
आ.व. २०७८/२०७९

दोश्रो चौमासिक िम्मको प्रगति

जलस्रोत तथा ऊजाा ववकास मन्त्रालय, सरेु्खत.
गोपाल शमाा
सस.डी.ई



कर्ााली प्रदेश परिचय



खानेपानी सििंचाई िथा ऊर्ाा विकाश तनदेशनालय िुखेिको दोश्रो चौमासिकिम्मको
प्रगति

(रु. हर्ारमा)

क्र.ििं. खचा सशर्ाक कायाक्रम 
क्रक्रयाकलाप

वितनयोर्न र लक्ष्य भौतिक प्रगति विविय प्रगति

भौतिक 
लक्ष्य 

(प्रतिशि,ि
टा)

वितनयोर्न 
रकम

पररमाण
(प्रतिशि,
िटा)

प्रगति
प्रतिशि बरे्ट (खचा)

प्रगति
प्रति
शि

१ चालु खचा चालु खचा ९७५२ ४३७४ ४५

२ िमातनकरण

सििंचाइ ११२ १६०८०० २४ २२ १२७०५ ८

नदद तनयन्त्रण ५५ ९९१०० ३० ३८ १३९७८ १४

उर्ाा ७ ४७००० ४ ८० ९०९६ १९
खानेपानी १४९ २४६७४० १२ १४ २२३८७ ९

अन्त्य िाबार्तनक 
िुधार १ ४००० ३० १९ ० ०

३ िशिा (ििंघ)

सििंचाइ १६ ५७५०० ८ ४० १०३९८ १८
खानेपानी ५२ ३६८०० ६ १७ १४९ १
खानेपानी 
गुणस्िर ५ ३६५०० २ ३० ८०५१ २२

कुल जम्मा ३९७ ६८८४४० २६ ८११३८ १२



खानेपानी सििंचाई िथा ऊर्ाा विकाश कायाालय िल्यानको दोश्रो चौमासिकिम्मको प्रगति

(रु. हर्ारमा)

क्र.
सं.
- खचा सशर्ाक कायाक्रम 

वक्रयाकलाप

ववसियोजि ि लक्ष्य भौसतक प्रगसत ववत्तिय प्रगसत

भौसतक लक्ष्य
(प्रसतशत,वटा
)

ववसियोजि िकम परिमार् 
(प्रसतशत,वटा)

प्रगसत 
प्रसतशत बजेट (र्खचा) प्रगसत 

प्रसतशत

१ चालु खचा चालु खचा - ११५७४ - ५९.९ ६८९७ ५९.९
२

समासिकिर्

ससंचाइ ६० १०९,१४० ३० ३० २१.२

िदद सियन्त्रर् २८ ४०,५०० १२ ३० २१

उजाा १७ ४२,००० ८ ५० २१

र्खािेपािी ५१ ९७,६६२ १५ २१ २१

अन्त्य साबाजसिक 
सधुाि २ ९७,६६२ २ ६० २१

३

सशता (संघ)

ससंचाइ १२ 60000 ०८ ३० ९,९२८ १६.५%

िदद सियन्त्रर् २ 20000 २ ५० २५८३ १२.९२

र्खािेपािी ११ 30800 ५ ४० ३२६९ १०.६१%

अन्त्य - - - - - -

कुल जम्मा १८३ ४३३४१४ ७१ ४० ८८८९२ २०.५



खानेपानी सििंचाई िथा उर्ाा बबकाश कायाालय रुकुम (पत्तिम) को दोश्रो चौमासिकिम्माको प्रगति

(रु. हर्ारमा)

क्र.
सं. खचा सशर्ाक कायाक्रम 

वक्रयाकलाप

ववसियोजि ि लक्ष्य भौसतक प्रगसत ववत्तिय प्रगसत

भौसतक लक्ष्य
(प्रसतशत,वटा) ववसियोजि िकम परिमार् 

(प्रसतशत,वटा)
प्रगसत 
प्रसतशत बजेट (र्खचा) प्रगसत 

प्रसतशत

१ चालु खचा चालु खचा १००% ११०७९।०० ५०% ५०% ६३९८।१४२७ ५७।७५
२

समासिकिर्

ससंचाइ ५५ वटा ९९५००।०० २४  वटा ४४% ९३६३।६५४ ०।०९४

िदद सियन्त्रर् २९ वटा ४२०००।०० १९ वटा ६४% ३८७२।४३८ १०।८४

उजाा २५ वक मी २००००।०० ६.२५वक मी २५% १४०।०४० ०।००७

र्खािेपािी ६९ वटा १०४६००।०० २२ वटा ३१.२३% १२१२.१६४
०।०११

अन्त्य साबाजसिक 
सधुाि ७ वटा १०७००।०० १ वटा १२ % ९२३।०५४ ०।०८६

३

सशता (संघ)

