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प्रर्तर्नर्ि सभाका सम्माननीय सभामखु महोदय, 

राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, 

1. नेपालको संष्ट्रविानको िारा ११९ बमोजजम नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीको 
हैर्सयतले संघीय संसदको संयकु्त बैठकमा आगामी आर्र्थक वर्थ २०७९/८० 
को बजेट प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्त्छु। प्रस्ततु बजेटलाई आयातबाट उत्पादन 
तर्थ , जोजखमबाट समष्ट्रिगत आर्र्थक जस्र्रता तर्थ  र वजिर्तकरणबाट 
समावेशीतातर्थ को प्रस्र्ान बजेटको रूपमा प्रस्ततु गरेको छु। 

2. यस अवसरमा लोकतन्त्र प्रार्ि र संघीय लोकताजन्त्रक गणतन्त्रात्मक शासन 
व्यवस्र्ा स्र्ापनाको लार्ग ष्ट्रवर्भन्न कालखण्डमा भएका दशवरे् जनयदु्ध, 
जनआन्त्दोलन, मिेश आन्त्दोलन लगायतका आन्त्दोलन र राजनीर्तक क्राजन्त्त एवं 
संघर्थलाई म स्मरण गनथ चाहन्त्छु। जनार्िकार र राजनीर्तक पररवतथनका लार्ग 
आफ्नो अमूल्य जीवन बर्लदान गने शहीदहरू प्रर्त उच्च सम्मान तर्ा हार्दथक 
श्रद्धाञ्जली व्यक्त गदथछु। घाइते योद्धा र बेपत्ता नागररकहरूप्रर्त उच्च सम्मान र 
पररवारप्रर्त गष्ट्रहरो सहानभुरू्त प्रकट गदथछु। आज गणतन्त्र र्दवसको सन्त्दभथमा 
संघीय लोकताजन्त्रक गणतन्त्र स्र्ापनार्थ राजनीर्तक पररवतथनको नेततृ्व गने 
नेतागण तर्ा आम पररवतथनकारी जनताप्रर्त हार्दथक नमन र सम्मान व्यक्त 
गदथछु। 

3. स्वािीन, समनु्नत एवं आत्मर्नभथर अर्थतन्त्र र्नमाथणको आवश्यकता र संष्ट्रविानले 
र्नदेश गरेको समाजवाद उन्त्मखु अर्थ व्यवस्र्ाको आिार र्नमाथण गनुथ जरूरी छ। 
गररबीको रेखामरु्न रहेका तर्ा ष्ट्रवभेद र बष्ट्रहष्करणमा परेका वगथ, के्षर, र्लङ्ग, 
जार्त र समदुाय लगायत सबै नागररकको ष्ट्रवकास र समषृ्ट्रद्धको आकांक्षा सम्बोिन 
गनथ बजेट केजन्त्ित गरेको छु। 

4. कोर्भड-१९ महामारीको प्रभाव स्वरूप अर्थतन्त्र जशर्र्ल भएको र संवैिार्नक 
पद्धर्त अवरुद्ध भएको ष्ट्रवर्म ्पररजस्र्र्तमा वतथमान सरकार गठन भएको व्यहोरा 
सबैमा अवगत नै छ। वतथमान सरकारका साम ुकोर्भड-१९ महामारी र्नयन्त्रण 
गदै जनस्वास््यको रक्षा गने, अर्थतन्त्रलाई पनुरुत्र्ान गने र संवैिार्नक 
प्रष्ट्रक्रयालाई पनु: सचुारु बनाउने गहन जजम्मेवारी प्राि भएको र्र्यो। उक्त 
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जजम्मेवारी र्नवाथह गदै नेपाली नागररकको आर्र्थक सामाजजक ष्ट्रवकासको आकांक्षा 
पूरा गनथ सरकार प्रर्तबद्ध रहेको छ। 

5. संघीय लोकताजन्त्रक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको आिारस्तम्भको रूपमा रहेको 
स्र्ानीय तहको र्नवाथचन सम्पन्न भएको छ। यस र्नवाथचनलाई र्नष्पक्ष, स्वतन्त्र, 
स्वच्छ र भयरष्ट्रहत तवरमा सम्पन्न गनथ योगदान गनुथहनेु आम नागररक, राजनीर्तक 
दल, र्नवाथचन आयोग र रािसेवक लगायत सबैमा म हार्दथक िन्त्यवाद र्दन 
चाहन्त्छु। 

6. आगामी आर्र्थक वर्थको बजेट तजुथमा गदाथ नेपालको संष्ट्रविान, नेपालको 
दीघथकालीन ष्ट्रवकास लक्ष्य, पन्त्रौँ योजना, नेपाल सरकारको नीर्त तर्ा कायथक्रम, 
ष्ट्रवर्नयोजन ष्ट्रविेयक, २०७९ को र्सद्धान्त्त र प्रार्र्मकता, वतथमान सरकारको 
साझा न्त्यूनतम कायथक्रम र संघीय संसदका माननीय सदस्यहरूबाट प्राि 
सझुावलाई मागथदशथनको रूपमा र्लएको छु।  प्रदेश र स्र्ानीय तह, आम 
नागररक, राजनीर्तक दल, ष्ट्रवद्धतवगथ, नागररक समाज, र्नजी के्षर लगायत 
ष्ट्रपछर्डएका एवं सीमान्त्तकृत वगथसष्ट्रहत सरोकारवालाबाट प्राि सझुावलाई समेत 
आिार र्लएको छु। 

सम्माननीय सभामखु महोदय,  

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, 

7. अब म चाल ुआर्र्थक वर्थको आर्र्थक गर्तष्ट्रवर्ि तर्ा बजटे कायाथन्त्वयनको समीक्षा 
प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्त्छु। 

8. चाल ुआर्र्थक वर्थमा आर्र्थक वृष्ट्रद्धदर ५.८ प्रर्तशत हनेु अनमुान रहेको छ। 
नेपालको प्रर्तव्यजक्त आय १३८१ अमेररकी डलर पगुेको छ। चाल ुआर्र्थक 
वर्थको पष्ट्रहलो नौ मष्ट्रहनासम्म मूल्य वृष्ट्रद्ध औसतमा ७.३ प्रर्तशत कायम भएको 
छ। 

9. कोर्भड-१९ महामारीको पनुरावृजत्त र सम्वत ्२०७८ काजत्तक मष्ट्रहनामा आएको 
बेमौसमी वर्ाथले िान लगायत कृष्ट्रर् बाली र पूवाथिारमा परु् याएको क्षर्तका कारण 
चाल ुआर्र्थक वर्थमा लजक्षत आर्र्थक वृष्ट्रद्धदर हार्सल गनथ चनुौर्त देजखएको छ। 
यसका वावजदु सरकारले कोर्भड-१९ महामारी र्नयन्त्रण, रोकर्ाम र उपचारका 
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लार्ग चालेको कदम, कोर्भड-१९ ष्ट्रवरूद्धको खोप अर्भयान एवं राहत तर्ा 
आर्र्थक पनुस्र्ाथपनाका कायथक्रमको पररणामस्वरूप आर्र्थक तर्ा सामाजजक जीवन 
सहज हनुकुा सारै् अर्थतन्त्रले लय समातेको छ। 

10. कोर्भड-१९ महामारीका कारण अर्त प्रभाष्ट्रवत पयथटन तर्ा यातायात के्षर लगायत 
अर्िकांश उद्योग व्यवसायहरू सिालनमा आएका छन।् कोर्भड महामारी 
पश्चातको पनुरूत्र्ानले गर्त र्लन र्ालेको अर्थतन्त्रमा बाह्य के्षरको दवाव 
चनुौर्तको रूपमा रहेको छ। ष्ट्रवश्व बजारमा इन्त्िन लगायतका वस्तहुरूको मूल्य 
वृष्ट्रद्धले र्प चनुौर्त र्सजथना गरेको छ।  

11. वस्त ुआयातको तलुनामा र्नयाथतमा उल्लेखनीय रूपमा वृष्ट्रद्ध भएतापर्न र्नयाथतको 
सााँघरुो आिार र आयातको तलुनामा न्त्यून पररमाण रहेकोले व्यापार घाटा उच्च 
रहेको छ। यसका कारण चाल ु खाता घाटा वषृ्ट्रद्ध भएको छ भने भकु्तानी 
सन्त्तलुनमा पर्न चाप परेको छ। 

12. आर्र्थक वर्थ २०७८/७९ मा कुल सरकारी खचथ रु. १४ खबथ ४७ अबथ ५१ 
करोड अर्ाथत ८८.६ प्रर्तशत हनेु संशोर्ित अनमुान छ। कुल सरकारी खचथ 
मध्ये चाल ुखचथ रु. ९ खबथ ७१ अबथ ८६ करोड अर्ाथत ९१.२ प्रर्तशत, पुाँजीगत 
खचथ रु. ३ खबथ ९ करोड अर्ाथत  ७९.४ प्रर्तशत र ष्ट्रवत्तीय व्यवस्र्ा तर्थ  रु. 
१ खबथ ७५ अबथ ५६ करोड अर्ाथत ९२.७ प्रर्तशत खचथ हनेु संशोर्ित अनमुान 
छ। 

13. कोर्भड- १९ महामारीको ष्ट्रवर्म ्पररजस्र्र्तका बीच हालसम्मको राजस्व सङ्कलन 
अवस्र्ा सन्त्तोर्जनक रहेको छ। चाल ुआर्र्थक वर्थमा राजस्व पररचालन लक्ष्यको 
हाराहारीमा नै रही रु. 11 खबथ ५२ अबथ ४२ करोड संकलन हनेु अनमुान छ, 
जनु अजघल्लो आर्र्थक वर्थको तलुनामा १८ प्रर्तशतले बढी हो।  

14. चाल ुआर्र्थक वर्थ वैदेजशक सहायता तर्थ  अनदुान रु. २४ अबथ ८१ करोड र 
ऋण रु. १ खबथ ७२ अबथ ८८ करोड पररचालन हनेु संशोर्ित अनमुान छ। 

चाल ुआर्र्थक वर्थको वैशाख मसान्त्तसम्म रु. १ खबथ ३५ अबथ आन्त्तररक ऋण 
उठाईसष्ट्रकएको छ। चाल ुआर्र्थक वर्थमा  रु. २ खबथ ३१ अबथ ३० करोड 
आन्त्तररक ऋण पररचालन हनेु अवस्र्ा रहेको छ। 
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15. चाल ुआर्र्थक वर्थको मन्त्रालय र र्नकायगत बजेट ष्ट्रवर्नयोजन र सो बमोजजमको 
प्रगर्त ष्ट्रववरण, मलुकुको प्रमखु आर्र्थक सामाजजक पररसूचक र त्याङ्क समावेश 
भएको आर्र्थक सवेक्षण र सावथजर्नक संस्र्ानहरूको प्रगर्त समेष्ट्रटएको ष्ट्रववरण 
मैले यस सम्मार्नत सदनसमक्ष पेश गररसकेको छु। 

सम्माननीय सभामखु महोदय,  

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, 

16. अब म यस बजेटका उदे्दश्य तर्ा प्रार्र्मकता प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्त्छु। 
जस्र्रता, उत्पादनशीलता र रोजगारी वषृ्ट्रद्ध: समावेशी ष्ट्रवकास, आत्मर्नभथरता र 
आर्र्थक समषृ्ट्रद्ध भने्न ध्येयका सार् प्रस्ततु बजटेका उदे्दश्यहरू र्नम्नानसुार रहेका 
छन:् 

(क) उत्पादनमा आिाररत अर्थतन्त्रको र्नमाथण गरी उच्च र र्दगो आर्र्थक 
वृष्ट्रद्ध हार्सल गने, 

(ख) उपलब्ि प्राकृर्तक स्रोत सािन, श्रम शजक्त, पुाँजी र प्रष्ट्रवर्िको एकीकृत 
पररचालनबाट रोजगारी र्सजथना र गररबी र्नवारण गने, 

(ग) ष्ट्रवत्तीय अनशुासन कायम गने र मिुास्र्ीर्तलाई वाजछछत सीमार्भर राखी 
समष्ट्रिगत आर्र्थक स्र्ाष्ट्रयत्व कायम गने, 

(घ) प्रदेश र स्र्ानीय तहमा सािन र स्रोतको हस्तान्त्तरण गरी संघीयतालाई 
समषृ्ट्रद्धको सम्वाहकको रूपमा स्र्ाष्ट्रपत गने, 

(ङ) आर्र्थक तर्ा सामाजजक रूपान्त्तरणमार्थ त सन्त्तरु्लत, समावेशी, 
आत्मर्नभथर एवं समाजवाद उन्त्मखु अर्थतन्त्रको आिार र्नमाथण गने। 

17. बजेटका प्रार्र्मकताहरू र्नम्नानसुार तय गरेको छु: 

(क) कृष्ट्रर् के्षरको रूपान्त्तरण, 

(ख) सरकारी, र्नजी र सहकारी के्षरको सहकायथमा उत्पादन र उत्पादकत्व 
वृष्ट्रद्ध, रोजगारी र्सजथना र गररबी र्नवारण,  

(ग) नवप्रवतथनमा आिाररत स्र्ानीय आर्र्थक ष्ट्रवकास, 
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(घ) मानव संशािन ष्ट्रवकास,  

(ङ) पूवाथिार ष्ट्रवकास र पुाँजी र्नमाथण, 

(च) जलष्ट्रवद्यतु उत्पादन, प्रसारण लाइन ष्ट्रवस्तार र ग्रामीण ष्ट्रवद्यतुीकरण, 

(छ) औद्योर्गक ष्ट्रवकास, लगानी प्रवद्धथन र पयथटन के्षरको पनुरूत्र्ान, 

(ज) वातावरण संरक्षण, ष्ट्रवपद् व्यवस्र्ापन तर्ा जलवाय ुपररवतथनका जोजखम 
न्त्यूनीकरण,  

(झ) प्रभावकारी सावथजर्नक सेवा र सशुासन प्रवद्धथन तर्ा आवर्िक र्नवाथचन, 

(ञ) वैज्ञार्नक अनसुन्त्िान र ष्ट्रवकास। 

सम्माननीय सभामखु महोदय, 

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, 

18. नेपालको कृष्ट्रर् के्षरको रूपान्त्तरण गरी उत्पादन वृष्ट्रद्ध र रोजगारी र्सजथना गनथ, 
र्नयाथत प्रवद्धथन र आयात प्रर्तस्र्ापन गनथ, अर्थतन्त्रलाई आत्मर्नभथर बनाउन र 
र्नरपेक्ष गररबी र्नवारण गनथ देहायका नीर्तगत सोचका आिारमा आगामी आर्र्थक 
वर्थको बजेट तजुथमा गरेको छु। उक्त सोचलाई कायाथन्त्वयन गने कायथक्रमहरू 
के्षरगत ष्ट्रवर्यमा प्रस्ताव गरेको छु। 

(क) आिारभतू कृष्ट्रर् उत्पादन िान, मकै, गहुाँ, तरकारी र र्लरू्लको आयात 
आगामी वर्थ न्त्यूनतम ३० प्रर्तशतले कम गने, 

(ख) आगामी वर्थ र्नयाथत दोब्बर गने, आयात न्त्यूनतम २० प्रर्तशतले घटाउने 
र आगामी पााँच वर्थर्भर व्यापार सन्त्तलुन कायम गने, 

(ग) मयाथर्दत रोजगारी वाष्ट्रर्थक ३० प्रर्तशतका दरले वृष्ट्रद्ध गने, 
(घ) भरू्महीन दर्लतलाई आगामी तीन वर्थर्भर आवास उपलब्ि गराउने, 
(ङ) वाष्ट्रर्थक ८ लाख नेपालीलाई र्नरपेक्ष गररबीको रेखाबाट मार्र् ल्याउने, 
(च) स्वास््य र जशक्षा के्षरको गणुस्तर सिुार गरी मानव ष्ट्रवकास सूचकाङ्क 

०.६५० परु् याउने। 
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सम्माननीय सभामखु महोदय, 

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, 

19. अब म नेपालको संष्ट्रविानको िारा ६० मा उजल्लजखत व्यवस्र्ाअनसुार ष्ट्रवत्तीय 
हस्तान्त्तरणसम्बन्त्िी ष्ट्रववरण प्रस्ततु गनथ अनमुर्त चाहन्त्छु। 

20. आर्र्थक वर्थ २०७८/७९ को अर्थसम्बन्त्िी अध्यादेशहरूलाई प्रर्तस्र्ापन गने 
ष्ट्रविेयकका सम्बन्त्िमा संघीय संसदमा प्रस्ततु गरेको वक्तव्य मार्थ त मैले 
संवैिार्नक व्यवस्र्ाबमोजजम प्रदेश र स्र्ानीय तहले कायाथन्त्वयन गनथ सक्ने सडक 
आयोजनाहरू सम्बजन्त्ित तहमा हस्तान्त्तरण गने व्यवस्र्ा र्मलाएको र्र्एाँ। 
आर्र्थक वर्थ २०७९/८० मा पर्न उक्त नीर्तलाई र्प प्रभावकारी रूपमा 
कायाथन्त्वयन गने गरी र्नरन्त्तरता र्दएको छु। 

21. नेपालको संष्ट्रविानले र्नर्दथि गरे बमोजजम संघ, प्रदेश र स्र्ानीय तहको अर्िकार 
सूचीमा परेका ष्ट्रवर्यहरू तत ्तत ्तहबाट कायाथन्त्वयन हनेु गरी राजस्व बााँडर्ााँट 
तर्ा अनदुान हस्तान्त्तरण हनेु व्यवस्र्ा र्मलाएको छु। सशतथ, समपूरक र ष्ट्रवशेर् 
अनदुान कायथ प्रगर्तको आिारमा हस्तान्त्तरण गररनेछ। 

22. राष्ट्रिय प्राकृर्तक स्रोत तर्ा ष्ट्रवत्त आयोगको र्सर्ाररसका आिारमा ष्ट्रवत्तीय 
समानीकरण अनदुानतर्थ  प्रदेशलाई रु. ६१ अबथ ४३ करोड र स्र्ानीय तहलाई 
रु. १ खबथ २३ करोड ष्ट्रवत्तीय हस्तान्त्तरण गने व्यवस्र्ा र्मलाएको छु। 

23. सशतथ अनदुान तर्थ  प्रदेश र स्र्ानीय तहलाई क्रमशः रु. ५७ अबथ १७ करोड 
र रु. १ खबथ ८३ अबथ ७२ करोड गरी जम्मा रु. २ खबथ ४० अबथ ८९ करोड 
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

24. प्रदेश तर्ा स्र्ानीय तहलाई पूवाथिारसम्बन्त्िी आयोजना कायाथन्त्वयन गनथ समपूरक 
अनदुान स्वरूप क्रमशः रु. ६ अबथ ३० करोड र रु. ७ अबथ २७ करोड 
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। ष्ट्रवशेर् अनदुान तर्थ  प्रदेश र स्र्ानीय तहलाई क्रमशः 
रु. ४ अबथ ५६ करोड र रु. ९ अबथ १४ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

25. राजस्व बााँडर्ााँटबाट प्रदेशमा र स्र्ानीय तहमा रु. १ खबथ ६३ अबथ ३ करोड 
रकम हस्तान्त्तरण हनेु अनमुान गरेको छु। 
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सम्माननीय सभामखु महोदय, 
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, 

26. अब म आगामी आर्र्थक वर्थको बजेटका मखु्य मखु्य के्षरगत कायथक्रम र 
ष्ट्रवर्नयोजन प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्त्छु। 

कृष्ट्रर् क्षरेको रूपान्त्तरण र रोजगारी वषृ्ट्रद्धः र्नरपेक्ष गररबीको अन्त्त्य र आर्र्थक समषृ्ट्रद्ध 

27. आगामी आर्र्थक वर्थ आत्मर्नभथरताको लार्ग कृष्ट्रर् उत्पादनको राष्ट्रिय अर्भयान 
वर्थ हनेुछ। यस अर्भयान अन्त्तगथत आन्त्तररक उत्पादन बढाउन आत्मर्नभथरताको 
लार्ग कृष्ट्रर् उत्पादन कायथक्रम सिालन गररनेछ। नेपालको ग्रामीण के्षरलाई 
कृष्ट्रर् उत्पादनको केन्त्िको रूपमा ष्ट्रवकास गररनेछ। ष्ट्रकसानहरूलाई कृष्ट्रर् सहकायथ 
समूह र सहकारीमा संगर्ठत गरी उपलब्ि खेतीयोग्य जर्मनका सारै् बााँझो 
जर्मनको उपयोग गरी कृष्ट्रर् उत्पादन बढाइनेछ। कृष्ट्रर् के्षरको उत्पादकत्व 
वृष्ट्रद्धका लार्ग यस के्षरको व्यावसायीकरण, याजन्त्रकीकरण र आिरु्नकीकरण 
गररनेछ। यस कायथक्रमको प्रभावकारी कायाथन्त्वयनको लार्ग मागथदशथन गनथ 
सम्माननीय प्रिानमन्त्रीको संयोजकत्वमा ष्ट्रवभागीय मन्त्रीहरू सष्ट्रहतको 
उच्चस्तरीय संयन्त्र र्नमाथण गररनेछ। 

28. कृर्कहरूलाई सरल र सहज रूपमा र्बउ, मल, प्रष्ट्रवर्ि र र्साँचाइ सषु्ट्रविा उपलव्ि 
गराउने, लघषु्ट्रवत्त मार्थ त सहरु्लयतपूणथ कजाथ प्रदान गने, कृष्ट्रर् बीमा ष्ट्रवस्तार गरी 
प्रभावकारी कायाथन्त्वयन गने, कृष्ट्रर् उत्पादन संकलन केन्त्ि र्नमाथण गने, कृष्ट्रर् 
उत्पादन ढुवानीका लार्ग कृष्ट्रर् एम्बलेुन्त्सको व्यवस्र्ा गने, उत्पार्दत वस्तकुो 
मूल्य र्निाथरण गने, कृष्ट्रर् उत्पादन र्बक्री ष्ट्रवतरणको लार्ग बजारको व्यवस्र्ा गने 
तर्ा स्र्ानीय तहले तोकेका ष्ट्रवजशष्ट्रिकृत कृष्ट्रर् तर्ा पश ुउपजको न्त्यूनतम समर्थन 
मूल्य तोकी खररद गने प्रत्याभरु्त गररनेछ। 

29. प्राष्ट्रवर्िक ज्ञान उपलब्ि गराउन प्रत्येक स्र्ानीय तहमा कृष्ट्रर् तर्ा पश ुष्ट्रवज्ञानमा 
स्नातक गरेका एक एक जना जनशजक्त तर्ा सबै वडामा कृष्ट्रर् प्राष्ट्रवर्िक उपलव्ि 
गराउने व्यवस्र्ा र्मलाएको छु।कृष्ट्रर् उत्पादनदेजख बजारीकरणसम्मका 
प्रष्ट्रक्रयाहरूमा उत्प्ररेक, पररचालक र श्रम सहयोगीको रूपमा सहभागी हनेु गरी 
प्रत्येक स्र्ानीय तहमा रोजगार सेवा केन्त्िमा सूचीकृत बेरोजगार यवुाहरू मध्येबाट 



 

8 
 

प्रिानमन्त्री रोजगार कायथक्रम मार्थ त श्रम सहकारीमा आवद्ध गरी कम्तीमा ३ 
सय कृष्ट्रर् स्वयंसेवक तयार पाररनेछ। 

30. ष्ट्रवर्भन्न मन्त्रालयबाट सिालन हनेु तार्लम एवं गररबी र्नवारणसम्बन्त्िी 
कायथक्रमलाई समेत यस कायथक्रममा आबद्ध गररनेछ। कृष्ट्रर् तर्ा पश ुष्ट्रवज्ञानतर्थ  
उच्च जशक्षा अध्ययनरत ष्ट्रवद्यार्ी, कृष्ट्रर्ष्ट्रवज्ञ र सेवा र्नवृत्त रािसेवकलाई यस 
कायथक्रम कायाथन्त्वयनमा सहभागी गराउने प्रबन्त्ि र्मलाइनेछ।  

31. संघ, प्रदेश र स्र्ानीय तहसाँगको समन्त्वयमा बााँझो एवं उपयोग ष्ट्रवहीन खेतीयोग्य 
जर्मन कृर्क, कृर्क सहकायथ समूह तर्ा कृर्क सहकारीलाई लीजमा उपलब्ि 
गराउने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। कृष्ट्रर्को रूपान्त्तरण अर्भयानमा उत्कृिता हार्सल 
गने प्रत्येक प्रदेशका ३ वटा स्र्ानीय तहलाई रु. ५ करोडका दरले प्रोत्साहन 
अनदुान उपलब्ि गराइनेछ। संघ, प्रदेश र स्र्ानीय तहको लागत साझेदारीमा 
सिालन हनेु आत्मर्नभथरताको लार्ग कृष्ट्रर् उत्पादन कायथक्रम कायाथन्त्वयनका लार्ग 
रु. १० अबथ ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

32. ष्ट्रकसानलाई आवश्यक पने कृष्ट्रर् कजाथ ष्ट्रकसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा 
उपलब्ि गराउन रु. ५ खबथ बराबरको कजाथ प्रवाह गनथ एक लघ ुष्ट्रवत्त कोर् 
स्र्ापना गररनेछ। कोर्मा बैंक तर्ा ष्ट्रवत्तीय संस्र्ाले अर्नवायथ रूपमा ष्ट्रवपन्न के्षर 
तर्ा कृष्ट्रर् उत्पादन के्षरमा प्रवाह गनुथपने कजाथ तर्थ को रकम लगानी गनुथपने 
व्यवस्र्ा र्मलाएको छु। उक्त कोर्मा नागररक लगानी कोर्, कमथचारी सियकोर् 
र सामाजजक सरुक्षा कोर्बाट समेत र्नजश्चत रकम लगानी गने व्यवस्र्ा 
र्मलाइनेछ। यसबाट कृष्ट्रर् उत्पादनका लार्ग ष्ट्रवत्तीय पहुाँच अर्भवृष्ट्रद्धमा महत्त्वपूणथ 
योगदान पगु्ने ष्ट्रवश्वास र्लएको छु। 

33. नेपाल सरकारको स्वार्मत्व रहेको ग्रामीण ष्ट्रवकास लघषु्ट्रवत्त ष्ट्रवत्तीय संस्र्ाको 
पनुसंरचना गरी पुाँजी संरचना र संस्र्ागत क्षमता अर्भवृष्ट्रद्ध गररनेछ। उक्त 
संस्र्ामा गाउाँपार्लका र नगरपार्लकाले क्रमश रु. ५० लाख र रु. १ करोड 
सम्म शेयर लगानी गनथ पाउने प्रबन्त्ि गररनेछ। यसबाट स्र्ानीय तहमा ष्ट्रकसान, 
यवुा, दर्लत र मष्ट्रहलाहरूलाई घरदैलोमै कृष्ट्रर् तर्ा अन्त्य उद्यमका लार्ग 
सहरु्लयतपूणथ कजाथ उपलव्ि हनेुछ। 
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34. प्रिानमन्त्री कृष्ट्रर् आिरु्नकीकरण पररयोजनाको पनुसंरचना गरी प्राष्ट्रवर्िक र 
आर्र्थक दृष्ट्रिकोणबाट सम्भाव्य ष्ट्रवर्भन्न बाली तर्ा वस्तकुा जोनहरूलाई प्रदेशमा 
हस्तान्त्तरण गने व्यवस्र्ा र्मलाएको छु। कृष्ट्रर् ज्ञान केन्त्ि र पशसेुवा ष्ट्रवज्ञ 
केन्त्िलाई उत्पादन के्षरमा सेवा प्रदान गने गरी ष्ट्रकसानसाँग आवद्ध गने नीर्त 
अवलम्वन गररनेछ। प्रिानमन्त्री कृष्ट्रर् आिरु्नकीकरण पररयोजनाको लार्ग रु. ५ 
अबथ ९० करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

35. ष्ट्रकसान हनुमुा आत्मसम्मान र गौरव वषृ्ट्रद्ध गनथ ष्ट्रकसानसाँग सरकार कायथक्रम 
अन्त्तगथत योगदानमा आिाररत ष्ट्रकसान पेन्त्सन योजना शरुूवात गनथ ष्ट्रकसान ष्ट्रहत 
कोर् स्र्ापना गररनेछ। उक्त कोर्मा हरेक मष्ट्रहना ष्ट्रकसानले जम्मा गने रकमको 
१० प्रर्तशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गररर्दने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। कोर् 
स्र्ापना गनथ प्रारम्भमा र्बउ पुाँजी बापत रु. १ अबथ छुट्याएको छु। ष्ट्रकसान 
पररचयपरको आिारमा ष्ट्रकसानहरूलाई सावथजर्नक सेवामा सहरु्लयत तर्ा छुट 
प्रदान गने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 

36. ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोर्नया प्रष्ट्रवर्ि प्रयोग गरी रासायर्नक मल कारखाना 
स्र्ापना गनथ लगानी बोडथ नेपाल मार्थ त कायथ अगार्ड बढाइनेछ। आगामी वर्थ 
प्रमखु बालीहरू लगाउने समयमा रासायर्नक मलको सहज आपूर्तथ सरु्नजश्चत गनथ 
मल खररदका लार्ग रु. १५ अबथ ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। तीनै तहका सरकारको 
समन्त्वयमा प्रत्येक स्र्ानीय तहमा प्राङ् गाररक मल उत्पादन तर्ा उपयोगलाई 
प्रोत्साहन गनथ आवश्यक रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

37. िान, गहुाँ, मकै र दूि लगायतका कृष्ट्रर् उत्पादनको न्त्यूनतम समर्थन मूल्य 
तोष्ट्रकनेछ। उक्त मूल्यमा तोष्ट्रकएका खाद्यान्न बाली खाद्य व्यवस्र्ा तर्ा व्यापार 
कम्पनी र्लर्मटेड लगायतका संस्र्ाहरूले खररद गने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 
समर्थन मूल्य र खररद मूल्यबीच अन्त्तर हनु गएमा सोिभनाथ उपलव्ि गराउने 
व्यवस्र्ा र्मलाएको छु। िान लगायतका खाद्यान्न भण्डारणका लार्ग मलुकुभर 
१०० सामदुाष्ट्रयक खाद्य गोदाम घर र्नमाथण गनथ रु. ४५ करोड ष्ट्रवर्नयोजन 
गरेको छु। 

38. खाद्य सरुक्षाको लार्ग र्बउ सरु्नजश्चतता अर्भयान अन्त्तगथत कृष्ट्रर्मा आत्मर्नभथरताका 
लार्ग गणुस्तरीय र्बउ र्बजनमा क्रमशः आत्मर्नभथर बनाउाँदै लर्गनेछ। उन्नत 
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तर्ा वणथशंकर र्बउ ष्ट्रवकास तर्ा अनसुन्त्िानमा राष्ट्रिय कृष्ट्रर् अनसुन्त्िान पररर्द्, 
ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयहरू, राष्ट्रिय तर्ा अन्त्तराथष्ट्रिय संघ संस्र्ा, र्नजी के्षर तर्ा 
ष्ट्रकसानहरूको समन्त्वय र सहकायथलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। 

39. पशपुन्त्छी तर्ा मत्स्यपालनका लार्ग आवश्यक उन्नत नश् ल, माछाका भरुा, उन्नत 
घााँसका र्बउ, बेनाथ, दाना, और्िी, खोप लगायतका सामग्रीहरू स्वदेशमै उत्पादन 
गनथ प्रोत्साष्ट्रहत गररनेछ। पशपुन्त्छीका महामारी रोग र्नयन्त्रणको लार्ग खोप 
कायथक्रम सिालन गररनेछ। पश ुनश्ल सिुार मार्थ त उत्पादन र उत्पादकत्व 
वृष्ट्रद्ध गनथ पश ुप्रजनन कायाथलयको संस्र्ागत क्षमता सदुृढीकरण गरी मलुकुका 
५१० स्र्ानीय तहमा कृर्रम गभाथिान सेवा उपलब्ि गराइनेछ। कुखरुा लगायत 
पशपुन्त्छीको खोपको आयातमा सहजीकरण गररनेछ। 

40. पोखरा र नेपालगंजमा रहेको र्समेन उत्पादन केन्त्िमा र्प प्रष्ट्रवर्ि जडान गरी 
उन्नत नश् लका सााँढे र रााँगा ल्याई र्समेन उत्पादन गररनेछ। आगामी वर्थ २ 
लाख गाई र २ लाख भैँसीको उन्नत नश् लको र्समेनबाट कृर्रम गभाथिान सेवा 
उपलव्ि गराइनेछ। 

41. कृष्ट्रर्, खाद्य प्रष्ट्रवर्ि तर्ा पशपुन्त्छी रोग अन्त्वेर्ण प्रयोगशालाहरूलाई क्रमश: 
अन्त्तराथष्ट्रिय प्रत्यायनयकु्त प्रयोगशालामा स्तरोन्नर्त गनथ न्त्यूनतम पूवाथिार ष्ट्रवकास 
र क्षमता अर्भवषृ्ट्रद्धको लार्ग कायथक्रम सिालन गररनेछ। खाद्य पदार्थमा हनुसक्ने 
र्प दईु वगथका ष्ट्रवर्ादीहरूको अवशेर् परीक्षण शरुू गररनेछ। प्राङ्गाररक कृष्ट्रर् 
उत्पादनलाई प्रोत्साहन, प्रमाणीकरण र ब्राण्ड प्रवर्द्थन गरी राष्ट्रिय तर्ा अन्त्तराथष्ट्रिय 
रूपमा बजारीकरण गररनेछ। 

42. जलवाय ु पररवतथन, रोग/ष्ट्रकराको प्रकोप एवं प्राकृर्तक ष्ट्रवपद्हरूबाट कृष्ट्रर्, 
पशपुन्त्छीपालन तर्ा मत्स्य के्षरमा रहेको जोजखम न्त्यूनीकरणका लार्ग पशपुन्त्छी 
बीमा लगायतका अनकूुलन व्यवस्र्ापनका कायथक्रमहरू सिालन गररनेछ। 
ष्ट्रवक्रम सम्वत ्2079 लाई कृष्ट्रर् जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रविता वर्थको रूपमा मनाइनेछ। 
कृष्ट्रर् बाली तर्ा पश ुबीमाको ष्ट्रप्रर्मयममा ८० प्रर्तशत अनदुान प्रदान गनथ रु. 
७६ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 
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43. नगदे बाली खेती गनथ ष्ट्रकसानहरूलाई उत्प्ररेरत गररनेछ। नेपाल सरकारले उख ु
ष्ट्रकसानलाई उपलव्ि गराउने अनदुान रकम उख ुक्रर्सङ्ग भएकै वर्थ उपलब्ि 
गराइनेछ। उखकुो जातीय ष्ट्रवकास गनथ उख ुअनसुन्त्िान कायथक्रम प्रार्र्मकताका 
सार् सिालन गररनेछ। जचनी उत्पादनमा मलुकुलाई आत्मर्नभथर बनाउन उख ु
बालीका अर्तररक्त सगुर र्बट्स समेतको उत्पादन गनथ कायथक्रम सिालन 
गररनेछ। उख ुष्ट्रकसानलाई अनदुान उपलब्ि गराउन रु. ८१ करोड ष्ट्रवर्नयोजन 
गरेको छु। 

44. प्रत्येक प्रदेशमा ठूला र मध्यम आकारका मोर्डर्ाइड एटमोस्रे्यर कोल्ड स्टोर 
खोल्ने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। चोभारजस्र्त र्लरू्ल तर्ा पषु्प बजार सिालनमा 
ल्याइनेछ। रूपन्त्देहीको कसाथघाटमा आिरु्नक कृष्ट्रर् उपज र्नयाथत बजार र्नमाथण 
कायथ शरुू गररनेछ। 

45. कृष्ट्रर् तर्ा वन ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय तर्ा अन्त्य कृष्ट्रर् क्याम्पसहरूले आफ्ना 
ष्ट्रवद्यार्ीहरूलाई अध्ययन अनसुन्त्िानका अर्तररक्त अर्नवायथ रूपमा उत्पादनमूलक 
कृष्ट्रर् तर्ा पशपुालन र्ामथहरूमा प्रयोगात्मक अध्ययन गराउने व्यवस्र्ा 
र्मलाइनेछ। 

46. जलवाय ु पररवतथन अनकूुलन कायथक्रम अन्त्तगथत मगु,ु जमु्ला र कार्लकोट 
जजल्लाका जलवाय ुतर्ा खाद्य संकटासन्न बार्सन्त्दाहरूको जीष्ट्रवकोपाजथन सिुार र 
अनकूुलन क्षमता अर्भवषृ्ट्रद्ध गने कायथक्रम सिालन गररनेछ। 

47. कणाथली प्रदेशमा रैर्ाने बाली तर्ा जैष्ट्रवक खेतीको संरक्षण र ष्ट्रवकास गनुथका 
सारै् कृष्ट्रर्को आिरु्नकीकरण, व्यवसायीकरण, ष्ट्रवष्ट्रवर्िकरण र ष्ट्रवजशष्ट्रिकरणका 
माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृष्ट्रद्ध, मूल्य शृ्रङ्खला ष्ट्रवकासमा सहलगानी, 
सामदुाष्ट्रयक कृष्ट्रर् पूवाथिार ष्ट्रवकास एवं कृष्ट्रर् उपजको बजारीकरणमा सहयोग गनथ 
कृष्ट्रर् के्षर ष्ट्रवकास कायथक्रम कायाथन्त्वयन गररनेछ। 

48. कृष्ट्रर् तर्ा पशपुन्त्छी ष्ट्रवकास मन्त्रालयको लार्ग रु. ५५ अबथ ९७ करोड 
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 
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औद्योर्गक ष्ट्रवकास र उद्यमशीलता प्रवद्धथन 

49. उत्पादनमा वषृ्ट्रद्ध: मलुकुको ष्ट्रवकास र समषृ्ट्रद्ध ष्ट्रवशेर् अर्भयान दशक, २०७९-
२०८९ सछ चालन गररनेछ। नेपाली उत्पादनको वृष्ट्रद्ध, रोजगारी र्सजथना र र्नयाथत 
लजक्षत व्यापार अर्भवृष्ट्रद्धका लार्ग प्रिानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग 
अर्भवषृ्ट्रद्ध कायथक्रम प्रारम्भ गररनेछ। यस कायथक्रमका लार्ग रु. ३ अबथ ४५ 
करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

50. स्वदेशी वस्तकुो उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग 
अर्भयान सिालन गररनेछ। सरकारी तर्ा सावथजर्नक र्नकायहरूमा स्वदेशी 
उत्पादन प्रयोग गनुथपने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। र्नजी के्षरले सिालन गरेका मेक 
इन नेपाल तर्ा मेड इन नेपाल जस्ता अर्भयानलाई नेपाल सरकारबाट समेत 
आवश्यक सहयोग उपलव्ि गराइनेछ। 

51. कुल गाहथस््य उत्पादनमा उद्योग के्षरको योगदान बढाउने गरी उत्पादनमूलक 
उद्योगहरू स्र्ापना गनथ पूवाथिार र्नमाथण गनुथका सारै् मेजशनरी तर्ा औद्योर्गक 
कच्चा पदार्थको आयातमा सहरु्लयत प्रदान गररनेछ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा 
आिाररत र उच्च मूल्य अर्भवृष्ट्रद्ध हनेु वस्त ुतर्ा सूचना प्रष्ट्रवर्िसम्बन्त्िी सेवा 
र्नयाथत गने उद्यमीहरूलाई र्प प्रोत्साहन उपलव्ि गराइनेछ। 

52. यवुा उद्यमशीलता ष्ट्रवकास गनथ र नव-प्रवतथन प्रवद्धथन गनथ स्टाटथअप व्यवसायमा 
शरुूवाती पुाँजी उपलब्ि गराउने कायथक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दनकुा सारै् यस 
कायथक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी सिुार गदै लर्गनेछ। पररयोजनाको आिारमा 
ऋण उपलव्ि गराउने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। यस्ता व्यवसायमा भेिर क्याष्ट्रपटल 
मार्थ त पुाँजी व्यवस्र्ापन गनुथका सारै् अध्ययन अनसुन्त्िानलाई प्रोत्साहन गररनेछ। 
यवुा उद्यमी तर्ा वैदेजशक रोजगारीबाट र्केका व्यजक्तबाट सछ चालन हनेु 
व्यवसायलाई प्रोत्साहन गनथ च्यालेछ ज र्ण्ड स्र्ापना गरी सहरु्लयतपूणथ कजाथ 
उपलब्ि गराइनेछ। र्नजी के्षरसाँगको साझेदारीमा ज्ञानमा आिाररत व्यवसाय 
ष्ट्रवस्तार गनथ हेटौँडा औद्योर्गक के्षरका सारै् सातै प्रदेशमा ष्ट्रवजजनेस इन्त्कुवेसन 
सेन्त्टर सछ चालन गररनेछ। यसका लार्ग रु. २६ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 
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53. लघ,ु घरेल ुतर्ा साना उद्योग प्रवद्धथनको लार्ग ठूला उद्योगसाँगको अग्र तर्ा पषृ्ठ 
अन्त्तरसम्बन्त्ि कायम गने र करारमा वस्त ुतर्ा सेवा उत्पादन तर्ा खरीद गने 
कानूनी तर्ा संस्र्ागत व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। ठूला तर्ा मझौला उद्योगहरूले 
स्टाटथअपलाई सहयोग परु् याउने व्यवस्र्ा गररनेछ। 

54. जर्डबटुीको ष्ट्रवशेर्ता र उपलब्िताको आिारमा प्रदेशस्तरमा जर्डबटुी प्रशोिन 
उद्योग स्र्ापना गररनेछ। सरकारको स्वीकृर्तमा सबै ष्ट्रकर्समका और्र्िजन्त्य 
जर्डबटुीहरूको खेती गरी प्रशोिन एवं र्नयाथत गनथ आवश्यक व्यवस्र्ा 
र्मलाइनेछ। पहाडी र ष्ट्रहमाली के्षरमा पाइने बहमूुल्य एवं बहउुपयोगी 
जर्डबटुीहरूको प्रशोिन उद्योगलाई प्रोत्साहन र्दइनेछ। सदूुरपजश्चमको अत्तरीया 
र कणाथलीको सखेुतमा जर्डबटुी प्रशोिन केन्त्ि स्र्ापना गरी सिालनमा ल्याउने 
व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। जर्डबटुी खेतीको बीमा गने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 

55. प्रदेश सरकार, खाद्य व्यवस्र्ा तर्ा व्यापार कम्पनी र्लर्मटेड र र्नजी के्षरको 
सहकायथमा कृष्ट्रर् उपजमा आिाररत उद्योग, पश ुदाना उद्योग, दलहन, तेलहन र 
मखु्य खाद्य प्रशोिन उद्योग सिालन गररनेछ।  

56. स्र्ानीय तर्ा प्रदेश सरकारसाँगको सहकायथमा र्नजी के्षरलाई गुाँरास, उख,ु आाँप, 
र्लची, ष्ट्रकवी, बले, जनुार, अंगरु, स्याउ लगायतका र्लरू्ल खेती गनथ र यस्ता 
र्लरू्लको जसु तर्ा वाइन उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गररनेछ। अल्लो, सपुारीको 
पात तर्ा केरा लगायत वनस्पर्तजन्त्य स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आिाररत िागो, 
कपडा उद्योग खोल्न र्नजी के्षरका उद्यमीहरूलाई सहरु्लयत प्रदान गररनेछ। 

57. अलैची, बेसार, अदवुा, लसनु, ष्ट्रटम्मरु, दालजचनी, िर्नाँया, जीरा, खसुाथनी जस्ता 
मसलाजन्त्य वस्तकुो उत्पादन वृष्ट्रद्ध गरी आन्त्तररक माग पूर्तथ गनुथका सारै् र्नयाथत 
गररनेछ। यस्ता उत्पादनको प्रशोिन गने उद्योग सिालन गने र्नजी के्षरलाई 
सहरु्लयत र्दइनेछ। 

58. कपास खेतीलाई प्रोत्साहन गनथ उन्नत जातको कपास खेती गने कृर्कलाई 
कपासको र्बयााँ छोडाउने मेर्सन स्र्ानीय तहमार्थ त उपलब्ि गराउन बजेट 
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। रबर खेतीलाई प्रोत्साहन गररनेछ। 
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59. कणाथलीको कागनुो, जचनो, र्समी, र्ापर, उवा, मासी जस्ता उत्पादनहरूको 
प्रशोिन र प्याकेजजङ गरी बजारीकरण गनथ प्रदेश सरकारसाँग सहकायथ गररनेछ। 
कणाथली र गण्डकी प्रदेशका ष्ट्रहमाली जजल्लालाई स्याउ उत्पादन र प्रशोिनको 
केन्त्ि बनाउन कायथक्रम सिालन गररनेछ। 

60. जचतवनको शजक्तखोर लगायत सम्भाष्ट्रवत के्षरमा सावथजर्नक र्नजी साझेदारीमा 
औद्योर्गक के्षर र्नमाथण तर्ा सिालन गररनेछ। नेपाल सरकारबाट घोर्णा भएका 
१०५ वटा औद्योर्गक ग्रामको पूवाथिार र्नमाथण कायथ तीनै तहका सरकारको 
लागत साझेदारीमा सम्पन्त् न गरी सछ चालनमा ल्याइनेछ। बााँकी स्र्ानीय तहमा 
औद्योर्गक ग्राम स्र्ापना गनथ आवश्यक तयारी गररनेछ। दमक, मोतीपरु, दैजज 
र नौवस्तामा औद्योर्गक के्षरको पूवाथिार र्नमाथणका लार्ग बजेट ष्ट्रवर्नयोजन गरेको 
छु। 

61. भैरहवा र र्समरा ष्ट्रवशेर् आर्र्थक के्षरलाई पूणथ रूपमा सछ चालनमा ल्याइनेछ। 
पााँचखालजस्र्त ष्ट्रवशेर् आर्र्थक के्षरको र्नमाथण आगामी आर्र्थक वर्थर्भर सम्पन्त् न 
गररनेछ। सदूुरपजश्चम प्रदेशको हरैया र प्रदेश नम्बर १ को सनुसरीमा ष्ट्रवशेर् 
आर्र्थक के्षरको र्नमाथण कायथ प्रारम्भ गररनेछ। औद्योर्गक पूवाथिार तर्थ  रु. ३ 
अबथ ७९ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

62. सावथजर्नक र्नजी साझेदारीमा िौवादी र्लाम खानीबाट र्लाम उत्पादनको पूवथ 
तयारीका कायथ सम्पन्न गररनेछ। बैतडी र बझाङ्गमा रहेको र्स्र्ोराईटको 
खानीबाट र्स्र्ोरश मल उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ। सखेुतमा 
स्र्ापना भएको ष्ट्रकम्मती तर्ा अिथ ष्ट्रकम्मती पत्र्र प्रशोिन केन्त्ि सिालनमा 
ल्याईनेछ। िार्दङ्ग जजल्लाको रूबी भ्याली र जाजरकोट लगायतका स्र्ानमा 
रहेको ष्ट्रकम्मर्त तर्ा अिथ ष्ट्रकम्मर्त पत्र्रको अन्त्वेर्ण तर्ा प्रशोिन कायथ प्रारम्भ 
गररनेछ। 

63. लघ,ु घरेल ुर साना उद्योग प्रवद्धथनका लार्ग मागमा आिाररत प्रष्ट्रवर्ि हस्तान्त्तरण 
कायथक्रमलाई ष्ट्रवस्तार गररनेछ। स्र्ानीय तहको लगानी र पहलमा स्र्ापना 
भएका उद्योगहरूको व्यवस्र्ापकीय सिुार, प्राष्ट्रवर्िक जनशजक्तको आपूर्तथ, 
प्याकेजजङ, ब्राजण्डङ र बजारीकरण गनथ आवश्यक बजटे ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

अर्त ष्ट्रवपन्न र सीमान्त्तकृत वगथका नागररकहरूलाई र्नजी के्षरसमेतको 
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सहभार्गतामा कायथस्र्लमा आिाररत रोजगारी र्सजथना गने कायथक्रम सिालन गने 
प्रबन्त्ि र्मलाएको छु। 

64. प्रत्येक स्र्ानीय तहमा उत्पादन हनेु औद्योर्गक उत्पादनको सम्भावना रहेका 
ष्ट्रवजशि उत्पादनहरूको पष्ट्रहचान गरी उत्पादकत्व र बजारीकरणमा सहयोग 
परु् याउन एक स्र्ानीय तह, एक ष्ट्रवजशि उत्पादनको अविारणा कायाथन्त्वयन 
गररनेछ। 

65. उत्पादनमूलक एवं र्नयाथतजन्त्य उद्योगमा वैदेजशक लगानी आकर्थण गनथ एवं गैर 
आवासीय नेपालीको लगानी र्भत्र्याउन वैदेजशक लगानीसम्बन्त्िी कानून तर्ा 
प्रष्ट्रक्रयामा सिुार गररनेछ। उद्योग स्र्ापनाको लार्ग आवश्यक पने जग्गाको 
हदबन्त्दीसम्बन्त्िी व्यवस्र्ा पनुरावलोकन गररनेछ। उद्योग सिालनका लार्ग ५० 
वर्थसम्म जग्गा लीजमा र्दन सष्ट्रकने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 

66. ष्ट्रवदेशी लगानीको न्त्यूनतम सीमा पनुरावलोकन गरी रु. २ करोड कायम 
गररनेछ। वैदेजशक लगानी आकष्ट्रर्थत गनथ रु. १० करोड सम्मको वैदेजशक 
लगानीको स्वीकृर्त स्वचार्लत प्रणालीबाट हनेु व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। ठूला 
लगानीकताथहरूले ष्ट्रवद्यतुीय माध्यमबाट प्रत्यक्ष वैदेजशक लगानी स्वीकृर्तको माग 
गरेमा पूवथ तयारीका कायथ गनथ सक्ने गरी सात र्दन र्भर प्रारजम्भक स्वीकृर्त 
प्रदान गने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। लगानी स्वीकृर्त र उद्योग सिालनसम्बन्त्िी 
बााँकी प्रष्ट्रक्रया ६ मष्ट्रहनार्भर पूरा गरर सक्न ुपने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 

67. सजथकहरूको बौष्ट्रद्धक सम्पजत्त एवं प्रर्तर्लष्ट्रप अर्िकारको संरक्षण गररनेछ। 
बौष्ट्रद्धक सम्पजत्तको चोरी तर्ा प्रर्तर्लष्ट्रप अर्िकार उल्लङ्घन गने उपरको कारवाही 
प्रष्ट्रक्रयालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। 

आयात प्रर्तस्र्ापन तर्ा र्नयाथत प्रवद्धथन 

68. र्नरन्त्तर बष्ट्रढरहेको आयातले वैदेजशक मिुाको सजिर्तमा ह्रास, चाल ुखाता तर्ा 
शोिनान्त्तर घाटा बढ्न गई अर्थतन्त्रमा चाप र्सजथना भएको छ। स्वदेशमा 
उत्पादन, उपभोग र र्नयाथत समेतको प्रचरु सम्भावना भएको कृष्ट्रर्, उद्योग र 
जलष्ट्रवद्यतु तर्ा सेवा के्षरको प्रवद्धथन गरी आयात प्रर्तस्र्ापन र र्नयाथत वृष्ट्रद्ध 
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गररनेछ। नेपालमा आयात हनेु प्रमखु वस्तहुरूको गणुस्तरको मापदण्ड बनाई 
लाग ुगररनेछ। 

69. अदवुा, अलैंची, जर्डबटुी लगायतका तलुनात्मक लाभ भएका वस्तहुरू तयारी 
रूपमा प्रशोिन तर्ा ब्राजण्डङ गरी र्नकासी गनथ त्यस्ता वस्तकुो पकेट के्षरमा 
प्रशोिन उद्योग खोल्न र्प सहरु्लयत प्रदान गररनेछ। नेपाल एकीकृत व्यापार 
रणनीर्त र व्यापार घाटा न्त्यूनीकरण रणनीर्तक कायथयोजना पररमाजथनसष्ट्रहत 
कायाथन्त्वयन गररनेछ। 

70. र्मरराि चीनसाँग भएको पारवहन सम्झौताबमोजजम उपलब्ि नाका तर्ा वन्त्दरगाह 
उपयोग गदै तेस्रो मलुकुसम्मको पहुाँचलाई र्प सहज बनाई अन्त्तराष्ट्रिथय व्यापार 
प्रवद्धथन गररनेछ। वैदेजशक व्यापारको लागत कम गनथ व्यापार पूवाथिारको 
ष्ट्रवकासमा जोड र्दइनेछ। व्यापार लजजष्ट्रिक नीर्त तजुथमा गरी कायाथन्त्वयनमा 
ल्याइनेछ। 

71. उच्च र्नयाथत सम्भावना भएका जक्लङ् कर, र्समेन्त्ट, स्टील, रु्टवेयर, प्रशोर्ित 
पानी लगायतका वस्तहुरू र सूचना प्रष्ट्रवर्िमा आिाररत सेवा तर्ा र्बजजनेस प्रोसेस 
आउटसोर्सथङ जस्ता सेवाहरू पष्ट्रहचान गरी र्नयाथत प्रबद्धथन गररनेछ। यस्ता वस्तकुो 
र्नयाथतमा ८ प्रर्तशत सम्म नगद अनदुान र्दने व्यवस्र्ा र्मलाएको छु। 

72. मलुकुमा औद्योर्गक के्षरको ष्ट्रवकास गनथ, वैदेजशक लगानी आकष्ट्रर्थत गनथ र 
उत्पादन वृष्ट्रद्ध एवं र्नयाथत प्रवद्धथन गरी आयात प्रर्तस्र्ापन गनथ योगदान पगु्ने गरी 
मार्सक रु. 10 करोडभन्त्दा बढीको ष्ट्रवद्यतु खपत गने उद्योगलाई ष्ट्रवद्यतु 
महशलुमा 2 देजख 1५ प्रर्तशत सम्म छुट र्दने व्यवस्र्ा र्मलाएको छु। 

73. नेपाली र्नमाथण व्यवसायीहरूलाई ष्ट्रवदेशमा र्नमाथण व्यवसाय गनथ अनमुर्त प्रदान 
गने कानूनी प्रबन्त्ि र्मलाइनेछ। यसबाट सेवा र्नयाथतको र्प अवसर र्सजथना हनेु 
ष्ट्रवश्वास र्लएको छु। 

