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िाननीय सभािखु, 
 

१. ववश् वव्यापी कोमभड-19 िहािारीले िानव जीवन, आमथिक र 
सािाजजक क्षेरिा मसजिना गरेको ववर्ि ् र कठठन पररजस्थमििा 
नागररकको जीवन सहज बनाउँदै िलुकुको अथििन्त्रलाई गमिजशल 
बनाउन सहयोग पगु्ने गरी बागििी प्रदेश सरकारको आमथिक िामिला 
िथा योजना िन्त्रीको हैमसयिले यस गररिािय प्रदेश सभा सिक्ष 
आमथिक वर्ि २०७८/०७९ को वावर्िक बजेट िथा कायिक्रि प्रस्ििु गनि 
उपजस्थि भएको छु।  

२. कोमभड-१९ को दोस्रो लहरको असर लजबबदै गदाि यसको प्रभाव 
कवहलेसबि रहन्त्छ भनी यवकन गनि कठठन भएको विििान पररवेशिा 
जनस्वास््य सबबन्त्धी चनुौमिहरु हािी  बीच थप भएका छन।् यस 
संकटपूर्ि घडीिा सरकारले आि नागररकको जीवन रक्षालाई 
प्राथमिकिा ठदनपुने देजखन्त्छ। साथै स्वास््य सजगिा अपनाउँदै 
आमथिक गमिववमधहरुलाई पमन सवक्रय बनाउन ुआवश्यक छ। 

३. कोमभड-१९ को असरबाट जशमथल भएको अथििन्त्रलाई पनुरुत्थान गदै 
गमिजशल बनाउन िथा हाल देजखएको कोरोना भाईरस नयाँ भेररयन्त्टको 
संक्रिर् रोक्नपुने कठठन पररजस्थमिका बीचिा आगािी आमथिक वर्िको 
बजेट िथा कायिक्रि प्रस्ििु गरररहँदा िैले गहन जजबिेवारी बोध 
गरेको छु। यी चनुौमिलाई सबबोधन गदै प्रादेजशक ववकास र सशुासन 
िार्ि ि सिग्र िलुकुको सिवृिको यारालाई टेवा परु् याउने ध्येयका 
साथ आगािी आमथिक वर्िको बजेट िथा कायिक्रि यस सबिामनि 
प्रदेश सभािा पेश गनि अनिुमि चाहन्त्छु।  
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४. कोमभड-१९ को िहािारीबाट िानवीय र आमथिक क्षमि हनुकुा साथै 
िनोवैज्ञामनक रास पमन मसजिना भएको छ। िहािारी मनयन्त्रर्का 
लामग गररएको प्रयासबाट बागििी प्रदेशका नागररकिा परेको असहज 
पररजस्थमि प्रमि प्रदेश सरकारको िर्ि बाट दुुःख व्यक्त गनि चाहन्त्छु।  

यस िहािारीबाट प्रदेश सभाका िाननीय सदस्य श्री पशपुमि प्रसाद 
चौलागाईको दुुःखद मनधन प्रमि हाठदिक श्रिाञ् जली प्रकट गदिछु। 
साथै कििव्य मनवािहका क्रििा ज्यान गिुाउन ु भएका  स्वास््यकिी, 
सरसर्ाईकिी, सरुक्षाकिी, रा�सेवक कििचारी, जनप्रमिमनमध, नागररक 
सिाज, संचारकिी लगायि सबपूर्ि नपेाली ठददीबवहनी िथा 
दाजभुाइहरूप्रमि हाठदिक श्रिाञ् जली व्यक्त गदै शोकाकुल पररवारप्रमि 
हाठदिक सिवेदना  व्यक्त गनुिका साथै उपचाररि सबैको शीघ्र स्वास््य 
लाभको कािना गदिछु। 

५. स्वास््य संकटबाट िलुकुको उत्पादन, व्यापार िथा लगानीसबिको 
आमथिक वक्रयाकलापहरुको शंृ्रखला प्रभाववि भएको छ। संक्रािक 
लगायि सबै प्रकारका रोग र ववपद बाट नागररकको रक्षा गदै 
जनजीवन कसरी सरुजक्षि बनाउन े भन्त् ने चनुौमि हाम्रो साि ु रहेको 
ववद्यिान अवस्थािा आमथिक गमिववमध िथा ववकास मनिािर्लाई 
मनरन्त्िरिा ठदन आगािी आमथिक वर्िको बजेट िहत्वपूर्ि हनुेछ भने्न 
ववश् वास मलएको छु। 

६. देशिा खाद्यान्त् नको उत्पादन बढाउने,  रोजगारी मसजिना गने,  साविजमनक 
सेवा प्रवाहिा सधुार गने, जनिालाई प्रत्यक्ष प्रभाववि गने भौमिक 
पूवािधारिा लगानी गनुिपने अवहलेको आवश्यकिा भएकोले आगािी वर्िको 
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बजेट यस िर्ि  केजन्त्िि रहेको कुरा ि िाननीय सदस्यहरुलाई आश् वस्ि 
गराउन चाहन्त्छु।  

७. संघीय लोकिाजन्त्रक शासन व्यवस्थाको िाध्यिबाट लोकिन्त्रका 
आधारभिू िूल्य िान्त्यिा, िानव अमधकारको संरक्षर् र सशुासन 
कायि गनि “सििृ नेपाल, सखुी नेपाली” को राव�य लक्ष्यलाई आत्िसाि ्
गदै बागििी प्रदेशको "ससंुस्कृि र सखुी जनिाुः सिाजवाद उन्त्िूख 
सििृ प्रदेश" भन्त् न ेदीघिकामलन सोच हामसल गने ठदशािा आगािी आमथिक 
वर्िको बजेट िथा कायिक्रि लजक्षि रहेको कुरा ि िाननीय सदस्यहरु 
सबैलाई ववश् वास ठदलाउन चाहन्त्छु। 

८. नेपालको संववधानले पररकल्पना गरेको लोककल्यार्कारी राज्यको 
अवधारर्ा, सिाजवाद उन्त्िखु आमथिक प्रर्ालीका साथै राज्यका 
मनदेशक मसिान्त्ि,  नीमि िथा दावयत्व, शाजन्त्ि र सशुासन, संघीय 
सरकारको वावर्िक नीमि, योजना िथा कायिक्रि, राजनीमिक दलहरुको 
चनुावी घोर्र्ापर, बागििी प्रदेशको पवहलो आवमधक योजना, ठदगो 
ववकासका लक्ष्य र प्रदेश सभािा प्रस्ििु आगािी आमथिक वर्िको 
ववमनयोजन ववधेयक, २०७८ का मसिान्त्ि र प्राथमिकिालाई बजेट 
िथा कायिक्रि ियार गने क्रििा िागिदशिनको रुपिा मलएको छु। 

िाननीय सभािखु, 
 

नेपाल सरकार अथि िन्त्रालयबाट जारी भएको आमथिक सवेक्षर् िथा 
अन्त्य मनकायहरुबाट प्रकाजशि ि्याङ् क सिेिका आधारिा बागििी 
प्रदेशको आमथिक सािाजजक जस्थमिको संजक्षप् ि जानकारी गराउन 
चाहन्त्छु। 
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९. आमथिक वर्ि 2077/०78 िा यस प्रदेशको आमथिक ववृिदर 4.65 
प्रमिशि रहन ेअनिुान रहेको छ। 

