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माननीय सभामखु  महोदय, 

१. सदूुरपि�म पर्देश सरकारको आ�थर्क मा�मला तथा योजनामन्तर्ीको है�सयतले 
आगामी आ�थर्क वषर् २०७७/७८ को ला�ग यस सम्मा�नत सभामा बजेट पर्स्ततु 
ग�ररहँदा रा�पर्�त सम�पर्त भई राजनी�तक प�रवतर्नका ला�ग भएका �व�भ� 
आन्दोलनहरुमा जीवन उत्सगर् गनुर्हनुे सम्पूणर् ज्ञात अज्ञात शह�दहरूपर्�त हा�दर्क 
शर्�ा-समुन अपर्ण गदर्छु। नेपालको समगर् राजनी�तक प�रवतर्नका कर्ममा भएका 
आन्दोलनका घाइते र बेप�ा भएका नाग�रकहरूपर्�त सम्मान पर्कट गद� त्यस्ता 
यगुान्तकार� पर्�कर्यामा नतेतृ्वदायी भ�ूमका �नवार्ह गन� सबै अगर्ज तथा िशखर 
व्यि�त्वहरुपर्�त उच्च सम्मान व्य� गदर्छु। साथै, मैले यसर� यस सम्मा�नत 
सभामा बजेट पर्स्ततु ग�ररहँदा को�भड-१९ बाट पर्देशवासीको जीवन रक्षा गदै 
स्वास्थ्य सेवाको पर्त्याभ�ूत पर्दान गनर् र पर्देश अथतर्न्तर्लाई थप चलायमान बनाउन े
गहन िजम्मेवार� बोध गरेको छु। 

२. को�भड-१९ महामार�बाट सङ्कर्�मत भई स्वदेश तथा �वदेशमा जीवन गमुाउन ुहनु े
नेपाल� तथा अन्य �मतर्रा�का नाग�रकहरूपर्�त हा�दर्क शर्�ा�ल� व्य� गद� 
शोकाकुल प�रवारजनपर्�त ग�हरो समवेदना व्य� गदर्छु। उपचाररत सम्पूणर् 
संकर्�मत व्यि�हरूको शीघर् स्वास्थ्य लाभको कामना गदर्छु। को�भड-१९ 
महामार�को संकर्मण रोकथाम, �नयन्तर्ण तथा न्यूनीकरणका ला�ग अहोरातर् ख�टन ु
हनुे सम्पूणर् स्वास्थ्यकम�, सरुक्षाकम�, संचारकम� लगायत यस �वषम प�रिस्थ�तमा 
पर्देश सरकारलाई सहयोग गन� आम जनसमदुायपर्�त हा�दर्क आभार व्य� गदर्छु। 

३. �व�का पर्ायः सबै मलुकुमा महामार�को रुपमा एकैचोट� फै�लएको को�भड-१९ 
रोगको कारण �व�ले गम्भीर मानवीय र आ�थर्क संकट सामना गनुर् परेको छ। 
यस संकटबाट �व� अथर्तन्तर् पर्भा�वत भई िश�थल हनुे स्प� संकेत देिखएको छ। 
यस महामार�का कारण सम�ृ�को हामर्ो यातर्ामा प�न चनुौती थ�पएको छ। यस 
�वषम प�रिस्थ�तमा जनताको जीवन रक्षा गद� अथर्तन्तर्लाई थप ग�तशील एवं 
चलायमान बनाउँदै पनुरुत्थान गन�, रोजगार�का अवसरको �सजर्ना गन� र 
जनजी�वकालाई पूवर्वत रुपमा सहज बनाउने आजको पर्मखु आवश्यकता भएको 
मैले महशसु गरेको छु। 
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४. नेपालको स्वतन्तर्ता, सावर्भौमस�ा, भौगो�लक अखण्डता, रा��य एकता, स्वाधीनता, 
स्वा�भमान, नेपाल�को हक �हतको रक्षा र सीमाको सरुक्षा जस्ता रा��य �हतका 
आधारभतू �वषयमा सदूुरपि�म पर्देश सरकारको पर्�तब�ता व्य� गद� संघीय 
सरकारले चालेका नेपाल� भ�ूमको रक्षा र सीमा सरुक्षाका साम�यक कदमहरुपर्�त 
पर्देश सरकारको दृढ साथ र समथर्न रहेको व्यहोरा यस ग�रमामय सभा माफर् त 
अनरुोध गदर्छु। कालापानी, �लपलेुक र �लिम्पयाधरुा स�हतको �नशान छाप �भतर् 
अं�कत नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्त�वक सीमा अनरुुप �मलाउन ग�रएको 
पर्स्ताव नेपालको सावर्भौम संसदले सवर्सम्म�तले पा�रत गरेकोमा संघीय सरकार र 
संघीय सांसदज्यूहरुलाई हा�दर्क धन्यवाद ज्ञापन गनर् चाहन्छु । 

५. पर्देश सरकारले पर्स्ततु गन� आगामी आ�थर्क वषर्को बजेट �व�मान महामार�ले 
�सजर्ना गरेको चनुौतीलाई न्यूनीकरण गन� र यस चनुौतीलाई प�न एक नयाँ 
अवसरको रूपमा प�रणत गन�तफर्  उन्मखु हनुे व्यहोरा अनरुोध गदर्छु।  

६. आगामी आ�थर्क वषर्को बजेट तजुर्मा गदार् मैले नेपालको सं�वधान र कानूनहरु, 
पर्देश सभाबाट पा�रत भएको सरकारको नी�त तथा कायर्कर्म; �व�नयोजन �वधेयक, 
२०७७ का उ�ेश्य; �स�ान्त; पर्ाथ�मकता र पर्मखु नी�तहरु; पन्धर्� योजना; द�गो 
�वकास लक्ष्यहरु समेतलाई मागर्दशर्नको रुपमा �लद� को�भड-१९ ले �सजर्ना गरेको 
�व�मान प�रिस्थ�तलाई सम्बोधन गन� गर� बजेट तथा कायर्कर्म तयार गरेको छु।  

७. बजेट तजुर्माको कर्ममा माननीय पर्देश पर्मखुज्यू, माननीय सभामखुज्यू, यस 
पर्देशबाट संघीय संसदमा पर्�त�न�धत्व गनुर्हनुे माननीय सांसदज्यूहरु, पर्देश सभाका 
�वषयगत स�म�तका माननीय सभाप�त तथा सदस्यज्यूहरू, पर्देश सभाका माननीय 
सदस्यज्यूहरु, स्थानीय तह, �व�भ� संघ संस्था, �नजी क्षेतर्, सहकार� क्षेतर्, 
�व�तवगर्, संचार जगत एवं नाग�रक समाजबाट पर्ा� रचनात्मक सझुाव समेतलाइ 
यथे� ध्यान �दएको छु। 

माननीय सभामखु महोदय 

अब म पर्देशको सम��गत आ�थर्क िस्थ�तको संिक्ष� �ववरण पर्स्ततु गन� अनमु�त चाहन्छु। 

८. आ�थर्क �कर्याकलापको �वस्तारसँगै गत आ�थर्क वषर्मा हा�सल भएको पर्देशको 
उच्च आ�थर्क व�ृ�दरमा को�भड-१९ को कारण संकुचन आई ४.०8 पर्�तशत 
रहने अनमुान छ। यस आ�थर्क वषर्मा नेपालको कुल गाहर्स्थ्य उत्पादन रु. ३७ 
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खबर् ६७ अबर् ४ करोड मध्ये यस पर्देशको योगदान ७.21 पर्�तशत हनुे अनमुान 
रहेको छ । चाल ुआ�थर्क वषर्मा पर्देशको कुल गाहर्स्थ्य उत्पादन रु. २ खबर् 71 
अबर् ७४ करोड भई यस पर्देशको पर्�तव्यि� आय रु. 92 हजार ८ सय 7 
(७९९ अमे�रक� डलर) हनुे अनमुान ग�रएको छ।  

९. चाल ु आ�थर्क वषर्को ९ म�हनासम्मको रा��य औषत मदुर्ास्फ��त दर ६.५ 
पर्�तशतमा रहेको छ भने यस पर्देशको कुल गाहर्स्थ्य उत्पादन इिम्प्ल�सट 
�डफ्लेटरमा आधा�रत मूल्य व�ृ� 7.47 पर्�तशत हनुे अनमुान ग�रएको छ। यस 
पर्देशमा ब�क तथा �व�ीय संस्थाका शाखाहरु ६९९ पगेुका छन ्भने कुल �नक्षेपमा 
पर्देशको �हस्सा २.०८ पर्�तशत रहेको छ। 

१०. यस पर्देशमा �नरपेक्ष ग�रबीको रेखाम�ुन रहेका जनसंख्या ३३.९ पर्�तशत, 
बहआुया�मक ग�रबी दर ३३.६ पर्�तशत, �गनी गणुक ०.३३ पर्�तशत, बेरोजगार� 
दर ११.५ पर्�तशत, औषत आय ु६८.६ वषर् रहेको छ।  

११. चाल ुआ�थर्क वषर्मा पर्देशको कुल सरकार� खचर् �व�नयोजनको तलुनामा ५९.४४ 
पर्�तशत अथार्त  रु. १६ अबर् ७४ करोड २ लाख ५७ हजार हनुे संशो�धत 
अनमुान छ। कुल सरकार� खचर् मध्ये चालतुफर्  �व�नयोजनको ५६.३४ पर्�तशत 
अथार्त ८ अबर् ५० करोड ४६ लाख ४९ हजार र पूजँीगततफर्  �व�नयोजनको 
६३.०३ पर्�तशत अथार्त ८ अबर् २३ करोड ५६ लाख ८ हजार हनुे अनमुान छ। 

१२. आ�थर्क वषर् २०७६/७७ मा संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडबाट रु. ७ अबर् 
९८ करोड ७२ लाख राजस्व प�रचालन हनु ेअनमुान ग�रएकोमा २५.६ पर्�तशतले 
न्यून हनु गई रु. ५ अबर् ९४ करोड २४ लाख ७७ हजार मातर् पर्ा� हनुे अनमुान 
छ। आन्त�रक सर्ोततफर्  रु. ८२ करोड ६८ लाख १७ हजार प�रचालन हनु े
अनमुान ग�रएकोमा ९.३४ पर्�तशतले न्यून हनु गई रु. ७४ करोड ९३ लाख ५७ 
हजार प�रचालन हनु ेसंशो�धत अनमुान छ। रोयल्ट�तफर्  ५ करोड ९६ लाख ५५ 
हजार प�रचालन हनुे अनमुान ग�रएकोमा १५.१८ पर्�तशतले व�ृ� भई रु ६ करोड 
८७ लाख ११ हजार पर्ा� हनुे अनमुान छ। यसर� राजस्व बाँडफाँड, आन्त�रक 
राजस्व प�रचालन र रोयल्ट� आम्दानी गर� जम्मा रु. ६ अबर् ७६ करोड ५ लाख 
४५ हजार राजस्व पर्ा� हनुे संशो�धत अनमुान छ।  
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१३. आ�थर्क वषर् २०७६/७७ मा संघीय सरकारबाट पर्ा� हनुे समपूरक अनदुान तफर्  
रु. १ अबर् अनमुान ग�रएकोमा रु. ९६ करोड ६१ लाख र �वशेष अनदुानतफर्  १ 
अबर् अनमुान ग�रएकोमा रु. ७५ करोड पर्ा� हनुे संशो�धत अनमुान रहेको छ। 

१४. आ�थर्क वषर् २०७६/७७ मा संघीय सरकारबाट सशतर् अनदुान वापत रु. ४ अबर् 
५५ करोड ६ लाख अनमुान ग�रएकोमा ७.३५ पर्�तशतले व�ृ� भई रु. ४ अबर् 
८८ करोड ५० लाख ३७ हजार पर्ा� हनुे संशो�धत अनमुान रहेको छ । 

१५. आ�थर्क वषर् २०७६/७७ मा अनमुान ग�रएको समानीकरण अनदुान वापत रु. ७ 
अबर् ९५ करोड २४ लाख रकम पर्ा� हनुे देिखन्छ। आ�थर्क वषर् २०७६/७७ 
मा गत आ�थर्क बषर्को बचत रकम रु. ४ अबर् ७८ करोड ५३ लाख ६३ हजार 
अनमुान ग�रएकोमा रु. ६ अबर् १ करोड ९७ लाख ७८ हजार भई रु. १ अबर् 
२३ करोड ४४ लाख १५ हजार बढ� भई सो व�ृ� रकमलाई आगामी आ�थर्क 
वषर्को सर्ोतको रुपमा समावेश ग�रएको छ। 

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म पर्देश �व� व्यवस्था अनसुार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हनुे �व�नयोजन 
तथा कायर्कर्म पर्स्ततु गनर् अनमु�त चाहन्छु । 

१६. स्थानीय तहको खचर् आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा रा��य पर्ाकृ�तक 
सर्ोत तथा �व� आयोग�ारा �नधार्�रत सूतर् अनसुार स्थानीय तहलाई रु. ६३ करोड 
समानीकरण अनदुान पर्दान गनर् पर्स्ताव गरेको छु । 

१७. राजस्व बाँडफाँड तफर्  स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षतेर्फल, मानव �वकास सूचकांक 
र न्यून �वकास सूचकांकको आधारमा रा��य पर्ाकृ�तक सर्ोत तथा �व� आयोग�ारा 
�नधार्�रत सूतर् अनसुार पर्देश �वभाज्य कोषबाट स्थानीय संिचत कोषमा पर्त्येक 
म�हना समा� भएको १५ �दन �भतर् जम्मा गन� गर� कुल रु. २० करोड 
अनमुा�नत रकम पर्स्ताव गरेको छु । 

१८. आगामी आ�थर्क वषर्देिख समपूरक तथा �वशेष अनदुान माफर् त कायार्न्वयन हनु े
आयोजना तथा कायर्कर्महरुको शीघर् कायार्न्वयन गर� पर्देशको पूवार्धार लगायत 
सामािजक क्षेतर्को �वकासका ला�ग बजेटमै स्थानीय तहले प�हचान गर� आफ्नो 
क्षेतर्मा संचालन गन� आयोजनाका ला�ग रु. १ अबर् समपूरक अनदुान �व�नयोजन 
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गरेको छु। त्यसै गर� �वशेष अनदुान स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन रु. ५० 
करोड �व�नयोजन गरेको छु। 

१९. सरकार�, �नजी, सहकार� र सामदुा�यक क्षेतर्को स�कर्य सहकायर्बाट लगानी र 
उत्पादकत्व व�ृ� गद� सामािजक न्याय स�हतको द�गो र उच्च आ�थर्क व�ृ� हा�सल 
गनर् सरकार� खचर्लाई थप पर्�तफलमखुी बनाउन र सरकारको पूँजीगत खचर् गन� 
क्षमता र गणुस्तर बढाउनेतफर्  आगामी आ�थर्क वषर्को बजेट केिन्दर्त गरेको छु । 

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म आ�थर्क वषर् २०७७/७८ को बजेटका उ�ेश्य तथा पर्ाथ�मकता पर्स्ततु गन� 
अनमु�त चाहन्छु, 

२०. आगामी आ�थर्क वषर् २०७७/७८ को बजेटका मलुभतू उ�ेश्यहरू �नम्न बमोिजम 
रहेका छन:- 

(क) महामार�, संकर्ामक लगायत सबै पर्कारका रोग र �वपद्को जोिखमबाट 
पर्देशका नाग�रकको जीवन रक्षा गन�,   

(ख) को�भड-१९ रोग संकर्मणबाट िश�थल भएको अथर्तन्तर्को पनुरुत्थान गन�,  
(ग) कृ�षमा आत्म�नभर्रता हा�सल गनर् उत्पादन र उत्पादकत्व अ�भव�ृ� गद� खा� 

सरुक्षा र पोषणको अवस्थामा सधुार गन�,  
(घ) गणुस्तरय�ु आध�ुनक स्वास्थ्य सेवा पर्णाल�को �वकास गन�, नाग�रकको 

मौ�लक हक र अ�धकारको पर्भावकार� कायार्न्वयन माफर् त राज्यको 
लोककल्याणकार� भ�ूमका व�ृ� गन�, 

(ङ) रोजगार� र स्वरोजगार� �सजर्ना गर� अथर्तन्तर्लाई ग�तशील बनाउने,  
(च) समगर् आ�थर्क स्था�यत्व कायम गद� समाजवाद उन्मखु अथर्तन्तर्को �नमार्णमा 

टेवा परु् याउने। 

२१. आगामी आ�थर्क वषर्को बजेटको उ�ेश्य प�रपू�तर्को ला�ग देहाय अनसुारका क्षतेर्गत 
र कायर्कर्मगत पर्ाथ�मकता �नधार्रण गरेको छु:  

(क)  ग�रबी  र महामार�बाट आकर्ान्त नाग�रकहरूलाई तत्काल राहत पगु्न े
कायर्कर्महरुलाई पर्मखु पर्ाथ�मकतामा रािखएको छ । 
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(ख)  को�भड-१९ ले �सिजर्त बन्दाबन्द�को कारण सदूुरपि�म पर्देशको समगर् 
अथर्तन्तर्मा पनर् गएको र भ�वष्यमा पनर्सक्ने असरलाई न्यूनीकरण गन� 
कायर्कर्मलाई पर्ाथ�मकता पर्दान ग�रएको छ ।  

(ग)  स्वदेश तथा �वदेशमा रोजगार� र स्वरोजगार� गमुाएका नाग�रकहरुको 
आयआजर्न बढाई अथर्तन्तर्लाई ग�तशील र चलायमान बनाउन उनीहरुमा 
रहेको ज्ञान, सीप र क्षमता पर्योग गर� कृ�ष तथा गैर-कृ�ष क्षेतर्को उत्पादन 
तथा उत्पादकत्व अ�भव�ृ� गन� क्षेतर्मा पर्देश सरकारका �वकास कायर्कर्महरु 
लिक्षत ग�रएको छ ।   

(घ) स्थानीय सीप, सर्ोत र साधनमा आधा�रत लघ,ु साना तथा घरेल ुएवं मझौला 
उ�ोग तथा व्यवसाय पर्वधर्न गर� रोजगार� तथा स्वरोजगार� माफर् त 
आयआजर्न व�ृ� गन� �कर्याकलापहरुलाई पर्ाथ�मकता �दई पर्ोत्साहन ग�रएको 
छ। 

(ङ) स्वास्थ्य, िशक्षा, मानव �वकास लगायतका सूचकांकमा पछा�ड परेका बाजरुा, 
बझा�, दाच ुर्ला र अछाम िजल्लाहरुमा संचालन हनुे कायर्कर्महरुलाई 
पर्ाथ�मकताका साथ बजेट �व�नयोजन ग�रएको छ। पर्देशमा रहेका छाउपडी 
पर्था, जातीय छुवाछुत, बाल�ववाह, म�हला �हंसा लगायतका सामािजक 
कुर��तहरु �वरु� लड्न �वशेष कायर्कर्म संचालन ग�रनेछन।् 

(च)  �पछ�डएको क्षेतर्, वगर्, �ल�, जातजा�त र समदुायलाई सर्ोत र अवसरहरुको 
�वतरण र पून�वर्तरण माफर् त सामािजक न्याय स�हतको सरुक्षा पर्दान गन� 
कायर्कर्म संचालन ग�रनेछन।् 
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माननीय सभामखु महोदय, 

अब म आगामी आ�थर्क वषर् २०७७/७८ को बजेटको कायर्कर्म तथा �व�नयोजन 
अन्तगर्त आन्त�रक मा�मला तथा कानून मन्तर्ालयको कायर्कर्म तथा �व�नयोजन पर्स्ततु गन� 
अनमु�त चाहन्छु। 

२२.  अपरा�धक �कर्याकलापमा संलग्न हनुे, शािन्त सरुक्षामा खलल परु् याउने र कुनै 
पर्कारले समाजमा भर्म, �ेष, �हंसा, आत� फैलाउने लगायतका �कर्याकलापमा संलग्न 
हनुेलाई कानूनी दायरामा ल्याई समाजमा शािन्त सरुक्षा र अमनचयन कायम गर� 
अपराध र�हत समाज �नमार्ण गद� अनसुन्धान र अ�भयोजनलाई थप तथ्यपरक र 
बैज्ञा�नक बनाउनका ला�ग आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु।  

२३.  राजमागर् क्षेतर्मा हनुे अपराधजन्य �कर्याकलाप न्यूनीकरण गद� अपराध अनसुन्धान 
एवं सडक दघुर्टना न्यूनीकरण गनर् सरुक्षाको दृ��ले संवेदनशील स्थानमा सी.सी.�टभी. 
क्यामरा माफर् त �नगरानी बढाउने कायर्का ला�ग रु. २ करोड ५ लाख रूपैया 
�व�नयोजन पर्स्ताव गरेको छु। 

२४.  �नकट भ�वष्यमा पर्देशमा स्थापना हनुे पर्हर� संगठनको भौ�तक पूवार्धार 
व्यस्थापनका ला�ग सदूुरपि�म पर्देश पर्हर� मखु्यालय भवन �नमार्ण, इलाका पर्हर� 
कायार्लय र पर्हर� चौक�हरुको भवन �नमार्ण तथा अन्य पूवार्धार �वकास सम्बन्धी 
कायर्लाई पर्भावकार� रुपमा अगाडी बढाउन कर्मागत र नयाँ कायर्कर्मका ला�ग रु. 
21 करोड 8१ लाख बजेट �व�नयोजन गरेको छु। 

२५.  पर्देशिस्थत सबै सरुक्षा �नकायहरुसँग पर्भावकार� समन्वय गर� पर्देशको शािन्त 
सरुक्षा र अमनचयन कायम गनर् गराउन सरुक्षा सम्बन्धी सूचना संकलन �व�षेण र 
व्यवस्थापनको क्षमता अ�भव�ृ� गनर् तथा �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर्लाई  थप 
पर्भावकार� बनाउनका ला�ग आन्त�रक मा�मला तथा काननु मन्तर्ालयमा सूचना 
समन्वय इकाई एवं �नयन्तर्ण कक्षको स्थापना गनर् बजेट �व�नयोजन गरेको छु। 

२६.  नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा पर्देश�भतर् रहेका िजल्ला पर्शासन कायार्लय र 
कारागारहरुको भौ�तक पूवार्धार �वकास गर� व्यवस्थापन सधुार गनर् रु. १ करोड 
३५ लाख बजेट �व�नयोजन गरेको छु। 

