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आ.व. २०७६।७७ को �ग�त �ववरण 
 

२०७७ �ावण  

 



शहर� �वकास म��ालय 

 

1. शहर� �वकास म��ालयले म�ुयतया आवास (Housing), शहर� �वकास (Urban Development) र भवन 

�नमा�ण (Building Construction) को ३ वटा �े�मा काम गद� आइरहेको छ । सं�वधान �दत आवासको 

मौ�लकहक काया��वयनका ला�ग  जनता आवास (हाल �देशबाट काया��वयन गन� गर� �वि�य ह�ता�तरण 

ग�रएको), सरुि�त नाग�रक आवास, एक�कृत व�ती �वकास काय��म तथा जोिखमय�ु व�ती �थाना�तरण, अ�त 

�विश� तथा �विश� �यि�ह�का ला�ग आवास �यव�था ज�ता काय��मह� काया��वयनमा रहेका छन ्। 

2. रा��य जनगणना, २०६८ प�ात थप भएका नयाँ नगरपा�लका स�हत नगरपा�लकाको सं�या २९३ पगेुसँगै 

शहर� जनसं�या ६२.२ ��तशत पगेुको छ । “सम�ृ नेपाल, सखुी नेपाल�” को रा��य सोच पूरा गन� आध�ुनक 

पूवा�धारय�ु योजनाब� वातावरणमै�ी �वप� ��तरोधी, �यवि�थत, समावेशी, आ�थ�क �पमा ग�तशील र सरु�य 

शहर �नमा�णका साथै शहर एवम ्मानव ब�तीलाइ� समावेशी, सरुि�त, उ�थानशील एवम ्�दगो बनाउन शघन 

शहर� �वकास काय��म, नयाँ शहर आयोजना, वागमती सधुार आयोजना, धोवीखोला सधुार आयोजना, �े�ीय 

शहर� �वकास आयोजना, सरुि�त नाग�रक आवास ज�ता काय��मह� संचालनमा रहेका छन ्। 

3. भवन �नमा�ण तफ�  सरकार� काया�लय भवन, �व�भ� सभाहल, स�मेलन के��, �वशेष �कृ�तका भवनह� (संघीय 

संसद भवन, दमक �यूटावर) �नमा�ण भइरहेका छन ्।�वा��य म��ालय अ�तग�तको �व�भ� �वा��य भवनह�को 

�नमा�ण काय� समेत म��ालय अ�तग�तका �नकायह�बाट भइरहेको छ । 

4. आ.व. २०७६/०७७ मा शहर� �वकास म��ालयको सम� �वि�य �गती तपिशल बमोिजम रहेको छ र बजेट 

उपशीष�क बमोिजम �वि�य �ग�तको �व�ततृ �ववरण अनसुचुी-१ मा �दइएको छ । 

आ.व. २०७६/०७७ को सम� �गती (आ.व. को अि�तममा कायम रहकेो वजेटको आधारमा) 

 � हजारमा 

 चालु पंूिजगत ज�मा 

िविनयोजन   7,502,299.00  27,150,991.00   34,653,290.00  

खच� 4599086 19972314 24571400 

 6१.३0% 73.56% 7०.९१% 

दो�ो चौमा�सकस�म चाल ुखच� ५५.७२%, पुंिजगत खच� ४२.४६% र सम� खच� ४५.४७% रहेको �थयो। 

 

 

5. म��ालयबाट भएका �मखु काय�ह�को �ववरण �न�नानसुार रहेको छ । 

 

 वागमती सधुार आयोजनाः वागमती नद� र यसका सहायक नद�ह�लाई फोहोरम�ु बनाई अ�त�मणबाट 

जोगाउन र वागमती स�यताको पनु�था�पनाको ला�ग बागमती नद� सफाई अ�भयानलाई �नर�तरता 

�दइएको र आ.व. २०७६/७७ मा वागमती सफाइ अ�भयानको ३७५ औ ंह�ा स�प� भएको छ 

।काठमा�डौ उप�यकाको स�यताको �पमा रहेका वागमती, मनोहरा, इ�छुम�त, ��म�त, �व�णमुती, 

हनमु�ते र न�खखुोला लगाएतका नद�ह� ढल र �दषुणम�ु बनाउन आ.व. २०७५/०७६ मा ८.० 

�क. �म. ढल,  १.० �क.मी. सडक र ८ �क.�म. तटव�ध �नमा�ण काय� स�प� भएकोमा आ.व. 