१०. चाल ुआमथिक वर्ि 2077/०78 को अनिुामनि राव�य वावर्िक कुल 
ग्राहस्थ उत्पादन (उत्पादकको िूल्यिा) रु. 42 खबि 66 अबि 32 
करोडिध्ये यस प्रदेशको अंश सबैभन्त्दा बढी अथािि 37.70 प्रमिशि 
रहने अनिुान छ। गि आमथिक वर्ििा कोमभड-19 िहािारीका कारर् 
यस प्रदेशिा बढी प्रभाव परेकोले कुल ग्राहस्थ उत्पादनिा सबैभन्त्दा 
बढी संकुचन भएको मथयो।  

११. यस प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनिा सेवा क्षेरको 77.4०, कृवर् 
क्षेरको 12.3० र उद्योग क्षेरको 10.3० प्रमिशि योगदान रहेको 
छ। 

१२. प्रदेशगि रुपिा िलुना गदाि यस प्रदेशिा सबैभन्त्दा बढी सडक सञ् जाल 
15 हजार 6 सय 92 वकलोमिटर रहेको छ। 

१३. 2077 सालको र्ागनु िसान्त्िसबि यस प्रदेशको जलववद्यिु उत्पादन 
472 िेगावाट रहेको छ भने ववद्यिु सवुवधािा पहुँच पगेुका 
जनसंख्याको अंश 94.44 प्रमिशि रहेको छ। 

१४. 2077 सालको र्ागनु िसान्त्िसबि यस प्रदेशिा बैंङ्क िथा ववत्तीय 
संस्थाका शाखाहरु 2 हजार 6 सय 77 वटा सञ् चालनिा रहेसँगै 
ववत्तीय पहुँचको उल् लेख्य ववस्िार भएको छ। यस प्रदेशको ११९ 
स्थानीय िहिध्ये ११८ स्थानीय िहिा सरकारी कारोबार गने बैङ्कका 
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शाखा ववस्िार भएका छन ्। धाठदङको रुबी भ्याली गाउँपामलकािा 
िार बैङ्क िथा ववत्तीय संस्थाको शाखा ववस्िार हनु बाँकी छ। 

१५. प्रदेश सरकारको चाल ु आमथिक वर्ििा ववमनयोजनको कररब ७४ 
प्रमिशि खचि हनु े संशोमधि अनिुान छ। कुल ववमनयोजनिध्ये 
चालिुर्ि  ६५ प्रमिशि, पुजँजगििर्ि  ८३ प्रमिशि खचि र ववत्तीय 
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१७. चाल ुआमथिक वर्ि २०७७/०७८ को दश िवहनाको अवमधिा कुल 
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१८. चाल ुआमथिक वर्ििा वावर्िक लक्ष्यको िलुनािा कररब १०२ प्रमिशि 
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१९. ववद्यिान काननुी प्रावधान बिोजजि ियार पानुि पने िध्यिकालीन खचि 
संरचना र चाल ुआमथिक वर्िको ववर्यगि िन्त्रालयको प्रगमि वववरर् 
यसैसाथ संलग्न गरी पेश गरेको छु।   

िाननीय सभािखु, 

२०. अब ि आगािी आमथिक वर्ि 2078/०79 को बजेटका उदे्दश्य 
िथा प्राथमिकिा प्रस्ििु गने अनिुमि चाहन्त्छु। बजेटको उदे्दश्यहरु 
मनबनानसुार रहेका छन।्  
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क.  िहािारी, संक्रािक रोग, प्राकृमिक प्रकोप र ववपद्को सियिा 
पमन नागररकको जीवन रक्षा गदै िानवोजचि जीवन मनवािहको 
व्यवस्था मिलाई जनजीवनलाई सहज बनाउन,े 

ख.  प्रदेश सरकारको प्रयास एवं लगानीलाई स्वास््य, कृवर्, 
पूवािधार ववकास, उद्योग, ग्रामिर् क्षेर, िानव ववकास, 
रोजगारी, गररबी मनवारर्को िाध्यिबाट लोककल्यार्कारी 
र सिाजवाद उन्त्िूख अथििन्त्र मनिािर् गने ठदशािर्ि  मनठदिष् ट 
गने, र 

ग.  प्रदेशको आन्त्िररक राजस्व पररचालन र लगानीको 
उत्पादनशीलिा ववृि गरी प्रादेजशक अथििन्त्रको पनुरुत्थान 
गने। 

२१. आगािी आमथिक वर्ि २०७8/०७9 को लामग िय गररएका बजेटका 
उदे्दश्यहरु हामसल गनि देहायका क्षेरगि र कायिक्रिगि प्राथमिकिा 
मनधािरर् गरेको छु। 

 

क.  कोमभड-१९ िहािारीको सियिा पमन प्रादेजशक अथििन्त्रलाई 
गमिजशल एवं सन्त्िमुलि बनाइराख् न मनजी, सहकारी िथा सरकारी 
लगानीिा उपलब्ध स्रोिको अमधकिि पररचालन गदै 
उत्पादन ववृि िथा रोजगारी मसजिना,  

ख.  स्वास््य सेवाको ववश् वसनीयिा अमभववृि, स्वास््य सबबन्त्धी 
िापदण्डको पालना र नागररकको जजउधनको रक्षा,  

ग.  आपि ्कामलन अवस्थािा स्वास््य सेवाको िागलाई धान्न सक्न े
गरी प्रदेश मभरका अस्पिालहरुको पूवािधार ववकास, 
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आवश्यक यन्त्र उपकरर्हरु, अजक्सजन प्लान्त्ट, खोप सेवा, 
जचवकत्सक िथा स्वास््यकिीहरुको प्रबन्त्ध,   

घ.  कोरोना िहािारीबाट ज्यान गिुाएका ववपन्त् न पररवारका 
आजश्रिका लामग ववशरे् राहि, मनजी क्षेरलाई सहमुलयि, 
प्रोत्साहन र पनुरुत्थान  सवहि आमथिक गमिशीलिा, 

ङ.  कृवर् क्षेरको औद्योमगकीकरर्, व्यवसायीकरर्, याजन्त्रकरर् र 
बजारीकरर् गरी कृवर् उत्पादन र उत्पादकत्व अमभववृि, 

च.  जशक्षा क्षेरिा लगानी बढाउँदै प्राववमधक, सीपयकु्त, जीवनपयोगी 
गरु्स्िरीय जशक्षा प्रदान, 

छ.  शीघ्र सञ् चालन गरी उच्च प्रमिर्ल मलन सवकन े प्रकृमिका 
पूवािधार आयोजनािा लगानी, 

ज.  वािावरर्िैरी, जलवाय ुपररवििन अनकूुमलि, लैवङ्गक सिानिा 
र सिावेशीकरर् जस्िा ठदगो ववकासका सूचकहरु हामसल हनु े
कायिक्रि सञ् चालन, 

झ.  पारदशी, गरु्स्िरीय र प्रभावकारी साविजमनक सेवा प्रवाह, र 
ञ.  प्रादेजशक ववकासिा संघीय सरकार र स्थानीय िहसँगको 

