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ममााननननीीयय  ससभभााममुखुख  ममहहोोददयय,, 
१. कर्ााली प्रदेश सरकारको आर्थाक मार्मला तथा योजनामन्त्रीको 

हैर्सयतले कर्ााली प्रदेशका नागररकको प्रर्तर्नर्िमूलक गररमामय प्रदेश 
सभाको यस बैठकमा आर्थाक वर्ा २०७९/०८० को बजेट तथा 
कायाक्रम प्रस्ततु गना उपस्स्थत भएको छु। 

२. यस अवसरमा नेपालको सावाभौमसत्ता, स्वािीनता, भौगोर्लक अखण्डता, 
राष्ट्रिय ष्ट्रहत, स्वार्भमान, सङ घीय लोकतास्न्त्रक गर्तन्त्र, समावेशीता, 
सामास्जक न्त्यायका लार्ग भएका जनआन्त्दोलन, जनयदु्द र प्रदेश 
स्थापनाको लार्ग भएका आन्त्दोलनहरुमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सगा 
गनुा हनुे सम्पूर्ा ज्ञात अज्ञात महान ् सष्ट्रहदहरूप्रर्त भावपूर्ा श्रद्दाञ् जली 
अपार् गदाछु। यस क्रममा घाइते तथा अपाङ गता भएका ्यस्तिको 
स्वास््य लाभको कामना सष्ट्रहत आन्त्दोलनमा सहभागी भई योगदान गनुा 
हनुे सम्पूर्ा योद्दाहरूको स्मरर् गदै सबैमा उच्च सम्मान ्यति गदाछु।   

३. मलुकु सङ घीय संरचनामा गए पश् चात ्संवत ्२०७९ साल वैशाख ३० 
गते स्थानीय तहको दोस्रो कायाकालका लार्ग र्नवााचन सम्पन्त् न भएको 
छ। स्थानीय तहका नवर्नवाास्चत सम्पूर्ा जनप्रर्तर्नर्िहरूलाई हार्दाक 
बिाई तथा सफल कायाकालको शभुकामना र्दन चाहन्त्छु। यस 
र्नवााचनलाई स्वच्छ, र्नष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा सम्पन्त् न गना योगदान गनुा 
हनुे आम नागररक, राजनीर्तक दल, र्नवााचन आयोग, सरुक्षा र्नकाय र 
रािसेवक लगायत सबैलाई िन्त्यवाद र्दन चाहन्त्छु।   

४. कोर्भड-१९ को ष्ट्रवश् व्यापी महामारीबाट सम्पूर्ा मानव जार्त नै मानवीय 
र आर्थाक रूपमा सङ कट्रसस्त बनेको यस पररवेशमा मानव ष्ट्रवकास 
सूचकाङ क, भौर्तक पूवाािार, आर्थाक गर्तष्ट्रवर्ि, रोजगारी, अवसर, पहुुँच 
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र स्रोतबाट पर्छ परेको कर्ााली प्रदेशमा यसको प्रभाव केही समयसम्म 
रहने अनमुान गरेको छु। 

५. प्रदेशको कर्ठन भगूोल,  पूवाािार ष्ट्रवकासको िीमा गर्त, सीर्मत स्रोत, 
प्राकृर्तक स्रोतको न्त्यून उपयोग, न्त्यून आन्त्तररक राजस्व पररचालन तथा 
दक्ष प्राष्ट्रवर्िक जनशस्तिको अभावमा उपलब्ि स्रोतको प्रभावकारी 
उपयोग हनु सकेको छैन। सीर्मत स्रोत सािनको महत्तम उपयोग गरी 
कर्ााली प्रदेशको बहआुयार्मक गररबी, बेरोजगारी, भोकमरी र ष्ट्रवपन्त् नता 
लगायतका मूलभतू समस्याहरूको साथाक समािान गने र्दशामा बजेट 
केस्न्त्ित गरेको छु।   

६. ष्ट्रवकास प्रष्ट्रक्रयालाई पररर्ाममखुी बनाउन सङ घ, प्रदेश र स्थानीय 
तहबीच समन्त्वय, सहकाया र सहभार्गतामा दोहोरोपना नहनुे गरी ष्ट्रवकास 
आयोजनाहरूको छनौट र कायाान्त्वयन गररनेछ। न्त्यून स्रोत 
ष्ट्रवर्नयोजनको कारर् लामो समयदेस्ख सम्पन्त् न हनु नसकेका र बहवुर्षीयय 
आयोजनाहरूको लार्ग पयााप् त रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरी पूवाािार ष्ट्रवकासको 
गर्तलाई तीव्रता र्दइनेछ।  

७. सङ घीयताको सफल कायाान्त्वयन, सशुासन, ष्ट्रवकास, गररबी र्नवारर्, 
समावेशीता र सामास्जक न्त्याय तथा समाजवाद उन्त्मखु आर्थाक-
सामास्जक संरचनाको ष्ट्रवकास गदै उत्पादन र आपूर्तामा जोड र्दई 
आर्थाक वषृ्ट्रद्द हाुँर्सल गने र्दशामा आगामी आर्थाक वर्ाको बजेट तथा 
कायाक्रम लस्क्षत गररएको छ।  

८. आगामी आर्थाक वर्ाको बजेट तजुामा गदाा मैले “ससममृदृ्दद्द  ननेपेपाालल,  ससुखुखीी  
ननेपेपााललीी” को राष्ट्रिय आकाङ क्षा र कर्ााली प्रदेश सरकारको “ससममृदृ्दद्द  
ककर्र्ााााललीी :: ससुखुखााररीी  ककर्र्ााााललीीववााससीी” को दीघाकालीन सोच, नेपालको संष्ट्रविान, 
पन्त्रौँ पञ् चवर्षीयय योजना, काया ष्ट्रवस्ततृीकरर् प्रर्तवेदन, र्दगो ष्ट्रवकास 
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लक्ष्य, कर्ााली प्रदेशको प्रथम पञ् चवर्षीयय योजना, यस सम्मार्नत सभाले 
पाररत गरेको प्रदेश सरकारको नीर्त तथा कायाक्रम, प्रदेश सरकारको 
दीघाकालीन सोच-२१००, ष्ट्रवर्नयोजन ष्ट्रविेयक, २०७९ का र्सद्दान्त्त, 
उ�ेश्य, प्राथर्मकता र प्रमखु नीर्तहरूमा  माननीय सदस्यहरूबाट प्राप् त 
महत्त्वपूर्ा सझुाव, मागादशान र कर्ााली प्रदेशको ष्ट्रवस्शष् ट अवस्था 
समेतलाई  प्रमखु आिार बनाएको छु। स्थानीय तह, आम नागररक, 
राजनीर्तक दल, ष्ट्रवज्ञहरु, नागररक समाज, र्नजी क्षेर लगायत 
सरोकारवालाहरुबाट प्राप् त सझुावलाई समेत आिार र्लएको छु।  

 

ममााननननीीयय  ससभभााममुखुख  ममहहोोददयय,, 

कर्ााली प्रदेशको आर्थाक स्स्थर्त, ष्ट्रववरर् र त्याङ क समावेश गररएको आर्थाक 
सवेक्षर् २०७८/०७९ सावाजर्नक भइसकेको छ। अब म प्रदेशको ष्ट्रवद्यमान 
अवस्थाको सस्ङ क्षप् त जानकारी प्रस्ततु गदाछु। 

९. यस प्रदेशको क्षेरफल नेपालको कूल भभूागको २१ प्रर्तशत रहेको छ। 
नेपालको राष्ट्रिय जनगर्ना, २०७८ को प्रारस्म्भक नर्तजा अनसुार यस 
प्रदेशको जनसङ ्या १६ लाख ९४ हजार ८ सय ८९ अथाात ् कूल 
जनसङ ्याको ५.८१ प्रर्तशत र जनसङ ्या वषृ्ट्रद्ददर ०.७३ प्रर्तशत 
रहेको छ।  

१०. केन्त्िीय त्याङ क ष्ट्रवभागले हालै सावाजर्नक गरेको प्रक्षेपर् अनसुार 

नेपालको चाल ु आर्थाक वर्ामा आर्थाक वषृ्ट्रद्द दर ५.८४ प्रर्तशत र 
कर्ााली प्रदेशको आर्थाक वषृ्ट्रद्ददर ५.४७ प्रर्तशत हनुे अनमुान रहेको 
छ।  

११. मानव ष्ट्रवकास प्रर्तवेदन, २०20 अनसुार सामास्जक, आर्थाक 
सूचकाङ कमा कर्ााली प्रदेशको अवस्था कमजोर देस्खन्त्छ। नेपालको 
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मानव ष्ट्रवकास सूचकाङ क 0.602 रहेकोमा कर्ााली प्रदेशको 0.538 
रहेको छ। नेपालको कुल राष्ट्रिय प्रर्त्यस्ति आय 1381 अमेररकी 
डलर र कर्ााली प्रदेशको 96४ अमेररकी डलर रहेको छ। नेपालको 
गररबी १८.६ प्रर्तशत र बहआुयार्मक गररबी 17.4 प्रर्तशत छ। 
कर्ााली प्रदेशको गररबी २८.९ प्रर्तशत र बहआुयार्मक गररबी ३९.५ 
प्रर्तशत  रहेको छ। राष्ट्रिय और्त आय ु७० वर्ा र कर्ाालीवासीको 
और्त आय ु ६७ वर्ा रहेको छ। राष्ट्रिय साक्षरता ८५ प्रर्तशत र 
कर्ााली प्रदेशको साक्षरता ६2.77 प्रर्तशत रहेको छ।  

 

ममााननननीीयय  ससभभााममुखुख  ममहहोोददयय,, 

अब म गत आर्थाक वर्ाका केही त्याङ क सष्ट्रहत चाल ुआर्थाक वर्ाको बजेट 
तथा कायाक्रमको समीक्षा पेश गने अनमुर्त चाहन्त्छु। 

१२. कर्ााली प्रदेशको ष्ट्रवगत चार वर्ाको कुल बजेट 98 अबा 61 करोड 
६६ लाख ३५ हजार प्रस्ततु भएको र्थयो। बजेटको संरचना हेदाा चाल ु
तफा  ३3.68 प्रर्तशत र पुुँजीगत तफा  ६6.32 प्रर्तशत ष्ट्रवर्नयोजन भई 
सो ष्ट्रवर्नयोजनको चालतुफा  61.83 प्रर्तशत र पुुँजीगततफा  43.43 
प्रर्तशत खचा भएको छ। आर्थाक वर्ा २०७८/०७९ को जेठ 
मसान्त्तसम्मको खचा चालतुफा  38.92 प्रर्तशत र पुुँजीगततफा  25.04 
प्रर्तशत खचा भई सम्रसमा ३०.20 प्रर्तशत खचा भएको छ।  

१३. प्रदेशको ष्ट्रवगत चार आर्थाक वर्ाको आन्त्तररक राजस्व सङ कलन 1 अबा 
34 करोड 43 लाख  भएको छ। आर्थाक वर्ा २०७८/०79 मा 
प्रदेशको आन्त्तररक राजस्व सङ कलन जेठ मसान्त्तसम्म रु. 52 करोड 
४३ लाख अथाात ् लक्ष्यको तलुनामा 87.38 प्रर्तशत रहेको छ।  
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प्रर्तशत  रहेको छ। राष्ट्रिय और्त आय ु७० वर्ा र कर्ाालीवासीको 
और्त आय ु ६७ वर्ा रहेको छ। राष्ट्रिय साक्षरता ८५ प्रर्तशत र 
कर्ााली प्रदेशको साक्षरता ६2.77 प्रर्तशत रहेको छ।  

 

ममााननननीीयय  ससभभााममुखुख  ममहहोोददयय,, 

अब म गत आर्थाक वर्ाका केही त्याङ क सष्ट्रहत चाल ुआर्थाक वर्ाको बजेट 
तथा कायाक्रमको समीक्षा पेश गने अनमुर्त चाहन्त्छु। 

१२. कर्ााली प्रदेशको ष्ट्रवगत चार वर्ाको कुल बजेट 98 अबा 61 करोड 
६६ लाख ३५ हजार प्रस्ततु भएको र्थयो। बजेटको संरचना हेदाा चाल ु
तफा  ३3.68 प्रर्तशत र पुुँजीगत तफा  ६6.32 प्रर्तशत ष्ट्रवर्नयोजन भई 
सो ष्ट्रवर्नयोजनको चालतुफा  61.83 प्रर्तशत र पुुँजीगततफा  43.43 
प्रर्तशत खचा भएको छ। आर्थाक वर्ा २०७८/०७९ को जेठ 
मसान्त्तसम्मको खचा चालतुफा  38.92 प्रर्तशत र पुुँजीगततफा  25.04 
प्रर्तशत खचा भई सम्रसमा ३०.20 प्रर्तशत खचा भएको छ।  

१३. प्रदेशको ष्ट्रवगत चार आर्थाक वर्ाको आन्त्तररक राजस्व सङ कलन 1 अबा 
34 करोड 43 लाख  भएको छ। आर्थाक वर्ा २०७८/०79 मा 
प्रदेशको आन्त्तररक राजस्व सङ कलन जेठ मसान्त्तसम्म रु. 52 करोड 
४३ लाख अथाात ् लक्ष्यको तलुनामा 87.38 प्रर्तशत रहेको छ।  
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१४. चाल ुआर्थाक वर्ाको बजेटको तलुनामा ष्ट्रवर्नयोजनको 77.03 प्रर्तशत 
अथाात रु 28 अबा 15 करोड 46 लाख 35 हजार खचा हनुे अनमुान 
छ।  

१५. ष्ट्रवगत तीन वर्ाको अवर्िमा सङ घीय सरकारबाट सशता, समपूरक र 
ष्ट्रवशेर् अनदुानमा कुल 17 अबा 3 करोड 61 लाख ८ हजार प्राप् त 
भएकोमा सम्बस्न्त्ित आर्थाक वर्ार्भर खचा हनु नसकी ५ अबा ९८ 
करोड ७५ लाख १७ हजार सङ घीय सस्ञ् चत कोर्मा ष्ट्रफताा भएको छ।  

१६. कर्ााली प्रदेशका स्थानीय तहमा चाल ुआर्थाक वर्ामा ३ अबा ८२ करोड 
29 लाख 41 हजार ष्ट्रवत्तीय हस्तान्त्तरर् गररएको छ।  

१७. कर्ााली प्रदेशका लस्क्षत समहुका कररव ७५ प्रर्तशत ्यस्तिहरूलाई 
कोर्भड-१९ ष्ट्रवरुद्दको खोप लगाइएको छ। चाल ु आर्थाक वर्ामा 
कोर्भड-१९ सङ क्रमर्, रोकथाम र र्नयन्त्रर् कायामा कोर्भड-१९ 
्यवस्थापन कोर्बाट रु. 14 करोड 28 लाख 53 हजार खचा भएको 
छ। 

१८. कर्ााली प्रदेश ष्ट्रवपद   ्यवस्थापन कोर्बाट ष्ट्रवपद  ्यवस्थापन सम्बन्त्िी 
कायाहरुमा रु. ५ करोड ७३ लाख ५१ हजार खचा भएको छ। 

 

ममााननननीीयय  सभामखु  ममहहोोददयय,, 

अब म आगामी आर्थाक वर्ा २०७९/०८० को बजेटका उ�ेश्य तथा 
प्राथर्मकता प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्त्छु। बजेटका उ�ेश्यहरू र्नम्नानसुार 
प्रस्ततु गरेको छु। 

(क) कर्ााली प्रदेशको ष्ट्रवस्शष् ट भौगोर्लक र सामास्जक अवस्थालाई दृस्ष् टगत 
गरी सडक पूवाािार, खानेपानी, र्संचाइ, स्वास््य, स्शक्षा लगायतका क्षेरको 
सन्त्तरु्लत र तीव्र आर्थाक ष्ट्रवकास गने, 
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(ख) कृष्ट्रर्, पयाटन, उद्योग, वन तथा वातावरर् क्षेरका कायाक्रम माफा त ्
उत्पादनशील रोजगारी र्सजाना,  जीवनस्तरमा सिुार, बहआुयार्मक गररबी 
न्त्यूनीकरर् गने,  

(ग) सावाजर्नक, र्नजी र सहकारी क्षेरसुँग उपलब्ि स्रोत सािनको 
उत्पादनशील क्षेरमा पररचालन गना लगानीमैरी वातावरर् र्सजाना गरी 
कर्ााली प्रदेशलाई आकर्ाक लगानी प्रदेशको रुपमा ष्ट्रवकास गने, 

(घ) समाजमा ष्ट्रवद्यमान सबै प्रकारका ष्ट्रवभेदको अन्त्त्य गना ष्ट्रवर्भन्त् न वगा, क्षेर, 
र्लङ ग, जात जार्त तथा समदुायको साथाक पहुुँच र प्रर्तर्नर्ित्व सरु्नस्श् चत 
गरी सामास्जक न्त्याय सष्ट्रहतको समषृ्ट्रद्द हाुँर्सल गने,  

(ङ) सावाजर्नक सेवा प्रवाहको गरु्स्तर, शास्न्त्त सरुक्षाको सवलीकरर् र 
भ्रष् टाचार र्नयन्त्रर् गरी सशुासन प्रवद्दान गने, 

(च) बजेटको प्रभावकारी कायाान्त्वयनको लार्ग सङ घ,  प्रदेश र स्थानीय तह,  
र्नजी क्षेर र अन्त्य सरोकारवालाहरूसुँग समन्त्वय र सहकाया गने। 

आगामी आर्थाक वर्ा २०७९/०८० को बजेटका प्राथर्मकताहरु र्नम्नानसुार 
प्रस्ततु गरेको छु। 

(क) शीघ्र प्रर्तफल प्राप् त हनुे र आगामी आर्थाक वर्ा र्भर सम्पन्त् न हनुे अिरुा 
आयोजना कायाान्त्वयनका साथै सडक, खानेपानी, र्संचाइ, ऊजाा लगायतका 
भौर्तक पूवाािार र्नमाार्मा तीव्रता, 

(ख) सबल र दक्ष जनशस्ति, आिरु्नक स्वास््य पूवाािार र उपकरर्को 
्यवस्था गरी स्वास््य प्रर्ालीको सदुृढीकरर् र पहुुँच ष्ट्रवस्तार,  

(ग) स्वावलम्बी, सीपयतुि एवम ्उद्यमशील जनशस्ति ष्ट्रवकास गना प्राष्ट्रवर्िक 
सीप सष्ट्रहतको गरु्स्तरीय स्शक्षाका लार्ग शैस्क्षक पूवाािार, दक्ष एवम ्
उत्प्ररेरत शैस्क्षक जनशस्ति तथा आिरु्नक पाठ् यसाम्रसीको ्यवस्था,   
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(ख) कृष्ट्रर्, पयाटन, उद्योग, वन तथा वातावरर् क्षेरका कायाक्रम माफा त ्
उत्पादनशील रोजगारी र्सजाना,  जीवनस्तरमा सिुार, बहआुयार्मक गररबी 
न्त्यूनीकरर् गने,  

(ग) सावाजर्नक, र्नजी र सहकारी क्षेरसुँग उपलब्ि स्रोत सािनको 
उत्पादनशील क्षेरमा पररचालन गना लगानीमैरी वातावरर् र्सजाना गरी 
कर्ााली प्रदेशलाई आकर्ाक लगानी प्रदेशको रुपमा ष्ट्रवकास गने, 

(घ) समाजमा ष्ट्रवद्यमान सबै प्रकारका ष्ट्रवभेदको अन्त्त्य गना ष्ट्रवर्भन्त् न वगा, क्षेर, 
र्लङ ग, जात जार्त तथा समदुायको साथाक पहुुँच र प्रर्तर्नर्ित्व सरु्नस्श् चत 
गरी सामास्जक न्त्याय सष्ट्रहतको समषृ्ट्रद्द हाुँर्सल गने,  

(ङ) सावाजर्नक सेवा प्रवाहको गरु्स्तर, शास्न्त्त सरुक्षाको सवलीकरर् र 
भ्रष् टाचार र्नयन्त्रर् गरी सशुासन प्रवद्दान गने, 

(च) बजेटको प्रभावकारी कायाान्त्वयनको लार्ग सङ घ,  प्रदेश र स्थानीय तह,  
र्नजी क्षेर र अन्त्य सरोकारवालाहरूसुँग समन्त्वय र सहकाया गने। 

आगामी आर्थाक वर्ा २०७९/०८० को बजेटका प्राथर्मकताहरु र्नम्नानसुार 
प्रस्ततु गरेको छु। 

(क) शीघ्र प्रर्तफल प्राप् त हनुे र आगामी आर्थाक वर्ा र्भर सम्पन्त् न हनुे अिरुा 
आयोजना कायाान्त्वयनका साथै सडक, खानेपानी, र्संचाइ, ऊजाा लगायतका 
भौर्तक पूवाािार र्नमाार्मा तीव्रता, 

(ख) सबल र दक्ष जनशस्ति, आिरु्नक स्वास््य पूवाािार र उपकरर्को 
्यवस्था गरी स्वास््य प्रर्ालीको सदुृढीकरर् र पहुुँच ष्ट्रवस्तार,  

(ग) स्वावलम्बी, सीपयतुि एवम ्उद्यमशील जनशस्ति ष्ट्रवकास गना प्राष्ट्रवर्िक 
सीप सष्ट्रहतको गरु्स्तरीय स्शक्षाका लार्ग शैस्क्षक पूवाािार, दक्ष एवम ्
उत्प्ररेरत शैस्क्षक जनशस्ति तथा आिरु्नक पाठ् यसाम्रसीको ्यवस्था,   
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(घ) भौगोर्लक तथा मौसमी अनकूुलता अनरुुपको कृष्ट्रर् बालीको ष्ट्रवस्तार गरी 
रैथाने र ष्ट्रवस्श�ीकृत कृष्ट्रर् उत्पादन वषृ्ट्रद्दमाफा त ् ्यापार घाटा 
न्त्यूनीकरर्मा योगदान,   

(ङ) कर्ााली प्रदेशमा उपलब्ि कच्चा पदाथामा आिाररत उद्योगको ष्ट्रवकास र 
प्रवद्दान गरी तलुनात्मक लाभका वस्त ुउत्पादन तथा रोजगारी प्रवद्दान,  

(च) प्राकृर्तक ष्ट्रवष्ट्रविता र साुँस्कृर्तक सबलताको उच्चतम ् उपयोग गरी 
पयाटन प्रवद्दान गना पयाटकीय पूवाािारमा लगानी अर्भवषृ्ट्रद्द, 

(छ) सङ घ, प्रदेश, स्थानीय तह,  र्नजी तथा सहकारी क्षेरबीच समन्त्वय र 
सहकाया, 

(ज) उत्तरदायी शासकीय प्रबन्त्ि, शास्न्त्त सरुक्षाको प्रत्याभरू्त, भ्रष् टाचार 
र्नयन्त्रर्, सशुासन प्रवद्दान र गरु्स्तरीय तथा पहुुँचयोग्य सावाजर्नक सेवा 
प्रवाह।  

 
ममााननननीीयय  ससभभााममुखुख  ममहहोोददयय,, 

अब म आगामी आर्थाक वर्ा २०७9/०८० को बजेटका कायाक्रम र ष्ट्रवर्नयोजन 
प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्त्छु। 

ससडडकक  पपूूववााााििाारर  रर  ययााततााययाातत  ््ययववस्स्थथाापपनन 

१९. आगामी आर्थाक वर्ार्भर कर्ााली प्रदेश सडक गरुुयोजना र्नमाार् 
गररनेछ। गरुुयोजनाका प्राथर्मकताका आिारमा सडक तथा पलु 
आयोजना कायाान्त्वयन गने ्यवस्था र्मलाइनेछ।  

२०. प्रादेस्शक सडक ऐन तजुामा गरी कायाान्त्वयनमा ल्याइने छ। सडक 
र्नमाार् गदाा गरु्स्तर, सडक सरुक्षा र दघुाटना न्त्यूनीकरर्का लार्ग 
मादपण्ड तयार गरी लागू गररने छ। 

२१. कर्ााली प्रदेशको ष्ट्रवकासको संवाहकका रुपमा रहेको भेरी कररडोर र 
कर्ााली कररडोर र्नमाार् र स्तरोन्त् नर्तका लार्ग स् घीय सरकारसुँग 
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समन्त्वय र सहकाया गररनेछ। प्रदेशका सबै स्जल्लामा कम्तीमा एउटा 
सडक आयोजनालाई प्रदेश महत्त्वको आयोजनाका रूपमा सञ् चालन गने 
्यवस्था र्मलाएको छु। 

२२. प्रकोप प्रर्तरोिी, सरुस्क्षत, ्यवस्स्थत, वातावरर्मैरी र अपाङ गमैरी भवन 
र्नमाार्मा जोड र्दइनेछ। यस कायाका लार्ग भवनसुँग सम्बस्न्त्ित कानून 
तथा भवन संष्ट्रहता र्नमाार् गरी कायाान्त्वयमा ल्याइने छ। 

२३. सङ घीय सरकारबाट हस्तान्त्तरर् भईआएका तथा प्रदेश सरकारको 
लगानीमा र्नमाार् काया सरुु भएका तर कायासम्पन्त् न हनु बाुँकी रहेका 
क्रमागत, अिरुा तथा रुग्र् आयोजनाहरू सम्पन्त् न गने कायालाई ष्ट्रवशेर् 
प्राथर्मकता र्दई रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

२४. पयाटकीय सडकको रुपमा रहेका जमु्ला एयरपोटा-उथुाखाली-न्त्याउरीघाट-
बलुबलेु र कार्लकोट लाल-ुलैफु-कोटवाडा-रुप् सा हुुँदै सदूुरपस्श् चम 
प्रदेशको रामारोशन जोड्ने सडक र्नमाार् गना रु. २४ करोड ष्ट्रवर्नयोजन 
गरेको छु।  

२५. स्जल्ला सदरमकुाम जोड्ने सडकका रुपमा रहेका स्चसापानी-राडी-नदवुा-
मरु्सकोट सडक, कार्लमाटी-रामपरु-रामबजार-लहुाम-सल्यान खलङ गा 
जोड्ने सडक, सकेगाड-मारघोर-खापुानाथ-र्समकोट सडक, हमु्ला कर्ााली 
र मगु ुकर्ााली नदी दोमखुबाट गमगढी नाक्चेलाग्ना सडक र्नमाार्को 
लार्ग रु. १ अबा १० करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

२६. अन्त्तर प्रदेश सडकका रुपमा रहेको घाटगाउुँ-साल्म-कोरालाबास-
कुल्लीमोरा सडक आयोजना र्नमाार् गना रु. ४५ करोड ष्ट्रवर्नयोजन 
गरेको छु।  
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समन्त्वय र सहकाया गररनेछ। प्रदेशका सबै स्जल्लामा कम्तीमा एउटा 
सडक आयोजनालाई प्रदेश महत्त्वको आयोजनाका रूपमा सञ् चालन गने 
्यवस्था र्मलाएको छु। 

२२. प्रकोप प्रर्तरोिी, सरुस्क्षत, ्यवस्स्थत, वातावरर्मैरी र अपाङ गमैरी भवन 
र्नमाार्मा जोड र्दइनेछ। यस कायाका लार्ग भवनसुँग सम्बस्न्त्ित कानून 
तथा भवन संष्ट्रहता र्नमाार् गरी कायाान्त्वयमा ल्याइने छ। 

२३. सङ घीय सरकारबाट हस्तान्त्तरर् भईआएका तथा प्रदेश सरकारको 
लगानीमा र्नमाार् काया सरुु भएका तर कायासम्पन्त् न हनु बाुँकी रहेका 
क्रमागत, अिरुा तथा रुग्र् आयोजनाहरू सम्पन्त् न गने कायालाई ष्ट्रवशेर् 
प्राथर्मकता र्दई रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

२४. पयाटकीय सडकको रुपमा रहेका जमु्ला एयरपोटा-उथुाखाली-न्त्याउरीघाट-
बलुबलेु र कार्लकोट लाल-ुलैफु-कोटवाडा-रुप् सा हुुँदै सदूुरपस्श् चम 
प्रदेशको रामारोशन जोड्ने सडक र्नमाार् गना रु. २४ करोड ष्ट्रवर्नयोजन 
गरेको छु।  

२५. स्जल्ला सदरमकुाम जोड्ने सडकका रुपमा रहेका स्चसापानी-राडी-नदवुा-
मरु्सकोट सडक, कार्लमाटी-रामपरु-रामबजार-लहुाम-सल्यान खलङ गा 
जोड्ने सडक, सकेगाड-मारघोर-खापुानाथ-र्समकोट सडक, हमु्ला कर्ााली 
र मगु ुकर्ााली नदी दोमखुबाट गमगढी नाक्चेलाग्ना सडक र्नमाार्को 
लार्ग रु. १ अबा १० करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

२६. अन्त्तर प्रदेश सडकका रुपमा रहेको घाटगाउुँ-साल्म-कोरालाबास-
कुल्लीमोरा सडक आयोजना र्नमाार् गना रु. ४५ करोड ष्ट्रवर्नयोजन 
गरेको छु।  
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२७. ्यापाररक केन्त्ि जोड्न े सडकको रुपमा रहेको सल्यान स्जल्लाको 
थारमारे-बडागाउुँ चौरजहारी सडक र्नमाार् गना रु. २८ करोड 
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

२८. स्थानीय सडक स्तरोन्त् नर्त अन्त्तगात दैलेख सदरमकुाम देस्ख नौमलेु 
गाउुँपार्लका हुुँदै जनुी जोड्ने सडक, मार्थल्लो डुङ गेश् वर दलु्ल ु बेउली 
सडक र हडु्के-्यूरेनी-माझघाट-चेपाङ ग-जाम ुसडक  र्नमाार्को लार्ग 
रु. ३१ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

२९. बहवुर्षीयय ठेक् का स्वीकृत भई र्नमाार्ािीन अवस्थामा रहेका सडक तथा 
पलु र्नमाार् कायालाई तीव्रता र्दइनेछ। यसका लार्ग रु. १ अबा 94 
करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

३०. प्रदेश राजिानी वीरेन्त्िनगर प्लार्नङ ग क्षेर सहरी सडक र्नमाार्लाई 
र्तव्रता र्दन रु. ६ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

३१. स्थानीय तहको साझेदारीमा सबै वडा केन्त्िदेस्ख स्थानीय तहको 
केन्त्िसम्म र स्थानीय तहको केन्त्िदेस्ख नस्जकका राजमागा तथा सडक 
कररडोरसम्म जोड्ने बाहै्र मष्ट्रहना सञ् चालन हनुे सडक र्नमाार्को लार्ग 
रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