२७.  म�हला �हंसा, मानव बेच�वखन तथा ओसारपसार एवं लागऔुषध ओसारपसार  
�नयन्तर्ण तथा जोिखम न्यूनीकरण गनर् जनचेतनामूलक कायर्कर्म स�ालनका ला�ग 
आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु।  
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२८. नेपालको सं�वधान बमोिजम पर्देश सरकारले बनाउनपुन� कानून तजुर्मा र �व�मान 
कानूनमा सधुार सम्बन्धी कायर्हरु तदारुकताका साथ अगा�ड बढाउन एवं पर्देश 
�भतर्का न्या�यक तथा अधर्न्या�यक �नकायहरुले गरेका फैसला कायार्न्वयनमा 
सहयोग परु् याउँदै दण्ड�हनताको अन्त्य गर� कानूनी शासन स्थापना गनर् र सीमा 
नाकाहरुमा स्था�पत नाग�रक सीमा सहायता कक्षलाई थप व्यविस्थत र पर्भावकार� 
बनाउन पयार्� बजेट �व�नयोजन गरेको छु। 

२९. पर्देश राजपतर् छपाई गनर् आवश्यक मदुर्ण  सम्बन्धी औजार उपकरण ख�रद गर� 
यसै आ�थर्क वषर्बाट पर्देशमै राजपतर् छपाई सम्बन्धी कायर्को शरुुवात गन� व्यवस्था 
�मलाएको छु।   

३०. पर्देशमा आमस�ार क्षेतर्लाई मयार्�दत र व्यवसा�यक बनाई सशुासन, स्था�यत्व र 
�वकासमा स�ार जगतको योगदान पर्वर्�न गनर् आगामी वषर् पर्देश स�ार नी�त 
तजुर्मा गर� कायार्न्वयनमा ल्याइनेछ। गैर-सरकार� संस्थाको �नयमन, अनगुमन, 
समन्वय र अ�भलेखीकरण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गनर् बजेट �व�नयोजन गरेको 
छु । 

३१. पर्देश�भतर् सूचना तथा स�ारको पर्भावकार� व्यवस्थापन र उपयोगका ला�ग नेपाल 
सरकार र स�ार क्षेतर्सँग सम्बिन्धत �व�भ� �नकायहरुसँग समन्वय गर� आवश्यक 
पहलकदमी �लन एवं पतर्कारहरुको क्षमता अ�भव�ृ� गनर् बजेट �व�नयोजन गरेको 
छु ।  

३२. �वपद्को समयमा हनु े क्ष�त न्यूनीकरणका ला�ग �वपद्   व्यवस्थापन तथा क्षमता 
अ�भव�ृ� ता�लम पर्दान गर� �वपद्को समयमा कायर् गन� जनशि� �नमार्ण ग�रनेछ। 
�वपद्  को समयमा आकिस्मक उ�ारको �न�म� �वपद् सामगर्ी ख�रद एवं �वपद्प�छको 
राहत एवं पनुस्थार्पना गन� कायर्का ला�ग रु. १ करोड ६२ लाख �व�नयोजन पर्स्ताव 
गरेको छु। 
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माननीय सभामखु महोदय 

अब म उ�ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्तर्ालय तफर् को क्षेतर्गत कायर्कर्म तथा 
�व�नयोजन पर्स्ताव पर्स्ततु गन� अनमु�त चाहन्छु।  

३३.  आगामी आ�थर्क वषर्मा पर्ादेिशक वन नी�त, उ�ोग नी�त, वािणज्य नी�त, आपू�तर् 
नी�त, ख�नज उ�ोग सम्बन्धी नी�त र पयर्टन नी�त तजुर्मा गर� लाग ुग�रनेछ। 

३४.  जलाधार सर्ोतहरुको संरक्षण र व्यवस्थापन गनर् आगामी आ�थर्क वषर्मा 
पर्देशस्तरमा रणनी�तक योजना तजुर्मा ग�रनेछ। सीमसार क्षेतर्को अ�भलेखीकरण र 
वग�करण, जै�वक �व�वधताको अ�भलेख र वनको नक्सांकन गन� कायर्का ला�ग 
आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु। 

३५.  वन, वनस्प�त, जै�वक �व�वधता, वातावरण संरक्षण, जलाधार एवं सीमसार क्षेतर् 
संरक्षण गनर् सामदुा�यक, कब�ुलयती, �नजी वनको वैज्ञा�नक व्यवस्थापन माफर् त 
वन उ�म �वकास गर� वन पैदावरमा आिशर्त �वप� तथा ग�रव समदुाय लिक्षत 
आयमूलक कायर्कर्म संचालन गन� नी�त अ�ीकार ग�रनेछ। 

३६.  सदूुरपि�म पर्देशमा पर्चरु सम्भावना रहेको जडीबटु�को व्यवसायीक संकलन, 
उत्पादन एवम ् बजार�करणका �न�म� पर्देश सरकार, ज�डबटु� �वकास कम्पनी 
�ल�मटेड र �नजी क्षेतर्को सह-लगानीमा जडीबटु� पर्शोधन कम्पनी स्थापना गनर् 
चाल ुआ�थर्क वषर्मा आपसी सम्झौताको कायर् सम्प� भएको छ। आगामी आ�थर्क 
वषर्मा सो कम्पनी संचालनको पर्�कर्या अगा�ड बढाइनेछ । उ� कम्पनीमा शेयर 
लगानीको ला�ग रु. १2 करोड �व�नयोजन पर्स्ताव गरेको छु। 

३७.  संघीय सरकार र पर्देश सरकारको सहकायर्मा वन पैदावारमा आधा�रत लघ ुतथा 
साना उ�ोग स्थापना र संचालनका ला�ग अनदुान उपलब्ध गराउन रु. ३ करोड 
५२ लाख �व�नयोजन पर्स्ताव गरेको छु। 

३८.  पर्देशिस्थत संरिक्षत वन क्षेतर्मा रहेका पानी महुान, वन्यजन्त,ु सीमसार क्षेतर् 
आ�दको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका ला�ग रु. ३ करोड ६५ लाख �व�नयोजन 
पर्स्ताव गरेको छु। 

३९.  आगामी आ�थर्क वषर्मा फलफूल, ज�डबटु�, डाले घाँस लगायतका १८ लाख ६४ 
हजार �वरुवाहरु उत्पादन तथा �वतरण गर� नांगा डाँडामा वकृ्षारोपण, सडक 
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�कनारमा ह�रयाल� पर्वधर्न तथा आय आजर्नका �कर्याकलापहरु �वस्तार गनर् 
आवश्यक रकम �व�नयोजन गरेको छु। 

४०.  पर्देशलाई औ�ो�गक�करणको �दशातफर्  उन्मखु गराउन संघीय सरकार र स्थानीय 
तहको सहकायर्मा पर्देश�भतर् सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा “एक स्थानीय तह, 
एक औ�ो�गक गर्ाम” कर्मश स्थापना ग�रनेछ जसका ला�ग रु. ५ करोड 
�व�नयोजन पर्स्ताव गरको छु। 

४१.  नवपर्वतर्नलाई पर्ोत्साहन पर्दान गनर् स्थानीय कच्चा पदाथर्, ज्ञान र सीपमा 
आधा�रत भई स्थानीय स्तरमै रोजगार� �सजर्ना गन� गर� साना तथा मझौला उ�ोग 
संचालनका ला�ग “हरेक �नवार्चन क्षतेर् २ नवीन उ�ोग” स्थापना गनर् शरुुवाती 
पूजँी स्वरूप अनदुान सहायता उपलब्ध गराउन रु. ३ करोड २० लाख 
�व�नयोजन पर्स्ताव गरेको छु। 

४२.  को�भड-१९ को कारण स्थानीय लघ ु तथा घरेल ु उ�ोगमा परेको असर 
न्यूनीकरण गद� सो क्षेतर्को पनुरुत्थान माफर् त आय-आजर्न र रोजगार� �वस्तार गर� 
उत्पादन अ�भव�ृ� गन� उ�ेश्यका साथ "पर्त्येक स्थानीय तहमा लघ ु तथा घरेल ु
उ�ोग स्थापना" का ला�ग पूजँीगत अनदुान �वतरण गनर् रु. ९ करोड १५ लाख 
�व�नयोजन पर्स्ताव गरेको छु। 

४३.  जलवाय ु प�रवतर्नको पर्भावसँग अनकूु�लत उत्पादन पर्णाल�, जनजी�वका र 
पा�रिस्थ�तक पर्णाल�लाई व्यविस्थत गन� गर� जलवाय ुप�रवतर्न अनकुुल कायर्कर्म 
संचालन गनर् रु. १ करोड �व�नयोजन पर्स्ताव गरेको छु। 

४४.  मानव र पर्कृ�तबीचको अन्योन्यािशर्त सम्बन्धलाई जीवन्त रा� वातावरणीय 
स्वच्छता अप�रहायर् हनुे भएकोले पर्देशका पर्मखु सहर� क्षतेर्हरुका नद� �कनार 
संरक्षण र ह�रयाल� पर्वधर्न गद� आगामी आ�थर्क वषर्मा वातावरण स्वच्छता 
अ�भयान संचालन गनर् आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु। 

४५.  आगामी आ�थर्क वषर्मा पयर्टन क्षेतर्को द�गो �वकास गद� यस क्षेतर्मा रोजगार� 
एवं आयआजर्न व�ृ� गनर् पयर्टक�य पूवार्धारको द�गो र एक�कृत �वकासका ला�ग 
ख�ड  पयर्टन  �वकास  स�म�त र रामारोशन पयर्टन �वकास स�म�तका ला�ग रु. 
४ करोड �व�नयोजन पर्स्ताव गरेको छु। 

४६.  पर्देशमा नयाँ-नयाँ पयर्टक�य क्षेतर्हरुको प�हचान गर� पयर्टन क्षेतर्लाई आय 
आजर्नको मखु्य क्षेतर्को रुपमा �वकास गनर् पर्ादेिशक पयर्टन �वकास गरुुयोजना 
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�नमार्ण ग�रनेछ। चाल ुआ�थर्क वषर्मा संचा�लत पयर्टन क�रडोर �वकास कायर्कर्म, 
धा�मर्क पयर्टन, भ्यू टावर, पदमागर् लगायतका कायर्कर्महरुलाई आगामी आ�थर्क 
वषर्मा �नरन्तरता �दएको छु, जसका ला�ग रु. 43 करोड 33 लाख  बजेट 
�व�नयोजन गरेको छु। 

४७.  पयर्टन क्षेतर्मा आएको िश�थलता अन्त्य गन� पर्यास स्वरूप पयर्टक�य �कर्याकलाप 
�वस्तार गर� स्थानीय रोजगार� र आयआजर्न व�ृ� गनर् ३२ वटा स्थानमा "एक 
�नवार्चन क्षतेर् एक धा�मर्क गन्तव्य" कायर्कर्म संचालन गनर् रु. ३ करोड २० 
लाख �व�नयोजन गरेको छु। 

४८.  आगामी आ�थर्क वषर्मा साईपाल, जेठ� बहरुानी र अ�प �हमाल आरोहण एवं 
साह�सक पयर्टनको पूवार्धार �वकास एवं पर्वधर्न गनर् रु. १ करोड ५ लाख 
�व�नयोजन गरेको छु। 

४९.  कैलाल� र क�नपरुका थारू र रानाथारूहरूको स्थानीय संस्कृ�त, ज्ञान 
हस्तान्तरण, भाषा, कला तथा भेषभषूा संरक्षणमा सहयोग पगु्ने गर� होम-स्टे 
स�ालनको माध्यमबाट जीवनस्तर उकास्ने कायर्कर्मका ला�ग रु. १ करोड ८ 
लाख �व�नयोजन गरेको छु। 

५०.  धा�मर्क एवं साँस्कृ�तक सम्पदाको संरक्षण एवं संवधर्न माफर् त धा�मर्क पयर्टनलाई 
�वकास र �वस्तार गद� रोजगार� �सजर्ना गन� नी�त अनरुुप धा�मर्क एवं सांस्कृ�तक 
पयर्टन �वकास कायर्कर्म संचालन गनर् आवश्यक रकम �व�नयोजन गरेको छु।  

५१.  बै�नाथ, परशरुामधाम र घोडाघोडी जस्ता पयर्टक�य गन्तव्य स्थलहरूको 
गरुुयोजना तयार ग�रनेछ। साथै पाताल भमेू�र, गभार् दरबार, बाजुर्कोट दरबार, 
लामीताल, देवताल, बडीकेदार, �स� गफुा, समुार् सरोवर लगायतका अन्य 
पयर्टक�य क्षेतर्हरूको संरक्षण र �वकास गनर् बजेट �व�नयोजन गरेको छु। 

५२.  आध�ुनक �वज्ञानका समसाम�यक �वधाहरुमा अध्ययन अनसुन्धान गनर् पर्ादेिशक 
�वज्ञान तथा पर्�व�ध सम्बन्धी कानून तयार गर� सदूुरपि�म �वज्ञान तथा पर्�व�ध 
पर्�त�ान  स्थापना र �व�ध �वज्ञान पर्योगशालाको स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन 
गर� कायार्रम्भ ग�रनेछ।   

५३.  पर्दषुण न्यूनीकरण र �नयन्तर्ण गनर् प्लािस्टकको पर्योगमा �नयन्तर्ण एवं �नयमन 
गर� वैकिल्पक स्थानीय सामगर्ीको उपयोगलाई पर्ोत्साहन गद� कैलाल� र 
क�नपरुमा वाय ुपर्दषुण मापन केन्दर्को स्थापना गर� पर्दषुणको मातर्ा मापन गन� 
व्यवस्था ग�रनेछ, जसका ला�ग आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु। 
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माननीय सभामखु महोदय 

अब म सामािजक �वकास मन्तर्ालय तफर् को क्षेतर्गत कायर्कर्म तथा �व�नयोजन पर्स्ताव 
पर्स्ततु गन� अनमु�त चाहन्छु। 

५४. सदूुरपि�म पर्देशका नाग�रकहरुको स्तर�य स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच अ�भव�ृ� 
गनर् र स्वास्थ्य संस्थाबाट पर्वाह हनुे सेवाहरुलाई थप सहज, गणुस्तर�य एवं 
व्यविस्थत बनाई महामार� लगायत अन्य रोग �बरु� तत्काल पर्�तरोध गनर् सक्ने 
क्षमता �वस्तार गनर् आगामी आ�थर्क वषर् २०७७/७८ लाई “स्वास्थ्य सेवा सधुार 
वषर्” को रुपमा मनाउन समगर् स्वास्थ्य क्षेतर्लाई उच्च पर्ाथ�मकतामा राखेको छु। 
आगामी आ�थर्क वषर् स्वास्थ्य क्षेतर्को बजेटमा उल्लेख्य व�ृ� गर� रु. 3 अबर् 26 
करोड 66 लाख परु् याएको छु।  

५५.  महामार� लगायत अन्य रोगको �वरु� तत्काल लड्न सक्ने क्षमता �वस्तार गन� 
कायर्लाई पर्देश सरकारले उच्च पर्ाथ�मकता �दएको छ। आगामी आ�थर्क वषर्मा 
स्थानीय तहको समन्वय र सहकायर्मा स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच भन्दा टाढा रहेका 
नाग�रकहरुलाई सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उ�ेश्यले पर्देशभर पर्सतुी 
भवन �नमार्ण, शहर� स्वास्थ्य केन्दर् भवन �नमार्ण र सामदुा�यक स्वास्थ्य इकाई 
भवन �नमार्ण गर� मात ृतथा बाल स्वास्थ्य सेवा लगायत स्वास्थ्य सेवा पर्वाह गन� 
स्वास्थ्य संस्थाको पूवार्धार �वस्तार एवं सेवाको पहुँच ब�ृ� गनर् 19 करोड 95 
लाख �व�नयोजन गरेको छु।  

५६.   को�भड-१९ महामार� संकर्मण उपचारको ला�ग �टकापरु स�हत अछाम, बाजरुा, 
बझा�, डोट�, बैतडी र दाच ुर्लामा १० शैयाको भवन �नमार्ण, औजार एवं उपकरण 
र सोको संचालन एवं व्यवस्थापनको ला�ग रु. ५ करोड १५ लाख �व�नयोजन 
गरेको छु। 

५७.  सवार� दघुर्टनाबाट हनुे घाइतेको तत्काल उपचारको ला�ग सेती पर्ादेिशक 
अस्पतालमा टर्मा सेन्टर स्थापना एवं संचालन गनर् र �टकापरु अस्पताल प�रसरमा 
सरुवा रोग अस्पताल तथा अनसुन्धान केन्दर् स्थापना एवं संचालनको ला�ग रु. ३ 
करोड �व�नयोजन गरेको छु ।  

५८. न्याय अस्पताल अछामलाई रू. ७ करोड र सामदुा�यक अस्पताल लम्क�चहुालाई 
रू. १ करोड अनदुान �दन बजेट �व�नयोजन गरेको छु। स्थानीय तह अन्तगर्तका 
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अस्पतालहरु, सामदुा�यक अस्पतालहरुलाई पूजँीगत सधुारका ला�ग अनदुानको 
व्यवस्था गरेको छु।  

५९.  यस पर्देशमा देिखएका मखु्य १० वटा रोगहरुमा ४ वटा रोगहरु खानेपानीसँग 
सम्बिन्धत रहेकाले ९ वटै िजल्लाका स्वास्थ्य कायार्लयहरुमा खानेपानी नमूना 
पर�क्षणको ला�ग पर्योगशाला �वस्तार एवं िजल्लास्तरमा नमूना गणुस्तर 
स�ुनि�तताको ला�ग रु. १ करोड ३५ लाख �व�नयोजन गरेको छु। साथै 
पर्देशस्तरको जनस्वास्थ्य पर्योगशालालाई थप व्यविस्थत बनाउनको ला�ग 
आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु । 

६०.  प�रवार स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, महामार� व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा पर्वधर्न 
लगायतका मखु्य जनस्वास्थ्य सेवाका कायर्कर्महरुको ला�ग रु. ३८ करोड 
�व�नयोजन गरेको छु । पर्देशका ९ वटै िजल्लामा �वशेषज्ञ िच�कत्सक�य सेवा र 
सिजर्कल स�ुवधा स�हतको िश�वर संचालनको ला�ग रु. ९० लाख �व�नयोजन 
गरेको छु । ज�टल पर्सतुी तथा �वपद् र कडा रोगीको हवाई उ�ार माफर् त 
स्वास्थ्य संस्थामा आकिस्मक पर्षेणको ला�ग रु. ५० लाख �व�नयोजन गरेको छु।   

६१.  नसन� रोगको जोिखम न्यूनीकरण गनर् र जनस्वास्थ्य पर्वधर्नको ला�ग �बहान वा 
बेलकुा �हड्ने, दौडने वा शार��रक स्फू�तर् बढाउने बानी �वकास गनर् "म �हंड्छु, 
मेरो पर्देश �हड्छ" अ�भयान संचालनको ला�ग आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको 
छु। पर्देशभ�र मधमेुह, पाठेघरको मखुको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, उच्च 
र�चाप, मटुु रोग, मगृौला रोग लगायतका नसन� रोगको जोिखम प�हचान एवं 
न्यूनीकरणको ला�ग ९ वटै िजल्लाको �वकट स्थानहरुमा पर्ादेिशक िस्कर्�न� 
अ�भयानहरु संचालन गनर्को ला�ग रु. १ करोड �व�नयोजन गरेको छु । 

६२.  पर्देशस्तरमा आयवु�द िच�कत्सा, हो�मयोप्या�थक िच�कत्सा लगायतका पर्ाकृ�तक 
िच�कत्सा पर्णाल�को संरक्षण, संवधर्न एवं �वकासका ला�ग पर्ादेिशक आयवु�द 
िच�कत्सालय स्थापना एवं संचालनका ला�ग रु. २ करोड बजेट �व�नयोजन गरेको 
छु । सेती आयवु�द औषधालयमा पर्ादेिशक योग तथा मेडीटेशन भवन �नमार्ण र 
महाकाल� आयवु�द औषधालय कंचनपरुमा पर्ादेिशक स्वास्थ्य पर्वधर्न  केन्दर्को 
ला�ग रु. १ करोड ५० लाख �व�नयोजन गरेको छु ।  

६३.  को�भड-१९ लगायतका महामार� रोगको रोकथाम, �नयन्तर्ण र उपचार   
व्यवस्थापनको ला�ग रु. 5 करोड बजेट �व�नयोजन गरेको छु । �टकापरु 
अस्पताल स�हत अछाम, बाजरुा, बझा�, डोट�, बैतडी र दाच ुर्लाका िजल्ला 
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अस्पतालहरुमा महामार� व्यवस्थापनको ला�ग पर्योग हनुे आइसोलेशन भवन 
�नमार्णको ला�ग रु. ४ करोड ५५ लाख �व�नयोजन गरेको छु ।  

६४.  यस पर्देशमा रहेका क�रब 6,०३७ म�हला स्वास्थ्य स्वयंसे�वकाले स्वास्थ्य 
क्षेतर्मा परु् याउँदै आएको योगदानको उच्च कदर गद� म�हला स्वास्थ्य स्वयं 
से�वकाहरुको �नःशलु्क स्वास्थ्य बीमा कायर्कर्मको ला�ग आवश्यक बजेट 
�व�नयोजन गरेको छु ।  

६५.  जनआन्दोलन तथा सश� �न्�को बेला घाइते, �वप� व्यि�हरुको �नःशलु्क 
उपचारको ला�ग रु. १ करोड ७० लाख �व�नयोजन गरेको छु। 

६६.  कैलाल� र कंचनपरुका थारु समदुायमा रहेको �सकेलसेल ए�न�मया तथा 
थालेसे�मया रोगको रोकथाम तथा उपचार गनर् आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको 
छु। 

६७.  आ�थर्क रुपमा �वप� नाग�रकको औषधोपचारमा आ�थर्क सहायताको ला�ग 1 
करोड २० लाख �व�नयोजन गरेको छु ।  

६८.  ज्ये� नाग�रकहरुलाई घरमै आधारभतू स्वास्थ्य सेवा पर्वाह गनर्को ला�ग ९ वटै 
िजल्लामा मखु्यमन्तर्ी ज्ये� नाग�रक स्वास्थ्य कायर्कर्मको �नरन्तरताको ला�ग रु. 
१ करोड ५७ लाख �व�नयोजन गरेको छु। पर्ादेिशक स्वास्थ्य नी�त, मान�सक 
स्वास्थ्य रणनी�त र आत्महत्या रोकथाम तथा न्यूनीकरण कायर्कर्मको ला�ग 
आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।                  

