आर्थिक भार्भरा तथा सहकायी भन्त्री कृष्ण ध्वज खड्काद्वाया
अथिसम्फन्त्धी ववधेमकका सम्फन्त्धभा २०७८ असोज २० गते
फुधफाय रुम्म्फनी प्रदे श सबाभा प्रस्तुत वक्तव्म
(आर्थिक वषि 2078/079)

प्रदे श सयकाय
रुम्म्फनी प्रदे श
आर्थिक भार्भरा तथा सहकायी भन्त्रारम
२०७८
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भाननीम सबाभुख भहोदम,
१.

नेऩारको सॊ ववधानरे र्नर्दिष्ट गये को व्मवस्था फभोम्जभ प्रदे शभा नमाॉ
सयकाय गठन बएको य नमाॉ सयकायको सोच तथा प्राथर्भकताराई
सभावहत गयी फजेट तथा वावषिक कामिक्रभ तजुभ
ि ा गनि आवश्मक बएकोरे
तदनुरूऩ प्रदे श सबाको मस गरयभाभम फैठकभा प्रदे श सयकायको आर्थिक
भार्भरा तथा सहकायी भन्त्रीको है र्समतभा आर्थिक वषि 2078/7९ को
अथिसम्फन्त्धी ववधेमक प्रस्तुत गनि उऩम्स्थत बएको छु ।

२.

सविप्रथभ भ याष्डको रार्ग जीवन फर्रदान गने सम्ऩूणि ऻात-अऻात
शहीदहरू प्रर्त हार्दिक श्रद्धान्त्जरी प्रकट गनि चाहन्त्छु । साथै, ववर्बन्न
रोकताम्न्त्रक आन्त्दोरन, जनमुद्ध एवॊ भधेश आन्त्दोरनका घाइते तथा
वेऩत्ता ऩारयएकाहरू य र्तनका ऩरयवायप्रर्त हार्दिक सम्भान व्मक्त गनि
चाहन्त्छु ।

३.

ऩूवव
ि तॉ सयकायरे सॊ वैधार्नक व्मवस्था फभोम्जभ २०७८ असाय १ गते
प्रदे श सबाभा ऩेश गये को फजेट प्रदे श सबाफाट स्वीकृत नहुने म्स्थर्त
उत्ऩन्न बएऩर्छ २०७८ साउन १ गते अध्मादे श भापित फजेट जायी
गये को व्महोया मस सम्भार्नत सदनराई ववर्दतै छ ।

४.

मसै

फीचभा

र्भर्त

२०७८

साउन

२७

गते

ऩूवव
ि तॉ

सयकायका

भुख्मभन्त्रीरे र्दएको याम्जनाभा स्वीकृत बए ऩश्चात गठन बएको वतिभान
सयकायरे र्भर्त २०७८ साउन २८ गतेदेम्ख सत्ता सम्हारेको अवस्थाभा
ऩूवव
ि तॉ सयकायरे अध्मादे शफाट ल्माएको फजेटराई मथाम्स्थर्तभा अगार्ड
फढाउन

सवकने

अवस्था

नयहे कोरे

प्रदे शको

आवश्मकता

य

प्राथर्भकताराई ध्मानभा याखी स्रोतको ववर्नमोजन गने य बौगोर्रक
सन्त्तुरन सभेत कामभ गनेगयी प्रस्तुत फजेट तथा कामिक्रभ तमाय
गरयएको छ ।
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भाननीम सबाभुख भहोदम,
५.

प्रस्तुत ववधेमक दे हाम फभोम्जभका उद्देश्म हार्सर गनि केम्न्त्ित यहे को छ:(क)

प्रदे शका नागरयकहरूराई कोर्बड-१९ को भहाभायीफाट सुयम्ऺत
याख्ने,

(ख)

भहाभायीफाट

प्रबाववत

हुन

ऩुगेका

घय-ऩरयवाय

य

उद्योग-

व्मवसामहरूराई याहतको व्मवस्था गने,
(ग)

भहाभायीफाट म्शर्थर हुन ऩुगेको प्रदे श अथितन्त्रको ऩुनरूत्थानको
रार्ग

ववकास-र्नभािणका

ऩरयमोजना

तथा

रम्ऺत

कामिक्रभहरू

सञ्चारन गदै आर्थिक सभृवद्ध हार्सर गने,
(घ)

प्रदे शभा उऩरब्ध प्राकृर्तक श्रोत य साधनको अर्धकतभ उऩमोग
गयी उत्ऩादन य योजगायी अर्बवृवद्ध गने,

(ङ)

सॊ घ तथा स्थानीम तहसॉगको सभन्त्वम य सहकामिभा प्रदे शको
आर्थिक-साभाम्जक रूऩान्त्तयणको कामिराई तीव्रता र्दने ।

भाननीम सबाभुख भहोदम
६.

अफ भ उऩमुक्त
ि
उद्देश्महरू ऩुया गनि "सभृद्व रुम्म्फनी : आत्भर्नबिय प्रदे श"
को ध्मेम प्राप्त हुनेगयी ऺेरगत रूऩभा प्रस्ताववत प्रभुख कामिक्रभ एवभ्
ववर्नमोजन प्रस्तुत गने अनुभर्त चाहन्त्छु ।

७.

