा िरेको कोर्िड-१९ को प्रिाव आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को अजन्त्तम चौमार्सकबाट सरुु 
िई चाल ुआर्थिक वर्िको िर्िलो ६ मर्िनासम्म िर्न कार्मै रिेको कारण प्रदेश सरकार बजेट तथा कार्िक्रम 
कार्ािन्त्वर्न गने क्रममा कोर्िड–१९ बाट प्रत्र्क्ष प्रिार्वत िनुिुरेको छ। र्द्यर्ि र्स सर्मक्षा अवर्र्को खचि 
अजिल्ला आर्थिक वर्िको सोिी अवर्र्को खचि िन्त्दा बिी िएको छ। 
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1.2.1 नेिाल सरकारको बजेट र कार्ािन्त्वर्न अवस्था 

नेिालको संर्वर्ानमा संि, प्रदेश र स्थानीर् तिले आफ्नो अर्र्कारर्िरको आर्थिक अर्र्कार सम्बन्त्र्ी र्वर्र्मा 
कानून बनाउने, वार्र्िक बजटे बनाउने, र्नणिर् गने, नीर्त तथा र्ोजना तर्ार गने र त्र्सको कार्ािन्त्वर्न गने 
व्र्वस्था रिेको छ। सोिी व्र्वस्था अनसुार संि, प्रदेश र स्थानीर् तिले आर्थिक वर्ि 2077/78 को बजेट 
र्नमािण गरी िर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्सम्म कार्ािन्त्वर्न गररसकेका छन।्  

अथि मन्त्रालर्ले साविजर्नक गरेको चाल ुआर्थिक वर्िको मध्र्ावर्र् मूल्र्ाङ्कन अनसुार नेिाल सरकारको कूल 
र्वर्नर्ोजन रू. 14 खवि 74 अबि 64 करोड 54 लाख रिेकोमा िर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा रू. 4 खवि 
15 अबि 74 करोड 54 लाख खचि िई कूल र्वर्नर्ोजनको 28.19 प्रर्तशत रकम खचि िएको छ। कूल 
खचिमध्र्े चालतुफि  36.08 प्रर्तशत, िुाँजीगततफि  14.4 प्रर्तशत र र्वत्तीर् व्र्वस्थातफि  13.06 प्रर्तशत खचि 
िएको छ। त्र्स्तै रू. 10 खवि 75 करोड 84 लाख राजस्व संकलन िनुे अनमुान गररएकोमा सर्मक्षा 
अवर्र्मा रू. 4 खवि 50 अबि 6 करोड संकलन िई लक्ष्र्को कररव 44 प्रर्तशत राजस्व संकलन िएको 
छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा रू. 2 खवि 25 अबि आन्त्तररक ऋण िररचालन गने लक्ष्र् रिेकोमा िर्िलो 6 
मर्िनामा रू. 57 अबि ऋण िररचालन िएको छ िने रू. 1 खवि 87 अबि 43 करोड 62 लाख बराबरको 
वैदेजशक सिार्ताको प्रर्तवद्धता प्राप्त िएको उल्लेख छ। 

साथै रार्िर् गौरवका आर्ोजनािरूमा रू. 92 अबि 6 करोड 23 लाख बजेट र्वर्नर्ोजन गररएकोमा सर्मक्षा 
अवर्र्मा रू. 13 अबि 98 करोड 85 लाख खचि िएको छ जनु कूल र्वर्नर्ोजनको 15. 19 प्रर्तशत िो। 

त्र्सैगरी, र्वत्तीर् िस्तान्त्तरणको लार्ग र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान, सःशति अनदुान, र्वशेर् अनदुान र समिूरक 
अनदुान समेत जम्मा रू. 3 खवि 62 अबि 63 करोड 13 लाख र्वर्नर्ोजन िएकोमा सर्मक्षा अवर्र्मा रू. 1 
खवि 52 अबि 68 करोड 24 लाख र्वत्तीर् िस्तान्त्तरण िएको छ।  

मध्र्ावर्र् मूल्र्ाङ्कन अनसुार र्स आर्थिक वर्िमा रू. 14 खवि 74 अबि खचि िनुे अनमुान गरी बजेट र्नमािण 
गररएकोमा रू. 13 खवि 44 अबि 68 करोड खचि िनु ेसंशोर्र्त अनमुान समेत गररएको छ। र्ो रकम शरुु 
र्वर्नर्ोजनको कररव 91.19 प्रर्तशत रिेको छ।  

 

1.2.2 प्रदेश आर्थिक कार्िप्रणाली र अवस्था 

नेिालको संर्वर्ानको िाग १६ (र्ारा २०३ देजख २१३) मा प्रदेश आर्थिक कार्िप्रणालीको व्र्वस्था गररएको 
छ। संर्वर्ानतः प्रदेश सरकारलाई कानूनबमोजजम प्रदेश र्िरको कर प्रणाली, ऋण व्र्वस्थािन, सजित कोर् 
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सिालन, राजस्व र व्र्र्को अनमुान, खचि व्र्वस्थािन, र्वर्िन्न कोर्िरूको सिालन गने लगार्तको क्षेरार्र्कार 
रिेको छ। ती क्षेरिरूको र्वर्र्मा देिार्मा छुट्टाछुटै्ट उल्लेख गररएको छ। 

 

1.2.2.1 प्रदेश सजित कोर् 

चाल ुआर्थिक वर्िमा रू. ३४ अबि ८४ करोड २१ लाख ६० िजार कूल र्वर्नर्ोजन गररएको र सो र्वर्नर्ोजनका 
लार्ग आन्त्तररक राजस्वबाट रू. ४ अबि ६० करोड ८५ लाख ६० िजार, संिीर् सरकारबाट प्राप्त िनुे 
अनदुानबाट रू. १३ अबि ३५ करोड ९९ लाख, बााँडफााँट िई प्राप्त िनु ेराजस्वबाट रू. ७ अबि ५७ करोड 
३७ लाख, रोर्ल्टीवाित प्राप्त िनुे रू. ३० करोड, आन्त्तररक ऋणबाट २ अबि र नगद मौज्दातबाट रू. ७ अबि 
स्रोत िररचालन गने लक्ष्र् राजखएको छ। सर्मक्षा अवर्र्मा संिीर् सरकारबाट प्राप्त िनुे अनदुानतफि  रू. ५ अबि 
६३ करोड ७३ लाख ३२ िजार, राजस्व बााँडफााँटबाट रू. २ अबि ७२ करोड ४२ लाख ५६ िजार र 
आन्त्तररक राजस्व संकलनबाट रू. १ अबि ३६ करोड २९ लाख ६१ िजार गरी जम्मा रू. ९ अबि ७२ करोड 
४५ लाख ४९ िजार प्रदेश सजित कोर्मा दाजखला िएको छ। गत आर्थिक वर्िको नगद मौज्दात रू. ६ अबि 
१८ करोड २१ लाख ७२ िजार रिेको छ। त्र्स्तै र्स िर्िलो अर्िवार्र्िक अवर्र्मा रू. ५ अबि २७ करोड 
६ लाख ५१ िजार खचि िई प्रदेश सजित कोर्मा रू. १० अबि ६३ करोड ६० लाख ७० िजार नगद 
मौज्दात रिेको छ।  

प्रदेश सरकारले व्र्वस्थािन तथा सिालन गरेका प्रदेश र्विद् व्र्वस्थािन कोर्मा रू. ५ करोड, प्रदेश 
आकजस्मक कोर्मा रू. १ करोड, कोर्िड कोर्मा रू. ८ करोड ३ लाख गरी कूल रू. १४ करोड ३ लाख 
समेत प्रदेश सजित कोर्मा मौज्दात रिेको छ। 

 

1.2.2.2 प्रदेश आन्त्तररक ऋण 

प्रदेश सरकारले चाल ुआर्थिक वर्िमा बजेटको स्रोत व्र्वस्थािन गनि नेिाल सरकारसाँग रू. १ अबि र आन्त्तररक 
ऋण रू. १ अबि गरी कूल रू. २ अबि आन्त्तररक ऋण उठाउन ेलक्ष्र् राखेकोमा िर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्सम्म 
उक्त ऋण र्लनिुने आवश्र्कता निरेको िुाँदा िालसम्म प्रदेश सरकारले कुनैिर्न ऋण र्लएको छैन। 
 

1.2.2.3 प्रदेश र्वत्तीर् क्षरे व्र्वस्थािन 

नेिालको संर्वर्ानले प्रदेश सरकारको र्वत्तीर् क्षेरार्र्कार अन्त्तगित नेिाल राि बैंकको नीर्त अनरुुि र्वत्तीर् 
संस्थािरूको सिालन, सिकारी संस्था, केन्त्द्रको सिमर्तमा वैदेजशक अनदुान र सिर्ोगलाई राखेको छ। प्रदेश 
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सरकारले ती क्षरेिरूमध्र्े सिकारी क्षेरलाई मार आफ्नो कार्िक्षरे अन्त्तगित समेट्न सकेको छ। िाल प्रदेशको 
क्षेरार्र्कारर्िर कूल ८०४ वटा सिकारी संस्थािरू रिेका छन।् उल्लेजखत सिकारीमा कूल र्नक्षेि रू. ५७ 
अबि ९४ करोड १७ लाख ७५ िजार रिेको देजखन्त्छ िने लगानी रू. ४६ अबि ४४ करोड ९१ लाख ७२ 
िजार िएको देजखन्त्छ। र्ी सिकारी संस्थािरूमा ४३६४९ मर्िला र ४०५०१ िरुुर् गरी कूल ८४१५० 
जना शरे्र सदस्र् रिेका छन।्  

  



 आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को बजेट तथा कार्िक्रमको अर्िवार्र्िक मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवेदन 

~ 5 ~ 

िररच्छेद - २ 

बजेट खचिको र्वश्लरे्ण 

२.1 वार्र्िक बजेट र्वर्नर्ोजन र खचिको र्ववरण 

चाल ुआर्थिक वर्िमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट र्वर्नर्ोजन गररएको कूल बजेट र िर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा 
िएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार तार्लकामा उल्लेख गररएको छ। 

(रू. िजारमा)  

क्र.सं. शीर्िक र्वर्नर्ोजन िर्िलो ६ मर्िनाको खचि खचि प्रर्तशत 

१ चाल ु १४३४२६८४ १९६११४२ १३.६७ 
२ िूाँजीगत १९९९९४७६ ३३०९५०९ १६.१४ 
३ र्वत्तीर् व्र्वस्था ५००००० ० ० 

 जम्मा ३४८४२१६० ५२७०६५१ १५.१३ 
 

चाल ुआर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा र्वर्नर्ोजन िएको कूल रकम रू. ३४ अबि ८४ करोड २१ लाख ६० 
िजार मध्र् ेिर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा जम्मा रू. ५ अबि २७ करोड ६ लाख ५१ िजार खचि िएको छ। 
कूल खचिमध्र्े चालतुफि  १३.६७ प्रर्तशत र िूाँजीगततफि  १६.१४ प्रर्तशत खचि िएको छ। समग्रमा र्स 
अर्िवार्र्िक अवर्र्मा कूल र्वर्नर्ोजनको १५.१३ प्रर्तशत खचि िएको छ। 

उल्लेजखत र्वर्नर्ोजन र खचिलाई तलको जचरमा देखाइएको छ। 

 
 

०

५००००००

१०००००००

१५००००००

२०००००००

२५००००००

चालु ि ुाँजजगत र्वत्तीर् व्र्वस्था

(रु
 ि

जा
रम

ा)

कूल र्वर्नर्ोजन र खचिको तलुनात्मक अवस्था

र्वर्नर्ोजन
खचि



 आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को बजेट तथा कार्िक्रमको अर्िवार्र्िक मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवेदन 

~ 6 ~ 

२.२ मन्त्रालर्गत खचिको र्ववरण 

चाल ुआर्थिक वर्िमा मन्त्रालर्/र्नकार्को लार्ग र्वर्नर्ोजन गररएको र्नकार्गत बजेट र सर्मक्षा अवर्र्मा िएको 
खचिको र्ववरण र्नम्नानसुारको तार्लकामा उल्लेख गररएको छ। 

(रू. िजारमा) 
मन्त्रालर्/र्नकार् र्ववरण चाल ु िूाँजीगत जम्मा 

प्रदेश व्र्वस्थार्िका 
र्वर्नर्ोजन 113354 ८९०० १२२२५४ 

खचि 45368 ३६१२ ४८९८० 

खचि प्रर्तशत 40.02 40.58 40.06 

प्रदेश लोकसेवा आर्ोग 

र्वर्नर्ोजन 78503 ११००० ८९५०३ 

खचि 2920 १५०६ ४४२६ 

खचि प्रर्तशत 3.72 13.69 4.95 

मखु्र् न्त्र्ार्ार्र्वक्ताको कार्ािलर् 

र्वर्नर्ोजन 13729 ७००० २०७२९ 

खचि 4275 ३९२ ४६६७ 

खचि प्रर्तशत 31.14 5.60 22.51 

मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को 
कार्ािलार् 

र्वर्नर्ोजन 1587249 ८९९१६५ २४८६४१४ 

खचि 47941 २८४८ ५०७८९ 

खचि प्रर्तशत 3.02 0.32 2.04 

आर्थिक मार्मला तथा र्ोजना 
मन्त्रालर् 

र्वर्नर्ोजन 181975 ९९०० १९१८७५ 

खचि 22060 १३९५ २३४५५ 

खचि प्रर्तशत 12.12 14.09 12.22 

उद्योग, िर्िटन, वन तथा 
वातावरण मन्त्रालर् 

र्वर्नर्ोजन 1267963 ५७३८०५ १८४१७६८ 

खचि 253497 ७७४६८ ३३०९६५ 

खचि प्रर्तशत 19.99 13.50 17.97 

िरू्म व्र्वस्था, कृर्र् तथा सिकारी 
मन्त्रालर् 

र्वर्नर्ोजन 2676400 ४८४६०० ३१६१००० 

खचि 182320 १७७१४ २०००३४ 

खचि प्रर्तशत 6.81 3.66 6.33 

आन्त्तररक मार्मला तथा कानून 
मन्त्रालर् 

र्वर्नर्ोजन 112800 ४७७२०० ५९०००० 

खचि 34132 ६९०५९ १०३१९१ 

खचि प्रर्तशत 30.26 14.47 17.49 
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मन्त्रालर्/र्नकार् र्ववरण चाल ु िूाँजीगत जम्मा 

िौर्तक िूवािर्ार र्वकास मन्त्रालर् 

र्वर्नर्ोजन 720558 १३७४९१७६ १४४६९७३४ 

खचि 161543 २९७८७६५ ३१४०३०८ 

खचि प्रर्तशत 22.42 21.67 21.70 

सामाजजक र्वकास मन्त्रालर् 

र्वर्नर्ोजन 3143101 १५३७४७५ ४६८०५७६ 

खचि 459938 १५६४९४ ६१६४३२ 

खचि प्रर्तशत 14.63 10.18 13.17 

प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोग 

र्वर्नर्ोजन 31050 ११५०० ४२५५० 

खचि 6615 २५६ ६८७१ 

खचि प्रर्तशत 21.30 2.23 16.15 

कमिचारी सरु्वर्ा तथा सेवा र्नवृत 
सरु्वर्ा 

र्वर्नर्ोजन 3300   ३३०० 

खचि ०  ०  ०  

खचि प्रर्तशत ०  ०  ०  

अथि र्वर्वर् 

र्वर्नर्ोजन 2276700 २२२९७५५ ४५०६४५५ 

खचि 134048 ६१३६८ १९५४१६ 

खचि प्रर्तशत 5.89 2.75 4.34 

अथि र्वत्तीर् व्र्वस्था 
र्वर्नर्ोजन ०  ५००००० ५००००० 

खचि ०  ०  ०  

खचि प्रर्तशत ०  ०  ०  

अथि-आन्त्तररक ऋण िकु्तानी 
र्वर्नर्ोजन 5000   ५००० 

खचि  ० ०  ०  

खचि प्रर्तशत ०  ०  ०  

स्थानीर् ति 

र्वर्नर्ोजन 2131002 ०  २१३१००२ 

खचि 740533 ०  ७४०५३३ 

खचि प्रर्तशत 34.75 ०  34.75 

जम्मा 
र्वर्नर्ोजन १४३४२६८४ २०४९९४७६ ३४८४२१६० 

खचि १९६११४२ ३३०९५०९ ५२७०६५१ 

खचि प्रर्तशत 13.67 16.14 15.13 
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चाल ु आर्थिक वर्िमा मन्त्रालर्/र्नकार्गत र्वर्नर्ोजन िएको कूल बजेट मध्र्े सर्मक्षा अवर्र्मा प्रदेश 
व्र्वस्थार्िकाबाट ४०.०६ प्रर्तशत, प्रदेश लोकसेवा आर्ोगबाट ४.९५ प्रर्तशत, मखु्र् न्त्र्ार्ार्र्वक्ताको 
कार्ािलर्बाट २२.५१ प्रर्तशत, मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को कार्ािलर्बाट २.०४ प्रर्तशत, आर्थिक मार्मला 
तथा र्ोजना मन्त्रालर्बाट १२.२२ प्रर्तशत, उद्योग, िर्िटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्बाट १७.९७ प्रर्तशत, 
िरू्म व्र्वस्था, कृर्र् तथा सिकारी मन्त्रालर्बाट ६.३३ प्रर्तशत, आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालर्बाट 
१७.४९ प्रर्तशत, िौर्तक िूवािर्ार र्वकास मन्त्रालर्बाट २१.७० प्रर्तशत, सामाजजक र्वकास मन्त्रालर्बाट 
१३.१७ प्रर्तशत र प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोगबाट १६.१५ प्रर्तशत रकम खचि िएको छ। समग्रमा 
र्वर्नर्ोजनको १५.१३ प्रर्तशत खचि िएको छ। 

चाल ुआर्थिक वर्िको िर्िलो ६ मर्िनामा िएको मन्त्रालर्/र्नकार्गत खचिको िारलाई र्नम्नानसुार देखाइएको 
छ। 

 

0.93 0.08 0.09 0.96 0.45
6.28 3.80 1.96

59.58

11.70

0.13

14.05

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

खच
ि प्र

र्तश
त

मन्त्रालर्/र्नकार्को नाम

मन्त्रालर्/र्नकार्गत खचिको िार
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२.३ स्रोतगत खचिको र्ववरण 
चाल ुआर्थिक वर्िको कूल बजेट र िर्िलो ६ मर्िनामा स्रोतगत खचि र्नम्नानसुार देखाइएको छ। स्रोतमा प्रदेश 
सरकारको स्रोत, र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान, सशति अनदुान, र्वशरे् अनदुान र समिूरक अनदुानलाई र्लइएको 
छ।  

 (रू. िजारमा) 

र्ववरण प्रदेश 
र्वत्तीर् 

समानीकरण 
सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा 

चा
ल ु

र्वर्नर्ोजन 1२२०५२४४ 0 2091440 46000 0 14३42684 

खचि 1840910 ० १२०२३२ ० ० १९६११४२ 

खचि प्रर्तशत 15.०८ ० ५.७५ ० ० १३.६७ 

िूाँ ज
ीग
त 

र्वर्नर्ोजन ८७७७०१६ 7112600 2116960 494000 1498900 १९९९९४७६ 

खचि १५९४०८४ 1084485 ३७९९७७ ७६०६२ १७४९०१ 3309509 

खचि प्रर्तशत १८.1६ 15.२५ १७.९५ १५.४० ११.67 16.५५ 

र्वत्त
ीर्
 व्
र्व

स्थ
ा र्वर्नर्ोजन ५००००० ० ० ० ० ५००००० 

खचि ० ० ० ० ० ० 

खचि प्रर्तशत ० ० ० ० ० ० 

जम्
मा
 

र्वर्नर्ोजन २१४८२२६० ७११२६०० ४२०८४०० ५४०००० १४९८९०० ३४८४२१६० 

खचि ३४३४९९४ १०८४४८५ ५००२०९ ७६०६२ १७४९०१ ५२७०६५१ 

खचि प्रर्तशत १५.९९ १५.२५ ११.८९ १४.०९ ११.६७ १५.१३ 
 

चाल ुआर्थिक वर्िको बजेटमा प्रदेश स्रोततफि  रू. २१ अबि ४८ करोड २२ लाख ६० िजार, र्वत्तीर् समानीकरण 
अनदुानतफि  रू. ७ अबि ११ करोड २६ लाख, सशति अनदुानतफि  रू. ४ अबि २० करोड ८४ लाख, र्वशेर् 
अनदुानतफि  रू. ५४ करोड र समिूरक अनदुानतफि  रू. १ अबि ४९ करोड ८९ लाख र्वर्नर्ोजन िएकोमा 
सर्मक्षा अवर्र्मा र्वर्नर्ोजनको तलुनामा क्रमशः १५.९९ प्रर्तशत, १५.२५ प्रर्तशत, ११.८९ प्रर्तशत, १४.०९ 
प्रर्तशत र ११.६७ प्रर्तशत खचि िई कूल र्वर्नर्ोजनको जम्मा १५.१३ प्रर्तशत खचि िएको छ। 
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स्रोतगत र्वर्नर्ोजन र खचिको तलुनात्मक अवस्थालाई र्नम्नानसुार जचरमा देखाइएको छ। 

   
 

२.4 र्वगत आर्थिक वर्िका खचिको तलुना 

चाल ुआर्थिक वर्िको कूल बजेट र्वर्नर्ोजन र िर्िलो ६ मर्िनाको खचिको मािन गदाि र्वगत २ आर्थिक 
वर्ििरूको सोिी अवर्र्साँग तलुना गदाि देिार् बमोजजम देजखएको छ। 

 (रू. िजारमा) 
र्ववरण आर्थिक वर्ि 

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 

कूल र्वर्नर्ोजन 
िर्िलो ६ 

मर्िनासम्मको 
खचि 

खचि 
प्रर्तशत 

कूल र्वर्नर्ोजन 
िर्िलो ६ 

मर्िनासम्मको 
खचि 

खचि 
प्रर्तशत 

कूल र्वर्नर्ोजन 
िर्िलो ६ 
मर्िनासम्म
को खचि 

खचि 
प्रर्तशत 

चाल ु ८११५५१५ ७२८६०० 8.98 १२२८५७७२ १५६६१९६ १२.७५ 14३42684 १९६११४२ १३.६७ 

िुाँजीगत १५९०७८३३ ३९०१०० 2.45 १९८४९०२० ३१६०८४५ १५.९२ १९९९९४७६ 3309509 16.५५ 

र्वत्तीर् 
व्र्वस्था 

० ० ० ० ० ० ५००००० ० ० 

जम्मा २४०२३३४८ १११८७०० 4.66 ३२१३४७९२ ४७२७०४१ १४.७१ ३४८४२१६० ५२७०६५१ १५.१३ 
 

आर्थिक वर्ि २०७५/७६ को कूल र्वर्नर्ोजनमध्र्े िर्िलो ६ मर्िनामा ४.६६ प्रर्तशत, आर्थिक वर्ि २०७७/७८ 
मा १४.७१ प्रर्तशत खचि िएको र्थर्ो िने चाल ुआर्थिक वर्िमा कूल र्वर्नर्ोजनमध्र्े १५.१३ प्रर्तशत खचि 

०

५००००००

१०००००००

१५००००००

२०००००००

२५००००००

प्रदेश र्वत्तीर् 
समानीकरण 
अनदुान

सशति 
अनदुान

र्वशेर् 
अनदुान

समिूरक 
अनदुान

रु 
िज

ारम
ा

स्रोतगत र्वर्नर्ोजन र खचिको अवस्था

र्वर्नर्ोजन
खचि
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िएको छ। र्सरी अजिल्लो आर्थिक वर्िको सोर्ि अवर्र्को तलुनामा र्स आर्थिक वर्िमा २.८६ प्रर्तशतले बिी 
खचि िएको छ। 

तीन आर्थिक वर्िको कूल र्वर्नर्ोजन र िर्िलो ६ मर्िनामा िएको खचिको तलुनात्मक र्ववरणलाई र्नम्नानसुार 
जचरमा देखाइएको छ। 

  

२.५ कार्िगत खचिको जस्थर्त 

चाल ुआर्थिक वर्िमा र्वर्नर्ोजन गररएको रकमलाई कार्िगत शीर्िकमा बगीकरण गरी िेदाि सर्मक्षा अवर्र्मा 
िएको खचिको र्ववरणलाई र्नम्नानसुार तार्लकामा देखाइएको छ।  

(रू. िजारमा) 

क्र.सं. र्ववरण र्वर्नर्ोजन खचि 
खचि 

प्रर्तशत 

सामान्त्र् साविजर्नक सेवा 

१.  
कार्िकारी र र्वर्ार्र्काको र्नकार्, र्वत्तीर् र वैदेजशक 
मार्मला 

2676158 101226 3.78 

२.  सामान्त्र् सेवा 2229755 0 0 

३.  सामान्त्र् आर्ारितू सेवा 1504000 163498 10.87 

४.  सामान्त्र् अनसुन्त्र्ान तथा र्वकास सेवा 42550 6871 16.15 

२४०२३३४८

३२१३४७९२
३४८४२१६०

१११८७००
४७२७०४१ ५२७०६५१

०
५००००००

१०००००००
१५००००००
२०००००००
२५००००००
३०००००००
३५००००००
४०००००००

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८

रु 
िज

ारम
ा

आर्थिक वर्ि

तीन आर्थिक वर्िको र्वर्नर्ोजन र िर्िलो ६ मर्िनाको खचिको तलुनात्मक अवस्था

र्वर्नर्ोजन
खचि
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५.  साविजर्नक ऋण कारोवार 505000 0 0 

६.  
र्वर्िन्न तिका सरकारिरू बीच िनुे सामान्त्र् प्रकृर्तको 
िस्तान्त्तरण 

2131002 740532 34.75 

साविजर्नक शाजन्त्त सरुक्षा 
७.  न्त्र्ार्ालर् 20729 4667 22.52 

आर्थिक मार्मला 
८.  कृर्र्, वन, मत्स्र्िालन तथा जशकार 5599183 669552 11.96 

९.  र्ातार्ात 10706981 2334453 21.8० 

१०.  अन्त्र् उद्योगिरू 936847 119754 12.78 

११.  अनसुन्त्र्ान तथा र्वकास - आर्थिक मार्मला 191875 23454 12.22 

वातावरण संरक्षण 

१२.  प्रदरु्ण न्त्रू्नीकरण 590000 103191 17.49 

आवास तथा सामदुार्र्क सरु्वर्ा 
१३.  आवास र्वकास 257690 18799 7.3० 

१४.  खानेिानी 1971801 528745 26.82 

स्वास्थ्र् 

१५.  साविजर्नक स्वास्थ्र् सेवा 1256556 358872 28.56 

मनोरञ्जन, संस्कृर्त र र्मि 
१६.  मनोरञ्जन, संस्कृती र र्मि - अन्त्र्र वगिीीकृत निएको 41118 3588 8.73 

जशक्षा 
१७.  तिमा वगीकृत निनुे जशक्षा (अनौिचाररक जशक्षा) 22013 2968 13.48 

१८.  जशक्षाको लार्ग सिार्क सेवािरू 1352997 63581 4.7० 

१९.  जशक्षा अनसुन्त्र्ान र्वकास 92371 21860 23.67 

२०.  जशक्षा अन्त्र्र वर्गिकृत निएको 427555 4258 1.०० 
सामाजजक सरुक्षा 
२१.  अशक्त तथा र्बरामी 600 0 0 

२२.  वृद्ध 500 0 0 

२३.  उत्तरजजवी 2275000 0 0 

२४.  िररवार र जशश ुकल्र्ाण 500 0 0 
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२५.  बेरोजगार 7679 772 10.06 

२६.  सामाजजक असमावेशी 1700 0 0 

जम्मा 34842160 5270651 15.13 
  

२.६ प्राथर्मकताका आर्ारमा खचिको जस्थर्त 

चाल ुआर्थिक वर्िमा र्वर्नर्ोजन िएको रकमलाई प्राथर्मकताका आर्ारमा बगीकरण गदाि सर्मक्षा अवर्र्मा 
िएको खचिको र्ववरणलाई र्नम्नानसुार तार्लकामा देखाइएको छ। 

(रू. िजारमा) 
संकेत प्राथर्मकता र्वर्नर्ोजन खचि खचि प्रर्तशत 

P1 िर्िलो ३४८०१०४२ 5267062 15.13 
P2 दोस्रो ४१११८ 3588 8.73 

जम्मा 34842160 5270651 15.13 
 

सर्मक्षा अवर्र्मा िर्िलो प्राथर्मकतामा रिेका कार्िक्रमतफि  १५.१३ प्रर्तशत र दोस्रो प्राथर्मकतामा रिेका 
कार्िक्रमतफि  ८.७३ प्रर्तशत खचि िएको छ। 

 

२.७ रणनीर्तक स्तम्ििरूको आर्ारमा खचिको जस्थर्त 

चाल ुआर्थिक वर्िमा र्वर्नर्ोजन िएको रकमलाई रणनीर्तक स्तम्िका आर्ारमा बगीकरण गदाि सर्मक्षा अवर्र्मा 
िएको खचिको र्ववरणलाई र्नम्नानसुार तार्लकामा देखाइएको छ। 

(रू. िजारमा) 
क्र.सं. र्ववरण र्वर्नर्ोजन खचि खचि प्रर्तशत 

1 आर्थिक वृर्द्ध 8138547 1296596 15.93 

2 स्वास्थ्र् तथा जशक्षा 11302366 2335529 20.66 

3 अन्त्तरआबद्धता र शिरी र्वकास 583633 51319 8.79 

4 उत्िादन र उत्िादकत्व अर्िवृर्द्ध 9512001 307861 3.24 

5 सामाजजक सरुक्षा तथा संरक्षण 4546929 1165801 25.64 

६ प्राकृर्तक स्रोत तथा उत्थानशीलता 669181 109119 16.31 

७ सार्ारण प्रशासन 89503 4426 4.94 

जम्मा 34842160 5270651 15.13 
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समग्र बजेट तथा कार्िक्रमलाई र्वर्िन्न ७ वटा रणनीर्तक स्तम्ि वगीकरण गररएकोमा सबैिन्त्दा बिी सामाजजक 
सरुक्षा तथा संरक्षणतफि  र्वर्नर्ोजनको २५.६४ प्रर्तशत खचि िएको छ िने स्वास्थ्र् तथा जशक्षातफि  र्वर्नर्ोजनको 
२०.६६ र आर्थिक वृर्द्धतफि  र्वर्नर्ोजनको १५.९३ प्रर्तशत खचि िएको छ। 

 

२.८ ददगो र्वकास लक्ष्र्को आर्ारमा खचि जस्थर्त 

चाल ुआर्थिक वर्िमा र्वर्नर्ोजन िएको कूल रकमलाई ददगो र्वकास लक्ष्र् प्रार्प्तका लार्ग गररएको र्वर्नर्ोजनका 
आर्ारमा िेदाि सर्मक्षा अवर्र्मा िएको खचिको र्ववरणलाई र्नम्नानसुार तार्लकामा देखाइएको छ। 

(रू. िजारमा) 
र्ववरण र्वर्नर्ोजन खचि खचि प्रर्तशत 

सांकेतीकरण नगररएको 34686188 5265781 15.18 

गणुस्तरीर् जशक्षा 106800 693 0.65 

ददगो सफा िानी तथा सरसफाइ सेवा 22013 2968 13.48 

जलवार् ुिररवतिन अनकूुलन 27159 1210 4.45 
 

२.9 खचि शीर्िकगत खचि जस्थर्त 

चाल ुआर्थिक वर्िमा शीर्िकगत आर्ारमा गररएको र्वर्नर्ोजन रकम र िर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा िएको 
खचिको र्ववरणलाई र्नम्नानसुार तार्लकामा देखाइएको छ। 

(रू. िजारमा) 

खचि 
शीर्िक 

र्वर्नर्ोजन (स्रोतगत) खचि (स्रोतगत) 
खचि 

प्रर्तशत प्रदेश 
र्वत्तीर् 

समानीकरण 
सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा प्रदेश 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा 

२११११ 1489038   144517     1633555 517671   36674     554345 33.93 

21112 102788         102788 23581         23581 22.94 

21121 28935   2760     31695 9   2     11 0.03 

21122 35262   0     35262 8140   1586     9726 27.58 
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खचि 
शीर्िक 

र्वर्नर्ोजन (स्रोतगत) खचि (स्रोतगत) 
खचि 

प्रर्तशत प्रदेश 
र्वत्तीर् 

समानीकरण 
सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा प्रदेश 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा 

21131 36661   7535     44196 7259   1854     9113 20.62 

21132 67208   6000     73208 20139   1919     22058 30.13 

21134 20396   1634     22030 4815   248     5063 22.98 

21135 3000   1512     4512 0   0     0 0.00 

21139 32844   50     32894 5270   34     5304 16.12 

21141 9265   5868     15133 2179   165     2344 15.49 

21142 15865         15865 6012         6012 37.89 

21212 953         953 ०         0 0.00 

21213 2779         2779 364         364 13.10 

22111 49497   3828     53325 13608   484     14092 26.43 

22112 35510   1556     37066 8522   265     8787 23.71 

22211 5546         5546 1473         1473 26.56 

22212 53375   2018 179   55572 19431   373 0   19804 35.64 

22213 42808   1634     44442 20051   532     20583 46.31 

22214 15273   633     15906 2390   45     2435 15.31 

22221 24188   1230     25418 4332   131     4463 17.56 

22231 20958   3180     24138 4742   771     5513 22.84 

22291 5537   1080     6617 1333   162     1495 22.59 

22311 70481   2100     72581 29075   311     29386 40.49 

22312 2920   540     3460 946   66     1012 29.25 

22313 1614   5600     7214 357   32     389 5.39 

22314 9904   735     10639 1148   58     1206 11.34 

22315 39149   3342     42491 11016   657     11673 27.47 
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खचि 
शीर्िक 

