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माननीय सभामखु महोदय, 

1. संघीय लोकतान्त्न्त्रक गणतन्त्र नेपाल, प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सरकारको मखु्यमन्त्री एवम ्
आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रीको हैर्सयतले यस गररमामय सभामा आगामी आर्थिक 
बर्ि २०७६/७७ को बार्र्िक बजेट प्रस्ततु गनि पाउँदा मलाई गौरव अनभुरू्त भएको छ ।  

2. यस र्वन्त्शष्ट अबसरमा म संघीय लोकतान्त्न्त्रक गणतन्त्रसम्मको राजनीर्तक क्रान्त्न्त्त, जनयदु्ध 
र जनआन्त्दोलन लगायतका त्याग बर्लदानको गौरवपूणि इर्तहासलाई स्मरण गदै देश र 
जनताका र्नर्मत्त जीबन उत्सगि गने अमर शर्हदहरु प्रर्त उच्च श्रद्धाका साथ भावपूणि 
श्रद्धाञ्जली अपिण गदिछु । संघर्िको दौरानमा बेपत्ता, अपांग तथा घाइते हनुभुएका बीर 
योद्धाहरु र वहाँहरुका पीर्ित पररवारहरु प्रर्त हार्दिक सम्मान व्यक्त गदिछु ।  

3. चालू आर्थिक वर्िको अवर्िमा प्रदेशसभाले प्रर्तभाशाली यवुा जनप्रर्तर्नर्ि माननीय उत्तर 
कुमार वलीलाई सिक दघुिटनामा गमुाउन ुपरेको छ । म उक्त द:ुखद् घटनाको स्मरण 
गदै उहाँ प्रर्त भावपूणि श्रद्धाञ्जली अपिण गदिछु । उहाँको सम्मानमा माननीय उत्तरकुमार 
वली सिक सरुक्षा कायिक्रम अन्त्घ वढाइने प्रदेश सरकारको प्रर्तवद्धतालाई यस अवसरमा 
स्मरण गनि चाहन्त्छु । 

4. चालू आर्थिक वर्िको बजेट प्रस्ततु गरररहँदा कानून, संगठन संरचना र जनशन्त्क्तको चरम 
अभावको अवस्था र्थयो । यस बीचमा पर्न उच्च मनोवल र दृढ आत्मर्वश्वासकासाथ 
हामीले हाम्रो यारा आरम्भ गरेका र्थयौं । यस बीचको अवर्िमा कानून, संगठन संरचना 
र जनशन्त्क्त व्यवस्थापनका क्षेरमा महत्वपूणि उपलन्त्व्ि हार्सल भएका छन ्। राजनीर्तक 
रुपले संघीयता कायािन्त्वयनमा आइसकेको भए पर्न संघीय सरकारवाट कायिन्त्जम्मेवारी 
हस्तान्त्तरण र र्वत्तीय संघीयताको कायािन्त्वयन पूणिरुपमा हनु वाँकी छ । तर, सम्माननीय 
प्रिानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न अन्त्तरप्रदेश पररर्द्को वैठकवाट कायि हस्तान्त्तरणका 
सन्त्दभिमा र अन्त्तर सरकारी र्वत्त पररर्द्को वैठकवाट र्वत्तीय संघीयता कायािन्त्वयनका 
सन्त्दभिमा महत्वपूणि र्नणिय भएका छन ् । ती र्नणियहरुको कायािन्त्वयनबाट र्नकट 
भर्वष्यमा संघीयता कायािन्त्वयनमा थप उपलन्त्व्ि हार्सल हनुे र्वश्वास मैले र्लएको छु । 

5. प्रदेशसभाका माननीय सदस्यहरुको प्रत्यक्ष सहभार्गता एवम ् स्थानीय जनप्रर्तर्नर्ि तथा 
सरोकारवालाहरुको सहभार्गतामा प्रदेशको प्रथम पंचवर्ीय योजना तयार भएको छ । 
आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को बजेट तयार गदाि चालू आर्थिक वर्िका अिूरा 
आयोजनाहरुलाई अन्त्घ वढाउनकुा साथै प्रदेशको आवर्िक योजनाले र्नर्दिष्ट गरेका 
क्षेरहरुमा श्रोत पररचालन गने गरी तयार गनुिपने दार्यत्व हाम्रा साम ु छ । आफ्नै 
आवर्िक योजनामा आिाररत पर्हलो वार्र्िक बजेट यस गररमामय प्रदेशसभामा प्रस्ततु गनि 
पाउँदा मलाई खशुी र गौरवको अनभुरू्त भएको छ । 
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माननीय सभामखु महोदय, 

अव म प्रदेशको अवस्था, हाम्रो प्रयत्न र प्रदेशको आर्थिक र्वकासको सोच र सम्भावनाका वारेमा 
संक्षेपमा चचाि गनि चाहन्त्छु । 

प्रदेशको अवस्था, प्रयत्न र आर्थिक र्वकासको सोच 

6. चालू आर्थिक बर्ि २०७५/७६ मा पूणि आकारको पर्हलो बार्र्िक बजेट प्रस्ततु गररएको 
र्थयो । यस र्हसाबले चालू वर्ि र्वत्तीय संघीयता कायािन्त्वयनको पर्हलो बर्ि हो । चालू 
आर्थिक वर्िको बजेट प्रस्ततु हुँदा वजेट कायािन्त्वयनका लार्ग आवश्यक कानून, कायिर्वर्ि 
र संगठन संरचना तयार भइसकेका र्थएनन ्। साथै, बजेट तजुिमा गदाि आबश्यक पने 
तथयांक, सूचना र मन्त्रालयगत रुपमा आवश्यक पने सफ्टवेयर र्थएनन ्। यसले गदाि 
चालू आर्थिक बर्िमा संगठन संरचना, कानूनी आिार, कमिचारी समायोजन तथा र्वत्तीय 
संघीयताको व्यवस्थापनसम्बन्त्िी कायि गनि अपेक्षाकृत बढी समय लाग्यो । 

7. आर्थिक वर्ि प्रारम्भ भएको ४ मर्हना पर्छ मारै केन्त्रबाट संगठन हस्तान्त्तरण प्रकृया अन्त्घ 
वढ्न,ु कर्तपय क्षेरमा नपेाल सरकारका परुाना संरचनाभन्त्दा कम संरचना र जनशन्त्क्त प्राप्त 
हनु,ु प्रदेशले दार्यत्व बहन गनुिपने क्षेरका केही संरचना हालसम्म प्राप्त नहनु,ु सीर्मत 
जनशन्त्क्तबाट कानून र कायिर्वर्ि र्नमािण गनि समय लाग्न ु र नयाँ आयोजनाको र्वस्ततृ 
आयोजना प्रर्तवेदन (िी.पी.आर.्) तयारी कायिले िेरै समय र्लन ु जस्ता कारणले बजेट 
कायािन्त्वयन चनुौतीपूणि रहयो । तर,  हाल उक्त अवस्थामा उल्लेख्य सिुार आएको छ ।  

8. चालू आर्थिक वर्िको हालसम्ममा १४७ वटा र्वर्भन्नस्तरका कायािलयहरु स्थापना भएका 
छन ् । यसैगरी, प्रदेशका लार्ग र्नर्दिष्ट गररएकामध्ये कररव एक र्तहाइ जनशन्त्क्त 
समायोजन भै आइसकेको न्त्स्थर्त छ । समस्या तथा चनुौर्तहरुको समािान गरी बजेट 
कायािन्त्वयनलाई तीब्रता र्दन, बजेटलाई उत्पादनशील र नर्तजामूलक बनाउन चौमार्सक 
सर्मक्षा गने पद्धर्त र्वकास गररएको छ । यर्तवेला अर्िकांश आयोजनाको ठेक्का 
लार्गसकेको र कर्तपय आयोजनाको िी.पी.आर.् तयार भएकाले आगामी वर्िदेन्त्ख कायिक्रम 
तीव्र रुपमा कायािन्त्वयन हनुे वातावरण र्सजिना भएको छ । मखु्यमन्त्री तथा 
मन्त्न्त्रपररर्द्को कायािलयवाट बजेट कायािन्त्वयनमा र्मतव्यर्यता, अनशुासन, पारदन्त्शिता र 
जवाफदेर्हतालाई र्बशेर् ध्यान र्दँदै बजेटको प्रभाबकारी कायािन्त्वयनका लार्ग समय 
तार्लका सर्हतको कायियोजना, मापदण्ि र पनु:प्राथर्मकीकरण गररएको छ ।आयोजनाको 
कायािन्त्वयनको अवस्थालाई दृर्ष्टगत गरी र्वर्नयोजनको संशोर्ित अनमुान गररएको छ । 

9. यस प्रदेशर्भर संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले र्लएका आर्थिक नीर्त एवम ्
कायिक्रमबाट अथितन्त्रमा सकारात्मक पररवतिनका संकेत देखापरेका छन ् । केन्त्न्त्रय 
तथयाङ्क र्वभागले प्रकान्त्शत गरेको तथयाङ्क अनसुार चालू वर्िमा यस प्रदेशको कूल ग्राहिस्थय 
उत्पादन वरृ्द्धदर 7.37 प्रर्तशत हनुे अनमुान गररएको छ । यस वर्ि हाम्रो प्रदेश अन्त्य 
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प्रदेशको तलुनामा उच्च आर्थिक वरृ्द्ध हार्सल गनि सफल देन्त्खएको छ । गत आर्थिक 
वर्िमा प्रदेशको उक्त वरृ्द्धदर ६ प्रर्तशत र्थयो । आर्थिक वर्ि 2075/76 मा प्राथर्मक 
क्षेर, र्ितीयक क्षेर र ततृीयक क्षेरको वरृ्द्धदर क्रमशः 6.4 प्रर्तशत, 10.9 प्रर्तशत र 
7.7 प्रर्तशत हनुे अनमुान गररएको छ । आर्थिक वर्ि 2074/75 मा उक्त वरृ्द्धदरहरु 
क्रमशः 1.5 प्रर्तशत, 11.8 प्रर्तशत र 7.4 प्रर्तशत र्थए। 

10. चालू आर्थिक बर्ि २०७५/७६ मा यस प्रदेशको अथितन्त्रको आकार ४ खवि ५२ अवि 
७९ करोि रहेको छ जनु रार्िय अथितन्त्रको १४.3 प्रर्तशत हनु आउँछ ।  यस 
आर्थिक बर्िमा प्रदेश अथितन्त्रमा कृर्र् क्षेरको अंश ३१ प्रर्तशत रहने अनमुान छ । 
उद्योगको अंश ६.५ प्रर्तशत छ भने र्नमािणको अंश कररव १० प्रर्तशत रहने अनमुान  
छ ।  

11. यस प्रदेशका १८.२ प्रर्तशत जनसंख्या र्नरपेक्ष गररबीको रेखामनुी रहेका छन ्। जनु 
रार्िय स्तर १८.7 प्रर्तशतभन्त्दा केही न्त्यून रहेको छ । यस आर्थिक वर्िमा प्रर्तव्यन्त्क्त 
कूल ग्राहिस्थय उत्पादन प्रचर्लत मूल्यमा रु. ८३ हजार ४ सय १४ हनुे अनमुान छ । 
जनु रार्िय प्रर्तव्यन्त्क्त कूल ग्राहिस्थय उत्पादन रु. १ लाख १७ हजार ४ सय ५५ भन्त्दा 
र्नकै न्त्यून रहेको छ । यसले रार्िय मापदण्िलाई भेटाउने हाम्रो चनुौती र दार्यत्वलाई 
उजागर गरेको छ । 

12. चालू आर्थिक वर्ि २०७५/७६ को कूल बजेट रु. २८ अवि ९ करोि ३ लाखमा नेपाल 
सरकारवाट र्वर्भन्न र्मर्तमा सशति अनदुानतफि का आयोजना तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनका 
लार्ग रु. १ अवि ६७ करोि ५५ लाख ७४ हजार र समपूरक अनदुान वापत रु. ६९ 
करोि थप रकम हस्तान्त्तरण भइआएको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारबाट सशति 
अनदुानतफि का रु. ६ करोि ३४ लाख बरावरका आयोजना तथा कायिक्रमहरु संघमा 
र्फताि भएका छन ्।  

13. चालू वर्िको बजेटमा नेपाल सरकारवाट प्राप्त सशति अनदुानतफि का कायिक्रमको 
कायािन्त्वयनका क्षेरमा भने हामीले उल्लेख्य प्रगर्त हार्सल गरेका छौं । यसअन्त्तगित 
सिकमा रु. १ अवि ५० करोि र खानेपानीतफि  ८३ करोि ९१ लाख थप रकम 
पररचालन गनि सफल भएका छौं । तर, उक्त रकम केन्त्रवाट सोझै भकु्तानी भएको हुँदा 
प्रदेशको बजेट र खचिमा समावेश भएको छैन । 

14. चालू आर्थिक वर्िको जेष्ठ ३१ सम्ममा प्रदेश सरकारको कूल खचि संशोर्ित बजेट 
रकमको ४० प्रर्तशत रहेको छ । कूल खचिमध्ये चालूतफि  संशोर्ित अनमुानको ४६ 
प्रर्तशत र पूजँीगततफि  संशोर्ित रकमको ३५ प्रर्तशत रहेको छ । र्नर्दिष्ट गरेको 
लक्ष्यको तलुनामा न्त्यून भएपर्न प्रदेशको तात्कार्लक पररन्त्स्थर्तलाई मनन ् गदाि उक्त 
प्रगर्तलाई सन्त्तोर्जनक नै मान्न सर्कन्त्छ । 
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15. चालू आर्थिक वर्ि 2075/76 को प्रथम आठ मर्हनामा प्रदेशको संन्त्चत कोर्मा दान्त्खला 
भएको रकमको र्वस्ततृ र्ववरण यस गररमामय सभामा प्रस्ततु गररएको आर्थिक वर्ि 
२०७५/७६ को मन्त्रालयगत वार्र्िक प्रगर्त र्ववरणमा समावेश गररएको छ । 

आर्थिक र्वकासको सोच र उपलन्त्धिको जगेनाि  

16. यो प्रदेश आर्थिक दृर्ष्टकोणले प्रर्तस्पिाित्मक एवम ्तलुनात्मक लाभको अवस्थामा रहेको 
छ । तराई, पहाि र र्हमाल र्मलेर बनेको यो प्रदेश र्मनी नेपालको रुपमा रहेको छ । 
यसको र्वकासले र्छमेकी प्रदेशहरुबीच र्वकासका अर्तररक्त लाभहरु र्वतरण गनिसक्न े
न्त्स्थर्त रहन्त्छ । 

17. यस प्रदेशको दीघिकालीन र्वकासको सोच “समदृ्ध प्रदेश: खशुी जनता” तय गररएको छ ।  
प्रथम आवर्िक योजनाले र्नर्दिष्ट गरेको लक्ष्य तथा प्राथर्मकताहरुलाई वार्र्िक बजेटमा 
रुपान्त्तरण गनि र्रवर्ीय प्रक्षेपण सर्हत मध्यमकालीन खचि संरचना तयार गररएको छ । 
आगामी तीनवर्िको अपेन्त्क्षत उपलधिी, श्रोतको आकंलन, कायािन्त्वयनका चरणहरु र प्राप्त 
हनुे नर्तजालाई समेत ध्यानमा राखी यो बजेट तयार गररएको छ । यसले आगामी र्दनमा 
बजेट र्वर्नयोजनमा कुशलता र कायािन्त्वयनमा दक्षता हार्सल हनुे एवम ्बजेट उत्पादनशील 
र नर्तजामूलक हनुे अपेक्षा गररएको छ । प्रदेशर्भर उपलधि सािन र स्रोतको उच्चतम 
उपयोग गरी सरकारी, सहकारी र र्नजी क्षेरको सहभार्गतामा लगानी प्रबद्धिन गदै उच्च 
आर्थिक वरृ्द्ध कायम गने लक्ष्यवाट यो बजेट र्नदेन्त्शत छ । 

18. आवर्िक योजनामाफि त ्समदृ्ध प्रदेशका लार्ग अथितन्त्रका संबाहक र आर्थिक वरृ्द्धका शीर्ि 
र्वन्त्दहुरू पर्हचान भएका छन ् । कृर्र्, पयिटन, उद्योग, मानव संशािन र पूवाििारको 
र्बकास प्रदेश अथितन्त्रका सम्बाहक हनु ् । नवीनतम प्रर्वर्ि प्रयोग गरी कृर्र्लाई 
व्यावसायीकरण र उद्योगलाई सहजीकरण गदै आर्थिक वरृ्द्धलाई अनकूुल वातावरण तयार 
गररनेछ । 

