
आ.व. २०७७/७८ को प्रथभ चौभाससक अवसधको ववत्तीम प्रगसत  

क्र.सॊ फजेटको वकससभ  ववसनमोजजत फजेट  खचच प्रगसत प्रसतशत  
 

१ चार ु 112800 28,930.4 25.65 

२ ऩुॉजीगत 477200 55782.8 11.69 

३ जम्भा  ५९0000 84713.2 14.35 

रु हजायभा 



आ.व. २०७७/७८ को प्रथभ चौभाससक अवसधको 
 ऺेत्रगत ववत्तीम प्रगसत  

क्र.सॊ. ऺेत्र  सफसनमोजजत वावषचक ऩुॉजजगत 
फजेट 

ऩुॉजीगत खचच ववत्तीम प्रगसत प्रसतशत  
 

१ प्रहयी प्रशासन 407500 55582.8 13.64 

२ ववऩद् व्मवस्थाऩन 31000 0 0 

३ शाजतत सयुऺा १५००० 0 0 
४ सूचना तथा सॊचाय 6000 0 0 

५  सवायी साधन खरयद १७७०० 195 1.10 

  जम्भा  477200 55782.8 11.69 
नोट: ऺेत्र बन्नारे बौसतक ऩूवाचधाय ववकास भतत्रारम अततयगतका ववसबन्न ऺेत्र जस्तै सडक, ऩरु, खानेऩानी, ससचाॊई, शहयी ववकास 
तथा बवन, मातामात  व्मवस्थाऩन आदद । त्मस्तैगयी अतम भतत्रारमभा भतत्रारम अततयगतका ववसबन्न ऺेत्रहरु उल्रेख गने ।  

रु हजायभा 



भतत्रारम अततगचतका ससतच, सभऩयुक य ववशेष कामचक्रभहरुको बौसतक तथा 
ववत्तीम प्रगसत  

फजेटको 
वकससभ  

क्र.सॊ. 
 

आमोजनाको 
नाभ 

ईकाइ 
 

बौसतक 
रक्ष्म  

बौसतक 
प्रगसत 

बौसतक 
प्रगसत 
प्रसतशत  

नऩेार 
सयकायफाट प्राप्त 
वावषचक फजेट 

खचच ववत्तीम 
प्रगसत 
प्रसतशतभा  

सशतच १  
 
सशतच, सभऩयुक य ववषशे कामचक्रभहरु मस भतत्रारमभा नयहेको ।  

सभऩयुक १ 

ववशेष १ 

जम्भा  

रु हजायभा 



भतत्रारम अततगचतका भखु्म कामचक्रभको बौसतक प्रगसत  

क्र.सॊ. कामचक्रभ/आमोजनाको 
नाभ   

इकाई वावषचक 
रक्ष्म  
 

चौभाससक प्रगसत प्रगसत 
प्रसतशत  

कैवपमत  

१ ईराका प्रहयी 
कामाचरम/प्रहयी चौकी 
सनभाचण  

 
 

वटा 

१५ 

१. बौसतक ऩूवाचधाय ववकास भतत्रारमाराई क्रभागत रुऩभा यहेका 
३ वटा प्रहयी चौकी सनभाचणको रासग रु. ४ कयोड २४ राख 
९८ हजाय अजख्तमायी प्रदान गरयएको ।(प्रहयी चौकी सफरुवाको 
१०%, प्र.चौ ववघाचको ६०% य ऩ.चौ यानीऩानी, ऩवचतको २०% 
बौसतक प्रगसत यहेको ।) 

२. गण्डकी प्रदेश प्रहयी कामाचरमराई क्रभागत रुऩभा यहेका ८ 
वटा इ.प्र.का/प्र.चौ सनभाचणको रासग रु. १७ कयोड ५६ राख 
९७ हजाय अजख्तमायी प्रदान गरयएकोभा सनभाचणकामच बईयहेको य 
चार ुआ.व.भा रु. २,९६,51,163 ववजत्तम प्रगसत यहेको । 
१२ स्थानभा नमाॉ प्रहयी इकाइको बवन सनभाचणको रासग सभसत 
२०७७/०८/१० भा रु ६ कयोड अजख्तमायी प्रदान गरयएको 
।   

