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माननीय सभामखु महोदय, 

1. संघीय लोकतान्त्रिक गणतरिात्मक शासन प्रणाली स्थापनासँगै प्रदेशका सार्वभौम 
जनताले अनमुोदन गरी पठाएका प्रदेश सभाका सदस्यहरूको समथवनमा गठठत 
र्तवमान सरकारको आर्थवक मार्मला तथा योजना मरिीको हैर्सयतले यस 
सम्मार्नत सभा समक्ष प्रदेश सरकार गठन पश्चातको तेश्रो आर्थवक र्र्व 
2076/77 को बजेट प्रस्ततु गनव पाउँदा अत्यरतै गौरर्ान्त्रर्त भएको छु।  

2. यस महत्त्र्पूणव अर्सरमा लोकतरि प्रार्िका लार्ग जीर्न आहरु्त गने ज्ञात अज्ञात 
शहीदहरूप्रर्त हाठदवक श्रद्धाञ्जली अपवण गदै वर्र्भन्न राजनीर्तक आरदोलनका घाईते, 
अपाङ्ग तथा बेपत्ता नागररकहरूप्रर्त सम्मान प्रकट गदवछु। लोकतरि र संघीयता 
प्रार्िको अर्भयानमा नेततृ्र् गने अग्रजहरूप्रर्त उच्च सम्मान व्यक्त गदै उहाँहरूले 
परु् याउन ुभएको योगदानको सम्मान गनव चाहरछु।  

3. "स्र्ास््य, ससंुस्कृत र सखुी जनता : समाजर्ाद उरमखु समदृ्ध प्रदेश" भन्ने सोचका 
साथ "समदृ्ध नेपाल, सखुी नेपाली" को राविय आकांक्षा पूरा गनव पूणवरुपले प्रर्तर्द्ध 
हुँदै प्रदेशर्ासीले खोजेको सेर्ा, चाहेको वर्कास र पररकल्पना गरेको समाजको 
र्नमावण गनव अझ सशक्त रुपमा अन्त्घ बढ्न ु पने आर्श्यकता छ। हाम्रो यस 
यािामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकायव र समरर्यमा स्थावपत 
आधारशीलाले आगामी ठदनमा हामीलाई मागवर्नदेश गनेछ।  

4. राजनीर्तक संघीयताकै गर्तमा प्रशासर्नक एरं् वर्त्तीय संघीयता कायावरर्यन नहुँदा 
गत र्र्वको नीर्त तथा कायवक्रमले सोचे अनरुुप पररणाम ठदन नसके तापर्न 
आगामी ठदनमा प्रदेशर्ासीमा जागतृ वर्कासप्रर्तको चाहना पूरा गनव आर्श्यक 
नीर्तगत, संस्थागत र संरचनागत आधारशीलाहरू तयार भएका छन।् जनतालाई 
प्रदेश सरकारको शासकीय प्रणालीप्रर्त अपनत्र् ठदलाई शासकीय लाभहरूको 
वर्तरण गने कायवमा हामी अन्त्घ बविरहेका छौं। 

5. यगुारतकारी पररर्तवनको जगमा बसी आर्थवक, सामान्त्जक, सांस्कृर्तक लगायत 
सबै प्रकारका वर्भेद, अन्त्शक्षा, गररबी, पछौटेपनको अरत्य गदै प्रदेश वर्कासको 
महाअर्भयानमा अन्त्घ बढ्न "प्रदेश समठृिको आधार: श्रम र्सजवना, उत्पादन र 
रोजगार" भन्ने सोचका साथ जनताका चाहना एरं् आर्श्यकतालाई सम्बोधन गने 
ठदशामा केन्त्रित भई यो बजेट तजुवमा गरेको छु।  

6. आगामी आर्थवक र्र्वको बजेट तजुवमा गदाव मैले प्रदेशर्ासीको आर्थवक एरं् 
सामान्त्जक वहत प्रर्द्धवनका लार्ग संघीय एरं् स्थानीय सरकारसँगको सहकायव र 
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समरर्यमा स्रोत साधनको समरयावयक वर्तरणमार्व त सबैलाई समान अर्सर 
स्थावपत गने कुरामा वर्शेर् जोड ठदएको छु।  

7. आगामी आर्थवक र्र्वको बजेट तजुवमा गदाव मैले नेपालको संवर्धान, वर्र्नयोजन 
वर्धेयक, 2076 को र्सद्धारत र प्राथर्मकता, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको 
नीर्त तथा कायवक्रम, पररौँ योजनाको आधारपि, प्रदेश सरकारको प्रथम आर्र्धक 
योजना, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूले ठदनभुएका सझुार्हरूलाई 
मागवदशवनको रुपमा र्लएको छु। यस अर्तररक्त वर्र्भन्न राजनीर्तक दलहरू, सञ्चार 
माध्यम, प्रदेश एरं् रावियस्तरका बौवद्धक र्गव लगायत अरय क्षेिहरूबाट प्राि 
सझुार्हरूलाई समेत बजेट र्नमावणको आधारको रुपमा र्लएको छु।  

माननीय सभामखु महोदय, 

8. संघीय सरकारबाट जारी गररएको आर्थवक र्र्व 2075/76 को आर्थवक 
सरे्क्षणलगायत संघीय सरकारका अरय वर्र्भन्न केरिीय र्नकायिारा प्रकान्त्शत 
त्याङ्क समेतका आधारमा तयार गररएको यस प्रदेशको वर्द्यमान आर्थवक-
सामान्त्जक न्त्स्थर्तको संन्त्क्षि जानकारी गराउन चाहरछु।  

9. आर्थवक र्र्व 2075/76 मा उत्पादन मूल्यका आधारमा नेपालको कुल ग्राहस्थ 
उत्पादन रु. 34 खबव 64 अबव 31 करोडमा यस प्रदेशको योगदान सबैभरदा 
बिी 41.4 प्रर्तशत रहेको छ।  

10. चाल ुआर्थवक र्र्वका लार्ग अनमुार्नत नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको र्वृद्धदर 
6.8 प्रर्तशत रहेकोमा यस प्रदेशको र्वृद्धदर 7 प्रर्तशत कायम हनेु अनमुान 
छ।  

11. आर्थवक र्र्व 2075/76 को अरत्यसम्ममा नेपालको र्नरपेक्ष गररबीको रेखामरु्न 
रहेको जनसंख्या १8.7 प्रर्तशत अनमुान गररएकोमा यस प्रदेशको 15.3 प्रर्तशत 
रहने अनमुान रहेको छ। त्यस्तै, राविय बहआुयार्मक गररबीको दर 28.6 
प्रर्तशत रहँदा यस प्रदेशको बहआुयार्मक गररबीको दर 15.3 प्रर्तशत रहने 
अनमुान छ।  

12. नेपाल श्रमशन्त्क्त सरे्क्षण, 2014 अनसुार नेपालको औसत बेरोजगारी दर 11.4 
प्रर्तशत रहेकोमा यस प्रदेशको बेरोजगारी दर सबैभरदा कम अथावत 7 प्रर्तशत 
रहेको छ।  
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13. नेपालको कूल भभूागको १४ प्रर्तशत भभूाग र कूल जनसंख्याको २१ प्रर्तशत 
जनसंख्या रहेको यस प्रदेशमा साक्षरता दर 68.54 प्रर्तशत रहेको छ।  

14. प्रदेश अरतगवतका 119 स्थानीय तहमध्ये हालसम्म धाठदङका रुबीभ्याली, 
गंगाजमनुा, खर्नयाँबास र नेिार्ती, र्सरधलुीको घ्याङलेख र दोलखाको गौरीशंकर 
गाउँपार्लकाहरु बाहेक 113 स्थानीय तहमा सरकारी कारोबार गने बैंक शाखा 
वर्स्तार भइसकेको छ।  

15. संरै्धार्नक प्रार्धान एरं् अरतरसरकारी वर्त्त व्यर्स्थापन ऐन, 2074 को 
व्यर्स्था अनसुार असार 1 गते नै बजेट पेश भए तापर्न कायावरर्यनमा अपेन्त्क्षत 
प्रगर्त हार्सल गनव सवकएन। बजेट कायावरर्यन गने र्नकाय एरं् पयावि 
जनशन्त्क्तको अभार्मा बजेट कायावरर्यनले अपेन्त्क्षत गर्त र्लन सकेन। प्रदेश 
अरतगवतका अर्धकांश कायावलयहरू पौर् मसारत पश्चात माि क्रमश: संचालनमा 
आए भने कमवचारी समायोजनको क्रममा प्रदेशको दरबरदी अनरुुप पदपूर्तव 
नभएको, प्रावर्र्धक जनशन्त्क्त तदनरुुप नआएको जस्ता कारणले आर्थवक र्र्व 
2075/76 मा प्रदेशको कूल सरकारी खचव वर्र्नयोजनको तलुना 78 प्रर्तशत 
अथावत रु. 27 अबव 88 करोड 12 लाख खचव हनेु संशोर्धत अनमुान छ।  

16. आर्थवक र्र्व 2075/76 मा आरतररक राजस्र् पररचालन रु. ८ अबव 35 
करोड 10 लाख हनेु संशोर्धत अनमुान छ। यसका आधारमा लक्ष्यको तलुनामा 
आरतररक राजस्र् संकलन रु. 98 करोड 26 लाख रयून हनेु देन्त्खरछ। 

17. अरतरसरकारी वर्त्त व्यर्स्थापन ऐन, 2074 को दर्ा 17 ले गरेको व्यर्स्था 
बमोन्त्जम मध्यमकालीन खचव संरचना (MTEF) र चाल ुआर्थवक र्र्वको रै्शाख 
मसारतसम्मको वर्र्यगत मरिालयको प्रगर्त वर्र्रण यसैसाथ संलग्न गरी पेश 
गरेको छु।    

माननीय सभामखु महोदय, 

18. अब म आगामी आर्थवक र्र्व 2076/77 को बजेटका उद्देश्य र प्राथर्मकता 
प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहरछु। बजेटका उद्देश्यहरू र्नम्न अनसुार प्रस्ततु गरेको 
छु : 

क. आर्थवक सामान्त्जक असमानताको अरत्य गनव नागररकको मौर्लक हक र 
अर्धकारको कायावरर्यन गने, 

ख. आर्थवक, भौर्तक एरं् सामान्त्जक पूर्ावधार वर्कास मार्व त सामान्त्जक रयाय 
सवहतको समाजर्ाद उरमखु अथवतरिको र्नमावण गने, 
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ग. जनमखुी प्रशासन, भ्रष्टाचार र्नयरिण तथा सशुासन प्रर्द्धवन गने।  
19. आर्थवक र्र्व 2076/77 का बजेटका प्राथर्मकता र्नम्न अनसुार प्रस्ततु गरेको 

छु : 

घ. गणुस्तरीय भौर्तक पूर्ावधारको वर्कास, 
ङ. गणुस्तरीय न्त्शक्षा, स्र्ास््य लगायत सामान्त्जक क्षेिको वर्कास, 
च. कृवर्मा आधरु्नकीकरण, यान्त्रिकीकरण एरं् औद्योगीकीकरण, 
छ. र्न र र्ातार्रण संरक्षण, 
ज. सम्पदामैिी पयवटन प्रर्द्धवन र वर्कास, 
झ. शान्त्रत सरुक्षा, भिाचार र्नयरिण र शासकीय सधुार।  

20. अब म नेपालको संवर्धान, अरतरसरकारी वर्त्त व्यर्स्थापन ऐन, 2074 एरं् 
राविय प्राकृर्तक स्रोत तथा वर्त्त आयोगबाट प्राि र्सर्ाररस समेतका आधारमा 
स्थानीय तहहरूमा वर्त्त हस्तारतरण मार्व त प्रदान गररने वर्र्नयोन्त्जत बजेटको 
वर्र्रण प्रस्ततु गनव चाहरछु।  

21. राविय प्राकृर्तक स्रोत तथा वर्त्त आयोगिारा र्नधावररत सूि अनसुार खचवको 
आर्श्यकता, मानर् वर्कास सूचकाङ्कको अर्स्था, राजस्र् क्षमता तथा स्थानीय 
तहहरूबीच रहेको आर्थवक, सामान्त्जक एरं् अरय असमानता समेतका आधारमा 
प्रदेश नं. 3 का 119 र्टा स्थानीय तहहरूलाई जम्मा रु. 1 अबव 25 करोड 
वर्त्तीय समानीकरण अनदुानका लार्ग बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु।  

22. राजस्र् बाँडर्ाँटतर्व  स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेिर्ल, मानर् वर्कास सूचकाङ्क 
र रयून वर्कास सूचकाङ्कलाई आधार र्लएको छु। सर्ारी साधन कर बाँडर्ाँटतर्व  
स्थानीय तहहरूलाई कूल रु. 3 अबव बाँडर्ाँट हनेु अनमुान गरेको छु।  

23. स्थानीय तहहरूले आरू्ले पवहचान गरी आफ्नो क्षेिमा सञ्चालन गने 
आयोजनाहरूका लार्ग समपूरक अनदुानतर्व  रु. 2 अबव 40 करोड छुट्याएको 
छु। स्थानीय तहहरूले आयोजना तयारीको चरण पूरा गरी माग गरेमा प्रदेश 
समपूरक अनदुान व्यर्स्थापन कायववर्र्ध, 2075 बमोन्त्जम यस्तो अनदुान 
उपलब्ध गराउने व्यर्स्था र्मलाएको छु। चाल ु आर्थवक र्र्वमा स्थानीय 
तहहरूबाट समपूरक अनदुानका लार्ग छनौट गररएका योजनाहरूलाई आगामी 
र्र्वमा सम्पन्न गनव आर्श्यक स्रोतको व्यर्स्था र्मलाएको छु।  
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24. प्रदेश वर्शेर् अनदुान व्यर्स्थापन कायववर्र्ध, 2075 अनरुुप प्रदेश र्भिका 
स्थानीय तहको सामान्त्जक उत्थान लगायत वर्न्त्शष्ट प्रकृर्तका कायव गनवका लार्ग 
वर्शेर् अनदुान उपलब्ध गराउन कूल रु. चालीस करोड व्यर्स्था गरेको छु।  

25. स्थानीय तह पूर्ावधार वर्कास कायवक्रमको रुपमा स्थानीय तहहरूलाई पर्छ 
पवहचान हनेु कायवक्रमका लार्ग सशतव अनदुान रु. एक अबव पच्चीस करोड  र 
न्त्शक्षा तथा स्र्ास््यतर्व का स्थानीय तहमा हस्तारतरण हनेु सशतव अनदुानको 
कायवक्रमका लार्ग रु. 58 करोड 81 लाख वर्र्नयोजन गरेको छु। कायवक्रमको 
प्रकृर्त अनसुार आर्श्यक कायववर्र्धको र्नमावण गरी पवहचान भएका योजनाहरूका 
लार्ग उक्त बजेट सदपुयोग गररनेछ।  

26. अब म आर्थवक र्र्व 2076/77 का लार्ग र्नधावररत क्षेिगत कायवक्रम तथा 
वर्र्नयोजन बजेट प्रस्ततु गदवछु।  

न्त्शक्षा  एरं् संस्कृर्त 

27. प्रत्येक नागररकलाई राज्यबाट आधारभतू तहसम्म अर्नर्ायव र र्निःशलु्क तथा 
माध्यर्मक तहसम्मको न्त्शक्षा र्निःशलु्क पाउने संरै्धार्नक हकको सरु्नन्त्श्चत गनव 
वहमाली, पहाडी एरं् वर्कट क्षेिका बालबार्लकालाई वर्द्यालयमा पहँूच परु् याउन 
सवुर्धा सम्पन्न आर्ासीय वर्द्यालय सञ्चालनका लार्ग बजेट वर्र्नयोजन गरेको 
छु।  

28. रावियता, मौर्लक कला, संस्कृर्त र ज्ञानको सम्मान, संरक्षण र सम्र्द्धवन गनव 
तथा नैर्तक न्त्शक्षालाई वर्द्यालयस्तरदेन्त्ख नै पाठ्यक्रममा समारे्श गरी कायावरर्यन 
गने व्यर्स्था र्मलाइनेछ।  

29. स्थानीय तहसँग समरर्य गरी आर्श्यक कायवक्रमहरू सञ्चालन गनव प्रारन्त्म्भक 
बाल न्त्शक्षकहरूको प्रोत्साहनका लार्ग रु. ६ करोड ५० लाख स्थानीय 
तहहरूलाई वर्त्त हस्तारतरण मार्व त पठाउने व्यर्स्था गरेको छु।  

30. अल्पसंख्यक, सीमारतकृत, अर्तसीमारतकृत, लोपोरमखु एरं् वर्पन्न बालबार्लकाको 
वर्द्यालय न्त्शक्षामा दोहोरो नपने गरी र्नररतरताका लार्ग ठदर्ा खाजा कायवक्रम 
अरतगवत बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु।  

31. प्रदेशलाई चावहने प्रावर्र्धक तथा साधारण सबै वकर्समका जनशन्त्क्त उत्पादन र 
उपयोग हनु सक्ने गरी जीर्नोपयोगी, व्यर्हाररक एरं् वर्ज्ञान र प्रवर्र्धमा आधाररत 
दक्ष प्रावर्र्धक जनशन्त्क्त उत्पादन गनव र्सरधपुाल्चोक न्त्जल्लामा बह-ुप्रावर्र्धक 
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महावर्द्यालय स्थापना र सञ्चालन गररनेछ। यसका लार्ग रु. 11 करोड 
वर्र्नयोजन गरेको छु।  

32. प्रदेशर्भि एकीकृत शैन्त्क्षक सूचना प्रणालीको सदुृिीकरण र कक्षा १० को 
माध्यर्मक न्त्शक्षा परीक्षा व्यर्स्थापनका लार्ग आर्श्यक कानूनी र संस्थागत 
संरचनाको लार्ग बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु।  

33. सामदुावयक वर्द्यालयमा न्त्शक्षक वर्द्याथी अनपुात सरतलुनमा ल्याउन वर्द्यालय तह 
र्मलान, समायोजन एरं् नक्साङ्कन गने कायव स्थानीय तहसँगको समरर्यमा 
सञ्चालन गनवका लार्ग बजेटको व्यर्स्था गरेको छु।  

34. सामदुावयक वर्द्यालयहरूमा वर्ज्ञान, अङ्ग्ग्रजेी एरं् गन्त्णत वर्र्यका न्त्शक्षकहरूको 
अभार्ले पठनपाठनमा पने असरलाई रयूनीकरण गनव स्र्यमसेर्क लगायत 
आर्श्यक संख्यामा न्त्शक्षक पररचालन गनव न्त्शक्षण र्सकाई अनदुानको व्यर्स्था 
गरेको छु।  

