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धनगढी, कैलाली 



माननीय सभामखु महोदय, 

१. प्रदेश सरकारको पहहलो पूर्िकार्लन अवर्धको आर्थिक वर्ि २०७5/७6 को 
बजेट तथा कायिक्रम यस गररमामय सभामा प्रस्ततु गनि पाउँदा म अत्यन्ततै 
गौरवान्न्तवत भएको छु। आजको यस महत्वपूर्ि ऐर्तहार्सक अवसरमा 
राजनीर्तक पररवतिनकालार्ग हवर्भन्न आन्तदोलनहरुमा जीवन उत्सगि गनुिहनु े
सम्पूर्ि ज्ञात अज्ञात शहीदहरू प्रर्त हार्दिक श्रद्धाञ् जली अपिर् गदिछु । 
जनआन्तदोलनका क्रममा घाइते र बेपत्ता नागररकहरूप्रर्त सम्मान प्रकट गदै 
नेपालको समग्र आर्थिक, राजनीर्तक एवम ् सामान्जक पररवतिनका लार्ग 
यगुान्ततकारी नेततृ्वदायी भरू्मका र्नवािह गने सबै राजनीर्तक अग्रज न्शखर 
व्यन्क्तत्व प्रर्त उच्च सम्मान व्यक्त गनि चाहन्तछु ।  

२. प्रदेश सरकारले जनता र स्थानीय तहसँग हातेमालो गरी हवकासका 
गर्तहवर्धहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हनुे सअुवसर प्राप्त गरेको छ । 
यसलाई आर्थिक सामान्जक रुपान्ततरर्को रुपमा उपयोग गरी आम 
प्रदेशवासीका आकांक्षा परुा गदै प्रदेशको तीव्र आर्थिक वहृद्ध हार्सल गने 
अवसर प्राप्त भएको छ । स्वाधीन, समदृ्ध, आत्मर्नभिर र समाजवाद उन्त मखु 
अथितन्त र र्नमािर् गने हाम्रो एकमार साझा ध्येय रहेको छ । 

३. यो बजेट प्रदेश सरकारले र्लएको आर्थिक समहृद्धको अर्भयानलाई साकार 
पारी सवल अथितन्तरको प्रस्थानहवन्तदूको रुपमा रहन ेकुरामा म हवश्वस्त छु ।  

४. नेपाल सरकारको हवत्त नीर्त, नेपाल राष्ट्र बैंकको मौर्िक नीर्त र स्थानीय 
तहको बजेटसँग तादाम्यता कायम हनु ेगरी यो बजेट तजुिमा गरेको छु ।  

५. र्सर्मत हवत्तीय स्रोतबाट जनताका अर्सर्मत चाहनाहरू परुा गनि कर्ठन हनु े
अवस्थालाई मध्यनजर गदै उपलब्ध स्रोत र साधनलाइि जनअपेक्षा अनरुुप 
प्राथर्मकीकरर् गरी स्रोत व्यवस्थापन गने तर्ि  यथेष्ट प्रयास गरेको छु ।  



६. नेपालको संहवधानले पररकल्पना गरेको समाजवाद उन्तमखु र्सद्धान्ततलाई 
मागिदशिनको रुपमा र्लई साविजर्नक, सहकारी र नीन्ज क्षेरको सहभार्गता 
रहन ेगरी आर्थिक नीर्तलाई आत्मसात गने मूल उद्देश्य र्लई यो बजेट प्रस्ततु 
गरेको छु । 

७. चौधौं योजनाले पररलन्क्षत गरेका उद्दशे्यहरू, सन ् २०२२ सम्म नेपाललाई 
अर्त कम हवकर्सत मलुकुबाट हवकासन्शल मलुकुमा पररर्त गने एवं सन ्
२०३० सम्ममा र्दगो हवकासका लक्ष्यहरु हार्सल गनि सघाउ पगु्न े गरी 
बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा गरेको छु । 

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म बजेट तथा कायिक्रम प्रस्ततु गनुि अन्घ प्रदेशको वतिमान आर्थिक न्स्थर्त र 
अथितन्त रका पररसूचकहरूको बारेमा संके्षपमा सर्मक्षा प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्तछु ।  

८. श्वतेपर मार्ि त प्रदेशको वतिमान आर्थिक अवस्थाका बारेमा यस गररमामय 
सभामा जानकारी गराई सकेको कुरा पनु: स्मरर् गराउन चाहन्तछु । 

९. नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा नेपाल मानव हवकास प्रर्तवेदन,२०१४ 

अनसुार यस प्रदेशको हहमाली क्षेरको ०.८१ प्रर्तशत, पहाडी क्षेरको १.८० 
प्रर्तशत र तराइि क्षेरको ३.७५ प्रर्तशत गरी कूल ६.३७ प्रर्तशत योगदान रहेको 
देन्खन्तछ । यसैगरी के्षरगत उत्पादनमा यस प्रदेशको कृहर् क्षेरको 8.9 
प्रर्तशत, उद्योग क्षेरको ३.9 प्रर्तशत र सेवा क्षेरको ५.१ प्रर्तशत हहस्सा 
रहेको छ ।  

१०. राहष्ट्रय योजना आयोगले हालै साविजर्नक गरेको नेपालको बहआुयार्मक गररबी 
सूचक २०१८ अनसुार यस प्रदेशको बहआुयार्मक गररबी सूचक ०.१४६ र 

गररबीको रेखामनुी रहेको जनसंख्या ३३.५६ प्रर्तशत रहेको देन्खन्तछ ।  



११. यस प्रदेशमा आर्थिक रुपले सहक्रय जनसंख्या ४१.5 प्रर्तशत भए तापर्न 

केवल १४.४ प्रर्तशत सहक्रय जनसंख्याले मार कृहर् क्षेरबाट आय आजिन गने 
गरेको देन्खएको छ ।  

१२. यस प्रदेशमा रहेका ८८ वटा स्थानीय तहहरू मध्ये हालसम्म ४४ वटा स्थानीय 

तहमा वान्र्ज्य बैंकका शाखा समेत गरी बैंक तथा हवत्तीय संस्थाका २०८ 
वटा शाखाहरु हवस्तार भइसकेका छन ्भन ेप्रर्त शाखा जनसंख्या १३ हजार 
३९ रहेको छ ।  

१३. यस प्रदेशका बैंक तथा हवत्तीय संस्थाहरुमा कुल र्नक्षेप रु ७१ अबि ७२ 
करोड रहेको छ भने कूल कजाि लगानी ८५ अबि ६७ करोड रहेको  

देन्खन्तछ । कूल कजािमा कृहर् क्षेरतर्ि  ५ अबि २९ करोड अथाित ६.१७ 
प्रर्तशत र औद्योर्गक क्षेरमा १४ अबि ३७ करोड अथाित 16.77 प्रर्तशत 
रहेको देन्खन्तछ । 

१४. यस प्रदेशले नेपालको कूल राजस्व संकलनमा 1.2 प्रर्तशत योगदान र्दएको 
देन्खन्तछ भन ेसरकारी खचिमा ६.9 प्रर्तशत हहस्सा र्लएको देन्खन्तछ । 

माननीय सभामखु महोदय, 

प्रदेश र्भरका स्रोतहरु पररचालन गरी समहृद्ध हार्सल गनि सहकन ेप्रशस्त सम्भावना 
हुँदाहुँदै पर्न प्रदेशको अथितन्त रमा रहेका मूलभतू चनुौर्तहरूलाई र्नम्न बमोन्जम 
प्रस्ततु गरेको छु:- 

(क) प्रदेशको राजस्व संकलन गने क्षमता न्तयून रहेको अवस्थामा जनताको 
हवकासप्रर्तको तीव्र माग र प्रदेशको स्रोत साधनको उपलब्धताबीचको 
खाडल पूर्ति गने कायि त्यर्त सहज छैन ।  

(ख) स्थानीय र प्रदेश सरकारको संस्थागत, प्राहवर्धक र स्रोत पररचालन 
क्षमता वहृद्ध गने तथा पूवािधार र्नमािर्का लार्ग आवश्यक स्रोतको 
व्यवस्था गने कायि जहटल नै छ ।  



(ग) एकातर्ि  र्नवािहमूखी कृहर्लाइि व्यवसाहयक कृहर्मा रूपान्ततरर् गरी कृहर् 
क्षेरको हवकास र हवस्तार गनुि छ भन ेअको तर्ि  सोही क्षेरमा कराधार 
हवस्तार गनुिपने चनुौतीपरु्ि अवस्था रहेको छ ।  

(घ) मलुकु संघ, प्रदेश तथा स्थार्नय तहमा रूपान्ततररत भै सकेको अवस्थामा 
तीनवटै तहमा सहकायि, समन्तवय र सहअन्स्तत्वको र्सद्धान्तत अनरुूप कायि 
सञ्चालन गनुि त्यर्त सहज देन्खँदैन ।  

(ङ) कानूनको पररपालना, सेवा प्रवाहमा तदारुकता र सदुृढ सक्षम संस्थागत 
सशुासन कायम गने कायि तर्ि  हवशेर् ध्यान परु् याउन ुपने देन्खन्तछ ।  

माननीय सभामखु महोदय, 

हाम्रा साम ुकर्ठनाईहरूका बाबजदु पर्न प्रदेशको र्दगो हवकास र समहृद्ध हार्सल 
गने लक्ष्य तर्ि  उन्तमखु रहन ेगरी बजेट तयार गरेको छु । यो बजेटका उद्देश्यहरू 
र्नम्न बमोन्जम रहेका छन ् 

 नेपालको संहवधानले प्रदान गरेको मौर्लक हकलाई यथान्शघ्र पूर्िरुपमा 
कायािन्तवयन गरी जनताका हक अर्धकारहरु प्रत्याभरू्त गनुि,  

 कृहर्, उद्योग, पयिटन, जलश्रोत, वनजंगल, जर्डवटुी, जर्मन एवं भौर्तक 
पूवािधारको हवकास र हवस्तार गरी प्रदेशलाई आर्थिक समहृद्धतर्ि  उन्तमखु 
गनुि,  

 उपलब्ध श्रोत साधन र अवसरको न्तयायोन्चत हवतरर् मार्ि त ्स्वाधीन र 
समाजवाद उन्तमखु अथितन्तरको र्नमािर् गनुि,  

 दर्लत, अपहेर्लत, उपेन्क्षत, जनजाती, महहला, राजी, राउटे, वादी र चरम 
गररबीको रेखामखुी रहेका प्रदेशका नागररकहरुलाई सामान्जक र आर्थिक 
समानता कायम गनुि । 



यी उद्दशे्यहरू हार्सल गनिका लार्ग आगामी आर्थिक वर्िको बजेटका प्राथर्मकताहरू 
देहाय बमोन्जम र्नधािरर् गरेको छु:- 

 संघीयता कायािन्तवयनका लार्ग काननुी तथा संस्थागत संरचनाको र्नमािर्, 

 आवर्धक हवकास योजना एवं क्षेरगत नीर्त र्नमािर्, 

 सन्ततरु्लत प्रादेन्शक हवकास, 

 गररबी न्तयूनीकरर् लन्क्षत कायिक्रम, 

 कृहर्मा आत्मर्नभिरता, 

 आधारभतू पूवािधार हवकास, 

 जलश्रोतको बहआुयार्मक उपयोग, 

 वैज्ञार्नक एवम ् प्रगर्तन्शल कर प्रर्ाली मार्ि त प्रदेशको राजश्व क्षमता 
अर्भवहृद्ध, 