24 

२ गण्डकी प्रदेश दॊगा 
सनमतत्रण प्रहयी गण, 
तनहुॉको Puff Building 

सनभाचण 

वटा 

१ 

गण्डकी प्रदेश प्रहयी कामाचरमराई अजख्तमायी प्रदान गरयएकोभा 
हारसम्भ बौसतक प्रगसत ५० प्रसतशत यहेको ।(ववत्तीम प्रगसत रु.१ 
१३,६७,562/- यहेको) 

50 



भतत्रारम अततगचतका भखु्म कामचक्रभको बौसतक प्रगसत  

क्र.सॊ. कामचक्रभ/आमोजनाको 
नाभ   

इकाई वावषचक 
रक्ष्म  
 

चौभाससक प्रगसत प्रगसत 
प्रसतशत  

कैवपमत  

३ प्रदेश प्रहयी तासरभ 
केतरको बौसतक 
सॊयचना सनभाचण  

वटा 
१ 

गण्डकी प्रदेश प्रहयी कामाचरमराई रु. ५ कयोड ७१ राख 
अजख्तमायी  ददइएकोभा क्रभागत रुऩभा यहेका सॊयचनाहरुको 
सनभाचणकामच सम्ऩन्न बएको य चार ुआ.व.भा गरयने सनभाचण कामचका 
रासग सूचना प्रकाशन गरयएको ।(ववत्तीम प्रगसत 
रु.१,३६,१६,०७७/- यहेको ।) 

४0 

४ प्रदेश प्रहयी तासरभ 
केतरभा पसनचचय खरयद 

सॊख्मा 

- 

प्रदेश प्रहयी तासरभ केतरको बौसतक सॊयचना सनभाचणको रासग 
ववसनमोजजत वजेट रु ६ कयोड भध्मेफाट पसनचचय खरयदको रासग रु 
२९ राख छुट्याई गण्डकी प्रदेश प्रहयी कामाचरमराई अजख्तमायी 
प्रदान गरयएको य हार खरयद प्रकृमाभा यहेको (सभसत 
२०७७/०७/०५ भा सूचना प्रकाशन गरयएको) ।  

10 

५ 

प्रहयी कामाचरमहरुको 
बौसतक ऩूवाचधाय 
स्तयोन्नसत /भभचत 

वटा ७ 

गण्डकी प्रदेश ट्रावपक प्रहयी कामाचरम; प्रहयी चेकऩोष्ट भजुलरन; 
गण्डकी प्रदेश प्रहयी तासरभ केतर य गण्डकी प्रदेश सशस्त्र प्रहयी गण 
भखु्मारम गयी हारसम्भ चाय वटा प्रहयी कामाचरमहरुभा भभचत 
सम्बाय कामचको रासग गण्डकी प्रदेश प्रहयी कामाचरमराई रु. २४ 
राख ४८ हजाय अजख्तमायी प्रदान गरयएको । गण्डकी प्रदेश 
ट्रावपक प्रहयी कामाचरम; प्रहयी चेकऩोष्ट भजुलरनभा कामच सम्ऩन्न 
बएको ।(ववत्तीम प्रगसत रु. ९,४८,०००/- यहेको ।) 

20 



भतत्रारम अततगचतका भखु्म कामचक्रभको बौसतक प्रगसत  

क्र.सॊ कामचक्रभ/आमोजनाको 
नाभ   

इकाई वावषचक रक्ष्म  
 

चौभाससक प्रगसत प्रगसत 
प्रसतशत  

कैवपमत  

६ प्रहयी कामाचरमको रासग 
सवायी साधन खरयद  

थान ४ 
गण्डकी प्रदेश प्रहयी कामाचरमराई अजख्तमायी ददन गहृ य 
अथच भतत्रारमको सहभसतका रासग ऩठाइएकोभा अजख्तमायी 
ददने सहभसत प्राप्त नबएकोरे कामाचतवमन हनु नसकेको ।  

- 

७ गण्डकी प्रदेश प्रहयी 
अस्ऩतारको बौसतक ऩूवाचधाय 
सनभाचण 

वटा १ 
गण्डकी प्रदेश प्रहयी कामाचरमराई अजख्तमायी ददइएकोभा 
हार टेजननकर बेरयवपकेशनको रासग प्रहयी प्रधान 
कामाचरमभा यहेको । 