35. सामदुावयक वर्द्यालयहरूको भौर्तक सबलीकरण र शैन्त्क्षक गणुस्तर सधुारका 
लार्ग पूर्ावधार वर्कास अरतगवत वर्द्यालय भर्न, घेरार्ार, मवहलामैिी शौचालय, 
शदु्ध तथा स्र्च्छ खानेपानी तथा हररत वर्द्यालय वर्कासका लार्ग रु. २४ करोड 
र वर्द्यालयमा कम््यूटर ल्याब, इ-पसु्तकालय र स्माटव बोडवका लार्ग रु. ७ 
करोड ५० लाख वर्र्नयोजन गरेको छु।  

36. दईु हजार भरदा बिी न्त्शक्षकलाई तार्लम प्रदान गरी न्त्शक्षाको गणुस्तर र 
न्त्शक्षकको क्षमता अर्भर्वृद्ध गनव आर्श्यक बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु। 

37. सामदुावयक क्याम्पसहरूको भौर्तक सबलीकरण एर्म ् शैन्त्क्षक गणुस्तर 
अर्भर्वृद्धका लार्ग रु. २३ करोड वर्र्नयोजन गरेको छु।  

38. प्रदेश गौरर्को योजनाको रुपमा प्रदेश वर्श्ववर्द्यालय स्थापना र सञ्चालन गनव 
नीर्तगत तथा काननुी व्यर्स्थाका लार्ग बजेटको प्रबरध गरेको छु।  

39. “र्नरक्षरतामकु्त प्रदेश तीन, पूणव साक्षर भएको उज्यालो ठदन” भन्ने अर्भयानका 
साथ पूणव साक्षर न्त्जल्ला घोर्णा हनु बाँकी रहेका काठमाडौं र काभ्रपेलाञ्चोकलाई 
आगामी आर्थवक र्र्वर्भि साक्षर न्त्जल्ला घोर्णा गनव आर्श्यक बजेट वर्र्नयोजन 
गरेको छु।  

40. “प्रदेश तीनको इच्छा, छोरी बहुारीलाई उच्च न्त्शक्षा” भन्ने अर्भयानका साथ 
आगामी आर्थवक र्र्वमा लोपोरमखु, अल्पसंख्यक, अर्तसीमारतकृत एरं् वर्पन्न र्गव 
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तथा समदुाय र वहमाली तथा वर्कट पहाडी न्त्जल्लान्त्स्थत सरकारी तथा सामदुावयक 
क्याम्पसमा अध्ययनरत गरीब तथा जेहेरदार छािालाई स्नातक तथा स्नातकोत्तर 
तहको अध्ययनका लार्ग छािर्नृ्त्त्त उपलब्ध गराउन “छोरी बहुारी छािर्नृ्त्त्त 
कायवक्रम” सञ्चालन गररनेछ। यसका लार्ग आर्श्यक बजेट वर्र्नयोजन गरेको 
छु।  

41. राविय सांस्कृर्तक धरोहरका रुपमा रहेका हनमुानिोका, स्र्यम्भ ूक्षेि लगायत 
प्राकृर्तक, ऐर्तहार्सक, पूरातान्त्त्त्र्क तथा सांस्कृर्तक सम्पदाहरूको पवहचान, 
वर्कास, र्नमावण, संरक्षण र सम्र्द्धवनका लार्ग वर्शेर् कायवक्रम सञ्चालन गनव 
बजेटको व्यर्स्था गरेको छु।  

42. सामान्त्जक रुपले पछार्ड परेका न्त्जरेल, सरेुल, हाय,ु बनकररया, चेपाङ्ग, माझी, 
थामी, ले्चा लगायत सीमारतकृत एरं् लोपोरमखु जार्त-जनजार्तको उत्थानका 
लार्ग वर्र्भन्न कायवक्रमहरू सञ्चालन गने व्यर्स्था र्मलाएको छु।  

स्र्ास््य 

43. प्रदेश र्भिका सबै नागररकलाइव स्र्स्थ बनाइव सबल मानर् पूजँी र्नमावणका लार्ग 
संघीय एरं् स्थानीय तहसँगको समरर्यमा र्निःशलु्क आधारभतू स्र्ास््य सेर्ालाइव 
सर्वसलुभ र गणुस्तरीय बनाउन आर्श्यक बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु।  

44. संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग सघन समरर्य गरी र्न:शलु्क आधारभतू 
स्र्ास््य सेर्ालाई प्रभार्कारी र सदुृि बनाउन स्र्ास््य संस्थामा गणुस्तरीय 
और्धीको उपलब्धता सरु्नन्त्श्चत गने व्यर्स्था र्मलाएको छु।  

45. पयावर्रणमा आएको पररर्तवनसँगै नागररकको जीर्नशैलीमा बविरहेको मटुुरोग, 
मधमेुह, क् यारसर, मगृौला जस्ता नसने रोगबाट आम नागररकको जीर्न रक्षाका 
लार्ग सचेतना, समयमै रोगको पवहचान, उपचार र रोकथाम गनव चाल ुआर्थवक 
र्र्व देन्त्ख शरुु भएको मखु्यमरिी जनता स्र्ास््य परीक्षण कायवक्रमलाई आगामी 
र्र्वमा थप वर्स्तार गने व्यर्स्था र्मलाएको छु। 

46. आर्थवक र्र्व ०७६/७७ लाइव स्र्ास््य परीक्षण बर्व घोर्णा गरी तीस र्र्व मार्थका 
वर्पन्न, अल्पसंख्यक तथा लोपोरमखु जार्त, शहीद तथा बेपत्ता पररर्ार, सशस्त्र 
िरिका घाइते एर्म ् मवहला स्र्ास््य स्र्यंसेवर्काहरूको र्न:शलु्क स्र्ास््य 
परीक्षण गने व्यर्स्था र्मलाएको छु। यस बमोन्त्जमको कायवक्रम र आर्थवक 
अर्स्था कमजोर भएका प्रदेशका बार्सरदालाई स्र्ास््य परीक्षणमा सहरु्लयत 
प्रदान गने कायवक्रम समेतका लार्ग रु.११ करोड वर्र्नयोजन गरेको छु।  
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47. संघीय सरकारसँगको समरर्य र सहकायवमा प्रत्येक स्थानीय तहमा परर 
शैयासम्मको अस्पतालको स्थापना र सञ्चालनलाई प्रभार्कारी बनाउन आर्श्यक 
सहयोग गररनेछ। आयरेु्द केरिलाइव क्रमशिः प्राकृर्तक न्त्चवकत्सा, योग र ध्यान 
सेर्ा सवहत परर शैयासम्मको अस्पतालमा स्तरोन्नर्त गनव आर्श्यक बजेटको 
व्यर्स्था गरेको छु। आयरेु्द तथा रै्कन्त्ल्पक सेर्ाको वर्स्तार एरं् सदुृिीकरणका 
लार्ग आर्श्यक बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु।  

48. सामदुावयक वर्द्यालयहरूमा स्र्ास््य सेर्ा, बाल स्र्ास््य प्रर्द्धवन, प्रजनन ्तथा 
यौन स्र्ास््य परामशव जस्ता सेर्ा प्रर्ाह गनव सरुु गररएको “एक वर्द्यालय, एक 
नसव” कायवक्रमलाइव वर्स्तार गरी क्रमश: सबै स्थानीय तहका कम्तीमा एक 
वर्द्यालयमा एक नसव परु् याउने व्यर्स्था गररनेछ। यसका लार्ग रु॰ ६ करोड 
६५ लाख बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु।  

49. मवहला स्र्ास््य स्र्यंसेवर्काले स्र्ास््य क्षेिमा परु् याउँदै आएको योगदानको कदर 
गदै चाल ु आर्थवक र्र्व देन्त्ख प्रोत्साहन स्र्रुप ठददै आएको संचार खचवलाइव 
र्नररतरता ठदएको छु। यसका लार्ग आर्श्यक बजेट छुट्याएको छु।  

50. प्रदेश गौरर्को योजनाको रुपमा हेटौंडा अस्पताललाई मदन कुमार भण्डारी 
स्र्ास््य वर्ज्ञान प्रर्तष्ठानमा नामाकरण गरी स्र्ास्थ सेर्ाको क्षेि र गणुस्तर 
वर्कास गनव आर्श्यक बजेटको व्यर्स्था र्मलाएको छु।  

51.  प्रदेश मातहतका सरकारी तथा वर्न्त्शवष्टकृत सेर्ा उपलब्ध गराउने मखु्य-मखु्य 
सामदुावयक अस्पतालहरूलाई सवुर्धा सम्पन्न बनाउन अस्पतालको पूर्ावधार तथा 
आर्श्यक उपकरणहरू व्यर्स्थापन एरं् स्र्ास््य संस्थाको पूर्ावधार वर्कासका 
लार्ग रु. ४१ करोड वर्र्नयोजन गरेको छु।  

52. प्रदेश अरतगवतका अस्पताल एरं् स्र्ास््य संस्थाहरू मार्व त वर्न्त्शष्टीकृत स्र्ास््य 
र शल्यवक्रया सेर्ा प्रदान गनव आर्श्यक पूर्ावधार वर्कासका लार्ग बजेट व्यर्स्था 
गरेको छु।  

53. सडक क्षेिमा हनेु दघुवटनाका घाइतेको शीघ्र उपचारको व्यर्स्था र्मलाउन सडक 
क्षेिको र्नन्त्श्चत दरुीमा रहेका स्र्ास््य संस्थालाई “दघुवटना रेस्पोरस सेरटर” को 
रुपमा वर्कास गनव आर्श्यक बजेट छुट् याएको छु।  

54. संघीय सरकारसँगको समरर्य एरं् सहकायवमा प्रदेशमा रहेका प्रसूर्त सेर्ा 
केरिलाई सदुृिीकरण गदै प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालमा बहृत ्आकन्त्स्मक 
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प्रसरु्त तथा नर्जात न्त्शश ुसेर्ा (CEONC) लाई भरपदो तलु्याउन वर्शेर् कायवक्रम 
सञ्चालन गने व्यर्स्था र्मलाएको छु।  

मवहला, बालबार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक 

55. "प्रदेश तीनको सरोकार, मवहलालाई सामान्त्जक र आर्थवक अर्धकार" भन्ने नारालाई 
साथवकता ठदन मवहलाको सामान्त्जक र आर्थवक सशक्तीकरणका लार्ग लैवङ्गक 
समानता, समारे्शीकरण तथा सामान्त्जक रयायको सरु्नन्त्श् चतता गनव वर्शेर् 
कायवक्रम सञ्चालन गने व्यर्स्था र्मलाएको छु।  

56. वर्पद् तथा जोन्त्खममा परेका मवहला र बालबार्लकाको संरक्षणका लार्ग 
मनोसामान्त्जक परामशव सेर्ा उपलब्ध गराउन एरं् वकशोरीहरूको बहआुयार्मक 
वर्कासका लार्ग वकशोरी वर्कास कायवक्रम सञ्चालन गनव आर्श्यक बजेटको 
व्यर्स्था गरेको छु।  

57. स्थानीय तहसँगको समरर्य र सहकायवमा प्रदेश नं. ३ लाई सहयोगापेक्षी सडक 
मानर्मकु्त प्रदेश बनाउने नीर्त अनरुुप अर्भभार्कवर्हीन बालबार्लकाको 
संरक्षणका लार्ग सामान्त्जक सरुक्षाका वर्शेर् कायवक्रम सञ्चालन गने व्यर्स्था 
र्मलाएको छु।  

58. “प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै सरदेश, बालवर्र्ाहमकु्त हाम्रो प्रदेश” भर ने अठोटका 
साथ स्थानीय तहसँगको समरर्य र सहकायवमा संर्त ्२०७८ सम्ममा बालवर्बाह 
मकु्त प्रदेश र संर्त ्२०८० सम्ममा बालमैिी प्रदेश बनाउन स्थानीय तहहरूलाई 
प्रोत्साहन गने कायवक्रमलाइव थप वर्स्तार गने व्यर्स्था र्मलाएको छु।  

59. संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समरर्य गरी संरक्षणमा राख् न ुपने टुहरुा तथा 
आश्रयहीन बालबार्लका, ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता, अल्जाइमर एरं् अवटजम भएका 
व्यन्त्क्तहरूका लार्ग संरक्षण गहृ, ठदर्ा सेर्ा केरि, र्दृ्धाश्रम लगायत संस्थागत 
संरचना व्यर्न्त्स्थत गनव बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु। 

60. एकल मवहला, यौर्नक तथा लैवङ्गक अल्प संख्यकहरूको संरक्षणका लार्ग वर्शेर् 
कायवक्रम सञ्चालन गनव बजेटको व्यर्स्था गरेको छु।  

61. अपाङ्गता भएका व्यन्त्क्तको अर्धकार संरक्षण, सम्र्द्धवन तथा सशक्तीकरण गनव 
स्थानीय तहलाइव प्रोत्साहन गदै समदुायमा आधाररत पनुस्थावपना कायवक्रम सञ्चालन 
गनव आर्श्यक बजेटको व्यर्स्था गरेको छु।  
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यरु्ा तथा खेलकुद 

62. “रािका लार्ग खेलकुद, स्र्ास््यका लार्ग खेलकुद” भन्ने उद्देश्यका साथ खेलकुद 
पूर्ावधारको वर्कास गनव चाल ुआर्थवक र्र्वका आयोजनाहरूको र्नररतरता सवहत 
थप रङ्गशाला, कभडवहल र खेल मैदान र्नमावण गनव रु. 68 करोड 40 लाख 
बजेटको प्रबरध गरेको छु।  

63. नर् प्रर्तवनका क्षेिमा काम गने यरु्ा रै्ज्ञार्नकहरूलाई प्रोत्साहन गनव स्थावपत यरु्ा 
रै्ज्ञार्नक पवहचान र प्रोत्साहन कोर्का लार्ग रु. ५ करोड बजेट वर्र्नयोजन 
गरेको छु।  

64. प्रदेशस्तरीय, अरतरप्रदेश तथा राविय खेलकुद कायवक्रमहरू सञ्चालन गनव एरं् 
खेलाडी तथा प्रन्त्शक्षकको क्षमता अर्भर्वृद्ध तथा व्यर्सावयक बीमा कायवक्रम 
सञ्चालन गनव बजेटको व्यर्स्था र्मलाएको छु।  

65. प्रदेश यरु्ा पररर्द  तथा प्रदेश खेलकुद पररर्द् र्नमावण गनव आर्श्यक कानूनको 
तजुवमा एरं् सञ्चालन गनव बजेटको व्यर्स्था गरेको छु।  

कृवर्, भरू्म एरं् सहकारी 

66. संघीय तथा स्थानीय तहसँगको समरर्य तथा सहकायवमा कृवर् भरू्मको चक्लाबरदी 
र एकीकरण गरी खाद्यान्न, नगदेबाली, र्लरू्ल, माछा, मास,ु अण्डा, दूध, च्याउ, 
मह, जडीबटुी जस्ता कृवर् उत्पादनको "वर्न्त्शवष्टकृत उत्पादन के्षि" र्नधावरण गनव 
प्रत्येक र्नर्ावचन क्षेिमा एक एक र्टा वर्न्त्शवष्टकृत नमनुा कृवर् र्ामवको स्थापना 
गरी प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू समेतको संलग्नतामा अनगुमन हनेु वर्शेर् 
कायवक्रम सञ्चालन गने व्यर्स्था र्मलाएको छु। यस प्रयोजनका लार्ग रु. 20 
करोड वर्र्नयोजन गरेको छु।  

67. चाल ुआर्थवक र्र्वमा सरुुर्ात भएका र्सरधलुीको दधुौली, न्त्चतर्नको माडी र 
आगामी आर्थवक र्र्वमा नरु्ाकोट, र्सरधपुाल्चोक लगायतका न्त्जल्लामा थप हनेु 
सामूवहक खेती प्रर्द्धवनका लार्ग आर्श्यक बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु।  

68. कृवर् पेशालाई मयावठदत र सम्मार्नत बनाउन कृवर् व्यर्सायमा संलग्न कृर्क, 
कृर्क समूह, सहकारी, उद्यमी, व्यर्सायीहरूलाई सम्मान गनव "मखु्यमरिी कृवर् 
परुस्कार" का लार्ग बजेट व्यर्स्था गरेको छु।  
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69. स्थानीय स्रोत तथा सीपमा आधाररत "एक स्थानीय तह : एक वर्शेर् उत्पादन" 
कायवक्रमलाई प्रभार्कारी बनाउन स्थानीय तह वर्शेर् उत्पादनलाई सहयोग पगु्ने 
गरी वर्र्भन्न कायवक्रमहरू सञ्चालन गने व्यर्स्था र्मलाएको छु। 

70. नेपाल सरकारको एक नेपाली एक र्लरू्ल वर्रुर्ा रोपण अर्भयानलाई साथवक 
तलु्याउन अर्भयानमूलक रुपमा ५ लाख 25 हजार र्लरू्लको वर्रुर्ा रोपण 
गनव आर्श्यक बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु।  

71. प्रदेशर्भि तरकारी तथा र्लरू्लको गणुस्तरीय वर्रुर्ा आपूर्तव गनव धाठदङ, 
लर्लतपरु, काभ्रपेलाञ्चोक लगायतका न्त्जल्लाहरूमा आधरु्नक नसवरी स्थापनाका 
लार्ग बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु।  

72. आगामी 3 र्र्वर्भि प्रदेशलाई र्लरू्ल, तरकारी, पषु्प, मह, च्याउ, माछा, मास,ु 
अण्डा र दूध तथा आगामी पाँच र्र्वर्भि खाद्यान्नमा आत्मर्नभवर बनाउने ठदशामा 
केन्त्रित कायवक्रमहरूका लार्ग बजेट व्यर्स्था गरेको छु।  

73. कृवर्मा आधाररत वर्र्भन्न र्लरू्ल, दगु्ध, दगु्धजरय पदाथव उत्पादन गने 
वकसानलाई प्रोत्साहन गनव प्रर्तर्लमा आधाररत अनदुान उपलब्ध गराउन बजेटको 
व्यर्स्था गरेको छु। प्रदेशर्भि उत्पादन भएको प्रर्तर्लटर दूधमा रु. एक अनदुान 
ठदने गरी सम्बन्त्रधत दूध उत्पादक कृर्कको खातामा जम्मा हनेु व्यर्स्था 
र्मलाएको छु। यस कायवका लार्ग रु. 12 करोड वर्र्नयोजन गरेको छु।  

74. स्थानीय तहका यरु्ाहरूलाई कृवर् पेशाप्रर्त आकवर्वत गराउन "कृवर् व्यर्सायमा 
यरु्ा स्र्यंसेर्क पररचालन" नाराका साथ २00 यरु्ाहरूलाई व्यर्हाररक र 
सैद्धान्त्रतक तार्लम उपलब्ध गराई कृवर् स्र्यंसेर्कको रुपमा कृवर् व्यर्सायमा 
संलग्न गराउन वर्शेर् कायवक्रम सञ्चालन गने व्यर्स्था र्मलाएको छु।  