ससंचाइ ४ वटा ११९००।०० २ वटा ५०% ०।०० ०।००

िदद सियन्त्रर् ० वटा ०।०० ० वटा ०.०० ०।०० ०।००
र्खािेपािी १९ वटा २४५००।०० ६ वटा २७.८९ १४२.४०० ०।००६

अन्त्य ० वटा ०।०० ० वटा ०.०० ०।०० ०।००

कुल जम्मा ३२४७७९।०० २२०५२.२७ ६.७९



6

खानेपानी सििंचाई िथा ऊर्ाा विकाश कायाालय रु्म्लाको दोश्रो चौमासिकिम्मको प्रगति

s|=;+= vr{ lzif{s sfo{s|d
ls|ofsnfk

ljlgof]hg / nIo ef}lts k|ult ljlQo k|ult

k|ltzt ljlgof]hg /sd ah]6 -vr{_ k|ult k|ltzt

!= Rffn' vr{ Rffn' vr{ @=## &,#@*,))) )=( @,*#!,%%& )=(
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ljlgof]lht ah]6 ? #%%,&(#,)))=))
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खानेपानी सििंचाई िथा ऊर्ाा विकाश कायाालय रुकुम दैलेर्खको दोश्रो चौमासिकिम्मको प्रगति

रकम रु 
हजारमा_

सी.न. खर्च ससर्चक कार्चकमच क्रिर्ाकलाप

विननर्ोजजत र लक्ष्र् भौनतक प्रगनत वित्तीर् प्रगनत

कैक्रिर्तभौनतक लक्ष्र्
(प्रनतर्त, 
िटा)

विननर्ोजजत 
रकम

पररमाण
(प्रनतर्त, 
िटा)

प्रगनत 
प्रनतसत बजेट खर्च प्रनतर्त

प्रगनत

१ चालु खचा चाल ुखचा १२७७३ ५८५५ ४६.९४

२ िमानीकरण

सििंचाई १०५ ओव्िा १४३६०० ५ िटा ४० १२१३१ ८.४४
नदद तनयन्त्रण ३६ िटा ५५१०० ४ िटा ६० ६५६७ ११.९१
उर्ाा ३ िटा ६०८०० १० ७०७४ ११.६३
खानेपानी १३२ िटा १९९२६० ४९८९ २.५०
अन्त्य िाबार्तनक 
िधुार 

१ िटा ७५०० ५७४ ७.६५

३

िििा

सि िंचाई २२ िटा ३८७०० ०
नदद तनयन्त्रण
खानेपानी २२ िटा ५३५०० ३२६ ०.०६
अन्त्य

कुल जम्मा ५७०३३ ३७५१६ ६.५७



खानेपानी सििंचाई िथा ऊर्ाा विकाश कायाालय र्ार्रकोटको दोश्रो चौमासिकिम्मको
प्रगति

(रु. हर्ारमा)
क्र.
सं. खचा सशर्ाक कायाक्रम 

वक्रयाकलाप

ववसियोजि ि लक्ष्य भौसतक प्रगसत ववत्तिय प्रगसत

भौसतक लक्ष्य
(प्रसतशत,वटा
)

ववसियोजि िकम
परिमार् 
(प्रसतशत,वटा
)

प्रगसत प्रसतशत बजेट (र्खचा) प्रगसत प्रसतशत

१ चालु खचा चालु खचा ९२०८ ४१११ ४४.६५
२

समासिकिर्

ससंचाइ ३२.९० १०७४०० ९.०० २७.३६ ४७५८ ४.४३

िदद सियन्त्रर् ८.४२ २७५०० २.१४ २५.४२ ३१७१ ११.५३

उजाा ८.१७ २६६८४ २.०० २४.४८ ३१४३ ११.७८

र्खािेपािी २७.२६ ८९००० ८.०० २९.३४ १२९६ १.४६

अन्त्य साबाजसिक 
सधुाि ३.५२ ११५०० .५० १४.२० १२८६ ११.१८

३

सशता (संघ)