सहभामगिा, सिन्त्वय र सहकायि। 
 

िाननीय सभािखु, 
 

नेपालको संववधान एवि ्ववद्यिान काननुी व्यवस्था र राजष् िय प्राकृमिक स्रोि 
िथा ववत्त आयोगबाट प्राप् ि मसर्ाररस सिेिको आधारिा आमथिक वर्ि 
२०७८/०७९ िा स्थानीय िहिा ववत्तीय हस्िान्त्िरर् िार्ि ि ्प्रदान गररन े
अनदुान र राजस्व बाँडर्ाँटको वववरर् प्रस्ििु गनि चाहन्त्छु।  
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२२. आमथिक वर्ि २०७७/०७८ को िलुनािा स्थानीय िहलाई प्रदान 
गररने ववत्तीय हस्िान्त्िरर् अनदुानिा ३.६० प्रमिशिले ववृि गरेको 
छु। 

२३. राजष् िय प्राकृमिक स्रोि िथा ववत्त आयोगद्वारा मनधािररि सूरको 
आधारिा यस प्रदेशका 119 स्थानीय िहहरूलाई ववत्तीय 
सिानीकरर् अनदुानिर्ि  रु. १ अबि ५० करोड ववमनयोजन गरेको 
छु।  

२४. प्रदेश सिपूरक अनदुान सबबन्त्धी कायिववमध, 2077 बिोजजि स्थानीय 
िहबाट प्रस्िाव भई आएका ३०९ वटा  योजना िथा कायिक्रि 
कायािन्त्वयनको लामग सिपूरक अनदुानिर्ि  रु. २ अबि ९२ करोड 
बजेट व्यवस्था गरेको छु।  

२५. प्रदेश मभरका स्थानीय िहहरुबाट प्रदेश ववशेर् अनदुान सबबन्त्धी 
कायिववमध, 2077 बिोजजि प्रस्िाव भई आएका ९१ वटा योजना 
िथा कायिक्रि सञ् चालनको लामग ववशेर् अनदुानिर्ि  रु. ४२ करोड 
बजेट व्यवस्था गरेको छु।  

२६. प्रदेश सरकारका ववर्यगि िन्त्रालय/मनकायबाट सन्त्िमुलि रुपिा 
छनौट भई आएका आयोजना/कायिक्रििा सशिि अनदुानिर्ि  रु. २ 
अबि ६६ करोड बजेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। 

२७. कुल सशिि अनदुान िध्ये जशक्षा िथा स्वास््यिर्ि का कायिक्रिको 
लामग रु. ६९ करोड, कृवर्  िथा सहकारीिर्ि का कायिक्रिको लामग 
रु. २७ करोड लगायि अन्त्य भौमिक पूवािधारसँग सबवजन्त्धि कायिक्रि 
सञ् चालनका लामग रु. १ अबि ७० करोड ववत्तीय हस्िान्त्िरर् हनुे 
व्यवस्था मिलाएको छु।  
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२८. प्रदेश सरकारबाट संकलन भई प्रदेश र स्थानीय िहबीच बाँडर्ाँट 
हनु ेसवारी साधन करिध्ये ११९ स्थानीय िहलाई कुल रु. ४ अबि 
३३ करोड राजस्व बाँडर्ाँट हनु ेअनिुान गरेको छु।  

िाननीय सभािखु, 
 

अब ि आगािी आमथिक बर्िको क्षेरगि कायिक्रि िथा ववमनयोजजि बजेट 
प्रस्ििु गनि चाहन्त्छु। 
 

कोमभड-19 िहािारी रोकथाि, मनयन्त्रर् र उपचार  
 
२९. कोमभड-१९ लगायि िहािारीजन्त्य रोगहरूको रोकथाि, मनयन्त्रर् र 

उपचारका कायिहरूलाइि थप प्रभावकारी बनाइि ववश् वसनीय र भरपदो 
स्वास््य सेवा प्रदान गनि आवश्यक पूवािधार, िेशीनरी उपकरर्, 
जनशजक्त, और्धी, खोप लगायिका ववर्यलाई केन्त्ििा राखी 
िहािारीजन्त्य प्रकोपलाई प्रमिरक्षा गनि सक्न े गरी स्वास््य क्षेरको 
सधुार गनि आवश्यक बजेट व्यवस्था मिलाएको  छु। 

३०. कोमभड-19 िहािारी रोकथाि, मनयन्त्रर् र उपचार सबवन्त्धी 
कायिहरुलाई नमिजािूलक बनाउन प्रदेश अन्त्िगिि रहेका सबै 
अस्पिालिा अजक्सजन प्लान्त्ट िथा वप.मस.आर. िेजशन खररद प्रवक्रया 
अजन्त्िि चरर्िा रहेको र आगािी आमथिक बर्िको शरुुिै जडान कायि 
सबपन्त् न गरी सञ् चालन गररनेछ। साथै, अस्पिालहरुिा बेडको संख्या 
ववृि गनि िथा थप एच.डी.यू, आई.सी.यू., वप.आई.मस.यू. र भेजन्त्टलेटर 
जडान गनि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।  
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३१. कोमभड-1९ को उपचारिा जनशजक्तको अभाव हनु नठदन आवश्यक 
जचवकत्सक, नसि िथा स्वास््यकिीहरुलाई सेवा करारिा मलन ेव्यवस्था 
मिलाइनेछ। प्रदेश िािहि िथा स्थानीय िहका साविजमनक स्वास््य 
सेवािा कायिरि स्वास््यकिीहरूको सीप र क्षििा अमभववृिका 
कायिक्रि सञ् चालन गने व्यवस्था गरेको छु। 

३२. कोमभड-19 िहािारी ववरुिको खोपिा प्रदेशवासीको पहुँच परु् याउन 
"प्रदेश प्रिखु कोमभड-19 खोप कायिक्रि"  िार्ि ि नेपाल सरकारसँगको 
सिन्त्वय र सहकायििा प्रदेश मभरका सबै नागररकहरुलाई कोरोना भाइरस 
ववरुिको खोप प्रदान गनि रु. २ अबि बजेट व्यवस्था गरेको छु।  

३३. कोमभड-19 िहािारीिा उपचार, रोकथाि र मनयन्त्रर्को लामग 
अग्रपङ्गमििा रहेर कायि गने स्वास््यकिी, सरुक्षाकिी लगायिका 
जनशजक्तलाई ववशेर् प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको छु। 

३४. कोमभड-१९ बाट उत्पन्त् न स्वास््य जोजखिबाट सरुजक्षि हनु े गरी 
खानेपानी िथा सरसर्ाईका गमिववमधहरुलाई एकीकृि रुपिा सञ् चालन 
गनि र पूर्ि सरसर्ाई कायिक्रि कायािन्त्वयनिा ल्याउन आवश्यक 
बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