19. प्रदेशको समरृ्द्धका लार्ग बटुवल-भैरहवा, घोराही-तलुसीपरु, लनु्त्म्बनी-तौर्लहवा र कोहलपरु-
नेपालगंज एवम ्सो आसपासका क्षेरहरु प्रमखु शीर्ि र्वन्त्दहुरु रहेका छन ्। यी स्थानको 
र्वकासका साथै आर्थिक वरृ्द्धलाई तीब्रता र्दन र्नजी क्षेरलाई प्रोत्साहन गने नीर्त र्लइएको 
छ । 

20. वटुवल, नेपालगंज र भैरहवामा अवन्त्स्थत र्वशेर् आर्थिक क्षेर (सेज) तथा मोर्तपरु, नौवस्ता 
तथा दाङमा र्नमािण हनुे नयाँ औद्योर्गक क्षेर र भंसार नाकालाई आिार मानी बर्नरहेका  
औद्योर्गक कररिोरहरुको र्नमािण र सेवा क्षेरको र्वस्तार आर्थिक वरृ्द्धका थप आिारहरु 
हनु ्।  

21. उदयमान स्याटेलाइट शहरहरु होलेरी-र्लवाङ-सरु्लचौर, र्बजवुार-बाग्दलुा, सन्त्न्त्िखकि -
तम्घास, तानसेन-रामपरु, सनुवल-परासी, कृष्णनगर-चन्त्रौटा, खजरुा-गलुररया-राजापरु, 
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भालवुाङ-लमही र अन्त्य नगरपार्लका र ग्रार्मण शहरहरूबीचको सञ्जाल,  उत्पादन सम्पकि  
र र्वतरणमा अन्त्तर सम्बन्त्ि स्थार्पत गदाि स्थानीय अथितन्त्रमा लागत घटाउन, र्वस्तार 
ल्याउन र नयाँ अवसरको खोजी गनि सहयोग पगु्ने देन्त्खएकाले र्यनीहरुलाई आर्थिक र 
धयाबसार्यक केन्त्रको रुपमा र्वकास गने नीर्त र्लइएको छ ।  

22. गौतम बदु्ध अन्त्तरािर्िय र्वमानस्थल संचालनमा आएपर्छ प्रदेशको अथितन्त्रले थप गर्त 
र्लनेछ । यसले नर्वनतम सूचना प्रर्बर्ि, नवप्रबतिन र नयाँ बस्त ुतथा सेवाको उत्पादनको 
माग गनुिका साथै ज्ञानमा आिाररत अथितन्त्रको र्वकासमा फड्को मानि उत्प्ररेरत गने 
अपेक्षा गररएको छ । चालू वर्िको कायिक्रम तथा बजेटका माध्यमवाट यी सम्भावनाको 
उपयोग गने प्रयास गररएको छ । 

23. प्रदेश अथितन्त्रका उपयुिक्त आिारहरुको उपयोग र लगानी प्रवद्धिनका लार्ग उपयकु्त 
वातावरण शृ्रजना गररनेछ । साथै संघ, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह,  सहकारी र र्नजी 
क्षेरको सहकायिमा लगानी प्रवद्धिन गरी आगामी आर्थिक वर्िमा आठ प्रर्तशतले आर्थिकवरृ्द्ध 
हनुे लक्ष्य र्लईएको छ । 

माननीय सभामखु महोदय, 

अव म गररमामय प्रदेशसभा समक्ष प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्ीय योजना, प्रदेश सभावाट पाररत भएको 
आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को नीर्त कायिक्रम र वजेटको र्सद्धान्त्त र प्राथर्मकताको भावनालाई 
आत्मसात गरी बजेटका उदे्दश्य र प्राथर्मकताहरु प्रस्ततु गदिछु । 

यस बजेटका उद्दशे्यहरु देहायबमोन्त्जम रहेका छन ्

यस प्रदेशको दीघिकालीन सोच “समदृ्ध प्रदेश, खशुी जनता” र प्रथम आवर्िक योजनाले 
र्निािरण गरेको उदे्दश्य र लक्ष्य हार्सल गनि बर्लयो आिार तयार गनुि यस वजेटको प्रमखु 
उदे्दश्य रहेको छ । अन्त्य उदे्दश्यहरु देहायबमोन्त्जम रहेका छन ्

(क) सामान्त्जक न्त्याय तथा रोजगारीका अवसरहरु सर्हतको तीब्र आर्थिक वरृ्द्ध हार्सल गनुि, 
(ख) र्वद्यमान गररबीको न्त्स्थर्तलाई न्त्यूनीकरण गरी नागररकको जीवनस्तरमा गणुात्मक 

सिुार ल्याउन,ु  
(ग)    लैंर्गक, अपाङ्गता, सामान्त्जक समूह आर्दका आिारमा गररने र्वभेद एवम ्वन्त्ञ्चतीकरणको 

अन्त्त्य एवम ्घरेल ुर्हंसामकु्त सभ्य समाजको र्नमािण गनुि, 

यस बजेटका प्राथर्मकताहरु देहायबमोन्त्जम रहेका छन ्। 

(क) कृर्र्, पयिटन, उद्योग र भौर्तक पूवाििार तथा मानव संसािनका क्षेरको र्बकासमा 
जोि र्दने । 

(ख) रोजगारी बरृ्द्ध र जनसांन्त्ख्यकी लाभ प्राप्त गनि  “यवुा जनशन्त्क्त” केन्त्न्त्रत कायिक्रम 
कायािन्त्वयन गने। 
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(ग)    सीमान्त्तकृत वगि, र्पछर्िएको क्षेर, आर्थिक सामान्त्जक तथा अन्त्य कुनै प्रकारले 
र्वभेदमा परेको वगि वा समदुाय लन्त्क्षत कायिक्रमहरु कायािन्त्वयन गने ।     

(घ) प्रदेशको शासकीय क्षमता वरृ्द्ध गरी लगानी मैरी वातावरण तयार गने र सशुासन 
प्रवद्धिन गने । 

माननीय सभामखु महोदय, 

अव म आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को व्ययको अनमुान प्रस्ततु गदिछु । 

स्थानीय तहसंगको सह-कायि र र्वत्तीय हस्तान्त्तरण  

24. स्थानीय तहको न्त्शक्षा, स्वास्थय, खानेपानी जस्ता क्षेरहरुको र्वकासका लार्ग मानव 
र्वकास  सूचकांक, पूबाििार र्वकासको अवस्था, खचिको आबश्यकता, राजस्व क्षमता तथा 
स्थानीय तहहरुमा रहेको आर्थिक सामान्त्जक तथा अन्त्य र्वभेद समेतका आिारमा स्थानीय 
तहलाई र्वत्तीय समानीकरण अनदुान उपलधि गराउने व्यवस्था र्मलाएको छु । सोको 
लार्ग रु. ५० करोि र्बर्नयोजन गरेको छु । 

25. आवर्िक योजनाले र्नर्दिष्ट गरेका प्राथर्मकताको क्षेर र प्रदेश सभाका माननीय 
सदस्यज्यूहरुले छनौट गनुिभएका कायिक्रमहरुको कायािन्त्वयनमा सहयोग पगु्नेगरी सबै 
स्थानीय तहहरुलाई सशति अनदुान उपलधि गराउन रु. १ अवि बजेट र्बर्नयोजन गरेको 
छु । यस सशति अनदुानबाट सञ्चालन गररन ेआयोजनाहरुको सून्त्च र कायािन्त्वयनको लार्ग 
अपनाउन ुपने कायिर्वर्ि प्रदेश सरकारबाट पर्छ उपलधि गराइनेछ । यसका अर्तररक्त 
शीत भण्िार, पश ु विशाला र्नमािण र पशपंुक्षी प्रयोगशाला स्थापनाका लार्ग रु. ३८ 
करोि ९८ लाख सशति अनदुानस्वरुप उपलधि गराउने व्यवस्था र्मलाएको छु ।  

26. प्रदेशले र्निािरण गरेको मापदण्ि अनरुुप स्थानीय तहले पर्हचान गरी संचालन गने 
आयोजनाहरुका लार्ग उपलधि गराइने समपूरक अनदुानमा यस वर्ि उल्लेख्य वरृ्द्ध गरेको 
छु । यसवाट स्वीकृत आयोजनामा आिाररत भएर गाउँपार्लकाहरुलाई कम्तीमा रु १ 
करोि पचास लाख, नगरपार्लकाहरुलाई रु. २ करोि र उपमहानगरपार्लकालाई रु ३ 
करोिको समपूरक अनदुान उपलधि गराउने व्यवस्था र्मलाएको छु ।  

27. गररवीको मारमा परेका घर पररवारहरुलाई लन्त्क्षत गरी उनीहरुलाई न्त्शक्षा,  स्वास्थय 
सामान्त्जक सरुक्षा आयआजिन लगायतका कायिक्रमका माध्यमबाट गररवीबाट मकु्त गने 
उदे्दश्य र्लई चालू आर्थिक वर्िमा ३५ गाउँपार्लकामा सञ्चार्लत मखु्यमन्त्री ग्रार्मण र्वकास 
कायिक्रम आगामी आर्थिक वर्िमा सबै गाउँपार्लकामा सञ्चालन गररनेछ । यसका लार्ग 
प्रर्त गाउँपार्लका रु. ५२ लाखका दरले र्बशेर् अनदुान र सोको अनगुमन, सहजीकरण र 
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व्यवस्थापन खचि समेत गरी रु. ४१ करोि छुट्याएको छु । यसैगरी प्रदेश र्भरका 
नगरपार्लका तथा गाउँपार्लकालाई अन्त्य कायिक्रम सञ्चालन गनि थप रु. ५९ करोि समेत 
गरी कूल रु. १ अवि र्वशरे् अनदुानको  व्यवस्था गरेको छु । 

नपेाल सरकारसंगको सहकायि र समपूरक अनदुान  

28. नेपाल सरकारवाट प्राप्त सशति अनदुानअन्त्तगितका कायिक्रम तथा आयोजनाहरु प्रदेशको 
प्राथर्मकताको आिारमा छनोट गरी कायािन्त्वयनमा लैजान ेधयबस्था र्मलाएको छु । चालू 
आर्थिक वर्िमाझैं आगामी आर्थिक वर्िमा पर्न सशतितफि को कायिक्रम कायािन्त्वयनमा 
बजेटको अभाव हनुे देन्त्खएको हुँदा थप श्रोतको सरु्नन्त्ितताका लार्ग पहल गररनेछ । 

29. प्रदेश सरकारले छनौट गरेका र प्राथर्मकतामा परेका कायिक्रम वा आयोजनाहरुको लार्ग 
थप श्रोतको व्यवस्था गनि संघवाट प्रदान गररने समपूरक अनदुानका लार्ग नेपाल 
सरकारले तय गरेको कायिर्वर्ि अनरुुप श्रोत सरु्नन्त्ित गरेको छु ।  

30. साविजर्नक क्षेरमा राज्यको दार्यत्व वढ्दैजान े र श्रोतको व्यवस्थापन कर्ठन हुँदैजान े
अवस्थालाई ध्यानमा राखेर र्नयर्मत आयआजिन हनुे क्षेरमा पूजँीगत अनदुान र्दने र 
लाभप्रद आयोजनामा प्रदेश आफैले लगानीगने नीर्त अनरुुप यस वर्ि सम्भाव्य आयोजना 
पर्हचान गरी लगानी गररनेछ । त्यसका लार्ग कोर्को व्यवस्था र्मलाएको छु ।  

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म क्षेरगत कायिक्रम तथा र्वर्नयोजन प्रस्ताव प्रस्ततु गनि चाहन्त्छु । 

कृर्र्, भरू्म व्यवस्था र सहकारी 

31. कृर्र् क्षेरलाई आिरु्नकीकरण तथा व्यावसायीकरण गरी समग्र अथितन्त्रको र्वकासको 
आिार बनाउने, समाबेशी र्वकास गने, रोजगारी र्सजिना गने, आत्मर्नभिर बनाउने र गररबी 
र्नवारण गनेगरी आवश्यक नीर्त तथा कायिक्रमहरु तयार गररएका छन ्। 

32.  “गरौं धयावसार्यक कृर्र्, यसैबाट शरुु हनु्त्छ प्रदेशको समरृ्द्ध” भने्न मूल नारालाई आत्मसात 
गदै कृर्र् क्षेरको आिरु्नकीकरण, यान्त्रीकरण तथा धयावसायीकरण गरी कृर्र् प्रवद्धिन गनि 
र्बत्तीय संस्थाहरुसंगको सहकायिमा कृर्कहरुलाई सलुभ कजाि उपलधि गराउने कायिमा 
सहजीकरण गदै धयाजमा नगद अनदुान उपलधि गराइनेछ । यसका लार्ग रु. १० करोि 
र्बर्नयोजन गरेको छु । 

33. कृर्र् क्षेरमा श्रर्मकको अभाव र बजारमा बेरोजगारीको समस्या रहेको र्वरोिाभासपूणि 
न्त्स्थर्तलाई सम्बोिन गनि कृर्र्कमी रोजगार कायिक्रम संचालनमा ल्याइनेछ । यस 
कायिक्रमले उपलधि श्रमशन्त्क्तलाई कृर्र् तथा पशजुन्त्य फमि तथा उद्योगमा पररचालन गदै 
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स्थानीय स्तरमा रहेका उत्पादनमूलक कृर्र्भरू्मको समून्त्चत प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमै 
रोजगारी सजृना गनेछ । यसका लार्ग रु. १० करोि र्वर्नयोजन गरेको छु ।  

34. कृर्र् उत्पादनदेन्त्ख र्बक्री र्वतरणसम्मको मूल्य शंृ्रखलाका प्रत्येक चरणमा कृर्कलाई 
सहयोग गनि, प्रर्वर्ि हस्तान्त्तरण गनि, सामरु्हक धयाबसायीकरण गनि र प्रसार प्रणालीलाई 
थप सवल तथा प्रभावकारी बनाउनका लार्ग चालू आर्थिक बर्िमा प्रारम्भ गररएको "स्माटि 
कृर्र् गाउँ कायिक्रम" लाई र्नरन्त्तरता र्दइएको छ । यस कायिक्रमलाई प्रत्येक स्थानीय 
तहसम्म परु् याउने नीर्त अनरुुप आगामी आर्थिक वर्िमा थप २४ स्थानीय तहहरुमा र्वस्तार 
गनेगरी सम्पूणि प्याकेज कायिक्रमका लार्ग रु. ३५ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु । 

35. कृर्र् क्षेरमा रहेको यान्त्न्त्रकीकरणको कमीलाई समािान गनि, उत्पादन तथा उत्पादकत्व 
वरृ्द्धका साथै रोजगारीको अवसर शृ्रजना गनि परम्परागत रुपमा रहेका आरनहरुलाई 
आिरु्नकीकरण गनुिका साथै कृर्र् यन्त्र र्नमािण कायिक्रमसँग आवर्द्धत गररनेछ । यसका 
अर्तररक्त यान्त्रीकरणमा र्कसानको पहुँचमा बरृ्द्ध, थप प्रर्तस्पिी र समग्र कृर्र्को 
आिरु्नकीकरण गनि कष्टम हायररङ् सेन्त्टर स्थापना गनि रु. ६ करोि र्वर्नयोजन गरेको   
छु । 

36. यवुाको पौरख,  प्रदेशको गौरव मूलमन्त्रका साथ यवुाहरुलाई कृर्र् क्षेरमा आकर्र्ित गरी 
सीप र दक्षतासँग आबद्ध गराउँदै लर्गनेछ । कृर्र् र्वर्यमा उच्चन्त्शक्षा हार्सल गरेका 
यवुाहरुलाई स्रोतव्यन्त्क्त तथा उद्यमशीलता र्वकास कायिक्रम र पढ्दै कमाउँदै अर्भयानका 
लार्ग कृर्कसंग र्वद्याथी कायिक्रम लगायतका यवुा लन्त्क्षत कृर्र् धयवसाय प्रवद्धिन कायिक्रम 
सञ्चालन गररनेछ । यसका लार्ग रु. १० करोि र्वर्नयोजन गरेको छु । 

37. कृर्र्भरू्मको खण्िीकरणका कारणले उत्पादकत्व बढाउन कर्ठन भइरहेको न्त्स्थर्त छ । 
यस समस्यालाई सम्बोिन गनि र व्यावसार्यक खेतीका लार्ग प्रोत्साहन गनि चक्लाबन्त्दी 
सर्हतको नमूना फामि स्थापना गने कायिक्रम संचालन गररनेछ । यस कायिक्रमको लार्ग  
रु. ५ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु । 

38. बाँझो रहेका खेतीयोग्य जर्मन भरू्महीन र्कसानलाई करारमा र्दने कायिक्रम अनरुुप चालू 
आर्थिक वर्िमा ३५९ र्बगाह जर्मनमा करार खेर्त भइरहेको छ । यस कायिक्रमको 
महत्वलाई मनन ् गदै भरू्महीन र्कसानको पहुँचलाई सरु्नन्त्ित गनि कायिर्वर्िमा पररवतिन 
गरी सो कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दइनेछ । यस कायिक्रमअन्त्तगित करारको पर्हलो, दोश्रो, 
र तेश्रो वर्ि क्रमश: १०० प्रर्तशत, ५० प्रर्तशत र २५ प्रर्तशत करार-भािा प्रदेश 
सरकारले र्दने धयबस्थालाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु । स्थानीय तहहरुको सहकायिमा थप 

