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माननीय सभामखु महोदय, 

१. प्रदेश सरकारको आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्तरीको हैर्सयतले आगामी आर्थिक वर्ि 
२०७६/७७ को बजेट तथा कायिक्रम यस गररमामय सभामा प्रस्ततु गनि पाउँदा म 
अत्यन्ततै गौरवाश्चन्तवत भएको छु। आजको यस महत्वपूर्ि अवसरमा राष्ट्रप्रर्त समर्पित भई 
राजनीर्तक पररवतिनका लार्ग भएका र्वर्भन्न जनआन्तदोलनमा जीवन उत्सगि गनुिहनुे ददवंगत 
सम्पूर्ि ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रर्त हाददिक श्रद्धा-समुन अपिर् गदिछु ।साथै, नेपालको समग्र 
राजनीर्तक पररवतिनका क्रममा घाइते र बेपत्ता भएका वीरसपूतहरूप्रर्त सम्मान प्रकट गदै 
यगुान्ततकारी प्रर्क्रयामा नेततृ्वदायी भरू्मका र्नवािह गने सबै राजनीर्तक व्यश्चक्तत्वहरुप्रर्त 
उच्च सम्मान व्यक्त गदिछु ।   

२. मलुकुमा भएको आमूल राजनीर्तक पररवतिन, लोकताश्चन्तरक राज्य प्रर्ाली तथा संस्थाहरुको 
सदुृढीकरर्, नागररक प्रर्तको उत्तरदार्यत्वमा गरु्ात्मक अर्भवृर्द्ध, अर्धकार र कतिब्यप्रर्त 
नागररक चेतनाको र्वस्तार, सामाश्चजक न्तयाय सर्हतको तीब्र आर्थिक र्वकास र समरृ्द्धको 
लार्ग हामी सबै प्रदेशवासी मन, वचन र कमिले प्रर्तवद्ध भई र्क्रयाशील हनुपुने आजको 
टड्कारो आवश्यकता रहेको छ । 

३. प्रदेश सरकारको चाल ुआर्थिक वर्िको नीर्त तथा कायिक्रम र बजेट कायािन्तवयनबाट प्रदेश 
सञ् चालनको लार्ग अत्यावश्यक कानूनी एवम संगठनात्मक संरचनाको व्यवस्था भई 
नागररकको घर आगँनमा प्रदेश सरकारको उपश्चस्थर्तको अनभुरू्त हनु पगेुको छ । प्रदेश 
सरकारको उपश्चस्थर्तको छोटो अवर्धमै नीर्त, कानून, जनशश्चक्त, भौर्तक संरचना र स्रोत 
साधन समेतका अर्त आवश् यक शासकीय आधारशीलाहरु तयार गदै जनताको आधारभतू 
स्वास््य सेवामा पहुँच र्वस्तार, शैश्चिक पूवािधार एवं गरु्स्तरमा सधुार, भौर्तक पूवािधारको 
र्वस्तार, कृर्र् िेरमा उत्पादन र उत्पादकत्वमा अर्भवृर्द्ध, रोजगारीका अवसरहरुमा वृर्द्ध र 
गररवी न्तयूनीकरर्का लार्ग सञ् चालन गररएका कायिक्रमहरु उत्साहप्रद रुपमा 
कायािन्तवयनको चरर्मा अश्चघ बर्ढरहेका छन ्। 

४. संर्वधानले पररकल्पना गरेको ददगो र्वकास, समरृ्द्ध र सशुासन प्रार्िका लार्ग चालू आर्थिक  
वर्िमा वृहत्तर आधारशीलाको र्नमािर् भएकोछ । प्रदेशवासीको चाहना अनरुूप र्वकास गनि 
प्रदेश सरकार दृढसकश्चल्पत रहेकोछ । 
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५. आगामी आर्थिक वर्िको बजेट तजुिमा गदाि मैले नेपालको संर्वधान र कानून, प्रदेश सभाबाट 
पाररत भएको सरकारको नीर्त तथा कायिक्रम, र्वर्नयोजन र्वधेयक, २०७६ का उद्देश्य, 
र्सद्धान्तत, प्राथर्मकता र प्रमखु नीर्तहरु, संघीय सरकारको पन्तरौँ योजनाको आधारपर र 
ददगो र्वकासका लक्ष्यलाई प्रमखु आधार बनाएको छु । बजेट तजुिमाको क्रममा प्रदेशवासी 
दाजभुाइ दददीबर्हनीहरुबाट प्राि अमलु्य सझुावहरुलाई मनन गनुिका साथै यस प्रदेशबाट 
संघीय संसदमा प्रर्तर्नर्धत्व गनुिहनुे माननीय सांसदज्यूहरु, प्रदेश सभाका माननीय 
सांसदज्यूहरु, स्थानीय तह, र्वर्भन्न संघ संस्था, बदुद्दश्चजवी, संचार जगत एवं नागररक 
समाजबाट प्राि रचनात्मक सझुावलाई समेत ध्यान ददएको छु । 

६. आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को बजेट र्वर्नयेजन गदाि नेपाल सरकारको बजेट तथा 
कायिक्रम, नेपाल राष्ट्र बैकको मौदिक नीर्त र स्थानीय तहको बजेटसंग सामञ् जस्यता 
कायम हनुेगरी बजेट तजुिमा गरेको छु ।  

७. र्सर्मत साधनस्रोतबाट सन्ततरु्लत र्वकास बजेट र्नमािर् गनुिपने भएकोले उपलब्ध र्वत्तीय 
स्रोतलाई र्वर्नयोजन कुशलता मार्ि त योजनाको प्राथर्मकीकरर् गरी स्रोतको व्यवस्थापन 
गरेको छु ।   

८. आर्थिक वर्ि 2076/077 को बजेट तजुिमा गदाि नेपालको संर्वधानले व्यवस्था 
गरे बमोश्चजम साविजर्नक, र्नजी र सहकारी िेरलाई प्रदेश समरृ्द्धको संवाहकको 
रुपमा सहभार्गता हनुेगरी तथा समाजवाद उन्तमखु र्सद्धान्ततलाई मागिदशिनको रुपमा 
र्लएको छु। 

९. सन ्2022 सम्म नेपाललाई अर्तकम र्वकर्सत मलुकुबाट र्वकासशील मलुकुमा 
स्तरोन्त नर्त गने र सन ्2030 सम्ममा ददगो आर्थिक र्वकासका लक्ष्यहरु हार्सल 
गनि सहयोग पगु्ने गरी आर्थिक वर्ि 2076/077 को बजेट तथा कायिक्रमको 
तजुिमा गरेको छु । 

१०. कृर्र्मा आत्मर्नभिरता, आधरु्नकीकरर् तथा व्यावसायीकरर्, उत्पादन र 
उत्पादकत्वको अर्भबदृद, रोजगारीका अवसरको सजृना, उपलब्ध स्रोतसाधनको 
समशु्चचत उपयोग, प्रदेशमा लगानीमैरी वातावरर् र सशुासनको प्रत्याभरू्त हनुे गरी 
कायिकमको तजमुाि र बजेट र्वर्नयोजन गरेको छु । 
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११.  मर्हला, बालबार्लका, दर्लत, एकल मर्हला, राजी, राउटे, बादी, लोपोन्तमखु जार्त 
जनजार्त, शहीद पररवार, अपाङ्ग, घाइते, अशक्त, ज्येष्ठ नागररक, मकु्त कमैया, मकु्त 
हर्लया, र्पछर्िएको िरे, थारू र सीमान्तकृत वगिको आर्थिक सामाश्चजक 
रूपान्ततरर्मा सहयोग पगु्ने गरी बजेट र्वर्नयोजन गरेको छु ।  

 
 

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म प्रदेशको चाल ुआर्थिक वर्िको आर्थिक श्चस्थर्तको बारेमा संश्चिि जानकारी गराउन े
अनमुर्त चाहन्तछु । 

१२. सदूुरपश्चिम प्रदेशमा ९ श्चजल्ला छन भने १ उपमहानगरपार्लका, ३३ वटा 
नगरपार्लका र ५४ वटा गाउँपार्लका गरी जम्मा ८८ वटा स्थानीय तह र ७३४ 
वटा विाहरु रहेका छन।् त्यसै गरी नेपालको कुल जनसंख्याको कररब १० 
प्रर्तशत जनसंख्या यस प्रदेशमा समेर्टएको छ। 

१३. प्रदेशमा आर्थिक र्क्रयाकलापको र्वस्तारसंगै चाल ु आर्थिक वर्िका समर्िगत आर्थिक 
पररसूचकहरु उत्साहप्रद रहेका छन ्। चाल ुआर्थिक वर्िमा प्रदेशको कूल गाहिस्थ उत्पादन 
(आधार मूल्यमा) रु. २ खवि ११ अवि ८ करोि ७३ लाख र आर्थिक वृर्द्धदर ६.२५ 
प्रर्तशत एवं प्रर्तव्यश्चक्त आय ६८५ अमेररकी िलर अथाित ७७ हजार ८ सय ११ रुपैँया 
रहेको छ । नेपालको कूल गाहिस्थ उत्पादनमा प्रदेशको गाहिस्थ उत्पादनको योगदान 
(आधार मूल्यमा) ७.22 प्रर्तशत रहेको छ।  

१४. सदूुरपश्चश् चम प्रदेशमा आर्थिक वर्ि 2074/075 मा र्नजीवन बीमा कम्पनीहरुले 83 
हजार 125 बीमालेख जारी गरी रु 56 करोि ९५ लाख बीमा शलु्क आजिन गरेका र्थए 
भने आ.व. 2075/076 को वैशाख मसान्तत सम्म 84 हजार 298 बीमालेख जारी गरी 
रु 49 करोि ८४ लाख रुपैंया बीमा शलु्क आजिन गरेको त्याङ्क रहेको  छ । 

 

१५. जीवन बीमा कम्पनीहरुले सदूुरपश्चश् चम प्रदेशमा आ.व. 2074/075 मा 1 लाख 24 
हजार 511 बीमालेख जारी गरी रु २ अबि ३३ करोि १८ लाख रुपैंया बीमा शलु्क 
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आजिन गरेका र्थए भने आ.व. 2075/076 मा 1 लाख 06 हजार 947 बीमालेख 
जारी गरी रु 2 अबि ५९ करोि ६९ लाख रुपैंया बीमा शलु्क आजिन गरेको छन ्। 

 
१६. सदूुरपश्चश् चम प्रदेशमा आ.व. 2074/075 मा ग्याँस र्सर्लण्िरको संख्या २ लाख ७३ 

हजार चार सय र्थयो भन ेआ.व. 2075/076 वैशाख मसान्तत सम्म २ लाख ६८ हजार 
७ सय २८ रहेको छ ।त्यसै गरी पेट्रोल १७ हजार ६ सय ३५ र्कलो र्लटर खपत 
भएकोमा १६ हजार ४ सय ८४ र्कलो र्लटर, र्िजल ७ हजार ५ सय १५ र्कलो र्लटर 
भएकोमा ६६ हजार ४ सय र्कलो र्लटर र खाना पकाउने ग्याँस ७ हजार ८ सय २८ 
मेर्ट्रक टन खपत भएकोमा ७ हजार ८ सय ८ मेर्ट्रक टन खपत चालू आर्थिक वर्िको 
दश मर्हनामा भएको छ ।  

 
१७. आर्थिक वर्ि 2074/75मा पानमा दताि भएको दतािवालाको संख्या ४५ हजार १ सय 

८२ र्थयो भने 2076 वैशाख मसान्तत सम्म 51 हजार ८ सय ६७ रहेको छ । 

  
१८. आर्थिक वर्ि 274/075 मा सवारी दघुिटनाको संख्या १६४ रहेकोमा 2075/076 

वैशाख मसान्तत सम्म १९० पगेुको छ । 

 

१९. आर्थिक वर्ि 2074/75 मा कैलाली भन्तसार कायािलयबाट रु. १६ अबि ३८ करोि ६८ 
लाख ६० हजार रूपैयाको सामान आयात भई रू. ३ अबि ९७ करोि ३४ लाख ६६ 
हजार रूपैया राजस्व संकलन भएको र्थयो भने चाल ुआ.व.को ज्येष्ठ २७ गते सम्म रु 
१९ अबि ३६ करोि ९६ लाख ४२ हजार बराबरको सामान आयात भई रू. ४ अबि ७० 
करोि १९ लाख ४५ हजार रूपैया राजश्व संकलन भएको छ । त्यसै गरी आ.व. 
2074/075 मा कैलाली भन्तसार कायािलयबाट रु ६२ करोि ७३ लाख ८५ हजार 
र्नयाति भई रू. ७ लाख १८ हजार रुपैंया राजश्व संकलन भएको छ भने आ.व. ७५/७६ 
को ज्येष्ठ २७ गते सम्म रू. ७१ करोि ३ लाख ५९ हजारको सामान र्नयाित भई रू. 
१३ लाख ५७ हजार रुपैंया राजस्व संकलन भएको छ । 
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२०. सदूुरपश्चश् चम प्रदेशमा 2075 असार मसान्तत सम्म ८८ वटा स्थानीय तह मध्ये ६३ वटा 
स्थानीय तहमा वाश्चर्ज्य बैंकका शाखा स्थापना भई संचालनमा रहेका र्थए भन ेआजको 
र्मर्त सम्म ८२  वटा स्थानीय तहमा वाश्चर्ज्य बैंकहरुका शाखा स्थापना भई संचालनमा 
रहेका छन ्। बाँकी रहेका ६ वटा स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गरी संचालन गनि नेपाल 
राष्ट्र बैंकसँग आवश्यक समन्तवय गररन ेछ । 

 

२१. यस प्रदेशमा बैँक तथा र्वत्तीय संस्थामा 2075 आर्ाढ मसान्तत सम्म रु. ५२ अबि ४८ 
करोि रुपैंया र्निेप रहेकोमा 2075 पौर् मसान्तत सम्म रु. ५९ अबि ८३ करोि रुपैंया 
र्निेप रहेको छ । त्यसै गरी 2075 आर्ाढ मसान्तत सम्म रु. 64 अबि ११ करोि 
रुपैंया कजाि प्रवाह भएको र्थयो भन े2075 पौर् मसान्तत सम्म रु. 79 अबि २२ करोि 
रुपैंया कजाि प्रवाह भएको छ । 

 

२२. यस प्रदेशमा गररवी र्नवारर् अझै पर्न र्वकासको प्रमखु चनुौतीको रुपमा रहेको छ । 
प्रदेशमा र्नरपेि गररवीको रेखामरु्नको जनसंख्या ३३.९ प्रर्तशत, श्चजनी गरु्क ०.३३, 
बेरोजगारी दर ११.५ प्रर्तशत र प्रदेशमा कूल जनसंख्या र रोजगारीको अनपुात 24.1 
रहेको छ । 

२३. सदूुरपश्चिम प्रदेशमा र्वद्यालय वार्हर रहेका बालबार्लकाको २०.६ प्रर्तशत रहेको 
छ। पाँच बर्ि वा सो भन्तदा मार्थल्लो उमेरका ६२.८ प्रर्तशत सािर रहेका छन ्
भने मलुकको सािरता और्त ६५.९ प्रर्तशत रहेको छ। ७६.४ प्रर्तशत परुुर् र 
५१.९ प्रर्तशत मर्हला सािर रहेका छन।्१५ देश्चख २४ बर्िसम्मका यवुाको 
सािरता दर ८५ प्रर्तशत रहेको छ। 

२४. र्वद्यालयको संख्या ४ हजार ६९ रहेको छ भन ेउच्च श्चशिातर्ि  स्नातक वा सो 
भन्तदा मार्थल्लो तहको श्चशिा प्रदान गने शैश्चिक संरचनाहरुको संख्या १७८ रहेको 
छ। 

२५. आर्थिक वर्ि २०७४।०७५ सम्मा सदूुरपश्चिम प्रदेशमा प्राथर्मक स्वास््य केन्तिको 
संख्या १६ रहेको छ र स्वास््य चौकीको संख्या ३७६ रहेको छ। 
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२६. बह ुआयार्मक गररबीको दर यस प्रदेशमा ३३.६ प्रर्तशत रहेको छ। नेपालको 
समग्र बहआुयर्मक गररबीको और्त दर २८.६ प्रर्तशत रहेको छ। त्यस्तै गरी 
बहआुयार्मक गररबी सूचकाँकको रार्ष्ट्रय मान ०.१२७ छ भने सदूुपश्चिमको 
०.१४६ मान रहेको छ।  

२७. आय असमानता मापन गनि प्रयोग गररने श्चजनी गरु्कको मान समग्रमा –(नपेालको) 
०.३१ रहेको छ भन े सदूुरपश्चिमको ०.३३ मान रहेको छ।आर्थिक वर्ि 
२०७४।०७५ मा नेपालको मानव र्वकास सूचकांक ०.४९० पगेुको छ भने 
सदूुरपश्चिमको ०.४३१ पगेुको छ।  

२८. सदूुरपश्चिममा कृर्र् उपजको घरायसी उपयोग गने ९८.७१ प्रर्तशत रहेको छ भने 
१.२९ प्रर्तशतले मार बेचर्वखन गने गरेका छन।्कृर्र् उपज अपयािि भएका 
कृर्क पररवार सदूुरपश्चिममा ६५.८ प्रर्तशत रहेका छन भने यस मध्ये ९ देश्चख 
१२ मर्हनासम्म खाद्यान्त न अपयािि हनु ेकृर्क पररवार ८.० प्रर्तशत रहेका छन।् 
आर्थिक वर्ि २०७४।०७५ मा सदूुपश्चिममा ७.७ मेर्ट्रक टन खाद्य न्तयूनता रहेको 
छ। 

२९. सदूुरपश्चिममा आर्थिक गर्ना २०७५ को प्रारश्चम्भक नर्तजा अनसुार ६२ हजार ९ 
सय ७० आर्थिक प्रर्तष्ठानको संख्या रहेको छ भने प्रर्तष्ठानमा काम गने परुुर्को 
संख्या १ लाख ३० हजार ८ सय ९ र मर्हलाको संख्या ८० हजार ७ सय ४६ 
गरी कुल २ लाख ११ हजार ५ सय ५५ रहेको छ। सदूुरपश्चिममा आर्थिक वर्ि 
२०७४।७५ मा दताि भएका उद्योगको संख्या १०७ रहेको छ। 

३०. र्वत्तीय पहुँच प्रर्त शाखा जनसंख्या सदूुरपश्चिममा ११ हजार १ सय २४ रहेको छ 
भने समग्र नेपालको ६ हजार ८ सय ५८ रहेको छ। 

३१.  नेपालको जनसाँश्चख्यक तथा स्वास््य सवेिर् २०१६ अनसुार आफ्नो नाममा 
रहेको खाता प्रयोग गने मर्हला ३३.७ प्रर्तशत र पूरुर् ३७.१ प्रर्तशत रहेको 
छ। 
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३२. आर्थिक वर्ि २०७४।०७५ सम्मा सदूुरपश्चिममा ३८.५ मेगावाट जलर्वद्यतु 
उत्पादन रहेको छ।  

३३. आर्थिक वर्ि २०७५/७६ मा कूल सरकारी खचि रु. २५ अवि ६ करोि ५६ 
लाख १४ हजार अनमुान गररएकोमा अनदुान र राजस्वमा रु. २ अवि ४० करोि 
३९ लाख ६३ हजार कमी भएको कारर् संशोर्धत अनमुान रु. २२ अवि ६६ 
करोि १६ लाख ५१ हजार हनु पगेुको छ ।उक्त संशोर्धत अनमुानको तलुनामा 
कूल रु. १८ अवि २७ करोि ९१ लाख ४० हजार अथाित 80.66 प्रर्तशत खचि 
हनुे संशोर्धत अनमुान छ।  