कोर्बड-१९ योकथाभ, र्नमन्त्रण, र्नदान तथा उऩचायको रार्ग आवश्मक
ऩने औजाय उऩकयण, औषधी य अन्त्म आवश्मक स्वास््म साभग्रीको
खरयदको रार्ग प्रदे श कोर्बड कोष भापित खचि गने गयी आवश्मक
फजेटको व्मवस्था र्भराएको छु ।
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८.

१८ वषि भुर्नका फारफार्रकाहरूको रार्ग कोर्बड-१९ ववरूद्व खोऩ खरयद
तथा

खोऩ अर्बमान

सञ्चारनको

रार्ग

सॊ घीम

सयकायसॉग

सभन्त्वम

गरयनेछ। मसका रार्ग आवश्मक फजेट ववर्नमोजन गये को छु ।
९.

प्रदे श सबाफाट र्नणिम बएफभोम्जभ याजधानी व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी कामि
सॊ घीम सयकाय तथा स्थानीम तहसॉग सम्वन्त्म गयी याष्डको गौयव य
प्रदे शको ऩवहचान झम्ल्कने गयी र्नभािण गने कामिराई चारु आर्थिक वषिभा
र्तव्रताका साथ अगाडी फढाउने व्मवस्था र्भराएको छु ।

१०. दुगभ
ि तथा ऩहुॉचबन्त्दा टाढा यहे का स्थानहरूभा “घय दै रोभा डाक्टय”
कामिक्रभ सञ्चारनको रार्ग फजेट ववर्नमोजन गये को छु ।
११. प्रदे शका सफै सयकायी स्वास््म सॊ स्थाहरूफाट यक्तसञ्चाय सेवा र्न्शुल्क
रूऩभा

प्रदान

गनि

रू.

५

कयोड

ववर्नमोजन

गरयएको

छ

।

प्रदे शवासीहरूराई भृगौरा प्रत्मायोऩण, भुटुको बल्ब पेने य क्मान्त्सय
योगको उऩचायको रार्ग ववऩन्न नागरयक औषर्ध उऩचाय र्नदे म्शकारे
व्मवस्था गये को सुववधाको अर्तरयक्त प्रदे श सयकायको तपिफाट थऩ रू. २
राख सम्भ उऩचाय सहुर्रमतको रार्ग आवश्मक फजेट व्मवस्था गये को
छु ।
१२. प्रदे श र्बर उऩमुक्त स्थानभा ज्मेष्ठ नागरयक अस्ऩतार य भवहरा तथा
फार अस्ऩतार स्थाऩना गनि सम्बाव्मता अध्ममनको रार्ग फजेट व्मवस्था
गये को छु ।
ु ब फनाई मस ऺेरका भुटु योगका
१३. फढ्दो भुटु योगको उऩचायराई सविसर
र्फयाभीहरूको उऩचाय गनि रुम्म्फनी प्रादे म्शक अस्ऩतार, फुटवरभा क्माथ
ल्माफ सेवा ववस्तायको रार्ग रू. १० कयोड ववर्नमोजन गये को छु ।
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१४. प्रदे शभा हारसम्भ एभ.आय.आई. सेवा सञ्चारन नहुॉदा सफै ववयाभी अन्त्मर
धाउनुऩने अवस्था यहेको छ । सो सभस्मा सभाधानका रार्ग भेम्शन
खरयद एवॊ सेवा ववस्तायको रार्ग रू. १३ कयोड फजेट ववर्नमोजन गये को
छु ।
१५. ज्मेष्ठ नागरयकहरूराई घय-घयभै स्वास््म सेवा प्रदान गनि स्थानीम
ॉ स्वास््मकभॉ” कामिक्रभ
सयकाय सॉगको सहकामिभा “ज्मेष्ठ नागरयकसग
सञ्चारनको रार्ग आवश्मक फजेट ववर्नमोजन गये को छु ।
१६. प्रदे शको ववशेष अनुदान अन्त्तगित सञ्चारन हुॉदै आएको भुख्मभन्त्री ग्राभीण
ववकास

तथा

योजगाय

कामिक्रभ

प्रबावकायी

हुन

नसकेकोरे

सो

कामिक्रभराई भुख्मभन्त्री शैम्ऺक सुधाय कामिक्रभको रूऩभा रूऩान्त्तयण
गरयएको छ । मस अन्त्तगितको कामिक्रभ सञ्चारनफाट ववद्यारम म्शऺाको
गुणस्तयभा सुधाय आउने ववश्वास र्रएको छु ।
१७. प्रदे शभा

अध्ममन-अनुसन्त्धान

तथा

व्मावहारयक

सीऩभा

आधारयत

गुणस्तयीम उच्चम्शऺा प्रदान गनिको रार्ग रुम्म्फनी ववश्वववद्यारम स्थाऩना य
सञ्चारनका रार्ग आवश्मक फजेट ववर्नमोजन गये को छु ।
१८. प्राववर्धक तथा व्मावसावमक ववषमभा प्रम्शऺण तथा शैम्ऺक कामिक्रभ
सञ्चारन गनि