र्वर्नर्ोजन (स्रोतगत) खचि (स्रोतगत) 
खचि 

प्रर्तशत प्रदेश 
र्वत्तीर् 

समानीकरण 
सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा प्रदेश 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा 

22319 2690   11316     14006 1166   1730     2896 20.68 

22411 27079   100     27179 1777   1512     3289 12.10 

22412 7218   260     7478 1096   0     1096 14.66 

22413 232903   36611     269514 89253   10771     100024 37.11 

22419 2164         2164 407         407 18.81 

22511 13413   61903     75316 4664   1164     5828 7.74 

22512 211661   208667 200   420528 25566   5064 ०   30630 7.28 

22521 1615         1615 360         360 22.29 

22522 2945307   849860 44800   3839967 164612   26311 0   190923 4.97 

22529 820   442549     443369 3658   24007     27665 6.24 

22611 67190   7579 821   75590 23717   871 0   24588 32.53 

22612 18926   2564     21490 5555   482     6037 28.09 

22613 12290         12290 54         54 0.44 

22711 47119   3766     50885 13435   439     13874 27.27 

24211 2500         2500 0         0 0.00 

24311 2500         2500 0         0 0.00 

26331 1050002         1050002 457931         457931 43.61 

26332 271000         271000 83674         83674 30.88 

26333 196000         196000 53614         53614 27.35 

26334 627000         627000 145314         145314 23.18 

26411 20000         20000 0         0 0.00 

26412 22000         22000 868         868 3.95 

26413 362500   240500     603000 1446   0     1446 0.24 
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खचि 
शीर्िक 

र्वर्नर्ोजन (स्रोतगत) खचि (स्रोतगत) 
खचि 

प्रर्तशत प्रदेश 
र्वत्तीर् 

समानीकरण 
सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा प्रदेश 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा 

26422 24000         24000 10649         10649 44.37 

26423 237345         237345 874         874 0.37 

27111 10200         10200 944         944 9.25 

27112 23100         23100 3365         3365 14.57 

27211 500   19853     20353 0   1117     1117 5.49 

27212 20000         20000 20000         20000 100.00 

27213 96590   5800     102390 6021   0     6021 5.88 

27311 600         600 0         0 0.00 

27312 500         500 0         0 0.00 

27313 600         600 0         0 0.00 

27314 600         600 0         0 0.00 

27315 500         500 0         0 0.00 

28142 37998   2760     40758 6882   396     7278 17.86 

28143 180         180 143         143 79.44 

28149 680         680 0         0 0.00 

28211 500         500 0         0 0.00 

28212 500         500 0         0 0.00 

28219 700         700 0         0 0.00 

28911 3384500         3384500 168465         168465 4.98 

31112 1237890   180470 175000   1593360 152998   80206 0   233204 14.64 

31114 114500         114500 2100         2100 1.83 

31121 187154   800     187954 2911   117     3028 1.61 

31122 281895   93890 0   375785 54669   3056 7395   65120 17.33 
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खचि 
शीर्िक 

र्वर्नर्ोजन (स्रोतगत) खचि (स्रोतगत) 
खचि 

प्रर्तशत प्रदेश 
र्वत्तीर् 

समानीकरण 
सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा प्रदेश 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा 

31123 56572   6150     62722 21257   1270     22527 35.92 

31134 13285         13285 50         50 0.38 

31151 374305 5569780 595200   1498900 8038185 728060 961966 118405   174901 1983332 24.67 

31153 232225 146455       378680 ० 4259       4259 1.12 

31154 22000 379800 33000     434800 58637 60054 676     119367 27.45 

31155 448940 911005 169000 9000   1537945 64582 56355 35266 ०   156203 10.16 

31156 1447535 105560 570400 280000   2403495 396245 1850 136687 68667   603449 25.11 

31157 22250   45800     68050 4758   686     5444 8.00 

31158 400   1050     1450 ०   ०     0 0.00 

31159 756600   369700 30000   1156300 78129   2158 0   80287 6.94 

31161 111000   1500     112500 17318   1450     18768 16.68 

31171 10510         10510 2871         2871 27.32 

31172 387300   50000     437300 9501   0     9501 2.17 

31411 16900         16900 0         0 0.00 

31511 3055755         3055755 713165         713165 23.34 

32152 500000         500000 0         0 0.00 

जम्मा 21482260 7112600 4208400 540000 1498900 34842160 3434994 1084484 500210 76062 174901 5270651 15.13 

  

खचि शीर्िकगत रूिमा आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को िर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा िूाँजीगत खचितफि  र्वर्नर्ोजन 
िएको बजेट मध्र् ेिवन र्नमािण (३१११२) तफि  14.64 प्रर्तशत, सडक तथा िूल र्नमािण (३११५१) तफि  
24.67 प्रर्तशत, र्संचाई (३११५५) तफि  10.16 प्रर्तशत, खानेिानी (३११५६) तफि  25.11 प्रर्तशत खचि िई 
अन्त्र् खचि शीर्िकिरुमा िन्त्दा र्वकास र्नमािणका कार्ितफि  बिी खचि िएको छ।  
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िररच्छेद - ३ 

स्रोत व्र्वस्थािन र्वश्लरे्ण 

३.1 स्रोत व्र्वस्थािन 

चाल ुआर्थिक वर्िको बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नका लार्ग गररने स्रोत व्र्वस्थािनको वार्र्िक लक्ष्र् र 
िर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा प्राप्त िएको स्रोतको अवस्थालाई र्नम्नानसुार देखाइएको छ। 

(रू. िजारमा) 

क्र.सं. स्रोत वार्र्िक लक्ष्र् 
अर्िवार्र्िक 

अवर्र्को प्रार्प्त 
प्रगर्त प्रर्तशत 

१ प्रदेश सरकारको आन्त्तररक राजस्व ४६०८५६० १३६२९६१ २९.५८ 

२ र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान 7112600 3556300 50.00 

३ सशति अनदुान ४२०८४०० 1401400 33.30 

४ र्वशेर् अनदुान 540000 179999 33.33 

५ समिूरक अनदुान 1498900 499633 33.33 

६ बााँडफााँट िई प्राप्त िनु ेमलु्र् अर्िवरृ्द्ध कर 3786८00 2105322 55.60 

७ बााँडफााँट िई प्राप्त िनुे अन्त्तःशलु्क 3786900 618934 16.34 

८ रोर्ल्टी ३००००० ० ०.०० 
९ आन्त्तररक ऋण २०००००० ० 0.00 

१० नगद मौज्दात ७०००००० ६१८२१७२ 88.32 

जम्मा ३४८४२१६० १५९०६७२१ 45.६५ 
 

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा स्रोत व्र्वस्थािनमा प्रदेश सरकारको आन्त्तररक राजस्व संकलन रू. ४ अबि ६० 
करोड ८५ लाख ६० िजार, नेिाल सरकारबाट प्राप्त िनुे अनदुान रू. १३ अबि ३५ करोड ९९ लाख, बााँडफााँट 
िई प्राप्त िनुे राजस्व (मलु्र् अर्िवृर्द्ध कर र अन्त्तःशलु्क) वाित रू. ७ अबि ५७ करोड ३७ लाख, रोर्ल्टी 
रू. ३० करोड, आन्त्तररक ऋण रू. २ अबि र नगद मौज्दात रू. ७ अबि वार्र्िक लक्ष्र् राजखएकोमा सर्मक्षा 
अवर्र्मा रू. १५ अबि ९० करोड ६७ लाख २१ िजार प्राप्त िएको छ। जनु वार्र्िक लक्ष्र्को ४५.६५ 
प्रर्तशत िो। गत आर्थिक वर्िको सोिी अवर्र्मा रू. १२ अबि ६३ करोड ४३ लाख २१ िजार अथाित वार्र्िक 
लक्ष्र्को ३९.३२ प्रर्तशत स्रोत व्र्वस्थािन िएको र्थर्ो।  

चाल ुआर्थिक वर्िको स्रोत अनमुान र िर्िलो ६ मर्िनासम्मको प्रगर्त र्ववरणलाई र्नम्नानसुारको जचरमा 
देखाइएको छ। 
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३.२ शीर्िकगत राजस्व प्रार्प्तको अवस्था 

प्रदेश सरकारबाट चाल ुआर्थिक वर्िको स्रोत व्र्वस्थािनको वार्र्िक लक्ष्र् र िर्िलो ६ मर्िनामा प्राप्त िएको 
स्रोतलाई शीर्िकगत रूिमा र्नम्नानसुार देखाइएको छ। 

(रू. िजारमा) 

राजस्व राजस्व शीर्िक वार्र्िक लक्ष्र् 
अर्िवार्र्िक 

अवर्र्को प्रार्प्त 

११११४ कृर्र् आर्मा कर १५०० 0 

11315 िरजग्गा रजजिेशन दस्तरु ४००००० १८६८७१ 

11411 बााँडफााँट िई प्राप्त िनु ेमूल्र् अर्िवरृ्द्ध कर ३७८६८०० 2105322 

11421 बााँडफााँट िई प्राप्त िनु ेअन्त्तःशलु्क ३७८६९०० 618933 

० २०००००० ४०००००० ६०००००० ८००००००

प्रदेश सरकारको आन्त्तररक स्रोत

र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान

सशति अनदुान

र्वशेर् अनदुान

समिूरक अनदुान

बााँडफााँट िई प्राप्त िनुे मलु्र् अर्िवरृ्द्ध कर

बााँडफााँट िई प्राप्त िनुे अन्त्तःशलु्क

रोर्ल्टी

आन्त्तररक ऋण

नगद मौज्दात

रू. िजारमा

स्रोत अनमुान र अर्िवार्र्िक अवर्र्को प्रगर्त र्ववरण

अर्िवार्र्िक अवर्र्को प्रार्प्त वार्र्िक लक्ष्र्
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11451 
सवारी सार्न कर (सवारी दताि, वार्र्िक र िटके सवारी 
कर) 

५४०२० 0 

११४७१ बााँडफाटबाट प्राप्त िनुे मनोरञ्जन कर ७५०० 0 

11472 बााँडफाटबाट प्राप्त िनुे र्वज्ञािन कर ३००० 0 

11612 एजेन्त्सी रजजिेशन दस्तरु १५०६० 0 

१३३११ समानीकरण अनदुान ७११२६०० 3556300 

१३३१२ सशति अनदुान चाल ु २०९१४४० 1401400 

१३३१३ सशति अनदुान िूाँजीगत २११६९६० 0 

१३३१४ र्वशेर् अनदुान चाल ु ० 180000 

१३३१५ र्वशेर् अनदुान िूाँजीगत ५४०००० 0 

१३३१६ समिरुक अनदुान चाल ु ० 499633 

१३३१७ समिरुक अनदुान िूाँजीगत १४९८९०० 0 

१४११९ अन्त्र् र्नकार्बाट प्राप्त व्र्ाज ० 1 

14151 सरकारी सम्िजत्तको विालबाट प्राप्त आर् ० ११३२ 

१४१५३ बाडफााँट िइ प्राप्त वन रोर्ल्टी  १५०००० ० 

१४१५४ बााँडफााँट िई प्राप्त खानी तथा खर्नज सम्बन्त्र्ी रोर्ल्टी १०००० ० 

१४१५५ बााँडफााँट िई प्राप्त जलस्रोत सम्बन्त्र्ी रोर्ल्टी १०००० 0 

१४१५६ बााँडफााँट िई प्राप्त र्वद्यतु सम्बन्त्र्ी रोर्ल्टी १३०००० ० 

14157 बााँडफााँट िई प्राप्त दित्तर बित्तरको र्बक्रीबाट प्राप्त आर् ० 24775 

१४१९१ िर्िटन शलु्क ५५०० 0 

१४१९२ िदर्ारा शलु्क १००० 340 

14211 कृर्र् उत्िादनको र्बक्रीबाट प्राप्त रकम ३०० 246 

14212 सरकारी सम्िजत्तको र्बक्रीबाट प्राप्त रकम १०१० 389 

14213 अन्त्र् र्बक्रीबाट प्राप्त रकम ० 401 

14218 र्वद्यतु सेवा शलु्क ० ८ 

14219 अन्त्र् सेवा शलु्क तथा र्बक्री २५३५ 0 

14223 जशक्षाक्षेरको आम्दानी ११५० 234 
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14224 िरीक्षा शलु्क ० 1634 

14225 र्ातार्ात क्षेरको आम्दानी १५५०५५ 25335 

14229 अन्त्र् प्रशासर्नक सेवा शलु्क ५५०००० 8707८ 

14253 व्र्वसार् रजजिेशन दस्तरु २०२०१० 35612 

14256 
चालक अनमुर्त िर, सवारी दताि र्कताब (Blue Book) 
सम्बन्त्र्ी दस्तरु 

४०४०५० 110255 

14264 वन क्षेरको अन्त्र् आर् ५७५०५० 0 

14312 प्रशासर्नक दण्ड,जररवाना,जफत ० 9928 

14529 अन्त्र् राजस्व ७२०२१० 109 

15111 बेरुजू ९०९०९० 56657 

15112 र्नकासा र्फताि ० 12797 

३२१२१ गत वर्िको नगद मौज्दात ७०००००० ६१८२१७२ 

15113 अनदुान र्फताि ० 31221 

33151 वन रोर्ल्टी संकलन ० 0 

33156 िर्िटन सेवा शलु्क/रोर्ल्टी संकलन ० 0 

33341 सवारी सार्न कर संकलन १०००५२० 777938 

  राजस्व अनमुानको जम्मा ३३२४२१६० १५९०६७२१ 

  आन्त्तररक ऋण २०००००० ० 

  ऋण सर्ितको जम्मा ३५२४२१६० ० 

  राजश्व बााँडफााँट (स्थानीर् तिलाई िठाउने) (४०००००) ० 

  कूल जम्मा ३४८४२१६० १५९०६७२१ 
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३.३ स्रोत व्र्वस्थािनको तलुना 

आर्थिक वर्ि २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ को स्रोत व्र्वस्थािनको लक्ष्र् र िर्िलो ६ मर्िनाको 
अवर्र्को तलुनात्मक र्ववरणलाई तलको तार्लकमा देखाइएको छ। 

(रू. िजारमा) 

क्र.सं. शीर्िक 

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 

वार्र्िक लक्ष्र् 

िर्िलो ६ 
मर्िनासम्मको 

प्रार्प्त 

प्रर्तशत वार्र्िक लक्ष्र् 

िर्िलो ६ 
मर्िनासम्मको 

प्रार्प्त 

प्रर्तशत वार्र्िक लक्ष्र् 

िर्िलो ६ 
मर्िनासम्मको 

प्रार्प्त 

प्रर्तशत 

१ 
प्रदेश सरकारको 
आन्त्तररक स्रोत 

१४४९५०० 780888 53.87 ३२७७५०० 1154197 35.22 ४६०८५६० १३६२९६१ 29.57 

२ 
र्वत्तीर् समानीकरण 
अनदुान 

६७७६७०० ० 0.00 ७११२२०० 1778050 25.00 7112600 3556300 50.00 

३ सशति अनदुान ६५०१९०० ० 0.00 ५३५१६०० 0 0.00 ४२०८४०० 1401400 33.30 

४ र्वशेर् अनदुान ३५५००० ० 0.00 ७५०००० 0 0.00 540000 179999 33.33 

५ समिूरक अनदुान ७१४२०० ० 0.00 ७५०००० 0 0.00 1498900 499633 33.33 

६ 
बााँडफााँट िई प्राप्त िनुे 
मलु्र् अर्िवृर्द्ध कर 

३२८८००३ 1172844 35.67 ३८५२५०० 1898272 49.27 3786८00 2105322 55.60 

७ 
बााँडफााँट िई प्राप्त िनुे 
अन्त्तशलु्क 

३२८८००४ 362129 11.01 ३८५२६०० 555273 14.41 3786900 618934 16.34 

८ रोर्ल्टी २५०००० ० 0.00 ४००००० 0 0.00 ३००००० ० 0 

९ आन्त्तररक ऋण ८००००० ० 0.00 १९८८३९२ 0 0.00 २०००००० ० 0.00 

१० नगद मौज्दात ६००००० ८२९९२५ 138.32 ४८००००० 7248529 151.01 ७०००००० ६१८२१७२ 88.32 

जम्मा २४०२३३०७ ३१४५७८६ 13.09 ३२१३४७९२ १२६३४३२१ 39.32 ३४८४२१६० १५९०६७२१ 45.65 

 

स्रोत व्र्वस्थािनतफि  आर्थिक वर्ि २०७५/७६ २०७६/७७ र २०७७/७८ को िर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा 
वार्र्िक लक्ष्र्को तलुनामा क्रमशः १३.०९ प्रर्तशत, ३९.३२ प्रर्तशत र ४५.६५ प्रर्तशत प्रगर्त िार्सल िएको 
छ। अजिल्लो आर्थिक वर्िको िर्िलो ६ मर्िनाको तलुनामा र्स आर्थिक वर्िको सोिी अवर्र्मा १६.१० प्रर्तशत 
बिी स्रोत व्र्वस्थािन िएको छ। 



 आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को बजेट तथा कार्िक्रमको अर्िवार्र्िक मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवेदन 

~ 24 ~ 

तीन आर्थिक वर्िको स्रोत व्र्वस्थािनको लक्ष्र् र िर्िलो ६ मर्िनाको प्रगर्तको तलुनात्मक र्ववरणलाई 
र्नम्नानसुार जचरमा देखाइएको छ। 

 

मार्थको रेखाजचर बमोजजम आर्थिक वर्ि २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ मा राजस्व िररचालनको 
लक्ष्र् र प्रार्प्त दवैुमा सरु्ारोन्त्मखु रिेको छ।   

  

  

०
५००००००

१०००००००
१५००००००
२०००००००
२५००००००
३०००००००
३५००००००
४०००००००

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८

रु 
िज

ारम
ा

आर्थिक वर्ि

तीन आर्थिक वर्िको स्रोत लक्ष्र् र प्रगर्त

लक्ष्र्
प्रार्प्त
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िररच्छेद - ४ 

अन्त्तर सरकारी र्वत्तीर् िस्तान्त्तरण 

४.1 प्रदेश सरकारबाट स्थानीर् तिमा र्वत्तीर् िस्तान्त्तरण 

४.१.१ र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान 

र्वर्नर्ोजन ऐन, २०७७ र बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न सम्बन्त्र्ी एकीकृत कार्िर्वर्र्, २०७७ मा प्रत्र्ेक 
आर्थिक वर्िको िदौ २५ गते, काजत्तक २५ गते, माि २५ गते र वैशाख २५ गते गरी चार र्कस्तामा र्वत्तीर् 
समानीकरण अनदुान वाितको रकम सम्बजन्त्र्त स्थानीर् तिको सजित कोर्मा िस्तान्त्तरण गने व्र्वस्था रिेको 
छ। प्रदेश सरकारबाट चाल ुआर्थिक वर्िमा प्रदेश र्िरका सबै स्थानीर् तिमा र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान 
वाित कूल रू. १ अबि ५ करोड २ िजार र्वर्नर्ोजन गररएकोमा आर्थिक वर्िको िर्िलो ६ मर्िनाको 
अवर्र्सम्ममा िर्िलो र दोस्रो र्कस्तावाित रू. ५२ करोड ५० लाख १ िजार िस्तान्त्तरण िैसकेको छ। 

४.१.२ सशति अनदुान 

प्रदेश सरकारबाट चाल ुआर्थिक वर्िमा ४१ वटा स्थानीर् तिका ५१ वटा आर्ोजनाको लार्ग सशति अनदुानतफि  
जम्मा रू. २५ करोड ८० लाख र्वर्नर्ोजन गररएको छ। बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न सम्बन्त्र्ी एकीकृत 
कार्िर्वर्र्, २०७७ को दफा ९(१२) मा आर्ोजना तथा कार्िक्रमका लार्ग र्वर्नर्ोजजत रकममध्र् े५० प्रर्तशत 
रकम िाद्र २५ गतेर्िर सम्बजन्त्र्त स्थानीर् तिको सजित कोर्मा िस्तान्त्तरण गनुििने र बााँकी िचास प्रर्तशत 
रकम आर्ोजनाको लागत अनमुान, आर्ोजना तथा कार्िक्रम सम्झौता, अजन्त्तम मूल्र्ाङ्कन, कार्िसम्िन्न 
प्रर्तवदेनसर्ित सम्बजन्त्र्त स्थानीर् तिबाट र्नकासा माग िएिर्छ िस्तान्त्तरण गने व्र्वस्था रिेको छ। सोिी 
व्र्वस्था बमोजजम सर्मक्षा अवर्र्सम्म रू. १२ करोड ९० लाख िस्तान्त्तरण गररसर्कएको छ।  

४.१.३ र्वशेर् अनदुान 

प्रदेश सरकारबाट चाल ुआर्थिक वर्िमा ३३ वटा स्थानीर् तिका ३६ वटा आर्ोजनाको लार्ग र्वशेर् अनदुानतफि  
जम्मा रू. १९ करोड ६० लाख र्वर्नर्ोजन गररएको छ। बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न सम्बजन्त्र् एकीकृत 
कार्िर्वर्र्, २०७७ को दफा ९(१२) मा आर्ोजना तथा कार्िक्रमका लार्ग र्वर्नर्ोजजत रकममध्र् े५० प्रर्तशत 
िाद्र २५ गतेर्िर सम्बजन्त्र्त स्थानीर् तिको सजित कोर्मा िस्तान्त्तरण गनुििने र बााँकी िचास प्रर्तशत रकम 
आर्ोजनाको लागत अनमुान, आर्ोजना तथा कार्िक्रम सम्झौता, अजन्त्तम मूल्र्ाङ्कन, कार्िसम्िन्न प्रर्तवदेनसर्ित 
सम्बजन्त्र्त स्थानीर् तिबाट र्नकासा माग िएिर्छ िस्तान्त्तरण गनुििने व्र्वस्था रिेको छ। सोिी व्र्वस्था 
बमोजजम रू. ९ करोड ८० लाख िस्तान्त्तरण गररसर्कएको छ।  
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४.१.४ समिूरक अनदुान 

प्रदेश सरकारबाट चाल ुआर्थिक वर्ि मा ७४ वटा स्थानीर् तिका १०१ वटा आर्ोजनाको लार्ग र्वशेर् 
अनदुानतफि  जम्मा रू. ६२ करोड ७० लाख र्वर्नर्ोजन गररएको छ। बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न 
सम्बन्त्र्ी एकीकृत कार्िर्वर्र्, २०७७ को दफा ९(१२) मा आर्ोजना तथा कार्िक्रमका लार्ग र्वर्नर्ोजजत 
रकममध्र् े५० प्रर्तशत रकम िाद्र २५ गतेर्िर सम्बजन्त्र्त स्थानीर् तिको सजित कोर्मा िस्तान्त्तरण गनुििने 
र बााँकी िचास प्रर्तशत रकम आर्ोजनाको लागत अनमुान, आर्ोजना तथा कार्िक्रम सम्झौता, अजन्त्तम मूल्र्ाङ्कन, 
कार्िसम्िन्न प्रर्तवेदनसर्ित सम्बजन्त्र्त स्थानीर् तिबाट र्नकासा माग िएिर्छ िस्तान्त्तरण गने व्र्वस्था रिेको 
छ। सोिी व्र्वस्था बमोजजम कूल रू. २८ करोड ९२ लाख १७ िजार िस्तान्त्तरण गररसर्कएको छ।  

४.१.५ स्थानीर् तिको प्रशासर्नक िवन 

चाल ुआर्थिक वर्िको बजेट वक्तव्र्मा जग्गाको व्र्वस्था िएका स्थानीर् तिलाई प्रशासर्नक िवन र्नमािणको 
लार्ग मागका आर्ारमा अनदुान उिलब्र् गराउने उल्लेख िएबमोजजम कूल रू. ५५ करोड रुिैर्ााँ र्वर्नर्ोजन 
गररएको र सर्मक्षा अवर्र्सम्म एक गाउाँिार्लकाले मार बजेट माग गरेको िुाँदा उक्त िार्लकालाई रू. ५० 
लाख अनदुान उिलब्र् गराइएको छ।र्वगत आर्थिक वर्िमा शरुुवात िै चाल ुआर्थिक वर्िको र्स अवर्र्मा माग 
िइ आएको प्रशासर्नक िवन र्नमािणतफि को रकम िने कार्िप्रगर्तका आर्ारमा िस्तान्त्तरण गररने िुाँदा सो वाित 
रू. २ करोड ४१ लाख १७ िजार समते िस्तान्त्तरण िएको छ। 

४.१.६ क्रमागत आर्ोजना 

आर्थिक वर्ि २०७५/७६ र २०७६/७७ मा सम्झौता िई कार्ािन्त्वर्नमा रिेका आर्ोजनाको लार्ग चाल ुआर्थिक 
वर्ि २०७७/७८ मा सम्िन्न गने गरी कूल ४५ करोड र्वर्नर्ोजन िएकोमा िालसम्म रू. ४ करोड १३ लाख 
५६ िजार िस्तान्त्तरण गररएको छ। सोको र्ववरण र्नम्नानसुार रिेको छ। 

(रू. िजारमा) 

आर्थिक वर्ि 
र्वत्तीर् िस्तान्त्तरण गररएका आर्ोजना 

संख्र्ा 
िस्तान्त्तरण 
िएको 
रकम 

कैर्फर्त 

सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा 
२०७५/७६ – – २ २ ५९६९ सबै आर्ोजना सम्िन्न िएको 
२०७६/७७ ८ १ ४ १३ ३५३८७ ६३ आर्ोजना सम्िन्न िनु बााँकी 

जम्मा ८ १ ६ १५ ४१३५६  
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र्वत्तीर् िस्तान्त्तरण अन्त्तगित आर्थिक वर्ि २०७५/७६ मा सम्झौता िएका सबै आर्ोजना सम्िन्न िैसकेका 
छन।् आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा सम्झौता िई कोर्िड–१९ लगार्तको कारणले सोिी आर्थिक वर्िमा सम्िन्न 
िनु नसकेका आर्ोजनाको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को माि मसान्त्तसम्म म्र्ाद थर्िएकोमा अर्िवार्र्िक 
अवर्र्सम्ममा १३ वटा आर्ोजना सम्िन्न िैसकेका छन।् र्ी आर्ोजनाको सम्िन्न िनु ेम्र्ाद माि मसान्त्तसम्म 
बााँकी रिेकोले म्र्ाद थि गररएका बााँकी आर्ोजनािरू िर्न र्नर्ािररत समर्मा नै सम्िन्न िनुे अिेक्षा गररएको 
छ। 
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िररच्छेद - ५ 

र्वत्तीर् क्षरे र्वश्लरे्ण 

नेिालको संर्वर्ानको अनसूुची-6 मा नेिाल राि बैंकको नीर्त अनरुुि र्वत्तीर् संस्थािरूको सिालन, सिकारी 
संस्था, केन्त्द्रको सिमर्तमा बैदेजशक अनदुान र सिर्ोगलाई प्रदेश सरकारको एकल अर्र्कार सूचीमा राजखएको 
छ। त्र्सैगरी सिकारी के्षरलाई संि र प्रदेशको साझा अर्र्कारको सूचीमा तथा सिकारी संस्थालाई स्थानीर् 
तिको एकल अर्र्कारको सूचीमा र तीनै तिको साझा अर्र्कारको सूचीमा समेत राजखएको छ। िरू्म व्र्वस्था, 
कृर्र् तथा सिकारी मन्त्रालर् मातित सिकारी रजजिारको कार्ािलर् स्थािना िएको छ। प्रदेश सरकारवाट 
सिकारी ऐन, 2075 र र्नर्मावली, 2076 जारी गरी कार्ािन्त्वर्न गररएको छ। 

सिकारी रजजिारको कार्ािलर्बाट अद्यावर्र्क र्ववरण अनसुार गत आर्थिक वर्ि २०७६/७७ सम्म प्रदेश 
सरकारको क्षेरार्र्कारर्िर रिी CoPoMIS मा प्रर्वष्ट िएका सिकारीको संख्र्ा 8०४ रिेको छ। चाल ुआर्थिक 
वर्ि को िर्िलो 6 मर्िनामा नर्ााँ सिकारी संस्था दताि निएका र 41 वटा सिकारी एक अकािमा मजि िएको 
िने्न तथ्र्ांक CoPoMIS मा देजखएको छ। प्रदेशको कार्िके्षरर्िर रिेका ८०४ सिकारी संस्थामा कूल शरे्र 
सदस्र् संख्र्ा ८४१५० रिेका छन। सदस्र् संख्र्ा मध्र्े 43६४९ जना मर्िला र 40५०१ जना िरुुर् रिेका 
छन।्र्स प्रदेशको के्षरार्र्कारर्िर रिेका सिकारी संस्थाको जम्मा र्नक्षेि रू. 57 अबि 94 करोड 17 लाख 
75 िजार रिेको छ। उल्लेजखत सवै सिकारीवाट िालसम्म रू. 46 अबि 44 करोड 91 लाख 72 िजार 
र्वर्िन्न क्षरेमा लगानी िएको छ। 
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िररच्छेद - ६ 

मन्त्रालर्गत प्रगर्त र्ववरण 

६.१ प्रदेश व्र्वस्थार्िका  

६.१.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

प्रदेश व्र्वस्थार्िकाको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा र्वर्नर्ोजन गररएको जम्मा बजेट र िर्िलो ६ 
मर्िनाको अवर्र्मा िएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार देखाइएको छ। 

(रू. िजारमा) 

र्ववरण 
चाल ु िूाँजीगत 

कूल जम्मा 
प्रदेश स्रोत जम्मा प्रदेश स्रोत जम्मा 

र्वर्नर्ोजन ११३३५४ ११३३५४ ८९०० ८९०० १२२२५४ 

खचि ४५३६८ ४५३६८ ३६१२ ३६१२ ४८९८० 

खचि प्रर्तशत ४०.०२ ४०.०२ ४०.५८ ४०.५८ ४०.०६ 
 

प्रदेश व्र्वस्थार्िकामा चाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल रू. १२ करोड २२ लाख ५४ िजार र्वर्नर्ोजन 
गररएकोमा चालतुफि  रू. ११ करोड ३३ लाख ५४ िजार र िूाँजीगततफि  रू. ८९ लाख रिेको छ। प्रदेश 
व्र्वस्थार्िकामा र्वर्नर्ोजन गररएको सम्िूणि बजेटको स्रोत प्रदेश सरकार रिेको छ। र्वर्नर्ोजजत कूल रकम 
मध्र् ेिर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा चालतुफि  रू. ४ करोड ५३ लाख ६८ िजार र िूाँजीगततफि  रू. ३६ लाख 
१२ िजार खचि िई जम्मा रू. ४ करोड ८९ लाख ८० िजार खचि िएको छ। समग्रमा प्रदेश व्र्वस्थार्िकाबाट 
कूल र्वर्नर्ोजनको ४०.०६ प्रर्तशत खचि िएको छ। 

 

 

 

६.२ प्रदेश लोक सेवा आर्ोग  

६.२.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

प्रदेश लोक सेवा आर्ोगको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा र्वर्नर्ोजन गररएको जम्मा बजेट र िर्िलो ६ 
मर्िनाको अवर्र्मा िएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार देखाइएको छ। 
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(रू. िजारमा) 

र्ववरण 
चाल ु िूाँजीगत 

कूल जम्मा 
प्रदेश स्रोत जम्मा प्रदेश स्रोत जम्मा 

र्वर्नर्ोजन 78503 78503 ११००० ११००० ८९५०३ 

खचि २९२० २९२० १५०६ १५०६ ४४२६ 

खचि प्रर्तशत ३.७२ ३.७२ १३.६९ १३.६९ ४.९५ 
 

प्रदेश लोक सेवा आर्ोगमा चाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल रू. ८ करोड ९५ लाख ३ िजार र्वर्नर्ोजन 
गररएकोमा चालतुफि  रू. ७ करोड ८५ लाख ३ िजार र िूाँजीगततफि  रू. १ करोड १० लाख रिेको छ। 
आर्ोगमा र्वर्नर्ोजन गररएको सम्िूणि बजेटको स्रोत प्रदेश सरकार रिेको छ। र्वर्नर्ोजजत कूल रकम मध्र् े
िर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा चालतुफि  रू. २९ लाख २० िजार र िूाँजीगततफि  रू. १५ लाख ६ िजार खचि 
िई जम्मा रू. ४४ लाख २६ िजार खचि िएको छ। समग्रमा प्रदेश लोक सेवा आर्ोगबाट कूल र्वर्नर्ोजनको 
४.९५ प्रर्तशत खचि िएको छ। 

 

६.३  मखु्र् न्त्र्ार्ार्र्वक्ताको कार्ािलर्  

६.३.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

मखु्र् न्त्र्ार्ार्र्वक्ताको कार्ािलर्को लार्ग आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा र्वर्नर्ोजन गररएको जम्मा बजेट र 
िर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा िएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार छ। 

(रू. िजारमा) 

