
 
आ.व 2077/078 को 

भन्त्रारमस्तयीम वार्षिक प्रगतत 
सतभऺा 

 
कानून, सञ्चाय तथा प्रदेश सबा भातभरा भन्त्रारम 

 
तभतत 2078 साउन ७ गते 



 
 

 
 
 
 

कानून, सञ्चाय तथा प्रदेश सबा भातभरा 
भन्त्रारमको प्रस्ततुतकयणभा हार्दिक स्वागत 

गदिछौँ। 
 
 
 
 



• प्रदेशभा शान्न्त्त सयुऺा अभन चैन कामभ गने, आवश्मक ऩने कानून तनभािण गने, प्रदेशको 
ऺेरातधकाय तबर यहेय मस प्रदेशराई व्मवन्स्थत रुऩभा सञ्चारन गनि प्रत्मेक स्थान एॊव 
जनस्तयसम्भ ऩगु्ने गयी सञ्चाय भैरी वातावयण फनाउने, प्रदेशराई सम्फरृ्ितपि  रैजाने 
उदे्दश्मरे र्व.सॊ. २०७४ सार भाघ १८ गते  आन्त्तरयक भातभरा तथा कानून 
भन्त्रारमको  स्थाऩना बएको हो । 
 

 
• र्व.सॊ. २०७८ सार जेठ ५ गतेको गण्डकी प्रदेश सयकाय (भन्न्त्रऩरयषद्) को तनणिम 
अनसुाय गण्डकी प्रदेश सयकाय (कामि र्वबाजन) तनमभावरी, २०७४ को अनसूुची-१ य २ 
ऩरयभाजिन गयी सार्वक आन्त्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारमको नाभ ऩरयवतिन बएय 
कानून, सञ्चाय तथा प्रदेश सबा भातभरा नाभाकयण गरयएको छ । 

 

भन्त्रारमको ऩरयचम 



1.  प्रदेश सबाभा ऩेश हनेु तफधेमक तजुिभा य प्रभाणीकयण सम्वन्त्धी 
2.  प्रदेश सम्फन्त्धी कानून तनभािणभा याम, ऩयाभशि 
3.  कानून, न्त्माम तथा प्रदेश सबा भातभरा 
4.  आधायबतू भानव अतधकायको सॊयऺण, नागरयक स्वतन्त्रताको यऺा तथा प्रफििनभा सहमोग 

5.  तनशलु्क कानूनी सहामता सम्फन्त्धी 
6.  प्रदेशतबर न्त्मार्मक य अधि न्त्मार्मक तनकामरे गयेका पैसरा कामािन्त्वमन 

7.  प्रदेशतबरका गैय सयकायी सॊघ सॊस्थाको अतबरेख य सभन्त्वम 

8.  र्ववाद व्मवस्थाऩन 

9.  पौजदायी कामिर्वतध कानूनको कामािन्त्वमन 

10. अऩयाध तथा मातना ऩीतडतको ऩनुस्थािऩना य ऺततऩूतति 
11. सयकायी प्रमोजनका रातग जग्गा अतधग्रहण तथा सम्ऩत्ती प्राति सम्फन्त्धी प्रदेश नीतत तथा कानून  
    तजुिभा, कामािन्त्वमन य तनमभन तथा जग्गा र्ववाद सभाधान 

12. ऩारयवारयक भातभरा (र्ववाह, सम्ऩन्त्त हस्तान्त्तयण, सम्फन्त्ध र्वच्छेद, टुहयुा, धभिऩरु, धभिऩरुी  
    उत्तयातधकाय य सॊमकु्त ऩरयवाय) सम्फन्त्धी नीतत, कानून य भाऩदण्ड तजुिभा, कामािन्त्वमन य तनमभन 

 

प्रदेश सयकाय (कामि र्वबाजन) तनमभावरी, २०७४ फभोन्जभ कानून, सञ्चाय तथा 
प्रदेश सबा भातभरा भन्त्रारमसॉग सम्फन्न्त्धत न्जम्भेवायीहरु् 



13. सत्म तनरुऩण तथा भेरतभराऩ य वेऩत्ता ऩारयएका व्मन्क्त सम्फन्न्त्ध 

14. प्रदेशस्तयको र्वद्यतुीम सॊचाय भाध्मभ सॊचारन नीतत, कानून य भाऩदण्ड तजुिभा, कामािन्त्वमन य  
    तनमभन 

15. छाऩा सॊचाय भाध्मभ य इन्त्टयनेटभा आधारयत अनराईन सॊचाय भाध्मभको दताि, अनभुतत, आचाय  
    सॊर्हता तनधाियण य अनगुभन, अतबरेखाङ्कन, वतगिकयण, सॊचारन य तनमभन 