३२. आम कर्ाालीवासीले सावाजर्नक सेवा र्लनका लार्ग नदी वा खोला 
वारपार गना नसकेका कारर्ले एक घण्टा भन्त्दा बढी फेरो लगाउन ु
नपने गरी खोलानालाहरूमा नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहसुँगको 
सहकायामा झोलङु गे पलु र्नमाार् गना रु. २० करोड ३१ लाख 
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

३३. सडक तथा अन्त्य पूवाािार र्नमाार्मा नागररकको बढ्दो मागलाई 
सम्बोिन गना सहरी क्षेरका पूवाािार ष्ट्रवकास तथा ष्ट्रवस्तारको लार्ग 
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लाभ्रसाहीको सहलगानीमा सडक र्नमाार् गना प्रोत्साहन गररनेछ। यसका 
लार्ग रु. ३ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

३४. दात ृ र्नकायको सहलगानीमा ्रसामीर् क्षेरमा यातायात सषु्ट्रविा उपलब्ि 
गराउन ्रसामीर् सडक सञ् जाल सिुार आयोजनाको सरुुवात गररनेछ। 

यस अन्त्तगात मोका -चस्ङ खला-बडावन-सानाखोला सडक जाजरकोट, 
दशरथपरु-डाुँडागाउुँ-स्जतेजवुा-ढाडखेत-मटेला-िरमपोखरा सडक सखेुत, 
चौरजहारी-र्नजषीय-खोलागाउुँ-चौफा-बैरागीठाुँटी-मसुीकोट सल्ले सडक 
र्नमाार् काया प्रारम्भ गररनछे। 

३५. दैलेख स्जल्लाको पञ् चकोशी क्षेरको िार्माक पयाटन प्रवद्दान गना साडुुँको 
स्जरो प्वाइन्त्टदेस्ख कोष्ट्रटला हुुँदै श्रीस्थान, नार्भस्थानबाट रावतकोटको 
जाहरमाडी सम्मको सडक स्तरोन्त् नर्त गना रु. २ करोड ष्ट्रवर्नयोजन 
गरेको छु।  

३६. र्नमाार् सम्पन्त् न भएका सडक, सडक पलु तथा झोलङु गे पलु, सावाजर्नक 
भवन लगायतका  पूवाािारहरुको र्नयर्मत तथा आकस्स्मक ममात सम्भार 
गना रु. १४ करोड ५० लाख ्यवस्था गरेको छु।  

३७. ष्ट्रवगत आर्थाक वर्ाहरुदेस्ख सञ् चालनमा रहेको पूवाािार ष्ट्रवशेर् 
कायाक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। यसका लार्ग रु. १ अबा १२ 
करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

३८. प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूबाट प्रदान गररने सेवा एउटै स्थानबाट 
उपलब्ि गराउन मन्त्रालयहरूको एकीकृत भवन र्नमाार् कायाको प्रारम्भ 
गररनेछ। प्रदेशमा रहेका सबै सरकारी संरचनाहरुलाई संरक्षर् गना 
सरुक्षा पखााल र्नमाार् गररनेछ। प्रदेशमा आयोजना हनुे सावाजर्नक सभा 
समारोह ्यवस्स्थत गना वीरेन्त्िनगरमा रहेको खलुा मञ् चमा संरचना 
र्नमाार् गररनेछ। यसका लार्ग रु. १५ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।   
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लाभ्रसाहीको सहलगानीमा सडक र्नमाार् गना प्रोत्साहन गररनेछ। यसका 
लार्ग रु. ३ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

३४. दात ृ र्नकायको सहलगानीमा ्रसामीर् क्षेरमा यातायात सषु्ट्रविा उपलब्ि 
गराउन ्रसामीर् सडक सञ् जाल सिुार आयोजनाको सरुुवात गररनेछ। 

यस अन्त्तगात मोका -चस्ङ खला-बडावन-सानाखोला सडक जाजरकोट, 
दशरथपरु-डाुँडागाउुँ-स्जतेजवुा-ढाडखेत-मटेला-िरमपोखरा सडक सखेुत, 
चौरजहारी-र्नजषीय-खोलागाउुँ-चौफा-बैरागीठाुँटी-मसुीकोट सल्ले सडक 
र्नमाार् काया प्रारम्भ गररनछे। 

३५. दैलेख स्जल्लाको पञ् चकोशी क्षेरको िार्माक पयाटन प्रवद्दान गना साडुुँको 
स्जरो प्वाइन्त्टदेस्ख कोष्ट्रटला हुुँदै श्रीस्थान, नार्भस्थानबाट रावतकोटको 
जाहरमाडी सम्मको सडक स्तरोन्त् नर्त गना रु. २ करोड ष्ट्रवर्नयोजन 
गरेको छु।  

३६. र्नमाार् सम्पन्त् न भएका सडक, सडक पलु तथा झोलङु गे पलु, सावाजर्नक 
भवन लगायतका  पूवाािारहरुको र्नयर्मत तथा आकस्स्मक ममात सम्भार 
गना रु. १४ करोड ५० लाख ्यवस्था गरेको छु।  

३७. ष्ट्रवगत आर्थाक वर्ाहरुदेस्ख सञ् चालनमा रहेको पूवाािार ष्ट्रवशेर् 
कायाक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। यसका लार्ग रु. १ अबा १२ 
करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

३८. प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूबाट प्रदान गररने सेवा एउटै स्थानबाट 
उपलब्ि गराउन मन्त्रालयहरूको एकीकृत भवन र्नमाार् कायाको प्रारम्भ 
गररनेछ। प्रदेशमा रहेका सबै सरकारी संरचनाहरुलाई संरक्षर् गना 
सरुक्षा पखााल र्नमाार् गररनेछ। प्रदेशमा आयोजना हनुे सावाजर्नक सभा 
समारोह ्यवस्स्थत गना वीरेन्त्िनगरमा रहेको खलुा मञ् चमा संरचना 
र्नमाार् गररनेछ। यसका लार्ग रु. १५ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।   
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३९. कर्ााली प्रदेश र्भरका ष्ट्रवपन्त् न, बादी, गाइने, राउटे, बोटे, राजी, दर्लत, 
मसुलमान तथा लोपोन्त्मखु र अर्त सीमान्त्तीकृत जार्त वा समदुाय एवम ्
ष्ट्रवपन्त् न वगा तथा जोस्खमयतुि र छररएका बस्तीलाई सरुस्क्षत स्थानमा 
आवासको ्यवस्था गना स्थानीय तहसुँगको समन्त्वय र साझेदारीमा 
एकीकृत बस्ती ष्ट्रवकास, जनता आवास र ष्ट्रवपन्त् नको घर कायाक्रमको 
लार्ग रू. 48 करोड 95 लाख ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।        

४०. प्रदेश राजिानी वीरेन्त्िनगरमा सङ घीय सरकार, नगर ष्ट्रवकास कोर् र 
प्रदेश सरकारको लगानीमा कर्ााली बसपाका  र्नमाार् गररनेछ। 
सावाजर्नक यातायातलाई सलुभ र सहज बनाइनेछ। सखेुत स्जल्लामा 
सवारी चालक अनमुर्त पर प्रदान गने कायालाई ्यवस्स्थत गना ट्रायल 
सेन्त्टर स्थापना गरी सञ् चालनमा ल्याइनेछ। यातायात सरुक्षा ्यवस्था 
भरपदो बनाउन सखेुतमा भेष्ट्रहकल ष्ट्रफट्नेस सेन्त्टर स्थापना गना 
सम्भा्यता अध्ययन गरी र्नमाार् काया प्रारम्भ गने ्यवस्था र्मलाएको 
छु। आगामी आर्थाक वर्ा रुकुम स्जल्लाको चौरजहारीस्स्थत यातायात 
सेवा कायाालयबाट सेवा प्रारम्भ गररनेछ। 

४१. भौर्तक पूवाािार तथा सहरी ष्ट्रवकासका लार्ग रु १० अबा ९२ करोड 
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

 

खखााननेपेपााननीी  ततथथाा  ससररससफफााईई 

४२. सबै स्थानीय तहको खानेपानी तथा सरसफाई योजना तयार गना स्थानीय 
तह र ष्ट्रवकास साझेदारहरुबीच समन्त्वय र सहकाया गररनेछ। 
खानेपानीको गरु्स्तर सिुार गरी स्वच्छ खानेपानी उपलब्ि गराउने 
प्रयोजनको लार्ग वीरेन्त्िनगरमा खानेपानी परीक्षर् केन्त्ि सञ् चालन तथा 
सखेुतको र्लस् से खानेपानी आयोजना र सल्यानको सल्लीबजार र्लफ्ट 
खानेपानी आयोजनामा खानेपानी गरु्स्तर कायाक्रम सञ् चालन गररनेछ।   
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४३. प्रदेश सरकारको लगानीमा बन्त् ने नयाुँ सरकारी र सामदुाष्ट्रयक भवनहरुमा 
वर्ाातको पानी सङ कलन गरी प्रयोग गने ्यवस्था र्मलाइनेछ। स्थानीय 
तहसुँगको सहकायामा र्नजी भवन र्नमाार् गदाा वर्ाातको पानी सङ कलन 
तथा पनुभारर् प्रर्ाली लागू गररनेछ। 

४४. सबै नागररकको आिारभतू खानेपानी सेवामा पहुुँच सरु्नस्श् चत गरी 
गरु्स्तरीय खानेपानी उपलब्ि गराउन र्नमाार्ािीन क्रमागत 
आयोजनाहरूलाई उच्च प्राथर्मकता र्दई सम्पन्त् न गररनेछ। नेपाल 
सरकार र स्थानीय तहसुँगको साझेदारीमा वीरेन्त्िनगर सखेुतको वहृत 
खानेपानी आयोजना सञ् चालन गररनेछ। यसका लार्ग रु. ५ करोड  
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

४५. शारदा बहृत खानेपानी आयोजना,  छाप्र े एकीकृत खानेपानी आयोजना, 
पलाुँता र्लफ्ट खानेपानी आयोजना र रास्कोट खानेपानी आयोजना 
कायाान्त्वयन गना रु. १७ करोड ७० लाख ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 
सङ घीय सरकारको सशता अनदुान स्रोतबाट सञ् चार्लत खानपेानी 
आयोजनाहरु यसै वर्ा सम्पन्त् न गना समन्त्वय गररनेछ। यसका लार्ग रु. 
46 करोड 97 लाख छुट्याएको छु।   

४६. खानेपानीको सषु्ट्रविा उपलब्ि नभएका स्थानीय समदुाय र सावाजर्नक 
ष्ट्रवद्यालयहरू पष्ट्रहचान गरी स्वच्छ खानेपानी सषु्ट्रविा परु् याउन रकम 
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

४७. प्रदेशर्भर रहेका साना शहर तथा आर्थाक केन्त्िहरूमा सरुस्क्षत तथा 
स्वच्छ खानेपानी उपलब् ि गराउन खानेपानी प्रर्ालीको सदुृढीकरर् तथा 
स्तरोन्त् नर्तको कायाक्रम अगार्ड बढाइनेछ। सङ घ र स्थानीय तहसुँगको 
सहकायामा एएकक  घघरर,,  एएकक  ििाारराा अर्भयान सञ् चालनको लार्ग रकम 
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 
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४३. प्रदेश सरकारको लगानीमा बन्त् ने नयाुँ सरकारी र सामदुाष्ट्रयक भवनहरुमा 
वर्ाातको पानी सङ कलन गरी प्रयोग गने ्यवस्था र्मलाइनेछ। स्थानीय 
तहसुँगको सहकायामा र्नजी भवन र्नमाार् गदाा वर्ाातको पानी सङ कलन 
तथा पनुभारर् प्रर्ाली लागू गररनेछ। 

४४. सबै नागररकको आिारभतू खानेपानी सेवामा पहुुँच सरु्नस्श् चत गरी 
गरु्स्तरीय खानेपानी उपलब्ि गराउन र्नमाार्ािीन क्रमागत 
आयोजनाहरूलाई उच्च प्राथर्मकता र्दई सम्पन्त् न गररनेछ। नेपाल 
सरकार र स्थानीय तहसुँगको साझेदारीमा वीरेन्त्िनगर सखेुतको वहृत 
खानेपानी आयोजना सञ् चालन गररनेछ। यसका लार्ग रु. ५ करोड  
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

४५. शारदा बहृत खानेपानी आयोजना,  छाप्र े एकीकृत खानेपानी आयोजना, 
पलाुँता र्लफ्ट खानेपानी आयोजना र रास्कोट खानेपानी आयोजना 
कायाान्त्वयन गना रु. १७ करोड ७० लाख ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 
सङ घीय सरकारको सशता अनदुान स्रोतबाट सञ् चार्लत खानपेानी 
आयोजनाहरु यसै वर्ा सम्पन्त् न गना समन्त्वय गररनेछ। यसका लार्ग रु. 
46 करोड 97 लाख छुट्याएको छु।   

४६. खानेपानीको सषु्ट्रविा उपलब्ि नभएका स्थानीय समदुाय र सावाजर्नक 
ष्ट्रवद्यालयहरू पष्ट्रहचान गरी स्वच्छ खानेपानी सषु्ट्रविा परु् याउन रकम 
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

४७. प्रदेशर्भर रहेका साना शहर तथा आर्थाक केन्त्िहरूमा सरुस्क्षत तथा 
स्वच्छ खानेपानी उपलब् ि गराउन खानेपानी प्रर्ालीको सदुृढीकरर् तथा 
स्तरोन्त् नर्तको कायाक्रम अगार्ड बढाइनेछ। सङ घ र स्थानीय तहसुँगको 
सहकायामा एएकक  घघरर,,  एएकक  ििाारराा अर्भयान सञ् चालनको लार्ग रकम 
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 
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४८. प्रदेशर्भरका नागररकलाई आिारभतू स्वच्छ खानेपानी सेवामा सहज 
पहुुँच सरु्नस्श् चत गना लामो समयदेस्ख सञ् चालनमा रहेका तर ष्ट्रवपद 
लगायतका कारर् अवरुद्द भएका खानेपानी आयोजनाहरूको ममात 
सम्भार गरी र्नयर्मत सञ् चालन गने, र्नमाार्ािीन आयोजनाहरू समयमै 
सम्पन्त् न गने र खानेपानी आपूर्ताको पहुुँचभन्त्दा बाष्ट्रहरका बस्तीहरूमा 
सम् भा्यता अध्ययन गरी प्राथर्मकताको आिारमा क्रमश: आयोजना 
कायाान्त्वयन गने ्यवस्था र्मलाएको छु। 

र्र्ससंंचचााइइ  ततथथाा  ननददीी  र्र्ननययन्त्न्त्ररर्र् 

४९. प्रदेशर्भरका कृष्ट्रर्योग्य जर्मनमा बाहै्र मष्ट्रहना र्संचाइ सषु्ट्रविा उपलब्ि 
गराई कृष्ट्रर् क्षेरको उत्पादकत्व बढाइनेछ। हाल सञ् चालनमा रहेका 
र्संचाइ आयोजनाहरुको र्नयर्मत ममात सम्भार तथा साना, मझौला तथा 
ठूला र्संचाइ आयोजना पष्ट्रहचान र कायाान्त्वयनलाई र्नरन्त्तरता र्दएको 
छु। मझौला र्संचाइ आयोजना सञ् चालन गना रु. 38 करोड 4 लाख 
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

५०. कर्ााली जनता र्संचाइ कायाक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। यस 
कायाको लार्ग रु. ८ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

५१. ककर्र्ााााललीी  प्रप्रददेेशशककाा  टटाारर,,  अअन्त्न्त्  ननककोो  भभण्ण्डडाारर हनुे गरी कर्ााली, भेरी बेसीन र 
शारदा लगायतका ष्ट्रवर्भन्त् न नदी ष्ट्रकनारमा रहेका टारहरूमा र्संचाई 
सषु्ट्रविा ष्ट्रवस्तार गना टार र्संचाई आयोजना सञ् चालन कायालाई र्नरन्त्तरता 
र्दएको छु। टार र्संचाई आयोजनाहरू कायाान्त्वयन गना रु. ३ करोड ३८ 
लाख ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

५२. शारदा नदी र्नयन्त्रर् कायाक्रम तथा कर्ााली जनता तटबन्त्ि 
कायाक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। यसको लार्ग रु. 1३ करोड 
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  
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५३. बाढी तथा पष्ट्रहरोबाट जोस्खमयतुि बस्तीहरू पष्ट्रहचान गरी संरक्षर् गना 
जल उत्पन्त् न प्रकोप र्नयन्त्रर् कायाक्रम सञ् चालन गना रु. 32 करोड 
6४ लाख ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

ऊऊजजाााा  ष्ट्रष्ट्रववककाासस  ततथथाा  प्रप्रववद्दद्दाानन 

५४. कर्ााली प्रदेशको जलस्रोत गरुुयोजना तयार गरी र्संचाइ, खानेपानी, 
जलाशय र जलष्ट्रवद्यतुको एकीकृत ष्ट्रवकास तथा बहउु�ेश्यीय उपयोगका 
लार्ग सावाजर्नक, र्नजी, साझेदारीलाई प्रोत्साहन गररनेछ।  

५५. सङ घीय सरकारको समन्त्वय र सहकायामा ताक्सगुाड लगायतका 
जलष्ट्रवद्यतु आयोजनाहरूको सम्भा्यता र आवश्यकताको ष्ट्रवश् लेर्र् 
गररनेछ। कर्ााली प्रदेशमा जलष्ट्रवद्यतुको उत्पादन कायालाई प्रभावकारी 
बनाउन ष्ट्रवद्यतु ष्ट्रवकास सम्बन्त्िी संस्थागत संरचना स्थापना गने ्यवस्था 
र्मलाएको छु। 

५६. नेपाल सरकारसुँगको सहकायामा जनताको जलष्ट्रवद्यतु कायाक्रम अन्त्तगात 
र्नमाार् हनुे जगदलु्ला अिाजलाशययतुि जलष्ट्रवद्यतु आयोजनामा प्रदेश 
सरकारको तफा बाट शेयर लगानी गने ्यवस्था र्मलाएको छु।  

५७. सम्पूर्ा कर्ाालीवासीलाई उज्यालो प्रदान गना ष्ट्रवद्यतु सेवा नपगेुका 
स्थानहरूमा ्रसामीर् ष्ट्रवद्यतुीकरर्लाई प्राथर्मकता र्दई रकम ष्ट्रवर्नयोजन 
गरेको छु।  

५८. राष्ट्रिय ष्ट्रवद्यतु प्रसारर् सञ् जाल नपगेुका प्रदेशका दगुाम तथा भौगोर्लक 
रुपमा ष्ट्रवकट स्थानमा लघ ु जलष्ट्रवद्यतु, सौया ऊजाा, बायोग्याुँस र 
वायऊुजाा लगायतका वैकस्ल्पक ऊजाा प्रवद्दान तथा ममात सम्भार 
कायालाई प्रोत्साहन गना कर्ााली उज्यालो कायाक्रमका लार्ग रु. १० 
करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 
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५३. बाढी तथा पष्ट्रहरोबाट जोस्खमयतुि बस्तीहरू पष्ट्रहचान गरी संरक्षर् गना 
जल उत्पन्त् न प्रकोप र्नयन्त्रर् कायाक्रम सञ् चालन गना रु. 32 करोड 
6४ लाख ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

ऊऊजजाााा  ष्ट्रष्ट्रववककाासस  ततथथाा  प्रप्रववद्दद्दाानन 

५४. कर्ााली प्रदेशको जलस्रोत गरुुयोजना तयार गरी र्संचाइ, खानेपानी, 
जलाशय र जलष्ट्रवद्यतुको एकीकृत ष्ट्रवकास तथा बहउु�ेश्यीय उपयोगका 
लार्ग सावाजर्नक, र्नजी, साझेदारीलाई प्रोत्साहन गररनेछ।  

५५. सङ घीय सरकारको समन्त्वय र सहकायामा ताक्सगुाड लगायतका 
जलष्ट्रवद्यतु आयोजनाहरूको सम्भा्यता र आवश्यकताको ष्ट्रवश् लेर्र् 
गररनेछ। कर्ााली प्रदेशमा जलष्ट्रवद्यतुको उत्पादन कायालाई प्रभावकारी 
बनाउन ष्ट्रवद्यतु ष्ट्रवकास सम्बन्त्िी संस्थागत संरचना स्थापना गने ्यवस्था 
र्मलाएको छु। 

५६. नेपाल सरकारसुँगको सहकायामा जनताको जलष्ट्रवद्यतु कायाक्रम अन्त्तगात 
र्नमाार् हनुे जगदलु्ला अिाजलाशययतुि जलष्ट्रवद्यतु आयोजनामा प्रदेश 
सरकारको तफा बाट शेयर लगानी गने ्यवस्था र्मलाएको छु।  

५७. सम्पूर्ा कर्ाालीवासीलाई उज्यालो प्रदान गना ष्ट्रवद्यतु सेवा नपगेुका 
स्थानहरूमा ्रसामीर् ष्ट्रवद्यतुीकरर्लाई प्राथर्मकता र्दई रकम ष्ट्रवर्नयोजन 
गरेको छु।  

५८. राष्ट्रिय ष्ट्रवद्यतु प्रसारर् सञ् जाल नपगेुका प्रदेशका दगुाम तथा भौगोर्लक 
रुपमा ष्ट्रवकट स्थानमा लघ ु जलष्ट्रवद्यतु, सौया ऊजाा, बायोग्याुँस र 
वायऊुजाा लगायतका वैकस्ल्पक ऊजाा प्रवद्दान तथा ममात सम्भार 
कायालाई प्रोत्साहन गना कर्ााली उज्यालो कायाक्रमका लार्ग रु. १० 
करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 
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५९. खानेपानी तथा सरसफाई, र्संचाइ, नदी र्नयन्त्रर् र ऊजाा ष्ट्रवकास 
सम्बन्त्िी कायाक्रमको लार्ग रु. ३ अबा ७९ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको 
छु।  

स्स्ववाास्स्््यय  ससेेववाा  रर  स्स्ववाास्स्््यय  पपूूववााााििाारर   

६०. कर्ााली प्रदेशका सम्पूर्ा नागररकलाई कोर्भड-१९ ष्ट्रवरूद्दको खोप 
लगाउने ्यवस्था गररनेछ। कोर्भड-१९ लगायतका महामारीबाट बच्ने 
उपाय र स्वास््य सरुक्षाका मापदण्डहरूको पालना गना जनचेतनामूलक 
कायाक्रम अर्भयानको रुपमा सञ् चालन गने कायाक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दन े
्यवस्था र्मलाएको छु।  

६१. आिारभतू स्वास््य उपचार सषु्ट्रविामा सबैको पहुुँच तथा र्बरामीको 
उपचार खचामा सहरु्लयत र्दन स्थानीय तहको समन्त्वयमा ष्ट्रवपन्त् न तथा 
लस्क्षत समदुायका जनताका लार्ग स्वास््य बीमा कायाक्रमलाई थप 
र्बस्तार गररनेछ। उपचार खचा िान्त् न नसक्ने र्बरामीलाई प्ररे्र्मा 
सहरु्लयतको समेत ्यवस्था गरेको छु।  

६२. दृष्ट्र�ष्ट्रवहीन लगायत ष्ट्रवर्भन्त् न कारर्ले शारीररक अपाङ गता भएका 
्यस्तिहरूले शारीररक टेवाको लार्ग दैर्नक जीवनयापनको क्रममा प्रयोग 
गने सहायता साम्रसीहरूको उत्पादन र ममातको लार्ग उद्योग स्थापना 
गना प्रोत्साहन गररनेछ।  

६३. प्रदेशका सबै स्जल्लामा र्नयर्मत रुपमा गरु्स्तरीय स्वास््य साम्रसी, 
 और्र्ि र उपकरर्को आपूर्ता ्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश 
स्वास््य आपूर्ता ्यवस्थापन केन्त्िको स्थापना र सञ् चालन गररनेछ। 
र्निःशलु्क र अत्यावश्यक और्र्िको सहज उपलब्ि हनुे ्यवस्था 
र्मलाएको छु।  
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६४. कर्ााली राजमागामा हनुे सडक दघुाटना र अन्त्य घटनामा परी घाइते हनु े
्यस्तिहरूको तत्काल उपचार गने ्यवस्थाको लार्ग सङ घीय सरकारको 
समन्त्वयमा दैलेख स्जल्लाको राकम कर्ाालीमा ट्रमा सेन्त्टर स्थापना गने 
्यवस्था र्मलाइनेछ।  

६५. स्वास््य सेवाको अर्भलेख तथा प्रर्तवेदनलाई ् यवस्स्थत, त्यपरक र 
समयबद्द गना ष्ट्रवद्यतुीय स्वास््य सूचना अर्भलेख प्रर्तवेदन प्रर्ालीको 
सदुृढीकरर् गररनेछ। 

६६. कोर्भड-१९ को सङक्रमर् रोकथाम, र्नयन्त्रर् र उपचारमा प्रदेशका 
ष्ट्रवर्भन्त् न तहमा रहेका स्चष्ट्रकत्सक र स्वास््यकमषीयहरूको योगदान 
प्रशंसनीय रहेको छ। आगामी र्दनमा भरपदो र पहुुँचयोग्य उपचार 
सषु्ट्रविा र स्वास््य सरुक्षाका मापदण्डहरूको प्रभावकारी रुपमा पालना 
गरी मानव जीवन रक्षा गने कायालाई थप प्रभावकारी बनाउन भौर्तक 
संरचनाहरूको स्तरोन्त् नर्त, दक्ष जनशस्ति ्यवस्थापन र र्दगोपनाको 
सरु्नस्श् चत गने ्यवस्था र्मलाएको छु।  

६७. आिारभतू स्वास््य सेवामा पहुुँच वषृ्ट्रद्द गना बाल स्वास््य कायाक्रम, 
सरुस्क्षत माततृ्व कायाक्रम, सने तथा नसने रोग र्नयन्त्रर्, बहकु्षेरीय 
पोर्र् कायाक्रम, सामदुाष्ट्रयक स्वास््य इकाई, बर्थाङ ग सेन्त्टर, आिारभतू 
अस्पताल सहयोग कायाक्रम, क्षयरोगमतुि पार्लका अर्भयान, औलो 
र्नवारर्, कुष्टरोग र्नवारर् लगायतका कायाक्रम सञ् चालनको लार्ग 
रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

६८. प्रदेश अस्पताल सखेुतलाई स्वास््य ष्ट्रवज्ञान प्रर्तष्टानको रुपमा ष्ट्रवकास 
गररनेछ। अस्पतालमा ष्ट्रवशेर्ज्ञ स्चष्ट्रकत्सकको ्यवस्था,  भौर्तक संरचना 
ष्ट्रवस्तार, आिरु्नक र प्रष्ट्रवर्िमैरी स्चष्ट्रकत्सा उपकरर् सष्ट्रहतको ष्ट्रवशेर्ज्ञ 
स्चष्ट्रकत्सकीय स्वास््य सेवा उपलब्ि गराउन ५०० शैयाको बनाउने 
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पोर्र् कायाक्रम, सामदुाष्ट्रयक स्वास््य इकाई, बर्थाङ ग सेन्त्टर, आिारभतू 
अस्पताल सहयोग कायाक्रम, क्षयरोगमतुि पार्लका अर्भयान, औलो 
र्नवारर्, कुष्टरोग र्नवारर् लगायतका कायाक्रम सञ् चालनको लार्ग 
रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 
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स्चष्ट्रकत्सकीय स्वास््य सेवा उपलब्ि गराउन ५०० शैयाको बनाउने 
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्यवस्था र्मलाएको छु। यसका लार्ग बनाउन रु. 52 करोड 45 लाख 
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

६९. सखेुत स्जल्लाको पस्श् चमी भेगमा स्वास््य सेवालाई भरपदो, सवासलुभ र 
पहुुँचयोग्य बनाउन सालकोट प्राथर्मक स्वास््य केन्त्िलाई सम्बस्न्त्ित 
स्थानीय तहसुँगको साझेदारीमा पचास शैयाको अस्पतालको रुपमा 
स्तरोन्त् नर्तका लार्ग सम्भा् यता अध्ययन गरी भौर्तक संरचना र्नमाार् गना 
रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। कार्लकोट स्जल्लाको रास्कोट 
नगरपार्लकामा अस्पताल र्नमाार्को लार्ग रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।     

७०. दगुाम ष्ट्रहमाली र पहाडी स्जल्लाका नागररकको स्वास््य सेवामा पहुुँच 
सरु्नस्श् चत गना कार्लकोट, डोल्पा, मगु ु र हमु्लामा पचास शैया तथा 
सल्यान, रुकुम पस्श् चम, जाजरकोट र दैलेखमा एक सय शैयाको स्जल्ला 
अस्पताल सञ् चालनको लार्ग आवश्यक पूवाािार, स्वास््य उपकरर्, 
एम्बलेुन्त्स र शववाहन तथा जनशस्ति ्यवस्थापन गना रु. 5३ करोड 
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

७१. सङ घीय सरकार समेतको लगानीमा सखेुत स्जल्लाको र्छन्त्चमुा 
प्रदेशस्तरीय सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गररनेछ। स्वास््य सेवालाई 
ष्ट्रवष्ट्रविीकरर् गना प्राकृर्तक, आयवेुद, होर्मयोपेथी एवम ्अन्त्य वैज्ञार्नक 
उपचार पद्दर्तको ष्ट्रवकास गररनेछ। प्रदेश आयवेुद और्िालयलाई 
प्रादेस्शक आयवेुद अस्पताल तथा अनसुन्त्िान केन्त्िको रुपमा स्तरोन्त् नर्त 
गने ्यवस्था र्मलाएको छु। कर्ाालीमा उपलब्ि जर्डबटुीहरूको प्रयोग 
गरी आयवेुद और्र्िको उत्पादनको सरुुवात गना रकम ष्ट्रवर्नयोजन 
गरेको छु।  

७२. प्रदेशका सबै स्जल्ला अस्पताललाई ष्ट्रवशेर्ज्ञ सेवा प्रवाह गने अस्पतालको 
रुपमा ष्ट्रवकास गररने छ। प्रदेश जनस्वास््य प्रयोगशाला र स्जल्ला 



18 

अस्पतालमा रहेका प्रयोगशालामा जनशस्ति ्यवस्थापन, भौर्तक पूवाािार 
र स्वास््य उपकरर् खररदको लार्ग रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