74. नेपालगछ ज एकीकृत जााँच चौकीको र्नमाथण कायथ सम्पन्न गररनेछ। भैरहवाको 
एकीकृत जााँच चौकी र्नमाथण कायथ प्रारम्भ गररनेछ। किनपरुको चााँदनी दोिारा, 
डोल्पाको तीञे्ज िो, मसु्ताङको कोरला र महोत्तरीको जलेश्वरमा सखु्खा बन्त्दरगाह 
र्नमाथणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी र्नमाथण कायथ अगार्ड बढाइनेछ।  
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75. तलुनात्मक लाभ भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आिाररत उत्पादनको ब्राजण्डङ 
एवं बजार पहुाँच वृष्ट्रद्धका कायथक्रम सिालन गररनेछ। आगामी आर्र्थक वर्थमा 
अन्त्तराथष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना गनुथका सारै् अन्त्तराथष्ट्रिय व्यापार प्रदशथनी 
केन्त्िको र्नमाथण कायथ प्रारम्भ गररनेछ। नेपाली हस्तकलाको र्बक्री प्रवद्धथन गनथ 
भकुृटीमण्डप खलुा बजार के्षरमा रहेका पसलहरूमा हस्तकला प्रदशथनी तर्ा 
र्बक्री कक्ष स्र्ापना गनुथपने प्रबन्त्ि र्मलाइनेछ। 

76. नेपालबाट र्नकासी हनेु वस्तहुरूको सहज र्नकासीको लार्ग गणुस्तर परीक्षण गनथ 
ष्ट्रवद्यमान प्रयोगशालाहरूलाई अन्त्तराथष्ट्रियस्तरको प्रयोगशालाका रूपमा स्तरोन्नर्त 
गररनेछ। कृष्ट्रर्, वन तर्ा खानीजन्त्य कच्चा पदार्थलाई समावेश गरी औद्योर्गक 
प्रशोिन शंृ्रखलामा खेतदेजख कारखाना एकीकृत नमनुा कायथक्रम कायाथन्त्वयन 
गररनेछ।  

र्नजी क्षरे प्रवद्धथन 

77. र्नजी के्षरलाई आर्र्थक वृष्ट्रद्धको इजञ्जनको रूपमा स्र्ाष्ट्रपत गररनेछ। र्नजी के्षरको 
लगानी, उद्यमशीलता र अनभुवलाई मलुकुको आर्र्थक ष्ट्रवकासमा पररचालन गनथ 
व्यवसायमैरी वातावरण र्नमाथण गररनेछ। कानून तर्ा कर प्रणालीमा सिुार र 
पूवाथिार सषु्ट्रविा उपलब्ि गराई उद्योग व्यवसाय गनथ लाग्ने समय र लागत 
घटाइनेछ। 

78. उत्पादनमूलक उद्योग स्र्ापना र सिालनमा प्रोत्साहन गदै औद्योर्गक ष्ट्रवकासको 
लार्ग वैदेजशक लगानी प्रवद्धथन गररनेछ। र्नमाथणािीन औद्योर्गक के्षर र औद्योर्गक 
ग्रामहरूको र्नमाथण कायथ समयसीमा र्भरै सम्पन्न गरी सिालनमा ल्याइनेछ। 
र्नजी क्षेरका रुग्ण उद्योगहरूलाई सिालनमा ल्याउन उत्प्ररेरत गररनेछ।  

79. वैदेजशक लगानी आकष्ट्रर्थत गनथ सम्भाष्ट्रवत मलुकुहरूसाँग र्र्द्पक्षीय समझदारी एवं 
दोहोरो करमजुक्त सम्झौता गररनेछ। संयकु्त उपक्रम वा अन्त्य उपयकु्त माध्यमबाट 
बष्ट्रढ वैदेजशक लगानी र्भत्र्याउने व्यजक्त वा उद्यमीलाई राज्यको तर्थ बाट ष्ट्रवशेर् 
सम्मान एवं सषु्ट्रविा प्रदान गराउने प्रबन्त्ि र्मलाएको छु। 
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80. र्नजी के्षरलाई १०० भन्त्दा बढी यरु्नट रहने अपाटथमेन्त्टको बढीमा २० प्रर्तशत 
यरु्नट ष्ट्रवदेशी नागररकलाई ष्ट्रवदेशी मिुामा ष्ट्रवक्री गनथ अनमुर्त र्दने गरी कानूनी 
व्यवस्र्ा गररनेछ।  

81. उद्योग व्यवसाय वा प्रर्तष्ठानको नाममा रहेको हदवन्त्दीभन्त्दा बढी जग्गा र्ितो 
राखी कजाथ र्लन, व्यवसाय टाट उल्टेमा ष्ट्रवक्री गरी सरकारी राजस्व र्तनथ र 
बैंक तर्ा ष्ट्रवत्तीय संस्र्ाको कजाथ भकु्तानी गनथ पाउने व्यवस्र्ा गररनेछ। 

आपूर्तथ व्यवस्र्ापन 

82. भारतको र्सर्लगडुीदेजख झापाको चारआलीसम्म पेट्रोर्लयम पाइपलाइन र्नमाथण र 
अमलेखगञ्जदेजख लोर्रसम्म पेट्रोर्लयम पाइपलाइन ष्ट्रवस्तार कायथ प्रारम्भ 
गररनेछ। घरायसी र व्यापाररक प्रयोजनको लार्ग प्रयोग हनेु एल.पी. ग्यााँसको 
ष्ट्रवतरण प्रणाली पनुरावलोकन गररनेछ। 

83. खाद्य व्यवस्र्ा तर्ा व्यापार कम्पनी र्लर्मटेडको पनुसंरचना गरी प्रदेश र स्र्ानीय 
सरकारको शेयर लगानीसष्ट्रहत प्रदेश र स्र्ानीय तहमा कृष्ट्रर् उपज खररद र्बक्रीको 
कायथ समेत गने गरी शाखा ष्ट्रवस्तार गररनेछ। 

84. उपभोक्ता ष्ट्रहत प्रवद्धथन गनथ बजार अनगुमन प्रणालीलाई र्प ष्ट्रक्रयाशील बनाई 
स्वच्छ र प्रर्तस्पिी बजार ष्ट्रवकास गररनेछ। दगुथम के्षरमा खाद्य सरुक्षाको लार्ग 
खाद्य भण्डार र्नमाथण एवं खाद्यान्न तर्ा आयोर्डनयकु्त ननु ढुवानी अनदुान 
कायथक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। 

85. उद्योग, बाजणज्य तर्ा आपूर्तथ मन्त्रालयको लार्ग रु. १० अबथ ४८ करोड 
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

पयथटन 

86. नेपालको ष्ट्रवजशिता, प्राकृर्तक सौन्त्दयथ, संस्कृर्त र सभ्यतालाई ष्ट्रवश्व पयथटन 
बजारमा प्रवद्धथन गरी पयथटन के्षरलाई आय आजथन र समषृ्ट्रद्धको आिारको रूपमा 
स्र्ाष्ट्रपत गररनेछ। आगामी वर्थ र्प १० लाख पयथटक र्भत्र्याउने गरी कायथक्रम 
सिालन गररनेछ। नेपालको भौगोर्लक ष्ट्रवष्ट्रविता र ष्ट्रवकटतालाई परृ्क र नवीन 
पयथटकीय र्लोको रूपमा ष्ट्रवकास गरी नयााँ पसु्तालाई नेपाल भ्रमणको लार्ग 
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आकष्ट्रर्थत गररनेछ। र्दगो ष्ट्रवकास तर्ा वातावरण संरक्षणतर्थ  संवेदनशील हुाँदै 
उच्च मूल्यका हररत पयथटन तर्ा पयाथ पयथटन प्रवद्धथन गररनेछ। 

87. र्लम्ब,ु राई, र्ारु, गरुुङ, कुमाल, मगर, हाय,ु राजवंशी लगायतका जनजार्तका 
मखु्य र्लो, सांस्कृर्तक रुपमा र्मर्र्ला के्षर, आिूर्नकताले नछोएका गाउाँहरू र 
ग्रामीण जीवन, ष्ट्रवशेर् प्राकृर्तक स्र्ल तर्ा र्भन्न प्रकारको संस्कृर्त एवम ्
रहनसहन भएका के्षरलाई आकर्थक पयथटकीय गन्त्तव्यको रूपमा ष्ट्रवकास 
गररनेछ। 

88. कोर्भड-१९ महामारीबाट प्रभाष्ट्रवत होटल लगायत पयथटन के्षर सम्बद्ध 
व्यवसायको आर्र्थक वर्थ २०७९/ ८० को वाष्ट्रर्थक ईजाजत र नवीकरण दस्तरु 
छुट र्दने व्यवस्र्ा र्मलाएको छु। पयथटन के्षरको पनुरूत्र्ानको लार्ग प्रवाह हनेु 
सहरु्लयतपूणथ कजाथलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। होटेल व्यवसायलाई नेपालमा 
उत्पार्दत खाद्यान्न, माछामास,ु तरकारी लगायतका वस्तहुरू प्रयोग गनथ उत्प्ररेरत 
गररनेछ। 

89. ऐर्तहार्सक तर्ा परुाताजत्वक स्र्लहरूको उत्खनन ्कायथलाई र्नरन्त्तरता र्दइनेछ। 
भकूम्पबाट क्षर्तग्रस्त परुाताजत्वक सम्पदाहरूको पनु:र्नमाथणको कायथ आगामी 
आर्र्थक वर्थर्भर सम्पन्न गनथ रु. २ अबथ ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

90. पयथटकीय पूवाथिार ष्ट्रवकासमा र्नजी के्षरको लगानी आकष्ट्रर्थत गररनेछ। प्रदेश 
सरकार र र्नजी के्षरको सहकायथमा पहाडी तर्ा ष्ट्रहमाली के्षरमा मनोरञ्जनात्मक 
तर्ा साहर्सक पयथटनको लार्ग ष्ट्रहल स्टेशनहरू ष्ट्रवकास गनथ प्रोत्साहन गररनेछ। 
स्र्ानीय तहको लागत साझेदारीमा 216 स्र्ानमा सिार्लत पयथटन पूवाथिार 
ष्ट्रवकास कायथक्रमको लार्ग रु. ९० करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

91. आरोहणका लार्ग खलु्ला गररएका ष्ट्रहमालहरूको आिार जशष्ट्रवरसम्म जाने 
पदमागथहरूको स्तरोन्नर्त गररनेछ। पदमागथमा सिार सषु्ट्रविाको पहुाँच ष्ट्रवस्तार गनथ 
बजेट व्यवस्र्ा गरेको छु। उच्च ष्ट्रहमाली के्षरमा पूवथदेजख पजश्चमसम्म रै्र्लएको 
ग्रटे ष्ट्रहमालयन टे्रलको र्नमाथणका लार्ग रु. ३३ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 
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92. र्छमेकी मलुकु भारत र चीनबाट पयथटक आगमन वृष्ट्रद्ध गनथ सीमावती शहर, 
ठूला शहर र शैजक्षक संस्र्ाहरूमा पयथटन मलेा तर्ा रोड शो जस्ता ष्ट्रवशेर् 
कायथक्रमहरू नेपाल पयथटन बोडथ मार्थ त सिालन गररनेछ। 

93. सगरमार्ा के्षरमा पवथतारोहण अनसुन्त्िान केन्त्ि र शेपाथहरूको साहर्सक पष्ट्रहचान 
झजल्कने संग्रहालय स्र्ापना गररनेछ। पााँचसय वर्थभन्त्दा परुाना ष्ट्रहमाली 
गमु्बाहरूको संरक्षणको लार्ग ष्ट्रहमाली गमु्बा संरक्षण कायथक्रम सिालन गररनेछ। 
काठमाडौं महानगरपार्लकासाँगको सहकायथमा एक नेवाः सङ्ग्रहालय स्र्ापना 
गररनकुा सारै् पोखरामा गरुुङ मौर्लक संस्कृर्त संरक्षण गरुुयोजना कायाथन्त्वयन 
गनथ सहयोग गररनेछ। 

94. प्रमखु पयथटकीय गन्त्तव्यसम्मको यारा सहज बनाउन मगु,ु मनाङ, मसु्ताङ र 
सोलखुमु्ब ुजस्ता पयथटकीय के्षरको सडक स्तरोन्नर्तको लार्ग आवश्यक बजटे 
व्यवस्र्ा गरेको छु। पयथटकीय गन्त्तव्यहरूमा खानेपानी, शौचालय, सरसर्ाइ, 
ढल व्यवस्र्ापन, साइकल लेन, र्नःशलु्क इन्त्टरनेट लगायतको सषु्ट्रविा उपलव्ि 
गराउने प्रबन्त्ि गरेको छु।  

95. सगरमार्ा के्षरसम्म जाने हालको मागथलाई सिुार गनुथका सारै् र्नजी के्षर मार्थ त 
चतरा-सगरमार्ा ितु मागथ र्नमाथण गरी दईु घण्टामा सगरमार्ा के्षरमा पगुी 
सगरमार्ा अवलोकन गनथ सक्ने गरी पूवाथिार र्नमाथण गररनेछ। मजुक्तनार् र 
उपल्लो मसु्ताङलाई जोडने सडक स्तरोन्नर्त गररनेछ। वीरेठााँटी- मजुक्तनार् 
केवलकार पूवाथिार तयार गनथ र्नजी के्षरलाई सहजीकरण गररनेछ।  

96. सासं्कृर्तक, िार्मथक, साहर्सक, कृष्ट्रर्, स्वास््य तर्ा खेल पयथटक आकष्ट्रर्थत गनथ 
कायथक्रमहरू सिालन गररनेछ। नेपालका महत्त्वपूणथ िामहरू, मठमजन्त्दर तर्ा 
मूर्तथहरू एकै ठाउाँमा अवलोकन गनथ प्रर्तरूप सङ्ग्रहालय र्नमाथण गररनेछ। 
कीर्तथपरुमा अवजस्र्त जनजार्त सङ्ग्रहालय ष्ट्रवस्तार गररनेछ। नेपालको 
ऐर्तहार्सक शासकीय सङ्ग्रहालय स्र्ापना गररनेछ। मिेसको जनकपरु र 
र्सम्रौनगढ तर्ा कणाथलीको रारा, हमु्ला, शे र्ोक्सणु्डो, छायााँनार्, र्लर्म र 
सदूुरपजश्चमका सात देवीहरू र्डलासैनी, र्नङ्लासैनी, मेलौली, शैलेश्वरी, 
वर्डमार्लका, उग्रतारा, र्रपरुासनु्त्दरीलाई पयथटकीय स्र्लको रूपमा प्रवद्धथन 
गररनेछ। 
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97. पयथटन के्षरको लार्ग रु. ९ अबथ ३८ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

हवाई पूवाथिार 

98. र्नजगढ अन्त्तराथष्ट्रिय ष्ट्रवमानस्र्ल र्नमाथणको लगानी ढााँचा र्निाथरण गरी लगानी 
बोडथ नेपाल मार्थ त आयोजना ष्ट्रवकास कायथ अगार्ड बढाइनेछ। गौतमबदु्ध 
अन्त्तराथष्ट्रिय ष्ट्रवमानस्र्ल र पोखरा अन्त्तराथष्ट्रिय ष्ट्रवमानस्र्ल पूणथ रूपमा सिालनमा 
ल्याइनेछ। 

99. र्रभवुन अन्त्तराथष्ट्रिय ष्ट्रवमानस्र्लको चापलाई व्यवजस्र्त गनथ ट्याक्सी वे र्प र 
दोस्रो टर्मथनल भवन र्नमाथणका लार्ग रु. २ अबथ २० करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको 
छु। हवाई तर्ा यार ु चापको ष्ट्रवश्लरे्णको आिारमा गौतमबदु्ध अन्त्तराथष्ट्रिय 
ष्ट्रवमानस्र्लको दोस्रो टर्मथनल भवन र्नमाथण कायथ अगार्ड बढाइनेछ। 

100. िनगढी ष्ट्रवमानस्र्ललाई स्तरोन्नर्त गरी के्षरीय ष्ट्रवमानस्र्लको रूपमा ष्ट्रवकास 
गनथ सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ। सखेुतको रामघाटमा प्रादेजशक ष्ट्रवमानस्र्ल 
र्नमाथणको कायथ अजघ बढाइनेछ। 

101. नेपाल नागररक उड्डयन प्रार्िकरणको पनु:संरचना गरी सेवा प्रदायक र 
र्नयामकको रूपमा छुट्टाछुटै्ट र्नकाय स्र्ापना गररनेछ। 

102. आन्त्तररक हवाई सेवाको गणुस्तर अर्भवृष्ट्रद्ध गनथ र पहुाँच ष्ट्रवस्तार गनथ डडेलिरुा, 
बाग्लङु्गको बलेवा, दाङ, टरीगाउाँ, ष्ट्रटकापरु, चौरजहारी लगायत ष्ट्रवमानस्र्लको 
स्तरोन्नर्त गररनेछ। यसैगरी उदयपरु ष्ट्रवमानस्र्लको र्नमाथण कायथ प्रारम्भ 
गररनेछ। हवाई पूवाथिार ष्ट्रवकासका लार्ग रु. १२ अबथ २४ करोड ष्ट्रवर्नयोजन 
गरेको छु। 

भरू्म व्यवस्र्ा 

103. वैज्ञार्नक भरू्म सिुार योजना तजुथमा गरी कायाथन्त्वयन गररनेछ। भरू्मको समजुचत 
उपयोग गनथ संघीय भ-ूउपयोग योजना कायाथन्त्वयन गररनेछ। कृष्ट्रर्योग्य जमीन 
अन्त्य प्रयोजनमा प्रयोग गनथ र्नरुत्साष्ट्रहत गररनेछ। प्रदेश र स्र्ानीय तहमा भ-ू
उपयोग योजना तजुथमा गनथ आवश्यक प्राष्ट्रवर्िक सहयोग उपलब्ि गराइनेछ। 
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104. भरू्महीन दर्लत, सकुुम्बासी एवं अव्यवजस्र्त बसोबासीहरूको व्यवस्र्ापन गने 
कायथलाई राष्ट्रिय भरू्म आयोग मार्थ त प्रार्र्मकताका सार् अजघ बढाइनेछ। 
जग्गािनी प्रमाणपूजाथ ष्ट्रवतरण कायथलाई र्नरन्त्तरता र्दई र्प ३ सय स्र्ानीय 
तहका ५ लाख पररवारलाई जग्गािनी प्रमाणपूजाथ ष्ट्रवतरण गररनेछ। 

105. पनुस्र्ाथपना कायथक्रम अन्त्तगथतको सषु्ट्रविा पाउन बााँकी मकु्त कमैया, मकु्त हर्लया, 
कम्लरी तर्ा हरूवा चरूवाहरूको पनुस्र्ाथपना गरी जीष्ट्रवकोपाजथन, रोजगारी र्सजथना 
र क्षमता ष्ट्रवकासका कायथक्रमहरूसाँग आबद्ध गररनेछ। 

106. स्र्ानीय तहमा गररब तर्ा सीमान्त्तकृत समदुायलाई कृष्ट्रर्मा आिाररत एकीकृत 
उत्पादनमार्थ त आर्र्थक ष्ट्रक्रयाकलापमा आबद्ध गरी स्र्ानीयस्तरमा र्प रोजगारी 
र्सजथना गररनेछ। स्र्ानीय सरकारको सहजीकरणमा चक्लाबन्त्दी, सामषु्ट्रहक खेती, 
सहकारी खेती जस्ता कायथक्रम सिालन गदाथ अर्तष्ट्रवपन्न गररब, भरू्मष्ट्रहन दर्लत, 
सीमान्त्तकृत र उद्यमशील यवुालाई प्रार्र्मकता र्दइनेछ। 

107. सरकारी, सावथजर्नक, सामदुाष्ट्रयक र गठुी जग्गाको संरक्षण र व्यवस्र्ापनको 
लार्ग नक्सा सष्ट्रहतको ष्ट्रवस्ततृ र्डजजटल अर्भलेख तयार गरी सम्बजन्त्ित स्र्ानीय 
तहलाई हस्तान्त्तरण गररनेछ। आगामी आर्र्थक वर्थ 1२६ नापी कायाथलयहरूमा 
भ-ूसूचना प्रष्ट्रवर्िमा आिाररत अनलाइन सेवाप्रवाह प्रणाली कायाथन्त्वयनमा 
ल्याइनेछ। भ-ूसूचना अर्भलेख व्यवस्र्ापन प्रणालीलाई स्तरोन्नर्त गदै मालपोत 
कायाथलयबाट प्रदान हनेु सेवालाई एकीकृत रूपमा प्रवाह गररनेछ। 

108. घर जग्गाको मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यवहाररक बनाई एकरूपता कायम गनथ 
भौगोर्लक सूचना प्रणालीमा आिाररत एकीकृत घर जग्गा मूल्याङ्कन प्रणाली 
ष्ट्रवकास गरी सबै सरोकारवालाहरूले सोही मूल्याङ्कन प्रणाली अर्नवायथ रूपमा 
प्रचलनमा ल्याउने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। नापजााँच गनथ छुट भएका गााँउब्लक 
जग्गा र दताथ हनु छुट भएका स्वबासी, वेर्नस्सा लगायत जग्गाको नाप जााँच 
तर्ा दताथ गरी दशकौदेजख स्वार्मत्वबाट बजित रहेका घर पररवारलाई जग्गािनी 
दताथ प्रमाणपूजाथ उपलब्ि गराइनेछ। 

109. घरजग्गा कारोवारलाई व्यवजस्र्त र पारदशी बनाउाँन आर्िकाररक र्नकायबाट 
अनमुर्त प्राि व्यजक्त र कम्पनीले मार घर जग्गा कारोबार गनथ पाउने आवश्यक 
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प्रबन्त्ि गररनेछ। आगामी आर्र्थक वर्थदेजख महानगरपार्लका र उप 
महानगरपार्लकामा सो व्यवस्र्ा कायाथन्त्वयन गरी क्रमश: सबै स्र्ानीय तहमा 
लागू गररनेछ। 

सहकारी तर्ा गररबी र्नवारण  

110. भरू्महीन घरवारष्ट्रवहीनलाई आवास सषु्ट्रविा, सीपष्ट्रवहीनलाई सीप, वेरोजगारलाई 
रोजगारी र गणुस्तरीय स्वास््य र जशक्षासष्ट्रहत प्रभावकारी सावथजर्नक सेवा 
प्रवाहका माध्यमबाट दीगो रूपमा गररबी कम गररनेछ। राज्य सषु्ट्रविा पररचयपर 
ष्ट्रवतरण कायथ सम्पन्न गरी गररब घरपररवारको एकीकृत सूचनाको लार्ग गररब 
घरपररवार सूचना प्रणालीको र्नमाथण गररनेछ। गररब लजक्षत कायथक्रमको 
प्रभावकारी रूपमा कायाथन्त्वयन गररनेछ। शहरी गररबलाई रोजगार र 
स्वरोजगारको अवसर प्रदान गनथ क्षमता ष्ट्रवकास र सीपमूलक तार्लम प्रदान 
गनुथका सारै् र्नजहरुको लार्ग आिारभतू सषु्ट्रविासष्ट्रहतको अपाटथमेण्ट र्नमाथण गने 
व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 

111. र्नरपेक्ष गररबीको रेखामनुी रहेका दर्लत समदुायका श्रमयोग्य जनशजक्तलाई 
सीपमूलक तार्लम र्दई स्वरोजगार बनाउन परम्परागत पेशा, ज्ञान र सीपमा 
आिाररत व्यवसायका अर्तररक्त अन्त्य व्यवसाय सिालनका लार्ग प्रोत्साहन स्वरुप 
र्बउ पुाँजीसष्ट्रहत ष्ट्रवना र्ितो सहरु्लयतपूणथ ऋण उपलब्ि गराइनेछ। 

112. सहकारीको मन्त्रः आत्मर्नभथर अर्थतन्त्र भने्न नारालाई सार्थक बनाई सहकारी 
के्षरलाई मूलकुको आर्र्थक ष्ट्रवकासको महत्त्वपूणथ के्षरको रूपमा पररचालन 
गररनेछ। सहकारी के्षरको बचतलाई उद्यम ष्ट्रवकास, उत्पादनमूलक के्षर तर्ा 
रोजगारी र्सजथनामा पररचालन गनथ प्रोत्साष्ट्रहत गररनेछ। सहकारीको कुल 
लगानीको कम्तीमा ५० प्रर्तशत रकम उत्पादनमूलक के्षरमा पररचालन गनुथपने 
व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। सहकारी संस्र्ाले कम्तीमा एउटा स्वदेशी उत्पादनको 
खररदर्बक्री र बजारीकरणमा सहयोग गने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 

113. कम्तीमा रु. २० करोड चकु्ता पुाँजी रहने गरी कृष्ट्रर्जन्त्य उत्पादनमूलक उद्योग 
स्र्ापना गने सहकारीलाई नेपाल सरकारले चकु्ता पुाँजीको ५ प्रर्तशत रकम 
पुाँजीगत अनदुान प्रदान गने व्यवस्र्ा र्मलाएको छु। स्र्ानीय तहले स्वपुाँजी 
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लगानी गरी कम्तीमा ३ सय स्र्ानीय ष्ट्रकसानहरूको सहभार्गतामा कृष्ट्रर्जन्त्य 
उत्पादनमूलक उद्योग स्र्ापना गरेमा त्यस्ता उद्योगहरूमा आवश्यक 
मेर्सनरी औजार खररदमा २० प्रर्तशत अनदुान प्रदान गने व्यवस्र्ा र्मलाएको 
छु।  

114. ष्ट्रवक्रम सम्वत ्2049 साल अजघ सिालनमा रहेका साझा संस्र्ाहरूको सम्पजत्त 
र दाष्ट्रयत्व यष्ट्रकन गरी सो को संरक्षण र व्यवस्र्ापन गररनेछ। यी संस्र्ाहरूबाट 
ऋण र्लएका ष्ट्रकसानहरूको ऋण र्मनाहा गरी र्ितो रहेका जग्गाको रोक्का रु्कुवा 
गररनेछ। 

115. भरू्महीन दर्लत, सकुुम्वासी, राउटे, वनकरीया, मसुहर र डोम समूदायर्द्ारा 
स्र्ाष्ट्रपत सहकारी संस्र्ाहरू मार्थ त सिालन हनेु कृष्ट्रर्, पशपुालन, तरकारी खेती, 
ग्रामीण उद्यम र व्यवसाय सिालनको लार्ग अर्िकतम ५ प्रर्तशत सहरु्लयत 
ब्याजदरमा कजाथ प्रवाहको व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 

116. भरू्म व्यवस्र्ा, सहकारी तर्ा गररबी र्नवारण मन्त्रालयको लार्ग रु. ७ अबथ ४ 
करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

र्दगो वन व्यवस्र्ापन र पयाथवरण संरक्षण 

117. वन के्षरलाई वातावरण संरक्षण, र्दगो ष्ट्रवकास, रोजगारी र्सजथना र आर्र्थक 
वृष्ट्रद्धको महत्त्वपूणथ आिारको रूपमा ष्ट्रवकास गररनेछ। र्सजल्भकल्चर प्रणालीमा 
आिाररत रही दीगो वन व्यवस्र्ापनको माध्यमबाट वन पैदावारमा आत्मर्नभथर 
हनुकुा सारै् काठ आपूर्तथ तर्ा वनजन्त्य उद्यम ष्ट्रवकास एवं ष्ट्रवस्तार गररनेछ। 
वन के्षरको संरक्षण र यसको व्यवसाष्ट्रयक प्रयोगलाई सन्त्तरु्लत रूपमा अजघ 
बढाइनेछ। काठजन्त्य सामग्रीमा आत्मर्नभथर बन्न र गैरकाठजन्त्य प्रशोर्ित 
सामग्रीको र्नयाथत प्रवद्धथन गनथ कायथक्रम सिालन गररनेछ। 

118. सामदुाष्ट्रयक वन ष्ट्रवकास कायथक्रम अन्त्तगथत र्प 2३ लाख हेक्टर सामदुाष्ट्रयक 
वनको व्यवस्र्ापनबाट स्र्ानीयस्तरमा वनजन्त्य वस्तकुो माग पूरा गनुथका सारै् 
रोजगारी र्सजथनामा टेवा पगु्ने कायथक्रमहरू सिालन गररनेछ। वन अर्तक्रमण 
तर्ा डढेलो र्नयन्त्रणका लार्ग कायथक्रम सिालन गररनेछ। 
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119. वन पैदावारको आपूर्तथ बढाउन र कृर्कको आम्दानी वृष्ट्रद्ध गनथ देशव्यापी रूपमा 
कृष्ट्रर्, वन तर्ा वहृत्तर हररयाली प्रवद्धथन कायथक्रम अर्भयानको रूपमा सिालन 
गररनेछ। र्नजी जग्गामा रहेका रूख ष्ट्रवरूवा कटान गरी कृष्ट्रर् बाली सरह 
ओसारपोसार गनथ पाउने गरी कानूनी व्यवस्र्ा गररनेछ। र्नजी के्षरको 
सहभार्गतामा उत्पार्दत काठको गणुस्तर अर्भवृष्ट्रद्ध गनथ काठ र्सजर्नङ तर्ा 
ष्ट्रट्रटमेण्ट प्लाण्ट सातै प्रदेशमा स्र्ापना गनथ सहरु्लयतपूणथ कजाथ प्रवाह गने 
व्यवस्र्ा गररनेछ। 

120. प्रदेशसाँगको सहकायथमा र्नजी वन प्रवथद्धन र ष्ट्रवकासका लार्ग वृक्षारोपण गनथ १ 
करोड ष्ट्रवरूवा ष्ट्रवतरण गररनेछ। जनताको रहरः हररत शहर अर्भयान अन्त्तगथत 
देशका शहरहरूलाई हररयालीयकु्त बनाउन १० हजार बह-ुवर्ीय ष्ट्रवरूवा 
रोष्ट्रपनेछ। 

121. एकीकृत जलािार व्यवस्र्ापनको माध्यमबाट उपल्लो र तल्लो तटीय अन्त्तर 
सम्बन्त्ि कायम राखी जलािारको र्दगो व्यवस्र्ापन गररनेछ। जलािारको 
संरक्षण तर्ा दीगो व्यवस्र्ापन गरी जलवायजुन्त्य जोजखम न्त्यूनीकरण एवं भरू्म 
तर्ा जलको उपयोग बढाइनेछ। 

122. वृक्षारोपण, तटबन्त्ि तर्ा अन्त्य तररकाबाट भ-ूक्षय र्नयन्त्रण गरी कृष्ट्रर्योग्य जर्मन 
र बसोबास के्षरको संरक्षण गररनेछ। वन के्षरबाट बग्ने नदी, खोला र 
खोल्सीहरूमा र्षु्ट्रप्रएका ढुङ्गा, र्गट्टी, बालवुा जस्ता नदीजन्त्य पदार्थहरू सोही 
स्र्ानमा तटबन्त्ि बनाउन उपयोग गररनकुा सारै् बााँकी नदीजन्त्य पदार्थ 
सावथजर्नक पूवाथिार र्नमाथणमा उपयोग गने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 

123. नदी प्रणालीमा आिाररत रहेर भ-ूक्षय र्नयन्त्रणसष्ट्रहत क्षर्तग्रस्त भरू्मको 
पनुस्र्ाथपना, वायोइजञ्जर्नयररङ्ग सष्ट्रहतको तटवन्त्ि र्नमाथण, वर्ाथतको पानी उपयोग, 
जलपनुभथरण, र्समसार व्यवस्र्ापन तर्ा भेष्ट्रटयर, जटे्रोपा र बााँसरोपण जस्ता 
ष्ट्रक्रयाकलाप सिालन गरी चरेु के्षरको संरक्षण गररनेछ। रािपर्त चरेु संरक्षण 
कायथक्रमको लार्ग रु. २ अवथ १७ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

124. तराई मिेशका नदीहरूमा तटबन्त्ि गरी नदी उकास जर्मनमा बायोईजञ्जनयररङ्ग 
लगायतका माध्यमबाट हररयाली कोररडर र्नमाथण गररनेछ। महाभारत के्षरमा 
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खानी ष्ट्रवभागले पष्ट्रहचान गरेका सम्भाव्य स्र्ानबाट वातावरणीय मूल्याङ्कनका 
आिारमा माबथल, ग्रनेाइट तर्ा बहमूुल्य िात,ु र्लाम, ढुङ्गा र चट्टानको उत्खनन 
तर्ा प्रशोिन गरी र्नयाथत गररनेछ। 

125. वन तर्ा वातावरण मन्त्रालयको लार्ग रु. १३ अबथ ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

श्रम तर्ा रोजगार 

126. उत्पादनशील र मयाथर्दत रोजगारीको माध्यमबाट श्रम बजारमा प्रवेश गनथ योग्य 
जनशजक्तलाई रोजगारीका के्षरमा आफ्नो सम्भावनाको उच्चतम प्रयोग गनथ सक्ने 
बनाउन संघ, प्रदेश र स्र्ानीय तहको सहकायथमा सीपमूलक व्यवसाष्ट्रयक तार्लम 
कायथक्रमहरू सिालन गररनेछ। सबै बेरोजगार जनशजक्तको योग्यता, क्षमता र 
सीपसमेत उल्लेख हनेु गरी त्याङ्क अध्यावर्िक गररनेछ। कृष्ट्रर् तर्ा वन, पयथटन, 
पूवाथिार, सूचना प्रष्ट्रवर्ि, औद्योर्गक र घरेल ुतर्ा साना उद्योग के्षरलाई रोजगारी 
र्सजथनाको स्तम्भको रूपमा ष्ट्रवकास गररनेछ। 

127. प्रिानमन्त्री रोजगार कायथक्रमको ढााँचा पररमाजथन गररनेछ। स्र्ानीय तहको 
सहकायथमा खेतीयोग्य बााँझो जर्मन पष्ट्रहचान गरी रोजगार सेवा केन्त्िमा सूचीकृत 
वेरोजगारलाई यस कायथक्रम मार्थ त कृष्ट्रर् र उत्पादनमूलक के्षरमा रोजगारी 
प्रदान गररनेछ। प्रत्येक वर्थ रोजगार सेवा केन्त्ि मार्थ त २ लाख सूचीकृत 
बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गररनेछ। प्रिानमन्त्री रोजगार कायथक्रमको लार्ग 
रु. ७ अबथ ५ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

128. कम्तीमा ५ लाख ष्ट्रवपन्न बरेोजगार नागररकलाई सम्बजन्त्ित स्र्ानीय तहमा श्रम 
सहकारीको रूपमा दताथ भई आपसी प्रर्तस्पिाथको आिारमा संघ, प्रदेश र स्र्ानीय 
तहबाट सिालन हनेु रु. १० करोडसम्मको ष्ट्रवकास आयोजना र्नमाथणमा संलग्न 
गराई रोजगारीको अवसर प्रदान गररनेछ। श्रम सहकारी मार्थ त ष्ट्रवर्भन्न 
सीपमूलक तार्लम प्रदान गनुथका सारै् श्रर्मकहरूलाई मागका आिारमा ष्ट्रवर्भन्न 
पररयोजना र्नमाथण कायथमा खटाउने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ।  

129. मलुकुभरका सबै सीपमूलक तार्लम प्राि व्यजक्तको अर्भलेख व्यवजस्र्त गररनेछ। 
ष्ट्रवर्भन्न र्नकायबाट सम्पादन हुाँदै आएको रोजगार सम्बद्ध कायथक्रमहरूलाई 
व्यवजस्र्त र प्रभावकारी बनाई दोहोरोपन हटाउन र सीपमूलक तार्लमहरूलाई 
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समन्त्वयात्मक ढङ्गले सिालन गनथ श्रम, रोजगार तर्ा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रीको 
नेततृ्वमा उच्चस्तरीय समन्त्वय सर्मर्त गठन गररनेछ। 

130. उद्योग तर्ा व्यवसायका के्षरमा समुिरु श्रम सम्बन्त्ि स्र्ापना, सामूष्ट्रहक 
सौदावाजी प्रवद्धथन, रोजगारदाता र श्रर्मकबीच मलेर्मलाप स्र्ापना, श्रम 
र्नरीक्षणको प्रभावकाररता अर्भवृष्ट्रद्ध, श्रम बजारको अध्ययन र अनसुन्त्िान तर्ा 
श्रर्मकहरूको सीप, ष्ट्रवकास र कल्याणकारी कायथ सिालनमा नेततृ्वदायी भरू्मका 
र्नवाथह गनथ राष्ट्रिय श्रम प्रर्तष्ठान गठन गररनेछ। 

131. न्त्यून आय भएका श्रर्मक र गररब पररवारको पष्ट्रहचान गरी उनीहरूका लार्ग 
खाद्य सरुक्षा पररचयपरको व्यवस्र्ा गररनेछ। हरेक स्र्ानीय तहमा सपुर् 
मूल्यका पसल सिालन गरी सो पररचयपरको आिारमा खाद्य सामाग्रीहरू 
सहरु्लयत दरमा उपलव्ि गराउने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 

132. वैदेजशक रोजगारीलाई सरुजक्षत, व्यवजस्र्त तर्ा मयाथर्दत बनाइनेछ। वैदेजशक 
रोजगारीमा जाने व्यजक्तहरूको दक्षता अर्भवृष्ट्रद्ध गनथ गन्त्तव्य मलुकुको माग 
अनसुार आवश्यक सीपमूलक तार्लम प्रदान गररनेछ। वैदेजशक रोजगारीका नयााँ 
र आकर्थक गन्त्तव्य मलुकुहरूको पष्ट्रहचान गरी ष्ट्रवद्यमान श्रम सम्झौताको 
प्रभावकाररता अध्ययन तर्ा पनुरावलोकन गररनेछ। वैदेजशक रोजगार व्यवस्र्ापन 
सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नर्त गरी वैदेजशक रोजगारी सम्बद्ध सेवाहरू अनलाइन 
प्रणाली मार्थ त प्रदान गनथ व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। हाल काठमाडौंबाट प्रदान गररदै 
आएको श्रम स्वीकृर्त काठमाडौं बाष्ट्रहरका सबै श्रम तर्ा रोजगार 
कायाथलयहरूमार्थ त अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ि गराउने व्यवस्र्ा र्मलाएको 
छु। 

133. श्रर्मकको गन्त्तव्य, कामको ष्ट्रकर्सम, पाररश्रर्मक तर्ा सामाजजक सरुक्षासम्बन्त्िी 
ष्ट्रवर्यमा र्डजजटल माध्यमबाट अग्रीम जानकारी र्दने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 
वैदेजशक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागररक तर्ा र्नजहरूको पररवारलाई प्रदान 
गररने राहत, उद्धार तर्ा अन्त्य कल्याणकारी सेवा अनलाइन प्रणालीबाट प्रवाह 
गने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। वैदेजशक रोजगारीमा गएका व्यजक्तहरूलाई 
टेर्लमेर्डर्सन सेवा प्रवाह गनथ आवश्यक व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। वैदेजशक 
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रोजगारीमा रहेका श्रर्मकहरूको लार्ग उत्पादनमूलक के्षरमा लगानी गरी 
प्रर्तर्ल ष्ट्रवतरण गने गरर सजित लगानी कोर् सिालन गररनेछ। 

134. वैदेजशक रोजगारबाट र्केका नागररकहरूलाई उनीहरूले आजथन गरेको अनभुव, 
सीप र पुाँजी लगानी गरी उत्पादन र स्वरोजगार के्षरमा काम गनथ प्रोत्साहन 
गनुथका सारै् व्यवसाय सिालनका लार्ग सहरु्लयतपूणथ कजाथ प्रवाह गने व्यवस्र्ा 
र्मलाएको छु। सातै प्रदेशमा बहउुदे्धश्यीय तालीम केन्त्ि स्र्ापना गरी सिालन 
गररनेछ। 

135. कायथस्र्लमा भेदभाव तर्ा ष्ट्रहंसा हनु र्दइने छैन। समान कामका लार्ग समान 
पाररश्रर्मकको र्सद्धान्त्तको प्रभावकारी कायाथन्त्वयन गररनेछ। श्रम अर्डटलाई 
व्यवजस्र्त र प्रभावकारी बनाइ श्रर्मकको हक, हीत, व्यवसायजन्त्य स्वास््य तर्ा 
सरुक्षा, न्त्यूनतम पाररश्रर्मक र श्रम कानूनको पररपालना सरु्नजश्चत गररनेछ। 
बालश्रम र्नवारण कायथयोजना, २०७५-८५ को प्रभावकारी कायाथन्त्वयन गरी 
क्रमश: सबै स्र्ानीय तहलाई बालश्रममकु्त घोर्णा गररनेछ। दैर्नक ज्यालादारीमा 
काम गने श्रर्मकहरूको ष्ट्रहत रक्षाका लार्ग काममा लगाउने पक्ष र श्रर्मकको 
बीचमा करार गनुथपने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ।  

136. स्वरोजगार नागररकलाई योगदानमा आिाररत नागररक पेन्त्सन योजनामा आवद्ध 
गनथ आवश्यक व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। र्नजी तर्ा अनौपचाररक के्षर र वैदेजशक 
रोजगारीमा रहेका नागररकलाई सामाजजक सरुक्षा कोर्बाट सिार्लत सामाजजक 
सरुक्षा योजनाहरूमा क्रमश: आवद्ध गदै लर्गनेछ। 

137. श्रम, रोजगार तर्ा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालयको लार्ग रु. ९ अबथ १३ करोड 
छुट्याएको छु। 

स्वास््य तर्ा जनसंख्या 

138. आिारभतू स्वास््य सेवामा आम नागररकको पहुाँच ष्ट्रवस्तार गरी सवथसलुभ र 
गणुस्तरीय स्वास््य सेवा उपलव्ि गराइनेछ। कोर्भड-१९ महामारी 
व्यवस्र्ापनबाट प्राि अनभुव समेतका आिारमा स्वास््य प्रणालीमा आवश्यक 
सिुार गरी भष्ट्रवष्यमा यस्ता महामारीको सामना गनथ सक्षम र प्रभावकारी स्वास््य 
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प्रणालीको ष्ट्रवकास गररनेछ। र्दगो ष्ट्रवकास लक्ष्य हार्सल गनथ नेपाल स्वास््य 
के्षर रणनीर्तक योजना, २०७९-८७ कायाथन्त्वयन गररनेछ। 

139. आगामी आर्र्थक वर्थ ६५५ स्र्ानीय तहमा र्नमाथणािीन आिारभतू 
अस्पतालहरूको र्नमाथण सम्पन्न गररनेछ। स्र्ानीय तहमा आिारभतू 
अस्पतालहरूको र्नमाथण कायथका लार्ग रु. १० अबथ ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 
परुाना र जीणथ अवस्र्ामा रहेका अस्पताल एवं स्वास््य संस्र्ाका भवनहरू नयााँ 
मापदण्डअनसुार पनुर्नथमाथणका लार्ग आवश्यक रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

140. ज्येष्ठ नागररकलाई ष्ट्रवजशष्ट्रिकृत स्वास््य सेवा सरु्नजश्चत गनथ र्प २० वटा केन्त्िीय 
र प्रादेजशक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागररक वाडथ स्र्ापना गरी सिालनमा ल्याउने 
व्यवस्र्ा र्मलाएको छु। सरकारी स्वास््य संस्र्ाहरूबाट ९८ प्रकारका और्िी 
र्नःशलु्क उपलव्ि गराउने व्यवस्र्ा गरेको छु। 

141. मगृौला प्रत्यारोपण गरेका तर्ा डायलाइर्सस गराइरहेका व्यजक्तहरू, सबै 
ष्ट्रकर्समका क्यान्त्सर रोग र्नदान भएका व्यजक्तहरू र मेरूदण्ड पक्षघातका 
र्बरामीलाई और्िी उपचार खचथ बापत मार्सक रु. ५ हजारका दरले उपलब्ि 
गराउन रु. १ अबथ ५० करोड छुट्ट्याएको छु। 

142. मात ृमतृ्यूदर घटाउन गभथवती मष्ट्रहलालाई पोर्ण कायथक्रम, स्वास््य जााँच र 
सरुजक्षत सतु्केरी सषु्ट्रविा उपलव्ि गराइनेछ। पााँच वर्थ मरु्नका बालबार्लकाको 
मतृ्यदुर घटाउन सरुजक्षत माततृ्व, जशश ु स्याहार, पोर्ण कायथक्रम र खोप 
कायथक्रमहरूलाई र्प प्रभावकारी बनाइनेछ। स्वास््य संस्र्ाहरूबाट प्रसूर्त सेवा 
उपलब्ि गराई मातजृशश ुमतृ्यदुर घटाउनको लार्ग आमा सरुक्षा कायथक्रममा 
रकम वृष्ट्रद्ध गरेको छु। मानव ष्ट्रवकास सूचकाङ्कमा पर्छ परेका २५ जजल्लाका 
ष्ट्रवपन्न पररवारका सतु्केरीलाई एकमषु्ठ रु. ५ हजार पोर्ण खचथ उपलब्ि गराउने 
व्यवस्र्ा र्मलाएको छु। 

143. गणुस्तरीय स्वास््य सेवा उपलब्ि गराउन र स्वास््य पयथटन प्रवद्धथन गनथ लजुम्बनी 
प्रदेशको राजापरुमा पाटन स्वास््य ष्ट्रवज्ञान प्रर्तष्ठान मार्थ त र मिेश प्रदेशको 
सिरीमा जचष्ट्रकत्सा ष्ट्रवज्ञान राष्ट्रिय प्रर्तष्ठान मार्थ त सपुर स्पेर्सर्लटी सेवासष्ट्रहतको 
स्वास््य सेवा प्रदान गनथ अस्पताल स्र्ापना गने कायथ अजघ बढाइनेछ। जशक्षक 
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अस्पताल र्नमाथण कायथ अजघ बढाइनेछ। र्सकलसेल एर्नर्मया अनसुन्त्िान तर्ा 
उपचार केन्त्ि स्र्ापना गररनेछ। 

144. रूपन्त्देहीको सैनामैना, नवलपरासी पूवथको देवचलुी, कैलालीको लम्की, कणाथली 
कोररडरको राकम र िार्दङको बेल्खमुा ट्रमा सेन्त्टर स्र्ापना गररनेछ। दगुथम 
जजल्लाका अस्पतालहरूमा काम गरररहेका जचष्ट्रकत्सक तर्ा स्वास््यकमीहरूलाई 
उत्प्ररेरत गनथ एक जचष्ट्रकत्सक एक अस्पताल कायथक्रम कायाथन्त्वयनमा ल्याइनेछ। 

145. क्यान्त्सर रोगको र्नदान गरी स्वदेशमै उपचार सेवा र्दन आवश्यक पने पेट 
स्क्यान मेर्सन तर्ा साइक्लोटोन उत्पादन गने मेर्सन खररद गनथ रु. ५० करोड 
बजेट व्यवस्र्ा गरेको छु। पाठेघरको मखुको क्यान्त्सर ष्ट्रवरूद्ध खोप कायथक्रम 
शरुूवात गररनेछ। 

146. शहीद िमथभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्त्िलाई अंग प्रत्यारोपणसम्बन्त्िी ष्ट्रवशेर्ज्ञ 
उत्पादन गनथ सक्षम प्रर्तष्ठानको रूपमा ष्ट्रवकास गररनेछ। मगृौला रोगीहरूको 
र्नःशलु्क मगृौला प्रत्यारोपणको व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। सबै प्रादेजशक 
अस्पतालहरूमा डायलाइर्सस सेवा उपलब्ि गराउन डायलाइर्सस मेर्सन खररद 
गनथ रु. २० करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। ष्ट्रवपन्न मगृौला रोगी नागररकलाई 
र्नशलु्क मगृौला प्रत्यापरोण गनथ रु. १० करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेकोछु। 

147. स्र्ानीय तहसाँगको समन्त्वय र सहकायथमा स्वास््य प्रष्ट्रवर्ि र अनभुवसमेत 
आदानप्रदान हनेु गरी सबै स्वास््य ष्ट्रवज्ञान प्रर्तष्ठानहरू र मेर्डकल कलेजहरूले 
वाष्ट्रर्थक कम्तीमा दईु पटक अर्नवायथ रूपमा स्र्ानीय तहका आिारभतू 
अस्पतालहरूमा र ग्रामीण तर्ा दगुथम के्षरहरूमा र्न:शलु्क स्वास््य जशष्ट्रवर 
सिालन गनुथपने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 

148. पूणथ अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरूलाई स्वास््य सेवासष्ट्रहतको पनुस्र्ाथपना केन्त्ि 
स्र्ापना गररनेछ। बालबार्लकासम्बन्त्िी ष्ट्रवजशष्ट्रिकृत स्वास््य संस्र्ाको क्षमता 
ष्ट्रवकासका लार्ग बजटे व्यवस्र्ा गरेको छु। 

149. मनमोहन कार्डथयोर्ोरार्सक भाष्कुलर तर्ा ट्रान्त्सप्लान्त्ट केन्त्ि, सरेुश वाग्ले 
मेमोररयल क्यान्त्सर केन्त्ि, र्रभवुन ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय जशक्षण अस्पताल, सष्ट्रहद 
गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्त्ि, परोपकार प्रसूर्त तर्ा स्त्री रोग अस्पताल, जज.ष्ट्रप. 
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कोइराला राष्ट्रिय स्वाशप्रश्वास उपचार केन्त्ि, सशुील कोइराला प्रखर क्यान्त्सर 
अस्पताल, रािी स्वास््य ष्ट्रवज्ञान प्रर्तष्ठान र रामराजा प्रसाद र्संह स्वास््य ष्ट्रवज्ञान 
प्रर्तष्ठानको सिालन तर्ा पूवाथिार ष्ट्रवकासका लार्ग बजटे ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

150. रोगको रोकर्ाम तर्ा र्नयन्त्रणका लार्ग नेशनल सेन्त्टर र्र र्डजजज कन्त्ट्रोलको 
स्र्ापना गररनेछ। स्वास््य संस्र्ा र स्वास््य सेवाहरूको गणुस्तर मापन तर्ा 
प्रमाणीकरण गनथ राष्ट्रिय स्वास््य प्रत्यायन बोडथको स्र्ापना गनथ आवश्यक कानूनी 
प्रबन्त्ि गररनेछ। प्रत्येक नागररकको स्वास््य अर्भलेख व्यवजस्र्त गनथ आगामी 
आर्र्थक वर्थदेजख प्रमखु अस्पतालहरूमा ष्ट्रवद्यतुीय स्वास््य सूचना प्रणाली स्र्ापना 
गरी क्रमश: सबै स्वास््य संस्र्ामा ष्ट्रवस्तार गदै लर्गनेछ। 

151. स्वास््य बीमा कायथक्रमलाई र्प व्यवजस्र्त र प्रभावकारी बनाउन 
लाभग्राहीहरूलाई सामदुाष्ट्रयक तर्ा सरकारी अस्पतालहरूबाट मार उक्त सेवा 
प्रदान गने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। यसका लार्ग सबै सामदुाष्ट्रयक तर्ा सरकारी 
अस्पतालहरूमा सामाजजक स्वास््य इकाइ स्र्ापना गररनेछ। स्वास््य बीमा 
कायथक्रमलाई र्दगो बनाउन बीमा कम्पनी मार्थ त सिालन गनथ आवश्यक तयारी 
गररनेछ। स्वास््य बीमा कायथक्रमको लार्ग रु. ७ अबथ ५० करोड ष्ट्रवर्नयोजन 
गरेको छु। 

152. व्यजक्तको खानपीन, आनीबानी र व्यवहारमा सिुार गनथ शारीररक व्यायाम, योग 
र ध्यानजस्ता ष्ट्रक्रयाकलापलाई दैर्नक जीवनचयाथको रूपमा ष्ट्रवकास गरी सबै 
नागररकको स्वस्र् जीवन सरु्नजश्चत गनथ स्र्ानीय तहसाँगको सहकायथमा सामदुाष्ट्रयक 
स्वास््य जशक्षा कायथक्रम कायाथन्त्वयन गररनेछ। आम नागररकको सहभार्गतामा 
नागररक आरोग्य अर्भयान सिालन गररनेछ। आयवेुद र होर्मयोपेर्ी जस्ता 
वैकजल्पक जचष्ट्रकत्सा पद्धर्तको संरक्षण र प्रवद्धथन गररनेछ। 

153. चालीस वर्थ मार्र्का नागररकका लार्ग स्र्ानीय तहका स्वास््य संस्र्ाहरूमा 
वर्थमा एकपटक नसने रोगहरूको र्नःशलु्क जस्क्रर्नङ सेवा सिालन गररनेछ। 
शैजक्षक सर शरुू हनु ुअजघ सावथजर्नक ष्ट्रवद्यालयका सवै ष्ट्रवद्यार्ीको र्नःशलु्क 
स्वास््य जााँच गने प्रबन्त्ि गररनेछ। 
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154. रक्त सिार सेवालाई व्यवजस्र्त र सवथसलुभ बनाउन सबै प्रदेशमा सरकारी 
स्वार्मत्वको ब्लड बैंक स्र्ापना गररनेछ। सबै प्रदेशका संघीय अस्पतालमा 
क्यार्ल्याबसष्ट्रहतको आकजस्मक मटुुरोग सेवा प्रारम्भ गनथ आवश्यक व्यवस्र्ा 
र्मलाएको छु। एम्बलेुन्त्स सेवालाई एकीकृत प्रणाली मार्थ त सिालन गने व्यवस्र्ा 
र्मलाइनेछ। 

155. शारीररक तर्ा मानर्सक अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरूका लार्ग प्रत्येक प्रदेशमा 
एक एक वटा पनुस्र्ाथपना तर्ा प्रशामक केन्त्ि स्र्ापना गररनेछ। व्यवसायजन्त्य 
स्वास््य प्रवद्धथन तर्ा रोग र्नयन्त्रण योजना तजुथमा गरी कायाथन्त्वयनमा ल्याइनेछ। 

156. स्वास््य तर्ा जनसंख्या मन्त्रालयको लार्ग रु. ६९ अबथ ३८ करोड ष्ट्रवर्नयोजन 
गरेको छु। स्वास््य के्षरको लार्ग प्रदेशमा रु. ६ अबथ २६ करोड र स्र्ानीय 
तहमा रु. २७ अबथ ४४ करोड हस्तान्त्तरण गरेको छु। 