३४. आर्थिक वर्ि २०७५/७६ मा संघीय सरकारबाट राजस्व बाँिर्ाँिबाट रु. ६ अबि ७६ 
करोि ६५ लाख ७९ हजार राजस्व पररचालन हनुे अनमुान गररएकोमा ९.२६ प्रर्तशतले 
न्तयून भई  रु. ६ अबि १३ करोि ९९ लाख ९४ हजार  र आन्ततररक स्रोततर्ि  रु. १ 
अबि २९ करोि ६५ लाख ८२ हजार पररचालन हनुे अनमुान गररएकोमा ४२.५३ 
प्रर्तशतले न्तयून भई रु. ७४ करोि ५१ लाख ७२ हजार गरी जम्मा रु. ६ अबि ८८ 
करोि ५१ लाख ६६ हजार राजस्व पररचालन हनुे संशोर्धत अनमुान छ ।  

३५. आर्थिक वर्ि २०७५/७६ मा संघीय सरकारबाट रु. २ अबि समपूरक अनदुान अनमुान 
गररएकोमा रु. ८० करोि र र्वशरे् अनदुानतर्ि  २० करोि अनमुान गररएकोमा ७८ 
करोि ७७ लाख ६५ हजार प्राि हनुे संसोर्धत अनमुान रहेको छ । 

३६. आर्थिक वर्ि २०७५/७६ मा संघीय सरकारबाट सशति अनदुान वापत रु. ६ अबि ३२ 
करोि ७८ लाख अनमुान गररएकोमा र्वर्भन्न पररयोजनामा रु.1 अवि 17 करोि 31 
लाख ३९ हजार र्वर्नयोश्चजत रकम संघमा र्र्ताि भएको र र्वर्भन्न र्मर्तमा संघबाट रु. ७५ 
करोि ३१ लाख ६८ हजार प्राि भई सशति अनदुान तर्ि  रु. ५ अवि ९० करोि ७८ 
लाख २९ हजार अनमुार्नत स्रोत रहेको छ । 

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म प्रदेश र्वत्त व्यवस्था अनसुार स्थानीय तहमा भएको र्वर्नयोजन सम्बन्तधी र्ववरर् 
प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्तछु । 
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३७. स्थानीय तहको खचि आवश्यकता, मानव र्वकास सूचकांकको अवस्था, राजस्व िमता तथा 
स्थानीय तहहरु बीचमा रहेको आर्थिक, सामाश्चजक र अन्तय असमानताको आधारमा रार्ष्ट्रय 
प्राकृर्तक स्रोत तथा र्वत्त आयोगद्वारा र्नधािररत सूर अनसुार स्थानीय तहलाई रु. ६२ 
करोि २१ लाख ७२ हजार समानीकरर् अनदुान र्वर्नयोजनको प्रस्ताव गरेको छु । 

३८. राजस्व बाँिर्ािँतर्ि  रार्ष्ट्रय प्राकृर्तक स्रोत तथा र्वत्त आयोगद्वारा र्नधािररत सूर अनसुार 
स्थानीय तहको जनसंख्या, िेरर्ल, मानव र्वकास सूचकांक र न्तयून र्वकास सूचकांकलाई 
आधार र्लई रु. २३ करोि ५७ लाख ४० हजार प्रदेश र्वभाज्य कोर्बाट स्थानीय संश्चचत 
कोर्मा प्रत्येक मर्हना समाि भएको १५ ददन र्भर जम्मा गने व्यवस्था र्मलाएको छु । 

३९. स्थानीय तह आरै्ले पर्हचान गरी आफ्नो िेरमा संचालन गने पूवािधार र्वकासका 
आयोजनाहरुका लार्ग रु. १ अबि समपूरक अनदुान छुट्ट्याएको छु । स्थानीय तहबाट 
प्रदेश समपूरक अनदुान सम्बन्तधी कायिर्वर्ध, २०७५ ले र्नधािरर् गरेको आधार तथा 
प्रर्क्रया बमोश्चजम माग भई आउने कायिक्रममा प्रदेश सरकारबाट ४० प्रर्तशत अनदुान 
उपलब्ध गराइनेछ । त्यसै गरी प्रदेश र्वशरे् अनदुान सम्बन्तधी कायिर्वर्ध, २०७५ 
बमोश्चजम स्थानीय तहलाई र्वश्चशि प्रकृर्तको कायि गनिको लार्ग र्वशेर् अनदुान उपलब्ध 
गराउन रु. ५० करोि र्वर्नयोजन गरेको छु । 

४०. सरकारी, र्नजी, सहकारी र सामदुार्यक िेरको सर्क्रय उपश्चस्थर्त तथा सहकायिबाट 
सामाश्चजक न्तयाय सर्हतको ददगो, र्रार्कलो र उच्च आर्थिक वृर्द्ध हार्सल गनि लगानी र 
उत्पादकत्व वृर्द्ध गदै सरकारी बजेट खचिलाई थप प्रर्तर्लमखुी बनाउन र सरकारको 
पूजँीगत खचि गने िमता र गरु्स्तर बढाउनेतर्ि  आगामी आर्थिक वर्िको बजेट केश्चन्तित 
रहन ेछ । 

माननीय सभामखु महोदय, 

   अब म आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को बजेटका उद्दशे्यहरू प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्तछु । 

४१. आगामी आर्थिक वर्िको बजेटले देहायका मलुभतू उद्देश्यहरू र्लएको छ: 

(क) आर्थिक सामाश्चजक रुपान्ततरर्को प्रर्क्रयालाई योजनावद्ध रुपमा अगार्ि बढाउँदै सरकारी, 

र्नजी, सहकारी र सामदुार्यक िेरको सशक्त पररचालनबाट ददगो, र्रार्कलो र उच्च 

आर्थिक वृर्द्ध हार्सल गने, 
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(ख) सशुासन, सामाश्चजक न्तयाय, रोजगारी र्सजिना र मौर्लक हकको प्रभावकारी 

कायािन्तवयनबाट जनताको जीवनस्तरमा पररवतिनको अनभुरू्त ददलाउने, 

(ग)  कृर्र् िेरको आधरु्नकीकरर्, व्यावसायीकरर् र बजारीकरर्को माध्यमबाट कृर्र् िेरमा 

यवुाको आकर्िर्मा वृर्द्ध, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अर्भवृर्द्ध, खाद्य सरुिाको प्रत्याभरू्त 

तथा कृर्र्मा आत्मर्नभिरता बढाउने,  

(घ)  आर्थिक, सामाश्चजक तथा भौर्तक पूवािधारको र्वकास तथा र्वस्तार गरी आर्थिक 

र्क्रयाकलाप तथा  अन्ततर आवद्धतामा बढोत्तरी, मानवीय पूजँीको र्वकास, साविजर्नक 

सेवा प्रवाहमा सधुार र प्रदेशर्भर लगानीको आकर्िर् बढाउँदै समाजवाद उन्तमखु सदुृढ 

रार्ष्ट्रय अथितन्तर र्नमािर्मा प्रदेशको योगदान वृर्द्ध गने । 

 

माननीय सभामखु महोदय, 

४२. आगामी आर्थिक वर्िको बजेटको उद्देश्य पररपूर्तिको लार्ग देहाय अनसुार प्राथर्मकता 
र्नधािरर् गरेको छु । 

(क) र्नरपेि गररवीको रेखामरु्न रहेका नागररकलाई तत्काल राहत पगु्न े गरी गररवी 

न्तयूनीकरर् लश्चित कायिक्रम संचालन,  

(ख) स्थानीय स्रोत, सीप र साधनमा आधाररत रोजगारी तथा स्वरोजगारी कायिक्रम मार्ि त 

आयआजिन वृर्द्ध गने र्क्रयाकलापहरुको र्वस्तार, 

(ग) प्रादेश्चशक महत्वका सिक, पलु, र्सँचाइ, र्वद्यतुीकरर्, अस्पताल एवं र्वद्यालय भवन र 

रङ्गशाला तथा खेल मैदान जस्ता भौर्तक पूवािधार र्वकासका संरचनाको र्नमािर् र 

र्वस्तार,  

(घ) श्चशिा, स्वास््य, खानेपानी तथा सरसर्ाई लगायतका सामाश्चजक र्वकासका पूवािधारको 

र्नमािर् र गरु्स्तर सधुार, 

(ङ) कृर्र्, उद्योग, पयिटन लगायत आर्थिक पूवािधारको र्वकास, 
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(च) र्वर्धको शासन, साविजर्नक सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररता र जवार्देर्हता एवं र्वकास 

प्रर्क्रयामा अथिपूर्ि जनसहभार्गता मार्ि त जनतामा सकरात्मक पररवतिनको अनभुरू्त हनु े

गरी सशुासन प्रवद्धिन, 

(छ) मानव र्वकास सूचकांकमा पछार्ि परेका श्चजल्लाहरुमा आर्थिक, सामाश्चजक तथा भौर्तक 

पूवािधार र्नमािर् तथा र्वस्तार,   

(ज) संर्वधानको मागिदशिन र संघीय सरकारले र्लएका रार्ष्ट्रय र्वकासका लक्ष्य र प्रादेश्चशक 

र्वकासका लक्ष्य बीच तादात्म्यता कायम गदै संघीय सरकार, स्थानीय तह, सहकारी 

िेर र र्नजी िेरबीच सहकायिमा वृर्द्ध, 

४३. आगामी आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को िेरगत बजेट र्वर्नयोजन गदाि नागररकका मौर्लक 
हकको कायािन्तवयनमा सहयोगी हनुे, र्छटो प्रर्तर्ल प्राि गनि सर्कने, र्वकासको मूल 
प्रवाहबाट पछार्ि परेका वगि, िेर र समदुायको उत्थान गने र उत्पादक शश्चक्तको ददगो 
र्वकास मार्ि त रार्ष्ट्रय पूजँी र्नमािर्मा सहयोगी हनुे आयोजना तथा कायिक्रमको र्वकास र 
कायािन्तवयनमा र्वशरे् ध्यान परु् याएको छु । 

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म भमूी व्यवस्था, कृर्र् तथा सहकारी िरेतर्ि को िेरगत कायिक्रम तथा र्वर्नयोजन 
प्रस्ताव प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्तछु । 

४४. यस प्रदेशको अथितन्तरको आधारको रुपमा रहेको कृर्र् िेरलाई आधरु्नकीकरर्, 
र्वश्चशिीकरर् र व्यावसायीकरर् गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वरृ्द्ध मार्ि त कृर्क पररवारको 
आय आजिनमा बढोत्तरी गरी समग्र रार्ष्ट्रय अथितन्तरमा उल्लेख्य योगदान गनि आगामी 
आर्थिक वर्िमा कृर्र् िेरको र्वर्नयोश्चजत रकम शत प्रर्तशत वृर्द्ध गरेको छु। 

४५. यस प्रदेशमा रहेको कृर्र्को प्रचरु सम्भावनालाई उपयोग गरी अथितन्तरको संरचनागत 
पररवतिन तथा तीव्र उत्पादन र उत्पादकत्व वृर्द्धको लार्ग स्थानीय तहहरु समेतको लागत 
साझेदारीमा "नमूना कृर्र् गाउँ आरै् बनाऊ" अर्भयानका साथ प्रदेशले तयार गरेको 
मापदण्िको आधारमा ८८ वटै स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्िमा रु. ५० लाखको 
दरले प्रदेशको लगानी हनुे गरी मखु्यमन्तरी एकीकृत कृर्र् तथा पशपुन्तछी र्वकास कायिक्रम 
संचालन गनिको लार्ग रु. ४४ करोि रकम र्वर्नयोजन गरेको छु। 



11 

 

४६. अगवुा कृर्कहरु र कृर्र् प्रार्वर्धकहरुको िमता र्वकास गरी कृर्र्मा नवप्रवतिन, 
व्यवसार्यकता र आकर्िर् वृर्द्ध गदै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कृर्र् व्यवसाय प्रविद्धन 
सहयोग तथा तार्लम केन्ति मार्ि त यस प्रदेशका सबै र्नवािचन िेर समेर्टने गरी ४५० 
जना अगवुा कृर्कहरु र १०० जना कृर्र् प्रार्वर्धकहरुलाई उपयकु्त तार्लम प्रदान  
गररनछे । यसको लार्ग रु. १ करोि ४५ लाख ५० हजार र्वर्नयोजन गरेको छु । 

४७. मर्हलाहरुलाई कृर्र्मूलक आय आजिनको र्क्रयाकलापमा संलग्न गराई आर्थिक रुपले 
सिम बनाउन एकल मर्हला तथा र्वपन्न मर्हलाहरुलाई लश्चित गरी माग तथा 
प्रस्तावनाका आधारमा मर्हला लश्चित आय आजिन कायिक्रम संचालन गररनेछ। यसको 
लार्ग रु १ करोि रकम र्वर्नयोजन गरेको छु।  

४८. माटोको उविराशश्चक्त सधुारको लार्ग माटो तथा मल परीिर् प्रयोगशाला मार्ि त प्रत्येक 
स्थानीय तहमा कायितार्लका बनाई माटो परीिर् सम्बन्तधी घमु्ती श्चशर्वर संचालन गने तथा 
उत्पादन पकेट िेरमा परीिर् सेवा प्रदान गने व्यवस्थाको लार्ग पयािि बजेट र्वर्नयोजन 
गरेको छु। 

४९. प्रदेश सरकार मातहत हाल संचालनमा रहेका माटो परीिर्, वाली संरिर्, र वीउ र्वजन 
प्रयोगशालाहरुलाई एकीकरर् गरी श्रोत साधन, जनशश्चक्त र िमतायकु्त बनाई स्तरीय 
प्रयोगशाला केन्तिको र्नमािर् गनि आवश्यक देश्चखएकोले आगामी आर्थिक वर्िमा यसको 
लार्ग अध्ययन गनि आवश्यक बजेट र्वर्नयोजन गरेको छु ।  

५०. यस प्रदेशमा कृर्र् उपजको शदु्धीकरर्का लार्ग वैज्ञार्नक परीिर्को भरपदो व्यवस्था 
र्मलाउन साविजर्नक र्नजी साझेदारी अवधारर्ा अन्ततगित स्थापना गने गरी आधारभतू 
पशपंुिी रोग र्नदान प्रयोगशाला, आधारभतु दधु तथा दगु्ध पदाथि गरु्स्तर परीिर् 
प्रयोगशाला, पशपंुिी दाना गरु्स्तर परीिर् प्रयोगशाला र  र्वर्ादी परीिर् प्रयोगशाला 
र्नमािर्को लार्ग मापदण्िमा आधाररत भई पूजँीगत अनदुान उपलब्ध गराउन  रु. १ करोि 
र्वर्नयोजन प्रस्ताव गरेको छु। 

५१. खेतीयोग्य जर्मनको चक्लावन्तदी गरी व्यावसार्यक एवं ठूलो पैमानको खेतीतर्ि  प्रोत्साहन 
गनि समूह, सहकारी तथा अगवुा कृर्कहरुलाई चक्लाबन्तदी गदाि मापदण्िमा आधाररत  
अनदुान ददने व्यवस्थाको लार्ग आवश् यक वजेट प्रस्ताव गरेको छु। 
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५२. कैलाली र कंचनपरु श्चजल्लामा र्टस्यू कल्चर प्रर्वर्धयकु्त केरा बेनाि, थोपा र्सचाई, मलश्चचङ्ग 
आददमा सहयोग गरी आर्थिक वर्ि २०७६\७७ मा  ८० हेक्टर िेरर्लमा केरा खेतीको 
र्वस्तार गररनछे जसको लार्ग रु २ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु। 

५३. यस प्रदेशका सबै श्चजल्लामा साना र्संचाई सहयोग कायिक्रम संचालन गनि आवश् यक बजेट 
र्वर्नयोजन गरेको छु ।त्यसै गरी प्रदेशका सम्भाव्य स्थानहरुमा र्लफ्ट र्संचाइ तथा सौयि 
र्संचाइ कायिक्रम सञ् चालन गनि रु. १ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु । 

५४. कृर्र्मा यान्तरीकरर् प्रवद्धिनबाट कृर्र्लाई प्रर्तष्ठायकु्त पेशाको रुपमा हेने सामाश्चजक 
मनोर्वज्ञानको र्वकास गदै यवुाहरुमा कृर्र् प्रर्तको आकर्िर् वृर्द्ध,  उत्पादन लागतमा कमी 
र उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृर्द्ध गनि कम्बाइन्ति हाभेिर समेतका मेश्चशन उपकरर्मा 
सहयोग गने कायिक्रमका लार्ग रु. ५ करोि र्वर्नयोजन प्रस्ताव गरेको छु ।त्यसै गरी 
कोल्ि च्याम्बर, कोल्ि स्टोरेज, राइपेर्नङ चेम्बर र श्चचस्यान केन्ति र्नमािर्मा सहयोग 
परु् याउन रु. ३ करोि ७५ लाख र्वर्नयोजन प्रस्ताव गरेको छु । 

५५. पशपंुिीमा आकश्चस्मक रुपमा लाग्न ेघातक रोग र्नयन्तरर् कायिको लार्ग रु. ५० लाख  
र्वर्नयोजन गरेको छु । त्यसै गरी आगामी आर्थिक वर्ि र्भर कानून र्नमािर् गरी 
आकश्चस्मक रोग र्नयन्तरर् कोर् स्थापना गनि थप रु. ५० लाखको र्वर्नयोजन प्रस्ताव  
गरेको छु। 

५६. खाद्यान्त न बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन धान, गह ु र मकैको उन्त नत बीउमा 
अनदुान प्रदान गने कायिक्रमलाई र्नरन्ततरता ददन रु. १ करोि १० लाख र्वर्नयोजन 
गरेको छु । कृर्र् सहकारी संस्था मार्ि त बीउ प्रशोधन,  भण्िारर् तथा बजारीकरर् 
पूवािधार र्नमािर् सहयोगको लार्ग रु. १ करोि ५० लाख र्वर्नयोजन गरेको छु । 

५७. पश ुनश् ल सधुारका लार्ग कृर्रम गभािधान कायिक्रमलाई सवै श्चजल्लामा र्वस्तार गरी उच्च 
नश् लका पशधुन बढाउँदै दगु्धजन्तय पदाथिमा आत्मर्नभिरतातर्ि  उन्तमखु गराउनको लार्ग रु. 
१ करोि बजेट र्वर्नयोजन प्रस्ताव गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्िमा बाजरुा, अछाम र 
दाच ुिला श्चजल्लामा कृर्रम गभािधान सेवा सरुुवात गररनछे।  

५८. सामदुार्यक पशकुो प्रभावकारी व्यवस्थापन गने स्थानीय तहको कायि श्चजम्मेवारीलाई 
प्रभावकारी बनाउन कैलाली र कञ् चनपरु श्चजल्लामा गौशाला र्नमािर् तथा सञ् चालन 
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समेतका कायिमा स्थानीय तहसँग लागत साझेदारी गनि रु. १ करोि र्वर्नयोजन गरेको   
छु । 

५९. आगामी आर्थिक वर्िमा स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा कञ्चनपरु श्चजल्लामा भैंसी र्ामि 
स्थापना र संचालन गररनेछ ।यसको लार्ग रु. ४ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु । 

६०. पशपंुछी र मत्स्यपालनमा उच्च प्रर्वर्धको प्रयोग र र्वस्तार गरी उत्पादन र उत्पादकत्व 
वृर्द्ध गररनछे ।यस कायिक्रम अन्ततगित िेरी उद्योग, मास ु व्यवसाय, ह्याचरी र्र्ि 
कम्पाउश्चन्तिङ्ग मेश्चशन, पशपंुिी आहार तथा घाँस आददमा अनदुान ददनका लार्ग रु ३ करोि 
र्वर्नयोजन गरेको  छु । 