75. प्रदेश अरतगवतका कृवर् ज्ञान केरि एरं् भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेर्ा वर्ज्ञ 
केरिहरूमा कृवर् बीमा तथा कृवर् ऋण डेस्क स्थापना गरी कृर्कहरूलाई प्रदेश 
एरं् संघीय सरकारबाट प्राि कृवर् सवुर्धाहरूका वर्र्यमा परामशव ठदने व्यर्स्था 
र्मलाएको छु।  

76. कृवर् ऋण र्लई कृवर् व्यर्साय गने कृर्क, कृर्क समहु, कृवर् सहकारी र र्नजी 
व्यर्सायीहरूको लार्ग प्रदेश सरकारको तर्व बाट थप १ प्रर्तशत ब्याज अनदुान 
ठदन रु. 5 करोड वर्र्नयोजन गरेको छु।  
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77. पशपुालन क्षेिको वर्कास र वर्स्तारको लार्ग र्मि राि जनर्ादी गणतरि चीन 
सरकारबाट गाई र गाईको प्रवर्र्ध र्भत्र्याउन आर्श्यक बजेटको व्यर्स्था गरेको 
छु।  

78. कृर्कको आर्श्यकता र चाहाना अनसुार कृवर्, पशपुरछी र मत्स्यका प्रभार्कारी 
सेर्ा, टेर्ाहरू एकिार प्रणालीबाट प्रदान गनव न्त्जल्लान्त्स्थत मौजदुा कृवर् ज्ञान केरि 
र भेटेरीनरी अस्पताल तथा पश ु सेर्ा वर्ज्ञ केरिलाई एकीकृत गनव आर्श्यक 
प्रवक्रया सरुु गररनेछ।  

79. अव्यर्न्त्स्थत रुपमा छाडा छोर्डएका गाई, गोरु, साँिे लगायतका पशहुरूलाई 
संरक्षण र पालनका लार्ग काठमाडौं न्त्जल्लाको टोखामा टोखा नगरपार्लकाको 
साझेदारीमा लाङटाङ काञ् जी हाउस र्नमावण गरी सञ्चालनमा ल्याउन आर्श्यक 
व्यर्स्था गरेको छु। 

80. गैर आर्ासीय नेपाली संघसँगको साझेदारीमा प्रशोधन केरिसवहतको एक आधरु्नक 
कृवर् बजार स्थापना गनव र प्रत्येक न्त्जल्लाका उपयकु्त स्थानमा एक-एक र्टा 
नमनुा कृवर् उपज संकलन तथा वर्क्री केरि स्थापनाका लार्ग आर्श्यक बजेट 
वर्र्नयोजन गरेको छु।  

81. कृवर् प्रावर्र्धक, बेरोजगार तथा वर्देशबाट र्केका यरु्ाहरूलाई सहरु्लयतपूणव 
कृवर् ऋण उपलब्ध गराउन कृवर् वर्कास बैंकसँग समझदारी गररनेछ। साथै, 
कृर्क, कृर्क समहु, सहकारी एरं् उद्यमी व्यर्सायीहरूलाई प्रर्ाह गररने अनदुान 
कृवर् वर्कास बैंक मार्व त हनेु व्यर्स्था र्मलाएको छु।  

82. वर्र्ाठदयकु्त र्लरू्ल तथा तरकारीहरूको उपभोगबाट र्सन्त्जवत स्र्ास््यजरय 
समस्या सम्बोधन गनव तथा हररत शहर र्नमावणमा सहयोग परु् याउन ठूला शहरमा 
उच्च प्रवर्र्धयकु्त प्राङ्गाररक कौशी खेती कायवक्रम सञ्चालन गनव आर्श्यक बजेट 
वर्र्नयोजन गरेको छु।  

83. नेपालको संवर्धानमा व्यर्स्था गररएको खाद्य सम्प्रभतुाको हक कायावरर्यन गनव 
स्थानीय तहसँगको समरर्य एरं् सहकायवमा गहुँ, र्ापर, कोदो एरं् स्थानीय/रैथाने 
बालीमा आधाररत घरेल ुखाद्य पररकार उद्योग स्थापना एरं् सञ्चालन गनव बजेट 
व्यर्स्था गरेको छु।  

84. दोलखा न्त्जल्लामा र्नजी क्षेिसँगको साझेदारीमा चौंरी प्रजनन ्तथा श्रोत केरि 
स्थापना गररनेछ। रामेछाप, रसरु्ा, र्सरधपुाल्चोक र दोलखा न्त्जल्लामा नमनुा 
चौरी प्रर्द्धवन कायवक्रम सञ्चालन गनवका लार्ग बजेट व्यर्स्था गरेको छु।  
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85. प्रदेशर्भिका 13 स्थानमा र्लरू्ल तथा तरकारी भण्डारणका लार्ग 13 र्टा 
कोल्डस्टोर र्नमावण गने कायवलाई र्नररतरता ठदइनेछ। सार्वजर्नक-र्नजी-सहकारी 
साझेदारीमा मकर्ानपरु न्त्जल्लामा कृवर् औजार कारखाना, कृवर् सपुर माकेट तथा 
तरकारी एरं् र्लरू्ल थोक बजार र्नमावण कायवको थालनी यसै र्र्वमा गररनेछ। 
साथै, चकलेट र क्याडरे्री लगायतका दगु्ध पदाथवहरूको उत्पादन गनव न्त्चतर्न 
न्त्जल्लामा नमनुा डेरी प्रशोधन ्लारट स्थापना कायवको थालनी गररनेछ।  

86. कृवर्लाई पयवटनसँग आबि गनव प्रदेशका १३ र्टै न्त्जल्लामा कम्तीमा एक-एक 
र्टा "कृवर् पयवटन प्रर्द्धवन कायवक्रम" सञ्चालन गररनेछ। यसका लार्ग 6 करोड 
50 लाख बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु।  

87. संघीय सरकार एरं् स्थानीय तहसँगको समरर्य र सहकायवमा भरू्मलाई बनौट, 
क्षमता र उपयकु्तताका आधारमा र्गीकरण एर् उपयोग गने नीर्त बनाइनेछ। 
प्रदेश र्भिका भ-ूउपयोगको अर्स्था तथा जोन्त्खमपूणव र्स्ती सम्बरधी 
वर्र्रणसवहतको प्रोर्ाइल तयार गनव बजेटको व्यर्स्था गरेको छु।  

88. भरू्महीन सकुुम्बासी तथा अव्यर्न्त्स्थत बसोबास गरेका पररर्ारहरूलाई लन्त्क्षत गरी 
रामेछाप, र्सरधलुी र न्त्चतर्न न्त्जल्लामा एकीकृत कृवर् पयवटन कायवक्रम सञ्चालन 
गनव बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु।  

89. सहकारी संस्थाहरूका लार्ग आधारभतू सहकारी व्यस्थापन एरं् उद्यमशीलता 
प्रर्द्धवन सम्बरधी तार्लम प्रदान गरी उत्पादनमूलक सहकारीहरूलाई व्यर्साय 
प्रर्द्धवन अनदुान कायवक्रम सञ्चालन गने व्यर्स्था र्मलाएको छु।  

90. र्संन्त्चत क्षेि वर्स्तार गरी कृवर् उत्पादन र्वृद्धका लार्ग सौयव र्संचाइ, र्लफ्ट 
र्संचाइ, र्डप बोररङ्ग, तालतलैया र्नमावण तथा संरक्षण र साना तथा ठूला पोखरी 
र्नमावणका लार्ग बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु।  

91. अर्भयानमूलक मत्स्य पालन कायवक्रमका लार्ग प्रदेशका 10 न्त्जल्लाहरूमा 
एकीकृत रेरबो ट्राउट लगायत वर्र्भन्न प्रजार्तका माछा पालन व्यर्साय सञ्चालन 
र वर्स्तार गनव र्हृत्तर मत्स्य वर्स्तार तथा वर्कास कायवक्रमका लार्ग बजेट 
वर्र्नयोजन गरेको छु। 

92. प्रदेशका १३ र्टै न्त्जल्लामा सम्भाव्यताका आधारमा गाई, भैंसी, रागाँ, बंगरु, 
कुखरुा एरं् बाख्राको वर्कास तथा वर्स्तार कायवक्रम सञ्चालनका लार्ग बजेट 
वर्र्नयोजन गरेको छु। कार्लज, बदेँल, च्याखरुा, लोकल कुखरुाको व्यर्सावयक 
पालनलाई प्रोत्साहन गनव आर्श्यक बजेटको व्यर्स्था गरेको छु। 
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93. मानर् र र्रयजरतबुीचको िरि रयूनीकरण तथा कृवर् उपजको सरुक्षाका लार्ग 
न्त्चतर्न राविय र्नकुञ्जको मध्यर्ती क्षेिमा स्थानीय तह एरं् जनताहरूको 
सहभार्गतामा पखावल र्नमावण कायवका लार्ग बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु।  

94. कृवर् उपजको बजारीकरण प्रर्द्धवनका लार्ग उत्पादन स्थललाई बजारसम्म जोड्न 
तेह्रर्टै न्त्जल्लामा कृवर् उत्पादन पकेट क्षेि लन्त्क्षत साना कृवर् सडक र्नमावण 
तथा ममवत संभारका लार्ग बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु।  

95. र्बउ व्यर्साय प्रर्द्धवनका लार्ग र्बउ उत्पादक/व्यर्सायीहरूसँगको साझेदारीमा 
न्त्चतर्न न्त्जल्लामा र्बउ प्रशोधन कायवक्रमका लार्ग आर्श्यक बजेट वर्र्नयोजन 
गरेको छु।  

96. कृवर् उत्पादन र उत्पादकत्र् र्वृद्ध गरी व्यर्सावयक कृवर्को वर्कास गनव रसरु्ा, 
धाठदङ, नरु्ाकोट, काभ्रपेलाञ्चोक, र्सरधपुाल्चोक, काठमाडौं, लर्लतपरु, भक्तपरु 
लगायतका न्त्जल्लाहरूमा यान्त्रिकीकरण प्रर्द्धवन गनव बजेटको व्यर्स्था गरेको 
छु।  

97. वपछर्डएको क्षेि, समदुाय, वर्पन्न समदुायको न्त्जवर्कोपाजवनका लार्ग लन्त्क्षत 
समदुाय वर्शेर् कायवक्रम सञ्चालन गनव आर्श्यक बजेटको व्यर्स्था गरेको छु।  

98. कर्ी, वकर्ी, पषु्प, स्ट्ररे्रीजस्ता नगदेर्ालीहरू, स्याउ तथा सरुतला जातका 
र्लरू्ल प्रर्द्धवनका लार्ग वर्र्भन्न कायवक्रमहरू सञ्चालन गनव बजेट वर्र्नयोजन 
गरेको छु।  

99. मह मूल्य शङृ्ग् खला वर्कासका लार्ग न्त्चउरी रोपण, मौरी पालन तथा मह प्रशोधन 
कायवक्रम सञ्चालनका लार्ग बजेट व्यर्स्था र्मलाएको छु।  

100. धान, मकै, गहुँ, आल,ु तरकारी एरं् स्थानीय तथा रैथाने बालीहरूको सम्बद्धवन 
र प्रर्द्धवनका लार्ग कायवक्रमहरू सञ्चालन गनव स्रोतको प्रबरध गरेको छु।  

र्न संरक्षण 

101. अनमुार्नत पाँच लाख घन वर्ट काठ उत्पादन हनेु अपेक्षाका साथ र्न क्षेिको 
उत्पादन तथा उत्पादकत्र् र्वृद्ध गनव स्थानीय समदुायसँगको सहकायवमा 65 र्टा 
सामदुावयक र्नमा र्सल्भीकल्चरमा आधाररत रै्ज्ञार्नक र्न व्यर्स्थापन कायवक्रम 
सञ्चालन गनव बजेटको व्यर्स्था र्मलाएको छु।  

102. सामदुावयक तथा गररबमखुी कबरु्लयती र्न कायवक्रमलाई उच्च प्राथर्मकतामा 
राखी समदुायमा आधाररत र्न व्यर्स्थापन कायवक्रममा सहयोग परु् याउन 
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इरटनवर्सप कायवक्रममार्व त प्रावर्र्धक पररचालन गनव बजेटको व्यर्स्था गरेको 
छु।  

103. संघीय एरं् प्रदेश सरकारिारा र्ातार्रण संरक्षण कायवका लार्ग थार्लएको बहृत ्
र्कृ्षारोपण कायवक्रमलाई प्रभार्कारी बनाउन सर्ल सामदुावयक र्नमा आर्द्ध 
यरु्ा र्गवलाई रयूनतम दईु मवहनाको रोजगारीसवहत र्कृ्षारोपण कायवमा सहभागी 
गराउने व्यर्स्था र्मलाएको छु।  

104. "एक समहु, एक र्न उद्यम कायवक्रम" सञ्चालन गरी जडीबटुी तथा गैरकाष्ठ र्न 
पैदार्ारको ठदगो संरक्षण तथा संकलन, व्यार्सावयक खेतीको लार्ग र्नलाई 
जनताको जीर्नसँग जोड्न र्नजी र्न, कृवर् र्न र प्रावर्र्धक दृवष्टकोणले उपयकु्त 
र्न क्षेिमा आर्श्यक प्रजार्तको जडीबटुी खेती गनव बजेटको व्यर्स्था र्मलाएको 
छु।  

105. र्लरू्ल तथा जडीबटुीका उच्च गणुस्तरीय तथा बहरु्र्ीय वर्रुर्ा उत्पादनका 
लार्ग कम्तीमा पाँच लाख वर्रुर्ा उत्पादन गने क्षमता भएको हाइटेक नसवरी 
स्थापना तथा सञ्चालन गनव बजेटको व्यर्स्था गरेको छु।  

106. र्रयजरत ुएरं् र्तनको र्ासस्थान संरक्षण गनव, जैवर्क मागवको वर्कास एरं् र्समसार 
क्षेिको संरक्षण गरी र्ासस्थान व्यर्स्थापन गनव, मानर्-र्रयजरत ुिरि व्यर्स्थापन 
गनव तथा र्रयजरत ुउद्धार केरि स्थापना सम्बरधी अध्ययन गनव बजेटको व्यर्स्था 
र्मलाएको छु।  

107. चरेु, महाभारत तथा वहमाली क्षेिको संरक्षण, सम्र्द्धवन तथा प्रर्द्धवन गनव नागररक 
सचेतनाका साथै एकीकृत जलाधार व्यर्स्थापन सम्बरधी कायवक्रम सञ्चालन गने 
व्यर्स्था र्मलाएको छु।  

र्ातार्रण संरक्षण 

108. "र्ातार्रण संरक्षण हाम्रो अर्भभारा, पृ् र्ी हाम्रो सहारा" भन्ने भार्ना आम 
प्रदेशर्ासीमा जागतृ गराउन र्ातार्रण सचेतना कायवक्रम, सडक वकनारा हररयाली 
वर्कास कायवक्रम, ्लावष्टक व्यर्स्थापन कायवक्रम, शहरी क्षेिको खोला वकनारा 
हररयाली वर्कास तथा संरक्षण कायवक्रमका लार्ग आर्श्यक बजेट व्यर्स्था 
गरेको छु।  
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109. जीर्नका लार्ग पानी कायवक्रम मार्व त प्रदेश र्भिका पानीको महुान संरक्षण गनव 
संरक्षण पोखरी तथा खानेपानी जलाधार संरक्षणका लार्ग आर्श्यक बजेटको 
व्यर्स्था गरेको छु।  

110. जलर्ाय ु पररर्तवनको असरलाई रयूनीकरण गनव अनकूुलनका वक्रयाकलापहरू 
सञ्चालन गररनेछ। यस कायवका लार्ग जलर्ाय ु पररर्तवनका कारण प्रदेशका 
वर्र्भन्न भभूागमा परेको र्ातार्रणीय प्रभार्को अध्ययन गनव आर्श्यक बजेटको 
व्यर्स्था गरेको छु।  

111. प्राकृर्तक प्रकोपबाट हनु सक्ने जनधनको क्षर्तलाई रयूनीकरण गनव जोन्त्खमयकु्त 
र्स्तीको पवहचान, नक्साङ्कन गरी बायो इन्त्रजर्नयररङ, तटबरधन लगायत उपयकु्त 
प्रवर्र्धको माध्यमबाट जोन्त्खम रयूनीकरण गने कायवक्रम सञ्चालन गनव बजेट 
वर्र्नयोजन गरेको छु।  

वर्ज्ञान तथा प्रवर्र्ध 

112. वर्ज्ञान क्षेिको वर्कास गरी नर्प्रर्तवन, आवर्ष्कार एरं् अनसुरधानमा संलग्न यरु्ा 
रै्ज्ञार्नकहरूलाई उत्प्ररेरत गनव वर्ज्ञान आइर्डया इरक्यरेु्सन केरि स्थापनाका 
लार्ग अध्ययन गनव आर्श्यक बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु।  

113. यरु्ा रै्ज्ञार्नकलाई प्रोत्साहन गनव राविय यरु्ा रै्ज्ञार्नक सम्मेलन, प्रदेशस्तरीय 
यरु्ा रै्ज्ञार्नक प्रदशवनी मेला, नर्प्रर्तवन एरं् नर् आवर्ष्कार कायवलाई सहयोग 
कायवक्रम सञ्चालन गनव बजेटको व्यर्स्था गरेको छु।  

114. र्न तथा र्नस्पर्त क्षेिको अध्यापन गराउने वर्श्ववर्द्यालयहरूसँगको समरर्य एरं् 
सहकायवमा माटो, र्न सम्बरधी प्रयोगशाला तथा लाइर् साइरस र्ङ्ग्सनल 
न्त्जनोर्मक्स प्रयोगशाला स्थापनाका लार्ग बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु।  

पयवटन पूर्ावधार  

115. प्रदेश र्भिका घोवर्त वहल स्टेशनहरू¸ भ्य ुटार्रहरू, छनौट भएका नमूना पयवटन 
गरतव्यहरू¸ वहमाली तथा उच्च पहाडी क्षेिका पदमागवहरू¸ साहर्सक पयवटकीय 
गरतव्यहरू, वर्र्भन्न प्राकृर्तक तथा मानर् र्नर्मवत सम्पदाहरूको संरक्षण कायवलाई 
वर्शेर् प्राथर्मकतामा राखी बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु।  