र्ववरण 
चाल ु िूाँजीगत 

कूल जम्मा 
प्रदेश स्रोत जम्मा प्रदेश स्रोत जम्मा 

र्वर्नर्ोजन 13729 13729 ७००० ७००० २०७२९ 

खचि ४२७५ ४२७५ ३९२ ३९२ ४६६७ 

खचि प्रर्तशत ३१.१४ ३१.१४ ५.६० ५.६० २२.५१ 
 

मखु्र् न्त्र्ार्ार्र्वक्ताको कार्ािलर्मा चाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल रू. २ करोड ७ लाख २९ िजार र्वर्नर्ोजन 
गररएकोमा चालतुफि  रू. १३ करोड ७ लाख २९ िजार र िूाँजीगततफि  रू. ७० लाख रिेको छ। कार्ािलर्मा 
र्वर्नर्ोजजत रकम मध्र् ेसर्मक्षा अवर्र्मा चालतुफि  रू. ४२ लाख ७५ िजार र िूाँजीगततफि  रू. ३ लाख ९२ 
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िजार खचि िई कूल रू. ४६ लाख ६७ िजार खचि िएको छ। समग्रमा मखु्र्न्त्र्ार्ार्र्वक्ताको कार्ािलर्बाट 
कूल र्वर्नर्ोजनको २२.५१ प्रर्तशत खचि िएको छ। 
 

६.३.२ प्रमखु उिलब्र्ी 

चाल ु आर्थिक वर्िको िर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा मखु्र् न्त्र्ार्ार्र्वक्ताको कार्ािलर्बाट सम्िादन िएका 
कार्िक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उिलब्र्ी र्नम्नानसुार रिेका छन-् 

क. स्थानीर् तिमा कानून तजुिमा प्रर्क्रर्ामा सिजजकरण गररएको, 
ख. बिस िैरवी लगार्त प्रदेश सरकार एवं मातितका र्नकार्को र्वर्िन्न अदालतमा २९ वटा िेशीमा उिजस्थत 

िई प्रर्तर्नर्र्त्व गररएको। 

 

६.४. मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को कार्ािलर्  

६.४.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को कार्ािलर्को लार्ग आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा र्वर्नर्ोजन गररएको जम्मा 
बजेट र िर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा िएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार छ। 

(रू. िजारमा) 

र्ववरण 
चाल ु िूाँजीगत 

कूल जम्मा 
प्रदेश सशति जम्मा प्रदेश सशति जम्मा 

र्वर्नर्ोजन 1268114 319135 1587249 846500 52665 ८९९१६५ २४८६४१४ 

खचि ४३१४७ ४७९४ ४७९४१ १८९७ ९५१ २८४८ ५०७८९ 
खचि प्रर्तशत ३.४० १.५० ३.०२ ०.२२ १.८१ ०.३२ २.०४ 

 

मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को कार्ािलर्मा चाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल रू. २ अबि ४८ करोड ६४ लाख 
१४ िजार र्वर्नर्ोजन गररएकोमा चालतुफि  रू. १ अबि ५८ करोड ७२ लाख ४९ िजार र िूाँजीगततफि  रू. 
८९ करोड ९१ लाख ६५ िजार रिेको छ। र्वर्नर्ोजन गररएको कूल बजेट मध्र्े संिीर् सशतिबाट रू. ३७ 
करोड १८ लाख र बााँकी बजेटको स्रोत प्रदेश सरकार रिेको छ। र्वर्नर्ोजजत रकम मध्र्े िर्िलो ६ मर्िनाको 
अवर्र्मा चालतुफि  रू. ४ करोड ७९ लाख ४१ िजार र िूाँजीगततफि  रू. २८ लाख ९७ िजार गरी कूल रू. 
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५ करोड ७ लाख ८९ िजार खचि िएको छ। चाल ुआर्थिक वर्िको िर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा मखु्र्मन्त्री 
तथा मजन्त्रिररर्द्को कार्ािलर्बाट कूल र्वर्नर्ोजनको २.०४ प्रर्तशत रकम खचि िएको छ। 
 

६.४.२ प्रमखु उिलब्र्ी 
चाल ुआर्थिक वर्िको िर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को कार्ािलर्बाट सम्िादन िएका 
कार्िक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उिलब्र्ी र्नम्नानसुार रिेका छन-् 
क. जनताको गनुासो सनु्न तथा िषृ्ठिोर्ण र्लई सेवा प्रवाि तथा र्वकास आर्ोजनाको प्रिावकाररता अर्िवरृ्द्ध 

गनिको लाग एक्सनरुम सिालन तथा व्र्वस्थािन, जनतासाँग मखु्र्मन्त्री कार्िक्रम सिालन तथा िेलो 
मखु्र्मन्त्री कक्षको स्तरोन्नती गरी सिालन गररएको, 

ख. प्रदेश सरकारले कार्ािन्त्वर्न गने गरी सम्मार्नत अदालतबाट िएका फैसला कार्ािन्त्वर्नमा सिजीकरण 
गनि प्रदेश कानून फैसला कार्ािन्त्वर्न सर्मर्त गठन िई सिालनमा रिेको, 

ग. प्रदेश सरकारका मन्त्रालर् र अन्त्तगित कार्ािलर्िरूको सङ्गठन तथा ब्र्वस्थािन सवेक्षणलाई बस्तिुरक 
बनाउन सङ्गठन तथा ब्र्वस्थािन सवेक्षण र्नदेजशका, २०७७ जारी िएको, 

ि. नमूना कार्ािलर् मािदण्ड बमोजजम नमूना कार्ािलर् छनौट गनि ११ वटै जजल्ला जस्थत कार्ािलर् र 
मन्त्रालर्िरूको सेवा प्रवाि, र्वकास र्नमािण तथा सो कार्िर्वर्र् बमोजजमका सूचकमा आर्ाररत प्रगर्तको 
मूल्र्ाङ्कन गरी प्राप्ताङ्कक्रम सर्ित प्रर्तवेदन प्राप्त िई अजन्त्तम मूल्र्ाङ्कनको चरणमा रिेको,  

ङ. र्नवािचन के्षर िूवािर्ार र्वकास कार्िक्रम (सिालन) कार्िर्वर्र् बमोजजम प्राप्त िएका र्ोजना/कार्िक्रम 
कार्ािन्त्वर्नका लार्ग रू. ५७ करोड ३७ लाख ५१ िजार रुिैर्ा िौर्तक िूवािर्ार र्वकास मन्त्रालर्लाई 
अजख्तर्ारी प्रदान गररएको,  

च. र्वश्वव्र्ािी मिामारीको रूिमा फैर्लएको कोर्िड–१९ ले िर्िटन, र्ातार्ात, कृर्र्, उत्िादन तथा सेवा 
के्षरमा िारेको प्रर्तकूल प्रिावलाई न्त्रू्नीकरण गदै उत्िादन तथा रोजगारी अर्िवृर्द्ध गनि उद्यमी तथा 
व्र्वसार्ीिरूलाई व्र्वसार् जीवन रक्षा कजाि उिलब्र् गराउन व्र्वसार् जीवन रक्षा कोर् (सिालन) 
कार्िर्वर्र्, २०७७ स्वीकृत िई कार्िर्वर्र् बमोजजम सूचना प्रकाशनको अजन्त्तम चरणमा रिेको,  

छ. आन्त्तररक िर्िटन िविद्धन तथा कमिचारीलाई उत्प्ररेरत गनिका लार्ग मन्त्रालर्/र्नकार्/कार्ािलर्मा कार्िरत 
कमिचारीिरूको अनिुातका आर्ारमा र्वदा िर्िटनका लार्ग कमिचारीिरू र्सफाररस सर्ितको र्ववरण 
मन्त्रालर्/र्नकार्/कार्ािलर्िरूबाट प्राप्त गरी र्वदा िर्िटनमा िठाउने तर्ारी गररएको, 

ज. ११ वटा जजल्ला समन्त्वर् सर्मर्तलाई गाउाँिार्लका र नगरिार्लकाबीच समन्त्वर् गनि, र्वकास र्नमािणका 
अनगुमन गनि, तीनवटै सरकारका कार्ािलर्का बीचमा समन्त्वर् गनि र प्रदेश सरकारले तोकेका काम 
तथा कानून बमोजजमका अन्त्र् कार्ि गनि सशति अनदुानको रूिमा रू. २ करोड २० लाख रुिैर्ा अनदुान 
प्रदान गररएको, 
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झ. मन्त्रालर्िरूको स्वीकृत वार्र्िक र्वकास कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न कार्िर्ोजना बमोजजम मार्सक, चौमार्सक 
रूिमा प्रगर्त सर्मक्षा गरी सर्मक्षामा िएका र्नणिर्िरूको कार्ािन्त्वर्न गनि सम्वजन्त्र्त मन्त्रालर्मा िराचार 
तथा ताकेता गने गररएको,  

ञ. मन्त्रालर्/र्नकार्/कार्ािलर्िरूको स्वीकृत वार्र्िक र्वकास कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न कार्िर्ोजना बमोजजमको 
प्रगर्त र्वद्यतुीर् माध्र्मबाट प्राप्त गनि गण्डकी प्रदेश अनगुमन प्रणालीलाई िररमाजिन गरी लागू गररएको, 

ट. कोर्िडका कारण वेरोजगार िएका र्वुािरूलाई स्थानीर् तिमा िररचालन गरी र्वकासको प्रकृर्ामा सििागी 
गराउने उद्देश्र्ले स्वंर्मसेवकिरूको िररचालनका लार्ग छनौट प्रकृर्ा अजन्त्तम चरणमा रिेको र माि १ 
गतेदेजख सोिी अनसुार िररचालन गने तर्ारी गररएको,  

ठ. साविजर्नक सेवा प्रवािलाई र्छटो छररतो, र्मतव्र्र्ी, िारदशी र प्रिावकारी बनाई प्रदेशलाई र्डजजटल 
प्रदेशको रूिमा र्वकास गनि र्वद्यतुीर् सशुासन गरुुर्ोजना तजुिमा गरी कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाउनका लार्ग 
अध्र्र्न कार्ि सरुु िएको, 

ड. गण्डकी प्रदेशमा आवश्र्क िने प्रार्वर्र्क/अप्रार्वर्र्क दक्ष जनशजक्तको प्रके्षिण गरी आवश्र्क जनशजक्तको 
आकलन गनि प्रदेशस्तरमा मानव संशार्न प्रके्षिण अध्र्र्न (Human Resource Mapping) कार्ि शरुु 
िएको। 

 

 
६.५. आर्थिक मार्मला तथा र्ोजना मन्त्रालर्  

६.५.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

आर्थिक मार्मला तथा र्ोजना मन्त्रालर्को लार्ग आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा र्वर्नर्ोजन गररएको जम्मा बजेट 
र िर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा िएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार छ। 

 (रू. िजारमा) 

र्ववरण 
चाल ु िूाँजीगत 

कूल जम्मा 
प्रदेश स्रोत जम्मा प्रदेश स्रोत जम्मा 

र्वर्नर्ोजन 181975 181975 9900 ९९०० १९१८७५ 

खचि 22060 22060 १३९५ १३९५ २३४५५ 

खचि प्रर्तशत 12.१२ 12.१२ १४.०९ १४.०९ १२.२२ 
 

र्स मन्त्रालर्मा चाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल १९ करोड १८ लाख ७५ िजार र्वर्नर्ोजन गररएकोमा 
चालतुफि  रू. १८ करोड १९ लाख ७५ िजार र िूाँजीगततफि  रू. ९९ लाख र्वर्नर्ोजन गररएको छ। 
मन्त्रालर्मा र्वर्नर्ोजजत रकम मध्र्े सर्मक्षा अवर्र्मा चालतुफि  रू. २ करोड २० लाख ६० िजार र िूाँजीगततफि  
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रू. १३ लाख ९५ िजार खचि िई कूल रू. २ करोड ३४ लाख ५५ िजार खचि िएको छ। समग्रमा र्स 
मन्त्रालर्बाट कूल र्वर्नर्ोजनको १२.२२ प्रर्तशत खचि िएको छ। 
 

6.५.2 प्रमखु उिलब्र्ी 
आर्थिक मार्मला तथा र्ोजना मन्त्रालर्ले चाल ुआर्थिक वर्ि २०७७/७८ को िर्िलो िर्िलो ६ मर्िनाको 
अवर्र्मा सम्िादन िएका कार्िक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उिलब्र्ी र्नम्नानसुार रिेका छन-् 
क.  स्थानीर् तििरूलाई रू. १ अबि ६ करोड ३४ लाख ५६ िजार र्वत्तीर् िस्तान्त्तरण गररएको, 
ख. प्रदेश सरकार र स्थानीर् तिको बीचमा बााँडफााँट गनुििने सवारी सार्न कर बाितको राजस्व बााँडफााँट 

गरी जम्मा रू. २४ करोड ९८ लाख ७५ िजार सम्बजन्त्र्त स्थानीर् तिको सजित कोर्मा िस्तान्त्तरण 
गररएको,  

ग. र्वर्िन्न मन्त्रालर्को लार्ग अथि र्वर्वर्बाट चालतुफि  रू. ६ करोड १६ लाख ७८ िजार र िूाँजीगततफि  
रू. ३ करोड ६६ लाख ६८ िजार गरी जम्मा रू. ९ करोड ८३ लाख ४६ िजार रकमान्त्तर गररएको, 

ि. अन्त्तर सरकारी र्वत्त िस्तान्त्तरण, राजस्व संकलन एवं िररचालन र्वर्र्मा गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीर् 
तिको िच ुिअल उिजस्थर्तमा जजल्लागत रूिमा अन्त्तरर्क्रर्ा कार्िक्रम सम्िन्न गररएको, 

ङ. राजस्व संकलन तथा िररचालन सम्बन्त्र्मा गण्डकी प्रदेश र्िरका सबै मालिोत कार्ािलर्साँग अन्त्तरर्क्रर्ा 
कार्िक्रम सिालन गररएको,  

च. सवारी सार्न कर िररचालन सम्बन्त्र्मा गण्डकी प्रदेश र्िरका सबै र्ातार्ात कार्ािलर् र सवारी सार्न 
सम्बन्त्र्ी कर संकलन गने िूवािर्ार र्वकास कार्ािलर्साँग अन्त्तरर्क्रर्ा कार्िक्रम सम्िन्न गररएको, 

छ. गण्डकी प्रदेशमा डाटा सेन्त्टर स्थािनाको लार्ग िूवि सम्िाव्र्ता अध्र्र्न गरी प्रर्तवदेन िेश गररएको, 
ज. बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न सम्बन्त्र्ी एकीकृत कार्िर्वर्र् तर्ार गरी लागू गररएको, 
झ. आर्थिक कार्िर्वर्र् तथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व र्वरे्र्कको अजन्त्तम मस्र्ौदा मजन्त्रिररर्दबाट स्वीकृत गराई 

प्रदेश सिामा िेश गररएको, 
ञ. प्रदेश लेखा र्नर्न्त्रक कार्ािलर्द्वारा आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को एकीकृत र्वत्तीर् र्ववरण तर्ार गरी 

प्रकाजशत गररएको, 
ट. आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को वार्र्िक बजेट सर्मक्षा सम्िन्न गरी सर्मक्षा िजुस्तका प्रकाजशत गररएको, 
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६.६ उद्योग, िर्िटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्  

६.६.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

उद्योग, िर्िटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्को िर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्सम्मको र्वत्तीर् र्ववरण र्नम्नानसुार 
रिेको छ। 

(रू. िजारमा) 
र्ववरण चाल ु िूाँजीगत 

कूल जम्मा 
प्रदेश सशति जम्मा प्रदेश सशति जम्मा 

र्वर्नर्ोजन 1166963 101000 1267963 488005 85800 ५७३८०५ १८४१७६८ 

खचि 234622 १८८७५ २५३४९७ ७५५५६ १९१२ ७७४६८ ३३०९६५ 

खचि प्रर्तशत 20.11 १८.६९ १९.९९ १५.४८ २.२३ १३.५० १७.९७ 
 

र्स मन्त्रालर्मा चाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल रू. १ अबि ८४ करोड १७ लाख ६८ िजार र्वर्नर्ोजन 
गररएकोमा चालतुफि  रू. १ अबि २६ करोड ७९ लाख ६३ र िूाँजीगततफि  रू. ५७ करोड ३८ लाख ५ िजार 
रिेको छ। मन्त्रालर्मा र्वर्नर्ोजजत रकम मध्र्े सर्मक्षा अवर्र्मा चालतुफि  रू. २५ करोड ३४ लाख ९७ 
िजार र िूाँजीगततफि  रू. ७ करोड ७४ लाख ६८ िजार गरी कूल रू. ३३ करोड ९ लाख ६५ िजार खचि 
िएको छ। समग्रमा र्स मन्त्रालर्बाट कूल र्वर्नर्ोजनको १७.९७ प्रर्तशत खचि िएको छ। 

 

6.६.2 प्रमखु उिलब्र्ीः 
उद्योग, िर्िटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्ले चाल ुआर्थिक वर्ि २०७७/७८ को िर्िलो अथिवार्र्िक अवर्र्मा 
अवर्र्मा सम्िादन िएका कार्िक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उिलब्र्ी र्नम्नानसुार रिेका छन-् 
क. तथ्र्ाङ्क व्र्वस्थािन, र्वश्लरे्ण र मोडर्लंङ सम्बजन्त्र् आर प्रोग्रार्मङ तार्लम सम्िन्न, 
ख. बैज्ञार्नक वन व्र्वस्थािन तार्लम सम्िन्न, 
ग. जोजखममा रिेको खार्नगााँउ दर्लतबस्ती संरक्षणका लार्ग गल्छी िर्िरो र्नर्न्त्रण गररएको, 
ि. ि-ूसंरक्षणका लागी ग्र्ावीर्न तार जाली खररद तथा र्वतरण गने काम िईरिेको। 

 

६.७ िरू्म व्र्वस्था, कृर्र् तथा सिकारी मन्त्रालर्  

६.७.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

िरू्म व्र्वस्था, कृर्र् तथा सिकारी मन्त्रालर्को िर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्सम्मको र्वत्तीर् र्ववरण र्नम्नानसुार 
रिेको छ। 
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(रू. िजारमा) 

र्ववरण  
चाल ु िूाँजीगत जम्मा 

प्रदेश सशति र्वशेर् जम्मा प्रदेश र्वशेर् जम्मा प्रदेश सशति र्वशेर् जम्मा 
र्वर्नर्ोजन 2302700 342700 31000 2676400 475600 9000 ४८४६०० २७७८३०० ३४२७०० ४०००० ३१६१००० 

खचि १७८७७७ ३५४३ ०  182320 १७७१४ ०  १७७१४ १९६४९१ ३५४३   २०००३४ 

खचि प्रर्तशत 7.76 1.03 ०  6.81 3.72 ०  3.66 7.07 1.03 ०  6.33 
 

र्स मन्त्रालर्मा चाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल रू. ३ अबि १६ करोड १० लाख र्वर्नर्ोजन गररएकोमा 
चालतुफि  रू. २ अबि ६७ करोड ६४ लाख र िूाँजीगततफि  रू. ४८ करोड ४६ लाख रिेको छ। मन्त्रालर्मा 
र्वर्नर्ोजजत रकम मध्र्े िर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा चालतुफि  रू. १८ करोड २३ लाख २० िजार र 
िूाँजीगततफि  रू. १ करोड १७ लाख १४ िजार गरी कूल रू. २० करोड ३४ िजार खचि िएको छ। समग्रमा 
र्स मन्त्रालर्बाट र्वर्नर्ोजनको ६.३३ प्रर्तशत खचि िएको छ। 

 

६.७.२ प्रमखु उिलब्र्ी 

िमूी व्र्वस्था, कृर्र् तथा सिकारी मन्त्रालर्ले चाल ुआर्थिक वर्ि २०७७/७८ को िर्िलो िर्िलो ६ मर्िनाको 
अवर्र्मा सम्िादन िएका कार्िक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उिलब्र्ी र्नम्नानसुार रिेका छन-् 
क. जग्गा चक्लाबन्त्दी कार्िक्रम अन्त्तगित १२० िेक्टर जर्मन चक्लाबन्त्दीका लार्ग २१ वटा आवदेन संकलन 

िई स्थलगत प्रमाणीकरण सम्िन्न गरी छनौटको अजन्त्तम चरणमा रिेको, 
ख. एक सिकारी एक उत्िादन कार्िक्रम अन्त्तगित २१ वटा आवेदन प्राप्त िएकोमा स्थलगत प्रमाणीकरण 

कार्ि सम्िन्न, 
ग. साना व्र्वसार्र्क कृर्र् तथा िशिुन्त्छी फामि र्वस्तार अन्त्तगित 3975 वटा आवेदकिरूको स्थलगत 

प्रमाणीकरण सम्िन्न, आवदेक छनौट तथा सम्झौता िई कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नको चरणमा, 
ि. कोल्ड स्टोर र्नमािणको लार्ग प्रस्ताव छनौट कार्िसम्िन्न सम्झौता िइ कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नको चरणमा 

रिेको, 
ङ. कृर्र् ऋणमा ब्र्ाज अनदुानको लार्ग आवेदन संकलन कार्ि जारी रिेको, 
च. िश/ुबाली बीमा र्प्रर्मर्म शलु्कमा २५ प्रर्तशत अनदुान ददने कार्िक्रमको प्रथम चौमार्सक अवर्र्िर प्राप्त 

आवेदनिरूको मािदण्ड बमोजजम िकु्तानी िईरिेको, 
छ. उत्िादनमा आर्ाररत प्रोत्सािन सिर्ोग (दूर्मा) कार्िक्रम प्रथम चौमार्सक अवर्र्िर प्राप्त आवेदनिरूको 

मािदण्ड बमोजजम िकु्तानीको प्रर्क्रर्ामा रिेको, 
ज. क्षेरफल र्वस्तारको आर्ारमा तरकारी खेर्त गने कृर्कलाई प्रोत्सािन कार्िक्रम अन्त्तगित आवदेन संकलन 

िई स्थलगत प्रमाणीकरण िईरिेको, 
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झ. िशमुा िूणि खोि कार्िक्रम अन्त्तगित स्थानीर् तिको छनौट तथा तथ्र्ाङ्क संकलन कार्ि िईरिेको, 
ञ. मखु्र्मन्त्री जलवार्मैुरी नमनुा कृर्र् गााँउ कार्िक्रमको सिालनको लार्ग नमूना गााँउ छनौट िई 

कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नका लार्ग सम्झौता िईरिेको, 
ट. स्र्ाउमा आत्मर्नििर िनु ेआर्ोजना अन्त्तगित उच्च िनत्व प्रर्वर्र्मा आर्ाररत स्र्ाउको र्बरुवा खररदको 

प्रर्क्रर्ा अगार्ड बिेको, 
ठ. प्रर्ानमन्त्री कृर्र् आर्रु्नकीकरण िररर्ोजना अन्त्तगित ब्लक क्षेर र्वस्तारका लार्ग ब्लक छनौट 

गरी सम्झौताको क्रममा रिेको।  

 

 

६.८ आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालर्  

६.८.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालर्को िर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्सम्मको र्वत्तीर् र्ववरण र्नम्नानसुार 
रिेको छ। 

(रू. िजारमा) 

र्ववरण 
चाल ु िूाँजीगत 

कूल जम्मा 
प्रदेश स्रोत जम्मा प्रदेश स्रोत जम्मा 

र्वर्नर्ोजन 112800 112800 ४७७२०० ४७७२०० ५९०००० 

खचि 34132 34132 ६९०५९ ६९०५९ १०३१९१ 

खचि प्रर्तशत ३०.२६ ३०.२६ १४.४७ १४.४७ १७.४९ 
 

र्स मन्त्रालर्मा चाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल ५९ करोड र्वर्नर्ोजन गररएकोमा चालतुफि  रू. ११ करोड 
२८ लाख र िूाँजीगततफि  रू. ४७ करोड ७२ लाख र्वर्नर्ोजन गररएको छ। मन्त्रालर्मा र्वर्नर्ोजजत रकम 
मध्र्े िर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा चालतुफि  रू. ३ करोड ४१ लाख ३२ िजार र िूाँजीगततफि  रू. ६ करोड 
९० लाख ५९ िजार खचि िई कूल रू. १० करोड ३१ लाख ९१ िजार खचि िएको छ। समग्रमा र्स 
मन्त्रालर्बाट र्वर्नर्ोजनको १७.४९ प्रर्तशत खचि िएको छ। 

 

6.८.2 प्रमखु उिलब्र्ी 
आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालर्ले चाल ुआर्थिक वर्ि २०७७/७८ को िर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा 
सम्िादन िएका कार्िक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उिलब्र्ी र्नम्नानसुार रिेका छन-् 
क. रेर्डर्ो नेिालबाट िरेक शर्नवार सााँझ ५:२५ बजे "गण्डकी सरोकार" नामक कार्िक्रम संचालन िईरिेको। 
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ख. संचारकमीिरूको क्षमता अर्िवृर्द्धको लार्ग िरकार मिासंि, गण्डकी प्रदेशद्वारा लमजङु, कास्की र िवितमा 
४ वटा कार्िक्रम सम्िन्न गररएको। 

ग. प्रदेश ऐन संग्रि (खण्ड 4) प्रकाशन गररएको।  

ि. शर्िद, अिाङ्गता िएका र द्वन्त्द्व िीर्डत व्र्जक्त तथा िररवारलाई राित तथा िनुस्थाििनाको लार्ग बाख्रािालन, 

च्र्ाउखेती र गोलिेँडा खेती तार्लम प्रदान गनि िरू्म व्र्वस्था कृर्र् तथा सिकारी मन्त्रालर्लाई रू. 95 
लाख 55 िजार अजख्तर्ारी ददईएको।  

ङ. र्िमाली जजल्लामा आितकालीन आश्रर् स्थल /उद्धार केन्त्द्र को स्थािना गने सन्त्दििमा कास्की,मसु्ताङ र 
मनाङका ३ वटा स्थानीर् तिको साझेदारीमा र्नमािणकार्ि िईरिेको।  

 

६.९ िौर्तक िूवािर्ार र्वकास मन्त्रालर् 
६.९.१ र्वत्तीर् र्ववरण 
िौर्तक िूवािर्ार र्वकास मन्त्रालर्को िर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्सम्मको र्वत्तीर् र्ववरण र्नम्नानसुार रिेको छ। 

(रू. िजारमा) 
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खचि 
प्रर्तशत 

27.49 0.00 22.42 41.02 15.25 20.56 24.52 11.67 21.67 38.92 15.25 19.05 24.52 11.67 21.70 

        

र्स मन्त्रालर्मा चाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल रू. १४ अबि ४६ करोड ९७ लाख ३४ िजार र्वर्नर्ोजन 
गररएकोमा चालतुफि  रू. ७२ करोड ५ लाख ५८ िजार र िूाँजीगततफि  रू. १३ अबि ७४ करोड ९१ लाख 
७६ िजार रिेको छ। मन्त्रालर्मा र्वर्नर्ोजजत रकम मध्र् ेसर्मक्षा अवर्र्मा चालतुफि  रू. १६ करोड १५ 
लाख ४३ िजार र िूाँजीगततफि  रू. २ अबि ९७ करोड ८७ लाख ६५ िजार गरी कूल रू. ३ अबि १४ करोड 
३ लाख ८ िजार खचि िएको छ। समग्रमा र्स मन्त्रालर्बाट र्वर्नर्ोजनको २१.७० प्रर्तशत खचि िएको 
छ। 
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६.९.२ क्षरेगत र्वत्तीर् र िौर्तक प्रगर्त 
(रू. िजारमा)  

क्र.सं. कार्िक्रम/ आर्ोजनाको नाम  र्वर्नर्ोजन  खचि  खचि प्रर्तशत  
िौर्तक प्रगर्त 

प्रर्तशत 
सम्िाददत कामको संजक्षप्त र्ववरण  

1.  एक र्नवािचन के्षर एक सडक कार्िक्रम 2171660 505126 23.26 30.98 

२० र्क.र्म. सडक कालोिर ेर ४१ 
र्क.र्म. सडक ग्रािेल िएको 

2.  प्रादेजशक सडक "क" 543100 111590 20.55 24.87 

3.  प्रादेजशक सडक "ख वगि 767700 290378 37.82 45.36 

4.  प्रादेजशक सडक "ग वगि 1344000 207752 15.46 18.96 

5.  स्थानीर् ति केन्त्द्र जोडने  490000 178341 36.40 40.32 

6.  अन्त्र् सडक  612600 179004 29.22 30.22 

7.  सडक (संि सशति) 330000 88735 26.89 35.87 

8.  सडक िलु(संि सशति) 243200 30184 12.41 19.32  चाल ुआ .व.  को िौर् मर्िना सम्म ३ 
वटा सडक िलुको र्नमािण कार्ि 

सम्िन्न  
9.  सडक िलु 738000 174018 23.58 28.32 

10.  झोलङु्गे िलु 368425 57616 15.64 20.37 
चाल ुआ.व. को िौर् मर्िनासम्म ४वटा  
झोलङु्ग ेिलुको र्नमािण कार्ि सम्िन्न 

11.  र्संचाइ र्ोजना र्नमािण कार्िक्रम )प्रदेश(  950710 75370 7.93 19.45   

12.  
नदी र्नर्न्त्रण /र्नर्न्त्रण िर्िरो/आितकालीन  
तथा बािीिर्िरो र्नर्न्त्रण )प्रदेश(  

399800 92159 23.05 31.58   

13.  उजाि (प्रदेश) 378480 98387 26.00 36.85   

14.  प्रादेजशक खानेिानी आर्ोजनािरू 1209972 323004 26.70   ८८७७ र्नजी र्ारा जडान  

15.  सशति अनदुानका आर्ोजनािरू  564400 137421 24.35   4371 र्नजी र्ारा जडान  

16.  आर्ारितू खानेिानी आर्ोजनािरू 204725 36455 17.81   ७१ र्नजी र्ारा जडान  

17.  र्वशेर् अनदुानका खानेिानी आर्ोजनािरू 280000 117209 41.86    १९३७ र्नजी र्ारा जडान  

 

६.९.३ प्रमखु उिलब्र्ी 
िौर्तक िूवािर्ार र्वकास मन्त्रालर्बाट चाल ुआर्थिक वर्िको िर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा सम्िादन िएका 
कार्िक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उिलब्र्ी र्नम्नानसुार रिेका छन-् 
क.  जलश्रोत, र्संचाइ तथा उजाि 
• कृर्र्र्ोग्र् िरू्म, कृर्र् उत्िादन, र्साँचाइ आर्ोजना, र्साँजचत क्षरे लगार्तका तथ्र्ाङ्क सङ्कलन तथा 

अर्िलेखीकरण कार्ि िइरिेको, 
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• चाल ुआर्थिक वर्िदेजख िरू्म व्र्वस्था, कृर्र् तथा सिकारी मन्त्रालर्साँगको समन्त्वर्मा मखु्र्मन्त्री जलवार् ु
मैरी नमनुा कृर्र् गाउाँ, कृर्र् िरू्मको चक्लाबन्त्दी िएको स्थान र कृर्र् िकेट के्षर लजक्षत र्बशेर् र्संचाई 
कार्िक्रम संचालनमा ल्र्ाईएको, 

• र्संचाइ प्रणालीको ददगो रूिमा र्नमािण, ममित-सम्िार, सिालन र व्र्वस्थािन गने सम्बन्त्र्मा कानूनी 
व्र्वस्था गनि प्रदेश र्संचाई र्वरे्र्क तजुिमा गरर स्वीकृर्तको प्रर्क्रर्ामा अगाडी बिाईएको, 

• चाल ुआर्थिक वर्िको िालसम्ममा सति र्साँचाइ माफि त ३०६ िेक्टर नर्ााँ कमाण्ड क्षेर र्बस्तार िएको 
छ र ४१४ िेक्टर जर्मनमा कृर्क कुलो स्तरोन्नर्त गरी वर्ैिरर र्साँचाइ सरु्वर्ा सरु्नजित गरीएको, 

• नदी तथा खोलामा तटबन्त्र् र्नमािण गरी नदी र्कनाराका बस्ती, संरचना, सम्िदा, जर्मन आदद संरक्षण 
गने तथा जग्गा उकास गने कार्ि अन्त्तगित १.३५५ र्क.र्म. स्थार्ी तटबन्त्र् र्नमािण, १.७२९ र्क.र्म. 
ग्र्ार्वन वाल र्नमािण र ११५.५ िेक्टर जग्गा उकास गने कार्ि िएको, 

• रार्िर् प्रशारण लाइन िरु ्र्ाउन सम्िाव्र् नदेजखएका स्थानमा लि ुजलर्वद्यतु ममित गरर र्बद्यतु सेवा 
र्नर्र्मत गने र सो िर्न सम्िव नदेजखएको स्थानमा ५० % प्रर्तशत अनदुानमा िरेल ुसौर्ि उजाि प्रणाली 
जडान गनि आर्थिक वर्ि २०७५/७६ देजख र्वर्िन्न कार्िक्रमिरु कार्ािन्त्वर्न गररदै आइएको, 

• नेिाल र्बद्यतु प्रार्र्करणसाँग सम्झौता गरी मसु्ताङ, म्र्ाग्दी, बागलङु, लमजङु, मनाङ, गोरखा र नवलिरु 
जजल्लामा र्बद्यतु र्वस्तार कार्िक्रम िईरिेकोमा चाल ुआर्थिक वर्िर्िर अर्र्काशं कार्िक्रमिरु सम्िन्न 
िनुेगरी कार्ािन्त्वर्नको व्र्वस्था र्मलाईएको र िालसम्म ३२७५ िरर्रुीमा नर्ााँ र्मटर जडान गरी बत्ती 
बार्लएको, 

