
प्रदेश सभाको मिमि २०७9 असार १ गिे बधुवारको 
बैठकिा िाननीय आमथिक िामिला िथा योजना िन्त्री 

शामलकराि जम्कटे्टलले प्रस्ििु गनुि भएको 
 

आमथिक वर्ि 2079/80 को बजेट वक्तव्य 
   

 
 

  
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

बागििी प्रदेश सरकार 
आमथिक िामिला िथा योजना िन्त्रालय 

हेटौंडा, नेपाल  
२०७9 

www.moeap.bagamati.gov.np 
 





-1-

2 

 

िाननीय सभािखु िहोदय, 

1. नेपालको संववधानको धारा २०७ बिोजजि बागििी प्रदेश सरकारको आमथिक िामिला 
िथा योजना िन्त्रीको हैमसयिले यस सम्िामनि सभािा आगािी आमथिक वर्ि 
२०७९/८० को अनिुामनि आय र व्ययको वववरण पेश गनि  पाउँदा गौरवको अनभुमूि 
गरेको छु। 

2. यस िहत्वपूणि अवसरिा संघीय लोकिाजन्त्रक गणिन्त्रात्िक शासन व्यवस्था स्थापनाको 
लामग मबमभन्त् न सियिा भएका सश� संघर्ि, जनआन्त्दोलन, िधेश आन्त्दोलन लगायिका 
राजनीमिक क्राजन्त्िका क्रििा आफ्नो अिूल्य जीवन बमलदान गने शहीदहरू प्रमि श्रद्दा 
सिुन व्यक्त गदिछु। साथै घाइिे योद्दा र बेपत्ता नागररकहरूप्रमि उच्च सम्िान सवहि 
उहाँहरुको पररवारप्रमि गवहरो सहानभुमूि प्रकट गदिछु। संघीय लोकिाजन्त्रक गणिन्त्र 
स्थापनाका सन्त्दभििा नेितृ्व प्रदान गने अग्रज राजनीमिकिी प्रमि सिेि उच्च सम्िान 
व्यक्त गदिछु।  

3. नेपालको संववधानले पररकल्पना गरेको संघीय लोकिाजन्त्रक गणिन्त्रात्िक शासन 
व्यवस्थाको िाध्यिद्वारा सशुासन, ववकास र सिवृद्द हामसल गनि उपलब्ध स्रोि 
साधनलाई अमधकिि ढंगले पररचालन गरी प्रदेशवासी नागररकको वहि अमभववृद्द गदै 
सािाजजक न्त्याय सवहिको सिाजवाद उन्त्िखु सिदृ्द एवि ् आत्िमनभिर अथििन्त्रको 
मनिािणिा सघाउ परु् याउने गरी बजेट िजुििा गरेको छु।  

4. कोमभड-१९ को ववश् वव्यापी िहािारीबाट मसमथल भएको अथििन्त्रले ववस्िारै लय मलन 
थालेकोले सरकारको आम्दानी र खचिलाई आमथिक पनुरोत्थानिा टेवा परु् याउन 
पररचालन गनुिपछि भन्त् ने दृढ िान्त्यिाका साथ यो बजेट िजुििा गरेको छु। िलुकुको 
अथििन्त्रको बाह् य क्षेरिा देखा परेको असन्त्िलुनलाई सिाधान गनि आन्त्िररक उत्पादन 
ववृद्द गनुिको ववकल्प छैन भन्त् ने िान्त्यिालाई बजेट िजुििा गदाि आत्िसाि ्गरेको छु। 

5. आवमधक मनवािचन लोकिाजन्त्रक अभ्यासको उच्चिि निनुा भएकोले हालै सम्पन्त् न 
स्थानीय िहको मनवािचनबाट जनअनिुोददि भई कायिभार शरुु गनुिभएका सम्पूणि 
जनप्रमिमनमधहरुलाई हाददिक बधाई र सफल कायिकालको शभुकािना व्यक्त गदिछु। नव 
मनवािजचि स्थानीय िहका जनप्रमिमनमधहरुको कायिकालिा प्रदेश र स्थानीय िहबीचको 
सहकायि र सिन्त्वय अझ सदुृढ हनुेछ भन्त् ने ववश् वास मलएको छु। 

6. आगािी वर्िको बजेट िजुििा गदाि िैले नेपालको संववधान, प्रदेशको आवमधक योजना, 
नेपाल सरकारले िजुििा गरेको आमथिक वर्ि २०७९/८० को बजेट,  बागििी प्रदेश 
सरकारले सम्िामनि सभािा पेश गरेको आगािी आमथिक वर्िको नीमि िथा कायिक्रि,  
ववमनयोजन ववधेयक, २०७९ का मसद्दान्त्ि र प्राथमिकिा,  विििान गठबन्त्धन सरकारको 
न्त्यूनिि साझा कायिक्रि, राजनीमिक दलको घोर्णापर, िाननीय सदस्यहरुले ददन ुभएको 
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सल्लाह सझुाव र नागररक सिाज िथा मिमडयाबाट सिय सियिा प्राप् ि सझुावहरुलाई 
आत्िसाि ्गरेको छु। 

सभािखु िहोदय, 

7. प्रदेश सरकारले पवहलो पटक बागििी प्रदेशका प्रिखु आमथिक पररसूचक र िथ्याङ्क 
सिावेश भएको आमथिक सभेक्षण २०७८/७९ यस सम्िामनि सभा सिक्ष पेश 
गररसकेको छ। अब ि चाल ुआमथिक वर्िको आमथिक जस्थमिको वववरण संजक्षप् ि रुपिा 
प्रस्ििु गने अनिुमि चाहन्त्छु। 

8. केन्त्रीय िथ्याङ्क ववभागको प्रक्षेपण अनसुार आमथिक वर्ि २०७८/७९ िा बागििी 
प्रदेशको आमथिक ववृद्ददर ६.७ प्रमिशि हनुे अनिुान छ। चाल ुआमथिक वर्ििा यस 
प्रदेशको कूल गाहिस्थ उत्पादन (उत्पादकको िूल्यिा) रु. १७ खबि ९० अबि ६८ 
करोड हनुे अनिुान छ।यो िलुकुको कुल गाहिस्थ उत्पादनको 36.9 प्रमिशि हनु 
आउँछ। 

9. प्रदेशको कूल गाहिस्थ उत्पादनिा कृवर् क्षेरको योगदान ११.९ प्रमिशि, उद्योग क्षेरको 
योगदान १२.२ प्रमिशि र सेवा क्षेरको योगदान सबै भन्त्दा बढी ७६.७ प्रमिशि रहन े
अनिुान छ। 

10. २०७८ फागनु सम्ििा बागििी प्रदेशिा १६ हजार १ वकलोमिटर सडक संजाल 
पगेुको छ। सोही अवमधसम्ि ९५.९ प्रमिशि जनसंख्यालाई राज् िय प्रशारण मग्रडबाट 
ववद्यिु पहुँच पगेुको छ भने प्रदेशिा हाल १ हजार १६ िेगावाट क्षििाका ववद्यिु 
आयोजना सञ् चालनिा रहेका छन।् 

11.  यस प्रदेश मभर जम्िा 2 हजार 9 सय 40 बैंक िथा ववत्तीय संस्थाका शाखाहरु 
रहेका छन।् २०७८ फागनु िसान्त्िसम्ि धाददङ्ग जजल्लाको रुबी भ्याली गाउँपामलका 
बाहेक सबै स्थानीय िहिा वाजणज्य बैंकको शाखा पगेुको छ।  

12. चाल ुआमथिक वर्ििा कूल ववमनयोजनको 80 प्रमिशि खचि हनुे संशोमधि अनिुान छ। 
कूल ववमनयोजन िध्ये चाल ु िफि  ववमनयोजनको 85 प्रमिशि र पुजँीगि िफि  
ववमनयोजनको 75 प्रमिशि खचि हनुे िथा ववत्तीय व्यवस्था िफि  ववमनयोजजि रकिको 
90 प्रमिशि लगानी हनुे संशोमधि अनिुान छ। चाल ुआमथिक वर्ििा प्रदेश सरकारको 
राजस्व लक्ष्यको िलुनािा 93.1 प्रमिशि संकलन हनुे अनिुान छ। 

13. साविजमनक खचििा अनशुासन कायि गदै स्रोिको प्राथमिकीकरण गनि प्रदेश आयोजनाको 
बहवुर्ीय ठेक् का सम्बन्त्धी िापदण्ड र खचि िापदण्ड िजुििा भई कायािन्त्वयनिा रहेका 
छन।् 

14. चाल ुआमथिक वर्िको चैि िसान्त्िसम्िको ववर्यगि िन्त्रालयको प्रगमि वववरण यसैसाथ 
संलग्न गरी पेश गरेको छु। 
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बाहेक सबै स्थानीय िहिा वाजणज्य बैंकको शाखा पगेुको छ।  

12. चाल ुआमथिक वर्ििा कूल ववमनयोजनको 80 प्रमिशि खचि हनुे संशोमधि अनिुान छ। 
कूल ववमनयोजन िध्ये चाल ु िफि  ववमनयोजनको 85 प्रमिशि र पुजँीगि िफि  
ववमनयोजनको 75 प्रमिशि खचि हनुे िथा ववत्तीय व्यवस्था िफि  ववमनयोजजि रकिको 
90 प्रमिशि लगानी हनुे संशोमधि अनिुान छ। चाल ुआमथिक वर्ििा प्रदेश सरकारको 
राजस्व लक्ष्यको िलुनािा 93.1 प्रमिशि संकलन हनुे अनिुान छ। 

13. साविजमनक खचििा अनशुासन कायि गदै स्रोिको प्राथमिकीकरण गनि प्रदेश आयोजनाको 
बहवुर्ीय ठेक् का सम्बन्त्धी िापदण्ड र खचि िापदण्ड िजुििा भई कायािन्त्वयनिा रहेका 
छन।् 

14. चाल ुआमथिक वर्िको चैि िसान्त्िसम्िको ववर्यगि िन्त्रालयको प्रगमि वववरण यसैसाथ 
संलग्न गरी पेश गरेको छु। 
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िाननीय सभािखु िहोदय, 

15.  अब ि आगािी आमथिक वर्ि २०७९/८० को बजेटका उ�ेश्य प्रस्ििु गनि अनिुमि 
चाहान्त्छु।बजेटका उ�ेश्यहरु देहाय बिोजजि रहेका छन।् 

 ददगो र उच्च आमथिक ववृद्द सवहिको आन्त्िररक उत्पादनिा आधाररि प्रदेश 
अथििन्त्रको ववकास गने। 

 प्रदेशिा उपलब्ध स्रोिसाधन िथा अवसर र क्षििाको उच्चिि पररचालन 
िाफि ि रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर मसजिना गरी उत्पादन ववृद्द गने। 

 आमथिक सािाजजक र भौमिक पूवािधार ववकास गरी स्वाधीन  सिनु्त् नि र 
सिाजवाद उन्त्िखु अथििन्त्रको ववकास िफि  अजघ बढ्ने। 

 आमथिक र सािाजजक रुपले ववपन्त् न वगिका लामग सािाजजक संरक्षण िाफि ि 
सािाजजक न्त्याय कायि गने। 

 प्रदेशबाट प्रवाह हनुे सेवालाई सविसलुभ र गणुस्िरीय बनाई सशुासन कायि 
गने। 

16. अब ि बजेटका प्राथमिकिा प्रस्ििु गने अनिुमि चाहन्त्छु। 

 आधमुनकीकरण, व्यवसावयकरण र यान्त्रीकरण िाफि ि कृवर्िा रुपान्त्िरण। 

 सीपयकु्त जनशजक्त र उद्यिजशलिा ववकास िथा रोजगारी र स्वरोजगारीका 
अवसरको मसजिना। 

 मछटो प्रमिफल ददने िथा क्रिागि भौमिक पूवािधार आयोजनाको मनिािण । 

 जशक्षा, स्वास्थ्य र  खानपेानी सेवाको सविसलुभ पहुँच अमभववृद्द र सेवाको गणुस्िर 
समुनजश् चििा। 

 पयिटकीय क्षेरको ववकास, पयािवरण संरक्षण,  ववपद् व्यवस्थापन र वन क्षेरको 
उजचि व्यवस्थापन र उपयोग। 

 ववपन्त् न, सीिान्त्िकृि र ववभेदिा परेका वगिका लामग सािाजजक संरक्षण । 

 संघीय र स्थानीय िहसँग सिन्त्वय, सहकायि र साझेदारी । 

 गणुस्िरीय र सशुासनयकु्त सेवा प्रवाह । 

सभािखु िहोदय,

17.  अब ि नेपालको संववधान बिोजजि स्थानीय िहिा गररने ववत्तीय हस्िान्त्िरणको 
वववरण प्रस्ििु गने अनिुिी चाहन्त्छु। 

18. स्थानीय िहिा हस्िान्त्िरण हनुे सिानीकरण, सशिि र ववशेर् अनदुानिा ववृद्द गरेको छु। 
आन्त्िररक आय कि भएका स्थानीय िहलाई सशिि अनदुान र ववशेर् अनदुानिा ववशेर् 
प्राथमिकिा ददएको छु। ववत्तीय हस्िान्त्िरणलाई प्रदेश सरकारले स्वीकृि गरेको 
कायिववमधका आधारिा व्यवजस्थि गरेको छु। 
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19. स्थानीय िहको खचिको आवश्यकिा, िानव ववकासको सूचकाङ्कको अवस्था, राजस्वको 
क्षििा िथा स्थानीय िहिा रहेको आमथिक, सािाजजक लगायिका असिानिालाई आधार 
िानी राज् िय प्राकृमिक स्रोि िथा ववत्त आयोगले गरेको मसफाररस बिोजजि ११९ वटा 
स्थानीय िहलाई रु. १ अबि ७५ करोड सिानीकरण अनदुान ववमनयोजन गरेको छु। 

20. प्रदेशले छनौट गरी स्थानीय िह िाफि ि कायािन्त्वयन गनि आवश्यक देखेका आयोजना 
िथा कायिक्रिलाई अजघ बढाउन रु. 2 अबि 98 करोड 94 लाख सशिि अनदुान 
ववमनयोजन गरेको छु।  

21.        स्थानीय िहबाट प्रस्िाव भई आएका भौमिक पूवािधार सम्बन्त्धी आयोजना लागि 
साझेदारीिा कायािन्त्वयन गनि रु. 2 अबि 82 करोड ४० लाख सिपरुक अनदुान 
ववमनयोजन गरेको छु। स्थानीय िहवाट प्रस्िाव भई आएका आयोजना र कायिक्रि 
कायािन्त्वयन गनि रु. 78 करोड 93 लाख ववशेर् अनदुान ववमनयोजन गरेको छु। 

22. प्रदेश सरकारले संकलन गरेको सवारी साधन करबाट स्थानीय िहको क्षेरफल, 
जनसंख्या, िानव ववकास सूचकाङ्क सिेिका आधारिा रु. ४ अबि ८३ करोड स्थानीय 
िहहरुलाई राजस्व बाँडफाँट हनुे अनिुान गरेको छु। 

सभािखु िहोदय, 

23. अब ि क्षेरगि रुपिा आगािी आमथिक वर्िका लामग प्रस्िाववि कायिक्रि र ववमनयोजन 
प्रस्ििु गदिछु।सविप्रथि आमथिक क्षेरका प्रस्िाववि कायिक्रि प्रस्ििु गदिछु। 
 

निनुा वडा सिाजवादी कायिक्रि 
24. संववधानले पररकल्पना गरेको सिावेशी र सहभामगिािूलक मसद्दान्त्िका आधारिा 

सिाजवाद उन्त्िखु, सििािूलक र ससंुस्कृि सिाजको मनिािण गनि सेवा प्रवाहको जगको 
रुपिा रहेको वडा स्िरबाट अभ्यास गने गरी प्रदेश मभरका केही वडाहरुको छनौट गरी 
‘निनुा वडा सिाजवादी कायिक्रि’ कायािन्त्वयन गनि रु. 25 करोड ववमनयोजन गरेको 
छु ।यसवाट कायिक्रि सञ् चालन भएका वडा मभर उत्पादन र रोजगारी प्रवद्दिन सवहि 
आमथिक र सािाजजक ववकास व्यवजस्थि हदैु जाने र सबै प्रकारका असिानिा र 
ववभेदको क्रिशः न्त्यूनीकरण हुँदै जाने ववश् वास मलएको छु।  
 

कृवर् िथा पशपुन्त्छी
25. कृवर् क्षेरलाई मनवािहिखुी अवस्थावाट आधमुनकीकरण  ववजश् टीकरण, याजन्त्रकरण

औद्योमगकीकरण र व्यावसावयकरण गरी रुपान्त्िरण गनि र कृवर् िथा पशपुन्त्छी पालनिा 
संलग्न वकसान व्यवसायी र सहकारीलाई प्रोत्साहन र बजारको पहुँच सहजीकरण गनि 
जोड ददएको छु।
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19. स्थानीय िहको खचिको आवश्यकिा, िानव ववकासको सूचकाङ्कको अवस्था, राजस्वको 
क्षििा िथा स्थानीय िहिा रहेको आमथिक, सािाजजक लगायिका असिानिालाई आधार 
िानी राज् िय प्राकृमिक स्रोि िथा ववत्त आयोगले गरेको मसफाररस बिोजजि ११९ वटा 
स्थानीय िहलाई रु. १ अबि ७५ करोड सिानीकरण अनदुान ववमनयोजन गरेको छु। 

20. प्रदेशले छनौट गरी स्थानीय िह िाफि ि कायािन्त्वयन गनि आवश्यक देखेका आयोजना 
िथा कायिक्रिलाई अजघ बढाउन रु. 2 अबि 98 करोड 94 लाख सशिि अनदुान 
ववमनयोजन गरेको छु।  

21.        स्थानीय िहबाट प्रस्िाव भई आएका भौमिक पूवािधार सम्बन्त्धी आयोजना लागि 
साझेदारीिा कायािन्त्वयन गनि रु. 2 अबि 82 करोड ४० लाख सिपरुक अनदुान 
ववमनयोजन गरेको छु। स्थानीय िहवाट प्रस्िाव भई आएका आयोजना र कायिक्रि 
कायािन्त्वयन गनि रु. 78 करोड 93 लाख ववशेर् अनदुान ववमनयोजन गरेको छु। 

22. प्रदेश सरकारले संकलन गरेको सवारी साधन करबाट स्थानीय िहको क्षेरफल, 
जनसंख्या, िानव ववकास सूचकाङ्क सिेिका आधारिा रु. ४ अबि ८३ करोड स्थानीय 
िहहरुलाई राजस्व बाँडफाँट हनुे अनिुान गरेको छु। 

सभािखु िहोदय, 

23. अब ि क्षेरगि रुपिा आगािी आमथिक वर्िका लामग प्रस्िाववि कायिक्रि र ववमनयोजन 
प्रस्ििु गदिछु।सविप्रथि आमथिक क्षेरका प्रस्िाववि कायिक्रि प्रस्ििु गदिछु। 
 

निनुा वडा सिाजवादी कायिक्रि 
24. संववधानले पररकल्पना गरेको सिावेशी र सहभामगिािूलक मसद्दान्त्िका आधारिा 

सिाजवाद उन्त्िखु, सििािूलक र ससंुस्कृि सिाजको मनिािण गनि सेवा प्रवाहको जगको 
रुपिा रहेको वडा स्िरबाट अभ्यास गने गरी प्रदेश मभरका केही वडाहरुको छनौट गरी 
‘निनुा वडा सिाजवादी कायिक्रि’ कायािन्त्वयन गनि रु. 25 करोड ववमनयोजन गरेको 
छु ।यसवाट कायिक्रि सञ् चालन भएका वडा मभर उत्पादन र रोजगारी प्रवद्दिन सवहि 
आमथिक र सािाजजक ववकास व्यवजस्थि हदैु जाने र सबै प्रकारका असिानिा र 
ववभेदको क्रिशः न्त्यूनीकरण हुँदै जाने ववश् वास मलएको छु।  
 

कृवर् िथा पशपुन्त्छी
25. कृवर् क्षेरलाई मनवािहिखुी अवस्थावाट आधमुनकीकरण  ववजश् टीकरण, याजन्त्रकरण

औद्योमगकीकरण र व्यावसावयकरण गरी रुपान्त्िरण गनि र कृवर् िथा पशपुन्त्छी पालनिा 
संलग्न वकसान व्यवसायी र सहकारीलाई प्रोत्साहन र बजारको पहुँच सहजीकरण गनि 
जोड ददएको छु।
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19. स्थानीय िहको खचिको आवश्यकिा, िानव ववकासको सूचकाङ्कको अवस्था, राजस्वको 
क्षििा िथा स्थानीय िहिा रहेको आमथिक, सािाजजक लगायिका असिानिालाई आधार 
िानी राज् िय प्राकृमिक स्रोि िथा ववत्त आयोगले गरेको मसफाररस बिोजजि ११९ वटा 
स्थानीय िहलाई रु. १ अबि ७५ करोड सिानीकरण अनदुान ववमनयोजन गरेको छु। 

20. प्रदेशले छनौट गरी स्थानीय िह िाफि ि कायािन्त्वयन गनि आवश्यक देखेका आयोजना 
िथा कायिक्रिलाई अजघ बढाउन रु. 2 अबि 98 करोड 94 लाख सशिि अनदुान 
ववमनयोजन गरेको छु।  

21.        स्थानीय िहबाट प्रस्िाव भई आएका भौमिक पूवािधार सम्बन्त्धी आयोजना लागि 
साझेदारीिा कायािन्त्वयन गनि रु. 2 अबि 82 करोड ४० लाख सिपरुक अनदुान 
ववमनयोजन गरेको छु। स्थानीय िहवाट प्रस्िाव भई आएका आयोजना र कायिक्रि 
कायािन्त्वयन गनि रु. 78 करोड 93 लाख ववशेर् अनदुान ववमनयोजन गरेको छु। 

22. प्रदेश सरकारले संकलन गरेको सवारी साधन करबाट स्थानीय िहको क्षेरफल, 
जनसंख्या, िानव ववकास सूचकाङ्क सिेिका आधारिा रु. ४ अबि ८३ करोड स्थानीय 
िहहरुलाई राजस्व बाँडफाँट हनुे अनिुान गरेको छु। 

सभािखु िहोदय, 

23. अब ि क्षेरगि रुपिा आगािी आमथिक वर्िका लामग प्रस्िाववि कायिक्रि र ववमनयोजन 
प्रस्ििु गदिछु।सविप्रथि आमथिक क्षेरका प्रस्िाववि कायिक्रि प्रस्ििु गदिछु। 
 

निनुा वडा सिाजवादी कायिक्रि 
24. संववधानले पररकल्पना गरेको सिावेशी र सहभामगिािूलक मसद्दान्त्िका आधारिा 

सिाजवाद उन्त्िखु, सििािूलक र ससंुस्कृि सिाजको मनिािण गनि सेवा प्रवाहको जगको 
रुपिा रहेको वडा स्िरबाट अभ्यास गने गरी प्रदेश मभरका केही वडाहरुको छनौट गरी 
‘निनुा वडा सिाजवादी कायिक्रि’ कायािन्त्वयन गनि रु. 25 करोड ववमनयोजन गरेको 
छु ।यसवाट कायिक्रि सञ् चालन भएका वडा मभर उत्पादन र रोजगारी प्रवद्दिन सवहि 
आमथिक र सािाजजक ववकास व्यवजस्थि हदैु जाने र सबै प्रकारका असिानिा र 
ववभेदको क्रिशः न्त्यूनीकरण हुँदै जाने ववश् वास मलएको छु।  
 

कृवर् िथा पशपुन्त्छी
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26. कृवर् िथा पशपुालनका क्षेरिा प्रदान गररदै आएको अनदुानको प्रभावकाररिा कि 
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िानव ववकास सूचकाङ्किा पछामड परेका स्थानीय िहिा कृवर् प्रवद्दिन िाफि ि वकसानको 
आयआजिन बवृद्द गनि रु. २ करोड ववमनयोजन गरेको छु।

32. प्रदेशिा उत्पादन भएका िरकारीहरुको सिथिन िूल्य िोकी सहकारी िथा नीजज क्षेर 
िाफि ि खरीद गनि प्रोत्साहन गररनेछ।साथै संघीय सरकार सहकारी र नीजज क्षेरसँगको 
सहकायििा अन्त्य िखु्य बालीहरुको सिथिन िूल्यिा खरीद गने व्यवस्था मिलाउन रु. ७ 
करोड ४० लाख ववमनयोजन गरेको छु।

33. व्यावसावयकिाका आधारिा वकसानहरूको वगीकरण गरी वकसान पररचयपर वविरण 
शरुु गररनेछ।यसबाट वकसानहरुको आत्िसम्िान सवहिको पवहचान कायि हनुे ववश् वास 
मलएको छु। वगीकरणका आधारिा प्रदेश सरकारबाट ददईने प्रोत्साहनलाई लजक्षि 
वगििा परु् याईनेछ।

34. िाटो परीक्षण गने कायिलाई िीव्रिा ददई िाटो स्वस्थिा प्रिाणपर उपलब्ध गराउने 
व्यवस्था मिलाइनेछ। िाटोिा र् हास हदैु गएको प्राङ्गाररक पदाथिको िारालाई ववृद्द गनि 
प्राङ्गाररक िल र गड यौला िलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गनि रु. ५ करोड ७५ लाख 
ववमनयोजन गरेको छु।

35. आगािी िीन वर्ि मभर प्रदेशलाई धान, िकै, गहुँ लगायि िरकारी र फलफूलको 
बीउिा आत्िमनभिर बनाउन नीजज िथा सहकारी क्षेरसँगको साझेदारीिा जचिवन  
िकवानपरु  धाददङ्ग र काभ्र े जजल्लािा बीउ उत्पादनको पकेट क्षेर स्थापना गरी बीज 
प्रवद्दिन कायिक्रि सञ् चालन गनि रु. ५ करोड ववमनयोजन गरेको छु।

36. प्रदेशमभर सम्भाव्यिाका आधारिा रासायमनक िल कारखाना र कृवर् औजार कारखाना 
स्थापना गने प्रवक्रया अगामड बढाईनेछ।

37. बीिा कम्पनीहरुसँगको सहकायििा बाली िथा पश ुबीिा सेवालाई ववस्िार गररनेछ।
38. फलफूल िथा िरकारीको व्यावसावयक उत्पादन र भण्डारणलाई टेवा परु् याउन नीजज 

क्षेरसँगको साझेदारीिा शीिभण्डार स्थापना र सञ् चालन गररनेछ।प्रदेश मभर 
मनिािणामधन दश वटा शीि भण्डार आगािी वर्ि सम्पन्त् न गनि रु. 5 करोड ववमनयोजन 
गरेको छु।साथै थाहा नगरपामलकासँगको लागि साझेदारीिा पालङुिा मनिािण भएको 
शीि भण्डारका लामग आवश्यक यन्त्र उपकरण खरीद गनि रु. 3 करोड वजेट व्यवस्था 
गरेको छु । 

39. पाँच ववगाहा वा पचास रोपनी भन्त्दा बढी जमिनिा िरकारी खेिी गने वकसानको कृवर् 
उपज भण्डारणको लामग कोल्ड च्याम्बर मनिािण गनि सहयोग परु् याउने गरी बजेट 
व्यवस्था गरेको छु।खेिी गररएको क्षेरफलका आधारिा िाग बिोजजिका आधमुनक 
यन्त्र उपकरण उपलव्ध गराउन रु. ११ करोड २५ लाख ववमनयोजन गरेको छु। 

40. आगािी वर्िमभर िकवानपरुिा मनिािणाधीन कृवर् थोक बजार सञ् चालनिा ल्याउन रु. 
१५ करोड ववमनयोजन गरेको छु। धाददङ जजल्लाको धाके र काभ्रपेलाञ् चोक जजल्लाको 
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32. प्रदेशिा उत्पादन भएका िरकारीहरुको सिथिन िूल्य िोकी सहकारी िथा नीजज क्षेर 
िाफि ि खरीद गनि प्रोत्साहन गररनेछ।साथै संघीय सरकार सहकारी र नीजज क्षेरसँगको 
सहकायििा अन्त्य िखु्य बालीहरुको सिथिन िूल्यिा खरीद गने व्यवस्था मिलाउन रु. ७ 
करोड ४० लाख ववमनयोजन गरेको छु।

33. व्यावसावयकिाका आधारिा वकसानहरूको वगीकरण गरी वकसान पररचयपर वविरण 
शरुु गररनेछ।यसबाट वकसानहरुको आत्िसम्िान सवहिको पवहचान कायि हनुे ववश् वास 
मलएको छु। वगीकरणका आधारिा प्रदेश सरकारबाट ददईने प्रोत्साहनलाई लजक्षि 
वगििा परु् याईनेछ।

34. िाटो परीक्षण गने कायिलाई िीव्रिा ददई िाटो स्वस्थिा प्रिाणपर उपलब्ध गराउने 
व्यवस्था मिलाइनेछ। िाटोिा र् हास हदैु गएको प्राङ्गाररक पदाथिको िारालाई ववृद्द गनि 
प्राङ्गाररक िल र गड यौला िलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गनि रु. ५ करोड ७५ लाख 
ववमनयोजन गरेको छु।

35. आगािी िीन वर्ि मभर प्रदेशलाई धान, िकै, गहुँ लगायि िरकारी र फलफूलको 
बीउिा आत्िमनभिर बनाउन नीजज िथा सहकारी क्षेरसँगको साझेदारीिा जचिवन  
िकवानपरु  धाददङ्ग र काभ्र े जजल्लािा बीउ उत्पादनको पकेट क्षेर स्थापना गरी बीज 
प्रवद्दिन कायिक्रि सञ् चालन गनि रु. ५ करोड ववमनयोजन गरेको छु।

36. प्रदेशमभर सम्भाव्यिाका आधारिा रासायमनक िल कारखाना र कृवर् औजार कारखाना 
स्थापना गने प्रवक्रया अगामड बढाईनेछ।

37. बीिा कम्पनीहरुसँगको सहकायििा बाली िथा पश ुबीिा सेवालाई ववस्िार गररनेछ।
38. फलफूल िथा िरकारीको व्यावसावयक उत्पादन र भण्डारणलाई टेवा परु् याउन नीजज 

क्षेरसँगको साझेदारीिा शीिभण्डार स्थापना र सञ् चालन गररनेछ।प्रदेश मभर 
मनिािणामधन दश वटा शीि भण्डार आगािी वर्ि सम्पन्त् न गनि रु. 5 करोड ववमनयोजन 
गरेको छु।साथै थाहा नगरपामलकासँगको लागि साझेदारीिा पालङुिा मनिािण भएको 
शीि भण्डारका लामग आवश्यक यन्त्र उपकरण खरीद गनि रु. 3 करोड वजेट व्यवस्था 
गरेको छु । 

39. पाँच ववगाहा वा पचास रोपनी भन्त्दा बढी जमिनिा िरकारी खेिी गने वकसानको कृवर् 
उपज भण्डारणको लामग कोल्ड च्याम्बर मनिािण गनि सहयोग परु् याउने गरी बजेट 
व्यवस्था गरेको छु।खेिी गररएको क्षेरफलका आधारिा िाग बिोजजिका आधमुनक 
यन्त्र उपकरण उपलव्ध गराउन रु. ११ करोड २५ लाख ववमनयोजन गरेको छु। 

40. आगािी वर्िमभर िकवानपरुिा मनिािणाधीन कृवर् थोक बजार सञ् चालनिा ल्याउन रु. 
१५ करोड ववमनयोजन गरेको छु। धाददङ जजल्लाको धाके र काभ्रपेलाञ् चोक जजल्लाको 
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िण्डनदेउपरुिा शीि भण्डार सवहिको कृवर् बजार स्थापना गनि बजेट व्यवस्था गरेको 
छु।

41. पशिुा लाग्ने खोरेि वपवपआर र रेबीज रोग उन्त्िलुन गनि मनःशलु्क खोप अमभयान 
कायिक्रि सञ् चालनका लामग रु. ५ करोड व्यवस्था गरेको छु। पश ुप्रजनन ्सम्वन्त्धी 
काि गने कायािलयको संस्थागि सदुृढीकरण गरी उन्त् नि पशपुालनलाई प्रोत्सावहि गने 
प्रवन्त्ध गरेको छु।

42. उच्च पहाडी र वहिाली भेगिा चौँरी र च्याङ्ग्ग्रा पालनको प्रवद्दिन गनि पश ु जचवकत्सक 
सेवा सवहिको नश् ल सधुार आहार व्यवस्थापन खकि  सधुार िामलि लगायिका 
कायिक्रिहरू सञ् चालन गनि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।

43.  स्थानीय िहसँगको सिन्त्वयिा हरेक वडािा कृवर् प्राववमधकको व्यवस्था सवहि “एक 
वडा एक पश ुस्वास्थ्य जक्लमनक” स्थापना गनि रु. १८ करोड २७ लाख ववमनयोजन 
गरेको छु।

44. कृवर्सँग सम्बजन्त्धि ववश् वववद्यालय र कृवर् अनसुन्त्धान पररर्द्सँग सहकायि गरी कृवर् 
सम्बन्त्धी अध्ययन अनसुन्त्धान प्रववमध ववकास र प्रसार िाफि ि कृवर् प्रणालीलाई प्रवद्दिन र 
रुपान्त्िरण गनि रकि ववमनयोजन गरेको छु।

45.  कृवर् िथा पशपुन्त्छी ववकास िन्त्रालयको लामग रु. 4 अबि ४९ करोड 30 लाख 
ववमनयोजन गरेको छु।

उद्योग  वाजणज्य िथा आपूमिि

46. उत्पादन ववृद्द आयाि प्रमिस्थापन मनयािि प्रवद्दिन र रोजगारी मसजिनािा टेवा परु् याउन े
वकमसिका कायिक्रिहरुलाई ववशेर् जोड ददएको छु। प्रधानिन्त्री नेपाली उत्पादन एवं 
उपभोग अमभववृद्द कायिक्रििा संघीय सरकारसँग सिन्त्वय र सहकायि गरी स्वदेशी 
उत्पादन, रोजगारी मसजिना र मनयािि प्रवद्दिन गररनेछ।

47. एक स्थानीय िह एक साना उद्योग  कायिक्रि सञ् चालन गररनेछ। स्थानीय स्रोि 
साधन कच्चा पदाथि प्रववमध र सीपिा आधाररि लघु घरेल ु िथा साना उद्योगको 
उत्पादनलाई ब्रान्त्ड सवहिको ववक्री केन्त्र सञ् चालनिा सहयोग परु् याउन बजेट व्यवस्था 
गरेको छु।

48. संघ र स्थानीय िहसँगको सहकायििा सम्भाव्यिाको आधारिा औद्योमगक क्षेर िथा 
औद्योमगक ग्रािको स्थापना र ववस्िार गररनेछ। प्रदेश मभरका औद्योमगक क्षेरिा रहेका 
रुग्ण उद्योगहरुको सञ् चालनका लामग संघीय सरकारसँग सिन्त्वय र सहकायि गररनेछ।

49. मनिािणाधीन उद्योग ग्राि सम्पन्त् न गनि र मसन्त्धलुी जजल्लाको हररहरपरुगढी र िकवनपरु 
जजल्लाको िनहरीिा नयाँ औद्योमगक क्षेरको मनिािणको कायि प्रारम्भ गनि  रु. १३ 
करोड ६५ लाख ववमनयोजन गरेको छु।
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50. प्रववमध हस्िान्त्िरण सीप ववकास एवि ्कायिस्थलिै िामलि िाफि ि उद्यिशीलिा प्रवद्दिनिा 
जोड ददईनेछ । मबमभन्त् न सीप ववकास िामलि सञ् चालन गनि रु. ४ करोड ३७ लाख 
ववमनयोजन गरेको छु। नवीन सोच भएका उद्यिीहरुलाई प्रोत्साहन र लघ ुउद्यिीहरुको 
परम्परागि सीपलाई संरक्षण गनि पचास प्रमिशिको लागि साझेदारीिा प्रववमध 
हस्िान्त्िरण गनि रु. ९ करोड ववमनयोजन गरेको छु। 

51. मनयािि सम्भावना भएका औद्योमगक उत्पादनको प्रोत्साहन र प्रवद्दिन गनि मनयािि व्यापार 
िेलाको आयोजना गरी अन्त्िराज् िय बजारिा परु् याईनेछ। संभाव्यिाको आधारिा 
हस्िकला ग्राि मनिािण गरी प्रदेशको पवहचानलाई राविय अन्त्िरािविय क्षरेिा ववस्िार 
गररनेछ।

52. खाद्य सरुक्षा समुनजश् चि गनि संघीय सरकार र स्थानीय िहसँगको सहकायििा खाद्य 
गोदाि िििि र नयाँ खाद्य गोदाि मनिािण गररनेछ। आन्त्िररक वविरण प्रणालीलाई 
सदुृढ गरी आपूमिि व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सघन बजार अनगुिन र गणुस्िररय 
वस्िकुो उपभोग समुनजश् चि गनि उपभोक्ता सचेिना कायिक्रि सञ् चालन गनि बजेटको 
व्यवस्था गरेको छु। कृमरि अभाव मसजिना गने प्रवजृत्त उपर कडाई गररनेछ।

53. उद्योग  वाजणज्य िथा आपूमिि िन्त्रालयको लामग रु. 65 करोड 15 लाख ववमनयोजन 
गरेको छु।

संस्कृमि िथा पयिटन

54. बागििी प्रदेशको ववजश् टिा प्राकृमिक सौन्त्दयि र संस्कृमि िथा सभ्यिा प्रवद्दिन एवि ्
आन्त्िररक पयिटन ववकासको लामग आमथिक वर्ि २०७९/८० लाई घिुवफर वर्िको 
रुपिा घोर्णा गरी कायािन्त्वयन गनि बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

55. प्रदेश मभरका पयिटकीय गन्त्िव्य स्थलहरुको गरुुयोजना ियार गरी पयिटन पवुािधार 
ववकास गररनेछ। स्थानीय िहत्वका स्थानहरुलाई पयिटकीय गन्त्िव्यको रुपिा ववकास 
गनि स्थानीय िहसँग सहकायि गररनेछ। प्रदेश सरकारले पवहचान गरेका पयिटकीय 
गन्त्िव्य कला संस्कृमिहरुको छायाङ्कन गरी चलजचरको िाध्यिबाट पयिटन क्षेरको 
ववकास गनि बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

56. बागििी प्रदेशिा साहमसक िथा पवििीय पयिटनको सम्भाव्यिा अध्ययन एवि ्रसवुाको 
क्याङ्गजजङ्गिा वाल क्लाइजम्वङ्ग िेमनङ्ग सेन्त्टरको भौमिक संरचना मनिािणको लामग रु. 3 
करोड ववमनयोजन गरेको छु। लाङटाङ जगुल गणेश िथा गौरीशंकर वहिाली क्षेरिा 
साहमसक िथा पवििीय पयिटन प्रवद्दिन गररनेछ। िािाकोशी भोटेकोशी मरशलुी, नारायणी 
लगायिका नदीहरुिा जल पयिटनको ववकास गररनछे। संघीय सरकार र नीजज क्षेरको 
सहकायििा वहल स्टेशनहरू मनिािण गनि आवश्यक बजेटको प्रवन्त्ध गरेको छु।
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50. प्रववमध हस्िान्त्िरण सीप ववकास एवि ्कायिस्थलिै िामलि िाफि ि उद्यिशीलिा प्रवद्दिनिा 
जोड ददईनेछ । मबमभन्त् न सीप ववकास िामलि सञ् चालन गनि रु. ४ करोड ३७ लाख 
ववमनयोजन गरेको छु। नवीन सोच भएका उद्यिीहरुलाई प्रोत्साहन र लघ ुउद्यिीहरुको 
परम्परागि सीपलाई संरक्षण गनि पचास प्रमिशिको लागि साझेदारीिा प्रववमध 
हस्िान्त्िरण गनि रु. ९ करोड ववमनयोजन गरेको छु। 