कायिक्रम संचालन गनि आवश्यक रकम र्वर्नयोजन गरेको छु । 

39. भौगोर्लक र्बर्बिताले र्दएको तलुनात्मक लाभलाई उपयोग गदै फलफूलको उत्पादन 
बढाई आत्मर्नभिर हनु तराईका न्त्जल्लामा आपँ, मेवा, अनार र केरा तथा पहाि र र्हमाली 
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न्त्जल्लामा कागती, सनु्त्तला, स्याउ आर्दको व्यावसार्यक उत्पादन गनि प्रोत्साहन गने नीर्त 
अनरुुप यस वर्ि २ लाख फलफूलका र्वरुवा रोप्नका लार्ग रु. ६ करोि र्वर्नयोजन 
गरेको छु । 

40. कृर्कले तरकारी उत्पादन गदाि रोग, र्करा, झार आर्दको समस्यालाई समािान गनि 
उत्पादन प्रर्वर्िलाई आिरु्नकीकरण गने उदे्दश्यले प्रोटेक्टेि हर्टिकल्चर प्रवद्धिन कायिक्रम 
सञ्चालन गररनेछ । साथै, स्वस्थय एवम ् गणुस्तरीय र्बरुवाहरु समयमा प्राप्त नहुँदा 
कृर्कहरुले भोर्गरहेको समस्यालाई समािान गनि एवम ्कृर्र् व्यावसायीकरणमा थप टेवा 
र्दन र्टस्यू कल्चर प्लान्त्ट स्थापनाको लार्ग आवश्यक रकम र्वर्नयोजन गरेको छु । 

41. उत्पार्दत कृर्र् वस्तहुरुको उन्त्चत व्यवस्थापन,  भण्िारण र बजारीकरणका लार्ग चालू 
आर्थिक वर्िमा छनौट भएका र्वर्भन्न क्षमताका शीतभण्िारहरुको र्नमािण कायि आगामी 
आर्थिक वर्िमा सम्पन्न गररनेछ । साथै भौगोर्लक क्षेर र्वशेर्को आवश्यकताका आिारमा 
नयाँ शीतभण्िारहरुको र्नमािण समेत गनिका लार्ग रु. ३५ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु ।  

42. कृर्र्योग्य जर्मनमा पानीको समस्या हनुे क्षेरहरुमा नर्वनतम प्रर्वर्िमा आिाररत साना 
र्संचाइ कायिक्रम ल्याइएको छ । यसका साथै खाद्य सरुक्षाको हकलाई सम्बोिन गनि 
खाद्य भण्िारण गहृ र सामदुार्यक बीउ बैकं स्थापना गररनेछ । यसवाट कृर्र् उत्पादन 
उत्पादकत्व र रोजगारीमा बरृ्द्ध हनुे अपेक्षा गरेको छु । 

43. र्वशेर् सम्भावना भएका बाली तथा बस्तहुरु खासगरी लसनु, प्याज, कागती, सनु्त्तला, बाख्रा 
र बङ्गुरको मूल्य शृ्रखंलामा आिाररत रही उत्पादनदेन्त्ख बजारीकरणसम्मका र्मसन 
कायिक्रम संचालन गनि रु १८ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु । 

44. माछाको उत्पादन र उपभोग वरृ्द्धका लार्ग शदु्ध नश्लका माउ धयवस्थापन, भरुा उत्पादन, 
सघन मत्स्यपालन प्रर्वर्ि र्वस्तार, मत्स्य प्रजनन फमि सदुृढीकरण, मत्स्य रोग अन्त्वेर्ण 
प्रयोगशाला स्थापना, मत्स्य प्रशोिन तथा दाना उद्योग संचालन तथा बजारीकरणसम्मका 
कायिक्रम संचालन गररनेछ । साथै पहािी न्त्जल्लामा ट्राउट तथा असला माछाको उत्पादन 
कायिक्रम संचालन गनि आवश्यक रकम र्वर्नयोजन गरेको छु । 

45. र्नजी तथा सहकारी संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गदै प्राङ्गाररक खेतीका सम्भार्वत वस्त ु र 
क्षेरहरुको पर्हचान, उत्पादन र व्रान्त्न्त्िङ् गरी बजारीकरणलाई सहज बनाउन पकेट क्षेर 
र्वशेर् प्राङ्गाररक कृर्र् प्रवद्धिनका कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । कृर्र् तथा पशपंुक्षी क्षेरको 
औद्योर्गकीकरणको लार्ग बाली, बस्त ुतथा क्षेर र्वशेर् मूल्य शृ्रङ्खलामा आिाररत प्रशोिन 
केन्त्र तथा उद्योग स्थापनामा सहयोग गनि रु ५ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु । 

46. कृर्र् पेशालाई सम्मानजनक पेशाका रुपमा स्थार्पत गनि र कृर्कहरुलाई सामान्त्जक 
सम्मान प्रदान र सहकारीलाई उत्पादनशील क्षेरमा र्क्रयाशील हनु प्ररेरत गने व्यवस्थाका 
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लार्ग उत्कृष्ट कृर्क तथा सहकारीहरुलाई प्रादेन्त्शक परुस्कार प्रदान गनिका लार्ग आवश्यक 
रकम र्वर्नयोजन गरेको छु । 

47. आयआजिन, पोर्ण तथा खाद्य सरुक्षामा कमजोर देन्त्खएका क्षेरहरुको पर्हचान गरी त्यस्ता 
क्षेरहरुमा गररबी र्नवारण र खाद्य तथा पोर्ण सरुक्षा कायिक्रम संचालनको लार्ग 
सरोकारवाला र्नकायसँग समन्त्वय गरी कृर्र्जन्त्य बस्त,ु दूि, अण्िा र मासकुो उपलधिता 
तथा पहुंच बढाउने कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । खाद्य संस्कृर्तको र्वकासका साथै रैथान े
तथा स्थानीय बालीनाली तथा पशपंुक्षीको संरक्षण, संबद्धिन र प्रयोग अर्भबरृ्द्ध गनि उत्पादन 
प्रोत्साहन तथा रैथाने बालीहरुको बजार प्रवद्धिनका लार्ग आवश्यक बजेट र्वर्नयोजन 
गरेको छु । 

48. उन्नत कृर्र् बाली, पशपंुक्षी तथा घांसेबालीहरुका श्रोतकेन्त्र स्थापनाका लार्ग रु ५ करोि 
७० लाख बजेट र्वर्नयोजन गरेको छु ।  

49. कृर्र् र पशपुालन क्षेरमा र्वर्भन्न प्राकृर्तक प्रकोपबाट हनुसक्ने क्षर्तको न्त्यूनीकरण र 
उद्धार तथा राहतका कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । र्कसानहरुलाई परेका समस्याहरुको 
तत्काल  समािान एवम ् सूचनामा पहुँच बरृ्द्ध गनि एस.एम.एस सेवा तथा र्कसान कल 
सेन्त्टर संचालनमा ल्याउन आवश्यक बजेट र्वर्नयोजन गरेको छु । 

50. सञ्चालनमा रहेका भेटेरीनरी अस्पतालहरुको समयानकूुल सदुृढीकरण गरी भेटेरीनरी 
एम्बलेुन्त्समाफि त मोबाइल भेटेरीनरी सेवाका साथै र्बरामी पशपंुक्षी भनािसम्मका सेवा र्दन े
कायिक्रमको लार्ग आवश्यक बजेट धयवस्था गरेको छु । 

51. सहकारी क्षेरको पूजँीलाई घरेल ु तथा साना उद्योग, कृर्र् उत्पादन, पशपंुक्षी र्वकास, 

फलफूल उत्पादन जस्ता क्षेरमा पररचालन गरी रोजगारी प्रवद्धिन गनि सहकारीमाफि त यवुा 
तथा मर्हला उद्यमशीलता र्वकास कायिक्रमका लार्ग रु. ८ करोि र्वर्नयोजन गरेको    छु 
। यसैगरी सहकारी सदस्यहरुमा उद्यमशीलता र्वकास गरी सहकारी र्वकास कोर्माफि त 
व्यवन्त्स्थत तरीकाले लगानी गनिको लार्ग उन्त्चत व्यवस्था र्मलाई आयमूलक कायिक्रमहरु 
संचालन गनि  रु.१५ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु । 

52. कृर्र् तथा पशपंुक्षीजन्त्य र मत्स्य व्यवसायलाई र्दगो बनाउन र थप आकर्र्ित गनि कृर्कले 
उत्पादन गरेका उत्पादनका आिारमा लन्त्क्षत वगिको बैंक खातामै अनदुान पगु्नेगरी 
प्रर्तफलमा आिाररत प्रोत्साहन अनदुान कायिक्रम संचालन गनि रु.१५ करोि र्वर्नयोजन 
गरेको छु ।  

53. आगामी आर्थिक वर्ि भरू्म व्यवस्था, कृर्र् तथा सहकारी क्षेरका लार्ग कूल रु. ४ अवि ७ 
करोि व्यवस्था गरेको छु ।  
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पयिटन प्रवद्धिन तथा सम्पदा संरक्षण 

54. पयिटन र्बकासका लार्ग सम्भार्वत गन्त्तव्यहरुको पर्हचान र र्वकास, सिक तथा हवाई 
पूवाििारको सरु्नन्त्ितता, होटेल तथा व्यापार धयबसाय, सूचना प्रर्बर्ि, स्थानीय उत्पादन, 
स्थानीय कला संस्कृर्त आर्दलाई एक अकािमा अन्त्तरसम्बन्त्न्त्ित र सहयोगी हनुेगरी 
आवश्यक नीर्त तथा कायिक्रमहरु तय गररएका छन ्।  

55. पयिटनको र्वकासका दृर्ष्टकोणवाट लनु्त्म्वनी लगायतका वदु्धकालीन सम्पदा क्षेरहरु 
र्वशेर्गरी रामग्राम र र्तलौराकोटको तीव्र र्वकासको सम्भावना रहेको छ । गोर्टहवा, 
र्नन्त्ग्लहवा, सग्रहवा र देवदहमा पयिटन र्वकासको सम्भावना राम्रो छ । कर्पलवस्त ु
न्त्जल्ला र्सङ्गै पूरातान्त्त्वक संग्रहालय हो । पयािपयिटनका दृर्ष्टकोणवाट वाँके-वर्दिया रार्िय 
र्नकुञ्ज र ढोरपाटन रार्िय र्नकुञ्जको पूवी रुकुम खण्ि तथा प्रदेशका र्वर्भन्न भागमा रहेका 
र्समसार क्षेरहरुको पर्न सम्भावना राम्रो छ । िार्मिक पयिटनका दृर्ष्टकोणले स्वगिद्वारी, 
सपुा देउराली, रुरु-रेसुंगा, पाण्िवेश्वर िाम लगायतका क्षेरहरु महत्वपूणि छन ्। तानसेन 
लगायतका परुाना र नयाँ र्हलस्टेसनहरु र प्रान्त्चन कोट तथा गढीहरुमा पूवाििार र्वकास 
गदाि त्यसको सम्भावना पर्न राम्रो देन्त्खन्त्छ । भर्वष्यमा यी क्षेरहरुमा हनुे पयिटकीय 
पूवाििारको र्वकासले प्रदेशको अथितन्त्रलाई उचाई प्रदान गने सामथयि राख्दछन ्। त्यसैले 
भर्वष्यमा प्रदेशको समरृ्द्धको आिार पयिटन क्षेर हनुे कुरालाई आत्मसात गदै पयिटकीय 
गन्त्तव्य र पूवाििार र्वकासमा लन्त्क्षत गरी बजेट तयार गररएको छ । 

56. प्रान्त्चन सभ्यताको िरोहर, िार्मिक, सांस्कृर्तक, परुातान्त्त्वक, ऐर्तहार्सक एवम ् प्राकृर्तक 
संम्पदाले र्सगाररएको यो प्रदेशले आफ्नो र्बशेर्ता, सनु्त्दरता र महत्वलाई पयिटकहरु 
समक्ष पस्कन सकेको छैन । त्यसैले दइुवटा स्तम्भवाट पयिटक समक्ष पगु्नका लार्ग 
लनु्त्म्बनी र नेपालगञ्जलाई टुररजम हबको रुपमा र्वकास गररनेछ ।यसैगरी पयिटकहरुलाई 
आवश्यक सम्पूणि जानकारी उपलधि गराउन गौतमवदु्ध अन्त्तरािर्िय र्वमानस्थल र 
नेपालगञ्जमा बहृत पयिटक सूचना केन्त्रहरु स्थापना गररनेछ । लनु्त्म्वनी लगायत प्रमखु 
पयिटकहरुको राम्रो उपस्थर्त हनुे केन्त्रहरुमा परम्परागत एवम ् स्थानीय उत्पादनहरुको 
खररद तथा र्बक्री हनुे कोशेली घर स्थापना गररनेछ ।  

57. प्रदेशमा र्बशेर्गरी लनु्त्म्बनी घमु्न आएका पयिटकहरुको बसाइ अवर्ि लम्धयाउन 
इन्नोभेटीभ प्याकेजहरु तयार गनि, पयिटकहरुलाई खान-ेबस्न-ेसरु्विा, घमु्ने र सरुक्षासम्बन्त्िी 
व्यवस्था गनि र्नजी क्षेरसँग सहकायि गररनेछ । इन्नोभेटीभ प्याकेजहरु तयार गरी यस 
प्रदेशमा पयिटकहरुको बसाइ र्दन लम्धयाएको प्रमाण पेश गने पयिटन व्यवसायीलाई 
प्रोत्साहन गररनेछ। साथै स्थानीय समदुायको संलग्नतामा ग्रामीण पयािपयिटन र होमस्टेको 
प्रवद्धिन र प्रोत्साहनका लार्ग आवश्यक रकम र्वर्नयोजन गरेको छु ।  
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58. वनस्पर्तको संरक्षण गदै शहरी हररयाली तथा पयिटन प्रवद्धिन गने उदे्दश्यले उपयकु्त 
स्थानहरुमा वनस्पर्त उद्यान तथा पयिटकीय पाकि हरु र्नमािण गररनछे । यसका लार्ग   
रु. १५ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु । 

59. प्रर्सद्ध िार्मिक, साँस्कृर्तक, ऐर्तहार्सक तथा जैर्वक र्वर्विता समेतबाट मनोरम प्राकृर्तक 
क्षेरहरु तथा गफुा, तालतलैया, झरना, गढी जस्ता महत्वपूणि स्थानहरुमा पयिटन प्रवद्धिन 
गनि अत्यावश्यक पूवाििार र्नमािणको लार्ग रु. ३५ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु ।  

60. नेपाल सरकारले सन ्२०२० लाई भ्रमण वर्ि घोर्णा गरेको सन्त्दभिमा उक्त कायिक्रमलाई 
समेत सहयोग परु् याउने गरी प्रदेश सरकारले २०७६ लाई लनु्त्म्वनी भ्रमण वर्ि घोर्णा गरी 
कायिक्रम सञ्चालन गरररहेको छ । आगामी वर्िको वदु्ध पून्त्णिमासम्म कायम रहने लनु्त्म्वनी 
भ्रमण वर्िमा यस क्षेरको २५६ एकि जग्गामा सरस उद्यान र्नमािण गने, बरु्द्धस्ट बनस्पर्त 
उद्यान र्नमािण गने र बदु्धकालीन बोट र्बरुवाहरुको प्रबद्धिन गने लगायतका कायिक्रमहरु 
सञ्चालन गने धयबस्था र्मलाएको छु । यसका लार्ग स्थानीय तह, र्नजी क्षरे र लनु्त्म्बनी 
र्वकास कोर्सँग सहकायि गररनेछ ।  

61. भ्रमण वर्ि २०२० मा प्रदेशका पयिटकीय गन्त्तव्यको प्रबद्धिन गने उदे्दश्य अनरुुप 
न्त्जल्लास्तरीय सर्मर्त समेत गठन गने व्यवस्था र्मलाएको छु । लनु्त्म्वनी बौद्ध 
र्बश्वर्बद्यालयको सहकायिमा अन्त्तरािर्िय बरु्द्धष्ट कला-सार्हत्य सम्मेलन गनि रकम 
छुट्याएको छु । 

62. पयिटनको र्वकासका लार्ग स्थानीय भार्ा, कला, सार्हत्य र संस्कृर्तको प्रवद्धिन गररनेछ । 
पाल्पाको श्रीनगर र नवुाकोट, वर्दियाको ठाकुरद्वारा र दाङको घोरदौरामा र्नमािणको 
प्रर्क्रयामा रहेका सांस्कृर्तक िबलीहरु समयमै र्नमािण सम्पन्न गनेगरी रु. ६ करोि 
र्वर्नयोजन गरेको छु । 

