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प्राक्कथन 

समाजवाद उन्त्मखु संघीर् लोकताजन्त्रक गणतन्त्र कार्ािन्त्वर्नको र्ो चौथो वर्ि हो। एकात्मक राज्र् प्रणालीको 
अन्त्त भई संघात्मक राज्र् प्रणाली कार्ािन्त्वर्नको प्रर्क्रर्ामा प्रचरु सम्भावना र चनुौर्त देजखएका छन।् प्रदेश 
सरकार सबै खाले सम्भावना र चनुौर्तको बीचबाट अगार्ड बर्िरहेको छ। सरकार आफ्ना घोर्र्त लक्ष्र् उद्देश्र् 
अनरुूि र्क्रर्ाशील रहेको कुरा र्वददतै छ। 

चाल ुआर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नको प्रर्क्रर्ा ६ मर्हना िगुी सकेको छ । 
६ मर्हनाको बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नको प्रर्क्रर्ामा प्राज त र खचिको र्थाथि जस्थर्त प्राप्त उिलब्र्ीहरू 
सामना गनुििरेका चनुौतीहरू बााँकी अवर्र्मा गनुििने कार्िहरू लगार्तका र्ववरणहरू समावेश गरी र्ो अर्िवार्र्िक 
प्रर्तवदेन तर्ार िाररएको छ। 

र्स समीक्षा अवर्र्मा अजघल्लो आर्थिक वर्िमा सोही अवर्र्को भन्त्दा बजेट खचितफि  ४.२५ प्रर्तशतले वृर्ि 
भएको छ। खचि जशर्िकहरूको तलुनात्मक अध्र्र्न गदाि अन्त्र् खचि जशर्िकहरूभन्त्दा र्वकास र्नमािणका खचि 
जशर्िकहरूमा बिी खचि भएको देजखन्त्छ। अजघल्लो आर्थिक वर्िको भन्त्दा र्स अवर्र्मा १६.१९ प्रर्तशतले बिी 
स्रोत व्र्वस्थािन भएको देजखन्त्छ। र्सरी गत अजघल्लो वर्िको तलुनामा र्स आर्थिक वर्िको कार्िसम्िादन 
प्रभावकारी देजखएको छ। 

गत तीन वर्िमा हनु नसकेको कार्ि प्रदेशको सामाजजक आर्थिक सवेक्षण र्स वर्ि गदैछौं। बजेट तथा कार्िक्रम 
कार्ािन्त्वर्न सम्बन्त्र्ी एकीकृत कार्िर्वर्र् २०७७ लाई आवश्र्कीर् संशोर्नको प्रर्क्रर्ा अगार्ड बर्िरहेको छ। 
आर्थिक कार्िर्वर्र् तथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व सम्बन्त्र्ी काननु तजुिमाको र्प्रर्क्रर्ामा रहेको छ। 

अन्त्त्र्मा प्रर्तवेदन तर्ार गने कार्िको नेततृ्व गने अथि मन्त्रालर्का सम्िूणि कमिचारीहरू र र्स कार्िमा सहर्ोग 
गनुिहनुे सबै र्वर्र्गत मन्त्रालर् र र्नकार्का कमिचारीहरूलाई र्वशरे् र्न्त्र्वाद ददन चाहन्त्छु। र्ो ६ मर्हनामा 
बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नको लार्ग अहोरार खट्ने प्रदेश सरकारका र्वर्र्गत मन्त्रालर् र र्नकार् तथा 
स्थानीर् तहका िदार्र्कारी एवम ्कमिचारीहरूलाई हाददिक र्न्त्र्वाद ददन चाहन्त्छु। चाल ुआर्थिक वर्िको बााँकी 
अवर्र्मा गनुििने कार्िहरूमा आ-आफ्नो दार्र्त्व अनसुार प्रभावकारी कासिम्िादन गनि र्वशेर् अर्िल गदिछु।  

 
रामजी प्रसाद बराल (जीवन) 

(मन्त्री) 
अथि मन्त्रालर् 
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मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवेदन सम्बन्त्र्मा 

१. प्रस्ततु बजेट तथा कार्िक्रमको अर्िवार्र्िक मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवेदनमा प्रदेश सरकारका र्वर्र्गत मन्त्रालर् तथा 
र्नकार्हरूको 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। 

- अथि मन्त्रालर् 
गण्डकी प्रदेश 
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िररच्छेद - १ 

िररचर् 

1.1 सर्मक्षाको िषृ्ठभरू्म र सीमा 

प्रदेश आर्थिक कार्िर्वर्र् ऐन, २०७५ को दफा २० मा "बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न अवस्थाको मूल्र्ाङ्कन 
गरी अथि मन्त्रालर्ले अर्िवार्र्िक र वार्र्िक रूिमा राजस्व, खचि, आर्ोजना र कार्िक्रम सञ्चालन गनि नेिाल 
सरकारबाट प्राप्त भएको समार्नकरण अनदुान, सशति अनदुान, समिूरक अनदुान र र्वशेर् अनदुान रकम, वैदेजशक 
अनदुान तथा ऋणको अनमुान, प्रार्प्त तथा िररचालनको र्थाथि र्ववरण, प्रदेश सरकारको नीर्त तथा बजेटमा 
समावशे भएका कार्िक्रमहरूको कार्ािन्त्वर्न अवस्था र अन्त्र् आवश्र्क र्ववरणहरू साविजर्नक गनुििने" व्र्वस्था 
बमोजजम चाल ुआर्थिक वर्ि २०७८/७९ को वार्र्िक बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नको िर्हलो ६ मर्हना 
अवर्र्को सर्मक्षा प्रस्ततु गररएको छ।  

प्रस्ततु सर्मक्षामा चाल ुआर्थिक वर्िको प्रमखु नीर्त तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नको जस्थर्त, मन्त्रालर्/र्नकार्गत 
खचिको र्ववरण, मन्त्रालर्हरूबाट कार्ािन्त्वर्नमा रहेका मखु्र्मखु्र् कार्िक्रमको भौर्तक र र्वत्तीर् प्रगर्त, कार्िक्रम 
कार्ािन्त्वर्नका क्रममा देखा िरेका चनुौर्तहरू, आगामी ददनमा गनुििने सरु्ारका के्षरहरू र खचिको संशोर्र्त 
अनमुान समेतको र्ववरण प्रस्ततु गररएको छ। र्सका साथै अजघल्ला दईु आर्थिक वर्िहरूको सोही अवर्र्को 
प्रगर्त र्ववरणसाँग चाल ुआर्थिक वर्िको प्रगर्तलाई तलुना समेत गररएको छ। र्वत्तीर् क्षेर र्वश्लरे्ण अन्त्तगित 
हाल प्रदेश सरकारको क्षेरार्र्कारर्भर रहेका सहकारी क्षेरसाँग सम्बजन्त्र्त र्ववरण मार समावेश गररएको छ।  

 

1.2 बजेट र कार्ािन्त्वर्न जस्थर्त 

चाल ुआर्थिक वर्ि २०७८/७९ को लार्ग प्रदेश सरकारबाट कूल रू. ३० अबि ५ करोड ६७ लाख बजेट 
र्वर्नर्ोजन गररएको छ। चाल ुआर्थिक वर्िको िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा सरुु र्वर्नर्ोजन मध्र्े रु. ४ अबि 
७९ करोड ७३ लाख ९२ हजार खचि भैसकेको छ। िर्हलो चाल ुआर्थिक वर्िको ६ मर्हनामा भएको खचि 
रकम सरुु र्वर्नर्ोजनको १५.९६ प्रर्तशत हो, गत आर्थिक वर्िको सोही अवर्र्मा १५.१३ प्रर्तशत मारै खचि 
भएको र्थर्ो। बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नलाई प्रभावकारी िंगले अगार्ड बिाउने उद्देश्र्ले आर्थिक वर्ि 
२०७७/७८ बाट कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाइएको बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न सम्बन्त्र्ी एकीकृत कार्िर्वर्र्, 
२०७७  का  व्र्वस्था/प्रावर्ानलाई चाल ुआर्थिक वर्िमा कडाइका साथ कार्ािन्त्वर्न गररएबाट र्सको प्रत्र्क्ष 
सकरात्मक प्रभाव बजेट कार्ािन्त्वर्नमा देजखएको छ। र्वश्वव्र्ािी महामारीको रूिमा देखा िरेको कोर्भड-१९ 
को असर िूणि रुिमा सर्कनसकेको हुाँदा बजेट कार्ािन्त्वर्नमा केही अयाराहरू र्वद्यमान छन।् र्द्यर्ि र्स 
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सर्मक्षा अवर्र्को बजेट कार्ािन्त्वर्न अवस्था अजघल्ला आर्थिक वर्िको सोही अवर्र्को भन्त्दा सफल र प्रभावकारी 
देजखएको छ।  

 

1.2.1 नेिाल सरकारको बजेट र कार्ािन्त्वर्न अवस्था 

नेिालको संर्वर्ानमा संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहले आफ्नो अर्र्कारर्भरको आर्थिक अर्र्कार सम्बन्त्र्ी र्वर्र्मा 
कानून र्नमािण गने, वार्र्िक बजेट तजुिमा गने, र्नणिर् गने, नीर्त तथा र्ोजना तर्ार गने र त्र्सको कार्ािन्त्वर्न 
गने व्र्वस्था रहेको छ। सोही व्र्वस्था अनसुार संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहले आर्थिक वर्ि 207८/7९ को 
बजेट र्नमािण गरी िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्सम्म कार्ािन्त्वर्न गररसकेका छन।्  

अथि मन्त्रालर्ले साविजर्नक गरेको चाल ुआर्थिक वर्िको मध्र्ावर्र् मूल्र्ाङ्कन अनसुार नेिाल सरकारको कूल 
र्वर्नर्ोजन रू. १६ खवि ३२ अबि ८२ करोड ९२ लाख रहेकोमा िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा रू. ५ खवि 
६ अबि ७८ करोड ५२ लाख खचि भई कूल र्वर्नर्ोजनको ३१.०४ प्रर्तशत रकम खचि भएको छ। कूल 
खचिमध्र्े चालतुफि  3८.१६ प्रर्तशत, िुाँजीगततफि  1३.4४ प्रर्तशत र र्वत्तीर् व्र्वस्थातफि  २६.१२ प्रर्तशत 
खचि भएको छ। त्र्स्तै रू. 10 खवि 75 करोड 84 लाख राजस्व संकलन हनु ेअनमुान गररएकोमा सर्मक्षा 
अवर्र्मा रू. ५ खवि ७६ अबि २४ करोड संकलन भई लक्ष्र्को कररव 4९ प्रर्तशत राजस्व संकलन भएको 
छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा रू. 2 खवि ३९ अबि आन्त्तररक ऋण िररचालन गने लक्ष्र् रहेकोमा िर्हलो 6 
मर्हनामा रू. ६ अबि ऋण िररचालन भएको छ भन ेरू. 1 खवि १० अबि ८५ करोड बराबरको वैदेजशक 
सहार्ताको प्रर्तविता प्राप्त भएको उल्लेख छ। 

साथै रार्िर् गौरवका आर्ोजनाहरूमा रू. ८२ अबि २४ करोड ४४ लाख बजेट र्वर्नर्ोजन गररएकोमा सर्मक्षा 
अवर्र्मा रू. १३ अबि ४८ करोड ३६ लाख खचि भएको छ जनु कूल र्वर्नर्ोजनको १६.३९ प्रर्तशत हनु 
आउाँछ।  

त्र्सैगरी, प्रदेश र स्थानीर् तहहरूमा हनुे र्वत्तीर् हस्तान्त्तरणतफि  र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान, सःशति अनदुान, 
र्वशेर् अनदुान र समिूरक अनदुान समेत गरी जम्मा रू. १ खवि ७९ अबि २६ करोड १४ लाख र्वत्तीर् 
हस्तान्त्तरण भएको छ।  

मध्र्ावर्र् मूल्र्ाङ्कन अनसुार र्स आर्थिक वर्िमा रू. 1६ खवि ३२ अबि ८२ करोड ९२ लाख खचि हनुे अनमुान 
गरी बजेट र्नमािण गररएकोमा आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा रू. 1५ खवि ४६ अबि २८ करोड ५३ लाख खचि 
हनुे संशोर्र्त अनमुान समते गररएको छ। र्ो रकम शरुु र्वर्नर्ोजनको 9४.७० प्रर्तशत रहेको छ।  
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1.2.2 प्रदेश आर्थिक कार्िप्रणाली र अवस्था 

नेिालको संर्वर्ानको भाग १६ (र्ारा २०३ देजख २१३) मा प्रदेश आर्थिक कार्िप्रणालीको व्र्वस्था गररएको 
छ। संर्वर्ानतः प्रदेश सरकारलाई कानून बमोजजम प्रदेश र्भरको कर प्रणाली, ऋण व्र्वस्थािन, सजञ्चत कोर् 
सञ्चालन, राजस्व र व्र्र्को अनमुान, खचि व्र्वस्थािन, र्वर्भन्न कोर्हरूको सञ्चालन गने लगार्तको क्षेरार्र्कार 
रहेको छ। ती क्षेरहरूको र्वर्र्मा देहार्मा छुट्टाछुटै्ट उल्लेख गररएको छ। 

 

1.2.2.1 प्रदेश सजञ्चत कोर् 

चाल ुआर्थिक वर्िमा रू. ३० अबि ५ करोड ६७ लाख कूल र्वर्नर्ोजन गररएको र सो र्वर्नर्ोजनका लार्ग 
प्रदेश सरकारको आन्त्तररक राजस्वबाट रू. ५ अबि, संघीर् सरकारबाट प्राप्त हनुे अनदुानबाट रू. १३ अबि २ 
करोड ९७ लाख, बााँडफााँट भई प्राप्त हनु ेराजस्वबाट रू. ७ अबि ६२ करोड ७० लाख, रोर्ल्टीवाित प्राप्त हनु े
रू. ३० करोड, आन्त्तररक ऋणबाट रु. १ अबि, नेिाल सरकारबाट प्राप्त हनुे ऋणबाट रु. १ अबि र नगद 
मौज्दातबाट रू. २ अबि १० करोड स्रोत िररचालन गने लक्ष्र् राजखएको छ। सर्मक्षा अवर्र्मा प्रदेश सरकारको 
आन्त्तररक राजस्वबाट रू. १ अबि ४५ करोड १६ लाख ४२ हजार, संघीर् सरकारबाट प्राप्त हनुे अनदुानबाट 
रू. ५ अबि ४७ करोड ४४ लाख, बााँडफााँट भई प्राप्त हनु ेराजस्वबाट रू. ३ अबि ४४ करोड ५९ लाख ८२ 
हजार र रोर्ल्टीवाित रू. २५ करोड १८ लाख ८६ हजार गरी जम्मा रु. १० अबि ६२ करोड ३९ लाख 
१० हजार राजस्व प्रदेश सजञ्चत कोर्मा दाजखला भएको छ। गत आर्थिक वर्िको नगद मौज्दात रू. २ अबि 
६० करोड ७० लाख ३८ हजार रहेको छ। चाल ुआर्थिक वर्िको िर्हलो अर्िवार्र्िक अवर्र्मा रू. ४ अबि 
७९ करोड ७३ लाख ९२ हजार खचि भई प्रदेश सजञ्चत कोर्मा रू. ८ अबि ४३ करोड ३५ लाख ५६ हजार 
नगद मौज्दात रहेको छ।  

प्रदेश सरकारले व्र्वस्थािन तथा सञ्चालन गरेका प्रदेश आकजस्मक कोर्मा रू. २ करोड, कोर्भड कोर्मा रू. 
२० करोड १० लाख ५१ गरी कूल रू. २२ करोड १० लाख ५१ हजार समते प्रदेश सजञ्चत कोर्मा मौज्दात 
रहेको 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 िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्सम्म 
उक्त ऋण र्लनिुने आवश्र्कता निरेको हुाँदा हालसम्म प्रदेश सरकारले ऋण िररचालन गरेको अवस्था छैन। 
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1.2.2.3 प्रदेश र्वत्तीर् क्षरे व्र्वस्थािन 

नेिालको संर्वर्ानले प्रदेश सरकारको र्वत्तीर् क्षेरार्र्कार अन्त्तगित नेिाल राि बैंकको नीर्त अनरुुि र्वत्तीर् 
संस्थाहरूको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्त्द्रको सहमर्तमा वैदेजशक अनदुान र सहर्ोगलाई समावेश गरेको छ। 
प्रदेश सरकारले ती क्षेरहरूमध्र्े सहकारी क्षेरलाई मार आफ्नो कार्िक्षरे अन्त्तगित समेट्न सकेको छ। सहकारी 
रजजिारको कार्ािलर्बाट अद्यावर्र्क र्ववरण अनसुार आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को िौर् मसान्त्तसम्म प्रदेश 
सरकारको क्षरेार्र्कारर्भर रही CoPoMIS मा प्रर्वष्ट भएका सहकारीको संख्र्ा 8०९ रहेको छ। अद्यावर्र्क 
र्ववरण अनसुार सहकारी संघ, संस्थाहरुको कूल शरे्र िुाँजी रु. 6 अवि 46 करोड 69 लाख 30 हजार 901 
रहेको छ। र्सैगरी बचत संकलन रु. 49 अवि 24 करोड 40 लाख 96 हजार 418 िगेुको छ। सहकारी 
संघ, संस्थाहरुबाट र्स अवर्ीमा रु. 39 अवि 1 करोड 7 लाख 25 हजार 276 ऋण लगानी र रु. 1 अवि 
3 करोड 84 लाख 93 हजार 475 शेर्र लगानी भएको देजखन्त्छ। प्रदेश के्षरार्र्कार र्भरका सहकारी संघ, 
संस्थाहरुको जगेडा कोर् रु. 1 अवि 56 करोड 78 लाख 3 हजार 340 रहेको छ।  
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िररच्छेद - २ 

बजेट खचिको र्वश्लरे्ण 

२.1 वार्र्िक बजेट र्वर्नर्ोजन र खचिको र्ववरण 

चाल ुआर्थिक वर्िमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट र्वर्नर्ोजन गररएको कूल बजेट र िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा 
भएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार तार्लकामा उल्लेख गररएको छ। 

(रू. हजारमा)  

क्र.सं. शीर्िक र्वर्नर्ोजन िर्हलो ६ मर्हनाको खचि खचि प्रर्तशत 

१ चाल ु १३०८२०६७ २४३१९३८ १८.५९ 
२ िूाँजीगत १६७३४६३३ २३६५४५५ १४.१४ 
३ र्वत्तीर् व्र्वस्था २४०००० ० ०.०० 
 जम्मा ३००५६७०० ४७९७३९२ १५.९६ 

 

चाल ुआर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नर्ोजन भएको कूल रकम रू. ३० अबि ५ करोड ६७ लाख मध्र् े
िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा जम्मा रू. ४ अबि ७९ करोड ७३ लाख ९२ हजार खचि भएको छ। कूल 
खचिमध्र् ेचालतुफि  १८.५९ प्रर्तशत र िूाँजीगततफि  १४.१४ प्रर्तशत खचि भएको छ। समग्रमा र्स अर्िवार्र्िक 
अवर्र्मा कूल र्वर्नर्ोजनको १५.९६ प्रर्तशत खचि भएको छ। र्वत्तीर् व्र्वस्थातफि  र्वर्नर्ोजन गररएको रकम 
र्स अवर्र्मा खचि भएको छैन। 

उल्लेजखत र्वर्नर्ोजन र खचिलाई तलको जचरमा देखाइएको छ। 

 

०

५००००००

१०००००००

१५००००००

२०००००००

चालु ि ुाँजजगत र्वत्तीर् व्र्वस्था

(रु
 ह

जा
रम

ा)

कूल र्वर्नर्ोजन र खचिको तलुनात्मक अवस्था

र्वर्नर्ोजन
खचि
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२.२ मन्त्रालर्गत खचिको र्ववरण 

चाल ु आर्थिक वर्िमा मन्त्रालर्/र्नकार्को लार्ग सरुू र्वर्नर्ोजजत बजेट, सर्मक्षा अवर्र्मा अथि र्वर्वर्बाट 
रकमान्त्तर गरेर तथा नेिाल सरकारबाट थि बजेट प्राप्त भई कार्म हनु आएको कूल बजेट साथै खचिको 
र्ववरण र्नम्नानसुारको तार्लकामा उल्लेख गररएको छ। 

(रू. हजारमा) 
र्नकार्/मन्त्रालर्को नाम र्ववरण चाल ु िुाँजजगत जम्मा 

प्रदेश सभा व्र्वस्थार्िका 

सरुु र्वर्नर्ोजन 147784 12428 160212 

थि/घट 6134 36000 42134 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 153918 48428 202346 

जम्मा खचि 49178 99 49277 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 33.28 0.80 30.76 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 31.95 0.20 24.35 

प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 

सरुु र्वर्नर्ोजन 74227 6000 80227 

थि/घट 11000 0 11000 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 85227 6000 91227 

जम्मा खचि 35585 5457 41042 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 47.94 90.95 51.16 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 41.75 90.95 44.99 

मखु्र् न्त्र्ार्ार्र्वक्ता कार्ािलर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 13882 1000 14882 

थि/घट 413 0 413 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 14295 1000 15295 

जम्मा खचि 5625 156 5780 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 40.52 15.55 38.84 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 39.35 15.55 37.79 

मखु्र्मन्त्री तथा 
मजन्त्रिररर्द्को कार्ािलर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 1960861 206000 2166861 

थि/घट 7500 15500 23000 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 1968361 221500 2189861 

जम्मा खचि 139540 59796 199336 
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र्नकार्/मन्त्रालर्को नाम र्ववरण चाल ु िुाँजजगत जम्मा 
सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 7.12 29.03 9.20 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 7.09 27.00 9.10 

अथि मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 160094 13200 173294 

थि/घट 300 30 330 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 160394 13230 173624 

जम्मा खचि 28246 1708 29954 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 17.64 12.94 17.29 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 17.61 12.91 17.25 

िर्िटन, उद्योग, वाजणज्र् तथा 
आिूर्ति मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 188241 262805 451046 

थि/घट 2010 7700 9710 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 190251 270505 460756 

जम्मा खचि 52261 17984 70245 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 27.76 6.84 15.57 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 27.47 6.65 15.25 

भरू्म व्र्वस्था, कृर्र्, सहकारी 
तथा गररबी र्नवारण मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 1864055 262545 2126600 

थि/घट 0 7000 7000 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 1864055 269545 2133600 

जम्मा खचि 237308 44810 282118 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 12.73 17.07 13.27 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 12.73 16.62 13.22 

कानून, सञ्चार तथा प्रदेश 
मार्मला मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 74240 814000 888240 

थि/घट 250 0 250 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 74490 814000 888490 

जम्मा खचि 12832 9005 21837 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 17.29 1.11 2.46 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 17.23 1.11 2.46 

वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण 
मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 604766 292717 897483 

थि/घट 17272 500 17772 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 622038 293217 915255 
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र्नकार्/मन्त्रालर्को नाम र्ववरण चाल ु िुाँजजगत जम्मा 
जम्मा खचि 173254 20918 194171 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 28.65 7.15 21.64 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 27.85 7.13 21.21 

भौर्तक िूवािर्ार, सहरी र्वकास 
तथा र्ातार्ात व्र्वस्था 
मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 360968 8110988 8471956 

थि/घट 3100 410351 413451 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 364068 8521339 8885407 

जम्मा खचि 112350 1210715 1323064 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 31.12 14.93 15.62 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 30.86 14.21 14.89 

उजाि, जलस्रोत तथा खानेिानी 
मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 266531 4377395 4643926 

थि/घट 0 108300 108300 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 266531 4485695 4752226 

जम्मा खचि 92455 868920 961376 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 34.69 19.85 20.70 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 34.69 19.37 20.23 

जशक्षा, संस्कृर्त, र्वज्ञान प्रर्वर्र् 
तथा सामाजजक र्वकास 
मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 1272747 881770 2154517 

थि/घट 7355 8750 16105 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 1280102 890520 2170622 

जम्मा खचि 234106 65664 299771 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 18.39 7.45 13.91 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 18.29 7.37 13.81 

र्वुा तथा खेलकुद मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 191142 108300 299442 

थि/घट 0 0 0 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 191142 108300 299442 

जम्मा खचि 13047 10345 23392 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 6.83 9.55 7.81 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 6.83 9.55 7.81 

स्वास्थ्र् तथा जनसंख्र्ा 
मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 1816440 327818 2144258 

थि/घट 217324 13000 230324 
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र्नकार्/मन्त्रालर्को नाम र्ववरण चाल ु िुाँजजगत जम्मा 
जम्मा र्वर्नर्ोजन 2033764 340818 2374582 

जम्मा खचि 427498 48745 476242 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 23.53 14.87 22.21 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 21.02 14.30 20.06 

प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना 
आर्ोग 

सरुु र्वर्नर्ोजन 27257 7499 34756 

थि/घट 0 0 0 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 27257 7499 34756 

जम्मा खचि 7230 1134 8363 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 26.52 15.12 24.06 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 26.52 15.12 24.06 

कमिचारी सरु्वर्ा तथा 
सेवार्नवृत्त सरु्वर्ा 

सरुु र्वर्नर्ोजन 3000 0 3000 

थि/घट 0 0 0 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 3000 0 3000 

जम्मा खचि 0 0 0 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 0.00 0.00 0.00 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 0.00 0.00 0.00 

अथि र्वर्वर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 2100832 1050168 3151000 

थि/घट -74749 -602131 -676880 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 2026083 448037 2474120 

जम्मा खचि 0 0 0 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 0.00 0.00 0.00 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 0.00 0.00 0.00 

अथि-र्वत्तीर् व्र्वस्था 

सरुु र्वर्नर्ोजन 0 0 240000 

थि/घट 0 0 0 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 0 0 240000 

जम्मा खचि 0 0 0 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 0.00 0.00 0.00 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 0.00 0.00 0.00 

आन्त्तररक ऋण सरुु र्वर्नर्ोजन 5000 0 5000 
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र्नकार्/मन्त्रालर्को नाम र्ववरण चाल ु िुाँजजगत जम्मा 
थि/घट 0 0 0 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 5000 0 5000 

जम्मा खचि 0 0 0 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 0.00 0.00 0.00 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 0.00 0.00 0.00 

स्थानीर् तह 

सरुु र्वर्नर्ोजन 1950000 0 1950000 

थि/घट 16100 0 16100 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 1966100 0 1966100 

जम्मा खचि 811423 0 811423 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 41.61 0.00 41.61 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 41.27 0.00 41.27 

जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन 13082067 16734633 ३००५६७०० 

थि/घट 214009 5000 219009 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 13296076 16739633 ३०२७५७०९ 

जम्मा खचि 2431938 2365455 4797392 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 18.59 14.14 15.96 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 18.29 14.13 15.85 

 

चाल ुआर्थिक वर्िमा उल्लेजखत मन्त्रालर् एवं र्नकार्हरूमा र्वर्नर्ोजन भएको कूल बजटे मध्र्े सर्मक्षा अवर्र्मा 
प्रदेश व्र्वस्थार्िकाबाट २४.३४ प्रर्तशत, प्रदेश लोकसेवा आर्ोगबाट ४४.९९ प्रर्तशत, मखु्र् न्त्र्ार्ार्र्वक्ताको 
कार्ािलर्बाट ३७.७९ प्रर्तशत, मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को कार्ािलर्बाट ९.१० प्रर्तशत, अथि मन्त्रालर्बाट 
१७.२५ प्रर्तशत, िर्िटन, उद्योग, वाजणज्र् तथा आिूर्ति मन्त्रालर्बाट १५.२५ प्रर्तशत, भरू्म व्र्वस्था, कृर्र्, 
सहकारी तथा गररबी र्नवारण मन्त्रालर्बाट १३.२२ प्रर्तशत, कानून, सञ्चार तथा प्रदेश मार्मला मन्त्रालर्बाट 
२.४६ प्रर्तशत, वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालर्बाट २१.२१ प्रर्तशत, भौर्तक िूवािर्ार, सहरी र्वकास 
तथा र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर्बाट १४.८९ प्रर्तशत, उजाि, जलस्रोत तथा खानेिानी मन्त्रालर्बाट २०.२३ 
प्रर्तशत, जशक्षा, संस्कृर्त, र्वज्ञान प्रर्वर्र् तथा सामाजजक र्वकास मन्त्रालर्बाट १३.८१ प्रर्तशत, र्वुा तथा 
खेलकुद मन्त्रालर्बाट ७.८१ प्रर्तशत, स्वास्थ्र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर्बाट २०.०६ प्रर्तशत र प्रदेश नीर्त 
तथा र्ोजना आर्ोगबाट २४.०६ प्रर्तशत रकम खचि भएको छ। समग्रमा प्रदेश सरकारबाट सरुु र्वर्नर्ोजनको 
१५.९६ प्रर्तशत खचि भएको छ। 
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चाल ुआर्थिक वर्िको िर्हलो ६ मर्हनामा भएको मन्त्रालर्/र्नकार्गत खचिको भारलाई र्नम्नानसुार देखाइएको 
छ। 
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२.३ स्रोतगत खचिको र्ववरण 
चाल ुआर्थिक वर्िको कूल बजेट र िर्हलो ६ मर्हनामा स्रोतगत खचि र्नम्नानसुार देखाइएको छ। स्रोतमा प्रदेश 
सरकारको स्रोत, र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान, सशति अनदुान, र्वशेर् अनदुान र समिूरक अनदुानलाई उल्लेख 
गररएको छ।  

 (रू. हजारमा) 

र्ववरण प्रदेश र्वत्तीर् समानीकरण सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा 

चा
ल ु

र्वर्नर्ोजन 10985667 0 1938900 157500 0 13082067 

खचि 2130869 0 300974 95 0 2431938 

खचि प्रर्तशत 19.40 0.00 15.52 0.06 0.00 18.59 

िूाँ ज
ीग
त 

र्वर्नर्ोजन 5801333 7422800 2245400 391500 873600 16734633 

खचि 762374 1093401 333732 127601 48346 2365455 

खचि प्रर्तशत 13.14 14.73 14.86 32.59 5.53 14.14 

र्वत्त
ीर्
 व्
र्व

स्थ
ा र्वर्नर्ोजन 240000 0 0 0 0 0 

खचि 0 0 0 0 0 0 

खचि प्रर्तशत ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

जम्
मा
 

र्वर्नर्ोजन 17027000 7422800 4184300 549000 873600 30056700 

खचि 2893242 1093401 634706 127696 48346 4797392 

खचि प्रर्तशत 16.99 14.73 15.17 23.26 5.53 15.96 
 

चाल ुआर्थिक वर्िको बजेटमा प्रदेश स्रोततफि  रू. १७ अबि २ करोड ७० लाख, र्वत्तीर् समानीकरण अनदुानतफि  
रू. ७ अबि ४२ करोड २८ लाख, सशति अनदुानतफि  रू. ४ अबि १८ करोड ४३ लाख, र्वशरे् अनदुानतफि  
रू. ५४ करोड ९० लाख र समिूरक अनदुानतफि  रू. ८७ करोड ३६ लाख र्वर्नर्ोजन भएकोमा सर्मक्षा 
अवर्र्मा क्रमशः रू. २ अबि ८९ करोड ३२ लाख ४२ हजार, रु. १ अबि ९ करोड ३४ लाख १ हजार, रु. 
६३ करोड ४७ लाख ६ हजार, रु. १२ करोड ७६ लाख ९६ हजार र रु. ४ करोड ८३ लाख ४६ हजार 
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खचि भएको छ। जनु  र्वर्नर्ोजनको आर्ारमा क्रमशः १६.९९ प्रर्तशत, १४.७३ प्रर्तशत, १५.१७ प्रर्तशत, 
२३.२६ प्रर्तशत र ५.५३ प्रर्तशत खचि भई कूल र्वर्नर्ोजनको जम्मा १५.९६ प्रर्तशत खचि भएको छ। 

स्रोतगत र्वर्नर्ोजन र खचिको तलुनात्मक अवस्थालाई र्नम्नानसुार जचरमा देखाइएको छ। 

   
 

२.4 र्वगत आर्थिक वर्िका खचिको तलुना 

चाल ुआर्थिक वर्िको कूल बजेट र्वर्नर्ोजन र िर्हलो ६ मर्हनाको खचिको मािन गदाि र्वगत दईु आर्थिक 
वर्िहरूको सोही अवर्र्साँग तलुना गदाि देहार् बमोजजम देजखएको छ। 

 (रू. हजारमा) 
र्ववरण आर्थिक वर्ि 

२०७६/७७ २०७७/७८ २०७8/७9 

कूल र्वर्नर्ोजन 
िर्हलो ६ 

मर्हनासम्मको 
खचि 

खचि 
प्रर्तशत 

कूल र्वर्नर्ोजन 
िर्हलो ६ 

मर्हनासम्मको 
खचि 

खचि 
प्रर्तशत 

कूल र्वर्नर्ोजन 
िर्हलो ६ 
मर्हनासम्म
को खचि 

खचि 
प्रर्तशत 

चाल ु १२२८५७७२ १५६६१९६ १२.७५ 14३42684 १९६११४२ १३.६७ १३०८२०६७ २४३१९३८ १८.५९ 

िुाँजीगत १९८४९०२० ३१६०८४५ १५.९२ १९९९९४७६ 3309509 16.५५ १६७३४६३३ २३६५४५५ १४.१४ 

र्वत्तीर् 
व्र्वस्था 

० ० ० ५००००० ० ० २४०००० ० ०.०० 

जम्मा ३२१३४७९२ ४७२७०४१ १४.७१ ३४८४२१६० ५२७०६५१ १५.१३ ३००५६७०० ४७९७३९२ १५.९६ 
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अनदुान

समिूरक 
अनदुान

रु 
हज

ारम
ा

स्रोतगत र्वर्नर्ोजन र खचिको अवस्था

र्वर्नर्ोजन
खचि
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आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को कूल र्वर्नर्ोजनमध्र् े िर्हलो ६ मर्हनामा १४.७१ प्रर्तशत, आर्थिक वर्ि 
२०७७/७८ मा १५.३१ प्रर्तशत खचि भएको र्थर्ो भने चाल ुआर्थिक वर्िमा कूल र्वर्नर्ोजनमध्र्े १५.९६ 
प्रर्तशत खचि भएको छ। र्सरी अजघल्लो आर्थिक वर्िको सोर्ह अवर्र्को तलुनामा र्स आर्थिक वर्िमा ४.२५ 
प्रर्तशतले बिी खचि भएको छ। 

तीन आर्थिक वर्िको कूल र्वर्नर्ोजन र िर्हलो ६ मर्हनामा भएको खचिको तलुनात्मक र्ववरणलाई र्नम्नानसुार 
जचरमा देखाइएको छ। 

  
 

२.५ खचि शीर्िकगत खचि जस्थर्त 

चाल ुआर्थिक वर्िमा शीर्िकगत आर्ारमा गररएको र्वर्नर्ोजन रकम र िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा भएको 
खचिको र्ववरणलाई र्नम्नानसुार तार्लकामा देखाइएको छ। 

(रू. हजारमा) 
खचि 
शीर्िक 

र्वर्नर्ोजन (स्रोतगत) खचि (स्रोतगत) 
खचि 

प्रर्तशत प्रदेश 
र्वत्तीर् 

समानीकरण 
सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा प्रदेश 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा 

२११११ 1688158  143593   1831751 524980  57604   582584 31.80 

21112 61631     61631 30203     30203 49.01 

21121 32896  2765   35661 59     59 0.17 

21122 37077     37077 7519  423   7942 21.42 

३२१३४७९२
३४८४२१६०

३००५६७००

४७२७०४१ ५२७०६५१ ४७९७३९२

०
५००००००

१०००००००
१५००००००
२०००००००
२५००००००
३०००००००
३५००००००
४०००००००

२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९

रु 
हज

ारम
ा

आर्थिक वर्ि

तीन आर्थिक वर्िको र्वर्नर्ोजन र िर्हलो ६ मर्हनाको खचिको तलुनात्मक अवस्था

र्वर्नर्ोजन
खचि
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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 

21123 54  457   511      0 0.00 

21131 46265  4685   50950 6827  1802   8629 16.94 

21132 75262  6048   81310 18127  2282   20409 25.10 

21134 26733  1880   28613 4939  331   5270 18.42 

21135 3100  1800   4900 0  15   15 0.31 

21139 42211     42211 8502     8502 20.14 

21141 9256  300   9556 1037     1037 10.85 

21142 18759     18759 7445     7445 39.69 

21149   5942   5942   462   462 7.78 

21211 432     432      0 0.00 

21212 2915     2915 17     17 0.58 

21213 4895     4895 560     560 11.44 

22111 65776  4458   70234 17148  800   17948 25.55 

22112 49618  1903   51521 8910  627   9537 18.51 

22211 5613     5613 2785     2785 49.62 

22212 77020  2624 205  79849 28429  1018   29447 36.88 

22213 69651  2040   71691 25657  946   26603 37.11 

22214 19370  1200   20570 4449  127   4576 22.25 

22221 30964  1694   32658 5903  152   6055 18.54 

22231 39820  16632   56452 9554  382   9936 17.60 

22291 9692  1832   11524 1797  511   2308 20.03 

22311 89330  3080   92410 35830  807   36637 39.65 

22312 1560  876   2436 429  206   635 26.07 

22313 2468  2200   4668 545  451   996 21.34 

22314 12988  714   13702 2609  132   2741 20.00 

22315 54632  3720 430  58782 14370  1147 95  15612 26.56 

22319 6577  3352   9929 2338  1097   3435 34.60 

22411 13881  0   13881 1300  467   1767 12.73 

22412 11284  680   11964 2413  0   2413 20.17 

22413 361911  28640   390551 164438  16727   181165 46.39 

22419 3265  32400   35665 804  ३२४१   4045 11.34 

22511 26367  63852   90219 6603  7007   13610 15.09 

22512 141538  55243   196781 28889  1229   30118 15.31 

22521 5045  2500   7545 1377  ३६१   1738 23.04 

22522 2815025  1496206 155815  4467046 120951  189598   310549 6.95 

22529 800     800 0     0 0.00 

22611 90735  7646 1050  99431 32457  763   33220 33.41 

22612 29922  2868   32790 7882  1377   9259 28.24 

22613 3300     3300 168     168 5.09 

22619   303   303   11   11 3.63 

22711 81693  2359   84052 40890  633   41523 49.40 
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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 

24211 2500     2500      0 0.00 

24311 2500     2500      0 0.00 

26331 1100000     1100000 522023     522023 47.46 

26332 223500     223500 66400     66400 29.71 

26333 115000     115000 50200     50200 43.65 

26334 511500     511500 172800     172800 33.78 

26411 500     500      0 0.00 

26412 51000     51000 19583     19583 38.40 

26413 163165     163165 10458     10458 6.41 

26422 150000     150000 31999     31999 21.33 

26423 54100     54100      0 0.00 

27111 9670     9670 2145     2145 22.18 

27112 5000  700   5700 4180  50   4230 74.21 

27211 1500  20096   21596   7306   7306 33.83 

27212 163000     163000 53235     53235 32.66 

27213 50480  9128   59608 5879     5879 9.86 

27311 500     500      0 0.00 

27312 500     500      0 0.00 

27313 500     500      0 0.00 

27314 500     500      0 0.00 

27315 500     500      0 0.00 

28141 300     300      0 0.00 

28142 58575  2484   61059 12604  885   13489 22.09 

28143 830     830 98     98 11.81 

28211 500     500      0 0.00 

28212 500     500      0 0.00 

28911 2149558     2149558      0 0.00 

31112 906523 82500 389630 20000  1398653 185141 26354 45705 0  257200 18.39 

31113   1510   1510   56   56 3.71 

31114 43760     43760 8292     8292 18.95 

31115 7660     7660 4808     4808 62.77 

31121 7500  2150   9650 16137  472   16609 172.11 

31122 255138 5840 36650 63000  360628 58710 2468 2775   63953 17.73 

31123 62365 3700 5560   71625 21146 1263 2602   25011 34.92 

31134 6200     6200      0 0.00 

31134 52250     52250 1516     1516 2.90 

31135   1500   1500      0 0.00 

31141   2500   2500   720   720 28.80 

31151 990428 4935855 195900  873600 6995783 185830 772602 24971  48346 1031749 14.75 

31153 248700 13100    261800 100 93    193 0.07 

31154 71900 293850 14000   379750 14333 48334 3000   65667 17.29 
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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 

31155 324950 675115 468200   1468265 37030 35706 44524   117260 7.99 

31156 678560 656440 594000 308500  2237500 180810 199220 166009 127601  673640 30.11 

