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मन्त्तव्य 
 

 सावचजर्नक िर्चको कुशल व्यवस्थापनद्वारा आवर्िक योजना तथा प्रदेश सरकारका ववषयगत मन्त्रालयहरुले र्लएका समख टगत ववषय के्षरगत लक्ष्य र 
उ�शे्यहरु हार्सल गनच सावचजर्नक िर्च व्यवस्थापनको महत्वपूर्च भरू्मका रहन्त्छ। मध्यमकालीन िर्च संरर्नालाई ववर्नयोजन कुशलता, कायाचन्त्वयन दक्षता र ववत्तीय 
सशुासन कायम गरी सावचजर्नक स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन गने महत्वपूर्च औजारको रुपमा र्लइन्त्छ। अन्त्तरसरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्रदेश 
सरकारले सावचजर्नक आय-व्ययको वववरर् प्रस्ततु गदाच अर्नवायचरुपमा आगामी तीन वषचमा हनेु िर्चको प्रके्षपर् सवहतको मध्यमकालीन िर्च संरर्ना तजुचमा गनुचपने 
व्यवस्था गरेको छ। 
 आवर्िक योजना र वावषचक बजेटबीर् अन्त्तरसम्बन्त्ि कायम गने महत्वपूर्च माध्यमको रुपमा मध्यमकालीन िर्च संरर्ना रहेको हनु्त्छ। यस िर्च संरर्नामा 
आगामी पवहलो आर्थचक वषचको अनमुान र त्यसपर्छका दईु आर्थचक वषचको प्रके्षपर् गरी तीन वषचको र्विय बजेट प्रस्ततु गररएको छ। साथै ववश् वब्यापी महामारीको 
रुपमा फैर्लएको कोर्भड – १९ को संिमर्का कारर् स्रोत व्यवस्थापन तथा राजस्व पररर्ालनमा उत्पन्त् न नकारात्मक असरलाई न्त्यूनीकरर् गदै अथचतन्त्रको 
पनुउचत्थान गने ददशामा यस िर्च संरर्ना केखन्त्ित गररएको छ। यसबाट ववषय के्षरगत मन्त्रालय/र्नकायहरुलाई आवश्यक स्रोतसवहत सावचजर्नक ववत्तको पूवाचनमुान 
गनच सहयोग पगु्ने अपेक्षा गररएको छ। राख िय सोर् - समदृ्द नेपाल सिुी नेपालीलाई केन्त्िमा रािी वव.सं. 2087 सम्म ददगो ववकास लक्ष्य हार्सल गनच वव.सं. 
2079 सम्ममा अर्तकम ववकर्सत मलुकुबाट ववकासशील मलुकुबाट स्तरोन्त् नर्त हनु दीर्चकालीन सोर्सवहतको पन्त्रौं योजना तथा प्रदेशको प्रथम आवर्िक योजना 
(वव.सं. 2077/78-2079/80) मा उख लखित लक्ष्य र उद्देश्यहरु हार्सल गनच यस िर्च संरर्नाले सर्ाउ परु् याउने अपेक्षा गररएको छ। ववत्त अनशुासन कायम 
गरी प्राथर्मकता प्राप् त के्षरमा पयाचप् त बजेट ववर्नयोजन माफच त सावचजर्नक िर्चको कुशल र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी अपेखक्षत नर्तजा हार्सल गनच सर्ाउ पगु्ने 
ववश् वास र्लइएको छ। 
 मध्यमकालीन िर्च संरर्नालाई सरल र यथाथचपरक बनाउन के्षरगत नर्तजा सूर्कका आिारमा समख टगत मध्यमकालीन लक्ष्य र्निाचरर् गरी ववषय के्षरगत 
िर्च तथा स्रोतको र्रवषीय अनमुान तथा प्रके्षपर् गनच सवकने िालका संखक्षप् त तार्लका ववकास गररएको छ। िर्च प्रके्षपर् गदाच आवर्िक योजनाका साथै कोर्भड – 
१९ महामारीको सम्भाववत असर तथा प्रभाव, ववषय के्षरगत योजना, रर्नीर्तक योजना, ददगो ववकासका लक्ष्यहरुलाई समेत आिार र्लइएको छ। अपेखक्षत लक्ष्य 
हार्सल गनच ववकास कायचिम तथा आयोजनाहरुको प्रभावकारी कायाचन्त्वयन गदै अनगुमन तथा मूयाङ्कन प्रर्ालीलाई सदुृढ गदै लैजान आवश्यक छ। 
 अन्त्तमा यस मध्यकालीन िर्च संरर्ना तजुचमा कायचमा संलग् न हनुहुनेु यस मन्त्रालयका सखर्व लगायत सबै कमचर्ारीहरुलाई िन्त्यवाद ददन र्ाहन्त्छु। 
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प्रदेश सरकारको 
आ.व. २०७७/७८ देखि ०७९/८० सम्मको 

मध्यमकालीन िर्च संरर्ना 
 
 

पररर्यः 
आवधिक योजनालाई बजेटसँग र बजेटलाई कायचक्रमसँग जोड्न ेऔजारलाई मध्यमकालीन िर्च संरर्ना (MTEF) भधनन्छ। यो िर्चको ३ वरे्ष प्रक्षेपण 
गने ववधि हो। यो सरकारी िर्चको अधिम योजना हो। सरकारी िर्चलाई व्यवस्थापन गनच प्रयोग गररन ेएउटा नयाँ अविारणाको रुपमा यसलाई 
धलइन्छ। यसको पूरा रुप Mid Term Expenditure Framework हो। नेपालमा यसलाई आ.व. 2059/60 देखि प्रयोगमा ल्याइएको हो। सरकारले 
गने सबै िर्चलाई एउटै थलोमा रािेर प्राथधमकताका आिारमा बाँडफाँट गरी िर्चको उपलखधि बढाउन ुयसको प्रमिु उ�ेेय हो। 
 

अन्य उ�ेे यहरुः  

 सरकारी िर्चमा पारदखशचता बढाउने 
 ववत्तीय अनशुासन कायम गराउने 
 योजनामा बजेटको सधुनखे र्तता गने 

 सरकारको प्राथधमकता धनिाचरण गने 

 गैर बजेटरी िर्च धनयन् रण गने 

 स्रोत सािनको महत्व र उपयोगी पररर्ालन गने 

 ववत्तीय जवाहदेवहता पूरा गने। 
 

MTEF को आवे यकताः 
 योजनालाई बजेटसँग र बजेटलाई कायचसम्पादनसँग आवद्द गरी सािनलाई उपलखधिमूलक बनाउन, 
 आयोजनाहरुको प्राथधमकीकरण (P१, P२, P३) गनच, 
 प्राथधमकता प्राप्त आयोजनालाई सािनको सधुनखे र्तता गनच, 



B 
 

 धसधमत सािन र अधसधमत आवश्यकता धबर्को िाडल कम गनच, 
 सरकारी िर्च प्रवाहको भववष् यवाणी गनच, 
 िर्चको अधिम अनमुान गनच, 
 सरकारका सबै अंगको भधूमका स्पष् ट गनच, 
 बहवुर्षीय ठेक्कालाई सहयोग गनच, 
 सरकारी िर्च व्यवस्थाको कमी कमजोरी हटाउन, 
 सरकारको स्रोत सािनलाई राखष् िय बजेट प्रणालीमा ल्याई प्राथधमकताको आिारमा बाँडफाँट गनच, 
 सावचजधनक िर्चमा धमतव्ययीता हाधसल गनच। 
 

काननुी व्यवस्थाः 
अन्तरसरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, 2074 को पररच् छेद - ६ (सावचजधनक िर्च व्यवस्था) दफा १७ अनसुार मध्यमकालीन िर्च संरर्ना तयार 
गनुचपनेः- 
(१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले दफा १६ बमोखजमको सावचजधनक िर्चको वववरण तयार गदाच आगामी तीन आ. व.मा हनुे 

िर्चको प्रक्षेपण सवहतको मध्यमकालीन िर्च संरर्ना तयार गनुच पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोखजम तयार गररने मध्यमकालीन िर्च संरर्नामा देहायका वववरण धमलाउन ुपनेछ - 
(क) प्रस्ताववत योजनाको उ�ेश्य, 

(ि) प्रस्ताववत योजनाको लाधग सम्भाव्यता, 
(ग) प्रस्ताववत योजना कायाचन्वयन हनु सक्ने आधथचक वर्षच र त्यसपधछका २ आधथचक वर्षचमा प्राप्त हनुसक्ने प्रधतफल र उपलखधि, 

(घ) प्रस्ताववत योजना लागू गनच आवश्यक पने िर्चको वववरण, 

(ङ) िर्च व्यहोने स्रोत र िर्च गररएको रकमबाट प्राप्त हनु सक्ने प्रधतफल र उपलधिीको प्रक्षेपण,  

(र्) प्रस्ताववत योजनाको मध्यम अवधिको िर्चको रणनीधत र त्यसको वावर्षचक िर्चसँगको तादात्म्यता, 
(छ) सञ् र्ाधलत योजना भए गत आ.व.मा छुट्याएको िर्च अनसुार लक्ष्य हाधसल भए नभएको यथाथच वववरण। 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

मन्रालयगत/धनकायगत 
धरवर्षीय िर्च प्रके्षपण 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



B 
 

 धसधमत सािन र अधसधमत आवश्यकता धबर्को िाडल कम गनच, 
 सरकारी िर्च प्रवाहको भववष् यवाणी गनच, 
 िर्चको अधिम अनमुान गनच, 
 सरकारका सबै अंगको भधूमका स्पष् ट गनच, 
 बहवुर्षीय ठेक्कालाई सहयोग गनच, 
 सरकारी िर्च व्यवस्थाको कमी कमजोरी हटाउन, 
 सरकारको स्रोत सािनलाई राखष् िय बजेट प्रणालीमा ल्याई प्राथधमकताको आिारमा बाँडफाँट गनच, 
 सावचजधनक िर्चमा धमतव्ययीता हाधसल गनच। 
 

काननुी व्यवस्थाः 
अन्तरसरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, 2074 को पररच् छेद - ६ (सावचजधनक िर्च व्यवस्था) दफा १७ अनसुार मध्यमकालीन िर्च संरर्ना तयार 
गनुचपनेः- 
(१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले दफा १६ बमोखजमको सावचजधनक िर्चको वववरण तयार गदाच आगामी तीन आ. व.मा हनुे 

िर्चको प्रक्षेपण सवहतको मध्यमकालीन िर्च संरर्ना तयार गनुच पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोखजम तयार गररने मध्यमकालीन िर्च संरर्नामा देहायका वववरण धमलाउन ुपनेछ - 
(क) प्रस्ताववत योजनाको उ�ेश्य, 

(ि) प्रस्ताववत योजनाको लाधग सम्भाव्यता, 
(ग) प्रस्ताववत योजना कायाचन्वयन हनु सक्ने आधथचक वर्षच र त्यसपधछका २ आधथचक वर्षचमा प्राप्त हनुसक्ने प्रधतफल र उपलखधि, 

(घ) प्रस्ताववत योजना लागू गनच आवश्यक पने िर्चको वववरण, 

(ङ) िर्च व्यहोने स्रोत र िर्च गररएको रकमबाट प्राप्त हनु सक्न ेप्रधतफल र उपलधिीको प्रक्षेपण,  

(र्) प्रस्ताववत योजनाको मध्यम अवधिको िर्चको रणनीधत र त्यसको वावर्षचक िर्चसँगको तादात्म्यता, 
(छ) सञ् र्ाधलत योजना भए गत आ.व.मा छुट्याएको िर्च अनसुार लक्ष्य हाधसल भए नभएको यथाथच वववरण। 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

मन्रालयगत/धनकायगत 
धरवर्षीय िर्च प्रके्षपण 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
1 
 