३५. "कोमभड पश् चािको पनुरुत्थानको आधारुः पूवािधार ववकास, उत्पादन 
ववृि र रोजगार" भने्न सोचलाई आत्िसाि ् गदै कोमभड-१९ 
िहािारीबाट मसजजिि जोजखिलाई िध्यनजर गरी स्वास््य सबबन्त्धी 
िापदण्डको पालना गराउँदै नागररकको जजउधनको रक्षा गने कायिलाई 
उच्च प्राथमिकिािा राखी पूवािधार ववकास मनिािर्को कायि अगामड 
बढाइने छ।  
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३६. कोमभड-19 को कारर् रोजगार गिुाएका, बेरोजगार भएका, ववदेशबाट 
र्वकि एका िथा सीिान्त्िकृि सिदुाय र आमथिक रूपिा ववपन्त् न यवुा 
जनशजक्तलाई कृवर्, उद्योग िथा सेवा क्षरेिा आकवर्िि गनि " िेरो गाउँ: 
उद्यि सवहि जजउँन े ठाउँ"  भन्त् न े अमभयान िार्ि ि ् स्थानीयस्िरिा नै 
रोजगारी मसजिनाका लामग साझेदारीिा क्षििा ववकास, प्राववमधक सीप 
प्रदान सबबन्त्धी कायिक्रि सञ् चालन गनि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको 
छु। 

३७. कोमभड-१९ िहािारीबाट प्रदेशको अथििन्त्र र सिग्र ववकासिा परेको 
असरलाई न्त्यूनीकरर् गनि लजक्षि वगि र क्षरे ववशेर्िा पनुरुत्थान र 
पनुभिरर् कायिक्रि सञ् चालन गररन ेछ । बैंक िथा ववत्तीय संस्थाहरुको 
सहकायििा प्रदेश सरकारबाट सञ् चामलि "उत्पादन िथा रोजगारी 
मसजिनाका लामग सहमुलयिपूर्ि ऋर् प्रवाह गने कायिक्रि" लाई आगािी 
आमथिक वर्ििा सिेि मनरन्त्िरिा ठदन  रु. २ अबि बजेट ववमनयोजन गरेको 
छु। 

३८. कोमभड-१९ िहािारीले उद्योग, वाजर्ज्य िथा पयिटन क्षेरिा पारेको 
असरलाई सबबोधन गनि “जहा ँ प्रववमध, पुजँी र सीप, त्यहा ँ यवुाको 
वहि” भन्त् ने सोचसवहि यवुाहरुिा उद्यिजशलिा र स्वरोजगार ववकास 
गनि प्रववमध हस्िान्त्िरर्, सहमुलयिपूर्ि कजाि, सीपिूलक िामलि 
लगायि यवुालाई प्रोत्साहान गने कायिक्रि प्रस्िाव गरेको छु। चामलस 
वर्ि िमुन उिेर सिूहका यवुाहरुलाई लजक्षि गरी  सरल सहमुलयिपूर्ि 
कजाि, सीपिूलक िामलि लगायिका उद्यिी क्षििा अमभववृि 
कायिक्रिको लामग बजेटको व्यवस्था गरेको छु। 
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३९. साववक “प्रदेश पूवािधार ववकास साझेदारी कायिक्रिलाई” खारेजी गरी 
कोमभड- १९ को प्रभाव न्त्यूनीकरर् गदै जनिाको स्वास््य प्रवििन 
गने उद्देश्य सवहि “प्रदेश पूवािधार, स्वास््य प्रवििन िथा कोमभड 
पनुिस्थापना साझेदारी कायिक्रि” कायािन्त्वयन गररनेछ। यस कायिक्रि 
िार्ि ि भौमिक पूवािधार मनिािर् लगायि स्वास््य पूवािधार संरचना, 
उपकरर् खररद जस्िा कोमभड-१९ प्रभाव  न्त्यूनीकरर् गने प्रकृमिका 
आमथिक पनुिस्थापनाका कायिक्रिहरु सञ् चालन गनि रु.  २ अबि ४२ 
करोड बजेट ववमनयोजन गरेको छु।  
 

िाननीय सभािखु, 
 

अब ि प्रदेश अथििन्त्रको पनुरुत्थान गनि राहि, सहमुलयि र छुट सबबन्त्धी 
कायिक्रि प्रस्ििु गदिछु। 
 

कोमभड-१९ राहि र सहमुलयि   
 

४०. कोमभड-19 िहािारीको प्रभावले किजोर भएको प्रादेजशक 
अथििन्त्रलाई गमिजशल बनाई अथििन्त्रका प्रिखु क्षेरको पनुरुत्थान 
गनि राहि, सहमुलयि र छुट प्रदान गने व्यवस्था मिलाएको छु। 

४१. कोमभड-१९ को कारर् आिाबाब ुदवैु गिुाएका बालबामलकाहरूलाई 
स्थानीय िहसँगको सहकायििा िामसक रु. ३ हजारको दरले शैजक्षक 
िथा सािाजजक भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु। साथै, 
अन्त्य कारर्बाट आिाबाब ुदवैु गिुाएका बालबामलकाहरूलाई िामसक 
रु. २ हजारका दरले सािाजजक सरुक्षा भत्ता प्रदान गनि बजेट 
ववमनयोजन गरेको छु।  
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13 
 

४२. नेपाल सरकार िथा बागििी प्रदेशका जजल्ला कोमभड- १९ संकट 
व्यवस्थापन केन्त्िको मनर्ियानसुार मिमि २०७८ बैशाख १६ गिेदेजख 
शरुू भएको मनरे्धाज्ञाको कारर् उद्योग, व्यापार, होटल, िाभल टुसि, 
िेवकङ्ग, पयिटन व्यवसाय, सवारी साधन, सञ् चार गहृ लगायिका 
र्िि/व्यजक्तले दिाि गरेको सरकारी मनकायबाट नवीकरर् िथा खारेजी 
सबबन्त्धी सेवा मलदा िोवकए विोजजि लाग्ने वा मिनुिपने कर, दस्िरु, 
शलु्क िथा जररवाना सियिा मिनि नसकेकाको हकिा सबबजन्त्धि 
जजल्लािा पूर्िरुपिा मनरे्धाज्ञा हटेको मिमिले ६० ठदन मभर दाजखला 
गनि आएिा िोवकए विोजजि लाग्न ेकर, दस्िरु र शलु्क बाहेक थप 
जररवाना वा अमिररक्त शलु्क नलाग्न ेव्यवस्था गरेको छु।  

४३. कोमभड-१९ िहािारी दोस्रो लहरको प्रकोप बढेसँगै साविजमनक 
यािायाि सञ् चालन गने व्यजक्त िथा र्ििले आमथिक वर्ि 
2078/०७९ को सवारी साधन कर संवि ् २०७८ र्ागनु 
िसान्त्िमभर बझुाएिा नवीकरर् दस्िरु छुट ठदई नवीकरर् गने 
व्यवस्था मिलाएको छु। 

स्वास््य उपचार सेवा   

४४. नागररकको िौमलक हकको रुपिा रहेको स्वास््य सेवालाइि सहज, 
सलुभ र गरु्स्िरीय बनाउन एवि ् आपि ्कामलन अवस्थािा सिेि 
स्वास््य सेवाको िागलाई धान्त् न सक्न े गरी प्रदेश मभरका जजल्ला 
अस्पिालहरुको स्िरोन्त् नमिको लामग आवश्यक भवन, यन्त्र उपकरर्, 
जचवकत्सक िथा स्वास््यकिीहरुको व्यवस्था मिलाउने कायिलाई उच्च 
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प्राथमिकिा ठदएको छु। साथै, स्थानीय िहिा अस्पिाल भवन मनिािर् 
गनि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।  