२०७६/०७७ मा ८.३३ �क. �म. ढल,  १.८२ �क.मी. सडक र १३.०९ �क.�म. तटव�ध �नमा�ण 



स�हत हालस�म ८३.४९ �क.मी. ढल १८.२९ �क.मी. सडक र ५७.५० �क.�म. तटव�ध �नमा�ण 

स�प� ग�र �व�छ वातावरण �ब��न र सौ�दय�करणको काय� भइरहेको छ।वागमती नद�मा 

स�ुखायाममा समेत �यूनतम ्वहाव कायम रा�े उ�े�यले �नमा�ण श�ु ग�रएको धाप �ाम �नमा�णको 

काय� आ.व. २०७६/०७७ मा ३५% स�प� भई हालस�म सम�मा ८०% �नमा�ण काय� स�प� भएको 

छ।वागमती नद�को तट�य �े� सौ�दय�करण काय��ममा ४३ वटा ह�रयाल� पाक�  �नमा�ण, 

�सनाम�लदेिख थापाथल� पलुस�म ४३८ सोलार ब�ी जडान भएको, साथै हनमु�ते, न�खु र ब�ख ु

खोलामा तटब�ध, ढल र सडक सधुारको काय� एक�कृत �पमा संचालन ग�रएको छ।यसबाट बागमती 

नद�का काठमाड�, ल�लतपरु, जोरपाट�, बौ�, �म�पाक� , गहेु�र�, धोबीखोला, गोपीकृ�ण हल स�मका 

�थानीयवासी लाभाि�वत भएका छन।्  

 मझौला शहर एक�कृत शहर� वातावरण सधुार आयोजनाः ए�सयाल� �वकास ब�कको सहयोगमा आ.व. 

२०६७/०६८ देिख श�ु भएको मझौला शहर एक�कृत शहर� वातावरण सधुार आयोजना आ.व. 

२०७६/०७७ मा स�प� भएको छ। उ� आयोजनाबाट �वराटनगर र �वरगंजमा आ.व. २०७५/०७६ 

मा ४.०६ �क.�म. सतह नाल�,  ४.३९८ �क.�म. ढल र ७.७६९ �क.�म. सडक सधुार/�नमा�ण स�प� 

भएकोमा आ.व. २०७६/०७७ मा २.७१ �क.�म. सतह नाल�,  ०.२४३ �क.�म. ढल र ०.७१ �क.�म. 

सडक सधुार/�नमा�ण स�प� भएको छ । उ� आयोजनाबाट आयोजना अवधीभर  १२१ �क.�म. सतह 

नाल�,  ५१ �क.�म. ढल र ५२ �क.�म. सडक सधुार/�नमा�ण काय� स�प� भएको छ । सोह� आयोजना 

माफ� त का� े उप�यकाका ३ वटा नगरपा�लकामा संचा�लत क�रव � १ अव� लागतको एक�कृत 

खानेपानी आयोजनाको क�रव ९०% काय� स�प� भएको छ भने आगामी २० वष� अवधीलाई धा� 

स�ने गर� वीरगंजमा एक�कृत फोहरमैला �यव�थापन के��को �नमा�ण स�प� भएको छ ।  

 एक�कृत शहर� �वकास आयोजनाः ए�सयाल� �वकास ब�क कै सहयोगमा आ.व. २०६९/०७० देिख श�ु 

भएको एक�कृत शहर� �वकास आयोजना समेत आ.व. २०७६/०७७ मा स�प� भएको छ। उ� 

आयोजनाबाट �सदाथ�नगर, नेपालगंज र जनकपरुमा आ.व. २०७५/०७६ मा ९.८६१ �क.�म. सतह 

नाल�,  ३.९८१ �क.�म. सडक सधुार/�नमा�ण स�प� भएकोमा आ.व. २०७६/०७७ मा ४३.९७७ 

�क.�म. सतह नाल� र ०.७७ �क.�म. सडक सधुार/�नमा�ण काय� स�प� भएको छ । उ� आयोजनाबाट 

आयोजना अवधीभर १३५ �क.�म. सतह नाल� र ३० �क.�म. सडक सधुार/�नमा�ण काय� स�प� भएको 

छ । धरान उपमहानगरपा�लकामा ४५० �क.�म. पाइपलाइन �व�तार स�हत खानेपानी आयोजना स�प� 

भएको छ भने आगामी २० वष� अवधीलाई धा� स�ने गर� नपेालगंज उपमहानगरपा�लकामा एक�कृत 

फोहरमैला �यव�थापन के�� �नमा�ण स�प� भई संचालनमा आएको छ।  

 �े�ीय शहर� �वकास आयोजनाः ए�सयाल� �वकास ब�क कै सहयोगमा आ.व. २०७३/०७४ देिख श�ु 

भएको �े�ीय शहर� �वकास आयोजनाबाट �वराटगनगर, �वरगंज, �सदाथ�नगर र नपेालगंज न .पा.  मा 

आ.व. २०७५/०७६ मा १५.८० �क.�म. सतह नाल�,  ९.७९ �क.�म. ढल र ७०.५० �क.�म.  सडक 

सधुार/�नमा�ण स�प� भएकोमा आ.व. २०७६/०७७ मा ३३.०५ �क.�म.  सतह नाल�, ०.६४२ �क.�म. 