63. प्रदेशमा नयाँ पयिटकीय गन्त्तव्यको र्वकास गने र पयिटकको वसाई अवर्ि लामो बनाउने 
नीर्त अनरुुप सम्राट अशोकले अशोक स्तम्भ गािेका ऐर्तहार्सकस्थल र्नन्त्ग्लहवामा 
कनकमनुी बदु्धको र गोर्टहवामा क्रकुच्छन्त्द बदु्धको प्रर्तमा स्थापना गररनेछ । 
दंगीशरणको राजिानी सकुौरामा दंगीशरणको र बल्याङगढीमा वर्लहाङको शार्लक 
र्नमािण गररनेछ । ती क्षेरहरुलाई पयिटकीय गन्त्तव्यका रुपमा र्वकास गनेगरी बजेट 
छुट्याएको छु । 

64. बदु्धको अस्तिुात ु सरुन्त्क्षत रहेको नवलपरासीको रामग्राममा अवन्त्स्थत स्तपुा क्षेरलाई 
पयिटकीय गन्त्तव्यका रुपमा र्वकास गनि बदु्धकालीन कला संग्रहालयको स्थापना कायिको 
गरुुयोजना तयार गरी कायि अन्त्घ वढाउन रकमको व्यवस्था गरेको छु । 

65. प्रदेशर्भरका ऐर्तहार्सक, िार्मिक, परुातान्त्त्वक एवम ्अन्त्य पयिटकीय स्थलहरुको पर्हचान 
गरी रोष्टर तयार गने, र्वन्त्शष्ट सामान्त्जक साँस्कृर्तक क्षेर पर्हचान गने, प्रदेश नं. ५ को 
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पयिटन ब्रान्त्ि तयार गने, पयिटन महोत्सव गने, साथै ट्राभल्स माटिको व्यवस्था गनि 
बजेटको व्यवस्था र्मलाएको छु ।  

66. आगामी वर्िदेन्त्ख पहािी न्त्जल्लाहरुमा र्हल स्टेशन र्नमािणको शरुुवात गररनेछ । पयिटकीय 
र्वकासको सम्भावनालाई दृर्ष्टगत गरी ती स्थलको पयिटकीय र्वकासको गरुुयोजना तयार 
गररनेछ । बाँकेमा र्नमािण शरुु भएको मानसरोवरको आकृर्त सर्हतको बहउुदे्दश्यीय पाकि  
आगामी ३ वर्िर्भर र्नमािण गनेगरी बजेटको व्यवस्था र्मलाएको छु । चालू वर्ि शरुु 
गररएका शैन्त्क्षक तथा बहउुदे्दश्यीय पाकि  र्नमािणको कामलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु । 

67. रुकुमपूविमा रहेका तातोपानीका महुानहरु संरक्षण गरी स्वास्थय पयिटन प्रवद्धिन गररनेछ । 
स्वगिद्वारीमा केवलुकार र्नमािणमा र्नजी क्षेरलाई प्रोत्साहन गररनेछ । स्थानीय कला, 
संस्कृर्त, ऐर्तहार्सक महत्व लगायतका र्वर्यलाई समेटी पयिटन प्रवद्धिनका लार्ग पयिटक 
गाईि तयार गरी पयिटकको बसाई अवर्ि लम्धयाउने कायिक्रम संचालन गररनेछ । 

68. सय वर्िभन्त्दा परुाना ऐर्तहार्सक सम्पदास्थललाई पर्हचान गरी पयिटकीय स्थलको रुपमा 
र्वकास गररनेछ । नेपाल संस्कृत र्वश्वर्वद्यालय र लनु्त्म्वनी वौद्ध र्वश्वर्वद्यालयसँगको 
सहकायिमा ऐर्तहार्सक तथा सम्पदास्थलहरुको अध्ययन तथा अन्त्वेर्णका लार्ग 
अनसुन्त्िानवनृ्त्त्त प्रदान गनि बजेटको व्यवस्था र्मलाएको छु । आगामी आर्थिक वर्िका 
लार्ग पयिटन क्षेरको र्वकास र प्रबद्धिनका लार्ग रु. ७५ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु । 

उद्योग, वान्त्णज्य र आपूर्ति 

69. प्रदेशर्भर लगानी मैरी वातावरण र्सजिना गने र्वर्यलाई उच्च प्राथर्मकता र्दएको छु । 
प्रदेशर्भर संचार्लत औद्योर्गक क्षेरहरुलाई प्रदेश मातहत ल्याउन र र्नमािणािीन औद्योर्गक 
क्षेरको र्वकासको नेततृ्व प्रदेशले नै गनेगरी आवश्यक प्रकृया अन्त्घ वढाइनेछ । 
आवश्यक संरचनागत प्रवन्त्ि र्मलाई प्रदेशमा लगानी गने लगानीकतािहरुलाई सहजीकरण 
गररनेछ ।  

70. उद्यम र्वकास कोर् स्थापना गरी उद्योगको र्वकास र र्वस्तारका लार्ग घरेल ुतथा साना 
उद्योगहरुमाफि त ् यूवाहरुलाई स्वरोजगारका लार्ग प्रोत्सार्हत गररनेछ । स्वदेशी कच्चा 
पदाथि र स्वदेशी श्रम प्रयोग गरी संचालन गररने उद्योगलाई सरल कजाि र र्नन्त्ित 
प्रर्तशतसम्म धयाज अनदुान कायिक्रम संचालन गररनेछ ।  

71. तीनैतहको सरकारको सहकायिमा साबिजर्नक यातायातलाई धयबन्त्स्थत गररनकुो साथै र्नजी 
क्षेरको साझेदारीमा र्वद्यतुीय बस संचालन गनि आबश्यक व्यवस्था र्मलाईनेछ । आगामी 
आर्थिक वर्िर्भरै केन्त्रसँगको सहकायिमा साविजर्नक यातायात प्रार्िकरण गठनगरी 
साविजर्नक यातायातलाई सदुृढ गररनेछ । 

72. कुमाल जार्तको माटोको भािा बनाउने धयवसायको प्रबद्धिन तथा आिरु्नकीकरण गनि र 
र्वपन्न, मर्हला, दर्लत, मकु्त कमैया, कम्लरी, माझी, कुमाल हर्लया तथा सीमान्त्तकृत वगि 
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र समदुायहरु लन्त्क्षत उद्यमशील तथा सीप र्वकास तार्लमहरु सञ्चालन गनि बजेटको 
व्यवस्था गरेको छु ।  

73. बदु्धकालीन र बदु्ध संस्कृर्तमा आिाररत कला र संस्कृर्तलाई आर्थिक र्वकासको क्षेरका 
रुपमा अन्त्घ वढाउने गरी मूर्तिकला, काष्ठकला, ललीतकला, न्त्चरकला लगायतका क्षेरमा 
दक्ष जनशन्त्क्त र्वकास गररनेछ । यसका लार्ग अक्षयेश्वर महार्वहारसँग सहकायिका लार्ग 
बजेटको व्यवस्था गरेको छु । यसैगरी दर्लत समदुायले परम्परादेन्त्ख अगँाल्दै आएको 
परम्परागत न्त्शल्प व्यवसायको प्रबद्धिन गनि भगत सविजीत न्त्शल्प व्यवसाय प्रबद्धिन 
कायिक्रमका लार्ग रु. २ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु । 

74. गणुस्तरीय वस्तकुो आपूर्ति सरु्नन्त्ित गनि गणुस्तर परीक्षण र र्नयर्मत अनगुमनमा जोि 
र्दइनेछ । उपभोक्ताको हकर्हत संरक्षणका लार्ग जागरण अर्भयान संचालन गररनेछ । 
उपभोग्य वस्तहुरुको गणुस्तर कायम गरी सविसलुभ आपूर्तिको व्यवस्था गररनेछ । साथै 
नेपाल आयल र्नगमसँगको सहकायिमा ग्यास भण्िार र बोटर्लङ प्लान्त्टको स्थापनाका 
लार्ग आबश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु । 

75. आगामी ३ वर्िर्भर प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योगग्राम स्थापना गने नीर्त अनरुुप आर्थिक 
वर्ि २०७६।७७ मा एक र्नवािचन क्षरे एक औद्योर्गक ग्राम स्थापना गने कायिक्रम अन्त्घ 
वढाएको छु । यस कायिक्रमका लार्ग स्थान छनौट र िी.पी.आर ्तयार गरी कायि आरम्भ 
गनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था र्मलाएको छु । 

76. आयात प्रर्तस्थापन र र्नयाित प्रवद्धिनका लार्ग टेवा पगु्ने उद्योग स्थापनाका लार्ग 
लगानीकतािहरुलाई प्रोत्सार्हत गररनेछ । ठूला उद्योग स्थलसम्म पगु्ने सिक तथा अन्त्य 
पूवाििार र्वकासलाई प्राथर्मकतामा राखी र्नमािण र स्तरोन्नर्त गररनेछ । उद्योगका लार्ग 
आवश्यक दक्ष जनशन्त्क्त उत्पादनका लार्ग र्वश्वर्वद्यालय र प्रार्वर्िक न्त्शक्षालयहरुसँग 
सहकायि गररनेछ । 

77. र्नमािणार्िन औद्योर्गक क्षरे प्रदेशमा हस्तान्त्तरण भएको अवस्थामा समपूरक बजेटवाट 
पूवाििार र्वकासको काम अन्त्घ वढाइनेछ । आगामी आर्थिक वर्िका लार्ग औद्योर्गक तथा 
वान्त्णज्य क्षेरको र्वकास र प्रबद्धिनका लार्ग रु. २३ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु । 

लगानी प्रवद्विन 

78. भैरहवादेन्त्ख लनु्त्म्बनीसम्म मोनोरेल, स्वगिद्वारीसम्मको केवलकार र्नमािण लगायत महत्वपूणि 
१२ वटा आयोजनालाई लगानी जटुाउन लगानी बोििमाफि त लगानी सम्मेलनमा प्रस्ततु 
गररएको छ । ती आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लार्ग लगानी बोििसँग समन्त्वय 
भइरहेको छ ।  

79. प्रदेश योजना आयोगमाफि त प्रदेशमा र्नजी क्षेरको लगानी आकर्र्ित गनेगरी आयोजनाहरु 
छनौट गरी अध्ययन कायि अन्त्घ वढाइनेछ र पररयोजना वैंकमा समावेश गररनेछ । तीव्र 
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आर्थिक र्वकासका लार्ग आवश्यक लगानी प्रवद्धिन गनि आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा 
लगानीकतािलाई केन्त्न्त्रत गरी लगानी सम्मेलनको आयोजना गररनेछ । लगानीलाई 
प्रोत्साहन गनि कानूनी, नीर्तगत तथा संरचनागत व्यवस्था गररनेछ । प्रदेशर्भरका 
उद्यमीहरुको व्यावसार्यक र व्यवस्थापकीय क्षमता अर्भवरृ्द्धमा जोि र्दइनेछ । यस 
कायिका लार्ग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।  

80. र्वदेशमा रहेका नेपालीहरुको पूजँीलाई प्रदेशको र्वकासमा लगानी गनि प्ररेरत गने उदे्दश्यले 
र्वदेशबाट फर्कि एका नेपालीहरुसँगको सहकायिमा “एकदेव आले” लगानी प्रबद्धिन तथा 
स्मरृ्त केन्त्र स्थापनाका लार्ग अनदुानको व्यवस्था र्मलाएको छु । 

81. प्रदेशको समरृ्द्धका लार्ग र्वर्भन्न पूवाििार तथा औद्योर्गक क्षेरको र्वकासमा साविजर्नक-

र्नजी साझेदारी प्रबद्धिन गने नीर्त अवलम्वन गरी सोको सहजीकरणका लार्ग संस्थागत 
व्यवस्था र्मलाइनेछ । 

न्त्शक्षा र्वकास एवम ्अवसरको प्रत्याभरू्त  

82. प्रदेशमा सम्भाव्य सबै र्बर्यमा उच्च न्त्शक्षा एवम ्प्रार्वर्िक न्त्शक्षा प्राप्त गने अवसर प्रदान 
गने नीर्त र्लइएको छ । उच्च न्त्शक्षालाई अनसुन्त्िानमा आिाररत गणुस्तरीय र जीवन 
उपयोगी बनाउन उच्च न्त्शक्षा र्वकास कायिक्रमअन्त्तगित प्रदेश र्वश्वर्वद्यालय स्थापनाका 
लार्ग बजेटको व्यवस्था गरेको छु । प्रदेशका सामदुार्यक क्याम्पसको शैन्त्क्षक गणुस्तर 
सदुृढीकरणमा र्वशेर् जोि र्दएको छु । सामदुार्यक क्याम्पसमा कानून, र्वज्ञान, 
व्यवस्थापन र प्रार्वर्िक र्वर्य उच्च तहको पढाइ सञ्चालनका लार्ग प्रोत्साहन गररनछे । 
उच्च न्त्शक्षातफि  कूल रु.२३ करोि वजेट र्वर्नयोजन गरेको छु। 

83. शैन्त्क्षक र्वकास तथा प्रार्वर्िक न्त्शक्षाको र्बकास गने कायिक्रमअन्त्तगित बालर्वकासको 
मापदण्ि, नमूना बालर्वकास केन्त्र स्थापना, मातभृार्ामा पाठ्यक्रम र्नमािण र प्रयोग, 
पसु्तकालय सहयोग, न्त्शक्षण सामग्री र्वकास र उत्कृष्ट न्त्शक्षक तथा शैन्त्क्षक संस्थालाई 
प्रोत्साहन समेतका लार्ग वजेट र्बर्नयोजन गरेको छु । प्रार्वर्िक तथा बहपु्रार्वर्िक 
न्त्शक्षालयहरुलाई सहयोग गनि रु. ५ करोि रकम छुट्याएको छु । कक्षा ११ र १२ मा 
र्वज्ञान र्वर्य सञ्चालन गरेका र्वद्यालयलाई गणुस्तर सदुृढीकरणका लार्ग रु २ करोि ४० 
लाख व्यवस्था गरेको छु । 

84. सामदुार्यक र्वद्यालयमा अध्ययनरत मकु्त कमैया, कमलरी, मनु्त्स्लम र दर्लत समदुायका 
छारालाई कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनका लार्ग मार्सक रु. १ हजारका दरले छारवनृ्त्त्त 
उपलधि गराउने व्यवस्था र्मलाएको छु । यसका लार्ग रु ४ करोि र्वर्नयोजन गरेको  
छु । यसका अर्तररक्त मनु्त्स्लम तथा अल्पसंख्यक समदुायका छारालाई अ.न.मी. तथा 
अ.हे.व. अध्ययनका लार्ग छारवनृ्त्त्त प्रदान गनि आवश्यक रकमको व्यवस्था गररएको    
छ । 
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85. प्रदेशमा न्त्यूनतम शैन्त्क्षक गणुस्तर मापदण्ि तयार गरी लागू गररनेछ । प्रत्येक स्थानीय 
तहमा कम्तीमा १ नमूना र्वद्यालय र्नमािण गरी आवश्यक भौर्तक पूवाििार, शैन्त्क्षक 
सामग्री, तार्लम र जनशन्त्क्त व्यवस्थापन समेतका लार्ग स्थानीय तहसँग सहकायि गरी 
कायिक्रम सञ्चालन गनि आवश्यक रकम र्वर्नयोजन गरेको छु । 

86. आगामी आर्थिक वर्ि न्त्शक्षा क्षेरको र्वकास कायिक्रमको लार्ग रु. ५७ करोि र्वर्नयोजन 
गरेको छु ।  

87. मर्हलाहरुको अवस्था अध्ययन, नतेतृ्व र्वकास तार्लम, सीप र्वकास तार्लम, उत्कृष्ट 
मर्हला सहकारी संस्थालाई परुस्कार, प्रदेशस्तरका एकल मर्हला सञ्जालसँग अन्त्तरर्क्रया, 
लैर्ङ्गक र्हंसा र मानव वेचर्वखन र्वरुद्धको सचेतना कायिक्रम समेतका लार्ग रु. ४ करोि 
८६ लाख र्वर्नयोजन गररएको छ । मर्हला र्वरुद्ध हनुे सवै र्कर्समका र्हंसा, दवु्यिवहार, 
भेदभाव र शोर्णको अन्त्त्य गरी घरेल ु र्हंसामकु्त प्रदेश र्नमािणमा जोि र्दइएको छ । 
यसका लार्ग १२ वटै न्त्जल्लामा घरेल ु र्हंसा प्रभार्वतलाई लन्त्क्षत गरी कायिक्रम सञ्चालन 
गनि आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु ।  