४५. िदन भण्डारी स्वास््य ववज्ञान प्रमिष् ठानलाइि आधमुनक र सवुवधा 
सबपन्त् न बनाउन भौमिक पूवािधार ववकास िथा उपकरर्को व्यवस्था 
गरी थप ववधाका शैजक्षक कायिक्रि सञ् चालनिा ल्याउन आवश्यक 
बजेट व्यवस्था गरेको छु।साथै, उक्त प्रमिष् ठान िािहि रहेको हेटौडा 
अस्पिालको भवन मनिािर् लगायि स्वास््य सबबन्त्धी पूवािधार ववकास 
गनि प्रदेश साविजमनक मनिािर् कायिक्रििर्ि  बजेट ववमनयोजन गरेको 
छु। 

४६. प्रदेश सभाका िाननीय सदस्य स्वगीय पशपुमि चौलागाईको सबिान 
स्वरुप दोलखा जजल्लािा रहेको चररकोट अस्पिाललाई "पशपुमि 
चौलागाई स्िमृि अस्पिाल" नािाकरर् गरी समुबधा सबपन्त् न 
अस्पिालको रुपिा ववकास गनि आवश्यक बजेटको ब्यबस्था गरेको 
छु।  

४७. िाि ृिथा बाल स्वास््य, वकशोर-वकशोरी, ज्येष्ट नागररक, िवहला  िथा 
अपाङ्गिा भएका व्यजक्तहरुको स्वास््य सेवालाई प्राथमिकिािा राख्दै 
प्रदेश मभर बसोबास गने सबै नागररकलाई सहज स्वास््य र खोप सेवािा 
पहुँच परु् याउन ेकायिलाई सहयोग पगु्न ेगरी बजेटको व्यवस्था गरेको 
छु। 

४८. वैकजल्पक जचवकत्सा पिमिको िाध्यिबाट नागररकलाई स्वस्थ बनाइराख् न 
आयवेुद जचवकत्सा, होमियोपेमथक, क्षारसरु, योग, पञ् चकिि लगायिका 
कायिक्रि सञ् चालन गनि आवश्यक बजेट ववमनयोजन गरेको छु। 
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प्राथमिकिा ठदएको छु। साथै, स्थानीय िहिा अस्पिाल भवन मनिािर् 
गनि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।  

४५. िदन भण्डारी स्वास््य ववज्ञान प्रमिष् ठानलाइि आधमुनक र सवुवधा 
सबपन्त् न बनाउन भौमिक पूवािधार ववकास िथा उपकरर्को व्यवस्था 
गरी थप ववधाका शैजक्षक कायिक्रि सञ् चालनिा ल्याउन आवश्यक 
बजेट व्यवस्था गरेको छु।साथै, उक्त प्रमिष् ठान िािहि रहेको हेटौडा 
अस्पिालको भवन मनिािर् लगायि स्वास््य सबबन्त्धी पूवािधार ववकास 
गनि प्रदेश साविजमनक मनिािर् कायिक्रििर्ि  बजेट ववमनयोजन गरेको 
छु। 

४६. प्रदेश सभाका िाननीय सदस्य स्वगीय पशपुमि चौलागाईको सबिान 
स्वरुप दोलखा जजल्लािा रहेको चररकोट अस्पिाललाई "पशपुमि 
चौलागाई स्िमृि अस्पिाल" नािाकरर् गरी समुबधा सबपन्त् न 
अस्पिालको रुपिा ववकास गनि आवश्यक बजेटको ब्यबस्था गरेको 
छु।  

४७. िाि ृिथा बाल स्वास््य, वकशोर-वकशोरी, ज्येष्ट नागररक, िवहला  िथा 
अपाङ्गिा भएका व्यजक्तहरुको स्वास््य सेवालाई प्राथमिकिािा राख्दै 
प्रदेश मभर बसोबास गने सबै नागररकलाई सहज स्वास््य र खोप सेवािा 
पहुँच परु् याउन ेकायिलाई सहयोग पगु्न ेगरी बजेटको व्यवस्था गरेको 
छु। 

४८. वैकजल्पक जचवकत्सा पिमिको िाध्यिबाट नागररकलाई स्वस्थ बनाइराख् न 
आयवेुद जचवकत्सा, होमियोपेमथक, क्षारसरु, योग, पञ् चकिि लगायिका 
कायिक्रि सञ् चालन गनि आवश्यक बजेट ववमनयोजन गरेको छु। 
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४९. प्रदेश अन्त्िगििका आयवेुद केन्त्िको भौमिक पूवािधार ववकास, उपकरर् 
िथा जनशजक्तको उजचि व्यवस्थापन गरी वैकजल्पक जचवकत्सा सेवा 
सिेि प्रदान गनि हेटौडा, नवुाकोट, लमलिपरु र रािेछाप जजल्लािा 
रहेका आयवेुद केन्त्िलाई आयवेुद अस्पिालिा िथा जचिवन जजल्लािा 
रहेको आयवेुद केन्त्ि, रत् ननगरलाई वैकजल्पक जचवकत्सा सेवा सिेि 
प्रदान गने गरी प्रादेजशक आयवेुद अस्पिालिा स्िरोन्त् नमि गनि बजेटको 
व्यवस्था गरेको छु।  

५०. स्थानीय िहका ३ सय ५९ वटा सािदुावयक िाध्यमिक 
ववद्यालयहरूिा हाल कायािन्त्वयनिा रहेको "एक ववद्यालय एक नसि" 
कायिक्रिलाई मनरन्त्िरिा ठदएको छु। यसरी मनयकु्त भएका 
स्वास््यकिीलाई कोमभड-१९ लगायि सरूवा रोगको रोकथाि िथा 
मनयन्त्रर्िा सचेिना जगाउन र अस्पिाल एवि ् स्वास््य संस्थािा 
सिेि आवश्यकिा अनसुार पररचालन गने व्यवस्था मिलाएको छु। 
साथै आगािी वर्ि यस कायिक्रिलाई थप सािदुावयक िाध्यमिक 
ववद्यालयहरूिा सिेि ववस्िार गने गरी रु. २६ करोड बजेट 
ववमनयोजन गरेको छु।  

५१. प्रदेश अन्त्िगििका मसन्त्धलुी, धाठदङ्ग र मरशलुी अस्पिालिा िगृौला 
रोगीका लामग मनुःशलु्क डायलामसस सेवा ववस्िार गनि आवश्यक बजेट 
व्यवस्था गरेको छु।  

५२. "िखु्यिन्त्री जनिा स्वास््य कायिक्रि" लाइि नसने रोगको रोकथाि, 
मनयन्त्रर् र उपचारिा केजन्त्िि गरी सञ् चालन गनि रु. 22 करोड 
बजेट ववमनयोजन गरेको छु।यस कायिक्रि िार्ि ि क् यान्त्सर रोग 
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लागेका र िजस्िष्क घाि भएका ववपन्त् न नागररकलाइि सहयोग गने, 
िवहलािा हनु ेपाठेघर एवि ्स्िन क् यान्त्सर उपचारिा सहयोग गने, 
अब्स्िेवटक वर्�ुलाको मनुःशलु्क परीक्षर् गने, हृदयघाि उपचारिा 
सहयोग गने र लजक्षि वगिलाइि मनुःशलु्क स्वास््य परीक्षर् गने 
लगायिका कायिक्रि कायािन्त्वयन गररनेछ। 

