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मन्त्तव्य 
 

अन्त्तरसरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्रदेश सरकारले सावचजर्नक आय-व्ययको वववरण प्रस्ततु गदाच अर्नवायचरुपमा आगामी पवहलो आर्थचक वर्चको खर्च 
अनमुान र त्यस पर्िका दईु आर्थचक वर्चको खर्च प्रके्षपण गरी तीन वर्चको र्विय बजेट प्रके्षपण सवहतको मध्यमकालीन खर्च संरर्ना तजुचमा गनुचपनने  व्यवस्था गरेको 
ि।आवर्िक योजना तथा प्रदेश सरकारका ववर्यगत मन्त्रालयहरुले र्लएका समविगत ववर्य, क्षेरगत लक्ष्य र उद्देश्यहरु हार्सल गनच सावचजर्नक खर्च व्यवस्थापनको 
महत्वपूणच भरू्मका रहेको हनु्त्ि। मध्यमकालीन खर्च संरर्नालाई आवर्िक योजना र वावर्चक बजेटबीर् तादाम्यता कायम गनने , ववर्नयोजन कुशलता, कायाचन्त्वयन दक्षता र 
ववत्तीय अनशुासन कायम गनने  सावचजर्नक स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन गनने  महत्वपूणच औजारको रुपमा र्लने गररन्त्ि।  

राविय योजना आयोगले जारी गरेको कायचववर्ि तथा प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको ददग्दशचन, २०७६ अनसुार बजेट तथा स्रोत सर्मर्तले गरेको स्रोत अनमुान 
तथा बजेट सीमा र्निाचरण, प्रदेश नीर्त तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने मध्यमकालीन खर्च संरर्ना तजुचमा र्नदने शक सर्मर्तले ददएको समग्र 
र्नदने शन अनसुार प्रदेश नीर्त तथा योजना आयोगका प्रशासकीय प्रमखुको संयोजकत्वमा रहेको मध्यमकालीन खर्च संरर्ना प्राववर्िक सर्मर्तले यस प्रदेशमा रहेका 
सम्पूणच मन्त्रालयको समन्त्वय, सहजीकरणमा यो दस्तावेज तयार गररएको हो । आर्थचक बर्च २०७९/८० को बजेट तयारीको िममा प्रदेशका सबै 
मन्त्रालयहरुमा रहेका योजना महाशाखा तथा मन्त्रालय/र्नकायगत मध्यमकालीन खर्च संरर्ना तजुचमा कायचदलले आ-आफ्नो मन्त्रालयको आगामी आर्थचक बर्चको 
आयोजनाहरुको प्राथर्मकीकरण, ती आयोजना कायाचन्त्वयनको नर्तजाले प्रदेश आवर्िक योजनाको कुन रणनीर्तलाई योगदान गिच भने्न सांकेतीकरण, ददगो 
ववकासका लक्ष्यहरु अनसुार सांकेतीकरण, लैविक उत्तरदायी बजेट अनसुार सांकेतीकरण, जलजमपररवतचन सूर्क अनसुार सांकेतीकरण समेत गरी मन्त्रालयको 
र्नणचय अनसुार बजेट प्रस्ताव भएको र्थयो । यसरी प्रस्ताव गररएको बजेट, कायचिम तथा मध्यमकालीन खर्च संरर्नाको मस्यौदा दस्तावेजलाई प्रदेश नीर्त तथा 
योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष तथा सदस्यज्यहुरुको नेततृ्वमा आर्थचक मार्मला तथा योजना मन्त्रालयको बजेट महाशाखा र सम्वखन्त्ित मन्त्रालयको योजना 
महाशाखा बीर् िलफल गरी सहमर्त भए अनसुार पररमाजचन समेत गररएको ि । 

खर्च प्रके्षपण गदाच आवर्िक योजनाको सोर्, लक्ष्य, उद्दशे्य, रणनीर्त र प्राथर्मकता, सरकारको वावर्चक नीर्त तथा कायचिम, ददगो ववकास लक्ष्य, 20क0 को मागच खर्र 
र यसका सूर्कहरुका साथै कोर्भड १९ महामारीको सम्भाववत असर तथा प्रभावलार्च कम गनने  लगायतका ववर्यहरुलाई समेत आिार र्लर्एको ि।मध्यमकालीन खर्च 
संरर्नालाई सरल र यथाथचपरक बनाउन ववर्य के्षरगत नर्तजा सूर्कका आिारमा समविगत मध्यमकालीन लक्ष्य र्निाचरण गरी खर्च तथा स्रोतको र्रवर्ीय अनमुान तथा 
प्रके्षपण गनच सवकने खालका संखक्षप्त तार्लका प्रस्ततु गररएको ि।मध्यमकालीन खर्च संरर्नाले राखेको लक्ष्य हार्सल गनच ववकास कायचिम तथा आयोजनाहरुको 
प्रभावकारी कायाचन्त्वयन गदै अनगुमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई थप सदुृढ गदै लैजान ुआजको आवश्यकता रहेको ि। 

अन्त्त्यमा यस मध्यमकालीन खर्च संरर्ना तजुचमा कायचमा संलग्न हनुहुनुे ववर्भन्न मन्त्रालयका योजना शाखाका कमचर्ारीहरु यस मन्त्रालयका सखर्व लगायत सबै 
कमचर्ारीहरुलाई िन्त्यवाद ददन र्ाहन्त्िु। 
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प्रदेश सरकारको 
आ.व. २०७9/080 देखख ०81/0८2 सम्मको 

मध्यमकालीन खर्च संरर्ना 
 

 

पषृ् ठभरू्म  

नेपालको संवविानले लोक कल्याणकारी राज्यको अविारणा र समाजवाद उन्त्मखु आर्थचक प्रणाली माफच त मलुकुमा सशुासन, ववकास र समवृि हार्सल 
गनने  पररकल्पना गरेसँगै संघीय लोकताखन्त्रक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट लोकतन्त्रका आिारभतू मूल्य मान्त्यताको सम्मान, मानव 
अर्िकारको संरक्षण र सशुासन कायम गनचका लार्ग देशले र्लएको समिृ नपेाल, सखुी नपेालीको राविय आकाङ्क्क्षालाई आत्मसात गदै बागमती प्रदेश 
"ससंुस्कृत र सखुी जनता; समाजवाद उन्त्मखु समिृ प्रदेश" को दीघचकालीन सोर् पूरा गनने  प्रर्तविता तफच  उन्त्मखु रहेको ि। प्रदेशको ववकासका 
नर्तजा हार्सल गनच सावचजर्नक कूशल एवं प्रभावकारी व्यवस्थापन गनुच आवश्यक रहेकोि । 

यस प्रदेशले २०७६ सालमा  तजुचमा गरेको प्रथम आवर्िक योजनाको लक्ष्य प्रार्प्तका लार्ग उच्र् आर्थचक बवृि हार्सल गनने  प्रकृर्तका ववकास कायचिम 
तथा आयोजनाहरुको प्रभावकारी कायाचन्त्वयन गनुचपनने  हनु्त्ि।संघीय सरकारको पन्त्रौ योजना र प्रदेशको प्रथम आवर्िक योजनासँग तादाम्यता हनु ेगरी 
आगामी तीन आर्थचक वर्चको मध्यमकालीन खर्च संरर्ना (आ.व. 207९/0८० –208१/08२) तजुचमा गररएको ि।यस र्रवर्ीय खर्च संरर्ना 
तयार गदाच मलुकुको दीघचकालीन सोर् सवहतको राखष् िय पन्त्रौं योजना र प्रदेशको प्रथम आवर्िक योजनामा उल्लेखखत सोर्, लक्ष्य, उदे्दश्य, रणनीर्त र 
प्राथर्मकता र हालसम्म भएको उपलब्िी, प्रदेश सरकारको वावर्चक नीर्त तथा कायचिम, र ददगो ववकास लक्ष्य, 20क0 को मागच खर्रलाई प्रमखु 
आिारको रुपमा र्लर्एको ि। मलुकुका तीनै तहका सरकार एवं सबै सरोकारवालासँगको सहकायच र समन्त्वयमा ववगत दरु् आथीक बर्च र र्ाल ु
आर्थचक बर्चको प्रथम र्ौमार्सकसम्म कोर्भड – १९ ले अथचतन्त् रमा पारेका असर तथा प्रभाव र  यसको पनुरुत्थानमा जोड ददँदै उच्र् आर्थचक ववृि 
हार्सल गनने  लक्ष्य सवहत यो खर्च संरर्ना तयार गररएको ि। 

अन्त्तरसरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, आर्थचक कायचववर्ि तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व सम्वन्त्िी ऐन, २०७६ र र्नयमावली २०७७, प्रदेश 
आर्थचक कायचववर्ि ऐन, २०७४ त र्नयमावली २०७६ ले मध्यमकालीन खर्च संरर्नालाई अर्नवायच गरेकोले पवहलो र दोस्रो प्राथर्मकतामा रहेको 
कायचिम/आयोजना समेतको योमध्यमकालीन खर्च संरर्नामा तयार गररएको ि। 



B 
 

पररर्य   

आवर्िक योजनालाई बजेटसँग र बजेटलाई कायचिमसँग जोड्ने औजारलाई मध्यमकालीन खर्च संरर्ना (Mid Term Expenditure Framework 

(MTEF)) भर्नन्त्ि। यो सीर्मत स्रोतलाई सरकार संर्ालन, सेवा प्रवाह र ववकास प्रवियामा आदशचतम उपयोग हनुे गरी बाँडफाँट गनने  र्र-वर्ीय 
र्िीय योजना हो । यसले सरकारको नीर्तगत प्राथर्मकतालाई वावर्चक बजेट तथा कायचिमको प्राथर्मकतासंग आवि गदचि । यो आवर्िक ववकास 
योजना, राविय नीर्त तथा रणनीर्त एवं क्षेरगत योजना र वावर्चक कायचिम बीर्को सेत ुहो जसले आवर्िक एवं क्षेरगत योजनाका लक्ष्य, उदे्दश्य, 
नीर्त तथा रणनीर्तलाई वावर्चक कायचिममा रुपान्त्तररत गरी कायाचन्त्वयनमा लैजान्त्ि। 

खर्चको ३ वर्ने  प्रक्षेपण गनने  ववर्ि एवं सरकारी खर्चको अर्ग्रम योजना पर्न हो। सावचजर्नक ववत्त व्यवस्थापनकाा् एक औजारको रुपमा महत्वपूणच 
मध्यमकालीन खर्च संरर्नाबाट प्राथर्मकता प्राप्त क्षेरमा बजेट ववर्नयोजन गरी ववत्तीय अनशुासन कायम गराउन सवकन्त्ि। यस खर्च संरर्नाले 
उपलब्ि सािन र स्रोतको आंकलन गनने  र त्यसलाई योजनाको प्राथर्मकताकाा् क्षेरमा मध्यम अवर्िको लार्ग बाँडफाँट गनने  गदचि । यस अन्त्तगचगत 
राजस्व, संघीय अनदुान, राजस्व बाँडफाँट र आन्त्तररक ऋणको आकँलन गरी समविगत आर्थचक खाका र्निाचरण गररन्त्ि जनु सावचजर्नक ववत्त 
व्यवस्थापनको यस औजारले प्राथर्मकीकरण,  प्रर्त एकाई लागत अनमुान र खर्च तथा स्रोतको प्रक्षेपण समेत गदचि । 

सोर्  

 “समनु्नत, स्वािीन र समाजवाद उन्त्मखु अथचतन्त्रको ववकास गरी स्वस्थ, खशखक्षत, मयाचददत र उच्र् जीवनस्तर भएका सखुी नागररक बसोबास गनने  
प्रदेशको र्नमाचण गनने । 

 समिृ नपेाल, सखुी नपेालीको राविय आकाङ्क्क्षालाई आत्मसात गदै बागमती प्रदेशले र्लएको "ससंुस्कृत र सखुी जनता; समाजवाद उन्त्मखु समिृ 
प्रदेश" सवहतको लक्ष्य हार्सल गनने । 

उद्दशे्यहरु   

 आवर्िक योजना र बजेट बीर्को तादम्यता कायम गनने  । 

 सरकारी खर्चमा पारदखशचता बढाउने, 

 ववत्तीय जवाफदेवहता अर्भववृि गनने । 

 स्रोत सािनको कुशलतमा् पररर्ालन गरी सरकारको प्राथर्मकता प्राप् त आयोजना/योजनामा बजेट सरु्नखश् र्त गनने ,  
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 गैर बजेटरी खर्च र्नयन्त् रण गनने , 

रणनीर्त   

 ददगो र उच्र् आर्थचक ववृि सवहतको आन्त्तररक उत्पादनमा आिाररत प्रदेश अथचतन्त्रको ववकास गनने । 

 प्रदेशमा उपलब्ि स्रोतसािन तथा अवसर र क्षमताको उच्र्तम पररर्ालन माफच त रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर र्सजचना गरी उत्पादन ववृि 

गनने । 

 आर्थचक, सामाखजक र भौर्तक पूवाचिार ववकास गरी स्वािीन, समनु्त् नत र समाजवाद उन्त्मखु अथचतन्त्रको ववकास तफच  अखघ बनने। 

 आर्थचक र सामाखजक रुपले ववपन्त् न वगचका लार्ग सामाखजक संरक्षण माफच त सामाखजक न्त्याय कायम गनने । 

 प्रदेशबाट प्रवाह हनुे सेवालाई सवचसलुभ र गणुस्तरीय बनाई सशुासन कायम गनने । 

आवश् यकता  

 योजनालाई बजेटसँग र बजेटलाई कायचसम्पादनसँग आवि गरी सािनलाई उपलखब्िमूलक बनाउन, 

 आयोजनाहरुको प्राथर्मकीकरण गनच, 

 प्राथर्मकता प्राप्त आयोजनालाई सािनको सरु्नखश् र्तता गनच, 

 र्सर्मत सािन र अर्सर्मत आवश्यकता र्बर्को खाडल कम गनच, 

 सरकारी खर्च प्रवाहको भववष् यवाणी गनच, 

 खर्चको अर्ग्रम अनमुान गनच, 

 सरकारका सबै अंगको भरू्मका स्पष् ट गनच, 

 बहवुर्ीय ठेक्कालाई सहयोग गनच, 

 सरकारी खर्च व्यवस्थाको कमी कमजोरी हटाउन, 
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 सरकारको स्रोत सािनलाई राखष् िय बजेट प्रणालीमा ल्याई प्राथर्मकताको आिारमा बाँडफाँट गनच, 

 सावचजर्नक खर्चमा र्मतव्ययीता हार्सल गनच। 

कानूनी आिार  

(क) नेपालको संवविानको िारा ५९ मा आर्थचक अर्िकारको प्रयोग अन्त्तगचत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अर्िकार क्षेरर्भरका ववर्यमा बजेट 
बनाउने, र्नणचय गनने , नीर्त तथा योजना तयार गनने  र कायाचन्त्वयन गनने  एवमा् संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्बखन्त्ित तहको बजेट बनाउने व्यवस्था 
रहेको ि। त्यस्तै, िारा ६० मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँट अन्त्तगचत राजस्व संकलन तथा बाँडफाँट एवमा् ववत्तीय समानीकरण, सशतच, समपूरक र 
ववशेर् गरी र्ार प्रकारका अनदुानको व्यवस्था गररएको ि। िारा २०७ मा राजस्व र व्ययको अनमुानअन्त्तगचत प्रदेश सरकारका अथचमन्त्रीले 
प्रदेश संसद् मा असार १ गते सो अनमुान पेश गनुचपनने  व्यवस्था गररएको ि। 

(ख) अन्त्तरसरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, 2074 को दफा १७ मा मध्यकालीन खर्च संरर्ना तयार गनुचपनने  व्यवस्था रहेको  

(१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले दफा १६ बमोखजमको सावचजर्नक खर्चको वववरण तयार गदाच आगामी तीन आर्थचक 
वर्चमा हनुे खर्चको प्रक्षेपण सवहतको मध्यकालीन खर्च संरर्ना तयार गनुच पनने ि। 

(२) उपदफा (१) बमोखजम तयार गररने मध्यकालीन खर्च संरर्नामा देहायका वववरण र्मलाउन ुपनने ि - 

(क) प्रस्ताववत योजनाको उदे्दश्य, 

(ख) प्रस्ताववत योजनाको लार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गनच वा खर्च िुट्याउन आवश्यकताको पषु्ट्यारँ्, 

(ग) प्रस्ताववत योजना कायाचन्त्वयन हनु सक्ने आर्थचक वर्च र त्यसपर्िका २ आर्थचक वर्चमा प्राप्त हनुसक्ने प्रर्तफल र उपलखब्ि, 

(घ) प्रस्ताववत योजना लागू गनच आवश्यक पनने  खर्चको वववरण, 

(ङ) खर्च व्यहोने स्रोत र खर्च गररएको रकमबाट प्राप्त हनु सक्ने प्रर्तफल र उपलब्िीको प्रक्षेपण,  

(र्) प्रस्ताववत योजनाको मध्यम अवर्िको खर्चको रणनीर्त र त्यसको वावर्चक खर्चसँगको तादात्म्यता, 

(ि) सञ् र्ार्लत योजना भए गत आ.व.मा िुट्याएको खर्च अनसुार लक्ष्य हार्सल भए नभएको यथाथच वववरण। 
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(३)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए तापर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहले यो ऐन प्रारम्भ भएको र्मर्तले तीन वर्चसम्म सोही उपदफा 
बमोखजमको मध्यकालीन खर्च संरर्ना आ-आफ्नो प्राथर्मकता र आश्यकताका आिारमा तयार गनच सक्नेिना्। 

(ग)  अन्त्तरसरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, 2074 को दफा २२ मा राजस्व र व्ययको अनमुान साथ संलग्न गनुचपनने  वववरणको व्यवस्था रहेको  

(१) नेपाल सरकार तथा प्रदेशले राजस्व र व्ययको अनमुान पेश गदाच देहायका वववरण संलग्न गनुचपनने ि  

(क)  अखघल्लो आर्थचक वर्चमा गररएको राजस्वको अनमुान अनसुार राजस्व सङ्कलन भए नभएको तथा प्रत्येक मन्त्रालयलाई िुट्यार्एको   
खर्चको रकम र खर्च अनसुारको लक्ष्य हार्सल भए नभएको वववरण, 

(ख)  दफा १७ बमोखजमको मध्यकालीन खर्च संरर्ना, 

(ग)  आगामी तीन आर्थचक वर्चको राजस्व, व्यय र अनमुानको प्रक्षेपण, 

(घ)  ऋण, लगानी तथा दावयत्व सम्बन्त्िी वववरण, 

(ङ)  ववत्तीय सन्त्तलुन कायम गनच अपनार्ने रणनीर्त उल्लेख भएको ववत्तीय नीर्त, 

(र्) आगामी तीन आर्थचक वर्चको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा हनुे ववृिदर, मदु्राखस्फर्त, र्ाल ुखाता सन्त्तलुन र भकु्तानी सन्त्तलुनको खस्थर्त 
उल्लेख भएको समविगत आर्थचक खस्थर्त, 

(ि) कर वा गैर करमा िुट ददर्एको वववरण, 

(ज) अखघल्लो आर्थचक वर्चको बैदेखशक सहायता प्रार्प्तको वववरण। 

(२) नेपाल सरकार तथा प्रदेशले अखघल्लो वर्च अनमुान गरे अनसुारको राजस्व संकलन हनु नसकेको वा मन्त्रालयलाई िुट्यार्एको रकम 
लक्ष्य अनसुार खर्च हनु नसकेकोमा त्यसको कारण र त्यसका लार्ग गररने सिुारका उपाय समेत उपदफा (१) को खण्ड (क) 
बमोखजमको वववरणमा उल्लेख गनुच पनने ि। 

(३) उपदफा (१) को खण्ड (र्) मा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए तापर्न प्रदेशले सो खण्ड बमोखजमको वववरण पेश गनुचपनने  िैन। 

(घ)  प्रदेश आर्थचक कायचववर्ि ऐन, 2074 को पररच् िेद - ३ (राजस्व र व्ययको अनमुान) दफा 5 अनसुार मध्यमकालीन खर्च संरर्ना तयार गनुचपनने   
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(१) प्रत्येक आर्थचक वर्चको बजेट तजुचमा गनुचअखघ आर्थचक मार्मला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी तीन आर्थचक वर्चको आम्दानी र खर्चको 
प्रक्षेपण सवहतको मध्यमकालीन खर्च संरर्ना तयार गनुच पनने ि र यस्तो खर्च संरर्ना बनाउँदा आवर्िक ववकास योजना मागचदशचनको रुपमा 
र्लएर तयार गनुच पनने ि। 

(२) उपदफा (१) बमोखजमको मध्यमकालीन खर्च संरर्नामा प्रस्ताववत योजना वा कायचिमको वियाकलापगत वववरण, प्रत्येक वियाकलापको 
प्रर्त र्काई लागत, सञ् र्ालनमा लाग्ने अनमुार्नत समय, त्यसबाट प्राप्त हनुे प्रर्तफल समेत खलुाई प्रत्येक योजना वा कायचिमको लार्ग 
प्राथर्मकीकरण गनुच पनने ि।  

   स्पिीकरण  यस उपदफाको प्रयोजनका लार्ग "प्रस्ताववत योजना वा कायचिम" भन्त् नाले सम्भाव्यता अध्ययन तथा ववस्ततृ 
प्रर्तवेदन तयार भर्सकेको वा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मार कायाचन्त्वयन गनच सवकने नयाँ योजना वा कायचिमको वववरण खलुाई सोको 
लार्ग गररएको अनमुार्नत लागतको पषु्ट्याई सवहतको वववरण सम्झन ुपिच। 

(३) मध्यमकालीन खर्च संरर्ना तयार गनने  कायचववर्ि तोवकए बमोखजम हनुेि। तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत पवहलो पटकका लार्ग यो 
प्राविान लागू हनुे िैन। 

(ङ)  प्रदेश आर्थचक कायचववर्ि र्नयमावली, 207६ को पररच् िेद - ४ (बजेट तथा कायचिम सम्बन्त्िी व्यवस्था) दफा १९ अनसुार मध्यमकालीन खर्च 
संरर्ना तयार गनुचपनने   

(१) प्रत्येक आर्थचक वर्चको बजेट तजुचमा गनुच अखघ मन्त्रालयले आगामी तीन आर्थचक वर्चको आम्दानी र खर्च प्रक्षेपण सवहतको अनसूुर्ी-१ 
बमोखजमको ढाँर्ामा मध्यमकालीन खर्च संरर्ना तयार गनुचपनने ि। खर्च संरर्ना तयार गदाच आवर्िक योजनालाई मागचदशचनको रुपमा र्लन ु
पनने ि। योजना तथा कायचिमको प्राथर्मकीकरणको आिार मन्त्रालयले र्निाचरण गरेबमोखजम हनुेि। 

(२) मध्यमकालीन खर्च संरर्ना तयार गनने  कायचववर्ि मन्त्रालयले र्निाचरण गरे बमोखजम हनुेि।  

मध्यमकालीन खर्च संरर्नामा ददगो ववकासका लक्ष्यहरु 

संयकु्त राि सङ्क् घले सहस्राव्दी ववकास लक्ष्यका उपलब्िीमा टेकेर ववश्वको आर्थचक-सामाखजक ववकासको अवस्था र आवश्यकताको लेखाजोखा गरी सना् 
२०१६ देखख २०३० सम्मको लार्ग तय गरेका ददगो ववकासका लक्ष्यहरु (Sustainable Development Goals – SDGs) अनमुोदन गनने  अर्ग्रणी देश भएकोले 
नेपालले पर्न दीगो ववकासका लक्ष्यहरुको मागचखर्र तयार गरी कायाचन्त्वयनमा ल्याएकोि।उक्त मागचखर्रमा ववश्वव्यावप सूर्कहरुको अर्तररक्त नेपाललाई 
सान्त्दर्भचक हनेु केही थप सूर्कहरु समेत रहेका िना् । ददगो ववकासका  लक्ष्यहरु अन्त्तगचत र्नम्मानसुारका १७ वटा  लक्ष्यहरु रहेका िना्: 
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(१) गररबीको अन्त्त्य  सबै के्षरबाट सबै प्रकारका ववर्म गररबीको अन्त्त्य गनने  । 