88. प्रदेशमा कायिरत मर्हला कमिचारीका न्त्शशकुो लार्ग न्त्शश ुस्याहार केन्त्रको स्थापना, बाल 
संरक्षण गहृको व्यवस्थापन, वालश्रम र बाल र्ववाह र्वरुद्धको सचेतना, बाल अर्िकारको 
संरक्षण, बाल हेल्प लाइन स्थापना समेतका कायिक्रमका लार्ग वजेट र्बर्नयोजन गरेको  
छु । 

89. अपाङ्गता भएका व्यन्त्क्तलाई सीप र्वकास तार्लम, अपाङ्गता अर्िकारसम्बन्त्िी अर्भमखुीकरण, 
मर्हला, वालवार्लका, जेष्ठ नागररक, यौर्नक अल्पसंख्यक, जातीय छुवाछुत र्वरुद्धको 
सचेतना अर्भयान, साइवर अपरािसम्बन्त्िी सचेतना समेतका कायिक्रमका लार्ग रु. २ 
करोि  र्वर्नयोजन गरेको छु । अपाङ्गता भएका व्यन्त्क्तहरुवाट उत्पार्दत सामग्री र्वक्री 
केन्त्र स्थापना र सञ्चालनका लार्ग समेत रकम र्बर्नयोजन गरेको छु । 

90. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा प्रदेशमा सरु्विा सम्पन्न ज्येष्ठ नागररक ग्राम र 
अपाङ्गता ग्रामको र्नमािण गने कायिको थालनी गररनेछ । यसका लार्ग रु. १ करोि ५० 
लाख र्वर्नयोजन गरेको छु । पत्थरकट्टा, नटुवा, राउटे, न्त्चिीमार लगायतका समदुायको 
संरक्षण तथा उत्थान कायिक्रमका लार्ग आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु  । 

91. खेलकूदमा यवुा सहभार्गता, प्रदेश र रािको समरृ्द्धमा अग्रता कायिक्रमअन्त्तगित प्रदेश 
खेलकूद पररर्द्को स्थापना, मखु्यमन्त्री रर्नङ्शील्ि प्रर्तयोर्गता सञ्चालन, खेलािी 
प्रोत्साहन, खेलकूद प्रवद्धिन तथा खेलकूद संरचना र्नमािण समेतका लार्ग रु. ४ करोि 
बजेट र्वर्नयोजन गरेको छु । त्यसैगरी प्रदेश यवुा पररर्द् स्थापना, यवुा प्रर्तभा, यवुा 
नेततृ्व र्वकास, यवुाको सीप र्वकास, यवुा सचेतना कायिक्रम समेतका लार्ग रु. १ करोि 
८० लाख र्वर्नयोजन गरेको छु । 



17 
 

92. घोराही उपमहानगरपार्लकाको नेरलाल अभागी रंगशाला र बटुवल उपमहानगरपार्लकाको 
उन्त्जरर्संह रंगशाला र्नमािणका लार्ग बहवुर्ीय कायिक्रमअन्त्तगित रु.१० करोि र्वर्नयोजन 
गररएको छ । दाङ न्त्जल्लाको राप्ती गाउँपार्लकामा अन्त्तरािर्ियस्तरको रंगशाला र्नमािण 
गनि िी.पी.आर.् र्नमािण तथा जग्गा संरक्षणका लार्ग आवश्यक रकम र्वर्नयोजन गरेको  
छु । प्रदेश स्काउट गठन र सञ्चालनका लार्ग बजेट र्वर्नयोजन गरेको छु । यवुा तथा 
खेलकूद क्षेरमा कूल रु. १६ करोि ६९ लाख र्वर्नयोजन गरेको छु । 

93. सीप र्वकास तार्लम, गोष्ठी, सचेतना, परुस्कार, प्रमाणीकरण, वेरोजगारको तथयाङ्क संकलन 
र र्वदेशबाट फकेका यवुाको लगानी प्रवद्धिनका लार्ग आवश्यक रकम समेत श्रम तथा 
रोजगार क्षेरका कायिक्रमका लार्ग कूल रु. ४ करोि ३५ लाख वजेटको व्यवस्था गरेको 
छु । 

स्वास्थय सेवा एवम ्स्वस्थ जनशन्त्क्त  

94. प्रदेशका स्वास्थय संस्थाहरुको क्षमता कमजोर र सेवा गणुस्तरीय नहुँदा प्रदेश र्भरका 
नागररकहरु स्वास्थय सेवाका लार्ग प्रदेश बार्हर जानपुने अवस्था छ । महँगो स्वास्थय 
उपचारको कारणले गररवीको दसु्चक्रमा फस्ने, घरखेत बेच्नपुने अवस्थावाट छुट्कारा र्दन 
सरकारले र्वशेर् कायिक्रम सञ्चालन गनेछ । यसअन्त्तगित समयमै उपचारको धयवस्था गने, 
र्बशेर् रोगहरुमा र्नःशलु्क उपचार तथा और्र्िको धयवस्था गने, स्वास्थय उपचार र 
हेरचाह बढी गनुिपने न्त्शश ु तथा बालबार्लका, मर्हला, जेष्ठ नागररकलगायत लन्त्क्षत 
समूहलाई बढी ध्यान र्दने जस्ता कायिक्रमहरु सञ्चालन गररनेछन ्।  

95. लनु्त्म्बनी प्रादेन्त्शक अस्पताल र राप्ती प्रादेन्त्शक अस्पताललाई र्वन्त्शर्ष्टकृत अस्पतालमा 
रुपान्त्तरण गरी जर्टल रोगको उपचार प्रदेशर्भरै उपलधि गराउन पूवाििार र्वकास र सेवा 
सदुृढीकरणमा जोि र्दएकोछु । लनु्त्म्बनी प्रादेन्त्शक अस्पताल बटुवलमा र्स.र्ट.स्क्यान 
मेन्त्शन सर्हतको न्त्यूरो तथा अथोसम्बन्त्िी र्बन्त्शर्ष्टकृत सेवा र राप्ती प्रादेन्त्शक अस्पतालमा 
एन. आई. र्स. य.ु सेवा सर्हतको पेर्ियार्ट्रक र्बन्त्शर्ष्टकृत सेवा र्बस्तार गररनेछ । यसका 
लार्ग रु. 25 करोि 63 लाख र्वर्नयोजन गरेको छु । 

96. समाज पररवतिनको नेततृ्व गरेका तथा अनभुवी व्यन्त्क्तत्वका रुपमा रहन ुभएका ८४ वर्ि 
पगेुका ज्येष्ठ नागररकको सम्मान गदै घरमै र्नयर्मत स्वास्थय पररक्षणको धयबस्था 
र्मलाएको छु । र्न:शलु्क और्र्ि व्यवस्थापन, दगुिम क्षेरका स्वास्थय संस्थाहरुमा 
प्रयोगशाला सेवा र्बस्तार र बर्थिङ सेन्त्टरहरुको गणुस्तर सिुारको लार्ग औजार उपकरण 
सहयोगको माध्यमद्वारा स्वास्थय उपचार गराउने व्यवस्था र्मलाएको छु । यसबाट स्तरीय 
स्वास्थय सेवा उपलधि हनुकुा साथै नागररकहरुको खचिमा कटौर्त हनुे अपेक्षा गरेको    
छु । यसका लार्ग रु. ५ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु । 
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97. आयवेुद तथा बैकन्त्ल्पक न्त्चर्कत्शा सिुार, र्न:शलु्क आयवेुद स्वास्थय न्त्शर्वर संचालन, 
आयवेुद और्र्ि खररद तथा योगाभ्यास भवन र्नमािण लगायतका कायिका लार्ग रु. 6 
करोि 42 लाख र्वर्नयोजन गरेको छु । स्वस्थ जीवनका लार्ग योगको महत्वलाई 
स्थार्पत गदै लर्गनेछ । प्रादेन्त्शक आयवेुद अस्पतालका साथै राप्ती प्रादेन्त्शक अस्पतालमा 
र हुँगी स्वास्थय केन्त्रमा योगहल र्नमािणका लार्ग आवश्यक बजेट र्बर्नयोजन गरेको    
छु । 

98. सबै न्त्जल्ला अस्पतालहरुमा न्त्यूनतम मापदण्ि कायम गरी रक्तसंचार, अन्त्क्सजन, अपरेशन 
लगायतका सेवाहरु र्वस्तार गररनेछ । धलि बैंक नभएका न्त्जल्लामा धलि बैंक 
स्थापनाका लार्ग स्थानीय तहसँग सहकायि गररनेछ । रुकुमपूविमा न्त्जल्लास्तरीय अस्पताल 
यसै आर्थिक वर्िदेन्त्ख संचालनमा ल्याइनेछ । यसको लार्ग रु. ४ करोि र्बर्नयोजन 
गरेको छु । 

99. र्बन्त्शर्ष्टकृत सेवा संचालन गने आखँा अस्पताल तथा अन्त्य सामदुार्यक अस्पतालहरु र 
प्राकृर्तक न्त्चर्कत्सा क्षेरमा कायिरत संघ संस्थाहरुसंग सहकायि गने नीर्त र्लईनेछ । 
यसैगरी आखँा अस्पतालहरुको सहकायिमा र्न:शलु्क आखँा शल्यकृया न्त्शर्वरको संचालन 
गरी दृर्ष्टर्वहीनता अन्त्त्यका लार्ग कूल रु. ५ करोि ४५ लाख र्वर्नयोजन गरेको छु । 

100. मात ृ तथा नवजात न्त्शश ु मतृ्यदुरमा कमी ल्याउन आमा सरुक्षा कायिक्रममा गणुस्तरीय 
सिुार तथा स्वास्थय संस्थामा जन्त्मेका प्रत्येक बालबार्लकाहरुलाई र्भटार्मन के उपलधि 
गराउनका लार्ग रु. २ करोि ५० लाख र्वर्नयोजन गरेको छु । 

101. प्रादेन्त्शक अस्पतालहरुमा भेन्त्न्त्टलेटर सर्हतको एम्वलेुन्त्स सेवा प्रदान गररनेछ । एम्बलेुन्त्स 
सेवाको सहज उपलधिताका लार्ग संचालनमा आएका एम्बलेुन्त्सको ट्रयार्कङ् गररनेछ । 
जोन्त्खममा रहेका गभिवती, सतु्केरी आमाहरु र दघुिटनाका घाइतेलाई र्नःशलु्क एम्बलेुन्त्स 
सेवा प्रदान गनि स्थानीय तहसँग सहकायि गररनेछ । स्थानीय तहसँगको सहकायिमा प्रत्येक 
स्थानीय तहमा कम्तीमा एक एम्बलेुन्त्सको व्यवस्था र्मलाईनछे । 

102. आगामी आर्थिक वर्िका लार्ग स्वास्थय क्षेरको र्वकास र प्रबद्धिन कायिक्रमका लार्ग रु. 
७४ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु । 

भौर्तक पूवाििार 

103. प्रदेशको र्बकास र आर्थिक वरृ्द्धको लार्ग भौर्तक पूवाििारले केन्त्रीय भरू्मका खेलेको    
छ । कृर्र्, उद्योग, पयिटन र्वकास, र्नजी क्षेरको लगानीको पूविशतिको रुपमा रहेको 
भौर्तक पूवाििारको र्वकासलाई र्बशेर् प्राथर्मकता र्दइएको छ ।  

104. आगामी ३ वर्िर्भर प्रदेशर्भरका सबै घरपररवारलाइि आिारभतू खानेपानी उपलधि गराउने 
उदे्दश्यका साथ संघ तथा स्थानीय तहसँगको सहकायिमा सघन रुपमा खानेपानी 
आयोजनाहरुको कायािन्त्वयनलाई प्राथर्मकता र्दएको छु । खानेपानी सरसफाइि तथा 
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स्वच्छता गरुुयोजना तयार गरी खानेपानी तथा सरसफाइि आयोजनाहरुको प्राथर्मकीकरण 
सर्हत कायािन्त्वयन गररनेछ । 

105. खानेपानीतफि  १६३ आयोजनाहरुको कायािन्त्वयन गररनेछ । यसका लार्ग रु. १ अबि ३९ 
करोि रकम र्वर्नयोजन गरेको छु । प्रदेशर्भर उपलधि खानेपानीको गणुस्तर कायम गनि 
खानेपानी परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापनाका लार्ग रु. १ करोिको व्यवस्था गरेको छु । 
साथै, संघवाट हस्तान्त्तरण भइि आएका जम्मा ६६६ वटा खानेपानी आयोजनाहरुको 
र्नरन्त्तरताका लार्ग रु. ८७ करोि ३५ लाख रकमको व्यवस्था र्मलाएको छु । 

106. सञ् चालनमा रहेका खानपेानी आयोजनाहरुको आवर्िक ममित तथा सञ् चालन, अवरुद्ध 
भएका खानेपानी आयोजनाहरुको सञ् चालनका लार्ग ममित सम्भार र र्वस्तार गरी 
प्रभावकारी रुपमा सञ् चालनका लार्ग रु. ७ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु । 

107. प्रदेशसभाका माननीय सदस्यहरु, स्थानीय तह, खानपेानी तथा सरसफाइि र्िर्भजन कायािलय 
लगायतबाट माग तथा र्सफाररस भइि आएका खानेपानी तथा सरसफाइि आयोजनाहरुको 
सूची प्रारन्त्म्भक रुपमा अध्ययन गरी सम्भाव्य देन्त्खएका आयोजनाहरुको प्राथर्मकीकरण 
एवम ् र्वस्ततृ अध्ययन प्रर्तवेदन तयार तथा कायािन्त्वयन गनिका लार्ग रु. ९ करोि ७४ 
लाख र्वर्नयोजन गरेको छु । स्थानीय तहलाई प्रदान गररने सशतितफि  खानेपानीका अिरुा 
आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गनि जोि र्दइनेछ । 

108. प्रदेश र्भरका र्वर्भन्त् न स्थानहरुलाइि जोड्ने र्नमािणािीन ९ वटा सिक पूलहरु आगामी 
आर्थिक वर्िमा सम्पन्त् न गररनेछ । क्रमागत रुपमा रहेका एवम ्रणनीर्तक महत्वका अन्त्य 
१५ वटा सिक पूलहरुको र्नमािण कायि अगार्ि बढाइनेछ । सिक पूलको र्नमािण 
सम्पन्त् न एवम ्थप र्नमािणका लार्ग रु. ७३ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु । स्थानीय सिक 
पूल कायिक्रमअन्त्तगित हस्तान्त्तरण भइआएका २७ वटा सिक पूलहरुको कायािन्त्वयन गनि 
रु. १४ करोि व्यवस्था र्मलाएको छु ।  

109. िी.पी.आर.् तयार भइि कायािन्त्वयनका लार्ग तयारी अवस्थामा रहेका वा नयाँ िी.पी.आर.् 
तयार गरी कायािन्त्वयन गररने सिक पूलहरुमध्ये पूलको लम्बाइि, लागत, सिकको प्रकार, 
रणनीर्तक महत्व र सवारी सािनको चाप आर्द र्वर्यलाइि आिार बनाइि प्राथर्मकताका 
आिारमा थप नयाँ सिक पूलको र्नमािण कायि अगार्ि बढाइनेछ । यसका लार्ग रु. २८ 
करोि छुट् याएको छु । 

110. र्नमािणािीन झोलङु्गे पूलहरुको कायािन्त्वयनका लार्ग आवश्यक बजेट र्वर्नयोजन गरी 
र्नरन्त्तरता र्दने व्यवस्था र्मलाएको छु । 

111. पाल्पाको रामपरु– कपरुकोटसम्म जीवराज आन्त्श्रत कृष्णसेन मागिलाई प्रदेशको गौरवको 
आयोजनाको रुपमा अन्त्घ बढाइनेछ । यस मागिलाई दइुि लेनमा स्तरोन्त् नर्त गररनेछ । 
यसका लार्ग रु. २० करोि बजेट र्वर्नयोजन गरेको छु । 
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112. र्सद्धाथि राजमागिको र्सद्धबाबा खण्िको वाइपासको रुपमा रहेको बटुवल िागो कारखाना-
चरङ्गे-झमु्सा वाइपास सिकलाइि दइुि लेनमा स्तरोन्त् नर्त गरी यातायात सेवा सञ् चालनमा 
ल्याइनेछ । यसका लार्ग रु. १० करोि र्वर्नयोजन गरेको छु । 

113. प्रदेशको एकमार र्हमाली न्त्जल्लाको रुपमा रहेको रुकुम पूविलाई प्रदेश अन्त्तगितको सिक 
संजालमा आवद्ध गने कुरालाई उच्च प्राथर्मकता राखेको छु । यस अन्त्तगित चनुवाङ-
रुकुमकोट-र्सस्ने सिकलाई रु. 1० करोि र्वर्नयोजन गरेको छु । 

114. दाङ उपत्यकाको मध्यभागमा अवन्त्स्थत दामोदर मागिलाई वैकन्त्ल्पक राजमागिको रुपमा 
र्वकास गने नीर्त अनरुुप बजेटको व्यवस्था र्मलाएको छु । र्वकासका दृर्ष्टले पर्छ परेको 
मचिवार क्षेरमा चालू वर्िमा र्नमािणार्िन सिकलाई प्राथर्मकता र्ददै रु १० करोि 
र्वर्नयोजन गरेको छु । 