5 

८ प्रहयी कभचचायी/जवानका 
रासग खाट खरयद 

थान 2००0 
गण्डकी प्रदेश प्रहयी कामाचरमराई अजख्तमायी ददइएकोभा 
हार रागत अनभुान स्वीकृतीको चयणभा यहेको । 

5 

९ कायागाय कामाचरमको बौसतक 
ऩूवाचधाय स्तयोन्नती 

वटा १० 

सम्फजतधत कायागाय कामाचरमहरुफाट प्राप्त आवश्मकता 
सम्फजतध वववयण सभेतका आधायभा सम्फजतधत कायागाय 
कामाचरमराई अजख्तमायी प्रदान गनचका रासग गहृ य अथच 
भतत्रारमको सहभसतका रासग ऩठाइएकोभा अजख्तमायी ददने 
सहभसत प्राप्त नबएकोरे कामाचतवमन हनु नसकेको ।  

0 

१० प्रदेश अनसुतधान व्मूयो 
स्थाऩना वटा १ वावषचक कामचमोजनाभा दोस्रो चौभाससकभा कामाचतवमन गने 

उल्रेख बएकोरे कामाचयम्ब नबएको ।  
- 

११ प्रहयी व्मवस्थाऩन कामचक्रभ 
वटा ४ 

वावषचक कामचमोजनाभा दोस्रो चौभाससकभा कामाचतवमन गने 
उल्रेख बएकोरे हार अवधायणा ऩत्र तमायीको चयणभा 
यहेको ।  

0 

१२ गण्डकी प्रदेश प्रहयी 
अस्ऩतारको रासग एम्फरेुतस 
खरयद 

थान १ गण्डकी प्रदेश प्रहयी कामाचरमफाट कामचक्रभ सॊशोधनका रासग 
भाग बई आएको ।  

- 



भतत्रारम अततगचतका भखु्म कामचक्रभको बौसतक प्रगसत  

क्र.सॊ. कामचक्रभ/आमोजनाको 
नाभ   

इकाई वावषचक रक्ष्म  
 

चौभाससक प्रगसत प्रगसत 
प्रसतशत  

कैवपमत  

१३ प्रदेशस्तयीम सयुऺा 
गोष्ठी 

ऩटक १ वावषचक कामचमोजनाभा दोस्रो चौभाससकभा कामाचतवमन 
गने उल्रेख बएको ।  

- 

१४ शवहद, अऩाङ्गता बएका 
य द्वतद्व ऩीसडत व्मजि 
तथा ऩरयवायराई याहत 
तथा ऩनुस्थाचऩना 
कामचक्रभ 

वटा 
१ 

अवधायणा ऩत्र तमाय गयी बभूी व्मवस्था, कृवष तथा 
सहकायी भतत्रारमराई गोरबेँडा खेती तासरभ, फाख्रा 
ऩारन तासरभ तथा च्माउ खेती तासरभ सॊचारनका 
रासग अजख्तमायी ददइएको। गोयखा जजल्राभा 
कामचक्रभ सॊचारनका रासग सूचना प्रकाजशत बएको ।  

5 

१५ ससससवटबी खरयद तथा 
जडान  

स्थान 
१० 

गण्डकी प्रदेश प्रहयी कामाचरमराई अजख्तमायी  
ददइएकोभा सभसत २०७७/०७/२६ भा गोयखाऩत्रभा 
खरयदकामचका रासग सूचना प्रकाशन गरयएको । 

5 

१६ गण्डकी सभाज-ससुभ्म 
सभाज वटा १ 

अवधायणा ऩत्र तमाय गयी कामचक्रभ सॊचारन गने 
आवश्मक तमायी गरयएको । तासरभ सनदेजशका, हाते 
ऩजुस्तका आदद तमायीका रासग सम्झौता बएको ।   

5 

१७ ट्रावपक व्मवस्थाऩन 
कामचक्रभ वटा ३ 

वावषचक कामचमोजनाभा दोस्रो चौभाससकभा कामाचतवमन 
गने उल्रेख बएकोरे अवधायणा ऩत्र तमायीको चयणभा 
यहेको ।  

