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माननीय सभामखु महोदय, 

१. मलुकु कोर्भड-१९ को दोश्रो भेररयन्त्टको कारण आक्रान्त्त भैरहेको षवर्म पररम्स्थर्तमा 
आगामी आर्थिक वर्ि २०७८/0७९ को बजेट प्रस्ततु गनि उपम्स्थत भएको छु। प्रदेश 
सरकारको आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालयको म्जबमेवारी एवम ् तदनरुूप प्रदेश 
सरकारको आगामी आर्थिक वर्िको बजेट प्रस्ततु गने अवसरका लार्ग माननीय 
मखु्यमन्त्रीज्यू प्रर्त आभार व्यक्त गनि चाहन्त्छु।  

२. सविप्रथम देश र जनताको र्नर्मत्त जीवन अपिण गने सबै ज्ञात-अज्ञात सषहदहरूप्रर्त 
श्रद्धासमुन अपिण गदै सबपूणि सषहदका पररवार, बेपत्ता नागररक तथा घाइते योद्धाहरूप्रर्त 
हार्दिक सबमान व्यक्त गदिछु। 

३. यस अवसरमा कोर्भड -१९ को कारण सहादत प्राप्त गनुिभएका सबपूणि प्रदेशवासीहरूप्रर्त 
हार्दिक श्रद्घाञ्जली अपिण गदै शोक सन्त्तप्त पररवारजनमा समवेदना व्यक्त गनि चाहन्त्छु। 
त्यसैगरी हाल उपचार गराइरहन ुभएका सबपूणि प्रदेशवासी सकक्रर्मतहरूको शीघ्र स्वास््य 
लाभको कामना समेत गदिछु। 

४. हाल षवश्वमा फैर्लएको कोर्भड-१९ को दोश्रो भेररयन्त्टको कारण समग्र राष्ट्रको साथै हाम्रो 
प्रदेश समेत आक्रान्त्त बनेको छ।लमु्बबनी प्रदेशका बााँके, रूपन्त्देही, दाङ लगायतका 
म्जल्लाहरू यस बीचमा अत्यर्धक प्रभाषवत रहे। प्रदेशका बाह्रवटै म्जल्लामा यसको असर 
पनि गयो। यस महामारीबाट कुनै पर्न स्थानीय तह अछुतो रहन सकेन। 

५. कोर्भड-१९ को दोश्रो भेररयन्त्टको असर हामीले अनमुान गरेभन्त्दा जषटल र षवर्म हनु 
पगु्यो। त्यसैले हाम्रा स्वास््य सकरचना र जनशम्क्त न्त्यून मार नभई वास्तवमै अपगु 
भएको हामीले महशसु गर् यौं।  

६. कोर्भडको दोश्रो भेररयन्त्टको रोकथाम र उपचारमा प्राणवायकुो रूपमा रहेको अम्ससजनको 
व्यवस्थापनको षवर्य ज्यादै सकवेदनशील हनु पगु्यो। यसपूवि अम्ससजनको आपूर्तिको 
षवर्यमा कहीीँकतै प्रश्न नउठेकोमा यसपटक त कोर्भड र अम्ससजन परस्परमै पयाियवाची 
शब्द बने। लाग््यो षक कोर्भडको दोश्रो भेररयन्त्टको उपचार भनेको केवल अम्ससजनको 
आपूर्ति हो। अम्ससजनको माग यसरी बढ् यो षक यसलाई प्रर्तशतमा होइन गणुात्मक 
षहसाबले समेत जषटल म्स्थर्त बन्त्यो। 
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७. कोर्भडको र्नयन्त्रण र उपचारमा र्नजी क्षेरको भरू्मका पषहलेको तलुनामा एकहदसबम 
बढेको भए तापर्न सरकारी स्वास््य सकस्थाहरूमा नै यसको अत्यर्धक चाप परेको हामीले 
पायौँ। आम्खर अप्ठेरो पदाि अम्न्त्तम षवकल्प भनकेो त सरकार र सरकारी सकयन्त्र नै 
रहेछ भने्न कुरा प्रमाम्णत पर्न भएको छ । म सबपूणि प्रदेशवासीलाई प्रदेश सरकारप्रर्तको 
आशा तथा भरोसा गनुिभएकोमा हार्दिक धन्त्यवाद र्दन चाहन्त्छु। 

८. कोर्भडको असर र प्रभाव तत्कालीन रूपमा उपचार र र्नयन्त्रणमा देम्खए तापर्न 
मध्यमकालीन र दीघिकालीन रूपमा समग्र अथितन्त्रमा परेको छ। कोर्भड -१९ को 
पषहलो चरणको प्रभावबाट अथितन्त्रले गर्त र्लाँदा नर्लदै दोश्रो चरणको महामारीको मार 
हामीले खेप्न ु पर् यो। जसले गदाि कोर्भडको पषहलो चरणबाटै थला परेको र उठ्न 
नभ्याएका आर्थिक गर्तषवर्धहरू थप थला परे भने भखिरै उठ्न शरुू भएका आर्थिक 
गर्तषवर्धहरू समेत पनु: र्नरूत्साषहत हनु पगेु। 

९. कोर्भड- १९ का कारण षवदेशमा रहने थपु्रै नेपाली र्ददीबषहनी तथा दाजभुाइहरू रोजगारी 
गमुाई स्वदेश फकि न ु भएको छ भने स्वदेशमा कायिरत श्रर्मक तथा कामदारले समेत 
रोजगारी गमुाउन ुपरेको छ । जसले गदाि रोजगारीको क्षेरमा अत्यर्धक चाप परेको छ। 

१०. एकातफि  बजारमा र्सपयकु्त जनशम्क्तको कमी रहेको छ । हामीले खोजेको वेला 
र्सपयकु्त जनशम्क्त पाउन सषकरहेका छैनौँ भने अकोतफि  थपु्र ै यवुाशम्क्त रोजगार नपाई 
षवदेम्शन ुपरेको षवडबवनापूणि म्स्थर्त हाम्रो साम ुछ । 

११. कृषर्लाई प्रदेशको आर्थिक मेरूदण्डको रूपमा हेररएको छ । तर तीनै तहका सरकारका 
षवर्भन्न प्रकारका कृषर् प्रवर्द्िन सबबन्त्धी कायिक्रमहरूको वावजदु पर्न अथितन्त्रमा कृषर्को 
योगदान घट्दो छ । अझै पर्न दईु-र्तहाई जनशम्क्तले आफ्नो पेशा वा व्यवसाय कृषर् नै 
भने्न गरेको भए तापर्न सााँच्चै कृषर्मा मन लगाएर काम गने उत्साषहत कृषर्कमीको सकख्या 
न्त्यून रहेको छ । केवल अन्त्य षवकल्प नभएको कारण बाध्य भएर कृषर् पेशा अकगाल्नेको 
सकख्या ठुलो रहेको छ । 

१२. कृषर् जीवनमखुी व्यवसाय हो । त्यसैले यसमा कुनै न कुनै प्रकारको सहयोग राज्यका 
तफि बाट आवश्यक पछि । हामी जनुसकैु पेशा वा व्यवसायमा लागेको भए पर्न बााँच्नको 
लार्ग कृषर् उपज नै उपभोग गनुिपछि । त्यसैले कृषर् क्षेरको षवकल्प सधुाररएको र 
उन्नतस्तरको कृषर् क्षेर नै हो । 
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१३. सरकारको तीनै तहका षवर्भन्न प्रकारका कायिक्रमहरू र ठुलो लगानीको वावजदु कृषर्को 
अवस्थामा अपेम्क्षत सधुार आउन सकेको छैन । कृषर् आयात बढ्दो छ। पहाडी तथा 
षहमाली क्षेरमा बााँझो जर्मनको मारा बढ्दै गइरहेको छ भने तराई, र्भरी मधेश तथा 
शहर नम्जकका उव्जाउ कृषर् जर्मनमा प्लषटङ् तथा आवासले ढासदै गएको छ । 

१४. कृषर् क्षेरमा हालसबम गररएका सधुारका प्रयासहरू षकन साथिक हनु सकेनन ् ? कृषर् 
क्षेरको षवकासमा प्रदेश सरकारको योगदान तथा भरू्मका के हनु े ? अन्त्तर तहको 
समन्त्वयलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन?े दोहोरोपना कसरी हटाउने ? कृषर् पेशावाट 
भाग्दै गरेका यवुाशम्क्तलाई कृषर्मै बााँच्न र रमाउन ससने कसरी बनाउने भने्न षवर्यमा 
गबभीरतापूविक षवचार गरी यस क्षेरको षवकासमा प्रदेश सरकारको भरू्मका स्पष्ट भई 
तदनरुूपका कायिक्रम ल्याउन अब षढला गनुि हनु्न भन्त् न ेमलाई लागेको छ। 

१५. लमु्बबनी प्रदेश र्नजी क्षेरको लगानीका लार्ग उपयकु्त स्थान हो भन्ने हाम्रो बझुाई रहेको   
छ । अवम्स्थर्तका षहसाबले लमु्बबनी प्रदेश देशको बीच भागमा र्मनी नेपालको रूपमा 
रहेको छ । अन्त्तरािषष्ट्रय षवमानस्थल लगायतका पूवािधार¸ कच्चा पदाथिको उपलव्धता¸ 
स्वदेश तथा षवदेशको बजारको पहुाँच आर्द प्रशस्त सबभावना हुाँदाहुाँदै पर्न र्नजी क्षेरको 
लगानी अपेम्क्षत मारामा वरृ्र्द् गनि सषकएको छैन । प्रदेश सरकारको तफि बाट थप 
लगानी वरृ्र्द्को सन्त्दभिमा चाल्नपुने कदम समेत यथाशीघ्र पषहल्याउन आवश्यक देम्खएको 
छ। 

१६. लमु्बबनी प्रदेशमा कररव ४३.७ % जर्मन वनजकगलले ढाकेको छ । राषष्ट्रय वनको 
व्यवस्थापन प्रदेशको एकल अर्धकारको रूपमा रहेको भए तापर्न वन क्षरेवाट प्रदेश 
सकम्चत कोर्मा हनुे योगदान अत्यन्त्तै न्त्यून रहेको छ । त्यसैगरी प्रदेशमा खानीजन्त्य 
उद्योगका सबभावना धेरै छन ् । देशका र्समेन्त्ट उद्योगहरूमध्ये अर्धकाकश उद्योग यसै 
प्रदेशमा रहेका छन ्। नदी, खोला र खहरेहरूको सकख्या समेत अत्यर्धक छ तर यी 
क्षेरवाट समेत अपेम्क्षत आय प्राप्त हनु सकेको छैन। 

१७. प्रदेशको आर्थिक अर्धकारहरू सीर्मत नै रहेको महससु हामीले गरेका छौँ। त्यसको 
अर्तररक्त प्रदेशको आफ्नो अर्धकारको क्षेरमा पने करहरूबाट समेत अपेम्क्षत आय प्राप्त 
हनु सकेको छैन। जसले गदाि श्रोत साधनको पररचालनमा सकघीय सरकारसाँगको र्नभिरता 
अत्यर्धक रहेको छ । 
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कोर्भड र्नयन्त्रणमा सरकारको प्रयास 

माननीय सभामखु महोदय, 

१८. कोर्भडको दोश्रो चरण अपेम्क्षत र्थयो। त्यसैले सरकारको तफि बाट गनुिपने तयारीमा हामी 
दोश्रो भेररयन्त्टको असर देखा पनुिभन्त्दा पषहले नै शरुू गररसकेका र्थयौं। तदनरुूप 
स्वास््य सकस्थाहरूको क्षमता बढाउने र जनशम्क्त थप गने कायिलाई तीव्रताका साथ अम्घ 
बढाइएको र्थयो। 

१९. कोर्भडको रोकथाम, र्नयन्त्रण र उपचारका लार्ग कोर्भड-19 र्नयन्त्रण एवम ् उपचार 
कोर् सकचालनमा छ। शरुूमा रू. १० करोड प्रदेश सरकारबाट षवर्नयोजन गरी 
सकचालनमा ल्याइएको उक्त कोर्मा र्नजी क्षेर तथा अन्त्य दाताको तफि बाट रू. ६ करोड 
२३ लाख बराबरको सहयोग प्राप्त भएको र्थयो । प्रदेश सरकारले कोर्मा रकम कम 
हनुासाथ थप गने रणनीर्त अम्ख्तयारी गरी कोर्मा रकमको कमी हनु र्दइएको छैन। 
चाल ुआर्थिक वर्िमा मारै पटक पटक गरी प्रदेश सरकारको तफि बाट रू. ४० करोड 
थप गररएको छ। 

२०. कोर्बाट कोर्भडजन्त्य रोगको र्नदान एवम ्उपचारका लार्ग चाल ुआर्थिक वर्िमा सकचालक 
सर्मर्तको र्सफाररसमा षवर्भन्न अस्पताल एवम ्स्वास््य सकस्थालाई रू. ३५ करोड भन्त्दा 
बढी रकम उपलब्ध गराइसषकएको छ।   

२१. कोर्भड-१९ साँग सबबम्न्त्धत उपचारका लार्ग लमु्बबनी कोरोना षवशेर् अस्पताल धागो 
कारखाना बटुवल, भीम अस्पताल भैरहवा रूपन्त्देही, बेलझणु्डी कोरोना षवशेर् अस्पताल 
दाङ र भेरी अस्पताल नपेालगञ्ज बााँके गरी चारवटा अस्पताललाई कोर्भड उपचार षवशेर् 
अस्पतालको रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यी अस्पतालको र्नयर्मत दरबन्त्दीमा थप 
हनुे गरी षवर्भन्न तहमा ५८३ अस्थायी दरबन्त्दी थप गरी चाल ु आर्थिक वर्िभरर नै 
कोर्भडजन्त्य र्बरामीको उपचारका लार्ग जनशम्क्त न्त्यून नहनुे व्यवस्था र्मलाइएको छ। 

२२. कोरोना षवशेर् अस्पतालमा र्सजिना भएको थप जनशम्क्तको लार्ग चाल ुआर्थिक वर्िमा 
अथि षवषवधबाट रू. १८ करोड भन्त्दा बढी र्नकासा गररएको छ। उक्त रकम मार्थ 
उल्लेम्खत कोरोना कोर्बाट उपलब्ध गराएको रकमको अर्तररक्त थप हो। 
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२३. कोर्भडको र्नयन्त्रण तथा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन मखु्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा चौध 
पटक PCCMC को बैठक बसी कोर्भड -१९ को र्नयन्त्रण र उपचारका लार्ग सकघीय 
सरकार एवम ्प्रदेश सरकारको तफि बाट भएका र्नणिय कायािन्त्वयनका लार्ग प्रदेशका सबै 
DCCMC  का सकयोजकहरू, सरुक्षा र्नकायका प्रमखुहरू तथा सबबम्न्त्धत मन्त्रालयका 
पदार्धकारीसाँग छलफल एवम ्अन्त्तरषक्रया  गनुिका साथै आवश्यक र्नदेशन र्दइएको छ। 

२४. कोर्भड-१९ को दोस्रो भेररयण्टबाट प्रभाषवत र्बरामीको उपचारमा आवश्यक अम्ससजन 
आपूर्तिको व्यवस्थापनमा सहजीकरण गररएको छ । अम्ससजन आपूर्ति,  र्सर्लण्डर खररद 
तथा अम्ससजन प्लान्त्टको स्थापना एवम ् सकचालनका लार्ग आवश्यक रकम उपलब्ध 
गराइएको छ । 

२५. स्थानीय तहमा समेत स्वास््य सकस्थाको पूवािधार षवकास तथा जनशम्क्त व्यवस्थापनको 
लार्ग र्नयर्मत अनदुानको अर्तररक्त थप रकम उपलब्ध गराइएको छ । 

२६. कोर्भड-१९ को उपचारमा सविसाधारण जनताको पहुाँच सरु्नम्चित गनि प्रदेश सरकारका 
सबै स्वास््य सकस्थामा कोर्भड उपचार र्न:शलु्क हनु ेव्यवस्था र्मलाइएको छ । 

२७. प्रदेश मातहतका षवर्भन्न अस्पतालहरूमा कोर्भड उपचारको लार्ग ICU वेड ९६, HDU 
वेड २०५ र  ४८ थान भेम्न्त्टलेटरको थप व्यवस्था गरी सकचालनमा ल्याइएको छ । 

२८. कोर्भड-१९ को र्नयन्त्रण र उपचारमा आवश्यक ICU, HDU बेडको कमी नहोस ्भन्नका 
लार्ग भैरहवाम्स्थत यरु्नभसिल मेर्डकल कलेज, पाल्पाम्स्थत लमु्बबनी मेर्डकल कलेज, 
कोहलपरुम्स्थत नेपालगकज मेर्डकल कलेज र देवदहम्स्थत देवदह मेर्डकल कलेजसाँग 
सबझौता गरी कोर्भडजन्त्य र्बरामीको उपचारको लार्ग ICU,तथा  HDU बेड उपलब्ध हनु े
व्यवस्था र्मलाइएको छ । 

२९. कोर्भड-१९ को परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश जनस्वास््य प्रयोगशाला, भैरहवा 
गहुाँवालीम्स्थत प्रयोगशालाका अर्तररक्त प्राय सबै म्जल्लामा PCR Test  का लार्ग आवश्यक 
षकटको कमी नहनुे व्यवस्था र्मलाइएको छ । 

३०. "जीवन रहे त्यसलाई सजाउन र र्साँगानि सषकन्त्छ" भने्न प्रदेश सरकारको मान्त्यतालाई 
ध्यानमा राखी पर्छल्ला र्दनमा श्रोत साधनको व्यवस्था एवम ् प्रदेश सरकारका काम 
कारवाहीमा पषहले कोर्भड (COVID First)  भन्ने नीर्त अवलबवन गररएको छ । बाटो 
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घाटो बनाउदै गरौंला¸ नहर खन्त्दै गरौंला तर पषहले बााँचौँ र बचाऔ क भने्न मलुमन्त्र बनाई 
प्रदेश सरकारका काम कारवाहीहरू व्यवम्स्थत गररएको छ । 

३१. प्रदेशको ४०९ षक.र्म. दरुी भारतीय खलु्ला र्समानासाँग जोर्डएको एवम ् तीनवटा ठूला 
भन्त्सार र्बन्त्दहुरू यसै प्रदेशमा रहेकोले सीमा नाकाबाट स्वदेश फकि ने नागररकका कारण 
कोर्भडको सकक्रमण फैर्लन ससने सबभावनालाई ध्यानमा राखी नाकाहरूमा रहेका होम्ल्डङ 
सेन्त्टरहरूलाई व्यवम्स्थत गरी सकचालन गनि प्रदेश षवपद् कोर्बाट समेत म्जल्ला षवपद् 
कोर्मा रकम हस्तान्त्तरण गरी आवश्यक सामग्री उपलब्ध हनुे व्यवस्था र्मलाइएको छ। 

३२. कोरोना र्नयन्त्रण र उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन यसमा सकलग्न म्चषकत्सक, 
स्वास््यकमी र कमिचारीको लगनम्शलता, मेहनत र इमान्त्दाररताको ठूलो भरू्मका रहन्त्छ। 
त्यसैले यस षवशेर् कायिमा प्रत्यक्ष रूपमा सकलग्न हनुे स्वास््यकमी तथा कमिचारीलाई 
उत्प्ररेणा बढाउन शरुू तलब स्केलको ५० %  रकम कोरोना भत्ता उपलब्ध हनुे व्यवस्था 
र्मलाएको छु। तर यस्तो सषुवधा कोरोनाको उपचारमा सकलग्न हनुे कमिचारीलाई मार 
उपलब्ध गराइनेछ। 

चाल ुआर्थिक वर्ि २०७७/0७८ को बजेट तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनको अवस्था 

३३. चाल ुआर्थिक वर्ि २०७७/0७८ मा चालतुफि  रू. १२ अबि ५९ करोड २४ लाख ९८ 
हजार, स्थानीय तह षवत्तीय हस्तान्त्तरणको लार्ग रू. ५ अबि १४ करोड ५० हजार र 
पुाँजीगततफि  रू. १८ अबि ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार गरी जबमा रू. ३६ अबि 
३५ करोड २५ लाख बजेट षवर्नयोजन भएको र्थयो।  

३४. चाल ुआर्थिक वर्िको बजेट तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा प्रदेश सरकारले अत्यर्धक जोड 
र्दएको छ। साउन मषहनार्भरै बजेट कायािन्त्वयनका लार्ग आवश्यक पने र्नदेम्शका तथा 
कायिषवर्ध तयार गरी स्वीकृत गररससनपुने र भाद्र १ देम्ख नै ठेक्कापट्टा लगायतका बजेट 
तथा कायिक्रम कायािन्त्वयन सबबन्त्धी प्रषक्रया अम्घ बढाउने गरी समय सीमा र्नधािरण गरी 
बजेट कायािन्त्वयनमा प्रदेश सरकार जषुटरहेको अवस्था छ। 

३५. प्रदेश सरकारर्द्ारा बजेट तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा चार्लएका प्रभावकारी कदमहरूकै 
कारणले गदाि अम्घल्ला आर्थिक वर्िको तलुनामा चाल ु आर्थिक वर्िको हालसबमको 
अवर्धमा थप प्रगर्त भएको छ। अम्घल्लो आर्थिक वर्िको प्रथम चौमार्सक अवर्धमा ७ 
प्रर्तशत बजेट खचि भएकोमा चाल ुआर्थिक वर्िको सोही अवर्धमा ११.53 प्रर्तशत खचि 
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भएको छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ि २०७६/0७७ को दोश्रो चौमार्सक अवर्धमा ३१.३१ 
प्रर्तशत रकम खचि भएकोमा चाल ुआर्थिक वर्िको सोही अवर्धमा ३६.46 प्रर्तशत रकम 
खचि भएको छ। साथै २०७८ जेठ मसान्त्तसबम कुल षवर्नयोम्जत रकमको ५७.३५ 
प्रर्तशत रकम खचि भई बजेट तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा उल्लेखनीय प्रगर्त भएको 
छ। 

३६. चाल ुआर्थिक वर्िमा यसप्रकार बजेट तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा प्रगर्त हनुमुा बजेट 
तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा प्रदेश सरकारका स्पष्ट प्राथर्मकता, र्नरन्त्तर follow-up 
एवम ् सहजीकरणले प्रमखु भरू्मका खेलेको देम्खन्त्छ। तर यसको प्रमखु शे्रय बजेट 
कायािन्त्वयनमा खषटने र्नकाय तथा पदार्धकारीहरूलाई र्दन चाहन्त्छु र यस अवसरमा 
अथिमन्त्रीको हैर्सयतले षवशेर् धन्त्यवाद समेत र्दन चाहन्त्छु। 

३७. चाल ुआर्थिक वर्िमा प्रदेश सरकारको तफि बाट स्थानीय तहलाई षवर्भन्न चार प्रकारको 
अनदुानको रूपमा रू. ५ अबि १४ करोड षवत्तीय हस्तान्त्तरण गररएको छ। स्थानीय 
तहको आवश्यकता र प्राथर्मकता बमोम्जम हस्तान्त्तररत रकमको सदपुयोग होस ्भन्नाका 
लार्ग आवश्यक सहजीकरण गररएको छ। 

३८. चाल ु आर्थिक वर्िको शरुूका र्दनमा कोर्भड-१९ को पषहलो चरणको प्रभाव रहेकै 
अवस्थामा प्रदेशका सबै स्थानीय तहसाँग भच ुिअल माध्यमबाट छलफल तथा अन्त्तरषक्रया 
गरी गत आर्थिक वर्िमा हस्तान्त्तररत रकमबाट सकचालनमा ल्याइएका योजना तथा 
कायिक्रमको अवस्था, ती कायिक्रमको प्रभावकाररता, कायािन्त्वयन हनु नसकेका योजना 
तथा कायिक्रमको समयमा कायािन्त्वयन हनु नससनकुा कारणहरूको सन्त्दभिमा जीवन्त्त 
अन्त्तरषक्रया गररएको र्थयो। त्यसैगरी चाल ु आर्थिक वर्िमा हस्तान्त्तररत कायिक्रमको 
कायािन्त्वयनको अवस्था र नदीजन्त्य पदाथि ठेक्कापट्टाको म्स्थर्तका बारेमा समेत अन्त्तरषक्रया 
गररएको छ। जसले गदाि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको सबबन्त्ध गाढा हनुकुो साथै 
एकले अको तहको समस्या तथा चाहना बझु्ने काम समेत थप प्रभावकारी भएको छ।  

३९. चाल ुआर्थिक वर्िमा अधरुा आयोजनाहरू परुा गने कुरालाई प्रदेश सरकारले अत्यर्धक 
प्राथर्मकता र्दएको छ। ती अधरुा आयोजना सबपन्न गनि गराउन आर्थिक वर्िको बीचमा 
समेत सकघीय सशति अनदुानतफि  थप रू. २ अबि ४९ करोड २६ लाख र प्रदेश 
सरकारको अथि षवषवधबाट रू. २ अबि १७ करोड ५ लाख गरी थप रू. ४ अबि ६६ 
करोड ३१ लाख उपलब्ध गराउने गरी श्रोत पररचालन गररएको छ। 
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४०. चाल ुआर्थिक वर्िको बजेट तथा कायिक्रम कायािन्त्वयन गरररहाँदा हालसबम 160 षक. र्म. 
सडक कालोपरे गररएको छ । 175 षक.र्म. सडकको स्तरोन्नर्त भएको छ भने 71 
षक.र्म. नयााँ ट्रयाक खोर्लएको छ। चाल ुआर्थिक वर्िको अन्त्त्यसबम यसको पररमाणमा 
थप वरृ्र्द् हनुेछ ।  

४१. र्सकचाईतफि  जबमा रू. २ अबि २ करोड २६ लाख षवर्नयोजन भई २०७८ जेठ 
मसान्त्तसबम सतह र्सकचाईतफि  ३५०० हेसटर र भरू्मगत र्सकचाईतफि  1200 हेसटर गरी 
जबमा ४७०० हेसटर जर्मनमा थप र्सकचाई सषुवधा उपलब्ध गराइएको छ। यसका साथै 
वर्ाियाम शरुू हनुपूुवि नै र्सकचाई कुलोहरू ममित गरी धानको र्बउ राख्न े र रोपाई गने 
कायिलाई सहज बनाउन र्सकचाई कुलोहरूको ममित सबभारका लार्ग थप २५ करोड 
रूपैयााँ उपलब्ध गराइएको छ। 

४२. प्रदेश सरकारले अम्घ बढाएको "एक घर एक धारा"को अर्भयान साथिक तलु्याउन े
सन्त्दभिमा चाल ुआर्थिक वर्िमा रू. २ अबि ४० करोड षवर्नयोजन भएकोमा आर्थिक वर्िको 
बीचमा सकघीय सशति अनदुानतफि  थप रू. १ अबि र प्रदेश सरकार श्रोततफि  रू. ३६ 
करोड गरी कुल रू. ३ अबि ७६ करोड श्रोत पररचालन गररएको छ। जसबाट चाल ु
आर्थिक वर्िको जेठ मसान्त्तसबममा थप २२ हजार घरधरुीमा स्वच्छ खानेपानी सेवा 
षवस्तार भएको छ। 

४३. सहरी षवकास तथा भवन र्नमािणतफि  चाल ुआर्थिक वर्िमा सकचालनमा ल्याइएका जनता 
आवास कायिक्रमबाट 1260 घर पररवारले पक्की घरमा बस्ने अवसर प्राप्त गरेका छन ्
भने 75 वटा सरकारी भवनहरूको ममित सबभार गररएको छ। साथै 18 वटा नयााँ 
सरकारी भवन र्नमािण र 45 वटा भवनको ममित सकभारको कायि समेत अम्घ बढाइएको 
छ। 

