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भाननीम सबाभखु भहोदम, 
 

१. कोयोना बाइयसको सॊक्रभणफाट पैर्रएको कोर्बड -१९ योगफाट र्सर्जित प्रर्तकूर 
ऩरयर्स्थर्तभा मस गरयभाभम प्रदेश सबाभा आर्थिक वषि २०७७/७८ को फजेट प्रस्ततु गनि 
उऩर्स्थत बएको छु । 

२. आर्थिक वषि २०७७/७८ को फजेट प्रस्ततु गरययहॉदा भ सॊघीम रोकतार्न्त्रक 
गणतन्त्रात्भक शासन प्रणारी स्थाऩनासम्भका क्रार्न्त्त तथा सॊघषिहरूभा आफ्नो अभूल्म 
जीवन फर्रदान गनुिहनुे भहान ्शहहदहरुराई स्भयण गनि चाहन्त्छु । साथै नेऩारी सभाज 
रुऩान्त्तयणको क्रभभा अग्रऩॊर्क्तभा यहेय नेततृ्वदामी बरू्भका र्नवािह गनुिहनुे अग्रजहरुप्रर्त 
उच्च सम्भान व्मक्त गदिछु । घाइते मोधा ा य फेऩता ा नागरयकहरुराई मस अवसयभा 
सम्भानका साथ सम्झन चाहन्त्छु । 

३. मसैफीचभा ददवॊगत हनुबुएका प्रदेश सबाभा प्रर्तऩऺी दरको नेता तथा ज्मेष्ठ सदस्म 
भाननीम फरदेव शभाि ऩोखयेरप्रर्त बावऩूणि श्रधा ाञ्जरी अऩिण गदिछु  । कोर्बड -१९ का 
कायण ज्मान गभुाएकाहरुप्रर्त श्रधा ाञ्जरी अऩिण गदै सॊक्रर्भतहरुको शीघ्र स्वास््मराबको 
काभना गदिछु । 

४. कोर्बड-१९ को कायणरे गनुिऩयेको फन्त्दाफन्त्दी, साभार्जक दयुी कामभ गनुिऩने वाध्मात्भक 
अवस्था रगामतका प्रर्तकूरताकाफीच धैमिताका साथ कोयोना बाइयस र्नमन्त्रण य उऩचाय 
अर्बमानभा साथ ददन ुबएकोभा प्रदेश सयकायको तपि फाट भ प्रदेशफासी सम्ऩूणि दददीफहहनी 
दाजबुाइको उच्च प्रशॊसा गदिछु । कोर्बड -१९ र्नमन्त्रण तथा उऩचायभा अहोयार 
खट्नहुनुे र्चहकत्सक, स्वास््मकभॉ, सयुऺाकभॉ, जनप्रर्तर्नर्ध एवभ ् सम्ऩूणि या�सेवक 
कभिचायी, ऩरकाय, ऩेशा व्मवसामीरगामत सफैराई हाददिक धन्त्मवाद ददन चाहन्त्छु। 

५. जर्तफेरा प्रदेश सयकाय सभधृा  प्रदेश : खशुी जनताको सोच हार्सर गनि अहोयार 
खहटइयहेको र्थमो, ठीक त्मर्त नै फेरा हवश्वव्माऩी रुऩभा पैर्रन गएको कोर्बड -१९ को 
भहाभायीरे हाम्रो भागि अफरुधा  गर् मो । हाम्रा प्राथर्भकताहरू अचानक पेरयन ऩगेु । 
मर्तफेरा हाभीरे मो भहाभायीफाट प्रदेशफासी दददीफहहनी दाजबुाइको जीवन यऺा गनुिराई 
नै आफ्नो ऩहहरो कतिव्म ठान्त्मौं । जीवन यहे जीवन सधुानि य र्सॊगानि सहकन्त्छ बन्न े
भान्त्मताराई आत्भसात गदै भहाभायी हवरूधा को अर्बमानभा उऩरब्ध सफै साधन स्रोतको 
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फहढयहेको हवषभ ऩरयर्स्थर्तभा हाभी छौं। मस हवषभ अवस्थाफाट भरुकुराई जोगाउन 
आवश्मक सतकि ताकासाथ उत्ऩादन कामिराई अर्घ वढाउने प्रमासभा हाभी छौं । 

१०. प्रदेश आपैभा नमाॉ शासनप्रणारीको नमाॉ सॊयचना बएको कायणरे साधन, श्रोत य जनशर्क्त 
अबाव एवभ ्बौर्तक ऩूवािधायहरूको कभी छॉदैछ । मसफीचभा आधायबतू सॊयचना तमाय 
बएऩर्न कामािन्त्वमन गने सॊगठनहरूको सॊस्थागत ऺभता वहृधा  गनुिऩने आवश्मकता छ । 
फजेट हवर्नमोजनभा कुशरताका साथसाथै खचि गने ऺभताभा सधुाय गनुिऩने टड्कायो 
आवश्मकता छ । त्मसभार्थ कोर्बड -१९ फाट र्सर्जित थऩ आर्थिक साभार्जक 
चनुौतीहरुको सम्वोधन गनुिऩने वाध्मात्भक ऩरयर्स्थर्त हाम्रा साभ ुछ । अप्ठ्यायोफाट बाग्न े
होइन, त्मोसॉग जधु्ने, सभाजराई अरू फढी फर्रमो य गर्तशीर फनाउने प्रमासफाट नै 
हाभीरे सॊकटराई अवसयभा फदल्न सक्छौँ । हवप्रषेणभार्थको र्नबियताराई आन्त्तरयक 
उत्ऩादनका भाध्मभफाट घटाउने अवसय ऩर्न मस सॊकटरे हाभीराई प्रदान गयेको छ । 
मही आशा य हवश्वासको जगभा उर्बएय मो फजेट र्नभािण गरयएको छ ।  

११. प्रदेश सयकाय कोर्बड -१९ को पैरावटरे उत्ऩन्न हनु गएको प्रर्तकूर ऩरयर्स्थर्तराई 
अथितन्त्रभा सॊयचनागत ऩरयवतिन ल्माउने अवसयको रूऩभा फदल्न प्रर्तफधा  छ । नेऩार 
सयकायको नीर्त य फजेटसॉग तादात्म्मता र्भराउॉदै, आमात प्रर्तस्थाऩन गदै य ऩयर्नबियता 
घटाउॉदै आत्भर्नबिय अथितन्त्र र्नभािण गनेतपि  फजेट य कामिक्रभ केर्न्त्ित गरयनेछ । 
काभको खोजीभा हवदेर्शनऩुने अवस्थाको अन्त्त्म गनुिका साथै कृहष, उद्योग, र्नभािण, खानी, 
ऩमिटनरगामतका ऺेरभा गाउॉघयभै योजगायी य स्वयोजगायीका अवसय जटुाइनेछ । सूचना 
प्रहवर्धको प्रमोग य नमाॉ प्रहवर्धको उऩमोग गयी उत्ऩादन रागत घटाउने, फाॉझो जर्भनराई 
हयाबया गने, कम्तीभा ऩर्न दैर्नक जीवनभा आवश्मक ऩने आधायबतू आवश्मकताका 
वस्तहुरू स्थानीम स्तयभै उत्ऩादन गनि सक्ने, स्थानीम स्तयभै आधायबतू स्वास््म सेवा 
सरुब फनाउने, गणुस्तयीम र्शऺा, सयसपाइ,  खानेऩानी य र्सॊचाइ सहुवधाभा वहृधा  गयी  
सभाज य अथितन्त्रका टुट्न रागेका कडीराई जोर्डने छ । कोर्बड -१९ रे र्सर्जित 
चनुौतीको साभना गनेगयी उत्ऩादन, उऩबोग, फसाइसयाइ य फसोफास सॊस्कृर्तराई अनकूुर 
फनाउॉदै प्रर्तकर अवस्थाभा ऩर्न भजफूत फने्न साभ्मिको हवकासभा जोड ददइने छ ।  
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मथोर्चत ऩरयचारन गरययहेका छौं । भहाभायीका हवरूधा को सॊघषिकै फीचभा ऩर्न जीवनको 
सहजताका रार्ग अर्धकतभ कोर्शस गरययहेका छौं । 

६. कोर्बड -१९ को कायण हवश्वव्माऩी रूऩभा नै अथितन्त्रको जग हर्ल्रएको छ । मसफाट 
हाम्रो अथितन्त्र ऩर्न गम्बीय रूऩभा प्रबाहवत बएको छ । उत्ऩादन य आऩूर्ति शृ्र�रा 
खल्फर्रन ऩगेुको छ । व्माऩाय व्मवसाम तथा रगानीभा उल्रेख्म र्गयावट आएको छ। 
योजगायीका अवसयहरू गमु्दै गएका छन ् । वैदेर्शक योजगायीभा गएका दददीफहहनी 
दाजबुाइको नेऩार पकि ने चाऩ फढेसॉगै स्वदेशभै योजगायीका थऩ अवसयहरू र्सजिना 
गनुिऩने वाध्मात्भक र्स्थर्त र्सजिना बएको छ । मर्तफेरा र्सङ्को सभाज य अथितन्त्र दवैु 
याहत य ऩनुस्थािऩनाको ऩखािइभा छन ् । याज्मको आमस्रोतभा बएको तीव्र र्गयावटरे 
सयकायको हवता ीम साभ्मि ऩर्न खरु्म्चएको अवस्था छ । तय ऩर्न जनताको सयकाय 
बएको नातारे अर्बबावकत्व य सॊयऺकत्व प्रदान गनुिऩने र्जम्भेवायीभा छौ । 

७. मी मस्ता मावत प्रर्तकूरता य चनुौतीका फाफजूद हवता ीम अनशुासन कामभ गदै सभहिगत 
आर्थिक स्थाहमत्व कामभ याख्न भद्दत गनेगयी स्वास््म सेवा रगामतका अत्मावश्मक सेवा 
प्रवाहको सरु्नर्ितताका साथै भार्नस य अथितन्त्रको जीवनधया ऩनुस्थािहऩत गनुिऩने बएको 
छ । त्मसका रार्ग उऩरब्ध साधन य स्रोतको कुशरतभ हवर्नमोजन गनुिको हवकल्ऩ 
हाभीसॉग छैन । 

८. सॊहवधानरे ऩरयकल्ऩना गयेअनसुाय आर्थिक सभानता, सभहृधा  य साभार्जक न्त्माम सरु्नर्ित 
गदै सभाजवादउन्त्भखु या� र्नभािण गने एवभ ् सभानऩुार्तक-सभावेशीकयण सहबार्गता य 
साभार्जक न्त्मामको प्रत्माबरू्त गयी रोककल्माणकायी याज्मव्मवस्था स्थाऩना गने 
कतिव्मप्रर्त सयकाय सजग छ । सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको सहकामिभा कोर्बड -१९ 
भहाभायीको र्नमन्त्रण य योकथाभको काभराई उच्च प्राथर्भकता ददॊ दै सकेसम्भ र्छटो 
र्स्थर्तराई सहज फनाउॉदै रर्गनेछ । साथै साविजर्नक, र्नजी य सहकायी ऺेरको 
सहकामिभा उऩरब्ध साधन स्रोतको अर्धकतभ ऩरयचारन गयी तीव्र आर्थिक वहृधा का 
भाध्मभफाट सभहृधा  हार्सर गने हाम्रो प्रर्तफधा ताराई ऩनुस्थािहऩत गरयने छ । 

९. मर्तवेरा र्सङ्को या� य प्रदेशका जनताको आमको भखु्म स्रोतको रुऩभा यहेको हवप्रषेण 
आम घट्दो क्रभभा छ। फन्त्दाफन्त्दीका कायण कृहष, उद्योग, ऩमिटन, खानी, र्नभािण सफैर्तय 
प्रत्मऺ असय ऩगु्न गएको छ। याज्मको आम्दानी घट्ने तय खचिको चाऩ बने झन ्
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फहढयहेको हवषभ ऩरयर्स्थर्तभा हाभी छौं। मस हवषभ अवस्थाफाट भरुकुराई जोगाउन 
आवश्मक सतकि ताकासाथ उत्ऩादन कामिराई अर्घ वढाउने प्रमासभा हाभी छौं । 

१०. प्रदेश आपैभा नमाॉ शासनप्रणारीको नमाॉ सॊयचना बएको कायणरे साधन, श्रोत य जनशर्क्त 
अबाव एवभ ्बौर्तक ऩूवािधायहरूको कभी छॉदैछ । मसफीचभा आधायबतू सॊयचना तमाय 
बएऩर्न कामािन्त्वमन गने सॊगठनहरूको सॊस्थागत ऺभता वहृधा  गनुिऩने आवश्मकता छ । 
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११. प्रदेश सयकाय कोर्बड -१९ को पैरावटरे उत्ऩन्न हनु गएको प्रर्तकूर ऩरयर्स्थर्तराई 
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घटाउॉदै आत्भर्नबिय अथितन्त्र र्नभािण गनेतपि  फजेट य कामिक्रभ केर्न्त्ित गरयनेछ । 
काभको खोजीभा हवदेर्शनऩुने अवस्थाको अन्त्त्म गनुिका साथै कृहष, उद्योग, र्नभािण, खानी, 
ऩमिटनरगामतका ऺेरभा गाउॉघयभै योजगायी य स्वयोजगायीका अवसय जटुाइनेछ । सूचना 
प्रहवर्धको प्रमोग य नमाॉ प्रहवर्धको उऩमोग गयी उत्ऩादन रागत घटाउने, फाॉझो जर्भनराई 
हयाबया गने, कम्तीभा ऩर्न दैर्नक जीवनभा आवश्मक ऩने आधायबतू आवश्मकताका 
वस्तहुरू स्थानीम स्तयभै उत्ऩादन गनि सक्ने, स्थानीम स्तयभै आधायबतू स्वास््म सेवा 
सरुब फनाउने, गणुस्तयीम र्शऺा, सयसपाइ,  खानेऩानी य र्सॊचाइ सहुवधाभा वहृधा  गयी  
सभाज य अथितन्त्रका टुट्न रागेका कडीराई जोर्डने छ । कोर्बड -१९ रे र्सर्जित 
चनुौतीको साभना गनेगयी उत्ऩादन, उऩबोग, फसाइसयाइ य फसोफास सॊस्कृर्तराई अनकूुर 
फनाउॉदै प्रर्तकर अवस्थाभा ऩर्न भजफूत फने्न साभ्मिको हवकासभा जोड ददइने छ ।  
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मथोर्चत ऩरयचारन गरययहेका छौं । भहाभायीका हवरूधा को सॊघषिकै फीचभा ऩर्न जीवनको 
सहजताका रार्ग अर्धकतभ कोर्शस गरययहेका छौं । 

६. कोर्बड -१९ को कायण हवश्वव्माऩी रूऩभा नै अथितन्त्रको जग हर्ल्रएको छ । मसफाट 
हाम्रो अथितन्त्र ऩर्न गम्बीय रूऩभा प्रबाहवत बएको छ । उत्ऩादन य आऩूर्ति शृ्र�रा 
खल्फर्रन ऩगेुको छ । व्माऩाय व्मवसाम तथा रगानीभा उल्रेख्म र्गयावट आएको छ। 
योजगायीका अवसयहरू गमु्दै गएका छन ् । वैदेर्शक योजगायीभा गएका दददीफहहनी 
दाजबुाइको नेऩार पकि ने चाऩ फढेसॉगै स्वदेशभै योजगायीका थऩ अवसयहरू र्सजिना 
गनुिऩने वाध्मात्भक र्स्थर्त र्सजिना बएको छ । मर्तफेरा र्सङ्को सभाज य अथितन्त्र दवैु 
याहत य ऩनुस्थािऩनाको ऩखािइभा छन ् । याज्मको आमस्रोतभा बएको तीव्र र्गयावटरे 
सयकायको हवता ीम साभ्मि ऩर्न खरु्म्चएको अवस्था छ । तय ऩर्न जनताको सयकाय 
बएको नातारे अर्बबावकत्व य सॊयऺकत्व प्रदान गनुिऩने र्जम्भेवायीभा छौ । 

७. मी मस्ता मावत प्रर्तकूरता य चनुौतीका फाफजूद हवता ीम अनशुासन कामभ गदै सभहिगत 
आर्थिक स्थाहमत्व कामभ याख्न भद्दत गनेगयी स्वास््म सेवा रगामतका अत्मावश्मक सेवा 
प्रवाहको सरु्नर्ितताका साथै भार्नस य अथितन्त्रको जीवनधया ऩनुस्थािहऩत गनुिऩने बएको 
छ । त्मसका रार्ग उऩरब्ध साधन य स्रोतको कुशरतभ हवर्नमोजन गनुिको हवकल्ऩ 
हाभीसॉग छैन । 

८. सॊहवधानरे ऩरयकल्ऩना गयेअनसुाय आर्थिक सभानता, सभहृधा  य साभार्जक न्त्माम सरु्नर्ित 
गदै सभाजवादउन्त्भखु या� र्नभािण गने एवभ ् सभानऩुार्तक-सभावेशीकयण सहबार्गता य 
साभार्जक न्त्मामको प्रत्माबरू्त गयी रोककल्माणकायी याज्मव्मवस्था स्थाऩना गने 
कतिव्मप्रर्त सयकाय सजग छ । सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको सहकामिभा कोर्बड -१९ 
भहाभायीको र्नमन्त्रण य योकथाभको काभराई उच्च प्राथर्भकता ददॊ दै सकेसम्भ र्छटो 
र्स्थर्तराई सहज फनाउॉदै रर्गनेछ । साथै साविजर्नक, र्नजी य सहकायी ऺेरको 
सहकामिभा उऩरब्ध साधन स्रोतको अर्धकतभ ऩरयचारन गयी तीव्र आर्थिक वहृधा का 
भाध्मभफाट सभहृधा  हार्सर गने हाम्रो प्रर्तफधा ताराई ऩनुस्थािहऩत गरयने छ । 

९. मर्तवेरा र्सङ्को या� य प्रदेशका जनताको आमको भखु्म स्रोतको रुऩभा यहेको हवप्रषेण 
आम घट्दो क्रभभा छ। फन्त्दाफन्त्दीका कायण कृहष, उद्योग, ऩमिटन, खानी, र्नभािण सफैर्तय 
प्रत्मऺ असय ऩगु्न गएको छ। याज्मको आम्दानी घट्ने तय खचिको चाऩ बने झन ्
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अफुिद योग अस्ऩतार गयी प्रदेशभा ४ वटा कोयोना हवशेष अस्ऩतार स्थाऩना गरयएको 
छ। सफै अस्ऩतारहरूभा बेर्न्त्टरेटयसहहतको आइर्सम ुसेवा प्रदान गनेगयी तमाय यार्खएको 
छ । रुऩन्त्देहीको गहुॉफारी अनसुन्त्धान केन्त्ि ऩरयसयभा कोयोना बाइयस ऩयीऺणको 
प्रादेर्शक प्रमोगशारा स्थाऩना गरयएको छ । प्रदेश सयकायको सॊमोजन य रगानीभा बेयी 
अस्ऩतार य याप्ती स्वास््म हवऻान प्रर्तष्ठानभा कोयोना बाइयस ऩयीऺण प्रमोगशारा 
सञ्चारनभा ल्माइएको छ । बायतफाट आउने सम्बाहवत सॊक्रर्भतहरूको सॊख्माभा वहृधा  
बएसॉगै प्रमोगशाराको सॊख्मा, ऺभता य दामया वढाउने काभ बइयहेको छ । आगाभी 
हप्तादेर्ख प्रदेशका प्रमोगशाराको ऺभता दोब्फय हनुे हवश्वास र्रएको छु । र्फयाभीको 
सॊख्मा वढेसॉगै प्रदेशका सफै र्जल्राभा आइसोरेशन केन्त्ि स्थाऩना गने प्रफन्त्ध र्भराइएको 
छ । प्रदेशका सफै सॊक्रर्भतहरूको प्रदेशभै उऩचाय हनुे अवस्था तमाय बएको छ । 

१६. प्रदेश सयकायरे र्जल्रा य स्थानीमस्तयफाट बइयहेका काभहरूको ऩर्न सभन्त्वम य 
सहजीकयण गरययहेको छ । स्थानीम तहफाट सम्ऩादन बइयहेको क्वायेन्त्टाइनको 
व्मवस्थाऩन य याहतको काभराई व्मवर्स्थत फनाउनका रार्ग प्रदेश सयकायको तपि फाट 
प्रत्मेक गाउॉऩार्रकाराई रू. १० राख, नगयऩार्रकाराई रू. १५ राख य 
उऩभहानगयऩार्रकाराई रू. २० राख प्रदान गरयएको छ । भखु्म बन्त्साय नाका यहेका 
य अन्त्म प्रदेशका फार्सन्त्दाहरूको सभेत व्मवस्थाऩन गनुिऩने र्जम्भेवायीभा यहेका कायणरे 
नेऩारगञ्ज उऩभहानगयऩार्रका य र्सधा ाथिनगय नगयऩार्रकाराई थऩ रू. ५ राख प्रदान 
गरयएको छ । क्वायेन्त्टाइनको व्मवस्थाऩन य याहत हवतयणको काभभा सहमोग ऩगुोस ्
बनेय प्रदेश सबाका भाननीम सदस्महरूको सभेत सहबार्गताभा अनगुभनको व्मवस्था 
र्भराइएको छ । मस काभका रार्ग सफै र्जल्रा सभन्त्वम सर्भर्तराई रू. ५ राखका 
दयरे यकभ उऩरव्ध गयाइएको छ । सयुऺा र्नकामको ऩरयचारनभा सहजताका रार्ग 
तीनवटै सयुऺा अॊग य १२ वटै र्जल्राका र्जल्रा कोयोना सॊकट व्मवस्थाऩन केन्त्िराई 
आवश्मक खचिको व्मवस्था गरयएको छ । 

१७. प्रदेश सयकायरे कोर्बड -१९ र्नमन्त्रण तथा उऩचाय कोष स्थाऩना गयी प्रदेश सयकायको 
तपि फाट कोषभा रू. १० कयोड जम्भा गरयएको छ । सविसाधायण नागरयक य हवर्बन्न 
सॊघसॊस्थाफाट सहमोग प्राप्त हनुे क्रभ जायी छ । कोषभा प्राप्त सहमोग यकभ सभेत गयी 
जेठ भसान्त्तसम्भ जम्भा रू. १५ कयोड ६ राख सॊकरन बएको छ । उक्त कोषफाट 
कोयोना ऩयीऺण य उऩचायसॉग सम्वर्न्त्धत र्नकामराई रू. ७ कयोड ७९ राख ३० हजाय 
र्नकासा सभेत गरयएको कुया मस सम्भार्नत सबाराई अवगत गयाउन चाहन्त्छु । उक्त 
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भाननीम सबाभखु भहोदम, 

अफ भ कोर्बड -१९ र्नमन्त्रण य उऩचायको सम्फन्त्धभा प्रदेश सयकायरे अहहरेसम्भ गयेका 
प्रमासको फायेभा सॊऺेऩभा चचाि गनि चाहन्त्छु । 

१२. कोर्बड -१९ को असय नऩेारभा ऩने सम्बावनाराई दृहिगत गयी प्रदेश सयकायरे सभमभा 
नै भेरा भहोत्सवजस्ता र्बडबाडजन्त्म गर्तहवर्धभा योक रगाउने काभ गयेको र्थमो । 
नेऩार सयकायरे फन्त्दाफन्त्दीको घोषणा गयेसॉगै प्रदेश सयकायरे त्मसको प्रबावकायी 
कामािन्त्वमनभा जोड ददमो । याजधानीरगामत देशका हवर्बन्न बागफाट र्बरने नागरयक य 
ऩर्छल्रो सभमभा बायतफाट आउने प्रवासीहरूको व्मवस्थाऩन य सहजीकयणको र्जम्भेवायी 
फहन गनुिऩने अवस्थाभा हाभी यह्यौँ । बायतफाट नेऩार प्रवेश गने प्रभखु नाकाहरू यहेका 
कायणरे प्रदेशका फार्सन्त्दाको भार होइन अन्त्म प्रदेशका फार्सन्त्दाको सभेत व्मवस्थाऩन 
गनुिऩर् मो । सॊकटको मस ऩरयर्स्थर्तरे ऩर्न प्रदेश नॊ. ५ को याहष्ट्रम र्जम्भेवायी हवशेष 
यहेको अनबुरू्त बएको छ । 

१३. प्रदेश सयकाय कोर्बड -१९ को र्नमन्त्रण य उऩचायको काभभा शरुुदेर्ख नै सहक्रम 
यह्यो। कोर्बड -१९ को उऩचाय स्वास््म सेवाका र्नमर्भत कामिक्रभर्सत सॉगसॉगै सञ्चारन 
गनुि जोर्खभऩूणि हनुे भान्त्मताका आधायभा कोयोना हवशेष अस्ऩतारको अवधायणाराई अर्घ 
वढामौँ । भर्न्त्रऩरयषद्को फैठकफाट नै भाननीम भन्त्रीहरूको नेततृ्वभा कोयोना हवशेष 
अस्ऩतारको स्थाऩना गने य कोर्बड -१९ र्नमन्त्रण य उऩचाय कोष स्थाऩना गने काभ 
बमो । प्रदेशर्बर कोयोना ऩयीऺण प्रमोगशारा स्थाऩनाभा जोड ददमौँ । आज ती 
प्रमासहरू कोर्बड -१९ र्नमन्त्रण य उऩचायको आधाय फन्न ऩगेुका छन।् 

१४. हवश्व स्वास््म सॊगठनको प्रोटोकर य नेऩार सयकाय स्वास््म भन्त्रारमको गाइडराइनराई 
प्रदेशभा यचनात्भक रूऩभा कामािन्त्वमनभा ल्माइएको छ । भखु्मभन्त्रीको अध्मऺताभा 
प्रादेर्शक कोयोना सॊकट व्मवस्थाऩन केन्त्ि स्थाऩना गयी र्नमर्भत फैठक फसी सॊस्थागत 
रूऩभा सभन्त्वम य सहजीकयण गने गरयएको छ । सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहफीचको 
सहकामि य सभन्त्वमभा वढ्दै गयेका चनुौतीहरूराई सभाधान गदै अर्घ वढ्ने काभ बएको 
छ । 

१५. कोर्बड -१९ सॊक्रर्भत व्मर्क्तहरूको उऩचायको रार्ग रुऩन्त्देहीको बीभ अस्ऩतार, फटुवर 
धागो कायखाना, दाङको आमवेुद अस्ऩतार फेरझणु्डी य फाॉकेको शशुीर कोइयारा प्रखय 
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अफुिद योग अस्ऩतार गयी प्रदेशभा ४ वटा कोयोना हवशेष अस्ऩतार स्थाऩना गरयएको 
छ। सफै अस्ऩतारहरूभा बेर्न्त्टरेटयसहहतको आइर्सम ुसेवा प्रदान गनेगयी तमाय यार्खएको 
छ । रुऩन्त्देहीको गहुॉफारी अनसुन्त्धान केन्त्ि ऩरयसयभा कोयोना बाइयस ऩयीऺणको 
प्रादेर्शक प्रमोगशारा स्थाऩना गरयएको छ । प्रदेश सयकायको सॊमोजन य रगानीभा बेयी 
अस्ऩतार य याप्ती स्वास््म हवऻान प्रर्तष्ठानभा कोयोना बाइयस ऩयीऺण प्रमोगशारा 
सञ्चारनभा ल्माइएको छ । बायतफाट आउने सम्बाहवत सॊक्रर्भतहरूको सॊख्माभा वहृधा  
बएसॉगै प्रमोगशाराको सॊख्मा, ऺभता य दामया वढाउने काभ बइयहेको छ । आगाभी 
हप्तादेर्ख प्रदेशका प्रमोगशाराको ऺभता दोब्फय हनुे हवश्वास र्रएको छु । र्फयाभीको 
सॊख्मा वढेसॉगै प्रदेशका सफै र्जल्राभा आइसोरेशन केन्त्ि स्थाऩना गने प्रफन्त्ध र्भराइएको 
छ । प्रदेशका सफै सॊक्रर्भतहरूको प्रदेशभै उऩचाय हनुे अवस्था तमाय बएको छ । 

१६. प्रदेश सयकायरे र्जल्रा य स्थानीमस्तयफाट बइयहेका काभहरूको ऩर्न सभन्त्वम य 
सहजीकयण गरययहेको छ । स्थानीम तहफाट सम्ऩादन बइयहेको क्वायेन्त्टाइनको 
व्मवस्थाऩन य याहतको काभराई व्मवर्स्थत फनाउनका रार्ग प्रदेश सयकायको तपि फाट 
प्रत्मेक गाउॉऩार्रकाराई रू. १० राख, नगयऩार्रकाराई रू. १५ राख य 
उऩभहानगयऩार्रकाराई रू. २० राख प्रदान गरयएको छ । भखु्म बन्त्साय नाका यहेका 
य अन्त्म प्रदेशका फार्सन्त्दाहरूको सभेत व्मवस्थाऩन गनुिऩने र्जम्भेवायीभा यहेका कायणरे 
नेऩारगञ्ज उऩभहानगयऩार्रका य र्सधा ाथिनगय नगयऩार्रकाराई थऩ रू. ५ राख प्रदान 
गरयएको छ । क्वायेन्त्टाइनको व्मवस्थाऩन य याहत हवतयणको काभभा सहमोग ऩगुोस ्
बनेय प्रदेश सबाका भाननीम सदस्महरूको सभेत सहबार्गताभा अनगुभनको व्मवस्था 
र्भराइएको छ । मस काभका रार्ग सफै र्जल्रा सभन्त्वम सर्भर्तराई रू. ५ राखका 
दयरे यकभ उऩरव्ध गयाइएको छ । सयुऺा र्नकामको ऩरयचारनभा सहजताका रार्ग 
तीनवटै सयुऺा अॊग य १२ वटै र्जल्राका र्जल्रा कोयोना सॊकट व्मवस्थाऩन केन्त्िराई 
आवश्मक खचिको व्मवस्था गरयएको छ । 

१७. प्रदेश सयकायरे कोर्बड -१९ र्नमन्त्रण तथा उऩचाय कोष स्थाऩना गयी प्रदेश सयकायको 
तपि फाट कोषभा रू. १० कयोड जम्भा गरयएको छ । सविसाधायण नागरयक य हवर्बन्न 
सॊघसॊस्थाफाट सहमोग प्राप्त हनुे क्रभ जायी छ । कोषभा प्राप्त सहमोग यकभ सभेत गयी 
जेठ भसान्त्तसम्भ जम्भा रू. १५ कयोड ६ राख सॊकरन बएको छ । उक्त कोषफाट 
कोयोना ऩयीऺण य उऩचायसॉग सम्वर्न्त्धत र्नकामराई रू. ७ कयोड ७९ राख ३० हजाय 
र्नकासा सभेत गरयएको कुया मस सम्भार्नत सबाराई अवगत गयाउन चाहन्त्छु । उक्त 
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भाननीम सबाभखु भहोदम, 

अफ भ कोर्बड -१९ र्नमन्त्रण य उऩचायको सम्फन्त्धभा प्रदेश सयकायरे अहहरेसम्भ गयेका 
प्रमासको फायेभा सॊऺेऩभा चचाि गनि चाहन्त्छु । 

१२. कोर्बड -१९ को असय नऩेारभा ऩने सम्बावनाराई दृहिगत गयी प्रदेश सयकायरे सभमभा 
नै भेरा भहोत्सवजस्ता र्बडबाडजन्त्म गर्तहवर्धभा योक रगाउने काभ गयेको र्थमो । 
नेऩार सयकायरे फन्त्दाफन्त्दीको घोषणा गयेसॉगै प्रदेश सयकायरे त्मसको प्रबावकायी 
कामािन्त्वमनभा जोड ददमो । याजधानीरगामत देशका हवर्बन्न बागफाट र्बरने नागरयक य 
ऩर्छल्रो सभमभा बायतफाट आउने प्रवासीहरूको व्मवस्थाऩन य सहजीकयणको र्जम्भेवायी 
फहन गनुिऩने अवस्थाभा हाभी यह्यौँ । बायतफाट नेऩार प्रवेश गने प्रभखु नाकाहरू यहेका 
कायणरे प्रदेशका फार्सन्त्दाको भार होइन अन्त्म प्रदेशका फार्सन्त्दाको सभेत व्मवस्थाऩन 
गनुिऩर् मो । सॊकटको मस ऩरयर्स्थर्तरे ऩर्न प्रदेश नॊ. ५ को याहष्ट्रम र्जम्भेवायी हवशेष 
यहेको अनबुरू्त बएको छ । 

१३. प्रदेश सयकाय कोर्बड -१९ को र्नमन्त्रण य उऩचायको काभभा शरुुदेर्ख नै सहक्रम 
यह्यो। कोर्बड -१९ को उऩचाय स्वास््म सेवाका र्नमर्भत कामिक्रभर्सत सॉगसॉगै सञ्चारन 
गनुि जोर्खभऩूणि हनुे भान्त्मताका आधायभा कोयोना हवशेष अस्ऩतारको अवधायणाराई अर्घ 
वढामौँ । भर्न्त्रऩरयषद्को फैठकफाट नै भाननीम भन्त्रीहरूको नेततृ्वभा कोयोना हवशेष 
अस्ऩतारको स्थाऩना गने य कोर्बड -१९ र्नमन्त्रण य उऩचाय कोष स्थाऩना गने काभ 
बमो । प्रदेशर्बर कोयोना ऩयीऺण प्रमोगशारा स्थाऩनाभा जोड ददमौँ । आज ती 
प्रमासहरू कोर्बड -१९ र्नमन्त्रण य उऩचायको आधाय फन्न ऩगेुका छन।् 

१४. हवश्व स्वास््म सॊगठनको प्रोटोकर य नेऩार सयकाय स्वास््म भन्त्रारमको गाइडराइनराई 
प्रदेशभा यचनात्भक रूऩभा कामािन्त्वमनभा ल्माइएको छ । भखु्मभन्त्रीको अध्मऺताभा 
प्रादेर्शक कोयोना सॊकट व्मवस्थाऩन केन्त्ि स्थाऩना गयी र्नमर्भत फैठक फसी सॊस्थागत 
रूऩभा सभन्त्वम य सहजीकयण गने गरयएको छ । सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहफीचको 
सहकामि य सभन्त्वमभा वढ्दै गयेका चनुौतीहरूराई सभाधान गदै अर्घ वढ्ने काभ बएको 
छ । 

१५. कोर्बड -१९ सॊक्रर्भत व्मर्क्तहरूको उऩचायको रार्ग रुऩन्त्देहीको बीभ अस्ऩतार, फटुवर 
धागो कायखाना, दाङको आमवेुद अस्ऩतार फेरझणु्डी य फाॉकेको शशुीर कोइयारा प्रखय 
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सॊघीम रोकतार्न्त्रक गणतन्त्रात्भक व्मवस्थासहहतको सॊहवधानको सान्त्दर्बिकता ऩनु्ऩहुि 
बएको छ । 

भाननीम सबाभखु भहोदम, 

अफ भ प्रदेशको चार ुआर्थिक वषिको फजेट कामािन्त्वमन य आर्थिक र्स्थर्तका फायेभा सॊर्ऺप्त 
जानकायी गयाउन चाहन्त्छु । 

२१. प्रदेश स्थाऩनाको छोटो सभमभै प्रदेश सयकायका रार्ग आवश्मक आधायबतू साॊगठर्नक 
सॊयचना तथा काननुी आधायहरू तमाय बएका छन ्। आगाभी वषिदेर्ख प्रदेश सयकाय ऩूणि 
ऺभताकासाथ फजेट कामिक्रभ कामािन्त्वमन गनिसक्ने अवस्थाभा आइऩगेुको छ ।  

२२. चार ुआर्थिक वषिको फजेट कामािन्त्वमन गरययहॉदा दोस्रो चौभार्सकसम्भ आइऩगु्दा हाभी 
उत्साहहत नै र्थमौं । अर्घल्रो आर्थिक वषिको सोही अवर्धको तरुनाभा चार ुआर्थिक 
वषिको दोस्रो चौभार्सकसम्भभा हाम्रो फजेट कामािन्त्वमन ऺभता दोब्फय भाराभा फहढयहेको 
र्थमो । हवकास र्नभािण य ठेक्काऩट्टाका काभरे गर्त र्रॊदै र्थए । स्थानीम तहभा 
हस्तान्त्तयण गनुिऩने अनदुानका यकभहरू सभमतार्रका अनसुाय नै उऩरब्ध गयाइएको 
र्थमो। ऩहहरो चौभार्सकको तरुनाभा दोस्रो चौभार्सकको प्रगर्त अझै याम्रो देर्खएको  
र्थमो । त्मसफाट वषिको अन्त्त्मसम्भभा फजेट खचिका दृहिकोणफाट रक्ष्मको नर्जक ऩगु्न े
फर्रमो आधाय तमाय बएको र्थमो । 

२३. सोही अवर्धभा प्रदेशको हवकासभा ठोस मोगदान गनिसक्ने आमोजना ऩहहचान गयी प्रदेश 
गौयवका आमोजना छनौट गने य ठूरा आमोजनाहरू ऩहहचान गयी फहवुषॉम ठेक्का 
प्रणारीअन्त्तगित र्नभािण गयाउन भागिप्रशस्त गरयएको र्थमो । प्रदेशका उत्ऩादन य 
ऩहहचानराई प्रवधा िन गनिका रार्ग प्रदेश एक्स्ऩोजस्ता नवीन प्रमासहरू थारनी गरयएका 
र्थए । प्रदेशभा थऩ रगानी आकहषित गनिको रार्ग रगानी सम्भेरनको ऩूवितमायी 
सम्भेरन आमोजना गरयसहकएको र्थमो। हवकास साझेदायहरूसॉग सम्वाद फढाउॉदै आऩसी 
सहमोगका ऺेरहरूको ऩहहचान गरयॉदै र्थमो। फजेट कामािन्त्वमनभा तीव्रता आउॉदै गयेका 
फेरा अचानक कोर्बड -१९ को भहाभायी साभना गनुिऩने प्रर्तकूर अवस्था उत्ऩन्न बई 
हाम्रा प्रमासहरू ठप्ठ्ऩ हनु गए । 

२४. सभधृा  प्रदेश : खशुी जनता र्नभािण गने सोचका साथ प्रदेशको प्रथभ आवर्धक 
मोजनाअनरुूऩ मोजनावधा  हवकासको थारनी गरयएको एक वषि ऩूया बएको छ । मोजना 
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कोषभा यकभ अबाव हनु नददन चार ुआर्थिक वषिभा प्रदेश सयकायको तपि फाट थऩ रू. 
१० कयोड जम्भा गरयनेछ । कोषभा मोगदान गने सफैराई धन्त्मवाद ददॊ दै थऩ सहमोगका 
रार्ग आह्वान गनि चाहन्त्छु।  

१८. अहहरेसम्भ कोर्बड -१९ को र्नमन्त्रण य उऩचायका सन्त्दबिभा जम्भा रू. ४३ कयोड 
५५ राख ५३ हजाय र्नकासा गरयएको छ । मसभा कोर्बड -१९ र्नमन्त्रण य उऩचाय 
कोषफाट रू. ७ कयोड ७९ राख ३० हजाय र्नकासा बई खचि बएको छ । र्नमर्भत 
फजेटफाट मसै प्रमोजनका रार्ग रू. 35 कयोड ७१ राख र्नकासा ददईएको छ । 
मसभा कोर्बड -१९ र्नमन्त्रण य उऩचाय कोषका रार्ग रू. 10 कयोडका साथै १०९ 
वटै स्थानीम तह य १२ वटै र्जल्रा सभन्त्वम सर्भर्तराई प्रदान गरयएको नगद अनदुान 
रू. १३ कयोड ६० राख सभेत सभावेश छ । फाॉकी यकभ रू. १२ कयोड १६ राख 
५३ हजाय कोयोना हवशेष अस्ऩतार य प्रमोगशाराको स्थाऩनाका साथै प्रदेश अन्त्तगितका 
अस्ऩतारहरूभा स्वास््म साभग्री खरयद रगामतका कामिका रार्ग प्रदान गरयएको छ । 
खचि हवर्धसम्भत य सम्वर्न्त्धत र्नकामको रेखाप्रणारीफाट हनुे ऩायदशॉ व्मवस्था गरयएको 
छ । साथै, कोर्बड -१९ को उऩचायभा अनावश्मक खचि नगने य यकभको अबाव हनु 
नददने कुयाभा प्रदेश सयकाय सचेत छ । 

१९. फन्त्दाफन्त्दीका फीचभा ऩर्न कृहषकामिभा असय नऩयोस ्बने्न कुयाभा प्रदेश सयकायरे हवशषे 
ध्मान ऩरु् माएको छ । हकसानको उत्ऩादन फजायसम्भ ऩरु् माउनका रार्ग कृहष 
एम्वरेुन्त्सको अवधायणाराई प्रमोगभा ल्माइएको छ । प्रदेशका कृषकहरूराई याहत य 
हवदेशफाट पहकि एका मवुाहरूराई तत्कार कृहष ऩेशाभा आकहषित गनिको रार्ग कोर्बड 
हवशेष कृहष कामिक्रभ सञ्चारन गयी रू. ५१ कयोड १४ राख ऩरयचारन गरयएको छ । 
मसफाट कोर्बड -१९ का कायणरे र्नरुत्साहहत फन्न ऩगेुका हकसानराई थोयै बएऩर्न 
याहत ऩगु्ने हवश्वास र्रएको छु । हवदेशफाट पहकि एकाहरूराई कृहषकामि अर्घ फढाउन 
सहमोग ऩगु्ने अऩेऺा गयेको छु । 

२०. कोर्बड -१९ को र्नमन्त्रण य उऩचायका क्रभभा तीन तहका सयकायका फीचको 
अन्त्तयर्नबियता फढेको छ । स्थानीम तह य सॊघका फीचको ऩरु भार होइन, भहाहवऩर्ता  य 
सॊकटको सभमभा प्रदेशफासी  दददीफहहनी दाजबुाइहरूका रार्ग प्रदेश सयकाय नै बयऩदो 
सहाया हो बन्ने सच्चाइ स्थाहऩत बएको छ । मसरे ऐर्तहार्सक सॊहवधानसबाफाट फनेको 
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सॊघीम रोकतार्न्त्रक गणतन्त्रात्भक व्मवस्थासहहतको सॊहवधानको सान्त्दर्बिकता ऩनु्ऩहुि 
बएको छ । 

भाननीम सबाभखु भहोदम, 

अफ भ प्रदेशको चार ुआर्थिक वषिको फजेट कामािन्त्वमन य आर्थिक र्स्थर्तका फायेभा सॊर्ऺप्त 
जानकायी गयाउन चाहन्त्छु । 

२१. प्रदेश स्थाऩनाको छोटो सभमभै प्रदेश सयकायका रार्ग आवश्मक आधायबतू साॊगठर्नक 
सॊयचना तथा काननुी आधायहरू तमाय बएका छन ्। आगाभी वषिदेर्ख प्रदेश सयकाय ऩूणि 
ऺभताकासाथ फजेट कामिक्रभ कामािन्त्वमन गनिसक्ने अवस्थाभा आइऩगेुको छ ।  

२२. चार ुआर्थिक वषिको फजेट कामािन्त्वमन गरययहॉदा दोस्रो चौभार्सकसम्भ आइऩगु्दा हाभी 
उत्साहहत नै र्थमौं । अर्घल्रो आर्थिक वषिको सोही अवर्धको तरुनाभा चार ुआर्थिक 
वषिको दोस्रो चौभार्सकसम्भभा हाम्रो फजेट कामािन्त्वमन ऺभता दोब्फय भाराभा फहढयहेको 
र्थमो । हवकास र्नभािण य ठेक्काऩट्टाका काभरे गर्त र्रॊदै र्थए । स्थानीम तहभा 
हस्तान्त्तयण गनुिऩने अनदुानका यकभहरू सभमतार्रका अनसुाय नै उऩरब्ध गयाइएको 
र्थमो। ऩहहरो चौभार्सकको तरुनाभा दोस्रो चौभार्सकको प्रगर्त अझै याम्रो देर्खएको  
र्थमो । त्मसफाट वषिको अन्त्त्मसम्भभा फजेट खचिका दृहिकोणफाट रक्ष्मको नर्जक ऩगु्न े
फर्रमो आधाय तमाय बएको र्थमो । 

२३. सोही अवर्धभा प्रदेशको हवकासभा ठोस मोगदान गनिसक्ने आमोजना ऩहहचान गयी प्रदेश 
गौयवका आमोजना छनौट गने य ठूरा आमोजनाहरू ऩहहचान गयी फहवुषॉम ठेक्का 
प्रणारीअन्त्तगित र्नभािण गयाउन भागिप्रशस्त गरयएको र्थमो । प्रदेशका उत्ऩादन य 
ऩहहचानराई प्रवधा िन गनिका रार्ग प्रदेश एक्स्ऩोजस्ता नवीन प्रमासहरू थारनी गरयएका 
र्थए । प्रदेशभा थऩ रगानी आकहषित गनिको रार्ग रगानी सम्भेरनको ऩूवितमायी 
सम्भेरन आमोजना गरयसहकएको र्थमो। हवकास साझेदायहरूसॉग सम्वाद फढाउॉदै आऩसी 
सहमोगका ऺेरहरूको ऩहहचान गरयॉदै र्थमो। फजेट कामािन्त्वमनभा तीव्रता आउॉदै गयेका 
फेरा अचानक कोर्बड -१९ को भहाभायी साभना गनुिऩने प्रर्तकूर अवस्था उत्ऩन्न बई 
हाम्रा प्रमासहरू ठप्ठ्ऩ हनु गए । 

२४. सभधृा  प्रदेश : खशुी जनता र्नभािण गने सोचका साथ प्रदेशको प्रथभ आवर्धक 
मोजनाअनरुूऩ मोजनावधा  हवकासको थारनी गरयएको एक वषि ऩूया बएको छ । मोजना 
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कोषभा यकभ अबाव हनु नददन चार ुआर्थिक वषिभा प्रदेश सयकायको तपि फाट थऩ रू. 
१० कयोड जम्भा गरयनेछ । कोषभा मोगदान गने सफैराई धन्त्मवाद ददॊ दै थऩ सहमोगका 
रार्ग आह्वान गनि चाहन्त्छु।  

१८. अहहरेसम्भ कोर्बड -१९ को र्नमन्त्रण य उऩचायका सन्त्दबिभा जम्भा रू. ४३ कयोड 
५५ राख ५३ हजाय र्नकासा गरयएको छ । मसभा कोर्बड -१९ र्नमन्त्रण य उऩचाय 
कोषफाट रू. ७ कयोड ७९ राख ३० हजाय र्नकासा बई खचि बएको छ । र्नमर्भत 
फजेटफाट मसै प्रमोजनका रार्ग रू. 35 कयोड ७१ राख र्नकासा ददईएको छ । 
मसभा कोर्बड -१९ र्नमन्त्रण य उऩचाय कोषका रार्ग रू. 10 कयोडका साथै १०९ 
वटै स्थानीम तह य १२ वटै र्जल्रा सभन्त्वम सर्भर्तराई प्रदान गरयएको नगद अनदुान 
रू. १३ कयोड ६० राख सभेत सभावेश छ । फाॉकी यकभ रू. १२ कयोड १६ राख 
५३ हजाय कोयोना हवशेष अस्ऩतार य प्रमोगशाराको स्थाऩनाका साथै प्रदेश अन्त्तगितका 
अस्ऩतारहरूभा स्वास््म साभग्री खरयद रगामतका कामिका रार्ग प्रदान गरयएको छ । 
खचि हवर्धसम्भत य सम्वर्न्त्धत र्नकामको रेखाप्रणारीफाट हनुे ऩायदशॉ व्मवस्था गरयएको 
छ । साथै, कोर्बड -१९ को उऩचायभा अनावश्मक खचि नगने य यकभको अबाव हनु 
नददने कुयाभा प्रदेश सयकाय सचेत छ । 

१९. फन्त्दाफन्त्दीका फीचभा ऩर्न कृहषकामिभा असय नऩयोस ्बने्न कुयाभा प्रदेश सयकायरे हवशषे 
ध्मान ऩरु् माएको छ । हकसानको उत्ऩादन फजायसम्भ ऩरु् माउनका रार्ग कृहष 
एम्वरेुन्त्सको अवधायणाराई प्रमोगभा ल्माइएको छ । प्रदेशका कृषकहरूराई याहत य 
हवदेशफाट पहकि एका मवुाहरूराई तत्कार कृहष ऩेशाभा आकहषित गनिको रार्ग कोर्बड 
हवशेष कृहष कामिक्रभ सञ्चारन गयी रू. ५१ कयोड १४ राख ऩरयचारन गरयएको छ । 
मसफाट कोर्बड -१९ का कायणरे र्नरुत्साहहत फन्न ऩगेुका हकसानराई थोयै बएऩर्न 
याहत ऩगु्ने हवश्वास र्रएको छु । हवदेशफाट पहकि एकाहरूराई कृहषकामि अर्घ फढाउन 
सहमोग ऩगु्ने अऩेऺा गयेको छु । 

२०. कोर्बड -१९ को र्नमन्त्रण य उऩचायका क्रभभा तीन तहका सयकायका फीचको 
अन्त्तयर्नबियता फढेको छ । स्थानीम तह य सॊघका फीचको ऩरु भार होइन, भहाहवऩर्ता  य 
सॊकटको सभमभा प्रदेशफासी  दददीफहहनी दाजबुाइहरूका रार्ग प्रदेश सयकाय नै बयऩदो 
सहाया हो बन्ने सच्चाइ स्थाहऩत बएको छ । मसरे ऐर्तहार्सक सॊहवधानसबाफाट फनेको 
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२९. चार ुआर्थिक वषिको जेठ भसान्त्तसम्भ प्रदेश सयकायको कूर खचि हवर्नमोर्जत फजेटको 
४४.८४ प्रर्तशत यहेको छ । जसभध्मे चार ुखचि ४३.९४ प्रर्तशत य ऩुॉजीगत खचि 
४५.७१ प्रर्तशत यहेको छ ।  

३०. चार ु आर्थिक वषिको प्रथभ आठ भहहनाभा प्रदेशको सॊर्चत कोषभा दार्खरा बएको 
यकभको हवस्ततृ हववयण मस गरयभाभम सबाभा प्रस्ततु गरयएको आर्थिक वषि 
२०७६/७७ को भन्त्रारमगत वाहषिक प्रगर्त हववयणभा सभावेश गरयएको छ ।  

भाननीम सबाभखु भहोदम,  

अफ भ आर्थिक हवकासका सोच य उऩरर्ब्ध प्रस्ततु गनि चाहन्त्छु ।  

३१. हहभारदेर्ख तयाईसम्भको बगूोरभा पैर्रएको प्रदेश बएको हनुारे हावाऩानी, जैहवक, 

बौगोर्रक य साभार्जक हवहवधतारे र्भनी नेऩारका रूऩभा सभग्र याष्ट्र र्नभािणको 
आधायशीरा तमाय गने अवसय प्राप्त बएको छ । तय हवर्शि बौगोर्रक ऩरयर्स्थर्तरे 
हवकास र्नभािणभा केही जहटरता तथा खरुा वैदेर्शक र्सभानाका कायण व्मवस्थाऩनका 
उल्रेख्म चनुौतीहरू ऩर्न हाम्रा साभ ु उऩर्स्थत छन ् । हाम्रो प्रमास प्रर्तकूरताराई 
अनकूुरताभा वदल्ने यहेको छ । 

३२. कोर्बड -१९ रे भानव सभ्मताको आधरु्नक हवकासको भोडेरभा नै ठूरो धक्का ददॉदै 
र्स्थर्त तथा ददशा ऩरयवतिन गनि र्नदेश गयेको छ । तय वषौंदेर्ख जे गरयमो त्मही गनुिऩछि 
य जसयी गरयमो त्मसयी भारै गरयनऩुछि बने्न भनोहवऻान हाम्रा काभ गने सोच य 
कामिशैरीभा व्माप्त छ । ऩरयवतिनका सॊवाहक प्रफधुा  वगि, याजनैर्तक नतेतृ्व, जनप्रर्तर्नर्ध 
तथा कभिचायीतन्त्रभा व्माप्त मस्तो भनोहवऻान एकखारको रूहढवाद नै हो । त्मसभा 
मर्तफेरा व्माऩक ऩरयवतिनको खाॉचो छ य अहहरे सधुायको अवसयसभेत प्राप्त बएको छ। 