51. मनयािि सम्भावना भएका औद्योमगक उत्पादनको प्रोत्साहन र प्रवद्दिन गनि मनयािि व्यापार 
िेलाको आयोजना गरी अन्त्िराज् िय बजारिा परु् याईनेछ। संभाव्यिाको आधारिा 
हस्िकला ग्राि मनिािण गरी प्रदेशको पवहचानलाई राविय अन्त्िरािविय क्षरेिा ववस्िार 
गररनेछ।

52. खाद्य सरुक्षा समुनजश् चि गनि संघीय सरकार र स्थानीय िहसँगको सहकायििा खाद्य 
गोदाि िििि र नयाँ खाद्य गोदाि मनिािण गररनेछ। आन्त्िररक वविरण प्रणालीलाई 
सदुृढ गरी आपूमिि व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सघन बजार अनगुिन र गणुस्िररय 
वस्िकुो उपभोग समुनजश् चि गनि उपभोक्ता सचेिना कायिक्रि सञ् चालन गनि बजेटको 
व्यवस्था गरेको छु। कृमरि अभाव मसजिना गने प्रवजृत्त उपर कडाई गररनेछ।

53. उद्योग  वाजणज्य िथा आपूमिि िन्त्रालयको लामग रु. 65 करोड 15 लाख ववमनयोजन 
गरेको छु।

संस्कृमि िथा पयिटन

54. बागििी प्रदेशको ववजश् टिा प्राकृमिक सौन्त्दयि र संस्कृमि िथा सभ्यिा प्रवद्दिन एवि ्
आन्त्िररक पयिटन ववकासको लामग आमथिक वर्ि २०७९/८० लाई घिुवफर वर्िको 
रुपिा घोर्णा गरी कायािन्त्वयन गनि बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

55. प्रदेश मभरका पयिटकीय गन्त्िव्य स्थलहरुको गरुुयोजना ियार गरी पयिटन पवुािधार 
ववकास गररनेछ। स्थानीय िहत्वका स्थानहरुलाई पयिटकीय गन्त्िव्यको रुपिा ववकास 
गनि स्थानीय िहसँग सहकायि गररनेछ। प्रदेश सरकारले पवहचान गरेका पयिटकीय 
गन्त्िव्य कला संस्कृमिहरुको छायाङ्कन गरी चलजचरको िाध्यिबाट पयिटन क्षेरको 
ववकास गनि बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

56. बागििी प्रदेशिा साहमसक िथा पवििीय पयिटनको सम्भाव्यिा अध्ययन एवि ्रसवुाको 
क्याङ्गजजङ्गिा वाल क्लाइजम्वङ्ग िेमनङ्ग सेन्त्टरको भौमिक संरचना मनिािणको लामग रु. 3 
करोड ववमनयोजन गरेको छु। लाङटाङ जगुल गणेश िथा गौरीशंकर वहिाली क्षेरिा 
साहमसक िथा पवििीय पयिटन प्रवद्दिन गररनेछ। िािाकोशी भोटेकोशी मरशलुी, नारायणी 
लगायिका नदीहरुिा जल पयिटनको ववकास गररनछे। संघीय सरकार र नीजज क्षेरको 
सहकायििा वहल स्टेशनहरू मनिािण गनि आवश्यक बजेटको प्रवन्त्ध गरेको छु।
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50. प्रववमध हस्िान्त्िरण सीप ववकास एवि ्कायिस्थलिै िामलि िाफि ि उद्यिशीलिा प्रवद्दिनिा 
जोड ददईनेछ । मबमभन्त् न सीप ववकास िामलि सञ् चालन गनि रु. ४ करोड ३७ लाख 
ववमनयोजन गरेको छु। नवीन सोच भएका उद्यिीहरुलाई प्रोत्साहन र लघ ुउद्यिीहरुको 
परम्परागि सीपलाई संरक्षण गनि पचास प्रमिशिको लागि साझेदारीिा प्रववमध 
हस्िान्त्िरण गनि रु. ९ करोड ववमनयोजन गरेको छु। 

51. मनयािि सम्भावना भएका औद्योमगक उत्पादनको प्रोत्साहन र प्रवद्दिन गनि मनयािि व्यापार 
िेलाको आयोजना गरी अन्त्िराज् िय बजारिा परु् याईनेछ। संभाव्यिाको आधारिा 
हस्िकला ग्राि मनिािण गरी प्रदेशको पवहचानलाई राविय अन्त्िरािविय क्षरेिा ववस्िार 
गररनेछ।

52. खाद्य सरुक्षा समुनजश् चि गनि संघीय सरकार र स्थानीय िहसँगको सहकायििा खाद्य 
गोदाि िििि र नयाँ खाद्य गोदाि मनिािण गररनेछ। आन्त्िररक वविरण प्रणालीलाई 
सदुृढ गरी आपूमिि व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सघन बजार अनगुिन र गणुस्िररय 
वस्िकुो उपभोग समुनजश् चि गनि उपभोक्ता सचेिना कायिक्रि सञ् चालन गनि बजेटको 
व्यवस्था गरेको छु। कृमरि अभाव मसजिना गने प्रवजृत्त उपर कडाई गररनेछ।

53. उद्योग  वाजणज्य िथा आपूमिि िन्त्रालयको लामग रु. 65 करोड 15 लाख ववमनयोजन 
गरेको छु।

संस्कृमि िथा पयिटन

54. बागििी प्रदेशको ववजश् टिा प्राकृमिक सौन्त्दयि र संस्कृमि िथा सभ्यिा प्रवद्दिन एवि ्
आन्त्िररक पयिटन ववकासको लामग आमथिक वर्ि २०७९/८० लाई घिुवफर वर्िको 
रुपिा घोर्णा गरी कायािन्त्वयन गनि बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

55. प्रदेश मभरका पयिटकीय गन्त्िव्य स्थलहरुको गरुुयोजना ियार गरी पयिटन पवुािधार 
ववकास गररनेछ। स्थानीय िहत्वका स्थानहरुलाई पयिटकीय गन्त्िव्यको रुपिा ववकास 
गनि स्थानीय िहसँग सहकायि गररनेछ। प्रदेश सरकारले पवहचान गरेका पयिटकीय 
गन्त्िव्य कला संस्कृमिहरुको छायाङ्कन गरी चलजचरको िाध्यिबाट पयिटन क्षेरको 
ववकास गनि बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

56. बागििी प्रदेशिा साहमसक िथा पवििीय पयिटनको सम्भाव्यिा अध्ययन एवि ्रसवुाको 
क्याङ्गजजङ्गिा वाल क्लाइजम्वङ्ग िेमनङ्ग सेन्त्टरको भौमिक संरचना मनिािणको लामग रु. 3 
करोड ववमनयोजन गरेको छु। लाङटाङ जगुल गणेश िथा गौरीशंकर वहिाली क्षेरिा 
साहमसक िथा पवििीय पयिटन प्रवद्दिन गररनेछ। िािाकोशी भोटेकोशी मरशलुी, नारायणी 
लगायिका नदीहरुिा जल पयिटनको ववकास गररनछे। संघीय सरकार र नीजज क्षेरको 
सहकायििा वहल स्टेशनहरू मनिािण गनि आवश्यक बजेटको प्रवन्त्ध गरेको छु।
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57. दोलखा जजल्लाको पयिटकीय स्थल जजरी क्षेरको एवककृि गरुुयोजना कायािन्त्वयन गनि 
नीजज क्षेरसँग सहकायि गररनेछ। जजरीिा िानव मनमििि पयिटकीय िालको मनिािण गनि 
रु. 15 करोड ववमनयोजन गरेको छु।  

58. बागििी प्रदेशिा नवीनिि वािावरणिैरी पयिटकीय पूवािधारको ववकासको लामग जचिवन 
जजल्लाको सौराहा  कुिरोज र प्यारीढाप कुचकुचेिा वन्त्यजन्त्ि ुअवलोकन गनि क्यानोपी 
वाक कायिक्रिको लामग बजेट व्यवस्था गरेको छु ।

59. प्रदेश मभरका पयिटकीय गन्त्िव्यहरूिा खानेपानी शौचालय सरसफाइ ढल व्यवस्थापन
साइकल लेन मनःशलु्क इन्त्टरनेट लगायिको सवुवधा उपलव्ध गराउन स्थानीय िहसँग 
सहकायि गररनेछ। 

60. गोसाईकुण्ड एकीकृि ववकास पररयोजना िाफि ि ् रसवुा जजल्लाको प्रमसद्द िीथिस्थल 
गोसाईकुण्डको सिग्र ववकास गररनेछ। 

61. ऐमिहामसक धामििक सांस्कृमिक राजनीमिक सािाजजक िहत्वका स्थलहरुलाई पयिटकीय 
गन्त्िव्यको रुपिा ववकास गररनेछ। काठिाण्डौंको जहरमसंपौवािा गणेशिान मसंह स्िमृि 
पाकि लाई ववस्िार गनेगरी भौमिक पूवािधार मनिािण गनि रु. ३ करोड ववमनयोजन गरेको 
छु। 

62. परुािाजववक एवि ् िौमलक धामििक सांस्कृमिक लगायिका सम्पदा िथा गठुीहरू र 
सािदुावयक संस्थाहरूको संरक्षण सम्वद्दिन र अमभलेखीकरण गररनेछ। सरोकारवाला 
सिदुाय र नीजज क्षेरको सहकायििा जारा पवि िेला िहोत्सव लगायिका परम्परा र 
संस्कृमििा आधाररि कायिक्रिहरू सञ् चालन गररनेछ।

63. परम्परागि िौमलक कला र लोक संगीि नतृ्य नाट् य सावहत्य प्रदशिनकारी 
लोककलाहरूको अमभलेखीकरण संरक्षण अनसुन्त्धान र ववकासिा जोड ददईनेछ। प्रदेश 
मभरका लोपोन्त्िखु िथा मसिान्त्िकृि जामि सिदुायको भार्ा सावहत्य लोकोजक्तलाई 
मलवपबद्द अमभलेखीकरण अध्ययन अनसुन्त्धान संरक्षण सम्वद्दिन एवि ् ववकासका लामग 
सम्वद्द संघ संस्थाहरूसँग सिन्त्वय र सहकायि गररनेछ।

64. राजनीमिक सािाजजक सांस्कृमिक क्षेरिा ख्यािी प्राप् ि एवि ्शहीद िथा घाईिे व्यजक्तको 
सम्िानको लामग स्िमृि केन्त्र प्रमि् ठान िथा अध्ययन अनसुन्त्धान केन्त्र स्थापना गनि 
बजेट छुट् याएको छु। 

65. लजुम्बनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशसँग सिन्त्वय र साझेदारी गरी देवघाट िनकािना
बढुीगण्डकी मरवेणीधाि लगायिका िीथि स्थलहरूिा पयिटकीय पूवािधारहरूको मनिािण 
गररनेछ। पशपुमि क्षेरको ववकास र संरक्षणको लामग पशपुमि क्षेर ववकास कोर्सँग 
सहकायि गररनेछ।

66. संस्कृमि िथा पयिटन िन्त्रालयको लामग रु. 1 अबि ८6 करोड 91 लाख ववमनयोजन 
गरेको छु ।
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वन िथा वािावरण संरक्षण

67. बागििी प्रदेश मभर बहिूुल्य जडीबटुी का् ठ िथा गैह्र का् ठ वन पैदावारको पकेट 
क्षेर पवहचान गरी संरक्षणका कायिक्रि सञ् चालन गररनेछ। वन क्षेरबाट वहृि ्हररि 
रोजगारी मसजिना गररनेछ।

68.  वन पैदावारको आपूमिििा आत्िमनभिर हनुे गरी प्रदेश मभर वन पैदावारको व्यवस्थापन
संरक्षण प्रवद्दिन र ववकास गनि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। राविय वन क्षेरमभर 
गणुस्िरिा र् हास आइरहेका सखुड खडा र ढला पडा रूखहरूको सङ्कलन कटानी र 
ववक्री वविरण गरी वन पैदावारको आपूमिि बढाईनेछ।

69. कृवर् वन प्रवद्दिनिा जोड ददई वन क्षेरलाई आय आजिनको िाध्यिको रुपिा ववकास 
गररनेछ। जमडवटुीको उत्पादन प्रशोधन भण्डारण र मनकासीलाई प्रवद्दिन गने गरी 
कायिक्रि सञ् चालन गररनेछ। नीजज वनको ववकास र प्रवद्दिन गने कायिक्रिहरू 
सञ् चालन गरी राज् िय वनिा परेको चाप कि गररनेछ।

70. आगािी वर्ि प्रदेश मभर नाङ्गा डाँडा पाखा पिी चौरिा आयआजिनिा टेवा परु् याउने गरी 
संघीय सरकार र नीजज क्षेर सिेिको सहकायििा पन्त्र लाख ववरुवा रोवपने छ। चरेुक्षेर
नदी उकास जमिन र अन्त्य उपयकु्त ठाउँिा िखु्यिः बाँस प्रजामिको वहृि ् वकृ्षारोपण 
गनि बजेट व्यवस्था गरेको छु।

71. प्रदेश मभर प्राकृमिक िथा भौगोमलक संवेदनशीलिाका आधारिा जलाधार क्षेरको 
संरक्षण िथा व्यवस्थापन गररनेछ। िेलम्ची लगायिका अमि संवेदनशील क्षेरहरूिा 
भएको भ-ूस्खलन बाढी पवहरो नदी कटान मनयन्त्रण गरी कृवर्योग्य जमिन र बसोवास 
क्षेरको संरक्षणका लामग भ-ूसंरक्षण कायिक्रि सञ् चालन गनि बजेटको व्यवस्था गरेको 
छु। 

72. जैववक ववववधिाको वहसाबले िहत्वपूणि रहेका मसिसार क्षेरहरूको अमभलेखीकरण
संरक्षण र व्यवस्थापन गनि ववशेर् कायिक्रि सञ् चालन गररनेछ।

73. संघीय सरकारसँगको सहकायििा संरक्षण क्षेर राज् िय मनकुञ् ज एवि ्िध्यविी क्षेरको 
संरक्षण गरी िानव-वन्त्यजन्त्ि ु द्वन्त्द्व न्त्यूनीकरणका लामग पूवािधार मनिािण गनि बजेट 
व्यवस्था गरेको छु।

74. सिदुायिा आधाररि वन व्यवस्थापन सिहुको संस्थागि ववकासिा जोड ददईनेछ। वन 
जन्त्य उद्योगको ववकास िथा प्रवद्दिनका लामग सीप िथा प्रववमध हस्िान्त्िरण सम्बन्त्धी 
कायिक्रि सञ् चालन गनि बजेट व्यवस्था गरेको छु।

75. राज् िय-अन्त्िरािज् िय संघ संस्थासँगको सहकायििा वािावरण संरक्षण ववकास िथा 
जीववकोपाजिन सम्बन्त्धी कायिक्रिहरू सञ् चालन गररनेछ।स्थानीय िह र अन्त्य संघ 
संस्थासँगको साझेदारीिा प्रदूर्ण मनयन्त्रण फोहरिैला व्यवस्थापन र हररयाली प्रवद्दिन 
कायिक्रि सञ् चालन गरी वािावरण स्वच्छिा एवि ्सन्त्िलुन कायि गररनेछ। 
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वन िथा वािावरण संरक्षण
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गणुस्िरिा र् हास आइरहेका सखुड खडा र ढला पडा रूखहरूको सङ्कलन कटानी र 
ववक्री वविरण गरी वन पैदावारको आपूमिि बढाईनेछ।

69. कृवर् वन प्रवद्दिनिा जोड ददई वन क्षेरलाई आय आजिनको िाध्यिको रुपिा ववकास 
गररनेछ। जमडवटुीको उत्पादन प्रशोधन भण्डारण र मनकासीलाई प्रवद्दिन गने गरी 
कायिक्रि सञ् चालन गररनेछ। नीजज वनको ववकास र प्रवद्दिन गने कायिक्रिहरू 
सञ् चालन गरी राज् िय वनिा परेको चाप कि गररनेछ।

70. आगािी वर्ि प्रदेश मभर नाङ्गा डाँडा पाखा पिी चौरिा आयआजिनिा टेवा परु् याउने गरी 
संघीय सरकार र नीजज क्षेर सिेिको सहकायििा पन्त्र लाख ववरुवा रोवपने छ। चरेुक्षेर
नदी उकास जमिन र अन्त्य उपयकु्त ठाउँिा िखु्यिः बाँस प्रजामिको वहृि ् वकृ्षारोपण 
गनि बजेट व्यवस्था गरेको छु।

71. प्रदेश मभर प्राकृमिक िथा भौगोमलक संवेदनशीलिाका आधारिा जलाधार क्षेरको 
संरक्षण िथा व्यवस्थापन गररनेछ। िेलम्ची लगायिका अमि संवेदनशील क्षेरहरूिा 
भएको भ-ूस्खलन बाढी पवहरो नदी कटान मनयन्त्रण गरी कृवर्योग्य जमिन र बसोवास 
क्षेरको संरक्षणका लामग भ-ूसंरक्षण कायिक्रि सञ् चालन गनि बजेटको व्यवस्था गरेको 
छु। 

72. जैववक ववववधिाको वहसाबले िहत्वपूणि रहेका मसिसार क्षेरहरूको अमभलेखीकरण
संरक्षण र व्यवस्थापन गनि ववशेर् कायिक्रि सञ् चालन गररनेछ।

73. संघीय सरकारसँगको सहकायििा संरक्षण क्षेर राज् िय मनकुञ् ज एवि ्िध्यविी क्षेरको 
संरक्षण गरी िानव-वन्त्यजन्त्ि ु द्वन्त्द्व न्त्यूनीकरणका लामग पूवािधार मनिािण गनि बजेट 
व्यवस्था गरेको छु।

74. सिदुायिा आधाररि वन व्यवस्थापन सिहुको संस्थागि ववकासिा जोड ददईनेछ। वन 
जन्त्य उद्योगको ववकास िथा प्रवद्दिनका लामग सीप िथा प्रववमध हस्िान्त्िरण सम्बन्त्धी 
कायिक्रि सञ् चालन गनि बजेट व्यवस्था गरेको छु।

75. राज् िय-अन्त्िरािज् िय संघ संस्थासँगको सहकायििा वािावरण संरक्षण ववकास िथा 
जीववकोपाजिन सम्बन्त्धी कायिक्रिहरू सञ् चालन गररनेछ।स्थानीय िह र अन्त्य संघ 
संस्थासँगको साझेदारीिा प्रदूर्ण मनयन्त्रण फोहरिैला व्यवस्थापन र हररयाली प्रवद्दिन 
कायिक्रि सञ् चालन गरी वािावरण स्वच्छिा एवि ्सन्त्िलुन कायि गररनेछ। 
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वन िथा वािावरण संरक्षण

67. बागििी प्रदेश मभर बहिूुल्य जडीबटुी का् ठ िथा गैह्र का् ठ वन पैदावारको पकेट 
क्षेर पवहचान गरी संरक्षणका कायिक्रि सञ् चालन गररनेछ। वन क्षेरबाट वहृि ्हररि 
रोजगारी मसजिना गररनेछ।

68.  वन पैदावारको आपूमिििा आत्िमनभिर हनुे गरी प्रदेश मभर वन पैदावारको व्यवस्थापन
संरक्षण प्रवद्दिन र ववकास गनि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। राविय वन क्षेरमभर 
गणुस्िरिा र् हास आइरहेका सखुड खडा र ढला पडा रूखहरूको सङ्कलन कटानी र 
ववक्री वविरण गरी वन पैदावारको आपूमिि बढाईनेछ।

69. कृवर् वन प्रवद्दिनिा जोड ददई वन क्षेरलाई आय आजिनको िाध्यिको रुपिा ववकास 
गररनेछ। जमडवटुीको उत्पादन प्रशोधन भण्डारण र मनकासीलाई प्रवद्दिन गने गरी 
कायिक्रि सञ् चालन गररनेछ। नीजज वनको ववकास र प्रवद्दिन गने कायिक्रिहरू 
सञ् चालन गरी राज् िय वनिा परेको चाप कि गररनेछ।

70. आगािी वर्ि प्रदेश मभर नाङ्गा डाँडा पाखा पिी चौरिा आयआजिनिा टेवा परु् याउने गरी 
संघीय सरकार र नीजज क्षेर सिेिको सहकायििा पन्त्र लाख ववरुवा रोवपने छ। चरेुक्षेर
नदी उकास जमिन र अन्त्य उपयकु्त ठाउँिा िखु्यिः बाँस प्रजामिको वहृि ् वकृ्षारोपण 
गनि बजेट व्यवस्था गरेको छु।

71. प्रदेश मभर प्राकृमिक िथा भौगोमलक संवेदनशीलिाका आधारिा जलाधार क्षेरको 
संरक्षण िथा व्यवस्थापन गररनेछ। िेलम्ची लगायिका अमि संवेदनशील क्षेरहरूिा 
भएको भ-ूस्खलन बाढी पवहरो नदी कटान मनयन्त्रण गरी कृवर्योग्य जमिन र बसोवास 
क्षेरको संरक्षणका लामग भ-ूसंरक्षण कायिक्रि सञ् चालन गनि बजेटको व्यवस्था गरेको 
छु। 

72. जैववक ववववधिाको वहसाबले िहत्वपूणि रहेका मसिसार क्षेरहरूको अमभलेखीकरण
संरक्षण र व्यवस्थापन गनि ववशेर् कायिक्रि सञ् चालन गररनेछ।

73. संघीय सरकारसँगको सहकायििा संरक्षण क्षेर राज् िय मनकुञ् ज एवि ्िध्यविी क्षेरको 
संरक्षण गरी िानव-वन्त्यजन्त्ि ु द्वन्त्द्व न्त्यूनीकरणका लामग पूवािधार मनिािण गनि बजेट 
व्यवस्था गरेको छु।

74. सिदुायिा आधाररि वन व्यवस्थापन सिहुको संस्थागि ववकासिा जोड ददईनेछ। वन 
जन्त्य उद्योगको ववकास िथा प्रवद्दिनका लामग सीप िथा प्रववमध हस्िान्त्िरण सम्बन्त्धी 
कायिक्रि सञ् चालन गनि बजेट व्यवस्था गरेको छु।

75. राज् िय-अन्त्िरािज् िय संघ संस्थासँगको सहकायििा वािावरण संरक्षण ववकास िथा 
जीववकोपाजिन सम्बन्त्धी कायिक्रिहरू सञ् चालन गररनेछ।स्थानीय िह र अन्त्य संघ 
संस्थासँगको साझेदारीिा प्रदूर्ण मनयन्त्रण फोहरिैला व्यवस्थापन र हररयाली प्रवद्दिन 
कायिक्रि सञ् चालन गरी वािावरण स्वच्छिा एवि ्सन्त्िलुन कायि गररनेछ। 
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76. प्रदेश मभर नेपाल ववज्ञान िथा प्रववमध प्रज्ञा प्रमिष्टानको “शहरी ववकास र वािावरण 
ववजशज् टकृि अनसुन्त्धान केन्त्र” स्थापना गररनेछ।

77. वन िथा वािावरण िन्त्रालयका लामग रु. 3 अबि 23 करोड 99 लाख ववमनयोजन 
गरेको छु।

भमूि व्यवस्था सहकारी िथा गररवी मनवारण
78. प्रदेश भ-ूउपयोग पररर्द् गठन गरी संववधान बिोजजिको प्रदेशको क्षेरामधकार मभरको 

भमूि सम्बन्त्धी कािलाई अगामड बढाइनेछ। स्थानीय िहसँगको सहकायििा सरकारी 
जग्गा संरक्षण गररनेछ।

79. ववपन्त् न घर पररवार लजक्षि गरी आयआजिन प्रवद्दिनका लामग सीपिूलक िामलि िाफि ि 
उद्यिशीलिा ववकास गने र श्रि बजारिा जोड्ने कायििा सहयोग परु् याउन बजेट 
व्यवस्था गरेको छु। 

80. प्रदेशको राजस्व संकलनिा िहत्वपूणि भमूिका मनवािह गने िालपोि िथा नापी 
कायािलयको संस्थागि सदुृढीकरण गरी नागररकिैरी सेवा प्रवाह गनि रु. 6 करोड 65 
लाख ववमनयोजन गरेको छु।

81. उत्पादनिखुी अथििन्त्रको ववकासका लामग उत्पादनिूलक कृवर् सहकारी िाफि ि कृवर् 
उपजलाई बजार सम्ि जोड्न आवश्यक यन्त्र उपकरण खररद गनि बजेट व्यवस्था 
गरेको छु।

82. प्रदेशको क्षेरामधकारिा रहेका सहकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी मनयिन र अनगुिन गरी 
सशुासनयकु्त सहकारी क्षरे बनाउन सहकारी कायािलयहरुिा काि गने कििचारीको 
क्षििा ववकास गररनेछ। स्थानीय िहको सहकारी मनयिन िथा अनगुिन क्षििा 
बढाउन स्थानीय िहसँग सहकायि गररनेछ।

83. सहकारी संघ संस्थाहरू सिेिको लागि साझेदारीिा सहकारी सञ् चालक कििचारी िथा 
सदस्यहरूको क्षििा अमभववृद्द सम्बन्त्धी कायिक्रि सञ् चालन गनि बजेट छुट् याएको छु।

84. प्रदेशको क्षेरामधकारिा रहेका सहकारीको अमभलेख व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई 
स्वचामलि बनाउँदै लैजाने गरी सहकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मनिािण गनि बजेटको 
व्यवस्था गरेको छु।

85. भमूि व्यवस्था सहकारी िथा गररवी मनवारण िन्त्रालयका लामग रु. 24 करोड 37 
लाख ववमनयोजन गरेको छु।

श्रि  रोजगार िथा यािायाि व्यवस्था 
86. आगािी आमथिक वर्ििा प्रदेश श्रि िथा रोजगार नीमि िजुििा गरी कायािन्त्वयनिा 

ल्याईनेछ। श्रमिकहरूको व्यावसायजन्त्य सरुक्षा िथा स्वास्थ्य िापदण्डको अवलम्बन 
गरी कायिस्थललाई सरुजक्षि बनाउन मनयिनकारी भमूिका बढाईनेछ। श्रि रोजगार िथा 
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यािायाि व्यवस्था िन्त्रालयिा श्रमिकको हकवहिको संरक्षण र सम्वद्दिनको लामग 
श्रमिक हेल्प डेक्स सञ् चालनिा ल्याइनेछ। श्रिको उच्च सम्िान गने संस्कृमिको 
ववकास गररनेछ।

87. बजारको िाग अनरुुपको दक्ष र अधिदक्ष सीपयकु्त जनशजक्त ियार गनि छोटो र लािो 
अवमधका िामलिहरु सञ् चालन गररनेछ।प्रदेशिा भएका ववद्यिान सीपयकु्त जनशजक्तको 
अवस्था र आवश्यकिाको अन्त्िर पवहचान गनि सीप सभेक्षण गररनेछ। 

88. प्रदेश मभर बसोवास गने गरीव ववपन्त् न र द्वन्त्द्व वपमडि पररवारका रोजगारीको अवसरवाट 
वजञ् चि दश हजार यवुाहरुलाई स्वदेशिै काि गनि सक्ने स्वरोजगारिलुक सीप 
मसकाउनका लामग “िखु्यिन्त्री सीप ववकास िथा रोजगार कायिक्रि” सञ् चालन गनि रु. 
15 करोड  ववमनयोजन गरेको छु। यस कायिक्रि अन्त्िगिि उद्योगहरुसँग सहकायि गरी 
कायिस्थलिा नै प्रजशक्षण ददई सोही उद्योग िथा व्यावसावयक प्रमि् ठानिा रोजगारी ददने 
व्यवस्था मिलाईनेछ।

89. बैदेजशक रोजगारीवाट फकेका िथा हरेक वर्ि श्रि बजारिा प्रवेश गने यवुाहरुलाई 
लजक्षि गरी उद्यिशीलिा प्रवद्दिनका कायिक्रि सञ् चालन गरी स्वरोजगार बनाउने 
अमभयानका लामग बजेट व्यवस्था गरेको छु।

90. वैदेजशक रोजगारीिा जाने यवुाहरूलाई आवासीय आवमधक र सघन सीपिूलक र 
वैदेजशक रोजगारीिा जाने िलुकुिा िाग हनु े खालका िामलि र सीप पररक्षण र 
प्रिाणीकरण सिेि गनि प्राववमधक जशक्षा िथा व्यावसावयक िामलि पररर्द्सँग सहकायि 
गररनेछ। 

91. स्वरोजगारिा संलग्न नीजज िथा अनौपचाररक क्षरे र वैदेजशक रोजगारीिा रहेका 
श्रमिकहरुलाई सािाजजक सरुक्षा कोर्िा आवद्द गदै लैजान संघीय सरकार र सािाजजक 
सरुक्षा कोर्सँग सहकायि गररनेछ।संघीय सरकारसँगको सहकायििा प्रदेश सरकार 
अन्त्िरगि कायिरि अस्थायी ज्यालादारी र करारिा कायिरि कििचारीलाई सिेि 
सािाजजक सरुक्षा कोर्िा आवद्द गररनेछ। स्थानीय िहसँगको सहकायििा श्रमिकहरुको 
पञ् जीकरण गने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रकि ववमनयोजन गरेको छु।

92. ववद्यिुीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढाउन प्रदेशका िखु्य शहरहरूिा र 
राजिागिहरुिा चाजजिङ स्टेशन लगायिका आवश्यक पूवािधारहरू मनिािण गनि संघीय 
सरकार र नेपाल ववद्यिु प्रामधकरणसँग सहकायि गररनेछ।

93. प्रदेश राजिागिका उपयकु्त स्थानिा नीजज क्षेरसँगको सहकायििा एकीकृि स्िाटि ररफे्रस 
एन्त्ड िान्त्सफर सेन्त्टर िथा प्रदूर्ण परीक्षण सेवा सञ् चालनिा ल्याइनेछ। सवारी प्रदूर्ण 
िापनका लामग स्वचामलि प्रववमध स्थापना गनि संघीय सरकारसँग सहकायि गररनेछ। 
यािायाि व्यवसायीसँगको सहकायििा िकवानपरु जजल्लाको उपयकु्त स्थानिा सवुवधा 
सम्पन्त् न िक पाकि  मनिािण कायि अगाडी बढाईनेछ।
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यािायाि व्यवस्था िन्त्रालयिा श्रमिकको हकवहिको संरक्षण र सम्वद्दिनको लामग 
श्रमिक हेल्प डेक्स सञ् चालनिा ल्याइनेछ। श्रिको उच्च सम्िान गने संस्कृमिको 
ववकास गररनेछ।

87. बजारको िाग अनरुुपको दक्ष र अधिदक्ष सीपयकु्त जनशजक्त ियार गनि छोटो र लािो 
अवमधका िामलिहरु सञ् चालन गररनेछ।प्रदेशिा भएका ववद्यिान सीपयकु्त जनशजक्तको 
अवस्था र आवश्यकिाको अन्त्िर पवहचान गनि सीप सभेक्षण गररनेछ। 

88. प्रदेश मभर बसोवास गने गरीव ववपन्त् न र द्वन्त्द्व वपमडि पररवारका रोजगारीको अवसरवाट 
वजञ् चि दश हजार यवुाहरुलाई स्वदेशिै काि गनि सक्ने स्वरोजगारिलुक सीप 
मसकाउनका लामग “िखु्यिन्त्री सीप ववकास िथा रोजगार कायिक्रि” सञ् चालन गनि रु. 
15 करोड  ववमनयोजन गरेको छु। यस कायिक्रि अन्त्िगिि उद्योगहरुसँग सहकायि गरी 
कायिस्थलिा नै प्रजशक्षण ददई सोही उद्योग िथा व्यावसावयक प्रमि् ठानिा रोजगारी ददने 
व्यवस्था मिलाईनेछ।

89. बैदेजशक रोजगारीवाट फकेका िथा हरेक वर्ि श्रि बजारिा प्रवेश गने यवुाहरुलाई 
लजक्षि गरी उद्यिशीलिा प्रवद्दिनका कायिक्रि सञ् चालन गरी स्वरोजगार बनाउने 
अमभयानका लामग बजेट व्यवस्था गरेको छु।

90. वैदेजशक रोजगारीिा जाने यवुाहरूलाई आवासीय आवमधक र सघन सीपिूलक र 
वैदेजशक रोजगारीिा जाने िलुकुिा िाग हनु े खालका िामलि र सीप पररक्षण र 
प्रिाणीकरण सिेि गनि प्राववमधक जशक्षा िथा व्यावसावयक िामलि पररर्द्सँग सहकायि 
गररनेछ। 

91. स्वरोजगारिा संलग्न नीजज िथा अनौपचाररक क्षरे र वैदेजशक रोजगारीिा रहेका 
श्रमिकहरुलाई सािाजजक सरुक्षा कोर्िा आवद्द गदै लैजान संघीय सरकार र सािाजजक 
सरुक्षा कोर्सँग सहकायि गररनेछ।संघीय सरकारसँगको सहकायििा प्रदेश सरकार 
अन्त्िरगि कायिरि अस्थायी ज्यालादारी र करारिा कायिरि कििचारीलाई सिेि 
सािाजजक सरुक्षा कोर्िा आवद्द गररनेछ। स्थानीय िहसँगको सहकायििा श्रमिकहरुको 
पञ् जीकरण गने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रकि ववमनयोजन गरेको छु।

92. ववद्यिुीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढाउन प्रदेशका िखु्य शहरहरूिा र 
राजिागिहरुिा चाजजिङ स्टेशन लगायिका आवश्यक पूवािधारहरू मनिािण गनि संघीय 
सरकार र नेपाल ववद्यिु प्रामधकरणसँग सहकायि गररनेछ।

93. प्रदेश राजिागिका उपयकु्त स्थानिा नीजज क्षेरसँगको सहकायििा एकीकृि स्िाटि ररफे्रस 
एन्त्ड िान्त्सफर सेन्त्टर िथा प्रदूर्ण परीक्षण सेवा सञ् चालनिा ल्याइनेछ। सवारी प्रदूर्ण 
िापनका लामग स्वचामलि प्रववमध स्थापना गनि संघीय सरकारसँग सहकायि गररनेछ। 
यािायाि व्यवसायीसँगको सहकायििा िकवानपरु जजल्लाको उपयकु्त स्थानिा सवुवधा 
सम्पन्त् न िक पाकि  मनिािण कायि अगाडी बढाईनेछ।
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यािायाि व्यवस्था िन्त्रालयिा श्रमिकको हकवहिको संरक्षण र सम्वद्दिनको लामग 
श्रमिक हेल्प डेक्स सञ् चालनिा ल्याइनेछ। श्रिको उच्च सम्िान गने संस्कृमिको 
ववकास गररनेछ।

87. बजारको िाग अनरुुपको दक्ष र अधिदक्ष सीपयकु्त जनशजक्त ियार गनि छोटो र लािो 
अवमधका िामलिहरु सञ् चालन गररनेछ।प्रदेशिा भएका ववद्यिान सीपयकु्त जनशजक्तको 
अवस्था र आवश्यकिाको अन्त्िर पवहचान गनि सीप सभेक्षण गररनेछ। 

88. प्रदेश मभर बसोवास गने गरीव ववपन्त् न र द्वन्त्द्व वपमडि पररवारका रोजगारीको अवसरवाट 
वजञ् चि दश हजार यवुाहरुलाई स्वदेशिै काि गनि सक्ने स्वरोजगारिलुक सीप 
मसकाउनका लामग “िखु्यिन्त्री सीप ववकास िथा रोजगार कायिक्रि” सञ् चालन गनि रु. 
15 करोड  ववमनयोजन गरेको छु। यस कायिक्रि अन्त्िगिि उद्योगहरुसँग सहकायि गरी 
कायिस्थलिा नै प्रजशक्षण ददई सोही उद्योग िथा व्यावसावयक प्रमि् ठानिा रोजगारी ददने 
व्यवस्था मिलाईनेछ।

89. बैदेजशक रोजगारीवाट फकेका िथा हरेक वर्ि श्रि बजारिा प्रवेश गने यवुाहरुलाई 
लजक्षि गरी उद्यिशीलिा प्रवद्दिनका कायिक्रि सञ् चालन गरी स्वरोजगार बनाउने 
अमभयानका लामग बजेट व्यवस्था गरेको छु।

90. वैदेजशक रोजगारीिा जाने यवुाहरूलाई आवासीय आवमधक र सघन सीपिूलक र 
वैदेजशक रोजगारीिा जाने िलुकुिा िाग हनु े खालका िामलि र सीप पररक्षण र 
प्रिाणीकरण सिेि गनि प्राववमधक जशक्षा िथा व्यावसावयक िामलि पररर्द्सँग सहकायि 
गररनेछ। 

91. स्वरोजगारिा संलग्न नीजज िथा अनौपचाररक क्षरे र वैदेजशक रोजगारीिा रहेका 
श्रमिकहरुलाई सािाजजक सरुक्षा कोर्िा आवद्द गदै लैजान संघीय सरकार र सािाजजक 
सरुक्षा कोर्सँग सहकायि गररनेछ।संघीय सरकारसँगको सहकायििा प्रदेश सरकार 
अन्त्िरगि कायिरि अस्थायी ज्यालादारी र करारिा कायिरि कििचारीलाई सिेि 
सािाजजक सरुक्षा कोर्िा आवद्द गररनेछ। स्थानीय िहसँगको सहकायििा श्रमिकहरुको 
पञ् जीकरण गने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रकि ववमनयोजन गरेको छु।

92. ववद्यिुीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढाउन प्रदेशका िखु्य शहरहरूिा र 
राजिागिहरुिा चाजजिङ स्टेशन लगायिका आवश्यक पूवािधारहरू मनिािण गनि संघीय 
सरकार र नेपाल ववद्यिु प्रामधकरणसँग सहकायि गररनेछ।

93. प्रदेश राजिागिका उपयकु्त स्थानिा नीजज क्षेरसँगको सहकायििा एकीकृि स्िाटि ररफे्रस 
एन्त्ड िान्त्सफर सेन्त्टर िथा प्रदूर्ण परीक्षण सेवा सञ् चालनिा ल्याइनेछ। सवारी प्रदूर्ण 
िापनका लामग स्वचामलि प्रववमध स्थापना गनि संघीय सरकारसँग सहकायि गररनेछ। 
यािायाि व्यवसायीसँगको सहकायििा िकवानपरु जजल्लाको उपयकु्त स्थानिा सवुवधा 
सम्पन्त् न िक पाकि  मनिािण कायि अगाडी बढाईनेछ।
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94. सवारी चालक अनिुमिपर प्रदान गने व्यवस्थालाई थप सदुृढ गनि र िायल 
सेन्त्टरहरूलाई क्रिशः स्वचामलि प्रणालीिा लैजान बजेट व्यवस्था गरेको छु।