31157 43675  48000   91675 2944  3860   6804 7.42 

31158 11993 2000 400   14393 906  १९०   1096 7.61 

31159 766083 1000 47900   814983 29376  ७१०   30086 3.69 

31161 67525 5200    72725 9644 1067    10711 14.73 

31171 13055  437500   450555 1132  38135   39267 8.72 

31172 177900 28200    206100 4643 6294    10937 5.31 

31511 1065168 720000    1785168      0 0.00 

32152 240000     240000      0 0.00 

जम्मा 17027000 7422800 4184300 549000 873600 30056700 2893242 1093401 634706 127696 48346 4797391 15.96 

  

खचि शीर्िकगत रूिमा आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा चालखुचि तफि  र्वर्नर्ोजन 
भएको बजेट मध्र्े कमिचारी तलब (२११११) तफि  ३१.८० प्रर्तशत खचि भएको छ भने कार्िक्रम खचि 
(२२५२२) तफि  ६.९५ प्रर्तशत खचि भएको छ। िूाँजीगत खचितफि  र्वर्नर्ोजन भएको बजेट मध्र्े भवन र्नमािण 
(३१११२) तफि  1८.३९ प्रर्तशत, सडक तथा िूल र्नमािण (३११५१) तफि  १4.७५ प्रर्तशत, र्संचाई (३११५५) 
तफि  ७.९९ प्रर्तशत, खानेिानी (३११५६) तफि  2०.11 प्रर्तशत खचि भई अन्त्र् खचि शीर्िकहरुमा भन्त्दा र्वकास 
र्नमािणका कार्ितफि  बिी खचि भएको छ।  

 

२.६ अथि र्वर्वर्बाट भएको रकमान्त्तरको अवस्था 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा अथि र्वर्वर्बाट अन्त्र् मन्त्रालर्/र्नकार्मा गररएको 
रकमान्त्तरको र्ववरण तलको तार्लकामा देखाइएको छ। 

(रु. हजारमा) 
क्र.सं. मन्त्रालर्/र्नकार् रकम 

१ प्रदेश सभा सजचवालर् 42134 
२ प्रदेश लोकसेवा आर्ोग 11000 
३ मखु्र् न्त्र्ार्ार्र्वक्ताको कार्ािलर् 413 
४ मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को कार्ािलर् 24996 
५ अथि मन्त्रालर् 300 
६ िर्िटन, उद्योग, वाजणज्र् तथा आिूर्ति मन्त्रालर् 9710 
७ भरू्म व्र्वस्था, कृर्र्, सहकारी तथा गरीबी र्नवारण मन्त्रालर् 7350 
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८ कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मार्मला मन्त्रालर् 250 
९ वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालर् 2173 
१० भौर्तक िूवािर्ार, सहरी र्वकास तथा र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर् 412255 
११ उजाि, जलस्रोत तथा खानेिानी मन्त्रालर् 107500 
१२ जशक्षा, संस्कृर्त, र्वज्ञान प्रर्वर्र् तथा सामाजजक र्वकास मन्त्रालर् 11605 
१३ स्वास्थ्र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर् 31414 

जम्मा 661100 
 

उल्लेजखत र्ववरण अनसुार चाल ुआर्थिक वर्ि २०७८/७९ को िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा जम्मा रु. ६६ 
करोड ११ लाख अथि र्वर्वर्बाट अन्त्र् मन्त्रालर्/र्नकार्को लार्ग रकमान्त्तर गररएको छ। जसमध्र्े सबैभन्त्दा 
बिी भौर्तक िूवािर्ार, सहरी र्वकास तथा र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर्का लार्ग रु.4१ करोड २२ लाख ५५ 
हजार रकमान्त्तर भएको छ। 

 

  



 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेट तथा कार्िक्रमको अर्िवार्र्िक मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवेदन 

~ 19 ~ 

िररच्छेद - ३ 

स्रोत व्र्वस्थािन र्वश्लरे्ण 

३.1 स्रोत व्र्वस्थािन 

चाल ुआर्थिक वर्िको बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नका लार्ग गररने स्रोत व्र्वस्थािनको वार्र्िक लक्ष्र् र 
िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा प्राप्त भएको स्रोतको अवस्थालाई र्नम्नानसुार देखाइएको छ। 

(रू. हजारमा) 

क्र.सं. स्रोत वार्र्िक लक्ष्र् 
अर्िवार्र्िक 

अवर्र्को प्रार्प्त 
प्रगर्त प्रर्तशत 

१ प्रदेश सरकारको आन्त्तररक राजस्व ५६००००० १७६१७७१ ३१.४६ 
२ र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान ७४२२८०० ३७११४०० ५०.०० 

३ सशति अनदुान ४१८४३०० १२८८८०० ३०.८० 

४ र्वशेर् अनदुान ५४९००० १८३००० ३३.३३ 

५ समिूरक अनदुान ८७३६०० २९१२०० ३३.३३ 

६ बााँडफााँट भई प्राप्त हनु ेमलु्र् अर्भवरृ्ि कर ५७२०२५० २६६२४१८ ४६.५४ 

७ बााँडफााँट भई प्राप्त हनु ेअन्त्तःशलु्क १९०६७५० ७८३५६४ ४१.०९ 

८ रोर्ल्टी ३००००० २५१८८६ ८३.९६ 
९ आन्त्तररक ऋण  १०००००० ० ० 

१० नेिाल सरकारबाट प्राप्त ऋण १०००००० ० ० 
११ नगद मौज्दात २१००००० २६०७०३८ १२४.१४ 

१२ सवारी सार्न कर बााँडफााँट (स्थानीर् तह) (६०००००) (३१०१२९) ५१.६८ 
जम्मा ३००५६७०० १३२३०९४८ ४४.०२ 

 

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा स्रोत व्र्वस्थािनमा प्रदेश सरकारको आन्त्तररक राजस्व संकलन रू. ५ अबि ६० 
करोड, नेिाल सरकारबाट प्राप्त हनुे अनदुान रू. १३ अबि ०२ करोड ९७ लाख, बााँडफााँट भई प्राप्त हनु ेराजस्व 
(मलु्र् अर्भवृर्ि कर र अन्त्तःशलु्क) वाित रू. ७ अबि ६२ करोड ७० लाख, रोर्ल्टी रू. ३० करोड, आन्त्तररक 
ऋण रू. १ अबि, नेिाल सरकारबाट प्राप्त हनुे ऋण रु १ अबि र नगद मौज्दात रू. २ अबि १० करोड वार्र्िक 
लक्ष्र् राजखएकोमा सर्मक्षा अवर्र्मा रू. १३ अबि २३ करोड ९ लाख ४८ हजार प्राप्त भएको छ। जनु वार्र्िक 
लक्ष्र्को ४४.०२ प्रर्तशत हो। गत आर्थिक वर्िको सोही अवर्र्मा रू. १५ अबि ९० करोड ६७ लाख २१ 
हजार अथाित वार्र्िक लक्ष्र्को ४५.६५ प्रर्तशत स्रोत व्र्वस्थािन भएको र्थर्ो। 
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चाल ुआर्थिक वर्िको स्रोत अनमुान र िर्हलो ६ मर्हनासम्मको प्रगर्त र्ववरणलाई र्नम्नानसुारको जचरमा 
देखाइएको छ। 

 

३.२ शीर्िकगत राजस्व प्रार्प्तको अवस्था 

प्रदेश सरकारबाट चाल ुआर्थिक वर्िको स्रोत व्र्वस्थािनको वार्र्िक लक्ष्र् र िर्हलो ६ मर्हनामा प्राप्त भएको 
स्रोतलाई शीर्िकगत रूिमा र्नम्नानसुार देखाइएको छ। 

      (रू. हजारमा) 
राजस्व 
जशर्िक नं 

जशर्िक वार्र्िक लक्ष्र् 
अर्ि वार्र्िक 

अवर्र्को प्राप्ती 
११११४ कृर्र् आर्मा कर  200             -    

११३१५ घर जग्गा लगार्तको रजजिेशन दस्तरु 600000 344582 

० २०००००० ४०००००० ६०००००० ८००००००

प्रदेश सरकारको आन्त्तररक राजस्व

र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान

सशति अनदुान

र्वशेर् अनदुान

समिूरक अनदुान

बााँडफााँट भई प्राप्त हनुे मलु्र् अर्भवरृ्ि कर

बााँडफााँट भई प्राप्त हनुे अन्त्तःशलु्क

रोर्ल्टी

आन्त्तररक ऋण 

नेिाल सरकारबाट प्राप्त ऋण

नगद मौज्दात

रू. हजारमा

स्रोत अनमुान र अर्िवार्र्िक अवर्र्को प्रगर्त र्ववरण

अर्िवार्र्िक अवर्र्को प्रार्प्त वार्र्िक लक्ष्र्
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राजस्व 
जशर्िक नं 

जशर्िक वार्र्िक लक्ष्र् 
अर्ि वार्र्िक 

अवर्र्को प्राप्ती 
११४११ बााँडफााँट भई प्राप्त हनु ेमूल्र् अर्भवरृ्ि कर 5720250 2662418 

११४२१ बााँडफााँट भई प्राप्त हनु ेअन्त्त शलु्क 1906750 783564 

११४५१ सवारी सार्न कर िटके  9000             -    

११४७१ बााँडफााँटबाट प्राप्त हनुे मनोरन्त्जन कर 3000             -    

११४७२ बााँडफााँटबाट प्राप्त हनुे र्वज्ञािन कर 4000 343 

११६१२ एजेन्त्सी रजजिेशन 9000             -    

१३३११ समानीकरण अनदुान 7422800 3711400 

१३३१२ सशति अनदुान चाल ु 1938900 1288800 

१३३१३ सशति अनदुान िूाँजी 2245400             -    

१३३१४ र्वशेर् अनदुान चाल ु 157500 183000 

१३३१५ र्वशेर् अनदुान िूाँजी 391500             -    

१३३१६ समिरुक अनदुान चाल ु
                  

-    
291200 

१३३१७ समिरुक अनदुान िूाँजी 873600             -    

१४११९ अन्त्र् र्नकार्बाट प्राप्त ब्र्ाज 20             -    

१४१५१ सरकारी सम्िजत्तको बहालबाट  5000 248 

१४१५३ बााँडफााँट भई प्राप्त वन रोर्ल्टी 16209 17083 

१४१५४ बााँडफााँट भई प्राप्त खानी तथा खर्नज सम्बन्त्र्ी रोर्ल्टी 1129 780 

१४१५५ बााँडफााँट भई प्राप्त जलस्रोत सम्बन्त्र्ी रोर्ल्टी                   
-    

            -    

१४१५६ बााँडफााँट भई प्राप्त र्वद्यतु सम्बन्त्र्ी रोर्ल्टी 256551 228519 

१४१५७ बााँडफााँट भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको र्बर्क्रबाट प्राप्त आर् 600000 38117 

१४१५८ बााँडफााँट भई प्राप्त िवितारोहण बाितको रोर्ल्टी 26111 5504 

१४१९१ िर्िटन शलु्क  200             -    

१४१९२ िदर्ारा  1800 243 

१४२११ कृर्र् उत्िादनको र्बर्क्रबाट प्राप्त रकम 400 255 

१४२१२ सरकारी सम्िजत्तको र्बर्क्रबाट प्राप्त रकम 6000 141 

१४२१३ अन्त्र् र्बकीबाट प्राप्त गैरकर  2500 179 
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राजस्व 
जशर्िक नं 

जशर्िक वार्र्िक लक्ष्र् 
अर्ि वार्र्िक 

अवर्र्को प्राप्ती 

१४२१७ नहर तथा कुलो उिर्ोग बाितको शलु्क 
                  

-    
            -    

१४२१८ र्वद्यतु सेवा शलु्क  50             -    

१४२१९ अन्त्र् सेवा शलु्क र्बक्री  2000 3466 

१४२२३ जशक्षाक्षेरको आम्दानी  2440 317 

१४२२४ िररक्षा शलु्क  12000 43149 

१४२२५ र्ातार्ात क्षेरको आम्दानी  90000 40444 

१४२२९ अन्त्र् प्रशासर्नक सेवाशलु्क  850000 178415 

१४२५३ व्र्वसार् रजजिेशन दस्तरु 250000 37717 

१४२५६ 
चालक अनमुर्त िर,  सवारी दताि र्कताब (Blue book)  
सम्बन्त्र्ी दस्तरु 

351000 178173 

१४२६४ वन क्षेरको अन्त्र् आर्  50000             -    

१४३११ न्त्र्ार्र्क दण्ड जररवाना र जफत 20 0.1 

१४३१२ प्रशासर्नक दण्ड जररवाना र जफत 200000 11855 

१४३१३ र्रौटी सदरस्र्ाहार  100             -    

१४५२९ अन्त्र् राजस्व  4900 1585 

१५१११ बेरुज ु 921370 22696 

१५११२ र्नकासा र्फताि  40000 18797 

१५११३ अनदुान र्फताि  85000 65727 

३३३४१ सवारी सार्न कर   1500000 775323 

३२१२१ गत बर्िको नगद मौज्दात 2100000 2607038 

  राजस्व बााँडफााँट (-) -600000 -310129 

  आन्त्तररक ऋण 1000000      -    

  नेिाल सरकारबाट प्राप्त हनुे ऋण 1000000             -    

  जम्मा 30056700 13230948 
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३.३ स्रोत व्र्वस्थािनको तलुना 

आर्थिक वर्ि २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ को स्रोत व्र्वस्थािनको लक्ष्र् र िर्हलो ६ मर्हनाको 
अवर्र्को तलुनात्मक र्ववरणलाई तलको तार्लकमा देखाइएको छ। 

        (रू. हजारमा) 

क्र.सं. शीर्िक 

२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

वार्र्िक लक्ष्र् 
िर्हलो ६ 

मर्हनासम्मको 
प्रार्प्त 

प्रर्तशत वार्र्िक लक्ष्र् 

िर्हलो ६ 
मर्हनासम्मको 

प्रार्प्त 

प्रर्तशत वार्र्िक लक्ष्र् 

िर्हलो ६ 
मर्हनासम्मको 

प्रार्प्त 
प्रर्तशत 

१ 
प्रदेश सरकारको आन्त्तररक 
स्रोत 

३२७७५०० 1154197 35.22 ४६०८५६० १३६२९६१ 29.57 ५०००००० १४५१६४२ २९.०३ 

२ र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान ७११२२०० 1778050 25.00 7112600 3556300 50.00 ७४२२८०० ३७११४०० ५०.०० 

३ सशति अनदुान ५३५१६०० 0 0.00 ४२०८४०० 1401400 33.30 ४१८४३०० १२८८८०० ३०.८० 

४ र्वशेर् अनदुान ७५०००० 0 0.00 540000 179999 33.33 ५४९००० १८३००० ३३.३३ 

५ समिूरक अनदुान ७५०००० 0 0.00 1498900 499633 33.33 ८७३६०० २९१२०० ३३.३३ 

६ 
बााँडफााँट भई प्राप्त हनुे मलु्र् 
अर्भवृर्ि कर 

३८५२५०० 1898272 49.27 3786८00 2105322 55.60 ५७२०२५० २६६२४१८ ४६.५४ 

७ 
बााँडफााँट भई प्राप्त हनुे 
अन्त्तशलु्क 

३८५२६०० 555273 14.41 3786900 618934 16.34 १९०६७५० ७८३५६४ ४१.०९ 

८ रोर्ल्टी ४००००० 0 0.00 ३००००० ० 0 ३००००० २५१८८६ ८३.९६ 

९ ऋण १९८८३९२ 0 0.00 २०००००० ० 0.00 २०००००० ० ० 

१० नगद मौज्दात ४८००००० 7248529 151.01 ७०००००० ६१८२१७२ 88.32 २१००००० २६०७०३८ १२४.१४ 

जम्मा ३२१३४७९२ १२६३४३२१ 39.32 ३४८४२१६० १५९०६७२१ 45.65 ३००५६७०० १३२३०९४८ 44.02 

(नोटः गत आर्थिक वर्िको रोर्ल्टी र्स आर्थिक वर्िमा मार प्राप्त भएकाले बााँडफााँट भई प्राप्त हनु ेरोर्ल्टीमा समावेश गररएको छ।) 

स्रोत व्र्वस्थािनतफि  आर्थिक वर्ि २०७६/७७ २०७७/७८ र २०७८/७९ को िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा 
वार्र्िक लक्ष्र्को तलुनामा क्रमशः ३९.३२ प्रर्तशत, ४५.६५ प्रर्तशत र ४४.०२ प्रर्तशत प्रगर्त हार्सल भएको 
छ। अजघल्लो आर्थिक वर्िको िर्हलो ६ मर्हनाको तलुनामा र्स आर्थिक वर्िको सोही अवर्र्मा १६.१० प्रर्तशत 
बिी स्रोत व्र्वस्थािन भएको छ। 

तीन आर्थिक वर्िको स्रोत व्र्वस्थािनको लक्ष्र् र िर्हलो ६ मर्हनाको प्रगर्तको तलुनात्मक र्ववरणलाई 
र्नम्नानसुार जचरमा प्रस्ततु गररएको छ। 
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मार्थको रेखाजचर बमोजजम आर्थिक वर्ि २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ मा राजस्व िररचालनको 
लक्ष्र् र प्रार्प्त दवैुमा सरु्ारोन्त्मखु रहेको छ।   
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िररच्छेद - ४ 

अन्त्तर सरकारी र्वत्तीर् हस्तान्त्तरण 

४.1 प्रदेश सरकारबाट स्थानीर् तहमा र्वत्तीर् हस्तान्त्तरण 
४.१.१ र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान 

र्वर्नर्ोजन ऐन, २०७८ र बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न सम्बन्त्र्ी एकीकृत कार्िर्वर्र्, २०७७ मा प्रत्र्ेक 
आर्थिक वर्िको भदौ २५ गते, काजत्तक २५ गते, माघ २५ गते र वैशाख २५ गते गरी चार र्कस्तामा र्वत्तीर् 
समानीकरण अनदुान वाितको रकम सम्बजन्त्र्त स्थानीर् तहको सजञ्चत कोर्मा हस्तान्त्तरण गने व्र्वस्था रहेको 
छ। प्रदेश सरकारबाट चाल ुआर्थिक वर्िमा प्रदेश र्भरका सबै स्थानीर् तहमा र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान 
वाित  रू. १ अबि १० करोड र्वर्नर्ोजन गररएकोमा आर्थिक वर्िको िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्सम्ममा िर्हलो 
र दोस्रो र्कस्तावाित रू. ५५ करोड मार हस्तान्त्तरण भइसकेको छ। 

४.१.२ सशति अनदुान 

प्रदेश सरकारबाट चाल ुआर्थिक वर्िमा ४९ वटा स्थानीर् तहका ५६ वटा आर्ोजनाको लार्ग सशति अनदुानतफि  
रू. २५ करोड २५ लाख र्वर्नर्ोजन गररएको छ। बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न सम्बन्त्र्ी एकीकृत 
कार्िर्वर्र्, २०७७ को दफा ९(१२) मा आर्ोजना तथा कार्िक्रमका लार्ग र्वर्नर्ोजजत रकममध्र्े ५० प्रर्तशत 
रकम भाद्र २५ गतेर्भर सम्बजन्त्र्त स्थानीर् तहको सजञ्चत कोर्मा हस्तान्त्तरण गनुििने र बााँकी िचास प्रर्तशत 
रकम आर्ोजनाको लागत अनमुान, आर्ोजना तथा कार्िक्रम सम्झौता, अजन्त्तम मूल्र्ाङ्कन, कार्िसम्िन्न प्रर्तवदेन 
सर्हत सम्बजन्त्र्त स्थानीर् तहबाट र्नकासा माग भएिर्छ हस्तान्त्तरण गने व्र्वस्था रहेको छ। सोही व्र्वस्था 
बमोजजम सर्मक्षा अवर्र्सम्म रू. १२ करोड ६२ लाख ५० हजार हस्तान्त्तरण गररसर्कएको छ।  

४.१.३ र्वशेर् अनदुान 

प्रदेश सरकारबाट चाल ुआर्थिक वर्िमा २५ वटा स्थानीर् तहका २५ वटा आर्ोजनाको लार्ग र्वशेर् अनदुानतफि  
रू. ११ करोड ५० लाख र्वर्नर्ोजन गररएको छ। बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न सम्बन्त्र्ी एकीकृत 
कार्िर्वर्र्, २०७७ को दफा ९ को उिदफा १२ मा आर्ोजना तथा कार्िक्रमका लार्ग र्वर्नर्ोजजत रकममध्र्े 
५० प्रर्तशत भाद्र २५ गतेर्भर सम्बजन्त्र्त स्थानीर् तहको सजञ्चत कोर्मा हस्तान्त्तरण गनुििने र बााँकी िचास 
प्रर्तशत रकम आर्ोजनाको लागत अनमुान, आर्ोजना तथा कार्िक्रम सम्झौता, अजन्त्तम मूल्र्ाङ्कन, कार्िसम्िन्न 
प्रर्तवदेनसर्हत सम्बजन्त्र्त स्थानीर् तहबाट र्नकासा माग भएिर्छ हस्तान्त्तरण गनुििने व्र्वस्था रहेको छ। सोही 
व्र्वस्था बमोजजम रू. ५ करोड ७५ लाख हस्तान्त्तरण गररसर्कएको छ।  
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४.१.४ समिूरक अनदुान 

प्रदेश सरकारबाट चाल ु आर्थिक वर्िमा ८० वटा स्थानीर् तहका ८४ वटा आर्ोजनाको लार्ग समिूरक 
अनदुानतफि  जम्मा रू. ४९ करोड १५ लाख र्वर्नर्ोजन गररएको छ। बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न 
सम्बन्त्र्ी एकीकृत कार्िर्वर्र्, २०७७ को दफा ९(१२) मा आर्ोजना तथा कार्िक्रमका लार्ग र्वर्नर्ोजजत 
रकममध्र्े ५० प्रर्तशत रकम भाद्र २५ गतेर्भर सम्बजन्त्र्त स्थानीर् तहको सजञ्चत कोर्मा हस्तान्त्तरण गनुििने 
र बााँकी िचास प्रर्तशत रकम आर्ोजनाको लागत अनमुान, आर्ोजना तथा कार्िक्रम सम्झौता, अजन्त्तम मूल्र्ाङ्कन, 
कार्िसम्िन्न प्रर्तवेदनसर्हत सम्बजन्त्र्त स्थानीर् तहबाट र्नकासा माग भएिर्छ हस्तान्त्तरण गने व्र्वस्था रहेको 
छ। सोही व्र्वस्था बमोजजम कूल रू. २४ करोड ५७ लाख ५० हजार हस्तान्त्तरण गररसर्कएको छ।  

४.१.५ स्थानीर् तहको प्रशासर्नक भवन 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा स्थानीर् तहहरुको र्नमािणार्र्न प्रशासर्नक भवनका लार्ग मागका आर्ारमा 
अनदुान उिलब्र् गराउने प्रर्ोजनाथि कूल रू. २५ करोड रुिैर्ााँ र्वर्नर्ोजन गररएको र सर्मक्षा अवर्र्सम्म माग 
तथा प्रगर्तको आर्ारमा ४ वटा स्थानीर् तहलाई रू. २ करोड अनदुान हस्तान्त्तरण भएको छ। 

४.१.६ क्रमागत आर्ोजना 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा स्थानीर् तहको अनदुानमा आर्ाररत क्रमागत आर्ोजनाहरुको लार्ग कुल रू २५ 
करोड र्वर्नर्ोजन गररएको छ। र्वत्तीर् हस्तान्त्तरण अन्त्तगित आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा सम्झौता भई 
कोर्भड–१९ लगार्तको कारणले सोही आर्थिक वर्िमा सम्िन्न हनु नसकेका आर्ोजनाको लार्ग आर्थिक वर्ि 
२०७८/७९ को चैत मसान्त्तसम्म म्र्ाद थर्िएकोमा मूल्र्ाङ्कन अवर्र्मा कार्ि सम्िन्न भएको आर्ारमा ६ वटा 
आर्ोजनाका लार्ग रू. ९९ लाख ३९ हजार हस्तान्त्तरण गररएको छ। आर्ोजना सम्िन्न गनि सर्कने म्र्ाद चैत 
मसान्त्तसम्म बााँकी रहेकोले बााँकी आर्ोजनाहरू िर्न र्नर्ािररत समर्मा न ैसम्िन्न हनुे अिेक्षा गररएको छ। 

४.१.७ सवारी सार्न कर बााँडफााँट 

प्रदेश र्वत्त व्र्वस्थािन ऐन, २०७५ को दफा ३ मा प्रदेशले लगाएको र उठाएको सवारी सार्न करबाट 
उठेको रकम प्रदेश सरकारले प्रदेश र्वभाज्र् कोर्मा जम्मा गरी साठी प्रर्तशत प्रदेश सरकारलाई र चार्लस 
प्रर्तशत स्थानीर् तहहरुलाई बााँडफााँट गने कानूनी व्र्वस्था रहेको छ। उक्त व्र्वस्था अनरुुि मूल्र्ाङ्कन 
अवर्र्सम्म सवारी सार्न कर बाित रु ७७ करोड ५३ लाख २३ हजार  संकलन गररएकोमा ४० प्रर्तशतले 
हनु आउने रकम रू ३१ करोड १ लाख २९ हजार रार्िर् प्राकृर्तक स्रोत तथा र्वत्त आर्ोगको र्सफाररस 
बमोजजम स्थानीर् तहहरुलाई बााँडफााँट गररएको छ। साथै उक्त बााँडफााँट प्रदेश लेखा र्नर्न्त्रक कार्ािलर्बाट 
र्नर्र्मत रुिमा गने व्र्वस्था र्मलाइएको छ। 
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िररच्छेद - ५ 

र्वत्तीर् क्षरे र्वश्लरे्ण 

नेिालको संर्वर्ानको अनसूुची-५ संघको एकल अर्र्कार सूचीको बुाँदा नं २८ मा सहकारी र्नर्मन, अनसूुची-
६ प्रदेशको एकल अर्र्कार सूचीको बुाँदा नं. २ मा सहकारी संस्था, अनसूुची- ७ संघ र प्रदेशको साझा अर्र्कार 
सूचीको बुाँदा नं. ७ मा सहकारी, अनसूुची-८ स्थानीर् तहको अर्र्कार सूचीको बुाँदा नं. २ मा सहकारी संस्था 
र अनसूुची-९ संघ, प्रदेश र स्थानीर् प्रदेशको साझा अर्र्कार सूचीको बुाँदा नं. १ मा सहकारीको व्र्वस्था गरेर 
सहकारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहको एकल र साझा अर्र्कार अन्त्तगित राजखएको छ।गण्डकी प्रदेशमा 
सहकारी क्षेरको र्नर्मन, सञ्चालन र प्रवििनको लार्ग भरू्म व्र्वस्था, कृर्र्, सहकारी तथा गररबी र्नवारण 
मन्त्रालर् मातहत सहकारी रजजिारको कार्ािलर् स्थािना गररएको छ। प्रदेश सरकारबाट सहकारी ऐन, 2075 
र र्नर्मावली, 2076 जारी गरी कार्ािन्त्वर्न गररएको छ। 

सहकारी र्वभागबाट २०७७ सालमा प्रकाजशत ्सहकारी झलक िसु्तीकाका अनसुार गण्डकी प्रदेशमा रहेका 
2661 सहकारी संघ, संस्थाहरुमा 11 लाख 16 हजार 632 सदस्र् संख्र्ा, 22 अवि 5 करोड 9 लाख 
67 हजार 246 रुिैर्ा शेर्र िुाँजी, बचत संकलन रु 86 अवि 7 करोड 45 लाख 71 हजार 693, ऋण 
लगानी रु 88 अवि 37 करोड 80 लाख 61 हजार 433 र 7641 जनाले प्रत्र्क्ष रोजगारी प्राप्त गरेका 
छन।् 

सहकारी रजजिारको कार्ािलर्बाट अद्यावर्र्क र्ववरण अनसुार आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को िौर् मसान्त्त सम्म 

प्रदेश सरकारको के्षरार्र्कारर्भर रही CoPoMIS मा प्रर्वष्ट भएका सहकारीको संख्र्ा 8०९ रहेको छ। र्स 
अवर्ी सम्ममा प्रदेश के्षरार्र्कार र्भर रहेका सहकारी संघ, संस्थाहरुबाट प्राप्त र्ववरण अनसुार सहकारी संघ, 
संस्थाहरुको कूल शेर्र िुाँजी रु 6 अवि 46 करोड 69 लाख 30 हजार 901 रहेको छ। र्सैगरी बचत 
संकलन रु 49 अवि 24 करोड 40 लाख 96 हजार 418 िगेुको छ। सहकारी संघ, संस्थाहरुबाट र्स 
अवर्ीमा रु 39 अवि 1 करोड 7 लाख 25 हजार 276 ऋण लगानी र रु 1 अवि 3 करोड 84 लाख 
93 हजार 475 शरे्र लगानी भएको देजखन्त्छ। प्रदेश के्षरार्र्कार र्भरका सहकारी संघ, संस्थाहरुको जगेडा 
कोर् रु 1 अवि 56 करोड 78 लाख 3 हजार 340 रहेको छ। प्राप्त र्ववरण अनसुार र्ी सहकारी संघ, 
संस्थाहरुमा 1 लाख 14 हजार 98 मर्हला, 1 लाख 571 िरुुर् र 1 हजार 147 संस्थागत गरी कूल 2 
लाख 52 हजार 830 सदस्र् रहेका छन।् 
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िररच्छेद - ६ 

मन्त्रालर्गत प्रगर्त र्ववरण 

६.१ प्रदेश व्र्वस्थार्िका  

६.१.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

प्रदेश व्र्वस्थार्िकाको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नर्ोजन गररएको जम्मा बजेट र िर्हलो ६ 
मर्हनाको अवर्र्मा भएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार देखाइएको छ। 

(रू. हजारमा) 

र्ववरण 
चाल ु िूाँजीगत 

कूल जम्मा 
प्रदेश स्रोत जम्मा प्रदेश स्रोत जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन 147784 147784 १२४२८ १२४२८ १६०२१२ 

थि/घट 6134 6134 ३६००० ३६००० ४२१३४ 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 153918 153918 ४८४२८ ४८४२८ २०२३४६ 

जम्मा खचि ४९१७८ ४९१७८ ९९ ९९ ४९२७७ 

खचि प्रर्तशत ३१.९५ ३१.९५ ०.२० ०.२० २४.३५ 
 

प्रदेश व्र्वस्थार्िकामा चाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल रू. १६ करोड २ लाख १२ हजार सरुु र्वर्नर्ोजन 
गररएकोमा चालतुफि  रू. १४ करोड ७७ लाख ८४ हजार र िूाँजीगततफि  रू. १ करोड २४ लाख २८ हजार 
रहेको छ। सर्मक्षा अवर्र्मा प्रदेश स्रोतबाट रु. ४ करोड २१ लाख ३४ हजार बजटे थि गररएको छ। प्रदेश 
व्र्वस्थार्िकामा र्वर्नर्ोजन गररएको सम्िूणि बजेटको स्रोत प्रदेश सरकार रहेको छ। र्वर्नर्ोजजत कूल रकम 
मध्र् ेिर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा चालतुफि  रू. ४ करोड ९१ लाख ७८ हजार र िूाँजीगततफि  रू. ९९ हजार 
खचि भई जम्मा रू. ४ करोड ९२ लाख ७७ हजार खचि भएको छ। समग्रमा प्रदेश व्र्वस्थार्िकाबाट कूल 
र्वर्नर्ोजनको २४.३५ प्रर्तशत खचि भएको छ।  
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६.२ प्रदेश लोक सेवा आर्ोग  

६.२.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

प्रदेश लोक सेवा आर्ोगको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नर्ोजन गररएको जम्मा बजेट र िर्हलो ६ 
मर्हनाको अवर्र्मा भएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार देखाइएको छ। 

(रू. हजारमा) 

र्ववरण 
चाल ु िूाँजीगत 

कूल जम्मा 
प्रदेश स्रोत जम्मा प्रदेश स्रोत जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन ७४२२७ ७४२२७ ६००० ६००० ८०२२७ 

थि/घट ११००० ११००० ० ० ११००० 

जम्मा र्वर्नर्ोजन ८५२२७ ८५२२७ ६००० ६००० ९१२२७ 

जम्मा खचि ३५५८५ ३५५८५ ५४५७ ५४५७ ४१०४२ 

खचि प्रर्तशत ४१.७५ ४१.७५ ९०.९५ ९०.९५ ४४.९९ 
 

प्रदेश लोक सेवा आर्ोगमा चाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल रू. ८ करोड २ लाख २७ हजार र्वर्नर्ोजन 
गररएकोमा चालतुफि  रू. ७ करोड ४२ लाख २७ हजार र िूाँजीगततफि  रू. ६० लाख रहेको छ। सर्मक्षा 
अवर्र्मा प्रदेश स्रोतबाट चालतुफि  रु. १ करोड १० लाख थि बजेट उिलब्र् गराइएको छ। आर्ोगमा 
र्वर्नर्ोजन गररएको सम्िूणि बजेटको स्रोत प्रदेश सरकार रहेको छ। र्वर्नर्ोजजत कूल बजेट मध्र्े िर्हलो ६ 
मर्हनाको अवर्र्मा चालतुफि  रू. ३ करोड ५५ लाख ८५ हजार र िूाँजीगततफि  रू. ५४ लाख ५७ हजार खचि 
भई जम्मा रू. ४ करोड १० लाख ४२ हजार खचि भएको छ। समग्रमा प्रदेश लोक सेवा आर्ोगबाट कूल 
र्वर्नर्ोजनको ४४.९९ प्रर्तशत खचि भएको छ। 
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६.३  मखु्र् न्त्र्ार्ार्र्वक्ताको कार्ािलर्  

६.३.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

मखु्र् न्त्र्ार्ार्र्वक्ताको कार्ािलर्को लार्ग आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नर्ोजन गररएको जम्मा बजेट र 
िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा भएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार छ। 

(रू. हजारमा) 

र्ववरण 
चाल ु िूाँजीगत 

कूल जम्मा 
प्रदेश स्रोत जम्मा प्रदेश स्रोत जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन १३८८२ १३८८२ १००० १००० १४८८२ 

थि/घट ४१३ ४१३ ० ० ४१३ 

जम्मा र्वर्नर्ोजन १४२९५ १४२९५ १००० १००० १५२९५ 

जम्मा खचि ५६२५ ५६२५ १५६ १५६ ५७८० 

खचि प्रर्तशत ३९.३५ ३९.३५ १५.५५ १५.५५ ३७.७९ 
 

मखु्र् न्त्र्ार्ार्र्वक्ताको कार्ािलर्मा चाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल रू. १ करोड ४८ लाख ८२ हजार 
र्वर्नर्ोजन गररएकोमा चालतुफि  रू. १ करोड ३८ लाख ८२ हजार र िूाँजीगततफि  रू. १० लाख रहेको छ। 
सर्मक्षा अवर्र्मा प्रदेश स्रोतबाट रु. ४ लाख १३ हजार थि बजेट उिलब्र् गराइएको छ। कार्ािलर्मा 
र्वर्नर्ोजजत रकम मध्र् ेसर्मक्षा अवर्र्मा चालतुफि  रू. ५६ लाख २५ हजार र िूाँजीगततफि  रू. १ लाख ५६ 
हजार खचि भई कूल रू. ५७ लाख ८० हजार खचि भएको छ। समग्रमा मखु्र्न्त्र्ार्ार्र्वक्ताको कार्ािलर्बाट 
कूल र्वर्नर्ोजनको ३७.७९ प्रर्तशत खचि भएको छ। 
 

६.३.२ प्रमखु उिलब्र्ी 

चाल ु आर्थिक वर्िको िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा मखु्र् न्त्र्ार्ार्र्वक्ताको कार्ािलर्बाट सम्िादन भएका 
कार्िक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उिलब्र्ी र्नम्नानसुार रहेका छन-् 

क. प्रदेश सरकार र स्थानीर् तहमा कानून तजुिमा प्रर्क्रर्ा र मस्र्ौदामा सहजजकरण गररएको, 
ख. प्रदेश तथा जजल्लास्तरका अदालत सरकारी वर्कल/बार एसोर्सर्सनसंग तार्लम छलफल अन्त्तरर्क्रर्ा 

कार्िक्रम गररएको, 
ग. बहस िैरवी लगार्त प्रदेश सरकार एवं मातहतका र्नकार्को र्वर्भन्न अदालतमा उिजस्थत भई प्रर्तर्नर्र्त्व 

गररएको। 
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६.४. मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को कार्ािलर्  

६.४.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को कार्ािलर्को लार्ग आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नर्ोजन गररएको जम्मा 
बजेट र िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा भएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार छ। 

(रू. हजारमा) 

र्ववरण 
चाल ु िूाँजीगत 

कूल जम्मा 
प्रदेश सशति जम्मा प्रदेश सशति जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन १६७०१६१ २९०७०० १९६०८६१ 20३००० ३००० २०६००० २१६६८६१ 

थि/घट ७५०० ० ७५०० १५५०० ० १५५०० २३००० 

जम्मा र्वर्नर्ोजन १६७७६६१ २९०७०० १९६८३६१ २१८५०० ३००० 221500 २१८९८६१ 

जम्मा खचि १११७३४ २७८०७ १३९५४० ५८७४० १०५६ ५९७९६ १९९३३६ 

खचि प्रर्तशत ६.६६ ९.५७ ७.०९ २6.८८ ३५.२ 27.०० ९.२० 

 

मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को कार्ािलर्मा चाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल रू. २ अबि १६ करोड ६८ लाख 
६१ हजार र्वर्नर्ोजन गररएकोमा चालतुफि  रू. १ अबि ९६ करोड ८ लाख ६१ हजार र िूाँजीगततफि  रू. २० 
करोड ६० लाख रहेको छ। सर्मक्षा अवर्र्मा प्रदेश स्रोतबाट चालतुफि  रु. ७५ लाख र िुाँजजगततफि  रु. १ 
करोड ५५ लाख थि बजेट उिलब्र् गराइएको छ। र्वर्नर्ोजन गररएको कूल बजटे मध्र्े संघीर् सशति रू. 
२९ करोड ३७ लाख र बााँकी बजेटको स्रोत प्रदेश सरकार रहेको छ। र्वर्नर्ोजजत रकम मध्र्े िर्हलो ६ 
मर्हनाको अवर्र्मा चालतुफि  रू. १३ करोड ९५ लाख ४० हजार र िूाँजीगततफि  रू. ५ करोड ९७ लाख ९६ 
हजार गरी कूल रू. १९ करोड ९३ लाख ३६ हजार खचि भएको छ। चाल ुआर्थिक वर्िको िर्हलो ६ 
मर्हनाको अवर्र्मा मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को कार्ािलर्बाट कूल र्वर्नर्ोजनको ९.१० प्रर्तशत रकम खचि 
भएको छ। 
 

६.४.२ प्रमखु उिलब्र्ी 
चाल ुआर्थिक वर्िको िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को कार्ािलर्बाट सम्िादन भएका 
कार्िक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उिलब्र्ी र्नम्नानसुार रहेका छन-् 
क. दलुिभ रक्त समूह सञ्जालीकरण कार्िक्रमको लार्ग प्रदेश रेडक्रससंग सम्झौता भएको, 
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ख. प्रदेश र्नजामती सेवा र्वरे्र्क लागार्का काननुको मस्र्ौदा भैरहेको, 
ग. प्रदेश मन्त्रालर्को लैर्िक सशजक्तकरण (GESI) िरीक्षण अवर्ारणा िर, कार्िशति र सूचकको मस्र्ौदा 

तर्ार भएको, 
घ. प्रदेश मन्त्रालर्को व्र्वस्थािन िरीक्षण अवर्ारणा िर तर्ार भएको,  

ङ. स्थानीर् र्वर्र्गत सेवा सदुृिीकरण, सेवा प्रवाह तथा आर्थिक र्वकासका लार्ग ४० स्थानीर् तह ७१ जना 
स्वरं्सेवक िररचालन गररएको, 

च. प्रदेशको राजस्व संभावना तथा व्र्वस्थािन अध्र्र्न को कार्ि शरुु गररएको, 
छ. आन्त्तरीक िर्िटन प्रवििन कार्िक्रमबाट हालसम्म १५२ जना कमिचारी आन्त्तरीक िर्िटनमा िठाइएको। 
 

 
६.५. अथि मन्त्रालर्  

६.५.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

अथि मन्त्रालर्को लार्ग आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नर्ोजन गररएको जम्मा बजेट र िर्हलो ६ मर्हनाको 
अवर्र्मा भएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार छ। 

 (रू. हजारमा) 