115. प्रदेशर्भर हाल सञ् चालनमा रहेका र्वर्भन्त् न ९६ वटा प्रदेशस्तरीय सिकहरुको र्नमािण र 
स्तरोन्त् नर्त गररनेछ । सोका लार्ग ४८ करोि छुट् याएको छु । 

116. स्थानीय तहका केन्त्रहरुलाइि प्रदेशका मखु्य सिक सञ् जालहरुसँग जोड्ने गरी स्थानीय तह 
र प्रदेश सरकारको बीचमा प्रभावकारी सम्पकि  स्थापना गनि र्वर्भन्त् न २९ वटा स्थानीय तह 
पहुँचमागिहरुको र्नमािण तथा स्तरोन्नर्तका लार्ग रु. ७५ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु । 

117. नेपाल भारत सीमादेन्त्ख प्रमखु राजमागिसम्म जोड्ने सीमाक्षेरका सिकहरुलाइि प्राथर्मकतामा 
रान्त्खएको छ । यस्ता १४ वटा सीमाक्षेरका सिकहरुको कायािन्त्वयनका लार्ग रु. २५ 
करोि ५० लाख र्वर्नयोजन गरेको छु । 

118. पाल्पाको रानीमहल र वर्दियाको ठाकुरद्वारा लगायतका प्रदेशर्भरका प्रमखु पयिटकीय 
स्थलहरुसम्मको आवागमनलाइि सहज तलु्याउन १४ वटा पयिटनस्थल पहुँचमागिहरुको 
र्नमािण एवम ्स्तरोन्नर्त गरी पयिटन प्रवद्धिन गररनेछ । यसका लार्ग रु. २५ करोि ६० 
लाख बजेट र्वर्नयोजन गरेको छु । 

119. कृर्र् उपजको बजारसम्मको पहुँचलाइि सहज तलु्याउन ४ वटा कृर्र् सिकहरुको र्नमािण 
एवम ्स्तरोन्नर्तका लार्ग रु. ८ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु । यस अन्त्तगित नेपालगंजको 
िनौली चोकवाट गौघाट हुँदै बर्दियाको हलुाकी सिक जोड्ने सिकका लार्ग रु ५ करोि 
र्वर्नयोजन गरेको छु । साथै उद्योगको र्वस्तार तथा औद्योर्गक उत्पादनको बजारीकरण 
एवम ्लागत प्रभावकारी बनाउन उद्योगस्थल पहुँचमागिहरुको र्नमािण गररनेछ । यसको 
लार्ग आवश्यक रकम र्वर्नयोजन गरेको छु । 

120. समपूरकअन्त्तगित र्नमािणार्िन र्वजौरी हार्िमे र्छन्त्ल्लकोट सिक, बनगाइि-मोर्तपरु-भलवाि-
िोहोटे सिक, कृष्णनगर-आर.र्ट.ओ.-बालापरु-दरवा-खैरी-मराम सिक, सैनामैना चक्रपथ, 
र्तलोत्तमा चक्रपथलाइि र्नरन्त्तरता र्दएको छु । यसका लार्ग रु. ४० करोि र्वर्नयोजन 
गररएको छ । 
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121. नेपाल सरकार र र्वश् व बैंकको संयकु्त लगानीमा सञ् चार्लत रार्िय ग्रामीण यातायात 
सदुृढीकरण कायिक्रमअन्त्तगित रु. ३० करोि बराबरको सिक तथा पूल आयोजनाहरु 
सम्पन्त् न गनि आवश् यक व्यवस्था र्मलाएको छु । 

122. नेपाल सरकारबाट हस्तान्त्तरण भई आएका सम्भार्वत रणनीर्तक र प्रादेन्त्शक सिकतफि का 
कूल १९४ आयोजनाहरुलाई र्नरन्त्तरता र्दन रु. १ अबि ८८ करोि ९२ लाख र्वर्नयोजन 
गरेको छु ।  

123. कृर्र् उत्पादनको बढोत्तरीका लार्ग कृर्र् सघनतातफि  उन्त्मखु हनु र्संचाइको र्वस्तार 
अपररहायि रहेको हुँदा सघन र्संचाइको रुपमा ७८ वटा मझौला तथा लघ ु र्संचाइ 
आयोजनाहरु र्नमािण गररनछे । यसका लार्ग रु. ७३ करोि ६९ लाख र्वर्नयोजन गरेको 
छु । क्रमागत रुपमा रहेका ३५ वटा आयोजनाहरुलाइि र्नरन्त्तरता र्दन रु. ३८ करोि 
९५ लाख र्वर्नयोजन गरेको छु । 

124. सतह र्संचाइ सरु्विा उपलधि नभएका स्थानहरुमा क्रमागत र नयाँ गरी जम्मा १४२ वटा 
भरू्मगत र्संचाइ आयोजनाहरु र्नमािण एवम ् सञ् चालनका लार्ग जम्मा रु. ५३ करोि 
व्यवस्था र्मलाएको छु । 

125. यस प्रदेशर्भर र्नमािण भइि सञ् चालनमा रहेका वाणगंगा र प्रगन्त् ना र्संचाइ प्रणाली, ६ 
न्त्जल्लाका िीप टु्यवेल र १२ वटै न्त्जल्लाका र्संचाइ प्रणालीहरुको ममित सिुार एवम ्
संचालनका लार्ग रु. २६ करोि ५७ लाख व्यवस्था र्मलाएको छु । जलाशययकु्त नयाँ 
र्संचाइ आयोजना र्नमािणका लार्ग रु. ३ करोि ५० लाख र्वर्नयोजन गरेको छु  । 

126. प्राकृर्तक प्रकोपको न्त्यूनीकरण एवम ् आपतकालीन नदी तथा पर्हरो र्नयन्त्रण कायिका 
लार्ग रु. १७ करोि रकम र्वर्नयोजन गरेको छु । साथै, नेपाल सरकारबाट हस्तान्त्तरण 
भइआएका २८ वटा क्रमागत नदी र्नयन्त्रण एवम ्संरक्षण आयोजनाहरुको कायािन्त्वयनका 
लार्ग रु. १६ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु ।  

127. आगामी आर्थिक वर्ि र्संचाइ तथा नदी र्नयन्त्रण कायिक्रमका लार्ग कूल रकम रु. २ अवि 
४३ करोि  र्वर्नयोजन गररएको छ । 

128. जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्न े एवम ् जनताले प्रत्यक्ष फाइदा प्राप्त गने जनता आवास 
कायिक्रमलाई प्रदेश सरकारले र्बशेर् प्राथर्मकता र्दएको छ। आगामी आर्थिक वर्िमा अर्त 
र्वपन्न, लोपोन्त्मखु र सीमान्त्तकृत घरपररवारलाई लन्त्क्षत गरी जनता आवास 
कायिक्रमअन्त्तगित नयाँ तथा क्रमागतरुपमा रहेका भवन र्नमािणका कायिहरुलाई अगार्ि 
बढाइनेछ ।  

129. प्रदेशका १२ वटै न्त्जल्लाका ४५ वटा घनाबस्ती रहेका क्षेरलाइि सहज र व्यवन्त्स्थत गनि 
एर्ककृत पूवाििार आयोजना सञ् चालन गररनेछ । यसका लार्ग रु. ४१ करोि र्वर्नयोजन 
गरेको छु । नेपाल सरकारबाट हस्तान्त्तरण भइि क्रमागत रुपमा रहेका अर्त र्वपन्त् न, 
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लोपोन्त्मखु र सीमान्त्तकृत लगायतका लन्त्क्षत वगिहरुलाइि आवास सरु्विा प्रदान गनि कररव 
२००० वटा आवास र्नमािण कायिलाइि र्नरन्त्तरता र्दने व्यवस्था र्मलाएको छु । त्यसका 
लार्ग रु. ७५ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु । 

130. प्रदेशको आर्थिक वरृ्द्धको शीर्िर्बन्त्दकुा रुपमा रहेका बटुवल–भैरहवा, नेपालगञ् ज–कोहलपरु, 
घोराही –तलुसीपरु क्षेरमा सम्पूणि पक्षहरुको एर्ककृत र्वकास लगायत प्रदेश गौरवका अन्त्य 
महत्वपूणि पूवाििारहरुको र्नमािणको नेततृ्व र्लने संस्थाका रुपमा पूवाििार र्वकास प्रार्िकरण 
गठन गररनेछ ।  

131. सनु्त्दर र र्दगो शहरी र्बकासका लार्ग साविजर्नक जग्गालाइि संरक्षण गरी प्रदेशका १२ 
वटै न्त्जल्लाका २६ स्थानमा खलुा क्षेर संरक्षण एवम ्शहरी पाकि  र्नमािणका लार्ग रु. ८ 
करोि ५० लाख र्वर्नयोजन गरेको छु । 

132. प्रदेश सरकारको नीर्त कायिक्रम र प्रथम आवर्िक योजनाले र्दशार्नदेश गरेका महानगर 
र्वकास, स्याटेलाइट शहर, शहरी पाकि , बहतुले आवास तथा व्यापाररक भवन, औद्योर्गक 
क्षेर केन्त्न्त्रत बस्ती र्वकास र भरू्महीन नागररकका लार्ग सरुन्त्क्षत आवास र्नमािण गनि 
आवश्यक नीर्तगत व्यवस्था र कायािन्त्वयन गनिका र्नर्मत्त रु. ७ करोि र्वर्नयोजन गरेको  
छु । 

133. सरकारी कायािलय भवन नभएका प्रदेशका कायािलयहरुको भवन एवम ्सभाहल र्नमािणका 
लार्ग रकम र्वर्नयोजन गरेको छु । रोल्पा, प्यूठान र रुकुम पूविमा अर्तर्थ गहृ 
व्यवस्थापनका लार्ग आबश्यक रकम र्बर्नयोजन गरेको छु । 

134. नेपाल संस्कृत र्वश्वर्वद्यालय स्थापनाका लार्ग १२ सय र्वघा जग्गादान गने दाताहरुको 
सम्मानमा जनता र्वद्यापीठ र्वजौरीमा भरू्मदाता स्मरृ्त सभागहृ र्नमािणका लार्ग बजेटको 
व्यवस्था गरेको छु । यसवाट साविजर्नक प्रयोजनमा भरू्मदान गनि प्रोत्साहन र्मल्न ेर्वश्वास 
र्लएको छु । 

135. प्रदेशर्भरका सबै घरिूरीहरुलाइि र्वद्यतु सरु्विा उपलधि गराउन आवश्यक कायिक्रमहरु 
कायािन्त्वयन गनि रकम र्वर्नयोजन गरेको छु।जलर्वद्यतु,  सौयि र्वद्यतु, वायू एवम ्
बायोग्यासमा आिाररत उजाि र्वकाससम्बन्त्िी अध्ययन एवम ्परामशि कायिहरुका लार्ग रु. 
६ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु । 

136. प्रदेशका सबै जनतालाइि र्वद्यतुको पहुँच परु् याउने र्वद्यतु संकल्प कायियोजना अनरुुप रार्िय 
र्ग्रिबाट र्वद्यतु परु् याउन सर्कने ठाउँमा र्वतरण लाइनको र्वस्तार एवम ्र्वतरण प्रणालीको 
सिुारको लार्ग थप ट्रान्त्सफमिर जिान गनि रु. ११ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु। 

137. रार्िय र्ग्रिबाट र्वद्यतु परु् याउन नसर्कएका वा आर्थिक रुपले र्मतव्ययी नहनुे स्थानका 
जनताहरुको र्वद्यतुमा पहुँच स्थार्पत गनि घरेल ु सौयि ऊजाि प्रणाली जिान गदाि ९० 
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प्रर्तशतसम्मको अनदुान उपलधि गराइनेछ । सोको लार्ग रु. ११ करोि र्वर्नयोजन 
गरेको छु । 

138. परीक्षणका रुपमा भौर्तक पूवाििार र्वकास मन्त्रालयको भवनमा र्ग्रिमा आवद्ध (नेट 
र्मटररङ्ग पद्धर्त) सौयिर्वद्यतु आयोजना कायािन्त्वयनमा ल्याइनेछ । साथै प्रदेशर्भर ३ देन्त्ख 
१० मेगावाटसम्मको सौयिर्वद्यतु आयोजना र्नमािण कायि शरुु गररनेछ । सोका लार्ग रु. 
३ करोि ९० लाख र्वर्नयोजन गरेको छु । प्रदेशको आवर्िक योजना अनरुुप सौयि उजाि 
उत्पादन गनि चाहने र्नजी क्षेरलाई प्रोत्साहन र सहजीकरण गररनेछ । 

139. प्लार्ष्टक सर्हत फोहरबाट ऊजाि उत्पादन हनुे नमूना प्लान्त्ट र्नमािण, बायोग्यास जिान, 
बायोर्ब्रकेट एवम ्सिुाररएको चलुो कायिक्रम, बायोर्िजल उत्पादन प्रवद्धिन, लघ ुतथा साना 
जलर्वद्यतु कायिक्रमको लार्ग रु. २ करोि ४० लाख र्वर्नयोजन गरेको छु । 

140. र्नमािण व्यवसायमा हनुे र्सन्त्न्त्िकेटलाई किाईका साथ र्नयमन गररनेछ । समयमै 
गणुस्तरीय र्नमािणकायि सम्पन्न गनि जोि र्दइनेछ । साविजर्नक खररद प्रकृयामा सिुारका 
लार्ग प्रकृया अन्त्घ बढाइनेछ । वस्त ुतथा सेवाको गणुस्तर र उपभोक्ता र्हत सम्बन्त्िमा 
व्यवसायीहरुलाई अर्भमखुीकरण गररनेछ । 

यातायात तथा सवारी व्यवस्थापन 

141. यातायात तथा सवारी व्यवस्थापनसम्बन्त्िी कानूनको तजुिमा गररनेछ । सरुन्त्क्षत यारालाई 
प्राथर्मकता र्दई सिक सरुक्षा अर्िटको शरुूवात गररनेछ । यारमैुरी यातायातलाई 
प्राथर्मकता र्दँदै र्नजी क्षेरको सहभार्गतामा प्रदेश साविजर्नक यातायात प्रार्िकरण 
संचालनमा ल्याइनेछ । लाइसेन्त्स तथा सवारी दतािलाई सहज गराइनेछ । सूचना 
प्रर्वर्िको प्रयोग गरी सवारी सािनको कर अनलाइनमाफि त ् र्तने व्यवस्था गररनेछ । 
एर्ककृत यातायात व्यवस्थापन गरुुयोजना तयार र लागू गररनेछ । 

142. अन्त्तर मन्त्रालय समन्त्वयमा माननीय उत्तरकुमार वली सिक सरुक्षा कायिक्रम अन्त्घ वढाइन े
छ । यस अन्त्तरगत सिक सरुक्षा सचेतना, जोन्त्खमपूणि सिकको सिुार, सिक संकेत 
न्त्चन्त्हरु व्यवस्था, प्रमखु सिकहरुमा र्सर्सर्टर्भ जिान लगायतका सिक सरुक्षासम्बन्त्िी 
आवश्यक कायिका लार्ग रु. ५ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु । 

143. प्रदेशर्भर भरपदो यातायातको व्यवस्था गनि सामर्यक भािादर र्निािरण गरी सवारी 
संचालनका लार्ग रुट अनमुर्तको व्यवस्था किाईका साथ लागू गररनेछ । प्रदेशका प्रमखु 
लोकमागिमा सरु्विा सम्पन्न ररफे्रस सेन्त्टरको र्नमािण गरी संचालन गनि आवश्यक रकम 
व्यवस्था गरेको छु । 
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वन तथा वातावरण 

144. वनको वैज्ञार्नक व्यवस्थापन र उपयोगको नीर्त र्लईनेछ । जैर्वक र्वर्विताको संरक्षण र 
सम्वद्धिन गदै वन अर्तक्रमण रोक्न प्रभावकारी कायिक्रम संचालन गररनेछ । अर्तक्रर्मत 
वनक्षेर र्फताि, िढेलो र्नयन्त्रण, चोरी र्नकासी र्नयन्त्रणका लार्ग समदुायसँग सहकायि 
गररनेछ। सामदुार्यक बन, साझेदारी बन लगायतका उपभोक्ता समूह, स्थानीय तह तथा 
र्नजी क्षेरसँगको सहकायिलाई प्रभावकारी बनाइने छ । 