95. यािायाि कायािलयिा रहेका अमभलेखहरुलाई मडजजटाइजेशन गरी व्यवजस्थि गनि 
आवश्यक पूवािधार मनिािणका लामग रु. 7 करोड ववमनयोजन गरेको छु।

96. यािायाि कायािलयबाट प्रदान गने सेवाहरु क्रिश ववद्यिुीय प्रणालीबाट प्रवाह गनि 
सफ्टवेयर मनिािणका लामग बजेट व्यवस्था गरेको छु। सवारी भाडा ववद्यिुीय 
िाध्यिबाट भकु्तानी गने व्यवस्था मिलाइनेछ। 

97. श्रि  रोजगार िथा यािायाि व्यवस्था िन्त्रालयको लामग रु. 94 करोड 24 लाख 
ववमनयोजन गरेको छु।

सभािखु िहोदय
98. अब ि सािाजजक क्षेरका प्रस्िाववि कायिक्रिहरु र ववमनयोजन पेश गने अनिुिी 

चाहन्त्छु।
 

स्वास्थ्य सेवा 

99. गणुस्िरीय स्वास्थ्य सेवािा सवै िहका नागररकको पहुँच अमभववृद्द गररनछे।स्वास्थ्य 
संस्थाहरुको संस्थागि सदुृढीकरण गरी दक्ष जचवकत्सक िथा स्वास्थ्यकिी, और्मध एवि ्
उपकरण र भौमिक पूवािधारले सम्पन्त् न स्वास्थ्य संस्थाहरु स्थापना गदै लमगनेछ। 

100. हेटौंडा, भक्तपरु, मरशूली, मसन्त्धलुी, धाददङ्ग, बकुलहर र पशपुमि चौलागाँई स्िमृि 
अस्पिाललाई क्रिश: स्िरोन्त् नमि गरी ववजशज् टकृि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गनि आवश्यक 
स्वास्थ्य उपकरण, ववशेर्ज्ञ जचवकत्सक सवहिको जनशजक्त, सवुवधा सम्पन्त् न प्रयोगशाला 
सवहिको भौमिक पूवािधारको व्यवस्था गनि बजेट व्यवस्था गरेको छु। यी 
अस्पिालहरुबाट िवहलाहरुको स्िन क्यान्त्सर जस्क्रमनंङ गनिका लामग िेिोग्रावफ िेमसन 
िाफि ि मनःशलु्क सेवा प्रदान गने व्यवस्था मिलाएको छु। 

101. नसने रोगहरुको कारण वरे्नी ठूलो संख्यािा ज्यान गिुाउन ु परेको र िहंगो उपचार 
गनुि पने वाध्यिा रहेकोले त्यस्िा रोगहरुको शरुु अवस्थािा नै मनदान गनि प्रदेश मभरका 
अस्पिाल र स्थानीय िहको सहकायििा स्वास्थ्य परीक्षण गरी रोगको पवहचान गनि बजेट 
व्यवस्था गरेको छु। यस अन्त्िगिि रगि, ग्लकुोज, ददसा वपसाब, कलेजो, फोक्सो, िगृौला, 
िवहलािा हनुे क्यान्त्सर लगायिको मनःशलु्क परीक्षण गररनेछ। 

102. “िखु्यिन्त्री जनिा स्वास्थ्य कायिक्रि” अन्त्िगिि ववपन्त् न नागररकलाई क्यान्त्सर, हृदयघाि, 

िजस्ि्कघाि र अव्स्िेवटक वफ् टुला लगायिका रोगको उपचारिा ददइँदै आएको 
सहमुलयिका लामग रकि ववमनयोजन गरेको छु। प्रदेशवासीलाई क्यान्त्सर उपचारिा 
ददइदै आएको प्रमि मबरािी पचास हजार सहमुलयि ददने कायिक्रिलाई मनरन्त्िरिा ददन 
रु. १२ करोड ५० लाख ववमनयोजन गरेको छु। सबै प्रदेश अस्पिालबाट िगृौला 
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रोगीका लामग मनःशलु्क डायलामसस सेवा ववस्िार गनि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको 
छु। 

103. कोमभड-१९ जस्िा िहािारी िथा संक्रािक रोग ववरुद्द लड्न कम्िीिा ५० बेडको 
सवुवधा सम्पन्त् न प्रदेशस्िरीय सरुवा रोग अस्पिाल स्थापना गनि बजेट व्यवस्था गरेको 
छु। 

104. हेटौंडा अस्पिाललाई दईु सय बेडको अस्पिालिा स्िरोन्त् नमि गनि िथा शवहद धििभक्त 
िानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्त्र भक्तपरुसँगको सहकायििा िगृौला प्रत्यारोपण सेवा सिेि 
ववस्िार गनि रु. ८ करोड ववमनयोजन गरेको छु। 

105. िदन भण्डारी स्वास्थ्य ववज्ञान प्रमिष्टानको ववस्िार र सदुृढीकरण गरी प्रमिष्टान 
अन्त्िगििको आफ्नै अस्पिाल स्थापना प्रवक्रया अजघ बढाइनेछ। िदन भण्डारी स्वास्थ्य 
ववज्ञान प्रमिष्टानको लामग रु. १९ करोड 5२ लाख ववमनयोजन गरेको छु। 

106. प्रदेश मभर रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुिा स्वास्थ्य उपचार सम्वन्त्धी आधमुनक औजार िथा 
उपकरण खरीद िथा िििि सम्भार र पयािप् ि और्मधको व्यवस्था गनि रु. ३8 करोड 2 
लाख ववमनयोजन गरेको छु।   

107. रसवुा, नवुाकोट र धाददङ्ग जजल्लाका लामग धाददङ्गिा, काठिाण्डौ उपत्यकाका लामग 
काठिाण्डौिा, मसन्त्धलुी जचिवन र िकवानपरु जजल्लाका लामग िकवानपरुिा र रािेछाप, 

दोलखा, काभ्र े र मसन्त्धपुाल्चोक जजल्लाका लामग काभ्रिेा एम्बलेुन्त्स मडस्प्याच सेन्त्टर 
स्थापना गररनेछ।स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अमभववृद्द गनि घमु्िी स्वास्थ्य जशववर, स्याटेलाइट 
जक्लमनक र टेली िेमडमसन लगायिका िाध्यिहरु प्रयोग गने व्यवस्था मिलाईनेछ। 

108. सबै अस्पिालहरूिा शल्यवक्रया सवहिको सतु्केरी िथा नवजाि जशश ु सेवा प्रदान गनि 
बजेट व्यवस्था गरेको छु। नीजज र सािदुावयक सेवा प्रदायक संस्थासँग साझेदारी गरी 
आइमसय ुिथा एनआइमसय ुसेवालाई सविसलुभ गराईनेछ। िाि ृितृ्यदुर घटाउन संघीय 
सरकारसँगको सहकायििा संचामलि आिा सरुक्षा कायिक्रिलाई मनरन्त्िरिा 
ददइनेछ।िवहलाहरुिा हनुे पाठेघर खस्ने सिस्या, अब्स्िेवटक वफस्टुला लगायिका 
सिस्याहरुको सियिै मनदान गने र मनःशलु्क शल्यवक्रया गने व्यवस्था गररनेछ। ज्यान 
जोजखििा परेका गभिविी िथा सतु्केरी िवहलाहरुको लामग मनःशलु्क हवाई उद्दार गने 
व्यवस्था मिलाईनेछ। 

109. बागििी प्रदेश सरकार िािहिका १३ वटा जजल्ला जस्थि प्रदेश अस्पिालिा लाग ु
गररएको न्त्यनुिि सेवा िापदण्ड कायिक्रिलाई मनरन्त्िरिा दददै आगािी आमथिक वर्ििा 
११९ स्थानीय िहिा ववस्िार गररनेछ। न्त्यनुिि सेवा िापदण्डिा िोवकएका और्मध, 

औजार िथा उपकरणको व्यवस्थापन, िििि संभार िथा सञ् चालनका लामग रु. १६ 
करोड १७ लाख ववमनयोजन गरेको छु। 
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रोगीका लामग मनःशलु्क डायलामसस सेवा ववस्िार गनि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको 
छु। 

103. कोमभड-१९ जस्िा िहािारी िथा संक्रािक रोग ववरुद्द लड्न कम्िीिा ५० बेडको 
सवुवधा सम्पन्त् न प्रदेशस्िरीय सरुवा रोग अस्पिाल स्थापना गनि बजेट व्यवस्था गरेको 
छु। 

104. हेटौंडा अस्पिाललाई दईु सय बेडको अस्पिालिा स्िरोन्त् नमि गनि िथा शवहद धििभक्त 
िानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्त्र भक्तपरुसँगको सहकायििा िगृौला प्रत्यारोपण सेवा सिेि 
ववस्िार गनि रु. ८ करोड ववमनयोजन गरेको छु। 

105. िदन भण्डारी स्वास्थ्य ववज्ञान प्रमिष्टानको ववस्िार र सदुृढीकरण गरी प्रमिष्टान 
अन्त्िगििको आफ्नै अस्पिाल स्थापना प्रवक्रया अजघ बढाइनेछ। िदन भण्डारी स्वास्थ्य 
ववज्ञान प्रमिष्टानको लामग रु. १९ करोड 5२ लाख ववमनयोजन गरेको छु। 

106. प्रदेश मभर रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुिा स्वास्थ्य उपचार सम्वन्त्धी आधमुनक औजार िथा 
उपकरण खरीद िथा िििि सम्भार र पयािप् ि और्मधको व्यवस्था गनि रु. ३8 करोड 2 
लाख ववमनयोजन गरेको छु।   

107. रसवुा, नवुाकोट र धाददङ्ग जजल्लाका लामग धाददङ्गिा, काठिाण्डौ उपत्यकाका लामग 
काठिाण्डौिा, मसन्त्धलुी जचिवन र िकवानपरु जजल्लाका लामग िकवानपरुिा र रािेछाप, 

दोलखा, काभ्र े र मसन्त्धपुाल्चोक जजल्लाका लामग काभ्रिेा एम्बलेुन्त्स मडस्प्याच सेन्त्टर 
स्थापना गररनेछ।स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अमभववृद्द गनि घमु्िी स्वास्थ्य जशववर, स्याटेलाइट 
जक्लमनक र टेली िेमडमसन लगायिका िाध्यिहरु प्रयोग गने व्यवस्था मिलाईनेछ। 

108. सबै अस्पिालहरूिा शल्यवक्रया सवहिको सतु्केरी िथा नवजाि जशश ु सेवा प्रदान गनि 
बजेट व्यवस्था गरेको छु। नीजज र सािदुावयक सेवा प्रदायक संस्थासँग साझेदारी गरी 
आइमसय ुिथा एनआइमसय ुसेवालाई सविसलुभ गराईनेछ। िाि ृितृ्यदुर घटाउन संघीय 
सरकारसँगको सहकायििा संचामलि आिा सरुक्षा कायिक्रिलाई मनरन्त्िरिा 
ददइनेछ।िवहलाहरुिा हनुे पाठेघर खस्ने सिस्या, अब्स्िेवटक वफस्टुला लगायिका 
सिस्याहरुको सियिै मनदान गने र मनःशलु्क शल्यवक्रया गने व्यवस्था गररनेछ। ज्यान 
जोजखििा परेका गभिविी िथा सतु्केरी िवहलाहरुको लामग मनःशलु्क हवाई उद्दार गने 
व्यवस्था मिलाईनेछ। 

109. बागििी प्रदेश सरकार िािहिका १३ वटा जजल्ला जस्थि प्रदेश अस्पिालिा लाग ु
गररएको न्त्यनुिि सेवा िापदण्ड कायिक्रिलाई मनरन्त्िरिा दददै आगािी आमथिक वर्ििा 
११९ स्थानीय िहिा ववस्िार गररनेछ। न्त्यनुिि सेवा िापदण्डिा िोवकएका और्मध, 

औजार िथा उपकरणको व्यवस्थापन, िििि संभार िथा सञ् चालनका लामग रु. १६ 
करोड १७ लाख ववमनयोजन गरेको छु। 

-15-

15 

 

रोगीका लामग मनःशलु्क डायलामसस सेवा ववस्िार गनि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको 
छु। 

103. कोमभड-१९ जस्िा िहािारी िथा संक्रािक रोग ववरुद्द लड्न कम्िीिा ५० बेडको 
सवुवधा सम्पन्त् न प्रदेशस्िरीय सरुवा रोग अस्पिाल स्थापना गनि बजेट व्यवस्था गरेको 
छु। 

104. हेटौंडा अस्पिाललाई दईु सय बेडको अस्पिालिा स्िरोन्त् नमि गनि िथा शवहद धििभक्त 
िानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्त्र भक्तपरुसँगको सहकायििा िगृौला प्रत्यारोपण सेवा सिेि 
ववस्िार गनि रु. ८ करोड ववमनयोजन गरेको छु। 

105. िदन भण्डारी स्वास्थ्य ववज्ञान प्रमिष्टानको ववस्िार र सदुृढीकरण गरी प्रमिष्टान 
अन्त्िगििको आफ्नै अस्पिाल स्थापना प्रवक्रया अजघ बढाइनेछ। िदन भण्डारी स्वास्थ्य 
ववज्ञान प्रमिष्टानको लामग रु. १९ करोड 5२ लाख ववमनयोजन गरेको छु। 

106. प्रदेश मभर रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुिा स्वास्थ्य उपचार सम्वन्त्धी आधमुनक औजार िथा 
उपकरण खरीद िथा िििि सम्भार र पयािप् ि और्मधको व्यवस्था गनि रु. ३8 करोड 2 
लाख ववमनयोजन गरेको छु।   

107. रसवुा, नवुाकोट र धाददङ्ग जजल्लाका लामग धाददङ्गिा, काठिाण्डौ उपत्यकाका लामग 
काठिाण्डौिा, मसन्त्धलुी जचिवन र िकवानपरु जजल्लाका लामग िकवानपरुिा र रािेछाप, 

दोलखा, काभ्र े र मसन्त्धपुाल्चोक जजल्लाका लामग काभ्रिेा एम्बलेुन्त्स मडस्प्याच सेन्त्टर 
स्थापना गररनेछ।स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अमभववृद्द गनि घमु्िी स्वास्थ्य जशववर, स्याटेलाइट 
जक्लमनक र टेली िेमडमसन लगायिका िाध्यिहरु प्रयोग गने व्यवस्था मिलाईनेछ। 

108. सबै अस्पिालहरूिा शल्यवक्रया सवहिको सतु्केरी िथा नवजाि जशश ु सेवा प्रदान गनि 
बजेट व्यवस्था गरेको छु। नीजज र सािदुावयक सेवा प्रदायक संस्थासँग साझेदारी गरी 
आइमसय ुिथा एनआइमसय ुसेवालाई सविसलुभ गराईनेछ। िाि ृितृ्यदुर घटाउन संघीय 
सरकारसँगको सहकायििा संचामलि आिा सरुक्षा कायिक्रिलाई मनरन्त्िरिा 
ददइनेछ।िवहलाहरुिा हनुे पाठेघर खस्ने सिस्या, अब्स्िेवटक वफस्टुला लगायिका 
सिस्याहरुको सियिै मनदान गने र मनःशलु्क शल्यवक्रया गने व्यवस्था गररनेछ। ज्यान 
जोजखििा परेका गभिविी िथा सतु्केरी िवहलाहरुको लामग मनःशलु्क हवाई उद्दार गने 
व्यवस्था मिलाईनेछ। 

109. बागििी प्रदेश सरकार िािहिका १३ वटा जजल्ला जस्थि प्रदेश अस्पिालिा लाग ु
गररएको न्त्यनुिि सेवा िापदण्ड कायिक्रिलाई मनरन्त्िरिा दददै आगािी आमथिक वर्ििा 
११९ स्थानीय िहिा ववस्िार गररनेछ। न्त्यनुिि सेवा िापदण्डिा िोवकएका और्मध, 

औजार िथा उपकरणको व्यवस्थापन, िििि संभार िथा सञ् चालनका लामग रु. १६ 
करोड १७ लाख ववमनयोजन गरेको छु। 
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110. दीघि रोगी र अशक्तहरूको मनजम्ि सिदुायिा आधाररि प्रशािक सेवालाई कायािन्त्वयनिा 
ल्याईनेछ। प्रादेजशक अस्पिालिा क्रिश: ज्येष्ट नागररक वाडि स्थापना गरी सञ् चालनिा 
ल्याइनेछ। 

111. वकशोरीहरूको पाठेघरको िखुको क्यान्त्सरको रोकथाि गनि संघीय सरकारसँग सहकायि 
गरी खोप सेवा शरुु गररनेछ। वकशोर वकशोरीहरुको यौन िथा प्रजनन ्स्वास्थ्य प्रवद्दिन 
िथा परािशि सेवा प्रदान गनि संचामलि "एक िाध्यामिक ववद्यालय एक नसि" 
कायिक्रिलाई आगािी वर्ि थप साठी ववद्यालयिा ववस्िार गनि रु. २८ करोड ववमनयोजन 
गरेको छु।  

112. प्रदेश मभरका स्थायी बामसन्त्दाहरुका लामग रगि, ब्लड ब्याग र पररक्षण शलु्किा 
सहमुलयि ददई मन:शलु्क रक्तसंचार सेवा प्रदान गनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको 
छु। 

113. प्रादेजशक अस्पिालहरुिा ववशेर्ज्ञ जचवकत्सक लगायिका स्वास्थ्यकिी अभावका कारण 
सेवा प्रभाववि हनु नददन स्थायी पदपूमिि नभएसम्िका लामग करारबाट जनशजक्त आपमुिि 
गनि रु. २७ करोड ववमनयोजन गरेको छु। प्रादेजशक अस्पिाल लगायिका स्वास्थ्य 
संस्थाहरुको संगठन िथा व्यवस्थापन सभेक्षण गरी स्थायी पदपूमिि प्रवक्रया शरुु 
गररनेछ। 

114. जचवकत्सक, नसि िथा स्वास्थ्यकिीहरुलाई सरकारी सेवािा आकवर्िि गरी सियानकुुल 
ज्ञान र सीप अमभबवृद्द गने िामलि सञ् चालन गनि रु. ५ करोड ७ लाख ववमनयोजन 
गरेको छु। 

115. रोग मनदान कायिलाई अझ भरपदो, ववश् वामसलो र गणुस्िरीय बनाउन बागििी प्रदेशको 
जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षििा ववकास िथा सेवा ववस्िारका लामग रु. २ करोड ९ 
लाख ववमनयोजन गरेको छु।   

116. बहकु्षेरीय पोर्ण कायिक्रिलाई मनरन्त्िरिा दददै स्थानीय िहिा जनिा पोर्ण कायिक्रि 
सञ् चालन गररनेछ। प्रत्येक स्थानीय िहिा कम्िीिा एक निनुा कुपोर्ण उपचार केन्त्र 
स्थापना गररनेछ। स्वास्थ्यकिी िथा िवहला सािदुावयक स्वास्थ्य स्वयं सेववकाहरु 
िाफि ि बच्चाहरुको बवृद्द अनगुिन िथा पोर्ण प्रवद्दिन कायिक्रि सञ् चालन गररनेछ।  
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119. जचिवनको रत् ननगरिा आयवेुद और्मध उत्पादन केन्त्र सञ् चालन गनि रु. ३ करोड ९४ 
लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु। िकवानपरु, लमलिपरु र जचिवन जस्थि जजल्ला आयवेुद 
स्वास्थ्य केन्त्रलाई अस्पिालको रुपिा स्िरोन्त् नमि गनि भौमिक पूवािधार ववकास मनिािणका 
लामग रु. १२ करोड ववमनयोजन गरेको छु। योग, प्राकृमिक जचवकत्सा, होमियोप्यामथक, 
आम्ची लगायिका अन्त्य वैकजल्पक जचवकत्सा उपचार पद्दमिलाई प्रवद्दिन गनि बजेट 
व्यवस्था गरेको छु। 

120. नागररक आरोग्य कायिक्रि, जीवन शैली पररवििन, योग जशववर सञ् चालन गरी 
नागररकको स्वास्थ्य प्रवद्दिन गररनेछ। 

121. मडजजटल स्वास्थ्य सूचना प्रणाली लागू गरी स्वास्थ्य सम्बन्त्धी अमभलेख र प्रमिवेदन 
लगायिका सम्पूणि सूचनाहरु ित्काल प्राप् ि गनि सक्ने बनाईनेछ। 

122. स्वास्थ्य िन्त्रालयको लामग रु. 4 अबि ८9 करोड 23 लाख  ववमनयोजन गरेको छु। 
 
 

जशक्षा, ववज्ञान प्रववमध र सािाजजक ववकास 

123. ववद्यालय जशक्षािा नमिजा सधुारका लामग ववद्याथी केजन्त्रि ववद्यालय व्यवस्थापन सधुार 
कायिक्रि सञ् चालन गररनेछ। प्रदेश मभरका एक सय सािदुावयक आधारभिू ववद्यालय र 
दईु सय सािदुावयक िाध्यमिक ववद्यालयको छनौट गरी व्यवस्थापन सधुारको लक्ष्य 
सवहि अनदुान ददन रु. २५ करोड ववमनयोजन गरेको छु। संघीय सरकारसँगको 
सिन्त्वयिा प्रधानाध्यापकको शैजक्षक नेितृ्व, सीप िथा व्यवस्थापन क्षििा अमभववृद्द गनि 
िामलि सञ् चालन गररनेछ। 

124.  ववद्यालयिा जाने अनदुानलाई शैजक्षक नमिजासँग आवद्द गनि उपलजब्ध सूचकहरु 
मनधािरण गररनेछ। प्रदेशका एक सय सािदुावयक आधारभिू ववद्यालय र दईु सय 
सािदुावयक िाध्यमिक ववद्यालयको छनौट गरी उपलजब्ध सूचकका आधारिा सूचना 
प्रववमध प्रयोगशाला, ववज्ञान िथा ववर्यगि प्रयोगशाला स्थापना लगायिका मसकाई 
उपलजब्ध बढाउने कायिका लामग पुजँीगि अनदुान ददन रु. ५५ करोड ववमनयोजन गरेको 
छु।  

125. िाध्यमिक िहिा कृवर् िथा पश ु सेवासम्बन्त्धी ववर्यको अध्यापन गराउने सािदुावयक 
ववद्यालयलाई प्रोत्साहन गनि बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

126. प्राववमधक जशक्षा िथा व्यावसावयक िामलि पररर्द् अन्त्िगिि संचामलि जशक्षालयहरुको 
भौमिक पूवािधार सधुार िथा क्षििा अमभववृद्द गररनेछ।मसन्त्धलुीिा प्रदेशको बहपु्राववमधक 
जशक्षालय स्थापना गररनेछ। मसन्त्धपुाल्चोक जजल्लािा मनिािणाधीन ददनेश-रािजी 
प्राववमधक जशक्षालय आगािी वर्ि मनिािण सम्पन्त् न गरी सञ् चालनिा ल्याईनेछ।प्राववमधक 
िथा व्यावसावयक जशक्षाका लामग रु. १३ करोड २८ लाख ववमनयोजन गरेको छु। 
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127. सािदुावयक ववद्यालयको कक्षा ११ र १२ वा सो सरहिा प्राववमधक ववर्य अध्ययन गने 
अल्पसंख्यक, लोपोन्त्िखु, अमि सीिान्त्िकृि, ववपन्त् न दमलि सिदुायका छारछारा िध्ये प्रमि 
स्थानीय िह एक जनालाई शैजक्षक छारवजृत्त प्रदान गनि र सािदुावयक क् याम्पसिा 
अध्ययनरि छारालाई प्रदान गररने छारवजृत्तका लामग रु. ५ करोड ववमनयोजन गरेको 
छु। 

128. प्रदेशिा रहेका ववमभन्त् न ववद्यालय भवन मनिािण, घेरावार, शौचालय र शदु्द खानेपानी 
लगायिका पूवािधार मनिािणका लामग रु. ४६ करोड ३७ लाख बजेट ववमनयोजन गरेको 
छु। 

129. आगािी वर्ि पाँच ववद्यालयलाई आवासीय ववद्यालयको रुपिा स्िरोन्त् नमि गरी लोपोन्त्िखु, 

अमि सीिान्त्िकृि, अल्पसंख्यक िथा अमि ववपन्त् न सिदुायका बालबामलकाहरूलाई 
ववद्यालय जशक्षािा पहुँच अमभववृद्द गनि रु. ७ करोड ववमनयोजन गरेको छु। 

130. स्थानीय िहसँगको सिन्त्वयिा प्रदेश मभरका दईु ववद्यालय छनौट गरी पाठ्यक्रि, जशक्षण 
ववमध, जशक्षक, भौमिक पूवािधार िथा शैजक्षक सािग्रीहरू सिेिले सम्पन्त् न आवासीय निनुा 
ववद्यालयको रूपिा स्िरोन्त् नमि गररनेछ। निनुा ववद्यालय ववकासका लामग गरुुयोजना 
कायािन्त्वयनिा रहेका ववद्यालयको ववकासका लामग रु. १० करोड ववमनयोजन गरेको 
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131.  सािदुावयक ववद्यालयिा बालबामलकाको पहुँच बढाउन र उपजस्थमि मनयमिि गराउन 
ववद्यालय बस खरीदका लामग रु. ६ करोड ५० लाख ववमनयोजन गरेको छु। 
ववद्याथीलाई मडजजटल मसकाई सािाग्रीको पहुँच अमभववृद्द गनि र ववज्ञान प्रयोगशाला 
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132. प्रदेश ववज्ञान िथा प्रववमध ववश् वववद्यालयको स्थापनाको प्रवक्रया शरुु गररनेछ।उच्च 
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133. “वैज्ञामनक खोज अनसुन्त्धान पररर्द्” स्थापना गरी अनसुन्त्धानलाई व्यवजस्थि ढंगले 
अगामड बढाईनेछ। यवुाहरुलाई वैज्ञामनक अनसुन्त्धान र नवप्रवििनको क्षेरिा प्रोत्साहन 
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134. प्रत्येक जजल्लाको कम्िीिा एउटा ववद्यालयिा निनुा बाल ववकास केन्त्र सञ् चालन गनि 
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136. कायिस्थलिा हनुे यौनजन्त्य दवु्यिवहार लगायिका लैवङ्गक वहंसाबाट पीमडि िथा 
प्रभावविहरूको लामग उद्दार, राहि, िनोसािाजजक परािशि सेवा र पनुस्थािपना लगायिका 
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सािाजजक सरुक्षाका कायिक्रि सञ् चालन गनि बजेट व्यवस्था गरेको छु। लैवङ्गक वहंसा 
रोकथािका लामग िाध्यमिक िहिा अध्ययनरि वकशोर वकशोरीको लामग आत्ि 
प्रमिरक्षात्िक िामलि सञ् चालन गनि बजेट व्यवस्था गरेको छु। यौमनक िथा लैवङ्गक 
अल्पसंख्यकहरुको क्षििा अमभववृद्दको लामग िामलि सञ् चालन गररनेछ। 

137. एकल िवहला, दमलि, लोपोन्त्िखु िथा सीिान्त्िकृि सिदुाय र अपाङ्गिा भएका िवहलाको 
सािाजजक र आमथिक सशजक्तकरणका लामग सीप, पुजँी र प्रववमध उपलब्ध गराउन 
सम्वद्द संस्थाहरुसँग सिन्त्वय र सहकायि गनि बजेट छुट् याएको छु।  

138. प्रदेशिा बसोवास गने ववपन्त् न दमलि सिदुायको जीवनस्िर सधुारका लामग कायिक्रि 
सञ् चालन गनि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। 

139. अपाङ्गिा भएका व्यजक्तलाई प्रदेश मभर संचामलि सीपिूलक िामलििा मनजश् चि कोटा 
िोकी मसपयकु्त बनाई रोजगारी मसजिना गरी स्वरोजगार बनाईनेछ।प्रदेश सरकारवाट 
मनिािण हनुे भौमिक संरचनाहरु अपाङ्ग िैरी बनाईनेछ। मसन्त्धलुी र जचिवन जजल्लािा 
बौवद्दक अपाङ्गिा भएका बालबामलकाको लामग पूवािधारयकु्त आवासीय ववद्यालय 
सञ् चालन गरी गणुस्िरीय जशक्षािा पहुँच अमभववृद्द गनि बजेट छुट्टयाएको छु।  

140. बाल गहृ, जे् ठ नागररक आश्रि िथा ददवा सेवा केन्त्र, पनुस्थािपना केन्त्रको भौमिक 
संरचना मनिािण, सञ् चालन िथा व्यवस्थापनका लामग सम्वजन्त्धि संघ संस्थाहरुसँग 
सहकायि गनि रकि ववमनयोजन गरेको छु।बीस जनाभन्त्दा बढी जे् ठ नागररक सवहि 
सञ् चालनिा रहेको वदृ्दाश्रििा नमसिङ्ग सेवा उपलब्ध गराईनेछ। 

141. लोपोन्त्िखु र अमि सीिान्त्िकृि सिदुायहरू बनकररया, चेपाङ, थािी, जजरेल, िाझी, दनवुार, 

सरेुल, बोटे र गन्त्धवि लगायिका सिदुायलाई आमथिक िथा सािाजजक उत्थानका लामग  
ववशेर् कायिक्रि ल्याइनछे।िकवानपरु, धाददङ्ग र जचिवन जजल्लाको चेपाङ जामि 
बसोबास क्षेरलाई चेपाङ ववशेर् संरजक्षि क्षेर ववशेर् कायिक्रि सञ् चालन गनि बजेट 
व्यवस्था गरेको छु। 

142. सािाजजक ववकास िन्त्रालयको लामग रु. ३ अबि ७७ करोड ३ लाख ववमनयोजन गरेको 
छु। 

यवुा िथा खेलकुद
143. सीप र दक्षिाको आधारिा यवुा जनशजक्तको अमभलेखीकरण गरी िामलि प्रदान गनि 

बजेट व्यवस्था गरेको छु। यवुा जनशजक्तलाई प्रदेशको ववकास अमभयानिा स्वयि ्
सेवकको रूपिा पररचालन गररनेछ। प्रदेश मभर ववजश् ट योगदान गरेका यवुाहरू र 
यवुा वैज्ञामनकहरूलाई प्रोत्साहन र सम्िान गनि बजेट छुट्याएको छु। 

144. प्रदेश यवुा पररर्द् स्वरोजगार कायिक्रि िाफि ि प्रदेश मभरका यवुाहरूलाई मबमभन्त् न 
सीपिूलक पेशा िथा व्यवसायिा संलग्न गराई स्वरोजगार बनाउन बजेट व्यवस्था 
गरेको छु। 
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सािाजजक सरुक्षाका कायिक्रि सञ् चालन गनि बजेट व्यवस्था गरेको छु। लैवङ्गक वहंसा 
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अल्पसंख्यकहरुको क्षििा अमभववृद्दको लामग िामलि सञ् चालन गररनेछ। 

137. एकल िवहला, दमलि, लोपोन्त्िखु िथा सीिान्त्िकृि सिदुाय र अपाङ्गिा भएका िवहलाको 
सािाजजक र आमथिक सशजक्तकरणका लामग सीप, पुजँी र प्रववमध उपलब्ध गराउन 
सम्वद्द संस्थाहरुसँग सिन्त्वय र सहकायि गनि बजेट छुट् याएको छु।  

138. प्रदेशिा बसोवास गने ववपन्त् न दमलि सिदुायको जीवनस्िर सधुारका लामग कायिक्रि 
सञ् चालन गनि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। 

139. अपाङ्गिा भएका व्यजक्तलाई प्रदेश मभर संचामलि सीपिूलक िामलििा मनजश् चि कोटा 
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मनिािण हनुे भौमिक संरचनाहरु अपाङ्ग िैरी बनाईनेछ। मसन्त्धलुी र जचिवन जजल्लािा 
बौवद्दक अपाङ्गिा भएका बालबामलकाको लामग पूवािधारयकु्त आवासीय ववद्यालय 
सञ् चालन गरी गणुस्िरीय जशक्षािा पहुँच अमभववृद्द गनि बजेट छुट्टयाएको छु।  

140. बाल गहृ, जे् ठ नागररक आश्रि िथा ददवा सेवा केन्त्र, पनुस्थािपना केन्त्रको भौमिक 
संरचना मनिािण, सञ् चालन िथा व्यवस्थापनका लामग सम्वजन्त्धि संघ संस्थाहरुसँग 
सहकायि गनि रकि ववमनयोजन गरेको छु।बीस जनाभन्त्दा बढी जे् ठ नागररक सवहि 
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141. लोपोन्त्िखु र अमि सीिान्त्िकृि सिदुायहरू बनकररया, चेपाङ, थािी, जजरेल, िाझी, दनवुार, 
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व्यवस्था गरेको छु। 

142. सािाजजक ववकास िन्त्रालयको लामग रु. ३ अबि ७७ करोड ३ लाख ववमनयोजन गरेको 
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सरेुल, बोटे र गन्त्धवि लगायिका सिदुायलाई आमथिक िथा सािाजजक उत्थानका लामग  
ववशेर् कायिक्रि ल्याइनछे।िकवानपरु, धाददङ्ग र जचिवन जजल्लाको चेपाङ जामि 
बसोबास क्षेरलाई चेपाङ ववशेर् संरजक्षि क्षेर ववशेर् कायिक्रि सञ् चालन गनि बजेट 
व्यवस्था गरेको छु। 

142. सािाजजक ववकास िन्त्रालयको लामग रु. ३ अबि ७७ करोड ३ लाख ववमनयोजन गरेको 
छु। 

यवुा िथा खेलकुद
143. सीप र दक्षिाको आधारिा यवुा जनशजक्तको अमभलेखीकरण गरी िामलि प्रदान गनि 

बजेट व्यवस्था गरेको छु। यवुा जनशजक्तलाई प्रदेशको ववकास अमभयानिा स्वयि ्
सेवकको रूपिा पररचालन गररनेछ। प्रदेश मभर ववजश् ट योगदान गरेका यवुाहरू र 
यवुा वैज्ञामनकहरूलाई प्रोत्साहन र सम्िान गनि बजेट छुट्याएको छु। 

144. प्रदेश यवुा पररर्द् स्वरोजगार कायिक्रि िाफि ि प्रदेश मभरका यवुाहरूलाई मबमभन्त् न 
सीपिूलक पेशा िथा व्यवसायिा संलग्न गराई स्वरोजगार बनाउन बजेट व्यवस्था 
गरेको छु। 
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145. दोस्रो बागििी प्रदेश खेलकुद प्रमियोमगिा सञ् चालन गनि र नवौं राविय खेलकुद 
प्रमियोमगिािा प्रदेशको सहभामगिाका लामग ियारी गनि रु. 7 करोड ववमनयोजन गरेको 
छु । खेलाडी, प्रजशक्षक िथा रेवफ्रलाई प्रजशक्षण, सम्िान र परुस्कार र क्षििा ववकासका 
लामग बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

146. मनिािणामधन गौिि बदु्द अन्त्िरािज् िय वक्रकेट रंगशाला सम्पन्त् न गनि भरिपरु 
िहानगरपामलकासँग सहकायि गनि रु 5 करोड ववमनयोजन गरेको छ् ।  

147. मनिािणाधीन गौरीटार, वपपलटार, चौिारा, दधुौली र िन्त्थली रंगशाला िथा िाडी, थाहा, 
धनौजी र मनलकण्ठ कभडिहल लगायिका िहत्वपूणि खेलकुद पूवािधार आयोजनाहरूको 
मनिािण कायिलाई प्राथमिकिािा राखी बजेट व्यवस्था गरेको छु । 

148. प्रत्येक िाध्यमिक ववद्यालयिा कायिरि जशक्षकहरू िध्येबाट एक जनालाई प्रजशक्षण 
प्रदान गरी खेलकुद जशक्षक िोक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।िखु्यिन्त्रीसँग बालबामलका 
स्काउट कायिक्रिको आयोजना गररनेछ।  

149. खेलकुद संघहरूको संस्थागि क्षििा अमभववृद्द गरी खेलकुद प्रमियोमगिाहरूको 
आयोजनािा प्रदेश खेल संघहरूको भमूिकालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। खेलाडी र 
प्रजशक्षकहरूको क्षििा ववकासका लामग कायिक्रिहरू सञ् चालन गररनेछ। 

150. यवुा िथा खेलकुद िन्त्रालयको लामग रु. 1 अबि 22 करोड 65 लाख ववमनयोजन 
गरेको छु। 

 
 
सभािखु िहोदय 

151. अब ि भौमिक पूवािधार क्षेरको प्रस्िाववि कायिक्रि र ववमनयोजनको वववरण प्रस्ििु 
गदिछु। 

सडक िथा भवन र शहरी पूवािधार 
152.  “प्रादेजशक लोकिागि” कायिक्रििा सिावेश भएका मनिािणाधीन सडकहरुलाई 

प्राथमिकिािा राखी मनिािण सम्पन्त् न गनि रु. 1 अबि 9० करोड 9१ लाख ववमनयोजन 
गरेको छु।  

153. “प्रादेजशक िागि” अन्त्िगिि प्रदेशको िखु्य आमथिक िथा बजार केन्त्र, धामििक, ऐमिहामसक, 
पयिटकीय, औद्योमगक िथा अन्त्य िहववका स्थलहरु जोड्ने रणनीमिक सडक वा उपिागि 
(बाईपास) लगायिका आयोजनाहरु सम्पन्त् न गनि रु. 3 अबि ७4 करोड 89 लाख 
ववमनयोजन गरेको छु।  

154. प्रदेश मभर रहेका शहरका िखु्य स्थान, शहरी चक्रपथ, कृवर् बजार केन्त्र, जशक्षा र 
स्वास्थ्य केन्त्र जोड्ने िथा ित्काल प्रमिफल र रोजगारी मसजिना गने सडक 
आयोजनाहरुका लामग शहरी िथा स्थानीय सडक कायिक्रििा रु. 6 अबि ८१ करोड 
३८ लाख ववमनयोजन गरेको छु।  
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155. प्रदेशको राजधानीलाई संघीय राजधानीसँग जोड्ने रणनीमिक सडकको रुपिा रहेको 
फवपिङ- टुल्कु- हिुाने भञ् ज्याङ सडकको स्िरोन्त् नमि ित्काल अगामड बढाउन रु. 18 
करोड ववमनयोजन गरेको छु।

156. मनिािणाधीन िदन भण्डारी िागि (भैसे - मभिफेदी - कुलेखानी - मसस्नेरी - दजक्षणकाली) 
को कुल ५३ वकलोमिटर िध्ये भैंसे - भीिफेदी सडक खण्ड दईु लेनिा स्िरोन्त् नमि गने 
कायि आगािी आमथिक वर्ििा सम्पन्त् न गररनेछ। कुलेखानी देजख दजक्षणकालीसम्िको 
सडक आगािी आमथिक वर्ििा सम्पन्त् न गनि र बाँकी २१ वकलोमिटर सडकलाई दईु 
लेनिा स्िरोन्त् नमि गने कायिको लामग आवश्यक ववमनयोजन गरेको छु। 