• रार्िर् प्रसारण लाइनमा तत्काल जोर्डने सम्िावना निएका मसु्ताङ, मनाङ, म्र्ाग्दी र गोरखा जजल्लाका 
र्ाचे र चमुनबु्री गाउाँिार्लकाका ४६० िरर्रुी, मसु्ताङ्ग जजल्लाका लोमन्त्थांङ्, लो िेकर दामोदरकुण्ड र 
वारागङु मजुक्तके्षर गाउाँिार्लकाका ४१५ िरर्रुी र म्र्ाग्दी जजल्लाको र्वलार्गरी गाउाँिार्लकाका १२० 
िरर्रुीमा सोलार जडान कार्ि सम्िन्न िई बत्ती बलेको, 

• मनाङ जजल्लाको नािाििमुी गाउाँिार्लकाका १२५ िरर्रुीमा जडान गनि कोतोमा सोलार सेट िरु्ािई 
सर्कएको र र्िउाँ िनि छाडेिर्छ जडान गने व्र्वस्था र्मलाइएको, 

• प्रदेश र्िर जीणि अवस्थामा रिेका ३४ वटा लि ुजलर्बद्यतु आर्ोजनािरूको ममित सम्िार गरीी र्बद्यतु 
सेवा र्नर्र्मत गने कार्ि िईरिेको, 

• ४ वटा लि ुजलर्बद्यतु आर्ोजनािरूलाई रार्िर् र्वद्यतु प्रसारण लाइनसाँग आबद्ध गनि सम्िाव्र्ता अध्र्र्न 
िइरिेको, 

• ७ वटा जजल्लािरू (बाग्लङु्ग, स्र्ाङ्गजा, कास्की, लम्जङु्ग, मसु्ताङ्ग, तनिुाँ र िवित) को लार्ग ४,७२० थान 
जस्टल ट्युबलुर िोल खररद कार्िको बोलिर आह्वान िइसकेको छ। 
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 ख. सडक तथा िलु 

• प्रदेशको र्ातार्ात के्षरको र्ोजनाबद्ध र्वकास गनि प्रादेजशक र्ातार्ात गरुुर्ोजना तजुिमा गनि LRBP को 
सिर्ोगमा Data Collection र Verification को काम िइरिेको, 

• एक र्नवािचन क्षेर-एक सडक कार्िक्रम अन्त्तगित चाल ुआर्थिक वर्िको र्स अवर्र्मा र्वर्िन्न जजल्लामा 
गरी कररव ८.७९ र्क. र्म. सडक कालोिरे तथा २५.९५ र्क.र्म. ग्रािेल गने कार्ि सम्िन्न, 

• र्वर्िन्न जजल्लामा ३ वटा सडक िलु सम्िन्त् न िइसकेका र ६४ वटा सडक िलु र्नमािणार्ीन रिेका छन,् 
• प्रदेशको प्राथर्मकतामा रिेको बिृत िोखरा चक्रिथ आर्ोजना िोखरा मिानगरिार्लका र सडक र्डर्िजन 

कार्ािलर्, कास्कीवाट अध्र्र्न सम्िन्न, 
• र्िमाद-मानिरु सडक SNRTP अन्त्तगित ११ र्क.र्म. सडक Ottaseal गने कार्ि िइरिेको, 
• मानिरु-डेिगाउाँ को ११ र्क.र्म. सडक िूवािर्ार र्वकास कार्ािलर् तनिुाँ माफि त Asphalt Concrete 

स्तरमा स्तरोन्त् नती िइरिेको, 
• बैदी-जिररङ सडकखण्डको १६.7 र्क.र्म. सडक ग्रािेल स्तरमा स्तरोन्त् नती गने कार्ि प्रदेशवाट िइरिेको,  
• दासिुङ्गा-देविाट खण्डको ६ र्क.र्म. सडक Asphalt Concrete गने गरी र्नमािण कार्ि िईरिेको, 
• प्रदेशको प्राथर्मकतामा रिेको आरुिाट-र्सददिबास-रूइला िन्त्ज्र्ाङ सडक आर्ोजनालाई EIA को TOR 

र Scoping Document तर्ार गरी उद्योग, िर्िटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्मा स्वीकृर्तका लार्ग 
िेश िएको, 

• चाल ुआर्थिक वर्िको र्स अवर्र्मा ४ वटा झोलुंगे िलुको र्नमािण कार्ि सम्िन्त् न िइसकेको र थि ११५ 
वटा झोलङु्गे िलुको र्वस्ततृ आर्ोजना प्रर्तवदेन तर्ार गने कार्ि अगार्ड बिाइएको, 

• िूवािर्ार र्वकास र्नदेशनालर् अन्त्तगित र्नमािण िरीक्षण प्रर्ोगशाला स्थािना गररएको छ।  

ग. खानेिानी तथा सरसफाई 

• एक िर-एक र्ारा कार्िक्रम अन्त्तगित सबै जजल्लािरूमा १५२५६ र्नजी र्ारा जडान िई ८४९८९ 
जनसंख्र्ा लािाजन्त्वत िएका, 

• प्रदेशका सबै िरिररवारलाई आर्ारितू खानेिानी सेवा िरु ्र्ाउन सिार्लत आर्ोजनािरू मध्र्े िौर् 
मसान्त्तसम्म ३० वटा आर्ोजना सम्िन्न िइसकेका छन।् 

ि. र्ातार्ात 

• प्रदेशस्तरमा सवारी िरीक्षण कार्ािलर्को स्थािना िई श्रावण १ देजख सिालनमा आएको, 
• प्रादेजशक सडकमा खानेिानी, शौचालर्, वकि सि सर्ितको सेवा केन्त्द्र स्थािनाका लार्ग अध्र्र्न कार्ि 

प्रारम्ि िएको, 
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• वकि सि र ड्राइर्िङ्ग केन्त्द्रको मािदण्ड र्नर्ािरण गरी र्नर्मन तथा अनगुमन कार्ि शरुु गररएको छ। 

ङ. शिरी र्वकास, आवास तथा िवन 

• प्रदेश राजर्ानी नजजकका शिरलाई स्र्ाटलाइट र्सटीको रूिमा र्वकास गने कार्ि अन्त्तगित कुश्मा, 
फलेवास र ितुलीबजार नगरिार्लकालाई स्र्ाटलाइट र्सटीको रूिमा र्वकास गनि र्वस्ततृ आर्ोजना 
प्रर्तवदेन तर्ार गरी सो बमोजजमको र्नमािण कार्ि अगाडी बर्िरिेको, 

• प्रदेश र स्थानीर् तिको सिलगार्नमा कास्कीको माछािचु्रे गाउॅिार्लका, स्र्ाङ्गजाको कालीगण्डकी 
गाउॅिार्लका र िवितको र्विादी गाउॅिार्लकामा बिउुद्देश्र्ीर् सिािल र्नमािण गररएको र अन्त्र् ११ वटा 
स्थानीर् तिमा बिउुद्देश्र्ीर् सिािल र्नमािणार्ीन रिेको, 

• नवलिरु जजल्ला जस्थत एकीकृत प्रादेजशक सरकारी िवन र्नमािणको लार्ग Conceptual Plan तर्ार 
िईसकेको र नेिाल सरकारबाट र्वस्ततृ आर्ोजना प्रर्तवदेन तर्ारी िईरिेको छ। 

 

६.१० सामाजजक र्वकास मन्त्रालर्  

६.१०.१ र्वत्तीर् र्ववरण 
सामाजजक र्वकास मन्त्रालर्का लार्ग आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा र्वर्नर्ोजन गररएको जम्मा बजेट र िर्िलो 
६ मर्िनाको अवर्र्मा िएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार देखाइएको छ। 

(रू. िजारमा) 

र्ववरण  
चाल ु िूाँजीगत जम्मा 

प्रदेश सशति र्वशेर् जम्मा प्रदेश सशति र्वशेर् जम्मा प्रदेश सशति र्वशेर् जम्मा 

र्वर्नर्ोजन 
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सामाजजक र्वकास मन्त्रालर्मा चाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल रू. ४ अबि ६८ करोड ५ लाख ७६ िजार 
र्वर्नर्ोजन गररएकोमा चालतुफि  रू. ३ अबि १४ करोड ३१ लाख १ िजार र िूाँजीगततफि  रू. १ अबि ५३ 
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करोड ७४ लाख ७५ िजार रिेको छ। र्वर्नर्ोजजत रकम मध्र्े िर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा चालतुफि  रू. 
४५ करोड ९९ लाख ३८ िजार र िूाँजीगततफि  रू. १५ करोड ६४ लाख ९४ िजार गरी कूल रू. ६१ 
करोड ६४ लाख ३२ िजार खचि िएको छ। चाल ुआर्थिक वर्िको िर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा सामाजजक 
र्वकास मन्त्रालर्बाट कूल र्वर्नर्ोजनको १३.१७ प्रर्तशत खचि िएको छ। 
 

६.१०.२ प्रमखु उिलब्र्ी 
चाल ुआर्थिक वर्िको िर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा मन्त्रालर्बाट सम्िादन िएका कार्िक्रमबाट प्राप्त प्रमखु 
उिलब्र्ी र्नम्नानसुार रिेका छन-् 

क. २०७७ श्रावण १ गतेदेजख ५० शैर्ा सर्ितको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्िताल संचालनमा ल्र्ाई 
कोर्िड १९ अस्ितालका रूिमा संक्रर्मतलाइ राखी उिचार गने व्र्वस्था र्मलाएको छ। र्स अस्िताललाई 
र्नकट िर्वष्र्मै १०० शैर्ा क्षमताको अस्ितालको रूिमा र्वकास गने र्ोजनाका साथ कार्ि अजि 
बर्िरिेको छ, 

ख. ६ वटा अस्ितालमा अजक्सजन प्लान्त्ट जडान िइ उत्िादन शरुु िैसकेको र अन्त्र् अस्ितालिरूमा मेर्सन 
जडानको क्रममा रिेको, 

ग. मनाङ्ग र मसु्ताङ्ग अस्िताललाई 25-25, र्ौलार्गरी अस्िताललाई २०० शैर्ा र अन्त्र् ८ वटा 
अस्ितालिरूलाई ५०-50 शैर्ामा स्तरोन्नर्त गने र्नणिर् िए अनसुार िूवािर्ार र्वकासको काम अगाडी 
बर्िरिेको छ,  

 

६.११ प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोग  

६.११.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोगको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा र्वर्नर्ोजन गररएको जम्मा बजेट र 
िर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा िएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार छ। 

(रू. िजारमा) 

र्ववरण 
चाल ु िूाँजीगत 

कूल जम्मा 
प्रदेश स्रोत जम्मा प्रदेश स्रोत जम्मा 

र्वर्नर्ोजन 31050 31050 11500 11500 ४२५५० 

खचि ६६१५ ६६१५ २५६ २५६ ६८७१ 

खचि प्रर्तशत २१.३० २१.३० २.२३ २.२३ १६.१५ 
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प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोगमा चाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल रू. ४ करोड २५ लाख ५० िजार 
र्वर्नर्ोजन गररएकोमा चालतुफि  रू. ३ करोड १० लाख ५० िजार र िूाँजीगततफि  रू. १ करोड १५ लाख 
रिेको छ। र्वर्नर्ोजन गररएको बजेटको सम्िूणि स्रोत प्रदेश सरकार रिेको छ। आर्ोगमा र्वर्नर्ोजजत कूल 
रकम मध्र् ेिर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा चालतुफि  रू. ६६ लाख १५ िजार र िूाँजीगततफि  रू. २ लाख ५६ 
िजार गरी जम्मा रू. ६८ लाख ७१ िजार खचि िएको छ। समग्रमा प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोगबाट कूल 
र्वर्नर्ोजनको १६.१५ प्रर्तशत खचि िएको छ। 
 

६.११.2 प्रमखु उिलब्र्ी 
चाल ुआर्थिक वर्िको िर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोगबाट सम्िादन िएका 
कार्िक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उिलब्र्ी र्नम्नानसुार रिेका छन-् 
क. स्थानीर् तिको र्ोजना तजुिमा र मध्र्मकालीन खचि संरचना सम्बन्त्र्ी र्नदेजशका मजन्त्रिररर्द् बाट स्वीकृत 

िई छिाईको चरणमा रिेको, 
ख. आर्ोजना बैंक र्नदेजशकाको अजन्त्तम मस्र्ौदाउिर रार् प्रर्तर्क्रर्ाका लार्ग सवै सरोकारवाला समक्ष 

िठाइएको, 
ग. प्रदेश तथ्र्ाङ्क वैंकको विे िोटिल सिालन, व्र्वस्थािन र स्थानीर् तिका सूचना प्रर्वर्र् अर्र्कृतको क्षमता 

अर्िवृर्द्ध कार्िक्रमको TOR र्नमािणको चरणमा रिेको, 
ि. प्रदेश तथा स्थानीर् तिको अनगुमन मूल्र्ाङ्कन ददग्दशिन मजन्त्रिररर्द् बाट स्वीकृत िई छिाईको चरणमा 

रिेको, 
ङ. र्ोजना तथा कार्िक्रमको प्रिाव अध्र्र्न/मूल्र्ाङ्कनको TOR, लागत अनमुान, RFP तर्ार िई िरामशिदाता 

छनौटको अजन्त्तम चरणमा रिेको, 
च. र्वद्यतुीर् चलु्िो प्रर्ोग सम्बन्त्र्ी अध्र्र्नको लार्ग TOR, लागत अनमुान, RFP तर्ार िई िरामशिदाता 

छनौटको अजन्त्तम चरणमा रिेको, 
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िररच्छेद - ७ 

प्रमखु आर्ोजना तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नको अवस्था 

प्रदेश सरकारको स्थािनासाँगै समदृ्ध प्रदेशः सखुी नागररक बनाउन ेलक्ष्र् िााँर्सल गनि प्रदेश सरकारबाट सरुु 
गरेका एवं िाल कार्ािन्त्वर्नमा रिेका प्रदेश गौरब र मित्विूणि आर्ोजना तथा कार्िक्रमिरूको र्ववरण र्नम्नानसुार 
रिेको छ। 

 

७.१ प्रदेश गौरबका सडक 
७.१.१ कोरला-र्रवेणी सडक 

र्रवेणी कोरोला सडक आर्ोजनाले मसु्ताङ जजल्लाको कोरोलादेजख मसु्ताङ, वेनी, मालिंुगा, िोखरा, र्िमाद जान े
चोक, र्िमाद बजार, सावङु देउराली, मानिरु, डेिगाउाँ, दमु्कीवास देजख र्रवेणी सम्मको सडकलाई समेटेको 
छ।कोरोलादेजख मसु्ताङ िुाँदै वेनी सम्म कार्लगण्डकी कररडोरको खण्ड िने र सोिी आर्ोजनावाट काम िइरिेको 
छ। बेनीदेजख मालिंुगासम्म संिीर् सरकारको रणनीर्तक सडक आर्ोजनामा िरेकोले संिीर् सरकारवाट काम 
िईरिेको छ। त्र्सैगरी मालिंुगादेजख िोखरासम्मको खण्ड मध्र्ििाडी लोकमागिमा िरेकोले सोिी आर्ोजनावाट 
काम िईरिेको छ। िोखरादेजख र्िमाद जाने चोकसम्मको खण्ड िथृ्वीराजमागिमा िरेको र र्िमाद जाने चोकवाट 
र्िमाद वजारसम्मको खण्ड संिीर् सरकारको रणनीर्तक सडक आर्ोजनामा िरेकोले संिीर् सरकारवाट न ैकाम 
िईरिेको छ। र्िमाद बजारदेजख सवङु-देउराली-मानिरु-डेिगाउाँ खण्डको काम मार प्रदेश सरकारवाट आर्थिक 
वर्ि 2075/76 देजख काम िईरिेको र र्स खण्डको जम्मा लम्बाई 22 र्क. र्म. रिेकोमा र्िमाद-सबङु्गदेउराली 
९ र्क.र्म. सडक खण्ड र सबङु्गदेउराली-मानिरु २ र्क.र्म खण्ड मा र्विाजन गरी Otta Seal को कार्ि SNRTP 

बाट िईरिेको छ। त्र्स्तैगरी मानिरु देजख डेडगाउाँसम्म ११ र्क.र्म. सडक खण्डमा Asphalt को कार्ि िईरिेको 
छ। बााँकी सडक खण्डमा िर्न चाल ुआर्थिक वर्िमा 7 करोड बजेट र्वर्नर्ोजन गरी र्नमािण कार्ि अगाडी 
िईरिेको छ। डेिगाउाँ-दमु्कीवास-र्रवेणी खण्डमा वन के्षर र आरक्षण के्षर िर्न िने िुाँदा EIA गनि सडक 
र्विागले प्रर्क्रर्ा अगाडी बिाईएको छ। र्स के्षरमा रे्रै ठाउाँमा ट्रर्ाक खोर्लसर्कएको र कतै ट्रर्ाक खोल्न 
बााँकी रिेको छ।  
 

७.१.२ सार्लग्राम कररडोर 

र्स सडक कार्लगण्डकीको र्कनार र्कनारबाट दासिंुगा देजख तनिुाँको जिररङ्ग वदेी िदैु स्र्ाङ्गजाको साखर 
चािाकोट सम्म फैर्लएको छ। सडकको कूल ८० र्क.र्म. लम्बाई मध्र् ेिाल जिररङ्ग वेदी खण्डको २१.६ 
र्क.र्म. ठेक्का व्र्वस्थािन िई र्नमािणार्ीन रिेको छ िन ेदासिंुगा देजख देविाट सम्म ६ र्क.र्म. सडक स्तरोन्नर्त 
कार्ि िइरिेको छ।  बााँकी ५२.४ र्क.र्म. सडकको केर्ि िाग Track Opening िएको छ िन ेकेर्ि िाग Track 
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Opening गनि बााँकी रिेको छ। मालङु्गा देजख सेर्तवेनीसम्म िगु्ने खण्डको DPR तर्ार िई स्वीकृत िएको 
छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा सो र्नमािण कार्िका लार्ग रू. 33 करोड बजेट र्वर्नर्ोजन गररएको छ।  

 

७.१.३ प्रदेशको प्रशासर्नक िवन 

प्रदेश स्थािनासाँगै गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्रदेशको प्रशासर्नक िवन र्नमािण गने र्ोजना अजि साररएको छ। 
उक्त प्रशासर्नक िवन र्नमािण कार्िको लार्ग जग्गा प्रार्प्त िइ नसकेतािर्न िाल सो िवनको कन्त्सेप्ट र्डजाइन 
तर्ार र सरोकारवाला माझ अन्त्तरर्क्रर्ा गरी अजन्त्तम रुि ददन ेकार्ि िईरिेको छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा प्रदेशको 
प्रशासर्नक िवनसमते र्नमािणको लार्ग रू. ४ करोड र्वर्नर्ोजन िएकोमा सर्मक्षा अवर्र्सम्म सो रकम खचि 
िनु सकेको छैन। 

 

७.१.४ प्रदेश सिा िवन  

गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सिा र संसदीर् कार्ि सिालनको लार्ग प्रदेश सिाको अत्र्ार्रु्नक िवन र्नमािण गने 
कार्ि अगार्ड बिाइएको छ। िालसम्म प्रदेश सिा िवनको कन्त्सेप्ट र्डजाइन तर्ार िई सरोकारवालासाँग 
छलफल गरी मस्र्ौदा र्नमािणको चरणमा रिेको छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा प्रदेश सिा िवनसमेत र्नमािणको 
लार्ग रू. ४ करोड र्वर्नर्ोजन िएकोमा सर्मक्षा अवर्र्सम्म सो रकम खचि िनु सकेको छैन। 

 

७.१.५ गण्डकी प्रदेश प्रजशक्षण प्रर्तष्ठान 

प्रदेशस्तरीर् प्रजशक्षण प्रर्तष्ठान िवनको रुिमा रिने र्स गण्डकी प्रदेश प्रजशक्षण प्रर्तष्ठान िवनमा र्वर्िन्न 
र्कर्समका प्रार्वर्र्क तथा प्रशासर्नक तार्लमका कार्िक्रम आर्ोजना गनि सर्कन ेछ। प्रदेश प्रजशक्षण प्रर्तष्ठानको 
िवन र्नमािण कार्िको र्वस्ततृ आर्ोजना प्रर्तवदेन  तर्ार िईसकेको छ। र्स िवन र्नमािणको लागत अनमुान 
जम्मा रू. ३३ करोड रिेको छ। िोखरा मिानगरिार्लका, वडा नम्बर ३ जस्थत नदीिरुमा र्नमािण िनु लागेको 
उक्त िवनको खररद प्रर्क्रर्ाको तर्ारीमा रिेको छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा प्रदेश सरकारबाट रू. १ करोड ५० 
लाख र संिीर् सशतिबाट रू. ५ करोड र्वर्नर्ोजन िएकोमा सर्मक्षा अवर्र्सम्म सो रकम खचि िनु सकेको 
छैन। 

 

७.१.६ िोखरा स्र्ाटलाइट र्सटी 

कुस्मा, फलेवास, ितुलीबजार, िीमाद, शकु्ला गण्डकी र मध्र् नेिाल नगरिार्लकालाई िोखरा स्र्ाटलाइट 
र्सटीको रुिमा र्वकास गनि आर्थिक वर्ि २०७५/७६ देजख प्रारजम्िक अध्र्र्नको काम गररएको छ। कुश्मा, 
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फलेवास र ितुलीबजार नगरिार्लकामा वडा कार्ािलर् िवन र्नमािण कार्ि िइरिेको छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा 
रू. ४ करोड ५० लाख र्वर्नर्ोजन गररएकोमा सर्मक्षा अवर्र्सम्म सो रकम खचि िनु सकेको छैन।  

 

७.१.७ एकीकृत बजस्त र्वकास कार्िक्रम  

जोजखमर्कु्त र िूवािर्ार र्नमािणका लार्ग खजचिलो िनुे स्थानमा रिेका बस्तीलाई स्थानान्त्तरण गनि बातावरणमैरी, 
प्रर्बर्र् र िूवािर्ारर्कु्त एकीकृत नमनुा बस्ती र्नमािण कार्ि अन्त्तगित स्थान िर्िचानको कार्ि अगाडी बिेको छ। 
चाल ुआर्थिक वर्िमा नमनुा एकीकृत बस्ती र्वकास कार्िक्रम अन्त्तगित स्थान िर्िचान गरर र्बस्ततृ आर्ोजना 
प्रर्तबेदन तर्ार गनिको लार्ग रू. २० लाख र्वर्नर्ोजन िएकोमा सर्मक्षा अवर्र्सम्म सो रकम खचि िएको 
छैन। 

 

७.२ मित्विूणि सडक आर्ोजना  

७.२.१ एक र्नवािचन क्षरे एक सडक 

एक र्नवािचन क्षेर एक सडक कार्िक्रम आर्थिक वर्ि २०७५/७६ बाट सरुु िएको िो। र्स कार्िक्रम 
अन्त्तगितका ३६ वटा र्ोजना मध्र्े ३५ वटा र्नमािणार्ीन छन ्िने मनाङ्ग जजल्लाको नार र फु जोड्ने सडक 
आर्ोजनाको वातावरणीर् प्रिाव मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवदेन स्वीकृर्तको लार्ग संिीर् वन तथा वातावरण मन्त्रालर्मा 
िेश गररएको छ। 

र्स कार्िक्रमको लार्ग गत आर्थिक वर्िसम्ममा रू. ७ अबि ९९ करोड बराबरको ठेक्का सम्झौता िई रू. २ 
अबि ६५ करोड ७७ लाख खचि िएको र्थर्ो। र्स कार्िक्रम अन्त्तगित ३६ वटा र्ोजनािरू सम्िन्न िुाँदा कूल 
३७२ र्क.र्म. मध्र्े ३३६.१५ र्कलोर्मटर सडक र्नमािण िई कालोिरे समते िनुेछ। चाल ुआर्थिक वर्िमा र्स 
कार्िक्रमको लार्ग रू. 2 अबि 17 करोड 11 लाख 60 िजार बजेट र्वर्नर्ोजन गररएकोमा सर्मक्षा अवर्र्सम्म 
रू. 52 करोड 65 लाख 31 िजार अथाित र्वर्नर्ोजनको २४.२५ प्रर्तशत खचि िएको छ। 

 

७.२.२ स्थानीर् तिको केन्त्द्र जोडन ेसडक 
प्रदेश सरकारको स्थािनासाँगै सबै स्थानीर् तिको केन्त्द्रसम्म सडक िरु्ािउने प्रदेश सरकारको लक्ष्र् मतुार्वक 
आर्थिक वर्ि २०७४/७५ देजख र्ो कार्िक्रम संचालन गररएका िो। स्थानीर् तिको केन्त्द्र जोड्ने सडकको कूल 
लम्वाइ ५९१ र्क.र्म. मध्र्े ३१७ र्क.र्म. सडक र्नमािणर्ीन छन।् गत आर्थिक वर्िसम्म ९ वटा सडकमा रू. 
२ अबि २६ करोड ५० लाख बराबरको ठेक्का सम्झौता िई रू. २३ करोड ५५ लाख रुिैर्ा खचि िएको 
र्थर्ो। चाल ुआर्थिक वर्िमा थि २ वटा सडकको ठेक्का व्र्वस्थािन िै जम्मा १७ वटा सडक मध्र्े ११ वटा 
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सडक र्नमािण िइरिेका छन।् बााँकी रिेका ६ वटा सडकमध्र्े ३ वटा ठेक्का व्र्वस्थािनको प्रर्क्रर्ामा रिेका 
छन िने ३ वटाको DPR  को काम िइरिेको छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा र्स कार्िक्रमको लार्ग रू. 49 करोड 
बजेट र्वर्नर्ोजन गररएकोमा सर्मक्षा अवर्र्सम्म रू. 20 करोड 23 लाख 45 िजार अथाित र्वर्नर्ोजनको 
४१ प्रर्तशत खचि िएको छ। 

 

७.२.३ रणनीर्तक मित्वका सडक 

प्रदेश सरकारको स्थािनासाँगै प्रदेश र्िर र्ोजनाबद्ध तवरले सडक सञ्जाल र्वस्तार गनिको लार्ग प्रदेशका 
रणनीर्तक मित्वका सडकलाई क, ख र ग वगिमा र्विाजन गरी र्नमािण कार्ि अगार्ड बिाइएको छ।    

७.२.३.१ “क” वगिका सडक 

“क” वगिका रणनीर्तक सडक अन्त्तगित जम्मा १२ वटा सडक मध्र्े ७ वटा सडक विवुर्ीर् ठेक्का माफि त 
कार्ािन्त्वर्न िईरिेको छ। उल्लेजखत ७ वटा सडकको कूल लागत अनमुान रू. ३ अबि १० करोड र सम्झौता 
रकम रू.१ अवि ८३ करोड रिेको छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा “क” वगिका सडकमा र्वर्नर्ोजजत रकम रू. ५४ 
करोड ३१ लाख मध्र्े सर्मक्षा अवर्र्सम्म रू.११ करोड १६ लाख खचि िइसकेको छ। 

७.२.३.२ “ख” वगिका सडक 

“ख” वगिका रणनीर्तक सडक अन्त्तगित विवुर्ीर् ठेक्का माफि त कार्ािन्त्वर्न िईरिेका ८ वटा सडकको कूल लागत 
अनमुान रू. ९८ करोड र सम्झौता रकम रू. ६७ करोड रिेको छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा “ख” वगिका सडकमा 
र्वर्नर्ोजजत रकम रू. ७६ करोड ७७ लाख मध्र्े सर्मक्षा अवर्र्सम्म रू. २३ करोड खचि िइसकेको छ।  

७.२.३.३ “ग” वगिका सडक 

चाल ुआर्थिक वर्िमा “ग” वगिका रणनीर्तक सडकिरूको लार्ग कूल रू. १ अवि ३४ करोड ७७ लाख  
र्वर्नर्ोजन गररएको छ। जसमध्र्े सर्मक्षा अवर्र्सम्म रू. २० करोड खचि िइसकेको छ।  

 

७.३ िलु 
७.३.१  झोलङु्ग ेिलु 
सर्मक्षा अवर्र्सम्म प्रदेश सरकारले र्नमािण शरुु गरेका कूल १११ वटा झोलङु्ग ेिलु मध्र् ेचाल ुआर्थिक वर्िमा 
सम्िन्न िएका ४ वटा सर्ित जम्मा १० वटा झोलङु्गे िलुिरू सम्िन्न िएका छन।् ५४ वटा झोलङु्गे िलु र्नमािणार्ीन 
छन ्िन े२ वटा झोलङु्ग ेिलुको ठेक्का व्र्वस्थािनको प्रर्क्रर्ामा रिेका छन।् ४५ वटा झोलङु्गे िलुिरू DPR 

तर्ारीको चरणमा रिेका छन। चाल ुआर्थिक वर्िमा झोलङु्गे िलु र्नमािणको लार्ग रू. 43 करोड 44 लाख 
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25 िजार बजेट र्वर्नर्ोजन गररएकोमा रू. 5 करोड 79 लाख 23 िजार अथाित र्वर्नर्ोजनको १३.३३ 
प्रर्तशत खचि िएको छ। 

 

७.३.२ सडक िलु 

प्रदेश सरकारले र्नमािण शरुु गरेका कूल ९१ वटा सडक िलु मध्र्े चाल ुआर्थिक वर्िको सर्मक्षा अवर्र्सम्ममा 
सम्िन्न िएका ३ वटा िूलसर्ित िालसम्म जम्मा १३ वटा सडक िलुिरू सम्िन्न िएका छन।् र्सै अवर्र्सम्म 
३५ वटा सडक िलु र्नमािणार्ीन, २९ वटा सडक िलु DPR तर्ारीको चरणमा र १४ वटा सडक िलुिरू ठेक्का 
व्र्वस्थािनको क्रममा रिेका छन।् चाल ुआर्थिक वर्िमा सडक िलु र्नमािणको लार्ग रू. 1 अबि 24 करोड 
42 लाख बजेट र्वर्नर्ोजन गररएकोमा सर्मक्षा अवर्र्सम्म रू. 26 करोड 34 लाख 44 िजार खचि िई 
र्वर्नर्ोजनको २१.१७ प्रर्तशत खचि िएको छ। 

 
७.४ खानेिानी 
७.४.१ आर्ारितू खानेिानी कार्िक्रम 
प्रदेश र्िरका सम्िूणि जनतालाई आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ र्िर आर्ारितू स्तरको खानेिानी सरु्वर्ा उिलब्र् 
गराउने प्रदेश सरकारको लक्ष्र् अनरुुि आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ बाट सरुु िएको र्स कार्िक्रमको लार्ग 
कूल ८४३ आर्ोजनाका लार्ग र्वर्िन्न स्थानीर् ति माफि त प्रस्ताव प्राप्त िएकोमा उिर्कु्त ठिररएका १३० 
आर्ोजनाको सवेक्षण कार्ि सम्िन्न िएको र्थर्ो। चाल ुआर्थिक वर्िको सर्मक्षा अवर्र्सम्म २२७१ वटा नर्ााँ 
र्ारा जडान िएका छन।् आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ सम्ममा गण्डकी प्रदेश र्िरका सम्िूणि िरमा आर्ारितु 
खानेिानीको सरु्वर्ा िगु्न ेगरी १३० वटै खानेिानी आर्ोजनाको कार्ि सम्िन्न गने गरी र्ो कार्िक्रम संचालन 
गररएको छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा रू. 20 करोड 47 लाख 25 िजार र्वर्नर्ोजन िई सर्मक्षा अवर्र्सम्म 
रू. 3 करोड 64 लाख 55 िजार अथाित र्वर्नर्ोजनको १७.८ प्रर्तशत खचि िएको छ। 
 