145. वन तथा वातावरण संरक्षण अन्त्तगित वनको बहउुपयोगको नीर्त अवलम्बन गदै खाली 
जग्गाहरुमा वकृ्षरोपण अर्भयान संचालन गररनेछ । साथै, तीस हजार हेक्टर वनमा 
वैज्ञार्नक वन व्यवस्थापन गररनेछ । वनउपभोक्ता समहुहरुसंगको सहकायिमा जैर्वक 
र्वर्वितासम्बन्त्िी प्रादेन्त्शक संग्रहालय, वनस्पर्त उद्यान, न्त्चर्ियाखाना, सूचना केन्त्र स्थापना 
र सिक सौन्त्दयीकरणको कायि शरुु गररनेछ ।   

146. आगामी आर्थिक वर्िलाई वकृ्षरोपण वर्िका रुपमा अर्भयानका रुपमा अन्त्घ बढाइनेछ । 
यस अन्त्तगित फलफूल र काष्ठ उत्पादनमा र्वशेर् योगदान पगु्ने र्वरुवा रोपण कायिमा 
जोि र्दइनेछ । यसका लार्ग आवश्यक रकम र्वर्नयोजन गरेको छु । 

147. वन, वन्त्यजन्त्त,ु जैर्वक र्वर्विता संरक्षण तथा व्यवस्थापन कायिक्रमका लार्ग रु. ३६ 
करोि ६० लाख र्वर्नयोजन गरेको छु । साथै, रार्िय र्नकुञ्ज, संरन्त्क्षत र मध्यवती क्षेर 
लगायत वन क्षेरको आसपासमा हनुे मानव र वन्त्यजन्त्तकुो द्वन्त्द्व न्त्यूनीकरणका लार्ग 
समदुायको क्षमता अर्भवरृ्द्ध, सचेतनामूलक एवम ्उद्वार तथा राहतका कायिक्रम संचालन 
गनि आवश्यक रकम र्वर्नयोजन गरेको छु । 

148. जर्िबटुी तथा सगुन्त्न्त्ित वनस्पर्तको संभाव्यता अध्ययन गरी प्रत्येक न्त्जल्लामा जर्िबटुी 
तथा सगुन्त्न्त्ित बनस्पर्तको पकेट कायिक्रम संचालन गररनेछ । जटीबटुी प्रशोिन गरी 
आयवेुर्दक एवम ् एलोपेर्थक और्र्ि कारखाना स्थापना र प्रादेन्त्शक ब्रान्त्ि प्रदान गने 
नीर्तगत व्यवस्था गरी उद्योग संचालनका लार्ग र्नजी क्षेरलाई प्ररेरत गररनछे । जर्िबटुी 
तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार र्वकास कायिक्रमका लार्ग रु. ३ करोि रकम र्वर्नयोजन गरेको 
छु । 

149. वातावरणीय प्रदरु्ण कम हनुे वस्तहुरुको प्रयोग गनि प्ररेरत गदै त्यस्ता वस्तहुरुको पनुः 
प्रयोगका लार्ग स्थानीय तहसँगको सहकायिमा नमूनाको रुपमा प्रत्येक न्त्जल्लाको एक 
स्थानमा फोहोरमैला प्रशोिन केन्त्र र्नमािणको सम्भाव्यता अध्ययन गनिका लार्ग आवश्यक 
रकम र्वर्नयोजन गरेको छु । 

सूचना र सञ्चार 

150. प्रदेशमा संचार माध्यम र संचारकमीको क्षमता र्वकास र प्रोत्साहन गरी व्यावसार्यकता 
प्रवद्धिन गनिको लार्ग र्वशेर् ध्यान र्दइएको छ । प्रदेशमा संचार माध्यमहरूको स्थापना, 



25 
 

संचालन र र्नयमनलाई व्यवन्त्स्थत गनि प्रदेश सूचना तथा संचार प्रर्तष्ठानको स्थापना र 
संचालनको लार्ग आवश्यक रकम र्वर्नयोजन गरेको छु ।  

151. प्रदेशसंगको सहकायिमा टेलीर्भजन तथा रेर्ियो कायिक्रम संचालन गनि रू. २ करोि 
र्वर्नयोजन गरेको छु । प्रदेशस्तरका परकार सम्वद्ध संस्थाहरुको सदुृढीकरणमा जोि 
र्दएको छु । प्रदेशर्भर कायिरत उत्कृष्ट संचार माध्यम र संचारकमीलाई सम्मानको 
व्यवस्था र्मलाएको छु। संचार क्षेरसंगको सहकायि र क्षमता र्वकास समेतका कायिको 
लार्ग रू. ४ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु । 

152. संचार तथा सूचना प्रर्वर्िमैरी प्रदेश र्नमािणको लार्ग आिार तयार गरी प्रदेशलाई र्िन्त्जटल 
प्रदेश बनाउन प्रदेश सरकार र्क्रयाशील छ । यस कायिका लार्ग प्रदेश सूचना प्रर्वर्ि वोिि 
गठन तथा संचालनको लार्ग आवश्यक बजेट र्वर्नयोजन गरेको छु । साथै, संचार तथा 
सूचना प्रर्वर्ि न्त्शक्षाका लार्ग सूचना प्रर्वर्ि नवप्रवतिन केन्त्र तथा सूचना प्रर्वर्िको 
प्रवद्धिनका लार्ग सूचना प्रर्वर्ि पाकि  स्थापना गनि रू. १० करोि छुट्याएको छु । 

153. प्रदेशमा स्थार्पत सूचना केन्त्र तथा टेर्लसेन्त्टरलाई प्रदेश र जनताबीचको सम्बन्त्ि स्थार्पत 
गने माध्यमको रुपमा र्वकास गरी सूचना, र्वकास र सशुासन प्रणालीसँग आवद्ध   
गररनेछ । टेर्लफोन सरु्विा नपगेुका स्थानमा सेवा र्बस्तारका लार्ग दूरसंचार 
कम्पनीहरुसँग सहकायि गररनेछ । 

154. प्रादेन्त्शक मौर्लक चलन्त्चर र्वकास र प्रवद्धिनमा जोि र्दइने छ । चलन्त्चर क्षेरको 
र्वकासमा नेततृ्व गनेगरी प्रदेश चलन्त्चर र्वकास वोिि गठन र संचालनका लार्ग आवश्यक 
रकमको व्यवस्था गरेको छु । ऐर्तहार्सक, सांस्कृर्तक, पयिटकीय एवम ् सामान्त्जक 
रूपान्त्तरणको र्विाका चलन्त्चर तथा वतृ्तन्त्चर र्नमािण र प्रशारणमा सहयोग परु् याउन 
बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।  

श्रम, रोजगारी र सीप र्वकास 

155. लगानी मैरी वातावरण र्नमािणमा सहयोग पगु्नेगरी श्रर्मकको सामान्त्जक सरुक्षा, र्बमा, 
स्वास्थय सेवा र क्षमता अर्भवरृ्द्धसम्बन्त्िी कायिक्रम संचालन गररनेछन।् प्रदेशअन्त्तगितका 
प्रर्तष्ठानहरुमा न्त्यूनतम ज्याला लागू गररनेछ । उद्योग र कामदारका बीच असल श्रम 
सम्बन्त्ि र्वकासका लार्ग श्रम सम्बाद केन्त्र स्थापना गनि रकम व्यवस्था गरेको छु । 

156. प्रदेशमा संचार्लत ईटाभट्टा र र्समेन्त्ट उद्योग लगायतका नेपाली श्रर्मकहरुको उपन्त्स्थर्त 
न्त्यून भएका उद्योगहरुमा नेपाली श्रर्मकहरुको संख्या वढाउन पहल गररनेछ । श्रम 
बजारको मागको अध्ययन गरी सोही अनरुुपको जनशन्त्क्त आपूर्तिको व्यवस्थाको लार्ग 
बजेट र्वर्नयोजन गरेको छु । 

157. वेरोजगारी र श्रर्मक आपूर्ति बीचको समस्या समािानका लार्ग साविजर्नक-र्नजी 
साझेदारीमा एकीकृत श्रर्मक आपूर्ति केन्त्र संचालन गररनेछ । यस्तो केन्त्र स्थापना तथा 
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संचालनका लार्ग प्रदेश सरकारबाट नीर्तगत व्यवस्था र सहजीकरणका अर्तररक्त जग्गा 
तथा पूवाििार उपलधि गराउँदै र्नजी क्षेरलाई आकर्र्ित गररनेछ । एकद्वार सेवाकेन्त्र 
सञ्चालन र  र्वकास श्रर्मक भनाि गनेगरी सघन तार्लमको लार्ग आवश्यक बजेटको 
व्यवस्था गरेको छु। 

भार्ा, संस्कृर्त र परुातत्व संरक्षण 

158. हाम्रो भार्ा हाम्रो संस्कृर्त, समनु्नत बनाएर गरौं उन्नर्त भन्न े नारालाई साथिक तलु्याउन 
प्रादेन्त्शक सार्हत्य कला एकेिेमी स्थापना गररनेछ। सबै र्विाका लेखक र 
कलाकारहरुलाई सम्मान र प्रोत्साहन गररनछे। यसका अर्तररक्त प्रदेशका िार्मिक तथा 
साँस्कृर्तक सम्पदाहरुको संरक्षण र र्वकासका लार्ग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको 
छु । 

159. पाल्पाको पाल्पा दरवारलाई प्रादेन्त्शक संग्रहालयको रुपमा र्वकास गनि आवश्यक बजेटको 
व्यवस्था र्मलाएको छु । यसैगरी गलु्मीमा जीवराज आन्त्श्रत संग्रहालय, पाल्पामा मगर 
संस्कृर्त संग्रहालय र अन्त्य संग्रहालयहरुको सवलीकरण गनि तथा भार्ा संस्कृर्तको 
र्वकासका लार्ग रु ७ करोि बजेट र्वर्नयोजन गररएको छ । सवोदय पसु्तकालय घोराही 
दाङको पूवाििार र्नमािणका लार्ग आवश्यक रकम र्वर्नयोजन गरेको छु । 

र्वज्ञान प्रर्वर्ि, वातावरण तथा जलवायू पररवतिन अनकूुलन    

160. र्वज्ञान तथा प्रर्वर्ि क्षेरको र्वकासका लार्ग आवश्यक कानून तजुिमा गरी प्रादेन्त्शक र्वज्ञान 
प्रर्वर्ि प्रर्तष्ठान स्थापना गररनेछ । प्रर्तष्ठानको भवन र्नमािणका लार्ग रु ३ करोि 
र्वर्नयोजन गरेको छु । र्वज्ञान तथा प्रर्वर्िको क्षेरमा आर्वष्कार, अध्ययन, अनसुन्त्िानमा 
संलग्न व्यन्त्क्त तथा संस्थाको रोष्टर तयार गरी सम्मान तथा प्रोत्साहन गने कायिलाई जोि 
र्दईनेछ। 

161. भौर्तक र्वकास र्नमािणका कृयाकलापहरु सञ्चालन गदाि वातावरणमा पने प्रभावको अध्ययन 
गरी प्रर्तकूल प्रभाव न्त्यूनीकरण गने उपायहरुको अवलम्वन गनि कानूनी व्यवस्था 
गररनेछ। यातायातका सािनहरुबाट उत्सजिन हनुे िुँवाको मापन गरी र्नयमन शरुु 
गररनेछ। वातावरणीय अवस्थाको आकँलन गनि वायू, जल, ध्वर्न, माटोको प्रदूर्ण अवस्था 
र र्बर्ादीको प्रयोगलाई शून्त्य गनि संभाव्यता अध्ययन गनिका लार्ग आवश्यक रकम 
र्वर्नयोजन गरेको छु।  

162. एकीकृत जलािार व्यवस्थापनको अविारणा बमोन्त्जम बाढी पर्हरो, खहरे, गल्छी तथा नदी 
कटान र्नयन्त्रण गनि, पानी महुान संरक्षण गनि र उपल्लो एवम ् तल्लो तटीय अन्त्तर 
सम्वन्त्िको र्वकास गरी जर्मनको उविराशक्ती बरृ्द्ध गने उदे्दश्यका साथ भ-ूसंरक्षण तथा 
जलािार व्यवस्थापनका कायिक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । पोखरी र्नमािण र संरक्षणको 
कामलाई प्रोत्साहन र्दइनेछ । यसका लार्ग रु. १६ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु ।  
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शान्त्न्त्त, सशुासन र र्वपद् व्यवस्थापन 

163. प्रदेश योजना आयोगको संस्थागत सिुार गरी यसलाई नीर्त तथा योजना प्रर्क्रयाका लार्ग 
प्रदेशको र्थङ्क ट्याङ्गका रुपमा र्वकास गररनछे । योजना आयोग अन्त्तगित प्रदेश 
पररयोजना बैंक स्थापना गररनेछ । र्वर्भन्न र्वर्यमा अध्ययन अनसुन्त्िान कायि गररनकुा 
साथै प्रमखु आयोजनाहरुको अनगुमन तथा मलु्याङ्कन र स्थानीय तहको योजना र्नमािणका 
लार्ग क्षमता र्वकास सम्बन्त्िी कायि सञ्चालन गररनेछ । उपरोक्त कायिगनि प्रदेश योजना 
आयोगका लार्ग रु. २ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु । 

164. प्रदेशमा भ्रष्टाचार र अर्नयर्मततालाई किाईका साथ र्नगरानी र दन्त्ण्ित गरी सशुासन 
कायम गनिका लार्ग आगामी वर्ि सशुासन सम्बन्त्िी ऐन तजुिमा र कमिचारीहरुमा 
सदाचाररताको र्वकासका लार्ग सदाचाररता नीर्त तजुिमा गरी कायािन्त्वयनमा ल्याईनेछ । 

165. प्रदेश र स्थानीय तहमा कमिचारी पदपूर्ति व्यवस्था र्मलाउनका लार्ग प्रदेश लोकसेवा 
आयोग ऐन बमोन्त्जम प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको प्रकृया अर्वलम्व अन्त्घ बढाइनेछ । 
आगामी आर्थिक वर्िमा उक्त आयोगको संस्थागत व्यवस्था र कायिक्रम सञ्चालनका लार्ग 
आवश्यक रकम र्वर्नयोजन गरेको छु । 

166. प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कायिरत कमिचारीहरुको क्षमता र्वकास र र्नवािन्त्चत 
जनप्रर्तर्नर्िहरुको अर्भमखुीकरणका लार्ग प्रदेशर्भरै प्रदेशस्तरीय प्रन्त्शक्षण केन्त्र 
स्थापनाको प्रर्क्रया अन्त्घ बढाईएको छ । यस प्रयोजनका लार्ग बांके न्त्जल्लाको 
नेपालगञ्जमा रहेको प्रन्त्शक्षण केन्त्रको सदुृढीकरण गनिका लार्ग आवश्यक बजेट र्वर्नयोजन 
गरेको छु । 

167. प्रदेशमा जनशन्त्क्तको व्यवस्थापनका लार्ग प्रदेश र्नजामती सेवा ऐन तजुिमा गररनेछ । 
साथै सरुवा‚ परुस्कार‚ सजाय‚ वनृ्त्त्त र्वकास र क्षमता अर्भवरृ्द्धको अवसरलाई थप 
धयबन्त्स्थत बनाइनेछ । यसैगरी सम्पूणि राष् ट्रसेवक कमिचारीको तलव सरु्विा र व्यबस्था 
संघीय बजेटमा उल्लेख भए अनरुुप हनुे व्यबस्था र्मलाएको छु । 

168. जनतालाई प्रवाह गररने सेवासम्बन्त्िी प्रर्क्रयालाई प्रर्वर्िमैरी बनाउन र समग्र शासकीय 
तथा र्वकास र्नमािण कायिमा सूचना प्रर्वर्िको प्रयोग र्बस्तार गनि सझुाव र्दने उदे्दश्यले 
गर्ठत कायिदलको प्रर्तवेदन अनरुुप सूचना प्रर्वर्ि नीर्त तजुिमा र कानूनी तथा संरचनागत 
व्यवस्था गररनेछ । 

169. िन्त्िबाट प्रभार्वत हालसम्म उपचार हनु नसकेका व्यन्त्क्तहरू पर्हचान गरी उपचारको 
व्यवस्था गररनेछ । िन्त्ि प्रभार्वत घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यन्त्क्तका उपचारको लार्ग 
रू. १ करोि ५० लाख रूपैयाँ र्वर्नयोजन गरेको छु । िन्त्ि प्रभार्वत व्यन्त्क्तलाई 
व्यावसार्यक सीप प्रदान गरी स्वरोजगार बनाउन िन्त्ि प्रभार्वत स्वरोजगार कायिक्रम 
संचालन गनि रू.३ करोि र्वर्नयोजन गरेको छु । 
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170. र्वपदबाट जनिनको क्षर्तलाई न्त्यूनीकरण गनि र्वपद् मा उद्धार तथा राहत कायिलाई 
प्रभावकारी बनाउन र्वपद् व्यवस्थापन कोर्को रकम वरृ्द्ध गरी रू. १० करोि परु् याएको 
छु । र्वपद् मा उद्धार तथा राहतको लार्ग आवश्यक पने जनशन्त्क्त र्नमािण गनि र्वपद् 
प्रर्तकायि तार्लम केन्त्रको स्थापना र संचालनको लार्ग रू. १ करोि र्वर्नयोजन गरेको  
छु ।  