र्ववरण 
चाल ु िूाँजीगत 

कूल जम्मा 
प्रदेश स्रोत जम्मा प्रदेश स्रोत जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन १६००९४ १६००९४ १३२०० १३२०० १७३२९४ 

थि/घट ३०० ३०० ३० ३० ३३० 

जम्मा र्वर्नर्ोजन १६०३९४ १६०३९४ १३२३० १३२३० १७३६२४ 

जम्मा खचि २८२४६ २८२४६ १७०८ १७०८ २९९५४ 

खचि प्रर्तशत १७.६१ १७.६१ १२.९१ १२.९१ १७.२५ 
 

र्स मन्त्रालर्मा चाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल १७ करोड ३२ लाख ९४ हजार र्वर्नर्ोजन गररएकोमा 
चालतुफि  रू. १६ करोड ३ लाख ९४ हजार र िूाँजीगततफि  रू. १ करोड ३२ लाख र्वर्नर्ोजन गररएको छ। 
सर्मक्षा अवर्र्मा प्रदेश स्रोतबाट चालतुफि  रु. ३ लाख र िूाँजीगततफि  रु. ३० हजार थि बजेट उिलब्र् 
गराइएको छ। मन्त्रालर्मा र्वर्नर्ोजजत रकम मध्र्े सर्मक्षा अवर्र्मा चालतुफि  रू. २ करोड ८२ लाख ४६ 
हजार र िूाँजीगततफि  रू. १७ लाख ८ हजार खचि भई कूल रू. २ करोड ९९ लाख ५४ हजार खचि भएको 
छ। समग्रमा र्स मन्त्रालर्बाट कूल र्वर्नर्ोजनको १७.२५ प्रर्तशत खचि भएको छ। 
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6.५.2 प्रमखु उिलब्र्ी 
अथि मन्त्रालर्ले चाल ुआर्थिक वर्ि २०७८/७९ को िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा सम्िादन भएका कार्िक्रमबाट 
प्राप्त प्रमखु उिलब्र्ी र्नम्नानसुार रहेका छन-् 
क.  स्थानीर् तहहरूलाई रू. १ अबि ९४ लाख ३९ हजार र्वत्तीर् हस्तान्त्तरण गररएको, 
ख. प्रदेश सरकार र स्थानीर् तहको बीचमा बााँडफााँट गनुििने सवारी सार्न कर बाितको राजस्व बााँडफााँट 

गरी जम्मा रू. ३१ करोड १ लाख २९ हजार सम्बजन्त्र्त स्थानीर् तहको सजञ्चत कोर्मा हस्तान्त्तरण 
गररएको,  

ग. र्वर्भन्न मन्त्रालर्को लार्ग अथि र्वर्वर्बाट चालतुफि  रू. ५ करोड ८९ लाख ९९ हजार र िूाँजीगततफि  
रू. ६० करोड २१ लाख १ हजार गरी जम्मा रू. ६६ करोड ११ लाख रकमान्त्तर गररएको, 

घ. राजस्व संकलन तथा िररचालन सम्बन्त्र्मा गण्डकी प्रदेश र्भरका सबै मालिोत कार्ािलर्हरूसाँग 
अन्त्तरर्क्रर्ा कार्िक्रम सञ्चालन गररएको,  

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

च. प्रदेश सरकार मातहत कार्ािलर्हरूसाँग बजेट कार्ािन्त्वर्न र आर्थिक अनशुासन सम्बन्त्र्मा जजल्लागत 
रुिमा छलफल गररएको, 

छ. प्रदेश लेखा र्नर्न्त्रकको कार्ािलर् र लेखा इकाइ कार्ािलर्हरूसाँग बजेट कार्ािन्त्वर्न सम्बन्त्र्मा 
अन्त्तरर्क्रर्ा कार्िक्रम गररएको,   

ज. प्रदेश लेखा र्नर्न्त्रक कार्ािलर्द्वारा आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को एकीकृत र्वत्तीर् र्ववरण तर्ार गरी 
प्रकाजशत गररएको, 

झ. आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को वार्र्िक बजेट सर्मक्षा सम्िन्न गरी सर्मक्षा िजुस्तका प्रकाजशत गररएको, 
ञ. राजस्व िररचालन र सम्भावनाको सम्बन्त्र्मा प्रदेशमा रहेका र्वर्र्र्वज्ञ, सरोकारवाला र र्वर्र्गत मन्त्रालर् 

र्बच अन्त्तरर्क्रर्ा तथा छलफल कार्िक्रम सम्िन्न गरीएको। 
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६.६ िर्िटन, उद्योग, वाजणज्र् तथा आिूर्ति मन्त्रालर्  

६.६.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

िर्िटन, उद्योग, वाजणज्र् तथा आिूर्ति मन्त्रालर्को िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्सम्मको र्वत्तीर् र्ववरण र्नम्नानसुार 
रहेको छ। 

(रू. हजारमा) 
र्ववरण चाल ु िूाँजीगत 

कूल जम्मा 
प्रदेश जम्मा प्रदेश जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन १८८२४१ १८८२४१ २६२८०५ २६२८०५ ४५१०४६ 

थि/घट २०१० २०१० ७७०० ७७०० ९७१० 

जम्मा र्वर्नर्ोजन १९०२५१ १९०२५१ २७०५०५ २७०५०५ ४६०७५६ 

जम्मा खचि ५२२६१ ५२२६१ १७९८४ १७९८४ ७०२४५ 

खचि प्रर्तशत २७.४७ २७.४७ ६.६५ ६.६५ १५.२५ 
 

र्स मन्त्रालर्मा चाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल रू. ४५ करोड १० लाख ४६ हजार र्वर्नर्ोजन गररएकोमा 
चालतुफि  रू. १८ करोड ८२ लाख ४१ र िूाँजीगततफि  रू. २६ करोड २८ लाख ५ हजार रहेको छ। सर्मक्षा 
अवर्र्मा प्रदेश स्रोतबाट चालतुफि  रु. २० लाख १० हजार र िूाँजीगततफि  रु. ७७ लाख थि बजेट उिलब्र् 
गराइएको छ। मन्त्रालर्मा र्वर्नर्ोजजत रकम मध्र्े सर्मक्षा अवर्र्मा चालतुफि  रू. ५ करोड २२ लाख ६१ 
हजार र िूाँजीगततफि  रू. ७ करोड २ लाख ४५ हजार गरी कूल रू. ७ करोड २ लाख ४५ हजार खचि भएको 
छ। समग्रमा र्स मन्त्रालर्बाट कूल र्वर्नर्ोजनको १५.२५ प्रर्तशत खचि भएको छ। 
 

6.६.2 प्रमखु उिलब्र्ीः 
िर्िटन, उद्योग, वाजणज्र् तथा आिूर्ति मन्त्रालर्ले चाल ुआर्थिक वर्ि २०७८/७९ को िर्हलो अथिवार्र्िक अवर्र्मा 
सम्िादन भएका कार्िक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उिलब्र्ी र्नम्नानसुार रहेका छन:् 
 

क. उद्योग तथा वाजणज्र् आिूर्ति 

• हालसम्म र्स प्रदेशमा ५५५८५ वटा उद्योग तथा ५४९८३ वटा व्र्ािार व्र्वसार् दताि भएको, 
• गररवी र्नवारणका लार्ग लघ ुउद्यम र्वकास कार्िक्रमबाट नर्ााँ उद्यमी र्सजिना गने तथा प्रार्वर्र्क 

सहर्ोग प्रदान गररदै आएको, 
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• नेिाल सरकारसंगको समन्त्वर्मा िोखरा महानगरिार्लकाको वडा नं ३३ को िुाँडीटार र नवलिरुको 
लोकाहा खोलामा प्रादेजशक औद्योर्गक के्षर स्थािना तथा सञ्चालनाथि जग्गा प्रार्प्तका लार्ग नािी 
तथा मालिोत कार्ािलर्हरुसंग समन्त्वर् गरी नािी र सभेको काम भैरहेको, 

• प्रदेश र्भरको आिरु्ति व्र्वस्थालाई प्रभावकारी बनाउन उिभोग्र् बस्त ुतथा सेवाको मलु्र्, गणुस्तर 
कार्म गनि तथा कालोबजारी, एकार्र्कार, र्सण्डीकेट र काटेर्लि अन्त्त्र् गनि र्नर्र्मत बजार अनगुमन 
गरी गणुस्तर र मलु्र्मा र्नर्मन गररएको, 

• एक स्थानीर् तह एक उद्योग ग्रामको नीर्त अनरुुि र्स प्रदेशमा २३ वटा स्थानीर् तहमा नेिाल 
सरकारले उद्योग ग्राम घोर्णा गरेको र उक्त उद्योग ग्रामहरुमा िूवािर्ार र्नमािणका कार्िहरु अगाडी 
बिेका छन।्  

 

ख. िर्िटन 

• प्रदेश सरकारको िहलमा िोखराबाट भैरहवा, भरतिरु, र्समरा र नेिालगन्त्जलाई जोड्न ेउद्देश्र्का 
साथ र्नर्र्मत हवाई उडान सरुु गररएको, 

• प्रदेशको िर्िटन प्रवििन गनि Glorious Gandaki िर्िटकीर् Brand तर्ार गरी टेर्लर्भजन एफ.एम 
रेर्डर्ो, छािा र अनलाईन र्मर्डर्ा माफि त प्रचार प्रसार गररएको, 

• गण्डकी प्रदेशका र्हमालहरुको प्रोफाईल तर्ार गररएको,  

• िर्िटन प्रवििनका लार्ग छुटै्ट वेभ िोटिल (https://tourism.gandaki.gov.np/) र्नमािण गररएको, 
• गण्डकी प्रदेशको िर्िटन प्रविन लार्ग मरे्स प्रदेश का माननीर् मखु्र्मन्त्री तथा र्वर्भन्न देशका 

नेिाल जस्थत कुटनीर्तक र्नर्ोगका प्रमखु/प्रर्तर्नर्ी र अन्त्तरार्िर् र्वकास साझेदार संघसंस्थाका 
प्रमखुहरुलाई िोखरा भ्रमणका लार्ग आमन्त्रण गरी र्वश्व िर्िटन ददवस २०२१ मनाईएको, 

• फेवाताल सौन्त्दर्ीकरणका लार्ग ताल वरिर फुटटे्रल र्नमािण गररएको छ। 
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६.७ भरू्म व्र्वस्था, कृर्र्, सहकारी तथा गररबी र्नवारण मन्त्रालर्  

६.७.१ र्वत्तीर् र्ववरण 
क. कूल र्वत्तीर् र्ववरण 
भरू्म व्र्वस्था, कृर्र्, सहकारी तथा गररबी र्नवारण मन्त्रालर्को िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्सम्मको कूल र्वत्तीर् 
र्ववरण र्नम्नानसुार रहेको छ। 

(रू. हजारमा) 

र्ववरण  
चाल ु िूाँजीगत जम्मा 

प्रदेश सशति र्वशेर् जम्मा प्रदेश प्रदेश सशति र्वशेर् जम्मा 
सरुु र्वर्नर्ोजन १४०४६५५ ३३५१०० १२४३०० १८६४०५५ 262545 1667200 ३३५१०० १२४३०० २१२६६०० 

थि/घट ० ० ० ० 7000 7000 ० ० ७००० 

जम्मा र्वर्नर्ोजन १४०४६५५ ३३५१०० १२४३०० १८६४०५५ 269545 1674200 ३३५१०० १२४३०० २१३३६०० 

जम्मा खचि २३५८६८ १३४५ ९५ २३७३०८ 44810 280677 १३४५ ९५ २८२११८ 

खचि प्रर्तशत १६.७९ ०.४० 0.08 १२.७३ 16.76 16.७६ ०.४० ०.०८ १३.२२ 
 

र्स मन्त्रालर्मा चाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल रू. २ अबि १२ करोड ६६ लाख र्वर्नर्ोजन गररएकोमा 
चालतुफि  रू. १ अबि ८६ करोड ४० लाख ५५ हजार र िूाँजीगततफि  रू. २६ करोड २५ लाख ४५ हजार 
रहेको छ। सर्मक्षा अवर्र्मा प्रदेश स्रोतबाट िूाँजीगततफि  रु. ७० लाख थि बजेट उिलब्र् गराइएको छ। 
मन्त्रालर्मा र्वर्नर्ोजजत रकम मध्र्े िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा चालतुफि  रू. २३ करोड ७३ लाख ८ हजार 
र िूाँजीगततफि  रू. ४ करोड ४८ लाख १० हजार गरी कूल रू. २८ करोड २१ लाख १८ हजार खचि भएको 
छ। समग्रमा र्स मन्त्रालर्बाट र्वर्नर्ोजनको १३.२२ प्रर्तशत खचि भएको छ। 

ख. क्षरेगत र्वत्तीर् र्ववरणः 

क्षरे कार्िक्रम र्वर्नर्ोजन खचि खचि प्रर्तशत 

कृर्र् साना र्साँचाई िूवािर्ार र्नमािण 42400 320 0.75 

मखु्र्मन्त्री जलवार्मैुरी नमनुा कृर्र् गााँउ कार्िक्रम 10000 0 0 

िशिुन्त्छी िशिुन्त्छी बीमा र्प्रर्मर्ममा २५% अनदुान 37040 4280 11.55 

उत्िादनमा आर्ाररत प्रोत्साहन सहर्ोग (दूर्मा) 22275 310 1.4 

स्थानीर् तहमा िशमुा िूणि खोि कार्िक्रम संचालन 120275 16916 14.06 

भरू्म व्र्वस्थािन जग्गा चक्लाबन्त्दी कार्िक्रम 30000 0 0 

सहकारी एक सहकारी एक उत्िादन प्रोत्साहन कार्िक्रम 7500 0 0 

गररबी र्नवारण र्विन्न बस्तीमा मखु्र्मन्त्री कार्िक्रम 20000 0 0 

अर्तर्विन्न लजक्षत जीर्वकोिाजिन सहर्ोग कार्िक्रम 11250 120 1.06 
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६.७.२ प्रमखु उिलब्र्ी 
भरू्म व्र्वस्था, कृर्र्, सहकारी तथा गररबी र्नवारण मन्त्रालर्ले चाल ुआर्थिक वर्ि २०७८/७९ को िर्हलो ६ 
मर्हनाको अवर्र्मा सम्िादन भएका कार्िक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उिलब्र्ी र्नम्नानसुार रहेका छन-् 
क. कृर्र् व्र्वसार् प्रवििन र्नर्मावली, प्रदेश भरू्म ऐन, र्वर्ादी व्र्वस्थािन ऐन तजुिमाका लार्ग आवश्र्क 

प्रर्क्रर्ा अगार्ड बिेको, प्रादेजशक कृर्र् र्वकास रणनीर्त तजुिमाको तर्ारी भईरहेको, गण्डकी प्रदेश खाद्य 
िररर्द (गठन तथा संचालन) आदेशको मस्र्ौदा तर्ार गररएको, 

ख. स्वीकृत वार्र्िक र्वकास कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न सहजीकरणका लार्ग ७ वटा मािदण्डहरु स्वीकृत गररएको, 
साथै ७ वटा मािदण्ड र ३ वटा कार्िर्वर्र् संसोर्न गररएको, 

ग. र्वजशष्टकृत िश ु जचर्कत्सा सेवा उिलब्र् गराउने उद्देश्र्ले तनहुाँ र कास्की जजल्लामा मोडल भेटेररनरी 
अस्िताल र्नमािणको कार्ि सरुु गररएको, 

घ. जग्गा चक्लाबन्त्दी कार्िक्रम अन्त्तगित १००० रोिनी जर्मन चक्लाबन्त्दीका लार्ग सम्झौता भई कार्ि 
अगार्ड बिेको। िोखरा महानगरिार्लका तथा नािी कार्ािलर्को समन्त्वर्मा र्कत्ता नािी नक्सामा 
साविजर्नक बाटो अध्र्ावर्र्क गने कार्िको थालनी गररएको, 

ङ. र्वशेर् अनदुान अन्त्तगितका स्र्ाउ र्वशेर् कार्िक्रम र जशतोष्ण फलफूल र्वकास आर्ोजनामाफि त 93060 

उच्च घनत्व प्रर्वर्र्मा आर्ाररत स्र्ाउका र्बरुवा र्वतरणका लार्ग 65 जना लाभग्राहीहरु छनौट गररएको, 
च. िशमुा िूणि खोि कार्िक्रम संचालनका लार्ग ११ जजल्लाका ३० वटा स्थानीर् तहहरुमा तथ्र्ाङ्क संकलन, 

खोि व्र्वस्थािन कार्ि सम्िन्न भई खोि कार्ि संचालन भईरहेको, 
छ. प्रर्ानमन्त्री कृर्र् आर्रु्नकीकरण िररर्ोजना अन्त्तगित ब्लक र्वकास कार्िक्रमको नर्ााँ ब्लक के्षर र्नर्ािरण 

तथा िरुानो ब्लकको कार्िक्रम कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्को चरणमा रहेको। 
 

६.८ कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मार्मला मन्त्रालर्  

६.८.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

कानून, सञ्चार तथा प्रदेश मार्मला मन्त्रालर्को िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्सम्मको र्वत्तीर् र्ववरण र्नम्नानसुार 
रहेको छ। 

(रू. हजारमा) 

र्ववरण 
चाल ु िूाँजीगत 

कूल जम्मा 
प्रदेश जम्मा प्रदेश समानीकरण सशति जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन 74240 74240 ८४००० ७२०००० १०००० ८१४००० 888240 

थि/घट 250 250 ० ० ० ० 250 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 74490 74490 ८४००० ७२०००० १०००० ८१४००० 888490 

जम्मा खचि 12832 12832 ९००५ ० ० ९००५ 21837 

खचि प्रर्तशत 17.२३ 17.२३ १०.७२ ०.०० ०.०० १.११ 2.46 
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र्स मन्त्रालर्मा चाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल रु. ८८ करोड ८२ लाख ४० हजार र्वर्नर्ोजन गररएकोमा 
चालतुफि  रू. ७ करोड ४२ लाख ४० हजार र िूाँजीगततफि  रू. ८१ करोड १४ लाख र्वर्नर्ोजन गररएको 
छ। सर्मक्षा अवर्र्मा प्रदेश स्रोतबाट चालतुफि  रु. २ लाख ५० हजार थि बजेट उिलब्र् गराइएको छ। 
मन्त्रालर्मा र्वर्नर्ोजजत रकम मध्र्े िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा चालतुफि  रू. १ करोड २८ लाख ३२ हजार 
र िूाँजीगततफि  रू. ९० लाख ५ हजार खचि भई कूल रू. २ करोड १८ लाख ३७ हजार खचि भएको छ। 
समग्रमा र्स मन्त्रालर्बाट र्वर्नर्ोजनको २.४६ प्रर्तशत खचि भएको छ। 

 

6.८.2 प्रमखु उिलब्र्ी 
कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मार्मला मन्त्रालर्ले चाल ुआर्थिक वर्ि २०७८/७९ को िर्हलो ६ मर्हनाको 
अवर्र्मा सम्िादन भएका कार्िक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उिलब्र्ी र्नम्नानसुार रहेका छन-् 
क. सूचना प्रर्वर्र् िाकि को िखािल र्नमािण कार्ि प्रकृर्ा भैरहेको, 
ख. राजिर र्नर्र्मत रुिमा सम्िादन तथा प्रकाशन भैरहेको, 
ग. कानून तजुिमा कार्ि र्नर्र्मत रुिमा भैरहेको तथा प्रदेश कानूनको िनुरावलोकन कार्ि भैरहेको, 
घ. िरकारहरुको क्षमता अर्भबरृ्ि गररएको तथा लोक कल्र्ाणकारी र्वज्ञािन र्वतरणको कार्ािरम्भ भएको। 

 

६.९ वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालर्  

६.९.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालर्को िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्सम्मको र्वत्तीर् र्ववरण र्नम्नानसुार 
रहेको छ। 

(रू. हजारमा) 

र्ववरण 
चाल ु िूाँजीगत 

कूल जम्मा 
प्रदेश सशति जम्मा प्रदेश सशति जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन 569966 34800 604766 177717 115000 292717 897483 

थि/घट 1673 15599 17272 500 0 500 17772 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 571639 50399 622038 178217 115000 293217 915255 

जम्मा खचि 157305 15949 173254 11743 9174 20918 194171 

खचि प्रर्तशत 27.52 31.64 27.८५ ६.५९ ७.८९ ७.१३ २१.२१ 
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र्स मन्त्रालर्मा चाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल रु. ८९ करोड ७४ लाख ८३ हजार र्वर्नर्ोजन गररएकोमा 
चालतुफि  रू. ६० करोड ४७ लाख ६६ हजार र िूाँजीगततफि  रू. २९ करोड २७ लाख १७ हजार र्वर्नर्ोजन 
गररएको छ। सर्मक्षा अवर्र्मा प्रदेश स्रोतबाट चालतुफि  रु. १६ लाख ७३ हजार र िूाँजीगततफि  रु. ५ लाख 
थि बजेट उिलब्र् गराइएको छ भन ेनेिाल सरकारबाट सशति अनदुानमा चालतुफि  रु. १ करोड ५५ लाख 
९९ हजार थि बजेट प्राप्त भएको छ। मन्त्रालर्मा र्वर्नर्ोजजत रकम मध्र्े िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा 
चालतुफि  रू. १७ करोड ३२ लाख ५४ हजार र िूाँजीगततफि  रू. २ करोड ९ लाख १८ हजार खचि भई कूल 
रू. १९ करोड ४१ लाख ७१ हजार खचि भएको छ। समग्रमा र्स मन्त्रालर्बाट र्वर्नर्ोजनको २१.२१ 
प्रर्तशत खचि भएको छ। 

 

6.९.2 प्रमखु उिलब्र्ी 
वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालर्ले चाल ुआर्थिक वर्ि २०७८/७९ को िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा 
सम्िादन भएका कार्िक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उिलब्र्ी र्नम्नानसुार रहेका छन-् 
क. सामदुार्र्क वनबाट २,३६,६६७.२३ क्र्रु्वक र्फट काठ र ४९७ चट्टा दाउरा उत्िादन भएको, 
ख. १४ हेक्टर वन के्षर वृक्षारोिण भएको, 
ग. ४ सामदुार्र्क वन र ५ कवरु्लर्ती वन गठन हनुकुो साथै ५४ सामदुार्र्क वनको कार्िर्ोजना नर्वकरण 

भएको, 
घ. वन िैदावर तथा अन्त्र् स्रोतबाट रु. ७ करोड ६६ लाख ८७ हजार राजस्व संकलन भएको। 

 

६.१० भौर्तक िूवािर्ार, शहरी र्वकास तथा र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर् 
६.१०.१  र्वत्तीर् र्ववरण 
भौर्तक िूवािर्ार, शहरी र्वकास तथा र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर्को िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्सम्मको र्वत्तीर् 
र्ववरण र्नम्नानसुार रहेको छ। 

(रू. हजारमा) 

 

र्ववरण  

चाल ु िूाँजीगत जम्मा 
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र्ववरण  

चाल ु िूाँजीगत जम्मा 

प्रदे
श 

जम्
मा

 

प्रदे
श 
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ानी

कर
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8
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0
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खच
ि प्र

र्तश
त 

30.86 30.86 13.85 15.98 13.25 5.53 14.21 16.61 15.98 13.25 5.53 14.89 

        

र्स मन्त्रालर्मा चाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल रू. ८ अबि ४७ करोड १९ लाख ५६ हजार र्वर्नर्ोजन 
गररएकोमा चालतुफि  रू. ३६ करोड ९ लाख ६८ हजार र िूाँजीगततफि  रू. ८ अबि ११ करोड ९ लाख ८८ 
हजार रहेको छ। सर्मक्षा अवर्र्मा प्रदेश स्रोतबाट चालतुफि  रु. ३१ लाख र िूाँजीगततफि  रु. ४१ करोड ११ 
लाख ५१ हजार थि बजेट उिलब्र् गराइएको छ भन ेसमार्नकरण स्रोतबाट िुाँजीगततफि  रु. ८ लाख अन्त्र् 
मन्त्रालर्मा रकमान्त्तर गररएको छ। मन्त्रालर्मा र्वर्नर्ोजजत रकम मध्र्े सर्मक्षा अवर्र्मा चालतुफि  रू. ११ 
करोड २३ लाख ५० हजार र िूाँजीगततफि  रू. १ अबि २१ करोड ७ लाख १५ हजार गरी कूल रू. १ अबि 
३२ करोड ३० लाख ६४ हजार खचि भएको छ। समग्रमा र्स मन्त्रालर्बाट र्वर्नर्ोजनको १४.८९ प्रर्तशत 
खचि भएको छ। 

 

 

६.१०.२ प्रमखु उिलब्र्ी 
भौर्तक िूवािर्ार, शहरी र्वकास तथा र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर्बाट चाल ुआर्थिक वर्िको िर्हलो ६ मर्हनाको 
अवर्र्मा सम्िादन भएका कार्िक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उिलब्र्ी र्नम्नानसुार रहेका छन-् 
क. सडक तथा िलु 

• प्रदेशको र्ातार्ात के्षरको र्ोजनाबि र्वकास गनि प्रादेजशक र्ातार्ात गरुुर्ोजना तजुिमा गनि 
LRBP को सहर्ोगमा Data Collection र Verification को काम भइरहेको, 
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• चाल ुआर्थिक वर्िको र्स अवर्र्मा र्वर्भन्न जजल्लामा गरी कररव ५३.६९ र्कलोर्मटर सडक 
कालोिरे तथा ८७.३८ र्कलोर्मटर ग्राभेल गने कार्ि सम्िन्न भएको, 

• समीक्षा अवर्र्सम्ममा २ वटा सडक िलुको र्नमािण कार्ि सम्िन्त् न भएको छ। 
• िोखरा-डेडगाउाँ-दमु्कीवास-र्रवेणी सडक र्नमािण आर्ोजना:  

➢ र्भमाद-मानिरु सडक ११ र्कलोर्मटर सडक Ottaseal भएको, Double Lane 
बनाउनका लार्ग DPR तर्ार गरी र्नमािण र्ोजना बनाउनिुने, 

➢ मानिरु-डेडगाउाँ को ६ र्कलोर्मटर नाली र्नमािण (Double Lane), चाल ुआर्थिक वर्िमा 
मा सम्िन्न हनुे, 

➢ दासिुिा-देवघाट खण्डको ६ र्कलोर्मटर सडक Asphalt Concrete गने गरी र्नमािण 
कार्ि भईरहेको, 

• चाल ुआर्थिक वर्िको र्स अवर्र्मा २ वटा झोलुंगे िलुको र्नमािण कार्ि सम्िन्त् न भइसकेका छन ् 

ख. र्ातार्ात व्र्वस्थातफि : 

• र्ातार्ात के्षरबाट चाल ुआर्थिक वर्िको िौर् मसान्त्तसम्म रु ९८ करोड २५ लाख राजस्व सङ्कलन 
भएको छ,  

• सवारी चालक अनमुर्तिर जारी गने सबै र्ातार्ात व्र्वस्था कार्ािलर्हरुबाट िरीक्षणकार्लन 
सवारीचालक अनमुर्तिर राजस्व र्तरेको ददनबाटै उिलब्र् गराउन थार्लएको, 

• गण्डकी प्रदेश सरकारको र्मर्त २०७८/१०/०३ को र्नणिर् अनसुार र्ातार्ात के्षरमा बढ्दो 
चािलाई मध्र्नजर गदै सवारी चालक अनमुर्त िर नर्वकरण हनुे र सवारी सम्बन्त्र्ी नर्ााँ दताि 
कार्ि समेत हनुे गरी तनहुाँ जस्थत िूवािर्ार र्वकास कार्ािलर्, तनहुाँ मातहतको र्ातार्ात शाखालाई 
स्तरोन्नर्त गरी र्ातार्ात व्र्वस्था कार्ािलर्, डमु्रकेो नाउाँमा O & M स्वीकृत भएकोमा र्व.सं. 
२०७८ माघ मर्हनार्भर संचालनमा ल्र्ाउन ेतर्ारीको साथ काम भईरहेको छ, 

• र्ातार्ात व्र्वस्था कार्ािलर्, सवारी कास्कीमा रहेका कररब ५४ लाख िेज बराबरको फाइल 
तथा िड्डाहरु र्डजजटाइज गरी सफ्टवरे्रमा इन्त्ट्री गने कार्ि चाल ुआर्थिक वर्ि मा सम्िन्न हनुे गरी 
ठेक्का सम्झौता गरी काम भइरहेको छ।   

ग. शहरी र्वकास, आवास तथा भवनतफि : 

• प्रदेश राजर्ानी नजजकका शहरलाई स्र्ाटलाइट र्सटीको रूिमा र्वकास गने कार्ि अन्त्तगित कुस्मा, 
फलेवास नगरिार्लका र ितुलीबजार नगरिार्लकालाई स्र्ाटलाइट र्सटीको रुिमा र्वकास गनि 
र्वस्ततृ आर्ोजना प्रर्तवदेन तर्ार गरर ५ वटा वडा कार्ािलर् भवन र्नमािण कार्ि अगाडी बर्िरहेको 
छ। शकु्लागण्डकी, मध्र्नेिाल र र्भमाद नगरिार्लकालाई स्र्ाटेलाइट र्सटीको रुिमा र्वकास 
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गनि सम्भाव्र्ता अध्र्र्न प्रर्तवेदन तर्ार गररएको छ भने मध्र् नेिाल नगरिार्लकामा हाल नाली 
र्नमािणको कार्ि अगार्ड बर्िरहेको, 

•  प्रदेश सरकार र स्थानीर् तहको सहलगानीमा कास्कीको माछािचु्रे गाउॅिार्लका, स्र्ािजाको 
कालीगण्डकी गाउॅिार्लका, िवितको र्वहादी गाउॅिार्लका, बाग्लङुको ताराखोला गाउाँिार्लका, 
म्र्ाग्दीको मार्लका गाउाँिार्लका, मसु्ताङको घरिझोङ गाउाँिार्लकामा बहउुद्देश्र्ीर् सभाहल र्नमािण 
गररएको छ  र अन्त्र् 8 वटा स्थानीर् तहमा बहउुद्देश्र्ीर् सभाहल र्नमािणार्ीन रहेको,  

• नवलिरु जजल्ला जस्थत एकीकृत प्रादेजशक सरकारी भवन र्नमािणको लार्ग Conceptual Plan 
तर्ार भईसकेको र नेिाल सरकारबाट र्वस्ततृ आर्ोजना प्रर्तवदेन तर्ारी भईरहेको छ। 

 

६.११ उजाि, जलस्रोत तथा खानेिानी मन्त्रालर्  

६.११.१ र्वत्तीर् र्ववरण 
क. कूल र्वत्तीर् र्ववरण 
उजाि, जलस्रोत तथा खानेिानी मन्त्रालर्को िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्सम्मको कूल र्वत्तीर् र्ववरण र्नम्नानसुार 
रहेको छ। 

(रू. हजारमा) 

र्ववरण 
चाल ु िूाँजीगत कूल जम्मा 

प्रदेश जम्मा प्रदेश समानीकरण सशति र्वशेर् जम्मा  

सरुु र्वर्नर्ोजन २६६५३१ २६६५३१ 1340450 1651345 1077100 308500 4377395 4643926 

थि/घट ० ० 107500 800 0 0 108300 108300 

जम्मा र्वर्नर्ोजन २६६५३१ २६६५३१ 1447950 1652145 1077100 308500 4485695 4752226 

जम्मा खचि ९२४५५ ९२४५५ 241472 286413 213434 127601 868920 961376 

खचि प्रर्तशत ३४.६९ ३४.६९ 16.68 17.34 19.82 41.36 19.37 20.23 
 

र्स मन्त्रालर्मा चाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल रु. ४ अबि ६४ करोड ३९ लाख २६ हजार र्वर्नर्ोजन 
गररएकोमा चालतुफि  रू. २६ करोड ६५ लाख ३१ हजार र िूाँजीगततफि  रू. ४ अबि ३७ करोड ७३ लाख 
९५ हजार र्वर्नर्ोजन गररएको छ। सर्मक्षा अवर्र्मा िूाँजीगततफि  प्रदेश स्रोतबाट रु. १० करोड ७५ लाख र 
समानीकरण स्रोतबाट रु. ८ लाख थि बजेट उिलब्र् गराइएको छ। मन्त्रालर्मा र्वर्नर्ोजजत रकम मध्र् े
िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा चालतुफि  रू. ९ करोड २४ लाख ५५ हजार र िूाँजीगततफि  रू. ८६ करोड ८९ 
लाख २० हजार खचि भई कूल रू. ९६ करोड १३ लाख ७६ हजार खचि भएको छ। समग्रमा र्स 
मन्त्रालर्बाट र्वर्नर्ोजनको २०.२३ प्रर्तशत खचि भएको छ। 
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ख. क्षरेगत र्वत्तीर् र्ववरण 
उजाि, जलस्रोत तथा खानेिानी मन्त्रालर्को िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्सम्मको क्षरेगत र्वत्तीर् र्ववरण र्नम्नानसुार 
रहेको छ। 

(रू. हजारमा) 

क्षरे  र्वर्नर्ोजन  ६ मर्हनाको खचि    खचि प्रर्तशत 

 र्संचाइ  1455555 116941 8.03 

 नदी र्नर्न्त्रण  384850 65105 16.92 

 उजाि  251700 91.63 0.04 

 खानेिानी   2283800 673970 29.51 

 सवेक्षण अध्र्र्न  38300 3251.11 8.49 

 अन्त्र् िुाँजीगत कार्ि 71490 9560 13.37 

 जम्मा   4485695 868920 19.37 
 

 

6.११.2 प्रमखु उिलब्र्ी 
उजाि, जलस्रोत तथा खानेिानी मन्त्रालर्ले चाल ुआर्थिक वर्ि २०७७/७८ को िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा 
सम्िादन भएका कार्िक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उिलब्र्ी र्नम्नानसुार रहेका छन-् 
क. ३० हेक्टर थि कमाण्ड के्षरमा र्संचाइ सरु्वर्ा िगेुको, कुलो सरु्ार तथा िनुस्थाििनाबाट १७० हेक्टर 

जर्मनमा भरिदो र्संचाइ सरु्वर्ा िगेुको,  
ख. १.७२५ र्कलोर्मटर संरचना (तटबन्त्र्, वाल) र्नमािण गरी  बस्ती तथा खेतीर्ोग्र् जर्मन संरक्षण भएको, 

१९७४ थान तारजाली र्वतरणको लार्ग खररद गररएको,  
ग. र्वद्यतु र्वस्तार कार्िको सम्झौता भइ रकम र्नकासको तर्ारी प्रर्क्रर्ामा रहेको, उजाि अन्त्तगितका अन्त्र् 

कार्िक्रमहरुको खररद प्रर्क्रर्ा भैरहेको,  
घ. हालसम्म ४६९७ घरर्रुीमा र्नजज र्ारा जडान भएको, १८२ वटा ट्ांकी र्नमािण भएको,  ९५.४ र्कलोर्मटर 

िाइिलाइन र्वस्तार भएको र ४६ वटा अन्त्र् संरचना र्नमािण भएको,  
ङ. ५ वटा र्ोजनाको सवेक्षण अध्र्र्न सम्िन्न भैसकेको साथै मन्त्रालर्मा र्वर्नर्ोजजत सवेक्षण अध्र्र्न सम्बन्त्र्ी 

बजेट मातहतका जजल्लागत कार्ािलर्हरुमा बााँडफााँट गररएको,  
च. कार्ािलर् ममित, भवन र्नमािण तथा मेजशनरी / औजार खररद सम्बर्र् खररद प्रर्क्रर्ा अगार्ड बिेको। 
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६.१२ जशक्षा, संस्कृर्त, र्वज्ञान प्रर्वर्र् तथा सामाजजक र्वकास मन्त्रालर्  

६.१२.१ र्वत्तीर् र्ववरण 
जशक्षा, संस्कृर्त, र्वज्ञान प्रर्वर्र् तथा सामाजजक र्वकास मन्त्रालर्का लार्ग आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा 
र्वर्नर्ोजन गररएको जम्मा बजेट र िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा भएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार देखाइएको 
छ। 

(रू. हजारमा) 

र्ववरण  
चाल ु िूाँजीगत 

कूल जम्मा 
प्रदेश सशति जम्मा प्रदेश सशति जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन ७४५६४७ ५२७१०० १२७२७४७ ५९४३७० २८७४०० ८८१७७० २१५४५१७ 

थि/घट २८५५ ४५०० ७३५५ ८७५० ० ८७५० १६१०५ 

जम्मा र्वर्नर्ोजन ७४८५०२ ५३१६०० १२८०१०२ ६०३१२० २८७४०० ८९०५२० २१७०६२२ 

जम्मा खचि १२५९८१ १०८१२५ २३४१०६ ५०८३७ १४८२७ ६५६६४ २९९७७१ 

खचि प्रर्तशत १३.८६ २०.३४ १८.२९ ८.४३ ५.१६ ७.३७ १३.८१ 
 

जशक्षा, संस्कृर्त, र्वज्ञान प्रर्वर्र् तथा सामाजजक र्वकास मन्त्रालर्मा चाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल रू. २ अबि 
१५ करोड ४५ लाख १७ हजार र्वर्नर्ोजन गररएकोमा चालतुफि  रू. १ अबि २७ करोड २७ लाख ४७ हजार 
र िूाँजीगततफि  रू. ८८ करोड १७ लाख ७० हजार रहेको छ। सर्मक्षा अवर्र्मा चालतुफि  प्रदेश स्रोतबाट रु. 
२८ लाख ५५ हजार र सशति अनदुानबाट रु. ४५ लाख थि बजेट उिलब्र् गराइएको छ भन ेिूाँजीगततफि  
प्रदेश स्रोतबाट रु. ८७ लाख ५० हजार थि बजेट उिलब्र् गराइएको छ। र्वर्नर्ोजजत रकम मध्र्े िर्हलो 
६ मर्हनाको अवर्र्मा चालतुफि  रू. २३ करोड ४१ लाख ६ हजार र िूाँजीगततफि  रू. ६ करोड ५६ लाख 
६४ हजार गरी कूल रू. २९ करोड ९७ लाख ७१ हजार खचि भएको छ। समग्रमा र्स मन्त्रालर्बाट चाल ु
आर्थिक वर्िको िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा कूल र्वर्नर्ोजनको १३.८१ प्रर्तशत खचि भएको छ। 
 

६.१२.२ प्रमखु उिलब्र्ी 
चाल ुआर्थिक वर्िको िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा मन्त्रालर्बाट सम्िादन भएका कार्िक्रमबाट प्राप्त प्रमखु 
उिलब्र्ी र्नम्नानसुार रहेका छन-् 

जशक्षा, र्वज्ञान तथा संस्कृर्ततफि  
 

क. १० वटा सामदुार्र्क तथा साविजर्नक िसु्तकालर् स्तरोन्नतीका लार्ग अनदुान उिलव्र् गराइएको, 
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ख. मनसनुी वर्ाि तथा र्विदबाट क्षर्त िगेुका ९५ वटा सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुलाई क्षर्त न्त्रू्नीकरणका लार्ग 
अनदुान उिलव्र् गराईएको, 

ग. १७ वटा र्वशेर् कक्षा सञ्चालन भएका स्रोत कक्षा स्तरोन्नर्तका लार्ग अनदुान उिलव्र् गराईएको, 
घ. सार्ारण जशक्षा प्रदान गने ३ वटा सामदुार्र्क क्र्ाम्िसलाई प्रार्वर्र्क र्वर्र्मा ििाई सञ्चालन गनि अनदुान 

उिलव्र् गराइएको, 
ङ. १६ वटा र्वज्ञान र प्रार्वर्र्क र्ार सञ्चालन भएका र्वद्यालर्हरुको प्रर्ोगशाला स्तरोन्नर्तका लार्ग अनदुान 

उिलव्र् गराइएको, 
च. गरुुकूल, गमु्बा मदरसा लगार्तका र्ार्मिक जशक्षा प्रदान गने २१ वटा  र्वद्यालर्हरुलाई मलु प्रवाहीकरण 

अनदुानका उिलव्र् गराइएको, 
छ. ७२ वटा र्ार्मिक आस्थाका केन्त्द्रहरु (मठ, मजन्त्दर, गमु्बा, मजस्जद) हरुलाई संरक्षण एवम ्ममित सम्भारका 

लार्ग अनदुान उिलव्र् गराइएको, 
ज. र्हमाली तथा दगुिम के्षरका र्वद्याथीको जशक्षामा िहुाँच र गणुस्तर र्वस्तार गनिका लार्ग मनाङ, म्र्ाग्दी र 