६९.  पर्देशस्तरमा �व��व�ालय, पर्ा�व�धक �व��व�ालय तथा पो�लटेिक्नक संस्था 
स्थापनाको ला�ग सम्भाव्यता अध्ययन गनर् आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु। 

७०.  कैलाल� बहमुखुी क्याम्पसलाई खलुा तथा वैकिल्पक माध्यमबाट िशक्षण �सकाई 
कायर्कर्म स�ालन गनर् अनलाईन कन्फरेन्स हल र इ-लाइबेर्र� व्यवस्थापन तथा 
संचालन एवं भवन �नमार्णका ला�ग रू. १ करोड ५० लाख �व�नयोजन गरेको 
छु। 

७१.   पर्देश�भतर्का �वज्ञान वा पर्ा�व�धक �वषय पठनपाठन हनुे क्याम्पसहरूलाई 
पर्ोत्साहन अनदुान र पर्देश �भतर्का ९ वटा नमूना क्याम्पसहरूको व्यवस्थापनका 
ला�ग पूजँीगत अनदुान पर्दान गनर् रू. २ करोड ८५ लाख �व�नयोजन गरेको छु। 

७२.   यस पर्देशमा रहेको �तर्भवुन �व��व�ालयको सम्बन्धन पर्ा� एक मातर् कृ�ष 
क्षेतर्को सामदुा�यक क्याम्पस "गोकुलेश् वर कृ�ष तथा पश ु�वज्ञान क्याम्पस, बैतडी" 
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को भवन �नमार्ण कायर् आगामी आ�थर्क वषर्मा सम्प� गनर्का ला�ग आवश्यक 
बजेट �व�नयोजन गरेको छु। 

७३.  पर्देशमा उच्च िशक्षा पर्दान गन� क्याम्पसहरुको भौ�तक पूवार्धारको अवस्था 
कमजोर भएको कारण अध्ययन अध्यापन गन� कायर् गनर् असहज भएकोले उच्च 
िशक्षा कायर्कर्म अन्तगर्त क्याम्पस भवन �नमार्ण, क्याम्पसहरूमा पसु्तकालय 
व्यवस्थापन तथा ICT व्यवस्थापनको ला�ग रू. १५ करोड ७२ लाख �व�नयोजन 
गरेको छु। 

७४.  यवुा जनशि�लाई पर्देशकै सेवाका ला�ग पर्�ेरत गनर् "मेरो �वशषेज्ञता, मेरै 
पर्देशका ला�ग" भन् न े ममर्स�हत �पछ�डएको वगर्का जेहेन्दार �व�ाथ�हरूलाई 
िच�कत्सा िशक्षा छातर्विृ�, लिक्षत वगर्का ला�ग उच्च िशक्षा अध्ययन छातर्विृ� र 
अ�त-�वप� वगर्का �व�ाथ�हरूको ला�ग पर्ा�व�धक िशक्षा तथा व्यवसा�यक ता�लम 
छातर्विृ�का ला�ग रू. ४ करोड ९३ लाख �व�नयोजन गरेको छु। 

७५.  आ�थर्क वषर् २०७५/७६ र चाल ु आ�थर्क वषर्मा �नमार्ण पर्ारम्भ भएका र 
आगामी आ�थर्क वषर्मा �नमार्ण ग�रने पर्ा�व�धक धारका सामदुा�यक �व�ालयहरूमा 
छातर्ावास �नमार्णको ला�ग रू. 28 करोड �व�नयोजन गरेको छु। 

७६.  संघीय सरकारको �वशेष अनदुानमा महेन्दर् मा. �व. खल�ा दाच ुर्ला, केदार मा. �व. 
दोगडाकेदार-४ �पपलकोट, बैतडी र जयपरु मा.�व. देवलकोट प��ेर गा.पा. बैतडीमा 
नमूना छातर्ावास स�हतको �व�ालय �नमार्णका ला�ग �व�नयोजन गरेको रु. ८ 
करोड रकमको पर्भावकार� प�रचालनबाट उपरो� �व�ालय भवनहरु 
तदारुकताका साथ �नमार्ण गन� व्यवस्था �मलाएको छु। 

७७.  �व�ालय िशक्षालाई उच्च पर्ाथ�मकता �दंदै सामदुा�यक �व�ालयहरूको भौ�तक 
पूवार्धार अ�भव�ृ� गनर् दईु कोठे �व�ालय भवन, चार कोठे �व�ालय भवन, छातर्ा 
शौचालय, �व�ालय संरक्षण तथा ममर्त संभार लगायत ICT व्यवस्थापन गर� 
पर्देशको समगर् शैिक्षक गणुस्तर अ�भव�ृ� ग�रनेछ। जसका ला�ग रू. १ अवर् १७ 
करोड ५० लाख बजेट �व�नयोजन गरेको छु। 

७८.  को�भड-१९ को संकर्मणको कारण �व�ालय िशक्षण �सकाई कायर् असहज 
भइरहेको अवस्थामा वैकिल्पक �सकाईको माध्यमबाट �सकाई सहजीकरण गन� 
कायर्कर्म संचालन तथा व्यवस्थापन गन� कायर्को थालनी ग�रनेछ। जसका ला�ग 
रू. १ करोड �व�नयोजन गरेको छु।  
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७९.  परम्परागत तथा धा�मर्क पर्कृ�तका �व�ालयहरू तथा �वशेष िशक्षा संचा�लत 
�व�ालयहरूको सदुृढ�करणको ला�ग रू. १ करोड ८० लाख �व�नयोजन गरेको 
छु। 

८०. िशक्षकहरुको अध्ययन अध्यापन गराउने �सकाई सीप सम्बन्धी क्षमता �वकास गनर् 
पर्देशस्तरबाट िशक्षकहरूको पेशागत �वकास एवं ता�लमको ला�ग रू. १ करोड 
८२ लाख �व�नयोजन गरेको छु। 

८१. खेलकुदको माध्यमबाट पर्देशमा स्वस्थ एवं अनशुा�सत यवुा जनशि� उत्पादन 
गनर् पर्देश सभाका हरेक �नवार्चन क्षेतर्मा एक खेलकुद मैदान �नमार्ण एवं 
स्तरो��त गनर् रु. ६ करोड ४० लाख �व�नयोजन गरेको छु।  

८२.  रा��य तथा अन्तरार्��यस्तरका खेलकूद पर्�तयो�गता संचालन गनर् सक्ने 
अत्याध�ुनक एवं स�ुवधा सम्प� रंगशाला �नमार्णका ला�ग महेन्दर्नगर तथा 
धनगढ�मा रंगशालाको स्तरो�ती तथा संरचना सधुारको �न�म� रु. १ करोड २० 
लाख �व�नयोजन गरेको छु ।  

८३. मखु्यमन्तर्ी खेलकुद तथा अन्य खेलकुद पर्�तयो�गताका साथै खेल क्षेतर्को समगर् 
�वकास र खेलपर्�तको आकषर्ण बढाउनका ला�ग रु. १ करोड २५ लाख 
�व�नयोजन गरेको छु। खेलाडीको विृ� �वकास तथा सम्मानका ला�ग पर्देशस्तरमा 
खेलाडी कल्याणकार� कोष संचालन गनर् आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु।  

८४.  "यवुाको जवानी, पर्देशको लगानी" भ�े नाराका साथ यवुा उ�म कायर्कर्म 
संचालन गनर् रु. १ करोड ६० लाख रकम �व�नयोजन गरेको छु।  

८५.  पर्देश खेलकुद प�रषद् तथा िजल्ला खेलकुद �वकास स�म�त संचालनका साथै 
पर्देश गौरवको रुपमा रहेको फाप्ला �कर्केट मैदानको डी.�प.आर �नमार्णको 
पर्ारिम्भक अध्ययन समेतका ला�ग रु. १ करोड २५ लाख रकम �व�नयोजन 
गरेको छु ।  

८६.  ऐ�तहा�सक महत्वका �कल्ला, गढ� एवं सांस्कृ�तक धा�मर्क तथा परुाताित्वक 
स्थलका साथै पर्देश�भतर्का रा��य एवं स्थानीय सम्पदाहरु संरक्षण, सम्ब�र्न र 
�वकास गनर् तथा भाषा र संस्कृ�तका �व�वध कायर्कर्म संचालन गनर् रु १ करोड 
९८ लाख �व�नयोजन गरेको छु। 

८७. "सदूुरपिश् चमको शान, कला संस्कृ�तको सम्मान" भ�े नाराका साथ सबै धा�मर्क र 
सांस्कृ�तक सम्पदाहरुको संरक्षण तथा पर्चारपर्सार एवं पर्देशको भाषा, सा�हत्य र 
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कलाको संवधर्नको ला�ग सदूुरपि�म पर्ज्ञा पर्�त�ान संचालनको ला�ग आवश्यक 
बजेट �व�नयोजन गरेको छु।  

८८. परम्परागत धरोहरको रुपमा रहेको हामर्ो संस्कृ�त, सम्पदा र उत्पादन एक 
पसु्ताबाट अक� पसु्तामा हस्तान्तरण गनर् परम्परागत रुपमा उत्पा�दत समागर्ी संगर्ह 
गन� कायर्लाई पर्ोत्साहन गनर्का ला�ग रु. १ करोड २ लाख �व�नयोजन गरेको 
छु। 

८९. गोदावर� नगरपा�लकाको अ��रया चोकमा जयपथृ्वी बहादरु �संह, भीमद� पन्त, 
दशरथ चन्द र पहलमान�संह स्वाँरको पूणर् कदको शा�लक �नमार्ण गन� कायर् 
आगामी आ�थर्क वषर्मा सम्प� गनर् आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु। 

९०. आ�थर्क र सामािजक रुपमा पछा�ड परेका म�हलाको क्षमता �वकास, रोजगार� र 
आयआजर्न माफर् त �वकासको मूलपर्वाहमा समा�हत गनर् म�हला सश�ीकरणको 
कायर्कर्मलाई ८८ वटै पा�लकामा स�ालन  गनर्को ला�ग रु. ५ करोड ११ लाख 
बजेट �व�नयोजन गरेको छु। 

९१.  अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र �पछ�डएका वगर् तथा समदुायको आ�थर्क उपाजर्न 
अ�भव�ृ� गनुर्को साथै जातीय छुवाछुत तथा �वभेदको अन्त्य गनर् द�लत 
सश�ीकरण कायर्कर्मको ला�ग रु. १ करोड ४० लाख बजेट �व�नयोजन गरेको 
छु। 

९२. “सानै छु म बढ्न देउ, बाल �ववाह होइन पढ्न देउ” भ�े नाराका साथ वाल�ववाह 
अन्त्य गनर् पर्देश सभा सदस्य, स्थानीय तहका पदा�धकार�, सामािजक संघ संस्था, 
गैर-सरकार� संस्थाको समेतको संलग्नतामा अ�भयान संचालन गन� कायर्कर्मलाई 
थप �वस्तार गर� बझा�, बाजरुा, अछाम र दाच ुर्लाका सबै स्थानीय तहमा �वस्तार 
ग�रनेछ, जसका ला�ग रु. १ करोड ६० लाख �व�नयोजन गरेको छु। 

९३. "एउटै स�ृ�, समदृ��" भन् ने नारास�हत समाजमा रहेका म�हला �हंसा, छाउपडी 
पर्था, बोक्सी पर्था, जातीय भेदभाव उन्मूलन गनर् सामािजक रुपान्तरणका साथै 
बझा�, बाजरुा, अछाम र दाच ुर्लाका सबै पा�लकाहरुमा बाल�ववाह र छाउपडी 
पर्था �वरु�को अ�भयान संचालन गनर् रु. २ करोड ५७ लाख ७६ हजार 
�व�नयोजन गरेको छु ।  

९४. �वप� प�रवारमा नयाँ जिन्मने बा�लकाको �ल�को आधारमा हनुे �वभेदको अन्त्य 
गद� सम्मा�नत जीवन र बालअ�धकारको स�ुनि�तता गनर् बा�लका स्वास्थ्य बीमा 
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कायर्कर्म संचालन ग�रनेछ र सोको ला�ग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको 
छु। 

९५. गभर्वती म�हला, दघुर्टनामा परेका व्यि� र अन्य �वरामीलाई �नय�मत र 
आकिस्मक रुपमा आवश्यक पन� रगत नेपाल रेडकर्स सोसाइट� धनगढ� शाखाबाट 
�नःशलु्क आपू�तर्को व्यवस्था गनर् उ� सोसाइट�लाई आवश्यक पन� पूवार्धार 
�नमार्णका ला�ग अनदुानको व्यवस्था �मलाएको छु । 

९६. पर्देश सरकारले सम्पादन गन� सामािजक क्षेतर्सँग सम्बिन्धत कायर्हरुलाई थप 
व्यविस्थत र पर्भावकार� बनाउन आगामी आ�थर्क वषर्मा पर्देशका ९ वटै िजल्लामा 
सामािजक �वकास कायार्लयहरु स्थापना गनर् कायार्लयहरुको संचालन तथा 
व्यवस्थापन खचर्का ला�ग 2 करोड ७० लाख रकम �व�नयोजन गरेको छु। 

९७. आगामी आ�थर्क वषर्मा व्यवसा�यक सीप �वकास ता�लम केन्दर् माफर् त २५ सय  
७७ जना व्यि�लाई �व�तु जडान, मेसन, प्लिम्बंग, केश शृर्�ार, �सलाई कटाई, 
मोटरसाइकल ममर्त, इलेक्टर्ो�नक्स तथा मोबाइल ममर्त, काप�न्टर, फेशन 
�डजाइन, हाते कडाई, अल्म�ुनयम फ्या�बर्केटर, वेिल्डंग, नेल आटर् तथा मेहन्द�, 
डल तथा कुशन, हाते होिजयार�, �सलाई मे�सन ममर्त र तरकार� खेती सम्बन्धी 
ता�लम पर्दान गनर् रु. ४ करोड ३ लाख �व�नयोजन गरेको छु। 

९८. कायर्स्थलमा कामदारको सरुक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी पर्िशक्षण, परामशर् तथा 
उत्कृ� शर्�मक उ�मी प�हचान गर� परुस्कृत गन� कायर्का ला�ग आवश्यक बजेट 
�व�नयोजन गरेको छु । 

९९. कैलाल� िजल्लाको धनगढ�मा दईु हजार क्षमताको सभा भवनको �नमार्ण, जग्गा 
पर्ा�� र अध्ययनको कायर् गनर् आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु ।  
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माननीय सभामखु महोदय 

अब म भ�ूम व्यवस्था कृ�ष तथा सहकार� क्षेतर्तफर् को क्षेतर्गत कायर्कर्म तथा �व�नयोजन 
पर्स्ततु गन� अनमु�त चाहन्छु। 

१००.  संघीय सरकारको भ�ूम व्यवस्था सम्बन्धी कानूनसँग तादाम्यता हनुे गर� पर्देशको 
भ-ूउपयोग नी�त तयार गन� एवं कृ�ष तथा पशपंुक्षी �वकास गरुुयोजना तयार गर� 
आगामी आ�थर्क वषर्देिख लाग ुग�रनेछ । 

१०१.  "नमूना कृ�ष गाउँ आफ�  बनाऊँ" भ�े अ�भयानका साथ नाग�रकको खा� तथा 
पोषण सरुक्षाको हकलाई स�ुनि�त गनर् मखु्यमन्तर्ी एक�कृत कृ�ष तथा पशपुन्छ� 
�वकास कायर्कर्मलाई थप �वस्तार गर� सहकार� तथा �नजी क्षेतर्को सहयोगमा 
बेरोजगार जनशि�लाई कृ�ष उत्पादनतफर्  पर्ोत्साहन गद�, जग्गाको चक्लावन्द�, 
कृ�षको व्यवसायीकरण र आध�ुनक�करण माफर् त कृ�षको उत्पादकत्व व�ृ� गन� 
कायर्कर्म संचालन गनर् रू. ६० करोड �व�नयोजन गरेको छु। 

१०२.   को�भड-१९ संकर्मणको पर्भावबाट स्वदेश एवं �वदेशमा रोजगार� गमुाएका  
नाग�रकलाई लिक्षत गर� कृ�ष तथा पशपंुक्षी �वकास कायर्कर्म माफर् त स्वरोजगार 
बनाउन रु. १५ करोड �व�नयोजन गरेको छु। 

१०३.   संघीय सरकार एवं स्थानीय तहसंगको समन्वय र सहकायर्मा कृ�ष क्षेतर्मा 
लागेका कृषक एवं साना �कसानहरुबाट उत्पा�दत वस्तकुो लागत घटाई खलुा 
बजारमा पर्�तष्पधार् गन� क्षमता अ�भव�ृ� गनर् �वउ, मल, कृ�ष ऋणको ब्याज 
अनदुान र कृ�ष यन्तर् तथा उत्पादन सामगर्ीको आयातमा भन्सार शलु्कमा 
सह�ुलयत पर्दान गनर् रू. 6 करोड �व�नयोजन गरेको छु। 

१०४.   नेपाल �व�तु ् पर्ा�धकरणको साझेदार�मा गर्ामीण उत्पादन स्थलमा कृ�ष �सँचाई 
स�ुवधा �वस्तारको ला�ग �व�तुीकरण कायर्कर्म संचालन गनर् रु. १ करोड र कृ�ष 
�मटर नपाएका कृ�ष उ�ोग र व्यवसाय गन� कृषकको ला�ग कृ�ष �मटरको �व�तु ्
महशलुमा अनदुान �दन रु. 2 करोड गर� कुल रु. ३ करोड �व�नयोजन गरेको 
छु ।   

१०५.  पर्ाकृ�तक पर्कोप (आगलागी, चट् या�, भकूम्प, बाढ�, डुबान, खडेर�, प�हरो, भ-ू
स्खलन, आ�ँधबेहर�, अ�सना, �हउँ, तषुारो, क�रा तथा रोगबाट हनुे हानी नोक्सानी 
आ�दबाट कृ�ष तथा पशपंुक्षीको क्षेतर्मा हनुे हानी नोक्सानीमा जोिखम 
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न्यूनीकरणका गनर् �वप� प�रवारको ला�ग बाल� बीमा र पशधुन बीमाको 
�पर्�मयममा अनदुान पर्दान गनर् रू. ६ करोड रूप�या बजेट �व�नयोजन गरेको छु। 

१०६.  ग�रब तथा �वप� वगर् प�हचान गर� सरुिक्षत आवासको व्यवस्थापन गनर् 
“मखु्यमन्तर्ी एक�कृत वस्ती �वकास कायर्कर्म” लाई �नरन्तरता �दईनेछ। आगामी 
आ�थर्क वषर्मा मेल्लेख गा.पा. 6, अछाम, धजुर्�ा �स�वर र भरुुवा राजीवस्ती 
भजनी, कैलाल�, क�नपरुको बेदकोट र डोट�को �दपायलमा ८० वटा घर �नमार्ण 
गर� �वतरण कायर् सम्प� ग�रनेछ। जसका ला�ग रु. ५ करोड �व�नयोजन गरेको 
छु। 

१०७.  पर्देशस्तरमा पशपंुक्षी रोग �नयन्तर्ण सहयोग कायर्कर्म अन्तगर्त खोप, �स�रन्ज, 
�नडल, कोल्डचेन, लिज��क व्यवस्थापन रोग �नयन्तर्ण तथा खोप कायर्कर्महरु 
संचालन गनर्को ला�ग रु. 4 करोड �व�नयोजन गरेको छु । 

१०८. साना डेर� तथा उ�ोगहरुमा पा�राइजर प्याकेिजङ मे�सन, िच�लङ भ्याट, �मल्क 
एनालाइजर यान्तर्ीकरण अनदुान सहयोग कायर्कर्मका ला�ग रु. १ करोड ५० 
लाख �व�नयोजन गरेको छु ।  

१०९. आवश्यकताका आधारमा कृ�ष तथा पशपंुक्षी �वकास सहयोग कायर्कर्मलाई 
�नरन्तरता �दन रु. 2 करोड �व�नयोजन गरेको छु ।  

११०. कृ�ष खेतीको साथै �सँचाई र पश ुिच�कत्सामा समेत सहयोग पगु्ने गर� समदुायमा 
आधा�रत कृ�ष यान्तर्ीकरण सहयोग कायर्कर्म संचालन गनर् कम्बाइन्ड हाभ�स्टर 
स�हतको उपकरण तथा मेिशनर� औजार ख�रदको ला�ग रु. 5 करोड �व�नयोजन 
गरेको छु ।  

१११.  पनुवार्स नगरपा�लका कंचनपरु, भजनी नगरपा�लका कैलाल�, चरेु गाउँपा�लका 
कैलाल�, आ�लताल गाउँपा�लका डडेल्धरुा, दशरथचन्द नगरपा�लका बैतडी, 
महाकाल� नगरपा�लका दाच ुर्ला, �दपायल-�सलगढ� नगरपा�लका  डोट�, जोरायल 
गाउँपा�लका डोट�, बडीमा�लका नगरपा�लका बाजरुा र साँफेबगर नगरपा�लका 
अछाममा कोल्ड च्याम्बर �नमार्ण, संचालन तथा हस्तान्तरण कायर्को ला�ग रु. ६ 
करोड �व�नयोजन गरेको छु ।  

११२. अछाम र डोट� िजल्लामा वहृद्   उत्पादनस्थल छनौट गर� �सँचाई, �व�तु, संकलन 
केन्दर्, मेिशनर� जस्ता पूवार्धार �नमार्ण कायर्कर्मको ला�ग रु. 1 करोड ४० लाख 
�व�नयोजन गरेको छु ।  
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११३. पशपंुक्षी तथा मत्स्य सम्बन्धी यान्तर्ीकरण सहयोग कायर्कर्म माफर् त कृ�ष खेतीका 
साथै �सँचाई, पश ु िच�कत्सा, मेिशन उपकरणमा पचास पर्�तशत अनदुान पर्दान 
गनर्को ला�ग रु. 2 करोड �व�नयोजन गरेको छु ।  

११४. गोदावर� नगरपा�लका र �टकापरु नगरपा�लकामा बधस्थल सधुार, �नमार्ण तथा 
संचालन कायर्कर्म संचालन गनर् १ करोड ४० लाख �व�नयोजन गरेको छु। 
�नमार्ण, संचालन तथा हस्तान्तरण �व�ध माफर् त पशपंुक्षी बजार �वकास आयोजना 
संचालनको ला�ग रु. 1 करोड ६० लाख �व�नयोजन गरेको छु ।  