७३. स्वास््य सेवा सहज बनाउन दगुाम स्जल्लामा घमु्ती स्वास््य तथा 
प्रयोगशाला स्शष्ट्रवरमाफा त ् स्वास््य सेवा उपलब्ि गराइने छ। स्थानीय 
तहको समन्त्वय र सहकायामा सामदुाष्ट्रयक स्वास््य, स्स्क्रर्नङ ग स्शष्ट्रवर 
एवम ्टेर्लमेर्डर्सन सेवामाफा त ्स्वास््य परीक्षर् तथा परामशा सेवा प्रदान 
गने ्यवस्था र्मलाएको छु। कर्ााली प्रदेशमा टेर्लमेर्डर्सन, ई-हेल्थ 
कायाक्रम ष्ट्रवस्तार तथा सदुृढीकरर्का लार्ग रु. ७ करोड ष्ट्रवर्नयोजन 
गरेको छु।  

७४. अल्जाइमर, क् यान्त्सर, पाष्ट्रका न्त्सन, र्सकलसेल एनेर्मया, हेमोफेर्लया, 
थालासेर्मया, मटुु, मगृौला, मस्स्तष्कमा चोट, मस्स्तष्कघात, स्पाइनल 
इन्त्ज् यरुी रोगबाट पीर्डत र्बरामीको उपचारमा सहयोग गना रकम 
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

७५. कर्ााली प्रदेश सरकारको सतु्केरी पोर्र् उपहार कायाक्रम, मष्ट्रहला 
स्वास््य स्वयंसेष्ट्रवका प्रोत्साहन कायाक्रम एवम ् सामदुाष्ट्रयक स्वास््य 
इकाई सञ् चालन कायाक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। दगुाम स्थानबाट 
जष्ट्रटल प्रसूर्त अवस्था एवम ् आपतकालीन अवस्थाका र्बरामीहरूलाई 
तत्काल उपचारको लार्ग हवाई उद्दार गना रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको 
छु। 

स्स्शशक्षक्षाा,,  जजननशशस्स्तिति  ष्ट्रष्ट्रववककाासस  ततथथाा  शशैैस्स्क्षक्षकक  पपूूववााााििाारर   

७६. प्रदेशको लार्ग गरु्स्तरीय शैस्क्षक जनशस्ति उत्पादनमा सहयोग परु् याउन 
भौगोर्लक सन्त्तलुन कायम हनुे गरी हाल सञ् चालनमा रहेका उच्च 
माध्यर्मक ष्ट्रवद्यालयहरूमा ष्ट्रवज्ञान सङ काय सञ् चालन गने ्यवस्था 
र्मलाएको छु।  
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अस्पतालमा रहेका प्रयोगशालामा जनशस्ति ्यवस्थापन, भौर्तक पूवाािार 
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कायाक्रम ष्ट्रवस्तार तथा सदुृढीकरर्का लार्ग रु. ७ करोड ष्ट्रवर्नयोजन 
गरेको छु।  

७४. अल्जाइमर, क् यान्त्सर, पाष्ट्रका न्त्सन, र्सकलसेल एनेर्मया, हेमोफेर्लया, 
थालासेर्मया, मटुु, मगृौला, मस्स्तष्कमा चोट, मस्स्तष्कघात, स्पाइनल 
इन्त्ज् यरुी रोगबाट पीर्डत र्बरामीको उपचारमा सहयोग गना रकम 
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

७५. कर्ााली प्रदेश सरकारको सतु्केरी पोर्र् उपहार कायाक्रम, मष्ट्रहला 
स्वास््य स्वयंसेष्ट्रवका प्रोत्साहन कायाक्रम एवम ् सामदुाष्ट्रयक स्वास््य 
इकाई सञ् चालन कायाक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। दगुाम स्थानबाट 
जष्ट्रटल प्रसूर्त अवस्था एवम ् आपतकालीन अवस्थाका र्बरामीहरूलाई 
तत्काल उपचारको लार्ग हवाई उद्दार गना रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको 
छु। 

स्स्शशक्षक्षाा,,  जजननशशस्स्तिति  ष्ट्रष्ट्रववककाासस  ततथथाा  शशैैस्स्क्षक्षकक  पपूूववााााििाारर   

७६. प्रदेशको लार्ग गरु्स्तरीय शैस्क्षक जनशस्ति उत्पादनमा सहयोग परु् याउन 
भौगोर्लक सन्त्तलुन कायम हनुे गरी हाल सञ् चालनमा रहेका उच्च 
माध्यर्मक ष्ट्रवद्यालयहरूमा ष्ट्रवज्ञान सङ काय सञ् चालन गने ्यवस्था 
र्मलाएको छु।  
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७७. कर्ााली प्रदेशमा पवातीय ष्ट्रवज्ञान तथा प्रष्ट्रवर्ि ष्ट्रवश् वष्ट्रवद्यालय स्थापना तथा 
सञ् चालनको लार्ग कानून तजुामा गररनेछ।  

७८. कर्ााली प्रदेशमा हेल्थ अर्सस्टेन्त्ट, स्टाफ नसा, फामेसी, ल्याव 
लगायतको प्राष्ट्रवर्िक जनशस्ति उत्पादनका लार्ग आगामी आर्थाक 
वर्ादेस्ख पठनपाठन सरुु गररनेछ। जनशस्ति उत्पादनको लार्ग 
पठनपाठन सरुुवात लगायत ्यवस्थापकीय काया प्रदेश अस्पतालबाट 
गने ्यवस्था र्मलाइनेछ।  

७९. कर्ााली प्रदेशमा उच्च स्शक्षालाई थप गरु्स्तरीय बनाउन सङ घ, प्रदेश र 
स्थानीय तहसुँग सहकाया, समन्त्वय र सहजीकरर् गना रकम ष्ट्रवर्नयोजन 
गरेको छु।  

८०. सामदुाष्ट्रयक एवम ् प्राष्ट्रवर्िक ष्ट्रवद्यालयहरूको पूवाािार ष्ट्रवकास, ष्ट्रवपद मा 
क्षर्त भएका ष्ट्रवद्यालयहरूको ममात सम्भार, शैस्क्षक जनशस्तिको क्षमता 
ष्ट्रवकास र कर्ााली सावाजर्नक स्शक्षा सिुार अर्भयान अन्त्तगात शैस्क्षक 
सिुार कायाक्रमको लार्ग रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

८१. प्रदेशर्भर दक्ष र प्राष्ट्रवर्िक जनशस्ति उत्पादन गना तथा सबैलाई 
स्शक्षाको अवसर र्दलाउन  प्राष्ट्रवर्िक छोरी बहुारी छारवसृ्त्त, दर्लत, 
अपाङ ग, सष्ट्रहद सन्त्तर्त छारवसृ्त्त र एक ष्ट्रवद्यालय एक स्वास््यकमषीय 
कायाक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु।  

८२. कर्ााली प्रदेशलाई पूर्ा साक्षर प्रदेशको रूपमा घोर्र्ा गना सङ घ र 
स्थानीय तहसुँग समन्त्वय र सहकाया गररनेछ। स्थानीय तहको 
सहकायामा एक स्थानीय तह एक सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालय पूवाािार ष्ट्रवकास 
कायाक्रम सञ् चालनका लार्ग रु. ३३ करोड ६० लाख ष्ट्रवर्नयोजन 
गरेको छु।  
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८३. कर्ााली प्रदेशका सबै स्जल्लाका माध्यर्मक तहमा अध्ययनरत 
ष्ट्रवद्याथषीयहरुलाई वैकस्ल्पक माध्यमबाट स्शक्षर् र्सकाइ ष्ट्रक्रयाकलापहरू 
सञ् चालन गना सूचना प्रष्ट्रवर्ि ल्याबको स्थापना गने ्यवस्था र्मलाएको 
छु।   

८४. अष्ट्रटज्म लगायतका अपाङ गता भएका ्यस्तिहरूको गरु्स्तरीय स्शक्षामा 
सहज पहुुँचको सरु्नस्श् चतता एवम ्अपाङ गमैरी स्शक्षर् र्सकाइ प्रष्ट्रवर्िमा 
सिुार गना ष्ट्रवशेर् स्शक्षा सञ् चालन गरेका ष्ट्रवद्यालयहरूको लार्ग रकम 
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

८५. कर्ााली ष्ट्रवकास सेवा स्वयंसेवक कायाक्रम माफा त ्स्वयंसेवक पररचालन 
गने ्यवस्था र्मलाएको छु।  

८६. नवर्सजानशील, वैज्ञार्नक, ्यावसाष्ट्रयक र मानव मूल्यमा आिाररत 
स्शक्षाका लार्ग समयानकूुल पाठ् यक्रम पररमाजान गना सङ घीय सरकार र 
स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गररनेछ। प्रदेशको स्थानीय ष्ट्रवस्शष् टता र 
उद्यमशीलता सम्बन्त्िी ष्ट्रवर्यलाई स्थानीय पाठ् यक्रममा समावेश गने 
्यवस्था र्मलाइनेछ।  

८७. कर्ााली प्रदेशको भार्ा, कला, साष्ट्रहत्य, संस्कृर्त र परुातास्त्त् वक 
वस्तहुरूको संरक्षर् एवम ् प्रवद्दान गररनेछ। प्रदेश सङ्रसहालयको 
स्तरोन्त् नर्त गरी अर्भलेखालयको रुपमा ष्ट्रवकास गररनेछ। 

८८. प्रदेशको ऐर्तहार्सक सम्पस्त्तका रुपमा रहेका जमु्लाको र्संजा, दैलेखको 
दलु्ल ुलगायतका स्थानमा रहेका मूर्ता, कलाकृर्त, प्रस्तर, सामररक वस्त,ु 
त्य, प्रमार्, भार्ा र र्लपी सम्बन्त्िी दस्तावेजहरुको अध्ययन र 
अनसुन्त्िान गने ्यवस्था र्मलाएको छु।  
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८९. श्रम तथा रोजगार सचेतना तथा प्रवद्दान सम्बन्त्िी कायाक्रमहरू  सञ् चालन 
गररनेछ। बाल श्रर्मक र्नर्िे प्रदेश र्नमाार्का लार्ग अर्भयानमूलक 
सचेतना कायाक्रम सञ् चालन गने ्यवस्था र्मलाएको छु।  

९०. वैदेस्शक रोजगारबाट फकेका तथा स्वदेशर्भर रोजगारीका अवसरबाट 
वस्ञ् चत यवुाहरूको सीप, प्रष्ट्रवर्ि र जाुँगरलाई र्सजानशील उद्यममाफा त 
स्वरोजगार बनाउने कायाक्रम सञ् चालनको ्यवस्था र्मलाएको छु। 
कर्ााली प्रदेशको ्यावसाष्ट्रयक सीप नक्साङ कन र सीप ष्ट्रवकास सम्बन्त्िी 
क्षमता ष्ट्रवकास गना रु. ३ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।   

९१. प्रदेशर्भरका शैस्क्षक संस्थाको सूचना प्रर्ाली ्यवस्थापन अद्यावर्िक गने 
कायालाइा र्नरन्त्तरता र्दएको छु।   

 
ललैैस्स्ङङ  गगकक  ससममााननतताा  ततथथाा  ससााममाास्स्जजकक  ससममााववेेशशीीककररर्र्   

९२. कर्ााली प्रदेशका सावाजर्नक संरचनाहरु अपाङ गमैरी र लैस्ङ गकमैरी 
बनाइनेछ। प्रदेशका सबै र्नकायहरुमा स्तनपान कक्षको ्यवस्था 
गररनेछ। ष्ट्रवर्भन्त् न मन्त्रालय र कायाालयहरुको सघन अवस्स्थर्त भएको 
स्थानमा सबै कमाचारीहरुलाई पायक पने गरी स्शश ु स्याहार केन्त्िको 
स्थापना गने ्यवस्था र्मलाएको छु। 

९३. मष्ट्रहला, आर्दवासी, आर्दवासी जनजार्त, सीमान्त्तीकृत वगा, लोपोन्त्मखु, 
मसु्स्लम, दर्लत, लैस्ङ गक तथा यौर्नक अल्पस् ्यक, ज्येष्ट नागररक, 
अपाङ गता भएका ्यस्ति तथा हरेक दृष्ट्र�ले वस्ञ् चतीकरर्मा परेका 
नागररकका लार्ग स्रोत, सािन र अवसरमा समानता कायम गने लस्क्षत 
वगा ष्ट्रवशेर् कायाक्रम सञ् चालनको लार्ग रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  
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९४. मष्ट्रहला अर्िकार, मष्ट्रहला स्वास््य, सरुस्क्षत मष्ट्रहनावारी, सरुस्क्षत माततृ्व 
सम्बन्त्िी कायाक्रम र ज्येष्ट नागररक, बेसहारा, सडक मानवहरुको 
संरक्षर्, आश्रय, ्यवस्थापन, स्शक्षा, स्वास््य उपचार तथा पनुस्थाापनाको 
कायाक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु।  

९५. सामास्जक तथा सांस्कृर्तक कुरीर्त, िार्माक अन्त्िष्ट्रवश् वास, जातीय ष्ट्रवभेद, 
लैस्ङ गक भेदभाव ष्ट्रवरुद्द शून्त्य सहनशीलताको नीर्त अवलम्बन गररनेछ। 
लैस्ङ गक उत्तरदायी बजेट प्रर्ालीलाई स्थानीय तहसम्म संस्थागत गदै 
लर्गने छ। बालष्ट्रववाह, बहषु्ट्रववाह, मष्ट्रहला ष्ट्रहंसा, छुवाछूत तथा भेदभाव, 
छाउपडी, बोक्सी प्रथा लगायतका सामास्जक कुरीर्त तथा कुप्रथा अन्त्त्य 
गना स्थानीय तह, गैरसरकारी संस्था र समदुायमा आिाररत संस्थासुँग 
सहकाया गरी चेतनामूलक कायाक्रम सञ् चालन गने ्यवस्था र्मलाएको 
छु।  

९६. मष्ट्रहला तथा बालबार्लकाको संष्ट्रविान प्रदत्त अर्िकार सरु्नस्श् चत गरी 
ष्ट्रहंसापीर्डत मष्ट्रहलाहरूको उद्दार, पनुस्थाापना र संरक्षर्का लार्ग ससुरुरस्स्क्षक्षतत  
गगृहृह  कायाक्रम सञ् चालन गररनेछ। असहाय तथा एकल मष्ट्रहलाहरूलाई 
उमेर अनसुार स्शक्षा र सीपमूलक तार्लम र्दई स्वरोजगार हनुे ्यवस्था 
र्मलाएको छु।  

९७. ज्येष्ट नागररकको ज्ञान, सीप, अनभुव आदानप्रदान गरी र्दनचयाा सहज र 
रुचीकर बनाउन स्थानीय तहसुँगको सहकायामा र्दवा वदृ्द र्बसौनी 
केन्त्िको स्थापना गने ्यवस्था र्मलाएको छु। ज्येष्ट नागररकप्रर्त हनु े
ष्ट्रहंसा तथा दु् यावहारको अन्त्त्य गरी उनीहरूको अर्िकार संरक्षर् गना, 
जोस्खममा रहेका ज्येष्ट नागररकलाई संरक्षर्, उपचार र मनोपरामशा सेवा 
सम्बन्त्िी कायाक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु।  
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लैस्ङ गक भेदभाव ष्ट्रवरुद्द शून्त्य सहनशीलताको नीर्त अवलम्बन गररनेछ। 
लैस्ङ गक उत्तरदायी बजेट प्रर्ालीलाई स्थानीय तहसम्म संस्थागत गदै 
लर्गने छ। बालष्ट्रववाह, बहषु्ट्रववाह, मष्ट्रहला ष्ट्रहंसा, छुवाछूत तथा भेदभाव, 
छाउपडी, बोक्सी प्रथा लगायतका सामास्जक कुरीर्त तथा कुप्रथा अन्त्त्य 
गना स्थानीय तह, गैरसरकारी संस्था र समदुायमा आिाररत संस्थासुँग 
सहकाया गरी चेतनामूलक कायाक्रम सञ् चालन गने ्यवस्था र्मलाएको 
छु।  

९६. मष्ट्रहला तथा बालबार्लकाको संष्ट्रविान प्रदत्त अर्िकार सरु्नस्श् चत गरी 
ष्ट्रहंसापीर्डत मष्ट्रहलाहरूको उद्दार, पनुस्थाापना र संरक्षर्का लार्ग ससुरुरस्स्क्षक्षतत  
गगृहृह  कायाक्रम सञ् चालन गररनेछ। असहाय तथा एकल मष्ट्रहलाहरूलाई 
उमेर अनसुार स्शक्षा र सीपमूलक तार्लम र्दई स्वरोजगार हनुे ्यवस्था 
र्मलाएको छु।  

९७. ज्येष्ट नागररकको ज्ञान, सीप, अनभुव आदानप्रदान गरी र्दनचयाा सहज र 
रुचीकर बनाउन स्थानीय तहसुँगको सहकायामा र्दवा वदृ्द र्बसौनी 
केन्त्िको स्थापना गने ्यवस्था र्मलाएको छु। ज्येष्ट नागररकप्रर्त हनु े
ष्ट्रहंसा तथा दु् यावहारको अन्त्त्य गरी उनीहरूको अर्िकार संरक्षर् गना, 
जोस्खममा रहेका ज्येष्ट नागररकलाई संरक्षर्, उपचार र मनोपरामशा सेवा 
सम्बन्त्िी कायाक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु।  
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९८. छोरीको सशतिीकरर् तथा लैस्ङ गक समानता प्रवद्दान गने उ�ेश्यले 
कायाान्त्वयनमा ल्याइएको बबैैङङ  कक  खखाातताा  छछोोररीीककोो,,  ससुरुरक्षक्षाा  जजीीववनन  भभररररककोो 
कायाक्रमलाई थप प्रभावकारी र प्रर्तफलमखुी बनाउने गरी र्नरन्त्तरता 
र्दएको छु।  

९९. समाजमा रहेका ष्ट्रवर्भन्त् न वगा र क्षेरका अल्पसङ ्यक, सीमान्त्तकृत र 
पछार्ड पाररएका वगा र समदुायको संरक्षर्, आय वषृ्ट्रद्द र सहज 
जीवनयापनको लार्ग मु् यमन्त्री जीष्ट्रवकोपाजान कायाक्रम तथा आर्थाक, 
सामास्जक रुपमा पछार्ड पाररएका दर्लत समदुायको ष्ट्रवकास र 
सशतिीकरर्को लार्ग मु् यमन्त्री दर्लत आयआजान कायाक्रमलाई 
र्नरन्त्तरता र्दएको छु।  

ययुवुवाा  ततथथाा  खखेेललककुुदद  

१००. ष्ट्रवकास र समषृ्ट्रद्दमा यवुाको रचनात्मक भरू्मकालाई प्रवद्दान गना स्वस्थ र 
र्सजानशील जीवनयापनका लार्ग खेलकुद, योग, ्यायाम, ध्यान 
लगायतका कायाक्रमलाइा समदुाय र ष्ट्रवद्यालय तहसम्म ष्ट्रवस्तार गने 
्यवस्था र्मलाएको छु। 

१०१. प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा र्नमाार्ािीन प्रदेश रङ गशालामा दशौं 
राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गना र्नमाार् कायालाई तीव्रता र्दन रु. ६0 
करोड  ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। चौरजहारी ष्ट्रक्रकेट रङ गशाला, स्चसापानी 
रङ गशाला, वी.पी. स्मरृ्त रङ गशाला, चन्त्दननाथ रङ गशाला लगायतका 
रङ गशाला र खेल मैदान र्नमाार्को लार्ग रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।   

१०२. यवुाहरूलाई खेल गर्तष्ट्रवर्िमा आकष्ट्रर्ात गरी अनशुार्सत, राष् ट्र र 
रास्ष् ट्रयताप्रर्तको भावनालाई थप उचाइमा परु् याउन हरेक खेल 
गर्तष्ट्रवर्िमा प्रदेशको साथाक सहभार्गता सरु्नस्श् चत गने ्यवस्था 
र्मलाएको छु।  
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१०३. यवुा प्रर्तभा पष्ट्रहचान, यवुा उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार, यवुा खेलाडी 
प्रोत्साहन कायाक्रम सञ् चालनको लार्ग रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 
राष्ट्रिय तथा अन्त्तराास्ष् ट्रय प्रर्तयोर्गतामा पदक प्राप् त गना सफल प्रदेशका 
खेलाडीलाई प्रोत्साहन गना खेलकुद प्रर्तभा परुस्कार कोर् स्थापना गने 
्यवस्था र्मलाएको छु।  

१०४. स्शक्षा, स्वास््य, खेलकुद, श्रम तथा रोजगार, कला, भार्ा, साष्ट्रहत्य, 
संस्कृर्त, सामास्जक समावेशीकरर् र लैस्ङ गक मूलप्रवाहीकरर् सम्बन्त्िी 
कायाक्रमका लार्ग रु. ५ अबा ८९ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

ककृृष्ट्रष्ट्रर्र्  क्षक्षेरेरककोो  ष्ट्रष्ट्रववककाासस  रर  भभूरू्र्मम  ््ययववस्स्थथाापपनन  ततथथाा  ससहहककााररीी 

१०५. भरू्मको उस्चत उपयोगका लार्ग कर्ााली प्रदेश भ-ूउपयोग ऐन तजुामा 
गररनेछ। जोस्खम संवेदनशील भ-ूउपयोग गरुूयोजना तयार गरी भरू्मको 
चक्लाबन्त्दीलाई प्रोत्साहन गररनेछ। प्रदेशको कृष्ट्रर् प्रर्ालीलाई आिरु्नक, 
्यावसाष्ट्रयक, प्रर्तस्पिाात्मक, उच्च मूल्यवान र प्राङ गाररक प्रदेशको 
रुपमा ष्ट्रवकास गने ्यवस्था र्मलाएको छु।  

१०६. तलुनात्मक लाभका कृष्ट्रर् उपज तथा नगदे बाली सघन रुपमा उत्पादन 
हनुे पकेट क्षेर वगषीयकरर् गरी त्यस्ता क्षेरमा उत्पादन हनुे कृष्ट्रर् 
उपजलाई सरुस्क्षत रुपमा भण्डारर् गना सावाजर्नक र र्नजी साझेदारी 
मोडेलमा उच्च प्रष्ट्रवर्ियतुि शीत भण्डार तथा प्रशोिन उद्योग स्थापना 
तथा सञ् चालन गररनेछ। 

१०७. कर्ााली प्रदेशको कृष्ट्रर् क्षरेको ष्ट्रवकासका लार्ग सञ् चालन गररने सम्पूर्ा 
कायाक्रमहरूलाई र्दगो एवम ्जलवायमैुरी बनाउन प्राङ गाररक कृष्ट्रर् तथा 
जलवाय ुअनकूुलन प्रष्ट्रवर्िको ष्ट्रवकास र ष्ट्रवस्तार गररनेछ। 
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१०३. यवुा प्रर्तभा पष्ट्रहचान, यवुा उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार, यवुा खेलाडी 
प्रोत्साहन कायाक्रम सञ् चालनको लार्ग रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 
राष्ट्रिय तथा अन्त्तराास्ष् ट्रय प्रर्तयोर्गतामा पदक प्राप् त गना सफल प्रदेशका 
खेलाडीलाई प्रोत्साहन गना खेलकुद प्रर्तभा परुस्कार कोर् स्थापना गने 
्यवस्था र्मलाएको छु।  

१०४. स्शक्षा, स्वास््य, खेलकुद, श्रम तथा रोजगार, कला, भार्ा, साष्ट्रहत्य, 
संस्कृर्त, सामास्जक समावेशीकरर् र लैस्ङ गक मूलप्रवाहीकरर् सम्बन्त्िी 
कायाक्रमका लार्ग रु. ५ अबा ८९ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

ककृृष्ट्रष्ट्रर्र्  क्षक्षेरेरककोो  ष्ट्रष्ट्रववककाासस  रर  भभूरू्र्मम  ््ययववस्स्थथाापपनन  ततथथाा  ससहहककााररीी 

१०५. भरू्मको उस्चत उपयोगका लार्ग कर्ााली प्रदेश भ-ूउपयोग ऐन तजुामा 
गररनेछ। जोस्खम संवेदनशील भ-ूउपयोग गरुूयोजना तयार गरी भरू्मको 
चक्लाबन्त्दीलाई प्रोत्साहन गररनेछ। प्रदेशको कृष्ट्रर् प्रर्ालीलाई आिरु्नक, 
्यावसाष्ट्रयक, प्रर्तस्पिाात्मक, उच्च मूल्यवान र प्राङ गाररक प्रदेशको 
रुपमा ष्ट्रवकास गने ्यवस्था र्मलाएको छु।  

१०६. तलुनात्मक लाभका कृष्ट्रर् उपज तथा नगदे बाली सघन रुपमा उत्पादन 
हनुे पकेट क्षेर वगषीयकरर् गरी त्यस्ता क्षेरमा उत्पादन हनुे कृष्ट्रर् 
उपजलाई सरुस्क्षत रुपमा भण्डारर् गना सावाजर्नक र र्नजी साझेदारी 
मोडेलमा उच्च प्रष्ट्रवर्ियतुि शीत भण्डार तथा प्रशोिन उद्योग स्थापना 
तथा सञ् चालन गररनेछ। 

१०७. कर्ााली प्रदेशको कृष्ट्रर् क्षरेको ष्ट्रवकासका लार्ग सञ् चालन गररने सम्पूर्ा 
कायाक्रमहरूलाई र्दगो एवम ्जलवायमैुरी बनाउन प्राङ गाररक कृष्ट्रर् तथा 
जलवाय ुअनकूुलन प्रष्ट्रवर्िको ष्ट्रवकास र ष्ट्रवस्तार गररनेछ। 
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१०८. कृष्ट्रर् उत्पादन वषृ्ट्रद्द गना गरु्स्तरीय बीऊ र्बजन, र्बरुवा उत्पादन गना 
सरकारी र्नकाय एवम ् र्नजी क्षेरका स्रोत केन्त्िहरूलाई प्रोत्साहन 
गररनेछ।  

१०९. बाुँझो छोर्डएको खेतीयोग्य जर्मनलाई उपयोग गरी खेती गना इच्छुक 
् यस्ति तथा संस्थाले जग्गा भाडामा र्लुँदा प्रदेश सरकारबाट र्दइने 
अनदुानलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। भरू्महीन तथा इच्छुक ष्ट्रकसानलाई 
्यावसाष्ट्रयक करार खेती,  सहकारी खेती र सामषु्ट्रहक खेतीको लार्ग 
प्रोत्साहन गना रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

११०. ककर्र्ााााललीी  ककृृष्ट्रष्ट्रर्र्  क्षक्षेरेर  ससहहययोोगग  प्रप्रर्र्ााललीीमाफा त ् सबै ष्ट्रकसान तथा ्यवसायी 
लाभास्न्त्वत हनुे गरी उत्पादन लागत घटाउन  आर्थाक तथा प्राष्ट्रवर्िक 
मापदण्ड कायाान्त्वयनमा ल्याई लस्क्षत क्षेरमा एकीकृत कृष्ट्रर् ष्ट्रवकासका 
कायाक्रम सञ् चालन गने ्यवस्था र्मलाएको छु।  

१११. कृष्ट्रर् क्षेरलाई परम्परागत प्रर्ालीबाट ्यावसाष्ट्रयक तथा प्रर्तस्पिाात्मक 
मूल्यवान ् कृष्ट्रर् उपज उत्पादन प्रर्ालीमा रूपान्त्तरर् गना तलुनात्मक 
लाभ भएका बाली, फलफूल, तरकारी, मसला खेती र पशपुालन 
प्रवद्दानलाई ष्ट्रवशेर् प्राथर्मकता र्दई रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

११२. गररब तथा र्नवााहमखुी कृर्कको जीवनस्तरमा सिुार ल्याउन गगररररबब  ततथथाा  
ष्ट्रष्ट्रववपपन्त्न्त्  नन  ललस्स्क्षक्षतत  ववगगाा  ष्ट्रष्ट्रववशशेरे्र्  ककााययााक्रक्रमम माफा त ् आयआजानमखुी 
कायाक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी रुपमा सञ् चालन गना रु ८ करोड ४० 
लाख ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

११३. ्रसामीर् क्षेरमा उपलब्ि स्थानीय कच्चा पदाथाको प्रयोग गरी उच्च 
मूल्यका कृष्ट्रर् उपज उत्पादन र बजारीकरर् गना रोड कोररडोर केस्न्त्ित 
्यावसाष्ट्रयक कृष्ट्रर् उत्पादन कायाक्रम सञ् चालन गना रकम ष्ट्रवर्नयोजन 
गरेको छु। 
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११४. कृष्ट्रर् प्राष्ट्रवर्िकहरूलाई ्यावसाष्ट्रयक कृष्ट्रर्मा आकष्ट्रर्ात गना तथा कृर्कको 
खेतबारीमा प्राष्ट्रवर्िक सेवा परु् याउन कृष्ट्रर् प्राष्ट्रवर्िक स्वरोजगार प्रवद्दान 
कायाक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। यस कायाक्रम माफा त प्रदेशभरका 
थप 200 जना कृष्ट्रर् प्राष्ट्रवर्िकलाई स्वरोजगार बनाउन रकम ष्ट्रवर्नयोजन 
गरेको छु। 

११५. आिरु्नक कृष्ट्रर् कायामा प्रयोग हनुे यन्त्र, उपकरर्सुँग सम्बस्न्त्ित उद्योग 
(एसेम्बर्लङ ग समेत) खोली यन्त्र, उपकरर् उत्पादन गरेमा उत्पार्दत 
पररमार्का आिारमा अनदुान र्दने ्यवस्था र्मलाएको छु।  

११६. कृष्ट्रर्को ्यावसायीकरर्को लार्ग ठूला ्यावसाष्ट्रयक कृर्कलाई बैङ क 
माफा त,् मध्यम स्तरका कृर्कलाई प्रदेशस्तरका सहकारी माफा त ् तथा 
साना ्यवसाय उन्त्मखु कृर्कको लार्ग स्थानीय स्तरका सहकारी माफा त ्
र्लएको ऋर्को ब्याजमा सहरु्लयतपूर्ा अनदुानको लार्ग रु. ११ करोड 
८९ लाख ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