६१. प्रदेशमा पशपंुिी पालन र्वस्तार गनि कैलालीको गोदावरीमा भैसी पालन, कैलाली, 
कन्तचनपरु र अन्तय श्चचसो पानी हनुे संभाव्य श्चजल्लामा माछापालन, ििेलधरुा, कैलाली र 
कन्तचनपरुमा कुखरुापालन, वझाङ्ग, बाजरुा, अछाम र दाच ुिलामा च्याङ्गरा पालन, कैलाली, 
कन्तचनपरु र वाजरुामा वंगरुपालन र सवै पहािी श्चजल्लामा वाख्रा पालन कायिक्रम संचालन 
गररनेछ ।उक्त कायिक्रमहरुको लार्ग कूल रु २ करोि १५ लाख र्वर्नयोजन गरेको छु। 

६२. मकु्त कमैया, हर्लया, एकल मर्हला, र्पछर्िएका तथा र्वपन्न वगिलाई श्चजर्वकोपाजिनमा 
सहयोग पगु्ने गरी श्चजर्वकोपाजिनका लार्ग कृर्र् कायिक्रम संचालन गनि रु २ करोि 
र्वर्नयोजन गरेको छु। 

६३. मर्हलालाई आयआजिनमा संलग्न गराई आर्थिक िेरमा मर्हलाको संलग्नता अर्भवृर्द्ध गनि 
सहयोग परु् याउने मर्हलाद्बारा सञ् चार्लत सहकारीको भवन र्नमािर् गनिको लार्ग रु. १ 
करोि पूजँीगत अनदुान र उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरर् कायिका लार्ग सहकारी 
संस्थालाई मागमा आधाररत पूजँीगत अनदुान प्रदान गनि रु. ५ करोि र्वर्नयोजन गरेको 
छु।  

६४. नागररकको सरुश्चित आवासको अर्धकारमा टेवा पगु्न े गरी भमूीहीन तथा बाध्यतावस 
जोश्चखमयकु्त स्थानमा बसोबास गरररहेका र्वपन्न तथा गरीव पररवारहरुको पर्हचान गरी 
वसोवासको उश्चचत व्यवस्थापन गनि मखु्यमन्त री एकीकृत वस्ती र्वकास कायिक्रम अन्ततगित 
रु ४ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु। 
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६५.  र्वपन्न तथा मर्हलाद्धारा संचार्लत रोजगारमूलक तथा आयमूलक सहकारी संथाहरुको 
सदुृढीकरर्को लार्ग मापदन्ति वमोश्चजम वीउ पूजँी प्रदान गने गरी आवश्यक रकम 
र्वर्नयोजन गरेको छु । 

६६. दगु्ध तथा कृर्र् उत्पादन र बजारीकरर्मा सहकारीलाई सहयोग एवं प्रवधिन गनि यस 
प्रदेशका छार्नएका १०० वटा कृर्र् सहकारी संस्थालाई ५० प्रर्तशतको र्हसावले प्रर्त 
सहकारी संस्था रु ५ लाखसम्म पुजँीगत अनदुान ददने गरी रु ५ करोि र्वर्नयोजन गरेको 
छु। 

६७.  खिि पयिटकीय प्रवेश मागिमा पने बझांग र िोटी  श्चजल्लाका दारुगाउ तथा श्चझग्रानामा र 
अछामको रामारोशनमा होमस्टे सर्हतको कृर्र् पयिटन प्रवद्धिनका लार्ग रु ८० लाख 
र्वर्नयोजन गरेको छु । 

माननीय सभामखु महोदय,  

अब म उद्योग, पयिटन, वन तथा वातावरर् िेरतर्ि को िेरगत कायिक्रम तथा र्वर्नयोजन प्रस्ताव 
प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्तछु । 

६८. उद्योग िेरले समग्र प्रदेशको अथितन्तरमा नेततृ्वदायी भमूीका प्रदान गनि उद्योग व्यापारको 
स्थापना, रोजगारी र्सजिना र आर्थिक र्क्रयाकलापलाई र्तव्रता ददन आवश् यक छ।यसको 
लार्ग औद्योगीक वातावरर्को र्नमािर् गरी स्वदेशी तथा र्वदेशी लगानी आकर्िर् गनि जरुरी 
रहेको छ। प्रदेशको कृर्र् प्रर्ाली र स्थानीय स्रोत साधनलाई उद्योगसँग जोड्दै 
अथितन्तरलाई आधरु्नकीकरर् गनि प्रदेश सरकारले उद्योग िेरलाई र्वशेर् जोि ददई 
कायिक्रमहरु तय गरेको छ। 

६९. घरेल ु तथा साना उद्योगको र्वकासमा योगदान गनि सक्ने सरकारी संरचना र साना 
उद्योगीहरु समेतलाई सवलीकरर् गरी औद्योर्गक वातावरर् र्सजिना गनि र र्नरन्ततरता ददन 
एकीकृत कायिक्रमहरु प्रस्ताव गरेको छु ।यस अन्ततगित उद्योग प्रशासनमा सूचना प्रर्वर्धको 
प्रयोग मार्ि त उद्योग प्रशासन सधुार गने, र्नष्क्क्रीय उद्यमीलाई सक्रीय वनाउन,े प्रर्वर्ध 
हस्तान्ततरर् गने, आवश्यक र्वत्तीय तथा प्रार्वर्धक सहयोग प्रदान गने कायिको लार्ग कूल 
रु. २ करोि २५ लाख र्वर्नयोजन गरेको छु । 
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७०. "एक स्थानीय तह एक औद्योर्गक उत्पादन" सम्बन्तधी कायिक्रमलाई प्राथर्मकतामा राखी 
प्रदेशको अथितन्तरमा नतेतृ्वदायी भमूीका प्रदान गनि उद्योग व्यापारको स्थापना, रोजगारी 
र्सजिना र आर्थिक र्क्रयाकलापलाई र्तव्रता ददन एक र्नवािचन िेरमा २ नवीन उद्योग 
संचालन गनि रु. ३ करोि २० लाख र्वर्नयोजन गरेको छु ।  

७१. परम्परागत सीप तथा प्रर्वर्ध र स्थानीय कच्चा पदाथिमा आधाररत लघ ुतथा घरेल ुउद्योग 
सबै स्थानीय तहमा संचालन गनि रु. ७ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु ।  

७२. प्रदेश र्भरका स्थानीय स्रोत, साधन, कच्चा पदाथि र सीपमा आधाररत अल्लो, लोक्ता, 
श्चचउरी, बाँस, वेतबाँस, र्नगालो, अम्रीसो, ऊन, दनुा टपरी, वेलको जसु, अमला समेतका 
वस्तकुो प्रवधिन, व्राश्चन्तिङ्ग र व्यवशायीकरर् गनि सहयोग पयुािउने गरी आवश्यक रकम 
र्वर्नयोजन गरेको छु । 

७३. प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा उश्चचत मूल्यमा आधारभतू आवश्यकताका वस्तहुरुको 
सहज आपूर्ति गनि संचार्लत सपुथ मूल्य पसल कायिक्रमलाई र्नरन्ततरता ददएको छु । चाल ु
आर्थिक वर्िमा सो कायिक्रमको लार्ग रु. ७ करोि ९२ लाख र्वर्नयोजन गरेको छु । 

७४. प्रदेशका दगुिम, र्पछर्िएका, अर्त कम र्वकर्सत िेरमा आधारभतू आवश्यकताको वस्तकुो 
रुपमा रहेको आयोर्िनयकु्त नून सविसलुभ एवं सपुथ मूल्यमा र्वतरर् र कृर्र्को न्तयूनतम 
समथिन मूल्य र्नधािरर् गरी आवश्यकता अनसुार खाद्यान्त न खररद तथा सपुथ मूल्यमा 
र्वतरर्बाट प्रदेश र्भर खाद्य सरुिालाई भरपदो एवं प्रभावकारी बनाउन प्रदेश खाद्य नून 
र्िपो स्थापना र संचालनको लार्ग रु. ३ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु । 

७५. िोटी, बाजरुा र कञ् चनपरुमा हाइटेक नसिरी स्थापना तथा सञ् चालन गनिको लार्ग कूल रु. 
१ करोि २० लाख र्वर्नयोजन गरेको छु । 

७६. प्रदेशका ९ वटै  श्चजल्लाको नदी र्कनार संरिर्, र्समसार िेरको संरिर्, पानी महुान 
संरिर्, गल्छी पर्हरो र्नयन्तरर्, चरेु िेरको संरिर् तथा संरिर् पोखरी र्नमािर् गरी 
भिूय र्नयन्तरर् तथा स्रोत संरिर् गनिको लार्ग कूल रु ११ करोि ४९ लाख रकम 
र्वर्नयोजन गरेको छु । 

७७. साविजर्नक र्नश्चज साझेदारीमा जर्िबटुी र्वकास तथा प्रशोधन कम्पर्न स्थापना र संचालन 
गनिको लार्ग रु. १० करोि र्वर्नयोजन गरेको छु । 
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७८. चालू आर्थिक वर्िमा संचालनमा रहेको पररयोजना प्रस्ताव तथा मागमा आधाररत प्रत्येक 
स्थानीय तहका एक जना लघ ु तथा साना उद्यमीलाई रु १० लाख अनदुान ददन े
कायिक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्िमा पर्न र्नरन्ततरता ददएको छु ।यसको लार्ग रु ७ 
करोि ४ लाख र्वर्नयोजन गरेको छु । 

७९. खिि िेरको समग्र पयिटन र्वकासको लार्ग खिि पयिटन र्वकास सर्मर्त गठन भैसकेको 
छ, रामारोशन िेरको पयिटन र्वकासको लार्ग  रामारोशन पयिटन र्वकास सर्मर्त चाल ु
आर्थिक वर्िमा गठन गरी कायि प्रारम्भ गररनछे ।अगामी आर्थिक वर्िमा सो सर्मर्तहरुको 
व्यवस्थापन गनि खिि पयिटन र्वकास सर्मर्तको संचालन तथा व्यवस्थापन खचिको लार्ग 
रु ५० लाख र खिि एकीकृत पयिटन र्वकास कायिक्रमको लार्ग रु ३ करोि रकम 
र्वर्नयोजन प्रस्ताव गरेकोछु।त्यसैगरर रामारोशन पयिटन र्वकास सर्मर्तको लार्ग आवश् यक 
रकम र्वर्नयोजन गरेको छु । 

८०. यस प्रदेशमा व्यापक पयिटकीय संभावना भएका िेरहरुलाई एक आपसममा जोिी 
पयिटकीय कररिोर र्नमािर्को अवधारर्ा अगार्ि वढाइनेछ ।यस अवधारर्ा अन्ततगित 
खक्रौला टीकापरु कर्ािली पयिटन कररिोर, महाकाली हुंदै दाच ुिला- महाकाली नदी 
कररिोर, धनगढी विुर वझाङ्ग कैलाश मानसरोवर कररिोर, खरु्टया र्वर्पनगर तेल्लेक 
ददपायल साँरे् रामारोशन विीमार्लका कररिोर र झलुाघाट खोड्पे वझाङ्ग कररिोर 
प्रत्येकको लार्ग रु २ करोि ७० लाख ५७ हजारको दरले कूल रु १३ करोि ५२ 
लाख ८५ हजार र्वर्नयोजन गरेको छु । 

८१. परम्परागत मूल्य मान्तयता, धमि, संस्कृर्त, मठ मश्चन्तदरको उश्चचत संरिर् गदै सोको 
माध्यमबाट पयिटन र्वकास गरी यस िेरको रोजगारी र आय आजिन वृर्द्ध गनि धार्मिक 
तथा पयिटन र्वकास कायिक्रम संचालन गररनेछ । जसका लार्ग रु. ५ करोि र्वर्नयोजन 
गरेको छु । 

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म आन्ततररक मार्मला तथा कानून िेरतर्ि को िेरगत कायिक्रम तथा र्वर्नयोजन प्रस्ताव 
प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्तछु । 

८२. र्वपद्पूवि सम्भार्वत जोश्चखमको नक्सांकन गने कायि सम्पन्न गररनेछ र र्वपदको समयमा 
नागररकको जीउधन र सम्पश्चत्तको हकको प्रत्याभरू्तका लार्ग र्वपद सामग्रीको भण्िारर् गनि 
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पहािी श्चजल्ला र तराईमा एक एक वटा वायर हाउस र्नमािर् गररनेछ । र्वपद सामग्री 
खररद गनि र वायर हाउस र्नमािर्का लार्ग रु. ४ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु । 

८३. स्थानीय तहको न्तयार्यक सर्मर्तको न्तयाय सम्पादनमा िमता अर्भवृर्द्ध गनि तार्लमको लार्ग 
आवश्यक बजेट र्वर्नयोजन गरेको छु । 

८४. शहरी  िेरको सरुिालाई दृर्िगत गरी स्थानीय तहसंगको समन्तवयमा उच्च जनघनत्व र 
रर्नीर्तक महत्वका स्थानमा सी.सी. क्यामरा जिान गदै जान ेनीर्त अवलम्बन गररनेछ। 
आगामी आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा  कैलालीको धनगढी र कंचनपरुको महेन्तिनगरमा  
उक्त कायि गनि आवश्यक बजेट र्वर्नयोजन गरेको छु । 

८५. इन्तटरनेट तथा सूचना प्रर्वर्धको र्वस्तारसंगै समाजमा बढ्दै गएको सूचना प्रर्वध र 
सामाश्चजक संजालको दरुुपयोग र्नयन्तरर् तथा यस सम्बन्तधी कानूनी तथा प्रार्वर्धक र्वर्यमा 
लश्चित वगिलाई ससूुश्चचत गने उद्देश्यका साथ प्रदेशभर व्यापक रुपमा सचेतना कायिक्रम 
संचालन गररनछे । 

८६. र्नकट भर्वष्क्यमा गठन तथा संचालन हनुे प्रदेश प्रहरीको लार्ग अत्यावश्यक भौर्तक 
पूवािधारको अवस्था र सोको व्यवस्थापनको लार्ग आगामी आर्थिक वर्ि अध्ययन गररनछे । 
सोका लार्ग आवश्यक बजेट र्वर्नयोजन गरेको छु । 

८७. संर्बधानले प्रत्याभतू गरेको नागररकको ससूुश्चचत हनु ेअर्धकारको प्रभावकारी कायािन्तवयनमा 
सहयोग पयुािउन सदूुरपश्चिम प्रदेशमा र्क्रयाशील परकारको िमता र्वकास सम्बन्तधी 
कायिक्रम संचालन गनुिका साथै मापदण्िमा आधाररत भई आगामी आर्थिक वर्िको लार्ग रु. 
५ लाख सम्मको दघुिटना बीमा गररनेछ । 

अब म सामाश्चजक र्वकास िरेतर्ि को िेरगत कायिक्रम तथा र्वर्नयोजन प्रस्ताव प्रस्ततु गने 
अनमुर्त चाहन्तछु । 

८८. "सानै छु म बढ्न देऊ, बालर्ववाह होइन पढ्न देऊ" भने्न नाराका  साथ बालर्ववाह अन्तत्य 
गनि प्रदेश सांसद, स्थानीय तहका पदार्धकारी, सामाश्चजक संघ संस्था, आमा समूह, बाल 
क्लब समेतको संलग्नतामा अर्भयान संचालन गररनछे। आगामी आ.व. २०७६/७७ मा 
नमूनाको रुपमा बाजरुा र दाच ुिला श्चजल्लाबाट सो अर्भयान संचालन गररनेछ । यस 
अर्भयानको लार्ग पयािि रकम र्वर्नयोजन गरेको छु । 



18 

 

८९. प्रत्येक र्नवािचन िेरमा १ खेल मैदान बनाउने प्रदेश सरकारको नीर्त अनरुुप चाल ु
आर्थिक वर्िमा र्नमािर्ाधीन ३२ वटै खेलकुद मैदान आगामी आर्थिक वर्िमा सम्पन्न गने 
गरी रु. १० लाखको दरले रु. ३ करोि २० लाख र्वर्नयोजन गरेको छु ।  

९०. यस प्रदेशका यवुाहरुको खेल प्रर्तको बढ्दो अर्भरुश्चच र कमजोर खेलकूद पूवािधारलाई 
दृर्िगत गरी कैलालीको धनगढी र कंचनपरुको महेन्तिनगरमा र्नमािर्ाधीन रंगशालाको थप 
पूवािधार र्वकास गनि रु. १ करोि २० लाख र्वर्नयोजन गरेको छु ।  

९१. यस प्रदेशको खेलकुद िेरको समग्र र्वकासका लार्ग प्रदेश गौरवको योजनाको रुपमा 
अगार्ि साररएको र्ाप्ला र्क्रकेट मैदानलाई अन्ततरािर्ष्ट्रय स्तरको बहउुद्देश्यीय खेलकुद केन्ति 
(स्पोटिस सेन्तटर) को रुपमा र्वकास गनि र्वस्ततृ पररयोजना प्रर्तवेदन तयारीको लार्ग रु. १ 
करोि र्वर्नयोजन प्रस्ताव गरेको छु। 

९२. रार्ष्ट्रय तथा अन्ततरािर्ष्ट्रय पदक प्राि गरी खेलबाट सन्तयास र्लएका प्रदेश र्भरका 
खेलािीहरुको न्तयूनतम रुपमा जीर्वकोपाजिनको व्यवस्था गनि "र्नवतृ खेलािी कल्यार्कारी 
कोर्" को व्यवस्थाका लार्ग आवश्यक बजेट र्वर्नयोजन गरेको छु। 

९३. प्रदेशमा र्नमािर् हनु े साविजर्नक पूवािधारहरु बालमैरी एवं अपाङ्गमैरी बनाउने नीर्त 
अवलम्बन गररनेछ। 

९४. प्रदेशको मानव र्वकास सूचकांकमा सधुारको लार्ग उल्लेख्य योगदान प्रार्िको उद्देश्यले 
र्वद्यालय श्चशिाको गरु्स्तर वृर्द्धको लार्ग आवश्यक भौर्तक पूवािधार र्वकास गनि सवै ३२ 
वटै र्नवािचन िेरमा कम्तीमा दईुवटाका दरले सामदुार्यक र्वद्यालयको लार्ग २ कोठे पक्की 
भवन र्नमािर्मा रु. १२ करोि ८० लाख, ६४ वटा चार कोठे पक् की भवन र्नमािर्को 
लार्ग रु. २५ करोि ६० लाख, प्रार्वर्धक धारका र्वद्यालयमा नयाँ तथा क्रमागत 
छाराबास र्नमािर्को लार्ग रु. १३ करोि ६५ लाख गरी र्वद्यालयको भौर्तक पूवािधार 
र्वकासतर्ि  जम्मा रु. 52 करोि 5 लाख र्वर्नयोजन गरेको छु।  

९५. उच्च श्चशिा तर्ि  १२ वटा क्याम्पसको लार्ग र्र्निचर सर्हत किाकोठा र्नमािर्को लार्ग 
जम्मा रु. १२ करोि ८० लाख र्वर्नयोजन गरेको छु। 

९६. अनाथ, असहाय बालबार्लकाहरुको जीवनयापन र श्चशिा प्रार्िमा प्रदेश सरकारले दार्यत्व 
र्नवािह गरी उनीहरुको र्वद्यालय श्चशिामा पहुँच वृर्द्ध गनि सबै श्चजल्लामा आवासीय सरु्वधा 
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सर्हतको छारावास र्नमािर्को कायि सरुु गररनेछ । छारावासमा रही र्नशलु्क अध्ययनको 
व्यवस्था र्मलाउन रु. १ करोि ८० लाख र्वर्नयोजन प्रस्ताव गरेको छु ।   