16. प्रसे सूचना प्रवाह, सचुना साभग्रीको उत्ऩादन, प्रकाशन य र्वतयण 

17. श्रभजीवी सञ्चय कभीहरुको न्त्मूनतभ ऩारयश्रतभक अनगुभन 

18. प्रदेशस्तयीम प्रसे यन्जष्डाय सम्फन्त्धी 
19. प्रदेशस्तयभा तायमकु्त य ताययर्हत ब्रोडब्माण्ड ऩूवािधायको र्वकास, व्मवस्थाऩन य तनमभन 

20. साइवय सयुऺा अनगुभन 

21. प्रदेशस्तयभा सूचना प्रर्वतधको प्रवधिन, सूचना प्रर्वतध ऩाकि को तनभािण, सञ्चारन य तनमभन 

22. प्रदेशतबर टेतरसेन्त्टय सॊचारन, व्मवस्थाऩन य तनमभन 

23. केवरुभा आधारयत टेतरतबजनको इजाजत नर्वकयण य तनमभन 

24. सूचनाकोहक सम्फन्त्धी प्रादेश नीतत, कानून तथा भाऩदण्ड तजुिभा य कामािन्त्वमन 

25. चरन्चर तनभािण,हर सॊचारन तथा प्रदशिन अनभुतत य तनमभन 

 

प्रदेश सयकाय (कामि र्वबाजन) तनमभावरी, २०७४ फभोन्जभ कानून, सञ्चाय तथा 
प्रदेश सबा भातभरा भन्त्रारमसॉग सम्फन्न्त्धत न्जम्भेवायीहरु् 



कानून, सञ्चाय तथा प्रदेश सबा भातभरा भन्त्रारम  
प्रस्तार्वत सॊगठन सॊयचना 

प्रदेश सन्चव 

         सहसन्चव या.ऩ.प्रथभ (प्र./सा.प्र.)-१ 

अतधकृत छैटौं (प्र./सा.प्र.)-१ 

  
सञ्चार तथा प्रशासन महाशाखा  
अतधकृत नवौं/दशौं  (प्र./सा.प्र.)-१ 

  

  

कानून तथा प्रदेश सबा भातभरा भहाशाखा 
 उऩसन्चव, या.ऩ.र्ितीम (न्त्माम/कानून) -१ 

  

  
कानून तजुिभा शाखा 

कानून अतधकृत या.ऩ. ततृीम (न्त्माम/कानून) -१ 

अतधकृत छैटौं (प्र./ सा.प्र.)-1 

  

  

  

  

  

  

  

  

याजऩर तथा प्रदेश सबा भातभरा शाखा 
कानून अतधकृत या.ऩ. ततृीम  (न्त्माम/कानून) -१ 

कम््मूटय अतधकृत छैटौं/सहामक ऩाॉचौँ (र्वर्वध) -१  

  

  

मन्त्री सन्चवारम 

अतधकृत सातौं/आठौं (प्र./सा.प्र.)-१ 

अतधकृत छैटौं (प्र./सा.प्र.)-१ 

  

  

प्रशासन तथा योजना शाखा 
अतधकृत सातौं/आठौं (प्र./सा.प्र.)-१ 

अतधकृत छैटौं (प्र./सा.प्र.)-2 

कम््मूटय अतधकृत छैटौं/सहामक ऩाॉचौँ (र्वर्वध) -१  

सहामक ऩाचौं (प्र./सा.प्र.)-1 

ह.स.चा., शे्रणीर्वहीन – ४ 

का.स., शे्रणीर्वहीन -5 

  
सञ्चाय शाखा  

अतधकृत सातौं/आठौं (प्र./सा.प्र.)-१ 

अतधकृत छैटौं (प्र./सा.प्र.)-1 

  

सूचना प्रर्वतध शाखा  

सूचना प्रर्वतध अतधकृत सातौं/आठौं (र्वर्वध)-१ 

अतधकृत छैटौं (प्र./सा.प्र.)-1 

  