११७. सु् खा, र्संचाइ सषु्ट्रविा नपगेुका तथा खेतीयोग्य बाुँझो जर्मनमा र्संचाइ 
सषु्ट्रविा ष्ट्रवस्तार गना साना र्संचाइ कायाक्रम अन्त्तगात र्लफ्ट तथा बोररङ ग 
र्संचाइ र अन्त्य क्षेरमा वर्ाातको पानी तथा ष्ट्रहउुँ सङ कलन पोखरी 
र्नमाार् लगायत अिरुा तथा नयाुँ र्संचाइ कायाक्रमका लार्ग रू. 53 
करोड 92 लाख ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

११८. स्थानीय तहसुँगको सहकायामा आिारभतू कृष्ट्रर् प्रयोगशाला स्थापना गरी 
एक स्थानीय तह एक कृष्ट्रर् बाली तथा पशपुन्त्छीजन्त्य वस्त ुउत्पादन 
पकेट कायाक्रम सञ् चालन गने ्यवस्था र्मलाएको छु।  

११९. ककृृष्ट्रष्ट्रर्र्  उउत्त्पपााददनन  ववृषृ्ट्रष्ट्रद्दद्दककाा  ललाार्र्गग  गगुरु्र्स्स्ततररीीयय  बबीीऊऊ भन्त् ने नाराकासाथ कर्ााली 
प्रदेश बीऊ क्षेर सहयोग कायाक्रममाफा त बीऊ उत्पादनमा संलग्न 
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११४. कृष्ट्रर् प्राष्ट्रवर्िकहरूलाई ्यावसाष्ट्रयक कृष्ट्रर्मा आकष्ट्रर्ात गना तथा कृर्कको 
खेतबारीमा प्राष्ट्रवर्िक सेवा परु् याउन कृष्ट्रर् प्राष्ट्रवर्िक स्वरोजगार प्रवद्दान 
कायाक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। यस कायाक्रम माफा त प्रदेशभरका 
थप 200 जना कृष्ट्रर् प्राष्ट्रवर्िकलाई स्वरोजगार बनाउन रकम ष्ट्रवर्नयोजन 
गरेको छु। 

११५. आिरु्नक कृष्ट्रर् कायामा प्रयोग हनुे यन्त्र, उपकरर्सुँग सम्बस्न्त्ित उद्योग 
(एसेम्बर्लङ ग समेत) खोली यन्त्र, उपकरर् उत्पादन गरेमा उत्पार्दत 
पररमार्का आिारमा अनदुान र्दने ्यवस्था र्मलाएको छु।  

११६. कृष्ट्रर्को ्यावसायीकरर्को लार्ग ठूला ्यावसाष्ट्रयक कृर्कलाई बैङ क 
माफा त,् मध्यम स्तरका कृर्कलाई प्रदेशस्तरका सहकारी माफा त ् तथा 
साना ्यवसाय उन्त्मखु कृर्कको लार्ग स्थानीय स्तरका सहकारी माफा त ्
र्लएको ऋर्को ब्याजमा सहरु्लयतपूर्ा अनदुानको लार्ग रु. ११ करोड 
८९ लाख ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

११७. सु् खा, र्संचाइ सषु्ट्रविा नपगेुका तथा खेतीयोग्य बाुँझो जर्मनमा र्संचाइ 
सषु्ट्रविा ष्ट्रवस्तार गना साना र्संचाइ कायाक्रम अन्त्तगात र्लफ्ट तथा बोररङ ग 
र्संचाइ र अन्त्य क्षेरमा वर्ाातको पानी तथा ष्ट्रहउुँ सङ कलन पोखरी 
र्नमाार् लगायत अिरुा तथा नयाुँ र्संचाइ कायाक्रमका लार्ग रू. 53 
करोड 92 लाख ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

११८. स्थानीय तहसुँगको सहकायामा आिारभतू कृष्ट्रर् प्रयोगशाला स्थापना गरी 
एक स्थानीय तह एक कृष्ट्रर् बाली तथा पशपुन्त्छीजन्त्य वस्त ुउत्पादन 
पकेट कायाक्रम सञ् चालन गने ्यवस्था र्मलाएको छु।  

११९. ककृृष्ट्रष्ट्रर्र्  उउत्त्पपााददनन  ववृषृ्ट्रष्ट्रद्दद्दककाा  ललाार्र्गग  गगुरु्र्स्स्ततररीीयय  बबीीऊऊ भन्त् ने नाराकासाथ कर्ााली 
प्रदेश बीऊ क्षेर सहयोग कायाक्रममाफा त बीऊ उत्पादनमा संलग्न 
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कृर्कहरूलाई स्रोत बीऊमा ७५ प्रर्तशत अनदुान, बीऊ उत्पादनमा 
आिाररत प्रोत्साहन अनदुान, बीऊ भण्डारर् साम्रसी तथा उपकरर् 
खररदमा अनदुान र्दइनेछ। कर्ााली प्रदेशमा उत्पार्दत सबै प्रकारका 
बीऊ र्बजनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गना प्रदेशर्भर खपत हनुे बीऊ 
र्बजन प्रदेश सरकारले खररद गने ्यवस्था र्मलाएको छु।  

१२०. कृष्ट्रर् तथा पशपुन्त्छीजन्त्य स्रोतहरूको स्रोत वासलात तयार गरी उन्त् नत 
बीऊ र्बजन,  माछाका भरूा,  मौरी, नश् ल तथा गरु्स्तरीय र्बरुवाहरूको 
आपूर्ता तथा ष्ट्रवतरर् प्रर्ालीलाई ्यवस्स्थत गररनेछ। कृष्ट्रर् तथा 
पशपुन्त्छीजन्त्य स्रोत केन्त्िको सदुृढीकरर् कायाक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको 
छु।  

१२१. प्रदेशको पष्ट्रहचान एवम ् र्नयाातयोग्य बालीहरू स्याउ तथा ओखरको 
प्रवद्दान तथा ष्ट्रवकासको लार्ग स्याउ तथा ओखर ष्ट्रवकास 
पररयोजनामाफा त ् हमु्ला, डोल्पा, मगु,ु जमु्ला र कार्लकोट स्जल्लामा 
स्याउ तथा ओखर र सखेुत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पस्श् चम र 
जाजरकोट स्जल्लामा ओखर र सनु्त्तला जातका फलफूल उत्पादन गना 
ष्ट्रकसानलाई प्रोत्साहन गररने छ। ऊन तथा कपास उत्पादन, प्रशोिन र 
बजारीकरर्का लार्ग प्रवद्दानात्मक कायाक्रम सञ् चालन गने ्यवस्था 
र्मलाएको छु।   

१२२. ककृृष्ट्रष्ट्रर्र्  उउत्त्पपााददनन  ववृषृ्ट्रष्ट्रद्दद्दककाा  ललाार्र्गग  ककृृष्ट्रष्ट्रर्र्  पपूूववााााििाारर  भन्त् न ेनाराकासाथ कृष्ट्रर् क्षेरमा 
सहकारी र र्नजी क्षेरको लगानी आकष्ट्रर्ात गदै सरकारी, र्नजी र 
सहकारी क्षेरको साझेदारीमा बीऊ प्रशोिन केन्त्ि,  सङ कलन केन्त्ि,  
हाटबजार,  सेलार स्टोर,  रस्स्टक स्टोर,  कोल्ड च्याम्बर, कृष्ट्रर्जन्त्य 
उद्योग लगायत कृष्ट्रर् पूवाािार र बजारीकरर् गना रु. ७ करोड २८ 
लाख ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 
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१२३. कृष्ट्रर् क्षेरको उत्पादन लागत न्त्यूनीकरर् तथा कृष्ट्रर्को 
यास्न्त्रकीकरर्माफा त ्आिरु्नकीकरर् तथा ्यावसायीकरर् गना खनजोत, 
र्संचाइ, बाली उत्पादन तथा उत्पादन पश् चात प्रशोिन कायामा प्रयोग 
हनुे कृष्ट्रर् औजार, यन्त्र तथा उपकरर्हरूमा ५० प्रर्तशत अनदुानको 
्यवस्था र्मलाएको छु।   

१२४. गाई भैंसी पालन गने ष्ट्रकसानलाई प्रोत्साहन र्दई दगु्ि उत्पादन वषृ्ट्रद्द गना 
औपचाररक क्षेरमा   दूि ष्ट्रवक्री गरेमा डोल्पा, मगु,ु  हमु्ला,  जमु्ला र 
कार्लकोट स्जल्लाका कृर्कलाई प्रर्त र्लटर रू. १० र रूकुम-पस्श् चम, 

सल्यान, जाजरकोट, दैलेख, सखेुत स्जल्लाका कृर्कलाई प्रर्त र्लटर रू. 5 
अनदुान र्दने ्यवस्था र्मलाएको छु। 

१२५. प्राङ गाररक कृष्ट्रर् सम्बन्त्िी अध्ययन, अनसुन्त्िान र ष्ट्रवकास गना स्थानीय 
तहसुँगको सहकायामा प्राङ गाररक उत्पादनमखुी र्मसन कायाक्रम माफा त 
७९ वटै स्थानीय तहमा कृष्ट्रर् तथा पशपुालन ्यवसायलाई प्रवद्दान गने 
कायाक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु।  

१२६. पश ुआहारा ष्ट्रवकास, स्चर्लङ ग सेन्त्टर स्थापना, दगु्ि पशकुो नश् ल सिुार, 
डेरी प्रष्ट्रवर्ि प्रवद्दान लगायतका कायाक्रम माफा त दगु्ि ्यवसाय प्रवद्दान 
गररनेछ। दगु्िजन्त्य पदाथाको प्रशोिन तथा बजारीकरर्का लार्ग र्नजी 
तथा सहकारी क्षेरसुँगको सहकायामा पाउडर दूि उत्पादन उद्योग 
स्थापनाको लार्ग रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

१२७. स्जल्लास्स्थत पश ुअस्पताल तथा पश ुसेवा कायाालयबाट उपचार सम् भव 
नभएका पशपुन्त्छीको रोग र्नदान र उपचार गना पशपुन्त्छी ष्ट्रवकास 
र्नदेशनालय अन्त्तगातको प्रयोगशालालाई ररफरल पश ुअस्पतालको रुपमा 
स्तरोन्त् नर्त गने ्यवस्था र्मलाएको छु।  
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१२३. कृष्ट्रर् क्षेरको उत्पादन लागत न्त्यूनीकरर् तथा कृष्ट्रर्को 
यास्न्त्रकीकरर्माफा त ्आिरु्नकीकरर् तथा ्यावसायीकरर् गना खनजोत, 
र्संचाइ, बाली उत्पादन तथा उत्पादन पश् चात प्रशोिन कायामा प्रयोग 
हनुे कृष्ट्रर् औजार, यन्त्र तथा उपकरर्हरूमा ५० प्रर्तशत अनदुानको 
्यवस्था र्मलाएको छु।   

१२४. गाई भैंसी पालन गने ष्ट्रकसानलाई प्रोत्साहन र्दई दगु्ि उत्पादन वषृ्ट्रद्द गना 
औपचाररक क्षेरमा   दूि ष्ट्रवक्री गरेमा डोल्पा, मगु,ु  हमु्ला,  जमु्ला र 
कार्लकोट स्जल्लाका कृर्कलाई प्रर्त र्लटर रू. १० र रूकुम-पस्श् चम, 

सल्यान, जाजरकोट, दैलेख, सखेुत स्जल्लाका कृर्कलाई प्रर्त र्लटर रू. 5 
अनदुान र्दने ्यवस्था र्मलाएको छु। 

१२५. प्राङ गाररक कृष्ट्रर् सम्बन्त्िी अध्ययन, अनसुन्त्िान र ष्ट्रवकास गना स्थानीय 
तहसुँगको सहकायामा प्राङ गाररक उत्पादनमखुी र्मसन कायाक्रम माफा त 
७९ वटै स्थानीय तहमा कृष्ट्रर् तथा पशपुालन ्यवसायलाई प्रवद्दान गने 
कायाक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु।  

१२६. पश ुआहारा ष्ट्रवकास, स्चर्लङ ग सेन्त्टर स्थापना, दगु्ि पशकुो नश् ल सिुार, 
डेरी प्रष्ट्रवर्ि प्रवद्दान लगायतका कायाक्रम माफा त दगु्ि ्यवसाय प्रवद्दान 
गररनेछ। दगु्िजन्त्य पदाथाको प्रशोिन तथा बजारीकरर्का लार्ग र्नजी 
तथा सहकारी क्षेरसुँगको सहकायामा पाउडर दूि उत्पादन उद्योग 
स्थापनाको लार्ग रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

१२७. स्जल्लास्स्थत पश ुअस्पताल तथा पश ुसेवा कायाालयबाट उपचार सम् भव 
नभएका पशपुन्त्छीको रोग र्नदान र उपचार गना पशपुन्त्छी ष्ट्रवकास 
र्नदेशनालय अन्त्तगातको प्रयोगशालालाई ररफरल पश ुअस्पतालको रुपमा 
स्तरोन्त् नर्त गने ्यवस्था र्मलाएको छु।  
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१२८. प्रदेशस्तरमा प्राङ गाररक कृष्ट्रर्को अध्ययन, अनसुन्त्िान तथा ष्ट्रवकास गना 
कृष्ट्रर् अनसुन्त्िान र्नदेशनालय दशरथपरुको पररसरमा प्राङ गाररक कृष्ट्रर् 
अनसुन्त्िान तथा ष्ट्रवकास केन्त्िको स्थापनाको लार्ग रू. ४ करोड 
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

१२९. कर्ााली प्रदेशमा प्राङ गाररक कृष्ट्रर् प्रवद्दानको लार्ग प्राङ गाररक 
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िान खेती गने �कसानलाई मल र बीऊमा शत प्रर्तशत अनदुान र्दन े
्यवस्था र्मलाएको छु।  

१३३. कर्ााली प्रदेशलाई माछा, मास,ु दूि, अण्डामा आत्मर्नभार बनाउन 
�कसानलाई पशपुालन कायामा प्रोत्साहन गररनेछ। जमु्ला, मगु,ु हमु्ला, 
डोल्पा स्जल्लामा सामू�हक भेडा, च्याङ ्रसापालन, बाख्रापालन तथा अन्त्य 
स्जल्लामा गाई, भैँसी, बाख्रा, हाुँस, कुखरुा, कार्लज, मौरी र माछापालन 
गने �कसानलाई प्रोत्साहन गररनेछ। 

१३४. खाद्य अर्िकार, खाद्य सरुक्षा,  खाद्य सम्प्रभतुा र पोर्र् सम्बन्त्िी 
कायाक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु।  

१३५. जाजरकोट स्जल्लालाई मौरीपालनको हब बनाइनेछ। मह उत्पादन, 
प्रशोिन र ब्रास्ण्डङ गरी र्नयाात गना प्रोत्साहन गररने छ। 

१३६. कर्ााली प्रदेशका र्नयाातयोग्य रैथाने र प्राङ गाररक उच्च मूल्ययतुि 
वस्तकुो कर्ााली प�हचान झस्ल्कने ममूूल्ल्ययववाानन् ् नामको लोगो प्रदान गने 
कायाक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दई बजारीकरर्का लार्ग उत्पस्त्त प्रमार्पर, 

ब्रास्ण्डङ ग, लेबर्लङ ग तथा गरु्स्तर लोगो प्रास्प् तका लार्ग आवश्यक 
कानूनी ्यवस्था र्मलाइनेछ। 

१३७. कृ�र् र्मटर प्राप् त नगरेका ्यावसा�यक खेती गने कृर्क र माछापालक 
कृर्कहरूलाई �वद्यतु प्रयोग गरी र्संचाइ गदाा लाग्ने �वद्यतु महसलुमा 
५० प्रर्तशत अनदुान र्दन े्यवस्था र्मलाएको छु। 

१३८. पाुँच रोपनी भन्त्दा बढी जग्गामा तरकारी खेती, १०० भन्त्दा बढी 
फलफूलका �वरुवा लगाएका  ्यवसायी कृर्कलाई पोखरी तथा पाइप 
र्संचाइका लार्ग अनदुान र्दन रकम �वर्नयोजन गरेको छु।  
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१३९. कर्ााली प्रदेशमा सञ् चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूको र्नयमन 
कायालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। सहकारीको संस्थागत क्षमता ष्ट्रवकास र 
सदुृढ़ीकरर्का लार्ग प्रस्शक्षर् र अनगुमन माफा त उत्पादन, उपभोग, श्रम 
तथा सीपमा आिाररत स्वरोजगारमूलक एवम ् ष्ट्रवस्शष् ट सहकारी प्रर्ाली 
स्थापना गना प्रोत्साहनमूलक कायाक्रम सञ् चालन गने ्यवस्था र्मलाएको 
छु।  

१४०. भरू्म ्यवस्था, कृष्ट्रर् तथा सहकारी सम्बन्त्िी कायाक्रमको लार्ग रु. २ 
अबा ३८ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

उउद्यद्योोगग  प्रप्रववद्दद्दाानन 

१४१. कर्ााली प्रदेशमा ठूला उद्योगमा लगानी आकष्ट्रर्ात गना उद्योग स्थापना 
स्थलसम्म पहुुँच मागा र अन्त्य पूवाािार र्नमाार्को लार्ग सङ घ, प्रदेश, 
स्थानीय तह र र्नजी क्षेरसुँग समन्त्वय, सहकाया र सहजीकरर् 
गररनेछ।     

१४२. कुल गाहास््य उत्पादनमा उद्योग क्षेरको योगदान बढाउन सरकारी र 
र्नजी क्षेरको साझेदारीमा जर्डबटुी लगायत वनमा आिाररत उद्योग, 
अल्लो प्रशोिन उद्योग, नेपाली कागज उद्योग, ढुङ गा काट्ने उद्योग 
स्थापना र सञ् चालन गररनेछ। स्थानीय कच्चा पदाथामा आिाररत 
उद्योगलाई प्रवद्दान गना सहरु्लयतपूर्ा ऋर् तथा उत्पादनमा आिाररत 
अनदुान र्दने ्यवस्था र्मलाएको छु। प्रदेशमा र्नमाार् गररने सरकारी, 
सावाजर्नक र र्नजी संरचना र्नमाार्मा स्लेट तथा ढुङ गाको प्रयोगलाई 
प्रोत्साहन गररनेछ।  

१४३. बजारमा गरु्स्तरीय वस्त ु तथा सेवाको र्बक्री ष्ट्रवतरर् गने कायाको 
्यवस्थापन तथा र्नयमन गरी उपभोतिाको ष्ट्रहत संरक्षर् गना उद्योग तथा 
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उपभोतिा ष्ट्रहत संरक्षर्सुँग सम्बस्न्त्ित र्नकायहरुको क्षमता ष्ट्रवकास र 
स्रोत सािन सम्पन्त् न बनाइने छ।  

१४४. प्रदेशमा लघ,ु घरेल ु र साना उद्योगको ष्ट्रवकास र प्रवद्दान गरी 
उत्पादनमूलक उद्योगहरूको स्थापना र रोजगारी र्सजाना गना एएकक  स्स्जजल्ल्ललाा  
एएकक  उउद्यद्योोगग  प्रप्रववद्दद्दाानन  ककााययााक्रक्रममलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। सङ घीय 
सरकारसुँगको समन्त्वय र सहकायामा प्रदेशमा लघ,ु घरेल ु तथा साना 
उद्योगको ष्ट्रवकास र प्रवद्दानका लार्ग एएकक  स्स्थथााननीीयय  ततहह  एएकक  औऔद्यद्योोर्र्गगकक  
्रस्रसाामम स्थापना गने ्यवस्था र्मलाएको छु।  

१४५. ससीीपपससुँुँगग  ससहहययोोगग  ककााययााक्रक्रमम माफा त ् उद्यमशीलता ष्ट्रवकास, सीप ष्ट्रवकास 
तार्लम र रोजगारमूलक तार्लम सञ् चालन गरी उद्यमीहरूलाई उत्प्ररेरत 
एवम ्क्षमतावान ्बनाइनेछ। यस कायाक्रमबाट लाभास्न्त्वत उद्यमीहरुलाई 
प्रष्ट्रवर्ि हस्तान्त्तरर्मा सहयोग उपलब्ि गराइनेछ।   

१४६. वैदेस्शक रोजगारबाट फकेका तथा स्वदेश र्भर रोजगारीका अवसरबाट 
बस्ञ् चत यवुाहरूको सीप, प्रष्ट्रवर्ि र जाुँगरलाई र्सजानशील उद्यममाफा त ्
स्वरोजगार बनाउन गगररीी  खखाानने ेकायाक्रम सञ् चालनको ्यवस्था र्मलाएको 
छु।  

१४७. प्रदेशर्भरका उत्पार्दत वस्त ु र सेवाको बजारीकरर् र प्रयोगलाई 
प्राथर्मकता र्दई प्रदेश सरकार तथा प्रदेशका र्नकायबाट प्रदान गररने 
उपहार तथा कोसेली र सरकारी कायाालयमा प्रयोग हनुे साम्रसी खररद 
गदाा प्रदेशको उत्पादनलाई प्राथर्मकता र्दने ्यवस्था र्मलाएको छु। 
स्थानीय उत्पादनको आन्त्तररक खपत वषृ्ट्रद्द गना र्नजी क्षेरको सहकायामा 
सौगात गहृ सञ् चालन गने ्यवस्था र्मलाएको छु। 
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बस्ञ् चत यवुाहरूको सीप, प्रष्ट्रवर्ि र जाुँगरलाई र्सजानशील उद्यममाफा त ्
स्वरोजगार बनाउन गगररीी  खखाानने ेकायाक्रम सञ् चालनको ्यवस्था र्मलाएको 
छु।  

१४७. प्रदेशर्भरका उत्पार्दत वस्त ु र सेवाको बजारीकरर् र प्रयोगलाई 
प्राथर्मकता र्दई प्रदेश सरकार तथा प्रदेशका र्नकायबाट प्रदान गररने 
उपहार तथा कोसेली र सरकारी कायाालयमा प्रयोग हनुे साम्रसी खररद 
गदाा प्रदेशको उत्पादनलाई प्राथर्मकता र्दने ्यवस्था र्मलाएको छु। 
स्थानीय उत्पादनको आन्त्तररक खपत वषृ्ट्रद्द गना र्नजी क्षेरको सहकायामा 
सौगात गहृ सञ् चालन गने ्यवस्था र्मलाएको छु। 
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१४८. प्रदेश सरकारको स्वार्मत्वमा रहेको ललघघु ु औऔद्यद्योोर्र्गगकक  ्रस्रसाामम र्नजी क्षेरको 
समन्त्वय र सहकायामा सञ् चालनमा ल्याई सबै प्रकारका लघ ुतथा घरेल ु
साम्रसीहरु एकै स्थानमा उत्पादन गने ्यवस्था र्मलाएको छु।  

१४९. जर्डबटुी ष्ट्रवशेर् क्षेर पष्ट्रहचान गरी उद्योग स्थापना र प्रवद्दान गररनेछ। 
जर्डबटुीजन्त्य वस्तकुो उत्पादन र बजारीकरर्को लार्ग आन्त्तररक र 
बाह् य क्षेरको पुुँजी र प्रष्ट्रवर्ि र्भ्याउन ममेेकक  इइनन  ककर्र्ााााललीी  कायाक्रम 
सञ् चालन गररनेछ।  

१५०. दैलेख स्जल्लामा पेट्रोर्लयम पदाथाको उत्खनन ् र अन्त्वेर्र्को कायालाई 
तीव्रता र्दन सङ घीय सरकारसुँग समन्त्वय गररनेछ।  

पपययााटटनन  प्रप्रववद्दद्दाानन  ततथथाा  ष्ट्रष्ट्रववककाासस   

१५१. सखेुत स्जल्लाको रामघाट क्षेरमा प्रादेस्शक ष्ट्रवमानस्थल र्नमाार्को लार्ग 
सङ घीय सरकारसुँग समन्त्वय गररनेछ। स् घीय सरकारसुँगको समन्त्वय 
र सहकायामा सखेुत ष्ट्रवमानस्थलको सेवा सषु्ट्रविालाई गरु्स्तरीय बनाउन 
पहल गररनेछ।  

१५२. कर्ााली प्रदेशका ऐर्तहार्सक, िार्माक, सांस्कृर्तक, प्राकृर्तक एवम ्
पयाटकीय स्थलको संरक्षर् र सम्वद्दान गने उ�ेश्यले तयार गररएको 
पयाटन गरुुयोजना कायाान्त्वयन गरी पयाटकीय पूवाािारको प्रवद्दान र 
ष्ट्रवकास गररनेछ। स्थानीय तह र र्नजी क्षेरको समन्त्वय र सहकायामा 
रक क् लाइस्म्बङ ग, अल्ट्रा म्याराथनु, प्याराग्लाइर्डङ, भेरी र कर्ााली 
नदीमा र् यास्फ्टङ ग लगायतका अन्त्य साहर्सक पयाटनका लार्ग स्वदेशी 
तथा ष्ट्रवदेशी पयाटकहरुलाई आकष्ट्रर्ात गना प्रचार प्रसार लगायतका 
कायाक्रम सञ् चालन गने ्यवस्था र्मलाएको छु। 
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१५३. कर्ााली प्रदेशलाई आकर्ाक पयाटन गन्त्त्यस्थलको रुपमा ष्ट्रवकास गना 
हमु्ला स्जल्लाको र्लमी उपत्यकामा रहेका जाङ घ, हल्जी र र्तल 
गाउुँहरुलाई समेटी र्लमी उपत्यका सङ ्रसहालयको रुपमा ष्ट्रवकास 
गररनेछ। बर्दायाको ठाकुरद्वाराबाट सखेुतको तेलपानी रानीघाट हुुँदै 
दैलेखको पञ् चकोशीसम्म पयाटकीय सष्ट्रका टको रुपमा ष्ट्रवकास गरी 
िार्माक पयाटन प्रवद्दान गने ्यवस्था र्मलाइनेछ।    

१५४. कर्ााली प्रदेशमा हवाई सेवालाई भरपदो, सलुभ र सहज बनाउन सखेुत 
ष्ट्रवमानस्थलबाट प्रदेशर्भरका ष्ट्रवमानस्थलमा हनुे यार ु हवाई उडान 
सङ ् याका आिारमा हवाई सेवा प्रदायकलाई सहरु्लयत प्रदान गना रकम 
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। 

१५५. ऐर्तहार्सक, िार्माक, साुँस्कृर्तक महत्त्वका पयाटकीय स्थलको पष्ट्रहचान, 
संरक्षर् तथा पनुर्नामाार् गररनेछ। जनयदु्दकालीन ऐर्तहार्सक यदु्दस्थल 
कार्लकोटको ष्ट्रपली, रुकुमको खारा र जाजरकोटको जनुीमा यदु्द 
सङ ्रसहालय र्नमाार् गरी पयाटन प्रवद्दान कायाक्रमका लार्ग रकम 
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

१५६. कर्ााली प्रदेशका प्रमखु पयाटकीय गन्त्त्य रारा तथा से-फोक्सणु्डो ताल, 
बलुबलेु ताल, कुर्भण्डे ताल,  स्याप ुा दह, र्संजा तथा र्लमी उपत्यका, कुशे 
पाटन, पचाल झरना, पञ् चकोशी, काुँके्रष्ट्रवहार, मान्त्म कोटवाडा केवलकार 
र्नमाार् लगायतका पयाटकीय क्षेरको पूवाािार ष्ट्रवकास कायाक्रमलाई 
प्राथर्मकता र्दएको छु। गौतम बदु्दको जन्त्मस्थल लसु्म्बनीमा आउन े
पयाटकलाई काुँके्रष्ट्रवहारको भ्रमर्सुँग आवद्द गररनेछ। रारा पयाटकीय 
पूवाािार र्नमाार्को लार्ग रु. १४ करोड ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  
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ववनन  ््ययववस्स्थथाापपनन  ततथथाा  ववााततााववररर्र्  ससंंररक्षक्षर्र् 

१५७. र्र्ददगगोो  ववनन  ््ययववस्स्थथाापपनन  ::  स्स्ववच्च्छछ  रर  ससममृदृ्दद्द  जजीीववननययाापपनन भन्त् ने सोचको 
कायाान्त्वयन गना वन पैदावारको सहज र सरल आपूर्ता तथा राजस्व 
सङ कलनमा अर्भवषृ्ट्रद्द गना र्दगो वन ष्ट्रवकास र वन ्यवस्थापन 
कायाक्रम सञ् चालन गररनेछ।  

१५८. जलवाय ु पररवतानका नकारात्मक प्रभावहरूको न्त्यूनीकरर् गना ष्ट्रहमाली 
क्षेरमा वन, बटु् यान र बाली संरक्षर्को ष्ट्रवशेर् कायाक्रम सञ् चालन गरी 
अनकूुलनका उपायहरू अवलम्बन गररनेछ। जलवाय ुपररवतान सम्बन्त्िी 
राष्ट्रिय नीर्तको प्रभावकारी कायाान्त्वयन गररनेछ।  

१५९. फलफूल तथा बहउुपयोगी र मूल्यवान ् प्रजार्तका र्बरुवा उत्पादन, 
ष्ट्रवतरर् तथा वकृ्षारोपर् कायालाई अर्भयानको रुपमा सञ् चालन गना 
आर्थाक वर्ा २०७९/०८० लाई ककर्र्ााााललीी ववृकृ्षक्षााररोोपपर्र्  ववर्र्ााको रुपमा 
मनाईनेछ। यस अर्भयानका लार्ग कर्ााली प्रदेशमा रहेका नसारीबाट 
उपलब्ि हनुे र्बरुवा रोपर् गररनेछ। वकृ्षारोपर् वर्ा मनाउन १५ लाख 
र्बरुवा रोपर् गने ्यवस्था र्मलाएको छु।  

१६०. वन बाष्ट्रहरको वन ्यवस्थापन, मष्ट्रहला कृष्ट्रर् वन कायाक्रम, जडीबटुी 
ष्ट्रवकास कायाक्रममाफा त ्और्िीय तथा ्यवसाष्ट्रयक महत्त्वका वनस्पर्तको 
उत्पादन, सङ कलन, भण्डारर्, प्रशोिन तथा बजारीकरर्बाट हररत 
रोजगारी र मष्ट्रहला कृर्कहरूको आयआजान अर्भवषृ्ट्रद्द गररनेछ।  