९७. प्रदेशका अनाथ असहाय वालवार्लकाको शैश्चिक पहुचँ वढाउनका लार्ग प्रत्येक श्चजल्लामा 
रु ७५ लाखका दरले कूल रु. ६ करोि ७५ लाख र्वर्नयोजन गरेको छु । 

९८. आगामी ददनमा सामाश्चजक सरुिा र संरिर् कायिक्रमहरु र्वस्तार गनिको लार्ग प्रदेशमा 
रहेका एकल मर्हला, ज्येष्ठ नागररक, असहाय वालवार्लका, अपाङ्गता भएका व्यश्चक्तहरु, 
मानव वेचर्वखनमा परेका व्यश्चक्तहरु, लैर्गक र्हंसामा परेका व्यश्चक्तहरु तथा असहायहरुको 
स्थानीय तहवाट सूचना संकलन गरी अद्यावर्धक गररंदै लर्गनेछ । 

९९. सार्वकमा मर्हला र्वकास कायािलयबाट संचार्लत मर्हला सहकारी भवनलाई स्थानीय 
तहसंगको सहकायिमा सामदुार्यक र्सकाई केन्तिमा रुपान्ततरर् गरी अन्ततरपूस्ता ज्ञान सीप 
हस्तान्ततरर्, आर्थिक सशक्तीकरर् र िमता र्वकासको प्रर्क्रया नौ वटै श्चजल्लाबाट शरुुवात 
गने गरी आवश्यक बजेट र्वर्नयोजन गरेको छु । 

१००. सामाश्चजक कुरीर्त र्वरुद्ध प्रदेशको अर्भयानमा सहयोग पयुािउन सामाश्चजक कायिमा ख्यार्तप्राि 
व्यश्चक्तलाई अवैतर्नक प्रदेश सद्भावना दूतको रुपमा र्नयशु्चक्त गने कायिको सरुुवात गररनेछ। 
लैंर्गक सरोकार एवं सामाश्चजक कुरीर्त र्वरुद्ध स्वयंसेवी सामाश्चजक अर्भयन्तता पररचालन 
कायिक्रम बाजरुा, बझांग, दाच ुिला र अछाम श्चजल्लाबाट नमनुाको रुपमा शरुुवात गररनछे । 
जसका लार्ग आवश्यक बजेट र्वर्नयोजन गरको छु । 

१०१. आर्थिक र सामाश्चजक रुपमा पर्छ परेका र्वपन्न, एकल मर्हला, बादी, दर्लत, आददवासी, 
अददवासी जनजाती, थारु, मशु्चस्लम, अपांग, कमलरी, द्वन्तद्व-पीर्ित र शर्हद पररवारका  
मर्हलाहरुलाई िमता र्वकास, रोजगारी र आय आजिन मार्ि त र्वकासको मूल प्रवाहमा 
समार्हत गनि तथा अथितन्तरमा मर्हलाको उल्लेख्य योगदान बढाउन हाल संचालन हुँदै 
आएको मर्हला सशक्तीकरर् कायिक्रमलाई र्नरन्ततरता ददएको छु । सो कायिक्रम मार्ि त 
दर्लत, लोपोन्तमखु, अल्पसंख्यक र अती र्वपन्न मर्हलालाई यस वर्िदेश्चख गामेन्तट तार्लम 
प्रदान गने व्यवस्था समेत र्मलाएको छु । उपरोक्त दवैु कायिक्रमको लार्ग रु. २ करोि 
३० लाख र्वर्नयोजन प्रस्ताव गरेको छु । 

१०२. लोकतान्तरीक आन्तदोलनका घाइते, बेपत्ता पररवार, शहीद पररवार र द्वन्तद्व पीर्ित पररवारका 
वालवार्लका, माध्यर्मक तहमा स्थानीयस्तरमा सवोत्कृि नर्तजा हार्सल गने छाराहरु र 



20 

 

माध्यर्मक तहमा स्थानीय तहमा सवोत्कृि नर्तजा हार्सल गने दर्लत, जनजाती, राउटे 
लगायत अल्पसख्यक, लोपोन्तमखु र सीमान्ततकृत समदुायका र्वद्याथीहरुलाई उच्च श्चशिा 
अध्ययनका लार्ग दददै आएको छारवशृ्चत्त कायिक्रमलाई र्नरन्ततरता ददएको छु। गररव, 
र्वपन्न, जेहेन्तदार र्वद्याथीलाई श्चचर्कत्साशास्त्र अध्ययन गनि र र्नजामती कमिचारी सन्ततर्तलाई 
उच्च श्चशिा हार्सल गनि छारवृश्चत्त प्रदान गने व्यवस्था र्मलाएको छु ।जसका लार्ग रु. ३ 
करोि र्वर्नयोजन गरेको छु । 

१०३.  प्रार्वर्धक श्चशिामा यस प्रदेशका गररव, र्वपन्न र जेहेन्तदार र्वद्याथीको पहुँच वृर्द्ध गरी 
मध्यम स्तरीय प्रार्वर्धक जनशश्चक्त उत्पादन गरी र्वकासको कायिमा पररचालन गनि प्रत्येक 
स्थानीय तहका एक एक जनाको दरले १८ मर्हने प्रार्वर्धक र्वद्यालय श्चशिा (र्ट.एस.इ.इ) 
र ३ वरे् प्रार्वर्धक र्िप्लोमा अध्ययनको लार्ग छारवृश्चत्त प्रदान गने व्यवस्था र्मलाएको छु, 
जसबाट हरेक स्थानीय तहबाट २ जनाको दरले जम्मा १ सय ७६ जना प्रर्वर्धक 
जनशश्चक्त तयार हनुछे । यसको लार्ग रु. १ करोि ७६ लाख र्वर्नयोजन प्रस्ताव गरेको 
छु । 

१०४.  प्रदेश सरकारले प्रदान गने सेवा र र्वकासका कायिहरुलाई क्रमशः र्वद्यतुीय सशुासन 
प्रर्ालीमा आवद्ध गदै लैजाने गरी िाटाबेस र्नमािर्, सफ्टवेयर र्वकास, सदूुरपश्चिम प्रदेश 
सरकारको पोटिल र्नमािर्, सूचना प्रर्वर्ध सम्बन्तधी तार्लम लगायतका र्क्रयाकलापलाई 
अगािी बढाउन प्रदेश सूचना प्रर्वर्ध केन्तिको अध्ययन गरी आगामी आर्थिक वर्ि  
२०७६/७७ मा कायािन्तवयनमा लर्गने छ । जसका लार्ग आवस्यक रकम र्वर्नयोजन 
गरेको छु । 

१०५. उच्च श्चशिा, र्वद्यालय श्चशिा र र्वशेर् श्चशिाको लार्ग र्वज्ञको संलग्नतामा एक कायिदल 
गठन गरी गनि प्राि सझुाव समेतको आधारमा प्रादेश्चशक नीर्त, कानून र मापदण्ि तयार 
गरी लाग ुगररनेछ ।जसका लार्ग रु. १ करोि र्वर्नयोजन प्रस्ताव गरेको छु । 

१०६. आधारभतू र्वद्यालय तहदेश्चख परापूविकालबाट मूल्यमान्तयताको रुपमा चर्ल आएको 
रहनसहन, भेर्भरू्ा, भार्ा, संस्कृर्त  र कला संरिर् गरी नयाँपसु्तामा मौर्लक संस्कृर्तको 
पसु्तान्ततरर् गनि हरेक श्चजल्लाका ५ वटाका दरले जम्मा ४५ वटा सामदुार्यक र्वद्यालयमा 
लघ ुसंग्रहालय स्थापना गररनेछ । जसका लार्ग आवश्यक बजेट प्रस्ताव गरेको छु ।  
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१०७. सामदुार्यक तथा सरकारी क्याम्पसहरुले र्वत्तीय तथा भौर्तक स्रोत साधनको कमीको 
कारर् गरु्स्तरीय उच्च श्चशिा ददन कदठनाइ परेको र्वद्यमान अवस्थाको अन्तत्य गनि 
क्याम्पसहरु एकआपसमा गाभ्नको लार्ग प्रोत्साहन अनदुान ददने नीर्तलाई आगामी आर्थिक 
वर्ि २०७६/७७ देश्चख कायािन्तवयनमा ल्याइनछे ।९ वटै श्चजल्लामा एक-एक वटा 
क्याम्पसलाई नमनुा क्याम्पसमा स्तरोन्नर्त गनिको लार्ग आवश्यक पुजँीगत सहायता प्रदान 
गररनेछ। यी दवैु र्क्रयाकलापका लार्ग रु. १ करोि ५५ लाख र्वर्नयोजन प्रस्ताव गरेको 
छु ।   

१०८. गश्चर्त, र्वज्ञान र अंग्रजेी र्वर्यका श्चशिक अभाव भएका ग्रामीर् िेरका र्वद्यालयहरुमा उक्त 
र्वर्यहरु अध्यापनमा सहयोग परु् याउन प्रदेशमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका 
र्वद्याथीहरुलाई स्वयंसेवकको रुपमा र्नवािहभत्ता ददई पररचालन गररनेछ। प्रदेश र्वकास र 
स्वरोजगारीलाई टेवा पगु्न ेगरी "मखु्यमन्तरी प्रदेश स्वयंसेवक पररचालन कायिक्रम" संचालन 
गररनेछ जसका लार्ग आवश्यक बजेट र्वर्नयोजन गरेको छु। 

१०९. सामदुार्यक र्वद्यालयमा कायिरत ३५८० जना र्वद्यालय सहयोगीलाई र्नजहरुको काममा 
प्रोत्साहन गनिको लार्ग वार्र्िक रु. १० हजारको दरले जम्मा रु. ३ करोि ५८ लाख 
र्वर्नयोजन गरेको छु। 

११०. प्रदेश र्वश्वर्वद्यालय र प्रदेश पोर्लटेश्चक्नक इश्चन्तस्टच्यूट स्थापनाको कायिलाई अगार्ि 
वढाउनको लार्ग रु २ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु। 

१११. आधारभतू सीपमूलक तार्लम प्रदान गरी यूवाहरुलाई स्वरोजगार वनाउन सीप र्वकास 
तार्लम केन्ति मार्ि त ९ वटै श्चजल्लाका कूल 2 हजार यूवाहरुलाई स्वरोजगार तथा 
तार्लमयकु्त वनाइनेछ ।यस कायिक्रमको लार्ग कूल रु ३ करोि १२ लाख २० हजार 
र्वर्नयोजन गरेको छु । 

११२. स्वास््य सेवाको सदुृढीकरर् मार्ि त आधरु्नक स्वास््य सेवामा पहुँच स्थार्पत गनि  सेती 
अन्तचल अस्पतालमा सरु्वधा सम्पन्न सी.र्ट. स्क्यान मेर्सन खररद गरी सेवा प्रवाहलाई थप 
व्यवश्चस्थत गररनेछ । जसका लार्ग रु. ८ करोि ५० लाख र्वर्नयोजन गरेको छु । 

११३. यस प्रदेशमा सरु्वधा सम्पन्न,  व्यवश्चस्थत र प्रभावकारी प्रसतुी सेवा उपलब्ध गराउन चाल ु
आर्थिक वर्िमा सरुु गरेको वर्थिंङ्ग सेन्तटर स्थापना गने कायि ६६ वटा स्थानीय तहमा 
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सरुुवात भएकोमा आगामी वर्ि ३२ वटा थप गरी सबै स्थानीय तहमा परु् याइनेछ सोका 
लार्ग ५ करोि ५० लाख र्वर्नयोजन गरेको छु । 

११४. मौर्लक हकको रुपमा रहेको स्वास््य सम्बन्तधी हकको कायािन्तवयन गनि सामदुार्यक 
स्वास््यलाई थप प्रभावकारी बनाउंदै जनताको सार्मप्यतामा स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउन 
सहरी स्वास््य केन्ति भवन र्नमािर्को लार्ग रु.2 करोि 40 लाख र्वर्नयोजन गरेको छु। 

११५. स्थानीय तहबाट प्रदान गररन ेस्वास््य सेवालाई प्रभावकारी र र्वश्वसनीय तलु्याउन स्थानीय 
तह अन्ततगित रहेका मालाखेती, गोकुलेश्वर, श्रीपरु बेलौरी र जोगबिुा अस्पताल र आधारभतू 
 स्वास््य  सेवा  सदुृढीकरर्को  लार्ग  सबै स्थानीय तहका स्वास््य संस्थालाई अनदुान 
स्वरूप रु. ५ करोि २० लाख र्वर्नयोजन प्रस्ताव गरेको छु ।  

११६. महाकाली अंचल अस्पतालमा अश्चक्सजन प्लान्तटको स्थापना, सघन उपचार कि 
(आई.सी.यू) संचालन, खानेपानी प्रर्ालीको स्थापना र र्मनी अपरेसन सरु्वधायकु्त एम्बलेुन्तस 
सेवा संचालन गरी स्वास््य सेवा सदुृढीकरर् गररनेछ जसका लार्ग रु. ४ करोि १० 
लाख र्वर्नयोजन प्रस्ताव गरेको छु ।त्यसै गरी सेती, महाकाली र र्टकापरु अस्पतालको 
स्वास््य सेवा सदुृढीकरर्को लार्ग थप रु. ५ करोि २७ लाख र सवै श्चजल्लाका श्चजल्ला 
अस्पतालको सेवा सदुृढीकरर्को लार्ग रु. १२ करोि गरी स्वास््य सेवा सदुृढीकरर् तर्ि  
रु. १७ करोि २७ लाख र्वर्नयोजन गरेको छु। 

११७. र्वशेर्ज्ञ श्चचर्कत्सा सेवामा संलग्न श्चचर्कत्सकलाई ददगो तथा धान्न सर्कने खालको थप 
प्रोत्साहन उपलब्ध गराउन र्वज्ञ सर्हतको कायिदलबाट अध्ययन गराई प्राि सझुाव समेतको 
आधारमा कायि सम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन प्रर्ाली लाग ुगररनेछ ।  

११८. नागररकको सेवामा अहोरार खर्टने यस प्रदेशका सम्पूर्ि मर्हला स्वास््य 
स्वयंसेर्वकाहरुलाई आगामी आर्थिक वर्ि  २०७६/०७७ मा र्नशलु्क स्वास््य वीमाको 
संजालमा ल्याइनेछ, जसका लार्ग रु. १ करोि ९९ लाख र्वर्नयोजन गरेको छु । 

११९. यस प्रदेशमा रहेको जिीबटुीको प्रचरु सम्भावना र उपयोग बीचको खािललाई पूर्ति गरी 
आम जनमानसमा आयवेुद स्वास््यप्रर्त सकारात्मक भाव पैदा गनि आगामी आर्थिक वर्िमा 
प्रथम रार्ष्ट्रय आयवेुद सम्मेलन आयोजना गररनछे ।  
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१२०. मौर्लक प्रर्ालीको रुपमा रहेको आयवेुद श्चचर्कत्सा पद्धर्तलाई योग, ध्यान, जीवनशैली 
परामशि, पूविकमि, पञ् चकमिको माध्यमबाट आम जनताबीच लैजान सदूुरपश्चश् चम आरोग्य 
कायिक्रम संचालन गररनेछ ।जसका लार्ग यथेि बजेट र्वर्नयोजन गरेको छु । 

१२१. थारु जार्तमा आनवुांश्चशक रुपमा पाइने र्सकलसेल एर्नर्मया र थालासेर्मयाको प्रभाव 
न्तयूनीकरर् गनिका लार्ग आवश्यक जनचेतना अर्भवृर्द्ध गनुिका साथै सोबाट प्रभार्वत 
कैलाली र कंचनपरु श्चजल्लामा रहेका प्रदेश सरकारका सबै सरकारी अस्पतालबाट र्नःशलु्क 
रक्त परीिर्, रोकथाम र और्र्ध र्वतरर्को व्यवस्था र्मलाएको छु । 

१२२. स्वास््य िेरमा कायिरत जनशश्चक्तको ज्ञान, सीप र व्यवहारजन्तय िमता अर्भवृर्द्ध गरी 
नागररकले प्राि गने स्वास््य सेवाको गरु्स्तर सधुार गनि प्रसतुी सेवा, रुरल अल्ट्रासाउण्ि, 
खोप सम्बन्तधी तार्लम, एम.एल.पी तार्लम, र्मस्प तार्लम समेतका र्वर्भन्त न तार्लम 
सञ् चालन गरी गरु्स्तरीय स्वास््य सेवा प्राि गने सबै जनताको अर्धकारमार्थ पहुचँ वृर्द्ध 
गररनेछ ।  

१२३. मखु्यमन्तरी ज्येष्ठ नागररक स्वास््य कायिक्रमको र्नरन्ततरताको लार्ग आवश्यक बजेट 
र्वर्नयोजन गरेको छु । 

१२४. आधारभतू स्वास््य सेवा सदुृढीकरर्को लार्ग ८८ वटै स्थानीय तहहरुलाई रु. ५ लाखको 
दरले अनदुान ददने व्यवस्था र्मलाएको छु जसका लार्ग कूल रु. ४ करोि ४० लाख 
र्वर्नयोजन गरेको छु । 

१२५. जर्टल प्रसतुी सेवामा हवाई एम्वलेुन्तस मार्ि त उद्धार गरी जीवन रिा गनिको लार्ग 
आवश्यक बजेट र्वर्नयोजन गरेको छु । 

१२६. लागू और्ध रोकथाम र पनुस्थािपना कायिक्रम संचालन गनि आवश् यक रकम र्वर्नयोजन 
गरेको छु । 

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म भौर्तक पूवािधार र्वकास िेरतर्ि को िेरगत कायिक्रम तथा र्वर्नयोजन प्रस्ताव प्रस्ततु गने 
अनमुर्त चाहन्तछु । 

१२७. प्रदेश सरकारबाट ३ मेघावाट भन्तदा बढी िमताका ४ वटा र्वद्यतु आयोजनाहरुको र्वस्ततृ 
पररयोजना प्रर्तवेदन तयार गने कायि चाल ु आर्थिक वर्िमा सम्पन्न गररनेछ । र्वस्ततृ 
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पररयोजना प्रर्तवेदनको आधारमा उपयकु्त आयोजना छनौट गरी आगामी आर्थिक वर्िमा 
र्नमािर् कायि प्रारम्भ गररनेछ । जसका लार्ग रु. ५ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु ।त्यसै 
गरी सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा साविजर्नक र्नजी साझेदारीमा मझौला स्तरको प्रदेश 
गौरवको जलर्वद्यतु आयोजना र्नमािर् गनिको लार्ग थप रु. १० करोि र्वर्नयोजन प्रस्ताव 
गरेको छु । 

१२८. सदूुरपश्चिम प्रदेशवासीलाई अध्यारोबाट उज्यालोतर्ि  लैजान वैकश्चल्पक ऊजाितर्ि   सोलार 
प्रर्ालीको समेत उपयोग गररनेछ । जसका लार्ग रु. २ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु  । 

१२९. चौधर र जोगबिुा नदी कन्तचनपरु, कान्तिा नदी कैलाली र रंगनु नदी ििेलधरुामा नदीजन्तय 
प्रकोप न्तयूनीकरर् तथा व्यवस्थापनको लार्ग उपयकु्त प्रर्वर्धको प्रयोग गरी नदी र्नयन्तरर् 
कायिलाई प्रभावकारी रुपमा अगार्ि बढाइने छ । यस कायिका लार्ग रु. २८ करोि 
र्वर्नयोजन गरेको छु । 

१३०. र्संचाई प्रर्ालीको र्वस्तार गरी खेतीयोग्य भरू्मको उत्पादकत्व वृर्द्ध गनि ९ वटै श्चजल्लामा 
कम्तीमा एक-एक वटा नमनुा र्लफ्ट र्संचाई प्रर्ाली र्वकास गररनेछ । जसका लार्ग रु. 
१० करोि र्वर्नयोजन गरेको छु । 