मसु्ताङ र गोरखा जजल्लाका ५ नमूना र्वद्यालर्मा छारावास र्नमािणको कार्ि भईरहेको, 
झ. बौर्िक अिािता भएका बालबार्लकाका लार्ग सरु्वर्ा सम्िन्न प्रदेशस्तरीर् आवासीर् र्वद्यालर् 

र्नमािणका लार्ग र्वस्ततृ आर्ोजना प्रर्तवेदन तर्ार भई र्नमािण कार्ि आरम्भ भएको, 
ञ. कोर्भड-१९ का कारण अर्भभावक गमुाएका ६० जना बालबार्लकाको लालनिालन एवं ििाइ 

खचिलाई  र्नरन्त्तरता ददन मार्सक रु. ५ हजारका दरले िर्हलो र्कस्ता रकम उिलब्र् गराइएको 
छ। 

 

सामाजजक र्वकास तफि  
 

क. वृिाश्रम एवम ्िनुस्थाििना केन्त्द्रहरुमा स्वास्थ्र् सेवा संचालन भएको, 
ख. प्रदेश बाल िररर्द् को समन्त्वर्मा बाल प्रर्तभा छनौट गरी १९ जना िरुस्कृत गररएको, 
ग. लैर्िक र्हंसा र्वरुिको र्नःशलु्क हटलाइन सेवा संचालन भएको, 
घ. मन्त्रालर्मा रहेको अिािता सहार्ता कक्षा तथा सूचना केन्त्द्र संचालन र्नरन्त्तरता भएको, 
ङ. सडक मानव मकु्त प्रदेश घोर्णा भएको, 
च. अिािता भएका व्र्जक्तहरुलाई क्षमता अनसुारको रोजगार सजृना तथा िनुस्थाििना केन्त्द्रको लार्ग प्रदेशस्तरीर् 

अिािता ग्राम र्नमािणको लार्ग तनहुाँ शकु्लागण्डकी नगरिार्लकामा जग्गाको र्कत्ताकाट प्रकृर्ा सम्िन्न भई 
४४ रोिनी जमीन प्राज तको चरणमा रहेको, 

छ. लैर्िक र्हंसा र्वरुिको अल्िकार्लन जजल्ला सेवा केन्त्द्रहरु (बाग्लङु, िवित, म्र्ाग्दी, गोरखा, तनहुाँ, लमजङु, 

कास्की, स्र्ाङ्जा र नवलिरु जजल्लामा) संचालन भएको, 
ज. बालबार्लका सम्बन्त्र्ी र्वरे्र्क प्रदेश सभामा दताि भएको। 
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६.१३ र्वुा तथा खेलकुद मन्त्रालर्  

६.१३.१ र्वत्तीर् र्ववरण 
क. कूल र्वत्तीर् र्ववरणः 
र्वुा तथा खेलकुद मन्त्रालर्का लार्ग आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नर्ोजन गररएको जम्मा बजेट र िर्हलो 
६ मर्हनाको अवर्र्मा भएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार देखाइएको छ। 

(रू. हजारमा) 

र्ववरण  
चाल ु िूाँजीगत 

कूल जम्मा 
प्रदेश सशति जम्मा प्रदेश सशति जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन १५०३४२ ४०८०० १९११४२ ९०८०० १७५०० १०८३०० २९९४४२ 

थि/घट ० ० ० ० ० ० ० 

जम्मा र्वर्नर्ोजन १५०३४२ ४०८०० १९११४२ ९०८०० १७५०० १०८३०० २९९४४२ 

जम्मा खचि ९७०६ ३३४१ १३०४७ १००४५ ३०० १०३४५ २३३९२ 

खचि प्रर्तशत ६.४६ ८.१९ ६.८३ ११.०६ १.७१ ९.५५ ७.८१ 
 

र्वुा तथा खेलकुद मन्त्रालर्मा चाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल रू. २९ करोड ९४ लाख ४२ हजार र्वर्नर्ोजन 
गररएकोमा चालतुफि  रू. १९ करोड ११ लाख ४२ हजार र िूाँजीगततफि  रू. १० करोड ८३ लाख रहेको 
छ। र्वर्नर्ोजजत रकम मध्र् ेिर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा चालतुफि  रू. १ करोड ३० लाख ४७ हजार र 
िूाँजीगततफि  रू. १ करोड ३ लाख ४५ हजार गरी कूल रू. २ करोड ३३ लाख ९२ हजार खचि भएको छ। 
समग्रमा र्स मन्त्रालर्बाट चाल ुआर्थिक वर्िको िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा कूल र्वर्नर्ोजनको ७.८१ प्रर्तशत 
खचि भएको छ। 

ख. क्षरेगत र्वत्तीर् र्ववरणः 
(रु. हजारमा) 

क्षरे र्वर्नर्ोजन खचि खचि प्रर्तशत 

कार्िक्रम खचि 65000 1811.3 2.787 
अन्त्र् साविजर्नक र्नमािण 68600 4458.3 6.499 
रार्िर् खेलकुद िररर्द् (संघ सशति अनदुान)- िुाँजीगत 17500 300 1.714 
रार्िर् खेलकुद िररर्द् (संघ सशति अनदुान)-चाल ु 6500 0 0 
रार्िर् र्वुा िररचालन कार्िक्रम (संघ सशति अनदुान) 32400 3241.2 10 
रार्िर् र्वुा िररर्द् (संघ सशति अनदुान) 1900 100 5.26 
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६.१३.२ प्रमखु उिलब्र्ी 
चाल ुआर्थिक वर्िको िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा मन्त्रालर्बाट सम्िादन भएका कार्िक्रमबाट प्राप्त प्रमखु 
उिलब्र्ी र्नम्नानसुार रहेका छन-् 

क. चाल ुआर्थिक वर्िको बजेट तथा कार्िक्रम सम्बन्त्र्ी र्वर्भन्न ६ वटा मािदण्डहरू स्वीकृत भइि कार्ािन्त्वर्मा 
आएका, 

ख. गण्डकी प्रदेश र्वकास स्वरं्सेवक िररचालन कार्िर्वर्र्, २०७८ स्वीकृत भइि कार्िरत प्रदेश र्वकास 
स्वरं्सेवकहरूको म्र्ाद थि भएको, 

ग. अन्त्तरािर्िर् र्वुा ददवसका अवसरमा र्वुा स्वरोजगारः सम्भावना र चनुौर्त र्वर्र्मा र्वुाहरूका बीचमा 
प्रदेशस्तरीर् र्बचार लेखन प्रर्तर्ोर्गता आर्ोजना गररएको र्थर्ो। सोही अवसरमा र्मर्त २०७८।०४।२८ 
गते (12 August 2021) Transformation of Food System: Youth Innovation for Human and 

Planetary Health र्वर्र्मा अनलाइनमा आर्ाररत प्रजशक्षण कार्िक्रम सञ्चालन गररएको, 
घ. वार्र्िक कार्िक्रम तथा बजेट अन्त्तरगतका ६० वटा आर्ोजना मध्र्े ४० भन्त्दा बर्ि र्ोजनाको सम्झौता 

भइि काम सरुू भएको, 
ङ. खेल सामग्री खररद गरी र्वुा क्लब तथा शैजक्षक संस्थाहरूलाइि र्वतरण गने कार्ि भैरहेको, 
च. खेलमैदानको र्नमािण र स्तरोन्नर्त सम्बन्त्र्ी कार्िक्रम अन्त्तगरतका ३२ वटा आर्ोजना छनौट गरी र्नमािण 

कार्ि आरम्भ भएको, 
छ. एर्सर्न सेन्त्ट्रल जोन र्सर्नर्र मर्हला भर्लबल प्रर्तर्ोर्गतामा प्रथम हनुे मध्र्े र्स प्रदेशका चार जना 

खेलाडीलाइि जनही रू ५० हजारका दरले िरुस्कृत गररएको, 
ज. वार्र्िक कार्िक्रममा रहेको सहार्क प्रजशक्षक प्रजशक्षण कार्िक्रम ९३ जना सहभागी सर्हत सञ्चालनमा 

रहेको, 
झ. प्रदेश खेलकुद िररर्द्को प्रशासर्नक भवन र्नमािण कार्ि िोखरा रिशाला िररसरमा अजन्त्तम चरणमा 

रहेको। 

 

६.१४ स्वास्थ्र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर्  

६.१४.१ र्वत्तीर् र्ववरण 
स्वास्थ्र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर्का लार्ग आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नर्ोजन गररएको जम्मा बजेट र 
िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा भएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार देखाइएको छ। 

(रू. हजारमा) 

र्ववरण  
चाल ु  िूाँजीगत 

कूल जम्मा 
प्रदेश सशति र्वशेर् जम्मा प्रदेश सशति समिूरक जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन 1072840 710400 33200 1816440 225818 19000 83000 327818 2144258 
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र्ववरण  
चाल ु  िूाँजीगत 

कूल जम्मा 
प्रदेश सशति र्वशेर् जम्मा प्रदेश सशति समिूरक जम्मा 

थि/घट 18414 198910 0 217324 13000 0 0 13000 230324 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 1091254 909310 33200 2033764 238818 19000 83000 340818 2374582 

जम्मा खचि 283091 144407 0 427498 48745 0 0 48745 476242 

खचि प्रर्तशत 25.94 15.88 0.00 21.02 20.41 0.00 0.00 14.30 20.06 
 

स्वास्थ्र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर्मा चाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल रू. २ अबि १४ करोड ४२ लाख ५८ 
हजार र्वर्नर्ोजन गररएकोमा चालतुफि  रू. १ अबि ८१ करोड ६४ लाख ४० हजार र िूाँजीगततफि  रू. ३२ 
करोड ७८ लाख १८ हजार रहेको छ। सर्मक्षा अवर्र्मा चालतुफि  प्रदेश स्रोतबाट रु. १ करोड ८४ लाख 
१४ हजार, सशतितफि  रु. १९ करोड ८९ लाख १० हजार र िूाँजीगततफि  प्रदेश स्रोतबाट रु. १ करोड ३० 
लाख गरी जम्मा २३ करोड ३ लाख २४ हजार थि बजेट उिलब्र् गराइएको छ। र्वर्नर्ोजजत रकम मध्र् े
िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा चालतुफि  रू. ४२ करोड ७४ लाख ९८ हजार र िूाँजीगततफि  रू. ४ करोड ८७ 
लाख ४५ हजार गरी कूल रू. ४७ करोड ६२ लाख ४२ हजार खचि भएको छ। समग्रमा र्स मन्त्रालर्बाट 
चाल ुआर्थिक वर्िको िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा कूल र्वर्नर्ोजनको २०.०६ प्रर्तशत खचि भएको छ। 
 

६.१४.२ प्रमखु उिलब्र्ी 
चाल ुआर्थिक वर्िको िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा मन्त्रालर्बाट सम्िादन भएका कार्िक्रमबाट प्राप्त प्रमखु 
उिलब्र्ी र्नम्नानसुार रहेका छन-् 

क. गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्र् नीर्त, २०७८ स्वीकृत भई लागू भएको, 
ख. कोर्भड-१९ को रोकथाम तथा व्र्वस्थािनको लार्ग मजन्त्रिररर्द्को र्मर्त २०७८/०८/०८ को 

र्नणिर्ानसुार र्स आर्थिक वर्िका लार्ग ३५० जनाको अस्थार्ी दरबन्त्दी स्वीकृत भई मािदण्ड अनसुार 
स्वास्थ्र् प्रार्वर्र्क जनशजक्त करारमा भनाि गरी सम्बजन्त्र्त र्नकार्मा खटाइएको, 

ग. गण्डकी प्रदेशलाई िूणि खोिर्कु्त प्रदेश घोर्णा गररएको। साथै प्रदेश खोि कोर् स्थािना गरी हालसम्म 
२ करोड ७० लाख जम्मा गररएको, 

घ. प्रदेश मातहतका अस्ितालहरुमा ५२ शैर्ा सघन उिचार कक्षमा २७ थान भेजन्त्टलेटर जडान भएको, 
साथै लमजङु, गोरखा, मध्र्र्वन्त्द,ु र्ौलार्गरी र संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्ितालमा प्रत्र्ेकमा २५ 
शैर्ाका दरले कुल १२५ शैर्ालाई हाई र्डिेन्त्डेन्त्सी र्रु्नट (HDU) मा स्तरोन्नर्त गररएको, 

ङ. प्रदेश सरकारबाट कोर्भड-१९ को रोकथाम, र्नर्न्त्रण र उिचारको लार्ग कोर्भड-१९ कोर् स्थािना भई 
सो कोर्माफि त अत्र्ावश्र्क कार्िका लार्ग र्वर्भन्न र्नकार्का लार्ग र्नर्र्मत रकम र्वर्नर्ोजन भएको,  
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च. मसु्ताङ, बेनी, र्ौलार्गरी, िवित, स्र्ाङ्जा, मातजृशश ुर्मतेरी, संक्रामक तथा सरूवा रोग, दमौली, लमजङु, 
गोरखा र मध्र्र्वन्त्द ुअस्ितालमा Oxygen Plant  जडान भई अजक्सजन उत्िादन कार्ि प्रारम्भ भएको, साथै  

मनाङ अस्ितालहरुमा अजक्सजन लान्त्ट जडानको क्रममा रहेको। गण्डकी प्रदेशका र्वर्भन्न सरकारी 
र्नकार्मा रहेको सार्वकको जम्मा २०० थान अजक्सजन र्सर्लन्त्डरलाई बिाई हाल जम्मा २२१८ थान 
अजक्सजन र्सर्लन्त्डर उिलब्र् रहेको, 

छ. आर्थिक वर्ि २०७५/२०७६ देजख हालसम्म दगुिम स्थानमा रहेका जर्टलतार्कु्त गभिवती तथा सतु्केरी 
मर्हलालाई Air Lifting गरी जम्मा ५२ जनालाई सरु्बर्ासम्िन्न अस्ितालमा ल्र्ाई सेवाका लार्ग र्नःशलु्क 
उद्दार गररएको, 

ज. १०० शैर्ाको संक्रामक तथा सरूवा रोग अस्िताल, मनाि, मसु्ताि, िबित अस्िताल, स्वास्थ्र् तार्लम 
केन्त्द्रको िररसर र्भर प्रदेश स्वास्थ्र् आिूर्ति व्र्वस्थािन केन्त्द्रको भवन र्नमािण कार्ि सचुारू रहेको र 
स्र्ाङ्जा, दमौली र लमजङु अस्िताल भवन र्नमािणका लार्ग र्ड. र्ि. आर. तर्ार भएको, 

झ. बेनी, र्ौलार्गरी, िबित, स्र्ाङ्जा, दमौली अस्ितालमा डार्लाइर्सस सेवा र्नरन्त्तर संचालनमा रहेको, 
ञ. िबित, र्ौलार्गरी, मसु्ताङ, म्र्ाग्दी, कास्की, तनहुाँ, गोरखा, मध्र्र्वन्त्द ु र स्र्ाङ्जा अस्ितालहरुमा 

फोहोरमैला व्र्वस्थािनका लार्ग आवश्र्क औजार/उिकरण खररद भई भवन र्नमािण कार्ि सम्िन्न भई 
फोहोर मैला व्र्वस्थािन कार्ि सचुारु भएको, 

ट. मनाि र मसु्ताि जजल्लाका सबै वार्सन्त्दालाई कोर्भड-१९ र्वरुद्दको खोि लगाई िूणि खोिर्कु्त जजल्ला 
घोर्णा गरी र्मर्त २०७८/०९/२६ सम्म गण्डकी प्रदेशमा १८ वर्ि मार्थको जनसंख्र्ा मध्र्े कोर्भड-
१९ र्वरुिको ९१.८% (रार्िर् ७६%) ले िर्हलो मारा र ७७.९% (रार्िर् ५६%) ले िूरा माराको 
खोि प्राप्त गरेको र १२ देजख १७ वर्िको जम्मा जनसंख्र्ा मध्र्े ५९.३% (रार्िर् ४७%) ले िर्हलो 
मारा र १.१% (रार्िर् ०.१%) ले िूरा माराको खोि प्राप्त गरेको, 

ठ. गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश जनस्वास्थ्र् प्रर्ोगशाला, र्ौलार्गरी अस्िताल, मध्र्र्वन्त्द ुअस्ितालबाट कोर्भड-
१९ को र्न:शलु्क िरीक्षण गने व्र्वस्था सचुारू रहेको, कोर्भड -१९ को र्ि. र्स. आर. िरीक्षण सेवा 
प्रदेश जनस्वास्थ्र् प्रर्ोगशाला (दैर्नक ८०० क्षमता), र्ौलार्गरी (दैर्नक २५० क्षमता), मध्र्र्वन्त्द ु(दैर्नक 
१८८ क्षमता) बाट सचुारू भएको र लमजिु अस्ितालमा तर्ारीको क्रममा रहेको। िौस मसान्त्तसम्म 
गण्डकी प्रदेशमा कोर्भड-१९ को कुल िरीक्षण ३,५७,३७७ भएको, सो मध्र् े८८,५७६ जना संक्रर्मत 
भेर्टएका, सो मध्र् े८६,९४६ जना र्नको भई घर फकेका, 

ड. नेिाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीर् तहहरूको सहर्ोगमा गण्डकी प्रदेशका १०१ स्थानमा १०३१ 
आइसोलेसन शैर्ा र २०० ICU सर्हतको शैर्ा छुट्ाइएको, र्वगत संक्रमणको समर्मा संचार्लत 
आइसोलेसन केन्त्द्रलाई र्क्रर्ाशील बनाउने व्र्वस्था र्मलाइएको,  
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ि. कोर्भड-१९ को सम्भार्वत तेश्रो जोजखम न्त्रू्नीकरणका लार्ग सबै अस्ितालहरुमा Oxygen Pipeline 

सर्हतको Pediatric Isolation Centre बनाउन Prefab भवन र्नमािणाथि बजेट व्र्वस्थािन गररएको (मनाि 
र मसु्ताि जजल्लामा ५०/५० लाख र बााँकी अन्त्र् जजल्लाहरुमा ६०/६० लाख बजेट छुट्ाइएको)। 
बेनी अस्िताल, िवित अस्िताल र स्र्ािजा अस्ितालमा Pediatric Intensive Care Unit (PICU) स्थािना 
कार्ि आरम्भ भएको, 

ण. स्वास्थ्र् आिूर्ति शृ्रङ्खला व्र्वस्थािन मािदण्ड, 2077 लाई र्ोजनाबि रुिमा कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाईएको, 
त. र्वर्भन्न मलुकुबाट तीव्र रूिमा फैर्लएको र नेिालमा समेत फैलन ेक्रममा रहेको कोर्भड-१९ (ओर्मक्रोन 

लगार्तका भेररर्ण्ट) को संक्रमण दरलाई दृर्ष्टगत गरी सो को रोकथाम, र्नर्न्त्रण, र्नदान र उिचारलाई 
थि प्रभावकारी र व्र्वजस्थत बनाउन जनचेतना अर्भवृर्ि गने, और्र्ी एवं उिकरणको व्र्वस्थािन र्छटो-
छररतो मध्र्मबाट खररद तथा आिूर्ति हनु ेव्र्वस्था र्मलाइएको, 

थ. जनसंख्र्ा वृर्ि भई हालको दोब्बर जनसंख्र्ालाई िगु्ने गरी खोि भण्डारण गनिका लार्ग खोि भण्डारण 

(Vaccine Store) गहृ (४३ क्र्रु्वक र्लटर क्षमता) र्नमािण सम्िन्न भएको, 
द. सम्िूणि अस्िताल, प्रर्ोगशालाहरूमा र्ि. र्स. आर. िरीक्षण लगार्तका सबै स्वास्थ्र् सेवाका लार्ग आवश्र्क 

हनु ेसम्िूणि स्वास्थ्र् सामग्रीहरूको व्र्वस्थािन गररनकुा साथै Buffer Stock गररएको,  

र्. क्षर्रोग उिचार केन्त्द्र, िोखरामा अत्र्ार्रु्नक BSL Level 3 Culture Lab संचालनमा आएको, 
न. प्रदेश जनस्वास्थ्र् प्रर्ोगशालाबाट नसने रोगको िरीक्षणको र्वस्तार गरी Thyroid Function test, Vitamin 

D, Vitamin B12, Hormone Test, Testosterone लगार्त १९ प्रकारका िरीक्षण कार्ि अगाडी बिाईएको, 
ऩ. सार्वकका अस्िताल दमौली अस्िताल, मजणिाल जशक्षण अस्िताल र गोरखा अस्ितालमा क्षर्रोग िरीक्षण 

सम्बन्त्र्ी Gene Xpert Machine थि गरी गण्डकी प्रदेशमा जम्मा ७ ठाउाँबाट सेवा संचालन भएको (गोरखा 
अस्ितालबाट सेवा संचालन हनु ेक्रममा रहेको) , 

ि. मध्र्र्वन्त्द ुअस्ितालको हातामा रहेको क्षर्रोग उिचार केन्त्द्रलाई दार्मनी फाउन्त्डेसनको सहर्ोगमा होस्टल 
सर्हतको MDR TB उिचार केन्त्द्रको रुिमा संचलानमा ल्र्ाइएको, 

फ. स्वास्थ्र् र्नदेशनालर्द्वारा संचार्लत हेल्लो डाक्टर सेवा (र्न:शलु्क हटलाइन नम्बर १०९२) सचुारू रहेको 
साथै जचर्कत्सक, मनोसामाजजक िरामशिदाता तथा स्वास्थ्र्कमीबाट सो सेवा माफि त स्वास्थ्र् समस्र्ामा 
िरेका र होम आइसोलेसनमा बसेका र्बरामीहरूका लार्ग फोन कल माफि त िरामशि गने व्र्वस्था 
र्मलाएको, गण्डकी टेर्ल नर्सिङ कार्िक्रम अन्त्तगित १२५ जना नर्सिङ अर्र्कृतहरूलाई िररचालन गरी 
२७ हजार भन्त्दा बिी होम आइसोलेसनमा रहेका र्बरामीको फलोअि, िरामशि ददई आवश्र्कता अनसुार 
अस्िताल ररफर गररएको र हाल सो चौबीस घण्टे ररफर केन्त्द्रको रूिमा संचालनमा रहेको, 

ब. प्रदेश अन्त्तगितका अस्ितालका जचर्कत्सक, प्रर्ोगशालाकमी, नर्सिङ स्टाफ लगार्तका स्वास्थ्र्कमीहरुका 
लार्ग Case Management, Infection Prevention, Swab Collection & Transportation, RDT Testing, 
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PPE & Case Investigation and Contact Tracing, Pediatric ICU Management Training, Critical Care 

Management Training, Essential Critical Care Training लगार्तका र्वर्र्मा र्वशेर् तार्लम संचालन गरी 
कोर्भड-१९ को व्र्वस्थािन गररएको, 

भ. स्वास्थ्र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर् मातहत रहने गरी प्रदेश स्वास्थ्र् प्रवििन तथा र्नगरानी केन्त्द्र, 
आाँबखैुरेनीको स्थािना गररएको। 

 

६.१५ प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोग  

६.१५.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोगको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नर्ोजन गररएको जम्मा बजेट र 
िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा भएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार छ। 

(रू. हजारमा) 

र्ववरण 
चाल ु िूाँजीगत 

कूल जम्मा 
प्रदेश स्रोत जम्मा प्रदेश स्रोत जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन २७२५७ २७२५७ ७४९९ ७४९९ ३४७५६ 

थि/घट ० ० ० ० ० 

जम्मा र्वर्नर्ोजन २७२५७ २७२५७ ७४९९ ७४९९ ३४७५६ 
जम्मा खचि ७२३० ७२३० ११३४ ११३४ ८३६३ 
खचि प्रर्तशत २६.५२ २६.५२ १५.१२ १५.१२ २४.०६ 

 

प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोगमा चाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल रू. ३ करोड ४७ लाख ५६ हजार 
र्वर्नर्ोजन गररएकोमा चालतुफि  रू. २ करोड ७२ लाख ५७ हजार र िूाँजीगततफि  रू. ७४ लाख ९९ हजार 
रहेको छ। र्वर्नर्ोजन गररएको बजेटको सम्िूणि स्रोत प्रदेश सरकार रहेको छ। आर्ोगमा र्वर्नर्ोजजत कूल 
रकम मध्र्े िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा चालतुफि  रू. ७२ लाख ३० हजार र िूाँजीगततफि  रू. ११ लाख 
३४ हजार गरी जम्मा रू. ८३ लाख ६३ हजार खचि भएको छ। समग्रमा प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोगबाट 
कूल र्वर्नर्ोजनको २४.०६ प्रर्तशत खचि भएको छ। 
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िररच्छेद - ७ 

प्रमखु आर्ोजना तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नको अवस्था 

प्रदेश सरकारको स्थािनासाँगै "समिृ प्रदेशः सखुी नागररक" बनाउने लक्ष्र् हााँर्सल गनि प्रदेश सरकारबाट सरुु 
गरेका एवं हाल कार्ािन्त्वर्नमा रहेका प्रदेश गौरब र महत्विूणि आर्ोजना तथा कार्िक्रमहरूको र्ववरण र्नम्नानसुार 
रहेको छ। 

 

७.१ प्रदेश गौरबका सडक 
७.१.१ कोरला-र्रवेणी सडक 

र्रवेणी कोरोला सडक आर्ोजनाले मसु्ताङ जजल्लाको कोरोलादेजख मसु्ताङ, वेनी, मालिंुगा, िोखरा, र्भमाद जान े
चोक, र्भमाद बजार, सावङु देउराली, मानिरु, डेिगाउाँ, दमु्कीवास देजख र्रवेणी सम्मको सडकलाई समेटेको 
छ।कोरोलादेजख मसु्ताङ हुाँदै वेनी सम्म कार्लगण्डकी कररडोरको खण्ड िने र सोही आर्ोजनावाट काम भइरहेको 
छ। बेनीदेजख मालिंुगासम्म संघीर् सरकारको रणनीर्तक सडक आर्ोजनामा िरेकोले संघीर् सरकारवाट काम 
भईरहेको छ। त्र्सैगरी मालिंुगादेजख िोखरासम्मको खण्ड मध्र्िहाडी लोकमागिमा िरेकोले सोही आर्ोजनावाट 
काम भईरहेको छ। िोखरादेजख र्भमाद जाने चोकसम्मको खण्ड िथृ्वीराजमागिमा िरेको र र्भमाद जाने चोकवाट 
र्भमाद वजारसम्मको खण्ड संघीर् सरकारको रणनीर्तक सडक आर्ोजनामा िरेकोले संघीर् सरकारवाट न ैकाम 
भईरहेको छ। र्भमाद बजारदेजख सवङु-देउराली-मानिरु-डेिगाउाँ खण्डको काम मार प्रदेश सरकारवाट आर्थिक 
वर्ि 2075/76 देजख काम भईरहेको र र्स खण्डको जम्मा लम्बाई 22 र्क. र्म. रहेकोमा र्भमाद-सबिुदेउराली 
९ र्कलोर्मटर सडक खण्ड र सबिुदेउराली-मानिरु २ र्क.र्म खण्ड मा र्वभाजन गरी Otta Seal को कार्ि 
SNRTP बाट भईरहेको छ। त्र्स्तैगरी मानिरु देजख डेडगाउाँसम्म ११ र्कलोर्मटर सडक खण्डमा Asphalt को 
कार्ि भईरहेको छ। बााँकी सडक खण्डमा िर्न चाल ुआर्थिक वर्िमा ८ करोड बजेट र्वर्नर्ोजन गरी र्नमािण 
कार्ि अगाडी भईरहेको छ। डेिगाउाँ-दमु्कीवास-र्रवेणी खण्डमा वन के्षर र आरक्षण के्षर िर्न िने हुाँदा EIA 
गनि सडक र्वभागले प्रर्क्रर्ा अगाडी बिाईएको छ। र्स के्षरमा रे्रै ठाउाँमा ट्रर्ाक खोर्लसर्कएको र कतै 
ट्रर्ाक खोल्न बााँकी रहेको छ।  
 

७.१.२ सार्लग्राम कररडोर 

र्स सडक कार्लगण्डकीको र्कनारबाट दासिंुगा देजख तनहुाँको जघररि वैदी हदैु स्र्ािजाको साखर चािाकोटसम्म 
फैर्लएको छ। सडकको कुल लम्बाई ८० र्कलोर्मटर लम्बाई मध्र्े जघररि वैदी खण्डको ३१.६ र्कलोर्मटरको 
ठेक्का व्र्वस्थािन भई र्नमािणार्ीन रहेको छ र बार्क १० र्कलोर्मटर सडक आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को 
असारमा ठेक्का सम्झौता भई र्नमािणार्ीन अवस्थामा रहेको छ । दासिंुगा देजख देउिरुसम्म ६ र्कलोर्मटर सडक 



 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेट तथा कार्िक्रमको अर्िवार्र्िक मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवेदन 

~ 53 ~ 

स्तरोन्नर्त कार्ि भइरहेको छ।  स्र्ािजा खण्डको मालिुादेजख सेर्तवनेीसम्म िगु्ने (६ र्कलोर्मटर) खण्ड ठेक्का 
प्रर्कर्ामा रहेको छ । तनहुाँ खण्डको देउिरु सारे्बगर भटेरी खण्ड आर्थिक वर्ि २०७९/८० को लार्ग 
समिरुक कार्िक्रममा प्रस्तार्वत गररएको छ ।  

 

७.१.३ प्रदेशको प्रशासर्नक भवन 

प्रदेश स्थािनासाँगै गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्रदेशको प्रशासर्नक भवन र्नमािण गने र्ोजना अजघ साररएको छ। 
उक्त प्रशासर्नक भवन र्नमािण कार्िको लार्ग जग्गा प्रार्प्त भइ नसकेतािर्न हाल सो भवनको कन्त्सेट र्डजाइन 
तर्ार र सरोकारवाला बीच अन्त्तरर्क्रर्ा गरी अजन्त्तम रुि ददने कार्ि भईरहेको छ।चाल ुआर्थिक वर्िमा प्रदेशको 
प्रशासर्नक भवन र्नमािणको लार्ग रु. 1 करोड र्वर्नर्ोजन भएकोमा सर्मक्षा अवर्र्सम्म सो रकम खचि हनु 
सकेको छैन । 

 

७.१.४ प्रदेश सभा भवन  

गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सभा र संसदीर् कार्ि सञ्चालनको लार्ग प्रदेश सभाको अत्र्ार्रु्नक भवन र्नमािण गने 
कार्ि अगार्ड बिाइएको छ। हालसम्म प्रदेश सभा भवनको र्वस्ततृ आर्ोजना प्रर्तवेदन (र्डर्िआर) तर्ारीको 
काम अजन्त्तम चरणमा रहेको छ। 

 

७.१.५ गण्डकी प्रदेश प्रजशक्षण प्रर्तष्ठान 

प्रदेशस्तरीर् प्रजशक्षण प्रर्तष्ठान  भवनको रुिमा रहन े र्स गण्डकी प्रदेश प्रजशक्षण प्रर्तष्ठान भवनमा र्वर्भन्न 
र्कर्समका प्रार्वर्र्क तथा प्रशासर्नक तार्लमका कार्िक्रम आर्ोजना गनि सर्कन ेछ। प्रदेश प्रजशक्षण प्रर्तष्ठानको 
भवन र्नमािण कार्िको र्वस्ततृ आर्ोजना प्रर्तवेदन तर्ार भई र्नमािणको चरणमा रहेको छ। िोखरा 
महानगरिार्लका, वडा नम्बर ३ जस्थत नदीिरुमा र्नमािण हनु लागेको उक्त भवनको २० करोड १७ लाख ७५ 
हजारमा ठेक्का सम्झौता भई र्नमािण कार्ि सरुु भईसकेको छ। र्स अवर्र्सम्ममा भौर्तक प्रगर्त 25% भएको 
छ भने आर्थिक वर्ि २०७8/७9 मा प्रदेश सरकारबाट रू. 4 करोड र्वर्नर्ोजन भएकोमा सर्मक्षा अवर्र्सम्म 
3 करोड 90 लाख खचि भई ठेक्का सम्झौताको ३६.२१ प्रर्तशत र्वत्तीर् प्रगर्त भएको छ। 

 

७.१.६ िोखरा स्र्ाटलाइट र्सटी 

कुस्मा, फलेवास, ितुलीबजार, भीमाद, शकु्ला गण्डकी र मध्र् नेिाल नगरिार्लकालाई िोखरा स्र्ाटलाइट 
र्सटीको रुिमा र्वकास गनि आर्थिक वर्ि २०७५/७६ देजख प्रारजम्भक अध्र्र्नको काम गररएको छ। कुस्मा, 
फलेवास नगरिार्लका र ितुलीबजार नगरिार्लकालाई स्र्ाटलाइट र्सटीको रुिमा र्वकास गनि र्वस्ततृ आर्ोजना 
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प्रर्तवदेन तर्ार गरर ५ वटा वडा कार्ािलर् भवन र्नमािण कार्ि अगाडी बर्िरहेको छ | शकु्लागण्डकी, मध्र्नेिाल 
र र्भमाद नगरिार्लकालाई स्र्ाटेलाइट र्सटीको रुिमा र्वकास गनि सम्भाव्र्ता अध्र्र्न प्रर्तवेदन तर्ार गररएको 
छ भने मध्र् नेिाल नगरिार्लकामा हाल नाली र्नमािणको कार्ि अगार्ड बर्िरहेको छ | 

 

७.२ महत्विूणि सडक आर्ोजना  

७.२.१ एक र्नवािचन क्षरे एक सडक 

एक र्नवािचन क्षेर एक सडक कार्िक्रम आर्थिक वर्ि २०७५/७६ बाट सरुु भएको हो। एक र्नवािचन क्षरे 
एक सडक अन्त्तगित ४१ वटा सडकको कुल ३५०.८० र्कलोर्मटर कालोिरे र ३४.१३ र्कलोर्मटर ग्राभेल 
सडक स्तरमा स्तरोन्नर्त गनिको लार्ग रु. ९ अबि ९६ करोडको ठेक्का सम्झौता भइ र्नमािणार्ीन अवस्थामा छन ्
। आर्थिक वर्ि  २०७८/७९ का लार्ग  रू. २ अबि ३२ करोड ५० लाख ५० हजार र्वर्नर्ोजन गररएकोमा 
सर्मक्षा अवर्र्सम्म रू. ३७ करोड ८९ लाख ४३ हजार अथाित र्वर्नर्ोजनको १६.३० प्रर्तशत खचि भएको 
छ। 

 

७.२.२ स्थानीर् तहको केन्त्द्र जोडन ेसडक 
प्रदेश सरकारको स्थािनासाँगै सबै स्थानीर् तहको केन्त्द्रसम्म सडक िरु्ािउने प्रदेश सरकारको लक्ष्र् मतुार्वक 
आर्थिक वर्ि २०७४/७५ देजख र्ो कार्िक्रम संचालन गररएका हो। स्थानीर् तहको केन्त्द्र जोड्ने सडक अन्त्तगित 
११ वटा सडक आर्ोजनाको कुल ९७ र्कमी कालोिरे सडक स्तरमा स्तरोन्नर्त गनिको लार्ग २ अबि ४२ 
करोडको ठेक्का सम्झौता भइ र्नमािणार्ीन अवस्थामा छन ्। चाल ुआब २०७८/७९ मा  ५७  करोड ७५ 
लाख र्वर्नर्ोजन गररएकोमा सर्मक्षा अवर्र्सम्म रू. १३ करोड १७ लाख ५४ हजार अथाित र्वर्नर्ोजनको 
२२.८१ प्रर्तशत खचि भएको छ। 

 

७.२.३ रणनीर्तक महत्वका सडक 

प्रदेश सरकारको स्थािनासाँगै प्रदेश र्भर र्ोजनाबि तवरले सडक सञ्जाल र्वस्तार गनिको लार्ग प्रदेशका 
रणनीर्तक महत्वका सडकलाई क, ख र ग वगिमा र्वभाजन गरी र्नमािण कार्ि अगार्ड बिाइएको छ।    

७.२.३.१ “क” वगिका सडक 

प्रादेजशक क वगि सडक आर्ोजना अन्त्तगित १० वटा प्रादेजशक 'क' वगि सडकको कुल ९०.५० 
र्कलोर्मटरकालोिरे र २५.६० र्कलोर्मटर ग्राभेल सडक स्तरमा स्तरोन्नर्त गनिको लार्ग २ अबि ३९ करोडको  
ठेक्का सम्झौता भइ र्नमािणार्ीन अवस्थामा छन ्। आर्थिक वर्ि २०७८/७९ का लार्ग  रू. ५५ करोड २७ 



 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेट तथा कार्िक्रमको अर्िवार्र्िक मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवेदन 

~ 55 ~ 

लाख ५० हजार र्वर्नर्ोजन गररएकोमा सर्मक्षा अवर्र्सम्म रू. ७ करोड ३७ लाख ६ हजार अथाित र्वर्नर्ोजनको 
१३.३३ प्रर्तशत खचि भएको छ। 

७.२.३.२ “ख” वगिका सडक 

प्रादेजशक ख वगि सडक आर्ोजना अन्त्तगित १३ वटा प्रादेजशक 'ख' वगि सडकको कुल ४७.१० 
र्कलोर्मटरकालोिरे र १९.०० र्कलोर्मटर ग्राभेल सडक स्तरमा स्तरोन्नर्त गनिको लार्ग १ अबि ५३ करोड 
५ लाख ३३ हजारको  ठेक्का सम्झौता भइ र्नमािणार्ीन अवस्थामा छन ्। आर्थिक वर्ि २०७८/७९ का लार्ग  
रू. ४७  करोड ६२ लाख २५ हजार र्वर्नर्ोजन गररएकोमा सर्मक्षा अवर्र्सम्म रू. १२ करोड ६९ लाख 
९६ हजार अथाित र्वर्नर्ोजनको २६.६७ प्रर्तशत खचि भएको छ। 

७.२.३.३ “ग” वगिका सडक 

चाल ुआर्थिक वर्ि मा प्रादेजशक “ग” बगिका सडकमा र्बर्नर्ोजजत रकम ८ करोड ६२ लाख ५० हजार मध्र् े
२ करोड ७० लाख ३८ हजार खचि भइसकेको छ। 

 

७.३ िलु 
७.३.१  झोलिु ेिलु 
प्रदेश कार्िक्रम अन्त्तगितका 6३ वटा झोलिु ेिलु मध्र्े 33 वटा सडक िलु र्नमािणार्ीन छन ्, ३० वटा नर्ााँ 
सडक िलुहरु थि भएका छन ्। हालसम्म प्रदेशमा ३२ वटा झोलिुे िलुको र्नमािण कार्ि सम्िन्न भएका छन।् 
प्रदेश तफि  चाल ुआब २०७८/७९ मा १५ करोड ८५ लाख रकम र्वर्नर्ोजन गररएकोमा रू. ९० लाख ६२ 
हजार अथाित र्वर्नर्ोजनको ५.७२ प्रर्तशत खचि भएको छ। 

 

७.३.२ सडक िलु 

प्रदेश कार्िक्रम अन्त्तगितका १०३ वटा सडक िलु मध्रे् ५७ वटा सडक िलु र्नमािणार्ीन छन ्, ४६ वटा नर्ााँ सडक 
िलुहरु थि भएका छन ्। हालसम्म प्रदेश कार्िक्रम अन्त्तगित १६ वटा सडक िलु र सशति कार्िक्रम अन्त्तगित ३१ वटा 
िलु र्नमािण कार्ि सम्िन्न भएका छन ्। प्रदेश तफि  चाल ुआब २०७८/७९ मा १ अबि १ करोड ५९ लाख रकम 
र्वर्नर्ोजन गररएकोमा रु ११ करोड ७७ लाख ४७ हजार अथाित र्वर्नर्ोजनको ११.५९ प्रर्तशत खचि भएको छ। 
र्डजाइन र्बल्डतफि  ७ सडक िलु मध्रे् ४ वटा सडक िलु र्नमािणार्ीन अवस्थामा छन।् 