 गरु्स्तरीय तथा व्यवसाहयक न्शक्षाको हवकास, 

 आधारभतु र आकन्स्मक स्वास््य सेवामा नागररकको पहुँच स्थापना, 

 जल, जंगल, जर्मन, जर्डवहुट, उद्योग र पयिटनको वैज्ञार्नक व्यवस्थापन, 

 शान्न्तत सरुक्षा एवं अपराधमकु्त समाजको हवकास, 

 सूचना प्रहवर्ध मैरी प्रशासनको हवकास, 

 स्वरोजगार उन्तमखु कायिक्रम सञ्चालन, 

 आर्थिक असमानता र्नराकरर् ।  

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म आर्थिक वर्ि २०७५।७६ को बजेट तथा कायिक्रमहरु प्रस्ततु गने अनमुर्त 

चाहन्तछु ।  



१५. प्रदेश सरकारले बजेटका उद्देश्य हार्सल गनि संघीय सरकार तथा स्थानीय 
तहसँग समन्तवय, साझेदारी गरी उपलब्ध सीप, पुजँी र क्षमताको प्रभावकारी 
उपयोग गनि र्नजी तथा सहकारी के्षरसँग सहकायि गररनछे । 

१६. प्रदेशका कृहर्, न्शक्षा, स्वास््य, खानेपानी जस्ता मानव हवकास सूचकांक, 
पूवािधारको आवश्यकता हेरी सम्बन्न्तधत क्षेरमा बजेट हवर्नयोजन गरेको छु । 

१७. प्रदेश सरकार सञ्चालन गनि आवश्यक पने ऐन, र्नयम, कायिहवर्ध तथा 
र्नदेन्शकाहरु तयार गनि पयािप्त बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।  

१८. स्थानीय तहको रोजगारी, न्शक्षा, स्वास््य, खानेपानी जस्ता मानव हवकास 
सूचकाङ्कमा सधुार गरी पूवािधार हवकासका लार्ग स्थानीय तहहरुलाई राहष्ट्रय 
प्राकृर्तक स्रोत तथा हवत्त आयोगको र्सर्ाररस बमोन्जम हवत्तीय समानीकरर् 
अनदुान अन्ततगित रु. ६२ करोड हवर्नयोजन गरेको छु । 

१९. राहष्ट्रय प्राकृर्तक स्रोत तथा हवत्त आयोगको र्सर्ाररस बमोन्जम स्थानीय 
तहको जनसंख्या, क्षरेर्ल, मानव हवकास सूचकाङ्क, पूवािधार एवम ् खचिको 
आवश्यकताको आधारमा सवारी साधन करबाट प्रदेश हवभाज्य कोर्मा जम्मा 
भएको राजश्व मध्ये रु. २६ करोड ९४ लाख ६१ हजार बाँडर्ाँड हनु े
प्रक्षेपर् गरेको छु । 

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म भरू्म व्यवस्था, कृहर् तथा सहकारी मन्तरालयको कायिक्रम प्रस्ततु गने अनमुर्त 
चाहन्तछु ।  

२०. "पररवर्तित कृहर् प्रर्ाली, मौसम सहुाउँदो खेती, माटो सहुाउँदो उत्पादन, 
उत्पादन अनसुारको बजार" भन्न े नारा सहहत हकसानहरुलाई कृहर् औजार 
उपकरर् अनदुान, कोल्ड स्टोर, कोल्डच्याम्बर तथा राइपेर्नङ च्याम्बर 
र्नमािर् र साना र्सचाई सहयोग कायिक्रम प्रदेश अन्ततगितका ८८ वटै स्थानीय 



तहमा सञ्चालनको लार्ग "मखु्यमन्तरी कृहर् कायिक्रम" अन्ततगित रु १९ करोड 
बजेट हवर्नयोजन गरेको छु ।  

२१. प्रदेशलाई तरकारीमा आत्मर्नभिर बनाई आयात प्रर्तस्थापन गनि तरकारी 
हवकास कायिक्रम सञ्चालनको लार्ग आवश्यक बजेट हवर्नयोजन गरेको  

छु ।  

२२. हकसानलाई कृहर्जन्तय उपजको उत्पादन लागत कम गनि स्थानीय तहको 
साझेदारीमा यस प्रदेशका ९ वटै न्जल्लाका १८ वटा स्थानीय तहमा कस्टम 
हायररङ सेन्तटर स्थापना गरी कृर्कहरुलाई आवश्यक पने उपकरर्हरु 
सहजरुपमा उपलब्ध गराउनका लार्ग रु. 3 करोड 6० लाख हवर्नयोजन 
गरेको छु । 

२३. प्रदेश अन्ततगितका ६८ वटा स्थानीय तहमा पकेट के्षर हवकास गरी भटमास 
प्रवद्धिन कायिक्रम र ४४ वटा स्थानीय तहमा मकै बीउ उत्पादन पकेट क्षरे 
कायिक्रम सञ्चालन गनि रु २ करोड २८ लाख हवर्नयोजन गरेको छु । 

२४. कृहर् उत्पादनको मखु्य बालीको रुपमा रहेको धान खेतीको उत्पादन वहृद्ध 
गनि मर्सना तथा बास्नादार धान उत्पादन र चैते धान उत्पादन कायिक्रम तर्ि  
रु. २ करोड ९८ लाख हवर्नयोजन गरेको छु । 

२५. प्रदेश अन्ततगितका सबै न्जल्लामा गहुँ बीज वहृद्ध पकेट के्षर हवकास कायिक्रम 
एवं पहाडी ७ न्जल्लामा गहुँको उन्नत र्बउमा ५० प्रर्तशत अनदुान प्रदान गने 
कायिक्रमको लार्ग रु. ३ करोड ३ लाख हवर्नयोजन गरेको छु । 

२६. बझाङ, बाजरुा, दाच ुिला, बैतडी, अछाम र डोटी न्जल्लामा कृर्क तथा 
कृर्कहरुको समूह र सहकारी मार्ि त रैथाने जौ बाली सम्वद्धिन कायिक्रम 
सञ्चालन गनि आवश्यक बजेटको हवर्नयोजन गरेको छु ।  



२७. नगदेबाली हवकास कायिक्रम अन्ततगित अलैंची, उख ु र कहर् खेतीको क्षरे 
हवस्तारका साथै अलैची र कहर्को नसिरी स्थापनाका लार्ग रु. १ करोड २ 
लाख हवर्नयोजन गरेको छु । 

२८. मत्स्यपालन व्यवसायलाई प्रवद्धिन गनि कैलाली र कञ्चनपरु न्जल्लामा 
मत्स्यपालन पोखरी र्नमािर् र सधुार कायिक्रम अन्ततगित रु. १ करोड ५ लाख 
हवर्नयोजन गरेको छु । 

२९. मास ु उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मर्नभिर बनाउन प्रदेश अन्ततगितका ९ वटै 
न्जल्लामा ७ सय उन्नत जातका बाख्रा हवतरर् गनि रु १ करोड हवर्नयोजन 
गरेको छु । 

३०. माटोको उविराशन्क्त, नकसांकन, भकारो सधुार, गड्यौलाको मल उत्पादन, 
माटो न्शहवर सञ्चालन, प्राङ्गाररक मल अनदुान सहयोग लगायतका माटो 
व्यवस्थापन सम्बन्तधी कायिका लार्ग पयािप्त रकम हवर्नयोजन गरेको छु । 

३१. कृहर् प्रसार कायिक्रम अन्ततगित कृहर् उत्पादनको भण्डारर्, प्रशोधन, हवतरर् 
एवम ्बजारीकरर्को लार्ग पयािप्त स्रोत व्यवस्था गरेको छु ।  

३२. हकसानले खेतीपातीको क्रममा भोग्न ुपरेका समस्याहरुको टेर्लर्ोन मार्ि त नै 
समाधान गनि भरू्म व्यवस्था, कृहर् तथा सहकारी मन्तरालयमा हकसान कल 
सेन्तटर स्थापना गरी सञ्चालन गररनेछ ।  

३३. प्रदेशलाई आगामी र्दनमा र्लरू्लमा आत्मर्नभिर बनाउन ९ वटै न्जल्लामा  
'' एक घर पाचँ र्लरू्ल बोट रोपर् '' कायिक्रम अन्ततगित हवपन्न समदुायलाई 
र्न:शलु्क र्लरू्लको हवरुवा हवतरर् गनि रु. १ करोड हवर्नयोजन गरेको  
छु । 

३४. केराखेती, उष्र्प्रदेशीय र्लरू्ल, ओखर, सनु्ततला, कागती, जनुार, मेवा, 
अनार, हकहव, अंगरु क्षरे हवस्तार कायिक्रमका लार्ग रु. ३ करोड ६६ लाख 
हवर्नयोजन गरेको छु । 



३५. हाटबजार, संकलन केन्ति, बीउ प्रशोधन तथा भण्डारर् जस्ता भौर्तक संरचना 
र्नमािर् गरी स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका कृहर्जन्तय बस्तहुरुको 
बजारीकरर्लाई प्रोत्साहन गनि स्थानीय तहको अग्रसरतामा ८८ वटै स्थानीय 
तहमा हाट बजार सञ्चालन र व्यवस्थापन गररनेछ । 

३६. दाच ुिला, बझाङ र बाजरुा न्जल्लाका स्याउ उत्पादक हकसानहरुको उत्पार्दत 
स्याउको बजारीकरर् तथा लघ ु प्रशोधन केन्ति स्थापनाको कायि अगार्ड 
बढाइनेछ ।  

३७. गरु्स्तरीय र्लरू्ल तथा अन्तय कृहर्/जर्डबटुी जन्तय हवरुवा उत्पादनका लार्ग 
कैलाली, डडेलधरुा र डोटी न्जल्लामा तन्तत ुप्रजनन प्रयोगशाला र्नमािर् कायि 
अगार्ड बढाइनेछ ।  

३८. बीउ प्रवद्धिन तथा गरु् र्नयन्तरर् कायिक्रम अन्ततगित तरकारी बीउ, धान, गहुँ, 
मुंगको बीउ बैंकको सदुृढीकरर् लगायतका कायिका लार्ग पयािप्त रकम 
हवर्नयोजन गरेको छु । 

३९. ग्रार्मर् महहला तथा कृहर् जेहट/जेहटए पढी बेरोजगार रहेका महहला, एकल 
महहला, हवपन्न समदुायका बेरोजगार यवुालाई लन्क्षत गरी मौरीघार सहयोग र 
च्याउ खेती हवकास लगायतका हवहवध कायिक्रम सञ्चालनका लार्ग आवश्यक 
स्रोतको हवर्नयोजन गरेको छु । 

४०. आल ुउत्पादनमा आत्मर्नभिर भई हवदेशी आल ुआयात प्रर्तस्थापन गनि खायन 
आल ुतथा थारु आल ुपकेट क्षरे हवस्तार, बीउ उत्पादन र भण्डारर् समेतका 
लार्ग रु ५ करोड ९५ लाख ४३ हजार हवर्नयोजन गरेको छु । 

४१. ९ वटै न्जल्लामा प्रत्येक प्रदेश सभा र्नवािचन क्षेरबाट २० जनाका दरले 
भरू्महहन, मकु्त कमैया, सकुुम्बासी, हरुवा, चरुवा, दर्लत, राजी, कुमाल तथा 
अल्पसंख्यक समदुायका लार्ग आरन, जतु्ता चप्पल उद्योग, श्रर्मक तार्लम, 

कापेट, बाँस, बेत, नेपाली हाते कागज, हस्तकला, पन्श्मना, प्रांगाररक मल, 



पशपुालन, कृहर्, र्सलाई कडाई, अटोमोबाइल, मोबाईल ममित, हटभी ममित, 
प्लन्म्बङ, हाउस वायररङ आर्दबाट गररबी न्तयूनीकरर् लन्क्षत स्वरोजगारमूलक 
तार्लम सञ्चालन गनि रु. 4 करोड हवर्नयोजन गरेको छु । 