ढल र २५.०६ �क.�म.  सडक �नमा�ण स�प� भई हालस�म १४४ �क.�म. सतह नाल�,  १८ �क.�म. 



ढल र ११० �क.�म. सडक सधुार/�नमा�ण काय� स�प� भएको छ। सदुरु पि�म �देशका चारवट 

नगरपा�लकाह� धनगढ�, गोदावर�, श�ुलाफाँटा र भीमद�मा क�रव ५० �क.�म. शहर� सडक र नाला 

�नमा�णका ला�ग ख�रद स�झौता भएको छ । 

 एक�कृत काय�मलुक योजनाः �यवि�थत शहर� �वकासलाई �नद�िशत गन� १८५ वटा नगरपा�लकाको 

एक�कृत शहर� �वकास योजना तजु�मा अि�तम चरणमा रहेको छ (१२ �याकेज म�ये ९ वटाको अि�तम 

��तवेदन र ३ वटाको अि�तम म�यौदा ��तवेदन �ा� भएको)। १३ वटा नगरपा�लका (भरतपरु, 

धनकुटा, �नजगढ, �मच�या, चं�परु, का� ेउप�यका, पालुंगटार, वा�लंग, लिु�बनी, तलुसीपरु, द�ुल,ु अमरगढ�, 

�टकापरु) ह�लाई Smart City को �पमा �वकास गन� ग�ुयोजना तयार भएको छ । औ�ोगीक तथा 

�यपा�रक मह�वका बीरग� जीतपरु �समरा पथलैया हेटौडा को�रडोर स�भा�यता अ�ययन स�प� भएको 

छ भने �वराटनगर - दहुवी – इनरवा- इटहर� – धरान – दमक र वटुवल – भैरहवा – लिु�वनी – 

क�प�व�त ुकोरोडोरह�को DPR तयार�का ला�ग परामश� सेवा �लने काय� श�ु भएको छ । आ.व. 

२०७६/०७७ नै Trans Himalaya Trail मा पन� ५ नयाँ शहरह�को (ल�ुला, �या�ुवेसी, जोमसोम, 

�स�मकोट र मात�डी) संभा�यता अ�ययन गन� काय�को अि�तम ��तवेदन �ा� भएको छ ।  

 सघन शहर� �वकास काय��मः सघन शहर� �वकास काय��म अ�तग�त तराई मधेशका सदरमकुामका 

२१ नपाह�मा शहर� पूवा�धार �वकास गन� �व�भ� �याकेजमा काय��मह� स�ालनमा रहेको छ ।यस 

काय��मबाट आ.व. २०७५/०७६ स�म सडक कालोप�े 350 �क.�म., नाला 2९१  �क.�म. �नमा�ण 

काय� स�प� भएकोमा आ.व. २०७६/०७७ मा कालोप�े सडक ११० �क.�म. र नाला �नमा�ण  १६५ 

�क.�म. गर� हालस�म कालोप�े सडक ४६० �क.�म. र नाला �नमा�ण  ४५६ �क.�म. स�प� भएको छ 

। �य�तै आ.व. २०७५/०७६ स�म बसपाक�  २ वटा, हाटबजार 5 वटा, मनोर�न पाक�  4 वटा र 

पोखर� 2 वटा �नमा�ण काय� स�प� भएकोमा आ.व. २०७६/०७७ मा थप २ वटा बसपाक�  (स�र� 

र �सराहा) को ९०%, २ वटा हाट बजार (नवलपरासी र राज�वराज) को ८०% र २ वटा ताल तथा 

पोखर� (धनषुा र महो�र�) को ९०% काय� स�प� भएको छ ।  

काठमाड� उप�यकाको फोहोरमैला �यव�थापन गन� नवुाकोटको ब�चरे डाँडामा �यानेटर� �या�ड �फ�ड 

साईट �नमा�ण काय�को �थम चरणको ३९% �नमा�ण काय� स�प� भएको छ भने दो�ो चरणको �नमा�ण 

काय�का ला�ग ख�रद स�झौता भएको छ ।  

 नया ँशहर आयोजनाः आ.व. २०७६/०७७ मा नयाँ शहर आयोजना तफ�  खुक�ट, चौरजहार�, डु�भे�सार, 

पाटन, �फ�दम, बस�तपरु, ब�ुत�बा�, वैरेनीग�छ�, राकम कणा�ल� र साँफेबगरमा  ३० �क .मी . . सडक 