३३. कायोफायको हहसाफरे देशको दोस्रो ठूरो बन्त्साय नाका बैयहवा तथा नेऩारगञ्ज रगामतका 
अन्त्म भहत्वऩूणि बन्त्साय नाकाहरू मस प्रदेशभा हनु ु हाम्रो रार्ग तरुनात्भक राबको 
अवस्था हो । मस प्रदेशका बन्त्साय नाकाहरूरे वैदेर्शक व्माऩायको हहस्सा उल्रेख्म 
रूऩभा फढाउने प्रशस्त सॊबावना य अवसय छ । र्नकट बहवष्मभै सञ्चारनभा आउॉदै 
गयेको गौतभ फधुा  अन्त्तयािहष्ट्रम हवभानस्थर य बहवष्मभा र्फस्तायको सम्बावना यहेका येल्वे 
य जर मातामातरे ऩर्न हाम्रो प्रदेशको उज्मारो बहवष्मराई सॊकेत गदिछन ्। 
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अवर्धको ऩाॉच वषिभा ९.५ प्रर्तशतको औसत आर्थिक वहृधा दय हार्सर गने हाम्रो रक्ष्मभा 
कोर्बड -१९ को कायण चार ुआर्थिक वषिभा हठात अवयोध आएको छ । तय आगाभी 
साउन भहहनादेर्ख कोर्बड -१९ को प्रबावभा कभी आउने य जनजीवन क्रभश: साभान्त्म 
अवस्थाभा पकि न सक्ने आॉकरन गरयएको छ । हवदेशफाट आउनेहरूको सयुर्ऺत 
व्मवस्थाऩन गनिसक्दा हाम्रो अनभुान साथिक हनुे अऩेऺा गरयएको छ । सोही 
अऩेऺाअनरुुऩ अहहरे ऩर्न सॊकटको साभना चारवुषिभै गयी आगाभी आर्थिक वषिभा उच्च 
दयको आर्थिक वहृधा दय हार्सर गने रक्ष्मभा हाम्रो अजुिनदृहि कामभै यार्खएको छ ।  

२५. कोर्बड -१९ को भहाभायीका कायण उत्ऩन्न आर्थिक सॊकटको कायणरे चार ुआर्थिक 
वषिभा नेऩारी अथितन्त्रको आकाय रू. ३७ खफि ६७ अफि ४ कयोडभा सीर्भत  हनु े
अनभुान छ । नेऩारको अथितन्त्रभा मस प्रदेशको मोगदान १४.२ प्रर्तशत हनुे य प्रदेश 
अथितन्त्रको आकाय रू. ५ खफि ३४ अफि ११ कयोड हनुे अनभुान छ । अथितन्त्रका 
सफै ऺेर प्रबाहवत बएका कायणरे मस वषि प्रदेशको आर्थिक वहृधा दय २ प्रर्तशतको 
हायाहायीभा सीर्भत हनुे अनभुान छ । 

२६. कृहष ऺेरतपि  धान, गहुॉ, भाछाभास,ु तयकायी, परपुर य दगु्ध उत्ऩादनभा कभी आमो। 
चार ुआर्थिक वषिभा मस प्रदेशको कृहष ऺेरको आर्थिक वहृधा दय २.८ प्रर्तशतभा सीर्भत 
हनुे अनभुान छ । 

२७. गैह्रकृहष ऺेरतपि  होटर येस्टुयाॉ, खानी उत्खनन, उद्योग, र्नभािण, मातामात, सॊचाय तथा 
बण्डायण ऺेरभा ऋणात्भक वहृधा दय देर्खएको छ । मी सफै कायणरे गदाि चार ुआर्थिक 
वषिको गैयकृहष ऺेरको आर्थिक वहृधा दय १.८ प्रर्तशतभा सीर्भत  हनुे अनभुान   छ । 

२८. चार ुआर्थिक वषि नेऩार सयकायफाट सशति आमोजना तथा कामिक्रभ कामािन्त्वमनको रार्ग 
रू. ७ अफि ७७ कयोड ४ राख, सभऩयुक अनदुानतपि  रू. ५५ कयोड १३ राख य 
हवशेष अनदुानतपि  रू. ५७ कयोड ५२ राख प्राप्त बएको छ । प्रदेश सयकायको हवशेष 
ऩहरभा सशतितपि  थऩ र्नकासाको रूऩभा रू. १ अफि ३० कयोड प्राप्त बएको सभेत मस 
सम्भार्नत सबाराई जानकायी गयाउन चाहन्त्छु । खचि नबएको सशति, सभऩयुक य हवशेष 
अनदुान यकभ रू. ३ अफि ७१ कयोड ८४ राख नऩेार सयकायराई हपताि गरयएको छ।  
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२९. चार ुआर्थिक वषिको जेठ भसान्त्तसम्भ प्रदेश सयकायको कूर खचि हवर्नमोर्जत फजेटको 
४४.८४ प्रर्तशत यहेको छ । जसभध्मे चार ुखचि ४३.९४ प्रर्तशत य ऩुॉजीगत खचि 
४५.७१ प्रर्तशत यहेको छ ।  

३०. चार ु आर्थिक वषिको प्रथभ आठ भहहनाभा प्रदेशको सॊर्चत कोषभा दार्खरा बएको 
यकभको हवस्ततृ हववयण मस गरयभाभम सबाभा प्रस्ततु गरयएको आर्थिक वषि 
२०७६/७७ को भन्त्रारमगत वाहषिक प्रगर्त हववयणभा सभावेश गरयएको छ ।  

भाननीम सबाभखु भहोदम,  

अफ भ आर्थिक हवकासका सोच य उऩरर्ब्ध प्रस्ततु गनि चाहन्त्छु ।  

३१. हहभारदेर्ख तयाईसम्भको बगूोरभा पैर्रएको प्रदेश बएको हनुारे हावाऩानी, जैहवक, 

बौगोर्रक य साभार्जक हवहवधतारे र्भनी नेऩारका रूऩभा सभग्र याष्ट्र र्नभािणको 
आधायशीरा तमाय गने अवसय प्राप्त बएको छ । तय हवर्शि बौगोर्रक ऩरयर्स्थर्तरे 
हवकास र्नभािणभा केही जहटरता तथा खरुा वैदेर्शक र्सभानाका कायण व्मवस्थाऩनका 
उल्रेख्म चनुौतीहरू ऩर्न हाम्रा साभ ु उऩर्स्थत छन ् । हाम्रो प्रमास प्रर्तकूरताराई 
अनकूुरताभा वदल्ने यहेको छ । 

३२. कोर्बड -१९ रे भानव सभ्मताको आधरु्नक हवकासको भोडेरभा नै ठूरो धक्का ददॉदै 
र्स्थर्त तथा ददशा ऩरयवतिन गनि र्नदेश गयेको छ । तय वषौंदेर्ख जे गरयमो त्मही गनुिऩछि 
य जसयी गरयमो त्मसयी भारै गरयनऩुछि बने्न भनोहवऻान हाम्रा काभ गने सोच य 
कामिशैरीभा व्माप्त छ । ऩरयवतिनका सॊवाहक प्रफधुा  वगि, याजनैर्तक नतेतृ्व, जनप्रर्तर्नर्ध 
तथा कभिचायीतन्त्रभा व्माप्त मस्तो भनोहवऻान एकखारको रूहढवाद नै हो । त्मसभा 
मर्तफेरा व्माऩक ऩरयवतिनको खाॉचो छ य अहहरे सधुायको अवसयसभेत प्राप्त बएको छ। 

३३. कायोफायको हहसाफरे देशको दोस्रो ठूरो बन्त्साय नाका बैयहवा तथा नेऩारगञ्ज रगामतका 
अन्त्म भहत्वऩूणि बन्त्साय नाकाहरू मस प्रदेशभा हनु ु हाम्रो रार्ग तरुनात्भक राबको 
अवस्था हो । मस प्रदेशका बन्त्साय नाकाहरूरे वैदेर्शक व्माऩायको हहस्सा उल्रेख्म 
रूऩभा फढाउने प्रशस्त सॊबावना य अवसय छ । र्नकट बहवष्मभै सञ्चारनभा आउॉदै 
गयेको गौतभ फधुा  अन्त्तयािहष्ट्रम हवभानस्थर य बहवष्मभा र्फस्तायको सम्बावना यहेका येल्वे 
य जर मातामातरे ऩर्न हाम्रो प्रदेशको उज्मारो बहवष्मराई सॊकेत गदिछन ्। 
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अवर्धको ऩाॉच वषिभा ९.५ प्रर्तशतको औसत आर्थिक वहृधा दय हार्सर गने हाम्रो रक्ष्मभा 
कोर्बड -१९ को कायण चार ुआर्थिक वषिभा हठात अवयोध आएको छ । तय आगाभी 
साउन भहहनादेर्ख कोर्बड -१९ को प्रबावभा कभी आउने य जनजीवन क्रभश: साभान्त्म 
अवस्थाभा पकि न सक्ने आॉकरन गरयएको छ । हवदेशफाट आउनेहरूको सयुर्ऺत 
व्मवस्थाऩन गनिसक्दा हाम्रो अनभुान साथिक हनुे अऩेऺा गरयएको छ । सोही 
अऩेऺाअनरुुऩ अहहरे ऩर्न सॊकटको साभना चारवुषिभै गयी आगाभी आर्थिक वषिभा उच्च 
दयको आर्थिक वहृधा दय हार्सर गने रक्ष्मभा हाम्रो अजुिनदृहि कामभै यार्खएको छ ।  

२५. कोर्बड -१९ को भहाभायीका कायण उत्ऩन्न आर्थिक सॊकटको कायणरे चार ुआर्थिक 
वषिभा नेऩारी अथितन्त्रको आकाय रू. ३७ खफि ६७ अफि ४ कयोडभा सीर्भत  हनु े
अनभुान छ । नेऩारको अथितन्त्रभा मस प्रदेशको मोगदान १४.२ प्रर्तशत हनुे य प्रदेश 
अथितन्त्रको आकाय रू. ५ खफि ३४ अफि ११ कयोड हनुे अनभुान छ । अथितन्त्रका 
सफै ऺेर प्रबाहवत बएका कायणरे मस वषि प्रदेशको आर्थिक वहृधा दय २ प्रर्तशतको 
हायाहायीभा सीर्भत हनुे अनभुान छ । 

२६. कृहष ऺेरतपि  धान, गहुॉ, भाछाभास,ु तयकायी, परपुर य दगु्ध उत्ऩादनभा कभी आमो। 
चार ुआर्थिक वषिभा मस प्रदेशको कृहष ऺेरको आर्थिक वहृधा दय २.८ प्रर्तशतभा सीर्भत 
हनुे अनभुान छ । 

२७. गैह्रकृहष ऺेरतपि  होटर येस्टुयाॉ, खानी उत्खनन, उद्योग, र्नभािण, मातामात, सॊचाय तथा 
बण्डायण ऺेरभा ऋणात्भक वहृधा दय देर्खएको छ । मी सफै कायणरे गदाि चार ुआर्थिक 
वषिको गैयकृहष ऺेरको आर्थिक वहृधा दय १.८ प्रर्तशतभा सीर्भत  हनुे अनभुान   छ । 

२८. चार ुआर्थिक वषि नेऩार सयकायफाट सशति आमोजना तथा कामिक्रभ कामािन्त्वमनको रार्ग 
रू. ७ अफि ७७ कयोड ४ राख, सभऩयुक अनदुानतपि  रू. ५५ कयोड १३ राख य 
हवशेष अनदुानतपि  रू. ५७ कयोड ५२ राख प्राप्त बएको छ । प्रदेश सयकायको हवशेष 
ऩहरभा सशतितपि  थऩ र्नकासाको रूऩभा रू. १ अफि ३० कयोड प्राप्त बएको सभेत मस 
सम्भार्नत सबाराई जानकायी गयाउन चाहन्त्छु । खचि नबएको सशति, सभऩयुक य हवशेष 
अनदुान यकभ रू. ३ अफि ७१ कयोड ८४ राख नऩेार सयकायराई हपताि गरयएको छ।  
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३९. प्रदेशका प्रभखु औद्योर्गक ऺेरहरू वषौंदेर्ख चचाि हनुे तय ऩरयणाभ नदेर्खन ेअवस्था छ । 
भोतीऩयु य नौफस्ताजस्ता औद्योर्गक ऺेर प्रदेशभातहत ल्माएय उद्योगी व्मवसामीहरूको 
अऩेऺाको तत्कार सम्फोधन गदै उत्ऩादन वहृधा , योजगायी र्सजिना य आमात प्रर्तस्थाऩनभा 
जोड ददनऩुने बएको छ । बॊसाय नाका आधारयत करयडोयको हवकासभा सभेत जोड 
ददइनेछ । 

४०. गौतभ फधुा  अन्त्तयािह�म हवभानस्थर र्छटै्ट सञ्चारनभा आउने हुॉदा अथितन्त्रभा नमाॉ इर्न्त्जन 
र्सजिना हनुेछ। हवभानस्थरसॉग उद्योग, व्माऩाय, कृहष, योजगायी, मातामात, होटेर तथा सेवा 
ऺेर तथा जनजीहवका जोर्डने गयी हवकास गनुिऩने हनु्त्छ। र्नजी ऺेरराई ऩर्न फेरैभा मो 
अबतूऩूवि सॊबावनाराई आॉकरन गयी अर्घ फढ्नका रार्ग आह्वान गदिछु ।  

४१. कोर्बड -१९ का कायण वैदेर्शक योजगायीफाट पकि ने ठूरो सॊख्माको जनशर्क्तराई 
कसयी ऩरयचारन गनि सहकन्त्छ बने्नभा गम्बीय हुॉदै प्रदेश सयकायरे एक सवेऺण सम्ऩन्न 
गयेको  छ । मसफाट प्राप्त भहत्वऩूणि त्महरूराई फजेट र्नभािणको आधायको रूऩभा 
उऩमोग गरयएको छ। 

भाननीम सबाभखु भहोदम, 

अफ भ गरयभाभम सबासभऺ आर्थिक वषि २०७७/७८ को फजेटको उदे्दश्म तथा प्राथर्भकता 
प्रस्ततु गनि चाहन्त्छु : 

४२. प्रस्ततु फजेटका उदे्दश्महरू र्नम्नानसुाय यहेका छन ्। 

क) स्वास््म ऺेरका ऩूवािधाय, जनशर्क्त य ऺभता र्फस्ताय गयी स्वास््म सेवाभा आभ 
जनताको ऩहुॉच फढाउने । 

ख) कोर्बड -१९ फाट र्सर्जित आर्थिक भन्त्दीफाट र्शर्थर फनेको प्रदेशको अथितन्त्रराई 
चरामभान य गर्तशीर फनाउॉदै उच्च दयको आर्थिक वहृधा  हार्सर गने ।  

ग) उत्ऩादन य योजगायीका थऩ अवसय र्सजिना गदै प्रदेशराई क्रभश: आत्भर्नबिय 
फनाउने ।  

घ)  फजेट कामािन्त्वमनभा सधुाय य सशुासन प्रत्माबतू गने।  
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३४. ऩूवि-ऩर्िभ याजभागिको राभो खण्ड मसै प्रदेशभा ऩने य गण्डकी तथा कणािरी प्रदेशका 
तयाईसम्भ ऩगु्ने याजभागि ऩर्न मसै प्रदेशभा अवर्स्थत हनुरेु मो प्रदेश देशकै एक प्रभखु 
ट्रार्न्त्जट हफ हो । अन्त्तयप्रदेश व्माऩाय तथा ऩमिटन प्रवधा िनभा उल्रेख्म राब र्रनसक्न े
अवसय छ । स्थानीम तह, सहकायी तथा र्नजी कम्ऩनीहरूरे तरुनात्भक राबका कृहष 
उऩजहरूको अन्त्तयप्रदेश व्माऩाय गने अवसय र्सजिना गनिका रार्ग र्छभेकी प्रदेशसॉग 
अन्त्तयप्रदेश कृहष व्माऩाय सभझदायीको फर्रमो सम्बावना हाम्रा साभ ुछ । 

३५. प्रदेशको आधा बगूोर ओगटेको वन ऺेरको उर्चत व्मवस्थाऩन गदै वनसम्ऩदाफाट मथेि 
राब र्रने य कोर्बड -१९ को कायण याजश्वका स्रोतहरू खरु्म्चएको फेराभा वन ऺेरराई 
प्रदेशको आमको एक भहत्वऩूणि स्रोतको रूऩभा हवकास गनिसक्ने सॊबावनाहरू ऩहहचान 
गरयएको छ । 

३६. हाम्रो प्रदेश खर्नज सम्ऩदाभा देशकै धनी प्रदेश हो । तय चनूढुॊगाफाहेकका खानीफाट 
या�रे प्राप्त गयेको राब हेने हो बने नगण्म छ। पराभ, ताभा, सनुसभेतका बण्डायभार्थ 
उर्बएय फोर्रयहॉदा हाभीरे उऩरब्ध स्रोतको उऩमोग गनि नसकेकोभा गम्बीय हनुऩुने 
र्स्थर्त छ । खर्नज सम्ऩदाको प्रचयु सॊबावनाफाट राब र्रने ददशाभा खानीसम्फन्त्धी 
अध्ममन य अन्त्वेषण गनि अव हढरा गनुि हदैुन । 

३७. प्रदेशको आर्थिक तथा साभार्जक हवकासको अवधायणाराई भूति रूऩरे व्मवर्स्थत गनि 
प्रदेशका छ स्थानराई शीषिहवन्त्द ु घोषणा गरयएको छ । तयाईका फटुवर-बैयहवा, 
नेऩारगञ्ज-कोहरऩयु य घोयाही-तलु्सीऩयुभा व्मवर्स्थत घना शहयीकयणराई आत्भसात गयी 
एकीकृत गरुूमोजनाअनरुूऩ हवकास गनुिऩने छ बने ऩहाडका याभऩयु, रयडी य स्वगिद्वायी 
(र्बङ्ग्ग्री) भा नदी सभ्मता तथा धार्भिक, ऐर्तहार्सक सम्ऩदाराई आधाय भानी स्थानीमता 
झल्कने गयी ऩमिटनभैरी ऩहाडी शहय हवकास गनुिऩने छ । मसफाट एकार्तय सहुवधाको 
खोजीभा तयाईभा झने प्रवरृ्ता राई योक्न सहकनेछ बने अकोर्तय ऩहाडभै आकषिण ऩैदा 
गनेगयी आर्थिक हक्रमाकराऩभा वहृधा  ल्माउन सहकन ेछ । 

३८. ऩहाडका ऐर्तहार्सक, धार्भिक तथा प्राकृर्तक सम्ऩदाहरूराई हहरस्टेशनहरूको भाध्मभद्वाया 
ऩमिटनको हवकास गदै ऩहाडी अथितन्त्र चरामभान फनाउने, ऩहाडभै अवसय र्सजिना गने य 
स्थानीम उत्ऩादनहरूको फजाय वहृधा  गने प्रचयु सॊबावना छ । हवगत वषिहरूभा मसफाये 
प्रशस्त छरपर बएताऩर्न खासै प्रगर्त गनि सहकएको छैन । आगाभी वषि मो ऺेरभा 
उल्रेख्म उऩरर्ब्ध हार्सर हनुेगयी अर्घ वढ्न ुऩदिछ ।  
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३९. प्रदेशका प्रभखु औद्योर्गक ऺेरहरू वषौंदेर्ख चचाि हनुे तय ऩरयणाभ नदेर्खन ेअवस्था छ । 
भोतीऩयु य नौफस्ताजस्ता औद्योर्गक ऺेर प्रदेशभातहत ल्माएय उद्योगी व्मवसामीहरूको 
अऩेऺाको तत्कार सम्फोधन गदै उत्ऩादन वहृधा , योजगायी र्सजिना य आमात प्रर्तस्थाऩनभा 
जोड ददनऩुने बएको छ । बॊसाय नाका आधारयत करयडोयको हवकासभा सभेत जोड 
ददइनेछ । 

४०. गौतभ फधुा  अन्त्तयािह�म हवभानस्थर र्छटै्ट सञ्चारनभा आउने हुॉदा अथितन्त्रभा नमाॉ इर्न्त्जन 
र्सजिना हनुेछ। हवभानस्थरसॉग उद्योग, व्माऩाय, कृहष, योजगायी, मातामात, होटेर तथा सेवा 
ऺेर तथा जनजीहवका जोर्डने गयी हवकास गनुिऩने हनु्त्छ। र्नजी ऺेरराई ऩर्न फेरैभा मो 
अबतूऩूवि सॊबावनाराई आॉकरन गयी अर्घ फढ्नका रार्ग आह्वान गदिछु ।  

४१. कोर्बड -१९ का कायण वैदेर्शक योजगायीफाट पकि ने ठूरो सॊख्माको जनशर्क्तराई 
कसयी ऩरयचारन गनि सहकन्त्छ बने्नभा गम्बीय हुॉदै प्रदेश सयकायरे एक सवेऺण सम्ऩन्न 
गयेको  छ । मसफाट प्राप्त भहत्वऩूणि त्महरूराई फजेट र्नभािणको आधायको रूऩभा 
उऩमोग गरयएको छ। 

भाननीम सबाभखु भहोदम, 

अफ भ गरयभाभम सबासभऺ आर्थिक वषि २०७७/७८ को फजेटको उदे्दश्म तथा प्राथर्भकता 
प्रस्ततु गनि चाहन्त्छु : 

४२. प्रस्ततु फजेटका उदे्दश्महरू र्नम्नानसुाय यहेका छन ्। 

क) स्वास््म ऺेरका ऩूवािधाय, जनशर्क्त य ऺभता र्फस्ताय गयी स्वास््म सेवाभा आभ 
जनताको ऩहुॉच फढाउने । 

ख) कोर्बड -१९ फाट र्सर्जित आर्थिक भन्त्दीफाट र्शर्थर फनेको प्रदेशको अथितन्त्रराई 
चरामभान य गर्तशीर फनाउॉदै उच्च दयको आर्थिक वहृधा  हार्सर गने ।  

ग) उत्ऩादन य योजगायीका थऩ अवसय र्सजिना गदै प्रदेशराई क्रभश: आत्भर्नबिय 
फनाउने ।  

घ)  फजेट कामािन्त्वमनभा सधुाय य सशुासन प्रत्माबतू गने।  
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३४. ऩूवि-ऩर्िभ याजभागिको राभो खण्ड मसै प्रदेशभा ऩने य गण्डकी तथा कणािरी प्रदेशका 
तयाईसम्भ ऩगु्ने याजभागि ऩर्न मसै प्रदेशभा अवर्स्थत हनुरेु मो प्रदेश देशकै एक प्रभखु 
ट्रार्न्त्जट हफ हो । अन्त्तयप्रदेश व्माऩाय तथा ऩमिटन प्रवधा िनभा उल्रेख्म राब र्रनसक्न े
अवसय छ । स्थानीम तह, सहकायी तथा र्नजी कम्ऩनीहरूरे तरुनात्भक राबका कृहष 
उऩजहरूको अन्त्तयप्रदेश व्माऩाय गने अवसय र्सजिना गनिका रार्ग र्छभेकी प्रदेशसॉग 
अन्त्तयप्रदेश कृहष व्माऩाय सभझदायीको फर्रमो सम्बावना हाम्रा साभ ुछ । 

३५. प्रदेशको आधा बगूोर ओगटेको वन ऺेरको उर्चत व्मवस्थाऩन गदै वनसम्ऩदाफाट मथेि 
राब र्रने य कोर्बड -१९ को कायण याजश्वका स्रोतहरू खरु्म्चएको फेराभा वन ऺेरराई 
प्रदेशको आमको एक भहत्वऩूणि स्रोतको रूऩभा हवकास गनिसक्ने सॊबावनाहरू ऩहहचान 
गरयएको छ । 

३६. हाम्रो प्रदेश खर्नज सम्ऩदाभा देशकै धनी प्रदेश हो । तय चनूढुॊगाफाहेकका खानीफाट 
या�रे प्राप्त गयेको राब हेने हो बने नगण्म छ। पराभ, ताभा, सनुसभेतका बण्डायभार्थ 
उर्बएय फोर्रयहॉदा हाभीरे उऩरब्ध स्रोतको उऩमोग गनि नसकेकोभा गम्बीय हनुऩुने 
र्स्थर्त छ । खर्नज सम्ऩदाको प्रचयु सॊबावनाफाट राब र्रने ददशाभा खानीसम्फन्त्धी 
अध्ममन य अन्त्वेषण गनि अव हढरा गनुि हदैुन । 

३७. प्रदेशको आर्थिक तथा साभार्जक हवकासको अवधायणाराई भूति रूऩरे व्मवर्स्थत गनि 
प्रदेशका छ स्थानराई शीषिहवन्त्द ु घोषणा गरयएको छ । तयाईका फटुवर-बैयहवा, 
नेऩारगञ्ज-कोहरऩयु य घोयाही-तलु्सीऩयुभा व्मवर्स्थत घना शहयीकयणराई आत्भसात गयी 
एकीकृत गरुूमोजनाअनरुूऩ हवकास गनुिऩने छ बने ऩहाडका याभऩयु, रयडी य स्वगिद्वायी 
(र्बङ्ग्ग्री) भा नदी सभ्मता तथा धार्भिक, ऐर्तहार्सक सम्ऩदाराई आधाय भानी स्थानीमता 
झल्कने गयी ऩमिटनभैरी ऩहाडी शहय हवकास गनुिऩने छ । मसफाट एकार्तय सहुवधाको 
खोजीभा तयाईभा झने प्रवरृ्ता राई योक्न सहकनेछ बने अकोर्तय ऩहाडभै आकषिण ऩैदा 
गनेगयी आर्थिक हक्रमाकराऩभा वहृधा  ल्माउन सहकन ेछ । 

३८. ऩहाडका ऐर्तहार्सक, धार्भिक तथा प्राकृर्तक सम्ऩदाहरूराई हहरस्टेशनहरूको भाध्मभद्वाया 
ऩमिटनको हवकास गदै ऩहाडी अथितन्त्र चरामभान फनाउने, ऩहाडभै अवसय र्सजिना गने य 
स्थानीम उत्ऩादनहरूको फजाय वहृधा  गने प्रचयु सॊबावना छ । हवगत वषिहरूभा मसफाये 
प्रशस्त छरपर बएताऩर्न खासै प्रगर्त गनि सहकएको छैन । आगाभी वषि मो ऺेरभा 
उल्रेख्म उऩरर्ब्ध हार्सर हनुेगयी अर्घ वढ्न ुऩदिछ ।  
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४५. स्थानीम तहको र्शऺा, स्वास््म, खानेऩानीजस्ता ऺेरहरूको हवकासका रार्ग भानव हवकास  
सूचका�, ऩूवािधाय हवकासको अवस्था, खचिको आवश्मकता, याजश्व ऺभता तथा स्थानीम 
तहहरूभा यहेको आर्थिक साभार्जक एवभ ्अन्त्म हवबेदसभेतका आधायभा स्थानीम तहराई 
हवता ीम सभानीकयण अनदुान उऩरब्ध गयाउन रू. ६० कयोड हवर्नमोजन गयेको छु ।  

४६. प्रदेशको आवर्धक मोजनारे र्नददिि गयेका प्राथर्भकताका मोजनाहरू कामािन्त्वमनका रार्ग 
प्रदेश सयकायको तपि फाट स्थानीम तहहरूभापि त ् कामािन्त्वमन हनु े गयी सशति अनदुान 
उऩरब्ध गयाउनका रार्ग रू. २ अफि ४ कयोड हवर्नमोजन गयेको छु ।  

४७. आर्थिक वषि २०७५/७६ भा सशति अनदुान अन्त्तगित र्नभािण शरुू गयी अधयुा यहेका 
फहउुदे्दश्मीम सबाहर र्नभािणको काभ सम्ऩन्न गनि आवश्मक फजेट हवर्नमोजन गयेको   
छु । फहउुऩमोगी हरहरू सॊकटको सभमभा काभ रागेको मथाथिताराई भनन गयी 
आमोजना अधयुो नहनुे गयी सभमभै कामि सम्ऩन्न गनि सफै स्थानीम तहहरूराई आग्रह 
गदिछु ।  

४८. स्थानीम तहरे ऩहहचान गयी र्सपारयस गयेका आमोजना तथा कामिक्रभहरू रागत 
सहबार्गताभा स्थानीम तहभापि त ्कामािन्त्वमन हनु ेगयी सभऩूयक अनदुान उऩरब्ध गयाउन 
रू. १ अफि ५० कयोड हवर्नमोजन गयेको छु। मसफाट रू. ३ अफि फयाफयका मोजनाहरू 
कामािन्त्वमन हनुे हवश्वास र्रएको छु । 

४९. हवशेष अनदुानफाट चार ुआर्थिक वषिभा ७३ वटा गाॉउऩार्रकाभा सञ्चार्रत भखु्मभन्त्री 
ग्राभीण हवकास कामिक्रभराई कोर्बड -१९ को असयफाट फेयोजगाय फनेका 
नागरयकहरूराई स्थानीम स्तयभै योजगायीका अवसय सभेत प्रदान गनेगयी भखु्मभन्त्री 
ग्राभीण हवकास तथा योजगाय कामिक्रभभा रुऩान्त्तयण गयी प्रदेशका १०९ वटै स्थानीम 
तहभा र्फस्ताय गयेको छु । उक्त कामिक्रभ सभेतका रार्ग हवशेष अनदुानतपि  रू. १ अफि 
हवर्नमोजन गयेको छु । 

नऩेार सयकायसॉगको सहकामि य अनदुान 

५०. नेऩार सयकायफाट प्राप्त सशति अनदुान अन्त्तगितका आमोजना तथा कामिक्रभहरू प्रदेशको 
प्राथर्भकताको आधायभा छनोट गयी कामािन्त्वमनभा रैजाने व्मवस्था र्भराएको छु । 
सशतितपि का क्रभागत आमोजना तथा  कामिक्रभ कामािन्त्वमनभा फजेटको अबाव हनु नददन 
थऩ स्रोत सरु्नर्ितताको रार्ग आवश्मक ऩहर गरयनछे । 
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४३. मस फजेटका प्राथर्भकताहरू देहामफभोर्जभ यहेका छन ्। 

क) स्वास््म ऺेरको स्तयोन्नर्त य र्फस्ताय गयी स्वास््म सेवाभा आभ नागरयकको ऩहुॉच 
वहृधा  गने । र्शऺारगामत साभार्जक ऺेरको र्फस्ताय य हवकास गने ।  

ख) कृहष ऺेरभा उत्ऩादनका साधनभा सयर ऩहुॉच य नहवनतभ प्रहवर्धको उऩमोग फढाउॉदै 
मवुा ऩसु्ताराई आकहषित गने य कृहषराई आत्भर्नबिय अथितन्त्रको आधायशीराको 
रूऩभा हवकास गने ।   

ग) कृहष, उद्योग, ऩमिटन, श्रभभूरक साविजर्नक र्नभािण, रघ,ु घयेर ु तथा साना उद्यभको 
प्रवधा िन गदै योजगायी एवभ ् स्वयोजगायीको थऩ अवसय र्नभािण गने । दऺता 
अर्बवहृधा का भाध्मभद्वाया देशर्बर प्रमोग बएको हवदेशी श्रभराई हवस्थाऩन गने य 
वैदेर्शक योजगायीफाट पकेका नागरयकराई प्रदेशर्बरै योजगायीको अवसय र्सजिना 
गने । 

घ) आर्थिक-साभार्जक ऺेरको सभग्र हवकासभा टेवा ऩगु्नेगयी ददगो ऩूवािधाय हवकासभा 
जोड ददने ।  

ङ) र्छटै्ट आर्थिक प्रर्तपर हार्सर हनुे ऺेरभा व्मावसाहमक रगानी य साझेदायी गने । 

च) प्रदेशराई र्डर्जटर प्रदेशभा रूऩान्त्तयण गनेगयी सूचना प्रहवर्धको हवकास य उऩमोगभा 
जोड ददने । 

छ) साविजर्नक खचिराई र्भतव्ममी एवभ ्नर्तजाभखुी फनाउने । अनतु्ऩादक ऺेरभा खचि 
कटौती गने ।   

 

भाननीम सबाभखु भहोदम, 

अव भ आर्थिक वषि २०७७/७८ को व्ममको अनभुान प्रस्ततु गदिछु।   

स्थानीम तहसॉगको सभन्त्वम, सहकामि य हवता ीम हस्तान्त्तयण 

४४. नेऩार सयकायफाट प्रदेश सयकायराई प्राप्त हनुे यकभभा कभी आएको बएताऩर्न जनताको 
नर्जकको सयकायराई स्रोत साधन सम्ऩन्न फनाउन प्रदेश सयकायफाट स्थानीम तहहरूराई 
उऩरब्ध गयाइने अनदुान यकभभा चार ु आर्थिक वषि २०७६/७७ को बन्त्दा १७ 
प्रर्तशतरे वदृद्व गयी रू. ५ अफि १४ कयोड ऩरु् माएको छु । मसभा हवषमगत 
भन्त्रारमहरूरे स्थानीम तहभापि त कामािन्त्वमन हनुे गयी प्रस्ताहवत यकभ रू. १ अफि ४ 
कयोड ५० हजाय सभेत सभावेश यहेको छ । 
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४५. स्थानीम तहको र्शऺा, स्वास््म, खानेऩानीजस्ता ऺेरहरूको हवकासका रार्ग भानव हवकास  
सूचका�, ऩूवािधाय हवकासको अवस्था, खचिको आवश्मकता, याजश्व ऺभता तथा स्थानीम 
तहहरूभा यहेको आर्थिक साभार्जक एवभ ्अन्त्म हवबेदसभेतका आधायभा स्थानीम तहराई 
हवता ीम सभानीकयण अनदुान उऩरब्ध गयाउन रू. ६० कयोड हवर्नमोजन गयेको छु ।  

४६. प्रदेशको आवर्धक मोजनारे र्नददिि गयेका प्राथर्भकताका मोजनाहरू कामािन्त्वमनका रार्ग 
प्रदेश सयकायको तपि फाट स्थानीम तहहरूभापि त ् कामािन्त्वमन हनु े गयी सशति अनदुान 
उऩरब्ध गयाउनका रार्ग रू. २ अफि ४ कयोड हवर्नमोजन गयेको छु ।  

४७. आर्थिक वषि २०७५/७६ भा सशति अनदुान अन्त्तगित र्नभािण शरुू गयी अधयुा यहेका 
फहउुदे्दश्मीम सबाहर र्नभािणको काभ सम्ऩन्न गनि आवश्मक फजेट हवर्नमोजन गयेको   
छु । फहउुऩमोगी हरहरू सॊकटको सभमभा काभ रागेको मथाथिताराई भनन गयी 
आमोजना अधयुो नहनुे गयी सभमभै कामि सम्ऩन्न गनि सफै स्थानीम तहहरूराई आग्रह 
गदिछु ।  

४८. स्थानीम तहरे ऩहहचान गयी र्सपारयस गयेका आमोजना तथा कामिक्रभहरू रागत 
सहबार्गताभा स्थानीम तहभापि त ्कामािन्त्वमन हनु ेगयी सभऩूयक अनदुान उऩरब्ध गयाउन 
रू. १ अफि ५० कयोड हवर्नमोजन गयेको छु। मसफाट रू. ३ अफि फयाफयका मोजनाहरू 
कामािन्त्वमन हनुे हवश्वास र्रएको छु । 

४९. हवशेष अनदुानफाट चार ुआर्थिक वषिभा ७३ वटा गाॉउऩार्रकाभा सञ्चार्रत भखु्मभन्त्री 
ग्राभीण हवकास कामिक्रभराई कोर्बड -१९ को असयफाट फेयोजगाय फनेका 
नागरयकहरूराई स्थानीम स्तयभै योजगायीका अवसय सभेत प्रदान गनेगयी भखु्मभन्त्री 
ग्राभीण हवकास तथा योजगाय कामिक्रभभा रुऩान्त्तयण गयी प्रदेशका १०९ वटै स्थानीम 
तहभा र्फस्ताय गयेको छु । उक्त कामिक्रभ सभेतका रार्ग हवशेष अनदुानतपि  रू. १ अफि 
हवर्नमोजन गयेको छु । 

नऩेार सयकायसॉगको सहकामि य अनदुान 

५०. नेऩार सयकायफाट प्राप्त सशति अनदुान अन्त्तगितका आमोजना तथा कामिक्रभहरू प्रदेशको 
प्राथर्भकताको आधायभा छनोट गयी कामािन्त्वमनभा रैजाने व्मवस्था र्भराएको छु । 
सशतितपि का क्रभागत आमोजना तथा  कामिक्रभ कामािन्त्वमनभा फजेटको अबाव हनु नददन 
थऩ स्रोत सरु्नर्ितताको रार्ग आवश्मक ऩहर गरयनछे । 
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४३. मस फजेटका प्राथर्भकताहरू देहामफभोर्जभ यहेका छन ्। 

क) स्वास््म ऺेरको स्तयोन्नर्त य र्फस्ताय गयी स्वास््म सेवाभा आभ नागरयकको ऩहुॉच 
वहृधा  गने । र्शऺारगामत साभार्जक ऺेरको र्फस्ताय य हवकास गने ।  

ख) कृहष ऺेरभा उत्ऩादनका साधनभा सयर ऩहुॉच य नहवनतभ प्रहवर्धको उऩमोग फढाउॉदै 
मवुा ऩसु्ताराई आकहषित गने य कृहषराई आत्भर्नबिय अथितन्त्रको आधायशीराको 
रूऩभा हवकास गने ।   

ग) कृहष, उद्योग, ऩमिटन, श्रभभूरक साविजर्नक र्नभािण, रघ,ु घयेर ु तथा साना उद्यभको 
प्रवधा िन गदै योजगायी एवभ ् स्वयोजगायीको थऩ अवसय र्नभािण गने । दऺता 
अर्बवहृधा का भाध्मभद्वाया देशर्बर प्रमोग बएको हवदेशी श्रभराई हवस्थाऩन गने य 
वैदेर्शक योजगायीफाट पकेका नागरयकराई प्रदेशर्बरै योजगायीको अवसय र्सजिना 
गने । 

घ) आर्थिक-साभार्जक ऺेरको सभग्र हवकासभा टेवा ऩगु्नेगयी ददगो ऩूवािधाय हवकासभा 
जोड ददने ।  

ङ) र्छटै्ट आर्थिक प्रर्तपर हार्सर हनुे ऺेरभा व्मावसाहमक रगानी य साझेदायी गने । 

च) प्रदेशराई र्डर्जटर प्रदेशभा रूऩान्त्तयण गनेगयी सूचना प्रहवर्धको हवकास य उऩमोगभा 
जोड ददने । 

छ) साविजर्नक खचिराई र्भतव्ममी एवभ ्नर्तजाभखुी फनाउने । अनतु्ऩादक ऺेरभा खचि 
कटौती गने ।   

 

भाननीम सबाभखु भहोदम, 

अव भ आर्थिक वषि २०७७/७८ को व्ममको अनभुान प्रस्ततु गदिछु।   

स्थानीम तहसॉगको सभन्त्वम, सहकामि य हवता ीम हस्तान्त्तयण 

४४. नेऩार सयकायफाट प्रदेश सयकायराई प्राप्त हनुे यकभभा कभी आएको बएताऩर्न जनताको 
नर्जकको सयकायराई स्रोत साधन सम्ऩन्न फनाउन प्रदेश सयकायफाट स्थानीम तहहरूराई 
उऩरब्ध गयाइने अनदुान यकभभा चार ु आर्थिक वषि २०७६/७७ को बन्त्दा १७ 
प्रर्तशतरे वदृद्व गयी रू. ५ अफि १४ कयोड ऩरु् माएको छु । मसभा हवषमगत 
भन्त्रारमहरूरे स्थानीम तहभापि त कामािन्त्वमन हनुे गयी प्रस्ताहवत यकभ रू. १ अफि ४ 
कयोड ५० हजाय सभेत सभावेश यहेको छ । 
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५६. कोर्बड -१९ रगामतका सरुवा तथा सॊक्राभक योगको योकथाभ, र्नमन्त्रण य उऩचाय 
एवभ ् प्रमोगशारा ऩयीऺण सेवासहहत कर्म्तभा एकसम शैमाको सरुवा योग अस्ऩतार 
र्नभािण गनि नेऩार सयकायसॉग सहकामि गरयने छ । प्रदेशभा कोर्बड -१९ भहाभायीको 
सफैबन्त्दा वढ्ता प्रकोऩ देर्खएको र्जल्रा कहऩरवस्तकुो र्शवयाज नगयऩार्रकाभा सरुवा 
योग र्नमन्त्रण तथा उऩचाय अस्ऩतार र्नभािण शरुू गनि रू. १ कयोड हवर्नमोजन गयेको 
छु । 

५७. प्रदेश जनस्वास््म प्रमोगशाराराई “जैहवक सयुऺा तह -२” भा स्तयोन्नर्तका रार्ग आवश्मक 

बौर्तक सॊयचना र्नभािण गरयनेछ । हवर्बन्न अस्ऩतारहरूभा सञ्चारनभा यहेका 
प्रमोगशाराहरूको ऺभता हवकास गयी थाइयाइड, र्रहऩड प्रोपाइर रगामत वामोकेभे�ी 
ऩयीऺण सेवा प्रदान गनिका रार्ग रू. १ कयोड ७५ राख फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 

५८. सडक दघुिटनाभा ऩयेका व्मर्क्तको तत्कार उऩचाय य जीवन यऺाका रार्ग दाङको 
रभहीभा आधरु्नक य सहुवधा सम्ऩन्न ट्रभा सेन्त्टय र्नभािणको थारनी गनि रू. ५ कयोड 
हवर्नमोजन गयेको छु । 

५९. क्मान्त्सय योगको उऩचायका रार्ग व्मर्क्त तथा ऩरयवायरे बोग्न ुऩयेको ऩीडाराई भध्मनजय 
गयी क्मान्त्सय अस्ऩतारसॉगको सहकामिभा क्मान्त्सय योगको र्नदान, र्नमन्त्रण तथा 
योकथाभका कामिक्रभ कामािन्त्वमन गनि रू. ५० राख फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 
साथै, गॊगारार भटुु अस्ऩतारको सहकामिभा याप्ती प्रादेर्शक अस्ऩतारभा भटुुयोग सेवा 
प्रदान गरयनेछ । 

६०. सतु्केयी भहहरा तथा नवजात र्शशकुो जीवन यऺाका रार्ग प्रदेशभा प्रसतुी अस्ऩतार 
र्नभािणको हवस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन सम्ऩन्न गरयनेछ । भात ृ तथा नवजात र्शशकुो 
जीवन यऺाका रार्ग एकद्वाय सॊकट व्मवस्थाऩन केन्त्ि य नवजात र्शश ु सघन उऩचाय 
कऺ सेवा सञ्चारनभा ल्माउने व्मवस्था र्भराएको छु । प्रसतुी सेवा र्फस्तायका अर्तरयक्त 
नवजात र्शशहुरूको स्वास््म ऩयीऺण गयी जन्त्भजात योगहरूको ऩहहचान गनुिका साथै भात ृ
तथा र्शश ुरुग्णता य भतृ्मदुयभा कभी ल्माउन आवश्मक कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 
मी कामिक्रभहरूका रार्ग रू. ६ कयोड २७ राख हवर्नमोजन गयेको छु । 
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५१. प्रदेश सयकायको र्सपारयसभा नेऩार सयकायफाट स्वीकृत बई आएका सभऩयुक 
अनदुानतपि का आमोजना तथा कामिक्रभहरू प्राथर्भकताका साथ कामािन्त्वमन हनुे व्मवस्था 
र्भराएको छु । प्रदेश सयकायको रागत सहबार्गता सरु्नर्ितता गने गयी जम्भा रू. ९६ 
कयोड ६६ राख हवर्नमोजन गयेको छु । 

५२. नेऩार सयकायफाट प्राप्त हवशेष अनदुानतपि का र्सऩ हवकासको भाध्मभफाट योजगायी 
र्सजिना कामिक्रभ, बीभ अस्ऩतार बैयहवाको बवन र्नभािण य तलु्सीऩयु फहपु्राहवर्धक 
र्शऺारम र्नभािण आमोजना तथा कामिक्रभका रार्ग रू. २१ कयोड हवर्नमोजन गयेको  
छु ।  

भाननीम सबाभखु भहोदम, 

अफ भ ऺेरगत कामिक्रभ तथा हवर्नमोजन प्रस्ताव प्रस्ततु गनि चाहन्त्छु । 

स्वास््म ऺरेको स्तयोन्नर्त य र्फस्ताय 

५३. कोर्बड -१९ रे स्वास्थ ऩूवािधायको हवकास य र्फस्तायप्रर्त हाभी सफैराई गम्बीय फनाएको 
छ । गणुस्तयीम य सविसरुब स्वास््म सेवाभा आभ नागरयकको ऩहुॉच अर्बवहृधा  गनि 
र्जल्रार्स्थत अस्ऩतारहरूराई ५० शैमाको अस्ऩतारभा स्नयोन्नर्त गयी सेवा र्फस्ताय गने 
नीर्तअनरुूऩ स्तयोन्नर्त हनु फाॉकी यहेका रूकुभ ऩूवि अस्ऩतार, योल्ऩा अस्ऩतार, 
कहऩरवस्त ुअस्ऩतार, अघािखाॉची अस्ऩतार, ऩाल्ऩा अस्ऩतार य बीभ अस्ऩतारराई ५० 
शैमाभा स्तयोन्नर्त गयी सेवा र्फस्ताय गरयनेछ । मसका रार्ग रू. १५ कयोड हवर्नमोजन 
गयेको छु ।  

५४. स्वास््म चौकी तथा प्राथर्भक स्वास््म केन्त्िहरूराई आधायबतू सेवा ददनसक्ने गयी मी 
सॊस्थाको ऩूवािधाय र्नभािण गरयनेछ । स्थानीम तहसॉगको रागत सहबार्गताभा स्वास््म 
चौकी तथा प्राथर्भक स्वास््म केन्त्िहरूको स्तयोन्नर्त गनि रू. ५ कयोड फजेट हवर्नमोजन 
गयेको छु । 

५५. प्रदेश भातहतका सयकायी अस्ऩतारको ऩूवािधाय हवकास गनि रुऩन्त्देहीको बीभ अस्ऩतार, 

रुकुभ ऩवुिको र्जल्रास्तयीम अस्ऩतार, फददिमा अस्ऩतार य नवरऩयासीको ऩृ् वीचन्त्ि 
अस्ऩतारको नमाॉ बवन र्नभािण कामिका रार्ग रू. २३ कयोड ९० राख हवर्नमोजन 
गयेको छु । 
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५६. कोर्बड -१९ रगामतका सरुवा तथा सॊक्राभक योगको योकथाभ, र्नमन्त्रण य उऩचाय 
एवभ ् प्रमोगशारा ऩयीऺण सेवासहहत कर्म्तभा एकसम शैमाको सरुवा योग अस्ऩतार 
र्नभािण गनि नेऩार सयकायसॉग सहकामि गरयने छ । प्रदेशभा कोर्बड -१९ भहाभायीको 
सफैबन्त्दा वढ्ता प्रकोऩ देर्खएको र्जल्रा कहऩरवस्तकुो र्शवयाज नगयऩार्रकाभा सरुवा 
योग र्नमन्त्रण तथा उऩचाय अस्ऩतार र्नभािण शरुू गनि रू. १ कयोड हवर्नमोजन गयेको 
छु । 

५७. प्रदेश जनस्वास््म प्रमोगशाराराई “जैहवक सयुऺा तह -२” भा स्तयोन्नर्तका रार्ग आवश्मक 

बौर्तक सॊयचना र्नभािण गरयनेछ । हवर्बन्न अस्ऩतारहरूभा सञ्चारनभा यहेका 
प्रमोगशाराहरूको ऺभता हवकास गयी थाइयाइड, र्रहऩड प्रोपाइर रगामत वामोकेभे�ी 
ऩयीऺण सेवा प्रदान गनिका रार्ग रू. १ कयोड ७५ राख फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 

५८. सडक दघुिटनाभा ऩयेका व्मर्क्तको तत्कार उऩचाय य जीवन यऺाका रार्ग दाङको 
रभहीभा आधरु्नक य सहुवधा सम्ऩन्न ट्रभा सेन्त्टय र्नभािणको थारनी गनि रू. ५ कयोड 
हवर्नमोजन गयेको छु । 

५९. क्मान्त्सय योगको उऩचायका रार्ग व्मर्क्त तथा ऩरयवायरे बोग्न ुऩयेको ऩीडाराई भध्मनजय 
गयी क्मान्त्सय अस्ऩतारसॉगको सहकामिभा क्मान्त्सय योगको र्नदान, र्नमन्त्रण तथा 
योकथाभका कामिक्रभ कामािन्त्वमन गनि रू. ५० राख फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 
साथै, गॊगारार भटुु अस्ऩतारको सहकामिभा याप्ती प्रादेर्शक अस्ऩतारभा भटुुयोग सेवा 
प्रदान गरयनेछ । 

६०. सतु्केयी भहहरा तथा नवजात र्शशकुो जीवन यऺाका रार्ग प्रदेशभा प्रसतुी अस्ऩतार 
र्नभािणको हवस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन सम्ऩन्न गरयनेछ । भात ृ तथा नवजात र्शशकुो 
जीवन यऺाका रार्ग एकद्वाय सॊकट व्मवस्थाऩन केन्त्ि य नवजात र्शश ु सघन उऩचाय 
कऺ सेवा सञ्चारनभा ल्माउने व्मवस्था र्भराएको छु । प्रसतुी सेवा र्फस्तायका अर्तरयक्त 
नवजात र्शशहुरूको स्वास््म ऩयीऺण गयी जन्त्भजात योगहरूको ऩहहचान गनुिका साथै भात ृ
तथा र्शश ुरुग्णता य भतृ्मदुयभा कभी ल्माउन आवश्मक कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 
मी कामिक्रभहरूका रार्ग रू. ६ कयोड २७ राख हवर्नमोजन गयेको छु । 
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५१. प्रदेश सयकायको र्सपारयसभा नेऩार सयकायफाट स्वीकृत बई आएका सभऩयुक 
अनदुानतपि का आमोजना तथा कामिक्रभहरू प्राथर्भकताका साथ कामािन्त्वमन हनुे व्मवस्था 
र्भराएको छु । प्रदेश सयकायको रागत सहबार्गता सरु्नर्ितता गने गयी जम्भा रू. ९६ 
कयोड ६६ राख हवर्नमोजन गयेको छु । 

५२. नेऩार सयकायफाट प्राप्त हवशेष अनदुानतपि का र्सऩ हवकासको भाध्मभफाट योजगायी 
र्सजिना कामिक्रभ, बीभ अस्ऩतार बैयहवाको बवन र्नभािण य तलु्सीऩयु फहपु्राहवर्धक 
र्शऺारम र्नभािण आमोजना तथा कामिक्रभका रार्ग रू. २१ कयोड हवर्नमोजन गयेको  
छु ।  

भाननीम सबाभखु भहोदम, 

अफ भ ऺेरगत कामिक्रभ तथा हवर्नमोजन प्रस्ताव प्रस्ततु गनि चाहन्त्छु । 

स्वास््म ऺरेको स्तयोन्नर्त य र्फस्ताय 

५३. कोर्बड -१९ रे स्वास्थ ऩूवािधायको हवकास य र्फस्तायप्रर्त हाभी सफैराई गम्बीय फनाएको 
छ । गणुस्तयीम य सविसरुब स्वास््म सेवाभा आभ नागरयकको ऩहुॉच अर्बवहृधा  गनि 
र्जल्रार्स्थत अस्ऩतारहरूराई ५० शैमाको अस्ऩतारभा स्नयोन्नर्त गयी सेवा र्फस्ताय गने 
नीर्तअनरुूऩ स्तयोन्नर्त हनु फाॉकी यहेका रूकुभ ऩूवि अस्ऩतार, योल्ऩा अस्ऩतार, 
कहऩरवस्त ुअस्ऩतार, अघािखाॉची अस्ऩतार, ऩाल्ऩा अस्ऩतार य बीभ अस्ऩतारराई ५० 
शैमाभा स्तयोन्नर्त गयी सेवा र्फस्ताय गरयनेछ । मसका रार्ग रू. १५ कयोड हवर्नमोजन 
गयेको छु ।  

५४. स्वास््म चौकी तथा प्राथर्भक स्वास््म केन्त्िहरूराई आधायबतू सेवा ददनसक्ने गयी मी 
सॊस्थाको ऩूवािधाय र्नभािण गरयनेछ । स्थानीम तहसॉगको रागत सहबार्गताभा स्वास््म 
चौकी तथा प्राथर्भक स्वास््म केन्त्िहरूको स्तयोन्नर्त गनि रू. ५ कयोड फजेट हवर्नमोजन 
गयेको छु । 

५५. प्रदेश भातहतका सयकायी अस्ऩतारको ऩूवािधाय हवकास गनि रुऩन्त्देहीको बीभ अस्ऩतार, 

रुकुभ ऩवुिको र्जल्रास्तयीम अस्ऩतार, फददिमा अस्ऩतार य नवरऩयासीको ऩृ् वीचन्त्ि 
अस्ऩतारको नमाॉ बवन र्नभािण कामिका रार्ग रू. २३ कयोड ९० राख हवर्नमोजन 
गयेको छु । 
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६७. स्वास््म सॊस्थाहरूफाट गणुस्तयीम स्वास््म सेवा प्रवाह गनि य प्रदेश भातहतभा यहेका 
स्वास््म सॊस्थाहरूराई सभमानकुुर फनाउन न्त्मूनतभ सेवा भाऩदण्ड तथा याहष्ट्रम र्चहकत्सा 
भाऩदण्डका आधायभा प्रादेर्शक भाऩदण्ड तमाय गयी सफै स्वास््म सॊस्थाहरूको सॊगठन 
तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण गयी स्वास््म सॊस्थाहरूको ऩनुसंयचना गनि आवश्मक फजेट 
हवर्नमोजन गयेको छु । 