जशक्षा, ष्ट्रवज्ञान तर्ा प्रष्ट्रवर्ि 

157. जशक्षामा पहुाँच ष्ट्रवस्तार गनुथका सारै् पूवाथिार र्नमाथण र गणुस्तर सिुार गरी 
उत्पादनशील र नवप्रवतथनशील मानव पुाँजी ष्ट्रवकास गररनेछ। त्य र ष्ट्रवज्ञानमा 
आिाररत जशक्षा प्रवद्धथन गदै लर्गनेछ। प्रदेश र स्र्ानीय तहको सहकायथमा 
रोजगारमूलक र जीवनोपयोगी जशक्षा प्रदान गनथ ष्ट्रवद्यालय जशक्षा के्षर सिुार 
कायथक्रम कायाथन्त्वयनमा ल्याइनेछ। आगामी आर्र्थक वर्थ यवुा साक्षरता 
शतप्रर्तशत परु् याउन तर्ा माध्यर्मक र उच्च जशक्षामा कुल भनाथदर वृष्ट्रद्ध गनथ 
अर्भयान सिालन गररनेछ। 

158. जशक्षालाई सीपसाँग, सीपलाई श्रमसाँग, श्रमलाई रोजगारीसाँग, रोजगारीलाई 
उत्पादनसाँग र उत्पादनलाई बजारसाँग जोड्ने उद्देश्यकासार् ष्ट्रवद्यार्ीलाई कक्षा 
कोठाबाटै व्यवसाष्ट्रयक ज्ञान र सीप प्रदान गनथ कायथक्रम सिालन गररनेछ। हाल 
१४० वटा ष्ट्रवद्यालयमा सिार्लत पढ्दै कमाउाँदै कायथक्रमलाई र्प १०० वटा 
ष्ट्रवद्यालयहरूमा ष्ट्रवस्तार गनथ आवश्यक बजटे ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

159. जशक्षासाँगै सीप भने्न अर्भयानका सार् माध्यर्मक तहमा अध्ययन गने 
ष्ट्रवद्यार्ीहरूलाई सीपमलुक तार्लम प्रदान गने गरी पाठ्यक्रम ष्ट्रवकास गररनेछ। 
माध्यर्मक तह उत्तीणथ भएसाँगै स्वावलम्वी बन्न सक्ने गरी ष्ट्रवद्यार्ीलाई कुनै एक 
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व्यवसाष्ट्रयक दक्षता हार्सल गराई रोजगार वा स्वरोजगार बन्न सक्षम बनाइनेछ। 
प्राष्ट्रवर्िक ष्ट्रवर्यको स्नातक तह र अन्त्य ष्ट्रवर्यमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत 
ष्ट्रवद्यार्ीलाई स्र्ानीय तहको योजना र्नमाथण र ग्रामीण ष्ट्रवकासमा योगदान गने 
गरी न्त्यूनतम ९० र्दन स्वयंसेवामा लगाउन सम्बजन्त्ित ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयले आवश्यक 
व्यवस्र्ा र्मलाउनेछ। 

160. रािपर्त शैजक्षक सिुार कायथक्रम अन्त्तगथत आगामी आर्र्थक वर्थ १ हजार २ सय 
सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयको प्राष्ट्रवर्िक पूवाथिारसष्ट्रहतका ष्ट्रवद्यालय भवन र्नमाथण 
गररनेछ। जशक्षकको क्षमता ष्ट्रवकास, कायथमूलक अनसुन्त्िान र पररयोजना कायथमा 
आिाररत जशक्षण र्सकाइ र ष्ट्रवद्यार्ीको क्षमता वृष्ट्रद्ध गनथ वाष्ट्रर्थक कायथयोजना 
बनाई शैजक्षक गणुस्तर अर्भवृष्ट्रद्ध गने कायथक्रम सिालन गररनेछ। यस 
कायथक्रमका लार्ग रु. ८ अबथ ८८ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

161. माध्यर्मक तहको ष्ट्रवपन्न लजक्षत छारवृजत्तलाई र्प प्रभावकारी बनाइनेछ। 
स्र्ानीय उत्पादनको उपयोगलाई प्रार्र्मकता र्दई र्दवा खाजा कायथक्रमलाई 
क्रमशः कक्षा ८ सम्म ष्ट्रवस्तार गने लक्ष्यका सार् आगामी आर्र्थक वर्थ कक्षा 
६ सम्म ष्ट्रवस्तार गरेको छु। 

162. र्डजजटल र्सकाइ सामग्री उपलब्ि गराई ष्ट्रवद्यार्ीको र्सक्ने क्षमता अर्भवृष्ट्रद्ध 
गररनेछ। माध्यर्मक तहको अंग्रजेी, गजणत र ष्ट्रवज्ञान ष्ट्रवर्यको ष्ट्रवज्ञ 
जशक्षकहरूबाट भच ुथअल माध्यमबाट जशक्षणको व्यवस्र्ा गरी गणुस्तरीय जशक्षाको 
सरु्नजश्चतता गनथ प्रत्येक प्रदेशका २० वटा ष्ट्रवद्यालयहरूको लार्ग आवश्यक पने 
इन्त्टरनेट, र्डजजटल बोडथ र अन्त्य सामग्री खररदका लार्ग रु. १० करोड 
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

163. सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयका प्रिानाध्यापकको शैजक्षक नेततृ्व, सीप तर्ा व्यवस्र्ापन 
क्षमता अर्भवृष्ट्रद्ध गनथ तार्लमको व्यवस्र्ा गररनेछ। ष्ट्रवद्यार्ीको शैजक्षक नर्तजाका 
आिारमा ष्ट्रवद्यालय व्यवस्र्ापन तर्ा शैजक्षक सिुारको लार्ग प्रिानाध्यापकबाट 
पेश भएको प्रस्ताव ष्ट्रवद्यालय व्यवस्र्ापन सर्मर्तबाट स्वीकृत भएमा सो 
बमोजजमको योजना कायाथन्त्वयन गनथ रु. ५ लाख सम्म प्रिानाध्यापकले खचथ गनथ 
पाउने व्यवस्र्ा र्मलाएको छु। 
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164. हाम्रो ष्ट्रवद्यालय: हाम्रो जजम्मेवारी भने्न भावना जागतृ गनथ जशक्षक व्यवस्र्ापन 
सर्मर्त र अर्भभावकबीच र्नयर्मत अन्त्तरसम्वाद गने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। यसै 
वर्थदेजख कायथसम्पादन सूचकका आिारमा सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयहरूलाई शे्रणीकृत 
गररनेछ। र्नजश्चत मापदण्ड पूरा गरेका ष्ट्रवद्यालयलाई नमूना ष्ट्रवद्यालय घोर्णा गरी 
परुष्कृत गररनेछ। शैजक्षक कायथक्रम सिालन गदै आएका गरुूकुल, गमु्बा, 
मदरसा लगायतका शैजक्षक संस्र्ालाई र्दाँदै आएको अनदुान कायथक्रमलाई 
र्नरन्त्तरता र्दएको छु। 

165. सरकारी ष्ट्रवद्यालय, क्याम्पस र सामदुाष्ट्रयक क्याम्पसमा कायथरत जशक्षक, 
प्राध्यापक र कमथचारीहरूको सेवा सरुक्षा र वृजत्त ष्ट्रवकासको सरु्नजश्चतता गनथ 
दरबन्त्दी पनुरावलोकन गरी उपयकु्त संख्या कायम गररनेछ। ररक्त पदको स्तर 
र्निाथरण गरी स्र्ायी प्रकृयाबाट पदपूर्तथ गने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। स्र्ानीय 
तहसाँगको सहकायथमा सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयहरूको नक्साङ्कन गरी ष्ट्रवद्यालय 
समायोजन गररनेछ। आवश्यकतानसुार आवासीय ष्ट्रवद्यालय र्नमाथण गररनेछ। 

166. ष्ट्रवपन्न, दर्लत, अल्पसंख्यक, लोपोन्त्मखु जातजार्त, ष्ट्रपछर्डएको के्षर, दगुथम तर्ा 
ष्ट्रहमाली के्षर र आर्र्थक रूपले ष्ट्रवपन्न पररवारका बालबार्लका तर्ा ष्ट्रवशेर् 
आवश्यकता भएका बालबार्लकाहरूको गणुस्तरीय जशक्षामा पहुाँच अर्भवृष्ट्रद्ध गनथ 
कायथक्रम सिालन गररनेछ। 

167. पररवतथनकारी आन्त्दोलन र यदु्धका क्रममा जीवन उत्सगथ गने शहीद एवं वेपत्ता 
पररवार, ष्ट्रवर्भन्न आन्त्दोलनमा घाइते एवं अपाङ्ग भएका र र्द्न्त्र्द्पीर्डत पररवारका 
बालबार्लकाहरूका लार्ग स्र्ाष्ट्रपत शहीद स्मरृ्त ष्ट्रवद्यालयलाई क्रमशः सावथजर्नक 
प्राष्ट्रवर्िक जशक्षालयमा पररणत गररनेछ। 

168. प्राष्ट्रवर्िक तर्ा व्यवसाष्ट्रयक जशक्षा तार्लम पररर्द्को पनुसथरचना गरी छुट्टाछुटै्ट 
तार्लम गणुस्तर र्नयामक र्नकाय र सीपमूलक तार्लम कायथक्रम कायाथन्त्वयन 
र्नकायको रूपमा ष्ट्रवकास गररनेछ। प्राष्ट्रवर्िक तर्ा व्यवसाष्ट्रयक जशक्षाको ष्ट्रवस्तार: 
समषृ्ट्रद्धको आिार भने्न सोचका सार् हाल सिालनमा रहेका प्राष्ट्रवर्िक जशक्षालयको 
नक्साङ्कन तर्ा समायोजन गरी पहुाँच ष्ट्रवस्तार गररनेछ। प्राष्ट्रवर्िक 
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जशक्षालयहरूलाई क्रमशः प्रदेशमा हस्तान्त्तरण गररनेछ। प्राष्ट्रवर्िक तर्ा 
व्यवसाष्ट्रयक जशक्षा तार्लम तर्थ  रु. ८ अबथ ३० करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

169. नयााँ र उदीयमान ष्ट्रवर्यमा उच्च जशक्षाको अध्ययनको अवसर स्वदेशर्भरै प्रदान 
गरी उच्च जशक्षाका लार्ग ष्ट्रवदेश जाने प्रवृजत्त न्त्यून गनथ सावथजर्नक र्नजी साझेदारी 
अविारणामा अन्त्तराथष्ट्रिय स्तरको सूचना प्रष्ट्रवर्ि अध्ययन प्रर्तष्ठान स्र्ापना गनथ 
सहजीकरण गररनेछ। उच्च जशक्षाको अध्ययन अध्यापन कायथलाई अनसुन्त्िानमा 
आिाररत बनाउन र्रभवुन ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयलाई सेन्त्टर अर् एजक्सलेन्त्सका रूपमा 
ष्ट्रवकास गररनेछ। नेपालका उच्च शैजक्षक संस्र्ाहरूमा ष्ट्रवदेशी ष्ट्रवद्यार्ीको लार्ग 
आरक्षणको व्यवस्र्ा गरी भनाथ, र्भसा र आवासको सहज व्यवस्र्ा गररनेछ। 
ष्ट्रवदेशी प्राध्यापकहरूलाई समेत सहज र्भसा सषु्ट्रविाको व्यवस्र्ा गरी नेपाल 
आउन सहजीकरण गररनेछ। 

170. गणुस्तरीय स्वास््य जशक्षा र सेवाको ष्ट्रवस्तार गरी प्रादेजशक सन्त्तलुन कायम गनथ 
ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयहरूसाँगको सहकायथमा प्रदेश सरकार अन्त्तगथतका अस्पतालहरूमा 
मेर्डकल कलेज स्र्ापना गने नीर्त र्लइनेछ। बटुवल मेर्डकल कलेज र लजुम्बनी 
प्रादेजशक अस्पताल, सखेुत मेर्डकल कलेज र कणाथली प्रादेजशक अस्पताल, 
कणाथली स्वास््य ष्ट्रवज्ञान प्रर्तष्ठान र चौरजहारी सामदुाष्ट्रयक अस्पताल तर्ा गेटा 
मेर्डकल कलेज र सेती तर्ा महाकाली अस्पताल बीचको सहकायथमा सम्बजन्त्ित 
ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय अन्त्तगथत मेर्डकल कलेज सिालन गने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 
डडेल्िरुामा मरे्डकल कलेज स्र्ापनाको प्रष्ट्रक्रया अगार्ड बढाइनेछ। 

171. जनसंख्याको अनपुातमा जचष्ट्रकत्सक तर्ा स्वास््यकमीको अपयाथिता भएको 
अवस्र्ालाई मध्यनजर गरी स्वास््य जशक्षामा प्रमाणपर तहदेजख ष्ट्रवजशष्ट्रिकृत उच्च 
जशक्षासम्मको अध्ययनलाई सहज बनाउन भनाथ संख्या, भनाथ प्रष्ट्रक्रया र संस्र्ागत 
व्यवस्र्ा सम्बन्त्िमा आवश्यक कानूनी प्रबन्त्ि गररनेछ। स्वास््य जशक्षा उपलब्ि 
गराउने जशक्षण संस्र्ाहरूले वर्थको दईुपटक ष्ट्रवद्यार्ी भनाथ गने गरी क्षमता ष्ट्रवकास 
गररनेछ। यसबाट नेपाली ष्ट्रवद्यार्ीहरूलाई मरे्डकल जशक्षा अध्ययनका लार्ग 
ष्ट्रवदेजशन ुनपने अवस्र्ा र्सजथना हनुकुा सारै् ष्ट्रवदेशी मिुा समेत बचत हनेुछ। 
मेर्डकल जशक्षा अध्ययनमा ष्ट्रवदेशी ष्ट्रवद्यार्ीहरूलाई आकष्ट्रर्थत गनथ आवश्यक 
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पूवाथिारसष्ट्रहत काठमाडौ बाष्ट्रहर ष्ट्रवर्भन्न स्र्ानमा मेर्डकल कलेज स्र्ापना गनथ 
सहजीकरण गररनेछ। 

172. ष्ट्रवर्भन्न ष्ट्रवर्यमा अनसुन्त्िान तर्ा अन्त्वेर्ण गने र्नकायहरूबीच समन्त्वय र सहकायथ 
गरी अनसुन्त्िानमूलक कायथक्रमहरूलाई र्प प्रभावकारी बनाउन र्रभवुन 
ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय, काठमाडौं ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय, नेपाल कृष्ट्रर् अनसुन्त्िान पररर्द र नेपाल 
ष्ट्रवज्ञान तर्ा प्रष्ट्रवर्ि प्रर्तष्ठानका कायथकारी प्रमखुहरू सजम्मर्लत अनसुन्त्िान तर्ा 
ष्ट्रवकास समन्त्वय सर्मर्त गठन गररनेछ। यवुा वैज्ञार्नकहरूलाई अनसुन्त्िानमा 
प्रोत्साहन गररनेछ। अनसुन्त्िानका लार्ग राष्ट्रिय आष्ट्रवष्कार केन्त्ि लगायत अन्त्य 
आष्ट्रवष्कार केन्त्िसाँग सहकायथ र साझेदारी गररनेछ। र्रभवुन ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयका 
सेडा, सेररड, र्सनास, ररकास्ट लगायत अनसुन्त्िान केन्त्िहरू तर्ा अन्त्य 
ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयका अनसुन्त्िान केन्त्िहरू मार्थ त हनेु अनसुन्त्िानको लार्ग आवश्यक 
रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

173. खगोलशास्त्र सम्बन्त्िी ज्ञान तर्ा मनोरञ्जनको लार्ग सरकारी तर्ा सावथजर्नक 
जग्गा एकीकृत गरी काठमाडौं महानगरपार्लकाको सहकायथमा बहउुपयोगी 
प्लार्नटोररयम पाकथ सष्ट्रहतको संरचना र्नमाथण गररनेछ। 

174. जशक्षा, ष्ट्रवज्ञान तर्ा प्रष्ट्रवर्ि मन्त्रालयको लार्ग रु. ७० अबथ ५ करोड ष्ट्रवर्नयोजन 
गरेको छु। जशक्षा के्षरतर्थ  प्रदेशमा रु. ५ अबथ ३२ करोड र स्र्ानीय तहमा रु. 
१ खबथ २१ अबथ १ करोड हस्तान्त्तरण गरेको छु। 

खानेपानी तर्ा सरसर्ाइ 

175. राज्यको अर्भभारा: एक घर एक िारा अर्भयान साकार पानथ प्रदेश र स्र्ानीय 
तहसाँगको सहकायथमा खानेपानी आयोजना सिालन गररनेछ।यो कायथक्रम 
दर्लतहरूको उच्च घनत्व रहेको वस्तीहरूमा प्रार्र्मकताका सार् सिालन 
गररनेछ। 

176. मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट काठमाडौँमा खानेपानी ष्ट्रवतरण कायथ शरुू 
भइसकेको छ। मेलम्ची जलािारको भौगोर्लक अध्ययन प्रर्तवेदनको आिारमा 
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भरपदो पानी पर्ान्त्तरणको व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 
याङ्ग्री र लाके खोलाबाट मेलम्ची खानेपानी ष्ट्रवतरण प्रणालीमा पानी आपूर्तथ गने 
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योजना कायाथन्त्वयन गररनेछ। दोस्रो चरणको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सिुार 
आयोजना अन्त्तगथत चक्रपर् बाष्ट्रहरका र्प के्षरहरूमा मलेम्ची खानेपानी ष्ट्रवतरणका 
लार्ग पाइप लाइन ष्ट्रवछ्याउने कायथ शरुू गनथ रु. १ अबथ ९२ करोड ष्ट्रवर्नयोजन 
गरको छु। 

177. मेलम्ची खानेपानी ष्ट्रवकास सर्मर्त र ग्रामीण खानेपानी तर्ा सरसर्ाइ कोर् 
ष्ट्रवकास सर्मर्त खारेज गररएको छ। यी सर्मर्तहरूबाट सम्पादन हुाँदै आएका 
कायथहरू खानेपानी तर्ा ढल व्यवस्र्ापन ष्ट्रवभाग मातहतबाट सिालन गने 
व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 

178. काठमाडौं उपत्यकामा र्सस्नेरी र ठोस्ने खोलाबाट खानेपानी आपूर्तथ गनथ अध्ययन 
कायथ अजघ बढाइनेछ। नगरकोट के्षर, दजक्षणकाली के्षर, रामकोट के्षर र 
गोदावरी के्षर गरी काठमाडौं उपत्यकाका चार र्दशामा पानीपोखरी सष्ट्रहतको 
जलािार के्षर र्नमाथण गनथ अध्ययन गरी यस्ता जलािारलाई खानेपानी आपूर्तथको 
वैकजल्पक स्रोतको रूपमा ष्ट्रवकास गररनेछ। यी के्षरमा बहपुयोगी पाकथ  तर्ा 
मनोरञ्जनात्मक स्र्ल समेत र्नमाथण गररनेछ। जलाशययकु्त ष्ट्रवद्यतु आयोजनाको 
बहउुपयोग गरी खानेपानी आपूर्तथ गनथ आवश्यक पूवाथिार र प्राष्ट्रवर्िक क्षमता 
ष्ट्रवकास गररनेछ।  

179. सबै स्र्ानीय तहको सरसर्ाइ गरुूयोजना तयार गने नीर्तअनरुुप आगामी आर्र्थक 
वर्थ र्प १०० वटा स्र्ानीय तहको सरसर्ाइ गरुूयोजना तयार गररनेछ। 
एकीकृत खानेपानी तर्ा ढल व्यवस्र्ापन आयोजना अन्त्तगथत देशका ष्ट्रवर्भन्न १२ 
वटा शहरहरूमा एकीकृत खानेपानी तर्ा र्ोहोरपानी प्रशोिन आयोजनाहरूको 
ष्ट्रवस्ततृ अध्ययन सम्पन्न गररनेछ। ष्ट्रवर्भन्न शहरहरूमा ढल र्नकासको उजचत 
प्रबन्त्ि गनथ रु. २ अबथ ४४ करोड बजेट ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

180. शहरी खानेपानी तर्ा सरसर्ाइ आयोजना अन्त्तगथत सखेुतको सभुाघाट, काभ्रकेो 
पााँचखाल, दाच ुथलाको खलङ्गा, भक्तपरुको दर्िकोट र जचतवनको शारदानगर 
खानेपानी आयोजनाहरू आगामी आर्र्थक वर्थर्भर सम्पन्न गररनेछ। यी 
आयोजनाहरूबाट कररब १ लाख ९ हजार जनसंख्यालाई खानेपानी सेवा उपलब्ि 
हनेुछ। शहरी खानेपानी तर्ा सरसर्ाइ आयोजनाका लार्ग रु. ४ अबथ ४४ 
करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 
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181. खानेपानी तर्ा सरसर्ाइ सहलगानी कायथक्रम र केन्त्िीय खानेपानी आयोजना 
अन्त्तगथत सिार्लत ३१ वटा आयोजनाहरू सम्पन्न गनथ रु. ४ अबथ ९६ करोड 
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। यसबाट र्प ४ लाख ९३ हजार जनसंख्यालाई खानेपानी 
सेवा उपलब्ि हनेुछ। जलवाय ुअनकूुर्लत बहृत खानेपानी आयोजना अन्त्तगथत 
र्नमाथणािीन आयोजनाहरूको कायाथन्त्वयनका लार्ग रु. ३ अबथ २३ करोड 
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। उक्त आयोजनाहरूबाट र्प १ लाख ५० हजार 
जनसंख्यालाई खानेपानी सेवा उपलब्ि हनेुछ। 

182. संघीय सरकारबाट प्रदेश तर्ा स्र्ानीय तहमा हस्तान्त्तरण भएका खानेपानी 
आयोजनाहरू प्रार्र्मकीकरण गरी सम्पन्न गनथ रु. ७ अबथ ३१ करोड ष्ट्रवर्नयोजन 
गरेको छु।  

183. खानेपानी आपूर्तथ प्रणालीलाई र्दगो बनाउन प्रदेश र स्र्ानीय तहसाँगको सहकायथमा 
साना खोल्सी र मूल संरक्षण अर्भयान सिालन गररनेछ। स्र्ानीय सरकारको 
सहजीकरणमा अर्िकतम एक हजार घरिरुी लाभाजन्त्वत हनेु खानेपानी आयोजना 
स्र्ानीय जनसहभार्गता मार्थ त कायाथन्त्वयन गररनेछ। पूवथ स्वीकृर्त र्लई 
जनसहभार्गतामा उपभोक्ताहरूले खानेपानी योजना र्नमाथण गरेमा गणुस्तर र 
आयोजनाको र्दगोपन मूल्याङ्कन गरी लागतको अर्िकतम ८० प्रर्तशतसम्म 
भकु्तानी र्दने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 

184. खानेपानी के्षरको लार्ग रु. ३७ अबथ ३५ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

सामाजजक सरुक्षा र संरक्षण  

185. जीवनचक्रमा आिाररत सामाजजक सरुक्षा र संरक्षणको अविारणा अनरुूप 
गभाथवस्र्ामा स्वास््य जााँच र पोर्ण, बाल्यावस्र्ामा खोप, पोर्ण र आिारभतू 
जशक्षा, माध्यर्मक तहको जशक्षासाँगै प्राष्ट्रवर्िक सीप, यवुावस्र्ामा जशक्षा र 
रोजगारीको सरु्नजश्चतता तर्ा वृद्धावस्र्ामा र्नःशलु्क उपचार, सम्मान र मयाथर्दत 
जीवनका लार्ग कायथक्रम सिालन गररनेछ। 

186. ष्ट्रवपन्न, ज्येष्ठ नागररक, एकल मष्ट्रहला र सीमान्त्तकृत वगथ तर्ा समदुाय लजक्षत 
सामाजजक सरुक्षाका कायथक्रमका लार्ग आवश्यक रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 
राजनीर्तक पररवतथनको आन्त्दोलनमा बर्लदान गने पररवारको लार्ग प्रदान हुाँदै 
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आएको जीवन वृजत्त रकमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। राजनीर्तक पररवतथनको 
क्रममा घाइते योद्धाहरूको जीवन र्नवाथह भत्तालाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। 

187. सामाजजक सरुक्षा कायथक्रम अन्त्तगथत हाल ७० वर्थमार्र्को उमेर समूहका ज्येष्ठ 
नागररकलाई सामाजजक सरुक्षा भत्ता प्रदान गररएकोमा आगामी आर्र्थक वर्थदेजख 
यसको दायरा बढाई ६८ वर्थ मार्र्का ज्येष्ठ नागररकलाई समेत सामाजजक सरुक्षा 
भत्ता प्रदान गने व्यवस्र्ा र्मलाएको छु। सामाजजक सरुक्षा भत्ता नर्लन स्व:घोर्णा 
गने लाभग्राहीहरूलाई सरकारर्द्ारा सम्मान गररनेछ। 

188. सामाजजक संरक्षण र सरुक्षा कायथक्रमलाई यर्ार्थपरक र वस्तरु्नष्ठ रूपमा एकर्द्ार 
प्रणाली मार्थ त सिालन गनथ सामाजजक-आर्र्थक सूचनासष्ट्रहतको एकीकृत लगत 
राख्न ेव्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 

189. सामाजजक सरुक्षा कोर्को रकम कामदारको स्वास््य उपचार, कामदारको 
सन्त्तर्तको जशक्षा तर्ा कामदारको पररवारको बीमा गनथ उपयोग गररनेछ। कोर्को 
रकम व्यवसाय सिालन गनथ र व्यवसाष्ट्रयक सीपसम्बन्त्िी तार्लम सिालन गनथ 
समेत उपयोग गररनेछ। कोर्लाई र्दगो बनाउन कोर्को रकम उत्पादनमूलक 
तर्ा पूवाथिार लगायतका के्षरमा लगानी गनथ कानूनी प्रबन्त्ि गररनेछ। 

190. योगदानमा आिाररत सामाजजक सरुक्षा कायथक्रमको प्रभावकारी कायाथन्त्वयनमा 
जोड र्दनकुा सारै् वैदेजशक रोजगारी तर्ा स्वरोजगारमा रहेका श्रर्मकलाई 
सामाजजक सरुक्षा कोर्मार्थ त योगदानमा आिाररत सामाजजक सरुक्षाको दायरामा 
आबद्ध गनथ आवश्यक व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 

191. जेष्ठ नागररक, एकल मष्ट्रहला, अपाङ्गता भएका नागररक, दर्लत जषे्ठ नागररक, 
लोपोन्त्मखु आर्दवासी जनजाती, मानव ष्ट्रवकास सचुकाङ्क न्त्यून भएका २५ 
जजल्लाका ५ वर्थसम्मका बालबार्लका, दर्लत बालबार्लका लगायतलाई उपलव्ि 
गराइने सामाजजक सरुक्षा भत्ता र और्र्ि उपचार तर्ा आर्र्थक सहायता समेतको 
लार्ग रु. १ खबथ ३४ अबथ १ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 
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यवुा तर्ा खेलकुद 

192. यवुाहरूलाई उत्पादनमूलक उद्यममा आकर्थण गनथ तार्लम तर्ा शैजक्षक 
प्रमाणपरका आिारमा यवुा स्टाटथ अप कायथक्रम अन्त्तगथत उद्यम प्रस्तावको 
र्ितोमा सहरु्लयतपूणथ ऋण उपलब्ि गराउने व्यवस्र्ा र्मलाएको छु। 

193. देशको जनसांजख्यक लाभको रूपमा रहेका यवुाहरूको उत्पादनशील क्षमता 
उपयोग गनथ यवुा तर्ा साना व्यावसाष्ट्रयक स्वरोजगार कोर् मार्थ त र्प १२ 
हजार यवुालाई स्वरोजगार बनाउने गरी कायथक्रम सिालन गररनेछ। प्राष्ट्रवर्िक 
तर्ा व्यावसाष्ट्रयक सीपसष्ट्रहतको कजाथ कायथक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। 
स्र्ानीय तह, बैंक तर्ा ष्ट्रवत्तीय संस्र्ाहरूसाँगको सहकायथमा ष्ट्रवजनेस इनक्यबेुशन 
सेन्त्टर मार्थ त १० हजार यवुालाई उद्यमशीलता तार्लम प्रदान गररनेछ। 

194. म्यादी प्रहरीको रूपमा राि सेवामा संलग्न यवुाहरूलाई लजक्षत गरी उद्यमशीलता 
र स्वरोजगार केजन्त्ित कायथक्रम सिालन गररनेछ। उनीहरूको रूजचको ष्ट्रवर्यमा 
तार्लम प्रदान गरी कृष्ट्रर्, वनजन्त्य र अन्त्य उद्यममा संलग्न हनेु अवसर उपलव्ि 
गराइनेछ। म्यादी प्रहरीलाई सजित सरुक्षा बलको रूपमा उपयोग गनथ आवश्यक 
व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 

195. खेलकुद पयथटनको प्रवद्धथनका लार्ग सावथजर्नक र्नजी साझेदारीमा साहर्सक तर्ा 
पवथतीय खेलकुदका पूवाथिार र्नमाथण तर्ा सछ चालन गनथ प्रोत्साष्ट्रहत गररनेछ। 
जमु्ला जजल्लाको टोप्ला पाटन लगायत स्र्ानमा हाई अजल्टच्यूड स्पोट्सथ एण्ड 
टे्रर्नङ्ग सेन्त्टर स्र्ापना गनथ आवश्यक रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

196. काठमाडौंको मूलपानीमा र्नमाथणािीन अन्त्तराथष्ट्रिय ष्ट्रक्रकेट स्टेर्डयमको र्नमाथण 
कायथ आगामी आर्र्थक वर्थ सम्पन्न गररनेछ।कीर्तथपरु अन्त्तराथष्ट्रिय ष्ट्रक्रकेट 
स्टेर्डयममा रार्रकालीन खेल खेल्न सष्ट्रकने गरी स्तरोन्नर्त गनथ आवश्यक रकम 
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। प्रदेश र स्र्ानीय तहसाँगको सहकायथमा जचतवनमा 
र्नमाथणािीन गौतम बदु्ध ष्ट्रक्रकेट स्टेर्डयमको अिरुो र्नमाथण कायथ पूरा गने व्यवस्र्ा 
र्मलाइनेछ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लार्ग आवश्यक रकम ष्ट्रवर्नयोजन 
गरेको छु। दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदको लार्ग आवश्यक पूवाथिार तयार गररनेछ। 
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197. एक स्र्ानीय तह: एक खेलग्राम कायथक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। बााँकेको 
कोहलपरुमा मष्ट्रहला ष्ट्रक्रकेट एकेडेमी तर्ा रङ्गशाला र्नमाथणका लार्ग आवश्यक 
बजेट ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। िनगढीको र्ाप्लामा अन्त्तराथष्ट्रिय मापदण्ड 
अनसुारको ष्ट्रक्रकेट रङ्गशाला तर्ा खेलग्रामको र्नमाथण गररनेछ। खेल पूवाथिारतर्थ  
रु. ८७ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेकोछु। 

198. खेलकुद ष्ट्रवकासको २० वरे् गरुूयोजना तयार गरी कायाथन्त्वयनमा ल्याइनेछ। 
र्नजी के्षरलाई खेल ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय खोल्न प्रोत्साहन गररनेछ। ष्ट्रवदेशी 
क्लबहरूलाई नेपालमा फे्रिाईज र्लग आयोजना गनथ अनकुुल वातावरण र्नमाथण 
गररनेछ। 

199. खेलकुद संघहरूको संस्र्ागत क्षमता अर्भवृष्ट्रद्ध गरी खेलकुद प्रर्तयोर्गताहरूको 
आयोजनामा खेलसंघहरूको भरू्मकालाई प्रभावकारी वनाइनेछ। खेलाडी र 
प्रजशक्षकहरूको क्षमता ष्ट्रवकासका लार्ग कायथक्रमहरू सिालन गररनेछ। 
खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गने कायथक्रमहरूलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। 
अन्त्तराथष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रर्तयोर्गतामा सहभागी हनेु खेलाडी तर्ा प्रजशक्षकहरूको 
बीमा गने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। खेलकुद संघहरूलाई र्दई आएको अनदुान वृष्ट्रद्ध 
गरेको छु। राष्ट्रिय खेलकुद पररर्द्को लार्ग रु. २ अबथ ९करोड ष्ट्रवर्नयोजन 
गरेको छु। 

200. महोत्तरीको मष्ट्रटहानी, जचतवनको कठार र पूवी नवलपरासीको मध्यष्ट्रवन्त्दमुा 
स्र्ानीय तह र र्नजी के्षरको सहकायथमा अत्यािरु्नक ररष्ट्रक्रयसन सेन्त्टर स्र्ापना 
गररनेछ। 

201. एर्सयाली र ओलजम्पक खेलकूदमा पदक प्राि गने खेलाडीहरूलाई आजीवन 
मार्सक जीवन वृजत्तको व्यवस्र्ापन गने प्रवन्त्ि र्मलाइनेछ। 

202. यवुा तर्ा खेलकुद मन्त्रालयको लार्ग रु. २ अबथ ४६ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको 
छु। 

मष्ट्रहला, बालबार्लका तर्ा ज्येष्ठ नागररक 

203. रािपर्त मष्ट्रहला उत्र्ान कायथक्रमलाई सिुार एवं पररमाजथन गररनेछ। दगुथम 
के्षरमा ज्यान जोजखममा परेका गभथवती तर्ा सतु्केरी मष्ट्रहलाको हवाई उद्धार 
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कायथलाई र्प व्यवजस्र्त र प्रभावकारी बनाइनेछ। यसका लार्ग रु. ४ करोड 
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

204. मष्ट्रहला पष्ट्रहला कायथक्रम अन्त्तगथत मष्ट्रहलाको नेततृ्व ष्ट्रवकास, आर्र्थक आत्मर्नभथरता 
तर्ा क्षमता अर्भवृष्ट्रद्ध र मष्ट्रहला सशक्तीकरणका लार्ग संघ, प्रदेश र स्र्ानीय 
तह मार्थ त देहायका कायथक्रम सिालन गररनेछः 

(क) लामो दूरी ष्ट्रहडेर ष्ट्रवद्यालय आउने छाराहरूको सरुक्षा र शैजक्षकस्तर 
अर्भवृष्ट्रद्ध गनथ छारावासहरूको र्नमाथण गररनेछ। 

(ख) अष्ट्रटज्म, मानर्सक अपाङ्गता र स्पाईनल ईञ्जुरी पीर्डत मष्ट्रहलाहरूको लार्ग 
राहत तर्ा पनुस्र्ाथपना कायथक्रम सिालन गररनेछ। 

(ग) र्न:सन्त्तान मष्ट्रहलाहरूले प्रयोग गने टेस्टट्युब बरे्ब र ईनर्भट्रो 
र्ष्ट्रटथलाईजेशन प्रष्ट्रवर्िलाई काठमाडौं बाष्ट्रहरका सरकारी अस्पतालहरूमा 
ष्ट्रवस्तार गररनेछ।  

(घ) पाररवाररक ष्ट्रहंसा र कायथस्र्लमा हनेु ष्ट्रहंसालाई कम गनथ टोल ष्ट्रफ्र नम्वर 
र गनुासो सनुवुाई संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। ष्ट्रवमानस्र्ल, 
बसपाकथ  जस्ता र्भडभाड हनेु सावथजर्नक स्र्लमा प्रहरी मष्ट्रहला सेल र 
२४ घण्टा खलुा रहने हेल्पलाईन स्र्ापना गररनेछ। 

(ङ) घरेल ुष्ट्रहंसा र यौनष्ट्रहंसा पीर्डत मष्ट्रहलाहरूलाई अस्र्ायी आवास सषु्ट्रविा 
र कानूनी सहयोग उपलब्ि गराउन आवश्यक बजेट ष्ट्रवर्नयोजन गरेको 
छु। 

(च) द्बन्त्द्बका समयका यौनष्ट्रहंसा पीर्डतलाई मनोसामाजजक परामशथ प्रदान 
गनुथका सारै् आत्मर्नभथर बनाउन रोजगारीका कायथक्रम सिालन 
गररनेछ। र्द्न्त्र्द्को समयका यौन ष्ट्रहंसा पीर्डतहरूलाई आर्र्थक सहायता 
उपलब्ि गराउन आवश्यक बजेट ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

(छ) शहरी के्षरमा लैष्ट्रङ्गकमैरी सावथजर्नक शौचालय र्नमाथण गररनेछ। 

(ज) संघीय तर्ा प्रदेश राजिानीको प्रशासर्नक केन्त्ि पररसरमा जशश ुस्याहार 
केन्त्िको ष्ट्रवस्तार गररनेछ। 
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(झ) स्र्ानीय तह मार्थ त एक पररवारलाई एक ष्ट्रवद्यतुीय चलुो अनदुानमा 
ष्ट्रवतरण गने व्यवस्र्ा गरेको छु। ष्ट्रवद्यतुको पहुाँच बाष्ट्रहर रहेका 
घरपररवारको लार्ग िवुााँमकु्त भान्त्छा अर्भयान अन्त्तगथत सिुाररएको चलु्हो 
ष्ट्रवतरण गररनेछ। 

(ञ) वडा तहमा मष्ट्रहलाहरूलाई आर्र्थक आत्मर्नभथरता, क्षमता ष्ट्रवकास र 
मष्ट्रहला अर्िकारसम्बन्त्िी तार्लमहरू सिालन गररनेछ। वडा तहमा 
मष्ट्रहला सचेतना, मष्ट्रहला अर्िकार, नेततृ्व ष्ट्रवकास र मष्ट्रहलाहरूका 
समस्याबारे छलर्ल गनथ मष्ट्रहला सभा आयोजना गररनेछ। 

205. लैंष्ट्रङ्गक बजेटको प्रभावकारी रूपमा कायाथन्त्वयन गररनेछ। लैंष्ट्रङ्गक असमानता 
सूचकाङ्कमा सिुार ल्याउन लैंष्ट्रङ्गक मूल प्रवाहीकरणका कायथक्रमहरू सिालन 
गररनेछ। लैंष्ट्रङ्गक ष्ट्रहंसा ष्ट्रवरूद्ध शून्त्य सहनशीलताको नीर्त र्लनकुो सारै् 
अर्भयोजन र कारवाहीलाई तीव्र पाररनेछ। लैष्ट्रङ्गक तर्ा यौर्नक 
अल्पसंख्यकहरूको सम्बन्त्िमा समाजमा रहेको भ्रम हटाउन ष्ट्रवशेर् कायथक्रम 
सिालन गररनेछ। 

206. अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरूको स-सम्मान बााँच्न पाउने अर्िकार प्रवद्धथनको लार्ग 
अपाङ्गमैरी रोजगार तर्ा स्वरोजगार कायथक्रम मार्थ त आत्मर्नभथर बनाइनेछ। 
असहाय अपाङ्गता भएका व्यजक्त, ष्ट्रहंसामा परेका बालबार्लका र मष्ट्रहलाहरूको 
उद्धारका लार्ग आवास गहृहरू र्नमाथण गररनेछ। 

207. मेरुदण्ड पक्षघात भएका, बौष्ट्रद्धक अपाङ्गता, अष्ट्रटज्म, हेमोरे्र्लया र पूणथ अशक्त 
अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरूको र्न:शलु्क उपचारको व्यवस्र्ा गररनेछ। नेपाली 
सांकेर्तक भार्ा ष्ट्रवकास तर्ा अनसुन्त्िान केन्त्िको स्र्ापना गनथ आवश्यक प्रष्ट्रक्रया 
अगार्ड बढाइनेछ। साङे्कर्तक भार्ा र बे्रल र्लष्ट्रपका पाठ्यपसु्तक र्नःशलु्क 
उपलव्ि गराउने व्यवस्र्ा र्मलाइएको छ। पूणथ दृष्ट्रिष्ट्रवहीन भएका व्यजक्तहरूलाई 
पूणथ अशक्त अपाङ्गतामा वगीकरण गरी 'क' वगथको अपाङ्गता पररचयपर र्दने 
व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 

208. सडक मानव एवं सडक बालबार्लका मकु्त नेपाल अर्भयानलाई र्नरन्त्तरता र्दंदै 
नेपाललाई सडक मानवमकु्त राि बनाइनेछ। बालबार्लका खोज तलास सेवा र 
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बाल हेल्पलाइन सेवा ष्ट्रवस्तार गरी ष्ट्रवशेर् संरक्षणको आवश्यकता भएका 
बालबार्लकाको उद्धार संरक्षण तर्ा पनुस्र्ाथपनासम्बन्त्िी कायथलाई प्रभावकारी 
बनाइनेछ। तनहुाँको ढकालटारमा बाल सिुार गहृको र्नमाथणको लार्ग आवश्यक 
बजेट ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

209. शहरी के्षरमा ज्येष्ठ नागररकहरूबीच अनभुव आदान प्रदानको लार्ग र्मलन 
केन्त्िसष्ट्रहतको ज्येष्ठ नागररक पाकथ  स्र्ापना गनथ बजेट ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 
काठमाडौंको गोठाटारमा ४५ बेडको अस्पताल सष्ट्रहत १६५ जना क्षमताको 
वृद्धाश्रम भवन र्नमाथण कायथ अगार्ड बढाउन आवश्यक रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको 
छु। 

210. अपाङ्गता भएका व्यजक्तको दैर्नक काम, सहभार्गता र ष्ट्रहाँडडुलको लार्ग चाष्ट्रहने 
सहायक सामग्रीहरू नेपालमै उत्पादन गनथको लार्ग सावथजर्नक र्नजी साझेदारीमा 
उद्योगको स्र्ापना गनथ आवश्यक प्रष्ट्रक्रया अगार्ड बढाइनेछ। अपाङ्गता भएका 
व्यजक्तले प्रयोग गने सहायक सामग्रीको उत्पादन गने संस्र्ालाई अनदुान र्दने 
व्यवस्र्ा गररनेछ। सावथजर्नक भौर्तक संरचना, पूवाथिार तर्ा यातायातका 
सािनहरूलाई अपाङ्गतामैरी बनाउन बजेट ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

211. मष्ट्रहला, बालबार्लका तर्ा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयको लार्ग रु. १ अबथ ७७ 
करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

नेपालीको सपना: पररवतथनकारी पूवाथिार योजना 

212. गणुस्तरीय पूवाथिार ष्ट्रवकास गरी आर्र्थक ष्ट्रवकासको आिार तयार गनथ राष्ट्रिय र 
अन्त्तरप्रदेश लोकमागथ लगायत रणनीर्तक प्रकृर्तका ठूला आयोजनाहरूमा लगानी 
वृष्ट्रद्ध गरेको छु। 

213. काठमाडौंदेजख जचतवनको यारा एक घण्टामा गने गरी चन्त्िार्गरी-जचत्लाङ-पालङु-
जचतवन ितु मागथ पष्ट्रहलो चरणमा र्नमाथण गने र जचतवन-रामपरु-बटुवल, जचतवन-
रामपरु-पोखरा ितुमागथ र्नजी के्षरको लगानीमा र्नमाथण गनथ लगानी बोडथ नेपाल 
मार्थ त प्रष्ट्रक्रया अजघ बढाइनेछ। यसबाट काठमाडौंदेजख बटुवल र काठमाडौंदेजख 
पोखरासम्मको यारा अवर्ि उल्लेख्य मारामा छोष्ट्रट्टनेछ। र्मचैया-लकु्ला-
सगरमार्ा ितुमागथ समेत र्नजी के्षरको लगानीमा र्नमाथण गने प्रवन्त्ि र्मलाइनेछ। 
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मध्यपहाडी राजमागथबाट जमु्ला-रारा-छायााँनार्-र्लर्मसम्म नयााँ प्रष्ट्रवर्िमा आिाररत 
पयथटकीय मागथ र्नमाथणको लार्ग र्नजी के्षरलाई आह्वान गररनेछ। उक्त 
आयोजनाहरूको सम्भाव्यताको ष्ट्रवश्लरे्ण गरी आवश्यक भएमा पूवाथिार र्नमाथणको 
लार्ग सरकारले सम्भाव्यता न्त्यून पररपूर्तथ (भीजीएर्) रकम उपलव्ि गराउने 
व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 

214. सरकारले र्नमाथण गने ठूला र रूपान्त्तरणकारी पूवाथिार आयोजनामा लगानी गने 
गरी हररत ऋणपर र्नस्काशन गरी पूवाथिार ष्ट्रवकासका लार्ग आवश्यक ष्ट्रवत्तीय 
स्रोत जटुाइनेछ। 

सडक  

215. सडक सञ्जालको माध्यमबाट अन्त्तर आबद्धता ष्ट्रवस्तार गरी आवागमनमा सहजता, 
यातायात लागतमा न्त्यूनता, भौगोर्लक तर्ा जनसांजख्यक सजन्नकटता र प्रादेजशक 
सन्त्तलुन कायम गने गरी सडक पूवाथिारको र्नमाथण तर्ा ष्ट्रवस्तार गररनेछ। सडक 
पूवाथिारलाई आर्र्थक सामाजजक रुपान्त्तरणको प्रमखु माध्यमको रूपमा ष्ट्रवकास 
गनथ लगानी वृष्ट्रद्ध गरेको छु। सडक पूवाथिारको नक्साङ्कन गरी उपयोर्गता, 
भौगोर्लक ष्ट्रवकटता, प्रादेजशक सन्त्तलुन समेतको आिारमा संघ, प्रदेश र स्र्ानीय 
तहको सडक र्नमाथणको कायथके्षर स्पि गररनेछ। आगामी आर्र्थक वर्थर्भर र्प 
८०० ष्ट्रकलोर्मटर सडक सञ्जाल ष्ट्रवस्तार हनुकुा सारै् २५७ ष्ट्रकलोर्मटर सडक 
स्तरोन्नर्त हनेुछ।  

216. पूवथ पजश्चम राजमागथलाई चार लेनमा ष्ट्रवस्तार गने कायथलाई तीब्रता र्दइनेछ। 
आगामी वर्थ नारायणघाट-बटुवल खण्ड ष्ट्रवस्तार कायथ सम्पन्न गररनेछ। कमला-
किनपरु सडक खण्डको र्बस्तार कायथलाई र्तब्रता र्दनकुा सारै् कमला-ढल्केवर-
पर्लैया, पर्लैया-हेटौडा-नारायणघाट, वटुवल-गोरूर्सङे्ग र कााँकडर्भट्टा- लौकही 
सडक खण्डको ष्ट्रवस्तार कायथ सरुू गररनेछ। बााँकी खण्डको स्तरोन्नर्तका लार्ग 
ष्ट्रवस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गररनेछ। पूवथ-पजश्चम राजमागथको ष्ट्रवस्तारको 
लार्ग रु. ३० अबथ ५० करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

217. काठमाडौं-तराई मिेश ितुमागथ र्नमाथण कायथ ३ वर्थर्भर सम्पन्न गररनेछ। यसका 
लार्ग रु. ३० अबथ ७ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 
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218. मध्य पहाडका 26 जजल्लाहरूलाई सडक सञ्जालमा आबद्ध गनथ र्नमाथणािीन 
पषु्पलाल मध्य पहाडी राजमागथको 235 ष्ट्रकलोर्मटर कालोपरे र 16 वटा पूल 
र्नमाथण गनथ रु. ९ अबथ ३३ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

219. र्नमाथणािीन हलुाकी राजमागथको 300 ष्ट्रकलोर्मटर कालोपरे र 24 वटा पूलको 
र्नमाथण कायथ सम्पन्न गनुथका सारै् र्प 67 वटा पलुको र्नमाथण कायथ शरुू 
गररनेछ। हलुाकी राजमागथको लार्ग रु. ६ अबथ ७ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको 
छु। 

220. झापाको बाहनुडााँगीदेजख डडेलिरुाको रूपालसम्म र्भरी मिेश के्षरमा अवजस्र्त 
ठूला उपत्यका जोड्न र्नमाथणािीन मदन भण्डारी राजमागथको गलु्मी- अघाथखााँची- 
प्यूठान- रोल्पा- सल्यान- सखेुत खण्ड स्तरोन्नर्त गररनेछ। मदन भण्डारी 
राजमागथको लार्ग रु. २ अबथ ९१ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

221. रणनीर्तक सडकका रूपमा रहेका नागढुङ्गा-नौर्बसे-मजुग्लन खण्ड र मजुग्लन-
पोखरा सडकको स्तरोन्नर्त र ष्ट्रवस्तारको लार्ग रु. १० अबथ ७४ करोड 
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

222. उत्तर दजक्षण राजमागथ अन्त्तगथत र्नमाथणािीन कालीगण्डकी कोररडोर, कणाथली 
कोररडोर र कोशी कोररडोरको लार्ग जम्मा रु. ४ अबथ ६९ करोड ष्ट्रवर्नयोजन 
गरेको छु। हमु्ला जजल्लाको सदरमकुामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न 
आवश्यक बजटे ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

223. प्रमखु व्यापाररक नाकाहरूलाई पूवथ-पजश्चम राजमागथसाँग जोड्ने रानी-ष्ट्रवराटनगर-
िरान, ष्ट्रवरगञ्ज-पर्लैया, वलेष्ट्रहया-वटुवल र मोहनापलु-अत्तरीया सडकको ष्ट्रवस्तार 
तर्ा स्तरोन्नर्त गने कायथ आगामी आर्र्थक वर्थर्भर सम्पन्न गररनेछ। के्षरीय 
व्यापाररक मागथ ष्ट्रवस्तार आयोजनाको लार्ग रु. ६ अबथ ८४ ष्ट्रवर्नयोजन गरेको 
छु। 

224. पूवथ पजश्चम राजमागथबाट झापा, सिरी, महोत्तरी, सलाथही, रौतहट, बारा, पजश्चम 
नवलपरासी, कष्ट्रपलवस्त ुर वर्दथयाका जजल्ला सदरमकुाम जोड्ने सडकहरूलाई 
स्तरोन्नर्त गनथ ष्ट्रवस्ततृ पररयोजना प्रर्तवेदन तयार गरी र्नमाथण कायथ प्रारम्भ 
गररनेछ। 
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225. कालोपरे हनु बााँकी जजल्ला सदरमकुाम पगु्ने सडकहरूमा कालोपरे गनथका लार्ग 
आवश्यक रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। भेरी कोररडोरको जाजरकोट-दनैु-मररम, 
र्तन्त्ज-ेिो खण्ड,सेती राजमागथको ष्ट्रटकापरु-लोडे-चैनपरु-ताक्लाकोट, नाग्मा-
गमगढी खण्डको स्तरोन्नर्त, रार्ि राजमागथ अन्त्तगथत अमेर्लया- तजुल्सपरु- सल्यान- 
मरु्सकोट- छरेबगर खण्ड र शष्ट्रहदमागथ अन्त्तगथत घोराही- र्वाङ- मैकोट खण्डको 
लार्ग रु. ३ अबथ १२ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

226. तमोर कोररडोरको चतरा-मलुघाट- माझीटार-दोभान- ओलाङचङुगोला-र्तप् तला र 
मेची कोररडोरको केचना-किनजङ्घा सडक खण्डको स्तरोन्नर्तका लार्ग रकम 
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। दोिारा-चााँदनी जोड्ने महाकाली नदीमा चार लेनको 
मोटरेबल पलुको र्नमाथण कायथ सम्पन्न गनथ रु. ४१ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको 
छु। 

227. गल्छी-र्रशलुी- वरेावती-मैलङु- स्याफु्रवेशी-रसवुागढी सडकको गल्छीदेजख 
स्याफु्रवेसी खण्डको 65 ष्ट्रकलोर्मटर दईुलेन कालोपरे गनथ र स्याफु्रवेसी-
रसवुागढी 17 ष्ट्रकलोर्मटर स्तरोन्नर्त गनथ रु. १ अबथ ८५ करोड ष्ट्रवर्नयोजन 
गरेको छु।  

228. र्नवाथचन के्षर रणनीर्तक सडक कायथक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। यसका 
लार्ग रु. ७ अबथ ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

229. काठमाडौं उपत्यकाको सवारी चापलाई व्यवस्र्ापन गनथ चक्रपर् ष्ट्रवस्तार 
आयोजना अन्त्तगथत कलङ्की-नारायणगोपाल चोक सडकखण्डको ष्ट्रवस्तारको लार्ग 
रु. १ अबथ ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। अरर्नको राजमागथको सूयथष्ट्रवनायक िरु्लखेल 
सडकको चार लेनमा ष्ट्रवस्तार तर्ा स्तरोन्नर्त गने कायथ शरुू गररनेछ। 
उपत्यकामा हाल सिालनमा रहेका सडक ष्ट्रवस्तार योजनाहरूलाई सम्पन्न 
गररनेछ। काठमाडौं उपत्यकाको ग्वाको, सातदोबाटो र एकान्त्तकुनामा 
फ्लाईओभर र कोटेश्वर तर्ा नयााँ बानेश्वरमा अण्डरपास र्नमाथणको कायथ शरुू 
गररनेछ। 

230. र्सस्नेखोला नागढुङ्गाको सरुुङमागथ आगामी आर्र्थक वर्थर्भर खोर्लनेछ। नागढुङ्गा 
सरुुङ मागथ र्नमाथण आयोजनाको लार्ग रु. ५ अबथ २० करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको 
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छु। र्सद्धार्थ राजमागथको बटुवल-पाल्पा सडकमा पने र्सद्धबाबा खण्डमा सरुुङ 
मागथ र्नमाथणको कायथ शरुू गररने छ। दमु्कीबास- बदथघाट, कुलेखानी- भीमरे्दी, 
खकुोट- जचयावारी, मजझमटार- शजक्तखोर, ब्याउलीढुङ्गा- ईर्मल्चाखोला,  सखेुत 
रानीघाट- भरुीगाउ सरुुङ मागथको अध्ययन कायथ सम्पन्न गररनेछ। चार भञ्ज्याङ्ग 
चार सरुुङ मागथको अविारणा अन्त्तगथत काठमाडौं उपत्यकाका बााँकी तीन भछयाङ्ग 
तर्थ  टोखा-छहरे¸ गोदावरी- पनौर्त र सााँगा- बनेपा खण्डको सरुुङ मागथ र्नमाथणका 
लार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ। सरुुङ मागथ ष्ट्रवकास कायथक्रमको लार्ग रु. 
१ अबथ १९ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

231. पृ् वी राजमागथको दमौली-मादी नदीमा र्सग्नेचर पलु र्नमाथण कायथ शरुू गररनेछ। 
पूवथ पजश्चम राजमागथको नारायणी र वटुवलको र्तनाउ नदीमा बह-ुउपयोगी 
र्सग्नेचर पूल र्नमाथण गनथ सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ। रणनीर्तक तर्ा स्र्ानीय 
सडक पूलहरू र्नमाथणको लार्ग रु. १० अबथ ६३ करोड र पूलको ष्ट्रवस्ततृ 
सम्भाव्यता अध्ययन गनथ रु. ६० करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