157. दोलखा जजल्लाको लािाबगर हुँदै जचनको मसिाना जोड्ने सडक मनिािण िथा स्िरोन्त् नमि 
गनि रु. 10 करोड ववमनयोजन गरेको छु । काभ्र े जजल्लाको राम्चे देजख दोलखा 
जजल्लाको खररढंुङ्गा जोड्ने चौरी राजिागि मनिािणको लामग रु. 5 करोड ववमनयोजन 
गरेको छु। 

158. बागििी प्रदेश मभरका मबमभन्त् न जजल्ला वीचको अन्त्िर आबद्दिा बढाउन िथा प्रदेश 
राजधानीसँग जोड्न र आमथिक वक्रयाकलापलाई टेवा परु् याउन बागििी प्रदेश चक्रपथ 
मनिािणको सम्भाव्यिा अध्ययन गरी मनिािण शरुु गररनेछ । 

159. संघ िथा स्थानीय िह र नीजज क्षेरको साझेदारीिा बल्खु हेटौंडा र खकुोट  जचयाबारी 
सरुुङ िागि लगायि प्रदेश मभर अन्त्य सम्भाववि सरुुङ िागि अध्ययन गनि आवश्यक 
बजेट व्यवस्था गरेको छु।

160. प्रदेशिा बहवुर्ीय र क्रिागि आयोजनाका रुपिा मनिािणाधीन सडक आयोजनाका लामग 
बजेट समुनजश् चि गरेको छु।मनिािण सम्पन्त् न भएका आयोजनाहरुलाई बार् है िवहना 
सञ् चालन हनुे गरी मनयमिि आवमधक िथा आकजस्िक िििि सम्भार गनि आवश्यक 
रकि व्यवस्था गरेको छु।

161. प्रदेश मभरका सडकहरुिा सडक सरुक्षाको भरपदो व्यवस्था नहुँदा दघुिटनाका कारण 
जनधनको क्षमि भईरहेकोले सडक मनिािण र सञ् चालनका सन्त्दभििा मडजाइन िथा 
लागि अनिुान ियार गदाि देजख नै सडक सरुक्षाका संरचनाहरू अमनवायि सिावेश गने 
व्यवस्था मिलाईनेछ। रोड फमनिचसि लगायि सडक सरुक्षाका आवश्यक संरचना ियार 
गनि बजेट व्यवस्था गरेको छु।

162. प्रदेश मभर मनिािणाधीन पलुहरु सम्पन्त् न गनि आवश्यक रकि ववमनयोजन गरेको छु। 
झोलुंगे पलुहरूको मनिािण िथा िििि सम्भारका लामग बजेट व्यवस्था गरेको 
छु।ववपद्को सियिा जोजखियकु्त िरी-िराउलाई व्यवस्थापन गनि याजन्त्रक पलुको 
जगेडा व्यवस्था गररनेछ।

163. प्रदेश राजधानी पूवािधार ववकास ववशेर् आयोजना िाफि ि बागििी प्रदेशको राजधानी 
हेटौडालाई सवुवधा सम्पन्त् न बनाउन सरकारी कायािलय भवन जशक्षा स्वास्थ्य सडक 
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155. प्रदेशको राजधानीलाई संघीय राजधानीसँग जोड्ने रणनीमिक सडकको रुपिा रहेको 
फवपिङ- टुल्कु- हिुाने भञ् ज्याङ सडकको स्िरोन्त् नमि ित्काल अगामड बढाउन रु. 18 
करोड ववमनयोजन गरेको छु।

156. मनिािणाधीन िदन भण्डारी िागि (भैसे - मभिफेदी - कुलेखानी - मसस्नेरी - दजक्षणकाली) 
को कुल ५३ वकलोमिटर िध्ये भैंसे - भीिफेदी सडक खण्ड दईु लेनिा स्िरोन्त् नमि गने 
कायि आगािी आमथिक वर्ििा सम्पन्त् न गररनेछ। कुलेखानी देजख दजक्षणकालीसम्िको 
सडक आगािी आमथिक वर्ििा सम्पन्त् न गनि र बाँकी २१ वकलोमिटर सडकलाई दईु 
लेनिा स्िरोन्त् नमि गने कायिको लामग आवश्यक ववमनयोजन गरेको छु। 

157. दोलखा जजल्लाको लािाबगर हुँदै जचनको मसिाना जोड्ने सडक मनिािण िथा स्िरोन्त् नमि 
गनि रु. 10 करोड ववमनयोजन गरेको छु । काभ्र े जजल्लाको राम्चे देजख दोलखा 
जजल्लाको खररढंुङ्गा जोड्ने चौरी राजिागि मनिािणको लामग रु. 5 करोड ववमनयोजन 
गरेको छु। 

158. बागििी प्रदेश मभरका मबमभन्त् न जजल्ला वीचको अन्त्िर आबद्दिा बढाउन िथा प्रदेश 
राजधानीसँग जोड्न र आमथिक वक्रयाकलापलाई टेवा परु् याउन बागििी प्रदेश चक्रपथ 
मनिािणको सम्भाव्यिा अध्ययन गरी मनिािण शरुु गररनेछ । 

159. संघ िथा स्थानीय िह र नीजज क्षेरको साझेदारीिा बल्खु हेटौंडा र खकुोट  जचयाबारी 
सरुुङ िागि लगायि प्रदेश मभर अन्त्य सम्भाववि सरुुङ िागि अध्ययन गनि आवश्यक 
बजेट व्यवस्था गरेको छु।

160. प्रदेशिा बहवुर्ीय र क्रिागि आयोजनाका रुपिा मनिािणाधीन सडक आयोजनाका लामग 
बजेट समुनजश् चि गरेको छु।मनिािण सम्पन्त् न भएका आयोजनाहरुलाई बार् है िवहना 
सञ् चालन हनुे गरी मनयमिि आवमधक िथा आकजस्िक िििि सम्भार गनि आवश्यक 
रकि व्यवस्था गरेको छु।

161. प्रदेश मभरका सडकहरुिा सडक सरुक्षाको भरपदो व्यवस्था नहुँदा दघुिटनाका कारण 
जनधनको क्षमि भईरहेकोले सडक मनिािण र सञ् चालनका सन्त्दभििा मडजाइन िथा 
लागि अनिुान ियार गदाि देजख नै सडक सरुक्षाका संरचनाहरू अमनवायि सिावेश गने 
व्यवस्था मिलाईनेछ। रोड फमनिचसि लगायि सडक सरुक्षाका आवश्यक संरचना ियार 
गनि बजेट व्यवस्था गरेको छु।

162. प्रदेश मभर मनिािणाधीन पलुहरु सम्पन्त् न गनि आवश्यक रकि ववमनयोजन गरेको छु। 
झोलुंगे पलुहरूको मनिािण िथा िििि सम्भारका लामग बजेट व्यवस्था गरेको 
छु।ववपद्को सियिा जोजखियकु्त िरी-िराउलाई व्यवस्थापन गनि याजन्त्रक पलुको 
जगेडा व्यवस्था गररनेछ।

163. प्रदेश राजधानी पूवािधार ववकास ववशेर् आयोजना िाफि ि बागििी प्रदेशको राजधानी 
हेटौडालाई सवुवधा सम्पन्त् न बनाउन सरकारी कायािलय भवन जशक्षा स्वास्थ्य सडक 
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155. प्रदेशको राजधानीलाई संघीय राजधानीसँग जोड्ने रणनीमिक सडकको रुपिा रहेको 
फवपिङ- टुल्कु- हिुाने भञ् ज्याङ सडकको स्िरोन्त् नमि ित्काल अगामड बढाउन रु. 18 
करोड ववमनयोजन गरेको छु।�

156. मनिािणाधीन िदन भण्डारी िागि (भैसे - मभिफेदी - कुलेखानी - मसस्नेरी - दजक्षणकाली) 
को कुल ५३ वकलोमिटर िध्ये भैंसे - भीिफेदी सडक खण्ड दईु लेनिा स्िरोन्त् नमि गने 
कायि आगािी आमथिक वर्ििा सम्पन्त् न गररनेछ। कुलेखानी देजख दजक्षणकालीसम्िको 
सडक आगािी आमथिक वर्ििा सम्पन्त् न गनि र बाँकी २१ वकलोमिटर सडकलाई दईु 
लेनिा स्िरोन्त् नमि गने कायिको लामग आवश्यक ववमनयोजन गरेको छु। 

157. दोलखा जजल्लाको लािाबगर हुँदै जचनको मसिाना जोड्ने सडक मनिािण िथा स्िरोन्त् नमि 
गनि रु. 10 करोड ववमनयोजन गरेको छु । काभ्र े जजल्लाको राम्चे देजख दोलखा 
जजल्लाको खररढंुङ्गा जोड्ने चौरी राजिागि मनिािणको लामग रु. 5 करोड ववमनयोजन 
गरेको छु। 

158. बागििी प्रदेश मभरका मबमभन्त् न जजल्ला वीचको अन्त्िर आबद्दिा बढाउन िथा प्रदेश 
राजधानीसँग जोड्न र आमथिक वक्रयाकलापलाई टेवा परु् याउन बागििी प्रदेश चक्रपथ 
मनिािणको सम्भाव्यिा अध्ययन गरी मनिािण शरुु गररनेछ । �

159. संघ िथा स्थानीय िह र नीजज क्षेरको साझेदारीिा बल्ख�ुहेटौंडा र खकुोट� जचयाबारी 
सरुुङ िागि लगायि प्रदेश मभर अन्त्य सम्भाववि सरुुङ िागि अध्ययन गनि आवश्यक 
बजेट व्यवस्था गरेको छु।�

160. प्रदेशिा बहवुर्ीय र क्रिागि आयोजनाका रुपिा मनिािणाधीन सडक आयोजनाका लामग 
बजेट समुनजश् चि गरेको छु।मनिािण सम्पन्त् न भएका आयोजनाहरुलाई बार् है िवहना 
सञ् चालन हनुे गरी मनयमिि��आवमधक िथा आकजस्िक िििि सम्भार गनि आवश्यक 
रकि व्यवस्था गरेको छु।�

161. प्रदेश मभरका सडकहरुिा सडक सरुक्षाको भरपदो व्यवस्था नहुँदा दघुिटनाका कारण 
जनधनको क्षमि भईरहेकोले सडक मनिािण र सञ् चालनका सन्त्दभििा मडजाइन िथा 
लागि अनिुान ियार गदाि देजख नै सडक सरुक्षाका संरचनाहरू अमनवायि सिावेश गने 
व्यवस्था मिलाईनेछ। रोड फमनिचसि लगायि सडक सरुक्षाका आवश्यक संरचना ियार 
गनि बजेट व्यवस्था गरेको छु।�

162. प्रदेश मभर मनिािणाधीन पलुहरु सम्पन्त् न गनि आवश्यक रकि ववमनयोजन गरेको छु। 
झोलुंगे पलुहरूको मनिािण िथा िििि सम्भारका लामग बजेट व्यवस्था गरेको 
छु।ववपद्को सियिा जोजखियकु्त िरी-िराउलाई व्यवस्थापन गनि याजन्त्रक पलुको 
जगेडा व्यवस्था गररनेछ।�

163. प्रदेश राजधानी पूवािधार ववकास ववशेर् आयोजना िाफि ि बागििी प्रदेशको राजधानी 
हेटौडालाई सवुवधा सम्पन्त् न बनाउन सरकारी कायािलय भवन�� जशक्षा�� स्वास्थ्य�� सडक 

22 

 

लगायिका ववकासका पूवािधारहरु र हेटौडा चक्रपथ मनिािण गनि रु. 1 अबि 5 करोड 
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170. स्थानीय िह, खानेपानी बोडि िथा उपभोक्ता समिमि लगायिका मनकायहरुसँगको 
सहकायििा “सहलगानी खानेपानी आयोजना” सञ् चालन गनि आवश्यक बजेट व्यवस्था 
गरेको छु । 

171. खानेपानी िथा सरसफाई सम्बन्त्धी उल्लेजखि कायिक्रिहरु कायािन्त्वयन गनि रु. 2 अबि  
75 करोड 99 लाख ववमनयोजन गरेको छु।

172. परम्परागि राजकुलो िाल िलैया र पोखरी संरक्षण िथा पनुस्थािपना गरी मसंचाइ सेवा 
उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरेको छु।

173. खाद्य सरुक्षाको लामग उत्पादन, उत्पादनका लामग मसंचाइ” को ििि अनरुुप प्रदेश 
मभरका कृवर्योग्य भिूीिा बार् है िवहना मसंचाइ सवुवधा परु् याउन िझौला मसंचाइ 
आयोजना, नयाँ प्रववमधिा आधाररि मलफ्ट मसंचाइ आयोजना, भमूिगि स्यालो िथा मडप 
टु्यबवेल मसंचाइ आयोजनाहरुको ववकास एवं मनिािण कायिको लामग आवश्यक बजेटको 
व्यवस्था गरेको छु।

174. जीणि अवस्थािा रहेको ८ हजार ६ सय हेक्टर मसंजचि गने लक्ष्य सवहि मनिािणाधीन 
अवस्थािा रहेको नारायणी मलफ्ट मसंचाइ आयोजनाको पम्प हाउस “ए” को पूणि रूपिा 
आधमुनकीकरण कायि आगािी आमथिक वर्ि मभर सम्पन्त् न गनि र खगेरी मसंचाइ आयोजना 
सञ् चालन िथा व्यवस्थापन गनि रु. 15 करोड 71 लाख ववमनयोजन गरेको छु।पवुी 
राप् िी मसंचाइ प्रणालीको सवलीकरणको लामग बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

175. बाढीवाट क्षमिग्रस्ि मसन्त्धपुाल्चोक जजल्लाको िेलम्ची- ईन्त्राविी नददको वकनारा 
लगायिका क्षेरको संरक्षण गरी नदी आसपासको जमिन एवि ् वस्िीको ववकास िथा 
पूवािधार मनिािण गनि िेलम्ची- ईन्त्राविी एवककृि संरक्षण आयोजनाको लामग रु. 10 
करोड वजेट व्यवस्था गरेको छु।  

176.  “बागििी प्रदेश पूणि उज्यालो प्रदेश” कायिक्रि अन्त्िरगि ग्रािीण  ववद्यिुीकरण सोलार 
मिनी मग्रड वा अन्त्य वैकजल्पक ऊजािको प्रयोग िाफि ि ववद्यिु सेवाको पहुँच नपगेुका घर 
पररवारका लामग स्वच्छ िथा नवीकरणीय ऊजािको पहुँच परु् याउन संघीय सरकार र 
नेपाल ववद्यिु प्रामधकरणसँग सहकायि गररनेछ।

177. सौयि उजाि संरचना, िटबन्त्धन िथा बाँध र मसंचाइ संरचनाहरु मनिािण गनि जम्िा रु. 6 
अबि 46 करोड ववमनयोजन गरेको छु।

178. खानेपानी  उजाि िथा मसंचाइ िन्त्रालयको लामग रु ९ अबि ८१ करोड ४९ लाख 
ववमनयोजन गरेको छु।  

संचार िथा सूचना प्रववमध 
179. संचार िाध्यिहरुलाई एवककृि रुपले सेवा प्रवाह गनि प्रदेश संचार ग्राि स्थापनाका 

लामग बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश सरकारका गमिववमधबारे आि नागररकिा सहज 



-22-

23 

 

170. स्थानीय िह, खानेपानी बोडि िथा उपभोक्ता समिमि लगायिका मनकायहरुसँगको 
सहकायििा “सहलगानी खानेपानी आयोजना” सञ् चालन गनि आवश्यक बजेट व्यवस्था 
गरेको छु । 

171. खानेपानी िथा सरसफाई सम्बन्त्धी उल्लेजखि कायिक्रिहरु कायािन्त्वयन गनि रु. 2 अबि  
75 करोड 99 लाख ववमनयोजन गरेको छु।

172. परम्परागि राजकुलो िाल िलैया र पोखरी संरक्षण िथा पनुस्थािपना गरी मसंचाइ सेवा 
उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरेको छु।

173. खाद्य सरुक्षाको लामग उत्पादन, उत्पादनका लामग मसंचाइ” को ििि अनरुुप प्रदेश 
मभरका कृवर्योग्य भिूीिा बार् है िवहना मसंचाइ सवुवधा परु् याउन िझौला मसंचाइ 
आयोजना, नयाँ प्रववमधिा आधाररि मलफ्ट मसंचाइ आयोजना, भमूिगि स्यालो िथा मडप 
टु्यबवेल मसंचाइ आयोजनाहरुको ववकास एवं मनिािण कायिको लामग आवश्यक बजेटको 
व्यवस्था गरेको छु।

174. जीणि अवस्थािा रहेको ८ हजार ६ सय हेक्टर मसंजचि गने लक्ष्य सवहि मनिािणाधीन 
अवस्थािा रहेको नारायणी मलफ्ट मसंचाइ आयोजनाको पम्प हाउस “ए” को पूणि रूपिा 
आधमुनकीकरण कायि आगािी आमथिक वर्ि मभर सम्पन्त् न गनि र खगेरी मसंचाइ आयोजना 
सञ् चालन िथा व्यवस्थापन गनि रु. 15 करोड 71 लाख ववमनयोजन गरेको छु।पवुी 
राप् िी मसंचाइ प्रणालीको सवलीकरणको लामग बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

175. बाढीवाट क्षमिग्रस्ि मसन्त्धपुाल्चोक जजल्लाको िेलम्ची- ईन्त्राविी नददको वकनारा 
लगायिका क्षेरको संरक्षण गरी नदी आसपासको जमिन एवि ् वस्िीको ववकास िथा 
पूवािधार मनिािण गनि िेलम्ची- ईन्त्राविी एवककृि संरक्षण आयोजनाको लामग रु. 10 
करोड वजेट व्यवस्था गरेको छु।  

176.  “बागििी प्रदेश पूणि उज्यालो प्रदेश” कायिक्रि अन्त्िरगि ग्रािीण  ववद्यिुीकरण सोलार 
मिनी मग्रड वा अन्त्य वैकजल्पक ऊजािको प्रयोग िाफि ि ववद्यिु सेवाको पहुँच नपगेुका घर 
पररवारका लामग स्वच्छ िथा नवीकरणीय ऊजािको पहुँच परु् याउन संघीय सरकार र 
नेपाल ववद्यिु प्रामधकरणसँग सहकायि गररनेछ।

177. सौयि उजाि संरचना, िटबन्त्धन िथा बाँध र मसंचाइ संरचनाहरु मनिािण गनि जम्िा रु. 6 
अबि 46 करोड ववमनयोजन गरेको छु।

178. खानेपानी  उजाि िथा मसंचाइ िन्त्रालयको लामग रु ९ अबि ८१ करोड ४९ लाख 
ववमनयोजन गरेको छु।  

संचार िथा सूचना प्रववमध 
179. संचार िाध्यिहरुलाई एवककृि रुपले सेवा प्रवाह गनि प्रदेश संचार ग्राि स्थापनाका 

लामग बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश सरकारका गमिववमधबारे आि नागररकिा सहज 
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170. स्थानीय िह, खानेपानी बोडि िथा उपभोक्ता समिमि लगायिका मनकायहरुसँगको 
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172. परम्परागि राजकुलो िाल िलैया र पोखरी संरक्षण िथा पनुस्थािपना गरी मसंचाइ सेवा 
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ढंगले सूचना प्रवाह गनि प्रदेश सूचना केन्त्र स्थापना गररनेछ। प्रदेश मभर उपयकु्त 
स्थानिा सूचना प्रववमध पाकि  मनिािण शरुु गररनेछ। 

180. श्रिजीवव सञ् चारकिीहरूको हकवहिका लामग प्रदेशले ध्यान परु् याउनेछ। सञ् चार 
क्षेरसँग सम्बद्द छािा संगठनहरुको क्षििा ववकासिा सहकायि गनि आवश्यक बजेटको 
व्यवस्था गरेको छु।जनचेिनािूलक प्रचार सािाग्री मनिािण िथा लोककल्याणकारी 
ववज्ञापन प्रसारणको लामग सिेि बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।

कानून, शाजन्त्ि सरुक्षा र ववपद् व्यवस्थापन 
181. प्रदेश सरकारबाट िजुििा गररएका नीमि, कानून र मनयिहरुको ववद्यिुीय अमभलेख 

व्यवजस्थि गरी सरोकारवालाको पहुँच बढाईनेछ। 
182. नेपाल सरकारले प्रिाजणि गरेका द्वन्त्द्व पीमडिलाई प्रदेश सरकारबाट ददन बाँकी सहयोग 

उपलव्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरेको छु।शहीद िथा वेपत्ता पररवार  घाईिे  अपांग र 
द्वन्त्द्ववपमडिलाई प्रदेश सरकारको िफि वाट राहि िथा ववशेर् सम्िान कायिक्रि सञ् चालन 
गररनेछ।

183. नेपाल प्रहरीका प्रदेश मभर रहेका कायािलय भवनहरु जीणि भई सेवा प्रवाहिा सिस्या 
उत्पन्त् न भएकोले ववगि वर्ि देजखनै प्रहरी कायािलय भवन मनिािणलाई प्रदेशले उच्च 
प्राथमिकिा दददै आएको छ। मनिािणाधीन भवनहरु आगािी वर्ि सम्पन्त् न गनि र नया ँ
भवन मनिािण शरुु गनि रु  45 करोड ववमनयोजन गरेको छु। प्रदेश मभर प्रदेश प्रहरी 
अस्पिाल मनिािणको कायि शरुु गररनेछ।

184. प्रदेश मभर प्रवेश गने िखु्य नाकाहरुिा मसमसवटमभ सवहिको अत्याधमुनक चेक पो� 
मनिािणका लामग बजेट छुट् याएको छु। प्रदेशको आफ्नै प्रदेश अनसुन्त्धान ब्यूरो स्थापना 
कायि अगामड बढाईनेछ। 

185. स्थानीय िहिा नवमनवािजचि न्त्यावयक समिमिका अध्यक्ष र सदस्यहरुको क्षििा ववकास 
गनि िामलि र अमभिखुीकरणका लामग बजेट व्यवस्था गरेको छु।

186. बाढी पवहरो चट्याङ भ-ूक्षय िनसनुजन्त्य जस्िा प्राकृमिक प्रकोप लगायि संक्रािक रोग
प्राकृमिक र िानवीय ववपद् व्यवस्थापनिा रिु उद्दार उपचार राहि िथा पनुःस्थापना 
लगायिका कायि गनि स्थापना गररएको ववपद् व्यवस्थापन कोर्िा जम्िा गनि बजेट 
छुट् याएको छु। ववपद् पमछको उद्दार पनुस्थािपना प्रमिकायि िथा पनुलािभ लगायि प्रदेश 
गोदाि घरिा ववपद् उद्दार एवि ् राहि सािग्रीको पयािप् ि िौज्दािको व्यवस्था गनि 
बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

187. ववपद् व्यवस्थापनको लामग स्वयंसेवक र सिदुायलाई िामलिको व्यवस्था गरी पररचालन 
गनि बजेट व्यवस्था गरेको छु। ववपद न्त्यूनीकरणिा रोकथाि िथा मनयन्त्रणिा संलग्न 
मनकायहरुको संस्थागि सदुृढीकरण गररनेछ।
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188. ववकास मनिािणका लागी आवश्यक पने ढुङ्गा मगट्टी बालवुा जस्िा मनिािण सािग्रीको 
अमनयजन्त्रि दोहन रोक्न स्थानीय प्रशासनसँग सहकायि र सिन्त्वय गररनेछ।

189. आन्त्िररक िामिला िथा कानून िन्त्रालयका लामग रु 82 करोड ३ लाख ववमनयोजन 
गरेको छ् । 

प्रदेश नीमि िथा योजना  
190. आयोजना बैंक सूचना प्रणाली र िध्यिकालीन खचि संरचना सूचना प्रणालीलाई 

कायािन्त्वयनिा ल्याइनेछ। आयोजना ववकासका चरणहरु परुा गरी पूवि ियारी सम्पन्त् न 
भएका आयोजनािा िार बजेट ववमनयोजन गने प्रणाली शरुुवाि गररनेछ।

191. प्रदेश नीमि िथा योजना आयोग िाफि ि क्षेरगि ववर्यिा अध्ययन अनसुन्त्धान गरी  
पृ्  ठपोर्ण मलईनेछ।प्रदेश नीमि िथा योजना आयोगबाट प्रदेश रणनीमिक िहत्वका 
आयोजनाको सघन अनगुिन गरी सीघ्र सिाधान खोजजनेछ।

192. प्रदेश नीमि िथा योजना आयोग ऐन िजुििा गरी प्रदेश नीमि िथा योजना आयोगको 
काि कारवाहीलाई व्यवजस्थि गररनेछ।  प्रदेश िथ्याङ्क ऐन िजुििा गरी प्रदेशका 
आमथिक िथा सािाजजक िथ्याङ्कहरु अद्यावमधक र व्यवजस्थि गररनेछ।

सभािखु िहोदय
193. अब ि आगािी वर्िका लामग ववत्तीय क्षेरका कायिक्रि खचि व्यवस्थापन  र सेवा 

प्रवाहिा गररने सधुार सम्बन्त्धी प्रस्िाव प्रस्ििु गदिछु।
ववत्तीय क्षरे 
194. न्त्यून आय भएका पररवारलाई लजक्षि गरी बैंक िथा ववत्तीय संस्थाहरुको सहकायििा 

प्रदेश सरकारबाट सञ् चामलि उत्पादन िथा रोजगारी मसजिनाका लामग सहमुलयिपूणि 
ऋण प्रवाह कायिक्रि को मनरन्त्िरिाको लामग रु. 2 अबि ववमनयोजन गरेको छु । यस 
कायिक्रिलाई कृवर् उत्पादन र उद्यिशीलिा ववकासिा केजन्त्रि गररनेछ।

195. प्रदेश मभर ववत्तीय साक्षरिा र ववत्तीय पहुँच अमभववृद्द गनि बैंक िथा ववत्तीय संस्था 
सँगको सहकायििा कायिक्रि सञ् चालन गनि बजेट व्यवस्था गरेको छु। रुबी भ्याली 
गाउँपामलकािा मछटै्ट वाजणज्य बैंकको शाखा स्थापना गनि पहल गररनेछ।  

196. प्रदेश मभर बीिा व्यवसायलाई अमभववृद्द गनि बीिा कम्पनीहरुसँग सहकायि गररनेछ।
प्रदेशका आमथिक वक्रयाकलाप अनरुुप बीिा वस्िकुो ववववमधकरण र ववकास गनि बीिा 
कम्पनीहरुलाई प्रोत्सावहि गररनेछ।
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सँगको सहकायििा कायिक्रि सञ् चालन गनि बजेट व्यवस्था गरेको छु। रुबी भ्याली 
गाउँपामलकािा मछटै्ट वाजणज्य बैंकको शाखा स्थापना गनि पहल गररनेछ।  

196. प्रदेश मभर बीिा व्यवसायलाई अमभववृद्द गनि बीिा कम्पनीहरुसँग सहकायि गररनेछ।
प्रदेशका आमथिक वक्रयाकलाप अनरुुप बीिा वस्िकुो ववववमधकरण र ववकास गनि बीिा 
कम्पनीहरुलाई प्रोत्सावहि गररनेछ।
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188. ववकास मनिािणका लागी आवश्यक पने ढुङ्गा मगट्टी बालवुा जस्िा मनिािण सािग्रीको 
अमनयजन्त्रि दोहन रोक्न स्थानीय प्रशासनसँग सहकायि र सिन्त्वय गररनेछ।

189. आन्त्िररक िामिला िथा कानून िन्त्रालयका लामग रु 82 करोड ३ लाख ववमनयोजन 
गरेको छ् । 
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190. आयोजना बैंक सूचना प्रणाली र िध्यिकालीन खचि संरचना सूचना प्रणालीलाई 
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भएका आयोजनािा िार बजेट ववमनयोजन गने प्रणाली शरुुवाि गररनेछ।

191. प्रदेश नीमि िथा योजना आयोग िाफि ि क्षेरगि ववर्यिा अध्ययन अनसुन्त्धान गरी  
पृ्  ठपोर्ण मलईनेछ।प्रदेश नीमि िथा योजना आयोगबाट प्रदेश रणनीमिक िहत्वका 
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192. प्रदेश नीमि िथा योजना आयोग ऐन िजुििा गरी प्रदेश नीमि िथा योजना आयोगको 
काि कारवाहीलाई व्यवजस्थि गररनेछ।  प्रदेश िथ्याङ्क ऐन िजुििा गरी प्रदेशका 
आमथिक िथा सािाजजक िथ्याङ्कहरु अद्यावमधक र व्यवजस्थि गररनेछ।

सभािखु िहोदय
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195. प्रदेश मभर ववत्तीय साक्षरिा र ववत्तीय पहुँच अमभववृद्द गनि बैंक िथा ववत्तीय संस्था 
सँगको सहकायििा कायिक्रि सञ् चालन गनि बजेट व्यवस्था गरेको छु। रुबी भ्याली 
गाउँपामलकािा मछटै्ट वाजणज्य बैंकको शाखा स्थापना गनि पहल गररनेछ।  

196. प्रदेश मभर बीिा व्यवसायलाई अमभववृद्द गनि बीिा कम्पनीहरुसँग सहकायि गररनेछ।
प्रदेशका आमथिक वक्रयाकलाप अनरुुप बीिा वस्िकुो ववववमधकरण र ववकास गनि बीिा 
कम्पनीहरुलाई प्रोत्सावहि गररनेछ।
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साविजमनक खचि व्यवस्थापन र ववत्तीय संघीयिा
197. संघीय आमथिक कायि प्रणालीसँग सािन्त्जस्य हनुे गरी साविजमनक ववत्त व्यवस्थापनिा 

राजनीमिक र प्रशासमनक नेितृ्वलाई उत्तरदायी बनाउने गरी प्रदेश आमथिक कायिववमध 
िथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व सम्बन्त्धी ऐन िथा मनयिावली िजुििा गररनेछ।

198. चाल ु आमथिक वर्िसम्ि ववमभन्त् न नाििा सञ् चामलि मनवािचन क्षेर पूवािधार साझेदारी 
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गररनेछ। मनिािण व्यवसायीले ठेक् का सम्झौिा गदाि पेश गरेको कायििामलका बिोजजि 
कायिसम्पादन नगरेिा ित्काल ठेक् का िोड्न लगाई कानून बिोजजि कारवाही गररनेछ। 
मनिािण व्यवसायीलाई दैमनक दईु मसफ्टिा काि गनि सहजीकरण िथा उत्प्ररेरि 
गररनेछ।

200. भौमिक र ववत्तीय प्रगमि िथा नमिजा प्रमि आयोजना प्रिखुलाई जजम्िेवार 
बनाईन ेछ।आमथिक वर्िको दोस्रो चौिामसकसम्ि ववमनयोजजि पुजँीगि िफि का आयोजनािा 
छुट्टाइएको बजेटको साठी प्रमिशि भौमिक र ववत्तीय प्रगमि हामसल गरेिा सम्बजन्त्धि 
िन्त्रालयका सजचव र संलग्न कििचारीलाई परुस्कृि गररनेछ।

201. एकिु्  ठ रुपिा राजखएको बजेट एक भन्त्दा वढी मनकायहरुवाट कायािन्त्वयन गने गरी 
बाँडफाँट गनुिपने भएिा असोज िवहनामभर गररसक्न ुपने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाएको 
छु। यसबाट अवन्त्डा रहेको रकि आमथिक वर्िको अन्त्त्यमिर िार बाँडफाँट गने प्रवजृत्त 
मनरुत्सावहि हनुे अपेक्षा गरेको छु।

202. ववमनयोजजि बजेटिा सिावेश भएका कायिक्रि कायािन्त्वयन गनि कायिववमध  मनदेजशका वा 
िापदण्ड आवश्यक पने भएिा साउन िवहना मभर िजुििा गररनेछ।

203. संघीय सरकारसँगको सिन्त्वयिा वािावरणीय प्रभाव िूल्याङ्कन र वन क्षेरको स्वीकृमि 
मलने प्रवक्रयालाई सहज बनाईनेछ।

204. आयोजना प्रिखुसँग कायि सम्पादन सम्झौिा गररनेछ। ववशेर् कारण बाहेक आयोजना 
सम्पन्त् न नहनु्त्जेल आयोजना प्रिखु र अन्त्य कििचारीको सरुवा गररने छैन।

205. िखु्यिन्त्री िथा िजन्त्रपररर्द्को कायािलय र प्रदेश नीमि िथा योजना आयोगको नेितृ्विा 
प्रदेशिा संचामलि आयोजनाहरुको सघन अनगुिन गरी कायािन्त्वयनिा देजखएका 
सिस्याहरु कायिस्थलिा नै सिाधान खोजजनेछ।

206. बजेट कायािन्त्वयनको आवमधक सिीक्षा गरी उच्च प्राथमिकिािा परेका रणनीमिक 
आयोजनािा कायि सम्पादनको आधारिा थप बजेट मनकासा प्रणाली ववकास गररनेछ।

207. प्रदेश सरकारले प्रदान गरेका अनदुान सम्बन्त्धी कायिक्रिहरुलाई व्यवजस्थि गनि 
ववद्यिान प्रदेश अनदुान सम्बन्त्धी एवककृि कायिववमध पररिाजिन गररनेछ। 

208. साविजमनक खचििा मििव्यवयिा कायि गदै साधारण खचिलाई मनयन्त्रणिा राजखनेछ। 
अत्यावश्यक बाहेक कायािलय संरचना िथा दरबन्त्दी थप गररने छैन। सवारी साधन 
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खरीदलाई मनयन्त्रणिा राजखनेछ। बढ्दो इन्त्धन खचिलाई मनयन्त्रण गनि सरकारी सवारी 
साधनको उपयोगलाई घटाउने नीमि मलईनेछ। भौमिक उपजस्थमि आवश्यक नपने गो् ठी 
वा बैठक ववद्यिुीय िाध्यिबाट गररनेछ।

209. प्रदेश िन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रणालीलाई अद्यावमधक र स्िरोन्त् नमि गरी प्रयोगकिाि 
िैरी बनाउँदै लमगनेछ। प्रदेश स्िरीय बजेट सूचना प्रणालीलाई एकल खािा कोर् 
प्रणाली र कम्प्यूटराइज्ड सरकारी लेखा प्रणालीसँग एवककृि गरी जनुसकैु बखि 
बजेटको खचि प्रगिी प्राप् ि गनि सवकने बनाईनेछ।

210. ववत्तीय संघीयिालाई थप सदुृढ वनाउन स्थानीय िहसँगको सहकायि र सिन्त्वय 
बढाईनेछ।

211. प्रदेश सिन्त्वय पररर्द्को मनयमिि वैठक गरी प्रदेश र स्थानीय िहवाट सञ् चामलि 
आयोजना र साझा अमधकारका ववर्यिा स्थानीय िहसँग सिन्त्वय र अन्त्िरसम्वन्त्ध 
कायि गररनेछ।

 
साविजजनक सेवा प्रवाह र सशुासन 
212. प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हनुे सेवालाई सूचना प्रववमधको उपयोगबाट सेवाग्राही िैरी 

बनाईनेछ। सेवा प्रवाहका क्रििा कागजको प्रयोग घटाईनेछ। प्रदेशका मनकायहरुिा 
अमनयमिििा र भिाचारजन्त्य वक्रयाकलापलाई कडाईका साथ मनयन्त्रण गररनेछ। 

213. कोमभड १९ पमछको सियिा पयिटन क्षेरलाई राहि परु् याउन प्रदेश िािहिका 
मनकायहरुिा कायिरि कििचारीलाई ददइएको पयिटन काज कििचारीको िनोबल बढाई 
सेवा प्रमि उत्प्ररेरि गनि आगािी वर्ििा सिेि मनरन्त्िरिा ददएको छु।

214. प्रदेश मनजाििी सेवािा कायिरि कििचारीको िलबिानिा संघीय मनजाििी सरह सम्वि 
2079 साउन १ देजख लाग ुहनुे गरी १५ प्रमिशिले ववृद्द गरेको छु। प्रदेश मनजाििी 
कििचारी र करारिा कायिरि कििचारीलाई सम्वि 2079 साउन १ देजख लाग ु हनु े
गरी िामसक दईु हजार िहंगी भत्ता ददने व्यवस्था मिलाएको छु।

215. प्रदेश सरकार िािहि कायिरि कििचारीहरुको रु. १० लाखको सािवुहक दघुिटना वीिा 
गनि वप्रमियि वापिको रकि ववमनयोजन गरेको छु। 

216. प्रदेश र स्थानीय िहिा मनवािजचि जनप्रमिमनमधलाई सिय सियिा अमभिजुखकरण नेितृ्व 
ववकास, अनभुव र ज्ञान आदान प्रदान गनि कायिक्रि सञ् चालन गररनछे। प्रदेश 
मनजाििी सेवािा कायिरि कििचारीहरुको क्षििा अमभववृद्द गनि िथा िनोवल उच्च 
बनाउन सियानकूुल िामलि, अवलोकन भ्रिण र प्रोत्साहन िथा परुस्कारका लामग 
रकि ववमनयोजन गरेको छु।
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2079 साउन १ देजख लाग ुहनुे गरी १५ प्रमिशिले ववृद्द गरेको छु। प्रदेश मनजाििी 
कििचारी र करारिा कायिरि कििचारीलाई सम्वि 2079 साउन १ देजख लाग ु हनु े
गरी िामसक दईु हजार िहंगी भत्ता ददने व्यवस्था मिलाएको छु।

215. प्रदेश सरकार िािहि कायिरि कििचारीहरुको रु. १० लाखको सािवुहक दघुिटना वीिा 
गनि वप्रमियि वापिको रकि ववमनयोजन गरेको छु। 

216. प्रदेश र स्थानीय िहिा मनवािजचि जनप्रमिमनमधलाई सिय सियिा अमभिजुखकरण नेितृ्व 
ववकास, अनभुव र ज्ञान आदान प्रदान गनि कायिक्रि सञ् चालन गररनछे। प्रदेश 
मनजाििी सेवािा कायिरि कििचारीहरुको क्षििा अमभववृद्द गनि िथा िनोवल उच्च 
बनाउन सियानकूुल िामलि, अवलोकन भ्रिण र प्रोत्साहन िथा परुस्कारका लामग 
रकि ववमनयोजन गरेको छु।
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खरीदलाई मनयन्त्रणिा राजखनेछ। बढ्दो इन्त्धन खचिलाई मनयन्त्रण गनि सरकारी सवारी 
साधनको उपयोगलाई घटाउने नीमि मलईनेछ। भौमिक उपजस्थमि आवश्यक नपने गो् ठी 
वा बैठक ववद्यिुीय िाध्यिबाट गररनेछ।

209. प्रदेश िन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रणालीलाई अद्यावमधक र स्िरोन्त् नमि गरी प्रयोगकिाि 
िैरी बनाउँदै लमगनेछ। प्रदेश स्िरीय बजेट सूचना प्रणालीलाई एकल खािा कोर् 
प्रणाली र कम्प्यूटराइज्ड सरकारी लेखा प्रणालीसँग एवककृि गरी जनुसकैु बखि 
बजेटको खचि प्रगिी प्राप् ि गनि सवकने बनाईनेछ।