६८. हवशेष उऩचायका रार्ग प्रदेशफाहहय जानऩुने र्स्थर्तभा कभी ल्माउन ररु्म्फनी य याप्ती 
प्रादेर्शक अस्ऩतारराई हवर्शिीकृत अस्ऩतारको रूऩभा हवकास गनि आवश्मक फजेट  
हवर्नमोजन गयेको छु । ररु्म्फनी प्रादेर्शक अस्ऩतारको गरुूमोजना कामािन्त्वमन गनि य 
याप्ती प्रादेर्शक अस्ऩतारको गरुूमोजना तमाय गनि सभेत यकभको व्मवस्था र्भराएको   
छु । 

६९. स्थानीम स्तयभै आधायबतू स्वास््म सेवाहरूको ऩहुॉच वहृधा का रार्ग र्जल्रार्स्थत 
अस्ऩतारहरूभा दन्त्त सेवा, आॉखा उऩचाय सेवा य हपर्जमोथेयाऩी रगामतका सेवा र्फस्ताय 
गनि रू. ८ कयोड ३० राख हवर्नमोजन गयेको छु । 

७०. प्रदेश य स्थानीम तहको रागत साझेदायी हनुे गयी कोर्बड -१९ को प्रकोऩस्थर फन्न 
ऩगेुको फाॉकेको नयैनाऩयु य शार्न्त्तप्रहक्रमाको थारनी बएको ऐर्तहार्सक स्थर दाङको 
हाऩयेुभा यहेका स्थानीम तहभातहतका स्वास््म सॊस्थाको सॊयचना र्नभािण य सेवा 
र्फस्तायको रार्ग रू. ३ कयोड हवर्नमोजन गयेको छु । 

र्शऺा, खेरकुद एवभ ्मवुा ऩरयचारन 

७१. अर्बमानको रुऩभा स्थानीम तहसॉगको रागत सहबार्गताभा साविजर्नक हवद्यारमभा 
शौचारम र्नभािण एवभ ्खानेऩानी तथा सयसपाइ सहुवधा र्फस्तायका रार्ग रू. ७ कयोड 
२० राख य हवद्यारमहरूभा अन्त्म ऩूवािधाय र्नभािणका रार्ग रू. ११ कयोड गयी जम्भा 
रू. १८ कयोड २० राख हवर्नमोजन गयेको छु । साविजर्नक हवद्यारमहरू हवऩद्को 
फेराका जनआश्रमस्थर फने्न गयेको मथाथिताराई भनन गयी ऩूवािधायभा सधुाय गरयनेछ । 

७२. स्थानीम तह, साभदुाहमक स्वास््म सॊस्था, र्नजी स्वास््म सॊस्था तथा गैय-सयकायी सॊस्थाको 
सह-रगानीभा हवद्यारमभा ऩरयचारयका कामिक्रभको र्फस्तायका रार्ग आवश्मक फजेट 
हवर्नमोजन गयेको छु । 
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६१. ८४ वषि उभेय ऩगेुका ज्मेष्ठ नागरयकको घयघयभा उऩरब्ध गयाइॉदै आएको स्वास््म 
सेवाराई र्नयन्त्तयता ददएको छु । मसको रार्ग रू. १ कयोड ९८ राख हवर्नमोजन 
गरयएको छ ।  

६२. नसने योगहरूको योकथाभ तथा व्मवस्थाऩनको रार्ग प्रवधा िनात्भक, प्रर्तकायात्भक, 

उऩचायात्भक, ऩनुस्थािऩनात्भक तथा प्रशाभक स्वास््म सेवा प्रवाह गरयनेछ । हवऩन्न 
सभदुामका नागरयकराई सयकायी य साभदुाहमक अस्ऩतारभा भगृौरा डाइराइर्सस गदाि 
आवश्मक ऩने इयेथ्रोऩोएहटन इन्त्जेक्सन खरयदभा ५० प्रर्तशत छुट ददने व्मवस्थाका रार्ग 
रू. १ कयोड फजेटको व्मवस्था गयेको छु ।  

६३. कोर्बड -१९ रे र्सर्जित ऩरयर्स्थर्तफाट ऩाठ र्सक्दै स्वास््म ऺेरका जनशर्क्तको ऺभता 
हवकास कामिक्रभका रार्ग रू. २ कयोड ३७ राख हवर्नमोजन गयेको छु । प्रदेशभा 
स्वास््मसम्फन्त्धी आवासीम तार्रभ उऩरब्ध गयाउन रूऩन्त्देहीको देवदहभा स्वास््म तार्रभ 
केन्त्िको ऩूवािधाय हवकासको रार्ग हवस्ततृ ऩरयमोजना प्रर्तवेदन तजुिभा गनि आवश्मक 
फजेटको व्मवस्था गयेको छु । 

६४. आमवेुद तथा वैकर्ल्ऩक र्चहकत्सा ऩधा र्तराई आधायबतू, हवशेषऻ तथा हवर्शिीकृत सेवाको 
रुऩभा हवकास य र्फस्ताय गरयनेछ । र्फजौयीको प्रादेर्शक आमवेुद र्चहकत्सारम य 
फटुवरको ररु्म्फनी आमवेुद र्चहकत्सारमराई प्रदेशको रार्ग आवश्मक आमवेुददक औषधी 
उत्ऩादन केन्त्िको रुऩभा हवकास गयी प्रदेशराई आमवेुददक औषधीभा आत्भर्नबिय फनाउन 
आवश्मक फजेट हवर्नमोजन गयेको  छु । साथै, फाॉके य कहऩरवस्तकुा आमवेुद स्वास््म 
केन्त्िको बवन र्नभािणका रार्ग रू. १ कयोड ५० राख हवर्नमोजन गयेको छु । 

६५. स्वास््म भहाभायीराई साभना गनिसक्ने जनशर्क्तको ददगो आऩूर्तिका रार्ग फददिमा 
अस्ऩतारराई स्टाप नसि, र्भडवाइपजस्ता भेर्डकर प्राहवर्धक उत्ऩादन गने सॊस्थाको 
रुऩभा हवकास गनि आवश्मक ऩूवािधायको र्नभािण गरयनेछ । मसका रार्ग रू. १ कयोड 
हवर्नमोजन गयेको छु । 

६६. स्वास््म उऩकयणहरूको भभित सॊबाय गने जनशर्क्तको उत्ऩादन गनिका रार्ग रुऩन्त्देहीको 
र्शऺा तार्रभ केन्त्िको ऩरयसयभा फामोभेर्डकर उऩकयण प्राहवर्धक हवद्यारम स्थाऩना गयी 
फामोभेर्डकर इर्न्त्जर्नमरयङभा र्डप्ठ्रोभा कोसि सञ्चारनका रार्ग रू. १ कयोड ५० राख 
हवर्नमोजन गयेको छु । 
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६७. स्वास््म सॊस्थाहरूफाट गणुस्तयीम स्वास््म सेवा प्रवाह गनि य प्रदेश भातहतभा यहेका 
स्वास््म सॊस्थाहरूराई सभमानकुुर फनाउन न्त्मूनतभ सेवा भाऩदण्ड तथा याहष्ट्रम र्चहकत्सा 
भाऩदण्डका आधायभा प्रादेर्शक भाऩदण्ड तमाय गयी सफै स्वास््म सॊस्थाहरूको सॊगठन 
तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण गयी स्वास््म सॊस्थाहरूको ऩनुसंयचना गनि आवश्मक फजेट 
हवर्नमोजन गयेको छु । 

६८. हवशेष उऩचायका रार्ग प्रदेशफाहहय जानऩुने र्स्थर्तभा कभी ल्माउन ररु्म्फनी य याप्ती 
प्रादेर्शक अस्ऩतारराई हवर्शिीकृत अस्ऩतारको रूऩभा हवकास गनि आवश्मक फजेट  
हवर्नमोजन गयेको छु । ररु्म्फनी प्रादेर्शक अस्ऩतारको गरुूमोजना कामािन्त्वमन गनि य 
याप्ती प्रादेर्शक अस्ऩतारको गरुूमोजना तमाय गनि सभेत यकभको व्मवस्था र्भराएको   
छु । 

६९. स्थानीम स्तयभै आधायबतू स्वास््म सेवाहरूको ऩहुॉच वहृधा का रार्ग र्जल्रार्स्थत 
अस्ऩतारहरूभा दन्त्त सेवा, आॉखा उऩचाय सेवा य हपर्जमोथेयाऩी रगामतका सेवा र्फस्ताय 
गनि रू. ८ कयोड ३० राख हवर्नमोजन गयेको छु । 

७०. प्रदेश य स्थानीम तहको रागत साझेदायी हनुे गयी कोर्बड -१९ को प्रकोऩस्थर फन्न 
ऩगेुको फाॉकेको नयैनाऩयु य शार्न्त्तप्रहक्रमाको थारनी बएको ऐर्तहार्सक स्थर दाङको 
हाऩयेुभा यहेका स्थानीम तहभातहतका स्वास््म सॊस्थाको सॊयचना र्नभािण य सेवा 
र्फस्तायको रार्ग रू. ३ कयोड हवर्नमोजन गयेको छु । 

र्शऺा, खेरकुद एवभ ्मवुा ऩरयचारन 

७१. अर्बमानको रुऩभा स्थानीम तहसॉगको रागत सहबार्गताभा साविजर्नक हवद्यारमभा 
शौचारम र्नभािण एवभ ्खानेऩानी तथा सयसपाइ सहुवधा र्फस्तायका रार्ग रू. ७ कयोड 
२० राख य हवद्यारमहरूभा अन्त्म ऩूवािधाय र्नभािणका रार्ग रू. ११ कयोड गयी जम्भा 
रू. १८ कयोड २० राख हवर्नमोजन गयेको छु । साविजर्नक हवद्यारमहरू हवऩद्को 
फेराका जनआश्रमस्थर फने्न गयेको मथाथिताराई भनन गयी ऩूवािधायभा सधुाय गरयनेछ । 

७२. स्थानीम तह, साभदुाहमक स्वास््म सॊस्था, र्नजी स्वास््म सॊस्था तथा गैय-सयकायी सॊस्थाको 
सह-रगानीभा हवद्यारमभा ऩरयचारयका कामिक्रभको र्फस्तायका रार्ग आवश्मक फजेट 
हवर्नमोजन गयेको छु । 
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६१. ८४ वषि उभेय ऩगेुका ज्मेष्ठ नागरयकको घयघयभा उऩरब्ध गयाइॉदै आएको स्वास््म 
सेवाराई र्नयन्त्तयता ददएको छु । मसको रार्ग रू. १ कयोड ९८ राख हवर्नमोजन 
गरयएको छ ।  

६२. नसने योगहरूको योकथाभ तथा व्मवस्थाऩनको रार्ग प्रवधा िनात्भक, प्रर्तकायात्भक, 

उऩचायात्भक, ऩनुस्थािऩनात्भक तथा प्रशाभक स्वास््म सेवा प्रवाह गरयनेछ । हवऩन्न 
सभदुामका नागरयकराई सयकायी य साभदुाहमक अस्ऩतारभा भगृौरा डाइराइर्सस गदाि 
आवश्मक ऩने इयेथ्रोऩोएहटन इन्त्जेक्सन खरयदभा ५० प्रर्तशत छुट ददने व्मवस्थाका रार्ग 
रू. १ कयोड फजेटको व्मवस्था गयेको छु ।  

६३. कोर्बड -१९ रे र्सर्जित ऩरयर्स्थर्तफाट ऩाठ र्सक्दै स्वास््म ऺेरका जनशर्क्तको ऺभता 
हवकास कामिक्रभका रार्ग रू. २ कयोड ३७ राख हवर्नमोजन गयेको छु । प्रदेशभा 
स्वास््मसम्फन्त्धी आवासीम तार्रभ उऩरब्ध गयाउन रूऩन्त्देहीको देवदहभा स्वास््म तार्रभ 
केन्त्िको ऩूवािधाय हवकासको रार्ग हवस्ततृ ऩरयमोजना प्रर्तवेदन तजुिभा गनि आवश्मक 
फजेटको व्मवस्था गयेको छु । 

६४. आमवेुद तथा वैकर्ल्ऩक र्चहकत्सा ऩधा र्तराई आधायबतू, हवशेषऻ तथा हवर्शिीकृत सेवाको 
रुऩभा हवकास य र्फस्ताय गरयनेछ । र्फजौयीको प्रादेर्शक आमवेुद र्चहकत्सारम य 
फटुवरको ररु्म्फनी आमवेुद र्चहकत्सारमराई प्रदेशको रार्ग आवश्मक आमवेुददक औषधी 
उत्ऩादन केन्त्िको रुऩभा हवकास गयी प्रदेशराई आमवेुददक औषधीभा आत्भर्नबिय फनाउन 
आवश्मक फजेट हवर्नमोजन गयेको  छु । साथै, फाॉके य कहऩरवस्तकुा आमवेुद स्वास््म 
केन्त्िको बवन र्नभािणका रार्ग रू. १ कयोड ५० राख हवर्नमोजन गयेको छु । 

६५. स्वास््म भहाभायीराई साभना गनिसक्ने जनशर्क्तको ददगो आऩूर्तिका रार्ग फददिमा 
अस्ऩतारराई स्टाप नसि, र्भडवाइपजस्ता भेर्डकर प्राहवर्धक उत्ऩादन गने सॊस्थाको 
रुऩभा हवकास गनि आवश्मक ऩूवािधायको र्नभािण गरयनेछ । मसका रार्ग रू. १ कयोड 
हवर्नमोजन गयेको छु । 

६६. स्वास््म उऩकयणहरूको भभित सॊबाय गने जनशर्क्तको उत्ऩादन गनिका रार्ग रुऩन्त्देहीको 
र्शऺा तार्रभ केन्त्िको ऩरयसयभा फामोभेर्डकर उऩकयण प्राहवर्धक हवद्यारम स्थाऩना गयी 
फामोभेर्डकर इर्न्त्जर्नमरयङभा र्डप्ठ्रोभा कोसि सञ्चारनका रार्ग रू. १ कयोड ५० राख 
हवर्नमोजन गयेको छु । 
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फाॉकेको खजयुाभा प्रदेश हवश्वहवद्यारम स्थाऩना गरयनेछ । मसका रार्ग रू. ७ कयोड 
हवर्नमोजन गयेको छु । 

८०. हवऻान य प्रहवर्धको ऺरेभा स्नातकोता य गदै गयेका मवुाराई प्रदेशका सम्ऩदा य 
सम्बावनाभा केर्न्त्ित यहेय शोध अनसुन्त्धान गनिका रार्ग प्रदेश मोजना आमोगभापि त 
वषिको १० हवद्याथॉराई शोधवरृ्ता  प्रदान गरयने व्मवस्था शरुू गरयनेछ । आगाभी वषिका 
रार्ग रू. १० राख हवर्नमोजन गयेको छु । 

८१. हवशेष आवश्मकता बएका फारफार्रकाराई रर्ऺत गयी स्थानीम तह तथा नेऩार 
सयकायसॉगको सह-रगानीभा रुऩन्त्देहीको कञ्चन गाउॉऩार्रकाको रुिऩयु भाध्मर्भक 
हवद्यारम ऩरयसयभा आवासीम सहुवधासहहतको ससु्त्भनर्स्थर्त हवशेष हवद्यारम र्नभािण गनि 
रू. १ कयोड य हवशेष र्शऺा सहमोग कामिक्रभका रार्ग रू. १ कयोड गयी रू. २ 
कयोड हवर्नमोजन गयेको छु ।  

८२. हवऻान-प्रहवर्ध, अनसुन्त्धान तथा हवकास, र्सऩ हवकास, र्सऩ तथा र्सऩभूरक तार्रभको 
र्नमभन, फहपु्राहवर्धक र्शऺारमको व्मवस्थाऩनका रार्ग प्रदेश सयकायको स्वार्भत्वभा 
प्रदेश हवऻान प्रहवर्ध प्रर्तष्ठान स्थाऩना गनि रू. ५ कयोड ६२ राख हवर्नमोजन गयेको 
छु। मवुा जनशर्क्तराई योजगायभूरक प्राहवर्धक र्शऺाका रार्ग रूकुभ ऩूविको बभेुभा य 
दाङको तलु्सीऩयुभा फहपु्राहवर्धक र्शऺारमको बौर्तक सॊयचना र्नभािण गनि रू. ९ कयोड 
छुट्टाएको छु । 

८३. खेरकूदराई र्नयोधात्भक स्वास््म य उद्यभको रुऩभा हवकास गनि खेरकुद ऩूवािधायको 
र्नभािण गयी भखु्मभन्त्री यर्नङर्शल्ड रगामतका खेरकूद कामिक्रभहरू सञ्चारन गनि तथा 
र्नभािणाधीन नेररार अबागी यॊगशारा य उर्जयर्शॊह यॊगशाराराई सापस्तयको यॊगशाराका 
रूऩभा र्नभािण गनि रू. १२ कयोड ५० राख हवर्नमोजन गयेको छु । रुकुभ ऩूविभा 
उच्च हहभारी खेरसॊयचना र्नभािण गयी ऩमिटन प्रवधा िनको सम्बाव्मता अध्ममन गनि 
आवश्मक यकभ हवर्नमोजन गयेको छु । 

८४. कोर्बड -१९ का कायण गभेुको योजगायी ऩनुस्थािऩना गनि इर्न्त्जर्नमरयङ, हवऻान, स्वास््म य 
कृहषजस्ता ऺेरराई रर्ऺत गयी प्रदेश स्वमॊसेवक कामिक्रभका रार्ग रू. १ कयोड ५० 
राख हवर्नमोजन गयेको छु । मसफाट हार मी ऺेरभा यहेको जनशर्क्तको अबावराई 
सभेत सम्फोधन गनि सहमोग र्भल्नेछ । 

18 
 

७३. प्रदेशको हवकासको रार्ग आवश्मक प्राहवर्धक भानवऩुॉजी र्नभािण गनि हवऻान, प्रहवर्ध, 

गर्णत य ईर्न्त्जर्नमरयङ (स्टेभ) हवषमराई सॊस्थागत गयी हवद्यारम र्शऺाराई रुऩान्त्तयण 
गदै रर्गनेछ । प्रदेशका सफै र्जल्राभा "स्टेभ" ऩरयमोजना सञ्चारन गनि रू. ५ कयोड 
हवर्नमोजन गयेको छु । 

७४. कऺा ११ य १२ भा हवऻान हवषम ऩठनऩाठन गने साभदुाहमक हवद्यारमहरूराई 
आकषिक शैर्ऺक सॊस्थाको रुऩभा हवकास गनुिका साथै उत्कृि नर्तजा ल्माउने 
हवद्यारमराई रर्ऺत गयी स्थानीम तहसॉगको सह-रगानीभा सञ्चारनभा ल्माइएको नभूना 
हवद्यारम कामिक्रभराई थऩ १२ वटा हवद्यारमभा र्फस्ताय गयी २४ वटाभा ऩरु् माइनेछ। 
नभूना हवद्यारम कामिक्रभ र्फस्तायका रार्ग रू. १२ कयोड हवर्नमोजन गयेको छु । 

७५. साभदुाहमक हवद्यारमभै उत्कृि हवऻान र्शऺाको अवसय उऩरब्ध गयाउन फटुवरको 
कार्न्त्त भाध्मर्भक हवद्यारमराई प्रदेशको हवऻान हवषम अध्ममन गने हफको रूऩभा हवकास 
गरयनेछ । सहुवधासम्ऩन्त् न बवन र्नभािणको रार्ग रू. १० कयोड ४ राख हवर्नमोजन 
गयेको छु । 

७६. सभहृधा को अर्बमान :  छोयीहरूको ऩहुॉचभा हवऻान कामिक्रभको प्रबावकायी कामािन्त्वमन 
गनिका रार्ग प्रदेशका साभदुाहमक हवद्यारमका कऺा ११ य १२ भा हवऻान हवषम 
अध्ममनयत सफै छाराहरू य स्नातक तहभा हवऻान सॊकामभा अध्ममनयत छाराहरूराई 
छारवरृ्ता  प्रदान गनि रू. २ कयोड ५० राख फजेटको व्मवस्था गयेको छु । 

७७. भकु्त कभैमा, कभरयी, भरु्स्रभ, दर्रत य हऩछडावगिका छाराहरूका रार्ग कऺा ११ य 
१२ अध्ममनका रार्ग छारवरृ्ता  प्रदान गनि रू. २ कयोड ५० राख व्मवस्था गयेको  
छु। 

७८. भरु्स्रभ सभदुामका छाराहरूको र्शऺाभा सहबार्गता वहृधा  गनि फाॉके, फददिमा, दाङ, 

कहऩरवस्त,ु रुऩन्त्देही य नवरऩयासीका ६ वटा हवद्यारमहरूराई भरु्स्रभ छाराहरूको 
छारावाससहहतको नभूना हवद्यारमभा रुऩान्त्तयण गनि रू. ३ कयोड हवर्नमोजन गयेको   
छु ।  

७९. प्रदेशराई आवश्मक वन, कृहष, सूचना प्रहवर्ध य इर्न्त्जर्नमरयङ ऺेरका प्राहवर्धक जनशर्क्त 
उत्ऩादनभा जोड ददइनेछ । प्रदेश हवश्वहवद्यारम ऐन प्रदेश सबाफाट ऩारयत हनुासाथ 
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फाॉकेको खजयुाभा प्रदेश हवश्वहवद्यारम स्थाऩना गरयनेछ । मसका रार्ग रू. ७ कयोड 
हवर्नमोजन गयेको छु । 

८०. हवऻान य प्रहवर्धको ऺरेभा स्नातकोता य गदै गयेका मवुाराई प्रदेशका सम्ऩदा य 
सम्बावनाभा केर्न्त्ित यहेय शोध अनसुन्त्धान गनिका रार्ग प्रदेश मोजना आमोगभापि त 
वषिको १० हवद्याथॉराई शोधवरृ्ता  प्रदान गरयने व्मवस्था शरुू गरयनेछ । आगाभी वषिका 
रार्ग रू. १० राख हवर्नमोजन गयेको छु । 

८१. हवशेष आवश्मकता बएका फारफार्रकाराई रर्ऺत गयी स्थानीम तह तथा नेऩार 
सयकायसॉगको सह-रगानीभा रुऩन्त्देहीको कञ्चन गाउॉऩार्रकाको रुिऩयु भाध्मर्भक 
हवद्यारम ऩरयसयभा आवासीम सहुवधासहहतको ससु्त्भनर्स्थर्त हवशेष हवद्यारम र्नभािण गनि 
रू. १ कयोड य हवशेष र्शऺा सहमोग कामिक्रभका रार्ग रू. १ कयोड गयी रू. २ 
कयोड हवर्नमोजन गयेको छु ।  

८२. हवऻान-प्रहवर्ध, अनसुन्त्धान तथा हवकास, र्सऩ हवकास, र्सऩ तथा र्सऩभूरक तार्रभको 
र्नमभन, फहपु्राहवर्धक र्शऺारमको व्मवस्थाऩनका रार्ग प्रदेश सयकायको स्वार्भत्वभा 
प्रदेश हवऻान प्रहवर्ध प्रर्तष्ठान स्थाऩना गनि रू. ५ कयोड ६२ राख हवर्नमोजन गयेको 
छु। मवुा जनशर्क्तराई योजगायभूरक प्राहवर्धक र्शऺाका रार्ग रूकुभ ऩूविको बभेुभा य 
दाङको तलु्सीऩयुभा फहपु्राहवर्धक र्शऺारमको बौर्तक सॊयचना र्नभािण गनि रू. ९ कयोड 
छुट्टाएको छु । 

८३. खेरकूदराई र्नयोधात्भक स्वास््म य उद्यभको रुऩभा हवकास गनि खेरकुद ऩूवािधायको 
र्नभािण गयी भखु्मभन्त्री यर्नङर्शल्ड रगामतका खेरकूद कामिक्रभहरू सञ्चारन गनि तथा 
र्नभािणाधीन नेररार अबागी यॊगशारा य उर्जयर्शॊह यॊगशाराराई सापस्तयको यॊगशाराका 
रूऩभा र्नभािण गनि रू. १२ कयोड ५० राख हवर्नमोजन गयेको छु । रुकुभ ऩूविभा 
उच्च हहभारी खेरसॊयचना र्नभािण गयी ऩमिटन प्रवधा िनको सम्बाव्मता अध्ममन गनि 
आवश्मक यकभ हवर्नमोजन गयेको छु । 

८४. कोर्बड -१९ का कायण गभेुको योजगायी ऩनुस्थािऩना गनि इर्न्त्जर्नमरयङ, हवऻान, स्वास््म य 
कृहषजस्ता ऺेरराई रर्ऺत गयी प्रदेश स्वमॊसेवक कामिक्रभका रार्ग रू. १ कयोड ५० 
राख हवर्नमोजन गयेको छु । मसफाट हार मी ऺेरभा यहेको जनशर्क्तको अबावराई 
सभेत सम्फोधन गनि सहमोग र्भल्नेछ । 
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७३. प्रदेशको हवकासको रार्ग आवश्मक प्राहवर्धक भानवऩुॉजी र्नभािण गनि हवऻान, प्रहवर्ध, 

गर्णत य ईर्न्त्जर्नमरयङ (स्टेभ) हवषमराई सॊस्थागत गयी हवद्यारम र्शऺाराई रुऩान्त्तयण 
गदै रर्गनेछ । प्रदेशका सफै र्जल्राभा "स्टेभ" ऩरयमोजना सञ्चारन गनि रू. ५ कयोड 
हवर्नमोजन गयेको छु । 

७४. कऺा ११ य १२ भा हवऻान हवषम ऩठनऩाठन गने साभदुाहमक हवद्यारमहरूराई 
आकषिक शैर्ऺक सॊस्थाको रुऩभा हवकास गनुिका साथै उत्कृि नर्तजा ल्माउने 
हवद्यारमराई रर्ऺत गयी स्थानीम तहसॉगको सह-रगानीभा सञ्चारनभा ल्माइएको नभूना 
हवद्यारम कामिक्रभराई थऩ १२ वटा हवद्यारमभा र्फस्ताय गयी २४ वटाभा ऩरु् माइनेछ। 
नभूना हवद्यारम कामिक्रभ र्फस्तायका रार्ग रू. १२ कयोड हवर्नमोजन गयेको छु । 

७५. साभदुाहमक हवद्यारमभै उत्कृि हवऻान र्शऺाको अवसय उऩरब्ध गयाउन फटुवरको 
कार्न्त्त भाध्मर्भक हवद्यारमराई प्रदेशको हवऻान हवषम अध्ममन गने हफको रूऩभा हवकास 
गरयनेछ । सहुवधासम्ऩन्त् न बवन र्नभािणको रार्ग रू. १० कयोड ४ राख हवर्नमोजन 
गयेको छु । 

७६. सभहृधा को अर्बमान :  छोयीहरूको ऩहुॉचभा हवऻान कामिक्रभको प्रबावकायी कामािन्त्वमन 
गनिका रार्ग प्रदेशका साभदुाहमक हवद्यारमका कऺा ११ य १२ भा हवऻान हवषम 
अध्ममनयत सफै छाराहरू य स्नातक तहभा हवऻान सॊकामभा अध्ममनयत छाराहरूराई 
छारवरृ्ता  प्रदान गनि रू. २ कयोड ५० राख फजेटको व्मवस्था गयेको छु । 

७७. भकु्त कभैमा, कभरयी, भरु्स्रभ, दर्रत य हऩछडावगिका छाराहरूका रार्ग कऺा ११ य 
१२ अध्ममनका रार्ग छारवरृ्ता  प्रदान गनि रू. २ कयोड ५० राख व्मवस्था गयेको  
छु। 

७८. भरु्स्रभ सभदुामका छाराहरूको र्शऺाभा सहबार्गता वहृधा  गनि फाॉके, फददिमा, दाङ, 

कहऩरवस्त,ु रुऩन्त्देही य नवरऩयासीका ६ वटा हवद्यारमहरूराई भरु्स्रभ छाराहरूको 
छारावाससहहतको नभूना हवद्यारमभा रुऩान्त्तयण गनि रू. ३ कयोड हवर्नमोजन गयेको   
छु ।  

७९. प्रदेशराई आवश्मक वन, कृहष, सूचना प्रहवर्ध य इर्न्त्जर्नमरयङ ऺेरका प्राहवर्धक जनशर्क्त 
उत्ऩादनभा जोड ददइनेछ । प्रदेश हवश्वहवद्यारम ऐन प्रदेश सबाफाट ऩारयत हनुासाथ 
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सञ्चारन गनि य ज्मेष्ठ नागरयक य अऩाॊगता बएका व्मर्क्तहरूको सॊयऺणका रार्ग ज्मेष्ठ 
नागरयक ग्राभ य अऩाङ्कता नागरयक ग्राभको कामिक्रभराई र्नयन्त्तयता ददन रू. १ कयोड 
हवर्नमोजन गयेको छु ।  

९२. भहहराहरूको आर्थिक साभार्जक सशक्तीकयणको रार्ग शैर्ऺक तथा कानूनी सचेतना, 
ऺभता तथा नेततृ्व हवकास, आम वहृधा , जीहवकोऩाजिन सधुाय, योजगायी र्सजिना, उद्यभशीरता 
प्रवधा िनजस्ता हवषमहरूराई सभावेश गयी स्थानीम तहसॉगको सहकामिभा आर्थिक-साभार्जक 
सशक्तीकयणका कामिक्रभहरू सञ्चारन गनि रू. ३ कयोड ७३ राख हवर्नमोजन गयेको 
छु।  

९३. साविजर्नक - र्नजी साझेदायीभा स्थाहऩत ऩनुस्थािऩना केन्त्िभा आर्श्रत तथा ऩीर्डतहरूराई 
र्सऩ तथा ऺभता अर्बवहृधा का रार्ग स्वयोजगायभूरक तार्रभका अवसय प्रदान गरयनेछ । 
साथै, रैहङ्कक हहॊसाऩीर्डत भहहराहरूका रार्ग प्रदेशस्तयीम ऩनुस्थािऩना केन्त्ि र्नभािणका 
रार्ग सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको सहकामिभा जग्गा प्रार्प्त गयी र्नभािण कामि अगार्ड 
फढाउन आवश्मक फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 

९४. साभार्जक हवकासतपि  रू. ५ अफि ६७ कयोड ५९ राख हवर्नमोजन गयेको छु । मो 
हवर्नमोजन चार ुआर्थिक वषिको हवर्नमोजनबन्त्दा २९.२३ प्रर्तशतरे फढी हो । साथै, 
कोर्बड -१९ को र्नमन्त्रण तथा उऩचायका रार्ग स्रोतको अबाव हनु नददन बैऩयी आउन े
खचिभा रू. १ अफि यहने प्रफन्त्ध गयेको छु ।  

कृहष, बरू्भ व्मवस्था य सहकायी 

९५. कोर्बड -१९ को कायण र्सर्जित प्रर्तकूर अवस्थाराई अवसयका रूऩभा र्रई योजगायी 
गभुाएका नागरयकको जीहवकोऩाजिन सधुाय गनि कृहष उऩजहरूको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व 
वहृधा  गयी खाद्य सयुऺा य आत्भर्नबियता अर्बवहृधा  गनेगयी तीन तहका सयकायहरूफीच 
कामिक्रर्भक सहकामि य साझेदायीराई प्रोत्साहन गरयनेछ ।  

९६. स्वदेशी श्रभ, स्वदेशभै ऩर्सनाको नीर्तअनसुाय हात हातभा कृहष साभग्री : गाउॉ गाउॉभा  
योजगायी अर्बमान सञ्चारन गरयनेछ । मसअन्त्तगित प्राहवर्धक सेवाप्रवाह, उत्ऩादन 
साभग्रीहरूको उऩरब्धता य मान्त्रीकयणरगामत कोर्बड हवशेष कृहष कामिक्रभका रार्ग 
रू. ६५ कयोड हवर्नमोजन गयेको छु। मी कामिक्रभभापि त ् थऩ ४२ हजाय योजगायी 
र्सजिना गने रक्ष्म याखेको छु । 
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८५. कोर्बड -१९ रगामतका भहाभायी य साभार्जक सॊकटको फेराभा सभाजराई मोगदान 
ददनसक्ने मवुा जनशर्क्त तमाय गनि हवद्यारमभा स्काउट तार्रभ सञ्चारनको रार्ग सभेत 
फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 

योजगाय  तथा  र्सऩ  हवकास  य  साभार्जक  सशक्तीकयण 

८६. कोर्बड -१९ को कायणरे योजगायीभा ऩयेको असयराई सम्फोधन गनिका रार्ग मवुाहरूको 
र्सऩ स्तयोन्नर्तका तार्रभहरू उऩरब्ध गयाउन य प्राहवर्धक र्शऺारमहरूसॉग सहकामि गयी 
मवुा स्वयोजगाय कामिक्रभ सञ्चारन गनि रू. १६ कयोड ५० राख हवर्नमोजन गयेको छु। 
मसफाट प्रत्मऺ रूऩभा १० हजाय मवुाहरूरे स्वायोजगायी एवभ ्योजगायीको अवसय प्राप्त 
गनेछन । 

८७. कोर्बड -१९ को कायणरे योजगायीभा ऩयेको असयराई व्मवर्स्थत हहसाफरे सम्फोधन गदै 
श्रभ तथा योजगायीको भाग य आऩूर्ति व्मवस्थाऩनका रार्ग प्रदेश मोजना आमोगफाट 
अध्ममन गयी एकीकृत श्रभ तथा योजगाय सम्फन्त्धी सॊमन्त्र सञ्चारनभा ल्माइनेछ । 

८८. प्रदेशभा यहेका सीभान्त्तकृत सभदुामको आर्थिक साभार्जक सशक्तीकयणका रार्ग रर्ऺत 
कामिक्रभ सञ्चारन गनि य रोऩोन्त्भखु, सीभान्त्तकृत य अल्ऩसॊख्मक सभदुामका व्मर्क्तहरूरे 
प्रमोगभा ल्माएका बाषाहरूको शोधकामि, र्रहऩहवकास य सॊयऺणका कामिहरूराई फजेट 
हवर्नमोजन गयेको छु ।  

८९. सीभाऺेर नर्जक फसोफास गने भधेसी दर्रत तथा हऩछडा वगिका भहहराहरूको आर्थिक, 

साभार्जक सशक्तीकयणका कामिक्रभ सञ्चारन गनि आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयेको  
छु ।  

९०. प्रदेश सयकायको साथ : कोही छैन अनाथ बन्न े भभि अनसुाय फाफआुभा नबएका फेसहाया 
फारफार्रका तथा रोऩोन्त्भखु ऩरयवायका अर्त हवऩन्न फारफार्रकाका रार्ग स्थानीम 
तहसॉगको सहकामिभा साभदुाहमक हवद्यारमभा आवासीम र्शऺाको व्मवस्था गनि य असहाम 
फारफार्रकाराई रर्ऺत गयी फार भर्न्त्दय, फार सॊयऺण गहृ य फार सधुाय गहृको बौर्तक 
ऩूवािधाय र्नभािणको रार्ग रू. १ कयोड ७५ राख हवर्नमोजन गयेको छु । 

९१. असहाम वगिको सॊयऺण,  भहहरा, फारफार्रका, एकर भहहरा, अऩाॊगता बएका व्मर्क्त, ज्मेष्ठ 
नागरयक य अर्त हवऩन्नहरूको साभार्जक सयुऺा य सॊयऺणका रार्ग रर्ऺत कामिक्रभहरू 
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सञ्चारन गनि य ज्मेष्ठ नागरयक य अऩाॊगता बएका व्मर्क्तहरूको सॊयऺणका रार्ग ज्मेष्ठ 
नागरयक ग्राभ य अऩाङ्कता नागरयक ग्राभको कामिक्रभराई र्नयन्त्तयता ददन रू. १ कयोड 
हवर्नमोजन गयेको छु ।  

९२. भहहराहरूको आर्थिक साभार्जक सशक्तीकयणको रार्ग शैर्ऺक तथा कानूनी सचेतना, 
ऺभता तथा नेततृ्व हवकास, आम वहृधा , जीहवकोऩाजिन सधुाय, योजगायी र्सजिना, उद्यभशीरता 
प्रवधा िनजस्ता हवषमहरूराई सभावेश गयी स्थानीम तहसॉगको सहकामिभा आर्थिक-साभार्जक 
सशक्तीकयणका कामिक्रभहरू सञ्चारन गनि रू. ३ कयोड ७३ राख हवर्नमोजन गयेको 
छु।  

९३. साविजर्नक - र्नजी साझेदायीभा स्थाहऩत ऩनुस्थािऩना केन्त्िभा आर्श्रत तथा ऩीर्डतहरूराई 
र्सऩ तथा ऺभता अर्बवहृधा का रार्ग स्वयोजगायभूरक तार्रभका अवसय प्रदान गरयनेछ । 
साथै, रैहङ्कक हहॊसाऩीर्डत भहहराहरूका रार्ग प्रदेशस्तयीम ऩनुस्थािऩना केन्त्ि र्नभािणका 
रार्ग सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको सहकामिभा जग्गा प्रार्प्त गयी र्नभािण कामि अगार्ड 
फढाउन आवश्मक फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 

९४. साभार्जक हवकासतपि  रू. ५ अफि ६७ कयोड ५९ राख हवर्नमोजन गयेको छु । मो 
हवर्नमोजन चार ुआर्थिक वषिको हवर्नमोजनबन्त्दा २९.२३ प्रर्तशतरे फढी हो । साथै, 
कोर्बड -१९ को र्नमन्त्रण तथा उऩचायका रार्ग स्रोतको अबाव हनु नददन बैऩयी आउन े
खचिभा रू. १ अफि यहने प्रफन्त्ध गयेको छु ।  

कृहष, बरू्भ व्मवस्था य सहकायी 

९५. कोर्बड -१९ को कायण र्सर्जित प्रर्तकूर अवस्थाराई अवसयका रूऩभा र्रई योजगायी 
गभुाएका नागरयकको जीहवकोऩाजिन सधुाय गनि कृहष उऩजहरूको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व 
वहृधा  गयी खाद्य सयुऺा य आत्भर्नबियता अर्बवहृधा  गनेगयी तीन तहका सयकायहरूफीच 
कामिक्रर्भक सहकामि य साझेदायीराई प्रोत्साहन गरयनेछ ।  

९६. स्वदेशी श्रभ, स्वदेशभै ऩर्सनाको नीर्तअनसुाय हात हातभा कृहष साभग्री : गाउॉ गाउॉभा  
योजगायी अर्बमान सञ्चारन गरयनेछ । मसअन्त्तगित प्राहवर्धक सेवाप्रवाह, उत्ऩादन 
साभग्रीहरूको उऩरब्धता य मान्त्रीकयणरगामत कोर्बड हवशेष कृहष कामिक्रभका रार्ग 
रू. ६५ कयोड हवर्नमोजन गयेको छु। मी कामिक्रभभापि त ् थऩ ४२ हजाय योजगायी 
र्सजिना गने रक्ष्म याखेको छु । 
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८५. कोर्बड -१९ रगामतका भहाभायी य साभार्जक सॊकटको फेराभा सभाजराई मोगदान 
ददनसक्ने मवुा जनशर्क्त तमाय गनि हवद्यारमभा स्काउट तार्रभ सञ्चारनको रार्ग सभेत 
फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 

योजगाय  तथा  र्सऩ  हवकास  य  साभार्जक  सशक्तीकयण 

८६. कोर्बड -१९ को कायणरे योजगायीभा ऩयेको असयराई सम्फोधन गनिका रार्ग मवुाहरूको 
र्सऩ स्तयोन्नर्तका तार्रभहरू उऩरब्ध गयाउन य प्राहवर्धक र्शऺारमहरूसॉग सहकामि गयी 
मवुा स्वयोजगाय कामिक्रभ सञ्चारन गनि रू. १६ कयोड ५० राख हवर्नमोजन गयेको छु। 
मसफाट प्रत्मऺ रूऩभा १० हजाय मवुाहरूरे स्वायोजगायी एवभ ्योजगायीको अवसय प्राप्त 
गनेछन । 

८७. कोर्बड -१९ को कायणरे योजगायीभा ऩयेको असयराई व्मवर्स्थत हहसाफरे सम्फोधन गदै 
श्रभ तथा योजगायीको भाग य आऩूर्ति व्मवस्थाऩनका रार्ग प्रदेश मोजना आमोगफाट 
अध्ममन गयी एकीकृत श्रभ तथा योजगाय सम्फन्त्धी सॊमन्त्र सञ्चारनभा ल्माइनेछ । 

८८. प्रदेशभा यहेका सीभान्त्तकृत सभदुामको आर्थिक साभार्जक सशक्तीकयणका रार्ग रर्ऺत 
कामिक्रभ सञ्चारन गनि य रोऩोन्त्भखु, सीभान्त्तकृत य अल्ऩसॊख्मक सभदुामका व्मर्क्तहरूरे 
प्रमोगभा ल्माएका बाषाहरूको शोधकामि, र्रहऩहवकास य सॊयऺणका कामिहरूराई फजेट 
हवर्नमोजन गयेको छु ।  

८९. सीभाऺेर नर्जक फसोफास गने भधेसी दर्रत तथा हऩछडा वगिका भहहराहरूको आर्थिक, 

साभार्जक सशक्तीकयणका कामिक्रभ सञ्चारन गनि आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयेको  
छु ।  

९०. प्रदेश सयकायको साथ : कोही छैन अनाथ बन्न े भभि अनसुाय फाफआुभा नबएका फेसहाया 
फारफार्रका तथा रोऩोन्त्भखु ऩरयवायका अर्त हवऩन्न फारफार्रकाका रार्ग स्थानीम 
तहसॉगको सहकामिभा साभदुाहमक हवद्यारमभा आवासीम र्शऺाको व्मवस्था गनि य असहाम 
फारफार्रकाराई रर्ऺत गयी फार भर्न्त्दय, फार सॊयऺण गहृ य फार सधुाय गहृको बौर्तक 
ऩूवािधाय र्नभािणको रार्ग रू. १ कयोड ७५ राख हवर्नमोजन गयेको छु । 

९१. असहाम वगिको सॊयऺण,  भहहरा, फारफार्रका, एकर भहहरा, अऩाॊगता बएका व्मर्क्त, ज्मेष्ठ 
नागरयक य अर्त हवऩन्नहरूको साभार्जक सयुऺा य सॊयऺणका रार्ग रर्ऺत कामिक्रभहरू 
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सरुब कजाि अर्बमान सञ्चारन गरयनेछ । सरुब कजाि ब्माज अनदुान कोषका रार्ग रू. 
२५ कयोड व्मवस्था गयेको छु । 

१०२. कृषकरे उत्ऩादन गयेको दधु, भाछा भास,ु तयकायी, परपुर य खाद्यान्त् न तथा तयकायी 
फीउको सॊस्थागत र्फक्री ऩरयभाणका आधायभा प्रर्तपरभा आधारयत प्रोत्साहन अनदुान 
कामिक्रभ सञ्चारन गनि रू. १६ कयोड ६५ राख हवर्नमोजन गयेको छु ।  

१०३. ऩूवि-ऩर्िभ तथा उता य-दर्ऺण योड कोरयडोयकेर्न्त्ित व्मावसाहमक कृहष तथा ऩशऩुॊऺी 
उत्ऩादन कामिराई प्रोत्साहन गयी दधु, भास,ु तयकायी य परपूरभा आत्भर्नबिय हनुे रक्ष्म 
अनसुाय १२ र्जल्राका २४ वटा योड कोरयडोय हवशेष कामिक्रभका रार्ग रू. १२ कयोड 
हवर्नमोजन गयेको छु ।  

१०४. ऩश ुस्वास््मको सॊवधा िनका रार्ग एकर स्वास््म अवधायणा अवरम्फन गदै तयाईका ६ 
र्जल्राहरूभा खोयेत योग उन्त्भूरन अर्बमान आगाभी आर्थिक वषिफाट प्रायम्ब गरयनेछ । 
मस कामिक्रभका रार्ग  रू. ५ कयोड  हवर्नमोजन  गयेको  छु । 

१०५. एक र्जल्रा, एक स्रोत केन्त्िको अवधायणाअनसुाय फीउ-र्फजन, नश्लसधुाय रगामतका 
उत्ऩादन साभग्री य प्राहवर्धक सेवा सरु्नर्ित गने गयी स्थानीम तहसॉगको सहकामिभा १२ 
र्जल्राभै स्रोतकेन्त्ि स्थाऩना कामि अर्घ फढाइने छ । नवरऩयासीभा ऩषु्ऩ, रुऩन्त्देहीभा 
गाई, कहऩरवस्तभुा बैंसी, दाङभा भौयी य येशभ खेती, फाॉकेभा फाख्रा, फददिमाभा फॊगयु, रुकुभ 
ऩूविभा बेंडा, प्ठ्मूठानभा तयकायी फीउ, अघािखाॉचीभा फाख्रा य कपी, गलु्भीभा कपी य 
सनु्त्तराजात परपुर, ऩाल्ऩाभा भसराफारीको स्रोतकेन्त्ि य योल्ऩाभा भध्म ऩहाडी  

फहउुद्दशे्मीम  कृहष  हवकास  पभिको स्थाऩना  गनि  रू. ७ कयोड ५० राख  हवर्नमोजन  
गयेको  छु । 

१०६. एक वडा एक हरयत स्वमॊसेवक कामिक्रभ अन्त्तगित मवुाहरूराई कृहष ऺेरभा आकहषित गयी 
सीऩ य दऺतासॉग आफधा  गयाउॉदै ९८३ हरयत स्वमॊसेवकभापि त प्रर्त स्वमॊसेवक कम्तीभा 
१० जना कृषकराई उद्यभी फनाउने नीर्त अनरुुऩ न्त्मूनतभ ९८३० उद्यभ हवकासका 
रार्ग रू. ७ कयोड हवर्नमोजन गयेको छु । 

१०७. र्शर्ऺत जनशर्क्तको हवदेश ऩरामन हनुे दय कभ गने य स्वदेशभै स्वयोजगायीका अवसय 
र्सजिना गनि कृहष हवषमभा उच्चर्शऺा हार्सर गयेका प्राहवर्धक मवुाहरूराई सभेत 
व्मवसाहमक पभि स्थाऩनाका रार्ग प्ररेयत गने य कृहष प्राहवर्धक हवद्यारमहरूभा 
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९७. कोर्बड हवशेष कृहष कामिक्रभ, प्रदेश तथा सॊघीम सयकायफाट स्थानीम तहभा जाने कृहष 
तथा ऩशऩुॊऺीतपि का अन्त्म सशति कामिक्रभ, तथा स्थानीम तहभा यहेका कृहष 
कामिक्रभहरूको प्रबावकायी कामािन्त्वमन एवभ ् सम्ऩकि  हवन्त्दकुा रूऩभा कामि गने गयी 
प्रत्मेक स्थानीम तहभा एक जना कृहष वा ऩशऩुॊऺी हवषमको अर्धकृतस्तयको जनशर्क्त 
उऩरब्ध गयाउन फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 

९८. खेतफायीराई कृहष प्रसाय, अनसुन्त्धान य र्शऺाको व्मवहारयक थरोको रुऩभा जोड्दै करयफ 
६ हजाय कृषक घयधयुीको आम आजिनभा वहृधा  हनुे आधाय तम गयेको स्भाटि कृहष गाउॉ 
कामिक्रभराई सफै स्थानीम तहहरूभा र्फस्ताय गयी अनसुन्त्धानात्भक अभ्मास, हवऻ सेवा, हवद्याथॉ 
ऩरयचारन, ऺभता हवकासरगामतका कामिक्रभ सञ्चारन गनि रू. ४८ कयोड हवर्नमोजन 
गयेको छु । मसफाट सभग्र प्रदेशभा कृहषको आधरु्नकीकयणको आधायशीरा तमाय हनु े
हवश्वास र्रएको छु । 

९९. हारसम्भ ४६६ हेक्टयभा सञ्चारनभा यहेको कयाय खेती कामिक्रभराई स्थानीम तहसॉगको 
सहकामिभा सॊघीम कामिक्रभसॉग दोहोयो नऩने गयी बरू्भ फैंकको अवधायणाअनसुाय 
जग्गाधनी य खेती गनि चाहने कृषकफीच सयकायी भध्मस्थताभा जग्गा फाॉझो नयाख्न े य 
हवदेशफाट पहकि एका कम्तीभा ३ हजाय मवुाहरूराई कृहष व्मवसामी फनाउन ेगयी जग्गा 
बाडा वाऩतको यकभ, उत्ऩादन साभग्रीको उऩरब्धता य आवश्मक ऩूवािधाय हवकासभा 
सहमोग ऩरु् माउन रू. १० कयोड हवर्नमोजन गयेको छु । 

१००. कोर्बड -१९ को असहज ऩरयर्स्थर्तभा स्थानीम स्तयभा यहेका उत्ऩादनभूरक कृहष 
बरू्भको सभूर्चत प्रमोग गयी उऩरब्ध श्रभशर्क्तराई कृहष तथा ऩशजुन्त्म पभि तथा र्नजी 
कम्ऩनीहरूभा योजगायी प्रवद्विन गयी कृहष श्रभराई ददगो एवभ ्सम्भार्नत ऩेशाका रुऩभा 
हवकास गनि य कृहषकभॉ तथा कृहष श्रर्भकहरूराई उद्यभी फनाउने नीर्त अनसुाय फीभा, 
स्वास््म उऩचाय य साभार्जक सयुऺासहहतको कृहषकभॉ योजगाय कामिक्रभ सञ्चारन 
गरयनेछ । मसका रार्ग रू. ६ कयोड हवर्नमोजन गयेको छु । 

१०१. हारको अनदुान ददने प्रहक्रमाराई थऩ हवश्वसनीम, प्रबावकायी य ऩहुॉचभा वहृधा  हनुे गयी 
ऩरयष्कृत गरयनेछ । नगद अनदुानराई क्रभश: घटाउॉदै रगी कृहष ऋणभा ब्माज अनदुान 
प्रदान गरयनेछ । सोही नीर्त अनरुूऩ कृहषभा सरुब कजाि य फीभाको सहज ऩहुॉचभा वहृधा  
गनि फीभा कम्ऩनी, फैंक तथा हवता ीम सॊस्थाहरूसॉगको सहकामिभा सफै कृषकका रार्ग 
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सरुब कजाि अर्बमान सञ्चारन गरयनेछ । सरुब कजाि ब्माज अनदुान कोषका रार्ग रू. 
२५ कयोड व्मवस्था गयेको छु । 

१०२. कृषकरे उत्ऩादन गयेको दधु, भाछा भास,ु तयकायी, परपुर य खाद्यान्त् न तथा तयकायी 
फीउको सॊस्थागत र्फक्री ऩरयभाणका आधायभा प्रर्तपरभा आधारयत प्रोत्साहन अनदुान 
कामिक्रभ सञ्चारन गनि रू. १६ कयोड ६५ राख हवर्नमोजन गयेको छु ।  

१०३. ऩूवि-ऩर्िभ तथा उता य-दर्ऺण योड कोरयडोयकेर्न्त्ित व्मावसाहमक कृहष तथा ऩशऩुॊऺी 
उत्ऩादन कामिराई प्रोत्साहन गयी दधु, भास,ु तयकायी य परपूरभा आत्भर्नबिय हनुे रक्ष्म 
अनसुाय १२ र्जल्राका २४ वटा योड कोरयडोय हवशेष कामिक्रभका रार्ग रू. १२ कयोड 
हवर्नमोजन गयेको छु ।  

१०४. ऩश ुस्वास््मको सॊवधा िनका रार्ग एकर स्वास््म अवधायणा अवरम्फन गदै तयाईका ६ 
र्जल्राहरूभा खोयेत योग उन्त्भूरन अर्बमान आगाभी आर्थिक वषिफाट प्रायम्ब गरयनेछ । 
मस कामिक्रभका रार्ग  रू. ५ कयोड  हवर्नमोजन  गयेको  छु । 

१०५. एक र्जल्रा, एक स्रोत केन्त्िको अवधायणाअनसुाय फीउ-र्फजन, नश्लसधुाय रगामतका 
उत्ऩादन साभग्री य प्राहवर्धक सेवा सरु्नर्ित गने गयी स्थानीम तहसॉगको सहकामिभा १२ 
र्जल्राभै स्रोतकेन्त्ि स्थाऩना कामि अर्घ फढाइने छ । नवरऩयासीभा ऩषु्ऩ, रुऩन्त्देहीभा 
गाई, कहऩरवस्तभुा बैंसी, दाङभा भौयी य येशभ खेती, फाॉकेभा फाख्रा, फददिमाभा फॊगयु, रुकुभ 
ऩूविभा बेंडा, प्ठ्मूठानभा तयकायी फीउ, अघािखाॉचीभा फाख्रा य कपी, गलु्भीभा कपी य 
सनु्त्तराजात परपुर, ऩाल्ऩाभा भसराफारीको स्रोतकेन्त्ि य योल्ऩाभा भध्म ऩहाडी  