232. सडकको र्नयर्मत ममथत सम्भार, संरक्षण तर्ा सम्बद्धथनका कायथहरू सिालन गनथ 
सडक बोडथ मार्थ त रु. ७ अबथ ९४ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

रेल, जल यातायात र रोपवे सेवा 

233. पूवथ पजश्चम रेलमागथको बर्दथवास र्नजगढ खण्डको र्नमाथण कायथलाई तीव्रता 
र्दइनेछ। वीरगञ्ज-काठमाडौं रेलमागथ र काठमाडौं मेट्रोरेलको ष्ट्रवस्ततृ अध्ययन 
प्रर्तवेदन तयार गररनेछ। ष्ट्रवराटनगर-िरान, पर्लैया-वीरगञ्ज, भैरहवा-बटुवल र 
पोखरा उपत्यकामा ट्राम यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ।  

234. जयनगर-जनकपरु-कुर्ाथ रेल यातायात सेवा ष्ट्रवस्तार गरी ष्ट्रवजलपरुासम्म यातायात 
सिालन गररनेछ। ष्ट्रवजलपरुा-वर्दथवास र ष्ट्रवराटनगर खण्डमा जग्गा प्रार्िका 
लार्ग स्रोतको प्रबन्त्ि गरेको छु। र्भट्टामोड- जलेश्वर- जनकपरु रेल यातायात 
सेवा ष्ट्रवस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ। रेल र मटे्रोरेल आयोजनाका लार्ग 
रु. ६ अबथ ५३ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 
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235. जल यातायात सेवालाई प्रवद्धथन गनथ कोशीको चतरा, नारायणीको नारायणघाट र 
कणाथलीको जचसापानीमा रे्री टर्मथनल र्नमाथण कायथ प्रारम्भ गररनेछ। यी लगायत 
सम्भाव्य स्र्ानहरूमा सावथजर्नक र्नजी साझेदारीमा टर्मथनल र्नमाथण गररनेछ। 

236. पहाडी र ष्ट्रहमाली के्षरमा ढुवानी सषु्ट्रविा उपलब्ि गराउन रोपवे सेवा ष्ट्रवकासको 
सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ। 

यातायात व्यवस्र्ापन 

237. सावथजर्नक यातायातलाई प्रर्तस्पिी, सरुजक्षत, भरपदो र पहुाँचयोग्य बनाइनेछ। 
प्रमखु शहरहरूमा सावथजर्नक यातायातमा ष्ट्रवद्यतुीय माध्यमबाट भकु्तानी गने 
प्रणाली लाग ुगररनेछ। काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोर्लयम प्रयोग गने र्नजी तर्ा 
सावथजर्नक सवारी सािनलाई क्रमश: ष्ट्रवद्यतुीय सवारी सािनमा पररणत गने 
व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। सवारी प्रदूर्ण मापनका लार्ग स्वचार्लत प्रष्ट्रवर्ि स्र्ापना 
गनथ आवश्यक बजटेको व्यवस्र्ा गरेको छु। 

238. सवारी चालक अनमुर्तपर परीक्षा प्रणालीमा सिुार गरी आवेदन र्दएको एक 
मष्ट्रहनार्भर परीक्षा सिालन गरी सेवाग्राहीलाई सवारी चालक अनमुर्तपर प्रदेश 
यातायात कायाथलयहरूमार्थ त उपलव्ि गराउने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 

239. भौर्तक पूवाथिार तर्ा यातायात मन्त्रालयको लार्ग रु. १ खबथ ६१ अबथ ५६ 
करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

ऊजाथ क्षरेको ष्ट्रवकास: नेपालको पानी जनताको लगानी 

240. आगामी दईु वर्थर्भर सबै नागररकहरूलाई ष्ट्रवद्यतु सषु्ट्रविा उपलब्ि गराइनेछ। 
ठूला र जलाशययकु्त आयोजनाको लार्ग स्रोत व्यवस्र्ापनसष्ट्रहत लघ ुतर्ा मझौला 
जलष्ट्रवद्यतु र नवीकरणीय ऊजाथको ष्ट्रवकास गरी जलस्रोतको बह-ुउपयोग 
गररनेछ। र्नमाथणािीन जलष्ट्रवद्यतु आयोजनाहरू र प्रसारण लाइन र्नमाथण कायथ 
सम्पन्न गनुथका सारै् सवस्टेशनहरू र्नमाथण गरी ष्ट्रवद्यतुको र्नवाथि आपूर्तथको 
प्रत्याभरू्त गररनेछ। आर्र्थक ष्ट्रवकास र व्यापार सन्त्तलुन कायम गने मखु्य 
उपकरणको रूपमा ष्ट्रवद्यतुीय ऊजाथको ष्ट्रवकास गररनेछ। र्र्द्पक्षीय तर्ा वहपुक्षीय 
व्यापार सम्झौता गरी आन्त्तररक खपतबाट बचत भएको ऊजाथ र्नयाथत गररनेछ। 
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241. र्नमाथणािीन १११ मेगावाटको रसवुागढी, ४२.५ मगेावाटको साञे्जन, १४.८ 
मेगावाटको मार्र्ल्लो साञे्जन, तर्ा र्नजी लगानीकताथबाट प्रवष्ट्रद्धथत ८६ मेगावाटको 
सोल ुदूिकोशी, ८२ मगेावाटको तल्लो सोल,ु ५४ मगेावाटको सपुर दोदी “ख”, 
४४ मेगावाटको सपुर मादी लगायतका आयोजनाहरूको र्नमाथण सम्पन्न गरी 
आगामी आर्र्थक वर्थ ७१५ मगेावाट ष्ट्रवद्यतु राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा र्प 
गररनेछ। 

242. जलष्ट्रवद्यतु के्षरको ष्ट्रवकासका लार्ग आम जनता, र्नजी के्षर र वैदेजशक लगानी 
मार्थ त स्रोत जटुाउने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। घरेल,ु औद्योर्गक, यातायात, कृष्ट्रर्, 
र्साँचाइ के्षरमा ऊजाथ उपयोग र खपत वृष्ट्रद्ध गनथ ऊजाथ खपत ष्ट्रवशेर् योजना बनाइ 
कायाथन्त्वयन गररनेछ। प्रर्तव्यजक्त ष्ट्रवद्यतु खपत वाष्ट्रर्थक ४०० ष्ट्रकलोवाट घण्टा 
परु् याइनेछ। 

243. राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपगुेको र ष्ट्रवद्यतुीकरण गनथ बााँकी दगुथम के्षरका २५ 
हजार घर िरुीमा प्रदेश सरकार तर्ा स्र्ानीय तहसाँगको सहकायथमा लघ ुतर्ा 
साना जलष्ट्रवद्यतु, सौयथ ऊजाथ जस्ता नवीकरणीय ऊजाथ प्रष्ट्रवर्िको अर्िकतम 
उपयोग गरी ष्ट्रवद्यतु सेवा उपलब्ि गराइनेछ। 

244. स्र्ानीय तह र प्रदेश सरकारले साना तर्ा लघ ुजलष्ट्रवद्यतु आयोजना र्नमाथण 
गरेमा यस्ता आयोजनाको कुल लागतको कम्तीमा २५ प्रर्तशत रकम संघीय 
सरकारबाट ऋण लगानी गने व्यवस्र्ा गररनेछ। 

245. जलष्ट्रवद्यतु आयोजनाहरू छनौट गदाथ कम्तीमा 50 प्रर्तशत जलाशययकु्त र 
अिथजलाशययकु्त आयोजना रहने गरी प्रार्र्मकताका सार् छनौट गररनेछ। 635 
मेगावाटको दूिकोशी जलाशययकु्त आयोजना र 1 हजार 61 मगेावाट क्षमताको 
मार्र्ल्लो अरूण जलष्ट्रवद्यतु आयोजना कायाथन्त्वयन अजघ बढाइनेछ। मार्र्ल्लो 
अरूण जलष्ट्रवद्यतु आयोजनाको लार्ग रु. १ अबथ र दिुकोशी जलष्ट्रवद्यतु 
आयोजनाको लार्ग रु. ९४ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। कोर्भड -१९ 
महामारीका कारण समयमा कायथ अगार्ड बढाउन नसकेका आयोजनाको 
अनमुर्तपरको म्याद बढीमा २ वर्थ र्प गने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 
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246. जलाशययकु्त १ हजार २ सय मेगावाटको बढुीगण्डकी र ४१० मगेावाटको 
नलगाड जलष्ट्रवद्यतु आयोजना र्नमाथणको लार्ग लगानीको मोडेल र स्रोत 
व्यवस्र्ापन गरी र्नमाथण कायथ अगार्ड बढाइनेछ। जलाशययकु्त ७५० 
मेगावाटको पजश्चम सेती र ३०९ मेगावाटको सेती-६ जलष्ट्रवद्यतु आयोजनाको 
प्राष्ट्रवर्िक तयारी गरी र्नमाथण कायथ अगार्ड बढाइनेछ। पिेश्वर बहउुदे्दश्यीय 
जलष्ट्रवद्यतु आयोजनाको र्नमाथण कायथ अजघ बढाउन नेपालको तर्थ बाट गररने 
तयारी कायथलाई तीव्रता र्दइनेछ। 

247. आगामी आर्र्थक वर्थ २१० मेगावाटको चैनपरु सेती, ४८० मेगावाटको अिथ-
जलाशययकु्त रु्कोट कणाथली, १०६ मेगावाटको अिथ-जलाशययकु्त जगदलु्ला, 
९९.९ मेगावाटको तामाकोशी पााँचौ, ७०.३० मगेावाटको र्सम्वआु खोला तर्ा 
७७.५ मेगावाटको घनु्त्सा खोला जलष्ट्रवद्यतु आयोजनाहरूलाई कायाथन्त्वयनमा 
लर्गनेछ। कमथचारी सियकोर्का सियकताथहरूको लगानी रहेको ४३९ 
मेगावाटको वतेन कणाथली जलष्ट्रवद्यतु आयोजनाको र्नमाथणको लार्ग खररद प्रष्ट्रक्रया 
अगार्ड बढाइनेछ। दाङ जजल्लाको मार्डखोला डाईभसथन गरी ३५ मेगावाट 
ष्ट्रवद्यतु उत्पादन कायथ अजघ बढाइनेछ। उक्त पररयोजनाबाट दाङ उपत्यकामा 
र्साँचाइ सषु्ट्रविा उपलब्ि गराउन सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ। 

248. ष्ट्रवद्यतुीय सवारी सािनको प्रयोग बढाउन नेपाल ष्ट्रवद्यतु प्रार्िकरणले ५० स्र्ानमा 
चाजजथङ्ग स्टेशनहरू सिालन गनेछ। पेट्रोल पम्प रहेका स्र्ानमा चाजजथङ्ग 
स्टेशनहरू स्र्ापना गनथ र्नजी के्षरलाई प्रोत्साहन गररनेछ। ष्ट्रवद्यतुीय चलु्हो, 
उपकरण तर्ा यातायातका सािन प्रयोग गरी र्प ष्ट्रवद्यतु खपत गनथ प्ररेरत 
गररनेछ। ठूला शहरहरूको यातायात सेवा र भान्त्सालाई क्रमश: ष्ट्रवद्यतुीय 
प्रणालीमा पररणत गररनेछ। 

249. सावथजर्नक र्नकायले ष्ट्रवद्यतुीय सवारी सािन खररद गनुथपने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 
परम्परागत इाँटा भट्टालाई ष्ट्रवद्यतुीय इाँटा भट्टाले क्रमश: ष्ट्रवस्र्ाष्ट्रपत गदै लर्गनेछ। 
र्डजेल बोईलरलाई क्रमशः ष्ट्रवद्यतुीय बोईलरले ष्ट्रवस्र्ापन गररनेछ। 

250. राष्ट्रिय तर्ा अन्त्तदेशीय ष्ट्रवद्यतु प्रसारण लाइनको सदुृढीकरण, ष्ट्रवस्तार एवं 
स्तरोन्नर्त गरी ष्ट्रवद्यतु प्रसारण एवं ष्ट्रवतरण प्रणालीलाई प्रभावकारी र भरपदो 
बनाइनेछ। नदी बेर्सनमा आिाररत ४०० के.भी. स्तरका कणाथली कोररडोर, 
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भेरी कोररडोर र अरूण कोररडोर प्रसारण लाइनको सावथजर्नक र्नजी साझेदारीमा 
ष्ट्रवत्तीय स्रोत सरु्नजश्चत गरी र्नमाथण प्रष्ट्रक्रया अगार्ड बढाइनेछ। 

251. बटुवल-गोरखपरु ४०० के.भी प्रसारण लाइन र्नमाथण आरम्भ गररनेछ। वटुवल-
लमही-दोदोिारा खण्डको ४०० के.भी एवं लप्सीरे्दी-रातमाटे-हेटौडा र 
रातमाटे-दमौली-बटुवल ४०० के.भी. प्रसारण लाइन र्नमाथण कायथ अजघ 
बढाइनेछ। आगामी आर्र्थक वर्थमा ५ हजार ८ सय ४३ एम.र्भ.ए. क्षमताको 
सव स्टेशनको र्नमाथणका कायथहरू सम्पन्न गररनेछ। पूवथ पजश्चम ७६५ के.र्भ. 
क्षमताको प्रसारण लाइन र्नमाथणको सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ। ष्ट्रवद्यतु प्रसारण 
लाइन तर्ा सवस्टेशन र्नमाथणको लार्ग रु. ४३ अबथ ९५ करोड ष्ट्रवर्नयोजन 
गरेको छु। 

252. एल.ष्ट्रप. ग्यास छोडौं, ष्ट्रवजलुी जोडौं भने्न अर्भयान सिालन गररनेछ। खाना 
पकाउने इन्त्िनको रूपमा प्रयोग हनेु दाउरा, गइुाँठा र एल.ष्ट्रप.ग्यााँस लाई 
प्रर्तस्र्ापन गनथ वायोग्यास, ष्ट्रवद्यतुीय चलुो, सिुाररएको चलुो तर्ा अन्त्य उपयकु्त 
आिरु्नक एवं ष्ट्रकर्ायती प्रष्ट्रवर्िको व्यापक रूपमा प्रवद्धथन गरी करीब १ लाख 
घरिरुीमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊजाथको पहुाँच परु् याइने छ। एल.ष्ट्रप.ग्यााँसमा 
प्रदान हुाँदै आएको अनदुान क्रमश: कटौर्त गरी ष्ट्रवद्यतु उपयोगमा अनदुान प्रदान 
गने नीर्त र्लएको छु। 

253. र्संहदरबार पररसरबाट आगामी साउन मष्ट्रहनार्भर ग्यााँस र्सर्लण्डर ष्ट्रवस्र्ाष्ट्रपत गरी 
ष्ट्रवद्यतुीय चलुो उपयोग गनुथपने व्यवस्र्ा र्मलाएको छु। आगामी ३ मष्ट्रहनार्भर 
महानगर र उपमहानगरपार्लका र्भरका सबै सावथजर्नक कायाथलय र र्नवासलाई 
ग्यास र्सर्लण्डर मकु्त गराई क्रमशः ष्ट्रवद्यतुीय चलुो प्रयोगलाई देशव्यापी 
बनाइनेछ। 

254. ष्ट्रवद्यतु सेवा प्रवाहमा सूचना प्रष्ट्रवर्िको प्रयोग गने नीर्तअनरुूप काठमाडौँ 
उपत्यकाबाट प्रारम्भ भएको स्माटथ मीटर जडान कायथलाई क्रमशः ष्ट्रवस्तार 
गररनेछ। ष्ट्रवपन्न वगथलाई र्नःशलु्क ष्ट्रवद्यतुीय मीटर जडान गने कायथ र २० 
यरु्नटसम्म ष्ट्रवद्यतु खपत गने आिारभतू वगथको ग्राहकहरूलाई र्नशलु्क ष्ट्रवद्यतु 
उपलब्ि गराउने कायथलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। काठमाडौं उपत्यकामा 
आगामी ३ वर्थर्भर ष्ट्रवद्यतु ष्ट्रवतरण पूवाथिार सबल बनाई एल.ष्ट्रप.ग्यााँस र 
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पेट्रोर्लयम पदार्थको उपयोग उल्लेख्य रूपमा घटाइनेछ। कृष्ट्रर्मा आत्मर्नभथर हनु 
र्साँचाइ कायथमा खपत हनेु ष्ट्रवद्यतुमा सहरु्लयत प्रदान गररनेछ। 

255. जलाशययकु्त जलष्ट्रवद्यतु आयोजना र्नमाथणका लार्ग बााँि र ष्ट्रवद्यतु गहृ छुट्टा छुटै्ट 
प्रवद्धथकबाट र्नमाथण गने गरी र्नजी के्षरलाई लगानी गनथ आकष्ट्रर्थत गररनेछ। 
नेपाल ष्ट्रवद्यतु प्रार्िकरणबाट जलाशय र्नमाथण गरी जम्मा भएको पानी ष्ट्रवद्यतु गहृ 
तर्ा अन्त्य सहायक संरचना र्नमाथण र सिालन गने प्रवद्धथक कम्पनीलाई शलु्क 
र्लई उपलब्ि गराउने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। जलाशययकु्त बााँिको बहउुपयोग 
गरी प्रर्तर्ल दर बढाइनेछ। 

256. ष्ट्रवद्यतु प्रसारण लाइन ष्ट्रवस्तारको लार्ग र्नजी लगानीमा समेत आयोजनाहरू प्रवद्धथन 
गररनेछ। ष्ट्रवद्यतु आयोजनाको प्रवद्धथकले आयोजना स्र्लदेजख सबस्टेशनसम्म 
प्रसारण लाइन र्नमाथण गरेमा लागतको ७५ प्रर्तशतसम्म शोिभनाथ उपलब्ि 
गराउने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। नेपाल ष्ट्रवद्यतु प्रार्िकरणको के्रर्डट रेष्ट्रटङ्ग 
भइसकेको सन्त्दभथमा प्रार्र्मक र्नष्काशन मार्थ त ष्ट्रप्रर्मयम सष्ट्रहतको शेयर 
सवथसािारणलाई समेत जारी गने प्रबन्त्ि गररनेछ। उक्त शेयर ष्ट्रवर्नवेशबाट प्राि 
रकम जलाशययकु्त आयोजना र्नमाथण लगायत ऊजाथ पूवाथिार र्नमाथणमा लगानी 
गररनेछ। 

257. नेपालको इन्त्िन र ऊजाथ उपभोग एवं यातायात र औद्योर्गक के्षरको समग्र 
ष्ट्रवकासमा योगदान गनथ सक्ने गरी हाइड्रोजन ऊजाथको व्यवसाष्ट्रयक उपयोग गनथ 
आवश्यक कायथ प्रारम्भ गररनेछ। 

258. ऊजाथ क्षेर ष्ट्रवकासको लार्ग रु.७५ अबथ १० करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

जलस्रोत तर्ा र्साँचाइ 

259. कृष्ट्रर्योग्य भरू्ममा बाहै्र मष्ट्रहना र्साँचाइ सषु्ट्रविा उपलब्ि गराई कृष्ट्रर् के्षरको 
उत्पादकत्व बढाइनेछ। उपयकु्त प्रष्ट्रवर्ि मार्थ त र्प कृष्ट्रर्योग्य भरू्ममा र्साँचाइ 
सषु्ट्रविा ष्ट्रवस्तार गररनेछ। सम्पन्न भएका र्साँचाइ प्रणालीहरूको व्यवजस्र्त सिालन 
र ममथत सम्भार गने व्यवस्र्ा गरेको छु। ष्ट्रवद्यतु कम उपयोग हनेु समयमा 
ष्ट्रवद्यतु प्रयोग गरी र्लफ्ट प्रणालीबाट गररने र्साँचाइलाई प्रोत्साहन गनथ ष्ट्रवद्यतु 
महशलुमा छुट र्दने व्यवस्र्ा र्मलाएको छु। 
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260. मध्य तराइका पााँच जजल्लाको १ लाख २२ हजार हेक्टर जर्मनमा वरै्भरी 
र्साँचाइ सेवा उपलब्ि गराउन सनुकोशी-मररन डाइभसथन बहउुदे्दश्यीय 
आयोजनाको टनेल र्नमाथण कायथलाई तीव्रता र्दइनेछ। आयोजनाको हेडवक्सथ र 
ष्ट्रवद्यतुगहृ लगायत अन्त्य र्नमाथण कायथ प्रारम्भ गररनेछ। यसका लार्ग रु. २ अबथ 
७० करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

261. अन्त्तर जलािार जल स्र्ानान्त्तरण आयोजनाहरू प्रार्र्मकताकासार् कायाथन्त्वयन 
गदै जाने क्रममा भेरी–बबई डाइभसथन बहउुदे्दशीय आयोजनाबाट पानी डाइभसथन 
गरी बर्दथया र बााँके जजल्लाको ५१ हजार हेक्टर जर्मनमा वरै्भरर र्साँचाइ सेवा 
प्रवाह गनथ हेडवक्सथ तर्ा पावर हाउसको र्नमाथण कायथ ितु गर्तमा गररनेछ। 
सोका लार्ग रु. २ अबथ २७ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

262. तराई मिेशका कृष्ट्रर्योग्य पकेट के्षरहरूमा क्लस्टरमा आिाररत ४ हजार स्यालो 
ट्युबवलेवाट १० हजार हेक्टर तर्ा १०० र्डप ट्यवुवेलवाट ५ हजार हेक्टर 
खेतीयोग्य जर्मनमा र्साँचाइ सषु्ट्रविा ष्ट्रवस्तार गररनेछ। पााँचखाल उपत्यका 
एकीकृत र्साँचाइ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गररनेछ। पहाडी 
के्षरमा पानी सिय पोखरी र भरू्मगत जलबाट र्साँचाइ हनुसक्ने आयोजनाहरूको 
सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ। 

263. नवीन याजन्त्रक र्साँचाइ आयोजनाबाट सलाथही र रौतहट जजल्लाको २० हजार 
हेक्टरमा र झापा भरू्मगत जल र्साँचाइ आयोजनाबाट ७ हजार हेक्टरमा वरै्भरी 
भरपदो र्साँचाइ सषु्ट्रविा उपलब्ि गराउन आयोजना कायाथन्त्वयन शरुू गररनेछ। 

264. र्सजित कृष्ट्रर् के्षरको ष्ट्रवस्तारका लार्ग राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलररया 
र्साँचाइ आयोजनाको प्रर्म चरणको १४ हजार ३ सय हेक्टरका लार्ग ष्ट्रर्डर 
नहर तर्ा ष्ट्रवद्यतु गहृको र्नमाथण सम्पन्न गरी नवर्नर्मथत महुानबाट पानी सिालन 
गररनेछ। र्सक्टा र्साँचाइ आयोजनाको पजश्चम मूल नहरको ममथत र सिालनलाई 
र्नरन्त्तरता र्दनकुा सारै् पूवी मूल नहरको २६ ष्ट्रकलोर्मटर र त्यसका शाखा 
नहरहरू र्नमाथण सम्पन्न गररनेछ। रानी जमरा कुलररया र्साँचाइ आयोजनाको 
लार्ग रु. २ अबथ ९० करोड र र्सक्टा र्साँचाइ आयोजनाको लार्ग रु. 1 अबथ 
८८ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 
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265. बबई र्साँचाइ आयोजनाको पजश्चम मूल तर्ा शाखा नहरहरूको ष्ट्रवस्तार गरी र्प 
३ हजार हेक्टर जर्मनमा र्साँचाइ सेवा ष्ट्रवस्तार गररनेछ। महाकाली र्साँचाइ 
आयोजनाको तेस्रो चरणको मूल नहर ष्ट्रवस्तारको कायथमा तीव्रता र्दइनेछ भने 
ब्रम्हदेव के्षरको २ हजार ९ सय हेक्टर जर्मनमा र्साँचाइ सेवा परु् याउन शाखा 
नहर र्नमाथण कायथ अगार्ड बढाइनेछ। उक्त कायथको लार्ग रु. 1 अबथ ५२ 
करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

266. कृष्ट्रर्योग्य जर्मनमा र्प र्साँचाइ सषु्ट्रविा ष्ट्रवस्तारको लार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गनथ 
आवश्यक रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। अध्ययन कायथ सम्पन्न भएको नौमरेु-
रार्ि–कष्ट्रपलवस्त ु डाइभसथन बहउुदे्दश्यीय आयोजनाको र्नमाथण कायथ अजघ 
बढाइनेछ। कालीगण्डकी–र्तनाउ र तमोर–जचसाङ डाइभसथन आयोजनाको 
अध्ययन कायथ अगार्ड बढाइनेछ। 

267. दाङ जजल्लाको देउखरुी उपत्यकामा प्रगन्ना तर्ा बड्कापर् र्साँचाइ आयोजनाको 
मूल नहर ष्ट्रवस्तारको कायथलाई र्नरन्त्तरता र्दइनेछ। बहृत ्दाङ उपत्यका र्साँचाइ 
आयोजनाको र्साँचाइ प्रणाली पनुर्नथमाथण गररनेछ। 

268. नदी ष्ट्रकनाराका गरा सिैं हराभरा अर्भयानलाई साकार रूप र्दन नदी छेउछाउका 
कृष्ट्रर्योग्य भरू्ममा र्लफ्ट र्साँचाइका माध्यमबाट र्प ६०० हेक्टर जर्मनमा 
र्साँचाइ सेवा परु् याइनेछ। 

269. कररव २ लाख ५० हजार र्सजित के्षर भएका सनुसरी-मोरङ्ग, चन्त्ि नहर, कोशी 
पम्प तर्ा ष्ट्रवतरण प्रणाली, मनषु्मारा, झााँझ, बागमती, नारायणी, गण्डक, राजापरु, 
महाकाली जस्ता ठूला र्साँचाइ प्रणालीहरूलाई पूणथ क्षमतामा सिालन गनथ ममथत-
सम्भार तर्ा पनुस्र्ाथपना कायथलाई आवश्यक रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

270. राष्ट्रिय गौरवका र्साँचाइ आयोजना र ठुला नहरहरूबाट ष्ट्रकसानहरूले आफ्नो 
जग्गासम्म र्साँचाइ सषु्ट्रविा ष्ट्रवस्तारका लार्ग शाखा नहर र्नमाथण गनथ चाहेमा लागत 
शोिभनाथ ष्ट्रवर्िमा रकम उपलब्ि गराउने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 

271. आगामी आर्र्थक वर्थ भरू्मगत र्साँचाइबाट १५ हजार र सतह र्साँचाइबाट ६ 
हजार ६ सय हेक्टर गरी र्प २१ हजार ६ सय हेक्टर जर्मनमा र्साँचाइ सेवा 
परु् याइनेछ। 
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272. काठमाडौं उपत्यकाको पयाथवरणीय प्रवद्धथनका लार्ग जशवपरुीमा र्नर्मथत िाप 
बााँिमा पानी सिय शरुू गररनेछ। बागमतीको सहायक नदी नागमतीमा उच्च 
बााँि र्नमाथण गरेर वर्ाथको पानी संकलन गने जलस्रोत संरक्षण आयोजना शरुू 
गररनेछ। 

273. महाकाली, कणाथली, नारायणी तर्ा कोशी जस्ता ठूला, कन्त्काई, कमल, रतवुा-
मावा, सनुसरी, र्रयगुा, खाडो, कमला, रािी, कयर, बबई, मोहना, खषु्ट्रटया जस्ता 
मध्यम तर्ा अन्त्य जोजखमयकु्त नदी र पहाडी भागमा प्रभावकारी रूपमा पष्ट्रहरो 
र्नयन्त्रण तर्ा व्यवस्र्ापनको लार्ग नदी र्नयन्त्रण, रे्ग्रान व्यवस्र्ापन, बहाव 
के्षरको संरक्षणका कायथहरू सिालन गररनेछ। यस्ता कायथहरूमा 
वायोईजञ्जर्नयररङ्ग सष्ट्रहतका नवप्रवतथनशील प्रष्ट्रवर्ि प्रयोग गरी प्रदेश सरकार र 
स्र्ानीय तहसाँगको समन्त्वयमा नदी र्नयन्त्रण तर्ा संरक्षणबाट उकास भएको 
जर्मनलाई वृक्षारोपण, बगर खेती तर्ा अन्त्य उत्पादनमूलक कायथमा उपयोग 
गररनेछ। नदी र्नयन्त्रण कायथको लार्ग रु. ३ अबथ १९ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको 
छु। 

274. र्र्द्पक्षीय संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी बनाई सीमा के्षरमा हनेु कटान र डुबान 
सम्बन्त्िी समस्यालाई समािान गदै लर्गनेछ। कणाथलीदेजख कोशीसम्मका प्रमखु 
नदीहरूलाई एकआपसमा जोडीने बहउुदे्दश्यीय पूवथ पजश्चम र्साँचाइ प्रणालीको 
सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ। 

275. जल तर्ा मौसम पूवाथनमुान र पूवथ-सूचना प्रणालीलाई र्प ष्ट्रवश्वसनीय र भरपदो 
बनाउन स्वचार्लत ररयल टाईम केन्त्िहरू ष्ट्रवस्तार गररनेछ। मौसमी प्रणालीको 
अनगुमनलाई सिुार गनथ पाल्पा र उदयपरुमा मौसमी राडार केन्त्िहरूको र्नमाथण 
कायथ सम्पन्न गररनेछ। मौसमजन्त्य जोजखम न्त्यूनीकरणका लार्ग के्षरगत मौसम 
पूवथसूचना प्रणाली ष्ट्रवस्तार र ष्ट्रवकास गने लक्ष्यअनरुूप उड्डयन मौसम तर्ा पवथतीय 
मौसम सेवा ष्ट्रवकास कायथक्रम सिालन गररनेछ। 

276. जलस्रोत तर्ा र्साँचाइ तर्थ  रु. ३३ अबथ ५० करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 
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सूचना तर्ा सिार 

277. लोकताजन्त्रक पद्धर्त र सशुासन प्रवद्धथनमा महत्त्वपूणथ भरू्मका र्नवाथह गने सिार 
के्षरलाई र्प मयाथर्दत, जजम्मेवार, व्यवसाष्ट्रयक एवं पारदशी बनाइनेछ। 

278. साइबर सरुक्षाको सरु्नजश् चतता: एक्काइसौं शताब्दीको आवश्यकता भने्न 
अविारणालाई कायाथन्त्वयन गनथ राष्ट्रिय साइबर सरुक्षा केन्त्ि स्र्ापनाको कायथ 
अगार्ड बढाइनेछ। उक्त केन्त्िलाई साइवर सरुक्षाको ष्ट्रवर्यमा अनसुन्त्िान तर्ा 
ष्ट्रवकास, साइवर सरुक्षा प्रवद्धथन र र्डजजटल र्ोरेजन्त्सक अनसुन्त्िानसम्बन्त्िी 
अर्िकार प्राि र्नकायको रूपमा ष्ट्रवकास गररनेछ। नेपाल सरकारका ष्ट्रवद्यतुीय 
प्रणालीहरूको साईवर सरुक्षा परीक्षण गने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 

279. हलुाक सेवाको आिरु्नकीकरण र व्यवसायीकरण गरी राष्ट्रिय तर्ा अन्त्तराथष्ट्रिय 
रूपमा ष्ट्रवश्वसनीय र भरपदो र्नकायको रूपमा ष्ट्रवकास गनथ यसको पनुसथरचना 
गररनेछ। दूरसिार सेवालाई गणुस्तरीय, प्रभावकारी र सवथसलुभ बनाइनेछ। 

इन्त्टरनेट सेवालाई सवथसलुभ रूपमा उपलव्ि गराउन इन्त्टरनेट सेवा शलु्क 
घटाइनेछ। 

280. बााँकेको कोहलपरु र लर्लतपरुको खमुलटारमा डाटा सेन्त्टरको भौर्तक पूवाथिार 
र्नमाथण कायथ प्रारम्भ गररनेछ। िरानमा डाटा सेन्त्टर र बटुवलमा इन्त्टरनेट 
एक्सचेन्त्ज सेन्त्टर र्नमाथणको सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ। राष्ट्रिय सूचना प्रष्ट्रवर्ि 
केन्त्िको क्षमता ष्ट्रवकासका सारै् र्डजास्टर ररकभरी सेन्त्टर स्र्ापना गररनेछ। 

281. रेर्डयो नेपाल तर्ा नेपाल टेर्लर्भजनको पहुाँच शत प्रर्तशत भ-ूभागमा परु् याइनेछ। 
सूचना तर्ा प्रसारण ष्ट्रवभागको क्षमता अर्भवृष्ट्रद्ध गरी र्डजजटल प्लेटर्मथ तर्ा 
अनलाइन टेर्लर्भजनको र्नयमन र अनगुमनलाई र्प प्रभावकारी बनाइनेछ। 
सरुक्षण मिुण केन्त्ि र मिुण ष्ट्रवभागलाई एक आपसमा गाभी मिुण कायथ एउटै 
छानामरु्न ल्याउन संगठन पनुसंरचना गररनेछ। नेपालमा नै गणुस्तरीय सरुक्षण 
मिुणसम्बन्त्िी कायथ गनथ सक्ने गरी क्षमता ष्ट्रवकास गररनेछ। 

282. नेपाली मौर्लक परम्परा, कला, संस्कृर्त, भार्ाको ष्ट्रवष्ट्रविता झल्कने खालका 
चलजचर¸ गीत¸ संगीत र्सजथना गने सजथकहरूलाई प्रोत्साहन गररनेछ। 
चलजचरसम्बन्त्िी पूवाथिार ष्ट्रवकासका लार्ग दोलखा ष्ट्रर्ल्म र्सटी आयोजनालाई 
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सरकारी- र्नजी साझेदारी अविारणा मार्थ त र्नमाथण प्रष्ट्रक्रया अजघ बढाइनेछ। 
काभ्रकेो बनेपामा अत्यािरु्नक इन्त्डोर स्टुर्डयो र्नमाथण गरी सछ चालनमा 
ल्याइनेछ। 

283. र्डजजटल नेपाल फे्रमवकथ  २०७६ कायाथन्त्वयन गरी पष्ट्रहलो चरणमा संघीय 
मन्त्रालयहरूलाई र्डजजटल कायाथलयमा रूपान्त्तरण गररनेछ। स्र्ानीय तहसम्म 
ब्रोडब्याण्ड सेवाको पहुाँच ष्ट्रवस्तार गररनेछ। सूचना महामागथ, डाटा सेन्त्टर, 
इन्त्टरनेट एक्सचेन्त्ज सेन्त्टर, अनलाइन सेवा र ष्ट्रवद्यतुीय भकु्तानीसम्बन्त्िी सूचना 
प्रष्ट्रवर्ि पूवाथिार ष्ट्रवकास गनथ बजेट ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

284. श्रमजीवी परकारहरूलाई प्रदान गररदै आएको दूघथटना बीमा कायथक्रम र 
लोककल्याणकारी ष्ट्रवज्ञापन कायथक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। यो सषु्ट्रविा 
अनलाइन र्मर्डयालाई समेत प्रदान गने व्यवस्र्ा र्मलाएको छु। 

285. नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह स्र्ापना गरी व्यवसाष्ट्रयक रूपमा सिालन गनथ 
सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ। 

286. सिार तर्ा सूचना प्रष्ट्रवर्ि मन्त्रालय तर्थ  रु. ८ अबथ ५९ करोड ष्ट्रवर्नयोजन 
गरेको छु। 

आवास तर्ा शहरी ष्ट्रवकास 

287. अर्त ष्ट्रवपन्न, दर्लत, लोपोन्त्मखु, सीमान्त्तकृत नागररकको लार्ग ष्ट्रकर्ायती र 
वातावरणमैरी आवासको व्यवस्र्ा तीन वर्थर्भर गरी नागररकको सरुजक्षत 
आवासको हकको प्रत्याभरू्त गररनेछ। सरकारले उपलब्ि गराएको जग्गामा 
र्नजी के्षरबाट आिारभतू सषु्ट्रविा सष्ट्रहतका लागत प्रभावी घरहरू र्नमाथण गने 
व्यवस्र्ा गररनेछ। आगामी आर्र्थक वर्थ यस्ता १ लाख घरहरू र्नमाथण गने कायथ 
अगार्ड बढाइनेछ। ती घरहरू भरू्महीन एवं आवासष्ट्रवहीन डोम, चमार, मसुहर, 
दसुाि लगायतका अर्त ष्ट्रवपन्न दर्लतलाई प्रार्र्मकताक्रममा हस्तान्त्तरण गररनेछ। 
जनता आवास कायथक्रम अन्त्तगथत बााँकी कायथ प्रदेश सरकार मार्थ त कायाथन्त्वयन 
गने व्यवस्र्ा र्मलाएको छु। 
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288. शहरको सनु्त्दरतालाई र्बगाने गरी प्रयोग भएको तार, खम्बाहरूको व्यवस्र्ापन 
गनथ तर्ा शहरी पूवाथिार र्नमाथणका क्रममा खने्न र बने्न अर्न पनुः खने्न प्रवृजत्तको 
अन्त्त्य गनथ शहरी के्षरमा क्रमश: यूष्ट्रटर्लटी कोररडर र्नमाथण गदै लर्गनेछ। 

289. नयााँ शहर: ष्ट्रवकासको आिार भने्न नारालाई मूतथ रूप र्दन पषु्पलाल मध्यपहाडी 
राजमागथमा पने दश नयााँ शहर आयोजना सम्पन्न गनथ रु. ३ अबथ १० करोड 
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

290. प्राकृर्तक ष्ट्रवपद्को समयमा उद्धार तर्ा राहत कायथमा समेत उपयोग हनेु गरी 
उपत्यकाका लैनचौर, बानेश्वर, मीन भवन र पलुचोकमा गरी चार स्र्ान तर्ा 
सात प्रदेशका घना बस्ती भएका दश ठूला शहरहरूमा उद्धार केन्त्िसष्ट्रहतको पाकथ  
र्नमाथण गनथ आवश्यक बजटे ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

291. काठमाडौं उपत्यकाको स्याटेलाईट शहरहरूको दीघथकालीन ष्ट्रवकासका लार्ग 
एकीकृत गरुूयोजना तयार गररनेछ। उपत्यकाका परुाना र अव्यवजस्र्त 
बस्तीहरूलाई हाउस परु्लङको नीर्त र्लई नयााँ र व्यवजस्र्त शहरको रूपमा 
ष्ट्रवकास गनथ अध्ययन तर्ा पूवथ तयारीका कायथ गररनेछ। परुाना सााँस्कृर्तक शहर 
र सम्पदाहरूको संरक्षण गनथ शहर पनुजीवन कायथक्रम सिालन गररनेछ। 

292. र्सन्त्िलुी जजल्लाको मररण, बारा जजल्लाको र्नजगढ, तनहूाँ जजल्लाको देवघाट र 
पाल्पा जजल्लाको रामपरुलाई नेपाली मौर्लक शैली र ष्ट्रवशेर्ता झजल्कने 
संरचनासष्ट्रहतको नयााँ शहरको रूपमा ष्ट्रवकास गनथ अध्ययन गररनेछ। 
ओलाङचङुगोला, ष्ट्रकमार्ाङ्का, उपल्लो मनाङ, लोमाङर्ाङ, डोल्पो बदु्ध, र्लमी र 
ष्ट्रहल्सामा व्यवजस्र्त ष्ट्रहमाली शहर ष्ट्रवकास गनथ अध्ययन गररनेछ। 

293. तराई मिेशका सीमामा अवजस्र्त शहरी के्षरलाई आर्र्थक गर्तष्ट्रवर्िको केन्त्िका 
रूपमा ष्ट्रवकास गनथ सीमा के्षर शहरी ष्ट्रवकास कायथक्रम सिालन गररनेछ। यस 
कायथक्रम अन्त्तगथत आगामी वर्थ सकन्त्दपरु, पृ् वीनगर, ठाडी, कोइलावास, 
कण्ठपरु, बेलौरी, चााँदनी दोिारा, पिेश्वर माडर, जलेश्वर, गौर, तौर्लहवा र 
सत्तीमा पूवाथिार ष्ट्रवकासको कायथका लार्ग रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

294. नवलपरासी पूवथ र रूकुम पूवथमा सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज र व्यवजस्र्त 
बनाउन एकीकृत रूपमा सरकारी कायाथलयहरूको भवन र्नमाथणको लार्ग 
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आवश्यक बजेट ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। नगर ष्ट्रवकास कोर्लाई शहरी पूवाथिार 
ष्ट्रवकास कम्पनीको रूपमा पनुसंरचना गरी पूवाथिार ष्ट्रवकासमा वैकजल्पक पुाँजी 
पररचालन गनथ सक्षम र्नकायको रूपमा स्र्ापना गररनेछ। 

295. एकीकृत रूपमा शहरी पूवाथिार र्नमाथण गनथ सघन शहरी ष्ट्रवकास कायथक्रमलाई 
र्प ५१ वटा नगरपार्लकामा ष्ट्रवस्तार गररनेछ। शहरी नदी कोररडोर कायथक्रम 
अन्त्तगथत ष्ट्रवराटनगरको केसर्लया र र्संजघया, हेटौँडाको कराथ, जचतवनको नारायणी, 
रुपन्त्देहीको र्तनाउ दानव, पोखराको सेती र िनगढीको खषु्ट्रटया नदीमा शहरी 
नदी कोररडोरको अविारणाअनरुुप तटवन्त्ि र्नमाथण र वस्ती संरक्षण कायथक्रम 
सिालन गररनेछ। वाग्मती नदी र िोबीखोलाको बहावलाई जस्र्रीकरण तर्ा 
प्रशोिन गने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। टुकुचादेजख बढुार्नलकण्ठसम्मको नदी 
सौन्त्दयीकरण गररनेछ। 

296. भकूम्पपर्छको पनुर्नथमाथणतर्थ  िरहराको बााँकी र्नमाथण कायथ आगामी आर्र्थक 
वर्थमा सम्पन्न गररनेछ। र्संहदरबार लगायतका परुाताजत्वक सम्पदाहरू, बाल 
मजन्त्दर भवन, केशरमहल तर्ा बबरमहलको प्रवलीकरण कायथ र स्वास््य 
भवनहरूको पनुर्नथमाथण कायथ सम्पन्न गने गरी बजटे व्यवस्र्ा गरेको छु। 
भकूम्पपर्छको पनुर्नथमाथणतर्थ  रु. ९ अबथ ४४ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

297. शहरी ष्ट्रवकास मन्त्रालयको लार्ग रु. ३७ अवथ ७३ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको 
छु। 

ग्रामीण ष्ट्रवकास 

298. मलुकुको आर्र्थक समून्नर्तका लार्ग ग्रामीण ष्ट्रवकासलाई एक महत्त्वपूणथ पक्षका 
रूपमा र्लई ग्रामीण के्षरमा कृष्ट्रर्, सडक, ष्ट्रवद्यतुीकरण, खानेपानी, स्वास््य तर्ा 
जशक्षा सषु्ट्रविा तर्थ  बजटे वृष्ट्रद्ध गरेको छु। यसबाट ग्रामीण र शहरी के्षरबीच 
अन्त्तरसम्बन्त्ि सवल बनाउन, स्र्ानीय पूवाथिार ष्ट्रवकास गनथ र घरेल ुतर्ा साना 
उद्योगका माध्यमबाट ग्रामीण के्षरमा रोजगारी र्सजथना गनथ सहयोग पगु्ने ष्ट्रवश्वास 
र्लएको छु। 

299. गषृ्ट्रहणीहरूलाई उत्पादनमूलक कायथक्रमहरूमा संलग्न गराउन उद्यमी गषृ्ट्रहणी 
कायथक्रम सिालन गररनेछ। उनीहरूको रूजच र दक्षताको के्षरमा 
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उद्यमशीलतासम्बन्त्िी तार्लम र लघ ुष्ट्रवत्त मार्थ त सहरु्लयतपूणथ कजाथ उपलव्ि 
गराइनकुा सारै् उनीहरूबाट उत्पार्दत वस्त ुस्र्ानीय तहको सहकायथमा सिालन 
हनेु कोशेली घरबाट र्बक्री हनेु व्यवस्र्ा गररनेछ। 

 नवप्रवतथनमा आिाररत स्र्ानीय आर्र्थक ष्ट्रवकास 

300. एक घरपररवार एक रोजगार, एक बस्ती एक आर्र्थक पष्ट्रहचान, एक वडा एक 
बजारको अविारणा कायाथन्त्वयन गनथ प्रदेश तर्ा स्र्ानीय तहको लागत साझेदारी 
र र्नजीके्षरसाँगको सहकायथमा नवप्रवतथनमा आिाररत स्र्ानीय आर्र्थक ष्ट्रवकास 
कायथक्रम सिालन गररनेछ।यस कायथक्रमलाई आत्मर्नभथरताका लार्ग कृष्ट्रर् 
उत्पादन कायथक्रमसाँग आबद्ध गररनेछ। यस कायथक्रमबाट आगामी आर्र्थक वर्थ 
१ लाख नयााँ उद्योग तर्ा व्यवसाय र्ष्ट्रपने, १ हजार ५ सय वटा नयााँ बजार 
केन्त्ि ष्ट्रवकास हनेु, २ हजार ५ सय वटा नयााँ सािाष्ट्रहक हाटबजार सिालन हनेु, 
१ हजार ५ सय वटा व्यापार मेला आयोजना हनेु र र्प १ लाख रोजगारी 
र्सजथना हनेुछ। नवप्रवतथनमा आिाररत स्र्ानीय आर्र्थक ष्ट्रवकास कायथक्रमका 
लार्ग रु.  ३ अबथ ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

स्र्ानीय पूवाथिार ष्ट्रवकास 

301. प्रत्येक स्र्ानीय तहको केन्त्िलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसाँग जोड्न न्त्यूनतम एउटा 
सडक बाहै्र मष्ट्रहना चल्ने गरी र्नमाथण गररनेछ। आगामी तीन वर्थर्भर सबै 
स्र्ानीय तहका केन्त्िलाई प्रदेश राजिानी वा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसाँग जोर्डनेछ। 
स्र्ानीय तहको केन्त्िलाई प्रदेश राजिानी वा राष्ट्रिय राजमागथसाँग जोड्ने ५०० 
ष्ट्रकलोर्मटर सडकको स्तरोन्नर्त गनथ रु. २ अबथ ३५ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको 
छु। 

302. आगामी दईु वर्थर्भर सबै स्र्ानीय तहको प्रशासकीय भवन र्नमाथण सम्पन्न 
गररनेछ। आगामी आर्र्थक वर्थ र्प ७० स्र्ानीय तहको प्रशासर्नक भवन र्नमाथण 
सम्पन्न गनथ रु. 1 अबथ ४२ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। स्र्ानीय तहमा र्नमाथण 
गररने कायाथलयहरूको लार्ग उपलब्ि भएसम्म सावथजर्नक वा सरकारी जग्गा 
उपयोग गने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 
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303. तराइ-मिेश र कणाथली समषृ्ट्रद्ध कायथक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। कणाथली 
समषृ्ट्रद्ध कायथक्रम अन्त्तगथत आगामी आर्र्थक वर्थ जमु्लाको र्साँजा उपत्यकाको 
एकीकृत ष्ट्रवकास योजना तयार गरी कायाथन्त्वयन गररनेछ। उच्च ष्ट्रहमाली तर्ा 
पहाडी के्षरका पूवाथिार ष्ट्रवकास तर्ा जीवनस्तर सिुार कायथक्रम सिालन 
गररनेछ। यी कायथक्रमहरूको लार्ग रु. 3 अबथ ८८ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको 
छु। 

304. पूवाथिार ष्ट्रवकासका लार्ग आवश्यक पने ढुङ्गा, र्गट्टी, बालवुा जस्ता र्नमाथण 
सामग्रीको अर्नयजन्त्रत दोहन रोकी लाभको समन्त्याष्ट्रयक बााँडर्ााँट तर्ा उपयोग 
र संरक्षण गनथ तहगत सरकारको जजम्मेवारीबमोजजम कायथ गनथका सारै् सहज र 
र्दगो आपूर्तथको व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 

305. स्र्ानीय पूवाथिार ष्ट्रवभाग खारेज गरी ष्ट्रवभागमा रहेका प्राष्ट्रवर्िक कमथचारी मध्ये 
बष्ट्रढमा १० प्रर्तशत संघीय मार्मला तर्ा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय अन्त्तगथत 
स्र्ानीय पूवाथिार ष्ट्रवकास सहजीकरण इकाइमा रहने तर्ा बााँकी कमथचारी प्रदेश 
सरकार र भौर्तक पूवाथिार सम्बद्ध संघीय मन्त्रालयमा समायोजन हनेु व्यवस्र्ा 
र्मलाएको छु। 

306. संघीय मार्मला तर्ा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालयको लार्ग रु. २५ अबथ ३ करोड 
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। सोको अर्तररक्त प्रदेशमा रु. ६ अबथ ३५ करोड र 
स्र्ानीय तहमा रु. ५ अबथ ६० करोड हस्तान्त्तरण गररएको छ। 

सामाजजक सासं्कृर्तक रूपान्त्तरण र राष्ट्रिय एकता सम्वद्धथन 

307. ष्ट्रवष्ट्रवितायकु्त भार्ा, संस्कृर्त, भगूोल, जातजार्त, वगथ, समदुायबीच भाततृ्व र 
एकता कायम गररनेछ। समाजमा रहेका ष्ट्रवभेद, ष्ट्रवसङ्गर्त र असमानतालाई 
सामाजजक सााँस्कृर्तक रूपान्त्तरणका माध्यमबाट कम गदै लर्गनेछ। मात ृभार्ामा 
पठनपाठन गराउने ष्ट्रवद्यालयहरूलाई अनदुान उपलव्ि गराइनेछ। लोकतन्त्रको 
स्र्ापना पश्चात समेत सामाजजक, सांस्कृर्तक एवम ्जातीय ष्ट्रवभेदका अवशेर्हरु 
ष्ट्रवद्यमान रहन ुसभ्य समाजका लार्ग चनुौर्त बनेको छ। यस्ता घटना घट्न 
नर्दन आम नागररकमा जागरण ल्याई ससंुस्कृत समाज र्नमाथण गनथ पहल 
गररनेछ। 
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308. नागररकहरूमा देशप्रमेको भावना जागतृ गनथ, उत्पादन तर्ा बचत गने संस्कृर्तको 
ष्ट्रवकास गरी ससंुस्कृत समाज र्नमाथण गनथ, नागररकहरूमा भ्रिाचार ष्ट्रवरोिी चेतना 
अर्भवृष्ट्रद्ध गनथ, लोकसंस्कृर्त र असल परम्पराको सम्बद्धथन र सामाजजक तर्ा 
संवैिार्नक दाष्ट्रयत्व र्नवाथह गनथ उत्प्ररेरत गनथ सामाजजक सांस्कृर्तक रूपान्त्तरणका 
कायथक्रम जनस्तरमा सिालन गररनेछ। ष्ट्रवद्यालय तहदेजख नै असल नागररक 
संस्कृर्तको ष्ट्रवकास गनथ माध्यर्मक तहको पाठ्यक्रममा नागररक जशक्षा समावेश 
गने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। स्र्ानीय तहसाँगको समन्त्वयमा दाइजो, छाउपडी, 
बोक्सी जस्ता समाजमा जकर्डएर रहेका कुरीर्त र अन्त्िष्ट्रवश्वास अन्त्त्यका लार्ग 
ष्ट्रवशेर् अर्भयान सिालन गररनेछ। 

जलवाय ुपररवतथन र ष्ट्रवपद् व्यवस्र्ापन 

309. जलवाय ुपररवतथनको प्रर्तकूल असरलाई न्त्यूनीकरण गनथ अनकूुलनका कायथक्रम 
सिालन गररनेछ। अर्थतन्त्रलाई हररत अर्थतन्त्रमा रूपान्त्तरण गनथ सम्भाव्य सबै 
उपायहरू अवलम्बन गररनेछ। ष्ट्रवपद् व्यवस्र्ापनका लार्ग पूवथतयारी 
कायथक्रममार्थ त जोजखम न्त्यूनीकरण गररनेछ।  

310. जलवाय ु पररवतथनसम्बन्त्िी राष्ट्रिय तर्ा अन्त्तराथष्ट्रिय प्रर्तबद्धताहरू कायाथन्त्वयन 
गररनेछ। दोस्रो राष्ट्रिय र्निाथररत योगदान, राष्ट्रिय अनकूुलन योजना र शून्त्य 
काबथन उत्सजथन रणनीर्त प्रभावकारी रूपमा कायाथन्त्वयन गररनेछ। 

311. नेपालको भ-ूबनोट, जलवाय ु पररवतथनका कारणबाट र्सजजथत प्रर्तकूल प्रभाव, 
ष्ट्रवकास प्रयासहरूबाट उत्पन्न प्रर्तकूल असरहरू समेतलाई न्त्यूनीकरण गदै 
ष्ट्रवपद्का कारण हनेु मानवीय र भौर्तक क्षर्त कम गनथ प्रदेश र स्र्ानीय तहको 
सहकायथमा कायथक्रम सिालन गररनेछ। 

312. राष्ट्रिय रूपमा र सवै स्र्ानीय तहमा जलवाय ुपररवतथन अनकूुलन कायथयोजना 
बनाई लागू गररनेछ। पूवाथिार र्नमाथणका ठूला आयोजनाहरूमा ष्ट्रवपद् जोजखम 
न्त्यून गनथ जलवाय ुपररवतथन अनकुुलनका उपायहरू अवलम्वन गनुथपने व्यवस्र्ा 
गररनेछ। 

313. ष्ट्रवपद् जोजखम न्त्यूनीकरण गनथ वहपु्रकोपीय पूवथ चेतावनी राष्ट्रिय प्रणाली स्र्ापना 
तर्ा बहपु्रकोपीय जोजखम आाँकलन प्रणाली स्र्ापना गररनेछ। ष्ट्रवपद्का 
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घटनाहरूबाट प्रभाष्ट्रवत जनसंख्याको त्याङ्क आिार र्नमाथण गरी राहत र 
पनुरूत्र्ानका कायथक्रमहरू सिालन गररनेछ। राष्ट्रिय ष्ट्रवपद् जोजखम न्त्यूनीकरण 
तर्ा व्यवस्र्ापन प्रार्िकरणको लार्ग रु. १ अबथ ६१ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको 
छु। 