(२) शून्त्य भोकमरी  भोकमरीको अन्त्त्य गनने , खाद्य सरुक्षा तथा उन्नत पोर्ण सरु्नश्चत गनने  र ददगो कृवर् प्रविचन गनने  । 

(३) स्वस््य जीवन  सबै उमेर समूहका व्यखक्तका लार्ग स्वस््य जीवन सरु्नखश्चत गदै समिृ जीवनस्तर प्रविचन गनने  । 

(४) गणुस्तरीय खशक्षा  समावेशी तथा समतामूलक गणुस्तररय खशक्षा सरु्नश्चत गनने  र सबैका लार्ग जीवनपयचन्त्त र्सकार्का अवसरहरु प्रविचन गनने  । 

(५) लैविक समानता  लैविक समानता हार्सल गनने  र सबै मवहला, वकशोरी र बालबार्लकालाई सशक्त बनाउने । 

(६) स्वच्ि पानी र सरसफार्  सबैका लार्ग स्वच्ि पानी र सरसफार्को उपलव्िताका साथै यसको ददगो व्यवस्थापन सरु्नखश्चत गनने  । 

(७) आिरु्नक उजाचमा पहुंर्  वकफायती, ववश्वसनीय, ददगो र आिरु्नक ऊजाचमा सबैका लार्ग पहुंर् सरु्नश्चत गनने  । 

(८) समावेशी आर्थचक विृी तथा मयाचददत काम  भरपदो, समावेशी र ददगो आर्थचक विृी तथा सबैका लार्ग पूणच र उत्पादनशील रोजगारी र मयाचददत 
कामको प्रविचन गनने  । 

(९) उद्योग, नववन खोज र पूवाचिार  उत्थानशील पूवाचिारको र्नमाचण, समावेशी र ददगो औद्योगीकरणको प्रविचन र नवीन खोजलाई प्रोत्साहन गनने  । 

(१०) असमानता न्त्यूर्नकरण  मलुकुर्भरको तथा मलुकुहरुबीर्को असमानता घटाउने । 

(११) ददगो शहर र वस्ती  सहर तथा मानव वखस्तहरु समावेशी, सरुखक्षत, उत्थानशील र ददगो बनाउने । 

(१२) ददगो उपभोग र उत्पादन  ददगो उपभोग र उत्पादन प्रणाली सरु्नखश्चत गनने  । 

(१३) जलवाय ुपररवतचन अनकूुलन  जलवाय ुपररवतचन र यसको प्रभाव र्नयन्त्रण गनच तत्काल पहल थाल्ने । 

(१४) सामदुद्रक स्रोतको उपयोग  ददगो ववकासका लार्ग महासागर, समदु्र र समदु्री सािन स्रोतहरुको संरक्षण र ददगो प्रयोग गनने  । 

(१५) भसूतह स्रोतको उपयोग  पररखस्थर्तकीय प्रणालीको संरक्षण, पनुस्थाचपन र ददगो उपयोगको प्रविचन गनने , वनको ददगो व्यवस्थापन गनने , मरुभमूीकरण र 
भकू्षय रोक्ने तथा जैववक वववविताको संरक्षण गनने  । 

(१६) शाखन्त्त, न्त्याय र सबल संस्था  ददगो ववकासका लार्ग शाखन्त्तपूणच र समावेशी समाजको प्रविचन गनने , सबैको न्त्यायमा पहुंर् सरु्नखश्चत गनने  र सबै तहमा 
प्रभावकारी, जवाफदेही र समावेशी संस्था र्नमाचण गनने  । 

(१७) ददगो ववकासका लार्ग साझेदारी  ददगो ववकासका लार्ग ववश्वव्यापी साझेदारी सशक्त बनाउने र कायाचन्त्वयनका लार्ग स्रोत सािन सदुृढ गनने  । 



H 
 

 

ददगो ववकासका उल्लेखखत लक्ष्यहरु िेरैजसो अन्त्तरसम्वखन्त्ित रहेका िना् । तसथच एउटा लक्ष्य हार्सल गनच कायाचन्त्वयन गररने वियाकलापले अको लक्ष्य 
हार्सल गनच पर्न सहयोग पयुाचउदिन। ददगो ववकासका १७ वटा लक्ष्यहरु प्राप्त गनने  सन्त्दभचमा १६९ वटा पररमाणात्मक लक्ष्य तोवकएका िना् भने उक्त 
लक्ष्य प्रार्प्तलाई मापन गनने  २३२ वटा सूर्क र्निाचरण गररएका िना् ।  

ददगो ववकासका लक्ष्य प्राप्त गनुच भनेको नेपालले अन्त्तराचविय रुपमा गरेको प्रर्तविता परुा गनुचका साथै आफ्नै राविय आवश्यकता पररपूर्तच गनुच हो । गररबी 
तथा वेरोजगारीको अन्त्त्य, समावेशी ववकास, औद्योगीकरण, उत्पादन र त्यसको समखुर्त ववतरण, ववद्यतु, खानेपानी तथा सरसफाई, गणुस्तरीय पूवाचिार, 
गणुस्तरीय खशक्षा तथा स्वास््य, सरुक्षा, पोर्ण, लैविक समानता, जलवाय ुपररवतचन अनकुुलनता, वन, वातावरण तथा जैववक वववविताको संरक्षण, ददगो र 
संरखक्षत मानव वखस्त ववकास, शाखन्त्त सरुक्षा तथा मानवार्िका संरक्षण जस्ता ववर्यहरुलाई यसका लक्ष्यहरुले समेटको ि । यी लक्ष्य परुा गनच संघीय 
सरकारको अलावा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको समेत प्राथर्मकताका ववर्य भएकोले राविय लक्ष्यलाई आिार मानेर प्रदेशहरुले पर्न ददगो ववकासका  
लक्ष्यसंग सम्वखन्त्ित आयोजना तथा कायचिमलाई प्राथर्मकता ददई कायाचन्त्वयन गनच र यसमा हार्सल भएको प्रगर्त गणना तथा मापन गरी प्रदेशगत आिार 
त्याङ्क प्रर्तबेदन तयार गनच बावर्चक बजेट तथा मध्यकालीन खर्च संरर्नामा ददगो ववकासका लक्ष्यहरुलाई समेवटएको ि । 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

मन्त्रालयगत/र्नकायगत 
र्रवर्ीय खर्च प्रके्षपण 
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प्रदेश-सभा सखर्वालय 

 

पषृ्ठभरू्म  

नेपालको संवविानको िारा ५६ ले संघीय लोकताखन्त्रक गणतन्त्र नेपालको मूल संरर्ना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हनुेि भने्न 
व्यवस्था गरेको ि।नेपालको संवविानको भाग १४ को िारा १७५ मा प्रदेश व्यवस्थावपका व्यवस्था रहेको ि। 
प्रदेश सभाले वविावयकी सरकार गठन तथा र्नयन्त्रण कायच गनुचका अर्तररक्त संवविानको उदे्दश्यहरु प्रार्प्त तफच  उन्त्मखु हनुे गदचि। ती कायचहरु 
मयाचददतरुपमा व्यवस्थापन गनच बागमती प्रदेश सभाले पाररत गरेको प्रदेश सभा र्नयमावली, २०७४ मा सभामखु र उप सभामखुको व्यवस्था तथा 
ववर्भन्न सर्मर्तहरु, संसदीय दलहरु, मखु्य सरे्तक, प्रमखु सरे्तकहरु, सरे्तकहरु जस्ता संरर्नाहरुको व्यवस्था गरेको ि। उल्लेखखत संरर्नाको 
प्रभावकारी र मयाचददत व्यवस्थापन गनचको लार्ग कमचर्ारीहरुको आवश्यक्ता पनने  हनुाले बागमती प्रदेश सभा सखर्वालयको स्थापना भएको हो। 

सोर्  
 प्रदेश स्तरीय राज्य व्यवस्थामा ववर्िको शासन र संवविानको भावनालाई सम्मान गनने । 

उद्दशे्य  

 सावचजर्नक सरोकारका ववर्यमा जनवहत प्रविचन गनच आवश्यक वविेयकको औखर्त्यता पवुि गदै कायाचन्त्वयनको लार्ग पास गनने । 
 सरकारका हरेक गर्तवविीमा संसदीय सर्मर्त माफच त र्नगरानी एवं र्नदने शन गदै सरकार सञ्चालनका लार्ग मागच प्रसस्त गनने । 
 सावचभौम संसदको रुपमा रहेको सभाले सरकार गठन र अववश्वासको प्रस्तावको माध्यमबाट शक्ती पथृकीकरणको र्सिान्त्त अवलम्बन गदै सर्मर्त 

सरकारको अविारणालाई मतुच रुप ददने। 
लक्ष्य  

 मौर्लक हक कायाचन्त्वयन गनच कानून र्नमाचण गनने । 
 सावचजर्नक महत्वका ववर्यमा आवश्यक कानून र्नमाचण गनने । 
 संसदको वविावयक कायचमा सहयोग गनने । 
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 संसदीय सर्मर्त माफच त ववर्यगत मन्त्रालयहरुको कायचमा र्नयन्त्रण र्नगरानी एवं समन्त्वय गनने । 

रणनीर्त  
 मौर्लक हक कायाचन्त्वयन गनच कानून र्नमाचण गनने  । 
 सावचजर्नक महत्वका ववर्यमा आवश्यक कानून र्नमाचण गनने  । 
 संसदको वविावयकी कायचमा सहयोग गनने  । 
 संसदीय सर्मर्त माफच त ववर्यगत मन्त्रालयहरुको कायचमा र्नयन्त्रण र्नगरानी एवं समन्त्वय गनने । 

र्रवर्ीय खर्च प्रक्षपेण: 
(रु. हजारमा) 

बजेट उपशीर्चक 

पवहलो वर्च (2079/80) दोश्रो वर्च (2080/81) तस्रो वर्च (2081/82) 

र्ाल ुखर्च पूजँीगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूजँीगत 

ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूजँीगत 

ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा 

20200011 प्रदेश सभा 209112 0 0 209112 230023 0 0 230023 253026 0 0 253026 

20200012 प्रदेश सभा सखर्वालय 77565 69372 0 146937 85321.5 76309.2 0 161631 93853.7 83940.1 0 177794 

20200001 प्रदेश सभा 12800 0 0 12800 14080 0 0 14080 15488 0 0 15488 

जम्मा 299477 69372 0 368849 329425 76309.2 0 405734 362367 83940.1 0 446307 
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प्रदेश लोक सेवा आयोग 

 

 

पषृ्ठभरू्म  
नेपालको संवविानको िारा २४४ को उपिारा (१) मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहनेि भने्न ब्यवस्था रहेको ि। संघीय सरकारको 
प्रदेश लोक सेवा आयोग (आिार र मापदण्ड र्निाचरण) ऐन, २०७५ बमोखजमको आिार र मापदण्डलाई आत्मसात गदै आयोगको गठन, काम, कतचव्य, 
अर्िकार र कायचववर्िका सम्बन्त्िमा ब्यवस्था गनच प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाबाट र्मर्त २०७६ साल भाद्र 
२८ गते पाररत भई प्रदेश प्रमखुबाट र्मर्त २०७६ साल असोज २८ गते प्रमाणीकरण भएको ि। प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा 
(४) बमोखजम २०७६ साल मंर्सर २ गते अध्यक्षको र्नयखुक्तसँगै प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन भएको ि।साथै २०७६ साल माघ ६ गते २ 
जना सदस्यहरूको र्नयखुक्तसँगै आयोगले पूणचता पाएको ि। 

सोर्  
 र्नष्पक्ष, प्रर्तस्पिाच र योग्यता प्रणालीको माध्यमबाट परीक्षा सञ्चालन गरी गणुस्तरीय, र्सु्त र पररणाममखुी सावचजर्नक सेवा प्रवाह सरु्नखश्चत गनच 

सक्ने सक्षम र योग्य जनशखक्तको समखुर्त व्यवस्था गदै सावचजर्नक प्रशासनमा योग्यता प्रणालीलाई स्थावपत गनने । 

उद्दशे्यहरु   
 प्रदेश र्नजामती सेवा, प्रदेश अन्त्य सरकारी सेवा, प्रदेश सिदठत संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र अन्त्य सिदठत संस्थाको सेवाको पदमा 

र्नयखुक्तका लार्ग उपयकु्त उम्मेदवार िनौट गनच परीक्षा सञ्चालन गनने ।  

लक्ष्य  

 प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई जनशखक्त तथा स्रोत सािनले सम्पन्न बनाई प्रदेश र स्थानीय सरकारी सेवामा ररक्त पदहरुमा उखर्त पद्दर्त, सािन र 
प्रववर्िको प्रयोग गदै सावचजर्नक सेवाको आवश्यकता अनसुारको उपयकु्त र सक्षम मानव संसािन िनौट गरी र्सफाररस गनने । 

रणनीति : 
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 प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई जनशखक्त तथा स्रोत सािनले सम्पन्न बनाई प्रदेश र स्थानीय सरकारी सेवामा ररक्त पदहरुमा उखर्त पद्दर्त, सािन र 
प्रववर्िको प्रयोग गदै सावचजर्नक सेवाको आवश्यकता अनसुारको उपयकु्त र सक्षम मानव संशािन िनौट गरी र्सफाररस गनने । 

र्रवर्ीय  खर्च प्रक्षपेण : 

                                                                                                                                                                                                                                                         (रु.हजारमा) 

 

बजेट उपशीर्चक 

पवहलो वर्च (2079/80) दोश्रो वर्च (2080/81) तस्रो वर्च (2081/82) 

र्ाल ुखर्च पूजँीगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूजँीगत 

ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूजँीगत 

ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा 

21000001 प्रदेश लोक सेवा 
आयोग 

8095 0 0 8095 8095 8905 0 17000 8905 9795 0 18699 

21000011 प्रदेश लोक सेवा 
आयोग 

101402 6150 0 115647 111542 6765 0 118307 122696 7442 0 130138 

जम्मा 109497 6150 0 123742 119637 15670 0 135307 131601 17236 0 148837 
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मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको कायाचलय 

पषृ्ठभमूी : 
नेपालको संवविानको िारा १६०(१) मा प्रत्येक प्रदेशमा एक मखु्य न्त्यायार्िवक्ता रहने प्रविान ि। मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको र्नयखुक्त सम्बखन्त्ितप्रदेश 
मखु्यमन्त्रीको र्सफाररसमा प्रदेश प्रमखुबाट हनुे ब्यवस्था गररएको ि । मखु्य न्त्यायार्िवक्ता प्रदेश सरकारको मखु्य कानूनी सल्लाहकार हनुेि र 
संबैिार्नक एवं कानूनी ववर्यमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोवकददएको अन्त्य अर्िकारीलाई कानूनी राय सल्लाह ददन ुमखु्य न्त्यायार्िवक्ताको 
कतचव्य हनुेि भने्न संवैिार्नक एवं कानूनी व्यवस्था रहेको ि । बागमती प्रदेश सभाले बनाएको मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको काम, कतचव्य र अर्िकार तथा 
सेवाका शतच सम्बन्त्िी ऐन,२०७५ मा संवविानको िारा १६० मा उल्लेखखत काम, कतचव्य र अर्िकारका अर्तररक्त अन्त्य काम,कतचव्य र अर्िकार 
समेत तोकेको ि । जस अनसुार प्रदेश सरकार पक्ष वा ववपक्ष भएको वा प्रदेश सरकारको हक, वहत वा सरोकारको संवविान एवं कानूनको व्यख्या 
सम्बन्त्िमा कुनै जवटलसंवैिार्नक वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा सम्बखन्त्ित प्रदेशको सन्त्दभचमा सावचजर्नक महत्व वा सावचजर्नक सरोकार रहेको 
मदु्दामा प्रदेश सरकारको तफच वाट उपखस्थत भई बहस पैरवी गनने , प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेको अर्िकारीले कुनै संवैिार्नक वा कानूनी 
राय माग गरेमा कानूनी राय प्रदान गनने  लगायतका काम कतचव्य मखु्य न्त्यायार्िवक्तालाई तोकेको ि। मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको संवैिार्नक एवं कानूनी 
खजम्मेवारी बहन गरी कायच सम्पादन गनने  मूल अर्भिका साथ संवैिार्नक प्रपन्त्ि बमोखजम यस कायाचलयको स्थापना भएको हो । 

संगठनको लक्ष्य अनरुुप प्रभावकारी कायच सम्पादनको लार्ग उपयकु्त कायच वातावरण र्नमाचण हनु आवश्यक ि । यसका लार्ग कायाचलय भवन, 
आवास, फर्नचर्र, कायाचलय संर्ालन सम्बन्त्िी सामाग्री लगायत भौतीक सािन र पूवचिारहरुको समखुर्त व्यवस्थतापन हनु आवश्यक ि । तर यस 
कायाचलयको आफ्नै भवन िैन । हाल यस कायाचलय हेटौंडा उपमहानगरपार्लका वडा नं.४ खस्थत एक र्नखज घरमा कायाचलयको भवनमा रवह आएको 
ि । भौर्तक तथा मानव स्रोतका अभावका बाबजदु पर्न यस कायाचलय आफ्नो अर्भि पूरा गनच र्नरन्त्तर प्रयासरत रहेको ि। 

सोर्: 
 प्रदेश सरकारलाई कानून बमोखजम कायच सम्पादन गनच सहयोगी भरू्मका र्नवाचह गनुच एवं प्रदेश सरकारको मखु्य कानूनी सल्लाहकारको र्नवाचह गनुच । 

उद्दशे्य  
 प्रदेश सरकारका कायाचलय वा प्रदेश सरकारले तोकीददएको अर्िकारीलाई संवैिार्नक वा कानूनी ववर्यमा राय परामशच माग गरेमा कानूनी राय प्रदान 

गनने  । 
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 प्रदेश सरकार पक्ष वा ववपक्ष भएको वा प्रदेश सरकारको हक वहत वा सरोकार र्नवहत रहेको वा प्रदेश र्भरका सावचजर्नक सरोकारको मदु्दामा प्रदेश 
सरकारको पक्षवाट बहश पंरवी गनने । 

 प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन अन्त्तगचत थनुामा रहेका थनुवुा उपर मानवोखर्त ब्यवहार भए नभएको सम्बन्त्िमा अनगुमन गनने । 

 मानवअर्िकार र  मौर्लक हकको संरक्षणका लार्ग आवश्यक कायच गनने र 

लक्ष्य: 
 संवविान र कानूनी प्रश्नमा सरकारले मागेको राय सल्लाह सझुाव प्रदान गनने । 

 प्रदेश सरकार पक्ष वा ववपक्ष भएको रवा प्रदेश सरकारको हकवहत वा सरोकार र्नवहत रहेको वा प्रदेश र्भरका सावचजर्नक सरोकारको मदु्दामा प्रदेश 
सरकारको तफच वाट बहश पैरवी गनने । 

 प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन अन्त्तगचत थनुामा रहेका थनुवुा उपर मानवोखर्त ब्यवहार भए नभएको सम्बन्त्िमा अनगुमन गरी मखु्यमन्त्री र 
महान्त्यायार्िवक्ता समक्ष प्रर्तवेदन पेश गनने । 

रणनीर्त  
 संवैिार्नक एवं कानूनी प्रश्नमा प्रदेश सरकार वा मातहतका र्नकायमा पदार्िकारीले कानूनी राय माग भएमा राय प्रदान गनने । 

 प्रदेश सरकारको र्नहीत सरोकार र्नवहत रहेको वा प्रदेश र्भरका सावचजर्नक सरोकार र्नवहत रहेको मदु्दामा प्रदेश सरकारको तफच वाट प्रमाण बहश 
प्रर्तरक्षा गनने । 

महान्त्यायार्िवक्ताको कायाचलय संग८ समन्त्वय गरी थनुामा रहेका कैं दी/बन्त्दी लाई मानवोखर्त ब्यवहार भए नभएको अदालतवाट स्थावपत नजीर वा फैसलाको 
पालना गनने  गराउने। 

र्रवर्ीय खर्च प्रक्षपेण:                                                                                                                     (रु. हजारमा) 

बजेट उपशीर्चक 

पवहलो वर्च (2079/80) दोश्रो वर्च (2080/81) तस्रो वर्च (2081/82) 

र्ाल ु
खर्च 

पूजँीगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूजँीगत 

ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा 

र्ाल ु

खर्च 
पूजँीगत 

ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा 

21600011 मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको कायाचलय 19011 1165 0 20176 20912 1282 0 22194 23003 1410 0 24413 
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मखु्यमन्त्री तथा मखन्त्रपररर्द्को कायाचलय 
 

पषृ्ठभरू्म  

प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्त्य र्नदने शन, र्नयन्त्रण र सञ् र्ालन गनच मखु्यमन्त्री तथा मखन्त्रपररर्द् कायाचलय प्रदेश सरकारको प्रमखु प्रशासर्नक 
र्नकायका रूपमा रहेको ि। वव.सं. २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संवविानबमोखजम शासकीय स्वरूप एकात्मकबाट सङ्क् घीय 
ढाँर्ामा रूपान्त्तरण भए पश्चाता् शासन प्रणालीमा सङ्क् घ, प्रदेश र स्थानीय तहको गठन भई वव.सं २०७४ साल माघ २९ गते बागमती प्रदेश सरकार 

गठन भएको र्थयो। राजनीर्तक र प्रशासर्नक दवैु दृविकोणले महत्त्वपूणच र्नणचय र्लन,े र्नदने शन ददने र समन्त्वय एवमा् र्नयन्त्रण गनने  कायाचलय भएको हुँदा 
यो प्रदेशको प्रशासनको केन्त्द्रववन्त्दकुो रूपमा रहेको ि। मखु्यमन्त्री तथा मखन्त्रपररर्द्को कायाचलयबाट प्रदेश मखन्त्रपररर्द्सम्बन्त्िी कायच, प्रदेश सरकारको 
नीर्त तजुचमा, प्रदेशर्भरका सावचजर्नक प्रशासन र सेवाको सदुृढीकरण, सशुासन, भ्रिार्ार र्नयन्त्रण, शासकीय सिुार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कमचर्ारी 
र कायाचलय व्यवस्थापनका साथै प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरूको कायचको र्नयन्त्रण, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन लगायत प्रदेश सरकार (कायचववभाजन) 
र्नयमावली, 2074 बमोखजम यस कायाचलयको 2क वटा कायचखजम्मेवारी रहेको ि। 

सोर्  

 “ससंुस्कृत र सखुी जनता: समाजबाद उन्त्मखु समिृ प्रदेश” 

उद्दशे्यहरु   
 संघीय शासन प्रणाली अनरुुप नागररकलाई नखजकको ववन्त्दबुाट सेवा प्रवाह गनच आवश्यक संस्थागत संरर्नागत ववकास गरी नागररकको 

जीवनस्तरमा सिुार ल्याउने ।  
 र्नष्ठावान, सक्षम, र्मान्त्दार र गर्तशील नेततृ्व ववकास गनुच 
 मजबतु प्रादेखशक शासन प्रणालीमा आिाररत समिृ प्रदेश गनुच। 

 समिृ प्रदेश ववकासका लार्ग मजबतु शासन प्रणाली स्थापना गनुच ।  
 पारदखशचता, जवाफदेवहता,जनउत्तरदायी, सदार्ारयकु्त र आिरु्नक प्रववर्िमा आिाररत ववर्िको शासन सरु्नखश्चत गनुच 
 भिार्ार र्नयन्त्रण गरी सदार्ारयकु्त समाज र्नमाचण गनुच । 
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 सदुृढ तहगत सम्बन्त्ि र उपलखब्िमखुी अन्त्तर सरकार समन्त्वय गरी गणुस्तररय सेवा प्रवाह गनुच। 