११५.  लामो समयसम्म राज्यको मूलधारबाट पछा�ड परेका वा पा�रएका भ�ूमह�न, 
�वप�, सीमान्तकृत, म�ु कमैया, कमलर�, द�लत, ह�लया, राजी, राउटे, बाद� 
आ�द वगर्को उत्थान एवं �वकास गद� द�गो आयआजर्न र जी�वकोपाजर्नको 
कायर्कर्म संचालन ग�रनेछ। जसका ला�ग रु. ५ करोड �व�नयोजन गरेको छु। 

११६. सहकार�लाई �वकासको मूल आधार बनाउँदै “एक स्थानीय तह, एक कृ�ष उपज 
उत्पादन” कायर्कर्म अन्तगर्त मूल्य शंृर्खलामा आधा�रत कृ�ष व्यवसाय संचालन गनर् 
र उत्पा�दत कृ�ष उपज भण्डारणका ला�ग भवन �नमार्ण साथै एक�कृत कृ�ष बजार 
�नमार्ण गनर् सहकार� संस्थालाइर् रू. ८ करोड ९० लाख  अनदुान �दने व्यवस्था 
गरेको छु। 

११७. सडकमा छो�डएका पशकुो कारण सडक दघुर्टना र शहर� सौन्दयर्मा परेको  असर 
कम गनर् स्थानीय तहसँगको सहकायर्मा पश ुकल्याण पर्वधर्नका ला�ग सामदुा�यक 
गौशाला व्यवस्थापन कायर्कर्म संचालन ग�रनेछ। जसका ला�ग रु. १ करोड 
�व�नयोजन गरेको छु। 

११८. कृ�षयोग्य भ�ूमलाई �संचाई पर्णाल�सँग आव� गर� भ�ूमको उत्पादकत्व व�ृ� गनर् 
कैलाल� र क�नपरु िजल्लामा �कर्याशील कृषक, कृषक समहु, कृ�ष सहकार� 
आ�दलाई १ हजार थान स्यालो �ुबेल �वतरण गनर्का ला�ग रु. ५ करोड बजेट 
�व�नयोजन गरेको छु।  

११९. मन्तर्ालय अन्तगर्तको मत्स्य �वकास केन्दर्को भवन �नमार्ण रु. ७५ लाख र 
कैलाल� िजल्लामा समदुायमा आधा�रत कुखरुा �ाचर� तथा बर्�ुडङ सेन्टर �नमार्णमा 
सहयोगको ला�ग रु. 50 लाख रूपैया बजेट �व�नयोजन गरेको छु।  

१२०. स्थानीय सरकारसँगको समन्वय, सहकायर् एवं लागत साझेदार�मा भ�सीको 
व्यवसा�यक फामर् स्थापना गर� सधुा�रएको न� स�हतको दधुालू भ�सी उत्पादन 
गनर्का ला�ग रु. २ करोड �व�नयोजन गरेको छु र पश ुन� सधुारका ला�ग रे�फर्, 
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कन्टेनर, कृ�तर्म गभार्धान गन, थैङ क�ट ख�रदको ला�ग रु. 1 करोड �व�नयोजन 
गरेको छु ।   

१२१. कृ�ष बाल� एवं पश ुरोगको �नदान गनर् पर्देशस्तरमा एम्वलेुटर� िक्ल�नक स�हतको 
पर्ादेिशक �वज्ञ स�हतको भेटेर�नर� परामशर् अस्पताल र बाल� संरक्षण एम्वलेुन्स 
व्यवस्थापन गर� संचालनमा ल्याउन रू. २ करोड �व�नयोजन ग�रएको छ। 

१२२. स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पर्देश�भतर्का सम्पूणर् सरकार�, सावर्ज�नक र गठु� 
जग्गाको अ�भलेख तयार गर� संरक्षण र उपयोगका ला�ग बजेटको व्यवस्था 
गर�एको छ। सावर्ज�नक र गठु� जग्गाको लगत तथा उपयोग सम्वन्धी मागर्िचतर् 
वनाउनकुा साथै उपभोग �व�हन सावर्ज�नक ज�मनमा व्यवसा�यक खेतीका ला�ग 
रू. २ करोड �व�नयोजन गरेको छु। 

१२३. कृ�षको उत्पादकत्व व�ृ� तथा जलवाय ु प�रवतर्न अनकुुलन गनर् जलवाय ु मैतर्ी 
कृ�ष पर्णाल� �वकास गर� आयोजनाको रूपमा संचालन गनर् आवश्यक बजेट 
व्यवस्था गरेको छु। 

१२४. कृ�ष उपजको उत्पादन लागत घटाई उत्पादन एवं उत्पादकत्व अ�भव�ृ� गनर् 
आध�ुनक पर्�व�धय�ु कृ�ष पर्णाल�को �वकासका ला�ग कृ�ष तथा पशपुन्छ� 
यन्तर्ीकरण कायर्कर्म संचालन ग�रनेछ। जसका ला�ग रू. 5 करोड �व�नयोजन 
गरेको छु।  

१२५. नगदे वाल�को रुपमा रहेको उख ुखेतीको क्षेतर् �वस्तार गर� व्यवसा�यक उख ुखेती 
पर्ोत्साहन गनर् तथा उखकुो उत्पादन लागत घटाउन पर्देशमा प�हलो पटक 
कंचनपूर िजल्लाको उखखेुती गन� क्षेतर्मा सरोकारवालाहरुको साझेदार�मा 
अत्याध�ुनक उख ु हाभ��र मेिशन ख�रद गनर्का ला�ग रू. 1 करोड �व�नयोजन 
गरेको छु। 

१२६. पर्देशका ९ वटै िजल्लामा कृ�ष उपजको भण्डारण र बजार�करणमा सहयोग 
परु ् याई कृ�षमा व्यवसायीकरण गन� उ�ेश्य साथ �नमार्ण, संचालन र हस्तान्तरण 
�व�धबाट एक�कृत कृ�ष बजार �नमार्ण गन� कायर्लाई �नरन्तरता �दंदै आगामी 
आ�थर्क वषर्मा सम्प� गनर्का ला�ग रु. ५ करोड ४० लाख �व�नयोजन गरेको 
छु। 

१२७.  कृ�ष क्षेतर्को एक�कृत �वकास�बना कृ�ष उत्पादन व�ृ� गनर् क�ठन भैरहेको 
अवस्थामा �संचाई, �व�तु, कृ�ष सडक, संकलन केन्दर्, पर्शोधन व्यवस्थापन तथा 
मे�सनर� आ�दको समिुचत पर्बन्ध माफर् त मध्य पहाडका ७ वटा िजल्लाहरुमा बहृत 
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उत्पादन स्थल छनौट गर� कृ�ष उत्पादन पूवार्धार �नमार्ण गनर्का ला�ग रु. ५ 
करोड ६० लाख �व�नयोजन गरेको छु। 

१२८. वाल�वस्तकुो उत्पादन र उत्पादकत्व व�ृ� गनर् बीउ उत्पादन, पर्शोधन र 
बजार�करणको ला�ग पर्�तफलमा आधा�रत पर्ोत्साहन अनदुानका ला�ग रू. १० 
करोड �व�नयोजन गरेको छु। पर्त्येक स्थानीय तहमा वीउ शर्ोतकेन्दर्, िचस्यान 
केन्दर् र मूल्य शंृर्खलामा आधा�रत कृ�ष व्यवसायको �वकास गद� रोजगार�को 
शृर्जना गनर् थप रू. १० करोड बजेट �वनयोजन गरेको छु। 

१२९. पर्देश �भतर् सम्भाव्यताका आधारमा व्यवसा�यक फलफूल खेती, बग�चा र नसर्र� 
स्थापनाका ला�ग अनदुान पर्दान गनर् रू. ३ करोड �व�नयोजन गरेको छु। सनु्तला 
जातका फलफूल बग�चा पनुस्थार्पना तथा �ास �नयन्तर्णका ला�ग �वशेष कायर्कर्म 
संचालन गनर्का ला�ग पयार्� बजेटको व्यवस्था गरेको छु। 

१३०. पर्देशको खा� सरुक्षा कवच �नमार्णमा सहयोग परु् याउन  ९ वटै िजल्लामा साना 
�संचाइर् कायर्कर्मका साथै �संिचत क्षेतर् व�ृ� गर� कृ�ष वाल�वस्तकुो उत्पादकत्व 
व�ृ� गनर् साना तथा मझौला र �लफ्ट �संचाइर् ममर्त सम्भारका ला�ग पयार्� बजेट 
�व�नयोजन गरेको छु। 

१३१.  "कृषकसँग कृ�ष �व�ाथ� कायर्कर्म" संचालन गर� कृ�ष अध्ययनसँगै आयआजर्न 
तथा पर्सारलाई थप टेवा पर्दान गनर्को ला�ग रू. १ करोड �व�नयोजन गरेको छु। 
�टकापरु  कृ�ष क्याम्पस,  गोकुले�र  कृ�ष  क्याम्पस तथा अन्य कृ�ष 
क्याम्पससँगको  साझेदार�  एवं सहकायर्मा अनसुन्धान, पर्सार र  �वकास  कायर्कर्म  
संचालन गन� पर्स्ताव गरेको छु। 

१३२. सामदुा�यक वन उपभो�ाहरूको सहकायर्मा सामदुा�यक तथा कव�ुलयती वन 
क्षेतर्मा कृ�षवन, ज�टवटु� उ�ोग तथा उ�मशीलता �वकास कायर्कर्म संचालनको 
शरुूवातका ला�ग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। 

१३३. खा� तथा पोषण सरुक्षाका ला�ग गर्ामीण तथा स्थानीय कुखरुा पर्वधर्न गनर् ९ वटै 
िजल्लामा कुखरुाको चल्ला उत्पादन गन� नमनुा गर्ा�मण �ाचर� स्थापना तथा 
�वप� गर�व प�रवार तथा पयर्टन क्षेतर्मा गर्ा�मण कुखरुा पालन सहयोगका ला�ग 
रू. २ करोड �व�नयोजन गरेको छु। 

१३४. व्यवसा�यक रूपमा कृ�ष उत्पादन तथा पशपुन्छ� पालन गर� बजारमा �वकर्� 
�वतरण भएको प�रमाण र पर्�तफलमा आधा�रत भई अनदुान पर्दान गन�  
कायर्कर्मका ला�ग रू. ५ करोड �व�नयोजन गरेको छु। 
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१३५. व्यवसा�यक कृ�ष तथा पशपुन्छ� पालन अन्तगर्त कृ�ष उ�मको �वकासका ला�ग 
कृ�ष व्यवसाय पर्वधर्न तथा ता�लम केन्दर् र पश ु सेवा ता�लम केन्दर्का कृ�ष 
उस्मायन केन्दर् स्थापनाका ला�ग  रू. २ करोड ५० लाख �व�नयोजन गरेको छु। 

१३६. संघ, पर्देश तथा स्थानीय तह सँगको सहकायर्मा व्यवसा�यक दगु्ध पर्वधर्न  
आयोजना, अन्तगर्त व्यवसा�यक गाइर्, भ�सी पालन पर्वधर्न, मध्य पहाडी 
लोकमागर्मा दूध उत्पादन, मास ु उत्पादनका ला�ग वाखर्ा, गर्ा�मण कुखरुा, वंगरु 
तथा पाडा पालन कायर्कर्म संचालनका ला�ग रू. २० करोड �व�नयोजन ग�रएको 
छ।  

१३७. दधुालू गाइर् भ�सी पर्वधर्न कायर्कर्म माफर् त दूध उत्पादन व�ृ�, बजार�करण र 
�वतरण पर्णाल� सधुारका ला�ग दगु्ध �वकास संस्थानको सदुृढ�करणका ला�ग दगु्ध 
संकलन केन्दर्, िचस्यान केन्दर्, संरचना सधुार र ढुवानी साधन ख�रदका ला�ग रू. 
४ करोड वजेट �व�नयोजन गएको छु। 

१३८. पश ुस्वास्थ्य तथा जनुो�सस �नयन्तर्ण आयोजना अन्तगर्त ९ वटै िजल्लाको ला�ग 
पशपुन्छ� उपचार, आकिस्मक रोगव्याध �नयन्तर्ण तथा संघीय सरकार संगको 
सहकायर्मा �नशलु्क पशपुन्छ� रोग �वरू�का खोपको ला�ग रू. ४ करोड 
�व�नयोजन गरेको छु। 

१३९. बहृत घाँस �वकास आयोजना माफर् त घाँसमा आधा�रत पशपुालनका ला�ग घाँसको 
�वउ उत्पादन करार खेती, एकवष�, वहवुष� घाँसको नसर्र� र घाँसेवाल� शर्ोतकेन्दर् 
स्थापनाको ला�ग आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु। 

१४०. व्यवसा�यक मत्स्यपालन माफर् त माछामा पर्देशलाइर् आत्म�नभर्र वनाउनका ला�ग 
मत्स्य �वकास फामर् गेटाको क्षमता �वकास गर� पर्देशका ला�ग आवश्यक भरुाको 
उत्पादन, कैलाल� र कन्चनपरु िजल्लामा १५० हेक्टर नयाँ पोखर� �नमार्णका 
साथै पर्ाकृ�तक जलाशयमा माछाको उत्पादकत्व व�ृ�का ला�ग रू. ६ करोड 
�व�नयोजन गरेको छु । 

१४१. आगामी आ�थर्क वषर्मा व्यवसा�यक रूपमा खेती तथा पशपुालन गन� कृषकहरूको 
ला�ग अनदुान उपलव्ध गराउँदा भौचर पर्णाल� माफर् त भ�ुानी गन� कायर्को पर्त्येक 
िजल्लामा शरुूवात गर�ने छ । 
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माननीय सभामखु महोदय 

अब म भौ�तक पूवार्धार �वकास मन्तर्ालय तफर् को क्षेतर्गत कायर्कर्म तथा �व�नयोजन  
पर्स्ततु गन� अनमु�त चाहन्छु।  

१४२. पर्देशको �वकासलाई योजनाब�, लागत पर्भावी, प�रणाममूखी र द�गो बनाउनका 
�न�म� पर्देशमा आगामी आ�थर्क वषर्मा खानेपानी गरुुयोजना, �संचाई गरुुयोजना, 
भ�ूमगत जलसर्ोत गरुुयोजना, नद� �नयन्तर्ण गरुुयोजना र यातायात गरुुयोजना 
तयार गनर्का ला�ग रु. २ करोड ८५ लाख बजेट �व�नयोजन गरेको छु । 

१४३. पर्देश सरकारबाट ३ मेगावाट भन्दा बढ� क्षमताका २ वटा जल�व�तु 
आयोजनाहरुको �वस्ततृ प�रयोजना पर्�तवेदन तयार गन� कायर् चाल ुआ�थर्क वषर्मा 
सम्प� ग�रनेछ। �वस्ततृ प�रयोजना पर्�तवेदनको आधारमा नौगाड र सनुार्या गाड 
गर� दईुवटा जल�व�तु आयोजनाको �नमार्ण कायर् पर्ारम्भ गनुर्का साथै आगामी 
आ�थर्क वषर्मा थप २ वटा आयोजनाहरुको �वस्ततृ सम्भाव्यता र एउटा 
आयोजनाको पूवर् सम्भाव्यता अध्ययन ग�रनेछ। जसका ला�ग रु. ५ करोड ८० 
लाख �व�नयोजन गरेको छु। 

१४४. सदूुरपि�म पर्देशवासीलाई अधँ्यारोबाट उज्यालोतफर्  लैजान वैकिल्पक ऊजार्तफर्   
सोलार पर्णाल�को समेत उपयोग ग�रनेछ। "पर्देशका गाउँ उज्यालो बनाउँ" 
कायर्कर्म अन्तगर्त सौयर् उजार्का �वस्ततृ प�रयोजना अध्ययन सम्प� भएका 
गराज ु डोट�,  �बनाबत्थी बैतडी र छयला बझा�मा गर� ३ वटा आयोजना 
कायार्न्वयन गनर् रु. ७ करोड �व�नयोजन गरेको छु । उ� आयोजनाहरु 
कायार्न्वयनबाट १०० �कलोवाट �व�तु उत्पादन हनुे, कावर्न उत्सजर्न घट्न ेर 
स्वच्छ उजार्मा पहुँच व�ृ� हनुेछ।  

१४५. खानेपानीको स�ुवधाबाट बि�त रहेका पर्देशवासीलाई सफा र स्वच्छ खानेपानी 
सेवा उपलब्ध गराउन खानेपानी संरचना �नमार्णका ला�ग ९ वटै िजल्लामा रु. 
९७ करोड �व�नयोजन पर्स्ताव गरेको छु, जसबाट ११० वटा योजना (स्क�म) 
सम्प� भई थप २४,८०० जनसंख्यालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध भएको 
हनुेछ। 

१४६. संघीय सरकारको सहकायर्मा क�नपरुको बेदकोट भावर क्षेतर् खानेपानी सधुार 
कायर्कर्म र बैतडीको मेलौल�मा मेलौल� �लफ्ट खानेपानी योजना संचालन गर� 
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खानेपानी स�ुवधाबाट बिन्चत नाग�रकहरुलाई सफा र स्वच्छ खानेपानी सेवा 
उपलब्ध गराउन रु. १० करोड ५० लाख �व�नयोजन गरेको छु। 

१४७. �संचाई स�ुवधाको अभावको कारण भ�ूमको उवर्रा शि� एवं कृ�ष उत्पादनमा हनुे 
कमी पू�तर् गनर् तराई तथा �भ�तर् मधेशका िजल्लाहरुमा �डप �ुवेल र स्यालो 
�ुवेल, पम्प तथा एसेस�रज र ओभरहेड �ांक �नमार्ण गर� �वतरण पर्णाल�लाई 
पर्भावकार� बनाईनेछ। जसका ला�ग रु. १८ करोड ३१ लाख �व�नयोजन 
गरेको छु। 

१४८.  तराईको �संिचत हनु बाँक� भ-ूभागमा �सँचाइको स�ुवधा तथा �व�तु उत्पादनको 
ला�ग ठूल�गाड-ख�ुटया-डाइभसर्न बहउु�ेश्यीय आयोजनाको �वस्ततृ सम्भाव्यता 
अध्ययन आगामी आ�थर्क वषर्मा सम्प� गनर्का ला�ग रु. १ करोड �व�नयोजन 
गरेको छु। 

१४९. कृ�षयोग्य भ�ूममा बाहैर् म�हना �संचाई स�ुवधा उपलब्ध गराई पर्देशको पर्मखु 
आ�थर्क आधारको रुपमा रहेको कृ�ष क्षेतर्को उत्पादन र उत्पादकत्व व�ृ� गनर् 
पर्स्ता�वत बजेटको कायार्न्वयनबाट १२५ वटा योजना �नमार्ण सम्प� भई 
२०८० हेक्टर क्षेतर् थप �सँिचत हनुे र ८९० हेक्टर क्षेतर्मा वष� भ�र �सँचाइ 
स�ुबधा उपलब्ध भई १०,८४७ मे�टर्क टन बाल� उत्पादनमा व�ृ� भएको 
हनुेछ। जसका ला�ग ९ वटै िजल्लामा �संचाईतफर्  रु. १ अबर् 41 करोड 
�व�नयोजन गरेको छु ।  

१५०. बनहरा, चौधर र जोगबडुा नद� कन्चनपरु, कान्दर्ा नद� कैलाल� र रंगनु नद� 
डडेल्धरुा लगायत पर्देशका �व�भ� नद�जन्य पर्कोप न्यूनीकरण तथा 
व्यवस्थापनको ला�ग उपय�ु पर्�व�धको पर्योग गर� नद� �नयन्तर्ण कायर्लाई 
पर्भावकार� रुपमा अगा�ड बढाइने छ । यस कायर्का ला�ग रु. 44 करोड 
�व�नयोजन गरेको छु । 

१५१. �संचाई पर्णाल�को �वस्तार गर� खेतीयोग्य भ�ूमको उत्पादकत्व व�ृ� गनर् ९ वटै 
िजल्लामा नमूना �लफ्ट �संचाई पर्णाल� �वकास ग�रनेछ। जसका ला�ग रु. ६  
करोड ८० लाख �व�नयोजन गरेको छु । 

१५२. पर्देश यातायात सेवा संचालन माफर् त पर्देशवासीलाई सरुिक्षत, भरपद�, सलुभ र 
आरामदायी यातायात सेवा उपलब्ध गराउन उपय�ु पर्णाल�को सम्बन्धमा 
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भइरहेको अध्ययन चाल ुआ�थर्क वषर्�भतर् सम्प� ग�रनेछ । आगामी आ�थर्क 
वषर्मा पर्देश यातायात पर्ा�धकरण गठन गर� पर्देश यातायात सेवा संचालन र 
कर्मशः �वस्तार गद� ल�गनेछ ।  आगामी आ�थर्क वषर्मा यस कायर्का ला�ग रु. 
६ करोड बजेट �व�नयोजन गरेको छु । 

१५३. पर्देशको कमजोर पूवार्धारको कारण �वकासको मूल पर्वाहबाट बिन्च�तकरणमा 
परेका यस पर्देशका जनताको आवतजावत सहज बनाउन, कृ�ष उत्पादन र 
बजार�करणलाई सहयोग परु् याउन, सहज पयर्टक�य �कर्याकलाप संचालन गर� 
समगर् पर्देशको �वकास गनर् सडक संजाल अत्यावश्यक रहेको हुँदा �व�भ� 
िजल्लामा समपूरक अनदुान तफर् का सडक आयोजनाहरु तथा रणनी�तक महत्वका 
सडकहरु �नमार्णका ला�ग रु. 4 अबर् 72 करोड �व�नयोजन गरेको छु । उ� 
बजेटको कायार्न्वयनबाट १८० �क.मी. कच्ची, १३४ �क.मी. सडक स्तरो��त, 
२१४ �क.मी. प�ी गर� जम्मा ५२८ �क.मी. सडक �नमार्ण, ११ वटा 
सडकपलु �नमार्ण र २२ वटा झोल�ुे पलु �नमार्ण सम्प� भई यातायात स�ुबधा 
�वस्तार भएको हनुेछ। बनहरा, चौधर र जोगबडुा नद� कन्चनपरु, कान्दर्ा नद� 
कैलाल� र रंगनु नद� डडेल्धरुा लगायत पर्देशका �व�भ� नद�जन्य पर्कोप 
न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको ला�ग उपय�ु पर्�व�धको पर्योग गर� नद� 
�नयन्तर्ण कायर्लाई पर्भावकार� रुपमा अगा�ड बढाइने छ । यस कायर्का ला�ग 
रु. 44 करोड �व�नयोजन गरेको छु । 