कानून, सञ्चाय तथा प्रदेश सबा भातभरा भन्त्रारम  
प्रस्तार्वत दयवन्त्दी र्ववयण 

क्र.सॊ. ऩद सॊख्मा 
१ सन्चव (सहसन्चव) (प्रशासन/ साभान्त्म प्रशासन) १ 

२ अतधकृत नवौं / दशौं (प्रशासन/ साभान्त्म प्रशासन) 1 

३ उऩसन्चव (न्त्माम/कानून) १ 

४ अतधकृत सातौं / आठौं (प्रशासन/ साभान्त्म प्रशासन) 3 

५ रेखा अतधकृत सातौं / आठौं (प्रशासन / रेखा) १ 

६ कानून अतधकृत या.ऩ. ततृीम (न्त्माम / कानून) 2 

७ सूचना प्रर्वतध अतधकृत सातौँ/आठौँ (र्वर्वध) 1 

८ अतधकृत छैटौं (प्रशासन/ साभान्त्म प्रशासन) 7 

9 कम््मूटय अतधकृत छैटौं /सहामक ऩाचौँ (र्वर्वध) 2 

१० सहामक ऩाॉचौं (प्रशासन/ साभान्त्म प्रशासन) 1 

११ हरकुा सवायी चारक (शे्रणी र्वहीन) 4 

१२ कामािरम सहमोगी (शे्रणी र्वहीन) 5 

जम्भा 29 



कानून, सञ्चाय तथा प्रदेश सबा भातभरा भन्त्रारम  
कामियत दयवन्त्दी र्ववयण 

क्र.सॊ. ऩद सॊख्मा 
१ सन्चव (सहसन्चव) (प्रशासन/ साभान्त्म प्रशासन) १ 

२ अतधकृत नवौं / दशौं (प्रशासन/ साभान्त्म प्रशासन) 1 

३ उऩसन्चव (न्त्माम/कानून) १ 

४ अतधकृत सातौं / आठौं (प्रशासन/ साभान्त्म प्रशासन) 5 

५ रेखा अतधकृत सातौं / आठौं (प्रशासन / रेखा) १ 

६ कानून अतधकृत या.ऩ. ततृीम (न्त्माम / कानून) 1 

७ सूचना प्रर्वतध अतधकृत सातौँ/आठौँ (र्वर्वध) 0 

८ अतधकृत छैटौं/सहामक ऩाॉचौँ (प्रशासन/ साभान्त्म प्रशासन) 6 

9 कम््मूटय अतधकृत छैटौं /सहामक ऩाचौँ (र्वर्वध) 2 

१० सहामक ऩाॉचौं/चौथो (प्रशासन/ साभान्त्म प्रशासन) 2 

११ हरकुा सवायी चारक (शे्रणी र्वहीन) 3 

१२ कामािरम सहमोगी (शे्रणी र्वहीन) 5 

जम्भा 28 



आ.व. २०७७/७८ को र्वत्तीम प्रगतत  

क्र.सॊ फजेटको र्कतसभ  र्वतनमोन्जत फजेट  खचि प्रगतत प्रततशत  
 

१ चार ु 181540 143865.68 79.25 

२ ऩुॉजीगत 498850 362022.92 72.57 

३ जम्भा  680390 505888.6 74.35 

रु. २ कयोड ३१ राख सभऩिण गरयएको। सरुुभा र्वतनमोन्जत फजेट 59 कयोड 

गत आ.व. को वार्षिक प्रगतत 48.2% यहेको ।  

रु हजायभा 



भन्त्रारम अन्त्तगितका आ.व.077/078 को वार्षिक र्वकास कामिक्रभको 
कामािन्त्वमनको न्स्थतत  

क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोजना
को नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत प्रगतत प्रततशत  कैर्पमत  

१ 
ईराका प्रहयी 
कामािरम/प्रहयी 
चौकी तनभािण  

280000 
५ वटा तनभािण सम्ऩन्न 
१९ वटा तनभािणातधन 

 
71.10 

इ.प्र.का फन्त्दीऩयु (सम्ऩन्न)  प्र.चौ. न्घरयङ (सम्ऩन्न)              इ.प्र.का तरवेणी (सम्ऩन्न)    अ.प्र. ऩोष्ट याम्दी (सम्ऩन्न) 

अ.प्र.ऩोष्ट भनु्ग्रन(सम्ऩन्न) प्र.चौ. भौवापाॉट (तनभािणातधन)     तस.प्र. चौ रोभान्त्थाङ(तनभािणातधन)  प्र.चौ. र्वघाि (तनभािणातधन) 



क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

२ 

गण्डकी प्रदेश 
दॊगा तनमन्त्रण 
प्रहयी गण, 
तनहुॉको Puff 
Building तनभािण 

15000 ७ वटा बवनको तनभािण सम्ऩन्न । १००%  

गणभा तनतभित ७ वटा र्प्रफ्माव बवनहरु        गणको तबरी बागफाट देन्खएका र्प्रफ्माव बवनहरु 



क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

३ 

प्रदेश प्रहयी 
तातरभ केन्त्रको 
बौततक सॊयचना 
तनभािण  

57100 

• र्प्रफ्माफ बवन तनभािण बएको ।  
• कामािरम बवनको रेआउट 

कामि सम्ऩन्न बएको । 
• C व्मायेकको २ वटा रोअय 

टाईर्वभको ढरान य 
क्वाटियगाडि को टाइर्वभको 
ढरान सम्ऩन्न ।  

75.35 

तातरभ केन्त्रभा तनतभित ऩानी 
ट्याङ्की 

तातरभ केन्त्रभा तनभािणाधीन 
C-Type ब्मायेक बवन  

तातरभ केन्त्रभा तनभािणाधीन भर्हरा 
ब्मायेक 



क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

४ 
प्रदेश प्रहयी 
तातरभ केन्त्रभा 
पतनिचय खरयद 

2900 

तसङ्गर खाट, डवर खाट, भेस 
टेवर, भेच वेञ्च, डेस्कफेञ्च 
रगामतका पतनिचय साभग्री खरयद 
गरयएको ।  