0 

१८ ट्रावपक व्मवस्थाऩन 
सम्फतधी उऩकयण 
खरयद  

थान २० 

गण्डकी प्रदेश प्रहयी कामाचरमराई अजख्तमायी  
ददइएकोभा हार स्ऩेजशवपकेशन स्वीकृत बई रागत 
अनभुान स्वीकृसतको चयणभा यहेको । 

5 



भतत्रारम अततगचतका भखु्म कामचक्रभको बौसतक प्रगसत  

क्र.सॊ. कामचक्रभ/आमोजनाको 
नाभ   

इकाई वावषचक 
रक्ष्म  
 

चौभाससक प्रगसत प्रगसत 
प्रसतशत  

कैवपमत  

१९ उद्दाय, याहत तथा 
ऩनुस्थाऩना खचच (ववऩद् 
व्मवस्थाऩन कोष) 

ऩटक 
१  ववऩद् व्मवस्थाऩन कोषभा यकभ दाजखरा गरयएको ।  

100 

20 ववऩद् ऩूवच सूचना 
प्रणारी स्थाऩना 

वटा ४ जर तथा भौसभ कामाचरमराई अजख्तमायी ददइएको । १0 

21 

ववऩद् उद्दाय उऩकयण 
खरयद 

सनकाम 
३ 

 रु ४० राख गण्डकी प्रदेश प्रहयी कामाचरमराई अजख्तमायी प्रदान 
गरयएको ।फाॉकी यकभ नेऩारी सेना तथा सशस्त्र प्रहयीराई उऩकयण 
खरयदका रासग अजख्तमायी ददन गहृको सहभसत प्राप्त नबएको हुॉदा 
भतत्रारमफाट ववऩद उद्दाय उऩकयण  खरयद गनच आवश्मक प्रकृमाको 
थारनी बएको । 

10 

22 PEOC को 
स्तयोन्नती/सनभाचण य 
सूचना उऩकयण 

सॊख्मा १ 
अवधायणा ऩत्र तमाय बएको तथा स्तयोन्नसत य सूचना उऩकयणका 
रासग कामचक्रभ सॊशोधन (खचच जशषचक सभराउने) गनच आसथचक भासभरा 
तथा मोजना भतत्रारमभा ऩठाइएको ।  

५ 

23 ववऩद उद्दायकभीहरुराई 
ऺभता असबववृि तासरभ वटा ५ कामचक्रभको अवधायणा ऩत्र तमाय बएको ।  5 

24 वहभारी जजल्राभा ववऩद् 
उद्दाय केतर/आश्रम 
स्थर सनभाचण 

वटा ३ 
कास्की जजल्राको अन्नऩूणच गा.ऩा, भनाङ जजल्राको चाभे गा.ऩा य 
भसु्ताङ जजल्राको रो घेकय दाभोदयकुण्ड गा.ऩा राई सनभाचणका 
रासग क्रभश् १५/१५/20 राख अजख्तमायी ददइएको ।  

20 



भतत्रारम अततगचतका भखु्म कामचक्रभको बौसतक प्रगसत  

क्र.सॊ. कामचक्रभ/आमोजनाको 
नाभ   

इकाई वावषचक 
रक्ष्म  
 

चौभाससक प्रगसत प्रगसत 
प्रसतशत  

कैवपमत  

25 ववऩद ऩूवच तमायी/मोजना 
सम्फतधी गोष्ठी 

वटा २  अवधायणाऩत्र स्वीकृत बएको । 
10 

26 ववऩद् व्मवस्थाऩन 
अभ्मास (ससभरेुशन) 

वटा ३  अवधायणाऩत्र तमाय बएको ।  
10 

27 ववऩद् ऩूवच तमायी (दूरचब 
सभूहको यि ऩवहचान, 
सॊकरन तथा 
सॊजारीकयण)  

वटा 
३ 

कामचक्रभको अवधायणा ऩत्र तमाय गयी नेऩार येडक्रस 
सोसाइवट भापच त कामचक्रभ सॊचारनका रासग सम्झौता 
बएको ।  

20 

28 
सूचना प्रववसध ऩाकच को 
सम्बाव्मता अध्ममन ऩटक १ 

सम्बाव्मता अध्ममनका रासग ऩयाभशच दाता चमन गनच 
आशमऩत्रको (EOI) सूचना प्रकाशन गयी भूल्माङ्कनको 
चयणभा यहेको ।  