 
प्रदेश-सभा सखर्वालय 

 
१. पषृ् ठभधूमः 

संवविानले धलएका उ�ेश्यहरु हाधसल गनचका लाधग प्रदेश सभाले वविावयकी सरकार गठन तथा धनयन् रण गदचछ। ती कायचहरु मयाचददतरुपमा 
व्यवस्थापन गनच  सभामिु र उप सभामिुको व्यवस्था गरेको छ। बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा धनयमावली २०७४ मा ववधभन् न सधमधतहरु 
संसदीय दलहरु, प्रमिु सरे्तकहरु, सरे्तकहरु जस्ता संरर्नाहरु रहन े व्यवस्था छ। उल्लेखित संरर्नाको प्रभावकारी र मयाचददत व्यवस्थापन 
गनचको लाधग कमचर्ारीहरुको आवश्यक्ता पने हनुाले प्रदेश सभा सखर्वालयको स्थापना भएको हो। 
 

२. सोर्ः 
प्रदेश स्तरीय राज्य व्यवस्थामा ववधिको शासन र संवविानको भावनालाई सम्मान गने। 
 

३. उ�शे्यः 
▪ सावचजधनक सरोकारका ववर्षयमा जनवहत प्रविचन गनच आवश्यक वविेयकको औखर्त्यता पखुष् ट गदै कायाचन्वयनको लाधग पास गने। 

▪ सरकारका हरेक गधतवविीमा संसदीय सधमधत माफच त धनगरानी एवं धनदेशन गदै सरकार सञ् र्ालनका लाधग मागच प्रसस्त गने। 

▪ सावचभौम संसदको रुपमा रहेको सभाले सरकार गठन र अववश् वासको प्रस्तावको माध्यमबाट शिक्त पथृकीकरणको धसद्दान्त अवलम्बन गदै 
सधमधत सरकारको अविारणालाई मतुच रुप ददने। 

 

४. लक्ष्यः 
▪ मौधलक हक कायाचन्वयन गनच कानून धनमाचण गने। 

▪ सावचजधनक महत्वका ववर्षयमा आवश्यक कानून धनमाचण गने। 

▪ संसदको वविावयवक कायचमा सहयोग गने। 

▪ संसदीय सधमधत माफच त ववर्षयगत मन्रालयहरुको कायचमा धनयन् रण धनगरानी एवं समन्त्वय गने। 
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५. धरवर्षीय  िर्च प्रक्षपेण: 

(रु. हजारमा) 
 

बजेट उपशीर्षचक 
 
 

आयोजनाको नाम 

पवहलो वर्षच 
(२०७७/७८) 

दोस्रो वर्षच 
(२०७८/७९) 

तेस्रो वर्षच 
(२०७९/८०) 

र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा 

202000021 प्रदेश सभा 10825 0   10825 11908 0 0 13000 13098 0 0 13000 

202000011 प्रदेश सभा 209436 0   209436 230380 0 0 240000 253418 0 0 260000 

20200001२ प्रदेश सभा सखर्वालय 50012 49250   99262 55013 54175 0 192500 60515 59593 0 217056 
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५. धरवर्षीय  िर्च प्रक्षपेण: 

(रु. हजारमा) 
 

बजेट उपशीर्षचक 
 
 

आयोजनाको नाम 

पवहलो वर्षच 
(२०७७/७८) 

दोस्रो वर्षच 
(२०७८/७९) 

तेस्रो वर्षच 
(२०७९/८०) 

र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा 

202000021 प्रदेश सभा 10825 0   10825 11908 0 0 13000 13098 0 0 13000 

202000011 प्रदेश सभा 209436 0   209436 230380 0 0 240000 253418 0 0 260000 

20200001२ प्रदेश सभा सखर्वालय 50012 49250   99262 55013 54175 0 192500 60515 59593 0 217056 
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प्रदेश लोक सेवा आयोग 
 

१. पषृ्ठभधूमः 
नेपालको संवविानको िारा २४४ को उपिारा (१) मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहनेछ भने्न धयवस्था रहेको छ। संघीय 
सरकारको प्रदेश लोक सेवा आयोग (आिार र मापदण्ड धनिाचरण) ऐन, २०७५ बमोखजमको आिार र मापदण्डलाई आत्मसात गदै आयोगको 
गठन, काम, कतचव्य, अधिकार र कायचववधिका सम्बन्िमा धयवस्था गनच प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाबाट 
धमधत २०७६ साल भाद्र २८ गते पाररत भई प्रदेश प्रमिुबाट धमधत २०७६ साल असोज २८ गते प्रमाणीकरण भएको छ। प्रदेश लोक सेवा 
आयोग ऐन, २०७६ को दफा (४) बमोखजम २०७६ साल मंधसर २ गते अध्यक्षको धनयखुक्तसँगै प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन भएको 
छ।साथै २०७६ साल माघ ६ गते २ जना सदस्यहरूको धनयखुक्तसँगै आयोगले पूणचता पाएको छ। 
 

२. सोर्ः 
धनष्पक्ष, प्रधतस्पिाच र योग्यता प्रणालीको माध्यमबाट परीक्षा सञ्चालन गरी गणुस्तरीय, र्सु्त र पररणाममिुी सावचजधनक सेवा प्रवाह सधुनखित गनच 
सक्ने सक्षम र योग्य जनशखक्तको समखुर्त व्यवस्था गदै सावचजधनक प्रशासनमा योग्यता प्रणालीलाई स्थावपत गने। 
 

३. लक्ष्यः 
प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई जनशखक्त तथा स्रोत सािनले सम्पन्न बनाई प्रदेश र स्थानीय सरकारी सेवामा ररक्त पदहरुमा उखर्त प�धत, सािन र 
प्रववधिको प्रयोग गदै सावचजधनक सेवाको आवश्यकता अनसुारको उपयकु्त र सक्षम मानव संसािन छनौट गरी धसफाररस गने। 
 

४. उ�शे्यहरुः  
प्रदेश धनजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गदठत संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र अन्य सङ्गदठत संस्थाको सेवाको पदमा 
धनयखुक्तका लाधग उपयकु्त उम्मेदवार छनौट गनच परीक्षा सञ्चालन गने। 
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५. धरवर्षीय  िर्च प्रक्षपेण : 
(रु.हजारमा) 

 
बजेट 

उपशीर्षचक 

 
 

आयोजनाको नाम 

पवहलो वर्षच 
(२०७७/७८) 

दोस्रो वर्षच 
(२०७८/७९) 

तेस्रो वर्षच 
(२०७९/८०) 

र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा 

२१०००००१ प्रदेश लोक सेवा आयोग 6838 0 0 6838 7522 0 0 7522 8274 0 0 8274 
21000011 प्रदेश लोक सेवा आयोग 53774 7240 0 61014 59151 7964 0 67115 65067 8760 0 73827 
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मखु्य न्यायाधिवक्ताको कायाचलय 
१. पषृ् ठभधूमः 

नेपालको संवविानको िारा १६० (१) मा  प्रत्येक प्रदेशमा एक मखु्य न्यायाधिवक्ता रहने प्राविान छ। मखु्य न्यायाधिवक्ताको धनयखुक्त सम्बखन्ित 
मखु्यमन्रीको धसफाररसमा प्रदेश प्रमिुबाट हनु ेव्यवस्था गररएको छ। मखु्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको मखु्य कानूनी सल्लाहकार हनुेछ र 
संवैिाधनक एवं कानूनी ववर्षयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोवकददएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह ददन ु मखु्य न्यायाधिवक्ताको 
कतचधय हनुछे भने्न संवैिाधनक व्यवस्था गररएको छ। बागमती प्रदेश सभाले बनाएको मखु्य न्यायाधिवक्ताको काम, कतचव्य र अधिकार तथा सेवाका 
शतच सम्बन्िी ऐन, २०७५ मा संवविानको िारा १६० मा उल्लेखित काम, कतचव्य र अधिकारका अधतररक्त अन्य काम, कतचव्य र अधिकार समेत 
तोवकएको छ। जस अनसुार प्रदेश सरकार पक्ष वा ववपक्ष भएको वा प्रदेश सरकारको हक, वहत वा सरोकारको संवविान एवं कानूनको धयाख्या 
सम्बन्िी कुनै जवटल संवैिाधनक वा कानूनी प्रश् न समावेश भएको वा सम्बखन्ित प्रदेशको सन्दभचमा सावचजधनक महत्व वा सावचजधनक सरोकार 
रहेको म�ुामा प्रदेश सरकारको तफच बाट अदालतमा उपखस्थत भई वहस पैरवी गने, प्रदेश सरकारले तोकेको अधिकारीले कुनै संवैिाधनक वा कानूनी 
प्रश् नमा राय माग गरेमा कानूनी राय प्रदान गने लगायतका काम कतचधय मखु्य न्यायाधिवक्तालाई तोकेको छ। मखु्य न्यायाधिवक्ताको संवैिाधनक 
एवं कानूनी खजम्मेवारी बहन गरी कायच सम्पादन गनच कै लाधग यस कायाचलयको स्थापना भएको हो। 
 

संगठनको लक्ष्य अनरुुप प्रभावकारी कायच सम्पादनको लाधग उपयकु्त वातावरण धनमाचण हनु आवश्यक छ। यसका लाधग कायाचलय भवन, आवास, 

फधनचर्र, कायाचलय संर्ालन सम्बन्िी सामािी लगायत भौधतक सािन र पूवाचिारहरुको समखुर्त व्यवस्थापन हनु आवश्यक छ।तर यस कायाचलयको 
आफ्नै भवन छैन। हाल यस कायाचलय हेटौंडा उपमहानगरपाधलका वडा नं. १ खस्थत श्रम कायाचलयको भवनमा रही आएको छ। कायाचलयमा 
बैठक कक्ष, पसु्तकालय, सवै कमचर्ारीको लाधग कायचकक्ष समेतका लाधग पयाचप्त स्थान छैन। वतचमान कायाचलय भवनको ववकल्प िोज्न ु पने 
टड्कारो आवश्यकता महशसु गररएको छ। 
 

२. सोर्: 
प्रदेश सरकारलाई कानून बमोखजम कायच सम्पादन गनच सहयोगी भधुमका धनवाचह। 
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३. उ�शे्य: 
  रकारका कायाचलय वा प्रदेश सरकारले तोवकददएको अधिकारीलाई संबैिाधनक वा कानूनीश सदेप्र  ववर्षयमा राय परामशच माग गरेमा कानूनी 

राय प्रदान गने।
 प्रदेश सरकार पक्ष वा ववपक्ष भएको वा प्रदेश सरकारको हक वहत वा सरोकार धनवहत रहेको वा प्रदेश धभरका सावचजधनक सरोकारको म�ुामा 

प्रदेश सरकारको पक्षबाट बहश पैरवी गने।
 प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन अन्तगचत थनुामा रहेका थनुवुा उपर मानवोखर्त व्यवहार भए नभएको सम्बन्िमा अनगुमन गने।
 मानवअधिकार र मौधलक हकको संरक्षणका लाधग आवश्यक कायच गने।

४. लक्ष्य: 
 संवविान र कानूनी प्रश् नमा सरकारले मागेको राय सल्लाह सझुाव प्रदान गने। 

 प्रदेश सरकार पक्ष वा ववपक्ष भएको वा प्रदेश सरकारको हक वहत वा सरोकार धनवहत रहेको वा प्रदेश धभरका सावचजधनक सरोकारको म�ुामा 
प्रदेश सरकारको पक्षबाट बहश पैरवी गने। 

 महान्यायाधिवक्तासंग समन्वय गरी प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन अन्तगचत थनुामा रहेका थनुवुा उपर मानवोखर्त व्यवहार भए नभएको 
सम्बन्िमा अनगुमन गरी मखु्यमन्री र महान्यायाधिवक्ता समक्ष प्रधतवेदन पेश गने। 

 

५. धरवर्षीय िर्च प्रक्षपेणः 
(रु. हजारमा) 

 
बजेट 

उपशीर्षचक 

 
 

आयोजनाको नाम 

पवहलो वर्षच 
(२०७७/७८) 

दोस्रो वर्षच 
(२०७८/७९) 

तेस्रो वर्षच 
(२०७९/८०) 