314. ष्ट्रवपद् प्रभाष्ट्रवतको उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी वनाउन ष्ट्रवपद् व्यवस्र्ापनमा 
संलग्न र्नकायहरूको क्षमता अर्भवृष्ट्रद्धका लार्ग आवश्यक स्रोत व्यवस्र्ापन 
गरेको छु। ष्ट्रवपद् पूवथतयारी, खोज, उद्धार, राहत र पनुस्र्ाथपनामा स्र्ानीय 
समदुायको सहभार्गता अर्भवृष्ट्रद्ध गनथ संघ, प्रदेश र स्र्ानीयस्तरमा स्वयंसेवक 
पररचालन गररनेछ। 

315. ष्ट्रवपद् उद्धार कायथलाई र्प प्रभावकारी बनाउन पूवथमा सिरी र पजश्चममा कैलाली 
जजल्लामा सशस्त्र प्रहरी बल मातहत ष्ट्रवपद् उद्धार तार्लम जशक्षालय स्र्ापना गनथ 
आवश्यक रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

316. जलवाय ु पररवतथनका कारण ष्ट्रहमाली के्षरमा परररहेको असरहरूको वैज्ञार्नक 
अध्ययन-अनसुन्त्िान गनथका सारै् ष्ट्रहम मौसमी प्रणालीको र्नरन्त्तर अनगुमन गनथ 
हाल सिार्लत नौ वटा ष्ट्रहम केन्त्िहरूलाई पूणथ स्वचार्लत ररयल टाईम प्रणालीमा 
स्तरोन्नर्त गररनेछ। जलवाय ु पररवतथनका कारण उत्पन्न ष्ट्रहमताल र्बष्र्ोटको 
जोजखम न्त्यूनीकरण गनथ संखवुासभाको एक, सोलखुमु्बकुा दईु र मनाङको एक 
गरी चारवटा ष्ट्रहमतालमा रहेको पानीको सतह घटाउने र तल्लो तटीय के्षरहरूमा 
पूवथ सूचना प्रणालीको र्नमाथण गरी सिालनमा ल्याइनेछ। 

ष्ट्रवत्तीय क्षरे 

317. ष्ट्रवत्तीय के्षरलाई राष्ट्रिय पुाँजी पररचालनको महत्त्वपूणथ आिारको रुपमा अगार्ड 
बढाइनेछ। कानूनी तर्ा संस्र्ागत सिुार गरी यस के्षरलाई आिरु्नक, गर्तशील, 
ष्ट्रवष्ट्रवितायकु्त, समावशेी र जोजखममकु्त बनाइनेछ। ष्ट्रवत्तीय के्षरमा उपलब्ि स्रोत 
सािनलाई उत्पादनशील एवं राष्ट्रिय प्रार्र्मकताका के्षरमा पररचालन गने व्यवस्र्ा 
गररनेछ। ष्ट्रवत्तीय मध्यस्र्ता लागत न्त्यूनीकरण गदै सािन-स्रोतको महत्तम 
पररचालन गररनेछ। उत्पादनशील के्षर र व्यापाररक के्षरमा प्रवाह हनेु कजाथको 
व्याजदरमा अन्त्तर कायम गने नीर्त र्लइनेछ। 
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318. ष्ट्रवपन्न व्यजक्त, दर्लत तर्ा ष्ट्रपछर्डएको के्षरका स्र्ायी वार्सन्त्दाले ष्ट्रपछर्डएको 
के्षरमा सिालन गने व्यवसायमा प्रदान गररने सहरु्लयतपूणथ कजाथको ब्याजदरमा 
र्प एक प्रर्तशत ष्ट्रवन्त्दलेु छुट र्दइनेछ। लघ,ु साना तर्ा मझौला उद्यम, कृष्ट्रर् 
सहकारी तर्ा र्मथ र मष्ट्रहला उद्यमी तर्ा वैदेजशक रोजगारीबाट र्ष्ट्रकथ एका 
यवुाहरूलाई प्रदान हुाँदै आएको सहरु्लयतपूणथ कजाथलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। 
सहरु्लयतपूणथ कजाथमा ब्याज अनदुान प्रदान गनथ रु. १३ अबथ ५९ करोड 
छुट्याएको छु। 

319. लघषु्ट्रवत्त र बचत तर्ा ऋण सहकारी संस्र्ाहरूको र्नयमन, र्नरीक्षण तर्ा 
सपुरीवेक्षण व्यवस्र्ा प्रभावकारी बनाइनेछ। सीमान्त्तकृत तर्ा दर्लत समदुायको 
ष्ट्रवत्तीय पहुाँच अर्भवृष्ट्रद्ध गनथ सीमान्त्तकृत तर्ा दर्लत उत्र्ान कोर् स्र्ापना 
गररनेछ। बैंकहरूले संस्र्ागत सामाजजक उत्तरदाष्ट्रयत्व कायथक्रमको लार्ग 
छुट्याएको रकमको न्त्यूनतम पचास प्रर्तशत सो कोर्मा जम्मा गनुथ पने व्यवस्र्ा 
गररनेछ। यस्तो कोर्बाट पररचालन गररने रकम उत्पादनशील के्षरमा मार 
लगानी गने व्यवस्र्ा र्मलाएको छु। 

320. नेपाल राि बैंकको सपुररवेक्षकीय दायरा बाष्ट्रहर रहेका ष्ट्रवत्तीय कारोबार गने 
बचत तर्ा ऋण सहकारी र गैर-सरकारी संस्र्ाहरूको प्रभावकारी र्नयमन, 
र्नरीक्षण तर्ा सपुरीवेक्षण गनथ दोस्रो तहको र्नयामक र्नकाय स्र्ापना गररनेछ। 

321. ष्ट्रवत्तीय साक्षरता अर्भवृष्ट्रद्ध गनथ ष्ट्रवत्तीय के्षरका र्नयमनकारी र्नकायहरू, बैंक तर्ा 
ष्ट्रवत्तीय संस्र्ाहरू मार्थ त सचेतनामूलक कायथक्रमहरू सिालन गररनेछ। ष्ट्रवद्यालय 
तहदेजख नै बैंष्ट्रकङ तर्ा ष्ट्रवत्तीय के्षरका ष्ट्रवर्यमा ष्ट्रवद्यार्ीलाई साक्षर बनाई बैंष्ट्रकङ 
सेवाको पहुाँच ष्ट्रवस्तार गररनेछ। 

322. दगुथम के्षरमा बैंक तर्ा ष्ट्रवत्तीय संस्र्ाको शाखा सिालनको लार्ग आवश्यक 
ष्ट्रवद्यतु, सिार, इन्त्टरनेट लगायतका पूवाथिार सेवा उपलव्ि गराइनेछ। लघषु्ट्रवत्त 
ष्ट्रवत्तीय संस्र्ालाई सामाजजक बैंष्ट्रकङ्ग अविारणा अन्त्तगथत दगुथम तर्ा ष्ट्रपछर्डएको 
के्षरमा ष्ट्रवत्तीय सेवा प्रवाह गनथ प्रोत्साष्ट्रहत गररनेछ। पूणथ र्डजजटल बैंकको स्र्ापना 
गनथ आवश्यक व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 
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323. बाजणज्य बैंकको प्रत्येक शाखाले कम्तीमा ५ वटा कृष्ट्रर् उत्पादन र प्रशोिन 
उद्योगलाई कजाथ प्रवाह प्रदान गनुथपने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। उद्यमीहरूलाई 
पररयोजनाका आिारमा उत्पादन कजाथ सहजरूपमा उपलब्ि गराउन लघ ुष्ट्रवत्त 
ष्ट्रवत्तीय संस्र्ा मार्थ त ऋण उपलब्ि गराइनेछ।  

324. भकु्तानी प्रणालीलाई सरुजक्षत र ष्ट्रवश्वसनीय बनाउन आिरु्नक उपकरणहरूको 
उपयोग गदै ष्ट्रवत्तीय कारोवारलाई ष्ट्रवद्यतुीय प्रणालीमा आिाररत बनाइनेछ। 
र्डजजटल बैंष्ट्रकङ सेवाको गणुस्तर तर्ा सरुक्षा प्रत्याभूत गररनेछ। तीनै तहका 
सरकारी कोर्मा प्राि हनेु सबै प्रकारका राजस्व तर्ा उक्त कोर्बाट ष्ट्रवतरण हनेु 
र्नवृत्तभरण, सामाजजक सरुक्षा भत्ता, अनदुान लगायतका सबै प्रकारका भकु्तानीहरू 
अर्नवायथ रूपमा बैंष्ट्रकङ प्रणाली मार्थ त गने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 

325. दोस्रो ष्ट्रवत्तीय के्षर ष्ट्रवकास रणनीर्त कायाथन्त्वयनमा ल्याइनेछ। ष्ट्रवत्तीय प्रणालीमा 
जस्र्रता कायम गरी आन्त्तररक लगानी प्रवद्धथन गनथ र तरलता व्यवस्र्ापनलाई 
र्प प्रभावकारी बनाउन खलुा बजार कारोवार जस्र्रीकरण कोर्को व्यवस्र्ा 
गररनेछ। ष्ट्रवदेशी ष्ट्रवर्नमयमा हनेु उतारचढावबाट नेपालमा हनेु वैदेजशक लगानीमा 
पने जोजखम न्त्यून गनथ हेजजङ कोर् स्र्ापना गररनेछ। 

326. राष्ट्रिय बीमा नीर्त र ष्ट्रवपद् जोजखम बीमा रणनीर्त तजुथमा गरी कायाथन्त्वयन 
गररनेछ। एक पररवार एक बीमा अविारणालाई साकार पानथ आवश्यक कायथक्रम 
सिालन गरी स्र्ानीय तहसम्म बीमाको पहुाँच ष्ट्रवस्तार गररनेछ। बीमा महाष्ट्रवपजत्त 
बण्ड जारी गने सम्बन्त्िमा आवश्यक अध्ययन गररनेछ। 

327. बीमा व्यवसायलाई सामाजजक संरक्षणको एक महत्त्वपूणथ आिारस्तम्भको रूपमा 
ष्ट्रवकास गनथको लार्ग गररब, ष्ट्रवपन्न तर्ा कृष्ट्रर् के्षरलाई समेट्ने गरी लघ ुबीमा 
कम्पनीको स्र्ापना गररनेछ। बीमा सूचना केन्त्ि स्र्ापना गररनेछ। बीमा कलेज 
स्र्ापना गनथ प्रोत्साहन गररनेछ। बीमा कम्पनीले आफ्नो लगानीको र्नजश्चत 
प्रर्तशत पूवाथिार ष्ट्रवकास आयोजनामा लगानी गनुथ पने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 

328. कमथचारी सिय कोर्, नागररक लगानी कोर् तर्ा सामाजजक सरुक्षा कोर्को बचत 
कृष्ट्रर् लगायत उत्पादनमूलक के्षरमा लगानी गने व्यवस्र्ा गररनेछ। यी कोर्को 
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रकमको एकीकृत रूपमा लगानी गनथ कोर् व्यवस्र्ापकसम्बन्त्िी कानूनी प्रबन्त्ि 
र्मलाइनेछ। 

329. र्ितोपरको दोस्रो बजार तर्ा यससम्बन्त्िी संरचनालाई र्प प्रर्तष्पिी बनाइनेछ। 
पुाँजी बजारको ष्ट्रवस्तार र ष्ट्रवष्ट्रवर्िकरण गरी सम्भाष्ट्रवत जोजखम न्त्यूनीकरण गरी 
आम लगानीकताथको हक ष्ट्रहत संरक्षण गररनेछ। 

330. र्ितोपरको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानी खलुा गनथ कानूनी 
व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। वैदेजशक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई र्ितोपरको 
प्रार्र्मक र्नष्काशनमा दश प्रर्तशत शेयर आरजक्षत गने व्यवस्र्ा र्मलाएको छु। 

331. वस्त ुष्ट्रवर्नमय बजार र यसका पूवाथिारहरू सिालनमा ल्याइनेछ। संस्र्ागत तर्ा 
सरकारी ऋणपरहरूको दोस्रो बजार कारोबारलाई व्यवजस्र्त गरी ऋणपर 
बजारको ष्ट्रवकास गररनेछ। उद्यमशीलता तर्ा नवप्रवतथनलाई प्रवद्धथन गनथ प्राइभेट 
इजक्वटी तर्ा भेिर क्याष्ट्रपटललाई सिालन अनमुर्त र्दई सहजीकरण गररनेछ। 

332. एक अबथ रुपैयााँ वा सो भन्त्दा बढीको पुाँजी वा ५ अबथ रुपैयााँभन्त्दा बढीको 
कारोबार गने कम्पनी, प्राकृर्तक स्रोतहरूको उपयोग गने कम्पनी तर्ा राज्यबाट 
अनदुान, सहरु्लयत वा कर छुट प्राि गने पजब्लक र्लर्मटेड कम्पनीहरूलाई 
र्ितोपरको सावथजर्नक र्नष्काशन गरी सूचीकृत हनुपुने व्यवस्र्ा गररनेछ। 

333. र्नके्षप तर्ा कजाथ सरुक्षण कोर्बाट सिार्लत सरुक्षण कायथक्रम र लघ ुबीमा 
सहयोग कायथक्रमको दायरा ष्ट्रवस्तार गररनेछ। र्नके्षप बीमाको ष्ट्रवद्यमान सीमा 
रु. ३ लाखबाट वृष्ट्रद्ध गरी रु. ५ लाख परु् याइनेछ।  

334. सम्पजत्त मौर्िकीकरण ष्ट्रवर्ि मार्थ त नेपाल सरकार तर्ा सरकारी संघसंस्र्ाको 
लगानीमा र्नमाथण भएका जलष्ट्रवद्यतु आयोजना, ठूला पूवाथिार र सावथजर्नक 
संस्र्ानहरूको मौर्िकीकरण गरी लगानीको र्प स्रोत जटुाई सम्बजन्त्ित आयोजना, 
संस्र्ान र उत्पादनमूलक पररयोजनाहरूमा लगानी गनथ सािनको व्यवस्र्ापन 
गररनेछ। 

335. र्छमेकी मलुकु भारतमा रहेका नेपालीले नेपालजस्र्त बैंकमा खाता खोली बैंष्ट्रकङ्ग 
माध्यमबाट रकम पठाउन र्मल्ने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 
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योजना तर्ा त्याङ्क 

336. सावथजर्नक, र्नजी र सामदुाष्ट्रयक के्षरबाट आवश्यक स्रोत सािन जटुाई सन ्
२०३० सम्ममा र्दगो ष्ट्रवकासका लक्ष्य हार्सल गनथ पहल गररनेछ। आर्र्थक 
सामाजजक ष्ट्रवकासका सारै् पयाथवरणीय के्षरमा र्दगोपना कायम गदै मानवीय 
सम्भावना अर्भवृष्ट्रद्ध गनथ सािन पररचालन गररनेछ। ष्ट्रवकासका लाभ प्राि गनथबाट 
कोही पर्न नछुट्ने अवस्र्ा र्नमाथण गररनेछ। 

337. नेपाल सन ् २०२६ मा अर्तकम ष्ट्रवकर्सत मलुकुबाट ष्ट्रवकासशील मलुकुमा 
स्तरोन्त् नर्त हुाँदा प्राि हनेु अवसरबाट लाभ र्लन र सम्भाष्ट्रवत जोजखमलाई 
न्त्यूनीकरण गनथ आवश्यक रणनीर्त तर्ा कायथयोजना तजुथमा गरी कायाथन्त्वयनमा 
ल्याइनेछ। 

338. राष्ट्रिय त्याङ्क प्रणालीको ष्ट्रवकास गरी सबै प्रकारका त्याङ्कहरू र्डजजटल 
माध्यममा अद्यावर्िक गररनेछ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ बाट प्राि त्याङ्कलाई 
आवर्िक योजना तजुथमाको आिार बनाइनेछ। संघ, प्रदेश र स्र्ानीय तहले 
कायाथन्त्वयन गने पूवाथिार योजनाहरूको नक्साङ्कन गरी स्पि गररनेछ। 

सावथजर्नक संस्र्ान 

339. संस्र्ानहरूको आवश्यकता र औजचत्यका सारै् आर्र्थक तर्ा ष्ट्रवत्तीय पक्षको 
ष्ट्रवस्ततृ ष्ट्रवश्लरे्ण गरी ष्ट्रवद्यमान ढााँचामा सिालन गने, पनुसंरचना गने, सरकारी 
स्वार्मत्वबाट ष्ट्रवर्नवेश गने र बन्त्द गने संस्र्ानहरूको पष्ट्रहचान गरी सोही बमोजजम 
कायाथन्त्वयन गररनेछ। सरकारी स्वार्मत्वमा रहेका र्नयाथत सम्भावना भएका 
र्समेन्त्ट उद्योगहरूलाई पूणथ क्षमतामा सिालन गनथ आवश्यक प्रबन्त्ि गररनेछ। 

340. अत्यावश्यक वस्त ुतर्ा सेवाको आपूर्तथमा र्प सहजता ल्याउन र रणनीर्तक 
महत्त्वको के्षरमा राज्यको उपजस्र्र्त सदुृढ बनाउन सघाउ पगु्ने गरी आिरु्नक 
व्यवस्र्ापकीय मान्त्यता अनकूुल सिालन गनथ क्रमश: संस्र्ानहरूको पनुसँरचना 
गररनेछ। घाटामा सिार्लत सावथजर्नक संस्र्ानहरूको संस्र्ागत सशुासनलाई 
सदुृढ गरी ष्ट्रवत्तीय क्षमता सबलीकरण गनथ व्यवसाष्ट्रयक सिुार र रणनीर्तक 
साझेदार र्भत्र्याउन कम्पनी मोडलमा पररवतथन गने लगायतका उपयकु्त ष्ट्रवर्ि 
अवलम्वन गररनेछ। 
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341. सावथजर्नक संस्र्ानहरूको भौर्तक र ष्ट्रवत्तीय सम्पजत्तको सूचना प्रष्ट्रवर्िमा आिाररत 
एकीकृत अर्भलेख राख्न ेव्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। रूग्ण तर्ा बन्त्द प्राय अवस्र्ामा 
रहेका जनकपरु चरुोट कारखाना, कृष्ट्रर् औजार कारखाना, गोरखकाली रबर 
उद्योग, ओररयण्ट एण्ड म्याग्नेसाईट, नेपाल मेटल कम्पनी, ष्ट्रवराटनगर जटु र्मल, 
वीरगि जचनी कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग र बटुवल िागो कारखाना उपयकु्त 
ढााँचामा सिालनमा ल्याइनेछ। सावथजर्नक पदिारण गने व्यजक्तहरूले हेटौडा 
कपडा उद्योगबाट उत्पार्दत कपडाको पोशाक प्रयोग गने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ।  

342. कृष्ट्रर्, खाद्यान्न, दगु्िजन्त्य, और्िीजन्त्य, यातायात जस्ता के्षरमा सिालनमा रहेका 
सावथजर्नक संस्र्ानहरूलाई पूनसंरचना गरी संघ, प्रदेश र स्र्ानीय तहको स्वार्मत्व 
स्र्ाष्ट्रपत गररनेछ। यस्ता सावथजर्नक संस्र्ानको सेवा स्र्ानीय तहसम्म ष्ट्रवस्तार 
गररनेछ। 

343. सावथजर्नक सम्पजत्तको अर्भलेख र व्यवस्र्ापन गने व्यवस्र्ालाई र्प प्रभावकारी 
बनाइनेछ। हाल र्नजीके्षरबाट सिार्लत जलष्ट्रवद्यतु आयोजना लगायतका 
पूवाथिारहरू र दरुसिारसम्बन्त्िी सेवा प्रवाह गने कम्पनीहरूको र्नजी के्षरबाट 
सिालन हनेु अवर्ि समाि भई नेपाल सरकारमा हस्तान्त्तरण हुाँदा र्तनको 
व्यवस्र्ापन एवं सिालनको ष्ट्रवर्ि तयार गनुथका सारै् संस्र्ागत क्षमता ष्ट्रवकास 
गररनेछ। 

न्त्याय प्रणाली र न्त्याय प्रशासन 

344. न्त्याय प्रशासनलाई र्छटो, छररतो, सवथसलुभ, र्मतव्ययी, र्नष्पक्ष, प्रष्ट्रवर्िमैरी, 
ष्ट्रवकासमैरी प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने उदे्दश्य पूरा गनथ समग्र न्त्याय 
प्रणालीको सदुृढीकरण एवं क्षमता ष्ट्रवकास गररनेछ। 

345. शाजन्त्त प्रष्ट्रक्रयाका बााँकी कामहरू सम्पन्न गररनेछ।संक्रमणकालीन न्त्यायका 
अवयवहरू सत्य अन्त्वेर्ण, न्त्याय र पररपूरणका लार्ग रु. १ अबथ ४० करोड 
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। लोकतन्त्र प्रार्िका लार्ग ष्ट्रवर्भन्न राजनीर्तक आन्त्दोलन 
र जनयदु्धमा सहभागी भई महत्त्वपूणथ योगदान गने योद्धाहरूलाई लोकताजन्त्रक 
सेनानीका रूपमा सम्मान गररनेछ।  
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संघीय प्रणालीको सदुृढीकरण 

346. स-साना आयोजना जनताको प्रत्यक्ष सहभार्गतामा स्र्ानीय सरकारले, मझौला 
आयोजना स्र्ानीय तहको सहभार्गतामा प्रदेश सरकारले र ठूला आयोजना संघले 
सिालन गने व्यवस्र्ालाई कडाइका सार् पालना गराइनेछ। 

347. बजेट तजुथमाको क्रममा संघमा प्रष्ट्रवि भएका आयोजनाहरूमध्ये रु. १ करोड 
सम्मका खानेपानी, पयथटन र शहरी ष्ट्रवकास, रु. २ करोड सम्मका र्साँचाइ र 
नदी र्नयन्त्रण तर्ा रु. ५ करोड सम्मका सडक आयोजनाहरू प्रदेशमा र रु. 
५० लाख सम्मका खानेपानी, पयथटन र शहरी ष्ट्रवकास आयोजनाहरू स्र्ानीय 
तहमा हस्तान्त्तरण गरेको छु। यस्ता आयोजनाहरू प्रदेश र स्र्ानीय तहबाट 
मार कायाथन्त्वयन हनेुछन।् यसबाट संघमा पुाँजीगत तर्थ  ष्ट्रवर्नयोजन भएको रु. 
२२ अबथ प्रदेश र स्र्ानीय तहमा र्प ष्ट्रवत्तीय हस्तान्त्तरण हनेुछ। 

348. संघीयता कायाथन्त्वयनको पााँच वर्थको अभ्यासको आिारमा स्र्ानीय सरकार 
सिालन ऐन, २०७४ र अन्त्तरसरकारी ष्ट्रवत्त व्यवस्र्ापन ऐन, २०७४ संशोिन 
गररनेछ। ष्ट्रवत्तीय संघीयतालाई र्प सदुृढ बनाउन समानीकरण अनदुानको अंश 
क्रमश: वृष्ट्रद्ध गदै सशतथ अनदुानलाई राष्ट्रिय नीर्त तर्ा महत्त्वका कायथक्रम 
सिालन गनथ एकमषु्ठ हस्तान्त्तरण गने व्यवस्र्ा र्मलाएको छु। समपूरक र ष्ट्रवशेर् 
अनदुानको आवर्िक मूल्याङ्कन गररनेछ। ष्ट्रवत्तीय संघीयतासम्बन्त्िी क्षमता ष्ट्रवकास 
कायथ योजना बनाई लागू गररनेछ। 

349. प्रदेश र स्र्ानीय तहका जनर्नवाथजचत प्रर्तर्नर्िहरूको क्षमता अर्भवृष्ट्रद्धका लार्ग 
कानून र्नमाथण, स्र्ानीय शासन, सशुासन, सेवा प्रवाह, ष्ट्रवत्तीय अनशुासन, ष्ट्रवकास 
र्नमाथण लगायत ष्ट्रवर्यमा अर्भमूखीकरण कायथक्रम सिालन गररनेछ। स्र्ानीय 
ष्ट्रवकास प्रजशक्षण प्रर्तष्ठानलाई संघीय मार्मला प्रजशक्षण प्रर्तष्ठानमा रूपान्त्तरण 
गररनेछ। 

350. स्र्ानीय तहका नीर्त तर्ा योजना, आर्र्थक सशजक्तकरण, सीप ष्ट्रवकास र 
उद्यमशीलता प्रवद्धथन समावशे गरी स्र्ानीय आर्र्थक ष्ट्रवकास सूचक र्नमाथण गरी 
कायाथन्त्वयनमा ल्याइनेछ। स्र्ानीय तह संस्र्ागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन प्रणाली 
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प्रयोग गनथ सबै स्र्ानीय तहलाई प्रोत्साहन गररनेछ।स्र्ानीय तह ष्ट्रवत्तीय सशुासन 
जोजखम मूल्याङ्कन प्रणाली लाग ुगररनेछ। 

शाजन्त्त सरुक्षा 

351. शाजन्त्त सरुक्षा र कानूनी शासनको प्रत्याभरू्त गरी मानव अर्िकारको संरक्षण 
गररनेछ। आवश्यक स्रोत सािन उपलब्ि गराई सरुक्षा र्नकायको संस्र्ागत 
क्षमता ष्ट्रवकास गररनेछ। अन्त्तराथष्ट्रिय सीमा सरुक्षालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। 
आिरु्नक प्रष्ट्रवर्िको प्रयोग गरी सीमा के्षरमा हनेु अपराि र अवैि कारोवार 
र्नयन्त्रण गररनेछ। 

352. साइवर अपराि र्नयन्त्रण गनथ कानूनी व्यवस्र्ामा समयानकूुल सिुार तर्ा 
संस्र्ागत सिुार गररनेछ। यस्ता अपराि र्नयन्त्रणमा संलग्न हनेु जनशजक्तको 
क्षमता ष्ट्रवकास गरी अनसुन्त्िान र ष्ट्रवश्लरे्णलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक 
उपकरणहरूको लार्ग बजटे व्यवस्र्ा गरेको छु। 

353. अध्यागमन सेवालाई अत्यािरु्नक एवं र्डजजटाइज गरी अन्त्तराथष्ट्रियस्तरको 
बनाइनेछ। सीमा नाकामा रहेका अध्यागमन कायाथलयहरूको भौर्तक पूवथिार 
सिुार गररनेछ। नेपाल र्भर्रने ष्ट्रवदेशी नागररकको बायोमेष्ट्रट्रक ष्ट्रववरणसष्ट्रहतको 
अर्भलेख ष्ट्रवद्यतुीय प्रणालीमा अद्यावर्िक गने र यारकुो ष्ट्रववरण अर्ग्रम रूपमा 
प्राि हनेु सूचना प्रणाली ष्ट्रवकास गरी प्रयोगमा ल्याइनेछ। 

354. दईु वर्थर्भर सबै नेपाली नागररकलाई राष्ट्रिय पररचयपर उपलब्ि गराइनेछ। 
आगामी आर्र्थक वर्थर्भर र्प २० लाख नागररकहरूलाई राष्ट्रिय पररचयपर 
उपलब्ि गराइनेछ। वैयजक्तक सूचना प्रणालीलाई भरपदो र व्यवजस्र्त बनाउन 
व्यजक्तगत घटना दताथलाई ष्ट्रवद्यतुीय प्रणालीमा आबद्ध गरी सबै वडासम्म ष्ट्रवस्तार 
गररनेछ। 

355. र्नमाथणािीन केन्त्िीय कारागार नवुाकोट, के्षरीय कारागार बााँके, मोरङ, पााँचर्र 
लगायत दशवटा कारागार भवनहरूको र्नमाथण गनथ र परुाना कारागार भवनहरूको 
ममथत सिुार गनथ रु. ३७ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। खलुा कारागार नीर्त 
कायाथन्त्वयन गनथ आवश्यक व्यवस्र्ा गररनेछ। कारागारमा रहेको श्रमशजक्तलाई 
उत्पादनमूलक के्षरमा प्रयोग गनथ आवश्यक व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 
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कैदीवन्त्दीहरूको स्वास््य उपचारलाई र्प व्यवजस्र्त गनथ स्वास््य बीमा 
कायथक्रममा आवद्ध गररनेछ। 

राष्ट्रिय सरुक्षा 

356. नेपालको अखण्डता एवं राष्ट्रिय सरुक्षाको सम्वद्धथनका लार्ग सरुक्षा र्नकायहरूको 
दक्षता एवं क्षमता ष्ट्रवकास गरी र्प व्यावसाष्ट्रयक बनाइनेछ। नेपाली सेनाको 
क्षमता ष्ट्रवकास, पूवाथिार र्नमाथण र लजजष्ट्रिकका लार्ग आवश्यक रकम ष्ट्रवर्नयोजन 
गरेको छु। बङ्करदेजख ब्यारेकसम्म कायथक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। 

परराि सम्बन्त्ि 

357. सावथभौर्मक समानता, पारस्पररक लाभ र सम्मानमा आिाररत स्वतन्त्र, सन्त्तरु्लत 
र पिशीलको र्सद्धान्त्तको आिारमा अन्त्तराष्ट्रिय सम्बन्त्ि सिालन गररनेछ। 

358. नेपालको आर्र्थक कूटनीर्तलाई वैदेजशक लगानी, र्नयाथत व्यापार, पयथटन प्रवद्धथन, 
ष्ट्रवकास सहायता पररचालन, प्रष्ट्रवर्ि हस्तान्त्तरण जस्ता के्षरमा प्रभावकारी र 
उदे्दश्यमूलक ढङ्गले पररचालन गररनेछ। बदर्लाँदो पररवेश र कायथबोझ ष्ट्रवश्लरे्ण 
गरी आवश्यकता र औजचत्यको आिारमा ष्ट्रवदेशमा रहेका र्नयोगहरूको संख्या 
पनुरावलोकन गररनेछ। नेपाली र्नयोगको भौर्तक उपजस्र्र्त नरहेको स्र्ानमा 
भच ुथअल दूतावासको अविारणा अन्त्तगथत सेवा प्रवाह गने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 

359. ष्ट्रवद्यतुीय राहदानी सहज र सरल तवरले उपलब्ि गराउन राहदानी ष्ट्रवभाग, 
जजल्ला प्रशासन कायाथलयहरू र ष्ट्रवदेशजस्र्त नेपाली र्नयोगहरूमा स्रोतको प्रबन्त्ि 
गररएको छ। कन्त्सलुर सेवा प्रवाह र्प सहज, सरल र प्रभावकारी बनाइनेछ। 

सशुासन प्रवद्धथन  

360. सरकारी र्नकायहरूबाट सम्पादन हनेु कायथहरूमा रहेको दोहोरोपना हटाउन र 
के्षरार्िकारको अन्त्यौल अन्त्त्य गनथ ष्ट्रवकास सर्मर्त ऐन, २०१३ अन्त्तगथत गर्ठत 
सर्मर्त र प्रर्तष्ठान खारेज गररनेछ। तीनै तहको स्र्ायी संरचनाबाट सम्पादन हनेु 
र्नयर्मत कायथका लार्ग नयााँ संरचना खडा गररने छैन। 

361. प्रदेश तर्ा स्र्ानीय तहमा संघीय संरचनाको समानान्त्तर प्रकृर्तका सर्मर्त, बोडथ, 
प्रर्तष्ठान र आयोग जस्ता र्नकाय गठन गनथ र्नरूत्साष्ट्रहत गररएको छ। ष्ट्रवत्तीय 
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हस्तान्त्तरण र राजस्व बााँडर्ााँटको रकमबाट खचथ हनेु गरी प्रदेश तर्ा स्र्ानीय 
तहले कुनै पर्न ष्ट्रकर्समका सर्मर्त, प्रर्तष्ठान र बोडथहरू स्र्ापना गनथ पाइने छैन। 

362. भ्रिाचार र्नयन्त्रणमा शून्त्य सहनशीलताको नीर्त अपनाइनेछ। भ्रिाचार र 
अर्नयर्मतता र्नयन्त्रणका लार्ग प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गनथ अनसुन्त्िान 
र अर्भयोजनलाई सबल बनाइनेछ। भ्रिाचार र्नयन्त्रणमा संलग्न र्नकायहरूको 
क्षमता अर्भवृष्ट्रद्ध गनथ आवश्यक रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

363. सम्पजत्त शदु्धीकरण तर्ा आतङ्कवादी ष्ट्रक्रयाकलापमा ष्ट्रवत्तीय लगानी 
र्नवारणसम्बन्त्िी चाल ुअन्त्तराथष्ट्रिय पारस्पररक मूल्याङ्कन समयमै सम्पन्न गररनेछ। 
सो सम्बन्त्िी पााँच वरे् राष्ट्रिय रणनीर्त तर्ा मौजदुा कानूनी व्यवस्र्ाको 
कायाथन्त्वयनलाई र्प प्रभावकारी बनाइनेछ। 

364. प्रर्तर्नर्ि सभा र प्रदेश सभाको र्नवाथचनको लार्ग आवश्यक रकम ष्ट्रवर्नयोजन 
गरेको छु। 

सावथजर्नक सेवा प्रवाह र रािसेवक  

365. सावथजर्नक सेवा प्रवाहलाई प्रष्ट्रवर्िमैरी बनाई पारदजशथता सरु्नजश्चत गने, प्रष्ट्रक्रयागत 
सरलीकरण गने र सेवा प्रवाहको समय तर्ा लागत घटाइनेछ। सेवा प्रवाहमा 
प्रत्यक्ष संलग्न हनेु कायाथलयहरूलाई सेवाग्राहीमैरी एवं खलुा कायथस्र्लको 
ढााँचामा ष्ट्रवकास गदै लर्गनेछ। सावथजर्नक सेवालाई महुाररष्ट्रहत, सम्पकथ रष्ट्रहत र 
कागजरष्ट्रहत बनाउन आवश्यक प्रबन्त्ि र्मलाइनेछ। 

366. संघीय र्नजामती सेवा ऐन जारी गररनेछ। र्नजामती सेवा र अन्त्य सरकारी 
सेवाको जनशजक्त ष्ट्रवकास योजना तयार गरी कायाथन्त्वयन गररनेछ। संघीयता 
कायाथन्त्वयनको पााँचवर्थको अभ्यासको आिारमा संघ, प्रदेश र स्र्ानीय तहको 
प्रशासर्नक पनुसंरचना गनथ एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गररनेछ। 

367. र्नजामती, सेना, प्रहरी, जशक्षक लगायत सबै रािसेवकहरूलाई उत्प्ररेरत गरी सेवा 
भाव उच्च बनाउन ष्ट्रवक्रम सम्बत ्२०७९ साउन १ गतेदेजख लागू हनेु गरी 
तलबमानमा १५ प्रर्तशत वृष्ट्रद्ध गरेको छु। हाल खाइपाइ आएको महङ्गी भत्तालाई 
समेत र्नरन्त्तरता र्दएको छु। राि सेवक कमथचारीहरूको न्त्यूनतम तलब सषु्ट्रविा 
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पनुरावलोकन गनथ र श्रर्मकहरूको तलब सषु्ट्रविाको अध्ययन गरी नेपाल 
सरकारलाई र्सर्ाररस गनथ एक उच्चस्तरीय तलब सषु्ट्रविा आयोग गठन गररनेछ। 

सावथजर्नक ष्ट्रवत्त व्यवस्र्ापन तर्ा बजेट कायाथन्त्वयन 

368. सावथजर्नक खचथ तर्ा ष्ट्रवत्तीय उत्तरदाष्ट्रयत्व ढााँचामा आिाररत रही नेपालको 
सावथजर्नक ष्ट्रवत्तीय व्यवस्र्ापनको कायथसम्पादन मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी प्राि 
नर्तजाका आिारमा सावथजर्नक ष्ट्रवत्तीय व्यवस्र्ापनमा आवश्यक सिुार गररनेछ। 
बजेट अनशुासन कायम गनथ मध्यमकालीन खचथ संरचना मार्थ त बजेटलाई 
अनमुानयोग्य बनाइनेछ। आयोजनाको पष्ट्रहचान, प्रार्र्मकीकरण र नर्तजा 
सरु्नजश्चत हनेु गरी आयोजना बैंकमा प्रष्ट्रवि गरी रकम ष्ट्रवर्नयोजन गररनेछ। 
सरकारद्बारा प्रदान गररने अनदुानलाई र्प व्यवजस्र्त गनथ र सोको प्रभावकाररता 
अर्भवृष्ट्रद्ध गनथ राष्ट्रिय अनदुान नीर्त तजुथमा गररनेछ। प्रदेश र स्र्ानीय तहले 
समेत सोही नीर्तलाई आिार बनाई आ-आफ्नो अनदुान नीर्त तजुथमा गने ष्ट्रवश्वास 
र्लएको छु। 

369. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ष्ट्रवर्नयोजजत रकम राष्ट्रिय गौरवका अन्त्य आयोजनामा 
बाहेक अन्त्यर रकमान्त्तर गनथ नपाइने व्यवस्र्ा र्मलाएको छु।  

370. नेपाल सरकारका मन्त्रालय र र्नकायहरू अन्त्तगथत छररएर रहेका कोर्हरूलाई 
एकीकृत गनुथका सारै् आवश्यक नदेजखएका कोर्हरू खारेज गररनेछ। 

371. सावथजर्नक ऋणलाई उच्च प्रर्तर्ल प्राि हनेु आयोजना एवं राष्ट्रिय पुाँजी र्नमाथणका 
के्षरमा पररचालन गररनेछ। आन्त्तररक ऋण पररचालन गदाथ वैदेजशक रोजगारीमा 
गएका नागररकहरू र गैर आवासीय नेपालीलाई लजक्षत गरी ऋणपर जारी 
गररनेछ। मध्यमकालीन ऋण व्यवस्र्ापन रणनीर्त, २०७८-८१ को आिारमा 
वाष्ट्रर्थक ऋण योजना बनाई कायाथन्त्वयन गररनेछ। 

372. समष्ट्रिगत ष्ट्रवत्तीय जोजखम कम गनथ ष्ट्रवत्तीय जोजखम रजजिरी राख्न े व्यवस्र्ा 
र्मलाइनेछ। 
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पुाँजीगत खचथको प्रभावकाररता  

373. आर्र्थक वर्थका शरुूका मष्ट्रहनामा पुाँजीगत खचथ अपेक्षाभन्त्दा कम हनेु र पर्छल्ला 
मष्ट्रहनामा अर्िक हनेु प्रवृजत्तले बजटे कायाथन्त्वयनमा समस्या देजखएको छ। 
संरचनागत र प्रष्ट्रक्रयागत समस्या, आयोजनाको पूवथ तयारीको कमी, आयोजना 
बैंकको प्रभावकारी उपयोग नहनु,ु आयोजना सिालनमा एकीकृत कानूनको 
अभाव, अन्त्तरर्नकाय समन्त्वयको अभाव, ठेक्का व्यवस्र्ापनमा समस्या र 
सशुासनमा देजखएका समस्याका कारण पुाँजीगत खचथको प्रभावकाररता अर्भवृष्ट्रद्ध 
हनु सकेको छैन। नीर्तगत तर्ा व्यवस्र्ापकीय सिुारबाट यस्ता अवरोिहरु 
हटाई पुाँजीगत खचथको प्रभावकाररता बढाइनेछ। 

374. आयोजना कायाथन्त्वयनलाई शीघ्र बनाउन र्नमाथण व्यवसायीले र्नमाथण कायथ दईु 
र्सफ्टमा गनुथपने व्यवस्र्ा गररनेछ। आयोजनाको अनगुमन कायथलाई प्रभावकारी 
बनाउन दैर्नक प्रगर्त ष्ट्रववरण तालकु र्नकायमा पेश गनुथपने र तेस्रो पक्षबाट 
अनगुमन गने व्यवस्र्ा कडाइका सार् कायाथन्त्वयन गररनेछ। ठेक्का मूल्याङ्कनमा 
कायथ सम्पन्न गने समयलाई समेत सूचकको रूपमा रहने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 

375. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कायथलाई छररतो रूपमा कायाथन्त्वयन गनथ 
प्रारजम्भक मूल्याङ्कनलाई आिार मानी आयोजना कायाथन्त्वयन अजघ बढाउने 
व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। सोको आिारमा र्प प्रभाव मूल्याङ्कन र क्षर्त 
न्त्यूनीकरणसम्बन्त्िी कायथहरू सम्पादन गनथ आयोजनामा वातावरण ष्ट्रवज्ञ रहने 
व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। आयोजना कायाथन्त्वयन र वातावरणीय प्रभाव न्त्यूनीकरण 
सम्बन्त्िी कायथ समानान्त्तर रूपमा अजघ बढाइनेछ। सो कामको अनगुमन वन 
तर्ा वातावरण मन्त्रालयबाट हनेु व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। आयोजना कायाथन्त्वयनको 
प्रभावकाररताको लार्ग पररयोजना के्षरर्भर पने रूख वन कायाथलयको अनगुमनमा 
पररयोजना आरै्ले कटान गने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 

376. आयोजनाको र्नमाथण तोष्ट्रकएको समय र लागतर्भरै सम्पादन हनेुगरी एकीकृत 
अविारणामा कायाथन्त्वयन गने गरी अलग्ग ै ष्ट्रवकाससम्बन्त्िी कानून तजुथमा 
गररनेछ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कायाथन्त्वयन ढााँचा सिुार गररनेछ। आयोजना 
कायाथन्त्वयनका र्नजश्चत कायथहरूमा लाभग्राहीहरूलाई सहभागी गराउने प्राविान 
समावेश गररनेछ। 



 

76 
 

377. ष्ट्रवभागीय प्रमखु र आयोजना प्रमखुको पदमा कम्तीमा दईु वर्थको लार्ग आन्त्तररक 
प्रर्तस्पिाथको माध्यमबाट कायथसम्पादन सम्झौता गरी खटाइनेछ। आयोजनामा 
जनशजक्त व्यवस्र्ा, खररद प्रष्ट्रक्रया जस्ता कायथको पूणथ अर्िकार पररयोजना 
प्रमखुलाई प्रदान गने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 

378. र्नमाथण कम्पनीहरूको वाष्ट्रर्थक रूपमा तेस्रो पक्षबाट मूल्याङ्कन गराउने र यस्तो 
मूल्याङ्कन आयोजना ठेक्का लगाउाँदा कम्पनीको कायथ क्षमता मूल्याङ्कनको आिारको 
रूपमा र्लने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। राष्ट्रिय गौरवका पूवाथिार आयोजनाहरूको 
अनगुमन स्वतन्त्र ष्ट्रवज्ञहरू सजम्मर्लत तेस्रो पक्षबाट गराउने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 
संघीय आयोजनाको अनगुमन संघीय संसदका माननीय सदस्यहरूबाट समेत गने 
व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 

प्रशासर्नक खचथमा कटौती  

379. सरकारी र्नकायका संगठन संरचना र दरबन्त्दीको पनुरावलोकन गररनेछ। संघीय 
र्नजामती सेवा तर्ा अन्त्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रर्तशत दरबन्त्दी कटौर्त 
गररनेछ। 
र्नजामती तर्ा सरुक्षा र्नकायमा प्राष्ट्रवर्िक र अत्यावश्यक बाहेकका नयााँ दरबन्त्दी 
र्प गररने छैन। सरकारी र्नकायको चाल ुप्रकृर्तका प्रशासर्नक खचथ न्त्यूनतम 
15 प्रर्तशतले घटाउने गरी बजेट कायाथन्त्वयन गररनेछ। 

380. आगामी आर्र्थक वर्थ सरकारी कायाथलयको लार्ग सवारी सािन खरीद गररने 
छैन। ममथत सम्भार गदाथ समेत सिालनमा नआउने सवारी सािन अर्नवायथ 
रूपमा र्ललामी गने व्यवस्र्ा र्मलाइनेछ। 

381. सावथजर्नक खचथ पनुरावलोकन आयोग, 2075 को प्रर्तवेदन सावथजर्नक गरी 
र्सर्ाररस क्रमशः कायाथन्त्वयन गदै लर्गनेछ। 

सम्माननीय सभामखु महोदय, 

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚ 

382. अब म मार्र्का के्षरगत नीर्त तर्ा कायथक्रमहरू कायाथन्त्वयनका लार्ग बजटे 
ष्ट्रवर्नयोजन र स्रोत व्यवस्र्ापनको अनमुान प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्त्छु। 
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383. आगामी आर्र्थक वर्थका नीर्त तर्ा कायथक्रमहरू कायाथन्त्वयन गनथ रु. १७ खबथ 
९३ अबथ  ८३ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। कुल ष्ट्रवर्नयोजनमध्ये चालतुर्थ  रु. 
७ खबथ ५३ अबथ ४० करोड अर्ाथत ् ४२ प्रर्तशत‚ पुाँजीगततर्थ  रु. ३ खबथ ८० 
अबथ ३८ करोड अर्ाथत ् २१.२ प्रर्तशत, ष्ट्रवत्तीय व्यवस्र्ातर्थ  रु. २ खबथ ३० 
अबथ २२ करोड अर्ाथत ् १२.८ प्रर्तशत र प्रदेश तर्ा स्र्ानीय तहमा ष्ट्रवत्तीय 
हस्तान्त्तरण तर्थ  रु. ४ खबथ २९ अबथ ८३ करोड अर्ाथत ् २४ प्रर्तशत  रहेको 
छ। 

384. आगामी आर्र्थक वर्थका लार्ग अनमुान गररएको खचथ व्यहोने स्रोत मध्ये 
राजस्वबाट रु. १२ खबथ ४० अबथ ११ करोड र वैदेजशक अनदुानबाट रु. ५५ 
अबथ ४६ करोड व्यहोदाथ रु. ४ खबथ ९८ अबथ २६ करोड न्त्यून हनेुछ। सो 
न्त्यून पूर्तथ गनथ वैदेजशक ऋणबाट रु. २ खबथ ४२ अबथ २६ करोड जटुाइनेछ। 
राजस्व पररचालन र वैदेजशक अनदुान तर्ा ऋण सहायता पररचालन गदाथ नपगु 
हनेु खदु रु. २ खबथ ५६ अबथ आन्त्तररक ऋणबाट व्यहोररनेछ। 

सम्माननीय सभामखु महोदय, 

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚ 

385. अब म आगामी आर्र्थक वर्थ २०७९/८० को राजस्व पररचालनको नीर्त तर्ा 
कायथक्रम प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्त्छु। 

386. आयातमा र्नभथर रहेको राजस्व संरचनालाई पररवतथन गरी क्रमशः आन्त्तररक 
राजस्वको ष्ट्रहस्सा बढाउने र राजस्वको दायरा ष्ट्रवस्तार गने नीर्त र्लएको छु। 
बढ्दो सावथजर्नक खचथको आवश्यकता िान्न सक्ने गरी र्दगो, भरपदो र व्यवजस्र्त 
कर प्रणालीको ष्ट्रवकास गनथ र्नम्न उद्देश्य हार्सल गने गरी राजस्व पररचालन 
गररनेछः 

(क) र्दगो र प्रभावकारी राजस्व पररचालनको माध्यमबाट समनु्नत, आत्मर्नभथर 
तर्ा सबल अर्थतन्त्रको ष्ट्रवकास गने,  

(ख) स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गने,  
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(ग) करािारको संरक्षण गदै करको दायरा ष्ट्रवस्तार गने र राजस्व चहुावट 
र्नयन्त्रण गने, 

(घ) राजस्व प्रणालीलाई सदुृढीकरण गरी प्रगर्तजशल, सरल, पारदशी र 
अनमुानयोग्य बनाउने, 

(ङ) व्यवसाष्ट्रयक, स्वच्छ र करदातामैरी कर प्रशासनको पररचालनबाट कर 

पररपालना तर्ा कर सहभार्गता अर्भवृष्ट्रद्ध गने,  

(च) राजस्व प्रशासनलाई प्रष्ट्रवर्िमैरी बनाउने।  

387. उल्लेजखत उदे्दश्यहरु हार्सल गनथ र्नम्न अनसुार राजस्वका दर सम्बन्त्िी प्रस्ताव 
तर्ा राजस्व पररचालनका कायथक्रमहरु प्रस्ततु गरेको छुः 

करको दायरा ष्ट्रवस्तार 

388. संघ, प्रदेश र स्र्ानीय तहका सवै सरकारी र्नकायले स्र्ायी लेखा नम्वर र्लई 
ष्ट्रवद्यतुीय माध्यमबाट अर्ग्रम कर कट्टीको ष्ट्रववरण र्दनपुने व्यवस्र्ालाई अर्नवायथ 
गररनेछ। 

389. नागररकता तर्ा राजष् ट्रय पररचयपर प्रदान गदाथ कै बखत व्यजक्तगत स्र्ायी लेखा 
नम्बर प्रदान गने व्यवस्र्ा कायाथन्त्वयनमा ल्याइनेछ। नाबार्लग नागररक समेत 
लगानी वा व्यवसायमा संलग्न भएमा उनीहरूलाइथ जन्त्म दताथ वा  नावार्लग 
पररचयपर र अर्भभावकको पररचय परको आिारमा स्र्ायी लेखा नम्बर प्रदान 
गने व्यवस्र्ा र्मलाएको छु।  

390. नेपालमा काम गनथ श्रम सहमर्त वा कायथ सहमर्त प्राप् त गरेका ष्ट्रवदेशी 
नागररकलाई पाररश्रर्मक कर लगायत अन्त्य करको दायरामा ल्याउन श्रम 
स्वीकृर्त तर्ा र्भसा नवीकरण गदाथ स्र्ायी लेखा नम्बर र कर चकु्ता प्रमाणपर 
अर्नवायथ रूपमा पेश गनुथ पने व्यवस्र्ा गररनेछ। 

391. पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यजक्तको पेशागत प्रमाणपर नवीकरण गदाथ स्र्ायी 
लेखा नम्बर र कर चकु्ता प्रमाणपर अर्नवायथ रुपमा पेश गनुथपने व्यवस्र्ा 
गररनेछ। चार पाङ्ग्र ेसवारी सािन खररद गदाथ अर्नवायथ रूपमा स्र्ायी लेखा 
नम्बर पेश गनुथ पने व्यवस्र्ा गररनेछ। 
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प्रत्यक्ष कर  

392. नेपाल बाष्ट्रहरबाट ष्ट्रवद्यतुीय सञ्जालहरुको प्रयोग गरी नेपालर्भर आर्र्थक 
ष्ट्रक्रयाकलाप सिालन हनेु क्रम बढ्दै गएको सन्त्दभथमा त्यस्ता व्यवसाय वा 
कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्र्ा र्मलाएको छु।  

393. व्यजक्त वा पररवारको आिारभतू जीवन र्नवाथह लागतलाई दृजष् टगत गदै प्राकृर्तक 
व्यजक्त तर्ा दम्पजत्तलाई आयकर ऐन, 2058 ले प्रदान गरेका आयकर छुटको 
सीमालाई वृष्ट्रद्ध गरी प्राकृर्तक व्यजक्तको हकमा रु. 5 लाख र दम्पजत्तको हकमा 
रु. 6 लाख परु् याएको छु। सारै्, आयकर प्रयोजनका लार्ग बीमा ष्ट्रप्रर्मयम 
बापत घटाउन पाउने सीमालाई रु. ४० हजार परु् याएको छु। 

394. चार पाङ्ग्र ेष्ट्रवद्यतुीय सवारी सािन उत्पादन वा एसेम्बल गने नयााँ उद्योग स्र्ापना 
गरेमा सो उद्योगले कारोबार शरुु गरेको र्मर्तले 5 बर्थसम्म ४0 प्रर्तशत 
आयकर छुट र्दने व्यवस्र्ा गरेको छु।  

395. नेपाल बाष्ट्रहर सफ्टवेयर, ष्ट्रवद्यतुीय सेवा, ष्ट्रवजनेस प्रोसेस आउटसोर्सथङ वा यस्तै 
प्रकृर्तका सूचना प्रष्ट्रवर्िमा आिाररत सेवा प्रदान गरी ष्ट्रवदेशी मिुा आजथन गने 
व्यजक्तलाई सो बमोजजमको आयमा एक प्रर्तशतमार कर लाग्ने व्यवस्र्ा 
र्मलाएको छु। 

396. कोर्भड १९ को महामारीबाट प्रभाष्ट्रवत साना व्यवसायीलाई राहत प्रदान गनथ 
आर्र्थक वर्थ 2078/79 को आयमा वाष्ट्रर्थक ३० लाख रुपैयााँसम्मको कारोबार 
भएका करदातालाई ७५ प्रर्तशत र वाष्ट्रर्थक ३० लाखदेजख देजख १ करोड 
रुपैयााँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रर्तशत आयकर छुट प्रदान 
गने व्यवस्र्ा र्मलाएको छु। 

397. कोर्भड १९ को महामारीबाट बढी प्रभाष्ट्रवत भएका होटल, ट्राभल, टे्रष्ट्रकङ, 
चलजचर व्यवसाय जस्ता पयथटन के्षरका उद्योगको आर्र्थक वर्थ 2078/79 
को उदे्दश्य बमोजजमको व्यवसाष्ट्रयक करयोग्य आयमा ५० प्रर्तशत कर छुट 
र्दने व्यवस्र्ा र्मलाएको छु। 

398. कृष्ट्रर् कायथका लार्ग आवश्यक पने यन्त्र, उपकरण वा पाटपूजाथ उत्पादन गने 
कृष्ट्रर् औजार कारखाना नेपालमा नै खोल्न प्रोत्साहन गनथ यस्तो उद्योग स्र्ापना 
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गरेमा कारोबार सिालन भएको र्मर्तले 5 बर्थसम्म आयकर पूणथ रुपमा छुट 
र्दने व्यवस्र्ा र्मलाएको छु।  

399. कणाथली प्रदेश र सदुरुपजश्चम प्रदेशका पहाडी जजल्लाहरुमा १०० जनाभन्त्दा बढी 
नागररकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गने गरी ष्ट्रवशेर् उद्योग स्र्ापना गरेमा सो 
उद्योगले कारोबार शरुु गरेको र्मर्तले १५ वर्थसम्म आयकर पूणथ रुपमा छुट 
र्दने व्यवस्र्ा र्मलाएको छु।  

400. साष्ट्रहजत्यक लेख वा रचनाको रोयल्टी स्वरुप प्राि हनेु लेखकस्वमा 1 दशमलव 
५ प्रर्तशतमार अर्ग्रम कर कट्टी हनेु व्यवस्र्ा र्मलाएको छु। 