प्मुठान म्जल्राभा रुम्म्फनी सीऩ ववकास प्रर्तष्ठानको स्थाऩना

य सञ्चारन गरयने छ ।
१९. मुवाहरूराई खेरकुद तथा शायीरयक सुगठन सम्फन्त्धी तार्रभ सञ्चारनका
रार्ग फजेट ववर्नमोजन गरयएको छ ।
२०. ववद्यारम खेरकुद सॊ यचना य खेरभैदान र्नभािण, भभित तथा स्तयोन्नर्तको
रार्ग फजेट व्मवस्था गये को छु । क्मानसॉगको सहकामिभा वक्रकेट
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एकेडेभी य एन्त्पासॉगको सहकामिभा पुटवर एकेडेभी सञ्चारन गनि फजेट
व्मवस्था गरयएको छ ।
२१. धार्भिक तथा साॊस्कृर्तक ववषमभा उच्च म्शऺा अध्ममनको रार्ग सॊ बाव्मता
अध्ममन गरयनेछ। भुक्त कभरयी तथा भुम्स्रभ छाराहरूराई उच्च म्शऺा
अध्ममन गनि छारवृम्त्तको रार्ग फजेट ववर्नमोजन गरयएको छ।
२२. हये क म्जल्राभा एक ऩार्रका छनौट गयी ववऩन्न घय ऩरयवाय रम्ऺत
सस्तो भूल्मभा चाभर, दार, नून, म्चनी, गहुॉ य तेर जस्ता अत्मावश्मक
खाद्यवस्तु उऩरब्ध गयाउन साविजर्नक सुरब ऩसर सञ्चारन गरयनेछ ।
२३. गरयफी र्नवायणका रार्ग स्थानीम तहसॉगको सहकामिभा व्मावसावमक कृवष,
कृवष-वन तथा प्राकृर्तक श्रोतजन्त्म व्मवसाम य उद्योग सञ्चारनको रार्ग
एक ऩार्रका एक साभूवहक उद्यभ कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ।
२४. भवहरा सभूहहरूसॉगको सहकामिभा कोर्बड-१९ य घये र ु वहॊ सा ववरूद्ध
भवहरा सचेतना कामिक्रभ सञ्चारन गनि यकभ ववर्नमोजन गये को छु ।
त्मसै गयी, सभुदामको सहबार्गताभा छु वाछु त ववरूद्धको सचेतना कामिक्रभ
सञ्चारन गरयनेछ ।
२५. जेष्ठ नागरयकहरूको रार्ग स्वास््म सेवा, ऩुस्तकारम, सॊ ग्रहारम य ऩाकि
सवहतको जेष्ठ नागरयक आवास ग्राभ र्नभािण गनि सॊ बाव्मता अध्ममनको
रार्ग यकभ ववर्नमोजन गये को छु ।
२६. मुवाहरूराई स्वयोजगाय तुल्माउन ववर्बन्न ववषमका सीऩभूरक प्रम्शऺण
कामिक्रभ सञ्चारनका रार्ग आवश्मक फजेट ववर्नमोजन गये को छु ।
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२७. ववऩन्न घयऩरयवाय, भुक्त कभरयी, कभैमा, हर्रमा, दर्रत, जनजाती तथा
बूर्भहीन रगामतका रम्ऺत वगिराई सीऩभूरक तारीभ सवहत उद्यभ
कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।
२८. जनमुद्ध, जनआन्त्दोरन तथा भधेस आन्त्दोरनका शवहद, घाइते, वेऩत्ता
ऩरयवायका