116. पयवटन पूर्ावधार वर्कास अरतगवत चाल ु आर्थवक र्र्वमा सम्भाव्यता अध्ययन¸ 
गरुुयोजना तयार भएका योजनाहरूको वर्स्ततृ पररयोजना प्रर्तरे्दन तयार गने 
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तथा वर्स्ततृ पररयोजना प्रर्तरे्दन तयार भई सकेका योजनाहरूको र्नमावण कायव 
क्रमश: पूरा गदै जाने लक्ष्यका साथ आर्श्यक बजेट प्रर्रध गरेको छु।  

117. सन ्20२० देन्त्ख 20३० सम्मको अर्र्धलाई "प्रदेश भ्रमण दशक" को रुपमा 
मनाउन कायवक्रम प्रस्तार् गरेको छु।  

118. पयवटन क्षेिको संस्थागत वर्कास, र्नयमन र प्रर्द्धवन गरी पयवटन संस्कृर्तको 
वर्कास गनव प्रदेश पयवटन पररर्द्  गठन तथा संचालन एरं् नेपाल सरकारले घोर्णा 
गरेको “नेपाल भ्रमण र्र्व 2020” लाई सर्ल बनाउन वर्र्भन्न कायवक्रमहरू 
तजुवमा गरी कायावरर्यनमा ल्याउन आर्श्यक बजेटको व्यर्स्था गरेको छु।  

119. रामेछाप न्त्जल्लाको खाँडादेर्ी गाउँपार्लकाको र्सत्खाबाट खाँडादेर्ी-दोरम्बा-शैलङु 
र गोकुलगंगा गाउँपार्लकाको चचुरेुबाट जटापोखरीसम्म केर्लकार सञ्चालन गनव 
वर्स्ततृ पररयोजना प्रर्तरे्दन तयार गनव बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु। 

120. संघीय सरकारसँगको समरर्यमा स्थानीय तहसँग सहकायव र र्नजी क्षेिसँग 
साझेदारी गरी र्सरधपुाल्चोक र दोलखा न्त्जल्लाको संगमस्थल डांगडङु्गे डाँडामा 
वर्ल्म र्सटी र्नमावण गनव आर्श्यक बजेटको वर्र्नयोजन गरेको छु।  

121. "पयवटन के्षिको वर्स्तार, प्रदेश समवृद्धको आधार" भन्ने अर्धारणालाई साथवक 
र्नाउन गोञ्जलापास संचालन, ऐर्तहार्सक र्सरधलुी गिी लगायत महत्र्पूणव 
गिीहरूको संरक्षण तथा प्रर्द्धवन, होमस्टे वर्कास तथा वर्स्तार एरं् स्थावपत नयाँ 
गरतव्य स्थलहरूमा एकीकृत र समरर्यात्मक रुपमा परु्ावधार वर्कासका लार्ग 
बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु।  

उद्योग, र्ान्त्णज्य एर् उपभोक्ता हकवहत 

122. "हामी सबै उद्यमी" भन्न ेनारालाई साथवक तलु्याउन दर्लत, अल्पसंख्यक, मवहला 
एरं् आर्थवक रुपले वर्पन्न र्गव समदुायलाई वर्शेर् प्राथर्मकतामा राखी र्न तथा 
कृवर्जरय उद्योग एरं् हस्तकला तथा परम्परागत सीप प्रर्द्धवन कायवक्रम सञ्चालन 
गनव बजेटको व्यर्स्था र्मलाएको छु।  

123. संघीय सरकारसँग समरर्य गरी औद्योर्गक क्षेिहरूलाई प्रदेश सरकार मातहत 
ल्याउन आर्श्यक पहल गररनेछ।  

124. औद्योर्गकीकरण मार्व त राविय समवृद्ध यािामा अन्त्घ बढ्न र्सरधलुीको मररन एरं् 
मकर्ानपरुको मनहरीमा प्रदेश औद्योर्गक क्षेिको स्थापना गनव पूर्ावधार र्नमावणका 
लार्ग बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु।  
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125. वर्कासको सचुकाङ्कमा पछार्ड रहेका र्सरधलुी, र्सरधपुाल्चोक, नरु्ाकोट, धाठदङ, 
रामेछाप न्त्जल्लामा गरीबी रयूनीकरणका लार्ग लघ ुउद्यम वर्कास कायवक्रमको 
आरतररकीकरण पररयोजना मोडल कायावरर्यन गनव बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु।  

126. “प्रदेश व्यापार व्यार्साय मञ् च”, “नागररकको उपभोक्ता हक वहत संरक्षण मञ् च”, 
“श्रर्मक हकवहत छलर्ल इकाई” सँगको सहकायवमा व्यापार प्रर्द्धवन एरं् 
उपभोक्ता हकवहत संरक्षण गनव आर्श्यक बजेटको व्यर्स्था गरेको छु।  

127. औद्योर्गक क्षेि नभएका र्नर्ावचन क्षेिहरूमा क्रमश: एक र्नर्ावचन के्षि एक 
औद्योर्गक ग्राम स्थापना गदै जान आर्श्यक व्यर्स्था र्मलाएको छु।औद्योर्गक 
कोररडोरको वर्स्ततृ पररयोजना अध्ययन गनव बजेटको व्यर्स्था गरेको छु।  

128. उद्योगलाई पयवटनसँग जोडी घरेल ुतथा औद्योर्गक उपजको र्बक्रीलाई व्यर्न्त्स्थत 
गनव धाठदङको मास्टारमा बहृत ्घरेल ुउद्योग र्बक्री केरि स्थापना गनव आर्श्यक 
बजेटको व्यर्स्था र्मलाएको छु।  

129. कागज उद्योगका लार्ग आर्श्यक पूर्ावधार र्नमावण, नेपाली हाते कागजको 
जापार्नज प्रवर्र्धबाट उत्पादन तथा प्राकृर्तक रेसा उत्पादनका कायवक्रम 
सञ्चालनका लार्ग बजेटको व्यर्स्था गरेको छु।  

सडक पूर्ावधार  

130. नन्त्जकैको कालोपिे सडकबाट स्थानीय तहको केरि जोड्ने कायवक्रमका लार्ग 
आर्श्यक बजेटको व्यर्स्था गरेको छु। नेपाल सरकारसँगको समरर्य र 
सहकायवमा आगामी 4 र्र्व र्भि प्रदेशर्भिका सम्पूणव स्थानीय तहका केरिसम्म 
बाहै्र मवहना चल्ने सडक सञ्जाल वर्स्तार गररनेछ।  

131. प्रादेन्त्शक वर्कासका दृवष्टकोणले महत्त्र्पूणव सडक आयोजनाहरूलाई बहरु्र्ीय 
आयोजनाको रुपमा सञ्चालन गनव आर्श्यक बजेटको प्रबरध गरेको छु।  

132. संघीय सरकारसँगको समरर्य र सहकायवमा प्रदेश गौरर्को आयोजनाका रुपमा 
अगार्ड बिाइने पषु्पलाल प्रदेश चक्रपथ (रामेछाप-दोलखा-र्सरधपुाल्चोक-
नरु्ाकोट-धाठदङ-न्त्चतर्न-मकर्ानपरु-र्सरधलुी-काभ्र)े र पोष्ट बहादरु बोगटी सरुुङ 
मागव (र्भमरे्दी-कुलेखानी) पररयोजना अगार्ड बिाउन बजेट वर्र्नयोजन गरेको 
छु।  

133. हेटौंडा-र्ाखेल-र्वपवङ सडकको स्तरोन्नर्त कायव उच्च प्राथर्मकताका साथ 
कायावरर्यन गनव बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु।  
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134. काठमाडौं उपत्यकासँगको पहुँचको दरुीलाई छोट्याउने चौतारा-र्सपाघाट-कान्त्त्तके-
काठमाडौं सडक र टोखा-छहरे-नरु्ाकोट सडक आयोजनाहरूको वर्स्तार तथा 
स्तरोन्नर्तका लार्ग आर्श्यक बजेट छुट्याएको छु।  

यातायात व्यर्स्थापन 

135. सर्ारी साधन दताव, नर्ीकरण र सर्ारी चालक अनमुर्त-पि लगायतका कामलाई 
अनलाईन प्रणालीमा आर्द्ध गरी प्रदेशमा दताव भएका सर्ारी साधनको लगत 
अद्यार्र्धक बनाउने कायव गनव बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु।  

136. सार्वजर्नक-र्नजी-सहकारी साझेदारीमा प्रदेश सार्वजर्नक बस सेर्ा सञ्चालनको 
लार्ग आर्श्यक बजेट व्यर्स्था गरेको छु। स्थानीय तहसँगको सहकायवमा सबै 
न्त्जल्लाका न्त्जल्ला सदरमकुाममा रहेका बस पाकव लाई क्रमश: स्तरोन्नर्त गनव 
बजेटको व्यर्स्था गरेको छु।  

137. सार्वजर्नक-र्नजी-साझदारीका माध्यमबाट इलेन्त्क्ट्रक मास ट्रान्त्रजट प्रणाली 
सञ्चालन गनव अनदुानका लार्ग आर्श्यक बजेटको व्यर्स्था गरेको छु।  

138. संघीय सरकारसँग समरर्य गरी संर्त ् 2085 सम्ममा काठमाडौं उपत्यका 
लगायत ठूला शहरहरुमा पेट्रोर्लयम पदाथवमा आधाररत सार्वजर्नक सर्ारी साधन 
क्रमश: वर्स्थावपत गने नीर्त अनरुुप वर्द्यतुीय सर्ारी साधन सञ्चालनमा प्रोत्साहन 
गनव बजेटको व्यर्स्था गरेको छु।   

उजाव, जलस्रोत तथा र्संचाइ 

139. सतह, भरू्मगत, जलाशययकु्त तथा नयाँ प्रवर्र्धमा आधाररत र्संचाइ जस्ता प्रवर्र्धको 
प्रयोग गरी प्रदेश र्भिका सबै खेतीयोग्य जर्मनमा ठदगो, भरपदो तथा र्रै् भरी 
र्संचाइ सवुर्धा सरु्नन्त्श्चत गनव सतह र्संचाइ कायवक्रम र भरू्मगत र्संचाइ कायवक्रम 
सञ्चालन गनव बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु।  

140. जोन्त्खमबाट प्रर्ावहत हनेु सम्भावर्त स्थानको पवहचान गरी सोको आर्श्यक 
व्यर्स्थापन तथा रयूनीकरण गनव तटबरध र्नमावण, पवहरो र्नयरिण र बस्ती 
संरक्षण कायवक्रम सञ्चालनका लार्ग बजेट छुट्याएको छु।  

141. नदी कटानबाट प्रभावर्त हनेु स्थान र र्स्तीहरूको प्रभार्कारी संरक्षण गनव 
तामाकोशी, न्त्खम्ती, कमला, मररन, ररउ, मगईु जस्ता नदीहरूको नदी व्यर्स्थापन 
तथा र्नयरिण गनव गरुुयोजना तयार गने कायवका लार्ग बजेटको वर्र्नयोजन 
गरेको छु।  
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142. संघीय सरकारबाट सञ्चार्लत उज्यालो नेपाल अर्भयानसँग तादात्म्यता हनेु गरी 
सबै प्रदेशर्ासीका घरघरमा र्बजलुी तथा स्र्च्छ उजावका प्रवर्र्ध परु् याउन ग्रामीण 
वर्द्यतुीकरण कायवक्रम र नर्ीकरणीय उजाव कायवक्रम सञ्चालन गने व्यर्स्था 
र्मलाएको छु।  

भर्न, आर्ास तथा शहरी वर्कास 

143. वर्कासका दृवष्टले पछार्ड परेको र मानर् वर्कास सूचकाङ्कमा पर्न कमजोर रहेको 
धाठदङ न्त्जल्लाको रुबीभ्याली गाउँपार्लकाको समग्र वर्कास र उत्थानका लार्ग 
एकीकृत वर्कास कायवक्रम सञ्चालन गनव बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु।  

144. एकीकृत र्स्ती वर्कास तथा एकीकरण कायवक्रममार्व त जोन्त्खमयकु्त, अरै्ज्ञार्नक 
र छररएर रहेका बसोबास तथा र्स्तीहरूलाई स्थानारतरण गरी व्यर्न्त्स्थत गनव 
स्थानीय तहसँगको सहकायवमा दोलखा, नरु्ाकोट, र्सरधपुाल्चोक, रसरु्ा, रामेछाप, 
मकर्ानपरु, धाठदङ र र्सरधलुीमा एकीकृत र्स्ती वर्कास कायवक्रम सञ्चालन गनव 
बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु।  

145. प्रदेश सरकारबाट ठदइने सबै सेर्ाहरू एकै थलोबाट प्रर्ाह गनव सहयोग पगु्ने 
गरी सबै न्त्जल्लाहरूमा एकीकृत सरकारी भर्न तथा आर्ास गहृ र्नमावण कायवका 
लार्ग अध्ययन तथा र्नमावण गनव आर्श्यक बजेट व्यर्स्था गरेको छु।  

146. प्रदेश सभा भर्न र्नमावण, संसदीय सर्मर्तका कायावलयहरू, र्मर्डया सेरटर लगायत 
आर्श्यक पूर्ावधार र्नमावण गनव बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु।  

खानेपानी तथा सरसर्ाई 

147. प्रदेशर्ासीको घर घरमा खानेपानीको पहुँच परु् याउन "एक घर एक धारा" 
कायवक्रम सञ्चालन गनव बजेट व्यर्स्था र्मलाएको छु।  

148. संघीय सरकार तथा स्थानीय तहसँगको सहकायवमा प्रदेश र्भिका अर्त सखु्खा 
क्षेिमा स्र्च्छ खानेपानीको आपूर्तव गनव "सखु्खा के्षि खानेपानी योजना" 
सञ्चालनको लार्ग आर्श्यक बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु।  

149. शहरी तथा ग्रामीण क्षेिहरूमा र्ोहोर पानीको व्यर्स्थापन गनव िल व्यर्स्थापन 
कायवक्रम सञ्चालनका लार्ग बजेटको व्यर्स्था गरेको छु।  

150. काठमाडौं उपत्यकालाई सर्ा र हररत शहरको रुपमा वर्कास गनव 
महानगरपार्लका एरं् नगरपार्लकाहरूसँग समरर्य गरी आर्श्यक उपकरण 
खररदमा सहयोग गनव रु. 20 करोड वर्र्नयोजन गरेको छु।  
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151. स्थानीय तहसँगको समरर्य र सहकायवमा शहरी क्षेिमा देन्त्खएको र्ोहोरजरय 
र्स्तकुो व्यर्स्थापन गनव एकीकृत शहरी र्ोहोरमैला व्यर्स्थापन कायवयोजना 
तजुवमा गरी कायावरर्यन गनव आर्श्यक व्यर्स्था र्मलाएको छु। 

प्रदेश पूर्ावधार वर्कास 

152. प्रदेशको सरतरु्लत वर्कास गनव "प्रदेश पूर्ावधार वर्कास कायवक्रम" का लार्ग रु 
1 अबव 98 करोड वर्र्नयोजन गरेको छु।  

सरुक्षा, कानून एरं् संचार 

153. आरतररक सरुक्षा व्यर्स्थालाई थप मजबतु र सदुृि बनाउन प्रदेश प्रहरी कानूनको 
र्नमावण गररनेछ। प्रदेश र्भिका 10 न्त्जल्लामा र्नमावण कायव प्रारम्भ भइसकेका 
48 र्टा प्रहरी भर्न इकाई र्नमावण कायव सम्पन्न गने गरी 82 करोड 65 
लाख रकम वर्र्नयोजन गरेको छु।  

154. वर्र्भन्न प्रकारका सार्वजर्नक अपराध, प्राकृर्तक स्रोत साधनको अनार्धकृत दोहन 
लगायतका गैरकानूनी कायव र्नयरिण गनव आर्श्यक सूचना संकलन, अनसुरधान 
र तहवककात गने अर्धकारसवहतको प्रदेश अनसुरधान ब्यरुो गठन तथा सञ्चालन 
गनव आर्श्यक बजेटको व्यर्स्था र्मलाएको छु।  

155. "प्रदेश सरकारको पवहचान, र्न:शलु्क काननुी जनसहायता अर्भयान" भन्ने सोचका 
साथ अरयायमा परेका मवहला, दर्लत र अपाङ्गता भएका व्यन्त्क्त लगायतलाई 
स्थानीय तहको सेर्ा प्रर्ाहमा कानूनी एरं् प्रशासर्नक सहजीकरण गनव प्रत्येक 
स्थानीय तहमा कानूनी सहजकताव खटाउने कायवक्रमलाई आर्श्यकता अनसुार 
पररमाजवन गरी नगरपार्लकाहरूमा समेत वर्स्तार गने गरी बजेट वर्र्नयोजन गरेको 
छु।  

156. प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरू समेवटने गरी नेपालको संवर्धान, लोकतरि, 
नागररक अर्धकार र कतवव्य, वर्द्यमान कानूनी व्यर्स्था, संघीयता कायावरर्यन 
जस्ता वर्र्यहरूमा सर्वसाधारण नागररकलाई ससूुन्त्चत गनव प्रदेश जागरण अर्भयान 
सञ्चालन गनव आर्श्यक बजेट व्यर्स्था गरेको छु।  

157. प्रदेश न्त्स्थत कारागारहरूलाई सधुार गहृको रुपमा रुपारतरण गने र कारागारमा 
रहेका कैदी बरदीहरूलाई सीपमूलक तार्लम र उत्पाठदत र्स्तकुो बजारीकरण 
गने कायवक्रम सञ्चालन गनव आर्श्यक रकम वर्र्नयोजन गरेको छु।  
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158. प्रदेश सञ्चार रन्त्जिारको कायावलय मार्व त प्रदेशमा सञ्चालन हनेु रेर्डयो, टेर्लर्भजन, 
पिपर्िका तथा अनलाईन र्मर्डया जस्ता सञ्चार माध्यमहरूको दताव, नर्ीकरण 
साथै अर्भलेखीकरण, र्नयमन तथा व्यर्स्थापनको कायवलाई प्रभार्कारी बनाउँदै 
सञ्चार क्षेिको वर्कास र सदुृिीकरण गने व्यर्स्था र्मलाएको छु। 

159. सञ्चार क्षेिमा आर्द्ध मवहला सञ्चारकमीको क्षमता अर्भर्वृद्धलाई वर्शेर् 
प्राथर्मकतामा राखी सञ्चारकमीहरूको क्षमता वर्कास कायवक्रम सञ्चालन गनव 
बजेट व्यर्स्था गरेको छु।  

160. संघीय लोकतान्त्रिक गणतरिात्मक शासन व्यर्स्थाको प्रार्िमा जीर्न उत्सगव गने 
शहीद, बेपत्ता पररर्ार एरं् घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यन्त्क्त तथा पररर्ारको 
पीडा कम गनव सहयोग प्रदान गने कायवक्रमलाई र्नररतरता ठदन रु. 5 करोड 
वर्र्नयोजन गरेको छु।  