१५४. �संचाई पर्णाल�को �वस्तार गर� खेतीयोग्य भ�ूमको उत्पादकत्व व�ृ� गनर् ९ वटै 
िजल्लामा नमूना �लफ्ट �संचाई पर्णाल� �वकास ग�रनेछ। जसका ला�ग रु. ६  
करोड ८० लाख �व�नयोजन गरेको छु । 

१५५. पर्देश यातायात सेवा संचालन माफर् त पर्देशवासीलाई सरुिक्षत, भरपद�, सलुभ र 
आरामदायी यातायात सेवा उपलब्ध गराउन उपय�ु पर्णाल�को सम्बन्धमा 
भइरहेको अध्ययन चाल ुआ�थर्क वषर्�भतर् सम्प� ग�रनेछ । आगामी आ�थर्क 
वषर्मा पर्देश यातायात पर्ा�धकरण गठन गर� पर्देश यातायात सेवा संचालन र 
कर्मशः �वस्तार गद� ल�गनेछ ।  आगामी आ�थर्क वषर्मा यस कायर्का ला�ग रु. 
६ करोड बजेट �व�नयोजन गरेको छु । 
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१५६. पर्देशको समगर् भौ�तक �वकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको रणनी�तक महत्व 
रा� े९ वटा सडकहरुलाई पर्देश सरकारले पर्देश गौरवका आयोजनाका रुपमा 
कायार्न्वयनमा लगेको छ । पर्देश गौरवका सडक आयोजनाहरुलाई आगामी 
आ�थर्क वषर्मा तीवर् रुपले अगाडी वढाउन यथे� सहयोग पगु्ने गर� बजेट 
�व�नयोजन गरेको छु।    

१५७. सहर� �वकास तथा भवन कायार्लय माफर् त सरकार� तथा सामदुा�यक भवन, 
अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण र ढल �नकास तथा सरसफाई संरचना �नमार्ण गनर् रु. 
२5 करोड 25 लाख �व�नयोजन गरेको छु। 

 

माननीय सभामखु महोदय 

अब म मखु्यमन्तर्ी तथा मिन्तर्प�रषद्को कायार्लय तफर् को क्षेतर्गत कायर्कर्म तथा 
�व�नयोजन पर्स्ताव पर्स्ततु गन� अनमु�त चाहन्छु। 

१५८. पर्देश सरकारबाट स्था�पत संस्थागत संरचनाको थप सदुृढ�करण गद� जाने नी�त 
अिख्तयार ग�रएको छ। आगमी आ�थर्क वषर् पर्देश लोक सेवा आयोग, पर्देश 
अनसुन्धान ब्यरुो लगायत बाँक� रहेका संरचनाको स्थापना ग�रनेछ। यस कायर्का 
ला�ग आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेको छु। 

१५९. पर्देश सरकारलाई आवश्यक पन� संगठन संरचना र जनशि�को आकँलन गन� 
कायर् आगमी आ�थर्क वषर्मा सम्प� हनुेछ। जसका ला�ग आवश्यक बजेट 
�व�नयोजन गरेको छु। 

१६०. �नजामती कमर्चार�का सन्त�तलाई सह�ुलयत दरमा गणुस्तर�य िशक्षा पर्दान गनर् 
डोट�मा स्था�पत �नजामती सन्तती आवासीय �व�ालयको संचालन अनदुानलाई 
�नरन्तरता �दंदै स�ुवधा सम्प� �व�ालय भवन �नमार्णको कायर् आगामी आ�थर्क 
वषर्मा सम्प� ग�रनेछ। जसका ला�ग रु. २ करोड ४२ लाख �व�नयोजन गरेको 
छु। 

१६१. पर्देश सभाले तोकेको स्थानमा राजधानी �नमार्णको कायर् अगाडी बढाउन चाल ु
आ�थर्क वषर्मा राजधानी पूवार्धार �वकास स�म�त गठन भएको छ। राजधानी 
पूवार्धार �वकास कायर्लाई पर्भावकार� बनाउन आगामी आ�थर्क वषर्का ला�ग 
संचालन अनदुान  र वातावरणीय पर्भाव मूल्यांकन, �वस्ततृ प�रयोजना पर्�तवेदन 
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लगायतको कायर् गनर् पूजँीगत अनदुान समेत कुल  रु. २ करोड ७४ लाख 
�व�नयोजन पर्स्ताव गरेको छु। 

१६२. दाच ुर्ला िजल्लाको �समावत� ब्यास गाउँपा�लकामा संघीय सरकार र स्थानीय तहको 
समन्वयमा सडक, पलु, खानेपानी लगायतका भौ�तक पूवार्धार, िशक्षा, स्वास्थ्य 
जस्ता सामािजक �वकास र सहज सावजर्�नक सेवा उपलब्ध गराई पर्देश 
सरकारको उपिस्थ�तको अनभु�ूत स�हतको एक�कृत �वकास गद� जान आगामी 
आ�थर्क वषर्को ला�ग रु. ५ करोड बजेट �व�नयोजन गरेको छु। 

१६३. रा��य एवं पर्देशका �व�वध क्षेतर्मा उत्कृ� योगदान परु् याउने व्यि�त्वहरुलाई 
सम्मान एवं परुस्कृत गन� व्यवस्थाको थालनी ग�रनेछ। जसका ला�ग पर्देश सेवा 
�वभषुण पदक शीषर्कमा आवश्यक रकम �व�नयोजन गर�एको छ। 

१६४. पर्देशमा समायोजन भएका र नयाँ �नय�ु हनुे कमर्चार�हरुको एक�कृत पर्देश 
कमर्चार� सूचना व्यवस्थापन पर्णाल� �नमार्ण गर� सोको अ�भलेख आगामी आ�थर्क 
वषर्मा व्यविस्थत ग�रनेछ। जसका ला�ग आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु।  

 

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म पर्देश पूवार्धार �वकास कायर्कर्मसँग सम्बिन्धत कायर्कर्म तथा �व�नयोजन पर्स्ततु गन� 
अनमु�त चाहन्छु। 

१६५. पर्देशका स्थानीय तहवीच साधनसर्ोतको �वतरण समन्या�यक बनाई पूवार्धार 
�वकासमा �तबर्ता �दन पर्त्येक �नवार्चन क्षेतर्का पूजँीगत पर्कृ�तका सडक, पूल, 
खानेपानी, भवन, �संचाई आ�दमा खचर् गनर् र सा�वकमा था�लएका पूवार्धार 
�वकासका बाँक� कायर् सम्प� गनर् पर्देश पूवार्धार �वकास कायर्कर्मका ला�ग रु. 
९६ करोड �व�नयोजन गरेको छु। 

१६६. स्थानीय तहले प�हचान गर� पर्स्ताव गरेका पूवार्धार �वकासका योजना तथा 
कायर्कर्महरुमा पर्देश र स्थानीय तहको सह-लगानीमा समपूरक अनदुानबाट 
कायार्न्वयन हनुे गर� रु. १ अबर् �व�नयोजन गरेको छु। पर्स्ता�वत योजना तथा 
कायर्कर्महरु आगामी आ�थर्क वषर्को सरुु देिखनै कायार्न्वयनमा जान सक्ने गर� 
व्यवस्था �मलाएको छु। 
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१६७. स्थानीय तहले प�हचान गर� माग गरेका �वशेष अनदुानबाट कायार्न्वयन हनु े
योजना तथा कायर्कर्महरुको ला�ग रु. ५० करोड बजेट �व�नयोजन गरेको छु। 
पर्स्ता�वत योजना तथा कायर्कर्महरु आगामी आ�थर्क वषर्को सरुु देिखनै 
कायार्न्वयनमा जान सक्ने गर� व्यवस्था �मलाएको छु। 

१६८. �वषयगत मन्तर्ालयबाट पर्स्ता�वत सशतर् अनदुानतफर्  �व�नयोिजत कायर्कर्म तथा 
बजेट �व�ीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था 
�मलाएको छु। स्थानीय तहमा सशतर् अनदुानका कायर्कर्महरु हस्तान्तरण एवं 
कायार्न्वयन सम्बन्धी व्यवस्था �व�नयोजन �वधेयकमा पर्स्ताव गरेको छु।  

१६९. पर्देश सभाको ग�रमालाई कायम राख्दै सिचवालय व्यवस्थापन, पर्देश सभाका 
�वषयगत स�म�तहरुको सदुृढ�करण लगायत आ�थर्क र भौ�तक सर्ोत साधन सम्प� 
बनाउन आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु । 

 

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म सावर्ज�नक सेवामा कायर्रत रा�सेवक सम्बन्धी कायर्कर्म तथा �व�नयोजन पर्स्ततु 
गन� अनमु�त चाहन्छु। 

१७०. को�भड-१९ को संकर्मण जोिखमको �व�मान अवस्थामा कायर्स्थलमा ख�टन े
िच�कत्सक, स्वास्थ्यकम�, सरुक्षाकम� लगायत सबै रा�सेवकको योगदानको उच्च 
मूल्यांकन गर� कोरोना रोकथाम र उपचारको ला�ग अगर्पंि�मा रह� काम गन� 
रा�सेवकहरुलाई पर्ोत्साहन गनर् आवश्यक रकम �व�नयोजन गरेको छु। 

१७१. आगामी आ�थर्क वषर्को ला�ग अस्थायी, करार लगायत पर्देशमा कायर्रत सबै 
रा�सेवकहरुको रु. १ लाख सम्मको �न:शलु्क कोरोना उपचार बीमा गन� 
व्यवस्था �मलाएको छु। 

१७२. पर्देशका �नकायमा कायर्रत सबै करार र अस्थायी कमर्चार�हरुलाई आगामी 
आ�थर्क वषर्देिख सामािजक सरुक्षा कोषसँग समन्वय गर� योगदानमा आधा�रत 
सामािजक सरुक्षाको दायरामा ल्याउने व्यवस्था �मलाइने छ। 
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माननीय सभामखु महोदय, 

अब म सशुासन र सावर्ज�नक सेवा पर्वाहसँग सम्बिन्धत कायर्कर्म तथा �व�नयोजन पर्स्ततु 
गन� अनमु�त चाहन्छु। 

१७३. पर्देश सरकारले पर्दान गन� सावर्ज�नक सेवाका सम्बन्धमा जनताका गनुासाहरु 
सोझै मखु्यमन्तर्ीसंग रा� हेलो �स.एम कायर्कर्मलाई �नरन्तरता �दएको छु। यस 
कायर्कर्मका ला�ग आवश्यक बजेट �व�नयोजन गरेको छु। 

१७४. “म सदाचार� हँू, सबैलाई सदाचार� हनु पर्�ेरत गदर्छु” भ�े पर्�तज्ञा स�हत राजनी�तज्ञ 
एवं कमर्चार�मा सदाचार एवं सशुासनको कायर् संस्कृ�त पर्वधर्न ग�रनछे। 
शासक�य पर्बन्धमा कानूनी राज्यको अवधारणालाई पूणर् प�रपालना ग�रनेछ। 

१७५. को�भड-१९ रोकथाम, �नयन्तर्ण र उपचारको काममा पर्देश र स्थानीय तहबाट 
भएका खचर् लगायत अन्य संघ संस्थाले गरेको खचर्को �ववरण पारदश� 
बनाइनेछ। 

१७६. पर्देश सरकार अन्तगर्तका �नकायहरूबाट स�ा�लत आयोजना तथा कायर्कर्मको 
गणुस्तर, लागत, समय र उपलिब्ध समेतका सूचकमा आधा�रत अनगुमन तथा 
मूल्या�न पर्णाल�को �वकास ग�रनेछ। 

१७७. सरकार� सेवामा न�तजामा आधा�रत कायर्सम्पादन पर्णाल� अवलम्बन ग�रनेछ। 
उच्च व्यवस्थापन तहमा कायर्रत कमर्चार�सँग कायर्सम्पादन करार सम्झौता गर� 
करारका शतर्लाई कायर् सम्पादन मूल्यांकनको आधार बनाउने नी�त अं�गकार 
ग�रनेछ। 
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माननीय सभामखु महोदय, 

अब म सावर्ज�नक �व� व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर्कर्म तथा �व�नयोजन पर्स्ततु गन� 
अनमु�त चाहन्छु। 

१७८. राजस्व प�रचालनमा आउन सक्ने संकुचन र सावर्ज�नक खचर्मा पनर् सक्ने 
चापलाई व्यवस्थापन गनर् सावर्ज�नक खचर्मा �मतव्य�यताको नी�त अं�गकार 
ग�रनेछ। आगामी आ�थर्क वषर्मा सवार� साधन, इन्धन, ममर्त लगायतका अन्य 
सावर्ज�नक सेवाको ख�रदमा मापदण्ड बनाई लाग ु ग�रनेछ। कोरोना रोगको 
रोकथामका सन्दभर्मा अगर्पंि�मा रहेर काम गन� िच�कत्सक, स्वास्थ्यकम�, 
सरुक्षाकम� लगायतका रा�सेवक बाहेक अरुलाई पर्दान हनु े पर्ोत्साहन भ�ा, 
अ�त�र� समय भ�ा, बैठक भ�ा र जोिखम भ�ा लगायतका सबै पर्कारका भ�ा 
सम्बत ्२०७७ साल साउन १ गते देिख लाग ुहनुे गर� खारेज गरेको छु। 

१७९. आगामी आ�थर्क वषर् सावर्ज�नक खचर्लाई पर्भावकार� एवम ्न�तजामखुी बनाउन 
सावर्ज�नक खचर् पर्णाल�मा संलग्न पदा�धकार� एवं कमर्चार�हरूलाई जवाफदेह� 
बनाउने गर� �व�ीय उ�रदा�यत्व सम्बन्धी कानून तजुर्मा गर� लाग ुग�रनेछ। 

१८०. पर्देश सरकार अन्तगर्तका �ब�भ� �नकायहरूबाट पर्दान ग�रने अनदुानलाई न�तजा 
एवं उत्पादनसँग आव� गद� अनदुानको पर्भावका�रता व�ृ� गनर् सोलाई मागर्दशर्न 
गन� गर� अनदुान सम्बन्धी एक�कृत अनदुान नी�त तथा कानून तजुर्मा ग�रनेछ। 

१८१. पर्देशमा �व�ीय पहुँच �वस्तार गनर् संघीय सरकार र �नयामक संस्थाहरूसँगको 
समन्वय र सहकायर्मा पर्देशका आम नाग�रकलाई आध�ुनक �व�ीय पर्णाल�सँग 
आव� ग�रनेछ। 
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माननीय सभामखु महोदय, 

अब म आ�थर्क योजना तथा तथ्याकं सम्बन्धी कायर्कर्म तथा �व�नयोजन पर्स्ततु गन� 
अनमु�त चाहन्छु। 

१८२. पर्देशले स�ालन गन� �वकासका �कर्याकलापहरू रा��य �वकास एवं द�गो 
�वकासका लक्ष्यहरूसँग आब� हनुे गर� नी�त तथा योजना �नकायको संरचनाको 
रुपमा आगामी आ�थर्क वषर्  पर्देश नी�त तथा योजना आयोग गठन हनुेछ । 
पर्देशको योजना �नकाय गठन र पर्देशको पर्थम आव�धक योजना तजुर्मा गर� 
लाग ुगन� कायर्का ला�ग पयार्� बजेट �व�नयोजन गरेको छु। 

१८३. नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहहरूसँग समन्वय र सहकायर् गर� पर्देशको 
आ�थर्क, सामािजक लगायतका क्षेतर्को सूचना तथा तथ्या� व्यवस्थापन गनर्का 
ला�ग सूचना व्यवस्थापन पर्णाल�को स्थापना तथा �वकास ग�रनेछ।  

१८४. पर्देशमा रहेका बेरोजगार यवुालाई सह�ुलयत दरमा कजार् उपलब्ध गराई 
स्वरोजगार बनाउने उ�ेश्यले तजुर्मा भएको सदूुरपि�म पर्देश स्वरोजगार �वकास 
कोष ऐन कायार्न्वयन गनर् स्वरोजगार �वकास कोष �नयमावल� पर्देश सरकारबाट 
स्वीकृत भइसकेको छ । उ� कायर्कर्म कायार्न्वयन गनर्का ला�ग आवश्यक 
कायर्�व�धहरु �नमार्णको कायर् चाल ु आ�थर्क वषर्मा सम्प� ग�रनेछ। आगामी 
आ�थर्क वषर्देिख स्वरोजगार �वकास कोषको संस्थागत संरचना तयार भई सो 
कोष माफर् त यस पर्देशका बेरोजगार तथा को�भड-१९ को संकर्मण लगायतका 
कारणबाट रोजगार� गमुाएका नाग�रकहरुलाई समेत लिक्षत गर� कायर्कर्म 
संचालन ग�रनेछ। स्वरोजगार �वकास कोषको कायर्कर्मलाई पर्भावकार� रुपमा 
कायार्न्वयन गनर् उ� कोषमा रु. ३५ करोड थप गर� कोषको संचालन र 
व्यवस्थापन खचर् वापत रु. ५ करोड �व�नयोजन गरेको छु। 

१८५. को�भड-19 जस्ता महामार�जन्य रोग संकर्मण रोकथाम एवं �नयन्तर्ण गनर् 
भएको बन्दाबन्द�को कारण व्यवसाय गमुाएका उ�मी एवं नवउ�मीलाई बै� 
तथा �व�ीय संस्थासँगको सहकायर्मा साना तथा मझौला व्यवसाय संचालन गनर् 
आवश्यक पूजँी सह�ुलयत दरमा उपलब्ध गराउने गर� पनुकर् जार्को व्यवस्थाका 
ला�ग रु. 1 अवर् �व�नयोजन पर्स्ताव गरेको छु ।  
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१८६. को�भड-19 महामार�को रोकथाम, उपचार र �नयन्तर्ण गर� आम पर्देशवासीको 
जीवन रक्षा गनर् क्वारेन्टाइन, राहत, उपचार लगायतका सेवा पर्वाहलाई चसु्त र 
दरुुस्त बनाइ स्वास्थ्य पर्णाल�लाई सदुृढ बनाउन आवश्यक सर्ोत पर्देश 
सरकारको �नणर्यको आधारमा सम्बिन्धत �नकायलाई उपलब्ध गराउने गर� रु. 
50 करोड अथर् �व�वधको भैपर� आउने साधारण पर्शासन खचर्तफर्  �व�नयोजन 
गरेको छु ।  

१८७. सन्त�ुलत �वकासको अवधारणालाई मूतर्रुप �दन पर्देश सरकारबाट कायार्न्वयन 
ग�रने �वकासका �कर्याकलापहरूलाई भौगो�लक, आ�थर्क, सामािजक तथा मानवीय 
दृ��ले पछा�ड परेका क्षतेर्, वगर् तथा समदुायको उत्थान हनुे गर� अगा�ड 
बढाइनेछ।  

१८८. पर्देशमा लगानी अ�भव�ृ� तथा �वस्तार गनर् लगानीमैतर्ी वातावरण �सजर्ना 
ग�रनेछ। पर्देशमा भ�वष्यमा स्थापना हनुे पर्देश सावर्ज�नक संस्थानहरुमा पर्देश 
सरकारको तफर् बाट गनुर्पन� शेयर लगानी तथा ऋण लगानी वापत रु. ३० 
करोड �व�नयोजन गरेको छु। 

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म बजेटको कायार्न्वयन क्षमता सधुार सम्बन्धी कायर्कर्म तथा �व�नयोजन पर्स्ततु गन� 
अनमु�त चाहन्छु। 

१८९. पर्देशले संचालन गन� �वकास प�रयोजना र कायर्कर्महरुको सर्ोत पर्क्षेपण, छनौट 
र पर्ाथ�मक�करण गन� औजारको रुपमा रहेको मध्यमकाल�न खचर् संरचनालाई 
थप प�रष्कृत गद� ल�गनेछ। आगामी आ�थर्क वषर् पर्देश प�रयोजना ब�क �नमार्ण 
गर� लाग ुग�रनेछ। 

१९०. बजेट तजुर्मा, कायार्न्वयन र अनगुमन पर्णाल�लाई पर्भावकार� बनाउन पर्देशका 
खचर् इकाईसम्म सूचना पर्�व�धको पर्योग �वस्तार गन� गर� कायर्कर्म संचालन 
ग�रनेछ। 

१९१. योजना छनौट र कायर्कर्म स्वीकृ�तमा हनुे �ढलाई अन्त्य गर� योजना र 
कायर्कर्महरु आ�थर्क वषर्को शरुुदेिखनै कायार्न्वयनमा जान सक्ने गर� पर्देश 
मन्तर्ालयगत बजेट सूचना पर्णाल� (PLMBIS) बाट पर्ा� हनुे कायर्कर्मलाई खचर् 
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गन� अिख्तयार� मानी पर्देश लेखा �नयन्तर्क कायार्लयबाट बजेट �नकासा हनुे 
व्यवस्था �मलाएको छु। 

१९२. पर्ादेिशक �वकास योजना तथा कायर्कर्महरुको कायार्न्वयनमा देिखने नी�तगत 
समस्या समाधान गनर् माननीय मखु्यमन्तर्ीज्यूको संयोजकत्वमा पर्त्येक तीन-तीन 
म�हनामा बैठक बस्ने गर� पर्ादेिशक �वकास समस्या समाधान स�म�त गठन 
ग�रनेछ। बजेट कायार्न्वयनको कर्ममा देिखन े समस्या समाधान गनर् आ�थर्क 
मा�मला तथा योजनामन्तर्ीको संयोजकत्वमा पर्त्येक दईु-दईु म�हनामा बैठक बस्न े
गर� बजेट कायार्न्वयन अनगुमन �नद�शन स�म�त गठन ग�रनेछ। बजेट 
कायार्न्वयनमा सम्बिन्धत �नकायको लेखा उ�रदायी अ�धकृतलाई समगर् रुपमा 
िजम्मेवार बनाइनेछ। 