फहउुद्दशे्मीम  कृहष  हवकास  पभिको स्थाऩना  गनि  रू. ७ कयोड ५० राख  हवर्नमोजन  
गयेको  छु । 

१०६. एक वडा एक हरयत स्वमॊसेवक कामिक्रभ अन्त्तगित मवुाहरूराई कृहष ऺेरभा आकहषित गयी 
सीऩ य दऺतासॉग आफधा  गयाउॉदै ९८३ हरयत स्वमॊसेवकभापि त प्रर्त स्वमॊसेवक कम्तीभा 
१० जना कृषकराई उद्यभी फनाउने नीर्त अनरुुऩ न्त्मूनतभ ९८३० उद्यभ हवकासका 
रार्ग रू. ७ कयोड हवर्नमोजन गयेको छु । 

१०७. र्शर्ऺत जनशर्क्तको हवदेश ऩरामन हनुे दय कभ गने य स्वदेशभै स्वयोजगायीका अवसय 
र्सजिना गनि कृहष हवषमभा उच्चर्शऺा हार्सर गयेका प्राहवर्धक मवुाहरूराई सभेत 
व्मवसाहमक पभि स्थाऩनाका रार्ग प्ररेयत गने य कृहष प्राहवर्धक हवद्यारमहरूभा 
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९७. कोर्बड हवशेष कृहष कामिक्रभ, प्रदेश तथा सॊघीम सयकायफाट स्थानीम तहभा जाने कृहष 
तथा ऩशऩुॊऺीतपि का अन्त्म सशति कामिक्रभ, तथा स्थानीम तहभा यहेका कृहष 
कामिक्रभहरूको प्रबावकायी कामािन्त्वमन एवभ ् सम्ऩकि  हवन्त्दकुा रूऩभा कामि गने गयी 
प्रत्मेक स्थानीम तहभा एक जना कृहष वा ऩशऩुॊऺी हवषमको अर्धकृतस्तयको जनशर्क्त 
उऩरब्ध गयाउन फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 

९८. खेतफायीराई कृहष प्रसाय, अनसुन्त्धान य र्शऺाको व्मवहारयक थरोको रुऩभा जोड्दै करयफ 
६ हजाय कृषक घयधयुीको आम आजिनभा वहृधा  हनुे आधाय तम गयेको स्भाटि कृहष गाउॉ 
कामिक्रभराई सफै स्थानीम तहहरूभा र्फस्ताय गयी अनसुन्त्धानात्भक अभ्मास, हवऻ सेवा, हवद्याथॉ 
ऩरयचारन, ऺभता हवकासरगामतका कामिक्रभ सञ्चारन गनि रू. ४८ कयोड हवर्नमोजन 
गयेको छु । मसफाट सभग्र प्रदेशभा कृहषको आधरु्नकीकयणको आधायशीरा तमाय हनु े
हवश्वास र्रएको छु । 

९९. हारसम्भ ४६६ हेक्टयभा सञ्चारनभा यहेको कयाय खेती कामिक्रभराई स्थानीम तहसॉगको 
सहकामिभा सॊघीम कामिक्रभसॉग दोहोयो नऩने गयी बरू्भ फैंकको अवधायणाअनसुाय 
जग्गाधनी य खेती गनि चाहने कृषकफीच सयकायी भध्मस्थताभा जग्गा फाॉझो नयाख्न े य 
हवदेशफाट पहकि एका कम्तीभा ३ हजाय मवुाहरूराई कृहष व्मवसामी फनाउन ेगयी जग्गा 
बाडा वाऩतको यकभ, उत्ऩादन साभग्रीको उऩरब्धता य आवश्मक ऩूवािधाय हवकासभा 
सहमोग ऩरु् माउन रू. १० कयोड हवर्नमोजन गयेको छु । 

१००. कोर्बड -१९ को असहज ऩरयर्स्थर्तभा स्थानीम स्तयभा यहेका उत्ऩादनभूरक कृहष 
बरू्भको सभूर्चत प्रमोग गयी उऩरब्ध श्रभशर्क्तराई कृहष तथा ऩशजुन्त्म पभि तथा र्नजी 
कम्ऩनीहरूभा योजगायी प्रवद्विन गयी कृहष श्रभराई ददगो एवभ ्सम्भार्नत ऩेशाका रुऩभा 
हवकास गनि य कृहषकभॉ तथा कृहष श्रर्भकहरूराई उद्यभी फनाउने नीर्त अनसुाय फीभा, 
स्वास््म उऩचाय य साभार्जक सयुऺासहहतको कृहषकभॉ योजगाय कामिक्रभ सञ्चारन 
गरयनेछ । मसका रार्ग रू. ६ कयोड हवर्नमोजन गयेको छु । 

१०१. हारको अनदुान ददने प्रहक्रमाराई थऩ हवश्वसनीम, प्रबावकायी य ऩहुॉचभा वहृधा  हनुे गयी 
ऩरयष्कृत गरयनेछ । नगद अनदुानराई क्रभश: घटाउॉदै रगी कृहष ऋणभा ब्माज अनदुान 
प्रदान गरयनेछ । सोही नीर्त अनरुूऩ कृहषभा सरुब कजाि य फीभाको सहज ऩहुॉचभा वहृधा  
गनि फीभा कम्ऩनी, फैंक तथा हवता ीम सॊस्थाहरूसॉगको सहकामिभा सफै कृषकका रार्ग 
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११४. बहवष्मभा आउनसक्ने कृहष तथा ऩशऩुॊऺीजन्त्म योग, कीया य भहाभायी र्नमन्त्रण गनि 
आकर्ष्भक सेवाका कामिक्रभ सञ्चारन गनि य सघन ऩशुऺ ेरभा घयदैरो ऩश ु स्वास््म 
र्शहवयहरू सञ्चारन गनि फजेट छुट्टमाएको छु । 

११५. कृहष भूल्म शृ्र�रा हवकास गदै कृषकराई फजायको सरु्नर्ितता गयाउने उदे्दश्मका साथ 
फजाय ऩूवािधाय हवकासका कामिक्रभ सञ्चारन गनि रू. १२ कयोड हवर्नमोजन गयेको छु । 
मस कामिक्रभफाट ग्राभीण हाटफजाय, सॊकरन केन्त्ि स्थाऩना तथा सदुृढीकयण, सहकायी 
फजाय स्थाऩना य उऩभहानगयऩार्रका रर्ऺत आधरु्नक फजाय र्नभािण गरयनेछ । भहहरा 
उद्यभीहरूको सहकामिभा याजभागिका रयफे्रस सेन्त्टय रर्ऺत यैथाने फारी वस्तकुो कोशेरी 
घय सञ्चारन गनि फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 

११६. स्थानीम तहसॉगको सहकामिभा कृहष फारी तथा ऩशऩुॊऺीहरूको ऺेर र्फस्ताय तथा 
उत्ऩादकत्व वहृधा का रार्ग तयाईका ६ र्जल्राभा रसनु प्ठ्माज, ऩहाडका ६ र्जल्राभा 
कागती सनु्त्तरा, ऩहाडका ६ र्जल्रा य फाॉके र्जल्राभा बेडाफाख्रा, रुऩन्त्देही, दाङ य 
फददिमाभा फॊगयु र्भसनराई र्नयन्त्तयता ददॉदै आगाभी आर्थिक वषि १२ र्जल्राभा ऩशकुो 
दाना तथा साईरेजका रार्ग भकै बट्टभास र्भसन य खाद्य सयुऺाका रार्ग आर ु र्भसन 
कामिक्रभ थऩ गयी सञ्चारन गरयनेछ । अर्बमानभखुी र्भसन कामिक्रभ सञ्चारनका रार्ग 
रू. २५ कयोड २० राख हवर्नमोजन गयेको छु । 

११७. सॊघीम सयकाय य स्थानीम तहसॉगको सहकामिभा नसियी स्थाऩना तथा सदुृढीकयण कामिक्रभ 
सञ्चारन गरयनेछ । परपूरका र्फरुवा योऩण अर्बमान कामिक्रभका रार्ग प्राहवर्धक 
सहमोगसहहत र्फरुवा उऩरब्धताका रार्ग आवश्मक फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 
कामिक्रभफाट कम्तीभा ३ हजाय जनाराई योजगायी र्भल्ने अऩेऺा गयेको छु । 

११८. र्सॊचाइ सहुवधा ऩगेुका ऺेरहरूभा ३ फारी प्रणारी हवकास गयी फारी सघनता य 
उत्ऩादकत्व वहृधा का रार्ग सॊघीम सयकायसॉगको सहकामिभा कामिक्रभ सञ्चारन गने 
व्मवस्था र्भराएको छु । चैते धान, वसन्त्ते भकै, सूमिभखुी य भुॉग रगामतका फारीहरूभा 
प्रर्तपरभा आधारयत प्रोत्साहन अनदुान राग ुगनि फजेट व्मवस्था गयेको छु । 

११९. भत्स्म उत्ऩादन य प्रवधा िनभा टेवा ऩरु् माउन प्राहवर्धक सेवा य मान्त्रीकयणका कामिक्रभका 
रार्ग फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । ऩहाडका ६ र्जल्राभा र्चसोऩानीभा भाछा उत्ऩादन 
कामिक्रभ सञ्चारन गयी कृहष ऩमिटन प्रवधा िन गनि सभेत फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 
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अध्ममनयत हवद्याथॉहरूराई ऩढ्दै-कभाउॉदै अर्बमान कामिक्रभराई थऩ प्रबावकायी फनाउन 
आवश्मक फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 

१०८. साभूहहक वा सहकायीका भाध्मभफाट जग्गा चक्राफन्त्दी गयी व्मावसाहमक खेती कामिराई 
प्रोत्साहन गरयनेछ । सहकायी तथा र्नजी ऺेरसॉगको सहकामिभा उत्ऩादनशीर ऺेरको 
र्नजी तथा सयकायी फाॉझो जग्गाको सभरु्चत प्रमोग गयी चक्राफन्त्दीसहहतको नभूना कृहष 
पभि स्थाऩना कामिक्रभका रार्ग रू. १ कयोड ८६ राख हवर्नमोजन गयेको छु । 

१०९. हवषादी न्त्मूनीकयण गदै प्राॊगारयक कृहषभा राग्न प्ररेयत गरयनेछ । रुकुभ ऩूवि र्जल्राराई 
अगािर्नक र्जल्रा घोषणा गयी सघन कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ य अन्त्म सफै र्जल्राहरूभा 
ऩकेटऺेर-हवशेष अगािर्नक कृहष कामिक्रभका रार्ग रू. ५ कयोड हवर्नमोजन गयेको छु । 

११०. सभूह-सहकायी तथा र्नजी ऺेरसॉगको सहकामिभा असर कृहष अभ्मास अवरम्फन गयी 
अदवुा, वषे आर,ु भह, सनु्त्तरा य छुऩॉराई प्रदेशको ब्रार्न्त्डङ गयी फजायीकयण गने व्मवस्था 
र्भराउन फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । फददिमा र्जल्राफाट भाटो स्वास््म प्रभाणऩर 
प्रायम्ब गनि फजेट छुट्टमाएको छु । 

१११. प्रमोगशाराहरूको स्तयोन्नर्त तथा सदुृढीकयण गयी सेवा प्रवाहराई सफर फनाइनेछ। 
रुऩन्त्देही, दाङ य फाॉकेभा गयी ३ वटा आधरु्नक प्रहवर्धसहहतको बेटेरयनयी रयपयर 
अस्ऩतारको हवस्ततृ ऩरयमोजना प्रर्तवेदन तमाय गयी क्रभश: र्नभािण कामि अर्घ  
फढाइनेछ । मस वषि नवरऩयासीभा एक ऩश ु योग अन्त्वेषण प्रमोगशारा स्थाऩना   
गरयनेछ । मी कामिका रार्ग रू. ७ कयोड हवर्नमोजन गयेको छु । 

११२. तयाईभा गुॉईठा फाल्ने प्रवरृ्ता राई र्नरुत्साहन गनि फामोग्माससहहतको बकायो सधुाय 
कामिक्रभ य ऩहाडभा गोठ सधुाय तथा भर व्मवस्थाऩनका रार्ग स्थानीम तहसॉगको 
सहकामि य सभन्त्वमभा कामिक्रभ सञ्चारन गनि आवश्मक फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 

११३. ऩरयचमऩरका आधायभा सयकायी सहरु्रमत प्रदान गने उदे्दश्मरे स्थानीम तहहरूको 
सहकामिभा ऩूणिकारीन कृषकहरूको र्डर्जटर ऩरयचमऩर कामिक्रभका रार्ग रू. ५ कयोड 
हवर्नमोजन गयेको छु । 
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११४. बहवष्मभा आउनसक्ने कृहष तथा ऩशऩुॊऺीजन्त्म योग, कीया य भहाभायी र्नमन्त्रण गनि 
आकर्ष्भक सेवाका कामिक्रभ सञ्चारन गनि य सघन ऩशुऺ ेरभा घयदैरो ऩश ु स्वास््म 
र्शहवयहरू सञ्चारन गनि फजेट छुट्टमाएको छु । 

११५. कृहष भूल्म शृ्र�रा हवकास गदै कृषकराई फजायको सरु्नर्ितता गयाउने उदे्दश्मका साथ 
फजाय ऩूवािधाय हवकासका कामिक्रभ सञ्चारन गनि रू. १२ कयोड हवर्नमोजन गयेको छु । 
मस कामिक्रभफाट ग्राभीण हाटफजाय, सॊकरन केन्त्ि स्थाऩना तथा सदुृढीकयण, सहकायी 
फजाय स्थाऩना य उऩभहानगयऩार्रका रर्ऺत आधरु्नक फजाय र्नभािण गरयनेछ । भहहरा 
उद्यभीहरूको सहकामिभा याजभागिका रयफे्रस सेन्त्टय रर्ऺत यैथाने फारी वस्तकुो कोशेरी 
घय सञ्चारन गनि फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 

११६. स्थानीम तहसॉगको सहकामिभा कृहष फारी तथा ऩशऩुॊऺीहरूको ऺेर र्फस्ताय तथा 
उत्ऩादकत्व वहृधा का रार्ग तयाईका ६ र्जल्राभा रसनु प्ठ्माज, ऩहाडका ६ र्जल्राभा 
कागती सनु्त्तरा, ऩहाडका ६ र्जल्रा य फाॉके र्जल्राभा बेडाफाख्रा, रुऩन्त्देही, दाङ य 
फददिमाभा फॊगयु र्भसनराई र्नयन्त्तयता ददॉदै आगाभी आर्थिक वषि १२ र्जल्राभा ऩशकुो 
दाना तथा साईरेजका रार्ग भकै बट्टभास र्भसन य खाद्य सयुऺाका रार्ग आर ु र्भसन 
कामिक्रभ थऩ गयी सञ्चारन गरयनेछ । अर्बमानभखुी र्भसन कामिक्रभ सञ्चारनका रार्ग 
रू. २५ कयोड २० राख हवर्नमोजन गयेको छु । 

११७. सॊघीम सयकाय य स्थानीम तहसॉगको सहकामिभा नसियी स्थाऩना तथा सदुृढीकयण कामिक्रभ 
सञ्चारन गरयनेछ । परपूरका र्फरुवा योऩण अर्बमान कामिक्रभका रार्ग प्राहवर्धक 
सहमोगसहहत र्फरुवा उऩरब्धताका रार्ग आवश्मक फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 
कामिक्रभफाट कम्तीभा ३ हजाय जनाराई योजगायी र्भल्ने अऩेऺा गयेको छु । 

११८. र्सॊचाइ सहुवधा ऩगेुका ऺेरहरूभा ३ फारी प्रणारी हवकास गयी फारी सघनता य 
उत्ऩादकत्व वहृधा का रार्ग सॊघीम सयकायसॉगको सहकामिभा कामिक्रभ सञ्चारन गने 
व्मवस्था र्भराएको छु । चैते धान, वसन्त्ते भकै, सूमिभखुी य भुॉग रगामतका फारीहरूभा 
प्रर्तपरभा आधारयत प्रोत्साहन अनदुान राग ुगनि फजेट व्मवस्था गयेको छु । 

११९. भत्स्म उत्ऩादन य प्रवधा िनभा टेवा ऩरु् माउन प्राहवर्धक सेवा य मान्त्रीकयणका कामिक्रभका 
रार्ग फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । ऩहाडका ६ र्जल्राभा र्चसोऩानीभा भाछा उत्ऩादन 
कामिक्रभ सञ्चारन गयी कृहष ऩमिटन प्रवधा िन गनि सभेत फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 
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अध्ममनयत हवद्याथॉहरूराई ऩढ्दै-कभाउॉदै अर्बमान कामिक्रभराई थऩ प्रबावकायी फनाउन 
आवश्मक फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 

१०८. साभूहहक वा सहकायीका भाध्मभफाट जग्गा चक्राफन्त्दी गयी व्मावसाहमक खेती कामिराई 
प्रोत्साहन गरयनेछ । सहकायी तथा र्नजी ऺेरसॉगको सहकामिभा उत्ऩादनशीर ऺेरको 
र्नजी तथा सयकायी फाॉझो जग्गाको सभरु्चत प्रमोग गयी चक्राफन्त्दीसहहतको नभूना कृहष 
पभि स्थाऩना कामिक्रभका रार्ग रू. १ कयोड ८६ राख हवर्नमोजन गयेको छु । 

१०९. हवषादी न्त्मूनीकयण गदै प्राॊगारयक कृहषभा राग्न प्ररेयत गरयनेछ । रुकुभ ऩूवि र्जल्राराई 
अगािर्नक र्जल्रा घोषणा गयी सघन कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ य अन्त्म सफै र्जल्राहरूभा 
ऩकेटऺेर-हवशेष अगािर्नक कृहष कामिक्रभका रार्ग रू. ५ कयोड हवर्नमोजन गयेको छु । 

११०. सभूह-सहकायी तथा र्नजी ऺेरसॉगको सहकामिभा असर कृहष अभ्मास अवरम्फन गयी 
अदवुा, वषे आर,ु भह, सनु्त्तरा य छुऩॉराई प्रदेशको ब्रार्न्त्डङ गयी फजायीकयण गने व्मवस्था 
र्भराउन फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । फददिमा र्जल्राफाट भाटो स्वास््म प्रभाणऩर 
प्रायम्ब गनि फजेट छुट्टमाएको छु । 

१११. प्रमोगशाराहरूको स्तयोन्नर्त तथा सदुृढीकयण गयी सेवा प्रवाहराई सफर फनाइनेछ। 
रुऩन्त्देही, दाङ य फाॉकेभा गयी ३ वटा आधरु्नक प्रहवर्धसहहतको बेटेरयनयी रयपयर 
अस्ऩतारको हवस्ततृ ऩरयमोजना प्रर्तवेदन तमाय गयी क्रभश: र्नभािण कामि अर्घ  
फढाइनेछ । मस वषि नवरऩयासीभा एक ऩश ु योग अन्त्वेषण प्रमोगशारा स्थाऩना   
गरयनेछ । मी कामिका रार्ग रू. ७ कयोड हवर्नमोजन गयेको छु । 

११२. तयाईभा गुॉईठा फाल्ने प्रवरृ्ता राई र्नरुत्साहन गनि फामोग्माससहहतको बकायो सधुाय 
कामिक्रभ य ऩहाडभा गोठ सधुाय तथा भर व्मवस्थाऩनका रार्ग स्थानीम तहसॉगको 
सहकामि य सभन्त्वमभा कामिक्रभ सञ्चारन गनि आवश्मक फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 

११३. ऩरयचमऩरका आधायभा सयकायी सहरु्रमत प्रदान गने उदे्दश्मरे स्थानीम तहहरूको 
सहकामिभा ऩूणिकारीन कृषकहरूको र्डर्जटर ऩरयचमऩर कामिक्रभका रार्ग रू. ५ कयोड 
हवर्नमोजन गयेको छु । 
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तयाईका तीन र्जल्राभा सफै प्रकायका आधरु्नक भेर्शनहरू य मन्त्र भभितशारा सहहतका 
६ वटा कृहष मन्त्र आऩूर्ति केन्त्ि स्थाऩनाका रार्ग रू. १ कयोड ५० राख हवर्नमोजन 
गयेको छु । 

१२७. कृहष य ऩशऩुारन ऺेरभा हवऩद्, भौसभ ऩवुािनभुान तथा प्राहवर्धक जानकायीरगामतका 
सूचनाभा कृषकको ऩहुॉच वहृधा का रार्ग हकसान कर सेन्त्टयको सेवाराई थऩ वैऻार्नक, 
प्रबावकायी य सविसरुब फनाउने गयी फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 

१२८. सहकायी भजिय नीर्त अवरम्फन गदै हवर्शिीकृत सहकायी भापि त सहकायी ऺरेको ऺभता, 
र्सऩ, जनशर्क्त य ऩुॉजीराई उत्ऩादनभरुक काभभा रगाउन प्रोत्साहन तथा हवता ीम 
सशुासनकारार्ग आवश्मक फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 

१२९. सहकायीका भाध्मभफाट सदस्महरूराई कृहषजन्त्म वस्तकुो प्राथर्भक उत्ऩादनभा जोड्न 
ऩुॉजीभा ऩहुॉच ऩरु् माउने गयी स्थाहऩत सहकायी हवकास कोषभा हार रू. १५ कयोड 
हवर्नमोजन बएकोभा मसराई प्रबावकायी रूऩभा सञ्चारन गनि आगाभी आर्थिक वषि थऩ 
रू. ५ कयोड हवर्नमोजन गयेको छु । 

१३०. फटुवर, रभही य कोहरऩयुभा ऩहाडी कृहष वस्तकुो सॊकरन हवन्त्द ु स्थाऩना गरयनेछ । 
नेऩार सयकाय य अन्त्म प्रदेश सयकायहरूसॉग सभन्त्वम गयी सॊकरन हवन्त्दफुाट काठभाडौं, 
ऩोखया य सखेुतभा प्रदेश नॊ. ५ को कृहषजन्त्म वस्त ुर्फक्री गने आउटरेट याख्न आवश्मक 
व्मवस्था र्भराइनेछ । त्मसका रार्ग आवश्मक फजेट व्मवस्था गयेको छु ।  

१३१. नेऩार सयकायको सहकामिभा सकुुम्वासी य अव्मवर्स्थत फसोफासको सभस्मा सभाधान गनि 
य स्थानीम तहराई ब-ूउऩमोग नीर्त कामािन्त्वमनभा सहजीकयण गनि फजेट हवर्नमोजन 
गयेको छु । 

१३२. बरू्भको वैऻार्नक य आधरु्नक रगत याख्न ेव्मवस्था, जग्गाको न्त्मूनतभ भूल्मा�न र्नधाियणका 
रार्ग र्डर्जटर प्रहवर्धको प्रमोग गयी हकता ाभा आधारयत भूल्मा�न प्रणारीको हवकास गने 
कामिको थारनी गरयनेछ । स्थानीम तहसॉगको सहकामिभा फाटोको रगतकट्टा गने 
कामिक्रभका रार्ग सभेत फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 

१३३. गठुीसॉग बएका स्रोतहरूको उर्चत उऩमोग य उत्ऩादनशीर फनाउन गठुीका अर्बरेखराई 
र्डर्जटर फनाउने कामिक्रभका रार्ग फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 
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१२०. स्थानीम तहको साझेदायीभा कृहष आत्भर्नबिय कामिक्रभ अन्त्तगित एक स्थानीम तह, एक 
उत्ऩादन कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । मसका रार्ग आवश्मक फजेट  हवर्नमोजन गयेको 
छु ।  

१२१. कृहष वन प्रवधा िन कामिक्रभराई स्थानीम तह य साभदुाहमक वन उऩबोक्ता सर्भर्तसॉगको 
सहकामिभा थऩ उत्ऩादनभखुी फनाई साना कृषकको आमआजिनभा वहृधा  गनि फजेट 
हवर्नमोजन गयेको छु । 

१२२. प्रदेशभा दगु्ध ऩदाथिको हवहवधीकयण तथा गणुस्तय वहृधा , ऩशऩुॊऺीको आहाय तथा दाना 
उऩरब्धता य उख ु कृषकहरूको फजायीकयणका सभस्मा सम्फोधन गनि प्रदेशको शेमय 
रगानीभा रुऩन्त्देहीभा दगु्ध प्रशोधन मू.एच.हट. प्ठ्रान्त्ट, फाॉकेभा ऩशऩुॊछीको ऩेरेट दाना 
उद्योग य कहऩरवस्तभुा उख ुजसु उद्योग स्थाऩना गनि फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 
स्थाहऩत उद्योगहरूसॉग बहवष्मभा उत्ऩादक कृषकहरूको ऩूवि-खरयद सम्झौता गयाई ददगो 
फजायीकयणको व्मवस्था र्भराइनेछ।  

१२३. कृहष फजायीकयणभा सभस्माको रुऩभा यहेको र्फचौर्रमा प्रवरृ्त, कारोफजायी य 
र्सर्न्त्डकेटफाट कृषकराई भकु्त फनाउने य न्त्मूनतभ सभथिन भूल्म कामािन्त्वमनका रार्ग 
कृषकको श्रभ, कृषककै भूल्म  कामभ गनि उत्ऩाददत फारीवस्त ुखरयद गरयददने य कृहष उत्ऩादन 

साभग्रीको बण्डायण तथा हवतयण प्रणारी व्मवर्स्थत फनाउन सहकायीसॉगको साझेदायी य 

सयकायको शेमय  रगानीभा कृहष उत्ऩादनको फजायीकयणको रार्ग आवश्मक सॊयचनात्भक  
व्मवस्था गनि फजेट हवर्नमोजन  गयेको  छु । 

१२४. आम आजिन, ऩोषण तथा खाद्य सयुऺाको रार्ग भहहरा, हवऩन्न तथा रर्ऺत वगिका रार्ग 
गरयफी र्नवायण तथा खाद्य सयुऺाका कामिक्रभ सञ्चारन गनि रू. ६ कयोड हवर्नमोजन 
गयेको छु ।  

१२५. दऺ तथा प्राहवर्धक श्रभका रार्ग देशफाहहय यकभ जाने क्रभ योकी स्थानीमस्तयभा 
योजगायी र्सजिना गनि भागभा आधारयत उद्यभ हवकास, कृहष मन्त्र उऩकयण सञ्चारन तथा 
भभित सॊबाय, खाद्य हवहवधीकयण तथा अन्त्म योजगायीभूरक तार्रभ सञ्चारन गनि रू. ३ 
कयोड हवर्नमोजन गयेको छु ।  

१२६. हवदेशफाट पहकि एका तथा स्वदेशभा यहेका मवुाहरूराई कृहष ऺेरभा थऩ आकहषित गनि 
चक्राफन्त्दी, साभूहहक तथा सहकायी खेतीराई प्रोत्साहन गदै ऩूणि मान्त्रीकयण फनाउन 
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तयाईका तीन र्जल्राभा सफै प्रकायका आधरु्नक भेर्शनहरू य मन्त्र भभितशारा सहहतका 
६ वटा कृहष मन्त्र आऩूर्ति केन्त्ि स्थाऩनाका रार्ग रू. १ कयोड ५० राख हवर्नमोजन 
गयेको छु । 

१२७. कृहष य ऩशऩुारन ऺेरभा हवऩद्, भौसभ ऩवुािनभुान तथा प्राहवर्धक जानकायीरगामतका 
सूचनाभा कृषकको ऩहुॉच वहृधा का रार्ग हकसान कर सेन्त्टयको सेवाराई थऩ वैऻार्नक, 
प्रबावकायी य सविसरुब फनाउने गयी फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 

१२८. सहकायी भजिय नीर्त अवरम्फन गदै हवर्शिीकृत सहकायी भापि त सहकायी ऺरेको ऺभता, 
र्सऩ, जनशर्क्त य ऩुॉजीराई उत्ऩादनभरुक काभभा रगाउन प्रोत्साहन तथा हवता ीम 
सशुासनकारार्ग आवश्मक फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 

१२९. सहकायीका भाध्मभफाट सदस्महरूराई कृहषजन्त्म वस्तकुो प्राथर्भक उत्ऩादनभा जोड्न 
ऩुॉजीभा ऩहुॉच ऩरु् माउने गयी स्थाहऩत सहकायी हवकास कोषभा हार रू. १५ कयोड 
हवर्नमोजन बएकोभा मसराई प्रबावकायी रूऩभा सञ्चारन गनि आगाभी आर्थिक वषि थऩ 
रू. ५ कयोड हवर्नमोजन गयेको छु । 

१३०. फटुवर, रभही य कोहरऩयुभा ऩहाडी कृहष वस्तकुो सॊकरन हवन्त्द ु स्थाऩना गरयनेछ । 
नेऩार सयकाय य अन्त्म प्रदेश सयकायहरूसॉग सभन्त्वम गयी सॊकरन हवन्त्दफुाट काठभाडौं, 
ऩोखया य सखेुतभा प्रदेश नॊ. ५ को कृहषजन्त्म वस्त ुर्फक्री गने आउटरेट याख्न आवश्मक 
व्मवस्था र्भराइनेछ । त्मसका रार्ग आवश्मक फजेट व्मवस्था गयेको छु ।  

१३१. नेऩार सयकायको सहकामिभा सकुुम्वासी य अव्मवर्स्थत फसोफासको सभस्मा सभाधान गनि 
य स्थानीम तहराई ब-ूउऩमोग नीर्त कामािन्त्वमनभा सहजीकयण गनि फजेट हवर्नमोजन 
गयेको छु । 

१३२. बरू्भको वैऻार्नक य आधरु्नक रगत याख्न ेव्मवस्था, जग्गाको न्त्मूनतभ भूल्मा�न र्नधाियणका 
रार्ग र्डर्जटर प्रहवर्धको प्रमोग गयी हकता ाभा आधारयत भूल्मा�न प्रणारीको हवकास गने 
कामिको थारनी गरयनेछ । स्थानीम तहसॉगको सहकामिभा फाटोको रगतकट्टा गने 
कामिक्रभका रार्ग सभेत फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 

१३३. गठुीसॉग बएका स्रोतहरूको उर्चत उऩमोग य उत्ऩादनशीर फनाउन गठुीका अर्बरेखराई 
र्डर्जटर फनाउने कामिक्रभका रार्ग फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 
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१२०. स्थानीम तहको साझेदायीभा कृहष आत्भर्नबिय कामिक्रभ अन्त्तगित एक स्थानीम तह, एक 
उत्ऩादन कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । मसका रार्ग आवश्मक फजेट  हवर्नमोजन गयेको 
छु ।  

१२१. कृहष वन प्रवधा िन कामिक्रभराई स्थानीम तह य साभदुाहमक वन उऩबोक्ता सर्भर्तसॉगको 
सहकामिभा थऩ उत्ऩादनभखुी फनाई साना कृषकको आमआजिनभा वहृधा  गनि फजेट 
हवर्नमोजन गयेको छु । 

१२२. प्रदेशभा दगु्ध ऩदाथिको हवहवधीकयण तथा गणुस्तय वहृधा , ऩशऩुॊऺीको आहाय तथा दाना 
उऩरब्धता य उख ु कृषकहरूको फजायीकयणका सभस्मा सम्फोधन गनि प्रदेशको शेमय 
रगानीभा रुऩन्त्देहीभा दगु्ध प्रशोधन मू.एच.हट. प्ठ्रान्त्ट, फाॉकेभा ऩशऩुॊछीको ऩेरेट दाना 
उद्योग य कहऩरवस्तभुा उख ुजसु उद्योग स्थाऩना गनि फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 
स्थाहऩत उद्योगहरूसॉग बहवष्मभा उत्ऩादक कृषकहरूको ऩूवि-खरयद सम्झौता गयाई ददगो 
फजायीकयणको व्मवस्था र्भराइनेछ।  

१२३. कृहष फजायीकयणभा सभस्माको रुऩभा यहेको र्फचौर्रमा प्रवरृ्त, कारोफजायी य 
र्सर्न्त्डकेटफाट कृषकराई भकु्त फनाउने य न्त्मूनतभ सभथिन भूल्म कामािन्त्वमनका रार्ग 
कृषकको श्रभ, कृषककै भूल्म  कामभ गनि उत्ऩाददत फारीवस्त ुखरयद गरयददने य कृहष उत्ऩादन 

साभग्रीको बण्डायण तथा हवतयण प्रणारी व्मवर्स्थत फनाउन सहकायीसॉगको साझेदायी य 

सयकायको शेमय  रगानीभा कृहष उत्ऩादनको फजायीकयणको रार्ग आवश्मक सॊयचनात्भक  
व्मवस्था गनि फजेट हवर्नमोजन  गयेको  छु । 

१२४. आम आजिन, ऩोषण तथा खाद्य सयुऺाको रार्ग भहहरा, हवऩन्न तथा रर्ऺत वगिका रार्ग 
गरयफी र्नवायण तथा खाद्य सयुऺाका कामिक्रभ सञ्चारन गनि रू. ६ कयोड हवर्नमोजन 
गयेको छु ।  

१२५. दऺ तथा प्राहवर्धक श्रभका रार्ग देशफाहहय यकभ जाने क्रभ योकी स्थानीमस्तयभा 
योजगायी र्सजिना गनि भागभा आधारयत उद्यभ हवकास, कृहष मन्त्र उऩकयण सञ्चारन तथा 
भभित सॊबाय, खाद्य हवहवधीकयण तथा अन्त्म योजगायीभूरक तार्रभ सञ्चारन गनि रू. ३ 
कयोड हवर्नमोजन गयेको छु ।  

१२६. हवदेशफाट पहकि एका तथा स्वदेशभा यहेका मवुाहरूराई कृहष ऺेरभा थऩ आकहषित गनि 
चक्राफन्त्दी, साभूहहक तथा सहकायी खेतीराई प्रोत्साहन गदै ऩूणि मान्त्रीकयण फनाउन 
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सञ्चारनका रार्ग प्रत्मेक स्थानीम तहभा रू. १० राखका दयरे रू. १० कयोड ९० 
राख सशति अनदुान उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था गयेको छु ।  

१४१. घयेर ुतथा साना उद्योगीहरूको स्वदेशी उत्ऩादन तथा कृहष उऩजहरूको फजाय प्रवधा िनका 
रार्ग फाॉके, रूऩन्त्देही य दाङ र्जल्राभा प्रादेर्शक र्डऩाटिभेण्टर स्टोय सञ्चारनभा सहमोग 
गरयनेछ । साथै प्रभखु शहयहरूभा स्थामी प्रदशिनीस्थर स्थाऩना गनि सम्बाव्मता अध्ममन 
गरयनेछ । ऩयम्ऩयागत र्सऩ य प्रहवर्धभा आधारयत रघ ु तथा घयेर ु उद्यभीहरूफाट 
उत्ऩाददत वस्तहुरूको फजाय प्रवधा िनका रार्ग प्रदेशका प्रभखु ऩमिटकीम स्थरहरूभा 
कोशेरी घय स्थाऩना गनि सहमोग गरयनेछ । मसका रार्ग रू. १ कयोड ३६ राख 
हवर्नमोजन गयेको छु । 

१४२. प्रदेशभा सञ्चारनभा यहेका इटाबट्टा, र्सभेन्त्ट कायखाना य प्ठ्राइ उड कायखानाहरूभा काभ 
गने हवदेशी काभदायहरू पकेऩर्छ रयक्त हनु आएका करयफ ५०,००० स्थानभा स्वदेशी 
काभदायहरूराई साविजर्नक-र्नजी साझेदायीको अवधायणाअनरुूऩ सम्फर्न्त्धत उद्योगको 
सहकामिभा कामिऺ ेरगत तार्रभ प्रदान गयी काभभा रगाउन आवश्मक फजेट हवर्नमोजन 
गयेको छु । साथै, कोइराको गणुस्तय भाऩन मन्त्र खरयद गनि अनदुान उऩरब्ध गयाउन े
प्रफन्त्ध र्भराएको छु ।  

१४३. स्वदेशी वस्तकुो प्रवधा िन य योजगायी वहृधा को रार्ग प्रदेशका कामािरमहरूभा नेऩारी काठ 
तथा नेऩारी श्रभफाट फनेका पर्निचय भार खरयद गनुिऩने व्मवस्था र्भराएको छु । प्रदेश 
सयकायको फजेटफाट र्नभािण हनुे बवनहरूको र्डजाइनभा झ्मार-ढोका नेऩारी काठकै 
हनुऩुने व्मवस्था गरयनेछ । 

१४४. स्वदेशी उत्ऩादनको उऩमोग गने फानी फसाल्न तथा स्थानीम उत्ऩादन य योजगायी वहृधा  
गनि अल्रो, ढाकाजस्ता स्थानीम कऩडा तथा छारा जतुा ारगामतका उत्ऩादनराई हवद्याथॉ 
तथा र्शऺकको ऩोशाकभा प्रमोगभा ल्माउने हवद्यारमराई नगद प्रोत्साहन ददने व्मवस्था 
गयेको छु । 

१४५. भहहरा, दर्रत, भकु्त कभैमा, कभरयी, हर्रमा तथा सीभान्त्तकृत वगि य सभदुामहरू रर्ऺत 
र्सऩ हवकास तार्रभहरू सञ्चारन गनि तथा दर्रत सभदुामरे ऩयम्ऩयादेर्ख अॉगाल्दै आएको 
ऩयम्ऩयागत र्शल्ऩ व्मवसामको प्रविधा न गनि बगत सविर्जत र्सऩ हवकास प्रविधा न 
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१३४. बरू्भ व्मवस्था, कृहष तथा सहकायीतपि  रू. ४ अफि ८६ कयोड ३५ राख हवर्नमोजन 
गयेको छु ।  

उद्योग, वार्णज्म य आऩूर्ति 

१३५. स्वदेशी कच्चा ऩदाथि य स्वदेशी श्रभ प्रमोग हनुे उद्योगहरूको स्थाऩना य हवकासभा जोड 
ददइनेछ । प्रदेश मोजना आमोगफाट ऩूवि-सॊबाव्मता अध्ममन बएअनसुाय फार्फमो तथा 
घाॉस-ऩयारजस्ता कच्चा ऩदाथिको उऩमोगफाट ठूरो सॊख्माभा स्वयोजगायी र्सजिना हनुेगयी 
प्रदेशभा एक कागज कायखाना स्थाऩना कामि अर्घ फढाइनेछ । 

१३६. केन्त्िसॉगको सहकामिभा प्रदेशर्बर यासामर्नक भर कायखाना स्थाऩना गनि सम्बाव्मता 
अध्ममन गरयनेछ । जनताको सहरगानीको सम्बावना खोर्जनेछ । साथै, साविजर्नक-
र्नजी साझेदायीभा इरेर्क्ट्रक स्कूटय कायखाना स्थाऩना गनि ऩहर गरयनेछ ।   

१३७. कोर्बड -१९ का कायण वैदेर्शक योजगायभा ऩयेको असय सम्फन्त्धी अध्ममन प्रर्तवेदन 
अनसुाय वैदेर्शक योजगायीफाट पकि नेहरू भध्मे ७० प्रर्तशतबन्त्दा फढीरे ऩेशा व्मवसाम 
गनि चाहना याखेको देर्खएकोरे प्रदेशभै ऩेशा व्मवसाम गनि मवुाहरूराई प्रोत्साहहत गने 
उदे्दश्मरे रघ,ु घयेर ुतथा साना उद्योग हवकास कोष स्थाऩना गयी सहरु्रमत ऋणका रार्ग 
ब्माज अनदुान प्रदान गने व्मवस्था र्भराएको छु । मसका रार्ग रू. १० कयोड 
हवर्नमोजन गयेको छु । 

१३८. एक र्नवािचन ऺेर एक औद्योर्गक ग्राभको नीर्त अनरुूऩ सॊघ य स्थानीम तहसॉग दोहोयो 
नऩने गयी ऩूवि-सम्बाव्मता अध्ममन सम्ऩन्न बइसकेका १५ वटा औद्योर्गक ग्राभभध्मे 
आवश्मकताका आधायभा हवस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन गरयनेछ । हवस्ततृ अध्ममन सम्ऩन्न 
बएका औद्योर्गक ग्राभहरू य फटुवर औद्योर्गक ऺेरको ऩूवािधाय हवकास गरयनेछ।  

१३९. वषौंदेर्ख चचािभा यहेय ऩर्न उल्रेख्म हवकास हनु नसकेको भोतीऩयु य नौफस्ता औद्योर्गक 
ऺेर प्रदेशभातहत ल्माएय औद्योर्गक हवकासराई सहजीकयण गरयनेछ । मसका रार्ग 
आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयेको छु ।  

१४०. नऩेारी हकनौं, नऩेार फनाऔ ॊ अर्बमान अन्त्तगित प्रदेशका १०९ वटै स्थानीम तहभा स्थानीम 

उत्ऩादनहरूको प्रदशिनी एवभ ् र्फक्री कऺ (कोशरेी घय) तथा हाटफजाय स्थाऩना य 
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सञ्चारनका रार्ग प्रत्मेक स्थानीम तहभा रू. १० राखका दयरे रू. १० कयोड ९० 
राख सशति अनदुान उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था गयेको छु ।  

१४१. घयेर ुतथा साना उद्योगीहरूको स्वदेशी उत्ऩादन तथा कृहष उऩजहरूको फजाय प्रवधा िनका 
रार्ग फाॉके, रूऩन्त्देही य दाङ र्जल्राभा प्रादेर्शक र्डऩाटिभेण्टर स्टोय सञ्चारनभा सहमोग 
गरयनेछ । साथै प्रभखु शहयहरूभा स्थामी प्रदशिनीस्थर स्थाऩना गनि सम्बाव्मता अध्ममन 
गरयनेछ । ऩयम्ऩयागत र्सऩ य प्रहवर्धभा आधारयत रघ ु तथा घयेर ु उद्यभीहरूफाट 
उत्ऩाददत वस्तहुरूको फजाय प्रवधा िनका रार्ग प्रदेशका प्रभखु ऩमिटकीम स्थरहरूभा 
कोशेरी घय स्थाऩना गनि सहमोग गरयनेछ । मसका रार्ग रू. १ कयोड ३६ राख 
हवर्नमोजन गयेको छु । 

१४२. प्रदेशभा सञ्चारनभा यहेका इटाबट्टा, र्सभेन्त्ट कायखाना य प्ठ्राइ उड कायखानाहरूभा काभ 
गने हवदेशी काभदायहरू पकेऩर्छ रयक्त हनु आएका करयफ ५०,००० स्थानभा स्वदेशी 
काभदायहरूराई साविजर्नक-र्नजी साझेदायीको अवधायणाअनरुूऩ सम्फर्न्त्धत उद्योगको 
सहकामिभा कामिऺ ेरगत तार्रभ प्रदान गयी काभभा रगाउन आवश्मक फजेट हवर्नमोजन 
गयेको छु । साथै, कोइराको गणुस्तय भाऩन मन्त्र खरयद गनि अनदुान उऩरब्ध गयाउन े
प्रफन्त्ध र्भराएको छु ।  

१४३. स्वदेशी वस्तकुो प्रवधा िन य योजगायी वहृधा को रार्ग प्रदेशका कामािरमहरूभा नेऩारी काठ 
तथा नेऩारी श्रभफाट फनेका पर्निचय भार खरयद गनुिऩने व्मवस्था र्भराएको छु । प्रदेश 
सयकायको फजेटफाट र्नभािण हनुे बवनहरूको र्डजाइनभा झ्मार-ढोका नेऩारी काठकै 
हनुऩुने व्मवस्था गरयनेछ । 

१४४. स्वदेशी उत्ऩादनको उऩमोग गने फानी फसाल्न तथा स्थानीम उत्ऩादन य योजगायी वहृधा  
गनि अल्रो, ढाकाजस्ता स्थानीम कऩडा तथा छारा जतुा ारगामतका उत्ऩादनराई हवद्याथॉ 
तथा र्शऺकको ऩोशाकभा प्रमोगभा ल्माउने हवद्यारमराई नगद प्रोत्साहन ददने व्मवस्था 
गयेको छु । 

१४५. भहहरा, दर्रत, भकु्त कभैमा, कभरयी, हर्रमा तथा सीभान्त्तकृत वगि य सभदुामहरू रर्ऺत 
र्सऩ हवकास तार्रभहरू सञ्चारन गनि तथा दर्रत सभदुामरे ऩयम्ऩयादेर्ख अॉगाल्दै आएको 
ऩयम्ऩयागत र्शल्ऩ व्मवसामको प्रविधा न गनि बगत सविर्जत र्सऩ हवकास प्रविधा न 
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१३४. बरू्भ व्मवस्था, कृहष तथा सहकायीतपि  रू. ४ अफि ८६ कयोड ३५ राख हवर्नमोजन 
गयेको छु ।  

उद्योग, वार्णज्म य आऩूर्ति 

१३५. स्वदेशी कच्चा ऩदाथि य स्वदेशी श्रभ प्रमोग हनुे उद्योगहरूको स्थाऩना य हवकासभा जोड 
ददइनेछ । प्रदेश मोजना आमोगफाट ऩूवि-सॊबाव्मता अध्ममन बएअनसुाय फार्फमो तथा 
घाॉस-ऩयारजस्ता कच्चा ऩदाथिको उऩमोगफाट ठूरो सॊख्माभा स्वयोजगायी र्सजिना हनुेगयी 
प्रदेशभा एक कागज कायखाना स्थाऩना कामि अर्घ फढाइनेछ । 

१३६. केन्त्िसॉगको सहकामिभा प्रदेशर्बर यासामर्नक भर कायखाना स्थाऩना गनि सम्बाव्मता 
अध्ममन गरयनेछ । जनताको सहरगानीको सम्बावना खोर्जनेछ । साथै, साविजर्नक-
र्नजी साझेदायीभा इरेर्क्ट्रक स्कूटय कायखाना स्थाऩना गनि ऩहर गरयनेछ ।   

१३७. कोर्बड -१९ का कायण वैदेर्शक योजगायभा ऩयेको असय सम्फन्त्धी अध्ममन प्रर्तवेदन 
अनसुाय वैदेर्शक योजगायीफाट पकि नेहरू भध्मे ७० प्रर्तशतबन्त्दा फढीरे ऩेशा व्मवसाम 
गनि चाहना याखेको देर्खएकोरे प्रदेशभै ऩेशा व्मवसाम गनि मवुाहरूराई प्रोत्साहहत गने 
उदे्दश्मरे रघ,ु घयेर ुतथा साना उद्योग हवकास कोष स्थाऩना गयी सहरु्रमत ऋणका रार्ग 
ब्माज अनदुान प्रदान गने व्मवस्था र्भराएको छु । मसका रार्ग रू. १० कयोड 
हवर्नमोजन गयेको छु । 

१३८. एक र्नवािचन ऺेर एक औद्योर्गक ग्राभको नीर्त अनरुूऩ सॊघ य स्थानीम तहसॉग दोहोयो 
नऩने गयी ऩूवि-सम्बाव्मता अध्ममन सम्ऩन्न बइसकेका १५ वटा औद्योर्गक ग्राभभध्मे 
आवश्मकताका आधायभा हवस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन गरयनेछ । हवस्ततृ अध्ममन सम्ऩन्न 
बएका औद्योर्गक ग्राभहरू य फटुवर औद्योर्गक ऺेरको ऩूवािधाय हवकास गरयनेछ।  

१३९. वषौंदेर्ख चचािभा यहेय ऩर्न उल्रेख्म हवकास हनु नसकेको भोतीऩयु य नौफस्ता औद्योर्गक 
ऺेर प्रदेशभातहत ल्माएय औद्योर्गक हवकासराई सहजीकयण गरयनेछ । मसका रार्ग 
आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयेको छु ।  

१४०. नऩेारी हकनौं, नऩेार फनाऔ ॊ अर्बमान अन्त्तगित प्रदेशका १०९ वटै स्थानीम तहभा स्थानीम 

उत्ऩादनहरूको प्रदशिनी एवभ ् र्फक्री कऺ (कोशरेी घय) तथा हाटफजाय स्थाऩना य 
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१५२. फाह्रकुने दह, रूरू ऺेर तथा स्वगिद्वायीभा ऩमिटकीम ऩूवािधाय हवकास गनि तमाय बएका 
गरुूमोजनाहरूको कामािन्त्वमनराई र्नयन्त्तयता ददइनछे । प्रदेशभा यहेका अन्त्म सम्बाव्म 
ऩमिटकीम गन्त्तव्महरूको गरुूमोजना य हवस्ततृ आमोजना प्रर्तवेदन तमाय गरयनेछ । साथै 
प्ठ्मठुानको स्वगिद्वायी, योल्ऩाको होरेयी, अघािखाॉचीको नयऩानी, ऩाल्ऩाको श्रीनगय य गलु्भीको 
येसङु्काभा हहरस्टेशन र्नभािणका रार्ग सॊबाव्मता अध्ममन सम्ऩन्न गरयनेछ । 

१५३. रूकुभ ऩूविभा यहेका तातोऩानीका भहुानहरूको सॊयऺण य हवकास गयी स्वास््म ऩमिटन 
प्रवधा िनको काभराई र्नयन्त्तयता ददएको छु ।  

१५४. ढोयऩाटन र्शकाय आयऺभा प्रवेशका रार्ग रुकुभ ऩूविको उऩमकु्त हवन्त्दभुा प्रवेशद्वाय 
र्नभािण गयी त्मस ऺेरराई ऩमिटकीम गन्त्तव्मको रुऩभा हवकास गरयनेछ । फाॉके य 
फददिमा याह�म र्नकुञ्जभा ऩमािऩमिटन प्रवधा िनका कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

१५५. प्रदेशको एक शीषिहवन्त्दकुो रूऩभा हवकास गनि खोर्जएको रूरू ऺेरभा ऩमिटनको एकीकृत 
हवकास एवभ ् कारीगण्डकी नदी तथा रयडीखोरा र्नमन्त्रण गनि नेऩार सयकायसॉगको 
साझेदायीभा कामिक्रभ कामािन्त्वमन गने गयी रू. १५ कयोड ५४ राख हवर्नमोजन गयेको 
छु ।  

१५६. स्थानीम सभदुामको सॊरग्नताभा ग्राभीण ऩमिटन प्रवधा िन गनि होभस्टेराई स्थानीम सॊस्कृर्त, 

बेषबषूा, भौर्रकता, ऩयम्ऩयागत ऩेशा य अगािर्नक तथा घयेर ु उत्ऩादनसॉग आफधा  गयी 
ऩमिटन प्रवधा िन गरयनेछ । होभस्टेभा ऩूवािधाय हवकासको रार्ग रू. २ कयोड हवर्नमोजन 
गयेको छु । 

१५७. प्रदेशका सफै र्जल्राभा आन्त्तरयक ऩमिटनराई प्रवधा िन गनि एक र्जल्रा एक ऩमिटन 
गन्त्तव्म कामिक्रभ सञ्चारन गनि आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयेको छु । साथै प्रदेशका 
प्रभखु ५० ऩमिटकीम गन्त्तव्म ऩहहचान गयी ऩमिटन प्रवधा िन गरयने छ । 

१५८. ऩाल्ऩाको श्रीनगय य नवुाकोट तथा दाङको घोयदौयाभा र्नभािणाधीन साॉस्कृर्तक डफरीको 
र्नभािण कामि मसै वषि सम्ऩन्न गने गयी आवश्मक फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 

१५९. प्रादेर्शक करा, साहहत्म य सॊस्कृर्तको हवकास तथा प्रवधा िनका रार्ग प्रादेर्शक प्रऻा 
प्रर्तष्ठान गठन य सञ्चारन सम्फन्त्धी कानून र्नभािण गरयनेछ । साहहत्म, करा य 
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कामिक्रभराई र्नयन्त्तयता ददएको छु । मसका रार्ग रू. २ कयोड हवर्नमोजन गयेको   
छु । 

१४६. केन्त्ि सयकायसॉगको सहकामिभा ऩाल्ऩाको डुम्रभेा पराभ खानीको अन्त्वेषण शरुू गरयनेछ। 
हवकास र्नभािणका रार्ग प्राकृर्तक र्नभािण साभग्रीको उऩरब्धताका रार्ग खानी तथा 
खर्नज अन्त्वेषण य उत्खनन गरयनेछ । र्सधा फाफारगामतका सम्बाहवत ऺरेभा र्नभािण 
साभग्री उत्खनन शरुू गरयनेछ। मसका रार्ग रू. १ कयोड २५ राख हवर्नमोजन गयेको 
छु । 

१४७. स्थानीम तहसॉगको सहकामिभा वस्त ु तथा सेवाहरूको गणुस्तय ऩयीऺण य र्नमर्भत 
अनगुभनराई प्रबावकायी फनाउॉदै आऩूर्ति प्रणारीराई प्रर्तस्ऩधाित्भक फनाउनकुो साथै 
एकार्धकाय, काटेर्रङ, कारोफजायी य भूल्म र्भरोभतोको अन्त्त्म गरयनेछ । उऩबोक्ता 
भूल्मसूची भोफाइर एऩ तमाय गयी सञ्चारनभा ल्माइनेछ ।  