४४. सामाम्जक षवकासको क्षेरमा समेत चाल ुआर्थिक वर्िमा उल्लेखनीय प्रगर्त हार्सल भएको 
छ। १२ वटा षवद्यालयमा नमूना षवद्यालय कायिक्रम, ३६ वटा षवद्यालयमा स्कूल नसिको 
व्यवस्था गररएको छ भने ५९ वटा सामदुाषयक षवद्यालयको पूवािधार सधुार गनिका लार्ग 
बजेट उपलब्ध गराइएको छ। २४ वटा षवद्यालयमा दईु कोठे भवन, ११० वटा 
षवद्यालयमा शौचालय, ४६ वटा षवद्यालयमा कबपाउण्ड वाल र्नमािण भएको छ। त्यसैगरी 
प्रदेश सरकारको अनदुानमा सीमाक्षेरका ४२ वटा षवद्यालयको पूवािधार सधुार गररएको 
छ। झन्त्डै १०० वटा पसु्तकालयलाई अनदुान उपलब्ध गराइएको छ भने २ वटा 
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षवद्यालयमा षवज्ञान प्लानटेोररयम स्थापना भएको छ। ३ वटा षवद्यालयमा ममु्स्लम 
छारावास भवन र्नमािण गररएको छ भने ४,६७५ जना मकु्त कमलहरी, कमैया, ममु्स्लम 
र दर्लत छारालाई छारवमृ्त्त उपलब्ध गराइएको छ। 

४५. प्रदेशका १२ वटै म्जल्लामा अपाङ्गता भएका व्यम्क्तहरूको  लार्ग समदुायमा आधाररत 
पनुस्थािपन कायिक्रम सञ्चालन तथा ११ म्जल्लामा रहेका बालमम्न्त्दरहरूको ममित सबभार 
एवम ् सदुृढीकरण गररएको छ। १२ म्जल्लाका कररब ५०० जना भन्त्दा बढी षहकसा 
पीर्डत मषहलाहरूको लार्ग उद्धार, सकरक्षण र मनोसामाम्जक षवमशि सेवा प्रदान गररएको 
छ। कररब ५०० जना मषहला, अपाङ्गता भएका व्यम्क्तका लार्ग र्सप षवकास तार्लम 
सञ्चालन गरी रोजगारीको लार्ग सक्षम तलु्याइएको छ।  

प्रदेशको आर्थिक षवकासको सोच र आगामी आर्थिक वर्िको अपेम्क्षत उपलम्ब्ध 

माननीय सभामखु महोदय, 

४६. हामीले प्रदेश सरकारको तफि बाट चाल ुआर्थिक वर्िमा समेत गरी तीन वर्िको बजेट तथा 
कायिक्रम कायािन्त्वयन गररसकेका छौँ। यस क्रममा हामीले केही कुरामा राम्रो सफलता 
हार्सल गर् यौं, केही पक्षमा सधुार गनुिपने अनभुव भयो र हामीले यथाथितामा थपु्रै कुराहरू 
र्ससयौं। यी अनभुव र र्सकाइहरूलाई सकस्थागत गदै आगामी र्दनमा प्रदेशको आर्थिक 
षवकासको स्पष्ट दृषष्टकोण र सोच सषहत बजेट तथा कायिक्रम र्नमािण र कायािन्त्वयनमा 
जटुनपुने आवश्यकता छ। 

४७. सकघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था कायािन्त्वयनमा रहेको नेपालमा तीन तहका सरकारको 
तफि बाट सकषवधान प्रदत्त शासकीय अर्धकार प्रयोग गदै आफ्नो म्जबमेवारी परुा गने प्रयत्न 
जारी रहेको छ। सकघीयता कायािन्त्वयनको शरुूका चरणमा षवर्भन्न तहबीच अर्धकार र 
म्जबमेवारीका षवर्यमा केही र्र्द्षवधा, केही Overlap र केही Duplication का अवस्थाहरू 
देम्खए। तर अबका र्दनमा तीनै तहका सरकारहरू समन्त्वय, सहकायि र सह-अम्स्तत्वको 
आधारमा आ-आफ्नो कायिक्षेरमा केम्न्त्द्रत हनु ुआवश्यक छ। त्यसैले अब प्रदेश सरकारले 
"सकघीय सरकारको कायि क्षरेमा पस्दैनौँ र स्थानीय तहको कायि क्षरेमा हस्तक्षपे गदैनौँ" 
भने्न मूलमन्त्रलाई आत्मसात ्गदै प्रत्येक क्षेरमा प्रदेश सरकारको म्जबमेवारी र अर्धकार 
यषकन गरी प्राप्त अर्धकारको प्रयोग गदै आफ्नो म्जबमेवारी प्रभावकारी रूपमा र्नवािह गने 
कुरामा ध्यान केम्न्त्द्रत गनि जरूरी छ। तसथि सोही कुरालाई ध्यानमा राखी आगामी 
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आर्थिक वर्िमा म्शक्षा, स्वास््य, पूवािधार र्नमािण लगायतका सबै क्षेरमा प्रदेश सरकारको 
कायिक्षेर (Scope) र्नधािरण गने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

४८. स्वास््य, म्शक्षा लगायत सामाम्जक क्षेरका गणुस्तरीय सेवामा सविसाधारणको सहज पहुाँच 
परु् याउने षवर्य प्रदेश सरकारको प्राथर्मकतामा रहेको छ। कोर्भड-१९ जस्ता महामारीमा 
समेत स्वास््य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पताललाई 
पूवािधार, उपकरण र जनशम्क्तका षहसाबले सक्षम तलु्याउने र्दशामा आउने र्दनमा बजेट 
तथा कायिक्रमहरू लम्क्षत हनुेछन।् 

४९. कोर्भड षवरूर्द्को खोप अषहले सबैको चासो र म्चन्त्ताको षवर्य बनेको छ । खोपका 
सन्त्दभिमा हाल प्रदेश सरकारको म्जबमेवारी सकघीय सरकारबाट प्राप्त खोपलाई तोषकएको 
पररमाण/मारा बमोम्जम षववरण तयार गरी लम्क्षत वगिलाई खोप केन्त्द्रबाट समयमा खोप 
र्दने कायिलाई सहजीकरण गनुिमा सीर्मत रहेको छ । तर हाल खोपको उपलब्धता र 
खोपको आवश्यकता बीचमा ठूलो अन्त्तर रहेको छ। अथाित ् अपेम्क्षत पररमाणमा खोप 
उपलब्ध हनु सषकरहेको छैन। त्यसैले सबै प्रदेशवासीलाई आगामी आर्थिक वर्िर्भरै खोप 
उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ हामीले र्नवािह गनुिपने भरु्मकामा कुनै कमी राम्खने छैन।  

५०. उच्चम्शक्षाको व्यवस्थापन नै म्शक्षा क्षेरमा प्रदेश सरकारको म्जबमेवारी रहेको सन्त्दभिमा 
प्रदेश षवश्वषवद्यालयको स्थापना र सकचालन गनेतफि  प्रदेश सरकारले आफ्नो ध्यान केम्न्त्द्रत 
गनुिपने आवश्यकता छ। प्रदेशको मानव षवकास योजना अनरुूप प्रदेश षवश्वषवद्यालयको 
स्थापना गरी केही सककायबाट शरुूमा सानै सकख्याका शैम्क्षक कायिक्रमहरू शरुू गने र 
गणुस्तरका षहसावले प्रदेश षवश्वषवद्यालयबाट उत्पार्दत जनशम्क्त षवश्वबजारमा प्रर्तस्पधी 
हनुेगरी गणुस्तरीय म्शक्षा प्रदान गने व्यवस्था र्मलाइने छ। 

५१. कृषर् क्षेरमा तीनै तहका सरकारले गरेको लगानीको बावजदु अपेम्क्षत उपलम्ब्ध हार्सल 
हनु नससनकुा कारण पत्ता लगाउनकुो साथै यस क्षेरका प्रदेश सरकारको भरू्मका 
र्नधािरण गरी प्रभावकारी कायिक्रमहरू सकघ र स्थानीय तहसाँग दोहोरो नपने गरी सकचालन 
गनि आवश्यक प्रबन्त्ध गररनेछ। 

५२. आर्थिक क्षेरमा प्रदेशका तलुनात्मक लाभका क्षरेहरू पषहचान गरी ती क्षेर केम्न्त्द्रत 
पूवािधार र्नमािण र लगानी प्रवद्धिन गनि सषकएमा मार आर्थिक षवकासको गर्तमा तीव्रता 
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ल्याउन सषकन्त्छ भने्न मलाई लागेको छ । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्िमा यस क्षेरको 
अध्ययन गराई स्पष्ट मागि तय गने कायि अगार्ड बढाइनेछ । 

५३. प्रकृर्तप्रदत्त श्रोत साधनको कुशल व्यवस्थापनवाट मार र्दगो षवकासको लक्ष्य हार्सल 
गनि सषकन्त्छ । लमु्बबनी प्रदेशको कररव आधा क्षेर ओगटेको वन, चनुढुङ्गा लगायत 
महत्वपूणि खर्नज पदाथिले भररएका पहाडहरू, उब्जाउ समथर भरू्म, सयौँ नदीनालालाई 
षवकास र समषृद्धको आधार बनाउन ुपदिछ । यस र्दशामा हाम्रा बजेट तथा कायिक्रमहरू 
लम्क्षत हनुेछन।् 

५४. एकातफि  बजारमा सीपयकु्त जनशम्क्तको अभाव र अकोतफि  बढ्दो बेरोजगारीको 
षवरोधाभासपूणि अवस्थाको र्नवारणमा गणुस्तरीय सीप षवकास प्रभावकारी अस्त्र हनुे मेरो 
बझुाइ छ । सीपयकु्त रोजगारीमा षवदेशी कामदारको अर्धपत्य रहेको सन्त्दभिमा नेपाली 
कामदारमा आवश्यक सीप षवकास गरी क्रमश: षवदेशी कामदारको ठाउाँ नेपाली 
कामदारले र्लाँदै जान े षवर्य कुरा र भार्णमा नभई यथाथिमा व्यवहारमा उतानि जरूरी 
छ। "सीपमा पैसा छ, सीप भएको व्यम्क्त भोकले मदैन" भने्न कुरा नेपाली यवुाहरूले 
महशसु गने वातावरण र्सजिना गरी सीपतफि को आकर्िण बढाउने र पाठ्यक्रम एवम ्
प्रम्शक्षण षवर्धमा सधुार गनुिको साथै सीप परीक्षणलाई अर्नवायि गरी "बरू थोरैलाई 
र्सकाऔ क तर सरकारी तार्लम बजारमा षवकाऔीँ" भने्न नारालाई साथिक हनुे गरी सीप 
षवकास कायिक्रम सञ्चालन गररने छ । 

५५. सकघीयता कायािन्त्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन र सकषवधानप्रदत्त अर्धकारको प्रयोगको लार्ग 
प्रदेशको अर्धकार क्षेरमा कानून र्नमािण गनि जरूरी हनु्त्छ भने ती कानूनको प्रभावकारी 
कायािन्त्वयनको साथसाथै योजना तथा बजेट कायािन्त्वयन र सेवा प्रवाहमा दक्ष एवम ्
उत्प्ररेरत कमिचारीतन्त्रको आवश्यकता पदिछ ।  

५६. प्रदेशको नामकरण र राजधानीको षवर्य यस गररमामय सदनले चाल ु आर्थिक वर्िमा 
टुकग्याइसकेको छ। यसका लार्ग प्रदेश सभाप्रर्त हार्दिक आभार व्यक्त गनि चाहन्त्छु । 
लमु्बबनी प्रदेशको राजधानी प्रदेशका षवशेर्ता र राष्ट्रको गौरव झम्ल्कने प्रकृर्तको हनुपुदिछ 
भन्ने मेरो षवचार छ। तसथि आगामी आर्थिक वर्िमा प्रदेश राजधानी शहरको योजना 
र्नमािण (Town Planning) ,जग्गा प्रार्प्त (Land Pooling), वातावरणीय अध्ययन (EIA,IEE) 

तथा षवस्ततृ आयोजना प्रर्तवेदन (DPR) र्नमािणको कायि सबपन्न गरी पूवािधार र्नमािणको 
कायि व्यवम्स्थत रूपमा अम्घ बढाइने छ। 
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५७. प्रदेशका षवकास र्नमािणहरू योजनाबद्ध रूपमा अम्घ बढ्न ु पदिछ भने्न कुरामा प्रदेश 
सरकार दृढ छ। सोही अनरुूप हामीले प्रदेशको प्रथम आवर्धक योजना र्नमािण गरी 
कायािन्त्वयनमा ल्याएका छौं। तर प्रदेश सरकारको षवकास र्नमािणको गन्त्तव्यका लार्ग 
पााँच वर्िको अवर्ध छोटो हुाँदो रहेछ। त्यसैले चाल ुआर्थिक वर्िमा शरुू गररएको २० वरे् 
दीघिकालीन योजना र्नमािणको कायि आगामी आर्थिक वर्िमा परुा गरी सोही आधारमा 
प्रदेशका आर्थिक गर्तषवर्धलाई र्नदेम्शत गररनेछ।  

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म आर्थिक वर्ि 2078/079 को बजेटका उदे्दश्य तथा प्राथर्मकता प्रस्ततु गनि चाहन्त्छु। 

५८. आर्थिक वर्ि 2078/079 का बजेटका उदे्दश्यहरू देहाय बमोम्जम हनुेछन :- 

क) कोर्भड-१९ को र्नयन्त्रण र उपचारलाई प्रभावकारी बनाउने, 

ख) स्वास््य सेवामा सविसाधारणको पहुाँच बढाउने, 

ग) कृषर् क्षेरको सधुार गरी प्रदेश अथितन्त्रमा कृषर् क्षेरको योगदान बढाउने, 

घ) गणुस्तरीय र्सप षवकासको माध्यमबाट रोजगारीका अवसरहरू र्सजिना गरी 
बेरोजगारी समस्या न्त्यूनीकरण गने, 

ङ) अधरुा आयोजनाहरू यथाशीघ्र सबपन्त् न गने, 

च) लमु्बबनी प्रदेशलाई लगानीको हवको रूपमा षवकास गदै जाने । 

छ) सबै प्रदेशवासीलाई कुनै न कुनै आर्थिक षक्रयाकलापमा सकलग्न हनुे वातावरण 
र्सजिना गने, 

५९. मार्थ उल्लेम्खत उदे्दश्य हार्सल गनि देहाय बमोम्जमको प्राथर्मकता र्नधािरण गरेको छु :-  

क) स्वास््य सकस्थाको क्षमता अर्भवरृ्र्द्: पूवािधार षवकास एवम ्जनशम्क्त व्यवस्थापन, 

ख) कृषर् क्षेरको आधरु्नकीकरण तथा व्यवसायीकरण, 

ग) सीप षवकास तथा रोजगारी र्सजिना, 
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घ) अधरुा आयोजनाको न्त्यूनीकरण, 

ङ) गणुस्तरीय पूवािधार र्नमािण,  

च) खानेपानी तथा सरसफाईमा योजनाबर्द् षवकास, 

छ) सशुासन प्रविर्द्न र भ्रष्टाचार र्नयन्त्रण, 

ज) बजेट तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा क्षमता अर्भवरृ्र्द् । 

अब म आर्थिक वर्ि 2078/079 को व्यय अनमुान पेश गनि चाहन्त्छु । 

सकघीय सरकारसाँगको समन्त्वय एवम ्सहकायि 

६०. सकघीय सरकारका तफि बाट प्राप्त सबै अनदुानको मारा केही हदसबम वरृ्र्द् भएको छ। 
यसका लार्ग सकघीय सरकारलाई धन्त्यवाद र्दन चाहन्त्छु। 

६१. आगामी आर्थिक वर्िका लार्ग समपरुक अनदुानतफि  सकघीय सरकारबाट रू. ७२ करोड 
१६ लाख बरावरको प्रर्तवर्द्ता प्राप्त भएको छ। तसथि प्रदेश सरकारको तफि बाट सोही 
पररमाणमा रकम षवर्नयोजन गरी सकघीय सरकारसाँगको सहकायिमा कायािन्त्वयन हनु े
तलुनात्मक रूपमा ठूला र महत्वपूणि आयोजनाको लार्ग कररब रू. १ अवि ४४ करोड 
३२ लाख रकम षवर्नयोजन गरेको छु। 

६२. प्रदेश सरकारको व्यवम्स्थत तयारी तथा कुशल समन्त्वयको कारण आगामी आर्थिक 
वर्िको र्नर्मत्त ८ वटा योजनाको लार्ग रू. ६३ करोड ४९ लाख बरावरको षवशेर् 
अनदुान प्राप्त हनुे भएको छ। ती आयोजनाको प्रभावकारी कायािन्त्वयन गरी अपेम्क्षत 
प्रर्तफल प्राप्त हनुे व्यवस्था र्मलाएको छु।  

६३. आगामी आर्थिक वर्िका लार्ग सकघीय सरकारबाट सशति अनदुानतफि  रू. ६ अबि २३ 
करोड ३ लाख प्राप्त भएको छ। सकघीय सरकारसाँगको समन्त्वय र यस प्रदेशको प्रर्तष्ठा 
एवम ् बजेट तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएको दक्षताको कारण सशति अनदुानको 
मारा बढेको छ।   

६४. सकघीय सशति अनदुानमा यस प्रदेशमा सञ्चालन हनुे आयोजनामध्ये कर्तपय आयोजनामा 
आवश्यक रकमको तलुनामा शरुूमा न्त्यून बजेट षवर्नयोजन भएको भए तापर्न सकघीय 
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सरकारसाँग समन्त्वय तथा पहल गरी आर्थिक वर्िको वीचमा समेत थप रकम प्राप्त गरी 
कायिप्रगर्तको आधारमा थप श्रोतको प्रबन्त्ध गने व्यवस्था र्मलाएको छु।  

६५. षवत्तीय सकघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन र आर्थिक अर्धकारको प्रयोग गदै प्रदेशलाई 
आर्थिक रूपमा आत्मर्नभिर बनाउने र्दशामा अम्घ बढ्ने सन्त्दभिमा सशति अनदुानमा 
सञ्चार्लत अधरुा आयोजना र्छटोभन्त्दा र्छटो परुा गने र सशति अनदुानको सट्टा 
समानीकरण अनदुान प्राप्त गने र्दशामा सकघीय सरकारसाँग समन्त्वय एवम ्पहल गररन ेछ। 

६६. आयोजनाको क्षेर र ती आयोजनाले र्दने प्रर्तफल समेतका आधारमा स्पष्ट प्राथर्मकीकरण 
गरी श्रोत साधनको षवर्नयोजन तथा कायािन्त्वयनमा थप दक्षता हार्सल हनुे व्यवस्था 
र्मलाएको छु। 

स्थानीय तहलाई षवत्तीय हस्तान्त्तरण 

६७. प्रदेश सरकारको तफि बाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने अनदुान यथाशसय बढाउाँदै 
जाने कुरामा प्रदेश सरकार प्रर्तवर्द् छ। यसै मतुाषवक प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई 
उपलब्ध गराउने षवत्तीय समानीकरण अनदुानमा १० करोड थप गरी कुल समानीकरण 
अनदुानलाई ७० करोड परु् याएको छु। 

६८. प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको आधा-आधा लगानीमा सञ्चालन हनुे समपरुक 
आयोजनाहरू प्रभावकारी देम्खएकोले स्थानीय तहको प्राथार्मकता र छनोटको आधारमा 
आयोजना स्वीकृत गरी कायािन्त्वयन गने कायिलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ। आगामी 
आर्थिक वर्िको लार्ग समपरुक अनदुानको रकम वरृ्र्द् गरेको छु। 

६९. समपरुक आयोजना छनोट र स्वीकृर्तको कायि नयााँ आर्थिक वर्ि शरुू भएपर्छ गने 
गररएकोमा त्यसमा सधुार गरी समपरुक अनदुान अन्त्तगित आगामी आर्थिक वर्िमा स्थानीय 
तहबाट सञ्चालन हनुे आयोजना स्वीकृत गरी वाषर्िक कायिक्रम पमु्स्तकामा समावेश 
गररएको छ। जसबाट आर्थिक वर्िको शरुूदेम्ख नै आयोजना कायािन्त्वयनमा लैजान 
सषकनेछ र  आर्थिक वर्िको अन्त्त्यमा हनुे चाप कम गनि मद्दत पगु्ने षवश्वास र्लएको छु। 
आर्थिक वर्िको शरुू देम्ख आयोजनामा कायािन्त्वयनमा लैजााँदा अर्धकाकश आयोजना दोश्रो 
चौमार्सक अवर्ध र्भरै सबपन्न हनुससने हुाँदा कोर्भड महामारी जस्ता प्रकोपबाट हनुे 
समस्याबाट छुटकारा पाउनकुो साथै अधरुा आयोजनाको सकख्या बढ्दै जाने रोगबाट ममु्क्त 
पाउने आशा राखेको छु। 
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७०. प्रदेशको षवशेर् अनदुान अन्त्तगित सञ्चालन हनुे मखु्यमन्त्री ग्रामीण षवकास तथा रोजगार 
कायिक्रमको प्रभावकाररता राम्रो देम्खएको छ। तसथि यस कायिक्रम कायािन्त्वयनमा 
हालसबमको अनभुवलाई सकस्थागत गदै थप व्यवम्स्थत गररनेछ। यस कायिक्रमलाई चाल ु
आर्थिक वर्िमा समेत र्नरन्त्तरता र्दएको छु। 

७१. प्रदेश सरकारको सशति अनदुानमा स्थानीय तहमा सञ्चालन हनुे आयोजना तथा 
कायिक्रमहरूको सबबन्त्धमा स्थानीय तहहरूसाँग भएको अन्त्तरषक्रयाका आधारमा थप सधुार 
तथा पररमाजिन गरी प्रभावकारी रूपमा कायािन्त्वयन हनुे व्यवस्था र्मलाएको छु। सशति 
अनदुान अन्त्तगित सञ्चालन हनुे आयोजना तथा कायिक्रम स्थानीय तहको आवश्यकता र 
प्राथर्मकता बमोम्जम छनोट गरी कायािन्त्वयन गनि आवश्यक र्नदेम्शका जारी गरी उक्त 
र्नदेम्शका बमोम्जम आयोजना कायािन्त्वयन हनुे व्यवस्था र्मलाएको छु। 

७२. गत आर्थिक वर्िमा प्रदेश सरकारको अनदुानमा स्थानीय तहमाफि त सञ्चालन हुाँदै आएका 
आयोजनाहरू कोर्भड-१९ को कारण सबपन्न हनु नसकेको यथाथिलाई आत्मसात गरी ती 
अधरुा आयोजना सबपन्न गनि चाल ुआर्थिक वर्िमा थप १३ करोड रूपैया र्नकासा गरी 
अधरुा आयोजना सबपन्न गने व्यवस्था र्मलाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्िमा समेत 
सोही प्रकारको अवस्था र्सजिना भएमा र औम्चत्यपूणि कारणवस आयोजना अधरुो हनुे 
म्स्थर्त उत्पन्न भएमा त्यस्ता आयोजनका हकमा समेत श्रोत साधन न्त्यून नहनुे व्यवस्था 
र्मलाएको छु। 

७३. स्थानीय तहले र्नमािण गने कानूनलाई प्रभावकारी बनाउनका लार्ग अर्भमखुीकरण 
कायिक्रम सकचालन गररनेछ। साथै स्थानीय तहका न्त्याषयक सर्मर्तको कायिलाई अझ बढी 
प्रभावकारी र पररमाम्जित गनि न्त्याषयक सर्मर्तका पदार्धकारी र कमिचारीहरूका लार्ग 
षवशेर् तार्लम सकचालन गने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

७४. स्थानीय तहको योजना तजुिमा बजेट तथा कायिक्रम र्नमािण एवम ्कायािन्त्वयन क्षमतामा 
क्रमश: सधुार हुाँदै गएको छ। तर सधुारका ठाउाँहरू अरू धेरै छन।् पषहलो कुरा सबै 
स्थानीय तहको आवर्धक योजना र मध्यमकालीन खचि सकरचना र्नमािण गरी कायािन्त्वयनमा 
ल्याउनपुछि भन्त् ने प्रदेश सरकारको दृषष्टकोण रहेको छ। कर्तपय स्थानीय तहले यो काम 
शरुू गररसकेको पर्न अवस्था छ। त्यसैले चाल ु आर्थिक वर्िमा कायािन्त्वयनमा रहेको 
प्रदेश सरकारको सहयोगमा आवर्धक योजना र्नमािण गने र मध्यमकालीन खचि सकरचना 
बनाउने कायिलाई आगामी आर्थिक वर्िमा समेत र्नरन्त्तरता र्दएको छु। साथै आगामी 
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आर्थिक वर्िमा आवर्धक योजना तथा मध्यमकालीन खचि सकरचना र्नमािण गने प्रत्येक 
स्थानीय तहलाई आवश्यक श्रोत तथा प्राषवर्धक सहयोग प्रदेश सरकारको तफि बाट 
उपलब्ध गराउने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

७५. प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसाँगको सबबन्त्ध र समन्त्वयलाई थप घनीभतू बनाउाँदै लगेको 
छ। कोर्भड-१९ को कारण भौर्तक अनगुमन सबभव नभए तापर्न भच ुिअल माध्यमबाट 
चाल ुआर्थिक वर्िको शरुूमा प्रदेश सरकारको अनदुानमा गत आर्थिक वर्िमा १०९ वटै 
स्थानीय तहमा सञ्चालन भएका आयोजनाको समीक्षा गरी कायािन्त्वयनको अवस्था, 
कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्याहरू समेत पषहचान गररएको छ। आगामी आर्थिक वर्िमा 
ती समस्या दोहोररन नर्दने व्यवस्था र्मलाएको छु। प्रदेश सरकारसाँगको सहकायि, 
समन्त्वय र सहयोगका लार्ग सबै स्थानीय तहका जनप्रर्तर्नर्ध एवम ्कमिचारीहरू प्रर्त 
धन्त्यवाद व्यक्त गनि चाहन्त्छु। आगामी आर्थिक वर्िमा परस्पर सहयोग र सहकायि थप 
प्रभावकारी हनुे अपेक्षा गरेको छु। 

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म क्षेरगत रूपमा प्रस्ताषवत कायिक्रम एवम ्षवर्नयोजन प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्त्छु । 

कोर्भड-19 को र्नयन्त्रण एवम ्उपचार 

७६. कोर्भडको र्नयन्त्रण, रोकथाम र उपचार प्रदेश सरकारको सबैभन्त्दा उच्च प्राथर्मकतामा 
रहेको षवर्य हो। त्यसैले यसका लार्ग प्रदेश सरकारको तफि बाट हरसबभव प्रयासहरू 
अम्घ बढाइएको छ। कोर्भडको पषहलो Variant र दोश्रो Variant को बीच यसले पाने 
असर तथा प्रभावमा ठूलो र्भन्त् नता र् यो। त्यसैले एउटा चरणको अनभुव वा र्सकाइले 
अको चरणलाई ठ्याकै्क काम गनि सकेन। तर नमूना सककलन, परीक्षण तथा उपचारमा 
दक्षता बढाउन ु नै प्रत्येक चरणका लार्ग महत्वपूणि कायिहरू रहे। त्यसैले यसमा थप 
सधुार गदै अम्घ बढ्ने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

७७. कोर्भडको उपचारको लार्ग आवश्यक अम्ससजनका लार्ग अर्धकाकश अस्पतालमा 
अम्ससजन प्लान्त्ट स्थापना गनि श्रोतको व्यवस्था र्मलाएको छु। साथै र्सर्लण्डर तथा 
अन्त्य आवश्यक उपकरण एवम ्और्धीको खररदका लार्ग यथेष्ट बजेट षवर्नयोजन गरेको 
छु। 
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७८. प्रदेशका सबै सरकारी अस्पतालबाट कोर्भडको उपचार र्नशलु्क हनुे व्यवस्था र्मलाएको 
छु। र्नजी अस्पताल एवम ् मेर्डकल कलेजबाट हनुे उपचारमा समेत सकघीय सरकारले 
तोकेको मापदण्ड बमोम्जमको उपचार हनु ेव्यवस्थालाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। 