१३१. प्रदेश यातायात सेवा संचालन गरी प्रदेशवासीलाई सरुश्चित, भरपदो र आरामदायी यातायात 
सेवा उपलब्ध गराउने उपयकु्त प्रर्ालीको सम्बन्तधमा भइरहेको अध्ययन चाल ु आर्थिक 
वर्िर्भर सम्पन्न गररनछे । आगामी आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा प्रदेश यातायात 
प्रार्धकरर् गठन गरी प्रदेश यातायात सेवा संचालन प्रारम्भ गरी क्रमशः सेवा र्वस्तार गदै 
लर्गनेछ । जसका लार्ग रु १३ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु । 

१३२. खानेपानीको सरु्वधाबाट बश्चन्तचत रहेका प्रदेशवासीलाई सर्ा स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध 
गराउन खानेपानी संरचनाको र्नमािर्को ९ वटै श्चजल्लामा रु. ७९ करोि २० लाख 
र्वर्नयोजन प्रस्ताव गरेको छु । 

१३३. र्संचाई सरु्वधाको अभावको कारर् भरू्मको उविरा शश्चक्त एवं कृर्र् उत्पादनमा हनुे कर्म 
पूर्ति गनि तराई तथा र्भर्र मधेशका श्चजल्लाहरुमा र्िप युवेल र स्यालो यवेुल, पम्प तथा 
एसोसेररज र ओभरहेि याकं र्नमािर् गरी र्वतरर् प्रर्ालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 
जसका लार्ग रु. १७ करोि 81 लाख र्वर्नयोजन गरेको छु । 
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१३४. बरे्नी बाढी पर्हरो तथा नदीजन्तय िर्तबाट कटान हदैु गएको जर्मनलाई संरिर् गरी 
जोश्चखम रर्हत मानव वस्ती एवं पूवािधार र्नमािर्का लार्ग तटबन्तद कायिक्रम संचालन गनि 
प्रयाि बजेट र्वर्नयोजन गरेको छु । 

१३५. कृर्र्योग्य भरू्ममा बाहै्र मर्हना र्संचाई सरु्वधा उपलब्ध गराई प्रदेशको प्रमखु आर्थिक 
आधारको रुपमा रहेको कृर्र् िेरको उत्पादन र उत्पादकत्व वृर्द्ध गनि ९ वटै श्चजल्लाको 
लार्ग र्संचाईतर्ि  रु. १ अबि १६ करोि ६९ लाख र्वर्नयोजन गरेको छु । 

१३६. प्रदेशको कमजोर पूवािधारको कारर् र्वकासको मूल प्रवाहबाट बश्चन्तचर्तकरर्मा परेको यस 
प्रदेशका जनताको सहज आवतजावत, कृर्र् उत्पादन र बजारीकरर्लाई सहयोग पयुािउने, 
सहज पयिटकीय र्क्रयाकलाप संचालन गरी समग्र प्रदेशको र्वकास गनि सिक संजाल 
अत्यावश्यक रहेको हुँदा र्बर्भन्न श्चजल्लामा रहेका रर्नीर्तक महत्वका सिकहरु तथा अन्तय 
सिकहरु र्नमािर्का लार्ग रु. १ अबि ७१ करोि ६७ लाख र्वर्नयोजन गरेको छु ।  

१३७. प्रदेशको समग्र भौर्तक र्वकासको मेरुदण्िको रुपमा रहेका रर्नीतीक महत्व राख्न े९ वटा 
सिकहरुलाई प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजनाका रुपमा घोर्र्ा गरी चाल ु
आर्थिक वर्ि देश्चख नै कायािन्तवयनमा लगेको छ ।प्रदेश गौरवका सिक आयोजनाहरुलाई 
आगामी आर्थिक वर्िमा तीव्र रुपले अगार्ि वढाउन यथेष्ठ सहयोग पगु्ने गरी रु. ४२ 
करोि ३१ लाख र्वर्नयोजन गरेको छु ।    

१३८. कैलाली श्चजल्लाको गोदावरीमा रहने सदूुरपश्चश् चम प्रदेशको राजधानीको भौर्तक पूवािधार 
र्वकासको लार्ग र्वस्ततृ पररयोजना प्रर्तवेदन तयार गनि, तटबन्तधन र घेरा पखािल र्नमािर् 
गने कायिको लार्ग आवश् यक बजेट र्वर्नयोजन गरेको छु। 

माननीय सभामखु महोदय, 

अव म र्वगत आर्थिक वर्िदेश्चख शरुु भएको प्रदेश पूवािधार र्वकास सम्वन्तधी कायिक्रम प्रस्ततु गने 
अनमुर्त चाहन्तछु । 

१३९. प्रदेशमा सन्ततरु्लत रुपमा पूवािधार र्वकासलाई र्तव्रता ददन चाल ु आर्थिक वर्िवाट शरुु 
गररएको प्रदेश पूवािधार र्वकास कायिक्रमको बजेट वरृ्द्ध गरी प्रत्येक र्नवािचन िेरमा रु. ३ 
करोि पयुािउन रु ९६ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु ।  



26 

 

१४०. संघीयताको प्रभावकारी कायिन्तवयन, सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररता, स्थानीय तहसंगको अन्ततर 
आबद्धता सदुृढ गरी  स्थानीय तहसंगको सहलगानीमा समपूरक अनदुानवाट संचालन हनु े
पूवािधार र्वकासका लार्ग रु. १ अवि र्वर्नयोजन गरेको छु ।  

माननीय सभामखु महोदय, 

१४१. म अब कर प्रर्ाली सधुार सम्बन्तधी कायिक्रम प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्तछु ।  

(क) आर्थिक कृयाकलापलाई करको दायरामा ल्याई प्रदेशको राजश्वको िेर र्रार्कलो  
बनाइनेछ ।  

(ख) उत्पादनमूलक िेरमा लगानी प्रवद्धिन गनि कर प्रर्ालीलाई लगानीमैरी वातावरर्को 
र्सजिना  गररनेछ । 

(ग) गैर करका दरहरुलाई समसामर्यक, लागतप्रभावी र पारदशी बनाइनेछ । 

(घ) कर चहुावट न्तयूनीकरर् गरी राजस्व असलुीको र्नयर्मत अनगुमन गनि मन्तरालयमा 
एक सर्मर्त गठन गररनछे ।  

माननीय सभामखु महोदय, 

१४२. म अब सशुासन र साविजर्नक सेवा प्रवाह सम्बन्तधी कायिक्रम प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्तछु, 

(क) समाजमा जनुसकैु रुपमा रहेको भ्रिाचारलाई न्तयूनीकरर् र र्नयन्तरर् गनि भ्रिाचारजन्तय 
र्क्रयाकलाप र्वरुद्ध शून्तय सहनशीलताको नीर्त किाइका साथ कायािन्तवयनमा 
ल्याइनेछ । 

(ख) प्रदेशका सबै र्नकायको साविजर्नक खचिमा र्मतव्ययीता, प्रभावकाररता कायम गनि 
र्मतव्ययीता सम्बन्तधी नीर्तगत व्यवस्था गररनेछ ।  

(ग) शासकीय स्वच्छता र सशुासन प्रवधिनलाई सबोपरी प्राथर्मकतामा राखी सबै िेरमा 
सदाचार पद्दर्त अवलम्बन गररनेछ। 

(घ) प्रदेश सरकारबाट प्रदान गररने र्वकास र्नमािर् तथा सेवा प्रवाहका कायिहरुलाई 
क्रमशः र्वद्यतुीय प्रर्ालीसंग आवद्ध गदै चसु्त, र्मतव्ययी र प्रभावकारी गदै 
लर्गनेछ।  
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(ङ) सरकारी सेवामा नर्तजामा आधाररत कायिसम्पादन प्रर्ाली अवलम्बन गररनेछ। उच्च 
व्यवस्थापन तहमा कायिरत कमिचारीसंग कायिसम्पादन करार सम्झौता गरी करारका 
शतिलाई कायि सम्पादन मूल्यांकनको आधार बनाउन ेनीर्त अंगीकार गररनेछ। 

(च) जनताका गनुासाहरु सोझै मखु्यमन्तरी समि राख्न "मखु्यमन्तरी रेर्ियो कायिक्रम" र 
"हेलो सी.एम कायिक्रम" कायिक्रमलाई र्नरन्ततरता ददएको छु । मखु्यमन्तरी तथा 
मश्चन्तरपररर्द्को कायािलयको एक्सन रुमबाट प्रदेशका र्नकायहरु र स्थानीय तहबीच 
सोझै सम्पकि  स्थार्पत हनुे प्रर्ालीको र्वकास गररनछे।  

(छ) नागररकलाई मानव अर्धकारको आधारभतू पिमा सजग र र्क्रयाशील बनाउन 
नागररक सचेतनाका कायिक्रम संचालन गररनेछ। 

माननीय सभामखु महोदय, 

१४३. म अब बजेटको आवर्धक योजना तथा त्याकं सम्बन्तधी कायिक्रम प्रस्ततु गने अनमुर्त 
चाहन्तछु। 

(क) संघीय सरकारको आगामी २५ वर्िको दीघिकालीन सोंच सर्हतको २०७६ साउन देश्चख 
लाग ु हनुे पन्तरौँ योजना र ददगो र्वकासको लक्ष्यसंग तादाम्यता कायम गरी सदूुरपश्चिम 
प्रदेश सरकारको प्रथम पञ् च वर्ीय योजना आगामी आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा र्नमािर् 
गररनेछ । जसका लार्ग रु. १ करोि ५० लाख र्वर्नयोजन गरेको छु। 

(ख) प्रदेशको आवर्धक तथा वार्र्िक योजना तजुिमाका लार्ग आवश्यक पने आर्थिक सामाश्चजक 
िेरका खण्िीकृत त्यांक उपलब्ध हनुे गरी चाल ुआर्थिक वर्िमा सरुु गररएको प्रदेश 
बहसूुचक सवेिर्लाई आगामी आर्थिक वर्िमा सम्पन्न गने गरी र्नरन्ततरता ददन रु. ४ 
करोि ५० लाख र्वर्नयोजन गरेको छु। यस कायिक्रम अन्ततगित त्यांक तथा सूचना 
संकलन गनि आउने गर्कहरुलाई आवश् यक सहयोग गरी प्रदेशको अर्भयानलाई साथिक 
वनाउन प्रदेशवासीहरुमा हाददिक अनरुोध समेत गदिछु। 

(ग) प्रदेशमा रहेका बेरोजगार यवुाहरुलाई सहरु्लयत दरमा कजाि उपलब्ध गराई स्वरोजगार 
बनाउने उद्दशे्यले चालू आर्थिक वर्िमा शरुु गररएको यवुा स्वरोजगार र्वकास कायिक्रम 
सञ् चालन गने कानूनी आधारको रुपमा पेश गररएको स्वरोजगार र्वकास कोर् र्वधेयक 
सम्मार्नत सदनबाट पाररत भई प्रमार्ीकरर्को प्रर्क्रयामा रहेको छ ।उक्त कायिक्रम 
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सञ् चालन गनि चालू आर्थिक वर्िमा छुयाइएको रकममा थप हनुे गरी रु. १० करोि 
र्वर्नयोजन गरेको छु।   

(घ) प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्िमा स्थापना हनुे प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश योजना 
आयोग, प्रदेश लगानी बोििको कायिलय लगायतका सम्भार्वत नया ँ संरचनाहरुको गठन 
तथा संचालन व्यवस्थापनाको कारर्ले र्सजिना हनु सक्ने सम्भार्वत दार्यत्व र अन्तय 
आकश्चस्मक प्रयोजन समेतको लार्ग र्वचार गरी आवश्यक पने रकम आर्थिक मार्मला तथा 
योजना मन्तरलयको अथि र्वर्वधमा व्यवस्था गरेको छु। 

(ङ) प्रदेशमा भर्वस्यमा स्थापना हनु ेप्रदेश साविजर्नक संस्थानहरुमा प्रदेश सरकारको तर्ि बाट 
गनुिपने लगानीलाई र्वचार गरी रु. ४० करोि र्वत्तीय व्यवस्थाका लार्ग र्वर्नयोजन गरेको 
छु। 

माननीय सभामखु महोदय, 

१४४. म अब बजेटको कायािन्तवयन िमता सधुार सम्बन्तधी कायिक्रम प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्तछु। 

(क)  प्रदेशले संचालन गने र्वकास पररयोजनाहरु र्नश्चित मापदण्िको आधारमा छनौट गने र 
प्राथर्मकीकरर् गने औजारको रुपमा मध्यमकालीन खचि संरचनालाई यसै आर्थिक वर्ि 
देश्चख कायािन्तवयनमा ल्याइनेछ ।  

(ख)  प्रदेश पररयोजना बैंक र्नमािर् गरी सो बैंकमा समावेश भएका प्राथर्मकता प्राि 
आयोजनाहरुलाई महत्वका साथ कायािन्तवयन गररनछे । प्रदेश गौरवका आयोजनाहरुलाई 
स्रोतको अभाव हनु नददने गरी तदारुकताका साथ कायािन्तवयनमा ल्याइनेछ । 

(ग) प्रदेशमा रहेका प्राकृर्तक स्रोत साधन पररचालनको अवस्था तथा उपयोग गनि सर्कन े
सम्भावना समेतको आधारमा रोयल्टी सम्बन्तधी र्वस्ततृ अध्ययन गरी प्राि नर्तजालाई 
कायािन्तवयनमा ल्याइनेछ । 

(घ) प्रदेश सरकारका सबै प्रकारका सम्पश्चत्तहरुको एकीकृत अर्भलेख व्यवस्थापन गने प्रर्ाली 
र्वकास गररनेछ । 

(ङ) बजेट तजुिमा, कायािन्तवयन र अनगुमन प्रर्ालीलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रर्वर्धको 
प्रयोग गररनेछ । 
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(च) प्रदेश अन्ततगित रहने र्नकायहरुको संगठन सभेिर् कायि ितु गर्तमा अगार्ि बढाई प्रदेश 
लोकसेवा आयोग यथाशीघ्र गठन गनि आवश्यक प्रर्क्रया अगार्ि बढाइनेछ। 

(छ) योजना छनौट र कायिक्रम स्वीकृर्तमा हनुे र्ढलाई अन्तत्य गरी योजना तथा कायिक्रमको 
शीघ्र कायािन्तवयन गनि प्रदेश मन्तरालयगत बजेट सूचना प्रर्ाली (PLMBIS) बाट प्रािहनुे 
कायिक्रमलाई खचि गने अश्चख्तयारी मानी प्रदेश लेखा र्नयन्तरक कायािलयबाट बजेट 
र्नकासा हनुे व्यवस्था र्मलाएको छु । 

(ज) प्रादेश्चशक र्वकास योजनाको नर्तजामूलक अनगुमन गरी कायािन्तवयनमा देश्चखन े समस्या 
समाधान गनि माननीय मखु्यमन्तरीज्यूको संयोजकत्वमा प्रादेश्चशक र्वकास समस्या समाधान 
सर्मर्त गठन गररनछे । बजेट कायािन्तवयनमा देश्चखन े समस्या समाधान गनि आर्थिक 
मार्मला तथा योजना मन्तरीको संयोजकत्वमा बजेट अनगुमन र्नदेशन सर्मर्त गठन 
गररनेछ। सम्बश्चन्तधत र्नकायको सश्चचवलाई बजेट कायािन्तवयनमा समग्र रुपमा श्चजम्मेवार  
बनाइनेछ ।  

(झ) र्वर्यगत मन्तरालयमा र्वर्नयोजन भएको अनदुान तथा सहायताको रकम मन्तरालयबाट 
कायिर्वर्ध बनाई मन्तरीपररर्द् बाट स्वीकृत गरी खचि गने व्यवस्था गरेको छु । 

(ञ) बजेट कायािन्तवयनको प्रगर्त र देश्चखएका समस्या समाधान गनि प्रत्येक मर्हना आर्थिक 
मार्मला तथा योजना मन्तरालयमा र्वर्यगत मन्तरालयका सश्चचवहरुको उपश्चस्थर्तमा बजेट 
सर्मिा गने व्यवस्था र्मलाएको छु ।  

(ट) बजेट खचि गदाि आन्ततररक र्नयन्त रर् प्रर्ाली सदुृढ गरी आन्ततररक लेखा परीिर्लाई थप 
प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

माननीय सभामखु महोदय, 

१४५. अब म साविजर्नक सेवामा कायिरत राष्ट्रसेवकहरु सम्बन्तधी कायिक्रम प्रस्ततु गने अनमुर्त 
चाहन्तछु । 

(क) राष्ट्रसेवकहरुमा कामप्रर्त तत्परता, नर्तजामा उत्कृष्ठता र श्चजम्मेवारीप्रर्त जवार्देर्हता वहन 
गने कायि संस्कृर्तको र्वकास गररनेछ । राष्ट्रसेवकहरुको ज्ञान, सीप र पेशागत मयािदा 
बढाई सरकारी सेवा उत्कृि ढंगले सम्पादन गने गराइनछे । 
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(ख)  कमिचारीको सरुवा, वृर्त र्वकास, परुस्कार र िमता अर्भवृर्द्धको अवसरलाई कायि 
सम्पादनमा आधाररत वनाइनछे  । प्रदेश सेवामा र्नयकु्त हनुे राष्ट्रसेवकहरुलाई योगदानमा 
आधाररत र्नवशृ्चत्तभरर् कोर् संचालन गनि संस्थागत व्यवस्था र्मलाइनछे । 

(ग)  प्रदेश सरकारको र्वर्नयोजनवाट पाररश्रर्मक प्राि गने सवै राष्ट्रसेवक कमिचारी, सरुिाकमी 
र अन्तय कमिचारीहरुको शरुु तलवमानमा आगामी २०७६ साउन १ गते देश्चख लाग ुहनुे 
गरी सहायकस्तर वा सो सरहको २० प्रर्तशत र अर्धकृतस्तर वा सो सरहको १८ 
प्रर्तशतले वृर्द्ध गरेको छु ।सार्वकमा संघीय सरकारवाट ददइदै आएको महंगीभत्ता, 
पोशाक सरु्वधा र सावर्धक जीवन वीमालाई यथावत राखेको छु । 

(घ) साविजर्नक सेवा प्रवाहलाई नर्तजासँग आवद्ध गनेगरी कायिसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन 
प्रर्ालीको र्वकास गनि एक अध्ययन कायिदल गठन गररनेछ ।कायिदलको श्चशर्ाररसको 
आधारमा प्रदेश सरकारले कायिसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन प्रर्ाली क्रमश लाग ु गदै 
जानेछ । 

(ङ) राष्ट्रसेवक कमिचारीहरुलाई काममा उत्प्ररेरत भई उच्च मनोबलकासाथ कायि गनि प्रोत्साहन 
गने उद्देश्यका साथ एक जनालाई रु. १ लाखको सबोत्कृि र्नजामती  सेवा परुस्कार र 
१० जनालाई रु. ५० हजारको उत्कृि र्नजामती सेवा परुस्कार र्वतरर् गने व्यवस्था 
र्मलाएको छु ।र्नजामती सेवामा प्रदेशमा कायिरत कमिचारीहरुका सन्तततीहरुलाई उच्च 
श्चशिा अध्ययनमा छारवृश्चत्त प्रदान गने व्यवस्था र्मलाएको छु । 

(च)  प्रदेश र्नजामती सेवामा कायिरत कमिचारीहरुको व्यश्चक्तगत र्ववरर् सर्हतको अर्भलेख 
(PIS) तयार गने कायि आगामी आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ मा संम्पन्न गररनेछ जसका 
लार्ग पयािि बजेट र्वर्नयोजन गरेको छु । 