 
र्ाल ुिर्च 

 
पूखँजगत 

ववत्तीय 
व्यवस्था 

 
जम्मा 

 
र्ाल ुिर्च 

 
पूखँजगत 

ववत्तीय 
व्यवस्था 

 
जम्मा 

 
र्ाल ुिर्च 

 
पूखँजगत 

ववत्तीय 
व्यवस्था 

 
जम्मा 

21600011 मखु्य न्यायाधिवक्ताको 
कायाचलय 

15750 1750 0 17500 17325 1925 0 19250 19057.5 2117.5 0 21175 
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३. उ�शे्य: 
  रकारका कायाचलय वा प्रदेश सरकारले तोवकददएको अधिकारीलाई संबैिाधनक वा कानूनीश सदेप्र  ववर्षयमा राय परामशच माग गरेमा कानूनी 

राय प्रदान गने।
 प्रदेश सरकार पक्ष वा ववपक्ष भएको वा प्रदेश सरकारको हक वहत वा सरोकार धनवहत रहेको वा प्रदेश धभरका सावचजधनक सरोकारको म�ुामा 

प्रदेश सरकारको पक्षबाट बहश पैरवी गने।
 प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन अन्तगचत थनुामा रहेका थनुवुा उपर मानवोखर्त व्यवहार भए नभएको सम्बन्िमा अनगुमन गने।
 मानवअधिकार र मौधलक हकको संरक्षणका लाधग आवश्यक कायच गने।

४. लक्ष्य: 
 संवविान र कानूनी प्रश् नमा सरकारले मागेको राय सल्लाह सझुाव प्रदान गने। 

 प्रदेश सरकार पक्ष वा ववपक्ष भएको वा प्रदेश सरकारको हक वहत वा सरोकार धनवहत रहेको वा प्रदेश धभरका सावचजधनक सरोकारको म�ुामा 
प्रदेश सरकारको पक्षबाट बहश पैरवी गने। 

 महान्यायाधिवक्तासंग समन्वय गरी प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन अन्तगचत थनुामा रहेका थनुवुा उपर मानवोखर्त व्यवहार भए नभएको 
सम्बन्िमा अनगुमन गरी मखु्यमन्री र महान्यायाधिवक्ता समक्ष प्रधतवेदन पेश गने। 

 

५. धरवर्षीय िर्च प्रक्षपेणः 
(रु. हजारमा) 

 
बजेट 

उपशीर्षचक 

 
 

आयोजनाको नाम 

पवहलो वर्षच 
(२०७७/७८) 

दोस्रो वर्षच 
(२०७८/७९) 

तेस्रो वर्षच 
(२०७९/८०) 

 
र्ाल ुिर्च 

 
पूखँजगत 

ववत्तीय 
व्यवस्था 

 
जम्मा 

 
र्ाल ुिर्च 

 
पूखँजगत 

ववत्तीय 
व्यवस्था 

 
जम्मा 

 
र्ाल ुिर्च 

 
पूखँजगत 

ववत्तीय 
व्यवस्था 

 
जम्मा 

21600011 मखु्य न्यायाधिवक्ताको 
कायाचलय 

15750 1750 0 17500 17325 1925 0 19250 19057.5 2117.5 0 21175 
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मखु्यमन्री तथा मखन्रपररर्षद्को कायाचलय 
 

१. पषृ्ठभधूमः 
प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य धनदेशन, धनयन्रण र सञ् र्ालन गने कायच प्रदेश सरकारले गदचछ। मखु्यमन्री तथा मखन्रपररर्षद्को कायाचलय 
प्रदेश सरकारको प्रमिु धनकायका रूपमा रहेको छ। राजनीधतक र प्रशासधनक दबैु दृष् टीकोणले उच्र् धनणचय धलने, धनदेशन ददने र समन्वय एवम ्
धनयन्रण गने कायाचलय भएको हुँदा यो प्रदेशको प्रशासनको केन्द्रववन्दकुो रुपमा रहेको छ। मखु्यमन्री तथा मखन्रपररर्षद्को कायाचलयबाट प्रदेश 
मखन्रपररर्षद्सम्बन्िी कायच, प्रदेश सरकारको नीधत तजुचमा,  प्रदेश धभरका सावचजधनक प्रशासन र सेवाको सदुृढीकरण,  प्रदेशका सबै मन्रालयहरूको 
कायचको रेिदेि, धनयन्रण, धनरीक्षण, परीक्षण, समन्वय, अनगुमन तथा मूल्यांकन एवं सूर्ना प्रववधि प्रयोग र अधभलेि व्यवस्थापन सम्बन्िी कायचहरू 
यस कायाचलयको कायचक्षेरधभर पने भएकोले पधन यसको सवक्रयता र प्रभावकाररताले अन्य मन्रालयहरुको कायचसम्पादनस्तरलाई प्रभावकारी बनाउन 
सघाउँ पगु्दछ । 
 

२. सोर्ः 
“ससंुस्कृत र सिुी जनता: समाजबाद उन्मिु समदृ्द प्रदेश” 
 

३. लक्ष्यः 
“प्रशासनमा सशुासन, सेवा प्रवाहमा पारदशीता, नेततृ्वमा गधतशीलता, शासन व्यवस्थामा नागररकको सहभागीता” 
 

४. उ�ेे यहरुः  
 संघीय शासन प्रणाली अनरुुप नागररकलाई नखजकको ववन्दबुाट सेवा प्रवाह गनच आवेयक संस्थागत संरर्नागत ववकास गरी नागररकको 

जीवनस्तरमा सिुार ल्याउने ।  
 धनष्ठावान, सक्षम, इमान्दार र गधतशील नेततृ्व ववकास गनुच। 

 मजबतु प्रादेखशक शासन प्रणालीमा आिाररत समदृ्द प्रदेश गनुच। 

 समदृ्द प्रदेश ववकासका लाधग मजबतु शासन प्रणाली स्थापना गनुच ।  
 पारदखशचता, जवाफदेवहता, जनउत्तरदायी, सदार्ारयकु्त र आिधुनक प्रववधिमा आिाररत ववधिको शासन सधुनखस्र्त  गनुच । 

 भष्ट्रार्ार धनयन्रण गरी सदार्ारयकु्त समाज धनमाचण गनुच । 
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 सदुृढ तहगत सम्बन्ि र उपलखधिमिुी अन्तर सरकार समन्वय गरी गणुस्तररय सेवा प्रवाह गनुच। 

 सावचजधनक सेवालाई भरपदो, सलुभ, गणुस्तरीय र पहरु्योग्य बनाई ववकास प्रकृयालाई अपेक्षाकृत बनाउन ु।   
 

५. समस्या तथा र्नुौती 
नेपालको संवविानले व्यवस्था गरेको प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको सूर्ी धभरका ववर्षयहरु कायाचन्वयनको लाधग आवश्यक कानूनी, संस्थागत 
र संरर्नागत व्यवस्था गदै प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहलाई ददगो र प्रभावकारी बनाउन ुर्नुौती रहेकोछ । 
 

६. धरवर्षीय  िर्च प्रक्षपेण : 
(रु.हजारमा) 

 
बजेट 

उपशीर्षचक 

 
 

आयोजनाको नाम 

पवहलो वर्षच 
(२०७७/७८) 

दोस्रो वर्षच 
(२०७८/७९) 

तेस्रो वर्षच 
(२०७९/८०) 

र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा 

30100011 मखु्य मन्री तथा 
मखन्रपररर्षद्को कायाचलय 

215361 251630   466991 236897 276793 0 513690 260587 304472 0 565059 

301000120 मखु्य मन्री तथा 
मखन्रपररर्षद्को कायाचलय  

(सशतच अनदुान) 

346400 52700   399100 381040 57970 0 439010 419144 63767 0 482911 
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आधथचक माधमला तथा योजना मन्रालय 
 
 

१. पषृ् ठभधूमः 
नेपालको संवविानको भाग १३ मा प्रदेश कायचपाधलकाको व्यवस्था भएको र सोही संवैिाधनक व्यवस्था बमोखजम आधथचक माधमला तथा योजना 
मन्रालय, बागमती प्रदेशको धमधत २०७४ साल माग २८ गते गठन भई कायाचरम्भ गरेको छ। प्रदेशको आधथचक अवस्थाको ववश् लेर्षण तथा 
आधथचक नीधतको तजुचमा, कायाचन्वयन र धनयमन, प्रदेशस्तरको आधथचक श्रोतको बाडँफाँट, लगानी प्रक्षेपण र ववत्तीय व्यवस्थापन तथा प्रदेश राजश्व 
सम्बन्िी नीधत तथा कानूनको तजुचमा, कायाचन्वयन र धनयमन गने दावयत्व आधथचक माधमला तथा योजना मन्रालयमा रहेको छ। 
 

प्रदेशस्तरको आधथचक स्थावयत्व र मलु्य खस्थरता सम्बन्िी नीधत तजुचमा र धनयमन प्रदेश ववधनयोजन ऐन तथा प्रदेशको बजेट तजुचमा, कायाचन्वयन, 

धनयमन र आधथचक अनशुासन, प्रदेशको सावचजधनक िर्च व्यवस्थापन तथा प्रदेश स्तरीय अथच, योजना, बजेट, ववत्तीय संस्थाहरु सञ् र्ालन व्यवस्थापन 
सम्बन्िी कायचको लाधग यो मन्रालय स्थापना भएको हो। 
 

२. सोर्ः 
सबल ववत्त तथा आधथचक क्षेर व्यवस्थापन माफच त ददगो, फरावकलो तथा उच् र्दरको आधथचक ववृद्द हाधसल गरी प्रदेशको आधथचक सक्षमता अधभववृद्द 
गने। 
 

३. उ�शे्यः 
उपलव्ि स्रोत सािनको अधिकतम उपयोग माफच त आधथचक तथा सामाखजक ववकासमा सघाउँ परु् याउन।े 
 

४. लक्ष्यः 
राजश्वका स्रोतहरुको क्षेर पवहर्ान गरी आधथचक उपलखधिको न्यायोखर्त ववतरणमाफच त गररबी धनवारण, रोजगारी धसजचना गदै समदृ्द प्रदेश धनमाचणमा 
योगदान परु् याउने। 
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५. धरवर्षीय  िर्च प्रक्षपेण: 
(रु. हजारमा) 

 
बजेट 

उपशीर्षचक 

 
 

आयोजनाको नाम 

पवहलो वर्षच 
(२०७७/७८) 

दोस्रो वर्षच 
(२०७८/७९) 

तेस्रो वर्षच 
(२०७९/८०) 

र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा 

30500011 आधथचक माधमला तथा 
योजना मन्रालय 

86310 37465   123775 94941 41212 0 136153 104435 45333 0 149768 

30501011 प्रदेश लेिा धनयन्रकको 
कायाचलय 

26792 10025   36817 29471 11028 0 40499 32418 12130 0 44549 

 
 
 
 

६. धरवर्षीय राजस्व तथा आय प्रक्षपणः 
 

राजस्व तथा आयतफच को प्रके्षपण 

(आ.व. 2077/78 – 2079/80) 
(रु. हजारमा) 

खशर्षचक आ.व. 2077/78 आ.व. 2078/79 आ.व. 2079/80 

कर राजस्व 20837977 22921775 25213952 

अन्तरसरकारी अनदुान 17869800 19656780 21622458 

अन्य राजस्व 5219717 5741689 6315858 

राजस्व बर्त 7500000 8250000 9075000 

जम्मा 51427494 56570243 62227268 
 
 



 

 
10 

 

 

५. धरवर्षीय  िर्च प्रक्षपेण: 
(रु. हजारमा) 

 
बजेट 

उपशीर्षचक 

 
 

आयोजनाको नाम 

पवहलो वर्षच 
(२०७७/७८) 

दोस्रो वर्षच 
(२०७८/७९) 

तेस्रो वर्षच 
(२०७९/८०) 

र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा 

30500011 आधथचक माधमला तथा 
योजना मन्रालय 

86310 37465   123775 94941 41212 0 136153 104435 45333 0 149768 

30501011 प्रदेश लेिा धनयन्रकको 
कायाचलय 

26792 10025   36817 29471 11028 0 40499 32418 12130 0 44549 

 
 