१४८. प्रदेशस्तयीम आऩूर्ति व्मवस्था प्रणारीको हवकास गनि खाद्यान्न उत्ऩादन, आऩूर्ति य 
बण्डायणको तथ्मा� अध्मावर्धक गरयनेछ । बैयहवाभा र्नभािणाधीन गणुस्तय भाऩन 
प्रमोगशारा बवनको र्नभािण सम्ऩन्न गरयनेछ । 

१४९. कोर्बड -१९ का कायण मो वषि स्थर्गत बएको रगानी सम्भेरन अनकूुर सभमभा 
आगाभी वषि सम्ऩन्न गरयनेछ। ऩरयमोजना फैंकअन्त्तगित प्रदेश मोजना आमोगरे अध्ममन 
सम्ऩन्न गरयसकेका शार्रग्राभ सॊग्रहारम तथा सशुोबन केन्त्ि, कहऩर जरदशॉ सम्भेरन 
केन्त्ि, र्जओ-टुरयजभ भागिरगामतका ऩरयमोजनाहरू रगानी सम्भेरनभा प्रस्ततु गरयने छ । 

सॊस्कृर्त तथा ऩमिटन प्रवधा िन 

१५०. ऩमिटकीम गन्त्तव्महरूको ऩहहचान य ऩूवािधाय हवकास गयी ऩमिटन व्मवसाम, स्थानीम 
उत्ऩादन, स्थानीम करा य सॊस्कृर्तफीच अन्त्तयघूरन गरयनेछ । साहर्सक ऩमिटन, 

ऩमािऩमिटन, धार्भिक ऩमिटन, साॉस्कृर्तक ऩमिटन, कृहष ऩमिटन, खेरकुद ऩमिटन, शैर्ऺक 
ऩमिटन, ग्राभीण ऩमिटनरगामतका कामिक्रभहरूराई र्नयन्त्तयता ददएको छु ।  

१५१. गौतभ फधुा  अन्त्तयािह�म हवभानस्थर सञ्चारनभा आएऩर्छ फढ्ने ऩमिटक सॊख्माराई दृहिगत 
गयी फधुा  सहकि टका स्थानहरूराई सभेटी फहृता य ररु्म्फनी ऩमिटन प्रवधा िन कामिक्रभ 
सञ्चारन गनि रू. २ कयोड ५० राख फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 
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१५२. फाह्रकुने दह, रूरू ऺेर तथा स्वगिद्वायीभा ऩमिटकीम ऩूवािधाय हवकास गनि तमाय बएका 
गरुूमोजनाहरूको कामािन्त्वमनराई र्नयन्त्तयता ददइनछे । प्रदेशभा यहेका अन्त्म सम्बाव्म 
ऩमिटकीम गन्त्तव्महरूको गरुूमोजना य हवस्ततृ आमोजना प्रर्तवेदन तमाय गरयनेछ । साथै 
प्ठ्मठुानको स्वगिद्वायी, योल्ऩाको होरेयी, अघािखाॉचीको नयऩानी, ऩाल्ऩाको श्रीनगय य गलु्भीको 
येसङु्काभा हहरस्टेशन र्नभािणका रार्ग सॊबाव्मता अध्ममन सम्ऩन्न गरयनेछ । 

१५३. रूकुभ ऩूविभा यहेका तातोऩानीका भहुानहरूको सॊयऺण य हवकास गयी स्वास््म ऩमिटन 
प्रवधा िनको काभराई र्नयन्त्तयता ददएको छु ।  

१५४. ढोयऩाटन र्शकाय आयऺभा प्रवेशका रार्ग रुकुभ ऩूविको उऩमकु्त हवन्त्दभुा प्रवेशद्वाय 
र्नभािण गयी त्मस ऺेरराई ऩमिटकीम गन्त्तव्मको रुऩभा हवकास गरयनेछ । फाॉके य 
फददिमा याह�म र्नकुञ्जभा ऩमािऩमिटन प्रवधा िनका कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

१५५. प्रदेशको एक शीषिहवन्त्दकुो रूऩभा हवकास गनि खोर्जएको रूरू ऺेरभा ऩमिटनको एकीकृत 
हवकास एवभ ् कारीगण्डकी नदी तथा रयडीखोरा र्नमन्त्रण गनि नेऩार सयकायसॉगको 
साझेदायीभा कामिक्रभ कामािन्त्वमन गने गयी रू. १५ कयोड ५४ राख हवर्नमोजन गयेको 
छु ।  

१५६. स्थानीम सभदुामको सॊरग्नताभा ग्राभीण ऩमिटन प्रवधा िन गनि होभस्टेराई स्थानीम सॊस्कृर्त, 

बेषबषूा, भौर्रकता, ऩयम्ऩयागत ऩेशा य अगािर्नक तथा घयेर ु उत्ऩादनसॉग आफधा  गयी 
ऩमिटन प्रवधा िन गरयनेछ । होभस्टेभा ऩूवािधाय हवकासको रार्ग रू. २ कयोड हवर्नमोजन 
गयेको छु । 

१५७. प्रदेशका सफै र्जल्राभा आन्त्तरयक ऩमिटनराई प्रवधा िन गनि एक र्जल्रा एक ऩमिटन 
गन्त्तव्म कामिक्रभ सञ्चारन गनि आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयेको छु । साथै प्रदेशका 
प्रभखु ५० ऩमिटकीम गन्त्तव्म ऩहहचान गयी ऩमिटन प्रवधा िन गरयने छ । 

१५८. ऩाल्ऩाको श्रीनगय य नवुाकोट तथा दाङको घोयदौयाभा र्नभािणाधीन साॉस्कृर्तक डफरीको 
र्नभािण कामि मसै वषि सम्ऩन्न गने गयी आवश्मक फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 

१५९. प्रादेर्शक करा, साहहत्म य सॊस्कृर्तको हवकास तथा प्रवधा िनका रार्ग प्रादेर्शक प्रऻा 
प्रर्तष्ठान गठन य सञ्चारन सम्फन्त्धी कानून र्नभािण गरयनेछ । साहहत्म, करा य 
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कामिक्रभराई र्नयन्त्तयता ददएको छु । मसका रार्ग रू. २ कयोड हवर्नमोजन गयेको   
छु । 

१४६. केन्त्ि सयकायसॉगको सहकामिभा ऩाल्ऩाको डुम्रभेा पराभ खानीको अन्त्वेषण शरुू गरयनेछ। 
हवकास र्नभािणका रार्ग प्राकृर्तक र्नभािण साभग्रीको उऩरब्धताका रार्ग खानी तथा 
खर्नज अन्त्वेषण य उत्खनन गरयनेछ । र्सधा फाफारगामतका सम्बाहवत ऺरेभा र्नभािण 
साभग्री उत्खनन शरुू गरयनेछ। मसका रार्ग रू. १ कयोड २५ राख हवर्नमोजन गयेको 
छु । 

१४७. स्थानीम तहसॉगको सहकामिभा वस्त ु तथा सेवाहरूको गणुस्तय ऩयीऺण य र्नमर्भत 
अनगुभनराई प्रबावकायी फनाउॉदै आऩूर्ति प्रणारीराई प्रर्तस्ऩधाित्भक फनाउनकुो साथै 
एकार्धकाय, काटेर्रङ, कारोफजायी य भूल्म र्भरोभतोको अन्त्त्म गरयनेछ । उऩबोक्ता 
भूल्मसूची भोफाइर एऩ तमाय गयी सञ्चारनभा ल्माइनेछ ।  

१४८. प्रदेशस्तयीम आऩूर्ति व्मवस्था प्रणारीको हवकास गनि खाद्यान्न उत्ऩादन, आऩूर्ति य 
बण्डायणको तथ्मा� अध्मावर्धक गरयनेछ । बैयहवाभा र्नभािणाधीन गणुस्तय भाऩन 
प्रमोगशारा बवनको र्नभािण सम्ऩन्न गरयनेछ । 

१४९. कोर्बड -१९ का कायण मो वषि स्थर्गत बएको रगानी सम्भेरन अनकूुर सभमभा 
आगाभी वषि सम्ऩन्न गरयनेछ। ऩरयमोजना फैंकअन्त्तगित प्रदेश मोजना आमोगरे अध्ममन 
सम्ऩन्न गरयसकेका शार्रग्राभ सॊग्रहारम तथा सशुोबन केन्त्ि, कहऩर जरदशॉ सम्भेरन 
केन्त्ि, र्जओ-टुरयजभ भागिरगामतका ऩरयमोजनाहरू रगानी सम्भेरनभा प्रस्ततु गरयने छ । 

सॊस्कृर्त तथा ऩमिटन प्रवधा िन 

१५०. ऩमिटकीम गन्त्तव्महरूको ऩहहचान य ऩूवािधाय हवकास गयी ऩमिटन व्मवसाम, स्थानीम 
उत्ऩादन, स्थानीम करा य सॊस्कृर्तफीच अन्त्तयघूरन गरयनेछ । साहर्सक ऩमिटन, 

ऩमािऩमिटन, धार्भिक ऩमिटन, साॉस्कृर्तक ऩमिटन, कृहष ऩमिटन, खेरकुद ऩमिटन, शैर्ऺक 
ऩमिटन, ग्राभीण ऩमिटनरगामतका कामिक्रभहरूराई र्नयन्त्तयता ददएको छु ।  

१५१. गौतभ फधुा  अन्त्तयािह�म हवभानस्थर सञ्चारनभा आएऩर्छ फढ्ने ऩमिटक सॊख्माराई दृहिगत 
गयी फधुा  सहकि टका स्थानहरूराई सभेटी फहृता य ररु्म्फनी ऩमिटन प्रवधा िन कामिक्रभ 
सञ्चारन गनि रू. २ कयोड ५० राख फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 
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फहवुषॉम र्फरूवा उत्ऩादन गयी र्न:शलु्क हवतयण गरयनेछ । मो सभेत प्रदेशभा मो वषि 
२८ राख र्फरूवा वृऺ योऩण गयी उल्रेख्म रूऩभा योजगायी र्सजिना गरयनेछ । मसका 
रार्ग रू. ७ कयोड ३३ राख हवर्नमोजन गयेको छु । 

१६६. जर ऩनुबियण, जैहवक हवहवधता सॊयऺण तथा ऩमाि-ऩमिटन प्रवधा िनभा टेवा ऩगु्ने गयी 
प्रदेशर्बरका तारतरैमा तथा र्सभसाय ऺेरहरूको सॊयऺण य व्मवस्थाऩनका रार्ग फजेट 
व्मवस्था गयेको छु । साविजर्नक तथा र्नजी जग्गाभा जर ऩनुबियणका रार्ग चयेुऺेर तथा 
अन्त्म उऩमकु्त स्थानभा ऩोखयी तथा जराशम र्नभािण गरयने छ । 

१६७. भानव-वन्त्मजन्त्त ु द्वन्त्द्व न्त्मूनीकयणको रार्ग वन्त्मजन्त्त ु आवागभन गने वन य आवादी 
र्सभानाभा फाॉस योऩी ११० हक.र्भ. जैहवक छेकफाय र्नभािण गने, एउटा वन य अको वन 
जोडी वन्त्मजन्त्त ु आवागभन गने जैहवक भागि हवकास गने य वन्त्मजन्त्तकुो फासस्थान 
व्मवस्थाऩनका कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । मसका रार्ग रू. ३ कयोड ३ राख 
हवर्नमोजन गयेको छु । 

१६८. जर्डवटुी तथा गैयकाष्ठ वनऩैदावायको व्मवस्थाऩनका रार्ग हटभयु, तेजऩात, अल्रो, र्चउयी, 
भहवुारगामतका प्रजार्तहरूको ऩकेट ऺेर हवकास गरयनेछ । वन सभहु तथा र्नजी 
ऺेरराई जर्डवटुी तथा गैयकाष्ठ वनऩैदावायको खेती र्फस्तायका रार्ग ग्राभीण ऺेरभा घय-
घयभा जर्डफटुी कामिक्रभ अन्त्तगित र्फरुवा हवतयण गरयनेछ। जर्डफटुी तथा गैह्रकाष्ठ वन 

ऩैदावाय प्रशोधन गयी भूल्म अर्बवहृधा   गनि  र्नजी ऺेरराई  अनदुान  ददन ेव्मवस्था गयेको छु। 

१६९. र्नजी तथा कृहष वन प्रवधा िन गनि प्रत्मेक र्जल्राभा कम्तीभा एक नभनुा कृहष वन 
कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । वनजन्त्म उद्यभहरूको हवकासका रार्ग ऩूवािधाय र्नभािण य 
प्रहवर्धभा आवश्मक सहमोग गरयनेछ । मसका रार्ग रू. ४ कयोड ८० राख हवर्नमोजन 
गयेको छु । 

१७०. फटुवर उऩ-भहानगयऩार्रका य सैनाभैना नगयऩार्रकाको सहकामिभा पोहोयभैरा 
व्मवस्थाऩन गनि पोहोयभैरा प्रशोधन केन्त्ि स्थाऩनाको रार्ग रू. १ कयोड हवर्नमोजन 
गयेको छु । प्रदेशर्बर प्ठ्राहिकजन्त्म वस्तकुो व्मवस्थाऩन गनि ऩरयमोजना फैंकभा यहेको  
प्ठ्राहिकफाट र्डजेर उत्ऩादन गने प्ठ्रान्त्ट स्थाऩनाका रार्ग र्नजी ऺेरसॉग सहकामि 
गरयनेछ । सहकामिका रार्ग आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयेको छु । 
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सॊस्कृर्तको हवकास य सॊवधा िनका रार्ग हक्रमाशीर सॊघ-सॊस्थाहरूको ऺभता अर्बवहृधा  तथा 
प्रदेशस्तयीम वहृत ्साहहत्म सम्भेरनका रार्ग फजेट व्मवस्था गयेको छु । 

१६०. प्रदेशका ऩयुातार्त्वक, ऐर्तहार्सक य साॊस्कृर्तक सम्ऩदाहरूको सॊयऺण य व्मवस्थाऩनका 
रार्ग सञ्चार्रत प्रादेर्शक सॊग्रहारमको रार्ग आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयेको छु । 

१६१. हवर्बन्न जातजार्तहरूको ऩयम्ऩयागत सॊस्कृर्तको प्रवधा िन, प्रचायप्रसाय तथा हवकासका रार्ग 
सफै र्जल्राभा स्थानीम सॊस्कृर्तभा आधारयत साॊस्कृर्तक भहोत्सव आमोजना गनि फजेट 
व्मवस्था गयेको छु । 

१६२. गलु्भीभा २०१८ सारको याजनैर्तक आन्त्दोरनभा शहादत प्राप्त गनुिहनुे शहहदहरूको 
सम्भानभा  शहादतप्राप्त गयेकै स्थान इस्भा गाउॉऩार्रकाको अभयऩयुभा शार्रक स्थाऩना 
गरयनेछ । साथै, याजनैर्तक आन्त्दोरनभा जीवनउत्सगि गनुिहनुे नेररार अबागीको दाङको 
घोयाही उऩभहानगयऩार्रकाभा य सगनुरार चौधयीको फददिमाको वायफददिमा नगयऩार्रकाभा 
शार्रक स्थाऩना गरयनेछ । सोको रार्ग आवश्मक फजेट हवर्नमोजन गयेको छु ।    

वन तथा वातावयण 

१६३. जैहवक हवहवधताको सॊयऺण य सॊवधा िन गदै वन अर्तक्रभण योक्न प्रबावकायी कामिक्रभ 
सञ्चारन गरयनेछ । वन डढेरो र्नमन्त्रण, चोयी र्नकासी र्नमन्त्रण, चोयी र्शकायी 
र्नमन्त्रणका रार्ग साभदुाहमक वन, साझेदायी वन, कफरु्रमती वन रगामत उऩबोक्ता सभहु, 

स्थानीम तह य र्नजी ऺेरसॉगको सहकामिराई प्रबावकायी फनाइने छ । 

१६४. प्रदेशर्बर ९ राख हेक्टयबन्त्दा फढी वन ऺेर यहेकोभा वन व्मवस्थाऩन कामिमोजना तमाय 
बएको ५० हजाय हेक्टय वनभा ददगो एवभ ् वैऻार्नक वन व्मवस्थाऩन गरयनेछ । 
मसफाट २० राख घनहपट काठ उत्ऩादन बई काठको आऩूर्ति सहज हनुकुा साथै 
काठभा आत्भर्नबिय हनु टेवा ऩगु्नेछ बने ४५ राख श्रभ-ददन योजगायी र्सजिना हनुेछ । 
मस्तो योजगायीभा अर्धकाॊश हवदेशी काभदाय सॊरग्न हनुे गयेकोभा आवश्मक र्सऩ हवकास 
गयी नेऩारी काभदायफाट हवदेशी काभदाय प्रर्तस्थाऩन गरयनेछ । वैऻार्नक वन 
व्मवस्थाऩनको रार्ग रू. १४ कयोड ४३ राख हवर्नमोजन गरयएको छ । 

१६५. प्रदेशभा र्नजी वनफाट हयेक वषि १० राख घनहपट काठ उत्ऩादन बैयहेकोभा त्मसको 
ददगोऩनाको रार्ग र्नजी तथा साविजर्नक ऺेरभा वृऺ ायोऩण गनि एक र्भटयबन्त्दा अग्रा 
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फहवुषॉम र्फरूवा उत्ऩादन गयी र्न:शलु्क हवतयण गरयनेछ । मो सभेत प्रदेशभा मो वषि 
२८ राख र्फरूवा वृऺ योऩण गयी उल्रेख्म रूऩभा योजगायी र्सजिना गरयनेछ । मसका 
रार्ग रू. ७ कयोड ३३ राख हवर्नमोजन गयेको छु । 

१६६. जर ऩनुबियण, जैहवक हवहवधता सॊयऺण तथा ऩमाि-ऩमिटन प्रवधा िनभा टेवा ऩगु्ने गयी 
प्रदेशर्बरका तारतरैमा तथा र्सभसाय ऺेरहरूको सॊयऺण य व्मवस्थाऩनका रार्ग फजेट 
व्मवस्था गयेको छु । साविजर्नक तथा र्नजी जग्गाभा जर ऩनुबियणका रार्ग चयेुऺेर तथा 
अन्त्म उऩमकु्त स्थानभा ऩोखयी तथा जराशम र्नभािण गरयने छ । 

१६७. भानव-वन्त्मजन्त्त ु द्वन्त्द्व न्त्मूनीकयणको रार्ग वन्त्मजन्त्त ु आवागभन गने वन य आवादी 
र्सभानाभा फाॉस योऩी ११० हक.र्भ. जैहवक छेकफाय र्नभािण गने, एउटा वन य अको वन 
जोडी वन्त्मजन्त्त ु आवागभन गने जैहवक भागि हवकास गने य वन्त्मजन्त्तकुो फासस्थान 
व्मवस्थाऩनका कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । मसका रार्ग रू. ३ कयोड ३ राख 
हवर्नमोजन गयेको छु । 

१६८. जर्डवटुी तथा गैयकाष्ठ वनऩैदावायको व्मवस्थाऩनका रार्ग हटभयु, तेजऩात, अल्रो, र्चउयी, 
भहवुारगामतका प्रजार्तहरूको ऩकेट ऺेर हवकास गरयनेछ । वन सभहु तथा र्नजी 
ऺेरराई जर्डवटुी तथा गैयकाष्ठ वनऩैदावायको खेती र्फस्तायका रार्ग ग्राभीण ऺेरभा घय-
घयभा जर्डफटुी कामिक्रभ अन्त्तगित र्फरुवा हवतयण गरयनेछ। जर्डफटुी तथा गैह्रकाष्ठ वन 

ऩैदावाय प्रशोधन गयी भूल्म अर्बवहृधा   गनि  र्नजी ऺेरराई  अनदुान  ददन ेव्मवस्था गयेको छु। 

१६९. र्नजी तथा कृहष वन प्रवधा िन गनि प्रत्मेक र्जल्राभा कम्तीभा एक नभनुा कृहष वन 
कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । वनजन्त्म उद्यभहरूको हवकासका रार्ग ऩूवािधाय र्नभािण य 
प्रहवर्धभा आवश्मक सहमोग गरयनेछ । मसका रार्ग रू. ४ कयोड ८० राख हवर्नमोजन 
गयेको छु । 

१७०. फटुवर उऩ-भहानगयऩार्रका य सैनाभैना नगयऩार्रकाको सहकामिभा पोहोयभैरा 
व्मवस्थाऩन गनि पोहोयभैरा प्रशोधन केन्त्ि स्थाऩनाको रार्ग रू. १ कयोड हवर्नमोजन 
गयेको छु । प्रदेशर्बर प्ठ्राहिकजन्त्म वस्तकुो व्मवस्थाऩन गनि ऩरयमोजना फैंकभा यहेको  
प्ठ्राहिकफाट र्डजेर उत्ऩादन गने प्ठ्रान्त्ट स्थाऩनाका रार्ग र्नजी ऺेरसॉग सहकामि 
गरयनेछ । सहकामिका रार्ग आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयेको छु । 
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सॊस्कृर्तको हवकास य सॊवधा िनका रार्ग हक्रमाशीर सॊघ-सॊस्थाहरूको ऺभता अर्बवहृधा  तथा 
प्रदेशस्तयीम वहृत ्साहहत्म सम्भेरनका रार्ग फजेट व्मवस्था गयेको छु । 

१६०. प्रदेशका ऩयुातार्त्वक, ऐर्तहार्सक य साॊस्कृर्तक सम्ऩदाहरूको सॊयऺण य व्मवस्थाऩनका 
रार्ग सञ्चार्रत प्रादेर्शक सॊग्रहारमको रार्ग आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयेको छु । 

१६१. हवर्बन्न जातजार्तहरूको ऩयम्ऩयागत सॊस्कृर्तको प्रवधा िन, प्रचायप्रसाय तथा हवकासका रार्ग 
सफै र्जल्राभा स्थानीम सॊस्कृर्तभा आधारयत साॊस्कृर्तक भहोत्सव आमोजना गनि फजेट 
व्मवस्था गयेको छु । 

१६२. गलु्भीभा २०१८ सारको याजनैर्तक आन्त्दोरनभा शहादत प्राप्त गनुिहनुे शहहदहरूको 
सम्भानभा  शहादतप्राप्त गयेकै स्थान इस्भा गाउॉऩार्रकाको अभयऩयुभा शार्रक स्थाऩना 
गरयनेछ । साथै, याजनैर्तक आन्त्दोरनभा जीवनउत्सगि गनुिहनुे नेररार अबागीको दाङको 
घोयाही उऩभहानगयऩार्रकाभा य सगनुरार चौधयीको फददिमाको वायफददिमा नगयऩार्रकाभा 
शार्रक स्थाऩना गरयनेछ । सोको रार्ग आवश्मक फजेट हवर्नमोजन गयेको छु ।    

वन तथा वातावयण 

१६३. जैहवक हवहवधताको सॊयऺण य सॊवधा िन गदै वन अर्तक्रभण योक्न प्रबावकायी कामिक्रभ 
सञ्चारन गरयनेछ । वन डढेरो र्नमन्त्रण, चोयी र्नकासी र्नमन्त्रण, चोयी र्शकायी 
र्नमन्त्रणका रार्ग साभदुाहमक वन, साझेदायी वन, कफरु्रमती वन रगामत उऩबोक्ता सभहु, 

स्थानीम तह य र्नजी ऺेरसॉगको सहकामिराई प्रबावकायी फनाइने छ । 

१६४. प्रदेशर्बर ९ राख हेक्टयबन्त्दा फढी वन ऺेर यहेकोभा वन व्मवस्थाऩन कामिमोजना तमाय 
बएको ५० हजाय हेक्टय वनभा ददगो एवभ ् वैऻार्नक वन व्मवस्थाऩन गरयनेछ । 
मसफाट २० राख घनहपट काठ उत्ऩादन बई काठको आऩूर्ति सहज हनुकुा साथै 
काठभा आत्भर्नबिय हनु टेवा ऩगु्नेछ बने ४५ राख श्रभ-ददन योजगायी र्सजिना हनुेछ । 
मस्तो योजगायीभा अर्धकाॊश हवदेशी काभदाय सॊरग्न हनुे गयेकोभा आवश्मक र्सऩ हवकास 
गयी नेऩारी काभदायफाट हवदेशी काभदाय प्रर्तस्थाऩन गरयनेछ । वैऻार्नक वन 
व्मवस्थाऩनको रार्ग रू. १४ कयोड ४३ राख हवर्नमोजन गरयएको छ । 

१६५. प्रदेशभा र्नजी वनफाट हयेक वषि १० राख घनहपट काठ उत्ऩादन बैयहेकोभा त्मसको 
ददगोऩनाको रार्ग र्नजी तथा साविजर्नक ऺेरभा वृऺ ायोऩण गनि एक र्भटयबन्त्दा अग्रा 
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योल्ऩाको दहवन-र्नगारऩानी खण्ड गयी चाय खण्डभा र्नभािण गने कामिराई र्नयन्त्तयता 
ददएको छु । मस आमोजनाको र्नभािण कामिको रार्ग रू. १६ कयोड हवर्नमोजन गयेको 
छु ।  

१७९. यणनैर्तक भहत्वका दाङ उऩत्मकाको दाभोदय भागि, अघािखाॉची र्जल्राको गच्छे-हढकुया-
धनचौय-जरकेु-राभातार-फडीदभाय-शार्न्त्तऩयु-हार्सऩयु-याभऩयु सडक, रुऩन्त्देही र्जल्राको 
फेथयी-गवुिर्नमा-खैयाघाट सडक, फटुवर उऩभहानगयऩार्रकाको ऩयुानो फसऩाकि -मोर्गकुटी-
कार्रकाऩथ सडक, नवरऩयासीको सनुवर-ऩसािवर-अम्रोट-फन्त्जरयमा-र्घनाहा-फकेना सडक, 

ऩटौटी-दगुािपाॉट-कुखयेुदेउयारी-खज्मािङ्क-र्सर्भचौय-तम्घास सडक, फाॉकेको खजयुा र्फगाॉउ-
ईगाॉउ-हऩराडी-कोहरऩयु सडकरगामत १६ वटा सडकहरूको र्नभािण कामिराई र्नयन्त्तयता 
ददएको छु । मसको रार्ग रू. ५९ कयोड हवर्नमोजन गयेको छु । 

१८०. प्रदेशर्बरका ११ र्जल्राका ३० वटा स्थानीम तहहरूराई नर्जकको याजभागि य सहामक 
याजभागिभा आवधा  गनि स्थानीम तह ऩहुॉचभागिको हवकास गयी आगाभी तीन वषिर्बर 
खण्डार्स्भत य कारोऩरे गने व्मवस्था गयेको छु । मस कामिको रार्ग रू. ७५ कयोड 
४० राख फजेटको व्मवस्था र्भराएको छु ।  

१८१. कृहष सडक हवकास गने कामिक्रभराई आगाभी आर्थिक वषिभा रुऩन्त्देही, अघािखाॉची य 
फाॉकेभा चायवटा कृहष सडक र्नभािण गने गयी र्नयन्त्तयता ददएको छु । मस कामिक्रभको 
रार्ग रू. ९ कयोड हवर्नमोजन गयेको छु । 

१८२. चार ु आर्थिक वषिदेर्ख शरुुवात गरयएको उद्योगस्थर ऩॉहचुभागि र्नभािण कामिका रार्ग 
आगाभी आर्थिक वषिभा र्नयन्त्तयता ददनेगयी आवश्मक फजेट हवर्नमोजन गयेको छु ।   

१८३. र्सधा ाथि याजभागिको र्सधा फाफा खण्डभा वषेर्न हनुे दघुिटनाको जोर्खभराई न्त्मूनीकयण गनि 
वैकर्ल्ऩक भागिको रुऩभा फटुवर धागो कायखाना-चयङ्के-झमु्सा सडक र्नभािण कामि हवगत 
आर्थिक वषिदेर्ख सरुु बएको य उक्त सडकभा ऩने ऩरु, कजवे, करबटि तथा खण्डार्स्भत 
गने कामिसभेत गयी मातामात सञ्चारनभा ल्माउनका रार्ग रू. १५ कयोड ५० राख 
हवर्नमोजन गयेको छु ।  

१८४. मस प्रदेशका तयाईका ६ र्जल्राहरूका दर्ऺणी सीभासॉग जोर्डने १८ वटा सीभा 
सडकराई हरुाकी सडक तथा ऩूवि-ऩर्िभ याजभागि सञ्जारसॉग आवधा  हनुे गयी र्नयन्त्तयता 
ददई रू. ३९ कयोड  ५० राख हवर्नमोजन गयेको छु । 
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१७१. वातावयण सॊयऺण तथा प्रदषुण र्नमन्त्रणका रार्ग वातावयणीम भाऩदण्डहरू र्नभािण, 

कामािन्त्वमन य र्नमर्भत अनगुभन गने व्मवस्था र्भराइनेछ । वातावयणीम प्रदषुण भाऩन 
प्रमोगशारा स्थाऩना गनि रू. २ कयोड हवर्नमोजन गरयएको छ ।  

१७२. याप्ती, फफई, वाणगॊगा य र्तनाउ नदी प्रणारीभा आधारयत जराधाय व्मवस्थाऩन मोजना 
तमाय गरयनेछ । मसका साथै सॊवेदनशीर जराधाय ऺेरहरूको सॊयऺण य व्मवस्थाऩनका 
कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । मी कामिक्रभका रार्ग रू. ३ कयोड २५ राख हवर्नमोजन 
गयेको छु ।  

१७३. उद्योग, ऩमिटन, वन तथा वातावयण ऺेरको रार्ग रू. २ अफि ९१ कयोड ६९ राख 
हवर्नमोजन गयेको छु । 

बौर्तक ऩूवािधाय 

१७४. कोर्बड -१९ को कायण बएको फन्त्दाफन्त्दीका कायणरे प्रबाहवत बएका चार ुआर्थिक 
वषिभा सम्झौता बएका आमोजनाहरू आगाभी आर्थिक वषिभा सम्ऩन्न गनि आवश्मक ऩने 
फजेटको व्मवस्था र्भराएको छु । 

१७५. योजगायी र्सजिनाका रार्ग बौगर्बिक तथा वातावयणीम हहसाफरे सॊवेदनशीर देर्खएका 
ऺेरभा श्रभभा आधारयत र्नभािण ऩधा र्त अवरम्वन गयी श्रभ-सघन आमोजना छनौट गयी 
कामािन्त्वमन गने व्मवस्था र्भराएको छु । 

१७६. वैदेर्शक योजगायीका क्रभभा वा स्वदेशको र्नभािण कम्ऩनीहरूभा र्नभािणसम्फन्त्धी काभ 
गयी हार्सर गयेको र्सऩको ऩयीऺण य सूचीकृत गयी आमोजनाको सऩुयीवेऺण कामिभा 
खटाउने नमाॉ व्मवस्थाको शरुूवात गरयनेछ । मस कामिफाट आमोजनाको गणुस्तय कामभ 
हनुकुा साथै योजगायीका अवसयहरू र्सजिना हनुेछन ्।  

१७७. प्रदेश मातामात गरुूमोजना र्नभािण कामि सम्ऩन्न गरयनेछ । गरुूमोजनाभा सभावेश बएका 
सडक आमोजनाहरूको प्राथर्भकताका आधायभा र्नभािण, भभित सॊबाय, स्तयोन्नर्त तथा 
सडकको अर्धकाय ऺेर कामािन्त्वमन गने कामिको शरुूवात गरयनेछ । 

१७८. प्रदेशको गौयवको आमोजनाका रूऩभा याभऩयुदेर्ख कऩयुकोटसम्भको जीवयाज आर्श्रत 
कृष्णसेन इच्छुक भागिराई ऩाल्ऩा र्जल्राको होराङ्कदी-ढुङ्काखानी खण्ड, अघािखाॉचीको 
सर्न्त्धखकि -धायाऩानी-चजुाठाॉटी खण्ड, प्ठ्मूठान र्जल्राको दाखाक्वाडी-फर्िफाङ्क-र्बङ्ग्ग्री खण्ड, 
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योल्ऩाको दहवन-र्नगारऩानी खण्ड गयी चाय खण्डभा र्नभािण गने कामिराई र्नयन्त्तयता 
ददएको छु । मस आमोजनाको र्नभािण कामिको रार्ग रू. १६ कयोड हवर्नमोजन गयेको 
छु ।  

१७९. यणनैर्तक भहत्वका दाङ उऩत्मकाको दाभोदय भागि, अघािखाॉची र्जल्राको गच्छे-हढकुया-
धनचौय-जरकेु-राभातार-फडीदभाय-शार्न्त्तऩयु-हार्सऩयु-याभऩयु सडक, रुऩन्त्देही र्जल्राको 
फेथयी-गवुिर्नमा-खैयाघाट सडक, फटुवर उऩभहानगयऩार्रकाको ऩयुानो फसऩाकि -मोर्गकुटी-
कार्रकाऩथ सडक, नवरऩयासीको सनुवर-ऩसािवर-अम्रोट-फन्त्जरयमा-र्घनाहा-फकेना सडक, 

ऩटौटी-दगुािपाॉट-कुखयेुदेउयारी-खज्मािङ्क-र्सर्भचौय-तम्घास सडक, फाॉकेको खजयुा र्फगाॉउ-
ईगाॉउ-हऩराडी-कोहरऩयु सडकरगामत १६ वटा सडकहरूको र्नभािण कामिराई र्नयन्त्तयता 
ददएको छु । मसको रार्ग रू. ५९ कयोड हवर्नमोजन गयेको छु । 

१८०. प्रदेशर्बरका ११ र्जल्राका ३० वटा स्थानीम तहहरूराई नर्जकको याजभागि य सहामक 
याजभागिभा आवधा  गनि स्थानीम तह ऩहुॉचभागिको हवकास गयी आगाभी तीन वषिर्बर 
खण्डार्स्भत य कारोऩरे गने व्मवस्था गयेको छु । मस कामिको रार्ग रू. ७५ कयोड 
४० राख फजेटको व्मवस्था र्भराएको छु ।  

१८१. कृहष सडक हवकास गने कामिक्रभराई आगाभी आर्थिक वषिभा रुऩन्त्देही, अघािखाॉची य 
फाॉकेभा चायवटा कृहष सडक र्नभािण गने गयी र्नयन्त्तयता ददएको छु । मस कामिक्रभको 
रार्ग रू. ९ कयोड हवर्नमोजन गयेको छु । 

१८२. चार ु आर्थिक वषिदेर्ख शरुुवात गरयएको उद्योगस्थर ऩॉहचुभागि र्नभािण कामिका रार्ग 
आगाभी आर्थिक वषिभा र्नयन्त्तयता ददनेगयी आवश्मक फजेट हवर्नमोजन गयेको छु ।   

१८३. र्सधा ाथि याजभागिको र्सधा फाफा खण्डभा वषेर्न हनुे दघुिटनाको जोर्खभराई न्त्मूनीकयण गनि 
वैकर्ल्ऩक भागिको रुऩभा फटुवर धागो कायखाना-चयङ्के-झमु्सा सडक र्नभािण कामि हवगत 
आर्थिक वषिदेर्ख सरुु बएको य उक्त सडकभा ऩने ऩरु, कजवे, करबटि तथा खण्डार्स्भत 
गने कामिसभेत गयी मातामात सञ्चारनभा ल्माउनका रार्ग रू. १५ कयोड ५० राख 
हवर्नमोजन गयेको छु ।  

१८४. मस प्रदेशका तयाईका ६ र्जल्राहरूका दर्ऺणी सीभासॉग जोर्डने १८ वटा सीभा 
सडकराई हरुाकी सडक तथा ऩूवि-ऩर्िभ याजभागि सञ्जारसॉग आवधा  हनुे गयी र्नयन्त्तयता 
ददई रू. ३९ कयोड  ५० राख हवर्नमोजन गयेको छु । 
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१७१. वातावयण सॊयऺण तथा प्रदषुण र्नमन्त्रणका रार्ग वातावयणीम भाऩदण्डहरू र्नभािण, 

कामािन्त्वमन य र्नमर्भत अनगुभन गने व्मवस्था र्भराइनेछ । वातावयणीम प्रदषुण भाऩन 
प्रमोगशारा स्थाऩना गनि रू. २ कयोड हवर्नमोजन गरयएको छ ।  

१७२. याप्ती, फफई, वाणगॊगा य र्तनाउ नदी प्रणारीभा आधारयत जराधाय व्मवस्थाऩन मोजना 
तमाय गरयनेछ । मसका साथै सॊवेदनशीर जराधाय ऺेरहरूको सॊयऺण य व्मवस्थाऩनका 
कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । मी कामिक्रभका रार्ग रू. ३ कयोड २५ राख हवर्नमोजन 
गयेको छु ।  

१७३. उद्योग, ऩमिटन, वन तथा वातावयण ऺेरको रार्ग रू. २ अफि ९१ कयोड ६९ राख 
हवर्नमोजन गयेको छु । 

बौर्तक ऩूवािधाय 

१७४. कोर्बड -१९ को कायण बएको फन्त्दाफन्त्दीका कायणरे प्रबाहवत बएका चार ुआर्थिक 
वषिभा सम्झौता बएका आमोजनाहरू आगाभी आर्थिक वषिभा सम्ऩन्न गनि आवश्मक ऩने 
फजेटको व्मवस्था र्भराएको छु । 

१७५. योजगायी र्सजिनाका रार्ग बौगर्बिक तथा वातावयणीम हहसाफरे सॊवेदनशीर देर्खएका 
ऺेरभा श्रभभा आधारयत र्नभािण ऩधा र्त अवरम्वन गयी श्रभ-सघन आमोजना छनौट गयी 
कामािन्त्वमन गने व्मवस्था र्भराएको छु । 

१७६. वैदेर्शक योजगायीका क्रभभा वा स्वदेशको र्नभािण कम्ऩनीहरूभा र्नभािणसम्फन्त्धी काभ 
गयी हार्सर गयेको र्सऩको ऩयीऺण य सूचीकृत गयी आमोजनाको सऩुयीवेऺण कामिभा 
खटाउने नमाॉ व्मवस्थाको शरुूवात गरयनेछ । मस कामिफाट आमोजनाको गणुस्तय कामभ 
हनुकुा साथै योजगायीका अवसयहरू र्सजिना हनुेछन ्।  

१७७. प्रदेश मातामात गरुूमोजना र्नभािण कामि सम्ऩन्न गरयनेछ । गरुूमोजनाभा सभावेश बएका 
सडक आमोजनाहरूको प्राथर्भकताका आधायभा र्नभािण, भभित सॊबाय, स्तयोन्नर्त तथा 
सडकको अर्धकाय ऺेर कामािन्त्वमन गने कामिको शरुूवात गरयनेछ । 

१७८. प्रदेशको गौयवको आमोजनाका रूऩभा याभऩयुदेर्ख कऩयुकोटसम्भको जीवयाज आर्श्रत 
कृष्णसेन इच्छुक भागिराई ऩाल्ऩा र्जल्राको होराङ्कदी-ढुङ्काखानी खण्ड, अघािखाॉचीको 
सर्न्त्धखकि -धायाऩानी-चजुाठाॉटी खण्ड, प्ठ्मूठान र्जल्राको दाखाक्वाडी-फर्िफाङ्क-र्बङ्ग्ग्री खण्ड, 
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मस्ता झोरङु्के ऩरुहरूको र्नभािण एवभ ्भभित सम्बाय कामिराई र्नयन्त्तयता ददइनेछ । मस 
कामिको रार्ग रू. १४ कयोड ३४ राख हवर्नमोजन गयेको छु ।  

१९२. कहऩरवस्तकुो र्शवऩयुभा र्नभािण साभग्री ऩयीऺण प्रमोगशारा आगाभी आर्थिक वषिभा 
सम्ऩन्न गनिको रार्ग आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयेको छु । साथै, सडक ऩूवािधाय 
हवकास कामािरमहरूभा बएका ऩयीऺण प्रमोगशाराहरूको सवरीकयण गनि आवश्मक 
फजेटको व्मवस्था र्भराएको छु।  

१९३. र्नभािण व्मवसामीरे र्नभािण कामिको र्जम्भा र्रने तय सभमभा कामिसम्ऩन्न नगने प्रवरृ्तराई 
र्नरुत्साहहत गनि ऺभता हवकाससम्फन्त्धी तार्रभको व्मवस्था गरयनेछ य सभमभै गणुस्तयीम 
कामि सम्ऩन्न गने र्नभािण व्मवसामीराई ऩयुस्कृत गने कामिको शरुुवात गरयनेछ । 
प्रदेशर्बरका र्नभािण व्मवसामीको मोगदान सभेत यहने गयी एक र्नभािण व्मवसामी कोष 
स्थाऩना गने प्रफन्त्ध गयेको छु । 

१९४. प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहको सहकामिभा सफै स्थानीम तहहरूको खानेऩानी, सयसपाइ 
तथा स्वच्छता मोजना (वास मोजना) को र्नभािण कामि मसै आर्थिक वषिभा सम्ऩन्न गने 
गयी कामि बइयहेकोभा कोर्बड -१९ को भहाभायीको कायणरे फाॉकी यहेको कामि आगाभी 
आर्थिक वषिभा सम्ऩन्न गरयनेछ । 

१९५. प्रदेशका सफै घयधयुीहरूभा खानेऩानीको ऩहुॉच सरु्नर्ितता गनि प्रदेश सयकायरे ऩारयत 
गयेको सॊकल्ऩ प्रस्ताव अनरुूऩ आगाभी २ वषि र्बर एक घय, एक धाया कामिक्रभ सम्ऩन्न 

गनेगयी मस आर्थिक वषिसम्भ क्रभागत यहेका १३३४ वटा आमोजनाहरूभध्मे आगाभी आर्थिक 

वषिभा १५० वटा आमोजनाहरू सम्ऩन्न गने य फाॉकी आमोजनाहरूराई र्नयन्त्तयता ददने गयी 
रू. २ अफि ५३ कयोड १५ राख हवर्नमोजन गयेको छु ।  

१९६. जरवाम ु ऩरयवतिनको असयसॉगै खानेऩानीका भहुानहरू सकु्दै गएको तथा खानेऩानी 
अबावकै कायण आन्त्तरयक फसाइसयाइ गने क्रभ फढेको हुॉदा स्रोत सॊयऺण गदै 
खानेऩानीको ऩहुॉच वहृधा का रार्ग र्रर्फ्टङ्क तथा बरु्भगत प्रहवर्धभा आधारयत खानेऩानी 
आमोजनाहरूको र्नभािण, भभित सॊबाय तथा सञ्चारन गरयनेछ ।  

१९७. खरुा ददसाभकु्त प्रदेश घोषणा बइसकेको ऩरयप्रके्ष्मभा दोस्रो चयणभा ऩूणि सयसपाइउन्त्भखु 
प्रदेश फनाउन सयुर्ऺत खाना, स्वच्छ हऩउने ऩानी, हात धनुे, चऩॉको सयसपाइ, घय-आॉगन 
तथा वातावयणको सयसपाइजस्ता कामिक्रभहरू स्थानीम तहहरूसॉगको सभन्त्वमभा अगार्ड 
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१८५. ऩमिटन ऺेरको प्रवधा िन गने उदे्दश्मरे चार ुआर्थिक वषिदेर्ख प्राथर्भकताभा ऩयेका ऩाल्ऩाको 
यानीभहर, फददिमाको ठाकुयद्वाया, अघािखाॉचीको ऩार्णर्न तऩोबरू्भ, प्ठ्मूठानको स्वगिद्वायी 
रगामतका ९ र्जल्राका १७ वटा ऩमिटकीम स्थरहरूराई नर्जकको भखु्म सडकसॉग 
जोड्ने गयी ऩमिटकीम स्थर ऩहुॉचभागि र्नभािण तथा स्तयोन्नर्त कामिराई र्नयन्त्तयता ददएको 
छु । मस कामिक्रभको रार्ग रू. २२ कयोड ९५ राख हवर्नमोजन गयेको छु ।  

१८६. प्रदेशका प्राथर्भकता प्राप्त १०६ वटा सडक सञ्जारको ददगो व्मवस्थाऩनको रार्ग 
कामिसम्ऩादनभा आधारयत कयाय सम्झौता गयी र्नमर्भत भभित सम्बायको कामिराई 
र्नयन्त्तयता ददन रू. २१ कयोड ७६ राख हवर्नमोजन गयेको छु । मस कामिक्रभफाट 
सडक सयुर्ऺत हनुकुा साथै करयफ १ हजाय ५ सम जना वाहषिक योजगायी र्सजिना   
हनुेछ ।   

१८७. प्रदेशर्बरका १२ वटै र्जल्राभा सडक दघुिटना न्त्मूनीकयणको रार्ग उता यकुभाय वरी 
सडक सयुऺा कामिक्रभराई र्नयन्त्तयता ददएको छु । मसका रार्ग रू. ३ कयोड ५५ 
राख हवर्नमोजन गयेको छु ।  

१८८. प्रदेशस्तयीम सडकहरूराई बौगोर्रक सूचना प्रणारीभा आवधा  गयी माराराई अनभुानमोग्म 
य सयुर्ऺत फनाइने छ । साविजर्नक मातामातको बाडा हवद्यतुीम भाध्मभफाट बकु्तानी हनु े
गयी क्रभश: नगदयहहत फनाउॉदै रर्गनेछ । मसको रार्ग आवश्मक ऩने फजेटको 
व्मवस्था गयेको छु ।  

१८९. सवायी चारक अनभुर्तऩर हवतयण कामिराई र्छटो, छरयतो, ऩायदशॉ एवभ ् व्मवर्स्थत 
गरयनेछ । मसका रार्ग फटुवरभा सहुवधासम्ऩन्न सवायी चारक अनभुर्त ऩयीऺण केन्त्ि 
एवभ ्प्रशासकीम बवन र्नभािणको रार्ग आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयेको छु ।  

१९०. प्रदेशका १२ वटै र्जल्राहरूका भखु्म सडकहरूभा ५४ वटा क्रभागत य ३३ वटा नमाॉ 
गयी ८७ वटा सडक ऩरु र्नभािण गनि य थऩ २३९ वटा सडक ऩरुहरूको सम्बाव्मता 
अध्ममन गयी सम्बाव्म देर्खएका भध्मे प्राथर्भकताप्राप्त सडक ऩरुको हवस्ततृ अध्ममन 
एवभ ् कामािन्त्वमन सभेतका रार्ग सडक ऩरु र्नभािण कामिक्रभतपि  रू. १ अफि ४३ 
कयोडको व्मवस्था गयेको छु । 

१९१. बौगोर्रक रुऩभा हवकट फस्तीका सभदुामहरू राबार्न्त्वत हनुेगयी भखु्म भागिभा ऩने झोरङु्क े
ऩरुहरूको सूची स�रन गरयनेछ । प्राहवर्धक सम्बाव्मता य प्राथर्भकताको आधायभा 
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मस्ता झोरङु्के ऩरुहरूको र्नभािण एवभ ्भभित सम्बाय कामिराई र्नयन्त्तयता ददइनेछ । मस 
कामिको रार्ग रू. १४ कयोड ३४ राख हवर्नमोजन गयेको छु ।  

१९२. कहऩरवस्तकुो र्शवऩयुभा र्नभािण साभग्री ऩयीऺण प्रमोगशारा आगाभी आर्थिक वषिभा 
सम्ऩन्न गनिको रार्ग आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयेको छु । साथै, सडक ऩूवािधाय 
हवकास कामािरमहरूभा बएका ऩयीऺण प्रमोगशाराहरूको सवरीकयण गनि आवश्मक 
फजेटको व्मवस्था र्भराएको छु।  

१९३. र्नभािण व्मवसामीरे र्नभािण कामिको र्जम्भा र्रने तय सभमभा कामिसम्ऩन्न नगने प्रवरृ्तराई 
र्नरुत्साहहत गनि ऺभता हवकाससम्फन्त्धी तार्रभको व्मवस्था गरयनेछ य सभमभै गणुस्तयीम 
कामि सम्ऩन्न गने र्नभािण व्मवसामीराई ऩयुस्कृत गने कामिको शरुुवात गरयनेछ । 
प्रदेशर्बरका र्नभािण व्मवसामीको मोगदान सभेत यहने गयी एक र्नभािण व्मवसामी कोष 
स्थाऩना गने प्रफन्त्ध गयेको छु । 

१९४. प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहको सहकामिभा सफै स्थानीम तहहरूको खानेऩानी, सयसपाइ 
तथा स्वच्छता मोजना (वास मोजना) को र्नभािण कामि मसै आर्थिक वषिभा सम्ऩन्न गने 
गयी कामि बइयहेकोभा कोर्बड -१९ को भहाभायीको कायणरे फाॉकी यहेको कामि आगाभी 
आर्थिक वषिभा सम्ऩन्न गरयनेछ । 

१९५. प्रदेशका सफै घयधयुीहरूभा खानेऩानीको ऩहुॉच सरु्नर्ितता गनि प्रदेश सयकायरे ऩारयत 
गयेको सॊकल्ऩ प्रस्ताव अनरुूऩ आगाभी २ वषि र्बर एक घय, एक धाया कामिक्रभ सम्ऩन्न 

गनेगयी मस आर्थिक वषिसम्भ क्रभागत यहेका १३३४ वटा आमोजनाहरूभध्मे आगाभी आर्थिक 

वषिभा १५० वटा आमोजनाहरू सम्ऩन्न गने य फाॉकी आमोजनाहरूराई र्नयन्त्तयता ददने गयी 
रू. २ अफि ५३ कयोड १५ राख हवर्नमोजन गयेको छु ।  

१९६. जरवाम ु ऩरयवतिनको असयसॉगै खानेऩानीका भहुानहरू सकु्दै गएको तथा खानेऩानी 
अबावकै कायण आन्त्तरयक फसाइसयाइ गने क्रभ फढेको हुॉदा स्रोत सॊयऺण गदै 
खानेऩानीको ऩहुॉच वहृधा का रार्ग र्रर्फ्टङ्क तथा बरु्भगत प्रहवर्धभा आधारयत खानेऩानी 
आमोजनाहरूको र्नभािण, भभित सॊबाय तथा सञ्चारन गरयनेछ ।  

१९७. खरुा ददसाभकु्त प्रदेश घोषणा बइसकेको ऩरयप्रके्ष्मभा दोस्रो चयणभा ऩूणि सयसपाइउन्त्भखु 
प्रदेश फनाउन सयुर्ऺत खाना, स्वच्छ हऩउने ऩानी, हात धनुे, चऩॉको सयसपाइ, घय-आॉगन 
तथा वातावयणको सयसपाइजस्ता कामिक्रभहरू स्थानीम तहहरूसॉगको सभन्त्वमभा अगार्ड 
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१८५. ऩमिटन ऺेरको प्रवधा िन गने उदे्दश्मरे चार ुआर्थिक वषिदेर्ख प्राथर्भकताभा ऩयेका ऩाल्ऩाको 
यानीभहर, फददिमाको ठाकुयद्वाया, अघािखाॉचीको ऩार्णर्न तऩोबरू्भ, प्ठ्मूठानको स्वगिद्वायी 
रगामतका ९ र्जल्राका १७ वटा ऩमिटकीम स्थरहरूराई नर्जकको भखु्म सडकसॉग 
जोड्ने गयी ऩमिटकीम स्थर ऩहुॉचभागि र्नभािण तथा स्तयोन्नर्त कामिराई र्नयन्त्तयता ददएको 
छु । मस कामिक्रभको रार्ग रू. २२ कयोड ९५ राख हवर्नमोजन गयेको छु ।  

१८६. प्रदेशका प्राथर्भकता प्राप्त १०६ वटा सडक सञ्जारको ददगो व्मवस्थाऩनको रार्ग 
कामिसम्ऩादनभा आधारयत कयाय सम्झौता गयी र्नमर्भत भभित सम्बायको कामिराई 
र्नयन्त्तयता ददन रू. २१ कयोड ७६ राख हवर्नमोजन गयेको छु । मस कामिक्रभफाट 
सडक सयुर्ऺत हनुकुा साथै करयफ १ हजाय ५ सम जना वाहषिक योजगायी र्सजिना   
हनुेछ ।   

१८७. प्रदेशर्बरका १२ वटै र्जल्राभा सडक दघुिटना न्त्मूनीकयणको रार्ग उता यकुभाय वरी 
सडक सयुऺा कामिक्रभराई र्नयन्त्तयता ददएको छु । मसका रार्ग रू. ३ कयोड ५५ 
राख हवर्नमोजन गयेको छु ।  

१८८. प्रदेशस्तयीम सडकहरूराई बौगोर्रक सूचना प्रणारीभा आवधा  गयी माराराई अनभुानमोग्म 
य सयुर्ऺत फनाइने छ । साविजर्नक मातामातको बाडा हवद्यतुीम भाध्मभफाट बकु्तानी हनु े
गयी क्रभश: नगदयहहत फनाउॉदै रर्गनेछ । मसको रार्ग आवश्मक ऩने फजेटको 
व्मवस्था गयेको छु ।  

१८९. सवायी चारक अनभुर्तऩर हवतयण कामिराई र्छटो, छरयतो, ऩायदशॉ एवभ ् व्मवर्स्थत 
गरयनेछ । मसका रार्ग फटुवरभा सहुवधासम्ऩन्न सवायी चारक अनभुर्त ऩयीऺण केन्त्ि 
एवभ ्प्रशासकीम बवन र्नभािणको रार्ग आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयेको छु ।  