४२. भ-ूसूचना अर्भलेख व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नापनकसाको र्नयन्तरर् 
हवन्तदकुो सञ्जाल स्थापना, प्रदेश स्तरीय नाप नकसा तयारी यसै आर्थिक वर्ि 
र्भर सम्पन्न गररनेछ । 

४३. ८८ वटै स्थानीय तहमा सहकारी खेती, र्बउ र्बजन र प्रांगाररक मलमा 
अनदुान, करेसा बारी खेती, पशपुालन, मास ु व्यवसाय सधुार, संकलन केन्ति 
सञ्चालन गरी कृहर् उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरर्का कायिहरु सञ्चालन 
गररनेछ । उक्त कायिक्रम सञ्चालन गनि रु. १२ करोड ३१ लाख बजेट 
हवर्नयोजन गरेको छु । 

४४. कृहर् पेशालाई सम्मार्नत पेशाको रुपमा हवकास गनि स्थानीय तह, न्जल्ला र 
प्रदेश स्तरमा नमूना कृहर् व्यवसाय सञ्चालन गरररहेका कृर्कहरुलाई 
मखु्यमन्तरी उत्कृष्ट कृर्क सम्मान कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

४५. कृहर्को व्यवसायीकरर्, यान्तरीकरर् र मलु्य शृ्रङ्खला हवस्तार गरी कृहर्लाई 
गररबी र्नवारर्, बेरोजगारीको अन्तत्य र खाद्य सरुक्षाको आधारको रुपमा 
हवकर्सत गदै कृहर्को उत्पादन दोब्बर बनाउन ेनीर्त अवलम्बन गररनेछ । 

४६. कृहर्जन्तय उत्पादन, र्लरू्ल एवं बालीहरुमा रहेको जोन्खम न्तयूनीकरर् 
गनिका लार्ग बीमा सर्मर्तसँग सहकायि गरी मौसमी सूचकाङ्क बीमा 
कायािन्तवयनका लार्ग आवश्यक प्रवन्तध गररनेछ ।  

४७. बाँझो रहेको कृहर्योग्य भरु्ममा माटो सहुाउँदो र्लरू्ल बाली लगाउन े
कृर्कलाई सम्मान तथा प्रोत्साहनका कायिक्रमहरु सञ्चालन गरी बाँझो जग्गा 
उपलब्धीमलुक बनाउने नीर्त अवलम्बन गररनेछ। साथै खेर्तयोग्य जर्मनलाई 
बाँझो राख्न ेपरीपाहटलाई र्नरुत्साहन गनि नीर्तगत व्यवस्था गररनेछ ।  



४८. प्रदेश अन्ततगितका भरू्महहन वगिलाई सरुन्क्षत बसोबास कायिक्रम अन्ततगित रु १ 
करोड हवर्नयोजन गरेको छु । 

माननीय सभामखु महोदय, 

म अब सामान्जक हवकास मन्तरालय अन्ततगितका कायिक्रम प्रस्ततु गने अनमुर्त 
चाहन्तछु ।  

४९. नेपाल सरकारबाट सञ्चार्लत "बालबार्लकालाई हवद्यालय ल्याउँ, हटकाउँ र 
र्सकाउँ" अर्भयानलाई आत्मसात गदै प्रदेशका सबै बालबार्लकालाई न्शक्षामा 
पहुँच सरु्नन्ित गनि प्रदेश र स्थानीय तहको सहकायिमा आगामी २ बर्ि 
र्भरमा साक्षर नेपाल कायिक्रम घोर्र्ा भए अनसुार नै हवद्यालय जाने उमेरका 
सबै बालबार्लकालाई अर्नवायि हवद्यालय भनाि गराइने नीर्तको अवलम्बन 
गररनेछ।  

५०. हवद्यालयदेन्ख उच्च शैन्क्षक संस्थाहरुसम्मको माग र आवश्यकताको आधारमा 
संरचनागत तथा गरु्ात्मक सधुारका कायिक्रमहरु स्थानीय तहसँगको समन्तवय 
र सहकायिमा जोडकोर्का आधारमा सञ्चालन गररनेछ । 

५१. साधारर् र प्राहवर्धक दबैु धार सञ्चालन गरररहेका सामदुाहयक माध्यर्मक 
हवद्यालयहरुलाई आवश्यक पने स्रोत ब्यवस्थापन गरी थप सदुृहढकरर् 
गररनेछ । 

५२. "न्शक्षकको हातमा पाठ्यक्रम र हवद्याथीको हातमा पाठ्यपसु्तक" को 
प्रभावकारी कायािन्तवयनका लार्ग आवश्यक पहल गनि हवर्भन्न कायिक्रमहरु 
सञ्चालन गररनेछ । 

५३. "न्शक्षाको लार्ग शारररीक र मानर्सक स्वस्थतााः आधारभतु तहदेन्ख नै 
बालबार्लकाहरुको खेलकुद र योगाभ्यासमा सहभार्गता" भन्न े नारालाई 
अर्भयानको रुपमा सञ्चालन गनि हवद्यालयस्तरमा सम्पूर्ि बालबार्लकाहरुको 
अर्नवायि सहभार्गता हनुेगरी स्तर सहुाउँदो खेलकुद तथा योगाभ्यासका 



कायिक्रमहरु सञ्चालन गनि गराउन प्रोत्साहन गनुिका साथै हवद्यालयहरुमा 
खेलकुद मैदान र्नमािर्, खेलकुद सामग्री ब्यवस्थापन र योगाभ्यास कोठा 
ब्यवस्थापनका लार्ग आवश्यक रकमको हवर्नयोजन गरेको छु ।  

५४. आगामी दईु बर्ि र्भर साक्षर प्रदेश घोर्र्ा गनि “हाम्रो प्रदेश साक्षर प्रदेश 
कायिक्रम” लाई स्थानीय तहसँगको समन्तवय र सहकायिमा सामदुाहयक र्सकाइ 
केन्ति मार्ि त प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गररनेछ । 

५५. साक्षरता, सीप हवकास, आयआजिन कायिक्रम लगायत समदुाय हवकासका 
हवहवध कायिक्रम सञ्चालन गरी समदुायमा योगदान परु् याएका सामदुाहयक 
र्सकाइ केन्तिहरुको मूल्याङ्कन गरी उत्कृष्ट स्थान प्राप्त गने सामदुाहयक र्सकाइ 
केन्तिहरुका लार्ग थप कायिक्रमहरु सञ्चालन गनि प्रोत्साहन गररनछे ।  

५६. जनआन्तदोलनका घाईते, शहीद पररवार, द्वन्तद पीर्डत, वेपत्ता पररवारका 
बालबार्लकाको लार्ग शहीद दशरथ चन्तद छारवनृ्त्त कायिक्रम, माध्यर्मक तहमा 
स्थानीयस्तरमा सवोत्कृष्ट नर्तजा हार्सल गने छाराहरुलाई स्नातक 
अध्ययनका लार्ग जयपृ् वीबहादरु र्संह छारवनृ्त्त कायिक्रम र माध्यर्मक तहमा 
स्थानीय तहबाट सवोत्कृष्ट नर्तजा हार्सल गने दर्लत, जनजाती, वादी, राउटे 
समदुायका हवद्याथीहरुलाई स्नातक अध्ययनका लार्ग हटकाराम पाकी छारवनृ्त्त 
कायिक्रम सञ्चालन गनि रु २ करोड १ लाख हवर्नयोजन गरेको  
छु । 

५७. प्रदेश अन्ततगितका सामदुाहयक हवद्यालयका न्तयून पाररश्रर्मकमा कायिरत 
कमिचारी, सहयोगी र वालहवकास कक्षाका न्शक्षकहरुलाई एकमषु्ठ वाहर्िक रु 
१० हजारका दरले प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान गनि रु ८ करोड १९ लाख ७० 
हजार हवर्नयोजन गरेको छु ।  

५८. प्रत्येक शैन्क्षक सरको भनाि गने क्रममा नै हवद्याथीको हातहातमा र्नाःशलु्क 
पाठ्यपसु्तक उपलब्ध हनुे सरु्नन्ितताका लार्ग आवश्यक समन्तवय गररनेछ ।  



५९. अपांगता भएका बालबार्लकाहरुका लागी न्शक्षामा पहुँच अर्भवहृद्ध गनुिका साथै 
प्राहवर्धक न्शक्षालय र हरेक सामदुाहयक हवद्यालयहरुमा अर्नवायि सीपमलुक 
प्राहवर्धक कक्षा सञ्चालन गने नीर्त र्लइनेछ । 

६०. उच्च न्शक्षामा छाराहरुको पहुँच तथा सहभार्गता बढाउन उच्च माध्यर्मक 
तहको परीक्षामा प्रत्येक न्जल्लाबाट उत्कृष्ट नर्तजा हार्सल गने छाराहरुलाइि 
परुस्कृत गने नीर्तलाई र्नरन्ततरता र्दइनेछ ।  

माननीय सभामखु महोदय,    

६१. सरुन्क्षत माततृ्व र बाल स्वास््य सूचांकका उपलन्ब्ध न्तयून रहेका 
न्जल्लाहरुमा सधुारका कायिक्रमहरु प्रभावकारी तररकाले सञ्चालन गरी मात ृ
मतृ्यदुर, नवजात तथा बाल मतृ्यदुरमा कमी ल्याइनेछ । सरुन्क्षत प्रसरु्त सेवा 
उपलब्ध गराउन अहोरार खहटई रहन ु भएका महहला स्वास््य स्वयम ्
सेहवकाहरुलाई आगामी आर्थिक वर्िमा वाहर्िक एकमषु्ठ रु १० हजारका दरले 
प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान गनि रु ६ करोड ३ लाख ७० हजार हवर्नयोजन 
गरेको छु । 

६२. प्रसरु्त सेवालाई प्रभावकारी बनाई मातनृ्शश ुस्वास््यमा सधुार ल्याउन आगामी 
आर्थिक वर्िर्भरै ४५ वटा स्थानीय तहमा प्रसरु्त केन्ति भवनको र्नमािर् 
गररनेछ । यस कायिक्रमको लार्ग रु ११ करोड २५ लाख हवर्नयोजन 
गरेको छु । 

६३. पहार्ड ७ न्जल्लाका १६ वटा प्रदेशसभा र्नवािचन के्षरमा अत्याधरु्नक 
उपकरर् सहहतको एम्बलेुन्तस सञ्चालनको लार्ग रु ६ करोड ४० लाख 
हवर्नयोजन गरेको छु । 

६४. जहटल प्रकृर्तका प्रसरु्त, दघुिटना, सपिदंशका र्बरामीहरुलाई एयर र्लन्टटङ्ग 
प्ररे्र्मा सहयोग गनि रु १ करोड हवर्नयोजन गरेको छु ।  



६५. स्वास््य सेवाको पहुँच अर्भवहृद्धको लार्ग सहरी स्वास््य केन्ति र सामदुाहयक 
स्वास््य इकाईहरुको भवन र्नमािर् गनि रु ३ करोड १० लाख हवर्नयोजन 
गरेको छु ।  

६६. स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुँदै आएको आधारभतू स्वास््य सेवा प्रभावकारी 
बनाउन थप कायिक्रमहरु हवस्तारको लार्ग रकम र्बर्नयोजन गरेको छु । 

६७. प्रदेश स्तरीय सहुवधा सम्पन्न अस्पताल, ट्रमा सेन्तटर र स्वास््य र्बज्ञान प्रर्तष्ठान 
स्थापनाको लार्ग आवश्यक प्रहक्रया अगार्ड बढाइनेछ । प्रदेशको माग धान्न 
सकन ेक्षमताको अन्कसजन प्लान्तटको स्थापना गररनेछ ।  