�नमा�ण काय� स�प� भएको छ । �फ�दम बस पाक�  �नमा�ण काय�को ११%,  चौरजहार� बसपाक� को 

१६% �नमा�ण काय� स�प� भएको छ भने मौलापरु बसपाक� को �नमा�ण काय� स�प� भएको छ । 

�यठुानको �भं�ी नयाँ सहरमा �ड�पआर अनसुार मालङुफाँटमा िच��ेन पाक�  �नमा�ण गन� काय� १४ % 

स�प� भएको छ ।  



 धोवीखोला सधुार आयोजनाः धोवीखोला सधुार आयोजनाबाट गत आ.व. २०७५/०७६ मा कालो पलु 

देिख �वमा स�म�त स�म नद�को  दवैु �कनारमा  ५ �क .�म   सडक कालोप�े  स�प� सडक �नमा�ण स�प� 

भएकोमा आ.व. २०७६/०७७ मा थप १५ �क.�म. सडक �नमा�ण काय� स�प� भएको छ ।  

 काठमा�ड� उप�यका �वकास �ा�धकरणः शहर� सडक �व�तार काय��म अ�तग�त काठमा�डौ 

उप�यकाको �व�भ� भागमा सडक चौडा गन�, पखा�ल लगाउन,े सान� तथा सधुार गन� (��तपू�त� र योजना 

तयार समेत) काय� ३० �क.मी स�प� भएको छ । काठमाड� उप�यकाको चार �थानमा नयाँ नगर 

�नमा�णका ला�ग DPR तयार भएको छ ।  

 रा��य भवन सं�हताः �व.सं. २०७२ को �वनाशकार� भकू�प र यसले पयुा�एको ��त समेतलाई म�यनजर 

गर� रा��य भवन सं�हताका २३ भाग म�ये ५ भागह� समय सापे� प�रमाज�न ग�रएको छ (NBC 

105 �वीकृ�तका ला�ग मि��प�रषदमा पेश भएको) भने थप २ भागह� प�रमाज�नका �ममा रहेका 

छन ्।  

 �व�ष भवन �नमा�ण आयोजनाः संघीय संसद भवन �नमा�ण काय�को ८%, �धानम��ी सरकार� आवास 

�नमा�ण काय�को २५%, �देश �मखु तथा म�ुयम��ीका ला�ग आवास तथा स�पक�  काया�लय �नमा�ण 

काय�को २१%, र म��ी आवासको �नमा�ण काय�को २२% �नमा�ण काय� स�प� भएको छ । राजक�य 

अ�तथी गहृ �नमा�ण काय�को �डजाईन काय� स�प� भएको छ ।  

 सभाहल र अ�य भवन �नमा�णः काठमा�डौको गोदावर�मा ३००० �यि� �मताको स�मेलन के�� 

�नमा�ण काय�को ६५% काय� स�प� भएको छ। ५००० �यि� �मताको बहउु�े�यीय स�मेलन के�� 

�नमा�ण काय�को Architectural Design स�प� भएको Structural Design का साथै EIA भैरहेको छ 

। भरतपरु सभाहलको �डजाइन लागत अनमुान स�प� भएको छ ।दमक �यू टावरको १५% �नमा�ण 

काय� स�प� भएको छ भने बटुवल अ�तरा��य स�मेलन के�� लगाएत अ�य २६ वटा सभाहलह� 

�नमा�णाधीन रहेका छन ्।  

 आवास �यव�था काय��मः सं�वधान �दत आवासको मौ�लकहक काया��वयनका ला�ग  आ.व. 

२०७५/७६ स�ममा जनता आवास काय��म अ�तग�त �वप�, लोपो�मखु तथा सीमा�तकृत वग�को 

ला�ग १७ हजार ३९ आवास एकाई �नमा�ण भएको छ भने क�रव ३९ हजार आवास �नमा�णका ला�ग 

आ .व . २०७६/०७७ मा �देश सरकारह�लाई शसत� अनदुान उपल�ध गराइएको छ । सरुि�त 

नाग�रक आवास काय��म अ�तरगत १६८२८१ लाभ�ाह� छनौट भएका छन ्। छनौट भएकाम�ये 

२०७७ अषाढ मसा�त स�म १४०१९ लाभ�ाह�संग अनदुान स�झौता भएकोमा ८०५ आवास इकाईको 

�नमा�ण काय� स�प� भएको छ । सरुि�त नाग�रक आवास �नमा�णका ला�ग अनदुान रकम �थानीय 

तहमा नै पठाउने गर� सरुि�त नाग�रक आवास काया��वयन काय��व�ध संशोधन, २०७६ संशोधन 

ग�रएको छ ।  



 एक�कृत व�ती �वकासः रसवुा र का�क�का १-१ �थानमा एक�कृत व�ती �वकासका ला�ग संभा�यता 

अ�ययन काय� स�प� भएको छ भने ८ वटा �थानमा एक�कृत व�ती �वकासका ला�ग संभा�यता 

अ�ययन काय� अि�तम चरणमा पगेुको छ । प�हरोका कारण �ब�था�पत प�रवारलाई सरुि�त �थानमा 

�थाना�तरण गर� बसोवासको �यव�था गन� डडेलधरुामा ज�गा �ा� गर� पूवा�धार �नमा�ण (सडक, ढल) 