210. ववत्तीय संघीयिालाई थप सदुृढ वनाउन स्थानीय िहसँगको सहकायि र सिन्त्वय 
बढाईनेछ।

211. प्रदेश सिन्त्वय पररर्द्को मनयमिि वैठक गरी प्रदेश र स्थानीय िहवाट सञ् चामलि 
आयोजना र साझा अमधकारका ववर्यिा स्थानीय िहसँग सिन्त्वय र अन्त्िरसम्वन्त्ध 
कायि गररनेछ।

 
साविजजनक सेवा प्रवाह र सशुासन 
212. प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हनुे सेवालाई सूचना प्रववमधको उपयोगबाट सेवाग्राही िैरी 

बनाईनेछ। सेवा प्रवाहका क्रििा कागजको प्रयोग घटाईनेछ। प्रदेशका मनकायहरुिा 
अमनयमिििा र भिाचारजन्त्य वक्रयाकलापलाई कडाईका साथ मनयन्त्रण गररनेछ। 

213. कोमभड १९ पमछको सियिा पयिटन क्षेरलाई राहि परु् याउन प्रदेश िािहिका 
मनकायहरुिा कायिरि कििचारीलाई ददइएको पयिटन काज कििचारीको िनोबल बढाई 
सेवा प्रमि उत्प्ररेरि गनि आगािी वर्ििा सिेि मनरन्त्िरिा ददएको छु।

214. प्रदेश मनजाििी सेवािा कायिरि कििचारीको िलबिानिा संघीय मनजाििी सरह सम्वि 
2079 साउन १ देजख लाग ुहनुे गरी १५ प्रमिशिले ववृद्द गरेको छु। प्रदेश मनजाििी 
कििचारी र करारिा कायिरि कििचारीलाई सम्वि 2079 साउन १ देजख लाग ु हनु े
गरी िामसक दईु हजार िहंगी भत्ता ददने व्यवस्था मिलाएको छु।

215. प्रदेश सरकार िािहि कायिरि कििचारीहरुको रु. १० लाखको सािवुहक दघुिटना वीिा 
गनि वप्रमियि वापिको रकि ववमनयोजन गरेको छु। 

216. प्रदेश र स्थानीय िहिा मनवािजचि जनप्रमिमनमधलाई सिय सियिा अमभिजुखकरण नेितृ्व 
ववकास, अनभुव र ज्ञान आदान प्रदान गनि कायिक्रि सञ् चालन गररनछे। प्रदेश 
मनजाििी सेवािा कायिरि कििचारीहरुको क्षििा अमभववृद्द गनि िथा िनोवल उच्च 
बनाउन सियानकूुल िामलि, अवलोकन भ्रिण र प्रोत्साहन िथा परुस्कारका लामग 
रकि ववमनयोजन गरेको छु।

28 

 

िाननीय सभािखु िहोदय,
217. अब िैले िामथ उल्लेख गरेका क्षेरगि नीमि िथा कायिक्रिका लामग गरेको ववमनयोजन 

र स्रोि व्यवस्थापनको अनिुान प्रस्ििु गने अनिुमि चाहन्त्छु।
218. आगािी वर्िको कायिक्रि कायािन्त्वयन गनि रु. 70 अबि 93 करोड 92 लाख 

ववमनयोजन गरेको छु। कूल ववमनयोजन िध्ये चाल ुिफि  रु. 19 अबि 02 करोड 41 
लाख  पुजँीगि िफि  रु. 41 अबि 56 करोड 24 लाख  ववत्तीय हस्िान्त्िरण िफि  रु. 8 
अबि 35 करोड 27 लाख र ववत्तीय व्यवस्था िफि  2 अबि ववमनयोजन गरेको छु। कूल 
ववमनयोजन िध्ये चाल ु िफि  27 प्रमिशि  पुजँीगि िफि  58.58 प्रमिशि  ववत्तीय 
हस्िान्त्िरण िफि  11.77 प्रमिशि र ववत्तीय व्यवस्था िफि  2.81 प्रमिशि रहेको छ।

219. आगािी आमथिक वर्िको खचि व्यहोने स्रोि िध्ये कर राजस्वबाट रु. 26 अबि 97 
करोड 11 लाख  अन्त्य राजस्वबाट रु. 6 अबि 22 करोड 44 लाख  संघीय ववत्तीय 
हस्िान्त्िरणबाट रु. 21 अबि 6 करोड 87 लाख र चाल ुआमथिक वर्िको अनिुामनि 
सजञ् चि कोर्को बचि र अन्त्य प्राप् िीबाट रु. 16 अबि 67 करोड 50 लाख 
व्यहोररनेछ।

 
सभािखु िहोदय, 
220. अब ि आगािी आमथिक वर्िका लामग राजस्व सम्बन्त्धी नीमि  कायिक्रि िथा छुट र 

सहमुलयि सम्बन्त्धी प्रस्िाव प्रस्ििु गदिछु।  
221. कर नीमििा जस्थरिा कायि गनि आगािी आमथिक वर्िका लामग घरजग्गा रजज् िेशन 

शलु्क र सवारी साधन करको दरलाई यथावि राखी कायािन्त्वयनका क्रििा देजखएका 
सिस्यालाई िार सम्वोधन गरेको छु।

222. मसिेन्त्ट उद्योगहरु िामथ लाग्दै आएको प्रमि वकलोग्राि प्राकृमिक स्रोि उपयोग शलु्क 
संघीय िूल्य अमभववृद्द कर सँग दोहोरो परेकोले खारेज गरेको छु। 

223. ढँुगा मगट्टी बालवुा दहत्तर बहत्तर वापिको मबक्रीबाट प्राप् ि राजस्व संकलनिा देजखएका 
प्रवक्रयागि ववर्यहरु सिावेश गरी छुटै्ट ऐन िजुििा गररनेछ। 

224. प्रदेश सरकारको क्षेरामधकारिा रहेका मबमभन्त् न कर िथा गैरकर राजस्वको लेखांकन र 
प्रमिवेदनिा एकरुपिा ल्याई ित्कालै सूचना प्राप् ि गनि प्रदेश राजस्व व्यवस्थापन सूचना 
प्रणाली ववकास गरी कायािन्त्वयनिा ल्याउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

225. काठिाण्डौ उपत्यका मभर संचामलि उत्पादनिूलक उद्योगले आफ्नो कारखाना उपत्यका 
बावहरका यस प्रदेश अन्त्िरगिका जजल्लाहरुिा स्थानान्त्िरण गनि उद्योगका नाििा जग्गा 
खररद गरेिा लाग्ने घर जग्गा रजज् िेशन शलु्किा पचास प्रमिशि छुट ददने व्यवस्था 
मिलाएको छु। यसबाट उपत्यकाको वािावरण प्रदरु्ण घटाउन सघाउ पगु्ने ववश् वास 
मलएको छु।
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226. साववकिा बागििी प्रदेश वावहर दिाि भई यस प्रदेश मभर सञ् चामलि सवारी साधनको 
अमभलेख र कागजाि प्रदेश सरकार अन्त्िरगिका यािायाि व्यवस्था कायािलयिा सनि 
नसक्दा सवारीधनीले झन्त्झट व्यहोनुि परेको ववर्यलाई िध्यनजर गरी यस प्रदेशिा 
स्थानान्त्िरण गने प्रवक्रयालाई सरलीकृि गरेको छु।

227. साझेदारी फििको नववकरण गने मिमिका सम्वन्त्धिा रहेको जवटलिा हटाई नववकरण 
गने व्यवस्थालाई स्प् ट गरेको छु।

228. ववगििा सवारीधनीले सियिा दाजखला गनि नसकेको िोटरसाईकल स्कूटर एवि ्अन्त्य 
दईुपांग्र ेसवारी साधनको सवारी साधन कर सम्वि ्२०७९ फागनु िसान्त्िसम्ि दाजखला 
गरेिा जररवाना छुट ददने व्यवस्था मिलाएको छु।

229. िवहला दमलि सिदुाय  अपाङ्ग र ववपन्त् न वगिका व्यजक्तले प्राईभेट फिि रजज् िेशन गनि 
चाहेिा त्यस्िो फिि रजज् िेशन गदाि लाग्ने दस्िरुिा पचास प्रमिशि छुट ददने व्यवस्था 
गरेको छु।

230. कर संकलनिा संलग्न मनकायहरुको संस्थागि सदुृढीकरण गररनेछ।कर कानूनको 
पररपालनािा जोड ददइनेछ। राजस्व छल्ने प्रवजृत्त उपर कडाई गररनेछ। 

231. ववद्यिुीय िाध्यिबाट राजस्व दाजखला गनि सवकने प्रणाली ववकास गरी कर संकलन र 
सहभामगिा लागि घटाईनेछ।

232. करदािाले राजस्व दाजखला गरेको िर सेवा नमलएको अवस्थािा र भलुवश जम्िा गरेको 
अवस्थािा राजस्व वफिाि ददने व्यवस्थालाई कायिववमध िजुििा गरी सहज बनाईनेछ।

 
सभािखु िहोदय, 
233. आमथिक वर्ि २०७७ ७८ को यथाथि खचि चाल ुआमथिक वर्ि २०७८ ७९ को संशोमधि 

अनिुान र आमथिक वर्ि २०७९ ८० को अनिुामनि आय र व्ययको वववरण अनसूुचीिा 
सिावेश गरेको छु।

234. िैले िामथ उल्लेख गरेका कायिक्रिहरुको कायािन्त्वयनबाट प्रदेशको अथििन्त्रले गमि मलई 
राज् िय अथििन्त्रको पनुरोत्थानिा सघाउ पगु्ने ववश् वास मलएको छु।

235. आमथिक वक्रयाकलापिा ववस्िार गरी आन्त्िररक उत्पादनिा ववृद्द कृवर्िा व्यावसावयकरण 
र याजन्त्रकरण िाफि ि वकसानको जीवस्िरिा सधुार र कृवर्जन्त्य वस्िकुो आयाि 
न्त्यूमनकरण साना िथा िझौला उद्योग ववकास गरी औद्योमगककरणलाई गमि ददने पयिटन 
संभावनाहरुको भरपरु उपयोग वन क्षेरको संरक्षण सवहिको ददगो व्यवस्थापन
गणुस्िरीय र बजारको िाग बिोजजिको जशक्षा र मसपयकु्त जनशजक्त उत्पादन गणुस्िररय 
र सविसलुभ स्वास्थ्य सेवाको समुनजश् चििा आधारभिू र गणुस्िररय खानेपानी सेवा 
ववस्िार  आय आजिनलाई टेवा परु् याउने रणनीमिक भौमिक पूवािधार ववकास लगायि 
प्रदेशवासीको वहि र सिवृद्दको लामग यो बजेट िहत्वपूणि आधार बन्त् नेछ भन्त् ने कुरािा ि 
ववश् वस्ि छु।
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226. साववकिा बागििी प्रदेश वावहर दिाि भई यस प्रदेश मभर सञ् चामलि सवारी साधनको 
अमभलेख र कागजाि प्रदेश सरकार अन्त्िरगिका यािायाि व्यवस्था कायािलयिा सनि 
नसक्दा सवारीधनीले झन्त्झट व्यहोनुि परेको ववर्यलाई िध्यनजर गरी यस प्रदेशिा 
स्थानान्त्िरण गने प्रवक्रयालाई सरलीकृि गरेको छु।

227. साझेदारी फििको नववकरण गने मिमिका सम्वन्त्धिा रहेको जवटलिा हटाई नववकरण 
गने व्यवस्थालाई स्प् ट गरेको छु।

228. ववगििा सवारीधनीले सियिा दाजखला गनि नसकेको िोटरसाईकल स्कूटर एवि ्अन्त्य 
दईुपांग्र ेसवारी साधनको सवारी साधन कर सम्वि ्२०७९ फागनु िसान्त्िसम्ि दाजखला 
गरेिा जररवाना छुट ददने व्यवस्था मिलाएको छु।

229. िवहला दमलि सिदुाय  अपाङ्ग र ववपन्त् न वगिका व्यजक्तले प्राईभेट फिि रजज् िेशन गनि 
चाहेिा त्यस्िो फिि रजज् िेशन गदाि लाग्ने दस्िरुिा पचास प्रमिशि छुट ददने व्यवस्था 
गरेको छु।

230. कर संकलनिा संलग्न मनकायहरुको संस्थागि सदुृढीकरण गररनेछ।कर कानूनको 
पररपालनािा जोड ददइनेछ। राजस्व छल्ने प्रवजृत्त उपर कडाई गररनेछ। 

231. ववद्यिुीय िाध्यिबाट राजस्व दाजखला गनि सवकने प्रणाली ववकास गरी कर संकलन र 
सहभामगिा लागि घटाईनेछ।

232. करदािाले राजस्व दाजखला गरेको िर सेवा नमलएको अवस्थािा र भलुवश जम्िा गरेको 
अवस्थािा राजस्व वफिाि ददने व्यवस्थालाई कायिववमध िजुििा गरी सहज बनाईनेछ।

 
सभािखु िहोदय, 
233. आमथिक वर्ि २०७७ ७८ को यथाथि खचि चाल ुआमथिक वर्ि २०७८ ७९ को संशोमधि 

अनिुान र आमथिक वर्ि २०७९ ८० को अनिुामनि आय र व्ययको वववरण अनसूुचीिा 
सिावेश गरेको छु।

234. िैले िामथ उल्लेख गरेका कायिक्रिहरुको कायािन्त्वयनबाट प्रदेशको अथििन्त्रले गमि मलई 
राज् िय अथििन्त्रको पनुरोत्थानिा सघाउ पगु्ने ववश् वास मलएको छु।

235. आमथिक वक्रयाकलापिा ववस्िार गरी आन्त्िररक उत्पादनिा ववृद्द कृवर्िा व्यावसावयकरण 
र याजन्त्रकरण िाफि ि वकसानको जीवस्िरिा सधुार र कृवर्जन्त्य वस्िकुो आयाि 
न्त्यूमनकरण साना िथा िझौला उद्योग ववकास गरी औद्योमगककरणलाई गमि ददने पयिटन 
संभावनाहरुको भरपरु उपयोग वन क्षेरको संरक्षण सवहिको ददगो व्यवस्थापन
गणुस्िरीय र बजारको िाग बिोजजिको जशक्षा र मसपयकु्त जनशजक्त उत्पादन गणुस्िररय 
र सविसलुभ स्वास्थ्य सेवाको समुनजश् चििा आधारभिू र गणुस्िररय खानेपानी सेवा 
ववस्िार  आय आजिनलाई टेवा परु् याउने रणनीमिक भौमिक पूवािधार ववकास लगायि 
प्रदेशवासीको वहि र सिवृद्दको लामग यो बजेट िहत्वपूणि आधार बन्त् नेछ भन्त् ने कुरािा ि 
ववश् वस्ि छु।
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226. साववकिा बागििी प्रदेश वावहर दिाि भई यस प्रदेश मभर सञ् चामलि सवारी साधनको 
अमभलेख र कागजाि प्रदेश सरकार अन्त्िरगिका यािायाि व्यवस्था कायािलयिा सनि 
नसक्दा सवारीधनीले झन्त्झट व्यहोनुि परेको ववर्यलाई िध्यनजर गरी यस प्रदेशिा 
स्थानान्त्िरण गने प्रवक्रयालाई सरलीकृि गरेको छु।

227. साझेदारी फििको नववकरण गने मिमिका सम्वन्त्धिा रहेको जवटलिा हटाई नववकरण 
गने व्यवस्थालाई स्प् ट गरेको छु।

228. ववगििा सवारीधनीले सियिा दाजखला गनि नसकेको िोटरसाईकल स्कूटर एवि ्अन्त्य 
दईुपांग्र ेसवारी साधनको सवारी साधन कर सम्वि ्२०७९ फागनु िसान्त्िसम्ि दाजखला 
गरेिा जररवाना छुट ददने व्यवस्था मिलाएको छु।

229. िवहला दमलि सिदुाय  अपाङ्ग र ववपन्त् न वगिका व्यजक्तले प्राईभेट फिि रजज् िेशन गनि 
चाहेिा त्यस्िो फिि रजज् िेशन गदाि लाग्ने दस्िरुिा पचास प्रमिशि छुट ददने व्यवस्था 
गरेको छु।

230. कर संकलनिा संलग्न मनकायहरुको संस्थागि सदुृढीकरण गररनेछ।कर कानूनको 
पररपालनािा जोड ददइनेछ। राजस्व छल्ने प्रवजृत्त उपर कडाई गररनेछ। 

231. ववद्यिुीय िाध्यिबाट राजस्व दाजखला गनि सवकने प्रणाली ववकास गरी कर संकलन र 
सहभामगिा लागि घटाईनेछ।

232. करदािाले राजस्व दाजखला गरेको िर सेवा नमलएको अवस्थािा र भलुवश जम्िा गरेको 
अवस्थािा राजस्व वफिाि ददने व्यवस्थालाई कायिववमध िजुििा गरी सहज बनाईनेछ।

 
सभािखु िहोदय, 
233. आमथिक वर्ि २०७७ ७८ को यथाथि खचि चाल ुआमथिक वर्ि २०७८ ७९ को संशोमधि 

अनिुान र आमथिक वर्ि २०७९ ८० को अनिुामनि आय र व्ययको वववरण अनसूुचीिा 
सिावेश गरेको छु।

234. िैले िामथ उल्लेख गरेका कायिक्रिहरुको कायािन्त्वयनबाट प्रदेशको अथििन्त्रले गमि मलई 
राज् िय अथििन्त्रको पनुरोत्थानिा सघाउ पगु्ने ववश् वास मलएको छु।

235. आमथिक वक्रयाकलापिा ववस्िार गरी आन्त्िररक उत्पादनिा ववृद्द कृवर्िा व्यावसावयकरण 
र याजन्त्रकरण िाफि ि वकसानको जीवस्िरिा सधुार र कृवर्जन्त्य वस्िकुो आयाि 
न्त्यूमनकरण साना िथा िझौला उद्योग ववकास गरी औद्योमगककरणलाई गमि ददने पयिटन 
संभावनाहरुको भरपरु उपयोग वन क्षेरको संरक्षण सवहिको ददगो व्यवस्थापन
गणुस्िरीय र बजारको िाग बिोजजिको जशक्षा र मसपयकु्त जनशजक्त उत्पादन गणुस्िररय 
र सविसलुभ स्वास्थ्य सेवाको समुनजश् चििा आधारभिू र गणुस्िररय खानेपानी सेवा 
ववस्िार  आय आजिनलाई टेवा परु् याउने रणनीमिक भौमिक पूवािधार ववकास लगायि 
प्रदेशवासीको वहि र सिवृद्दको लामग यो बजेट िहत्वपूणि आधार बन्त् नेछ भन्त् ने कुरािा ि 
ववश् वस्ि छु।
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236. बजेट ववमनयोजन गदाि मनिािणामधन आयोजना सम्पन्त् न गने ववर्यलाई पवहलो 
प्राथमिकिािा राजख मछटो प्रमिफल ददने नयाँ कायिक्रि िथा आयोजना सिेि बजेटिा 
सिावेश गरेकोले यसको कायािन्त्वयन सहज हनुे ववश् वास सिेि मलएको छु। बजेट 
कायािन्त्वयनिा संघीय सरकार र स्थानीय िहसँग सहयोग सहकायि र सिन्त्वय हनुेछ 
भन्त् ने अपेक्षा पमन गरेको छु।

237. अन्त्त्यिा बजेट मनिािणको क्रििा िागिदशिन गनुिहनुे िाननीय प्रदेश प्रिखु  िाननीय 
िखु्य िन्त्री  प्रदेश सभाका िाननीय सभािखु  प्रदेश सभाका िाननीय उपसभािखु र 
प्रदेश सभाका सबै िाननीय सदस्यहरु प्रमि हाददिक आभार प्रकट गदिछु। बजेट 
िजुििाका मसलमसलािा िहत्वपूणि सझुाव प्रदान गनुिहनुे राजनीमिक दल  नीजज क्षेर संचार 
जगि लगायि सम्पूणििा धन्त्यवाद व्यक्त गदै बजेट कायािन्त्वयनिा सिेि रचनात्िक 
सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। 

धन्त्यवाद्  
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अनसूुचीहरु
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�ववरण�ववरण
2077/78 2077/78 कोको

यथाथ�यथाथ�
2078/79 2078/79 कोको
संशो�धतसंशो�धत  अनमुानअनमुान

2079/80 2079/80 कोको  ल�यल�य

रकमरकम

�ोत�ोत

�देश�देश  सरकारसरकार
संघसंघ  अनदुानअनदुान

संघसंघ वैदेिशकवैदेिशक

11 राज�वराज�व (2+3+4) (2+3+4) 44,24,28,37.944,24,28,37.9 53,22,63,7953,22,63,79 49,87,05,4149,87,05,41 49,87,05,4149,87,05,41 00 00

2 कर 20,78,17,85 22,45,23,00 26,97,11,70 26,97,11,70 0 0

3 अ�य राज�व 4,85,00,04.9 6,08,56,01 6,22,43,71 6,22,43,71 0 0

4 �ब�बध �ा�� 18,61,10,48 24,68,84,78 16,67,50,00 16,67,50,00 0 0

55 राज�वराज�व  बाँडफाँटमाफ� तबाँडफाँटमाफ� त 00 00 00 00 00 00

66   �देश�देश  सि�तसि�त  कोषमाकोषमा  दािखलादािखला  हनेुहनेु(1-5)(1-5) 44,24,28,37.944,24,28,37.9 53,22,63,7953,22,63,79 49,87,05,4149,87,05,41 49,87,05,4149,87,05,41 00 00

77 �व�ीय�व�ीय  ह�ता�तरणह�ता�तरण  अनदुानअनदुान 16,91,46,3816,91,46,38 16,22,68,0016,22,68,00 21,06,87,5021,06,87,50 00 20,37,01,5020,37,01,50 69,86,0069,86,00

88   �देश�देश  सरकारकोसरकारको  राज�वराज�व  रर  अनदुानअनदुान (6+7) (6+7) 61,15,74,75.961,15,74,75.9 69,45,31,7969,45,31,79 70,93,92,9170,93,92,91 49,87,05,4149,87,05,41 20,37,01,5020,37,01,50 69,86,0069,86,00

99 खच�खच� (10+11+12) (10+11+12) 34,18,59,4734,18,59,47 44,39,25,4444,39,25,44 68,93,92,9168,93,92,91 47,87,05,4147,87,05,41 20,37,01,5020,37,01,50 69,86,0069,86,00

10 चालु 7,43,85,90 15,73,44,81 19,02,41,54 14,49,75,44 4,08,16,10 44,50,00

11 पुजँीगत 20,00,84,62 22,27,82,66 41,56,24,08 25,02,02,68 16,28,85,40 25,36,00

12 �व�ीय ह�ता�तरण 6,73,88,95 6,37,97,97 8,35,27,29 8,35,27,29 0 0

1313   बजेटबजेट  बचतबचत(-) (-) �यून�यून(+) (9-8)(+) (9-8) -26,97,15,28.9-26,97,15,28.9 -25,06,06,35-25,06,06,35 -2,00,00,00-2,00,00,00 -2,00,00,00-2,00,00,00 00 00

1414 �व�ीय�व�ीय  �यव�था�यव�था 1,12,93,631,12,93,63 1,80,00,001,80,00,00 2,00,00,002,00,00,00 2,00,00,002,00,00,00 00 00

1515 आ�त�रकआ�त�रक  �व�ीय�व�ीय  स�पि�स�पि� (16+17) (16+17) 1,12,93,631,12,93,63 1,80,00,001,80,00,00 2,00,00,002,00,00,00 2,00,00,002,00,00,00 00 00

16 साव�ज�नक सं�थानमा ऋण लगानी 1,40,00,00 1,80,00,00 2,00,00,00 2,00,00,00 0 0

17 सं�थानबाट ऋण लगानी �फता� (-) -27,06,37 0 0 0 0 0

18 18 बजेटबजेट  बचतबचत(-) (-) �यून�यून (+) (13+14) (+) (13+14) -25,84,21,65.9-25,84,21,65.9 -23,26,06,35-23,26,06,35 00 00 00 00

1919 कुलकुल  आ�दानीआ�दानी 61,42,81,12.961,42,81,12.9 69,45,31,7969,45,31,79 70,93,92,9170,93,92,91 49,87,05,4149,87,05,41 20,37,01,5020,37,01,50 69,86,0069,86,00

2020 कुलकुल  खच�खच� 35,58,59,4735,58,59,47 46,19,25,4446,19,25,44 70,93,92,9170,93,92,91 49,87,05,4149,87,05,41 20,37,01,5020,37,01,50 69,86,0069,86,00

आयआय  �ययको�ययको  �ववरण�ववरण
आ�थ �कआ�थ �क  वष �वष �  2079/802079/80 अनसूुचीअनसूुची - 1 - 1

((�.हजारमा�.हजारमा))

(क)
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शीष�कशीष�क 2077/78 2077/78 कोको  यथाथ�यथाथ� 2078/79 2078/79 कोको
संशो�धतसंशो�धत  अनमुानअनमुान

2079/80 2079/80 कोको
ल�यल�य

वत�मानवत�मान  �ोतबाट�ोतबाट करकर  प�रवत�नप�रवत�न  तथातथा
�शास�नक�शास�नक  सधुारबाटसधुारबाट

करकर 20,78,17,8520,78,17,85 22,45,23,0022,45,23,00 26,97,11,7026,97,11,70 26,97,11,7026,97,11,70 00

  आयआय, , मनुाफामनुाफा  तथातथा  पूजँीगतपूजँीगत  लाभमालाभमा  ला�नेला�ने  करकर 00 00 5,005,00 5,005,00 00

    एकलौट�एकलौट�  फम�फम�  तथातथा  �यि�गत�यि�गत  आयमाआयमा  ला�नेला�ने  करकर 00 00 5,005,00 5,005,00 00

   कृ�ष आयमा कर 0 0 5,00 5,00 0

  स�पि�स�पि�  करकर 6,79,76,266,79,76,26 6,85,50,006,85,50,00 7,85,00,007,85,00,00 7,85,00,007,85,00,00 00

    घरज�गाघरज�गा  रिज�ेशनरिज�ेशन  द�तरुद�तरु 6,79,76,266,79,76,26 6,85,50,006,85,50,00 7,85,00,007,85,00,00 7,85,00,007,85,00,00 00

   घरज�गा रिज�ेशन द�तरु 6,79,76,26 6,85,50,00 7,85,00,00 7,85,00,00 0

  व�तुव�त ु तथातथा  सेवामासेवामा  आधा�रतआधा�रत  करकर 13,98,41,5913,98,41,59 15,59,73,0015,59,73,00 19,12,06,7019,12,06,70 19,12,06,7019,12,06,70 00

    मू�यमू�य  अ�भव�ृ�अ�भव�ृ�  करकर ( (मू.अमू.अ . .क.क.)) 6,96,48,086,96,48,08 6,82,92,106,82,92,10 8,28,49,698,28,49,69 8,28,49,698,28,49,69 00

   बाँडफाँड भई �ा� हनेु मू�य अ�भब�ृ� कर 6,96,48,08 6,82,92,10 8,28,49,69 8,28,49,69 0

    अ�तअ�त: : श�ुकश�ुक 2,01,56,022,01,56,02 2,50,10,902,50,10,90 3,55,07,013,55,07,01 3,55,07,013,55,07,01 00

   बाँडफाँड भई �ा� हनेु अ�त श�ुक 2,01,56,02 2,50,10,90 3,55,07,01 3,55,07,01 0

    पवुा�धारपवुा�धार  सेवाकोसेवाको  उपयोगउपयोग  तथातथा  सवार�सवार�  साधनमासाधनमा  ला�नेला�ने  करकर 4,95,14,584,95,14,58 6,25,00,006,25,00,00 7,25,00,007,25,00,00 7,25,00,007,25,00,00 00

   बाँडफाँटबाट �ा� हनेु सवार� साधन कर 4,95,14,58 6,25,00,00 7,25,00,00 7,25,00,00 0

    मनोर�नमनोर�न  तथातथा  �व�ापन�व�ापन  करकर 5,22,915,22,91 1,70,001,70,00 3,50,003,50,00 3,50,003,50,00 00

   बाँडफाँडबाट �ा� हनेु मनोर�न कर 9,63 20,00 50,00 50,00 0

   बाँडफाँडबाट �ा� हनेु �व�ापन कर 5,13,28 1,50,00 3,00,00 3,00,00 0

अनदुानअनदुान 16,91,46,3816,91,46,38 16,22,68,0016,22,68,00 21,06,87,5021,06,87,50 21,06,87,5021,06,87,50 00

  अ�तरसरकार�अ�तरसरकार�  �व�ीय�व�ीय  ह�ता�तरणह�ता�तरण 16,91,46,3816,91,46,38 16,22,68,0016,22,68,00 21,06,87,5021,06,87,50 21,06,87,5021,06,87,50 00

    अ�तरसरकार�अ�तरसरकार�  अनदुानअनदुान 16,91,46,3816,91,46,38 16,22,68,0016,22,68,00 21,06,87,5021,06,87,50 21,06,87,5021,06,87,50 00

   समा�नकरण अनदुान 7,71,71,00 7,85,90,00 8,40,46,00 8,40,46,00 0

   शसत� अनदुान चालु 2,54,66,70 2,65,77,00 2,73,76,00 2,73,76,00 0

   शसत� अनदुान पुजँीगत 3,29,78,30 3,07,69,00 6,59,65,50 6,59,65,50 0

   �वषशे अनदुान चालु 49,00,00 0 0 0 0

   �वषशे अनदुान 0 55,84,00 79,00,00 79,00,00 0

   समपरुक अनदुान चालु 81,82,00 0 0 0 0

   समपरुक अनदुान पुजँीगत 0 57,48,00 1,04,00,00 1,04,00,00 0

   अ�य अनदुान चाल ु(स� सरकारबाट प�छ �ा� हनुस�ने सशत� अनदुान) 2,04,48,38 1,50,00,00 1,50,00,00 1,50,00,00 0

अ�यअ�य  राज�वराज�व 4,85,00,04.94,85,00,04.9 6,08,56,016,08,56,01 6,22,43,716,22,43,71 6,22,43,716,22,43,71 00

  स�पि�बाटस�पि�बाट  �ा��ा�  आयआय 1,33,40,241,33,40,24 1,33,76,571,33,76,57 1,49,10,861,49,10,86 1,49,10,861,49,10,86 00

    भाडाभाडा  रर  रोय�ट�रोय�ट� 1,33,40,241,33,40,24 1,33,76,571,33,76,57 1,49,10,861,49,10,86 1,49,10,861,49,10,86 00

   सरकार� स�प�ीको वहालबाट �ा� आय 9,92 15,00 20,00 20,00 0

   बाँडफाँड भई �ा� वन रोय�ट� 2,79,22 2,79,21 3,07,13 3,07,13 0

   बाँडफाँड भई �ा� खानी तथा ख�नज स�ब�धी रोय�ट� 4,92,73 4,92,72 5,41,99 5,41,99 0

   बाँडफाँड भई �ा� �व�तु स�ब�धी रोय�ट� 35,01,75 35,01,75 38,51,92 38,51,92 0

   बाँडफाँड भई �ा� दह�र बह�रको �व��बाट �ा� हनेु आय 88,95,29 89,11,23 1,00,00,00 1,00,00,00 0

   बाँडफाँड भई �ा� पव�तारोहण वापतको रोय�ट� 1,31,66 1,31,66 1,44,82 1,44,82 0

   अ�य �ोतबाट �ा� बाँडफाँड नहनेु रोय�ट� 29,67 45,00 45,00 45,00 0

  व�तुव�त ु तथातथा  सेवासेवा  �व��बाट�व��बाट  �ा��ा�  रकमरकम 3,47,01,20.93,47,01,20.9 4,72,39,504,72,39,50 4,71,52,854,71,52,85 4,71,52,854,71,52,85 00

    व�तुव�त ु तथातथा  सेवासेवा  �व��बाट�व��बाट  �ा��ा�  रकमरकम 1,63,23,71.91,63,23,71.9 1,82,55,501,82,55,50 1,54,25,001,54,25,00 1,54,25,001,54,25,00 00

   कृ�ष उ�पादनको �व��बाट �ा� रकम 2,12,33 2,50,00 4,00,00 4,00,00 0

   सरकार� स�पतीको �व��बाट �ा� रकम 25,51 5,00 20,00 20,00 0

   अ�य �व��बाट �ा� रकम 2,39 50 5,00 5,00 0

   नहर तथा कुलो उपयोग वापतको श�ुक 0.9 0 0 0 0

   अ�य सेवा श�ुक तथा �ब�� 1,60,83,48 1,80,00,00 1,50,00,00 1,50,00,00 0

    �शास�नक�शास�नक  सेवासेवा  श�ुकश�ुक 59,25,9459,25,94 99,04,0099,04,00 1,18,91,931,18,91,93 1,18,91,931,18,91,93 00

   िश�ा �े�को आ�दानी 2,73 4,00 5,00 5,00 0

   पर��ा श�ुक 11,24,31 20,00,00 20,86,93 20,86,93 0

   यातायात �े�को आ�दानी 43,65,79 75,00,00 90,00,00 90,00,00 0

   अ�य �शास�नक सेवा श�ुक 4,33,11 4,00,00 8,00,00 8,00,00 0

    अ�यअ�य  �शास�नक�शास�नक  द�तरुह�द�तरुह� 1,21,29,841,21,29,84 1,85,30,001,85,30,00 1,91,85,921,91,85,92 1,91,85,921,91,85,92 00

   �यावसाय रिज�ेशन द�तरु 37,28,41 50,00,00 55,00,00 55,00,00 0

   रे�डयो/ एफ.एम.स�ालन द�तरु 26,71 10,00 30,00 30,00 0

   टे�ल�भजन स�ालन द�तरु 96,39 20,00 80,00 80,00 0

   चालक अनमु�त प�, सवार� दता� �कताब (Blue book) स�ब�धी द�तरु 82,78,33 1,35,00,00 1,35,75,92 1,35,75,92 0

    अ�यअ�य  �शास�नक�शास�नक  सेवासेवा  श�ुकश�ुक 3,21,713,21,71 5,50,005,50,00 6,50,006,50,00 6,50,006,50,00 00

   वन �े�को अ�य आय 3,21,71 5,50,00 6,50,00 6,50,00 0

राज�वराज�व  तथातथा  अनदुानअनदुान  �ा��को�ा��को  अनमुानअनमुान
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शीष�कशीष�क 2077/78 2077/78 कोको  यथाथ�यथाथ� 2078/79 2078/79 कोको
संशो�धतसंशो�धत  अनमुानअनमुान

2079/80 2079/80 कोको
ल�यल�य

वत�मानवत�मान  �ोतबाट�ोतबाट करकर  प�रवत�नप�रवत�न  तथातथा
�शास�नक�शास�नक  सधुारबाटसधुारबाट

करकर 20,78,17,8520,78,17,85 22,45,23,0022,45,23,00 26,97,11,7026,97,11,70 26,97,11,7026,97,11,70 00

  आयआय, , मनुाफामनुाफा  तथातथा  पूजँीगतपूजँीगत  लाभमालाभमा  ला�नेला�ने  करकर 00 00 5,005,00 5,005,00 00

    एकलौट�एकलौट�  फम�फम�  तथातथा  �यि�गत�यि�गत  आयमाआयमा  ला�नेला�ने  करकर 00 00 5,005,00 5,005,00 00

   कृ�ष आयमा कर 0 0 5,00 5,00 0

  स�पि�स�पि�  करकर 6,79,76,266,79,76,26 6,85,50,006,85,50,00 7,85,00,007,85,00,00 7,85,00,007,85,00,00 00

    घरज�गाघरज�गा  रिज�ेशनरिज�ेशन  द�तरुद�तरु 6,79,76,266,79,76,26 6,85,50,006,85,50,00 7,85,00,007,85,00,00 7,85,00,007,85,00,00 00

   घरज�गा रिज�ेशन द�तरु 6,79,76,26 6,85,50,00 7,85,00,00 7,85,00,00 0

  व�तुव�त ु तथातथा  सेवामासेवामा  आधा�रतआधा�रत  करकर 13,98,41,5913,98,41,59 15,59,73,0015,59,73,00 19,12,06,7019,12,06,70 19,12,06,7019,12,06,70 00

    मू�यमू�य  अ�भव�ृ�अ�भव�ृ�  करकर ( (मू.अमू.अ . .क.क.)) 6,96,48,086,96,48,08 6,82,92,106,82,92,10 8,28,49,698,28,49,69 8,28,49,698,28,49,69 00

   बाँडफाँड भई �ा� हनेु मू�य अ�भब�ृ� कर 6,96,48,08 6,82,92,10 8,28,49,69 8,28,49,69 0

    अ�तअ�त: : श�ुकश�ुक 2,01,56,022,01,56,02 2,50,10,902,50,10,90 3,55,07,013,55,07,01 3,55,07,013,55,07,01 00

   बाँडफाँड भई �ा� हनेु अ�त श�ुक 2,01,56,02 2,50,10,90 3,55,07,01 3,55,07,01 0

    पवुा�धारपवुा�धार  सेवाकोसेवाको  उपयोगउपयोग  तथातथा  सवार�सवार�  साधनमासाधनमा  ला�नेला�ने  करकर 4,95,14,584,95,14,58 6,25,00,006,25,00,00 7,25,00,007,25,00,00 7,25,00,007,25,00,00 00

   बाँडफाँटबाट �ा� हनेु सवार� साधन कर 4,95,14,58 6,25,00,00 7,25,00,00 7,25,00,00 0

    मनोर�नमनोर�न  तथातथा  �व�ापन�व�ापन  करकर 5,22,915,22,91 1,70,001,70,00 3,50,003,50,00 3,50,003,50,00 00

   बाँडफाँडबाट �ा� हनेु मनोर�न कर 9,63 20,00 50,00 50,00 0

   बाँडफाँडबाट �ा� हनेु �व�ापन कर 5,13,28 1,50,00 3,00,00 3,00,00 0

अनदुानअनदुान 16,91,46,3816,91,46,38 16,22,68,0016,22,68,00 21,06,87,5021,06,87,50 21,06,87,5021,06,87,50 00

  अ�तरसरकार�अ�तरसरकार�  �व�ीय�व�ीय  ह�ता�तरणह�ता�तरण 16,91,46,3816,91,46,38 16,22,68,0016,22,68,00 21,06,87,5021,06,87,50 21,06,87,5021,06,87,50 00

    अ�तरसरकार�अ�तरसरकार�  अनदुानअनदुान 16,91,46,3816,91,46,38 16,22,68,0016,22,68,00 21,06,87,5021,06,87,50 21,06,87,5021,06,87,50 00

   समा�नकरण अनदुान 7,71,71,00 7,85,90,00 8,40,46,00 8,40,46,00 0

   शसत� अनदुान चालु 2,54,66,70 2,65,77,00 2,73,76,00 2,73,76,00 0

   शसत� अनदुान पुजँीगत 3,29,78,30 3,07,69,00 6,59,65,50 6,59,65,50 0

   �वषशे अनदुान चालु 49,00,00 0 0 0 0

   �वषशे अनदुान 0 55,84,00 79,00,00 79,00,00 0

   समपरुक अनदुान चालु 81,82,00 0 0 0 0

   समपरुक अनदुान पुजँीगत 0 57,48,00 1,04,00,00 1,04,00,00 0

   अ�य अनदुान चाल ु(स� सरकारबाट प�छ �ा� हनुस�ने सशत� अनदुान) 2,04,48,38 1,50,00,00 1,50,00,00 1,50,00,00 0