माननीय सभामखु महोदय, 

१४६. अव म र्वत्तीय संघीयता व्यवस्थापन सम्वन्तधी कायिक्रम प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्तछु । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीच पारस्पररक सहयोग र सहकायि व्यवश्चस्थत गनि अन्ततर-प्रदेश पररर्द, 

प्रदेश समन्तवय पररर्द र अन्ततर सरकारी र्वत्त पररर्दमा र्वत्तीय संघीयता व्यवस्थापन सम्वन्तधमा 
प्रभावकारी अन्ततरसंवाद गररनेछ । 

माननीय सभामखु महोदय, 
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१४७. अब म बजेटको र्वर्नयोजन र स्रोतको व्यवस्था सम्बन्तधी योजना र अश्चघल्लो वर्िको 
र्वर्नयोजनबाट भएको खचि प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्तछु । 

(क) आर्थिक वर्ि २०७६।०७७ का लार्ग रू २८ अवि १६ करोि २० लाख ३५ हजार 
र्वर्नयोजन गरेको छु । कुल र्वर्नयोजनमध्ये चालतुर्ि  रू १२ अवि ५७ करोि २६ 
लाख ६४ हजार अथाित ्४४.६४ प्रर्तशत, पूजँीगततर्ि  रू १३ अवि ६ करोि ७१ लाख 
९९ हजार अथाित ्४६.४० प्रर्तशत,  र्वत्तीय व्यवस्था तर्ि  रु ४० करोि अथाित १.४२ 
प्रर्तशत र अन्ततरसरकारी र्वत्तीय हस्तान्ततरर् तर्ि  रु २ अवि १२ करोि २१ लाख ७२ 
हजार अथाित ्७.54 प्रर्तशत हनु आउँछ । 

(ख) आर्थिक वर्ि २०७६।०७७ का लार्ग अनमुान गररएको खचि व्यहोने स्रोत मध्ये 
आन्ततररक राजश्वबाट रु. ८२ करोि ६८ लाख १७ हजार, नेपाल सरकारबाट र्वत्तीय 
समानीकरर् अनदुान रु. ७ अबि ९५ करोि २४ लाख  र चाल ु आर्थिक वर्िको 
र्वर्नयोजनबाट बचत हनुे अनमुार्नत रकम समेतबाट प्राि हनुे रु. ४ अबि ७८ करोि 
53 लाख ६३ हजार, नेपाल सरकारबाट राजश्व बािँर्ाँट भई प्राि हनुे रु. ८ अबि ४ 
करोि ६८ लाख ५५ हजार, सशति अनदुानबाट प्राि हनुे रु. ४ अवि ५५ करोि ६ 
लाख, संघीय सरकारबाट समपरुक अनदुानबाट प्राि हनु ेअनमुान गररएको रु. १ अबि र 
र्वशेर् अनदुानबाट प्राि हनुे अनमुान गररएको रु. १ अबि   रहनेछ ।  

(ग) अन्ततरसरकारी र्वत्त व्यस्थापन ऐन, २०७४ को दर्ा २२ को व्यवस्था बमोश्चजम 
मध्यमकार्लन खचि संरचना तयार गरी यसै सम्मार्नत सभा समि पेश गरेको छु।आर्थिक 
वर्ि २०७४/७५ को खचिको वार्र्िक प्रर्तवेदन यसैसाथ पेश गरेको छु । 

 माननीय सभामखु महोदय, 

१४८. अब म आगामी आर्थिक वर्ि २०७६।७७ को राजस्व पररचालनको नीर्त तथा कायिक्रम 
प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्तछु । 

१४९. वैज्ञार्नक, अनमुान योग्य र पारदशी कर प्रर्ाली अवलम्वन गदै ददगो कर प्रर्ालीमा 
रुपान्ततरर् गदै जान र्नम्न उद्देश्य हार्सल गने गरर राजस्व पररचालन गररनछे । 

(क) प्रदेशको प्रशासर्नक खचिको उल्लेख्य अंश धान्न सक्ने गरी आन्ततररक राजस्व 
पररचालन गदै जाने, 
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(ख) सबै प्रकारका आर्थिक र्क्रयाकलापलाई करको दायरामा ल्याई कराधार र्रार्कलो 
बनाउने, 

(ग) आधरु्नक राजस्व प्रर्ालीको र्वकासबाट लगानी मैरी वातावरर् र्सजिना गरी 
उत्पादनमलुक उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्धिन र औद्योर्गक संरिर्मा टेवा प्रदान गने, 

(घ) गैरकर राजस्वलाई समसामर्यक लागत प्रभावी र पारदशी बनाइ थप राजस्व 
पररचालन गने । 

माननीय सभामखु महोदय, 

१५०. अव म र्वत्तीय िेर र लगानी प्रवद्धिन सम्बन्तधी िेरगत कायिक्रम प्रस्ततु गने अनमुर्त 
चाहन्तछु । 

(क) र्वत्तीय साधन उत्पादनमखुी बनाउन र्वत्तीय िेरमा सशुासन र स्थार्यत्व कायम गने 
समन्तवयकारी भरू्मका खेल्दै  र्वत्तीय सचेतना मार्ि त पहुचँ अर्भवृर्द्धमा टेवा परु् याइन े
छ ।नागररकमा र्वत्तीय सचेतना अर्भवृर्द्ध गनि एक व्यश्चक्त एक खाता कायिक्रम 
सर्हतको र्वत्तीय सािरता कायिक्रम सञ् चालन गररनेछ । 

(ख) प्रदेश स्तरमा लगानी बोिि सम्बन्तधी कानून र्नमािर् गरी प्रदेश र्वकासका लार्ग 
आवश्यक पने स्वदेशी र र्वदेशी लगानी व्यवस्थापन गनि आर्थिक वर्ि २०७६/७७ 
मा लगानी बोिि गठन गरी कायािरम्भ गररनछे । 

१५१. सरकारको खचि िमतामा आएको न्तयूनताको कारर् सबै िेरमा सरकार संलग्न भई 
र्वकास र्नमािर्का र्क्रयाकलापहरु सम्पादन गनि नसर्करहेको र्वद्यमान अवस्थामा र्नजी 
िेरलाई समेत र्वकासको साझेदारको रुपमा अगािी बढाउने नीर्त अंगीकार गररनेछ । 
लगानीका उपयकु्त िेरमा सरकारले र्नजी िेरलाई आकर्र्ित गने गरी कानून र्नमािर् गने 
कायि आगामी आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा सम्पन्त न गररनेछ ।  

 

माननीय सभामखु महोदय,  

१५२. आर्थिक वर्ि २०७४।०७५ को यथाथि खचि, आर्थिक वर्ि २०७५।०७६ को संसोर्धत 
अनमुान र आर्थिक वर्ि २०७६।०७७ को अनमुार्नत आय व्ययको र्ववरर् अनूसूचीमा 
उल्लेख गरेको छु । 
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१५३. यस बजेटको कायािन्तवयनबाट उपलव्ध स्रोत र साधनको उच्चतम उपयोग र समन्तयार्यक 
र्वतरर् भई नागररकको जीवनस्तर सहज सरुश्चित र गरु्स्तरीय हुंदै गई ददगो र उच्च 
आर्थिक बरृ्द्धको जग मजवतु हनुे अपेिा गरेको छु । आर्थिक तथा सामाश्चजक पूवािधार 
र्नमािर्मा र्तव्रता आई कृर्र्, उद्योग र सेवा िेरको र्वस्तार मार्ि त अगामी आर्थिक वर्िमा 
7.5 प्रर्तशतको आर्थिक बदृद हनुे अनमुान गरेको छु । यस बजेटले प्रादेश्चशक र्वकासको 
खाका तय गरी आवर्धक योजना र्नमािर्का लार्ग थप आधारहरु तय हनुे र्वश्वास र्लएको 
छु । 

१५४. बजेट तजुिमामा मागि र्नदेशन गनुि हनु े माननीय प्रदेश प्रमखुज्यू, माननीय मखु्यमन्तरीज्यू, 

माननीय सभामखुज्यू, माननीय मन्तरीज्यूहरु, माननीय उपसभामखुज्यू, र्वर्भन्त न राजनीर्तक 
दलका संघीय प्रर्तर्नर्धसभा र रार्ष्ट्रय सभाका माननीय सांसदज्यूहरु र प्रदेश सभा 
सदस्यज्यूहरुप्रर्त हाददिक आभार प्रकट गदिछु । प्रदेश सरकारको नीर्त तथा कायिक्रम एवं 
आर्थिक वर्ि २०७6।0७7 को बजेटका र्सद्धान्तत, उद्देश्य, प्राथर्मकता र प्रमखु नीर्त  
कायिक्रम उपर प्रदेश सभामा घर्नभतू छलर्ल भई माननीय सदस्यज्यूहरुले ददनभुएका 
सझुावहरू प्रस्ततु बजेटको आधारको रुपमा रहेका छन ्। बजेट छलर्लका क्रममा आ-
आफ्नो तर्ि बाट सझुाव ददनहुनुे स्थानीय तहका पदार्धकारी, राष्क् ट्रसेवक कमिचारी, 
वरु्द्धजीर्व, अथिशास्त्री, र्नजी िेरका संघ संगठनहरू, नागररक समाज तथा सामदुार्यक 
संस्था, सामाश्चजक संगठनहरू, परकार र र्वदेशमा रहन ु भएका नेपाली दददीबर्हनी, 
दाजभुाइहरू सबैलाई हाददिक धन्तयवाद ज्ञापन गदिछु ।  

१५५. प्रदेशको र्वकास र समरृ्द्धमा सद् भाव र सहयोग परु् याउने आमनागररक, करदाता, प्रदेशको र्हत 

र समनु्त नर्तमा लार्गपरेका सबै र्वकास साझेदार, सरकारी, गैरसरकारी तथा सामदुार्यक 
संस्थाहरूप्रर्त हाददिक आभार व्यक्त गदै बजेटको सर्ल कायािन्तवयनमा सबैको पूर्ि 
सहयोगको अपेिा गरेको छु ।          

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

संघ अनदुान वैदेशशक  

2076/77 

प्रदेश सशिि कोषमा दाशिला हनुे राजस्व  

जम्मा अनदुान  

िर्थ 

कर 
अन्य राजस्व 

अनदुान 

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

प ूँजीगि िर्थ 

 0 

 0 

 1,02,05,00 

 5,49,72 

 8,99,50 

 1,51,46 

 0 

 11,90 

 45,59 

 9,39,99 

 6,81,77,87 

 6,73,79 

 15,42,02,47 

 65,28,50 

 3,78,71,51 

 65,32,49 

 3,06,89,12 

 15,55,27 

 1,29,17,71 

 8,67,12,74 

 8,73,13,52 

 8,26,65 

 14,50,30,00 

 1,86,42,89 

 5,64,24,00 

 8,85,00 

 5,31,18,22 

 32,85,64 

 1,45,92,61 

 13,06,71,99 

 8,73,13,52 

 8,26,65 

 0 

 1,77,40,90 

 4,81,58,13 

 8,85,00 

 2,83,89,72 

 15,58,98 

 1,45,84,81 

 2,22,72,81 

  

  

 14,50,30,00 

 9,01,99 

 82,65,87 

  

 2,47,28,50 

 17,26,66 

 7,80 

 10,83,99,18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6,88,51,66 

 15,42,02,47 

 18,28,07,34 

 0 

 1,02,05,00 

 25,98,16 

 8,81,40,17 

 14,50,30,00 

 27,76,20,35 

  

  

  

  

 14,50,30,00 

 14,40,30,00 

 8,81,40,17 

 0 

 13,35,90,35 

 0 बजेट बर्ि (-) न्य न (+) -10,00,00  4,54,50,18  4,44,50,18 -4,02,46,79 -76,06,84 

ववत्तीय व्यवस्था    -76,06,84 

गि वषथको नगद मौज्दाि(घटाउने ) 
सावथजतनक संस्थानमा ऋण लगानी 
अन्य संस्थामा ऋण लगानी 
संस्थानमा शेयर लगानी 

वन रोयल्टी संकलन(घटाउने ) 
िानी रोयल्टी संकलन(घटाउने ) 
पवथिारोहण रोयल्टी संकलन(घटाउने ) 
जलस्रोि रोयल्टी बाूँडफाूँड(घटाउने ) 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 76,06,84 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 4,78,53,63 

 5,00,00 

 5,00,00 

 30,00,00 

 5,81,37 

 1,28 

 1,60 

 12,30 

 4,78,53,63 

  

  

 30,00,00 

 5,81,37 

 1,28 

 1,60 

 12,30 

  

 5,00,00 

 5,00,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

बर्ि (-) न्य न (+) -76,06,84 -4,78,53,63  0  0  0  0 

 0 -4,44,50,18  0  10,00,00 -4,54,50,18 

आय व्ययको वववरण 
2076/77 

अनसु र्ी -१  

स्रोि 

अन्य स्रोि शीषथक 

आतथथक बषथ  

आन्िररक ववत्तीय सम्पशत्त 

आन्िररक दावयत्व 

 0 

 0 

-76,06,84 

 0 

-4,38,53,63 

-5,96,55 

-4,48,53,63 

-5,96,55 

 10,00,00 

  

  

  

राजस्व 

अनदुान 

र्ाल ु

प ंजीगि िर्थ 

 0 

 1,02,05,00 

 16,58,17 

 9,39,99 

 6,88,51,66 

 15,42,02,47 

 9,60,94,60 

 8,67,12,74 

 8,81,40,17 

 14,50,30,00 

 14,69,48,36 

 13,06,71,99 

 8,81,40,17 

 0 

 11,13,17,54 

 2,22,72,81 

  

 14,50,30,00 

 3,56,30,82 

 10,83,99,18 

  

  

  

  

को संशोतधि अनमुान 

(रू.हजारमा ) 

राजस्व िथा अनदुान 23317017 22305413 1020500 
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कर 

अनदुान 

अन्य राजस्व 

ववत्तीय सम्पत्तत्त 

दावयत्व 

आय, मनुाफा िथा प ूँजीगि लाभमा लाग्न ेकर 

सम्पत्तत्त कर 

वस्ि ुिथा सेवामा आधाररि कर 

अन्िरसरकारी ववत्तीय हस्िान्िरण 

सम्पत्तत्तबाट प्राप्त आय 

वस्ि ुिथा सेवा ववविबाट प्राप्त रकम 

दण्ड जररवाना र जफि 

ववववध राजस्व 

आन्िररक ववत्तीय सम्पत्तत्त 

आन्िररक दावयत्व 

एकलौटी फमम िथा व्यत्तिगि आयमा लाग्ने कर 

घरजग्गा रत्तजषे्टशन दस्िरु 

म ल्य अतभववृि कर (म .अ .क.) 

पवुामधार सेवाको उपयोग िथा सवारी साधनमा लाग्ने कर 

मनोरञ्जन िथा ववज्ञापन कर 

अन्िरसरकारी अनदुान 

भाडा र रोयल्टी 

अन्य शलु्क 

वस्ि ुिथा सेवा ववविबाट प्राप्त रकम 

दण्ड,जररवाना र जफि 

अन्य राजस्व 

नगद िथा मौज्दाि 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 1,02,05,00 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

कृवि आयमा कर 

घरजग्गा रत्तजषे्टशन दस्िरु 

बाूँडफाूँड हनेु बाहेक अन्य स्रोिबाट  प्राप्त म .अ.कर 

सवारी साधन कर (सवारी दिाम, वाविमक सवारी कर िथा पटके सवारी  
कर )  

बाूँडफाूँडबाट प्राप्त हनेु मनोरञ्जन कर 
बाूँडफाूँडबाट प्राप्त हनेु ववज्ञापन कर 

समातनकरण अनदुान 
शसिम अनदुान  चाल ु
वविेश अनदुान 
समपरुक अनदुान चाल ु

बाूँडफाूँड भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको ववविबाट प्राप्त हनेु आय 

पयमटन शलु्क 

अन्य सेवा शलु्क िथा तबिी 

प्रशासतनक दण्ड,जररवाना र जफि 

अन्य राजस्व 

गि विमको नगद मौज्दाि 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 1,02,05,00 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 20,62 

 32,99,81 

 6,13,99,94 

 34,33,72 

 2,37 

 21,41 

 7,92,46,53 

 5,90,78,29 

 78,77,65 

 80,00,00 

 5,59,29 

 0 

 77,85 

 1,65 

 35,00 

 76,06,84 

 1,00 

 36,29,89 

 7,98,72,00 

 37,77,08 

 10,00 

 23,55 

 7,95,24,00 

 4,55,06,00 

 1,00,00,00 

 1,00,00,00 

 7,00,00 

 0 

 90,00 

 1,65 

 35,00 

 4,78,53,63 

 1,00 

 36,29,89 

 7,98,72,00 

 37,77,08 

 10,00 

 23,55 

 7,95,24,00 

 4,55,06,00 

 1,00,00,00 

 1,00,00,00 

 7,00,00 

 0 

 90,00 

 1,65 

 35,00 

 4,78,53,63 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

11114 

11315 

11412 

11451 

11471 
11472 

13311 
13312 
13315 
13316 

14157 

14191 

14219 

14312 

14529 

32121 

 20,62 

 32,99,81 

 6,13,99,94 

 34,33,72 

 23,78 

 15,42,02,47 

 5,59,29 

 0 

 77,85 

 1,65 

 35,00 

 76,06,84 

 1,00 

 36,29,89 

 7,98,72,00 

 37,77,08 

 33,55 

 14,50,30,00 

 7,00,00 

 0 

 90,00 

 1,65 

 35,00 

 4,78,53,63 

 1,00 

 36,29,89 

 7,98,72,00 

 37,77,08 

 33,55 

 14,50,30,00 

 7,00,00 

 0 

 90,00 

 1,65 

 35,00 

 4,78,53,63 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 1,00 

 36,29,89 

 8,36,82,63 

 14,50,30,00 

 7,00,00 

 90,00 

 1,65 

 35,00 

 4,78,53,63 

 5,96,55 

 1,00 

 36,29,89 

 8,36,82,63 

 14,50,30,00 

 7,00,00 

 90,00 

 1,65 

 35,00 

 4,78,53,63 

 5,96,55 

 20,62 

 32,99,81 

 6,48,57,44 

 15,42,02,47 

 5,59,29 

 77,85 

 1,65 

 35,00 

 76,06,84 

 0 

 0 

 0 

 0 

 1,02,05,00 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 6,81,77,87 

 15,42,02,47 

 6,73,79 

 76,06,84 

 0 

 0 

 1,02,05,00 

 0 

 0 

 0 

 8,73,13,52 

 14,50,30,00 

 8,26,65 

 4,78,53,63 

 5,96,55 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 8,73,13,52 

 14,50,30,00 

 8,26,65 

 4,78,53,63 

 5,96,55 

राजस्व िथा अनदुान प्रातप्तको अनमुान  
आतथमक बिम  2076/77 अनसु ची -२ 

2075/76 2074/75 
  

विममान   
स्रोिबाट  

कर पररविमन   
िथा प्रशासतनक  
 सधुारबाट  

2076/77 

(रू. हजारमा) 

 को यथाथम  
आय  

को लक्ष्य शीिमक को संशोतधि अनमुान 
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बाूँडफाूँड हनेु रोयल्टी, शलु्क, रत्तजषे्ट्रशन िथा अन्य प्रशासतनक सेवा शलु्क संकल 

रोयल्टी, शलु्क, रत्तजषे्ट्रशन िथा अन्य प्रशासतनक सेवा शलु्क बाूँडफाूँड 

 0 

 0 

वन रोयल्टी संकलन 
खानी रोयल्टी संकलन 
पवमिारोहण रोयल्टी संकलन 

जलस्रोि रोयल्टी बाूँडफाूँड 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 5,81,37 