161. रािका लार्ग बर्लदान ठदने ज्ञात, अज्ञात शहीदको सम्मान, िरिको घाउ र्बसावउन 
एरं् ठदगो शान्त्रत स्थापनाका लार्ग स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा प्रदेशका वर्र्भन्न 
स्थानहरूमा शान्त्रत पाकव , स्मारक, शहीद तथा बेपत्ताहरूको नाममा प्रर्तक्षालय, 
शान्त्रत संग्रहालयजस्ता शान्त्रत स्मारक पूर्ावधार र्नमावण गने कायवक्रमका लार्ग रु. 
10 करोड वर्र्नयोजन गरेको छु।  

162. स्थानीय तहबाट सम्पादन हनेु रयाय र्नरुपणको कायवलाई थप प्रभार्कारी बनाउन 
स्थानीय तहका रयावयक सर्मर्तको कायव क्षमता अर्भर्वृद्ध तथा पूर्ावधार र्नमावणका 
लार्ग स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कायवक्रम सञ्चालन गनव रु. 2 करोड 10 
लाख वर्र्नयोजन गरेको छु।  

र्नजी के्षि एरं् लगानी प्रर्द्धवन 

163. प्रदेशको समग्र आर्थवक एरं् सामान्त्जक वर्कासका लार्ग प्रदेश सरकारले 
आर्श्यकता महससु गरेका वर्कासका वर्वर्ध क्षेिहरूमा सार्वजर्नक-र्नजी 
साझेदारी वप.वप.वप. मोडेलमा कायवक्रमहरू सञ्चालन गनव रु. 15 करोड वर्र्नयोजन 
गरेको छु।  

164. प्रदेश नं. 3 लाई र्नजी एरं् गैर आर्ासीय नेपालीहरूको लगानीको प्रमखु गरतव्य 
स्थलका रुपमा वर्कास गनव लगानीमैिी कानूनहरू तजुवमा गरी कायावरर्यन गने 
व्यर्स्था र्मलाएको छु।  
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165. सबै स्थानीय तहमा बैंवकङ्ग सेर्ा परु् याउने र प्रत्येक नागररकको बैंक खाता हनेु 
संघीय सरकारको घोवर्त नीर्तलाई सहयोग पगु्ने गरी "वर्त्तीय साक्षरताको आधार, 
बैंवकङ्ग प्रणाली मार्व त सबै कारोबार" भन्ने नाराका साथ वर्त्तीय साक्षरता कायवक्रम 
सञ्चालन गनव बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु। 

सार्वजर्नक सेर्ा प्रर्ाह र सशुासन 

166. तीन तहको सरकारबीचको समरर्यलाई प्रभार्कारी बनाई शासकीय लाभलाई 
प्रदेशर्ासी समक्ष परु् याउन मखु्यमरिी तथा मन्त्रिपररर्दको कायावलयमा स्माटव 
कक्ष स्थापना गनव बजेटको व्यर्स्था गरेको छु। 

167. प्रदेश र्नजामती सेर्ा, अरय प्रदेश सरकारी सेर्ा तथा प्रदेश लोक सेर्ा आयोग 
गठन तथा सञ्चालन सम्बरधी कानून तजुवमा गरी कायावरर्यनमा ल्याइनेछ। प्रदेश 
सेर्ाका कमवचारीहरूको वर्र्रण अद्यार्र्धक गनव प्रदेश र्नजामती अर्भलेख केरि 
स्थापना गरी कायावरर्यनमा ल्याउन बजेटको व्यर्स्था गरेको छु।  

168. प्रदेश सरकारको सार्वजर्नक प्रशासन गरुुयोजना तयार गरी सेर्ा प्रर्ाहलाई 
नागररकमैिी तलु्याउन आर्थवक र्र्व 2076/77 को प्रथम चौमार्सक र्भि नयाँ 
सङ्गठन तथा व्यर्स्थापन सरे्क्षण कायव सम्पन्न गरी कायावरर्यनमा ल्याउने 
व्यर्स्था र्मलाएको छु।  

169. जनता मखु्यमरिी संर्ाद कायवक्रमलाई र्नररतरता ठदँदै सरकारको नीर्त तथा 
योजना कायावरर्यनको र्नररतर अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गरी नर्तजामखुी बनाउन 
र्लोअप डेस्क स्थापना गनव बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु।  

170. स्थानीय तहबीच समरर्य गनव, वर्कास र्नमावणसम्बरधी कायवमा सरतलुन कायम 
गनव, सोको अनगुमन गनव, न्त्जल्लामा रहने संघ र प्रदेश सरकारका कायावलय तथा 
गाउँपार्लका र नगरपार्लकाबीच समरर्य गनव र प्रदेश कानून बमोन्त्जमका अरय 
आर्श्यक कायव गनव न्त्जल्ला समरर्य सर्मर्तको भरू्मकालाई थप सदुृि गनव बजेट 
वर्र्नयोजन गरेको छु।  

171. प्रदेश सार्वजर्नक सेर्ा सञ्चालन र्नदेन्त्शका, प्रदेश सार्वजर्नक सम्पन्त्त्त व्यर्स्थापन 
र्नदेन्त्शका, प्रदेश सार्वजर्नक खररद र्नदेन्त्शका, व्यर्स्थापन परीक्षण र्नदेन्त्शका 
लगायत सार्वजर्नक सेर्ालाई व्यर्न्त्स्थत, व्यर्सावयक एरं् पारदशी बनाउन 
आर्श्यक कानूनको तजुवमा गरी कायावरर्यन गनव बजेटको व्यर्स्था र्मलाएको 
छु।  
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172. प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारमा शूरय सहनशीलताको नीर्त अर्लम्बन गनेछ। भ्रष्टाचार 
वर्रुद्धको रणनीर्तलाई व्यापक रुपमा तल्लो तहसम्म सम्प्ररे्ण गरी मयावठदत, 
पारदशी, सक्षम प्रशासन र्नमावण गनव कायवयोजना तजुवमा गरी कायावरर्यन गने 
व्यर्स्था र्मलाएको छु। 

173. शासकीय स्र्च्छता र सशुासन प्रर्द्धवनलाई प्राथर्मकतामा राखी सरकारका 
वक्रयाकलापहरू पारदशी र अनमुानयोग्य बनाउन सशुासन रणनीर्त जारी गरी 
कायावरर्यनमा ल्याउने व्यर्स्था र्मलाएको छु। 

174. प्रशासर्नक संरचनालाई कायवमूलक बनाउन आर्श्यक जनशन्त्क्त व्यर्स्थापनका 
लार्ग मानर् संशाधन वर्कास योजना तथा तार्लम नीर्त जारी गरी कायावरर्यनमा 
ल्याउन आर्श्यक बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु। 

175. प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रर्तर्नर्धहरूको सम्पन्त्त्त वर्र्रण प्राि गने र संरक्षण 
तथा अर्भलेखीकरण गने कायवलाई थप प्रभार्कारी बनाउन आर्श्यक बजेट 
प्रबरध गरेको छु। 

176. राविय तथा अरतरावविय गैर-सरकारी संस्थाहरूलाई पारदशी र व्यर्न्त्स्थत रुपमा 
पररचालन गनव आर्श्यक नीर्त र मापदण्ड तजुवमा गरी त्यस्ता संस्थाहरूले 
प्रदेशर्भि कायवक्रम सञ्चालन गनुवपूर्व सहमर्त र्लनपुने गरी प्रभार्कारी अनगुमन 
गने व्यर्स्था र्मलाएको छु।  

177. मानर् अर्धकार संरक्षण, सम्बद्धवन र प्रर्द्धवनको कायवलाई प्रभार्कारी बनाउन 
प्रदेश मानर् अर्धकार कायवयोजना तजुवमा गरी कायावरर्यनमा ल्याउने व्यर्स्था 
र्मलाएको छु।  

178. देर्ानी तथा र्ौजदारी संवहताका वर्र्यमा जनतालाई ससूुन्त्चत गनव प्रदेश सरकारका 
संरचना मार्व त जनस्तरसम्म पगु्ने गरी चेतनामूलक कायवक्रम सञ्चालन गनव 
आर्श्यक बजेटको व्यर्स्था गरेको छु।  

179. प्रदेश सरकारको पवहलो आर्र्धक योजनाको आधारपिको जगमा बसेर प्रदेशको 
आर्र्धक योजना तयार गरी कायावरर्यनमा ल्याउने व्यर्स्था र्मलाएको छु। 

180. वर्तरणमखुी योजना छनौटको अभ्यासलाई र्नरुत्सावहत गनव पररयोजना बैंकका 
माध्यमबाट योजना छनौट प्रणाली स्थावपत गने व्यर्स्था र्मलाएको छु। 

181. प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अपररहायव सम्बरधलाई थप सदुृि बनाउन अरतरप्रदेश, 
प्रदेश-स्थानीय तथा स्थानीय-स्थानीय तहबीच अरतरसंर्ाद, पारस्पररक 
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अरतरआर्द्धता, पारस्पररक सहयोग, असल अभ्यास आदानप्रदान लगायतका 
कायवक्रम तजुवमा गरी कायावरर्यन गने प्रबरध गरेको छु।  

182.  “प्रदेश सरकारको भार्ना : न्त्जम्मेर्ार नागररकको चाहना” भन्ने सोचका साथ 
प्रदेशर्ासीलाई कामप्रर्त जागरुक बनाउन र श्रमको सम्मान गने संस्कृर्तको 
वर्कास गनव सार्वजर्नक सरसर्ाई, र्कृ्षारोपण, सानार्तना पेशा व्यर्साय सञ्चालन 
लगायतका सामान्त्जक र आर्थवक वक्रयाकलापमा संलग्न गराउन सचेतना 
अर्भयानसवहत वर्र्भन्न कायवक्रम सञ्चालन गने व्यर्स्था र्मलाएको छु। 

रािसेर्क 

183. संघीय सरकारले र्वृद्ध गरेको तलबमान अनरुुप 2076 श्रार्ण 1 गतेदेन्त्ख लाग ु
हनेु गरी प्रदेश सरकारका कमवचारीहरूले तलब पाउने व्यर्स्था र्मलाएको छु। 
यसबाट कमवचारी उत्प्ररेरत भई सार्वजर्नक सेर्ा प्रर्ाह थप प्रभार्कारी हनेु अपेक्षा 
र्लएको छु।  

184. आजका र्मर्तसम्म प्रदेश सरकारका मरिालय, सन्त्चर्ालय तथा केरिीय र्नकायमा 
कायवरत रही कम्तीमा तीन मवहना प्रदेश सरकारमा सेर्ा अर्र्ध व्यर्तत गरेका 
कमवचारीलाई थप उत्प्ररेरत तलु्याउन र अरय कमवचारीहरूलाई केरिीय र्नकायमा 
आकवर्वत गनव उत्प्ररेणा स्र्रुप केरिीय र्नकायमा कायवरत कमवचारीलाई एक 
मवहनाको तलब बराबरको रकम प्रोत्साहन स्र्रुप उपलब्ध गराउन बजेटको 
व्यर्स्था र्मलाएको छु। 

185. प्रदेशमा समायोजन भई आएका कमवचारीहरूबाट हनेु सेर्ा प्रर्ाहलाई चसु्त दरुुस्त 
एरं् नर्तजामखुी बनाउन आर्श्यक तार्लम एरं् क्षमता अर्भर्वृद्धका कायवक्रमहरू 
सञ्चालन गने व्यर्स्था र्मलाएको छु।  

186. कमवचारीलाई कामप्रर्त न्त्जम्मेर्ार, जर्ार्देही एरं् जागरुक बनाई उत्प्ररेरत 
तलु्याउन "प्रदेश र्नजामती सेर्ा परुस्कार" को व्यर्स्था गनव बजेटको प्रबरध 
गरेको छु।  

187. कमवचारीहरूको र्नृ्त्त्तवर्कास, सरुर्ा, बिुर्ा, सजाय, परुस्कार एरं् क्षमता 
अर्भर्वृद्धको अर्सरलाई कायवसम्पादनसँग आबद्ध गने व्यर्स्था र्मलाएको छु।  
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बजेट कायावरर्यन 

188. बजेट वर्र्नयोजन दक्षता बिाउन र बजेट तजुवमालाई रै्ज्ञार्नक तथा र्स्तरु्नष्ठ 
तलु्याउन र्नन्त्श्चत आधार र मापदण्ड सवहतको बजेट तजुवमा र्नदेन्त्शका तयार गरी 
कायावरर्यन गने व्यर्स्था र्मलाएको छु।  

189. बजेटमा प्रस्ततु भएका कायवक्रमहरूको समयर्द्ध कायवयोजना तयार गरी आर्थवक 
र्र्वको पवहलो ठदनदेन्त्ख नै बजेट तथा कायवक्रम कायावरर्यन गने व्यर्स्था 
र्मलाएको छु।  

190. आर्थवक र्र्व 2076/77 मा वर्र्भन्न मरिालय तथा र्नकायबाट उपलब्ध गराइने 
अनदुानलाई व्यर्न्त्स्थत गनव एकीकृत अनदुान वर्तरण कायववर्र्ध तजुवमा गरी 
कायावरर्यन गनव बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु। 

191. लैवङ्गक उत्तरदायी बजेटको प्रभार्कारी कायावरर्यनका लार्ग उक्त क्षेिमा 
वर्र्नयोन्त्जत बजेटलाई प्रभार्कारी कायावरर्यन गने व्यर्स्था र्मलाएको छु।  

192. महालेखा र्नयरिक कायावलयसँगको समरर्यमा प्रदेश अरतगवतका सबै मरिालय 
एरं् कायावलयहरूको लेखा एरं् प्रर्तरे्दन प्रणालीमा एकरुपता कायम गरी 
व्यर्न्त्स्थत एरं् रै्ज्ञार्नक बनाउन एकीकृत लेखा प्रणाली सफ्टरे्यर र्नमावण कायवका 
लार्ग बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु।  

193. सार्वजर्नक खचव प्रणालीलाई पारदशी, उत्तरदायी र जर्ार्देही बनाउन वर्त्तीय 
सशुासन रणनीर्त तथा कायववर्र्ध एरं् सार्वजर्नक खचव मापदण्ड जारी गरी 
मापनयोग्य र नर्तजामखुी बनाउने व्यर्स्था र्मलाएको छु।  

194. संघीय सरकारिारा जारी गररएको रै्देन्त्शक सहायता पररचालन नीर्त, 2076 
को अनकूुल हनेु गरी वर्कास सहायता प्रार्ि र पररचालनलाई प्रदेशमैिी तलु्याउन 
प्रदेश वर्कास सहायता पररचालन नीर्त तजुवमा गरी कायावरर्यन गने व्यर्स्था 
र्मलाएको छु।  

195. प्रदेश सरकारको राजस्र् पररचालनलाई प्रभार्कारी बनाउन राजस्र् छली एरं् 
चहुार्टलाई र्नयरिण गनव राजस्र् चहुार्ट र्नयरिण रणनीर्त बनाइनेछ। प्रदेश 
सरकारको कोर्मा प्रदेश सरकारलाई वर्र्भन्न स्रोतहरूबाट प्राि हनेु राजस्र् 
स्र्चार्लत रुपमा जम्मा हनेु प्रणाली स्थावपत गनव बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु।  
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आयोजना कायावरर्यन 

196. प्रदेशका सबै मरिालयहरू एरं् कायावलयहरूका योजना एरं् कायवक्रम र्नमावण 
कायवलाई आर्र्धक योजनाको लक्ष्य एरं् उद्देश्य अनरुुप अगार्ड बिाउन 
अर्भमखुीकरण कायवक्रम सञ्चालन गनव बजेट वर्र्नयोजन गरेको छु।  

197. स्थानीय तहमा सञ्चालन हनेु प्रदेश सरकारका वर्कास आयोजनालाई स्र्चार्लत 
बनाउन प्रदेश कानूनको अर्नर्ायव पालना गने, यथासमयमा प्रर्तरे्दन गने तथा 
राजश्व दान्त्खला गने प्रणालीसँग आर्द्ध गररनेछ। समयमा प्रर्तरे्दन नगने, 
कानूनको पररपालना नगने तथा प्रदेश सन्त्ञ्चत कोर्मा राजश्व दान्त्खला नगने 
स्थानीय तहमा वर्त्तीय हस्तारतरण र अनदुान र्नकासा हनु नसक्ने पररपावटको 
वर्कास गरी कायावरर्यनमा ल्याउने व्यर्स्था र्मलाएको छु। 

198. वर्कास आयोजना सम्बद्ध बजेट कायावरर्यनको प्रभार्काररता अर्भर्वृद्ध गनव र 
बजेट कायावरर्यन गने पदार्धकारीलाई जर्ार्देही तलु्याउन आयोजनाको प्रकृर्त 
अनसुार आयोजना प्रमखुसँग कायव सम्पादन सम्झौता गने अभ्यासको थालनी 
गररनेछ। आयोजना कायावरर्यनमा आयोजना प्रमखुलाई न्त्जम्मेर्ार बनाउन 
जर्ार्देही कानून तजुवमा गरी कायावरर्यन गने व्यर्स्था र्मलाएको छु।  

199. र्नणवय प्रवक्रया, वर्कास योजना छनौट प्रवक्रया, समानपुार्तक/समारे्शी वर्कास 
अर्धारणा कायावरर्यनलाई त्यमा आधाररत बनाउन प्रदेशको र्स्तनु्त्स्थर्त वर्र्रण, 
स्थानीय तहगत मानर् वर्कास सूचकाङ्क प्रर्तरे्दन, स्थानीय तहगत वर्कास पूर्ावधार 
र र्नमावण लागत वर्र्रण अद्यार्र्धक गनव आर्श्यक बजेटको व्यर्स्था गरेको 
छु।  

माननीय सभामखु महोदय, 

200. अब म मार्थका क्षेिगत नीर्त तथा कायवक्रम कायावरर्यनका लार्ग बजेट 
वर्र्नयोजन र स्रोत व्यर्स्थापनको अनमुान प्रस्ततु गदवछु।  