६८. सबै साबिजर्नक स्थल र सवारी साधनहरुमा धमु्रपान र मर्दरा सेवन र्नर्धे 
गररनेछ। मर्दरा र सतुीजन्तय पदाथिको उत्पादन, आयात तथा र्बहक्र 
हवतरर्लाई व्यवन्स्थत गररनेछ । 

६९. अर्त दगुिम र अस्पतालको पहुँच भन्तदा टाढा रहेका क्षेरमा र्बशेर्ज्ञ 
न्चहकत्सकबाट सजिरी समेत गने गरी स्वास््य न्शहवर सञ्चालन  
गररनेछ । 

७०. प्राथर्मक स्वास््य केन्ति, न्जल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल र उपक्षेरीय 
अस्पतालबाट प्रदान गररने र्बशेर्ज्ञ सेवा सहहतका अन्तय सेवाहरुलाई थप 
व्यवन्स्थत, गरु्स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था 
गरेको छु । प्राथर्मक स्वास््य केन्ति स्तरमा एआरहट सेवा, सपिदंस उपचार 
सेवा र्बस्तार र स्वास््य चौकीहरुमा समेत माग र आवश्यकताका आधारमा 
प्रयोगशाला सेवा र्बस्तार गररनेछ । 

७१. प्रदेश स्तरमा प्रादेन्शक पञ्चकमि तथा योगकेन्ति र्नमािर्, प्रादेन्शक स्तरको 
हबिल गाडेन, प्रादेन्शक आयवेुद प्रर्तष्ठान स्थापना र प्रदेश स्तरीय योग 
कन्तर्रेन्तस हल पूवािधार र्नमािर्को कायि प्राथर्मकताका साथ अगाडी  
बढाइनेछ । 



७२. हवपद तथा महामारी रोग र्नयन्तरर्, र्नवारर् र व्यवस्थापनको लार्ग 
आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गरेको छु । र्छमेकी मलुकु भारत 
आवातजावत गने कामदारहरु र्की आउँदा स्वास््य जाँच र परामशिको लार्ग 
नमूनाको रुपमा कंचनपरुको गड्डा चौकी, कैलालीको र्रनगर र खकरौला 
नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनछे ।  

७३. थारु समदुायमा देन्खएको र्सकल सेल एर्नर्मयाको र्नयन्तरर् एवं रोकथामको 
लार्ग सामदुाहयक अस्पतालमा र्नशलु्क उपचारको व्यवस्था र्मलाएको छु । 
जसका लार्ग रु १ करोड ६० लाख हवर्नयोजन गरेको छु । 

७४. सरकारले र्नशलु्क उपलब्ध गराउने और्र्धहरु सबै स्वास््य संस्थामा र्नरन्ततर 
उपलब्ध हनु े व्यवस्थाका लार्ग नेपाल सरकारसँग आवश्यक समन्तवय  
गररनेछ ।  

७५. यस प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा आधारभतू स्वास््य सेवा प्रदान गनि कम्तीमा 
१5 देन्ख २५ सैयाको सहुवधा सम्पन्न अस्पताल र्नमािर् गनिको लार्ग स्थार्नय 
तहलाई उत्प्ररेरत गनुिको साथै नेपाल सरकारसँग र्नरन्ततर समन्तवय गररनेछ ।  

७६. प्रदेशन्स्थत सबै हकर्समका स्वास््य संस्था, स्वास््यकमी, और्धी तथा स्वास््य 
सेवाको मापदण्ड र व्यवस्थापनको प्रभावकाररता बढाउन अनगुमन र 
मूल्यांकन पद्धर्त कडाइका साथ लाग ुगररनछे ।  

७७. प्रदेशमा आउन सकन ेमहामारी तथा हवपद् बाट हनु सकन ेसम्भाहवत जनधनको 
क्षर्त न्तयूनीकरर्को लार्ग प्रदेश सरकारले और्धी र उपकरर् सहहतको एक 
स्वास््य इकाइि गठन गरी हवपद् व्यवस्थापन कायि ितु गर्तमा सञ्चालन 
गनिका लार्ग आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गरेको छु ।  

७८. सामान्जक स्वास््य बीमा कायिक्रम क्रमशाः प्रदेश अन्ततगितका सबै 
न्जल्लाहरुमा लागू गनि नेपाल सरकारसँग र्नरन्ततर समन्तवय गररनेछ ।  

 



माननीय सभामखु महोदय, 

७९. सामान्जक सरुक्षाका कायिक्रमहरु एहककृत तवरले सञ्चालन गदै यसको दायरा 
र्राहकलो गरर एहककृत सामान्जक सरुक्षा नीर्त तजुिमा गरर कायािन्तवयन 
गनुिका साथै प्रदेशका सबै नागररक राज्यबाट संरन्क्षत भएको अनभुरू्त हनु े
गरर नीर्त तथा कायिक्रम तय गररनेछ । 

८०. मानव बेचर्बखन तथा लैंर्गक हहंसामा परेका महहलाहरुका लार्ग प्रदेशस्तरमा 
सामदुाहयक पनुस्थािपना केन्ति स्थापना गने प्रहक्रया अगार्ड बढाइनछे । मानव 
बेचर्बखन लगायतका अपराधलाइि र्नरुत्साहहत तथा र्नयन्तरर् गनि सीमा 
क्षेरमा कडाईका साथ अनगुमन गररनेछ ।  

८१. बालहववाह, बहहुववाह, बोकसी प्रथा, लैंर्गक तथा घरेल ु हहंसा, छाउपडी प्रथा 
जस्ता अन्तधहवश्वास एवं कुररतीहरुलाइि र्नरुत्साहहत गनि मौजदुा कानूनको 
कडाईका साथ कायािन्तवयन गदै यस्ता कुप्रथा हवरुद्ध जनचेतना अर्भयान 
सञ्चालन गररनेछ । 

८२. प्रदेश तहका साविजर्नक भवन तथा संरचनाहरुको र्नमािर् गदाि लैंर्गक तथा 
अपांगमैरी बनाउने नीर्त र्लइनेछ ।  

८३. समाजको आधा भन्तदा बढी हहस्सा ओगट्ने महहलाहरुलाइि राज्यको मूलधारमा 
ल्याउन महहला लन्क्षत हवर्भन्न कायिक्रमहरुका लार्ग आवश्यक बजेटको 
व्यवस्था गरेको छु ।  

८४. अनाथ, असहाय, द्वन्तद्वहपर्डत, सडक बालबार्लका तथा हवपन्न पररवारका 
बालबार्लकाहरुलाई शैन्क्षक पहुँच तथा उन्चत बासस्थानको व्यवस्था गनि 
अध्ययन सर्मर्तबाट प्राप्त सझुावहरुको आधारमा यस समूहका 
बालबार्लकाहरुको लार्ग हवशेर् कायिक्रम सञ्चालन गने नीर्त  
र्लइनेछ ।  

 



माननीय सभामखु महोदय, 

८५. नेपालले अन्ततराहष्ट्रय हक्रकेटमा एक र्दवशीय खेल खेल्न ेमान्तयता प्राप्त गरेको 
र यस के्षरका यवुाहरुको हक्रकेटमा अत्यार्धक रुन्च देन्खएको सन्तदभिमा 
र्ाप्ला हक्रकेट मैदानलाई अत्याधरु्नक सहुवधासम्पन्न हक्रकेट मैदानको रुपमा 
हवकास गनि रु ५ करोड हवर्नयोजन गरेको छु ।  

८६. प्रदेशस्तरमा कैलालीको धनगढीमा आधरु्नक सहुवधा सम्पन्न रंगशाला 
र्नमािर्को सम्भाव्यता अध्ययनको कायि आगामी आर्थिक वर्िमा सम्पन्न 
गररनेछ । धनगढी रंगशालाको संरचनात्मक सधुारका लार्ग आवश्यक 
स्रोतको व्यवस्था गरेको छु । प्रत्येक न्जल्लामा कबडिहल र्नमािर् कायि ितु 
गर्तमा अगार्ड बढाउन आवश्यक स्रोत हवर्नयोजन गरेको छु । 

८७. स्थानीय, न्जल्ला र प्रदेशस्तरमा उत्कृष्ट यवुा उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन 
कायिक्रमहरु प्राथर्मकताका साथ सञ्चालन गररनेछ । 

८८. "स्वस्थ यवुा, प्रदेशको खम्बा" भन्न े नाराका साथ मखु्यमन्तरी कप खेलकूद 
प्रर्तयोर्गता सञ्चालन गररनेछ । मखु्यमन्तरी कप अन्ततर प्रदेश हक्रकेट, 
रु्टबल, भर्लबल र ब्याटर्मण्टन प्रर्तयोर्गता सञ्चालन गररनेछ । 

८९. यवुाहरुलाई हवज्ञान प्रहवर्धको क्षेरमा आकहर्ित गराउन यवुा वैज्ञार्नक 
प्रोत्साहन कायिक्रम सञ्चालनको लार्ग रु ५० लाख हवर्नयोजन गरेको छु ।  

९०. राहष्ट्रय तथा अन्ततरािहष्ट्रय खेलकूद प्रर्तयोर्गतामा भाग र्लई देश र प्रदेशलाई 
न्चनाउन ेर अन्ततरािहष्ट्रयस्तरमा नेपालको सम्मान र प्रर्तष्ठा अर्भवहृद्ध गने यस 
प्रदेशका खेलाडीहरुलाई सम्मान गररनेछ । खेलकूद क्षरेको हवकासका लार्ग 
साविजर्नक नीन्ज साझेदारीका आधारमा कायिक्रमहरु अगार्ड बढाइने नीर्त 
र्लइनेछ ।  

९१. मानव बेचर्बखन तथा लैंर्गक हहंसाबाट हपर्डत तथा प्रभाहवतहरुको शारीररक 
वा मानर्सक उपचार गराउन, सामान्जक रुपमा पनुस्थािपना गनि र पाररवाररक 



पनुर्मिलन गराउनका लार्ग आवश्यक सेवा सहहतको प्रदेशस्तरमा र्दघिकार्लन 
सामदुाहयक पनुस्थािपना केन्ति स्थापना तथा सञ्चालन र प्रदेशका ९ वटै 
न्जल्लामा संचार्लत सरुन्क्षत अल्पकालीन सेवा केन्तिहरुको र्बस्तार तथा 
स्तरोन्नर्त कायिक्रमलाई प्राथर्मकताका साथ अगार्ड बढाइनेछ । 

९२. आर्थिक र सामान्जक रुपमा शहहद पररवार, र्बपन्न, एकल महहला, बादी, 
दर्लत, आर्दवासी जनजार्त, थारु, मनु्स्लम, अल्पसंख्यक, सीमान्ततकृत, 
बन्ञ्चतीकरर्मा परेका व्यन्क्त, अपांगता भएका व्यन्क्त, कमलरी, द्वन्तद्व पीर्डत, 

जोन्खम अवस्थामा रहेका महहलाहरुको रोजगारी, उद्यमशीलता, क्षमता र्बकास 
तथा सशन्क्तकरर्का लार्ग “द्वाररकादेवी ठकुरानी महहला सशन्क्तकरर् 
कायिक्रम” सञ्चालन गररनेछ । जसका लार्ग रु १ करोड ८० लाख 
र्बर्नयोजन गरेको छु । 

९३. सबै प्रकारका बालश्रम र्नरुत्साहन गने बालश्रम र्नर्धेको नीर्त अवलम्बन 
गरी अनगुमनको कायिलाई प्रभावकारी रुपमा अगार्ड बढाइनेछ । 