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

लक्ष्य  

 “प्रशासनमा सशुासन, सेवा प्रवाहमा पारदशीता, नेततृ्वमा गर्तशीलता, शासन व्यवस्थामा नागररकको सहभागीता” 

रणनीर्त: 

 ससंुस्कृत र सखुी जनता: समाजवाद उन्त्मखु समिृ प्रदेश र्नमाचण गनच आवश्यक कानून र्नमाचण गनने , कायाचन्त्वयनमा ल्याउने, सशुासन कायम गनने , सेवा 
प्रवाहमा सिुार ल्याउने, क्षमता ववकास गनने , स्थानीय तह र सङ्क् घसँग समन्त्वय गनने , ववकास र्नमाचणका काममा र्नयमन र सहजीकरण गनने । 

र्रवर्ीय  खर्च प्रक्षपेण :                                                                                                                                                                  (रु हजारमा) 

  पवहलो वर्च दोस्रो वर्च तेस्रो वर्च 
बजेट उपशीर्चक (२०७9/080) (२०80/081) (२०81/0८2) 

  
र्ाल ुखर्च पूखँजगत 

ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 
ववत्तीय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 

ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा   

30191121 स्थानीय ववकास प्रखशक्षण 
प्रर्तष्ठान(संघ शसतच अनदुान) 

2500 0 0 2500 2750 0 0 2750 3025 0 0 3025 

30100011 मखु्यमन्त्री तथा 
मखन्त्रपररर्द्को कायाचलय 

345858 15910 0 361768 380444 17501 0 397945 418488 19251 0 437739 

30191120 प्रदेश तथा स्थानीय शासन 
सहयोग कायचिम(संघ शसतच अनदुान) 

304100 59600 0 क6क700 334510 65560 0 400070 367961 72116 0 440077 

जम्मा 652458 75510 0 727968 717704 83061 0 800765 789474 91367 0 880841 
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आर्थचक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय 
 

पषृ् ठभरू्म  

नेपालको संवविानको भाग १३ मा प्रदेश कायचपार्लकाको व्यवस्था भएको र सोही संवैिार्नक बमोखजम र्मर्त २०७४ साल माघ २८ गते आर्थचक 
मार्मला तथा योजना मन्त्रालय गठन भई कायाचरम्भ भएको हो। प्रदेशको आर्थचक अवस्थाको ववश्लरे्ण तथा आर्थचक नीर्तको तजुचमा, कायाचन्त्वयन र 
र्नयमन, प्रदेशस्तरको आर्थचक श्रोतको बाँडफाँट, लगानी प्रक्षेपण र ववत्तीय व्यवस्थापन तथा प्रदेश राजश्व सम्बन्त्िी नीर्त तथा कानूनको तजुचमा, 
कायाचन्त्वयन र र्नयमन गनने  दावयत्व यस मन्त्रालयमा रहेको ि। यही खजम्मेवारीलाई आत्मसाथ गदै हालसम्म ५(पाँर्) आर्थचक वर्चको पणुच बजेट 
र्नमाचण गररसकेको अवस्था ि। 

प्रदेश सरकार (कायच ववभाजन) र्नयमावली, २०७४ को अनसूुर्ी २(३) बमोखजम प्रदेशस्तरको आर्थचक अवस्थाको ववश्लरे्ण तथा आर्थचक नीर्तको 
तजुचमा, कायाचन्त्वयन र र्नयमन, श्रोतको बाँडफाँट, लगानी प्रक्षेपण तथा ववत्तीय व्यवस्थापन लगायतका कायच गनने  मखु्य खजम्मेवारी आर्थचक मार्मला तथा 
योजना मन्त्रालयको र प्रदेश सरकारको सखञ्चत कोर्को सञ्चालन गनने , आन्त्तररक लेखापरीक्षण गनने  तथा प्रदेशको एकीकृत आर्थचक वववरण तयार गनने  
खजम्मेवारी प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायाचलयको रहेको ि। मन्त्रालयलाई तोवकएका देहाय अनसुारका कायच खजम्मेवारी पूरा गनच र्नम्नानसुारका 
ददघचकालीन सोर्, उदे्दश्य, रणनीर्तक लक्ष्य र संगठनात्मक स्वरूप तय गररएको ि।  

कायच खजम्मेवारी  

प्रदेश सरकार (कायच ववभाजन) र्नयमावली, २०7४ ले आर्थचक मार्मला तथा योजना मन्त्रालयको कायच खजम्मेवारी देहाय बमोखजम तोकेको ि   

 प्रदेशको आर्थचक अवस्थाको ववश् लेर्ण तथा आर्थचक नीर्तको तजुचमा, कायाचन्त्वयन र र्नयमन। 

 प्रदेशको आर्थचक श्रोतको बाडँफाँट, लगानी प्रक्षेपण र ववत्तीय व्यवस्थापन। 

 प्रदेशको ववत्त सन्त्तलुन सम्बन्त्िी नीर्त तजुचमा, कायाचन्त्वयन र र्नयमन। 

 संघको स्वीकृर्तमा वैदेखशक सहयोग, वैदेखशक ऋण र अनदुान प्रार्प्त, उपयोग, लेखाङ्कन र प्रर्तवेदन। 

 प्रदेशखस्थत सरकारी सम्पखत्तको एकीकृत वववरण र सरकारी बाँकी रकमको लगत तथा असलु उपर। 
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 प्रदेशस्तरीय ववकास नीर्त, प्राथर्मकता, आवर्िक तथा क्षेरगत योजना र वावर्चक ववकास कायचिमको तजुचमा, कायाचन्त्वयन र अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन। 

 राविय तथा अन्त्तर प्रदेश ववकास आयोजनाको समन्त्वय र सशतच अनदुानको सदपुयोग। 

 प्रदेश राजश्व सम्बन्त्िी नीर्त तथा कानूनको तजुचमा, कायाचन्त्वयन र र्नयमन। 

 प्रदेश सावचजर्नक खर्च सम्बन्त्िी नीर्तको तजुचमा, कायाचन्त्वयन र र्नयमन तथा स्थानीय तह अनदुान। 

 संघीय नीर्त अनरुुप सहववत्तीयकरण। 

 प्रदेश आर्थचक कायचववर्ि सम्बन्त्िी नीर्त तथा कानूनको र्नमाचण, कायाचन्त्वयन र र्नयमन। 

 प्रदेश ववर्नयोजन ऐन तथा प्रदेशको बजेट तजुचमा, कायाचन्त्वयन, र्नयमन र आर्थचक अनशुासन। 

 प्रदेश सखञ्चत कोर्को सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र प्रदेश लेखा र्नयन्त्रण एवं व्यवस्थापन। 

 प्रदेश परुक अनमुान तथा पेश्की खर्च र प्रदेश आकखस्मक कोर्को खजम्मेवारी। 

 प्रदेश सरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्यवस्थापन। 

 प्रदेशगत ववर्नयोजन, राजश्व, िरौटी, कायचसञ्चालन कोर् र अन्त्य सरकारी कोर् तथा सम्पखत्तको एकीकृत वववरण र लेखा परीक्षण। 

 घरजग्गा रखजिेशन शलु्क, सवारी सािन कर, मनोरञ्जन कर, ववज्ञापन कर, पयचटन शलु्क, कृवर् आयमा कर, सेवा शलु्क, दस्तरु र दण्ड 
जररवाना संकलन, बाँडफाँट र उपयोग सम्बन्त्िी नीर्त तथा कानून तजुचमा, कायाचन्त्वयन र र्नयमन। 

 संघीय कानून अनसुार प्राकृर्तक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र शलु्क संकलन, र्नयमन र हस्तान्त्तरण। 

 राजश्व र्हुावट र्नयन्त्रण सम्बन्त्िी प्रादेखशक नीर्त, कानून तथा मापदण्ड तजुचमा, कायाचन्त्वयन र र्नयमन। 

 संघसँगको अन्त्तरसरकारी ववत्तीय सम्पकच , सम्बन्त्ि र सहकायच। 
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 त्याङ्क, सूर्ना प्रणाली तथा अर्भलेख व्यवस्थापन सम्बन्त्िमा प्रादेखशक नीर्त, कानून, मापदण्ड एवं योजना तजुचमा, कायाचन्त्वयन र र्नयमन तथा 
संघ र स्थानीय तहसँग सहयोग, समन्त्वय र सहकायच। 

 बीमा र बीमा व्यवसायको सञ्चालन, व्यवस्थापन, प्रविचन तथा ववस्तार र र्नयमन। 

 प्रदेशस्तरका सावचजर्नक संस्थान, ववत्तीय संस्था, सर्मर्त प्रर्तष्ठान तथा कम्पनी आददको सञ्चालन, व्यवस्थापन, सिुार र र्नयमन। 

 आर्थचक ववकासमा र्नजी, सहकारी तथा गैर् हसरकारी क्षेरसँगको समन्त्वय र सहकायच आदद। 

दीघचकालीन सोर्  

 प्रादेखशक ववत्त नीर्तको प्रभावकारी कायाचन्त्वयन माफच त ददगो, फरावकलो तथा उच्र् आर्थचक ववृि हार्सल गदै समग्र अथचतन्त्रको ववकासमा टेवा 
परु् याउने। 

उद्दशे्य  

 उपलब्ि स्रोत सािनको अर्िकतम पररर्ालन गरी आर्थचक, सामाखजक तथा पूवाचिार ववकास गनने । 

रणनीर्तक लक्ष्यहरू (Strategic Goals) 

समविगत लक्ष्य (Overall Goal) 

 प्रदेशको आर्थचक अवस्थाको ववश्लरे्ण गरी ववत्त नीर्तको तजुचमा, कायाचन्त्वयन र र्नयमन गनने  । 

कायचनीर्तक लक्ष्यहरू (Specific Goals) 

 प्रदेश सखञ्चत कोर्को पारदशी, र्मतव्ययी, न्त्यायोखर्त एवं प्रभावकारी सञ्चालन माफच त सवु्यवखस्थत एवं अनशुार्सत आर्थचक प्रशासन प्रणाली 
ववकासका लार्ग सावचजर्नक खर्च सम्बन्त्िी नीर्तगत तथा कानूनी व्यवस्था कायाचन्त्वयन गनने ।  

 आन्त्तररक राजस्वको आिारलाई सदुृढ गनच राजस्वको स्रोत पवहर्ान एवं दायरा ववस्तार गरी राजस्व र्हुावट र्नयन्त्रण प्रणालीको ववकास 
गनने ।  
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 वावर्चक ववकास कायचिमहरुको प्रभावकारी अनगुमन र मूल्याङ्कन प्रणाली संस्थागत गनने ।  

 संघीय सरकारको स्वीकृर्तमा वैदेखशक स्रोतको पररर्ालन र लेखाङ्कन गनने ।  

 संघीय सरकारसँग समुिरु ववत्तीय सम्बन्त्ि कायम राख्दै आवश्यक सहकायच तथा समन्त्वय गनने ।  

 प्रदेशको समग्र ववकासको लार्ग सरकारी-र्नजी-सहकारी क्षेर बीर्को सह-सम्बन्त्ि, समन्त्वय र सहकायच अर्भववृि गनच अनकूुल वातावरण 
र्सजचना गनने ।  

 प्रदेशस्तरका ववत्तीय तथा सावचजर्नक संस्थाहरूको सञ्चालन एवं र्नयमन माफच त सबल ववत्तीय प्रणालीको ववकास गनने । 

र्रवर्ीय  खर्च प्रक्षपेण: 

(रु. हजारमा) 
  पवहलो वर्च 

(२०७9/080) 
दोस्रो वर्च 

(२०80/08१) 
तेस्रो वर्च 

(२०8१/0८२) बजेट उपशीर्चक 

  
र्ाल ुखर्च पूखँजगत 

ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 
ववत्तीय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 

ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा 

क0500011 आर्थचक मार्मला 
तथा योजना मन्त्रालय 92314 25510 0 

117824 101545 28061 0 129606 111700 30867 0 142567 

क0501011 प्रदेश लेखा 
र्नयन्त्रकको कायाचलय 34717 6204 0 

40921 38189 6824 0 45013 42008 7507 0 49514 

जम्मा 127031 31714 0 158745 139734 34885 0 174620 153708 38374 0 192081 
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१. र्रवर्ीय राजस्व तथा आय प्रक्षपण  
राजस्व तथा आयतफच को प्रके्षपण 

                                              (आ.व. 2078/07९ – 2080/81)                                    (रु. हजारमा) 

खशर्चक पवहलो वर्च (२०७8/0७9) दोस्रो वर्च (२०७9/080) तेस्रो वर्च (२०80/0८१) 

कर राजस्व 26971170 29668287 32635116 

अन्त्तरसरकारी अनदुान 21068750 23175625 25493188 

अन्त्य राजस्व 6224371 5601934 5041741 

राजस्व बर्त 15620000 14058000 12652200 

ववववि प्रार्प्त 1050996 945896 851307 

जम्मा 70935287 73449742 76673550 
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उद्योग, वाखणज्य तथा आपूर्तच मन्त्रालय 

पषृ्ठभरू्म : 

बागमती प्रदेश सरकार, मखन्त्रपररर्द्को  र्मर्त २०७८।०८।१५ को र्नणचयानसुार प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश (कायच ववभाजन) र्नयमावली, 
२०७४ को अनसूुर्ी १ र २ मा हेरफेर भै साववकको उद्योग, पयचटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट ववभाजन भएपश्चात यस मन्त्रालयको 
स्थापना भएको   हो । 

नेपालको ददगो ववकासमा उद्योग क्षेरको महत्वपूणच योगदान रही आएको ि।जसले देशको आर्थचक ववृि र ववकासमा ववशेर् योगदान परु् याएको ि। 
यसले देशमा रोजगारीको र्सजचना, वस्त ुर सेवाको मूल्य अर्भववृि, आवश्यक वस्त ुतथा सेवाको उपलब्िता, सावचजर्नक, र्नजी र सहकारी क्षेरको 
सहभार्गताद्वारा ददगो एवमा् वहृत आिार सवहतको औद्योर्गक ववकास माफच त रोजगारी र्सजचना गरी गरीब न्त्यनुीकरण गनचमा उद्योग क्षेरको महत्वपूणच 
भरू्मका रहन्त्ि।  

त्यसैगरी वस्त ुतथा सेवाको सहज आपूर्तच र देशमा उत्पाददत वस्त ुतथा सेवाको र्नयाचतबाट आर्थचक ववृि, वैदेखशक वस्तकुो व्यापार लगायतको 
गर्तववर्िबाट अथचतन्त्रमा ववशेर् योगदान परु् याउन वाखणज्य क्षेरलाई आर्थचक ववकासको मेरुदण्डको रुपमा र्लन सवकन्त्ि। 

सोर् : 

 औद्योर्गक ववकास माफच त आर्थचक रुपान्त्तरण र समनु्त् नत अथचतन्त्रको र्नमाचण। 

 र्नयाचत व्यापार ववस्तार एवं आयात प्रर्तस्थापन माफच ता् आर्थचक समवृि । 

 आम उपभोक्ताको अर्िकार संरक्षणको लार्ग गणुस्तरीय वस्त ुतथा सेवाको सहज र सवचसलुभ आपूर्तच । 

उद्दशे्य : 

 प्रदेश र्भरको स्थानीय श्रोतको ददगो सदपुयोगबाट औद्योर्गक वातावरण शृ्रजना गरी उत्पादन र रोजगारी ववृि गनने  ।  

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

 औद्योर्गक क्षेरमा स्वदेशी तथा ववदेशी लगानी ववृि गरी रोजगारीका अवसर सजृना गनने ।  

 प्रदेश र्भरको स्थानीय श्रोतको ददगो सदपुयोगबाट औद्योर्गक वातावरण शृ्रजना गरी उत्पादन र रोजगारी ववृि गनने । 
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 आन्त्तररक तथा अन्त्तराचविय र्नयाचत व्यापार प्रविचन गदै स्थानीय कच्र्ा पदाथच, स्रोत, सािन र सीप बढी प्रयोग हनुे वस्तकुो र्नकासी प्रविचन 
माफच त प्राप्त हनुे लाभलाई ग्रार्मण तहसम्म ववस्तार गनने ।  

 तलुनात्मक लाभका वस्त ुतथा सेवाको मूल्य र गणुस्तरलाई प्रर्तस्पिी बनाई व्यापार घाटा कम गनने ।  

 उपभोक्ताको हकवहत संरक्षण गदै दैर्नक उपभोग्य वस्त ुतथा सेवा र्नयर्मत र सहज रुपमा आपूर्तच हनुे ब्यवस्था र्मलाउने। 

 बजार प्रणालीलाई प्रर्तस्पिी र उपभोक्ताप्रर्त खजम्मेवार तलु्याउँदै ववपद्को समयमा समेत उपभोग्य वस्तकुो आपूर्तच हनुे व्यवस्था सरु्नखश्चत गनने ।  

 आपूर्तच व्यवस्थालाई ददगो, सरु्नखश्चत, गणुस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने। 

लक्ष्य: 

 औद्योर्गक क्षेरको ववकास र ववस्तारद्वारा रोजगारीमा ववृि, र्नयाचत प्रविचन र आयात प्रर्तस्थापन गरी प्रदेश तथा राविय अथचतन्त्रको अर्भववृि 
गनने । 

 आन्त्तररक तथा अन्त्तराचविय र्नयाचत व्यापार प्रविचन गदै स्थानीय कच्र्ा पदाथच, स्रोत, सािन र सीप बढी प्रयोग हनुे वस्तकुो र्नकासी प्रविचन 
माफच त प्राप्त हनुे लाभलाई ग्रामीण तहसम्म ववस्तार गनने ।  

 गणुस्तरयकु्त उपभोग्य वस्त ुतथा सेवाको सवचसलुभ ववतरणको व्यवस्था र्मलाई आपूर्तच व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने। 

 लाभको न्त्यायोखर्त ववतरण गनने । 

 समाजवाद उन्त्मखु कायचिम तजुचमा गरी सामाखजक, आर्थचक, भौर्तक ववकास गनने ।  

र्रवर्ीय खर्च प्रक्षपेण                                                                                                                                                                                                     (रु. हजारमा) 

बजेट उपशीर्चक 

पवहलो वर्च (2079/80) दोश्रो वर्च (2080/81) तस्रो वर्च (2081/82) 

र्ाल ुखर्च पूजँीगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूजँीगत 

ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूजँीगत 

ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा 

30700011 उद्योग, वाखणज्य तथा 
आपूर्तच मन्त्रालय 

39287 4080 0 ४३३६७ 43216 4488 0 47704 47537 4937 0 52474 

30701011 उद्योग, वाखणज्य तथा 
उपभोक्ता वहत संरक्षण र्नदने शनालय 

20160 625 0 २०७८५ 22176 687.5 0 22864 24394 756 0 25150 

30701012 घरेल ुतथा साना उद्योग 
कायाचलयहरु 

117776 64400 0 १८२१७६ 129554 70840 0 200394 142509 77924 0 220433 

30791126 उद्योग, वाखणज्य तथा 2600 0 0 २६०० 2860 0 0 2860 3146 0 0 3146 
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बजेट उपशीर्चक 

पवहलो वर्च (2079/80) दोश्रो वर्च (2080/81) तस्रो वर्च (2081/82) 

र्ाल ुखर्च पूजँीगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था जम्मा र्ाल ुखर्च पूजँीगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था जम्मा र्ाल ुखर्च पूजँीगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था जम्मा 

आपरु्तच मन्त्रालय (संघ शसतच 
अनदुान) 
30700112 उद्योग ववकास तथा 

बजार अनगुमन कायचिम 199685 202900 0 
४०२५८५ 219654 223190 0 442844 241619 245509 0 487128 

जम्मा 379508 272005 0 651513 417458.8 299205.5 0 716664.3 459204.7 329126.1 0 788330.7 
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कृवर् तथा पशपुन्त्िी ववकास मन्त्रालय 

पषृ्ठभमूी :  
कृवर् नेपाली अथचतन्त्रको प्रमखु क्षेर हो। राविय अथचतन्त्र ववकासका लार्ग कृवर् क्षेरको ववकास महत्वपणुच ि। बागमती प्रदेशमा कृवर्, पशपुन्त्िी 
तथा मत्स्य क्षेरको ववकास एवं ववस्तार, प्रविचन र र्नयमन यस मन्त्रालयको कायच खजम्मेवारी  तोवकएको ि। उत्पादनका सािनको रूपमा रहेको 
प्रर्रु जर्मन र दईु र्तहाई उत्पादक शखक्तको रूपमा रहेको वकसानलाई जोडेर उत्पादन ववृि गरी राविय पुजँीको सजृना गनच सवकन्त्ि । कृवर्को 
व्यवसायीकरण, आिरु्नकरण तथा औद्योगीकरण गनने  संबैिार्नक नीर्त अनरुुप कृवर्जन्त्य वस्तमुा आत्मर्नरभर बनाउँदै आयात प्रर्तस्थापन र र्नयाचत 
प्रविचन गरी समाजको अग्रगामी रूपान्त्त्तरणको ददशामा अखघ बनन ुआजको टड्कारो आवश्यकता बनेको ि । 

नेपाल ववश्व व्यापार सिठन तथा ववश्व  पशसु्वास््य सिठनको सदस्य राि भए पश्चात त्यस्तो रािका हैर्सयतले तथा कृवर्, पशपुन्त्िी तथा मत्स्य 
ववकास क्षेरमा पूरा गनुचपनने  दावयत्व र्नवाचह गनच ववकासका ववर्भन्न साझेदारहरुसँग समन्त्वय गदै कृवर् तथा पशपुन्त्िी ववकासका कायचहरु गनुचपनने  
देखखन्त्ि। त्यस्तै ददगो ववकासको भोक,  खाद्य र पोर्ण सरुक्षा जस्ता लक्ष्य प्राप्त गनच कृवर् तथा पशपुन्त्िी ववकास कायचिमको ठुलो भरू्मका रहन्त्ि । 
कृवर्, पशपुन्त्िी तथा मत्स्य ववकासको क्षेरमा सावचजर्नक नीखज साथै सहकारी क्षेरको लगानी समखुर्त्त रुपमा ववृि गरी देशलाई कृवर् तथा पशजुन्त्य 
उत्पादनमा आत्मर्नभचर बनाउन सवकन ेआवश्यकता र सम्भावना ि । यसबाट देशको आर्थचक ववृिमा योगदान पगु्ने मार नभई समावेशी रुपमा 
आर्थचक ववृिको प्रर्तफल जनताहरुमा पयुाचउन सवकने अवसर पर्न रहेको ि। गरीबी र्नवारण, उत्पादक, पणुच रोजगारी र्सजचना,  सामाखजक एकीकरण 
र वातावरण संरक्षणमा कृवर्, पशपुन्त्िी तथा मत्स्यजन्त्य व्यवसायको योगदान महत्वपूणच रहेको ि। 

 कृवर्, पशपुन्त्िी तथा मत्स्य सम्बखन्त्ि प्रादेखशक नीर्त, कानन,ु तथा मापदण्डको तजुचमा कायाचन्त्वयन र र्नयमनको  आवश्यकता रहेको ि। 

सोर्  

• खाद्य सम्प्रभतु्ता सरु्नखश्चतता सवहतको आत्मर्नभचर र सम्बिृ प्रदेश। 

उिशे्य :  

•  कृवर् क्षेरलाई दीगो, प्रर्तस्पिी आिरु्नक र व्यावसावयक वनाउने।  

•  प्रर्त र्काई जर्मन तथा कृवर् श्रर्मकको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अर्भबवृि माफच त उद्योग प्रविचन गरी र्नयाचत गनने  अवस्था शृ्रजना गनने ।  
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• एकीकृत कृवर् तथा पशपुन्त्िी सेवा क्षेरमा सेवा प्रवाह सरु्नखश्चत गरी बहृत्तर उत्पादन क्षेर बनाउने।  

•  एकल मवहला, जनजार्त, आददबासी, दर्लत लगायत वपिर्डएको समदुायमा लखक्षत कृवर्, पशपुन्त्िी तथा मत्स्य सम्बन्त्िी कायचिमहरु सञ्चालन गने।  