100 

तातरक केन्त्रभा जडान गयी प्रमोगभा ल्माइएका नमाॉ खाटहरु 



क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

५ 

प्रहयी 
कामािरमहरुको 
बौततक ऩूवािधाय 
स्तयोन्नतत /भभित 

5000 
• 10 वटा प्रहयी ईकाईहरुको 

बौततक ऩूवािधाय स्तयोन्नतीको 
कामि सम्ऩन्न बएको । 

 
98.54 

न्ज.प्र.का. ऩवितको 
भर्हरा ब्मायेक  

ग.प्र.प्र.का. भा वाटय क्मानन 
सेड तनभािण  

ग.प्र.ट्रा.प्र.का. का ट्रस तनभािण 
  



क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

६ 
प्रहयी कामािरमको 
रातग सवायी 
साधन खरयद  

20000 ४ थान र्ऩक अऩ खरयद गरयएको 
।  

 82.38 



क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

७ 
गण्डकी प्रदेश प्रहयी 
अस्ऩतारको बौततक 
ऩूवािधाय तनभािण 

5000 
कम्ऩाउण्ड वारको कामि सभाि बएको 
।   

94.11 

गण्डकी प्रदेश प्रहयी अस्ऩतार ऩरयसयभा रगाईएको कम्ऩाउण्ड वार 



क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

८ 
प्रहयी 
कभिचायी/जवानका 
रातग खाट खरयद 

10000 
१२८८ जवान सतु्नको रातग 1१८८ 
खाट खरयद कामि सम्ऩन्न। 

75.88 

तस.नॊ. कामिक्रभको नाभ 
तफतयण गरयएको 
कामािरमको नाभ 

खाट सॊख्मा सोझै खरयद 

तसङगर खाट डफर खाट तसङगर खाट 

१ 

ईराका प्रहयी 
कामािरम य प्रहयी 

चौकीहरुभा 
जवानहरुका रातग 

खाट खरयद 

न्ज.प्र.का.कास्की २१६ ३५ 

६५ 

२ न्ज.प्र.का.तनहुॉ ९५ २० 

३ न्ज.प्र.का.स्माङजा ७० १० 

४ न्ज.प्र.का.गोयखा  ७२ ० 

५ न्ज.प्र.का.रभजङु १०० ० 

६ न्ज.प्र.का.भनाङ ३५ ० 

७ न्ज.प्र.का.न.ऩ.ऩवुि ११० १५ 

८ न्ज.प्र.का.फागरङु ८० १० 

९ न्ज.प्र.का.म्मागद् १०० ० 

१० न्ज.प्र.का.ऩवित ८५ १० 

११ न्ज.प्र.का.भसु्ताङ ६० ० 



क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

९ 
कायागाय 
कामािरमको बौततक 
ऩूवािधाय स्तयोन्नती 

7500 

कायागाय कामािरम स्माङ्जा, ऩवित, 
रभजङु य तनहुॉभा ऩूवािधाय र्वकास 
कामािरम भापि त साविजतनक तनभािणको 
कामि बैयहेको ।  
फार सधुाय गहृ कास्कीको काभ हनु 
नसकेको । 

49.08 

क्र.सॊ. तनकाम र्वतनमोन्जत फजेट रु. सम्ऩार्दत कामि 
१ कायागाय कामािरम, स्माङ्गजा 16,00,000।- शौचारम तथा फामोग्माॉस तनभािण 

२ कायागाय कामािरम, ऩवित 20,00,000।- भर्हरा वन्त्दीगहृको फार्हयी ऩखािर 
ऩनुतनभािण 

३ कायागाय कामािरम, रभजङु्ग 4,50,000।- कैदीवन्त्दी फस्ने स्थानभा बईुं ढरान 
तथा तबत्ताहरु ्राष्टय 

४ कायागाय कामािरम, तनहुॉ 19,50,000।- सार्वकको कामािरम बवन य सयुऺा 
ब्मायेकभा शौचारम य ऩक्की ऩखािर 
तनभािण गयी भर्हरा वन्त्दीगहृ सॊचारन 

५ फार सधुाय गहृ, कास्की 15,00,000।- कामि सम्ऩन्न हनु नसकेको ।  



क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

१० प्रदेश अनसुन्त्धान 
व्मूयो स्थाऩना 2500 

र्वशेष सेवाको गठन, स्थाऩना, काभ, 
कतिव्म य अतधकायका सम्फन्त्धभा 
व्मवस्था गरयएको र्वधेमकको भस्मौदा 
तमाय गरयएको ।  