ससंचाइ ९.९६ ३२५०० .५ ५.०२ ४१८ १.२८

िदद सियन्त्रर्
र्खािेपािी ९७७ ३१९०० ३.०० ३०.७१ ४०३४ १२.६४

अन्त्य

कुल जम्मा ३३५६९२ २२६११ विवत्तर् ५.५५ %

भौनतक २५.१४%



खानेपानी सििंचाई िथा ऊर्ाा विकाश कायाालय डोल्पाको दोश्रो चौमासिकिम्मको प्रगति
(रु. हर्ारमा)

क्र.
सं. खचा सशर्ाक कायाक्रम 

वक्रयाकलाप

ववसियोजि ि लक्ष्य भौसतक प्रगसत ववत्तिय प्रगसत

भौसतक लक्ष्य
(प्रसतशत,वटा
)

ववसियोजि िकम परिमार् 
(प्रसतशत,वटा)

प्रगसत 
प्रसतशत बजेट (र्खचा) प्रगसत 

प्रसतशत

१ चालु खचा चालु खचा १०० ८००९ १८३४ २२.८९
२

समासिकिर्

ससंचाइ १०० ९१७०० ४५.५ ४५.५ ८५७० ९.३४

िदद सियन्त्रर् १०० ३५१०० ५४.५ ५४.५ ६८६६ १९.५६

उजाा १०० २००० ३५.५ ३५.५ ० ०

र्खािेपािी १०० ७८५०० ४३.५ ४३.५ ९७१० १२.३७

अन्त्य साबाजसिक 
सधुाि १०० ६९०० ५५.४ ५५.४ २६५० ३८.४०

३

सशता (संघ)

ससंचाइ १०० ५७००० ४५.५ ४५.५ ९२३५ १६.२

िदद सियन्त्रर् १०० ३००० ३०.५ ३०.५ ० ०
र्खािेपािी १०० २५१०० ३५.५ ३५.५ १२५० .५०

अन्त्य

कुल जम्मा १०० ३०७३०९ ४३.३ ४३.३ ४०११५ १३.०५



खानेपानी सििंचाई िथा ऊर्ाा विकाश कायाालय कासलकोटको दोश्रो चौमासिकिम्मको
प्रगति

क्र.ि. खचा सशर्ाक कायाक्रम कृयाकलाप

बबतनयोर्न र लक्ष्य भौतिक प्रगति

वितिय प्रगतिभौतिक लक्ष्य 
(प्रतिशि,िटा) वितनयोर्न रकम पररमाण 

(प्रतिशि,िटा) प्रगति प्रतिशि

1 चालु खचा चालु खचा 1 8,086,000 1,208,772

2 िमातनकरण

सिचाइ 82 125,400,000 5 8.00 4,964,567

नदद तनयन्त्रण 34 40,500,000 3 14.94 3,188,453

ऊर्ाा 5 34,300,000 0 4.00 0

खानेपानी 98 104,301,000 1 24.34 16,965,848

अन्त्य िाबार्तनक 
िुधार 3 5,503,000 0 2.24 2,497,727

3 शशाि ििंघ

सिचाइ 9 47,000,000 0 10.75 1,154,621

नदद तनयन्त्रण 0 0 0 0 0

खानेपानी 33 26,400,000 0 10.18% 0

अन्त्य 0 0 0 0 0

कुल जम्मा 265 391,490,000 9 64 29,979,987.80



खानेपानी सििंचाई िथा ऊर्ाा विकाश कायाालय हुम्लाको दोश्रो चौमासिकिम्मको प्रगति
(रु. हर्ारमा)

क्र.
सं. खचा सशर्ाक

कायाक्रम 
वक्रयाकलाप

ववसियोजि ि लक्ष्य भौसतक प्रगसत ववत्तिय प्रगसत

भौसतक लक्ष्य
(प्रसतशत,वटा)