अ�यअ�य  राज�वराज�व 4,85,00,04.94,85,00,04.9 6,08,56,016,08,56,01 6,22,43,716,22,43,71 6,22,43,716,22,43,71 00

  स�पि�बाटस�पि�बाट  �ा��ा�  आयआय 1,33,40,241,33,40,24 1,33,76,571,33,76,57 1,49,10,861,49,10,86 1,49,10,861,49,10,86 00

    भाडाभाडा  रर  रोय�ट�रोय�ट� 1,33,40,241,33,40,24 1,33,76,571,33,76,57 1,49,10,861,49,10,86 1,49,10,861,49,10,86 00

   सरकार� स�प�ीको वहालबाट �ा� आय 9,92 15,00 20,00 20,00 0

   बाँडफाँड भई �ा� वन रोय�ट� 2,79,22 2,79,21 3,07,13 3,07,13 0

   बाँडफाँड भई �ा� खानी तथा ख�नज स�ब�धी रोय�ट� 4,92,73 4,92,72 5,41,99 5,41,99 0

   बाँडफाँड भई �ा� �व�तु स�ब�धी रोय�ट� 35,01,75 35,01,75 38,51,92 38,51,92 0

   बाँडफाँड भई �ा� दह�र बह�रको �व��बाट �ा� हनेु आय 88,95,29 89,11,23 1,00,00,00 1,00,00,00 0

   बाँडफाँड भई �ा� पव�तारोहण वापतको रोय�ट� 1,31,66 1,31,66 1,44,82 1,44,82 0

   अ�य �ोतबाट �ा� बाँडफाँड नहनेु रोय�ट� 29,67 45,00 45,00 45,00 0

  व�तुव�त ु तथातथा  सेवासेवा  �व��बाट�व��बाट  �ा��ा�  रकमरकम 3,47,01,20.93,47,01,20.9 4,72,39,504,72,39,50 4,71,52,854,71,52,85 4,71,52,854,71,52,85 00

    व�तुव�त ु तथातथा  सेवासेवा  �व��बाट�व��बाट  �ा��ा�  रकमरकम 1,63,23,71.91,63,23,71.9 1,82,55,501,82,55,50 1,54,25,001,54,25,00 1,54,25,001,54,25,00 00

   कृ�ष उ�पादनको �व��बाट �ा� रकम 2,12,33 2,50,00 4,00,00 4,00,00 0

   सरकार� स�पतीको �व��बाट �ा� रकम 25,51 5,00 20,00 20,00 0

   अ�य �व��बाट �ा� रकम 2,39 50 5,00 5,00 0

   नहर तथा कुलो उपयोग वापतको श�ुक 0.9 0 0 0 0

   अ�य सेवा श�ुक तथा �ब�� 1,60,83,48 1,80,00,00 1,50,00,00 1,50,00,00 0

    �शास�नक�शास�नक  सेवासेवा  श�ुकश�ुक 59,25,9459,25,94 99,04,0099,04,00 1,18,91,931,18,91,93 1,18,91,931,18,91,93 00

   िश�ा �े�को आ�दानी 2,73 4,00 5,00 5,00 0

   पर��ा श�ुक 11,24,31 20,00,00 20,86,93 20,86,93 0

   यातायात �े�को आ�दानी 43,65,79 75,00,00 90,00,00 90,00,00 0

   अ�य �शास�नक सेवा श�ुक 4,33,11 4,00,00 8,00,00 8,00,00 0

    अ�यअ�य  �शास�नक�शास�नक  द�तरुह�द�तरुह� 1,21,29,841,21,29,84 1,85,30,001,85,30,00 1,91,85,921,91,85,92 1,91,85,921,91,85,92 00

   �यावसाय रिज�ेशन द�तरु 37,28,41 50,00,00 55,00,00 55,00,00 0

   रे�डयो/ एफ.एम.स�ालन द�तरु 26,71 10,00 30,00 30,00 0

   टे�ल�भजन स�ालन द�तरु 96,39 20,00 80,00 80,00 0

   चालक अनमु�त प�, सवार� दता� �कताब (Blue book) स�ब�धी द�तरु 82,78,33 1,35,00,00 1,35,75,92 1,35,75,92 0

    अ�यअ�य  �शास�नक�शास�नक  सेवासेवा  श�ुकश�ुक 3,21,713,21,71 5,50,005,50,00 6,50,006,50,00 6,50,006,50,00 00

   वन �े�को अ�य आय 3,21,71 5,50,00 6,50,00 6,50,00 0

राज�वराज�व  तथातथा  अनदुानअनदुान  �ा��को�ा��को  अनमुानअनमुान
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  द�डद�ड  ज�रवानाज�रवाना  रर  जफतजफत 3,03,093,03,09 1,13,001,13,00 1,00,001,00,00 1,00,001,00,00 00

    द�डद�ड,,ज�रवानाज�रवाना  रर  जफतजफत 3,03,093,03,09 1,13,001,13,00 1,00,001,00,00 1,00,001,00,00 00

   �या�यक द�ड,ज�रवाना र जफत 5 0 0 0 0

   �शास�नक द�ड,ज�रवाना र जफत 2,91,92 1,05,00 90,00 90,00 0

   धरौट� सदर�याहा 11,12 8,00 10,00 10,00 0

  �व�वध�व�वध  राज�वराज�व 1,55,511,55,51 1,26,941,26,94 80,0080,00 80,0080,00 00

    चालुचाल ु दावीदावी  तथातथा  अ�यअ�य  श�ुकह�श�ुकह� 3,593,59 1,941,94 00 00 00

   बीमा दावी �ा�� 3,59 1,94 0 0 0

    अ�यअ�य  राज�वराज�व 1,51,921,51,92 1,25,001,25,00 80,0080,00 80,0080,00 00

   अ�य राज�व 1,51,92 1,25,00 80,00 80,00 0

�ब�बध�ब�बध  �ा���ा�� 18,61,10,4818,61,10,48 24,68,84,7824,68,84,78 16,67,50,0016,67,50,00 16,67,50,0016,67,50,00 00

  �ब�बध�ब�बध  �ा���ा�� 18,61,10,4818,61,10,48 24,68,84,7824,68,84,78 16,67,50,0016,67,50,00 16,67,50,0016,67,50,00 00

    �ब�बध�ब�बध  �ा���ा�� 1,11,96,011,11,96,01 1,34,20,001,34,20,00 1,05,50,001,05,50,00 1,05,50,001,05,50,00 00

   बे�जू 8,08,06 3,50,00 5,00,00 5,00,00 0

   �नकासा �फता� 15,23 70,00 50,00 50,00 0

   अनदुान �फता� 1,03,72,72 1,30,00,00 1,00,00,00 1,00,00,00 0

    नगदनगद  तथातथा  मौ�दातमौ�दात 17,49,14,4717,49,14,47 23,34,64,7823,34,64,78 15,62,00,0015,62,00,00 15,62,00,0015,62,00,00 00

   गत वष�को नगद मौ�दात 17,49,14,47 23,34,64,78 15,62,00,00 15,62,00,00 0

ज�माज�मा (  ( राज�वराज�व /  / �ा���ा�� ) ) 61,15,74,75.961,15,74,75.9 69,45,31,7969,45,31,79 70,93,92,9170,93,92,91 70,93,92,9170,93,92,91 00

राज�वराज�व  बाँडफाँटबाँडफाँट 00 00 00

�देश�देश  सि�तसि�त  कोषमाकोषमा  दािखलादािखला  हनेुहनेु  राज�वराज�व 61,15,74,75.961,15,74,75.9 69,45,31,7969,45,31,79 70,93,92,9170,93,92,91 70,93,92,9170,93,92,91 00

शीष�कशीष�क 2077/78 2077/78 कोको  यथाथ�यथाथ� 2078/79 2078/79 कोको
संशो�धतसंशो�धत  अनमुानअनमुान

2079/80 2079/80 कोको
ल�यल�य

वत�मानवत�मान  �ोतबाट�ोतबाट करकर  प�रवत�नप�रवत�न  तथातथा
�शास�नक�शास�नक  सधुारबाटसधुारबाट

(ग)
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शीष�कशीष�क
2079/80 2079/80 कोको  ल�यल�य कुलकुल  अनमुानकोअनमुानको

��तशत��तशतज�माज�मा �देश�देश �थानीय�थानीय  तहतह

सामा�यसामा�य  साव�ज�नकसाव�ज�नक  सेवासेवा 18,23,43,0018,23,43,00 12,12,91,4112,12,91,41 6,10,51,596,10,51,59 25.7025.70

सामा�य सेवा 4,59,19,93 4,59,19,93 0

सामा�य आधारभतू सेवा 4,67,24,05 3,93,05,71 74,18,34

सामा�य अनसु�धान तथा �वकास सेवा 36,37,00 36,37,00 0

अ�य सामा�य सेवा 2,80,59,40 2,80,59,40 0

�व�भ� तहका सरकारह� बीच हनेु सामा�य �कृ�तको ह�ता�तरण 5,80,02,62 43,69,37 5,36,33,25

साव�ज�नकसाव�ज�नक  शाि�तशाि�त  सरु�ासरु�ा 86,36,1786,36,17 81,10,4781,10,47 5,25,705,25,70 1.221.22

�यायालय 2,01,76 2,01,76 0

साव�ज�नक शाि�त सरु�ा 84,34,41 79,08,71 5,25,70

आ�थ�कआ�थ�क  मा�मलामा�मला 31,19,97,1231,19,97,12 30,78,97,1230,78,97,12 41,00,0041,00,00 43.9843.98

सामा�य आ�थ�क, �यापा�रक र �म 3,85,59 3,85,59 0

कृ�ष, वन , म��यपालन तथा �संचाइ 7,02,00,05 6,61,00,05 41,00,00

इ�धन तथा उजा� 1,00,00 1,00,00 0

खानी , उ�पादन तथा �नमा�ण 2,93,63,35 2,93,63,35 0

यातायात 15,52,71,85 15,52,71,85 0

संचार 2,94,63 2,94,63 0

अ�य उ�ोगह� 3,02,26 3,02,26 0

अनसु�धान तथा �वकास - आ�थ�क मा�मला 11,78,24 11,78,24 0

आ�थ�क मामीला - अ�य� व�ग�कृत नभएको 5,49,01,15 5,49,01,15 0

वातावरणवातावरण  संर�णसंर�ण 1,98,59,501,98,59,50 1,98,59,501,98,59,50 00 2.802.80

फोहोर मैला �यव�थापन 50,00 50,00 0

ढल �यव�थापन 45,00 45,00 0

जै�वक �व�वधता र भ-ूसंर�ण 1,15,41,04 1,15,41,04 0

अनसु�धान तथा �वकास पया�वरण संर�ण 42,10,98 42,10,98 0

वातावरण संर�ण - अ�य� व�ग�कृत नभएको 40,12,48 40,12,48 0

आवासआवास  तथातथा  सामदुा�यकसामदुा�यक  स�ुवधास�ुवधा 11,33,47,1711,33,47,17 9,54,97,179,54,97,17 1,78,50,001,78,50,00 15.9815.98

आवास �वकास 7,15,21,33 5,36,71,33 1,78,50,00

सामदुा�यक �वकास 0 0 0

खानेपानी 4,18,25,84 4,18,25,84 0

�वा��य�वा��य 3,41,38,443,41,38,44 3,41,38,443,41,38,44 00 4.814.81

औषधी उ�पादन,उपकरण तथा औजार 3,83,00 3,83,00 0

व�हरं� सेवा 11,64,00 11,64,00 0

अ�पताल सेवा 1,92,89,84 1,92,89,84 0

साव�ज�नक �वा��य सेवा 1,32,26,60 1,32,26,60 0

अनसु�धान सेवा 75,00 75,00 0

�वा��य - अ�य� व�ग�कृत नभएको 0 0 0

मनोरंजनमनोरंजन,,सं�कृ�तसं�कृ�त  तथातथा  धम�धम� 29,71,6229,71,62 29,71,6229,71,62 00 0.420.42

मनोरंजना�मक र खेलकुद सेवाह� 29,71,62 29,71,62 0

िश�ािश�ा 1,60,99,891,60,99,89 1,60,99,891,60,99,89 00 2.272.27

�नातक तहको िश�ा 4,05,66 4,05,66 0

तहमा व�ग�कृत नहनेु िश�ा (अनौपचा�रक िश�ा) 1,12,68,00 1,12,68,00 0

िश�ा- अ�य� व�ग�कृत नभएको 44,26,23 44,26,23 0

सामािजकसामािजक  सरु�ासरु�ा 2,00,00,002,00,00,00 2,00,00,002,00,00,00 00 2.822.82

सामािजक सरु�ा - अ�य� व�ग�कृत नभएको 2,00,00,00 2,00,00,00 0

कुलकुल  ज�माज�मा 70,93,92,9170,93,92,91 62,58,65,6262,58,65,62 8,35,27,298,35,27,29 100100

काय�गतकाय�गत  �यय�यय  अनमुानअनमुान
आ�थ �कआ�थ �क  वष �वष � 2079/802079/80 अनसूुचीअनसूुची - 3 - 3

((�.हजारमा�.हजारमा))

(घ)



-40-

शीष�कशीष�क
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काय�गतकाय�गत  �यय�यय  अनमुानअनमुान
आ�थ �कआ�थ �क  वष �वष � 2079/802079/80 अनसूुचीअनसूुची - 3 - 3

((�.हजारमा�.हजारमा))

(घ) -41-

�नकाय�नकाय कुलकुल  ज�माज�मा
�देश�देश

�थानीय�थानीय  तहतह
कुलकुल  अनमुानकोअनमुानको

��तशत��तशतज�माज�मा चालुचाल/ु/पुजँीगतपुजँीगत �व�ीय�व�ीय

202 �देश �यव�था�पका 36,88,49 36,88,49 36,88,49 0 0 0.52

210 �देश लोक सेवा आयोग 11,56,47 11,56,47 11,56,47 0 0 0.16

216 म�ुय �याया�धव�ाको काया�लय 2,01,76 2,01,76 2,01,76 0 0 0.03

301 म�ुयम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय 72,79,68 72,79,68 72,79,68 0 0 1.03

305 आ�थ�क मा�मला तथा योजना म��ालय 15,87,45 15,87,45 15,87,45 0 0 0.22

307 उ�ोग, वािण�य तथा आपू�त� म��ालय 65,15,13 65,15,13 65,15,13 0 0 0.92

312 कृ�ष तथा पशपु�छ� �वकास म��ालय 4,49,30,28 4,18,30,28 4,18,30,28 0 31,00,00 6.33

313 खानेपानी, ऊजा� तथा �सँचाई म��ालय 9,81,49,23 9,21,99,23 9,21,99,23 0 59,50,00 13.84

314 आ�त�रक मा�मला तथा कानून म��ालय 87,29,04 82,03,34 82,03,34 0 5,25,70 1.23

325 सं�कृ�त तथा पय�टन म��ालय 1,86,91,86 1,76,91,86 1,76,91,86 0 10,00,00 2.63

329 वन तथा वातावरण म��ालय 3,23,99,38 3,23,99,38 3,23,99,38 0 0 4.57

336 भ�ूम �यव�था, सहकार� तथा ग�रबी �नवारण म��ालय 24,37,67 24,37,67 24,37,67 0 0 0.34

337 भौ�तक पूवा�धार �वकास म��ालय 24,75,85,78 23,56,85,78 23,56,85,78 0 1,19,00,00 34.90

343 यवुा तथा खेलकुद म��ालय 1,22,65,88 1,22,65,88 1,22,65,88 0 0 1.73

350 सामािजक �वकास म��ालय 3,77,03,52 3,52,85,18 3,52,85,18 0 24,18,34 5.31

370 �वा��य म��ालय 4,89,23,85 4,39,23,85 4,39,23,85 0 50,00,00 6.90

371 �म, रोजगार तथा यातायात म��ालय 94,24,25 94,24,25 94,24,25 0 0 1.33

391 �देश नी�त तथा योजना आयोग 4,22,90 4,22,90 4,22,90 0 0 0.06

501 �वि�य �यव�था तथा शेयर लगानी 2,00,00,00 2,00,00,00 0 2,00,00,00 0 2.82

602 अथ� - �व�वध 5,36,67,04 5,36,67,04 5,36,67,04 0 0 7.57

801 �थानीय तह 5,36,33,25 0 0 0 5,36,33,25 7.56

कुलकुल  ज�माज�मा 70,93,92,9170,93,92,91 62,58,65,6262,58,65,62 60,58,65,6260,58,65,62 2,00,00,002,00,00,00 8,35,27,298,35,27,29 100100

म��ालयगतम��ालयगत  �यय�यय  अनमुानअनमुान ( (�व�ीय�व�ीय  �यव�था�यव�था  स�हतस�हत))
आ�थ �कआ�थ �क  वष �वष � 2079/802079/80 अनसूुचीअनसूुची - 4 - 4

((�.हजारमा�.हजारमा))

(ङ)
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खच�खच�  संकेतसंकेत  नं.नं. खच�खच�  शीष�कशीष�क
नगदनगद

कुलकुल  ज�माज�मा
�देश�देश  सरकारसरकार संघसंघ  अनदुानअनदुान

चालुचालु 22,85,02,7322,85,02,73 4,52,66,104,52,66,10 27,37,68,8327,37,68,83

2110021100 पा�र��मकपा�र��मक /  / स�ुवधास�ुवधा 3,39,27,673,39,27,67 45,96,4745,96,47 3,85,24,143,85,24,14

21111 पा�र��मक कम�चार� 2,73,28,01 35,45,50 3,08,73,51

21112 पा�र��मक पदा�धकार� 13,79,82 0 13,79,82

21121 पोशाक 5,00,71 1,82,50 6,83,21

21122 खा�ा� 10,18,63 5,17,00 15,35,63

21123 औषधी उपचार खच� 0 75 75

21131 �थानीय भ�ा 97,87 15,95 1,13,82

21132 महंगी भ�ा 10,38,98 1,38,96 11,77,94

21134 कम�चार�को बैठक भ�ा 3,62,50 38,40 4,00,90

21135 कम�चार� �ो�साहन तथा परु�कार 1,42,11 0 1,42,11

21139 अ�य भ�ा 6,28,48 5,85 6,34,33

21141 पदा�धकार� बैठक भ�ा 3,80,54 0 3,80,54

21142 पदा�धकार� अ�य स�ुबधा 10,50,02 0 10,50,02

21149 पदा�धकार� अ�य भ�ा 0 1,51,56 1,51,56

2120021200 कम�चार�कोकम�चार�को  सामािजकसामािजक  सरु�ासरु�ा  खच�खच� 2,80,382,80,38 00 2,80,382,80,38

21212 योगदानमा आधा�रत �नवतृभरण तथा उपदान कोष खच� 69,07 0 69,07

21213 योगदानमा आधा�रत बीमा कोष खच� 2,11,31 0 2,11,31

2210022100 सेवासेवा  महसलुमहसलु 13,98,9813,98,98 1,54,541,54,54 15,53,5215,53,52

22111 पानी तथा �बजलु� 9,11,40 1,11,12 10,22,52

22112 संचार महसलु 4,87,58 36,42 5,24,00

22113 साव�ज�नक उपयो�गताको सेवा खच� 0 7,00 7,00

2220022200 पूजँीगतपूजँीगत  स�पि�कोस�पि�को  संचालनसंचालन  रर  स�भारस�भार  खच�खच� 37,70,5437,70,54 2,30,782,30,78 40,01,3240,01,32

22211 इ�धन (पदा�धकार�) 1,30,89 0 1,30,89

22212 इ�धन (काया�लय �योजन) 11,77,66 54,68 12,32,34

22213 सवार� साधन मम�त खच� 10,24,47 29,80 10,54,27

22214 �बमा तथा नवीकरण खच� 3,30,10 16,60 3,46,70

22221 मेिशनर� तथा औजार मम�त स�भार तथा स�ालन खच� 3,42,38 25,10 3,67,48

22231 �न�म�त साव�ज�नक स�पि�को मम�त स�भार खच� 6,78,65 93,80 7,72,45

22291 अ�य स�पि�ह�को संचालन तथा स�भार खच� 86,39 10,80 97,19

2230022300 काया�लयकाया�लय  सामानसामान  तथातथा  सेवाह�सेवाह� 26,80,0526,80,05 6,36,626,36,62 33,16,6733,16,67

22311 मसल�द तथा काया�लय सामा�ी 15,21,84 50,60 15,72,44

22312 पशपंु�ीह�को आहार 1,53 10,80 12,33

22313 प�ुतक तथा साम�ी खच� 11,60 4,59,10 4,70,70

22314 इ�धन - अ�य �योजन 1,94,23 17,20 2,11,43

22315 प�प��का, छपाई तथा सूचना �काशन खच� 8,79,77 50,12 9,29,89

22319 अ�य काया�लय संचालन खच� 71,08 48,80 1,19,88

2240022400 सेवासेवा  तथातथा  परामश�परामश�  खच�खच� 89,68,2389,68,23 9,29,919,29,91 98,98,1498,98,14

22411 सेवा र परामश� खच� 8,98,61 0 8,98,61

22412 सूचना �णाल� तथा स�टवेयर संचालन खच� 2,18,76 3,70 2,22,46

22413 करार सेवा श�ुक 76,45,71 6,40,21 82,85,92

22419 अ�य सेवा श�ुक 2,05,15 2,86,00 4,91,15

2250022500 काय��मकाय��म  स�व�धीस�व�धी  खच�ह�खच�ह� 4,10,35,834,10,35,83 2,29,89,532,29,89,53 6,40,25,366,40,25,36

22511 कम�चार� ता�लम खच� 9,25,41 2,72,69 11,98,10

22512 सीप �वकास तथा जनचेतना ता�लम तथा गो�ी स�ब�धी खच� 37,19,58 5,40,20 42,59,78

22521 उ�पादन साम�ी / सेवा खच� 8,24,28 2,00 8,26,28

22522 काय��म खच� 3,45,85,75 2,21,36,64 5,67,22,39

22529 �व�वध काय��म खच� 9,80,81 38,00 10,18,81

2260022600 अनगुमनअनगुमन,,मू�यांकनमू�यांकन  रर  �मण�मण  खच�खच� 16,20,9016,20,90 1,77,041,77,04 17,97,9417,97,94

22611 अनगुमन, मू�यांकन खच� 11,77,25 1,44,40 13,21,65

22612 �मण खच� 3,96,12 32,64 4,28,76

22613 �विश� �यि� तथा ��त�न�ध म�डलको �मण खच� 39,53 0 39,53

22619 अ�य �मण खच� 8,00 0 8,00

2270022700 �व�वध�व�वध  खच�खच� 11,90,6311,90,63 24,0924,09 12,14,7212,14,72

22711 �व�वध खच� 11,90,63 24,09 12,14,72

2310023100 ि�थरि�थर  स�पि�स�पि�  उपभोगउपभोग  खच�खच� 00 2,002,00 2,002,00

खच�खच�  शीष�कगतशीष�कगत  �यय�यय  अनमुानअनमुान
आ�थ �कआ�थ �क  वष �वष � 2079/802079/80 अनसूुचीअनसूुची -  - ५५

((�.हजारमा�.हजारमा))

(च)
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खच�खच�  संकेतसंकेत  नं.नं. खच�खच�  शीष�कशीष�क
नगदनगद

कुलकुल  ज�माज�मा
�देश�देश  सरकारसरकार संघसंघ  अनदुानअनदुान

चालुचालु 22,85,02,7322,85,02,73 4,52,66,104,52,66,10 27,37,68,8327,37,68,83

2110021100 पा�र��मकपा�र��मक /  / स�ुवधास�ुवधा 3,39,27,673,39,27,67 45,96,4745,96,47 3,85,24,143,85,24,14

21111 पा�र��मक कम�चार� 2,73,28,01 35,45,50 3,08,73,51

21112 पा�र��मक पदा�धकार� 13,79,82 0 13,79,82

21121 पोशाक 5,00,71 1,82,50 6,83,21

21122 खा�ा� 10,18,63 5,17,00 15,35,63

21123 औषधी उपचार खच� 0 75 75

21131 �थानीय भ�ा 97,87 15,95 1,13,82

21132 महंगी भ�ा 10,38,98 1,38,96 11,77,94

21134 कम�चार�को बैठक भ�ा 3,62,50 38,40 4,00,90

21135 कम�चार� �ो�साहन तथा परु�कार 1,42,11 0 1,42,11

21139 अ�य भ�ा 6,28,48 5,85 6,34,33

21141 पदा�धकार� बैठक भ�ा 3,80,54 0 3,80,54

21142 पदा�धकार� अ�य स�ुबधा 10,50,02 0 10,50,02

21149 पदा�धकार� अ�य भ�ा 0 1,51,56 1,51,56

2120021200 कम�चार�कोकम�चार�को  सामािजकसामािजक  सरु�ासरु�ा  खच�खच� 2,80,382,80,38 00 2,80,382,80,38

21212 योगदानमा आधा�रत �नवतृभरण तथा उपदान कोष खच� 69,07 0 69,07

21213 योगदानमा आधा�रत बीमा कोष खच� 2,11,31 0 2,11,31

2210022100 सेवासेवा  महसलुमहसलु 13,98,9813,98,98 1,54,541,54,54 15,53,5215,53,52

22111 पानी तथा �बजलु� 9,11,40 1,11,12 10,22,52

22112 संचार महसलु 4,87,58 36,42 5,24,00

22113 साव�ज�नक उपयो�गताको सेवा खच� 0 7,00 7,00

2220022200 पूजँीगतपूजँीगत  स�पि�कोस�पि�को  संचालनसंचालन  रर  स�भारस�भार  खच�खच� 37,70,5437,70,54 2,30,782,30,78 40,01,3240,01,32

22211 इ�धन (पदा�धकार�) 1,30,89 0 1,30,89

22212 इ�धन (काया�लय �योजन) 11,77,66 54,68 12,32,34

22213 सवार� साधन मम�त खच� 10,24,47 29,80 10,54,27

22214 �बमा तथा नवीकरण खच� 3,30,10 16,60 3,46,70

22221 मेिशनर� तथा औजार मम�त स�भार तथा स�ालन खच� 3,42,38 25,10 3,67,48

22231 �न�म�त साव�ज�नक स�पि�को मम�त स�भार खच� 6,78,65 93,80 7,72,45

22291 अ�य स�पि�ह�को संचालन तथा स�भार खच� 86,39 10,80 97,19

2230022300 काया�लयकाया�लय  सामानसामान  तथातथा  सेवाह�सेवाह� 26,80,0526,80,05 6,36,626,36,62 33,16,6733,16,67

22311 मसल�द तथा काया�लय सामा�ी 15,21,84 50,60 15,72,44

22312 पशपंु�ीह�को आहार 1,53 10,80 12,33

22313 प�ुतक तथा साम�ी खच� 11,60 4,59,10 4,70,70

22314 इ�धन - अ�य �योजन 1,94,23 17,20 2,11,43

22315 प�प��का, छपाई तथा सूचना �काशन खच� 8,79,77 50,12 9,29,89

22319 अ�य काया�लय संचालन खच� 71,08 48,80 1,19,88

2240022400 सेवासेवा  तथातथा  परामश�परामश�  खच�खच� 89,68,2389,68,23 9,29,919,29,91 98,98,1498,98,14

22411 सेवा र परामश� खच� 8,98,61 0 8,98,61

22412 सूचना �णाल� तथा स�टवेयर संचालन खच� 2,18,76 3,70 2,22,46

22413 करार सेवा श�ुक 76,45,71 6,40,21 82,85,92

22419 अ�य सेवा श�ुक 2,05,15 2,86,00 4,91,15

2250022500 काय��मकाय��म  स�व�धीस�व�धी  खच�ह�खच�ह� 4,10,35,834,10,35,83 2,29,89,532,29,89,53 6,40,25,366,40,25,36

22511 कम�चार� ता�लम खच� 9,25,41 2,72,69 11,98,10

22512 सीप �वकास तथा जनचेतना ता�लम तथा गो�ी स�ब�धी खच� 37,19,58 5,40,20 42,59,78

22521 उ�पादन साम�ी / सेवा खच� 8,24,28 2,00 8,26,28

22522 काय��म खच� 3,45,85,75 2,21,36,64 5,67,22,39

22529 �व�वध काय��म खच� 9,80,81 38,00 10,18,81

2260022600 अनगुमनअनगुमन,,मू�यांकनमू�यांकन  रर  �मण�मण  खच�खच� 16,20,9016,20,90 1,77,041,77,04 17,97,9417,97,94

22611 अनगुमन, मू�यांकन खच� 11,77,25 1,44,40 13,21,65

22612 �मण खच� 3,96,12 32,64 4,28,76

22613 �विश� �यि� तथा ��त�न�ध म�डलको �मण खच� 39,53 0 39,53

22619 अ�य �मण खच� 8,00 0 8,00

2270022700 �व�वध�व�वध  खच�खच� 11,90,6311,90,63 24,0924,09 12,14,7212,14,72

22711 �व�वध खच� 11,90,63 24,09 12,14,72

2310023100 ि�थरि�थर  स�पि�स�पि�  उपभोगउपभोग  खच�खच� 00 2,002,00 2,002,00

खच�खच�  शीष�कगतशीष�कगत  �यय�यय  अनमुानअनमुान
आ�थ �कआ�थ �क  वष �वष � 2079/802079/80 अनसूुचीअनसूुची -  - ५५

((�.हजारमा�.हजारमा))

(च) -43-

23111 ि�थर स�पि�मा �ास क�ी 0 2,00 2,00

2630026300 अ�यअ�य  तहकातहका  सरकारह�लाईसरकारह�लाई  अनदुानअनदुान 8,35,27,298,35,27,29 00 8,35,27,298,35,27,29

26331 समा�नकरण अनदुान 1,75,00,00 0 1,75,00,00

26332 सशत� अनदुान 2,98,94,04 0 2,98,94,04

26333 �वषशे अनदुान 78,93,00 0 78,93,00

26334 समपरुक अनदुान 2,82,40,25 0 2,82,40,25

2640026400 सामािजकसामािजक  सेवासेवा  अनदुानअनदुान 2,33,44,002,33,44,00 00 2,33,44,002,33,44,00

26412 सरकार� �नकाय, स�म�त एवं बोड�ह�लाई सःसत� चाल ुअनदुान 48,98,80 0 48,98,80

26413 अ�य सं�थालाई अनदुान— सःशत� 37,55,00 0 37,55,00

26421 सरकार� �नकाय, स�म�त, बोड� – पुजँीगत �नःशत� अनदुान 25,00,00 0 25,00,00

26422 सरकार� �नकाय, स�म�त, बोड� – पिुजगत सःशत� अनदुान 89,60,00 0 89,60,00

26423 अ�य सं�थालाई सःशत� प ुजँीगत अनदुान 32,30,20 0 32,30,20

2710027100 सामािजकसामािजक  सरु�ासरु�ा 1,75,001,75,00 10,0010,00 1,85,001,85,00

27111 सामािजक सरु�ा 1,75,00 0 1,75,00

27112 अ�य सामािजक सरु�ा 0 10,00 10,00

2720027200 सामािजकसामािजक  सहायतासहायता 20,83,6020,83,60 4,38,304,38,30 25,21,9025,21,90

27211 छा�विृ� 5,35,01 4,07,20 9,42,21

27212 उ�ार, राहत तथा पनु�था�पना खच� 2,00,00 0 2,00,00

27213 औषधी ख�रद खच� 13,48,59 31,10 13,79,69

2730027300 कम�चार�कम�चार�  सामािजकसामािजक  लाभलाभ  स�बि�धस�बि�ध  खच�खच� 6,006,00 00 6,006,00

27311 �नविृ� भरण तथा अश� विृ� 3,00 0 3,00

27313 सेवा �नव�ृको संिचत �वदा 3,00 0 3,00

2810028100 स�पि�स�पि�  स�व�धीस�व�धी  खच�खच� 11,87,4911,87,49 76,8276,82 12,64,3112,64,31

28141 ज�गाको भाडा 20,88 17,04 37,92

28142 घर भाडा 11,34,91 59,78 11,94,69

28143 सवार� साधन तथा मेिशनर औजार भाडा 21,70 0 21,70

28149 अ�य भाडा 10,00 0 10,00

2820028200 �फता��फता�  खच�खच� 22,0022,00 00 22,0022,00

28211 राज�व �फता� 20,00 0 20,00

28212 �या�यक �फता� 2,00 0 2,00

2890028900 भैपर�भैपर�  आउनेआउने  चालुचाल ु खच�खच� 2,32,84,142,32,84,14 1,50,00,001,50,00,00 3,82,84,143,82,84,14

28911 भैपर� आउने चाल ुखच� 2,32,84,14 1,50,00,00 3,82,84,14

पुजँीगतपुजँीगत 25,02,02,6825,02,02,68 16,54,21,4016,54,21,40 41,56,24,0841,56,24,08

3110031100 ि�थरि�थर  स�पि�स�पि�  �ा���ा��  खच�खच� 23,55,52,6823,55,52,68 16,54,21,4016,54,21,40 40,09,74,0840,09,74,08

31111 आवासीय भवन �नमा�ण/ख�रद 1,46,00 0 1,46,00

31112 गैर आवासीय भवन �नमा�ण/ख�रद 2,62,72,80 55,73,00 3,18,45,80

31113 �न�म�त भवनको संरचना�मक सधुार खच� 0 2,75,50 2,75,50

31121 सवार� साधन 4,21,10 37,50 4,58,60

31122 मेिशनर� तथा औजार 53,62,80 4,37,00 57,99,80

31123 फ�न�चर तथा �फ�चस� 10,32,67 94,50 11,27,17

31131 पशधुन तथा बागवानी �वकास खच� 20,00 0 20,00

31134 क��यटुर स�टवेयर �नमा�ण तथा खर�द खच� 9,35,75 0 9,35,75

31135 पूजँीगत परामश� खच� 11,69,00 80,00 12,49,00

31141 सरु�ा उपकरण �ा�� खच� 5,70,00 0 5,70,00

31151 सडक तथा पूल �नमा�ण 7,10,91,00 11,53,50,50 18,64,41,50

31153 �व�तु संरचना �नमा�ण 3,90,00 0 3,90,00

31154 तटब�ध तथा बाँध �नमा�ण 1,31,63,00 49,56,00 1,81,19,00

31155 �संचारइ् संरचना �नमा�ण 2,27,43,00 96,69,00 3,24,12,00

31156 खानेपानी संरचना �नमा�ण 2,42,18,30 84,55,00 3,26,73,30

31157 वन तथा वातावरण संर�ण 1,12,12,75 11,85,00 1,23,97,75

31158 सरसफारइ् संरचना �नमा�ण 13,80,00 0 13,80,00

31159 अ�य साव�ज�नक �नमा�ण 4,82,82,15 88,39,00 5,71,21,15

31161 �न�म�त भवनको संरचना�मक सधुार खच� 8,22,95 0 8,22,95

31171 पूजँीगत सधुार खच� साव�ज�नक �नमा�ण 25,33,61 1,04,69,40 1,30,03,01

31172 पूजँीगत अनसु�धान तथा परामश� 37,85,80 0 37,85,80

3140031400 �ाकृ�तक�ाकृ�तक  स�पि�स�पि� 6,50,006,50,00 00 6,50,006,50,00

31411 ज�गा �ा�� 6,50,00 0 6,50,00

3150031500 भैपर�भैपर�  आउनेआउने  पूजँीगतपूजँीगत 1,40,00,001,40,00,00 00 1,40,00,001,40,00,00

31511 भैपर� आउने पूजँीगत 1,40,00,00 0 1,40,00,00

�व�ीय�व�ीय  �यव�था�यव�था 2,00,00,002,00,00,00 00 2,00,00,002,00,00,00

खच�खच�  संकेतसंकेत  नं.नं. खच�खच�  शीष�कशीष�क
नगदनगद

कुलकुल  ज�माज�मा
�देश�देश  सरकारसरकार संघसंघ  अनदुानअनदुान

(छ)
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3210032100 आ�त�रकआ�त�रक  �व�ीय�व�ीय  स�पि�स�पि� 2,00,00,002,00,00,00 00 2,00,00,002,00,00,00

32142 साव�ज�नक सं�थानमा ऋण लगानी 2,00,00,00 0 2,00,00,00

कुलकुल  ज�माज�मा 49,87,05,4149,87,05,41 21,06,87,5021,06,87,50 70,93,92,9170,93,92,91

खच�खच�  संकेतसंकेत  नं.नं. खच�खच�  शीष�कशीष�क
नगदनगद

कुलकुल  ज�माज�मा
�देश�देश  सरकारसरकार संघसंघ  अनदुानअनदुान

(ज)
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3210032100 आ�त�रकआ�त�रक  �व�ीय�व�ीय  स�पि�स�पि� 2,00,00,002,00,00,00 00 2,00,00,002,00,00,00

32142 साव�ज�नक सं�थानमा ऋण लगानी 2,00,00,00 0 2,00,00,00

कुलकुल  ज�माज�मा 49,87,05,4149,87,05,41 21,06,87,5021,06,87,50 70,93,92,9170,93,92,91

खच�खच�  संकेतसंकेत  नं.नं. खच�खच�  शीष�कशीष�क
नगदनगद

कुलकुल  ज�माज�मा
�देश�देश  सरकारसरकार संघसंघ  अनदुानअनदुान

(ज) -45-

शीष�कशीष�क 2078/79 2078/79 कोको  �व�नयोजन�व�नयोजन 2079/80 2079/80 कोको  �व�नयोजन�व�नयोजन व�ृ�व�ृ�  ��तशत��तशत

साधारणसाधारण 21,54,42,0421,54,42,04 23,08,38,3823,08,38,38 7.157.15

1 ��तव� खच�- तलव, �नव�ृभरण, सामािजक सरु�ा समेत 3,54,40,36 4,68,95,24 32.32

2 संचालन तथा काय��म खच� 12,53,42,66 12,00,02,30 -4.26

3 सशत� चाल ुअनदुान 87,84,40 86,53,80 -1.49

4 �व�ीय ह�ता�तरण समानीकरण अनदुान 1,50,00,00 1,75,00,00 16.67

5 �व�ीय ह�ता�त�ण सशत� अनदुान 2,66,31,12 2,98,94,04 12.25

6 �व�ीय ह�ता�तरण �वशेष अनदुान 42,43,50 78,93,00 86

�वकास�वकास 36,17,67,2336,17,67,23 47,85,54,5347,85,54,53 32.2832.28

7 पुजँीगत खच� 29,70,43,04 41,56,24,08 39.92

8 सशत� प ुजँीगत अनदुान 1,55,42,40 1,46,90,20 -5.48

9 पुजँीगत �व�ीय लगानी 2,00,00,00 2,00,00,00 0

12 �व�ीय ह�ता�तरण समपरुक 2,91,81,79 2,82,40,25 -3.23

कुलकुल  ज�माज�मा 57,72,09,2757,72,09,27 70,93,92,9170,93,92,91 22.922.9

नोट:-�वशेष अनदुान २०७८।७९ देिख साधारण र �वकास ग�र छु�ाइएको ।

साधारणसाधारण  रर  �वकासगत�वकासगत  �यय�यय  अनमुानअनमुान
आ�थ �कआ�थ �क  वष �वष � 2079/802079/80 अनसूुचीअनसूुची - 6 - 6