७.४.२ एक िर एक र्ारा खानेिानी 
गण्डकी प्रदेश स्थािनासाँगै प्रदेश सरकारले प्रदेश र्िर खानेिानी ििुाँचलाई सिज बनाउन एक िर एक र्ारा 
कार्िक्रम र्वशरे् प्राथर्मकता साथ सिालन गरररिेको छ। र्स कार्िक्रमको लार्ग चाल ुआर्थिक वर्िमा रू. २ 
अबि ४१ करोड ६५ लाख ९७  िजार र्वर्नर्ोजन िएकोमा समीक्षा अवर्र्सम्म रू. ६१ करोड ४० लाख 
८९ िजार अथाित र्वर्नर्ोजनको २५.४१ प्रर्तशत खचि िएको छ। र्स एक िर एक र्ारा खानेिानी 
कार्ािक्रमबाट िालसम्म  १५ िजार २ सर् ५६ वटा र्ारा जडान िई ८४ िजार ९ सर् ८९ जनसंख्र्ा 
लािाजन्त्वत िएका छन।् 
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७.५ उजाि 
७.५.१ उज्र्ालो गण्डकी प्रदेश 
प्रदेश सरकारको िर्िलो मजन्त्रिररर्द् बैठकको र्नणिर्बाट दईु वर्ि (आर्थिक वर्ि २०७६/७७) र्िर सबै 
गाउाँबस्तीमा र्वद्यतु सेवा उिलब्र् गराउने नीर्तगत र्नणिर् गरेको र्थर्ो। र्ो उद्देश्र् प्रार्प्तका लार्ग आर्थिक वर्ि 
२०७४/७५ देजख नै उज्र्ालो गण्डकी प्रदेश कार्िक्रम सिार्लत छ। दईु वर्ि र्िर राजस्ट्रर् र्बद्यतु प्रसारण 
लाईन िरु ्र्ाउन सर्कन ेस्थानका लार्ग प्रदेश सरकारबाट रू. ७५ करोड उिलब्र् गराउने गरी प्रदेश सरकार 
र नेिाल र्बद्यतु प्रार्र्करण बीचमा २०७६ बैशाख र असारमा २ वटा समझदारी िरमा िस्ताक्षर िएको र्थर्ो। 
िालसम्म र्वद्यतु र्वस्तार कार्ि अन्त्तगित म्र्ाग्दी, लम्जङु्ग, गोरखा, बाग्लङु्ग, नवलिरु र कास्की जजल्लाका र्वर्िन्न 
र्ोजनमा H.T. लाइन र्बस्तार १२१ र्क.र्म., L.T. लाइन र्बस्तार २४४ र्क.र्म. र ३१ वटा ट्रान्त्सफमिर जडान 
िै ५,३०० िरर्रुीलाई रार्िर् प्रसारण लाइनमा जोड्न सक्ने सरु्बर्ा उिलब्र् िएको छ िने ३  ,२७५  नर्ााँ 
र्वद्यतु ग्रािक कार्म िएका छन।् आर्थिक वर्ि २०७६/७७ र्िर र्वद्यतु र्वस्तार कार्ि सम्िन्न गने लक्ष्र् 
िएतािर्न कोर्िड-१९ का कारण समर्मा काम सम्िन्न िनु नसकेको िुाँदा प्रदेश र नेिाल र्बद्यतु प्रार्र्करण 
बीचको सम्झौता िरको अवर्र् आर्थिक वर्ि २०७७/७८ सम्म थि गने र्नणिर् प्रदेश सरकारले गररसकेको 
छ। चाल ुआर्थिक वर्िर्िर प्रदेशमा िूणि र्वद्यतुीकरणका लार्ग रू. 31 करोड 24 लाख 80 िजार बजेट 
र्वर्नर्ोजन िएको छ। सर्मक्षा अवर्र्सम्म िौर्तक प्रगर्त ६६ प्रर्तशत र र्वत्तीर् प्रगर्त ५० प्रर्तशत िएको 
छ।  

 

७.५.२ काठे िोल र्वस्थािन 
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ि २०७९/८० सम्म र्वद्यतु लाइनमा रिेका ८५,००० िजार काठेिोल प्रर्तस्थािन 
गने लक्ष्र् राखेको छ। काठेिोलिरूलाई क्रमशः स्टील ट्युबलर िोलले र्बस्थािन गदै लैजाने र्ोजना अन्त्तगित 
अजिल्ला दईु आर्थिक वर्िमा प्रदेश सरकारबाट जम्मा २४,६०८ थान स्टील ट्युबलुर िोल खररद गरी सम्बजन्त्र्त 
स्थानीर् तिमा र्वतरण गररएको छ। आर्थिक वर्ि २०७६/७७ का लार्ग र्वर्िन्न ३८ वटा स्थानीर् तिबाट 
कररब २५,००० काठे िोल प्रर्तस्थािन गनि माग प्राप्त िएको िएिर्न कररब ५,५०० िोल फेररएको छ। 
चाल ुआर्थिक वर्िमा ७ जजल्लािरू (बाग्लङु्ग, स्र्ाङ्गजा, कास्की, लम्जङु्ग, मसु्ताङ्ग, तनिुाँ र िवित) को लार्ग 
४,७२० थान जस्टल ट्युबलुर िोल खररद कार्िको बोलिर आह्वान िैसकेको छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा रू. 10 
करोड 52 लाख 70 िजार बजेट र्वनोर्जन िएकोमा रू. 41 लाख 77 िजार खचि िईसकेको छ। आर्थिक 
वर्ि २०७९/८० र्िरमा र्वद्यतु लाइनमा रिेका सम्िूणि काठेिोल प्रर्तस्थािन िनुेछन।्  
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७.६ स्वास्थ्र् 
 

७.६.१ एक िजार बेडको प्रदेश अस्िताल र्नमािण  
प्रदेश सरकारको स्थािनासाँगै प्रदेश सरकारले एक िजार बेडको प्रदेश अस्िताल र्नमािण र्ोजना अगार्ड साररएको 
िो। आर्थिक वर्ि २०७४/७५ मा अस्िताल र्नमािणका लार्ग स्थान िर्िचान, कार्िर्वर्र् तथा कार्िर्ोजना तर्ारीका 
लार्ग रू. १५ लाख बजेटसमेत र्वर्नर्ोजन िएको र्थर्ो। र्ोजना मतुार्वक अस्िताल र्नमािण गने प्रर्ोजनको 
लार्ग जग्गा प्राप्त गनि नसर्कएकोले र्ो अस्ितालको र्नमािण कार्ि शरुु िनु सकेको छैन। र्द्यर्ि र्स कार्िक्रमलाई 
गण्डकी र्वश्वर्वद्यालर् स्थािना िएसाँगै गण्डकी र्वश्वर्वद्यालर् मातित सिालन िनुे जशक्षण अस्ितालको रूिमा 
अगार्ड बिाउने गरी कार्ि अगाडी बिेको छ। 
 

७.६.२ र्वजशर्ष्टकृत मटुु, मगृौला, क्र्ान्त्सर अस्िताल र्नमािण  

प्रदेश सरकार स्थािना िएसाँगै प्रदेश सरकारले र्वजशर्ष्टकृत मटुु, मगृौला, क्र्ान्त्सर अस्िताल र्नमािण गने र्नणिर् 
गरी सोको सम्िाव्र्ता अध्र्र्न गनि आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा रू. २० लाख बजेट र्वर्नर्ोजन िएको र्थर्ो। 
अस्िताल र्नमािण गनि जग्गा प्राप्त गनि नसर्कएकोले उक्त आर्थिक वर्िमा अस्िताल र्नमािणतफि  प्रगर्त िनु सकेन। 
प्रदेश सरकारलाई जग्गा प्राप्त िई र्वजशर्ष्टकृत अस्िताल नबनेसम्म िजिमािल के्षरीर् अस्ितालसाँगको सिकार्िमा 
र्ो कार्िक्रम सिालन गने गरी प्रकृर्ा अगार्ड बिाइएको िुाँदा र्ो कार्िक्रम सिालन िर्छ र्स प्रदेशमा बसोवास 
गने र्बरामीिरूले िोखरामा नै र्बजशर्ष्टकृत स्वास्थ्र् सेवा प्राप्त गने छन।् चाल ुआर्थिक वर्िमा रू. 2 करोड 
बजेट र्वर्नर्ोजन गररएको छ। 
 

७.६.३ मातजृशश ुमर्िला तथा बाल अस्िताल 
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ि २०७४/७५ मा मातजृशश ुमर्िला तथा बाल अस्िताल र्नमािणका लार्ग बजेटको 
ब्र्वस्था गरेको र्थर्ो। उक्त अस्िताल र्नमािणका लार्ग सो आर्थिक वर्िमा जग्गा प्राप्त गनि नसर्कएकोले 
र्वर्नर्ोजजत बजेट खचि िनु सकेन। िाल िोखरा मिानगरिार्लका वडा नम्बर १६ मा रिेको मातजृशश ुर्मतेरी 
अस्िताललाई सरु्वर्ासम्िन्न मातजृशश ुतथा बाल अस्ितालको स्तरवृर्द्धसर्ित सिालन गने गरी आर्थिक वर्ि 
२०७६/७७ मा अस्िताल िवन र्नमािणको लार्ग रकम र्वर्नर्ोजन गररएको र्थर्ो। चाल ुआर्थिक वर्िमा र्स 
अस्ितालको लार्ग रू. ७ करोड ९५ लाख ४४ िजार र्वर्नर्ोजन गररएकोमा िालसम्म रू. ३ करोड खचि 
िैसकेको छ।  
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७.७ जशक्षा 
७.७.१ गण्डकी र्वश्वर्वद्यालर्  

प्रदेश सरकार स्थािनासाँगै समदृ्ध राि र्नमािण गनि जीवनोिर्ोगी मूल्र्, मान्त्र्तामा आर्ाररत रार्िर् तथा अन्त्तरािर्िर् 
प्रर्तष्िर्ाि गनि सक्षम र नतेतृ्त्वदार्ी जनशजक्त तर्ार गनि गणुस्तरीर् जशक्षा प्रदान गने उद्देश्र्ले गण्डकी 
र्वश्वर्वद्यालर्को स्थािना स्थािना गने िोर्णा गररए बमोजजम आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा र्वश्वर्वद्यालर् स्थािना 
गररएको िो। र्वश्वर्वद्यालर्का िवन लगार्तका िूवािर्ार र्नमािणको प्रर्क्रर्ा समते अगाडी बिेको छ। चाल ु
आर्थिक वर्िमा सो र्वश्वर्वद्यालर्को लार्ग रू. ३२ करोड बजेट र्वर्नर्ोजन िएको र सर्मक्षा अवर्र्सम्म रू. 
३५ लाख ६६ िजार खचि िएको छ। 
 

७.७.२ गण्डकी प्रार्वर्र्क जशक्षा तथा व्र्ावसार्र्क तार्लम प्रर्तष्ठान 

प्रदेश सरकार स्थािनासाँगै गण्डकी प्रदेशमा प्रार्वर्र्क जशक्षा तथा व्र्ावसार्र्क तार्लमको स्तर र्नर्ािरण र 
प्रमाणीकरण गनि तथा प्रार्वर्र्क जशक्षा तथा व्र्ावसार्र्क तार्लमको व्र्वस्था गरी बजार माग अनरुुिको मानव 
संशार्न र्वकास गने उद्देश्र् अनरुुि गण्डकी प्रार्वर्र्क जशक्षा तथा व्र्वसार्र्क तार्लम प्रर्तष्ठान स्थािना गने 
िोर्णा गररएको र्थर्ो। सोिी उद्देश्र् अनरुुि आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा र्स प्रर्तष्ठानको स्थािना िएको छ। 

गण्डकी प्रार्वर्र्क जशक्षा तथा व्र्ावसार्र्क तार्लम प्रर्तष्ठान ऐन, २०७६ बमोजजम प्रर्तष्ठानको स्थािनासाँगै 
कार्ािलर् स्थािना िई कमिचारी व्र्वस्थािन समते िएको छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा उक्त प्रर्तष्ठानका लार्ग रू. 
१० करोड बजेट र्वर्नर्ोजन गररएकोमा सर्मक्षा अवर्र्सम्म रू. ७ लाख खचि िएको छ। 

 

७.८ िर्िटन 

७.८.१ िर्िटन गन्त्तव्र् 

प्रदेश सरकार गठन िए ििात िोर्णा िएका ११० प्रमखु िर्िटकीर् गन्त्तव्र्को प्रचारप्रसारका लार्ग मन्त्रालर्ले 
नेिाली र अङ्ग्ग्रजेी िार्ामा सजचर िजुस्तका प्रकाशन गरेको छ। सबैिन्त्दा बिी समावेशी, सेवामूलक र 
रोजगारमूलक क्षेरको रूिमा जचर्रत िर्िटन के्षर देविरू्म गण्डकी प्रदेशको अथितन्त्रको प्रमखु आर्ार स्तम्ि 
िो। प्रदेश सरकारले िोर्णा गरेका प्रमखु िर्िटकीर् गन्त्तव्र्िरूमा िूवािर्ार र्वकास र र्वर्वर्र्करण तथा नर्ााँ 
िर्िटकीर् स्थल र उिजिरूको िर्िचान, र्वकास तथा िर्िटकीर् िूवािर्ारिरूको र्वकास गरी सन ्२०२२ सम्म 
२० लाख िर्िटक र्ित्र्र्ाउन ेलक्ष्र्लाई िूरा गदै िर्िटन प्रवर्िनको माध्र्मबाट रोजगारीका अवसरमा वरृ्द्ध गरी 
गररबी न्त्रू्नीकरण गने र जनताको जीवनस्तरमा सरु्ार गने लक्ष्र् प्रदेश सरकारले राखेको छ। चाल ुआर्थिक 
वर्िमा र्स कार्िक्रमका लार्ग रू. 13 करोड 80 लाख बजेट र्वर्नर्ोजन गररएकोमा सर्मक्षा अवर्र्सम्म सबै 
रकम बााँडफााँट गरी सम्वजन्त्र्त र्नकार्लाई िठाइसर्कएको छ। 
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७.८.२ िरबास र्वस्तार र सदुृिीकरण आर्ोजना (िोमस्टे) 

आर्थिक वर्ि २०७५/७६ मा प्रदेशिर ३०० वटा सामदुार्र्क िोमस्टे र्नमािणका लार्ग ३० करोड रुिैँर्ा 
र्वर्नर्ोजन गरी ११ जजल्लाका २७४ वटा िोमस्टेिरूलाई िूाँजीगत अनदुान ददइएको र्थर्ो िने आर्थिक वर्ि 
२०७६/७७ मा समते सो कार्िक्रमलाई र्नरन्त्तरता ददाँदै २५ करोड रुिैँर्ा बजेटको व्र्वस्था िएकोमा िोमस्टे 
छनौट िनुासाथ कोरोना मिामारीका कारण कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न िनु सकेन। चाल ुआर्थिक वर्िको सर्मक्षा 
अवर्र्सम्म १३३ वटा िोमस्टेिरूको छनोट गरी र्वर्नर्ोजजत रकम रू. १३ करोड ३० लाखलाई बााँडफााँट 
गरी सम्वजन्त्र्त कार्ािलर्माफि त िोमस्टेिरूलाई उिलव्र् गराइ सर्कएको छ। 
 
७.८.३ िचिैर्ा जलुोजजकल िाकि  
िोखरा मिानगरिार्लकाको िचिैर्ामा प्रदेश जलुोजजकल िाकि  स्थािना गरी वन्त्र्जन्त्तकुो उद्दार, व्र्वस्थािन र 
िरस्थानीर् संरक्षण (Ex-situ Conservation) माफि त जैर्वक र्वर्वर्ताको ददगो संरक्षण सम्बन्त्र्ी कार्ि गनिका 
लार्ग आर्थिक वर्ि २०७५/७६ देजख शूरु गररएकोमा चाल ुआर्थिक वर्िमा रू. १ करोड ५० लाख र्वर्नर्ोजन 
गररएको छ। 

७.८.४ ताल संरक्षण तथा र्वकास प्रार्र्करण 

गण्डकी प्रदेशर्िर रिेका तालतलैर्ा, कुण्ड र िोखरीको संरक्षण, व्र्वस्थािन र उिर्ोग माफि त रोजगारी र्सजिना 
र गररबी न्त्रू्नीकरण गरी प्रदेशको सम्मरृ्द्धमा सिर्ोग िरु ्र्ाउन प्रदेश सरकारले ताल संरक्षण तथा र्वकास 
प्रार्र्करणको स्थािना गरेको छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा र्स प्रार्र्करणले सिालन गने ताल संरक्षण सम्बजन्त्र् 
र्वर्िन्न कार्िक्रमको लार्ग कूल रू. २ करोड २५ लाख र्वर्नर्ोजन िएकोमा अर्िवार्र्िक अवर्र्मा रू. ४ लाख 
खचि िएको छ।   
 

७.९ कृर्र् तथा िशिुन्त्छी 
७.९.१ कृर्र्, िशिुन्त्छी तथा मत्स्र् नमनुा (मोडल) फामि कार्िक्रम 

कृर्र् तथा िशिंुक्षी क्षेरमा लगानी र उन्नत प्रर्वर्र्को प्रर्ोग गरी उत्िादन वृर्द्ध, रोजगारी र्सजिना गने, कृर्किरूमा 
व्र्ावसार्र्कता र उद्यमशीलताको प्रबद्धिन गने उद्देश्र्ले आर्थिक वर्ि २०७५/७६ देजख कृर्र्, िशिुन्त्छी तथा 
मत्स्र् नमनुा (मोडल) फामि कार्िक्रम सरुु िएको िो। आर्थिक वर्ि 2080/81 सम्म कृर्र् तथा िशिुन्त्छी 
व्र्वसार्साँग सम्बजन्त्र्त 5570 वटा फामि स्थािना तथा र्वस्तारको लार्ग सिर्ोग गने लक्ष्र् राजखएकोमा 
आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को अन्त्त्र्सम्म १४०९ वटा फामि स्थािना तथा र्वस्तारको लार्ग सिर्ोग गररसर्कएको 
छ। र्द्यिी चाल ुआर्थिक वर्िदेजख कृर्र्, िशिुन्त्छी तथा मत्स्र् नमनुा (मोडल) फामि कार्िक्रमलाई प्रर्तस्थािन 
गरी साना व्र्ावसार्र्क कृर्र् तथा िशिुन्त्छी फामि र्वस्तार कार्िक्रम सरुु गररएको छ।र्स कार्िक्रम 
कार्ािन्त्वर्नका लार्ग रू. 8 करोड 97 लाख र्वर्नर्ोजन गररएकोमा सर्मक्षा अवर्र्सम्म रकम खचि िएको 
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देजखदैन। कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नका िूवि तर्ारीका सबै काम सर्मक्षा अवर्र्मा सर्कएको िुाँदा बााँकी अवर्र्मा 
लक्ष्र् अनरुुि प्रगर्त िनु ेअिेक्षा गररएको छ।  
 

७.९.२ मखु्र्मन्त्री जलवार्मैुरी नमनुा कृर्र् गाउाँ स्थािना कार्िक्रम 

जलवार् ुमैरी कृर्र् प्रर्वर्र्को प्रर्ोग गरी उत्िादन तथा उत्िादकत्व वृर्द्ध गने तथा कृर्र् के्षरको व्र्वसार्र्करण 
गरी रोजगारी र्सजिना गने मखु्र् उद्देश्र्ले आर्थिक वर्ि २०७५/७६ वाट र्ो कार्िक्रम सरुु गररएको िो। 
आर्थिक वर्ि 2076/77 को अन्त्त्र्सम्ममा ६९ वटा गाउाँिरूमा कार्िक्रम संचालन िई थोिा र्संचाई सर्ितको 
९26 वटा प्लार्ष्टक िर र्नमािण गरी ७ िेक्टर तरकारी क्षेर र्वस्तार गररएको, ४७ वटा र्संचाई िोखरी तथा 
१५१० र्मटर र्संचाई कुलो र्नमािण गररएको, ७२० वटा िकारो सरु्ार गररएको, ५९० वटा बाख्राको र १२९ 
वटा कुखरुाको खोर र्नमािण गररएको, २0 िेक्टरमा सनु्त्तला, १0 िेक्टरमा कागती, १९ िेक्टरमा स्र्ाउ, २२ 
िेक्टरमा केरा, ३ िेक्टरमा कर्फ, ६.५ िेक्टरमा जचर्ा र २० िेक्टरमा अलैंची खेती र्वस्तार गररएको छ। 
चाल ुआर्थिक वर्िमा 85 वटै स्थानीर् तिमा कार्िक्रम र्वस्तार गरी रू. 24 करोड 25 लाख 37 िजार बजेट 
र्वर्नर्ोजन गररएको र सर्मक्षा अवर्र्सम्म रू. 1 करोड 26 लाख 87 िजार बजेट खचि िएको छ।  
 

७.९.३ चक्लाबन्त्दी प्रवद्धिन कार्िक्रम 

खजण्डत र छररएर रिेका जग्गािरूलाई एकीकृत गरी कृर्र्मा र्ाजन्त्रकीकरण र आर्रु्नक प्रर्वर्र्को प्रर्ोग गरी 
उत्िादन लागत िटाउने र कृर्र् क्षेरको उत्िादन तथा उत्िादकत्व वृर्द्ध गने मखु्र् उद्देश्र्ले जग्गा चक्लाबन्त्दी 
कार्िक्रम सरुु गररएको छ। आर्थिक वर्ि 2080/81 सम्म ४१२८६ रोिनी जग्गा चक्लाबन्त्दी गररसक्ने लक्ष्र् 
राजखएकोमा िालसम्म ६ वटा जजल्लाका १७ स्थानमा गरी कूल १९७९ रोिनी जग्गा चक्लाबन्त्दी गररसर्कएको 
छ। चाल ुआर्थिक वर्ि 20७७/७८ मा रू. ८ करोड बजेट र्वर्नर्ोजन गरी थि १६०० रोिनी क्षेरफलका 
लार्ग प्रस्ताव प्राप्त िएकोमा सर्मक्षा अवर्र्मा सम्झौता िइ चक्लाबन्त्दी कार्ि शरुु िएको छ। 
 

७.९.४ स्र्ाउ र्वशेर् कार्िक्रम 

स्र्ाउ बालीको उत्िादन तथा उत्िादकत्व वरृ्द्ध गरी प्रदेशलाई स्र्ाउमा आत्मर्नििर बनाउने मखु्र् उद्देश्र्ले 
आर्थिक वर्ि २०७६/७७ बाट आर्थिक वर्ि 2081/82 सम्मका लार्ग र्स स्र्ाउ र्वशेर् कार्िक्रम सरुु गररएको 
छ। आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को अन्त्तसम्म र्स कार्िक्रम अन्त्तगित मनाङ्ग, मसु्ताङ्ग र उत्तरी गोखािका ११ 
वटा व्र्वसार्र्क कृर्र् फमििरूलाई उच्च िनत्व प्रर्वर्र्मा आर्ाररत ४१,१३० र्वरुवा र्वतरण गरी १३.७१ 
िेक्टर क्षेर र्वस्तार िएको छ। चाल ुआर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा रू. ४ करोड बजेट र्वर्नर्ोजन गररएको र 
सो रकमबाट उच्च िनत्व प्रर्वर्र्मा आर्ाररत वगैंचा स्थािनाका लार्ग १ लाख २६ िजार र्वरुवा माग गने 
३४ आवेदक संस्थािरूको स्थलगत प्रमाणीकरण कार्ि र र्बरुवा खररदको प्रर्क्रर्ा सम्िन्न िएको छ। 
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७.१० उद्योग 

७.१०.१ एक स्थानीर् ति एक औद्योर्गक ग्राम 
प्रदेशलाई औद्योर्गकीकरणतफि  उन्त्मखु गराई औद्योर्गक र्वकास गनि प्रदेशका ८५ वटै स्थानीर् तिमा उद्योगग्राम 
स्थािना गरी र्नजज, स्वदेशी तथा र्वदेशी लगानी आकर्र्ित गनि औद्योर्गक िूवािर्ारको र्नमािण गदै लि,ु िरेल,ु तथा 
साना उद्योगिरूको माध्र्मबाट गररबी न्त्रू्र्नकरण गरी प्रदेश अथितन्त्रलाई सबल बनाउन आवश्र्क देखी गण्डकी 
प्रदेश सरकारले एक स्थानीर् ति एक उद्योग ग्राम स्थािना र सिालन गने लक्ष्र् राखेको छ।  

प्रदेशमा उद्योग ग्राम स्थािना गनि सम्िाव्र्ता अध्र्र्न िई सम्िाव्र् देजखएका ५१ स्थानीर् ति मध्र्े नेिाल 
सरकारले र्स प्रदेशका २० वटा स्थानीर् तिमा औद्योर्गक ग्राम िोर्णा गररसकेको र सो कार्िका लार्ग आर्थिक 
वर्ि २०७६/७७ मा ६ करोड रुिैँर्ा बजेटको व्र्वस्था िएकोमा कर्तिर् स्थानीर् तिमा र्वस्ततृ िररर्ोजना 
प्रर्तवदेन बनाउन समर् लागेको र केिी स्थानीर् तिले टेण्डर समेतका प्रर्क्रर्ा अगाडी बिाएकोमा कोरोना 
मिामारीको कारण गत आर्थिक वर्िमा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न िनु सकेन। चाल ुआर्थिक वर्िमा रू. 6 करोड 
बजेट र्वर्नर्ोजन गररएकोमा सर्मक्षा अवर्र्सम्म सम्बजन्त्र्त स्थानीर् तििरूमा रकम िठाइसर्कएको छ।  
 

७.१०.२ प्रदेश औद्योर्गक क्षरे 
प्रदेशलाई औद्योर्गकीकरणतफि  उन्त्मखु गराई औद्योर्गक र्वकासका लार्ग औद्योर्गक क्षेर स्थािना गनि प्रदेश 
सरकारले िोखरा ३३ जस्थत िोटेिोखरीमा र नवलिरुको लोकािा खोलामा प्रदेश औद्योर्गक क्षरे स्थािना र 
सिालन गनि ििल गरररिेको छ। 

प्रदेशको रुिान्त्तरणकारी आर्ोजनाको रूिमा रिेको िोखरा ३३ जस्थत औद्योर्गक क्षेर स्थािनाका लार्ग 
िोटेिोखरीजस्थत ३,२०० रोिनी जग्गामा प्रदेश औद्योर्गक क्षेर स्थािना तथा सिालनका लार्ग नािी र सिेको 
कार्ि अगार्ड बर्िरिेको छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा रू. 1 करोड 15 लाख बजेट र्वर्नर्ोजन गररएकोमा सर्मक्षा 
अवर्र्सम्म खचि िएको छैन। 

 

७.११ खेलकुद 

७.११.१ अन्त्तरािर्िर्स्तरको र्क्रकेट मैदान र्नमािण 

िोखरा मिानगरिार्लका वडा नं. ३३ मा अन्त्तरािर्िर्स्तरको र्क्रकेट मैदानको र्नमािणका लार्ग नेिाल सरकारबाट 
१७४ रोिनी जग्गा उिर्ोगका लार्ग प्राप्त िएको छ। गत आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा र्क्रकेट मैदान 
र्नमािणको DPR तर्ार गररएको छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा सोका लार्ग रू. २ करोड बजेट र्वर्नर्ोजन िएकोमा 
सर्मक्षा अवर्र्सम्म रकम खचि िनु िने सकेको छैन। 
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७.११.२ प्रदेश खेलकुद एकेडेमी र बिउुद्दशे्र्ीर् रंगशाला स्थािना 
प्रदेश सरकारको स्थािनासाँगै प्रदेशमा खेलकुदको र्वकास र र्वस्तार गने नीर्त अनरुूि आर्थिक वर्ि २०७४/७५ 
मा सम्िाव्र्ता अध्र्र्नको लार्ग बजेट व्र्वस्था गररएको र्थर्ो। सम्िाव्र्ता अध्र्र्न संगसंगै एकेडेमी स्थिनाका 
लार्ग कानूनी संरचना आवश्र्क िने िएकाले गण्डकी प्रदेशमा खेलकुदको सिालन तथा व्र्वस्थािन गने 
सम्बन्त्र्ी र्वरे्र्क िाररत िई प्रमाणीकरण िईसकेको छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा रू. ५० लाख बजेट र्वर्नर्ोजन 
गररएकोमा सर्मक्षा अवर्र्सम्म रकम खचि िनु िन ेसकेको छैन। 

 

७.११.३ एक स्थानीर् ति एक खेल मैदान 
प्रदेश सरकार स्थािनासाँगै प्रदेश सरकार र स्थानीर् तिको समन्त्वर्मा प्रत्र्ेक गाउाँिार्लकामा एक खेलमैदान र 
नगरिार्लकामा एक रङ्गशाला र्नमािण गने नीर्त बमोजजम आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को वार्र्िक बजेटमा रू. ५ 
करोड ९० लाख र्वर्नर्ोजन िएको र्थर्ो। उक्त कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न गनि स्थानीर् तिबाट प्रस्ताव माग 
गररएकोमा २५ वटा गाउाँिार्लका र १४ वटा नगरिार्लकाबाट प्रस्ताव िेस िएको र्थर्ो। प्राप्त प्रस्ताविरू 
मूल्र्ाङ्कन गरी २२ वटा गाउाँिार्लकालाइि खेल मैदान र्नमािण गनि रू. २० लाखका दरले रू. ४ करोड ४० 
लाख अनदुान उिलव्र् गराइएको छ। त्र्सैगरी ५ वटा नगरिार्लकालाई रङ्गशाला र्नमािण र स्तरोन्नतीका लार्ग 
रू. ३० लाखका दरले १ करोड ५० लाख अनदुान ददइएको छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा िर्न र्स कार्िक्रमलाई 
र्नरन्त्तरता ददंदै रू. ७ करोड ३० लाख बजेट र्वर्नर्ोजन गररएकोमा सर्मक्षा अवर्र्सम्म सम्बजन्त्र्त स्थानीर् 
तिमा िस्तान्त्तरण गररसर्कएको छ। 

 
 

७.१२ अन्त्र् 

७.१२.१ स्थानीर् तिमा प्रशासर्नक िवन र्नमािण कार्िक्रम 

प्रदेश सरकार र स्थानीर् तिको लागत साझेदारीमा आर्थिक वर्ि 2076/77 देजख स्थानीर् तिको आफ्नो 
स्वार्मत्वमा जग्गा िएका स्थानीर् तिमा प्रशासर्नक िवन र्नमािण कार्िक्रम सरुु गररएको छ। र्स कार्िक्रमका 
लार्ग आर्थिक वर्ि 2076/77 मा रू. 50 करोड बजेट र्वर्नर्ोजन गररएकोमा २७ वटा स्थानीर् तिका लार्ग 
१७ करोड ५० लाख रुिैर्ााँ िस्तान्त्तरण िएको छ। आर्थिक वर्ि 2077/78 मा समेत र्स कार्िक्रमलाई 
र्नरन्त्तरता दददै रू. 55 करोड बजेट र्वर्नर्ोजन गररएकोमा सर्मक्षा अवर्र्सम्म रू. 1 करोड खचि िएको छ। 
 

७.१२.२ प्रदेश बसिाकि  
प्रदेश सरकार स्थािनासाँगै लामे आिालमा प्रदेश बसिाकि  र्नमािण गनि िूवि सम्िाव्र्ता अध्र्र्नको लार्ग आर्थिक 
वर्ि २०७४/७५ मा रू. ५ लाख र्वर्नर्ोजन गररएको र्थर्ो। सो कार्िको लार्ग जग्गा प्रार्प्त र लगानीको 
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मोडार्लटीका सम्बन्त्र्मा िोखरा मिानगरिार्लकासाँग समझदारी र साझेदारी गरेर जाने प्रर्ास स्वरूि प्रारजम्िक 
छलफल शरुु गररएको छ। त्र्िााँ रिेको २३६ रोिनी जग्गा मध्र्े ६४ रोिनी व्र्जक्तगत (लाल िजुाि रिेको) 
जग्गा, ६४ रोिनी सेतो िजुाि िएको जग्गा र बााँकी ९२ रोिनी जर्त साविजर्नक जग्गा रिेको देजखन्त्छ। TBFB 
को सिर्ोगमा िोखरा मिानगरिार्लकाले एउटा DPR बनाएको छ, जस अनसुार त्र्िााँ ४०० वटा बस िार्किं ङ 
गनि सर्कन ेर लागत रकम कररब डेि अबि लाग्ने देजखएको छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा रू. 1 करोड बजेट 
र्वर्नर्ोजन गररएकोमा सर्मक्षा अवर्र्सम्म खचि िएको छैन। 
 

७.१२.३ बिसुााँस्कृर्तक ग्राम स्थािना 
प्रदेश सरकारको स्थािनासाँगै र्स प्रदेशका र्वर्िन्न जातजार्त िार्ा संस्कृर्तको संरक्षण र र्वकासको नीर्त अनरुूि 
बििुर्िचानर्कु्त संस्कृर्तको संरक्षण र सम्वद्धिन गदै स्थानीर् ति र समदुार्साँगको साझेदारी एवम ्सिकार्िमा 
बिसुााँस्कृर्तक ग्राम र्नमािण गने िोर्णा गररएको र्थर्ो।  

बिसुााँस्कृर्तक ग्राम र्नमािणको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा रू. १ करोड र्वर्नर्ोजन िएको र्थर्ो। 
बिसुााँस्कृर्तक ग्राम स्थािनाका लार्ग संिाव्र्ता अध्र्र्न सम्िन्न िै प्राप्त प्रर्तवेदनबाट र्सफाररस िएको अन्निूणि 
गाउाँिार्लका, कास्कीको वडा नं २, िाउाँदरुकोटमा जग्गा प्रार्प्तको लार्ग प्रदेश सरकारबाट नेिाल सरकारसमक्ष 
प्रस्ताव िेश िएको छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा रू. ५० लाख बजेट र्वर्नर्ोजन गररएकोमा सर्मक्षा अवर्र्सम्म 
बजेट खचि िनु सकेको छैन। 
 

७.१२.४ प्रदेश प्रज्ञा प्रर्तष्ठान 
िार्ा, सार्ित्र्, कला, सङ्गीत र संस्कृर्तको संरक्षण र र्वकासका लार्ग प्रदेश प्रज्ञा प्रर्तष्ठान स्थािना गने नीर्त 
अनरुूि सो कार्िक्रमको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा रू १ करोड र्वर्नर्ोजन िएको र्थर्ो। प्रदेश प्रज्ञा 
प्रर्तष्ठान र्वरे्र्क मस्र्ौदा सर्मर्तद्वारा तर्ार िएको गण्डकी प्रदेश प्रज्ञा प्रर्तष्ठान स्थािना र सिालन गने 
सम्बन्त्र्मा व्र्वस्था गनि बनकेो र्वरे्र्र्क प्रदेश सिावाट िररत िई प्रदेश प्रमखुवाट प्रमाजणत िईसकोको छ। 
चाल ुआर्थिक वर्िमा रू. १ करोड बजेट र्वर्नर्ोजन िएकोमा सर्मक्षा अवर्र्सम्म रकम खचि िनु िने सकेको 
छैन। 

 