को काय� आ.व. २०७५/०७६ बाट नै श�ु भएको छ भने सला�ह� र मगुमुा पूवा�धार �नमा�ण काय� 

आ.व. २०७६/०७७ स�ु भएको छ ।  

 �वा��य भवन �नमा�णः नाग�रकलाई �व�थ बनाउन रा�यले जन�वा��यको �े�मा लगानी अ�भवृ�� 

गद�जाने नी�त अनसुार यस म��ालय अ�तग�तका �नकायबाट �वा��य भवन �नमा�ण अ�तग�त आ.व. 

२०७5।७6 स�म देश भरमा १५०७ �व�भ� तहका �वा��य भवनह�को �नमा�ण काय� स�प� 

भएकोमा आ.व.  २०७६/०७७ मा थप २५९ भवनह�को �नमा�ण काय� स�प� भएको छ भने �व�भ� 

३०३ वटा भवनह� �नमा�णाधीन रहेका छन।् ।  

६. आ�थ�क वष� २०७६/०७७ मा म��ालयको काय�स�पादनमा आधा�रत ल�य र �गती तपिशल बमोिजम रहेको 

छ। 

�ववरण इकाइ वा�ष�क ल�य �गती 

सडक �नमा�ण �क.�म. १३० २१३.३६  

नाल� �नमा�ण �क.�म. १६० २५३.९५ ढल स�हत 

सरुि�त नाग�रक आवास सं�या १८९०० ८०५  

जनता आवास सं�या ३०००० �गती �ा� नभएको (�देशबाट काया��वयन 

भइरहेको) 

संघीय संसद भवन �नमा�ण ��तशत २० ८  

�धानम��ी आवास �नमा�ण ��तशत २५ २५  

म��ी आवास �नमा�ण ��तशत ३० २२  

�देश �मखु तथा म�ुय म��ीका ला�ग 

आवास �नमा�ण 

��तशत ३० २१  

३००० �यि� �मताको स�मेलन के�� 

�नमा�ण 

��तशत १०० ६५  

५००० �यि� �मताको स�मलेन के�� 

�नमा�ण 

��तशत ५ �डजाइन भइरहेको 

अ�य सभाहल �नमा�ण  - २६ वटा     

व�रेडाँडा Landfill Site �नमा�ण     

Ist Phase ��तशत १०० ३९ 

Iind Phase ��तशत १० ५ ख�रद स�झौता 

वागमती सधुार आयोजना- सडक �नमा�ण �क.�म. ६ १.८२  



�ववरण इकाइ वा�ष�क ल�य �गती 

वागमती सधुार आयोजना- ढल �नमा�ण �क.�म. ५ ८.३३  

वागमती सधुार आयोजना- नद� �नय��ण �क.�म ६ १३.०९  

वागमती सधुार आयोजना- धाप �ाम 

�नमा�ण 

��तशत ४० ४५  

  

 



अनसुचूी- १ 

शहरी िवकास म��ालय 

आ.व. २०७६/०७७ को मािसक खच� 

    

�.स.ं आयोजना खच� रकम �. खच� �ितशत 

१ �ावण 199,707 0.55 

२ भा� 2,444,060 9.45 

  अशोज 5,134,719 14.11 

४ का�त�क 6,547,983 17.98 

५ मं�सर 7,769,091 21.24 

६ पौष 10,453,318 28.57 

७ माघ 13,370,039 36.28 

८ फा�गणु 15,757,921 42.66 

९ चै� 16,987,814 46.02 

१० वैशाख 17,563,767 47.39 

११ जे� 18,811,786 51.44 

१२ अषाढ 24,57,14,00 70.91 

चौमा�सक ल�य र सो को �गती तलको चाट�मा �दइएको छ । 

 

10821631

13362574

11777997

7834058
8834891

17529946

6547983

9209938 8813479

�थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

शु�को ल� संशोिधत ल�



आ.व. २०७६/०७७ को �थम चौमािसक (का�त�क मिहनास�म) को खच� िववरण 

शहरी िवकास म��ालय 

आ.व. २०७६/०७७ को का�त�क मिहनास�मको िविनयोजन र खच� 

�.स.ं ब.उ.शी.न ं आयोजना 
शु� िविनयोजन रकमा�तर का�त�क मिहनास�म कायम रहकेो खच� 

चाल ु पुजँीगत चाल ु पिूजगत चाल ु पिूजगत ज�मा चाल ु पिूजगत ज�मा 

१ 34700011 शहर� �वकास म��ालय 
134100 8900     134100 8900 143000 २०८५२ १६१४ 22466 15.71% 