((�.हजारमा�.हजारमा))

(झ)
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शीष�कशीष�क
2077/78 2077/78 कोको  यथाथ�यथाथ�

खच�खच�
2078/79 2078/79 कोको  संशो�धतसंशो�धत

अनमुानअनमुान
2079/80 2079/80 कोको

ल�यल�य

�ोत�ोत

�देश�देश  सरकारसरकार
संघसंघ  अनदुानअनदुान

संघसंघ वैदेिशकवैदेिशक

चालुचालु 14,17,74,8514,17,74,85 22,11,42,7822,11,42,78 27,37,68,8327,37,68,83 22,85,02,7322,85,02,73 4,08,16,104,08,16,10 44,50,0044,50,00

2100021000 पा�र��मकपा�र��मक /  / स�ुवधास�ुवधा 2,08,45,952,08,45,95 2,73,50,312,73,50,31 3,88,04,523,88,04,52 3,42,08,053,42,08,05 44,65,5244,65,52 1,30,951,30,95

2110021100 पा�र��मकपा�र��मक /  / स�ुवधास�ुवधा 2,08,32,572,08,32,57 2,71,76,102,71,76,10 3,85,24,143,85,24,14 3,39,27,673,39,27,67 44,65,5244,65,52 1,30,951,30,95

2111021110 नगदमानगदमा  �दइने�दइने  पा�र��मकपा�र��मक  रर  स�ुवधास�ुवधा 1,76,89,551,76,89,55 2,28,04,982,28,04,98 3,22,53,333,22,53,33 2,87,07,832,87,07,83 35,45,5035,45,50 00

21111 पा�र��मक कम�चार� 1,62,91,60 2,18,03,54 3,08,73,51 2,73,28,01 35,45,50 0

21112 पा�र��मक पदा�धकार� 13,97,95 10,01,44 13,79,82 13,79,82 0 0

2112021120 िज�सीिज�सी  वावा  िज�सीिज�सी  वापतवापत  कम�चार�कम�चार�  �दइने�दइने  पा�र��मकपा�र��मक  स�ुवधास�ुवधा 9,02,789,02,78 12,16,1112,16,11 22,19,5922,19,59 15,19,3415,19,34 5,75,305,75,30 1,24,951,24,95

21121 पोशाक 3,49,65 4,27,98 6,83,21 5,00,71 58,30 1,24,20

21122 खा�ा� 5,53,13 7,87,49 15,35,63 10,18,63 5,17,00 0

21123 औषधी उपचार खच� 0 64 75 0 0 75

2113021130 कम�चार�कम�चार�  भ�ाभ�ा 17,74,4417,74,44 18,72,1818,72,18 24,69,1024,69,10 22,69,9422,69,94 1,93,161,93,16 6,006,00

21131 �थानीय भ�ा 45,99 89,33 1,13,82 97,87 15,95 0

21132 महंगी भ�ा 7,17,94 9,57,40 11,77,94 10,38,98 1,38,96 0

21134 कम�चार�को बैठक भ�ा 1,35,46 1,91,29 4,00,90 3,62,50 32,40 6,00

21135 कम�चार� �ो�साहन तथा परु�कार 5,59,68 2,21,82 1,42,11 1,42,11 0 0

21139 अ�य भ�ा 3,15,37 4,12,34 6,34,33 6,28,48 5,85 0

2114021140 पदा�धकार�पदा�धकार�  भ�ाभ�ा  तथातथा  अ�यअ�य  स�ुवधास�ुवधा 4,65,804,65,80 12,82,8312,82,83 15,82,1215,82,12 14,30,5614,30,56 1,51,561,51,56 00

21141 पदा�धकार� बैठक भ�ा 1,11,66 3,47,66 3,80,54 3,80,54 0 0

21142 पदा�धकार� अ�य स�ुबधा 3,54,14 8,22,73 10,50,02 10,50,02 0 0

21149 पदा�धकार� अ�य भ�ा 0 1,12,44 1,51,56 0 1,51,56 0

2120021200 कम�चार�कोकम�चार�को  सामािजकसामािजक  सरु�ासरु�ा  खच�खच� 13,3813,38 1,74,211,74,21 2,80,382,80,38 2,80,382,80,38 00 00

2121021210 कम�चार�कोकम�चार�को  सामािजकसामािजक  सरु�ासरु�ा  खच�खच� 13,3813,38 1,74,211,74,21 2,80,382,80,38 2,80,382,80,38 00 00

21212 योगदानमा आधा�रत �नवतृभरण तथा उपदान कोष खच� 0 12,68 69,07 69,07 0 0

21213 योगदानमा आधा�रत बीमा कोष खच� 13,38 1,61,53 2,11,31 2,11,31 0 0

2200022000 मालसामानमालसामान  तथातथा  सेवाकोसेवाको  उपयोगउपयोग 2,64,72,022,64,72,02 5,32,69,735,32,69,73 8,58,07,678,58,07,67 6,06,65,166,06,65,16 2,08,37,962,08,37,96 43,04,5543,04,55

2210022100 सेवासेवा  महसलुमहसलु 8,24,178,24,17 10,59,5710,59,57 15,53,5215,53,52 13,98,9813,98,98 1,44,741,44,74 9,809,80

2211022110 सेवासेवा  महसलुमहसलु 8,24,178,24,17 10,59,5710,59,57 15,53,5215,53,52 13,98,9813,98,98 1,44,741,44,74 9,809,80

22111 पानी तथा �बजलु� 5,46,92 7,09,98 10,22,52 9,11,40 1,11,12 0

22112 संचार महसलु 2,77,25 3,46,19 5,24,00 4,87,58 33,62 2,80

22113 साव�ज�नक उपयो�गताको सेवा खच� 0 3,40 7,00 0 0 7,00

2220022200 पूजँीगतपूजँीगत  स�पि�कोस�पि�को  संचालनसंचालन  रर  स�भारस�भार  खच�खच� 20,49,8520,49,85 23,15,8523,15,85 40,01,3240,01,32 37,70,5437,70,54 2,13,782,13,78 17,0017,00

2221022210 सवार�सवार�  साधनकोसाधनको  संचालनसंचालन  तथातथा  स�भारस�भार  खच�खच� 15,36,9515,36,95 15,53,8015,53,80 27,64,2027,64,20 26,63,1226,63,12 88,5888,58 12,5012,50

22211 इ�धन (पदा�धकार�) 45,98 66,03 1,30,89 1,30,89 0 0

22212 इ�धन (काया�लय �योजन) 6,54,78 6,39,91 12,32,34 11,77,66 45,18 9,50

22213 सवार� साधन मम�त खच� 6,87,49 5,87,21 10,54,27 10,24,47 26,80 3,00

22214 �बमा तथा नवीकरण खच� 1,48,70 2,60,65 3,46,70 3,30,10 16,60 0

2222022220 मेिशनर�मेिशनर�  तथातथा  औजारऔजार  संचालनसंचालन  तथातथा  स�भारस�भार  खच�खच� 2,25,262,25,26 1,56,841,56,84 3,67,483,67,48 3,42,383,42,38 21,6021,60 3,503,50

22221 मेिशनर� तथा औजार मम�त स�भार तथा स�ालन खच� 2,25,26 1,56,84 3,67,48 3,42,38 21,60 3,50

2223022230 �न�म�त�न�म�त  साव�ज�नकसाव�ज�नक  स�पि�कोस�पि�को  संभारसंभार  खच�खच� 2,47,792,47,79 5,64,425,64,42 7,72,457,72,45 6,78,656,78,65 92,8092,80 1,001,00

22231 �न�म�त साव�ज�नक स�पि�को मम�त स�भार खच� 2,47,79 5,64,42 7,72,45 6,78,65 92,80 1,00

2229022290 अ�यअ�य  स�पि�ह�कोस�पि�ह�को  संचालनसंचालन  तथातथा  स�भारस�भार  खच�खच� 39,8539,85 40,7940,79 97,1997,19 86,3986,39 10,8010,80 00

22291 अ�य स�पि�ह�को संचालन तथा स�भार खच� 39,85 40,79 97,19 86,39 10,80 0

2230022300 काया�लयकाया�लय  सामानसामान  तथातथा  सेवाह�सेवाह� 19,16,6919,16,69 18,43,1318,43,13 33,16,6733,16,67 26,80,0526,80,05 6,13,426,13,42 23,2023,20

2231022310 काया�लयकाया�लय  सामानसामान  तथातथा  सेवाह�सेवाह� 19,16,6919,16,69 18,43,1318,43,13 33,16,6733,16,67 26,80,0526,80,05 6,13,426,13,42 23,2023,20

22311 मसल�द तथा काया�लय सामा�ी 13,41,79 10,13,80 15,72,44 15,21,84 45,60 5,00

22312 पशपंु�ीह�को आहार 2,95 9,37 12,33 1,53 10,80 0

22313 प�ुतक तथा साम�ी खच� 53,70 32,51 4,70,70 11,60 4,47,10 12,00

22314 इ�धन - अ�य �योजन 1,00,60 1,35,23 2,11,43 1,94,23 16,20 1,00

22315 प�प��का, छपाई तथा सूचना �काशन खच� 3,27,13 6,13,40 9,29,89 8,79,77 46,92 3,20

22319 अ�य काया�लय संचालन खच� 90,52 38,82 1,19,88 71,08 46,80 2,00

2240022400 सेवासेवा  तथातथा  परामश�परामश�  खच�खच� 35,44,9735,44,97 41,17,3041,17,30 98,98,1498,98,14 89,68,2389,68,23 9,17,319,17,31 12,6012,60

2241022410 परामश�परामश�  तथातथा  अ�यअ�य  सेवासेवा  श�ुकश�ुक 35,44,9735,44,97 41,17,3041,17,30 98,98,1498,98,14 89,68,2389,68,23 9,17,319,17,31 12,6012,60

22411 सेवा र परामश� खच� 4,11,32 6,06,04 8,98,61 8,98,61 0 0

22412 सूचना �णाल� तथा स�टवेयर संचालन खच� 28,36 40,50 2,22,46 2,18,76 3,70 0

22413 करार सेवा श�ुक 30,48,23 31,29,37 82,85,92 76,45,71 6,27,61 12,60

खच�खच�  शीष�कगतशीष�कगत  �यय�यय  अनमुानअनमुान ( (�व�ीय�व�ीय  �यव�था�यव�था  स�हतस�हत))
आ�थ �कआ�थ �क  वष �वष � 2079/802079/80 अनसूुचीअनसूुची - 7 - 7

((�.हजारमा�.हजारमा))

(ञ)
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शीष�कशीष�क
2077/78 2077/78 कोको  यथाथ�यथाथ�

खच�खच�
2078/79 2078/79 कोको  संशो�धतसंशो�धत

अनमुानअनमुान
2079/80 2079/80 कोको

ल�यल�य

�ोत�ोत

�देश�देश  सरकारसरकार
संघसंघ  अनदुानअनदुान

संघसंघ वैदेिशकवैदेिशक

चालुचालु 14,17,74,8514,17,74,85 22,11,42,7822,11,42,78 27,37,68,8327,37,68,83 22,85,02,7322,85,02,73 4,08,16,104,08,16,10 44,50,0044,50,00

2100021000 पा�र��मकपा�र��मक /  / स�ुवधास�ुवधा 2,08,45,952,08,45,95 2,73,50,312,73,50,31 3,88,04,523,88,04,52 3,42,08,053,42,08,05 44,65,5244,65,52 1,30,951,30,95

2110021100 पा�र��मकपा�र��मक /  / स�ुवधास�ुवधा 2,08,32,572,08,32,57 2,71,76,102,71,76,10 3,85,24,143,85,24,14 3,39,27,673,39,27,67 44,65,5244,65,52 1,30,951,30,95

2111021110 नगदमानगदमा  �दइने�दइने  पा�र��मकपा�र��मक  रर  स�ुवधास�ुवधा 1,76,89,551,76,89,55 2,28,04,982,28,04,98 3,22,53,333,22,53,33 2,87,07,832,87,07,83 35,45,5035,45,50 00

21111 पा�र��मक कम�चार� 1,62,91,60 2,18,03,54 3,08,73,51 2,73,28,01 35,45,50 0

21112 पा�र��मक पदा�धकार� 13,97,95 10,01,44 13,79,82 13,79,82 0 0

2112021120 िज�सीिज�सी  वावा  िज�सीिज�सी  वापतवापत  कम�चार�कम�चार�  �दइने�दइने  पा�र��मकपा�र��मक  स�ुवधास�ुवधा 9,02,789,02,78 12,16,1112,16,11 22,19,5922,19,59 15,19,3415,19,34 5,75,305,75,30 1,24,951,24,95

21121 पोशाक 3,49,65 4,27,98 6,83,21 5,00,71 58,30 1,24,20

21122 खा�ा� 5,53,13 7,87,49 15,35,63 10,18,63 5,17,00 0

21123 औषधी उपचार खच� 0 64 75 0 0 75

2113021130 कम�चार�कम�चार�  भ�ाभ�ा 17,74,4417,74,44 18,72,1818,72,18 24,69,1024,69,10 22,69,9422,69,94 1,93,161,93,16 6,006,00

21131 �थानीय भ�ा 45,99 89,33 1,13,82 97,87 15,95 0

21132 महंगी भ�ा 7,17,94 9,57,40 11,77,94 10,38,98 1,38,96 0

21134 कम�चार�को बैठक भ�ा 1,35,46 1,91,29 4,00,90 3,62,50 32,40 6,00

21135 कम�चार� �ो�साहन तथा परु�कार 5,59,68 2,21,82 1,42,11 1,42,11 0 0

21139 अ�य भ�ा 3,15,37 4,12,34 6,34,33 6,28,48 5,85 0

2114021140 पदा�धकार�पदा�धकार�  भ�ाभ�ा  तथातथा  अ�यअ�य  स�ुवधास�ुवधा 4,65,804,65,80 12,82,8312,82,83 15,82,1215,82,12 14,30,5614,30,56 1,51,561,51,56 00

21141 पदा�धकार� बैठक भ�ा 1,11,66 3,47,66 3,80,54 3,80,54 0 0

21142 पदा�धकार� अ�य स�ुबधा 3,54,14 8,22,73 10,50,02 10,50,02 0 0

21149 पदा�धकार� अ�य भ�ा 0 1,12,44 1,51,56 0 1,51,56 0

2120021200 कम�चार�कोकम�चार�को  सामािजकसामािजक  सरु�ासरु�ा  खच�खच� 13,3813,38 1,74,211,74,21 2,80,382,80,38 2,80,382,80,38 00 00

2121021210 कम�चार�कोकम�चार�को  सामािजकसामािजक  सरु�ासरु�ा  खच�खच� 13,3813,38 1,74,211,74,21 2,80,382,80,38 2,80,382,80,38 00 00

21212 योगदानमा आधा�रत �नवतृभरण तथा उपदान कोष खच� 0 12,68 69,07 69,07 0 0

21213 योगदानमा आधा�रत बीमा कोष खच� 13,38 1,61,53 2,11,31 2,11,31 0 0

2200022000 मालसामानमालसामान  तथातथा  सेवाकोसेवाको  उपयोगउपयोग 2,64,72,022,64,72,02 5,32,69,735,32,69,73 8,58,07,678,58,07,67 6,06,65,166,06,65,16 2,08,37,962,08,37,96 43,04,5543,04,55

2210022100 सेवासेवा  महसलुमहसलु 8,24,178,24,17 10,59,5710,59,57 15,53,5215,53,52 13,98,9813,98,98 1,44,741,44,74 9,809,80

2211022110 सेवासेवा  महसलुमहसलु 8,24,178,24,17 10,59,5710,59,57 15,53,5215,53,52 13,98,9813,98,98 1,44,741,44,74 9,809,80

22111 पानी तथा �बजलु� 5,46,92 7,09,98 10,22,52 9,11,40 1,11,12 0

22112 संचार महसलु 2,77,25 3,46,19 5,24,00 4,87,58 33,62 2,80

22113 साव�ज�नक उपयो�गताको सेवा खच� 0 3,40 7,00 0 0 7,00

2220022200 पूजँीगतपूजँीगत  स�पि�कोस�पि�को  संचालनसंचालन  रर  स�भारस�भार  खच�खच� 20,49,8520,49,85 23,15,8523,15,85 40,01,3240,01,32 37,70,5437,70,54 2,13,782,13,78 17,0017,00

2221022210 सवार�सवार�  साधनकोसाधनको  संचालनसंचालन  तथातथा  स�भारस�भार  खच�खच� 15,36,9515,36,95 15,53,8015,53,80 27,64,2027,64,20 26,63,1226,63,12 88,5888,58 12,5012,50

22211 इ�धन (पदा�धकार�) 45,98 66,03 1,30,89 1,30,89 0 0

22212 इ�धन (काया�लय �योजन) 6,54,78 6,39,91 12,32,34 11,77,66 45,18 9,50

22213 सवार� साधन मम�त खच� 6,87,49 5,87,21 10,54,27 10,24,47 26,80 3,00

22214 �बमा तथा नवीकरण खच� 1,48,70 2,60,65 3,46,70 3,30,10 16,60 0

2222022220 मेिशनर�मेिशनर�  तथातथा  औजारऔजार  संचालनसंचालन  तथातथा  स�भारस�भार  खच�खच� 2,25,262,25,26 1,56,841,56,84 3,67,483,67,48 3,42,383,42,38 21,6021,60 3,503,50

22221 मेिशनर� तथा औजार मम�त स�भार तथा स�ालन खच� 2,25,26 1,56,84 3,67,48 3,42,38 21,60 3,50

2223022230 �न�म�त�न�म�त  साव�ज�नकसाव�ज�नक  स�पि�कोस�पि�को  संभारसंभार  खच�खच� 2,47,792,47,79 5,64,425,64,42 7,72,457,72,45 6,78,656,78,65 92,8092,80 1,001,00

22231 �न�म�त साव�ज�नक स�पि�को मम�त स�भार खच� 2,47,79 5,64,42 7,72,45 6,78,65 92,80 1,00

2229022290 अ�यअ�य  स�पि�ह�कोस�पि�ह�को  संचालनसंचालन  तथातथा  स�भारस�भार  खच�खच� 39,8539,85 40,7940,79 97,1997,19 86,3986,39 10,8010,80 00

22291 अ�य स�पि�ह�को संचालन तथा स�भार खच� 39,85 40,79 97,19 86,39 10,80 0

2230022300 काया�लयकाया�लय  सामानसामान  तथातथा  सेवाह�सेवाह� 19,16,6919,16,69 18,43,1318,43,13 33,16,6733,16,67 26,80,0526,80,05 6,13,426,13,42 23,2023,20

2231022310 काया�लयकाया�लय  सामानसामान  तथातथा  सेवाह�सेवाह� 19,16,6919,16,69 18,43,1318,43,13 33,16,6733,16,67 26,80,0526,80,05 6,13,426,13,42 23,2023,20

22311 मसल�द तथा काया�लय सामा�ी 13,41,79 10,13,80 15,72,44 15,21,84 45,60 5,00

22312 पशपंु�ीह�को आहार 2,95 9,37 12,33 1,53 10,80 0

22313 प�ुतक तथा साम�ी खच� 53,70 32,51 4,70,70 11,60 4,47,10 12,00

22314 इ�धन - अ�य �योजन 1,00,60 1,35,23 2,11,43 1,94,23 16,20 1,00

22315 प�प��का, छपाई तथा सूचना �काशन खच� 3,27,13 6,13,40 9,29,89 8,79,77 46,92 3,20

22319 अ�य काया�लय संचालन खच� 90,52 38,82 1,19,88 71,08 46,80 2,00

2240022400 सेवासेवा  तथातथा  परामश�परामश�  खच�खच� 35,44,9735,44,97 41,17,3041,17,30 98,98,1498,98,14 89,68,2389,68,23 9,17,319,17,31 12,6012,60

2241022410 परामश�परामश�  तथातथा  अ�यअ�य  सेवासेवा  श�ुकश�ुक 35,44,9735,44,97 41,17,3041,17,30 98,98,1498,98,14 89,68,2389,68,23 9,17,319,17,31 12,6012,60

22411 सेवा र परामश� खच� 4,11,32 6,06,04 8,98,61 8,98,61 0 0

22412 सूचना �णाल� तथा स�टवेयर संचालन खच� 28,36 40,50 2,22,46 2,18,76 3,70 0

22413 करार सेवा श�ुक 30,48,23 31,29,37 82,85,92 76,45,71 6,27,61 12,60

खच�खच�  शीष�कगतशीष�कगत  �यय�यय  अनमुानअनमुान ( (�व�ीय�व�ीय  �यव�था�यव�था  स�हतस�हत))
आ�थ �कआ�थ �क  वष �वष � 2079/802079/80 अनसूुचीअनसूुची - 7 - 7

((�.हजारमा�.हजारमा))

(ञ) -47-

22419 अ�य सेवा श�ुक 57,06 3,41,39 4,91,15 2,05,15 2,86,00 0

2250022500 काय��मकाय��म  स�व�धीस�व�धी  खच�ह�खच�ह� 1,64,09,831,64,09,83 4,19,59,494,19,59,49 6,40,25,366,40,25,36 4,10,35,834,10,35,83 1,87,71,031,87,71,03 42,18,5042,18,50

2251022510 ता�लमता�लम  तथातथा  गो�ीगो�ी 28,77,9128,77,91 33,60,0233,60,02 54,57,8854,57,88 46,44,9946,44,99 7,25,217,25,21 87,6887,68

22511 कम�चार� ता�लम खच� 4,09,79 9,57,94 11,98,10 9,25,41 1,86,21 86,48

22512 सीप �वकास तथा जनचेतना ता�लम तथा गो�ी स�ब�धी खच� 24,68,12 24,02,08 42,59,78 37,19,58 5,39,00 1,20

2252022520 उ�पादनउ�पादन  साम�ीसाम�ी, , सेवासेवा  तथातथा  अ�यअ�य  काय��मकाय��म  खच�खच� 1,35,31,921,35,31,92 3,85,99,473,85,99,47 5,85,67,485,85,67,48 3,63,90,843,63,90,84 1,80,45,821,80,45,82 41,30,8241,30,82

22521 उ�पादन साम�ी / सेवा खच� 6,35,32 5,78,16 8,26,28 8,24,28 2,00 0

22522 काय��म खच� 1,21,81,45 3,64,93,04 5,67,22,39 3,45,85,75 1,80,10,82 41,25,82

22529 �व�वध काय��म खच� 7,15,15 15,28,27 10,18,81 9,80,81 33,00 5,00

2260022600 अनगुमनअनगुमन,,मू�यांकनमू�यांकन  रर  �मण�मण  खच�खच� 10,77,9710,77,97 11,72,4511,72,45 17,97,9417,97,94 16,20,9016,20,90 1,60,041,60,04 17,0017,00

2261022610 अनगुमनअनगुमन,,मू�यांकनमू�यांकन  रर  �मण�मण  खच�खच� 10,77,9710,77,97 11,72,4511,72,45 17,97,9417,97,94 16,20,9016,20,90 1,60,041,60,04 17,0017,00

22611 अनगुमन, मू�यांकन खच� 9,33,68 9,43,01 13,21,65 11,77,25 1,27,40 17,00

22612 �मण खच� 1,35,61 1,90,65 4,28,76 3,96,12 32,64 0

22613 �विश� �यि� तथा ��त�न�ध म�डलको �मण खच� 8,67 38,79 39,53 39,53 0 0

22619 अ�य �मण खच� 1 0 8,00 8,00 0 0

2270022700 �व�वध�व�वध  खच�खच� 6,48,546,48,54 8,01,948,01,94 12,14,7212,14,72 11,90,6311,90,63 17,6417,64 6,456,45

2271022710 �व�वध�व�वध  खच�खच� 6,48,546,48,54 8,01,948,01,94 12,14,7212,14,72 11,90,6311,90,63 17,6417,64 6,456,45

22711 �व�वध खच� 6,48,54 8,01,94 12,14,72 11,90,63 17,64 6,45

2300023000 ि�थरि�थर  स�पि�कोस�पि�को  उपभोगउपभोग  खच�खच� 00 1,701,70 2,002,00 00 00 2,002,00

2310023100 ि�थरि�थर  स�पि�स�पि�  उपभोगउपभोग  खच�खच� 00 1,701,70 2,002,00 00 00 2,002,00

2311023110 ि�थरि�थर  स�पि�मास�पि�मा  �ास�ास  क�ीक�ी 00 1,701,70 2,002,00 00 00 2,002,00

23111 ि�थर स�पि�मा �ास क�ी 0 1,70 2,00 0 0 2,00

2500025000 सहायतासहायता 5,585,58 00 00 00 00 00

2530025300 अ�यअ�य  सहायतासहायता 5,585,58 00 00 00 00 00

2531025310 अ�यअ�य  सामािजकसामािजक  सं�थालाईसं�थालाई  सहायतासहायता 5,585,58 00 00 00 00 00

25315 अ�य सहायता 5,58 0 0 0 0 0

2600026000 अनदुानअनदुान 8,80,01,938,80,01,93 8,44,75,768,44,75,76 10,68,71,2910,68,71,29 10,68,71,2910,68,71,29 00 00

2630026300 अ�यअ�य  तहकातहका  सरकारह�लाईसरकारह�लाई  अनदुानअनदुान 6,73,88,956,73,88,95 6,37,97,976,37,97,97 8,35,27,298,35,27,29 8,35,27,298,35,27,29 00 00

2633026330 आ�त�रकआ�त�रक  अनदुानअनदुान 6,73,88,956,73,88,95 6,37,97,976,37,97,97 8,35,27,298,35,27,29 8,35,27,298,35,27,29 00 00

26331 समा�नकरण अनदुान 1,22,69,94 1,27,49,98 1,75,00,00 1,75,00,00 0 0

26332 सशत� अनदुान 2,92,34,11 2,26,36,50 2,98,94,04 2,98,94,04 0 0

26333 �वषशे अनदुान 27,39,25 36,06,99 78,93,00 78,93,00 0 0

26334 समपरुक अनदुान 2,31,45,65 2,48,04,50 2,82,40,25 2,82,40,25 0 0

2640026400 सामािजकसामािजक  सेवासेवा  अनदुानअनदुान 2,06,12,982,06,12,98 2,06,77,792,06,77,79 2,33,44,002,33,44,00 2,33,44,002,33,44,00 00 00

2641026410 चालुचाल ु अनदुानअनदुान 97,43,7797,43,77 74,66,7574,66,75 86,53,8086,53,80 86,53,8086,53,80 00 00

26412 सरकार� �नकाय, स�म�त एवं बोड�ह�लाई सःसत� चाल ुअनदुान 42,15,06 34,87,72 48,98,80 48,98,80 0 0

26413 अ�य सं�थालाई अनदुान— सःशत� 55,28,71 39,79,03 37,55,00 37,55,00 0 0

2642026420 पुजँीगतपुजँीगत  अनदुानअनदुान 1,08,69,211,08,69,21 1,32,11,041,32,11,04 1,46,90,201,46,90,20 1,46,90,201,46,90,20 00 00

26421 सरकार� �नकाय, स�म�त, बोड� – पुजँीगत �नःशत� अनदुान 0 17,00,00 25,00,00 25,00,00 0 0

26422 सरकार� �नकाय, स�म�त, बोड� – पिुजगत सःशत� अनदुान 51,13,25 70,11,65 89,60,00 89,60,00 0 0

26423 अ�य सं�थालाई सःशत� प ुजँीगत अनदुान 57,55,96 44,99,39 32,30,20 32,30,20 0 0

2700027000 सामािजकसामािजक  सरु�ासरु�ा 57,98,2457,98,24 23,91,3523,91,35 27,12,9027,12,90 22,64,6022,64,60 4,48,304,48,30 00

2710027100 सामािजकसामािजक  सरु�ासरु�ा 5,50,795,50,79 6,806,80 1,85,001,85,00 1,75,001,75,00 10,0010,00 00

2711027110 सामािजकसामािजक  सरु�ासरु�ा 5,50,795,50,79 6,806,80 1,85,001,85,00 1,75,001,75,00 10,0010,00 00

27111 सामािजक सरु�ा 5,50,79 0 1,75,00 1,75,00 0 0

27112 अ�य सामािजक सरु�ा 0 6,80 10,00 0 10,00 0

2720027200 सामािजकसामािजक  सहायतासहायता 52,47,4552,47,45 23,84,5523,84,55 25,21,9025,21,90 20,83,6020,83,60 4,38,304,38,30 00

2721027210 सामािजकसामािजक  सहायतासहायता 52,47,4552,47,45 23,84,5523,84,55 25,21,9025,21,90 20,83,6020,83,60 4,38,304,38,30 00

27211 छा�विृ� 3,30,47 6,43,45 9,42,21 5,35,01 4,07,20 0

27212 उ�ार, राहत तथा पनु�था�पना खच� 0 0 2,00,00 2,00,00 0 0

27213 औषधी ख�रद खच� 29,09,98 17,41,10 13,79,69 13,48,59 31,10 0

27219 अ�य सामािजक सहायता 20,07,00 0 0 0 0 0

2730027300 कम�चार�कम�चार�  सामािजकसामािजक  लाभलाभ  स�बि�धस�बि�ध  खच�खच� 00 00 6,006,00 6,006,00 00 00

2731027310 सेवासेवा  �नव�ृ�नव�ृ  स�ुवधाह�स�ुवधाह� 00 00 6,006,00 6,006,00 00 00

27311 �नविृ� भरण तथा अश� विृ� 0 0 3,00 3,00 0 0

27313 सेवा �नव�ृको संिचत �वदा 0 0 3,00 3,00 0 0

2800028000 अ�यअ�य  खच�खच� 6,51,136,51,13 5,36,53,935,36,53,93 3,95,70,453,95,70,45 2,44,93,632,44,93,63 1,50,64,321,50,64,32 12,5012,50

2810028100 स�पि�स�पि�  स�व�धीस�व�धी  खच�खच� 6,21,946,21,94 8,78,288,78,28 12,64,3112,64,31 11,87,4911,87,49 64,3264,32 12,5012,50

2814028140 भाडाभाडा 6,21,946,21,94 8,78,288,78,28 12,64,3112,64,31 11,87,4911,87,49 64,3264,32 12,5012,50

शीष�कशीष�क
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खच�खच�
2078/79 2078/79 कोको  संशो�धतसंशो�धत

अनमुानअनमुान
2079/80 2079/80 कोको

ल�यल�य

�ोत�ोत

�देश�देश  सरकारसरकार
संघसंघ  अनदुानअनदुान

संघसंघ वैदेिशकवैदेिशक
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28141 ज�गाको भाडा 16,40 98,07 37,92 20,88 17,04 0

28142 घर भाडा 6,02,28 7,71,54 11,94,69 11,34,91 47,28 12,50

28143 सवार� साधन तथा मेिशनर औजार भाडा 3,26 8,67 21,70 21,70 0 0

28149 अ�य भाडा 0 0 10,00 10,00 0 0

2820028200 �फता��फता�  खच�खच� 29,1929,19 10,2010,20 22,0022,00 22,0022,00 00 00

2821028210 �फता��फता�  खच�खच� 29,1929,19 10,2010,20 22,0022,00 22,0022,00 00 00

28211 राज�व �फता� 29,19 8,50 20,00 20,00 0 0

28212 �या�यक �फता� 0 1,70 2,00 2,00 0 0

2890028900 भैपर�भैपर�  आउनेआउने  चालुचाल ु खच�खच� 00 5,27,65,455,27,65,45 3,82,84,143,82,84,14 2,32,84,142,32,84,14 1,50,00,001,50,00,00 00

2891028910 भैपर�भैपर�  आउनेआउने  चालुचाल ु खच�खच� 00 5,27,65,455,27,65,45 3,82,84,143,82,84,14 2,32,84,142,32,84,14 1,50,00,001,50,00,00 00

28911 भैपर� आउने चाल ुखच� 0 5,27,65,45 3,82,84,14 2,32,84,14 1,50,00,00 0

पुजँीगतपुजँीगत 20,00,84,6220,00,84,62 22,27,82,6622,27,82,66 41,56,24,0841,56,24,08 25,02,02,6825,02,02,68 16,28,85,4016,28,85,40 25,36,0025,36,00

3100031000 पूजँीगतपूजँीगत  खच�खच� 20,00,84,6220,00,84,62 22,27,82,6622,27,82,66 41,56,24,0841,56,24,08 25,02,02,6825,02,02,68 16,28,85,4016,28,85,40 25,36,0025,36,00

3110031100 ि�थरि�थर  स�पि�स�पि�  �ा���ा��  खच�खच� 20,00,84,6220,00,84,62 21,51,43,9021,51,43,90 40,09,74,0840,09,74,08 23,55,52,6823,55,52,68 16,28,85,4016,28,85,40 25,36,0025,36,00

3111031110 भवनभवन  तथातथा  संरचनासंरचना 1,35,04,401,35,04,40 1,35,18,071,35,18,07 3,22,67,303,22,67,30 2,64,18,802,64,18,80 52,38,5052,38,50 6,10,006,10,00

31111 आवासीय भवन �नमा�ण/ख�रद 15,71 0 1,46,00 1,46,00 0 0

31112 गैर आवासीय भवन �नमा�ण/ख�रद 1,34,88,69 1,33,62,14 3,18,45,80 2,62,72,80 51,03,00 4,70,00

31113 �न�म�त भवनको संरचना�मक सधुार खच� 0 1,55,93 2,75,50 0 1,35,50 1,40,00

3112031120 सवार�सवार�  साधनसाधन  तथातथा  मेिशनर�मेिशनर�  औजारऔजार 84,25,4284,25,42 1,07,95,541,07,95,54 73,85,5773,85,57 68,16,5768,16,57 5,13,005,13,00 56,0056,00

31121 सवार� साधन 16,29,04 46,02,64 4,58,60 4,21,10 31,50 6,00

31122 मेिशनर� तथा औजार 60,39,60 56,39,53 57,99,80 53,62,80 4,02,00 35,00

31123 फ�न�चर तथा �फ�चस� 7,56,78 5,53,37 11,27,17 10,32,67 79,50 15,00

3113031130 अ�यअ�य  पूजँीगतपूजँीगत  खच�खच� 95,2895,28 4,03,144,03,14 22,04,7522,04,75 21,24,7521,24,75 80,0080,00 00

31131 पशधुन तथा बागवानी �वकास खच� 9,94 15,00 20,00 20,00 0 0

31134 क��यटुर स�टवेयर �नमा�ण तथा खर�द खच� 85,34 3,54,39 9,35,75 9,35,75 0 0

31135 पूजँीगत परामश� खच� 0 33,75 12,49,00 11,69,00 80,00 0

3114031140 सरु�ासरु�ा  उपकरणउपकरण 79,5579,55 1,91,251,91,25 5,70,005,70,00 5,70,005,70,00 00 00

31141 सरु�ा उपकरण �ा�� खच� 79,55 1,91,25 5,70,00 5,70,00 0 0

3115031150 साव�ज�नकसाव�ज�नक  �नमा�ण�नमा�ण 17,21,51,2617,21,51,26 17,71,78,7417,71,78,74 34,09,34,7034,09,34,70 19,24,80,2019,24,80,20 14,65,84,5014,65,84,50 18,70,0018,70,00

31151 सडक तथा पूल �नमा�ण 8,56,40,29 7,34,59,88 18,64,41,50 7,10,91,00 11,41,50,50 12,00,00

31153 �व�तु संरचना �नमा�ण 44,36 99,00 3,90,00 3,90,00 0 0

31154 तटब�ध तथा बाँध �नमा�ण 77,65,08 66,51,00 1,81,19,00 1,31,63,00 49,56,00 0

31155 �संचारइ् संरचना �नमा�ण 1,86,61,38 1,83,72,98 3,24,12,00 2,27,43,00 89,99,00 6,70,00

31156 खानेपानी संरचना �नमा�ण 2,44,41,38 1,75,41,75 3,26,73,30 2,42,18,30 84,55,00 0

31157 वन तथा वातावरण संर�ण 68,97,68 55,85,97 1,23,97,75 1,12,12,75 11,85,00 0

31158 सरसफारइ् संरचना �नमा�ण 8,22,88 7,42,50 13,80,00 13,80,00 0 0

31159 अ�य साव�ज�नक �नमा�ण 2,78,78,21 5,47,25,66 5,71,21,15 4,82,82,15 88,39,00 0

3116031160 �न�म�त�न�म�त  संरचनाकोसंरचनाको  सधुारसधुार  खच�खच� 4,71,114,71,11 3,71,263,71,26 8,22,958,22,95 8,22,958,22,95 00 00

31161 �न�म�त भवनको संरचना�मक सधुार खच� 4,71,11 3,71,26 8,22,95 8,22,95 0 0

3117031170 पूजँीगतपूजँीगत  सधुारसधुार  खच�खच� 53,57,6053,57,60 1,26,85,901,26,85,90 1,67,88,811,67,88,81 63,19,4163,19,41 1,04,69,401,04,69,40 00

31171 पूजँीगत सधुार खच� साव�ज�नक �नमा�ण 22,91,34 89,27,01 1,30,03,01 25,33,61 1,04,69,40 0

31172 पूजँीगत अनसु�धान तथा परामश� 30,66,26 37,58,89 37,85,80 37,85,80 0 0

3140031400 �ाकृ�तक�ाकृ�तक  स�पि�स�पि� 00 1,38,761,38,76 6,50,006,50,00 6,50,006,50,00 00 00

3141031410 ज�गाज�गा  �ा���ा�� 00 1,38,761,38,76 6,50,006,50,00 6,50,006,50,00 00 00

31411 ज�गा �ा�� 0 1,38,76 6,50,00 6,50,00 0 0

3150031500 भैपर�भैपर�  आउनेआउने  पूजँीगतपूजँीगत 00 75,00,0075,00,00 1,40,00,001,40,00,00 1,40,00,001,40,00,00 00 00

3151031510 भैपर�भैपर�  आउनेआउने  पूजँीगतपूजँीगत 00 75,00,0075,00,00 1,40,00,001,40,00,00 1,40,00,001,40,00,00 00 00

31511 भैपर� आउने पूजँीगत 0 75,00,00 1,40,00,00 1,40,00,00 0 0

�व�ीय�व�ीय  �यव�था�यव�था 1,40,00,001,40,00,00 1,80,00,001,80,00,00 2,00,00,002,00,00,00 2,00,00,002,00,00,00 00 00

3200032000 �व�ीय�व�ीय  स�पि�स�पि� 1,40,00,001,40,00,00 1,80,00,001,80,00,00 2,00,00,002,00,00,00 2,00,00,002,00,00,00 00 00

3210032100 आ�त�रकआ�त�रक  �व�ीय�व�ीय  स�पि�स�पि� 1,40,00,001,40,00,00 1,80,00,001,80,00,00 2,00,00,002,00,00,00 2,00,00,002,00,00,00 00 00

3214032140 खूदखूद  ऋणऋण  लगानीलगानी 1,40,00,001,40,00,00 1,80,00,001,80,00,00 2,00,00,002,00,00,00 2,00,00,002,00,00,00 00 00