•  र्क्लाबन्त्दी गरी कृवर्को समग्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने।  

•  “One Health Approach” मा आिाररत वातावरण ववकास तथा पशपुन्त्िी रोग न्त्यूर्नकरण गनने ।  

•  स्थानीय र रैथाने जातका कृवर् तथा पशपुन्त्िीहरुको संरक्षण र प्रविचन गरी जैववक वववविताको संरक्षण एवं उपयोग गनने । 

 लक्ष्य  

 •  प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मर्नभचर वनाई उच्र् र फरावकलो आर्थचक ववृिदर हार्सल गनने  ।  

रणनीर्त : 

•  ददगो  कृवर् र पशपुन्त्िी ववकासको माध्यमबाट प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मर्नभचर वनाई उच्र् र फरावकलो आर्थचक ववृिदर हार्सल गनने  | 

र्रवर्ीय खर्च प्रक्षपेण                                                                                             (रु. हजारमा) 

 पवहलो वर्च 
(२०७९/८०) 

दोस्रो वर्च 
(२०८०/८१) 

तेस्रो वर्च 
(२०८१/८२) बजेट उपशीर्चक 

 
र्ाल ुखर्च पूखँजगत 

ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 
ववत्तीय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 

ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा 

31201011 कृवर् ववकास र्नदने शनालय 306878 101800 0 ४०८६७८ 337566 111980 0 449546 371322 123178 0 494500 

31201012 कृवर् व्यवसाय प्रविचन सहयोग 
तथा तार्लम केन्त्द्र 

32656 2380 0 ३५०३६ 35922 2618 0 38540 39514 2880 0 42394 

31201013 कन्त्दमूल तरकारी ववकास केन्त्द्र 19017 4750 0 23767 20919 5225 0 26144 23011 5748 0 28758 

31200011 कृवर् तथा पशपुन्त्िी ववकास 303771 434300 0 23767 334148 477730 0 811878 367563 525503 0 893066 
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 पवहलो वर्च 
(२०७९/८०) 

दोस्रो वर्च 
(२०८०/८१) 

तेस्रो वर्च 
(२०८१/८२) बजेट उपशीर्चक 

 
र्ाल ुखर्च पूखँजगत 

ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 
ववत्तीय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 

ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा 

मन्त्रालय 

31201014 मसलाबाली ववकास केन्त्द्र 22086 5540 0 23767 24295 6094 0 30389 26724 6703 0 33427 

31201015 पषु्प ववकास केन्त्द्र 24906 11690 0 23767 27397 12859 0 40256 30136 14145 0 44281 

31201016 खशतोष्ण बागबानी नसचरी केन्त्द्र 22836 4440 0 23767 25120 4884 0 30004 27632 5372 0 33004 

31201017 वकम्ब ुनसचरी ववकास केन्त्द्र 18685 5180 0 23767 20554 5698 0 26252 22609 6268 0 28877 

31201018 उपोष्ण प्रदेशीय बागबानी 
ववकास केन्त्द्र 

24883 7755 0 23767 27371 8531 0 35902 30108 9384 0 39492 

31201019 खशतोष्ण फलफूल रुटस्टक 
ववकास केन्त्द्र 

22127 8665 0 23767 24340 9532 0 33871 26774 10485 0 37258 

31201020 माटो तथा मल पररक्षण 
प्रयोगशाला 

23552 1730 0 23767 25907 1903 0 27810 28498 2093 0 30591 

31201021 र्बउ ववजन प्रयोगशाला 61106 4260 0 23767 67217 4686 0 71903 73938 5155 0 79093 

31201022 बाली संरक्षण प्रयोगशाला 15966 1080 0 23767 17563 1188 0 18751 19319 1307 0 20626 

31201023 कृवर् ज्ञान केन्त्द्रहरु 802482 22355 0 23767 882730 24591 0 907321 971003 27050 0 998053 

31201024 व्यवसायीक ग्रनेेज केन्त्द्र 15944 2750 0 23767 17538 3025 0 20563 19292 3328 0 22620 

31201025 प्रजनना् वपंढी ववज कोया श्रोत 
केन्त्द्र 

19283 5525 0 23767 21211 6078 0 27289 23332 6685 0 30018 
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 पवहलो वर्च 
(२०७९/८०) 

दोस्रो वर्च 
(२०८०/८१) 

तेस्रो वर्च 
(२०८१/८२) बजेट उपशीर्चक 

 
र्ाल ुखर्च पूखँजगत 

ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 
ववत्तीय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 

ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा 

31201101 मौरीपालन ववकास कायचिम 22053 960 0 23767 24258 1056 0 25314 26684 1162 0 27846 

31202011 पशपुन्त्िी तथा मत्स्य ववकास 
र्नदने शनालय 

479729 10200 0 23767 527702 11220 0 538922 580472 12342 0 592814 

31202012 पश ुसेवा तार्लम केन्त्द्र 27889 1780 0 23767 30678 1958 0 32636 33746 2154 0 35899 

31202013 बाख्रा ववकास फामच 23839 12720 0 23767 26223 13992 0 40215 28845 15391 0 44236 

31202014 मत्स्य ववकास केन्त्द्रहरु 42562 17090 0 23767 46818 18799 0 65617 51500 20679 0 72179 

31202015 भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ु
सेवा ववज्ञ केन्त्द्रहरु 

550558 38217 0 23767 605614 42039 0 647653 666175 46243 0 712418 

31291121 प्रिानमन्त्री कृवर् आिरु्नवककरण 

पररयोजना(संघ शसतच अनदुान) 
88400 0 0 23767 97240 0 0 97240 106964 0 0 106964 

31291122 कृवर् ववभाग(संघ शसतच 
अनदुान) 

243700 0 0 23767 268070 0 0 268070 294877 0 0 294877 

31291120 कृवर् ववकास रणनीर्त अनगुमन 
तथा समन्त्वय कायचिम(संघ शसतच अनदुान) 

3500 0 0 23767 3850 0 0 3850 4235 0 0 4235 

31200012 प्रदेश दगु्ि ववकास बोडच 125353 125100 0 23767 137888 137610 0 275498 151677 151371 0 303048 

31291123 पश ुसेवा ववभाग(संघ शसतच 
अनदुान) 9000 0 0 

९००० 9900 0 0 9900 10890 0 0 10890 

 जम्मा 3352761 830267 0 4183028 3688037 913294 0 4601331 4056841 1004623 0 5061464 
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खानेपानी, उजाच तथा र्संर्ार् मन्त्रालय  

 

पषृ्ठभमूी 

नेपालको संवविान बमोखजम देशमा संघ, प्रदेश र स्थार्नय गरर तीन तहको सरकार रहेको ि। संवविान प्रदत्त अर्िकार तथा स्वीकृत कायच ववभाजन 
र्नयमावली अनसुार र्तनवटै सरकारहरुबाट गररने कायच ववभाजन गररएको ि। प्रदेश सरकार कायच सञ्चालन ववभाजन र्नयमावलीमा तोवकएको कायच 
खजम्मेवारीहरु वमोखजम बागमती प्रदेशका तेह्र वटै खजल्लाहरुमा खानेपानी,उजाच तथा र्सर्ार्का क्षेरमा ववर्भन्न कायचहरु सम्पादन गदै आईरहेको ि। 
खानेपानी योजना र्नमाचण (ग्रार्भटी, पखम्पङ, खानेपानी गणुस्तर सिुार), ढल र्नकाससंग सम्वखन्त्ित आयोजनाहरु, र्सर्ार् आयोजनाहरु र्नमाचण, भमूीगत 
जलश्रोत, नदद र्नयन्त्रण(तटबन्त्ि), नववकरखणय उजाच प्रविचन सम्वखन्त्ि कायचहरु, बैकखल्पक उजाच प्रविचनका क्षेरमा अध्ययन, अनसुन्त्िान, योजना तजुचमा, 
स्वीकृती तथा मातहतका कायाचलयहरुबाट योजना र्नमाचण, सञ्चालन र ममचत सम्भार लगाएतका कायचहरु यस मन्त्रालयले सम्पादन गरररहेको ि ।  

सोर्  

 एक घर एक िारा पणुच सरसफाई हाम्रो अर्भभारा  

 खाद्य सरुक्षाका लार्ग उत्पादन उत्पादनको लार्ग र्सर्ार्  

 बामती प्रदेश पणुच उज्यालो प्रदेश  

 उजाच खपतमा ववृि 

उद्दशे्य 

 आिारभतू खानेपानी सवुविा शतप्रर्तशत र मध्यम देखख उच्र् गणुस्तरको खानेपानी सवुविाको ववस्तार गनने । 

 आिारभतू सरसफाई सवुविा शतप्रर्तशत र मध्यम देखख उच्र् गणुस्तरको सरसफाई सवुविाको ववस्तार गनने । 

 ठूला बहउुिेश्यीय आयोजनाको ववकास र्री कृवर्योग्य भरू्ममा बरै्भरर भरपदो रुपमा र्सँर्ाई सवुविा उपलब्ि गराउने । 

 र्संखर्त कृवर् क्षेरको ववस्तार र परम्परागत तथा खजणच र्संर्ार् पूवाचिारहरुको सिुार र पनुस्थाचपना गनुच। 



 

 
32 

 

 र्लफ्ट र्सर्ार् आयोजना तथा भमूीगत र्सँर्ाई प्रणाली सञ्चालनको माध्यामबाट सखु्खा भरु्मलाई र्संखर्त गरर कृवर् उत्पादकत्व वदृद्द गनुच । 

 जलबाय ुपररवतचन तथा आयोजना र्नमाचणका कारण नदीमा परेको असर न्त्यूनीकरण गनने । 

 जलािार व्यवस्थापन तथा जलउत्पन्न ववपद् न्त्यूनीकरण एवं व्यवस्थापनबाट आर्थचक तथा सामाखजक क्षती न्त्यूनीकरण गनने  ।  

 र्संर्ार् प्रणाली तथा नदीको ददगो तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन गनुच। 

 जलश्रोतको बहआुयर्मक तथा समन्त्यावयक उपयोगमाफच त आर्थचक, सामाखजक र वातावरणीय क्षेरको ववकास गनने  । 

 उजाच दक्षता सवहत गणुस्तरयकु्त, भरपदो र सलुभ रुपमा सबै घर पररवार र उत्पादनशील क्षेरमा ववद्यतु सेवाको पहुँर्मा ववस्तार गरी ववद्यतु 
खपतमा ववृि गनने  । 

 नवीकरणीय उजाचको माध्यमबाट ग्रार्मण ववद्यतुीकरण र उद्योग संर्ालन गरर रोजगार र्सजचना गनने । 

 राविय प्रसारण प्रणालीको पहुँर् बावहरका क्षेरमा समेत वातावरणमैरी, दीगो, भरपदो, सवचसलुभ, वकफायर्त र गणुस्तररय आिरु्नक उजाचको पहुँर् 
ववृि गनने  

 नवीकरणीय उजाचको व्यावसावयक प्रविचन, ववकास र व्यवस्थापन गदै ददगो र समावेशी आर्थचक ववृिमा टेवा पयुाचउने। 

 खेर गैरहेका फोहरजन्त्य बस्तबुाट उजाच उत्पादन गरर फोहोरमैला व्यवस्थापन र आर्थचक ववृिमा टेवा पयुाचउने। 

रणनीर्त 

 आिारभतू खानेपानी सवुविा नपगेुका क्षेरलाई उच्र् प्राथर्मकतामा राखी खानेपानी आयोजनाहरु र्नमाचण तथा खानेपानी सवुविा ववस्तार गनने । 

 शहर र शहरोन्त्मखु तथा बजार क्षेरमा खानेपानी तथा सरसफाई  सेवाको स्तरववृि गनने । 

 खानेपानी आयोजना र्नमाचण, ममचत सम्भार तथा व्यवस्थापनमा बैकखल्पक ववत्तीय स्रोत तथा जनशखक्त पररर्ालन गनने । 

 ग्रार्मण तथा शहरी खानेपानी आयोजनाहरुको जलािार क्षेर तथा महुान संरक्षण गनने । 

 प्रदेश र्भरका शत प्रर्तशत घरहरुमा आिारभतू शौर्ालय तथा सरसफाई सवुविाको व्यवस्था गनने । 
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 सरसफाई सम्बन्त्िी जनरे्तनामूलक कायचिम संर्ालन गनने । 

 र्सँर्ाई ववकासको गरुुयोजना र कृवर् ववकास रणनीर्त अनसुार जलवाय ुपररवतचन अनकुुलन हनुे गरर र्सँर्ाई योजनाहरुको ववकास एवं ववस्तार गनने   

 संघ र स्थानीय तहसंग समन्त्वय र सहकायचमा र्सँर्ाई प्रणालीको ववकास गनने  तथा बाहै्र मवहना र्सँर्ाई सेवा उपलब्ि गराउन ठूला बहउुिेश्यीय, 
अन्त्तर जलािार र जलाशययकु्त आयोजनालाई प्राथर्मकताका साथ अखघ बढाउने । 

 जलश्रोतको बहआुयर्मक तथा समन्त्वयात्मक ववकासको लार्ग नीर्तगत तथा संरर्नागत सिुार एवं क्षमता ववृि र जनशखक्तको दक्षता अर्भववृि गनने  

 उत्पादन र उत्पादकत्व ववृिको सम्भावना बोकेका क्षेर तथा खाद्य असरुखक्षत क्षेरलाई प्राथर्मकतामा राखेर र्संर्ार् प्रणालीको ववकास गनने । 

 पहाडका दनुक्षेर तथा टारहरुमा र्संर्ार् सवुविाको ववस्तार गनच ववशेर् प्राथर्मकता ददने। 

 र्संर्ार् प्रणालीको व्यवस्थापनको लार्ग महुान संरक्षण तथा संस्थागत संरर्ना सदुृढीकरण गनने । 

 जलवाय ु पररवतचन तथा आयोजना र्नमाचणका कारण नदीमा परेको असर न्त्यूनीकरण गनच अध्ययन अनसुन्त्िान माफच त उपायहरुको खोखज गरर 
कायाचन्त्वयन गनने  । 

 उजाचको प्रयोग तथा ददगो व्यवस्थापनमा दक्षता ववृि गनने । 

 राविय प्रसारण लार्न नपगेुका र सम्भाव्य नभएका क्षेरमा नवीकरणीय उजाचको माध्यमबाट ववद्यतुीकरण गनने । 

 नवीकरणीय उजाचको स्रोतलाई व्यवसावयक उजाचको रुपमा ववकास गरर उत्पादन ववृि र रोजगारसंग जोड्ने। 

 खाना पकाउन प्रयोग हनुे परम्परागत उजाचको सट्टामा सिुाररएको र्लुो तथा ववद्यतुीय र्लुोको प्रयोग ववृि गनने । 

 फोहरमैलालाई प्रािाररक मल र पेिोर्लयम पदाथच उत्पादनसंग जोड्ने। 
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र्रवर्ीय खर्च प्रक्षपेण                                                                                             (रु. हजारमा) 

बजेट उपशीर्चक 

पवहलो वर्च (2079/80) दोश्रो वर्च (2080/81) तस्रो वर्च (2081/82) 

र्ाल ुखर्च पूजँीगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूजँीगत 

ववखत्तय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुखर्च पूजँीगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा 

31301012 भरू्मगत जलस्रोत तथा र्सरँ्ाई 
ववकास र्डर्भजन कायाचलयहरू 

28114 283400 0 311514 30925 311740 0 342665 34017.9 342914 0 376932 

31391120 तराई-मिेश खानेपानी सिुार 
कायचिम(संघ शसतच अनदुान) 0 28300 0 28300 0 31130 0 31130 0 34243 0 34243 

31391121 ममचत संभार आयोजनाहरु(संघ 
शसतच अनदुान) 0 213500 0 213500 0 234850 0 234850 0 258335 0 258335 

31391122 नदी र्नयन्त्रण(संघ शसतच अनदुान) 0 357000 0 357000 0 392700 0 392700 0 431970 0 431970 
31391123 र्संर्ार् पनुस्थाचपना आयोजना 
(कुवते फण्ड)(संघ शसतच अनदुान) 0 107200 0 107200 0 117920 0 117920 0 129712 0 129712 

31391124 खानेपानी तथा सरसफाई सह-
लगानी कायचिम(संघ शसतच अनदुान) 0 3000 0 3000 0 3300 0 3300 0 3630 0 3630 

31391125 केखन्त्द्रय खानेपानी आयोजना(संघ 
शसतच अनदुान) 0 5000 0 5000 0 5500 0 5500 0 6050 0 6050 

31391126 राविय ग्रामीण तथा नवीकरणीय 
उजाच कायचिम(संघ शसतच अनदुान) 0 10000 0 10000 0 11000 0 11000 0 12100 0 12100 

31391127 एकीकृत उजाच तथा र्संर्ाई ववर्शे 

कायचिम(संघ शसतच अनदुान) 0 312200 0 312200 0 343420 0 343420 0 377762 0 377762 

31391128 समिृ तराई मिेस र्संर्ार् ववशेर् 
कायचिम(संघ शसतच अनदुान) 0 37400 0 37400 0 41140 0 41140 0 45254 0 45254 

31391129 वातावरणीय सरसफार् 
आयोजना(संघ शसतच अनदुान) 0 5000 0 5000 0 5500 0 5500 0 6050 0 6050 

31391130 खानेपानी सेवा ववस्तार तथा 
पनुस्थाचपना कायचिम(संघ शसतच अनदुान) 0 187700 0 187700 0 206470 0 206470 0 227117 0 227117 

31391131 नयाँ प्रववर्िमा आिाररत नदद 
र्नयन्त्रण कायचिम(संघ शसतच अनदुान) 0 138600 0 138600 0 152460 0 152460 0 167706 0 167706 

31391132 जलवाय ुअनकुुर्लत वहृत खानेपानी 
आयोजना(संघ शसतच अनदुान) 0 555700 0 555700 0 611270 0 611270 0 672397 0 672397 
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बजेट उपशीर्चक 

पवहलो वर्च (2079/80) दोश्रो वर्च (2080/81) तस्रो वर्च (2081/82) 

र्ाल ुखर्च पूजँीगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूजँीगत 

ववखत्तय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुखर्च पूजँीगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा 

31391133 खानेपानी तथा गणुस्तर सिुार 
कायचिम(संघ शसतच अनदुान) 0 19200 0 19200 0 21120 0 21120 0 23232 0 23232 

31391134 मझौला र्संर्ाई आयोजना(संघ 
शसतच अनदुान) 0 332600 0 332600 0 365860 0 365860 0 402446 0 402446 

31391135 ढल र्नमाचण तथा प्रशोिन 
कायचिम(संघ शसतच अनदुान) 0 4500 0 4500 0 4950 0 4950 0 5445 0 5445 

31391136 भरु्मगत स्यालो तथा र्डप ट्युववले 
र्संर्ाई आयोजना(संघ शसतच अनदुान) 0 18000 0 18000 0 19800 0 19800 0 21780 0 21780 

31300011 खानेपानी, ऊजाच तथा र्सरँ्ाई 
मन्त्रालय 

60890 180400 0 241290 66979 198440 0 265419 73676.9 218284 0 291961 

31301011 जलस्रोत तथा र्सँर्ाई ववकास 
र्डर्भजन कायाचलयहरू 

163849 3408400 0 3572249 180234 3749240 0 3929474 198257 4124164 0 4322421 

31302011 खानेपानी तथा सरसफाई र्डर्भजन 
कायचलयहरू 149100 2610870 0 2759970 164010 2871957 0 3035967 180411 3159153 0 3339564 

जम्मा 401953 8817970 0 9219923 442148 9699767 0 10141915 486363 10669744 0 11156107 
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आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालय 

 

पषृ्ठभरू्म: 
नेपालको संवविान जारी भएपर्ि राज्य सञ्चालन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हनुेगरी राज्यशखक्त्तको बाँडफाँट हनु गयो । राज्यको पनुसंरर्ना पश्चात 
देशमा हाल ७५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश र संघ रहेको ि ।देशमा स्थानीय तह र संघ तथा प्रदेशको र्नवाचर्न सम्पन्न भए पश्चात हालबागमती 
प्रदेशमा र्ौि वटा मन्त्रालयहरु स्थापना भर्च कायच सञ्चालन भएका मध्ये यो मन्त्रालय पर्न एक हो । यस मन्त्रालयको कायचक्षेर खास गरेर शाखन्त्त 
सरुक्षा, सूर्ना तथा सञ्चार, प्रदेश स्तरका कानूनहरुको तजुचमा गनने  र प्रदेश राजपर सम्पादन तथा प्रकाशन गनने  रहेकोि ।  

प्रदेशमा शाखन्त्त सवु्यवस्था र सरुक्षा कायम गरी जनताको खजउ, िन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी समग्र देशको शाखन्त्त सवु्यवस्था र सरुक्षा कायम 
राख्न,े नेपालको संवविानद्वारा प्रत्याभतू जनताको अर्भव्यखक्त स्वतन्त्रता र ससूुखर्त हनु पाउने मौर्लक हकको संरक्षण र सम्विचन गनने , पारदखशचता तथा 
सशुासनको लार्ग सूर्ना प्रववर्िमैरी शासन व्यवस्था सञ्चालन गनने  तथाप्रदेशको लार्ग आवश्यक पनने  कानूनहरुको तजुचमा, समसामवयक संशोिनलगायत 
फैसला कायाचन्त्वयन गरार्च वास्तववक न्त्याय प्रदान गरी कानूनी राज्यको स्थापना गनने  कायचमा सहयोग परु् याउन यस मन्त्रालयको प्रमखु उदे्दश्यहरुरहेको 
ि ।  

सोर्: 

नागररक स्वन्त्रताको उच्र् सम्मान गदै सरुखक्षत, शान्त्त एवं प्रववर्िमैरी प्रदेश । 

उद्दशे्य: 
 शाखन्त्त सवु्यवस्था र सरुक्षा कायम गरी जनताको खजउ, िन र स्वतन्त्रताको संरक्षणगनने । 

 नेपालको संवविानद्वारा प्रत्याभतू नागररक स्वतन्त्रता, ववर्िको शासन, मानव अर्िकार लगायत लोकताखन्त्रक मूल्य र मान्त्यताको संरक्षण एवं 
सम्विचनगनने  । 

 पारदखशचता तथा सशुासनको लार्ग सूर्ना प्रववर्िमैरी शासन व्यवस्थासञ्चालन गनने  । 

 प्रदेश सरकारको लार्ग आवश्यक पनने  कानूनहरुको र्नमाचण गरी लोकतन्त्रको संरक्षण गनने  । 
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लक्ष्य: 

जनताको र्ाहना र आवश्यकता अनरुूप प्रदेशमा भरपदो शाखन्त्त सरुक्षा एवं सवु्यवस्था कायम गरी ववर्िको शासन एवं प्रवविीमैरी वातावरण सजृना 
गरी शासकीय प्रबन्त्ि र्मलाउन ुयस मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको ि । 

मन्त्रालयको खजम्मेवारी : 

यस मन्त्रालयको मूल कायच क्षेर शाखन्त्त सरुक्षा, सूर्ना तथा सञ्चार, प्रदेश स्तरका कानूनहरुको तजुचमा गनने  र प्रदेश राजपर सम्पादन तथा प्रकाशन 
गनने  रहेको ि । प्रदेशमा शाखन्त्त सवु्यवस्था र सरुक्षा कायम गरी जनताको खजउ, िन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी नेपालको संवविानद्वारा प्रत्याभतू 
जनताको अर्भव्यखक्त स्वतन्त्रता र ससूुखर्त हनु पाउने मौर्लक हकको संरक्षण र सम्विचन गनने , पारदखशचता तथा सशुासनको लार्ग सूर्ना प्रववर्िमैरी 
शासन/व्यवस्था सञ्चालन गनने  तथा प्रदेशको लार्ग आवश्यक पनने  कानूनहरुको तजुचमा, समसामवयक संशोिन लगायत फैसला कायाचन्त्वयन गराई 
वास्तववक न्त्याय प्रदान गरी कानूनी राज्यको स्थापना गनने  कायचमा सहयोग परु् याउन ुआन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालयको मूल खजम्मेवारी रहेको 
ि । 