९४. खेल प्रर्त यवुाहरुको बढ्दो आकर्िर्लाई सम्बोधन गनि हरेक प्रदेशसभा 
र्नवािचन क्षेरमा एक खेलमैदान र्नमािर् गने कायिक्रम अन्ततगित रु ६ करोड 
४० लाख रकम हवर्नयोजन गरेको छु ।  

९५. यस प्रदेश अन्ततगितका शहरी तथा नगरोन्तमखु ग्रामीर् क्षेरमा र्ोहोरमैला 
व्यवस्थापनको समस्या हवकराल बन्तदै गई मानव स्वास््य लगायत समग्र 
वातावरर् प्रदूहर्त बन्तदै गइरहेकोले "र्ोहोरमकु्त स्वच्छता, प्रदेश नं ७ को 
प्रर्तवद्धता" भन्ने नारालाई मूतिरुप र्दन र्ोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्तधी 
प्रादेन्शक नीर्त तजुिमाको कायि सम्पन्न गररनछे । 

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म आन्ततररक मार्मला तथा कानून मन्तरालयको कायिक्रम प्रस्ततु गने अनमुर्त 
चाहन्तछु, 



९६. प्रदेशर्भर शान्न्तत सरुक्षा व्यवस्था र अमनचयन कायम गनि "अनभुरू्त सहहतको 
सरुक्षा प्रत्याभरू्त" हनु ेगरी हवर्भन्न सरुक्षा र्नकायहरुसँग समन्तवयात्मक रुपमा 
हक्रयाकलाप सञ्चालन गरी सरुक्षा सतकि ता सम्बन्तधी हवहवध कायिक्रम सञ्चालन 
गररनेछ । 

९७. प्रादेन्शक हवपद् न्तयूनीकरर् तथा जोन्खम व्यवस्थापन सम्बन्तधी कानून तजुिमा, 
हवपद जोन्खम के्षर नकसांकन गने र प्रादेन्शक आपतकालीन कायि सञ्चालन 
केन्ति तथा प्रादेन्शक वेयर हाउसको र्नमािर् कायि थालनी गररनेछ । 

९८. प्रदेशसँग सम्बन्न्तधत आवश्यक ऐन कानूनको तजुिमा गनि र मौजदुा कानूनको 
पूर्ि कायािन्तवयनको लार्ग आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरेको छु । 

९९. प्रदेश प्रहरी र प्रशासन सम्बन्तधी नीर्तगत कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गनि 
उच्च प्राथर्मकता र्दई नेपाल सरकारसँग र्नरन्ततर समन्तवय गररनेछ । 

१००. प्रादेन्शक आमसञ्चार नीर्त तजुिमा गररनेछ । साथै यस के्षरसँग सम्बन्न्तधत 
कानूनी र संस्थागत पूवािधारको व्यवस्थामा जोड र्दइनेछ । 

१०१. टेर्लर्ोन तथा इन्तटरनेटको सहुवधा नपगेुका स्थार्नय तहलाई सूचना तथा 
संञ्चारसंग जोड्न हवर्भन्न टेर्लर्ोन सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसंग समन्तवय गरी 
सेवा हवस्तार गररनछे ।  

१०२. राज्यको चौथो अंगको रुपमा रहेको सञ्चार क्षेरको हक अर्धकार सरुन्क्षत 
गरी प्रोत्साहनको लार्ग सञ्चारमैरी कानून र्नमािर् गरी सोही अनसुार कायिक्रम 
तय गनि परकाररता प्रवद्धिन र क्षमता अर्भवहृद्ध कायिक्रमको लार्ग आवश्यक 
स्रोतको व्यवस्था गरेको छु । 

१०३. प्रदेश सञ्चार श्रोत केन्ति कैलाली, नेपाल परकार महासंघ प्रदेश सर्मर्त तथा 
नेपाल परकार महासंघ कैलालीको भवन र्नमािर्को लार्ग बजेट हवर्नयोजन 
गरेको छु । 

 



माननीय सभामखु महोदय, 

म अब उद्योग, पयिटन, वन तथा वातावरर् मन्तरालय अन्ततगितका कायिक्रम 
प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्तछु ।  

१०४. आगामी आर्थिक वर्िर्भरै डोटी, डडेल्धरुा, बैतडी, अछाम र बाजरुा न्जल्लामा 
एक एकवटा औद्योर्गक ग्राम स्थापना गररनेछ जसको लार्ग रू १ करोड 
५० लाख हवर्नयोजन गरेको छु । 

१०५. उच्च मूल्यका जर्डवटुीहरु यस के्षरमा धेरै मारामा पाइने भएकाले यसको 
वैज्ञार्नक व्यवस्थापन गरी साविजर्नक र्नजी साझेदारी मोडेलमा जर्डवटुी 
प्रशोधन कम्पनी स्थापना गनि रु १० करोड हवर्नयोजन गरेको छु ।  

१०६. वन तथा वातावरर्को सापेन्क्षक संरक्षर् गदै यस क्षेरमा खेर गइरहेका 
गैरकाष्ठ वन पैदावारहरु प्रशोधन गरी बहउुपयोगमा ल्याउन े हेतलेु गैरकाष्ठ 
वन पैदावर केन्ति र्नमािर् गनि रु २ करोड बजेट हवर्नयोजन गरेको छु । 

१०७. प्रदेशका सबै न्जल्लामा ग्रार्मर् लघ ु घरेल ु उद्योग हवकास कायिक्रम 
प्राथर्मकताका साथ सञ्चालन गररनेछ । यो प्रदेश उद्योगको क्षेरमा र्नकै 
पर्छ परेको र सञ्चालनमा आएका उद्योगहरु समेत बन्तद हनु ेअवस्था भएकोले 
नया ँ उद्योगहरुलाई सहज दताि गरर सञ्चालन गनि तथा परुाना वन्तद हनु 
लागेका उद्योगहरुको स्थलगत अध्ययन गरी त्यस्ता उद्योगहरुलाई 
पनुाःसञ्चालनको लार्ग आवश्यक प्रबन्तध गररनेछ ।  

१०८. हाल सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरु पूर्ि क्षमतामा सञ्चालन गनि आवश्यक 
जनशन्क्त तथा पूवािधार हवकास गने नीर्त र्लइनेछ । उत्पार्दत वस्तहुरुको 
लार्ग उन्चत बजार व्यवस्थापन गरी हवतरर् प्रर्ाली सदुृढ पाररनेछ ।  

१०९. र्नकासीलाई प्रोत्साहन गनि र्नकासीजन्तय उद्योगको स्तरोन्नती गने कायिक्रमको 
लार्ग रु २ करोड हवर्नयोजन गरेको छु । र्नकार्समलुक वस्त ुतथा सेवा 
उत्पादन गने उद्योगमा नेपाल सरकारसंग समन्तवय गरी हवदेशी लगानी 



र्भत्र्याउन प्रोत्साहहत गररने खालका नीर्त तथा कायिक्रमहरुलाई र्नरन्ततरतता 
र्दइनेछ । 

११०. यस प्रदेशमा रहेका खर्नज पदाथिको अध्ययन, अन्तवेर्र् र उत्खननको लार्ग 
रु ३ करोड हवर्नयोजन गरेको छु । 

माननीय सभामखु महोदय, 

१११. प्रदेश क्षेरको पयिटकीय स्थलको प्रवद्धिन र हवकास गनि प्रदेश पयिटन बोडि 
स्थापना गने कायि अगाडी बढाइनेछ । 

११२. प्रदेश अन्ततगितका ९ वटै न्जल्लामा पयिटन पूवािधार पहहचान तथा र्नमािर्को 
लार्ग रु १६ करोड ५० लाख हवर्नयोजन गरेको छु । 

११३. शहरी वन, वातावरर्, उद्यम हवकास, उद्यान पाकि , हररत पेहट जस्ता हररत वन 
प्रवद्धिन कायिक्रमहरुको लार्ग रु १ करोड बजेट हवर्नयोजन गरेको छु । 

११४. प्रदेश र्भरका महत्वपूर्ि ऐर्तहार्सक, धार्मिक, साँस्कृर्तक तथा प्राकृर्तक 
क्षेरलाई समावेश गरी धार्मिक पयिटनको प्रवद्धिन, पूवािधार हवकास गने नीर्त 
अनरुुप सम्भाव्यता अध्ययन भई पहहचान भएका धार्मिक पयािपयिटन 
कररडोरहरुको पूवािधार हवकास गनि रु ४ करोड बजेट हवर्नयोजन गरेको 
छु।  

११५. यस प्रदेशमा आन्ततररक तथा वाह्य पयिटकहरुलाई आकहर्ित गनि महाकाली, 
कर्ािली, सेती र अन्तय नदीहरुमा र् यान्टटंग तथा पहाडी क्षरेमा प्याराग्लाईर्डङ्ग 
जस्ता अन्तय हक्रयाकलाप सञ्चालन गनिको लार्ग र्नजी क्षेरलाई प्रोत्साहन 
गररनेछ ।  

११६. पयिटकीय गन्ततव्यहरुको पहहचान तथा सूचना प्रसार गरी आन्ततररक पयिटन 
प्रवद्धिन गनि प्रादेन्शक र्नकायहरुमा कायिरत राष्ट्रसेवक र्नजामती 
कमिचारीहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप वर्िमा एक पटक सात र्दनको आन्ततररक 
पयिटन भ्रमर् कायिक्रमलाई र्नरन्ततरता र्दएको छु ।  



११७. "हाम्रो प्रदेश राम्रो प्रदेश" भन्ने नाराका साथ आन्ततररक पयिटन प्रवद्धिन 
कायिक्रम उच्च प्राथर्मकता र्दई सञ्चालन गररनेछ । 

माननीय सभामखु महोदय 

११८. अत्याधरु्नक नसिरी र्नमािर् गरी माग अनसुारको बहवुर्ीय हवरुवा उत्पादन 
हवतरर् गनिको लार्ग नसिरी र्नमािर् गनि रु १ करोड हवर्नयोजन गरेको छु । 

११९. भकू्षय र्नयन्तरर्, पहहरो र्नयन्तरर्, नदी महुान तथा हकनार संरक्षर् र नदी 
र्नयन्तरर् सम्बन्तधी कायिक्रम सञ्चालनको लार्ग रु ४ करोड हवर्नयोजन गरेको 
छु । 

१२०. एकार्तर चरेु क्षेरको अत्यर्धक दोहनले यहाँको वन मार्सदै गएको छ भन े
अको तर्ि  तराई क्षरेमा भरू्मगत जलस्रोतको अभाव हुँदै गएको सन्तदभिमा 
यसलाई सम्बोधन गनि चरेु क्षेरमा संरक्षर् पोखरी र्नमािर् गनि रु २ करोड 
हवर्नयोजन गरेको छु । सबै स्थानीय तहलाई समेत पानीको महुान संरक्षर् 
गने कायिक्रमलाई प्राथर्मकतामा राखी सञ्चालन गनि प्रोत्साहहत गने नीर्त 
र्लइनेछ । 

१२१. मानव वन्तयजन्तत ुद्वन्तद व्यवस्थापन कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । वन्तयजन्ततबुाट 
हनु ेक्षर्तको लार्ग राहत हवतरर् गनि राहत रकमको व्यवस्था गरेको छु । 

१२२. र्ोहोरमैलाको सहह उपयोग गरे यसलाई मोहरमा रुपान्ततरर् गनि सहकन्तछ । 
र्ोहोरमैलाको पनु: प्रयोग, पनु: चक्रर् र र्ोहोरबाट ग्यास उत्पादन गरी 
वातावरर्ीय स्वच्छता कायम गने कायिक्रमका लार्ग रु १ करोड बजेट 
हवर्नयोजन गरेको छु । 