७९. स्वाव सककलन एवम ्परीक्षणमा सविसाधारणको पहुाँच वषृद्ध गनि थप ल्याव स्थापना एवम ्
साषवकमा रहेका ल्यावको स्तरोन्त् नर्त गरी परीक्षणको नर्तजा उसै र्दन आउने व्यवस्था 
र्मलाएको छु। 

८०. कोर्भड र्नयन्त्रण तथा उपचारमा सरकारको अर्तररक्त सामाम्जक सकघसकस्था, नागररक 
समाज एवम ्सञ्चारजगत् को साथसाथै प्रत्येक नागररकको सषक्रय सहभार्गता र इमान्त्दार 
प्रयासको खााँचो रहन्त्छ। त्यसैले यस कायिमा सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउाँबाट एक कदम 
अम्घ बढेर सहकायि गनिका लार्ग प्रदेश सरकारको तफि बाट आह्वान गनि चाहन्त्छु। 

८१. कोर्भड-१९ को र्नयन्त्रणको लार्ग स्थानीय तहहरूमा सञ्चार्लत सवारेन्त्टाइन एवम ्
आइसोलेशन केन्त्द्रहरूलाई स्थानीय तहसाँगको सहकायिमा थप व्यवम्स्थत गरी सञ्चालनमा 
ल्याउने व्यवस्था र्मलाएको छु।  

८२. कोर्भडको उपचारमा सकलग्न स्वास््यकमी एवम ् कमिचारीको सेवालाई सबमान गदै 
उनीहरूको उत्प्ररेणा बढाउन चाल ुआर्थिक वर्िमा उपलब्ध गराइएका प्रोत्साहन भत्तालाई 
आगामी आर्थिक वर्िमा समेत र्नरन्त्तरता र्दएको छु।   

८३. कोर्भड व्यवस्थापन तथा उपचारमा सषक्रयतापूविक कायि सबपादन गनि खषटन ेम्चषकत्सक, 

नर्सिङ स्टाफ, प्यारामेर्डसस, अस्पताल षवकास सर्मर्त, जनस्वास््य कायािलय, स्थानीय 
प्रशासन, सरुक्षा र्नकाय, मन्त्रालय तथा मातहत षवर्भन्न कायािलयमा कायिरत कमिचारी, 
स्थानीय तह, म्शक्षक, सामाम्जक सकघसकस्था, सञ्चारकमी, परकार लगायतलाई प्रोत्साहन तथा 
परुस्कृत गनि बजेट षवर्नयोजन गरेको छु। 

स्वास््य सेवामा पहुाँच र सदुृढीकरण 

८४. लमु्बबनी प्रादेम्शक अस्पताललाई प्रदेशकै उच्च र षवम्शष्टीकृत स्वास््य सेवायकु्त अस्पताल 
बनाउने उदे्दश्य अनरुूप षवस्ततृ पररयोजना प्रर्तवेदन तयार भइसकेको छ। आगामी 
आर्थिक वर्िमा र्नमािण कायि शरुू गने गरी रू. २५ करोड छुट्याएको छु। साथै राप्ती 
प्रादेम्शक अस्पताल, तलुसीपरुको गरुूयोजना तयार भइसकेको सन्त्दभिमा आगामी आर्थिक 
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वर्िमा षवस्ततृ पररयोजना प्रर्तवेदन तयार गरी र्नमािण कायि समेत शरुू गनि आवश्यक 
बजेट छुट्याएको छु। 

८५. ५० शैय्यामा स्तरोन्नर्त भएका अस्पतालहरूमा आवश्यक पूवािधारको षवकास गरी षवशेर्ज्ञ 
सेवा सकचालन गररनेछ। प्रदेशका दगुिम क्षेरहरूमा शल्यषक्रया सषहतको षवशेर्ज्ञ स्वास््य 
म्शषवरहरू सकचालन गनि “जनतामैरी स्वास््य अर्भयान” कायिक्रमको  लार्ग आवश्यक 
रकम षवर्नयोजन गरेको छु । 

८६. स्वास््य सेवालाई प्रभावकारी तथा जनमखुी बनाउन तीनै तहको सरकार, र्नजी, 
सामदुाषयक तथा सहकारी सकघ सकस्थाहरूसाँग लागत सहभार्गताको र्सर्द्ान्त्तमा आधाररत 
रही आवश्यक कायिषवर्ध र्नमािण गरी पूवािधार षवकास तथा स्वास््य सेवा प्रवाहमा 
साझेदारीको लार्ग रू.२२ करोड षवर्नयोजन गरेको छु।  

८७. प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालको पूवािधार षवकास गनि रूपन्त्देहीको भीम अस्पताल, 

रूकुम पूविको म्जल्लास्तरीय अस्पताल, बर्दिया अस्पताल र नवलपरासीको पृ् वीचन्त्द्र 
अस्पतालको नयााँ भवन र्नमािण कायिका लार्ग आवश्यक रकम षवर्नयोजन गरेको छु। 
षवशेर्ज्ञ सेवा सषहतको ररफरल अस्पतालहरू सञ्चालन गनि आवश्यक बजेट व्यवस्था 
गरेको छु। 

८८. प्रदेश जनस्वास््य प्रयोगशालालाई र्ब.एस.एल.र्र्द्तीय स्तरमा सञ्चालन गनि आवश्यक 
पूवािधार र्नमािण एवम ्सञ्चालनका लार्ग रू.१ करोड ५० लाख षवर्नयोजन गरेको छु। 

८९. सडक दघुिटनामा परेका व्यम्क्तहरूको सघन उपचारको लार्ग दाङको लमहीमा 
र्नमािणाधीन अत्याधरु्नक ट्रमा सेन्त्टर र्नमािणको लार्ग आगामी आर्थिक वर्िका लार्ग रू. 
५ करोड बजेट षवर्नयोजन गरेको छु ।  

९०. प्रादेम्शक आयवेुद म्चषकत्सालय र्बजौरीको क्षमता षवस्तार र लमु्बबनी आयवेुद 
म्चषकत्सालय बटुवललाई १५ शैय्याको म्चषकत्सालयको रूपमा षवकास गनि रू.२ करोड 
रकम षवर्नयोजन गरेको छु। 

९१. नवलपरासी (बदिघाट ससु्ता पम्चिम) र रूकुम पूविमा आयवेुद स्वास््य केन्त्द्र स्थापना लार्ग 
रू.१ करोड षवर्नयोजन गरेको छु। 
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९२. प्रदेशका सबै सरकारी स्वास््य सकस्थाहरूवाट रक्तसञ्चार सेवा र्निःशलु्क रूपमा प्रदान गने 
गरी “र्न:शलु्क रक्तसञ्चार सेवा प्रदान, स्वस्थ लमु्बबनीको पषहचान” अर्भयानको लार्ग रू. 
५ करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छु।  

९३. प्रदेशवासीहरूलाई षवपन्न नागररक और्धी उपचार र्नदेम्शकाले व्यवस्था गरेको सकघीय 
सरकारको तफि बाट प्रदान गररदै आएको सषुवधाको अर्तररक्त मगृौला प्रत्यारोपणका लार्ग 
थप रू. २ लाख र १६ वर्ि मरु्नका सयान्त्सर पीर्डतको लार्ग प्रर्तव्यम्क्त रू.१ लाख 
प्रदेश सरकारको तफि बाट थप गने व्यवस्था गरेको छु। 

९४. प्रदेश अन्त्तगित रहेका एबबलेुन्त्सहरूलाई एकीकृत रूपमा सेवा सञ्चालन गने व्यवस्था 
र्मलाउन प्रादेम्शक प्ररे्ण केन्त्द्र सञ्चालनको लार्ग आवश्यक बजेट षवर्नयोजन गरेको छु। 
साथै प्ररे्ण हनुे सतु्केरी मषहलाहरूलाई र्निःशलु्क एबबलेुन्त्स र हवाई उद्धारको लार्ग बजेट 
व्यवस्था गरेको छु। 

९५. अस्पतालहरूमा आाँखा उपचार, षफम्जयोथेरापी, दन्त्तसेवा, इ.एन.षट. लगायतका स्वास््य 
सेवाको षवस्तार तथा र्नरन्त्तरताको लार्ग अस्पताल सदुृढीकरण कायिक्रमतफि  रू.१३ 
करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छु। 

९६. लमु्बबनी प्रादेम्शक अस्पतालमा आगोले पोलेका र्बरामीको उपचार र शल्यषक्रयाको लार्ग 
सषुवधा सबपन्न बनि (Burn) वाडि सञ्चालनको लार्ग पयािप्त बजेट षवर्नयोजन गरेको छु। 
ज्येष्ठ नागररक अस्पताल र बाल अस्पतालको र्नमािणको सबभाव्यता अध्ययनका लार्ग 
बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

९७. गणुस्तरीय स्वास््य सेवाको सरु्नम्चितताको लार्ग स्वास््यकमी तथा म्चषकत्सकहरूको 
क्षमता अर्भवरृ्र्द्को साथै राषष्ट्रय अन्त्तरािषष्ट्रय अनभुव आदान-प्रदानको साथै स्वास््य तार्लम 
केन्त्द्रको गरुूयोजनामा आधाररत रही भवन र्नमािण तथा तार्लम एवम ् बायोमेर्डकल 
वकि सप सञ्चालनको लार्ग रू. ८ करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छु। 

९८. अस्पताल तथा स्वास््य सकस्थाहरूबाट षवतरण गररने र्निःशलु्क और्धीहरूको अभाव हनु 
नर्दनको लार्ग रू. ३ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

९९. स्वास््य सकस्थाहरूमा स्वास््य यन्त्र र उपकरणहरू उपलब्धताको सरु्नम्चितताको लार्ग 
रू.१९ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। 
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१००. स्वास््य मन्त्री ग्रामीण स्वास््य सचेतना प्रवर्द्िन कायिक्रम सञ्चालनको लार्ग रू. ३ करोड 
बजेट षवर्नयोजन गरेको छु। 

१०१. र्नवािचन क्षेर पवुािधार षवकासमा आधाररत सहभार्गतामूलक स्वास््य कायिक्रम सञ्चालनको 
लार्ग रू. ५ करोड बजेट षवर्नयोजन गरेको छु। 

१०२. प्रदेशका सरकारी अस्पतालहरूमा डायलाईर्सस सेवा षवस्तारको लार्ग रू. ५ करोड बजेट 
षवर्नयोजन गरेको छु। 

कृषर्को आधरु्नकीकरण एवम ्व्यवसायीकरण 

१०३. चाल ु आर्थिक वर्िदेम्ख प्रत्येक स्थानीय तहलाई एक अर्धकृतस्तरका कमिचारी राख्न े
श्रोतको प्रबन्त्ध गररएकोमा उक्त व्यवस्था पयािप्त देम्खएन। साषवकका गा.षव.स. हाल 
वडामा पररणत भएको कारण एकजना कृषर् प्राषवर्धकले एक स्थानीय तहमा यथेष्ट सेवा 
र्दन ससने देम्खएन। स्थानीय तहमा समेत कृषर् जनशम्क्त एकदमै न्त्यून छ। हाम्रा 
कृर्कहरू कृषर् प्राषवर्धक ज्ञानको अभावमा भाग्यवादी कृषर् प्रणालीबाट गमु्िरहेका छन।्  

१०४. आगामी र्दनमा लमु्बवनी प्रदेशका कृर्कहरू भाग्यमा होइन कमिमा षवश्वास गनेछन।् 
अबदेम्ख प्रदेशका प्रत्येक षकसान पररवारको आफ्नै कृर्क योजना हनुेछ। कृषर् क्षेरको 
आवश्यक त्याङ्क सककलन, कृषर् सेवा, कृर्क योजना र्नमािण समेतमा कायि गने र ती 
कायि गदाि प्राषवर्धकले कायि सबपादनमा आधाररत सषुवधा पाउने गरी कृषर् क्षेरको नयााँ 
कायिक्रमको रूपमा कृषर् प्राषवर्धक सेवामा कृर्कको पहुाँच नामक नयााँ कायिक्रम 
कायािन्त्वयनमा ल्याउने गरी प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय तहमा कृषर् अर्धकृत र ९८३ 
वडामा कृषर् प्राषवर्धकको व्यवस्थाका लार्ग रू. ३३ करोड षवर्नयोजन गरेको छु। यस 
कायिक्रमबाट १०९२ जना प्रत्यक्ष रोजगार हनुेछन ् भने प्रदेशका सबै कृर्कहरू यस 
कायिक्रममाफि त प्रदेश सरकारसाँग जोर्डनेछन।् यस कायिक्रमले कृषर् क्षेरमा ठूलै पररवतिन 
ल्याउने आशा समेत गरेको छु। 

१०५. षवश्वव्यापी महामारीका रूपमा देखापरेको कोर्भड-१९ का कारण प्रभाषवत भएका प्रदेशका 
जनताहरूको जीषवकोपाजिनमा सधुार गनि कृषर् उपजहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व वषृद्ध गरी 
खाद्य सरुक्षा र आत्मर्नभिताको अवस्थामा परु् याउन मागमा आधाररत कोर्भड षवशरे् कृषर् 
तथा पशपुञ्छी उत्पादनमा आधाररत व्यवसाय सकचालनका लार्ग रू. ११ करोड बजेट 
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षवर्नयोजन गरेको छु। यस कायिक्रमबाट कबतीमा २२०० घरधरुी प्रत्यक्ष लाभाम्न्त्वत हनु े
आशा गरेको छु। 

१०६. प्रदेशका सबै म्जल्लाहरूमा प्रदेश सरकारको कृषर् तथा पशपुञ्छी क्षेरमा प्रत्यक्ष सेवा 
सरु्नम्चित गनि रूपन्त्देही, नवलपरासी, गलु्मी तथा अघािखााँची म्जल्लामा कृषर् तथा पशपुञ्छी 
हेने कायािलय स्थापना गनि बजेट षवर्नयोजन गरेको छु।  

१०७. आयात प्रर्तस्थापन गदै प्रदेशलाई आत्मर्नभिर बनाउन हाल उत्पादन सामग्रीमा र्दक दै 
आएको अनदुान कायिक्रमलाई प्रर्तफलमा आधाररत प्रोत्साहन कायिक्रममा रूपान्त्तरण गनि 
आवश्यक देम्खएको छ। यस सन्त्दभिमा उक्त कायिक्रमलाई थप पररष्कृत तथा पररमाजिन 
गरी षवशेर् बालीवस्तहुरू; चैते धान, षहउाँदे तथा वसन्त्ते मकै, मर्सना तथा वासनादार 
धान, तोरी, मसुरुो, मह, दधु र माछामा प्रर्तफलमा आधाररत प्रोत्साहन कायिक्रम शरुू 
गरेको छु। यस कायिक्रमका लार्ग रू.३२ करोड ५० लाख षवर्नयोजन गरेको छु। 

१०८. एक स्थानीय तह एक स्माटि कृषर् गाउाँ अर्भयान अनरुूप प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरूमा 
सकचालनमा रहेको "स्माटि कृषर् गाउाँ कायिक्रम" लाई र्नरन्त्तरता र्दक दै थप प्रभावकारी 
बनाउाँदै लर्गनेछ। यस कायिक्रमका लार्ग रू. ३५ करोड षवर्नयोजन गरेको छु। 

१०९. हालसबम ९२० हेसटरमा सकचालनमा रहेको करार खेती कायिक्रमलाई आगामी आर्थिक 
वर्िमा १२०० हेसटरसबम षवस्तार गररनेछ। स्थानीय तहसाँगको सहकायिमा खेती गनि 
चाहने कृर्कलाई जग्गा भाडाबापतको रकम र आवश्यक पूवािधार षवकासमा सहयोग 
परु् याउन रू. ५ करोड षवर्नयोजन गरेको छु। यस सबबन्त्धी कायिषवर्धलाई आगामी 
आर्थिक वर्िमा पररमाजिन गरी व्यवहाररक बनाउने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

११०. “सबै कृर्कका लार्ग सलुभ कजाि” अर्भयानका रूपमा आर्थिक वर्ि २०७६/0७७ बाट 
सरुूवात गररएको ब्याजमा अनदुान कायिक्रमलाई प्रदेशर्भरका बैकक  तथा षवत्तीय 
सकस्थाहरूसाँगको सहकायिमा सबै कृर्कको पहुाँच पगु्ने गरी सरलीकृत बनाउाँदै लर्गनेछ। 
कृषर् तथा पशपुञ्छी व्यवसायमा र्नजी तथा सहकारी क्षेरको लगानीका लार्ग ब्याजमा 
अनदुान उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

१११. पश ु स्वास््यको सकरक्षण र सकवद्धिनका लार्ग एक स्वास््य अवधारणा अवलबबन गदै 
तराईका ६ म्जल्लाहरूमा प्रारबभ गररएको “खोरेत रोग उन्त्मूलन अर्भयान” सकघीय 
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सरकारसाँगको सहकायिमा प्रदेशका १० म्जल्लामा षवस्तार गररनेछ। यस कायिक्रमका 
लार्ग रू. ४ करोड षवर्नयोजन गरेको छु। 

११२. “एक म्जल्ला, एक श्रोत केन्त्द्र” को अवधारणा अनसुार स्थानीय तहसाँगको सहकायिमा 
श्रोतकेन्त्द्र स्थापना कायिलाई र्नरन्त्तरता र्दइनेछ। नवलपरासी (बदिघाट ससु्ता पम्चिम) मा 
पषु्प, अघािखााँचीमा बाख्रा, कषपलवस्तमुा वागवानी, दाङमा मौरी, पाल्पामा फलफूल, 
रोल्पामा तरकारी, रूपन्त्देहीमा गाई, दाङमा भैंसी, बाककेमा बाख्रा, बर्दियामा बकगरु, पूवी 
रूकुममा भेडाको श्रोतकेन्त्द्र स्थापना तथा सकचालनका लार्ग रू.  ५ करोड षवर्नयोजन 
गरेको छु। 

११३. स्वदेशी उन्नत तथा हाइिर्िड जातहरू र नश्लको षवस्तार गनि र र्बउमा आत्मर्नभिर भइि 
बढी भएको र्बउ र्बजन र्नयाित गनि तराईका म्जल्लामा र्बउ बजारीकरण पूवािधारहरूको 
षवकास एवम ् षवस्तार गररनेछ। पहाडी म्जल्लाहरूमा प्याज लगायतका तरकारी र्बउ र 
तराइिमा अन्न, दलहन तथा तेलहन बालीको र्बउ प्रवद्धिन कायिक्रमका लार्ग रू. ३ करोड 
षवर्नयोजन गरेको छु। र्डम्जटल प्रषवर्धमा आधाररत र्बउर्बजनको वासलात तयार गरी 
र्बउको माग र आपूर्तिलाई व्यवम्स्थत गररने छ। यसका लार्ग आवश्यक बजेट 
छुट्याएको छु। 

११४. र्नजी तथा सहकारी सकस्थाहरूको सहकायिमा व्यवसाषयक धान प्रवद्धिन कायिक्रम 
सकचालनमा ल्याइनेछ। तीनवटै सरकारको समन्त्वयमा मखु्य बाली तथा वस्तमुा तोषकएको 
न्त्यूनतम समथिन मूल्य कायािन्त्वयन गनि तथा बजारका अन्त्य पूवािधार षवकास गरी 
कृर्कहरूको उत्पादनलाई उपभोक्तासाँग जोड्नका लार्ग  रू. ६ करोड बजेट षवर्नयोजन 
गरेको छु।  

११५. कृषर्कमी तथा कृषर् श्रर्मकहरूलाई उद्यमी बनाउने नीर्त अनसुार कृषर् तथा पशजुन्त्य 
फमि तथा र्नजी कबपनीहरूमा रोजगारी प्रवर्द्िन गनि र्बमा, स्वास््य उपचार र सामाम्जक 
सरुक्षासषहत सकचालनमा रहेको कृषर्कमी रोजगार कायिक्रमका लार्ग रू. ६ करोड 
षवर्नयोजन गरेको छु। यसबाट ८0९ जना कृषर्कमीको रोजगारी सरु्नम्श् चत हनुेछ। 

११६. एक वडा एक हररत स्वयम ् सेवकको नीर्त अनरुूप कृषर् प्रषवर्ध प्रसार सेवालाई थप 
प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गनि सबै ९८३ वडामा पररचालन गररएका हररत 
स्वयकसेवकहरूलाई नमनुा फामि स्थापना, प्रषवर्ध प्रदशिन, प्रर्तफलमा आधाररत प्रोत्साहन 
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अनदुान कायिक्रम र र्सप षवकास तार्लममाफि त क्षमता षवकास गररनेछ। यसका लार्ग 
रू. ९ करोड षवर्नयोजन गरेको छु। 

११७. दधुमा आत्मर्नभिर यस प्रदेशमा मखु्य समयमा उत्पादन हनुे अर्धक दधुको बजार प्रवर्द्िन 
गनि दगु्ध उत्पादनको षवषवधीकरण गने व्यवस्था गरेको छु। दगु्ध प्रशोधनका लार्ग UHT 
प्लान्त्ट, म्चज तथा छुपी उत्पादन उद्योगहरू र म्चज उद्योगको लार्ग व्याजमा अनदुान 
लगायत कायिक्रम माफि त सहयोग गनि रू. ८ करोड बजेट षवर्नयोजन गरेको छु। यसले 
समय समयमा हनुे र्मल्क होर्लडेको समस्यालाई समाधान गने षवश्वास र्लएको छु। 

११८. मत्स्य उत्पादन र प्रवद्धिनमा टेवा परु् याउन नयााँ पोखरी र्नमािण तथा सधुार, मत्स्य ह्याचरी 
र्नमािण तथा सधुार, कोल्ड स्टोरेज तथा भ्याकुम म्सलर्नङ्ग, माछा र्बक्री स्टल, भरुा 
उत्पादन तथा र्बक्रीषवतरण लगायतका यान्त्रीकरण कायिक्रमका तथा प्राषवर्धक सेवा 
सकचालनका लार्ग रू. ४ करोड षवर्नयोजन गरेको छु। यसबाट २ करोड माछाका भरुा 
उत्पादन हनुेछन।्  

११९. समूह सहकारी तथा र्नजी क्षेरसाँगको सहकायिमा प्रदेशको षवशेर् बाली वस्तकुो उत्पादन 
तथा िाम्न्त्डङ गरी बजारीकरण गने ब्यवस्था र्मलाउन आवश्यक बजेट षवर्नयोजन गरेको 
छु। प्रदेशको एक मार अगािर्नक म्जल्ला रूकुम पूविको प्राङ्गाररक अर्भयानलाई अन्त्य 
म्जल्लाहरूमा समेत षवस्तारका लार्ग सहयोग पगु्ने गरी सकघीय सरकारसाँगको समन्त्वयमा 
सघन कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दने गरी बजेट षवनोयोजन गरेको छु।  

१२०. सदुृढ तथा सबल प्रयोगशाला सेवामाफि त कृर्कलाई उच्चतम प्राषवर्धक सेवा प्रदान गनि 
सषकने यथाथिलाई महशसु गरी प्रदेशर्भर सकचार्लत कृषर् तथा पशपुञ्छी प्रयोगशालाहरूको 
स्तरोन्नर्त गने गरी बजेट छुट्याएको छु। नवलपरासीमा स्थाषपत प्रदेश पश ुरोग अन्त्वेर्ण 
प्रयोगशालालाई नमनुा प्रयोगशालाको रूपमा षवकास गनि र हरेक म्जल्लाहरूमा माटो 
परीक्षणको लार्ग र्मर्नल्याव तथा बाली उपचारका लार्ग बाली उपचार म्शषवर सकचालनमा 
ल्याउनका लार्ग आवश्यक बजेट षवर्नयोजन गरेको छु। 

१२१. र्सकचाई सषुवधा कृषर् उत्पादकत्व वषृद्धको आधारको रूपमा रहेको यथाथितालाई महससु 
गरी सकचालनमा आएको र्सकम्चत क्षेर लम्क्षत कृषर् षवकास कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता प्रदान 
गरेको छु। र्सकचाईं सषहतको कृषर् उत्पादन कायिक्रम र नवीनतम र्सकचाई प्रषवर्धको 
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प्रयोगलाई प्रोत्साहन गनिका लार्ग र्सकचाई लम्क्षत कायिक्रमका लार्ग रू. ३ करोड 
षवर्नयोजन गरेको छु। 

१२२. पशपुञ्छी रोगको षवशेर् उपचार सेवामा क्षमता वषृद्ध गने उदे्दश्यका साथ हाल 
र्नमािणाधीन रहेको भेटेररनरी ररफरल अस्पताल रूपन्त्देहीको र्नमािण कायिलाई र्नरन्त्तरता 
प्रदान गनिका लार्ग रू. ४ करोड षवर्नयोजन गरेको छु।  

१२३. तराईका ६ म्जल्लाहरूमा लसनु प्याज, पहाडका ६ म्जल्लामा कागती, सनु्त्तला, पहाडका 
६ म्जल्ला र बााँके म्जल्लामा भेडा बाख्रा, रूपन्त्देही, दाङ, बर्दियामा बङ् गरु तथा १२ वटै 
म्जल्लामा मकै भट्टमास र्मसन र आल ुर्मसनलाई र्नरन्त्तरता र्दइनेछ। कृर्कहरूको माग 
अनरुूप यस वर्िदेम्ख दलहन र तेलहन र्मसन समेत थप गरी अर्भयानमखुी र्मसन 
कायिक्रम सकचालनका लार्ग रू. १३ करोड षवर्नयोजन गरेको छु।रोड कोररडोर केम्न्त्द्रत 
व्यवसाषयक कृषर् तथा पशपुञ्छी उत्पादन कायिक्रमलाई ठूला बजारहरूसाँग जोड्ने गरी 
रू. २ करोड ५० लाख षवर्नयोजन गरेको छु। 

१२४. नदी, खोला तथा खहरेका कारण क्षर्त भई बगरमा पररणत कृषर् जर्मनलाई उत्पादनशील 
बनाई आयआजिन कायिक्रमसाँग जोड्ने उदे्दश्यका साथ कबतीमा 1२५ हेसटरमा खेती 
षवस्तार हनुे गरी सबभाषवत तराईका म्जल्लाहरूमा बगर खेती कायिक्रमका सकचालनका 
लार्ग रू. १ करोड २० लाख षवर्नयोजन गरेको छु। यसबाट ४८० भरू्महीन कृर्कले 
रोजगार प्राप् त गनेछन।्  

१२५. कृषर् उत्पादन सामग्रीको भण्डारण तथा षवतरण प्रणाली व्यवम्स्थत बनाउन सहकारीसाँगको 
साझेदारी र सरकारको कृषर् वस्तकुो प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणका लार्ग 
आवश्यक बजेट छुट्याएको छु। 

१२६. व्यवसाषयक तार्लम तथा कृषर् सामग्री उपलब्ध गराई कृर्कको उद्यमम्शलता षवकासका 
लार्ग आवश्यक बजेट षवर्नयोजन गरेको छु। प्रदेशमा रहेका कृषर् प्राषवर्धक सेवाबाट 
सेवा र्नवतृ कमिचारी तथा षवज्ञहरूको षवज्ञतालाइि सदपुयोग एवम ् स्थानीय तह तथा 
प्रदेशका कृषर् क्षेरमा कायिरत कमिचारीको क्षमता तथा वरृ्त षवकासका कायिक्रमहरू 
सकचालनका लार्ग समेत बजेट छुट्याएको छु। 
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१२७. म षकसान, प्रदेशको शान भने्न नारासषहत उत्कृष्ट कृर्क, कृषर् उद्यमी एवम ् कृषर् 
सहकारीलाइि मखु्यमन्त्री उत्कृष्ट कृर्क परुस्कारले परुष्कृत गनिका लार्ग आवश्यक बजेट 
षवर्नयोजन गरेको छु।  