 
७.४ खानेिानी 
७.४.१ आर्ारभतू खानेिानी कार्िक्रम 
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प्रदेश र्भरका सम्िूणि जनतालाई आर्थिक वर्ि २०७८/७९ र्भर आर्ारभतू स्तरको खानेिानी सरु्वर्ा उिलब्र् 
गराउने प्रदेश सरकारको लक्ष्र् अनरुुि आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ बाट सरुु भएको र्स कार्िक्रमको लार्ग 
कूल ८४३ आर्ोजनाका लार्ग र्वर्भन्न स्थानीर् तह माफि त प्रस्ताव प्राप्त भएकोमा उिर्कु्त ठहररएका १२८ 
आर्ोजनाको सवेक्षण कार्ि सम्िन्न भएको र्थर्ो। सो मध्र्े ८२ वटा आर्ोजनाहरू सम्िन्न भईसकेको र बार्क 
आर्ोजनाहरु सम्िन्न हनु ेअवस्थामा रहेको छन।् आर्ारभतू स्तरको खानेिानी सेवा उिलब्र् भैसकेका के्षरमा 
खानेिानी गणुस्तर सरु्ार गरी मध्र्म तथा उच्च स्तरको खानेिानी सेवा िरु्ािउन आरुिखोला सहलगानी खानेिानी 
तथा सरसफाई र्ोजना कार्िक्रम  क्रमागत अवस्थामा छ। हालसम्म आर्ारभतू स्तरको खानेिानी िगेुको 
जनसंख्र्ा ९३.६३ प्रर्तशत रहेको छ। 
 
७.४.२ एक घर एक र्ारा खानेिानी 
गण्डकी प्रदेश स्थािनासाँगै प्रदेश सरकारले प्रदेश र्भर खानेिानी िहुाँचलाई सहज बनाउन एक घर एक र्ारा 
कार्िक्रम र्वशेर् प्राथर्मकता साथ सञ्चालन गरररहेको छ। र्स कार्िक्रम अन्त्तगित हालसम्म ४२२ वटा सम्िन्न 
आर्ोजनाबाट ८२,१७० र्नजी र्ारा जडान गररएको छ।र्सबाट ४,२२,८९२ जनसंख्र्ा लाभाजन्त्वत भएका 
छन।् चाल ुआर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को अन्त्त्र् सम्ममा थि ४४,११२ गोटा र्नजज र्ारा जडान भई 
२,४३,९३० जनसंख्र्ा लाभाजन्त्वत हनुेछन।् हाल 10१७ आर्ोजना र्नमािणार्ीन रहेकोमा १८५ आर्ोजना र्सै 
आर्थिक बर्िमा सम्िन्न हनुे लक्ष्र् रहेको छ। 

 
७.५ उजाि 
७.५.१ उज्र्ालो गण्डकी प्रदेश 
रार्िर् जनगणना २०६८ तथ्र्ांक अनसुार गण्डकी प्रदेश र्भर बत्ती बाल्न र्वद्यतुीर् उजािको (रार्िर् प्रसारण र 
अन्त्र् नवीकरणीर् उजाि समते) प्रर्ोग गने जनसंख्र्ा उक्त समर्मा ८७.८०% रहेको देजखन्त्छ। गण्डकी प्रदेश 
सरकारको िर्हलो मजन्त्रिररर्द् बैठकको र्नणिर्बाट दईु वर्ि (आर्थिक वर्ि २०७६/७७) र्भर सबै गाउाँबस्तीमा 
र्वद्यतु सेवा उिलब्र् गराउन ेनीर्तगत र्नणिर् गरेको र्थर्ो।र्ो उद्देश्र् प्रार्प्तका लार्ग आर्थिक वर्ि २०७५/७६ 
देजख उज्र्ालो गण्डकी प्रदेश कार्िक्रम संचार्लत छ।फलस्वरूि चाल ुआर्थिक वर्ि २०७८/७९ बर्ि र्भर रार्िर् 
र्वद्यतु प्रसारण लाईन िरु्ािउन सर्कने स्थानमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट ७५ करोड रुिैर्ा उिलब्र् गराउन े
गरर गण्डकी प्रदेश सरकार र संघीर् सरकारको नेिाल र्वद्यतु प्रार्र्करणका बीचमा २०७६ बैशाख र असारमा 
२ वटा समझदारी िरमा हस्ताक्षर गरर नेिाल र्वद्यतु प्रार्र्करणको तत्कार्लन िोखरा र बटुवल के्षरीर् कार्ािलर् 
तथा अन्त्तगितका र्बद्यतु र्वतरण केन्त्द्रहरु माफि त ८ जजल्लामा र्वर्भन्न ५३ वटा र्ोजना संचालन गरर रार्िर् 
र्वद्यतु प्रसारण लाईन र्बस्तार कार्िक्रम संचालन भैरहेको छ।रार्िर् प्रसारण लाइन िरु्ािउन सम्भव हनुे जर्त 
सबै स्थानमा अनमुार्नत १५,८१७ घरर्रुी (कररब ६५,८०० जनसंख्र्ा) मा रार्िर् प्रसारण लाइन िरु्ािउन े
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गरर लक्ष्र् र्लइएको र्थर्ो। र्स अन्त्तगित ३४६.३७ र्कलोर्मटर H.T. लाइन र्बस्तार, ४२७.४६ 
र्कलोर्मटरL.T. लाइन र्बस्तार र र्वर्भन्न क्षमतका १०७ वटा ट्रान्त्सफमिर जडान लगार्तका कामहरु गने लक्ष्र् 
राजखएको र्थर्ो।संघीर् सरकारको नेिाल र्बद्यतु प्रार्र्करणले तनहुाँ हाइड्रोसाँग समन्त्वर् गरेर र्स अजघ नै तनहुाँ 
जजल्लाभर र्वद्यतुीकरण गने कार्िक्रम आफैले संचालन गरररहेको छ भने कास्की, िबित र स्र्ािजा जजल्लाहरु 
संघीर् सरकारको र्नर्र्मत कार्िक्रमबाट र्वद्यतुीकरण भैसकेको छन।्हालसम्म र्वद्यतु र्वस्तार कार्ि अन्त्तगित 
मसु्ताङ, मनाङ, म्र्ाग्दी,  लम्जङु,  गोरखा,  बाग्लङु, नवलिरु र कास्की जजल्लाका र्वर्भन्न र्ोजनामा H.T. 
लाइन र्बस्तार २५२.६९ र्कलोर्मटर, L.T. लाइन र्बस्तार ३८३.६७ र्कलोर्मटर र ६० वटा ट्रान्त्सफमिर 
जडान भै ५,९५५ घरर्रुी नर्ााँ र्वद्यतु ग्राहक कार्म भएको छ।शरुु देजख हालसम्मको र्वत्तीर् प्रगर्त ७६.९४% 
र भौर्तक प्रगर्त ९१.३७% भएको छ ।आर्थिक वर्ि २०७६/७७ र्भर र्वद्यतु र्वस्तार कार्ि सम्िन्न गने लक्ष्र् 
भएतािर्न कोर्भड-१९ का कारण कररब बन्त्दाबन्त्दीको असरले समर्मा काम सम्िन्न हनु नसकी र्वद्यतु र्वस्तार 
सम्बन्त्र्ी कार्िका लार्ग गण्डकी प्रदेश र नेिाल र्बद्यतु प्रार्र्करण बीचको सम्झौता िरको अवर्र् आर्थिक वर्ि 
२०७८/७९ सम्म थि गरर सम्िन्न गने लक्ष्र् राजखएको छ। 

दईु बर्ि र्भर रार्िर् प्रसारण लाईन िरु्ािउन सम्भव नहनुे स्थानमा लघ ुजल र्वद्यतु र्ोजनाको ममित सम्भार गरर 
र्वद्यतु र्नर्र्मत गने नीर्त अनसुार प्रदेश सरकारसाँग ७० वटा भन्त्दा बिी लघ ुजलर्वद्यतु र्ोजना  ममित-
सम्भारको लार्ग माग भएकोमा हालसम्म ५८ वटामा काम सम्िन्न भै २३४२ kw र्वद्यतु सेवा र्नर्र्मत गररएको 
छ | चाल ुआर्थिक बर्िमा २० वटा लघ ुजलर्वद्यतु र्ोजनाको ममित सम्भार गने लक्ष र्लइएको छ | 

रार्िर् प्रसारण लाइन निगेुको र लघ ुजलर्वद्यतु आर्ोजना िर्न नरहेको अथाित ्र्वद्यतु सेवाको कुनै िर्न र्वकल्ि 
नभएको स्थानमा ७५ % अनदुानमा २० देजख ५० वाट क्षमताको घरेल ुसौर्ि प्रर्वर्र् गनि ४ वटा उत्तरी र्हमाली 
जजल्लाहरु गोरखा, मनाङ, मसु्ताङ र म्र्ाग्दीका ७ वटा स्थानीर् तहका जम्मा ११२० घरर्रुीमा घरेल ुसौर्ि 
उजाि प्रर्बर्र् जडान गररएको छ।  

र्सरर हालसम्म नेिाल र्वद्यतु प्रार्र्करणको तथ्र्ांक अनसुार गण्डकी प्रदेशमा रार्िर् प्रसारण लाइन  माफि त 
र्वद्यतुमा िहुाँच प्राप्त जनसंख्र्ा ९२.७९% र नवीकरणीर् उजाि माफि त र्वद्यतुमा िहुाँच प्राप्त जनसंख्र्ा ६.४६% 
गरर र्वद्यतुमा िहुाँच प्राप्त जनसंख्र्ा ९९.२५% रहेको छ |  

 

७.५.२ काठे िोल र्वस्थािन 
गण्डकी प्रदेश सरकारले िााँच वर्ि र्भर (आर्थिक वर्ि २०७९/८०) र्वद्यतु लाइनमा रहेका सम्िूणि जजणि काठेिोल 
प्रर्तस्थािन गने लक्ष्र् राखेको छ। गण्डकी प्रदेशमा र्वद्यतु र्वतरणको क्रममा काठको िोलहरूसमेत प्रर्ोग हुाँदै 
आइरहेको छ। उक्त िोलहरूलाई क्रमशः स्टील ट्ुबलर िोलले र्बस्थािन गदै लैजाने र्ोजना अन्त्तगित आर्थिक 
वर्ि २०७५/७६ मा ६ जजल्लाका ३३ स्थानीर् तहका लार्ग १०,५७० थान, आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा 
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९ जजल्लाका ५३ स्थानीर् तहका लार्ग १४,०३८ थान र  आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा ९ जजल्लाका ४० 
स्थानीर् तहका लार्ग ५,८७३ थान गरर हालसम्म ३०,४८१ थान स्टील ट्ुबलुर िोल खररद गरी सम्बजन्त्र्त 
स्थानीर् तहमा र्वतरण गररएको छ। 

प्रदेश सरकारको "काठेिोल प्रर्तस्थािन सम्बन्त्र्ी कार्िर्वर्र्,२०७५" अनसुार र्ो कार्ि संचालन भैरहेको 
छ।नेिाल र्वद्यतु प्रार्र्करण, सामदुार्र्क र्वद्यतु उिभोक्ता संस्था तथा स्थानीर् तहबाट प्राप्त तथ्र्ांक अनसुार 
प्रदेशभर कररब ८५,००० हजार काठेिोल (र्वद्यतु प्रार्र्करण अन्त्तगित ५३,७५५ र सामदुार्र्क र्वद्यतु अन्त्तगित 
३१,९२९) रहेका छन ्। र्स वर्ि र्वर्नर्ोजजत बजेट रु. २ करोड जसबाट कररब ९५० जस्टल िोल खररद 
गनि सर्कने देजखन्त्छ |  

प्रथम चरणको तथ्र्ांक संकलनबाट प्रदेश भर रहेका कररब ८५,००० काठेिोल मध्र्े आर्थिक वर्ि २०७७/७८ 
सम्म खररद गररएका ३०४८१ थान र आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नर्ोजजत रकमबाट खररद गनि सर्कन े
९५० थान स्टील ट्ुबलुर िोल गरर जम्मा ३१,४३१ काठेिोल मार र्वस्थार्ित हनुे र बााँर्क ५३,५६९ 
काठेिोल आर्थिक वर्ि २०७९/८० सम्ममा र्वस्थार्ित गनुििने देजखन्त्छ  र जसको लार्ग कररब १ अबि १२ 
करोड बजेट लाग्ने देजखन्त्छ | संघीर् सरकार (ने.र्ब.प्रा.) र केर्ह स्थानीर् तहहरुले िर्न काठेिोल र्वस्थािनको 
कार्िक्रम संचालन गरर रहेका छन।्  

 
७.६ स्वास्थ्र् 
 

७.६.१ एक हजार बेडको प्रदेश अस्िताल र्नमािण  
प्रदेश सरकारको स्थािनासाँगै प्रदेश सरकारले एक हजार बेडको प्रदेश अस्िताल र्नमािण र्ोजना अगार्ड साररएको 
हो। आर्थिक वर्ि २०७४/७५ मा अस्िताल र्नमािणका लार्ग स्थान िर्हचान, कार्िर्वर्र् तथा कार्िर्ोजना तर्ारीका 
लार्ग रू. १५ लाख बजेटसमेत र्वर्नर्ोजन भएको र्थर्ो। र्ोजना मतुार्वक अस्िताल र्नमािण गने प्रर्ोजनको 
लार्ग जग्गा प्राप्त गनि नसर्कएकोले र्ो अस्ितालको र्नमािण कार्ि शरुु हनु सकेको छैन। र्द्यर्ि र्स कार्िक्रमलाई 
गण्डकी र्वश्वर्वद्यालर् स्थािना भएसाँगै गण्डकी र्वश्वर्वद्यालर् मातहत सञ्चालन हनुे जशक्षण अस्ितालको रूिमा 
अगार्ड बिाउने गरी कार्ि अगाडी बिेको छ। 
 

७.६.२ र्वजशर्ष्टकृत मटुु, मगृौला, क्र्ान्त्सर अस्िताल र्नमािण  

प्रदेश सरकार स्थािना भएसाँगै प्रदेश सरकारले र्वजशर्ष्टकृत मटुु, मगृौला, क्र्ान्त्सर अस्िताल र्नमािण गने र्नणिर् 
गरी सोको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गनि आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा रू. २० लाख बजेट र्वर्नर्ोजन भएको र्थर्ो। 
अस्िताल र्नमािण गनि जग्गा प्राप्त गनि नसर्कएकोले उक्त आर्थिक वर्िमा अस्िताल र्नमािणतफि  प्रगर्त हनु सकेन। 



 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेट तथा कार्िक्रमको अर्िवार्र्िक मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवेदन 

~ 59 ~ 

प्रदेश सरकारलाई जग्गा प्राप्त भई र्वजशर्ष्टकृत अस्िताल नबनेसम्म िजिमाञ्चल के्षरीर् अस्ितालसाँगको सहकार्िमा 
र्ो कार्िक्रम सञ्चालन गने गरी प्रकृर्ा अगार्ड बिाइएको हुाँदा र्ो कार्िक्रम सञ्चालन िर्छ र्स प्रदेशमा बसोवास 
गने र्बरामीहरूले िोखरामा नै र्बजशर्ष्टकृत स्वास्थ्र् सेवा प्राप्त गने छन।् चाल ुआर्थिक वर्िमा रू. ५० लाख 
बजेट र्वर्नर्ोजन गररएको छ। 
 

७.६.३ मातजृशश ुमर्हला तथा बाल अस्िताल 
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ि २०७४/७५ मा मातजृशश ुमर्हला तथा बाल अस्िताल र्नमािणका लार्ग बजेटको 
ब्र्वस्था गरेको र्थर्ो। उक्त अस्िताल र्नमािणका लार्ग सो आर्थिक वर्िमा जग्गा प्राप्त गनि नसर्कएकोले 
र्वर्नर्ोजजत बजेट खचि हनु सकेन। हाल िोखरा महानगरिार्लका वडा नम्बर १६ मा रहेको मातजृशश ुर्मतेरी 
अस्िताललाई सरु्वर्ासम्िन्न मातजृशश ुतथा बाल अस्ितालको स्तरवृर्िसर्हत सञ्चालन गने गरी आर्थिक वर्ि 
२०७६/७७ मा अस्िताल भवन र्नमािणको लार्ग रकम र्वर्नर्ोजन गररएको र्थर्ो। चाल ुआर्थिक वर्िमा र्स 
अस्ितालको लार्ग रू. ६ करोड ११ लाख ५४ हजार र्वर्नर्ोजन गररएकोमा हालसम्म रू. १ करोड ९४ 
लाख खचि भैसकेको छ।  

 

७.७ जशक्षा 
७.७.१ गण्डकी र्वश्वर्वद्यालर्  

प्रदेश सरकार स्थािनासाँगै समिृ 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 गने घोर्णा गररए बमोजजम आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा र्वश्वर्वद्यालर् स्थािना गररएको 
हो। र्वश्वर्वद्यालर्का भवन लगार्तका िूवािर्ार र्नमािणको प्रर्क्रर्ा समते अगाडी बिेको छ। चाल ुआर्थिक 
वर्िमा सो र्वश्वर्वद्यालर्को लार्ग रू. १९ करोड बजेट र्वर्नर्ोजन भएको र सर्मक्षा अवर्र्सम्म रू. ५ लाख 
१२ लाख ५९ हजार खचि भएको 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 
घोर्णा गररएको र्थर्ो। सोही उद्देश्र् अनरुुि आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा र्स प्रर्तष्ठानको स्थािना भएको छ। 

गण्डकी प्रार्वर्र्क जशक्षा तथा व्र्ावसार्र्क तार्लम प्रर्तष्ठान ऐन, २०७६ बमोजजम प्रर्तष्ठानको स्थािनासाँगै 
कार्ािलर् स्थािना भई कमिचारी व्र्वस्थािन समते भएको छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा उक्त प्रर्तष्ठानका लार्ग रू. 
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४ करोड १ लाख ५७ हजार बजेट र्वर्नर्ोजन गररएकोमा सर्मक्षा अवर्र्सम्म रू. १७ लाख ८१ हजार खचि 
भएको छ। 

 

७.८ िर्िटन 

७.८.१ िर्िटन गन्त्तव्र् 

प्रदेश सरकार गठन भए ििात घोर्णा भएका ११० प्रमखु िर्िटकीर् गन्त्तव्र्को प्रचारप्रसारका लार्ग मन्त्रालर्ले 
नेिाली र अङ्ग्रजेी भार्ामा सजचर िजुस्तका प्रकाशन गरेको छ। सबैभन्त्दा बिी समावेशी, सेवामूलक र 
रोजगारमूलक के्षरको रूिमा जचर्रत िर्िटन के्षर देवभरू्म गण्डकी प्रदेशको अथितन्त्रको प्रमखु आर्ार स्तम्भ 
हो। प्रदेश सरकारले घोर्णा गरेका प्रमखु िर्िटकीर् गन्त्तव्र्हरूमा िूवािर्ार र्वकास र र्वर्वर्र्करण तथा नर्ााँ 
िर्िटकीर् स्थल र उिजहरूको िर्हचान, र्वकास तथा िर्िटकीर् िूवािर्ारहरूको र्वकास गरी सन ्२०२२ सम्म 
२० लाख िर्िटक र्भत्र्र्ाउन ेलक्ष्र्लाई िूरा गदै िर्िटन प्रवर्िनको माध्र्मबाट रोजगारीका अवसरमा वरृ्ि गरी 
गररबी न्त्रू्नीकरण गने र जनताको जीवनस्तरमा सरु्ार गने लक्ष्र् प्रदेश सरकारले राखेको छ। चाल ुआर्थिक 
वर्िमा र्स कार्िक्रमका लार्ग रू. ९ करोड बजेट र्वर्नर्ोजन गररएको भएता िर्न सर्मक्षा अवर्र्सम्म खचि हनु 
भने सकेको छैन। 

 

७.८.२ घरबास र्वस्तार र सदुृिीकरण आर्ोजना (होमस्टे) 

आर्थिक वर्ि २०७५/७६ मा प्रदेशभर ३०० वटा सामदुार्र्क होमस्टे र्नमािणका लार्ग ३० करोड रुिैँर्ा 
र्वर्नर्ोजन गरी ११ जजल्लाका २७४ वटा होमस्टेहरूलाई िूाँजीगत अनदुान ददइएको र्थर्ो भने आर्थिक वर्ि 
२०७६/७७ मा समते सो कार्िक्रमलाई र्नरन्त्तरता ददाँदै २५ करोड रुिैँर्ा बजेटको व्र्वस्था भएकोमा होमस्टे 
छनौट हनुासाथ कोरोना महामारीका कारण कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न हनु सकेन। त्र्सै गरी आर्थिक वर्ि 
२०७७/७८ मा १३३ वटा होमस्टेहरूको छनोट गरी रू. १३ करोड ३० लाख अनदुान उिलव्र् गराइएको 
र्थर्ो। चाल ुआर्थिक वर्िमा र्स कार्िक्रमको लार्ग रु. ५ करोड र्वर्नर्ोजन गररएकोमा सर्मक्षा अवर्र्सम्म 
३० वटा होमस्टेहरूलाई रु. २ करोड ९७ लाख ८२ हजार अनदुान उिलब्र् गराउन सम्झौता गररएको छ।  
बााँकी बजेट अन्त्र् होमस्टेहरुबाट िनुः र्नवदेन माग गरी औजचत्र्का आर्ारमा चाल ुआर्थिक वर्िमा नै उिलब्र् 
गराइनेछ। 
 
७.८.३ िचभैर्ा जलुोजजकल िाकि  
िोखरा महानगरिार्लकाको िचभैर्ामा प्रदेश जलुोजजकल िाकि  स्थािना गरी वन्त्र्जन्त्तकुो उद्दार, व्र्वस्थािन र 
िरस्थानीर् संरक्षण (Ex-situ Conservation) माफि त जैर्वक र्वर्वर्ताको ददगो संरक्षण सम्बन्त्र्ी कार्ि गनिका 
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लार्ग आर्थिक वर्ि २०७५/७६ देजख शूरु गररएकोमा चाल ुआर्थिक वर्िमा रू. १ करोड ७० लाख र्वर्नर्ोजन 
गररएको छ। र्वर्नर्ोजन मध्र्े सर्मक्षा अवर्र्सम्म रु. ९ लाख २२ हजार खचि भएको छ। 

७.८.४ ताल संरक्षण तथा र्वकास प्रार्र्करण 

गण्डकी प्रदेशर्भर रहेका तालतलैर्ा, कुण्ड र िोखरीको संरक्षण, व्र्वस्थािन र उिर्ोग माफि त रोजगारी र्सजिना 
र गररबी न्त्रू्नीकरण गरी प्रदेशको सम्मरृ्िमा सहर्ोग िरु ्र्ाउन प्रदेश सरकारले ताल संरक्षण तथा र्वकास 
प्रार्र्करणको स्थािना गरेको छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा र्स प्रार्र्करणले सञ्चालन गने ताल संरक्षण सम्बजन्त्र् 
र्वर्भन्न कार्िक्रमको लार्ग कूल रू. २ करोड ७१ लाख ३३ हजार र्वर्नर्ोजन भएकोमा सर्मक्षा अवर्र्मा रू. 
१३ लाख ५८ हजार खचि भएको छ।   
 

 
७.९ कृर्र् तथा िशिुन्त्छी 
७.९.१ व्र्वसार्र्क कृर्र् तथा िशिुन्त्छी फामि र्बस्तार कार्िक्रम 

व्र्वसार्र्क कृर्र् प्रणालीको प्रवििन गने उद्दशे्र्ले आर्थिक वर्ि २०७५/७६ बाट कृर्र् तथा िशिुन्त्छी मत्स्र् 
मोडल फामि स्थािना कार्िक्रम संचालन गररएकोमा गत आर्थिक वर्ि २०७७/७८ देजख सो कार्िक्रम प्रर्तस्थािन 
गरी साना व्र्वसार्र्क कृर्र् तथा िशिुन्त्छी फामि र्वस्तार कार्िक्रम संचालनमा ल्र्ाईएको छ। हालसम्म सो 
कार्िक्रमबाट २००९ वटा व्र्वसार्र्क कृर्र् तथा िशिुन्त्छी फामि स्थािना तथा र्वस्तारमा सहर्ोग गररएको छ, 
जसबाट कररब २५०० प्रत्र्क्ष रोजगारी सजृना भएको छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा  ४१९ वटा साना िशिुन्त्छी 
व्र्वसार्र्क फामि र्वस्तारका लार्ग सम्झौता भई कार्ािन्त्वर्नको चरणमा रहेको छ।  
 

७.९.२ मखु्र्मन्त्री जलवार्मैुरी नमनुा कृर्र् गाउाँ स्थािना कार्िक्रम 

जलवार् ुिररवतिनका प्रभावहरु न्त्रू्नीकरण गदै स्थानीर् स्रोत सार्नको उजचत व्र्वस्थािन तथा जलवार् ुअनकुुर्लत 
प्रर्वर्र्को प्रर्ोग, र्वकास तथा र्वस्तार गदै कृर्र् के्षरमा उत्िादन तथा उत्िादकत्व वरृ्ि गने उद्देश्र्ले गण्डकी 
प्रदेश अन्त्तगितका सबै स्थानीर् तहहरू समेटी 87 स्थानमा मखु्र्मन्त्री जलवार्मैुरी नमनुा कृर्र् गाउाँ कार्िक्रम 
सञ् चालन गररएको छ। र्स कार्िक्रमबाट हालसम्म 96 हेक्टरमा बेमौसमी तरकारी खेती, २३१ हेक्टरमा 
सनु्त्तलाजात फलफूल, स्र्ाउ, केरा, र्लची लगार्तका फलफूल, १4 हेक्टरमा जचर्ा/कफी र २4 हेक्टरमा 
अलैँची खेती र्वस्तार गररएको, साथै बाख्रा, बंगरु र कुखरुािालन गनिको लार्ग साना ठूला गरी ५५६ वटा 
आर्रु्नक खोर र्नमािण भएका छन।् नमनुा कृर्र् गााँउ कार्िक्रमबाट कररब १०,००० घरर्रुी प्रत्र्क्ष रुिमा 
लाभाजन्त्वत भएका छन।् गत आर्थिक वर्ि सम्म मन्त्रालर्बाट संचार्लत उक्त कार्िक्रम चाल ुआर्थिक वर्िमा 
जजल्लाजस्थत कृर्र् ज्ञान केन्त्द्रहरुबाट कार्ािन्त्वर्न भईरहेको छ। उक्त कार्िक्रम संचालनका लार्ग छनौट भएका 
गााँउहरुमा कार्िर्ोजना स्वीकृर्त तथा सम्झौता भई कार्ि अगार्ड बिेको छ। 
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७.९.३ चक्लाबन्त्दी प्रवििन कार्िक्रम 

खण्डीकृत कृर्र्र्ोग्र् भरू्मको एकीकरण गदै कृर्र् के्षरको आर्रु्नकीकरण तथा र्ाजन्त्रकीकरण माफि त उत्िादन 
लागत घटाउन कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाईएको जग्गा चक्लाबन्त्दी माफि त हालसम्म प्रदेशका ६ वटा जजल्लाका २५ 
स्थानमा गरी कुल ३९६७ रोिनी खेतीर्ोग्र् भरू्मको चक्लाबन्त्दी गररएको छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा थि 1000 
रोिनी जर्मनमा चक्लाबन्त्दी गने कार्ि भईरहेको छ। 
 

७.९.४ स्र्ाउ र्वशेर् कार्िक्रम 

स्र्ाउको उत्िादन वरृ्ि गरी प्रदेशलाई आत्मर्नभिर बनाउने उदे्दश्र्ले स्र्ाउ र्वशेर् कार्िक्रम आर्थिक 
वर्ि 2076/77 बाट संचालन गररएको हो। उक्त कार्िक्रममाफि त हालसम्म उच्च घनत्व प्रर्वर्र्मा 
आर्ाररत स्र्ाउको कररब 23 हेक्टर क्षेरफल र्वस्तार भएको छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा स्र्ाउ र्वशेर् 
कार्िक्रमका लार्ग रु ६ करोड ६4 लाख बजेट र्वर्नर्ोजन भएको छ। र्वशेर् कार्िक्रम अन्त्तगित 
चाल ुआर्थिक वर्िबाट संचालनमा रहेको जशतोष्ण फलफूल र्वकास आर्ोजनाको लार्ग रु 5 करोड 
७९ लाख र्वनर्ोजन भएकोमा उक्त आर्ोजनाको िर्हलो वर्िमा स्र्ाउ प्रवििन सम्बन्त्र्ी मार 
र्क्रर्ाकलािहरु रहेका छन।् उल्लेजखत दईुवटा कार्िक्रमाफि त चाल ुआर्थिक वर्िमा कररब 30 हेक्टर 
उच्च घनत्व प्रर्वर्र्मा आर्ाररत स्र्ाउको बगैँचा र्वस्तार र्वस्तार गने गरी कार्ि प्रर्क्रर्ा अगार्ड बिेको 
छ। 

 

७.१० उद्योग 

७.१०.१ एक स्थानीर् तह एक औद्योर्गक ग्राम 
प्रदेशलाई औद्योर्गकीकरणतफि  उन्त्मखु गराई औद्योर्गक र्वकास गनि प्रदेशका ८५ वटै स्थानीर् तहमा उद्योगग्राम 
स्थािना गरी र्नजज, स्वदेशी तथा र्वदेशी लगानी आकर्र्ित गनि औद्योर्गक िूवािर्ारको र्नमािण गदै लघ,ु घरेल,ु तथा 
साना उद्योगहरूको माध्र्मबाट गररबी न्त्रू्र्नकरण गरी प्रदेश अथितन्त्रलाई सबल बनाउन आवश्र्क देखी गण्डकी 
प्रदेश सरकारले एक स्थानीर् तह एक उद्योग ग्राम स्थािना र सञ्चालन गने लक्ष्र् राखेको छ।  

प्रदेशमा उद्योग ग्राम स्थािना गनि सम्भाव्र्ता अध्र्र्न भई सम्भाव्र् देजखएका ५१ स्थानीर् तह मध्र्े नेिाल 
सरकारले र्स प्रदेशका २० वटा स्थानीर् तहमा औद्योर्गक ग्राम घोर्णा गररसकेको छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा 
र्स कार्िक्रमको लार्ग रू. १ करोड ५० लाख बजेट र्वर्नर्ोजन गररएको छ।  
 

७.१०.२ प्रदेश औद्योर्गक क्षरे 
प्रदेशलाई औद्योर्गकीकरणतफि  उन्त्मखु गराई औद्योर्गक र्वकासका लार्ग औद्योर्गक क्षेर स्थािना गनि प्रदेश 
सरकारले िोखरा ३३ जस्थत भोटेिोखरीमा र नवलिरुको लोकाहा खोलामा प्रदेश औद्योर्गक क्षरे स्थािना र 
सञ्चालन गनि िहल गरररहेको छ। 
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प्रदेशको रुिान्त्तरणकारी आर्ोजनाको रूिमा रहेको िोखरा ३३ जस्थत औद्योर्गक क्षेर स्थािनाका लार्ग 
भोटेिोखरीजस्थत ३,२०० रोिनी जग्गामा प्रदेश औद्योर्गक क्षेर स्थािना तथा सञ्चालनका लार्ग नािी र सभेको 
कार्ि अगार्ड बर्िरहेको छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा रू. 1 करोड बजेट र्वर्नर्ोजन गररएकोमा सर्मक्षा अवर्र्सम्म 
खचि भएको छैन। 

 

७.११ खेलकुद 

७.११.१ अन्त्तरािर्िर्स्तरको र्क्रकेट मैदान र्नमािण 

िोखरा महानगरिार्लका वडा नं. ३३ मा अन्त्तरािर्िर्स्तरको र्क्रकेट मैदानको र्नमािणका लार्ग नेिाल सरकारबाट 
१७४ रोिनी जग्गा उिर्ोगका लार्ग प्राप्त भएको छ। आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा र्क्रकेट मैदान र्नमािणको 
DPR तर्ार गररएको छ। आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा रू. २ करोड बजेट र्वर्नर्ोजन भएकोमा अिेक्षाकृत 
रुिमा कार्ि हनु नसकेिर्छ चाल ुआर्थिक वर्िमा र्सको लार्ग बजेट र्वर्नर्ोजन गररएको छैन। 

 
७.११.२ प्रदेश खेलकुद एकेडेमी र बहउुद्दशे्र्ीर् रंगशाला स्थािना 
प्रदेश सरकारको स्थािनासाँगै प्रदेशमा खेलकुदको र्वकास र र्वस्तार गने नीर्त अनरुूि आर्थिक वर्ि २०७४/७५ 
मा सम्भाव्र्ता अध्र्र्नको लार्ग बजेट व्र्वस्था गररएको र्थर्ो। सम्भाव्र्ता अध्र्र्न साँगसंगै एकेडेमी स्थिनाका 
लार्ग कानूनी संरचना आवश्र्क िने भएकाले गण्डकी प्रदेशमा खेलकुदको सञ्चालन तथा व्र्वस्थािन गने 
सम्बन्त्र्ी र्वरे्र्क िाररत भई आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा प्रदेश खेलकुद िररर्द् र ११ वटै जजल्लामा जजल्ला 
खेलकुद िररर्दसमेत गठन भई कार्ि सरुु गरेको छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा रू. ७ करोड २६ लाख १२ हजार 
बजेट र्वर्नर्ोजन गररएकोमा सर्मक्षा अवर्र्सम्म रु. ६९ लाख २२ हजार खचि भैसकेको छ। 
 

७.११.३ एक स्थानीर् तह एक खेल मैदान 
प्रदेश सरकार स्थािनासाँगै प्रदेश सरकार र स्थानीर् तहको समन्त्वर्मा प्रत्र्ेक गाउाँिार्लकामा एक खेलमैदान र 
नगरिार्लकामा एक रिशाला र्नमािण गने नीर्त बमोजजम आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को वार्र्िक बजेटमा रू. ५ 
करोड ९० लाख र्वर्नर्ोजन भएको र्थर्ो। उक्त कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न गनि स्थानीर् तहबाट प्रस्ताव माग 
गररएकोमा २५ वटा गाउाँिार्लका र १४ वटा नगरिार्लकाबाट प्रस्ताव िेस भएको र्थर्ो। प्राप्त प्रस्तावहरू 
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 रिशाला र्नमािण र स्तरोन्नतीका लार्ग 
रू. ३० लाखका दरले १ करोड ५० लाख अनदुान ददइएको छ। त्र्सै गरी आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा 
र्स कार्िक्रमलाई र्नरन्त्तरता ददंदै रू. ७ करोड ३० लाख बजेट र्वर्नर्ोजन गररएकोमा चाल ुआर्थिक वर्िमा 
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भने छुटै्ट कम्िोनने्त्टको रुिमा र्स कार्िक्रमलाई र्नरन्त्तरता नददइ खेलकुद मैदानहरूलाई छुट्टाछुटै्ट रुिमा बजेट 
र्वर्नर्ोजन गररएको छ। 

 
 

७.१२ अन्त्र् 

७.१२.१ स्थानीर् तहमा प्रशासर्नक भवन र्नमािण कार्िक्रम 

प्रदेश सरकार र स्थानीर् तहको लागत साझेदारीमा आर्थिक वर्ि 2076/77 देजख स्थानीर् तहको आफ्नो 
स्वार्मत्वमा जग्गा भएका स्थानीर् तहमा प्रशासर्नक भवन र्नमािण कार्िक्रम सरुु गररएको हो। चाल ुआर्थिक 
वर्िमा रु. २५ करोड र्वर्नर्ोजन गररएकोमा सर्मक्षा अवर्र्सम्म ४ वटा स्थानीर् तहलाई रु. २ करोड 
हस्तान्त्तरण गररएको छ। 
 

७.१२.२ प्रदेश बसिाकि  
प्रदेश सरकार स्थािनासाँगै िोखरा-३२ जस्थत लामे आहालमा प्रदेश बसिाकि  र्नमािण गनि िूवि सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्नको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७४/७५ मा रू. ५ लाख र्वर्नर्ोजन गररएको र्थर्ो। सो कार्िको लार्ग 
जग्गा प्रार्प्त र लगानीको मोडार्लटीका सम्बन्त्र्मा िोखरा महानगरिार्लकासाँग समझदारी र साझेदारी गरेर जाने 
प्रर्ास स्वरूि प्रारजम्भक छलफल शरुु गररएको छ। त्र्हााँ रहेको २३६ रोिनी जग्गा मध्र् े६४ रोिनी व्र्जक्तगत 
(लाल िजुाि रहेको) जग्गा, ६४ रोिनी सेतो िजुाि भएको जग्गा र बााँकी १०८ रोिनी जर्त साविजर्नक जग्गा 
रहेको देजखन्त्छ। TBFB को सहर्ोगमा िोखरा महानगरिार्लकाले एउटा DPR बनाएको छ, जस अनसुार त्र्हााँ 
४०० वटा बस िार्किं ङ गनि सर्कने र लागत रकम कररब डेि अबि लाग्ने देजखएको छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा 
रू. 1 करोड बजेट र्वर्नर्ोजन गररएकोमा सर्मक्षा अवर्र्सम्म खचि भएको छैन। 
 

७.१२.३ बहसुााँस्कृर्तक ग्राम स्थािना 
प्रदेश सरकारको स्थािनासाँगै र्स प्रदेशका र्वर्भन्न जातजार्त भार्ा संस्कृर्तको संरक्षण र र्वकासको नीर्त अनरुूि 
बहिुर्हचानर्कु्त संस्कृर्तको संरक्षण र सम्वििन गदै स्थानीर् तह र समदुार्साँगको साझेदारी एवम ्सहकार्िमा 
बहसुााँस्कृर्तक ग्राम र्नमािण गने घोर्णा गररएको र्थर्ो।  

बहसुााँस्कृर्तक ग्राम र्नमािणको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा रू. १ करोड र्वर्नर्ोजन भएको र्थर्ो। 
बहसुााँस्कृर्तक ग्राम स्थािनाका लार्ग संभाव्र्ता अध्र्र्न सम्िन्न भै प्राप्त प्रर्तवेदनबाट र्सफाररस भएको अन्निूणि 
गाउाँिार्लका, कास्कीको वडा नं २, िाउाँदरुकोटमा जग्गा प्रार्प्तको लार्ग प्रदेश सरकारबाट नेिाल सरकारसमक्ष 
प्रस्ताव िेश भएको छ। नेिाल सरकारबाट जग्गा प्राप्त भैनसकेको हुाँदा चाल ुआर्थिक वर्िमा प्रदेश सरकारबाट 
बजेट र्वर्नर्ोजन गररएको छैन। 



 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेट तथा कार्िक्रमको अर्िवार्र्िक मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवेदन 

~ 65 ~ 

 

७.१२.४ प्रदेश प्रज्ञा प्रर्तष्ठान 
भार्ा, सार्हत्र्, कला, सिीत 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 भएको र्थर्ो। प्रदेश प्रज्ञा 
प्रर्तष्ठान र्वरे्र्क मस्र्ौदा सर्मर्तद्वारा तर्ार भएको गण्डकी प्रदेश प्रज्ञा प्रर्तष्ठान स्थािना र सञ्चालन गने 
सम्बन्त्र्मा व्र्वस्था गनि बनेको र्वरे्र्र्क प्रदेश सभावाट िररत भई गण्डकी प्रदेश प्रज्ञा प्रर्तष्ठान गठन र 
प्रज्ञाहरूको र्नर्जुक्तसमेत भैसकेको छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा प्रदेश प्रज्ञा प्रर्तष्ठानको लार्ग रू. ३ करोड ७३ 
लाख ७७ हजार बजेट र्वर्नर्ोजन भएकोमा सर्मक्षा अवर्र्सम्म रु. ६५ लाख २२ हजार खचि भैसकेको छ। 

 

७.१३ बहवुर्ीर् आर्ोजना 

अथि मन्त्रालर्बाट आर्थिक वर्ि २०७६/७७ देजख बहवुर्ीर् कार्िक्रमको रूिमा आर्ोजना संचालन गने गरी 
र्वर्र्गत मन्त्रालर्लाई सहमर्त ददन शरुु गररएको हो। र्वगतका आर्थिक वर्िदेजख चाल ुआर्थिक वर्िको िर्हलो 
६ मर्हनाको अवर्र्सम्म स्रोत सरु्नजित गरर सञ्चार्लत रहेका आर्ोजना संख्र्ा र र्वत्तीर् र्ववरण र्नम्नानसुार 
रहेको छ।  

(रू. हजारमा) 