रार्ग

व्मावसावमक

तथा

प्राववर्धक

तार्रभ

सवहतको

उद्यभशीरता ववकास गनि द्वन्त्द्व प्रबाववत ऩरयवाय योजगाय कामिक्रभ
सञ्चारन गनिको रार्ग फजेटको व्मवस्था गये को छु ।
२९. स्थानीम तह, जग्गाधनी य रगानीकतािहरूको साझेदायीभा जर्भनको
एकीकयण य चक्राफन्त्दी गयी एक हजाय र्फघा ऺेरपरभा सुगम्न्त्धत धान
तथा प्माज खेतीभा केन्त्िीत हुनेगयी आधुर्नक कृवष पाभिहरू स्थाऩना गनि
फजेट ववर्नमोजन गये को छु । मस प्रकायको खेती ववस्तायफाट भर्सनो
चाभर तथा प्माजको आमात घटाउन सघाउ ऩुग्ने ववश्वास र्रएको छु ।
३०. प्रदे शका ववर्बन्न स्थानभा कृवष फजाय सञ्चारन गनि य कृवष उऩज
फजायसम्भ ऩुर्माउन सहकायी तथा कृवष सभूहराई कृवष एम्फुरेन्त्स खरयद
गनि अनुदान र्दने व्मवस्था गये को छु ।
३१. कोर्बड-१९ का कायण प्रबाववत प्रदे शका कृषकहरूको रार्ग भागभा
आधारयत व्मवसाम सञ्चारन गनि फजेट ववर्नमोजन गये को छु ।
३२. प्रदे शभा कृवष प्राववर्धक जनशम्क्तको अबावराई सम्फोधन गनि शुरू
गरयएको एक स्थानीम तह एक प्राववर्धक अर्धकृत य एक वडा एक
प्राववर्धक ऩरयचारन गने कामिराई र्नयन्त्तयता र्दई प्राववर्धक सेवाभा
कृषकको ऩहुॉच अर्बवृवद्ध गनि फजेट व्मवस्था गये को छु ।
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३३. नेऩारी कृवष उत्ऩादनहरूको फजाय प्रवद्वि न गनि बैयहवा, कृष्णनगय,
नेऩारगञ्ज रगामतका ठू रा बन्त्साय नाकाको नम्जकभा स्तयीम परपूर
एवभ् तयकायी फजाय स्थाऩनाको रार्ग फजेट व्मवस्था गये को छु ।
३४. कोर्बडफाट प्रबाववत रघु, घये र ु तथा साना उद्योगी-व्मवसामीहरूराई रघु,
घये र ु तथा साना उद्योग कोषफाट याहत उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था गये को
छु ।
३५. रुम्म्फनी तथा स्वगिद्वायी ऺेरभा स्थानीम सभुदामको सहकायी वा साभूवहक
कम्ऩनी भापित स्थानीम हस्तकराभा आधारयत म्चनो (सोर्बर्नमय) उद्योग
स्थाऩना गनि सहमोग गरयने छ। रुम्म्फनी ऺेर य स्वगिद्वायी जस्ता ऩववर
स्थरको भाटो वा ऩानी प्रमोग गयी म्चनोको रूऩभा ववर्बन्न करात्भक
साभग्रीहरू र्नभािण गनि सॊ बाव्मता अध्ममन गरयनेछ ।
३६. कवऩरवस्तुभा

कागज

उद्योगको

सॊ बाव्मता

अध्ममन

गयी

उद्योग

स्थाऩनाको कामि अम्घ फढाइने छ । फुटवर धागो कायखानाराई
ऩुनसंयचना गयी सञ्चारनभा ल्माउन य कऩास खेतीराई ववस्ताय गनि
सॊ बाव्मता अध्ममन सवहतको कामि अम्घ फढाइनेछ।
३७.

उत्ऩादनको

फजाय

व्मवस्थाऩनभा

ध्मान

र्दॉदै

अनुम्चत

भूल्मवृवद्ध,

कारोफजायी तथा कृर्रभ अबाव र्सजिना गने भार्थ कानून फभोम्जभ
कायफाही गरयनेछ। तयकायी रगामतका राभो सभम सञ्चम गनि नसवकने
उत्ऩादनराई खेतफाट सोझै उऩबोक्ता भाझ ल्माउने ऩरयऩाटी र्भराइनेछ।
३८. गण्डक नदीको र्रवेणी-दे वघाट खण्ड, याप्ती नदीको बारुवाङ्ग-अगैमा खण्ड
य बारुवाङ्ग - खुङ्ग्ग्रीभा साविजर्नक-र्नजी साझेदायीभा र्माम्टटङ सञ्चारन
गरयने छ ।
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३९. प्रदे शर्बरका ऐर्तहार्सक गढी, कोट, दयफाय तथा भम्न्त्दयहरूको सॊ यऺण
गनि रू.१० कयोड ववर्नमोजन गये को छु ।
४०. स्वगिद्वायीभा केवरकाय र्नभािण गनि य प्रदे शर्बर कम्म्तभा २ स्थानभा र्थभ
ऩाकि र्नभािण गनि रगानी भोडार्रटी सभेत प्रस्ताव गनेगयी सॊ बाव्मता
अध्ममन रगामतको कामि अम्घ फढाइनेछ ।
४१. फौद्ध अन्त्तयािवष्डम फर्थिङ सेण्टय र्नभािण गनि सॊ बाव्मता अध्ममन गरयनेछ ।
४२. सफै म्जल्राको ववशेष ठाउॉ ऩवहचान गयी खस/आमि, अवध, भगय, थारू
भुम्स्रभ सभुदामको स्थानीम साॊस्कृर्तक ऩयम्ऩयागत खाना, बेषबूषा,
नाचगानको सॊ यऺण गनि सभुदामभा आधारयत साॊस्कृर्तक ग्राभ र्नभािण गयी
ग्राभीण ऩमिटनको प्रवद्धिन गरयनेछ।
४३. रुम्म्फनी प्रदे शभा यहे को प्राकृर्तक सौन्त्दमिताराई ऩमिटन ववकास य ग्राभीण
ु े रूऩन्त्दे ही, ऩाल्ऩा, अघािखाॉची, गुल्भी, रूकुभ,
आम आजिनसॉग जोड्ने हे तर
योल्ऩा, दाङ्ग य प्मुठानभा सम्बाव्मता अध्ममन गयी वहर स्टे शनको ववकास
गरयनेछ।
४४. १२ म्जल्राभा नमाॉ शहय य एकीकृत वस्ती ववकासको सम्बाव्मता
अध्ममन गरयनेछ।
४५. कवऩरवस्तुको र्तरौयाकोटभा अशोक स्तम्ब आकायको रुम्म्फनी भ्मू टावय
र्नभािण गनि सॊ बाव्मता अध्ममन गरयनेछ ।
४६. र्सद्धाथि