 1,28 

 1,60 

 12,30 

 5,81,37 

 1,28 

 1,60 

 12,30 

 0 

 0 

 0 

 0 

33151 
33152 
33154 

33163 

 0 

 0 

 5,84,25 

 12,30 

 5,84,25 

 12,30 

 0 

 0 

राजस्व ,अनदुानको जम्मा :  0  28,16,20,35  28,16,20,35  23,06,60,97  1,02,05,00 

2075/76 2074/75 
  

विममान   
स्रोिबाट  

कर पररविमन   
िथा प्रशासतनक  
 सधुारबाट  

2076/77 
 को यथाथम  

आय  
को लक्ष्य शीिमक को संशोतधि अनमुान 
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सामान्य सार्वजनिक सेर्ा 

सार्वजनिक शान्न्ि सरुक्षा 

आनथवक मानमला 

आर्ास िथा सामदुाययक सयुर्धा 

स्र्ास््य 

न्शक्षा 

सामान्जक सरुक्षा 

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

सार्वजनिक शान्न्ि सरुक्षा 

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

आर्ास यर्कास 
खािेपािी 

सार्वजनिक स्र्ास््य सेर्ा 
अिसुन्धाि सेर्ा 

न्शक्षाको लानग सहायक सेर्ाहरु 
न्शक्षा अिसुन्धाि यर्कास 

बेरोजगार 

1252941 

4388137 

1083096 

19590 

622172 

286222 

400000 

5746472 

6144378 

1449897 

477863 

1500000 

287046 

881300 

1184541 

13407 

2332736 

88862 

3375 

1252941 

4388137 

1083096 

19590 

0 

286222 

400000 

5746472 

6144378 

1449897 

477863 

1500000 

287046 

881300 

1184541 

13407 

2332736 

88862 

3375 

0 

0 

0 

0 

622172 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

622172 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6743764 

286222 

15718610 

1168346 

1197948 

2421598 

3375 

7365936 

286222 

15718610 

1168346 

1197948 

2421598 

3375 

 26 

 1 

 56 

 4 

 4 

 9 

 0 

622172 कुल जम्मा 27539863 28162035 

जम्मा प्रनिशि 

कायवगि व्यय अिमुाि 
अिसूुची -3 

जम्मा प्रदेश स्थािीय िह शीिवक 

आनथवक बिव  2076/77 
(रू.हजारमा ) 
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निकाय 

202 
301 
305 
307 
312 
314 
337 
350 
501 
602 
801 

कुल जम्मा 

156738 
1115793 
477863 

2308603 
2805825 
286222 

9394665 
4703017 
400000 

5891137 
622172 

156738 
1115793 
477863 

2308603 
2805825 
286222 

9394665 
4703017 
400000 

5891137 
0 

27539863 28162035 

प्रदेश जम्मा 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

622172 

622172 

स्थािीय तह 

प्रदेश व्यवस्थापिका  
मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रिरिषद्को कायाालय 
आनथाक मानमला तथा योजिा मन्त्रालय 
उद्योग, ियाटि, वि तथा वाताविण मन्त्रालय 
भनूम व्यवस्था, कृपष तथा सहकािी मन्त्रालय 
आन्त्तरिक मानमला तथा कािूि मन्त्रालय 
भौनतक िूवााधाि पवकास मन्त्रालय 
सामान्त्जक पवकास मन्त्रालय 
अथा - पवत्तीय व्यवस्था 
अथा - पवपवध 
स्थािीय तह 

.557 
3.962 
1.697 
8.198 
9.963 
1.016 

33.359 
16.7 
1.42 

20.919 
2.209 

% 

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

खर्च शीर्चकगि व्यय अनमुान (ववत्तीय व्यवस्था सविि) 

2074/75 

र्ाल ु
पारिश्रतमक / सवुवधा 

मालसामान िथा सेवाको उपयोग 

पारिश्रतमक / सवुवधा 

कमचर्ािीको सामाजिक सिुक्षा खर्च 

सेवा मिसलु 

प ूँिीगि सम्पजत्तको संर्ालन ि सम्भाि खर्च 

 1,84,97,06 

 1,45,83 

 7,34,21 

 15,21,48 

 1,75,95,07 

 1,45,83 

 6,96,66 

 14,51,26 

 9,01,99 

 0 

 37,55 

 70,22 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 9,01,99 

 82,65,87 

 1,77,40,90 

 4,81,58,13 

 1,86,42,89 

 5,64,24,00 

 14,69,48,36  0  3,56,30,82  11,13,17,54 

पारिश्रतमक कमचर्ािी 
पारिश्रतमक पदातधकािी 

पोशाक 
खाद्यान्न 
और्धी उपर्ाि खर्च 

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

पदातधकािी बैठक भत्ता 
पदातधकािी अन्य सतुबधा 
पदातधकािी अन्य भत्ता 

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

पदातधकािी कल्याण कोर् खर्च 

पानी िथा तबिलुी 
संर्ाि मिसलु 

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

मेजशनिी िथा औिाि ममचि  सम्भाि िथा   
सञ्चालन खर्च  

 1,48,67,92 

 6,04,45 

 3,14,40 

 6,50,45 

 0 

 7,06,25 

 7,37,36 

 1,73,58 

 13,44 

 2,73,25 

 1,29,59 

 16,85 

 9,52 

 34,67 

 81,16 

 30,00 

 4,60,57 

 2,73,64 

 57,71 

 5,17,88 

 3,17,48 

 1,16,76 

 1,49,11 

 1,41,00,17 

 6,04,45 

 2,98,50 

 6,50,45 

 0 

 6,79,20 

 7,00,88 

 1,61,28 

 0 

 2,70,60 

 1,03,17 

 16,85 

 9,52 

 34,67 

 81,16 

 30,00 

 4,34,12 

 2,62,54 

 57,71 

 4,99,78 

 3,12,08 

 1,13,68 

 1,29,91 

 7,67,75 

 0 

 15,90 

 0 

 0 

 27,05 

 36,48 

 12,30 

 13,44 

 2,65 

 26,42 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 26,45 

 11,10 

 0 

 18,10 

 5,40 

 3,08 

 19,20 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

नगदमा ददइने पारिश्रतमक ि सवुवधा 

जिन्सी वा जिन्सी वापि कमचर्ािी ददइने   
पारिश्रतमक सवुवधा  

कमचर्ािी भत्ता 

पदातधकािी भत्ता िथा अन्य सवुवधा 

कमचर्ािीको  सामाजिक सिुक्षा खर्च 

पदातधकािी सामाजिक सिुक्षा खर्च 

सेवा मिसलु 

सवािी साधनको संर्ालन िथा सम्भाि खर्च 

मेजशनिी िथा औिाि संर्ालन िथा सम्भाि   
खर्च  

तनतमचि सावचितनक सम्पजत्तको संभाि खर्च 

 1,54,72,37 

 9,64,85 

 19,03,88 

 1,55,96 

 1,15,83 

 30,00 

 7,34,21 

 10,09,83 

 1,49,11 

 3,42,42 

 1,47,04,62 

 9,48,95 

 18,11,96 

 1,29,54 

 1,15,83 

 30,00 

 6,96,66 

 9,83,25 

 1,29,91 

 3,30,58 

 7,67,75 

 15,90 

 91,92 

 26,42 

 0 

 0 

 37,55 

 26,58 

 19,20 

 11,84 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

21000 

22000 

21100 

21200 

22100 

22200 

21110 

21120 

21130 

21140 

21210 

21220 

22110 

22210 

22220 

22230 

21111 
21112 

21121 
21122 
21123 

21131 
21132 
21134 
21135 
21139 

21141 
21142 
21149 

21212 

21213 

21224 

22111 
22112 

22211 
22212 
22213 
22214 

22221 

 16,58,17 

 5,49,29 

 43 

 71,39 

 1,05,63 

 65,16,53 

 11,97 

 3,17,82 

 6,19,45 

 65,28,50 

 3,78,71,51 

 5,49,72 

 8,99,50 

 9,60,94,60 

 1,99,84 

 2,71,39 

 7,75 

 0 

 0 

 0 

 11,37 

 28,11 

 0 

 3,87 

 25,89 

 1,07 

 0 

 0 

 43 

 0 

 25,26 

 46,13 

 15,21 

 31,34 

 47,20 

 1,47 

 1,60 

 47,81,78 

 3,59,21 

 1,16,81 

 0 

 0 

 2,18,92 

 1,93,28 

 45,36 

 0 

 5,99,87 

 1,80,06 

 18,14 

 3,10 

 0 

 11,97 

 0 

 1,79,51 

 1,38,31 

 1,28,15 

 1,16,04 

 1,93,26 

 33,47 

 45,42 

 4,71,23 

 7,75 

 43,35 

 26,96 

 43 

 0 

 71,39 

 95,22 

 1,60 

 8,81 

 51,40,99 

 1,16,81 

 10,57,43 

 2,01,30 

 11,97 

 0 

 3,17,82 

 4,70,92 

 45,42 

 1,03,11 

(रू. ििािमा) 
अनसु र्ी -5 

 को यथाथच   
खर्च  

को अनमुान   
प्रदेश सिकाि  संघ अनदुान वैदेजशक   

अन्य स्रोि 

स्रोि 

शीर्चक 

2076/77 

आतथचक बर्च  2076/77 

को संशोतधि अनमुान 
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2075/76 2074/75 

सिायिा (Subsi dy) 

कायाचलय सामान िथा सेवािरू 

सेवा िथा पिामशच खर्च 

कायचक्रम सम्वन्धी  खर्चिरू 

अनगुमन,म ल्याकंन ि भ्रमण खर्च 

ववववध खर्च 

सावचितनक  संस्थानिरूलाई सिायिा 

 11,82,55 

 19,10,76 

 4,93,05,90 

 13,94,95 

 3,74,15 

 10,00 

 10,40,73 

 15,14,25 

 4,18,90,06 

 12,16,96 

 3,48,21 

 10,00 

 1,41,82 

 3,96,51 

 74,15,84 

 1,77,99 

 25,94 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0  0  8,85,00  8,85,00 

तनतमचि सावचितनक सम्पजत्तको ममचि सम्भाि  
खर्च  

अन्य सम्पजत्तिरूको संर्ालन िथा सम्भाि   
खर्च  

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

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

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

उत्पादन सामग्री / सेवा खर्च 
कायचक्रम खर्च 
ववववध कायचक्रम खर्च 

अनगुमन, म ल्यांकन खर्च 
भ्रमण खर्च 
ववजशष्ट व्यजि िथा प्रतितनतध मण्डलको   
भ्रमण खर्च  
अन्य भ्रमण खर्च 

ववववध खर्च 

गैह्र ववत्तीय संस्थानिरूलाई र्ाल ुसिायिा 

 3,42,42 

 20,12 

 6,82,82 

 8,20 

 25,53 

 88,93 

 3,32,82 

 44,25 

 2,41,23 

 1,02,76 

 14,26,53 

 1,40,24 

 9,03,83 

 47,63,65 

 1,32,59 

 4,33,45,42 

 1,60,41 

 10,02,63 

 3,81,52 

 3,30 

 7,50 

 3,74,15 

 10,00 

 3,30,58 

 7,52 

 6,29,62 

 1,00 

 10,53 

 83,13 

 2,90,20 

 26,25 

 2,26,83 

 98,76 

 10,48,42 

 1,40,24 

 5,50,33 

 23,13,42 

 1,32,59 

 3,87,33,31 

 1,60,41 

 8,34,34 

 3,74,32 

 3,30 

 5,00 

 3,48,21 

 10,00 

 11,84 

 12,60 

 53,20 

 7,20 

 15,00 

 5,80 

 42,62 

 18,00 

 14,40 

 4,00 

 3,78,11 

 0 

 3,53,50 

 24,50,23 

 0 

 46,12,11 

 0 

 1,68,29 

 7,20 

 0 

 2,50 

 25,94 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

अन्य सम्पजत्तिरूको संर्ालन िथा सम्भाि   
खर्च  

कायाचलय सामान िथा सेवािरू 

पिामशच िथा अन्य सेवा शलु्क 

िातलम िथा गोष्ठी 

उत्पादन सामग्री, सेवा िथा अन्य कायचक्रम   
खर्च  

अनगुमन,म ल्याकंन ि भ्रमण खर्च 

ववववध खर्च 

गैह्र ववत्तीय  संस्थानिरूलाई सिायिा 

 20,12 

 11,82,55 

 19,10,76 

 56,67,48 

 4,36,38,42 

 13,94,95 

 3,74,15 

 10,00 

 7,52 

 10,40,73 

 15,14,25 

 28,63,75 

 3,90,26,31 

 12,16,96 

 3,48,21 

 10,00 

 12,60 

 1,41,82 

 3,96,51 

 28,03,73 

 46,12,11 

 1,77,99 

 25,94 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

25000 

22300 

22400 

22500 

22600 

22700 

25100 

22290 

22310 

22410 

22510 

22520 

22610 

22710 

25110 

22231 

22291 

22311 
22312 
22313 
22314 
22315 

22319 

22411 
22412 
22413 
22419 

22511 
22512 

22521 
22522 
22529 

22611 
22612 
22613 

22619 

22711 

25111 

 1,57,21 

 42,88 

 2,46,95 

 1,74,03 

 1,01,41 

 0 

 9,24,65 

 9,52,88 

 3,39,44,31 

 7,45,08 

 3,67,32 

 0 

 65,32,49  1,51,46 

 8,81 

 0 

 1,14,45 

 0 

 0 

 7,21 

 27,61 

 7,94 

 12,33 

 27 

 25,67 

 4,61 

 8,41 

 77,36 

 0 

 1,58,83 

 2,35 

 90,97 

 83,06 

 0 

 0 

 1,01,41 

 0 

 1,03,11 

 0 

 7,71,35 

 1,95 

 5,75 

 30,94 

 1,04,12 

 10,54 

 1,75,43 

 21,31 

 1,20,84 

 6,35,30 

 4,52,76 

 39,82,04 

 1,23,26 

 2,92,67,08 

 1,19,17 

 5,81,24 

 1,59,50 

 3,10 

 1,24 

 3,67,32 

 0 

 0 

 1,57,21 

 42,88 

 85,77 

 1,61,18 

 1,74,03 

 1,01,41 

 0 

 0 

 9,24,65 

 9,52,88 

 44,34,80 

 2,95,09,51 

 7,45,08 

 3,67,32 

 0 

 को यथाथच   
खर्च  

को अनमुान   
प्रदेश सिकाि  संघ अनदुान वैदेजशक   

अन्य स्रोि 

स्रोि 

शीर्चक 

2076/77 
को संशोतधि अनमुान 
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अनदुान 

सामाजिक सिुक्षा 

व्यवसायिरूलाई सिायिा 

अन्य सिायिा 

अन्य ििका सिकाििरूलाई अनदुान 

सामाजिक सेवा अनदुान  

सामाजिक सिुक्षा 

सामाजिक सिायिा 

 90,00 

 7,85,00 

 4,59,50,22 

 71,68,00 

 11,99,78 

 20,85,86 

 90,00 

 7,85,00 

 2,12,21,72 

 71,68,00 

 1,22,90 

 14,36,08 

 0 

 0 

 2,47,28,50 

 0 

 10,76,88 

 6,49,78 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 2,47,28,50 

 17,26,66 

 2,83,89,72 

 15,58,98 

 5,31,18,22 

 32,85,64 

गैह्र ववत्तीय व्यवसायिरूलाई प ूँिीगि   
सिायिा  

शैजक्षक संस्थािरूलाई सिायिा 
स्वास्थ संस्थािरूलाई सिायिा 
अन्य सिायिा 

स्थानीय तनकाय तनिःशिच र्ाल ुअनदुान  
स्थानीय तनकाय सिःशिच र्ाल ुअनदुान  

स्थानीय तनकाय सिःशिच प ुूँिीगि अनदुान  

समातनकिण अनदुान 
शसिच अनदुान 
ववरे्श अनदुान 
समपिुक अनदुान 
अन्य अनदुान 

सिकािी तनकाय, सतमति एवं बोडचिरूलाई   
तनिःशिच र्ाल ुअनदुान   
सिकािी तनकाय, सतमति एवं बोडचिरूलाई   
सिःसिच र्ाल ुअनदुान   
अन्य संस्थालाई अनदुान— सिःशिच  

सिकािी तनकाय, सतमति, बोडच – पजुिगि   
सिःशिच अनदुान  
अन्य संस्थालाई सिःशिच प ुूँिीगि अनदुान  

सामाजिक सिुक्षा 
अन्य सामाजिक सिुक्षा 

छात्रवजृत्त 
और्धी खरिद खर्च 
अन्य सामाजिक सिायिा 

 90,00 

 1,80,00 

 0 

 6,05,00 

 0 

 0 

 0 

 62,21,72 

 67,63,50 

 1,50,00,00 

 1,79,65,00 

 0 

 0 

 6,43,00 

 0 

 65,25,00 

 0 

 11,98,28 

 1,50 

 6,50,90 

 9,47,98 

 4,86,98 

 90,00 

 1,80,00 

 0 

 6,05,00 

 0 

 0 

 0 

 62,21,72 

 0 

 50,00,00 

 1,00,00,00 

 0 

 0 

 6,43,00 

 0 

 65,25,00 

 0 

 1,21,40 

 1,50 

 4,76,00 

 4,73,10 

 4,86,98 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 67,63,50 

 1,00,00,00 

 79,65,00 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 10,76,88 

 0 

 1,74,90 

 4,74,88 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

गैह्र ववत्तीय व्यवसायिरूलाई सिायिा 

अन्य सामाजिक संस्थालाई सिायिा 

स्थानीय तनकाय र्ाल ुअनदुान  

स्थानीय तनकाय प ुूँिीगि अनदुान  

आन्िरिक  अनदुान 

र्ाल ुअनदुान  

पुूँिीगि अनदुान  

सामाजिक सिुक्षा 

सामाजिक सिायिा 

 90,00 

 7,85,00 

 0 

 0 

 4,59,50,22 

 6,43,00 

 65,25,00 

 11,99,78 

 20,85,86 

 90,00 

 7,85,00 

 0 

 0 

 2,12,21,72 

 6,43,00 

 65,25,00 

 1,22,90 

 14,36,08 

 0 

 0 

 0 

 0 

 2,47,28,50 

 0 

 0 

 10,76,88 

 6,49,78 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

26000 

27000 

25200 

25300 

26300 

26400 

27100 

27200 

25210 

25310 

26310 

26320 

26330 

26410 

26420 

27110 

27210 

25212 

25311 
25312 
25315 

26311 
26312 

26322 

26331 
26332 
26333 
26334 
26335 

26411 

26412 

26413 

26422 

26423 

27111 
27112 

27211 
27213 
27219 

 0 

 1,51,46 

 0 

 0 

 0 

 11,90 

 0 

 65,32,49 

 2,42,76,57 

 64,12,55 

 20,85 

 15,34,42 

 3,06,89,12 

 15,55,27 

 0 

 11,90 

 0 

 52,34 

 99,12 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 11,90 

 0 

 0 

 64,46,49 

 56,00 

 30,00 

 3,58,38 

 18,29,84 

 5,02,65 

 62,00,00 

 3,29,00 

 50,00,00 

 1,00,00,00 

 56,70 

 17,89,74 

 9,97,63 

 11,61,88 

 23,65,30 

 98,00 

 0 

 20,85 

 3,78,22 

 11,56,20 

 0 

 0 

 1,51,46 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 11,90 

 0 

 65,32,49 

 21,88,22 

 5,02,65 

 2,15,85,70 

 39,49,25 

 24,63,30 

 20,85 

 15,34,42 

 को यथाथच   
खर्च  

को अनमुान   
प्रदेश सिकाि  संघ अनदुान वैदेजशक   

अन्य स्रोि 

स्रोि 

शीर्चक 

2076/77 
को संशोतधि अनमुान 
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प ंिीगि खर्च 