10 

29 चेतनाभूरक 
सूचना/कामचक्रभ 

उत्ऩादन तथा ववतयण 
कामचक्रभ २ 

गण्डकी सयोकाय नाभक कामचक्रभ येसडमो नेऩारफाट 
हयेक शसनवाय साॉझ ५:२५ फजे प्रशायण हुॉदै आएकोभा 
सो को सनयततयताका रासग सम्झौता बएको ।   

40 



भतत्रारम अततगचतका भखु्म कामचक्रभको बौसतक प्रगसत  

क्र.सॊ कामचक्रभ/आमोजनाको 
नाभ   

इकाई वावषचक 
रक्ष्म  
 

चौभाससक प्रगसत प्रगसत 
प्रसतशत  

कैवपमत  

30 सॊचाय भाध्मभहरुराई 
रोक कल्माणकायी 

ववऻाऩन 
भाध्मभ ४ 

रोक कल्माणकायी ववऻाऩन गने सम्फतधभा भागचदशचन 
स्वीकृत बएको तथा मोलम सॊचाय भाध्मभको छनौट य 
ससपारयस गनच ससपारयस तथा सभतवम ससभसत गठन बएको 
।   

10 

31 सूचना तथा सॊचाय 
प्रववसध प्रवधचन 
कामचक्रभ 

वटा 
५ 

वावषचक कामचमोजनाभा दोस्रो चौभाससकभा कामाचतवमन 
गने उल्रेख बएकोरे कामाचयम्ब नबएको ।  
  

- 

32 
प्रदेशस्तयीम सॊचाय 

ग्राभ स्थाऩना 
वटा 

१ 
वावषचक कामचमोजनाभा दोस्रो चौभाससकभा कामाचतवमन 
गने उल्रेख बएकोरे कामाचयम्ब नबएको । तय जलगा 
प्राप्त नबएभा कामाचतवमन हनु नसनने ।  

- 

33 
सॊचाय कभीहरुको 
ऺभता असबफवृि वटा ४ 

वावषचक कामचमोजनाभा दोस्रो चौभाससकभा कामाचतवमन 
गने उल्रेख बएकोरे अवधायणा ऩत्र सनभाचण गने 
प्रवक्रमाभा यहेको ।   

5 



भतत्रारम अततगचतका भखु्म कामचक्रभको बौसतक प्रगसत  

क्र.सॊ कामचक्रभ/आमोजनाको 
नाभ   

इकाई वावषचक 
रक्ष्म  
 

चौभाससक प्रगसत प्रगसत 
प्रसतशत  

कैवपमत  

34 प्रदेश सबत्रका 
तमावमक/अधचतमावमक 
सनकामरे गयेका 
पैसरा कामाचतवमन 
सम्फतधी कामचक्रभ 

सॊख्मा 

३ 

कामचक्रभ सॊचारनका रासग अवधायणा ऩत्र 
स्वीकृत गरयएको ।  

10 

35 ऐन/सनमभावरी सॊग्रह 
सम्ऩादन तथा प्रकाशन 

सॊख्मा 
२ 

ऐन सनमभावरी सॊग्रह सम्ऩादन कामचका रासग 
ससभसत गठन य यकभ फाॉडपाॉड गयी ऐन सॊग्रह 
प्रकाशन गरयएको ।  

50 

36 ववसबन्न यावष्डम तथा 
प्रदेश ददवसहरु 
भनाउने कामचक्रभ 

सॊख्मा 
५  सॊववधान ददवस भनाइएको । 

20 

37 सातै प्रदेशका 
आततरयक भासभरा तथा 
कानून भतत्रीहरुको 
सम्भेरन(अनबुव 
आदान प्रदान) 

ऩटक १ 
वावषचक कामचमोजनाभा दोस्रो चौभाससकभा 
कामाचतवमन गने उल्रेख बएकोरे कामाचयम्ब 
नबएको ।  