१६१. चरेु तथा संवेदनशील क्षेरमा रहेका खोला र खहरेहरूमा 
बायोइस्न्त्जर्नयररङ ग प्रष्ट्रवर्िद्वारा पानी पोखरीको र्नमाार्, जलािार संरक्षर्, 
भ-ुक्षय र्नयन्त्रर् र पष्ट्रहरो र्नयन्त्रर्का कायाक्रम सञ् चालन गररनेछ। 
जलािार तथा र्समसार क्षेरको र्दगो ष्ट्रवकासका लार्ग एएककीीककृृतत  जजललााििाारर  
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््ययववस्स्थथाापपनन  ययोोजजननाा कायाान्त्वयन गना रु. २7 करोड ७2 लाख 
�वर्नयोजन गरेको छु।  

१६२. सङ घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्त्वय र सहकायामा प्ला��कजन्त्य 
वस्तकुो प्रयोगलाई र्नरुत्सा�हत तथा र्नयन्त्रर् गररनेछ। प्ला��कजन्त्य 
वस्तकुो �वकल्पमा प्रयोग हनुे साम्रसीको उत्पादन र प्रवद्दानलाई 
प्रोत्साहन गररनेछ। पयाटकीय गर्त�वर्िबाट वनक्षेरमा हनुे फोहोरलाई 
स्रोतमा नै वगषीयकरर् र ्यवस्थापन गररनेछ। स्थानीय तहसुँगको 
सहकायामा अस्पतालबाट उत्सजान हनुे फोहोरलाई वैज्ञार्नक र सरुस्क्षत 
तररकाले ्यवस्थापन गररनेछ।   

१६३. उद्योग, पयाटन, वन तथा वातावरर्तफा  रु. २ अबा १३ करोड 
�वर्नयोजन गरेको छु।  

ममााननवव  अअर्र्ििककाारर  रर  ककााननूूनन 

१६४. प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरुका लार्ग कानून तजुामा, गैरसरकारी 
�विेयक तयारी तथा नेततृ्व �वकास सम्बन्त्िी कायाक्रम सञ् चालन गना 
रकम �वर्नयोजन गरेको छु।  

१६५. कर्ााली प्रदेश र स्थानीय तहबाट तजुामा भई कायाान्त्वयनमा रहेका 
कानूनहरुलाई एकीकृत �वद्यतुीय पोटालमा अर्भलेखीकरर् गरी 
प्रभावकाररता अध्ययन गने ्यवस्था र्मलाएको छु। 

१६६. मानव अर्िकारको सवामान्त्य र्सद्दान्त्त र मूल्य मान्त्यतालाई आत्मसात ्
गदै मानव अर्िकारको सम्मान, संरक्षर् र प्रवद्दान गना सङ घ, प्रदेश र 
स्थानीय तह, गैरसरकारी संस्था र �वकास साझेदारको समन्त्वय र 
सहकायामा मानव अर्िकार सम्बन्त्िी सचेतनामूलक कायाक्रम सञ् चालन 
गने ्यवस्था र्मलाएको छु। 
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््ययववस्स्थथाापपनन  ययोोजजननाा कायाान्त्वयन गना रु. २7 करोड ७2 लाख 
�वर्नयोजन गरेको छु।  

१६२. सङ घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्त्वय र सहकायामा प्ला��कजन्त्य 
वस्तकुो प्रयोगलाई र्नरुत्सा�हत तथा र्नयन्त्रर् गररनेछ। प्ला��कजन्त्य 
वस्तकुो �वकल्पमा प्रयोग हनुे साम्रसीको उत्पादन र प्रवद्दानलाई 
प्रोत्साहन गररनेछ। पयाटकीय गर्त�वर्िबाट वनक्षेरमा हनुे फोहोरलाई 
स्रोतमा नै वगषीयकरर् र ्यवस्थापन गररनेछ। स्थानीय तहसुँगको 
सहकायामा अस्पतालबाट उत्सजान हनुे फोहोरलाई वैज्ञार्नक र सरुस्क्षत 
तररकाले ्यवस्थापन गररनेछ।   

१६३. उद्योग, पयाटन, वन तथा वातावरर्तफा  रु. २ अबा १३ करोड 
�वर्नयोजन गरेको छु।  

ममााननवव  अअर्र्ििककाारर  रर  ककााननूूनन 

१६४. प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरुका लार्ग कानून तजुामा, गैरसरकारी 
�विेयक तयारी तथा नेततृ्व �वकास सम्बन्त्िी कायाक्रम सञ् चालन गना 
रकम �वर्नयोजन गरेको छु।  

१६५. कर्ााली प्रदेश र स्थानीय तहबाट तजुामा भई कायाान्त्वयनमा रहेका 
कानूनहरुलाई एकीकृत �वद्यतुीय पोटालमा अर्भलेखीकरर् गरी 
प्रभावकाररता अध्ययन गने ्यवस्था र्मलाएको छु। 

१६६. मानव अर्िकारको सवामान्त्य र्सद्दान्त्त र मूल्य मान्त्यतालाई आत्मसात ्
गदै मानव अर्िकारको सम्मान, संरक्षर् र प्रवद्दान गना सङ घ, प्रदेश र 
स्थानीय तह, गैरसरकारी संस्था र �वकास साझेदारको समन्त्वय र 
सहकायामा मानव अर्िकार सम्बन्त्िी सचेतनामूलक कायाक्रम सञ् चालन 
गने ्यवस्था र्मलाएको छु। 
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१६७. समाजमा ष्ट्रवद्यमान कुरीर्त, कुसंस्कार, कुप्रथा र सबै प्रकारका ष्ट्रवभेद 
तथा ष्ट्रहंसाजन्त्य गर्तष्ट्रवर्ि न्त्यूनीकरर् गना स्थानीय तह र सरोकारवाला 
र्नकायको समन्त्वय र सहकायामा काननुी साक्षरता कायाक्रम सञ् चालन 
गने ्यवस्था र्मलाएको छु।   

१६८. प्रदेश प्रहरी संगठनलाई दक्ष, जनउत्तरदायी र ्यावसाष्ट्रयक बनाउन 
प्रदेश प्रहरी तार्लम केन्त्ि लगायतका संरचनागत ्यवस्था गररनेछ।  

१६९. घरेल ु ष्ट्रहंसा, मानव बेचर्बखन, लागऔुर्ि, मर्दरा एवम ् सतुषीयजन्त्य 
पदाथाको दु् यासनी जस्ता समाजमा रहेका ष्ट्रवसङ गर्त र सबै प्रकारका 
ष्ट्रवभेदको अन्त्त्य गना समदुायसुँग साझेदारीमा आवश्यक र्नगरानी तथा 
सचेतनामूलक कायाक्रम सञ् चालन गररनेछ। कारागारमा रहेका 
बन्त्दीहरुलाई मनोसामास्जक परामशा सेवा उपलब्ि गराउने ्यवस्था 
र्मलाएको छु।  

१७०. जनआन्त्दोलन, जनयदु्द र प्रदेश स्थापनाको लार्ग भएका आन्त्दोलनका 
सष्ट्रहद तथा बेपत्ता पररवार, घाइते, अपाङ ग भएका ्यस्तिहरुलाई 
र्निःशलु्क स्वास््य उपचारको ्यवस्था तथा    आन्त्दोलनको क्रममा 
घाइते, अपाङ ग भएका ्यस्तिहरूलाई जीवन र्नवााह भत्ता र न्त्यूनतम 
जीष्ट्रवकोपाजान एवम ् सम्मानका लार्ग सष्ट्रहदका आमा बवुाको पष्ट्रहलो 
हकार्िकार हनुे गरी पररवारलाई सष्ट्रहद स्मरृ्त भत्ता उपलब्ि गराउन रु. 
१० करोड ५ लाख ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

१७१. स्थानीय तहका न्त्याष्ट्रयक सर्मर्तका पदार्िकारीहरुको क्षमता ष्ट्रवकासका 
कायाक्रम सञ् चालन गना रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  
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ष्ट्रष्ट्रववपपदद  ््ययववस्स्थथाापपनन  

१७२. ष्ट्रवपद सम्बन्त्िी सचेतनामूलक साम्रसी उत्पादन, आम सञ् चारका 
माध्यमबाट प्रकाशन, प्रचार प्रसार सम्बन्त्िी कायाक्रम सञ् चालन तथा 
ष्ट्रवपद संवेदनशील क्षेरमा ष्ट्रवपद सूचना प्रर्ाली जडान गरी र्नगरानी 
केन्त्ि स्थापना गने ्यवस्था र्मलाएको छु। ष्ट्रवपद ्यवस्थापनको क्षेरमा 
साहर्सक र उदाहरर्ीय काया गने ्यस्तिलाई परुस्कृत गना रकम 
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। वडा तहसम्मको ष्ट्रवपद  जोस्खम नक्साङ कन तथा 
प्रर्तकाया योजना तयार गना रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

१७३. कर्ााली प्रदेशका आम नागररक, राष् ट्रसेवक र ष्ट्रवर्भन्त् न सङ घ संस्थामा 
कायारत कमाचारीको ष्ट्रवपद जोस्खम ष्ट्रवरुद्द सामूष्ट्रहक दघुाटना बीमा गना 
रु. १ करोड ७५ लाख ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

१७४. सङ घ, प्रदेश र स्थानीय तह, राष्ट्रिय तथा अन्त्तरााष्ट्रिय सङ घ संस्था र र्नजी 
क्षेरसुँगको सहकायामा ष्ट्रवपद  जोस्खम न्त्यूनीकरर् तथा ्यवस्थापनका 
कायाक्रम सञ् चालन गररनेछ। ष्ट्रवपद ्यवस्थापन सम्बन्त्िी राहत, 
उद्दारका कायाक्रम गना रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

१७५. ष्ट्रवपद सम्बन्त्िी सचेतनामूलक साम्रसी परपर्रका, एफएम रेर्डयो र 
टेर्लर्भजनबाट प्रचार, प्रसार र प्रकाशनद्वारा ष्ट्रवपद पूवा सूचना प्रर्ालीलाई 
्यवस्स्थत गररनेछ। ष्ट्रवकास साझेदारसुँगको समन्त्वय र सहकायामा ष्ट्रवपद 
सम्बन्त्िी जानकारीमूलक सन्त्देश र्डस्जटल बोडामाफा त ् सम्प्ररे्र् गने 
प्रबन्त्ि र्मलाएको छु।  

ससूूचचननाा  ततथथाा  ससञ्ञ्  चचाारर  प्रप्रष्ट्रष्ट्रववर्र्िि 

१७६. ससममृदृ्दद्द  ककर्र्ााााललीीककोो  आआििाारर  ::  ससूूचचननाा  ततथथाा  ससञ्ञ्  चचाारर  प्रप्रष्ट्रष्ट्रववर्र्ििककोो  ष्ट्रष्ट्रववस्स्तताारर 
अर्भयान अन्त्तगात ष्ट्रवद्यतुीय शासन गरुुयोजना तयार गरी कायाान्त्वयन 
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ष्ट्रष्ट्रववपपदद  ््ययववस्स्थथाापपनन  

१७२. ष्ट्रवपद सम्बन्त्िी सचेतनामूलक साम्रसी उत्पादन, आम सञ् चारका 
माध्यमबाट प्रकाशन, प्रचार प्रसार सम्बन्त्िी कायाक्रम सञ् चालन तथा 
ष्ट्रवपद संवेदनशील क्षेरमा ष्ट्रवपद सूचना प्रर्ाली जडान गरी र्नगरानी 
केन्त्ि स्थापना गने ्यवस्था र्मलाएको छु। ष्ट्रवपद ्यवस्थापनको क्षेरमा 
साहर्सक र उदाहरर्ीय काया गने ्यस्तिलाई परुस्कृत गना रकम 
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। वडा तहसम्मको ष्ट्रवपद  जोस्खम नक्साङ कन तथा 
प्रर्तकाया योजना तयार गना रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

१७३. कर्ााली प्रदेशका आम नागररक, राष् ट्रसेवक र ष्ट्रवर्भन्त् न सङ घ संस्थामा 
कायारत कमाचारीको ष्ट्रवपद जोस्खम ष्ट्रवरुद्द सामूष्ट्रहक दघुाटना बीमा गना 
रु. १ करोड ७५ लाख ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

१७४. सङ घ, प्रदेश र स्थानीय तह, राष्ट्रिय तथा अन्त्तरााष्ट्रिय सङ घ संस्था र र्नजी 
क्षेरसुँगको सहकायामा ष्ट्रवपद  जोस्खम न्त्यूनीकरर् तथा ्यवस्थापनका 
कायाक्रम सञ् चालन गररनेछ। ष्ट्रवपद ्यवस्थापन सम्बन्त्िी राहत, 
उद्दारका कायाक्रम गना रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

१७५. ष्ट्रवपद सम्बन्त्िी सचेतनामूलक साम्रसी परपर्रका, एफएम रेर्डयो र 
टेर्लर्भजनबाट प्रचार, प्रसार र प्रकाशनद्वारा ष्ट्रवपद पूवा सूचना प्रर्ालीलाई 
्यवस्स्थत गररनेछ। ष्ट्रवकास साझेदारसुँगको समन्त्वय र सहकायामा ष्ट्रवपद 
सम्बन्त्िी जानकारीमूलक सन्त्देश र्डस्जटल बोडामाफा त ् सम्प्ररे्र् गने 
प्रबन्त्ि र्मलाएको छु।  

ससूूचचननाा  ततथथाा  ससञ्ञ्  चचाारर  प्रप्रष्ट्रष्ट्रववर्र्िि 

१७६. ससममृदृ्दद्द  ककर्र्ााााललीीककोो  आआििाारर  ::  ससूूचचननाा  ततथथाा  ससञ्ञ्  चचाारर  प्रप्रष्ट्रष्ट्रववर्र्ििककोो  ष्ट्रष्ट्रववस्स्तताारर 
अर्भयान अन्त्तगात ष्ट्रवद्यतुीय शासन गरुुयोजना तयार गरी कायाान्त्वयन 
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गररनेछ। साईवर अपराि लगायतका काननुी ्यवस्थाका सम्बन्त्िमा 
सचेतनामलुक कायाक्रम सञ् चालन गररनेछ। सूचना प्रष्ट्रवर्ि सम्बन्त्िमा 
स्शक्षर् संस्थाका स्शक्षक र ष्ट्रवद्याथषीयसुँग अन्त्तष्ट्रक्रा या र क्षमता ष्ट्रवकास 
तार्लमहरु सञ् चालन गने ्यवस्था र्मलाएको छु।  

१७७. सञ् चार माध्यमको संस्थागत क्षमता ष्ट्रवकास तथा सञ् चारकमषीयको पेशागत 
क्षमता अर्भवषृ्ट्रद्दका कायाक्रम सञ् चालन गररनेछ। परकार कल्यार् 
कोर्मा योगदान, श्रमजीवी परकारको सरुक्षा, स्वास््य, उत्प्ररेर्ा, 
्यावसाष्ट्रयक दक्षता ष्ट्रवकास र परकाररता तथा आम सञ् चार ष्ट्रवर्यमा 
स्नातकोत्तर छारवसृ्त्त कायाक्रम र्नरन्त्तरताका लार्ग रकम ष्ट्रवर्नयोजन 
गरेको छु। 

१७८. सञ् चार माध्यमको दताा, इजाजत, नवीकरर् र र्नयमन तथा 
अर्भलेखीकरर् काया ष्ट्रवद्यतुीय माध्यमबाट गररनेछ। आमसञ् चार 
माध्यमलाई ्यवस्स्थत र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सभामा पेश भएको 
सूचना प्रष्ट्रवर्ि तथा आम सञ् चार प्रर्तष्टान ष्ट्रविेयक आगामी आर्थाक 
वर्ार्भर कायाान्त्वयनमा ल्याउन पहल गररनेछ। 

१७९. कर्ााली प्रदेश सरकारका गर्तष्ट्रवर्ि, सावाजर्नक सेवा प्रवाह लगायत सबै 
प्रकारका सूचनाहरु आम नागररकमा वगषीयकृत सञ् चार माध्यमबाट 
एकद्वार प्रर्ालीमाफा त ् सम्प्ररे्र् गना लोककल्यार्कारी ष्ट्रवज्ञापन 
समानपुार्तक रुपमा ष्ट्रवतरर् गने ्यवस्था र्मलाएको छु।  

ससुशुशााससनन  प्रप्रववद्दद्दाानन  रर  ससााववााजजर्र्ननकक  ससेेववाा  प्रप्रववााहह 

१८०. भ्र�ाचार ष्ट्रवरुद्द शून्त्य सहनशीलताको नीर्त र्लई शासकीय स्वच्छता 
कायम गररनेछ। सावाजर्नक सेवा प्रवाहलाई सवासलुभ, छररतो र 
प्रष्ट्रवर्िमैरी बनाइनेछ।  



40 

१८१. प्रदेश र्नजामती सेवा सम्बन्त्िी कानून तजुामा गरी प्रदेश र्नजामती 
सेवालाई अनमुानयोग्य, पारदशषीय र ष्ट्रवश् वसनीय बनाइनेछ। प्रदेश 
सरकारको संगठन संरचना वस्तगुत, ्यवहाररक र सेवा प्रवाहमैरी 
बनाइनेछ। प्रदेश सरकारका कमाचारीहरुको ्यस्तिगत सूचना प्रर्ाली 
ष्ट्रवकास गरी अर्भलेख अद्यावर्िक गने ्यवस्था र्मलाइनेछ। 

१८२. प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट प्रदेश र स्थानीय तहका ररति दरबन्त्दीमा 
भनाा र छनौटको काया प्रारम्भ भएको छ। आयोगको साख र मूल्य 
मान्त्यता अनरुुप प्रभावकारी रुपमा काया सम्पादन गना आवश्यक पने 
भवन लगायतका  भौर्तक संरचना एवम ् स्रोत सािन ्यवस्थापनको 
कायालाई उच्च प्राथर्मकतामा राखेको छु। प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट 
र्सफाररस भई नयाुँ र्नयतुि हनुे कमाचारीहरुलाई सेवा प्रवेश तार्लम र्दने 
्यवस्था र्मलाएको छु। 

१८३. प्रदेश सरकारको कायासम्पादन प्रर्ालीलाई नर्तजामखुी बनाउन 
मु् यमन्त्री र मन्त्री, मन्त्री र सस्चव, सस्चव र कायाालय प्रमखु एवम ्
महाशाखा प्रमखुबीच सूचकमा आिाररत कायासम्पादन सम्झौता गरी सो 
को प्रगर्तको आिारमा मूल्याङ कन गने ्यवस्था र्मलाइनेछ। 

१८४. कर्ााली प्रदेशलाई कायाथलो बनाई प्रदेशको सेवामा उत्कृष् ट 
कायासम्पादन गने राि सेवक कमाचारीको मनोबल उच्च रा् न ककर्र्ााााललीी  
ससेेववाा  पपुरुरस्स्ककाारर प्रदान गने ्यवस्था र्मलाएको छु। कर्ााली प्रदेशमा 
कायारत रािसेवक कमाचारीहरूलाई प्रदान गदै आएको कर्ााली प्रोत्साहन 
भत्तालाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। कर्ााली प्रदेशका ष्ट्रवर्भन्त् न र्नकायका 
स्वीकृत ररति दरबन्त्दीमा सेवा करारमा रहेका कमाचारीलाई कर्ााली 
प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ि गराउने ्यवस्था र्मलाएको छु। 
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१८१. प्रदेश र्नजामती सेवा सम्बन्त्िी कानून तजुामा गरी प्रदेश र्नजामती 
सेवालाई अनमुानयोग्य, पारदशषीय र ष्ट्रवश् वसनीय बनाइनेछ। प्रदेश 
सरकारको संगठन संरचना वस्तगुत, ्यवहाररक र सेवा प्रवाहमैरी 
बनाइनेछ। प्रदेश सरकारका कमाचारीहरुको ्यस्तिगत सूचना प्रर्ाली 
ष्ट्रवकास गरी अर्भलेख अद्यावर्िक गने ्यवस्था र्मलाइनेछ। 

१८२. प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट प्रदेश र स्थानीय तहका ररति दरबन्त्दीमा 
भनाा र छनौटको काया प्रारम्भ भएको छ। आयोगको साख र मूल्य 
मान्त्यता अनरुुप प्रभावकारी रुपमा काया सम्पादन गना आवश्यक पने 
भवन लगायतका  भौर्तक संरचना एवम ् स्रोत सािन ्यवस्थापनको 
कायालाई उच्च प्राथर्मकतामा राखेको छु। प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट 
र्सफाररस भई नयाुँ र्नयतुि हनुे कमाचारीहरुलाई सेवा प्रवेश तार्लम र्दने 
्यवस्था र्मलाएको छु। 

१८३. प्रदेश सरकारको कायासम्पादन प्रर्ालीलाई नर्तजामखुी बनाउन 
मु् यमन्त्री र मन्त्री, मन्त्री र सस्चव, सस्चव र कायाालय प्रमखु एवम ्
महाशाखा प्रमखुबीच सूचकमा आिाररत कायासम्पादन सम्झौता गरी सो 
को प्रगर्तको आिारमा मूल्याङ कन गने ्यवस्था र्मलाइनेछ। 

१८४. कर्ााली प्रदेशलाई कायाथलो बनाई प्रदेशको सेवामा उत्कृष् ट 
कायासम्पादन गने राि सेवक कमाचारीको मनोबल उच्च रा् न ककर्र्ााााललीी  
ससेेववाा  पपुरुरस्स्ककाारर प्रदान गने ्यवस्था र्मलाएको छु। कर्ााली प्रदेशमा 
कायारत रािसेवक कमाचारीहरूलाई प्रदान गदै आएको कर्ााली प्रोत्साहन 
भत्तालाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। कर्ााली प्रदेशका ष्ट्रवर्भन्त् न र्नकायका 
स्वीकृत ररति दरबन्त्दीमा सेवा करारमा रहेका कमाचारीलाई कर्ााली 
प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ि गराउने ्यवस्था र्मलाएको छु। 
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१८५. स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र ष्ट्रवकास ्यवस्थापनलाई प्रभावकारी 
बनाउन जनप्रर्तर्नर्ि तथा कमाचारीको क्षमता ष्ट्रवकास कायाक्रम 
सञ् चालन गना प्रदेश सशुासन केन्त्िमा प्रस्शक्षर्मैरी भवन र्नमाार्को 
लार्ग रकम ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु।  

१८६. अनसुन्त्िान र ष्ट्रवकासको अविारर्ा अनरुुप शासकीय प्रबन्त्ि र 
ष्ट्रवकासका नवीन सोच, नीर्त एवम ् अविारर्ाका सम्बन्त्िमा ष्ट्रवर्भन्त् न 
ष्ट्रवश् वष्ट्रवद्यालय लगायतका र्नकाय एवम ्अनसुन्त्िानकताासुँगको समन्त्वय र 
सहकायामा अध्ययन, अनसुन्त्िान र ष्ट्रवकास गने ्यवस्था र्मलाएको छु। 

१८७. कर्ााली प्रदेशमा नागररक लगानी कोर् र र्बमा सर्मर्तको शाखा 
कायाालय स्थापनाको लार्ग समन्त्वय गररनेछ।  

अअन्त्न्त्ततरर  ससररककााररीी  ष्ट्रष्ट्रववत्तत्त  हहस्स्तताान्त्न्त्ततररर्र् 

१८८. आन्त्तररक स्रोतको साुँघरुो दायरा र सङ घबाट प्राप् त हनुे स्रोतमा 
अपेक्षाकृत बढोत्तरी भएको छैन। समपूरक र ष्ट्रवशेर् अनदुानमा 
सञ् चालन हनुे आयोजना सबै स्थानीय तहबाट प्रस्ताव हनु नसकेको 
अवस्थामा समेत सङ घीयताको ममा अनरुुप स्थानीय तहमा हनुे ष्ट्रवत्तीय 
हस्तान्त्तरर्मा वषृ्ट्रद्द गरेको छु। 

१८९. स्थानीय तहसुँगको समन्त् वयमा प्रदेश सरकारद्वारा छनौट गररएका र 
स्थानीय तहबाट  कायाान्त्वयन  भईरहेका सशता अनदुानमा सञ् चार्लत 
अिरुा आयोजनाहरू सम्पन्त् न गने ्यवस्था र्मलाएको छु।  

१९०. राष्ट्रिय प्राकृर्तक स्रोत तथा ष्ट्रवत्त आयोगको र्सफाररसमा आर्थाक वर्ा 
२०७९/०८० को लार्ग स्थानीय तहलाई ष्ट्रवत्तीय समानीकरर् 
अनदुानमा रु. 80 करोड ष्ट्रवत्तीय हस्तान्त्तरर् गररनेछ। तोष्ट्रकएको 
मापदण्डको आिारमा आयोगबाट र्निााररत सूर अनसुार राजस्व बाुँडफाुँट 
गरी स्थानीय तहमा उपलब्ि गराउने ्यवस्था र्मलाएको छु। 
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१९१. प्रदेश सरकारले सञ् चालनमा ल्याएको समपूरक तथा ष्ट्रवशेर् अनदुान 
सम्बन्त्िी ष्ट्रवद्यतुीय सूचना प्रर्ालीमाफा त ्ष्ट्रवस्ततृ पररयोजना प्रर्तवेदन तयार 
भई कायाान्त्वयनमा लैजानको लार्ग तयारी अवस्थामा रहेका 
प्राथर्मकताको आिारमा स्थानीय तहबाट प्रस्ताष्ट्रवत आयोजनामा समपूरक 
अनदुानतफा  रु 51 करोड 20 लाख र ष्ट्रवशेर् अनदुानतफा  रु. ३0 
करोड ५० लाख ष्ट्रवत्तीय हस्तान्त्तरर् हनुे ्यवस्था र्मलाएको छु।  

१९२. प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको प्राथर्मकतामा रहेका, न्त्यून लागतका 
प्रर्तफलयतुि कायाक्रम तथा आयोजना र मु् यमन्त्री रोजगार कायाक्रम 
अन्त्तगातका आयोजना स्थानीय तहबाट कायाान्त्वयन गना सशता अनदुान 
तफा  रु. २ अबा ३९ करोड स्थानीय तहमा ष्ट्रवत्तीय हस्तान्त्तरर् हनु े
्यवस्था र्मलाएको छु।  

१९३. मु् यमन्त्री रोजगार कायाक्रम अन्त्तगातको आयआजान कायाक्रमको 
हालसम्मको उपलस्ब्िको प्रभावकाररता अध्ययन गररनेछ। अध्ययन 
प्रर्तवेदनको आिारमा थप प्रभावकारी रुपमा सञ् चालनको ष्ट्रवर्ि 
अवलम्बन गररनेछ।  

१९४. आर्थाक वर्ा 2079/080 मा स्थानीय तहमा रु. 4 अबा 1 करोड 
रकम ष्ट्रवत्तीय हस्तान्त्तरर् गररनेछ। यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहबीच 
समन्त्वय र सहकाया गने अभ्यास र संस्कृर्तको ष्ट्रवकास हनुे ष्ट्रवश् वास 
र्लएको छु। 

पपुुुँुँजजीीगगतत  खखचचााककोो  प्रप्रभभााववककााररररतताा  अअर्र्भभववृषृ्ट्रष्ट्रद्दद्द  रर  अअननुगुगममनन  ममूूल्ल्ययााङङ  ककनन 

१९५. कर्ााली प्रदेश योजना आयोगबाट परामशादाताको सहयोगमा प्रदेशको 
दीघाकालीन सोच-2100 र प्रथम पञ् चवर्षीयय योजनाको समीक्षा गने 
्यवस्था र्मलाएको छु। 
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१९१. प्रदेश सरकारले सञ् चालनमा ल्याएको समपूरक तथा ष्ट्रवशेर् अनदुान 
सम्बन्त्िी ष्ट्रवद्यतुीय सूचना प्रर्ालीमाफा त ्ष्ट्रवस्ततृ पररयोजना प्रर्तवेदन तयार 
भई कायाान्त्वयनमा लैजानको लार्ग तयारी अवस्थामा रहेका 
प्राथर्मकताको आिारमा स्थानीय तहबाट प्रस्ताष्ट्रवत आयोजनामा समपूरक 
अनदुानतफा  रु 51 करोड 20 लाख र ष्ट्रवशेर् अनदुानतफा  रु. ३0 
करोड ५० लाख ष्ट्रवत्तीय हस्तान्त्तरर् हनुे ्यवस्था र्मलाएको छु।  

१९२. प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको प्राथर्मकतामा रहेका, न्त्यून लागतका 
प्रर्तफलयतुि कायाक्रम तथा आयोजना र मु् यमन्त्री रोजगार कायाक्रम 
अन्त्तगातका आयोजना स्थानीय तहबाट कायाान्त्वयन गना सशता अनदुान 
तफा  रु. २ अबा ३९ करोड स्थानीय तहमा ष्ट्रवत्तीय हस्तान्त्तरर् हनु े
्यवस्था र्मलाएको छु।  

१९३. मु् यमन्त्री रोजगार कायाक्रम अन्त्तगातको आयआजान कायाक्रमको 
हालसम्मको उपलस्ब्िको प्रभावकाररता अध्ययन गररनेछ। अध्ययन 
प्रर्तवेदनको आिारमा थप प्रभावकारी रुपमा सञ् चालनको ष्ट्रवर्ि 
अवलम्बन गररनेछ।  

१९४. आर्थाक वर्ा 2079/080 मा स्थानीय तहमा रु. 4 अबा 1 करोड 
रकम ष्ट्रवत्तीय हस्तान्त्तरर् गररनेछ। यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहबीच 
समन्त्वय र सहकाया गने अभ्यास र संस्कृर्तको ष्ट्रवकास हनुे ष्ट्रवश् वास 
र्लएको छु। 

पपुुुँुँजजीीगगतत  खखचचााककोो  प्रप्रभभााववककााररररतताा  अअर्र्भभववृषृ्ट्रष्ट्रद्दद्द  रर  अअननुगुगममनन  ममूूल्ल्ययााङङ  ककनन 

१९५. कर्ााली प्रदेश योजना आयोगबाट परामशादाताको सहयोगमा प्रदेशको 
दीघाकालीन सोच-2100 र प्रथम पञ् चवर्षीयय योजनाको समीक्षा गने 
्यवस्था र्मलाएको छु। 
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१९६. आवर्िक योजना र वाष्ट्रर्ाक योजनाबीचको तादात्म्यता र्मलाउन 
मध्यमकालीन खचा संरचनाका आिारमा उपलब्ि स्रोतको अर्िकतम 
उपयोग हनुे गरी आयोजना बैङ कमा प्रष्ट्रवस्ष् ट गने र उति आयोजनालाई 
वस्तगुत सूचक र लाभ लागत ष्ट्रवश ् लेर्र्का आिारमा कायाान्त्वयन गने 
्यवस्था र्मलाएको छु।  