अन्य खर्च 

प ूँिीगि खर्च 

सम्पजत्त सम्वन्धी खर्च 

वििाच खर्च 

भैपिी आउने र्ाल ुखर्च 

जस्थि सम्पजत्त प्राति खर्च 

 5,06,68 

 30,00 

 1,40,55,93 

 11,01,87,55 

 4,98,88 

 30,00 

 1,40,55,93 

 2,21,64,81 

 7,80 

 0 

 0 

 8,80,22,74 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 7,80 

 10,83,99,18 

 1,45,84,81 

 2,22,72,81 

 1,45,92,61 

 13,06,71,99 

 13,06,71,99  0  10,83,99,18  2,22,72,81 

घि भाडा 
सवािी साधन िथा मेजशनि औिाि भाडा 
अन्य भाडा 

न्यावयक वििाच 

भैपिी आउने र्ाल ुखर्च 

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

सवािी साधन 
मेजशनिी िथा औिाि 
ितनचर्ि िथा विक्र्सच 

कम््यटुि सफ्टवेयि तनमाचण िथा खिीद   
खर्च एवं अन्य बौविक सम्पत्ती प्राति खर्च  

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

प ूँिीगि सधुाि खर्च सावचितनक तनमाचण 
प ूँिीगि अनसुन्धान िथा पिामशच 

 4,74,80 

 31,88 

 0 

 30,00 

 1,40,55,93 

 0 

 87,16,07 

 4,98,70 

 15,00 

 0 

 47,53,88 

 35,38,51 

 5,70,78 

 38,50 

 3,36,42,37 

 18,00,00 

 78,83,40 

 2,35,27,20 

 1,33,36,20 

 25,44,42 

 1,19,50 

 62,45,84 

 7,88,30 

 21,68,88 

 4,67,00 

 31,88 

 0 

 30,00 

 1,40,55,93 

 0 

 48,60,36 

 4,98,70 

 0 

 0 

 47,16,23 

 34,61,11 

 5,34,53 

 35,50 

 28,30,00 

 12,55,00 

 0 

 6,40,00 

 3,00,00 

 0 

 0 

 5,15,00 

 3,62,00 

 21,56,38 

 7,80 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 38,55,71 

 0 

 15,00 

 0 

 37,65 

 77,40 

 36,25 

 3,00 

 3,08,12,37 

 5,45,00 

 78,83,40 

 2,28,87,20 

 1,30,36,20 

 25,44,42 

 1,19,50 

 57,30,84 

 4,26,30 

 12,50 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

भाडा 

वििाच खर्च 

भैपिी आउने र्ाल ुखर्च 

भवन िथा संिर्ना 

सवािी साधन िथा मेजशनिी औिाि 

अन्य प ूँिीगि खर्च 

सावचितनक तनमाचण 

प ूँिीगि सधुाि खर्च 

 5,06,68 

 30,00 

 1,40,55,93 

 92,29,77 

 88,63,17 

 38,50 

 8,90,98,93 

 29,57,18 

 4,98,88 

 30,00 

 1,40,55,93 

 53,59,06 

 87,11,87 

 35,50 

 55,40,00 

 25,18,38 

 7,80 

 0 

 0 

 38,70,71 

 1,51,30 

 3,00 

 8,35,58,93 

 4,38,80 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

28000 

31000 

28100 

28200 

28900 

31100 

28140 

28210 

28910 

31110 

31120 

31130 

31150 

31170 

28142 
28143 
28149 

28212 

28911 

31111 
31112 
31113 
31114 
31115 

31121 
31122 
31123 

31132 

31151 
31153 
31154 
31155 
31156 
31157 
31158 
31159 

31171 
31172 

 9,39,99 

 45,59 

 0 

 0 

 9,39,99 

 2,92,11 

 0 

 1,26,25,60 

 8,14,29,74 

 1,29,17,71 

 8,67,12,74 

 45,59 

 9,39,99 

 8,67,12,74 

 42,83 

 2,76 

 0 

 0 

 0 

 0 

 71 

 1,40,70 

 0 

 1,26,92 

 75,37 

 2,17,05 

 0 

 29 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 2,13,38 

 1,65,57 

 2,60,38 

 29,73 

 2,00 

 0 

 1,26,25,60 

 0 

 36,81,15 

 4,50,28 

 0 

 4,12,91 

 18,03,63 

 11,26,46 

 0 

 39,69 

 4,46,21,55 

 20,00 

 52,96,00 

 86,73,60 

 40,69,00 

 0 

 0 

 35,31,30 

 26,26,50 

 50,77,67 

 45,59 

 0 

 0 

 2,68,33 

 2,92,42 

 29 

 0 

 3,78,95 

 2,92,11 

 0 

 1,26,25,60 

 45,44,34 

 29,30,09 

 39,69 

 6,62,11,45 

 77,04,17 

 को यथाथच   
खर्च  

को अनमुान   
प्रदेश सिकाि  संघ अनदुान वैदेजशक   

अन्य स्रोि 

स्रोि 

शीर्चक 

2076/77 
को संशोतधि अनमुान 
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ववत्तीय व्यवस्था 
ववत्तीय सम्पजत्त 

प्राकृतिक सम्पजत्त (Non-produced   
assets)  

भैपिी आउने प ूँिीगि 

आन्िरिक ववत्तीय सम्पजत्त 

 0 

 2,04,84,44 

 40,00,00 

 0 

 1,08,00 

 30,00,00 

 0 

 2,03,76,44 

 10,00,00 

 0 

 0 

 0 

 0  10,00,00  30,00,00  40,00,00 

 40,00,00  0  10,00,00  30,00,00 

 0  14,50,30,00  13,65,90,35  28,16,20,35 

िग्गा प्राति 

भैपिी आउने प ूँिीगि 

सावचितनक संस्थानमा ऋण लगानी 
अन्य संस्थामा ऋण लगानी 

संस्थानमा शेयि लगानी 

 0 

 2,04,84,44 

 5,00,00 

 5,00,00 

 30,00,00 

 0 

 1,08,00 

 0 

 0 

 30,00,00 

 0 

 2,03,76,44 

 5,00,00 

 5,00,00 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

िग्गा प्राति 

भैपिी आउने प ूँिीगि 

ख द ऋण लगानी 

ख द शेयि लगानी 

 0 

 2,04,84,44 

 10,00,00 

 30,00,00 

 0 

 1,08,00 

 0 

 30,00,00 

 0 

 2,03,76,44 

 10,00,00 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

32000 

31400 

31500 

32100 

31410 

31510 

32140 

32150 

31411 

31511 

32142 
32143 

32151 

 0 

 0 

 0 

 0 

 2,83,00 

 50,00,00 

 0 

 0  0 

 0 

 18,28,07,34  25,98,16 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 2,83,00 

 50,00,00 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 2,83,00 

 50,00,00 

 0 

 0 

 को यथाथच   
खर्च  

को अनमुान   
प्रदेश सिकाि  संघ अनदुान वैदेजशक   

िम्मा खर्च 

अन्य स्रोि 

स्रोि 

शीर्चक 

2076/77 
को संशोतधि अनमुान 
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संवैधातनक अंगहरु 

मन्त्रालय 

अर्थ मन्त्रालय-ववत्तिय व्यवस्र्ा िर्ा ऋण भकु्तानी 

अर्थ  बजेट 

स्र्ानीय िह 

प्रदेश व्यवस्र्ावपका  

मखु्य न्त्यायातधवक्ताको कायाथलय 

मखु्यमन्त्री िर्ा मत्तन्त्रपरिषद्को कायाथलय 

आतर्थक मातमला िर्ा योजना मन्त्रालय 

उद्योग, पयथटन, वन िर्ा वािाविण मन्त्रालय 

भतूम व्यवस्र्ा, कृवष िर्ा सहकािी मन्त्रालय 

आन्त्िरिक मातमला िर्ा कानून मन्त्रालय 

भौतिक पूवाथधाि ववकास मन्त्रालय 

सामात्तजक ववकास मन्त्रालय 

अर्थ - वविीय व्यवस्र्ा 

अर्थ - ववववध 

स्र्ानीय िह 

चाल ु
पंूजीगि खचथ 

चाल ु
पंूजीगि खचथ 

चाल ु
पंूजीगि खचथ 

चाल ु
पंूजीगि खचथ 

चाल ु
पंूजीगि खचथ 

चाल ु
पंूजीगि खचथ 

चाल ु
पंूजीगि खचथ 

चाल ु
पंूजीगि खचथ 

चाल ु
पंूजीगि खचथ 

वविीय व्यवस्र्ा 

चाल ु
पंूजीगि खचथ 

चाल ु

 4,45,60 

 90,01 

 11,14 

 13,32 

 3,78,25 

 80,97 

 70,25 

 92,24 

 91,31 

 2,44,66 

 1,74,72 

 94,61 

 90,97 

 40,22 

 79,08 

 1,91,41 

 3,16,85 

 92,55 

 0 

 0 

 0 

 0 

 14,38,24 

 3,21,19 

 1,04,57 

 1,52,15 

 8,79,53 

 2,52,94 

 5,61,53 

 5,66,00 

 68,72,26 

 24,86,23 

 96,62,60 

 13,64,25 

 2,67,41 

 4,30,19 

 37,77,30 

 7,29,64,31 

 2,82,04,39 

 25,15,48 

 0 

 4,43,26,77 

 56,60,00 

 0 

 13,81,78 

 1,85,60 

 0 

 0 

 14,17,22 

 97,40,71 

 42,11,73 

 5,66,90 

 1,73,95,83 

 56,90,20 

 2,45,88,62 

 34,69,63 

 12,00,04 

 16,62,18 

 43,41,68 

 8,96,04,97 

 3,80,54,81 

 89,75,36 

 40,00,00 

 4,81,34,93 

 1,07,76,44 

 62,21,72 

 13,81,78 

 1,85,60 

 0 

 0 

 12,94,82 

 1,40,71 

 42,11,73 

 5,66,90 

 1,53,83,60 

 16,09,70 

 1,94,41,12 

 29,43,87 

 12,00,04 

 16,62,18 

 38,59,15 

 98,41,79 

 2,81,53,65 

 53,22,06 

 30,00,00 

 3,01,69,93 

 0 

 62,21,72 

 0 

 0 

 0 

 0 

 1,22,40 

 96,00,00 

 0 

 0 

 20,12,23 

 40,80,50 

 51,47,50 

 5,25,76 

 0 

 0 

 4,82,53 

 7,97,63,18 

 99,01,16 

 36,53,30 

 10,00,00 

 1,79,65,00 

 1,07,76,44 

 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 

 97,22,40 

 0 

 60,92,73 

 56,73,26 

 0 

 8,02,45,71 

 1,35,54,46 

 10,00,00 

 2,87,41,44 

 0 

 15,67,38 

 0 

 14,35,53 

 47,78,63 

 1,69,93,30 

 2,23,84,99 

 28,62,22 

 1,37,00,94 

 3,34,75,71 

 30,00,00 

 3,01,69,93 

 62,21,72 

 15,67,38 

 0 

 1,11,57,93 

 47,78,63 

 2,30,86,03 

 2,80,58,25 

 28,62,22 

 9,39,46,65 

 4,70,30,17 

 40,00,00 

 5,89,11,37 

 62,21,72 

 17,59,43 

 2,56,72 

 11,32,47 

 11,27,53 

 93,58,49 

 1,10,26,85 

 6,97,60 

 7,67,41,61 

 3,07,19,87 

 0 

 4,99,86,77 

 0 

 5,35,61 

 24,46 

 4,59,22 

 1,62,49 

 3,35,97 

 2,69,33 

 1,31,19 

 2,70,49 

 4,09,40 

 0 

 0 

 0 

 17,59,43 

 13,10,61,14 

 0 

 4,99,86,77 

 0 

 5,35,61 

 20,62,55 

 0 

 0 

 0 

 15,67,38 

 21,09,19,88 

 40,00,00 

 5,89,11,37 

 62,21,72 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 11,52,88,56 

 10,00,00 

 2,87,41,44 

 0 

 15,67,38 

 9,56,31,32 

 30,00,00 

 3,01,69,93 

 62,21,72 

 0  14,50,30,00  13,65,90,35  28,16,20,35  18,28,07,34  25,98,16 

(रू. हजािमा)  
अनसूुची -6 

को यर्ार्थ  
खचथ  

को अनमुान प्रदेश सिकाि 
संघ अनदुान वैदेत्तशक  

जम्मा खचथ 

व्यय अनमुान 
आतर्थक बषथ   

शीषथक अन्त्य स्रोि 

स्रोि 

2076/77 

को संशोतधि अनमुान 
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प्रदेश व्यवस्थापिका  
मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रिरिषद्को कायाालय 
आर्थाक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय 
उद्योग, ियाटन, वन तथा वाताविण मन्त्रालय 
भरू्म व्यवस्था, कृपष तथा सहकािी मन्त्रालय 
आन्त्तरिक मार्मला तथा कानून मन्त्रालय 
भौर्तक िूवााधाि पवकास मन्त्रालय 
सामान्त्जक पवकास मन्त्रालय 
अथा - पवत्तीय व्यवस्था 
अथा - पवपवध 
स्थानीय तह 

आर्थाक वषा 2076/77 को लैंर्गक उत्तिदायी बजेट अनसुािको व्यय अनमुान 

प्रत्यक्ष लाभ  अप्रत्यक्ष लाभ र्नकाय 

कुल जम्मा  

 15,67,38 
 1,11,57,93 
 47,78,63 

 2,30,86,03 
 2,80,58,25 
 28,62,22 

 9,39,46,65 
 4,70,30,17 
 40,00,00 

 5,89,11,37 
 62,21,72 

 15,67,38 
 1,11,57,93 

 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 

 30,00 
 0 

 0 
 0 

 47,78,63 
 7,97,45 

 27,18,92 
 28,62,22 

 2,84,96,35 
 3,70,36,88 

 40,00,00 
 4,38,81,37 

 0 

 0 
 0 
 0 

 2,22,88,58 
 2,53,39,33 

 0 
 6,54,50,30 
 99,93,29 

 0 
 1,50,00,00 
 62,21,72 

जम्मा तटस्थ  

 14,42,93,22  12,45,71,82  1,27,55,31 

द्रष्टव्य: लैपिक उत्तिदायी बजेट छुट्टयाईएका आधािहरू 
बजेटका प्रत्येक पियाकलाि लैपिक दृपष्टले कता उन्त्मखु छ भनी र्नर्क्योल  गना र्नम्नानसुाि वगीकिण गरिएको छ : 

(क) मपहलालाई ५० प्रर्तशत वा सो भन्त्दा बढी लाभ िगु्ने पियाकलाि    
(ख) मपहलालाई २० प्रर्तशत वा सो भन्त्दा मार्थ ति ५० प्रर्तशत भन्त्दा कम लाभ िगु्ने पियाकलाि   
(ग) मपहलालाई २० प्रर्तशत भन्त्दा न्त्यून लाभ िगु्न ेपियाकलाि      

उििोक्तानसुाि प्रर्तशत र्नकाल्दा देहायका पियाकलािहरूको सूचकहरुका आधािमा मूल्याांकन गिी सो मूल्याांकन का आधािमा प्राप्त हनु ेनर्तजा बमोन्त्जम लैपिक बजेटलाई वगीकिण गरिएको 
छ। 

 योजना तजुामा ि कायान्त्वयनमा मपहला सहभार्गता 
प्रर्तशत 

 मपहलाहरूको क्षमता अर्भवपृि 
 कायािममा मपहलाहरुको लार्ग लाभ तथा र्नयन्त्रणमा सरु्नन्त्ितता -अन्त्य लन्त्क्षत वगाका कायािममा समेत   
 मपहलाहरूको िोजगािी ि  आय आजान अर्भवपृि  
 मपहलाहरूको समयको प्रयोगमा गणुात्मक सधुाि तथा कायाबोझमा कमी  

सूचक 
20 
20 
30 
20 
10 
100 जम्मा 

ि. सां.  
1 
2 
3 
4 
5 

लैपिक उत्तिदायी बजेट िकम  सांकेत प्रर्तशत  

1 
2 

3 

  प्रत्यक्ष लाभ 
  अप्रत्यक्ष लाभ 

  तटस्थ 

 14,42,93,22 
 12,45,71,82 

 1,27,55,31 

 51.24 
 44.23 

 4.53 

अनसूुची -7 

- प्रत्यक्ष लाभ 
- अप्रत्यक्ष लाभ  
- तटस्थ 

(रू.हजािमा ) 

28162035 
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प्रदेश व्यवस्थापिका  
मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रिरिषद्को कायाालय 
आर्थाक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय 
उद्योग, ियाटन, वन तथा वाताविण मन्त्रालय 
भरू्म व्यवस्था, कृपष तथा सहकािी मन्त्रालय 
आन्त्तरिक मार्मला तथा कानून मन्त्रालय 
भौर्तक िूवााधाि पवकास मन्त्रालय 
सामान्त्जक पवकास मन्त्रालय 
अथा - पवत्तीय व्यवस्था 
अथा - पवपवध 
स्थानीय तह 

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

प्रत्यक्ष लाभ  अप्रत्यक्ष लाभ र्नकाय 

कुल जम्मा  

 15,67,38 
 1,11,57,93 
 47,78,63 

 2,30,86,03 
 2,80,58,25 
 28,62,22 

 9,39,46,65 
 4,70,30,17 
 40,00,00 

 5,89,11,37 
 62,21,72 

 15,67,38 
 1,10,35,53 

 0 
 0 
 0 

 28,62,22 
 0 

 3,50,50,69 
 0 

 3,31,34,93 
 0 

 0 
 1,22,40 

 47,78,63 
 32,48,53 

 1,81,08,07 
 0 

 99,36,87 
 1,14,33,74 
 40,00,00 

 1,50,00,00 
 62,21,72 

 0 
 0 
 0 

 1,98,37,50 
 99,50,18 

 0 
 8,40,09,78 

 5,45,74 
 0 

 1,07,76,44 
 0 

जम्मा 

 28,16,20,35 

तटस्थ  

 12,51,19,64  7,28,49,96 

जलवाय ुिरिवतान बजेट िकम  संकेत प्रर्तशत  

1 

2 
3 

  प्रत्यक्ष लाभ 

  अप्रत्यक्ष लाभ 
  तटस्थ 

12511964 

7284996 
8365075 

 44.43 

 25.87 
 29.70 

अनसूुची -8 
(रू.हजािमा ) 

8365075 
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रणनीति रकम संकेि 

28162035 कुल जम्मा 

प्रतिशि 
01 
02 
03 
04 
05 
07 
08 
09 

  आतथिक वदृ्धि 
  स्वास््य िथा शशक्षा 
  अन्िरआबििा र शहरी द्धवकास 
  उत्पादन र उत्पादकत्व अतिवदृ्धि 
  सामाशजक सरुक्षा िथा संरक्षण 
  प्राकृतिक स्रोि िथा उत्थानशीलिा 
  सशुासन, प्रादेशशक सन्िलुन र राद्धिय एकिा 
  साधारण प्रशासन 

6319909 
6388485 
243122 

8058145 
5593621 
286222 

1096203 
176328 

 22.44 
 22.68 
 0.86 
 28.61 
 19.86 
 1.02 
 3.89 
 0.63 
100 

प्राथतमकिा रकम संकेि 

28162035 कुल जम्मा 

प्रतिशि 
P1  पद्धहलो प्राथतमकिा 28162035  100.00 

100 

प्राथतमकिा िथा रणनीति साराशं 
(रू.हजारमा ) 
अनसूुची - 