- 



भतत्रारम अततगचतका भखु्म कामचक्रभको बौसतक प्रगसत  

क्र.सॊ. कामचक्रभ/आमोजनाको 
नाभ   

इकाई वावषचक रक्ष्म  
 

चौभाससक प्रगसत प्रगसत 
प्रसतशत  

कैवपमत  

38 

भानव असधकाय 
प्रवधचन कामचक्रभ ऩटक २ 

वावषचक कामचमोजनाभा दोस्रो चौभाससकभा 
कामाचतवमन गने उल्रेख बएको, अवधायणा ऩत्र 
सनभाचण बएको ।  

10 

३9 

आसथचक सहामता 
(साभाजजक सयुऺा)  सॊख्मा १५० 

कामचववसध स्वीकृसतका रासग भजतत्रऩरयषद्को 
फैठकभा ऩेश गनच भखु्मभतत्री तथा 
भजतत्रऩरयषद्को कामाचरमभा ऩठाइएको।  

५ 

40 

सवायी साधन खरयद थान १ 

वावषचक कामचमोजनाभा दोस्रो चौभाससकभा 
कामाचतवमन गने उल्रेख बएकोरे कामाचयम्ब 
नबएको ।  

- 



भतत्रारम/सनकाम अततगचतका कामचक्रभ/ आमोजनाको बौसतक प्रगसतको सायाॊश   

क्रभ 
सॊ
ख्मा  

कामचक्रभ/आमोजनाको प्रगसत कामचक्रभ/आमोजनाको 
सॊख्मा 

कुर कामचक्रभ/ 
आमोजनाको प्रसतशत  

१ ९० प्रसतशत बतदा फढी बौसतक प्रगसत बएका कामचक्रभ/आमोजना १ 2.5% 

२ ८० देजख ८९ प्रसतशत सम्भ बौसतक प्रगसत बएका 
कामचक्रभ/आमोजना 

0 0% 

३ ६० प्रसतशत देजख ७९ प्रसतशत सम्भ बौसतक प्रगसत बएका 
कामचक्रभ/आमोजना 

0 0% 

४ ४० देजख ५९ प्रसतशत सम्भ बौसतक प्रगसत बएका 
कामचक्रभ/आमोजना 

4 10% 

५ ४० प्रसतशत बतदा कभ बौसतक प्रगसत बएका कामचक्रभ/आमोजना 2५ 6२.5% 

६ फजेट सफसनमोजन बएका य कामाचतवमन सरुु नबएका 
कामचक्रभ/आमोजना 

१० 2५% 

जम्भा (कामचक्रभ/आमोजनाको सॊख्मा य प्रगसत प्रसतशतभा)   40 १०० % 
 

नोट: भतत्रारम/सनकाम भातहतका सफै आमोजना/कामचक्रभ सबत्रका आमोजनाराई एकभषु्ठ गणना गयी प्रगसत उल्रेख गरयएको। प्रगसत उल्रेख गदाच 
वावषचक रक्ष्मसॊग तरुना गने गयी गरयएको ।  



भतत्रारम/सनकाम अततगचत प्रदेश गौयवका आमोजनाको बौसतक तथा ववत्तीम प्रगसत  

क्र. 
सॊ. 

प्रदेश गौयवका 
आमोजनाको 
नाभ  

बौसतक प्रगसत  ववत्तीम प्रगसत  

ईकाई 
 

बौसतक  
रक्ष्म 
 

बौसतक प्रगसत  बौसतक 
प्रगसत 
% 

वावषचक 
ववसनमोजजत 
फजेट 

खचच ववत्तीम 
प्रगसत 
%  

कैवपमत  

१ सचुना प्रववसध 
ऩाकच  सनभाचण 
आमोजना 

सॊख्मा १ सम्बाव्मता अध्ममनका रासग 
ऩयाभशच दाता चमनका गनच 
आशमऩत्रको (EOI) सूचना 
प्रकाशन गयी भूल्माङ्कनको 
चयणभा यहेको ।  

10 3500 

0 0 

२ प्रदेश प्रहयी 
तासरभ केतरको 
सनभाचण आमोजना 

सॊख्मा १ गण्डकी प्रदेश प्रहयी 
कामाचरम भापच त 
सनभाचणकामच बई यहेको । 

५०% 571०० 13616 44% 

नोट: प्रदेश गौयवका आमोजना ऩञ्चफषीम मोजनाभा उल्रेख बएअनसुाय ।  

रु हजायभा 