ववसियोजि 
िकम परिमार् (प्रसतशत,वटा) प्रगसत 

प्रसतशत बजेट (र्खचा) प्रगसत प्रसतशत

१ चालु खचा चालु खचा ११५९५००० ६८७५९६०।६० ५९।३०
२

समासिकिर्

ससंचाइ ३७ ६७०००० ३० िटा ििंझौिा भई 
कायाान्त्ियनमा गएको । ०

िदद सियन्त्रर् १२ १४०००
२ वटा सम्पन्न १० वटा
ििंझौिा भई कायाान्त्ियनमा 
गएको ।

४० प्रसतशत २००० १४।२८

उजाा १ ६३०० ििंझौिा भई कायाान्त्ियनमा 
गएको । ३० प्रसतशत १८०० २८।५७

र्खािेपािी २७ ७२७०० २१ वटा ििंझौिा भई 
कायाान्त्ियनमा गएको २० प्रसतशत २८०० ३।८५

अन्त्य साबाजसिक
सधुाि ०

३

सशता (संघ)

ससंचाइ २१ २२०००
१६ वटा ििंझौिा भई 
कायाान्त्ियनमा गएको १० प्रसतशत ० ०

िदद सियन्त्रर् ०

र्खािेपािी १३ २४२००
८ वटा ििंझौिा भई 
कायाान्त्ियनमा गएको १० प्रसतशत ० ०

अन्त्य ०

कुल जम्मा १११ २०६२००।०० २० प्रसतशत ६६०० ३।२



खानेपानी सििंचाई िथा ऊर्ाा विकाश कायाालय मुगुको दोश्रो चौमासिकिम्मको प्रगति
(रु. हर्ारमा)

क्र.
सं. खचा सशर्ाक कायाक्रम 

वक्रयाकलाप

ववसियोजि ि लक्ष्य भौसतक प्रगसत ववत्तिय प्रगसत

भौसतक लक्ष्य
(प्रसतशत,वटा
)

ववसियोजि िकम परिमार् 
(प्रसतशत,वटा)

प्रगसत 
प्रसतशत बजेट (र्खचा) प्रगसत 

प्रसतशत

१ चालु खचा चालु खचा
6836 30.02 26.01 1852 26.01

२

समासिकिर्

ससंचाइ 56 96500 25.04 9.01 8321 8.69

िदद सियन्त्रर् 38 33200 25.03 5.03 1666 5.01

उजाा 1 200 0 0

र्खािेपािी 56 68953 38.09 33.02 22085 32.02

अन्त्य साबाजसिक 
सधुाि 1568 30.04 10.07 157 10.07

३

सशता (संघ)

ससंचाइ 15 47500 28.03 3.60 1697 3.57

िदद सियन्त्रर्
र्खािेपािी 6 19000 30.05 3.70 689 3.62

अन्त्य

कुल जम्मा 242309 20.05 36467 15.04



जलश्रोत तथा ऊजाच बबकास मन्त्रालर् र र्स अन्त्तगचत कार्ाचलर्को   आ ब २०७८। २०७९ को   समाननकरण तिच को िागुन 
सम्मको खर्च (प्रदेर् को.ले.नन.का बाट प्राप्त )

सि न कायाालयको नाम ब.उ.सश.न

खचा  रु हर्ारमा

बरे्ट खचा पिंतिशिचालु पुुँजर्गि र्म्मा

१र्लश्रोि िथा उर्ाा बबकाि मन्त्रालय 30800011 7238.00 11067.00 18305.00 364542 5.02

२र्लश्रोि िथा उर्ाा बबकाि  तनदेशनालय िुखेि 30800011 4375.00 50916.00 55291.00 522712 10.58

३र्लश्रोि िथा उर्ाा बबकाि  कायाालय  रुकुम 30800011 6160.00 15511.00 21671.00 290879 7.45

४र्लश्रोि िथा उर्ाा बबकाि  कायाालय  िल्यान 30800011 2123.00 52377.00 54500.00 302994 17.99

५र्लश्रोि िथा उर्ाा बबकाि  कायाालय  डोल्पा 30800011 1746.00 17907.00 19653.00 222609 8.83

६र्लश्रोि िथा उर्ाा बबकाि  कायाालय  र्मु्ला 30800011 2792.00 35433.00 38225.00 317393 12.04

७र्लश्रोि िथा उर्ाा बबकाि  कायाालय  मुगु 30800011 1691.00 5842.00 7533.00 212690 3.54

८र्लश्रोि िथा उर्ाा बबकाि  कायाालय  कासलकोट 30800011 1970.00 17059.00 19029.00 337303 5.64

९र्लश्रोि िथा उर्ाा बबकाि  कायाालय  र्ार्रकोट 30800011 4506.00 21327.00 25833.00 273292 9.45

१०र्लश्रोि िथा उर्ाा बबकाि  कायाालय  दैलेख 30800011 1571.00 30917.00 32488.00 468781 6.93