१९७. प्रदेशबाट स्थानीय तहमा हस्तान्त्तरर् हनुे अनदुान सम्बन्त्िी कायाष्ट्रवर्िलाई 
आयोजनाको प्रकृर्त, र्नमाार् साम्रसीको लागत, भौगोर्लक ष्ट्रवकटता जस्ता 
ष्ट्रवर्यका आिारमा थप ्यावहाररक र ्यवस्स्थत गना आवश्यक नीर्तगत 
्यवस्था र्मलाइनेछ।  

१९८. प्रदेश सरकारबाट सञ् चालन हनुे आयोजनामा जनप्रर्तर्नर्ि, र्नजका 
पररवार, र्नमाार् ्यवसायी र राष् ट्रसेवक कमाचारी उपभोतिा सर्मर्तमा 
बस्न नपाउने ्यवस्था र्मलाएको छु। 

१९९. प्रदेशर्भर कायाान्त्वयन हनुे कायाक्रम तथा आयोजनाको प्रभावकारी 
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ष्ट्रष्ट्रववककाासस  ससहहााययतताा  रर  ललगगााननीी  पपररररचचााललनन 

२०१. प्रदेशको स्रोतबाट सम्पन्त् न हनु नसक्ने, ठूलो लगानी आवश्यक पने 
आयोजनाको लार्ग आन्त्तररक तथा बाह् य लगानीकताासुँग छलफल तथा 
परामशा गने उ�ेश्यले र्नजी क्षेरको समन्त्वय र सहकायामा ककर्र्ााााललीी  
ललगगााननीी  ससम्म्ममेेललनन आयोजना गररनेछ।  

२०२. सङ घ सरकारको स्वीकृर्तमा प्रदेश सरकारको आवश्यकता र 
प्राथर्मकताको आिारमा ष्ट्रवकास सहायता पररचालन गररनेछ।  

ष्ट्रष्ट्रववत्तत्तीीयय  अअननुशुशााससनन  ततथथाा  बबजजेेटट  ककााययाााान्त्न्त्ववययनन 

२०३. सावाजर्नक ष्ट्रवत्त ्यवस्थापन प्रर्ालीलाई पारदशषीय, नर्तजामूलक तथा 
उत्तरदायी बनाउन,  समस्ष् टगत आर्थाक स्थाष्ट्रयत्व कायम गना र प्रदेश 
तथा स्थानीय तहको सस्ञ् चत कोर् र अन्त्य सरकारी कोर्को सञ् चालन र 
्यवस्थापन कायालाई प्रभावकारी बनाउन आर्थाक कायाष्ट्रवर्ि तथा ष्ट्रवत्तीय 
उत्तरदाष्ट्रयत्व ऐन तजुामा गररनेछ।  

२०४. बजेट तजुामा तथा खचा प्रर्ालीलाई नर्तजामखुी बनाउन आन्त्तररक 
र्नयन्त्रर् प्रर्ाली र्नदेस्शका, बजेट तजुामा र्दग्दशान र काया सञ् चालन 
र्नदेस्शका तजुामा गरी कायाान्त्वयनमा ल्याइनेछ।  

२०५. लेखा उत्तरदायी अर्िकृतलाई स्जम्मेवार र जवाफदेही बनाइ आर्थाक 
अनशुासन कायम गना ष्ट्रवज्ञ सेवा र्लई प्रदेश सरकारका र्नकायहरुको 
बेरुजकुो अर्भलेख अद्यावर्िक तथा तोष्ट्रकएको लक्ष्य बमोस्जम सम्परीक्षर् 
गने ्यवस्था र्मलाएको छु। यसका लार्ग प्रदेश बेरुज ु ्यवस्थापन 
सूचना प्रर्ालीलाई पूर्ा रुपमा सञ् चालनमा ल्याइनछे।  
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२०६. सावाजर्नक खचालाई र्मत्ययी र गरु्स्तरीय बनाई बजेट तथा कायाक्रम 
कायाान्त्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन कर्ााली प्रदेश खचा मापदण्ड 
र्नदेस्शकालाई समसामष्ट्रयक बनाइनेछ। 

२०७. आगामी आर्थाक वर्ामा अत्यावश्यक बाहेक थप आर्थाक दाष्ट्रयत्व र्सजाना 
हनुे गरी नयाुँ संरचनाहरू स्थापना गररने छैन। स्रोतको सङ कुचनलाई 
मध्यनजर गरी काया सञ् चालनतफा का स्शरोभार खचामा उल्लेखनीय 
रुपमा कटौती गरेको छु। ष्ट्रक्रयाकलापमा आिाररत बजेट प्रर्ाली 
अवलम्बन गरी गैर बजेटरी खचा गने प्रवसृ्त्तलाई र्नरुत्साष्ट्रहत गररनेछ।  

२०८. बजेट ष्ट्रवर्नयोजन,  खचा र प्रर्तवेदन, अनगुमन तथा मूल्याङ कन 
पद्दर्तलाई प्रभावकारी बनाउन ष्ट्रवत्तीय जोस्खम मूल्याङ कन गने ्यवस्था 
र्मलाएको छु।  

२०९. बजेटलाई नर्तजामा आिाररत बनाउन कायाान्त्वयनको भौर्तक र ष्ट्रवत्तीय 
कायासम्पादनका आिारमा र्नकासा र्दने ्यवस्था र्मलाएको छु।  

ममााननननीीयय  ससभभााममुखुख  ममहहोोददयय,, 

अब म मार्थ प्रस्ततु क्षेरगत नीर्त तथा कायाक्रमहरू कायाान्त्वयनका लार्ग बजेट 
ष्ट्रवर्नयोजन तथा स्रोत ्यवस्थापनको अनमुान प्रस्ततु गदाछु। 

२१०. आगामी आर्थाक वर्ामा प्रस्ताव गररएका नीर्त तथा कायाक्रमहरू 
कायाान्त्वयन गना रु. 32 अबा 61 करोड 61 लाख 63 हजार 
ष्ट्रवर्नयोजन गरेको छु। कुल ष्ट्रवर्नयोजनमध्ये प्रदेशले खचा गने चाल ुतफा   
रु. 9 अबा 16 करोड 99 लाख 10 हजार अथाात ्28.11 प्रर्तशत, 
पुुँजीगततफा  रु. 19 अबा 43 करोड 5 लाख 24 हजार अथाात ्
59.58 प्रर्तशत र स्थानीय तहमा ष्ट्रवत्तीय हस्तान्त्तरर्तफा   रु. 4 अबा 
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1 करोड 57 लाख 29 हजार अथाात ् 12.31 प्रर्तशत ष्ट्रवर्नयोजन 
गरेको छु। 

२११. आगामी आर्थाक वर्ाको लार्ग अनमुान गररएको खचा ्यहोने स्रोत मध्ये 
आन्त्तररक राजस्वबाट रु. 71  करोड 29 लाख 74 हजार,  चाल ु
आर्थाक वर्ाको खचा नभई बचत हनुे अनमुार्नत रकम रु. 4 अबा 55 
करोड 45 लाख 85 हजार,  सङ घीय सरकारबाट राजस्व बाुँडफाुँट 
वापत प्राप् त हनुे रकम रु. ९ अबा २ करोड  २० लाख र ष्ट्रवत्तीय 
समानीकरर् अनदुानबाट प्राप् त हनु आएको रु. १० अबा ७२ करोड 
६४ लाख र सशता अनदुानबाट रु. ५ अबा 69 करोड 67 लाख 
पररचालन गररनेछ। सङ घीय सरकारबाट प्राप् त हनुे समपूरक 
अनदुानतफा  रु. १ अवा २१ करोड ५० लाख र ष्ट्रवशेर् अनदुानतफा  रु. 
६६ करोड 80 लाख पररचालन गररनेछ। सङ घीय सरकारबाट सशता 
अनदुानमा प्राप् त हनुे वैदेस्शक सहायता बाहेक अन्त्य वैदेस्शक 
सहायताबाट सञ् चार्लत हनुे कायाक्रम कायाान्त्वयनका लार्ग रु. 2 करोड 
5 लाख 4 हजार स्रोत पररचालन हनुेछ।  

२१२. आर्थाक वर्ा 2077/078 को यथाथा खचा, आर्थाक वर्ा 
207८/07९ को संशोर्ित अनमुान र आर्थाक वर्ा 207९/08० को 
अनमुार्नत आय ्ययको ष्ट्रववरर् अनसूुचीमा उल्लेख गरेको छु। सोको 
ष्ट्रवस्ततृ ष्ट्रववरर् छुटै्ट प्रस्ततु गरेको छु। ष्ट्रवर्यगत मन्त्रालयहरूको चाल ु
आर्थाक वर्ाको प्रगर्त ष्ट्रववरर् समेत आजै प्रस्ततु गरेको छु। 

ममााननननीीयय  ससभभााममुखुख  ममहहोोददयय,, 

अब म आगामी आर्थाक वर्ा २०७९/ 0८० को राजस्व पररचालनको नीर्त तथा 
कायाक्रम प्रस्ततु गदाछु। 
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२१३. प्रदेशको आन्त्तररक स्रोत पररचालनलाई प्रभावकारी बनाउन सङ घीय 
तथा स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी नयाुँ कानून तजुामा तथा मौजदुा 
कानूनमा सिुार गररनेछ। करको दायरा ष्ट्रवस्तार गररनेछ। कर 
प्रर्ालीलाई सरलीकृत र सूचना प्रष्ट्रवर्िमैरी बनाइनेछ।  
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तथा स्थानीय तहबाट बाुँडफाुँट भई आउने राजस्वको र्नयर्मत 
अनगुमन गने।  

(ज) प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबीच हनुे राजस्व बाुँडफाुँटलाई 
सरल, पारदशषीय र स्वचार्लत बनाउन स्थानीय सस्ञ् चत कोर् 
्यवस्थापन प्रर्ालीमा आवद्दताका लार्ग सङ घीय सरकारसुँग 
समन्त्वय गने।   

(झ) प्रदेश सरकार समेतको लगानीमा स्थानीय तहमा र्नमाार् भएका 
पयाटकीय संरचनाबाट सङ कलन हनुे शलु्कको र्नस्श् चत प्रर्तशत 
रकम प्रदेश सरकारलाई प्राप् त हनुे ्यवस्था गने। 

(ञ) कर्ााली प्रदेशमा स्रोतको सम्भावना, प्रदेशको राजस्व अर्िकार र 
मलुकुको अथातन्त्रमा यस प्रदेशबाट पगु्न सक्ने योगदानको 
सम्बन्त्िमा �वस्ततृ अध्ययन अनसुन्त्िान गने।  

(ट) प्रदेशको अर्िकार क्षेरर्भर रही राजस्व पररचालन सम्बन्त्िी 
सझुाव र्दने उ�ेश्यले एक स्थायी प्रकृर्तको राजस्व परामशा 
सर्मर्त गठन गने।  

(ठ) आर्थाक वर्ा 2079/080 मा यस प्रदेशमा लगाइने कर तथा 
शलु्कहरूको �ववरर् आर्थाक �विेयकमा उल्लेख गरेको छु।  

ररााजजस्स्  वव  छछुुटट  ततथथाा  ससहहुरु्र्ललययतत 

२१५. दईु वा दईुभन्त्दा बढी पक्षले आपसी सहमर्तमा कृ�र् प्रयोजनका लार्ग 
जग्गाको चक्लाबन्त्दी गना  हक हस्तान्त्तरर् गदाा लाग्ने रस्जष् टे्रशन 
शलु्कमा पचास प्रर्तशत छुट र्दने ्यवस्था र्मलाएको छु।     

२१६. प्रदेशर्भर सतुषीय र मर्दराजन्त्य बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना 
तथा सञ् चालन गना उद्योगको नाममा खररद गने जग्गाको र्लखत 
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पाररत गदाा लाग्ने रस्जष् टे्रशन शलु्क शत प्रर्तशत छुट र्दने ्यवस्था 
र्मलाएको छु।  

२१७. प्रदेशर्भर स्थायी ठेगाना भएका नागररकको स्वार्मत्वमा रहेको अन्त्य 
प्रदेशमा दताा भएका सवारी सािन प्रदेशर्भर सरुवा दताा गदाा त्यस्तो 
सरुवा दताा शलु्क पचास प्रर्तशत छुट र्दने ्यवस्था र्मलाएको छु।  

ममााननननीीयय  ससभभााममुखुख  ममहहोोददयय,, 

२१८. आगामी आर्थाक वर्ामा कृष्ट्रर्, उद्योग र सेवा क्षेरको योगदान बढ्ने, 
पुुँजीगत खचा अर्भवषृ्ट्रद्द हनुे, पूवाािार र्नमाार्को कायाले गर्त र्लने तथा 
कोर्भड-19 महामारीको असर कम हुुँदै जाुँदा सम्रस आर्थाक 
गर्तष्ट्रवर्िहरू बढोत्तरी भई 7.5 प्रर्तशत आर्थाक वषृ्ट्रद्द हाुँर्सल हनु े
अपेक्षा गरेको छु।  

२१९. मैले प्रस्ततु गरेको यस बजेटको कायाान्त्वयनबाट नेपाली जनताका 
संष्ट्रविान प्रदत्त मौर्लक हक र अर्िकारको सरु्नस्श् चत हुुँदै जाने,  
आिारभतू पूवाािार र्नमाार् हनुे, बहआुयार्मक गररबीमा कमी आउने, 
खचा प्रर्ालीमा सिुार भई ष्ट्रवत्तीय अनशुासन कायम हनुे, कर्ााली 
प्रदेशको आर्थाक, सामास्जक, मानवीय लगायत सम्रस ष्ट्रवकास र 
सावाजर्नक सेवा प्रवाहको प्रभावकाररता एवम ्गरु्स्तर अर्भवषृ्ट्रद्द हनुे, 
आम नागररकले आर्थाक तथा सामास्जक क्षेरमा सकारात्मक 
पररवतानको अनभुरू्त हनुे ष्ट्रवश् वास र्लएको छु।  

ममााननननीीयय  ससभभााममुखुख  ममहहोोददयय,, 

२२०. यो बजेट तजुामाको लार्ग मागादशान गनुाहनुे माननीय कर्ााली प्रदेशका 
प्रदेश प्रमखु, माननीय मु् यमन्त्री, प्रदेश सभाका माननीय सभामखु, 
माननीय उपसभामखु प्रर्त हार्दाक सम्मान र आभार ्यति गदाछु।  
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२२१. बजेटका र्सद्दान्त्त, उ�ेश्य, प्राथर्मकता र प्रमखु नीर्तहरूमा ्यापक 
छलफल गरी महत्त्वपूर्ा सझुाव प्रदान गनुाहनुे प्रमखु प्रर्तपक्ष दलका 
नेता,  प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूप्रर्त हार्दाक आभार प्रकट 
गदाछु।  

२२२. यस बजेट तजुामाका क्रममा महत्वपूर्ा सल्लाह सझुाव र्दन ु हनुे 
प्रदेशका पूवा आर्थाक मार्मला तथा योजना मन्त्रीहरू, राजनीर्तक 
दलका नेताहरू, प्रदेश सभाका सर्मर्तहरू, कर्ााली प्रदेश योजना 
आयोग, आर्थाक मार्मला तथा योजना मन्त्रालयका पूवा सस्चवहरू, 

स्थानीय तहका जनप्रर्तर्नर्ि, रािसेवक, र्नजी क्षेर, उद्योगी, ्यवसायी, 
सहकारी क्षेर, नागररक समाज, �वकास साझेदार, सञ् चार जगत ्
लगायत सबैलाई िन्त्यवाद ज्ञापन गदाछु।  

२२३. बजेट तजुामाका क्रममा सबै महानभुावहरुबाट प्राप् त सहयोग बजेट 
कायाान्त्वयनमा समेत रहने �वश् वास र्लएको छु।  

 

ििन्त्न्त्ययववाादद।।  
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�ववरण�ववरण
2077/78 2077/78 कोको

यथाथ�यथाथ�

2078/792078/79
कोको  संशो�धतसंशो�धत
अनमुानअनमुान

2079/80 2079/80 कोको  ल�यल�य

रकमरकम

�ोत�ोत

�देश�देश  सरकारसरकार
संघसंघ  अनदुानअनदुान

संघसंघ वैदेिशकवैदेिशक

11 राज�वराज�व (2+3+4) (2+3+4) 17,75,44,51.217,75,44,51.2 17,56,92,9117,56,92,91 14,37,32,3014,37,32,30 14,37,32,3014,37,32,30 00 00

2 कर 6,37,76,53 7,62,24,13 9,15,03,29 9,15,03,29 0 0

3 अ�य राज�व 21,99,60.2 29,26,27 50,36,04 50,36,04 0 0

4 �ब�बध �ा�� 11,15,68,38 9,65,42,51 4,71,92,97 4,71,92,97 0 0

55 राज�वराज�व  बाँडफाँटमाफ� तबाँडफाँटमाफ� त 00 8,50,548,50,54 00 00 00 00

66   �देश�देश  सि�तसि�त  कोषमाकोषमा  दािखलादािखला  हनेुहनेु(1-5)(1-5) 17,75,44,51.217,75,44,51.2 17,48,42,3717,48,42,37 14,37,32,3014,37,32,30 14,37,32,3014,37,32,30 00 00

77 �व�ीय�व�ीय  ह�ता�तरणह�ता�तरण  अनदुानअनदुान 13,83,23,8013,83,23,80 15,22,37,2615,22,37,26 18,33,51,0518,33,51,05 00 17,71,58,0117,71,58,01 61,93,0461,93,04

88   �देश�देश  सरकारकोसरकारको  राज�वराज�व  रर  अनदुानअनदुान
(6+7)(6+7)

31,58,68,31.231,58,68,31.2 32,70,79,6332,70,79,63 32,70,83,3532,70,83,35 14,37,32,3014,37,32,30 17,71,58,0117,71,58,01 61,93,0461,93,04

99 खच�खच� (10+11+12) (10+11+12) 22,04,19,7422,04,19,74 28,15,46,3528,15,46,35 32,61,61,6332,61,61,63 14,28,10,5814,28,10,58 17,71,58,0117,71,58,01 61,93,0461,93,04

10 चालु 5,72,75,16 9,19,42,23 9,16,99,10 6,72,23,18 2,01,88,88 42,87,04

11 पुजँीगत 13,57,29,49 16,24,04,49 19,43,05,24 4,58,20,11 14,65,79,13 19,06,00

12 �व�ीय ह�ता�तरण 2,74,15,09 2,71,99,63 4,01,57,29 2,97,67,29 1,03,90,00 0

1313   बजेटबजेट  बचतबचत(-) (-) �यून�यून(+) (9-8)(+) (9-8) -9,54,48,57.2-9,54,48,57.2 -4,55,33,28-4,55,33,28 -9,21,72-9,21,72 -9,21,72-9,21,72 00 00

1414 �व�ीय�व�ीय  �यव�था�यव�था 00 00 00 00 00 00

15 15 बजेटबजेट  बचतबचत(-) (-) �यून�यून (+) (13+14) (+) (13+14) -9,54,48,57.2-9,54,48,57.2 -4,63,83,82-4,63,83,82 -9,21,72-9,21,72 -9,21,72-9,21,72 00 00

1616 कुलकुल  आ�दानीआ�दानी 31,58,68,31.231,58,68,31.2 32,79,30,1732,79,30,17 32,70,83,3532,70,83,35 14,37,32,3014,37,32,30 17,71,58,0117,71,58,01 61,93,0461,93,04

1717 कुलकुल  खच�खच� 22,04,19,7422,04,19,74 28,15,46,3528,15,46,35 32,61,61,6332,61,61,63 14,28,10,5814,28,10,58 17,71,58,0117,71,58,01 61,93,0461,93,04

आयआय  �ययको�ययको  �ववरण�ववरण
आ�थ �कआ�थ �क  वष �वष �  2079/802079/80 अनसूुचीअनसूुची - 1 - 1
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शीष�कशीष�क 2077/78 2077/78 कोको
यथाथ�यथाथ�

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

2079/802079/80
कोको  ल�यल�य

वत�मानवत�मान  �ोतबाट�ोतबाट

करकर  प�रवत�नप�रवत�न
तथातथा

�शास�नक�शास�नक
सधुारबाटसधुारबाट

करकर 6,37,76,536,37,76,53 7,62,24,137,62,24,13 9,15,03,299,15,03,29 9,15,03,299,15,03,29 00

  स�पि�स�पि�  करकर 1,91,891,91,89 12,32,0012,32,00 12,50,1412,50,14 12,50,1412,50,14 00

    घरज�गाघरज�गा  रिज�ेशनरिज�ेशन  द�तरुद�तरु 1,91,891,91,89 12,32,0012,32,00 12,50,1412,50,14 12,50,1412,50,14 00

   घरज�गा रिज�ेशन द�तरु 1,91,89 12,32,00 12,50,14 12,50,14 0

  व�तुव�त ु तथातथा  सेवामासेवामा  आधा�रतआधा�रत  करकर 6,35,59,416,35,59,41 7,49,63,887,49,63,88 9,02,22,079,02,22,07 9,02,22,079,02,22,07 00

    पवुा�धारपवुा�धार  सेवाकोसेवाको  उपयोगउपयोग  तथातथा  सवार�सवार�  साधनमासाधनमा  ला�नेला�ने  करकर 4,584,58 1,881,88 2,072,07 2,072,07 00

   सवार� साधन कर (सवार� दता�, वा�ष�क सवार� कर तथा पटके
सवार� कर )

2,86 1,88 2,07 2,07 0

   पवुा�धार सेवाको उपयोगमा ला�ने कर 1,72 0 0 0 0

    बाँडफाँडहनेुबाँडफाँडहनेु  करकर, , रिज�ेशनरिज�ेशन  श�ुकश�ुक  तथातथा  अ�यअ�य  �शास�नक�शास�नक  सेवासेवा
श�ुकश�ुक

00 00 00 00 00

   सवार� साधन कर 0 0 0 0 0

    अ�यअ�य  बाँडफाँडबाँडफाँड  हनेुहनेु  राज�राज� 6,35,54,836,35,54,83 7,49,62,007,49,62,00 9,02,20,009,02,20,00 9,02,20,009,02,20,00 00

   अ�य बाँडफाँड हनेु राज� संकलन 6,35,54,83 7,49,62,00 9,02,20,00 9,02,20,00 0

  अ�यअ�य  करकर 25,2325,23 28,2528,25 31,0831,08 31,0831,08 00

    �यवसायले�यवसायले  भ�ुानीभ�ुानी  गन�गन� 25,2325,23 28,2528,25 31,0831,08 31,0831,08 00

   �यवसायले भ�ुानी गन� 25,23 28,25 31,08 31,08 0

अनदुानअनदुान 13,83,23,8013,83,23,80 15,22,37,2615,22,37,26 18,32,66,0418,32,66,04 18,32,66,0418,32,66,04 00

  ��प�ीय��प�ीय  वैदेिशकवैदेिशक  अनदुानअनदुान 1,76,151,76,15 2,09,552,09,55 2,05,042,05,04 2,05,042,05,04 00

    ��प�ीय��प�ीय  वैदेिशकवैदेिशक  चालुचाल ु अनदुानअनदुान 1,76,151,76,15 2,09,552,09,55 2,05,042,05,04 2,05,042,05,04 00

   ��प�ीय वैदेिशक चाल ुअनदुान 1,76,15 2,09,55 2,05,04 2,05,04 0

  अ�तरसरकार�अ�तरसरकार�  �व�ीय�व�ीय  ह�ता�तरणह�ता�तरण 13,81,47,6513,81,47,65 15,20,27,7115,20,27,71 18,30,61,0018,30,61,00 18,30,61,0018,30,61,00 00

    अ�तरसरकार�अ�तरसरकार�  अनदुानअनदुान 13,81,47,6513,81,47,65 15,20,27,7115,20,27,71 18,30,61,0018,30,61,00 18,30,61,0018,30,61,00 00

   समा�नकरण अनदुान 9,63,29,00 10,14,21,00 10,72,64,00 10,72,64,00 0

   शसत� अनदुान चालु 1,85,00,00 1,95,01,00 1,93,29,00 1,93,29,00 0

   शसत� अनदुान पुजँीगत 2,03,76,00 1,68,50,71 3,76,38,00 3,76,38,00 0

   �वषशे अनदुान 19,65,14 61,30,00 66,80,00 66,80,00 0

   समपरुक अनदुान पुजँीगत 9,77,51 81,25,00 1,21,50,00 1,21,50,00 0

अ�यअ�य  राज�वराज�व 21,99,60.221,99,60.2 29,26,2729,26,27 50,36,0450,36,04 50,36,0450,36,04 00

  स�पि�बाटस�पि�बाट  �ा��ा�  आयआय 8,97,478,97,47 13,87,2813,87,28 15,63,2315,63,23 15,63,2315,63,23 00

    भाडाभाडा  रर  रोय�ट�रोय�ट� 94,0094,00 1,55,281,55,28 1,70,811,70,81 1,70,811,70,81 00

   बाँडफाँड भई �ा� दह�र बह�रको �व��बाट �ा� हनेु आय 94,00 1,55,28 1,70,81 1,70,81 0

    राज�वराज�व  बाँडफाँडबाटबाँडफाँडबाट  �ा��ा�  आयआय 8,03,448,03,44 12,32,0012,32,00 13,82,5813,82,58 13,82,5813,82,58 00

   सवार� साधन कर 8,03,44 12,32,00 13,82,58 13,82,58 0

    अ�यअ�य  श�ुकश�ुक 33 00 9,849,84 9,849,84 00

   पय�टन श�ुक 3 0 9,84 9,84 0

  व�तुव�त ु तथातथा  सेवासेवा  �व��बाट�व��बाट  �ा��ा�  रकमरकम 12,08,73.212,08,73.2 13,32,7913,32,79 23,95,4523,95,45 23,95,4523,95,45 00

    व�तुव�त ु तथातथा  सेवासेवा  �व��बाट�व��बाट  �ा��ा�  रकमरकम 19,81.219,81.2 25,9725,97 28,5728,57 28,5728,57 00

   कृ�ष उ�पादनको �व��बाट �ा� रकम 7,82 12,72 13,99 13,99 0

   सरकार� स�पतीको �व��बाट �ा� रकम 5,37 6,00 6,60 6,60 0

राज�वराज�व  तथातथा  अनदुानअनदुान  �ा��को�ा��को  अनमुानअनमुान
आ�थ �कआ�थ �क  वष �वष � 2079/80 2079/80 अनसूुचीअनसूुची - 2 - 2

((�.हजारमा�.हजारमा))



53

   अ�य �व��बाट �ा� रकम 6,59 7,25 7,98 7,98 0

   अ�य सेवा श�ुक तथा �ब�� 3.2 0 0 0 0

    �शास�नक�शास�नक  सेवासेवा  श�ुकश�ुक 3,09,003,09,00 3,97,823,97,82 13,66,9813,66,98 13,66,9813,66,98 00

   िश�ा �े�को आ�दानी 0 5,28 5,81 5,81 0

   पर��ा श�ुक 1,46 48,54 9,82,77 9,82,77 0

   यातायात �े�को आ�दानी 85,96 1,12,00 1,23,20 1,23,20 0

   अ�य �शास�नक सेवा श�ुक 2,21,58 2,32,00 2,55,20 2,55,20 0

    अ�यअ�य  �शास�नक�शास�नक  द�तरुह�द�तरुह� 6,00,026,00,02 6,29,006,29,00 6,91,906,91,90 6,91,906,91,90 00

   �यावसाय रिज�ेशन द�तरु 2,62,27 2,74,00 3,01,40 3,01,40 0

   रे�डयो/ एफ.एम.स�ालन द�तरु 6,15 3,00 3,30 3,30 0

   चालक अनमु�त प�, सवार� दता� �कताब (Blue book)
स�ब�धी द�तरु

3,31,60 3,52,00 3,87,20 3,87,20 0

    अ�यअ�य  �शास�नक�शास�नक  सेवासेवा  श�ुकश�ुक 2,79,902,79,90 2,80,002,80,00 3,08,003,08,00 3,08,003,08,00 00

   वन �े�को अ�य आय 2,79,90 2,80,00 3,08,00 3,08,00 0

  द�डद�ड  ज�रवानाज�रवाना  रर  जफतजफत 87,9587,95 2,00,202,00,20 2,20,222,20,22 2,20,222,20,22 00

    द�डद�ड,,ज�रवानाज�रवाना  रर  जफतजफत 87,9587,95 2,00,202,00,20 2,20,222,20,22 2,20,222,20,22 00

   �या�यक द�ड,ज�रवाना र जफत 16 20 22 22 0

   �शास�नक द�ड,ज�रवाना र जफत 77,58 1,88,00 2,06,80 2,06,80 0

   धरौट� सदर�याहा 10,21 12,00 13,20 13,20 0

  �व�वध�व�वध  राज�वराज�व 5,455,45 6,006,00 8,57,148,57,14 8,57,148,57,14 00

    अ�यअ�य  राज�वराज�व 5,455,45 6,006,00 8,57,148,57,14 8,57,148,57,14 00

   अ�य राज�व 5,45 6,00 8,57,14 8,57,14 0

�ब�बध�ब�बध  �ा���ा�� 11,15,68,3811,15,68,38 9,65,42,519,65,42,51 4,71,92,974,71,92,97 4,71,92,974,71,92,97 00

  �ब�बध�ब�बध  �ा���ा�� 11,15,68,3811,15,68,38 9,65,42,519,65,42,51 4,71,92,974,71,92,97 4,71,92,974,71,92,97 00

    �ब�बध�ब�बध  �ा���ा�� 19,42,3819,42,38 10,93,9310,93,93 16,47,1216,47,12 16,47,1216,47,12 00

   बे�जू 7,27,27 4,98,88 9,92,66 9,92,66 0

   �नकासा �फता� 7,75,46 2,14,18 2,35,60 2,35,60 0

   अनदुान �फता� 4,39,65 3,80,87 4,18,86 4,18,86 0

    नगदनगद  तथातथा  मौ�दातमौ�दात 10,96,26,0010,96,26,00 9,54,48,589,54,48,58 4,55,45,854,55,45,85 4,55,45,854,55,45,85 00

   गत वष�को नगद मौ�दात 10,96,26,00 9,54,48,58 4,55,45,85 4,55,45,85 0

ज�माज�मा (  ( राज�वराज�व /  / �ा���ा�� ) ) 31,58,68,31.231,58,68,31.2 32,79,30,1732,79,30,17 32,69,98,3432,69,98,34 32,69,98,3432,69,98,34 00