 
 

६. धरवर्षीय राजस्व तथा आय प्रक्षपणः 
 

राजस्व तथा आयतफच को प्रके्षपण 

(आ.व. 2077/78 – 2079/80) 
(रु. हजारमा) 

खशर्षचक आ.व. 2077/78 आ.व. 2078/79 आ.व. 2079/80 

कर राजस्व 20837977 22921775 25213952 

अन्तरसरकारी अनदुान 17869800 19656780 21622458 

अन्य राजस्व 5219717 5741689 6315858 

राजस्व बर्त 7500000 8250000 9075000 

जम्मा 51427494 56570243 62227268 
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उद्योग, पयचटन, वन तथा वातावरण मन्रालय 
 

१. पषृ्ठभधूम : 

नेपालको ददगो ववकासमा उद्योग, पयचटन तथा वन क्षेरको महत्वपूणच योगदान रही आएको छ। उद्योग र वन आधथचक क्षेरका क्षेरका मखु्य 
अङ्ग हनु। यसले देशमा रोजगारीको धसजचना, वस्त ुर सेवाको मूल्य अधभववृद्द, आवश्यक वस्त ुतथा सेवाको उपलधिता, स्थानीय समदुायको 
आिारभतू वन पैदावारको आवश्यक्ता पूधतच गनचमा सहयोग परु् याउँछ र सावचजधनक, धनजी र सहकारी क्षेरको सहभाधगताद्वारा ददगो एवम ्बहृत 
आिार सवहतको औद्योधगक ववकास माफच त रोजगारी धसजचना गरी गरीब न्यनुीकरण गनचमा उद्योग क्षेरको महत्वपूणच भधूमका रहन्छ। त्यसैगरी 
जनसहभाधगतामूलक वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट स्थानीय आधथचक, सामाखजक ववकास तथा स्थानीय नेततृ्व ववकासमा पधन वन क्षेरको 
प्रत्यक्ष योगदान रहेको हुँदा उद्योग, पयचटन, वन तथा वातावरण क्षेर रावष्ट्रय प्राथधमकता प्राप्त क्षेरको रुपमा रहन गएको छ।  
 

त्यसैगरी वाखणज्य क्षेरको ववकासले वस्त ुतथा सेवाको सहज आपूधतच र देशमा उत्पाददत वस्त ुतथा सेवाको धनयाचतबाट आधथचक ववृद्दका साथै 
वैदेखशक वस्तकुो व्यापार साथै सेवाको व्यापारबाट नवोददत अथचतन्रले बढी फाइदा धलन व्यापारलाई आधथचक ववकासको मेरुदण्डको रुपमा 
धलन सवकन्छ र प्राकृधतक, साँस्कृधतक, साहधसक ऐधतहाधसक तथा िाधमचक दृविबाट नेपाल ववश्वकै एक प्रमिु पयचटकीय गन्तधयहरुको 
वववविीकरण गदै नयाँ पयचटकीय स्थल र उपजहरुको पवहर्ान, ववकास तथा पयचटकीय पूवाचिारहरुको ववकास गरी पयचटन उद्योगलाई 
अथचतन्रको एक प्रमिु आिारको रुपमा ववकास गनच जरुरी छ। पयचटन प्रबद्दचनको माध्यमबाट रोजगारीका अवसरमा ववृद्द गरी गररबी 
न्यूनीकरण गदै जनताको जीवनस्तरमा सिुार गनुच आवश्यक छ। त्यसैगरी ज्ञानमा आिाररत आिधुनक अथचतन्रको धनमाचण गदै ददगो ववकास 
गनच ववज्ञान प्रववधि महत्वपूणच हनु आउँछ। िासगरी परमाण ु प्रववधि, अन्तररक्ष ववज्ञान, जैववक प्रववधि, अधतसूक्ष्म प्रववधि र अन्य नवीनतम 
िोजका क्षेर लगायतका वविामा सरुु भएका कायचलाई प्रभावकारी रुपमा अखघ बढाउँदै धतनको प्रयोगबाट द्रतुतर आधथचक ववकासमा लाग्नपुने 
आवश्यक्ता टड्कारो देखिएको छ। 
 

२. सोर् : 
 सघन तथा ववववितायकु्त वनश्रोत, ववखशिीकरण जैववक वववविता, समदृ्द जलािार र उद्यमशीलतायकु्त वन क्षेर। 

 अथचतन्रमा उद्योग क्षेरको योगदानमा ववृद्द गरी आधथचक रुपान्तरण र सदुृढ अथचतन्रको धनमाचण। 
 वाखणज्य क्षेरको ववस्तार गरी धनकासी प्रवद्दचन माफच त आधथचक समवृद्द। 
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 गणुस्तरयकु्त उपभोग्य वस्त ु तथा सेवाको सहज र सवचसलुभ आपूधतच हनुे वातावरणको सधुनखितता सवहत उपभोक्ताको हक र वहतको 
संरक्षण। 

 आधथचक समवृद्दका लाधग पयचटन ववकास। 

 ववज्ञान तथा प्रववधिको ववकासबाट समवृद्द। 
 

३. उ�ेे य : 
 वन व्यवस्थापनद्वारा वन क्षेरको उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादन ववृद्द गने। 
 जैववक वववविता र स्रोतको संरक्षण लगायत वातावरणीय सेवाबाट प्राप्त हनुे लाभ ववृद्द गदै न्यायोखर्त ववतरण सधुनखित गने।  

 जलवाय ुपररवतचनका नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनकूुलन र ववपद् जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गदै जल, जलस्रोत 
तथा भधूमको संरक्षणबाट भधूमको उत्पादकत्व ववृद्द गनच जलािार क्षेरको एकीकृत संरक्षण र व्यवस्थापन गने।  

 जलवाय ुपररवतचनबाट असर पने क्षेर र समदुायको पनुरुत्थानका लाधग न्यूनीकरण र अनकूुलन कायचहरु सञ् र्ालन गरी मानवको जीवन 
यापनमा सहजता ल्याउने। 

 वातावरणको संरक्षणका लाधग जल, जधमन, हावामा हनुे प्रदरु्षण कम गने। 

 ववकास र वातावरणको बीर् सन्तलुन कायमगरी ददगो ववकासको समिता गने। 

 प्रदेश धभरको स्थानीय श्रोतको ददगो सदपुयोगबाट औद्योधगक वातावरण शृ्रजना गरी उत्पादन र रोजगारी बवृद्द गने।  

 उद्योग क्षेरको उत्पादन ववृद्द गरी कुल गाहचस््य उत्पादनमा यस क्षेरको योगदान बढाउने। 

 औद्योधगक क्षेरमा स्वदेशी तथा ववदेशी लगानी ववृद्द गरी रोजगारीका अवसर सजृना गने।  

 प्रदेश धभरको स्थानीय श्रोतको ददयो सदपुयोगबाट औिोधगक वातावरण शृ्रजना गरी उत्पादन र रोजगारी बवृद्द गने। 

 आन्तररक तथा अन्तराचवष्ट्रय धनयाचत व्यापार प्रवद्दचन गदै स्थानीय कच्र्ा पदाथच, स्रोत, सािन र सीप बढी प्रयोग हनुे वस्तकुो धनकासी प्रबद्दचन 
माफच त प्राप्त हनुे लाभलाई िाधमण तहसम्म ववस्तार गने।  

 तलुनात्मक लाभका वस्त ुतथा सेवाको मूल्य र गणुस्तरलाई प्रधतस्पिी बनाई व्यापार घाटा कम गने।  

 उपभोक्ताको हकवहत संरक्षण गदै दैधनक उपभोग्य वस्त ुतथा सेवा धनयधमत र सहज रुपमा आपूधतच हनुे धयवस्था धमलाउन।े 

 बजार प्रणालीलाई प्रधतस्पिी र उपभोक्ताप्रधत खजम्मेवार तलु्याउदै ववपद्को समयमा समेत उपभोग्य वस्तकुो आपूधतच हनुे व्यवस्था सधुनखित 
गने।  
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 आपूधतच व्यवस्थालाई ददगो, सधुनखित, गणुस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने। 

 देशलाई आकर्षचक तथा थप सरुखक्षत गन्तव्यको रुपमा ववकास गदै पयचटन आगमनमा उल्लेिनीय ववृद्द गरी जनताको आयस्तरमा ववृद्द 
गने। 

 पयचटकीय गन्तव्य स्थल तथा उपजमा वववविीकरण र ववकास गने।  

 नेपालका प्रमिु पयचटकीय उपजहरुको बजारीकरण तथा प्रबद्दचन गने।  

 िाधमचक, साँस्कृधतक, ऐधतहाधसक, परुाताखत्वक क्षेरको संरक्षण र प्रबद्दचन गरी पयचटन ववकासलाई बहउु�ेशीय, बहआुयामीक बनाउन।े 
 

४. लक्ष्य: 
 औिोधगक क्षेरको ववकास र ववस्तारद्वारा रोजगारीमा ववृद्द, धनयाचत प्रवद्दचन र आयात प्रधतस्थापन गरी प्रदेश तथा रावष्ट्रय अथचतन्रको अधभववृद्द 

गने। 

 वन, वनस्पधत, जडीबटुी, वन्यजन्त,ु जैववक वववविता र जलािारको समखुर्त संरक्षण, सम्बद्दचन, धयवसायीकरण र सदपुयोगद्वारा रोजगारी 
धसजचना तथा जीववकोपाजचनमा सिुार गरी पररखस्थधतकीय प्रणालीबीर् सन्तलुन कायम गने। 

 आन्तररक तथा अन्तराचवष्ट्रय धनयाचत व्यापार प्रबद्दचन गदै स्थानीय कच्र्ा पदाथच, स्रोत, सािन र सीप बढी प्रयोग हनुे वस्तकुो धनकासी प्रवद्दचन 
माफच त प्राप्त हनुे लाभलाई िामीण तहसम्म ववस्तार गने।  

 गणुस्तरयकु्त उपभोग्य वस्त ुतथा सेवाको सवचसलुभ ववतरणको धयवस्था धमलाई आपूधतच धयवस्था प्रभावकारी बनाउने। 

 पयचटन पूवाचिार तथा पयचटन क्षेरको ववकास माफच त आधथचक ववृद्द र रोजगारीका अवसर अधभबवृद्द गने। 

 लाभको न्यायोखर्त ववतरण गने। 

 समाजवाद उन्मिु कायचक्रम तजुचमा गरी सामाखजक, आधथचक, भौधतक ववकास गने। 
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५. धरवर्षीय िर्च प्रक्षपेणः 
(रु. हजारमा) 

 
बजेट 

उपशीर्षचक 

 
 

आयोजनाको नाम 

पवहलो वर्षच (२०७७/७८) दोस्रो वर्षच (२०७८/७९) तेस्रो वर्षच (२०७९/८०) 
र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 

व्यवस्था 
जम्मा 

30700011 
उद्योग, पयचटन, वन तथा 
वातावरण मन्रालय 

७३०३० 26350   99380 80333 28985 0 109318 88366 31884 0 120250 

30700101 पयचटन ववकास आयोजना 6168 230   6398 6785 253 0 7038 7463 278 0 7742 

30700105 
भ ूतथा जलािार संरक्षण 
कायचक्रम 

4700 370075   374775 5170 407083 0 412253 5687 447791 0 453478 

30700106 
रावष्ट्रय वन संरक्षण तथा 
धयस्थापन कायचक्रम 

151071 171185   322256 166178 188304 0 354482 182796 207134 0 389930 

30700112 
उद्योग ववकास तथा बजार 
अनगुमन कायचक्रम 

72407 402042   474449 79648 442246 0 521894 87612 486471 0 574083 

30700114 
पयचटन प्रबिचन तथा पूवाचिार 
ववकास कायचक्रम 

25700 1136595   1162295 28270 1250255 0 1278525 31097 1375280 0 1406377 

30700115 
वातावरण संरक्षण तथा 
शहरी वन कायचक्रम 

22100 202000   224100 24310 222200 0 246510 26741 244420 0 271161 

30700120 

उद्योग, पयचटन, वन तथा 
वातावरण मन्रालय(संघ 
शसतच अनदुान), 

99600 80700   180300 109560 88770 0 198330 120516 97647 0 218163 

30701011 

उद्योग, वाखणज्य तथा 
उपभोक्ता वहत संरक्षण 
धनदेशनालय 

14912 400   15312 16403 440 0 16843 18044 484 0 18528 

30701012 
घरेल ुतथा साना उद्योग 
कायाचलयहरु 

106926 7600   114526 117619 8360 0 125979 129380 9196 0 138576 

30702011 वन धनदेशनालय 23710 2700   26410 26081 2970 0 29051 28689 3267 0 31956 

30702012 धडधभजन वन कायाचलयहरु 686776 112750   799526 755454 124025 0 879479 830999 136428 0 967426 