२ 34700101 बागमती सधुार आयोजना 
137500 4757200     137500 4757200 4894700 २५०४७ ७७४६८८ 799735 16.34% 

  34701011 शहर� �वकास तथा भवन �नमा�ण �बभाग 
91300 0     91300 0 91300 २७२००   27200 29.79% 

४ 34701012 
संघीय सिचवालय �नमा�ण तथा 

�यव�थापन काया�लय 175400 342100     175400 342100 517500 २९६०४ १५९९६ 45600 8.81% 

५ 34701013 
संिघय सहर� �वकास आयोजना 

काया��वयन काया�लयह� 96400 29000     96400 29000 125400 ३०१०९ २७४८ 32857 26.20% 

६ 34701101 आवास �यव�था काय��म 
598700 136000     598700 136000 734700 ६६६ १७८० 2446 0.33% 

७ 34701102 
एक�कृत काय�मूलक योजना (शहर� 

�वकास) 500 407900     500 407900 408400   १३९७५ 13975 3.42% 

८ 34701103 सघन शहर� �वकास काय��म 
72700 9122600     72700 9122600 9195300 १०८१५ १६२४५५१ 1635366 17.78% 

९ 34701104 शहर� तथा वातावरणीय सधुार आयोजना 
396900 0     396900 0 396900 २३६६६०   236660 59.63% 

१० 34701105 
भवन िनमा�ण संिहता, सरकारी भवन 

िनमा�ण 83900 1926300     83900 1926300 2010200 ५७९४ ४९९७४८ 505542 25.15% 

११ 34701106 गणत�� �मारक तथा गणत�� �त�भ 
200 19800     200 19800 20000   ५२४ 524 2.62% 

१२ 34701107 
नेपाल - भारत सीमा एक�कृत जाचँ 

चौक� �वकास आयोजना 3300 86900     3300 86900 90200 १५०   150 0.17% 

१३ 34701108 
शहर� शासक�य �मता �वकास 

काय��म 5900 22100     5900 22100 28000 ७५८   758 2.71% 

१४ 34701109 एक�कृत शहर� �वकास आयोजना 
399800 7500     399800 7500 407300 २०७४३० ४४३५ 211865 52.02% 

१५ 34701110 नयाँ सहर आयोजना 
124100 1855600     124100 1855600 1979700 १४६९८ २०३२८२ 217980 11.01% 

१६ 34701111 �े�ीय शहर� �वकास काय��म 
5085600 2863000     5085600 2863000 7948600 १९२४८८७ ३३१३९ 1958026 24.63% 

१७ 34701114 ए�ककृत ब�ती �वकास काय��म 
0 500000     0 500000 500000   २९०५ 2905 0.58% 

१८ 34701117 �वशेष भवन �नमा�ण आयोजना 
10100 5017900     10100 5017900 5028000 ३४१ ५७९७८९ 580130 11.54% 



�.स.ं ब.उ.शी.न ं आयोजना 
शु� िविनयोजन 

रकमा�तर 
का�त�क मिहनास�म कायम रहकेो खच�  

चाल ु पुजँीगत 
चाल ु पिूजगत चाल ु पिूजगत 

ज�ा 
चाल ु पिूजगत 

ज�ा 

१९ 34751101 नगर �वकास कोष 
460000 0     460000 0 460000 २२०००   22000 4.78% 

२० 34771101 काठमा�डौ उप�यका �वकास �ा�धकरण 
84000 1033900   ८२५० 84000 1042150 1126150 २८६१६ १५३६२६ 182242 16.18% 

२१ 
34771102 धो�वखोला को�रडोर सधुार आयोजना 5200 315300     5200 315300 320500 १४४१ ४८११५ 49556 15.46% 

    ज�मा  7965600 28452000 0 8250 7965600 28460250 36425850 2587068 3960915 6547983 17.98% 

 

  



आ.व. २०७६/०७७ को दो�ो चौमािसक (फा�गुण मिहनास�म) को खच� िववरण 

शहरी िवकास म��ालय 

आ.व. २०७६/०७७ को फा�गणु मिहनास�मको िविनयोजन र खच� 

�.स.ं ब.उ.शी.न ं आयोजना 
श�ु िविनयोजन रकमा�तर फा�गणु मिहनास�म कायम रहेको खच� 

चाल ु पुजँीगत चाल ु पिूजगत चाल ु पिूजगत ज�मा चाल ु पिूजगत ज�मा 

१ 34700011 शहर� �वकास म��ालय 
134100 8900     134100 8900 143000 ४१६१२ ३२५७ 44869 31.38% 