याजभागिको

र्सद्धफाफा

ऺेरको

वैकम्ल्ऩक

भागिको

रूऩभा

र्नभािणाधीन धागो कायखाना चयङ्गे झुम्सा सडकभा चारु आ.व. र्बरै
खण्डाम्स्भत (ग्राबेर) स्तयको र्नभािण कामि सम्ऩन्त्न गरयनेछ।
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४७. याभऩुय कऩुयकोट सडक र्नभािणका रार्ग प्राथर्भकताभा याखी आवश्मक
फजेटको व्ववस्था गये को छु ।
४८. र्नमर्भत सवायी चल्ने 113 वटा सडकहरूको र्नमर्भत भभित सम्बाय
गयी सडकको दीगोऩन अर्बवृवद्धका रार्ग आवश्मक फजेटको व्मवस्था
गये को छु । साथै मस कामिक्रभफाट करयव 760 जनाराई वषैबयी
योजगायी प्राप्त हुनेछ ।
४९. सडक दुघट
ि नाराई न्त्मूनीकयण गनि सडक सुयऺा कामिक्रभराई भहत्व
र्दई आवश्मक सुयऺा च ुनौतीऩूणि स्थानहरूको ऩवहचान गयी सुयऺा
सम्फन्त्धी सॊ यचना तथा सन्त्दे शभूरक सूचना ऩाटी याख्ने कामिका रार्ग
फजेटको व्मवस्था र्भराएको छु ।
५०. प्रदे शस्तयीम

सडकहरूको

व्मवम्स्थत

मोजना

तजुभ
ि ाका

रार्ग

प्रदे श

मातामात गुरूमोजनाको र्नभािण सम्ऩन्त्न गरयनेछ ।
५१. गुइॊठा ववस्थाऩन गनि साथै ववद्युतको उऩमोग फढाउन सहुर्रमत दयभा
ववद्युतीम चूल्हो उऩरव्ध गयाउनको रार्ग फजेट ववर्नमोजन गये को छु ।
५२. प्रदे शका नागरयकहरूराई ऊजािको न्त्मूनतभ ऩहुॉच सुर्नम्श्चत गदै “उज्मारो
प्रदे श” को सॊ कल्ऩ प्रस्ताव कामािन्त्वमन गनि जरववद्युत, सौमि ऊजाि,
वैकम्ल्ऩक ऊजािको ववकास सम्फन्त्धी कामिक्रभराई र्नयन्त्तयता र्दएको
छु ।
५३. प्रदे शभा सञ्चार्रत र्सॉचाई प्रणारीको भभित सम्बाय गने कामिराई
र्नयन्त्तयता र्दइनेछ। ऩयम्ऩयागत रूऩभा कृषकद्वाया र्नर्भित तथा कृषककै
व्मवस्थाऩनभा सञ्चार्रत र्सॉचाई प्रणारीको भभित सम्बायका रार्ग भाग य
प्राथर्भकताका आधायभा भभित सम्बाय गनि फजेटको व्मवस्था र्भराएको
छु ।
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५४. ऩूव-ि ऩम्श्चभ याजभागिभा ऩने सुयई नाका, धानखोरा य रयहायभा जराशम
र्नभािण गनि आवश्मक फजेटको व्मवस्था गये को छु । साथै ऩहार्ड एवभ्
च ुये ऺेरभा यहेका खोचहरूभा फषे ऩानी बण्डाय गयी र्सॉचाई तथा
खानेऩानी आऩूतॉ गनुक
ि ा साथै जैववक ववववधता प्रवद्वि न गने कामि अगार्ड
फढाउने प्रवन्त्ध गये को छु ।
५५. जर

उत्ऩन्त्न

प्रकोऩराई

र्नमन्त्रण

गने

कामि

गदाि

वस्ती

तथा

सदयभुकाभको सॊ यऺणराई प्राथर्भकता र्दई ववगत आर्थिक वषिदेम्ख
सञ्चार्रत नदी र्नमन्त्रण, ऩवहयो व्मवस्थाऩन जस्ता प्रकोऩ न्त्मूनीकयणको
कामिराई भाग य प्राथर्भकताको आधायभा चारु आर्थिक वषिभा सभेत
र्नयन्त्तयता र्दइनेछ । मस कामिक्रभका रार्ग रू. 53 कयोड 10 राख
ववर्नमोजन गये को छु ।
५६. स्रोत सुर्नम्श्चत बई कामािन्त्वमनभा यहे का फहुवषॉम आमोजना एवभ् अन्त्म
भहत्त्वऩूणि आमोजनाराई र्नयन्त्तयता र्दएको छु ।
५७. बैयहवा-फुटवर,

कोहरऩुय-नेऩारगॊज,

रभही-बारुवाङ्ग

तथा

घोयाही-

तुरसीऩुय खण्डभा ववद्युतीम फस सञ्चारन गरयनेछ। र्नजी ऺेरराई
ववद्युतीम फस खरयद गनि प्रोत्साहनको व्मवस्था र्भराएको छु ।मसका
रार्ग रू. ८ कयोड फजेट ववर्नमोजन गये को छु ।
५८. सवायी-चारक प्रभाणऩरको रार्ग र्रइने ऩयीऺा य ट्रामरभा र्डम्जटर
प्रववर्धको