१२८. कृषर् सबबन्त्धी सूचनामा पहुाँच वषृद्धका लार्ग षकसान कल सेन्त्टरको सेवालाई थप वैज्ञार्नक 
एवम ् प्रभावकारी बनाउनकुो साथै भषवष्यमा आउनससने कृषर् तथा पशपुञ्छीजन्त्य रोग, 
षकरा र महामारी र्नयन्त्रण गनि आकम्ष्मक सेवाका कायिक्रम सकचालनका लार्ग बजेट 
षवर्नयोजन गरेको छु । सघन पश ुक्षेर तथा षपछर्डएको क्षेरहरूमा घरदैलो (Door to 

Door) पश ुस्वास््य र्नयमन/म्शषवरहरू सकचालन गनि बजेट छुट्टयाएको छु। 

 श्रम, सीप षवकास तथा रोजगारी 

१२९. “सीपयकु्त व्यम्क्त कषहल्यै भोकै मदैन” भने्न कुरालाई प्रदेशवासी यवुाहरूले महशसु गनि 
बााँकी नै रहेको देम्खन्त्छ। देशमा रहेको सीपयकु्त रोजगारीका लार्ग आफूलाई तयार 
नगने र अदक्ष कामदारको रूपमा षवदेश जाने प्रवरृ्तमा पररवतिन ल्याउन सीप षवकासलाई 
एक अर्भयानको रूपमा अम्घ बढाउनपुने आवश्यकता महशसु गरेको छु। सरकारी एवम ्
षवर्भन्न तहबाट सञ्चार्लत तार्लममा थपैु यवुाहरू सहभागी पर्न भए तर पर्न सीपसाँग 
सबबम्न्त्धत रोजगार वा स्वरोजगारमा जानेको सकख्या असाध्यै न्त्यून रहेको पाइएको छ। 
यसको प्रमखु कारण बजारको माग अनरुूप गणुस्तरीय तार्लम र्दन नससन ुनै हो भन्त् ने 
मलाई लागेको छ। 

१३०. गणुस्तरीय तार्लमका लार्ग गणुस्तरीय पाठ्यक्रम, दक्ष प्रम्शक्षक, प्रभावकारी म्शक्षण षवर्ध 
र सीप परीक्षण आवश्यक पूवि शति हनु।् यी सबै षवर्यमा दक्षता हार्सल गनि हामीले थप 
कायि गनुिपने भएको छ। तसथि आगामी आर्थिक वर्िमा यी सबै षवर्य सबबोधन गनेगरी 
सीप प्रर्तष्ठान (Skill Academy) स्थापना गररनेछ। उक्त प्रर्तष्ठानले स्वदेशी तथा षवदेशी 
बजारको माग अध्ययन, पाठ्यक्रम र्नमािण तथा स्वीकृर्त, प्रम्शक्षकको योग्यता र्नधािरण 
तथा र्सप परीक्षणजस्ता क्षरेमा षवम्शष्टीकृत सकस्थाको रूपमा कायि गनेछ।  

१३१. कोर्भड-१९ को नयााँ भेररयन्त्टका कारण रोजगारी गमुाएका असकगर्ठत क्षेरका श्रर्मक 
तथा वैदेम्शक रोजगारीबाट फषकि एका यवुाहरूलाई श्रममा आवद्ध गने गरी र्नमािण कायिमा 
लगाउन श्रममा आधाररत र्नमािण पद्धर्तको अवलबबन तथा कायािन्त्वयन गने व्यवस्था 
र्मलाएको छु। 
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१३२. मकु्त कमैया,माझी,कुमाल,चनुारा एवम ्लोपोन्त्मखु सीमान्त्तकृत र षवपन्न वगिलाइि र्सपमलुक 
र प्रषवर्ध हस्तान्त्तरण कायिक्रम सबै म्जल्लामा सञ्चालन हनुे व्यवस्था र्मलाएको छु । 
एकल मषहला उद्यमी प्रषवर्ध हस्तान्त्तरण कायिक्रम सबै म्जल्लामा सञ्चालन गने व्यवस्था 
र्मलाएको छु।यसबाट प्रदेशका सबै एकल मषहलाहरू स्वयम ्रोजगार हनुे आशा र्लएको 
छु । 

१३३. बदु्धकालीन र बदु्ध सकस्कृर्तमा आधाररत काष्ठकला, लर्लतकला र मूर्तिकला सबबन्त्धी 
कलाकार उत्पादन गनि १०० जना यवुायवुतीका लार्ग पूणि छारवमृ्त्तको व्यवस्था गरेको 
छु । 

१३४. इम्न्त्जर्नयररङ, षवज्ञान, स्वास््य र कृषर्जस्ता क्षेरलाई लम्क्षत गरी प्रदेश स्वयकसेवक 
कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। यसबाट हाल यी क्षेरमा रहेको जनशम्क्तको 
अभावलाई समेत सबबोधन गनि सहयोग र्मल्ने आसा गरेको छु । 

१३५. कोर्भड -१९ को कारणले रोजगारीमा परेको असरलाई सबबोधन गनिका लार्ग यवुाहरूको 
सीप स्तरोन्नर्तका तार्लमहरू उपलब्ध गराउन र प्राषवर्धक म्शक्षालयहरूसाँग सहकायि गरी 
यवुा स्वरोजगार कायिक्रम सञ्चालन गनि बजेट षवर्नयोजन गरेको छु। 

१३६. कोर्भड -१९ को कारणले रोजगारीमा परेको असरलाई व्यवम्स्थत षहसाबले सबबोधन गनि 
श्रम तथा रोजगारीको माग र आपूर्ति व्यवस्थापनका लार्ग प्रदेश योजना आयोगबाट 
अध्ययन गरी एकीकृत श्रम तथा रोजगार सबबन्त्धी सकयन्त्र सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था 
र्मलाएको छु। 

१३७. औद्योर्गक षवकासमा असल श्रम सबबन्त्धको ठूलो महत्व रहन्त्छ। त्यसैले असल श्रम 
सबबन्त्ध र्नमािणको क्षेरमा प्रदेशको भरू्मका र म्जबमेवारी यषकन गनुिको साथै आगामी 
आर्थिक वर्िमा श्रम कानून र्नमािणको कायि अम्घ बढाउने प्रबन्त्ध र्मलाएको छु।  

१३८. प्रदेशमा रहेका सीमान्त्तकृत समदुायको आर्थिक सामाम्जक सशक्तीकरणका लार्ग लम्क्षत 
कायिक्रम सञ्चालन गनि र लोपोन्त्मखु, सीमान्त्तकृत र अल्पसकख्यक समदुायका व्यम्क्तहरूले 
प्रयोगमा ल्याएका भार्ाहरूको शोधकायि, र्लषप षवकास र सकरक्षणका कायिहरूलाई बजेट 
षवर्नयोजन गरेको छु ।  
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उद्योग, वाम्णज्य तथा आपूर्ति 

माननीय सभामखु महोदय, 

१३९. प्रदेशको एक मार षहमाली म्जल्ला रूकुम पूविको पथुा उत्तरगकगा गाउाँपार्लकामा 
जनतालाइि न्त्यूनतम आवश्यक पने, दाल, ननु, तेल लगायतका वस्त ु सलुभ तररकाले 
उपलब्ध गराउन सो गाउाँपार्लकामा आपूर्ति केन्त्द्र स्थापनाका लार्ग आवश्यक बजेटको 
व्यवस्था गरेको छु । 

१४०. प्रदेशस्तरमा गत आर्थिक वर्िदेम्ख स्थाषपत आपूर्ति सकयन्त्रलाइि थप प्रभावकारी गराउन 
बजेटमा वषृद्ध गरेको छु। खाद्यान्न उत्पादन र म्जल्लास्तरको आपूर्तिको अवस्थामा 
र्नयर्मत अद्यावर्धक भइि खाद्य सरुक्षाको प्रत्याभरू्त हनुे व्यवस्था र्मलाइएको छ। 
भैरहवामा प्रदेशको लगानीमा र्नमािण गररएको खाद्यवस्त ुगणुस्तर मापन प्रयोगशाला यसै 
वर्िदेम्ख सकचालनमा ल्याउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु । 

१४१. म्जल्ला तहसाँगको सहकायिमा बजार अनगुमन पद्धर्तलाइि खाद्यवस्त ुलगायत बजार, और्धी 
पसल, अस्पतालको प्रयोगशाला, एग्रोभेट समेतमा मार्सक रूपमा अनगुमन गने व्यवस्था 
र्मलाएको छु। बजारमा एकार्धकार, काटेर्लकग, कालोबजारी र मूल्य र्मलेमतोको अन्त्त्य 
गने र्दशामा प्रभावकारी कदम चार्लनेछ। प्रदेशका १२ वटै म्जल्लामा उद्योग तथा 
वाम्णज्य फमिहरूलाई सामाम्जक दाषयत्व र कतिव्यको षवर्यमा अर्भमखुीकरण गने  
कायिक्रमका लार्ग बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

१४२. कोर्भड-१९ का कारण रोजगारी गमुाएकाहरूलाइि प्रदेशमा उद्यम सञ्चालन गनि आवश्यक 
पने ऋणमा ब्याज अनदुान र्दने गरी गत आर्थिक वर्िदेम्ख सञ्चालनमा रहेको लघ,ु घरेल ु
तथा साना उद्योग षवकास कोर्लाइि र्नरन्त्तरता र्दएको छु । यसका लार्ग रू. ३  करोड 
कोर्मा थप गने व्यवस्था र्मलाएको छु । ग्रामीण क्षेरमा नव प्रवद्धिनात्मक उद्योगलाई 
अनदुान उपलब्ध गराउने कायिका लार्ग रू. २ करोड षवर्नयोजन गरेको छु। वन र 
जडीबटुीजन्त्य उद्यमका लार्ग रू. २ करोड षवर्नयोजन गरेको छु।  

१४३. नेपाल सरकारबाट घोर्णा गररएका औद्योर्गक ग्राममा स्थानीय सरकारसाँग साझेदारी हनुे 
गरी पूवािधार र्नमािणका लार्ग आवश्यक बजेट षवर्नयोजन गरेको छु । पूवि सबभाव्यता 
अध्ययन सबपन्न भएका क्षेरमा औद्योर्गक ग्रामको षवस्ततृ सबभाव्यता अध्ययनको लार्ग 
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आवश्यक बजेट षवर्नयोजन गरेको छु । चन्त्द्रौटा, कृष्णनगर क्षेरमा प्रदेश औद्योर्गक 
कोररडोरको सबभाव्यता अध्ययन यसै वर्ि सबपन्न गररने छ । 

१४४. दर्लत समदुायले परबपरादेम्ख अाँगाल्दै आएको म्शल्प व्यवसाय प्रवर्द्िन  र स्तरवषृद्ध गरी 
स्वरोजगार बनाउन १२ वटै म्जल्लामा भगत सविम्जत सीप षवकास तथा प्रवद्धिन कायिक्रम 
सञ्चालन हनुे व्यवस्था र्मलाएको छु । 

१४५. प्रदेशको म्चनारीको रूपमा रहेका षवशेर् उत्पादनलाइि सहयोग गने कायिक्रममाफि त अल्लो 
उद्योग (दाङ, गलु्मी, रोल्पा, प्यठुान), खकुुरी र परबपरागत कृषर् औजार (दाङ, रोल्पा, 
प्यठुान), कफी (गलु्मी), ठेकी र काठजन्त्य भााँडाकुडा (दाङ र अघािखााँची), ढाका, करूवा र 
पानस (पाल्पा), वेतबााँस (बर्दिया), उनी-कबबल (रूकुमपूवि), ढषकया (नवलपरासी, 
रूपन्त्देही,बााँके र बर्दिया) लाई प्रवद्धिन गनि आवश्यक रकम षवर्नयोजन गरेको छु । 

१४६. प्रदेशको पहाडी क्षेरबाट तराई तथा शहरी क्षरेमा बसाइसराइ गने क्रम बढ्नाले 
पशपुालन कम हनु े र खर बाषवयो जस्ता वनजन्त्य घााँसहरू बढ्नाले षहउाँदको समयमा 
डढेलो षवस्तारको माध्यम बनेका छन। अकोतफि  प्रदेशमा आयार्तत कागजको प्रयोग 
भइरहेको छ। त्यसैले कागजको लार्ग कच्चा पदाथिको रूपमा रहेको खर लगायतका 
वस्तहुरूको सदपुयोग हनुे एवम ् ग्रामीण क्षेरमा अप्रत्यक्ष रोजगारी र्सजिना हनुे र 
कागजको आयात प्रर्तस्थापन गनि आगामी आर्थिक वर्िमा कागज कारखाना स्थापनाको 
कायि अम्घ बढाउन रू. १ करोड षवर्नयोजन गरेको छु।  

१४७. आधरु्नक प्रषवर्ध आयात गने उद्योगलाइि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था 
सबै म्जल्लामा र्मलाइएको छ । इाँटा भट्टा, र्समेन्त्ट कारखाना लगायत ठुलो सकख्यामा 
रोजगारी र्सजिना हनुे क्षेरमा षवदेशी श्रम षवस्थापनका लार्ग तार्लम र प्रषवर्ध 
हस्तान्त्तरणको व्यवस्था र्मलाएको छु । यसका लार्ग रू. १ करोड षवर्नयोजन गरेको छु।  

सञ्चार्लत उद्योगहरूको स्तरोन्नर्त तार्लमको लार्ग आवश्यक बजेट षवर्नयोजन गरेको  छु। 

१४८. उद्योगीहरूलाइि व्यवसाषयक योजना र्नमािण र ऋण प्रार्प्त प्रकृयामा सहजीकरणको लार्ग 
षवशेर् व्यवस्था र्मलाएको छु । 
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खानपेानी तथा सरसफाई 

१४९. कोर्भड-१९ नयााँ भेररयन्त्टको कारण सबपन्त् न गनि बााँकी रहेको खानेपानी, सरसफाई तथा 
स्वच्छता योजना (वास योजना) र्नमािण कायि स्थानीय तह समेतको सहकायिमा सबपन्त् न 
गरी सोही योजनाको आधारमा खानेपानी आयोजनाहरूको प्राथर्मकीकरण गरी कायािन्त्वयन 
गररनेछ।        

१५०. प्रदेश सरकारको  “एक घर, एक धारा” को सककल्पलाई पूरा गनि चाल ुआर्थिक वर्िमा 
क्रमागत आयोजनाको रूपमा रहेका 550 वटा आयोजनामध्ये आगामी आर्थिक वर्िमा 
200 वटा आयोजना सबपन्त् न गनि र अन्त्य आयोजनालाई र्नरन्त्तरता र्दन रू. १ अबि ६७ 
करोड बजेट षवर्नयोजन गरेको छु।  

१५१. बढ्दो जलवाय ु पररवतिनको असरले खानेपानीका महुानहरू ससुदै गएको तथा खानेपानी 
अभावकै कारण अव्यवम्स्थत आन्त्तररक बसाइाँसराइ गने क्रम र्नरन्त्तर बढ्दै गइरहेको 
सन्त्दभिमा प्राकृर्तक श्रोतको सकरक्षण गदै खानेपानीको सहज पहुाँच परु् याउनका लार्ग 
ग्रार्भटी, र्लम्फ्टङ्ग तथा भरू्मगत प्रषवर्धमा आधाररत खानेपानी आयोजनाहरूको र्नमािण, 
ममित सकभार तथा सञ् चालन गने कायिलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु।  

१५२. खलुा र्दसामकु्त प्रदेश घोर्णा भइसकेको पररप्रके्ष्यमा दोश्रो चरणमा पूणि सरसफाई उन्त्मखु 
प्रदेश बनाउन हातधनुे, सरुम्क्षत खाना, स्वच्छ षपउने पानी, चपीको सरसफाई, घर-आाँगन 
तथा वातावरणको सरसफाई जस्ता कायिक्रमहरू स्थानीय तहसाँगको समन्त्वयमा अगार्ड 
बढाउने कायिलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। यस कायिक्रमबाट कोर्भड-१९ को नयााँ 
भेररयन्त्ट लगायतका सकक्रामक रोगहरू र्नयन्त्रण गनि सघाउ पगु्ने षवश् वास र्लएको छु।    

१५३. सरुम्क्षत एवम ् सरसफाईयकु्त यातायातको र्दगो व्यवस्थापनका लार्ग पूवि-पम्श् चम 
लोकमागिमा र्नमािणाधीन रूपन्त्देहीको सैनामैना र कषपलवस्तकुो चन्त्द्रौटामा २ वटा 
पनुतािजगी केन्त्द्र ररफे्रस सेन्त्टर को आगामी आर्थिक वर्िमा र्नमािण कायि सबपन्त् न गरी 
सञ् चालनमा ल्याइनेछ। साथै र्नमािणाधीन अवस्थामा रहेका नवलपरासी (ब.स.ुप.) को 
बदिघाट, दाङको लमही र बर्दियाको बााँसगढीको र्नमािण कायिलाई र्नरन्त् तरता र्दइनेछ। 
यस कायिक्रमका लार्ग रू. १३ करोड ५० लाख षवर्नयोजन गरेको छु। 

१५४. बढ्दो शहरीकरणसाँगै फोहोरमैलाको र्दगो एवम ् प्रभावकारी व्यवस्थापन गनि बटुवल 
उप.म.न.पा. ७, रूपन्त्देहीमा स्यार्नटेशन पाकि  र्नमािण कायिलाई अगार्ड बढाइनेछ। साथै 
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नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूको समन्त्वय तथा सकयकु्त लगानीमा 
रूपन्त्देहीको सैनामैनामा र्नमािण गररने स्यार्नटेशन पाकि को अध्ययन कायि सबपन्त् न 
गररनेछ। यस कायिक्रमका लार्ग रू. १ करोड बजेट षवर्नयोजन गरेको छु। 

१५५. नेपाल सरकारबाट हस्तान्त्तरण भई आएका सशतितफि का खानेपानी आयोजनालाई आगामी 
आर्थिक वर्िमा समेत र्नरन्त्तरता र्दएको छु । यस प्रयोजनको लार्ग रू. ८९ करोड 
षवर्नयोजन गरेको छु।  

र्साँचाई तथा नदी र्नयन्त्रण 

१५६. कृषर्को मूल आधार र्सकचाइको पूवािधार भने्न कुरालाई मनन ्गरी कृषर् उत्पादन अर्भवषृद्ध 
गनि मझौला तथा  वैकम्ल्पक प्रषवर्धमा आधाररत सतह, र्लफ्ट र भरू्मगत र्सकचाइ (र्डप र 
स्यालो टू्यवेल) तथा जलाशय र्नमािण गने कायिलाई आगामी आर्थिक वर्िमा समेत 
र्नरन्त् तरता र्दएको छु।  

१५७. व्यवसाषयक कृषर्को षवकास एवम ्प्रवद्धिनका लार्ग र्सकचाइको षवकास गनि चाल ुआर्थिक 
वर्िमा कायािन्त्वयनमा रहेका भरू्मगत र्सकचाइतफि का 168 वटा आयोजना, मझौला तथा 
वैकम्ल्पक प्रषवर्धमा आधाररत र्सकचाइतफि  275 वटा आयोजनाहरूको र्नमािण कायि 
सबपन्त् न गरी थप 3500 हेसटर जर्मनमा र्सकचाइ सषुवधा परु् याउनकुा साथै 8000 
हेसटरमा र्सकचाइ सषुवधा पगु्ने गरी र्सकचाइ प्रणालीको सदुृढीकरण गररनेछ । यस 
कायिक्रमका लार्ग रू. १ अबि ८७ करोड ४३ लाख षवर्नयोजन गरेको छु।  

१५८. प्रदेशर्भर खाद्यान्त् न उत्पादनका लार्ग भण्डार मार्नएका तराईका कषपलवस्त,ु दाङ, बााँके, 
बर्दिया, रूपन्त्देही र नवलपरासी, मार्ड-लङु्ग्री कररडोर, पाल्पाको मार्डफााँट, लघवुाफााँट 
अगिली, रामपरु जस्ता उविर भरू्ममा र्सकचाइको पहुाँच अर्भवषृद्ध गनि तथा भरू्मगत स्यालो 
टु्यववेल अनदुानमा उपलब्ध गराउने र र्छटो प्रर्तफल र्दन ससने खालका र्लफ्ट र्सकचाइ 
आयोजना र्नमािणका लार्ग र्सकचाइ षवशेर् कायिक्रम आगामी आर्थिक वर्िमा समेत 
सञ् चालन गनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। 

१५९. प्रदेशमा सञ् चार्लत र्सकचाइ प्रणालीको ममित सबभार गने कायिलाई र्नरन्त्तरता र्दइनेछ। 
परबपरागत रूपमा कृर्कहरूर्द्ारा र्नर्मित तथा कृर्ककै व्यवस्थापनमा सञ् चार्लत र्सकचाइ 
प्रणार्लको ममित सबभारका लार्ग माग र प्राथर्मकताका आधारमा ममित सबभार गनि 
आवश्यक बजेटको व्यवस्था र्मलाएको छु।  
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१६०. सकयकु्त व्यवस्थापनमा सञ् चालन भइरहेका वाणगकगा र प्रगन्त् ना बड्कापथ र्सकचाइ 
आयोजनाहरूको र्नयर्मत ममित सबभार तथा सञ् चालनको लार्ग आवश्यक पने बजेटको 
व्यवस्था गरेको छु। उक्त आयोजनाहरूको र्दगो व्यवस्थापन गने कायिमा जल उपभोक्ता 
सर्मर्तलाई सक्षम र म्जबमेवार बनाउाँदै लर्गनेछ।  

१६१. भरू्मगत जलको पनुभिरण Recharge गनि जलाशययकु्त आयोजनाको पूविसबभाव्यताको 
आधारमा र्नमािण कायिलाई र्नरन्त्तरता र्दइनेछ। जवई सखरु्नया ताल र्सकचाइ आयोजना 
जस्ता आयोजनाहरूलाई कायािन्त्वयनमा लैजान आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। 
यसबाट जलवाय ुपररवतिनको असरलाई न्त्यूनीकरण गनि थप टेवा पगु्ने षवश् वास र्लएको 
छु।  

१६२. जल उत्पन्त् न प्रकोपलाई र्नयन्त्रण गने कायि गदाि बस्ती तथा सदरमकुामको सकरक्षणलाई 
प्राथर्मकता र्दई षवगत आर्थिक वर्िदेम्ख सञ् चार्लत नदी र्नयन्त्रण, पषहरो व्यवस्थापन 
जस्ता प्रकोप न्त्यूनीकरणको कायिलाई माग र प्राथर्मकताको आधारमा आगामी आर्थिक 
वर्िमा समेत र्नरन्त्तरता र्दइनेछ । यस कायिक्रमका लार्ग रू. 53 करोड 10 लाख 
षवर्नयोजन गरेको छु।  

षवद्यतु एवम ्वैकम्ल्पक उजाि  

१६३. प्रदेशका नागररकहरूलाई ऊजािको न्त्यूनतम पहुाँच सरु्नम्श् चत गदै “उज्यालो प्रदेश” को 
सककल्प प्रस्ताव कायािन्त्वयन गनि जलषवद्यतु, सौयि ऊजाि, वैकम्ल्पक ऊजािको षवकासका 
लार्ग आवश्यक बजेट षवर्नयोजन गरेको छु। 

१६४. सौयि ऊजाि उत्पादन गनि चाहने र्नजी क्षेरलाई प्रोत्साहन र सहजीकरण गररनेछ । राषष्ट्रय 
र्ग्रडबाट षवद्यतु परु् याउन नसषकएका वा आर्थिक रूपले षवद्यतु परु् याउन नसषकएका 
स्थलहरूमा षवद्यतु पहुाँच परु् याउन घरेल ुसौयि ऊजाि प्रणाली जडान गदाि ९० प्रर्तशतसबम 
अनदुान र्दने व्यवस्थालाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु । सो कायिका लार्ग रू. १ करोड 
षवर्नयोजन गरेको छु।  

१६५. षवद्यतु षवतरण प्रणालीको सधुारका लार्ग प्रदेशर्भरका आवश्यक स्थानमा ट्रान्त्सफमिर 
जडान तथा काठको पोल षवस्थापनको लार्ग षवद्यतु प्रार्धकरणसाँग सहकायि गररनेछ । 
यस कायिको र्नरन्त्तरताको लार्ग रू. ७ करोड षवर्नयोजन गरेको छु।    
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सडक तथा पूवािधार र्नमािण 

१६६. र्नमािण व्यवसायीले र्नमािण कायिको म्जबमा र्लने तर समयमा कायिसबपन्त् न नगने प्रवरृ्तलाई 
र्नरूत्साषहत गनि एउटै व्यवसायीले धेरै ठेस का र्लने तर समयमा काम नगने, 
मोषवलाइजेशन पेश्की र्लने तर अन्त्य कायिमा प्रयोग गने जस्ता र्नमािण व्यवसायमा 
देम्खएका षवकृर्तको अन्त्त्यको लार्ग आगामी आर्थिक वर्िमा षवशेर् पहल गररनेछ। यसका 
लार्ग सकघीय सरकारसाँगको समन्त्वयमा प्रत्येक र्नमािण व्यवसायीको क्षमता मूल्याङ्कन गरी 
त्यस्ता व्यवसायीले र्लन पाउने अर्धकतम ्ठेस का र्नधािरण गने र सो भन्त्दा बढी रकमको 
ठेस का र्लन नपाउन े स्वचार्लत प्रणालीको र्नमािण गरी इ-र्बर्डङसाँग जोड्ने कायि अम्घ 
बढाउने व्यवस्था र्मलाएको छु। यस प्रकारको व्यवस्था प्रदेशको खररद र्नयमावलीमा 
समावेश गरी क्रमश: कायािन्त्वयनमा ल्याइनेछ। तर गणुस्तरीय कायि समयमै सबपन्त् न गने 
र्नमािण व्यवसायीलाई परुस्कृत गने कायिलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। 

१६७. कोर्भड-१९ को नयााँ भेररयन्त्टको कारण जारी भएको र्नर्धेाज्ञाका कारणले प्रभाषवत 
भएका चाल ु आर्थिक वर्िमा सबझौता भई कायािन्त्वयनमा रहेका आयोजनाहरू आगामी 
आर्थिक वर्िमा सबपन्त् न गनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। 

१६८. आयोजनाको गणुस्तररयता तथा सपुरीवेक्षण कायिलाई प्रभावकारी बनाउन स्वदेशी तथा 
षवदेशी र्नमािण कबपनीहरूमा र्नमािण सबबन्त्धी कायि गरेका व्यम्क्तलाई उनीहरूले हार्सल 
गरेको सीप र दक्षताको परीक्षण तथा सूचीकृत गरी आयोजनाको सपुरीवेक्षण कायिमा 
खटाउने व्यवस्था र्मलाएको छु। यस कायिबाट आयोजनाको गणुस्तर कायम हनुकुा साथै 
रोजगारीका अवसरहरू र्सजिना हनुे अपेक्षा गरेको छु।   

१६९. प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको रामपरुदेम्ख कपरुकोट सबमको जीवराज आश्रीत 
कृष्णसेन इच्छुक मागि अन्त्तगित पाल्पा, अघािखााँची, प्यूठान र रोल्पा म्जल्लामा गत आर्थिक 
वर्िमा सञ् चार्लत ३ वटा बहवुर्ीय ठेस का आयोजनाहरू सबपन्त् न गरी बााँकी खण्डहरूको 
बहवुर्ीय ठेस का कायािन्त्वयनको आवश्यक व्यवस्था र्मलाएको छु। यस कायिको लार्ग 
रू. १४ करोड ५० लाख षवर्नयोजन गरेको छु।   