१२३. जलवाय ु पररवतिन अनकूुलनका कायिक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी 
बढाईनेछ । स्थानीय र सामदुाहयक अनकूुलन कायि योजना र्नमािर् गरी 
कायािन्तवयनमा ल्याइनेछ । 



१२४. प्राकृर्तक स्रोत मार्थको अनावश्यक दोहन अन्तत्य गनि नदीजन्तय पदाथिको 
उत्खनन सम्बन्तधी वातावरर्ीय प्रभाव मूल्यांकन अर्नवायि गने व्यवस्था गरेको 
छु। 

१२५. प्रदेशस्तरीय माटो, पानी र खर्नजको परीक्षर् गने अत्याधरु्नक परीक्षर् 
प्रयोगशाला र्नमािर् सम्पन्न गनि रु १ करोड हवर्नयोजन गरेको छु । 

१२६. बायो-टेकनोलोजी प्रयोग गरी उन्नत जातका हवरुवा उत्पादन गरी 
हकसानहरुलाई हवतरर् गररनेछ ।  

१२७. दलुिभ, लोपोन्तमखु तथा रैथान े जीवजन्तत ु र वनस्पर्तहरूको संरक्षर्का लार्ग 
आवश्यक नीर्त तजुिमाका लार्ग सबै स्थानीय तहहरुलाई कायिक्रम तय गनि 
उत्प्ररेरत गररनेछ ।  

१२८. वकृ्षारोपर्, वकृ्षसधुार तथा र्नजी वन प्रवद्धिन कायिक्रम सञ्चालन गरी ''हररयो 
बन, प्रदेशको धन'' भन्न े नाराका साथ कायिक्रम तथा कायियोजना बनाउन े
नीर्त अवलम्बन गररनछे । 

१२९. जलवाय ु पररवतिनका नकारात्मक प्रभाव न्तयूर्नकरर् तथा अनकूुलनका 
उपायहरु अवलम्बन गने र्नर्त अनरुुप प्रदेश सरकारले कायािन्तवयन गने सबै 
योजनाहरु जलवाय ुपररवतिन अनकूुलन हनुे गरी र्नमािर् गररनछे ।  

१३०. वकृ्षारोपर्को माध्यमबाट भ ू तथा जलाधार संरक्षर् गरी प्राकृर्तक स्रोतको 
संरक्षर् र व्यवस्थापनका कायिक्रममा जनसहभार्गता पररचालन गररनछे । 
प्राकृर्तक तालतलैयाहरूको संरक्षर् तथा व्यवस्थापन गनि स्थानीय तहहरुलाई 
उत्प्ररेरत गररनेछ ।  

१३१. स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा ८८ वटै स्थानीय तहमा २ वटाका दरले 
१७६ वटा सपुथ मलु्य पसल सञ्चालन गरी अत्यावश्यक उपभोग्य सामाग्रीको 
आपूर्ति सरु्नन्ितताको लार्ग रु १७ करोड ६० लाख हवर्नयोजन गरेको  
छु । 



१३२. कालोबजारी तथा कृर्रम अभाव र्नयन्तरर् गनि उपभोक्ता हक अर्धकार तथा 
जनजागरर् कायिक्रम व्यापक रुपमा सञ्चालन गररनछे । उपभोक्ताको 
हहतलाई ध्यानमा राखी उपभोक्ता अदालत गठन गने व्यवस्था र्मलाइनेछ ।  

१३३. प्रदेशमा खाद्यान्न खररद, भण्डारर् र हवतरर्लाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश 
खाद्य संस्थान स्थापनाको लार्ग रु ५० करोड हवर्नयोजन गरेको छु । 

माननीय सभामखु महोदय, 

म अब भौर्तक पूवािधार हवकास मन्तरालयको कायिक्रम प्रस्ततु गने अनमुर्त  
चाहन्तछु ।  

१३४. भौर्तक पूवािधारको दृहष्टले पर्छ परेको यो प्रदेशमा सडक, खानेपानी, र्सचाई, 
उजाि, तटबन्तधन आर्द पूवािधार हवकासको लार्ग यस बजेटमा रु ५ अबि ३ 
करोड ५१ लाख र्बर्नयोजन गरेको छु । 

१३५. हपर्लचौर कोल्टी हुँदै मातिडी जाने सडक र्नमािर्को लार्ग रु ५ करोड 
हवर्नयोजन गरेको छु । 

१३६. गड्डाचौकी अत्तररया हुँदै न्चसापानी जान े सडकको हवस्ततृ अध्ययन प्रर्तवेदन 
गनि नेपाल सरकारसँग समन्तवय गररनेछ । 

१३७. यातायात व्यवस्था लाई सहज¸ सरुन्क्षत¸ हवश्वसनीय र भरपदो बनाउनका लार्ग 
प्रदेश बस सेवा सञ्चालनको अवधारर्ालाई मूतिरुप र्दइनछे ।जसका लार्ग रु 
२० करोड हवर्नयोजन गरेको छु । 

१३८. उजाि क्षेरलाई उच्च प्राथर्मकता र्दइनेछ ।आवश्यक अध्ययन परुा गरी 
छनोट भएका आयोजनाहरुको कायािन्तवयनको हवर्ध तय गरी उजाि क्षेरका 
योजनाहरु अगाडी बढाउन प्रदेश जलहवद्यतु हवकास बोडि गठन गररनेछ । 
जसको लार्ग रु १० करोड हवर्नयोजन गरेको छु ।  



१३९. सौयि̧  वाय ु लगायत अन्तय वैकन्ल्पक उजािको क्षेरमा जनसहभार्गताको 
आधारमा योजनाहरु छनोट¸ र्नमािर् एवं व्यवस्थापन गररन ेछन ्।  

१४०. हवकास योजनाहरु माग¸ दताि̧  छनोट¸ सवेक्षर्¸ स्वीकृत एवम ्कायािन्तवयनका 
लार्ग आवश्यक नीर्त¸ र्नयमावली¸ र्नदेन्शका¸ कायिहवर्धहरु तयार गरी लाग ु
गररनेछ । 

१४१. बझाङ्ग, बाजरुा, अछाम र डोटी न्जल्लाको केन्तिर्बन्तदमुा रहेको सनु्तदर धार्मिक 
एवं पयिटहकय स्थल खप्तडक्षेरलाई प्रवद्धिन गरी आन्ततररक तथा वाह्य पयिटक 
र्भत्र्याई पयिटनको र्बकास एवं रोजगारीका अवसरहरु शृ्रजना गनि चारवटै 
न्जल्लालाई समेट्न ेगरी ''खप्तड बाहहरी ररंगरोड'' आयोजना सञ्चालन गनि रु 
५ करोड हवर्नयोजन गरेको छु । 

१४२. जोन्खमपूर्ि तररकाले नदी पार गनुिपने अवस्थाको अन्तत्य गनि प्रदेश नम्बर ७ 
बाट पूर्िरुपमा तइुन हवस्थापन गने नीर्त अनसुार ३३ वटा झोलङु्ग े पलु 
र्नमािर्का लार्ग आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेको छु ।  

१४३. स्थानीय भार्ा, संस्कृर्त, परम्परा, रहनसहन र मौर्लकताको संरक्षर् गदै 
एकीकृत पूवािधार हवकास गरी नमूनाको रुपमा रुपाल बैलपाटा बजार 
डडेल्धरुा स्माटि र्भलेज स्थापना गनि रु १ करोड हवर्नयोजन गरेको  
छु ।  

१४४. कञ्चनपरुको र्भमदत्त नगरपार्लकाको ब्रह्मदेव बजारलाई नया ँ शहरको रुपमा 
हवकास गनि रु १ करोड ५० लाख बजेट हवर्नयोजन गरेको  
छु ।  

१४५. प्रदेश अन्ततगित चाल ु अवस्थामा नरहेका हवमानस्थल सचुारु रुपले सञ्चालन 
गनि आवश्यक प्रहक्रयाको लार्ग नेपाल सरकारसँग आवश्यक समन्तवय  
गररनेछ ।  



१४६. प्रदेशका जनताका सरु्बधाका लार्ग स्माटि प्रहवर्धयकु्त सवारीचालक अनमुर्त 
पर, सवारी दताि हकताब र इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्रदेशबाटै उपलब्ध गराउन े
व्यवस्थाको लार्ग आवश्यक प्रबन्तध गररनछे । सवारीधनीको सहजताको 
लार्ग आवश्यकता अनसुार यातायात सेवा केन्ति हवस्तार गरी सवारी नहवकरर् 
र राजस्व बझुाउन ेव्यवस्था गररनेछ ।  

१४७. संघीय सरकारबाट हवशेर् प्राथर्मकतामा राखी यस प्रदेशमा कायािन्तवयनमा 
रहेका रान्ष् ट्रय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गराउन, अनगुमन 
मूल्यांकन तथा कायािन्तवयन सरल र सहज बनाउन प्रदेश सरकारले नेपाल 
सरकारसँग र्नरन्ततर समन्तवयात्मक भरू्मका र्नवािह गनेछ ।  

१४८. "समदृ्ध प्रदेश" र्नमािर्का लार्ग उच्च प्राथर्मकतामा परेका प्रदेश अन्ततगितका 
आयोजनाहरुलाई प्रदेश गौरवका आयोजनाको रुपमा सञ्चालन गनि रु २५ 
करोड हवर्नयोजन गरेको छु । 

१४९. प्रदेशको पूवािधार हवकास गनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रर्तर्नर्धहरुको 
समन्तवय, सहयोग र सहन्जकरर्मा पूवािधार हवकासका कायिक्रमहरुको पहहचान 
तथा प्राथर्मकीकरर् गरी तत्काल कायि सरुु गनि पयािप्त बजेट हवर्नयोजन 
गरेको छु ।  

१५०. र्सचाई, खानेपानी¸ सडक¸ शहरीकरर्¸ उजािका आयोजनाहरु कायािन्तवयन गदाि 
आवश्यकताका आधारमा सम्भाव्य योजनाहरुको अध्ययन प्रर्तवेदनहरु तयार 
गरी स्वीकृत भएपर्छ मार कायािन्तवयन प्रहक्रया अगाडी बढाउने गरी 
आवश्यक कायिहवर्ध तथा र्नदेन्शका तयार गररनेछ ।  

१५१. पररयोजना बैंकमा रहेका संभाव्य आयोजनाहरुको प्राथर्महककरर् गरी वाहर्िक 
कायिक्रममा समावेश गरी र्नन्ित अवर्ध र्भर कायिक्रम सम्पन्न गनि पररयोजना 
बैंकले सघाउ परु् याउने हुँदा पररयोजना बैंक तयार गनि आवश्यक वजेटको 
व्यवस्था गरेको छु।  



१५२. आपतकार्लन र्नमािर्¸ ममित संभार तथा व्यवस्थापनका लागी आवश्यक रकम 
छुट्याइएको छ । यस हकर्समको र्नमािर् तथा ममित सम्भार कायिको लार्ग 
आवश्यक र्नदेन्शका वा कायिहवर्ध तयार गरी कायािन्तवयनमा लर्गन ेछ ।  

१५३. हवगतका क्रमागत आयोजना तथा कायिक्रमहरु प्राथर्मकताका साथ सम्पन्न 
गररनेछ भने नया ँ आयोजनाहरु कायािन्तवयनमा लर्गनेछ । सम्भाव्यता 
अध्ययन सम्पन्न भई हवस्ततृ सवेक्षर् प्रर्तवेदन तयार भै सकेका 
आयोजनाहरुको प्राथर्मकताका साथ समावेश गररनेछन ्।  