प्रमोग

गयी

र्छटो-छरयतो

य ऩायदशॉरूऩभा

सवायी-चारक

प्रभाणऩर र्दने व्मवस्था गरयनेछ ।
५९. रुम्म्फनी प्रदे शराई एक आकषिक रगानी हवको रूऩभा ववकास गरयनेछ।
चारु आर्थिक वषिभा स्वदे शी एवभ् ववदे शी रगानी आकवषित गनि प्रदे श
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रगानी सम्भेरन बव्म रूऩभा सम्ऩन्न गनि आवश्मक यकभ ववर्नमोजन
गये को छु ।
६०. प्रदे शर्बर कृवष तथा औद्योर्गक कजाि प्रवाह गनि तथा प्रदे श सयकायका
कायोफाय तथा कामिक्रभहरू सञ्चारन गनि ऐन फनाई रुम्म्फनी प्रदे श फैंक
स्थाऩना गरयनेछ ।
ॉ ी फजायको ववकास य ववस्तायका रार्ग सम्बाव्मता अध्ममन
६१. प्रदे शभा ऩुज
गयी आवश्मक सॊ यचना र्नभािणको कामि अम्घ फढाइने छ । प्रदे शभा
फीभा व्मवसामको ऩहुॉच ववस्तायका रार्ग सम्बाव्मता अध्ममन गरयनेछ ।
६२. त्म य प्रभाणभा आधारयत नीर्त तथा मोजना र्नभािणराई प्रोत्साहन गनि
प्रदे श त्माङ्क कामािरम स्थाऩना गयी फहुआमार्भक प्रदे शस्तयीम त्माङ्क
सॊ करन तथा ववश्लेषण गने कामि अम्घ फढाइने छ ।
६३. चारु वषि प्रदे शको आवर्धक मोजना चौथो वषिभा कामािन्त्वमनभा यहे को
छ।

मस

अवर्धभा

कोर्बड-१९

को

भहाभायी,

ववऩद्

व्मवस्थाऩन

रगामतका कायणरे ऩये को असयराई भध्मनजय गदै चारु आवर्धक
मोजनाको भध्मावर्ध सभीऺा गरयनेछ य तदनुरूऩ नमाॉ मोजना तजुभ
ि ाको
कामि अम्घ फढाइनेछ ।
६४. आवर्धक मोजना तथा वावषिक फजेटफीच तादात्म्मता कामभ गनि तथा
साविजर्नक खचि व्मवस्थाऩनराई थऩ प्रबावकायी फनाउन भध्मभकारीन
खचि सॊ यचनाको ववद्युतीम प्रणारी ववकास गरयनेछ। मसफाट साविजर्नक
खचिको ववर्नमोजन कुशरता, कामािन्त्वमन दऺता य ववत्तीम अनुशासन
कामभ गनि भद्दत ऩुग्ने आशा गये को छु ।
६५. प्रदे श तहभा तमायी आमोजनाको ववकास य रगानी सुर्नम्श्चत गनि
ऩरयमोजना फैंकको प्रणारी ववकास गरयनेछ। मसफाट प्रदे शको साभाम्जक,
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आर्थिक

तथा

ऩूवािधायको

ऺेरभा

स्रोतको

कुशरताभा

ववर्नमोजन

उल्रेखनीम सुधाय आउने अऩेऺा गये को छु ।
६६. प्रदे श प्रहयी सॊ गठनको सॊ स्थागत सुदृढीकयण एवभ् आवश्मकता अनुसाय
प्रहयी इकाई बवन र्नभािणका रार्ग फजेट ववर्नमोजन गरयएको छ ।
६७. सुयऺा सॊ वेदनशीर याजभागि ऺेरभा र्स.र्स.वट.र्ब. प्रणारी जडान, वि
वाईपाई

जोनको

ववकास,

ब्रे थराइजय

भेम्शनको

व्मवस्था

जस्ता

कामिक्रभका रार्ग फजेट व्मवस्था गये को छु ।
६८. ऩरकायहरूको सभग्र सुयऺाराई भध्मनजय गदै ऩरकाय दुघट
ि ना फीभा
कामिक्रभ