७.१३ बिवुर्ीर् आर्ोजना 

आर्थिक मार्मला तथा र्ोजना मन्त्रालर्बाट आर्थिक वर्ि २०७६/७७ देजख बिवुर्ीर् कार्िक्रमको रूिमा आर्ोजना 
संचालन गने गरी र्वर्र्गत मन्त्रालर्लाई सिमर्त ददन शरुु गररएको िो। सो अवर्र्देजख चाल ुआर्थिक वर्िको 
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िर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्सम्म देिार् बमोजजम संख्र्ामा बिवुर्र्िर् आर्ोजना सिालन गनि स्रोत सरु्नजित गररएको 
छ।  

(रू. करोडमा) 
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चि सजृजत दार्र्त्व (आर्थिक वर्ि) 

२०
७७

/७
८ 

२०
७८

/७
९ 

२०
७९

/८
० 

िौर्तक िूवािर्ार र्वकास मन्त्रालर् 
१ २०७६/७७ 306 २९४४.८३ १८८९.०७ ५०२.४४ ४८४.१२ ९०६.२८ १५.३८ 

२ २०७७/७८ ३६ ७४१.१९   ६२.५२ ३७७.५७ ३०१.५९ 

जम्मा  ३४२ ३६८६.०२ १८८९.०७ ५०२.४४ ५४६.६४ १२८३.८६ ३१६.९७ 

सामाजजक र्वकास मन्त्रालर् 
१ २०७७/७८ १ १६.३४ - - ३.00 १३.३४ - 

कूल जम्मा ३४३ ३७०२.३६ १८८९.०७ ५०२.४४ ५४९.६४ १२९७.२ ३१६.९७ 
 

बिवुर्ीर् आर्ोजनािरूको र्वस्ततृ र्ववरण अनसूुजच २ मा उल्लेख गररएको छ। 
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िररच्छेद - ८ 

खचि र स्रोत िररचालनको संशोर्र्त अनमुान र आर्ार 

८.1 खचिको संशोर्र्त अनमुान 

चाल ुआर्थिक वर्ि २०७७/७८ को लार्ग कूल र्वर्नर्ोजन रू. ३४ अबि ८४ करोड २१ लाख ६० िजार 
रिेको छ। जसमध्र्े िर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा चालतुफि  रू. १ अबि ९६ करोड ११ लाख ४२ िजार र 
िूाँजीगततफि  रू. ३ अबि ३० करोड ९५ लाख ९ िजार खचि िएको छ। अजिल्लो आर्थिक वर्ि २०७६/७७ 
मा चालतुफि  ५६.१८ प्रर्तशत र िूाँजीगततफि  ६७.९३ प्रर्तशत खचि िई कूल र्वर्नर्ोजनको जम्मा ६३.७१ 
प्रर्तशत र्थाथि खचि िएको र्थर्ो।  

चाल ुआर्थिक वर्िको िर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा चालतुफि  १३.६७ प्रर्तशत र िूाँजीगततफि  १६.१४ प्रर्तशत 
खचि िई कूल र्वर्नर्ोजनको १५.१३ प्रर्तशत र्थाथि खचि िएको छ। चाल ुआर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा चाल ु
खचि, िूाँजीगत खचि र र्वत्तीर् व्र्वस्थाको अवस्था र्नम्नानसुार रिने संशोर्र्त अनमुान रिेको छ। 

(रू. िजारमा) 
र्ववरण आर्थिक वर्ि २०७६/७७ आर्थिक वर्ि २०७७/७८ 

र्वर्नर्ोजन र्थाथि खचि खचि 
प्रर्तशत 

र्वर्नर्ोजन िौर्सम्मको 
खचि 

िौर्सम्मको 
खचि प्रर्तशत 

संशोर्र्त 
अनमुान 

संशोर्र्त 
खचि प्रर्तशत 

चाल ुखचि ११५४४७७२ ६४८६३५१ ५६.१८ १४३४२६८४ १९६११४२ १३.६७ 12191281 85.00 

िूाँजीगत खचि २०५९००२० १३९८६४३१ ६७.९३ १९९९९४७६ ३३०९५०९ १६.१४ 18999502 95.00 

र्वत्तीर् व्र्वस्था ०   ५००००० ० ० 500000 100.00 

जम्मा ३२१३४७९२ २०४७२७८२ ६३.७१ ३४८४२१६० ५२७०६५१ १५.१३ 31690784 90.96 

 

८.1.१ खचि संशोर्नका आर्ार 

अजिल्लो आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को अन्त्त्र्सम्ममा र्थाथि खचि कूल र्वर्नर्ोजनको ६३.७१ प्रर्तशत रिेकोमा 
चाल ुआर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्मा ९०.९६ प्रर्तशत खचि िनुे गरी खचिको संशोर्र्त अनमुान गररएको छ। खचिको 
अनमुान संशोर्न गदाि अजिल्लो आर्थिक वर्िको र्थाथि खचि, चाल ुआर्थिक वर्िको िर्िलो ६ मर्िनाको खचिका 
अर्तररक्त र्नम्नानसुार आर्ारिरू र्लइएको छः- 

क. कोर्िड-१९ मिामारीको असर तथा प्रिाव क्रमशः कम िुाँदै गएको अवस्थाले गदाि बजेट तथा कार्िक्रम 
कार्ािन्त्वर्नमा तीव्रता आई खचिको आकार बढ्दै जाने देजखन्त्छ। 

ख. रे्रैजसो ठूला र्वकास र्नमािणका कार्िक्रम तथा आर्ोजनाको ठेक्का सम्झौता लगार्तका कार्ििरू िर्िलो 
अर्िवार्र्िक अवर्र्मा सम्िन्न िई कार्ािन्त्वर्नमा गैसकेकाले आगामी ददनमा खचिमा वृर्द्ध िनुे देजखन्त्छ। 
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ग. अजिल्लो आर्थिक वर्िमा ठेक्का सम्झौता िई कोर्िड-१९ का कारण र्नर्ािररत समर्मा कार्िसम्िन्न िनु 
नसकी म्र्ाद थि गररएका अर्रुा आर्ोजनाका लार्ग चाल ुआर्थिक वर्िमा िर्न बजेट र्वर्नर्ोजन गररएकोले 
थि खचि बढ्ने देजखन्त्छ। 

ि. िौर्तक िूवािर्ार र्वकास मन्त्रालर् अन्त्तगितका ३४२ वटा आर्ोजनाको लार्ग बिवुर्ीर् कार्िक्रमको रूिमा 
सिालन गने गरी सिमर्त प्रदान गरी उल्लेजखत आर्ोजनािरू र्तव्र गर्तमा कार्ािन्त्वर्न िईरिेको िुाँदा 
सोको लार्ग सजृजत दार्र्त्वले गदाि खचि वृर्द्ध िनुे देजखन्त्छ। 

ङ. र्नवािचन के्षर िूवािर्ार र्वकास कार्िक्रम अन्त्तगितका आर्ोजना तथा कार्िक्रम छनौट िई जजल्लाजस्थत 
िूवािर्ार र्वकास कार्ािलर्माफि त कार्ािन्त्वर्नमा लर्गसर्कएको िुाँदा िूाँजीगत खचिले गर्त र्लने देजखन्त्छ। 

च. स्वीकृत एकमषु्ट बजेट तथा कार्िक्रमको बााँडफााँट गरी सम्बजन्त्र्त खचि गने इकाईिरूमा िठाइसर्कएकोले 
आगामी ददनमा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नमा तीव्रता आई खचि वृर्द्ध िनुे देजखन्त्छ।  

छ. व्र्वसार् जीवन रक्षा कोर्को कार्िर्वर्र् स्वीकृत िई कार्ािन्त्वर्नको चरणमा रिेको िुाँदा आगामी ददनमा 
खचि बढ्ने देजखन्त्छ। 

ज. प्रदेश सरकार अन्त्तगित गण्डकी र्वश्वर्वद्यालर्, प्रदेश लोक सेवा आर्ोग, िूवािर्ार र्वकास कार्ािलर् 
लगार्तका र्वर्िन्न नर्ााँ र्नकार् र कार्ािलर्को स्थािना तथा र्वस्तार िएकोले आगामी ददनमा बजेट तथा 
कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नमा थि तीव्रता आई बजेट खचि उल्लेख्र् रूिमा बढ्ने देजखन्त्छ। 

झ. चाल ुआर्थिक वर्िको सरुुवातमा नै बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न सम्बन्त्र्ी एकीकृत कार्िर्वर्र्, २०७७ 
स्वीकृत िई कार्ािन्त्वर्नमा आएकोले बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न अिेक्षाकृत रुिले अगार्ड बिेकोले 
खचिमा वरृ्द्ध िनुे देजखन्त्छ। 

 

८.२ स्रोत िररचालनको संशोर्र्त अनमुान 

चाल ुआर्थिक वर्ि २०७७/७८ को बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नका लार्ग स्रोत िररचालनको लार्ग कूल रू. 
३४ अबि ८४ करोड २१ लाख ६० िजार व्र्वस्था गररएको छ। समग्र स्रोतमध्र्े प्रदेश सरकारको आन्त्तररक 
राजस्व संकलन रू. ४ अबि ६० करोड ८५ लाख ६० िजार, नेिाल सरकारबाट प्राप्त िनुे अनदुान रू. १३ 
अबि ३५ करोड ९९ लाख, बााँडफााँट िई प्राप्त िनु ेराजस्व (मलु्र् अर्िवृर्द्ध करर अन्त्तशलु्क) वाित रू. ७ अबि 
५७ करोड ३७ लाख, रोर्ल्टी रू. ३० करोड, आन्त्तररक ऋण रू. २ अबि र नगद मौज्दात रू. ७ अबि 
वार्र्िक लक्ष्र् राजखएको छ।  

चाल ुआर्थिक वर्िमा प्रदेश सरकारको आन्त्तररक राजस्व िररचालनतफि  वार्र्िक लक्ष्र्को ७० प्रर्तशत र बााँडफााँट 
िई प्राप्त िनुे अन्त्तशलु्क ८२.८१ मार प्राप्त िनुे संशोर्र्त अनमुान रिेको छ। त्र्सैगरी नगद मौज्दात रू. ७ 
अबि िनुे अनमुान गररएकोमा प्रदेश लेखा र्नर्न्त्रकको कार्ािलर्बाट प्रकाजशत वार्र्िक आर्थिक र्ववरण अनसुार 
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रोर्ल्टी वाितको रकमसर्ित रू. ६ अबि १८ करोड २१ लाख ७२ िजार कार्म िनु आएको छ। र्सरी 
समग्रमा चाल ुआर्थिक वर्िको िर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा प्राप्त िएको प्रगर्तसमतेको आर्ारमा चाल ुआर्थिक 
वर्िमा सरुु वार्र्िक लक्ष्र्को ९०.९६ प्रर्तशत प्रगर्त िााँर्सल िनुे संशोर्र्त अनमुान गररएको छ।  

स्रोतगत रूिमा वार्र्िक लक्ष्र्, िर्िलो अर्िवार्र्िक अवर्र्को प्रगर्त र संशोर्र्त अनमुानको र्ववरण र्नम्नानसुार 
तार्लकामा देखाइएको छ।  

(रू. िजारमा) 

क्र.सं. स्रोत र्ववरण वार्र्िक लक्ष्र् 
िर्िलो अर्िवार्र्िक संशोर्र्त अनमुान 

प्रार्प्त रकम प्रार्प्त प्रर्तशत रकम प्रर्तशत 

१ प्रदेश सरकारको आन्त्तररक राजस्व ४६०८५६० १३६२९६१ २९.५८ 3225992 70.00 

२ र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान 7112600 3556300 50 7112600 100.00 

३ सशति अनदुान ४२०८४०० 1401400 33.3 4208400 100.00 

४ र्वशेर् अनदुान 540000 179999 33.33 540000 100.00 

५ समिूरक अनदुान 1498900 499633 33.33 1498900 100.00 

६ बााँडफााँट िई प्राप्त िनु ेमलु्र् अर्िवृर्द्ध कर ३७८६८०० 2105322 55.6 3786800 100.00 

७ बााँडफााँट िई प्राप्त िनु ेअन्त्तशलु्क 3786900 618934 16.34 3135920 82.81 

८ रोर्ल्टी ३००००० ० ० 0 0.00 

९ आन्त्तररक ऋण २०००००० ० 0 2000000 100.00 

१० नगद मौज्दात ७०००००० ६१८२१७२ 88.32 ६१८२१७२ 88.32 

जम्मा ३४८४२१६० १५९०६७२१ ४५.६५ 31690784 90.96 

  



 आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को बजेट तथा कार्िक्रमको अर्िवार्र्िक मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवेदन 

~ 62 ~ 

िररच्छेद - ९ 

समस्र्ा, चनुौर्त र सरु्ारका प्रर्ास 
 

चाल ु आर्थिक वर्ि 2077/78 को िर्िलो 6 मर्िनाको अवर्र्मा प्रदेश सरकारले बजेट तथा कार्िक्रम 
कार्ािन्त्वर्न र स्रोत िररचालन गदाि र्नम्न समस्र्ा र चनुौती मिशसु गरी सरु्ारका प्रर्ास गरेको छ।  

९.1 बजेट कार्ािन्त्वर्न 

क. PLMBIS, TSA र CGAS को वीचमा REAL TIME UPDATE निुाँदा खचि लेख्न कदठनाई िरेको 
तथा प्रदेश सरकारको आवश्र्कता अनसुारका प्रर्तवदेनिरू प्राप्त निनुे िए तािर्न नेिाल सरकार, अथि 
मन्त्रालर्साँग समन्त्वर् गरी उल्लेजखत प्रर्तवदेनिरू र्नमािण गनिको लार्ग सझुाव गररएको छ। 

ख. समिूरक अनदुान, सशति अनदुान र र्वशेर् अनदुानमा नेिाल सरकारवाट प्राप्त आर्ोजना/कार्िक्रमको 
िौर्तक एवं र्वत्तीर् प्रगती न्त्रू्न रिेको देजखएको िुाँदा सम्बजन्त्र्त र्नकार्साँग समन्त्वर् गरी समर्मै 
तदारुकताका साथ कार्ि गरी उल्लेख्र् प्रगती िार्सल गनेतफि  अग्रसर गराइएको छ। 

ग. प्रदेश सरकार अन्त्तरगत कूल दरवन्त्दी संख्र्ा 2875 रिेकोमा िालसम्म 2138 दरवन्त्दीमा 1543 
जना स्थार्ी दरवन्त्दीमा र 595 जना करारबाट िदिूती रिी 753 दरवन्त्दी खाली रिेकोले सरकारको 
आवश्र्कता अनसुार कमिचारीको न्त्रू्नता रिेकोले द्रतु गर्तमा कार्ि सम्िादन गनि कदठनाई िरेको िुाँदा 
रे्रै बजेट र कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न िनुे मन्त्रालर्/र्नकार्ले करारमा जनशजक्त र्नर्कु्त गरी कार्ि 
सम्िादनमा सरु्ार गररएकोले चाल ुआर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्म बजेट खचिको जस्थर्त सन्त्तोर्जनक िनुे 
अिेक्षा गररएको छ। 

ि. बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न गदाि दद्वर्वर्ा देजखएका कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नको लार्ग प्रमखु सजचवको 
संर्ोजन एवं समन्त्वर्मा सिजीकरण गरी कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नलाई तीव्रता ददईएको छ।  

ङ. जग्गा प्राप्ती, वन के्षरसाँगको समन्त्वर्, र्बस्ततृ िररर्ोजना प्रर्तवेदन (DPR) र्नमािण लगार्तका िूवि 
तर्ारी गरी कार्ािन्त्वर्न गनुििने आर्ोजना तथा कार्िक्रमको िूवि तर्ारीका कार्ि निएका कारण 
कार्ािन्त्वर्नमा कदठनाई िनुे गरेको छ। आगामी ददनमा बजेट र्वर्नर्ोजन गदाि उल्लेजखत िूवि तर्ारीका 
कार्ि सम्िन्न िएका आर्ोजना तथा कार्िक्रमिरूमा बजेट र्वर्नर्ोजन गनि उिर्कु्त िनु्त्छ। साथै र्सको 
लार्ग शीघ्र िररर्ोजना बैंकको र्नमािण गरी कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाउनिुने देजखन्त्छ। 

च. बजेट र्नमािणको क्रममा चौमार्सक र्विाजन र लक्ष्र् र्नर्ािरण र्थाथििरक निएको कारण बजेट 
र्वर्नर्ोजनको लक्ष्र् अनसुार खचि िनु सकेको छैन। जसले गदाि आर्थिक वर्िको सरुुबाट नै रकमान्त्तर 
तथा लक्ष्र् संशोर्न गनुि िरेकोले बजेट र्नमािणको क्रममा नै चौमार्सक र्विाजन र र्थाथििरक लक्ष्र् 
र्नर्ािरणमा ध्र्ान ददनिुने देजखन्त्छ।  
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छ. र्वर्र्गत मन्त्रालर्बाट मातित कार्ािलर् र स्थानीर् तिमा बााँडफााँट गनुििने बजेट तथा कार्िक्रमिरू 
समर्मै बााँडफााँट गरी िस्तान्त्तरण वा अजख्तर्ारी ददन र्िलाई िएको कारण बजेट खचिमा न्त्रू्नता 
देजखएको छ। आगामी ददनमा बजेट र्नमािणकै क्रममा त्र्स्ता कार्िक्रमिरू सम्बजन्त्र्त र्नकार्मा नै 
प्रर्वर्ष्ट गने व्र्वस्था िनु उिर्कु्त देजखन्त्छ।  

ज. कोर्िड-19 को जोजखम चाल ुआर्थिक वर्िको िर्िलो 6 मर्िनाको अवर्र्सम्म िर्न कार्मै रिेकाले 
आर्ोजना/कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न गनि, कमिचारी व्र्वस्थािन गनि, र्नमािण सामाग्री एवं कामदार आिूर्ति 
गनि कदठनाई िरेको छ। क्रमशः कोर्िड-19 को जोजखम न्त्रू्न िुाँदै गएको र खोिको उिलब्र्ताले 
आगामी ददनमा िने उल्लेजखत कार्ििरूमा सिजता आउने अनमुान गररएको छ।  

 

९.२ स्रोत िररचालन  

क. र्ातार्ात क्षरेमा कोर्िड-19 का कारण चाल ुआर्थिक वर्िको मंर्सरसम्म सवारी चालक अनमुर्त िरको 
काम निएकोले अिेजक्षत रूिमा राजस्व संकलन िनु नसकेको तर िसु मर्िनावाट सवारी चालक अनमुर्त 
िरको काम सचुारु गररएकोले आगामी ददनमा लक्ष्र् बमोजजम राजस्व संकलन िनुे अिेक्षा गररएको छ।  

ख. कृर्र् आर्मा कर लगाउने र्वर्र्मा रू. 10 लाखसम्मको कृर्र् के्षरको वार्र्िक कारोवारमा कर छुट 
ददईएको र र्स प्रदेशमा कृर्र्मा ठुलो कारोवार गने व्र्वसार्ीको संख्र्ा न्त्रू्न रिेकोले र्स के्षरवाट 
आन्त्तररक स्रोत िररचालनमा उल्लेख्र् र्ोगदान नरिेतािर्न आर्थिक ऐन, 2077 मा नै व्र्वस्था गरी 
प्रारजम्िक कृर्र् उिजको उत्िादनवाट प्राप्त आय़मा लाग्ने करको दर तोर्कएको, उल्लेजखत करको प्रशासन 
िरू्म व्र्वस्था, कृर्र् तथा सिकारी मन्त्रालर् अन्त्तगितको कृर्र् ज्ञान केन्त्द्रले सङ्कलन गने व्र्वस्था गररएकोले 
कृर्र् के्षरमा समेत आन्त्तररक स्रोत िररचालनमा थि टेवा िगु्ने अनमुान गररएको छ। 

ग. नेिाल सरकारबाट प्राप्त िनु ेअनदुानवाितको रकम िालसम्म लक्ष्र् बमोजजम प्राप्त िएको छ। राजस्व 
बााँडफााँटबाट प्राप्त अन्त्तःशलु्कको रकम िने अिेजक्षत रूिमा प्राप्त िनु सकेको छैन। नेिाल सरकारबाट 
प्राप्त िनुे अनदुान र राजस्व बााँडफााँटको रकम लक्ष्र्अनरुुि समर्मै प्राप्त गनि समन्त्वर् गररएको छ। 
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िररच्छेद - १० 

िावी कार्िर्ोजना 

चाल ुआर्थिक वर्िको िर्िलो 6 मर्िनाको अवर्र्सम्म कोर्िड- 19 को प्रिाव र्थावत रिेकोले गण्डकी प्रदेश 
सरकारको खचि 15.13 प्रर्तशत मार रिेको छ। चाल ुआर्थिक वर्िको वााँकी अवर्र्मा कोर्िड- 19 को 
प्रिाव क्रमश कम िुाँदै जाने, र्ातार्ात के्षर चलार्मान िुाँदै जाने, आवश्र्क कमिचारी व्र्वस्थािन गररन,े 
आर्ोजना तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नमा तीव्रता िुाँदै जान ेदेजखएकोले खचि प्रर्तशतमा उल्लेख्र् वृर्द्ध िनुे अिेक्षा 
गररएको छ। नेिाल सरकारवाट र्वत्तीर् िस्तान्त्तरण माफि त प्राप्त िनु ेबजेटको तेस्रो र्कस्तासमते प्राप्त िएको, 
र्ातार्ात क्षरेको राजस्व संकलनमा वृर्द्ध िुाँदै गएको, अन्त्र् राजस्व संकलनसमेत सन्त्तोर्जनक रिेकोले लक्ष्र् 
अनरुुि स्रोत िररचालन िनु ेदेजखएको छ। 

बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नलाई थि शीघ्रता प्रदान गनि र्वर्र्गत मन्त्रालर् र र्नकार्साँग छलफल गरी 
आवश्र्क सिजीकरण गने, विी राजस्व संकलन िनुे के्षरिरूमा रिेका समस्र्ा समार्ान गने, बिवुर्ीर् 
आर्ोजनाको लार्ग बजेट सरु्नजितता गरेको रकम समर्मै उिलब्र् गराउन ेिावी कार्िर्ोजना रिेको छ। 
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अनसुचुी-१ 
गण्डकी प्रदेश सरकारका र्वर्िन्न मन्त्रालर्/र्नकार्बाट आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को िर्िलो ६ मर्िनाको अवर्र्मा िएको खचिको सारंस 

 मन्त्रालर्/र्नकार् र्ववरण  
चाल ु िूाँजीगत जम्मा 

प्रदेश समानीकरण सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा प्रदेश समानीकरण सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा प्रदेश समानीकरण सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा 

प्रदेश व्र्वस्थार्िका 

र्वर्नर्ोजन 113354         113354 ८९००         ८९०० १२२२५४         १२२२५४ 

खचि ४५३६८         45368 ३६१२         ३६१२ ४८९८०         ४८९८० 

खचि प्रर्तशत 40.02         40.02 40.58         40.58 40.06         40.06 

प्रदेश लोकसेवा 
आर्ोग 

र्वर्नर्ोजन 78503         78503 ११०००         ११००० ८९५०३         ८९५०३ 

खचि २९२०         2920 १५०६         १५०६ ४४२६         ४४२६ 

खचि प्रर्तशत 3.72         3.72 13.69         13.69 4.95         4.95 

मखु्र् 
न्त्र्ार्ार्र्वक्ताको 
कार्ािलर् 

र्वर्नर्ोजन 13729         13729 ७०००         ७००० २०७२९         २०७२९ 

खचि ४२७५         4275 ३९२         ३९२ ४६६७         ४६६७ 

खचि प्रर्तशत 31.14         31.14 5.60         5.60 22.51         22.51 

मखु्र्मन्त्री तथा 
मजन्त्रिररर्द्को 
कार्िलार् 

र्वर्नर्ोजन 1268114   319135     1587249 846500   52665     ८९९१६५ २११४६१४   ३७१८००     २४८६४१४ 

खचि ४३१४७   ४७९४     47941 १८९७   ९५१     २८४८ ४५०४४   ५७४५     ५०७८९ 

खचि प्रर्तशत 3.40   1.50     3.02 0.22   1.81     0.32 2.13   1.55     2.04 

आर्थिक मार्मला 
तथा र्ोजना 
मन्त्रालर् 

र्वर्नर्ोजन 181975         181975 9900         ९९०० १९१८७५         १९१८७५ 

खचि २२०६०         22060 १३९५         १३९५ २३४५५         २३४५५ 

खचि प्रर्तशत 12.12         12.12 14.09         14.09 12.22         12.22 

उद्योग, िर्िटन, वन 
तथा वातावरण 
मन्त्रालर् 

र्वर्नर्ोजन 1166963   101000     1267963 488005   85800     ५७३८०५ १६५४९६८   १८६८००     १८४१७६८ 

खचि २३४६२२   १८८७५     253497 ७५५५६   १९१२     ७७४६८ ३१०१७८   २०७८७     ३३०९६५ 

खचि प्रर्तशत 20.11   18.69     19.99 15.48   2.23     13.50 18.74   11.13     17.97 

िूर्म व्र्वस्था, कृर्र् 
तथा सिकारी 

र्वर्नर्ोजन 2302700   342700 31000   2676400 475600     9000   ४८४६०० २७७८३००   ३४२७०० ४००००   ३१६१००० 

खचि १७८७७७   ३५४३     182320 १७७१४         १७७१४ १९६४९१   ३५४३     २०००३४ 

खचि प्रर्तशत 7.76   1.03     6.81 3.72         3.66 7.07   1.03     6.33 

आन्त्तररक मार्मला 
तथा कानून 
मन्त्रालर् 

र्वर्नर्ोजन 112800         112800 477200         ४७७२०० ५९००००         ५९०००० 

खचि ३४१३२         34132 ६९०५९         ६९०५९ १०३१९१         १०३१९१ 

खचि प्रर्तशत 30.26         30.26 14.47         14.47 17.49         17.49 

र्वर्नर्ोजन 587558   133000     720558 3185876 7112600 1671800 280000 1498900 १३७४९१७६ ३७७३४३४ ७११२६०० १८०४८०० २८०००० १४९८९०० १४४६९७३४ 
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 मन्त्रालर्/र्नकार् र्ववरण  
चाल ु िूाँजीगत जम्मा 

प्रदेश समानीकरण सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा प्रदेश समानीकरण सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा प्रदेश समानीकरण सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा 

िौर्तक िूवािर्ार 
र्वकास मन्त्रालर् 

खचि १६१५४३         161543 १३०६९६१ १०८४४८५ ३४३७५१ ६८६६७ १७४९०१ २९७८७६५ १४६८५०४ १०८४४८५ ३४३७५१ ६८६६७ १७४९०१ ३१४०३०८ 

खचि प्रर्तशत 27.49   0.00     22.42 41.02 15.25 20.56 24.52 11.67 21.67 38.92 15.25 19.05 24.52 11.67 21.70 

सामाजजक र्वकास 
मन्त्रालर् 

र्वर्नर्ोजन 1932496   1195605 15000   3143101 1025780   306695 205000   १५३७४७५ २९५८२७६   १५०२३०० २२००००   ४६८०५७६ 

खचि ३६६९१८   ९३०२०     459938 ११५७३६   ३३३६३ ७३९५   १५६४९४ ४८२६५४   १२६३८३ ७३९५   ६१६४३२ 

खचि प्रर्तशत 18.99   7.78     14.63 11.28   10.88 3.61   10.18 16.32   8.41 3.36   13.17 

प्रदेश नीर्त तथा 
र्ोजना आर्ोग 

र्वर्नर्ोजन 31050         31050 11500         ११५०० ४२५५०         ४२५५० 

खचि ६६१५         6615 २५६         २५६ ६८७१         ६८७१ 

खचि प्रर्तशत 21.30         21.30 2.23         2.23 16.15         16.15 

कमिचारी सरु्वर्ा 
तथा सेवा र्नवृत 
सरु्वर्ा 

र्वर्नर्ोजन 3300         3300             ३३००         ३३०० 

खचि                                     

खचि प्रर्तशत                                     

अथि र्वर्वर् 

र्वर्नर्ोजन २२७६७००         2276700 2229755         २२२९७५५ ४५०६४५५         ४५०६४५५ 

खचि १३४०४८         134048 ६१३६८         ६१३६८ १९५४१६         १९५४१६ 

खचि प्रर्तशत 5.89         5.89 2.75         2.75 4.34         4.34 

अथि र्वत्तीर् व्र्वस्था 

र्वर्नर्ोजन             500000         ५००००० ५०००००         ५००००० 

खचि                                     

खचि प्रर्तशत                                     

अथि-आन्त्तररक ऋण 
िकु्तानी 

र्वर्नर्ोजन ५०००         5000             ५०००         ५००० 

खचि                                     

खचि प्रर्तशत                                     

स्थानीर् ति 

र्वर्नर्ोजन 2131002         2131002             २१३१००२         २१३१००२ 

खचि ७४०५३३         740533             ७४०५३३         ७४०५३३ 

खचि प्रर्तशत 34.75         34.75             34.75         34.75 

जम्मा 

र्वर्नर्ोजन १२२०५२४४   २०९१४४० ४६०००   १४३४२६८४ ९२७७०१६ ७११२६०० २११६९६० ४९४००० १४९८९०० २०४९९४७६ २१४८२२६० ७११२६०० ४२०८४०० ५४०००० १४९८९०० ३४८४२१६० 

खचि १८४०९१०   १२०२३२     १९६११४२ १५९४०८४ १०८४४८५ ३७९९७७ ७६०६२ १७४९०१ ३३०९५०९ ३४३४९९४ १०८४४८५ ५००२०९ ७६०६२ १७४९०१ ५२७०६५१ 

खचि प्रर्तशत 15.08   5.75     13.67 17.18 15.25 17.95 15.40 11.67 16.14 15.99 15.25 11.89 14.09 11.67 15.13 
 

*अथि र्वर्वर्को रकम अन्त्र् मन्त्रालर्/र्नकार्माफि त खचि गररएको िुाँदा जम्मा खचिमा अथि र्वर्वर्बाट िएको खचिलाई जोर्डएको छैन।  
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अनसूुजच -२ 

बिवुर्ीर् र्ोजनािरूको र्बस्ततृ र्ववरण 

(रु करोडमा) 

क्र.सं. आर्ोजनाको नाम  जजल्ला कूल लागत सम्झौता रकम  
िाल सम्म िएको 
कूल र्वत्तीर् प्रगती 

आर्थिक वर्ि 
२०७७/७८ को 
र्वर्नर्ोजजत बजेट 

आर्थिक वर्ि 
२०७८/७९ 
को दार्र्त्व 

आर्थिक वर्ि 
२०७९/८० 
को दार्र्त्व 

एक र्नवािचन क्षरे एक सडक 

१ 
जचसािानी-िातेमालोचोक-र्रवेणी-विाकी िन्त्ज्र्ाङ-िोखराचौर-
खिरेखोला सडक  

िवित 29.48 23.02 14.87 8.99   

२ र्मलनचोक-सल्र्ान-िािाखेत-र्ारािानी- ठोटनेरी सडक िवित 38.36 28.13 10.12 5.00 13.01  

३ 
वा.न.िा. ४ फेदी मार्लका कार्लमाटी र्िमिोखरा र्म्जा 
ताङराम र्िड लेखानी र्तत्र्ाङ्ग, िकुन्त्डे, िैरवस्थान  

बाग्लङु 54.29 27.68 8.98 5.00 13.70  

४ 
कुश्मीसेरा (जैर्मनी १) देखी राङखानी राम्दकु - वरेङ्ग 
शान्त्तीिरु सडक  

बाग्लङु 47.04 24.59 10.64 11.76 2.19  

५ 
गलकोट - िररचौर - र्िल - तारा - रुम म्र्ाग्दी मखु्र् सडक 
स्तरोन्नती  बाग्लङु 49.11 24.75 8.64 5.00 11.11  

६ 
दवुाडी गाडीखोला - चामीद्वार छ्यान्त्टुङ म्र्ाग्दी - िोरिाटन 
सडक 

बाग्लङु 50.31 25.27 8.67 5.00 11.60  

७ 
गलेश्वोर-र्िप्ले-िगबती िदैु बेग जाने  बाटो रिगंुगा 
गा.िा.,म्र्ाजग्द, र्नवािचन के्षर नं १ 

म्र्ाग्दी 40.65 18.41 9.61 4.50 4.30  

८ वेनी-दरवाङ-ताकम-मनुा-जलजला-िोरिाटन र्नवािचन के्षर नं २ म्र्ाग्दी 44.00 22.57 10.06 5.50 7.01  

९ 

मध्र्र्बन्त्द-ु११ क्र्ाम्िस चोक (अरुणखोला) दमार वडा नं 
१४ बतासे जलकेु देखी र्नस्दी गाउिार्लका िाल्िा (प्रदेश ५) 
सडक स्तरउन्नती कार्ि 

नवलिरु 25.00 13.00 6.70 6.13 0.17  

१० 
देवचलुी न.िा.वाडि न.५ कदमिरुिोखरी देजख ,बन्त्दीिरु गाउाँ र 
र्कर्तििरु गाउ िदैु  मनु्त्र् सडक  

नवलिरु 40.00 28.00 7.37 5.00 15.63  

११ 
मकुुन्त्दिरु - अिाले - रतनिरु - कोटथर - डाडााँझेरी िुाँदै 
वरु्लङ्गटार सम्म जोड्ने  सडक  