१९३. �वषयगत मन्तर्ालयमा �व�नयोजन भएको रकम खचर् गन� कर्ममा थप आ�थर्क 
दा�यत्व �सजर्ना नहनुे योजना तथा कायर्कर्मको सम्बन्धमा कायर्�व�ध, �नद� िशका 
वा मापदण्ड �नमार्ण गदार् सम्बिन्धत मन्तर्ालयले पर्च�लत कानूनको अ�धनमा रह� 
त्यस्तो कायर्�व�ध वा मापदण्ड स्वीकृत गर� लाग ुगनर् सक्ने व्यवस्था �मलाईएको 
छ। 

१९४. पर्देश सरकारबाट हनुे सबै भ�ुानीहरु सम्बिन्धत व्यि�को ब�क खातामा जम्मा 
हनुे गर� �सग्यास (Computerized Government Accounting System- CGAS) 

माफर् त �नकासा हनुे व्यवस्था ग�रनेछ। 

१९५. आन्त�रक �नयन्तर्ण पर्णाल�लाई पर्भावकार� बनाउँदै आन्त�रक लेखापर�क्षणलाई 
न�तजामखुी र गणुस्तर�य बनाउन केह� ठूला प�रयोजनाहरुको पर्देश लेखा 
�नयन्तर्क कायार्लय माफर् त �वस्ततृ लेखापर�क्षण गन� कायर्को थालनी ग�रनेछ। 

 

माननीय सभामखु महोदय, 

म अब राज� नी�त र कर पर्णाल� सधुार सम्बन्धी कायर्कर्म पर्स्ततु गन� अनमु�त चाहन्छु।  

१९६. को�भड-19 को संकर्मणको कारणले िश�थल भएको अथर्तन्तर्लाई पनुः ग�तशील 
बनाई आ�थर्क �कर्याकलाप बढाउने, पर्देशमा उ�ोग, व्यापार र लगानी बढाउन 
सहयोग पगु्ने गर� लगानीमैतर्ी वातावरणको �नमार्ण गन�, पर्देशका 
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नाग�रकहरुलाई छुट र सह�ुलयत पर्दान गन� गर� �नम्न बमोिजम राज� नी�त र 
कर पर्णाल� सधुार पर्स्ताव गरेको छु।   

(क) पर्देशको अ�धकार क्षेतर् अन्तगर्त पन� कर तथा गैर-करका थप क्षेतर्हरु 
प�हचान र �वस्तार गर� पर्देशको आन्त�रक राज� प�रचालनको दायरा 
फरा�कलो बनाउँदै लैजाने नी�त अवलम्बन ग�रनेछ। 

(ख) गैर-कर राज�का दरहरुलाई पर्देशले पर्दान गन� सेवा स�ुवधासँग आब� 
गर�  समसाम�यक, लागत पर्भावी र पारदश� बनाउने नी�त अवलम्बन 
ग�रनेछ। 

(ग) पर्देश सरकारले लगाउँदै आएको घर जग्गा रिज�ेसन शूल्क र सवार� 
साधन करका �व�मान दरहरुमा उल्लेख्य रुपमा कटौती गरेको छु ।  

(घ) पर्देशको समगर् कृ�ष क्षेतर् र पयर्टन क्षेतर्लाई पर्ोत्साहन गनर् आ�थर्क वषर् 
2077/78 मा कृ�ष आयमा लाग्न ेकर र पयर्टन शूल्क पूणर्रुपमा 
छुट हनुे व्यवस्था �मलाएको छु ।  

(ङ) पर्देश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकायर्मा साझा अ�धकार सूचीमा 
रहेका राज�को प�रचालन, लेखा�न, बाँडफाँड र पर्�तवेदन गनर् क्षमता 
अ�भव�ृ� स�हतका कर पर्णाल� सधुारका कायर्कर्महरु संचालन गन� 
व्यवस्था �मलाएको छु ।   

माननीय सभामखु महोदय, 

१९७. अब म आगामी आ�थर्क वषर्को �व�नयोजन र सर्ोतको व्यवस्था सम्बन्धी 
योजना पर्स्ततु गन� अनमु�त चाहन्छु।  

(क) आगामी आ�थर्क वषर्को नी�त तथा कायर्कर्म कायार्न्वयन गनर्को ला�ग मैले 
कुल रू. 33 अवर् 38 करोड 13 लाख 48 हजार बजेट �व�नयोजन 
गरेको छु। कुल �व�नयोजनमध्ये चालतुफर्  रू. 14 अवर् 18 करोड 78 
लाख 60 हजार अथार्त ्42.5 पर्�तशत, पूजँीगततफर्  रू १६ अवर् ७५ 
करोड 84 लाख 88 हजार अथार्त ् 50.2 पर्�तशत र अन्तरसरकार� 
�व� व्यवस्थापन अन्तगर्त रु. 2 अवर् 13 करोड 50 लाख अथार्त ्6.4 
पर्�तशत र �व�ीय व्यवस्थातफर्  30 करोड अथार्त ्0.9 पर्�तशत हनु ेगर� 
�व�नयोजनको व्यवस्था �मलाएको छु । 
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(ख) आ�थर्क वषर् २०७७/७८ का ला�ग अनमुान ग�रएको खचर् व्यहोन� सर्ोत 
मध्ये आन्त�रक राज� प�रचालनबाट रु. ६० करोड ७० लाख ३० 
हजार, नेपाल सरकारबाट राज� बाँडफाँड भई पर्ा� हनुे अनमुा�नत रकम 
रु. ७ अबर् ८७ करोड ३६ लाख, रा��य पर्ाकृ�तक सर्ोत तथा �व� 
आयोगबाट बाँडफाँड भई आ�थर्क वषर् 2076/77 मा पर्ा� हनुे रोयल्ट� 
वापत रु. ७ करोड, नेपाल सरकारबाट पर्ा� हनुे �व�ीय समानीकरण 

अनदुान रु. ८ अबर् ७ करोड ६८ लाख  र चाल ु आ�थर्क वषर्को 
�व�नयोजनबाट बचत हनुे अनमुा�नत रकम समेतबाट पर्ा� हनुे रु. १० 
अबर् ५९ करोड ३६ लाख ३ हजार, सशतर् अनदुानबाट पर्ा� हनुे रु. ४ 
अवर् ३९ करोड ३५ लाख, संघीय सरकारबाट समपरुक अनदुानबाट पर्ा� 
हनुे अनमुान ग�रएको रु. १ अबर् २६ करोड २९ लाख, �वशेष 
अनदुानबाट पर्ा� हनुे अनमुान ग�रएको रु. ४८ करोड ५० लाख र 
�वकास साझेदारहरुबाट बजेट पर्णाल� माफर् त प�रचालन हनुे सहायता 
रकम रु. 1 करोड 89 लाख 15 हजार समेत कुल सर्ोत पर्ा� हनुे 
अनमुान गरेको छु ।   

(ग) अन्तर-सरकार� �व� व्यस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २२ को व्यवस्था 
बमोिजम मध्यमकाल�न खचर् संरचना तयार गर� सम्मा�नत सभा समक्ष 
पेश गरेको छु। आ�थर्क वषर् २०७५/७६ को मन्तर्ालयगत पर्ग�त 
�ववरण प�न यसैसाथ पेश गरेको छु। 

 

माननीय सभामखु महोदय,  

१९८. आ�थर्क वषर् २०७५/७६ को यथाथर् खचर्, आ�थर्क वषर् २०७६/७७ को 
संशो�धत अनमुान र आ�थर्क वषर् २०७७/७८ को अनमुा�नत आय व्यय 
�ववरण अनसूुचीमा उल्लेख गरेको छु। 

१९९. आ�थर्क वषर् २०७७/७८ मा अन्तर-सरकार� �व� व्यवस्थापनको माध्यमबाट 
स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हनुे समानीकरण अनदुान, समपूरक अनदुान, �वशेष 
अनदुान र सशतर् अनदुानको �ववरण व्यय अनमुानमा खलुाई पेश गरेको छु।   
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२००. आगामी आ�थर्क वषर्को बजेट तथा कायर्कर्म कायार्न्वयनबाट महामार� लगायत 
सबै पर्कारका रोग �नयन्तर्ण तथा उपचारबाट नाग�रकको जीवन रक्षा गर� 
आ�थर्क �कर्याकलापमा बढो�र�सँगै आय-आजर्न र रोजगार� अ�भव�ृ� माफर् त 
जनजी�वका सहज हनुे, कृ�ष क्षेतर्को उत्पादन र उत्पादकत्वमा व�ृ� भई खा� 
सरुक्षा स�ुनि�त हनुे, शैिक्षक पहुँच अ�भव�ृ� हनुे, भौ�तक पूवार्धार संरचनाको 
�वकास तथा �वस्तार र सावर्ज�नक सेवाको सधुार माफर् त सशुासन अ�भव�ृ� भई 
पर्देशको अथर्तन्तर्मा 7.8 पर्�तशतको आ�थर्क व�ृ� हा�सल भई सम�ुत र 
न्यायपूणर् समाज �नमार्णको लक्ष्यमा  महत्वपूणर् योगदान पगु्ने अपेक्षा गरेको 
छु। 

२०१. आगामी आ�थर्क वषर्को बजेट तजुर्मा गन� कर्ममा मलाई मागर्दशर्न गनुर्हनु े
माननीय पर्देश पर्मखुज्यू, माननीय मखु्यमन्तर्ीज्यू, माननीय सभामखुज्यू, यस 
पर्देशबाट संघीय संसदमा पर्�त�न�धत्व गनुर्हनुे माननीय सांसदज्यूहरु, माननीय 
मन्तर्ीज्यूहरु, माननीय उपसभामखुज्यू,  पर्देश सभाका �वषयगत स�म�तका 
माननीय सभाप�तज्यूहरु र माननीय पर्देश सांसदज्यूहरू, �व�भ� राजनी�तक 
दलका नेततृ्व वगर्पर्�त हा�दर्क आभार पर्कट गदर्छु ।  

२०२. पर्देश सरकारको नी�त तथा कायर्कर्म एवं आ�थर्क वषर् २०७७/७८ को 
बजेटका �स�ान्त, उ�ेश्य, पर्ाथ�मकता र पर्मखु नी�त सम्बन्धमा पर्देश सभामा 
घ�नभतू छलफल भई माननीय सदस्यहरुले �दनभुएका सझुावहरूलाई यस 
बजेटको आधारको रुपमा �लएको छु । बजेट तजुर्माका कर्ममा आ-आफ्नो 
तफर् बाट रचनात्मक सझुाव �दनहुनुे स्थानीय तहका पदा�धकार�हरु, रा�सेवक 
कमर्चार�, �व�त वगर्, अथर्शा�ी, �नजी क्षेतर्, नाग�रक समाज, सामदुा�यक तथा 
सामािजक संस्थाहरु, पतर्कार तथा संचारकम�हरु र देश �वदेशमा रहन ुभएका 
पर्देशवासी सम्पूणर् �दद�ब�हनी र दाजभुाइहरू सबैलाई हा�दर्क धन्यवाद ज्ञापन 
गद� यो बजेट कायान्वर्यनमा सबैको साथर्क सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।  

धन्यवाद ! 

 
 



                
       

पर्�तवदेन नं.  01  पाना नं. 1 / 1  

2076/77 2075/76 

 को यथाथर् को अनमुान पर्देश सरकार 

संघ वैदेिशक  

2077/78 

पर्देश सि�त कोषमा दािखला हनुे राजस्व  

जम्मा अनदुान  

खचर् 

कर 

अन्य राजस्व 

�ब�बध पर्ा�� 

अनदुान 

पा�रशर्�मक / स�ुवधा 

मालसामान तथा सेवाको उपयोग 

सहायता (Subsi dy) 

अनदुान 

सामािजक सरुक्षा 

अन्य खचर् 

पूजँीगत खचर् 

 6,42,30,39 

 8,80,55 

 76,06,83 

 12,91,14,01 

 79,96,35 

 3,45,13,76 

 57,89,06 

 1,85,08,74 

 21,78,63 

 3,21,38 

 7,23,26,08 

 6,57,18,34 

 12,00,00 

 6,01,97,78 

 14,55,35,37 

 96,04,30 

 2,69,68,05 

 7,19,82 

 4,44,36,10 

 17,19,24 

 15,98,98 

 8,23,56,08 

 8,35,91,30 

 12,15,00 

 10,59,36,03 

 14,23,71,15 

 1,85,97,50 

 8,50,10,35 

 16,18,20 

 3,79,79,30 

 18,81,72 

 1,81,41,53 

 16,75,84,88 

 8,35,91,30 

 12,15,00 

 10,59,36,03 

 0 

 1,75,00,61 

 6,40,64,66 

 16,18,20 

 2,65,85,42 

 13,20,74 

 1,81,23,29 

 5,92,29,41 

  

  

  

 13,71,71,00 

 10,96,89 

 1,71,26,11 

  

 1,13,93,88 

 5,60,98 

 18,24 

 10,69,74,90 

  

  

  

 52,00,15 

  

 38,19,58 

  

  

  

  

 13,80,57 

 12,71,16,12 

 14,55,35,37 

 16,74,02,57 

 7,27,17,77 

 12,91,14,01 

 14,16,34,00 

 19,07,42,33 

 14,23,71,15 

 33,08,13,48 

  

 52,00,15 

 52,00,15 

  

 13,71,71,00 

 13,71,71,00 

 19,07,42,33 

 0 

 18,84,42,33 

 0 बजेट बचत (-) न्यून (+)  0 -23,00,00 -23,00,00 -10,52,48,92 -6,01,97,78 

�व�ीय व्यवस्था    -6,87,11 

सावर्ज�नक संस्थानमा ऋण लगानी 

अन्य संस्थामा ऋण लगानी 

संस्थानमा शेयर लगानी 

वन रोयल्ट� संकलन(घटाउने ) 

खानी रोयल्ट� संकलन(घटाउने ) 

पवर्तारोहण रोयल्ट� संकलन(घटाउने ) 

जलसर्ोत रोयल्ट� बाँडफाँड(घटाउने ) 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 6,30,86 

 72 

 1,66 

 53,87 

 3,00,00 

 3,00,00 

 24,00,00 

 6,82,20 

 1,50 

 1,88 

 14,42 

 3,00,00 

 3,00,00 

 24,00,00 

 6,82,20 

 1,50 

 1,88 

 14,42 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

बचत (-) न्यून (+) -6,01,97,78 -10,59,36,03  0  0  0  0 

 0  23,00,00  0  0  23,00,00 

आय व्ययको �ववरण 

2077/78 
अनसूुची - 1 

सर्ोत 

संघ अनदुान शीषर्क 

आ�थर्क बषर्  

आन्त�रक �व�ीय सम्पि� 

आन्त�रक दा�यत्व 

 0 

 0 

 0 

-6,87,11 

 30,00,00 

-7,00,00 

 30,00,00 

-7,00,00 

  

  

  

  

राजस्व 

अनदुान 

चाल ु

पंूजीगत खचर् 

 7,27,17,77 

 12,91,14,01 

 6,93,07,92 

 7,23,26,08 

 12,71,16,12 

 14,55,35,37 

 8,50,46,49 

 8,23,56,08 

 19,07,42,33 

 14,23,71,15 

 16,32,28,60 

 16,75,84,88 

 19,07,42,33 

 0 

 12,92,12,92 

 5,92,29,41 

  

 13,71,71,00 

 3,01,96,10 

 10,69,74,90 

  

 52,00,15 

 38,19,58 

 13,80,57 

को संशो�धत अनमुान 

(रू.हजारमा ) 

राजस्व तथा अनदुान  33,31,13,48  27,26,51,49  20,18,31,78 



                
       

2076/77 2075/76 वतर्मान   
सर्ोतबाट  

कर प�रवतर्न तथा   
पर्शास�नक  
 सधुारबाट  

2077/78 

कर 

अनदुान 

अन्य राजस्व 

�ब�बध पर्ा�� 

आय, मनुाफा तथा पूजँीगत लाभमा लाग्ने कर 

सम्पि� कर 

वस्त ुतथा सेवामा आधा�रत कर 

वहपुक्षीय वैदेिशक अनदुान 

अन्तरसरकार� �व�ीय हस्तान्तरण 

सम्पि�बाट पर्ा� आय 

वस्त ुतथा सेवा �व�कर्बाट पर्ा� रकम 

दण्ड ज�रवाना र जफत 

�व�वध राजस्व 

�ब�बध पर्ा�� 

एकलौट� फमर् तथा व्यि�गत आयमा लाग्ने कर 

घरजग्गा रिज�ेशन दस्तरु 

मूल्य अ�भव�ृ� कर (मू.अ .क.) 

पवुार्धार सेवाको उपयोग तथा सवार� साधनमा लाग्ने कर 

मनोर�न तथा �वज्ञापन कर 

वहपुक्षीय वैदेिशक चाल ुअनदुान 

अन्तरसरकार� अनदुान 

भाडा र रोयल्ट� 

अन्य शलु्क 

वस्त ुतथा सेवा �व�कर्बाट पर्ा� रकम 

दण्ड,ज�रवाना र जफत 

अन्य राजस्व 

 0 

 22,25,51 

 5,81,07,13 

 38,97,75 

 0 

 0 

 12,91,14,01 

 97,13 

 0 

 4,60,45 

 88,20 

 2,34,77 

कृ�ष आयमा कर 

घरजग्गा रिज�ेशन दस्तरु 

बाँडफाँड हनेु बाहेक अन्य सर्ोतबाट  पर्ा� मू.अ.कर 

सवार� साधन कर (सवार� दतार्, वा�षर्क सवार� कर तथा पटके   
सवार� कर )  

बाँडफाँडबाट पर्ा� हनेु मनोर�न कर 

बाँडफाँडबाट पर्ा� हनेु �वज्ञापन कर 

अन्तर-सरकार� अन्तरा��य संस्थाबाट पर्ा� चाल ुअनदुान 

समा�नकरण अनदुान 

शसतर् अनदुान  चाल ु

शसतर् अनदुान  प ुजँीगत 

�वषेश अनदुान 

समपरुक अनदुान चाल ु

समपरुक अनदुान प ुँजीगत 

बाँडफाँड भई पर्ा� दह�र बह�रको �व�कर्बाट पर्ा� हनेु आय 

पयर्टन शलु्क 

अन्य सेवा शलु्क तथा �बकर्� 

पर्शास�नक दण्ड,ज�रवाना र जफत 

अन्य राजस्व 

 0 

 22,25,51 

 5,81,07,13 

 38,97,75 

 0 

 0 

 0 

 7,92,47,00 

 4,45,47,43 

 0 

 47,83,39 

 5,36,19 

 0 

 97,13 

 0 

 4,60,45 

 88,20 

 2,34,77 

 0 

 24,00,00 

 5,94,24,77 

 38,83,57 

 5,00 

 5,00 

 0 

 7,95,24,00 

 4,88,50,37 

 0 

 75,00,00 

 96,61,00 

 0 

 5,00,00 

 0 

 6,00,00 

 30,00 

 70,00 

 0 

 19,60,30 

 7,87,36,00 

 28,80,00 

 5,00 

 10,00 

 0 

 8,07,68,00 

 1,99,10,37 

 2,42,13,78 

 48,50,00 

 0 

 1,26,29,00 

 4,00,00 

 0 

 7,00,00 

 70,00 

 45,00 

 0 

 19,60,30 

 7,87,36,00 

 28,80,00 

 5,00 

 10,00 

 0 

 8,07,68,00 

 1,99,10,37 

 2,42,13,78 

 48,50,00 

 0 

 1,26,29,00 

 4,00,00 

 0 

 6,00,00 

 50,00 

 45,00 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 1,00,00 

 20,00 

 0 

11114 

11315 

11412 

11451 

11471 

11472 

13211 

13311 

13312 

13313 

13315 

13316 

13317 

14157 

14191 

14219 

14312 

14529 

 0 

 24,00,00 

 5,94,24,77 

 38,83,57 

 10,00 

 0 

 14,55,35,37 

 5,00,00 

 0 

 6,00,00 

 30,00 

 70,00 

 0 

 19,60,30 

 7,87,36,00 

 28,80,00 

 15,00 

 0 

 14,23,71,15 

 4,00,00 

 0 

 7,00,00 

 70,00 

 45,00 

 0 

 19,60,30 

 7,87,36,00 

 28,80,00 

 15,00 

 0 

 14,23,71,15 

 4,00,00 

 0 

 6,00,00 

 50,00 

 45,00 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 1,00,00 

 20,00 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 1,00,00 

 20,00 

 0 

 0 

 0 

 19,60,30 

 8,16,31,00 

 0 

 14,23,71,15 

 4,00,00 

 6,00,00 

 50,00 

 45,00 

 10,59,36,03 

 0 

 19,60,30 

 8,16,31,00 

 0 

 14,23,71,15 

 4,00,00 

 7,00,00 

 70,00 

 45,00 

 10,59,36,03 

 0 

 24,00,00 

 6,33,18,34 

 0 

 14,55,35,37 

 5,00,00 

 6,00,00 

 30,00 

 70,00 

 6,01,97,78 

 0 

 22,25,51 

 6,20,04,88 

 0 

 12,91,14,01 

 97,13 

 4,60,45 

 88,20 

 2,34,77 

 76,06,83 

 6,57,18,34 

 14,55,35,37 

 12,00,00 

 6,01,97,78 

 6,42,30,39 

 12,91,14,01 

 8,80,55 

 76,06,83 

 8,35,91,30 

 14,23,71,15 

 12,15,00 

 10,59,36,03 

 0 

 0 

 1,20,00 

 0 

 8,35,91,30 

 14,23,71,15 

 10,95,00 

 10,59,36,03 

राजस्व तथा अनदुान पर्ा��को अनमुान  

 को यथाथर्  
आय  

को लक्ष्य शीषर्क 

आ�थर्क बषर्  2077/78 
अनसूुची -२ 

को संशो�धत अनमुान 

(रू.हजारमा ) 



2076/77 2075/76 वतर्मान   
सर्ोतबाट  

कर प�रवतर्न तथा   
पर्शास�नक  
 सधुारबाट  

2077/78 

नगद तथा मौज्दात  76,06,83 

गत वषर्को नगद मौज्दात  76,06,83  6,01,97,78  10,59,36,03  10,59,36,03  0 32121 

 6,01,97,78  10,59,36,03  10,59,36,03  0 

राजस्व ,अनदुानको  जम्मा :   1,20,00  33,29,93,48  33,31,13,48  27,26,51,49  20,18,31,78 

 को यथाथर्  
आय  

को लक्ष्य शीषर्क को संशो�धत अनमुान 

पर्देश सि�त कोषमा दािखला हनु ेराजस्व : 