५३. प्रदेश िािहिका सबै अस्पिालहरूिा न्त्यूनिि सवुवधा सबपन्त् न 
एबबलेुन्त्सको व्यवस्था गररनेछ।ववमभन्त् न मनकायिा रहेका 
एबबलेुन्त्सहरूबाट एकीकृि सेवा प्रवाह गनि प्रादेजशक प्ररे्र् केन्त्ि 
स्थापना गने व्यवस्था मिलाएको छु।  

५४. अमि सीिान्त्िकृि एवं लोपोन्त्िखु सिदुायलाइि प्राथमिकिािा राख्दै 
स्थानीय िहिा सञ् चालनिा रहेका बमथिङ्ग सेन्त्टरहरुको सबलीकरर् र 
सबै गाँउपामलकाका ववद्यालयिा सञ् चामलि वकशोर वकशोरी लजक्षि 
प्रजनन ् िथा यौन स्वास््य सबबन्त्धी कायिक्रिको लामग आवश्यक 
बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

, 

गरु्स्िरीय जशक्षा , ववज्ञान िथा प्रववमध  
 

५५. कोमभड-19 िहािारीका कारर् शैजक्षक सर 2076 र 2077 िा 
उल्लेख्य असर पनि गयो। सबै जशक्षर् संस्था र िामलि केन्त्िहरु बन्त्द 
भए। ववद्यालय िहदेजख ववश् वववद्यालय िहसबिका सबै कक्षा र िहका 
ववद्याथीको मनयमिि पठन पाठन,   परीक्षा सञ् चालन, िूल्याङ् कन र 
परीक्षार्ल प्रकाशन सियिा सबपन्त् न हनु सकेन। यस पररवशेिा 
बालबामलकाको मसकाईलाई मनरन्त्िरिा ठदन नपेाल सरकार र स्थानीय 
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लागेका र िजस्िष्क घाि भएका ववपन्त् न नागररकलाइि सहयोग गने, 
िवहलािा हनु ेपाठेघर एवि ्स्िन क् यान्त्सर उपचारिा सहयोग गने, 
अब्स्िेवटक वर्�ुलाको मनुःशलु्क परीक्षर् गने, हृदयघाि उपचारिा 
सहयोग गने र लजक्षि वगिलाइि मनुःशलु्क स्वास््य परीक्षर् गने 
लगायिका कायिक्रि कायािन्त्वयन गररनेछ। 

५३. प्रदेश िािहिका सबै अस्पिालहरूिा न्त्यूनिि सवुवधा सबपन्त् न 
एबबलेुन्त्सको व्यवस्था गररनेछ।ववमभन्त् न मनकायिा रहेका 
एबबलेुन्त्सहरूबाट एकीकृि सेवा प्रवाह गनि प्रादेजशक प्ररे्र् केन्त्ि 
स्थापना गने व्यवस्था मिलाएको छु।  

५४. अमि सीिान्त्िकृि एवं लोपोन्त्िखु सिदुायलाइि प्राथमिकिािा राख्दै 
स्थानीय िहिा सञ् चालनिा रहेका बमथिङ्ग सेन्त्टरहरुको सबलीकरर् र 
सबै गाँउपामलकाका ववद्यालयिा सञ् चामलि वकशोर वकशोरी लजक्षि 
प्रजनन ् िथा यौन स्वास््य सबबन्त्धी कायिक्रिको लामग आवश्यक 
बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

, 

गरु्स्िरीय जशक्षा , ववज्ञान िथा प्रववमध  
 

५५. कोमभड-19 िहािारीका कारर् शैजक्षक सर 2076 र 2077 िा 
उल्लेख्य असर पनि गयो। सबै जशक्षर् संस्था र िामलि केन्त्िहरु बन्त्द 
भए। ववद्यालय िहदेजख ववश् वववद्यालय िहसबिका सबै कक्षा र िहका 
ववद्याथीको मनयमिि पठन पाठन,   परीक्षा सञ् चालन, िूल्याङ् कन र 
परीक्षार्ल प्रकाशन सियिा सबपन्त् न हनु सकेन। यस पररवशेिा 
बालबामलकाको मसकाईलाई मनरन्त्िरिा ठदन नपेाल सरकार र स्थानीय 

 

17 
 

िहसँगको सहकायििा सूचना प्रववमधको प्रयोग गरी वैकजल्पक पिमि 
िार्ि ि जशक्षर् मसकाईलाई मनरन्त्िरिा ठदन ेव्यवस्था मिलाएको छु।  

५६. राष् ि मनिािर्िा योगदान ठदन सक्न ेगरु्स्िरीय जनशजक्त उत्पादन गने 
उदे्दश्यले स्थापना गनि लामगएको प्रदेश ववश् वववद्यालयको स्थापना 
सबवन्त्धी प्रारजबभक कायि गनि बजेट ववमनयोजन गरेको छु । गरु्स्िरीय 
उच्च जशक्षा ग्रामिर् स्िरिा नै प्राप् ि गनि सवकयोस ्भनी सािदुावयक 
क् याबपसको भौमिक िथा शैजक्षक पूवािधार ववकासिा सहयोग परु् याउन 
आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

५७. "बागििी प्रदेशको इच्छा, सिवृिको लामग प्राववमधक जशक्षा" 
अमभयानलाई साकार पानि सािदुावयक ववद्यालय एवि ्जशक्षालयहरूको 
भौमिक िथा शैजक्षक पूवािधारको ववकास गरी गरु्स्िरीय प्राववमधक 
जशक्षािा पहुँच अमभववृि गनि बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। 

५८. शैजक्षक गरु्स्िर सधुार कायिक्रि िार्ि ि ववद्याथीलाई आत्िमनभिर 
बनाउन प्रववमधिैरी जशक्षा प्रर्ालीको ववस्िार गदै स्वरोजगार, 
उद्यिशीलिा र नव-अन्त्वेर्र् क्षििा अमभववृिका लामग सािदुावयक 
ववद्यालयिा सूचना िथा प्रववमध प्रयोगशाला स्थापना, ववज्ञान िथा 
ववर्यगि प्रयोगशाला स्थापना, कबपाउण्डवाल मनिािर् र निनुा 
ववद्यालय ववकास गरुूयोजना लाग ु भएका २० वटा सािदुावयक 
िाध्यमिक ववद्यालयको  भौमिक िथा शैजक्षक पूवािधार ववकास कायिक्रि 
कायािन्त्वयन गनि रु. 35 करोड बजेट ववमनयोजन गरेको छु। 

५९. शनु्त्य दरबन्त्दी भएका २ सय ६२ वटा सािदुावयक िाध्यमिक 
ववद्यालयिा ववज्ञान वा गजर्ि िध्ये कुनै एक ववर्यको िाध्यमिक 



 

18 
 

िहको जशक्षक व्यवस्थापनका लामग प्रदान गररँदै आएको अनदुान 
कायिक्रिलाई मनरन्त्िरिा ठदएको छु। 