र्रववर्चय खर्च प्रक्षपेण 
(रु.हजारमा) 

बजेट उपखशर्चक 

पवहलो वर्च 
(207९/0८०) 

दोश्रो वर्च 
(20८०/0८१) 

तेश्रो वर्च 
(20८१/0८२) 

र्ाल ुखर्च पूखँजगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 

ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 

ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा 

31400011 आन्त्तररक 
मार्मला तथा कानून 
मन्त्रालय 155998 634873 0 

790871 171598 698360 0 869958 188758 768196 0 956954 

31400012 सञ्चार 
रखजिारको कायाचलय 28763 700 0 

29463 31639 770 0 32409 34803 847 0 35650 

जम्मा 184761 635573 0 820334 203237 699130 0 902367 223561 769043 0 992604 
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संस्कृर्त तथा पयचटन मन्त्रालय 

पषृ्ठभमूी : 

नेपालको संवविानले¸ नेपालका ऐर्तहार्सक¸ सांस्कृर्तक¸ िार्मचक¸ परुाताखत्वक र प्राकृर्तक सम्पदाहरुको पवहर्ान¸ संरक्षण¸ प्रविचन एवं प्रर्ार प्रसार माफच त 
राविय अथचतन्त्रको महत्वपूणच आिारको रुपमा पयाचवरण अनकूुल पयचटन उद्योगको ववकास गनने ¸पयचटन संस्कृर्तको ववकास गनच आवश्यक वातावरण एवं 
नीर्त र्नमाचण गनने  तथा पयचटन उद्योगको लाभ ववतरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथर्मकता ददन ेपयचटन सम्बन्त्िी र्नर्त रहेको ि । 

मूलकुको आर्थचक ववकासको प्रमखु आिार पयचटन क्षेर हो । यस क्षेरबाट ववदेशी मदु्राको आजचन¸ रोजगारी र्सजचना¸ समग्र आर्थचक ववकास र 
समनु्नर्तमा टेवा पयुाचउदै आएको ि । यस प्रदेशमा रहेका सास्कृर्तक सम्पदाको संरक्षण र ववकास गरी सो को आर्थचक उपयोग गनने  तथा पयचटनलाई 
यस प्रदेशको आर्थचक आिारको रुपमा ग्रार्मण तह सम्म ववकास र ववस्तार गरी यसको प्रर्तफल जनजीवनको तल्लो तह सम्म पयुाचउन संस्कृर्त र 
पयचटन क्षेरको ववववर्िकरण¸ ववस्तार र प्रविचन गनच आवश्यक रहेको ि । 

यस प्रदेशमा साववकमा उद्योग¸ पयचटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेकोमा बागमती प्रदेश सरकार (मखन्त्रपरीर्द्को) र्नणचयानसुार प्रदेश सरकार 
कायचववभाजन र्नयमावली २०७४ (संशोिन सवहत) बमोखजम र्मर्त २०७८।०८।१५ गते स्थापना भएको हो । 

सोर्  

प्राकृर्तक सम्पदाको ददगो ववकास र सांस्कृर्तक वववविताको सम्मान गदने  ववर्भन्न जातजार्त र समदुायको भार्ा, र्लवप, संस्कृर्त, सावहत्य, कला, र्लखर्र 
र सम्पदाको संरक्षण एवमा्  प्रविचन गरी पयचटन क्षरेलाई आकर्चक, सरुखक्षत र मनोरम पयचटकीय गन्त्तव्यको रुपमा ववकास गरीनेि । 

ध्येय 

प्राकृर्तक एवमा् सांस्कृर्तक वववविता जगेनाच गदने  पयचटकीय गन्त्तब्य,वस्त ुववकास र ग्रामीण पयचटनको ववकास गरी पयचटन क्षेरलाई समावेशी वनाई प्राप्त 
लाभको न्त्यायोखर्त ववतरण गनने  । 
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लक्ष्य  

पयचटकीय क्षेरलाई थप आकर्चक र सरुखक्षत गन्त्तव्यको रुपमा ववकास गरी पयचटकको संख्यामा उल्लेखनीय ववृि गरी जनताको आर्थचक अवस्थामा 
सिुार ल्याउँने।  

उद्दशे्य 

 पयचटनको क्षेरगत वववविीकरण,ग्रामीण समदुायमा आिाररत र समाबेशी पयचटन ववकास माफच त रोजगारीको सजृना एवमा् पयचटनको लाभ स्थानीय 
जनतामा ववतरण हनु ेअवस्था सजृना गरी गररबी र्नवारण गनने  । 

 कोर्भडको महामारीबाट पयचटनमा सखृजत प्रर्तकूल पररखस्थर्तको व्यवस्थापन, असर न्त्यूनीकरण तथा प्रोत्साहन प्रदान गरी संकट व्यवस्थापन गदै 
पनुचउत्थानलाई गर्त ददई पयचटन क्षेरलाई भववष्यमा प्रर्तकूल पररखस्थर्तमा अनकूुलन हनु सक्ने बनाउन े। 

 ववर्भन्न जातजार्त र समदुायको भार्ा, र्लवप, संस्कृर्त, सावहत्य, कला, र्लखर्र र सम्पदाको संरक्षण र ववकास गनने  एवमा् पयचटकीय गर्तवविी संग 
जोड्न े। 

 ऐर्तहार्सक, सांस्कृर्तक, िार्मचक, परुाताखत्वक र प्राकृर्तक सम्पदाहरूको पवहर्ान, संरक्षण र प्रविचन गदै प्रदेशलाई आकर्चक, रमणीय, सरुखक्षत र 
गणुस्तरीय पयचटकीय गन्त्तव्य स्थलको रूपमा ववकास गरी प्रविचन गनने  । 

मध्यमकार्लन नीर्त/रणननीर्त 

 नववन पयचटकीय क्षेर ववकास र अन्त्य पयचटकीयस्थललाई र्डखजटल माकने वटि माध्यमबाट प्रर्ार प्रसार एवमा् प्रविचन गररनेि ।  

 पयचटन र सोसंग सम्बखन्त्ित पूवाचिारहरूको ववकास, ववस्तार र सिुारका  लार्ग र्तन तहको सरकार,अन्त्तर मन्त्रालय तथा र्नकायगत सहकायच र 
समन्त्वय गररनेि । 

 यस प्रदेशमा रहेका गन्त्तब्यहरुको र्नर् टुररज्म माकने टको(Niche Tourism Market) अविारणा अनरुुप फरक फरक बजार प्रविचन रणनीर्त 
अपनाईने ि ।  

 आन्त्तररक पयचटन प्रविचनका लार्ग िुटै्ट रणनीर्तक योजना र्नमाचण गनने  एवमा् सावचजर्नक-र्नजी-साझेदारीमा पयचटन प्रविचन र पूवाचिार ववकासका 
लागी र्नजी क्षेर,स्थार्नय तह र समदुायसँग सहकायच गररनेि । 
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 ववर्भन्न जातजार्त र समदुायको भार्ा, र्लवप, संस्कृर्त, सावहत्य, कला, र्लखर्र र सम्पदाको संरक्षण एवं ववकास गरी पयचटन क्षेरवाट अथचतन्त्रको 
योगदानमा ववृि गररनेि।  

र्रववर्चय खर्च प्रक्षपेण 
(रु.हजारमा) 

बजेट उपखशर्चक 

पवहलो वर्च 
(207९/0८०) 

दोश्रो वर्च 
(20८०/0८१) 

तेश्रो वर्च 
(20८१/0८२) 

र्ाल ुखर्च पूखँजगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 

ववखत्तय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा 

32500011 संस्कृर्त तथा 
पयचटन मन्त्रालय 

36212 3810 0 40022 39833 4191 0 44024 43817 4610 0 48427 

32500102 पयचटन प्रविचन 
तथा पूवाचिार ववकास कायचिम 

35990 1620265 0 1656255 39589 1782292 0 1821881 43548 1960521 0 2004069 

32500103 उपत्यका पयचटन 
कायाचलय 

11362 3155 0 14517 12498 3471 0 15969 13748 3818 0 17566 

32591120 पयचटन पूवाचिार 
ववकास आयोजना(संघ शसतच 
अनदुान) 

0 40200 0 40200 0 44220 0 44220 0 48642 0 48642 

32500101 पयचटन ववकास 
आयोजना 

14202 3990 0 18192 15622 4389 0 20011 17184 4828 0 22012 

जम्मा 97766 1671420 0 1769186 107543 1838562 0 1946105 118297 2022418 0 2140715 
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वन तथा वातावरण मन्त्रालय 
पषृ्ठभरू्म : 

नेपालको संवविान बमोखजम राज्य संर्ालन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हनुेगरी राज्यशखक्त्तको बाँडफाँड भए अनसुार राज्यको पनु:संरर्ना पश् र्ात 
हाल ७५३ स्थानीय तह,  ७ प्रदेश र संघ रहेका िना् । बागमती प्रदेश सरकारको र्मर्त 2078/08/15 गतेको र्नणचयानसुार यस बागमती 
प्रदेशमा 14 वटा मन्त्रालयहरु स्थापना भर् कायच सञ् र्ालन गनने  मध्ये यो मन्त्रालय पर्न एक हो। प्रदेश सरकार कायच ववभाजन र्नयमावली 
२०७४(संशोिन) तथा र्मर्त 2078/08/15 गतेमा प्रकाखशत खण्ड ५) अर्तररताङ्क 19 प्रदेश राजपर भाग ३ अनसुार यस मन्त्रालयलाई वन, 
वातावरण र भ-ूसंरक्षण सम्बन्त्िी ३१ वटा कायच खजम्मेवारी तोवकएको ि ।वन आर्थचक क्षेरका मखु्य अि हनु। यसले देशमा रोजगारीको र्सजचना, 
वातावरणीय सेवा प्रदान, स्थानीय समदुायको आिारभतू वन पैदावारको आवश्यक्ता पूर्तच गनचमा सहयोग परु् याउँि । त्यसैगरी जनसहभार्गतामूलक वन 
व्यवस्थापनका माध्यमबाट स्थानीय आर्थचक, सामाखजक ववकास तथा स्थानीय नेततृ्व ववकासमा पर्न वन क्षेरको प्रत्यक्ष योगदान रहेको हुँदा वन तथा 
वातावरण क्षेर राविय प्राथर्मकता प्राप्त क्षेरको रुपमा रहन गएको ि।  

वन नेपालको नववकरणीय प्राकृर्तक स्रोत हो । समाखजक, आर्थचक, िार्मचक-साँस्कृर्तक, वातवरणीय क्षेर सवहत मार्नसको जीवन पिर्त सहज वनाउने 
वनको ठूलो भरू्मका रहन्त्ि । वनले मानवका आिारभतू आवश्यकताहरु परुा गनच मित गनुचका साथै राविय अथचतन्त्र ठूलो योगदान रहेको गिच ।  
त्यसैगरी वन तथा जलािार संरक्षणको माध्यमबाट कृवर्योग्य भरू्मको संरक्षण र उत्पादकत्वमा बवृि, पानीमहुान, वन्त्यजन्त्त ु र जैववक वववविताको 
संरक्षण, जलवाय ुशवुिकरण जस्ता मानव स्वास््य रक्षा एवं प्रकृर्त संरक्षण र वातावरणीय स्वच्िता कायम राख्न ेकायचमा ठूलो टेवा पगेुको ि । 
नेपालको कूल क्षेरफलको कररव  ४४.७  प्रर्तशत क्षेर वन जंगलले ढाकेको ि । बागमती प्रदेशमा कुल १,०९०,८८०  हेक्टर क्षेरफल वन 
क्षेरले ओगटेको ि जनु नेपालको कूल वनको १८.३ प्रर्तशत र प्रदेशको कूल भभूागको ५३.७ प्रर्तशत हनु आउँि । त्यस्तै प्रदेशका ५ वटा 
खजल्लामा र्रेु पदचि । यहाँ र्रेुको कूल क्षेरफल ४७३,९८८ हेक्टर ि र यो प्रदेश भ-ूभागको २३.४ प्रर्तशत हनु्त्ि । र्रेु क्षेरको ठूलो भाग 
अथाचता् ६४ प्रर्तशत वनले ढाकेको ि । र्नकुन्त्जको र्समानामा मध्यवती क्षेरहरु िना् जनु प्रदेशको भ-ूभागको ७.८ प्रर्तशत हनु्त्ि । यस प्रदेशमा 
र्ार वटा राविय र्नकुन्त्ज र एउटा संरखक्षत क्षेर िना् । र्तनले प्रदेशको २९.१ प्रर्तशत भभूाग ओगटेको ि । वयनमा काठमाडौमा रहेको लािटाि र 
खशवपरुी-नागाजुचन राविय र्नकुन्त्ज बाहेक अन्त्य अरु प्रदेशहरुर्सत जोर्डएका िना् । बागमती प्रदेशका जलािारहरुलाई र्संखर्त गनने  ि वटा प्रमखु 
नदीहरु िना्: सनुकोशी, तामाकोशी, बागमती, राप्ती (पूबच), कमलामाई र बढुीगण्डकी । वयनको कूल जलािार क्षेरफल २०,४७६ बगच वकमी हनु 
आउँि । सनुकोशी (लम्बाई २५६ वकमी) मा मेलम्र्ी र र्न्त्द्रावती र्मलेर बनेको र्न्त्द्रावती र्मर्सन्त्ि भने तामाकोशी (लम्बाई ९० वकमी) खकुोटमा 
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र्मर्सन्त्ि र प्रदेश-१ तफच  सनुकोशीका नामले बग्दैजान्त्ि। बागमती (लम्बाई १६३ वकमी) मा क्यान र मररन र्मर्सन आर्पगु्ि जनु मिेश प्रदेश तफच  
जान्त्ि भने राप्ती (लम्बाई १२२ वकमी) मा कायर, कराच र रेवा र्मर्सन्त्िना् जनु नारायणी नददमा र्मर्सन्त्ि । बढुीगण्डकी (लम्बाई ११७ वकमी) मा 
आखँ ुर थोपाल र्मर्सन आउँिना्; बढुीगण्डकी गण्डकी प्रदेशर्सत र्समाना गाँस्ने नदी हो ।  

उत्पाददत वन पैदावरको व्यवखस्थत प्रयोगबाट काठमा आत्म र्नभचर हनु,ु र्नम्न आय-श्रोतका जनतासम्म श्रोतको लाभ पयुाचउन,ु मानव–वन्त्यजन्त्त ु
द्वन्त्द्वलाई न्त्यूनीकरण गनुच, वन्त्यजन्त्तकुो वासस्थान खखुम्र्न नददन ुर वन अर्तिमण, खलु्ला र्रन, र्ोरी-खशकारी तथा डढेलो र्नयन्त्रण गनुच वन क्षेरका 
र्नुौतीहरु हनुा् । त्यस्तै, जलािारहरुको सन्त्तरु्लत र्कोर्सस्टम कायम राख्न,ु मार्सएका र्समसार र खोलाहरु पनुजीववत गनुच, र्रेु क्षेर संरक्षणलाई 
प्रभाबकारी तलु्याउन,ु पूवाचिार ववकास र वातावरणीय संरक्षणबीर् सन्त्तलुन र्मलाउन ु साथै सरोकारवालाहरूसँग सहकायच गरी ददगो तथा एकीकृत 
व्यबस्थापनका लार्ग प्रदेश स्तरमा आवश्यक संगठर्नक संरर्नाको ववकास र शासकीय प्रणालीको सदुृढीकरण गनुच यस क्षेरका थप र्नुौती रहेका िना् 
। बागमती प्रदेशमा जलािार तथा उत्पादनशील वनको क्षेर उखर्त मारामा हनु,ु वनको वैज्ञार्नक व्यवस्थापनबाट काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको 
व्यावसावयक लाभ र्लन सवकने अवस्था बन्नु, ववश्वसम्पदा सवहतको संरखक्षत क्षेर कायम रहन,ु वन संरक्षणबाट काबचन सखञ्चर्तको फार्दा हनु ुजस्ता 
अवसरहरु मौजदु िना् ।  

राविय तथा अन्त्तराचविय बजारमा जैववक उत्पादन तथा हररत वस्तहुरूको र्ाहना बनदै गएकाले वन्त्यस्रोतमा आिाररत व्यवसायहरूबाट हररत 
रोजगारीको सजृना हनुसक्ने र पाररखस्थर्तक सेवाको माग बनने सम्भावना देखखन्त्ि । बागमती प्रदेश लगायत अन्त्य स्थानहरुमा गररएको नमूना 
अध्ययनले के देखाएको ि भने नेपालमा वैज्ञार्नक वन व्यवस्थापनबाट १७ देखख ९१ लाख घनमीटरसम्म काठ आपूर्तच गनच सवकन्त्ि र वनमा वावर्चक 
४.२ देखख १३.८ लाखसम्म रोजगारी सजृना हनुसक्ि । दलुचभ वन्त्यजन्त्त ु सवहतको जैववक ववववितायकु्त राविय र्नकुन्त्ज तथा संरखक्षत क्षेरले 
पयाचपयचटनलाई अझ फरावकलो र ददगो हनुे अवसर प्रदान गरेको ि । र्रेु र नदी वकनार लगायत मानव बस्ती र्बस्तार गनच अयोग्य क्षेरहरुको वन 
कायम गरी वन्त्यजन्त्तलुाई एउटा संरखक्षत क्षेरबाट अकोमा आवत-जावत गनने  जैववक-मागचको ववकास गनने  अवसर पर्न यस प्रदेशमा रहेको ि ।  

सोच : 

दीघचकालीन सोर्  
वातावरणमैरी ववकास उत्पादनशील वन र संरखक्षत जलािार  र जैववक वववविताको ददगो संरक्षण । 

लक्ष्य  
वन, जैववक वववविता र जलािारको एकीकृत व्यबस्थापन माफच त वन पैदावारको उत्पादान ववृि र पाररखस्थर्तकीय सेवा प्रबाहलाई अक्षुण्ण राख्न े। 
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उद्दशे्य  
वन तथा भ-ूसंरक्षण  
 वैज्ञार्नक वन व्यवस्थापनिारा वन पैदावारको उत्पादनववृि तथा व्यावसायीकरण गनुचका साथै भ ूदृश्य (ल्याण्डस्केप) को व्यवस्थापन गरी वन, 

वन्त्यजन्त्त ुर जैववक वववविताको संरक्षण गनुच,  

 एवककृत जलािार व्यवस्थापन माफच त नदी-नाला, माटो र अन्त्य प्राकृर्तक संरर्नाहरुको संरक्षण गरी स्वस्थ र सन्त्तरु्लत वातावरण कायम राखी 
पाररखस्थर्तकीय सेवा प्रवाहलाई अक्षुण राख्न,ु  

 र्रेुक्षेरको वन अर्तिमण स्थायी समािान गरी एवककृत संरक्षण र व्यवस्थापन गनुच,  

 वन क्षेरलाई उद्योग र पयचटनसँग आबि समवृिका लार्ग योगदान परु् याउन,ु 
वातावरण  
 वायू प्रदरु्ण र्नयन्त्रण गरी नागररकहरुको स्वास््यमा सिुार ल्याउन,ु  

 नदीहरुमा हनुे प्रदूर्ण र्नयन्त्रण गरी नागररकहरुको स्वास््यमा सिुार ल्याउन,ु 
 फोहोरमैलाको उखर्त व्यवस्थापन र पनु प्रयोगका उपायहरुबाट रोजगारी सजृना गनुच,  

 िँूवािूलो तथा आवाजबाट र्सखजचत प्रदूर्णको र्नयन्त्रणमा आवश्यक प्रणाली अबलम्बन गनुच, 
जलवायू पररवतचन अनकूुलन  
 पानीको ददगो उपलब्िता, जलवायूजन्त्य ववपद् का असरहरको न्त्यूनीकरण, जलवायू पररवतचनले मानव स्वास्थमा पानने  असर र्नयन्त्रण र जलवायू 

पररवतचनले कृवर् र खाद्यान्न सरुक्षामा पारेको असरसँग अनकूुर्लत हुँदे त्यसबाट र्सखजचत लाभ र जलवायू कोर् र संयन्त्रहरुबाट हनुे लाभको 
अर्िकतमा् उपयोग गनुच,  

रणनीर्त  
वन तथा भ-ूसंरक्षण  
 वन तथा जलािारको वैज्ञार्नक व्यवस्थापन गनच नीर्त र कायाचन्त्वयन संरर्ना र्नमाचण गनने ,  

 प्रदेशर्भर वैज्ञार्नक वन व्यवस्थापन पररयोजनाहरु सञ्चालन गरी मौजदुा एवमा् उत्पाददत वन पैदावारको उपयोग गनने ,  

 वन्त्यजन्त्त ुओहोर-दोहर हनुे जैववक मागचको ववकास तथा क्षर्तपूर्तच व्यवस्थाद्वारा मानव-वन्त्यजन्त्त ुबीर्को द्वन्त्द घटाउने,  
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 समदुायमा आिाररत वन कायचिमलाई थप समावेशी बनाउँदै समदुायका ववपन्न र सीमान्त्तकृत वगचलाई लाभ परु् याउने, 

 नदी प्रणालीमा आिाररत एवककृत जलािार व्यवस्थापनको योजना तजूचमा गरी कायाचन्त्वयन गनने ,  

 र्रेु अर्तिमण र वन्त्यजन्त्त ुर्ोरी खशकारी जस्ता गैह्र कानूनी र वातावरण ववनाश गनने  खलु्ला र्ररर्रन, वन डढेलोजस्ता कायचमार्थ र्नयन्त्रणका 
साथै कृवर्वनजस्ता वैकखल्पक जीवनयापनका उपायहरुको प्रबिचन गनने ,  

वातावरण  

 यातायातका सािनहरु तथा उद्योगलाई वातावरणमैरी उन्त्मखु, वैकखल्पक उजाच र स्वच्ि प्रववर्िको प्रयोग तथा हररयाली ववृि गनने , 

 नगर तथा नगर उन्त्मखु क्षेरमा ढल प्रशोिन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, पनु  प्रशोिन र पनु प्रयोग ववर्ि अवलम्बन गनने ,  

 कीटनाशक ववर्ादी र रासायर्नक मल प्रयोगलाई दरुुत्साहन गरी जैववक उपाय र प्रािाररक मलको प्रयोग र प्लाविक झोलाको सट्टामा स्थानीय 
सामाग्रीबाट उत्पाददत वातावरणमैरी झोला उपयोगमा ल्याउने, 

 प्रदूर्ण र्नयन्त्रणका लार्ग संस्थागत क्षमता अर्भववृि गरी वातावरण व्यवस्थापनलाई ववकास कायचिमको अर्भन्न अिका रुपमा आबि गनने  ।  

 ववकास र्नमाचणसंग सम्बखन्त्ित प्रस्तावहरुको वातावरणीय अध्ययन प्रर्तवेदन स्वीकृत गनने   

जलवायू पररवतचन अनकूुलन  

 उपलब्ि पानीका स्रोतहरुको संरक्षण तथा बैकखल्पक उपायहरु अबलम्बन गनने , 

 जलवायू ज्ञान व्यवस्थापन तथा मौसम पवुाचनमुान प्रणालीलाई सदुृढीकरण गदै ववपद् न्त्यूनीकरण गनने ,  

 र्रम जलवायूजन्त्य घटनाहरुको पवहर्ान गरी मानवस्वास््यको रक्षा गनने  , 

 जलवायूमैरी उजाच र कृवर् प्रववर्िको िनौट र ववस्तार गनने , 

 अन्त्तराचविय अर्भसखन्त्िहरुबाट बनेका जलवायकुोर् र संयन्त्रहरुबाट उपलब्ि ववत्तीय सहयोग तथा लाभ हार्सल गनने , 
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र्रवर्ीय खर्च प्रक्षपेण  
(रु. हजारमा) 