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म स्थानीय पूवािधार हवकास सम्बन्तधी कायिक्रम प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्तछु, 

१५४. प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष र्नवािन्चत सदस्यको संयोजक रहन े गरी सम्बन्न्तधत 
र्नवािचन के्षरबाट प्रर्तर्नर्धत्व गने प्रदेशसभा सदस्य र सम्बन्न्तधत र्नवािचन 
के्षरमा रहेका स्थानीय तह मध्येको बररष्ठ प्रमखु प्रशासकीय अर्धकृत रहेको 
सर्मर्तले योजना छनौट तथा अनगुमन गने गरी प्रदेश स्थानीय पूवािधार 
हवकास कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । यस कायिक्रम अन्ततगित ३ वर्िर्भर 
सम्पन्न हनुे भौर्तक पूवािधार हवकासका कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । यस 
कायिक्रमको लार्ग प्रत्येक र्नवािचन क्षेरमा रु २ करोड हवर्नयोजन गरेको  
छु । यस कायिक्रम अन्ततगित न्तयूनतम रु १५ लाख भन्तदा सानो रकमको 
कायिक्रम सञ्चालन गररने छैन । 

१५५. प्रदेश अन्ततगितका स्थानीय तहको कायिसम्पादन र सेवा प्रवाहको आधारमा 
प्रत्येक न्जल्लाको उत्कृष्ट गाउँपार्लकालाई रु १ करोड र उत्कृष्ट 
नगरपार्लकालाई रु २ करोड, प्रदेशको सवोत्कृष्ट गाउँपार्लकालाई रु ३ 
करोड, सवोत्कृष्ट नगरपार्लकालाई रु ४ करोड थप पूवािधार हवकासका लार्ग 
अनदुान प्रदान गनि आवश्यक प्रबन्तध गरेको छु । 



१५६. स्थानीय तहले आरू्ले पहहचान गरी आटनो क्षेरमा सञ्चालन गने पूवािधार 
हवकासका योजना कायािन्तवयन गनिको लार्ग योजनाको सम्भाव्यता, लागत, 
प्रर्तर्ल वा लाभ, योजना कायािन्तवयन गनि सकन ेहवत्तीय वा भौर्तक क्षमता वा 
जनशन्क्त, योजनाको आवश्यकता र प्राथर्मकताका आधारमा कायिक्रम 
सञ्चालन गनिको लार्ग समपूरक अनदुान रु १ अबि र हवशेर् प्रकृर्तको कायि 
गनिको लार्ग हवशेर् अनदुान उपलब्ध गराउन रु ५० करोड प्रस्ताव गरेको 
छु ।  

माननीय सभामखु महोदय, 

म अब हवत्तीय के्षर सम्बन्तधी कायिक्रम प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्तछु । 

१५७. प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंक तथा हवत्तीय संस्थाहरूको पहुँच अर्त आवश्यक भएता 
पर्न हालसम्म यस प्रदेशका ४४ स्थानीय तहमा मार बैंक तथा हवत्तीय 

संस्थाहरूको उपन्स्थती रहेको हुँदा बैंक तथा हवत्तीय संस्थाको पहुँच नपगेुका 
स्थानीय तहमा यथान्शघ्र हवत्तीय पहुँचको सरु्नन्ितता गनि संघीय सरकार र 
नेपाल राष्ट्र बैंकसँग र्नरन्ततर समन्तवय गररनेछ ।  

१५८. प्रदेश स्तरमा प्रचरु सम्भावना भएका क्षरेहरुमा आवश्यक पने लगानीको 
प्रवद्धिन र समन्तवय गनि प्रदेशमा एक लगानी समन्तवय इकाई स्थापना  
गररनेछ । प्रदेश हवकासका लार्ग आवश्यक लगानी र्भत्र्याउन स्वदेशी र 
हवदेशी लगानीकताि सहभागी हनु ेगरी लगानी सम्मेलन आयोजना गररनेछ । 
जसका लार्ग रु २ करोड बजेट हवर्नयोजन गरेको छु । 

१५९. प्रदेशमा पूवािधार हवकास बैंक स्थापनाको लार्ग नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र 
बैंकसँग र्नरन्ततर समन्तवय गररनेछ । 

१६०. बैदेन्शक रोजगारमा जाने जनशन्क्तलाई स्वदेशमै स्वरोजगारमूलक 
हक्रयाकलापमा संलग्न गराउन, उद्यमशीलता हवकास गनि एवं पुजँीको अभाव 
भई लगानीको स्रोत अपगु भएका बेरोजगार नागररकलाई नागररकता र 



शैन्क्षक प्रमार्पर र्धतो राखी न्तयून ब्याजदरमा ऋर् प्रवाह गरी उनीहरुलाई 
आवश्यक पूजँी व्यवस्थापन गनि स्वरोजगार हवकास कोर् अन्ततगित रु १ अबि 
र्बर्नयोजन गरेको छु ।  

माननीय सभामखु महोदय, 

म अब आवर्धक योजना र्नमािर् सम्बन्तधी कायिक्रम प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्तछु । 

१६१. प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएको तथा हनुे स्रोतहरुको उन्चत व्यवस्थापन गरी 
छोटो समयमा नै प्रदेशवासीका अपेन्क्षत उपलब्धी हार्सल गनि प्रदेश स्तरको 
आवर्धक योजनाहरु तजुिमाका लार्ग आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गरेको  
छु ।  

१६२. योजना छनौट कायिहवर्ध तयार गरी आम प्रदेशवासी सहभागी भई योजना 
छनौट गने प्रर्ाली हवकास गररनछे ।  

१६३. यस प्रदेशको समग्र पक्षको अध्ययन गरी प्रदेशको यथाथि अवस्था यहकन गरी 
बहआुयार्मक प्रयोजनका लार्ग प्राथर्मक त्यांक संकलन गने प्रयोजनका 
लार्ग बहसूुचक सभेक्षर् कायिक्रम आर्थिक वर्ि २०७५।७६ मा सम्पन्न 
गररनेछ । 

माननीय सभामखु महोदय, 

म अब कर प्रर्ाली सम्बन्तधी कायिक्रम प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्तछु ।  

१६४. प्रदेशको अर्धकार क्षरे र्भर पने आर्थिक कृयाकलापलाई करको दायरामा 
ल्याई राजश्वको क्षरे र्राहकलो बनाउन ेनीर्त अवलम्बन गररनेछ । 

१६५. प्रदेशको कर प्रर्ालीलाई लगानी मैर्र बनाई उत्पादनमलुक क्षेरमा लगानी 
प्रवद्धिन गने नीर्त अवलम्बन गररनेछ । 

१६६. प्रदेश करको संरचना र करका दरहरु समयसापेक्ष हनुे गरी कर प्रर्ालीलाई 
थप प्रगर्तन्शल एवं समन्तयाहयक बनाईनेछ । 



१६७. कर तथा गैर कर के्षर पहहचान गरी सो को हवस्तार एवं करका दरलाई 
समायोजन गरी राजश्व वहृद्ध गने नीर्त अवलम्वन गररनेछ । 

१६८. कर तथा गैर करको दर तथा दायरा अध्ययनलाई र्नरन्ततरता र्दई आत्मर्नभिर 
प्रदेश बन्न आन्ततररक स्रोतको खोजी गररनेछ । 

१६९. कर तथा गैर कर असलु उपर गने सम्बन्तधी कानून र्नमािर्का लार्ग आवश्यक 
बजेट हवर्नयोजन गरेको छु ।  

१७०. प्रदेशस्तरमा कर तथा गैर कर असलु उपर गने¸ चहुावट र्नयन्तरर् गने¸ 
समन्तवय र अनगुमन गने¸ संरचनागत संगठन व्यवस्थापन गनि आवश्यक स्रोत 
व्यवस्थापन गरेको छु ।  

माननीय सभामखु महोदय, 

म अब सशुासन व्यवस्था सम्बन्तधी कायिक्रम प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्तछु, 

१७१. समाजका हवर्भन्न क्षरेमा रहेका संस्थागत र र्मलोमतोमा हनुे गरेको 
भ्रष्टाचारलाई न्तयूनीकरर् र र्नयन्तरर् गनि भ्रष्टाचारजन्तय हक्रयाकलाप हवरुद्ध 
शनु्तय सहनन्शलताको नीर्त अवलम्वन गररनछे ।  

१७२. प्रादेन्शक र्नकायमा कायिरत राष्ट्रसेवक कमिचारीहरुलाई सेवाप्रवाहमा उत्प्ररेरत 
गरी उच्च मनोवलका साथ कायि गने वातावरर् तयार गनि हवशेर् नीर्त 
र्लइनेछ । र्नजामती सेवा र्दवशको अवसरमा प्रादेन्शक र्नकायहरुमा कायिरत 
राष्ट्रसेवक र्नजामती कमिचारीहरु मध्ये उत्कृष्ट र सवोत्कृष्ट कमिचारी परुस्कृत 
गररने कायिक्रम सञ्चालन गररनछे । 

१७३. सबै प्रादेन्शक र्नकायहरुको साविजर्नक खचिमा र्मतव्ययीता, प्रभावकाररता 
कायम गनि र्मतव्ययीता सम्बन्तधी नीर्तगत व्यवस्था गररनेछ । प्रदेश 
पदार्धकारीले प्रयोग गने सवारी साधन र सञ्चालनको मापदण्ड तयार गरी 
लागू गररनेछ ।  



१७४. जनताको गनुासो सनुवुाई र समाधानका लार्ग मखु्यमन्तरीसँग सोझै गनुासोहरु 
सनु्न "हेलो र्सएम कायिक्रम" लाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सबै मन्तरालयमा 
समेत टोल हि नम्बरको व्यवस्था गररनछे ।  

१७५. बजेट खचि गदाि आन्ततररक र्नयन्त रर् प्रर्ाली सदुृढ गरी आन्ततररक लेखा 
परीक्षर्लाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

माननीय सभामखु महोदय, 

म अब कायािन्तवयन क्षमता सधुार सम्बन्तधी कायिक्रम प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्तछु, 

१७६. नेपाल सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन नगरेका वा सञ्चालन गररएको भए 
तापर्न स्रोतको अभाव रही सम्पन्न हनु नसकेका र दोहोरो नपने अवस्थामा 
लागत प्रर्तर्ल अनकूुल र सामान्जक दाहयत्वका आधारमा प्राथर्मकता प्राप्त 
आयोजना तथा कायिक्रममा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरेको छु । 

१७७. प्रदेश मातहत रहने आवश्यक संगठन संरचना तय गनि प्रदेश सरकारले 
नेपाल सरकारसंग समन्तवय गरी आवश्यक कानूनी र व्यवस्थापकीय कायि 
गनुिका साथै आवश्यकतानसुार स्थानीय तहहरुसँग समेत र्नरन्ततर समन्तवय 
गररनेछ । प्रदेश अन्ततगितका र्नकायहरुको संगठन सभेक्षर् कायि ितु गर्तमा 
अगार्ड बढाई प्रदेश लोकसेवा आयोग यथान्शघ्र गठन गनि नेपाल सरकारसँग 
आवश्यक समन्तवय गररनेछ । 

१७८. हवकास योजनाहरुको छनौट गदाि सम्भाव्यता अध्ययन, हवस्ततृ अध्ययन र 
हवस्ततृ पररयोजना प्रर्तवेदन तयार भएका आयोजनालाई पररयोजना बैंकमा 
समावेश गरेर मार बजेटको सरु्नन्ितता गने गरी पहहलो चौमार्सक अवर्ध 
र्भरै योजना छनौट कायिहवर्ध बनाई लागू गररनेछ । सो कायिको लार्ग 
पयािप्त बजेट हवर्नयोजन गरेको छु । 