30702013 
भ ूतथा जलािार 
व्यवस्थापन कायाचलयहरु 

28398 700   29098 31238 770 0 32008 34362 847 0 35209 

30703011 
वन अनसुन्िान तथा 
प्रखशक्षण केन्द्र 

8875 11750   20625 9763 12925 0 22688 10739 14218 0 24956 
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30701012 
घरेल ुतथा साना उद्योग 
कायाचलयहरु 
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भधूम व्यवस्था, कृवर्ष तथा सहकारी मन्रालय 

१. पषृ्ठभधूम: 
नेपालको संवविानले देशको मलु संरर्ना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हनुे व्यवस्था गरे अनरुुप प्रदेश सभाको धनवाचर्न सम्पन्न भई प्रदेश 
सरकार गठन तथा वक्रयाखशल समेत भैसकेको छ। प्रदेश सभाको धनवाचर्न पश् र्ात नेपाल सरकारको धमधत २०७४/१०/१० को धनणचय अनसुार 
बागमती प्रदेशमा सातवटा मन्रालयहरु स्थापना भई कायाचरम्भ गररसकेको अवस्था छ। यसैमध्ये यो मन्रालय पधन एक हो। प्रदेश सरकार कायच 
ववभाजन धनयमावली, २०७४ ले यस मन्रालयलाई कृवर्ष तथा पशपुन्छी ववकास, भधूम श्रोत व्यवस्थापन तथा सहकारी क्षेरको ववकास र समवृद्दको 
लाधग खजम्मेवारी सखुम्पएको छ। २०७४ सालको माघ मवहनादेखि यो मन्रालय सोही अनरुुप वक्रयाशील छ।     
 

उपलधि भधूम श्रोतको वैज्ञाधनक व्यवस्थापन गरी व्यवसावयक र आिधुनक कृवर्ष प्रणालीको माध्यमबाट िाद्य तथा पोर्षण सरुक्षाको प्रत्याभधूत गदै यस 
प्रदेशलाई प्रमिु कृवर्ष उपजहरुमा आत्मधनभचर बनाउने तथा बढ्दो िाद्यान्न आयातलाई क्रधमक रुपमा न्यूनीकरण गने लक्ष्य प्राधप्त गनच सहकारी तथा 
नीखज क्षेरको प्रवद्दचन गदै कृवर्ष क्षेरको उत्पादन र उत्पादकत्व अधभववृद्द गरी गररबी न्यूनीकरणमा योगदान गने ददशामा भधूम व्यवस्था, कृवर्ष तथा 
सहकारी मन्रालय अिसर छ। 
 

२. सोर्ः 
िfद्य सम्प्रभतू्ता  सधुनितता सवहतको आत्मधनभचर र संमदृ्द प्रदेश। 
 

3. उ�शे्य: 
(क)  कृवर्ष क्षेरलाई दीगो, प्रधतस्पिी आिधुनक र व्यावसावयक वनाउने।  
(ि)  प्रधत इकाई जधमन तथा कृवर्ष श्रधमकको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अधभववृद्द माफच त उद्योग प्रवद्दचन गरी धनयाचत गने अवस्था सजृना गने।  
(ग)   एवककृत कृवर्ष, पश ुसेवा, भधूम र सहकारी क्षेरमा सेवा प्रवाह सधुनखित गरी बहृत्तर उत्पादन क्षेर बनाउने।  
(घ) एकल मवहला, जनजाधत, आददबासी, दधलत लगायत वपछधडएको समदुायमा लखक्षत भधूम, कृवर्ष तथा सहकारी सम्बन्िी कायचक्रमहरु सञ्चालन 

गने। 
(ङ)   र्क्लाबन्दी गरी कृवर्षको समिमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन।े 
(र्) “One Health Approach” मा आिाररत वातावरण ववकास तथा पशपुन्छी रोग न्यूनीकरण गने। 
(छ) स्थानीय र रैथाने जातका कृवर्ष तथा पशपुन्छीहरुको संरक्षण र प्रवद्दचन गरी जैववक वववविताको संरक्षण एवं उपयोग गने। 
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४. लक्ष्य 
प्रदेशलाई िाद्यान्नमा आत्मधनभचर वनाई उच्र् र फरावकलो आधथचक ववृद्ददर हाँधसल गने। 

 

५. धरवर्षीय िर्च प्रक्षपेण : 
(रु. हजारमा) 

 
बजेट 

उपशीर्षचक 

 
 

आयोजनाको नाम 

पवहलो वर्षच 
(२०७७/७८) 

दोस्रो वर्षच 
(२०७८/७९) 

तेस्रो वर्षच 
(२०७९/८०) 

र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा 

31200011 भधूम व्यवस्था, कृवर्ष तथा 
सहकारी मन्रालय 

188493 625500   813993 207342 688050 0 895392 228077 756855 0 984932 

31200012 प्रदेश दगु्ि ववकास बोडच 80559 89705   170264 88615 98676 0 187290 97476 108543 0 206019 

31200120 भधूम व्यवस्था, कृवर्ष तथा 
सहकारी मन्रालय (संघ 
सशतच अनदुान) 

396200 0   396200 435820 0 0 435820 479402 0 0 479402 

31201011 कृवर्ष ववकास धनदेशनालय 539072 99570   638642 592979 109527 0 702506 652277 120480 0 772757 

31201012 कृवर्ष व्यवसाय प्रवद्दचन 
सहयोग तथा ताधलम 
केन्द्र 

22050 6887   28937 24255 7576 0 31831 26681 8333 0 35014 

31201013 कन्दमूल तरकारी ववकास 
केन्द्र 

16598 6961   23559 18258 7657 0 25915 20084 8423 0 28506 

31201014 मसलाबारी ववकास केन्द्र 48366 18819   67185 53203 20701 0 73904 58523 22771 0 81294 

31201015 पषु् प ववकास केन्द्र 17662 20700   38362 19428 22770 0 42198 21371 25047 0 46418 

31201016 खशतोष् ण वागवानी नसचरी 
केन्द्र 

19144 7085   26229 21058 7794 0 28852 23164 8573 0 31737 

31201017 वकम्ब ुनसचरी ववकास केन्द्र 16654 5666   22320 18319 6233 0 24552 20151 6856 0 27007 

31201018 उपोष् ण प्रदेशीय वागवानी 
ववकास केन्द्र 

21793 7256   29049 23972 7982 0 31954 26370 8780 0 35149 
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31201019 खशतोष् ण फलफूल रुट 
स्टक ववकास केन्द्र 

20634 12075   32709 22697 13283 0 35980 24967 14611 0 39578 

31201021 माटो तथा मल परीक्षण 
प्रयोगशाला 

16284 5362   21646 17912 5898 0 23811 19704 6488 0 26192 

31201021 धबउ धबजन प्रयोगशाला 16954 5880   22834 18649 6468 0 25117 20514 7115 0 27629 

31201022 बाली संरक्षण प्रयोगशाला 17669 1150   18819 19436 1265 0 20701 21379 1392 0 22771 

31201023 कृवर्ष ज्ञान केन्द्रहरु 707578 12870   720448 778336 14157 0 792493 856169 15573 0 871742 

31201024 व्यवसावयक िनेेज केन्द्र 13365 5300   18665 14702 5830 0 20532 16172 6413 0 22585 

3120125 प्रजनन वपढँी धबज कोया 
स्रोत केन्द्र 

18614 7380   25994 20475 8118 0 28593 22523 8930 0 31453 

31201101 मौरी पालन ववकास 
कायचक्रम 

29504 10650   40154 32454 11715 0 44169 35700 12887 0 48586 

31202011 पशपुन्छी तथा मत्स्य 
ववकास धनदेशनालय 

216830 20570   237400 238513 22627 0 261140 262364 24890 0 287254 

31202012 पशसेुवा ताधलम केन्द्र 21597 1515   23112 23757 1667 0 25423 26132 1833 0 27966 

31202013 बाख्रा ववकास फामच 20445 7600   28045 22490 8360 0 30850 24738 9196 0 33934 

31202014 मत्स्य ववकास केन्द्रहरु 31348 19725   51073 34483 21698 0 56180 37931 23867 0 61798 

31202015 भेटेररनरी अस्पताल तथा 
पशसेुवा ववज्ञ केन्द्रहरु 

197431 55515   252946 217174 61067 0 278241 238892 67173 0 306065 

31202011 सहकारी प्रखशक्षालय 20142 4860   25002 22156 5346 0 27502 24372 5881 0 30252 
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आन्तररक माधमला तथा कानून मन्रालय 
 
१. पषृ् ठभधूमः 

संधबिान जारी भएपधछ राज्य संर्ालन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हनुेगरी राज्यशक्त्तीको बाँडफाँट भएको छ। राज्यको पनुसंरर्ना पिात देशमा 
हाल ७५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश र संघ रहेको छ। देशमा स्थानीय तह र संघ तथा प्रदेशको धनवाचर्न भएपधछ नेपाल सरकारको धमधत 
२०७४।१०।१० को धनणचयानसुार यस बागमती प्रदेशमा सातवटा मन्रालयहरु स्थापना भइच कायच सञ्चालन गने मध्ये यो मन्रालय पधन एक 
हो।  यस मन्रालयको कायच क्षेर िास गरेर शाखन्त सरुक्षा, सूर्ना तथा संर्ार र प्रदेश स्तरका कानूनहरुको तजुचमा गने रहेको छ।  
 

प्रदेशमा शाखन्त सवु्यवस्था र सरुक्षा कायम गरी जनताको खजउ, िन र स्वतन्रताको संरक्षण गरी समि देशको शाखन्त सवु्यवस्था र सरुक्षा कायम 
राख्न,े नेपालको संवविानद्वारा प्रत्याभतु जनताको अधभव्यखक्त स्वतन्रता र सूसखुर्त हनु पाउने मौधलक हकको संरक्षण र सम्वद्दचन गने, पारदखशचता 
तथा सशुासनको लाधग सूर्ना प्रववधिमैरी शासन धयवस्था संर्ालन गने तथा प्रदेशको लाधग आवश्यक पने कानूनहरुको तजुचमा, समसामवयक 
संशोिन लगायत फैसला कायाचन्वयन गराइच वास्तववक न्याय प्रदान गरी कानूनी राज्यको स्थापना गने कायचमा सहयोग पयुाचउन ुयस मन्रालयको 
प्रमिु उ�ेश्य रहेको छ।  
 

२. सोर्: 
नागररक स्वन्रताको उच्र् सम्मान गदै सरुखक्षत, धिप्रवव एवं शान्त मै शप्रदे री   

 

३. उ�शे्यहरु: 
 शाखन्त सवु्यवस्था र सरुक्षा कायम गरी जनताको खजउ, िन र स्वतन्रताको संरक्षण गने। 

 नेपालको संवविानद्वारा प्रत्याभतू नागररक स्वतन्रता, ववधिको शासन, मानव अधिकार लगायत लोकताखन्रक मूल्य र मान्यताको संरक्षण एवं 
सम्बिचन गने।  