नवलिरु 41.00 24.00 1.85 5.00 17.15  

१२ 
चोरमारा, झलवास, वसेनी, रुचाङ - रकुवा डेिगाउाँ िुाँदै तनिुाँ 
जोड्ने सडक 

नवलिरु 23.00 14.00 2.45 5.00 6.55  

१३ िुङ्गागाडे िञ् ज्र्ाङ - वङुकोट - नामजङु - िैसङ्ग - मनकामना   गोरखा 48.14 33.91 11.46 9.89 12.56  
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क्र.सं. आर्ोजनाको नाम  जजल्ला कूल लागत सम्झौता रकम  
िाल सम्म िएको 
कूल र्वत्तीर् प्रगती 

आर्थिक वर्ि 
२०७७/७८ को 
र्वर्नर्ोजजत बजेट 

आर्थिक वर्ि 
२०७८/७९ 
को दार्र्त्व 

आर्थिक वर्ि 
२०७९/८० 
को दार्र्त्व 

१४ 
 रार्ाकृष्ण मजन्त्दर, कालामाटा िौवाटार र्वरुवाटार -  र्मलन 
चोक  - सल्ताङरी िर्टर्ा िजवुा मोटर वाटो  गोरखा 42.85 23.38 4.96 5.00 13.42  

१५ वारिाक - लाप्राक सडक  गोरखा 70.38 34.16 2.99 5.00 26.17  

१६ 
अजजरकोट गा.िा. को वडा नं. ४ िोडनी िुाँदै र्सम्जङु गगन 
िार्न मल्ले गा.िा. जोड्न ेिच्चेक सडक   

गोरखा 44.82 23.51 7.53 5.00 10.98  

१७ नेिाल डााँडा - ताकुि िाट -बराङ्गखोला  लमजङु 44.53 28.81 11.33 6.00 11.48  

१८ 
करिटुार-साल्मेिंज्र्ांग -मार्लंग -किरुगाउाँ (किोलासोथर 
गा.िा. केन्त्द्र जोड्न ेकालोिरे  लमजङु 33.36 17.54 3.00 11.54 3.00  

१९ 
िान ुमागि चन्त्द्रावर्त िोखरी छाि िलुीमरङ्ग िुाँदै कुन्त्छा फेदी  
सडक, तनिुाँ  

तनिुाँ 33.58 23.02 4.91 5.00 13.11  

२० 
आव ु- िागे र्छम्केश्वरी र्िले खकि  - वािनु िन्त्ज्र्ाङ 
(र्छम्केश्वरी िर्िटक मागि), तनिुाँ  

तनिुाँ 49.29 34.80 11.35 8.47 14.98  

२१ दलेुगौडा िकि िरु मागि (वनकेवा-मनिाङ्ग-रानीटारी खण्ड), तनिुाँ  तनिुाँ 39.57 25.11 7.94 5.00 12.17  

२२ र्िमाद ऋर्र्ङ सडक, तनिुाँ  तनिुाँ 20.93 12.78 6.25 5.00 1.53  

२३ नर्ााँिलु - र्वरेठााँटी - कूलडााँडा - िान्त्द्रकु - उरर सडक  कास्की 26.75 19.00 8.67 5.00 5.33  

२४ रुिा गा.िा. ररङ्गरोड  सडक  कास्की 29.86 19.72 10.16 9.12 0.44  

२५ कािुाँखोला - र्सक्लेस - दरु्िोखरी सडक  कास्की 31.02 22.27 11.46 9.48 1.33  

२६ 
िो.ले.म.न.िा २१ दोििरे कृष्ती माझगाउ वके्रक िोबैगौडे 
सम्म सडक  

कास्की 32.92 22.99 9.97 5.00 8.02  

२७ 
माछािचु्रे गा.िा. ४ र िोखरा लेखनाथ म.न.िा. जोड्न ेमदी 
िलु देखी वान ेटाकुरा िुाँदै गाउाँिार्लका िवन जोड्न ेसडक  

कास्की 15.42 10.01 2.86 5.00 2.15  

२८ 
नारार्ण थान िलु - िलामखोला िलु - चण्डी िाटन देउराली 
िररिर गफुा िुाँदै डाडा गाउाँ कुर गाउाँ अमिला सम्म सडक  

कास्की 31.68 27.28 2.30 5.00 19.98  

२९ लोमान्त्थाङ र्थङ्गर र्कजम्लंङ्ग चनु्त्ग्चङु्ग न्त्र्ाम्दो नेचनु्त्ङ्ग सडक  मसु्ताङ्ग 26.46 21.17 3.65 6.61 10.91  

३० जोमसोम दठनी दमु्बा छैरो जचमांङ्ग माफाि स्र्ाङ्ग जोमसोम सडक  मसु्ताङ्ग 38.77 21.43 4.76 5.00 11.67  

३१ 
िमु्ती -ज्र्ार्मरे-  र्बरुवा मेथािरुुंग एलादी खाल्टे रते्न 
सडक,स्र्ाङ्ग्जा १ क 

स्र्ाङ्ग्जा 21.46 15.22 8.67 5.00 1.55  

३२ 

नौडााँडा - काकीनटेा सडक स्तरोन्नती ,स्र्ाङ्ग्जा १ ख 
(नागडांडा- फलेवास- जैमनुी न.िा. - गल्कोट न.िा. मूल 
रणनैर्तक सडक)  

स्र्ाङ्ग्जा 27.14 26.44 10.16 5.00 11.28  
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क्र.सं. आर्ोजनाको नाम  जजल्ला कूल लागत सम्झौता रकम  
िाल सम्म िएको 
कूल र्वत्तीर् प्रगती 

आर्थिक वर्ि 
२०७७/७८ को 
र्वर्नर्ोजजत बजेट 

आर्थिक वर्ि 
२०७८/७९ 
को दार्र्त्व 

आर्थिक वर्ि 
२०७९/८० 
को दार्र्त्व 

३३ 
वार्ाटारी - उददर्ाचौर - सेती वेनी सम्म सडक ,स्र्ाङ्ग्जा २ 
क  

स्र्ाङ्ग्जा 39.10 33.54 11.46 5.00 15.08 २.०० 

३४ 
दामाचौर - र्िरामराङ - िरु्ािल - दग्दी क्र्ामी - जचर े
िञ् ज्र्ाङ र्िमाद ,स्र्ाङ्ग्जा २ ख  

स्र्ाङ्ग्जा 44.87 29.64 9.97 5.00 12.67 २.०० 

३५ र्ारािानी गा िा ओडार गेराङचोक सडक मनाङ 1.08 1.08 0.50 0.65   

  जम्मा  1276.22 800.23 266.27 208.64 322.23 ४.०० 

स्थानीर् ति केन्त्द्र जोड्न े
१ खरीखोला सिािन्त्दी िदैु ताराखोला गा.िा केन्त्द्र जान ेसडक  बाग्लङु 47.18 22.83 0.00 2.50 15.33 ५.०० 

२ घ्र्ाम्िेसाल - िाचंखवुा देउराली - ताकुकोट सडक   गोरखा 56.22 29.77 0.00 3.50 26.27  

३ कसेरी िैसे र्ांग्जाकोट सडक  कास्की 35.32 32.09 10.13 4.00 17.96  

४ 
उदीिरु ररठठे बगर रामचोकबेसी नौथरबेसी सेरा सडक (गा.िा. 
केन्त्द्र जोड्ने), लमजङु 

लमजङु 45.50 26.29 2.30 3.00 18.99 २.०० 

५ दासिंुगा देउिरु मागि (देविाट गा.िा.) केन्त्द्र जोड्ने  तनिुाँ 14.87 14.87 2.56 3.00 9.31  

६ (जशं्रगकाली मोटरमागि) मानिरु - डेडगाउाँ सडक तनिुाँ 22.85 22.85 3.94 4.50 14.41  

७ 
शकु्लागण्डकी दलेुगौंडा बाट िोरबारािी मागि िदैु जडुीफाट- 
जचसािानी सडक िररनास गा.िा. केन्त्द्र जोड्ने सडक  

स्र्ाङ्ग्जा 49.15 32.65 4.63 5.00 23.03  

८ 
र्बिाि गिलाम बनाकसी खिरे सडक सरु्ार 
(कालीगण्डकी)स्र्ाङजा  स्र्ाङ्ग्जा 12.35 9.76 0.00 2.50 7.26  

९ 
िेलू अजुिन चौिारी सडक अजुिनचौिारी गा.िा. सदरमकुाम 
जोड्ने  स्र्ाङ्ग्जा 21.80 11.01 0.00 2.50 8.51  

  जम्मा  305.24 202.13 23.55 30.50 141.07 ७.०० 

प्रादेजशक सडक क वगि 
१ दोर्बल्ला -फलेवास सडक िवित 34.61 26.79 13.22 4.00 9.57  

२ 
मालिुगा िाग्जा बलेवा  एरिोटि कुजश्मसेरा दमेक रङ्गखार्न 
िगु्दीजशर सडक  

बाग्लङु 46.64 29.47 20.59 5.00 3.88  

३ दरबांग -दाङखोला- ताकम - मनुा-िोरिाटन सडक,क वगि म्र्ाग्दी 29.62 14.38 1.20 5.50 7.68  

४ 
िोखरा-थजुम्सकोट-मरु्ग्रबेसी -वालिोखरी -िसगाउ -र्सङदी  
कास्की र लमजुंग जोड्न ेकालोिर ेसडक  

लमजङु 51.85 26.38 2.30 3.00 21.08  

५ बेजशसिर बाग्लुंगिानी -िलेगाउ -िजु ुंग सडक कालोिर े लमजङु 62.38 34.77 8.21 15.59 10.97  
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क्र.सं. आर्ोजनाको नाम  जजल्ला कूल लागत सम्झौता रकम  
िाल सम्म िएको 
कूल र्वत्तीर् प्रगती 

आर्थिक वर्ि 
२०७७/७८ को 
र्वर्नर्ोजजत बजेट 

आर्थिक वर्ि 
२०७८/७९ 
को दार्र्त्व 

आर्थिक वर्ि 
२०७९/८० 
को दार्र्त्व 

६ 
सार्लग्राम कोररडोर लोकमागि (बैडी जिररंङ्ग देबिाट खण्ड), 
तनिुाँ  

तनिुाँ 38.96 25.08 6.04 6.70 12.34  

७ वेगनास िोलेटार - तालबेसी किरुटार खण्ड सडक  कास्की 46.37 26.87 14.11 8.02 4.74  

  जम्मा  310.43 183.74 65.66 47.81 70.26 0.00 

प्रादेजशक सडक ख वगि 

१ 

र्िलेखोला-काकीनटेा-खलडाडा-फलेवास-जैमरु्निाट 

सडक(नागडाडा-फलेवास-जैमनुी न.िा.-गल्कोट न.िा. मूल 
रणनैर्तक सडक),िवित 

िवित 16.06 12.10 6.30 1.50 4.30  

२ 
कुश्मा-दलुुिङ्ग-बाजङु्ग-लेस्िार-सार्लजा-नागी सडक(िवित र 
म्र्ाग्दी जोड्ने) िवित 13.91 13.91 7.48 1.50 4.93  

३ नारेश्वोर-िाणीनी-चौतारा-र्नबले ताकुकोट सडक   गोरखा 44.48 25.63 4.91 6.77 13.95  

४ काशीगाउ केरौजा रुन्त्चेत सडक गोरखा 4.92 2.76 0.00 1.50 1.26  

५ सिा चौतारो - आाँिर्ििल अस्िताल- आाँिर्ििल सडक  गोरखा 2.81 1.84 0.77 2.00   

६ िोटेओडार -बेलिारी िाते गौडा सडक, लमजङु लमजङु 5.43 3.81 0.00 2.00 1.81  

७ िेम्जा- मेलबोट र्र्ताल र्म्िसु ल्वांग िलेल  सडक  कास्की 3.32 2.26 0.00 1.25 1.01  

८ बैदाम िाम ेर्सदाने िञ् चासे सडक  कास्की 7.30 5.30 0.46 1.25 3.59  

  जम्मा  98.23 67.61 19.93 17.77 29.92  

प्रादेजशक सडक ग वगि 
१ मोददबेनी-कुश्मा सडक िवित २.६१ १.७४ ०.८० ०.५० ०.४४  

२ माछाखोला लप्सीबोट र्ामगाउाँ गमु्दा सडक गोरखा ६८.०१ ३२.१० ०.०० २.५० २७.६० २.०० 

३ 
रबर उद्द्योग - गोबर्लंङ्ग - र्ुाँवाकोट - च्र्ाङ्गली  ( मस्र्ािङ्ग्दी 
नदी कररडोर ) गोरखा १८.०० १०.०९ ०.७० १.५० ७.८९  

  जम्मा  ८८.६२ ४३.९३ १.५० ४.५० ३५.९३ २.०० 

अन्त्र् सडक 

१ र्डमवुा-रातमाटा-स्र्ार्निोखरी-ठुलीिोखरी-च्र्ार्िानी-ठााँर्ट सडक िवित ३१.५६ २१.१८ ३.०० २.५० १५.६९  

२ अस्िताल चोक -बन्त्जी जम्ि-िाईवे सडक,कुश्मा ,िवित िवित ४.९६ ४.३९ ३.३२ ०.३४ ०.७३  

३ 

िाइवे-बडागाउाँ सडक(सरकारी कार्ािलर् ििुाँच सडक) र कुश्मा 
जेरो र्कलोमीटर-गोदाम सडक (ि-ूसंरक्षण कार्ािलर् ििुाँच 
सडक) 

िवित १.९५ १.३६ ०.४६ ०.३२ ०.५८  

४ गोरखा िजस्िटल बराि र्फनाम सडक   गोरखा १७.९१ ९.८७ ०.०० २.०० ७.८७  
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क्र.सं. आर्ोजनाको नाम  जजल्ला कूल लागत सम्झौता रकम  
िाल सम्म िएको 
कूल र्वत्तीर् प्रगती 

आर्थिक वर्ि 
२०७७/७८ को 
र्वर्नर्ोजजत बजेट 

आर्थिक वर्ि 
२०७८/७९ 
को दार्र्त्व 

आर्थिक वर्ि 
२०७९/८० 
को दार्र्त्व 

५ 
छेिेटार चोरकाटे जचरेिोखारी िचेक दरु्िोखरी ) मनासल ुमागि 
सडक , गोरखा  गोरखा ३८.५८ २१.२९ ९.८० ५.०० ६.४९  

६ ररठेबगर बिुी कुवा र्तवारी डांडा फलेनी सडक, लमजङु लमजङु ३.४९ ३.३९ १.७२ १.५० ०.१७  

७ मसु्ताङचोक शिीदचोक िल्लनचोक जजरो र्कलो सडक कास्की १३.४८ ९.७८ १.७१ ३.०० ५.०७  

८ 
वाडखोला िाइटारी रोड र वाडखोला देवान्त्चोक रोड स्तरोन्नर्त 

स्र्ांग्जा  स्र्ाङ्ग्जा २.१८ १.८६ १.७१ ०.८०   

  जम्मा  ११४.११ ७३.१३ २१.७१ १५.४६ ३६.६० ०.०० 

सडक िलु 

१ जझर्लवराङ-जिरेिार्न सडक िलु, िवित िवित ३.२३ २.५२ १.२८ १.०० ०.२४  

२ लामाबगर काठेखोला बाग्लङु ४.९६ ३.३२ १.९१ १.०० ०.४१  

३ एक्लेखेत-रेसजेरेटी सडक िलु  बाग्लङु ५.९४ ५.२८ २.६५ १.२० १.४४  

४ शान्त्तीिूर-थप्लुंगिाट-मोटरेबल िलु बाग्लङु ३.५५ २.२८ १.०१ १.०० ०.२७  

५ ररिा-सिेर्ुंगा मोटरेबल िलु  बाग्लङु ४.१२ ३.४७ ०.६० ०.७५ २.१३  

६ गादीखोला- िाट दोगाड़ी मोटरेबल िलु बाग्लङु ६.३६ ४.८४ ०.८४ ०.७५ ३.२६  

७ दरौदी नदी िलु जरेवर  गोरखा ७.६९ ५.३९ ०.४६ १.५० ३.४३  

८ आखेत खोला िलु गोरखा ८.७८ ५.६५ ०.४८ १.५० ३.६७  

९ जगु्दे खोला सडक िलु (राईनास वटुार जोड्न े) गोरखा ३.३२ २.६३ ०.८८ १.०० ०.७५  

१० छ्यारछ्यारे,सडकिलु म्र्ाग्दी म्र्ाग्दी ६.२३ ४.४५ ०.०० १.०० ३.४५  

११ 
दांगखोला  सडक िूल  (दरवाङ्ग  दांगखोला र्ारािानी ताकम 
मनुा  ललुांग गजुाि  सडक खण्ड अन्त्तगित) म्र्ाग्दी ३.१६ १.९३ ०.३३ ०.७० ०.९०  

१२ रीमा काफलडाडा संसारीखोला सडक िलु, म्र्ाग्दी म्र्ाग्दी ३.६० २.६३ ०.०० ०.७५ १.८८  

१३ अकि ला सडक िलु (मराउ खोला) म्र्ाग्दी म्र्ाग्दी ३.९७ २.७२ ०.२३ १.०० १.४९  

१४ िारवाङ्ग िाट सडक िलु,म्र्ाग्दी म्र्ाग्दी ७.४३ ६.२४ ३.१५ १.०० २.०९  

१५ माफाि छैरो कार्लगण्डकी सडक िलु मसु्ताङ ९.७० ७.८० १.३७ १.०० ५.४३  

१६ लेते थम्िू कार्लगण्डकी िलु मसु्ताङ ६.६६ ५.०५ ०.९० १.०० ३.१५  

१७ डाडागाउाँ िेडाबारी सडक िलु कास्की ४.५८ ३.५३ १.४४ १.०० १.०९  

१८ खिरे ठुलाखेत िदक्क िलु िो.ले २४  कास्की ११.०२ ६.७६ २.४२ १.०० ३.३४  

१९ डिरे सााँग ुसडक िलु िो ले न िा १४ र २६  कास्की २.१३ १.२८ ०.२३ ०.७० ०.३५  

२० िल्के िलु झौरी खेत िोखरा २६-१३ जोड्ने सडक िलु कास्की ८.०६ ६.३९ ०.५० १.०० ४.८९  

२१ मादी ९ र १० जोड्ने वादीखोला मोटरेवल िलु  कास्की ६.०१ ४.५३ ०.३९ १.५० २.६४  
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आर्थिक वर्ि 
२०७७/७८ को 
र्वर्नर्ोजजत बजेट 

आर्थिक वर्ि 
२०७८/७९ 
को दार्र्त्व 

आर्थिक वर्ि 
२०७९/८० 
को दार्र्त्व 

२२ इदीखोला मोटरेवल िलु मादी ११ र ४ जोड्न े कास्की ५.७५ ४.४७ ०.३८ १.०० ३.०९  

२३ खदुी खोला (ताल खोला दोिान सडक िलु) िो म न िा  कास्की ५.१८ ३.५७ ०.३२ ०.७० २.५५  

२४ मकै खोला मोटरेवल िलु  कास्की ३.२३ २.३६ ०.२० ०.७० १.४६  

२५ ररवन खिरे खोला सडक िलु  कास्की ६.८९ ५.९८ ०.३५ १.०० ४.६३  

२६ ररस्तीखोला सडक िलु, तनिुाँ  तनिुाँ ४.८० ४.४७ ०.३८ १.२० २.८९  

२७ ररस्तीखोला  सडक िलु, तनिुाँ   तनिुाँ ५.०३ ४.१६ ०.३५ १.०० २.८१  

२८ दमौली र्बसिरे झािटुार (सेती नदद सडक िलु ), तनिुाँ  तनिुाँ ४०.७० ३२.४० ०.०० ४.५० २७.९०  

२९ 
क्र्ाङ्गदी नदद दोिान सडक िलु (र्िमाद ८ र शकु्लागण्डकी 
८ जोड्ने), तनिुाँ  

तनिुाँ ११.१८ ८.३२ ०.०० १.०० ७.३२  

३० 
बरखोला जरेबर िलु (र्िमाद ९ र शकु्लागण्डकी ११ जोडने) 
, तनिुाँ  

तनिुाँ ३.९८ ३.३६ ०.२८ ०.८० २.२८  

३१ श.ुन.िा ५ र ८ जोड्न ेसेती नदी सडक िलु बलेचौतारा ,तनिुाँ  तनिुाँ २१.३४ १५.५९ ०.०० ३.०० १२.५९  

३२ लोकताजन्त्रक सााँगकुो मखु सडक िलु (बडुुवा खोला ), तनिुाँ  तनिुाँ २.३६ २.०५ ०.१७ ०.७५ १.१३  

३३ ज्वाला खोला सडक िलु, तनिुाँ  तनिुाँ ४.२१ ३.२१ ०.२८ ०.७५ २.१८  

३४ 
लमु्दी खोला सडक िलु (ररर्संगा गािा ५ रुिाटार र्ििलटार, 
तनिुाँ  

तनिुाँ ६.४४ ५.५२ ०.४८ ०.७५ ४.२९  

३५ र्तरम्दी खोला सडक िलु(जिररंग गा.िा.४ नर्ाटार ), तनिुाँ  तनिुाँ ३.७९ ३.१४ ०.२७ ०.७५ २.१२  

३६ 
द्रिुद खोला सडक िलु (जिररंग गा.िा.१ खजुम्लंग िटु्टार ), 
तनिुाँ  

तनिुाँ ४.२८ ४.२८ ०.३३ ०.७५ ३.२०  

३७ 
फेदी खोला  सडक िलु (र्िमाद न.िा. ररर्संग िाटन र ररर्संग 
गा.िा.८, तनिुाँ  

तनिुाँ ४.६३ ३.५८ ०.३८ ०.७५ २.४५  

३८ 
र्मददम खोला सडक िलु (मार्लंग-िाके्रबेशी-िाम्ांगबेशी सडक 
) क्िोलासोथर गा.िा.जोड्न े लमजङु ९.७१ ७.०२ ०.६० १.५० ४.९२  

३९ र्कसेदी सडक िूल (र्कसेदी खोला ) दोदी गा.िा.केन्त्द्र जोड्न े लमजङु ३.०३ २.४८ ०.४६ १.५० ०.५२  

४० जचल्ली खोला िलु (बोरांग खोला -र्वचौर सडक खण्ड), लमजङु लमजङु ३.९४ २.५२ ०.२१ १.०० १.३१  

४१ राम्चे खोला सडक िलु, नाल्मा फेदी ठुलोस्वारा, लमजङु लमजङु ४.०५ २.६० ०.२२ १.०० १.३८  

४२ 
रुदी खोला सडक िलु क्र् ु(बगैचा - िसगाउाँ  सडक खण्ड ) 
कास्की र लमजङु जोड्ने  लमजङु ३.४० २.८० ०.०० ०.७० २.१०  

४३ िार्तखोला िलु (आर्र्खोला ६) स्र्ाङ्ग्जा २.८० २.३२ ०.७३ १.३० ०.२८  

४४ फेदीखोला स्थानचेौर िलु (फेदी खोला २-४)  स्र्ाङ्ग्जा ४.४१ २.९२ २.३१ ०.१५ ०.४५  
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आर्थिक वर्ि 
२०७७/७८ को 
र्वर्नर्ोजजत बजेट 

आर्थिक वर्ि 
२०७८/७९ 
को दार्र्त्व 

आर्थिक वर्ि 
२०७९/८० 
को दार्र्त्व 

४५ गौरीिाट मोटरेबल सडक िलु गलर्ाङ न िा स्र्ाङजा  स्र्ाङ्ग्जा १.९८ १.४८ ०.०० १.०० ०.४८  

४६ सल्लो फसाििाट जचसािानी सडक िलु, नवलिरासी (ब. स.ु िू) नवलिरु ७.७८ ७.७८ ०.०० १.०० ६.७८  

४७ 
देवाचरु्ल न.िा. १५ सालिारी सवुणिमागि देजख लोकाि खोला 
लौगाइ जोड्ने सडक िलु, नवलिरासी (ब. स.ु िू) नवलिरु ५.६९ ५.६९ ०.०० १.०० ४.६९  

४८ 
लोकाि खोला सडक िूल (कावासोती न िा वडा न ९ र १० 
जोड्ने), नवलिरासी (ब. स.ु िू)  नवलिरु ४.९७ ४.९७ ०.०० १.०० ३.९७  

४९ 
छेते क्र् ुखोला सडकिलु (मनाङ र्ङश्र्ाङ गा.िा.को वडा नं. 
१ र वडा नं २ जोड्न े) मनाङ ४.५१ ३.९२ ०.०० १.०० २.९२  

  जम्मा  ३१०.५७ २४१.६४ २९.७५ ५२.९० १५८.९९  

झोलङु्ग ेिलु 

१ लेखानी कादेश लामो झो.ि.ु बाग्लङु ४.३३ २.९४ १.७६ ०.२० ०.९८  

२ अजैवा -सशु्माफाट कुिाि  िवित लामो झो.ि.ु बाग्लङु २.६८ २.६३ ०.७५ ०.८० १.०९  

३ जैर्मनी ६ जैर्मनी ७ जोड्ने झो.ि.ु बाग्लङु ०.९५  ०.०० ०.३८   

४ िीमर्गठे मालारानी बडीगाड झो.ि.ु  बाग्लङु १.१२ २.७२ १.६३ ०.११ ०.९८  

५ बल्गास मालारानी झोलङु्ग ेिलु बाग्लङु २.७३  ०.०० ०.१२   

६ गो.न.िा. ३ कुमालगाउाँ चोरकाटे दरौदी Tower िूल  गोरखा ३.३४ ३.२९ ०.५८ १.५० १.२१  

७ देउराली थमुी र्िबोट सोती खोला झोलुंगे िलु गोरखा ३.६९ ३.०१ ०.०० १.०० २.०१  

८ स्र्ामरांग डुम् ेखकि  झो ि ु गोरखा २.९२ २.३४ ०.०० १.०० १.३४  

९ िंगरा िच्च्मैर्ा िो.ले.३२, रुिा गा.िा.  कास्की २.२३ १.३७ ०.२४ १.०० ०.१३  

१० िलेल कुइवांग मदीखोला  कास्की १.१० ०.७२ ०.११ ०.५० ०.११  

११ अाँरे्री खोला झो.ि.ु अन्निणुि ३ िाउदरु  कास्की १.०७ ०.७२ ०.३५ ०.५०   

१२ 
मोदीखोला झो. ि.ु (कास्की र स्र्ांग्जा जजल्लाका ५ वटा 
झोलुंगे िलुिरुको Combined Package अन्त्तगितको र्ोजना) कास्की ०.७० ०.५२ ०.०० ०.१५ ०.३७  

१३ 
र्वजर्िरु खोला झो. ि.ु (कास्की र स्र्ांग्जा जजल्लाका ५ वटा 
झोलुंगे िलुिरुको Combined Package अन्त्तगितको र्ोजना) कास्की   ०.०० ०.१५   

१४ 
बेशीसिर ११ बरबोट र बेशीसिर २ गैरी र्बच मस्र्ािंग्दी 
झो.ि.ु, लमजङु 

लमजङु २.५२ २.३८ १.५८ १.५०   

१५ 
तीन दोबाटे जचउरी- िेलाकोट ( गल्र्ाङ न िा ७,८ ) झोि ु
स्र्ाङजा  स्र्ाङ्ग्जा २.६९ १.७२ ०.०० १.०० ०.७२  
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आर्थिक वर्ि 
२०७७/७८ को 
र्वर्नर्ोजजत बजेट 

आर्थिक वर्ि 
२०७८/७९ 
को दार्र्त्व 

आर्थिक वर्ि 
२०७९/८० 
को दार्र्त्व 

१६ 
कास्कीको नर्ािलु देजख िवितको िकू देउराली जाने 
मोदीखोलामा झो.ि.ु  िवित ०.२४ ०.२४ ०.०० ०.११ ०.१३  

१७ 
िवितको थािठाना खनारा देजख िगरा जाने लामार्ा खोलामा 
झो.ि.ु  िवित ०.२४ ०.२४ ०.०० ०.११ ०.१३  

१८ 

Fabrication, Supply, Transportation, Construction and 
Erection of Lete Ghasa Deurali,Samar Khola (Mustang) and 
Khola kharka (Myagdi) Trail Bridges Through Construction 
Turnkey Packages (CTP 

म्र्ाग्दी ३.५९ २.७७ १.४० १.६३   

१९ 
Fabrication,Supply,Transportation ,Construction and 
Erection of Ghopte Khola and Chim Khola Trial Bridge 
Through Construction Turnkey Package (CTP) 

म्र्ाग्दी २.९५ २.६२ ०.४६ १.८५ ०.३१  

२० बिबुन र्ससेनी र्वनर्ी खोला झो ि ु नवलिरु १.८६ १.३८ ०.८३ ०.५३ ०.०२  

२१ र्गरुबरी खोला झो ि ु नवलिरु १.८६ १.७१ १.०३ ०.७५   

२२ र्वनर्ी र्रबणेी खोला झो ि ु(चकुािा देखी गौरीझोक ) नवलिरु ३.१२ २.६५ १.५९ १.०० ०.०६  

   जम्मा  ४५.९२ ३५.९८ १२.३२ १५.८९ ७.७७  

िवन 
१ कुश्मा नगरिार्लकालाई स्र्ाटेलाइट र्सटीको रुिमा र्वकास गने िवित २.४२ २.२७ ०.२१ ०.७५ १.३१  

२ 
ितुलीबजार नगरिार्लकालाई स्र्ाटेलाइट र्सटीको रुिमा 
र्वकास गने स्र्ाङ्ग्जा १.३३ ०.९० ०.०० ०.८० ०.१०  

३ 
फलेवास नगरिार्लकालाई स्र्ाटेलाइट र्सटीको रुिमा र्वकास 
गने 

िवित २.३८ १.९१ ०.०० ०.७५ १.१६  

४ 
जजल्लाजस्थत प्रादेजशक सरकारी िवन र्नमािण जलश्रोत तथा 
र्संचाई र्वकास र्डर्िजन कार्ािलर् समेत 

तनिुाँ ३.०१ २.४१ ०.२१ १.३० ०.९०  

५ र्लगर्लगकोट र िर्मिकोट के्षरको एर्ककृत र्वकास कार्िक्रम गोरखा २.६३ १.८१ ०.३६ १.५० ०.००  

६ र्िमाद सामदुार्र्क िवन र्नमािण तनिुाँ २.१० १.२८ ०.११ १.०० ०.१७  

जम्मा  १३.८६ १०.५८ ०.८९ ६.१० ३.६४  

र्संचाई 
१ बासकोट खोला ओडारे सी.र्ो. (36 िे.) जलजला-८  िबित 1.665 १.३७ १.२३ ०.३० ०.१४  

२ 
फसेखोला रातमाटा र्संचाई र्ोजना ( ५० िे.) जलजला 
गा..िा-५ 

िबित 1.299 १.२७ ०.७७ ०.४० ०.१३  

३ 
र्लर्मठाना ठानामौला बृित र्संचाई र्ोजना (६५ िे.) फलेबास 
न.िा-७ र ८  

िबित 2.605 २.६१ २.१४ ०.२० ०.२२  
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२०७७/७८ को 
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आर्थिक वर्ि 
२०७८/७९ 
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आर्थिक वर्ि 
२०७९/८० 
को दार्र्त्व 

४ जचदीखोला िटे्टकुलो र्संचाई र्ोजना (४५ िे.) फलेबास-१०  िबित 1.772 १.७४ ०.२९ ०.७० ०.७९  

५ 
बान्त्दे्र खोल्सा ज्र्ार्मरे कुडुले बार्ााँटारी र्संचाई र्ोजना (४० 
िे.) मोदी-३ 

िबित 1.406 १.२७ ०.२२ ०.९० ०.२९  

६ 
राउसे खोला िुाँदै देउराली राङथास र्संचाई र्ोजना (१० िे.)  
फलेवास न.िा.-३ 

िबित 0.287 ०.२८ ०.१४ ०.१० ०.०५  

७ िोले िुिे सरौखोला र्संचाई र्ोजना (१२ िे.) िैरू् ६ & ७ िबित 0.485 ०.४७ ०.०० ०.४० ०.०९  

८ 
खोलाखेत जल्कुनी उिल्लो र्बरुवारी र्संचाई र्ोजना (१५ िे.) 
र्बिादी-३  

िबित 0.459 ०.४६ ०.२३ ०.२० ०.०३  

९ जिरे र्संचाई र्ोजना (३५ िे.) कुश्मा-११ िबित 1.307 १.२९ ०.५४ ०.५० ०.२७  

१० िवुन गैरा बारी आरन मरु्न र्संचाई र्ोजना (१२ िे.) िैरू्-७ िबित 0.340 ०.३३ ०.०० ०.१५ ०.१९  

११ कालीगण्डकी नदी र्नर्न्त्रण कार्ि  छुसाङ्ग देजख लेते सम्म मसु्ताङ 2.250 २.२५ १.०८ १.०० ०.१७  

१२ छेङ्गुर र्संचाई र्ोजना  (२५ िे ) वारगङु मजुक्तके्षर गा.िा -२ मसु्ताङ 1.317 १.३२ ०.८१ ०.०५ ०.४६  

१३ झोङबोङ र्बाङ र्संचाई र्ोजना (२५ िे ) िरिझोङ गा.िा -२ मसु्ताङ 1.095 १.०९ ०.८९ ०.०५ ०.१६  

१४ िुक र्संचाई र्ोजना(७.५ िे.) लोमङ्ग्थाङ गा.िा-२  मसु्ताङ 0.609 ०.६१ ०.५४ ०.०५ ०.०२  