बजेट उपखशर्चक 

पवहलो वर्च 
(207९/0८०) 

दोश्रो वर्च 
(20८०/0८१) 

तेश्रो वर्च 
(20८१/0८२) 

र्ाल ुखर्च पूखँजगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 

ववखत्तय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा 

32900102 राविय वन संरक्षण 
तथा व्यवस्थापन कायचिम 

153118 267980 0 421098 168430 294778 0 463208 185273 324256 0 509529 

32900103 वातावरण संरक्षण 
तथ शहरी वन कायचिम 

147826 150250 0 298076 162609 165275 0 327884 178869 181803 0 360672 

32900104 वन अनसुन्त्िान 
तथा प्रखशक्षण केन्त्द्र 

11954 13800 0 25754 13149 15180 0 28329 14464 16698 0 31162 

32901011 वन र्नदने शनालय 30637 1950 0 32587 33701 2145 0 35846 37071 2360 0 39430 

32900011 वन तथा वातावरण 
मन्त्रालय 

47342 5400 0 52742 52076 5940 0 58016 57284 6534 0 63818 

32901012 र्डर्भजन वन 
कायाचलयहरू 

685579 338380 0 1023959 754137 372218 0 1126355 829551 409440 0 1238990 

32901013 भ ूतथा जलािार 
व्यवस्थापन कायचलयहरू 

68272 4050 0 72322 75099 4455 0 79554 82609 4901 0 87510 

32991120 र्डर्भजन वन 
कायाचलयहरु (वन सरुक्षा सैर्नक 

समेत)(संघ शसतच अनदुान) 
51700 0 0 51700 56870 0 0 56870 62557 0 0 62557 

32991121 जलािार संरक्षण 
तथा सीमसार ब्यवस्थापन 

कायचिम(संघ शसतच अनदुान) 
0 33000 0 33000 0 36300 0 36300 0 39930 0 39930 
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बजेट उपखशर्चक 

पवहलो वर्च 
(207९/0८०) 

दोश्रो वर्च 
(20८०/0८१) 

तेश्रो वर्च 
(20८१/0८२) 

र्ाल ुखर्च पूखँजगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 

ववखत्तय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा 

32991122 राविय वन ववकास 
तथा व्यवस्थापन कायचिम(संघ 
शसतच अनदुान) 

7000 61000 0 68000 7700 67100 0 74800 8470 73810 0 82280 

32991123 वन तथा भ-ूसंरक्षण 
ववभाग(संघ शसतच अनदुान) 

45900 0 0 45900 50490 0 0 50490 55539 0 0 55539 

32991124 जर्डबटुी ववकास 
कायचिम(संघ शसतच अनदुान) 

0 19000 0 19000 0 20900 0 20900 0 22990 0 22990 

32991125 नेपाल जलवाय ु
पररवतचन सहयोग कायचिम(संघ 
शसतच अनदुान) 

10300 0 0 10300 11330 0 0 11330 12463 0 0 12463 

32991126 वातावरण 
ववभाग(संघ शसतच अनदुान) 

0 29000 0 29000 0 31900 0 31900 0 35090 0 35090 

32900101 भ ूतथा जलािार 
संरक्षण कायचिम 

1100 1055400 0 1056500 1210 1160940 0 1162150 1331 1277034 0 1278365 

जम्मा 1260728 1979210 0 3239938 1386801 2177131 0 3563932 1525481 2394844 0 3920325 
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भरू्म व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी र्नवारण मन्त्रालय 

पषृ्ठभरू्म: 
प्रदेश सरकार, मखन्त्रपररर्दको र्मर्त २०७८/०८/१५ को र्नणचयानसुार प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश (कायच ववभाजन) र्नयमावली, २०७४ को 
र्नयम ७ ले ददएको अर्िकार प्रयोग गरी भरू्म व्यवस्था, सहकारी तथा गररवी र्नवारण मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । सबै ठाउँबाट सबै प्रकारका 
गररबी र भोकमरीको अन्त्त्य गनने , खाध्य सरुक्षा तथा उन्नत पोर्ण सरु्नखश्चत गनने  र ददगो कृवर्को प्रविचन गनने  लगायतको सना् २०३० सम्ममा हाँर्सल 
गरी सक्नपुनने  ददगो ववकास लक्ष्य प्राप्त गनच र नेपालको संवविानमा व्यवस्था भएको सम्पत्तीको हक, खाद्य सरुक्षा र सम्प्रभतुाको हक, र भरू्मवहन 
दर्लतको हक कायाचन्त्वयन गनच उपलब्ि सीर्मत भरू्म तथा भरू्म श्रोतको ददगो व्यवस्थापन गनच आवश्यक रहेको ि। भरू्मको समखुर्त उपयोग 
सरु्नखश्चत गनच, भरू्म व्यवस्थापन, भरू्म प्रशासन र जग्गा नापजाँर्, भरू्मसिुार, भ-ूउपयोगलतथा र्क्लाबन्त्दी सम्बन्त्िी प्रादेखशक नीर्त, कानून तथा 
मापदण्डको तजुचमा, कायाचन्त्वयन र र्नयमन गदै परम्परागत जग्गा प्रशासनको शैलीमा समय सापेक्ष सिुार गरी भरू्म व्यवस्थालाई सरुखक्षत पारदशी, 
ववश्व्सनीय बनाउन अनलार्न सेवा प्रवाह तथा र्डखजटल अर्भलेख तयार गनच आवश्यक नीर्त, कानून, पूवाचिार तयारी तथा श्रोत सािन पररर्ालनमा 
मन्त्रालय वियाखशल रहेको ि। र्नजी, सरकारी तथा सावचजर्नक जग्गाको प्रादेखशक अर्भलेख व्यवस्थापन गनने  र गठुी तथा गठुीजग्गा व्यवस्थापन 
सम्बन्त्िी नीर्त, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुचमा, कायाचन्त्वयन र गठुी जग्गाको संरक्षण, अर्भलेख व्यवस्थापनमा र संखघय तथा स्थार्नय तहसंग 
समन्त्वय गनने  कायच यस मन्त्रालय गरररहेको तथा गनने  कायचिम तयार पारेको ि । नेपालको संवविानले सावचजर्नक, र्नखज र सहकारी क्षेरको 
सहभार्गता तथा ववकास माफच त राविय अथचतन्त्रलाई आत्मार्नभचर, स्वतन्त्र तथा उन्नर्तशील बनाउदैं समाजवादउन्त्मखु स्वतन्त्र र समिृ अथचतन्त्रको 
ववकास गनने  उदे्दश्य र्लएको ि । सहकारी सम्बन्त्िी त्याङ्क तथा वववरणहरुलार् एकीकृत गरी तीनै तहका सरकारसँगको समन्त्वयमा सहकारी क्षेरको 
र्नयमन तथा संस्थागत सशुासन कायम गदै जनताको बर्त तथा लगानीलार्च सरुखक्षत गनुच र्नुौतीपूणच रहेको ि । यस मन्त्रालयले सहकारी संस्था, 
सहकारी संघ सम्बन्त्िी प्रादेखशक नीर्त, कानून तथा मापदण्डको तजुचमा र कायाचन्त्वयन, संर्ालन अनमुती, र्नयमन, त्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन 
अनसुन्त्िान, सहकारी क्षेरको ववकास तथा प्रविचन, क्षमता अर्भबवृि र पररर्ालन जस्ता कायचहरु गदै आएको ि । गररबीको दषु्र्िमा फसेका 
जनतालार्च स्तरन्नोत्ती गनच राज्यको लगानी लखक्षत समदुायमा केखन्त्द्रत गररन ुआवश्यक ि । गररव लखक्षत कायचिम क्षमता ववकास भन्त्दा ववतरणमखुी 
हनु,ु वास्तववक गररवलाई लखक्षत गरी कायचिम सञ्चालन गनच नसक्न,ु ववर्भन्न र्नकायहरुबाट सञ्चार्लत िररएर रहेका गररबी र्नवारणसँग सम्बखन्त्ित 
कायचिम वीर् समन्त्वयको अभाव रहन,ु वैदेखशक रोजगारीबाट प्राप्त आर्थचक सामाखजक ववप्ररे्णको उपयोग उत्पादनमलुक क्षेरमा लगाउन नसक्न ु
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गररवी र्नवारणका प्रमखु समस्याका रुपमा रहेका िना्। ववर्भन्न र्नकायका र्बर्मा समन्त्वय कायम गदै गररव लखक्षत कायचिमलार्च एक िार प्रणाली 
स्थावपत गरी अनावश्यक दोहोरापना हटाउदै र्सप, पूजँी र प्रववर्िमा गररबीको रेखामनुी रहेका नागररकको पहुँर् सरु्नखश्चत गरी स्वरोजगार प्रविन गनुच, 
कृवर्मा आखश्रत आवश्यकताभन्त्दा बढी जनसङ्क्ख्यालाई िर्मक रुपले गैर कृवर् क्षेरमा स्थानान्त्तरण गराउन ुर्नुौतीका रुपमा रहेका िना्। 

सोर् (र्भजन) 
गठुी सम्पदा र सावचजर्नक सम्पर्तको संरक्षण सवहतको उत्पादनमखुी र ददगो भरू्म व्यवस्था, समन्त्वात्मक लखक्षत गररबी र्नवारण कायचिम गनुच । र 

आर्थचक समवृि र सामाखजक तथा सांस्कृर्तक रुपान्त्तरणका लार्ग ददगो, सशुासनयकु्त एवं ववश्वसर्नय सहकारी क्षेर तयार गनने । 

उद्दशे्य  

भरू्म व्यवस्थापन 

 भरू्मको समूखर्त उपयोग माफच त उत्पादन बवृि र यसबाट प्राप्त लाभको समन्त्यावयक ववतरण सरु्नखश्चत गनुच। 

 गठुीसँग सम्बखन्त्ित ऐर्तहार्सक मठ, मखन्त्दर तथा सम्पदाको अध्ययन, संरक्षण, संविचन र ववकास गनुच । 

 सावचजर्नक तथा सरकारी जग्गाको एकीकृत त्याङ्क तयार गनने , संरक्षण, संविचन गनुच । 

 भरू्म व्यवस्थालाई आिरु्नक प्रववर्ियकु्त, पारदशी र पहुँर्योग्य बनाउन ु। 

गररबी र्नवारण 

 प्रादेखशक एकीकृत गररबी त्याङ्क तथा गररबी पवहर्ान वववरण तयार पानुच। 

 संघ र स्थार्नय तहसगकँो समन्त्वयमा गररबी पवहर्ान गरी गररबी लखक्षत कायचिम सञ्चालन गनुच। 

 संघ र स्थार्नय तहसगकँो समन्त्वयमा गररबी लखक्षत सीप ववकास तथा रोजगारी र्सजचना गनुच। 

सहकारी  

 एकीकृत रुपमा सहकारी क्षेरको र्नयमन तथा अनगुमनमा तीन तहँको समन्त्वय तथा सहकायचको प्रणाली स्थापना गनुच । 

 सहकारी माफच त लखक्षत तथा ववपन्न वगचलाई आर्थचक तथा सामाखजक सशक्तीकरणको प्रवियामा सहभागी गराउन।ु 
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 संघ र स्थार्नय तहसगकँो समन्त्वयमा सहकारी मूल्य र र्सिान्त्तहरुको अनशुरण तथा पारस्पाररकता र स्वाबलम्बनको संस्कार ववकास र सशुासन 
कायम गनुच। 

 सहकारी संघ संस्थाहरुलाई बहउुत्पादन, प्रशोिन तथा बजारीकरणतफच  उन्त्मखु गराउन ती संस्थाहरुको संस्थागत क्षमता अर्भबवृि गनुच। 

 सहकारी क्षेरको ववकास एवं प्रविचन गरी आर्थचक तथा सामाखजक ववकास योगदान पयुाचउन ु। 

लक्ष्य  

 भरू्मको उपयोग ददगो र बैज्ञार्नक रुपमा गदै उत्पादकत्वमा अर्भवदृ्दी गनने  । 

 जग्गा प्रशासनलार्च पारदशी प्रववर्िमैरी एवं अर्भलेख व्यवस्थापनलार्च समय सापेक्ष सिुार गनने  । 

 र्नजी, सरकारी तथा सावचजर्नक जग्गाको प्रादेखशक अर्भलेख व्यवस्थापन तयार पानने  । 

 गठुीसँग सम्बखन्त्ित ऐर्तहार्सक मठ, मखन्त्दर तथा सम्पदाको अध्ययन, संरक्षण, संविचन र ववकास गनने  । 

 प्रादेखशक एकीकृत गररबी त्याङ्क तथा गररबी पवहर्ान वववरण तयार पानने । 

 संघ र स्थार्नय तहसगकँो समन्त्वयमा गररबी पवहर्ान गरी गररबी लखक्षत कायचिम सञ्चालन गनने । 

 एकीकृत रुपमा सहकारी क्षेरको र्नयमन तथा अनगुमनमा तीन तहँको समन्त्वय तथा सहकायचको प्रणाली स्थापना गनने  । 

 सहकारी माफच त लखक्षत तथा ववपन्न वगचलाई आर्थचक तथा सामाखजक सशक्तीकरणको प्रवियामा सहभागी गराउने। 

 सहकारी संघ संस्थाहरुलाई बहउुत्पादन, प्रशोिन तथा बजारीकरणतफच  उन्त्मखु गराउन ती संस्थाहरुको संस्थागत क्षमता अर्भबवृि गनने  

रणर्नर्त  

भरू्म व्यवस्थापन 

 भ-ूउपयोग नीर्त बमोखजम क्षमता उपयकु्तता र आवश्यकताको आिारमा भरू्मको वगीकरण तथा उपयोग सरु्नखश्चत गरी उत्पादन बवृि गनने । 

 भरू्मवहन दर्लत, कृर्क, सकुुम्वासी, मोही तथा गठुी वकसान, अव्यवखस्थत बसोबासी लगायत सीमान्त्तकृत वगचको भरू्ममार्थको अर्िकार र पहुँर् 
सरु्नखश्चत गनने । 

 सरकारी, सावचजर्नक, सामदुावयक तथा गठुी जग्गाको र्बस्ततृ अर्भलेख तयार गरी संरक्षण गनने । 
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 बैज्ञार्नक सूर्कका आिारमा अर्ल सम्पत्तीको वस्तपुरक मूल्यांकन गनने  प्रणाली स्थापना गनने  रसबै सरोकारवालाहरुले सोही मूल्याङ्कन प्रयोग गनुचपनने  
व्यवस्था गनने । 

 प्रादेखशक भ-ूउपयोग नीर्त तजुचमा भरू्मको वैज्ञार्नक वगीकरण एवं उपयोग गनने  । 

 भरू्म प्रशासन सेवा वैज्ञार्नक एवं सरलीकृत गनने  । 

 भरू्मको र्ाक्लाबन्त्दी याखन्त्रकीकरण माफच त व्यवसावयक कृवर् प्रविचन गनने  । 

 वगीकरण भरू्मको अन्त्य कायचमा हनुे रुपान्त्तरण र्नयन्त्रण गनने  ।  

 गठुी सम्पर्तको अर्भलेखकरण, संरक्षण एवं व्यवस्थापन गनने  । 

 गठुी सम्पर्तको उपयोर्गता अर्भववृि गरी सामवुहक उपयोग गनने  । 

गररबी र्नवारण 

 सवने क्षण माफच त गररब घरपररवार पवहर्ान गरी आद्यावर्िक वववरण राख्न।े 

 पवहर्ान भएका गररब लखक्षत गरी र्ररबी र्नवारण योजना, कायचिम तथा आयोजना तजुचमा एवं कायाचन्त्वयन गनने । 

 रोजगार तथा स्वरोजगारमूलक सीप ववकास तार्लम तथा खशक्षा कायचिमहरु सञ्चालन गनने । 

 गररबी र्नवारण नीर्त तजुचमा गरी उत्पादनका श्रोत सािनमा गररबहरुको पहुँर् सरु्नखश्चत गनने । 

सहकारी 

 सहकारी क्षेरलाई उत्पादनखशल क्षेरमा केखन्त्द्रत गनच प्रोत्साहन गनने । 

 सहकारीको माध्यमबाट गरीव तथा ववपन्न वगचको संलग्नतामा सञ्चालन हनुे व्यवसावयक आयवजनालाई ववत्तीय एवं प्रववर्िक सहयोग उपलब्ि 
गराउने। 

 सहकारी क्षेरको प्रविनका लार्ग नीर्तगत र संस्थागत प्रवन्त्ि मजबतु बनाउने। 

 सहकारी संघसंस्थाको क्षमता अर्भबवृिका लार्ग सहकारी खशक्षा, नेततृ्व ववकास एवं व्यवस्थापन तार्लमलाई व्यापक तलु्याउने। 

 सहकारी क्षेरको प्रभावकारी र्नयमनका लार्ग एवककृत अनगुमन प्रणालीको ववकास गनने । 

 समदुायलाई सहकारीमा संगदठत गरी अथचतन्त्रको सबल स्तम्भको रुपमा ववकास गनने  । 
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र्रबवर्चय खर्च प्रक्षपेण (र्तन आ.व. को ) 
(रु हजारमा) 

बजेट उपखशर्चक 

पवहलो वर्च 
(207९/0८०) 

दोश्रो वर्च 
(20८०/0८१) 

तेश्रो वर्च 
(20८१/0८२) 

र्ाल ुखर्च पूखँजगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 

ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 

ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा 

33601012 सहकारी प्रखशक्षालय 23694 5000 0 28694 26063 5500 0 31563 28670 6050 0 34720 

33600101 मालपोत तथा नापी 
कायाचलयहरूको सदुृढीकरण कायचिम 

41304 25200 0 66504 45434 27720 0 73154 49978 30492 0 80470 

33600011 भरू्म व्यवस्था, सहकारी तथा 
गररबी र्नवारण मन्त्रालय 

143479 5090 0 148569 157827 5599 0 163426 173610 6159 0 179768 

जम्मा 208477 35290 0 243767 229325 38819 0 268144 252257 42701 0 294958 
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भौर्तक पूवाचिार ववकास मन्त्रालय 
 

पषृ्ठभरु्म  
नेपालको संवविान लागू भए पश्चात देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार रहेको ि।संवविान प्रदत्त अर्िकार तथा स्वीकृत कायच 
ववभाजन र्नयमावली अनसुार ववर्भन्न क्षेरहरुमा तीनवटै तहका सरकारहरुबाट गररने कायच ववभाजन गररएको ि।प्रदेश सरकार (कायच ववभाजन) 
र्नयमावलीमा तोवकएको कायच खजम्मेवारीहरु बमोखजम बागमती प्रदेशका 1क खजल्लाहरुमा ववर्भन्न भौर्तक संरर्ना र्नमाचण तथा सञ्चालन सम्वन्त्िी नीर्त, 
काननु, मापदण्ड, गरुुयोजना, योजना तजुचमा तथा कायाचन्त्वयनको अनगुमन तथा ववववि अध्ययन अनसुन्त्िानका कायचहरु समन्त्वय र र्नयमन गनच यस 
मन्त्रालय मातहतका कायाचलयहरुबाट हनुे पररकल्पना गररएको ि । 

सोर्   

"बागमती प्रदेश सम्बवृिको आिार  ददगो,उच्र् र गणुस्तरीय पूवाचिार " 

उद्दशे्य   

 यातायात सेवालाई सवचसलुभ, पहुँर्योग्य, सरुखक्षत, भरपदो र व्यवखस्थत बनाउन प्रदेशस्तरीय सडक सञ्जालको ववकास तथा ववस्तार गरीआर्थचक 
वियाकलाप सदुृढीकरण गनुच। 

 आिारभतु सवुविायकु्त, व्यवखस्थत एवं पवहर्ानयकु्त शहरको ववकास गनुच। 

लक्ष्य  

 श्रम सम्मान, र्सजचनात्मकता, उत्पादकत्व बवृि तथा रोजगारी बवृि गनच गणुस्तरीय पूवाचिारहरुको र्नमाचण गरी प्रदेशका नागररकहरुलाई सवचसलुभ 
सवुविायकु्त व्यवखस्थत र पवहर्ानयकु्त बस्ती ववकास गनने  र सरुखक्षत तथा भरपदो सडक सञ्जाल एवंयातायात पूवाचिारको ववकास गनने । 

रणर्नर्त  
 पूवाचिारहरुको र्नमाचण गरी सबै नागररकलाई सवुविायकु्त, व्यवखस्थत र पवहर्ानयकु्त बस्ती ववकास गनने  सवहत आिरु्नक प्रववर्ियकु्त यातायात 

पूवाचिार सञ्जालको ववस्तार गनने  ।  
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र्रवर्ीय खर्च प्रक्षपेण                (रु.हजारमा) 

बजेट उपखशर्चक 

पवहलो वर्च 
(207९/0८०) 

दोश्रो वर्च 
(20८०/0८१) 

तेश्रो वर्च 
(20८१/0८२) 

र्ाल ुखर्च पूखँजगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 

ववखत्तय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा 

33700016 प्रादेखशक मागच 0 3748950 0 3748950 0 4123845 0 4123845 0 4536230 0 4536230 

33700011 भौर्तक 
पूवाचिार ववकास मन्त्रालय 

110255 1251160 0 1361415 121281 1376276 0 1497557 133409 1513904 0 1647312 

33700017 शहरी तथा 
स्थानीय सडक 

0 6813800 0 6813800 0 7495180 0 7495180 0 8244698 0 8244698 

33700018 प्रादेखशक 
सडकपलु तथा झोलिुेपलु 

0 2360500 0 2360500 0 2596550 0 2596550 0 2856205 0 2856205 

33700019 सडक ममचत 
सम्भार, सरुक्षा तथा अन्त्य 

पूवाचिार 
0 242550 0 242550 0 266805 0 266805 0 293486 0 293486 

33701011 यातायात 
पूवाचिार र्नदने शनालय 

25223 57884 0 83107 27745 63672 0 91418 30520 70040 0 100559 

33701012 पूवाचिार 
ववकास कायाचलयहरु 

169325 79853 0 249178 186258 87838 0 274096 204883 96622 0 301505 

33704011 शहरी ववकास 
तथा भवन कायाचलयहरु 

97868 2817560 0 2915428 107655 3099316 0 3206971 118420 3409248 0 3527668 

33791137 संभाववत 
रणनीर्तक सडकहरु(संघ 
शसतच अनदुान) 

0 156300 0 156300 0 171930 0 171930 0 189123 0 189123 

33791138 सम्भाववत 
प्रादेखशक सडकहरु(संघ 

0 651100 0 651100 0 716210 0 716210 0 787831 0 787831 
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बजेट उपखशर्चक 

पवहलो वर्च 
(207९/0८०) 

दोश्रो वर्च 
(20८०/0८१) 

तेश्रो वर्च 
(20८१/0८२) 

र्ाल ुखर्च पूखँजगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 

ववखत्तय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा 

शसतच अनदुान) 

33791139 आवास 
व्यवस्था कायचिम(संघ 
शसतच अनदुान) 

0 121300 0 121300 0 133430 0 133430 0 146773 0 146773 

33791140 झोलुंग ेपलु 
क्षेरगत कायचिम(संघ 

शसतच अनदुान) 
0 5000 0 5000 0 5500 0 5500 0 6050 0 6050 

33791141 स्थानीय 
स्तरका सडकपलु तथा 
सामदुावयक पहुंर् सिुार 
पररयोजना(संघ शसतच 
अनदुान) 

0 269500 0 269500 0 296450 0 296450 0 326095 0 326095 

33791142 बैकखल्पक 
सहायक राजमागच ववकास 

कायचिम(संघ शसतच 
अनदुान) 

0 1080000 0 1080000 0 1188000 0 1188000 0 1306800 0 1306800 

33791143 सडक पूवाचिार 
ववकास कायचिम(संघ 
शसतच अनदुान) 

0 547400 0 547400 0 602140 0 602140 0 662354 0 662354 

33791144 तराई मिेस 
सडक पवुाचिार ववशेर् 
कायचिम(संघ शसतच 
अनदुान) 