अप्रत्यक्ष कर  

401. उत्पादनमूलक उद्योगहरुले पैठारी गने कच्चा पदार्थको भन्त्सार दर तयारी 
मालवस्तकुो भन्त्सार दरभन्त्दा कम्तीमा एक तह कम गने नीर्त अनरुुप त्यस्ता 
मालवस्तकुो भन्त्सार महसलुमा केही पररमाजथन गरेको छु। सारै्, र्बलार्सताका 
सामानहरुको आयातलाई र्नरुत्साष्ट्रहत गनथ भन्त्सार महसलु, अन्त्तःशलु्क 
लगायतका पैठारीमा लाग्ने करका दरमा बढोत्तरी गरेको छु।  

402. नेपालमा चार पाङ्ग्र ेसवारी सािन उत्पादन वा एसेम्वल गने उद्योग स्र्ापना 
गरेमा सवारी सािन उत्पादनका लार्ग चाष्ट्रहने पाटपूजाथ वा कच्चा पदार्थको 
आयातमा उद्योग ष्ट्रवभागको र्सर्ाररशमा 50 प्रर्तशत अन्त्तःशलु्क छुट र्दनकुा 
सारै् भन्त्सार महसलुमा समते 2५ प्रर्तशत छुट र्दने व्यवस्र्ा र्मलाएको छु। 
यसैगरी ष्ट्रवद्यतुीय ररक्सा र ष्ट्रवद्यतुीय मोटरसाईकल वा स्कुटर उत्पादन गने 
उद्योगले प्रयोग गने कच्चा पदार्थ वा पाटपूजाथमा १ प्रर्तशतमार भन्त्सार महसलु 
लाग्ने व्यवस्र्ा र्मलाएको छु। 

403. स्यानेटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्त्सार महसलुमा ९० प्रर्तशत छुट 
प्रदान गने व्यवस्र्ा गरेको छु। नेपालमा नै स्यानेटरी प्याड उत्पादन गने 
उद्योगका लार्ग आवश्यक पने कच्चा पदार्थको आयातमा १ प्रर्तशतमार भन्त्सार 
महसलु लाग्ने गरी भन्त्सार दरमा उल्लेख्य छुट प्रदान गने व्यवस्र्ा र्मलाएको 
छु। सरकारी वा सावथजर्नक र्नकायले स्वीकृत कायथक्रम बमोजजम ष्ट्रवतरण गने 
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स्यानीटरी प्याड अर्नवायथ रुपमा स्वदेशी उत्पादन खररद गनुथपने व्यवस्र्ा 
गररनेछ।  

404. कृष्ट्रर् उत्पादनको ढुवानी तर्ा बजारीकरणमा सहयोग परु् याउन स्र्ानीय तहले 
एक वटा कृष्ट्रर् एम्बलेुन्त्स वा ढुवानी सािन खररद गरेमा उक्त सािनको पैठारीमा 
लाग्ने भन्त्सार महसलु पूणथ रुपमा छुट र्दने व्यवस्र्ा र्मलाएको छु। कृष्ट्रर् 
सहकारीले कृष्ट्रर्जन्त्य उत्पादन ढुवानी गनथ खररद गने एक र्ान ढुवानी सािनको 
आयातमा लाग्ने भन्त्सार महसलुमा ५० प्रर्तशत छुट प्रदान गने व्यवस्र्ा गरेको 
छु। 

405. सामदुाष्ट्रयक वा सावथजर्नक ष्ट्रवद्यालयले खररद गने बढीमा २ वटा स्कुल बसको 
आयातमा लाग्ने भन्त्सार महसलुमा ७५ प्रर्तशत छुट र्दने व्यवस्र्ा र्मलाएको 
छु।  

406. अपाङ्गता भएका व्यजक्तले प्रयोग गने सहायक सामग्रीको उत्पादन गने उद्योगलाई 
आवश्यक पने कच्चा पदार्थको भन्त्सार महसलुमा उद्योग ष्ट्रवभागको र्सर्ाररशमा 
पूणथ छुट र्दने व्यवस्र्ा र्मलाएको छु । अपाङ्गता भएका व्यजक्तले प्रयोग गने 
यूरीन व्यागमा भन्त्सार महशलु पूणथ रुपमा छुट र्दने व्यवस्र्ा गरेको छु।  

407. नेपाली मर्दराको ष्ट्रवश्वस्तरमा ब्राण्डीङ्ग गरी र्नकासी प्रवद्धथन समेतमा सहयोग 
परु् याउन गणुस्तरीय र उच्च कोटीको मर्दरा उत्पादनका लार्ग ह्वीस्कीको माल्ट 
मेचरेुशन गनथ सक्ने व्यवस्र्ा र्मलाएको छु।   

गैरकर 

408. औपचाररक माध्यमबाट ष्ट्रवप्ररे्ण पठाउने वैदेजशक रोजगारीमा रहेका नेपाली 
नागररकलाई राहदानी नष्ट्रवकरण, कन्त्सलुर सेवा तर्ा श्रम स्वीकृर्त नष्ट्रवकरण 
वापत लाग्ने शलु्क वा दस्तरुमा ५० प्रर्तशत छुट र्दने व्यवस्र्ा गररनेछ। 

409. एउटै व्यजक्तले एकभन्त्दा बढी घर वा अपाटथमेन्त्ट खररद गरेमा प्रत्येक र्प घरको 
रजजिेशन पास गदाथ शतप्रर्तशत र्प रजजिेशन दस्तरु लाग्ने गरी आवश्यक 
व्यवस्र्ा गररनेछ।    

410. गैर करको दरलाई लागत प्रभावी हनेु गरी समयानकूुल पररमाजथन गररनेछ।  
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राजस्व चहुावट र्नयन्त्रण  

411. सघन र प्रभावकारी अनगुमन मार्थ त राजस्व चहुावटलाई र्नयन्त्रण गनथ र 
करदातालाई सहजीकरण गरी कर सहभार्गता वृष्ट्रद्ध गनथ आगामी आर्र्थक बर्थ 
2079/80 लाई बजार अनगुमन बर्थको रुपमा मनाइने छ।  

412. अन्त्य व्यजक्तका नाममा व्यवसाय दताथ गरी कर छली गने प्रवृजत्त समेत देजखएको 
हुाँदा यस्तो कायथलाई र्नरुत्साष्ट्रहत गररनेछ। व्यवसाय सिालकका सम्बद्ध 
ष्ट्रववरणहरु वायोमषे्ट्रट्रक प्रणालीमा अद्यावर्िक गररनेछ।  

413. नेपाल आयल र्नगमसाँग समन्त्वय गरी पेट्रोल पम्पहरूलाई अर्नवायथ रूपमा ररयल 
टाईममा आिाररत ष्ट्रवद्यतुीय बीजक जारी गने व्यवस्र्ा क्रमशः लागू गररनेछ। 

414. हाल ष्ट्रवयर उत्पादन गने प्रर्तष् ठानमा मार फ्लोर्मटरको व्यवस्र्ा रहेकोमा वाइन 
तर्ा मर्दरा उत्पादन गने प्रर्तष् ठानमा समेत फ्लोर्मटर जडान गनुथ पने व्यवस्र्ा 
गररनेछ। 

राजस्व प्रणाली र कर प्रशासनमा सिुार 

415. अन्त्तराथष्ट्रिय व्यापारलाई र्प वस्तरु्नष्ठ तर्ा यर्ार्थपरक बनाउन ष्ट्रवश्व भन्त्सार 
संगठनर्द्ारा पररमाजजथत हामोनाइज्ड वस्त ुवगीकरण तर्ा संकेतीकरण प्रणालीको 
सातौं संस्करण, २०२२ कायाथन्त्वयनमा ल्याइनेछ। 

416. सूचना प्रष्ट्रवर्िको ष्ट्रवकास साँगै कर प्रणालीमा पर्छल्लो समयमा देजखएका अवसर 
र चनुौतीहरु सम्बोिन गनथ आवश्यक संरचनागत र कानूनी व्यवस्र्ा गररनेछ। 

417. संघ, प्रदेश र स्र्ानीय तहको के्षरार्िकारमा रहेको करको प्रशासन तर्ा संकलन 
कायथलाई व्यवजस्र्त गरी दोहोरोपन हनु नर्दन अध्ययन गरी आवश्यक प्रबन्त्ि 
गररनेछ।  

418. अन्त्तःशलु्कजन्त्य वस्त ु उत्पादन गने भौर्तक र्नयन्त्रणमा रहेका प्रर्तष्ठानलाइथ 
ष्ट्रवद्यतुीय माध्यमबाट समते अनगुमन तर्ा र्नयमन गने प्रणालीको ष्ट्रवकास 
गररनेछ। 

419. प्रमखु भन्त्सार कायाथलयहरुमा अहस्तक्षेपकारी र्नरीक्षण उपकरणको प्रयोग गरी 
भेष्ट्रहकल स्क्यार्नङ लगायतका सेवा शरुु गररनेछ। र्नकासी वा पैठारी संकेत 
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नम्वर एजक्जम कोड र्लनपुने वतथमान कानूनी व्यवस्र्ालाई पूनरावलोकन गरी 
अन्त्तराष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणमा र्प योगदान गदै व्यवसायीलाई अझ बढी 
उत्प्ररेणा हनेु गरी एवं लगानीका लार्ग श्रोत पररचालनमा समेत योगदान पगु्ने 
गरी आवश्यक व्यवस्र्ा गररनेछ।   

420. आगामी आय बर्थ र्भर आय ष्ट्रववरण बझुाई करचकु्ता गरेका सबै ष्ट्रकर्समका 
करदाताहरुले आफ्नो करचकु्ताको प्रमाणपर स्वयं ष्ट्रप्रन्त्ट गनथ सक्ने प्रणालीको 
ष्ट्रवकास गररनेछ। 

सम्माननीय सभामखु महोदय, 

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚ 

421. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को यर्ार्थ खचथ‚ आर्र्थक वर्थ २०७८/७९ को 
संशोर्ित अनमुान र आर्र्थक वर्थ २०७९/८० को अनमुार्नत आय-व्ययको 
ष्ट्रववरण अनसूुचीमा उल्लेख गरेको छु। ष्ट्रवर्यगत मन्त्रालयको चाल ुआर्र्थक 
वर्थको प्रगर्त ष्ट्रववरण सारै् प्रस्ततु गरेको छु। अन्त्तराथष्ट्रिय ष्ट्रवकास साझेदारबाट 
प्राि हनेु प्राष्ट्रवर्िक सहायता तर्ा अन्त्तराथष्ट्रिय गैरसरकारी संस्र्ाबाट पररचालन 
हनेु सहायतासम्बन्त्िी ष्ट्रववरण समेत र्भन्त्दै प्रस्ततु गरेको छु। 

422. मैले प्रस्ततु गरेको आर्र्थक वर्थ २०७९/८० को बजेटको कायाथन्त्वयनबाट उच्च 
आर्र्थक वृष्ट्रद्ध हार्सल हनेु, कृष्ट्रर् के्षरको रूपान्त्तरणको आिार र्नमाथण हनेु, खाद्य 
वस्तमुा आत्मर्नभथरता तर्थ  उन्त्मखु हनेु, र्नयाथत प्रवद्धथन हनेु, व्यापार घाटा न्त्यून 
हनेु, आिारभतू पूवाथिार र्नमाथण हनेु, सामाजजक के्षरमा लगानीको माध्यमबाट 
गणुस्तरीय र जीवनोपयोगी जशक्षा तर्ा आिारभतू स्वास््य सेवाको पहुाँच वृष्ट्रद्ध 
हनेु, बहआुयार्मक गररबीमा कमी आउने र सामाजजक सरुक्षाका कायथक्रममार्थ त 
सामाजजक न्त्यायको जग मजबतु भई समाजवाद उन्त्मखु अर्थतन्त्रको आिार तयार 
हनुकुा सारै् न्त्यायपूणथ समाज र्नमाथणमा योगदान पगु्ने अपेक्षा र्लएको छु। 

423. कृष्ट्रर् र उद्योग के्षरको ष्ट्रवकास, ट्रान्त्सर्मसन लाइन ष्ट्रवस्तार, ष्ट्रवमानस्र्ल तर्ा 
पयथटन पूवाथिारको ष्ट्रवकास, सडक, ष्ट्रवद्यतु, र्साँचाइ आयोजनाहरूका र्नमाथण र 
सूचना प्रष्ट्रवर्िसम्बन्त्िी आयोजनाहरूको कायाथन्त्वयनबाट आर्र्थक ष्ट्रवकासको 
आिारशीला र्नमाथण हनेु अपेक्षा राखेको छु। प्रस्ततु बजेटको कायाथन्त्वयनबाट 
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कृष्ट्रर् तर्ा वन, पयथटन, उद्योग, ष्ट्रवद्यतु र सेवा लगायतका के्षरमा उल्लेख्य 
मारामा रोजगारी र्सजथना हनेुछ।  

424. अर्थतन्त्रमा र्सजथना भएको गर्तशीलता, पनुरुत्र्ान, र्नजी के्षरको उत्साहप्रद 
लगानी र सरकारद्बारा आर्र्थक तर्ा सामाजजक के्षरमा गरेको लगानीबाट आगामी 
आर्र्थक वर्थ ८ प्रर्तशतले आर्र्थक वृष्ट्रद्ध हनेु अपेक्षा राखेको छु। नेपाल सरकारले 
र्लएको आर्र्थक वृष्ट्रद्ध र समष्ट्रिगत आर्र्थक स्र्ाष्ट्रयत्व सष्ट्रहतको सन्त्तरु्लत आर्र्थक 
नीर्तले संस्र्ागत ष्ट्रवकास सष्ट्रहतको र्दगो ष्ट्रवकासको आिार र्सजथना हनेुछ। 
उजल्लजखत आर्र्थक वृष्ट्रद्ध हार्सल गनथ र समष्ट्रिगत आर्र्थक स्र्ाष्ट्रयत्व कायम गनथ 
मिुास्र्ीर्तलाई ७ प्रर्तशतमा सीर्मत राख्न ेगरी नेपाल राि बैंकले मौर्िक नीर्त 
तजुथमा गनेछ। 

425. ष्ट्रवश्व अर्थतन्त्रमा देजखन सक्ने उतारचढाव र अजस्र्रता, इन्त्िनको मूल्यमा आउन 
सक्ने अस्वभाष्ट्रवक वृष्ट्रद्ध र जलवाय ु पररवतथन तर्ा प्रकोपको जोजखमले बजटे 
कायाथन्त्वयनबाट प्राि हनेु प्रर्तर्लमा असर परु् याउन सक्छ। ष्ट्रवत्तीय जोजखम 
पष्ट्रहचान, अनगुमन र व्यवस्र्ापन गरी ष्ट्रवत्तीय जोजखम न्त्यून गररनेछ। समष्ट्रिगत 
आर्र्थक स्र्ाष्ट्रयत्व, राजस्व प्रार्ि, खचथ व्यवस्र्ापन, ऋण व्यवस्र्ापन, सावथजर्नक 
संस्र्ान व्यवस्र्ापन र ष्ट्रवत्तीय के्षरका जोजखम व्यवस्र्ापन गरी जोजखम न्त्यून 
गररनेछ। 

426. मार्र् उल्लेजखत आर्र्थक तर्ा सामाजजक ष्ट्रवकास सम्बन्त्िी लगानी तर्ा 
कायथक्रमहरूको कायाथन्त्वयनबाट नेपाली नागररकहरूको आयस्तर वृष्ट्रद्ध हनेु, 
जीवनस्तरमा सिुार आउने, हरेक नागररकमा अन्त्तरर्नष्ट्रहत क्षमता र सम्भावना 
प्रस्रु्टनका लार्ग मागथ प्रशस्त हनेु अपेक्षा र्लएको छु। 

427. प्रस्ततु बजेट तजुथमाका क्रममा प्राि मागथदशथनका लार्ग सम्माननीय रािपर्त, 
सम्माननीय उपरािपर्त, सम्माननीय प्रिानमन्त्री, प्रर्तर्नर्ि सभाका सम्माननीय 
सभामखु र राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षप्रर्त हार्दथक सम्मान एवं आभार 
व्यक्त गदथछु। 
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428. मैले सम्मार्नत संसदमा पेश गरेको बजेटका र्सद्धान्त्त र प्रार्र्मकतामा छलर्ल 
गरी सझुाव प्रदान गनुथ भएकोमा प्रर्तर्नर्ि सभा र राष्ट्रिय सभाका माननीय 
सदस्यहरू प्रर्त हार्दथक आभार ब्यक्त गदथछु। 

429. बजेट तजुथमा प्रष्ट्रक्रयामा अमूल्य सझुाव प्रदान गने राजनीर्तक दल, संसदीय 
सर्मर्त, अर्थष्ट्रवद्, र्नजी के्षर तर्ा सहकारी के्षर, नागररक समाज तर्ा सछ चार 
जगतलाई हार्दथक िन्त्यवाद ज्ञापन गदथछु। देशको आर्र्थक सामाजजक ष्ट्रवकासको 
लार्ग कर र्तरी योगदान परु् याउन ु हनेु सबै करदाता एवं र्नजी के्षर र 
र्नरन्त्तररूपमा नेपाललाई सहयोग परु् याउने ष्ट्रवकास साझेदारहरू प्रर्त हार्दथक 
िन्त्यवाद व्यक्त गनथ चाहन्त्छु। यस बजेटको कायाथन्त्वयनमा सबैको सहयोग रहने 
ष्ट्रवश्वास र्लएको छु। 

430. अन्त्त्यमा, सबै नेपाली र्ददी बष्ट्रहनी तर्ा दाजभुाइहरूलाई नेपालको ष्ट्रवकास प्रयास 
र नेपाली नागररकको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय रूपमा पररवतथन ल्याउन एकजटु 
हनु समेत हार्दथक अनरुोि गदथछु। 

िन्त्यवाद। 
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ववरणववरण 2077/782077/78
कोको  यथाथयथाथ

2078/792078/79
कोको  संशो धतसंशो धत

अनमुानअनमुान

2079/80 2079/80 कोको  ल यल य

रकमरकम

ोतोत

नेपालनेपाल  सरकारसरकार
वैदेिशकवैदेिशक

अनदुानअनदुान ऋणऋण
1 1 राज वराज व (2+3+4) (2+3+4) 9,76,30,949,76,30,94 11,52,42,4611,52,42,46 14,03,14,7014,03,14,70 14,03,14,7014,03,14,70 00 00

2 कर 8,70,11,36 10,08,08,09 12,95,37,58 12,95,37,58 0 0

3 अ य राज व 65,77,57 89,97,94 1,07,77,12 1,07,77,12 0 0

4 व वध ा 40,42,01 54,36,43 0 0 0 0

5 5 राज वराज व  बाँडफाँटमाफतबाँडफाँटमाफत 1,10,94,151,10,94,15 1,33,89,811,33,89,81 1,63,02,911,63,02,91 1,63,02,911,63,02,91 00 00

6  6  संघीयसंघीय  सि तसि त  कोषमाकोषमा  दािखलादािखला  हनुेहनुे (1-5) (1-5) 8,65,36,798,65,36,79 10,18,52,6510,18,52,65 12,40,11,7912,40,11,79 12,40,11,7912,40,11,79 00 00

7 7 अनदुानअनदुान 36,48,1436,48,14 24,80,9124,80,91 55,45,8355,45,83 00 55,45,8355,45,83 00

8  8  संघीयसंघीय  सरकारकोसरकारको  राज वराज व  रर  अनदुानअनदुान (6+7) (6+7) 9,01,84,939,01,84,93 10,43,33,5610,43,33,56 12,95,57,6212,95,57,62 12,40,11,7912,40,11,79 55,45,8355,45,83 00

9 9 खचखच (10+11+12) (10+11+12) 10,75,05,3410,75,05,34 12,71,95,7312,71,95,73 15,63,61,9615,63,61,96 13,28,25,4413,28,25,44 50,21,0350,21,03 1,85,15,491,85,15,49

10 चालु 4,51,70,20 5,77,79,90 7,53,40,29 7,02,49,12 16,48,22 34,42,95

11 पुजँीगत 2,28,83,61 3,00,09,30 3,80,38,45 2,25,30,22 23,43,44 1,31,64,79

12 व ीय ह ता तरण 3,94,51,53 3,94,06,53 4,29,83,22 4,00,46,10 10,29,37 19,07,75

13  13  बजेटबजेट  बचतबचत(-) (-) यूनयून(+) (9-8)(+) (9-8) 1,73,20,411,73,20,41 2,28,62,172,28,62,17 2,68,04,342,68,04,34 88,13,6588,13,65 -5,24,80-5,24,80 1,85,15,491,85,15,49

14 14 व ीयव ीय  यव थायव था -2,75,32,56-2,75,32,56 -2,28,62,17-2,28,62,17 -2,68,04,34-2,68,04,34 -88,13,65-88,13,65 5,24,805,24,80 -1,85,15,49-1,85,15,49

15 15 आ त रकआ त रक  व ीयव ीय  स पिस पि  (16+17) (16+17) 61,20,0661,20,06 95,78,4095,78,40 96,75,7996,75,79 34,40,3734,40,37 5,24,805,24,80 57,10,6257,10,62

16 सावज नक सं थानमा ऋण लगानी 34,42,49 69,81,96 74,27,15 16,76,53 1,40,00 56,10,62

17 सं थानमा शेयर लगानी 26,77,57 25,96,44 22,48,64 17,63,84 3,84,80 1,00,00

18 18 बाबा   व ीयव ीय  स पिस पि  (19) (19) 19,1719,17 61,5561,55 35,0035,00 35,0035,00 00 00

19 वैदेिशक शेयर लगानी 19,17 61,55 35,00 35,00 0 0

20 20 आ त रकआ त रक  दा य वदा य व (21+22) (21+22) -1,87,09,89-1,87,09,89 -1,85,39,99-1,85,39,99 -1,65,40,77-1,65,40,77 -1,65,40,77-1,65,40,77 00 00

21 अ य सं थाह बाट ऋण ा -2,24,00,00 -2,31,30,30 -2,56,00,00 -2,56,00,00 0 0

22 ऋणप  माफत ा  ऋण साँवा भ ु ानी 36,90,11 45,90,31 90,59,23 90,59,23 0 0

23 23 बाबा   व ीयव ीय  दा य वदा य व (24+25) (24+25) -1,49,61,90-1,49,61,90 -1,39,62,13-1,39,62,13 -1,99,74,36-1,99,74,36 42,51,7542,51,75 00 -2,42,26,11-2,42,26,11

24 वैदेिशक ऋणको ा -1,72,94,82 -1,72,87,85 -2,42,26,11 0 0 -2,42,26,11

25 वैदेिशक ऋण सांवा भ ु ानी 23,32,92 33,25,72 42,51,75 42,51,75 0 0

26  26  बजेटबजेट  बचतबचत(-) (-) यूनयून (+) (13+14) (+) (13+14) -1,02,12,15-1,02,12,15 00 00 00 00 00

27 27 कुलकुल  आ दानीआ दानी (8+21+24) (8+21+24) 12,98,79,7512,98,79,75 14,47,51,7114,47,51,71 17,93,83,7317,93,83,73 14,96,11,7914,96,11,79 55,45,8355,45,83 2,42,26,112,42,26,11

28 28 कुलकुल  खचखच (9+15+18+22+25) (9+15+18+22+25) 11,96,67,6011,96,67,60 14,47,51,7114,47,51,71 17,93,83,7317,93,83,73 14,96,11,7914,96,11,79 55,45,8355,45,83 2,42,26,112,42,26,11

आयआय  ययकोययको  ववरणववरण
आथकआथक  वषवष  2079/802079/80 अनसूुचीअनसूुची - 1 - 1

(( .लाखमा.लाखमा))

3



अनसूुची - 2

कर 8701136 10080809 12953758 11677317 1276441

आय, मनुाफा तथा पूँजीगत लाभमा लाग्ने कर 2215016 2472087 3386622 2859417 527205

एकलौट� फमर् तथा ब्यि�गत आयमा लाग्ने कर 835385 944718 1200958 1092738 108220

11111-एकलौट� फमर् तथा व्यि�गत आयमा लाग्ने कर 278441 288746 362274 333988 28286

11112-पा�र��मक कर 269318 329531 401223 381162 20061

11113-पूँजीगत लाभ कर 287626 326441 437461 377588 59873

�नकायको आयमा लाग्ने कर 1046189 1119069 1638535 1294407 344128

11121-�नकायको मनुाफामा लाग्ने कर -सरकार� संस्थान 55259 58127 70774 67235 3539

11122-�नकायको मनुाफामा लाग्ने कर - पिब्लक �ल�मटेड कम्पनी 517237 491702 708677 568743 139934

11123-�नकायको मनुाफामा लाग्ने कर – �ाइभेट �ल�मटेड कम्पनी 384103 455738 664888 527144 137744

11124-�नकायको मनुाफामा लाग्ने कर – अन्य संस्था 82555 98842 156346 114328 42018

11125-पूँजीगतलाभ कर - �नकाय 7035 14660 37850 16957 20893

लगानीको आय तथा अन्य आयमा लाग्ने कर 333442 408300 547129 472272 74857

11131-सम्प�ी, बहाल तथा प�ा वापतको आयमा लाग्ने कर 28814 28558 34771 33032 1739

11132-व्याजमा लाग्ने कर 223058 285406 397499 330124 67375

11133-लाभांशमा लाग्ने कर 64791 68659 83596 79416 4180

11134-लगानी सम्बन्धी अन्य आयमा लाग्ने कर 1000 6814 8297 7882 415

11135-आकिस्मक लाभ कर 1889 2298 2798 2658 140

11139-अन्य आयमा लाग्ने कर 13890 16565 20168 19160 1008

0

पा�र��मकमा आधा�रत कर 68896 73231 89164 84705 4459

पा�र��मकमा आधा�रत कर 68896 73231 89164 84705 4459

11211-पा�र��मकमा आधा�रत सामािजक सरुक्षा कर 68896 73231 89164 84705 4459

0

सम्पि� कर 4 3 4 3 1

अचल सम्पि�मा लाग्ने कर 4 3 4 3 1

11311-व्यि�गत सम्पतीमा लाग्ने बा�षर्क कर 4 3 4 3 1

वस्त ुतथा सेवामा लाग्ने आधा�रत कर 4627692 5496704 6733337 6358020 375317

मूल्य अ�भबृ�� कर (मू.अ.क.) 2820018 3272676 3984679 3785444 199235

11419-बाँडफाँट हनुे बाहेक अन्य �ोत बाट �ा� मूल्य अ�भबृ�� कर 1046 594 723 687 36

33311-म.ू अ. कर–उत्पादन 351460 377733 459913 436917 22996

33312-म.ू अ. कर-आयात 1654840 2121159 2582638 2453506 129132

33313-म.ू अ. कर -वस्त ु�ब�� र �वतरण 276476 300229 365547 347269 18278

33314-म.ू अ. कर -परामशर् तथा ठे�ा 350791 269827 328530 312104 16426

33315-म.ू अ. कर -पयर्टन सेवा संकलन 6978 11230 13674 12990 684

33316-म.ू अ. कर -संचार सेवा, �वमा, हवाई उडान र अन्य सेवा संकलन 127460 135052 164434 156212 8222

33317-म.ू अ. कर -बेदतार्वालाबाट गन� संकलन 50967 56852 69220 65759 3461

अन्तःशलु्क 1373443 1751070 2172716 2025432 147284

11422-अन्त:शलु्क आयात 521950 622585 798717 720133 78584

11423-स्वास्थ जोिखम कर स्वदेिश उत्पादन 34950 67409 82074 77970 4104

11424-स्वास्थ जोिखम कर बैदेिशक उत्पादन 245 480 584 555 29

33331-अन्त:शलु्क -स�ुतर्जन्य पदाथर् 203941 259289 315700 299915 15785

33332-अन्त:शलु्क –म�दरा 243275 319799 389375 369906 19469

33333-अन्त:शलु्क –�बयर 210097 310938 378586 359657 18929

33334-अन्त:शलु्क -अन्य औ�ो�गक उत्पादन 158985 170570 207680 197296 10384

�बशषे सेवामा लाग्ने कर 25655 12230 14891 14146 745

11442-स्वास्थ्यसेवा कर 501 91 111 105 6

11443-िशक्षा सेवा कर- शैिक्षक संस्था 192 744 906 861 45

11444-िशक्षा सेवा कर- वैदेिशक अध्ययन 3485 10616 12926 12279 647

11461-वस्त ुतथा सेवामा लाग्ने अन्य कर 21477 779 948 901 47

पवुार्धार सेवाको उपयोग तथा सवार� साधनमा लाग्ने कर 408576 460728 561051 532998 28053

राजस्व तथा अनदुान �ा��को अनमुान
आ�थर्क बषर् २०७9/80

(रु. लाखमा )

शीषर्क
२०७7/७8 

को संकलन

२०७8/79 को 

संशो�धत अनमुान

२०७9/80 को 

ल�य
वतर्मान �ोतबाट

कर प�रवतर्न तथा 

�शास�नक 

सधुारबाट
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शीषर्क
२०७7/७8 

को संकलन

२०७8/79 को 

संशो�धत अनमुान

२०७9/80 को 

ल�य
वतर्मान �ोतबाट

कर प�रवतर्न तथा 

�शास�नक 

सधुारबाट
11451-सवार� साधन कर (साना सवार�) 51 31 0 0 0

11452-पवुार्धार सेवाको उपयोगमा लाग्ने कर 6383 8733 10757 10219 538

11453-सडक ममर्त तथा सधुार दस्तरु 104962 121185 147550 140172 7378

11454-सडक �नमार्ण तथा सम्भार दस्तरु 72802 81032 98662 93729 4933

11455-पूवार्धारकर 224378 249747 304082 288878 15204

वैदेिशक व्यापारमा आधा�रत कर 1789522 2038783 2744629 2375171 369458

आयातमा लाग्ने भसार महसलु 1681852 1911827 2565603 2228323 337280

11511-भंसार महसलु - आयात 1681852 1911827 2565603 2228323 337280

भन्सार महसलु �नयार्त 2871 4891 5954 5657 297

11521-भंसार महसलु -�नयार्त 1042 4685 5704 5419 285

11522-�नयार्त सेवा शलु्क 1829 206 250 238 12

वैदेिशक व्यापारमा आधा�रत अन्य कर 104799 122065 173072 141191 31881

11561-कृ�षसधुार शलु्क 94352 98441 144308 113865 30443

11562-भंसारसम्बन्धी अन्य आय 10447 23624 28764 27326 1438

अन्य कर 6 1 2 1 1

11691-अन्यकर 6 1 2 1 1

अन्य राजस्व 657757 899794 1077712 1023827 53885

सम्पि�वाट �ा� आय 302937 294551 340793 323753 17040

ब्याज 84102 90464 104191 98981 5210

14111-�व�ीय �नकायबाट �ा� ब्याज 37 1262 1537 1460 77

14114-सेवामलुक �नकायबाट �ा� ब्याज 71500 76354 89621 85140 4481

14119-अन्य �नकायबाट �ा� ब्याज 12565 12848 13033 12381 652

लाभांस 129815 95563 116353 110534 5819

14121-�व�ीय �नकायबाट �ा� लाभांश 72737 60060 73127 69470 3657

14122-व्यापा�रक �नकायबाट �ा� लाभांश 1881 0 0 0 0

14124-सेवामलुक �नकायबाट �ा� लाभांश 54898 34885 42474 40350 2124

14129-अन्य �नकायबाट �ा� लाभांश 299 618 752 714 38

भाडा र रोयल्ट� 89020 108524 120249 114238 6011

14151-सरकार� सम्प�ीको वहालबाट �ा� आय 2365 2423 2950 2803 147

14152-क्या�सनोबाट �ा� रोयल्ट� 106 11821 14392 13673 719

14153-बाँडफाँड भई �ा� वन रोयल्ट� 0 4397 0 0 0

14154-बाँडफाँड भई �ा� खानी तथा ख�नज सम्बन्धी रोयल्ट� 0 5364 0 0 0

14159-अन्य�ोतबाट �ा� रोयल्ट� 41502 46966 57183 54324 2859

33361-वन क्षे�को रोयल्ट� 1729 4364 5313 5048 265

33362-खानी तथा ख�नज सम्बन्धी रोयल्ट� 9376 14401 17534 16657 877

33364-�व�तु सम्बन्धी रोयल्ट� 28269 12074 14701 13966 735

33365-पवर्तारोहण रोयल्ट� 5600 6650 8097 7692 405

33391-अन्य बाँडफाँट हनुे राजस्व संकलन 73 64 79 75 4

वस्त ुर सेवा �व��वाट �ा� रकम 254046 345563 420745 399706 21039

वस्त ुर सेवा �व��वाट �ा� रकम 111256 122721 149420 141949 7471

14211-कृ�ष उत्पादनको �व��बाट �ा� रकम 2491 3497 4258 4045 213

14212-सरकार� सम्पतीको �व��बाट �ा� रकम 1250 1343 1635 1554 81

14213-अन्य �व��बाट �ा� रकम 2680 2711 3300 3135 165

14214-दूरसंचार सेवा शलु्क 91204 100335 122164 116056 6108

14215-टे�लफोन स्वा�मत्वको शलु्क 13607 14809 18031 17129 902

14217-नहर तथा कुलो उपयोग वापतको शलु्क 15 19 24 22 2

14218-�व�तु सेवा शलु्क 9 7 8 8 0

�शास�नक सेवा शलु्क 110098 182844 222625 211493 11132

14221-न्या�यक दस्तरू 13299 17474 21276 20212 1064

14222-हलुाक सेवा शलु्क 2119 2560 3117 2961 156

14223-िशक्षा क्षे�को आम्दानी 5514 7170 8730 8294 436

14224-पर�क्षाशलु्क 3435 9987 12160 11552 608

14225-यातायात क्षे�को आम्दानी 496 1125 1370 1302 68
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शीषर्क
२०७7/७8 

को संकलन

२०७8/79 को 

संशो�धत अनमुान

२०७9/80 को 

ल�य
वतर्मान �ोतबाट

कर प�रवतर्न तथा 

�शास�नक 

सधुारबाट
14226-आयात �नयार्त इजाजत प� दस्तरू 2307 2159 2629 2497 132

14227-राहदानी शलु्क 25038 65405 79635 75653 3982

14228-�भसा शलु्क 10910 19804 24113 22907 1206

14229-अन्य �शास�नक सेवा शलु्क 46980 57160 69595 66115 3480

अन्य �शास�नक दस्तरुहरु 32692 39998 48700 46264 2436

14177-घरजग्गा रिज�ेशन दस्तरु 931 826 1005 955 50

14251-कम्पनी रिज�ेशन दस्तरु 12499 18550 22586 21456 1130

14252-एजेन्सी रिज�ेशन दस्तरु 49 57 69 65 4

14254-रे�डयो/ एफ.एम.स�ालन दस्तरु 154 125 152 144 8

14255-टे�ल�भजन स�ालन दस्तरु 2691 2643 3218 3057 161

14257-हातह�तयारको इजाजतप� दस्तरू 59 303 369 351 18

14261-खानी तथा ख�नज सम्बन्धी दस्तरु 2 0 0 0 0

14262-�व�तु सम्बन्धी दस्तरु 14677 15995 19475 18501 974

14263-जल�ोत सम्बन्धी अन्य दस्तरु 7 0 1 1 0

14264-वन क्षे�को  अन्य आय 548 656 798 758 40

14265-अन्य क्षे�को आय 17 2 3 3 0

14313-धरौट� सदरस्याहा 962 839 1021 970 51

14511-बीमादावी �ा�� 96 2 3 3 0

दण्ड ज�रवाना र जफत 25564 26774 32599 30970 1629

दण्ड ज�रवाना र जफत 25564 26774 32599 30970 1629

14311-न्या�यक दण्ड,ज�रवाना र जफत 3269 4618 5623 5342 281

14312-�शास�नक दण्ड,ज�रवाना र जफत 22295 22156 26976 25628 1348

0

अनदुान बाहेकको हस्तान्तरण 6 1 1 1 0

चाल ुहस्तान्तरण 6 1 1 1 0

14411-चाल ुहस्तान्तरण 6 1 1 1 0

�व�वध राजस्व 75204 232905 283574 269397 14177

अन्य राजस्व 75015 232850 283507 269333 14174

14191-पयर्टन शलु्क 57 567 690 656 34

14192-पदया�ा शलु्क 75 1262 1536 1459 77

14521-�दषुण �नयन्�ण शलु्क 34089 39100 47606 45226 2380

14529-अन्य राजस्व 40794 191921 233675 221992 11683

पूँजीगत राजस्व 189 55 67 64 3

14531-सरकार�घर, जग्गा, गडुवील �ब��बाट �ा� रकम 189 55 67 64 3

राजस्व जम्मा 9358893 10980603 14031470 12701144 1330326

अन्य �ा�� 404201 543643 0 0 0

15111-बेरूजू 86939 62980 0 0 0

15112-�नकासा �फतार् 43442 49861 0 0 0

15113-अनदुान �फतार् 273820 430802 0 0 0

जम्मा(राजस्व/�ा��): 9763094 11524246 14031470 12701144 1330326

राजस्व बाँडफाँटः 1109415 1338981 1630291 1548776 81515

संघीय सवर्सि�त कोषमा दािखला हनुे राजस्व 8653679 10185265 12401179 11152368 1248811
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शीषकशीषक
2079/80 2079/80 कोको  ल यल य कुलकुल

अनमुानकोअनमुानको
तशततशतज माज मा संघसंघ देशदेश थानीयथानीय  तहतह

सामा यसामा य  सावज नकसावज नक  सेवासेवा 5,73,44,385,73,44,38 3,78,19,783,78,19,78 74,68,9674,68,96 1,20,55,641,20,55,64 31.9731.97

कायकार  र वधा यकाको नकाय, वि य र वैदेिशक
मा मला

67,66,82 67,66,82 0 0

बा य आ थक सहायता 3,54,91 3,54,91 0 0

सामा य सेवा 1,61,41,83 1,58,41,91 0 2,99,92

सामा य आधारभतू सेवा 2,31,98 2,31,98 0 0

सामा य अनसु धान तथा वकास सेवा 3,77,20 1,39,36 2,37,84 0

अ य सामा य सेवा 9,70,35 8,77,28 1,88 91,19

सावज नक ऋण कारोवार 1,34,95,75 1,34,95,75 0 0

व भ  तहका सरकारह  बीच हनुे सामा य कृ तको
ह ता तरण

1,90,05,54 1,11,77 72,29,24 1,16,64,53

र ार ा 55,47,3855,47,38 55,47,3855,47,38 00 00 3.093.09

सै नक सरु ा 53,76,73 53,76,73 0 0

नाग रक सरु ा 1,70,00 1,70,00 0 0

र ा - अ य  व गकृत नभएको 65 65 0 0

सावज नकसावज नक  शाि तशाि त  सरु ासरु ा 65,40,0265,40,02 65,40,0265,40,02 00 00 3.653.65

हर  सेवा 48,43,29 48,43,29 0 0

अ नी नय ण सेवा 1,59 1,59 0 0

यायालय 9,13,71 9,13,71 0 0

कारागार 2,46,07 2,46,07 0 0

सावज नक शाि त सरु ा 5,06 5,06 0 0

सावज नक शाि त सरु ा - अ य  व गकृत नभएको 5,30,30 5,30,30 0 0

आ थकआथक  मा मलामा मला 4,66,77,084,66,77,08 4,21,80,144,21,80,14 29,45,8029,45,80 15,51,1415,51,14 26.0226.02

सामा य आ थक, यापा रक र म 18,15,07 14,66,98 1,00 3,47,09

कृ ष, वन , म यपालन तथा संचाइ 1,19,89,53 1,03,09,42 10,46,29 6,33,82

इ धन तथा उजा 69,41,87 68,70,30 7,00 64,57

खानी , उ पादन तथा नमाण 1,88,17,15 1,69,74,44 16,12,89 2,29,82

यातायात 10,50,37 7,90,37 2,60,00 0

संचार 8,75,78 8,75,78 0 0

अ य उ ोगह 9,27,64 6,96,59 1,82 2,29,23

अनसु धान तथा वकास - आ थक मा मला 2,47,39 2,47,39 0 0

आ थक मामीला - अ य  व गकृत नभएको 40,12,28 39,48,87 16,80 46,61

वातावरणवातावरण  संर णसंर ण 11,02,2911,02,29 10,15,3310,15,33 23,2323,23 63,7363,73 0.610.61

फोहोर मैला यव थापन 2,03,28 2,02,78 50 0

ढल यव थापन 2,45,47 2,44,42 1,05 0

जै वक व वधता र भ-ूसंर ण 70,06 70,06 0 0

अनसु धान तथा वकास पयावरण संर ण 17,15 17,15 0 0

वातावरण संर ण - अ य  व गकृत नभएको 5,66,33 4,80,92 21,68 63,73

आवासआवास  तथातथा  सामदुा यकसामदुा यक  सु वधासु वधा 88,60,8888,60,88 66,06,1966,06,19 13,09,5113,09,51 9,45,189,45,18 4.944.94

आवास वकास 43,94,95 31,98,99 6,96,56 4,99,40

कायगतकायगत  यययय  अनमुानअनमुान
आथकआथक  वषवष 2079/802079/80 अनसूुचीअनसूुची - 3 - 3

(( .लाखमा.लाखमा))

7



सामदुा यक वकास 3,49,84 93,37 0 2,56,47

खानेपानी 34,60,32 26,58,06 6,12,95 1,89,31

आवास तथा सामदुा यक सु वधा - अ य  उ लेख
नभएको

6,55,77 6,55,77 0 0

वा यवा य 1,23,25,511,23,25,51 88,80,4088,80,40 6,26,686,26,68 28,18,4328,18,43 6.876.87

औषधी उ पादन,उपकरण तथा औजार 91,19 33,21 29,46 28,52

व हरं  सेवा 18,78,98 17,35,62 80,03 63,33

अ पताल सेवा 39,49,74 29,55,51 4,12,74 5,81,49

सावज नक वा य सेवा 45,45,02 23,39,86 92,45 21,12,71

अनसु धान सेवा 17,26,12 16,81,74 12,00 32,38

वा य - अ य  व गकृत नभएको 1,34,46 1,34,46 0 0

मनोरंजनमनोरंजन,,सं कृ तसं कृ त  तथातथा  धमधम 9,62,929,62,92 8,15,448,15,44 39,5239,52 1,07,961,07,96 0.540.54

मनोरंजना मक र खेलकुद सेवाह 3,07,88 2,28,13 39,52 40,23

सां कृ तक सेवा 6,21,97 5,54,24 0 67,73

सारण तथा काशन सेवा 28,59 28,59 0 0

अनसु धान तथा वकास, सं कृ तक र धा मक 4,48 4,48 0 0

िश ािश ा 1,96,89,311,96,89,31 70,55,3370,55,33 5,32,365,32,36 1,21,01,621,21,01,62 10.9810.98

पूव ाथ मक र ाथ मक िश ा 65,86,73 1,81,31 0 64,05,42

मा य मक िश ा 17,87,49 0 0 17,87,49

तहमा व गकृत नहनुे िश ा (अनौपचा रक िश ा) 46,05,08 1,64,01 5,32,36 39,08,71

िश ाको ला ग सहायक सेवाह 62,22,49 62,22,49 0 0

िश ा- अनसु धान वकास 1,51,42 1,51,42 0 0

िश ा- अ य  व गकृत नभएको 3,36,10 3,36,10 0 0

सामािजकसामािजक  सरु ासरु ा 2,03,33,962,03,33,96 1,99,40,501,99,40,50 00 3,93,463,93,46 11.3411.34

बेरोजगार 3,61,43 5,43 0 3,56,00

सामािजक असमावेशी 6,34 6,34 0 0

सामािजक सरु ा - अनसु धान तथा वकास 9,67 3,71 0 5,96

सामािजक सरु ा - अ य  व गकृत नभएको 1,99,56,52 1,99,25,02 0 31,50

कुलकुल  ज माज मा 17,93,83,7317,93,83,73 13,64,00,5113,64,00,51 1,29,46,061,29,46,06 3,00,37,163,00,37,16 100100

शीषकशीषक
2079/80 2079/80 कोको  ल यल य कुलकुल

अनमुानकोअनमुानको
तशततशतज माज मा संघसंघ देशदेश थानीयथानीय  तहतह
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नकायनकाय कुलकुल  ज माज मा
संघसंघ

देशदेश थानीयथानीय  तहतह
कुलकुल

अनमुानकोअनमुानको
तशततशतज माज मा चालुचाल/ु/पुजँीगतपुजँीगत व ीयव ीय

101 रा प त 14,26 14,26 14,26 0 0 0 0.01

102 उपरा प त 4,82 4,82 4,82 0 0 0 0.00

103  देश मखुह 20,18 20,18 20,18 0 0 0 0.01

202 संघीय संसद 1,19,48 1,19,48 1,19,48 0 0 0 0.07

204 अदालत 6,92,81 6,92,81 6,92,81 0 0 0 0.39

206 अि तयार दु पयोग अनसु धान
आयोग

1,45,64 1,45,64 1,45,64 0 0 0 0.08

208 महालेखा पर कको कायालय 60,85 60,85 60,85 0 0 0 0.03

210 लोक सेवा आयोग 84,80 84,80 84,80 0 0 0 0.05

212  नवाचन आयोग 57,84 57,84 57,84 0 0 0 0.03

214 रा य मानव अ धकार आयोग 25,84 25,84 25,84 0 0 0 0.01

218  याय प रष 4,68 4,68 4,68 0 0 0 0.00

220 रा य ाकृ तक ोत तथा व
आयोग

9,15 9,15 9,15 0 0 0 0.01

222 रा य म हला आयोग 9,94 9,94 9,94 0 0 0 0.01

224 रा य द लत आयोग 3,35 3,35 3,35 0 0 0 0.00

226 रा य समावेशी आयोग 3,13 3,13 3,13 0 0 0 0.00

228 आदवासी जनजा त आयोग 3,20 3,20 3,20 0 0 0 0.00

230 मधेशी आयोग 3,30 3,30 3,30 0 0 0 0.00

232 था  आयोग 4,27 4,27 4,27 0 0 0 0.00

234 मिु लम आयोग 4,07 4,07 4,07 0 0 0 0.00

301  धानम ी तथा मि प रष को
कायालय

4,60,78 4,60,78 4,60,78 0 0 0 0.26

305 अथ म ालय 41,66,80 41,66,80 32,75,28 8,91,52 0 0 2.32

307 उ ोग, वािण य तथा आपू त
म ालय

13,08,45 10,77,40 10,47,90 29,50 1,82 2,29,23 0.73

308 उजा, जल ोत तथा संचाई
म ालय

1,08,61,87 1,00,39,68 40,84,46 59,55,22 7,55,37 66,82 6.06

311 कानून, याय तथा संसद य
मा मला म ालय

88,67 88,67 88,67 0 0 0 0.05

312 कृ ष तथा पशपु छ  वकास
म ालय

59,89,87 52,16,03 48,16,03 4,00,00 1,64,52 6,09,32 3.34

313 खानेपानी म ालय 37,45,40 30,13,53 20,10,83 10,02,70 5,42,56 1,89,31 2.09

314 गहृ म ालय 1,85,94,64 1,85,03,45 1,85,03,45 0 0 91,19 10.37

325 सं कृ त, पयटन तथा नाग रक
उ ययन म ालय

21,63,17 20,32,03 8,07,50 12,24,53 16,80 1,14,34 1.21

326 पररा  म ालय 5,83,35 5,83,35 5,83,35 0 0 0 0.33

329 वन तथा वातावरण म ालय 16,13,68 13,00,68 12,84,33 16,35 2,27,02 85,98 0.90

336 भू म यव था, सहकार  तथा
ग रबी नवारण म ालय

7,21,02 7,15,06 7,04,46 10,60 0 5,96 0.40

337 भौ तक पूवाधार तथा यातायात
म ालय

1,76,33,58 1,61,56,74 1,61,56,74 0 14,76,84 0 9.83

म ालयगतम ालयगत  यययय  अनमुानअनमुान ( ( व ीयव ीय  यव थायव था  स हतस हत))
आथकआथक  वषवष 2079/802079/80 अनसूुचीअनसूुची - 4 - 4

(( .लाखमा.लाखमा))
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340 म हला बालबा लका तथा जे
नाग रक म ालय

1,78,43 1,46,93 1,46,93 0 0 31,50 0.10

343 यवुा तथा खेलकूद म ालय 3,25,25 2,45,50 2,45,50 0 39,52 40,23 0.18

345 र ा म ालय 55,03,95 55,03,95 55,03,95 0 0 0 3.07

347 शहर  वकास म ालय 55,01,19 40,05,31 38,73,94 1,31,37 6,96,56 7,99,32 3.07

350 िश ा, व ान तथा व ध
म ालय

1,96,39,31 70,05,33 70,05,33 0 5,32,36 1,21,01,62 10.95

358 स ार तथा सूचना व ध
म ालय

9,08,90 9,08,90 8,59,90 49,00 0 0 0.51

365 संघीय मा मला तथा सामा य
शासन म ालय

36,99,50 25,03,44 25,03,44 0 6,35,77 5,60,29 2.06

370  वा य तथा जनसं या म ालय 1,03,09,13 69,38,02 69,38,02 0 6,26,68 27,44,43 5.75

371  म, रोजगार तथा सामािजक
सरु ा म ालय

9,12,12 2,08,03 2,08,03 0 1,00 7,03,09 0.51

391 रा य योजना आयोग 1,00,17 1,00,17 1,00,17 0 0 0 0.06

502 अथ म ालय- आ त रक ऋण
भ ु ानी

1,34,32,23 1,34,32,23 43,73,00 90,59,23 0 0 7.49

503 अथ म ालय- वैदेिशक ऋण
भ ु ानी (बहपु ीय)

40,56,20 40,56,20 7,61,13 32,95,07 0 0 2.26

504 अथ म ालय- वैदेिशक ऋण
भ ु ानी ( प ीय)

12,37,05 12,37,05 2,80,37 9,56,68 0 0 0.69

601 अथ म ालय- कमचार  सु वधा
तथा सेवा नवतृ सु वधा

1,42,85,00 1,42,85,00 1,42,85,00 0 0 0 7.96

602 अथ म ालय- व वध 1,11,98,64 1,11,98,64 1,11,98,64 0 0 0 6.24

701  देश 72,29,24 0 0 0 72,29,24 0 4.03

801  थानीय तह 1,16,64,53 0 0 0 0 1,16,64,53 6.50

कुलकुल  ज माज मा 17,93,83,7317,93,83,73 13,64,00,5113,64,00,51 11,33,78,7411,33,78,74 2,30,21,772,30,21,77 1,29,46,061,29,46,06 3,00,37,163,00,37,16 100100

नकायनकाय कुलकुल  ज माज मा
संघसंघ

देशदेश थानीयथानीय  तहतह
कुलकुल

अनमुानकोअनमुानको
तशततशतज माज मा चालुचाल/ु/पुजँीगतपुजँीगत व ीयव ीय
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खचखच  शीषकशीषक
नगदनगद

व तगुतव तगुत  तथातथा
सोझैसोझै  भ ु ानीभ ु ानी कुलकुल  ज माज मा

राज वराज व आ त रकआ त रक  ऋणऋण वैदेिशकवैदेिशक
सहयोगसहयोग  नगदनगद नगदनगद  ज माज मा

चालुचालु 9,82,04,729,82,04,72 1,20,90,501,20,90,50 65,43,2265,43,22 11,68,38,4411,68,38,44 14,85,0714,85,07 11,83,23,5111,83,23,51

2110021100 पा र मकपा र मक /  / सु वधासु वधा 1,88,69,211,88,69,21 00 4,824,82 1,88,74,031,88,74,03 1010 1,88,74,131,88,74,13

21111 पा र मक कमचार 1,44,84,19 0 3,41 1,44,87,60 0 1,44,87,60

21112 पा र मक पदा धकार 2,26,07 0 0 2,26,07 0 2,26,07

21121 पोशाक 5,86,07 0 10 5,86,17 0 5,86,17

21122 खा ा 14,85,89 0 0 14,85,89 0 14,85,89

21123 औषधी उपचार खच 7,30,78 0 0 7,30,78 0 7,30,78

21131  थानीय भ ा 2,98,22 0 17 2,98,39 0 2,98,39

21132 महंगी भ ा 6,98,83 0 15 6,98,98 0 6,98,98

21133 फ ड भ ा 1,41 0 0 1,41 0 1,41

21134 कमचार को बैठक भ ा 21,59 0 89 22,48 10 22,58

21135 कमचार  ो साहन तथा परु कार 21,10 0 0 21,10 0 21,10

21136 वैदेिशक भ ा 87,21 0 0 87,21 0 87,21

21139 अ य भ ा 1,76,06 0 10 1,76,16 0 1,76,16

21141 पदा धकार  बैठक भ ा 5,02 0 0 5,02 0 5,02

21142 पदा धकार  अ य सु बधा 43,43 0 0 43,43 0 43,43

21149 पदा धकार  अ य भ ा 3,34 0 0 3,34 0 3,34

2120021200 कमचार कोकमचार को  सामािजकसामािजक  सरु ासरु ा  खचखच 5,13,465,13,46 00 88 5,13,545,13,54 00 5,13,545,13,54

21211 सामािजक सरु ा कोष खच 1 0 0 1 0 1

21212 योगदानमा आधा रत नवतृभरण तथा
उपदान कोष खच

1,86,56 0 3 1,86,59 0 1,86,59

21213 योगदानमा आधा रत बीमा कोष खच 2,23,85 0 5 2,23,90 0 2,23,90

21214 कमचार  क याण कोष 33 0 0 33 0 33

21219 अ य सामािजक सरु ा खच 2,40 0 0 2,40 0 2,40

21222 पदा धकार को योगदानमा आधा रत
नवतृभरण तथा उपदान कोष खच

6 0 0 6 0 6

21223 पदा धकार को योगदानमा आधा रत बीमा
कोष खच

1,00,25 0 0 1,00,25 0 1,00,25

2210022100 सेवासेवा  महसलुमहसलु 3,88,423,88,42 00 2,772,77 3,91,193,91,19 2626 3,91,453,91,45

22111 पानी तथा बजलु 2,50,91 0 1,12 2,52,03 13 2,52,16

22112 संचार महसलु 1,37,51 0 1,65 1,39,16 13 1,39,29

2220022200 पुजँीगतपुजँीगत  स पि कोस पि को  संचालनसंचालन  रर  स भारस भार  खचखच 7,41,797,41,79 00 12,4312,43 7,54,227,54,22 3,433,43 7,57,657,57,65