२ 34700101 बागमती सधुार आयोजना 
137500 4757200     137500 4757200 4894700 ६४३२६ २१३१४१२ 2195738 44.86% 

  34701011 
शहर� �वकास तथा भवन �नमा�ण 

�बभाग 91300 0     91300 0 91300 ५३४३८   53438 58.53% 

४ 34701012 
संघीय सिचवालय �नमा�ण तथा 

�यव�थापन काया�लय 
175400 342100 4314 78897 179714 420997 600711 ६७६१२ ८०९५५ 148567 24.73% 

५ 34701013 
संिघय सहर� �वकास आयोजना 

काया��वयन काया�लयह� 
96400 29000     96400 29000 125400 ५४३११ ९४७६ 63787 50.87% 

६ 34701101 आवास �यव�था काय��म 
598700 136000     598700 136000 734700 ७३०९५ १६३६२ 89457 12.18% 

७ 34701102 
एक�कृत काय�मूलक योजना 

(शहर� �वकास) 500 407900     500 407900 408400   १५९२४४ 159244 38.99% 

८ 34701103 सघन शहर� �वकास काय��म 
72700 9122600   260000 72700 9382600 9455300 २७३६८ ४९३१५८९ 4958957 52.45% 

९ 34701104 
शहर� तथा वातावरणीय सधुार 

आयोजना 396900 0 165600   562500 0 562500 ४२८७१०   428710 76.22% 

१० 34701105 
भवन िनमा�ण संिहता, सरकारी 

भवन िनमा�ण 83900 1926300 12500 490000 96400 2416300 2512700 १४१९६ १२६०३१६ 1274512 50.72% 

११ 34701106 
गणत�� �मारक तथा गणत�� 

�त�भ 200 19800     200 19800 20000   ८०४ 804 4.02% 

१२ 34701107 
नेपाल - भारत सीमा एक�कृत जाचँ 

चौक� �वकास आयोजना 
3300 86900     3300 86900 90200 ७४७ १०३२५ 11072 12.27% 

१३ 34701108 
शहर� शासक�य �मता �वकास 

काय��म 5900 22100 53095 90700 58995 112800 171795 ४९६७ ४१४५ 9112 5.30% 

१४ 34701109 एक�कृत शहर� �वकास आयोजना 
399800 7500 146104   545904 7500 553404 ४२५९२७ ७२६६ 433193 78.28% 

१५ 34701110 नयाँ सहर आयोजना 
124100 1855600   250000 124100 2105600 2229700 ३७५८८ ६८०२७८ 717866 32.20% 



�.स.ं ब.उ.शी.न ं आयोजना 
श�ु िविनयोजन रकमा�तर फा�गणु मिहनास�म कायम रहेको खच� 

चाल ु पुजँीगत चाल ु पिूजगत चाल ु पिूजगत ज�मा चाल ु पिूजगत ज�मा 

१६ 34701111 �े�ीय शहर� �वकास काय��म 
5085600 2863000 

-

311704   4773896 2863000 7636896 २८०५६३२ ९०१४९ 2895781 37.92% 

१७ 34701114 ए�ककृत ब�ती �वकास काय��म 
0 500000     0 500000 500000   २२८०८ 22808 4.56% 

१८ 34701117 �वशेष भवन �नमा�ण आयोजना 
10100 5017900   -990000 10100 4027900 4038000 १३६५ १४२८२२० 1429585 35.40% 

१९ 34751101 नगर �वकास कोष 
460000 0     460000 0 460000 २२०००   22000 4.78% 

२० 34771101 
काठमा�डौ उप�यका �वकास 

�ा�धकरण 84000 1033900   268250 84000 1302150 1386150 ५४२८२ ६३२४४७ 686729 49.54% 

२१ 
34771102 

धो�वखोला को�रडोर सधुार 

आयोजना 5200 315300     5200 315300 320500 २८७४ १०८८१८ 111692 34.85% 

    ज�मा  7965600 28452000  69909  447847 8035509 28899847 36935356 4180050 11577871 15757921 42.66% 
 
  



आ.व. २०७६/०७७ को वा�ष�क खच� िववरण 

शहरी िवकास म��ालय 

आ.व. २०७६/०७७ को अषाढ मिहनास�मको िविनयोजन र खच� 

               