201. आगामी आर्थवक र्र्वको नीर्त तथा कायवक्रमहरू कायावरर्यन गनवका लार्ग रु. 
47 अबव ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार वर्र्नयोजन गरेको छु। कूल 
वर्र्नयोजनमध्ये चालतुर्व  रु. 24 अबव 46 करोड 79 लाख 90 हजार अथावत 
51.39 प्रर्तशत, पूजँीगततर्व  रु. २२ अबव ८३ करोड ९८ लाख ९6 हजार 
अथावत 47.98 प्रर्तशत र वर्त्तीय व्यर्स्थातर्व  रु. 30 करोड अथावत 0.63 
प्रर्तशत रहेको छ।  
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202. आगामी आर्थवक र्र्वका लार्ग अनमुान गररएका खचव व्यहोने स्रोत मध्ये कर 
राजस्र्तर्व  रु. 15 अबव 49 करोड 49 लाख, अरतरसरकारी अनदुानतर्व  रु. 
18 अबव 6 करोड 13 लाख, अरय राजस्र्तर्व  रु. 7 अबव 30 करोड र 
राजस्र् र्चततर्व  अनमुार्नत रु. 6 अबव 75 करोड 16 लाख 86 हजार  प्राि 
हनेु अनमुान छ।  

माननीय सभामखु महोदय, 

203. अब म आगामी र्र्व 2076/77 को राजस्र् पररचालनको नीर्तहरु प्रस्ततु गने 
अनमुर्त चाहरछु।  

क. करका संरचना एरं् करका दरहरूलाई समय सापेक्ष बनाउँदै कर प्रणालीलाई 
थप प्रगर्तशील र समरयावयक बनाउने, 

ख. कर प्रशासनलाई व्यर्सावयक, दक्ष, सदुृि एरं् करदातामैिी बनाई प्रवक्रयागत 
सरलीकरण र सूचना प्रवर्र्धको प्रयोग बिाई कर सहभार्गता अर्भर्वृद्ध गने, 

ग. कर कानूनको पररपालनालाई बर्लयो बनाउँदै कर छली र राजस्र् चहुार्ट 
र्नयरिण गनव नीर्तगत व्यर्स्था सवहतको रणनीर्त तयार पाने, 

घ. आर्थवक वक्रयाकलापहरूलाई टेर्ा पगु्ने गरी कर प्रणालीलाई लगानीमैिी 
बनाउँदै उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यर्सायको प्रर्द्धवन गने, 

ङ. संवर्धान एरं् अरतरसरकारी वर्त्त व्यर्स्थापन ऐन, 2074 िारा र्नठदवष्ट 
प्रदेशका कर एरं् गैर करका अर्धकार क्षेिहरुको बहृत ्अध्ययन गरी करको 
दायरा वर्स्तार गने। 

204. आगामी आर्थवक र्र्व २०७६/77 का लार्ग संकलन हनेु राजस्र्का दरहरुमा 
सामारय संशोधन गने प्रस्तार् गरेको छु। 

माननीय सभामखु महोदय, 

205. यो बजेट तजुवमा गदाव मागव र्नदेशन गनुव हनेु प्रदेश प्रमखुज्यू र माननीय 
मखु्यमरिीज्यूप्रर्त हाठदवक आभार प्रकट गदवछु। यसैगरी, प्रदेश सभाका माननीय 
सभामखुज्यू, माननीय उपसभामखुज्यू, माननीय सदस्यज्यूहरू एरं् सबै राजनीर्तक 
दलका शीर्व नेतागणहरूबाट प्राि सझुार्, सहयोग र प्ररेणाका लार्ग धरयर्ाद 
ठदन चाहरछु। बजेटको र्सद्धारत र प्राथर्मकतामा व्यापक छलर्ल गरी प्रदेश 
सभाका माननीय सदस्यहरूले ठदनभुएको गहन सझुार्का लार्ग म आभारी छु। 
बजेट तजुवमाका क्रममा महत्र्पूणव सझुार् ठदन ुहनेु र्नजी क्षेि, सहकारी क्षेि, 
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नागररक समाज, रािसेर्क, समस्त प्रदेशर्ासी एरं् सम्पूणव नेपाली दाजभुाई 
ठददीबवहनीहरू प्रर्त हाठदवक धरयर्ाद ज्ञापन गदवछु।  

206. प्रस्ततु बजेटको कायावरर्यनले लोककल्याणकारी राज्य व्यर्स्थालाई प्रर्द्धवन गनव, 
संघीय सरकारले र्लएको आर्थवक र्वृद्धको लक्ष्य प्राि गनव तथा समदृ्ध नेपाल र 
सखुी नेपाली भन्ने राविय नारालाई साथवक बनाउन सहयोग पगु्नेछ भन्ने वर्श्वास 
र्लएको छु। प्रस्ततु बजेटको कायावरर्यनले प्रदेशको सरतरु्लत एरं् समारे्शी 
वर्कासमा टेर्ा परु् याई सबै प्रदेशर्ासीले सकरात्मक पररर्तवनको अनभुरू्त गनेछन ्
भन्न ेअपेक्षा राखेको छु।  

207. अरत्यमा, प्रदेशको समग्र आर्थवक तथा सामान्त्जक वर्कासमा र्नररतर सहयोग 
परु् याउने सबैप्रर्त आभार प्रकट गदै यो बजेट कायावरर्यनमा सबै पक्षको साथवक 
साथ, सहयोग र समरर्य रहने वर्श्वास र्लएको छु।  

धरयर्ाद। 
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प्रतिवदेन नं.  01  पाना नं. 1 / 1  

2075/76 2074/75 
 को यथाथथ को अनमुान प्रदेश सरकार 

संघ अनदुान वैदेशशक  

2076/77 

प्रदेश सशिि कोषमा दाशिला हनुे राजस्व  

जम्मा अनदुान  

िर्थ 

कर 
अन्य राजस्व 

अनदुान 

पाररश्रतमक / सवुवधा 
मालसामान िथा सेवाको उपयोग 
सहायिा ( ) 
अनदुान 
सामाशजक सरुक्षा 
अन्य िर्थ 

प ूँजीगि िर्थ 

 0 

 0 

 1,02,05,00 

 7,42,80 

 6,96,68 

 10,00 

 0 

 0 

 1,30 

 87,54,22 

 12,69,66,27 

 4,00,00,00 

 17,18,53,00 

 2,42,35,57 

 3,05,51,18 

 30,00,00 

 6,57,53,62 

 32,41,95 

 4,18,87,74 

 17,76,59,48 

 15,49,49,00 

 7,30,00,00 

 18,06,13,00 

 2,91,34,50 

 5,49,03,32 

 3,00,00 

 9,91,99,47 

 48,43,21 

 5,62,99,40 

 22,83,98,96 

 15,49,49,00 

 7,30,00,00 

 0 

 2,68,00,61 

 4,07,56,98 

 3,00,00 

 8,88,68,61 

 9,93,65 

 2,14,68,81 

 11,32,77,20 

  

  

 18,06,13,00 

 23,33,89 

 1,41,46,34 

  

 1,03,30,86 

 38,49,56 

 3,48,30,59 

 11,51,21,76 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 16,69,66,27 

 17,18,53,00 

 34,63,29,54 

 0 

 1,02,05,00 

 1,02,05,00 

 22,79,49,00 

 18,06,13,00 

 47,30,78,86 

  

  

  

  

 18,06,13,00 

 18,06,13,00 

 22,79,49,00 

 0 

 29,24,65,86 

 0 बजेट बर्ि (-) न्य न (+)  0  6,45,16,86  6,45,16,86  75,10,27  0 

ववत्तीय व्यवस्था    -75,10,27 

गि वषथको नगद मौज्दाि(घटाउने ) 
अन्य संस्थामा शेयर लगानी 

 0 

 0 

 75,10,27 

 0 

 6,75,16,86 

 30,00,00 

 6,75,16,86 

 30,00,00 

  

  

  

  

बर्ि (-) न्य न (+)  0  0  0  0  0  0 

 0 -6,45,16,86  0  0 -6,45,16,86 

आय व्ययको वववरण 
2076/77 

अनसु र्ी -१  

स्रोि 

अन्य स्रोि शीषथक 

आतथथक बषथ  

आन्िररक ववत्तीय सम्पशत्त  0 -75,10,27 -6,45,16,86 -6,45,16,86     

राजस्व 

अनदुान 

र्ाल ु

प ंजीगि िर्थ 

 0 

 1,02,05,00 

 14,50,78 

 87,54,22 

 16,69,66,27 

 17,18,53,00 

 16,86,70,06 

 17,76,59,48 

 22,79,49,00 

 18,06,13,00 

 24,46,79,90 

 22,83,98,96 

 22,79,49,00 

 0 

 17,91,88,66 

 11,32,77,20 

  

 18,06,13,00 

 6,54,91,24 

 11,51,21,76 

  

  

  

  

को संशोतधि अनमुान 

(रू.हजारमा ) 

राजस्व िथा अनदुान 40856200 33881927 1020500 
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प्रतिवदेन नं. ०२ पाना नं. 1 / 1  

कर 

अनदुान 

अन्य राजस्व 

ववत्तीय सम्पत्तत्त 

वस्ि ुिथा सेवामा आधाररि कर 

अन्िरसरकारी ववत्तीय हस्िान्िरण 

सम्पत्तत्तबाट प्राप्त आय 

आन्िररक ववत्तीय सम्पत्तत्त 

मूल्य अतिववृि कर (मू.अ .क.) 

अन्ि: शलु्क 

पवुााधार सेवाको उपयोग िथा सवारी साधनमा लाग्ने कर 

मनोरञ्जन िथा ववज्ञापन कर 

बााँडफाड हनेु प्राकृतिक स्रोिको रोयल्टी 

अन्िरसरकारी अनदुान 

िाडा र रोयल्टी 

राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप्त आय 

नगद िथा मौज्दाि 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 1,02,05,00 

 0 

 0 

 0 

बााँडफााँड िई प्राप्त हनेु मूल्य अतिबवृि कर 

बााँडफााँड िई प्राप्त हनेु अन्ि शलु्क 

बााँडफााँटबाट प्राप्त हनेु सवारी साधन कर 

बााँडफााँडबाट प्राप्त हनेु मनोरञ्जन कर 
बााँडफााँडबाट प्राप्त हनेु ववज्ञापन कर 

अन्य प्राकृतिक स्रोिको आय िथा रोयल्टी 

समातनकरण अनदुान 
शसिा अनदुान  चाल ु
ववषेश अनदुान 
समपरुक अनदुान चाल ु

बााँडफााँड िई प्राप्त वन रोयल्टी 
बााँडफााँड िई प्राप्त खानी िथा खतनज सम्बन्धी रोयल्टी 
बााँडफााँड िई प्राप्त ववद्यिु सम्बन्धी रोयल्टी 
बााँडफााँड िई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको ववविबाट प्राप्त हनेु आय 
बााँडफााँड िई प्राप्त पवािारोहण वापिको रोयल्टी 

घरजग्गा रत्तज�ेशन दस्िरु 

गि वषाको नगद मौज्दाि 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 1,02,05,00 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 6,99,66,27 

 2,00,00,00 

 3,60,00,00 

 5,00,00 

 5,00,00 

 0 

 5,96,97,00 

 10,61,56,00 

 0 

 60,00,00 

 0 

 0 

 0 

 50,00,00 

 0 

 3,50,00,00 

 75,10,27 

 7,60,19,00 

 3,00,00,00 

 4,50,00,00 

 15,00,00 

 15,00,00 

 9,30,00 

 7,59,64,00 

 7,46,49,00 

 1,00,00,00 

 2,00,00,00 

 10,00,00 

 5,00,00 

 10,00,00 

 2,50,00,00 

 5,00,00 

 4,50,00,00 

 6,75,16,86 

 7,60,19,00 

 3,00,00,00 

 4,00,00,00 

 0 

 0 

 0 

 7,59,64,00 

 7,46,49,00 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 2,50,00,00 

 0 

 4,00,00,00 

 6,75,16,86 

 0 

 0 

 50,00,00 

 15,00,00 

 15,00,00 

 9,30,00 

 0 

 0 

 1,00,00,00 

 2,00,00,00 

 10,00,00 

 5,00,00 

 10,00,00 

 0 

 5,00,00 

 50,00,00 

 0 

11411 

11421 

11456 

11471 
11472 

33369 

13311 
13312 
13315 
13316 

14153 
14154 
14156 
14157 
14158 

14177 

32121 

 6,99,66,27 

 2,00,00,00 

 3,60,00,00 

 10,00,00 

 0 

 17,18,53,00 

 50,00,00 

 3,50,00,00 

 75,10,27 

 7,60,19,00 

 3,00,00,00 

 4,50,00,00 

 30,00,00 

 9,30,00 

 18,06,13,00 

 2,80,00,00 

 4,50,00,00 

 6,75,16,86 

 7,60,19,00 

 3,00,00,00 

 4,00,00,00 

 0 

 0 

 15,06,13,00 

 2,50,00,00 

 4,00,00,00 

 6,75,16,86 

 0 

 0 

 50,00,00 

 30,00,00 

 9,30,00 

 3,00,00,00 

 30,00,00 

 50,00,00 

 0 

 89,30,00 

 3,00,00,00 

 80,00,00 

 0 

 14,60,19,00 

 15,06,13,00 

 6,50,00,00 

 6,75,16,86 

 15,49,49,00 

 18,06,13,00 

 7,30,00,00 

 6,75,16,86 

 12,69,66,27 

 17,18,53,00 

 4,00,00,00 

 75,10,27 

 0 

 1,02,05,00 

 0 

 0 

 12,69,66,27 

 17,18,53,00 

 4,00,00,00 

 75,10,27 

 0 

 1,02,05,00 

 0 

 0 

 15,49,49,00 

 18,06,13,00 

 7,30,00,00 

 6,75,16,86 

 89,30,00 

 3,00,00,00 

 80,00,00 

 0 

 14,60,19,00 

 15,06,13,00 

 6,50,00,00 

 6,75,16,86 

राजस्व ,अनदुानको जम्मा :  4,69,30,00  42,91,48,86  47,60,78,86  34,63,29,54  1,02,05,00 

राजस्व िथा अनदुान प्रातप्तको अनमुान  
आतथाक बषा  2076/77 अनसूुची -२ 

2075/76 2074/75 
  

विामान   
स्रोिबाट  

कर पररविान   
िथा प्रशासतनक  
 सधुारबाट  

2076/77 

(रू. हजारमा) 

 को यथाथा  
आय  

को लक्ष्य शीषाक को संशोतधि अनमुान 
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सामान्य सार्वजनिक सेर्ा 

सार्वजनिक शान्न्ि सरुक्षा 

आनथवक मानमला 

र्ािार्रण संरक्षण 

आर्ास िथा सामदुाययक सयुर्धा 

स्र्ास््य 

मिोरंजि,संस्कृनि िथा धमव 

न्शक्षा 

कायवकारी र यर्धाययकाको निकाय, यर्न्िय र रै्देन्शक मानमला 
सामान्य सेर्ा 
सामान्य आधारभिू  सेर्ा 
अन्य सामान्य सेर्ा 
यर्नभन्न िहका सरकारहरु बीच हिेु सामान्य प्रकृनिको हस्िान्िरण 

न्यायालय 
सार्वजनिक शान्न्ि सरुक्षा 

सामान्य आनथवक, व्यापाररक र श्रम 
कृयि, र्ि , मत्सस्यपालि िथा न्शकार 
खािी , उत्सपादि िथा निमावण 
यािायाि 
अन्य उद्योगहरु 
अिसुन्धाि िथा यर्कास - आनथवक मानमला 
आनथवक मामीला - अन्यत्र र्नगवकृि िभएको 

जैयर्क यर्यर्धिा र भ-ूसंरक्षण 
अिसुन्धाि िथा यर्कास पयावर्रण संरक्षण 
र्ािार्रण संरक्षण - अन्यत्र र्नगवकृि िभएको 

आर्ास यर्कास 
खािेपािी 

अस्पिाल सेर्ा 
सार्वजनिक स्र्ास््य सेर्ा 

मिोरंजिात्समक र खेलकुद सेर्ाहरु 
मिोरंजि, संस्कृिी र धमव - अन्यत्र र्नगवकृि िभएको 

स्िािक िहको न्शक्षा 
न्शक्षा अन्यत्र र्नगवकृि िभएको 

7464900 

2569917 

2952517 

326060 

6084141 

15914 

1493100 

171012 

4776245 

16783 

7664146 

645851 

278207 

4941453 

487074 

402428 

62267 

2548219 

1517491 

466556 

508315 

9718 

1612895 

31616 

561061 

7464900 

2569917 

2952517 

326060 

4245985 

15914 

1493100 

171012 

4776245 

16783 

7664146 

645851 

278207 

4941453 

487074 

402428 

62267 

2548219 

1517491 

466556 

508315 

9718 

1612895 

31616 

561061 

0 

0 

0 

0 

1838156 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1838156 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

17559379 

1509014 

18493697 

951769 

4065710 

974871 

1622613 

592677 

19397535 

1509014 

18493697 

951769 

4065710 

974871 

1622613 

592677 

 41 

 3 

 39 

 2 

 9 

 2 

 3 

 1 

1838156 कुल जम्मा 45769730 47607886 

जम्मा प्रनिशि 

कायवगि व्यय अिमुाि 
अिसूुची -3 

जम्मा प्रदेश स्थािीय िह शीिवक 

आनथवक बिव  2076/77 
(रू.हजारमा ) 
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निकाय 

202 
216 
301 
305 
307 
312 
314 
337 
350 
391 
501 
602 
801 

कुल जम्मा 

425214 
15914 

622108 
313443 

4985064 
4928844 
1493100 

17819765 
6798217 

65074 
300000 

8591143 
1250000 

425214 
15914 

622108 
313443 

4985064 
4928844 
1493100 

17819765 
6210061 

65074 
300000 

8591143 
0 

45769730 47607886 

प्रदेश जम्मा 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

588156 
0 
0 
0 

1250000 

1838156 

स्थािीय तह 

प्रदेश व्यवस्थापिका 
मखु्य न्यायानिवक्ताको कायाालय 
मखु्यमन्री तथा मन्त्न्रिरिषद्को कायाालय 
आनथाक मानमला तथा योजिा मन्रालय 
उद्योग, ियाटि, वि तथा वाताविण मन्रालय 
भनूम व्यवस्था, कृपष तथा सहकािी मन्रालय 
आन्तरिक मानमला तथा कािूि मन्रालय 
भौनतक िूवाािाि पवकास मन्रालय 
सामान्त्जक पवकास मन्रालय 
प्रदेश िीनत तथा योजिा आयोग 
पवन्त्िय व्यवस्था तथा सेयि लगािी 
अथा - पवपवि 
स्थािीय तह 

.893 

.033 
1.307 
.658 

10.471 
10.353 
3.136 
37.43 
14.28 
.137 
.63 

18.046 
2.626 

% 

मन्रालयगत व्यय अिमुाि(पविीय व्यवस्था सपहत) अिसूुची 4 
आनथाक वषा   2076/77 (रू.हजािमा ) 
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2075/76 

खर्च शीर्चकगि व्यय अनमुान (ववत्तीय व्यवस्था सविि) 