६०. "साक्षर प्रदेश" घोर्र्ा अमभयानलाई पूर्ििा ठदने अमभप्रायले काठिाण्डौ 
ववश् वववद्यालयसँगको सहकायििा सािदुावयक ववद्यालयहरुको गरु्स्िर 
सधुार सदुृढीकरर् गनि र प्रदेश शैजक्षक व्यवस्थापन सूचना प्रर्ाली 
स्थापना गरी कायािन्त्वयनिा ल्याउन आवश्यक बजेट ववमनयोजन गरेको 
छु। 

६१. यस प्रदेशिा स्थायी बसोबास गने आमथिक िथा सािाजजक रूपिा 
पछामड परेका वगि र सिदुायलाई प्राथमिकिािा राखी सािदुावयक 
क् याबपसिा अध्ययनरि छोरी बहुारीलाई प्रदान गररन े छारवजृत्त 
कायिक्रिलाई मनरन्त्िरिा ठदएको छु।  

६२. नवीन ज्ञान िथा प्रववमधको अनसुन्त्धान, ववकास र नवप्रवििनिा यवुा 
वैज्ञामनकहरूलाई प्रोत्साहन गनि प्रदेश ववज्ञान प्रववमध कोर् स्थापना 
गररनेछ। यसको लामग आवश्यक बजेट ववमनयोजन गरेको छु।यवुा 
वैज्ञामनक प्रोत्साहन कोर्िा रहेको रकि सिेि यसै कोर्िा साने 
व्यवस्था मिलाएको छु। 

 

िवहला, बालबामलका, ज्येष् ठ नागररक र सिाजकल्यार् 
 

६३.  “प्रदेश र स्थानीय िहको एउटै सन्त्देशुः बाल वववाहिकु्त हाम्रो प्रदेश” 
भने्न अमभयान सवहि शरुू भएको बालवववाह िकु्त प्रदेश िथा 
अपाङ्गिैरी स्थानीय िह घोर्र्ा गनि प्रोत्साहन गने कायिक्रिलाई 
स्थानीय िहसँगको सिन्त्वय र सहकायििा कायािन्त्वयन गने गरी 
मनरन्त्िरिा ठदइएको छु। 
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िहको जशक्षक व्यवस्थापनका लामग प्रदान गररँदै आएको अनदुान 
कायिक्रिलाई मनरन्त्िरिा ठदएको छु। 

६०. "साक्षर प्रदेश" घोर्र्ा अमभयानलाई पूर्ििा ठदने अमभप्रायले काठिाण्डौ 
ववश् वववद्यालयसँगको सहकायििा सािदुावयक ववद्यालयहरुको गरु्स्िर 
सधुार सदुृढीकरर् गनि र प्रदेश शैजक्षक व्यवस्थापन सूचना प्रर्ाली 
स्थापना गरी कायािन्त्वयनिा ल्याउन आवश्यक बजेट ववमनयोजन गरेको 
छु। 

६१. यस प्रदेशिा स्थायी बसोबास गने आमथिक िथा सािाजजक रूपिा 
पछामड परेका वगि र सिदुायलाई प्राथमिकिािा राखी सािदुावयक 
क् याबपसिा अध्ययनरि छोरी बहुारीलाई प्रदान गररन े छारवजृत्त 
कायिक्रिलाई मनरन्त्िरिा ठदएको छु।  

६२. नवीन ज्ञान िथा प्रववमधको अनसुन्त्धान, ववकास र नवप्रवििनिा यवुा 
वैज्ञामनकहरूलाई प्रोत्साहन गनि प्रदेश ववज्ञान प्रववमध कोर् स्थापना 
गररनेछ। यसको लामग आवश्यक बजेट ववमनयोजन गरेको छु।यवुा 
वैज्ञामनक प्रोत्साहन कोर्िा रहेको रकि सिेि यसै कोर्िा साने 
व्यवस्था मिलाएको छु। 

 

िवहला, बालबामलका, ज्येष् ठ नागररक र सिाजकल्यार् 
 

६३.  “प्रदेश र स्थानीय िहको एउटै सन्त्देशुः बाल वववाहिकु्त हाम्रो प्रदेश” 
भने्न अमभयान सवहि शरुू भएको बालवववाह िकु्त प्रदेश िथा 
अपाङ्गिैरी स्थानीय िह घोर्र्ा गनि प्रोत्साहन गने कायिक्रिलाई 
स्थानीय िहसँगको सिन्त्वय र सहकायििा कायािन्त्वयन गने गरी 
मनरन्त्िरिा ठदइएको छु। 
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६४. बालबामलकाको सवािङ् गीर् ववकासको थलोको रूपिा रहेको जजल्ला 
बाल ववकास केन्त्िलाई स्थानीय िहसँगको सहकायििा निनुा केन्त्िको 
रूपिा स्िरोन्त् नमि गनि आवश्यक बजेट ववमनयोजन गरेको छु। 

६५. वहंसावपमडि िथा असहाय िवहला, बालबामलका, अपाङ्गिा भएका व्यजक्त 
िथा ज्येष् ठ नागररकको उिार, संरक्षर् एवि ्पनुुःस्थापनाका लामग बजेट 
व्यवस्था गरेको छु। 

६६. ववमभन्न खालका लैवङ्गक, जािजािीय िथा सािाजजक ववभेदलाई पूर्िरुपिा 
उन्त्िूलन गने र दमलि, उत्पीमडि िथा वपछमडएका अल्पसंख्यक 
सिदुायको आमथिक सािाजजक उत्थानका कायिक्रिहरु संचालन गने 
व्यवस्था मिलाएको छु।  

श्रि िथा रोजगार र सािाजजक सरुक्षा 
 

६७. स्वदेशी कच्चा पदाथि र सीपिा आधाररि साना िथा िझौला उत्पादनिखुी 
उद्योग िथा व्यवसायलाई प्राथमिकिा ठदई यवुा उद्यिी ववकास सबबन्त्धी 
कायिक्रिहरू िार्ि ि रोजगारी मसजिना गने वक्रयाकलाप सञ् चालनको लामग 
आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

६८. रोजगार िथा स्वरोजगार मसजिनाका लामग अपाङ्ग, ववपन्त् न दमलि, दमलि 
िवहला, अमि सीिान्त्िकृि िवहला, लैवङ्गक िथा यौमनक 
अल्पसंख्यकहरूको जीववकोपाजिन सधुारका लामग िागिा आधाररि 
िामलि कायिक्रि िार्ि ि सीप, प्रववमध र बीउ पुजँी सवहि व्यावसावयक 
िथा सीपिूलक िामलि सञ् चालन गनि आवश्यक बजेट ववमनयोजन 
गरेको छु। 
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६९. अनौपचाररक क्षेरिा कायिरि श्रमिकहरू िथा स्वरोजगार 
श्रमिकहरूलाई सािाजजक सरुक्षाको दायरािा ल्याउन स्थानीय 
िहसँगको सहकायििा श्रमिक अमभलेखीकरर् सूचना प्रर्ाली स्थापना 
गने व्यवस्था मिलाएको छु। 

यवुा िथा खेलकुद 
 

७०. खेलकुदको ववकास र ववस्िारका लामग खेलकुद पूवािधारहरुको मनिािर्, 
संरक्षर् र सञ् चालनका साथै खेलाडी, रेफ्री र प्रजशक्षकको क्षििा 
ववकास गने कायिक्रि सञ् चालनिा जोड ठदइनेछ।  