0 

श्रीभान ्सन्चवज्मूसभऺ कामिदरको तपि फाट प्रततवेदन फझुाउॉदै उऩसन्चव श्री काशी याभ गैये 



क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

११ प्रहयी व्मवस्थाऩन 
कामिक्रभ 800 

तनहुॉको फन्न्त्दऩयुभा तनहुॉ, गोयखा, 
रभजङु,नवरऩयु य भनाङका प्रभखु 
न्जल्रा अतधकायी तथा न्जल्रा प्रहयी 
प्रभखु य सशस्त्र प्रहयी फर नेऩारका 
न्जल्रा प्रभखुकाफीचभा कामिक्रभ 
सम्ऩन्न बएको । 

25 



क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

१२ 
गण्डकी प्रदेश प्रहयी 
कामािरमको रातग 
फस खरयद 

5000 फस खरयद गरयएको ।   70.9 



क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

१३ प्रदेशस्तयीम सयुऺा 
गोष्ठी 1500 

तभतत 2077 सार चैर 29 य 30 
गते सम्ऩन्न बैसकेको ।  

90.63 



क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

१४ 

शर्हद, अऩाङ्गता 
बएका य िन्त्ि 
ऩीतडत व्मन्क्त तथा 
ऩरयवायराई याहत 
तथा ऩनुस्थािऩना 
कामिक्रभ 

7000 

िन्त्िऩीतडतका रातग सीऩभूरक तातरभ 
सॊचारन गनि तनहुॉ, कास्की, रभजङु्ग, 
फाग्रङु्ग य गोयखा न्जल्राका सम्फन्न्त्धत 
कामिक्रभ गने कामािरमहरु भापि त 
कामिक्रभ सॊचारन गरयएको ।  

85.08 

कृर्ष ऻान केन्त्र, रभजङु्गभा दईु र्दने च्माउ खेती 
प्रर्वतध तातरभको सम्ऩन्नता ऩश्चात ्कृर्ष साभाग्री 
हस्तानतयण हुॉदै 

कृर्ष ऻान केन्त्र, तनहुॉभा च्माउ खेती य गोरबेडा खेती तातरभको उद्घाटन 
एवभ ्सैिान्न्त्तक कऺा हदुैं 
 



क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

१५ तसतसर्टबी खरयद 
तथा जडान  10000 

तनहुॉको आॉफखैुयेनी, स्माङ्जाको याम्दी, 
नवरऩयातसको गैँडाकोट य दाउन्न ेतथा 
कास्कीको VIP स्थान य भखु्म 
चोकहरु गरय २१ स्थानभा ३२ थान 
खरयद कामि सम्ऩन्न बैसकेको। 

99.22 १५ 

गण्डकी प्रदेश प्रहयी कामिरमभा यान्खएको कन्त्ट्रोर रुभफाट 
देन्खएको तस.तस.र्ट.बी पूटेज 

भन्त्रारम ऩरयसयभा जडान गरयएको 
तस.तस.र्ट.बी को तस्फीय 



क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

१६ गण्डकी सभाज-
ससुभ्म सभाज 5000 

गण्डकी सभाज सभ्म सभाज तातरभ 
तनदेन्शका तमाय गरयएको, 
६७ वटा र्वद्यारमभा कामिक्रभका 
रातग ६५ स्थातनम तहभा अन्ख्तमायी 
ऩठाईएको, 
६७ जना साभान्जक न्शऺकराई 
भास्टय प्रन्शऺण सम्ऩन्न बई ६७ वटै 
र्वद्यारमभा कामिक्रभ कामािन्त्वमन 
बएको । जम्भा 18459 जना 
र्वद्यातथिराई अननु्शन्ऺत गरयएको।  

94.08 

र्वद्यारमहरुभा अतबभून्खकयण कामिक्रभ सॊचारन हदैु 
 

भन्त्रारमफाट न्शऺकहरुराई प्रन्शऺकको भास्टय 
प्रन्शऺण (MTOT) प्रदान गरयदै 



क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

१७ ट्रार्पक व्मवस्थाऩन 
कामिक्रभ 800 

ट्रार्पक व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी तीन 
प्रकायका कामिक्रभहरु सात 
न्जल्राहरुभा सम्ऩन्न बएको । 

79.78 

तनहुॉको दभौरीभा ट्रार्पक व्मवस्थाऩन कामिक्रभको उद्घाटन हुॉदै 



क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

१८ 
ट्रार्पक व्मवस्थाऩन 
सम्फन्त्धी उऩकयण 
खरयद  

5000 
ट्रार्पक कोन, बे्रथराइजय, याडाय गन, 
फडी वनि क्माभया, म्मान्जक राइट 
रगामतका ट्रार्पक व्मवस्थाऩन 
सम्फन्त्धी उऩकयण खरयद गरयएको। 