१७०. प्रदेशको रणनीर्तक महत्वका दाङ उपत्यकाको दामोदर मागि, अघािखााँची म्जल्लाको 
गच्छे-षढकुरा-धनचौर-जलकेु-लामाताल-बडीदमार-शाम्न्त्तपरु सडक, रूपन्त्देही म्जल्लाको 
बेथरी-गवुिर्नया-खैराघाट सडक, बटुवल उप-महानगरपार्लकाको परुानो बसपाकि देम्ख 
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योर्गकुटी सबमको कार्लकापथ, नवलपरासी ब.स.ुप.को सनुवल-पसािवल-अम्रोट-बन्त्जररया-
म्घनाहा-बकेना सडक, पटौटी-दगुािफााँट-कुखरेुदेउराली-खज्यािङ्ग-र्सर्मचौर-तबघास सडक,  
बााँकेको खजरुा र्बगााँउ-ईगााँउ-षपलाडी-कोहलपरु सडक लगायतका 19 वटा सडकहरूको 
र्नमािण कायिलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। जसको लार्ग रू. 64 करोड बजेटको व्यवस्था 
गरेको छु।   

१७१. प्रदेश सरकारर्द्ारा र्नमािण शरुू गररएका प्रदेश र्भरका 11 वटै म्जल्लाका 21 वटा 
स्थानीय तहहरूलाई नम्जकको राजमागि र सहायक राजमागिमा आवद्ध गनि स्थानीय तह 
पहुाँचमागि कायिक्रमलाई प्रदेश सरकारकै तफि बाट सबपन्न गनि र्नरन्त्तरता र्दने व्यवस्था 
र्मलाएको छु। नेपाल सरकारर्द्ारा सबै स्थानीय तहमा पस की सडक परु् याउने कायि 
सकघीय सरकारको तफि बाट अम्घ बढाइएको सन्त्दभिमा अन्त्य स्थानीय तहहरूमा समेत 
स्थानीय तह पहुाँचमागि कायिक्रम अगार्ड बढाइनेछ। यस कायिको लार्ग रू. 56 करोड 
45 लाख बजेटको व्यवस्था र्मलाएको छु।   

१७२. कृषर् उत्पादनको बजारीकरण तथा कृषर् क्षेरको प्रवद्धिन गनिका लार्ग कृषर् सडक र्नमािण 
गने कायिक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्िमा र्नरन्त्तरता र्दएको छु। यस कायिक्रमको लार्ग 
रू. ९ करोड ९८ लाख षवर्नयोजन गरेको छु।   

१७३. प्रदेशबाट र्नमािण कायि शरुू गररएका उद्योगस्थल पहुाँच मागिको र्नमािण कायिलाई आगामी 
आर्थिक वर्िमा समेत र्नरन्त्तरता र्दने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।   

१७४. र्सद्धाथि राजमागिको र्सद्धबाबा खण्डमा वरे्नी हनुे दघुिटनाको जोम्खमलाई न्त्यूनीकरण गनि 
वैकम्ल्पक मागिको रूपमा बटुवल धागो कारखाना-चरङ्गे-झबुसा सडकको खण्डाम्स्मथ तथा 
उक्त सडकमा पने ३ वटा सडक पलुहरूको र्नमािण कायि सबपन्त् न गरी र्नयर्मत यातायात 
सञ् चालनमा ल्याउनका लार्ग रू. 10 करोड षवर्नयोजन गरेको छु।  

१७५. हलुाकी सडक तथा पूवि-पम्श् चम लोकमागि सञ् जालसाँग आवद्ध हनुे गरी दम्क्षणी सीमासाँग 
जोर्डने यस प्रदेशका तराईका ६ वटा म्जल्लाका 18 वटा सीमा सडकको र्नमािण 
कायिलाई र्नरन्त्तरता र्दने गरी रू. ३४ करोड ३८ लाख षवर्नयोजन गरेको छु।  

१७६. पयिटन क्षेरको प्रवद्धिन गने उदे्दश्यले प्रदेशर्भरका धार्मिक एवक पयिटकीय स्थलसबम सहज 
आवागमनका लार्ग षवगत आर्थिक वर्िदेम्ख प्राथर्मकतामा परेका पाल्पाको रानीमहल, 
बर्दियाको ठाकुरर्द्ारा, गलु्मीको षवम्चर गफुा लगायतका 8 वटा म्जल्लाका 15 वटा 
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पयिटकीय स्थलहरूलाई नम्जकको मखु्य सडकसाँग जोड्ने गरी पयिटकीय स्थल पहुाँचमागि 
र्नमािण तथा स्तरोन्त् नर्तको कायिलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। यस कायिक्रमको लार्ग रू. 
22 करोड 85 लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छु।  

१७७. सडक सञ् जालको र्दगो व्यवस्थापनका लार्ग कायिसबपादनमा आधाररत करार सबझौता 
गरी प्रदेशका प्राथर्मकता प्राप् त १०६ वटा सडकमा र्नयर्मत ममित सबभारको कायिलाई 
र्नरन्त्तरता र्दन रू. 22 करोड षवर्नयोजन गरेको छु। यस कायिक्रमबाट सडक र्दगो 
रूपमा सरुम्क्षत हनुकुा साथै कररब 750 जनालाई वाषर्िक रोजगारी र्सजिना हनुेछ।   

१७८. प्रदेश र्भरका १२ वटै म्जल्लामा सडक दघुिटना न्त्यूनीकरणको लार्ग उत्तर कुमार वली 
सडक सरुक्षा कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु । यस अन्त्तगित जनचेतना अर्भवषृद्ध र 
सडक सधुार कायिक्रम सञ् चालन गनिको लार्ग रू. 1 करोड षवर्नयोजन गरेको छु।   

१७९. नेपाल सरकारबाट सशति अनदुानतफि  सञ् चार्लत 27 वटा सडक पलु र प्रदेश सरकारको 
अनदुानबाट र्नमािणाधीन 103 वटा सडक पलुमध्ये आगामी आर्थिक वर्िमा कम्बतमा 83 
वटा सडक पलु र्नमािण सबपन्न गनि र प्रस्ताषवत प्रदेश यातायात गरुूयोजनार्भर परेका 
सडकहरूमा पने  59 वटा सडक पलुको षवस्ततृ अध्ययन कायि सबपन्त् न गरी र्नमािण गनि 
र प्राथर्मकता प्राप् त अन्त्य सडक पलुहरूको षवस्ततृ अध्ययन एवम ्कायािन्त्वयन समेतका 
लार्ग रू. 1 अबि ८६ करोड 69 लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छु।  

१८०. भौगोर्लक रूपमा षवकट र सडक सञ् जालको पहुाँच नपगेुका बस्तीहरूका समदुायहरू 
लाभाम्न्त्वत हनुे गरी प्राषवर्धक सबभाव्यता र प्राथर्मकताको आधारमा झोलङु्गे पलुहरूको 
र्नमािण एवम ्ममित सबभार कायिलाई र्नरन्त्तरता र्दइनेछ । यस कायिको लार्ग रू. 21 
करोड ४० लाख षवर्नयोजन गरेको छु।  

१८१. पूवािधार र्नमािणको गणुस्तररयता कायम गनि कषपलवस्तकुो म्शवपरुमा र्नमािण सामग्री 
परीक्षण प्रयोगशाला र्नमािणलाई र्नरन्त्तरता र्दइनकुा साथै सडक पूवािधार षवकास 
कायािलयहरूमा रहेका परीक्षण प्रयोगशालाहरूको सबलीकरण गनि समेत आवश्यक 
बजेटको व्यवस्था र्मलाएको छु।  

१८२. नेपाल सरकारबाट हस्तान्त्तरण भई आएका सशतितफि का आयोजनाहरूलाई आगामी 
आर्थिक वर्िमा समेत र्नरन्त्तरता र्दएको छु । यसका लार्ग आवश्यक रकम षवर्नयोजन 
गरेको छु।    
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१८३. प्रदेशका प्रमखु नगर जोडने रूटहरू बटुवल-भैरहवा, कोहलपरु-नेपालगञ्जमा षवद्यतुीय बस 
सञ्चालनको सबभावना अध्ययन परुा भइसकेकोले उक्त रूटमा षवद्यतुीय बस सञ्चालनमा 
सहजीकरण गने उदे्दश्य अनरुूप दवैु रूटको ४ स्थानमा षवद्यतुीय बस चाम्जिङ्ग स्टेशन 
र्नमािण गनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। 

१८४. पूवािधार सबबन्त्धी षवशेर् र उच्च प्रर्तफलयकु्त आयोजनाहरूको षवकास गरी साविजर्नक 
र्नजी साझेदारीमा सषुवधासबपन्न बह ु तले व्यापाररक भवन र्नमािण गने उदे्दश्य अनरुूप 
बटुवलमा लमु्बबनी टे्रड सेन्त्टर र्नमािणको लार्ग षवत्तीय षवश्लरे्ण र प्रारम्बभक र्डजाइन 
तयार भइसकेकोले यस आर्थिक वर्िमा र्नमािण कायि शरुू गने व्यवस्था र्मलाएको छु। 
यसैगरी कषपलवस्तकुो कृष्णनगर र बाककेको नेपालगञ्ज लयायतका स्थानहरूमा प्रारम्बभक 
र्डजाइन तयार गरी साविजर्नक र्नजी साझेदारीमा त्यस्ता व्यापाररक भवनहरूको र्नमािण 
कायि अगार्ड बढाउने व्यवस्था गरेको छु। 

१८५. नेपाल सकस्कृत षवश्वषवद्यालय, बेलझणु्डी, दाङमा आधरु्नक सभागहृ र्नमािणको लार्ग 
डी.पी.आर. समेत तयार भइसकेकोले चाल ुआर्थिक वर्िमा र्नमािण कायि शरुू गनि बजेट 
षवर्नयोजन गरेको छु। 

१८६. प्रदेश यातायात गरुूयोजनाको र्नमािण कायिसबपन्त् न गरी सो अनसुार सडक आयोजनाहरूको 
प्राथर्मकताका आधारमा र्नमािण, ममित सकभार, स्तरोन्नर्त तथा सडकको अर्धकार क्षेर 
कायािन्त्वयन गने कायिलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। 

ग्रामीण तथा शहरी षवकास 

१८७. नेपाल सरकारबाट प्रदेशका १२ वटै म्जल्लामा सशति अनदुानमा हस्तान्त्तररत जनता 
आवास कायिक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्िमा समेत र्नरन्त्तरता र्दएको छु। चाल ुआर्थिक 
वर्िमा क्रमागत रूपमा रहेका 772 वटा आवासका साथै थप 840 वटा आवासको 
र्नमािण कायि सबपन्त् न गररनेछ। यस कायिक्रमबाट सरुम्क्षत आवास उपयोग गनि नपाएका 
दर्लत, षवपन्त् न ममु्स्लम, लोपोन्त्मखु र अर्त सीमान्त्तकृत षवपन्त् न वगि लाभाम्न्त्वत भई 
आवासको हकको प्रत्याभरु्त हनुेछ। यस कायिको लार्ग रू. 50 करोड षवर्नयोजन गरेको 
छु।  
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१८८. शहरी पूवािधार, साविजर्नक पाकि  र सडक पेटी तथा फुटपाथ र्नमािण कायिलाई र्नरन्त्तरता 
र्दन रू. 35 करोड षवर्नयोजन गरेको छु। यस कायिक्रमबाट शहरी पूवािधार षवकास भई 
शहरको सौन्त्दयिता अर्भवषृद्ध हनुकुा साथै रोजगारीका अवसरहरू र्सजिना हनुेछ।   

१८९. शहर उन्त्मखु तथा अव्यवम्स्थत बस्तीहरूको र्दगो व्यवस्थापन गनिका लार्ग प्रदेशका सबै 
म्जल्लाका 42 वटा स्थानमा सञ् चार्लत आवास व्यवस्था तथा बस्ती षवकास कायिक्रम 
अन्त्तगित एकीकृत पूवािधार कायिक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्िमा समेत र्नरन्त्तरता र्दएको 
छु । यस कायिक्रमको लार्ग रू. 51 करोड षवर्नयोजन गरेको छु।  

१९०. प्रदेश र्भरका सरकारी भवन, षवम्शष्ट व्यम्क्त आवास तथा कमिचारी आवास र बहउुदे्दश्यीय 
सभाहल आर्दको प्राथर्मकताका आधारमा र्नमािण तथा ममित सबभारका लार्ग रू. 26 
करोड षवर्नयोजन गरेको छु।  

१९१. मौर्लक एवम ्प्राचीन वास्तकुला प्रवद्धिन गनि स्थानीय र्नमािण सामग्रीको प्रयोग हनुे गरी 
सरुम्क्षत घर र्नमािण गनि सहजीकरण गररनेछ। र्नजी तथा साविजर्नक भवन र्नमािण गदाि 
राषष्ट्रय भवन सकषहताको प्रभावकारी कायािन्त्वयन र स्थानीय तहको र्नयमन, समन्त्वय र 
सहकायिमा सबपादन गने कायिलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु।  

१९२. प्रदेशका प्रमखु ३ शहरी क्षेरहरू बटुवल-भैरहवा, नेपालगञ्ज-कोहलपरु र घोराही-
तलुसीपरुलाई महानगरको रूपमा षवकास गनिको लार्ग सबभाव्यता अध्ययन सबपन्न 
भइसकेकोले उक्त ३ क्षरेलाई महानगरको रूपमा षवकास गने कायि शरुू गनिका लार्ग 
आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।  

वन तथा वातारण 

१९३. प्रदेशर्भर ९ लाख हेसटरभन्त्दा बढी वन क्षेर रहेकोमा र्दगो वन व्यवस्थापनका 
माध्यमबाट ६० हजार हेसटर वन क्षेरलाई उत्पादनमूलक क्षेरका रूपमा व्यवस्थापन 
गररने छ। यसबाट कररब २२ लाख घनषफट काठ र ७ हजार चट्टा दाउरा उत्पादन 
भई काठको आपूर्ति सहज हनुकुा साथै २४ लाख श्रमर्दन रोजगारी र्सजिना हनुे छ। 
र्दगो वन व्यवस्थापनका लार्ग रू. ११ करोड २४ लाख बजेट षवर्नयोजन गरेको छु। 

१९४. सामदुाषयक वन षवकास कायिक्रमबाट ४ लाख हेसटर सामदुाषयक वनको व्यवस्थापन गरी 
स्थानीय आपूर्ति र रोजगारीमा टेवा पगु्ने गरी षक्रयाकलाप सञ्चालन गररने छ। षवपन्न 
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पररवारको आयआजिनका साथै खाली पती जग्गामा वन पनुिस्थापनामा उल्लेखनीय 
सफलता हार्सल गरेको कबरु्लयती वन कायिक्रमलाई षवशेर् प्राथर्मकता र्दएको छु। 
यसका लार्ग रू. २ करोड ५३ लाख बजेट षवर्नयोजन गरेको छु। 

१९५. जैषवक षवषवधताको सकरक्षण र सबवद्धिन गदै वन अर्तक्रमण रोसन प्रभावकारी कायिक्रम 
सञ्चालन गररने छ। वन सकरक्षणको मखु्य चनुौतीका रूपमा रहेको वन डढेलोलाई 
र्दगोरूपमा व्यवस्थापन गनि षवशेर् कायिक्रम प्रस्ताव गरेको छु। प्रदेशका १२ वटै 
म्जल्लाका डढेलो जोम्खम क्षेरमा वनर्भर रहेका पातपर्तङ्गर र स्याउलाको सदपुयोग गरी 
११२ वटा प्राङ्गाररक मल उत्पादन उद्यम सञ्चालन गरी मलको आपूर्ति र डढेलो न्त्यूनीकरण 

गने नवीनतम कायिक्रम प्रस्ताव गरेको छु । वन सकरक्षण र डढेलो र्नयन्त्रणका लार्ग रू. ३ 
करोड ७६ लाख रकम षवर्नयोजन गरेको छु। 

१९६. जनतासाँग प्रदेश सरकार कायिक्रममाफि त सबै म्जल्लामा मानव र वन्त्यजन्त्त ुबीचको र्द्न्त्र्द् 
व्यवस्थापन कायिक्रम सञ्चालन गररने छ। प्रदेश अन्त्तगितका महत्वपूणि ताल तलैया तथा 
र्समसार क्षेरहरूको व्यवस्थापन गदै कषपलवस्तकुो जगर्दशपरु ताल क्षेरलाइि नेपालकै 
पषहलो "बडि स्याङ्चरुी" घोर्णा गरी चरा सकरक्षण र स्थानीयको जीषवकोपाजिन कायिक्रमको 
शरुूवात गररने छ। प्रदेशका ५ पहाडी म्जल्लामा पवुिजहरूले अत्यन्त्त मेहनत र 
सझुबझुपूणि रूपमा जगेनाि गरेका वकशाण ुश्रोतका रूपमा रहेका रैथाने आाँप बगैंचाहरूको 
अर्भलेख तयार गररने छ। कषपलवस्त ुर दाङ म्जल्लामा थारू समदुायको जीषवकोपाजिन र 
परबपरागत ज्ञानसाँग जोर्डएको महुाँवा प्रजार्तको अर्भलेखीकरण तथा सकरक्षणका षवशेर् 
कायिक्रम सञ्चालन गररने छ। तराईका म्जल्लामा समस्याका रूपमा रहेको षवर्ाल ुसपिको 
उद्धार तथा जोम्खम न्त्यूनीकरणका लार्ग जनशम्क्त षवकास र प्रषवर्ध हस्तान्त्तरणका लार्ग 
आवश्यक बजेट षवर्नयोजन गररएको छ। उल्लेम्खत कायिका लार्ग रू. ४ करोड २१ 
लाख बजेट षवर्नयोजन गरेको छु। 

१९७. वन पैदावारको आपूर्ति बढाउन र कृर्कको आबदानीमा वषृद्ध गनि “कृषर् वन तथा वहृत्तर 
हररयाली प्रवद्धिन कायिक्रम” लाइि यसै वर्िदेम्ख अर्भयानको रूपमा अगार्ड बढाइनेछ। 
बहवुर्ीय ठुला साइजको र्बरूवा रोपण गरी र्नजी तथा साविजर्नक क्षेरको वकृ्षारोपण 
सफल पानि यस वर्ि २० लाख षवरूवा उत्पादन गररने र यसै वर्िदेम्ख हरेक म्जल्लाका 
स्थानीय वन नसिरीहरूमा बाहै्र मषहना र्बरूवा उपलव्ध हनुे व्यवस्थाका लार्ग आवश्यक 
बजेट षवर्नयोजन गरेको छु। 
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१९८. पहाडका कर्तपय स्थानहरूमा पर्छल्लो समयमा बसाइाँसराइका कारण कृषर् क्षेर समेत 
झाडीबटु्यान बन्त्दै गएका र तराइिमा नर्दउकास वनक्षेर चौरको रूपमा षवकास हनु 
थालेको सन्त्दभिमा यी स्थानलाइि उत्पादनमखुी बनाउन यस वर्ि ५०० हेसटर क्षेरमा 
चसलाको रूपमा वकृ्षारोपण गररनेछ। “हररत सडक लमु्बबनीको पषहचान” कायिक्रममाफि त 
स्थानीय तहहरू तथा सडक सबबन्त्धी र्नकायहरू समेतको सहकायिमा २० षकलोर्मटर 
मखु्य सडकहरूमा सगुम्न्त्धत सदावहार र फूल फुल्ने प्रजार्तको वकृ्षारोपण गररनेछ। 
तराइिमा १० वटा स्थानीय तहमा “एक घर दइुि वकृ्षिः सहर हाम्रो बनाऊ स्वच्छ” कायिक्रम 
सञ्चालन गररने छ। प्रदेश राजधानी सौन्त्दयीकरणका लार्ग आवश्यक बजेट षवर्नयोजन 
गरेको छु।  

१९९. तराइिको उत्पादनमखुी भरू्मको बहउुपयोग बढाउने सन्त्दभिमा कृषर् वनको षवस्तार गनि यस 
वर्िदेम्ख तराइको ५९ वटा स्थानीय तहमा “एक पार्लका एक नमूना कृषर् वन” कायिक्रम 
सञ्चालन गरी र्नशलु्क र्बरूवा, ढुवानी, मलखाद र रोपणमा अनदुान एवम ् प्राषवर्धक 
सहजीकरण गरी यस वर्ि कबतीमा ३०० हेसटर र्नजी जग्गामा नमनुा कृषर् वनको 
र्बस्तार गररने छ। यसलाइि आगामी वर्िदेम्ख अरू व्यापकता र्दइने छ। यसबाट 
कृर्कको आबदानी र वन पैदावारमा प्रदेश आत्मर्नभिर हुाँदै जाने अपेक्षा र्लएको छु। 
र्नजी तथा कृषर् वनको लार्ग रू. ३ करोड ८७ लाख षवर्नयोजन गरेको छु। 

२००. भ ूतथा जलाधार व्यवस्थापन कायिलाइि नदी प्रणालीमा आधाररत भइि सञ्चालन गदैँ लर्गन े
छ। यस वर्ि वाणगकगा नदी प्रणालीको एकीकृत व्यवस्थापन योजना तजुिमा गररने र बदु्ध 
सकस्कृर्तसाँग जोर्डएको रूपन्त्देहीको रोषहणी नदीमा राष्ट्रपर्त चरेु तराइि मधेश षवकास 
सकरक्षण सर्मर्त समेतको सहकायिमा नदी ब्यवस्थापन कायिका लार्ग आवश्यक बजेट 
षवर्नयोजन गरेको छु। 

२०१. प्रदेशको आफ्नै पषहचान बोकेका षटमरु, दालम्चनी, म्चउरी, ओखर लगायतका 
जर्डबटुीलाइि वहृत्तर खेती षवस्तार एवम ् सकरक्षणका लार्ग दाङ समेतका पहाडी ६ 
म्जल्लाहरूमा यस वर्ि २०० हेसटर र्नजी जग्गामा जडीबटुी खेती षवस्तारका लार्ग 
र्नशलु्क र्बरूवा, ढुवानी र रोप्ने कायिका लार्ग अनदुानको व्यवस्था गरेको छु । पहाडी 
म्जल्लाका समदुाय, सहकारी र र्नजी क्षेरबाट सञ्चालन हनुे जडीबटुी सककलन केन्त्द्र र 
उद्यम षवकास लार्ग अनदुानको व्यवस्था र्मलाएको छु। बााँकेको नेपालगञ्जमा जडीबटुी 
सूचना केन्त्द्र सकचालनका लार्ग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। 
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२०२. वन क्षेरर्भर बग्ने खोला खहरेको व्यवस्थापन नहुाँदा वनको नोससानी र षवपतका 
घटनाहरू बढेको सन्त्दभिमा र्डर्भजन वन कायािलय माफि त स्थानीय तहहरूसाँगको 
समन्त्वयमा खोला खहरे व्यवस्थापन गरी नदीजन्त्य पदाथिको र्बक्री षवतरण गररने छ। 
यसबाट प्रदेशको आबदानी वरृ्र्द् गनि समेत सहयोग पगु्ने आशा र्लएको छु। 

२०३. जैषवक षवषवधताको भण्डारको रूपमा रहेको र पयािपयिटनको प्रचरु सबभावना बोकेको 
गलु्मीको मदाने, रेसङु्गा र थाप्ले, प्यूठानको गौमखुी, रोल्पाको जलजला र बर्दियाको खाता 
क्षेरको सकरम्क्षत वन व्यवस्थापनका लार्ग आवश्यक बजेट षवर्नयोजन गरेको छु। 

२०४. प्रदेशका १० वटा नगरलाइि प्लाम्स्टकजन्त्य पदाथि र्नयन्त्रण तथा पनुिः प्रयोगका लार्ग 
षवशेर् कायिक्रम ल्याएको छु। प्रदेशस्तरीय वाय ु प्रदरु्ण र्नयन्त्रण स्टेशनको अध्ययन 
अगार्ड बढाइने छ। उद्योगहरूको प्रदरु्णको अवस्था र स्वीकृत वातावरणीय अध्ययनको 
अनगुमनलाइि ड्रोन र स्थलगत षवर्धवाट तीव्रता र्दनेगरी कायिक्रम ल्याइएको छ। षवर्भन्न 
आयोजनाहरूको वातावरणीय अध्ययन प्रकृयामा सरलता र सहजीकरण हनुे गरी आवश्यक 
बजेट व्यवस्थापन गरेको छु। 

मषहला, बालबार्लका तथा सामाम्जक समावेशीकरण 

२०५. सीमाक्षेर नम्जक बसोबास गने मधेसी दर्लत तथा षपछडा वगिका षकशोरीहरूको नेततृ्व 
षवकास तथा  सशक्तीकरणका कायिक्रम सञ्चालन गनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको 
छु । 

२०६. बाबआुमा नभएका बेसहारा बालबार्लका तथा लोपोन्त्मखु पररवारका अर्त षवपन्न 
बालबार्लकाका लार्ग स्थानीय तहसाँगको सहकायिमा सामदुाषयक षवद्यालयमा आवासीय 
म्शक्षाको व्यवस्थालाई र्नरन्त्तरता र्दन असहाय बालबार्लकालाई लम्क्षत गरी बजेट 
षवर्नयोजन गरेको छु । 

२०७. असहाय वगिको सकरक्षण, मषहला, बालबार्लका, एकल मषहला, अपाङ्गता भएका व्यम्क्त, ज्येष्ठ 
नागररक र अर्त षवपन्नहरूको सामाम्जक सरुक्षा र सकरक्षणका लार्ग लम्क्षत कायिक्रमहरू 
सञ्चालन गनि तथा ज्येष्ठ नागररक र अपाङ्गता भएका व्यम्क्तहरूको सकरक्षणका लार्ग ज्येष्ठ 
नागररक ग्राम र अपाङ्गता नागररक ग्रामको कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दन बजेट षवर्नयोजन 
गरेको छु । 
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२०८. मषहलाहरूको आर्थिक सामाम्जक सशक्तीकरणको लार्ग शैम्क्षक तथा कानूनी सचेतना, 
क्षमता तथा नेततृ्व षवकास, आय वषृद्ध, जीषवकोपाजिन सधुार, रोजगारी र्सजिना, उद्यमम्शलता 
प्रवद्धिन जस्ता षवर्यहरूलाई समावेश गरी स्थानीय तहसाँगको सहकायिमा आर्थिक-
सामाम्जक सशक्तीकरणका कायिक्रमहरू सञ्चालन गनि बजेट षवर्नयोजन गरेको छु। 

२०९. पनुस्थािपना केन्त्द्रमा आम्श्रत तथा पीर्डतहरूलाई र्सप तथा क्षमता अर्भवषृद्धका लार्ग 
स्वरोजगारमूलक तार्लमका अवसर प्रदान गररनेछ । साथै लैषङ्गक षहकसापीर्डत 
मषहलाहरूका लार्ग प्रदेशस्तरीय पनुस्थािपना केन्त्द्र र्नमािणका लार्ग सकघ, प्रदेश र स्थानीय 
तहको सहकायिमा जग्गा प्राप्त गरी र्नमािण कायि अगार्ड बढाउन आवश्यक बजेट 
षवर्नयोजन गरेको छु । 

२१०. अपाङ्गता भएका व्यम्क्तहरू, लैषङ्गक तथा यौर्नक अल्पसङ्ख्यक र षपछडा वगिको 
स्वरोजगारको लार्ग सीपमूलक तार्लमहरू सकचालन गनि आवश्यक व्यवस्था र्मलाएको 
छु। 

२११. बाल सहभार्गता अर्भवषृद्ध गनि बाल सलवहरूको पररचालन गररनेछ र बाल हेल्प 
लाइनको सरुूवात गररनेछ। सरकारी सेवामा कायिरत कमिचारीहरूका लार्ग म्शश ुस्याहार 
केन्त्द्रको स्थापना र सकचालन गररनेछ। बाल षववाह उन्त्मलुनका षवर्भन्न कायिक्रमहरू 
सकचालन गनि बजेटको व्यवस्था गरेको छु।  