१७९. योजना छनौट र कायिक्रम स्वीकृर्तमा हनु े हढलाई अन्तत्य गरी कायिक्रमको 
शीघ्र कायािन्तवयन गनि प्रदेश तथा स्थानीय सन्ञ्चत कोर् व्यवस्थापन प्रर्ाली 



(SuTRA) बाट प्राप्त हनुे कायिक्रमलाई खचि गने अन्ख्तयारी मानी प्रदेश लेखा 
र्नयन्तरक कायािलयबाट बजेट र्नकासा हनु ेव्यवस्था र्मलाएको छु । 

१८०. सम्बन्न्तधत र्नकायको सन्चवलाई बजेट कायािन्तवयनमा समग्र रुपमा न्जम्मेवार 
बनाइनेछ । 

१८१. प्रादेन्शक हवकास योजनाको र्नयर्मत नर्तजामूलक अनगुमन गरी 
कायािन्तवयनमा देन्खन े समस्या समाधान गनि माननीय मखु्यमन्तरीज्यूको 
संयोजकत्वमा प्रादेन्शक हवकास समस्या समाधान सर्मर्त गठन  
गररनेछ । 

१८२. बजेट कायािन्तवयनमा देन्खन े समस्या समाधान गनि आर्थिक मार्मला तथा 
योजना मन्तरीको संयोजकत्वमा बजेट अनगुमन र्नदेशन सर्मर्त गठन  गररनछे 
। 

१८३. हवर्यगत मन्तरालयमा हवर्नयोजन भएको अनदुान तथा सहायताको रकम 
मन्तरालयबाट कायिहवर्ध बनाई मन्तरीपररर्द् बाट स्वीकृत गरी खचि गने 
व्यवस्था गरेको छु ।  

१८४. आगामी आर्थिक वर्िको लार्ग हवर्नयोन्जत बजेटको स्रोत र्रक परेमा सो 
लाई भाि मसान्ततर्भर संशोधन गरी सकनपुने व्यवस्था र्मलाएको  
छु ।  

१८५. बजेट कायािन्तवयनको प्रगर्त र देन्खएका समस्या समाधान गनि प्रत्येक महहना 
आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्तरालयमा हवर्यगत मन्तरालयका सन्चवहरुको 
उपन्स्थर्तमा बजेट सर्मक्षा गने व्यवस्था र्मलाएको छु ।  

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म बजेटको हवर्नयोजन र स्रोतको व्यवस्था सम्बन्तधी योजना र अन्घल्लो वर्िको 
हवर्नयोजनबाट भएको खचि प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्तछु,  



१८६. आर्थिक वर्ि २०७५।०७६ का लार्ग रू २५ अबि ६ करोड ५६ लाख १४ 
हजार हवर्नयोजन गरेको छु । कुल हवर्नयोजनमध्ये चालतुर्ि  रू १३ अबि 
३५ करोड ८ लाख १ हजार अथाित ्५३.२६ प्रर्तशत, पूजँीगततर्ि  रू. ११ 
अबि करोड ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार अथाित ्४६.७४ प्रर्तशत हनु 
आउँछ ।  

१८७. प्रदेश स्थानीय पूवािधार हवकास कायिक्रमका लार्ग आवश्यक बजेट, स्थानीय 
तहलाई प्रदान गररन ेसमपूरक र हवशेर् अनदुान वापतको रकम एवं स्थानीय 
तहको कायिसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनदुान रकम अथि हवहवध 
न्शर्िकमा राखी प्रस्ताव गरेको छु । अथि हवहवधमा भैपरी आउने चाल ु र 
पुजँीगत खचिको लार्ग समेत अथि हवहवध शीर्िकमा बजेट प्रस्ताव गरेको छु । 

१८८. आर्थिक वर्ि २०७५।०७६ का लार्ग अनमुान गररएको खचि व्यहोने स्रोत 
मध्ये आन्ततररक राजश्वबाट रु ४९ करोड ३० लाख, नेपाल सरकारबाट 
हवत्तीय समानीकरर् अनदुान र चाल ुआर्थिक वर्िको हवर्नयोजनबाट बचत हनु े
अनमुार्नत रकम समेतबाट प्राप्त हनु ेरु ८ अबि ४७ करोड ४६ लाख ५३ 
हजार, नेपाल सरकार र स्थानीय तहबाट राजश्व बाँडर्ाँट भई प्राप्त हनु ेरु ७ 
अबि ५७ करोड ०१ लाख ६१ हजार, सशति अनदुानबाट प्राप्त हनुे रु ६ अवि 
३२ करोड ७८ लाख, संघीय सरकारबाट समपरुक अनदुानबाट प्राप्त हनु े
अनमुान गररएको रु २ अबि र हवशेर् अनदुानबाट प्राप्त हनु ेअनमुान गररएको 
रु २० करोड रहनेछ ।  

१८९. यस प्रदेश अन्ततगितका र्नकायहरुबाट अन्घल्लो आर्थिक वर्िमा हवर्नयोजन 
भएको रकममध्ये २०७५ जेष्ठ मसान्ततसम्म चालतुर्ि  रु ८ करोड ४४ लाख 
२२ हजार र पुजँीगत तर्ि  रु ३ करोड ८२ लाख ६९ हजार गरी जम्मा रु 
१३ करोड २६ लाख ९१ हजार खचि भएको छ ।  



१९०. प्रदेशको आवर्धक योजना र पररयोजना बैंक नभएको कारर् राजश्व र 
व्ययको अनमुानको प्रस्तावसाथ पेश गनुिपने मध्यमकालीन खचि संरचना 
आगामी आर्थिक वर्िबाट पेश गररनेछ । 

 माननीय सभामखु महोदय, 

अब म आगामी आर्थिक वर्ि २०७५।७६ को राजस्व पररचालनको नीर्त तथा 
कायिक्रम प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्तछु । 

१९१. करदाता, लगानीकताि र आम नागररकले अपेक्षा गरे अनसुारको वैज्ञार्नक एवं 
व्यवहाररक कर प्रर्ाली अवलम्वन गने हेतलेु आगामी आर्थिक वर्िको राजस्व 
नीर्त तथा कायिक्रमहरुको उद्दशे्यहरु र्नम्न बमोन्जम प्रस्ततु गरेको छु । 

क. सबै प्रकारका आर्थिक हक्रयाकलापमा प्रगर्तन्शल कर प्रर्ाली 
अवलम्वन गने, 

ख. आर्थिक हक्रयाकलापको हवस्तारमा सहयोग पगु्ने गरी कर प्रर्ालीलाई 
लगानी मैरी बनाई उत्पादनमूलक क्षेरलाई प्रवद्धिन गने, 

ग. राजस्व प्रशासनमा संलग्न कमिचारी र संगठनको क्षमता हवकास एवं 
सूचना प्रहवर्धको प्रयोग गरी राजस्व प्रशासन सञ्चालन गने, 

घ. कर सचेतना कायिक्रम सञ्चालन गरी करको दायरा हवस्तार गने, 

ङ. कर कानूनको पालनामा जोड र्दई कर छली तथा चहुावटको र्नयन्तरर् 
गने, 

च. कर तथा गैरकरको दायरा बढाई राजस्व वहृद्ध गने, 

छ. घरजग्गाको हवद्यमान मूल्यांकन प्रर्ालीलाई समयानकूुल सधुार गरी 
प्रचर्लत बजार मूल्य र न्तयूनतम मूल्यांकन बीच रहेको दरुी कम गने, 

ज. सदुृढ अनगुमन प्रर्ालीको हवकास गने ।  

१९२. आर्थिक वर्ि २०७५।७६ देन्ख लागू हनु े गरी घरजग्गा रन्जषे्ट्रशन शलु्क, 
सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, कृहर् आयमा कर, प्राकृर्तक स्रोत कर, 



पयिटन शलु्क तथा प्रदेश हवकास शलु्कको दर तथा संकलनको प्रहक्रया 
प्रस्ताव गरेको छु । 

१९३. प्रदेशलाई समदृ्ध बनाउन आन्ततररक स्रोतको पहहचान, उपयोग तथा 
व्यवस्थापनमा समेत आत्मर्नभिर हनुपुने चनुौती हाम्रो साम ुरहेको छ ।  

१९४. हवत्त संरचनालाई सदुृढ र सबल बनाउँदै समदृ्ध प्रदेश र्नमािर्का लार्ग प्रदेश 
राजस्व नीर्त तजुिमा गररने छ ।  

माननीय सभामखु महोदय,  

१९५. यस बजेटको कायािन्तवयनबाट आर्थिक हक्रयाकलाप हवस्तार भई उच्च आर्थिक 
वहृद्धदर हाँर्सल हनु ेअपेक्षा राखेको छु । प्रस्ततु बजेटबाट मानव हवकासका 
सूचकहरूमा क्रमश: सधुार हुँदै जानेमा म हवश्वस्त छु ।  

१९६. यस बजेटले प्रादेन्शक हवकासको खाका तय गरी आवर्धक योजना र्नमािर्का 
लार्ग थप आधारहरु तय हनु ेहवश्वास र्लएको छु ।  

१९७. आर्थिक सामान्जक लगायत सबै क्षेरहरु समेट्न े गरी कायिक्रम प्रस्ताव 
गररएको हुँदा यो बजेटले प्रदेशको हवकासको दीघिकालीन मागिन्चर प्रस्ततु 
गने कुरामा म हवश्वश्त छु । 

१९८. यस बजेट तजुिमामा मागि र्नदेशन गनुि हनु ेमाननीय प्रदेश प्रमखुज्यू, माननीय 
मखु्यमन्त रीज्यू, माननीय सभामखुज्यू, माननीय मन्तरीज्यूहरु, माननीय 
उपसभामखुज्यू, हवर्भन्न राजनीर्तक दलका माननीय सभासद्ज्यूहरु र हवर्भन्त न 
राजनीर्तक दलका नतेाज्यूहरू प्रर्त हार्दिक आभार प्रकट गदिछु । प्रदेश 
सरकारको नीर्त तथा कायिक्रम एवं आर्थिक वर्ि २०७५।७६ को बजेटका 
र्सद्धान्तत, उद्देश्य, प्राथर्मकता र प्रमखु नीर्त उपर प्रदेश सभामा घर्नभतू 
छलर्ल भई माननीय सदस्यहरुले र्दनभुएका सझुावहरू प्रस्ततु बजेटको 
आधारको रुपमा रहेका छन ् । बजेट छलर्लका क्रममा आ-आटनो 
तर्ि बाट सझुाव र्दनहुनुे माननीय प्रदेश सभा सदस्यहरु, स्थानीय तहका 



पदार्धकारी, राष् ट्रसेवक कमिचारी, वहुद्धजीहव, अथिशास् री, र्नजी क्षेरका संघ 
संगठनहरू, नागररक समाज तथा सामदुाहयक संस्था, सामान्जक संगठनहरू, 

परकार र हवदेशमा रहन ु भएका नेपाली र्ददीबहहनी, दाजभुाइहरू सबैलाई 
हार्दिक धन्तयवाद ज्ञापन गदिछु ।  

१९९. प्रदेशको हवकास र समहृद्धमा सद् भाव र सहयोग परु् याउने आमनागररक, करदाता, 
प्रदेशको हहत र समनु्त नर्तमा लार्गपरेका सबै हवकास साझेदार, सरकारी, 
गैरसरकारी तथा सामदुाहयक संस्थाहरूप्रर्त हार्दिक आभार व्यक्त गदै बजेटको 
सर्ल कायािन्तवयनमा सबैको पूर्ि सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।  

धन्तयवाद ! 