97.2 

तस.
नॊ 

कामिक्रभको 
नाभ 

तफतयण गरयएको 
कामािरमको नाभ 

तफतयण गरयएको साभानको नाभ 

Traffic 

cone 

Breath

lizer 

Rada

r 

Gun 

Body 

Worn 

Camer

a 

magi

c 

Light 

Torch 

Light 

Wheel 

Lock 

Large 

Wheel 

Lock 

Mediu

m 

Chain 

Lock 

First 

Aid 

Kit 

Box 

Sketc

h 

Tape 

Sketch 

Camera 

Barricad

e 

(Plastic) 

Reflex 

Safty 

Jacket 

१ 

ट्रार्पक 
व्मवस्थाऩन 
सम्फन्त्धी 
उऩकयण 
खरयद 

प्रदेश ट्रार्पक प्रहयी 
कामािरम गगनगौडा कास्की ३ १ ० २ ६ ३ १ ३ ३ १ ३ १ १ २२ 

न्ज.ट्रा.प्र.का.कास्की ३५ १ १ २ १० ५ १ ८ ८ २ २ १ ५ ३० 
२ न्ज.ट्रा.प्र.का.नवरऩयासी ३० २ ० १ १० ५ १ ५ ५ २ २ १ २ ३० 
३ 

न्ज.ट्रा.प्र.का.तनहुॉ २५ १ ० १ ८ ५ १ ५ ५ २ २ ० ४ २५ ४ 

न्ज.ट्रा.प्र.का.स्माङजा २० १ ० १ ८ ४ १ ३ ३ २ २ ० ३ २० ५ 

६ न्ज.ट्रा.प्र.का.ऩवित १५ १ ० १ ३ ३ ० २ २ १ २ ० २ १५ 

७ न्ज.ट्रा.प्र.का.फागरङु १५ १ ० १ ३ ३ ० २ २ १ २ ० २ १५ 

८ न्ज.ट्रा.प्र.का.गोयखा १५ १ ० १ ३ ३ ० २ २ १ २ ० २ १५ 

९ न्ज.ट्रा.प्र.का.रभजङु १२ १ ० १ ३ ३ ० २ २ १ २ ० २ १२ 

१० न्ज.ट्रा.प्र.का.म्माग्दी १० १ ० १ २ २ ० १ १ १ २ ० २ १० 

११ न्ज.ट्रा.प्र.का.भसु्ताङ ५ ० ० ० २ २ ० १ १ १ २ ० ० ५ 

१२ न्ज.ट्रा.प्र.का.भनाङ ५ ० ० ० २ २ ० १ १ १ २ ० ० ५ 

१३ 
गण्डकी र्वऩद व्मवस्थाऩन 
गलु्भ फागरङु १० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

जम्भा जम्भा २०० ११ १ १२ ६० ४० ५ ३५ ३५ १६ २५ ३ २५ २०४ 



क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

१९ 

उद्दाय, याहत तथा 
ऩनुस्थाऩना खचि 
(र्वऩद् व्मवस्थाऩन 
कोष) 

20000 
 र्वऩद् व्मवस्थाऩन कोषभा यकभ 
दान्खरा गरयएको । तनमभानसुाय 
याहत उऩरब्र गयाइएको। 

100 १९ 

क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

20 र्वऩद् ऩूवि सूचना 
प्रणारी स्थाऩना 11000 

तनहुॉ स्माङजा म्माग्दी रभजङु य 
कास्की न्जल्राका ५ स्थानभा यहेका 
नदी तथा खोराहरुभा ऩूवि सूचना 
प्रणारी जडान कामि सम्ऩन्न बएको  

90.34 20 

Dordikhola at Ambotebagar Lamjung SetiNadi at Jyamirebari Kaski 



क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

21 र्वऩद् उद्दाय 
उऩकयण खरयद 15000 

गण्डकी प्रदेश प्रहयी कामािरमराई रु 
४० राख अन्ख्तमायी र्दइएकोभा 
खरयद कामि सम्ऩन्न बएको । फाॉकी 
यकभको मस भन्त्रारमफाट फोरऩर 
आह्वान गरयएकोभा फोरऩर स्वीकृत 
बई खरयद सम्झौता बैसकेको ।  

25.33 



क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

22 
PEOC को 
स्तयोन्नती/तनभािण य 
सूचना उऩकयण 

3000 

पराभे मािक तनभािण तथा भभित, 
यॊगयोगनको कामि सम्ऩन्न बएको 
सूचना उऩकयण तथा पतनिचय खरयद 
य भोटयसाइकर खरयद कामि सम्ऩन्न 
बएको।  