२१२. प्रदेशमा बालसकरक्षण गहृ र लैषङ्गक षहकसा प्रभाषवतहरूका लार्ग दीघिकालीन पनुस्थापना 
केन्त्द्र र्नमािणको सरुूवात गनि रू. २ करोड षवर्नयोजन गरेको छु । 

२१३. मषहला, एकल मषहला, दर्लत तथा अर्त षवपन्न समदुाय, अपाङ्गता भएका व्यम्क्त, लैषङ्गक 
तथा यौर्नक अल्पसकख्यक समदुायका व्यम्क्त र षपछडावगिको आय वषृद्ध, जीषवकोपाजिन 
सधुार, रोजगारी र्सजिना, उद्यमशीलता प्रवद्धिनजस्ता षवर्यहरूलाई समावेश गरी सीप 
षवकासका कायिक्रमको लार्ग रू. २ करोड ५६ लाख षवर्नयोजन गरेको छु ।  

२१४. लैषङ्गक षहकसामकु्त प्रदेश र्नमािण कायिलाई र्नरन्त्तरता र्दन लैषङ्गक षहकसा, घरेल ु षहकसा, 
सामाम्जक कुरीर्त, जातीय छुवाछुत, मानव बेचर्बखन तथा ओसारपसार षवरूद्ध शैम्क्षक, 
कानूनी सचेतना तथा सामाम्जक सशक्तीकरणको लार्ग स्थानीय तहसाँगको सहकायिमा 
आर्थिक-सामाम्जक सशक्तीकरणका कायिक्रमहरू सञ्चालन गनि आवश्यक बजेट षवर्नयोजन 
गरेको छु। 
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२१५. लमु्बबनी प्रदेशलाई बाल षववाह, बालश्रम, सडक बालबार्लका मकु्त बनाई बालमैरी प्रदेश 
र्नमािण गने कायिलाई र्नरन्त्तरता र्दक दै बालबार्लकाको सकरक्षण, प्रवद्धिन, जोम्खममा परेका, 
बाबआुमा गमुाएका, बेसहारा बालबार्लकाहरूको तत्काल उद्दार, सकरक्षण,  तथा 
पनुस्थािपनाका लार्ग उद्धार तथा बाल कोर्को व्यबस्था, बाल हेल्पलाईन सञ्चालन 
लगायतका कायिको लार्ग रू. २ करोड १४ लाख षवर्नयोजन गरेको छु । लोपोन्त्मखु 
पररवारका अर्त षवपन्न तथा असहाय बालबार्लकालाई लम्क्षत गरी स्थानीय तहसाँगको 
सहकायिमा सामदुाषयक षवद्यालयमा आवासीय म्शक्षाको व्यवस्थालाई र्नरन्त्तरता र्दन 
आवश्यक बजेट षवर्नयोजन गरेको छु ।सकघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा प्रदेश 
स्तरीय बाल सकरक्षण गहृ र्नमािणका लार्ग रू. १ करोड बजेट  षवर्नयोजन गरेको छु ।  

२१६. ज्येष्ठ नागररकहरूको सबमान, सकरक्षण, राहत तथा पनुस्थािपनाका लार्ग प्रदेशस्तरीय ज्येष्ठ 
नागररक ग्राम र्नमािण, वदृ्धाश्रम तथा ज्येष्ठ नागररक र्मलन केन्त्द्रहरूलाई सहयोग,ज्येष्ठ 
नागररक देशदशिन तथा सहयोगापेक्षी सडक मानवमकु्त लमु्बवनी प्रदेश र्नमािण कायि 
समेतका लार्ग रू. ३ करोड ६ लाख षवर्नयोजन गरेको छु। 

२१७. अपाङ्गता भएका व्यम्क्तहरूको सशक्तीकरण र उद्यमम्शलता प्रवद्धिन गरी जीषवकोपाजिनमा 
सवलीकरण गदै आत्मर्नभिर बनाउन १२ वटै म्जल्लामा समदुायमा आधाररत पनुस्थािपना 
(CBR) कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। अपाङ्गता भएका व्यम्क्तहरूको सकरक्षणका 
लार्ग प्रदेशस्तरीय अपाङ्गता नागररक ग्रामको  र्नमािण, पररवारषवहीन पूणि तथा अर्त अशक्त 
अपाङ्गता भएका व्यम्क्तहरूको सकरक्षणका लार्ग पनुस्थािपना केन्त्द्र सञ्चालनमा सहयोग तथा 
अपाङ्गता भएका व्यम्क्तहरूको लार्ग र्नशलु्क सहायता सामग्री षवतरण लगायतका अपाङ्गता 
लम्क्षत कायिक्रमका लार्ग रू. २ करोड २८ लाख बजेट षवर्नयोजन गरेको छु । 

२१८. लैषङ्गक षहकसा तथा घरेल ु षहकसा प्रभाषवत तथा पीर्डत मषहलाहरूको सकरक्षणका लार्ग १२ 
वटै म्जल्लामा साझेदारीमा सञ्चार्लत सेवा केन्त्द्र (Safe House), बााँके र रूपन्त्देही म्जल्लामा 
मानव बेचर्बखन तथा ओसारपसारबाट प्रभाषवत तथा पीर्डत मषहलाहरूको उद्दार र 
सकरक्षणका लार्ग सञ्चार्लत पनुस्थािपना केन्त्द्रको कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। 
लैषङ्गक षहकसा प्रभाषवत तथा पीर्डत मषहलाहरूको सकरक्षणका लार्ग दाङ म्जल्लाको 
घोराहीमा प्रदेशस्तरीय पनुस्थािपना केन्त्द्र र्नमािणका लार्ग सकघ, प्रदेश र स्थानीय तहको 
सहकायिमा जग्गा प्रार्प्त गरी र्नमािण कायि अगार्ड बढाउन आवश्यक बजेट षवर्नयोजन 
गरेको छु । 
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म्शक्षा, यवुा तथा खेलकुद 

२१९. “मानव पुाँजी र्नमािणको आधार, म्शक्षा क्षरेमा व्यापक सधुार” भन्न े कायिक्रम अन्त्तगित 
सामदुाषयक षवद्यालयहरूको भौर्तक पूवािधारमा सधुार तथा स्तरोन्त् नर्त गनि स्थानीय तहसाँग 
सहकायि गररनेछ । षवद्यालय तहमा गम्णत तथा षवज्ञान षवर्यको नर्तजामा सधुार ल्याउन 
र प्राषवर्धक ज्ञान, सीप सषहतको मानवपुाँजी र्नमािण गनि षवज्ञान, प्रषवर्ध, ईम्न्त्जर्नयररङ र 
गम्णत (STEM) षवर्यलाई प्रवद्धिन गनि रू. ४४ करोड ५८ लाख बजेट प्रस्ताव गरेको 
छु। 

२२०. “षवद्यालयहरूमा स्वच्छ खानपेानी, षवद्याथी स्वास््यमा प्रदेशको लगानी” भन्ने कायिक्रम 
माफि त षवद्यालयहरूमा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थाका लार्ग बजेट रू. २ करोड 
षवर्नयोजन गरेको छु। यस अन्त्तगित सामदुाषयक षवद्यालयमा यरुोगाडि लगायतका पानी 
छान्त् ने उपकरण एवम ् अन्त्य आवश्यक पूवािधार र्नमािण कायि गररनेछ। आगामी तीन 
वर्िर्भर प्रदेशको सामदुाषयक षवद्यालयमा पढ्ने कुनै पर्न बालबार्लकाले असरुम्क्षत पानी 
षपउनपुने छैन।  

२२१. कोर्भड-१९ को महामारीमा परबपरागत म्शक्षण षवर्धले धान्त् न ससने देम्खएन। र्नजी 
षवद्यालय र शहरकेम्न्त्द्रत केही सामदुाषयक षवद्यालयहरूले ई-लर्निङ्गलाई अभ्यासमा ल्याए 
तापर्न दरुदराजमा गरीब पररवारका षवद्याथी यसबाट वम्न्त्चत भएका छन।् तसथि प्रदेशका 
सबै सामदुाषयक षवद्यालयमा अध्ययनरत बालबार्लकामा ई-लर्निङ्गको पहुाँच वरृ्र्द् हनुे गरी 
कायिक्रमहरू सकचालन गनि रू. १ करोड २० लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छु।  

२२२. कक्षा ११ र १२ मा षवज्ञान षवर्य र प्राषवर्धक म्शक्षा सञ्चालन गरररहेका सामदुाषयक 
षवद्यालयमा स्टेम ल्यावको स्थापना गररनेछ। उत्कृष्ट षवज्ञान म्शक्षाको अवसर उपलब्ध 
गराउन बटुवलको काम्न्त्त माध्यर्मक षवद्यालयलाई प्रदेशको षवज्ञान षवर्य अध्ययन गने 
हबको रूपमा षवकास गनि सषुवधासबपन्त् न भवन र्नमािणलाई यस वर्ि रू. ८ करोड ३० 
लाख बजेट षवर्नयोजन गरेको छु।  

२२३. समषृद्धको अर्भयान :  छोरीहरूको  पहुाँचमा  षवज्ञान  कायिक्रमको प्रभावकारी कायािन्त्वयन 
गनिका लार्ग प्रदेशका सामदुाषयक षवद्यालयका कक्षा ११ र १२ मा षवज्ञान षवर्य 
अध्ययनरत सबै छाराहरू र स्नातक तहमा  सामदुाषयक र आकर्गक सयाबपसमा षवज्ञान 
सककायमा अध्ययनरत छाराहरूलाई छारवमृ्त्त प्रदान गने कायिक्रम र मकु्त कमैया, 
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कमलहरी, ममु्स्लम, दर्लत र षपछडावगिका छाराहरूका लार्ग कक्षा ११ र १२ 
अध्ययनका लार्ग छारवमृ्त्त प्रदान गने कायिहरूलाई र्नरन्त्तरता र्दन रू. ६ करोड 
षवर्नयोजन गरेको छु। धार्मिक षवद्यालयहरू तथा ममु्स्लम छारा लम्क्षत छारावास 
कायिक्रम सकचालनका लार्ग रू. २ करोड षवर्नयोजन  गरेको छु । 

२२४. उच्च म्शक्षा प्रदेशको प्रमखु म्जबमेवारी हो। सोही बमोम्जम प्रदेशसभाबाट प्रदेश 
षवश्वषवद्यालय ऐन जारी भइसकेको सन्त्दभिमा प्रदेश षवश्वषवद्यालयको स्थापना र सकचालन 
गनि रू. १० करोड षवर्नयोजन गरेको छु। सामदुाषयक सयाबपसहरूको पवुािधार र्नमािण र 
प्रदेशमा नयााँ षवर्यमा अध्यापन सरुू गरेका षवश्वषवद्यालय र सयाबपसलाई र्ददै आएको 
सहायतालाई र्नरन्त्तरता र्दन रू. ९ करोड २० लाख बजेट षवर्नयोजन गररएको छ। 
उच्च म्शक्षालाई अनसुन्त्धानमूलक बनाउन सयाबपसहरूको सहकायिमा अनसुन्त्धान कायिको 
लार्ग रकम षवर्नयोजन गरेको छु। उच्च म्शक्षामा र्दाँदै आएको छारवमृ्त्तको राशी बढाएर 
रू. १ करोड परु् याएको छु।  

२२५. षवशेर् आवश्यकता भएका बालबार्लकालाई लम्क्षत गरी षवशेर् म्शक्षा सहयोग कायिक्रम र 
अषटजम षवद्यालयहरू र्नमािणका लार्ग समेत रू. १ करोड ५० लाख बजेट षवर्नयोजन 
गरेको छु । सीमा क्षेरका षवद्यालयहरूमा सभाहल र्नमािणका लार्ग रू. ३ करोड 
षवर्नयोजन गरेको छु। यी सभाहलहरू षवद्यालयको षवषवध कायिमा उपयोगी हनुकुो साथै 
कोर्भडजस्ता महामारीमा भारत लगायतका र्छमेकी राष्ट्रबाट नेपाल प्रवेश गने नागररकका 
लार्ग उपयोगी हनुे षवश्वास गरेको छु। 

२२६. षवज्ञान-प्रषवर्ध, अनसुन्त्धान तथा षवकास, र्सप षवकास, र्सप तथा र्सपमूलक तार्लमको 
र्नयमन, बहपु्राषवर्धक म्शक्षालयको व्यवस्थापनका लार्ग प्रदेश सरकारको स्वार्मत्वमा 
प्रदेश षवज्ञान प्रषवर्ध प्रर्तष्ठान स्थापना गनि बजेट षवर्नयोजन गरेको छु।  

२२७. प्राषवर्धक म्शक्षा सकचालन गरररहेका षवद्यालयहरूलाई सहयोग गनि रू. २ करोड बजेट 
छुट्याएको छु। यवुा जनशम्क्तलाई रोजगारमूलक प्राषवर्धक म्शक्षाका लार्ग रूकुम पूविको 
भमेु र दाङको तलु्सीपरुमा बहपु्राषवर्धक म्शक्षालयको भौर्तक सकरचना र्नमािणका लार्ग 
बजेट छुट्याएको छु। 

२२८. षवद्याथीहरूद्धारा हनुे वैज्ञार्नक अनसुन्त्धान तथा आषवष्कार र राषष्ट्रय तथा अन्त्तराषष्ट्रय 
प्रर्तयोर्गतामा सहभागी हनु सहयोग गने कायिक्रमहरू सकचालन गररनेछ। षवज्ञान प्रषवर्धको 
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षवकासका लार्ग इनोभेशन सेन्त्टर सकचालनको लार्ग बजेटको षवर्नयोजन गररएको छ। 
प्रदेशमा वैज्ञार्नक सबमेलनका लार्ग समेत रकम षवर्नयोजन गरेको छु। प्रत्येक म्जल्लामा 
प्लानेटोररयम स्थापनाका लार्ग बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

२२९. दाङको घोराहीमा र्नमािण हनुे नेरलाल अभागी रकगशालाको वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कन 
पचिात ्र्नमािण शरुू गने गरी रू.१५ करोड बजेट षवर्नयोजन गरेको छु। 

२३०. प्रदेश खेलकुद पररर्द् को माध्यमबाट खेलकुदलाई र्नरोधात्मक स्वास््य र उद्यमको 
रूपमा षवकास गनि मखु्यमन्त्री रर्नङम्शल्ड लगायतका खेलकुद कायिक्रमहरू सञ्चालन गनि 
बजेटको व्यवस्था गरेको छु।  र्नमािणाधीन रकगशालालाई साफस्तरको रकगशालाका रूपमा 
र्नमािण गनि, स्थानीय तहस्तरीय तथा षवद्यालय स्तरीय खेलकुद पवुािधारको र्नमािण गनि 
रू. ९ करोड २५ लाख षवर्नयोजन गरेको छु ।  

२३१. प्रदेशमा यवुा पररर्द्को स्थापना र सकचालन, यवुा प्रर्तभा पषहचान र प्रोत्साहन तथा म्जल्ला 
यवुा सर्मर्तमाफि त यवुा पररचालन सबबन्त्धी कायिक्रमका लार्ग समेत बजेट छुट्याएको 
छु। कोर्भड-१९ लगायतका महामारी र सामाम्जक सककटको बेलामा समाजलाई योगदान 
र्दनससने यवुा जनशम्क्त तयार गनि षवद्यालयमा स्काउट तार्लम सञ्चालनको लार्ग बजेट 
षवर्नयोजन गरेको छु। 

सकस्कृर्त तथा पयिटन 

२३२. कोरोनाबाट म्शर्थल पयिटन क्षेरलाई आन्त्तररक पयिटन प्रवद्धिनमाफि त पनुजािगतृ गनि षवशेर् 
कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ। आन्त्तररक पयिटन प्रवर्द्िन सबबन्त्धी षवर्भन्न कायिक्रमको 
अर्तररक्त प्रदेशमा कायिरत सबै कमिचारीहरूलाई र्बदा पयिटन लगायतका कायिक्रममाफि त 
आन्त्तररक पयिटनका लार्ग प्रोत्साषहत गररनेछ। यसका लार्ग कमिचारीहरूलाई शरुू तलब 
स्केल अनसुार एक मषहनाको तलब बराबरको रकम उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटको 
व्यवस्था गरेको छु। 

२३३. पयिटन क्षेरको र्दगो षवकास र व्यवस्थापनको लार्ग यस आर्थिक वर्िमा प्रदेशको पयिटन 
नीर्त तथा पयिटन षवकासको रणनीर्तक गरुूयोजना र्नमािण गररनेछ। पयिटन उद्योगको 
वतिमान र भषवष्यलाई लम्क्षत गरी आवश्यक सीपको पषहचान र आगामी 5 वर्िको लार्ग 
आवश्यक पयिटन जनशम्क्त षवकासको योजना र्नमािण गरी कायिक्रम सञ् चालन गररनेछ। 
यस कायिका लार्ग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।   



 

  45 
 

२३४. पयिटन क्षेरलाई अथितन्त्रको महत्वपूणि आर्थिक षक्रयाकलापको माध्यमको रूपमा षवकास 
गदै साहर्सक पयिटन, पयािपयिटन, माइस पयिटन, धार्मिक पयिटन, साकस्कृर्तक पयिटन, कृषर् 
पयिटन, वन पयिटन, खेलकुद पयिटन, शैम्क्षक पयिटन, ग्रामीण पयिटन लगायतका पयिटन 
व्यवसायको षवषवधीकरण र षवकास गरी प्रदेशमा रोजगारीको अवसर वषृद्ध गने कायिक्रम 
सञ् चालनका लार्ग रू. 15 करोड षवर्नयोजन गरेको छु।   

२३५. यस प्रदेशमा भ्रमण गने पयिटकहरू र्तनको खचि गने शैली, स्तर, सन्त्तषुष्ट जस्ता षवर्यमा 
अध्ययन अनसुन्त्धान गरी नयााँ पयिटकीय उपजहरू समेटी पयिटन षवकासको प्याकेज 
तयार गने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

२३६. राषष्ट्रय तथा अन्त्तरािषष्ट्रयस्तरमा प्रचार प्रसारको माध्यमबाट प्रदेशमा पयिटक आकर्िण गने 
षवशेर् कायिक्रम सञ् चालन गररनेछ। पयिटकीय सूचनालाई षवद्यतुीय सूचनामा आवद्ध गरी 
पयिटन प्रवद्धिन गनि आवश्यक श्रोत व्यवस्था गरेको छु।  

२३७. प्रदेशर्भरका ऐर्तहार्सक, धार्मिक, साकस्कृर्तक, परुाताम्त्वक, प्राकृर्तक एवम ्अन्त्य पयिटकीय 
स्थलहरूको सकरक्षण, सबवद्धिन र षवकास गररनेछ। षवस्ततृ आयोजना प्रर्तवेदन तयार 
भएका आयोजनालाई क्रमश: प्राथर्मकताका आधारमा कायािन्त्वयनमा लैजान आवश्यक 
बजेट षवर्नयोजन गरेको छु।  

२३८. ग्रामीण पयिटन प्रवद्धिनका लार्ग होमस्टेहरूको प्रवर्द्िन र षवकास गररनेछ। होमस्टे 
सञ् चालनको लार्ग प्रोत्साहन गने, होमस्टेलाई स्थानीय सकस्कृर्त, भेर्भरु्ा, मौर्लकता र 
परबपरागत पेशा, अगािर्नक तथा घरेल ुउत्पादनसाँग आवद्ध गनि र सााँचो अथिमा होमस्टे 
सञ्चालन गनि सकचालकहरूको क्षमता षवकासका कायिक्रम सञ् चालन गने व्यवस्था 
र्मलाएको छु। 

२३९. पयिटन क्षेरमा षवशेर् योगदान गने, धेरै पयिटक र्भत्र्याउने, पयिटन प्रवद्धिनमा षक्रयाशील 
व्यम्क्त, सकघ/सकस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गनि प्रदेश पयिटन परुस्कारको स्थापना गनि बजेट 
छुट्याएको छु।  

२४०. आधारभतू स्तरबाटै प्रकृर्त, सकस्कृर्त र पयिटनका सबबन्त्धमा षवद्याथीहरूलाई समय सापेक्ष 
ज्ञान र्दन षवद्यालयस्तरमै पयिटन कायिक्रम सञ् चालन गने व्यवस्था र्मलाएको छु। 
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२४१. प्रर्सद्ध धार्मिक, साकस्कृर्तक, ऐर्तहार्सक तथा जैषवक षवषवधता समेतका दृषष्टले मनोरम 
प्राकृर्तक क्षेरहरू गफुा, तालतलैया, झरना, गढी, दरबार जस्ता महत्वपूणि स्थानहरूको 
पयिटन प्रवद्धिन गने कायिलाई र्नरन्त्तरता र्दक दै आवश्यक बजेट षवर्नयोजन गरेको छु। 

२४२. ढोरपाटन म्शकार आरक्षमा प्रवेशका लार्ग रूकुम पूविको उपयकु्त र्बन्त्दमुा प्रवेशर्द्ार 
र्नमािण गरी त्यस क्षेरलाई पयिटकीय गन्त्तव्यको रूपमा षवकास गररनेछ। बाह्रकुने दह, 

रूरू क्षेर तथा स्वगिर्द्ारीमा पयिटकीय पूवािधार षवकास गनि तयार भएका गरुूयोजनाहरूको 
कायािन्त्वयनलाई र्नरन्त्तरता र्दन रू. 19 करोड बजेट षवर्नयोजन गरेको छु। 

२४३. प्रदेशका प्रमखु ५० पयिटकीय गन्त्तव्य पषहचान गरी पयिटन प्रवद्धिन गररनेछ। प्रदेशका 
सबै म्जल्लामा आन्त्तररक पयिटनलाई प्रवद्धिन गनि एक म्जल्ला एक पयिटन गन्त्तव्य 
कायिक्रम सञ्चालन गनि रू. 60 करोड 80 लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छु।  

२४४. प्रदेशमा रहेका धार्मिक तथा सााँस्कृर्तक महत्वका स्थलहरूको सकरक्षणको लार्ग बजेटको 
व्यवस्था गरेको छु । प्रदेशमा सङ्ग्रहालयहरूको स्थापना र स्तरोन्नर्तका लार्ग रकम 
षवर्नयोजन गरेको छु। 

सहकारी तथा गररबी र्नवारण 

२४५. आर्थिक तथा सामाम्जक रूपमा षवपन्न व्यम्क्त र घरपररवारहरूको जीवनस्तरमा सधुार गरी 
गररबी र्नवारण गने उदे्दश्यका साथ १०९ वटै स्थानीय तहहरूमा सञ्चार्लत मखु्यमन्त्री 
ग्रामीण षवकास तथा रोजगार कायिक्रमलाई स्थानीय तहहरूको सझुाव र सहकायिका 
आधारमा थप प्रभावकारी रूपमा सकचालन गनि आवश्यक व्यवस्था र्मलाएको छु। 

२४६. गररबी र्नवारण कायिक्रमलाइि सीमान्त्तकृत, र्द्न्त्द प्रभाषवत, षपछडा वगिसबम परु् याई श्रम, 
सीप र प्रषवर्धमाफि त रोजगारी र्सजिना गनिका साथै पोर्ण तथा खाद्य सरुक्षाको सरु्नम्चित 
गने कायिक्रम सकचालन गनि  रू. २ करोड षवर्नयोजन गरेको छु। 

२४७. सहकारी मजिर नीर्त अवलबबन गदै सहकारी क्षेरको क्षमता, सीप, जनशम्क्त र पुाँजीलाई 
उत्पादनमलुक काममा लगाउन प्रोत्साहन गदै षवत्तीय सशुासनका लार्ग सघन अनगुमन 
तथा र्नयमन कायि गनि बजेट षवर्नयोजन गरेको छु। 

२४८. सहकारीलाई उत्पादनशील क्षेरमा लगानी गनि प्रोत्साहन गने उदे्दश्यले स्थापना भएको 
सहकारी षवकास कोर्लाई रू. ५ करोड परु् याउने गरी बजेट षवर्नयोजन गरेको छु।  
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२४९. यस प्रदेशमा सहकारीको सकख्या अत्यर्धक रहेको छ। जनताको र्नक्षेप सककलन गने साथै 
सदस्यहरूको षहत प्रवर्द्िन गने कायिमा सकलग्न सहकारीको र्नयमन तथा व्यवस्थापन गने 
षवम्शष्ट सकस्थाको रूपमा सहकारी दताि अर्धकारीको कायािलय स्थापना तथा सकचालनका 
लार्ग आवश्यक बजेट षवर्नयोजन गरेको छु। 

यातायात  व्यवस्था 

२५०. यातायात सबबन्त्धी सेवा र्लन जााँदा बझुाउनपुने कर, शलु्क तथा दस्तरुहरू षवद्यतुीय 
माध्यमबाट भकु्तानी हनुे गरी क्रमश: नगदरषहत बनाउने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

२५१. सफ्टवेयरमा आधाररत सवारी सबबन्त्धी अर्भलेख प्रणालीको षवकास गरी कायािलयको 
अर्भलेख प्रणालीलाई आधरु्नकीकरण गदै क्रमश: पेपरलेस बनाउाँदै लैजाने गरी आगामी 
आर्थिक वर्िमा आवश्यक सफ्टवेयर र्नमािण तथा कायािन्त्वयनको लार्ग बजेट व्यवस्था 
गरेको छु।  

२५२. सवारी चालक अनमुर्तपर षवतरण कायिलाई र्छटो, छररतो, पारदशी एवम ् व्यवम्स्थत 
गररनेछ। यसका लार्ग बटुवलमा सषुवधासबपन्न सवारी चालक अनमुर्त परीक्षण केन्त्द्र 
एवम ् प्रशासकीय भवन र्नमािणको कायिलाई आगामी आर्थिक वर्िमा सबपन्त् न गने गरी 
बजेट षवर्नयोजन गरेको छु। 

२५३. साविजर्नक यातायातको भाडा षवद्यतुीय माध्यमबाट भकु्तानी हनुे गरी क्रमश: नगदरषहत 
बनाउन र्नजीक्षेरसाँग सहकायि गने प्रबन्त्ध गरेको छु। 

२५४. प्रदेशर्भर षवद्यतुीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनको लार्ग र्नजी क्षेरसाँगको सहकायिमा 
आवश्यक अध्ययन गररनछे । प्रदेशका प्रमखु नगर जोड्ने रूटहरूमा साविजर्नक-र्नजी 
साझेदारी मोडलमा षवद्यतुीय बस सेवा सञ्चालनको प्रकृया अम्घ बढाउने व्यवस्था 
र्मलाएको छु। 

२५५. भाडाका बस, र्मर्नबस तथा माईक्रोजस्ता सवारी साधनले षवद्याथी, जेष्ठ नागररक, अपाङ्गता 
भएका व्यम्क्त, जनआन्त्दोलनका घाइतेलाई सहरु्लयतको रूपमा भाडामा छुट र्दए बापत 
त्यस्ता सवारी साधनको धनीले र्तनुिपने सवारी साधन करमा साठी प्रर्तशत छुट र्दन े
व्यवस्था र्मलाएको छु । साथै अपाङ्गता भएका व्यम्क्तले प्रयोग गनि र्मल्नेगरी बनाइएका 
150 सी.सी. सबमका स्कुटरमा सवारी साधन कर नलाग्ने व्यवस्था र्मलाएको छु । 
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२५६. कोर्भड-19 को रोकथाम तथा र्नयन्त्रणको लार्ग सरकारर्द्ारा घोषर्त लकडाउनको 
अवर्धमा साविजर्नक यातायात व्यवसाय सञ्चालनमा आउन नससदा व्यवसायीहरूले व्यहोनुि 
परेको नोससानीलाई ध्यानमा राखी त्यस्ता सवारी धनीले बझुाउनपुने वाषर्िक करमा ३३ 
प्रर्तशत छुट र्दने व्यवस्था र्मलाएको छु । 