32142 साव�ज�नक सं�थानमा ऋण लगानी 1,40,00,00 1,80,00,00 2,00,00,00 2,00,00,00 0 0

ज�माज�मा  खच�खच� 35,58,59,4735,58,59,47 46,19,25,4446,19,25,44 70,93,92,9170,93,92,91 49,87,05,4149,87,05,41 20,37,01,5020,37,01,50 69,86,0069,86,00

शीष�कशीष�क
2077/78 2077/78 कोको  यथाथ�यथाथ�

खच�खच�
2078/79 2078/79 कोको  संशो�धतसंशो�धत

अनमुानअनमुान
2079/80 2079/80 कोको

ल�यल�य

�ोत�ोत

�देश�देश  सरकारसरकार
संघसंघ  अनदुानअनदुान

संघसंघ वैदेिशकवैदेिशक

(ठ)
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28141 ज�गाको भाडा 16,40 98,07 37,92 20,88 17,04 0

28142 घर भाडा 6,02,28 7,71,54 11,94,69 11,34,91 47,28 12,50

28143 सवार� साधन तथा मेिशनर औजार भाडा 3,26 8,67 21,70 21,70 0 0

28149 अ�य भाडा 0 0 10,00 10,00 0 0

2820028200 �फता��फता�  खच�खच� 29,1929,19 10,2010,20 22,0022,00 22,0022,00 00 00

2821028210 �फता��फता�  खच�खच� 29,1929,19 10,2010,20 22,0022,00 22,0022,00 00 00

28211 राज�व �फता� 29,19 8,50 20,00 20,00 0 0

28212 �या�यक �फता� 0 1,70 2,00 2,00 0 0

2890028900 भैपर�भैपर�  आउनेआउने  चालुचाल ु खच�खच� 00 5,27,65,455,27,65,45 3,82,84,143,82,84,14 2,32,84,142,32,84,14 1,50,00,001,50,00,00 00

2891028910 भैपर�भैपर�  आउनेआउने  चालुचाल ु खच�खच� 00 5,27,65,455,27,65,45 3,82,84,143,82,84,14 2,32,84,142,32,84,14 1,50,00,001,50,00,00 00

28911 भैपर� आउने चाल ुखच� 0 5,27,65,45 3,82,84,14 2,32,84,14 1,50,00,00 0

पुजँीगतपुजँीगत 20,00,84,6220,00,84,62 22,27,82,6622,27,82,66 41,56,24,0841,56,24,08 25,02,02,6825,02,02,68 16,28,85,4016,28,85,40 25,36,0025,36,00

3100031000 पूजँीगतपूजँीगत  खच�खच� 20,00,84,6220,00,84,62 22,27,82,6622,27,82,66 41,56,24,0841,56,24,08 25,02,02,6825,02,02,68 16,28,85,4016,28,85,40 25,36,0025,36,00

3110031100 ि�थरि�थर  स�पि�स�पि�  �ा���ा��  खच�खच� 20,00,84,6220,00,84,62 21,51,43,9021,51,43,90 40,09,74,0840,09,74,08 23,55,52,6823,55,52,68 16,28,85,4016,28,85,40 25,36,0025,36,00

3111031110 भवनभवन  तथातथा  संरचनासंरचना 1,35,04,401,35,04,40 1,35,18,071,35,18,07 3,22,67,303,22,67,30 2,64,18,802,64,18,80 52,38,5052,38,50 6,10,006,10,00

31111 आवासीय भवन �नमा�ण/ख�रद 15,71 0 1,46,00 1,46,00 0 0

31112 गैर आवासीय भवन �नमा�ण/ख�रद 1,34,88,69 1,33,62,14 3,18,45,80 2,62,72,80 51,03,00 4,70,00

31113 �न�म�त भवनको संरचना�मक सधुार खच� 0 1,55,93 2,75,50 0 1,35,50 1,40,00

3112031120 सवार�सवार�  साधनसाधन  तथातथा  मेिशनर�मेिशनर�  औजारऔजार 84,25,4284,25,42 1,07,95,541,07,95,54 73,85,5773,85,57 68,16,5768,16,57 5,13,005,13,00 56,0056,00

31121 सवार� साधन 16,29,04 46,02,64 4,58,60 4,21,10 31,50 6,00

31122 मेिशनर� तथा औजार 60,39,60 56,39,53 57,99,80 53,62,80 4,02,00 35,00

31123 फ�न�चर तथा �फ�चस� 7,56,78 5,53,37 11,27,17 10,32,67 79,50 15,00

3113031130 अ�यअ�य  पूजँीगतपूजँीगत  खच�खच� 95,2895,28 4,03,144,03,14 22,04,7522,04,75 21,24,7521,24,75 80,0080,00 00

31131 पशधुन तथा बागवानी �वकास खच� 9,94 15,00 20,00 20,00 0 0

31134 क��यटुर स�टवेयर �नमा�ण तथा खर�द खच� 85,34 3,54,39 9,35,75 9,35,75 0 0

31135 पूजँीगत परामश� खच� 0 33,75 12,49,00 11,69,00 80,00 0

3114031140 सरु�ासरु�ा  उपकरणउपकरण 79,5579,55 1,91,251,91,25 5,70,005,70,00 5,70,005,70,00 00 00

31141 सरु�ा उपकरण �ा�� खच� 79,55 1,91,25 5,70,00 5,70,00 0 0

3115031150 साव�ज�नकसाव�ज�नक  �नमा�ण�नमा�ण 17,21,51,2617,21,51,26 17,71,78,7417,71,78,74 34,09,34,7034,09,34,70 19,24,80,2019,24,80,20 14,65,84,5014,65,84,50 18,70,0018,70,00

31151 सडक तथा पूल �नमा�ण 8,56,40,29 7,34,59,88 18,64,41,50 7,10,91,00 11,41,50,50 12,00,00

31153 �व�तु संरचना �नमा�ण 44,36 99,00 3,90,00 3,90,00 0 0

31154 तटब�ध तथा बाँध �नमा�ण 77,65,08 66,51,00 1,81,19,00 1,31,63,00 49,56,00 0

31155 �संचारइ् संरचना �नमा�ण 1,86,61,38 1,83,72,98 3,24,12,00 2,27,43,00 89,99,00 6,70,00

31156 खानेपानी संरचना �नमा�ण 2,44,41,38 1,75,41,75 3,26,73,30 2,42,18,30 84,55,00 0

31157 वन तथा वातावरण संर�ण 68,97,68 55,85,97 1,23,97,75 1,12,12,75 11,85,00 0

31158 सरसफारइ् संरचना �नमा�ण 8,22,88 7,42,50 13,80,00 13,80,00 0 0

31159 अ�य साव�ज�नक �नमा�ण 2,78,78,21 5,47,25,66 5,71,21,15 4,82,82,15 88,39,00 0

3116031160 �न�म�त�न�म�त  संरचनाकोसंरचनाको  सधुारसधुार  खच�खच� 4,71,114,71,11 3,71,263,71,26 8,22,958,22,95 8,22,958,22,95 00 00

31161 �न�म�त भवनको संरचना�मक सधुार खच� 4,71,11 3,71,26 8,22,95 8,22,95 0 0

3117031170 पूजँीगतपूजँीगत  सधुारसधुार  खच�खच� 53,57,6053,57,60 1,26,85,901,26,85,90 1,67,88,811,67,88,81 63,19,4163,19,41 1,04,69,401,04,69,40 00

31171 पूजँीगत सधुार खच� साव�ज�नक �नमा�ण 22,91,34 89,27,01 1,30,03,01 25,33,61 1,04,69,40 0

31172 पूजँीगत अनसु�धान तथा परामश� 30,66,26 37,58,89 37,85,80 37,85,80 0 0

3140031400 �ाकृ�तक�ाकृ�तक  स�पि�स�पि� 00 1,38,761,38,76 6,50,006,50,00 6,50,006,50,00 00 00

3141031410 ज�गाज�गा  �ा���ा�� 00 1,38,761,38,76 6,50,006,50,00 6,50,006,50,00 00 00

31411 ज�गा �ा�� 0 1,38,76 6,50,00 6,50,00 0 0

3150031500 भैपर�भैपर�  आउनेआउने  पूजँीगतपूजँीगत 00 75,00,0075,00,00 1,40,00,001,40,00,00 1,40,00,001,40,00,00 00 00

3151031510 भैपर�भैपर�  आउनेआउने  पूजँीगतपूजँीगत 00 75,00,0075,00,00 1,40,00,001,40,00,00 1,40,00,001,40,00,00 00 00

31511 भैपर� आउने पूजँीगत 0 75,00,00 1,40,00,00 1,40,00,00 0 0

�व�ीय�व�ीय  �यव�था�यव�था 1,40,00,001,40,00,00 1,80,00,001,80,00,00 2,00,00,002,00,00,00 2,00,00,002,00,00,00 00 00

3200032000 �व�ीय�व�ीय  स�पि�स�पि� 1,40,00,001,40,00,00 1,80,00,001,80,00,00 2,00,00,002,00,00,00 2,00,00,002,00,00,00 00 00

3210032100 आ�त�रकआ�त�रक  �व�ीय�व�ीय  स�पि�स�पि� 1,40,00,001,40,00,00 1,80,00,001,80,00,00 2,00,00,002,00,00,00 2,00,00,002,00,00,00 00 00

3214032140 खूदखूद  ऋणऋण  लगानीलगानी 1,40,00,001,40,00,00 1,80,00,001,80,00,00 2,00,00,002,00,00,00 2,00,00,002,00,00,00 00 00

32142 साव�ज�नक सं�थानमा ऋण लगानी 1,40,00,00 1,80,00,00 2,00,00,00 2,00,00,00 0 0

ज�माज�मा  खच�खच� 35,58,59,4735,58,59,47 46,19,25,4446,19,25,44 70,93,92,9170,93,92,91 49,87,05,4149,87,05,41 20,37,01,5020,37,01,50 69,86,0069,86,00

शीष�कशीष�क
2077/78 2077/78 कोको  यथाथ�यथाथ�

खच�खच�
2078/79 2078/79 कोको  संशो�धतसंशो�धत

अनमुानअनमुान
2079/80 2079/80 कोको

ल�यल�य

�ोत�ोत

�देश�देश  सरकारसरकार
संघसंघ  अनदुानअनदुान

संघसंघ वैदेिशकवैदेिशक
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2078/792078/79
कोको  संशो�धतसंशो�धत
अनमुानअनमुान

2079/802079/80
कोको  ल�यल�य
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�देश�देश  सरकारसरकार
संघसंघ  अनदुानअनदुान

संघसंघ वैदेिशकवैदेिशक

संवैधा�नकसंवैधा�नक  अंगह�अंगह� 25,22,6825,22,68 37,47,1637,47,16 48,44,9648,44,96 48,44,9648,44,96 00 00

�देश�देश  �यव�था�पका�यव�था�पका 20,35,3120,35,31 28,37,6928,37,69 36,88,4936,88,49 36,88,4936,88,49 00 00

चालु 18,46,08 24,36,44 29,94,77 29,94,77 0 0

पुजँीगत 1,89,23 4,01,25 6,93,72 6,93,72 0 0

�देश�देश  लोकलोक  सेवासेवा  आयोगआयोग 4,87,374,87,37 9,09,479,09,47 11,56,4711,56,47 11,56,4711,56,47 00 00

चालु 4,22,53 8,25,09 10,94,97 10,94,97 0 0

पुजँीगत 64,84 84,38 61,50 61,50 0 0

म��ालयम��ालय 27,19,47,8427,19,47,84 33,27,45,1133,27,45,11 54,73,53,6254,73,53,62 35,16,66,1235,16,66,12 18,87,01,5018,87,01,50 69,86,0069,86,00

म�ुयम�ुय  �याया�धव�ाको�याया�धव�ाको  काया�लयकाया�लय 92,1292,12 1,51,301,51,30 2,01,762,01,76 2,01,762,01,76 00 00

चालु 80,95 1,41,92 1,90,11 1,90,11 0 0

पुजँीगत 11,17 9,38 11,65 11,65 0 0

म�ुयम��ीम�ुयम��ी  तथातथा  मि��प�रष�कोमि��प�रष�को  काया�लयकाया�लय 27,17,5027,17,50 59,39,2659,39,26 72,79,6872,79,68 36,17,6836,17,68 34,0034,00 36,28,0036,28,00

चालु 19,36,41 47,53,87 65,24,58 34,58,58 34,00 30,32,00

पुजँीगत 7,81,09 11,85,39 7,55,10 1,59,10 0 5,96,00

आ�थ�कआ�थ�क  मा�मलामा�मला  तथातथा  योजनायोजना  म��ालयम��ालय 6,64,556,64,55 13,08,3613,08,36 15,87,4515,87,45 15,87,4515,87,45 00 00

चालु 5,67,36 11,08,60 12,70,31 12,70,31 0 0

पुजँीगत 97,19 1,99,76 3,17,14 3,17,14 0 0

उ�ोगउ�ोग, , वािण�यवािण�य  तथातथा  आपू�त�आपू�त�  म��ालयम��ालय 2,38,73,192,38,73,19 3,24,17,273,24,17,27 65,15,1365,15,13 64,89,1364,89,13 26,0026,00 00

चालु 75,69,58 1,12,83,09 37,95,08 37,69,08 26,00 0

पुजँीगत 1,63,03,61 2,11,34,18 27,20,05 27,20,05 0 0

कृ�षकृ�ष  तथातथा  पशपु�छ�पशपु�छ�  �वकास�वकास  म��ालयम��ालय 2,49,66,982,49,66,98 3,14,20,473,14,20,47 4,18,30,284,18,30,28 3,83,84,283,83,84,28 34,46,0034,46,00 00

चालु 1,79,29,40 2,41,35,79 3,35,27,61 3,00,81,61 34,46,00 0

पुजँीगत 70,37,58 72,84,68 83,02,67 83,02,67 0 0

खानेपानीखानेपानी, , ऊजा�ऊजा�  तथातथा  �सँचाई�सँचाई  म��ालयम��ालय 00 00 9,21,99,239,21,99,23 6,85,50,236,85,50,23 2,29,79,002,29,79,00 6,70,006,70,00

चालु 0 0 40,19,53 40,19,53 0 0

पुजँीगत 0 0 8,81,79,70 6,45,30,70 2,29,79,00 6,70,00

आ�त�रकआ�त�रक  मा�मलामा�मला  तथातथा  कानूनकानून  म��ालयम��ालय 80,53,1980,53,19 72,08,1772,08,17 82,03,3482,03,34 82,03,3482,03,34 00 00

चालु 30,79,00 21,10,04 18,47,61 18,47,61 0 0

पुजँीगत 49,74,19 50,98,13 63,55,73 63,55,73 0 0

सं�कृ�तसं�कृ�त  तथातथा  पय�टनपय�टन  म��ालयम��ालय 00 00 1,76,91,861,76,91,86 1,72,89,861,72,89,86 4,02,004,02,00 00

चालु 0 0 9,77,66 9,77,66 0 0

पुजँीगत 0 0 1,67,14,20 1,63,12,20 4,02,00 0

वनवन  तथातथा  वातावरणवातावरण  म��ालयम��ालय 00 00 3,23,99,383,23,99,38 2,98,30,382,98,30,38 24,66,0024,66,00 1,03,001,03,00

चालु 0 0 1,26,07,28 1,14,58,28 10,46,00 1,03,00

पुजँीगत 0 0 1,97,92,10 1,83,72,10 14,20,00 0

भ�ूमभ�ूम  �यव�था�यव�था, , सहकार�सहकार�  तथातथा  ग�रबीग�रबी  �नवारण�नवारण  म��ालयम��ालय 00 00 24,37,6724,37,67 24,37,6724,37,67 00 00

चालु 0 0 20,84,77 20,84,77 0 0

पुजँीगत 0 0 3,52,90 3,52,90 0 0

भौ�तकभौ�तक  पूवा�धारपूवा�धार  �वकास�वकास  म��ालयम��ालय 16,52,83,5616,52,83,56 15,95,62,5915,95,62,59 23,56,85,7823,56,85,78 9,76,94,289,76,94,28 13,67,91,5013,67,91,50 12,00,0012,00,00

चालु 68,75,13 82,78,55 40,26,71 40,26,71 0 0

पुजँीगत 15,84,08,43 15,12,84,04 23,16,59,07 9,36,67,57 13,67,91,50 12,00,00

यवुायवुा  तथातथा  खेलकुदखेलकुद  म��ालयम��ालय 00 00 1,22,65,881,22,65,88 1,17,54,881,17,54,88 5,11,005,11,00 00

चालु 0 0 36,30,03 32,44,03 3,86,00 0

पुजँीगत 0 0 86,35,85 85,10,85 1,25,00 0

सामािजकसामािजक  �वकास�वकास  म��ालयम��ालय 4,61,33,374,61,33,37 9,43,22,179,43,22,17 3,52,85,183,52,85,18 2,35,17,182,35,17,18 1,11,16,001,11,16,00 6,52,006,52,00

चालु 3,39,30,19 6,57,73,20 2,67,38,14 1,61,83,14 99,73,00 5,82,00

पुजँीगत 1,22,03,18 2,85,48,97 85,47,04 73,34,04 11,43,00 70,00

�वा��य�वा��य  म��ालयम��ालय 00 00 4,39,23,854,39,23,85 3,22,80,853,22,80,85 1,09,30,001,09,30,00 7,13,007,13,00

चालु 0 0 3,72,49,15 2,56,31,05 1,09,05,10 7,13,00

पुजँीगत 0 0 66,74,70 66,49,80 24,90 0

�म�म, , रोजगाररोजगार  तथातथा  यातायातयातायात  म��ालयम��ालय 00 00 94,24,2594,24,25 94,04,2594,04,25 00 20,0020,00

चालु 0 0 75,86,79 75,66,79 0 20,00

पुजँीगत 0 0 18,37,46 18,37,46 0 0

�देश�देश  नी�तनी�त  तथातथा  योजनायोजना  आयोगआयोग 1,63,381,63,38 4,15,524,15,52 4,22,904,22,90 4,22,904,22,90 00 00

चालु 1,49,27 3,63,02 4,09,40 4,09,40 0 0

�शास�नक�शास�नक  �यय�यय  अनमुानअनमुान
आ�थ �कआ�थ �क  वष �वष � 2079/802079/80 अनसूुचीअनसूुची - 8 - 8

((�.हजारमा�.हजारमा))

(ड)
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पुजँीगत 14,11 52,50 13,50 13,50 0 0

�वि�य�वि�य  �यव�था�यव�था  तथातथा  शेयरशेयर  लगानीलगानी 1,40,00,001,40,00,00 1,80,00,001,80,00,00 2,00,00,002,00,00,00 2,00,00,002,00,00,00 00 00

�वि�य�वि�य  �यव�था�यव�था  तथातथा  शेयरशेयर  लगानीलगानी 1,40,00,001,40,00,00 1,80,00,001,80,00,00 2,00,00,002,00,00,00 2,00,00,002,00,00,00 00 00

�व�ीय �यव�था 1,40,00,00 1,80,00,00 2,00,00,00 2,00,00,00 0 0

अथ�अथ�  बजेटबजेट 00 4,36,35,204,36,35,20 5,36,67,045,36,67,04 3,86,67,043,86,67,04 1,50,00,001,50,00,00 00

अथ�अथ� -  - �व�वध�व�वध 00 4,36,35,204,36,35,20 5,36,67,045,36,67,04 3,86,67,043,86,67,04 1,50,00,001,50,00,00 00

चालु 0 3,61,35,20 3,96,67,04 2,46,67,04 1,50,00,00 0

पुजँीगत 0 75,00,00 1,40,00,00 1,40,00,00 0 0

�थानीय�थानीय  तहतह 6,73,88,956,73,88,95 6,37,97,976,37,97,97 8,35,27,298,35,27,29 8,35,27,298,35,27,29 00 00

�थानीय�थानीय  तहतह 6,73,88,956,73,88,95 6,37,97,976,37,97,97 8,35,27,298,35,27,29 8,35,27,298,35,27,29 00 00

चालु 6,73,88,95 6,37,97,97 8,35,27,29 8,35,27,29 0 0

ज�माज�मा  खच�खच� 35,58,59,4735,58,59,47 46,19,25,4446,19,25,44 70,93,92,9170,93,92,91 49,87,05,4149,87,05,41 20,37,01,5020,37,01,50 69,86,0069,86,00

शीष�कशीष�क
2077/782077/78
कोको  यथाथ�यथाथ�  खच�खच�

2078/792078/79
कोको  संशो�धतसंशो�धत
अनमुानअनमुान

2079/802079/80
कोको  ल�यल�य

�ोत�ोत

�देश�देश  सरकारसरकार
संघसंघ  अनदुानअनदुान

संघसंघ वैदेिशकवैदेिशक

(ढ)
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पुजँीगत 14,11 52,50 13,50 13,50 0 0

�वि�य�वि�य  �यव�था�यव�था  तथातथा  शेयरशेयर  लगानीलगानी 1,40,00,001,40,00,00 1,80,00,001,80,00,00 2,00,00,002,00,00,00 2,00,00,002,00,00,00 00 00

�वि�य�वि�य  �यव�था�यव�था  तथातथा  शेयरशेयर  लगानीलगानी 1,40,00,001,40,00,00 1,80,00,001,80,00,00 2,00,00,002,00,00,00 2,00,00,002,00,00,00 00 00

�व�ीय �यव�था 1,40,00,00 1,80,00,00 2,00,00,00 2,00,00,00 0 0

अथ�अथ�  बजेटबजेट 00 4,36,35,204,36,35,20 5,36,67,045,36,67,04 3,86,67,043,86,67,04 1,50,00,001,50,00,00 00

अथ�अथ� -  - �व�वध�व�वध 00 4,36,35,204,36,35,20 5,36,67,045,36,67,04 3,86,67,043,86,67,04 1,50,00,001,50,00,00 00

चालु 0 3,61,35,20 3,96,67,04 2,46,67,04 1,50,00,00 0

पुजँीगत 0 75,00,00 1,40,00,00 1,40,00,00 0 0

�थानीय�थानीय  तहतह 6,73,88,956,73,88,95 6,37,97,976,37,97,97 8,35,27,298,35,27,29 8,35,27,298,35,27,29 00 00

�थानीय�थानीय  तहतह 6,73,88,956,73,88,95 6,37,97,976,37,97,97 8,35,27,298,35,27,29 8,35,27,298,35,27,29 00 00

चालु 6,73,88,95 6,37,97,97 8,35,27,29 8,35,27,29 0 0

ज�माज�मा  खच�खच� 35,58,59,4735,58,59,47 46,19,25,4446,19,25,44 70,93,92,9170,93,92,91 49,87,05,4149,87,05,41 20,37,01,5020,37,01,50 69,86,0069,86,00

शीष�कशीष�क
2077/782077/78
कोको  यथाथ�यथाथ�  खच�खच�

2078/792078/79
कोको  संशो�धतसंशो�धत
अनमुानअनमुान

2079/802079/80
कोको  ल�यल�य

�ोत�ोत

�देश�देश  सरकारसरकार
संघसंघ  अनदुानअनदुान

संघसंघ वैदेिशकवैदेिशक

(ढ) -51-

��य�
अ��य�
तट�थ

�नकाय�नकाय ��य���य�  लाभलाभ अ��य�अ��य�  लाभलाभ तट�थतट�थ ज�माज�मा

202 �देश �यव�था�पका 0 0 368849 368849

210 �देश लोक सेवा आयोग 0 0 115647 115647

216 म�ुय �याया�धव�ाको काया�लय 0 0 20176 20176

301 म�ुयम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय 363700 2500 361768 727968

305 आ�थ�क मा�मला तथा योजना म��ालय 0 0 158745 158745

307 उ�ोग, वािण�य तथा आपू�त� म��ालय 2600 225543 423370 651513

312 कृ�ष तथा पशपु�छ� �वकास म��ालय 193611 1837282 2462135 4493028

313 खानेपानी, ऊजा� तथा �सँचाई म��ालय 4451870 1479290 3883763 9814923

314 आ�त�रक मा�मला तथा कानून म��ालय 0 843441 29463 872904

325 सं�कृ�त तथा पय�टन म��ालय 40200 158214 1670772 1869186

329 वन तथा वातावरण म��ालय 68000 1301729 1870209 3239938

336 भ�ूम �यव�था, सहकार� तथा ग�रबी �नवारण म��ालय 0 177263 66504 243767

337 भौ�तक पूवा�धार �वकास म��ालय 1190400 5264122 18304056 24758578

343 यवुा तथा खेलकुद म��ालय 0 1224688 1900 1226588

350 सामािजक �वकास म��ालय 1559989 2210363 0 3770352

370 �वा��य म��ालय 2932624 1579488 380273 4892385

371 �म, रोजगार तथा यातायात म��ालय 0 506548 435877 942425

391 �देश नी�त तथा योजना आयोग 0 42290 0 42290

501 �वि�य �यव�था तथा शेयर लगानी 0 0 2000000 2000000

602 अथ� - �व�वध 0 0 5366704 5366704

801 �थानीय तह 5363325 0 0 5363325

ज�माज�मा  खच�खच� 16,16,63,1916,16,63,19 16,85,27,6116,85,27,61 37,92,02,1137,92,02,11 70,93,92,9170,93,92,91

संकेतसंकेत ल� �गकल��गक  उ�रदायीउ�रदायी  बजेटबजेट रकमरकम ��तशत��तशत

1 ��य� लाभ 16166319 22.79

2 अ��य� लाभ 16852761 23.76

3 तट�थ 37920211 53.45

���य���य :  : लै��कलै��क  उ�रदायीउ�रदायी  बजेटबजेट  छु�याईएकाछु�याईएका  आधारह�आधारह�
बजेटका ��येक ��याकलाप लै��क ���ले कता उ�मखु छ भ�न �न�य�ल गन� �न�नानसुार वग�करण ग�रएको छ :
क) म�हलालाई ५० ��तशत वा सो भ�दा बढ� लाभ प�ुने ��याकलाप
ख ) म�हलालाई २० ��तशत वा सो भ�दा मा�थ तर ५० ��तशत भ�दा कम लाभ प�ुने ��याकलाप
ग ) म�हलालाई २० ��तशत भ�दा �यनु लाभ प�ुने ��याकलाप

उपरो�नसुार ��तशत �नका�दा देहायका ��याकलापह�को सूचकह�का म�ुयांकनका आधारमा �ा� हनेु न�तजा वमोिजम लै��क बजेटलाई वग�करण
�.�.  स.स. ल��गकल��गक  उ�रदायीउ�रदायी  बजेटबजेट ��तशत��तशत

1 योजना तजु�मा र काय��वयनमा म�हलाको सहभा�गता 20

2 म�हलाह�को �मता अ�भव�ृ� 20

3 काय��ममा म�हलाह�को ला�ग लाभ तथा �नय��णमा श�ुनि�चतता अ�य लि�त वग�का काय��म समेत 30

4 म�हलाह�को रोजगार� र आय आज�न अ�भव�ृ� 20

5 म�हलाह�को समयको �योगमा गणुा�मक सधुार तथा काय�बोझमा कमी 10

ज�माज�मा 100100

ल��गकल��गक  उ�रदायीउ�रदायी  बजेटबजेट  अनसुारकोअनसुारको  �यय�यय  अनमुानअनमुान
आ�थ �कआ�थ �क  वष �वष � 2079/802079/80 अनसूुचीअनसूुची - 9 - 9

((�.हजारमा�.हजारमा))

(ण)
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�नकाय�नकाय ��य���य�  लाभलाभ अ��य�अ��य�  लाभलाभ तट�थतट�थ ज�माज�मा

२०२ �देश �यव�था�पका ० ० ३६८८४९ ३६८८४९

२१० �देश लोक सेवा आयोग ० ० ११५६४७ ११५६४७

२१६ म�ुय �याया�धव�ाको काया�लय ० ० २०१७६ २०१७६

३०१ म�ुयम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय ० ० ७२७९६८ ७२७९६८

३०५ आ�थ�क मा�मला तथा योजना म��ालय ० ० १५८७४५ १५८७४५

३०७ उ�ोग, वािण�य तथा आपू�त� म��ालय ० ४३३६७ ६०८१४६ ६५१५१३

३१२ कृ�ष तथा पशपु�छ� �वकास म��ालय ७४३७१८ २५५२६१८ ११९६६९२ ४४९३०२८

३१३ खानेपानी, ऊजा� तथा �सँचाई म��ालय १८७७७०० ५१७७२५३ २७५९९७० ९८१४९२३

३१४ आ�त�रक मा�मला तथा कानून म��ालय ० ० ८७२९०४ ८७२९०४

३२५ सं�कृ�त तथा पय�टन म��ालय ० १५८२१४ १७१०९७२ १८६९१८६

३२९ वन तथा वातावरण म��ालय ३०६३८४२ ७८४९६ ९७६०० ३२३९९३८

३३६ भ�ूम �यव�था, सहकार� तथा ग�रबी �नवारण म��ालय ० १४८५६९ ९५१९८ २४३७६७

३३७ भौ�तक पूवा�धार �वकास म��ालय ० ४५२१२६५ २०२३७३१३ २४७५८५७८

३४३ यवुा तथा खेलकुद म��ालय ० ० १२२६५८८ १२२६५८८

३५० सामािजक �वकास म��ालय ० ० ३७७०३५२ ३७७०३५२

३७० �वा��य म��ालय ० ३५०९६३ ४५४१४२२ ४८९२३८५

३७१ �म, रोजगार तथा यातायात म��ालय ० ५०४५४८ ४३७८७७ ९४२४२५

३९१ �देश नी�त तथा योजना आयोग ० ४२२९० ० ४२२९०

५०१ �वि�य �यव�था तथा शेयर लगानी ० ० २०००००० २००००००

६०२ अथ� - �व�वध ० ० ५३६६७०४ ५३६६७०४

८०१ �थानीय तह ० ५३६३३२५ ० ५३६३३२५

ज�माज�मा  खच�खच� ५५,,६८६८,,५२५२,,६०६० १८१८,,९४९४,,०९०९,,०८०८ ४६४६,,३१३१,,३१३१,,२३२३ ७०७०,,९३९३,,९२९२,,९१९१

संकेतसंकेत जलवायुजलवायु  प�रवत�नप�रवत�न  बजेटबजेट रकमरकम ��तशत��तशत

१ ��य� लाभ ५६८५२६० 8.01

२ अ��य� लाभ १८९४०९०८ 26.70

३ तट�थ ४६३१३१२३ 65.29

जलवायुजलवायु  प�रवत�नप�रवत�न  बजेटबजेट  अनसुारकोअनसुारको  �यय�यय  अनमुानअनमुान
आ�थ �कआ�थ �क  वष �वष � 2079/802079/80 अनसूुचीअनसूुची - 10 - 10

((�.हजारमा�.हजारमा))

(त)
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�नकाय�नकाय ��य���य�  लाभलाभ अ��य�अ��य�  लाभलाभ तट�थतट�थ ज�माज�मा

२०२ �देश �यव�था�पका ० ० ३६८८४९ ३६८८४९

२१० �देश लोक सेवा आयोग ० ० ११५६४७ ११५६४७

२१६ म�ुय �याया�धव�ाको काया�लय ० ० २०१७६ २०१७६

३०१ म�ुयम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय ० ० ७२७९६८ ७२७९६८

३०५ आ�थ�क मा�मला तथा योजना म��ालय ० ० १५८७४५ १५८७४५

३०७ उ�ोग, वािण�य तथा आपू�त� म��ालय ० ४३३६७ ६०८१४६ ६५१५१३

३१२ कृ�ष तथा पशपु�छ� �वकास म��ालय ७४३७१८ २५५२६१८ ११९६६९२ ४४९३०२८

३१३ खानेपानी, ऊजा� तथा �सँचाई म��ालय १८७७७०० ५१७७२५३ २७५९९७० ९८१४९२३

३१४ आ�त�रक मा�मला तथा कानून म��ालय ० ० ८७२९०४ ८७२९०४

३२५ सं�कृ�त तथा पय�टन म��ालय ० १५८२१४ १७१०९७२ १८६९१८६

३२९ वन तथा वातावरण म��ालय ३०६३८४२ ७८४९६ ९७६०० ३२३९९३८

३३६ भ�ूम �यव�था, सहकार� तथा ग�रबी �नवारण म��ालय ० १४८५६९ ९५१९८ २४३७६७

३३७ भौ�तक पूवा�धार �वकास म��ालय ० ४५२१२६५ २०२३७३१३ २४७५८५७८

३४३ यवुा तथा खेलकुद म��ालय ० ० १२२६५८८ १२२६५८८

३५० सामािजक �वकास म��ालय ० ० ३७७०३५२ ३७७०३५२

३७० �वा��य म��ालय ० ३५०९६३ ४५४१४२२ ४८९२३८५

३७१ �म, रोजगार तथा यातायात म��ालय ० ५०४५४८ ४३७८७७ ९४२४२५

३९१ �देश नी�त तथा योजना आयोग ० ४२२९० ० ४२२९०

५०१ �वि�य �यव�था तथा शेयर लगानी ० ० २०००००० २००००००

६०२ अथ� - �व�वध ० ० ५३६६७०४ ५३६६७०४

८०१ �थानीय तह ० ५३६३३२५ ० ५३६३३२५

ज�माज�मा  खच�खच� ५५,,६८६८,,५२५२,,६०६० १८१८,,९४९४,,०९०९,,०८०८ ४६४६,,३१३१,,३१३१,,२३२३ ७०७०,,९३९३,,९२९२,,९१९१

संकेतसंकेत जलवायुजलवायु  प�रवत�नप�रवत�न  बजेटबजेट रकमरकम ��तशत��तशत

१ ��य� लाभ ५६८५२६० 8.01

२ अ��य� लाभ १८९४०९०८ 26.70

३ तट�थ ४६३१३१२३ 65.29

जलवायुजलवायु  प�रवत�नप�रवत�न  बजेटबजेट  अनसुारकोअनसुारको  �यय�यय  अनमुानअनमुान
आ�थ �कआ�थ �क  वष �वष � 2079/802079/80 अनसूुचीअनसूुची - 10 - 10
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दातृदातृ  सं�थासं�था ज�माज�मा
अनदुानअनदुान वैदेिशकवैदेिशक  ऋणऋण

ज�माज�मा नगदनगद सोझैसोझै
भ�ुानीभ�ुानी

शोधभना�शोधभना� व�तगुतव�तगुत ज�माज�मा नगदनगद सोझैसोझै
भ�ुानीभ�ुानी

शोधभना�शोधभना�

बहपुि�यबहपुि�य 15,56,0015,56,00 1,86,001,86,00 1,03,001,03,00 00 83,0083,00 00 13,70,0013,70,00 00 00 13,70,0013,70,00

एए  �ड�ड  बीबी 12,00,0012,00,00 00 00 00 00 00 12,00,0012,00,00 00 00 12,00,0012,00,00

ए �ड बी 12,00,00 0 0 0 0 0 12,00,00 0 0 12,00,00

युय ु एनएन 1,03,001,03,00 1,03,001,03,00 1,03,001,03,00 00 00 00 00 00 00 00

य ुएन - जी इ एफ 1,03,00 1,03,00 1,03,00 0 0 0 0 0 0 0

एस.इ.एस.पी.एस.इ.एस.पी. 2,53,002,53,00 83,0083,00 00 00 83,0083,00 00 1,70,001,70,00 00 00 1,70,001,70,00

एस.इ.एस.पी. 2,53,00 83,00 0 0 83,00 0 1,70,00 0 0 1,70,00

��प�ीय��प�ीय 10,89,0010,89,00 4,19,004,19,00 4,19,004,19,00 00 00 00 6,70,006,70,00 00 00 6,70,006,70,00

कुवेतकुवेत  �वकाष�वकाष  कोषकोष 6,70,006,70,00 00 00 00 00 00 6,70,006,70,00 00 00 6,70,006,70,00

कुवेत कोष 6,70,00 0 0 0 0 0 6,70,00 0 0 6,70,00

�वी�जर�या�ड�वी�जर�या�ड 4,19,004,19,00 4,19,004,19,00 4,19,004,19,00 00 00 00 00 00 00 00

�वी�जर�या�ड-एस डी सी 4,19,00 4,19,00 4,19,00 0 0 0 0 0 0 0

संय�ुसंय�ु  कोषकोष 43,41,0043,41,00 43,41,0043,41,00 7,13,007,13,00 00 36,28,0036,28,00 00 00 00 00 00

संय�ुसंय�ु  कोषकोष 35,0035,00 35,0035,00 35,0035,00 00 00 00 00 00 00 00

जेफ�याट 22,00 22,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0

जेफ�याट -सेव द िच��ेन 13,00 13,00 13,00 0 0 0 0 0 0 0

गाभीगाभी 2,80,002,80,00 2,80,002,80,00 2,80,002,80,00 00 00 00 00 00 00 00

गाभी 2,80,00 2,80,00 2,80,00 0 0 0 0 0 0 0

दाताकोदाताको  संय�ुसंय�ु  कोषकोष 40,26,0040,26,00 40,26,0040,26,00 3,98,003,98,00 00 36,28,0036,28,00 00 00 00 00 00

दाताको संय�ु कोष 40,26,00 40,26,00 3,98,00 0 36,28,00 0 0 0 0 0

कुलकुल  ज�माज�मा 69,86,0069,86,00 49,46,0049,46,00 12,35,0012,35,00 00 37,11,0037,11,00 00 20,40,0020,40,00 00 00 20,40,0020,40,00

संघसंघ  अनदुानकाअनदुानका  वैदेिशकवैदेिशक  अनदुानअनदुान  तथातथा  ऋणऋण  सारांशसारांश
आ�थ �कआ�थ �क  वष �वष � 2079/802079/80 अनसूुचीअनसूुची - 11 - 11
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(थ)
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�दगो�दगो
�वकास�वकास
संकेतसंकेत

�दगो�दगो  �वकास�वकास  ल�यल�य रकमरकम ��तशत��तशत

० सांकेतीकरण नग�रएको ४९५८८९१० ६९.९

२ शू�य भोकमर� १०२०९०० १.४४

३ �व�थ जीवन ११५२१७० १.६२

४ गणु�तर�य िश�ा १०११०० ०.१४

६ �दगो सफा पानी तथा सरसफाइ सेवा २४७७०० ०.३५

७ आध�ुनक ऊजा�मा पहुँच १०००० ०.०१

८ समावेशी आ�थ�क व�ृ� तथा मया��दत काम ४२२०० ०.०६

९ उ�ोग, नवीन खोज र पूवा�धार २०९७१३५ २.९६

१० असमानता �यूनीकरण ५०००० ०.०७

११ �दगो शहर र व�तीह� १५३७४९०० २१.६७

१३ जलवाय ुप�रवत�न अनकुुलन १०७७५७६ १.५२

१५ भसूतह �ोतको उपयोग १७६७०० ०.२५

कुलकुल  ज�माज�मा ७०७०,,९३९३,,९२९२,,९१९१ १००१००

�दगो�दगो  �वकास�वकास  ल�यल�य  संकेतकासंकेतका  आधारमाआधारमा  �व�नयोिजत�व�नयोिजत  रकमरकम
आ�थ �कआ�थ �क  वष �वष � 2079/802079/80 अनसूुचीअनसूुची -  - १२१२

((�.हजारमा�.हजारमा))

(द)