 0  0 

 19,07,42,33 

राजस्व बाडँफाटँ(-) :  

 कुल राजस्व ,अनदुानको जम्मा :  33,31,13,48 

 12,71,16,12 

 27,26,51,49 

 0 

 7,27,17,77 

 20,18,31,78 



                
       

सामान्य सावर्ज�नक सेवा 

सावर्ज�नक शािन्त सरुक्षा 

आ�थर्क मा�मला 

आवास तथा सामदुा�यक स�ुवधा 

स्वास्थ्य 

िशक्षा 

सामािजक सरुक्षा 

कायर्कार� र �वधा�यकाको �नकाय, �वि�य र वैदेिशक मा�मला 

सामान्य सेवा 

सामान्य आधारभतू  सेवा 

सामान्य अनसुन्धान तथा �वकास सेवा 

�व�भ� तहका सरकारहरु बीच हनेु सामान्य पर्कृ�तको हस्तान्तरण 

सावर्ज�नक शािन्त सरुक्षा 

सामान्य आ�थर्क, व्यापा�रक र शर्म 

कृ�ष, वन , मत्स्यपालन तथा िशकार 

यातायात 

अन्य उ�ोगहरु 

अनसुन्धान तथा �वकास - आ�थर्क मा�मला 

आवास �वकास 

खानेपानी 

सावर्ज�नक स्वास्थ्य सेवा 

अनसुन्धान सेवा 

िशक्षाको ला�ग सहायक सेवाहरु 

िशक्षा अनसुन्धान �वकास 

बेरोजगार 

1448041 

3005869 

1467300 

532300 

2135000 

468601 

300000 

6848177 

7390556 

1410195 

1642430 

352935 

1217581 

2217310 

73256 

2744609 

118282 

8906 

1448041 

3005869 

1467300 

532300 

0 

468601 

300000 

6848177 

7390556 

1410195 

1642430 

352935 

1217581 

2217310 

73256 

2744609 

118282 

8906 

0 

0 

0 

0 

2135000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2135000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6453510 

468601 

17591358 

1570516 

2290566 

2862891 

8906 

8588510 

468601 

17591358 

1570516 

2290566 

2862891 

8906 

 26 

 1 

 53 

 5 

 7 

 9 

 0 

2135000 कुल जम्मा 31246348 33381348 

जम्मा पर्�तशत 

कायर्गत व्यय अनमुान 
अनसूुची -3 

जम्मा पर्देश स्थानीय तह शीषर्क 

आ�थर्क बषर्  2077/78 
(रू.हजारमा ) 



                
       

�नकाय 

202 

301 

305 

307 

312 

314 

337 

350 

501 

602 

801 

कुल जम्मा 

191064 

1789277 

1642430 

2781009 

3333132 

468601 

11105303 

6626663 

300000 

3008869 

2135000 

191064 

1789277 

1642430 

2781009 

3333132 

468601 

11105303 

6626663 

300000 

3008869 

0 

31246348 33381348 

पर्देश जम्मा 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2135000 

2135000 

स्थानीय तह 

पर्देश व्यवस्था�पका  

मखु्यमन्तर्ी तथा मिन्तर्प�रषद्को कायार्लय 

आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्तर्ालय 

उ�ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्तर्ालय 

भ�ूम व्यवस्था, कृ�ष तथा सहकार� मन्तर्ालय 

आन्त�रक मा�मला तथा कानून मन्तर्ालय 

भौ�तक पूवार्धार �वकास मन्तर्ालय 

सामािजक �वकास मन्तर्ालय 

अथर् - �व�ीय व्यवस्था 

अथर् - �व�वध 

स्थानीय तह 

.572 

5.36 

4.92 

8.331 

9.985 

1.404 

33.268 

19.851 

.899 

9.014 

6.396 

% 

मन्तर्ालयगत व्यय अनमुान(�व�ीय व्यवस्था स�हत) अनसूुची 4 
आ�थर्क वषर्   2077/78 

(रू.हजारमा ) 
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2076/77 

खचर् शीषर्कगत व्यय अनमुान (�व�ीय व्यवस्था स�हत) 

2075/76 

चाल ु
पा�रशर्�मक / स�ुवधा 

मालसामान तथा सेवाको उपयोग 

पा�रशर्�मक / स�ुवधा 

कमर्चार�को सामािजक सरुक्षा खचर् 

सेवा महसलु 

पूजँीगत सम्पि�को संचालन र सम्भार खचर् 

 1,84,45,56 

 1,51,94 

 7,90,72 

 16,50,79 

 1,73,48,67 

 1,51,94 

 7,51,49 

 15,94,15 

 10,96,89 

 0 

 39,23 

 56,64 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 1,24,26 

 10,96,89 

 1,71,26,11 

 1,75,00,61 

 6,40,64,66 

 1,85,97,50 

 8,50,10,35 

 16,32,28,60  1,24,26  3,01,96,10  12,92,12,92 

पा�रशर्�मक कमर्चार� 

पा�रशर्�मक पदा�धकार� 

पोशाक 

खा�ा� 

औषधी उपचार खचर् 

स्थानीय भ�ा 

महंगी भ�ा 

कमर्चार�को बैठक भ�ा 

कमर्चार� पर्ोत्साहन तथा परुस्कार 

अन्य  भ�ा 

पदा�धकार� बैठक भ�ा 

पदा�धकार� अन्य स�ुबधा 

पदा�धकार� अन्य भ�ा 

योगदानमा आधा�रत �नवतृभरण तथा   
उपदान कोष खचर्  
योगदानमा आधा�रत बीमा कोष खचर् 

पदा�धकार� कल्याण कोष खचर् 

पानी तथा �बजलु� 

संचार महसलु 

इन्धन (पदा�धकार�) 

इन्धन (कायार्लय पर्योजन) 

सवार� साधन ममर्त खचर् 

�बमा तथा नवीकरण खचर् 

मेिशनर� तथा औजार ममर्त  सम्भार तथा  
स�ालन खचर्  

 1,47,32,62 

 5,68,25 

 3,06,00 

 6,74,42 

 5,00 

 7,40,68 

 7,01,97 

 1,55,05 

 12,76 

 3,55,28 

 1,42,90 

 20,63 

 30,00 

 29,32 

 1,22,62 

 0 

 5,07,53 

 2,83,19 

 51,84 

 4,62,03 

 4,06,08 

 1,59,01 

 2,25,15 

 1,37,95,78 

 5,68,25 

 2,90,20 

 6,74,42 

 5,00 

 6,85,65 

 6,65,01 

 1,47,67 

 1,96 

 3,55,28 

 1,08,82 

 20,63 

 30,00 

 29,32 

 1,22,62 

 0 

 4,77,80 

 2,73,69 

 51,84 

 4,50,83 

 3,99,73 

 1,53,92 

 2,08,65 

 9,36,84 

 0 

 15,80 

 0 

 0 

 55,03 

 36,96 

 7,38 

 10,80 

 0 

 34,08 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 29,73 

 9,50 

 0 

 11,20 

 6,35 

 5,09 

 16,50 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

नगदमा �दइने पा�रशर्�मक र स�ुवधा 

िजन्सी वा िजन्सी वापत कमर्चार� �दइने   
पा�रशर्�मक स�ुवधा  

कमर्चार� भ�ा 

पदा�धकार� भ�ा तथा अन्य स�ुवधा 

कमर्चार�को  सामािजक सरुक्षा खचर् 

पदा�धकार� सामािजक सरुक्षा खचर् 

सेवा महसलु 

सवार� साधनको संचालन तथा सम्भार खचर् 

मेिशनर� तथा औजार संचालन तथा सम्भार   
खचर्  

�न�मर्त सावर्ज�नक सम्पि�को संभार   
खचर्  

 1,53,00,87 

 9,85,42 

 19,65,74 

 1,93,53 

 1,51,94 

 0 

 7,90,72 

 10,78,96 

 2,25,15 

 3,30,10 

 1,43,64,03 

 9,69,62 

 18,55,57 

 1,59,45 

 1,51,94 

 0 

 7,51,49 

 10,56,32 

 2,08,65 

 3,22,20 

 9,36,84 

 15,80 

 1,10,17 

 34,08 

 0 

 0 

 39,23 

 22,64 

 16,50 

 7,90 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

21000 

22000 

21100 

21200 

22100 

22200 

21110 

21120 

21130 

21140 

21210 

21220 

22110 

22210 

22220 

22230 

21111 

21112 

21121 

21122 

21123 

21131 

21132 

21134 

21135 

21139 

21141 

21142 

21149 

21212 

21213 

21224 

22111 

22112 

22211 

22212 

22213 

22214 

22221 

 6,93,07,92 

 79,86,38 

 9,97 

 3,45,64 

 7,39,55 

 95,30,91 

 73,39 

 4,32,05 

 8,89,62 

 96,04,30 

 2,69,68,05 

 79,96,35 

 3,45,13,76 

 8,50,46,49 

 57,84,85 

 5,74,57 

 1,58,64 

 3,08,56 

 7,00 

 2,67,41 

 3,28,24 

 44,96 

 0 

 4,38,70 

 67,71 

 5,74 

 0 

 0 

 9,97 

 0 

 1,98,38 

 1,47,26 

 1,21,77 

 1,95,47 

 2,87,40 

 44,37 

 34,21 

 75,21,60 

 2,94,98 

 1,69,82 

 3,66,36 

 0 

 3,92,31 

 4,02,11 

 88,72 

 7,26 

 2,05,34 

 68,17 

 9,10 

 5,14 

 14,86 

 42,33 

 16,20 

 2,80,03 

 1,52,02 

 29,34 

 2,91,71 

 2,12,64 

 68,09 

 86,55 

 63,59,42 

 4,74,20 

 10,79,31 

 73,45 

 9,97 

 0 

 3,45,64 

 6,49,01 

 34,21 

 56,33 

 78,16,58 

 5,36,18 

 10,95,74 

 82,41 

 57,19 

 16,20 

 4,32,05 

 6,01,78 

 86,55 

 1,90,43 

(रू. हजारमा) 

अनसूुची -5 

 को यथाथर्   
खचर्  

को अनमुान   
पर्देश सरकार  संघ अनदुान वैदेिशक   

अन्य सर्ोत 

सर्ोत 

शीषर्क 

2077/78 

आ�थर्क बषर्  2077/78 

को संशो�धत अनमुान 
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2076/77 2075/76 

सहायता (Subsi dy) 

कायार्लय सामान तथा सेवाहरू 

सेवा तथा परामशर् खचर् 

कायर्कर्म सम्वन्धी  खचर्हरू 

अनगुमन,मूल्याकंन र भर्मण खचर् 

�व�वध खचर् 

सावर्ज�नक  संस्थानहरूलाई सहायता 

 14,54,44 

 30,83,74 

 7,64,01,56 

 12,03,58 

 4,25,52 

 0 

 12,55,26 

 28,46,50 

 5,61,05,03 

 11,15,05 

 3,97,18 

 0 

 1,12,28 

 2,37,24 

 1,65,65,87 

 86,51 

 28,34 

 0 

 0 

 0 

 1,22,79 

 1,47 

 0 

 0 

 0  0  16,18,20  16,18,20 

�न�मर्त सावर्ज�नक सम्पि�को ममर्त   
सम्भार खचर्  

अन्य सम्पि�हरूको संचालन तथा सम्भार  
खचर्  

मसलन्द तथा कायार्लय सामागर्ी 

पशपंुक्षीहरूको आहार 

पसु्तक तथा सामगर्ी  खचर् 

इन्धन - अन्य पर्योजन 

पतर्प�तर्का, छपाई तथा सूचना पर्काशन   
खचर्  
अन्य कायार्लय संचालन खचर् 

सेवा र परामशर् खचर् 

सूचना पर्णाल� तथा सफ्टवेयर संचालन   
खचर्  
करार सेवा शलु्क 

अन्य सेवा शलु्क 

कमर्चार� ता�लम खचर् 

सीप �वकास  तथा जनचेतना ता�लम तथा   
गो�ी सम्बन्धी  खचर्  

उत्पादन सामगर्ी / सेवा खचर् 

कायर्कर्म खचर् 

�व�वध कायर्कर्म खचर् 

अनगुमन, मूल्यांकन खचर् 

भर्मण खचर् 

�विश� व्यि� तथा पर्�त�न�ध   
मण्डलको भर्मण खचर्  
अन्य भर्मण खचर् 

�व�वध खचर् 

गैहर् �व�ीय संस्थानहरूलाई चाल ुसहायता 

 3,30,10 

 16,58 

 7,34,89 

 8,65 

 47,47 

 98,69 

 4,22,22 

 1,42,52 

 7,96,99 

 1,33,68 

 17,90,17 

 3,62,90 

 12,40,12 

 32,05,55 

 2,45,93 

 6,60,56,48 

 56,53,48 

 9,15,36 

 2,87,48 

 50 

 24 

 4,25,52 

 0 

 3,22,20 

 6,98 

 7,24,23 

 1,45 

 11,97 

 93,63 

 3,82,98 

 41,00 

 7,95,99 

 1,31,00 

 15,56,61 

 3,62,90 

 6,66,28 

 17,31,05 

 2,45,93 

 5,32,68,85 

 1,92,92 

 8,42,89 

 2,71,42 

 50 

 24 

 3,97,18 

 0 

 7,90 

 9,60 

 10,66 

 7,20 

 35,50 

 5,06 

 39,24 

 14,62 

 1,00 

 2,68 

 2,33,56 

 0 

 4,26,55 

 14,74,50 

 0 

 95,81,26 

 50,83,56 

 70,45 

 16,06 

 0 

 0 

 28,34 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 86,30 

 0 

 0 

 36,49 

 0 

 1,47 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

अन्य सम्पि�हरूको संचालन तथा सम्भार   
खचर्  

कायार्लय सामान तथा सेवाहरू 

परामशर् तथा अन्य सेवा शलु्क 

ता�लम तथा गो�ी 

उत्पादन सामगर्ी, सेवा तथा अन्य   
कायर्कर्म खचर्  

अनगुमन,मूल्याकंन र भर्मण खचर् 

�व�वध खचर् 

गैहर् �व�ीय  संस्थानहरूलाई सहायता 

 16,58 

 14,54,44 

 30,83,74 

 44,45,67 

 7,19,55,89 

 12,03,58 

 4,25,52 

 0 

 6,98 

 12,55,26 

 28,46,50 

 23,97,33 

 5,37,07,70 

 11,15,05 

 3,97,18 

 0 

 9,60 

 1,12,28 

 2,37,24 

 19,01,05 

 1,46,64,82 

 86,51 

 28,34 

 0 

 0 

 0 

 0 

 86,30 

 36,49 

 1,47 

 0 

 0 

25000 

22300 

22400 

22500 

22600 

22700 

25100 

22290 

22310 

22410 

22510 

22520 

22610 

22710 

25110 

22231 

22291 

22311 

22312 

22313 

22314 

22315 

22319 

22411 

22412 

22413 

22419 

22511 

22512 

22521 

22522 

22529 

22611 

22612 

22613 

22619 

22711 

25111 

 9,24,93 

 8,08,44 

 3,05,68,34 

 8,26,72 

 3,00,14 

 0 

 6,41,69 

 12,13,04 

 2,28,01,06 

 7,73,10 

 2,17,49 

 1,62 

 7,19,82  57,89,06 

 56,33 

 0 

 7,52,83 

 82 

 2,14 

 27,91 

 1,28,94 

 12,29 

 92,88 

 11,78 

 3,44,46 

 3,59,32 

 3,70,94 

 41,06,32 

 1,08,92 

 2,59,58,09 

 24,07 

 6,50,87 

 1,75,85 

 0 

 0 

 3,00,14 

 0 

 1,90,43 

 10,86 

 3,78,29 

 4,43 

 13,79 

 48,60 

 1,74,41 

 22,17 

 1,22,68 

 58,85 

 9,57,52 

 73,99 

 4,19,53 

 26,29,63 

 72,37 

 1,95,93,67 

 85,86 

 5,65,73 

 2,02,28 

 1,78 

 3,31 

 2,17,49 

 1,62 

 0 

 9,24,93 

 8,08,44 

 44,77,26 

 2,60,91,08 

 8,26,72 

 3,00,14 

 0 

 10,86 

 6,41,69 

 12,13,04 

 30,49,16 

 1,97,51,90 

 7,73,10 

 2,17,49 

 1,62 

 को यथाथर्   
खचर्  

को अनमुान   
पर्देश सरकार  संघ अनदुान वैदेिशक   

अन्य सर्ोत 

सर्ोत 

शीषर्क 

2077/78 
को संशो�धत अनमुान 
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2076/77 2075/76 

अनदुान 

सामािजक सरुक्षा 

अन्य खचर् 

व्यवसायहरूलाई सहायता 

अन्य सहायता 

अन्य तहका सरकारहरूलाई अनदुान 

सामािजक सेवा अनदुान  

सामािजक सरुक्षा 

सामािजक सहायता 

 12,35,20 

 3,83,00 

 2,13,50,00 

 1,66,29,30 

 2,76,12 

 16,05,60 

 12,35,20 

 3,83,00 

 1,51,24,12 

 1,14,61,30 

 2,71,12 

 10,49,62 

 0 

 0 

 62,25,88 

 51,68,00 

 5,00 

 5,55,98 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 1,13,93,88 

 5,60,98 

 18,24 

 2,65,85,42 

 13,20,74 

 1,81,23,29 

 3,79,79,30 

 18,81,72 

 1,81,41,53 

गैहर् �व�ीय व्यवसायहरूलाई पूजँीगत   
सहायता  

शैिक्षक संस्थाहरूलाई सहायता 

अन्य सहायता 

स्थानीय �नकाय सःशतर् चाल ुअनदुान  

समा�नकरण अनदुान 

शसतर् अनदुान 

�वषेश अनदुान 

समपरुक अनदुान 

सरकार� �नकाय, स�म�त एवं बोडर्हरूलाई   
�नःशतर् चाल ुअनदुान   
सरकार� �नकाय, स�म�त एवं बोडर्हरूलाई   
सःसतर् चाल ुअनदुान   
अन्य संस्थालाई अनदुान— सःशतर्  

सरकार� �नकाय, स�म�त, बोडर् – प ुजँीगत  
�नःशतर् अनदुान   
सरकार� �नकाय, स�म�त, बोडर् – पिुजगत  
सःशतर् अनदुान  
अन्य संस्थालाई सःशतर् प ुँजीगत अनदुान  

सामािजक सरुक्षा 

अन्य सामािजक सरुक्षा 

छातर्विृ� 

उ�ार, राहत तथा पनुस्थार्पना खचर् 

औषधी ख�रद खचर् 

अन्य सामािजक सहायता 

 12,35,20 

 90,00 

 2,93,00 

 0 

 63,00,00 

 50,00 

 50,00,00 

 1,00,00,00 

 20,00 

 4,80,00 

 32,95,00 

 3,85,00 

 1,23,74,30 

 75,00 

 1,56,12 

 1,20,00 

 5,96,98 

 0 

 9,55,22 

 53,40 

 12,35,20 

 90,00 

 2,93,00 

 0 

 74,12 

 50,00 

 50,00,00 

 1,00,00,00 

 20,00 

 4,80,00 

 9,45,00 

 3,85,00 

 95,56,30 

 75,00 

 1,51,12 

 1,20,00 

 4,93,00 

 0 

 5,03,22 

 53,40 

 0 

 0 

 0 

 0 

 62,25,88 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 23,50,00 

 0 

 28,18,00 

 0 

 5,00 

 0 

 1,03,98 

 0 

 4,52,00 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

गैहर् �व�ीय व्यवसायहरूलाई सहायता 

अन्य सामािजक संस्थालाई सहायता 

स्थानीय �नकाय चाल ुअनदुान  

आन्त�रक  अनदुान 

चाल ुअनदुान  

प ुजँीगत अनदुान  

सामािजक सरुक्षा 

सामािजक सहायता 

 12,35,20 

 3,83,00 

 0 

 2,13,50,00 

 37,95,00 

 1,28,34,30 

 2,76,12 

 16,05,60 

 12,35,20 

 3,83,00 

 0 

 1,51,24,12 

 14,45,00 

 1,00,16,30 

 2,71,12 

 10,49,62 

 0 

 0 

 0 

 62,25,88 

 23,50,00 

 28,18,00 

 5,00 

 5,55,98 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

26000 

27000 

28000 

25200 

25300 

26300 

26400 

27100 

27200 

25210 

25310 

26310 

26330 

26410 

26420 

27110 

27210 

25212 

25311 

25315 

26312 

26331 

26332 

26333 

26334 

26411 

26412 

26413 

26421 

26422 

26423 

27111 

27112 

27211 

27212 

27213 

27219 

 0 

 57,89,06 

 1,10,38,23 

 74,70,51 

 5,11 

 21,73,52 

 3,55,80 

 3,62,40 

 4,15,63,74 

 28,72,36 

 6,47,89 

 10,71,35 

 4,44,36,10 

 17,19,24 

 15,98,98 

 1,85,08,74 

 21,78,63 

 3,21,38 

 0 

 57,64,06 

 25,00 

 7,91,85 

 62,00,00 

 3,03,09 

 23,95,47 

 13,47,82 

 17,49,82 

 18,81,38 

 7,52,42 

 0 

 30,49,64 

 37,25 

 0 

 5,11 

 2,83,46 

 5,91,20 

 12,98,86 

 0 

 3,55,80 

 97,20 

 2,65,20 

 0 

 62,21,72 

 1,75,00,86 

 70,00,00 

 1,08,41,16 

 0 

 2,69,70 

 18,66 

 0 

 25,84,00 

 0 

 6,47,08 

 81 

 3,51,49 

 0 

 5,11,91 

 2,07,95 

 0 

 57,89,06 

 7,91,85 

 1,02,46,38 

 43,83,62 

 30,86,89 

 5,11 

 21,73,52 

 3,55,80 

 3,62,40 

 0 

 4,15,63,74 

 2,88,36 

 25,84,00 

 6,47,89 

 10,71,35 

 को यथाथर्   
खचर्  

को अनमुान   
पर्देश सरकार  संघ अनदुान वैदेिशक   

अन्य सर्ोत 

सर्ोत 

शीषर्क 

2077/78 
को संशो�धत अनमुान 
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2076/77 2075/76 