�.स.ं ब.उ.शी.न ं आयोजना 
श�ु िविनयोजन रकमा�तर अषाढ मिहनास�म कायम रहकेो खच� 

चाल ु पुजँीगत कुल ज�मा चाल ु पिूजगत चाल ु पिूजगत ज�मा चाल ु पिूजगत ज�मा 

१ 34700011 शहर� �वकास म��ालय 
72700 9122600 9,195,300   152666 72700 9275266 9347966 ४९४८० ८१५३८१० 8203290 87.75% 

२ 34700101 बागमती सधुार आयोजना 
396900 0 396,900 256550 150000 653450 150000 803450 ५७३८०२   573802 71.42% 

  34701011 
शहर� �वकास तथा भवन 

�नमा�ण �बभाग 

83900 1926300 2,010,200   301500 83900 2227800 2311700 २९६०१ १९७६८५० 2006451 86.80% 

४ 34701012 

संघीय सिचवालय �नमा�ण 

तथा �यव�थापन 

काया�लय 
200 19800 

20,000 
    200 19800 20000   २८८४ 2884 14.42% 

५ 34701013 

संिघय सहर� �वकास 

आयोजना काया��वयन 

काया�लयह� 
3300 86900 

90,200 
    3300 86900 90200 १३२९ ५३६६५ 54994 60.97% 

६ 34701101 आवास �यव�था काय��म 
5900 22100 28,000 53095 90700 58995 112800 171795 7964 5939 13903 8.09% 

७ 34701102 
एक�कृत काय�मूलक 

योजना (शहर� �वकास) 

399800 7500 407,300 175271   575071 7500 582571 ४१०६९३ 7266 417959 71.74% 

८ 34701103 
सघन शहर� �वकास 

काय��म 

72700 9122600 9,195,300   152666 72700 9275266 9347966 ४९४८० ८१५३८१० 8203290 87.75% 

९ 34701104 
शहर� तथा वातावरणीय 

सधुार आयोजना 

396900 0 396,900 256550 150000 653450 150000 803450 ५७३८०२   573802 71.42% 

१० 34701105 
भवन िनमा�ण संिहता, 

सरकारी भवन िनमा�ण 

83900 1926300 2,010,200   301500 83900 2227800 2311700 २९६०१ १९७६८५० 2006451 86.80% 

११ 34701106 
गणत�� �मारक तथा 

गणत�� �त�भ 

200 19800 20,000     200 19800 20000   २८८४ 2884 14.42% 

१२ 34701107 

नेपाल - भारत सीमा 

एक�कृत जाँच चौक� 

�वकास आयोजना 
3300 86900 

90,200 
    3300 86900 90200 १३२९ ५३६६५ 54994 60.97% 

१३ 34701108 
शहर� शासक�य �मता 

�वकास काय��म 

5900 22100 28,000 53095 90700 58995 112800 171795 7964 5939 13903 8.09% 

१४ 34701109 
एक�कृत शहर� �वकास 

आयोजना 

399800 7500 407,300 175271   575071 7500 582571 ४१०६९३ 7266 417959 71.74% 



�.स.ं ब.उ.शी.न ं आयोजना 
श�ु िविनयोजन रकमा�तर अषाढ मिहनास�म कायम रहकेो खच� 

चाल ु पुजँीगत कुल ज�मा चाल ु पिूजगत चाल ु पिूजगत ज�मा चाल ु पिूजगत ज�मा 

१५ 34701110 नयाँ सहर आयोजना 
124100 1855600 

1,979,700   -150000 124100 1705600 1829700 ६०१६९ १४३६५२६ 1496695 81.80% 

१६ 34701111 
�े�ीय शहर� �वकास 

काय��म 

5085600 2863000 7,948,600 -431821 -419556 4653779 2443444 7097223 २५७८१०९ २९४४७२ 2872581 40.47% 

१७ 34701114 
ए�ककृत ब�ती �वकास 

काय��म 0 500000 

500,000   -298948 0 201052 201052   135018 135018 67.16% 

१८ 34701117 
�वशेष भवन �नमा�ण 

आयोजना 10100 5017900 

5,028,000   -2088193 10100 2929707 2939807 3539 २१०८८३४ 2112373 71.85% 

१९ 34751101 नगर �वकास कोष 
460000 0 

460,000     460000 0 460000 २१५९३७   215937 46.94% 

२० 34771101 
काठमा�डौ उप�यका 

�वकास �ा�धकरण 84000 1033900 

1,117,900 12609 720658 96609 1754558 1851167 ८२१४१ १५२०८४० 1602981 86.59% 

२१ 
34771102 

धो�वखोला को�रडोर 

सधुार आयोजना 5200 315300 

320,500     5200 315300 320500 ४७४० २७२८०६ 277546 86.60% 

    ज�मा  7965600 28452000 

36,417,600 -463301 -1301009 7502299 27150991 34653290 4599086 19972314 24571400 70.91% 

 