१९०. प्रदेशका १२ वटै र्जल्राहरूका भखु्म सडकहरूभा ५४ वटा क्रभागत य ३३ वटा नमाॉ 
गयी ८७ वटा सडक ऩरु र्नभािण गनि य थऩ २३९ वटा सडक ऩरुहरूको सम्बाव्मता 
अध्ममन गयी सम्बाव्म देर्खएका भध्मे प्राथर्भकताप्राप्त सडक ऩरुको हवस्ततृ अध्ममन 
एवभ ् कामािन्त्वमन सभेतका रार्ग सडक ऩरु र्नभािण कामिक्रभतपि  रू. १ अफि ४३ 
कयोडको व्मवस्था गयेको छु । 

१९१. बौगोर्रक रुऩभा हवकट फस्तीका सभदुामहरू राबार्न्त्वत हनुेगयी भखु्म भागिभा ऩने झोरङु्क े
ऩरुहरूको सूची स�रन गरयनेछ । प्राहवर्धक सम्बाव्मता य प्राथर्भकताको आधायभा 
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२०२. भौर्रक एवभ ्प्राचीन वास्तकुरा प्रवधा िन गनि स्थानीम र्नभािण साभग्रीको प्रमोग हनुे गयी 
सयुर्ऺत घय र्नभािण गनि सहजीकयण गरयनेछ । र्नजी तथा साविजर्नक बवन र्नभािण गदाि 
याह�म बवन सॊहहताको प्रबावकायी कामािन्त्वमन य र्नमभनराई स्थानीम तहको सभन्त्वम य 
सहकामिभा सम्ऩादन गने व्मवस्था र्भराइनेछ ।  

२०३. कृहषको भूर आधाय र्सॊचाइ ऩूवािधायको हवकास  बएकारे कृहष उत्ऩादनको फढाउनका रार्ग साना 
तथा भझौरा खारका सतह र्सॊचाइ आमोजनाहरूका अर्तरयक्त र्रफ्ट, नमाॉ प्रहवर्धभा आधारयत 
र्सॊचाइ, बरू्भगत र्सॊचाइ (र्डऩ य स्मारो टू्यवेर) तथा जराशम र्नभािण गने कामिराई 
आगाभी आर्थिक वषिभा र्नयन्त्तयता ददएको छु ।  

२०४. र्सॊचाइको हवकास गयी कृहषराई व्मवसामीकयणतपि  उन्त्भखु गयाउन मस आर्थिक वषिभा 
र्नभािण कामिको चयणभा यहेका बरू्भगत र्सॊचाइ तपि का ३५ वटा आमोजना, भझौरा तथा 
साना र्सॊचाइतपि  ३५ वटा आमोजनाहरूको र्नभािण कामि सम्ऩन्न गयी थऩ १७५० हेक्टय 
जर्भनभा र्सॊचाइ सहुवधा ऩरु् माउनकुा साथै १६७५ हेक्टयभा र्सॊचाइ प्रणारीको सदुृढीकयण 
गरयनेछ । मस कामिक्रभका रार्ग रू. १ अफि २९ कयोड हवर्नमोजन गयेको छु । 

२०५. प्रदेशर्बर खाद्यान्न बण्डाय भार्नएका तयाईका कहऩरवस्त,ु दाङ, फाॉके, फददिमा, रुऩन्त्देही य 
नवरऩयासी, साथै ऩाल्ऩाको भाडीपाॉट जस्ता उविय बरू्भभा र्सॊचाइको ऩहुॉच अर्बवहृधा  गनि 
तथा बरू्भगत स्मारो टु्यववेर अनदुानभा उऩरब्ध गयाउने तथा र्छटो प्रर्तपर ददन सक्ने 
खारका र्रफ्ट र्सॊचाइ आमोजना र्नभािणका रार्ग र्सॊचाइ हवशेष कामिक्रभ सञ्चारन गनि 
आवश्मक यकभ व्मवस्था गयेको छु । 

२०६. गरयफी य कुऩोषणको फढी भायभा ऩयेका जनसॊख्माराई सम्वोधन गनिका रार्ग अधयुो 
यहेको कहऩरवस्तकुो शखरु्नमा तारराई प्रदेशको नमाॉ र्सॊचाइ आमोजना तथा ऩमिटकीम 
ऩूवािधायको फहवुषॉम आमोजनाको रूऩभा अर्घ फढाइनेछ । जफई खोराभा फाॉधस्थरको 
स्तयोन्नर्तका रार्ग रू. ४ कयोड ७ राख हवर्नमोजन गयेको छु । 

२०७. प्रदेशबयभा सञ्चार्रत र्सॊचाइ प्रणारीको भभित सम्बायको व्मवस्था र्भराइनेछ । 
ऩयम्ऩयागत रुऩभा कृषकहरूद्वाया र्नर्भित तथा कृषककै व्मवस्थाऩनभा सञ्चार्रत र्सॊचाइ 
प्रणारीको भभित सम्बायका रार्ग भाग य प्राथर्भकताका आधायभा भभित सम्बाय गनि 
आवश्मक फजेटको व्मवस्था र्भराएको छु । 
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फढाइनेछ । मस कामिक्रभफाट कोर्बड -१९ रगामतका सॊक्राभक योगहरू र्नमन्त्रण गनि 
सघाउ ऩगु्ने हवश्वास र्रएको छु ।  

१९८. ऩूवि-ऩर्िभ याजभागिका नवरऩयासीको फदिघाट, रुऩन्त्देहीको सैनाभैना, कहऩरवस्तकुो 
चन्त्िौटा, दाङको रभही य फददिमाको फाॉसगढीभा व्मवसाहमक भोडेरभा सञ्चारन गने गयी 
ऩनुतािजगी केन्त्ि र्नभािण कामि मसै आर्थिक वषिदेर्ख सरुुवात गरयएकोभा आगाभी आर्थिक 
वषिभा २ वटाको र्नभािण सम्ऩन्न गरयनेछ । मस कामिक्रभका रार्ग रू. १२ कयोड ५० 
राख हवर्नमोजन गयेको छु । 

१९९. प्रदेशका १२ वटै र्जल्राभा नेऩार सयकायफाट सशति अनदुानभा हस्तान्त्तरयत जनता 
आवास कामिक्रभराई आगाभी आर्थिक वषिभासभेत र्नयन्त्तयता ददएको छु । चार ुआर्थिक 
वषिभा क्रभागत यहेका २६४० वटा आवासराई आगाभी आर्थिक वषिभा र्नभािण सम्ऩन्न 
गयी थऩ ७८७ वटा आवास र्नभािण कामिको शरुुवात गरयनेछ । मस कामिक्रभफाट 
सयुर्ऺत आवास उऩमोग गनि नऩाएका दर्रत, हवऩन्न भरु्स्रभ, रोऩोन्त्भखु य अर्त 
सीभान्त्तकृत हवऩन्न वगि राबार्न्त्वत हनुेछन ्। मस कामिको रार्ग रू. ५० कयोड २३ 
राख हवर्नमोजन गयेको छु । 

२००. कोर्बड -१९ को भहाभायीको कायणफाट असॊगदठत ऺेरभा सॊरग्न श्रर्भकहरूरे योजगाय 
गभुाएको अवस्थाराई भध्मनजय याखी श्रर्भकको सॊरग्नताफाट भार र्नभािण सम्ऩन्न हनुे 
गयी प्रदेशर्बरका सफै र्जल्रा सदयभकुाभ तथा घना आवादी बएका ३३ वटा शहयी 
ऺेरका सडकभा ऩैदर मारीहरूरे प्रमोग गने सडक पुटऩाथ र्नभािणभा स्थानीम स्रोत 
साधनको प्रमोग गयी स्थानीम योजगायीराई प्राथर्भकता ददई कामिक्रभ सञ्चारन गनिको 
रार्ग रू. ५० कयोड हवर्नमोजन गयेको छु । मस कामिक्रभफाट शहयी सौन्त्दमिताको वहृधा  
हनुकुा साथै असॊगदठत ऺेरभा १३४५ जनाराई वषिबरय योजगायी र्सजिना हनुेछ । 

२०१. प्रदेशका सफै र्जल्राका ४७ वटा स्थानभा सञ्चार्रत आवास व्मवस्था तथा फस्ती हवकास 
कामिक्रभ अन्त्तगित एकीकृत ऩूवािधाय कामिक्रभराई आगाभी आर्थिक वषिभा सभेत 
र्नयन्त्तयता ददएको छु । मस कामिक्रभको रार्ग रू. ३९ कयोड ५५ राख हवर्नमोजन 
गयेको छु । 



39

39 
 

२०२. भौर्रक एवभ ्प्राचीन वास्तकुरा प्रवधा िन गनि स्थानीम र्नभािण साभग्रीको प्रमोग हनुे गयी 
सयुर्ऺत घय र्नभािण गनि सहजीकयण गरयनेछ । र्नजी तथा साविजर्नक बवन र्नभािण गदाि 
याह�म बवन सॊहहताको प्रबावकायी कामािन्त्वमन य र्नमभनराई स्थानीम तहको सभन्त्वम य 
सहकामिभा सम्ऩादन गने व्मवस्था र्भराइनेछ ।  

२०३. कृहषको भूर आधाय र्सॊचाइ ऩूवािधायको हवकास  बएकारे कृहष उत्ऩादनको फढाउनका रार्ग साना 
तथा भझौरा खारका सतह र्सॊचाइ आमोजनाहरूका अर्तरयक्त र्रफ्ट, नमाॉ प्रहवर्धभा आधारयत 
र्सॊचाइ, बरू्भगत र्सॊचाइ (र्डऩ य स्मारो टू्यवेर) तथा जराशम र्नभािण गने कामिराई 
आगाभी आर्थिक वषिभा र्नयन्त्तयता ददएको छु ।  

२०४. र्सॊचाइको हवकास गयी कृहषराई व्मवसामीकयणतपि  उन्त्भखु गयाउन मस आर्थिक वषिभा 
र्नभािण कामिको चयणभा यहेका बरू्भगत र्सॊचाइ तपि का ३५ वटा आमोजना, भझौरा तथा 
साना र्सॊचाइतपि  ३५ वटा आमोजनाहरूको र्नभािण कामि सम्ऩन्न गयी थऩ १७५० हेक्टय 
जर्भनभा र्सॊचाइ सहुवधा ऩरु् माउनकुा साथै १६७५ हेक्टयभा र्सॊचाइ प्रणारीको सदुृढीकयण 
गरयनेछ । मस कामिक्रभका रार्ग रू. १ अफि २९ कयोड हवर्नमोजन गयेको छु । 

२०५. प्रदेशर्बर खाद्यान्न बण्डाय भार्नएका तयाईका कहऩरवस्त,ु दाङ, फाॉके, फददिमा, रुऩन्त्देही य 
नवरऩयासी, साथै ऩाल्ऩाको भाडीपाॉट जस्ता उविय बरू्भभा र्सॊचाइको ऩहुॉच अर्बवहृधा  गनि 
तथा बरू्भगत स्मारो टु्यववेर अनदुानभा उऩरब्ध गयाउने तथा र्छटो प्रर्तपर ददन सक्ने 
खारका र्रफ्ट र्सॊचाइ आमोजना र्नभािणका रार्ग र्सॊचाइ हवशेष कामिक्रभ सञ्चारन गनि 
आवश्मक यकभ व्मवस्था गयेको छु । 

२०६. गरयफी य कुऩोषणको फढी भायभा ऩयेका जनसॊख्माराई सम्वोधन गनिका रार्ग अधयुो 
यहेको कहऩरवस्तकुो शखरु्नमा तारराई प्रदेशको नमाॉ र्सॊचाइ आमोजना तथा ऩमिटकीम 
ऩूवािधायको फहवुषॉम आमोजनाको रूऩभा अर्घ फढाइनेछ । जफई खोराभा फाॉधस्थरको 
स्तयोन्नर्तका रार्ग रू. ४ कयोड ७ राख हवर्नमोजन गयेको छु । 

२०७. प्रदेशबयभा सञ्चार्रत र्सॊचाइ प्रणारीको भभित सम्बायको व्मवस्था र्भराइनेछ । 
ऩयम्ऩयागत रुऩभा कृषकहरूद्वाया र्नर्भित तथा कृषककै व्मवस्थाऩनभा सञ्चार्रत र्सॊचाइ 
प्रणारीको भभित सम्बायका रार्ग भाग य प्राथर्भकताका आधायभा भभित सम्बाय गनि 
आवश्मक फजेटको व्मवस्था र्भराएको छु । 
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फढाइनेछ । मस कामिक्रभफाट कोर्बड -१९ रगामतका सॊक्राभक योगहरू र्नमन्त्रण गनि 
सघाउ ऩगु्ने हवश्वास र्रएको छु ।  

१९८. ऩूवि-ऩर्िभ याजभागिका नवरऩयासीको फदिघाट, रुऩन्त्देहीको सैनाभैना, कहऩरवस्तकुो 
चन्त्िौटा, दाङको रभही य फददिमाको फाॉसगढीभा व्मवसाहमक भोडेरभा सञ्चारन गने गयी 
ऩनुतािजगी केन्त्ि र्नभािण कामि मसै आर्थिक वषिदेर्ख सरुुवात गरयएकोभा आगाभी आर्थिक 
वषिभा २ वटाको र्नभािण सम्ऩन्न गरयनेछ । मस कामिक्रभका रार्ग रू. १२ कयोड ५० 
राख हवर्नमोजन गयेको छु । 

१९९. प्रदेशका १२ वटै र्जल्राभा नेऩार सयकायफाट सशति अनदुानभा हस्तान्त्तरयत जनता 
आवास कामिक्रभराई आगाभी आर्थिक वषिभासभेत र्नयन्त्तयता ददएको छु । चार ुआर्थिक 
वषिभा क्रभागत यहेका २६४० वटा आवासराई आगाभी आर्थिक वषिभा र्नभािण सम्ऩन्न 
गयी थऩ ७८७ वटा आवास र्नभािण कामिको शरुुवात गरयनेछ । मस कामिक्रभफाट 
सयुर्ऺत आवास उऩमोग गनि नऩाएका दर्रत, हवऩन्न भरु्स्रभ, रोऩोन्त्भखु य अर्त 
सीभान्त्तकृत हवऩन्न वगि राबार्न्त्वत हनुेछन ्। मस कामिको रार्ग रू. ५० कयोड २३ 
राख हवर्नमोजन गयेको छु । 

२००. कोर्बड -१९ को भहाभायीको कायणफाट असॊगदठत ऺेरभा सॊरग्न श्रर्भकहरूरे योजगाय 
गभुाएको अवस्थाराई भध्मनजय याखी श्रर्भकको सॊरग्नताफाट भार र्नभािण सम्ऩन्न हनुे 
गयी प्रदेशर्बरका सफै र्जल्रा सदयभकुाभ तथा घना आवादी बएका ३३ वटा शहयी 
ऺेरका सडकभा ऩैदर मारीहरूरे प्रमोग गने सडक पुटऩाथ र्नभािणभा स्थानीम स्रोत 
साधनको प्रमोग गयी स्थानीम योजगायीराई प्राथर्भकता ददई कामिक्रभ सञ्चारन गनिको 
रार्ग रू. ५० कयोड हवर्नमोजन गयेको छु । मस कामिक्रभफाट शहयी सौन्त्दमिताको वहृधा  
हनुकुा साथै असॊगदठत ऺेरभा १३४५ जनाराई वषिबरय योजगायी र्सजिना हनुेछ । 

२०१. प्रदेशका सफै र्जल्राका ४७ वटा स्थानभा सञ्चार्रत आवास व्मवस्था तथा फस्ती हवकास 
कामिक्रभ अन्त्तगित एकीकृत ऩूवािधाय कामिक्रभराई आगाभी आर्थिक वषिभा सभेत 
र्नयन्त्तयता ददएको छु । मस कामिक्रभको रार्ग रू. ३९ कयोड ५५ राख हवर्नमोजन 
गयेको छु । 
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२१४. प्रदेशका ६ स्थानराई शीषिहवन्त्द ु घोषणा गयी हवकास गने नीर्त फभोर्जभ तयाईका 
फटुवर-बैयहवा, नेऩारगञ्ज-कोहरऩयु य घोयाही-तलु्सीऩयुभा व्मवर्स्थत घना शहयीकयण तथा 
ऩूवािधाय हवकासका रार्ग एकीकृत गरुूमोजना सम्ऩन्न गरयनेछ बने ऩहाडका याभऩयु, रयडी 
य र्बङ्ग्ग्रीभा नदी सभ्मता तथा धार्भिक, ऐर्तहार्सक सम्ऩदाराई भनन गदै ऩमिटनभैरी 
ऩहाडी शहय हवकास गनिका रार्ग गरुूमोजना तमाय गरयनेछ । मसका साथै हवकर्सत 
सडक सॊजाररे उजागय गयेका अघािखाॉचीको दगुािपाॉट, गलु्भीको फलु्भरगामतका तीन 
सॊबाहवत स्थरहरूभा ऩहाडी साना शहयको सॊबाव्मता अध्ममन गरयनेछ । मस कामिफाट 
उक्त ऺेरहरूभा सेवा र्फस्ताय हनु गई आन्त्तरयक फसाइसयाइ न्त्मूनीकयणभा सघाउ 
ऩगु्नेछ। 

२१५. बौर्तक ऩूवािधाय हवकासतपि  कूर रु.१५ अफि २ कयोड २४ राख हवर्नमोजन गयेको 
छु।  

बौर्तक ऩूवािधाय हवकासका रार्ग नहवन सोच 

२१६. चार ुअर्धवेशनभा प्रदेशको नाभ य याजधानी टुॊगो रगाई प्रदेश याजधानीको गरुूमोजना 
तमाय गरयनेछ । प्रदेशको भौर्रकता झल्कने गयी प्रदेश सबा बवन र्नभािण कामि अर्घ 
फढाइनेछ ।  

२१७. प्रदेश ऩूवािधाय हवकास प्रार्धकयणभापि त र्नमर्भत प्रकृर्त फाहेकका ऩूवािधायसम्फन्त्धी हवशेष 
य उच्च प्रर्तपरमकु्त आमोजनाहरू हवकास गयी र्नजी तथा जनस्तयको सहरगानीभा 
कामािन्त्वमन गदै रर्गनेछ । मसका रार्ग आगाभी वषि सीभाऺेरका ठूरा शहयभा 
सहुवधासम्ऩन्न व्माऩारयक बवन, प्रदेशर्बर भौर्रक साभहुहक आवास र्नभािण य ऩाल्ऩाको 
श्रीनगयभा भनोयञ्जन ऩाकि जस्ता आमोजनाको हवस्ततृ सॊबाव्मता अध्ममन सम्ऩन्त् न गयी 
र्नभािण कामि अगार्ड फढाइनछे । 

२१८. प्रदेशर्बर ऩेट्रोर्रमभ ऩदाथिको आमात न्त्मून गयी हवद्यतुीम सवायी साधनको प्रमोग 
फढाउनको रार्ग आवश्मक अध्ममन गरयनेछ । प्रदेशका प्रभखु नगय जोड्ने रुटहरू 
फटुवर-बैयहवा, घोयाही-तलु्सीऩयु य कोहरऩयु-नेऩारगञ्जभा साविजर्नक-र्नजी साझेदायी 
भोडरभा हवद्यतुीम फस सेवा सञ्चारनको रार्ग सम्बाव्मता अध्ममन य हवकासको रार्ग 
फजेट हवर्नमोजन गरयएको छ । 
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२०८. जरउत्ऩन्न प्रकोऩराई र्नमन्त्रण गने कामि गदाि फस्ती, सदयभकुाभ य स्थानीम तहको केन्त्ि 
सॊयऺणराई प्राथर्भकता ददइनेछ । साथै, गत आर्थिक वषिदेर्ख सञ्चार्रत नदी र्नमन्त्रण, 

ऩहहयो व्मवस्थाऩनजस्ता प्रकोऩ न्त्मूनीकयणको कामिराई भाग य प्राथर्भकताको आधायभा 
आगाभी आर्थिक वषिभा सभेत र्नयन्त्तयता ददइनेछ । मस कामिक्रभका रार्ग रू. २५ 
कयोड ९० राख हवर्नमोजन गयेको छु । 

२०९. प्रदेशबयका नागरयकहरूराई ऊजािको न्त्मूनतभ ऩॉहचु सरु्नर्ित गदै उज्मारो प्रदेशको 
सॊकल्ऩ प्रस्ताव कामािन्त्वमन गनि जरहवद्यतु, सौमि ऊजाि य वैकर्ल्ऩक ऊजािको हवकासभा 
जोड ददइनेछ । 

२१०. सौमि ऊजाि उत्ऩादन गनि चाहने र्नजी ऺेरराई प्रोत्साहन य सहजीकयण गरयनेछ । याह�म 
र्ग्रडफाट हवद्यतु ऩरु् माउन नसहकएका वा आर्थिक रुऩरे हवद्यतु ऩरु् माउन नसहकएका 
स्थरहरूभा हवद्यतु ऩॉहचु स्थाहऩत गनि घयेर ु सौमि ऊजाि प्रणारी जडान गदाि ९० 
प्रर्तशतसम्भ अनदुान ददन ेव्मवस्था र्भराएको छु । सो कामिका रार्ग रू. ७ कयोड ४० 
राख हवर्नमोजन गयेको छु ।  

२११. हवद्यतु हवतयण प्रणारीको सधुायका रार्ग प्रदेशर्बरका आवश्मक स्थानभा ट्रान्त्सपभिय 
जडान तथा काठको ऩोर हवस्थाऩन सहहत साभदुाहमक हवद्यतुीकयणका रार्ग नेऩार हवद्यतु 
प्रार्धकयणसॉग सहकामि गरयनेछ । मसको रार्ग रू. ११ कयोड हवर्नमोजन गयेको छु ।  

२१२. प्रदेशको हवकासभा ऺेरीम सन्त्तरुन कामभ याख्न हवकासको दृहिरे ऩछार्ड ऩयेका 
ऺेरहरूराई हवशेष प्राथर्भकता ददई सडक, सडक ऩरु, झोरङु्के ऩरु, र्सॊचाइ आमोजना, 
ऊजाि, खानेऩानी तथा सयसपाइ आमोजना य बवन, आवास तथा शहयी हवकास 
आमोजनाहरूको प्रायर्म्बक अध्ममन गने य सो अध्ममनफाट सम्बाव्म देर्खएका 
आमोजनाहरूको हवस्ततृ अध्ममन गयी क्रभश: कामािन्त्वमनभा रैजाने गयी आवश्मक 
फजेटको व्मवस्था र्भराएको छु ।  

२१३. गलु्भी र्जल्राको सत्मवती गाउॉऩार्रका य योल्ऩा र्जल्राको सनुछहयी गाउॉऩार्रकाको 
हवऩद् प्रबाहवत ऺेरको ऩनुर्निभािण रगामतका कामिराई र्नयन्त्तयता ददएको छु । मस 
कामिका रार्ग आवश्मक फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 
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२१४. प्रदेशका ६ स्थानराई शीषिहवन्त्द ु घोषणा गयी हवकास गने नीर्त फभोर्जभ तयाईका 
फटुवर-बैयहवा, नेऩारगञ्ज-कोहरऩयु य घोयाही-तलु्सीऩयुभा व्मवर्स्थत घना शहयीकयण तथा 
ऩूवािधाय हवकासका रार्ग एकीकृत गरुूमोजना सम्ऩन्न गरयनेछ बने ऩहाडका याभऩयु, रयडी 
य र्बङ्ग्ग्रीभा नदी सभ्मता तथा धार्भिक, ऐर्तहार्सक सम्ऩदाराई भनन गदै ऩमिटनभैरी 
ऩहाडी शहय हवकास गनिका रार्ग गरुूमोजना तमाय गरयनेछ । मसका साथै हवकर्सत 
सडक सॊजाररे उजागय गयेका अघािखाॉचीको दगुािपाॉट, गलु्भीको फलु्भरगामतका तीन 
सॊबाहवत स्थरहरूभा ऩहाडी साना शहयको सॊबाव्मता अध्ममन गरयनेछ । मस कामिफाट 
उक्त ऺेरहरूभा सेवा र्फस्ताय हनु गई आन्त्तरयक फसाइसयाइ न्त्मूनीकयणभा सघाउ 
ऩगु्नेछ। 

२१५. बौर्तक ऩूवािधाय हवकासतपि  कूर रु.१५ अफि २ कयोड २४ राख हवर्नमोजन गयेको 
छु।  

बौर्तक ऩूवािधाय हवकासका रार्ग नहवन सोच 

२१६. चार ुअर्धवेशनभा प्रदेशको नाभ य याजधानी टुॊगो रगाई प्रदेश याजधानीको गरुूमोजना 
तमाय गरयनेछ । प्रदेशको भौर्रकता झल्कने गयी प्रदेश सबा बवन र्नभािण कामि अर्घ 
फढाइनेछ ।  

२१७. प्रदेश ऩूवािधाय हवकास प्रार्धकयणभापि त र्नमर्भत प्रकृर्त फाहेकका ऩूवािधायसम्फन्त्धी हवशेष 
य उच्च प्रर्तपरमकु्त आमोजनाहरू हवकास गयी र्नजी तथा जनस्तयको सहरगानीभा 
कामािन्त्वमन गदै रर्गनेछ । मसका रार्ग आगाभी वषि सीभाऺेरका ठूरा शहयभा 
सहुवधासम्ऩन्न व्माऩारयक बवन, प्रदेशर्बर भौर्रक साभहुहक आवास र्नभािण य ऩाल्ऩाको 
श्रीनगयभा भनोयञ्जन ऩाकि जस्ता आमोजनाको हवस्ततृ सॊबाव्मता अध्ममन सम्ऩन्त् न गयी 
र्नभािण कामि अगार्ड फढाइनछे । 

२१८. प्रदेशर्बर ऩेट्रोर्रमभ ऩदाथिको आमात न्त्मून गयी हवद्यतुीम सवायी साधनको प्रमोग 
फढाउनको रार्ग आवश्मक अध्ममन गरयनेछ । प्रदेशका प्रभखु नगय जोड्ने रुटहरू 
फटुवर-बैयहवा, घोयाही-तलु्सीऩयु य कोहरऩयु-नेऩारगञ्जभा साविजर्नक-र्नजी साझेदायी 
भोडरभा हवद्यतुीम फस सेवा सञ्चारनको रार्ग सम्बाव्मता अध्ममन य हवकासको रार्ग 
फजेट हवर्नमोजन गरयएको छ । 

40 
 

२०८. जरउत्ऩन्न प्रकोऩराई र्नमन्त्रण गने कामि गदाि फस्ती, सदयभकुाभ य स्थानीम तहको केन्त्ि 
सॊयऺणराई प्राथर्भकता ददइनेछ । साथै, गत आर्थिक वषिदेर्ख सञ्चार्रत नदी र्नमन्त्रण, 

ऩहहयो व्मवस्थाऩनजस्ता प्रकोऩ न्त्मूनीकयणको कामिराई भाग य प्राथर्भकताको आधायभा 
आगाभी आर्थिक वषिभा सभेत र्नयन्त्तयता ददइनेछ । मस कामिक्रभका रार्ग रू. २५ 
कयोड ९० राख हवर्नमोजन गयेको छु । 

२०९. प्रदेशबयका नागरयकहरूराई ऊजािको न्त्मूनतभ ऩॉहचु सरु्नर्ित गदै उज्मारो प्रदेशको 
सॊकल्ऩ प्रस्ताव कामािन्त्वमन गनि जरहवद्यतु, सौमि ऊजाि य वैकर्ल्ऩक ऊजािको हवकासभा 
जोड ददइनेछ । 

२१०. सौमि ऊजाि उत्ऩादन गनि चाहने र्नजी ऺेरराई प्रोत्साहन य सहजीकयण गरयनेछ । याह�म 
र्ग्रडफाट हवद्यतु ऩरु् माउन नसहकएका वा आर्थिक रुऩरे हवद्यतु ऩरु् माउन नसहकएका 
स्थरहरूभा हवद्यतु ऩॉहचु स्थाहऩत गनि घयेर ु सौमि ऊजाि प्रणारी जडान गदाि ९० 
प्रर्तशतसम्भ अनदुान ददन ेव्मवस्था र्भराएको छु । सो कामिका रार्ग रू. ७ कयोड ४० 
राख हवर्नमोजन गयेको छु ।  

२११. हवद्यतु हवतयण प्रणारीको सधुायका रार्ग प्रदेशर्बरका आवश्मक स्थानभा ट्रान्त्सपभिय 
जडान तथा काठको ऩोर हवस्थाऩन सहहत साभदुाहमक हवद्यतुीकयणका रार्ग नेऩार हवद्यतु 
प्रार्धकयणसॉग सहकामि गरयनेछ । मसको रार्ग रू. ११ कयोड हवर्नमोजन गयेको छु ।  

२१२. प्रदेशको हवकासभा ऺेरीम सन्त्तरुन कामभ याख्न हवकासको दृहिरे ऩछार्ड ऩयेका 
ऺेरहरूराई हवशेष प्राथर्भकता ददई सडक, सडक ऩरु, झोरङु्के ऩरु, र्सॊचाइ आमोजना, 
ऊजाि, खानेऩानी तथा सयसपाइ आमोजना य बवन, आवास तथा शहयी हवकास 
आमोजनाहरूको प्रायर्म्बक अध्ममन गने य सो अध्ममनफाट सम्बाव्म देर्खएका 
आमोजनाहरूको हवस्ततृ अध्ममन गयी क्रभश: कामािन्त्वमनभा रैजाने गयी आवश्मक 
फजेटको व्मवस्था र्भराएको छु ।  

२१३. गलु्भी र्जल्राको सत्मवती गाउॉऩार्रका य योल्ऩा र्जल्राको सनुछहयी गाउॉऩार्रकाको 
हवऩद् प्रबाहवत ऺेरको ऩनुर्निभािण रगामतका कामिराई र्नयन्त्तयता ददएको छु । मस 
कामिका रार्ग आवश्मक फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 
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२२६. हवऩद् योकथाभ, उधा ाय य ऩनुस्थािऩना कामिराई प्रबावकायी फनाउन मससम्वन्त्धी आवश्मक 
कानून तजुिभा गयी राग ु गरयनेछ । हवऩद् जोर्खभमकु्त ऺेरको ऩहहचान य नक्सा�न  
कामिका रार्ग आवश्मक फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । फाॉकेको सभशेयगञ्जभा यहेको 
हवऩद् प्रर्तकामि तार्रभ केन्त्िको स्तयोन्नर्त गरयनेछ। 

२२७. स्थानीम तहसॉगको सहकामिभा स्थानीम तहभा हवऩद् प्रर्तकामिभा मोगदान ददनसक्न े
जनशर्क्तको हवकास गरयनेछ । हवऩद्को उच्च जोर्खभभा यहेका स्थानीम तहहरूभा 
उधा ायको कामिराई र्छटो, छरयतो तथा प्रबावकायी फनाउन हेर्रप्ठ्माड र्नभािण गने कामिराई 
र्नयन्त्तयता ददएको छु । हवऩद् ऩूवि-सूचना प्रणारी स्थाऩना गयी हवऩद्को फायेभा ऩूवि-
सूचनाको व्मवस्था र्भराइने छ । मसका रार्ग रु १ कयोड ५० राख हवर्नमोजन 
गयेको छु । 

२२८. हवऩद्को जोर्खभ न्त्मूनीकयण एवभ ्हवऩद् भा ऩयेकाको याहत य ऩनुिस्थाऩना सभेतको रार्ग 
स्थाहऩत प्रदेश हवऩद् व्मवस्थाऩन कोषभा न्त्मूनतभ रू. १० कयोड यहने गयी आवश्मक 
यकभ हवर्नमोजन गयेको छु ।  

२२९. द्वन्त्द्वफाट प्रबाहवत व्मर्क्तहरूको उऩचायको व्मवस्थाराई र्नयन्त्तयता ददएको छु । 
द्वन्त्द्वप्रबाहवत व्मर्क्तराई व्मवसाहमक र्सऩ  प्रदान  गयी  स्वयोजगाय  फनाउने  कामिक्रभ 
सञ्चारन गनि रु ३ कयोड य साभग्री अनदुानका रार्ग रु १ कयोड हवर्नमोजन गयेको 
छु। 

भाननीम सबाभखु भहोदम, 

२३०. प्रदेशका हवश्वहवद्यारम, प्रर्तष्ठान, आमोग, प्रार्धकयण तथा कम्ऩनीजस्ता र्नकामका 
नेततृ्वराई जवापदेही य नर्तजाभखुी फनाउने गयी र्नददिि कामािदेश तमाय गरयनेछ य 
कामिसम्ऩादन कयाय शरुू गरयनेछ । साथै, कामिसम्ऩादन सम्झौता प्रहक्रमाराई र्फस्ताय 
गदै भन्त्रारमका भहाशाखा प्रभखु, र्नदेशनारमका प्रभखु तथा कामािरम एवभ ्आमोजना 
प्रभखुसॉग सम्झौता गयी कयायका शतिहरूराई कामिसम्ऩादन भूल्मा�नको आधाय  
फनाइनेछ ।  

२३१. प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहहरूफाट र्नर्भित कानूनहरूभा एकरूऩता, साभान्त्जस्मता य 
अन्त्तयसम्फन्त्ध कामभ गनि स्थानीम तहहरूरे तजुिभा गने कानूनहरूको सॊकरन, एकीकृत 
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२१९. ररु्म्फनी प्रादेर्शक अस्ऩतारराई प्रदेशकै उच्च य हवर्शिीकृत स्वास््म सेवामकु्त अस्ऩतार 
फनाउने उदे्दश्मअनरुुऩ नमाॉ बवनको गरुूमोजना तमाय बैसकेकोरे मस आर्थिक वषिभा 
हवस्ततृ ऩरयमोजना प्रर्तवेदन तमाय गयी र्नभािण कामिसभेत शरुु गनि रू. ७ कयोड ७५ 
राख छुट्याएको छु । साथै, याप्ती प्रादेर्शक अस्ऩतारको गरुूमोजना तमाय गनिको रार्ग 
आवश्मक फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 

२२०. फाॉकेको खजयुाभा स्थाऩना गरयने प्रदेश हवश्वहवद्यारम, दाङको घोयाहीभा र्नभािणाधीन 
नेररार अबागी यॊगशारा य ररु्म्वनी प्रादेर्शक अस्ऩतारराई प्रदेश गौयवको आमोजनाको 
रूऩभा थऩ गयी अगार्ड फढाइनेछ । 

शार्न्त्त  सयुऺा  तथा  सशुासन 

२२१. प्रदेशभा वढ्दो शार्न्त्तसयुऺाको चनुौतीको साभना, सडक दघुिटनाको र्नमन्त्रण य रैंर्गक 
हहॊसाको अन्त्त्म जस्ता कामिराई केन्त्िहवन्त्दभुा याखेय प्रदेश सयुऺा नीर्त र्नभािण गरयनकुा 
साथै प्रदेश प्रहयी ऐन तजुिभा गयी प्रदेश प्रहयीको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन गरयनेछ । प्रदेश 
प्रहयी सॉगठनको सॊस्थागत सदुृढीकयण एवभ ् आवश्मकताअनसुाय प्रहयी इकाई बवन 
र्नभािणका रार्ग रू. २२ कयोड ३० राख हवर्नमोजन गयेको छु । 

२२२. जोर्खभऩूणि मारा फहहष्काय : हाम्रो सयुऺाको आधाय बन्न े अर्बमानका साथ सचेतनाभरुक 

कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । सयुऺा सॊवेदनशीर ऺेर य याजभागिदेर्ख र्जल्रा 
सदयभकुाभसम्भ जोड्ने सडक तथा र्सभानाका हवर्बन्न स्थानभा र्स.र्स.हट.र्ब. जडान 
कामिराई र्नयन्त्तयता ददनका रार्ग रू. २ कयोड १७ राख हवर्नमोजन गयेको छु ।  

२२३. कायागाय सधुायअन्त्तगित योल्ऩा, दाङ य प्ठ्मठुान र्जल्राभा कायागाय र्नभािण गनि रू. ४ 
कयोड ५० राख यकभ हवर्नमोजन गयेको छु । 

२२४. प्रदेश प्रहयी तार्रभ केन्त्िराई आधरु्नक य सहुवधामकु्त फनाइनेछ । नेऩारगञ्जर्स्थत 
पोयेर्न्त्सक ल्माफराई साधनस्रोत सम्ऩन्न फनाई ऺभता अर्बवहृधा का साथै प्रदेश प्रहयी 
अस्ऩतारको स्तयोन्नर्तका रार्ग आवश्मक फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 

२२५. रागूऔषध प्रमोगकतािको सॊख्मा, स्थर य ओसायऩसाय गने शॊकास्ऩद ट्रार्न्त्जट स्थानहरूभा 
सयुऺा र्नगयानीको व्मवस्था र्भराइनेछ। रागूऔषध दवु्मिसन न्त्मूनीकयणका रार्ग 
जनचेतनाभूरक कामिक्रभ सञ्चारन गनि आवश्मक फजेट छुट्याएको छु । 



43
43 

 

२२६. हवऩद् योकथाभ, उधा ाय य ऩनुस्थािऩना कामिराई प्रबावकायी फनाउन मससम्वन्त्धी आवश्मक 
कानून तजुिभा गयी राग ु गरयनेछ । हवऩद् जोर्खभमकु्त ऺेरको ऩहहचान य नक्सा�न  
कामिका रार्ग आवश्मक फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । फाॉकेको सभशेयगञ्जभा यहेको 
हवऩद् प्रर्तकामि तार्रभ केन्त्िको स्तयोन्नर्त गरयनेछ। 

२२७. स्थानीम तहसॉगको सहकामिभा स्थानीम तहभा हवऩद् प्रर्तकामिभा मोगदान ददनसक्न े
जनशर्क्तको हवकास गरयनेछ । हवऩद्को उच्च जोर्खभभा यहेका स्थानीम तहहरूभा 
उधा ायको कामिराई र्छटो, छरयतो तथा प्रबावकायी फनाउन हेर्रप्ठ्माड र्नभािण गने कामिराई 
र्नयन्त्तयता ददएको छु । हवऩद् ऩूवि-सूचना प्रणारी स्थाऩना गयी हवऩद्को फायेभा ऩूवि-
सूचनाको व्मवस्था र्भराइने छ । मसका रार्ग रु १ कयोड ५० राख हवर्नमोजन 
गयेको छु । 

२२८. हवऩद्को जोर्खभ न्त्मूनीकयण एवभ ्हवऩद् भा ऩयेकाको याहत य ऩनुिस्थाऩना सभेतको रार्ग 
स्थाहऩत प्रदेश हवऩद् व्मवस्थाऩन कोषभा न्त्मूनतभ रू. १० कयोड यहने गयी आवश्मक 
यकभ हवर्नमोजन गयेको छु ।  

२२९. द्वन्त्द्वफाट प्रबाहवत व्मर्क्तहरूको उऩचायको व्मवस्थाराई र्नयन्त्तयता ददएको छु । 
द्वन्त्द्वप्रबाहवत व्मर्क्तराई व्मवसाहमक र्सऩ  प्रदान  गयी  स्वयोजगाय  फनाउने  कामिक्रभ 
सञ्चारन गनि रु ३ कयोड य साभग्री अनदुानका रार्ग रु १ कयोड हवर्नमोजन गयेको 
छु। 

भाननीम सबाभखु भहोदम, 

२३०. प्रदेशका हवश्वहवद्यारम, प्रर्तष्ठान, आमोग, प्रार्धकयण तथा कम्ऩनीजस्ता र्नकामका 
नेततृ्वराई जवापदेही य नर्तजाभखुी फनाउने गयी र्नददिि कामािदेश तमाय गरयनेछ य 
कामिसम्ऩादन कयाय शरुू गरयनेछ । साथै, कामिसम्ऩादन सम्झौता प्रहक्रमाराई र्फस्ताय 
गदै भन्त्रारमका भहाशाखा प्रभखु, र्नदेशनारमका प्रभखु तथा कामािरम एवभ ्आमोजना 
प्रभखुसॉग सम्झौता गयी कयायका शतिहरूराई कामिसम्ऩादन भूल्मा�नको आधाय  
फनाइनेछ ।  

२३१. प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहहरूफाट र्नर्भित कानूनहरूभा एकरूऩता, साभान्त्जस्मता य 
अन्त्तयसम्फन्त्ध कामभ गनि स्थानीम तहहरूरे तजुिभा गने कानूनहरूको सॊकरन, एकीकृत 
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२१९. ररु्म्फनी प्रादेर्शक अस्ऩतारराई प्रदेशकै उच्च य हवर्शिीकृत स्वास््म सेवामकु्त अस्ऩतार 
फनाउने उदे्दश्मअनरुुऩ नमाॉ बवनको गरुूमोजना तमाय बैसकेकोरे मस आर्थिक वषिभा 
हवस्ततृ ऩरयमोजना प्रर्तवेदन तमाय गयी र्नभािण कामिसभेत शरुु गनि रू. ७ कयोड ७५ 
राख छुट्याएको छु । साथै, याप्ती प्रादेर्शक अस्ऩतारको गरुूमोजना तमाय गनिको रार्ग 
आवश्मक फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 

२२०. फाॉकेको खजयुाभा स्थाऩना गरयने प्रदेश हवश्वहवद्यारम, दाङको घोयाहीभा र्नभािणाधीन 
नेररार अबागी यॊगशारा य ररु्म्वनी प्रादेर्शक अस्ऩतारराई प्रदेश गौयवको आमोजनाको 
रूऩभा थऩ गयी अगार्ड फढाइनेछ । 

शार्न्त्त  सयुऺा  तथा  सशुासन 

२२१. प्रदेशभा वढ्दो शार्न्त्तसयुऺाको चनुौतीको साभना, सडक दघुिटनाको र्नमन्त्रण य रैंर्गक 
हहॊसाको अन्त्त्म जस्ता कामिराई केन्त्िहवन्त्दभुा याखेय प्रदेश सयुऺा नीर्त र्नभािण गरयनकुा 
साथै प्रदेश प्रहयी ऐन तजुिभा गयी प्रदेश प्रहयीको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन गरयनेछ । प्रदेश 
प्रहयी सॉगठनको सॊस्थागत सदुृढीकयण एवभ ् आवश्मकताअनसुाय प्रहयी इकाई बवन 
र्नभािणका रार्ग रू. २२ कयोड ३० राख हवर्नमोजन गयेको छु । 

२२२. जोर्खभऩूणि मारा फहहष्काय : हाम्रो सयुऺाको आधाय बन्न े अर्बमानका साथ सचेतनाभरुक 

कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । सयुऺा सॊवेदनशीर ऺेर य याजभागिदेर्ख र्जल्रा 
सदयभकुाभसम्भ जोड्ने सडक तथा र्सभानाका हवर्बन्न स्थानभा र्स.र्स.हट.र्ब. जडान 
कामिराई र्नयन्त्तयता ददनका रार्ग रू. २ कयोड १७ राख हवर्नमोजन गयेको छु ।  

२२३. कायागाय सधुायअन्त्तगित योल्ऩा, दाङ य प्ठ्मठुान र्जल्राभा कायागाय र्नभािण गनि रू. ४ 
कयोड ५० राख यकभ हवर्नमोजन गयेको छु । 

२२४. प्रदेश प्रहयी तार्रभ केन्त्िराई आधरु्नक य सहुवधामकु्त फनाइनेछ । नेऩारगञ्जर्स्थत 
पोयेर्न्त्सक ल्माफराई साधनस्रोत सम्ऩन्न फनाई ऺभता अर्बवहृधा का साथै प्रदेश प्रहयी 
अस्ऩतारको स्तयोन्नर्तका रार्ग आवश्मक फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 

२२५. रागूऔषध प्रमोगकतािको सॊख्मा, स्थर य ओसायऩसाय गने शॊकास्ऩद ट्रार्न्त्जट स्थानहरूभा 
सयुऺा र्नगयानीको व्मवस्था र्भराइनेछ। रागूऔषध दवु्मिसन न्त्मूनीकयणका रार्ग 
जनचेतनाभूरक कामिक्रभ सञ्चारन गनि आवश्मक फजेट छुट्याएको छु । 



44

45 
 

२३९. नागरयकका गनुासा य उजयुी सॊकरन गयी र्तनको मथाशीघ्र सम्फोधन तथा व्मवस्थाऩन 
गनि य प्रदेश सयकायका काभकायवाही य गर्तहवर्धफाये नागरयकराई ससूुर्चत गनि 
जनतासॉग प्रदेश सयकाय कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।  

२४०. नेऩार सयकायको सभन्त्वम य सहकामिभा प्रदेशर्बरका सफै स्थानीम तहहरूरे राब र्रन 
सक्नेगयी एक र्सजिनशीर साझेदायी कोष स्थाऩना य सॊचारनका रार्ग रू. १५ कयोड 
हवर्नमोजन गयेको छु । मसफाट स्थानीम तहहरूभा नवप्रवतिन य हवकासका रार्ग 
प्रर्तस्ऩधाि फढाउन सघाउ ऩगु्नेछ । 

२४१. प्रदेशभा सशुासन य सभहृधा का प्रमासराई एकीकृत, चसु्त य जवापदेही फनाउन सॊघ, प्रदेश 
य स्थानीम तहफीचको सभन्त्वम, सहकामि य साझेदायीभा सॊस्थागत व्मवस्था गयी सेवा प्रवाह 
य कामिसम्ऩादन स्तयराई गणुस्तयीम फनाइनेछ । प्रदेश य स्थानीम तहको सेवा प्रवाह य 
हवकास व्मवस्थाऩनभा प्रत्मऺ सॊरग्न हनुे जनप्रर्तर्नर्ध य कभिचायीहरूको ऻान, र्सऩ, ऺभता 
य दऺता अर्बवहृधा का कामिक्रभ सॊचारन गनि आवश्मक फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 

सूचना तथा सॊचाय 

२४२. सशुासनका रार्ग सॊचायको भहत्वप्रर्त प्रदेश सयकाय सचेत छ । प्रदेश सयकायफाट 
सम्ऩादन बएका कामिहरू आभ नागरयक सभऺ ऩरु् माउन टेर्रर्बजन तथा येर्डमो कामिक्रभ 
सञ्चारनका रार्ग यकभ हवर्नमोजन गयेको छु । ऩरकायसम्वधा  सॊस्थाहरूको 
सदुृढीकयणभा जोड ददनकुा साथै प्रदेशर्बर कामियत उत्कृि सॊचाय भाध्मभ य 
सॊचायकभॉराई सम्भान गरयनेछ । प्रदेश सकायका हवर्बन्न भन्त्रारमफाट प्रदान गरयन े
सूचनाभरुक साभग्रीहरुराई वैऻार्नक ढॊगवाट हवतयण गरयनेछ । साभदुाहमक येर्डमो 
प्रसायक सॊघराई बवन र्नभािणभा थऩ सहमोग गनि यकभ हवर्नमोजन गयेको छु ।  

२४३. सॊचाय भाध्मभहरूको दताि, नहवकयण, अर्बरेखीकयण, र्नमभन य व्मवस्थाऩन गनि प्रदेश 
सॊचाय ऩरयषद् ऐन तथा चरर्चरको प्रवद्विन य हवकासका रार्ग प्रदेश चरर्चर ऐनको 
तजुिभा गयी प्रदेशका ५० वटा ऩमिटकीम गन्त्तव्म ऩहहचान गयी ऩमिटन प्रवधा िन गरयने छ।  
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अर्बरेखा�न य हवश्लषेण गयी कानून र्नभािणभा एकरूऩता य तहगत अन्त्तयसम्फन्त्ध कामभ 
गरयनेछ ।  

२३२. साभार्जक कुयीर्त, घयेर ुहहॊसारगामत सभाजभा यहेका हवसॉगर्त एवभ ्हवकृर्त योकथाभ य 
न्त्मूनीकयण गरयनेछ । साथै, स्थानीम न्त्माहमक सर्भर्तको ऺभता हवकास गनि आवश्मक 
तार्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

२३३. स्थानीम तहको कानून तजुिभा य न्त्माहमक सर्भर्तको कामि सम्ऩादनभा सहमोग गनि कानूनी 
जनशर्क्तको आवश्मकता यहेको हुॉदा कानून हवषमभा स्नातक गयेका हवद्याथॉराई केही 
सभमका रार्ग ईन्त्टनिको रूऩभा स्थानीम तहहरूभा काभ गने गयी प्रफन्त्ध र्भराइनेछ। 

२३४. प्रदेश सशुासन ऐन, २०७६ को प्रबावकायी कामािन्त्वमनभापि त प्रदेश सयकायको काभ 
कायवाहीभा सशुासन कामभ गने य भ्रिाचायहवरुद्व शनु्त्म सहनशीरता नीर्त अवरम्वन 
गरयनेछ। 

२३५. कोर्बड-१९ को र्नमन्त्रण तथा उऩचायभा अग्रऩॊर्क्तभा खहटने र्चहकत्सक, स्वास््मकभॉ 
तथा सयसपाइकभॉहरूराई शतप्रर्तशत य सयुऺाकभॉहरूराई ऩचास प्रर्तशतसम्भ 
प्रोत्साहन बता ा उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था गयेको छु ।  

२३६. प्रदेश सेवाभा कामियत सफै अस्थामी य कयाय कभिचायीहरूराई मोगदानभा आधारयत 
साभार्जक सयुऺाको दामयाभा ल्माउन साभार्जक सयुऺा कोषभा आवधा  गने व्मवस्था 
र्भराइनेछ। 

२३७. प्रदेश तथा स्थानीम तहभा आवश्मक कानून तजुिभा गयी प्रदेश रोकसेवा आमोगभापि त 
जनशर्क्त बनाि प्रहक्रमा सरुू गरयनेछ। प्रदेश सयकायका र्नकामहरूको सॊगठन तथा 
व्मवस्थाऩन सवेऺण सम्ऩन्न गरयनेछ । उऩरब्ध भानव स्रोतको ऻान, र्सऩ, दऺता य 
ऺभता अर्बवहृधा का रार्ग फाॉके र्जल्राको नेऩारगञ् जभा यहेको प्रर्शऺण केन्त्िको 
स्तयोन्नर्त गयी सॊचारनभा ल्माइनेछ । मसको रार्ग आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयेको 
छु । 

२३८. प्रदेश र्नजाभती सेवा ऐन तजुिभा गयी कामािन्त्वमनभा ल्माइनेछ । प्रदेशभा कामियत 
या�सेवक कभिचायीहरूको भनोवर उच्च फनाईयाख्न नेऩार सयकायरे अवरम्फन गयेको 
नीर्त फभोर्जभको सहुवधा उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था र्भराएको छु ।  
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२३९. नागरयकका गनुासा य उजयुी सॊकरन गयी र्तनको मथाशीघ्र सम्फोधन तथा व्मवस्थाऩन 
गनि य प्रदेश सयकायका काभकायवाही य गर्तहवर्धफाये नागरयकराई ससूुर्चत गनि 
जनतासॉग प्रदेश सयकाय कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।  

२४०. नेऩार सयकायको सभन्त्वम य सहकामिभा प्रदेशर्बरका सफै स्थानीम तहहरूरे राब र्रन 
सक्नेगयी एक र्सजिनशीर साझेदायी कोष स्थाऩना य सॊचारनका रार्ग रू. १५ कयोड 
हवर्नमोजन गयेको छु । मसफाट स्थानीम तहहरूभा नवप्रवतिन य हवकासका रार्ग 
प्रर्तस्ऩधाि फढाउन सघाउ ऩगु्नेछ । 

२४१. प्रदेशभा सशुासन य सभहृधा का प्रमासराई एकीकृत, चसु्त य जवापदेही फनाउन सॊघ, प्रदेश 
य स्थानीम तहफीचको सभन्त्वम, सहकामि य साझेदायीभा सॊस्थागत व्मवस्था गयी सेवा प्रवाह 
य कामिसम्ऩादन स्तयराई गणुस्तयीम फनाइनेछ । प्रदेश य स्थानीम तहको सेवा प्रवाह य 
हवकास व्मवस्थाऩनभा प्रत्मऺ सॊरग्न हनुे जनप्रर्तर्नर्ध य कभिचायीहरूको ऻान, र्सऩ, ऺभता 
य दऺता अर्बवहृधा का कामिक्रभ सॊचारन गनि आवश्मक फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 

सूचना तथा सॊचाय 

२४२. सशुासनका रार्ग सॊचायको भहत्वप्रर्त प्रदेश सयकाय सचेत छ । प्रदेश सयकायफाट 
सम्ऩादन बएका कामिहरू आभ नागरयक सभऺ ऩरु् माउन टेर्रर्बजन तथा येर्डमो कामिक्रभ 
सञ्चारनका रार्ग यकभ हवर्नमोजन गयेको छु । ऩरकायसम्वधा  सॊस्थाहरूको 
सदुृढीकयणभा जोड ददनकुा साथै प्रदेशर्बर कामियत उत्कृि सॊचाय भाध्मभ य 
सॊचायकभॉराई सम्भान गरयनेछ । प्रदेश सकायका हवर्बन्न भन्त्रारमफाट प्रदान गरयन े
सूचनाभरुक साभग्रीहरुराई वैऻार्नक ढॊगवाट हवतयण गरयनेछ । साभदुाहमक येर्डमो 
प्रसायक सॊघराई बवन र्नभािणभा थऩ सहमोग गनि यकभ हवर्नमोजन गयेको छु ।  