पंूजीगत खचर् 
पूजँीगत खचर् 

सम्पि� सम्वन्धी खचर् 

�फतार् खचर् 

भैपर� आउने चाल ुखचर् 

िस्थर सम्पि� पर्ा�� खचर् 

 5,28,84 

 30,00 

 1,75,82,69 

 14,38,48,94 

 5,10,60 

 30,00 

 1,75,82,69 

 4,54,93,47 

 18,24 

 0 

 0 

 9,69,74,90 

 0 

 0 

 0 

 8,56,74 

 8,56,74  10,69,74,90  5,92,29,41  16,75,84,88 

 16,75,84,88  8,56,74  10,69,74,90  5,92,29,41 

जग्गाको भाडा 

घर भाडा 

सवार� साधन तथा मेिशनर औजार भाडा 

न्या�यक �फतार् 

भैपर� आउने चाल ुखचर् 

आवासीय भवन �नमार्ण/ख�रद 

गैर आवासीय भवन �नमार्ण/ख�रद 

जग्गा �वकास कायर् 

सवार� साधन 

मेिशनर� तथा औजार 

फ�नर्चर तथा �फक्चसर् 

कम्प्यटुर सफ्टवेयर �नमार्ण तथा खर�द   
खचर् एवं अन्य बौ��क सम्प�ी   
पर्ा�� खचर्  
कम्प्यटुर सफ्टवेयर �नमार्ण तथा खर�द   
खचर्  

सडक तथा पूल �नमार्ण 

�व�तु संरचना �नमार्ण 

तटबन्ध तथा बाँध  �नमार्ण 

�संचाइर् संरचना �नमार्ण 

खानेपानी  संरचना �नमार्ण 

वन तथा वातावरण संरक्षण 

सरसफाइर् संरचना �नमार्ण 

अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण 

�न�मर्त भवनको संरचनात्मक सधुार खचर् 

पूजँीगत सधुार खचर् सावर्ज�नक �नमार्ण 

पूजँीगत अनसुन्धान तथा परामशर् 

 1,00 

 4,99,34 

 28,50 

 30,00 

 1,75,82,69 

 1,50,00 

 1,56,56,67 

 0 

 30,13,99 

 76,03,78 

 6,83,65 

 0 

 47,00 

 5,46,54,00 

 8,60,00 

 45,81,18 

 1,96,53,82 

 1,72,90,90 

 60,55,30 

 2,93,00 

 77,69,21 

 7,09,80 

 17,04,50 

 31,22,14 

 1,00 

 4,81,10 

 28,50 

 30,00 

 1,75,82,69 

 1,50,00 

 58,76,17 

 0 

 22,56,99 

 36,18,85 

 5,88,05 

 0 

 46,00 

 1,91,05,60 

 2,60,00 

 3,10,00 

 5,50,00 

 3,02,50 

 54,71,30 

 31,00 

 44,24,71 

 5,99,80 

 14,37,50 

 4,65,00 

 0 

 18,24 

 0 

 0 

 0 

 0 

 97,51,93 

 0 

 7,57,00 

 39,72,93 

 95,60 

 0 

 1,00 

 3,55,48,40 

 6,00,00 

 42,71,18 

 1,82,63,82 

 1,69,88,40 

 5,84,00 

 2,62,00 

 33,44,50 

 1,10,00 

 2,67,00 

 21,57,14 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 16,74 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 8,40,00 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

भाडा 

�फतार् खचर् 

भैपर� आउने चाल ुखचर् 

भवन तथा संरचना 

सवार� साधन तथा मेिशनर� औजार 

अन्य पूजँीगत खचर् 

सावर्ज�नक �नमार्ण 

�न�मर्त संरचनाको सधुार खचर् 

पूजँीगत सधुार खचर् 

 5,28,84 

 30,00 

 1,75,82,69 

 1,58,06,67 

 1,13,01,42 

 47,00 

 11,11,57,41 

 7,09,80 

 48,26,64 

 5,10,60 

 30,00 

 1,75,82,69 

 60,26,17 

 64,63,89 

 46,00 

 3,04,55,11 

 5,99,80 

 19,02,50 

 18,24 

 0 

 0 

 97,51,93 

 48,25,53 

 1,00 

 7,98,62,30 

 1,10,00 

 24,24,14 

 0 

 0 

 0 

 16,74 

 0 

 0 

 8,40,00 

 0 

 0 

31000 

28100 

28200 

28900 

31100 

28140 

28210 

28910 

31110 

31120 

31130 

31150 

31160 

31170 

28141 

28142 

28143 

28212 

28911 

31111 

31112 

31114 

31121 

31122 

31123 

31132 

31134 

31151 

31153 

31154 

31155 

31156 

31157 

31158 

31159 

31161 

31171 

31172 

 7,23,26,08 

 3,21,38 

 0 

 0 

 7,23,21,44 

 2,76,23 

 16,20 

 13,06,55 

 8,14,92,25 

 8,23,56,08  7,23,26,08 

 8,23,56,08 

 0 

 2,57,03 

 64,35 

 0 

 0 

 0 

 42,15,42 

 0 

 28,80,65 

 37,40,50 

 4,31,34 

 0 

 19,04 

 3,14,49,81 

 1,72,99 

 70,52,91 

 98,59,47 

 59,85,14 

 1,32,52 

 63,80 

 15,31,95 

 5,39,43 

 8,74,44 

 33,72,03 

 54 

 2,56,35 

 19,34 

 16,20 

 13,06,55 

 0 

 1,01,74,49 

 7,80 

 13,28,69 

 18,16,04 

 3,14,55 

 18,97 

 0 

 2,32,08,95 

 96,48 

 35,54,16 

 1,82,88,04 

 1,45,13,89 

 16,35,17 

 62,14 

 50,21,91 

 2,68,68 

 6,21,87 

 5,60,42 

 3,21,38 

 0 

 0 

 42,15,42 

 70,52,49 

 19,04 

 5,62,48,59 

 5,39,43 

 42,46,47 

 2,76,23 

 16,20 

 13,06,55 

 1,01,82,29 

 34,59,28 

 18,97 

 6,63,80,74 

 2,68,68 

 11,82,29 

 को यथाथर्   
खचर्  

को अनमुान   
पर्देश सरकार  संघ अनदुान वैदेिशक   

अन्य सर्ोत 

सर्ोत 

शीषर्क 

2077/78 
को संशो�धत अनमुान 
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2076/77 2075/76 

�व�ीय व्यवस्था 
�व�ीय सम्पि� 

पर्ाकृ�तक सम्पि� (Non-pr oduced   
asset s)  

भैपर� आउने पूजँीगत 

आन्त�रक �व�ीय सम्पि� 

 0 

 2,37,35,94 

 30,00,00 

 0 

 1,37,35,94 

 30,00,00 

 0 

 1,00,00,00 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0  0  30,00,00  30,00,00 

 30,00,00  0  0  30,00,00 

 9,81,00  13,71,71,00  19,14,42,33  33,38,13,48 

जग्गा पर्ा�� 

भैपर� आउने पूजँीगत 

सावर्ज�नक संस्थानमा ऋण लगानी 

अन्य संस्थामा ऋण लगानी 

संस्थानमा शेयर लगानी 

 0 

 2,37,35,94 

 3,00,00 

 3,00,00 

 24,00,00 

 0 

 1,37,35,94 

 3,00,00 

 3,00,00 

 24,00,00 

 0 

 1,00,00,00 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

जग्गा पर्ा�� 

भैपर� आउने पूजँीगत 

खूद ऋण लगानी 

खूद शेयर लगानी 

 0 

 2,37,35,94 

 6,00,00 

 24,00,00 

 0 

 1,37,35,94 

 6,00,00 

 24,00,00 

 0 

 1,00,00,00 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

32000 

31400 

31500 

32100 

31410 

31510 

32140 

32150 

31411 

31511 

32142 

32143 

32151 

 0 

 4,64 

 0 

 0 

 1,88 

 8,61,95 

 0 

 0  0 

 0 

 16,74,02,57  14,16,34,00 

 4,64 

 0 

 0 

 0 

 0 

 1,88 

 8,61,95 

 0 

 0 

 0 

 4,64 

 0 

 0 

 0 

 1,88 

 8,61,95 

 0 

 0 

 को यथाथर्   
खचर्  

को अनमुान   
पर्देश सरकार  संघ अनदुान वैदेिशक   

जम्मा खचर् 

अन्य सर्ोत 

सर्ोत 

शीषर्क 

2077/78 
को संशो�धत अनमुान 
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2076/77 2077/78 2075/76 

संवैधा�नक अंगहरु 

मन्तर्ालय 

अथर् मन्तर्ालय-�वि�य व्यवस्था तथा ऋण   
भ�ुानी  

अथर्  बजेट 

स्थानीय तह 

पर्देश व्यवस्था�पका  

मखु्य न्याया�धव�ाको कायार्लय 

मखु्यमन्तर्ी तथा मिन्तर्प�रषद्को कायार्लय 

आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्तर्ालय 

उ�ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्तर्ालय 

भ�ूम व्यवस्था, कृ�ष तथा सहकार� मन्तर्ालय 

आन्त�रक मा�मला तथा कानून मन्तर्ालय 

भौ�तक पूवार्धार �वकास मन्तर्ालय 

सामािजक �वकास मन्तर्ालय 

अथर् - �व�ीय व्यवस्था 

अथर् - �व�वध 

स्थानीय तह 

चाल ु

पंूजीगत खचर् 

चाल ु

पंूजीगत खचर् 

चाल ु

पंूजीगत खचर् 

चाल ु

पंूजीगत खचर् 

चाल ु

पंूजीगत खचर् 

चाल ु

पंूजीगत खचर् 

चाल ु

पंूजीगत खचर् 

चाल ु

पंूजीगत खचर् 

चाल ु

पंूजीगत खचर् 

�व�ीय व्यवस्था 

चाल ु

पंूजीगत खचर् 

चाल ु

 12,02,87 

 8,28,55 

 90,48 

 1,57,99 

 7,39,35 

 1,66,02 

 2,02,85,82 

 2,44,87 

 88,43,72 

 22,27,64 

 89,24,52 

 11,16,74 

 9,11,94 

 5,67,38 

 23,36,23 

 5,96,87,08 

 2,59,72,99 

 73,29,81 

 0 

 0 

 0 

 0 

 7,89,56 

 1,23,34 

 0 

 0 

 6,62,36 

 1,10,90 

 24,19,65 

 60,26 

 82,20,93 

 36,06,13 

 1,36,24,87 

 17,83,24 

 5,96,75 

 5,19,05 

 26,91,35 

 6,91,95,50 

 1,93,57,95 

 61,57,08 

 0 

 1,48,44,92 

 8,00,58 

 2,18,38,15 

 15,32,14 

 3,78,50 

 0 

 0 

 73,01,36 

 1,05,91,41 

 1,61,99,85 

 2,24,45 

 1,76,74,37 

 1,01,35,72 

 2,86,20,56 

 47,10,76 

 15,85,93 

 31,00,08 

 37,88,89 

 10,72,64,14 

 4,75,86,81 

 1,86,79,82 

 30,00,00 

 1,75,88,69 

 1,25,00,00 

 2,13,50,00 

 15,32,14 

 3,78,50 

 0 

 0 

 25,04,86 

 1,00,64,91 

 1,61,94,85 

 2,24,45 

 1,44,77,37 

 93,04,72 

 2,48,15,56 

 34,70,76 

 13,35,93 

 11,10,08 

 37,70,89 

 2,24,13,45 

 3,18,68,51 

 97,62,54 

 30,00,00 

 1,75,88,69 

 25,00,00 

 1,51,24,12 

 0 

 0 

 0 

 0 

 17,74,50 

 14,50 

 0 

 0 

 31,31,00 

 8,31,00 

 38,05,00 

 12,40,00 

 2,40,00 

 19,90,00 

 0 

 8,40,10,69 

 1,50,19,72 

 88,88,71 

 0 

 0 

 1,00,00,00 

 62,25,88 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 8,40,00 

 1,24,26 

 16,74 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 8,40,00 

 1,41,00 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 17,89,00 

 0 

 39,62,00 

 50,45,00 

 22,30,00 

 8,40,10,69 

 2,39,08,43 

 0 

 1,00,00,00 

 62,25,88 

 19,10,64 

 0 

 1,25,69,77 

 1,64,19,30 

 2,37,82,09 

 2,82,86,32 

 24,46,01 

 2,61,84,34 

 4,16,31,05 

 30,00,00 

 2,00,88,69 

 1,51,24,12 

 19,10,64 

 0 

 1,78,92,77 

 1,64,24,30 

 2,78,10,09 

 3,33,31,32 

 46,86,01 

 11,10,53,03 

 6,62,66,63 

 30,00,00 

 3,00,88,69 

 2,13,50,00 

 9,12,90 

 0 

 7,73,26 

 24,79,91 

 1,18,27,06 

 1,54,08,11 

 11,15,80 

 7,18,86,85 

 2,55,15,03 

 0 

 1,56,45,50 

 2,18,38,15 

 20,31,42 

 2,48,47 

 9,05,37 

 2,05,30,69 

 1,10,71,36 

 1,00,41,26 

 14,79,32 

 6,20,23,31 

 3,33,02,80 

 0 

 0 

 0 

 9,12,90 

 12,90,06,02 

 0 

 1,56,45,50 

 2,18,38,15 

 20,31,42 

 13,96,02,58 

 0 

 0 

 0 

 19,10,64 

 27,74,64,15 

 30,00,00 

 3,00,88,69 

 2,13,50,00 

 0 

 9,81,00 

 0 

 0 

 0 

 0 

 12,09,45,12 

 0 

 1,00,00,00 

 62,25,88 

 19,10,64 

 15,13,18,88 

 30,00,00 

 2,00,88,69 

 1,51,24,12 

 9,81,00  13,71,71,00  19,14,42,33  33,38,13,48  16,74,02,57  14,16,34,00 

(रू. हजारमा)  

अनसूुची -6 

को यथाथर्  
खचर्  

को अनमुान पर्देश सरकार 

संघ वैदेिशक  

जम्मा खचर् 

व्यय अनमुान 

आ�थर्क बषर्   

शीषर्क संघ अनदुान 

सर्ोत 

2077/78 

को संशो�धत अनमुान 



                
       

202 

301 

305 

307 

312 

314 

337 

350 

501 

602 

801 

पर्देश व्यवस्था�पका  

मखु्यमन्तर्ी तथा मिन्तर्प�रषद्को कायार्लय 

आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्तर्ालय 

उ�ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्तर्ालय 

भ�ूम व्यवस्था, कृ�ष तथा सहकार� मन्तर्ालय 

आन्त�रक मा�मला तथा कानून मन्तर्ालय 

भौ�तक पूवार्धार �वकास मन्तर्ालय 

सामािजक �वकास मन्तर्ालय 

अथर् - �व�ीय व्यवस्था 

अथर् - �व�वध 

स्थानीय तह 

आ�थर्क वषर् 2077/78 को ल��गक उ�रदायी बजेट अनसुारको व्यय अनमुान 

पर्त्यक्ष लाभ  अपर्त्यक्ष लाभ �नकाय 

कुल जम्मा  

 19,10,64 

 1,78,92,77 

 1,64,24,30 

 2,78,10,09 

 3,33,31,32 

 46,86,01 

 11,10,53,03 

 6,62,66,63 

 30,00,00 

 3,00,88,69 

 2,13,50,00 

 19,10,64 

 1,78,92,77 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 30,00 

 0 

 0 

 0 

 1,64,24,30 

 7,15,84 

 19,71,05 

 46,86,01 

 5,06,84,35 

 4,81,00,70 

 30,00,00 

 3,00,58,69 

 0 

 0 

 0 

 0 

 2,70,94,25 

 3,13,60,27 

 0 

 6,03,68,68 

 1,81,65,93 

 0 

 0 

 2,13,50,00 

जम्मा तटस्थ  

 15,83,39,13  15,56,40,94  1,98,33,41 

दर्�व्य: लै��क उ�रदायी बजेट छु�याईएका आधारहरू 

बजेटका पर्त्येक �कर्याकलाप लै��क दृ��ले कता उन्मखु छ भनी �नक्य�ल  गनर् �नम्नानसुार वग�करण ग�रएको छ : 

(क) म�हलालाई ५० पर्�तशत वा सो भन्दा बढ� लाभ पगु्ने �कर्याकलाप    

(ख) म�हलालाई २० पर्�तशत वा सो भन्दा मा�थ तर ५० पर्�तशत भन्दा कम लाभ पगु्ने �कर्याकलाप   

(ग) म�हलालाई २० पर्�तशत भन्दा न्यून लाभ पगु्ने �कर्याकलाप      

उपरो�ानसुार पर्�तशत �नकाल्दा देहायका �कर्याकलापहरूको सूचकहरुका आधारमा मूल्यांकन गर� सो मूल्यांकन का आधारमा पर्ा� हनेु न�तजा बमोिजम लै��क बजेटलाई वग�करण ग�रएको छ।  

 योजना तजुर्मा र कायर्न्वयनमा म�हला सहभा�गता 

पर्�तशत 

 म�हलाहरूको क्षमता अ�भव�ृ� 

 कायर्कर्ममा म�हलाहरुको ला�ग लाभ तथा �नयन्तर्णमा स�ुनि�तता -अन्य लिक्षत वगर्का कायर्कर्ममा समेत   

 म�हलाहरूको रोजगार� र  आय आजर्न अ�भव�ृ�  

 म�हलाहरूको समयको पर्योगमा गणुात्मक सधुार तथा कायर्बोझमा कमी  

सूचक 

20 

20 

30 

20 

10 

100 जम्मा 

कर्. सं.  

1 

2 

3 

4 

5 

लै��क उ�रदायी बजेट रकम  संकेत पर्�तशत  

1 

2 

3 

  पर्त्यक्ष लाभ 

  अपर्त्यक्ष लाभ 

  तटस्थ 

 15,83,39,13 

 15,56,40,94 

 1,98,33,41 

 47.43 

 46.63 

 5.94 

अनसूुची -7 

- पर्त्यक्ष लाभ 

- अपर्त्यक्ष लाभ  

- तटस्थ 

(रू.हजारमा ) 

33381348 



                
       

202 

301 

305 

307 

312 

314 

337 

350 

501 

602 

801 

पर्देश व्यवस्था�पका  

मखु्यमन्तर्ी तथा मिन्तर्प�रषद्को कायार्लय 

आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्तर्ालय 

उ�ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्तर्ालय 

भ�ूम व्यवस्था, कृ�ष तथा सहकार� मन्तर्ालय 

आन्त�रक मा�मला तथा कानून मन्तर्ालय 

भौ�तक पूवार्धार �वकास मन्तर्ालय 

सामािजक �वकास मन्तर्ालय 

अथर् - �व�ीय व्यवस्था 

अथर् - �व�वध 

स्थानीय तह 

आ�थर्क वषर् 2077/78 को  जलवाय ुप�रवतर्न बजेट अनसुारको व्यय अनमुान 

पर्त्यक्ष लाभ  अपर्त्यक्ष लाभ �नकाय 

कुल जम्मा  

 19,10,64 

 1,78,92,77 

 1,64,24,30 

 2,78,10,09 

 3,33,31,32 

 46,86,01 

 11,10,53,03 

 6,62,66,63 

 30,00,00 

 3,00,88,69 

 2,13,50,00 

 19,10,64 

 1,25,69,77 

 0 

 0 

 0 

 46,86,01 

 0 

 4,33,60,97 

 0 

 1,75,88,69 

 0 

 0 

 53,23,00 

 1,64,24,30 

 31,34,46 

 2,28,27,81 

 0 

 62,53,93 

 2,15,78,61 

 30,00,00 

 0 

 2,13,50,00 

 0 

 0 

 0 

 2,46,75,63 

 1,05,03,51 

 0 

 10,47,99,10 

 13,27,05 

 0 

 1,25,00,00 

 0 

जम्मा 

 33,38,13,48 

तटस्थ  

 15,38,05,29  9,98,92,11 

जलवाय ुप�रवतर्न बजेट रकम  संकेत पर्�तशत  

1 

2 

3 

  पर्त्यक्ष लाभ 

  अपर्त्यक्ष लाभ 

  तटस्थ 

15380529 

9989211 

8011608 

 46.08 

 29.92 

 24.00 

अनसूुची -8 

(रू.हजारमा ) 

8011608 



                
       

रणनी�त रकम संकेत 

33381348 कुल जम्मा 

पर्�तशत 
01 
02 
03 
04 
05 
07 
08 
09 

  आ�थर्क व�ृ� 
  स्वास्थ्य तथा िशक्षा 
  अन्तरआब�ता र शहर� �वकास 
  उत्पादन र उत्पादकत्व अ�भव�ृ� 
  सामािजक सरुक्षा तथा संरक्षण 
  पर्ाकृ�तक सर्ोत तथा उत्थानशीलता 
  सशुासन, पर्ादेिशक सन्तलुन र रा��य एकता 
  साधारण पर्शासन 

9465746 
7692213 
302574 

6479504 
6992369 
468601 

1256977 
723364 

 28.36 
 23.04 
 0.91 
 19.41 
 20.95 
 1.40 
 3.77 
 2.17 
100 

पर्ाथ�मकता रकम संकेत 

33381348 कुल जम्मा 

पर्�तशत 
P1  प�हलो पर्ाथ�मकता 33381348  100.00 

100 

पर्ाथ�मकता तथा रणनी�त साराशं 
(रू.हजारमा ) 
अनसूुची - 



0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 

 साकेंतीकरण नग�रएको 
 ग�रबीको अन्त्य 
 शून्य भोकमर� 
 स्वस्थ जीवन 
 गणुस्तर�य िशक्षा 
 लै��क समानता 
 �दगो सफा पानी तथा सरसफाइ सेवा 
 समावशेी आ�थर्क व�ृ� तथा मयार्�दत काम  
 उ�ोग, नवीन खोज र पूवार्धार 
 असमानता न्यूनीकरण 
 �दगो शहर र वस्तीहरू 
 �दगो उपभोग तथा उत्पादन 
 जलवाय ुप�रवतर्न अनकुुलन 
 भसूतह सर्ोतको उपयोग 
 शािन्तपूणर्, न्यायपूणर् र सश� समाज 
 �दगो �वकासका ला�ग साझेदार� 

6071610 
2399520 
593416 

2331319 
1755905 
1106986 
1752582 

10995937 
349234 
946071 
352935 

1481935 
1980660 
551842 
468601 
242795 

18.19 
7.19 
1.78 
6.98 
5.26 
3.32 
5.25 

32.94 
1.05 
2.83 
1.06 
4.44 
5.93 
1.65 
1.4 
.73 

 SDG संकेत पर्�तशत रकम  
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