 पारदखशचता तथा सशुासनको लाधग सूर्ना प्रधबधिमैरी शासन धयवस्था संर्ालन गने।  

 प्रदेश सरकारको लाधग आवश्यक पने कानूनहरुको धनमाचण गरी लोकतन्रको संरक्षण गने।  

 प्रदेशमा ववपद् उत्थानशीलता वदृद्र गने।  
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राख्न,े नेपालको संवविानद्वारा प्रत्याभतु जनताको अधभव्यखक्त स्वतन्रता र सूसखुर्त हनु पाउने मौधलक हकको संरक्षण र सम्वद्दचन गने, पारदखशचता 
तथा सशुासनको लाधग सूर्ना प्रववधिमैरी शासन धयवस्था संर्ालन गने तथा प्रदेशको लाधग आवश्यक पने कानूनहरुको तजुचमा, समसामवयक 
संशोिन लगायत फैसला कायाचन्वयन गराइच वास्तववक न्याय प्रदान गरी कानूनी राज्यको स्थापना गने कायचमा सहयोग पयुाचउन ुयस मन्रालयको 
प्रमिु उ�ेश्य रहेको छ।  
 

२. सोर्: 
नागररक स्वन्रताको उच्र् सम्मान गदै सरुखक्षत, धिप्रवव एवं शान्त मै शप्रदे री   

 

३. उ�शे्यहरु: 
 शाखन्त सवु्यवस्था र सरुक्षा कायम गरी जनताको खजउ, िन र स्वतन्रताको संरक्षण गने। 

 नेपालको संवविानद्वारा प्रत्याभतू नागररक स्वतन्रता, ववधिको शासन, मानव अधिकार लगायत लोकताखन्रक मूल्य र मान्यताको संरक्षण एवं 
सम्बिचन गने।  

 पारदखशचता तथा सशुासनको लाधग सूर्ना प्रधबधिमैरी शासन धयवस्था संर्ालन गने।  

 प्रदेश सरकारको लाधग आवश्यक पने कानूनहरुको धनमाचण गरी लोकतन्रको संरक्षण गने।  

 प्रदेशमा ववपद् उत्थानशीलता वदृद्र गने।  
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४. लक्ष्य: 

जनताको र्ाहना र आवश्यकता अनरुूप प्रदेशमा भरपदो शाखन्त सरुक्षा एवं सवु्यवस्था कायम गरी धबधिको शासन एवं प्रवविीमैरी वातावरण धसजचना 
गरी शासकीय प्रवन्ि धमलाउन ुयस मन्रालयको लक्ष्य रहेको छ। 
 

५. धरवर्षीय िर्च प्रक्षपेणः 
(रु. हजारमा) 

 
बजेट 

उपशीर्षचक 

 
 

आयोजनाको नाम 

पवहलो वर्षच 
(२०७७/७८) 

दोस्रो वर्षच 
(२०७८/७९) 

तेस्रो वर्षच 
(२०७९/८०) 

र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा 

31400011 आन्तररक माधमला तथा 
कानून मन्रालय 

127980 722889   850869 140778 795178 0 935956 154856 874696 0 1029551 

31400012 
संचार रजिष्ट रारको 
कायाालय 24881 4250   29131 27369 4675 0 32044 30106 5143 0 35249 
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भौधतक पूवाचिार ववकास मन्रालय 
 

१. पषृ्ठभधूम:  
नेपालको संवविान लाग ुभए पिात देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार रहेको छ। संवविान प्रदत्त अधिकार तथा खस्वकृत कायच 
ववभाजन धनयमावली अनसुार ववधभन्न क्षेरहरुमा तीनवटै तहका सरकारहरुले गने कायच ववभाजन गररएको छ। प्रदेश सरकार (कायच ववभाजन) 
धनयमावलीमा तोवकएको कायच खजम्मेवारीहरु बमोखजम बागमती प्रदेशका तेह्र खजल्लाहरुमा ववधभन्न भौधतक संरर्नाहरुको नीधत, कानून, मापदण्ड, 
गरुुयोजना, योजना तजूचमासवहत ववधभन्न अध्ययन अनसुन्िानका कायचहरु, समन्वय र धनयमन गनच यस मन्रालयको स्थापना भएको छ। यसका 
अधतररक्त आयोजना धनमाचण, कायाचन्वयन, संर्ालन, ममचत सम्भार लगायतका कायचहरु यस मन्रालय मातहतका कायाचलयहरुबाट हनुे पररकल्पना 
गररएको छ।   

२. सोर्: "बागमती प्रदेश समवृद्दको आिारः श्रम, धसजचना, उत्पादन, पूवाचिार र रोजगार"
३. लक्ष्य: श्रम सम्मान, धसजचनात्मकता, उत्पादकत्व ववृद्द तथा रोजगारी ववृद्द गनच गणुस्तरीय पूवाचिारहरुको धनमाचण गरी प्रदेशका नागररकहरुलाई 

सवचसलुभ िानेपानी सेवाको पहुँर्, सवुविायकु्त व्यवखस्थत र पवहर्ानयकु्त बस्ती ववकास गने, कृवर्ष उत्पादनमा आत्मधनभचरताको लाधग सवचयाम धसंर्ाई 
प्रणाली ववस्तार गने र सरुखक्षत तथा भरपदो सडक सञ्जालको ववकास गने।

४. उ�ेे य:  
 यातायात सेवालाई सवचसलुभ, पहुँर्योग्य, सरुखक्षत, भरपदो, व्यवखस्थत बनाउन प्रदेश स्तरीय सडक सञ्जालको ववकास तथा ववस्तार गरी आधथचक 

वक्रयाकलाप सदुृढीकरण गनुच। 

 सम्पूणच सवारी सािनहरुको वववरण धडखजटाइजेसन गरी अनलाईन माफच त ्सेवा प्रदान गनुच।  

 प्रदेशधभर वकफायती, सरुखक्षत, भरपदो र वातावरणमैरी यातायात संर्ालनको लाधग ववद्यतुीय सवारी सािन संर्ालन तथा व्यवस्थापन गनुच।  

 प्रदेशका सबै नागररकहरुलाई आिारभतू स्तरको िानेपानी तथा सरसफाई सेवा उपलधि गराउन।ु 

 धसंखर्त क्षेर ववृद्द गनुचका साथै जलस्रोतको बहउु�ेेयीय, जलाशययकु्त आयोजना र भधूमगत धसंर्ाई आयोजनाहरुको अधभववृद्द गनुच।  

 धसंर्ाइको आवेयकता भएको स्थानमा सवचयाम धसंर्ाई प्रणालीको ववकास गनुच।  

 जलववद्यतु लगायत वैकखल्पक उजाचहरुको ववकास तथा ववस्तार गरी बागमती उज्यालो प्रदेशमा रुपान्तरण गनुच।  

 आिारभतू सवुविायकु्त, व्यवखस्थत, सरुखक्षत एवं पवहर्ानयकु्त शहरको ववकास गनुच।  
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५. धरवर्षीय िर्च प्रक्षपेणः 
(रु. हजारमा) 

 
बजेट 

उपशीर्षचक 

 
 

आयोजनाको नाम 

पवहलो वर्षच (२०७७/७८) दोस्रो वर्षच (२०७८/७९) तेस्रो वर्षच (२०७९/८०) 
र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 

व्यवस्था 
जम्मा 

3370011 
भौधतक पूवाचिार ववकास 

मन्रालय 
254281 393600   647881 279709 432960 0 712669 307680 476256 0 783936 

33700014 
प्रदेश पूवाचिार ववकास 

कायचक्रम 
0 1980000   1980000 0 2178000 0 2178000 0 2395800 0 2395800 

33700120 
भौधतक पूवाचिार ववकास 
मन्रालय (संघ सशतच 

अनदुान) 
93200 2900000   2993200 102520 3190000 0 3292520 112772 3509000 0 3621772 

37001011 
यातायात पूवाचिार 

धनदेशनालय 
18656 648900   667556 20522 713790 0 734312 22574 785169 0 807743 

37001012 
पूवाचिार ववकास 
कायाचलयहरु 

121940 6421450   6543390 134134 7063595 0 7197729 147547 7769955 0 7917502 

33702011 
यातायात व्यवस्था 

कायाचलयहरु 
213321 16200   229521 234653 17820 0 252473 258118 19602 0 277720 

33702012 
यातायात व्यवस्था सेवा 

कायाचलयहरु 
42151 7700   49851 46366 8470 0 54836 51003 9317 0 60320 

33703011 
जलस्रोत तथा धसरँ्ाई 
ववकास धडधभजन 
कायाचलयहरु 

139712 1860700   2000412 153683 2046770 0 2200453 169052 2251447 0 2420499 

33703012 
भधूमगत जलस्रोत तथा 
धसँर्ाई ववकास धडधभजन 

कायाचलयहरु 
19374 184100   203474 21311 202510 0 223821 23443 222761 0 246204 

33704011 
शहरी ववकास तथा भवन 

कायाचलयहरु 
55649 1077400   1133049 61214 1185140 0 1246354 67335 1303654 0 1370989 

33705011 
िानेपानी तथा सरसफाई 
धडधभजन कायाचलयहरु 

76660 1284050   1360710 84326 1412455 0 1496781 92759 1553701 0 1646459 
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सामाखजक ववकास मन्रालय 
 

1. पषृ्ठभधूमः 
यो प्रदेश तहमा सामाखजक क्षेरमा कायच खजम्मेवारी सम्पादन गने खजम्मेवारी सवहत स्थापना भएको हो। यस मन्रालय अन्तगचत खशक्षा, स्वास््य, 
यवुा, िेलकुद, भार्षा, संस्कृधत, परुातत्व, मवहला, बालबाधलका, जेष्ठ नागररक, अपाङ्ग, सामाखजक सरुक्षा तथा श्रम तथा रोजगार जस्ता ववर्षय क्षेरहरुको 
कायच खजम्मेवारी तोवकएको छ। िास गरी नागररकलाई सबचसलुभ गणुस्तरीय खशक्षा र स्वास््य सेवा उपलधि गराई जीवनस्तरमा सिुार ल्याउन,ु 
अपाङ्ग तथा असक्त नागररकलाई समान व्यवहार र ववर्षशे सेवा सवुविा उपलधि गराउन ुयवुा तथा िेलकुद पूवाचिारको ववकास ववस्तार एवं भार्षा, 
धलपी, कला संस्कृधतको संरक्षण र प्रयोग, स्मारक र परुाताखत्वक महत्वका स्थल संरक्षण गने यस मन्रालयको मखु्य भधूमका रहेको छ। 
 

2. सोर्ः 
 नागररकको मौधलक अधिकारको रुपमा रहेको आिारभतु स्वास््य सेवा धनःशलु्क उपलधि गराउन।े 
 प्रत्येक नागररकले सहज रुपले गणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्राप्त गनच सक्ने गरी आवश्यक और्षिी, उपकरण, प्रववधि र दक्ष स्वास््यकधमचहरु 

सवहतको प्रभावकारी एवं जवाफदेहीपूणच स्वास््य सेवा प्रणालीको स्थापना गने। 
 स्वास््य सेवा प्रवाहमा जनसहभाधगता प्रवद्दचन गने र यसका लाधग धनजी तथा सहकारी क्षेरको संलग्नता ववृद्द र व्यवखस्थत गदै उपनत्व प्रवद्दचन 

गने। 
 सबै नेपाली नागररकहरु शारीररक, मानधसक, सामाखजक र भावनात्मक दृविकोणबाट स्वस्थ रही उत्पादखशल र गणुस्तरीय जीवनयापन गनच 