0 64550 0 64550 0 71005 0 71005 0 78106 0 78106 
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बजेट उपखशर्चक 

पवहलो वर्च 
(207९/0८०) 

दोश्रो वर्च 
(20८०/0८१) 

तेश्रो वर्च 
(20८१/0८२) 

र्ाल ुखर्च पूखँजगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 

ववखत्तय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा 

33791145 ग्रर्मण सडक 
संजाल सिुार आयोजना -ए 
एफ(संघ शसतच अनदुान) 

0 120000 0 120000 0 132000 0 132000 0 145200 0 145200 

33791146 बस्ती ववकास 
कायचिम(संघ शसतच 
अनदुान) 

0 300000 0 300000 0 330000 0 330000 0 363000 0 363000 

33791147 सघन शहरी 
ववकास कायचिम(संघ 
शसतच अनदुान) 

0 427700 0 427700 0 470470 0 470470 0 517517 0 517517 

33700015 प्रादेखशक 
लोकमागच 

0 1909100 0 1909100 0 2100010 0 2100010 0 2310011 0 2310011 

जम्मा 402671 23024207 0 23426878 442938 25326628 0 25769566 487232 27859290 0 28346522 
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यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 

पणृ्ठभरू्म  

नेपालको संवविानको भाग 1क मा प्रदेश कायचपार्लकाको व्यवस्था भएको र सोही संवैिार्नक ब्यवस्था बमोखजम प्रदेश सरकार, मखन्त्रपररर्द्को र्मर्त 
२०७८/०८/१५ को र्नणचयानसुार प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश (कायच ववभाजन) र्नयमावली, २०७४ मा हेरफेर भई यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालयको 
स्थापना भएको हो । र्मर्त २०७८ मखङ्क्सर २८ गते देखख तत्कार्लन सामाखजक ववकास मन्त्रालयको कायचक्षेरमा रहेको  यवुा तथा खेलकुद क्षेरको 
कायचखजम्मेवारी यस मन्त्रालयमा हस्तान्त्तरण भएको ि । 

बागमती प्रदेश सरकारको नीर्त अनरुूप यवुा तथा खेलकुद सम्बन्त्िी प्रादेखशक नीर्त, कानून तथा योजना तजुचमा, कायाचन्त्वयन र र्नयमन; खेलकुद 
पूवाचिारको ववकास र प्रविचन; खेलकुद सम्बन्त्िी संस्थाको र्नयमन; प्रादेखशक खेलकुद प्रर्तयोर्गता तथा कायचिम आयोजना; राविय खेलकुद प्रर्तयोर्गतामा 
सहभार्गता लगायत यवुा तथा खेलकुद सम्बन्त्िी अन्त्य गर्तववर्िहरूको यस मन्त्रालयको कायचखजम्मेवारी र्भर पदचि । 

बागमती प्रदेश स्तरीय यवुा तथा खेलकुद सम्बन्त्िी गर्तववर्िहरूको प्रभावकारी संर्ालन तथा व्यवस्थापनका लार्ग यस मन्त्रालयको अिको रूपमा 
प्रदेश यवुा पररर्द्को कायाचलय र प्रदेश खेलकुद पररर्द्को कायाचलय बागमती प्रदेशको राजिानी हेटौंडामा रहेका िना् । 

सोर्  

यवुा - यवुाको सवाचविण ववकास बागमती प्रदेश र्नमाचणको प्रमखु आिार। 

खेलकुद - स्वच्ि, व्यावसावयक र प्रववर्िमैरी खेलकुद अर्भवदृद्व। 

लक्ष्य  

यवुा - स्वच्ि, सकारात्मक सोर्यकु्त, उद्यमखशल, अर्िकारप्रर्त सरे्त र कतचव्यप्रर्त प्रर्तबद्व यवुा शखक्तको ववकास र पररर्ालन गनने । 

खेलकुद - खेलकुदको ववकास र ववस्तार गरी स्वस्थ, सक्षम र अनशुार्सत नागररक तयार पादै राविय तथा अन्त्तराविय जगतमा बागमती प्रदेशको 
सम्मान अर्भवदृद्व र पवहर्ान स्थावपत गनने । 
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उदेश्य 

यवुा - यवुामा दक्षता र क्षमताको ववकास गरर आर्थचक, सामाखजक तथा साँस्कृर्तक रूपान्त्तरणमा यवुाहरुको साथचक सहभार्गता गराई यवुालाई 
आत्मर्नभचर, स्वाबलम्वी, उद्यमखशल र र्रररवान वनाउन,ु 
खेलकुद - खेलकुद पवुाचिारको ववकास, ववस्तार र स्तरोन्नती गरर खेलकुद क्षेरलाई प्रर्तस्पिी, व्यावसावयक र पहरु्योग्य बनाउन,ु 

रणनीर्त 

यवुा - प्राववर्िक तथा व्यावसायीक खशक्षा र र्सप ववकासमा अवसर प्रदान प्रदान गरर यवुालाई उद्यम र व्यवसाय संर्ालनमा संलग्न गराई ववत्तीय स्रोत 
सािनमा पहुँर् ववस्तार गनने । 

खेलकुद - तीनै तहसंगको समन्त्वय र सहकायचमा खेलकुद पवुाचिारको र्नमाचण, संरक्षण र स्तरोन्नती गदै खेलकुद ववकासमा आवद्व र्नकाय /संघ संस्था 
तथा खेलाडीको क्षमता ववकास तथा संस्थाहरुमा सशुासन प्रवद्वचन गनने । 

र्रवर्ीय खर्च प्रक्षपेण  
रु. हजारमा 

बजेट उपखशर्चक 

पवहलो वर्च 
(207९/0८०) 

दोश्रो वर्च 
(20८०/0८१) 

तेश्रो वर्च 
(20८१/0८२) 

र्ाल ुखर्च पूखँजगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 

ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 

ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा 

34303011 प्रदेश यवुा 
पररर्द् 

58969 1025 0 59994 64866 1128 0 65993 71352 1240 0 72593 

34391120 राविय यवुा 
पररर्ालन कायचिम(संघ 
शसतच अनदुान) 

28600 0 0 28600 31460 0 0 31460 34606 0 0 34606 
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बजेट उपखशर्चक 

पवहलो वर्च 
(207९/0८०) 

दोश्रो वर्च 
(20८०/0८१) 

तेश्रो वर्च 
(20८१/0८२) 

र्ाल ुखर्च पूखँजगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 

ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 

ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा 

34391121 राविय यवुा 
पररर्द्(संघ शसतच 
अनदुान) 

1900 0 0 1900 2090 0 0 2090 2299 0 0 2299 

34391122 राविय 
खेलकुद पररर्द्(संघ शसतच 
अनदुान) 

8100 12500 0 20600 8910 13750 0 22660 9801 15125 0 24926 

34300011 यवुा तथा 
खेलकुद मन्त्रालय 

82264 805360 0 887624 90490 885896 0 976386 99539 974486 0 1074025 

34302011 प्रदेश 
खेलकुद ववकास पररर्द् 

183170 44700 0 227870 201487 49170 0 250657 221636 54087 0 275723 

जम्मा 363003 863585 0 1226588 399303 949944 0 1349247 439234 1044938 0 1484171 
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सामाखजक ववकास मन्त्रालय 
 

पषृ्ठभरु्म: 

नेपालको संवविानले व्यवस्था गरेको तीन तहको सरकारको शासकीय स्वरुप अनरुुप गदठत प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु मध्ये सामाखजक ववकास 
मन्त्रालय सामाखजक क्षेरका कायच खजम्मेवारी सम्पादन गनने  गरी स्थापना भएको मन्त्रालय हो। प्रदेश सरकार कायचववभाजन र्नयमावली, 2074 अनसुार 
यस मन्त्रालयलाई खशक्षा, ववज्ञान-प्रववर्ि, मवहला, बालबार्लका, अपाङ्क् गता भएका व्यखक्त, ज्येष्ठ नागररक, सामाखजक सरुक्षा जस्ता ववर्य क्षेरहरुको कायच 
खजम्मेवारी तोवकएको ि। खास गरी सबैको लार्ग गणुस्तरीय खशक्षाको व्यवस्था गनुच, ववद्यालय तहदेखख खोज र अनसुन्त्िानको ववकास गरी ववज्ञान र 
प्रववर्िको ववकास एवमा् प्रविचन गनुच, प्राववर्िक तथा व्यावसावयक खशक्षा एवं तार्लमलाई सवचसलुभ बनाई रोजगार, स्वरोजगार र उद्यमशीलता ववकास 
गरी प्रदेशको समवृिमा सहयोग पयुाचउन,ु अपाङ्क् गता भएका तथा अशक्त नागररकलाई मयाचददत व्यवहार र ववशेर् सेवा सवुविा उपलब्ि गराउन ु

लगायतका कायचहरु सम्पादन गरी प्रदेश सरकारको सेवा र सवुविा प्रवाह गनुच मन्त्रालयको प्रमखु खजम्मेवारी हो। 

सोर्: 

 गणुस्तरीय खशक्षा, दक्ष जनशखक्त, समतामलुक ववकास, समिृ प्रदेश। 

 

उद्दशे्य: 

 गणुस्तरीय खशक्षामा सबै वगच एवं समदुायको समतामलुक पहुँर् स्थावपत गनुच, 
 प्राववर्िक एवं व्यवहाररक खशक्षाको ववकास एवमा् ववस्तार गनुच, 
 मवहला, बालबार्लका, ज्येष्ठ नागररक, अपािता भएका व्यखक्त, यौर्नक तथा लैविक अल्पसंख्यकहरुको संरक्षण तथा क्षमता ववकास गनुच, 
 सामाखजक रुपमा पिार्ड परेको वगच र समदुायको उत्थानका लार्ग आवश्यक कायचिमहरु प्रवाह गनुच। 

लक्ष्य: 

 प्रर्तस्पिी, उद्यमशील र नव प्रवतचनशील मावन पुजँीको र्नमाचण गरी प्रदेशको समवृिको आिार तयार गनने । 

 समाजमा पर्ि परेका वगच र समदुायका व्यखक्तहरुको संरक्षण तथा सम्विचन गरी समानता कायम गनने । 
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र्रवर्ीय खर्च प्रक्षपेण  
(रु. हजारमा) 

बजेट उपखशर्चक 

पवहलो वर्च 
(207९/0८०) 

दोश्रो वर्च 
(20८०/0८१) 

तेश्रो वर्च 
(20८१/0८२) 

र्ाल ुखर्च पूखँजगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 

ववखत्तय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा 

35000119 सामाखजक ववकास 
मन्त्रालय - सङ्घ ववशेर् अनदुान 

50000 0 0 50000 55000 0 0 55000 60500 0 0 60500 

35001011 खशक्षा ववकास 
र्नदने शनालय 

389418 3205 0 392623 428360 3526 0 431885 471196 3878 0 475074 

35003011 खशक्षा तार्लम केन्त्द्र 38916 1650 0 40566 42808 1815 0 44623 47088 1997 0 49085 

35091124 ववद्यालय क्षेर 
ववकास कायचिम- खजल्ला 
स्तर(संघ शसतच अनदुान) 

52200 20000 0 72200 57420 22000 0 79420 63162 24200 0 87362 

35000011 सामाखजक ववकास 
मन्त्रालय 

1149980 718549 0 1868529 1264978 790404 0 2055382 1391476 869444 0 2260920 

35091125 राविय परीक्षा 
बोडच(संघ शसतच अनदुान) 

53900 0 0 53900 59290 0 0 59290 65219 0 0 65219 

35091126 प्राववर्िक खशक्षा तथा 
व्यवसावयक तार्लम पररर्द् 
(ववशेर् कायचिम समेत)(संघ 
शसतच अनदुान) 

899400 101300 0 1000700 989340 111430 0 1100770 
108827

4 
122573 0 1210847 

35000018 प्राववर्िक खशक्षा 
तथा ब्यावसावयक तार्लम पररर्द, 

बागमती प्रदेश 

40000 10000 0 50000 44000 11000 0 55000 48400 12100 0 60500 

जम्मा 2673814 854704 0 3528518 2941195 940174 0 3881370 3235315 1034192 0 4269507 
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स्वास््य मन्त्रालय 

 

पषृ्ठभरू्म  
नेपालको संवविानले गरेको तीन तहको शासकीय स्वरुप अनरुुप गदठत प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु मध्ये स्वास््य मन्त्रालय एक महत्वपूणच कायच 
खजम्मेवारी सम्पादन गनने  गरी स्थापना भएको मन्त्रालय हो। प्रदेश सरकार कायचववभाजन र्नयमावली, 2074 अनसुार यस स्वास््य मन्त्रालयलाई 
प्रविचनात्मक, प्रर्तकारात्मक, उपर्ारात्मक पनुचस्थापनात्मक तथा प्रशामक स्वास््य सेवाको व्यवस्थापन, स्वास््य क्षेरको मानव स्रोत ववकास र 
व्यवस्थापन, और्र्िको र्नगरानी, खोप, पररवार र्नयोजन, पोर्ण तथा जनसंख्या व्यवस्थापन जस्ता ववर्य क्षेरहरुको कायच खजम्मेवारी तोवकएको ि। 
खास गरी नागररकलाई सवचसलुभ स्वास््य सेवा उपलब्ि गराई जीवनस्तरमा सिुार ल्याउन ु र सरुवा तथा नसनने  रोग र्नयन्त्रण तथा रोकथाम, 
स्वास््यजन्त्य फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्त्िी मापदण्ड र्निाचरण, कायाचन्त्वयन र र्नयमन गनने ।राविय मापदण्ड बमोखजम और्र्ि तथा स्वास््य प्रववर्ि 
सम्बन्त्िी सामाग्रीहरुको पररर्ालन, व्यवस्थापन तथा र्नयमन गनने , स्वास््य संस्थाहरुको अनमुर्त, नववकरण, सञ्चालन, अनगुमन, र्नयमन तथा खारेजी 
गनने ।स्वास््य ववमा लागयतका सामाखजक सरुक्षा कायचिमको व्यवस्थापन तथा र्नयमन। 

प्रदेश स्वास््य जनशखक्तको ववकास, व्यवस्थापन तथा र्नयमन।और्र्िको समखुर्त प्रयोगलाई प्रविन गदै सकु्ष्मजैववक प्रर्तरोि (Anti- Microbial 

Resistance) न्त्यूर्नकरण।अत्यावश्यक और्र्िहरु तथा स्वास््य सामाग्रीहरुको खररद तथा आपरु्तच व्यवस्थापन। स्वास््य सेवा सम्बन्त्िी अध्ययन 
अनसुन्त्िान गनने ।र्नखश्चत जनस्वास््य समस्याहरुको रुपमा रहेका रोगहरुको र्नगरानी (Surveillance). सरु्तच, मददरा, तथा लागऔुर्िहरुको मापदण्ड, 
र्नयन्त्रण तथा र्नयमन गनने ।स्वास््य क्षेरमा आपतकालीन अवस्था, ववपद् र महामारी व्यवस्थापन, आकखस्मक स्वास््य सेवा प्रवाह, आपतकालीन, 
अवस्थाका लार्ग और्र्िजन्त्य सामाग्रीको बफरस्टक व्यवस्थापन गनने ।सरुवा तथा नसनने  रोगको रोकथाम तथा र्नयन्त्रण गनने ।राविय मापदण्ड अनरुुप 
स्वास््य सेवा सम्बन्त्िी भौर्तक पूवचिार ववकास तथा व्यवस्थापन।स्वास््य जन्त्य फोहर व्यवस्थापन सम्बन्त्िी मापदण्ड र्निाचरण, कायाचन्त्वयन र 
र्नयमन।आयवुने द, यनुानी, आम्र्ी, होर्मयोप्यार्थक, प्राकृर्तक खर्वकत्सा लगायतका अन्त्य प्रर्र्लत परम्परागत स्वास््य उपर्ार सेवा सम्बन्त्िी 
प्रदेशस्तरीय मापदण्ड र्निाचरण, कायाचन्त्वयन, अनगुमन र र्नयमन।जनसंख्या, बसँाई सराई र पररवार र्नयोजन सम्बन्त्िी प्रादेखशक नीती, कानून  तथा 
योजना तजुचमा, कायाचन्त्वयन र र्नयमन, अध्ययन तथा अनसुन्त्िान,सूर्ना प्रणालीको स्थापना र सञ् र्ालन,क्षमता अर्भवदृद्द र संस्थाहरुसँगको सम्पकच  र 
समन्त्वय लगायतका कायचहरु सम्पादन गरी सेवा र सवुविा प्रवाह गनुच मन्त्रालयको प्रमखु खजम्मेवारी हो। 



 

 
62 

 

सोर्  

 प्रविचनात्मक, प्रर्तकारात्मक, उपर्ारात्मक, पनुचस्थापनात्मक तथा प्रशामक स्वास््य सेवाको व्यवस्थापन गनने । 

उद्दशे्य  

 आिारभतु स्वास््य सेवामा र्न  शलु्क र सवच सलुभ पहुँर् सरु्नखश्चत गनुच । 

 स्वास््य प्रणालीमा सिुार तथा सेवाको गणुस्तर अर्भववृि गनुच । 

 गणुस्तरीय तथा सवचशलुभ स्वास््य सेवा सबै वगच एवं समदुायको समतामलुक पहुँर् स्थावपत गनुच,।  

 ववशेर्ज्ञ एवं ववखशविकृत स्वास््य सेवाको ववस्तार गनुच । 

 सरुवा तथा नसनने  रोगको रोकथाम तथा र्नयन्त्रण गनुच । 

लक्ष्य  

 बालक देखख वदृ्दसम्मको स्वास््यको गणुस्तर अर्भवदृद्द गरी जीवनस्तरमा सिुारका माध्यमबाट प्रदेशको समवृिको आिार तयार गनने  । 

 स्वास््य सेवामा सबैको पहुँर् स्थावपत गरी जवाफदेही स्वास््य सेवा प्रणालीको माध्यमबाट गणुस्तरीय स्वास््य सेवा उपलब्ि भएको हनुे। 

 आिारभतू स्वास््य सेवा स्वास््य सेवालाई र्न शलु्क र आकखस्मक स्वास््य सेवालाई सरु्नखश्चत गरी गणुस्तरीय स्वास््य सेवामा नागररकहरुको 
पहुँर् स्थावपत गनने । 
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र्रवर्ीय खर्च प्रक्षपेण  
(रु. हजारमा) 

बजेट उपखशर्चक 

पवहलो वर्च 
(207९/0८०) 

दोश्रो वर्च 
(20८०/0८१) 

तेश्रो वर्च 
(20८१/0८२) 

र्ाल ुखर्च पूखँजगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 

ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 

ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा 

37001011 स्वास््य 
र्नदने शनालाय 

81227 1200 0 82427 89350 1320 0 90670 98285 1452 0 99737 

37001012 अस्पताल 1159884 147700 0 1307584 1275872 162470 0 1438342 1403460 178717 0 1582177 

37001013 स्वास््य 
कायाचलय 

362092 6205 0 368297 398301 6826 0 405127 438131 7508 0 445639 

37001014 आयवुने द 
स्वास््य केन्त्द्र 

218038 132925 0 350963 239842 146218 0 386059 263826 160839 0 424665 

37002011 स्वास््य 
तार्लम केन्त्द्र 

68107 420 0 68527 74918 462 0 75380 82409 508 0 82918 

37003011 स्वास््य आपूर्तच 
व्यवस्थापन केन्त्द्र 

93403 286870 0 380273 102743 315557 0 418300 113018 347113 0 460130 

37004011 जनस्वास््य 
प्रयोगशाला 

41526 8700 0 50226 45679 9570 0 55249 50246 10527 0 60773 

37000011 स्वास््य 
मन्त्रालय 

538828 80960 0 619788 592711 89056 0 681767 651982 97962 0 749943 

37091120 क्षयरोग 
र्नयन्त्रण(संघ शसतच 
अनदुान) 

31600 0 0 31600 34760 0 0 34760 38236 0 0 38236 

37091121 उपर्ारात्मक 
सेवा कायचिम(संघ शसतच 
अनदुान) 

52600 0 0 52600 57860 0 0 57860 63646 0 0 63646 
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बजेट उपखशर्चक 

पवहलो वर्च 
(207९/0८०) 

दोश्रो वर्च 
(20८०/0८१) 

तेश्रो वर्च 
(20८१/0८२) 

र्ाल ुखर्च पूखँजगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 

ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 

ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा 

37091122 नर्सचङ तथा 
सामाजवक सरुक्षा सेवा 
काचयिम(संघ शसतच 
अनदुान) 

80300 0 0 80300 88330 0 0 88330 97163 0 0 97163 

37091123 स्वास््य 
ब्यवस्थापन कायचिम(संघ 
शसतच अनदुान) 

38300 0 0 38300 42130 0 0 42130 46343 0 0 46343 

37091124 अपािता 
रोकथाम तथा कुष्ठरोग 
र्नयन्त्रण कायचिम(संघ 
शसतच अनदुान) 

14500 0 0 14500 15950 0 0 15950 17545 0 0 17545 

37091125 आयवुने द सेवा 
कायचिम(संघ शसतच 
अनदुान) 

81110 890 0 82000 89221 979 0 90200 98143 1077 0 99220 

37091126 महामारी रोग 
र्नयन्त्रण कायचिम(संघ 
शसतच अनदुान) 

53300 0 0 53300 58630 0 0 58630 64493 0 0 64493 

37091127 राविय स्वास््य 
खशक्षा, सूर्ना तथा संर्ार 
केन्त्द्र(संघ शसतच अनदुान) 

7500 0 0 7500 8250 0 0 8250 9075 0 0 9075 

37091128 पररवार 
कल्याण कायचिम(संघ 
शसतच अनदुान) 

537800 1600 0 539400 591580 1760 0 593340 650738 1936 0 652674 
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बजेट उपखशर्चक 

पवहलो वर्च 
(207९/0८०) 

दोश्रो वर्च 
(20८०/0८१) 

तेश्रो वर्च 
(20८१/0८२) 

र्ाल ुखर्च पूखँजगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 

ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 

ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा 

37091129 एड्स तथा यौन 
रोग र्नयन्त्रण(संघ शसतच 
अनदुान) 

17000 0 0 17000 18700 0 0 18700 20570 0 0 20570 

37091130 राविय स्वास््य 
तार्लम केन्त्द्र(संघ शसतच 
अनदुान) 

7800 0 0 7800 8580 0 0 8580 9438 0 0 9438 

37000101 स्वास््य 
मन्त्रालय-संघ ववशेर् अनदुान 

240000 0 0 240000 264000 0 0 264000 290400 0 0 290400 

जम्मा 3724915 667470 0 4392385 4097407 734217 0 4831624 4507147 807639 0 5314786 
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श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय 
पषृ्ठभरु्म  
बागमती प्रदेश सरकारको र्मर्त २०७८/०८/१५ को र्नणचयानसुार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । यस मन्त्रालयको 
मखु्य कामहरुमा प्रदेशस्तरको यातायातसम्वन्त्िी नीर्त, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुचमा, प्रदेशर्भरको सवारी दताच र नवीकरण, र्ालक अनमुर्त र 
नवीकरण, प्रदेशर्भर सावचजर्नक यातायातको रुट अनमुर्त, मापदण्ड, गणुस्तर र भाडा दर समायोजन तथा र्निाचरण सम्वन्त्िी कायच, प्रदेश तहमा यातायात 
सरुक्षा र सवारी प्रदूर्ण र्नयन्त्रण सम्वन्त्िी योजना र्नमाचण र कायाचन्त्वयन, श्रम तथा रोजगार प्रविचन सम्वन्त्िी प्रादेखशक नीर्त, योजना, कायचिम तथा 
मापदण्ड तजुचमा तथा कायाचन्त्वयन, श्रर्मकको सामाखजक सरुक्षा तथा िेड यरु्नयन एवमा् रोजगार प्रविचन सम्वन्त्िी प्रादेखशक नीर्त, कानून, मापदण्ड र 
र्नयमन सम्वन्त्िी कायच, औद्योर्गक वववाद समािान, श्रम सम्बन्त्िमा सिुार र न्त्यावयक र्नरुपण सम्वन्त्िी कायच, कायचस्थल सरुक्षा लगायतका कामहरु 
पदचिना् । यस मन्त्रालयको कायचववभाजनमा परेका कामहरु साववकमा सामाखजक ववकास मन्त्रालय र भौर्तक पूवाचिार ववकास मन्त्रालयबाट सञ्चालन 
हुँदै आएका र्थए ।  