११र्लश्रोि िथा उर्ाा बबकाि  कायाालय  हुम्ला 30800011 1918.00 2981.00 4899.00 250440 1.96

जम्मा 36090.00 261337 297427.00 3563635 ###

जम्मा खर्च
प्रनतर्त 8.13



फागुन २० िम्माको र्लस्रोि िथा ऊर्ाा विकाि मन्त्रालय िाट 
भए गरेका मुख्य मुख्य कायाको वििरण 
 फागुन २० िम्माको भौतिक प्रगति: ३० %
 फागुन २० िम्माको वितिय प्रगति: ११.२ %
 भौतिक पूिााधार िथा िहरी विकाि मन्त्रालय अन्त्िगाि रहेका खानेपानी िथा 

िरिफाई अन्त्िगािका िम्पूणा कायाक्रमहरुको काया जर्म्मेिारी यि मन्त्रालयमा थप 
भइ उक्ि कायाक्रमहरु PLMBIS मा प्रविस्ट गरर प्रमातनकरण भएको I

 O & M िथा कायाालयको नाम ििंग िम्बजन्त्धि िमस्याहरु  िमाधान भई 
मन्त्रालय िथा अन्त्िगािका िम्पूणा तनकाय/ कायाालयहरुले आ- आफ्ना कायाक्रमहरु 
ििंचालन गरररहेका छन I

 िरुिा व्यिस्थापन भएको I

 कायाालय व्यिस्थापन िम्बजन्त्ध काम I

 ििारी िाधन खररद िम्बजन्त्ध काम I



 बजेट कार्ाचन्त्िर्नबाट हाससल भएका मुख्र् मुख्र्
उपलब्धीहरु (समग्र एकीकृत उपलब्धीहरु)

 सििंचाइ िफा : कुल र्म्मा ३२० हे. र्समनमा थप सििंचाइ िुविधा उपलब्द गराउन िफल
 खानेपानी िफा ः कुल र्म्मा ५१० थप घरधुरीमा स्िस्छ खानेपानी िुविधा उपलब्द  

गराउन िफल
 नदद तनयन्त्रण िफा ः ३.९० क्रक.सम िटबन्त्धन तनमाणा भई २९ हे. थप र्समन उकाि 

भएको
 उर्ाा िथा बबधुतिकरण िफा ः बबधुतिकरण विस्िार िथा िौया उर्ाा र्डान गरर कुल 

र्म्मा ३७० घरधुरी लाभािंविि
 अन्त्य:



समस्याहरु
 O&M को सम्बन्त्धमा कमाचािी असन्त्तसु्ट भइ मदु्दा  पिेको हदुा कमाचािीमा ववतषृ्र्ा पैदा भइ 

कायाालयको काममा विलाससु्ती भयको।

 प्रासबसधक कमाचािीको दिबन्त्दी अिसुाि पदपसुता िहिु ु।

 स्पष्ट कायाववसधको अभाव (सबधतु सबकाश,टाि ससंचाई,योजिा तजु ुामा आदद)

 १५ लार्ख मसुिका योजिा व्यवस्थापि चिुौतीपूर्ा बिेको ।

 संघ, प्रदेश ि स्थािीय तहको काया संचालिमा दोहोिोपिा ससजािा भएको ।

 कमाचािीको अभावको कािर् अिगुमि संयन्त्र प्रभावकािी हिु िसकेको ।

 प्रदेशबाट ववसभन्न िीसत सियम तथा सिमाार् कायाको िम्सा स्वीकृसत िभएको हुुँदा ववववधतापूर्ा केन्त्रको 
िम्स प्रयोगमा समस्या ।

 कोसभड-१९, लकडाउिका ि कच्चा तेल लगायत सिमाार् सामग्रीको मूल्य ववृिका कािर् 
कायासंचालिमा कदििाई, महंगी ि सामग्री अभावको कािर् सिमाार् कायामा विला ससु्ती 

 िेकेदािहरु बोलपरमा अत्यन्त्त न्त्यूि कबोल गिे ि ववसभन्न बाहािामा काया सचुारु िगिे  समस्या  



Bagchaur WSP, Bagchaur Municipality, Salyan



मैितडा के-वडा सस.यो. भे.ि.पा.-०८, सरेु्खत              गदले सस.यो.पञ्चपिुी, सरेु्खत 