2074/75 

र्ाल ु
पारिश्रतमक / सवुवधा 

मालसामान िथा सेवाको उपयोग 

पारिश्रतमक / सवुवधा 

कमचर्ािीको सामाजिक सिुक्षा खर्च 

सेवा मिसलु 

प ूँिीगि सम्पजत्तको संर्ालन ि सम्भाि खर्च 

 2,89,60,85 

 1,73,65 

 10,34,51 

 22,28,80 

 2,66,26,96 

 1,73,65 

 9,39,23 

 20,20,66 

 23,33,89 

 0 

 95,28 

 2,08,14 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 23,33,89 

 1,41,46,34 

 2,68,00,61 

 4,07,56,98 

 2,91,34,50 

 5,49,03,32 

 24,46,79,90  0  6,54,91,24  17,91,88,66 

पारिश्रतमक कमचर्ािी 
पारिश्रतमक पदातधकािी 

पोशाक 
खाद्यान्न 

स्थानीय भत्ता 
मिंगी भत्ता 
कमचर्ािीको बैठक भत्ता 
कमचर्ािी प्रोत्सािन िथा पिुस्काि 
अन्य  भत्ता 

पदातधकािी बैठक भत्ता 
पदातधकािी अन्य सतुबधा 

योगदानमा आधारिि तनविृभिण िथा   
उपदान कोर् खर्च  
योगदानमा आधारिि बीमा कोर् खर्च 

पानी िथा तबिलुी 
संर्ाि मिसलु 

इन्धन (पदातधकािी) 
इन्धन (कायाचलय प्रयोिन) 
सवािी साधन ममचि खर्च 
तबमा िथा नवीकिण खर्च 

मेजशनिी िथा औिाि ममचि  सम्भाि िथा   
सञ्चालन खर्च  

तनतमचि सावचितनक सम्पजत्तको ममचि सम्भाि  
खर्च  

अन्य सम्पजत्तिरूको संर्ालन िथा सम्भाि   
खर्च  

 2,33,00,67 

 14,47,69 

 4,36,70 

 8,30,70 

 94,58 

 10,35,99 

 1,18,56 

 4,14,44 

 4,89,12 

 5,89,23 

 2,03,17 

 14,40 

 1,59,25 

 6,06,68 

 4,27,83 

 64,35 

 6,21,86 

 6,02,80 

 1,84,90 

 2,00,51 

 4,94,47 

 59,91 

 2,12,74,17 

 14,40,16 

 3,92,50 

 8,30,70 

 85,37 

 9,31,59 

 93,54 

 4,01,00 

 4,73,37 

 5,01,39 

 2,03,17 

 14,40 

 1,59,25 

 5,41,29 

 3,97,94 

 64,35 

 5,74,68 

 5,86,16 

 1,73,34 

 1,56,51 

 4,36,67 

 28,95 

 20,26,50 

 7,53 

 44,20 

 0 

 9,21 

 1,04,40 

 25,02 

 13,44 

 15,75 

 87,84 

 0 

 0 

 0 

 65,39 

 29,89 

 0 

 47,18 

 16,64 

 11,56 

 44,00 

 57,80 

 30,96 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

नगदमा ददइने पारिश्रतमक ि सवुवधा 

जिन्सी वा जिन्सी वापि कमचर्ािी ददइने   
पारिश्रतमक सवुवधा  

कमचर्ािी भत्ता 

पदातधकािी भत्ता िथा अन्य सवुवधा 

कमचर्ािीको  सामाजिक सिुक्षा खर्च 

सेवा मिसलु 

सवािी साधनको संर्ालन िथा सम्भाि खर्च 

मेजशनिी िथा औिाि संर्ालन िथा सम्भाि   
खर्च  

तनतमचि सावचितनक सम्पजत्तको संभाि खर्च 

अन्य सम्पजत्तिरूको संर्ालन िथा सम्भाि   
खर्च  

 2,47,48,36 

 12,67,40 

 21,52,69 

 7,92,40 

 1,73,65 

 10,34,51 

 14,73,91 

 2,00,51 

 4,94,47 

 59,91 

 2,27,14,33 

 12,23,20 

 19,84,87 

 7,04,56 

 1,73,65 

 9,39,23 

 13,98,53 

 1,56,51 

 4,36,67 

 28,95 

 20,34,03 

 44,20 

 1,67,82 

 87,84 

 0 

 95,28 

 75,38 

 44,00 

 57,80 

 30,96 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

21000 

22000 

21100 

21200 

22100 

22200 

21110 

21120 

21130 

21140 

21210 

22110 

22210 

22220 

22230 

22290 

21111 
21112 

21121 
21122 

21131 
21132 
21134 
21135 
21139 

21141 
21142 

21212 

21213 

22111 
22112 

22211 
22212 
22213 
22214 

22221 

22231 

22291 

 14,50,78 

 7,42,80 

 0 

 36,36 

 1,28,68 

 2,42,35,57 

 0 

 5,46,67 

 12,73,70 

 2,42,35,57 

 3,05,51,18 

 7,42,80 

 6,96,68 

 16,86,70,06 

 1,46,59 

 3,25,14 

 6,89 

 0 

 0 

 4,29 

 4,87 

 0 

 38,27 

 29,06 

 1,87,69 

 0 

 0 

 14,62 

 21,74 

 19,41 

 24,21 

 45,15 

 4,52 

 3,78 

 31,61 

 0 

 1,99,92,62 

 8,36,26 

 3,28,14 

 6,36,29 

 79,12 

 5,68,10 

 39,11 

 0 

 7,05,40 

 1,44,23 

 9,06,30 

 0 

 0 

 3,27,24 

 2,19,43 

 2,00,66 

 2,46,38 

 4,61,64 

 1,03,03 

 70,47 

 1,69,52 

 22,00 

 4,71,73 

 6,89 

 47,43 

 2,16,75 

 0 

 36,36 

 93,29 

 3,78 

 31,61 

 0 

 2,08,28,88 

 9,64,43 

 13,91,73 

 10,50,53 

 0 

 5,46,67 

 10,11,71 

 70,47 

 1,69,52 

 22,00 

(रू. ििािमा) 
अनसु र्ी -5 

 को यथाथच   
खर्च  

को अनमुान   
प्रदेश सिकाि  संघ अनदुान वैदेजशक   

अन्य स्रोि 

स्रोि 

शीर्चक 

2076/77 

आतथचक बर्च  2076/77 

को संशोतधि अनमुान 
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2075/76 2074/75 

सिायिा (Subsidy) 

अनदुान 

कायाचलय सामान िथा सेवािरू 

सेवा िथा पिामशच खर्च 

कायचक्रम सम्वन्धी  खर्चिरू 

अनगुमन,म लयाकंन ि भ्रमण खर्च 

ववववध खर्च 

अन्य सिायिा 

अन्य ििका सिकाििरूलाई अनदुान 

 16,21,25 

 29,65,00 

 4,46,42,71 

 18,75,89 

 5,35,16 

 3,00,00 

 6,92,12,42 

 13,96,78 

 22,57,87 

 3,20,69,48 

 15,78,23 

 4,94,73 

 3,00,00 

 5,88,81,56 

 2,24,47 

 7,07,13 

 1,25,73,23 

 2,97,66 

 40,43 

 0 

 1,03,30,86 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 1,03,30,86 

 3,00,00 

 8,88,68,61 

 3,00,00 

 9,91,99,47 

मसलन्द िथा कायाचलय सामाग्री 
पशपंुक्षीिरूको आिाि 
पसु्िक िथा सामग्री  खर्च 
इन्धन - अन्य प्रयोिन 
पत्रपतत्रका, छपाई िथा स र्ना प्रकाशन   
खर्च  
अन्य कायाचलय संर्ालन खर्च 

सेवा ि पिामशच खर्च 
स र्ना प्रणाली िथा सफ्टवेयि संर्ालन खर्च 
किाि सेवा शलुक 
अन्य सेवा शलुक 

कमचर्ािी िातलम खर्च 
सीप ववकास  िथा िनरे्िना िातलम िथा   
गोष्टी सम्बन्धी  खर्च  

उत्पादन सामग्री / सेवा खर्च 
कायचक्रम खर्च 
ववववध कायचक्रम खर्च 

अनगुमन, म लयांकन खर्च 
भ्रमण खर्च 
ववजश� व्यजि िथा प्रतितनतध मण्डलको   
भ्रमण खर्च  
अन्य भ्रमण खर्च 

ववववध खर्च 

शैजक्षक संस्थािरूलाई सिायिा 
अन्य सिायिा 

स्थानीय तनकाय सःशिच प ुूँिीगि अनदुान  

 10,79,98 

 6,86 

 50,58 

 1,56,93 

 2,80,60 

 46,30 

 5,14,01 

 92,09 

 23,00,58 

 58,32 

 9,11,11 

 63,86,22 

 5,64,29 

 3,49,23,88 

 18,57,21 

 13,70,24 

 4,07,93 

 89,30 

 8,42 

 5,35,16 

 3,00,00 

 0 

 0 

 9,87,03 

 1,46 

 18,58 

 1,46,71 

 2,40,50 

 2,50 

 4,79,93 

 90,09 

 16,29,53 

 58,32 

 5,08,86 

 30,67,97 

 5,64,29 

 2,60,71,15 

 18,57,21 

 10,98,17 

 3,84,84 

 89,30 

 5,92 

 4,94,73 

 3,00,00 

 0 

 0 

 92,95 

 5,40 

 32,00 

 10,22 

 40,10 

 43,80 

 34,08 

 2,00 

 6,71,05 

 0 

 4,02,25 

 33,18,25 

 0 

 88,52,73 

 0 

 2,72,07 

 23,09 

 0 

 2,50 

 40,43 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

कायाचलय सामान िथा सेवािरू 

पिामशच िथा अन्य सेवा शलुक 

िातलम िथा गोष्टी 

उत्पादन सामग्री, सेवा िथा अन्य कायचक्रम   
खर्च  

अनगुमन,म लयाकंन ि भ्रमण खर्च 

ववववध खर्च 

अन्य सामाजिक संस्थालाई सिायिा 

स्थानीय तनकाय प ुूँिीगि अनदुान  

 16,21,25 

 29,65,00 

 72,97,33 

 3,73,45,38 

 18,75,89 

 5,35,16 

 3,00,00 

 0 

 13,96,78 

 22,57,87 

 35,76,83 

 2,84,92,65 

 15,78,23 

 4,94,73 

 3,00,00 

 0 

 2,24,47 

 7,07,13 

 37,20,50 

 88,52,73 

 2,97,66 

 40,43 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

25000 

26000 

22300 

22400 

22500 

22600 

22700 

25300 

26300 

22310 

22410 

22510 

22520 

22610 

22710 

25310 

26320 

22311 
22312 
22313 
22314 
22315 

22319 

22411 
22412 
22413 
22419 

22511 
22512 

22521 
22522 
22529 

22611 
22612 
22613 

22619 

22711 

25311 
25315 

26322 

 1,86,00 

 25,72 

 2,07,55 

 67,17 

 45,20 

 10,00 

 0 

 11,13,45 

 20,48,44 

 2,44,00,63 

 9,30,70 

 2,37,59 

 30,00,00 

 5,28,80,67 

 30,00,00 

 6,57,53,62 

 10,00 

 0 

 1,60,70 

 0 

 0 

 2,15 

 23,15 

 0 

 90 

 0 

 24,82 

 0 

 6,89 

 0 

 0 

 2,00,66 

 0 

 46,02 

 21,15 

 0 

 0 

 45,20 

 0 

 10,00 

 0 

 9,22,80 

 1,50 

 26,50 

 58,71 

 1,02,44 

 1,50 

 2,31,58 

 29,80 

 4,89,14 

 12,97,92 

 4,66,89 

 60,90,57 

 6,15,60 

 1,62,52,95 

 9,74,62 

 6,28,40 

 2,41,95 

 60,15 

 20 

 2,37,59 

 30,00,00 

 0 

 1,50,00 

 1,86,00 

 25,72 

 6,89 

 2,00,66 

 67,17 

 45,20 

 10,00 

 0 

 11,13,45 

 20,48,44 

 65,57,46 

 1,78,43,17 

 9,30,70 

 2,37,59 

 30,00,00 

 1,50,00 

 को यथाथच   
खर्च  

को अनमुान   
प्रदेश सिकाि  संघ अनदुान वैदेजशक   

अन्य स्रोि 

स्रोि 

शीर्चक 

2076/77 
को संशोतधि अनमुान 
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2075/76 2074/75 

सामाजिक सिुक्षा 

अन्य खर्च 

सामाजिक सेवा अनदुान  

सामाजिक सिुक्षा 

सामाजिक सिायिा 

सम्पजत्त सम्वन्धी खर्च 

वििाच खर्च 

भैपिी आउने र्ाल ुखर्च 

 2,99,87,05 

 10,21,50 

 38,21,71 

 6,15,26 

 2,00 

 5,56,82,14 

 2,99,87,05 

 2,20 

 9,91,45 

 5,84,06 

 2,00 

 2,08,82,75 

 0 

 10,19,30 

 28,30,26 

 31,20 

 0 

 3,47,99,39 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 38,49,56 

 3,48,30,59 

 9,93,65 

 2,14,68,81 

 48,43,21 

 5,62,99,40 

समातनकिण अनदुान 
शसिच अनदुान 
ववरे्श अनदुान 
समपिुक अनदुान 

सिकािी तनकाय, सतमति एवं बोडचिरूलाई   
तनःशिच र्ाल ुअनदुान   
सिकािी तनकाय, सतमति एवं बोडचिरूलाई   
सःसिच र्ाल ुअनदुान   
अन्य संस्थालाई अनदुान— सःशिच  

सिकािी तनकाय, सतमति, बोडच – पुूँिीगि   
तनःशिच अनदुान   
सिकािी तनकाय, सतमति, बोडच – पजुिगि   
सःशिच अनदुान  
अन्य संस्थालाई सःशिच प ुूँिीगि अनदुान  

सामाजिक सिुक्षा 
अन्य सामाजिक सिुक्षा 

छात्रवजृत्त 
और्धी खरिद खर्च 

िग्गाको भाडा 
घि भाडा 
सवािी साधन िथा मेजशनि औिाि भाडा 
अन्य भाडा 

न्यावयक वििाच 

भैपिी आउने र्ाल ुखर्च 

 1,25,00,00 

 2,87,12,42 

 40,00,00 

 2,40,00,00 

 0 

 47,10,00 

 34,06,95 

 5,00,00 

 90,64,00 

 1,23,06,10 

 10,21,50 

 0 

 19,90,80 

 18,30,91 

 15,25 

 5,98,01 

 2,00 

 0 

 2,00 

 5,56,82,14 

 1,25,00,00 

 1,83,81,56 

 40,00,00 

 2,40,00,00 

 0 

 47,10,00 

 34,06,95 

 5,00,00 

 90,64,00 

 1,23,06,10 

 2,20 

 0 

 0 

 9,91,45 

 3,25 

 5,78,81 

 2,00 

 0 

 2,00 

 2,08,82,75 

 0 

 1,03,30,86 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 10,19,30 

 0 

 19,90,80 

 8,39,46 

 12,00 

 19,20 

 0 

 0 

 0 

 3,47,99,39 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

आन्िरिक  अनदुान 

र्ाल ुअनदुान  

पुूँिीगि अनदुान  

सामाजिक सिुक्षा 

सामाजिक सिायिा 

भाडा 

वििाच खर्च 

भैपिी आउने र्ाल ुखर्च 

 6,92,12,42 

 81,16,95 

 2,18,70,10 

 10,21,50 

 38,21,71 

 6,15,26 

 2,00 

 5,56,82,14 

 5,88,81,56 

 81,16,95 

 2,18,70,10 

 2,20 

 9,91,45 

 5,84,06 

 2,00 

 2,08,82,75 

 1,03,30,86 

 0 

 0 

 10,19,30 

 28,30,26 

 31,20 

 0 

 3,47,99,39 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

27000 

28000 

26400 

27100 

27200 

28100 

28200 

28900 

26330 

26410 

26420 

27110 

27210 

28140 

28210 

28910 

26331 
26332 
26333 
26334 

26411 

26412 

26413 

26421 

26422 

26423 

27111 
27112 

27211 
27213 

28141 
28142 
28143 
28149 

28212 

28911 

 0 

 0 

 0 

 1,30 

 0 

 0 

 1,28,72,95 

 24,26 

 32,17,69 

 4,30,49 

 0 

 4,14,57,25 

 32,41,95 

 4,18,87,74 

 0 

 1,30 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 1,30 

 0 

 0 

 0 

 3,74,24,00 

 65,00,00 

 88,06,67 

 6,20,50 

 2,08,56 

 28,99,89 

 0 

 86,75,00 

 4,69,00 

 1,46 

 22,80 

 14,89,80 

 17,27,89 

 3,30 

 4,06,69 

 3,00 

 17,50 

 0 

 4,14,57,25 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 1,30 

 0 

 0 

 5,27,30,67 

 37,28,95 

 91,44,00 

 24,26 

 32,17,69 

 4,30,49 

 0 

 4,14,57,25 

 को यथाथच   
खर्च  

को अनमुान   
प्रदेश सिकाि  संघ अनदुान वैदेजशक   

अन्य स्रोि 

स्रोि 

शीर्चक 

2076/77 
को संशोतधि अनमुान 
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2075/76 2074/75 

प ंिीगि खर्च 

ववत्तीय व्यवस्था 

प ूँिीगि खर्च 

ववत्तीय सम्पजत्त 

जस्थि सम्पजत्त प्राति खर्च 

प्राकृतिक सम्पजत्त (Non-produced   
assets)  

भैपिी आउने प ूँिीगि 

आन्िरिक ववत्तीय सम्पजत्त 

 21,69,87,03 

 0 

 1,14,11,93 

 30,00,00 

 10,68,65,27 

 0 

 64,11,93 

 30,00,00 

 11,01,21,76 

 0 

 50,00,00 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 11,51,21,76 

 0 

 11,32,77,20 

 30,00,00 

 22,83,98,96 

 30,00,00 

 22,83,98,96 

 30,00,00 

 0 

 0 

 11,51,21,76 

 0 

 11,32,77,20 

 30,00,00 

गैि आवासीय भवन तनमाचण/खरिद 
तनतमचि भवनको संिर्नात्मक सधुाि खर्च  
िग्गा ववकास कायच 
ितनचर्ि िथा विक्र्सच 

सवािी साधन 
मेजशनिी िथा औिाि 
ितनचर्ि िथा विक्र्सच 

पशधुन िथा बागवानी ववकास खर्च 
कम््यटुि सफ्टवेयि तनमाचण िथा खिीद   
खर्च एवं अन्य बौविक सम्पत्ती प्राति खर्च  