सक्षम हनु।े 
 लैवङ्गक समानता माफच त मयाचददत, न्यायपणुच, सरुखक्षत र सभ्य समाजको ववकास गने। 
 बालबाधलका तथा वकशोर वकशोरीहरुका अधिकार संरक्षण गदै उनीहरुलाई समक्ष र योग्य नागररक बनाउन।े 
 ज्येष्ठ नागररकको अधिकार संरक्षण एवं सम्मानजनक जीवनयापको व्यवस्था गने। 
 आिारभतू सामाखजक संरक्षण, सेवा, सवुविाहरुमा सबै नागररकको पहुँर् अधभववृद्द गने। 
 अपाङ्गता भएका व्यखक्तहरुको आधथचक, सामाखजक सशखक्तकरण तथा पणुच अपाङ्गता भएका व्यखक्तहरुको संरक्षणको व्यवस्था गने। 
 मानव बेर्धबिन तथा ओसारपोसारको धनयन्रणबाट आत्मसम्मानयकु्त समाजको स्थापना गने। 
 सामाखजक, आधथचक तथा राजनीधतक अवसरहरुमा समान सहभाधगताको सधुनितता गरी लैवङ्गक मलुप्रवाहीकरण र सशक्तीकरण गने। 
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सामाखजक ववकास मन्रालय 
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यवुा, िेलकुद, भार्षा, संस्कृधत, परुातत्व, मवहला, बालबाधलका, जेष्ठ नागररक, अपाङ्ग, सामाखजक सरुक्षा तथा श्रम तथा रोजगार जस्ता ववर्षय क्षेरहरुको 
कायच खजम्मेवारी तोवकएको छ। िास गरी नागररकलाई सबचसलुभ गणुस्तरीय खशक्षा र स्वास््य सेवा उपलधि गराई जीवनस्तरमा सिुार ल्याउन,ु 
अपाङ्ग तथा असक्त नागररकलाई समान व्यवहार र ववर्षशे सेवा सवुविा उपलधि गराउन ुयवुा तथा िेलकुद पूवाचिारको ववकास ववस्तार एवं भार्षा, 
धलपी, कला संस्कृधतको संरक्षण र प्रयोग, स्मारक र परुाताखत्वक महत्वका स्थल संरक्षण गने यस मन्रालयको मखु्य भधूमका रहेको छ। 
 

2. सोर्ः 
 नागररकको मौधलक अधिकारको रुपमा रहेको आिारभतु स्वास््य सेवा धनःशलु्क उपलधि गराउने। 
 प्रत्येक नागररकले सहज रुपले गणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्राप्त गनच सक्ने गरी आवश्यक और्षिी, उपकरण, प्रववधि र दक्ष स्वास््यकधमचहरु 

सवहतको प्रभावकारी एवं जवाफदेहीपूणच स्वास््य सेवा प्रणालीको स्थापना गने। 
 स्वास््य सेवा प्रवाहमा जनसहभाधगता प्रवद्दचन गने र यसका लाधग धनजी तथा सहकारी क्षेरको संलग्नता ववृद्द र व्यवखस्थत गदै उपनत्व प्रवद्दचन 

गने। 
 सबै नेपाली नागररकहरु शारीररक, मानधसक, सामाखजक र भावनात्मक दृविकोणबाट स्वस्थ रही उत्पादखशल र गणुस्तरीय जीवनयापन गनच 

सक्षम हनुे। 
 लैवङ्गक समानता माफच त मयाचददत, न्यायपणुच, सरुखक्षत र सभ्य समाजको ववकास गने। 
 बालबाधलका तथा वकशोर वकशोरीहरुका अधिकार संरक्षण गदै उनीहरुलाई समक्ष र योग्य नागररक बनाउन।े 
 ज्येष्ठ नागररकको अधिकार संरक्षण एवं सम्मानजनक जीवनयापको व्यवस्था गने। 
 आिारभतू सामाखजक संरक्षण, सेवा, सवुविाहरुमा सबै नागररकको पहुँर् अधभववृद्द गने। 
 अपाङ्गता भएका व्यखक्तहरुको आधथचक, सामाखजक सशखक्तकरण तथा पणुच अपाङ्गता भएका व्यखक्तहरुको संरक्षणको व्यवस्था गने। 
 मानव बेर्धबिन तथा ओसारपोसारको धनयन्रणबाट आत्मसम्मानयकु्त समाजको स्थापना गने। 
 सामाखजक, आधथचक तथा राजनीधतक अवसरहरुमा समान सहभाधगताको सधुनितता गरी लैवङ्गक मलुप्रवाहीकरण र सशक्तीकरण गने। 
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 बालबाधलका ववरुद्द हनुे सबै प्रकारका शारीररक तथा मानधसक वहंसा, क्षधत वा दवु्यचवहारबाट बालबाधलका तथा वकशोर वकशोरीहरुलाई संरक्षण 
गने। 

 ज्येष्ठ नागररकका सेवा सवुविाहरुको पहुँर्लाई सहज बनाई उनीहरुलाई सरुखक्षत र सम्माधनत तलु्याउनकुा साथै सामाखजक संरक्षणका 
कायचक्रमलाई समावेसी, गणुस्तरीय एवं प्रभावकारी बनाई लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना गनच सघाउ परु् याउने। 

 अपाङ्गता भएका व्यखक्तहरुको अधिकारको सधुनखितता गदै उनीहरुको जीवनस्तरमा सिुार गने। 
 सामाखजक संरक्षणका कायचक्रमलाई समावेशी, गणुस्तरीय एवं प्रभावकारी बनाई लोक कल्याणकारी राज्यको व्यवस्थापन गनच सघाउ परु् याउने। 
 मावन बेर्धबिन तथा ओसारपोसारको जोखिम पवहर्ान गरी धनयन्रणका लाधग उपयकु्त कदम र्ाधलन।े 
 खशक्षामा सबैको पहुँर् र गणुस्तर अधभववृद्द गरी प्रधतस्पधिच, सम्बद्दचन र सांस्कृधतक ससुम्बन्िमा आिाररत समाजको धनमाचण गने। 

 बहलु संस्कृधत एवम ्सम्पदाहरुको संरक्षण, सम्बद्दचन र सास्कृधतक ससुम्बन्िमा आिाररत समाजको धनमाचण गने।  

 ववकासमा यवुा सहभाधगताबाट समदृ्द रा� धनमाचण गने। 

 स्वयंसेवक सेवाबाट सभ्य, सहयोगी र अन्तधनभचर समाज धनमाचण गने। 
 

3. उ�शे्यः 
 नागररकको मौधलक अधिकारको रुपमा रहेको आिारभतू स्वास््य सेवा धनःशलु्क उपलधि गराउन।े 
 प्रत्येक नागररकले सहज रुपले गणुस्तररय स्वास््य सेवा प्राप्त गनच सक्ने गरी और्षधि, उपकरण, प्रववधि र दक्ष स्वास््यकमीहरु सवहतको 

प्रभावकारी एंव जवाफदेहीपणुच स्वास््य सेवा प्रणालीको स्थापना गने। 
 स्वास््य सेवा प्रवाहमा जनसहभाधगता प्रवद्दचन गने र यसकका लाधग धनखज तथा सहकारी क्षेरको संलग्नता ववृद्द र व्यवखस्थत गदै उपनत्व 

प्रबद्दचन गने। 
 सामाखजक, आधथचक तथा राजनीधतक अवसरहरुमा समान सहभाधगताको सधुनखितता गरी लैवङ्गक मूलप्रवाहीकरण र शसक्तीकरण गने। 
 लैवङ्गकतामा आिाररत वहंसा, भेदभाव र बवहष् कारको अन्त्य गने। 
 वहंसा प्रभाववत तथा ववधभन्न हनैु सबै प्रकारका शारीररक तथा मानधसक वहंसा, क्षधत वा दवु्चयवहारवाट बालबाधलका तथा वकशोर वकशोरीहरुलाई 

संरक्षण गने। 
 ज्येष् ठ नागररकका सेवा सवुविाहरुको पहुँर्लाई सहज बनाई उनीहरुलाई सरुखक्षत र सम्माधनत तलु्याउनकुा साथै सामाखजक संरक्षणका 

कायचक्रमलाई समावेशी, गणुस्तररय एवं प्रभावकारी बनाई लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना गनच सघाउ परु् याउन।े 
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 सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यखक्तहरुलाई सम्मानपूणच र अवरोिमकु्त वातावरणका लाधग आवश्यक कदम र्ाल्दै उनीहरुलाई समतामूलक 
पहुँर् बढाउने। 

 आधथचक, सामाखजक तथा सांस्कृधतक ववकासमा पछाधड परेका समदुायको सािन श्रोत, सेवा र सवुविामा पहुँर् सधुनखित गने। 
 सबै नागररकहरुलाई खशक्षा प्राप्त गने अधिकारलाई सधुनखित गरी खशक्षामा पहुँर्, गणुस्तर र व्यवस्थापनमा बवृद्द गनच। 
 गणुस्तरमा जीवनयापन गनच र्ावहने सीप, योग्यता, क्षमताको अधभववृद्द गने प्रधतस्पधिच, उद्यमी र नवप्रवतचनात्मक मानव पूजँीको ववकासबाट 

आधथचक, सामाखजक रुपान्तरण गने। 
 ववकासमा यवुा सहभाधगताबाट समदृ्द राष्ट्र धनमाचण ध्येयलाई योजनाबद्द रुपमा िेलकुदको माध्यमबाट अखघ बढाउने। 
 प्रभावकारी कायचयोजना र कायाचन्वयनका माध्यमबाट भार्षाको जगेनाच र सांस्कृधतक िरोहरको संरक्षण सम्वद्दचन गने तथा सांस्कृधतक पक्षको 

ववकासमा जोड ददने। 
 

4. लक्ष्यः 
 संवविानले प्रदान गरेको स्वास््य सम्बन्िी हकलाई सधुनखित गनच गणुस्तररय स्वास््य सेवामा सबैको पहुँर् बवृद्द गरी न्यायसंगत एवं जवाफदेही 

स्वास््य सेवा प्रणालीको माध्यमबाट स्वास््य सेवा उपलधि गराउने। 
 बालबाधलका ववरुद्द हनुे सबै प्रकारका शारीररक तथा मानधसक वहंसा, क्षधत वा दवु्यचवहारबाट बालबाधलका तथा वकशोर वकशोरीहरुलाई संरक्षण 

गने। 
 ज्येष्ठ नागररकका सेवा सवुविाहरुको पहुँर्लाई सहज बनाई उनीहरुलाई सरुखक्षत र सम्माधनत तलु्यानकुा साथै सामाखजक संरक्षणका 

कायचक्रमलाई समावेसी, गणुस्तररय एवं प्रभावकारी बनाई लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना गनच सघाउ परु् याउन।े 
 सामाखजक संरक्षणका कायचक्रमलाई समावेशी, गणुस्तररय एवम ्प्रभावकारी बनाई लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना गनच सघाउ परु् याउँने। 
 मानव बेर्वविन तथा ओसारपोसारको जोखिम पवहर्ान गरी धनयन्रणका लाधग उपयकु्त कदम र्ाधलन।े 
 सबैलाई जीवन उपयोगी खशक्षाका अवसरहरु प्रदान गदै जीवनपयचन्त धसकाइ उन्मिु तथा नवप्रवतचनखशल शैखक्षक प्रणाली ववकास गने। 
 रोजगारी एवम ्स्वरोजगारीका लाधग धसपमलुक खशक्षाको ववस्तार गने। 
 िाधमचक, परुाताखत्वक तथा ऐधतहाधसक सम्पदाहरुको पनुधनचमाचण गरी संरक्षण र सम्बद्दचन गने। 
 मौधलक संस्कृधतहरुको जगेनाच गदै ववकासका मूलप्रवाहीकरण गने। 
 यवुाहरुलाई राष्ट्रको सवाचवङ्गण ववकासमा मलुप्रवाहीकरण गने। 
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५. धरवर्षीय िर्च प्रक्षपेणः 
(रु. हजारमा) 

 
बजेट 

उपशीर्षचक 

 
 

आयोजनाको नाम 

पवहलो वर्षच 
(२०७७/७८) 

दोस्रो वर्षच 
(२०७८/७९) 

तेस्रो वर्षच 
(२०७९/८०) 

र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा 

35000011 
सामाखजक ववकास 

मन्रालय 1231257 1105312   2336569 1354383 1215843 0 2570226 1489821 1337428 0 2827248 

35000120 
सामाखजक ववकास 
मन्रालय (संघ सशतच 
अनदुान) 