राज�वराज�व  बाँडफाँटबाँडफाँट 00 00 00

�देश�देश  सि�तसि�त  कोषमाकोषमा  दािखलादािखला  हनेुहनेु  राज�वराज�व 31,58,68,31.231,58,68,31.2 32,79,30,1732,79,30,17 32,69,98,3432,69,98,34 32,69,98,3432,69,98,34 00

शीष�कशीष�क 2077/78 2077/78 कोको
यथाथ�यथाथ�

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

2079/802079/80
कोको  ल�यल�य

वत�मानवत�मान  �ोतबाट�ोतबाट

करकर  प�रवत�नप�रवत�न
तथातथा

�शास�नक�शास�नक
सधुारबाटसधुारबाट
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शीष�कशीष�क
2079/80 2079/80 कोको  ल�यल�य कुलकुल

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

सामा�यसामा�य  साव�ज�नकसाव�ज�नक  सेवासेवा 7,74,24,547,74,24,54 4,94,77,454,94,77,45 2,79,47,092,79,47,09 23.7423.74

काय�कार� र �वधा�यकाको �नकाय, �वि�य र वैदेिशक
मा�मला

3,83,59,81 3,83,59,81 0

सामा�य सेवा 1,94,29,99 77,73,64 1,16,56,35

सामा�य अनसु�धान तथा �वकास सेवा 33,28,00 33,28,00 0

अ�य सामा�य सेवा 16,00 16,00 0

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

1,62,90,74 0 1,62,90,74

साव�ज�नकसाव�ज�नक  शाि�तशाि�त  सरु�ासरु�ा 31,51,2931,51,29 31,51,2931,51,29 00 0.970.97

�यायालय 1,82,36 1,82,36 0

साव�ज�नक शाि�त सरु�ा - अ�य� व�ग�कृत नभएको 29,68,93 29,68,93 0

आ�थ�कआ�थ�क  मा�मलामा�मला 7,82,85,827,82,85,82 7,82,48,827,82,48,82 37,0037,00 24.0024.00

कृ�ष, वन , म��यपालन तथा �संचाइ 3,92,40,04 3,92,18,04 22,00

इ�धन तथा उजा� 1,00,00 1,00,00 0

खानी , उ�पादन तथा �नमा�ण 1,60,00,00 1,60,00,00 0

यातायात 1,61,63,16 1,61,63,16 0

अ�य उ�ोगह� 41,17,62 41,02,62 15,00

आ�थ�क मामीला - अ�य� व�ग�कृत नभएको 26,65,00 26,65,00 0

वातावरणवातावरण  संर�णसंर�ण 85,78,7485,78,74 85,78,7485,78,74 00 2.632.63

जै�वक �व�वधता र भ-ूसंर�ण 78,82,74 78,82,74 0

अनसु�धान तथा �वकास पया�वरण संर�ण 3,46,00 3,46,00 0

वातावरण संर�ण - अ�य� व�ग�कृत नभएको 3,50,00 3,50,00 0

आवासआवास  तथातथा  सामदुा�यकसामदुा�यक  स�ुवधास�ुवधा 8,74,87,428,74,87,42 8,74,86,428,74,86,42 1,001,00 26.8226.82

आवास �वकास 66,40,00 66,40,00 0

खानेपानी 2,16,41,00 2,16,40,00 1,00

सडक �व�तुीकरण 5,61,34,82 5,61,34,82 0

आवास तथा सामदुा�यक स�ुवधा - अ�य� उ�लेख
नभएको

30,71,60 30,71,60 0

�वा��य�वा��य 2,71,69,892,71,69,89 2,64,02,292,64,02,29 7,67,607,67,60 8.338.33

औषधी उ�पादन,उपकरण तथा औजार 9,26,00 9,26,00 0

व�हरं� सेवा 11,06,00 11,06,00 0

अ�पताल सेवा 73,23,89 73,23,89 0

साव�ज�नक �वा��य सेवा 43,52,46 35,84,86 7,67,60

अनसु�धान सेवा 1,01,80,46 1,01,80,46 0

�वा��य - अ�य� व�ग�कृत नभएको 32,81,08 32,81,08 0

मनोरंजनमनोरंजन,,सं�कृ�तसं�कृ�त  तथातथा  धम�धम� 1,16,30,251,16,30,25 1,12,24,251,12,24,25 4,06,004,06,00 3.573.57

मनोरंजना�मक र खेलकुद सेवाह� 71,51,86 71,51,86 0

सां�कृ�तक सेवा 1,65,64 1,65,64 0

अनसु�धान तथा �वकास, सं�कृ�तक र धा�म�क 43,12,75 39,06,75 4,06,00

िश�ािश�ा 87,24,4887,24,48 87,24,4887,24,48 00 2.672.67

तहमा व�ग�कृत नहनेु िश�ा (अनौपचा�रक िश�ा) 66,10,69 66,10,69 0

काय�गतकाय�गत  �यय�यय  अनमुानअनमुान
आ�थ �कआ�थ �क  वष �वष � 2079/802079/80 अनसूुचीअनसूुची - 3 - 3
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िश�ाको ला�ग सहायक सेवाह� 21,13,79 21,13,79 0

सामािजकसामािजक  सरु�ासरु�ा 2,37,09,202,37,09,20 1,27,10,601,27,10,60 1,09,98,601,09,98,60 7.277.27

बेरोजगार 2,37,09,20 1,27,10,60 1,09,98,60

कुलकुल  ज�माज�मा 32,61,61,6332,61,61,63 28,60,04,3428,60,04,34 4,01,57,294,01,57,29 100100

शीष�कशीष�क
2079/80 2079/80 कोको  ल�यल�य कुलकुल

अनमुानकोअनमुानको
��तशत��तशतज�माज�मा �देश�देश �थानीय�थानीय  तहतह
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�नकाय�नकाय कुलकुल  ज�माज�मा
�देश�देश

�थानीय�थानीय  तहतह
कुलकुल

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

202 �देश �यव�था�पका 17,19,79 17,19,79 17,19,79 0 0 0.53

210 �देश लोक सेवा आयोग 11,42,68 11,42,68 11,42,68 0 0 0.35

216 म�ुय �याया�धव�ाको काया�लय 1,82,36 1,82,36 1,82,36 0 0 0.06

301 म�ुयम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय 1,77,34,59 67,35,99 67,35,99 0 1,09,98,60 5.44

305 आ�थ�क मा�मला तथा योजना म��ालय 1,37,53,30 20,96,95 20,96,95 0 1,16,56,35 4.22

307 उ�ोग, पय�टन, वन तथा वातावरण म��ालय 2,17,95,01 2,13,74,01 2,13,74,01 0 4,21,00 6.68

308 जल�ोत तथा ऊजा� �वकास म��ालय 3,79,33,00 3,79,32,00 3,79,32,00 0 1,00 11.63

312 भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय 2,38,48,00 2,38,26,00 2,38,26,00 0 22,00 7.31

314 आ�त�रक मा�मला तथा कानून म��ालय 29,68,93 29,68,93 29,68,93 0 0 0.91

337 भौ�तक पूवा�धार �वकास म��ालय 10,92,09,58 10,92,09,58 10,92,09,58 0 0 33.48

350 सामािजक �वकास म��ालय 5,97,19,00 5,89,51,40 5,89,51,40 0 7,67,60 18.31

391 कणा�ल� �देश योजना आयोग 3,64,65 3,64,65 3,64,65 0 0 0.11

501 अथ� - �व�ीय �यव�था 25,00,00 25,00,00 25,00,00 0 0 0.77

602 अथ� - �व�वध 1,70,00,00 1,70,00,00 1,70,00,00 0 0 5.21

801 �थानीय तह 1,62,90,74 0 0 0 1,62,90,74 4.99

कुलकुल  ज�माज�मा 32,61,61,6332,61,61,63 28,60,04,3428,60,04,34 28,60,04,3428,60,04,34 00 4,01,57,294,01,57,29 100100

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

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

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

चालुचालु 9,69,90,479,69,90,47 3,48,65,923,48,65,92 13,18,56,3913,18,56,39

2110021100 पा�र��मकपा�र��मक /  / स�ुवधास�ुवधा 2,32,70,132,32,70,13 16,74,4216,74,42 2,49,44,552,49,44,55

21111 पा�र��मक कम�चार� 1,68,66,79 11,62,57 1,80,29,36

21112 पा�र��मक पदा�धकार� 5,85,08 0 5,85,08

21121 पोशाक 3,28,40 1,68,55 4,96,95

21122 खा�ा� 4,14,95 1,51,46 5,66,41

21123 औषधी उपचार खच� 6,00 0 6,00

21131 �थानीय भ�ा 12,68,74 1,02,91 13,71,65

21132 महंगी भ�ा 6,76,10 37,92 7,14,02

21134 कम�चार�को बैठक भ�ा 96,21 13,36 1,09,57

21135 कम�चार� �ो�साहन तथा परु�कार 25,71,69 0 25,71,69

21139 अ�य भ�ा 1,39,43 1,95 1,41,38

21141 पदा�धकार� बैठक भ�ा 49,15 0 49,15

21142 पदा�धकार� अ�य स�ुबधा 2,46,45 0 2,46,45

21149 पदा�धकार� अ�य भ�ा 21,14 35,70 56,84

2120021200 कम�चार�कोकम�चार�को  सामािजकसामािजक  सरु�ासरु�ा  खच�खच� 99,1999,19 00 99,1999,19

21212 योगदानमा आधा�रत �नवतृभरण तथा उपदान कोष खच� 17,10 0 17,10

21213 योगदानमा आधा�रत बीमा कोष खच� 82,09 0 82,09

2210022100 सेवासेवा  महसलुमहसलु 8,93,998,93,99 35,9635,96 9,29,959,29,95

22111 पानी तथा �बजलु� 5,42,18 16,92 5,59,10

22112 संचार महसलु 3,51,81 19,04 3,70,85

2220022200 पूजँीगतपूजँीगत  स�पि�कोस�पि�को  संचालनसंचालन  रर  स�भारस�भार  खच�खच� 16,85,9016,85,90 1,31,871,31,87 18,17,7718,17,77

22211 इ�धन (पदा�धकार�) 94,99 0 94,99

22212 इ�धन (काया�लय �योजन) 5,41,83 21,22 5,63,05

22213 सवार� साधन मम�त खच� 5,18,47 14,40 5,32,87

22214 �बमा तथा नवीकरण खच� 1,42,80 5,75 1,48,55

22221 मेिशनर� तथा औजार मम�त स�भार तथा स�ालन खच� 2,25,85 11,50 2,37,35

22231 �न�म�त साव�ज�नक स�पि�को मम�त स�भार खच� 1,27,76 70,00 1,97,76

22291 अ�य स�पि�ह�को संचालन तथा स�भार खच� 34,20 9,00 43,20

2230022300 काया�लयकाया�लय  सामानसामान  तथातथा  सेवाह�सेवाह� 11,24,8511,24,85 1,65,611,65,61 12,90,4612,90,46

22311 मसल�द तथा काया�लय सामा�ी 5,78,70 29,40 6,08,10

22312 पशपंु�ीह�को आहार 2,40 5,40 7,80

22313 प�ुतक तथा साम�ी खच� 28,54 89,06 1,17,60

22314 इ�धन - अ�य �योजन 1,12,63 5,25 1,17,88

22315 प�प��का, छपाई तथा सूचना �काशन खच� 3,12,48 20,40 3,32,88

22319 अ�य काया�लय संचालन खच� 90,10 16,10 1,06,20

2240022400 सेवासेवा  तथातथा  परामश�परामश�  खच�खच� 27,14,9427,14,94 6,89,016,89,01 34,03,9534,03,95

22411 सेवा र परामश� खच� 4,19,64 0 4,19,64

22412 सूचना �णाल� तथा स�टवेयर संचालन खच� 42,24 1,75 43,99

22413 करार सेवा श�ुक 22,15,84 1,92,76 24,08,60

खच�खच�  शीष�कगतशीष�कगत  �यय�यय  अनमुानअनमुान
आ�थ �कआ�थ �क  वष �वष � 2079/802079/80 अनसूुचीअनसूुची -  - ५५
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22419 अ�य सेवा श�ुक 37,22 4,94,50 5,31,72

2250022500 काय��मकाय��म  स�व�धीस�व�धी  खच�ह�खच�ह� 1,72,31,811,72,31,81 1,90,02,971,90,02,97 3,62,34,783,62,34,78

22511 कम�चार� ता�लम खच� 2,65,91 3,01,68 5,67,59

22512 सीप �वकास तथा जनचेतना ता�लम तथा गो�ी स�ब�धी खच� 14,64,19 5,62,20 20,26,39

22521 उ�पादन साम�ी / सेवा खच� 46,50 2,00 48,50

22522 काय��म खच� 1,53,66,48 1,81,04,09 3,34,70,57

22529 �व�वध काय��म खच� 88,73 33,00 1,21,73

2260022600 अनगुमनअनगुमन,,मू�यांकनमू�यांकन  रर  �मण�मण  खच�खच� 11,37,1011,37,10 93,5093,50 12,30,6012,30,60

22611 अनगुमन, मू�यांकन खच� 6,28,64 75,36 7,04,00

22612 �मण खच� 4,35,42 18,14 4,53,56

22613 �विश� �यि� तथा ��त�न�ध म�डलको �मण खच� 73,04 0 73,04

2270022700 �व�वध�व�वध  खच�खच� 7,93,907,93,90 22,6522,65 8,16,558,16,55

22711 �व�वध खच� 7,93,90 22,65 8,16,55

2520025200 �यवसायह�लाई�यवसायह�लाई  सहायतासहायता 8,09,018,09,01 16,90,9916,90,99 25,00,0025,00,00

25221 �व�ीय �यवसायह�लाई चाल ुसहायता 8,09,01 16,90,99 25,00,00

2630026300 अ�यअ�य  तहकातहका  सरकारह�लाईसरकारह�लाई  अनदुानअनदुान 2,97,67,292,97,67,29 1,03,90,001,03,90,00 4,01,57,294,01,57,29

26331 समा�नकरण अनदुान 80,00,00 0 80,00,00

26332 सशत� अनदुान 1,35,96,55 1,03,90,00 2,39,86,55

26333 �वषशे अनदुान 30,50,32 0 30,50,32

26334 समपरुक अनदुान 51,20,42 0 51,20,42

2640026400 सामािजकसामािजक  सेवासेवा  अनदुानअनदुान 24,79,5024,79,50 3,59,003,59,00 28,38,5028,38,50

26411 सरकार� �नकाय, स�म�त एवं बोड�ह�लाई �नःशत� चाल ुअनदुान 32,00 0 32,00

26412 सरकार� �नकाय, स�म�त एवं बोड�ह�लाई सःसत� चाल ुअनदुान 5,00 0 5,00

26413 अ�य सं�थालाई अनदुान— सःशत� 23,68,50 1,45,00 25,13,50

26423 अ�य सं�थालाई सःशत� प ुजँीगत अनदुान 74,00 2,14,00 2,88,00

2710027100 सामािजकसामािजक  सरु�ासरु�ा 1,96,191,96,19 7,007,00 2,03,192,03,19

27111 सामािजक सरु�ा 1,96,19 0 1,96,19

27112 अ�य सामािजक सरु�ा 0 7,00 7,00

2720027200 सामािजकसामािजक  सहायतासहायता 21,15,3021,15,30 5,72,585,72,58 26,87,8826,87,88

27211 छा�विृ� 1,45,00 2,92,80 4,37,80

27212 उ�ार, राहत तथा पनु�था�पना खच� 13,85,00 2,00,00 15,85,00

27213 औषधी ख�रद खच� 5,85,30 79,78 6,65,08

2810028100 स�पि�स�पि�  स�व�धीस�व�धी  खच�खच� 6,71,376,71,37 30,3630,36 7,01,737,01,73

28141 ज�गाको भाडा 7,00 0 7,00

28142 घर भाडा 6,17,17 30,36 6,47,53

28143 सवार� साधन तथा मेिशनर औजार भाडा 33,10 0 33,10

28149 अ�य भाडा 14,10 0 14,10

2890028900 भैपर�भैपर�  आउनेआउने  चालुचाल ु खच�खच� 1,20,00,001,20,00,00 00 1,20,00,001,20,00,00

28911 भैपर� आउने चाल ुखच� 1,20,00,00 0 1,20,00,00

पुजँीगतपुजँीगत 4,58,20,114,58,20,11 14,84,85,1314,84,85,13 19,43,05,2419,43,05,24

3110031100 ि�थरि�थर  स�पि�स�पि�  �ा���ा��  खच�खच� 4,08,20,114,08,20,11 13,72,85,1313,72,85,13 17,81,05,2417,81,05,24

31111 आवासीय भवन �नमा�ण/ख�रद 80,00 0 80,00

31112 गैर आवासीय भवन �नमा�ण/ख�रद 19,91,30 2,21,44,10 2,41,35,40

31113 �न�म�त भवनको संरचना�मक सधुार खच� 0 60,00 60,00

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

कुलकुल  ज�माज�मा
�देश�देश  सरकारसरकार संघसंघ  अनदुानअनदुान
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31114 ज�गा �वकास काय� 20,00 0 20,00

31121 सवार� साधन 1,83,22 1,35,00 3,18,22

31122 मेिशनर� तथा औजार 14,31,20 21,64,02 35,95,22

31123 फ�न�चर तथा �फ�चस� 2,62,50 2,51,55 5,14,05

31131 पशधुन तथा बागवानी �वकास खच� 4,10,00 10,00 4,20,00

31134 क��यटुर स�टवेयर �नमा�ण तथा खर�द खच� 24,00 10,00 34,00

31135 पूजँीगत परामश� खच� 0 50,00 50,00

31151 सडक तथा पूल �नमा�ण 45,29,00 7,09,44,70 7,54,73,70

31153 �व�तु संरचना �नमा�ण 21,64,50 13,70,00 35,34,50

31154 तटब�ध तथा बाँध �नमा�ण 49,93,55 24,40,00 74,33,55

31155 �संचारइ् संरचना �नमा�ण 1,24,56,50 48,04,11 1,72,60,61

31156 खानेपानी संरचना �नमा�ण 72,92,00 66,12,00 1,39,04,00

31157 वन तथा वातावरण संर�ण 4,56,85 16,86,90 21,43,75

31159 अ�य साव�ज�नक �नमा�ण 31,92,50 1,40,33,25 1,72,25,75

31161 �न�म�त भवनको संरचना�मक सधुार खच� 3,80,40 8,29,50 12,09,90

31171 पूजँीगत सधुार खच� साव�ज�नक �नमा�ण 5,92,59 84,99,00 90,91,59

31172 पूजँीगत अनसु�धान तथा परामश� 3,60,00 12,41,00 16,01,00

3150031500 भैपर�भैपर�  आउनेआउने  पूजँीगतपूजँीगत 50,00,0050,00,00 1,12,00,001,12,00,00 1,62,00,001,62,00,00

31511 भैपर� आउने पूजँीगत 50,00,00 1,12,00,00 1,62,00,00

कुलकुल  ज�माज�मा 14,28,10,5814,28,10,58 18,33,51,0518,33,51,05 32,61,61,6332,61,61,63

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

कुलकुल  ज�माज�मा
�देश�देश  सरकारसरकार संघसंघ  अनदुानअनदुान
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शीष�कशीष�क 2078/79 2078/79 कोको
�व�नयोजन�व�नयोजन

2079/80 2079/80 कोको
�व�नयोजन�व�नयोजन

व�ृ�व�ृ�
��तशत��तशत

साधारणसाधारण 00 12,64,47,9712,64,47,97 100100

1 ��तव� खच�- तलव, �नव�ृभरण, सामािजक सरु�ा समेत 0 2,53,21,05 100

2 संचालन तथा काय��म खच� 0 6,35,39,55 100

3 सशत� चाल ुअनदुान 0 25,50,50 100

4 �व�ीय ह�ता�तरण समानीकरण अनदुान 0 80,00,00 100

5 �व�ीय ह�ता�त�ण सशत� अनदुान 0 2,39,86,55 100

6 �व�ीय ह�ता�तरण �वशेष अनदुान 0 30,50,32 100

�वकास�वकास 00 19,97,13,6619,97,13,66 100100

7 पुजँीगत खच� 0 19,43,05,24 100

8 सशत� प ुजँीगत अनदुान 0 2,88,00 100

12 �व�ीय ह�ता�तरण समपरुक 0 51,20,42 100

कुलकुल  ज�माज�मा 00 32,61,61,6332,61,61,63 100100

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

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

((�.हजारमा�.हजारमा))
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शीष�कशीष�क
2077/782077/78
कोको  यथाथ�यथाथ�  खच�खच�

2078/792078/79
कोको  संशो�धतसंशो�धत
अनमुानअनमुान

2079/802079/80
कोको  ल�यल�य

�ोत�ोत

�देश�देश  सरकारसरकार
संघसंघ  अनदुानअनदुान

संघसंघ वैदेिशकवैदेिशक

चालुचालु 8,46,90,258,46,90,25 11,91,41,8611,91,41,86 13,18,56,3913,18,56,39 9,69,90,479,69,90,47 3,05,78,883,05,78,88 42,87,0442,87,04

2100021000 पा�र��मकपा�र��मक /  / स�ुवधास�ुवधा 1,33,04,641,33,04,64 1,77,84,261,77,84,26 2,50,43,742,50,43,74 2,33,69,322,33,69,32 14,17,4214,17,42 2,57,002,57,00

2110021100 पा�र��मकपा�र��मक /  / स�ुवधास�ुवधा 1,33,04,461,33,04,46 1,77,12,281,77,12,28 2,49,44,552,49,44,55 2,32,70,132,32,70,13 14,17,4214,17,42 2,57,002,57,00

2111021110 नगदमानगदमा  �दइने�दइने  पा�र��मकपा�र��मक  रर  स�ुवधास�ुवधा 91,98,5691,98,56 1,27,14,881,27,14,88 1,86,14,441,86,14,44 1,74,51,871,74,51,87 11,62,5711,62,57 00

21111 पा�र��मक कम�चार� 87,96,47 1,23,02,07 1,80,29,36 1,68,66,79 11,62,57 0

21112 पा�र��मक पदा�धकार� 4,02,09 4,12,81 5,85,08 5,85,08 0 0

2112021120 िज�सीिज�सी  वावा  िज�सीिज�सी  वापतवापत  कम�चार�कम�चार�  �दइने�दइने
पा�र��मकपा�र��मक  स�ुवधास�ुवधा

5,73,105,73,10 7,19,687,19,68 10,69,3610,69,36 7,49,357,49,35 67,0167,01 2,53,002,53,00

21121 पोशाक 2,24,88 3,82,64 4,96,95 3,28,40 18,55 1,50,00

21122 खा�ा� 3,48,22 3,34,24 5,66,41 4,14,95 48,46 1,03,00

21123 औषधी उपचार खच� 0 2,80 6,00 6,00 0 0

2113021130 कम�चार�कम�चार�  भ�ाभ�ा 32,95,3732,95,37 40,40,5440,40,54 49,08,3149,08,31 47,52,1747,52,17 1,52,141,52,14 4,004,00

21131 �थानीय भ�ा 7,53,12 10,18,56 13,71,65 12,68,74 1,02,91 0

21132 महंगी भ�ा 3,82,44 5,66,99 7,14,02 6,76,10 37,92 0

21134 कम�चार�को बैठक भ�ा 26,76 91,77 1,09,57 96,21 9,36 4,00

21135 कम�चार� �ो�साहन तथा परु�कार 13,89,92 19,99,54 25,71,69 25,71,69 0 0

21139 अ�य भ�ा 7,43,13 3,63,68 1,41,38 1,39,43 1,95 0

2114021140 पदा�धकार�पदा�धकार�  भ�ाभ�ा  तथातथा  अ�यअ�य  स�ुवधास�ुवधा 2,37,432,37,43 2,37,182,37,18 3,52,443,52,44 3,16,743,16,74 35,7035,70 00

21141 पदा�धकार� बैठक भ�ा 19,27 29,27 49,15 49,15 0 0

21142 पदा�धकार� अ�य स�ुबधा 2,10,15 1,73,41 2,46,45 2,46,45 0 0

21149 पदा�धकार� अ�य भ�ा 8,01 34,50 56,84 21,14 35,70 0

2120021200 कम�चार�कोकम�चार�को  सामािजकसामािजक  सरु�ासरु�ा  खच�खच� 1818 71,9871,98 99,1999,19 99,1999,19 00 00

2121021210 कम�चार�कोकम�चार�को  सामािजकसामािजक  सरु�ासरु�ा  खच�खच� 1818 71,9871,98 99,1999,19 99,1999,19 00 00

21212 योगदानमा आधा�रत �नवतृभरण तथा
उपदान कोष खच�

0 12,53 17,10 17,10 0 0

21213 योगदानमा आधा�रत बीमा कोष खच� 18 59,45 82,09 82,09 0 0

2200022000 मालसामानमालसामान  तथातथा  सेवाकोसेवाको  उपयोगउपयोग 3,67,28,093,67,28,09 5,93,90,355,93,90,35 4,57,24,064,57,24,06 2,55,82,492,55,82,49 1,61,11,531,61,11,53 40,30,0440,30,04

2210022100 सेवासेवा  महसलुमहसलु 5,10,635,10,63 6,59,226,59,22 9,29,959,29,95 8,93,998,93,99 21,8621,86 14,1014,10

2211022110 सेवासेवा  महसलुमहसलु 5,10,635,10,63 6,59,226,59,22 9,29,959,29,95 8,93,998,93,99 21,8621,86 14,1014,10

22111 पानी तथा �बजलु� 2,96,32 3,63,52 5,59,10 5,42,18 11,52 5,40

22112 संचार महसलु 2,14,31 2,95,70 3,70,85 3,51,81 10,34 8,70

2220022200 पूजँीगतपूजँीगत  स�पि�कोस�पि�को  संचालनसंचालन  रर  स�भारस�भार
खच�खच�

10,69,8410,69,84 16,14,8916,14,89 18,17,7718,17,77 16,85,9016,85,90 1,00,621,00,62 31,2531,25

2221022210 सवार�सवार�  साधनकोसाधनको  संचालनसंचालन  तथातथा  स�भारस�भार
खच�खच�

8,68,088,68,08 9,62,779,62,77 13,39,4613,39,46 12,98,0912,98,09 27,6227,62 13,7513,75

22211 इ�धन (पदा�धकार�) 41,30 49,14 94,99 94,99 0 0

22212 इ�धन (काया�लय �योजन) 3,67,83 4,11,90 5,63,05 5,41,83 14,72 6,50

22213 सवार� साधन मम�त खच� 3,92,21 4,01,70 5,32,87 5,18,47 8,40 6,00

22214 �बमा तथा नवीकरण खच� 66,74 1,00,03 1,48,55 1,42,80 4,50 1,25

2222022220 मेिशनर�मेिशनर�  तथातथा  औजारऔजार  संचालनसंचालन  तथातथा
स�भारस�भार  खच�खच�

95,2895,28 1,72,151,72,15 2,37,352,37,35 2,25,852,25,85 6,006,00 5,505,50

खच�खच�  शीष�कगतशीष�कगत  �यय�यय  अनमुानअनमुान ( (�व�ीय�व�ीय  �यव�था�यव�था  स�हतस�हत))
आ�थ �कआ�थ �क  वष �वष � 2079/802079/80 अनसूुचीअनसूुची - 7 - 7

((�.हजारमा�.हजारमा))
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22221 मेिशनर� तथा औजार मम�त स�भार तथा
स�ालन खच�

95,28 1,72,15 2,37,35 2,25,85 6,00 5,50

2223022230 �न�म�त�न�म�त  साव�ज�नकसाव�ज�नक  स�पि�कोस�पि�को  संभारसंभार  खच�खच� 88,3988,39 4,42,834,42,83 1,97,761,97,76 1,27,761,27,76 64,0064,00 6,006,00

22231 �न�म�त साव�ज�नक स�पि�को मम�त
स�भार खच�

88,39 4,42,83 1,97,76 1,27,76 64,00 6,00

2229022290 अ�यअ�य  स�पि�ह�कोस�पि�ह�को  संचालनसंचालन  तथातथा  स�भारस�भार
खच�खच�

18,0918,09 37,1437,14 43,2043,20 34,2034,20 3,003,00 6,006,00

22291 अ�य स�पि�ह�को संचालन तथा
स�भार खच�

18,09 37,14 43,20 34,20 3,00 6,00

2230022300 काया�लयकाया�लय  सामानसामान  तथातथा  सेवाह�सेवाह� 9,26,649,26,64 10,18,6510,18,65 12,90,4612,90,46 11,24,8511,24,85 1,39,161,39,16 26,4526,45

2231022310 काया�लयकाया�लय  सामानसामान  तथातथा  सेवाह�सेवाह� 9,26,649,26,64 10,18,6510,18,65 12,90,4612,90,46 11,24,8511,24,85 1,39,161,39,16 26,4526,45

22311 मसल�द तथा काया�लय सामा�ी 5,81,09 5,36,45 6,08,10 5,78,70 13,20 16,20

22312 पशपंु�ीह�को आहार 9,46 10,24 7,80 2,40 5,40 0

22313 प�ुतक तथा साम�ी खच� 25,84 35,28 1,17,60 28,54 89,06 0

22314 इ�धन - अ�य �योजन 57,67 79,22 1,17,88 1,12,63 4,50 75

22315 प�प��का, छपाई तथा सूचना �काशन
खच�

2,14,54 2,80,22 3,32,88 3,12,48 14,40 6,00

22319 अ�य काया�लय संचालन खच� 38,04 77,24 1,06,20 90,10 12,60 3,50

2240022400 सेवासेवा  तथातथा  परामश�परामश�  खच�खच� 20,29,1120,29,11 27,00,3127,00,31 34,03,9534,03,95 27,14,9427,14,94 6,70,016,70,01 19,0019,00

2241022410 परामश�परामश�  तथातथा  अ�यअ�य  सेवासेवा  श�ुकश�ुक 20,29,1120,29,11 27,00,3127,00,31 34,03,9534,03,95 27,14,9427,14,94 6,70,016,70,01 19,0019,00

22411 सेवा र परामश� खच� 1,77,26 2,93,21 4,19,64 4,19,64 0 0

22412 सूचना �णाल� तथा स�टवेयर संचालन
खच�

34,26 41,60 43,99 42,24 1,75 0

22413 करार सेवा श�ुक 17,77,17 19,19,42 24,08,60 22,15,84 1,86,26 6,50

22419 अ�य सेवा श�ुक 40,42 4,46,08 5,31,72 37,22 4,82,00 12,50

2250022500 काय��मकाय��म  स�व�धीस�व�धी  खच�ह�खच�ह� 3,11,05,843,11,05,84 5,16,90,225,16,90,22 3,62,34,783,62,34,78 1,72,31,811,72,31,81 1,50,95,681,50,95,68 39,07,2939,07,29