सिुक्षा उपकिण प्राति खर्च 

सडक िथा प ल तनमाचण 
ववद्यिु संिर्ना तनमाचण 
िटबन्ध िथा बाूँध  तनमाचण 
तसंर्ाइच संिर्ना तनमाचण 
खानेपानी  संिर्ना तनमाचण 
वन िथा वािाविण संिक्षण 
सिसिाइच संिर्ना तनमाचण 
अन्य सावचितनक तनमाचण 

प ूँिीगि सधुाि खर्च सावचितनक तनमाचण 
प ूँिीगि अनसुन्धान िथा पिामशच 

िग्गा प्राति 

भैपिी आउने प ूँिीगि 

अन्य संस्थामा शेयि लगानी 

 1,84,56,40 

 4,39,25 

 40,00 

 0 

 47,62,90 

 36,64,14 

 7,17,31 

 1,60,00 

 1,09,80 

 2,40,00 

 7,89,79,64 

 0 

 52,32,25 

 2,37,18,63 

 1,55,18,97 

 76,90,61 

 6,20,00 

 4,81,61,49 

 18,36,84 

 66,38,80 

 0 

 1,14,11,93 

 30,00,00 

 1,32,46,40 

 4,39,25 

 0 

 0 

 47,56,65 

 34,06,50 

 6,35,81 

 1,60,00 

 99,80 

 2,40,00 

 15,01,50 

 0 

 52,32,25 

 1,13,00,50 

 1,11,73,51 

 66,55,61 

 6,20,00 

 4,73,97,49 

 0 

 0 

 0 

 64,11,93 

 30,00,00 

 52,10,00 

 0 

 40,00 

 0 

 6,25 

 2,57,64 

 81,50 

 0 

 10,00 

 0 

 7,74,78,14 

 0 

 0 

 1,24,18,13 

 43,45,46 

 10,35,00 

 0 

 7,64,00 

 18,36,84 

 66,38,80 

 0 

 50,00,00 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

भवन िथा संिर्ना 

सवािी साधन िथा मेजशनिी औिाि 

अन्य प ूँिीगि खर्च 

सिुक्षा उपकिण 

सावचितनक तनमाचण 

प ूँिीगि सधुाि खर्च 

िग्गा प्राति 

भैपिी आउने प ूँिीगि 

ख द शेयि लगानी 

 1,89,35,65 

 91,44,35 

 2,69,80 

 2,40,00 

 17,99,21,59 

 84,75,64 

 0 

 1,14,11,93 

 30,00,00 

 1,36,85,65 

 87,98,96 

 2,59,80 

 2,40,00 

 8,38,80,86 

 0 

 0 

 64,11,93 

 30,00,00 

 52,50,00 

 3,45,39 

 10,00 

 0 

 9,60,40,73 

 84,75,64 

 0 

 50,00,00 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

31000 

32000 

31100 

31400 

31500 

32100 

31110 

31120 

31130 

31140 

31150 

31170 

31410 

31510 

32150 

31112 
31113 
31114 
31115 

31121 
31122 
31123 

31131 
31132 

31141 

31151 
31153 
31154 
31155 
31156 
31157 
31158 
31159 

31171 
31172 

31411 

31511 

32152 

 87,54,22 

 0 

 12,43,95 

 0 

 75,10,27 

 0 

 13,58,11,63 

 3,05,75 

 4,15,42,10 

 0 

 17,76,59,48 

 0 

 87,54,22 

 0 

 17,76,59,48 

 0 

 4,76 

 19,04 

 0 

 2,06,00 

 7,52,11 

 2,45,87 

 0 

 0 

 16,17 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 75,10,27 

 0 

 1,95,67,22 

 4,52,88 

 0 

 4,18,31 

 25,51,22 

 74,53,51 

 0 

 0 

 1,35,28 

 0 

 3,82,44,52 

 2,20,00 

 38,65,37 

 94,46,06 

 68,27,14 

 97,06,32 

 6,19,16 

 1,94,10,00 

 8,56,59 

 1,60,38,05 

 3,05,75 

 4,15,42,10 

 0 

 2,29,80 

 9,97,98 

 16,17 

 0 

 0 

 0 

 0 

 75,10,27 

 0 

 2,04,38,41 

 1,00,04,73 

 1,35,28 

 0 

 8,83,38,57 

 1,68,94,64 

 3,05,75 

 4,15,42,10 

 0 

 को यथाथच   
खर्च  

को अनमुान   
प्रदेश सिकाि  संघ अनदुान वैदेजशक   

अन्य स्रोि 

स्रोि 

शीर्चक 

2076/77 
को संशोतधि अनमुान 
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 0  18,06,13,00  29,54,65,86  47,60,78,86  34,63,29,54  1,02,05,00 

 को यथाथच   
खर्च  

को अनमुान   
प्रदेश सिकाि  संघ अनदुान वैदेजशक   

िम्मा खर्च 

अन्य स्रोि 

स्रोि 

शीर्चक 

2076/77 
को संशोतधि अनमुान 
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2075/76 2076/77 2074/75 

संवैधातनक अंगहरु 

मन्त्रालय 

ववत्तिय व्यवस्था िथा सेयर लगानी 

अथथ  बजेट 

स्थानीय िह 

प्रदेश व्यवस्थावपका 

मखु्य न्त्यायातधवक्ताको कायाथलय 

मखु्यमन्त्री िथा मत्तन्त्रपररषद्को कायाथलय 

आतथथक मातमला िथा योजना मन्त्रालय 

उद्योग, पयथटन, वन िथा वािावरण मन्त्रालय 

भतूम व्यवस्था, कृवष िथा सहकारी मन्त्रालय 

आन्त्िररक मातमला िथा कानून मन्त्रालय 

भौतिक पूवाथधार ववकास मन्त्रालय 

सामात्तजक ववकास मन्त्रालय 

प्रदेश नीति िथा योजना आयोग 

ववत्तिय व्यवस्था िथा सेयर लगानी 

अथथ - ववववध 

स्थानीय िह 

चाल ु
पंूजीगि खचथ 

चाल ु
पंूजीगि खचथ 

चाल ु
पंूजीगि खचथ 

चाल ु
पंूजीगि खचथ 

चाल ु
पंूजीगि खचथ 

चाल ु
पंूजीगि खचथ 

चाल ु
पंूजीगि खचथ 

चाल ु
पंूजीगि खचथ 

चाल ु
पंूजीगि खचथ 

चाल ु
पंूजीगि खचथ 

वविीय व्यवस्था 

चाल ु
पंूजीगि खचथ 

चाल ु

 6,51,22 

 1,19,07 

 4,91 

 18,20 

 1,86,44 

 1,84,03 

 1,28,55 

 1,40,78 

 1,00,22 

 1,30,51 

 1,19,08 

 1,46,66 

 81,27 

 1,73,29 

 74,35 

 1,46,87 

 1,04,74 

 1,84,54 

 0 

 0 

 0 

 0 

 75,10,27 

 0 

 22,58,22 

 7,25,00 

 93,85 

 1,07,90 

 10,98,42 

 3,28,50 

 5,83,32 

 3,68,82 

 1,54,75,89 

 1,95,13,76 

 86,23,72 

 2,16,36,80 

 13,89,24 

 1,18,86,00 

 1,42,44,60 

 7,15,68,40 

 3,07,60,69 

 99,71,44 

 1,64,19 

 10,76 

 0 

 9,39,77,92 

 4,15,42,10 

 0 

 28,50,59 

 14,01,55 

 1,48,64 

 10,50 

 54,81,08 

 7,40,00 

 27,54,13 

 3,80,30 

 1,53,66,04 

 3,44,84,60 

 4,29,99,07 

 62,89,37 

 27,71,00 

 1,21,60,00 

 3,27,87,72 

 14,54,09,93 

 4,48,06,33 

 1,72,94,28 

 4,31,74 

 2,19,00 

 30,00,00 

 7,59,02,00 

 1,00,09,43 

 1,83,81,56 

 28,43,06 

 13,91,55 

 1,43,44 

 10,50 

 53,60,96 

 7,36,00 

 27,54,13 

 3,80,30 

 1,26,30,95 

 3,08,49,80 

 3,43,93,57 

 61,86,97 

 27,71,00 

 1,21,50,00 

 2,04,84,41 

 4,10,77,76 

 2,80,91,84 

 1,52,65,89 

 4,31,74 

 2,19,00 

 30,00,00 

 5,09,02,00 

 50,09,43 

 1,83,81,56 

 7,53 

 10,00 

 5,20 

 0 

 1,20,12 

 4,00 

 0 

 0 

 27,35,09 

 36,34,80 

 86,05,50 

 1,02,40 

 0 

 10,00 

 1,23,03,31 

 10,43,32,17 

 1,67,14,49 

 20,28,39 

 0 

 0 

 0 

 2,50,00,00 

 50,00,00 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 17,53 

 5,20 

 1,24,12 

 0 

 63,69,89 

 87,07,90 

 10,00 

 11,66,35,48 

 1,87,42,88 

 0 

 0 

 3,00,00,00 

 0 

 42,34,61 

 1,53,94 

 60,96,96 

 31,34,43 

 4,34,80,75 

 4,05,80,54 

 1,49,21,00 

 6,15,62,17 

 4,33,57,73 

 6,50,74 

 30,00,00 

 5,59,11,43 

 1,83,81,56 

 42,52,14 

 1,59,14 

 62,21,08 

 31,34,43 

 4,98,50,64 

 4,92,88,44 

 1,49,31,00 

 17,81,97,65 

 6,21,00,61 

 6,50,74 

 30,00,00 

 8,59,11,43 

 1,83,81,56 

 29,83,22 

 2,01,75 

 14,26,92 

 9,52,14 

 3,49,89,65 

 3,02,60,52 

 1,32,75,24 

 8,58,13,00 

 4,07,32,13 

 1,74,95 

 0 

 13,55,20,02 

 0 

 7,70,29 

 23,11 

 3,70,47 

 2,69,33 

 2,30,73 

 2,65,74 

 2,54,56 

 2,21,22 

 2,89,28 

 0 

 0 

 75,10,27 

 0 

 29,83,22 

 20,78,26,30 

 0 

 13,55,20,02 

 0 

 7,70,29 

 19,24,44 

 0 

 75,10,27 

 0 

 42,52,14 

 36,45,33,73 

 30,00,00 

 8,59,11,43 

 1,83,81,56 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 17,53 

 15,05,95,47 

 0 

 3,00,00,00 

 0 

 42,34,61 

 21,39,38,26 

 30,00,00 

 5,59,11,43 

 1,83,81,56 

 0  18,06,13,00  29,54,65,86  47,60,78,86  34,63,29,54  1,02,05,00 

(रू. हजारमा)  
अनसूुची -6 

को यथाथथ  
खचथ  

को अनमुान प्रदेश सरकार 
संघ अनदुान वैदेत्तशक  

जम्मा खचथ 

प्रशासतनक व्यय अनमुान (वविीय व्यवस्था सवहि) 
आतथथक बषथ   

शीषथक अन्त्य स्रोि 

स्रोि 

2076/77 

को संशोतधि अनमुान 
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202 
216 
301 
305 
307 
312 
314 
337 
350 
391 
501 
602 
801 

प्रदेश व्यवस्थापिका 
मखु्य न्यायाधिवक्ताको कायाालय 
मखु्यमन्री तथा मन्त्न्रिरिषद्को कायाालय 
आधथाक माधमला तथा योजना मन्रालय 
उद्योग, ियाटन, वन तथा वाताविण मन्रालय 
भधूम व्यवस्था, कृपष तथा सहकािी मन्रालय 
आन्तरिक माधमला तथा कानून मन्रालय 
भौधतक िूवाािाि पवकास मन्रालय 
सामान्त्जक पवकास मन्रालय 
प्रदेश नीधत तथा योजना आयोग 
पवन्त्िय व्यवस्था तथा सेयि लगानी 
अथा - पवपवि 
स्थानीय तह 

आधथाक वषा 2076/77 को लैंधगक उििदायी बजेट अनसुािको व्यय अनमुान 

प्रत्यक्ष लाभ  अप्रत्यक्ष लाभ धनकाय 

कुल जम्मा  

 42,52,14 
 1,59,14 

 62,21,08 
 31,34,43 

 4,98,50,64 
 4,92,88,44 
 1,49,31,00 

 17,81,97,65 
 6,79,82,17 

 6,50,74 
 30,00,00 

 8,59,11,43 
 1,25,00,00 

 42,52,14 
 1,59,14 

 62,21,08 
 31,34,43 

 2,15,81,24 
 3,22,21,62 

 0 
 12,20,77,74 

 12,41,01 
 0 
 0 

 8,59,11,43 
 0 

 0 
 0 
 0 
 0 

 2,82,69,40 
 1,64,07,71 
 1,49,31,00 
 2,29,49,06 
 5,12,75,18 

 6,50,74 
 0 
 0 
 0 

 0 
 0 
 0 
 0 
 0 

 6,59,11 
 0 

 3,31,70,85 
 1,54,65,98 

 0 
 30,00,00 

 0 
 1,25,00,00 

जम्मा तटस्थ  

 6,47,95,94  13,44,83,09  27,67,99,83 

द्रष्टव्य: लैपिक उििदायी बजेट छुट्टयाईएका आिािहरू 
बजेटका प्रत्येक पियाकलाि लैपिक दृपष्टले कता उन्मखु छ भनी धनर्क्योल  गना धनम्नानसुाि वगीकिण गरिएको छ : 

(क) मपहलालाई ५० प्रधतशत वा सो भन्दा बढी लाभ िगु्न ेपियाकलाि    
(ख) मपहलालाई २० प्रधतशत वा सो भन्दा माधथ ति ५० प्रधतशत भन्दा कम लाभ िगु्ने पियाकलाि   
(ग) मपहलालाई २० प्रधतशत भन्दा न्यून लाभ िगु्न ेपियाकलाि      

उििोक्तानसुाि प्रधतशत धनकाल्दा देहायका पियाकलािहरूको सूचकहरुका आिािमा मूल्याांकन गिी सो मूल्याांकन का आिािमा प्राप्त हनु ेनधतजा बमोन्त्जम लैपिक बजेटलाई वगीकिण गरिएको 
छ। 

 योजना तजुामा ि कायान्वयनमा मपहला सहभाधगता 
प्रधतशत 

 मपहलाहरूको क्षमता अधभवपृि 
 कायािममा मपहलाहरुको लाधग लाभ तथा धनयन्रणमा सधुनन्त्ितता -अन्य लन्त्क्षत वगाका कायािममा समेत   
 मपहलाहरूको िोजगािी ि  आय आजान अधभवपृि  
 मपहलाहरूको समयको प्रयोगमा गणुात्मक सिुाि तथा कायाबोझमा कमी  

सूचक 
20 
20 
30 
20 
10 
100 जम्मा 

ि. सां.  
1 
2 
3 
4 
5 

लैपिक उििदायी बजेट िकम  सांकेत प्रधतशत  

1 

2 

3 

  प्रत्यक्ष लाभ 

  अप्रत्यक्ष लाभ 

  तटस्थ 

 6,47,95,94 

 13,44,83,09 

 27,67,99,83 

 13.61 

 28.25 

 58.14 

अनसूुची -7 

- प्रत्यक्ष लाभ 
- अप्रत्यक्ष लाभ  
- तटस्थ 

(रू.हजािमा ) 

47607886 
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202 
216 
301 
305 
307 
312 
314 
337 
350 
391 
501 
602 
801 

प्रदेश व्यवस्थापिका 
मखु्य न्यायाधिवक्ताको कायाालय 
मखु्यमन्री तथा मन्त्न्रिरिषद्को कायाालय 
आधथाक माधमला तथा योजना मन्रालय 
उद्योग, ियाटन, वन तथा वाताविण मन्रालय 
भधूम व्यवस्था, कृपष तथा सहकािी मन्रालय 
आन्तरिक माधमला तथा कानून मन्रालय 
भौधतक िूवाािाि पवकास मन्रालय 
सामान्त्जक पवकास मन्रालय 
प्रदेश नीधत तथा योजना आयोग 
पवन्त्िय व्यवस्था तथा सेयि लगानी 
अथा - पवपवि 
स्थानीय तह 

आधथाक वषा 2076/77 को  जलवाय ुिरिवतान बजेट अनसुािको व्यय अनमुान 

प्रत्यक्ष लाभ  अप्रत्यक्ष लाभ धनकाय 

कुल जम्मा  

 42,52,14 
 1,59,14 

 62,21,08 
 31,34,43 

 4,98,50,64 
 4,92,88,44 
 1,49,31,00 

 17,81,97,65 
 6,79,82,17 

 6,50,74 
 30,00,00 

 8,59,11,43 
 1,25,00,00 

 42,52,14 
 1,59,14 

 62,21,08 
 31,34,43 
 28,68,12 
 35,06,24 

 1,49,31,00 
 9,84,80,76 
 6,68,85,68 

 0 
 0 

 8,59,11,43 
 0 

 0 
 0 
 0 
 0 

 1,23,22,14 
 3,98,34,10 

 0 
 7,97,16,89 
 10,96,49 
 6,50,74 

 0 
 0 

 1,25,00,00 

 0 
 0 
 0 
 0 

 3,46,60,38 
 59,48,10 

 0 
 0 
 0 
 0 

 30,00,00 
 0 
 0 

जम्मा 

 47,60,78,86 

तटस्थ  

 4,36,08,48  14,61,20,36 

जलवाय ुिरिवतान बजेट िकम  संकेत प्रधतशत  

1 

2 

3 

  प्रत्यक्ष लाभ 

  अप्रत्यक्ष लाभ 

  तटस्थ 

4360848 

14612036 

28635002 

 9.16 

 30.69 

 60.15 

अनसूुची -8 
(रू.हजािमा ) 

28635002 
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रणनीति रकम संकेि 

47607886 कुल जम्मा 

प्रतिशि 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

  आतथिक वदृ्धि 
  स्वास््य िथा शशक्षा 
  अन्िरआबििा र शहरी द्धवकास 
  उत्पादन र उत्पादकत्व अतिवदृ्धि 
  सामाशजक सरुक्षा िथा संरक्षण 
  न्यायपूणि समाज 
  प्राकृतिक स्रोि िथा उत्थानशीलिा 
  सशुासन, प्रादेशशक सन्िलुन र राद्धिय एकिा 
  साधारण प्रशासन 
  प्रदेश िथा स्थानीय िहमा हस्िान्िरण हनु ेअनदुान 

8635447 
10585009 
6371600 
8426244 
440936 
15914 

1252865 
1722329 
6107542 
4050000 

 18.14 
 22.23 
 13.38 
 17.70 
 0.93 
 0.03 
 2.63 
 3.62 
 12.83 
 8.51 
100 

प्राथतमकिा रकम संकेि 

47607886 कुल जम्मा 

प्रतिशि 
P1  पद्धहलो प्राथतमकिा 47607886  100.00 

100 

प्राथतमकिा िथा रणनीति साराशं 
(रू.हजारमा ) 
अनसूुची - 
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