1942050 353650   2295700 2136255 389015 0 2525270 2349881 427917 0 2777797 

35001011 खशक्षा ववकास 
धनदेशनालय 

484070 4105   488175 532477 4516 0 536993 585725 4967 0 590692 

35002011 स्वास््य धनदेशनालय 58560 1050   59610 64416 1155 0 65571 70858 1271 0 72128 
35002012 स्वास््य कायाचलयहरु 260267 6500   266767 286294 7150 0 293444 314923 7865 0 322788 
35002013 अस्पतालहरु 508914 0   508914 559805 0 0 559805 615786 0 0 615786 
35002014 आयवेुद और्षिालयहरु 85264 6540   91804 93790 7194 0 100984 103169 7913 0 111083 
35002011 खशक्षा ताधलम केन्द्र 33497 9400   42897 36847 10340 0 47187 40531 11374 0 51905 

35004011 
व्यवसावयक तथा सीप 
ववकास ताधलम 
केन्द्रहरु 

62631 1425   64056 68894 1568 0 70462 75784 1724 0 77508 

35002011 
स्वास््य आपूधतच 
व्यवस्थापन केन्द्र 

155648 188100   343748 171213 206910 0 378123 188334 227601 0 415935 

35006011 स्वास््य ताधलम केन्द्र 39415 2200   41615 43357 2420 0 45777 47692 2662 0 50354 
35007011 जनस्वास््य प्रयोगशाला 34636 10550   45186 38100 11605 0 49705 41910 12766 0 54675 
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 सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यखक्तहरुलाई सम्मानपूणच र अवरोिमकु्त वातावरणका लाधग आवश्यक कदम र्ाल्दै उनीहरुलाई समतामूलक 
पहुँर् बढाउने। 

 आधथचक, सामाखजक तथा सांस्कृधतक ववकासमा पछाधड परेका समदुायको सािन श्रोत, सेवा र सवुविामा पहुँर् सधुनखित गने। 
 सबै नागररकहरुलाई खशक्षा प्राप्त गने अधिकारलाई सधुनखित गरी खशक्षामा पहुँर्, गणुस्तर र व्यवस्थापनमा बवृद्द गनच। 
 गणुस्तरमा जीवनयापन गनच र्ावहने सीप, योग्यता, क्षमताको अधभववृद्द गने प्रधतस्पधिच, उद्यमी र नवप्रवतचनात्मक मानव पूजँीको ववकासबाट 

आधथचक, सामाखजक रुपान्तरण गने। 
 ववकासमा यवुा सहभाधगताबाट समदृ्द राष्ट्र धनमाचण ध्येयलाई योजनाबद्द रुपमा िेलकुदको माध्यमबाट अखघ बढाउने। 
 प्रभावकारी कायचयोजना र कायाचन्वयनका माध्यमबाट भार्षाको जगेनाच र सांस्कृधतक िरोहरको संरक्षण सम्वद्दचन गने तथा सांस्कृधतक पक्षको 

ववकासमा जोड ददने। 
 

4. लक्ष्यः 
 संवविानले प्रदान गरेको स्वास््य सम्बन्िी हकलाई सधुनखित गनच गणुस्तररय स्वास््य सेवामा सबैको पहुँर् बवृद्द गरी न्यायसंगत एवं जवाफदेही 

स्वास््य सेवा प्रणालीको माध्यमबाट स्वास््य सेवा उपलधि गराउने। 
 बालबाधलका ववरुद्द हनुे सबै प्रकारका शारीररक तथा मानधसक वहंसा, क्षधत वा दवु्यचवहारबाट बालबाधलका तथा वकशोर वकशोरीहरुलाई संरक्षण 

गने। 
 ज्येष्ठ नागररकका सेवा सवुविाहरुको पहुँर्लाई सहज बनाई उनीहरुलाई सरुखक्षत र सम्माधनत तलु्यानकुा साथै सामाखजक संरक्षणका 

कायचक्रमलाई समावेसी, गणुस्तररय एवं प्रभावकारी बनाई लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना गनच सघाउ परु् याउन।े 
 सामाखजक संरक्षणका कायचक्रमलाई समावेशी, गणुस्तररय एवम ्प्रभावकारी बनाई लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना गनच सघाउ परु् याउँन।े 
 मानव बेर्वविन तथा ओसारपोसारको जोखिम पवहर्ान गरी धनयन्रणका लाधग उपयकु्त कदम र्ाधलन।े 
 सबैलाई जीवन उपयोगी खशक्षाका अवसरहरु प्रदान गदै जीवनपयचन्त धसकाइ उन्मिु तथा नवप्रवतचनखशल शैखक्षक प्रणाली ववकास गने। 
 रोजगारी एवम ्स्वरोजगारीका लाधग धसपमलुक खशक्षाको ववस्तार गने। 
 िाधमचक, परुाताखत्वक तथा ऐधतहाधसक सम्पदाहरुको पनुधनचमाचण गरी संरक्षण र सम्बद्दचन गने। 
 मौधलक संस्कृधतहरुको जगेनाच गदै ववकासका मूलप्रवाहीकरण गने। 
 यवुाहरुलाई राष्ट्रको सवाचवङ्गण ववकासमा मलुप्रवाहीकरण गने। 
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५. धरवर्षीय िर्च प्रक्षपेणः 
(रु. हजारमा) 

 
बजेट 

उपशीर्षचक 

 
 

आयोजनाको नाम 

पवहलो वर्षच 
(२०७७/७८) 

दोस्रो वर्षच 
(२०७८/७९) 

तेस्रो वर्षच 
(२०७९/८०) 

र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा 

35000011 
सामाखजक ववकास 

मन्रालय 1231257 1105312   2336569 1354383 1215843 0 2570226 1489821 1337428 0 2827248 

35000120 
सामाखजक ववकास 
मन्रालय (संघ सशतच 
अनदुान) 

1942050 353650   2295700 2136255 389015 0 2525270 2349881 427917 0 2777797 

35001011 खशक्षा ववकास 
धनदेशनालय 

484070 4105   488175 532477 4516 0 536993 585725 4967 0 590692 

35002011 स्वास््य धनदेशनालय 58560 1050   59610 64416 1155 0 65571 70858 1271 0 72128 
35002012 स्वास््य कायाचलयहरु 260267 6500   266767 286294 7150 0 293444 314923 7865 0 322788 
35002013 अस्पतालहरु 508914 0   508914 559805 0 0 559805 615786 0 0 615786 
35002014 आयवेुद और्षिालयहरु 85264 6540   91804 93790 7194 0 100984 103169 7913 0 111083 
35002011 खशक्षा ताधलम केन्द्र 33497 9400   42897 36847 10340 0 47187 40531 11374 0 51905 

35004011 
व्यवसावयक तथा सीप 
ववकास ताधलम 
केन्द्रहरु 

62631 1425   64056 68894 1568 0 70462 75784 1724 0 77508 

35002011 
स्वास््य आपूधतच 
व्यवस्थापन केन्द्र 

155648 188100   343748 171213 206910 0 378123 188334 227601 0 415935 

35006011 स्वास््य ताधलम केन्द्र 39415 2200   41615 43357 2420 0 45777 47692 2662 0 50354 
35007011 जनस्वास््य प्रयोगशाला 34636 10550   45186 38100 11605 0 49705 41910 12766 0 54675 
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प्रदेश नीधत तथा योजना आयोग 
 

१. पषृ् ठभधूमः 
सवह त्याङ्क सूर्ना एवं अनसुन्िानमा आिाररत भई यथाथचपरक, व्यवहाररक र नधतजामिुी योजना तजुचमा तथा कायाचन्वयन, नधतजा सूर्कमा 
आिाररत, धनयधमत र समस्या समािानमिुी अनगुमन प्रवक्रया, प्रभाव र नधतजा उन्मिु मलु्याङ्कन प्रणाली स्थापनाद्वारा नै योजनाले र्ाहेको प्रधतफल 
हाधसल गनच सवकन्छ। ववगतको केन्द्रीय र खजल्लास्तरको योजना प्रवक्रया र तीनका उपलखधिवाट पाठ धसकी वस्तपुरक र यथाथचमा आिाररत, 
नवीन र महत्वाकाङ्क्क्षी तर व्यवहाररक र हाधसल गनच सवकने योजना धनमाचणमा जोड ददनपुने देखिन्छ। यसका लाधग पररयोजनाको पवहर्ान, 
वगीकरण, छनौट, ववश्लरे्षण, मलु्याङ्कन र प्राथधमकताको मापदण्ड ववकास गरी प्रादेखशक पररयोजना बैंकको स्थापना गनुच उपयकु्त हनु्छ। नेपालमा 
प्रदेशस्तरीय योजना प्रवक्रयाको भिचरै सरुुआत हुँदैछ तर त्याङ्क व्यवस्थापन भइसकेको खस्थधत छैन। प्रदेश र स्थानीय तहको त्याङ्क खजल्लागत 
छुट्याएर धलनपुने खस्थधत छ। अधिकांश त्याङ्क २०६८ को जनगणनामा आिाररत छन। प्रदेशस्तरीय ववकास नीधत, प्राथधमकता, आवधिक तथा 
क्षेरगत योजना र वावर्षचक ववकास कायचक्रमको तजुचमा, कायाचन्वयन र अनगुमन तथा मलु्याङ्कन, रावष्ट्रय तथा अन्तरप्रदेश ववकास पररयोजनाको 
समन्वय र सशतच अनदुानको सदपुयोग, त्याङ्क, सूर्ना प्रणाली तथा अधभलेि व्यवस्थापन सम्वन्िमा प्रादेखशक नीधत, काननु, मापदण्ड एवं योजना 
तजुचमा, कायाचन्वयन र धनयमन तथा संघ र स्थानीय तहसंग सहयोग, समन्वय र सहकायच जस्ता ववर्षयहरु प्रदेशको कायच क्षेरमा पदचछन। 
 

२. सोर्ः 
त्याङ्क र सूर्नामा आिाररत नधतजामिुी योजना तजुचमा, अनगुमन र मलु्याङ्कन प्रणाली। 
 

३. लक्ष्यः 
योजनाको हरेक शंृ्रिलाहरु यथाथचपरक, अन्तर सम्बखन्ित, व्यवहाररक भई लक्ष्य र प्रगधत वीर्मा सामञ्जस्यता स्थावपत भएको हनुे। 

४. उ�शे्यः 
(क) त्याङ्क एवं मापदण्डमा आिाररत योजना तजुचमा गनुच, 
(ि) योजना तजुचमा, कायाचन्वयन र अनगुमन मलु्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउन,ु 
(ग) अनसुन्िान र ववकासलाई योजनाको आिारको रुपमा स्थावपत गनुच, र 
(घ) पररयोजना बैकमा आिाररत योजना प्रणाली स्थावपत गनुच। 



 

 
26 

 

प्रदेश नीधत तथा योजना आयोग 
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२. सोर्ः 
त्याङ्क र सूर्नामा आिाररत नधतजामिुी योजना तजुचमा, अनगुमन र मलु्याङ्कन प्रणाली। 
 

३. लक्ष्यः 
योजनाको हरेक शंृ्रिलाहरु यथाथचपरक, अन्तर सम्बखन्ित, व्यवहाररक भई लक्ष्य र प्रगधत वीर्मा सामञ्जस्यता स्थावपत भएको हनुे। 

४. उ�शे्यः 
(क) त्याङ्क एवं मापदण्डमा आिाररत योजना तजुचमा गनुच, 
(ि) योजना तजुचमा, कायाचन्वयन र अनगुमन मलु्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउन,ु 
(ग) अनसुन्िान र ववकासलाई योजनाको आिारको रुपमा स्थावपत गनुच, र 
(घ) पररयोजना बैकमा आिाररत योजना प्रणाली स्थावपत गनुच। 
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५. धरवर्षीय िर्च प्रक्षपेणः 
 

(रु. हजारमा) 
 

 
बजेट 

उपशीर्षचक 

 
 

आयोजनाको नाम 

पवहलो वर्षच 
(२०७७/७८) 

दोस्रो वर्षच 
(२०७८/७९) 

तेस्रो वर्षच 
(२०७९/८०) 

र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुिर्च पूखँजगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा 

39100011 प्रदेश नीधत तथा योजना 
आयोग 

40203 8350   48553 44223 9185 0 53408 48646 10104 0 58749 

 