2251022510 ता�लमता�लम  तथातथा  गो�ीगो�ी 18,92,0018,92,00 25,49,5025,49,50 25,93,9825,93,98 17,30,1017,30,10 7,67,557,67,55 96,3396,33

22511 कम�चार� ता�लम खच� 2,25,84 7,05,42 5,67,59 2,65,91 2,06,55 95,13

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

16,66,16 18,44,08 20,26,39 14,64,19 5,61,00 1,20

2252022520 उ�पादनउ�पादन  साम�ीसाम�ी, , सेवासेवा  तथातथा  अ�यअ�य
काय��मकाय��म  खच�खच�

2,92,13,842,92,13,84 4,91,40,724,91,40,72 3,36,40,803,36,40,80 1,55,01,711,55,01,71 1,43,28,131,43,28,13 38,10,9638,10,96

22521 उ�पादन साम�ी / सेवा खच� 2,74,08 3,87,60 48,50 46,50 2,00 0

22522 काय��म खच� 2,67,31,89 4,66,66,20 3,34,70,57 1,53,66,48 1,42,93,13 38,10,96

22529 �व�वध काय��म खच� 22,07,87 20,86,92 1,21,73 88,73 33,00 0

2260022600 अनगुमनअनगुमन,,मू�यांकनमू�यांकन  रर  �मण�मण  खच�खच� 8,07,718,07,71 12,01,0812,01,08 12,30,6012,30,60 11,37,1011,37,10 75,2075,20 18,3018,30

2261022610 अनगुमनअनगुमन,,मू�यांकनमू�यांकन  रर  �मण�मण  खच�खच� 8,07,718,07,71 12,01,0812,01,08 12,30,6012,30,60 11,37,1011,37,10 75,2075,20 18,3018,30

22611 अनगुमन, मू�यांकन खच� 5,18,92 5,88,76 7,04,00 6,28,64 65,36 10,00

22612 �मण खच� 2,27,23 5,60,48 4,53,56 4,35,42 9,84 8,30

22613 �विश� �यि� तथा ��त�न�ध म�डलको
�मण खच�

61,56 49,44 73,04 73,04 0 0

22619 अ�य �मण खच� 0 2,40 0 0 0 0

2270022700 �व�वध�व�वध  खच�खच� 2,78,322,78,32 5,05,985,05,98 8,16,558,16,55 7,93,907,93,90 9,009,00 13,6513,65

2271022710 �व�वध�व�वध  खच�खच� 2,78,322,78,32 5,05,985,05,98 8,16,558,16,55 7,93,907,93,90 9,009,00 13,6513,65

22711 �व�वध खच� 2,78,32 5,05,98 8,16,55 7,93,90 9,00 13,65

शीष�कशीष�क
2077/782077/78
कोको  यथाथ�यथाथ�  खच�खच�

2078/792078/79
कोको  संशो�धतसंशो�धत
अनमुानअनमुान

2079/802079/80
कोको  ल�यल�य

�ोत�ोत

�देश�देश  सरकारसरकार
संघसंघ  अनदुानअनदुान

संघसंघ वैदेिशकवैदेिशक
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2500025000 सहायतासहायता 00 00 25,00,0025,00,00 8,09,018,09,01 16,90,9916,90,99 00

2520025200 �यवसायह�लाई�यवसायह�लाई  सहायतासहायता 00 00 25,00,0025,00,00 8,09,018,09,01 16,90,9916,90,99 00

2522025220 �व�ीय�व�ीय  �यवसायह�लाई�यवसायह�लाई  सहायतासहायता 00 00 25,00,0025,00,00 8,09,018,09,01 16,90,9916,90,99 00

25221 �व�ीय �यवसायह�लाई चाल ुसहायता 0 0 25,00,00 8,09,01 16,90,99 0

2600026000 अनदुानअनदुान 3,13,66,963,13,66,96 3,00,65,233,00,65,23 4,29,95,794,29,95,79 3,22,46,793,22,46,79 1,07,49,001,07,49,00 00

2630026300 अ�यअ�य  तहकातहका  सरकारह�लाईसरकारह�लाई  अनदुानअनदुान 2,74,15,092,74,15,09 2,71,99,632,71,99,63 4,01,57,294,01,57,29 2,97,67,292,97,67,29 1,03,90,001,03,90,00 00

2633026330 आ�त�रकआ�त�रक  अनदुानअनदुान 2,74,15,092,74,15,09 2,71,99,632,71,99,63 4,01,57,294,01,57,29 2,97,67,292,97,67,29 1,03,90,001,03,90,00 00

26331 समा�नकरण अनदुान 80,00,13 63,99,99 80,00,00 80,00,00 0 0

26332 सशत� अनदुान 1,01,99,52 1,03,99,64 2,39,86,55 1,35,96,55 1,03,90,00 0

26333 �वषशे अनदुान 33,92,56 24,00,00 30,50,32 30,50,32 0 0

26334 समपरुक अनदुान 58,22,88 80,00,00 51,20,42 51,20,42 0 0

2640026400 सामािजकसामािजक  सेवासेवा  अनदुानअनदुान 39,51,8739,51,87 28,65,6028,65,60 28,38,5028,38,50 24,79,5024,79,50 3,59,003,59,00 00

2641026410 चालुचाल ु अनदुानअनदुान 37,43,8837,43,88 17,41,6017,41,60 25,50,5025,50,50 24,05,5024,05,50 1,45,001,45,00 00

26411 सरकार� �नकाय, स�म�त एवं
बोड�ह�लाई �नःशत� चाल ुअनदुान

0 0 32,00 32,00 0 0

26412 सरकार� �नकाय, स�म�त एवं
बोड�ह�लाई सःसत� चाल ुअनदुान

4,01 4,80 5,00 5,00 0 0

26413 अ�य सं�थालाई अनदुान— सःशत� 37,39,87 17,36,80 25,13,50 23,68,50 1,45,00 0

2642026420 पुजँीगतपुजँीगत  अनदुानअनदुान 2,07,992,07,99 11,24,0011,24,00 2,88,002,88,00 74,0074,00 2,14,002,14,00 00

26423 अ�य सं�थालाई सःशत� प ुजँीगत अनदुान 2,07,99 11,24,00 2,88,00 74,00 2,14,00 0

2700027000 सामािजकसामािजक  सरु�ासरु�ा 28,38,5828,38,58 33,37,2333,37,23 28,91,0728,91,07 23,11,4923,11,49 5,79,585,79,58 00

2710027100 सामािजकसामािजक  सरु�ासरु�ा 1,68,791,68,79 1,83,361,83,36 2,03,192,03,19 1,96,191,96,19 7,007,00 00

2711027110 सामािजकसामािजक  सरु�ासरु�ा 1,68,791,68,79 1,83,361,83,36 2,03,192,03,19 1,96,191,96,19 7,007,00 00

27111 सामािजक सरु�ा 1,63,79 1,83,36 1,96,19 1,96,19 0 0

27112 अ�य सामािजक सरु�ा 5,00 0 7,00 0 7,00 0

2720027200 सामािजकसामािजक  सहायतासहायता 26,55,7526,55,75 31,53,8731,53,87 26,87,8826,87,88 21,15,3021,15,30 5,72,585,72,58 00

2721027210 सामािजकसामािजक  सहायतासहायता 26,55,7526,55,75 31,53,8731,53,87 26,87,8826,87,88 21,15,3021,15,30 5,72,585,72,58 00

27211 छा�विृ� 2,26,70 4,54,72 4,37,80 1,45,00 2,92,80 0

27212 उ�ार, राहत तथा पनु�था�पना खच� 17,08,89 20,29,60 15,85,00 13,85,00 2,00,00 0

27213 औषधी ख�रद खच� 7,20,16 6,69,55 6,65,08 5,85,30 79,78 0

2730027300 कम�चार�कम�चार�  सामािजकसामािजक  लाभलाभ  स�बि�धस�बि�ध  खच�खच� 14,0414,04 00 00 00 00 00

2731027310 सेवासेवा  �नव�ृ�नव�ृ  स�ुवधाह�स�ुवधाह� 14,0414,04 00 00 00 00 00

27312 उपदान 9,61 0 0 0 0 0

27313 सेवा �नव�ृको संिचत �वदा 4,43 0 0 0 0 0

2800028000 अ�यअ�य  खच�खच� 4,51,984,51,98 85,64,7985,64,79 1,27,01,731,27,01,73 1,26,71,371,26,71,37 30,3630,36 00

2810028100 स�पि�स�पि�  स�व�धीस�व�धी  खच�खच� 4,51,984,51,98 5,64,795,64,79 7,01,737,01,73 6,71,376,71,37 30,3630,36 00

2814028140 भाडाभाडा 4,51,984,51,98 5,64,795,64,79 7,01,737,01,73 6,71,376,71,37 30,3630,36 00

28141 ज�गाको भाडा 99 2,40 7,00 7,00 0 0

28142 घर भाडा 4,18,20 5,23,43 6,47,53 6,17,17 30,36 0

28143 सवार� साधन तथा मेिशनर औजार भाडा 18,79 20,12 33,10 33,10 0 0

28149 अ�य भाडा 14,00 18,84 14,10 14,10 0 0

2820028200 �फता��फता�  खच�खच� 00 00 00 00 00 00

2821028210 �फता��फता�  खच�खच� 00 00 00 00 00 00
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2077/782077/78
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2079/802079/80
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�ोत�ोत
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28211 राज�व �फता� 0 0 0 0 0 0

2890028900 भैपर�भैपर�  आउनेआउने  चालुचाल ु खच�खच� 00 80,00,0080,00,00 1,20,00,001,20,00,00 1,20,00,001,20,00,00 00 00

2891028910 भैपर�भैपर�  आउनेआउने  चालुचाल ु खच�खच� 00 80,00,0080,00,00 1,20,00,001,20,00,00 1,20,00,001,20,00,00 00 00

28911 भैपर� आउने चाल ुखच� 0 80,00,00 1,20,00,00 1,20,00,00 0 0

पुजँीगतपुजँीगत 13,57,29,4913,57,29,49 16,24,04,4916,24,04,49 19,43,05,2419,43,05,24 4,58,20,114,58,20,11 14,65,79,1314,65,79,13 19,06,0019,06,00

3100031000 पूजँीगतपूजँीगत  खच�खच� 13,57,29,4913,57,29,49 16,24,04,4916,24,04,49 19,43,05,2419,43,05,24 4,58,20,114,58,20,11 14,65,79,1314,65,79,13 19,06,0019,06,00

3110031100 ि�थरि�थर  स�पि�स�पि�  �ा���ा��  खच�खच� 13,57,29,4913,57,29,49 13,64,54,4913,64,54,49 17,81,05,2417,81,05,24 4,08,20,114,08,20,11 13,53,79,1313,53,79,13 19,06,0019,06,00

3111031110 भवनभवन  तथातथा  संरचनासंरचना 1,60,22,591,60,22,59 1,72,38,311,72,38,31 2,42,95,402,42,95,40 20,91,3020,91,30 2,15,28,102,15,28,10 6,76,006,76,00

31111 आवासीय भवन �नमा�ण/ख�रद 1,69,50 1,50,00 80,00 80,00 0 0

31112 गैर आवासीय भवन �नमा�ण/ख�रद 1,58,50,09 1,70,62,05 2,41,35,40 19,91,30 2,14,98,10 6,46,00

31113 �न�म�त भवनको संरचना�मक सधुार खच� 0 11,25 60,00 0 30,00 30,00

31114 ज�गा �वकास काय� 0 0 20,00 20,00 0 0

31115 फ�न�चर तथा �फ�चस� 3,00 15,01 0 0 0 0

3112031120 सवार�सवार�  साधनसाधन  तथातथा  मेिशनर�मेिशनर�  औजारऔजार 56,50,7856,50,78 53,12,5153,12,51 44,27,4944,27,49 18,76,9218,76,92 25,20,5725,20,57 30,0030,00

31121 सवार� साधन 3,69,33 13,80,88 3,18,22 1,83,22 1,35,00 0

31122 मेिशनर� तथा औजार 46,46,65 33,86,41 35,95,22 14,31,20 21,44,02 20,00

31123 फ�न�चर तथा �फ�चस� 6,34,80 5,45,22 5,14,05 2,62,50 2,41,55 10,00

3113031130 अ�यअ�य  पूजँीगतपूजँीगत  खच�खच� 72,4372,43 1,01,251,01,25 5,04,005,04,00 4,34,004,34,00 70,0070,00 00

31131 पशधुन तथा बागवानी �वकास खच� 31,19 0 4,20,00 4,10,00 10,00 0

31134 क��यटुर स�टवेयर �नमा�ण तथा खर�द
खच�

41,24 1,01,25 34,00 24,00 10,00 0

31135 पूजँीगत परामश� खच� 0 0 50,00 0 50,00 0

3115031150 साव�ज�नकसाव�ज�नक  �नमा�ण�नमा�ण 11,12,16,0911,12,16,09 10,62,26,2910,62,26,29 13,69,75,8613,69,75,86 3,50,84,903,50,84,90 10,06,90,9610,06,90,96 12,00,0012,00,00

31151 सडक तथा पूल �नमा�ण 4,67,64,82 5,46,89,09 7,54,73,70 45,29,00 6,97,44,70 12,00,00

31153 �व�तु संरचना �नमा�ण 49,60,07 31,73,25 35,34,50 21,64,50 13,70,00 0

31154 तटब�ध तथा बाँध �नमा�ण 76,23,63 51,55,50 74,33,55 49,93,55 24,40,00 0

31155 �संचारइ् संरचना �नमा�ण 2,17,55,37 1,59,19,13 1,72,60,61 1,24,56,50 48,04,11 0

31156 खानेपानी संरचना �नमा�ण 1,45,11,97 1,34,31,01 1,39,04,00 72,92,00 66,12,00 0

31157 वन तथा वातावरण संर�ण 21,16,38 25,76,26 21,43,75 4,56,85 16,86,90 0

31158 सरसफारइ् संरचना �नमा�ण 1,30,27 3,00 0 0 0 0

31159 अ�य साव�ज�नक �नमा�ण 1,33,53,58 1,12,79,05 1,72,25,75 31,92,50 1,40,33,25 0

3116031160 �न�म�त�न�म�त  संरचनाकोसंरचनाको  सधुारसधुार  खच�खच� 5,69,155,69,15 7,20,397,20,39 12,09,9012,09,90 3,80,403,80,40 8,29,508,29,50 00

31161 �न�म�त भवनको संरचना�मक सधुार खच� 5,69,15 7,20,39 12,09,90 3,80,40 8,29,50 0

3117031170 पूजँीगतपूजँीगत  सधुारसधुार  खच�खच� 21,98,4521,98,45 68,55,7468,55,74 1,06,92,591,06,92,59 9,52,599,52,59 97,40,0097,40,00 00

31171 पूजँीगत सधुार खच� साव�ज�नक �नमा�ण 11,54,35 53,86,49 90,91,59 5,92,59 84,99,00 0

31172 पूजँीगत अनसु�धान तथा परामश� 10,44,10 14,69,25 16,01,00 3,60,00 12,41,00 0

3150031500 भैपर�भैपर�  आउनेआउने  पूजँीगतपूजँीगत 00 2,59,50,002,59,50,00 1,62,00,001,62,00,00 50,00,0050,00,00 1,12,00,001,12,00,00 00

3151031510 भैपर�भैपर�  आउनेआउने  पूजँीगतपूजँीगत 00 2,59,50,002,59,50,00 1,62,00,001,62,00,00 50,00,0050,00,00 1,12,00,001,12,00,00 00

31511 भैपर� आउने पूजँीगत 0 2,59,50,00 1,62,00,00 50,00,00 1,12,00,00 0

ज�माज�मा  खच�खच� 22,04,19,7422,04,19,74 28,15,46,3528,15,46,35 32,61,61,6332,61,61,63 14,28,10,5814,28,10,58 17,71,58,0117,71,58,01 61,93,0461,93,04
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2079/802079/80
कोको  ल�यल�य

�ोत�ोत
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संघसंघ वैदेिशकवैदेिशक
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2079/802079/80
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संवैधा�नकसंवैधा�नक  अंगह�अंगह� 11,54,5911,54,59 19,13,6319,13,63 28,62,4728,62,47 27,77,4727,77,47 85,0085,00 00

�देश�देश  �यव�था�पका�यव�था�पका 10,60,0910,60,09 11,85,3511,85,35 17,19,7917,19,79 17,19,7917,19,79 00 00

चालु 8,60,33 9,03,54 14,14,79 14,14,79 0 0

पुजँीगत 1,99,76 2,81,81 3,05,00 3,05,00 0 0

�देश�देश  लोकलोक  सेवासेवा  आयोगआयोग 94,5094,50 7,28,287,28,28 11,42,6811,42,68 10,57,6810,57,68 85,0085,00 00

चालु 60,54 5,38,71 10,04,68 10,04,68 0 0

पुजँीगत 33,96 1,89,57 1,38,00 53,00 85,00 0

म��ालयम��ालय 19,31,83,7719,31,83,77 21,11,64,1721,11,64,17 26,36,41,8726,36,41,87 9,24,56,819,24,56,81 16,49,92,0216,49,92,02 61,93,0461,93,04

म�ुयम�ुय  �याया�धव�ाको�याया�धव�ाको  काया�लयकाया�लय 1,02,271,02,27 1,43,741,43,74 1,82,361,82,36 1,82,361,82,36 00 00

चालु 91,37 1,00,24 1,59,36 1,59,36 0 0

पुजँीगत 10,90 43,50 23,00 23,00 0 0

म�ुयम��ीम�ुयम��ी  तथातथा  मि��प�रष�कोमि��प�रष�को  काया�लयकाया�लय 4,47,10,204,47,10,20 3,49,55,343,49,55,34 67,35,9967,35,99 23,79,5223,79,52 13,89,4713,89,47 29,67,0029,67,00

चालु 44,23,48 1,94,45,53 57,13,62 19,54,52 13,22,10 24,37,00

पुजँीगत 4,02,86,72 1,55,09,81 10,22,37 4,25,00 67,37 5,30,00

आ�थ�कआ�थ�क  मा�मलामा�मला  तथातथा  योजनायोजना  म��ालयम��ालय 13,02,7313,02,73 19,02,4719,02,47 20,96,9520,96,95 16,13,9516,13,95 4,83,004,83,00 00

चालु 8,55,80 12,12,72 15,53,60 15,53,60 0 0

पुजँीगत 4,46,93 6,89,75 5,43,35 60,35 4,83,00 0

उ�ोगउ�ोग, , पय�टनपय�टन, , वनवन  तथातथा  वातावरणवातावरण  म��ालयम��ालय 1,55,91,711,55,91,71 1,85,95,611,85,95,61 2,13,74,012,13,74,01 1,45,31,981,45,31,98 65,89,0365,89,03 2,53,002,53,00

चालु 74,13,11 72,40,96 93,73,66 84,79,78 6,40,88 2,53,00

पुजँीगत 81,78,60 1,13,54,65 1,20,00,35 60,52,20 59,48,15 0

जल�ोतजल�ोत  तथातथा  ऊजा�ऊजा�  �वकास�वकास  म��ालयम��ालय 00 00 3,79,32,003,79,32,00 2,25,40,892,25,40,89 1,53,91,111,53,91,11 00

चालु 0 0 25,00,07 25,00,07 0 0

पुजँीगत 0 0 3,54,31,93 2,00,40,82 1,53,91,11 0

भ�ूमभ�ूम  �यव�था�यव�था, , कृ�षकृ�ष  तथातथा  सहकार�सहकार�  म��ालयम��ालय 2,20,59,022,20,59,02 2,33,33,592,33,33,59 2,38,26,002,38,26,00 2,01,16,502,01,16,50 37,09,5037,09,50 00

चालु 1,63,40,01 1,83,75,24 1,67,29,15 1,38,56,15 28,73,00 0

पुजँीगत 57,19,01 49,58,35 70,96,85 62,60,35 8,36,50 0

आ�त�रकआ�त�रक  मा�मलामा�मला  तथातथा  कानूनकानून  म��ालयम��ालय 29,72,6129,72,61 53,76,8753,76,87 29,68,9329,68,93 23,71,9323,71,93 5,97,005,97,00 00

चालु 14,21,37 32,12,74 25,24,83 23,24,83 2,00,00 0

पुजँीगत 15,51,24 21,64,13 4,44,10 47,10 3,97,00 0

भौ�तकभौ�तक  पूवा�धारपूवा�धार  �वकास�वकास  म��ालयम��ालय 7,14,13,517,14,13,51 8,08,94,658,08,94,65 10,92,09,5810,92,09,58 80,24,1780,24,17 9,99,85,419,99,85,41 12,00,0012,00,00

चालु 24,96,43 28,00,91 25,14,58 24,99,67 14,91 0

पुजँीगत 6,89,17,08 7,80,93,74 10,66,95,00 55,24,50 9,99,70,50 12,00,00

सामािजकसामािजक  �वकास�वकास  म��ालयम��ालय 3,48,24,333,48,24,33 4,55,62,814,55,62,81 5,89,51,405,89,51,40 2,03,30,862,03,30,86 3,68,47,503,68,47,50 17,73,0417,73,04

चालु 2,44,57,53 2,91,47,42 3,33,53,06 1,83,09,02 1,34,47,00 15,97,04

पुजँीगत 1,03,66,80 1,64,15,39 2,55,98,34 20,21,84 2,34,00,50 1,76,00

कणा�ल�कणा�ल�  �देश�देश  योजनायोजना  आयोगआयोग 2,07,392,07,39 3,99,093,99,09 3,64,653,64,65 3,64,653,64,65 00 00

चालु 1,88,90 3,29,30 3,57,70 3,57,70 0 0

पुजँीगत 18,49 69,79 6,95 6,95 0 0

अथ�अथ�  म��ालयम��ालय--�वि�य�वि�य  �यव�था�यव�था  तथातथा  ऋणऋण  भ�ुानीभ�ुानी 00 40,00,0040,00,00 25,00,0025,00,00 8,09,018,09,01 16,90,9916,90,99 00

�शास�नक�शास�नक  �यय�यय  अनमुानअनमुान
आ�थ �कआ�थ �क  वष �वष � 2079/802079/80 अनसूुचीअनसूुची - 8 - 8

((�.हजारमा�.हजारमा))



66

अथ�अथ� -  - �व�ीय�व�ीय  �यव�था�यव�था 00 40,00,0040,00,00 25,00,0025,00,00 8,09,018,09,01 16,90,9916,90,99 00

चालु 0 40,00,00 25,00,00 8,09,01 16,90,99 0

अथ�अथ�  बजेटबजेट 00 77,50,0077,50,00 1,70,00,001,70,00,00 1,70,00,001,70,00,00 00 00

अथ�अथ� -  - �व�वध�व�वध 00 77,50,0077,50,00 1,70,00,001,70,00,00 1,70,00,001,70,00,00 00 00

चालु 0 40,00,00 1,20,00,00 1,20,00,00 0 0

पुजँीगत 0 37,50,00 50,00,00 50,00,00 0 0

�थानीय�थानीय  तहतह 2,60,81,382,60,81,38 2,71,99,632,71,99,63 4,01,57,294,01,57,29 2,97,67,292,97,67,29 1,03,90,001,03,90,00 00

�थानीय�थानीय  तहतह 2,60,81,382,60,81,38 2,71,99,632,71,99,63 4,01,57,294,01,57,29 2,97,67,292,97,67,29 1,03,90,001,03,90,00 00

चालु 2,60,81,38 2,71,99,63 4,01,57,29 2,97,67,29 1,03,90,00 0

ज�माज�मा  खच�खच� 22,04,19,7422,04,19,74 25,20,27,4325,20,27,43 32,61,61,6332,61,61,63 14,28,10,5814,28,10,58 17,71,58,0117,71,58,01 61,93,0461,93,04

शीष�कशीष�क
2077/782077/78
कोको  यथाथ�यथाथ�  खच�खच�

2078/792078/79
कोको  संशो�धतसंशो�धत
अनमुानअनमुान

2079/802079/80
कोको  ल�यल�य

�ोत�ोत

�देश�देश  सरकारसरकार
संघसंघ  अनदुानअनदुान

संघसंघ वैदेिशकवैदेिशक
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दातृदातृ  सं�थासं�था ज�माज�मा
अनदुानअनदुान वैदेिशकवैदेिशक  ऋणऋण

ज�माज�मा नगदनगद सोझैसोझै
भ�ुानीभ�ुानी

शोधभना�शोधभना� व�तगुतव�तगुत ज�माज�मा नगदनगद सोझैसोझै
भ�ुानीभ�ुानी

शोधभना�शोधभना�

बहपुि�यबहपुि�य 18,76,0418,76,04 4,29,044,29,04 1,03,001,03,00 2,05,042,05,04 1,21,001,21,00 00 14,47,0014,47,00 00 00 14,47,0014,47,00

एए  �ड�ड  बीबी 12,00,0012,00,00 00 00 00 00 00 12,00,0012,00,00 00 00 12,00,0012,00,00

ए �ड �व 12,00,00 0 0 0 0 0 12,00,00 0 0 12,00,00

युय ु एनएन 3,08,043,08,04 3,08,043,08,04 1,03,001,03,00 2,05,042,05,04 00 00 00 00 00 00

य�ुनसेफ 2,05,04 2,05,04 0 2,05,04 0 0 0 0 0 0

य ुएन - जी इ एफ 1,03,00 1,03,00 1,03,00 0 0 0 0 0 0 0

एस.इ.एस.पी.एस.इ.एस.पी. 3,68,003,68,00 1,21,001,21,00 00 00 1,21,001,21,00 00 2,47,002,47,00 00 00 2,47,002,47,00

एस.इ.एस.पी. 3,68,00 1,21,00 0 0 1,21,00 0 2,47,00 0 0 2,47,00

��प�ीय��प�ीय 8,00,008,00,00 8,00,008,00,00 50,0050,00 00 7,50,007,50,00 00 00 00 00 00

�वी�जर�या�ड�वी�जर�या�ड 50,0050,00 50,0050,00 50,0050,00 00 00 00 00 00 00 00

�वी�जर�या�ड-एस डी सी 50,00 50,00 50,00 0 0 0 0 0 0 0

बेलायतबेलायत 1,50,001,50,00 1,50,001,50,00 00 00 1,50,001,50,00 00 00 00 00 00

बेलायत 1,50,00 1,50,00 0 0 1,50,00 0 0 0 0 0

यूयू  एसएस  एए 6,00,006,00,00 6,00,006,00,00 00 00 6,00,006,00,00 00 00 00 00 00

य ुएस एड 6,00,00 6,00,00 0 0 6,00,00 0 0 0 0 0

संय�ुसंय�ु  कोषकोष 35,17,0035,17,00 35,17,0035,17,00 5,50,005,50,00 5,005,00 29,62,0029,62,00 00 00 00 00 00

संय�ुसंय�ु  कोषकोष 34,0034,00 34,0034,00 34,0034,00 00 00 00 00 00 00 00

जेफ�याट 22,00 22,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0

जेफ�याट -सेव द िच��ेन 12,00 12,00 12,00 0 0 0 0 0 0 0

गाभीगाभी 2,42,002,42,00 2,42,002,42,00 2,42,002,42,00 00 00 00 00 00 00 00

गाभी 2,42,00 2,42,00 2,42,00 0 0 0 0 0 0 0

दाताकोदाताको  संय�ुसंय�ु  कोषकोष 32,41,0032,41,00 32,41,0032,41,00 2,74,002,74,00 5,005,00 29,62,0029,62,00 00 00 00 00 00

दाताको संय�ु कोष 32,41,00 32,41,00 2,74,00 5,00 29,62,00 0 0 0 0 0

कुलकुल  ज�माज�मा 61,93,0461,93,04 47,46,0447,46,04 7,03,007,03,00 2,10,042,10,04 38,33,0038,33,00 00 14,47,0014,47,00 00 00 14,47,0014,47,00

संघसंघ  अनदुानकाअनदुानका  वैदेिशकवैदेिशक  अनदुानअनदुान  तथातथा  ऋणऋण  सारांशसारांश
आ�थ �कआ�थ �क  वष �वष � 2079/802079/80 अनसूुचीअनसूुची - 11 - 11

((�.हजारमा�.हजारमा))
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�दगो�दगो
�वकास�वकास
संकेतसंकेत

�दगो�दगो  �वकास�वकास  ल�यल�य रकमरकम ��तशत��तशत

० सांकेतीकरण नग�रएको १७६५३१९१ ५४.१२

१ ग�रबीको अ��य ४३२३६९७ १३.२६

२ शू�य भोकमर� ६३७८०० १.९६

३ �व�थ जीवन ३४००२४८ १०.४३

४ गणु�तर�य िश�ा १४६४६७६ ४.४९

५ लै��क समानता २९११५५ ०.८९

६ �दगो सफा पानी तथा सरसफाइ सेवा १५६३०० ०.४८

७ आध�ुनक ऊजा�मा पहुँच १०००० ०.०३

८ समावेशी आ�थ�क व�ृ� तथा मया��दत काम ७३१४९८ २.२४

९ उ�ोग, नवीन खोज र पूवा�धार १८६४३१६ ५.७२

१० असमानता �यूनीकरण ५७५४३ ०.१८

११ �दगो शहर र व�तीह� ३१२४०० ०.९६

१२ �दगो उपभोग तथा उ�पादन २०२२९ ०.०६

१३ जलवाय ुप�रवत�न अनकुुलन ९४०४८६ २.८८

१५ भसूतह �ोतको उपयोग १५७३१६ ०.४८

१६ शाि�तपूण�, �यायपूण� र सश� समाज २९६८९३ ०.९१

१७ �दगो �वकासका ला�ग साझेदार� २९८४१५ ०.९१

कुलकुल  ज�माज�मा ३२३२,,६१६१,,६१६१,,६३६३ १००१००

�दगो�दगो  �वकास�वकास  ल�यल�य  संकेतकासंकेतका  आधारमाआधारमा  �व�नयोिजत�व�नयोिजत  रकमरकम
आ�थ �कआ�थ �क  वष �वष � 2079/802079/80 अनसूुचीअनसूुची -  - १२१२

((�.हजारमा�.हजारमा))