मन्त्रालर् 
आर्ोजनाको 
र्कर्सस 

आर्ोजना 
संख्र्ा 

लागत अनमुान/ 
सम्झौता रकम 

२०७८ असार 
मसान्त्तसम्मको खचि 

चाल ुआर्थिक 
वर्िको र्वर्नर्ोजन 

चाल ुआर्थिक 
वर्िको खचि 

आगामी आर्थिक 
वर्िहरूको लार्ग 

दार्र्त्व 

भौर्तक िूवािर्ार, शहरी 
र्वकास तथा र्ातार्ात 
व्र्वस्था मन्त्रालर् 

प्रदेश स्रोततफि का 
आर्ोजनाहरू 

२०१ २३१८८३८९ ९४८६९६७ ५५०२९३० ११४०७७१ ८१९८४९२ 

संघ स्रोततफि का 
आर्ोजनाहरू 

४७ ३५३९३०७ १८६५४११ ५४५८०० ६१५५५ ११२८०९६ 

उजाि, जलस्रोत तथा 
खानेिानी मन्त्रालर् 

र्संचाइ, नदी 
र्नर्न्त्रण र उजाि २७ 630070 295312 234800 42704 ९९९५८ 

खानेिानी ३८ १९०२३८९ ५९९९७२ २५४८०० १५९६९१ १०४७६१७ 

भरू्म व्र्वस्था, कृर्र्, 
सहकारी तथा गररबी 
र्नवारण मन्त्रालर् 

मोडेल भेटेररनरी 
अस्िताल 

२ २००००० ० १००००० १८१५५ १००००० 

स्वास्थ्र् तथा जनसंख्र्ा 
मन्त्रालर् 

संक्रमण तथा 
सरुवा रोग 
अस्िताल भवन 
र्नमािण मोहरीर्ा 
कास्की 

१ ५३७६०० ० ५०००० ० ४८७६०० 

जम्मा ३१६ २९९९७७५५ १२२४७६६२ ६६८८३३० १४२२८७६ ११०६१७६३ 
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बहवुर्ीर् आर्ोजनाको रुिमा स्रोत सरु्नजित गरेर हाल सञ्चालनमा रहेका आर्ोजनाहरू ३१६ वटा रहेका छन।् 
उक्त आर्ोजनाहरुको कुल लागत रु. २९ अबि ९९ करोड ७७ लाख ५५ हजार रहेको छ। जसमध्र्े आर्थिक 
वर्ि २०७७/७८ को अन्त्त्र्सम्म रु. १२ अबि २४ करोड ७६ लाख ६२ हजार भकु्तानी भैसकेको छ भने चाल ु
वर्िमा उक्त आर्ोजनाहरूको लार्ग रु. ६ अबि ६८ करोड ८३ लाख ३० हजार र्वर्नर्ोजन गररएको छ। स्रोत 
सरु्नजित भैसकेका बहवुर्ीर् आर्ोजनाहरूबाट आगामी आर्थिक वर्िहरूमा थि रु. ११ अबि ६ करोड १७ लाख 
६३ हजार दार्र्त्व िने देजखन्त्छ। बहवुर्ीर् आर्ोजनाहरूको 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 २०७८/७९ को लार्ग कूल र्वर्नर्ोजन रू. ३० अबि ५ करोड ६७ लाख रहेको छ। 
जसमध्र्े िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा कूल रु. ४ अबि ७९ करोड ७३ लाख ९२ हजार खचि भएको छ। 
जनु कूल र्वर्नर्ोजनको १५.९६ प्रर्तशत हनु आउाँछ। अजघल्लो आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को िर्हलो ६ 
मर्हनाको अवर्र्मा र्स्तो खचि कूल र्वर्नर्ोजनको १५.१३ प्रर्तशत रहेको र्थर्ो। चाल ुआर्थिक वर्िमा र्वत्तीर् 
व्र्वस्थातफि को कुनै िर्न रकम खचि हनु सकेको छैन।  

चाल ुआर्थिक वर्िमा िर्हलो ६ मर्हना र अजघल्ला आर्थिक वर्िकहरूमा भएको खचिको अनिुात र प्रवृजत्तलाई 
मखु्र् आर्ार मान्त्दा आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा चाल ुखचि, िूाँजीगत खचि र र्वत्तीर् व्र्वस्थाको अवस्था 
र्नम्नानसुार रहन ेसंशोर्र्त अनमुान रहेको छ। 

(रू. हजारमा) 
र्ववरण आर्थिक वर्ि २०७६/७७ आर्थिक वर्ि २०७७/७८ आर्थिक वर्ि २०७८/७९ 

सरुु र्वर्नर्ोजन र्थाथि खचि खचि 
प्रर्तशत 

सरुु र्वर्नर्ोजन र्थाथि खचि खचि 
प्रर्तशत 

सरुु र्वर्नर्ोजन ६ मर्हनाको खचि 
प्रर्तशत 

संशोर्र्त खचि 
अनमुान 

संशोर्र्त खचि 
अनमुान प्रर्तशत 

चाल ुखचि ११५४४७७२ ६४८६३५१ ५६.१८ १४३४२६८४ ८०४९०३३ ५६.१२ १३०८२०६७ १८.५९ ११३२२०६७ ८६.५५ 

िूाँजीगत खचि २०५९००२० १३९८६४३१ ६७.९३ १९९९९४७६ १७६०४७८९ ८८.०२ १६७३४६३३ १४.१४ १६७३४६३३ १००.०० 

र्वत्तीर् 
व्र्वस्था 

०   ५००००० ० ०.०० २४०००० ०.०० ० ०.०० 

जम्मा ३२१३४७९२ २०४७२७८२ ६३.७१ ३४८४२१६० २५६५३८२१ ७३.६३ ३००५६७०० १५.९६ २८०५६७०० ९३.३५ 

 

८.1.१ खचि संशोर्नका आर्ार 

अजघल्लो आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को अन्त्त्र्सम्ममा र्थाथि खचि कूल र्वर्नर्ोजनको ७३.६३ प्रर्तशत रहेकोमा 
चाल ुआर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्मा ९३.३५ प्रर्तशत खचि हनुे गरी खचिको संशोर्र्त अनमुान गररएको छ। 
कोर्भड-१९ महामारीको असर तथा प्रभाव क्रमशः कम हुाँदै गएको अवस्था र कोर्भड-१९ र्वरुिको खोि सबै 
नागररकको लार्ग नेिाल सरकारले न ैर्नःशलु्क व्र्वस्था गरेको हुाँदा प्रदेश सरकारबाट कोर्भड-१९ र्वरुिको 
खोिको लार्ग र्वर्नर्ोजजत रकम खचि गनुििने अवस्था रहेको छैन। त्र्सैगरी प्रदेश सरकारले व्र्वसार् जीवन 
रक्षा कोर्को लार्ग र्वर्नर्ोजन गरेको रकम भने अिेक्षाकृत खचि नहनु े देजखएको छ। त्र्सैगरी र्वत्तीर् 
व्र्वस्थातफि को बजेट िर्न खचि हनुे अवस्था देजखएको छैन। र्सरी सरुु र्वर्नर्ोजन बमोजजम शत प्रर्तशत खचि 
नभए तािर्न अजघल्ला आर्थिक वर्िको र्थाथि खचि, चाल ुआर्थिक वर्िको िर्हलो ६ मर्हनाको खचिसमतेका 



 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेट तथा कार्िक्रमको अर्िवार्र्िक मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवेदन 

~ 68 ~ 

आर्ारमा हेदाि अजघल्लो आर्थिक वर्िको भन्त्दा बिी खचि हनुे प्रष्ट आर्ार रहेको छ। चाल ुआर्थिक वर्िको बााँकी 
अवर्र्मा संशोर्न बमोजजमको बजेट खचि अनमुानका र्नम्न आर्ारहरूलाई र्लइएको छः 

क. कोर्भड-१९ को महामारी कम हुाँदै गएर र्वकास र्नमािण एवं अन्त्र् कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नले र्तब्रता िाएको 
छ। 

ख. रे्रैजसो ठूला र्वकास र्नमािणका कार्िक्रम तथा आर्ोजनाको ठेक्का सम्झौता लगार्तका कार्िहरू अजघल्लो 
आर्थिक वर्िमा नै ठेक्का लागेर काम अजन्त्तम चरणमा रहेका र र्स आर्थिक वर्िमा िर्न नर्ााँ आर्ोजनाहरू 
िर्हलो अर्िवार्र्िक अवर्र्मा ठेक्का सम्झौताको काम सम्िन्न भई कार्ािन्त्वर्नमा गैसकेकाले आगामी ददनमा 
खचिमा वरृ्ि हनुे देजखन्त्छ। 

ग. अजघल्लो आर्थिक वर्िमा ठेक्का सम्झौता भई कोर्भड-१९ का कारण र्नर्ािररत समर्मा कार्ि सम्िन्न हनु 
नसकी म्र्ाद थि गररएका अर्रुा आर्ोजनाका लार्ग चाल ुआर्थिक वर्िमा िर्न बजेट र्वर्नर्ोजन गररएकोले 
थि खचि बढ्ने देजखन्त्छ। 

घ. र्वर्भन्न मन्त्रालर्का ३१६ वटा आर्ोजनाको लार्ग बहवुर्ीर् कार्िक्रमको रूिमा सञ्चालन गने गरी सहमर्त 
प्रदान गरी उल्लेजखत आर्ोजनाहरू र्तव्र गर्तमा कार्ािन्त्वर्न भईरहेको हुाँदा सोको लार्ग सजृजत दार्र्त्वले 
गदाि खचि वृर्ि हनु ेदेजखन्त्छ। 

ङ. र्नवािचन के्षर िूवािर्ार र्वकास कार्िक्रम अन्त्तगितका आर्ोजना तथा कार्िक्रम छनौट भई जजल्लाजस्थत 
िूवािर्ार र्वकास कार्ािलर् माफि त कार्ािन्त्वर्नमा लर्ग सर्कएको हुाँदा िूाँजीगत खचिले गर्त र्लने देजखन्त्छ। 

च. स्वीकृत एकमषु्ट बजेट तथा कार्िक्रमको बााँडफााँट गरी सम्बजन्त्र्त खचि गने इकाईहरूमा िठाइसर्कएकोले 
आगामी ददनमा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नमा तीव्रता आई खचि वृर्ि हनुे देजखन्त्छ।  

 

८.२ स्रोत िररचालनको संशोर्र्त अनमुान 

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा स्रोत व्र्वस्थािनमा प्रदेश सरकारको आन्त्तररक राजस्व संकलन रू. ५ अबि ६० 
करोड, नेिाल सरकारबाट प्राप्त हनुे अनदुान रू. १३ अबि २ करोड ९७ लाख, बााँडफााँट भई प्राप्त हनु ेराजस्व 
(मलु्र् अर्भवृर्ि कर र अन्त्तःशलु्क) वाित रू. ७ अबि ६२ करोड ७० लाख, रोर्ल्टी रू. ३० करोड, आन्त्तररक 
ऋण रू. १ अबि, नेिाल सरकारबाट प्राप्त हनुे ऋण रु १ अबि र नगद मौज्दात रू. २ अबि १० करोड वार्र्िक 
लक्ष्र् राखेको छ। चाल ुआर्थिक वर्िको िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा रू. १३ अबि ५४ करोड १० लाख ७७ 
हजार प्राप्त भएको छ। जनु वार्र्िक लक्ष्र्को ४४.०२ प्रर्तशत हो। 

चाल ुआर्थिक वर्िमा स्रोत िररचालनतफि  आन्त्तररक ऋण रु. १ अबि र नेिाल सरकारबाट प्राप्त हनु ेऋण रु. १ 
अबि गरी कूल रु. २ अबि ऋणको अनमुान गररए तािर्न ऋण र्लने कानूनी व्र्वस्था हनु नसकेको कारण चाल ु
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आर्थिक वर्िमा ऋण वाितको सो रकम प्राप्त हनुे सम्भावना न्त्रू्न रहेकोले स्रोत िररचालनतफि  सो रकम घटाइ 
ऋण शनु्त्र् हुाँदा चाल ुआर्थिक वर्िमा सरुु वार्र्िक लक्ष्र्को ९३.३५ प्रर्तशत मारै स्रोत िररचालन हनु ेसंशोर्र्त 
अनमुान रहेको छ।  

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

(रू. हजारमा) 

क्र.सं. स्रोत वार्र्िक लक्ष्र् 
अर्िवार्र्िक 

अवर्र्को प्रार्प्त 

संशोर्र्त 
अनमुान 

१ प्रदेश सरकारको आन्त्तररक राजस्व ५६००००० १७६१७७१ ५६००००० 
२ र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान ७४२२८०० ३७११४०० ७४२२८०० 

३ सशति अनदुान ४१८४३०० १२८८८०० ४१८४३०० 

४ र्वशेर् अनदुान ५४९००० १८३००० ५४९००० 

५ समिूरक अनदुान ८७३६०० २९१२०० ८७३६०० 

६ बााँडफााँट भई प्राप्त हनु ेमलु्र् अर्भवरृ्ि कर ५७२०२५० २६६२४१८ ५७२०२५० 

७ बााँडफााँट भई प्राप्त हनु ेअन्त्तःशलु्क १९०६७५० ७८३५६४ १९०६७५० 

८ रोर्ल्टी ३००००० २५१८८६ ३००००० 
९ आन्त्तररक ऋण  १०००००० ० ० 

१० नेिाल सरकारबाट प्राप्त ऋण १०००००० ० ० 
११ नगद मौज्दात २१००००० २६०७०३८ २१००००० 

१२ सवारी सार्न कर बााँडफााँट (स्थानीर् तह) (६०००००) (३१०१२९) (६०००००) 
जम्मा ३००५६७०० १३२३०९४८ २८०५६७०० 

 

संशोर्र्त अनमुान बमोजजम अब स्रोत िररचालनतफि  रु. २८ अबि ५ करोड ६७ लाख कार्म भएको छ। जनु 
सरुु अनमुानको ९३.३५ प्रर्तशत हो। 
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िररच्छेद - ९ 

समस्र्ा, चनुौर्त र सरु्ारका प्रर्ास 
 

चाल ु आर्थिक वर्ि 207८/7९ को िर्हलो 6 मर्हनाको अवर्र्मा प्रदेश सरकारले बजेट तथा कार्िक्रम 
कार्ािन्त्वर्न र स्रोत िररचालन गदाि र्नम्न समस्र्ा र चनुौती महशसु गरी सरु्ारका प्रर्ास गरेको छ।  

९.1 बजेट कार्ािन्त्वर्न 

क. PLMBIS, TSA र CGAS को वीचमा REAL TIME UPDATE नहुाँदा खचि लेख्न कदठनाई िरेको 
तथा प्रदेश सरकारको आवश्र्कता अनसुारका प्रर्तवदेनहरू प्राप्त नहनुे भए तािर्न नेिाल सरकार, अथि 
मन्त्रालर्साँग समन्त्वर् गरी उल्लेजखत प्रर्तवदेनहरू र्नमािण गनिको लार्ग अनरुोर् गररएको छ। 

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

ग. सरकारको आवश्र्कता अनसुार कमिचारीको न्त्रू्नता रहेकोले द्रतु गर्तमा कार्ि सम्िादन गनि कदठनाई 
िरेको हुाँदा रे्रै बजेट र कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न हनुे मन्त्रालर्/र्नकार्ले करारमा जनशजक्त र्नर्कु्त गरी 
कार्ि सम्िादनमा सरु्ार गररएकोले चाल ुआर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्म बजेट खचिको जस्थर्त सन्त्तोर्जनक 
हनुे अिेक्षा गररएको छ। 

घ. बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न गदाि दद्वर्वर्ा देजखएका कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नको लार्ग प्रमखु सजचवको 
संर्ोजन एवं समन्त्वर्मा सहजीकरण 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 नभएका कारण 
कार्ािन्त्वर्नमा कदठनाई हनुे गरेको छ। आगामी ददनमा बजेट र्वर्नर्ोजन गदाि उल्लेजखत िूवि तर्ारीका 
कार्ि सम्िन्न भएका आर्ोजना तथा कार्िक्रमहरूमा बजेट र्वर्नर्ोजन गनि उिर्कु्त हनु्त्छ। साथै र्सको 
लार्ग शीघ्र िररर्ोजना बैंकको र्नमािण गरी कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाउनिुने देजखन्त्छ। 

च. बजेट र्नमािणको क्रममा चौमार्सक र्वभाजन र लक्ष्र् र्नर्ािरण र्थाथििरक नभएको कारण बजेट 
र्वर्नर्ोजनको लक्ष्र् अनसुार खचि हनु सकेको छैन। जसले गदाि आर्थिक वर्िको सरुुबाट नै रकमान्त्तर 
तथा लक्ष्र् संशोर्न गनुि िरेकोले बजेट र्नमािणको क्रममा नै चौमार्सक र्वभाजन र र्थाथििरक लक्ष्र् 
र्नर्ािरणमा ध्र्ान ददनिुने देजखन्त्छ।  

छ. र्वर्र्गत मन्त्रालर्बाट मातहत कार्ािलर् र स्थानीर् तहमा बााँडफााँट गनुििने बजेट तथा कार्िक्रमहरू 
समर्मै बााँडफााँट गरी हस्तान्त्तरण वा अजख्तर्ारी ददन र्िलाई भएको कारण बजेट खचिमा न्त्रू्नता 
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देजखएको छ। आगामी ददनमा बजेट र्नमािणकै क्रममा त्र्स्ता कार्िक्रमहरू सम्बजन्त्र्त र्नकार्मा नै 
प्रर्वर्ष्ट गने व्र्वस्था हनु उिर्कु्त देजखन्त्छ।  

 

९.२ स्रोत िररचालन  

क. र्ातार्ात क्षरेमा कोर्भड-19 का कारण चाल ुआर्थिक वर्िको िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्सम्म िर्न सहज 
रुिमा चालक अनमुर्त िरको काम नभएकोले अिेजक्षत रूिमा राजस्व संकलन हनु नसकेको तर माघ 
मर्हनावाट सवारी चालक अनमुर्त िरको कामले र्तब्रता िाएकोले आगामी ददनमा लक्ष्र् बमोजजम राजस्व 
संकलन हनुे अिेक्षा गररएको छ।  

ख. कृर्र् आर्मा कर लगाउने र्वर्र्मा रू. 10 लाखसम्मको कृर्र् के्षरको वार्र्िक कारोवारमा कर छुट 
ददईएको र र्स प्रदेशमा कृर्र् आर्मा कर लाग्ने कृर्क न्त्रू्न रहेकोले र्स के्षरवाट आन्त्तररक स्रोत 
िररचालनमा उल्लेख्र् र्ोगदान नरहेतािर्न आर्थिक ऐन, 207८ मा न ै व्र्वस्था गरी प्रारजम्भक कृर्र् 
उिजको उत्िादनवाट प्राप्त आय़मा लाग्ने करको दर तोर्कएको, उल्लेजखत करको प्रशासन भरू्म व्र्वस्था, 
कृर्र्, सहकारी तथा गररबी र्नवारण मन्त्रालर् अन्त्तगितको कृर्र् ज्ञान केन्त्द्रले सङ्कलन गने व्र्वस्था 
गररएकोले कृर्र् के्षरमा समते आन्त्तररक स्रोत िररचालनमा थि टेवा िगु्न ेअनमुान गररएको छ। 

ग. नेिाल सरकारबाट प्राप्त हनुे अनदुान वाितको रकम हालसम्म लक्ष्र् बमोजजम प्राप्त भएको छ। आगामी 
ददनमा िर्न नेिाल सरकारबाट प्राप्त हनुे अनदुान र राजस्व बााँडफााँटको रकम लक्ष्र्अनरुुि समर्मै प्राप्त 
गनि समन्त्वर् गररएको छ। 

घ. स्थानीर् तहबाट प्राकृर्तक स्रोतको उिर्ोग वाित प्राप्त हनुिुने राजस्वको ४०% र्हस्सा प्रदेश सरकारलाई 
प्राप्त हनुिुनेमा केही स्थानीर् तहबाट कानून बााँजझएको कारण देखाई िठाउन ुिने राजस्व समेत प्राप्त गनि 
कदठनाई भएको छ। 
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िररच्छेद - १० 

भावी कार्िर्ोजना 

चाल ुआर्थिक वर्िमा अजघल्लो आर्थिक वर्िभन्त्दा बिी बजेट कार्ािन्त्वर्न भएको देजखतािर्न कोर्भड- 19 को 
तेस्रो लहरका कारण बजेट कार्ािन्त्वर्न केही प्रभार्वत हनु िगेुको छ। र्द्यर्ि आर्थिक वर्िको वााँकी अवर्र्मा 
कोर्भड- 19 को प्रभाव क्रमश कम हुाँदै गएको, र्ातार्ात के्षर चलार्मान हुाँदै गएको, आवश्र्क कमिचारी 
व्र्वस्थािन गररन,े आर्ोजना तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नमा तीव्रता हुाँदै जाने देजखएकोले खचि प्रर्तशतमा उल्लेख्र् 
वृर्ि हनुे अिेक्षा गररएको छ। नेिाल सरकारवाट र्वत्तीर् हस्तान्त्तरण माफि त प्राप्त हनुे बजेट र्नर्मानसुार प्राप्त 
भएको, र्ातार्ात क्षेरको राजस्व संकलनमा वृर्ि हुाँदै गएको, अन्त्र् राजस्व संकलन समेत सन्त्तोर्जनक रहेकोले 
लक्ष्र् अनरुुि स्रोत िररचालन हनुे देजखएको छ। 

बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नलाई थि शीघ्रता प्रदान गनि र्वर्र्गत मन्त्रालर् र र्नकार्साँग छलफल गरी 
आवश्र्क सहजीकरण गने, विी राजस्व संकलन हनुे के्षरहरूमा रहेका समस्र्ा समार्ान गने, बहवुर्ीर् 
आर्ोजनाको लार्ग बजेट सरु्नजितता गरेको रकम समर्मै उिलब्र् गराउन ेभावी कार्िर्ोजना रहेको छ। 
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अनसुचुी-१ 
गण्डकी प्रदेश सरकारका र्वर्भन्न मन्त्रालर्/र्नकार्बाट आर्थिक वर्ि २०७८/९८ को िर्हलो ६ मर्हनाको अवर्र्मा भएको खचिको सारंस 

(रु. हजारमा) 
र्नकार्/मन्त्रालर्को 

नाम 
र्ववरण 

चाल ु िुाँजजगत कुल जम्मा 
प्रदेश 
सरकार सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा 

प्रदेश 
सरकार समार्नकरण सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा 

प्रदेश 
सरकार समार्नकरण सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा 

प्रदेश सभा 
व्र्वस्थार्िका 

सरुु र्वर्नर्ोजन 147784 0 0 0 147784 12428 0 0 0 0 12428 160212 0 0 0 0 160212 

थि/घट 6134 0 0 0 6134 36000 0 0 0 0 36000 42134 0 0 0 0 42134 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 153918 0 0 0 153918 48428 0 0 0 0 48428 202346 0 0 0 0 202346 

जम्मा खचि 49178 0 0 0 49178 99 0 0 0 0 99 49277 0 0 0 0 49277 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 33.28 0.00 0.00 0.00 33.28 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 30.76 0.00 0.00 0.00 0.00 30.76 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 31.95 0.00 0.00 0.00 31.95 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 24.35 0.00 0.00 0.00 0.00 24.35 

प्रदेश लोक सेवा 
आर्ोग 

सरुु र्वर्नर्ोजन 74227 0 0 0 74227 6000 0 0 0 0 6000 80227 0 0 0 0 80227 

थि/घट 11000 0 0 0 11000 0 0 0 0 0 0 11000 0 0 0 0 11000 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 85227 0 0 0 85227 6000 0 0 0 0 6000 91227 0 0 0 0 91227 

जम्मा खचि 35585 0 0 0 35585 5457 0 0 0 0 5457 41042 0 0 0 0 41042 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 47.94 0.00 0.00 0.00 47.94 90.95 0.00 0.00 0.00 0.00 90.95 51.16 0.00 0.00 0.00 0.00 51.16 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 41.75 0.00 0.00 0.00 41.75 90.95 0.00 0.00 0.00 0.00 90.95 44.99 0.00 0.00 0.00 0.00 44.99 

मखु्र् न्त्र्ार्ार्र्वक्ता 
कार्ािलर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 13882 0 0 0 13882 1000 0 0 0 0 1000 14882 0 0 0 0 14882 

थि/घट 413 0 0 0 413 0 0 0 0 0 0 413 0 0 0 0 413 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 14295 0 0 0 14295 1000 0 0 0 0 1000 15295 0 0 0 0 15295 

जम्मा खचि 5625 0 0 0 5625 156 0 0 0 0 156 5780 0 0 0 0 5780 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 40.52 0.00 0.00 0.00 40.52 15.55 0.00 0.00 0.00 0.00 15.55 38.84 0.00 0.00 0.00 0.00 38.84 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 39.35 0.00 0.00 0.00 39.35 15.55 0.00 0.00 0.00 0.00 15.55 37.79 0.00 0.00 0.00 0.00 37.79 

मखु्र्मन्त्री तथा 
मजन्त्रिररर्द्को 

कार्ािलर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 1670161 290700 0 0 1960861 203000 0 3000 0 0 206000 1873161 0 293700 0 0 2166861 

थि/घट 7500 0 0 0 7500 15500 0 0 0 0 15500 23000 0 0 0 0 23000 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 1677661 290700 0 0 1968361 218500 0 3000 0 0 221500 1896161 0 293700 0 0 2189861 

जम्मा खचि 111734 27807 0 0 139540 58740 0 1056 0 0 59796 170474 0 28862 0 0 199336 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 6.69 0.00 0.00 0.00 7.12 28.94 0.00 0.00 0.00 0.00 29.03 9.10 0.00 9.83 0.00 0.00 9.20 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 6.66 0.00 0.00 0.00 7.09 26.88 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 8.99 0.00 9.83 0.00 0.00 9.10 

अथि मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 160094 0 0 0 160094 13200 0 0 0 0 13200 173294 0 0 0 0 173294 

थि/घट 300 0 0 0 300 30 0 0 0 0 30 330 0 0 0 0 330 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 160394 0 0 0 160394 13230 0 0 0 0 13230 173624 0 0 0 0 173624 

जम्मा खचि 28246 0 0 0 28246 1708 0 0 0 0 1708 29954 0 0 0 0 29954 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 17.64 0.00 0.00 0.00 17.64 12.94 0.00 0.00 0.00 0.00 12.94 17.29 0.00 0.00 0.00 0.00 17.29 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 17.61 0.00 0.00 0.00 17.61 12.91 0.00 0.00 0.00 0.00 12.91 17.25 0.00 0.00 0.00 0.00 17.25 

सरुु र्वर्नर्ोजन 188241 0 0 0 188241 262805 0 0 0 0 262805 451046 0 0 0 0 451046 
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र्नकार्/मन्त्रालर्को 
नाम 

र्ववरण 

चाल ु िुाँजजगत कुल जम्मा 
प्रदेश 
सरकार 

सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा प्रदेश 
सरकार 

समार्नकरण सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा प्रदेश 
सरकार 

समार्नकरण सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा 

िर्िटन, उद्योग, 

वाजणज्र् तथा 
आिूर्ति मन्त्रालर् 

थि/घट 2010 0 0 0 2010 7700 0 0 0 0 7700 9710 0 0 0 0 9710 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 190251 0 0 0 190251 270505 0 0 0 0 270505 460756 0 0 0 0 460756 

जम्मा खचि 52261 0 0 0 52261 17984 0 0 0 0 17984 70245 0 0 0 0 70245 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 27.76 0.00 0.00 0.00 27.76 6.84 0.00 0.00 0.00 0.00 6.84 15.57 0.00 0.00 0.00 0.00 15.57 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 27.47 0.00 0.00 0.00 27.47 6.65 0.00 0.00 0.00 0.00 6.65 15.25 0.00 0.00 0.00 0.00 15.25 

भरू्म व्र्वस्था, कृर्र्, 
सहकारी तथा 
गररबी र्नवारण 

मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 1404655 335100 124300 0 1864055 262545 0 0 0 0 262545 1667200 0 335100 124300 0 2126600 

थि/घट 0 0 0 0 0 7000 0 0 0 0 7000 7000 0 0 0 0 7000 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 1404655 335100 124300 0 1864055 269545 0 0 0 0 269545 1674200 0 335100 124300 0 2133600 

जम्मा खचि 235868 1345 95 0 237308 44810 0 0 0 0 44810 280677 0 1345 95 0 282118 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 16.79 0.40 0.08 0.00 12.73 17.07 0.00 0.00 0.00 0.00 17.07 16.84 0.00 0.40 0.08 0.00 13.27 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 16.79 0.40 0.08 0.00 12.73 16.62 0.00 0.00 0.00 0.00 16.62 16.76 0.00 0.40 0.08 0.00 13.22 

कानून, सञ्चार तथा 
प्रदेश मार्मला 
मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 74240 0 0 0 74240 84000 720000 10000 0 0 814000 158240 720000 10000 0 0 888240 

थि/घट 250 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 250 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 74490 0 0 0 74490 84000 720000 10000 0 0 814000 158490 720000 10000 0 0 888490 

जम्मा खचि 12832 0 0 0 12832 9005 0 0 0 0 9005 21837 0 0 0 0 21837 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 17.29 0.00 0.00 0.00 17.29 10.72 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11 13.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2.46 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 17.23 0.00 0.00 0.00 17.23 10.72 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11 13.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2.46 

वन, वातावरण तथा 
भ-ूसंरक्षण मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 569966 34800 0 0 604766 177717 0 115000 0 0 292717 747683 0 149800 0 0 897483 

थि/घट 1673 15599 0 0 17272 500 0 0 0 0 500 2173 0 15599 0 0 17772 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 571639 50399 0 0 622038 178217 0 115000 0 0 293217 749856 0 165399 0 0 915255 

जम्मा खचि 157305 15949 0 0 173254 11743 0 9174 0 0 20918 169048 0 25123 0 0 194171 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 27.60 45.83 0.00 0.00 28.65 6.61 0.00 7.98 0.00 0.00 7.15 22.61 0.00 16.77 0.00 0.00 21.64 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 27.52 31.64 0.00 0.00 27.85 6.59 0.00 7.98 0.00 0.00 7.13 22.54 0.00 15.19 0.00 0.00 21.21 

भौर्तक िूवािर्ार, 
सहरी र्वकास तथा 
र्ातार्ात व्र्वस्था 

मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 360968 0 0 0 360968 1469533 5051455 716400 0 873600 8110988 1830501 5051455 716400 0 873600 8471956 

थि/घट 3100 0 0 0 3100 411151 -800 0 0 0 410351 414251 -800 0 0 0 413451 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 364068 0 0 0 364068 1880684 5050655 716400 0 873600 8521339 2244752 5050655 716400 0 873600 8885407 

जम्मा खचि 112350 0 0 0 112350 260439 806988 94941 0 48346 1210715 372789 806988 94941 0 48346 1323064 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 31.12 0.00 0.00 0.00 31.12 17.72 15.98 13.25 0.00 5.53 14.93 20.37 15.98 13.25 0.00 5.53 15.62 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 30.86 0.00 0.00 0.00 30.86 13.85 15.98 13.25 0.00 5.53 14.21 16.61 15.98 13.25 0.00 5.53 14.89 

उजाि, जलस्रोत तथा 
खानेिानी मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 266531 0 0 0 266531 1340450 1651345 1077100 308500 0 4377395 1606981 1651345 1077100 308500 0 4643926 

थि/घट 0 0 0 0 0 107500 800 0 0 0 108300 107500 800 0 0 0 108300 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 266531 0 0 0 266531 1447950 1652145 1077100 308500 0 4485695 1714481 1652145 1077100 308500 0 4752226 

जम्मा खचि 92455 0 0 0 92455 241472 286413 213434 127601 0 868920 333928 286413 213434 127601 0 961376 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 34.69 0.00 0.00 0.00 34.69 18.01 17.34 19.82 41.36 0.00 19.85 20.78 17.34 19.82 41.36 0.00 20.70 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 34.69 0.00 0.00 0.00 34.69 16.68 17.34 19.82 41.36 0.00 19.37 19.48 17.34 19.82 41.36 0.00 20.23 

सरुु र्वर्नर्ोजन 745647 527100 0 0 1272747 594370 0 287400 0 0 881770 1340017 0 814500 0 0 2154517 
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र्नकार्/मन्त्रालर्को 
नाम 

र्ववरण 

चाल ु िुाँजजगत कुल जम्मा 
प्रदेश 
सरकार 

सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा प्रदेश 
सरकार 

समार्नकरण सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा प्रदेश 
सरकार 

समार्नकरण सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा 

जशक्षा, संस्कृर्त, 

र्वज्ञान प्रर्वर्र् तथा 
सामाजजक र्वकास 

मन्त्रालर् 

थि/घट 2855 4500 0 0 7355 8750 0 0 0 0 8750 11605 0 4500 0 0 16105 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 748502 531600 0 0 1280102 603120 0 287400 0 0 890520 1351622 0 819000 0 0 2170622 

जम्मा खचि 125981 108125 0 0 234106 50837 0 14827 0 0 65664 176818 0 122953 0 0 299771 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 16.90 20.51 0.00 0.00 18.39 8.55 0.00 5.16 0.00 0.00 7.45 13.20 0.00 15.10 0.00 0.00 13.91 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 16.83 20.34 0.00 0.00 18.29 8.43 0.00 5.16 0.00 0.00 7.37 13.08 0.00 15.01 0.00 0.00 13.81 

र्वुा तथा खेलकुद 
मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 150342 40800 0 0 191142 90800 0 17500 0 0 108300 241142 0 58300 0 0 299442 

थि/घट 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 150342 40800 0 0 191142 90800 0 17500 0 0 108300 241142 0 58300 0 0 299442 

जम्मा खचि 9706 3341 0 0 13047 10045 0 300 0 0 10345 19751 0 3641 0 0 23392 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 6.46 8.19 0.00 0.00 6.83 11.06 0.00 1.71 0.00 0.00 9.55 8.19 0.00 6.25 0.00 0.00 7.81 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 6.46 8.19 0.00 0.00 6.83 11.06 0.00 1.71 0.00 0.00 9.55 8.19 0.00 6.25 0.00 0.00 7.81 

स्वास्थ्र् तथा 
जनसंख्र्ा मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 1072840 710400 33200 0 1816440 225818 0 19000 83000 0 327818 1298658 0 729400 116200 0 2144258 

थि/घट 18414 198910 0 0 217324 13000 0 0 0 0 13000 31414 0 198910 0 0 230324 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 1091254 909310 33200 0 2033764 238818 0 19000 83000 0 340818 1330072 0 928310 116200 0 2374582 

जम्मा खचि 283091 144407 0 0 427498 48745 0 0 0 0 48745 331836 0 144407 0 0 476242 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 26.39 20.33 0.00 0.00 23.53 21.59 0.00 0.00 0.00 0.00 14.87 25.55 0.00 19.80 0.00 0.00 22.21 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 25.94 15.88 0.00 0.00 21.02 20.41 0.00 0.00 0.00 0.00 14.30 24.95 0.00 15.56 0.00 0.00 20.06 

प्रदेश नीर्त तथा 
र्ोजना आर्ोग 

सरुु र्वर्नर्ोजन 27257 0 0 0 27257 7499 0 0 0 0 7499 34756 0 0 0 0 34756 

थि/घट 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 27257 0 0 0 27257 7499 0 0 0 0 7499 34756 0 0 0 0 34756 

जम्मा खचि 7230 0 0 0 7230 1134 0 0 0 0 1134 8363 0 0 0 0 8363 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 26.52 0.00 0.00 0.00 26.52 15.12 0.00 0.00 0.00 0.00 15.12 24.06 0.00 0.00 0.00 0.00 24.06 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 26.52 0.00 0.00 0.00 26.52 15.12 0.00 0.00 0.00 0.00 15.12 24.06 0.00 0.00 0.00 0.00 24.06 

कमिचारी सरु्वर्ा 
तथा सेवार्नवृत्त 

सरु्वर्ा 

सरुु र्वर्नर्ोजन 3000 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 3000 

थि/घट 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 3000 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 3000 

जम्मा खचि 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

अथि र्वर्वर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 2100832 0 0 0 2100832 1050168 0 0 0 0 1050168 3151000 0 0 0 0 3151000 

थि/घट -74749 0 0 0 -74749 -602131 0 0 0 0 -602131 -676880 0 0 0 0 -676880 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 2026083 0 0 0 2026083 448037 0 0 0 0 448037 2474120 0 0 0 0 2474120 

जम्मा खचि 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

सरुु र्वर्नर्ोजन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240000 0 0 0 0 240000 
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र्नकार्/मन्त्रालर्को 
नाम 

र्ववरण 

चाल ु िुाँजजगत कुल जम्मा 
प्रदेश 
सरकार 

सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा प्रदेश 
सरकार 

समार्नकरण सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा प्रदेश 
सरकार 

समार्नकरण सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा 

अथि-र्वत्तीर् 
व्र्वस्था 

थि/घट 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240000 0 0 0 0 240000 

जम्मा खचि 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

आन्त्तररक ऋण 

सरुु र्वर्नर्ोजन 5000 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 5000 

थि/घट 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 5000 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 5000 

जम्मा खचि 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

स्थानीर् तह 

सरुु र्वर्नर्ोजन 1950000 0 0 0 1950000 0 0 0 0 0 0 1950000 0 0 0 0 1950000 

थि/घट 16100 0 0 0 16100 0 0 0 0 0 0 16100 0 0 0 0 16100 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 1966100 0 0 0 1966100 0 0 0 0 0 0 1966100 0 0 0 0 1966100 

जम्मा खचि 811423 0 0 0 811423 0 0 0 0 0 0 811423 0 0 0 0 811423 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 41.61 0.00 0.00 0.00 41.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.61 0.00 0.00 0.00 0.00 41.61 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 41.27 0.00 0.00 0.00 41.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.27 0.00 0.00 0.00 0.00 41.27 

जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन 10985667 1938900 157500 0 13082067 5801333 7422800 2245400 391500 873600 16734633 17027000 7422800 4184300 549000 873600 30056700 

थि/घट -5000 219009 0 0 214009 5000 0 0 0 0 5000 0 0 219009 0 0 219009 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 10980667 2157909 157500 0 13296076 5806333 7422800 2245400 391500 873600 16739633 17027000 7422800 4403309 549000 873600 30275709 

जम्मा खचि 2130869 300974 95 0 2431938 762374 1093401 333732 127601 48346 2365455 2893242 1093401 634706 127696 48346 4797392 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 19.40 15.52 0.06 0.00 18.59 13.14 14.73 14.86 32.59 5.53 14.14 16.99 14.73 15.17 23.26 5.53 15.96 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 19.41 13.95 0.06 0.00 18.29 13.13 14.73 14.86 32.59 5.53 14.13 16.99 14.73 14.41 23.26 5.53 15.85 
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अनसूुजच -२ 

बहवुर्ीर् र्ोजनाहरूको र्बस्ततृ र्ववरण (रु. हजारमा) 
 

१. भौर्तक िूवािर्ार, शहरी र्वकास तथा र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर् अन्त्तगित कार्ािन्त्वर्नमा रहेका प्रदेश स्रोततफि का आर्ोजनाहरू  

र्स.नं. कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
जजल्ला/ 
कार्ािलर् 

सडकको 
कुल लम्बाई 
(र्कलोर्मटर) 

चेनेज (बहबुर्र्िर् सडकको लार्ग) 
लागत अनमुान 

रकम 
सम्झौता र्मर्त 

सम्िन्न हनुे र्मर्त 

(म्र्ाद थि समेत) 
सम्झौता रकम 

आर्ोजनाको सरुु देजख 
२०७८ असार 

मसान्त्त सम्मको जम्मा 
खचि 

आर्थिक वर्ि 
०७८/७९ को 
र्वर्नर्ोजजत 

बजेट 

आर्थिक वर्ि 
०७८/७९ 
िौर् सम्मको 

खचि 

बााँकी 
दार्र्त्व देजख सम्म 

र्नर्रमािणार्र्न 

लम्बाई (र्क.र्म) 
कालोिरे 

र्नर्रमािणार्र्न लम्बाई 
(र्क.र्म) ग्राभल 

१ 
नेिाल डााँडा - ताकुि घाट -बरािखोला 
सडक, लमजिु 

लमजिु 17 0+000 13+000 १३  ४४५३०० 2076-08-02 2078-08-01 २८८४८३ २६६२१५ १५००० १४९९६ ७२६८ 

२ 

करिटुार- डिुवा - साल्मेभन्त्ज्र्ाङ -
मार्लंग -किरुगाउाँ सडक (क्होलासोथर 
गा.िा. केन्त्द्र जोड्ने) 

लमजिु 23 14+500 21+500  7 ३३३६०० 2076-07-11 2078//11/06 १७५४०० ११०४०६ १९७२२५ १५९६२  

३ 

करिटुार- डिुवा - साल्मेभन्त्ज्र्ाङ -
मार्लंग -किरुगाउाँ सडक (क्होलासोथर 
गा.िा. केन्त्द्र जोड्ने) (चेनेज ५+५०० 
देजख १४+५००) 