171. स्थानीय तहसँगको सहकायिमा स्थानीय तहमा र्वपद् प्रर्तकायि कायिमा योगदान र्दनसक्न े
जनशन्त्क्तको र्वकास गररनेछ । र्वकट तथा र्वपद्को उच्च जोन्त्खम रहेका स्थानीय 
तहहरूमा उद्धार कायिलाई र्छटो छररतो बनाउन हेलीप्याि र्नमािण गनि रू. 1 करोि 
र्वर्नयोजन गरेको छु । र्वपद् पूवि सूचना प्रणाली स्थापना गरी र्वपद्को बारेमा पूवि 
सूचनाको व्यवस्था र्मलाउन आवश्यक रकम र्वर्नयोजन गरेको छु । समग्रमा र्वपद्को 
पूवि तयारी, प्रर्तकायि, राहत तथा क्षमता र्वकास र र्नमािणका लार्ग रू. १३ करोि 
र्वर्नयोजन गरेको छु । 

172. लागू और्ि प्रयोगकतािको संख्या, स्थल र ओसार पसार गने ट्रान्त्न्त्जट र्वन्त्दहुरूमा 
किाइकासाथ र्नगरानी गररनेछ । लागू और्ि दवु्यिसन न्त्यूनीकरणका लार्ग 
जनचेतनामूलक कायिक्रम संचालन गनि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु । प्रदेशमा 
संचार्लत लागू और्ि पनुस्थािपना केन्त्रका लार्ग अनदुानको व्यवस्था गरेको छु । 

173. रार्िय सरुक्षा र आन्त्तररक सरुक्षा नीर्तलाई मद्दत पगु्नेगरी प्रदेशको सरुक्षा नीर्त तजुिमा 
गनि आवश्यक बजेट र्वर्नयोजन गरेको छु ।सरुक्षा संवेदनशील क्षेर, मखु्य राजमागि र 
मखु्य राजमागिदेन्त्ख न्त्जल्ला सदरमकुामसम्म जोड्ने सिकका र्वर्भन्न स्थानमा र्स.र्स.र्ट.भी. 
जिान कायिलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु । यस कायिका लार्ग आवश्यक बजेटको व्यवस्था 
गरेको छु। 

174. अपरार्िक गर्तर्वर्िमा संलग्न व्यन्त्क्तको पर्हचानका लार्ग वैज्ञार्नक प्रर्वर्िबाट सत्यतथय 
पत्ता लगाउन प्रदेश फोरेन्त्न्त्सक ल्याव स्थापना र संचालन कायिलाई अगार्ि बढाउन रु. ५० 
लाख र्वर्नयोजन गरेको छु ।  

प्रदेश सभाको सञ्चालन तथा सदुृढीकरण 

175. आगामी आर्थिक वर्िमा प्रदेश सभा भवनको र्वस्ततृ आयोजना प्रर्तवेदन (िी.पी.आर.्) 
तयारीका लार्ग बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।  

176. प्रदेश सभा सन्त्चवालय पररसरमा र्वद्यतुीय र्नगरानी व्यवस्था, सम्वाद केन्त्र एवम ्
पसु्तकालयको स्तरोन्नर्त र सञ्चार माध्यमसँगको सहकायिमा बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण एवम ्
सूचना प्रर्वर्िमैरी सञ्चालन प्रर्क्रयाको स्थापना जस्ता कायिक्रमहरु सञ्चालन गररनेछन ्। 

177. प्रदेशसभाका माननीय सदस्यहरुको र्वरामी पदाि उपचारमा सहजता हनुेगरी उपचार कोर्को 
व्यवस्था र्मलाएको छु । 
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178. प्रदेश सभा तथा प्रदेश सभा अन्त्तगितका सर्मर्तहरुको भरू्मकामा वरृ्द्ध हनुे गरी बजेटमा 
उल्लेख्य वरृ्द्ध गरेको छु । प्रदेशसभाका लार्ग रु ३३ करोि १७ लाख र्वर्नयोजन 
गरेको छु । 

बजेट कायािन्त्वयन  

179. प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीबाट प्राप् त हनुे कायिक्रमलाई नै स्वीकृत कायिक्रम 
र खचि गने अन्त्ख्तयारी मानी सम्बन्त्न्त्ित कोर् तथा लेखा र्नयन्त्रक कायािलयबाट बजेट 
र्नकासा हनुे व्यवस्था र्मलाएकोछु। आगामी आर्थिक वर्ि प्रारम्भ हनुपूुवि नै बजेट 
कायािन्त्वयन गनि आवश्यक पने सबै पूवि तयारी गररनेछ। 

180. बजेट कायािन्त्वयनको समग्र न्त्जम्मेवार सम्बन्त्न्त्ित मन्त्रालय वा र्नकायको सन्त्चवलाई 
बनाइनेछ। सन्त्चव र ठूला र्वकास आयोजनाका प्रमखुहरुबीच कायि सम्पादन करार गरी 
र्नयर्मत रुपमा प्रगर्तको सर्मक्षा गररनेछ । कायि सम्पादन करार गरी सम्बन्त्न्त्ित 
र्वभागीय प्रमखु र आयोजना प्रमखुलाई कायिक्रम कायािन्त्वयनमा न्त्जम्मेवार बनाइनेछ। 
मन्त्रालयस्तरबाट र्नयर्मत समन्त्वय र नर्तजामूलक अनगुमन गने व्यवस्था र्मलाईनेछ । 

181. प्रदेश सरकारबाट जारी गररएको अनगुमन तथा मूल्यांकन र्दग्दशिन २०७५ अनरुुप 
अनगुमन तथा मूल्यांकनलाई नर्तजामूलक हनुगेरी संस्थागत गररनेछ । प्रत्येक 
चौमार्सकमा हनुे प्रगर्त सर्मक्षालाई र्वत्तीय र भौर्तक प्रगर्तका अर्तररक्त नर्तजा सूचकका 
आिारमा गने पद्धर्त अवलम्वन गररनेछ ।  

 

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म क्षेरगत नीर्त तथा कायिक्रमहरू कायािन्त्वयनका लार्ग बजेट र्वर्नयोजन र श्रोत 
व्यवस्थापनको अनमुान प्रस्ततु गदिछु।  

182. आगामी आर्थिक वर्िका नीर्त तथा कायिक्रमहरू कायािन्त्वयन गनि रू. 3६ अबि ४१ करोि 
६8 लाख र्वर्नयोजन गरेको छु । कूल र्वर्नयोजनमध्ये चालूतफि  रू. १३ अबि ४५ 
करोि ५ लाख अथाित ् ३६.९४ प्रर्तशत‚ पूजँीगततफि  रू. 18 अबि 57 करोि 64  
लाख अथाित ् 51.०१ प्रर्तशत रहेको छ । र्वत्तीय हस्तान्त्तरण अन्त्तगित स्थानीय तहलाई 
उपलधि गराइने सशति अनदुान तफि  रु.१ अवि 38  करोि ९८ लाख, र्वत्तीय 
समानीकरण अनदुानतफि  रु. ५० करोि, समपूरक अनदुानतफि  रु.१ अवि ५० करोि र  
र्बशेर् अनदुानतफि  रु. १ अवि गरी कूल रु. ४ अवि 38  करोि ९८ लाख र्वर्नयोजन 
गरेको छु । र्वत्तीय हस्तान्त्तरणको अंश कूल र्वर्नयोन्त्जत बजेटको १२.०५ प्रर्तशत 
रहेको छ ।  

183. आगामी आर्थिक वर्िका लार्ग अनमुान गररएको खचि व्यहोने स्रोतमध्ये आन्त्तररक 
राजस्वबाट रू. ४ अबि ५९ करोि ४० लाख, राजस्व बाँिफाँटवाट ९ अवि ९१ करोि 



30 
 

२३ लाख, रोयल्टी बाँिफाँटबाट ३० करोि, र्वत्तीय समानीकरण अनदुानवाट ७ अवि 
५४ करोि १ लाख, सशति अनदुानवाट ७ अवि ७७ करोि ४ लाख, चालू आर्थिक वर्िको 
वचत रकमवाट रु.५ अवि, समपूरक अनदुानवाट ८0 करोि र र्वशेर् अनदुानवाट ५० 
करोि रहने अनमुान गरेको छु । प्राथर्मकतामा परेका सशतितफि का आयोजनाहरु 
कायािन्त्वयन गदै जाँदा स्रोत अपगु भएमा चालू आर्थिक वर्िमा झै नेपाल सरकारसंग अपगु 
श्रोतको माग गररनेछ।  

माननीय सभामखु महोदय, 

184. अब म आगामी आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को राजस्व पररचालनको नीर्त तथा कायिक्रम 
प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्त्छु। 

185. नेपालको संर्विान, अन्त्तरसरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, 2074, प्रदेश कर तथा गैरकर 
राजस्व सम्बन्त्िी ऐन, 2075, प्रदेश र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५ बमोन्त्जम प्रदेश र 
स्थानीय तह दवैुको क्षेरार्िकार र्भर रहेको सवारी सािन कर, घर जग्गा रन्त्जिेशन 
शलु्क, र्वज्ञापन कर र मनोरञ्जन करबाट प्राप्त हनुे आयको बाँिफाँट गने व्यवस्था 
र्मलाएको छु ।  

186. दईु वा दईु भन्त्दा बढी पक्षले आपसी सहमर्तमा कृर्र् प्रयोजनका लार्ग जग्गाको 
चक्लाबन्त्दी गनि हक हस्तान्त्तरण गदाि सोमा लाग्ने राजस्व र्मनाहा गने व्यवस्था र्मलाएको 
छु। 

187. जनआन्त्दोलन पर्हलो, दोस्रो र मिेस आन्त्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका शर्हदका आन्त्श्रत 
पर्त, पन्त्त्न, छोरा र छोरी तथा माता-र्पताको नाममा स्वार्मत्व प्राप्त हनुेगरी पाररत हनु े
र्लखतमा आर्थिक ऐन बमोन्त्जम लाग्ने सबै प्रकारको शलु्क पूणिरुपमा छुट हनु े
व्यवस्थालाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। 

188. तीनसय जनाभन्त्दा बढी व्यन्त्क्तलाई प्रत्यक्ष रोजगारी र्दने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना वा 
र्वस्तार गनिका लार्ग जग्गा खररद गदाि लाग्ने रन्त्जिेशन शलु्कको र्लखतमा पचहत्तर 
प्रर्तशत छुट हनुे व्यवस्थालाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु । 

189. प्रदेशर्भर सूतीजन्त्य र मर्दराजन्त्य उद्योग बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा 
सञ्चालन गनि उद्योगको नाममा खररद गने जग्गाको र्लखत पाररत गदाि लाग्ने रन्त्जिेशन 
शलु्कमा पचहत्तर प्रर्तशत छुट र्दने व्यवस्थालाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु । 

190. पूणि अपाङ्गता भएका व्यन्त्क्त, दर्लत एवम ् र्पछर्िएका जार्त भनी स्थानीय सरकारबाट 
प्रमान्त्णत भएको र्सफाररस वा आर्िकाररक प्रमाणको आिारमा र्तनीहरुको नाममा स्वार्मत्व 
प्राप्त हुँदा आर्थिक ऐन बमोन्त्जम असलु गररने घरजग्गा रन्त्जिेशन शलु्कमा पचास प्रर्तशत 
छुट हनुे व्यवस्थालाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु । 
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191. भरू्महीन, मकु्त कमैया र मकु्त हर्लया पररवारले सहरु्लयत ऋण र अनदुान प्राप्त गरी 
खरीद गरेको जग्गाको र्लखत पाररत गदाि लाग्न े रन्त्जिेशन शलु्क, सेवा शलु्क र रोक्का 
शलु्क पूणि रुपमा छुट र्दने व्यवस्थालाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु । 

192. जलर्वद्यतु, उद्योग, न्त्चया, कफी, कपास, पषु्प व्यवसाय, तरकारी , पशपंुक्षी पालन, अलैची, 
जिीबटुी एवम ्फलफूल उद्योगको नाममा खरीद गने जग्गाको र्लखत पाररत गदाि लाग्न े
रन्त्जिेशन शलु्कमा पचहत्तर प्रर्तशत छुट र्दने व्यवस्था र्मलाएको छु । 

193. भािाका बस, र्मर्नबस तथा माईक्रोबस जस्ता सवारी सािनले र्वद्याथी, जेष्ठ नागररक, 
अपांगता भएका व्यन्त्क्त, जनआन्त्दोलनमा घाइतेलाई सहरु्लयतको रुपमा भािामा छुट र्दए 
बापत त्यस्ता सवारी सािनका िनीले र्तनुिपने सवारी सािन करमा साठी प्रर्तशत छुट र्दन े
व्यवस्था र्मलाएको छु । साथै अपांगता भएका व्यन्त्क्तले प्रयोग गनि र्मल्नेगरी बनाईएका 
150 सी.सी. सम्मका स्कूटरमा सवारी सािन कर नलाग्ने व्यवस्था र्मलाएको छु।  

194. प्रदेशमा उपलधि श्रोत सािनको पररचालन गरी आन्त्तररक श्रोत वरृ्द्ध गने प्रयोजनका लार्ग 
राजस्व परामशि सर्मर्तको भरू्मकालाई प्रभावकारी बनाईनेछ । राजस्व परामशि सर्मर्तले 
र्सफाररस गरेका सझुावका आिारमा प्रदेशको आन्त्तररक श्रोत बढाई प्रदेशलाई आत्मर्नभिर 
बनाउँदै लर्गनेछ । 

195. प्रदेशको अर्िकार क्षेरर्भरको राजस्वको स्रोत पररचालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी 
आन्त्तररक स्रोत वरृ्द्धका लार्ग योजनाबद्ध प्रयास गररनेछ।राजश्व चहुावटलाई रोक्न 
अनगुमन प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 

196. प्रदेश सरकारले तोकेको दररेटमा यातायात व्यवस्था कायािलय तथा यातायात व्यवस्था 
सेवा कायािलयबाट संकर्लत सवारी सािन कर नेपाल सरकारको नयाँ राजस्व व्यवस्थापन 
सूचना प्रणालीमा प्रर्वर्ष्ट भएको हुँदा नेपाल सरकारसँग समन्त्वय गरी समयमै प्रदेश 
सरकारको र्वभाज्यकोर् खातामा जम्मा गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुको 
सन्त्ञ्चतकोर्मा जम्मा हनुे व्यवस्था र्मलाइनेछ।  

197. प्रदेश र स्थानीय तह दबैुको क्षेरार्िकार र्भर रहेको सवारी सािन कर, घर जग्गा 
रन्त्जस्टे्रशन शलु्क र ढंुगा, र्गट्टी, बालवुा, माटो दहत्तर बहतर आर्दबाट प्राप्त हनुे आय 
लगायतका सबै आयको बाँिफाँट गने व्यवस्था र्मलाएको छु । 

माननीय सभामखु महोदय, 

198. चालू आर्थिक वर्िमा कूल गाहिस्थय उत्पादनमा यो प्रदेश अग्रणी स्थानमा उर्भदै गरेको 
सखुद सम्भावनाले हामीलाई आगामी वर्ि अझै ज्यादा न्त्जम्मेवारी वोिका साथ काममा 
जटु्न घच्घच्याइरहेको अनभुरू्त गरेको छु । यस बजेटले हामीलाई समदृ्ध प्रदेश खशुी 
जनताको दीघिकालीन सोचतफि  अन्त्घ वढ्न मद्दत गने र्वश्वास र्लएको छु । 
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199. बजेट तजुिमा गदाि मागि र्नदेशन गनुि हनु े माननीय प्रदेश प्रमखु, माननीय सभामखु, 
राजनीर्तक दलका नेताहरू र माननीय प्रदेश सभा सदस्यहरुबाट प्राप्त सझुाव, सहयोग र 
मागिदशिनका लार्ग हार्दिक आभार प्रकट गदिछु। र्बर्नयोजन र्बिेयक २०७६ का र्सद्धान्त्त 
र प्राथर्मकतामा व्यापक छलफल गरी प्रदेशसभाका माननीय सदस्यहरूले र्दनभुएका 
सझुावका लार्ग म आभारी छु। त्यस्तै बजेट तजुिमा गदाि सझुाव र्दनहुनुे र्नजी क्षेर, 
सहकारी क्षेर, नागररक समाज, राष् ट्रसेवक र सम्पूणि र्ददीबर्हनी दाजभुाइहरूलाई हार्दिक 
िन्त्यवाद ज्ञापन गदिछु। साथै, यो बजेट कायािन्त्वयनमा सबै पक्षको पूणि सहयोग रहने 
अपेक्षा गरेको छु।  

िन्त्यवाद ! 

 



 

 
 
 

अनसूुचीहरू 

 




