89.28 

प्रदेश आऩतकातरन कामिसॊचारन केन्त्र तथा गोदाभ घय फैठक हरभा याउण्ड टेवर तनभािण 



क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

23 

र्वऩद 
उद्दायकभीहरुराई 
ऺभता अतबवरृ्ि 
तातरभ 

1000 

५ वटा र्वषमभा 70 जनाराई ऺभता 
अतबफरृ्ि तातरभ र्दइएको ।  
ऩोखया र्वभानस्थरभा आऩतकातरन 
हवाइ उद्दाय नभूना अभ्मास सम्ऩन्न 
गरयएको ।  

92.48 

तातरभको उदघाटन कामिक्रभभा सहबागीहरु हवाइजहाजभा आगरागी हुॉदा मार ुबाग्ने क्रभभा  



क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

24 

र्हभारी न्जल्राभा 
र्वऩद् उद्दाय 
केन्त्र/आश्रम स्थर 
तनभािण 

5000 

कास्की न्जल्राको अन्नऩूणि गा.ऩा, 
भनाङ न्जल्राको चाभे गा.ऩा य भसु्ताङ 
न्जल्राको रो घेकय दाभोदयकुण्ड 
गा.ऩा राई तनभािणका रातग क्रभश् 
१५/१५/20 राख अन्ख्तमायी 
र्दइएकोभा तनभािणकामि सम्ऩन्न बएको 
।  

100 

आश्रमस्थर भसु्ताङ आश्रमस्थर भनाङ 



क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

25 
र्वऩद ऩूवि 
तमायी/मोजना 
सम्फन्त्धी गोष्ठी 

750 

अवधायणाऩर स्वीकृत बएको तय 
कोतबड-19 का कायण जायी 
तनषधेाऻारे गदाि कामिक्रभ सॊचारन 
गनि नसर्कएको।  

0 

क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

26 र्वऩद् व्मवस्थाऩन 
अभ्मास (तसभरेुशन) 750 

ऩवित न्जल्राभा खैःचफाट उद्दाय, 
गोयखाभा अन्ग्न तनमन्त्रण, नवरऩयासी 
(ससु्ता ऩूवि) भा सडक दघुिटना य 
आगरातग तनमन्त्रण, ऩवितभा जर 
दघुिटना सम्फन्न्त्ध अभ्मास (तसभरेुशन) 
सम्ऩन्न गरयएको ।  

88.11 



क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

27 

र्वऩद् ऩूवि तमायी 
(दूरिब सभूहको 
यक्त ऩर्हचान, 
सॊकरन तथा 
सॊजारीकयण)  

600 

येडक्रस सोसाइर्ट भापि त रभजङु, 
कास्की, तनहुॉ, नवरऩयु, स्माङ्जा, 
ऩवित, गोयखा, म्माग्दी य फाग्रङु 
न्जल्राभा दरुिब सभूहको यक्त 
ऩर्हचान, सॊकरन तथा सॊजारीकयण 
सम्फन्न्त्ध कामिक्रभ सम्ऩन्न बएको । 
दरुिब यक्त सभूह (नेगेटीब ग्रऩु) बएका 
२३६ जना व्मन्क्तहरु सॊजारीकयणभा 
जोडीएका । 

84.26 



क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

28 
सूचना प्रर्वतध 

ऩाकि को सम्बाव्मता 
अध्ममन 

1875 
सम्बाव्मता अध्ममनका रातग 
ऩयाभशिदाता भापि त अन्न्त्तभ प्रततवेदन 
प्राि बएको ।  

99.5 



क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

29 

चेतनाभूरक 
सूचना/कामिक्रभ 
उत्ऩादन तथा 

र्वतयण 
3000 

गण्डकी सयोकाय नाभक कामिक्रभ 
येतडमो नेऩारफाट हयेक शतनवाय साॉझ 
५:२५ फजे तथा नेऩार टेतरतबजनफाट 
गण्डकी प्रदेश डामयी हयेक फधुवाय 
साॉझ 7:२५ फजे प्रशायण गरयएको।  

96.8 

भन्त्रारमको अर्पतसमर मूटु्यव च्मानरभा यान्खएका चेतनाभरुक तबतडमो साभग्रीहरु  



क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

30 

सॊचाय 
भाध्मभहरुराई रोक 

कल्माणकायी 
र्वऻाऩन 

5000 

11६ सॊचाय भाध्मभहरुराई रोक 
कल्माणकायी र्वऻाऩन र्वतयण गरयएको 
(4७ वटा एप.एभ येतडमो, 31 वटा 
सािार्हक, १ रैभातसक, ३ टेतरतबजन, 
१8 दैतनक ऩतरका, १6 अनराइन) 