२४३. सॊचाय भाध्मभहरूको दताि, नहवकयण, अर्बरेखीकयण, र्नमभन य व्मवस्थाऩन गनि प्रदेश 
सॊचाय ऩरयषद् ऐन तथा चरर्चरको प्रवद्विन य हवकासका रार्ग प्रदेश चरर्चर ऐनको 
तजुिभा गयी प्रदेशका ५० वटा ऩमिटकीम गन्त्तव्म ऩहहचान गयी ऩमिटन प्रवधा िन गरयने छ।  
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अर्बरेखा�न य हवश्लषेण गयी कानून र्नभािणभा एकरूऩता य तहगत अन्त्तयसम्फन्त्ध कामभ 
गरयनेछ ।  

२३२. साभार्जक कुयीर्त, घयेर ुहहॊसारगामत सभाजभा यहेका हवसॉगर्त एवभ ्हवकृर्त योकथाभ य 
न्त्मूनीकयण गरयनेछ । साथै, स्थानीम न्त्माहमक सर्भर्तको ऺभता हवकास गनि आवश्मक 
तार्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

२३३. स्थानीम तहको कानून तजुिभा य न्त्माहमक सर्भर्तको कामि सम्ऩादनभा सहमोग गनि कानूनी 
जनशर्क्तको आवश्मकता यहेको हुॉदा कानून हवषमभा स्नातक गयेका हवद्याथॉराई केही 
सभमका रार्ग ईन्त्टनिको रूऩभा स्थानीम तहहरूभा काभ गने गयी प्रफन्त्ध र्भराइनेछ। 

२३४. प्रदेश सशुासन ऐन, २०७६ को प्रबावकायी कामािन्त्वमनभापि त प्रदेश सयकायको काभ 
कायवाहीभा सशुासन कामभ गने य भ्रिाचायहवरुद्व शनु्त्म सहनशीरता नीर्त अवरम्वन 
गरयनेछ। 

२३५. कोर्बड-१९ को र्नमन्त्रण तथा उऩचायभा अग्रऩॊर्क्तभा खहटने र्चहकत्सक, स्वास््मकभॉ 
तथा सयसपाइकभॉहरूराई शतप्रर्तशत य सयुऺाकभॉहरूराई ऩचास प्रर्तशतसम्भ 
प्रोत्साहन बता ा उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था गयेको छु ।  

२३६. प्रदेश सेवाभा कामियत सफै अस्थामी य कयाय कभिचायीहरूराई मोगदानभा आधारयत 
साभार्जक सयुऺाको दामयाभा ल्माउन साभार्जक सयुऺा कोषभा आवधा  गने व्मवस्था 
र्भराइनेछ। 

२३७. प्रदेश तथा स्थानीम तहभा आवश्मक कानून तजुिभा गयी प्रदेश रोकसेवा आमोगभापि त 
जनशर्क्त बनाि प्रहक्रमा सरुू गरयनेछ। प्रदेश सयकायका र्नकामहरूको सॊगठन तथा 
व्मवस्थाऩन सवेऺण सम्ऩन्न गरयनेछ । उऩरब्ध भानव स्रोतको ऻान, र्सऩ, दऺता य 
ऺभता अर्बवहृधा का रार्ग फाॉके र्जल्राको नेऩारगञ् जभा यहेको प्रर्शऺण केन्त्िको 
स्तयोन्नर्त गयी सॊचारनभा ल्माइनेछ । मसको रार्ग आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयेको 
छु । 

२३८. प्रदेश र्नजाभती सेवा ऐन तजुिभा गयी कामािन्त्वमनभा ल्माइनेछ । प्रदेशभा कामियत 
या�सेवक कभिचायीहरूको भनोवर उच्च फनाईयाख्न नेऩार सयकायरे अवरम्फन गयेको 
नीर्त फभोर्जभको सहुवधा उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था र्भराएको छु ।  



46
47 

 

२५०. सूचना प्रहवर्धसम्वन्त्धी उद्योगको स्थाऩनाभा जोड ददइनेछ । स्भाटि दूय र्शऺाको प्रणारी 
हवकास गयी ई-रर्निङको प्रवद्विन गरयनेछ ।  

२५१. र्डर्जटर प्रदेशका कामिक्रभ कामािन्त्वमनका रार्ग रू. ९ कयोड ७६ राख फजेटको 
व्मवस्था गयेको छु । 

प्रदेश सबाको सञ्चारन तथा सदुृढीकयण 

२५२. सूचना प्रहवर्धको प्रमोगद्वाया प्रदेश सबाका गर्तहवर्धराई नागरयक सम्भ ऩरु् माउन,े 

नागरयकरे सर्जरैसॉग आफ्ना सझुाव ददन ऩाउने य प्रदेश सबाका गर्तहवर्धको बयऩदो 
अर्बरेखीकयण गनिका रार्ग आवश्मक फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 

२५३. प्रदेश सबाका हवषमगत सर्भर्तका भाध्मभवाट अनगुभन कामिराई प्रबावकायी फनाई 
सशुासन प्रवधा िन गनि फजेटको व्मवस्था र्भराएको छु । 

२५४. प्रदेश सबाका भाननीम सदस्महरूराई सॊसदीम अभ्मास य कानून र्नभािणको हवषमभा 
हवर्शिीकृत ऻान उऩरब्ध गयाउन हवर्बन्त् न अन्त्तयहक्रमा कामिक्रभ सञ्चारन गनिका रार्ग 
फजेट व्मवस्था गयेको छु । प्रदेश सबाका कभिचायी य भमािदाऩारकहरूको ऺभता 
अर्बवदृद्व गनि कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

भाननीम सबाभखु भहोदम,  

अफ भ खचि र्भतव्महमता तथा फजेट कामािन्त्वमन सधुायका कामिक्रभ प्रस्ततु गनि चाहान्त्छु । 

खचिभा र्भतव्महमता तथा फजेट कामािन्त्वमनभा सधुाय 

२५५. अनावश्मक खचि कटौती गयी फजेट खचिभा र्भतव्महमता कामभ गनि आगाभी आर्थिक 
वषिको फजेटको चार ुखचिको अॊश आर्थिक वषि २०७६/७७ को चार ुखचिको अॊशबन्त्दा 
कभ हनुे गयी हवर्नमोजन गयेको छु।  

२५६. साधायण प्रकृर्तका कभिचायी फैठक बता ा, अन्त्म बता ा, भभित सॊबाय खचि, ऩदार्धकायीका 
इन्त्धन खचि, भसरन्त्द तथा कामािरम साभग्री खचि रगामतका खचिहरूभा कटौती गयेको 
छु । स्वास््म य सयुऺा र्नकामफाहेकका रार्ग सवायी साधन खरयदभा र्नरुत्साहहत गने 
गयी फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । आगाभी आर्थिक वषिको रार्ग हवदेश भ्रभणभा कुनै 
यकभ हवर्नमोजन गयेको छैन ।  
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र्डर्जटर प्रदेश 

२४४. मस प्रदेशराई र्डर्जटर प्रदेश फनाउन सूचना प्रहवर्ध नीर्त तथा र्डर्जटर प्रदेश 
गरुूमोजना तमाय गनुिका साथै प्रदेश सयकायका काभ कायवाही तथा सेवाराई हवद्यतुीम 
भाध्मभको प्रमोगफाट र्छटो छरयतो य ऩायदशॉ फनाउन प्रदेश सयकायफाट प्रमोग हनुे 
सूचना प्रणारी सम्फन्त्धी सफ्टवेमयहरूको भाऩदण्ड र्नधाियण गयी कामािन्त्वमनभा ल्माइनेछ। 

२४५. उत्ऩादन य हवतयण चक्रभा आभूर ऩरयवतिन गनि,  औद्योर्गक भेराहरूराई बच ुिअर भेराको 
रूऩभा हवकास गनुिका साथै नेऩारी उत्ऩादनराई अन्त्तयािह�म फजायसॉग आफद्व गनि र्नजी 
ऺेरसॉगको सहकामि य साझेदायीभा उद्योग तथा फजायको र्डर्जटर रूऩान्त्तयणका 
कामिक्रभहरू कामािन्त्वमन गने व्मवस्था गयेको छु । 

२४६. सूचना प्रहवर्धभैरी प्रदेश र्नभािणको कामि अगार्ड फढाउन आवश्मक दऺ जनशर्क्तको 
उत्ऩादन, योजगायी सजृना, उद्योग तथा दऺ काभदायहरूको डाटावेस तमाय गने कामिका 
रार्ग आवश्मक यकभ हवर्नमोजन गयेको छु । 

२४७. प्रदेश सयकायका काभ कायवाही य प्रदान गरयने सेवाराइि हवद्यतुीम शासन प्रणारीहरूको 
प्रमोग गयी र्छटो, छरयतो य ऩायदशॉ फनाइनेछ। जस अन्त्तगित क्राउड कम्प्ठ्महुटङ, प्रदेश 
सयकायका कामिप्रणारीहरूको अटोभेशन, प्रदेश सयकायको फजेट मोजना प्रणारी, खचि 
व्मवस्थाऩन तथा रेखा र्नमन्त्रण प्रणारी, प्रदेश सयकायका सूचना प्रणारीहरूको सेक्मरुयहट 
अर्डट, प्रदेश र्नजाभती कभिचायी सूचना प्रणारी तथा कामिसम्ऩादन भलु्मा�न प्रणारी 
स्थाऩना, हवकासका रार्ग आवश्मक फजेट हवर्नमोजन गयेको छु ।  

२४८. सवायीसाधनको दताि नवीकयण, सवायीचारक अनभुर्तऩर नवीकयण, उद्योग दताि तथा 
नवीकयण, प्रदेश रोकसेवा आमोगभा आवेदनरगामतका सेवाहरू अनराइनभापि त प्रदान 
गरयनेछ । अस्ऩतारको ओहऩडी हटकट, फस हटकट, खानेऩानी शलु्क बकु्तानी रगामतका 
सेवाहरू घयभै फसी अनराइनभापि त र्रन सहकने फनाइनेछ ।  

२४९. र्डर्जटर प्रहवर्धको प्रमोग भापि त कृहष ऺेरको आधरु्नकीकयण गरयनेछ । जस अन्त्तगित 
ब्रक चेन र्सस्टभभा आधारयत स्भाटि कन्त्ट्रमाक्ट, आहटिहपर्समर इन्त्टेर्रजेन्त्स य भर्सन 
रर्निङभा आधारयत स्वचार्रत आऩूर्ति प्रणारी, कृहष र्फचौर्रमा प्रथाराइि अन्त्त्म गनिका रार्ग 
एग्री कभोर्डटी भाकेट र्सस्टभ तथा कृषक अनराइन र्सकाइरगामतका प्रणारीहरू 
सञ्चारनभा ल्माइनेछ ।  
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२५०. सूचना प्रहवर्धसम्वन्त्धी उद्योगको स्थाऩनाभा जोड ददइनेछ । स्भाटि दूय र्शऺाको प्रणारी 
हवकास गयी ई-रर्निङको प्रवद्विन गरयनेछ ।  

२५१. र्डर्जटर प्रदेशका कामिक्रभ कामािन्त्वमनका रार्ग रू. ९ कयोड ७६ राख फजेटको 
व्मवस्था गयेको छु । 

प्रदेश सबाको सञ्चारन तथा सदुृढीकयण 

२५२. सूचना प्रहवर्धको प्रमोगद्वाया प्रदेश सबाका गर्तहवर्धराई नागरयक सम्भ ऩरु् माउन,े 

नागरयकरे सर्जरैसॉग आफ्ना सझुाव ददन ऩाउने य प्रदेश सबाका गर्तहवर्धको बयऩदो 
अर्बरेखीकयण गनिका रार्ग आवश्मक फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । 

२५३. प्रदेश सबाका हवषमगत सर्भर्तका भाध्मभवाट अनगुभन कामिराई प्रबावकायी फनाई 
सशुासन प्रवधा िन गनि फजेटको व्मवस्था र्भराएको छु । 

२५४. प्रदेश सबाका भाननीम सदस्महरूराई सॊसदीम अभ्मास य कानून र्नभािणको हवषमभा 
हवर्शिीकृत ऻान उऩरब्ध गयाउन हवर्बन्त् न अन्त्तयहक्रमा कामिक्रभ सञ्चारन गनिका रार्ग 
फजेट व्मवस्था गयेको छु । प्रदेश सबाका कभिचायी य भमािदाऩारकहरूको ऺभता 
अर्बवदृद्व गनि कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

भाननीम सबाभखु भहोदम,  

अफ भ खचि र्भतव्महमता तथा फजेट कामािन्त्वमन सधुायका कामिक्रभ प्रस्ततु गनि चाहान्त्छु । 

खचिभा र्भतव्महमता तथा फजेट कामािन्त्वमनभा सधुाय 

२५५. अनावश्मक खचि कटौती गयी फजेट खचिभा र्भतव्महमता कामभ गनि आगाभी आर्थिक 
वषिको फजेटको चार ुखचिको अॊश आर्थिक वषि २०७६/७७ को चार ुखचिको अॊशबन्त्दा 
कभ हनुे गयी हवर्नमोजन गयेको छु।  

२५६. साधायण प्रकृर्तका कभिचायी फैठक बता ा, अन्त्म बता ा, भभित सॊबाय खचि, ऩदार्धकायीका 
इन्त्धन खचि, भसरन्त्द तथा कामािरम साभग्री खचि रगामतका खचिहरूभा कटौती गयेको 
छु । स्वास््म य सयुऺा र्नकामफाहेकका रार्ग सवायी साधन खरयदभा र्नरुत्साहहत गने 
गयी फजेट हवर्नमोजन गयेको छु । आगाभी आर्थिक वषिको रार्ग हवदेश भ्रभणभा कुनै 
यकभ हवर्नमोजन गयेको छैन ।  
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र्डर्जटर प्रदेश 

२४४. मस प्रदेशराई र्डर्जटर प्रदेश फनाउन सूचना प्रहवर्ध नीर्त तथा र्डर्जटर प्रदेश 
गरुूमोजना तमाय गनुिका साथै प्रदेश सयकायका काभ कायवाही तथा सेवाराई हवद्यतुीम 
भाध्मभको प्रमोगफाट र्छटो छरयतो य ऩायदशॉ फनाउन प्रदेश सयकायफाट प्रमोग हनुे 
सूचना प्रणारी सम्फन्त्धी सफ्टवेमयहरूको भाऩदण्ड र्नधाियण गयी कामािन्त्वमनभा ल्माइनेछ। 

२४५. उत्ऩादन य हवतयण चक्रभा आभूर ऩरयवतिन गनि,  औद्योर्गक भेराहरूराई बच ुिअर भेराको 
रूऩभा हवकास गनुिका साथै नेऩारी उत्ऩादनराई अन्त्तयािह�म फजायसॉग आफद्व गनि र्नजी 
ऺेरसॉगको सहकामि य साझेदायीभा उद्योग तथा फजायको र्डर्जटर रूऩान्त्तयणका 
कामिक्रभहरू कामािन्त्वमन गने व्मवस्था गयेको छु । 

२४६. सूचना प्रहवर्धभैरी प्रदेश र्नभािणको कामि अगार्ड फढाउन आवश्मक दऺ जनशर्क्तको 
उत्ऩादन, योजगायी सजृना, उद्योग तथा दऺ काभदायहरूको डाटावेस तमाय गने कामिका 
रार्ग आवश्मक यकभ हवर्नमोजन गयेको छु । 

२४७. प्रदेश सयकायका काभ कायवाही य प्रदान गरयने सेवाराइि हवद्यतुीम शासन प्रणारीहरूको 
प्रमोग गयी र्छटो, छरयतो य ऩायदशॉ फनाइनेछ। जस अन्त्तगित क्राउड कम्प्ठ्महुटङ, प्रदेश 
सयकायका कामिप्रणारीहरूको अटोभेशन, प्रदेश सयकायको फजेट मोजना प्रणारी, खचि 
व्मवस्थाऩन तथा रेखा र्नमन्त्रण प्रणारी, प्रदेश सयकायका सूचना प्रणारीहरूको सेक्मरुयहट 
अर्डट, प्रदेश र्नजाभती कभिचायी सूचना प्रणारी तथा कामिसम्ऩादन भलु्मा�न प्रणारी 
स्थाऩना, हवकासका रार्ग आवश्मक फजेट हवर्नमोजन गयेको छु ।  

२४८. सवायीसाधनको दताि नवीकयण, सवायीचारक अनभुर्तऩर नवीकयण, उद्योग दताि तथा 
नवीकयण, प्रदेश रोकसेवा आमोगभा आवेदनरगामतका सेवाहरू अनराइनभापि त प्रदान 
गरयनेछ । अस्ऩतारको ओहऩडी हटकट, फस हटकट, खानेऩानी शलु्क बकु्तानी रगामतका 
सेवाहरू घयभै फसी अनराइनभापि त र्रन सहकने फनाइनेछ ।  

२४९. र्डर्जटर प्रहवर्धको प्रमोग भापि त कृहष ऺेरको आधरु्नकीकयण गरयनेछ । जस अन्त्तगित 
ब्रक चेन र्सस्टभभा आधारयत स्भाटि कन्त्ट्रमाक्ट, आहटिहपर्समर इन्त्टेर्रजेन्त्स य भर्सन 
रर्निङभा आधारयत स्वचार्रत आऩूर्ति प्रणारी, कृहष र्फचौर्रमा प्रथाराइि अन्त्त्म गनिका रार्ग 
एग्री कभोर्डटी भाकेट र्सस्टभ तथा कृषक अनराइन र्सकाइरगामतका प्रणारीहरू 
सञ्चारनभा ल्माइनेछ ।  
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भाननीम सबाभखु भहोदम, 

२६४. आगाभी आर्थिक वषिका नीर्त तथा कामिक्रभहरू कामािन्त्वमन गनि रू. ३६ अफि ३५ 
कयोड २५ राख हवर्नमोजन गयेको छु । कूर हवर्नमोजनभध्मे चारतुपि  रू. १२ अफि 
५९ कयोड २४ राख ९८ हजाय अथाित ्३४.६४ प्रर्तशत‚ ऩूॉजीगततपि  रू. १८ अफि 
६१ कयोड ९९ राख ५२ हजाय अथाित ्५१.२२ प्रर्तशत यहेको छ । स्थानीम तह 
हवता ीम हस्तान्त्तयणका रार्ग रू. ५ अफि १४ कयोड ५० हजाय हवर्नमोजन गयेको छु । 
हवता ीम हस्तान्त्तयणको अॊश कूर हवर्नमोर्जत फजेटको १४.१४ प्रर्तशत यहेको छ । 

२६५. आगाभी आर्थिक वषिका रार्ग अनभुान गरयएको खचि व्महोने स्रोतभध्मे आन्त्तरयक 
याजश्वफाट रू. २ अफि ३ कयोड ७७ राख, याजश्व फाॉडपाॉटफाट रू. ११ अफि ३४ कयोड 
२ राख, योमल्टी फाॉडपाॉटफाट रू. ८८ कयोड ५६ राख, हवता ीम सभानीकयण 
अनदुानफाट रू. ७ अफि ६३ कयोड ७१ राख, सशति अनदुानफाट रू. ५ अफि ८१ 
कयोड ३६ राख, सभऩूयक अनदुानफाट रू. ४८ कयोड ३३ राख, हवशेष अनदुानफाट 
रू. २१ कयोड य चार ुआर्थिक वषिको वचत यकभफाट रू. ७ अफि ९४ कयोड ५० 
राख यहने अनभुान गयेको छु । प्राथर्भकताभा ऩयेका सशतितपि का आमोजनाहरू 
कामािन्त्वमन गदै जाॉदा स्रोत अऩगु बएभा चार ुआर्थिक वषिभा झैं नेऩार सयकायसॉग अऩगु 
स्रोतको भाग गरयनेछ । 

भाननीम सबाभखु भहोदम, 

अफ भ आगाभी आर्थिक वषि २०७७/७८ को याजश्व ऩरयचारनको नीर्त तथा कामिक्रभ प्रस्ततु 
गने अनभुर्त चाहन्त्छु । 

२६६. नेऩारको सॊहवधान, अन्त्तयसयकायी हवता  व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४, प्रदेश कय तथा गैयकय 
याजश्व सम्फन्त्धी ऐन, २०७५, प्रदेश हवता  व्मवस्थाऩन ऐन, २०७५ फभोर्जभ प्रदेश य 
स्थानीम तह दवैुको ऺेरार्धकाय र्बर यहेको सवायी साधन कय, घय जग्गा यर्ज�ेशन 
शलु्क, हवऻाऩन कय य भनोयञ्जन कयफाट प्राप्त हनुे आमको फाॉडपाॉट गने व्मवस्था 
र्भराएको छु ।  

२६७. दईु वा दईु बन्त्दा फढी ऩऺरे आऩसी सहभर्तभा कृहष प्रमोजनका रार्ग जग्गाको 
चक्राफन्त्दी गनि हक हस्तान्त्तयण गदाि सोभा राग्ने याजश्व र्भनाहा गने व्मवस्था र्भराएको 
छु। 
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२५७. फजेट कामािन्त्वमनभा थऩ ऩायदर्शिता य सधुाय ल्माउन प्रदेशका सफै भन्त्रारमरे फजेटभा 
सभावेश आ-आफ्ना भन्त्रारमका फजेट तथा कामिक्रभ सभावेश बएको भन्त्रारमगत फजेट 
ऩसु्तक तमाय गनुिऩने व्मवस्था गयेको छु । मस्तो ऩसु्तक आफ्नो भन्त्रारमको 
वेफसाइटभा याख्न े एवभ ्आफ्ना सफै कभिचायी, सेवाग्राही य सॊचाय भाध्मभराई उऩरब्ध 
गयाउनऩुनेछ। मसफाट नागरयकहरूरे भन्त्रारमको फजेट कामािन्त्वमनभा प्रश्न गनि 
सक्नेछन ्। फजेट कामािन्त्वमनभा थऩ र्जम्भेवायी भहशसु बई फजेट कामािन्त्वमनभा सधुाय 
आउने हवश्वास र्रएको छु।  

२५८. सफै भन्त्रारम तथा र्नकामरे आर्थिक वषि २०७७/७८ को फजेट कामािन्त्वमनको रार्ग 
आ-आफ्नो भन्त्रारम र्नकामको तपि फाट र्नभािण गनुिऩने कामिहवर्ध, र्नदेर्शका य 
भाऩदण्डहरू तमाय गयी २०७७ साउन भहहनार्बर स्वीकृत गयाइसक्न ु ऩने व्मवस्था 
र्भराएको छु ।  

२५९. हयेक भन्त्रारम तथा र्नकामरे आर्थिक वषि २०७६/७७ को असाय भसान्त्तर्बर  
प्रचर्रत कानून फभोर्जभ र्नमर्भत कामिक्रभ अन्त्तगितको वाहषिक खरयद मोजना स्वीकृत 
गयाईसक्न ु ऩनेछ । २०७७ श्रावणदेर्ख गरयने हयेक खरयदभा सो खरयद मोजना 
कामािन्त्वमनभा ल्माउनऩुने व्मवस्था गयेको छु । 

२६०. अफन्त्डाभा यहेका अनदुानसॉग सम्फर्न्त्धत कामिक्रभहरूको आगाभी आर्थिक वषिको 
श्रावणर्बरै सूचना प्रकाशन गयी अनदुान प्राप्त गने र्नकामको टुङ्को रगाई सक्नऩुनेछ। 

२६१. हयेक र्नकामरे आपूसॉग सम्फर्न्त्धत कामिक्रभहरूको वाहषिक कामिसम्ऩादन मोजना र्नभािण 
गयी २०७७ असाय भसान्त्तसम्भ आ-आफ्नो भन्त्रारमभा ऩेश गनुिऩने व्मवस्था र्भराएको 
छु ।  

२६२. आमोजनाहरूको र्नमर्भत अनगुभनका साथै सूचना प्रहवर्धको भाध्मभफाट श्रव्म-दृश्म 
अनगुभन गरयनेछ। भखु्मभन्त्री तथा भर्न्त्रऩरयषद्को कामािरमभा अनगुभन भूल्माॊकन 
एक्सन रूभ स्थाऩना गयी ठूरा आमोजनाहरूको सोझै अनगुभन गने व्मवस्था र्भराएको 
छु। 

२६३. र्जल्रा सभन्त्वम सर्भर्तको सभन्त्वमभा सम्फर्न्त्धत र्नवािचन ऺेरका प्रदेश सबाका भाननीम 
सदस्महरूको सहबार्गताभा आ-आफ्ना ऺेरका आमोजनाको अनगुभन भूल्माॊकनका रार्ग 
र्जल्रा सभन्त्वम सर्भर्तराई आवश्मक फजेट हवर्नमोजन गयेको छु।  
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भाननीम सबाभखु भहोदम, 

२६४. आगाभी आर्थिक वषिका नीर्त तथा कामिक्रभहरू कामािन्त्वमन गनि रू. ३६ अफि ३५ 
कयोड २५ राख हवर्नमोजन गयेको छु । कूर हवर्नमोजनभध्मे चारतुपि  रू. १२ अफि 
५९ कयोड २४ राख ९८ हजाय अथाित ्३४.६४ प्रर्तशत‚ ऩूॉजीगततपि  रू. १८ अफि 
६१ कयोड ९९ राख ५२ हजाय अथाित ्५१.२२ प्रर्तशत यहेको छ । स्थानीम तह 
हवता ीम हस्तान्त्तयणका रार्ग रू. ५ अफि १४ कयोड ५० हजाय हवर्नमोजन गयेको छु । 
हवता ीम हस्तान्त्तयणको अॊश कूर हवर्नमोर्जत फजेटको १४.१४ प्रर्तशत यहेको छ । 

२६५. आगाभी आर्थिक वषिका रार्ग अनभुान गरयएको खचि व्महोने स्रोतभध्मे आन्त्तरयक 
याजश्वफाट रू. २ अफि ३ कयोड ७७ राख, याजश्व फाॉडपाॉटफाट रू. ११ अफि ३४ कयोड 
२ राख, योमल्टी फाॉडपाॉटफाट रू. ८८ कयोड ५६ राख, हवता ीम सभानीकयण 
अनदुानफाट रू. ७ अफि ६३ कयोड ७१ राख, सशति अनदुानफाट रू. ५ अफि ८१ 
कयोड ३६ राख, सभऩूयक अनदुानफाट रू. ४८ कयोड ३३ राख, हवशेष अनदुानफाट 
रू. २१ कयोड य चार ुआर्थिक वषिको वचत यकभफाट रू. ७ अफि ९४ कयोड ५० 
राख यहने अनभुान गयेको छु । प्राथर्भकताभा ऩयेका सशतितपि का आमोजनाहरू 
कामािन्त्वमन गदै जाॉदा स्रोत अऩगु बएभा चार ुआर्थिक वषिभा झैं नेऩार सयकायसॉग अऩगु 
स्रोतको भाग गरयनेछ । 

भाननीम सबाभखु भहोदम, 

अफ भ आगाभी आर्थिक वषि २०७७/७८ को याजश्व ऩरयचारनको नीर्त तथा कामिक्रभ प्रस्ततु 
गने अनभुर्त चाहन्त्छु । 

२६६. नेऩारको सॊहवधान, अन्त्तयसयकायी हवता  व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४, प्रदेश कय तथा गैयकय 
याजश्व सम्फन्त्धी ऐन, २०७५, प्रदेश हवता  व्मवस्थाऩन ऐन, २०७५ फभोर्जभ प्रदेश य 
स्थानीम तह दवैुको ऺेरार्धकाय र्बर यहेको सवायी साधन कय, घय जग्गा यर्ज�ेशन 
शलु्क, हवऻाऩन कय य भनोयञ्जन कयफाट प्राप्त हनुे आमको फाॉडपाॉट गने व्मवस्था 
र्भराएको छु ।  

२६७. दईु वा दईु बन्त्दा फढी ऩऺरे आऩसी सहभर्तभा कृहष प्रमोजनका रार्ग जग्गाको 
चक्राफन्त्दी गनि हक हस्तान्त्तयण गदाि सोभा राग्ने याजश्व र्भनाहा गने व्मवस्था र्भराएको 
छु। 
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२५७. फजेट कामािन्त्वमनभा थऩ ऩायदर्शिता य सधुाय ल्माउन प्रदेशका सफै भन्त्रारमरे फजेटभा 
सभावेश आ-आफ्ना भन्त्रारमका फजेट तथा कामिक्रभ सभावेश बएको भन्त्रारमगत फजेट 
ऩसु्तक तमाय गनुिऩने व्मवस्था गयेको छु । मस्तो ऩसु्तक आफ्नो भन्त्रारमको 
वेफसाइटभा याख्न े एवभ ्आफ्ना सफै कभिचायी, सेवाग्राही य सॊचाय भाध्मभराई उऩरब्ध 
गयाउनऩुनेछ। मसफाट नागरयकहरूरे भन्त्रारमको फजेट कामािन्त्वमनभा प्रश्न गनि 
सक्नेछन ्। फजेट कामािन्त्वमनभा थऩ र्जम्भेवायी भहशसु बई फजेट कामािन्त्वमनभा सधुाय 
आउने हवश्वास र्रएको छु।  

२५८. सफै भन्त्रारम तथा र्नकामरे आर्थिक वषि २०७७/७८ को फजेट कामािन्त्वमनको रार्ग 
आ-आफ्नो भन्त्रारम र्नकामको तपि फाट र्नभािण गनुिऩने कामिहवर्ध, र्नदेर्शका य 
भाऩदण्डहरू तमाय गयी २०७७ साउन भहहनार्बर स्वीकृत गयाइसक्न ु ऩने व्मवस्था 
र्भराएको छु ।  

२५९. हयेक भन्त्रारम तथा र्नकामरे आर्थिक वषि २०७६/७७ को असाय भसान्त्तर्बर  
प्रचर्रत कानून फभोर्जभ र्नमर्भत कामिक्रभ अन्त्तगितको वाहषिक खरयद मोजना स्वीकृत 
गयाईसक्न ु ऩनेछ । २०७७ श्रावणदेर्ख गरयने हयेक खरयदभा सो खरयद मोजना 
कामािन्त्वमनभा ल्माउनऩुने व्मवस्था गयेको छु । 

२६०. अफन्त्डाभा यहेका अनदुानसॉग सम्फर्न्त्धत कामिक्रभहरूको आगाभी आर्थिक वषिको 
श्रावणर्बरै सूचना प्रकाशन गयी अनदुान प्राप्त गने र्नकामको टुङ्को रगाई सक्नऩुनेछ। 

२६१. हयेक र्नकामरे आपूसॉग सम्फर्न्त्धत कामिक्रभहरूको वाहषिक कामिसम्ऩादन मोजना र्नभािण 
गयी २०७७ असाय भसान्त्तसम्भ आ-आफ्नो भन्त्रारमभा ऩेश गनुिऩने व्मवस्था र्भराएको 
छु ।  

२६२. आमोजनाहरूको र्नमर्भत अनगुभनका साथै सूचना प्रहवर्धको भाध्मभफाट श्रव्म-दृश्म 
अनगुभन गरयनेछ। भखु्मभन्त्री तथा भर्न्त्रऩरयषद्को कामािरमभा अनगुभन भूल्माॊकन 
एक्सन रूभ स्थाऩना गयी ठूरा आमोजनाहरूको सोझै अनगुभन गने व्मवस्था र्भराएको 
छु। 

२६३. र्जल्रा सभन्त्वम सर्भर्तको सभन्त्वमभा सम्फर्न्त्धत र्नवािचन ऺेरका प्रदेश सबाका भाननीम 
सदस्महरूको सहबार्गताभा आ-आफ्ना ऺेरका आमोजनाको अनगुभन भूल्माॊकनका रार्ग 
र्जल्रा सभन्त्वम सर्भर्तराई आवश्मक फजेट हवर्नमोजन गयेको छु।  
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२७५. कोर्बड -१९ को योकथाभ तथा र्नमन्त्रणको रार्ग सयकायद्वाया घोहषत रकडाउनको 
अवर्धभा साविजर्नक मातामात व्मवसाम सञ्चारनभा आउन नसक्दा मातामात 
व्मवसामीहरूरे व्महोनुि ऩयेको नोक्सानीराई ध्मानभा याखी त्मस्ता सवायीधनीरे 
फझुाउनऩुने फाहषिक कयभा ३३ प्रर्तशत छुट ददने व्मवस्था र्भराएको छु ।  

२७६. चार ुआर्थिक वषि २०७६/७७ को असाय भसान्त्तर्बर फझुाउन ुऩने सवायी साधन कय 
सवायीधनीरे सो अवर्धभा नफझुाएभा फता ीस प्रर्तशत जरयवाना र्तनुिऩने व्मवस्था यहेकोभा 
फन्त्दाफन्त्दीको अवस्थाराई भध्मनजय गयी सो कय आगाभी आर्थिक वषि २०७७/७८ भा 
फझुाउॉदा उर्ल्रर्खत जरयवानाभा छुट गने व्मवस्था र्भराएको छु । 

२७७. प्रदेशर्बर स्थामी ठेगाना बएका नागरयकहरूको स्वार्भत्वभा यहेको अन्त्म प्रदेशभा दताि 
बएका सवायी साधन प्रदेशर्बर सरुवा दताि गदाि र्रइने सरुवा दताि शलु्क ऩूणि रुऩभा छुट 
ददने व्मवस्था र्भराएको छु ।   

२७८. कोर्बड -१९ फाट र्शर्थर बएको अथितन्त्रराई गर्तशीर फनाउन तथा प्रदेशभा थऩ 
रगानीभैरी वातावयण र्नभािण गनि आगाभी आर्थिक वषि स्थाऩना हनुे रघ,ु घयेर ुतथा साना 
उद्योगहरूको दताि गदाि र्रइने शलु्कभा ऩूणि छुट ददने व्मवस्था र्भराएको छु । मसका 
साथै औद्योर्गक प्रमोजनको रार्ग त्मस्ता उद्योगको नाभभा खरयद गरयने ढुवानीका सवायी 
साधनभा दताि शलु्क छुट ददइनेछ ।  

२७९. प्रदेश य स्थानीम तह दवैुको ऺेरार्धकायर्बर यहेको सवायी साधन कय,  घय जग्गा 
यर्जस्टे्रशन शलु्क य ढुॊगा, र्गट्टी, फारवुा, भाटो दहता य फहतयफाट प्राप्त हनुे रगामतका 
आमको फाॉडपाॉट गने व्मवस्था र्भराएको छु । 

भाननीम सबाभखु भहोदम, 

२८०. मस फजेटको कामािन्त्वमनफाट कोर्बड -१९ को र्नमन्त्रण, योकथाभ य उऩचायका रार्ग 
तत्कार आवश्मक ऩने स्रोत उऩरब्ध हनुे, प्रदेशको अथितन्त्रभा ऩयेको नकायात्भक असय 
कभ हुॉदै जाने य हवगत तथा चार ु आर्थिक वषिभा शरुू गरयएका क्रभागत अधयुा 
आमोजनाहरू सम्ऩन्न हनुे हवश्वास र्रएको छु । साथै, प्रदेशको स्वास््म ऩूवािधायभा सधुाय 
आई सेवाभा ऩहुॉच वहृधा  हनुे, कृहष, उद्योग, ऩमिटन, र्सॊचाइ, खानेऩानी, सडक तथा 
र्शऺारगामतका साभार्जक ऺेरभा गरयएको रगानीफाट अथितन्त्रभा गर्तशीरता आई 
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२६८. जनआन्त्दोरन, जनमधुा  य हवर्बन्न आन्त्दोरनभा सहादत प्राप्त गयेका सहहदका आर्श्रत ऩर्त, 

ऩर्ि, छोया य छोयी तथा भाता-हऩताको नाभभा स्वार्भत्व प्राप्त हनुेगयी ऩारयत हनुे र्रखतभा 
आर्थिक ऐन फभोर्जभ राग्ने सफै प्रकायको शलु्क ऩूणिरुऩभा छुट हनु े व्मवस्थाराई 
र्नयन्त्तयता ददएको छु। 

२६९. तीनसम जनाबन्त्दा फढी व्मर्क्तराई प्रत्मऺ योजगायी ददने उत्ऩादनभूरक उद्योग स्थाऩना 
वा र्फस्ताय गनिका रार्ग जग्गा खरयद गदाि राग्ने यर्ज�ेशन शलु्कको र्रखतभा ऩचहता य 
प्रर्तशत छुट हनुे व्मवस्थाराई र्नयन्त्तयता ददएको छु । 

२७०. प्रदेशर्बर सूतॉजन्त्म य भददयाजन्त्म उद्योग फाहेकका उत्ऩादनभूरक उद्योग स्थाऩना तथा 
सञ्चारन गनि उद्योगको नाभभा खरयद गने जग्गाको र्रखत ऩारयत गदाि राग्ने यर्ज�ेशन 
शलु्कभा ऩचहता य प्रर्तशत छुट ददने व्मवस्थाराई र्नयन्त्तयता ददएको छु । 

२७१. ऩूणि अऩाङ्कता बएका व्मर्क्त, दर्रत एवभ ् हऩछर्डएका जार्त बनी स्थानीम सयकायफाट 
प्रभार्णत बएको र्सपारयस वा आर्धकारयक प्रभाणको आधायभा र्तनीहरूको नाभभा 
स्वार्भत्व प्राप्त हुॉदा र्रइने घयजग्गा यर्ज�ेशन शलु्कभा ऩचास प्रर्तशत छुट हनुे 
व्मवस्थाराई र्नयन्त्तयता ददएको छु । 

२७२. बरू्भहीन, भकु्त कभैमा य भकु्त हर्रमा ऩरयवायरे सहरु्रमत ऋण य अनदुान प्राप्त गयी 
खरयद गयेको जग्गाको र्रखत ऩारयत गदाि राग्न े यर्ज�ेशन शलु्क, सेवा शलु्क य योक्का 
शलु्क ऩूणि रुऩभा छुट ददने व्मवस्थाराई र्नयन्त्तयता ददएको छु । 

२७३. जरहवद्यतु, उद्योग, र्चमा, कपी, कऩास, ऩषु्ऩ व्मवसाम, तयकायी, ऩशऩुॊऺी ऩारन, अरैंची, 
जर्डफटुी एवभ ्परपूर उद्योगको नाभभा खरयद गने जग्गाको र्रखत ऩारयत गदाि राग्न े
यर्ज�ेशन शलु्कभा ऩचहता य प्रर्तशत छुट ददने व्मवस्था र्भराएको छु । 

२७४. बाडाका फस, र्भनीफस तथा भाईक्रोफसजस्ता सवायी साधनरे हवद्याथॉ, जेष्ठ नागरयक, 

अऩाॊगता बएका व्मर्क्त, जनआन्त्दोरनका घाइतेराई सहरु्रमतको रुऩभा बाडाभा छुट ददए 
फाऩत त्मस्ता सवायी साधनका धनीरे र्तनुिऩने सवायी साधन कयभा साठी प्रर्तशत छुट 
ददने व्मवस्था र्भराएको छु । साथै, अऩाॊगता बएका व्मर्क्तरे प्रमोग गनि र्भल्नेगयी 
फनाइएका १५० सी.सी. सम्भका स्कूटयभा सवायी साधन कय नराग्ने व्मवस्था 
र्भराएको छु । 
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२७५. कोर्बड -१९ को योकथाभ तथा र्नमन्त्रणको रार्ग सयकायद्वाया घोहषत रकडाउनको 
अवर्धभा साविजर्नक मातामात व्मवसाम सञ्चारनभा आउन नसक्दा मातामात 
व्मवसामीहरूरे व्महोनुि ऩयेको नोक्सानीराई ध्मानभा याखी त्मस्ता सवायीधनीरे 
फझुाउनऩुने फाहषिक कयभा ३३ प्रर्तशत छुट ददने व्मवस्था र्भराएको छु ।  

२७६. चार ुआर्थिक वषि २०७६/७७ को असाय भसान्त्तर्बर फझुाउन ुऩने सवायी साधन कय 
सवायीधनीरे सो अवर्धभा नफझुाएभा फता ीस प्रर्तशत जरयवाना र्तनुिऩने व्मवस्था यहेकोभा 
फन्त्दाफन्त्दीको अवस्थाराई भध्मनजय गयी सो कय आगाभी आर्थिक वषि २०७७/७८ भा 
फझुाउॉदा उर्ल्रर्खत जरयवानाभा छुट गने व्मवस्था र्भराएको छु । 

२७७. प्रदेशर्बर स्थामी ठेगाना बएका नागरयकहरूको स्वार्भत्वभा यहेको अन्त्म प्रदेशभा दताि 
बएका सवायी साधन प्रदेशर्बर सरुवा दताि गदाि र्रइने सरुवा दताि शलु्क ऩूणि रुऩभा छुट 
ददने व्मवस्था र्भराएको छु ।   

२७८. कोर्बड -१९ फाट र्शर्थर बएको अथितन्त्रराई गर्तशीर फनाउन तथा प्रदेशभा थऩ 
रगानीभैरी वातावयण र्नभािण गनि आगाभी आर्थिक वषि स्थाऩना हनुे रघ,ु घयेर ुतथा साना 
उद्योगहरूको दताि गदाि र्रइने शलु्कभा ऩूणि छुट ददने व्मवस्था र्भराएको छु । मसका 
साथै औद्योर्गक प्रमोजनको रार्ग त्मस्ता उद्योगको नाभभा खरयद गरयने ढुवानीका सवायी 
साधनभा दताि शलु्क छुट ददइनेछ ।  

२७९. प्रदेश य स्थानीम तह दवैुको ऺेरार्धकायर्बर यहेको सवायी साधन कय,  घय जग्गा 
यर्जस्टे्रशन शलु्क य ढुॊगा, र्गट्टी, फारवुा, भाटो दहता य फहतयफाट प्राप्त हनुे रगामतका 
आमको फाॉडपाॉट गने व्मवस्था र्भराएको छु । 

भाननीम सबाभखु भहोदम, 

२८०. मस फजेटको कामािन्त्वमनफाट कोर्बड -१९ को र्नमन्त्रण, योकथाभ य उऩचायका रार्ग 
तत्कार आवश्मक ऩने स्रोत उऩरब्ध हनुे, प्रदेशको अथितन्त्रभा ऩयेको नकायात्भक असय 
कभ हुॉदै जाने य हवगत तथा चार ु आर्थिक वषिभा शरुू गरयएका क्रभागत अधयुा 
आमोजनाहरू सम्ऩन्न हनुे हवश्वास र्रएको छु । साथै, प्रदेशको स्वास््म ऩूवािधायभा सधुाय 
आई सेवाभा ऩहुॉच वहृधा  हनुे, कृहष, उद्योग, ऩमिटन, र्सॊचाइ, खानेऩानी, सडक तथा 
र्शऺारगामतका साभार्जक ऺेरभा गरयएको रगानीफाट अथितन्त्रभा गर्तशीरता आई 

50 
 

२६८. जनआन्त्दोरन, जनमधुा  य हवर्बन्न आन्त्दोरनभा सहादत प्राप्त गयेका सहहदका आर्श्रत ऩर्त, 

ऩर्ि, छोया य छोयी तथा भाता-हऩताको नाभभा स्वार्भत्व प्राप्त हनुेगयी ऩारयत हनुे र्रखतभा 
आर्थिक ऐन फभोर्जभ राग्ने सफै प्रकायको शलु्क ऩूणिरुऩभा छुट हनु े व्मवस्थाराई 
र्नयन्त्तयता ददएको छु। 

२६९. तीनसम जनाबन्त्दा फढी व्मर्क्तराई प्रत्मऺ योजगायी ददने उत्ऩादनभूरक उद्योग स्थाऩना 
वा र्फस्ताय गनिका रार्ग जग्गा खरयद गदाि राग्ने यर्ज�ेशन शलु्कको र्रखतभा ऩचहता य 
प्रर्तशत छुट हनुे व्मवस्थाराई र्नयन्त्तयता ददएको छु । 

२७०. प्रदेशर्बर सूतॉजन्त्म य भददयाजन्त्म उद्योग फाहेकका उत्ऩादनभूरक उद्योग स्थाऩना तथा 
सञ्चारन गनि उद्योगको नाभभा खरयद गने जग्गाको र्रखत ऩारयत गदाि राग्ने यर्ज�ेशन 
शलु्कभा ऩचहता य प्रर्तशत छुट ददने व्मवस्थाराई र्नयन्त्तयता ददएको छु । 
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अऩाॊगता बएका व्मर्क्त, जनआन्त्दोरनका घाइतेराई सहरु्रमतको रुऩभा बाडाभा छुट ददए 
फाऩत त्मस्ता सवायी साधनका धनीरे र्तनुिऩने सवायी साधन कयभा साठी प्रर्तशत छुट 
ददने व्मवस्था र्भराएको छु । साथै, अऩाॊगता बएका व्मर्क्तरे प्रमोग गनि र्भल्नेगयी 
फनाइएका १५० सी.सी. सम्भका स्कूटयभा सवायी साधन कय नराग्ने व्मवस्था 
र्भराएको छु । 
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सभधृा  प्रदेश : खशुी जनताको सोच हार्सर गनिभा सहमोग ऩगु्ने हवश्वास र्रएको छु । 
आगाभी आर्थिक वषिभा ७ प्रर्तशत आर्थिक वहृधा  हार्सर हनुे अनभुान गयेको छु । 

२८१. फजेट तजुिभा गदाि भागिर्नदेशन गनुिहनुे भाननीम प्रदेश प्रभखु, भाननीम सबाभखु, याजनीर्तक 
दरका नेताहरू य प्रदेश सबाका भाननीम सदस्महरूफाट प्राप्त सझुाव, सहमोग य 
भागिदशिनका रार्ग हाददिक आबाय प्रकट गदिछु । हवर्नमोजन हवधेमक २०७७ का 
र्सधा ान्त्त य प्राथर्भकताभा व्माऩक छरपर गयी प्रदेशसबाका भाननीम सदस्महरूरे 
ददनबुएका सझुावका रार्ग भ आबायी छु । त्मस्तै फजेट तजुिभा गदाि सझुाव ददनहुनु े
र्नजी ऺेर, सहकायी ऺेर, नागरयक सभाज, या�सेवक य सम्ऩूणि दददीफहहनी दाजबुाइहरूराई 
हाददिक धन्त्मवाद ऻाऩन गदिछु । साथै, मो फजेट कामािन्त्वमनभा सफै ऩऺको ऩूणि सहमोग 
यहने अऩेऺा गयेको छु ।  

धन्त्मवाद ! 