कामािन्त्वमनभा

ऩरकायहरूको

ऺभता

ल्माइने

अर्बवृवद्ध

व्मवस्था
गनि

गये को

सभावेशी

छु ।

ऩरकारयता

साथै,
ववकास

कामिक्रभराई प्राथर्भकता र्दई फजेट ववर्नमोजन गरयएको छ।
६९. नेऩार

ऩरकाय

भहासॊ घ

रुम्म्फनी

प्रदे शको

बवन

र्नभािणका

रार्ग

आवश्मक फजेट ववर्नमोजन गरयएको छ ।
७०. प्रदे श य स्थानीम तहको कानून र्नभािण ऺभता अर्बवृर्द्व गदै आवश्मक
कानूनको तजुभ
ि ा गयी सॊ घीमता कामािन्त्वमनराई प्रबावकायी रूऩभा अगार्ड
फढाउने प्रवन्त्ध र्भराएको छु ।
७१. अऩाङ्गता बएका व्मम्क्त, रै वङ्गक तथा मौर्नक अल्ऩसॊ ख्मक, एकर भवहरा,
दर्रत एवभ् आर्थिक तथा साभाम्जक रूऩभा ऩछार्ड ऩये का वगिको र्नर्भत्त
स्वयोजगायभूरक कामिक्रभ सञ्चारन गने व्मवस्था र्भराएको छु ।
७२. बाषा, करा, सावहत्मको सॊ यऺण य प्रफद्वि नका रार्ग प्रर्तष्ठान स्थाऩना गने
कामि चारु आर्थिक वषिभा अगार्ड फढाउने व्मवस्था गये को छु ।
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७३. ऩाल्ऩा दयवाय सॊ ग्रहारम रगामत सॊ ग्रहारमको भभित सुधाय, स्तयोउन्नर्त
गनुक
ि ा साथै प्रदे शका अन्त्म साॉस्कृर्तक धयोहयको सॊ यऺण एवभ् सॊ म्वद्वि न
गने व्मवस्था र्भराएको छु ।
भाननीम सबाभुख भहोदम,
७४. फजेटभा उल्रेम्खत उद्देश्म ऩूया गनि तोवकएका प्राथर्भकता य र्सद्धान्त्तभा
आधारयत यही चारु आर्थिक वषिका नीर्त तथा कामिक्रभहरू कामािन्त्वमन
गनि रू. ४० अफि ९५ कयोड ९७ राख ववर्नमोजन गये को छु । कुर
ववर्नमोजनभध्मे चारुतपि रू. १३ अफि ६४ कयोड ५७ राख १० हजाय
ॉ ीगततपि रू. २२ अफि ४७ कयोड १५
अथाित ् ३३.३१ प्रर्तशत य ऩुज
राख ९४ हजाय अथाित ् ५४.८७ प्रर्तशत यहे को छ । स्थानीम तहभा
ववत्तीम हस्तान्त्तयणका रार्ग रू. ४ अफि ८४ कयोड २३ राख ९६
हजाय ववर्नमोजन गये को छु । कूर फजेटभा ववत्तीम हस्तान्त्तयणको अॊश
११.८२ प्रर्तशत यहे को छ।
७५. चारु आर्थिक वषिभा सञ्चारन हुने कामिक्रभका रार्ग खचि व्महोने
स्रोतभध्मे आन्त्तरयक याजश्वफाट रू. ५ अफि ९ कयोड ५६ राख ६४
हजाय, याजश्व फाॉडपाॉटफाट रू. १३ अफि १७ कयोड २० राख, योमल्टी
फाॉडपाॉटफाट रू. १ अफि १ राख ५० हजाय, ववत्तीम सभानीकयण
अनुदानफाट रू. ८ अफि २ कयोड ५७ राख, सशति अनुदानफाट रू. ६
अफि ३३ कयोड ९३ राख ९८ हजाय, सभऩूयक अनुदानफाट रू. ७२
कयोड १६ राख, ववशेष अनुदानफाट रू. ६३ कयोड ४९ राख प्राप्त हुने
अनुभान गये को छु । साथै गत आर्थिक वषिको ववर्नमोम्जत यकभफाट रू.
३ अफि ९० कयोड २ राख ८८ हजाय फचत यहे को छ। मस प्रकाय
कूर व्मम अनुभानभा न्त्मून हुने रू. २ अफि ७ कयोड आन्त्तरयक ऋणफाट
व्महोरयने छ।
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भाननीम सबाभुख भहोदम,
७६. अफ भ चारु आर्थिक वषिको याजश्व ऩरयचारनको नीर्त तथा कामिक्रभ
प्रस्तुत गने अनुभर्त चाहन्त्छु ।
७७. कोर्बड-१९ का कायण अथितन्त्रभा उत्ऩन्न सॊ कुचनका कायण याजश्व
ऩरयचारन थऩ च ुनौतीऩूणि फन्त्दै गइयहे को छ। मस ऩृष्ठबूर्भभा आर्थिक वषि
2०७८/0७९ भा याजश्व ऩरयचारनको नीर्त तथा कामिक्रभ दे हाम
फभोम्जभ प्रस्तुत गनि चाहन्त्छु :क)

नेऩारको सॊ ववधानभा उल्रेम्खत प्रदे श सयकायको आर्थिक अर्धकाय,
अन्त्तय-सयकायी ववत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४, प्रदे श कय तथा
गैयकय याजश्व सम्फन्त्धी ऐन, २०७५, प्रदे श ववत्त व्मवस्थाऩन ऐन,
२०७५ सभेतको आधायभा श्रोत साधन ऩरयचारन गने प्रफन्त्ध
गये को छु । कयदाताको सहजताको रार्ग प्रदे श य स्थानीम तह
फीच साझा अर्धकायको रूऩभा यहे को कय सॊ करन गनि एकर कय
प्रशासन सञ्चारन हुने व्मवस्था र्भराइएको छु । साझा कयहरूराई
प्रचर्रत कानून फभोम्जभ प्रदे श य स्थानीम तह फीच सभमभै
फाॉडपाॉट हुने व्मवस्था र्भराएको छु ।