सोर्   

"बागमती प्रदेश सम्बवृिको आिार  सरुखक्षत र भरपदो यातायात, सीप र श्रमको समखुर्त उपयोगबाट उत्पाकत्व अर्भववृि गदै र्सजीत  रोजगार"  

उद्दशे्य   

 यातायात सेवालाई सवचसलुभ, पहुँर्योग्य, सरुखक्षत, भरपदो र व्यवखस्थत बनाउने ।  

 सम्पूणच सवारी सािनहरुको वववरण र्डजीटल बनाई अनलाईन माफच त सेवा प्रदान गनुच । 

 स्वदेशी शखक्त प्रयोग गरी वकफायती, सरुक्षीत, भरपदो र वातावरणमैरी यातायात सञ्चालनको लार्ग ववद्यतुीय सवारी सािन सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन गनने  । 

लक्ष्य  
 श्रमको सम्मान, उद्यमशीलताको ववकास तथा रोजगारी ववृि गरी आर्थचक समवृि हार्सल गनने  तथा सवचसलुभ सवुविायकु्त व्यवखस्थत र सरुखक्षत तथा 

भरपदो यातायात सेवाको ववकास र ववस्तार गनने । 
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रणर्नर्त  
 यातायात सरुक्षा र सवारी प्रदूर्ण र्नयन्त्रण सम्वन्त्िी योजना र्नमाचण र कायाचन्त्वयन, श्रम तथा रोजगार प्रविचन सम्वन्त्िी प्रादेखशक नीर्त, योजना, 

कायचिम तथा मापदण्ड तजुचमा तथा कायाचन्त्वयन, श्रर्मकको सामाखजक सरुक्षा तथा िेड यरु्नयन एवमा् रोजगार प्रविचन सम्वन्त्िी कायचिम सञ्चालन 
गनने  । 

र्रवर्ीय खर्च प्रक्षपेण                            (रु.हजारमा) 

बजेट उपखशर्चक 

पवहलो वर्च 
(207९/0८०) 

दोश्रो वर्च 
(20८०/0८१) 

तेश्रो वर्च 
(20८१/0८२) 

र्ाल ुखर्च पूखँजगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 

ववखत्तय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा 

37100013 यातायात व्यवस्था 
सेवा कायाचलयहरू 

79304 5751 0 85055 87234 6326 0 93561 95958 6959 0 102917 

37101012 व्यवसावयक तथा 
सीप ववकास तार्लम केन्त्द्रहरु 

78970 2255 0 81225 86867 2481 0 89348 95554 2729 0 98282 

37191120 रोजगार प्रविचन 
कायचिम(संघ शसतच अनदुान) 

2000 0 0 2000 2200 0 0 2200 2420 0 0 2420 

37100011 श्रम, रोजगार तथा 
यातायात मन्त्रालय 

263523 159800 0 423323 289875 175780 0 465655 318863 193358 0 512221 

37100012 यातायात व्यवस्था 
कायाचलयहरू 

334882 15940 0 350822 368370 17534 0 385904 405207 19287 0 424495 

जम्मा 758679 183746 0 942425 834547 202121 0 1036668 918002 222333 0 1140334 

 

 
 



 

 
68 

 

प्रदेश नीर्त तथा योजना आयोग 
 

पषृ्ठभरू्म  
नेपालको संवविानको कायाचन्त्वयनमाफच ता् प्रदेशको समदृद्व एवमा् सन्त्तरु्लत र ददगो ववकासको कायचलाई तीव्रता ददन अध्ययन र ववश्लरे्णका आिारमा प्रदेश 
सरकारको नीर्त तथा योजना तजुचमा गनने  र त्यसको कायाचन्त्वयनमा सहजीकरण, अनगुमन तथा मूल्याङ्क् कन गरी प्रदेश सरकारलाई सल्लाह र सहयोग 
प्रदान गनने  ववखशविकृत र्नकायका रूपमा प्रदेश नीर्त तथा योजना आयोग (गठन तथा कायच सञ्चालन) आदेश, २०७५ बमोखजम प्रदेश नीर्त तथा योजना 
आयोग गठन भएको हो। दीघचकालीन सोर्, त्यपरक नीर्त तथा योजना तजुचमा, आयोजनाहरूको प्रभावकाररतामा ववृि गनचका लार्ग नर्तजामा 
आिाररत अनगुमन तथा मूल्याङ्क् कन, प्रदेश र स्थानीय तहको ववकाससम्बन्त्िी नीर्त तथा योजना तजुचमा र कायाचन्त्वयनमा समन्त्वय, सहयोग र 
सहजीकरण र त्यमा आिाररत नीर्त तथा योजना तजुचमाको लार्ग नीर्तगत तथा प्रमखु साझा सवालहरूका सम्बन्त्िमा आवश्यक अध्ययन अनसुन्त्िान 
गरी प्रदेश सरकारलाई सहयोग गनुच आयोगका प्रमखु कायचहरू हनुा्। 

सोर्   

• त्याङ्क र सूर्नामा आिाररत दीघचकालीन नीर्त र योजना तजुचमा, नर्तजामा आिाररत अनगुमन तथा मूल्याङ्क् कन र समुिरु तहगत समन्त्वय।  

लक्ष्य   

• नीर्त र योजनाका हरेक शङृ्क् खलाहरू यथाथचपरक, अन्त्तर सम्बखन्त्ित, व्यवहाररक भई लक्ष्य र प्रगर्त र्बर्मा सामञ्जस्यता स्थावपत भएको हनुे।  

उद्दशे्य   

• प्रदेशको आवश्यकता र सम्भावना समेतलाई ध्यानमा राखी प्रदेशको नीर्त र योजना तजुचमा गनुच, 

• नर्तजामा आिाररत अनगुमन तथा मूल्याङ्क् कन प्रणाली स्थावपत गनुच, 
• प्रभावकारी नीर्त र योजना तजुचमाका लार्ग नीर्तगत अध्ययन अनसुन्त्िान गनुच, 

• प्रदेश र स्थानीय तहको ववकाससम्बन्त्िी नीर्त तथा योजना तजुचमा र कायाचन्त्वयनका लार्ग तहगत समन्त्वय गनुच। 
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रणनीर्त  

• त्यमा आिाररत प्रादेखशक नीर्त तथा योजना तजुचमाका लार्ग प्रादेखशक त्याङ्कको व्यवस्थापन, नीर्तगत अध्ययन अनसुन्त्िान, सरोकारवालाहरूसँग 
परामशच र आयोजना बैँक व्यवस्थापन सूर्ना प्रणालीको स्थापना गनने , 

• आयोजनाहरूको प्रभावकाररतामा ववृि गनच नर्तजामा आिाररत आिाररत अनगुमन तथा मूल्याङ्क् कन प्रणालीको ववकास र प्रादेखशक गौरव, ठुला र 
रूपान्त्तरणकारी आयोजनाहरूको अनगुमन तथा मूल्याङ्क् कन गरी पषृ्ठपोर्ण प्रदान गनने , 

• उपयकु्त नीर्त र योजना तजुचमा गनचका लार्ग प्रदेश सरकारको एकल र साझा अर्िकार क्षेरर्भरका ववर्यमा नीर्तगत अध्ययन अनसुन्त्िान गनने , 
• राविय योजना आयोग र अन्त्य प्रदेशका प्रदेश नीर्त तथा योजना आयोगहरू स्थानीय तह र सरोकारवालाहरू र्बर् अनभुव, र्सकार्, नवीन प्रयोग र 

उपलखब्िहरूका सम्बन्त्िमा सूर्ना आदान प्रदान र साझा सवालहरूका सम्बन्त्िमा साझा िारणाको ववकास गनच तहगत समन्त्वयलाई बर्लयो र 
प्रभावकारी बनाउने। 

र्रवर्ीय खर्च प्रक्षपेण  
(रु. हजारमा) 

बजेट उपखशर्चक 

पवहलो वर्च 
(207९/0८०) 

दोश्रो वर्च 
(20८०/0८१) 

तेश्रो वर्च 
(20८१/0८२) 

र्ाल ु
खर्च 

पूखँजगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 

ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 

ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा 

39100011 प्रदेश नीर्त तथा योजना आयोग 40940 1350 0 42290 45034 1485 0 46519 49537 1634 0 51171 
 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
70 

 

ववत्तीय व्यवस्था तथा सेयर लगानी 
 

 

कोर्भड १९ को महामारीबाट प्रभाववत व्यखक्तहरुलाई लखक्षत गरी कृवर्, उद्योग, व्यापार व्यवसाय, पयचटनसँग सम्बखन्त्ित क्षेरहरुमा उत्पादन तथा 
रोजगारी र्सजचनाका लार्ग बागमती प्रदेश सरकारले आर्थचक वर्च २०७७/78 देखख नै सहरु्लयतपूणच व्याजदरमा ऋण उपलव्ि गराउन उत्पादन तथा 
रोजगारी र्सजचनाका लार्ग सहरु्लयतपूणच ऋण लगानी कायचिम मा बजेट ववर्नयोजन गदै आएको ि। ववर्नयोखजत बजेटको कायाचन्त्वयनका लार्ग 
उत्पादन तथा रोजगारी र्सजचनाका लार्ग सहरु्लयतपूणच ऋण लगानी कायचवविी तजुचमा गरी सोही बमोखजम साना  वकसान लघवुवत्त ववत्तीय संस्था था कृवर् 
ववकास बैंकसंग सम्झौता गरी ऋण लगानी कायच भर्रहेको ि। 

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थचक वर्चहरुमा अनदुान संकेत ५०१ ववत्तीय व्यवस्था तथा शेयर लगानी खशर्चकमा ऋण लगानी प्रयोजनका लार्ग रकम 
ववर्नयोजन गरेको ि। 

र्रवर्ीय खर्च प्रक्षपेण                                                                                                                                                                                                                           (रु. हजारमा) 

बजेट उपखशर्चक 

पवहलो वर्च 
(207९/0८०) 

दोश्रो वर्च 
(20८०/0८१) 

तेश्रो वर्च 
(20८१/0८२) 

र्ाल ु
खर्च 

पूखँजगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 

ववखत्तय 
व्यवस्था 

जम्मा र्ाल ुखर्च पूखँजगत 
ववखत्तय 

व्यवस्था 
जम्मा 

50100102 सहरु्लयतपूणच ऋण 
लगानी कायचिम 

0 0 2000000 2000000 0 0 2200000 2200000 0 0 2420000 2420000 
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अथच ववववि 

 
र्नयर्मत तथा आकखस्मक रुपमा र्सजचना हनुे दावयत्व व्यवस्थापनका लार्ग र्ाल,ु पुजँीगत, अनदुान र्त्यादद शीर्चकमा अथच वववविमा ववर्नयोजन गररएको 
हनु्त्ि। प्रदेश र्नजामर्त सेवाबाट र्नवतृ्त कमचर्ारीहरूलाई र्नवतृ्तभरण, उपदान, सखञ्चत र्बदाको रकम, मतृ कमचर्ारी सहायता, कमचर्ारी सवुविा, और्िी 
उपर्ार, लगायत अन्त्य ववववि सवुविा तथा कायचका लार्ग आवश्यक ववर्नयोखजत रकम बजेट उपशीर्चक ६०२00०११ र ६०२00०१२ र्भर अलग 
अलग वियाकलापको रुपमा ववर्नयोजन गररन्त्ि। सोको खर्च गनने  अखख्तयारी प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायाचलयलाई हनु्त्ि। आर्थचक वर्चको प्रारम्भमा 
उपयकु्त रकमको अखख्तयारी ददने र ववर्नयोखजत बजेटबाट अपगु भएमा कारण सवहत प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायाचलयबाट थप र्नकासा माग भएमा 
कोर्को अवस्था हेरी आर्थचक मार्मला तथा योजना मन्त्रालयले थप र्नकासा ददन सक्नेि। 
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र्नष्कर्च  

नेपालको संवविानले प्रत्याभतू गरेका मौर्लक हकको कायाचन्त्वयन गदै राविय पन्त्रौ योजना तथा वागमती प्रदेशको प्रथम आवर्िक योजनाले र्लएका 
सोर्, लक्ष्य र उदे्दश्यलाई आत्मसाता् गदै समन्त्यावयक आर्थचक समवृि र नागररकको जीवनमा गणुात्मक सिुार गनुच, र्नरपेक्ष तथा बहआुयार्मक 
गररबीको अन्त्त्य गरी नागररकको पररष्कृत एवमा् मयाचददत जीवनयापनको वातावरण र्सजचना र सामाखजक सरुक्षा तथा संरक्षण प्रदान गदै न्त्यायपूणच 
समाजको र्नमाचण गनुच र्नकै र्नुौर्तपूणच रहेको ि।  

आगामी आर्थचक बर्च २०७९/८० को बजेट तजुचमा गदाच प्रदेश योजना आयोगबाट स्वीकृत प्रदेशको आवर्िक योजना, मध्यकालीन खर्च संरर्ना र 
बावर्चक ववकास कायचिम तजुचमा ददग्दशचन, २०७७ अनसुार प्रदेश आवर्िक योजनाको रणनीर्तक स्तम्भको आिारमा भएको बजेट ववर्नयोजनको 
साराँश, प्राथर्मकतािम अनसुार पवहलो प्राथर्मकता र दोश्रो प्राथर्मकतामा ववर्नयोखजत बजेटको साराँश, लैविक उत्तरदायी बजेट अनसुारको वजेट 
ववर्नयोजनको साराँश, दीगो ववकास लक्ष्य अनसुार ववर्भन्न लक्ष्यहरुमा भएको बजेट ववर्नयोजनको साराँश, र जलबाय ुपररवतचन बजेट अनसुार भएको 
बजेट ववर्नयोजनको साराँश देहाय बमोखजम रहेकोि । 

यस प्रदेशमा व्यवखस्थत शहरीकरण, एकीकृत एवमा् सरुखक्षत बस्ती ववकास, ग्रामीण पूवाचिार ववकास, स्वच्ि ऊजाचको उपभोगमा ववृि र सूर्ना 
प्रववर्िको ववकास गनुच, कृवर् र वनजन्त्य उत्पादनमा व्यावसायीकरण, उद्योग क्षेरको ववस्तार र सेवा क्षेरको गणुस्तरीयता अर्भववृि गदै उत्पादन र 
उत्पादकत्व ववृि गनुच, स्वस्थ र खशखक्षत नागररक एवमा् दक्ष मानव संशािनको ववकासद्वारा उत्पादनशील रोजगारीका अवसर अर्भववृि गरी 
जनसाखङ्क्ख्यक लाभको उपयोग गनुच आवश्यक देखखएको ि। प्रदेशको समविगत आर्थचक स्थावयत्व कायम गनच सािन-स्रोतको लागत अनमुान, ववतरण 
र जनशखक्त एवमा् संस्थागत प्रबन्त्ि गनुच तथा तीनै तहमा सावचजर्नक खर्चको कुशल, समन्त्यावयक र नर्तजामूलक व्यवस्थापन गरी उच्र् आर्थचक 
ववृिको लक्ष्य हार्सल गनच ववर्नयोजन दक्षता, कायाचन्त्वयन कुशलता र प्रभावकारी ववत्त अनशुासन कायम गनच मध्यमकालीन खर्च संरर्ना कोशेढंुगा 
साववत हनुे देखखन्त्ि। 

सरकारका तीनै तहका सरकार वीर्को समन्त्वय, सहकायच र सहभार्गतामा ददगो ववकास, समवृि र सशुासनका क्षेरमा हनुे प्रर्तस्पिाच भावना आफैं मा 
अवसरको रुपमा रहेको ि। प्रदेश सरकारवाट स्थानीय तहमा हनुे ववत्तीय हस्तान्त्तरणबाट पुजँीगत खर्च र गणुस्तर अर्भववृि भई सावचजर्नक सेवा 
प्रवाहमा सिुार, स्थानीय अथचतन्त्रको ववकासबाट रोजगारी, आय-आजचन र गरीबी न्त्यूनीकरण एवमा् राविय उत्पादनमा बढोत्तरी हनुे सम्भावना रहनकुा 
साथै प्राकृर्तक, भौगोर्लक, जैववक, पयाचवरणीय तथा सामाखजक सांस्कृर्तक वववविताको बहआुयार्मक उपभोग अवसरको रुपमा रहेको ि। आर्थचक, 
सामाखजक र भौर्तक पूवाचिारको ववकासबाट सेवा क्षेरको ववस्तार भई अथचतन्त्रको उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी र्सजचना बढोत्तरीमा मद्दत पगु्नेि।  
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अनसूुर्ी १ 
 

जलवाय ुपररवतचन बजेट अनसुारको व्यय अनमुान 

आर्थचक वर्च 2079/80 (रु.हजारमा) 
र्नकाय प्रत्यक्ष लाभ अप्रत्यक्ष लाभ तटस्थ जम्मा 

202 प्रदेश व्यवस्थावपका 0 0 36,88,49 36,88,49 
210 प्रदेश लोक सेवा आयोग 0 0 11,56,47 11,56,47 
216 मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको कायाचलय 0 0 2,01,76 2,01,76 
301 मखु्यमन्त्री तथा मखन्त्रपररर्द्को कायाचलय 0 0 72,79,68 72,79,68 
305 आर्थचक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय 0 0 15,87,45 15,87,45 
307 उद्योग, वाखणज्य तथा आपूर्तच मन्त्रालय 0 4,33,67 60,81,46 65,15,13 
312 कृवर् तथा पशपुन्त्िी ववकास मन्त्रालय 74,37,18 2,55,26,18 1,19,66,92 4,49,30,28 
313 खानेपानी, ऊजाच तथा र्सँर्ाई मन्त्रालय 1,87,77,00 5,17,72,53 2,75,99,70 9,81,49,23 
314 आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालय 0 0 87,29,04 87,29,04 
325 संस्कृर्त तथा पयचटन मन्त्रालय 0 15,82,14 1,71,09,72 1,86,91,86 
329 वन तथा वातावरण मन्त्रालय 3,06,38,42 7,84,96 9,76,00 3,23,99,38 
336 भरू्म व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी र्नवारण मन्त्रालय 0 14,85,69 9,51,98 24,37,67 
337 भौर्तक पूवाचिार ववकास मन्त्रालय 0 4,52,12,65 20,23,73,13 24,75,85,78 
343 यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 0 0 1,22,65,88 1,22,65,88 
350 सामाखजक ववकास मन्त्रालय 0 0 3,77,03,52 3,77,03,52 
370 स्वास््य मन्त्रालय 0 35,09,63 4,54,14,22 4,89,23,85 
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जलवाय ुपररवतचन बजेट अनसुारको व्यय अनमुान 

आर्थचक वर्च 2079/80 (रु.हजारमा) 
र्नकाय प्रत्यक्ष लाभ अप्रत्यक्ष लाभ तटस्थ जम्मा 

371 श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय 0 50,45,48 43,78,77 94,24,25 
391 प्रदेश नीर्त तथा योजना आयोग 0 4,22,90 0 4,22,90 
501 ववखत्तय व्यवस्था तथा शेयर लगानी 0 0 2,00,00,00 2,00,00,00 
602 अथच - ववववि 0 0 5,36,67,04 5,36,67,04 
801 स्थानीय तह 0 5,36,33,25 0 5,36,33,25 
जम्मा खर्च 5,68,52,60 18,94,09,08 46,31,31,23 70,93,92,91 
  

संकेत 
जलवाय ुपररवतचन 

बजेट 
रकम प्रर्तशत 

  

1 प्रत्यक्ष लाभ 5685260 8.01   

2 अप्रत्यक्ष लाभ 18940908 26.7   

3 तटस्थ 46313123 65.29   
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अनसूुर्ी २ 

 
ददगो ववकास लक्ष्य संकेतका आिारमा ववर्नयोखजत रकम 

आर्थचक वर्च 2079/80 (रु.हजारमा) 
ददगो ववकास 

संकेत 
ददगो ववकास लक्ष्य रकम प्रर्तशत 

0 सांकेतीकरण नगररएको 49588910 69.9 

2 शून्त्य भोकमरी 1020900 1.44 

3 स्वस्थ जीवन 1152170 1.62 

4 गणुस्तरीय खशक्षा 101100 0.14 

6 ददगो सफा पानी तथा सरसफार् सेवा 247700 0.35 

7 आिरु्नक ऊजाचमा पहुँर् 10000 0.01 

8 समावेशी आर्थचक ववृि तथा मयाचददत काम 42200 0.06 

9 उद्योग, नवीन खोज र पूवाचिार 2097135 2.96 

10 असमानता न्त्यूनीकरण 50000 0.07 

11 ददगो शहर र वस्तीहरू 15374900 21.67 

13 जलवाय ुपररवतचन अनकुुलन 1077576 1.52 

15 भसूतह स्रोतको उपयोग 176700 0.25 
कुल जम्मा 70,93,92,91 100 
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अनसूुर्ी ३ 

 
लैंर्गक उत्तरदायी बजेट अनसुारको व्यय अनमुान 

आर्थचक वर्च 2079/80 (रु.हजारमा) 
र्नकाय प्रत्यक्ष लाभ अप्रत्यक्ष लाभ तटस्थ जम्मा 

202 प्रदेश व्यवस्थावपका 0 0 368849 368849 
210 प्रदेश लोक सेवा आयोग 0 0 115647 115647 
216 मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको कायाचलय 0 0 20176 20176 
301 मखु्यमन्त्री तथा मखन्त्रपररर्द्को कायाचलय 363700 2500 361768 727968 
305 आर्थचक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय 0 0 158745 158745 
307 उद्योग, वाखणज्य तथा आपूर्तच मन्त्रालय 2600 225543 423370 651513 
312 कृवर् तथा पशपुन्त्िी ववकास मन्त्रालय 193611 1837282 2462135 4493028 
313 खानेपानी, ऊजाच तथा र्सँर्ाई मन्त्रालय 4451870 1479290 3883763 9814923 
314 आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालय 0 843441 29463 872904 
325 संस्कृर्त तथा पयचटन मन्त्रालय 40200 158214 1670772 1869186 
329 वन तथा वातावरण मन्त्रालय 68000 1301729 1870209 3239938 

336 भरू्म व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी र्नवारण मन्त्रालय 0 177263 66504 243767 
337 भौर्तक पूवाचिार ववकास मन्त्रालय 1190400 5264122 18304056 24758578 
343 यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 0 1224688 1900 1226588 
350 सामाखजक ववकास मन्त्रालय 1559989 2210363 0 3770352 
370 स्वास््य मन्त्रालय 2932624 1579488 380273 4892385 
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लैंर्गक उत्तरदायी बजेट अनसुारको व्यय अनमुान 

आर्थचक वर्च 2079/80 (रु.हजारमा) 
र्नकाय प्रत्यक्ष लाभ अप्रत्यक्ष लाभ तटस्थ जम्मा 

371 श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय 0 506548 435877 942425 
391 प्रदेश नीर्त तथा योजना आयोग 0 42290 0 42290 
501 ववखत्तय व्यवस्था तथा शेयर लगानी 0 0 2000000 2000000 
602 अथच - ववववि 0 0 5366704 5366704 
801 स्थानीय तह 5363325 0 0 5363325 
जम्मा खर्च 16,16,63,19 16,85,27,61 37,92,02,11 70,93,92,91 
  

संकेत 
लैंर्गक उत्तरदायी 

बजेट 
रकम प्रर्तशत 

  

1 प्रत्यक्ष लाभ 16166319 22.79   

2 अप्रत्यक्ष लाभ 16852761 23.76   

3 तटस्थ 37920211 53.45   

 

 