 
 
 
 

अनसूुचीहरू 
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प्रतिवदेन नॊ.  01  ऩाना नॊ. 1 / 1  

2076/77 2075/76 
 को यथाथथ को अनमुान प्रदेश सरकार 

सॊघ वैदेशशक  

2077/78 

प्रदेश सशिि कोषमा दाशिऱा हनुे राजस्व  

जम्मा अनदुान  

िर्थ 

कर 
अन्य राजस्व 
तितिध प्राति 

अनदुान 

ऩाररश्रतमक / सवुवधा 
माऱसामान िथा सेवाको उऩयोग 
सहायिा 
अनदुान 
सामाशजक सरुऺा 
अन्य िर्थ 

ऩ ॉजीगि िर्थ 

 8,83,32,93 

 1,30,16,28 

 88,91,50 

 13,53,47,23 

 1,29,67,97 

 2,63,88,54 

 31,66,49 

 2,35,75,07 

 23,33,77 

 1,81,17 

 10,17,28,25 

 9,27,87,78 

 1,10,17,48 

 7,91,24,14 

 16,43,70,60 

 2,43,03,43 

 3,21,75,67 

 22,05,00 

 6,62,80,33 

 39,03,49 

 5,04,81 

 13,84,77,27 

 11,34,02,00 

 2,44,33,00 

 8,42,50,00 

 14,14,40,00 

 2,56,50,66 

 5,55,01,50 

 71,90,00 

 7,36,51,53 

 23,84,23 

 1,29,47,56 

 18,61,99,52 

 11,34,02,00 

 2,44,33,00 

 8,42,50,00 

 0 

 2,34,84,56 

 2,63,65,77 

 71,90,00 

 5,91,67,83 

 8,76,97 

 1,29,18,76 

 9,20,81,11 

  

  

  

 14,14,40,00 

 21,66,10 

 2,91,35,73 

  

 1,44,83,70 

 15,07,26 

 28,80 

 9,41,18,41 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 18,29,29,40 

 16,43,70,60 

 26,78,50,00 

 11,02,40,71 

 13,53,47,23 

 17,03,41,26 

 22,20,85,00 

 14,14,40,00 

 36,35,25,00 

  

  

  

  

 14,14,40,00 

 14,14,40,00 

 22,20,85,00 

 0 

 22,20,85,00 

 0 िजेट िर्ि (-) न्य न (+)  0  0  0 -7,94,50,00 -7,52,46,68 

ववत्तीय व्यवस्था     

िर्ि (-) न्य न (+) -7,52,46,68 -7,94,50,00  0  0  0  0 

     

आय व्ययको वववरण 
2077/78 

अनसु र्ी - 1 

स्रोि 

सॊघ अनदुान शीषथक 

  आतथथक िषथ  

राजस्व 

अनदुान 

र्ाऱ ु

ऩ ॊजीगि िर्थ 

 11,02,40,71 

 13,53,47,23 

 6,86,13,01 

 10,17,28,25 

 18,29,29,40 

 16,43,70,60 

 12,93,72,73 

 13,84,77,27 

 22,20,85,00 

 14,14,40,00 

 17,73,25,48 

 18,61,99,52 

 22,20,85,00 

 0 

 13,00,03,89 

 9,20,81,11 

  

 14,14,40,00 

 4,73,21,59 

 9,41,18,41 

  

  

  

  

को सॊशोतधि अनमुान 

(रू.हजारमा ) 

राजस्व िथा अनदुान  36,35,25,00  34,73,00,00  24,55,87,94 
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2076/77 2075/76 वर्तभान   
स्रोर्फाट  

कय ऩरयवर्तन र्था   
प्रशासननक  
 सधुायफाट  

2077/78 

कय 

अनदुान 

अन्म याजस्व 

सम्ऩत्ति कय 

वस्र् ुर्था सेवाभा आधारयर् कय 

अन्र्यसयकायी वविीम हस्र्ान्र्यण 

सम्ऩत्तिफाट प्राप्त आम 

वस्र् ुर्था सेवा ववविफाट प्राप्त यकभ 

घयजग्गा यत्तजषे्टशन दस्र्यु 

भूल्म अनबववृि कय  

अन्र्: शलु्क 

ऩवुातधाय सेवाको उऩमोग र्था सवायी साधनभा राग्ने कय 

भनोयञ्जन र्था ववऻाऩन कय 

अन्र्यसयकायी अनदुान 

बाडा य योमल्टी 

याजस्व फााँडपााँडफाट प्राप्त आम 

वस्र् ुर्था सेवा ववविफाट प्राप्त यकभ 

 81,65,82 

 5,41,72,53 

 1,60,12,63 

 99,81,33 

 62 

 13,53,47,23 

 15,96 

 41,68,18 

 2,34,74 

घयजग्गा यत्तजषे्टशन दस्र्यु 

फााँडपााँड बई प्राप्त हनेु भूल्म अनबफवृि कय 

फााँडपााँड बई प्राप्त हनेु अन्र् : शलु्क 

फााँडपााँडफाट प्राप्त हनेु सवायी साधन कय 

फााँडपााँडफाट प्राप्त हनेु भनोयञ्जन कय 
फााँडपााँडफाट प्राप्त हनेु ववऻाऩन कय 

सभानीकयण अनदुान 
सशर्त अनदुान  चार ु
सशर्त अनदुान  ऩूाँजीगर् 
ववशेष अनदुान चार ु
ववशेष अनदुान 
सभऩयुक अनदुान ऩूाँजीगर् 

सयकायी सम्ऩिीको वहारफाट प्राप्त आम 
फााँडपााँड बई प्राप्त वन योमल्टी 
फााँडपााँड बई प्राप्त खानी र्था खननज सम्फन्धी योमल्टी 
फााँडपााँड बई प्राप्त जरस्रोर् सम्फन्धी योमल्टी 
फााँडपााँड बई प्राप्त ववद्यरु् सम्फन्धी योमल्टी 
फााँडपााँड बई प्राप्त दहिय फहियको ववविफाट प्राप्त हनेु आम 
फााँडपााँड बई प्राप्त ऩवतर्ायोहण वाऩर्को योमल्टी 

वन योमल्टी 
खानी योमल्टी 
जरस्रोर् योमल्टी 
अन्म फााँडपााँड हनेु याजस्व 

कृवष उत्ऩादनको वविीफाट प्राप्त यकभ 
सयकायी सम्ऩर्ीको वविीफाट प्राप्त यकभ 
अन्म वविीफाट प्राप्त यकभ 
नहय र्था कुरो उऩमोग वाऩर्को शलु्क 

 81,65,82 

 5,41,72,53 

 1,60,12,63 

 99,81,33 

 0 
 62 

 6,86,97,00 
 6,61,32,57 

 0 
 0 
 0 

 5,17,66 

 15,96 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 

 6,56,29 
 8,99,91 
 9,53,63 

 16,58,35 

 1,17,33 
 7,98 
 2,54 
 1,22 

 60,00,00 

 4,50,00,00 

 2,97,36,90 

 1,20,00,00 

 3,00 
 47,88 

 7,54,01,00 
 7,77,04,00 

 0 
 57,52,60 

 0 
 55,13,00 

 26,00 
 3,60,00 
 5,00,00 
 2,40,00 

 18,00,00 
 14,77,48 
 1,00,00 

 0 
 0 
 0 
 0 

 1,20,00 
 8,00 

 0 
 0 

 66,00,00 

 5,68,06,20 

 3,78,70,80 

 1,20,00,00 

 50,00 
 75,00 

 7,63,71,00 
 2,80,18,59 
 3,01,17,41 

 0 
 21,00,00 
 48,33,00 

 18,00 
 4,00,00 
 5,00,00 
 2,50,00 

 18,00,00 
 58,26,00 

 80,00 

 0 
 0 
 0 
 0 

 1,00,00 
 5,00 

 0 
 0 

 66,00,00 

 5,68,06,20 

 3,78,70,80 

 1,20,00,00 

 50,00 
 75,00 

 7,63,71,00 
 2,80,18,59 
 3,01,17,41 

 0 
 21,00,00 
 48,33,00 

 18,00 
 4,00,00 
 5,00,00 
 2,50,00 

 18,00,00 
 58,26,00 

 80,00 

 0 
 0 
 0 
 0 

 1,00,00 
 5,00 

 0 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 
 0 

 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 

 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 

 0 
 0 
 0 
 0 

 0 
 0 
 0 
 0 

11315 

11411 

11421 

11456 

11471 
11472 

13311 
13312 
13313 
13314 
13315 
13317 

14151 
14153 
14154 
14155 
14156 
14157 
14158 

14171 
14172 
14173 
14179 

14211 
14212 
14213 
14217 

 60,00,00 

 4,50,00,00 

 2,97,36,90 

 1,20,00,00 

 50,88 

 16,43,70,60 

 45,03,48 

 0 

 3,78,00 

 66,00,00 

 5,68,06,20 

 3,78,70,80 

 1,20,00,00 

 1,25,00 

 14,14,40,00 

 88,74,00 

 0 

 54,05,00 

 66,00,00 

 5,68,06,20 

 3,78,70,80 

 1,20,00,00 

 1,25,00 

 14,14,40,00 

 88,74,00 

 0 

 54,05,00 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 66,00,00 

 10,68,02,00 

 14,14,40,00 

 88,74,00 

 1,52,02,00 

 66,00,00 

 10,68,02,00 

 14,14,40,00 

 88,74,00 

 1,52,02,00 

 60,00,00 

 8,67,87,78 

 16,43,70,60 

 45,03,48 

 61,07,00 

 81,65,82 

 8,01,67,11 

 13,53,47,23 

 41,84,14 

 86,87,98 

 9,27,87,78 

 16,43,70,60 

 1,10,17,48 

 8,83,32,93 

 13,53,47,23 

 1,30,16,28 

 11,34,02,00 

 14,14,40,00 

 2,44,33,00 

 0 

 0 

 0 

 11,34,02,00 

 14,14,40,00 

 2,44,33,00 

याजस्व र्था अनदुान प्रानप्तको अनभुान 

 को मथाथत  
आम  

को रक्ष्म शीषतक 

आनथतक फषत  2077/78 
अनसूुची -२ 

को संशोनधर् अनभुान 

(रू.हजायभा ) 
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2076/77 2075/76 वर्तभान   
स्रोर्फाट  

कय ऩरयवर्तन र्था   
प्रशासननक  
 सधुायफाट  

2077/78 

ववववध प्रानप्त 

दण्ड जरयवाना य जपर् 

ववववध याजस्व 

ववववध प्रानप्त 

प्रशासननक सेवा शलु्क 

अन्म प्रशासननक दस्र्युहरु 

अन्म प्रशासननक सेवा शलु्क 

दण्ड, जरयवाना य जपर् 

अन्म याजस्व 

ववववध प्रानप्त 

नगद र्था भौज्दार् 

 18,66,70 

 65,86,54 

 0 

 1,41,64 

 2,52 

 5,93,08 

 82,98,42 

अन्म सेवा शलु्क र्था नफिी 

त्तशऺा ऺेत्रको आम्दानी 
ऩयीऺा शलु्क 
मार्ामार् ऺेत्रको आम्दानी 
अन्म प्रशासननक सेवा शलु्क 

व्मवसाम यत्तज�ेशन दस्र्यु 
चारक अनभुनर् ऩत्र, सवायी दर्ात वकर्ाफ सम्फन्धी  
दस्र्यु  

वन ऺेत्रको अन्म आम 

प्रशासननक दण्ड,जरयवाना य जपर् 
धयौटी सदयस्माहा 

अन्म याजस्व 

फेरूजू 
ननकासा वपर्ात 
अनदुान वपर्ात 

गर् वषतको नगद भौज्दार् 

 1,05,67 

 1,18 
 24,84 

 13,83,64 
 4,57,04 

 14,00,38 
 51,86,16 

 0 

 1,41,64 
 0 

 2,52 

 5,18,74 
 74,34 

 0 

 82,98,42 

 2,50,00 

 4,00 
 10,00 

 9,65,00 
 4,50,00 

 10,00,00 
 33,00,00 

 0 

 3,60,00 
 45,00 

 2,00 

 4,59,38 
 3,29,40 

 30,88,68 

 7,52,46,68 

 53,00,00 

 4,00 
 43,00 

 12,50,00 
 5,00,00 

 0 
 70,00,00 

 10,00,00 

 3,50,00 
 7,00 

 0 

 4,00,00 
 4,00,00 

 40,00,00 

 7,94,50,00 

 53,00,00 

 4,00 
 43,00 

 12,50,00 
 5,00,00 

 0 
 70,00,00 

 10,00,00 

 3,50,00 
 7,00 

 0 

 4,00,00 
 4,00,00 

 40,00,00 

 7,94,50,00 

 0 

 0 
 0 
 0 
 0 

 0 
 0 

 0 

 0 
 0 

 0 

 0 
 0 
 0 

 0 

14219 

14223 
14224 
14225 
14229 

14253 
14256 

14264 

14312 
14313 

14529 

15111 
15112 
15113 

32121 

 14,29,00 

 43,00,00 

 0 

 4,05,00 

 2,00 

 38,77,46 

 7,52,46,68 

 17,97,00 

 70,00,00 

 10,00,00 

 3,57,00 

 0 

 48,00,00 

 7,94,50,00 

 17,97,00 

 70,00,00 

 10,00,00 

 3,57,00 

 0 

 48,00,00 

 7,94,50,00 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 3,57,00 

 0 

 8,42,50,00 

 3,57,00 

 0 

 8,42,50,00 

 4,05,00 

 2,00 

 7,91,24,14 

 1,41,64 

 2,52 

 88,91,50 

 7,91,24,14  88,91,50  8,42,50,00  0  8,42,50,00 

कुर याजस्व, अनदुानको  जम्भा :   0  36,35,25,00  36,35,25,00  34,73,00,00  24,55,87,94 

 को मथाथत  
आम  

को रक्ष्म शीषतक को संशोनधर् अनभुान 

प्रदेश सत्तिर् कोषभा दात्तखरा हनुे याजस्व :  22,20,85,00 18,29,29,40  11,02,40,71 
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सामान्य सार्वजननक सेर्ा 

सार्वजननक शान्न्त सरुऺा 

आनथवक मानमऱा 

र्ातार्रण संरऺण 

आर्ास तथा सामदुाययक सयुर्धा 

स्र्ास््य 

मनोरञ्जन, संस्कृनत तथा धमव 

न्शऺा 

सामान्जक सरुऺा 

कायवकारी र यर्धाययकाको ननकाय, यर्त्तीय र रै्देन्शक मानमऱा 
सामान्य आधारभतू  सेर्ा 
सामान्य अनसुन्धान तथा यर्कास सेर्ा 
यर्नभन्न तहका सरकारहरु बीच हनेु सामान्य प्रकृनतको हस्तान्तरण 

सार्वजननक शान्न्त सरुऺा 

सामान्य आनथवक, व्याऩाररक र श्रम 
कृयि, र्न, मत्सस्यऩाऱन तथा न्शकार 
इन्धन तथा उजाव 
खानी, उत्सऩादन तथा ननमावण 
यातायात 
अन्य उद्योगहरु 

ढऱ व्यर्स्थाऩन 
जैयर्क यर्यर्धता र भ-ूसंरऺण 
र्ातार्रण संरऺण - अन्यत्र र्नगवकृत नभएको 

आर्ास यर्कास 
खानेऩानी 
आर्ास तथा सामदुाययक सयुर्धा 

र्यहरंङ्ग सेर्ा 
स्र्ास््य - अन्यत्र र्नगवकृत नभएको 

मनोरंजनात्समक र खेऱकुद सेर्ाहरु 
अनसुन्धान तथा यर्कास, सांस्कृनतक र धानमवक 
मनोरंजन, संस्कृती र धमव - अन्यत्र र्नगवकृत नभएको 

न्शऺा अन्यत्र र्नगवकृत नभएको 

बेरोजगार 
आर्ास 
सामान्जक सरुऺा - अन्यत्र र्नगवकृत नभएको 

11260354 

71700 

105989 

5140050 

554316 

48000 

5169215 

250000 

10000 

6203900 

278100 

129850 

199050 

292000 

395500 

1485150 

1124500 

12115 

1260156 

184400 

2000 

707600 

914900 

366867 

80590 

106198 

11260354 

71700 

105989 

0 

554316 

48000 

5169215 

250000 

10000 

6203900 

278100 

129850 

199050 

292000 

395500 

1485150 

1124500 

12115 

1260156 

184400 

2000 

707600 

914900 

366867 

80590 

106198 

0 

0 

0 

5140050 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5140050 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

11438043 

554316 

11959215 

620900 

3005150 

1272271 

894000 

914900 

553655 

16578093 

554316 

11959215 

620900 

3005150 

1272271 

894000 

914900 

553655 

 46 

 2 

 33 

 2 

 8 

 4 

 2 

 3 

 2 

5140050 कुऱ जम्मा 31212450 36352500 

जम्मा प्रनतशत 

कायवगत व्यय अनमुान 
अनसूुची -3 

जम्मा प्रदेश स्थानीय तह शीिवक 

          आनथवक बिव  2077/78 
(रू.हजारमा ) 
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ननकाय 

202 
210 
216 
301 
305 
307 
312 
314 
337 
350 
352 
353 
391 
602 
801 

कुऱ जम्मा 

259999 
28000 
15026 

574523 
126997 

2803450 
4007286 
708999 

15022448 
5605661 

83515 
97613 
35669 

1843264 
5140050 

259999 
28000 
15026 

574523 
126997 

2803450 
4007286 
708999 

15022448 
5605661 

83515 
97613 
35669 

1843264 
0 

31212450 36352500 

प्रदेश जम्मा 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

5140050 

5140050 

स्थानीय तह 

प्रदेश सभा 
प्रदेश ऱोक सेवा आयोग 
मखु्य न्यायानधवक्ताको कायााऱय 
मखु्यमन्री तथा मन्त्न्रऩररषद्को कायााऱय 
आनथाक मानमऱा तथा योजना मन्राऱय 
उद्योग, ऩयाटन, वन तथा वातावरण मन्राऱय 
भनूम व्यवस्था, कृषष तथा सहकारी मन्राऱय 
आन्तररक मानमऱा तथा कानून मन्राऱय 
भौनतक ऩूवााधार षवकास मन्राऱय 
सामान्त्जक षवकास मन्राऱय 
प्रदेश ऩूवााधार षवकास प्रानधकरण 
सूचना तथा संचार प्रषवनध प्रनतष्ठान 
प्रदेश योजना आयोग 
अथा - षवषवध 
स्थानीय तह 

.715 

.077 

.041 
1.58 
.349 

7.712 
11.023 

1.95 
41.324 
15.42 

.23 
.269 
.098 

5.071 
14.139 

% 

मन्राऱयगत व्यय अनमुान (षवत्तीय व्यवस्था सषहत) अनसूुची 4 
आनथाक वषा   2077/78 (रू.हजारमा ) 
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प्रतिवदेन नॊ. 08 ऩाना नॊ. 1 / 5  

2076/77 

खर्च शीषचकगि व्मम अनभुान (ववत्तीम व्मवस्था सवहि) 

2075/76 

र्ार ु
ऩारयश्रतभक / सवुवधा 

भारसाभान िथा सेवाको उऩमोग 

ऩारयश्रतभक / सवुवधा 

कभचर्ायीको साभाजिक सयुऺा खर्च 

सेवा भहसरु 

ऩ ॉिीगि सम्ऩजत्तको सॊर्ारन य सम्बाय खर्च 

 2,55,11,17 

 1,39,49 

 10,42,79 

 22,89,50 

 2,33,45,07 

 1,39,49 

 9,47,45 

 21,07,10 

 21,66,10 

 0 

 95,34 

 1,82,40 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 21,66,10 

 2,91,35,73 

 2,34,84,56 

 2,63,65,77 

 2,56,50,66 

 5,55,01,50 

 17,73,25,48  0  4,73,21,59  13,00,03,89 

ऩारयश्रतभक कभचर्ायी 
ऩारयश्रतभक ऩदातधकायी 

ऩोशाक 
खाद्यान्न 
औषधी उऩर्ाय खर्च 

स्थानीम बत्ता 
भहॊगी बत्ता 
कभचर्ायीको फैठक बत्ता 
कभचर्ायी प्रोत्साहन िथा ऩयुस्काय 
अन्म  बत्ता 

ऩदातधकायी फैठक बत्ता 
ऩदातधकायी अन्म सतुफधा 
ऩदातधकायी अन्म बत्ता 

कभचर्ायीको मोगदानभा आधारयि फीभा   
कोष खर्च  

ऩदातधकायी साभाजिक सयुऺा कोष खर्च 

ऩानी िथा तफिरुी 
सॊर्ाय भहसरु 

इन्धन (ऩदातधकायी) 
इन्धन (कामाचरम प्रमोिन) 
सवायी साधन भभचि खर्च 
तफभा िथा नवीकयण खर्च 

भेजशनयी िथा औिाय भभचि सम्बाय िथा   
सञ्चारन खर्च  

तनतभचि सावचितनक सम्ऩजत्तको भभचि   
सम्बाय खर्च  

 2,06,00,16 

 8,10,93 

 3,95,14 

 6,66,74 

 2,90 

 2,27,47 

 8,75,76 

 2,45,36 

 38,51 

 7,74,21 

 2,36,42 

 6,37,21 

 36 

 1,39,49 

 0 

 6,77,32 

 3,65,47 

 43,62 

 6,08,39 

 5,43,68 

 1,81,33 

 3,30,18 

 5,20,50 

 1,88,18,56 

 8,10,93 

 3,62,14 

 6,66,74 

 2,90 

 2,15,20 

 7,98,96 

 2,30,08 

 23,39 

 6,24,21 

 1,54,39 

 6,37,21 

 36 

 1,39,49 

 0 

 6,02,02 

 3,45,43 

 43,62 

 5,79,49 

 5,27,44 

 1,73,28 

 2,86,77 

 4,45,50 

 17,81,60 

 0 

 33,00 

 0 

 0 

 12,27 

 76,80 

 15,28 

 15,12 

 1,50,00 

 82,03 

 0 

 0 

 0 

 0 

 75,30 

 20,04 

 0 

 28,90 

 16,24 

 8,05 

 43,41 

 75,00 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

नगदभा ददइने ऩारयश्रतभक य सवुवधा 

जिन्सी वा जिन्सी वाऩि कभचर्ायी ददइने   
ऩारयश्रतभक सवुवधा  

कभचर्ायी बत्ता 

ऩदातधकायी बत्ता िथा अन्म सवुवधा 

कभचर्ायीको  साभाजिक सयुऺा खर्च 

ऩदातधकायी साभाजिक सयुऺा खर्च 

सेवा भहसरु 

सवायी साधनको सॊर्ारन िथा सम्बाय खर्च 

भेजशनयी िथा औिाय सॊर्ारन िथा सम्बाय   
खर्च  

तनतभचि सावचितनक सम्ऩजत्तको सॊबाय   
खर्च  

 2,14,11,09 

 10,64,78 

 21,61,31 

 8,73,99 

 1,39,49 

 0 

 10,42,79 

 13,77,02 

 3,30,18 

 5,20,50 

 1,96,29,49 

 10,31,78 

 18,91,84 

 7,91,96 

 1,39,49 

 0 

 9,47,45 

 13,23,83 

 2,86,77 

 4,45,50 

 17,81,60 

 33,00 

 2,69,47 

 82,03 

 0 

 0 

 95,34 

 53,19 

 43,41 

 75,00 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

21000 

22000 

21100 

21200 

22100 

22200 

21110 

21120 

21130 

21140 

21210 

21220 

22110 

22210 

22220 

22230 

21111 
21112 

21121 
21122 
21123 

21131 
21132 
21134 
21135 
21139 

21141 
21142 
21149 

21213 

21221 

22111 
22112 

22211 
22212 
22213 
22214 

22221 

22231 

 6,86,13,01 

 1,29,67,97 

 0 

 3,80,44 

 13,87,72 

 2,30,34,32 

 12,69,11 

 7,85,46 

 31,56,05 

 2,43,03,43 

 3,21,75,67 

 1,29,67,97 

 2,63,88,54 

 12,93,72,73 

 96,80,12 

 6,54,27 

 2,76,15 

 5,25,16 

 40 

 68,95 

 5,31,43 

 1,32,72 

 0 

 5,54,87 

 56,54 

 4,87,36 

 0 

 0 

 0 

 2,33,43 

 1,47,01 

 30,45 

 3,41,83 

 3,43,03 

 61,48 

 1,43,86 

 4,39,64 

 1,84,15,60 

 6,14,12 

 4,27,65 

 8,34,47 

 4,50 

 2,44,58 

 9,10,35 

 2,42,02 

 31,90 

 4,44,60 

 2,51,86 

 6,12,67 

 0 

 1,49,42 

 11,19,69 

 5,28,40 

 2,57,06 

 35,58 

 4,84,24 

 3,88,74 

 1,28,51 

 2,05,18 

 17,51,50 

 1,03,34,39 

 8,01,71 

 12,87,97 

 5,43,90 

 0 

 0 

 3,80,44 

 7,76,79 

 1,43,86 

 4,39,64 

 1,90,29,72 

 12,66,62 

 18,73,45 

 8,64,53 

 1,49,42 

 11,19,69 

 7,85,46 

 10,37,07 

 2,05,18 

 17,51,50 

(रू. हिायभा) 
अनसु र्ी -5 

 को मथाथच   
खर्च  

को अनभुान   
प्रदेश सयकाय  सॊघ अनदुान वैदेजशक   

अन्म स्रोि 

स्रोि 

शीषचक 

2077/78 

आतथचक फषच  2077/78 

को सॊशोतधि अनभुान 
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सहामिा  

अनदुान 

कामाचरम साभान िथा सेवाहरू 

सेवा िथा ऩयाभशच खर्च 

कामचक्रभ सम्वन्धी  खर्चहरू 

अनगुभन, भ लमाॊकन य भ्रभण खर्च 

ववववध खर्च 

अन्म सहामिा 

 20,19,05 

 36,81,81 

 4,42,82,90 

 16,01,64 

 5,83,81 

 71,90,00 

 16,33,76 

 32,17,41 

 1,64,69,66 

 14,34,90 

 5,55,49 

 71,90,00 

 3,85,29 

 4,64,40 

 2,78,13,24 

 1,66,74 

 28,32 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 1,44,83,70 

 71,90,00 

 5,91,67,83 

 71,90,00 

 7,36,51,53 

अन्म सम्ऩजत्तहरूको सॊर्ारन िथा सम्बाय  
खर्च  

भसरन्द िथा कामाचरम साभाग्री 
ऩशऩुॊऺीहरूको आहाय 
ऩसु्िक िथा साभग्री  खर्च 
इन्धन - अन्म प्रमोिन 
ऩत्रऩतत्रका, छऩाई िथा स र्ना प्रकाशन   
खर्च  
अन्म कामाचरम सॊर्ारन खर्च 

सेवा य ऩयाभशच खर्च 
स र्ना प्रणारी िथा सफ्टवेमय सॊर्ारन   
खर्च  
कयाय सेवा शलुक 
अन्म सेवा शलुक 

कभचर्ायी िातरभ खर्च 
सीऩ ववकास  िथा िनरे्िना िातरभ िथा   
गोष्टी सम्फन्धी  खर्च  

उत्ऩादन साभग्री / सेवा खर्च 
कामचक्रभ खर्च 
ववववध कामचक्रभ खर्च 

अनगुभन, भ लमाॊकन खर्च 
भ्रभण खर्च 
ववजश� व्मजि िथा प्रतितनतध   
भण्डरको भ्रभण खर्च  
अन्म भ्रभण खर्च 

ववववध खर्च 

शैजऺक सॊस्थाहरूराई सहामिा 
स्वास्थ सॊस्थाहरूराई सहामिा 

 61,80 

 9,64,28 

 3,24 

 71,85 

 90,98 

 7,23,58 

 1,65,12 

 8,16,65 

 1,25,18 

 25,94,95 

 1,45,03 

 10,86,14 

 68,72,24 

 1,72,63 

 2,93,64,41 

 67,87,48 

 10,78,42 

 4,87,92 

 35,30 

 0 

 5,83,81 

 55,20,00 

 16,70,00 

 51,00 

 8,57,72 

 0 

 25,60 

 83,66 

 6,46,88 

 19,90 

 8,16,20 

 1,21,88 

 21,34,30 

 1,45,03 

 3,05,26 

 41,74,24 

 42,63 

 1,17,77,78 

 1,69,75 

 9,41,74 

 4,57,86 

 35,30 

 0 

 5,55,49 

 55,20,00 

 16,70,00 

 10,80 

 1,06,56 

 3,24 

 46,25 

 7,32 

 76,70 

 1,45,22 

 45 

 3,30 

 4,60,65 

 0 

 7,80,88 

 26,98,00 

 1,30,00 

 1,75,86,63 

 66,17,73 

 1,36,68 

 30,06 

 0 

 0 

 28,32 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

अन्म सम्ऩजत्तहरूको सॊर्ारन िथा सम्बाय   
खर्च  

कामाचरम साभान िथा सेवाहरू 

ऩयाभशच िथा अन्म सेवा शलुक 

िातरभ िथा गोष्टी 

उत्ऩादन साभग्री, सेवा िथा अन्म   
कामचक्रभ खर्च  

अनगुभन, भ लमाॊकन य भ्रभण खर्च 

ववववध खर्च 

अन्म साभाजिक सॊस्थाराई सहामिा 

 61,80 

 20,19,05 

 36,81,81 

 79,58,38 

 3,63,24,52 

 16,01,64 

 5,83,81 

 71,90,00 

 51,00 

 16,33,76 

 32,17,41 

 44,79,50 

 1,19,90,16 

 14,34,90 

 5,55,49 

 71,90,00 

 10,80 

 3,85,29 

 4,64,40 

 34,78,88 

 2,43,34,36 

 1,66,74 

 28,32 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

25000 

26000 

22300 

22400 

22500 

22600 

22700 

25300 

22290 

22310 

22410 

22510 

22520 

22610 

22710 

25310 

22291 

22311 
22312 
22313 
22314 
22315 

22319 

22411 
22412 

22413 
22419 

22511 
22512 

22521 
22522 
22529 

22611 
22612 
22613 

22619 

22711 

25311 
25312 

 8,00,64 

 11,38,83 

 2,16,23,37 

 8,24,39 

 2,33,15 

 31,66,49 

 13,92,69 

 27,41,34 

 2,24,50,20 

 11,51,65 

 4,98,28 

 22,05,00 

 22,05,00 

 6,62,80,33 

 31,66,49 

 2,35,75,07 

 27,43 

 5,79,92 

 0 

 10,12 

 31,79 

 1,72,11 

 6,70 

 99,09 

 23,14 

 8,98,93 

 1,17,67 

 2,14,45 

 41,20,50 

 1,37,84 

 1,71,24,98 

 25,60 

 5,73,24 

 2,47,99 

 2,41 

 75 

 2,33,15 

 31,66,49 

 0 

 1,62,30 

 7,77,27 

 3,60 

 68,52 

 1,00,23 

 3,86,94 

 56,13 

 4,67,75 

 1,17,19 

 20,49,80 

 1,06,60 

 5,07,38 

 50,92,84 

 1,32,28 

 1,67,01,56 

 16,14 

 7,33,62 

 3,50,93 

 65,60 

 1,50 

 4,98,28 

 22,05,00 

 0 

 27,43 

 8,00,64 

 11,38,83 

 43,34,95 

 1,72,88,42 

 8,24,39 

 2,33,15 

 31,66,49 

 1,62,30 

 13,92,69 

 27,41,34 

 56,00,22 

 1,68,49,98 

 11,51,65 

 4,98,28 

 22,05,00 

 को मथाथच   
खर्च  

को अनभुान   
प्रदेश सयकाय  सॊघ अनदुान वैदेजशक   

अन्म स्रोि 

स्रोि 

शीषचक 

2077/78 
को सॊशोतधि अनभुान 
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साभाजिक सयुऺा 

अन्म खर्च 

अन्म िहका सयकायहरूराई अनदुान 

साभाजिक सेवा अनदुान  

साभाजिक सयुऺा 

साभाजिक सहामिा 

सम्ऩजत्त सम्वन्धी खर्च 

वपिाच खर्च 

 5,14,00,50 

 2,22,51,03 

 7,97 

 23,76,26 

 4,54,92 

 10,00 

 5,14,00,50 

 77,67,33 

 7,97 

 8,69,00 

 4,26,12 

 10,00 

 0 

 1,44,83,70 

 0 

 15,07,26 

 28,80 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 15,07,26 

 28,80 

 8,76,97 

 1,29,18,76 

 23,84,23 

 1,29,47,56 

सभानीकयण अनदुान 
सशिच अनदुान 
ववशेष अनदुान 
सभऩयुक अनदुान 
अन्म अनदुान 

सयकायी तनकाम, सतभति एवॊ फोडचहरूराई   
तनिःशिच र्ार ुअनदुान   
सयकायी तनकाम, सतभति एवॊ फोडचहरूराई   
सशिच र्ार ुअनदुान   
अन्म सॊस्थाराई अनदुान— सशिच र्ार ु  
अनदुान  

सयकायी तनकाम, सतभति, फोडच – ऩुॉिीगि  
तनिःशिच अनदुान   
सयकायी तनकाम, सतभति, फोडच – ऩजुिगि  
सिःशिच अनदुान  
अन्म सॊस्थाराई सिःशिच ऩ ुॉिीगि अनदुान  

साभाजिक सयुऺा 
अन्म साभाजिक सयुऺा 

छात्रवजृत्त 
उद्दाय, याहि िथा ऩनुस्थाचऩना खर्च 
औषधी खरयद खर्च 
अन्म साभाजिक सहामिा 

िग्गाको बाडा 
घय बाडा 
सवायी साधन िथा भेजशनय औिाय बाडा 
अन्म बाडा 

न्मावमक वपिाच 

 60,00,00 

 2,04,00,50 

 1,00,00,00 

 1,50,00,00 

 0 

 6,00,00 

 45,20,00 

 1,23,26,03 

 0 

 60,00 

 47,45,00 

 7,97 

 0 

 7,49,18 

 3,00,00 

 13,27,08 

 0 

 10,80 

 4,19,92 

 24,20 

 0 

 10,00 

 60,00,00 

 2,04,00,50 

 1,00,00,00 

 1,50,00,00 

 0 

 6,00,00 

 28,20,00 

 40,90,33 

 0 

 0 

 2,57,00 

 7,97 

 0 

 5,00,00 

 3,00,00 

 69,00 

 0 

 0 

 4,01,92 

 24,20 

 0 

 10,00 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 17,00,00 

 82,35,70 

 0 

 60,00 

 44,88,00 

 0 

 0 

 2,49,18 

 0 

 12,58,08 

 0 

 10,80 

 18,00 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

आन्िरयक  अनदुान 

र्ार ुअनदुान  

ऩुॉिीगि अनदुान  

साभाजिक सयुऺा 

साभाजिक सहामिा 

बाडा 

वपिाच खर्च 

 5,14,00,50 

 1,74,46,03 

 48,05,00 

 7,97 

 23,76,26 

 4,54,92 

 10,00 

 5,14,00,50 

 75,10,33 

 2,57,00 

 7,97 

 8,69,00 

 4,26,12 

 10,00 

 0 

 99,35,70 

 45,48,00 

 0 

 15,07,26 

 28,80 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

27000 

28000 

26300 

26400 

27100 

27200 

28100 

28200 

26330 

26410 

26420 

27110 

27210 

28140 

28210 

26331 
26332 
26333 
26334 
26335 

26411 

26412 

26413 

26421 

26422 

26423 

27111 
27112 

27211 
27212 
27213 
27219 

28141 
28142 
28143 
28149 

28212 

 1,88,91,69 

 46,83,38 

 18,59 

 23,15,18 

 1,81,17 

 0 

 5,56,95,65 

 1,05,84,68 

 13,88,63 

 25,14,86 

 4,94,81 

 10,00 

 39,03,49 

 5,04,81 

 23,33,77 

 1,81,17 

 50,00,00 

 99,41,23 

 0 

 38,52,14 

 98,32 

 16,41,29 

 51,87 

 18,53,59 

 0 

 2,59,67 

 8,76,96 

 35 

 18,24 

 4,65,90 

 7,73,90 

 10,49,21 

 26,17 

 0 

 1,69,48 

 11,69 

 0 

 0 

 50,00,00 

 2,56,95,65 

 1,00,00,00 

 1,50,00,00 

 0 

 2,10,60 

 18,90,00 

 37,62,68 

 1,62,00 

 2,70,00 

 42,89,40 

 13,88,63 

 0 

 8,49,50 

 3,90,00 

 12,73,06 

 2,30 

 9,60 

 4,15,73 

 55,08 

 14,40 

 10,00 

 1,88,91,69 

 35,46,75 

 11,36,63 

 18,59 

 23,15,18 

 1,81,17 

 0 

 5,56,95,65 

 58,63,28 

 47,21,40 

 13,88,63 

 25,14,86 

 4,94,81 

 10,00 

 को मथाथच   
खर्च  

को अनभुान   
प्रदेश सयकाय  सॊघ अनदुान वैदेजशक   

अन्म स्रोि 

स्रोि 

शीषचक 

2077/78 
को सॊशोतधि अनभुान 
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ऩ ॉिीगि खर्च 
ऩ ॉिीगि खर्च 

बैऩयी आउने र्ार ुखर्च 

जस्थय सम्ऩजत्त प्राति खर्च 

प्राकृतिक सम्ऩजत्त 
 

 1,24,82,64 

 18,00,29,52 

 0 

 1,24,82,64 

 8,59,11,11 

 0 

 0 

 9,41,18,41 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0  9,41,18,41  9,20,81,11  18,61,99,52 

 18,61,99,52  0  9,41,18,41  9,20,81,11 

बैऩयी आउने र्ार ुखर्च 

आवासीम बवन तनभाचण/खरयद 
गैय आवासीम बवन तनभाचण/खरयद 
तनतभचि बवनको सॊयर्नात्भक सधुाय खर्च 
िग्गा ववकास कामच 
पतनचर्य िथा वपक्र्सच 

सवायी साधन 
भेजशनयी िथा औिाय 
पतनचर्य िथा वपक्र्सच 

ऩशधुन िथा फागवानी ववकास खर्च 
अनसुन्धान िथा ववकास सम्वन्धी खर्च 
कम््मटुय सफ्टवेमय तनभाचण िथा खरयद   
खर्च  
ऩ ॉिीगि ऩयाभशच खर्च 

सयुऺा प्रणारी िथा उऩकयण प्राति   
खर्च  

सडक िथा ऩ र तनभाचण 
ववद्यिु सॊयर्ना तनभाचण 
िटफन्ध िथा फाॉध  तनभाचण 
तसॊर्ाई सॊयर्ना तनभाचण 
खानेऩानी  सॊयर्ना तनभाचण 
वन िथा वािावयण सॊयऺण 
सयसपाई सॊयर्ना तनभाचण 
अन्म सावचितनक तनभाचण 

तनतभचि बवनको सॊयर्नात्भक सधुाय खर्च 

ऩ ॉिीगि सधुाय खर्च सावचितनक तनभाचण 

 1,24,82,64 

 0 

 1,65,66,96 

 0 

 0 

 0 

 22,65,63 

 45,61,85 

 7,71,78 

 1,00,25 

 15,00 

 6,82,50 

 52,89,75 

 0 

 6,71,33,16 

 20,96,00 

 28,40,00 

 1,29,13,00 

 2,26,97,00 

 78,17,50 

 0 

 2,50,94,50 

 15,43,00 

 76,41,64 

 1,24,82,64 

 0 

 78,88,74 

 0 

 0 

 0 

 22,46,69 

 27,01,35 

 6,94,53 

 1,00,25 

 15,00 

 6,82,50 

 34,35,75 

 0 

 3,84,06,16 

 6,00 

 0 

 5,39,00 

 95,96,00 

 57,95,00 

 0 

 72,15,50 

 5,12,00 

 60,76,64 

 0 

 0 

 86,78,22 

 0 

 0 

 0 

 18,94 

 18,60,50 

 77,25 

 0 

 0 

 0 

 18,54,00 

 0 

 2,87,27,00 

 20,90,00 

 28,40,00 

 1,23,74,00 

 1,31,01,00 

 20,22,50 

 0 

 1,78,79,00 

 10,31,00 

 15,65,00 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

बैऩयी आउने र्ार ुखर्च 

बवन िथा सॊयर्ना 

सवायी साधन िथा भेजशनयी औिाय 

अन्म ऩ ॉिीगि खर्च 

सयुऺा उऩकयण 

सावचितनक तनभाचण 

तनतभचि सॊयर्नाको सधुाय खर्च 

ऩ ॉिीगि सधुाय खर्च 

िग्गा प्राति 

 1,24,82,64 

 1,65,66,96 

 75,99,26 

 60,87,50 

 0 

 14,05,91,16 

 15,43,00 

 76,41,64 

 0 

 1,24,82,64 

 78,88,74 

 56,42,57 

 42,33,50 

 0 

 6,15,57,66 

 5,12,00 

 60,76,64 

 0 

 0 

 86,78,22 

 19,56,69 

 18,54,00 

 0 

 7,90,33,50 

 10,31,00 

 15,65,00 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

31000 

28900 

31100 

31400 

28910 

31110 

31120 

31130 

31140 

31150 

31160 

31170 

31410 

28911 

31111 
31112 
31113 
31114 
31115 

31121 
31122 
31123 

31131 
31132 
31134 

31135 

31141 

31151 
31153 
31154 
31155 
31156 
31157 
31158 
31159 

31161 

31171 

 10,17,28,25 

 0 

 10,17,01,17 

 27,08 

 0 

 13,84,35,27 

 42,00 

 13,84,77,27  10,17,28,25 

 13,84,77,27 

 0 

 0 

 91,88,93 

 0 

 0 

 0 

 35,66,37 

 41,54,63 

 6,42,48 

 57,88,30 

 5,13 

 33,89 

 9,44,96 

 0 

 2,71,92,14 

 6,23,76 

 85,12,85 

 95,14,57 

 1,09,79,70 

 43,31,48 

 51,26 

 61,01,40 

 82,51,36 

 18,17,96 

 0 

 30,00 

 1,31,84,54 

 9,75 

 31,00 

 0 

 25,27,48 

 25,54,31 

 5,84,58 

 60,00 

 90 

 95,60 

 64,86,48 

 10,00 

 5,90,21,84 

 16,00,00 

 27,06,60 

 1,34,66,11 

 1,70,50,16 

 36,23,00 

 0 

 72,12,80 

 12,96,42 

 68,83,70 

 0 

 91,88,93 

 83,63,48 

 67,72,28 

 0 

 6,73,07,16 

 82,51,36 

 18,17,96 

 27,08 

 0 

 1,32,55,29 

 56,66,37 

 66,42,98 

 10,00 

 10,46,80,51 

 12,96,42 

 68,83,70 

 42,00 

 को मथाथच   
खर्च  

को अनभुान   
प्रदेश सयकाय  सॊघ अनदुान वैदेजशक   

अन्म स्रोि 

स्रोि 

शीषचक 

2077/78 
को सॊशोतधि अनभुान 
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प्रतिवदेन नॊ. 08 ऩाना नॊ. 5 / 5  

2076/77 2075/76 

बैऩयी आउने ऩ ॉिीगि  61,70,00  61,70,00  0  0 

 0  14,14,40,00  22,20,85,00  36,35,25,00 

िग्गा प्राति 

बैऩयी आउने ऩ ॉिीगि 

 0 

 61,70,00 

 0 

 61,70,00 

 0 

 0 

 0 

 0 

बैऩयी आउने ऩ ॉिीगि  61,70,00  61,70,00  0  0 

31500 
31510 

31411 

31511 

 0  0 

 26,78,50,00  17,03,41,26 

 27,08 

 0 

 42,00 

 0 

 0  0 

 को मथाथच   
खर्च  

को अनभुान   
प्रदेश सयकाय  सॊघ अनदुान वैदेजशक   

िम्भा खर्च 

अन्म स्रोि 

स्रोि 

शीषचक 

2077/78 
को सॊशोतधि अनभुान 



65

प्रतिवदेन नॊ. 07  ऩाना नॊ.1 / 2  

2076/77 2077/78 2075/76 

सॊवैधातनक अॊगहरु 

मन्त्राऱय 

प्रदेश सभा 

प्रदेश ऱोक सेवा आयोग 

मखु्य न्त्यायातधवक्ताको कायााऱय 

मखु्यमन्त्री िथा मन्त्न्त्रऩररषद्को कायााऱय 

आतथाक मातमऱा िथा योजना मन्त्राऱय 

उद्योग, ऩयाटन, वन िथा वािावरण मन्त्राऱय 

भतूम व्यवस्था, कृषष िथा सहकारी मन्त्राऱय 

आन्त्िररक मातमऱा िथा कानून मन्त्राऱय 

भौतिक ऩूवााधार षवकास मन्त्राऱय 

सामान्त्जक षवकास मन्त्राऱय 

प्रदेश ऩूवााधार षवकास प्रातधकरण 

सूचना िथा सॊचार प्रषवतध प्रतिष्ठान 

प्रदेश योजना आयोग 

चाऱ ु
ऩूॉजीगि खचा 

चाऱ ु
ऩूॉजीगि खचा 

चाऱ ु
ऩूॉजीगि खचा 

चाऱ ु
ऩूॉजीगि खचा 

चाऱ ु
ऩूॉजीगि खचा 

चाऱ ु
ऩूॉजीगि खचा 

चाऱ ु
ऩूॉजीगि खचा 

चाऱ ु
ऩूॉजीगि खचा 

चाऱ ु
ऩूॉजीगि खचा 

चाऱ ु
ऩूॊजीगि खचा 

चाऱ ु
ऩूॉजीगि खचा 

चाऱ ु
ऩूॉजीगि खचा 

चाऱ ु
ऩूॉजीगि खचा 

 14,64,11 

 10,91,94 

 0 

 0 

 70,88 

 86,00 

 20,26,49 

 10,81,58 

 4,32,05 

 3,11,45 

 95,80,90 

 76,54,47 

 1,25,83,94 

 78,15,78 

 15,37,75 

 9,55,67 

 36,92,82 

 7,46,99,96 

 1,84,30,70 

 80,31,40 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 34,02,47 

 2,76,54 

 0 

 0 

 1,26,47 

 43,56 

 14,29,25 

 2,90,25 

 9,36,58 

 2,46,99 

 1,13,94,25 

 1,00,53,43 

 2,65,51,12 

 16,72,58 

 21,92,05 

 28,94,92 

 87,05,02 

 11,77,56,25 

 3,07,27,52 

 52,42,75 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 22,87,61 

 3,12,38 

 2,55,30 

 24,70 

 1,41,76 

 8,50 

 51,13,23 

 6,32,00 

 11,10,97 

 1,59,00 

 1,07,79,70 

 1,72,54,80 

 3,72,25,67 

 28,47,19 

 23,30,99 

 47,59,00 

 1,09,81,98 

 13,92,42,50 

 4,27,31,06 

 1,33,25,55 

 1,00,75 

 7,34,40 

 2,56,63 

 7,19,50 

 3,46,69 

 10,00 

 22,87,61 

 3,12,38 

 2,55,30 

 24,70 

 1,41,76 

 8,50 

 17,19,23 

 1,05,00 

 11,10,97 

 1,59,00 

 1,04,02,20 

 1,19,99,30 

 1,74,07,67 

 12,67,19 

 23,30,99 

 47,59,00 

 57,29,48 

 5,93,66,00 

 2,42,51,47 

 64,46,14 

 1,00,75 

 7,34,40 

 2,56,63 

 7,19,50 

 3,46,69 

 10,00 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 33,94,00 

 5,27,00 

 0 

 0 

 3,77,50 

 52,55,50 

 1,98,18,00 

 15,80,00 

 0 

 0 

 52,52,50 

 7,98,76,50 

 1,84,79,59 

 68,79,41 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 39,21,00 

 0 

 56,33,00 

 2,13,98,00 

 0 

 8,51,29,00 

 2,53,59,00 

 0 

 0 

 0 

 25,99,99 

 2,80,00 

 1,50,26 

 18,24,23 

 12,69,97 

 2,24,01,50 

 1,86,74,86 

 70,89,99 

 6,50,95,48 

 3,06,97,61 

 8,35,15 

 9,76,13 

 3,56,69 

 25,99,99 

 2,80,00 

 1,50,26 

 57,45,23 

 12,69,97 

 2,80,34,50 

 4,00,72,86 

 70,89,99 

 15,02,24,48 

 5,60,56,61 

 8,35,15 

 9,76,13 

 3,56,69 

 36,79,01 

 0 

 1,70,03 

 17,19,50 

 11,83,57 

 2,14,47,68 

 2,82,23,70 

 50,86,97 

 12,64,61,27 

 3,59,70,27 

 0 

 0 

 0 

 25,56,05 

 0 

 1,56,88 

 31,08,07 

 7,43,50 

 1,72,35,37 

 2,03,99,72 

 24,93,42 

 7,83,92,78 

 2,64,62,10 

 0 

 0 

 0 

 36,79,01 

 22,02,62,99 

 25,56,05 

 14,89,91,84 

 28,79,99 

 29,08,11,87 

 0 

 0 

 0 

 14,14,40,00 

 28,79,99 

 14,93,71,87 

(रू. हजारमा)  
अनसूुची -6 

को यथाथा  
खचा  

को अनमुान प्रदेश सरकार 
सॊघ वैदेन्त्शक  

व्यय अनमुान 
                आतथाक बषा   

शीषाक सॊघ अनदुान 

स्रोि 

2077/78 

को सॊशोतधि अनमुान 
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प्रतिवदेन नॊ. 07  ऩाना नॊ.2 / 2  

2076/77 2077/78 2075/76 

अथा  बजेट 

स्थानीय िह 

अथा - षवषवध 

स्थानीय िह 

चाऱ ु
ऩूॉजीगि खचा 

चाऱ ु

 0 

 0 

 1,87,93,37 

 10,00 

 0 

 4,38,98,00 

 1,22,62,64 

 61,70,00 

 5,14,00,50 

 1,22,62,64 

 61,70,00 

 5,14,00,50 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 1,84,32,64 

 5,14,00,50 

 1,84,32,64 

 5,14,00,50 

 10,00 

 4,38,98,00 

 0 

 1,87,93,37 

 10,00 

 4,38,98,00 

 0 

 1,87,93,37 

 1,84,32,64 

 5,14,00,50 

 0 

 0 

 0 

 0 

 1,84,32,64 

 5,14,00,50 

 0  14,14,40,00  22,20,85,00  36,35,25,00  26,78,50,00  17,03,41,26 

को यथाथा  
खचा  

को अनमुान प्रदेश सरकार 
सॊघ वैदेन्त्शक  

जम्मा खचा 

शीषाक सॊघ अनदुान 

स्रोि 
को सॊशोतधि अनमुान 
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202 
210 
216 
301 
305 
307 
312 
314 
337 
350 
352 
353 
391 
602 
801 

प्रदेश सभा 
प्रदेश ऱोक सेवा आयोग 
मखु्य न्यायाधधवक्ताको कायााऱय 
मखु्यमन्री तथा मन्त्न्रऩररषद्को कायााऱय 
आधथाक माधमऱा तथा योजना मन्राऱय 
उद्योग, ऩयाटन, वन तथा वातावरण मन्राऱय 
भधूम व्यवस्था, कृषष तथा सहकारी मन्राऱय 
आन्तररक माधमऱा तथा कानून मन्राऱय 
भौधतक ऩूवााधार षवकास मन्राऱय 
सामान्त्जक षवकास मन्राऱय 
प्रदेश ऩूवााधार षवकास प्राधधकरण 
सूचना तथा संचार प्रषवधध प्रधतष्टान 
प्रदेश योजना आयोग 
अथा - षवषवध 
स्थानीय तह 

आधथाक वषा 2077/78 को ऱैषिक उत्तरदायी बजेट अनसुारको व्यय अनमुान 

प्रत्यऺ ऱाभ  अप्रत्यऺ ऱाभ धनकाय 

कुऱ जम्मा  

 25,99,99 
 2,80,00 
 1,50,26 

 57,45,23 
 12,69,97 

 2,80,34,50 
 4,00,72,86 

 70,89,99 
 15,02,24,48 
 5,60,56,61 

 8,35,15 
 9,76,13 
 3,56,69 

 1,84,32,64 
 5,14,00,50 

 25,99,99 
 2,80,00 
 1,50,26 

 57,45,23 
 12,69,97 

 1,81,77,50 
 28,33,93 
 8,29,83 

 11,44,27,74 
 0 

 8,35,15 
 9,76,13 
 3,56,69 

 10,00 
 1,80,60,00 

 0 
 0 
 0 
 0 
 0 

 98,57,00 
 2,96,97,43 

 62,60,16 
 3,50,13,92 
 1,97,15,91 

 0 
 0 
 0 

 1,84,22,64 
 0 

 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 

 75,41,50 
 0 

 7,82,82 
 3,63,40,70 

 0 
 0 
 0 
 0 

 3,33,40,50 

जम्मा तटस्थ  

 7,80,05,52  11,89,67,06  16,65,52,42 

द्र�व्य: ऱैषिक उत्तरदायी बजेट छुट्टयाईएका आधारहरू 
बजेटका प्रत्येक षियाकऱाऩ ऱैषिक दृष�ऱे कता उन्मखु छ भनी धनर्क्योऱ  गना धनम्नानसुार वगीकरण गररएको छ :  

(क) मषहऱाऱाई ५० प्रधतशत वा सो भन्दा बढी ऱाभ ऩगु्ने षियाकऱाऩ    
(ख) मषहऱाऱाई २० प्रधतशत वा सो भन्दा माधथ तर ५० प्रधतशत भन्दा कम ऱाभ ऩगु्ने षियाकऱाऩ   
(ग) मषहऱाऱाई २० प्रधतशत भन्दा न्यून ऱाभ ऩगु्ने षियाकऱाऩ      

उऩरोक्तानसुार प्रधतशत धनकाल्दा देहायका षियाकऱाऩहरूको सूचकहरुका आधारमा मूल्यांकन गरी सो मूल्यांकन का आधारमा प्राप्त हनेु नधतजा बमोन्त्जम ऱैषिक बजेटऱाई वगीकरण गररएको छ।  

 योजना तजुामा र कायान्वयनमा मषहऱा सहभाधगता 
प्रधतशत 

 मषहऱाहरूको ऺमता अधभवषृि 
 कायािममा मषहऱाहरुको ऱाधग ऱाभ तथा धनयन्रणमा सधुनन्त्ितता -अन्य ऱन्त्ऺत वगाका कायािममा समेत   
 मषहऱाहरूको रोजगारी र  आय आजान अधभवषृि  
 मषहऱाहरूको समयको प्रयोगमा गणुात्मक सधुार तथा कायाबोझमा कमी  

सूचक 
20 
20 
30 
20 
10 
100 जम्मा 

ि. सं.  
1 
2 
3 
4 
5 

ऱैषिक उत्तरदायी बजेट रकम  संकेत प्रधतशत  

1 

2 

3 

  प्रत्यऺ ऱाभ 

  अप्रत्यऺ ऱाभ 

  तटस्थ 

 7,80,05,52 

 11,89,67,06 

 16,65,52,42 

 21.46 

 32.73 

 45.81 

अनसूुची -7 

- प्रत्यऺ ऱाभ 
- अप्रत्यऺ ऱाभ  
- तटस्थ 

(रू.हजारमा ) 

36352500 
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202 
210 
216 
301 
305 
307 
312 
314 
337 
350 
352 
353 
391 
602 
801 

प्रदेश सभा 
प्रदेश ऱोक सेवा आयोग 
मखु्य न्यायाधधवक्ताको कायााऱय 
मखु्यमन्री तथा मन्त्न्रऩररषद्को कायााऱय 
आधथाक माधमऱा तथा योजना मन्राऱय 
उद्योग, ऩयाटन, वन तथा वातावरण मन्राऱय 
भधूम व्यवस्था, कृषष तथा सहकारी मन्राऱय 
आन्तररक माधमऱा तथा कानून मन्राऱय 
भौधतक ऩूवााधार षवकास मन्राऱय 
सामान्त्जक षवकास मन्राऱय 
प्रदेश ऩूवााधार षवकास प्राधधकरण 
सूचना तथा संचार प्रषवधध प्रधतष्ठान 
प्रदेश योजना आयोग 
अथा - षवषवध 
स्थानीय तह 

आधथाक वषा 2077/78 को  जऱवाय ुऩररवतान बजेट अनसुारको व्यय अनमुान 

प्रत्यऺ ऱाभ  अप्रत्यऺ ऱाभ धनकाय 

कुऱ जम्मा  

 25,99,99 
 2,80,00 
 1,50,26 

 57,45,23 
 12,69,97 

 2,80,34,50 
 4,00,72,86 
 70,89,99 

 15,02,24,48 
 5,60,56,61 

 8,35,15 
 9,76,13 
 3,56,69 

 1,84,32,64 
 5,14,00,50 

 25,99,99 
 2,80,00 
 1,50,26 

 57,45,23 
 12,69,97 

 2,08,71,41 
 1,12,11,81 

 70,89,99 
 9,54,00,64 
 5,33,46,72 

 8,35,15 
 9,76,13 
 3,56,69 

 1,84,32,64 
 1,80,60,00 

 0 
 0 
 0 
 0 
 0 

 2,30,09 
 2,88,61,05 

 0 
 4,04,22,34 

 21,47,89 
 0 
 0 
 0 
 0 

 3,33,40,50 

 0 
 0 
 0 
 0 
 0 

 69,33,00 
 0 
 0 

 1,44,01,50 
 5,62,00 

 0 
 0 
 0 
 0 
 0 

जम्मा 

 36,35,25,00 

तटस्थ  

 2,18,96,50  10,50,01,87 

जऱवाय ुऩररवतान बजेट रकम संकेत प्रधतशत  

1 

2 

3 

  प्रत्यऺ ऱाभ 

  अप्रत्यऺ ऱाभ 

  तटस्थ 

2189650 

10500187 

23662663 

 6.02 

 28.88 

 65.09 

अनसूुची -8 
(रू.हजारमा ) 

23,66,26,63 
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रणनीति रकम सॊकेि 

36352500 कुऱ जम्मा 

प्रतिशि 
01 
02 
03 
04 
05 
06 

  कृषष, उधोग र ऩययटन ऺेत्रको उत्ऩादन र उत्ऩादकत्व बृषि गरी आतथयक वषृि 
  भौतिक ऩवुायधार तनमायण िथा षवस्िार 
  गणुस्िरीय शशऺा र स्वास््य षवस्िार गरी मानवीय ऩ ॉजी तनमायण 
  सामाशजक समावशेशिा र ऱैषिक समिा प्रविन 
  प्रभावकारी षवऩद् व्यवस्थाऩन र जऱवाय  ऩररवियन अनकु तऱि षवकास 
  षवतधको शासन कायम गदै सशुासन प्रत्याभ ति 

8888447 
16554671 
5322621 
2020397 
1715793 
1850571 

 24.45 
 45.54 
 14.64 
 5.56 
 4.72 
 5.09 
100 

प्राथतमकिा रकम सॊकेि 

36352500 कुऱ जम्मा 

प्रतिशि 
P1  ऩषहऱो प्राथतमकिा 36352500  100.00 

100 

प्राथतमकिा िथा रणनीति साराॊश 
(रू.हजारमा ) 
अनसु ची - ९ 