22211 इ धन (पदा धकार ) 14,06 0 1 14,07 0 14,07

22212 इ धन (कायालय योजन) 2,88,70 0 5,10 2,93,80 18 2,93,98

22213 सवार  साधन ममत खच 1,68,18 0 3,63 1,71,81 43 1,72,24

22214 वीमा तथा नवीकरण खच 71,88 0 75 72,63 18 72,81

22221 मेिशनर  तथा औजार ममत स भार तथा
स ालन खच

69,95 0 1,54 71,49 21 71,70

22231  न मत सावज नक स पि को ममत स भार
खच

45,39 0 76 46,15 2,05 48,20

खचखच  शीषकगतशीषकगत  यययय  अनमुानअनमुान ( (भु ानीभु ानी  व धकाव धका  आधारमाआधारमा))
आथकआथक  वषवष 2079/802079/80 अनसूुचीअनसूुची -  - ५५

(( .लाखमा.लाखमा))
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22291 अ य स पि ह को संचालन तथा स भार
खच

83,63 0 64 84,27 38 84,65

2230022300 कायालयकायालय  सामानसामान  तथातथा  सेवाहसेवाह 4,15,014,15,01 00 13,0513,05 4,28,064,28,06 2,562,56 4,30,624,30,62

22311 मसल द तथा कायालय सामा ी 2,89,01 0 7,13 2,96,14 2,08 2,98,22

22312 पशपंु ीह को आहार 16,67 0 0 16,67 0 16,67

22313 पु तक तथा साम ी खच 4,56 0 30 4,86 0 4,86

22314 इ धन - अ य योजन 24,68 0 29 24,97 1 24,98

22315 प प का, छपाई तथा सूचना काशन
खच

68,18 0 4,95 73,13 46 73,59

22319 अ य कायालय संचालन खच 11,91 0 38 12,29 1 12,30

2240022400 सेवासेवा  तथातथा  परामशपरामश  खचखच 9,13,279,13,27 00 1,36,331,36,33 10,49,6010,49,60 1,04,781,04,78 11,54,3811,54,38

22411 सेवा र परामश खच 1,16,83 0 1,11,72 2,28,55 1,01,31 3,29,86

22412 सूचना णाल  तथा स टवेयर संचालन
खच

37,04 0 6,11 43,15 36 43,51

22413 करार सेवा शु क 6,38,02 0 10,37 6,48,39 25 6,48,64

22419 अ य सेवा शु क 1,21,38 0 8,13 1,29,51 2,86 1,32,37

2250022500 काय मकाय म  स व धीस व धी  खचहखचह 17,27,4317,27,43 00 6,85,596,85,59 24,13,0224,13,02 1,97,771,97,77 26,10,7926,10,79

22511 कमचार  ता लम खच 1,06,62 0 15,23 1,21,85 5,42 1,27,27

22512 सीप वकास तथा जनचेतना ता लम तथा
गो ी स ब धी खच

1,65,48 0 2,54,80 4,20,28 24,24 4,44,52

22521 उ पादन साम ी / सेवा खच 1,16,25 0 17 1,16,42 10 1,16,52

22522 काय म खच 12,97,44 0 4,13,90 17,11,34 1,68,01 18,79,35

22529  व वध काय म खच 41,64 0 1,49 43,13 0 43,13

2260022600 अनगुमनअनगुमन,,मू यांकनमू यांकन  रर  मणमण  खचखच 2,82,642,82,64 00 23,7223,72 3,06,363,06,36 10,5010,50 3,16,863,16,86

22611 अनगुमन, मू यांकन खच 1,18,19 0 20,43 1,38,62 72 1,39,34

22612  मण खच 1,46,20 0 3,29 1,49,49 9,78 1,59,27

22613  विश  यि  तथा त न ध म डलको
मण खच

11,22 0 0 11,22 0 11,22

22619 अ य मण खच 7,03 0 0 7,03 0 7,03

2270022700  व वधव वध  खचखच 1,60,461,60,46 00 3,383,38 1,63,841,63,84 2020 1,64,041,64,04

22711  व वध खच 1,60,46 0 3,38 1,63,84 20 1,64,04

2410024100 वैदेिशकवैदेिशक  ऋणकोऋणको  याजयाज 10,41,5010,41,50 00 00 10,41,5010,41,50 00 10,41,5010,41,50

24111 वैदेिशक ऋणको याज 10,41,50 0 0 10,41,50 0 10,41,50

2420024200 आ त रकआ त रक  ऋणकोऋणको  याजयाज, , सेवासेवा  शु कशु क  तथातथा
बकबक  क मसनक मसन

43,73,0043,73,00 00 00 43,73,0043,73,00 00 43,73,0043,73,00

24211 आ त रक ऋणको याज 43,73,00 0 0 43,73,00 0 43,73,00

2510025100 सावज नकसावज नक  सं थानह लाईसं थानह लाई  सहायतासहायता 81,6081,60 00 00 81,6081,60 00 81,6081,60

25111 गै  व ीय सं थानह लाई चाल ुसहायता 52,16 0 0 52,16 0 52,16

25112 गै  व ीय सं थानह लाई पूजँीगत
सहायता

29,44 0 0 29,44 0 29,44

2520025200  यवसायह लाईयवसायह लाई  सहायतासहायता 10,4610,46 00 2,872,87 13,3313,33 00 13,3313,33

25211 गै  व ीय यवसायह लाई चाल ुसहायता 96 0 2,87 3,83 0 3,83

25212 गै  व ीय यवसायह लाई पूजँीगत
सहायता

9,50 0 0 9,50 0 9,50

2530025300 अ यअ य  सहायतासहायता 2,622,62 00 00 2,622,62 00 2,622,62

खचखच  शीषकशीषक
नगदनगद

व तगुतव तगुत  तथातथा
सोझैसोझै  भ ु ानीभ ु ानी कुलकुल  ज माज मा

राज वराज व आ त रकआ त रक  ऋणऋण वैदेिशकवैदेिशक
सहयोगसहयोग  नगदनगद नगदनगद  ज माज मा
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25315 अ य सहायता 2,62 0 0 2,62 0 2,62

2620026200 अ तरा यअ तरा य  सं थाह लाईसं थाह लाई  अनदुानअनदुान 50,6850,68 00 00 50,6850,68 00 50,6850,68

26211 अ तरा य सद यता शु क तथा सहयोग 50,68 0 0 50,68 0 50,68

2630026300 अ यअ य  तहकातहका  सरकारह लाईसरकारह लाई  अनदुानअनदुान 3,43,09,433,43,09,43 57,36,6757,36,67 29,36,4829,36,48 4,29,82,584,29,82,58 6464 4,29,83,224,29,83,22

26331 समा नकरण अनदुान 1,61,66,34 0 0 1,61,66,34 0 1,61,66,34

26332 सशत अनदुान (चाल ु) 1,56,89,45 0 20,98,49 1,77,87,94 64 1,77,88,58

26333  वशेष अनदुान (चाल ु) 2,32,74 0 0 2,32,74 0 2,32,74

26334 समपरुक अनदुान 1,52,69 12,04,21 0 13,56,90 0 13,56,90

26336 सशत अनदुान ( प ुजँीगत) 9,30,42 45,32,46 8,37,99 63,00,87 0 63,00,87

26337  वशेष अनदुान (प ुजँीगत ) 11,37,79 0 0 11,37,79 0 11,37,79

2640026400 सामािजकसामािजक  सेवासेवा  अनदुानअनदुान 52,69,1152,69,11 63,53,8363,53,83 25,31,8725,31,87 1,41,54,811,41,54,81 2,35,832,35,83 1,43,90,641,43,90,64

26411 सरकार  नकाय, स म त एवं बोडह लाई
नःशत चाल ुअनदुान

2,62 24,41 0 27,03 1,50 28,53

26412 सरकार  नकाय, स म त एवं बोडह लाई
सशत चाल ुअनदुान

30,76,66 35,47,72 11,38,60 77,62,98 55,19 78,18,17

26413 अ य सं थालाई अनदुान— सशत 1,90,20 14,67,06 4,55,63 21,12,89 22,60 21,35,49

26421 सरकार  नकाय, स म त, बोड – पुजँीगत
नःशत अनदुान

0 7,02,07 0 7,02,07 0 7,02,07

26422 सरकार  नकाय, स म त, बोड – पुजँीगत
सशत अनदुान

19,18,77 3,58,45 8,40,74 31,17,96 1,56,54 32,74,50

26423 अ य सं थालाई सशत पुजँीगत अनदुान 80,86 2,54,12 96,90 4,31,88 0 4,31,88

2710027100 सामािजकसामािजक  सरु ासरु ा 1,31,89,601,31,89,60 00 00 1,31,89,601,31,89,60 00 1,31,89,601,31,89,60

27111 सामािजक सरु ा 1,13,41,69 0 0 1,13,41,69 0 1,13,41,69

27112 अ य सामािजक सरु ा 18,47,91 0 0 18,47,91 0 18,47,91

2720027200 सामािजकसामािजक  सहायतासहायता 4,78,404,78,40 00 1,63,881,63,88 6,42,286,42,28 9,26,099,26,09 15,68,3715,68,37

27211 छा विृ 2,11,01 0 31,82 2,42,83 0 2,42,83

27212 उ ार, राहत तथा पनु थापना खच 18,29 0 0 18,29 0 18,29

27213 औषधी ख रद खच 2,49,10 0 1,32,06 3,81,16 9,26,09 13,07,25

2730027300 कमचारकमचार   सामािजकसामािजक  लाभलाभ  स बि धस बि ध  खचखच 1,05,45,211,05,45,21 00 4242 1,05,45,631,05,45,63 00 1,05,45,631,05,45,63

27311  नविृ  भरण तथा अश  विृ 73,23,65 0 0 73,23,65 0 73,23,65

27312 उपदान 2,92,90 0 42 2,93,32 0 2,93,32

27313 सेवा नवृ को संिचत वदा 15,89,08 0 0 15,89,08 0 15,89,08

27314 सेवा नवृ को औषधी उपचार 12,44,37 0 0 12,44,37 0 12,44,37

27315 मतृ कमचार को सु वधा तथा सहायता 95,21 0 0 95,21 0 95,21

2810028100 स पिस पि   स व धीस व धी  खचखच 2,53,432,53,43 00 5,535,53 2,58,962,58,96 2,912,91 2,61,872,61,87

28141 ज गाको भाडा 1,22 0 0 1,22 0 1,22

28142 घर भाडा 2,32,67 0 4,25 2,36,92 2,58 2,39,50

28143 सवार  साधन तथा मेिशनर औजार भाडा 12,20 0 82 13,02 33 13,35

28149 अ य भाडा 7,34 0 46 7,80 0 7,80

2820028200 फताफता  खचखच 1,17,441,17,44 00 00 1,17,441,17,44 00 1,17,441,17,44

28211 राज व फता 57,43 0 0 57,43 0 57,43

28212  या यक फता 14,01 0 0 14,01 0 14,01

28219 अ य फता 46,00 0 0 46,00 0 46,00

2890028900 भैपरभैपर   आउनेआउने  चालुचाल ु खचखच 44,70,5544,70,55 00 20,0020,00 44,90,5544,90,55 00 44,90,5544,90,55

खचखच  शीषकशीषक
नगदनगद

व तगुतव तगुत  तथातथा
सोझैसोझै  भ ु ानीभ ु ानी कुलकुल  ज माज मा

राज वराज व आ त रकआ त रक  ऋणऋण वैदेिशकवैदेिशक
सहयोगसहयोग  नगदनगद नगदनगद  ज माज मा
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28911 भैपर  आउने चाल ुखच 44,70,55 0 20,00 44,90,55 0 44,90,55

पुजँीगतपुजँीगत 90,20,7290,20,72 1,35,09,501,35,09,50 1,12,78,811,12,78,81 3,38,09,033,38,09,03 42,29,4242,29,42 3,80,38,453,80,38,45

3110031100 ि थरि थर  स पिस पि   ाा   खचखच 71,57,3371,57,33 1,21,72,141,21,72,14 1,12,54,391,12,54,39 3,05,83,863,05,83,86 42,29,4242,29,42 3,48,13,283,48,13,28

31111 आवा सय भवन नमाण/ख रद 31,00 20,23 0 51,23 0 51,23

31112 गैर आवासीय भवन नमाण/ख रद 19,61,89 18,39,61 12,37,66 50,39,16 60,11 50,99,27

31113  न मत भवनको संरचना मक सधुार खच 13,38 20,07 21,59 55,04 0 55,04

31114 ज गा बकास काय 19,85 1,45 0 21,30 0 21,30

31121 सवार  साधन 57,73 14,19 6,74 78,66 2,84 81,50

31122 मेिशनर  तथा औजार 6,10,43 8,47,01 1,81,49 16,38,93 16,93 16,55,86

31123 फ नचर तथा फ चस 70,10 93,33 4,14 1,67,57 40 1,67,97

31131 पशधुन तथा बागवानी वकास खच 28 3,22 20 3,70 0 3,70

31132 अनसु धान तथा वकास स बि ध खच 27 13,76 10,15 24,18 0 24,18

31134 क यटुर स टवेयर नमाण तथा खर द
खच

18,92 1,01,03 7,58 1,27,53 7,35 1,34,88

31135 पुजँीगत परामश 2,26,12 6,26,45 5,52,30 14,04,87 3,81,13 17,86,00

31141 सरु ा णाल  तथा उपकरण ा  खच 1,97,48 23,82 19,20 2,40,50 5,75 2,46,25

31151 सडक तथा पूल नमाण 12,87,60 35,98,55 72,40,88 1,21,27,03 33,92,23 1,55,19,26

31152 रेलमाग तथा हवाई मैदान नमाण 0 4,65 3,42,80 3,47,45 0 3,47,45

31153  व तु संरचना नमाण 41,92 94,45 96,38 2,32,75 0 2,32,75

31154 तटब ध तथा बाँध नमाण 1,27,28 5,14,47 1,59,77 8,01,52 19,62 8,21,14

31155  संचाई संरचना नमाण 2,00,39 9,30,32 2,81,86 14,12,57 0 14,12,57

31156 खानेपानी संरचना नमाण 1,42,35 8,56,17 3,86,54 13,85,06 24,10 14,09,16

31157 वन तथा वातावरण संर ण 11,87 71,36 43,35 1,26,58 12,87 1,39,45

31158 सरसफाई संरचना नमाण 69,09 2,91,80 89,44 4,50,33 1,05,59 5,55,92

31159 अ य सावज नक नमाण 18,87,82 18,29,66 5,17,97 42,35,45 2,00,40 44,35,85

31161  न मत भवनको संरचना मक सधुार खच 13,20 82,76 5,05 1,01,01 0 1,01,01

31171 पूजँीगत सधुार खच सावज नक नमाण 1,68,36 2,93,78 49,30 5,11,44 10 5,11,54

3140031400  ाकृ तकाकृ तक  स पिस पि 5,62,165,62,16 13,35,0813,35,08 1,501,50 18,98,7418,98,74 00 18,98,7418,98,74

31411 ज गा ा  खच 5,62,16 13,34,08 0 18,96,24 0 18,96,24

31441 करार ल ज तथा लाइसे स ख रद ा
खच

0 1,00 1,50 2,50 0 2,50

3150031500 भैपरभैपर   आउनेआउने  प ुजँीगतपुजँीगत 13,01,2313,01,23 2,282,28 22,9222,92 13,26,4313,26,43 00 13,26,4313,26,43

31511 भैपर  आउने पूजँीगत 13,01,23 2,28 22,92 13,26,43 0 13,26,43

व ीयव ीय  यव थायव था 1,67,86,351,67,86,35 00 4,11,444,11,44 1,71,97,791,71,97,79 58,23,9858,23,98 2,30,21,772,30,21,77

3210032100 आ त रकआ त रक  व ीयव ीय  स पिस पि 34,40,3734,40,37 00 4,11,444,11,44 38,51,8138,51,81 58,23,9858,23,98 96,75,7996,75,79

32142 सावज नक सं थानमा ऋण लगानी 16,76,53 0 3,81,94 20,58,47 53,68,68 74,27,15

32151 सं थानमा शेयर लगानी 17,63,84 0 29,50 17,93,34 4,55,30 22,48,64

3220032200 बाबा   व ीयव ीय  स पिस पि 35,0035,00 00 00 35,0035,00 00 35,0035,00

32251 वैदेिशक शेयर लगानी 35,00 0 0 35,00 0 35,00

3310033100 आ त रकआ त रक  दा य वदा य व 90,59,2390,59,23 00 00 90,59,2390,59,23 00 90,59,2390,59,23

33195 ऋणप  माफत ा  ऋण साँवा भ ु ानी 90,59,23 0 0 90,59,23 0 90,59,23

3320033200 बाबा   व ीयव ीय  दा य वदा य व 42,51,7542,51,75 00 00 42,51,7542,51,75 00 42,51,7542,51,75

33242 वैदेिशक ऋण सांवा भ ु ानी 42,51,75 0 0 42,51,75 0 42,51,75

ज माज मा  खचखच 12,40,11,7912,40,11,79 2,56,00,002,56,00,00 1,82,33,471,82,33,47 16,78,45,2616,78,45,26 1,15,38,471,15,38,47 17,93,83,7317,93,83,73

खचखच  शीषकशीषक
नगदनगद

व तगुतव तगुत  तथातथा
सोझैसोझै  भ ु ानीभ ु ानी कुलकुल  ज माज मा

राज वराज व आ त रकआ त रक  ऋणऋण वैदेिशकवैदेिशक
सहयोगसहयोग  नगदनगद नगदनगद  ज माज मा
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शीषकशीषक 2078/79 2078/79 कोको
व नयोजनव नयोजन

2079/80 2079/80 कोको
व नयोजनव नयोजन

वृवृ
तशततशत

साधारणसाधारण 9,10,98,459,10,98,45 9,96,66,069,96,66,06 9.49.4

1 तव  खच- तलव, नवृ भरण, सामािजक सरु ा समेत 3,64,44,82 4,40,43,77 20.85

2 संचालन तथा काय म खच 1,37,68,11 1,13,93,83 -17.24

3 सशत चाल ुअनदुान 83,10,97 1,00,40,80 20.81

4 व ीय ह ता तरण समानीकरण अनदुान 1,52,51,26 1,61,66,34 6

5 व ीय ह ता त ण सशत अनदुान 1,72,17,33 1,77,88,58 3.32

6 व ीय ह ता तरण वशेष अनदुान 1,05,96 2,32,74 119.65

वकासवकास 5,93,67,375,93,67,37 6,09,57,196,09,57,19 2.682.68

7 पुजँीगत खच 3,78,09,77 3,80,38,45 0.6

8 सशत पुजँीगत अनदुान 48,26,18 44,47,39 -7.85

9 पुजँीगत व ीय लगानी 1,05,76,10 96,75,79 -8.51

10 व ीय ह ता तरण सशत अनदुान 37,77,98 63,00,87 66.78

11 व ीय ह ता तरण वशेष अनदुान 11,40,05 11,37,79 -0.2

12 व ीय ह ता तरण समपरुक 12,37,29 13,56,90 9.67

ऋणकोऋणको  सांवासांवा  तथातथा  याजयाज  भ ु ानीभ ु ानी 1,28,17,101,28,17,10 1,87,60,481,87,60,48 46.3746.37

13 ऋणको सांवा तथा याज भ ु ानी 1,28,17,10 1,87,60,48 46.37

कुलकुल  ज माज मा 16,32,82,9216,32,82,92 17,93,83,7317,93,83,73 9.869.86

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

साधारणसाधारण  रर  वकासगतवकासगत  यययय  अनमुानअनमुान
आथकआथक  वषवष 2079/802079/80 अनसूुचीअनसूुची - 6 - 6

(( .लाखमा.लाखमा))
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शीषकशीषक 2077/782077/78
कोको  यथाथयथाथ  खचखच

2078/792078/79
कोको  संशो धतसंशो धत

अनमुानअनमुान

2079/802079/80
कोको  ल यल य

ोतोत

नेपालनेपाल  सरकारसरकार
वैदेिशकवैदेिशक

अनदुानअनदुान ऋणऋण

चालुचालु 8,46,21,738,46,21,73 9,71,86,439,71,86,43 11,83,23,5111,83,23,51 11,02,95,2211,02,95,22 26,77,5926,77,59 53,50,7053,50,70

2100021000 पा र मकपा र मक /  / सु वधासु वधा 1,19,12,841,19,12,84 1,48,14,461,48,14,46 1,93,87,671,93,87,67 1,93,82,671,93,82,67 2,702,70 2,302,30

2110021100 पा र मकपा र मक /  / सु वधासु वधा 1,17,66,211,17,66,21 1,44,36,981,44,36,98 1,88,74,131,88,74,13 1,88,69,211,88,69,21 2,672,67 2,252,25

2111021110 नगदमानगदमा  दइनेदइने  पा र मकपा र मक  रर  सु वधासु वधा 92,43,7792,43,77 1,10,84,461,10,84,46 1,47,13,671,47,13,67 1,47,10,261,47,10,26 1,581,58 1,831,83

21111 पा र मक कमचार 91,31,11 1,09,11,57 1,44,87,60 1,44,84,19 1,58 1,83

21112 पा र मक पदा धकार 1,12,66 1,72,89 2,26,07 2,26,07 0 0

2112021120 िज सीिज सी  वावा  िज सीिज सी  वापतवापत  कमचारकमचार   दइनेदइने
पा र मकपा र मक  सु वधासु वधा

15,82,8715,82,87 20,85,0920,85,09 28,02,8428,02,84 28,02,7428,02,74 55 55

21121 पोशाक 2,36,44 5,56,81 5,86,17 5,86,07 5 5

21122 खा ा 13,18,04 14,12,27 14,85,89 14,85,89 0 0

21123 औषधी उपचार खच 28,39 1,16,01 7,30,78 7,30,78 0 0

2113021130 कमचारकमचार   भ ाभ ा 8,98,778,98,77 12,17,2112,17,21 13,05,8313,05,83 13,04,4213,04,42 1,041,04 3737

21131  थानीय भ ा 74,61 1,99,91 2,98,39 2,98,22 15 2

21132 महंगी भ ा 5,50,57 7,11,94 6,98,98 6,98,83 8 7

21133 फ ड भ ा 1,12 1,64 1,41 1,41 0 0

21134 कमचार को बैठक भ ा 12,49 20,45 22,58 21,59 76 23

21135 कमचार  ो साहन तथा परु कार 11,63 29,68 21,10 21,10 0 0

21136 वैदेिशक भ ा 78,28 79,51 87,21 87,21 0 0

21139 अ य भ ा 1,70,07 1,74,08 1,76,16 1,76,06 5 5

2114021140 पदा धकारपदा धकार   भ ाभ ा  तथातथा  अ यअ य  सु वधासु वधा 40,8040,80 50,2250,22 51,7951,79 51,7951,79 00 00

21141 पदा धकार  बैठक भ ा 3,99 9,14 5,02 5,02 0 0

21142 पदा धकार  अ य सु बधा 35,17 37,96 43,43 43,43 0 0

21149 पदा धकार  अ य भ ा 1,64 3,12 3,34 3,34 0 0

2120021200 कमचार कोकमचार को  सामािजकसामािजक  सरु ासरु ा  खचखच 1,46,631,46,63 3,77,483,77,48 5,13,545,13,54 5,13,465,13,46 33 55

2121021210 कमचार कोकमचार को  सामािजकसामािजक  सरु ासरु ा  खचखच 1,46,441,46,44 3,67,653,67,65 4,13,234,13,23 4,13,154,13,15 33 55

21211 सामािजक सरु ा कोष खच 0 0 1 1 0 0

21212 योगदानमा आधा रत नवतृभरण तथा
उपदान कोष खच

35,46 1,53,65 1,86,59 1,86,56 1 2

21213 योगदानमा आधा रत बीमा कोष खच 1,08,89 2,11,84 2,23,90 2,23,85 2 3

21214 कमचार  क याण कोष 12 27 33 33 0 0

21219 अ य सामािजक सरु ा खच 1,97 1,89 2,40 2,40 0 0

2122021220 पदा धकारपदा धकार   सामािजकसामािजक  सरु ासरु ा  खचखच 1919 9,839,83 1,00,311,00,31 1,00,311,00,31 00 00

21222 पदा धकार को योगदानमा आधा रत
नवतृभरण तथा उपदान कोष खच

1 11 6 6 0 0

21223 पदा धकार को योगदानमा आधा रत बीमा
कोष खच

18 9,72 1,00,25 1,00,25 0 0

2200022000 मालसामानमालसामान  तथातथा  सेवाकोसेवाको  उपयोगउपयोग 36,87,9836,87,98 59,29,9759,29,97 58,25,7958,25,79 46,29,0246,29,02 6,75,276,75,27 5,21,505,21,50

2210022100 सेवासेवा  महसलुमहसलु 2,64,492,64,49 3,54,513,54,51 3,91,453,91,45 3,88,423,88,42 9595 2,082,08

2211022110 सेवासेवा  महसलुमहसलु 2,64,492,64,49 3,54,513,54,51 3,91,453,91,45 3,88,423,88,42 9595 2,082,08

22111 पानी तथा बजलु 1,79,68 2,36,08 2,52,16 2,50,91 37 88

खचखच  शीषकगतशीषकगत  यययय  अनमुानअनमुान ( ( व ीयव ीय  यव थायव था  स हतस हत))
आथकआथक  वषवष 2079/802079/80 अनसूुचीअनसूुची - 7 - 7

(( .लाखमा.लाखमा))
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22112 संचार महसलु 84,81 1,18,43 1,39,29 1,37,51 58 1,20

2220022200 पुजँीगतपुजँीगत  स पि कोस पि को  संचालनसंचालन  रर  स भारस भार  खचखच 5,70,625,70,62 7,55,497,55,49 7,57,657,57,65 7,41,797,41,79 8,068,06 7,807,80

2221022210 सवारसवार   साधनकोसाधनको  संचालनसंचालन  तथातथा  स भारस भार  खचखच 4,55,494,55,49 5,54,695,54,69 5,53,105,53,10 5,42,825,42,82 4,574,57 5,715,71

22211 इ धन (पदा धकार ) 11,26 13,33 14,07 14,06 1 0

22212 इ धन (कायालय योजन) 2,32,94 2,90,92 2,93,98 2,88,70 2,06 3,22

22213 सवार  साधन ममत खच 1,53,18 1,81,31 1,72,24 1,68,18 2,09 1,97

22214 वीमा तथा नवीकरण खच 58,11 69,13 72,81 71,88 41 52

2222022220 मेिशनरमेिशनर   तथातथा  औजारऔजार  संचालनसंचालन  तथातथा  स भारस भार
खचखच

57,7457,74 78,0178,01 71,7071,70 69,9569,95 6161 1,141,14

22221 मेिशनर  तथा औजार ममत स भार तथा
स ालन खच

57,74 78,01 71,70 69,95 61 1,14

2223022230  न मतन मत  सावज नकसावज नक  स पि कोस पि को  संभारसंभार  खचखच 44,2944,29 46,0646,06 48,2048,20 45,3945,39 2,502,50 3131

22231  न मत सावज नक स पि को ममत
स भार खच

44,29 46,06 48,20 45,39 2,50 31

2229022290 अ यअ य  स पि ह कोस पि ह को  संचालनसंचालन  तथातथा  स भारस भार
खचखच

13,1013,10 76,7376,73 84,6584,65 83,6383,63 3838 6464

22291 अ य स पि ह को संचालन तथा स भार
खच

13,10 76,73 84,65 83,63 38 64

2230022300 कायालयकायालय  सामानसामान  तथातथा  सेवाहसेवाह 3,46,493,46,49 4,25,884,25,88 4,30,624,30,62 4,15,014,15,01 7,217,21 8,408,40

2231022310 कायालयकायालय  सामानसामान  तथातथा  सेवाहसेवाह 3,46,493,46,49 4,25,884,25,88 4,30,624,30,62 4,15,014,15,01 7,217,21 8,408,40

22311 मसल द तथा कायालय सामा ी 2,36,57 2,85,53 2,98,22 2,89,01 5,02 4,19

22312 पशपंु ीह को आहार 16,99 16,25 16,67 16,67 0 0

22313 पु तक तथा साम ी खच 3,13 4,69 4,86 4,56 13 17

22314 इ धन - अ य योजन 18,08 26,11 24,98 24,68 4 26

22315 प प का, छपाई तथा सूचना काशन
खच

60,60 79,59 73,59 68,18 1,68 3,73

22319 अ य कायालय संचालन खच 11,12 13,71 12,30 11,91 34 5

2240022400 सेवासेवा  तथातथा  परामशपरामश  खचखच 9,00,569,00,56 9,47,949,47,94 11,54,3811,54,38 9,13,279,13,27 1,53,151,53,15 87,9687,96

2241022410 परामशपरामश  तथातथा  अ यअ य  सेवासेवा  शु कशु क 9,00,569,00,56 9,47,949,47,94 11,54,3811,54,38 9,13,279,13,27 1,53,151,53,15 87,9687,96

22411 सेवा र परामश खच 2,55,02 2,36,50 3,29,86 1,16,83 1,47,10 65,93

22412 सूचना णाल  तथा स टवेयर संचालन
खच

16,16 20,12 43,51 37,04 70 5,77

22413 करार सेवा शु क 5,44,08 5,85,07 6,48,64 6,38,02 1,68 8,94

22419 अ य सेवा शु क 85,30 1,06,25 1,32,37 1,21,38 3,67 7,32

2250022500 काय मकाय म  स व धीस व धी  खचहखचह 11,49,6611,49,66 28,94,9428,94,94 26,10,7926,10,79 17,27,4317,27,43 4,88,584,88,58 3,94,783,94,78

2251022510 ता लमता लम  तथातथा  गो ीगो ी 1,79,871,79,87 5,19,345,19,34 5,71,795,71,79 2,72,102,72,10 87,0687,06 2,12,632,12,63

22511 कमचार  ता लम खच 69,17 1,04,21 1,27,27 1,06,62 13,09 7,56

22512 सीप वकास तथा जनचेतना ता लम तथा
गो ी स ब धी खच

1,10,70 4,15,13 4,44,52 1,65,48 73,97 2,05,07

2252022520 उ पादनउ पादन  साम ीसाम ी, , सेवासेवा  तथातथा  अ यअ य  काय मकाय म
खचखच

9,69,799,69,79 23,75,6023,75,60 20,39,0020,39,00 14,55,3314,55,33 4,01,524,01,52 1,82,151,82,15

22521 उ पादन साम ी / सेवा खच 94,07 1,10,52 1,16,52 1,16,25 15 12

22522 काय म खच 8,38,28 14,63,77 18,79,35 12,97,44 3,99,92 1,81,99

22529  व वध काय म खच 37,44 8,01,31 43,13 41,64 1,45 4

2260022600 अनगुमनअनगुमन,,मू यांकनमू यांकन  रर  मणमण  खचखच 2,15,032,15,03 3,76,073,76,07 3,16,863,16,86 2,82,642,82,64 15,6115,61 18,6118,61
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2261022610 अनगुमनअनगुमन,,मू यांकनमू यांकन  रर  मणमण  खचखच 2,15,032,15,03 3,76,073,76,07 3,16,863,16,86 2,82,642,82,64 15,6115,61 18,6118,61

22611 अनगुमन, मू यांकन खच 1,00,29 1,23,90 1,39,34 1,18,19 4,11 17,04

22612  मण खच 1,08,52 2,39,65 1,59,27 1,46,20 11,50 1,57

22613  विश  यि  तथा त न ध म डलको
मण खच

79 6,16 11,22 11,22 0 0

22619 अ य मण खच 5,43 6,36 7,03 7,03 0 0

2270022700  व वधव वध  खचखच 2,41,132,41,13 1,75,141,75,14 1,64,041,64,04 1,60,461,60,46 1,711,71 1,871,87

2271022710  व वधव वध  खचखच 2,41,132,41,13 1,75,141,75,14 1,64,041,64,04 1,60,461,60,46 1,711,71 1,871,87

22711  व वध खच 2,41,13 1,75,14 1,64,04 1,60,46 1,71 1,87

2400024000  याजयाज,,सेवासेवा  शु कशु क  तथातथा  बकबक  क मशनक मशन 34,74,1034,74,10 42,11,6242,11,62 54,14,5054,14,50 54,14,5054,14,50 00 00

2410024100 वैदेिशकवैदेिशक  ऋणकोऋणको  याजयाज 6,28,046,28,04 7,32,877,32,87 10,41,5010,41,50 10,41,5010,41,50 00 00

2411024110 वैदेिशकवैदेिशक  ऋणकोऋणको  याजयाज 6,28,046,28,04 7,32,877,32,87 10,41,5010,41,50 10,41,5010,41,50 00 00

24111 वैदेिशक ऋणको याज 6,28,04 7,32,87 10,41,50 10,41,50 0 0

2420024200 आ त रकआ त रक  ऋणकोऋणको  याजयाज, , सेवासेवा  शु कशु क  तथातथा
बकबक  क मसनक मसन

28,46,0628,46,06 34,78,7534,78,75 43,73,0043,73,00 43,73,0043,73,00 00 00

2421024210 आ त रकआ त रक  ऋणकोऋणको  याजयाज, , सेवासेवा  शु कशु क  तथातथा
बकबक  क मसनक मसन

28,46,0628,46,06 34,78,7534,78,75 43,73,0043,73,00 43,73,0043,73,00 00 00

24211 आ त रक ऋणको याज 28,46,06 34,78,75 43,73,00 43,73,00 0 0

2500025000 सहायतासहायता 1,26,741,26,74 92,4992,49 97,5597,55 94,6894,68 2,292,29 5858

2510025100 सावज नकसावज नक  सं थानह लाईसं थानह लाई  सहायतासहायता 1,14,611,14,61 76,5976,59 81,6081,60 81,6081,60 00 00

2511025110 गैगै   व ीयव ीय  सं थानह लाईसं थानह लाई  सहायतासहायता 1,14,611,14,61 76,5976,59 81,6081,60 81,6081,60 00 00

25111 गै  व ीय सं थानह लाई चाल ुसहायता 50,07 47,77 52,16 52,16 0 0

25112 गै  व ीय सं थानह लाई पूजँीगत
सहायता

64,54 28,82 29,44 29,44 0 0

2520025200  यवसायह लाईयवसायह लाई  सहायतासहायता 10,8010,80 13,2213,22 13,3313,33 10,4610,46 2,292,29 5858

2521025210 गैगै   व ीयव ीय  यवसायह लाईयवसायह लाई  सहायतासहायता 10,8010,80 13,2213,22 13,3313,33 10,4610,46 2,292,29 5858

25211 गै  व ीय यवसायह लाई चालु
सहायता

1,30 4,23 3,83 96 2,29 58

25212 गै  व ीय यवसायह लाई पूजँीगत
सहायता

9,50 8,99 9,50 9,50 0 0

2530025300 अ यअ य  सहायतासहायता 1,331,33 2,682,68 2,622,62 2,622,62 00 00

2531025310 अ यअ य  सामािजकसामािजक  सं थालाईसं थालाई  सहायतासहायता 1,331,33 2,682,68 2,622,62 2,622,62 00 00

25315 अ य सहायता 1,33 2,68 2,62 2,62 0 0

2600026000 अनदुानअनदुान 4,95,43,124,95,43,12 4,83,81,894,83,81,89 5,74,24,545,74,24,54 5,17,19,725,17,19,72 17,77,2317,77,23 39,27,5939,27,59

2620026200 अ तरा यअ तरा य  सं थाह लाईसं थाह लाई  अनदुानअनदुान 25,8725,87 48,4848,48 50,6850,68 50,6850,68 00 00

2621026210 अ तरा यअ तरा य  सद यतासद यता  शु कशु क  तथातथा  सहयोगसहयोग 25,8725,87 48,4848,48 50,6850,68 50,6850,68 00 00

26211 अ तरा य सद यता शु क तथा सहयोग 25,87 48,48 50,68 50,68 0 0

2630026300 अ यअ य  तहकातहका  सरकारह लाईसरकारह लाई  अनदुानअनदुान 3,97,09,873,97,09,87 3,94,06,533,94,06,53 4,29,83,224,29,83,22 4,00,46,104,00,46,10 10,29,3710,29,37 19,07,7519,07,75

2631026310  थानीयथानीय  नकायनकाय  चालुचाल ु अनदुानअनदुान 88,1888,18 00 00 00 00 00

26311  थानीय नकाय नःशत चाल ुअनदुान 84,30 0 0 0 0 0

26312  थानीय नकाय सशत चाल ुअनदुान 3,88 0 0 0 0 0

2632026320  थानीयथानीय  नकायनकाय  पुजँीगतपुजँीगत  अनदुानअनदुान 1,70,161,70,16 00 00 00 00 00

26322  थानीय नकाय सशत पुजँीगत अनदुान 1,70,16 0 0 0 0 0

2633026330 आ त रकआ त रक  अनदुानअनदुान 3,94,51,533,94,51,53 3,94,06,533,94,06,53 4,29,83,224,29,83,22 4,00,46,104,00,46,10 10,29,3710,29,37 19,07,7519,07,75
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26331 समा नकरण अनदुान 1,45,16,83 1,52,53,27 1,61,66,34 1,61,66,34 0 0

26332 सशत अनदुान (चाल ु) 2,30,12,06 1,72,58,00 1,77,88,58 1,56,89,45 8,87,68 12,11,45

26333  वशेष अनदुान (चाल ु) 8,94,89 1,00,33 2,32,74 2,32,74 0 0

26334 समपरुक अनदुान 10,27,75 11,68,97 13,56,90 13,56,90 0 0

26336 सशत अनदुान ( प ुजँीगत) 0 45,47,20 63,00,87 54,62,88 1,41,69 6,96,30

26337  वशेष अनदुान (प ुजँीगत ) 0 10,78,76 11,37,79 11,37,79 0 0

2640026400 सामािजकसामािजक  सेवासेवा  अनदुानअनदुान 98,07,3898,07,38 89,26,8889,26,88 1,43,90,641,43,90,64 1,16,22,941,16,22,94 7,47,867,47,86 20,19,8420,19,84

2641026410 चालुचाल ु अनदुानअनदुान 49,88,0349,88,03 61,56,0061,56,00 99,82,1999,82,19 83,08,6783,08,67 3,68,663,68,66 13,04,8613,04,86

26411 सरकार  नकाय, स म त एवं बोडह लाई
नःशत चाल ुअनदुान

3,07,02 30,74 28,53 27,03 1,50 0

26412 सरकार  नकाय, स म त एवं बोडह लाई
सशत चाल ुअनदुान

39,79,72 52,43,16 78,18,17 66,24,38 2,35,94 9,57,85

26413 अ य सं थालाई अनदुान— सशत 7,01,29 8,82,10 21,35,49 16,57,26 1,31,22 3,47,01

2642026420 पुजँीगतपुजँीगत  अनदुानअनदुान 48,19,3548,19,35 27,70,8827,70,88 44,08,4544,08,45 33,14,2733,14,27 3,79,203,79,20 7,14,987,14,98

26421 सरकार  नकाय, स म त, बोड – पुजँीगत
नःशत अनदुान

7,00,73 6,59,58 7,02,07 7,02,07 0 0

26422 सरकार  नकाय, स म त, बोड – पुजँीगत
सशत अनदुान

18,20,91 15,62,03 32,74,50 22,77,22 3,64,81 6,32,47

26423 अ य सं थालाई सशत पुजँीगत अनदुान 22,97,71 5,49,27 4,31,88 3,34,98 14,39 82,51

2700027000 सामािजकसामािजक  सरु ासरु ा 1,56,49,301,56,49,30 2,33,67,082,33,67,08 2,53,03,602,53,03,60 2,42,13,212,42,13,21 2,07,092,07,09 8,83,308,83,30

2710027100 सामािजकसामािजक  सरु ासरु ा 77,90,9077,90,90 1,15,71,841,15,71,84 1,31,89,601,31,89,60 1,31,89,601,31,89,60 00 00

2711027110 सामािजकसामािजक  सरु ासरु ा 77,90,9077,90,90 1,15,71,841,15,71,84 1,31,89,601,31,89,60 1,31,89,601,31,89,60 00 00

27111 सामािजक सरु ा 70,03,52 94,18,24 1,13,41,69 1,13,41,69 0 0

27112 अ य सामािजक सरु ा 7,87,38 21,53,60 18,47,91 18,47,91 0 0

2720027200 सामािजकसामािजक  सहायतासहायता 9,37,459,37,45 30,24,1230,24,12 15,68,3715,68,37 4,78,404,78,40 2,06,952,06,95 8,83,028,83,02

2721027210 सामािजकसामािजक  सहायतासहायता 9,37,459,37,45 30,24,1230,24,12 15,68,3715,68,37 4,78,404,78,40 2,06,952,06,95 8,83,028,83,02

27211 छा विृ 66,36 1,38,28 2,42,83 2,11,01 8,03 23,79

27212 उ ार, राहत तथा पनु थापना खच 14,74 60,97 18,29 18,29 0 0

27213 औषधी ख रद खच 8,56,35 28,24,87 13,07,25 2,49,10 1,98,92 8,59,23

2730027300 कमचारकमचार   सामािजकसामािजक  लाभलाभ  स बि धस बि ध  खचखच 69,20,9569,20,95 87,71,1287,71,12 1,05,45,631,05,45,63 1,05,45,211,05,45,21 1414 2828

2731027310 सेवासेवा  नवृनवृ   सु वधाहसु वधाह 69,20,9569,20,95 87,71,1287,71,12 1,05,45,631,05,45,63 1,05,45,211,05,45,21 1414 2828

27311  नविृ  भरण तथा अश  विृ 55,86,91 62,84,39 73,23,65 73,23,65 0 0

27312 उपदान 60,22 1,93,44 2,93,32 2,92,90 14 28

27313 सेवा नवृ को संिचत वदा 5,36,78 11,41,28 15,89,08 15,89,08 0 0

27314 सेवा नवृ को औषधी उपचार 7,35,87 10,90,39 12,44,37 12,44,37 0 0

27315 मतृ कमचार को सु वधा तथा सहायता 1,17 61,62 95,21 95,21 0 0

2800028000 अ यअ य  खचखच 2,27,652,27,65 3,88,923,88,92 48,69,8648,69,86 48,41,4248,41,42 13,0113,01 15,4315,43

2810028100 स पिस पि   स व धीस व धी  खचखच 2,18,882,18,88 2,96,802,96,80 2,61,872,61,87 2,53,432,53,43 5,015,01 3,433,43

2814028140 भाडाभाडा 2,18,882,18,88 2,96,802,96,80 2,61,872,61,87 2,53,432,53,43 5,015,01 3,433,43

28141 ज गाको भाडा 71 1,12 1,22 1,22 0 0

28142 घर भाडा 2,04,75 2,26,71 2,39,50 2,32,67 4,45 2,38

28143 सवार  साधन तथा मेिशनर औजार भाडा 9,34 61,28 13,35 12,20 56 59

28149 अ य भाडा 4,08 7,69 7,80 7,34 0 46

2820028200 फताफता  खचखच 8,778,77 92,1292,12 1,17,441,17,44 1,17,441,17,44 00 00
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2821028210 फताफता  खचखच 8,778,77 92,1292,12 1,17,441,17,44 1,17,441,17,44 00 00

28211 राज व फता 5,25 45,17 57,43 57,43 0 0

28212  या यक फता 3,51 10,42 14,01 14,01 0 0

28219 अ य फता 1 36,53 46,00 46,00 0 0

2890028900 भैपरभैपर   आउनेआउने  चालुचाल ु खचखच 00 00 44,90,5544,90,55 44,70,5544,70,55 8,008,00 12,0012,00

2891028910 भैपरभैपर   आउनेआउने  चालुचाल ु खचखच 00 00 44,90,5544,90,55 44,70,5544,70,55 8,008,00 12,0012,00

28911 भैपर  आउने चाल ुखच 0 0 44,90,55 44,70,55 8,00 12,00

पुजँीगतपुजँीगत 2,28,83,612,28,83,61 3,00,09,303,00,09,30 3,80,38,453,80,38,45 2,25,30,222,25,30,22 23,43,4423,43,44 1,31,64,791,31,64,79

3100031000   पुजँीगतपुजँीगत  खचखच 2,28,83,612,28,83,61 3,00,09,303,00,09,30 3,80,38,453,80,38,45 2,25,30,222,25,30,22 23,43,4423,43,44 1,31,64,791,31,64,79

3110031100 ि थरि थर  स पिस पि   ाा   खचखच 2,20,03,552,20,03,55 2,73,50,102,73,50,10 3,48,13,283,48,13,28 1,93,29,471,93,29,47 23,36,7223,36,72 1,31,47,091,31,47,09

3111031110 भवनभवन  तथातथा  संरचनासंरचना 47,18,9047,18,90 42,99,5142,99,51 52,26,8452,26,84 39,07,4839,07,48 7,56,817,56,81 5,62,555,62,55

31111 आवा सय भवन नमाण/ख रद 2,05 37,21 51,23 51,23 0 0

31112 गैर आवासीय भवन नमाण/ख रद 47,15,42 42,15,21 50,99,27 38,01,50 7,56,81 5,40,96

31113  न मत भवनको संरचना मक सधुार खच 1,13 23,34 55,04 33,45 0 21,59

31114 ज गा बकास काय 30 23,75 21,30 21,30 0 0

3112031120 सवारसवार   साधनसाधन  तथातथा  मेिशनरमेिशनर   औजारऔजार 12,50,1712,50,17 16,73,9516,73,95 19,05,3319,05,33 16,92,7916,92,79 1,02,981,02,98 1,09,561,09,56

31121 सवार  साधन 1,35,22 1,45,50 81,50 71,92 8,37 1,21

31122 मेिशनर  तथा औजार 10,15,25 13,40,80 16,55,86 14,57,44 93,21 1,05,21

31123 फ नचर तथा फ चस 99,70 1,87,65 1,67,97 1,63,43 1,40 3,14

3113031130 अ यअ य  पुजँीगतपुजँीगत  खचखच 94,2994,29 14,42,2314,42,23 19,48,7619,48,76 9,90,059,90,05 3,45,613,45,61 6,13,106,13,10

31131 पशधुन तथा बागवानी वकास खच 1,02 1,23 3,70 3,50 0 20

31132 अनसु धान तथा वकास स बि ध खच 3,08 42,26 24,18 14,03 9,92 23

31134 क यटुर स टवेयर नमाण तथा खर द
खच

79,24 1,16,30 1,34,88 1,19,95 7,65 7,28

31135 पुजँीगत परामश 10,95 12,82,44 17,86,00 8,52,57 3,28,04 6,05,39

3114031140 सरु ासरु ा  उपकरणउपकरण 2,03,742,03,74 2,74,942,74,94 2,46,252,46,25 2,21,302,21,30 00 24,9524,95

31141 सरु ा णाल  तथा उपकरण ा  खच 2,03,74 2,74,94 2,46,25 2,21,30 0 24,95

3115031150 सावज नकसावज नक  नमाणनमाण 1,45,84,541,45,84,54 1,92,47,961,92,47,96 2,48,73,552,48,73,55 1,19,59,751,19,59,75 11,11,1711,11,17 1,18,02,631,18,02,63

31151 सडक तथा पूल नमाण 92,60,70 1,05,27,57 1,55,19,26 48,86,15 7,30,27 99,02,84

31152 रेलमाग तथा हवाई मैदान नमाण 3,92,98 2,98,12 3,47,45 4,65 0 3,42,80

31153  व तु संरचना नमाण 3,09 4,23,11 2,32,75 1,36,37 0 96,38

31154 तटब ध तथा बाँध नमाण 7,71,42 8,69,19 8,21,14 6,41,75 37,85 1,41,54

31155  संचाई संरचना नमाण 9,47,77 11,86,54 14,12,57 11,30,71 0 2,81,86

31156 खानेपानी संरचना नमाण 9,68,70 15,55,80 14,09,16 9,98,52 20,23 3,90,41

31157 वन तथा वातावरण संर ण 1,14,12 1,02,18 1,39,45 83,23 52,80 3,42

31158 सरसफाई संरचना नमाण 2,69,31 4,30,21 5,55,92 3,60,89 11,14 1,83,89

31159 अ य सावज नक नमाण 18,56,45 38,55,24 44,35,85 37,17,48 2,58,88 4,59,49

3116031160  न मतन मत  संरचनाकोसंरचनाको  सधुारसधुार  खचखच 50,3650,36 92,1392,13 1,01,011,01,01 95,9695,96 55 5,005,00

31161  न मत भवनको संरचना मक सधुार खच 50,36 92,13 1,01,01 95,96 5 5,00

3117031170 पुजँीगतपुजँीगत  सधुारसधुार  खचखच 11,01,5511,01,55 3,19,383,19,38 5,11,545,11,54 4,62,144,62,14 20,1020,10 29,3029,30

31171 पूजँीगत सधुार खच सावज नक नमाण 3,21,22 3,19,38 5,11,54 4,62,14 20,10 29,30

31172 पूजँीगत अनसु धान तथा परामश 7,80,33 0 0 0 0 0

3140031400  ाकृ तकाकृ तक  स पिस पि 8,79,418,79,41 15,87,9215,87,92 18,98,7418,98,74 18,97,2418,97,24 1,501,50 00
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3141031410 ज गाज गा  ाा 8,79,338,79,33 15,86,0615,86,06 18,96,2418,96,24 18,96,2418,96,24 00 00

31411 ज गा ा  खच 8,79,33 15,86,06 18,96,24 18,96,24 0 0

3144031440 अ यअ य  स प ीस प ी  ा ीा ी  खचखच 88 1,861,86 2,502,50 1,001,00 1,501,50 00

31441 करार ल ज तथा लाइसे स ख रद ा
खच

8 1,86 2,50 1,00 1,50 0

3150031500 भैपरभैपर   आउनेआउने  प ुजँीगतपुजँीगत 6565 10,71,2810,71,28 13,26,4313,26,43 13,03,5113,03,51 5,225,22 17,7017,70

3151031510 भैपरभैपर   आउनेआउने  पूजँीगतपूजँीगत 6565 10,71,2810,71,28 13,26,4313,26,43 13,03,5113,03,51 5,225,22 17,7017,70

31511 भैपर  आउने पूजँीगत 65 10,71,28 13,26,43 13,03,51 5,22 17,70

व ीयव ीय  यव थायव था 1,21,62,261,21,62,26 1,75,55,981,75,55,98 2,30,21,772,30,21,77 1,67,86,351,67,86,35 5,24,805,24,80 57,10,6257,10,62

3200032000  व ीयव ीय  स पिस पि 61,39,2361,39,23 96,39,9596,39,95 97,10,7997,10,79 34,75,3734,75,37 5,24,805,24,80 57,10,6257,10,62

3210032100 आ त रकआ त रक  व ीयव ीय  स पिस पि 61,20,0661,20,06 95,78,4095,78,40 96,75,7996,75,79 34,40,3734,40,37 5,24,805,24,80 57,10,6257,10,62

3214032140 खूदखूद  ऋणऋण  लगानीलगानी 34,42,4934,42,49 69,81,9669,81,96 74,27,1574,27,15 16,76,5316,76,53 1,40,001,40,00 56,10,6256,10,62

32142 सावज नक सं थानमा ऋण लगानी 34,42,49 69,81,96 74,27,15 16,76,53 1,40,00 56,10,62

3215032150 खूदखूद  शेयरशेयर  लगानीलगानी 26,77,5726,77,57 25,96,4425,96,44 22,48,6422,48,64 17,63,8417,63,84 3,84,803,84,80 1,00,001,00,00

32151 सं थानमा शेयर लगानी 26,77,57 25,96,44 22,48,64 17,63,84 3,84,80 1,00,00

3220032200 बाबा   व ीयव ीय  स पिस पि 19,1719,17 61,5561,55 35,0035,00 35,0035,00 00 00

3225032250 खूदखूद  वैदेिशकवैदेिशक  शेयरशेयर  लगानीलगानी 19,1719,17 61,5561,55 35,0035,00 35,0035,00 00 00

32251 वैदेिशक शेयर लगानी 19,17 61,55 35,00 35,00 0 0

3300033000 दा य वदा य व 60,23,0360,23,03 79,16,0379,16,03 1,33,10,981,33,10,98 1,33,10,981,33,10,98 00 00

3310033100 आ त रकआ त रक  दा य वदा य व 36,90,1136,90,11 45,90,3145,90,31 90,59,2390,59,23 90,59,2390,59,23 00 00

3319033190 खूदखूद  आ त रकआ त रक  ऋणऋण 36,90,1136,90,11 45,90,3145,90,31 90,59,2390,59,23 90,59,2390,59,23 00 00

33195 ऋणप  माफत ा  ऋण साँवा भ ु ानी 36,90,11 45,90,31 90,59,23 90,59,23 0 0

3320033200 बाबा   व ीयव ीय  दा य वदा य व 23,32,9223,32,92 33,25,7233,25,72 42,51,7542,51,75 42,51,7542,51,75 00 00

3324033240 खूदखूद  वैदेिशकवैदेिशक  ऋणऋण 23,32,9223,32,92 33,25,7233,25,72 42,51,7542,51,75 42,51,7542,51,75 00 00

33242 वैदेिशक ऋण सांवा भ ु ानी 23,32,92 33,25,72 42,51,75 42,51,75 0 0

ज माज मा  खचखच 11,96,67,6011,96,67,60 14,47,51,7114,47,51,71 17,93,83,7317,93,83,73 14,96,11,7914,96,11,79 55,45,8355,45,83 2,42,26,112,42,26,11
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रारा   मखुमखु 16,9616,96 19,3319,33 19,0819,08 19,0819,08 00 00

रा प तरा प त 12,2812,28 14,4414,44 14,2614,26 14,2614,26 00 00

चालु 11,21 12,60 12,37 12,37 0 0

पुजँीगत 1,07 1,84 1,89 1,89 0 0

उपरा प तउपरा प त 4,684,68 4,894,89 4,824,82 4,824,82 00 00

चालु 4,51 4,69 4,68 4,68 0 0

पुजँीगत 17 20 14 14 0 0

संवैधा नकसंवैधा नक  अंगहअंगह 11,04,2011,04,20 20,24,9920,24,99 12,52,5312,52,53 12,52,5312,52,53 00 00

देशदेश  मखुहमखुह 15,5815,58 20,6120,61 20,1820,18 20,1820,18 00 00

चालु 14,54 20,11 19,67 19,67 0 0

पुजँीगत 1,04 50 51 51 0 0

संघीयसंघीय  संसदसंसद 1,04,191,04,19 1,22,351,22,35 1,19,481,19,48 1,19,481,19,48 00 00