ख)

सवायी साधन कय सङ्करन तथा फाॉडपाॉटराई याजश्व ऩयाभशि
सर्भर्तको सुझाव तथा र्सपारयस सभेतको आधायभा थऩ प्रबावकायी
फनाइएको छ।सवायी साधन दताि तथा नवीकयण प्रवक्रमाराई
सयरीकृत गनुक
ि ा साथै सूचना प्रववर्धको प्रमोग भापित मातामात
प्रशासनराई सुदृढ गयी थऩ याजस्व ऩरयचारन गने व्मवस्था
र्भराएको छु ।
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ग)

घयजग्गा कायोफायको

कायोवाय भूल्म य र्रखतभा उल्रेम्खत

भूल्मफीचको अन्त्तय घटाई घयजग्गा यम्जष्डेशन शुल्क वाऩत प्राप्त
हुने यकभ फढाउन य मस्तो भूल्माङ्कनराई व्मवम्स्थत गनि प्रदे श
कय तथा गैयकय सम्फन्त्धी ऐनरे र्दएको अर्धकाय प्रमोग गयी
घयजग्गा न्त्मूनतभ भूल्म र्नधाियण र्नमभावरी, २०७८ र्नभािण
गरयएको छ।
घ)

भनोयञ्जन

कयको

ऩमािप्त

सम्बावना

बएय

ऩर्न

सङ्करन

तथा

व्मवस्थाऩन प्रबावकायी हुन सकेको छै न।कयको दामया फढाउन
चारु

आर्थिक

वषिभा

सफै

प्रकायका

भनोयञ्जनात्भक

वक्रमाकराऩहरूराई कयको दामयाभा ल्माउने व्मवस्था र्भराएको
छु ।
ङ)

ववऻाऩन कयको दामया ववस्ताय गने सम्बावनाको ववषमभा चारु
आर्थिक वषिभा सफै प्रकायका ववऻाऩनजन्त्म गर्तववर्धराई कयको
दामयाभा ल्माउने य ववऻाऩन कय सम्फन्त्धी अध्ममन ववश्लेषण गने
गयाउने व्मवस्था र्भराएको छु ।

च)

नदीजन्त्म ऩदाथिको अव्मवम्स्थत दोहनराई र्नमन्त्रण गयी थऩ
याजश्व ऩरयचारन गनि मस सम्फन्त्धी ववधेमक प्रदे श सबासभऺ ऩेश
गने व्मवस्था र्भराएको छु ।

छ)

यावष्डम वन प्रदे शको एकर अर्धकाय बएको सन्त्दबिभा वनऺेरराई
प्रदे श सयकायको आमश्रोतको प्रभुख ऺेर फनाउने गयी चारु
आर्थिक वषिभा वन सम्फन्त्धी ववधेमक प्रदे श सबाभा ऩेश बएकोरे
मसै अर्धवेशनभा स्वीकृत हुने व्मवस्था र्भराएको छु । खोल्सा
खोल्सी व्मवस्थाऩन कामिक्रभ सभेतफाट थऩ आम प्राप्त हुने
व्मवस्था र्भराइएको छ।
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ज)

सॊ घीम सयकायप्रर्तको अत्मर्धक र्नबियता घटाई आत्भर्नबिय प्रदे श
अथितन्त्र र्नभािणका रार्ग आन्त्तरयक स्रोतको सम्बावनाको खोजी
गयी त्मस्ता ऺेरभा रगानी गनि व्मवस्था र्भराएको छु ।

झ)

प्रदे श

सयकायको

तपिफाट

उऩरब्ध

गयाउॉदै

आएका

ववर्बन्न

प्रकायका छु ट एवभ् सुववधाहरूराई र्नयन्त्तयता र्दएको छु ।
७८. प्रस्तुत ववधेमकभा उल्रेख बएका कामिक्रभहरूको सपर कामािन्त्वमनफाट
प्रदे शको साभाम्जक-आर्थिक ववकासभा उल्रेखनीम उऩरम्ब्ध हार्सर हुने
ववश्वास र्रएको छु ।
७९. प्रस्तुत ववधेमक एवभ् कामिक्रभ तजुभ
ि ा गदाि भागि दशिन गनुह
ि न
ु े भाननीम
प्रदे श प्रभुख,

भाननीम भुख्मभन्त्री, भाननीम सबाभुख, याजनीर्तक दरका

नेताहरू य प्रदे श सबाका भाननीम सदस्महरू प्रर्त हार्दिक आबाय प्रकट
गदिछु

।

मस

क्रभभा

आ-आटनो

ऺेरफाट

मोगदान

ऩुर्मािउनुहन
ु े

याजनीर्तक दर, अथिववद्, र्नजी ऺेर, सहकायी ऺेर, नागरयक सभाज,
आभसञ्चाय

जगत्, याष्डसेवक कभिचायी

रगामत

सम्ऩूणि

र्ददीफवहनी तथा दाजुबाई सफैभा धन्त्मवाद ऻाऩन गदिछु ।
धन्त्मवाद !
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प्रदे शवासी