१५ 
ध्रे् थाङजङु र्संचाई र्ोजना (३० िे )  लो-िेकर दामोदरकुण्ड 
गा.िा -५  

मसु्ताङ 0.509 ०.५१ ०.४२ ०.०५ ०.०४  

१६ कुवा र्संचाई र्ोजना (४० िे)  लोमङ्ग्थाङ गा.िा-३ मसु्ताङ 0.486 ०.४९ ०.३३ ०.०५ ०.१०  

१७ टुकुचे झोङ र्संचाई र्ोजना,(५५ िे.) थासाङ गा.िा. १, टुकुचे  मसु्ताङ ५.२५ ३.४० ०.६७ २.०० ०.७३  

१८ दठनी जोमसोम र्संचाई र्ोजना(१०० िे) िरिझोङ गा.िा ४,५  मसु्ताङ 2.397 १.८० ०.१० ०.६० १.६९  

१९ खांगसार र्संचाइ र्ोजना (४०िे) मनाङ र्नस्र्ाङ गा.िा. ९ मनाङ 2.034 १.४९ ०.९९ ०.५४ ०.५०  

२० नाचे र्संचाइ र्ोजना नासो गा.िा. २ मनाङ 0.746 ०.७० ०.६५ ०.०५ ०.०५  

२१ क्र्बुेशी र्संचाई र्ोजना ,मनांग र्नस्र्ांग ३ मनाङ 0.903 ०.८८ ०.५० ०.०० ०.४०  

२२ तातो िार्न कुण्ड सम्क्षन कार्ि, चामे गा.िा मनांग मनाङ 0.200 ०.१८ ०.०० ०.०० ०.२०  

२३ 
एर्ककृत दरौदी नदद र्नर्न्त्रण कार्ि (खिरे देजख जरेबर सम्म) 
र्सरानचोक गा.िा र गो.निा. गोरखा ११.५३ ३.५३ १.११ २.५० ०.००  

२४ 
एर्ककृत दरौदी नदद र्नर्न्त्रण कार्ि(जरेबर देजख गोरखा 
र्समाना सम्म)   िा.न.िा र गो.न.िा गोरखा 3.761 ३.७६ ०.६९ २.५० ०.५७  

२५ िसुनु्त्ड़े खोला र्नर्न्त्रण कार्ि  र्सरानचोक गा.िा र िा.न.िा गोरखा 2.788 २.७९ ०.९८ १.६० ०.२१  

२६ 
बिुीगण्डकी नदद र्नर्न्त्रण कार्ि (माछा खोला र िटे्टखोला 
खोला समेत ) चनुनबु्री गा.िा र र्ाचे गा.िा गोरखा 2.825 २.१३ १.१७ १.०० ०.६५  
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२०७८/७९ 
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आर्थिक वर्ि 
२०७९/८० 
को दार्र्त्व 

२८ 
बािनुबेसी बगरखेत र्संचाई र्ोजना (१० िे.) बारिाक 
सरु्लकोट गा.िा-०७ 

गोरखा 0.421 ०.३१ ०.२२ ०.१५ ०.०५  

२९ चारसर् कुलो र्संचाई र्ोजना िा.न.िा -०२ गोरखा 0.646 ०.२९ ०.०३ ०.६० ०.०२  

३० 
नर्ाखेत र्बतािवारी र्संचाई र्ोजना (३५ िे.) र्सरानचोक गा.िा-
९, िमी 

गोरखा 0.912 ०.८७ ०.५१ ०.३० ०.१०  

३१ 
मरुवाकुना फााँट र्लफ्ट र्संचाई र्ोजना (३२ िे.)  र्सरानचोक 
गा.िा -६,७ 

गोरखा 0.557 ०.४८ ०.४६ ०.०५ ०.०५  

३२ 
िांङर्सङ खोला र्संचाई र्ोजाना (४५ िे ) अजजरकोट गा.िा -
०३ 

गोरखा 0.816 ०.७४ ०.५२ ०.२५ ०.०५  

३३ खरीटार िौवाटार र्संचाई र्ोजना (७६ िे.)  िा.न.िा -०६&७ गोरखा 2.937 २.८४ १.३४ १.५० ०.१०  

३४ 
बटु्टार सोलार र्लफ्ट र्संचाई र्ोजना (१९ िे.) गण्डकी गा.िा-
०१ 

गोरखा 0.700 ०.६८ ०.५८ ०.१० ०.०२  

३५ 
िनु्त्चोकटार र्संचाई र्ोजना (२२ िे )  बारिाक सरु्लकोट 
गा.िा -०४ 

गोरखा 0.950 ०.९३ ०.४० ०.५० ०.०५  

३६ 
घ्र्ाल्चोकटार र्लफ्ट र्संचाई र्ोजना (१६ िे.) गण्डकी गा.िा-
०७ 

गोरखा 1.080 ०.७४ ०.५८ ०.३० ०.२०  

३७ िण्डारथोक र्संचाई र्ोजना (५२ िे.) िा.ना.िा -०३ गोरखा 1.454 १.०९ १.०५ ०.३० ०.१०  

३८ डािानी खेत र्संचाई र्ोजना (१४ िे.) आरुिाट गा.िा-०५ गोरखा 0.447 ०.४५ ०.२८ ०.०५ ०.१२  

३९ गोकूल रामराग र्संचाई र्ोजना (६५ िे ) आरुिाट-०१ गोरखा 0.536 ०.५४ ०.०० ०.२५ ०.२०  

४० 
करनटार र्लफ्ट र्संचाई र्ोजना (१६ िे.) सर्िद लखन गा.िा 
-०३ 

गोरखा 0.810 ०.७६ ०.५१ ०.२५ ०.०५  

४१ 
कमिर्सङ फााँट र्लफ्ट र्संचाई र्ोजना (१० िे.) गोरखा न.िा -
१२ 

गोरखा 0.724 ०.६६ ०.०७ ०.३० ०.३५  

४२ 
क्र्ाबरा र्संचाई र्ोजना (२४ िे ) बारिाक सरु्लकोट गा.िा-
०४ 

गोरखा 0.351 ०.३२ ०.१४ ०.२० ०.०१  

४३ 
जचसािार्न िंुगेसााँि ुर्संचाई र्ोजना (३६ िे ) आरुिाट गा.िा-
०१ 

गोरखा 0.740 ०.६३ ०.४४ ०.२५ ०.०५  

४४ आरुटार र्संचाई र्ोजना (३६ िे )  आरुिाट गा.िा-०९ गोरखा 0.450 ०.५२ ०.०० ०.२५ ०.२०  

४५ खरी राइिाली र्संचाई र्ोजना ( २० िे) गो.न.िा-१२ गोरखा 0.613 ०.५५ ०.०१ ०.१० ०.५०  

४६ रिेल र्संचाई र्ोजना (३५ िे.) िा.न.िा-२ ,र्सम्िानी गोरखा 0.540 ०.५४ ०.०० ०.३५ ०.१५  

४७ मिटार र्संचाई र्ोजना (१५ िे.) र्सरानचोक -०५ गोरखा 0.512 ०.४९ ०.२१ ०.२५ ०.०५  
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को दार्र्त्व 

आर्थिक वर्ि 
२०७९/८० 
को दार्र्त्व 

४८ जौबारी र्संचाई र्ोजना (५० िे.) र्सरानचोक गा.िा -०८ गोरखा 0.545 ०.५२ ०.१२ ०.३० ०.१२  

४९ कदली र्सरानकुलो र्संचाई र्ोजना (१५ िे.)  िा.ना.िा-०३ गोरखा 0.383 ०.३८ ०.०३ ०.२० ०.१५  

५० र्ािाखोला कैर्ा र्संचाई र्ोजना बा.न.िा-१४ बागलङु 0.755 ०.७५ ०.३९ ०.३० ०.०७ 0.20 

५१ समु्सा फााँट र्संचाई र्ोजना जैमनुी-७ बागलङु 0.700 ०.९० ०.०० ०.३० ०.४०  

५२ अाँरे्रीखोला र्संचाई र्ोजना मार्लका, बा.न.िा-५ बागलङु 0.477 ०.४८ ०.२२ ०.२० ०.०६  

५३ अाँरे्रीखोला लेखानी र्संचाई र्ोजना काठेखोला-८ बागलङु 0.587 ०.५८ ०.०४ ०.२० ०.३५  

५४ र्टमरुखोला कुजस्मफााँट र्संचाई र्ोजना जैर्मनी १ बागलङु 0.700 ०.७० ०.३९ ०.२० ०.११  

५५ लाजब्र्खोला र्संचाई र्ोजना बडीगाड-२ बागलङु 0.686 ०.६८ ०.१३ ०.५० ०.०६  

५६ दोिोटा साङखोला र्संचाइ र्ोजना काठेखोला ७, रेस बागलङु 0.694 ०.६९ ०.२० ०.३० ०.२०  

५७ खिरेखोला फााँट र्संचाइ र्ोजना काठेखोला २, र्िमिोखारा बागलङु 0.651 ०.६५ ०.१२ ०.३० ०.२४  

५८ िखरीडााँडा देउराली र्सम्ले र्संचाइ र्ोजना काठेखोला ७, रेस बागलङु 1.055 १.०५ ०.०० ०.८० ०.२६ 0.20 

५९ खरबारी र्संचाइ र्ोजना जैर्मनी ९, र्बजवुा बागलङु 1.215 १.२२ ०.०० ०.४२ ०.६० 0.16 

६० लौवाफााँट र्संचाइ र्ोजना जैर्मनी ७, जैदी बागलङु 1.154 १.१५ ०.०० ०.६० ०.४०  

६१ 
र्टमलुखोला सेराफााँट कुश्मीसेरा कृर्क (६ सर् कुलो) र्संचाइ 
र्ोजना जैर्मनी १ कुश्मीसेरा बागलङु 0.726 ०.७३ ०.२३ ०.३५ ०.१५  

६२ दरमखोला जलाकुनी मनेवा र्संचाई र्ोजना गल्कोट न.िा. ११ बागलङु 1.500 १.५० ०.०० ०.४० १.१०  

६३ दागाखोला र्संचाई र्ोजना बडीगाडि गा.िा.५ बागलङु 0.850 ०.८५ ०.०० ०.८० ०.०५  

६४ डोल्डी आगाखेत र्संचाई र्ोजना ताराखोला-२, अगिल बागलङु 1.200 १.२० ०.०० ०.४८ ०.७२  

६५ खोइले खोला र्संचाई र्ोजना गल्कोट न.िा. ६ बागलङु 0.400 ०.४० ०.०० ०.२० ०.२०  

६६ र्तलूिंङ्ग कुलो र्संचाई र्ोजना र्नर्सखोला ५ बागलङु 0.900 ०.०० ०.०० ०.१० ०.८०  

६७ जचरवाङ्ग र्संचाइ र्ोजना िोरिाटन ३ बागलङु 0.350 ०.३५ ०.०० ०.३० ०.०५  

६८ बाह्रमरेु र्संचाइ र्ोजना गलकोट १ बागलङु 0.451 ०.४५ ०.०० ०.४० ०.०५  

६९ डुडखोला काभ्र ेर्संचाई र्ोजना बा न िा ११, रार्डााँडा बागलङु 0.450 ०.४५ ०.०५ ०.२० ०.२०  

७० 
टार ठुलाखेत र्संचाइ र्ोजना, जैर्मनी न.िा.१,  बागलङु जैर्मनी 
न.िा.१ 

बागलङु 0.531 ०.५३ ०.१६ ०.१० ०.२७  

७१ दादरखोला लाम्खङु्ग र्बरौटा र्सचाइ र्ोजना काठेखोला ५ र्बाँि ु बागलङु 1.200 १.२० ०.०० ०.१० १.१०  

७२ मल्म रीिा र्संचाई र्ोजना गल्कोट न.िा-९ बागलङु 1.162 १.१६ ०.४५ ०.२५ ०.४७  

७३ उनवुाखोला देजख आर्खेत र्संचाइ र्ोजना काठेखोला ४ बागलङु 0.500 ०.५० ०.०० ०.१० ०.४०  

७४ 
र्वनामारे बैरोबााँसे कुाँ डर एर्ककृत र्संचाइ र्ोजना मूल कुसणु्डे, 

जैर्मनी ५ 
बागलङु 2.000 २.०० ०.०० ०.६० १.४०  
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क्र.सं. आर्ोजनाको नाम  जजल्ला कूल लागत सम्झौता रकम  
िाल सम्म िएको 
कूल र्वत्तीर् प्रगती 

आर्थिक वर्ि 
२०७७/७८ को 
र्वर्नर्ोजजत बजेट 

आर्थिक वर्ि 
२०७८/७९ 
को दार्र्त्व 

आर्थिक वर्ि 
२०७९/८० 
को दार्र्त्व 

७५ तमानखोला र्संचाई र्ोजना तमानखोला गा.िा. बागलङु 0.400 ०.४० ०.०० ०.१० ०.३०  

७६ सेती नदी र्नर्न्त्रण कास्की कास्की 2.287 १.९४ १.५४ ०.७५ ०.००  

७७ अमिला के्षर संरक्षण कार्ि कास्की कास्की 0.482 ०.४८ ०.०० ०.३० ०.१८  

७८ िलामफाट र्संचाई र्ोजना (३० िे) िो.म.न.िा-२०, िलाम कास्की 1.156 १.१६ ०.०० ०.२० ०.९६  

७९ र्बमली र्संचाइ र्ोजना (३० िे) रुिा गा.िा-४ कास्की 1.509 १.५१ ०.१५ १.०० ०.३६  

८० 
थमु्काको रि सेराखेत र्संचाई र्ोजना (३५ िे) माछािचु्रे 
गा.िा-५, ररिान कास्की 0.993 ०.९९ ०.०० ०.४० ०.५९  

८१ 
उिल्लो माझको बाह्रर्बसे र्संचाई र्ोजना (५८ िे) 
  रुिा गा.िा-१, थमु्की कास्की 3.424 ३.४२ ०.०० १.५० १.९२  

८२ िोखरा जल उिर्ोग र्संचाई प्रणाली िोखरा म.न.िा. कास्की 1.238 १.२४ ०.०० ०.२५ ०.९९  

८३ फेवा र्संचाई प्रणाली िोखरा म.न.िा. कास्की 0.989 ०.९९ ०.०० ०.५० ०.४९  

८४ र्वजर्िरु र्संचाई प्रणाली िोखरा म.न.िा. कास्की 1.026 १.०३ ०.०० १.०० ०.०३  

८५ प्र्िुरटार र्संचाइ र्ोजना, (३५ िे) आाँबखैुरेनी-६ तनिुाँ 0.607 ०.६० ०.३७ ०.१५ ०.०९  

८६ सांगे फााँट र्संचाइ र्ोजना, (७० िे) व्र्ास-६ तनिुाँ 1.446 १.४३ १.०९ ०.३० ०.०६  

८७ सरसर् तल्लोफााँट र्संचाइ र्ोजना, (२० िे) आाँबखैुरेनी-८ तनिुाँ 0.607 ०.६० ०.३७ ०.१० ०.१४  

८८ सेराफााँट र्संचाइ र्ोजना, (२० िे) शकु्लागण्डकी-१० तनिुाँ 0.850 ०.६३ ०.०० ०.७० ०.१५  

८९ डुम्ीबेशी र्संचाइ र्ोजना, (९७ िे) र्िमाद-१ र जिररंग-२ तनिुाँ ७.३४ ७.३४ ०.०० १.०१ ५.९८  

९० र्बचारे र्तलािार फााँट र्संचाइ र्ोजना, (१० िे) म्र्ाग्दे-७ तनिुाँ 0.517 ०.४२ ०.०४ ०.४८ ०.००  

९१ नेवा खोला ठुलोटार र्संचाइ र्ोजना, (१२ िे) आाँबखैुरेनी-५ तनिुाँ 0.538 ०.४७ ०.३४ ०.१० ०.१०  

९२ िवुाखोला झरु्प्रखेत र्सचाई र्ोजना  बेशीसिर-०७ लमजङु 0.350 ०.३५ ०.२५ ०.१० ०.००  

९३ खिरे र्सचाई र्ोजना  दोदी-०९ लमजङु 0.823 ०.८२ ०.०० ०.४० ०.४२  

९४ लामागाउाँ र्सरुबारी र्सचाई र्ोजना मस्र्ािङ्ग्दी-०९ लमजङु 2.685 २.६९ ०.४४ १.७० ०.५५  

९५ िसगाउाँ टारखेत र्सचाई र्ोजना क्व्लोिोसोथर-०६ लमजङु 0.666 ०.६७ ०.०० ०.५० ०.१७  

९६ तल्क्र्फुााँट र्सचाई र्ोजना क्व्लोिोसोथर-०५ लमजङु 0.592 ०.५९ ०.०० ०.५० ०.०९  

९७ दोिान खोला बृित र्सचाई र्ोजना  क्व्लोिोसोथर-०५ लमजङु 0.981 ०.९८ ०.०० ०.५० ०.४८  

९८ िल्लो ख्र्रुी र्सचाई र्ोजना मस्र्ािङ्ग्दी-०२ लमजङु 0.646 ०.६५ ०.०० ०.३० ०.३५  

९९ र्समजुंग र्सचाई र्ोजना दोदी -०४ लमजङु 0.692 ०.६९ ०.०० ०.३५ ०.३४  

१०० 
अरुण खोला र्नर्न्त्रण कार्ि (Package-II) मध्र्र्वन्त्द ुन.िा. - 
११ 

नवलिरु 1.430 १.३७ ०.०० ०.४३ १.००  
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आर्थिक वर्ि 
२०७७/७८ को 
र्वर्नर्ोजजत बजेट 

आर्थिक वर्ि 
२०७८/७९ 
को दार्र्त्व 

आर्थिक वर्ि 
२०७९/८० 
को दार्र्त्व 

१०१ 
नारार्णी नदी र्नर्न्त्रण कार्ि गैंडाकोट न.िा. - ५, रार्ा कृष्ण 

मजन्त्दर नजजक 
नवलिरु 0.732 ०.७० ०.०६ ०.५० ०.१७  

१०२ 
जलार्ार के्षरमा जल उत्िन्न प्रक्रोि व्र्वस्थािन र्वर्िन्न 

खोलािरु  नवलिरासी (ब.स.ु िू ) नवलिरु 0.385 ०.३७ ०.०० ०.२० ०.१९  

१०३ 
िलार्टार र्संचाई र्ोजना, बरु्लङ्गटार (दमौली खोला िजश् चम 
कोट्ठर दर्लत बजस्त सम्म) नवलिरासी (ब.स.ुिू) नवलिरु 0.170 ०.१६ ०.०० ०.१५ ०.०२  

१०४ डेिगाउाँ र्संचाइ र्ोजना (३०० िे,) बङु्गदीकाली गा.िा. - २ नवलिरु ८.८९ ५.३८ ०.४९ ३.५० ४.८९  

१०५ 
र्वनर्ी खोला र्संचाई र्ोजना (१३४ िे,) र्वनर्ी र्रवेणी गा.िा. 
- ४ र ५ 

नवलिरु ४.९४ २.९६ ०.२५ १.३० ३.३८  

१०६ ओटाङ्गटार र्संचाइ र्ोजना (४० िे,) बङु्गदीकाली गा.िा. - ३ नवलिरु 2.173 ०.९३ ०.१७ ०.८० १.२०  

१०७ 
र्सर्क्र िन्त् नाि र्संचाई र्ोजना (१६० िे,)  मध्र्र्वन्त्द ुन.िा. - 
८ 

नवलिरु 0.591 ०.५७ ०.०० ०.५७ ०.०२  

१०८ 
िररर्ाली कृर्क र्संचाई र्ोजना (२०५ िे,) मध्र्र्वन्त्द-ु
५,६,७,८ 

नवलिरु ८.७९ ५.५० ०.४९ २.०० ६.३१  

१०९ 
नगरटााँडी र्संचाइ र्ोजना (७० िे.) (मूल निर र्वस्तार) 
गैंडाकोट न.िा. - १५ 

नवलिरु 2.000 २.०० ०.०० ०.४० १.६०  

११० 
प्रसौनी र्िउरान र्संचाई र्ोजना (३३१ िे,) मध्र्र्वन्त्द ुन.िा. - 
१५ 

नवलिरु ६.८५ ५.०७ ४.२६ ०.७५ १.८४  

१११ िसौरा बृित र्संचाई र्ोजना (७४ िे,) कावासोती न.िा. - ४ नवलिरु ३.०७ १.८७ ०.१७ २.०० ०.८५  

११२ 

वडा नं. ६ मा रिेको जंगल के्षरबाट आउने जंगली जनावरको 
रोकथामका लार्ग मेर् जालीको छेकबार र्ोजना, र्वनर्ी र्रवेणी 
गा.िा. 

नवलिरु 0.475 ०.४५ ०.०० ०.०० ०.४८  

११३ 
गलु्लर खोला र्टकाराम खोला अमचरु खोला र्नर्न्त्रण, र्वनर्ी 
र्रवेणी गा.िा. नवलिरु 0.225 ०.२३ ०.०० ०.०० ०.१२  

११४ 
िडरा िाददिर्ा बरुवा खेत र्गरुबारी कुलो बााँर् र्सं.र्ो,  
 मध्र्र्वन्त्द-ु६ 

नवलिरु 0.123 ०.१२ ०.०० ०.०० ०.०६  

११५ अरुण खोला नदी र्नर्न्त्रण कार्ि, नवलिरासी नवलिरु 1.279 १.२८ ०.०० ०.०० ०.९०  

११६ र्वनर् खोला र्नर्न्त्रण, र्वनर्ी र्रवेणी-१ नवलिरु 0.120 ०.११ ०.०० ०.०० ०.१२  

११७ 
आाँर्र्खोला नदी र्नर्न्त्रण कार्ि (३९ र्क.र्म) आर्र्खोला गा.िा 
देजख गल्र्ाङ न.िा सम्म 

स्र्ाङ्ग्जा ५.७२ ५.४९ १.८६ १.५० २.१३  

११८ टुर्नखोला र्समलचौर ज्र्ार्मरे र्संचाई र्ोजना  आर्र्खोला गा.िा स्र्ाङ्ग्जा 2.200 २.२० ०.०० १.५० ०.७०  
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आर्थिक वर्ि 
२०७७/७८ को 
र्वर्नर्ोजजत बजेट 

आर्थिक वर्ि 
२०७८/७९ 
को दार्र्त्व 

आर्थिक वर्ि 
२०७९/८० 
को दार्र्त्व 

११९ लामाके फाट र्सचाई र्ोजना  ितुली बजार न .िा १४  स्र्ाङ्ग्जा 2.700 २.७० ०.०० २.५० ०.२०  

१२० गणेशिरु फुलवारी र्संचाई र्ोजना ितुली बजार नगरिार्लका ४  स्र्ाङ्ग्जा ३.८५ ३.८५ १.४० १.५० ०.४०  

   जम्मा  177.90 148.89 40.10 63.96 61.83 0.56 

खानेिानी 
१ िाके्रबास िाटखोला खा.िा.आ. फेदीखोला  स्र्ाङ्गजा ६.८९ ३.२९ ०.२४ ०.४१ २.५५ ०.०९ 

२ फेददखोला बजार वृित खा.िा.आ. स्र्ाङजा स्र्ाङ्गजा ४.६८ १.३६ ०.२० ०.४५ ०.६० ०.११ 

३ सकेटारी खा.िा.आ. स्र्ाङजा स्र्ाङ्गजा १.५३ १.१० ०.१२ ०.४९ ०.४९  

४ अन्निणुि खोप्लाङ्ग खानेिानी आर्ोजना गोरखा ८.९१ ४.०९ २.२७ ०.६५ ०.७० ०.४७ 

५ जौबारीखोला र्लफ्ट खा.िा.आ. मकैर्सङ गोरखा ४.६२ १.१९ ०.१० ०.३३ ०.७६  

६ काफलडााँडा खानेिानी आर्ोजना गोरखा १.५७ ०.७४ ०.०० ०.१६ ०.५८  

७ दरौदी िडेरी खोला खानेिानी आर्ोजना गोरखा १.२१ ०.८३ ०.०० ०.२० ०.३८ ०.२५ 

८ आाँिर्ििल र्समिानी रातडााँडा बृित दर्मिचौर खानेिानी आर्ोजना गोरखा ७.१३ ३.३२ ०.४५ ०.६० १.३६ ०.९१ 

९ lrtL ! 3/ ! Wff/f vf=kf=cf= लमजङु ९.९४ ०.९० ०.०० ०.१२ ०.७८  

१० दिुजखरा र्िष्टा खानेिानी आर्ोजना गोरखा २.३६ ०.६४ ०.०० ०.१६ ०.४८  

११ र्बखेखोला खानेिानी आर्ोजना गोरखा १.९९ ०.५७ ०.०० ०.२४ ०.३३  

१२ रामबजार खानेिानी आर्ोजना  लमजङु २.८७ १.२९ ०.०० ०.३७ ०.९२  

१३ र्बचकरी र्लफ्ट खानेिानी आर्ोजना गोरखा ६.८६ २.५६ १.५० ०.५७ ०.५०  

१४ िसगाउाँ खानेिानी आर्ोजना  लमजङु १.४७ ०.६७ ०.०० ०.३७ ०.३०  

१५ कोखे टूकुमराङ खा.िा.आ तनिुाँ ७.२६ २.५१ ०.६९ १.३७ ०.४५  

१६ बन्त्दीिरु बर्नर्ाटार खा.िा.आ तनिुाँ २.७८ १.०७ ०.६१ ०.१० ०.३६  

१७ छांग र्ारादी खा.िा.आ तनिुाँ ०.८७ ०.४८ ०.३५ ०.१० ०.०३  

१८ चदेुर खा.िा.आ तनिुाँ २.७४ १.१६ ०.३२ ०.१५ ०.६९  

१९ कालीखोला खा.िा.आ  तनिुाँ ४.१२ २.२७ १.१४ ०.५७ ०.५६  

२० कोलडाडा खा.िा.आ  तनिुाँ २.१३ १.१२ ०.४५ ०.४० ०.२६  

२१ मस्र्ािंग्दी खा.िा.आ  तनिुाँ २०.६३ ४.४४ २.८५ ०.८५ ०.७३  

२२ दोरदोर सोलार र्लफ्ट खा.िा तनिुाँ १.६९ १.४७ ०.६५ ०.३० ०.५२  

२३ चाम्वास बृित खा.िा.आ तनिुाँ ५.०० ४.०० १.२६ ०.६५ २.०९  

२४ जिररङ्ग १ बृित खा.िा.आ तनिुाँ १०.६१ ५.३१ ०.४६ ०.४९ ४.३६  

२५ बेलचौतारा सगुा खा.िा.आ तनिुाँ ३.०० १.९७ ०.२८ ०.७४ ०.९५  

२६ िोडेनी खानेिानी आर्ोजना  नवलिरु ६.४७ ४.१४ २.०७ १.०० १.०७  
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२०७७/७८ को 
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आर्थिक वर्ि 
२०७८/७९ 
को दार्र्त्व 

आर्थिक वर्ि 
२०७९/८० 
को दार्र्त्व 

२७ झ्र्ाल्टुङ डााँडा खा.िा.आ  नवलिरु २.३८ ०.९६ ०.४७ ०.४१ ०.०८  

२८ िागर खा.िा.आ नवलिरु २.७५ १.३० ०.४० ०.४१ ०.४९  

२९ अमरािरुी खा.िा.आ  नवलिरु ०.०० २.१७ ०.३८ ०.७५ १.०४  

३० आगौली खा.िा.आ नवलिरु ७.१५ १.९७ ०.५१ ०.९० ०.५६  

३१ कावासोती र्डग्री कलेज खा.िा.आ  नवलिरु ४.५७ २.८२ ०.३८ ०.७५ १.६९  

३२ र्बनै र्रबेडी खा.िा.आ  नवलिरु १.४३ १.०३ ०.०० ०.४१ ०.६२  

३३ देवचलुी खा.िा.आ  नवलिरु १३.३१ ४.५६ ०.४० १.२० २.९६  

३४ कावासोती १७ खा.िा.आ  नवलिरु ९.११ ३.६२ ०.४८ ०.७४ २.४०  

३५ बौनािा खा.िा.आ  नवलिरु १०.९६ ३.९३ ०.५७ ०.८२ २.५४  

३६ आिचौर खा.िा.आ  नवलिरु ११.८६ ३.९६ ०.६७ १.२० २.०९  

३७ मान्त्द्रा खोला खा.आ.िा   तनिुाँ १.४९ ०.३३ ०.०० ०.२५ ०.०८  

३८ कोटबैदी खा.िा.आ तनिुाँ १.५१ ०.६४ ०.११ ०.१२ ०.४१  

३९ मैनािाट खा.िा.आ नवलिरु ७.९२ १.४५ ०.३७ ०.८० ०.२८  

   जम्मा  २०३.७५ ८१.२१ २०.७६ २०.६० ३८.०४ १.८२ 

३०६  जम्मा (सडक, िलु, झो.ि.ु, र्संचाई, खानेिानी)  २९४४.८३ १८८९.०७ ५०२.४४ ४८४.१२ ९०६.२८ १५.३८ 

१ लङु्ख ुदेउरार्ल- र्मलनचोक बालाकोट िोस्रर्ाजङ्ग्द सडक, िवित िवित २३.२२   २.५० १२.७२ ८.०० 

२ र्डस्र्ाङ गाउिार्लकाको र्समानादेजख टंर्क मनाङ सडक मनाङ्ग ३५.५७   ३.०० १५.०० १७.५७ 

३ डनडुरे खोला सडक िलु, गोरखा  गोरखा ७.५१   ०.५० ३.५० ३.५१ 

४ 
खारीठाटी-कुन्त्छा सोतीिसल सडकको िाडेटार-कुन्त्छा(िलवुा) 
सडक खण्ड, लमजङु्ग 

लमजङु्ग ५०.८९   १.२५ २०.०० २९.६४ 

५ रेचेत खोला सडक िलु, गोरखा गोरखा ७.६७   ०.५० ३.५० ३.६७ 

६ 
माछािचु्रे गा.िा. जोड्ने सादीखोला िाचोक जोड्न ेसडकमा 
सेती नदीमा मोटरेवल िलु 

कास्की १७.७३   ०.५० १०.०० ७.२३ 

७ सब्जे खोला सडक िलु मनाङ्ग ५.२३   ०.५० २.०० २.७३ 

८ कुरे्ले खोला सडक िलु लमजङु्ग ३.११   ०.५० २.६१  

९ लाजङ्ग्द खोला िलु लमजङु्ग ५.६१   ०.५० ५.११  

१० दरौदद नदद िलु, नर्ााँ साि ु गोरखा २१.१४   १.०० १२.०० ८.१४ 

११ चजुक्त खोला िलु बाग्लङु् ३.४९   ०.४० ३.०९  

१२ केवेरे खोला सडक िलु स्र्ाङ्ग्जा ३.८३   ०.५० ३.३३ ०.५० 

१३ कुनािाट सडक िलु चेिे नदद  लमजङु्ग ७.०८   ०.९० ५.०० १.१८ 
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आर्थिक वर्ि 
२०७९/८० 
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१४ जिरेखोला मोटरेवल िलु  िवित ४.९३   ०.४५ ४.४८  

१५ मगु्लङु्ग खोला सडक िलु (बािािक लाप्राक सडक) गोरखा ४.५१   ०.७० २.५० १.३१ 

१६ बलु्दी खोला सडक िलु, तनि ु तनिुाँ ९.२२   ०.४० ६.०० २.८२ 

१७ र्िमाद ररर्सङ्ग (शीतलमागि) सडक तनिुाँ ६.३२   २.०० ४.३२  

१८ 
सार्लग्राम कोररडोर लोकमागि(मालङु्गा बास्टारर रानीिाट रुद्रबेनी 
सेर्तबेनी फलेवास कुस्मा) वेलटारर रानीिाट सतकुा खण्ड 

स्र्ाङ्गजा २५.००   १.०० १५.०० ९.०० 

१९ चदी खोला िलु  लम्जुंग ४.०४   ०.५० २.५० १.०४ 

२० कािखुोला र्सक्लेस दरु्िोखरी सडक, कास्की १ ख  कास्की ६३.२९   ४.०० २५.०० ३४.२९ 

२१ 
मध्र्र्बन्त्द ुन.िा. वडा नं.11 क्र्ाम्िस चोक दमार वडा नं १४ 
बतास जलकेु िाँदै प्रदेश नं ५ र्नस्दी गा.िा. र िाल्िा, नवलिरु नवलिरार्स ५०.८७   ४.०० २०.०० २६.८७ 

२२ नारेश्वर िाजणनी चौतारा र्नबेल ताकुकोट सडक, गोरखा  गोरखा ६६.२९   ४.०० २५.०० ३७.२९ 

२३ वेनी दबािंङ्ग सडक, म्र्ाग्दी, र्नवािचन के्षर नं. १  म्र्ाग्दी २३.९०   २.०० १५.०० ६.९० 

२४ 
गण्डकी र्वश्वर्बद्यालर्को मेर्डकल कक्षा संचालनको लार्ग र्प्र- 
फ्र्ाव िवन लगार्तका संरचना र्नमािण 

कास्की ९.८२   ५.०० ४.८२  

२५ र्म्जा बिउुदे्दशीर् सामदुार्ीक िवन, काठेखोला, ०३, बाग्लङु्ग बाग्लङु्ग ०.८८   ०.३७ ०.५०  

   जम्मा  ४६१.१४ ०.०० ०.०० ३६.९७ २२२.९८ २०१.६८ 

१ 
नौडााँडा-काकीनेटा सडक स्तरोन्नती (चेनेज 10+000 देजख 
19+476) 

स्र्ाङ्गजा ३२.२३   ३.५० १८.०० १०.७३ 

२ 
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