लमजिु  5+500 14+500 ९  ६१३०५६ 13/06/2078 2080/06/07 ३१२३३०  १४८४०० २७२६५ १६३९३० 

४ 
िुिागाडे भञ् ज्र्ाङ - वङुकोट - नामजङु 
- घैसि - मनकामना 

गोरखा 30 0+000 12+000 12  ४८१४०० 2019-10-23 2021-10-22 ३८३२७५ ३१२६०१ १५००० १४९६२ ५५६७४ 

५ वारिाक - लाप्राक सडक गोरखा 21 0+000 13+130  13.13 ७०३८०० 2020-05-22 2022-05-21 ३४१५७१ ११७०३७ ४५००० १८०१८ १७९५३४ 

६ 

रार्ाकृष्ण मजन्त्दर, कालामाटा िौवाटार 
र्वरुवाटार -  र्मलन चोक  - सल्ताङरी 
हर्टर्ा भजवुा मोटर वाटो 

गोरखा 25 0+000 9+900 9.9  ४२८५०० 2019-01-07 2021-01-06 २३३८८७ ८४१९० ४५००० १४६८३ १०४६९७ 

७ 

अजजरकोट गा.िा. को वडा नं. ४ िोडनी 
हुाँदै र्सम्जङु गगन िार्न मल्ले गा.िा. 
जोड्ने भच्चेक 

गोरखा 14 0+000 14+000  14 ४४८२०० 2019-07-11 2021-07-10 २३५१३४ १३८५२० ५१५०० २३२७० ४५११५ 

८ 
भान ुमागि चन्त्द्रावर्त िोखरी छाि 
िलुीमरि हुाँदै कुन्त्छा फेदी  सडक, तनहुाँ 

तनहुाँ 10 0+000 10+000 10  ३३५८०० 2076-07-04 2078-10-15 २३०२८१ ६९१८९ ३७००० ० १२४०९२ 

९ 
आव ु- भागे र्छम्केश्वरी र्हले खकि  - 
वाहनु भन्त्ज्र्ाङ (र्छम्केश्वरी िर्िटक मागि) 

तनहुाँ      ५९७८०० 2076-08-06 2079/06/13 ३४८०९० १९०२४५ १४२७२५ २३१०१ १५११९ 

१० 
दलेुगौडा हकि िरु मागि (वनकेवा-मनिाि-
रानीटारी खण्ड), तनहुाँ 

तनहुाँ 10 0+000 4+000 4  ३९५७०० 2076-07-04 2078-10-15 २५१०६१ १०९६१३ ४५००० ० ९६४४७ 

११ र्भमाद ऋर्र्ङ सडक, तनहुाँ तनहुाँ 6 0+000 6+000 6  २०९२८२ 2076-06-23 2078-05-01 १२७८९९ ११०४९६ ७५०० ७३४५ ९९०३ 

१२ 
नर्ााँिलु - र्वरेठााँटी - कुलडााँडा - 
घान्त्द्रकु - उरर सडक 

कास्की  0+000 10+000 10  २६७५०० 2076-01-27 2078-07-23 १९००७१ १३६२९० ३०००० २८५१० २३७८१ 

१३ रुिा गा.िा. ररिरोड  सडक कास्की  0+000 10+000 10  २९८६०० 2076-01-10 2078-07-08 १९७१८७ १८८०६३ १५००० १४७९२  

१४ काहुाँखोला - र्सक्लेस - दरु्िोखरी सडक कास्की  0+000 10+000 10  ३१०२०० 2076-01-20 2078-07-18 २२२६७८ १२८५८४ ३७५०० ९६ ५६५९४ 

१५ 
काहुाँखोला - र्सक्लेस - दरु्िोखरी सडक 
(दोस्रो खण्ड) 

कास्की  10+000 20+000 10  ६३२९००   ६३२९००  १५३००० ० ४७९९०० 
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र्स.नं. कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
जजल्ला/ 
कार्ािलर् 

सडकको 
कुल लम्बाई 
(र्कलोर्मटर) 

चेनेज (बहबुर्र्िर् सडकको लार्ग) 
लागत अनमुान 

रकम 
सम्झौता र्मर्त 

सम्िन्न हनुे र्मर्त 

(म्र्ाद थि समेत) 
सम्झौता रकम 

आर्ोजनाको सरुु देजख 
२०७८ असार 

मसान्त्त सम्मको जम्मा 
खचि 

आर्थिक वर्ि 
०७८/७९ को 
र्वर्नर्ोजजत 

बजेट 

आर्थिक वर्ि 
०७८/७९ 
िौर् सम्मको 

खचि 

बााँकी 
दार्र्त्व देजख सम्म 

र्नर्रमािणार्र्न 

लम्बाई (र्क.र्म) 
कालोिरे 

र्नर्रमािणार्र्न लम्बाई 
(र्क.र्म) ग्राभल 

१६ 
िो.ले.म.न.िा २१ दोिहरे कृष्ती 
माझगाउ वके्रक िोबैगौडे सम्म सडक 

कास्की  0+000 12+200 12.2  ३२९२०० 2076-01-13 2078-07-11 २२९८९७ १७३४०० ३०००० ३२५ २६४९७ 

१७ 

माछािचु्रे गा.िा. ४ र िोखरा लेखनाथ 
म.न.िा. जोड्ने मदी िलु देखी वाने 
टाकुरा हुाँदै गाउाँिार्लका भवन जोड्ने 
सडक 

कास्की  0+000 4+000 4  १५४२०० 2076-03-29 2078-03-28 १००१३० ४६२७३ २०००० ६९८३ ३३८५७ 

१८ 

नारार्ण थान िलु - भलामखोला िलु - 
चण्डी िाटन देउराली हररहर गफुा हुाँदै 
डाडा गाउाँ कुर गाउाँ अमिला सम्म सडक 

कास्की  0+000 10+000 10  ३१६७९० 2076-03-29 2078-03-29 २७२७८८ ११७६७२ ७५००० ३३५ ८०११६ 

१९ 
दामाचौर र्हलामरांग र्रु्ािल दग्दी 
क्र्ाक्मी जचरे भञ्ज्र्ाि र्भमाद 

स्र्ािजा 17 0+000 १०००० 10  ५४४५६५ 2077-04-27 2079-04-26 २९६५९४ ६४६३५ ६०००० १६७५४ १७१९५९ 

२० 
बार्ाटारी उददर्ाचौर सेतीबेनी सडक 
स्र्ाङजा 

स्र्ािजा 20 0+000 १०००० 10  ४७४५६१ 2077-04-18 2079-04-27 ३३५४३१ ७३७०१ ७५००० ४७७ १८६७३० 

२१ 
घमु्ती-ज्र्ार्मरे-र्बरुवा-मेथाभरुुङ-एलादी-
खाल्टे-रते्न सडक 

स्र्ािजा 30 0+000 ७५००० 7.5  २१४५९२ 2076-01-16 2079-04-28 १५२२९३ १४९३८१ ४००० ४०००  

२२ नौडाडा कार्कि नेटा सडक स्तरउन्नती स्र्ािजा २५ 0+000 १०००० १०  २७१४०५ 2076-03-27 2079-04-29 २६४४४३ १७९६४१ ५०००० ४९९६७ ३४८०२ 

२३ 
नौडााँडा-काकीनेटा सडक स्तरोन्नती 
(चेनेज 10+000 देजख 19+476) 

स्र्ािजा  10+000 १९४७६ १०  ३२२३००   ३२२३००  ५१५००  २७०८०० 

२४ 

वा.न.िा. ४ फेदी मार्लका कार्लमाटी 
र्भमिोखरा र्म्जा ताङराम र्िड लेखानी 
र्तत्र्ाि, भकुन्त्डे, भैरवस्थान 

बाग्लङु 49 0+000 14+000 14  ४४४१८९ 2076-06-28 2078-12-26 २७६८२१ १५१०७० ४०००० ३८४ ८५७५१ 

२५ 
कुश्मीसेरा (जैर्मनी १) देखी राङखानी 
राम्दकु - वरेि शान्त्तीिरु सडक 

बाग्लङु 35.17 0+000 35+170 १०.१७  ३८५२३७ 2076-06-28 2078-06-27 २४५८५८ १६७९६३ ३५५०० २९६ ४२३९५ 

२६ 

कुजश्मसरा(जैर्मनी १) देजख राङ्खानी 
नाम्दकु बरेंङ शाजन्त्तिरु सडक 

(चेनेज१0+000 देजख 19+463) 

बाग्लङु 35.17 0+000 35+170 ११.  ५२२२८२ 2078-01-09 2080-01-08 ३४२५०३  १५०००० ३०८११ १९२५०३ 

२७ 
गलकोट - हररचौर - र्हल - तारा - 
रुम म्र्ाग्दी मखु्र् सडक स्तरोन्नती 

बाग्लङु 30.89 0+000 30+890 10.89  ४९१०९७ 2076-07-29 2079-12-30 २४७८८५ ११८३०३ ५१००० ७३ ७८५८२ 

२८ 
दवुाडी गाडीखोला - चामीद्वार छ्यान्त्टुङ 
म्र्ाग्दी - िोरिाटन सडक 

बाग्लङु 25.3 0+000 25+300 10.3  ४११७०१ 2076-07-29 2078-07-28 २५२६८० १२१६५० ३७५०० ६९ ९३५३० 

२९ 
र्मलनचोक-सल्र्ान-घाहाखेत-र्ारािानी- 
ठोटनेरी सडक 

िवित २० 0+000 10+000 १०  ३८३६३८ 2076-08-06 12/30/2078 २८१३०६ १४७९६३ ६०००० १११४७ ७३३४४ 

३० 

जचसािानी-हातेमालेचोक-र्रवेणी-वहाकी 
भञ् ज्र्ाङ-िोखराचौर-खहरेखोला(वार्लि-
हवुास बरािचौर) (चेनेज १३+००० देजख 

२२+४००) 

िवित  13+200 22+040 ८.६  ३६७११५ 2078-07-17 2080-07-17 १६७३७४ ० १०५००० १४८४१ ६२३७४ 

३१ 

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

नवलिरु  0+000 9+000 ९  २५०००० 2076-02-19 2/३१/2078 १३९२७८ १००४७६ २२५०० १६३७६ १६३०२ 
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र्स.नं. कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
जजल्ला/ 
कार्ािलर् 

सडकको 
कुल लम्बाई 
(र्कलोर्मटर) 

चेनेज (बहबुर्र्िर् सडकको लार्ग) 
लागत अनमुान 

रकम 
सम्झौता र्मर्त 

सम्िन्न हनुे र्मर्त 

(म्र्ाद थि समेत) 
सम्झौता रकम 

आर्ोजनाको सरुु देजख 
२०७८ असार 

मसान्त्त सम्मको जम्मा 
खचि 

आर्थिक वर्ि 
०७८/७९ को 
र्वर्नर्ोजजत 

बजेट 

आर्थिक वर्ि 
०७८/७९ 
िौर् सम्मको 

खचि 

बााँकी 
दार्र्त्व देजख सम्म 

र्नर्रमािणार्र्न 

लम्बाई (र्क.र्म) 
कालोिरे 

र्नर्रमािणार्र्न लम्बाई 
(र्क.र्म) ग्राभल 

३२ 

मध्र्र्बन्त्द ुन.िा. वडा नं.11 क्र्ाम्िस 
चोक दमार वडा नं १४ बतास जलकेु 
हाँदै प्रदेश नं ५ र्नस्दी गा.िा. र िाल्िा, 
नवलिरु, दोस्रो खण्ड (चेनेज ९+०००-
१६+५००) 

नवलिरु  9+000 16+500 ७.५  ५०८६७० 2078-03-06 2080-03-05 १९६३१५ ३४००० १२३२०० ० ३९११५ 

३३ 
देवचलुी न.िा.वाडि न.५ कदमिरुिोखरी 
देजख ,बन्त्दीिरु गाउाँ र र्कर्तििरु गाउ हदैु  
मनु्त्र् सडक 

नवलिरु  0+000 10+000 १०  ४००००० 2076-09-16 2078-12-16 २८२३४५ १३८८२६ ५०००० ११२ ९३५१९ 

३४ 

मकुुन्त्दिरु - अहाले - रतनिरु - कोटथर 
- डाडााँझेरी हुाँदै वरु्लिटार सम्म जोड्ने  
सडक 

नवलिरु  0+000 10+000 १०  ४१०००० 2076-07-08 2078-10-15 २४८१०८ ५२७६८ ७५००० १६७ १२०३४० 

३५ 
चोरमारा, झलवास, वसेनी, रुचाङ - 
रकुवा डेिगाउाँ हुाँदै तनहुाँ जोड्न ेसडक 

नवलिरु  0+000 6+000 ६  २३०००० 2076-09-16 2078-02-12 १४८३६० ६४४९३ ३०००० ८२३० ५३८६७ 

३६ 

गलेश्वोर-र्िले-भगबती हदैु बेग जान े 

बाटो रघगंुगा गा.िा.,म्र्ाजग्द, र्नवािचन 

क्षेर नं १ 

म्र्ाग्दी  0+000 8+000 ८  ४०६५०० २०७६/०२/२७ २०७८/१२/३० १८४१०० १०४८०२ ३७५०० ० ४१७९८ 

३७ वेर्न-दवािंग सडक र्नवािचन क्षेर नं २ म्र्ाग्दी  0+000 7+000 ७  ४४००४७ 2076/02/28 2078/12/30 २२५७०० १३३०९८ ५०००० ० ४२६०२ 

३८ 
वेनी दबािंि सडक, म्र्ाग्दी, र्नवािचन क्षेर 
नं. १,दोस्रो खण्ड 

म्र्ाग्दी 23 0+013 0+016 3.615  १८९९१९ 207८/0९/१८ 20८०/०३/१७ १०७०२१  २९५०० ९२४५ ७७५२१ 

३९ 
लोमन्त्थाङ - दठङगर र्कम्लीङ - चङुचङु 
- न्त्र्ाम्डो हुाँदै न्त्हेचङु सडक, मसु्ताङ 

मसु्ताि 14.5 0+00 10+500 10.51  २१६०५९ 2076-03-26 2078-12-30 २११७०० १२५७५० ३७५०० ९०८४ ४८४५० 

४० 

जोमसोम दठनी - दमु्वा - छैरो - जचमाङ 
- माफाि - स्र्ाङ हुाँदै जोमसोम सडक, 

मसु्ताङ 

मसु्ताि 14.5 0+00 10+500 10.51  ३८७७८० 2075.03.26 २०७८.12.30 २१४३०० ८४३९६ ३७५०० ३४१०६ ९२४०४ 

४१ 
घारािानी गा.िा. ओडर - गेराङचोक 
िगु्ने वाटो 

मनाि 0.8 0+000 0+800 0.6  १९००० 2076-04-20 2078-09-25 १०८२६ १०३४३ ३००० ६१  

४२ 
बेजशसहर बाग्लिुिानी -घलेगाउ -भजुुंग 
सडक, लमजिु 

लमजिु 32 15+000 32+000 17  ६२३८०० ३०/६/2076 २९/६/2078 ३४७७०० १६९८३९ ९७५०० ३६६४४ ८०३६१ 

४३ 
र्सङ्दी - िसगाउाँ - बगैंचा सडक 
(कास्की र लमजङु जोड्ने) 

लमजिु 18 0+000 15+000  15 ५१८५०० 2076-11-07 2078-11-06 २६३८९० १३१७८१ ६०००० २८७४० ७२१०९ 

४४ 
सार्लग्राम कोररडोर लोकमागि (बैडी 
जघररंि देबघाट खण्ड), तनहुाँ 

तनहुाँ  0+000 21+500 २१.५  389601.204 2076-11-23 2079-11-22 २५०८७४ १३८०६८ ११४४५० ९२६६  

४५ 

सार्लग्राम कोररडोर लोकमागि (बैडी 
जघररंि खण्ड) (चेनेज २१+५६५ देजख 
३२+०००) 

तनहुाँ  21+565 3+200 १०.५  ४७२८०० 2078-04-26 2080-04-25 १९८५४७ ० १०५३०० ३४७१८ ९३२४७ 

४६ 
वेगनास भोलेटार - तालबेसी किरुटार 
खण्ड सडक 

कास्की  0+000 12+000 १२  ४६३७०० 2075-12-18 2078-03-20 २६८७०० २६९७३८ १०००० ०  

४७ 

सार्लग्राम कोररडोर लोकमागि(मालिुा 
बास्टारर रानीघाट रुद्रबेनी सेर्तबेनी 
फलेवास कुस्मा) वेलटारर रानीघाट 
सतकुा खण्ड 

स्र्ािजा  5+780 11+780 ६  २४९८००   १२७९६८  ३७५००  ९०४६८ 



 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेट तथा कार्िक्रमको अर्िवार्र्िक मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवेदन 

~ 80 ~ 

र्स.नं. कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
जजल्ला/ 
कार्ािलर् 

सडकको 
कुल लम्बाई 
(र्कलोर्मटर) 

चेनेज (बहबुर्र्िर् सडकको लार्ग) 
लागत अनमुान 

रकम 
सम्झौता र्मर्त 

सम्िन्न हनुे र्मर्त 

(म्र्ाद थि समेत) 
सम्झौता रकम 

आर्ोजनाको सरुु देजख 
२०७८ असार 

मसान्त्त सम्मको जम्मा 
खचि 

आर्थिक वर्ि 
०७८/७९ को 
र्वर्नर्ोजजत 

बजेट 

आर्थिक वर्ि 
०७८/७९ 
िौर् सम्मको 

खचि 

बााँकी 
दार्र्त्व देजख सम्म 

र्नर्रमािणार्र्न 

लम्बाई (र्क.र्म) 
कालोिरे 

र्नर्रमािणार्र्न लम्बाई 
(र्क.र्म) ग्राभल 

४८ 
मालिुगा िाग्जा बलेवा  एरिोटि कुजश्मसेरा 
दमेक रिखार्न हगु्दीजशर सडक 

बाग्लङु  0+000 34+000 १०  ४६६४०० 2076-03-27 2078-03-26 २९४६५८ २९२९९८ ५०० ० ११६० 

४९ दोर्बल्ला -फलेवास सडक िवित 24 १४००० 24+000 १०  ३४६०६१ 2076-06-23 2078-12-30 २६७८९२ १७१९३५ ६०००० १२३६२ ३५९५७ 

५० 
दरबांग -दाङखोला- ताकम - मनुा-
िोरिाटन सडक,क वगि 

म्र्ाग्दी ४५ 0+000 7+000  ७.१ २४५१६८ 2076/12/04 2078-12-30 १४३८०० ६३७७३ ३७५०० ७२४८ ४२५२७ 

५१ थोचे-लाकेिास सडक मनाङ मनाि      ८२१८१   ४६१९२  ३००००  १६१९२ 

५२ 
भोटेओडार -बेलघारी भाते गौडा सडक, 

लमजङु 
लमजिु 11 1+500 4+000 2.5  ५४३००  1८/1/2078 ३८१०० २९७९३ ७५०० ७४९९ ८०७ 

५३ 

खारीठाटी-कुन्त्छा सोतीिसल सडकको 
हाडेटार-कुन्त्छा(भलवुा) सडक खण्ड, 

लमजिु 

लमजिु 10.8 0+000 10+800 10.8  ४९६५५७ .२०७८/०६/२२ .२०८०/०६/२१ २७३४७०  ६४००० २४२७१ २०९४७० 

५४ 
नारेश्वोर-िाणीनी-चौतारा-र्नबेल ताकुकोट 
सडक 

गोरखा १०.८ 0+000 10+800 १०.८  ४४४८०० 2076/11/14 2079/05/11 २५६३०३ १४४१०३ ११५८५० ८१५७  

५५ 
नारेश्वर िाजणनी चौतारा र्नबेल ताकुकोट 
सडक, गोरखा 

गोरखा    १०.  ६६२९०० 2078-03-29 2080-03-25 २३७५५८ २१०२३ १६०४७५ ४१६८० ५६०६० 

५६ काशीगाउ केरौजा रुन्त्चेत सडक गोरखा १२ 0+000 12+000  १२.० ४९२०० 2077-05-29 2078-05-29 २७६०० २७२७२ ७५०० ०  

५७ र्भमाद ररर्सि (शीतलमागि) सडक तनहुाँ  0+000 2+000 २  ६३१५५ 2078-02-04 2079-02-03 ३६५२८ ० १५००० १४५१६ २१५२८ 

५८ 
हेम्जा- मेलबोट र्र्ताल र्म्िसु ल्वांग 
घलेल  सडक 

कास्की  0+000 7+000  ७ ३३१७० 2077-03-18  २२६४० २१४९१ ७५०० ०  

५९ बैदाम िामे र्सदाने िञ् चासे सडक कास्की  0+000 1+000 १  ७३०३० 2077-03-29 2078.06.27 ५३०२० ४६८११ २४१५० ११४८६  

६० 

र्हलेखोला-काकीनेटा-खलडाडा-फलेवास-
जैमरु्नघाट सडक(नागडाडा-फलेवास-
जैमनुी न.िा.-गल्कोट न.िा. मूल 
रणनैर्तक सडक),िवित 

िवित 5.3 0+000 5+300 5  १६०६४४ 2076-08-29 2078-08-21 १३३३०६ ११६२३७ ३३००० १६४२६  

६१ 
कुश्मा-दलुुिि-बाजिु-लेस्िार-सार्लजा-नागी 
सडक(िवित र म्र्ाग्दी जोड्ने) 

िवित 5 0+000 5+000 5  १३९०८३ 2076-08-08 2078-05-09 १३९०६८ १३७०६६ २६२५० २९६१  

६२ र्भमाद र्भरकोट( र्स्रि िथ) तनहुाँ      १३३४५३   १०६७६२ ८९१७० ०  १७५९२ 

६३ कृष्ण मागि तनहुाँ      १३४५०२   १०७६०२ ७१७२९ ७५०० ० २८३७३ 

६४ र्सन्त्र् ुमागि तनहुाँ      १२३२१९   ९८५७५ ७१९८९ ७५०० ० १९०८६ 

६५ 
माछाखोला लसीबोट र्ामगाउाँ गमु्दा 
सडक 

गोरखा १७ 0+000 17+000  १७.० ६८०१०० 2077-01-05 2079-01-04 ३२१०८८ १०५५५१ ५२५०० २७०३८ १६३०३७ 

६६ 
रबर उद्द्योग - गोबर्लंि - र्ुाँवाकोट - 
च्र्ािली  ( मस्र्ािङ्दी नदी कररडोर ) 

गोरखा ५.५ 0+000 5+500 ५.५  १८०००० 2077-01-08 2079-01-07 १००९१२ ५९९२१ ३३७५० ० ७२४१ 

६७ मोददबेनी-कुश्मा सडक िवित १.६ 0+00 2+00 १.६  १९८५२ 2077-08-28  १९८०० २०२२१ ३७५० ०  

६८ गोरखा हजस्िटल बराह र्फनाम सडक गोरखा ४.६ 0+000 4+600 ४.६  १७९१०० 2077-05-24 2078-05-23 ९८७०० ३७४५८ ३०००० १०८२३ ३१२४२ 

६९ 

छेिेटार चोरकाटे जचरेिोखारी भचेक 
दरु्िोखरी ) मनासल ुमागि सडक , 
गोरखा 

गोरखा ९.७ 0+000 9+700 ९.७  ३८५८०० 2019-12-20 2021-11-17 २४३७६० १४९०६५ १५००० १४३०० ७९६९६ 

७० 
मसु्ताङचोक शहीदचोक हल्लनचोक जजरो 
र्कलो सडक 

कास्की    ५.२  १३४७६० 2076-09-04 2077-09-25 ९७८१४ ९७८१४ २२५०० १०३४७  



 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेट तथा कार्िक्रमको अर्िवार्र्िक मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवेदन 

~ 81 ~ 

र्स.नं. कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
जजल्ला/ 
कार्ािलर् 

सडकको 
कुल लम्बाई 
(र्कलोर्मटर) 

चेनेज (बहबुर्र्िर् सडकको लार्ग) 
लागत अनमुान 

रकम 
सम्झौता र्मर्त 

सम्िन्न हनुे र्मर्त 

(म्र्ाद थि समेत) 
सम्झौता रकम 

आर्ोजनाको सरुु देजख 
२०७८ असार 

मसान्त्त सम्मको जम्मा 
खचि 

आर्थिक वर्ि 
०७८/७९ को 
र्वर्नर्ोजजत 

बजेट 

आर्थिक वर्ि 
०७८/७९ 
िौर् सम्मको 

खचि 

बााँकी 
दार्र्त्व देजख सम्म 

र्नर्रमािणार्र्न 

लम्बाई (र्क.र्म) 
कालोिरे 

र्नर्रमािणार्र्न लम्बाई 
(र्क.र्म) ग्राभल 

७१ 
र्डमवुा-रातमाटा-स्र्ार्न िोखरी-ठुली 
िोखरी-च्र्ार्िानी-ठााँर्ट सडक 

िवित 11 4+00 11+00 ७.  ३१५६२८ 2077-03-19 2079-03-18 २११८४८ १०७८१८ ६०००० १७२८७ ४४०२९ 

७२ 
अस्िताल चोक -बन्त्जी जम्ि-हाईवे 
सडक,कुश्मा ,िवित 

िवित 2.5 0+00 1+600 १.६  ४९५५७ 2076-03-27 2077-09-26 ४३९०२ ४१९१७ ६००० ०  

७३ 

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

लमजिु ७.८ 0+000 7+800 7.8  ४५५००० 2077-03-03 2079-03-02 २६२९०० ८२५५४ ६०००० २३९४९ १२०३४६ 

७४ 
घ्र्ाम्िेसाल - िांचखुवा देउराली - 
ताकुकोट सडक 

गोरखा  0+000 8+600 8.6  ५६२२०० 2020-07-29 2022-07-22 २९७७२१ १२९१९४ ३७५०० २८९०४ १३१०२७ 

७५ 
दासिंुगा देउिरु मागि (देवघाट गा.िा.) 
केन्त्द्र जोड्ने 

तनहुाँ  0+000 6+000 ६  २०२८०० 2077-01-16 2079-06-15 १४८८०० ७२०१५ ६०००० २३५७५ १६७८५ 

७६ 
(जशं्रगकाली मोटरमागि) मानिरु - डेडगाउाँ 
सडक 

तनहुाँ  0+000 11+000 ११  ३५१४०० 2076-11-07 2078-11-07 २२८५४२ १००३८२ ६७५०० १४९०३ ६०६६० 

७७ कसेरी भैसे र्ांग्जाकोट सडक कास्की  0+000 10+000 १०  ३५३२२० 2076-08-18 2078-12-30 ३२०८७६ १७५९६४ ६०००० २६३७२ ८४९१२ 

७८ 

शकु्ला गण्डकी-दलेुगौडा बाट िोरबाराही 
मागि िडुीफाट जचसािानी सडक 

(गा.िा.केन्त्द्र जोड्ने) 
स्र्ािजा १७. 0+000 17+000 १७  ५९६६४९ 2077-02-15 2079-02-14 ३२६५४७ ९६२७२ ६०००० ७८३२ १७०२७५ 

७९ 
र्वघाि गहलाम बनाकसी खहरे सडक 
(गा.िा.केन्त्द्र जोड्ने) 

स्र्ािजा ३.५ 0+000 3+500 ४  १६११२० 2077-03-05 2079-02-15 ९७६३१ ३०५१० ४१२५० ७१०६ २५८७१ 

८० 
हेल ुअजुिनचौिारी सडक (गाउिार्लका 
केन्त्द्र जोड्ने) 

स्र्ािजा  0+000 8+000 ८  २१८०७६ 2076-09-16 2079-02-16 ११००९८ १६५५३ ६३७५० १६५८१ २९७९५ 

८१ 
खरीखोला सिािन्त्दी हदैु ताराखोला गा.िा 
केन्त्द्र जाने सडक 

बाग्लङु १०. 0+000 10+000 १०  ४७१८०० 2077-08-04 2079-08-03 २२८३२० ७८२८० ४५००० २०८ १०५०४१ 

८२ 
लङु्खु देउरार्ल- र्मलनचोक बालाकोट 
होस्रर्ाजङ्द सडक, िवित 

िवित  0+000 5+000 ५  १८९८९१ 2078-02-18 2079-08-17 ११२२६७ २०२४४ ३०००० ९४ ६२०२३ 

८३ 
र्नस्र्ांग गाउिार्लकाको र्समाना देजख 
टंकी मनाि सडक र्नमािण 

मनाि 10 १७+००० २७+००० १०  ३५५७३९ २०७८/०२/३० १४/०८/२०८० २९२७९२ ५२१९८ ५२५०० ० १८८०९४ 

८४ 

र्मददम खोला सडक िलु (मार्लंग-
िाके्रबेशी-घाम्रांगबेशी सडक ) 
क्होलासोथर गा.िा.जोड्न े

लमजिु      ९७१०० '2076/09/18 '2078/09/17 ७०२०० ३८५१२ २४००० २७७५ ७६८८ 

८५ 
र्कसेदी सडक िूल (र्कसेदी खोला ) 
दोदी गा.िा.केन्त्द्र जोड्ने 

लमजिु      ३०३०० '2075/12/04 2078/12/30 २४८०० १३७७७ ७५०० २०१४ ३५२३ 

८६ 
जचल्ली खोला िलु (बोरांग खोला -र्वचौर 
सडक खण्ड), लमजङु 

लमजिु      ३९४०० .2076/02/10 .2078/12/09 २५२०० १५०७८ ७५०० ४२७३ २६२२ 

८७ 
राम्चे खोला सडक िलु, नाल्मा फेदी 
ठुलोस्वारा, लमजङु 

लमजिु      ४०५०० 2077/03/30 2078/09/29 २६००० २५५८१ २००० १९८४  

८८ 

रुदी खोला सडक िलु क्र् ु(बगैचा - 
िसगाउाँ  सडक खण्ड ) कास्की र 
लमजङु जोड्ने 

लमजिु      ३४००० 2077/05/14 2078/11/13 २८००० १९९४० ६७५० ६०४९ १३१० 

८९ कुर्ेले खोला सडक िलु लमजिु      ३१०६० .2078/03/08 .2079/03/07 २१९०० १८७० ११२५० १८७० ८७८० 

९० लाजङ्द खोला िलु लमजिु      ५६१०० .2078/03/08 .2080/03/07 ३४१०० ० १५००० ५९१६ १९१०० 
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र्स.नं. कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
जजल्ला/ 
कार्ािलर् 

सडकको 
कुल लम्बाई 
(र्कलोर्मटर) 

चेनेज (बहबुर्र्िर् सडकको लार्ग) 
लागत अनमुान 

रकम 
सम्झौता र्मर्त 

सम्िन्न हनुे र्मर्त 

(म्र्ाद थि समेत) 
सम्झौता रकम 

आर्ोजनाको सरुु देजख 
२०७८ असार 

मसान्त्त सम्मको जम्मा 
खचि 

आर्थिक वर्ि 
०७८/७९ को 
र्वर्नर्ोजजत 

बजेट 

आर्थिक वर्ि 
०७८/७९ 
िौर् सम्मको 

खचि 

बााँकी 
दार्र्त्व देजख सम्म 

र्नर्रमािणार्र्न 

लम्बाई (र्क.र्म) 
कालोिरे 

र्नर्रमािणार्र्न लम्बाई 
(र्क.र्म) ग्राभल 

९१ दरौदी नदी िलु जरेवर गोरखा      ७६९०० 2077-02-13 2079-02-10 ५३९०० २५१६० २६२५० ० २४९० 

९२ आखेत खोला िलु गोरखा      ८७८०० 2076-11-21 2078-05-19 ५६५०० २८१८७ २२५०० ० ५८१३ 

९३ 
जगु्दे खोला सडक िलु (राईनास वटुार 
जोड्ने ) 

गोरखा      ३३२०० 2076-05-29 2077-12-02 २६३०० २२९३७ ३००० ३१४ ३६३ 

९४ दरौदद नदद िलु, नर्ााँ साघ ु गोरखा      २११३५६ 2077-02-13 2079-02-10 १५६१०० १३६७१ ३७५०० १३८७५ १०४९२९ 

९५ डनडुरे खोला सडक िलु, गोरखा गोरखा      ७५०६३ 2078-02-23 2080-02-23 ४७३०० ४१२८ १५००० ० २८१७२ 

९६ रेचेत खोला सडक िलु, गोरखा गोरखा      ७६६६६ 2078-02-23 2080-02-22 ४८९०० ४२०० १५००० ४००० २९७०० 

९७ लदुद खोला सडक िलु गोरखा      ४८१४७७   ४८१४७७ २५३५६   ४५६१२१ 

९८ नौली खोला लाि ुसडक िलु गोरखा      ५९०८१   ५९०८१  २५००० ० ३४०८१ 

९९ ररस्तीखोला सडक िलु(बगवुा), तनहुाँ तनहुाँ      ४८०९३ 2076-09-23 2078-12-30 ४४७३० २१६६० १५००० ११४९० ८०६९ 

१०० ररस्तीखोला  सडक िलु, तनहुाँ तनहुाँ      ५०३५२ 2077-03-07 2078-09-05 ४१६४६ ३२२२८ ३७५० ३६१७ ५६६८ 

१०१ 
दमौली र्बसघरे झािटुार (सेती नदद 
सडक िलु ), तनहुाँ 

तनहुाँ      ४००७०५५ 2077-08-19 2080-02-20 ३२४०२७ ६११९२ ६०००० ० २०२८३५ 

१०२ 
क्र्ािदी नदद दोभान सडक िलु (र्भमाद 
८ र शकु्लागण्डकी ८ जोड्ने), तनहुाँ 

तनहुाँ      १११८८३ 2077-08-17 2079-08-15 ८३२४८ ३५२२४ २२५०० ० २५५२५ 

१०३ 
बरखोला जरेबर िलु (र्भमाद ९ र 
शकु्लागण्डकी ११ जोडने) , तनहुाँ 

तनहुाँ      ३९८६३ 2077-02-25 2079-03-16 ३३६७६ १८९३८ १२७५० २२७८ १९८७ 

१०४ 
श.ुन.िा ५ र ८ जोड्ने सेती नदी सडक 
िलु बेलचौतारा ,तनहुाँ 

तनहुाँ      १५५९१८ 2077-09-14 2080-02-25 १५५९१८ ३६०७३ ३७५०० ० ८२३४५ 

१०५ 
लोकताजन्त्रक सााँगकुो मखु सडक िलु 
(बडुुवा खोला ), तनहुाँ 

तनहुाँ      २३६८१ 2077-03-28 2078-12-30 २०५५७ १५२८७ ३७५० ३०३९ १५२० 

१०६ ज्वाला खोला सडक िलु, तनहुाँ तनहुाँ      ४२८२३ 2077-03-26 2078-09-26 ३२१०२ ६८८२ १७६२५ ० ७५९५ 

१०७ 
लमु्दी खोला सडक िलु (ररर्संगा गािा 
५ रुिाटार र्ििलटार, तनहुाँ 

तनहुाँ      ६४४११ 2076-11-15 2078-12-30 ५५१९२ १४६३० २२५०० ६०९० १८०६३ 

१०८ 
र्तरम्दी खोला सडक िलु(जघररंग गा.िा.४ 
नर्ाटार ), तनहुाँ 

तनहुाँ      ३७९२३ 2076-12-02 2078-12-30 ३१४०१ ६६८४ १६८७५ ५७०६ ७८४२ 

१०९ 
द्रिुद खोला सडक िलु (जघररंग गा.िा.१ 
खुजम्लंग िटु्टार ), तनहुाँ 

तनहुाँ      ४२८८३ 2077-01-22 2079-01-20 ३८३४३ १६९७१ १८७५० २९७९ २६२१ 

११० 
फेदी खोला  सडक िलु (र्भमाद न.िा. 
ररर्संग िाटन र ररर्संग गा.िा.८, तनहुाँ 

तनहुाँ      ४६३३३ 2077-03-26 2078-09-25 ३५८३२ २८३६८ १०५०० ०  

१११ खहरे ठुलाखेत िदक्क िलु िो.ले २४ कास्की      ११०२००  2077-08-10 ६७६०० ३५००३ २४९७५ १०३१६ ७६२२ 

११२ 
डहरे सााँग ुसडक िलु िो ले न िा १४ 
र २६ 

कास्की      २१३०० 2076-01-09 2077-10-08 १२८०० ४६९१ ३७५० ० ४३५९ 

११३ 
िल्के िलु झौरी खेत िोखरा २६-१३ 
जोड्ने सडक िलु 

कास्की      ८०६०० 2077-03-29 2078-06-29 ६३९०० ३९९९२ २२५०० ४६३५ १४०८ 

११४ 
मादी ९ र १० जोड्ने वादीखोला 
मोटरेवल िलु 

कास्की      ६०१०० 2077-03-29 2078-06-29 ४५३०० १८७६९ १८७५० ० ७७८१ 

११५ 
इदीखोला मोटरेवल िलु मादी ११ र ४ 
जोड्ने कास्की      ५७५०० 2077-01-22  ४४७०० १५८०३ २५९५० ० २९४७ 
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र्स.नं. कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
जजल्ला/ 
कार्ािलर् 

सडकको 
कुल लम्बाई 
(र्कलोर्मटर) 

चेनेज (बहबुर्र्िर् सडकको लार्ग) 
लागत अनमुान 

रकम 
सम्झौता र्मर्त 

सम्िन्न हनुे र्मर्त 

(म्र्ाद थि समेत) 
सम्झौता रकम 

आर्ोजनाको सरुु देजख 
२०७८ असार 

मसान्त्त सम्मको जम्मा 
खचि 

आर्थिक वर्ि 
०७८/७९ को 
र्वर्नर्ोजजत 

बजेट 

आर्थिक वर्ि 
०७८/७९ 
िौर् सम्मको 

खचि 

बााँकी 
दार्र्त्व देजख सम्म 

र्नर्रमािणार्र्न 

लम्बाई (र्क.र्म) 
कालोिरे 

र्नर्रमािणार्र्न लम्बाई 
(र्क.र्म) ग्राभल 

११६ 
खुदी खोला (ताल खोला दोभान सडक 
िलु) िो म न िा 

कास्की      ५१८०० 2077-03-29 2078-06-29 ३५७०० २५१७७ ११६२५ ०  

११७ मकै खोला मोटरेवल िलु कास्की      ३२३०० 2077-01-22 2078-04-22 २३६०० २०५०७ ५०० ५०० २५९३ 

११८ ररवन खहरे खोला सडक िलु कास्की      ६८९०० 2077-03-31 ६/३१/2078 ५९८०० ४९९४३ ३०७५० ८११४  

११९ 

िो.म.न.िा. ७ जजरो र्कलोर्मटर देजख 
प्रदेश मन्त्रालर् जाने बाटोमा र्फकेखोला 
मोटरेवल िलु र्नमािण 

कास्की      १९०७८  2079-10-14 ११२०० ६९८७ ३७५० १३२५ ४६३ 

१२० 

माछािचु्रे गा.िा. जोड्ने सादीखोला 
घाचोक जोड्ने सडकमा सेती नदीमा 
मोटरेवल िलु 

कास्की      १७७२७८   १७७२७८  २५००० ९१०० १५२२७८ 

१२१ िार्तखोला िलु (आर्र्खोला ६) स्र्ाङ्जा      २८००९ 2076-06-16 2077-06-16 २३१६९ २१००८ १००० ० ११६१ 

१२२ 
गौरीघाट मोटरेबल सडक िलु गलर्ाङ 
न िा स्र्ाङजा 

स्र्ाङ्जा      १९८५० 2076-12-09 2077-12-09 १४७५४ १०५८८ १००० ० ३१६६ 

१२३ केवेरे खोला सडक िलु स्र्ाङ्जा      ३८३२२   २१६००  ७५०० ० १४१०० 

१२४ 
अमािदी सडक िलु (राम्वाछा देजख 
कटहरे अमले सडक) 

स्र्ाङ्जा      ६४८००   ६४८००  ४००० ० ६०८०० 

१२५ लामाबगर काठेखोला बाग्लङु      ४९६३० 2076-04-24 2077-04-23 ३३१६४ १९०९३ ९००० ० ५०७१ 

१२६ एक्लेखेत-रेसजेरेटी सडक िलु बाग्लङु      ५९४२५ 2076-04-26 2078-10-25 ५२८१७ २६४५१ ९७५० ० १६६१६ 

१२७ शान्त्तीिूर-थलुंगघाट-मोटरेबल िलु बाग्लङु      ३५५३१ 2076-03-27 2078-01-25 २२७७० १६३७९ ५०० ० ५८९१ 

१२८ ररघा-सिेर्ुंगा मोटरेबल िलु बाग्लङु      ४११७३ 2077-03-16 2078-09-15 ३४७३८ ५९७० ९००० ० १९७६८ 

१२९ गादीखोला- घाट दोगाड़ी मोटरेबल िलु बाग्लङु      ६३५६९ 2077-03-16 2079-03-15 ४८४१९ ८३६० १७६२५ ० २२४३४ 