चालु 1,00,58 1,18,19 1,16,28 1,16,28 0 0

पुजँीगत 3,61 4,16 3,20 3,20 0 0

अदालतअदालत 6,96,106,96,10 7,00,427,00,42 6,92,816,92,81 6,92,816,92,81 00 00

चालु 4,10,92 4,72,67 4,88,07 4,88,07 0 0

पुजँीगत 2,85,18 2,27,75 2,04,74 2,04,74 0 0

अि तयारअि तयार  दु पयोगदु पयोग  अनसु धानअनसु धान  आयोगआयोग 83,0583,05 1,23,471,23,47 1,45,641,45,64 1,45,641,45,64 00 00

चालु 56,06 95,79 1,16,72 1,16,72 0 0

पुजँीगत 26,99 27,68 28,92 28,92 0 0

महालेखामहालेखा  पर ककोपर कको  कायालयकायालय 51,5551,55 65,8065,80 60,8560,85 60,8560,85 00 00

चालु 39,16 47,13 57,77 57,77 0 0

पुजँीगत 12,39 18,67 3,08 3,08 0 0

लोकलोक  सेवासेवा  आयोगआयोग 53,6853,68 95,9895,98 84,8084,80 84,8084,80 00 00

चालु 52,19 93,57 82,69 82,69 0 0

पुजँीगत 1,49 2,41 2,11 2,11 0 0

नवाचननवाचन  आयोगआयोग 48,9348,93 8,26,698,26,69 57,8457,84 57,8457,84 00 00

चालु 46,02 8,10,05 47,34 47,34 0 0

पुजँीगत 2,91 16,64 10,50 10,50 0 0

रा यरा य  मानवमानव  अ धकारअ धकार  आयोगआयोग 17,7317,73 24,8724,87 25,8425,84 25,8425,84 00 00

चालु 17,43 24,55 25,50 25,50 0 0

पुजँीगत 30 32 34 34 0 0

याययाय  प रषप रष 4,104,10 4,924,92 4,684,68 4,684,68 00 00

चालु 3,91 4,71 4,50 4,50 0 0

पुजँीगत 19 21 18 18 0 0

रा यरा य  ाकृ तकाकृ तक  ोतोत  तथातथा  वव   आयोगआयोग 4,614,61 8,108,10 9,159,15 9,159,15 00 00

चालु 4,39 7,76 8,94 8,94 0 0

पुजँीगत 22 34 21 21 0 0

रा यरा य  म हलाम हला  आयोगआयोग 6,906,90 9,789,78 9,949,94 9,949,94 00 00

शास नकशास नक  यययय  अनमुानअनमुान
आथकआथक  वषवष 2079/802079/80 अनसूुचीअनसूुची - 8 - 8

(( .लाखमा.लाखमा))
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चालु 6,35 9,51 9,71 9,71 0 0

पुजँीगत 55 27 23 23 0 0

रा यरा य  द लतद लत  आयोगआयोग 2,632,63 3,273,27 3,353,35 3,353,35 00 00

चालु 2,53 3,17 3,26 3,26 0 0

पुजँीगत 10 10 9 9 0 0

रा यरा य  समावेशीसमावेशी  आयोगआयोग 2,072,07 3,023,02 3,133,13 3,133,13 00 00

चालु 1,90 2,90 3,01 3,01 0 0

पुजँीगत 17 12 12 12 0 0

आ दवासीआ दवासी  जनजा तजनजा त  आयोगआयोग 2,152,15 2,682,68 3,203,20 3,203,20 00 00

चालु 1,95 2,55 3,07 3,07 0 0

पुजँीगत 20 13 13 13 0 0

मधेशीमधेशी  आयोगआयोग 4,314,31 3,213,21 3,303,30 3,303,30 00 00

चालु 2,54 3,15 3,24 3,24 0 0

पुजँीगत 1,77 6 6 6 0 0

थाथा   आयोगआयोग 3,873,87 5,635,63 4,274,27 4,274,27 00 00

चालु 2,70 3,98 4,06 4,06 0 0

पुजँीगत 1,17 1,65 21 21 0 0

मिु लममिु लम  आयोगआयोग 2,752,75 4,194,19 4,074,07 4,074,07 00 00

चालु 2,34 3,64 3,82 3,82 0 0

पुजँीगत 41 55 25 25 0 0

म ालयम ालय 5,81,93,775,81,93,77 6,90,09,886,90,09,88 8,12,08,998,12,08,99 6,06,09,596,06,09,59 39,91,6639,91,66 1,66,07,741,66,07,74

धानम ीधानम ी  तथातथा  मि प रष कोमि प रष को  कायालयकायालय 3,03,203,03,20 4,00,164,00,16 4,60,784,60,78 4,52,084,52,08 8,708,70 00

चालु 2,65,62 3,52,13 3,79,68 3,71,28 8,40 0

पुजँीगत 37,58 48,03 81,10 80,80 30 0

अथअथ  म ालयम ालय 14,35,1614,35,16 29,39,1629,39,16 32,75,2832,75,28 22,62,7222,62,72 9,29,579,29,57 82,9982,99

चालु 11,49,52 23,77,46 22,67,84 21,49,29 1,03,84 14,71

पुजँीगत 2,85,64 5,61,70 10,07,44 1,13,43 8,25,73 68,28

उ ोगउ ोग, , वािण यवािण य  तथातथा  आपू तआपू त  म ालयम ालय 5,48,995,48,99 8,57,368,57,36 10,47,9010,47,90 8,05,738,05,73 79,2079,20 1,62,971,62,97

चालु 3,22,91 4,21,34 5,10,20 4,39,72 69,21 1,27

पुजँीगत 2,26,08 4,36,02 5,37,70 3,66,01 9,99 1,61,70

उजाउजा, , जल ोतजल ोत  तथातथा  संचाईसंचाई  म ालयम ालय 24,49,3224,49,32 35,37,4535,37,45 40,84,4640,84,46 33,40,7933,40,79 1,59,001,59,00 5,84,675,84,67

चालु 3,21,21 3,64,23 4,46,47 3,25,49 1,05,14 15,84

पुजँीगत 21,28,11 31,73,22 36,37,99 30,15,30 53,86 5,68,83

कानूनकानून, , याययाय  तथातथा  संसद यसंसद य  मा मलामा मला  म ालयम ालय 28,6028,60 47,7347,73 88,6788,67 88,6788,67 00 00

चालु 26,58 46,14 86,60 86,60 0 0

पुजँीगत 2,02 1,59 2,07 2,07 0 0

कृ षकृ ष  तथातथा  पशपु छपशपु छ   वकासवकास  म ालयम ालय 23,00,7923,00,79 29,65,5729,65,57 48,16,0348,16,03 31,43,1031,43,10 3,06,633,06,63 13,66,3013,66,30

चालु 21,23,89 26,61,94 44,16,60 28,81,35 3,01,42 12,33,83

पुजँीगत 1,76,90 3,03,63 3,99,43 2,61,75 5,21 1,32,47

खानेपानीखानेपानी  म ालयम ालय 12,19,8212,19,82 20,06,5320,06,53 20,10,8320,10,83 14,79,6514,79,65 47,7447,74 4,83,444,83,44

चालु 59,48 85,31 94,78 84,86 88 9,04

पुजँीगत 11,60,34 19,21,22 19,16,05 13,94,79 46,86 4,74,40

गहृगहृ  म ालयम ालय 1,35,35,781,35,35,78 1,68,02,371,68,02,37 1,85,03,451,85,03,45 1,80,46,751,80,46,75 3,30,503,30,50 1,26,201,26,20
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चालु 1,27,06,14 1,59,31,60 1,74,84,64 1,74,31,64 20,50 32,50

पुजँीगत 8,29,64 8,70,77 10,18,81 6,15,11 3,10,00 93,70

सं कृ तसं कृ त, , पयटनपयटन  तथातथा  नाग रकनाग रक  उ ययनउ ययन  म ालयम ालय 4,52,934,52,93 5,37,695,37,69 8,07,508,07,50 7,87,507,87,50 20,0020,00 00

चालु 2,77,03 3,24,08 4,26,46 4,26,46 0 0

पुजँीगत 1,75,90 2,13,61 3,81,04 3,61,04 20,00 0

पररापररा   म ालयम ालय 6,05,076,05,07 6,51,716,51,71 5,83,355,83,35 5,83,355,83,35 00 00

चालु 5,04,74 5,11,48 5,23,36 5,23,36 0 0

पुजँीगत 1,00,33 1,40,23 59,99 59,99 0 0

वनवन  तथातथा  वातावरणवातावरण  म ालयम ालय 10,06,4610,06,46 10,39,4810,39,48 12,84,3312,84,33 10,54,5010,54,50 2,13,052,13,05 16,7816,78

चालु 6,45,72 6,75,04 8,00,51 6,68,40 1,30,63 1,48

पुजँीगत 3,60,74 3,64,44 4,83,82 3,86,10 82,42 15,30

भू मभू म  यव थायव था, , सहकारसहकार   तथातथा  ग रबीग रबी  नवारणनवारण  म ालयम ालय 5,59,875,59,87 6,84,806,84,80 7,04,467,04,46 6,40,466,40,46 64,0064,00 00

चालु 4,21,09 5,43,08 5,55,86 5,51,86 4,00 0

पुजँीगत 1,38,78 1,41,72 1,48,60 88,60 60,00 0

भौ तकभौ तक  पूवाधारपूवाधार  तथातथा  यातायातयातायात  म ालयम ालय 1,02,36,711,02,36,71 1,18,46,061,18,46,06 1,61,56,741,61,56,74 59,39,8259,39,82 00 1,02,16,921,02,16,92

चालु 8,84,23 9,53,55 10,12,73 10,12,73 0 0

पुजँीगत 93,52,48 1,08,92,51 1,51,44,01 49,27,09 0 1,02,16,92

म हलाम हला  बालबा लकाबालबा लका  तथातथा  जेजे   नाग रकनाग रक  म ालयम ालय 49,6949,69 63,2963,29 1,46,931,46,93 1,09,931,09,93 37,0037,00 00

चालु 41,84 48,45 1,10,78 74,49 36,29 0

पुजँीगत 7,85 14,84 36,15 35,44 71 0

यवुायवुा  तथातथा  खेलकूदखेलकूद  म ालयम ालय 1,39,501,39,50 1,83,111,83,11 2,45,502,45,50 2,25,502,25,50 00 20,0020,00

चालु 93,59 1,31,95 1,56,22 1,56,22 0 0

पुजँीगत 45,91 51,16 89,28 69,28 0 20,00

र ार ा  म ालयम ालय 52,65,4652,65,46 52,57,4552,57,45 55,03,9555,03,95 55,03,9555,03,95 00 00

चालु 44,74,59 44,80,98 46,88,82 46,88,82 0 0

पुजँीगत 7,90,87 7,76,47 8,15,13 8,15,13 0 0

शहरशहर   वकासवकास  म ालयम ालय 24,55,6224,55,62 26,27,0626,27,06 38,73,9438,73,94 30,10,3130,10,31 3,89,823,89,82 4,73,814,73,81

चालु 2,78,55 1,64,01 3,28,94 2,77,73 0 51,21

पुजँीगत 21,77,07 24,63,05 35,45,00 27,32,58 3,89,82 4,22,60

िश ािश ा, , व ानव ान  तथातथा  व धव ध  म ालयम ालय 36,87,9936,87,99 42,93,7642,93,76 70,05,3370,05,33 56,66,9756,66,97 4,21,634,21,63 9,16,739,16,73

चालु 36,54,42 42,57,47 60,33,33 53,09,99 2,36,85 4,86,49

पुजँीगत 33,57 36,29 9,72,00 3,56,98 1,84,78 4,30,24

स ारस ार  तथातथा  सूचनासूचना  व धव ध  म ालयम ालय 6,37,106,37,10 6,99,746,99,74 8,59,908,59,90 7,99,907,99,90 00 60,0060,00

चालु 4,46,15 5,12,85 5,40,27 5,30,27 0 10,00

पुजँीगत 1,90,95 1,86,89 3,19,63 2,69,63 0 50,00

संघीयसंघीय  मा मलामा मला  तथातथा  सामा यसामा य  शासनशासन  म ालयम ालय 15,76,2515,76,25 13,94,6713,94,67 25,03,4425,03,44 15,16,6515,16,65 5,28,855,28,85 4,57,944,57,94

चालु 8,85,58 4,23,60 9,95,96 6,95,24 2,97,40 3,32

पुजँीगत 6,90,67 9,71,07 15,07,48 8,21,41 2,31,45 4,54,62

वा यवा य  तथातथा  जनसं याजनसं या  म ालयम ालय 41,50,0941,50,09 71,52,1671,52,16 69,38,0269,38,02 49,51,2349,51,23 4,04,094,04,09 15,82,7015,82,70

चालु 34,02,33 59,14,44 54,84,28 36,69,60 2,81,98 15,32,70

पुजँीगत 7,47,76 12,37,72 14,53,74 12,81,63 1,22,11 50,00

मम, , रोजगाररोजगार  तथातथा  सामािजकसामािजक  सरु ासरु ा  म ालयम ालय 1,62,331,62,33 1,93,221,93,22 2,08,032,08,03 99,8699,86 51,8851,88 56,2956,29

चालु 1,58,38 1,82,14 1,94,97 92,73 51,68 50,56

शीषकशीषक 2077/782077/78
कोको  यथाथयथाथ  खचखच

2078/792078/79
कोको  संशो धतसंशो धत

अनमुानअनमुान

2079/802079/80
कोको  ल यल य

ोतोत

नेपालनेपाल  सरकारसरकार / /
आ त रकआ त रक  ऋणऋण

वैदेिशकवैदेिशक
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पुजँीगत 3,95 11,08 13,06 7,13 20 5,73

रा यरा य  योजनायोजना  आयोगआयोग 92,5592,55 3,47,983,47,98 1,00,171,00,17 1,00,171,00,17 00 00

चालु 88,36 3,41,01 92,65 92,65 0 0

पुजँीगत 4,19 6,97 7,52 7,52 0 0

रा यरा य  पनु नमाणपनु नमाण  ा धकरणा धकरण 52,94,4952,94,49 24,81,3724,81,37 00 00 00 00

चालु 24,18,14 4,24,63 0 0 0 0

पुजँीगत 28,76,35 20,56,74 0 0 0 0

अथअथ  म ालयम ालय-- वि यवि य  यव थायव था  तथातथा  ऋणऋण  भ ु ानीभ ु ानी 1,56,36,361,56,36,36 2,17,67,602,17,67,60 2,84,36,272,84,36,27 2,22,00,852,22,00,85 5,24,805,24,80 57,10,6257,10,62

अथअथ  म ालयम ालय- - व ीयव ीय  यव थायव था 61,39,2361,39,23 96,39,9596,39,95 97,10,7997,10,79 34,75,3734,75,37 5,24,805,24,80 57,10,6257,10,62

व ीय यव था 61,39,23 96,39,95 97,10,79 34,75,37 5,24,80 57,10,62

अथअथ  म ालयम ालय- - आ त रकआ त रक  ऋणऋण  भ ु ानीभ ु ानी 65,36,1765,36,17 80,69,0680,69,06 1,34,32,231,34,32,23 1,34,32,231,34,32,23 00 00

चालु 28,46,06 34,78,75 43,73,00 43,73,00 0 0

व ीय यव था 36,90,11 45,90,31 90,59,23 90,59,23 0 0

अथअथ  म ालयम ालय- - वैदेिशकवैदेिशक  ऋणऋण  भ ु ानीभ ु ानी ( (बहपु ीयबहपु ीय)) 26,34,5026,34,50 31,54,5431,54,54 40,56,2040,56,20 40,56,2040,56,20 00 00

चालु 5,73,63 5,35,79 7,61,13 7,61,13 0 0

व ीय यव था 20,60,87 26,18,75 32,95,07 32,95,07 0 0

अथअथ  म ालयम ालय- - वैदेिशकवैदेिशक  ऋणऋण  भ ु ानीभ ु ानी ( ( प ीयप ीय)) 3,26,463,26,46 9,04,059,04,05 12,37,0512,37,05 12,37,0512,37,05 00 00

चालु 54,41 1,97,08 2,80,37 2,80,37 0 0

व ीय यव था 2,72,05 7,06,97 9,56,68 9,56,68 0 0

अथअथ  बजेटबजेट 52,68,8952,68,89 1,25,23,381,25,23,38 2,54,83,642,54,83,64 2,54,83,642,54,83,64 00 00

अथअथ  म ालयम ालय- - कमचारकमचार   सु वधासु वधा  तथातथा  सेवा नवतृसेवा नवतृ  सु वधासु वधा 52,53,8852,53,88 85,10,6385,10,63 1,42,85,001,42,85,00 1,42,85,001,42,85,00 00 00

चालु 52,53,88 85,10,63 1,42,85,00 1,42,85,00 0 0

अथअथ  म ालयम ालय- - व वधव वध 15,0115,01 40,12,7540,12,75 1,11,98,641,11,98,64 1,11,98,641,11,98,64 00 00

चालु 15,01 11,88,02 69,94,14 69,94,14 0 0

पुजँीगत 0 28,24,73 42,04,50 42,04,50 0 0

देशदेश 1,10,34,821,10,34,82 1,08,20,671,08,20,67 1,29,46,061,29,46,06 1,22,78,041,22,78,04 3,60,263,60,26 3,07,763,07,76

देशदेश 1,10,34,821,10,34,82 1,08,20,671,08,20,67 1,29,46,061,29,46,06 1,22,78,041,22,78,04 3,60,263,60,26 3,07,763,07,76

चालु 1,10,34,82 1,08,20,67 1,29,46,06 1,22,78,04 3,60,26 3,07,76

थानीयथानीय  तहतह 2,84,12,602,84,12,60 2,85,85,862,85,85,86 3,00,37,163,00,37,16 2,77,68,062,77,68,06 6,69,116,69,11 15,99,9915,99,99

थानीयथानीय  तहतह 2,84,12,602,84,12,60 2,85,85,862,85,85,86 3,00,37,163,00,37,16 2,77,68,062,77,68,06 6,69,116,69,11 15,99,9915,99,99

चालु 2,84,12,60 2,85,85,86 3,00,37,16 2,77,68,06 6,69,11 15,99,99

ज माज मा  खचखच 11,96,67,6011,96,67,60 14,47,51,7114,47,51,71 17,93,83,7317,93,83,73 14,96,11,7914,96,11,79 55,45,8355,45,83 2,42,26,112,42,26,11

शीषकशीषक 2077/782077/78
कोको  यथाथयथाथ  खचखच

2078/792078/79
कोको  संशो धतसंशो धत

अनमुानअनमुान

2079/802079/80
कोको  ल यल य

ोतोत

नेपालनेपाल  सरकारसरकार / /
आ त रकआ त रक  ऋणऋण

वैदेिशकवैदेिशक

अनदुानअनदुान ऋणऋण
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दातृदातृ  सं थासं था ज माज मा
अनदुानअनदुान ऋणऋण

ज माज मा नगदनगद सोझैसोझै
भ ु ानीभ ु ानी शोधभनाशोधभना व तगुतव तगुत ज माज मा नगदनगद सोझैसोझै

भ ु ानीभ ु ानी शोधभनाशोधभना

बहपुि यबहपुि य 2,24,35,782,24,35,78 17,16,4817,16,48 4,08,134,08,13 3,04,713,04,71 9,72,809,72,80 30,8430,84 2,07,19,302,07,19,30 67,78,2667,78,26 65,98,9965,98,99 73,42,0573,42,05

एए  डड  बीबी 1,08,35,041,08,35,04 3,71,743,71,74 65,1465,14 1,61,001,61,00 1,45,601,45,60 00 1,04,63,301,04,63,30 24,82,9924,82,99 55,97,3255,97,32 23,82,9923,82,99

ए ड व 84,11,85 3,48,55 65,00 1,61,00 1,22,55 0 80,63,30 82,99 55,97,32 23,82,99

जे एफ प आर 23,19 23,19 14 0 23,05 0 0 0 0 0

ए ड व/ प
व एल-एफ
यस ए स प

3,00,00 0 0 0 0 0 3,00,00 3,00,00 0 0

ए ड व/ प व
एल-इ.आर. प.

12,00,00 0 0 0 0 0 12,00,00 12,00,00 0 0

ए ड व/ प व
एल-एस स
एल आर प

9,00,00 0 0 0 0 0 9,00,00 9,00,00 0 0

यरुो पयनयरुो पयन  यु नयनयु नयन 1,56,241,56,24 1,56,001,56,00 1,56,001,56,00 00 00 00 2424 00 00 2424

यरुो पयन
यु नयन बजेट
सहायता

24 0 0 0 0 0 24 0 0 24

यरुो पयन
यु नयन / ब
एस -काड

1,56,00 1,56,00 1,56,00 0 0 0 0 0 0 0

आईआई  डीडी  एए ( (
वडवड  बैकबैक))

85,12,2285,12,22 3,43,293,43,29 55,5055,50 28,4928,49 2,59,302,59,30 00 81,68,9381,68,93 36,35,2736,35,27 6,78,366,78,36 38,55,3038,55,30

आई ड ए 44,79,42 75,90 0 0 75,90 0 44,03,52 35,27 6,78,36 36,89,89

व ड बैक -
 कोष

2,28,24 2,11,89 0 28,49 1,83,40 0 16,35 0 0 16,35

आई डी ए -
संयु  कोष

55,50 55,50 55,50 0 0 0 0 0 0 0

आई ड ए/ ड
प स

36,00,00 0 0 0 0 0 36,00,00 36,00,00 0 0

आइ ड ए
हाइअर
एजकेुशन प
फर आर

1,49,06 0 0 0 0 0 1,49,06 0 0 1,49,06

आईआई  एमएम  एफएफ 6,60,006,60,00 00 00 00 00 00 6,60,006,60,00 6,60,006,60,00 00 00

आई एम एफ
/ ई स एफ

6,60,00 0 0 0 0 0 6,60,00 6,60,00 0 0

ओपेकओपेक 44,0044,00 00 00 00 00 00 44,0044,00 00 23,3123,31 20,6920,69

ओफड 44,00 0 0 0 0 0 44,00 0 23,31 20,69

युय ु एनएन 2,80,132,80,13 2,80,132,80,13 1,31,491,31,49 1,10,031,10,03 7,777,77 30,8430,84 00 00 00 00

य ुएन ड पी 6,51 6,51 0 6,51 0 0 0 0 0 0

य ुएन एफ प
ए

1,95 1,95 30 1,65 0 0 0 0 0 0

यु नसेफ 13,01 13,01 2,67 9,94 0 40 0 0 0 0

य ुएन - जी इ
एफ

70,06 70,06 32,67 37,39 0 0 0 0 0 0

आई ओ एम 1,60 1,60 0 1,60 0 0 0 0 0 0

वैदेिशकवैदेिशक  अनदुानअनदुान  तथातथा  ऋणऋण  सारांशसारांश
आथकआथक  वषवष 2079/802079/80 अनसूुचीअनसूुची - 11 - 11

(( .लाखमा.लाखमा))
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ड ल ुएच ओ 22,80 22,80 30 22,44 6 0 0 0 0 0

ड ल ुएफ पी 47,45 47,45 0 13,50 3,51 30,44 0 0 0 0

िज स एफ 1,16,75 1,16,75 95,55 17,00 4,20 0 0 0 0 0

आइफाडआइफाड 2,12,932,12,93 91,2591,25 00 4,194,19 87,0687,06 00 1,21,681,21,68 00 00 1,21,681,21,68

आइफाड 2,12,93 91,25 0 4,19 87,06 0 1,21,68 0 0 1,21,68

ए.आइ.आइ. व.ए.आइ.आइ. व. 3,01,003,01,00 1,001,00 00 1,001,00 00 00 3,00,003,00,00 00 3,00,003,00,00 00

ए.आइ.आइ. व. 3,01,00 1,00 0 1,00 0 0 3,00,00 0 3,00,00 0

एस.इ.एस.पी.एस.इ.एस.पी. 14,34,2214,34,22 4,73,074,73,07 00 00 4,73,074,73,07 00 9,61,159,61,15 00 00 9,61,159,61,15

एस.इ.एस.पी. 14,34,22 4,73,07 0 0 4,73,07 0 9,61,15 0 0 9,61,15

प ीयप ीय 62,26,2762,26,27 31,99,4631,99,46 7,42,497,42,49 18,11,2418,11,24 6,45,736,45,73 00 30,26,8130,26,81 00 26,05,5126,05,51 4,21,304,21,30

चीनचीन 8,30,008,30,00 3,00,003,00,00 2,00,002,00,00 1,00,001,00,00 00 00 5,30,005,30,00 00 5,30,005,30,00 00

चीन 4,00,00 3,00,00 2,00,00 1,00,00 0 0 1,00,00 0 1,00,00 0

चीन - एि जम
बक

4,30,00 0 0 0 0 0 4,30,00 0 4,30,00 0

फन या डफन या ड 24,0024,00 24,0024,00 24,0024,00 00 00 00 00 00 00 00

फन या ड 24,00 24,00 24,00 0 0 0 0 0 0 0

जमनीजमनी 1,38,901,38,90 1,38,901,38,90 00 1,38,901,38,90 00 00 00 00 00 00

जमनी - के
एफ ड यु

1,38,90 1,38,90 0 1,38,90 0 0 0 0 0 0

भारतभारत 18,05,6518,05,65 8,53,168,53,16 3,05,343,05,34 54,0054,00 4,93,824,93,82 00 9,52,499,52,49 00 9,37,509,37,50 14,9914,99

भारत 8,62,81 8,52,81 3,04,99 54,00 4,93,82 0 10,00 0 10,00 0

भारत -
एि जम बक

9,42,84 35 35 0 0 0 9,42,49 0 9,27,50 14,99

जापानजापान 9,87,209,87,20 2,20,002,20,00 20,0020,00 2,00,002,00,00 00 00 7,67,207,67,20 00 6,10,856,10,85 1,56,351,56,35

जापान 5,90,00 60,00 0 60,00 0 0 5,30,00 0 4,95,35 34,65

जापान -
जाईका

3,77,20 1,40,00 0 1,40,00 0 0 2,37,20 0 1,15,50 1,21,70

जापान - के
आर २

20,00 20,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0

कुवेतकुवेत  वकाषवकाष
कोषकोष

48,4648,46 00 00 00 00 00 48,4648,46 00 00 48,4648,46

कुवेत कोष 48,46 0 0 0 0 0 48,46 0 0 48,46

नवनव 87,0087,00 87,0087,00 00 87,0087,00 00 00 00 00 00 00

नव 87,00 87,00 0 87,00 0 0 0 0 0 0

वी जर या डवी जर या ड 3,65,193,65,19 3,65,193,65,19 1,53,541,53,54 2,11,652,11,65 00 00 00 00 00 00

वी जर या ड-
एस डी सी

3,65,19 3,65,19 1,53,54 2,11,65 0 0 0 0 0 0

साउदसाउद   वकासवकास
कोषकोष

2,01,502,01,50 00 00 00 00 00 2,01,502,01,50 00 00 2,01,502,01,50

साउद  कोष 2,01,50 0 0 0 0 0 2,01,50 0 0 2,01,50

बेलायतबेलायत 2,24,222,24,22 2,24,222,24,22 00 1,18,301,18,30 1,05,921,05,92 00 00 00 00 00

बेलायत 2,24,22 2,24,22 0 1,18,30 1,05,92 0 0 0 0 0

यूयू  एसएस  एए 9,37,609,37,60 9,37,609,37,60 00 8,91,618,91,61 45,9945,99 00 00 00 00 00

य ुएस एड 46,19 46,19 0 20 45,99 0 0 0 0 0

दातृदातृ  सं थासं था ज माज मा
अनदुानअनदुान ऋणऋण

ज माज मा नगदनगद सोझैसोझै
भ ु ानीभ ु ानी शोधभनाशोधभना व तगुतव तगुत ज माज मा नगदनगद सोझैसोझै

भ ु ानीभ ु ानी शोधभनाशोधभना
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म ल नयम
याले ज
काप रेशन यू
एस ए

8,91,41 8,91,41 0 8,91,41 0 0 0 0 0 0

यरुो पयनयरुो पयन  यु नयनयु नयन 5,76,555,76,55 49,3949,39 39,6139,61 9,789,78 00 00 5,27,165,27,16 00 5,27,165,27,16 00

यरुो पयन
यु नयन

49,39 49,39 39,61 9,78 0 0 0 0 0 0

यरुो पयन
इ भे टमे ट
बक

5,27,16 0 0 0 0 0 5,27,16 0 5,27,16 0

संयुसंयु   कोषकोष 11,09,8911,09,89 6,29,896,29,89 62,1662,16 1414 3,80,553,80,55 1,87,041,87,04 4,80,004,80,00 00 00 4,80,004,80,00

संयुसंयु   कोषकोष 46,7946,79 46,7946,79 6,646,64 00 00 40,1540,15 00 00 00 00

जेफ याट 43,63 43,63 3,48 0 0 40,15 0 0 0 0

जेफ याट -सेव
द िच े न

3,16 3,16 3,16 0 0 0 0 0 0 0

गाभीगाभी 1,65,581,65,58 1,65,581,65,58 18,6918,69 00 00 1,46,891,46,89 00 00 00 00

गाभी 1,65,58 1,65,58 18,69 0 0 1,46,89 0 0 0 0

जीजी  एए  ऐफऐफ  एसएस
पीपी

8,008,00 8,008,00 00 00 8,008,00 00 00 00 00 00

जी ए ऐफ एस
पी

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

ईई  आइआइ  एफएफ 13,3613,36 13,3613,36 13,3613,36 00 00 00 00 00 00 00

ई आइ एफ 13,36 13,36 13,36 0 0 0 0 0 0 0

दाताकोदाताको  संयुसंयु
कोषकोष

8,76,168,76,16 3,96,163,96,16 23,4723,47 1414 3,72,553,72,55 00 4,80,004,80,00 00 00 4,80,004,80,00

दाताको संयु
कोष

8,76,16 3,96,16 23,47 14 3,72,55 0 4,80,00 0 0 4,80,00

कुलकुल  ज माज मा 2,97,71,942,97,71,94 55,45,8355,45,83 12,12,7812,12,78 21,16,0921,16,09 19,99,0819,99,08 2,17,882,17,88 2,42,26,112,42,26,11 67,78,2667,78,26 92,04,5092,04,50 82,43,3582,43,35

दातृदातृ  सं थासं था ज माज मा
अनदुानअनदुान ऋणऋण

ज माज मा नगदनगद सोझैसोझै
भ ु ानीभ ु ानी शोधभनाशोधभना व तगुतव तगुत ज माज मा नगदनगद सोझैसोझै

भ ु ानीभ ु ानी शोधभनाशोधभना
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अनदुानअनदुान  सं यासं या
2077/78 2077/78 कोको  यथाथयथाथ  खचखच 2078/79 2078/79 कोको  संशो धतसंशो धत  अनमुानअनमुान 2079/80 2079/80 कोको  ल यल य

चालुचालु प ुजँीगतपुजँीगत
कृ तकृ त ज माज मा चालुचालु प ुजँीगतपुजँीगत

कृ तकृ त ज माज मा चालुचालु प ुजँीगतपुजँीगत  कृ तकृ त ज माज मा

204 अदालत 5,39 44 5,83 0 0 0 0 0 0

208 महालेखा
पर कको
कायालय

0 2 2 0 3 3 0 3 3

210 लोक सेवा
आयोग

1,35 0 1,35 0 0 0 0 0 0

222 रा य म हला
आयोग

0 0 0 94 0 94 90 0 90

301 धानम ी
तथा
मि प रष को
कायालय

6,16 0 6,16 5,68 0 5,68 6,00 0 6,00

305 अथ म ालय 1,03,69 99,40 2,03,09 3,65 85,17 88,82 3,86 88,97 92,83

307 उ ोग,
वािण य तथा
आपू त
म ालय

1,78,42 30 1,78,72 1,36,44 68 1,37,12 1,53,14 9,50 1,62,64

308 उजा, जल ोत
तथा संचाई
म ालय

1,96,77 0 1,96,77 1,96,53 0 1,96,53 2,62,80 0 2,62,80

311 कानून, याय
तथा संसद य
मा मला
म ालय

3,02 0 3,02 5,66 0 5,66 3,87 0 3,87

312 कृ ष तथा
पशपु छ
वकास
म ालय

14,11,90 95,14 15,07,04 16,65,58 2,03,59 18,69,17 31,47,62 2,65,03 34,12,65

313 खानेपानी
म ालय

39 0 39 3,70 0 3,70 9,28 0 9,28

314 गहृ म ालय 3,53 32,90 36,43 98,08 5 98,13 3,58 9 3,67

325 सं कृ त,
पयटन तथा
नाग रक
उ ययन
म ालय

45,79 1,57,18 2,02,97 34,90 1,96,82 2,31,72 70,50 1,89,30 2,59,80

326 पररा
म ालय

1,42 1,03 2,45 1,97 2,76 4,73 2,09 2,62 4,71

329 वन तथा
वातावरण
म ालय

23,29 3,71 27,00 10,85 3,64 14,49 14,49 11,97 26,46

336 भू म यव था,
सहकार  तथा
ग रबी
नवारण
म ालय

12,49 2,73 15,22 17,90 8,77 26,67 9,86 3,19 13,05

337 भौ तक
पूवाधार तथा
यातायात
म ालय

4,69 7,00,00 7,04,69 4,65 6,59,58 6,64,23 7,00 7,02,07 7,09,07

अनदुानअनदुान, , सहायतासहायता  रर  व ीयव ीय  ह ता तरणकोह ता तरणको  सारांशसारांश
आथकआथक  वषवष 2079/802079/80 अनसूुचीअनसूुची - 12 - 12

(( .लाखमा.लाखमा))
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340 म हला
बालबा लका
तथा जे
नाग रक
म ालय

14,07 2,77 16,84 8,95 1,89 10,84 44,09 0 44,09

343 यवुा तथा
खेलकूद
म ालय

9,76 15 9,91 9,90 0 9,90 16,70 1,00 17,70

345 र ा म ालय 94 7 1,01 1,47 10 1,57 1,55 7 1,62

347 शहर  वकास
म ालय

3,88 1,91,39 1,95,27 6,21 43,24 49,45 5,95 1,75,52 1,81,47

350 िश ा, व ान
तथा व ध
म ालय

13,28,42 4,29,47 17,57,89 14,90,57 4,75,96 19,66,53 28,33,32 4,93,07 33,26,39

358 स ार तथा
सूचना व ध
म ालय

87,75 6,00 93,75 84,86 7,76 92,62 87,31 7,50 94,81

365 संघीय मा मला
तथा सामा य
शासन

म ालय

1,31,02 6,56,34 7,87,36 1,69,55 1,13,32 2,82,87 5,50,30 2,60,62 8,10,92

370 वा य तथा
जनसं या
म ालय

15,54,52 5,55,96 21,10,48 18,99,13 5,81,86 24,80,99 22,73,97 12,90,14 35,64,11

371 म, रोजगार
तथा
सामािजक
सरु ा
म ालय

10 0 10 24,90 0 24,90 0 0 0

392 रा य
पनु नमाण
ा धकरण

0 21,55,75 21,55,75 0 3,24,00 3,24,00 0 0 0

601 अथ
म ालय-
कमचार
सु वधा तथा
सेवा नवतृ
सु वधा

58 0 58 0 0 0 0 0 0

602 अथ
म ालय-
व वध

2,35 0 2,35 3,25,93 1,50,63 4,76,56 5,30,00 10,00,00 15,30,00

701 देश 1,05,16,45 5,18,37 1,10,34,82 75,36,88 32,83,79 1,08,20,67 77,92,01 51,54,05 1,29,46,06

801 थानीय तह 2,79,03,22 5,09,38 2,84,12,60 2,50,74,72 35,11,14 2,85,85,86 2,63,95,65 36,41,51 3,00,37,16

कुलकुल  ज माज मा 4,35,51,364,35,51,36 61,18,5061,18,50 4,96,69,864,96,69,86 3,88,19,603,88,19,60 96,54,7896,54,78 4,84,74,384,84,74,38 4,42,25,844,42,25,84 1,32,96,251,32,96,25 5,75,22,095,75,22,09

अनदुानअनदुान  सं यासं या
2077/78 2077/78 कोको  यथाथयथाथ  खचखच 2078/79 2078/79 कोको  संशो धतसंशो धत  अनमुानअनमुान 2079/80 2079/80 कोको  ल यल य

चालुचालु प ुजँीगतपुजँीगत
कृ तकृ त ज माज मा चालुचालु प ुजँीगतपुजँीगत

कृ तकृ त ज माज मा चालुचालु प ुजँीगतपुजँीगत  कृ तकृ त ज माज मा

34



दगोदगो
वकासवकास
संकेतसंकेत

दगोदगो  वकासवकास  ल यल य रकमरकम तशततशत

० सांकेतीकरण नग रएको ४८२६०९७ २६.९

१ ग रबीको अ य १७०६६७० ९.५१

२ शू य भोकमर ८०२५७८ ४.४७

३ व थ जीवन १०५८२६० ५.९

४ गणु तर य िश ा १९५८२१४ १०.९२

५ लै क समानता ५८७१ ०.०३

६ दगो सफा पानी तथा सरसफाइ सेवा २७२९४६ १.५२

७ आधु नक ऊजामा पहुँच ७३८२४९ ४.१२

८ समावेशी आ थक वृ  तथा मया दत काम ४१५९९६ २.३२

९ उ ोग, नवीन खोज र पूवाधार २१८३२६६ १२.१७

१० असमानता यूनीकरण १०५७६८४ ५.९

११ दगो शहर र व तीह १२३४४२० ६.८८

१३ जलवाय ुप रवतन अनकुुलन १६१३६७ ०.९

१५ भसूतह ोतको उपयोग ११७४१४ ०.६५

१६ शाि तपूण, यायपूण र सश  समाज १३४०९४१ ७.४८

१७ दगो वकासका ला ग साझेदार ५८४०० ०.३३

कुलकुल  ज माज मा १७१७,,९३९३,,८३८३,,७३७३ १००१००

दगोदगो  वकासवकास  ल यल य  संकेतकासंकेतका  आधारमाआधारमा  व नयोिजतव नयोिजत  रकमरकम
आथकआथक  वषवष 2079/802079/80 अनसूुचीअनसूुची -  - १३१३

(( .लाखमा.लाखमा))
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अनसूुची १4

ब.
सं.

क्षेऽगत कायर्बम उपक्षेऽगत कायर्बम इकाई

आिथर्क वषर् 
२०७8/७9 
सम्मको अनमुान

आिथर्क वषर् 
२०७9/80 
को अन्त्यमा हनुे

खा ान् न उत्पादन मे.टन (हजार) 10772 14000

धान मे.टन (हजार) 5130 6669

मकै मे.टन (हजार) 3106 4037

गहुँ मे.टन (हजार) 2145 2788

आलु मे.टन (हजार) 3454 4490

उखु मे.टन (हजार) 3160 3250

दूध िलटर (हजार) 2609 2748

माछा मे.टन 117 120

मासु मे.टन (हजार) 572 633

िसंचाई सिुवधा (संघीय ःतरमाऽ) हेक्टर (हजार) 1538 १५६१

ठूला तथा मझौला नदीमा तटबन्ध िनमार्ण िक.मी १२५९ १३४९

तटबन्ध िनमार्णबाट जग्गा उकास हेक्टर १२२५५ १२८५५

राडर केन्ि ःथापना र संचालन गोटा १ २

जल मापन केन्ि ःवचािलत बनाउने कायर् गोटा १३० १९०

मौसम मापन केन्ि ःवचािलत बनाउने कायर् गोटा १८४ २३०

िव वा उत्पादन, खिरद, िवतरण (वािषर्क) गोटा (हजार) २५००० 30000
वन के्षऽबाट अनमुािनत राजः व रकम . (अबर्) 4.5 5
काठको उत्पादन क्यू.िफट (लाख) 250 275
पानी महुान, पोखरी संरक्षण र िसमसार के्षऽ ब्यवःथापन संख्या 275 250
घाँसे मैदान व्यवःथापन हेक्टर 2000 1700
शहरी हिरत उ ान िनमार्ण तथा ब्यवःथापन संख्या 55 98
गल्छी/खहरे/पिहरो िनयन्ऽण तथा रोकथाम संख्या 240 250
वन के्षऽबाट रोजगारी िसजर्ना जना (हजार) 35 40
िजल्ला सदरमकुाममा बाटो पगु्ने संख्या 76 76
िपच सडक पगेुको िजल्ला संख्या 72 73
कालो पऽे सडक (सडक िबभाग अन्तगर्त ःथानीय 
सडक समेत)

िक.िम. 18100 19900

िनयिमत र पटके सडक ममर्त िक.िम. 7800 7800
आविधक सडक ममर्त िक.िम. 500 800
पलु िनमार्ण संख्या संख्या 2950 3250
कालोपऽे सडक िक.िम. 4495 4645
मामीण सडक पलु िनमार्ण मीटर 653 683
सडक पगेुको गा.पा./नगरपािलका केन्ि संख्या 732 732

आिथर्क वषर् २०७9/80 को बजेटका अपेिक्षत उपलिब्धका सूचकह

१ कृिष

2 पशपुन्छी

३
िसंचाई/ नदी 
िनयन्ऽण

४ बन

५ सडक

६
ःथानीय ःतरका 
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पक्की सडक पगेुको गा.पा./नगरपािलका केन्ि संख्या 532 534
ूशासकीय भवन िनमार्ण भएको ःथानीय तह संख्या 280 330
झोलु े पलु संख्या 9903 10633
जलिव तु उत्पादन क्षमता मे.वा. 2300 3005
ूसारण लाइन िनमार्ण (६६ के.भी.भन्दा बढी) स.िक.िम. 4940 5533
३३ के.भी. ूसारण लाइन िवःतार िक.िम. 6248 6548
राि य िव तु ूणालीबाट िव तुमा पहुँच ूाप् त गन 
जनसंख्या

ूितशत 93 98

ूित व्यिक्त िव तु खपत िक.वा. घण्टा 330 ४००

िव तु चहुावट (ूशारण र िवतरण) ूितशत 15.5 14.5
लघ ुतथा साना जलिव तु आयोजनाबाट िव तु उत्पादन मेगावाट 36.3 40
सौयर् िव तुबाट िव तु उत्पादन (सौयर् िमिन मीड, 
संःथागत सौयर् ूणाली र घरेल ुसौयर् उजार्)

मेगावाट 44 48

घरेल ुसौयर् उजार् ूणाली जडान जना (हजार) ९८० १०००

सधुािरएको फलामे चलुो संख्या (हजार) 142 168
घरायसी वायोग्यास प्लान्ट िनमार्ण संख्या (हजार) 444 460
संःथागत, सामदुाियक र व्यवसाियक बाँयोग्यास प्लान्ट 
जडान

संख्या 359 400

सधुािरएको पानी घ संख्या 11122 11150
िव तुीय चलुो संख्या (हजार) 36 71
इन्टरनेट माहकको घनत्व ूितशत 90 125
इन्टरनेट माहक संख्या जना (लाख) 276 400
मोबाइल टेिलफोनको माहक संख्या जना (लाख) 315 417
मोबाइल ॄोडव्याण्ड सेवा िवःतार ूितशत 70 93
4G/LTE ूयोगकतार् ूितशत 50 60
िफक्ःड ॄोडव्याण्ड सेवा िवःतार ूितशत 33 35
रेिडयोको राि य पहुँच विृ ूितशत 96 100
अिप्टकल फाइबर िवःतार िक.िम. 14100 14500
ःथानीय तहको केन्िमा ॄोडब्याड इन्टरनेट पहुँच संख्या 753 753

FTTH सेवा िवःतार शहर/शहरोन्मखु 
पािलका संख्या

327 327

सरकारी सेवालाई अनलाइनमाफर् त ूवाह गन सेवाको संख्या 42 67
पूवर् ूाथिमक िशक्षामा सहजै देिखने भनार् दर ूितशत 88.5 89
कक्षा १ मा वालिवकासको अनभुव सिहत भनार् हनु 
आउने वालवािलकाको दर

ूितशत 74.9 78.4

क) आधारभतू तह (कक्षा १– ८) ूितशत 95.1 95.5

६
सडक पलु

७ उजार्

८ वैकिल्पक उजार्

९
स ार तथा 
सूचना ूिविध

खदु भनार् दर
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२०७8/७9 
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२०७9/80 
को अन्त्यमा हनुे

ख) माध्यिमक तह कक्षा (९– १२) ूितशत 54.3 55.8
आधारभतू तह कक्षा 1-8 पूरा गन दर ूितशत 76.2 78.2

क) कक्षा ८ सम्म ूितशत 83.5 84.9
ख) कक्षा ९ देिख १२ सम्म ूितशत 33.1 34.8
लि क समता सूचक (आधारभतू तहको खदु भनार् दरको 
आधारमा)

अनपुात 0.99 0.99

लि क समता सूचक (माध्यिमक तहको खदु भनार् 
दरको आधारमा)

अनपुात 1.01 1.01

साक्षरता दर (5 वषर् मािथ) ूितशत 78 80
साक्षरता दर १५– २४ वषर् उमेर समूहको ूितशत 88.6 89.7
िदवा खाजा ूाप् त गन िव ाथीर् (कक्षा 1 देिख 6 सम्म) संख्या (लाख) 29.93 42.39
सामदुाियक िव ालयका छाऽालाई िनःशलु्क ःयािनटरी 
प्याड िवतरण (कक्षा 6 देिख 12 सम्म)

ःथानीय तह 753 753

इन्टरनेट सिुवधा पगेुको िव ालय (सामदुाियक) ूितशत 51.25 54
नयाँ कक्षा कोठा िनमार्ण (रा पित शैिक्षक सधुार 
कायर्बम कायार्न्वयन)

संख्या (हजार) 112.81 120.03

उच्च िशक्षामा सहजै देिखने भनार् दर (कुल) ूितशत 18 22
सीप मूलक तािलम (छोटो अविध) संख्या (हजार) 543.46 564.46
ूािविधक िशक्षा ूिशक्षण संख्या (हजार) 543.6 582.3
ूािविधक िशक्षा तथा व्यवसाियक तािलमका लािग 
ूिशक्षक ूिशक्षण

संख्या (हजार) 11.9 14.9

गणुःतर सिुनिँ चतता तथा ूत्यायन ूाप् त क्याम्पस संख्या 64 95
सीप पिरक्षण संख्या (हजार) 441.85 486.85
ूदेश तहमा िविध िव ान ूयोगशाला िवःतार संख्या (ूदेश) 4 5
ूािविधक िशक्षाको पहुँच िवःतार (पहुँच नपगेुका 
ःथानीय तहमा साझेदारीमा कायर्बम िवःतार)

ःथानीय तहको 
संख्या

655 721

ःवाःथ्य संःथाबाट ूसिुत सेवा िलने ूितशत 72 74
पिरवार िनयोजनको आधिुनक साधन ूयोगकतार् दर ूितशत 52 53
गभर्वती अवःथामा चार पटकसम्म ःवाःथ्य संःथाबाट 
जाँच गन

ूितशत 73 75

दक्ष ःवाःथ्यकमीर् ारा ूसतुी सेवा ूाप् त गन ूितशत 71 73
िभटािमन ए ूाप् त गन गभर्वती मिहला ूितशत 77 80
तोिकए बमोिजमका सबै खोप पाउने बालबािलका ूितशत 95 95
बाल मतृ्यदुर (५ वषर् मिुनको) ूित हजार 28 26
नवजात िशश ुमतृ्यदुर ूित हजार 16 15
िनःशलु्क मटुु रोग उपचार सेवा पाउने संख्या (हजार) 5 5.25

१० िशक्षा
िटकाउ दर

११ िशक्षा

१२ ःवाःथ्य
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िनःशलु्क औषधी उपलब्धता ूकार 70 98

आधारभतूःतरको खानेपानी सेवाबाट लाभािन्वत जनसंख्या ूितशत 95 97

उच्च मध्यमःतरको खानेपानी सेवाबाट लाभािन्वत 
जनसंख्या

ूितशत 27 30

ूशोधन सिहतको ढल ूणाली सिुवधाबाट लाभािन्वत 
जनसंख्या

ूितशत 4 4.5

शहरी सडक ःतरो ित िक.मी. 800 1000
शहरी सिुवधा उपभोग गन जनसंख्या ूितशत 65 66
सरुिक्षत नागिरक आवास िनमार्ण हजार 90 136
बस पाकर्  िनमार्ण सम्प  गन संख्या 5 10

सरकारी भवन िनमार्ण (सभाहल समेत) संख्या
सभाहल 13 
सरकारी भवन 4

सभाहल 16 
सरकारी भवन 8

पयर्टक आगमन संख्या (हजार) 374.5 १०००

पयर्टकको बसाइ अविध िदन 14.5 17
ूित पयर्टक ूितिदन खचर् अमेिरकी डलर 68 70
पयर्टन के्षऽबाट थप रोजगारी संख्या (हजार) ३८ २५

कुल गाहर्ःथ उत्पादनमा पयर्टनको योगदान ूितशत 1.5 1.5
बा॑ै मिहना संचालन हनुे िवमानःथलको संख्या संख्या ४० ४०

नेपाल आउने अन्तरार्ि य िवमान संख्या 30 31
जे  नागिरक अन्य जना 1266109 1269140
जे  नागिरक दिलत/कणार्ली जना 206400 215610
एकल तथा िवधवा मिहला जना ६१९८९४ ६३९९४५

पूणर् अपा जना ५४७८४ ६१७७४

अित अशक्त अपा जना १०४२७७ १२४७६५

लोपोन्मखु जनजाित जना २३०८८ २२६३७

दिलत बालबािलका जना ३९८३९६ ३९४३७५

बाल संरक्षण अनदुान जना ८८९४०७ ७७२१४०

बिक  ूणाली माफर् त सामािजक सरुक्षा भ ा िवतरण 
गन ःथानीय तह

संख्या ७५३ ७५३

सीमा सरुक्षा िब.ओ.िप. भवन िनमार्ण संख्या २२८ २४१

राि य पिरचयपऽ राि य पिरचयपऽको लािग िववरण संकलन जना (लाख) ८० १४०

िवप  व्यवःथापन िजल्ला आपतकालीन कायर्स ालन केन्ि िजल्ला ७७ ७७

ठूला, मझौला साना घरेल ुएवं लघ ुउ मी िसजर्ना 
कायर्बमबाट थप रोजगारी िसजर्ना

हजार १९० २२०

ठुला उ ोग दतार् संख्या 90 120
मझौला उ ोग दतार् संख्या 110 150

१३
खानेपानी तथा 
सरसफाई

१४ शहरी िवकास

१५ पयर्टन

१६

सामािजक सरुक्षा
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घरेल ुतथा साना उ ोग दतार् संख्या (हजार) 95 110
लघ ुउ मीको ःतरो ती संख्या (हजार) 37 29.5
लघ ुउ मी िसजर्ना लगायतका अन्य कायर्बमबाट 
रोजगारी िसजर्ना

संख्या (हजार) 125 80

िनजी के्षऽको समेत साझेदारीमा सीपमूलक तािलम संख्या (हजार) 37 40
तोिकएको दगुर्म िजल्लामा खा ान् न ढुवानी मे.टन (हजार) १८ १८

राि य खा  सरुक्षा भण्डारमा खा ान् न भण्डार मे.टन (हजार) २५ २५

साकर्  खा  सरुक्षा वकमा खा ान् न मौज्दात मे.टन (हजार) ८ ८

तोिकएको दगुर्म िजल्लाह मा आयोिडनयकु्त ननु ढुवानी मे.टन (हजार) ९६ ७३

िनकासीमा विृ . अबर् 55.2 32.2
िनयार्त आयात अनपुात अनपुात 1:8.2 1:५.५
कुल गाहर्ःथ उत्पादनमा िनकासीको अनपुात अनपुात 6.5 6.5
लाइडर सभक्षण र नक्शांकन व.िक.िम.(हजार) 20 35
िजयोडेिटक तथा समतलन नापी सभक्षण िक.िम. 81.98 83.08
सेवामाहीले घरबाटै वा निजकैको सेवा केन्िबाट जग्गा 
सम्बन्धी कारोवार गनर् सक्ने ूिविधको िवकास

संख्या 74 126

नाप नक्सा तथा भिूम व्यवःथापन तािलम ूा  संख्या जना 8230 9000
सहकारी बजार ःथापना संख्या 3 5
सहकारी संघ संःथा संख्या संख्या (हजार) 31 35
सहकारी संघ संःथाको कूल सदःय संख्या लाख 76 80
सहकारी संःथाको कुल बचत . (अबर्) 500 510
सहकारी संःथाबाट हनुे लगानी . (अबर्) 450 470
सहकारीमाफर् त ूत्यक्ष रोजगारी जना (हजार) 93 100
सहकारी के्षऽबाट कजार् ूवाह . (अबर्) 450 470
सहकारी संघ संःथाको शेयर पुजँी . (अबर्) 98 105COPOMIS ूणाली संचालन भएका सहकारी ूितशत 30 50
सहकारी तािलम ूा  जनसंख्या संख्या (हजार) 50.45 51
गिरब घरपिरवार पिहचानका लािग ूा  तथ्या  ूशोधन िजल्ला 64 77
ूधानमन्ऽी रोजगार कायर्बममाफर् त रोजगारी िसजर्ना 
(वािषर्क)

संख्या (हजार) 190 200

सामािजक सरुक्षा कोषमा आव  हनुे ौिमकको संख्या संख्या (हजार) 400 500

सामािजक सरुक्षा कोषमा सूचीकृत रोजगारदाताको संख्या संख्या (हजार) 17.5 30
व्यवसाियक तथा सीप िवकास तािलम िलनेको संख्या 
(ूितवषर्)

संख्या (हजार) 20 30

ूित ान िनरीक्षण (ौम कानूनको पिरपालना, OSH 
समेत)

ूित ान संख्या 2000 2500

१७ उ ोग

१८ आपूितर्

१९ वािणज्य

२० भिूम व्यवःथा

२१ सहकारी

२२
ौम तथा 

सामािजक सरुक्षा
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२०७9/80 
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बालौम िनरीक्षण (ूितवषर्) ूित ान संख्या 2000 2500
ौम अिडट ूित ान संख्या 3000 5000

बालमकु्त ःथानीय तह घोषणा
ःथानीय तहको 
संख्या

10 70

२३ यवुा यवुा ःवरोजगार कोषबाट ःवरोजगार िसजर्ना हजार 12 12
व्याज अनदुानबाट िसजर्ना हनुे रोजगारी संख्या हजार 90 150
साना िकसान िवकास लघ ुिव  संःथामा गरेको 
लगानीबाट रोजगारी िसजर्ना

हजार 80 115
२४ अथर्
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