२५७. चाल ुआर्थिक वर्ि 2077/78 मा बझुाउनपुने सवारी साधन कर सवारी धनीले आर्ाढ 
मसान्त्तसबम नबझुाएमा 40% जररवाना र्तनुिपने व्यवस्था रहेकोमा बन्त्दाबन्त्दीको 
अवस्थालाई मध्यनजर गरी सो कर आगामी आर्थिक वर्ि 2078/079 को तीन मषहना 
र्भर बझुाउाँदा उल्लेम्खत जररवाना छुट गने व्यवस्था र्मलाएको छु । 

भरू्म व्यवस्थापन 

२५८. भरू्महीन दर्लत, भरू्महीन सकुुबबासी र अव्यवम्स्थत बसोबासको अर्भलेख व्यवस्थापन गनि, 
चसलाबन्त्दी खेती लगायतका नाप नसशा कायिक्रम गनि, भरू्म बैंकमाफि त जग्गा उपयोग 
गनि प्रोत्साहन सहायता कायिक्रम तथा प्रादेम्शक भउूपयोग योजनाको मस्यौदा तजुिमा 
सबबन्त्धी कायिक्रमहरू सकचालन गनिका साथै स्थानीय तह र समदुायको समन्त्वयमा 
सरकारी, साविजर्नक र गठुी जग्गाको अर्भलेख तयार गनिका लार्ग रू. 2 करोड 
षवर्नयोजन गरेको छु। 

२५९. भरू्मको वैज्ञार्नक र आधरु्नक लगत राख्न ेव्यवस्था र्मलाई जग्गा प्रशासनलाई पारदशी र 
गणुस्तरीय बनाउन प्रादेम्शक भ-ूसूचना प्रणाली स्थापना गनिका साथै भरू्म श्रोतको पषहचान, 
र्दगो उपयोग, सकरक्षण र व्यवस्थापनको लार्ग भरू्म श्रोत नसशाङ्कन गनि आवश्यक क्षमता 
र पवुािधारको षवकास गनिका लार्ग आवश्यक बजेट षवर्नयोजन गरेको छु। 

सूचना तथा सञ्चार 

२६०. र्डम्जटल प्रदेश बनाउने अर्भयानलाई अगार्ड बढाउन सूचना प्रषवर्ध नीर्त तथा र्डम्जटल 
प्रदेश गरुूयोजना तयार गनुिका साथै प्रदेश सरकारका काम कारवाही तथा सेवालाई 
षवद्यतुीय माध्यमको प्रयोगवाट र्छटो छररतो र पारदशी बनाउन प्रदेश सरकारवाट प्रयोग 
हनुे सूचना प्रणाली सबबन्त्धी सफ्टवेयरहरूको मापदण्ड र्नधािरण गरी कायािन्त्वयन गनि 
आवश्यक बजेट षवर्नयोजन गरेको छु। 
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२६१. प्रदेशस्तरमा सकचार माध्यमहरूको दताि, नवीकरण, अर्भलेखीकरण, र्नयमन र व्यवस्थापन 
गनि सञ्चार रम्जष्ट्रारको कायािलय स्थापना र सकचालनको लार्ग आवश्यक रकम षवर्नयोजन 
गरेको छु। 

२६२. सूचना प्रषवर्धमैरी प्रदेश र्नमािणको कायि अगार्ड बढाउन आवश्यक दक्ष जनशम्क्तको 
उत्पादन, रोजगारी सजृना, उद्योग तथा दक्ष कामदारहरूको डाटावेस तयार गने कायिका 
लार्ग आवश्यक रकम षवर्नयोजन गरेको छु। 

२६३. प्रदेशमा स्थापना भई सञ्चालनमा आएको प्रदेश मार्मला सूचना केन्त्द्रलाई प्रदेश र जनता 
बीचको सबबन्त्ध स्थापना गने माध्यमको रूपमा षवकास गरी सूचनालाई शाम्न्त्त सरुक्षा, 
अपराध र्नयन्त्रण, षवकास र सशुासन प्रणालीसाँग आवद्ध गररनेछ। यसका लार्ग आवश्यक 
पने बजेट षवर्नयोजन गरेको छु। 

२६४. सञ्चार माध्यमहरूसाँग सहकायि गरी प्रदेश सरकारबाट सबपादन भएका कायिहरू जनता 
समक्ष परु् याउन र जनताको राय सझुाव सनु्नको लार्ग टेर्लर्भजन तथा रेर्डयो कायिक्रम 
सञ्चालनाथि आवश्यक रकम षवर्नयोजन गररएको छ। प्रदेशर्भर कायिरत उत्कृष्ट सकचार 

माध्यम र सकचारकमीलाई सबमान गने व्यवस्थाका लार्ग आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको 
छु। 

२६५. प्रदेशस्तरीय सडकहरूलाई भौगोर्लक सूचना प्रणाली (GIS)मा आवद्ध गरी यारालाई 
अनमुानयोग्य र सरुम्क्षत बनाइनेछ। साविजर्नक यातायातको भाडा षवद्यतुीय माध्यमबाट 
भकु्तानी हनुे गरी क्रमशिः नगदरषहत बनाउाँदै लर्गनेछ। साथै सवारी चालक अनमुर्तपर 
षवतरण कायिलाई र्छटो, छररतो, पारदशी एवम ्व्यवम्स्थत गनिका लार्ग आवश्यक बजेट 
षवर्नयोजन गरेको छु। 

२६६. प्रदेशका सरकारी र्नकायबाट प्रयोगमा ल्याउने सबै प्रकारका व्यवस्थापन सूचना प्रणाली 
तथा Software को र्नधािरण, षवकास, गणुस्तर परीक्षण तथा सरुक्षा परीक्षण सूचना 
प्रणालीको षवशेर्ज्ञ र्नकायको रूपमा रहेको सूचना प्रषवर्ध प्रर्तष्ठानबाट हनुे व्यवस्था 
र्मलाएको छु। 

२६७. सञ्चारकमीहरूको षहत र कल्याणका लार्ग कल्याणकारी कोर् स्थापना गनि आवश्यक 
रकम षवर्नयोजन गरेको छु। यस कोर्को स्थापनाबाट श्रमजीवी परकार लगायत सबपूणि 
सञ्चारकमीहरूको षहत र कल्याण अर्भवषृद्धमा प्रत्यक्ष सहयोग पगु्ने षवश्वास गरेको छु। 
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शाम्न्त्त, सरुक्षा तथा सशुासन 

२६८. कानूनको कायािन्त्वयनमाफि त प्रदेश सरकारको काम कारवाहीमा सशुासन कायम गने 
कायिलाई षवशेर् प्राथर्मकताका साथ अगार्ड बढाइनेछ । प्रदेश सरकारले प्रवाह गने सेवा 
प्रर्त सेवाग्राही सन्त्तषुष्ट सवेक्षण कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। 

२६९. प्रदेश र स्थानीय तहमा कायिरत कमिचारी एवम ् र्नवािम्चत जनप्रर्तर्नर्धहरूको क्षमता 
षवकास र कायिसबपादनमा सधुार, प्रदेश सरकारका कायिक्रम कायािन्त्वयनमा सहजीकरण, 

शासकीय क्षमताको अर्भवषृद्ध लगायतका कायिहरू प्रदेश प्रम्शक्षण प्रर्तष्ठानमाफि त गने 
व्यवस्था र्मलाएको छु ।  

२७०. सकघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएर आउने कमिचारी तथा नयााँ र्नयकु्त 
भएका कमिचारीहरूका लार्ग प्रभावकारी रूपमा आफ्नो म्जबमेवारी पूरा गनिका लार्ग नयााँ 
ज्ञान र्सजिना गने, व्यवस्थापन गने गरी मानव श्रोत षवकासका लार्ग तार्लम प्रदान गनि 
प्रदेश प्रम्शक्षण प्रर्तष्ठानलाई एक उत्कृष्ट केन्त्द्र (Centre of Excellence) को रूपमा षवकास 
गनि आवश्यक बजेट व्यवस्था र्मलाएको छु।    

२७१. प्रदेश प्रहरी षवधेयक तजुिमा गरी प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन र व्यवस्थापन गररनेछ। प्रदेश 
प्रहरी सकगठनको सकस्थागत सदुृढीकरण एवम ्प्रहरी इकाई भवन र्नमािणका लार्ग रू. 40 
करोड बजेट षवर्नयोजन गरेको छु। 

२७२. राषष्ट्रय सरुक्षा र आन्त्तररक सरुक्षा नीर्तसाँग सामञ्जस्य हनु े गरी प्रदेशको सरुक्षा नीर्त 
तजुिमा गनि आवश्यक बजेट षवर्नयोजन गरेको छु। सरुक्षा सकवेदनशील क्षेर र मखु्य 
राजमागिहरूका षवर्भन्न स्थानमा र्स.र्स.षट.र्भ.जडानको कायिलाई र्नरन्त्तरता र्दनका लार्ग 
रू. 4 करोड बजेट षवर्नयोजन गरेको छु। जोम्खमपूणि यारालाई र्नरूत्साषहत गनि 
सचेतनामलुक कायिक्रमका लार्ग आवश्यक बजेट षवर्नयोजन गरेको छु।  

२७३. लागू और्ध प्रयोगकतािको सकख्या बषढरहेको स्थान र ओसारपसार गने प्रवेश र्बन्त्दहुरूमा 
र्नगरानीको व्यवस्था र्मलाइनेछ। लागूऔर्ध दवु्यिसन न्त्यूनीकरणका लार्ग जनचेतनामूलक 
कायिक्रम सकचालन गनि र प्रदेश अनसुन्त्धान व्यरुो गठन गरी सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक 
बजेट छुट्याएको छु । 
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२७४. सशस्त्र र्द्न्त्र्द्का क्रममा घाईते भएका व्यम्क्तहरूको उपचारको व्यवस्थालाई र्नरन्त्तरता 
र्दएको छु। र्द्न्त्र्द् प्रभाषवत व्यम्क्तलाई व्यवसाषयक र्सप प्रदान गरी स्वरोजगार बनाउन े

कायिक्रम सकचालन गनि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश र्भरका 
कारागारहरूको आवश्यकता अनसुार र्नमािण, पनु:र्नमािण र सदुृढीकरण गररनकुा साथै 
कैदी/बन्त्दीहरूको व्यवसाषयक र्सप षवकासको लार्ग रू. 3 करोड ३० लाख बजेट 
षवर्नयोजन गरेको छु।  

२७५. षवर्यगत कानून र्नमािण गदाि सरोकारवालाहरूसाँग छलफल तथा परामशि गनुिका साथै 
समाजमा रहेका षवसकगर्त एवम ्षवकृर्त रोकथाम र न्त्यूनीकरणका लार्ग स्थानीय न्त्याषयक 
सर्मर्त र सरोकारवालाहरूसाँग सचेतनामूलक कायिक्रम सकचालन गनि आवश्यक बजेट 
षवर्नयोजन गरेको छु। 

जोम्खम न्त्यूनीकरण तथा षवपद् व्यवस्थापन 

२७६. अघािखााँची, रोल्पा, दाङ, पाल्पा, प्यूठान र गलु्मी म्जल्लाका पषहरो प्रभाषवत क्षेरमा 
एकीकृत बस्ती तथा पूवािधार षवकास कायिक्रम सञ्चालन गनि रू. 16 करोड 60 लाख 
बजेट षवर्नयोजन गरेको छु। 

२७७. षवपद् जोम्खमयकु्त क्षेरको पषहचान र नससाङ्कन गरी षवपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी 
बनाइनेछ। षवपद्को समयमा उद्धार तथा राहतको लार्ग आवश्यक पने जनशम्क्त र्नमािण 
गनिका लार्ग षवपद् पूवितयारी एवम ्प्रर्तकायि तार्लम सकचालनका लार्ग आवश्यक बजेट 
षवर्नयोजन गरेको छु।   

२७८. स्थानीय तहसाँगको सहकायिमा स्थानीय तहमा षवपद् प्रर्तकायि सबबन्त्धी कायिमा योगदान 
र्दन ससने जनशम्क्तको षवकास गररनेछ। षवपद्को उच्च जोम्खममा रहेका स्थानीय 

तहहरूमा उद्धारको कायिलाई र्छटो, छररतो तथा प्रभावकारी बनाउन हेर्लप्याड र्नमािण गने 
कायिलाई र्नरन्त्तरता र्दन बजेट षवर्नयोजन गरेको छु।  

षवज्ञान र प्रषवर्ध  

२७९. नेपाल सरकारको समन्त्वय र सहकायिमा प्रदेश र्भरका सबै स्थानीय तहहरूमा नवप्रवतिन 
र षवकासका लार्ग प्रर्तस्पधाि बढाउन सघाउ पगु्न े गरी एक नवीनतम साझेदारी कोर् 
पररचालनका लार्ग रू. 18 करोड 77 लाख षवर्नयोजन गरेको छु। 
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२८०. प्रदेशको षवकास कायिक्रममा सघाउ परु् याउने प्रदेश सरकारको प्रशासन र व्यवस्थापनलाई 
सबल, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कायि गने र स्थानीय सरकारको पद्धर्त 
र्नमािण एवम ्क्षमता षवकासमा सहयोग गनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था र्मलाएको छु| 

प्रदेश सेवामा जनशम्क्त व्यवस्थापन 

२८१. प्रदेश र्नजामती सेवा र स्थानीय तहको सेवाका तोषकएका पदहरूमा षवज्ञापन प्रकाम्शत 
गने उदे्दश्यले कायितार्लका र्नमािण गरी सो बमोम्जम जनशम्क्त भनाि प्रषक्रया शरुू गने 
व्यवस्था र्मलाएको छु। 

२८२. प्रदेश र्नजामती सेवा र स्थानीय तहको सेवा अन्त्तगितका षवर्भन्न सेवा समूहका ४१ वटा 
पदहरूको पदपूर्तिका लार्ग चाषहने पाठ्यक्रम तजुिमा भइसकेको छ। बााँकी अन्त्य सेवा 
समूहका लार्ग चाषहने पाठ्यक्रम तजुिमा आगामी आर्थिक वर्िमा गररससने व्यवस्था 
र्मलाएको छु। 

२८३. प्रदेश, स्थानीय तह र अन्त्य तोषकएको क्षेरमा जनशम्क्त व्यवस्थापन सबबन्त्धमा अध्ययन, 
अनसुन्त्धान, अनगुमन तथा र्नरीक्षण गरी आवश्यक व्यवस्थाहरू अम्घ बढाउने प्रबन्त्ध 
गरेको छु। 

२८४. प्रदेश र्नजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन तथा र्नजामती 
सेवाप्रर्त आकर्िण बढाउन अनसुन्त्धानात्मक र प्रवद्धिनात्मक कायिका लार्ग बजेट 
षवर्नयोजन गरेको छु।  

२८५. प्रदेश लोक सेवा आयोगले सकचालन गने परीक्षाको षवज्ञापनमा आवेदकले Online बाटै 
दरखास्त र्दनससने गरी आयोगको क्षमता अर्भवरृ्र्द् गनि बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

२८६. उच्च मनोबल, स्वस्फूति कायिव्यवहार र सकारात्मक धारणा सषहतको मानवपुाँजी, 
उत्पादन र उत्पादकत्व वषृद्धका आवश्यक श्रोत हनु ्। समदृ्ध प्रदेश खसुी जनता प्रदेशको 
लक्ष्य हार्सल गनि राष्ट्रसेवकहरूलाई कामप्रर्त तत्पर र सेवाभावसषहत समयमै 
कायिसबपादन गनि उत्प्ररेरत र प्रोत्साहन गनि उत्प्ररेणामूलक कायिक्रमहरू सकचालन गने 
व्यवस्था र्मलाएको छु। 
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२८७. सकघसाँगको सहकायिमा प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखरुी) मा प्रदेश आवास र्नमािण 
गने कायि अम्घ बढाइनेछ। र्नजामती षवद्यालय र र्नजामती कमिचारी अस्पताल र्नमािण 
गनि आवश्यक बजेट षवर्नयोजन गरेको छु। 

२८८. राष्ट्रसेवक कमिचारीको मनोबल बढाई साविजर्नक सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। 
प्रदेशमा कायिरत र्नजामती कमिचारीको रू. 10 लाखको सामूषहक दघुिटना र्बमा र रू. 
1 लाखको स्वास््य र्बमाका लार्ग षप्रर्मयम वापतको रकम प्रदेश सरकारले व्यहोने 
व्यवस्था र्मलाएको छु। 

२८९. नेपाल सरकारबाट र्नधािरण भएको 2078 साउन १ गते देम्ख लागू हनु े गरी प्रदेश 
र्नजामती सेवाका कमिचारीको तलबमानमा मार्सक रू. 2 हजार वरृ्र्द् गरेको छु। हाल 
प्रदान गररएको महाँगी भत्तालाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु।  

राजधानी व्यवस्थापन 

२९०. यस प्रदेशको नाम र राजधानी प्रदेश सभाको छैठौं अर्धवेशनबाट टुङ्गो लार्गसकेको 
व्यहोरा माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी नै छ। प्रदेशको नाम लमु्बबनी र स्थायी 
राजधानी देउखरुी उपत्यका (राप्ती उपत्यका) भनी र्नधािरण भएको सन्त्दभिमा राष्ट्रको गौरव 
र प्रदेशको पषहचान झल्कने गरी प्रदेश राजधानीको गरुू योजना तयार गने कायि सरुू 
भइसकेको छ। प्रदेश राजधानी स्थल देउखरुी उपत्यका तलुनात्मक रूपमा खलु्ला जर्मन 
(Open Land) भएको ठाउाँ भएकोले नदी सभ्यतामा आधाररत आधरु्नक व्यवम्स्थत 
शहरको रूपमा षवकास गनि चाल ु आर्थिक वर्िमा शरुू भएको शहरी योजना र्नमािण 
(Town Planning), जग्गा प्रार्प्त (Land Pooling) जस्ता कायि आगामी आर्थिक वर्िको 
शरुूमै सबपन्न गरी आवश्यक सकरचना (भवन/सडक तथा अन्त्य पूवािधार) र्नमािण कायि 
तीि गर्तमा अम्घ बढाउने व्यवस्था र्मलाएको छु। यसका लार्ग आवश्यक बजेट 
षवर्नयोजन गरेको छु। 

आर्थिक वरृ्र्द्, आय आजिन तथा प्रदेश अथितन्त्र 

२९१. प्रदेशको समषृद्धका लार्ग दीघिकालीन षवकासको मागिम्चर र्नधािरण गनि आवश्यक लमु्बबनी                                    
प्रदेशको दीघिकालीन योजना (आर्थिक वर्ि 2080/०81 देम्ख 2099/2100) र्नमािण 
गनिका लार्ग आवश्यक बजेट षवर्नयोजन गरेको छु। 
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२९२. आर्थिक, सामाम्जक, मानव षवकास, कृषर्, पयिटन, प्राकृर्तक र मानवीय श्रोत व्यवस्थापन 
षवर्यमा सबभाव्यता अध्ययन/अनसुन्त्धान, शोधवमृ्त्त, व्यापार योजना र्नमािण जस्ता षवर्यमा 
अनसुन्त्धानमलुक कायि गनिको लार्ग आवश्यक बजेट षवर्नयोजन गरेको छु। 

२९३. प्रदेशको आर्थिक षवकासको आधारको रूपमा रहेका कृषर्, उजाि, उद्योग, यातायात, 
भौर्तक पूवािधार, सूचना प्रषवर्ध, पयिटन र शहरी षवकासको क्षेरमा साविजर्नक एवम ्र्नजी 
लगानी षवस्तार गनुिको साथै ती क्षेरको सकरक्षण, प्रवद्धिन र प्रोत्साहनका कायिक्रम 
सञ् चालनका लार्ग आवश्यक बजेट षवर्नयोजन गरेको छु।  

२९४. प्रदेशमा वैदेम्शक सहायताको प्रार्प्त र पररचालनको सबभावना पषहचान गरी सकघीय 
सरकारसाँगको समन्त्वयमा प्रदेश तहमा वैदेम्शक सहायतामा सञ्चालन हनुससन े
पररयोजनाहरूको पूवि सबभाव्यताको अध्ययन गनिका लार्ग आवश्यक बजेट षवर्नयोजन 
गरेको छु।  

२९५. प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीचको साझा अर्धकारको रूपमा रहेका करहरूको सककलन 
तथा व्यवस्थापनलाई थप सवु्यवम्स्थत बनाउन एकल कर प्रशासनलाई सबल,  सदुृढ र 
पारदशी बनाउन आवश्यक व्यवस्था र्मलाएको छु। 

२९६. गररबी न्त्यूनीकरणमा सघाउ पगु्ने गरी र्दगो षवकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गनि योजना र 
बजेटलाई र्दशा र्नदेश गररएको छ। समषृद्धका लार्ग उच्च दरको आर्थिक वषृद्ध हार्सल 
गने उदे्दश्य प्राप्त गनेगरी योजना तजुिमा र बजेट पररचालन गने व्यवस्था र्मलाएको छु।  

२९७. प्रदेशको हालको श्रोत साधनको अवस्था, क्षमता र जनचाहनाको बीचमा सन्त्तलुन ल्याउन 
प्रदेशको आवर्धक योजना (2०७६/0७७ - 2०८०/0८१) मा उल्लेम्खत अर्त 
प्राथर्मकता प्राप्त पररयोजनाहरूमा प्रदेश सरकारको लगानी वरृ्र्द् गरेको छु।  

२९८. प्रदेशमा उपलब्ध कच्चा पदाथिमा आधाररत उद्योगको स्थापना र षवकासमा जोड र्दक दै 
त्यस्ता उद्योगको स्थापना र षवकासमा र्नजी क्षेरसाँग सहकायि गररनेछ। परबपरागत सीप 
र उद्यमलाई प्रवद्धिन एवम ् क्रमशिः आधरु्नकीकरण गदै दक्षता अर्भवषृद्ध गनुिको साथै 
त्यस्ता उद्योगको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गने व्यवस्था र्मलाएको छु। 
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२९९. प्रदेशर्भर अन्त्तरािषष्ट्रय साथै अन्त्तर प्रदेश तलुनात्मक लाभको क्षेरहरू पषहल्याउाँदै त्यस्ता 
क्षेरहरूमा लगानी बढाउाँदै लैजाने सन्त्दभिमा आवश्यक अध्ययनका लार्ग बजेट व्यवस्था 
गरेको छु। 

३००. प्रदेशमा स्वदेशी र्नजी एवम ् वैदेम्शक लगानी बढाउने र प्रदेशर्भर लगानीका सबभाषवत 
क्षेरहरू पषहचान गरी लगानीकतािहरूलाई लगानीका सबभावनाहरूसाँग जोड्ने उदे्दश्यले 
प्रदेश सरकारले लगानी सबमेलन, २०७८ गने तयारीमा जषुटरहेको छ। र्नजी लगानीका 
लार्ग उपयकु्त वातावरण सजृना गनि आवश्यक नीर्त तथा सषुवधा सषहतको प्याकेज 
घोर्णा गनुिको साथै चाल ुआर्थिक वर्िमा तयारी शरुू भएको लगानी सबमेलनलाई आगामी 
आर्थिक वर्िको शरद ऋतमुा भव्यताका साथ सबपन्न गने व्यवस्था र्मलाएको छु। यसका 
लार्ग रू. १ करोड षवर्नयोजन गरेको छु। 

३०१. नेपाल सरकारसाँगको समन्त्वयमा प्रदेशस्तरमा पुाँजी बजार प्रवद्धिनका लार्ग र्धतोपर 
बोडिको प्रादेम्शक सकरचना स्थापनाका लार्ग आवश्यक व्यवस्था र्मलाएको छु। 

३०२. प्रदेशर्भर लगानीको लार्ग आवश्यक पने श्रोत प्रदेश र्भरैबाट जटुाउने सन्त्दभिमा प्रदेशमा 
पुाँजी पररचालन गने ठूला पूवािधारका लार्ग लगानी गनिससने गरी प्रदेशस्तरीय षवतीय 
सकस्थाको स्थापनाको लार्ग सबभाव्यता अध्ययन गरी कानूनी एवम ्सकरचनागत व्यवस्था 
गने कायि अगार्ड बढाइनेछ। यसका लार्ग आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

३०३. षवप्ररे्णबाट प्राप्त अर्धकाकश षहस्सा उपभोगमा खचि भइरहेको वतिमान सन्त्दभिमा षवप्ररे्णको 
आयको उल्लेखनीय अकश लगानीमा रूपान्त्तरण गनि आगामी आर्थिक वर्िमा षवशेर् 
कायिक्रम सकचालन गने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

३०४. प्रदेशबासी बीचमा छररएर रहेको पुाँजीलाई एकीकृत गरी प्रदेशका लार्ग आवश्यक लगानी 
जटुाउने सन्त्दभिमा प्रदेशस्तरीय बैंक तथा षवत्तीय सकस्थाहरूको स्थापना र षवकास गने 
नीर्त अम्ख्तयार गररनेछ। सो सबबन्त्धी कानून तजुिमाका लार्ग आवश्यक रकम 
षवर्नयोजन गरेको छु। 

पारदम्शिता, र्मतव्यषयता तथा आर्थिक अनशुासन 

३०५. प्रदेश सरकारबाट प्रवाह गररने सेवालाई पारदशी, जवाफदेही र जनमखुी बनाउनकुा साथै 
षवकास र्नमािण कायिमा षवत्तीय अनशुासन कायम गदै र्मतव्यषयता, कायिकुशलता र 
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कायिसबपादन स्तरलाई मानकका रूपमा र्लई सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। 
सरकारबाट सबपार्दत षक्रयाकलाप र खचि प्रकृया पारदशी बनाइनेछ । प्रदेश सरकारबाट 
सञ्चार्लत कायिक्रमहरूको प्रभाव मूल्याङ्कनका लार्ग आवश्यक व्यवस्था र्मलाएको छु। 

३०६. प्रदेश सशुासन र समषृद्धका प्रयासलाई एकीकृत, चसु्त र जवाफदेहीपूणि बनाउन सकघ, 
प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्त्वय, सहकायि र साझेदारीमा सकस्थागत व्यवस्था गरी 
सेवा प्रवाह र कायिसबपादन स्तरलाई गणुस्तरीय बनाइनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा 
प्रवाह र षवकास व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष सकलग्न हनु ेजनप्रर्तर्नर्ध र कमिचारीहरूको ज्ञान 
सीप, क्षमता र दक्षता अर्भवषृद्धका कायिक्रम सकचालन गनि आवश्यक बजेट षवर्नयोजन 
गरेको छु। 

३०७. आगामी आर्थिक वर्िमा राजस्व चहुावट र्नयन्त्रण सबबन्त्धी प्रादेम्शक नीर्त तथा कानूनको 
तजुिमा गरी कायािन्त्वयनमा ल्याइनेछ। सूचना प्रषवर्धको प्रयोगमाफि त राजस्व सककलनलाई 
थप पारदशी तथा प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

३०८. प्रदेशको आर्थिक तथा षवत्तीय व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन र आर्थिक एवम ्
षवत्तीय उत्तरदाषयत्वलाई थप सकस्थागत गनि आगामी आर्थिक वर्िमा प्रदेश आर्थिक 
कायिषवर्ध ऐनलाई षवस्थापन गरी नयााँ आर्थिक कायिषवर्ध तथा षवत्तीय उत्तरदाषयत्व 
सबबन्त्धी षवधेयक प्रदेश सभामा प्रस्ततु गने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

३०९. लेखा परीक्षणबाट औकल्याइएका बेरूज ु फर्छ्यौट गनि आगामी आर्थिक वर्िमा षवशेर् 
अर्भयान सञ्चालनमा ल्याइनेछ। बेरूजकुो अककलाई न्त्यूनतम तलु्याई सबैभन्त्दा कम बेरूज ु
रहेको प्रदेशको रूपमा लमु्बबनी प्रदेशलाई स्थाषपत गने कायि अम्घ बढाएको छु। 