१३० चजुक्त खोला िलु बाग्लङु्      २५४८७ 2078-01-09 2079-01-08 २०३०० ४५९० ६९०० ० ८८१० 

१३१ जझर्लवराङ-जघरेिार्न सडक िलु, िवित िवित      ३२३२२   २५२२० २५२५८ २५०० ०  

१३२ 
सल्लो फसािघाट जचसािानी सडक िलु, 

नवलिरासी (ब. स.ु िू) 
नवलिरु      ७७७८२ 2077-08-08  ५१६०४ २३००५ १५००० २४९५ १३५९९ 

१३३ 

देवाचरु्ल न.िा. १५ सालघारी सवुणिमागि 
देजख लोकाह खोला लौगाइ जोड्ने सडक 
िलु, नवलिरासी (ब. स.ु िू) 

नवलिरु      ५६९०० 2077-08-12  ३४३४६ ३०४०८ ३७५० ० १८८ 

१३४ 

लोकाह खोला सडक िूल (कावासोती न 
िा वडा न ९ र १० जोड्ने), 
नवलिरासी (ब. स.ु िू) 

नवलिरु      ४९७०० 2077-09-29  ३६५७३ २५८६५ ३७५० ३७४४ ६९५८ 

१३५ 
जर्श्री खोला सडक िलु,नवलिरासी (ब. 
स.ु िू) 

नवलिरु      १२३५००   १२३५००  २२५०० ५९२७ १०१००० 

१३६ छ्यारछ्यारे,सडकिलु म्र्ाग्दी म्र्ाग्दी      ६२३०० 2077/04/04 2079/04/04 ४४५०० ३८४० २६२५० ३८४० १४४१० 

१३७ 

दांगखोला िूल (दरवांग दांगखोला 
र्ारािानी ताकममाना ललुांग गजुाि 
सडकखण्ड अन्त्तगित) 

म्र्ाग्दी      ३१६०० २०७६/०२/२१ २०७८/०२/०८ १९३०० ३३०० १६८७५ ०  

१३८ रीमा काफलडाडा संसारीखोला सडक िलु म्र्ाग्दी      ३६००० २०७७/०४/०४ २०७८/०४/०४ २६३०० २३६२२ ४००० १७११  

१३९ अकि ला मो.ि ुमराउ.खोला म्र्ाग्दी      ३९७०० 2076/11/29 २०७८/१२/३० २७२०० १४४०५ ११३२५ ० १४७० 

१४० भारवाि घाट सडक िलु,म्र्ाग्दी म्र्ाग्दी      ७४३०० 2076/03/31 2078/12/30 ६२४०० ४६५२४ १३५०० ० २३७६ 
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र्स.नं. कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
जजल्ला/ 
कार्ािलर् 

सडकको 
कुल लम्बाई 
(र्कलोर्मटर) 

चेनेज (बहबुर्र्िर् सडकको लार्ग) 
लागत अनमुान 

रकम 
सम्झौता र्मर्त 

सम्िन्न हनुे र्मर्त 

(म्र्ाद थि समेत) 
सम्झौता रकम 

आर्ोजनाको सरुु देजख 
२०७८ असार 

मसान्त्त सम्मको जम्मा 
खचि 

आर्थिक वर्ि 
०७८/७९ को 
र्वर्नर्ोजजत 

बजेट 

आर्थिक वर्ि 
०७८/७९ 
िौर् सम्मको 

खचि 

बााँकी 
दार्र्त्व देजख सम्म 

र्नर्रमािणार्र्न 

लम्बाई (र्क.र्म) 
कालोिरे 

र्नर्रमािणार्र्न लम्बाई 
(र्क.र्म) ग्राभल 

१४१ 
माफाि छैरो कार्लगण्डकी सडक  िलु, 

मसु्ताङ 
मसु्ताि      ९७०२४ २०७६.११.२९ 2078-11-29 ७८००० १३४०० २२५०० ० ४२१०० 

१४२ 
लेते थम्िू कार्लगण्डकी  सडक िलु, 

मसु्ताङ 
मसु्ताि      ५३९७४ २०७६.११.२९ 2078-12-30 ५२५०० ८७७० २२५०० ० २१२३० 

१४३ 

छेते क्र् ुखोला िलु (मनाङ र्ङश्र्ाङ 
गा.िा.को वडा नं. १ र वडा नं २ जोड्ने 
) 

मनाि      ५२३०६   ३८२०५ ३५५५ ७५०० १६१ २७१५० 

१४४ सब्जे खोला सडक िलु मनाि मनाि      ५२३०६   ३८२०५ ६००० ९३७५ ० २२८३० 

१४५ मश्र्ािन्त्ग्दी नदद िलु भाराि मनाि      ११०९००   ११०९०० ० १०००० ० १००९०० 

१४६ 
सेती नदद सडक िलु ङाल्दी घाट तनह ु
र्डजाइन र्बल्ड (सडक िलु) 

र्नदेशनालर्      २४१०२० 2076-07-07 2079-01-07 १८५४०० ० ३०००० ० १५५४०० 

१४७ 

मस्र्ािङदद नदद सडक िलु चामवास, 

िालङुटार नगरिार्लका गोरखा र भान ु

नगरिार्लका तनह ुजोड्ने र्डजाइन र्बल्ड 
(सडक िलु) 

र्नदेशनालर्      २०३९७० 2076-07-07 2079-01-07 १५६९०० ३२३०२ ३७५०० ७९३२ ८७०९८ 

१४८ 

र्मददमखोला सडक िलु लमजिुको 
र्डजाइन र्बल्ड बाट र्नमािण गने (सडक 

िलु) 
र्नदेशनालर्      ४४४६०० 2076-11-23 2080-05-23 ३४२००० १२९६२० ६७३५५ ८८७ १४५०२५ 

१४९ 
समुसाघाट सडक िलु िवितको र्डजाइन 
र्बल्ड बाट र्नमािण गने (सडक िलु) 

र्नदेशनालर्      २१०२१० 2077-07-03 2080-01-03 १६१७०० १२५६५ ३०००० ० ११९१३५ 

१५० 
र्गरवारर खोला िलु नवलिरुको र्डजाइन  

र्बल्ड बाट र्नमािण गने (सडक िलु) 
र्नदेशनालर्      २४१०२० 2077-06-29 2080-06-29 १८५४०० ५१९९९ ४५००० १७६१८ ८८४०१ 

१५१ 

सेती नदद मास्दी घाट िलु तनहकुो 
र्डजाइन  र्बल्ड बाट र्नमािण गने (सडक 
िलु) 

र्नदेशनालर्      २०३४५० 2077-07-02 2080-01-02 १५६५०० १२८०७ १८७५० ० १२४९४३ 

१५२ 

कालीगण्डकी नदद िलु र्बघाि अरुवाबाट 
ठुलो लमु्िेक िाहादी जोड्ने सडक िलुको 
र्डजाइन  र्बल्ड बाट र्नमािण गने (सडक 
िलु) 

र्नदेशनालर्      २०९३०० 2077-07-02 2080-01-02 १६१००० १५३४६ ३०००० ० ११५६५४ 

१५३ 
गो.न.िा. ३ कुमालगाउाँ चोरकाटे दरौदी 
Tower िूल 

गोरखा      ३३४०० 2076-06-09 2077-12-27 ३२९०० २९६९६ ३७५० ०  

१५४ 
देउराली थमुी र्भबोट सोती खोला झोलुंगे 
िलु 

गोरखा      ३६९०० 2077-02-24 2078-07-19 ३०१०० १५३४९ ७५०० ० ७२५१ 

१५५ स्र्ामरांग डुम्र ेखकि  झो ि ु गोरखा      २९२०० 2077-02-24 2078-07-19 २३४०० ११२९५ ७५०० ० ४६०५ 

१५६ खार खोला झो ि,ु गोरखा गोरखा      ३४०० 2078-01-05 2079-01-05 २७०० ० २५०० २४९९ २०० 

१५७ गमु्दा खाला झो ि,ु गोरखा गोरखा      ६९०० 2078-01-10 2079-01-10 ५९०० ० ३७५० ९८१ २१५० 

१५८ चािेखोला - बालवुा फाट र्सरान्त्चोव्क ६ गोरखा      १०५४८ 2076-09-03 2078-03-02 ८४३८ १५०० १००० ० ५९३८ 

१५९ भंगरा िच्च्मैर्ा िो.ले.३२, रुिा गा.िा. कास्की      २२२५० 2076-02-11 2077-11-21 १३६९० ८२४३ ७५०० ०  

१६० घलेल कुइवांग मदीखोला कास्की      १०९५० 2076-02-20 2077-11-19 ७२३० २८९३ ३७५० ० ५८७ 

१६१ 
अन्निणुि ७ र्भचकुबात ्अन्निणुि १० 
खुम्रोखु जोड्ने झो.ि.ु,  (कास्की र 

कास्की      १७०६२  २०७८-०३-१७ १३१२४ २३०० १५०० २५८ ९३२४ 
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र्स.नं. कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
जजल्ला/ 
कार्ािलर् 

सडकको 
कुल लम्बाई 
(र्कलोर्मटर) 

चेनेज (बहबुर्र्िर् सडकको लार्ग) 
लागत अनमुान 

रकम 
सम्झौता र्मर्त 

सम्िन्न हनुे र्मर्त 

(म्र्ाद थि समेत) 
सम्झौता रकम 

आर्ोजनाको सरुु देजख 
२०७८ असार 

मसान्त्त सम्मको जम्मा 
खचि 

आर्थिक वर्ि 
०७८/७९ को 
र्वर्नर्ोजजत 

बजेट 

आर्थिक वर्ि 
०७८/७९ 
िौर् सम्मको 

खचि 

बााँकी 
दार्र्त्व देजख सम्म 

र्नर्रमािणार्र्न 

लम्बाई (र्क.र्म) 
कालोिरे 

र्नर्रमािणार्र्न लम्बाई 
(र्क.र्म) ग्राभल 

स्र्ांग्जा जजल्लाका ५ वटा झोलुंगे 

िलुहरुको Combined Package 

अन्त्तगितको र्ोजना) 

१६२ 

मादी र िोखरा लेखनाथ जोड्ने झो. ि.ु 
(कास्की र स्र्ांग्जा जजल्लाका ५ वटा 
झोलुंगे िलुहरुको Combined 
Package अन्त्तगितको र्ोजना) 

कास्की      १७०६२  २०७८-०३-१७ १३१२४ २३०० १५०० २३७ ९३२४ 

१६३ 
तीन दोबाटे जचउरी- िेलाकोट ( गल्र्ाङ 
न िा ७,८ ) झोि ुस्र्ाङजा 

स्र्ाङ्जा      २६९४७ 2077-03-26 2078-01-06 १७१६८ १५०० ७५०० १५०० ८१६८ 

१६४ दोभानखोला झो.ि.ु स्र्ाङ्जा      

१८१३८ 2077-03-17 2078-03-16 १३१२४ 

२००० २०००  

२१२४ १६५ गाडखानी झो.िलु स्र्ाङ्जा      २००० २०००  

१६६ दग्दी खोला झो.ि.ु स्र्ाङ्जा      २००० १०००  

१६७ लेखानी कादेश लामो झो.ि.ु बाग्लङु्      ३८२०१   २९३८६ १९५३० १००० १००० ८८५६ 

१६८ 
अजैवा -सशु्माफाट कुघाि  िवित लामो 
झो.ि.ु 

बाग्लङु्      
३४२२८ 

  
२६३२९ 

१७४३० १००० 
० २९८१ 

१६९ जैर्मनी ६ जैर्मनी ७ जोड्ने झो.ि.ु बाग्लङु्        ४८१८ १०० 

१७० नर्ाबजार घाट झोलिुे िलु बाग्लङु्      ३४२५ 2076-11-14 2077-08-29 २४१७ ४०० १००० ० १०१७ 

१७१ साहथुोक-आम्बोटघाट झोलिुे िलु बाग्लङु्      ५०९८ 2076-11-14 २/30/2077 २२३६ ४०० १०० ० १७३६ 

१७२ ताराखोला ४ सोत-छंछुघाट झो.ि.ु बाग्लङु्      २३७८ 2076-11-14 2077-08-29 १६८२ ८०८ १०० ० ७७४ 

१७३ भीमर्गठे मालारानी बडीगाड झो.ि.ु बाग्लङु्      
४१६६३ 2076-03-02 2077-11-28 २७२३३ २६६३२ 

१०० 
०  

१७४ बल्गास मालारानी झोलिुे िलु बाग्लङु्      १००० 

१७५ र्नर्सखोला ५ डोटले झोि ू बाग्लङु्      ३७३९   २८७६ ३०० १००० ० १५७६ 

१७६ 
िवितको थािाठाना खनारादेजख भंगरा 
जाने लमर् खोलामा  झोलुंगे िलु.िवित 

िवित      ३०७८  2078-12-30 २३६७ १४०९ १२०० ०  

१७७ 

कास्कीको नर्ााँिलुदेजख िवितको भूक 
देउराली जाने मोदीखोला मा झोलुंगे 
िलु,िवित 

िवित      ३१४७   २४२१ २०३० १२०० ०  

१७८ 
र्वनर्ी र्रबेणी खोला झो ि ु(चकुाहा 
देखी गौरीझोक ) 

नवलिरु      ३२२५० 2076-09-07 2078-02-28 २६५३८ १७०७० ३७५० ० ५७१८ 

१७९ 
देवचलुी ६ चवुाघिर देउसर खोला झो.ि ु
र्नमािण, नवलिरु 

नवलिरु      ७३०७ 2077-04-04 2078-04-04 ६७७४ २१७९ ५०० ० ४०९५ 

१८० रकुवा झो.ि ु, नवलिरु नवलिरु      ७३०७   २०००  २००० ० ० 

१८१ 
घोटेखोला झो.ि,ुम्र्ाग्दी (+जचमखोला 
झो.ि,ुम्र्ाजग्द) 

म्र्ाग्दी      २२८२२ 2076/10/09 2078/04/09 २६२०३ २३४५८ ५०० ० २२४५ 

१८२ िाउदरु तातोिानी थरुुङग झो.ि,ु म्र्ाग्दी म्र्ाग्दी      ७३०७   ४५७० ०  ० ४५७० 

१८३ र्समलचौर लरु्लर्ाघाट झो. ि.ु मंगला २ म्र्ाग्दी      ३४२० 2076/10/09 207७/09/१५ २९२१ २७४५ ५०० ०  

१८४ 
आईलुंग र्िउघर सेती नदद झोलिुे िलु 
तनहू 

तनहुाँ         ६७७१ ५१३३  ० १६३८ 

१८५ 

व्र्ास १० िरेवा डााँडा र व्र्ास ५ 
जचन्त्तटुार जोड्ने मादद नदद झलुिुे िलु 
तनहू 

तनहुाँ         २६३१२ १८९०९ ४६०० ० २८०३ 
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र्स.नं. कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
जजल्ला/ 
कार्ािलर् 

सडकको 
कुल लम्बाई 
(र्कलोर्मटर) 

चेनेज (बहबुर्र्िर् सडकको लार्ग) 
लागत अनमुान 

रकम 
सम्झौता र्मर्त 

सम्िन्न हनुे र्मर्त 

(म्र्ाद थि समेत) 
सम्झौता रकम 

आर्ोजनाको सरुु देजख 
२०७८ असार 

मसान्त्त सम्मको जम्मा 
खचि 

आर्थिक वर्ि 
०७८/७९ को 
र्वर्नर्ोजजत 

बजेट 

आर्थिक वर्ि 
०७८/७९ 
िौर् सम्मको 

खचि 

बााँकी 
दार्र्त्व देजख सम्म 

र्नर्रमािणार्र्न 

लम्बाई (र्क.र्म) 
कालोिरे 

र्नर्रमािणार्र्न लम्बाई 
(र्क.र्म) ग्राभल 

१८६ समजस्तिरु िानचोक झो.िलु तनहू तनहुाँ      ७३०७   ७७७१ ५२९२ ३००० २५३३  

१८७ 
भान ु३ खहरे देजख नारार्णचौर गोरखा 
झो.ि.ु तनहू 

तनहुाँ         १२६५० ४०३५  ० ८६१५ 

१८८ लेते घााँसा देउराली झों.ि.ु, मसु्ताङ मसु्ताि      १३९१३ २०७६.०३.२३ २०७८.०२.०७ ९३०९ १०८२० १००० ०  

१८९ 
झो.ि.ु प्रादेजशक प्रार्वर्र्क सेवा प्रदार्क 
संस्था(PTAP) िरामशि सेवा कार्िक्रम 

र्नदेशनालर्      ४९६०० 2078-04-01 2080-10-01 ४९६००  ५००० ० ४४६०० 

१९० 
र्लगर्लगकोट र हर्मिकोट क्षेरको 
एर्ककृत र्वकास कार्िक्रम 

गोरखा      ३७०५९ 2077.02.22 2079.02.21 २०३७६ ७८०८ ५००० ० ७५६८ 

१९१ 
र्म्जा बहउुद्देशीर् सामदुार्ीक भवन, 

काठेखोला, ०३, बाग्लिु 
बाग्लिु      ८५०५ 2077-12-30 2078-12-29 ५७७६ ३५ २५०० ९९३ ३२४० 

१९२ 

जजल्लाजस्थत प्रादेजशक सरकारी भवन 
र्नमािण िवुािर्ार र्बकास कार्ािलर् 
समेत,िवित 

िवित      ६३१०० 2078-01-25 2079-08-25 ३४१०० ६२९८ ७५०० १९ २०३०२ 

१९३ 
जलस्रोत तथा र्सचाई र्वकास र्डर्भजन 
कार्ािलर् कास्कीको भवन र्नमािण 

कास्की      ६०००० 2078.03.18 2079.09.17 ३५१०० ५०२८ १५००० ७३३१ १५०७२ 

१९४ 
गण्डकी प्रदेशको र्बउर्वजन प्रर्ोगशाला 
िोखरा कास्कीको भवन र्नमािण 

कास्की      २८३००   १६४००  ७५०० ७४८५ ८९०० 

१९५ 

जजल्लाजस्थत प्रादेजशक सरकारी भवन 
र्नमािण जलस्रोत तथा र्सचाई र्वकास 
र्डर्भजन कार्ािलर् समेत 

तनह ु      ३०१०० 2077/06/01 2078/11/30 २४१०८ १२२१० १२००० ४१६४  

१९६ र्भमाद सामदुार्र्क भवन र्नमािण तनह ु      २१०१४ 2077/03/24 2078/03/23 १२८२३ ६४४४ ५००० ० १३७९ 

१९७ 
कुश्मा नगरिार्लकालाई स्र्ाटेलाइट 
र्सटीको रुिमा र्वकास गने 

शहरर र्वकास      २७३३६ 2077.03.31 2078.12.30 २५६३३ १४३१६ ५००० ५००० ६३१७ 

१९८ 
ितुलीबजार नगरिार्लकालाई स्र्ाटेलाइट 
र्सटीको रुिमा र्वकास गने 

शहरर र्वकास      १४९८८ 2076-10-23 2078-10-29 १०४९९ ६९४२ ३५०० ८३० ५७ 

१९९ 
फलेवास नगरिार्लकालाई स्र्ाटेलाइट 
र्सटीको रुिमा र्वकास गने 

शहरर र्वकास      २७७८९ 2077.05.16 2078.12.09 २२३७० १०३९३ ५००० २२१२ ६९७७ 

२०० मन्त्री आवास भवनहरू र्नमािण र्ोजना शहरर र्वकास      ३८४२० 2076-05-09 2078-11-15 ३६००० १७७८५ १५००० ५९६२ ३२१५ 

२०१ प्रदेश प्रजशक्षण भवन र्नमािण शहरर र्वकास      ३३२१५५ 2078-02-27 2081-03-27 २०१७७५ ० ४०००० ३९०५७ १६१७७५ 
 जम्मा       ३८६०९५६९   २३१८८३८९ ९४८६९६७ ५५०२९३० ११४०७७१ ८१९८४९२ 
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२. भौर्तक िूवािर्ार, शहरी र्वकास तथा र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर् अन्त्तगित कार्ािन्त्वर्नमा रहेका संघ स्रोततफि का आर्ोजनाहरू  

क्र.सं. कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
जजल्ला/ 

कार्ािलर् 

लागत अनमुान 
रकम 

सम्झौता र्मर्त 
सम्िन्न हनुे र्मर्त 

(म्र्ाद थि समेत) 
सम्झौता रकम 

आर्ोजनाको सरुु देजख 
२०७८ असार मसान्त्त 
सम्मको जम्मा खचि 

आर्थिक वर्ि 
०७८/७९ को 
र्वर्नर्ोजजत बजेट 

आर्थिक वर्ि 
०७८/७९ िरु् 
सम्मको खचि 

बााँकी दार्र्त्व 

१ 

लामाचौर िानीटंकी ठुली िोखरी शहर डहर अमिला हरिाक अमला र्बसौनी 
घामीबेशी चोक हालेबारी हदैु महेन्त्द्रगफुा तल्लो घामी िरुन्त्चौर गार्बस सम्म को 
सडक कलोिररे, कास्की (सडक र्नमािण तथा स्तरोन्नर्त) 

कास्की ९९९८५ 2074-02-05 2077-08-30 ७८०५२ ७५२१८ ३००० ०  

२ 
र्सक्लेस जशशाघट मादी कररडोर सडक , कास्की (सडक र्नमािण तथा स्तरोन्नर्त 
) 

कास्की ८४७३८ 2073-05-27 २०७७-०८-३० ६६६४९ ६२५८३ १५०० ० २५६६ 

३ फुलबारी भलाम बाटुलेचौर सडक, कास्की कास्की ४९८७९   ४०४१२ ३८०१५ ५०० ० १८९७ 

४ कास्कीको िमु्दी−भमु्दी स्र्ांग्जाको फेदीखोला सडक कास्की    ६२२१३ ५०५४३ २३५०० ०  

५ फुसे खोला रार्ोदी मट्टीखान सडक, कास्की कास्की  २०७४-०३-२८ २०७७-११-०१ ३१८९२८ ११७९९५ २०००० ० १८०९३३ 

६ बेगनास ताल - आनन्त्द ज्र्ोर्त मा.र्ब.- माझथाना सडक कास्की  २०७४-०४-११ 2078-03-13 ७०८४६ १३६३९ २०००० ० ३७२०८ 

७ बेगनास ताल उिल्लो नहर सडक, कास्की कास्की ४८२० २०७७-०३-२९  ३५७३ ९९९ ८०० ० १७७३ 

८ िमु्दीभमु्दी फेदीखोला सडक कास्की ११७०३ २०७७-०३-१७  ८४०३ ८३११ ७०० ०  

९ 
कास्की जजल्लाको आिको रुख -खच्र्ािंग-फेदीिाटन-दम्सादी-िारीडांडा हदैु 
छोरेिाटन सडक (िर्िटन मागि) कालोिरे 

कास्की   २०७७-०९-१६ १४३४३ १३७०७ १५०० ०  

१० डीमवुा-राम्जा-जचरे सडक,िवित िवित १४१३०० 2073-03-29 2078-12-30 १०३९५५ ७०४८४   ३३४७१ 

११ र्सल्मी-ठुर्लिोखरी-काकीनेटा सडक िवित    ६४११३ ६४२६६ १०००० ०  

१२ घमु्ती-लाम्िाटा-र्हमालर् मा.र्ब.-खुकोट-िाङ नवुार-खार्नर्ाघाट सडक,िवित िवित ३६९०० 2077-03-16 2078-12-30 २५७५४ २०३९४ ७००० ३४८५  

१३ दोर्वल्ला फलेवास सडक िवित  2072-03-27 2078-12-30 १३६१८४ ११२१४४ १०००० ० १४०४० 

१४ र्सद्बी खोला सडक िलु, जचसािानी- हवुास-बरािचौर सडक, िवित(सडक िलु) िवित २४७०० 2076-06-15 2078-06-13 २०१७८ १८५६७ ३००० १५९२  

१५ जहरे खोला िलु,कुश्मा न.िा.-११,िवित िवित ४९३११ 2078-02-27 2079-08-27 २९११८ ४३०० ७००० ६०० १७८१८ 

१६ दरौदी नदद िलु गो न िा ११ र र्मकोट ५ गोरखा ४१८१० 2073-03-27 2078-12-30 ४१८१० १२२१२ ७००० ७००० २२५९८ 

१७ बडहरे खोला सडक िूल गोरखा ११८३१ 2075-01-20 2078-12-30 ११८३१ ३०६९ १००० १००० ७७६२ 

१८ लकाम खोला सडक िूल गोरखा ११०२२ 2075-01-20 2078-12-30 ११०२२ ५३५४ १००० १००० ४६६८ 

१९ मगु्लुंग खोला िलु बािािक-लाप्राक सडक, गोरखा(सडक िलु) गोरखा २७९४५ 2070-02-22 2080-02-22 २७९४५ ४६०० ९००० ५९ १४३४५ 

२० बागलङु -बेनी सडक म्र्ाग्दी १७७८७४ 2074/03/07 2078/12/30 १३१५६४ ११०८९८ 
३०००० 

० 
१५८५९ 

२१ बागलङु -बेनी सडक (नर्ााँ) म्र्ाग्दी ८८०९२ 2077/03/30 2078/09/30 ५४३३८ २९१४५ ० 

२२ वेनी-दरवाङ सडक म्र्ाग्दी ८००००० 2074/04/06 2078/12/30 ४७८७९३ २३२९४२ ५०००० २१४९१ १९५८५१ 

२३ स्वाताखोला सडकिलु म्र्ाग्दी    २२५०८ १४९९८   ७५१० 

२४ 
कलेजस्त गजौडे र्बताि सिुुरेभन्त्ज्र्ाङ् टुहरेुिसल अमिलेभन्त्ज्र्ाङ् रम्घा महन्त्ते हर्टर्ा 
िाचसर् फााँट सडक तनहूाँ 

तनहुाँ ९९९९७ 2073-10-06 2078-12-30 ६९२६३ ४७७२९ १०००० ० ११५३४ 

२५ कार्लमाटी दरेु्कुना मानेचौका कुन्त्छा  सडक तनहुाँ ४०१०९ 2073-09-12 2078-12-30 ३३३०४ १६०५४ १००० ० १६२५० 

२६ व्र्ास मागि - बिुर्संह मागि तनहुाँ      १०००० ०  

२७ बलु्दीखोला ब्र्ास १ र ३ जोड्ने तनहू तनहुाँ ९२१९४ 2078-02-04 2080-02-03 ५१२३३ ३९१० १६००० ५०८६ ३१३२३ 

२८ लब्दी खोला िलु बरु्र्सहं मागि तनहूाँ तनहुाँ ५६०९० 2014-04-02 2077-09-29 ३७८०४ ३५९४७ ५००० ०  

२९ सरसर् अचिल्र्ार्न चजण्डिाटा िरुानोकोट बाख्रजेगत सडक, लजमिु लमजिु    १३८९०० १४३५५७ २०००० ०  

३० तारकुघाट वोराडखोला र्वचौर  सडक, लमजिु लमजिु    ४४४०० ३६३७३ ६००० ० २०२७ 

३१ बाइसजागर तनहुाँ र्र्मर्लकुवा चोक बोरांगखोला सडक,  लमजिु लमजिु ५०२२० 2076/01/09 2077/12/30 ३८९०० १२९१६ १९००० ० ६९८४ 
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क्र.सं. कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
जजल्ला/ 

कार्ािलर् 

लागत अनमुान 
रकम 

सम्झौता र्मर्त 
सम्िन्न हनुे र्मर्त 

(म्र्ाद थि समेत) 
सम्झौता रकम 

आर्ोजनाको सरुु देजख 
२०७८ असार मसान्त्त 
सम्मको जम्मा खचि 

आर्थिक वर्ि 
०७८/७९ को 
र्वर्नर्ोजजत बजेट 

आर्थिक वर्ि 
०७८/७९ िरु् 
सम्मको खचि 

बााँकी दार्र्त्व 

३२ कुनाघट सडक िलु चेिे नदी, भच्चेक सडक, लमजिु लमजिु ७०८२५ .2078/03/08 .2080/03/07 ६०००० ३७६४ ९००० ३७६४ ४७२३६ 

३३ बनु्त्ग्दी खोला सेरा कटहरेमा सडक िलु नवलिरु    ३०००६ १८९७७ १८५०० ०  

३४ बौलाहाखोला सडक िलु नवलिरु     ० २६०० ०  

३५ र्नरंदी खोला सडक िलु नवलिरु    २०२१४ ७११५ १९००० ०  

३६ कार्लगण्डकी नदद िलु ( एक्लेभट्टी) मसु्ताि १४३२८३ २०७२.०३.३१ 2078-12-30 ११७५६८ ३२९४५ २८००० ० ५६६२३ 

३७ कार्लगण्डकी नदद िलु (लेते कुाँ जो छ्योमा) मसु्ताि १४५६६७ २०७३.०५.१९ 2078-12-30 १४१९६६ २५८५७ ३३००० ० ८३१०९ 

३८ अजुिनचौिारी छाि सल्र्ान आग्री खकि  िवित सडक कालोिरे स्र्ाङजा स्र्ािजा १०७१६१  2077/09/14 १०७१६१ ६१२०५ २६००० ० १९९५६ 

३९ वार्लङ काफलडाडा रोग्दी रामिरु सडक स्र्ािजा ६७१४०  २०७७/०६/३० ६७१४० ६४८५७   २२८३ 

४० गल्र्ाङ चािाकोट सडक स्र्ाङजा स्र्ािजा ८८१४८  २०७9/05/12 ८८१४८ ७७७२ ३०००० ७३८० ५०३७६ 

४१ र्ममी र्वघाि रानीघाट सडक (154) स्र्ािजा १९६६५०  2077/08/29 १९६६५० ६७४६५ ३०००० ४६४ ९९१८५ 

४२ र्ममी र्वघाि रानीघाट सडक (188) स्र्ािजा ४७१२९  २०७७/०७/३० ५२३७० ४२४८३   ९८८७ 

४३ र्ममी क्र्ाक्मी र्भमाद सडक स्र्ाङजा खण्ड स्र्ािजा २९८०४२  2078/08/17 २९८०४२ ८२४५७ ४०००० ८६३४ १७५५८५ 

४४ मानके सडक िलु स्र्ाङजा स्र्ािजा १३८७२  २०७८/०३/२१ १३८७२ १३७१० २००० ०  

४५ जौडी ठुलोखोला (आर्ीघाट) सडक िलु स्र्ािजा २३९३४  २०७८/०३/२८ २३९३४ २१९३५ ३२०० ०  

४६ मस्र्र्ाङदी नदीिलु, हमु्डे देजख ङावल सडक, मनाि(सडक िलु) मनाि  २०७३।०३।३० 2078-12-30 ४५७३८ १९००० ६००० ० २०७३८ 

४७ दरु् खोला, थोचे र्तल्चे सडक, मनाि(सडक िलु) मनाि  २०७३।०३।३० 2078-12-30 ४०१६२ १५००० ५००० ० २०१६२ 
 जम्मा  ३२०२३७०   ३५३९३०७ १८६५४११ ५४५८०० ६१५५५ ११२८०९६ 

 

३. उजाि, जलस्रोत तथा खानिेानी मन्त्रालर् अन्त्तगित कार्ािन्त्वर्नमा रहेका र्संचाइ, नदी र्नर्न्त्रण र उजाि अन्त्तगितका आर्ोजनाहरू 

क्र.सं. आर्ोजनाको नाम  जजल्ला कुल लागत सम्झौता रकम 
गत आर्थिक वर्ि 

सम्मको खचि रकम 

आर्थिक वर्ि 
२०७८/७९ को 

र्बर्नर्ोजन 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को 
अर्िवार्र्िक अवर्र्मा भएको खचि 

बार्क दार्र्त्व  सम्झौता र्मर्त सम्िन्न हनेु र्मर्त 

१ 

आाँर्र्खोला नदी र्नर्न्त्रण  वार्लङ न.िा., र्भरकोट न.िा., ितुलीबजार न.िा., 
आाँर्र्खोला गा.िा.  स्र्ाङ्जा 57211 43000 27082 10000 0 0   

गत आर्थिक वर्ि मा 
सम्िन्न  

२ 

एकीकृत दरौंदी र्नर्न्त्रण र्ोजना िालिुटार न.िा., गोरखा न.िा. र र्सरानचोक 
गा.िा. गोरखा 115258 100793 63980 30000 268 36545 2076-11-20 2078-12-25 

३ डेिगाउाँ र्संचाई र्ोजना  बिुदीकाली गा.िा. २ नवलिरु 88854 53817 49316 7500 0 4501 2076-07-04 2078/079 
४ हररर्ाली कृर्क र्संचाई र्ोजना  मध्र्र्बन्त्द ुन.िा. ५,६,७ र ८ नवलिरु 87898 54797 34910 16000 5602 14285 2077-03-28 2078/079 
५ र्वनर्ीखोला र्संचाई र्ोजना  र्वनर्ी र्रवेणी गा.िा. ४,५  नवलिरु 49352 29580 27996 12400   1584   2078/079 
६ हसौरा बृहत र्संचाई र्ोजना  कावासोती न.िा. ४ नवलिरु 30688 18729 10549 2000 1881 6299 2077-03-28 2078-09-30 
७ नगरटााँडी र्संचाइ र्ोजना (७० हे.) (मूल नहर र्वस्तार) गैंडाकोट न.िा. - १५ नवलिरु 19326 13100 4274 9000 2878 5948 2078-03-07 2079-03-15 
८ गणेशिरु फुलवारी र्संचाई र्ोजना  ितुलीबजार न.िा. ४ स्र्ाङ्जा 38533 27500 29873 4000 3200 5460   २०७८ चैर  

९ 

थािाको खेतको महुानदेजख छािाको खेत केवरेफााँट (बीचको कुलो) र्संचाई 
र्ोजना, अजुिनचौिारी गा.िा.,  केवरेफााँट, स्र्ाङ्जा स्र्ाङ्जा 6207 3678 224 1500 1200 2254   २०७८ चैर  

१० 

गौलत ु- र्भरमनुी - मज्जवुा र्संचाई र्ोजना अजुिनचौिारी गा.िा., चौ गा.िा., 
स्र्ाङ्जा स्र्ाङ्जा 9923 5806 1028 2500 1700 3078   २०७८ चैर  
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क्र.सं. आर्ोजनाको नाम  जजल्ला कुल लागत सम्झौता रकम 
गत आर्थिक वर्ि 

सम्मको खचि रकम 

आर्थिक वर्ि 
२०७८/७९ को 

र्बर्नर्ोजन 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को 
अर्िवार्र्िक अवर्र्मा भएको खचि 

बार्क दार्र्त्व  सम्झौता र्मर्त सम्िन्न हनेु र्मर्त 

११ डुडेको रह ठुलो खोला र्संचाई र्ोजना, िोखरा म.न.िा. ३३, कास्की कास्की 14923 8960   6000 117 8843   2078-12-05 
१२ डुडो खोला दइुथोक िाखाथोि र्सचाई र्ोजना, बेशीसहर-०९ लमजङु 6519 4089 65 3000 360 3664 2077-12-29 2078-12-25 
१३ िजिम खोला र्सचाई र्ोजना, दरु्िोखरी-०३ लमजङु 5989 3958 2057 4500 0 1901 2077-12-29 2078-12-25 
१४ िन्त्द्रो खोला बेर्तनी फााँट र्सचाई र्ोजना, मध्र्नेिाल-०८ लमजङु 14984 7058 1377 5700 0 5681 2077-12-29 2078-12-25 

१५ 

खरबारी र्संचाइ र्ोजना, जैर्मनी ९, र्बजवुा, बागलङु 

बागलङु 14344 8775 7868 5700 0 0 2077-10-21 

2078-10-21(गत 
आर्थिक बर्िमा सम्िन्न 

भैसकेको) 
१६ डोल्डी आगाखेत र्संचाई र्ोजना, ताराखोला-२, अगिल, बागलङु बागलङु 17967 13203 882 9000 0 12321 2077-10-21 2078-10-21 
१७ डुम्रीबेंसी र्संचाई र्ोजना  र्भमाद १ र र्र्रीि २ तनहुाँ 73410 39657 12000 15000 0 27657 2077-8-23 2080-2-19 
१८ बडुुवाफााँट मालेबगर र्संचाइ र्ोजना, र्भमाद-८ तनहुाँ 28600 15100 1103 10000 1100 12897 2078-1-16 2079-1-10 
१९ बेसारघारी र्संचाइ र्ोजना, देवघाट-१ तनहुाँ 18965 12100 1091 8000 3798 7211 2078-1-13 2079-1-8 
२० िदेलफााँट लइुाँटेल फााँट र्संचाइ र्ोजना, भान-ु१०  तनहुाँ 10700 10700 686 6000 0 10014 2078-3-21 2079-3-19 
२१ नारेश्वोर ताल जलाशर् र्लफ्ट र्संचाइ र्ोजना, व्र्ास-६ तनहुाँ 16400 16400 0 12000 0 16400     
२२ नौर्लस्ने खोला र्संचाइ र्ोजना (१४ हे), मार्लका ७ म्र्ाग्दी 9995 6995 0 5000 0 6995 2077-12-10 2078-12-09 
२३ रते्नचौर खानेिानी आर्ोजना म्र्ाग्दी म्र्ाग्दी 67654 27537 2370 14600 2000 23167 2077-03-24 2079-03-23 
२४ टुकुचे झोङ र्संचाई र्ोजना  थासाङ १, मसु्ताङ मसु्ताङ 52466 33804 9141 10000 9600 15063 2077-03-29 2079-03-28 
२५ जघलीङ गाउाँ र्संचाई र्ोजना, लोघेकर दामोदरकुण्ड गा.िा. ३, मसु्ताङ मसु्ताङ 54349 54349 3952 16400 0 50397 2078-03-06 2080-03-04 
२६ मराङ गाउाँ र्संचाई र्ोजना, लोघेकर दामोदरकुण्ड गा.िा. १,  मसु्ताङ मसु्ताङ 21235 11100 1958 6000 6000 3142 2077-02-09 2079-02-08 
२७ िार्कर्ा र्संचाइ र्ोजना, लोमान्त्थाङ गा.िा. १,  मसु्ताङ मसु्ताङ 9808 5486 1531 3000 3000 955 2077-01-20 2079-01-19 

  जम्मा   941558 630070 295312 234800 42704 286262     

 

4. उजाि, जलस्रोत तथा खानिेानी मन्त्रालर् अन्त्तगित कार्ािन्त्वर्नमा रहेका खानेिानीतफि का आर्ोजनाहरूः 

क्र.सं. आर्ोजनाको नाम जजल्ला कुल लागत सम्झौता रकम 
गत आर्थिक वर्ि सम्मको 

खचि रकम 

आर्थिक वर्ि 
२०७८/७९ को 

र्बर्नर्ोजन 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को 
अर्िवार्र्िक अवर्र्मा भएको खचि 

बार्क दार्र्त्व सम्झौता र्मर्त सम्िन्न हनेु र्मर्त 

१ र्सली खोला खा.िा. गोरखा  ३८५४६ २५८९५ २५७८९ ५००० ३४ १२७२३ ०३-२९-२०७६ १२-३०-२०७८ 

२ बन्त्दे्रखोला छेिेटार खा.िा. गोरखा  ३३७१० १२७७४ ३२४९९ ४००० ४००० ० मखु्र् ठेक्का सम्िन्न  

३ काशीखोला खा.िा. गोरखा  ५५५२५ ४७२९३ २२८६० १०००० ५९५४ २६७११ ०३-११-२०७६ १२-३०-२०७८ 

४ अश्राि १- ४ खा.िा. गोरखा  ४७४९६ १२६६८ ४७४३९ ४५०० २८७८ १६२२ ०२-२९-२०७६ १२-३०-२०७८ 

५ नाम्जिु िोकेके रह खा.िा. गोरखा  ३६७९३ २५०५४ १५२२० ८००० १८९ २१३८४ ०३-१६-२०७६ १२-३०-२०७८ 

६ र्सर्लंङ् ग्र्ाजा खा.िा.आ.  गोरखा  ८०८०४ ४३६१० २४९९९ १०००० ९७८१ ४६०२४ ०३-१८-२०७७ ०३-२५-२०८० 

७ चमुनबु्री बृहत  खा.िा.आ. गोरखा  ११२८३३ ६८९०२ २१४०० २४००० १९२४५ ७२१८८ ०३-२३-२०७७ ०३-३०-२०८० 
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(रु हजारमा) 

क्र.सं. आर्ोजनाको नाम जजल्ला 
लागत 
अनमुान 

हालसम्मको 
र्वत्तीर् प्रगर्त 
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को र्वर्नर्ोजन 
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