94.6 30 

क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

31 
सूचना तथा सॊचाय 
प्रर्वतध प्रवधिन 
कामिक्रभ 

1000 

आर्दवासी जनजातत ऩरकाय भहासॊघ 
िाया तनहुॉ नवरऩयासी ससु्ता ऩूविभा 
कामिक्रभ सॊचारन बएको । साथै 
ब्रोडकान्स्टङ एशोतसएसन नेऩार िाया 
कास्कीभा कामिक्रभ सम्ऩन्न बएको ।  

26.7 



क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

32 प्रदेशस्तयीम सॊचाय 
ग्राभ स्थाऩना 2500 

जग्गाको बोगातधकायका रातग नेऩार 
सयकाय सभऺ अनयुोध गरयएको। 
तड.ऩी.आय. को कामिशति तमाय 
गरयएको ।  

4 



क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

33 सॊचाय कभीहरुको 
ऺभता अतबफरृ्ि 500 

नेऩार ऩरकाय भहासॊघ भापि त ४ 
वटा ऺभता अतबफरृ्ि कामिकक्रभ 
सम्ऩन्न गरयएको।  

99.4 



क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

34 

प्रदेश तबरका 
न्त्मार्मक/अधिन्त्मार्म
क तनकामरे गयेका 
पैसरा कामािन्त्वमन 
सम्फन्त्धी कामिक्रभ 

600 
पैसरा कामािन्त्वमन सम्फन्न्त्ध 
कामिक्रभ ऩवित य तनहुॉ न्जल्राभा 
सम्ऩन्न गरयएको।  

21.05 

पैसरा कामािन्त्वमन कामिक्रभ ऩवित पैसरा कामािन्त्वमन कामिक्रभ तनहुॉ 



क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

35 
ऐन/तनमभावरी 
सॊग्रह सम्ऩादन तथा 
प्रकाशन 

2000 
ऐन य तनमभावरी सॊग्रह सम्ऩादन तथा 
प्रकाशन बएको । 

69.5 



क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

36 
र्वतबन्न यार्ष्डम तथा 
प्रदेश र्दवसहरु 
भनाउने कामिक्रभ 

2000 र्वतबन्न र्दवसहरु भनाइएको।  5.89 

क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

37 

सातै प्रदेशका 
आन्त्तरयक भातभरा 
तथा कानून 
भन्त्रीहरुको 
सम्भेरन(अनबुव 
आदान प्रदान) 

2000 
रनु्म्फनी प्रदेशको फटुवरभा सम्भेरन 
बएको गण्डकी प्रदेशभा कामिक्रभ 
सञ्चारन नगरयएको।  

0 

क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

३८ आतथिक सहामता 
(साभान्जक सयुऺा)  3000 

कामिर्वतध तमाय गयी भन्न्त्रऩरयषद्को 
फैठकभा ऩेश गरयएकोभा स्वीकृत 
नबएकोहुॉदा कामिक्रभ कामािन्त्वमन हनु 
नसकेकोरे फजेट सभऩिण गरयएको।   

0 



क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

3९ भानव अतधकाय 
प्रवधिन कामिक्रभ 750 

अन्त्तयािर्ष्डम भानव अतधकाय र्दवसको 
अवसयभा अन्त्तर्क्रि मा कामिक्रभ सम्ऩन्न 
गरयएको। इन्त्सेक भापि त र्वतबन्न 
न्जल्राभा कामिक्रभ सॊचारनका रातग 
सम्झौता बएकोभा जायी तनषधेाऻाका 
कायण सम्ऩन्न हनु नसकेको।  

7.75 



क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

40 सवायी साधन खरयद 17500 १ थान र्ऩक अऩ तथा १ थान जीऩ 
खरयद बैसकेको ।  

63.75 



क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोज
नाको नाभ   

फजेट रु 
हजायभा हारसम्भको प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत  

कैर्पमत  

41 
ऩरकाय भहासॊघ 
गण्डकी प्रदेशराई 
पतनिचय खरयद 

500 र्वतबन्न ६ प्रकायका पतनिचय साभग्रीहरु 
खरयद गयी हस्तान्त्तयण गरयएको।  

99.4 
 
 

42 
ऩरकाय भहासॊघ 
कास्कीराई पतनिचय 
खरयद 

500 र्वतबन्न ९ प्रकायका पतनिचय साभग्रीहरु 
खरयद गयी हस्तान्त्तयण गरयएको ।  

99.4 

43 
अस्थामी प्रहयी ऩोष्ट 
तनभािण (नर्दऩयु 
ऩोखया) 

500 उऩबोक्ताहरु सम्झौता गनि नआएका।  0 



फेरुज ुपर्छ्यौट सम्फन्त्धी प्रगतत 

• आतथिक वषि 2075/076 सम्भको फेरुजू शनु्त्म फनाइएको ।  
• हारै भार 27,41,907/- (अऺरुऩी सत्ताइस राख एकचारीस हजाय नौ सम 
सात भार) सम्ऩयीऺण गरयएको।  



 

धन्त्मवाद  
 
  