३१०. सरकारी चाल ुखचिमा र्मतव्ययी र्सद्धान्त्त अपनाइनेछ। चाल ुखचिमा र्नम्चित सीमा कायम 
राखी पुाँजीगत खचि बढाउने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

माननीय सभामखु महोदय, 

३११. बजेटमा उल्लेम्खत उदे्दश्य परुा गनि तोषकएका प्राथर्मकता र र्सद्धान्त्तमा आधाररत रही 
आगामी आर्थिक वर्िका नीर्त तथा कायिक्रमहरू कायािन्त्वयन गनि रू. 40 अबि 95 
करोड 97 लाख षवर्नयोजन गरेको छु । कुल षवर्नयोजनमध्ये चालतुफि  रू. 14 अबि 
93 करोड 73 लाख 43 हजार अथाित ्36.47 प्रर्तशत‚ पुाँजीगततफि  रू. 21 अबि 
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17 करोड 99 लाख 61 हजार अथाित ्51.71 प्रर्तशत रहेको छ । स्थानीय तह 
षवत्तीय हस्तान्त्तरणका लार्ग रू. 4 अबि 84 करोड 23 लाख 96 हजार षवर्नयोजन 
गरेको छु ।कूल बजेटमा षवत्तीय हस्तान्त्तरणको अकश 11.82 प्रर्तशत रहेको छ।   

३१२. आगामी आर्थिक वर्िमा सञ्चालन हनुे कायिक्रमका लार्ग खचि व्यहोने स्रोतमध्ये आन्त्तररक 
राजश्वबाट रू. 4 अबि 29 करोड 50 लाख 50 हजार, राजश्व बााँडफााँटबाट रू. 13 
अबि 20 लाख, रोयल्टी बााँडफााँटबाट रू. 1 अवि 1 लाख 50 हजार, षवत्तीय 
समानीकरण अनदुानबाट रू. 8 अबि 2 करोड ५7 लाख, सशति अनदुानबाट रू. 6 अबि 
23 करोड 3 लाख, समपूरक अनदुानबाट रू. 72 करोड 16 लाख, षवशेर् अनदुानबाट 
रू. 63 करोड 49 लाख र चाल ुआर्थिक वर्िको वचत रकमबाट रू. 7 अबि 5 करोड 
रहने अनमुान गरेको छु।  

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म आगामी आर्थिक वर्िको राजश्व पररचालनको नीर्त तथा कायिक्रम प्रस्ततु गने अनमुर्त 
चाहन्त्छु। 

राजश्व पररचालनको नीर्त तथा कायिक्रम 

३१३. एकातफि  खचिको बढ्दो आवश्यकता र अकोतफि  कोर्भड-१९ का कारण अथितन्त्रमा 
उत्पन्न सककुचनका बीच राजश्व पररचालन चनुौतीपूणि बन्त्दै गइरहेको षवर्यमा माननीय 
सदस्यहरू जानकार नै हनुहुनु्त्छ। यस पषृ्ठभरू्ममा रहेर आर्थिक वर्ि 2०७८/0७९ मा 
राजश्व पररचालनको नीर्त तथा कायिक्रम प्रस्ततु गनि चाहन्त्छु। 

३१४. नेपालको सकषवधानमा उल्लेम्खत प्रदेश सरकारको आर्थिक अर्धकारहरू प्रयोग गदै 
अन्त्तरसरकारी षवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४;  प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्व सबबन्त्धी ऐन, 

२०७५; प्रदेश षवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५ समेतको आधारमा श्रोत साधन पररचालन 
गने प्रबन्त्ध गरेको छु। यस अन्त्तगित अर्धकाकश कर तथा शलु्क सबबन्त्धी अर्धकारहरू 
प्रदेश र स्थानीय तह बीच साझा अर्धकारको रूपमा रहेको सन्त्दभिमा कर र्तने जनतालाई 
झन्त्झट नहोस ्भन्नाका लार्ग एकल कर प्रशासन सञ्चालन हनुे व्यवस्था र्मलाइएको छ। 
साझा करहरूलाई प्रचर्लत कानून बमोम्जम प्रदेश र स्थानीय तह बीच समयमै बााँडफााँट 
हनुे व्यवस्था र्मलाएको छु। 
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३१५. दर र्नधािरण तथा सककलन दवैु कायि प्रदेश सरकारबाट हनुे सवारी साधन कर सककलन 
तथा बााँडफााँटलाई राजश्व परामशि सर्मर्तको सझुाव तथा र्सफाररस समेतको आधारमा थप 
प्रभावकारी बनाउने कायि आगामी आर्थिक वर्िमा अम्घ बढाइनेछ। अन्त्य प्रदेशमा दताि 
भई यस प्रदेशमा सञ्चालन हनुे सवारी साधन कर प्रदेश र प्रदेश र्भरका स्थानीय तहले 
प्राप्त गनि ससने व्यवस्था गनि आगामी आर्थिक वर्िमा सकघीय सरकार तथा अन्त्य प्रदेश 
सरकारसाँग समन्त्वय गरी अगार्ड बढ्ने व्यवस्था र्मलाएको छु। सवारी साधन तथा 
नवीकरण प्रकृयालाई थप सरलीकृत गनुिका साथै यस सबबन्त्धी करका दरहरू यथावत 
राखेको छु। 

३१६. घरजग्गा कारोबारको सबबन्त्धमा कारोवार मूल्य र र्लखतमा उल्लेम्खत मूल्यबीच ठूलो 
अन्त्तर रहने कुरामा प्रदेश सरकार सचेत रहेको छ। घरजग्गा रम्जषे्ट्रशन शलु्कवापत प्राप्त 
हनुे रकम घरजग्गाको न्त्यूनतम मूल्याङ्कनमा र्नभिर हनुे भएकोले यस्तो मूल्याङ्कनलाई 
व्यवम्स्थत गनि प्रदेश कर तथा गैरकर सबबन्त्धी ऐनले र्दएको अर्धकार प्रयोग गरी हालै 
मार प्रदेश सरकारले घरजग्गा न्त्यूनतम मूल्य र्नधािरण र्नयमावली, २०७८ स्वीकृत 
गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्िमा यस र्नयमावलीको प्रभावकारी कायािन्त्वयनमाफि त 
घरजग्गाको मूल्याङ्कनलाई यथासबभव वास्तषवक कारोवार मतुाषवक हनुे व्यवस्था 
र्मलाएको छु। यस प्रकारको व्यवस्थाबाट आगामी आर्थिक वर्िमा थप राजश्व पररचालन 
हनुे अनमुान गरेको छु। 

३१७. मनोरञ्जन करको दायरा बढाउन आगामी आर्थिक वर्िमा सबै प्रकारका मनोरञ्जनजन्त्य 
षक्रयाकलापहरूलाई करको दायरामा ल्याइनेछ। स्थानीय तहको सहकायि र समन्त्वयमा 
कर सककलन तथा पररचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

३१८. स्थानीय तहबाटै दर र्नधािरण तथा सककलन हनुे षवज्ञापन करको दायरा षवस्तार गने 
सबभावना रहेको व्यहोरा राजश्व परामशि सर्मर्तको प्रर्तवेदनमा उल्लेख छ। तसथि 
आगामी आर्थिक वर्िमा सबै प्रकारका षवज्ञापनजन्त्य गर्तषवर्धलाई करको दायरामा ल्याउन 
षवज्ञापन कर सबबन्त्धी अध्ययन षवश्लरे्ण गने गराउने र आवश्यक कानूनको मस्यौदा 
तयार गरी प्रदेश सभामा पेश हनुे प्रबन्त्ध गरेको छु। 

३१९. नदीजन्त्य प्रदाथिको व्यवम्स्थत सककलन तथा र्बक्रीबाट थप राजश्व पररचालन हनुससन े
कुरामा प्रदेश सरकार षवश्वस्त छ। यस क्षेरमा रहेका गलत अभ्यासहरूलाई प्रभावकारी 
रूपमा र्नयन्त्रण गरी उपभोक्ताले र्तरेको मूल्यको अर्धकाकश षहस्सा प्रदेश र स्थानीय 
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तहबीच बाडफााँट हनुे खातामा जबमा हनुे व्यवस्थाका लार्ग आगामी आर्थिक वर्िमा यस 
सबबन्त्धी षवधेयक प्रदेश सभासमक्ष पेश गने व्यवस्था र्मलाएको छु। नदीजन्त्य पदाथि 
ढुङ्गा, र्गट्टी, बालवुा दहत्तर बहत्तर समेतको र्बक्रीबाट आगामी आर्थिक वर्िमा प्रदेश 
सरकारलाई रू. १ अबि भन्त्दा बढी आय प्राप्त हनुे अनमुान गरेको छु। 

३२०. वनक्षेरलाई प्रदेश सरकारको आयश्रोतको प्रमखु क्षेर बनाउने गरी आगामी आर्थिक 
वर्िमा वन सबबन्त्धी षवधेयक प्रदेश सभामा पेश हनुे व्यवस्था र्मलाएको छु। खोल्सा 
खोल्सी व्यवस्थापन कायिक्रम समेतबाट आगामी आर्थिक वर्िमा थप आय प्राप्त हनु े
व्यवस्था र्मलाइएको छ। हाल र्बक्री षवतरण रोक्का भएको काठ दाउराको र्ललाम र्बक्री 
गने कायि सकघीय सरकारसाँगको समन्त्वयमा आगामी आर्थिक वर्िमा शरुू गररने छ। 
यसका साथै राषष्ट्रय वनर्भर जनताको जीषवकोपाजिन, रोजगारी र प्रदेश सरकारको आय 
आजिन बढ्ने षवर्भन्न कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ। आगामी आर्थिक वर्िमा वनक्षेरबाट 
कररब रू.१ अबि आय प्राप्त हनुे अनमुान गरेको छु। 

३२१. प्रदेशको लार्ग आवश्यक श्रोत साधनको प्रबन्त्ध गने सन्त्दभिमा सकघीय सरकारप्रर्तको 
हालको अत्यर्धक र्नभिरता घटाई आत्मर्नभिर प्रदेश अथितन्त्र र्नमािणका लार्ग केवल कर, 
दस्तरु र सेवा शलु्क सककलनमा सीर्मत नरही षवर्भन्न प्रकारका एकार्धकार प्रकृर्तका 
आयमूलक कायिक्रम प्रदेश सरकारको तफि बाट सञ्चालन गने सबभावनाहरू खोजी गरी 
आगामी आर्थिक वर्िमा त्यस्ता क्षेरमा लगानी गनि शरुू गने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म प्रदेश सरकारको तफि बाट आगामी आर्थिक वर्िमा उपलब्ध गराइने षवर्भन्न प्रकारका छुट 
एवम ्सषुवधाहरू प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्त्छु ।  

छुट एवम ्सषुवधा 

३२२. कोर्भड-१९ को कारण आर्थिक गर्तषवर्धमा आएको सककुचनसाँगै प्रदेश सरकारको राजश्व 
पररचालन एवम ्श्रोत व्यवस्थापनमा चनुौती थषपएको छ। तर पर्न कोर्भडको असरले 
प्रत्येक वगि, क्षेर र समदुायमा पारेको असरलाई न्त्यूनीकरण गने सन्त्दभिमा प्रदेश 
सरकारको तफि बाट षवर्भन्न प्रकारका छुट एवम ् सषुवधाहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था 
र्मलाएको छु । 
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३२३. कोर्भड-१९को कारणले बाबआुमाको मतृ्य ुभई छोराछोरीहरूमा हस्तान्त्तरण हनुे सबपम्त्त 
मध्ये घरजग्गा रम्जषे्ट्रशन गदाि लाग्ने शलु्कमा २५ प्रर्तशत छुट र्दने व्यवस्था गरेको 
छु।  

३२४. जलषवद्यतु उद्योग, सौयि उजाि म्चया खेती, कफी खेती, कपास खेती, पषु्प व्यवसाय, तरकारी 
खेती, पशपुकक्षीपालन, अलैंची खेती, जडीबटुी खेती एवम ्फलफूल उद्योगको नाममा खररद 
गने जग्गाको र्लखत पाररत गदाि लाग्न े रम्जषे्ट्रशन शलु्कमा सबबम्न्त्धत स्थानीय तहको 
र्सफाररसका आधारमा पचहत्तर प्रर्तशत छुट र्दने व्यवस्थालाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। 

३२५. दईु वा दईु भन्त्दा बढी पक्षले आपसी सहमर्तमा कृषर् प्रयोजनको लार्ग जग्गाको 
चसलाबन्त्दी  गनि हक हस्तान्त्तरण गदाि सो मा लाग्ने राजस्व र्मनाहा हनुे व्यवस्था 
र्मलाएको छु। 

३२६. प्रदेशर्भर सतुी, गडु्खा, पानपराग र मर्दराजन्त्य उद्योग बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योगले 
उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गनि उद्योगको नाममा खररद गने जग्गाको र्लखत पाररत 
गदाि लाग्ने रम्जषे्ट्रशन शलु्कमा पचहत्तर प्रर्तशत छुट र्दने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

३२७. प्रदेशर्भर कृषर् ऋण, र्बमा सकस्थान, र्बमा सर्मर्तबाट स्वीकृर्त प्राप्त र्बमा कबपनी, 
षवश्वषवद्यालय, बैंक तथा षवत्तीय सकस्थाहरूले आफ्ना बहालवाला कमिचारीहरूलाई सेवा शति 
बमोम्जम र्दने ऋण सषुवधाको र्धतो बन्त्धक र्लखत पाररत गदाि रम्जषे्ट्रशन शलु्क छुट र्दने 
व्यवस्था कायमै राखेको छु। 

३२८. प्रदेशर्भर कमिचारी सञ्चयकोर् तथा नागररक लगानी कोर्ले र्नयर्मत बचत जबमा गने 
आफ्ना सञ्चयकतािहरूलाई ऋण सषुवधा उपलव्ध गराउाँदा र्लन े र्धतोको र्धतो बन्त्धक 
र्लखत पाररत गदाि रम्जषे्ट्रशन शलु्क छुट र्दने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

३२९. सहकारी ऐन, २०७४ बमोम्जम दताि भै सकचालनमा रहेका सहकारी सकस्थाहरूले आफ्ना 
शेयर सदस्यहरू बीच ऋण लगानी/प्रवाह गदाि तीस लाख रूपैयााँ सबमको थैली अङ्कमा 
रोक्का शलु्कबाहेक सेवा शलु्क छुट र्दने व्यवस्था कायमै राखेको छु। 

३३०. प्रचर्लत कानून बमोम्जम बैंषकङ्ग तथा षवत्तीय व्यवसाय र र्बमा व्यवसाय गने एकै 
प्रकृर्तका र्नकायहरू एक आपसमा गार्भन चाहेमा गार्भने सकस्थाहरूले सो प्रयोजनका 
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लार्ग घरजग्गाको एकर्रत गदाि सकशोधन शलु्कबाहेक अन्त्य शलु्क नलाग्ने व्यवस्था 
र्मलाएको छु। 

३३१. जनआन्त्दोलन, जनयदु्ध र मधेश आन्त्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका सषहदका आम्श्रत पर्त, 

पत्नी, छोरा र छोरी तथा माता–षपताको नाममा स्वार्मत्व प्राप्त हनुे गरी पाररत हनु े
र्लखतमा प्रचर्लत कानून बमोम्जम लाग्ने सबै प्रकारको शलु्क पूणि रूपमा छुट र्दन े
व्यवस्था र्मलाएको छु। 

३३२. पूणि अपाङ्गता भएका व्यम्क्त, दर्लत एवम ्षपछर्डएका जार्त भनी स्थानीय तहबाट प्रमाम्णत 
भएको र्सफाररस वा आर्धकाररक प्रमाणको आधारमा र्तनीहरूको नाममा स्वार्मत्व प्राप्त 
हुाँदा यस ऐन बमोम्जम असलु गररन ेघरजग्गा रम्जषे्ट्रशन शलु्कमा पचास प्रर्तशत छुट र्दन े
व्यवस्थालाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। 

३३३. मषहला, सत्तरी वर्िभन्त्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागररक र नाबालकको नाममा जनुसकैु 
प्रकारबाट स्वार्मत्व प्राप्त हनुे गरी पाररत हनुे र्लखतमा प्रचर्लत कानून बमोम्जम 
लगाइएको रम्जषे्ट्रशन शलु्कमा पच्चीस प्रर्तशत छुट र एकल मषहलाको हकमा भन ेपैंर्तस 
प्रर्तशत छुट र्दने व्यवस्थालाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। 

३३४. हाल पर्त वा पत्नीको नाममा कायम रहेको घरजग्गाको स्वार्मत्व पररवतिन गरी पर्त–पत्नी 
दवैुको सकयकु्त स्वार्मत्वको रूपमा र्लखत गनि चाहेमा सो सकगोलनामाको र्लखतमा 
रू.१००।– मार रम्जषे्ट्रशन शलु्क लाग्ने व्यवस्थालाई कायमै राखेको छु। 

३३५. ३०० जना भन्त्दा बढी व्यम्क्तलाई प्रत्यक्ष रोजगारी र्दन ेउत्पादनमूलक उद्योग स्थापना 
गनि वा षवस्तार गनिका लार्ग जग्गा खररद गदाि लाग्ने रम्जषे्ट्रशन शलु्कको र्लखतमा 
पचहत्तर प्रर्तशत छुट र्दने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

३३६. भरू्महीन मूक्त कमैया र मूक्त हर्लया पररवारले सहरु्लयत ऋण र अनदुान प्राप्त गरी 
खररद गरेको जग्गाको र्लखत पाररत गदाि लाग्न े रम्जषे्ट्रशन शलु्क, सेवा शलु्क र रोक्का 
शलु्क पूणि रूपमा छुट र्दने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

३३७. धार्मिक तथा सामाम्जक षहतका र्नर्मत्त स्थाषपत नपेालमा दताि भएका सकघ, सकस्था वा 
र्नकायले आफ्नो नाउाँमा प्राप्त गने जग्गाको र्लखत पाररत गदाि पचास प्रर्तशत रम्जषे्ट्रशन 
शलु्क छुट र्दने व्यवस्था कायमै राखेको छु। 
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३३८. सहकारी सबबन्त्धी प्रचर्लत कानून बमोम्जम दताि भएका सहकारी सकस्थाहरूले सकस्थाको 
नाममा स्वार्मत्व प्राप्त हनुे गरी पहाडी क्षेरमा २ रोपनी , तराई र र्भरी मधेशमा ३ 
कठ्ठासबम जग्गा र भवन खररद गदाि लाग्ने रम्जषे्ट्रशन शलु्क र्नयामक र्नकायको 
र्सफाररसमा पूणि रूपमा छुट र्दने व्यवस्थालाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। 

३३९. पर्त पत्नीको सकयकु्त नाममा पाररत हनु ेर्लखतमा मषहला सरह रम्जषे्ट्रशन शलु्क छुट पाउन े
व्यवस्था र्मलाएको छु। 

३४०. तीनपसु्ता र्भर छोरी वा नार्तनीहरूमा सकयकु्त नामसारी भई दतािफारी गदाि छोडपरको 
दररेटको आधा शलु्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छु। 

३४१. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह वा अन्त्तगितको कुनै एक र्नकायको नाममा 
रहेको जग्गा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह वा अन्त्तगितको अको कुनै 
र्नकायको नाममा रम्जषे्ट्रशन वा दाम्खल खारेज गनुिपदाि रम्जषे्ट्रशन शलु्क तथा सेवा शलु्क 
नलाग्ने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

३४२. कुनै व्यम्क्त वा सकस्थाको स्वार्मत्वमा रहेको जग्गा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र 
स्थानीय तह वा मातहतका कुनै र्नकायलाई र्निःशलु्क रूपमा प्राप्त भएमा वा नेपाल 
सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा मातहतका कुनै पर्न र्नकाय वा सामदुाषयक 
षवद्यालयले खररद गरर र्लएमा वा र्ललाम सकार गरेमा सो मा रम्जषे्ट्रशन शलु्क तथा सेवा 
शलु्क नलाग्ने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

३४३. वैदेम्शक रोजगारीवाट बैंषकङ्ग प्रणाली माफि त रेर्मट्यान्त्स प्राप्त भएको बैंकको प्रमाम्णत 
कागजातको आधारमा त्यस्तो रेर्मट्यान्त्सवाट खररद हनुे जग्गाको र्लखतमा पम्च्चस 
प्रर्तशत रम्जषे्ट्रशन शलु्क छुट र्दने व्यवस्था गरेको छु। 

३४४. चाल ुआर्थिक वर्िमा र्दएका षवर्भन्न प्रकारका छुट तथा सहरु्लयतलाई र्नरन्त्तरता र्दएको 
छु। यस्ता छुट तथा सषुवधाहरू मध्ये कुनैपर्न छुट तथा सषुवधा घटाइएको वा हटाइएको 
छैन बरू केही थप गरेको छु। 

माननीय सभामखु महोदय, 

३४५. सरकारले जनताबाट श्रोत व्यवस्थापन गरी जनताकै लार्ग काम गने हो। त्यसैले कर 
तथा शलु्कको कारण जनतामा न्त्यूनतम भार होस ् साथै सरकार सञ्चालनका लार्ग 
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आवश्यक श्रोत प्रबन्त्ध गनि सषकयोस ्भने्न दवैु कुरा बीच सन्त्तलुन कायम गदै अगार्ड 
बढ्न जरूरी छ। यस सन्त्दभिमा षवर्य षवज्ञहरू, र्नजी क्षेर लगायतका सबवद्ध पक्षका 
साथै माननीय सदस्यहरूसाँग जीवन्त्त अन्त्तरषक्रया गरी एउटा प्रष्ट रोडबयाप तयार गने 
कायि आगामी आर्थिक वर्िमा अम्घ बढाउने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

बजेट/कायिक्रमका अपेम्क्षत उपलम्ब्ध 

माननीय सभामखु महोदय, 

३४६. मैले प्रस्ततु गरेको बजेट पूणि रूपमा कायािन्त्वयन हनुे षवश्वास गरेको छु। यो बजेट पूणि 
रूपमा कायािन्त्वयन हुाँदा महत्वपूणि उपलम्ब्ध हनु ेअपेक्षासमेत गरेको छु। 

३४७. सबै भन्त्दा पषहलो कुरा यो बजेट पूणि रूपमा कायािन्त्वयन गदाि कोर्भड-१९ को र्नयन्त्रण 
तथा उपचारको क्षमता वरृ्र्द् हनुेछ। जसले गदाि कुनैपर्न प्रदेशवासी कोर्भड परीक्षण एवम ्
उपचारबाट वम्ञ्चत हनुपुने छैन। कोर्भड-१९ को तेश्रो भेररयन्त्ट नआओस ्हाम्रो कामना 
छ तर आईहाले पर्न त्यसको र्नयन्त्रण तथा उपचारमा हामी थप प्रभावकारी हनुेछौं। 
साथै आगामी आर्थिक वर्िर्भरै हामी प्रदेशवासी सबै नागररकलाई खोप लगाउन सक्षम 
हनुेछौं।  

३४८. स्वास््य सेवामा सविसाधारणको पहुाँच वषृद्ध हनुेछ। आधारभतू स्वास््य सेवा, सामान्त्य 
अप्रशेन लगायतका सेवाका लार्ग प्रत्येक म्जल्लावासी नागररकहरू आफ्नो म्जल्ला छोडेर 
अन्त्यन्त्र जानपुने छैन। 

३४९. अब प्रत्येक कृर्कले आफ्नो सबभावना आककलन गरी कृषर् प्रषवर्धकसाँगको सहकायिमा 
आफ्नो कृर्क योजना कायािन्त्वयन गदै अगार्ड बढ्ने म्स्थर्त र्सजिना हनुेछ। कजाि 
आवश्यक पनेले सलुभकजाि पाउनेछन।् व्यवसाय गनेले षवषवध प्रकारका सषुवधा र 
अनदुानहरू पाउनेछन।् कृषर् क्षेरमा हामीले फड्को मानेछौं। 

३५०. सीप र्ससन र उद्यम, पेशा वा रोजगारी गनि चाहने कोही पर्न यवुाहरू अब षवदेश जानपुने 
छैन। हामीले इच्छुक सबैलाई गणुस्तरीय तार्लम र्दनेछौँ र र्सप परीक्षण गरी त्यस्ता 
यवुाले गनि ससने व्यवसाय पषहचान गने वातावरण र्नमािण गनेछौँ। 

३५१. प्रदेशमा सडक पूवािधारतफि  161 षक.र्म सडक कालोपरे हनुेछ भने 668 षक.र्म. 
सडकको स्तरोन्त् नर्त हनुेछ। 15 वटा पार्लका पहुाँच मागि सबपन्न हनुेछन।्  
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३५२. सतह र्साँचाईतफि  8000 हेसटरमा र भरू्मगत र्साँचाईतफि  3500 हेसटरमा गरी जबमा 
11500 हेसटरमा र्साँचाई सषुवधा षवस्तार हनुेछ। अन्त्य थपु्रै र्साँचाई सकरचनाको र्नमािण, 
सधुार एवम ्ममित हनुेछ। 

३५३. हामीले एक घर एक धाराको अर्भयानलाई थप अगार्ड बढाउनेछौँ। यसबाट थप दईु 
प्रर्तशत जनतामा खानेपानीको पहुाँच अर्भवषृद्ध भई कुल 97 प्रर्तशत जनतामा आधारभतू 
खानेपानी  सषुवधा षवस्तार हनुेछ। वास योजना कायािन्त्वयनमा उल्लेखनीय प्रगर्त हनुेछ। 

३५४. प्रदेशका थप 840 पररवारलाई जनता आवास कायिक्रममाफि त पक्की घरमा बस्ने व्यवस्था 
हनुेछ। 

३५५. प्रदेश सरकारको स्थायी राजधानीको षवस्ततृ शहरी योजना (Town Planning) र्नमािण 
सबपन्न हनुेछ। जग्गा प्रार्प्त (Land Pooling) को कायि सबपन्न गरी सरकारी भवन 
लगायत अन्त्य पूवािधार र्नमािणको कायि शरुू हनुेछ। 

३५६. प्रदेश षवश्वषवद्यालय स्थापना हनुेछ। हामी प्रदेश षवश्वषवद्यालयका आवश्यक पूवािधार 
र्नमािणका कायिमा अगार्ड बढ्नेछौं। 

३५७. प्रदेशका षवर्भन्न सडकमा पने 83 सडक पलु र षवर्भन्न स्थानलाई जोड्ने 13 झोलङु् गे 
पलुको र्नमािण सबपन्न भई यी पूवािधारबाट प्रदेशवासी जनताहरू लाभाम्न्त्वत हनुेछन।् 

३५८. प्रदेशका सबै म्जल्लामा ५० शैय्याका अस्पतालहरू सञ्चालनमा आउनेछन।् लमु्बबनी 
प्रदेशको बटुवलमा अत्याधरु्नक लमु्बबनी प्रादेम्शक अस्पतालको र्नमािण कायि प्रारबभ 
हनुेछ। 

३५९. प्रदेशको कायि क्षेरमा हामी एक दजिन भन्त्दा बढी ऐन र ती ऐन अन्त्तगित र्नयमहरू 
र्नमािण गरी सकघीयता कायािन्त्वयन र प्रदेशको अर्धकार प्रयोगमा एक कदम अगार्ड बढ्ने 
छौं । थपु्रै षवर्यहरू कानून बमोम्जम व्यवम्स्थत र सञ्चार्लत हनुेछन।् 

३६०. सरकार, प्रर्तपक्ष, जनप्रर्तर्नर्ध, योजनाषवद् एवम ्सबबम्न्त्धत सबैको सकलग्नतामा बीस वरे् 
दीघिकालीन योजना र्नमािण हनुेछ र सो योजनाले आगामी योजना तजुिमा तथा बजेट 
षवर्नयोजनलाई र्दशार्नदेश गनेछ। 
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