७१. प्रदेशमभर मनिािर्ाधीन खेलकुद पूवािधारको मनिािर् कायि दईु वर्ि मभर 
सबपन्त् न गनि रु. 29 करोड बजेट ववमनयोजन गरेको छु। मनिािर् 
सबपन्त् न भएका रङ्गशाला र कभडि हलहरूको संरक्षर्, सञ् चालन र 
व्यवस्थापन प्रदेश खेलकुद ववकास पररर्द र स्थानीय िहबीचको 
सहकायि र साझेदारीिा गने व्यवस्था मिलाएको छु।  

७२. प्रदेश यवुा पररर्द िार्ि ि यवुाहरूिा सीप, जशक्षा र उद्यिशीलिा 
ववकास गररनेछ। प्रदेश मभरका िौमलक ज्ञान िथा परबपरागि 
प्रववमधको स्िरोन्त् नमि िथा व्यावसायीकरर्िा प्रोत्सावहि गने कायिक्रि 
कायािन्त्वयन गनि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। 

७३. बालबामलका िथा यवुालाई लजक्षि गरी लागऔुर्ध दवु्यिसन, जािीय 
ववभेद, सािाजजक कुरीमि, यौमनक िथा घरेल ुवहंसा, िानव बेचववखन र 
ववद्यिुीय अपराध ववरूि सचेिना जगाउन ‘हाम्रो ध्यान यवुा सचेिना 
अमभयान’ कायिक्रि  सञ् चालन गने व्यवस्था मिलाएको छु।  
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६९. अनौपचाररक क्षेरिा कायिरि श्रमिकहरू िथा स्वरोजगार 
श्रमिकहरूलाई सािाजजक सरुक्षाको दायरािा ल्याउन स्थानीय 
िहसँगको सहकायििा श्रमिक अमभलेखीकरर् सूचना प्रर्ाली स्थापना 
गने व्यवस्था मिलाएको छु। 

यवुा िथा खेलकुद 
 

७०. खेलकुदको ववकास र ववस्िारका लामग खेलकुद पूवािधारहरुको मनिािर्, 
संरक्षर् र सञ् चालनका साथै खेलाडी, रेफ्री र प्रजशक्षकको क्षििा 
ववकास गने कायिक्रि सञ् चालनिा जोड ठदइनेछ।  

७१. प्रदेशमभर मनिािर्ाधीन खेलकुद पूवािधारको मनिािर् कायि दईु वर्ि मभर 
सबपन्त् न गनि रु. 29 करोड बजेट ववमनयोजन गरेको छु। मनिािर् 
सबपन्त् न भएका रङ्गशाला र कभडि हलहरूको संरक्षर्, सञ् चालन र 
व्यवस्थापन प्रदेश खेलकुद ववकास पररर्द र स्थानीय िहबीचको 
सहकायि र साझेदारीिा गने व्यवस्था मिलाएको छु।  

७२. प्रदेश यवुा पररर्द िार्ि ि यवुाहरूिा सीप, जशक्षा र उद्यिशीलिा 
ववकास गररनेछ। प्रदेश मभरका िौमलक ज्ञान िथा परबपरागि 
प्रववमधको स्िरोन्त् नमि िथा व्यावसायीकरर्िा प्रोत्सावहि गने कायिक्रि 
कायािन्त्वयन गनि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। 

७३. बालबामलका िथा यवुालाई लजक्षि गरी लागऔुर्ध दवु्यिसन, जािीय 
ववभेद, सािाजजक कुरीमि, यौमनक िथा घरेल ुवहंसा, िानव बेचववखन र 
ववद्यिुीय अपराध ववरूि सचेिना जगाउन ‘हाम्रो ध्यान यवुा सचेिना 
अमभयान’ कायिक्रि  सञ् चालन गने व्यवस्था मिलाएको छु।  
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कृवर् िथा पशपुन्त्छी ववकास   
 

७४. कृवर् क्षरेको उत्पादन र उत्पादकत्व ववृि गनि हररि उत्पादन प्रववमध 
अवलबबन गदै सबभाव्य जजल्लाहरूिा कृवर्, पशपुन्त्छी िथा ित्स्य ववकास 
कायिक्रि, चक्लाबन्त्दीिा आधाररि सािूवहक खेिी,  बाँझो जग्गािा खेिी 
जस्िा प्रोत्साहनिूलक कायिक्रि सञ् चालन गनि प्राथमिकिा ठददै सो 
क्षेरको औद्योमगकीकरर्, व्यवसायीकरर्, याजन्त्रकीकरर् र बजारीकरर् 
गने ववशेर् व्यवस्था मिलाएको छु।  

७५. प्रदेश मभरका १३ वटै जजल्लािा दूध उत्पादन गने कृर्कहरूलाई 
प्रोत्साहन गनि उत्पादनिा आधाररि अनदुान प्रर्ालीलाई मनरन्त्िरिा 
ठददै ववत्तीय संस्था िार्ि ि दूध उत्पादक कृर्कहरूको बैंक खािािा 
सोझै रकि जबिा हनु ेगरी रु. १६ करोड बजेट ववमनयोजन गरेको 
छु। 

७६. "गररब वकसानको साथिा बागििी प्रदेश सरकार" भन्त् ने अमभयानका 
साथ यस प्रदेशिा रही मनरन्त्िर कृवर्, पशपुन्त्छी िथा ित्स्यपालन 
व्यवसायिा संलग्न साना, मनवािहिखुी, ववपन्त् न र सीिान्त्िकृि 
सिदुायका वकसानहरूको लामग प्राववमधक सहयोग सवहि 
जीववकोपाजिन सधुार कायिक्रि सञ् चालन गनि आवश्यक बजेट 
ववमनयोजन गरेको छु।  

७७. "बाझो जमिनको प्रयोग, उत्पादनिा सहयोग" भन्त् न े सोचका साथ 
आमथिक वर्ि २०७७/0७८ देजख सञ् चालन भइरहेको बाँझो जमिनिा 
खेिीको लामग प्रोत्साहन कायिक्रि मनरन्त्िरिाको लामग बजेट व्यवस्था 
गरेको छु।  
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७८. प्रदेश मभर उत्पाठदि र्लरू्ल, िरकारी लगायिका कृवर् उपज 
भण्डारर्का लामग साविजमनक क्षेर, मनजी क्षेर र सहकारी क्षेरको 
साझेदारीिा मनिािर्ाधीन १७ हजार ७ सय िेविक टन क्षििा भएका 
शीि भण्डारहरु आगािी आमथिक वर्ििा मनिािर् सबपन्त् न गरी 
सञ् चालनिा ल्याउन रु. 20 करोड बजेट ववमनयोजन गरेको छु।   

७९. िकवानपरु जजल्लािा मनिािर्ाधीन दूध पाउडर प्लान्त्ट, प्रादेजशक कृवर् 
थोक बजार र जचिवन जजल्लािा चक्लेट सवहिको दूध प्रशोधन केन्त्ि 
आगािी आमथिक वर्ििा  मनिािर् सबपन्त् न गरी सञ् चालनिा ल्याउन 
आवश्यक बजेट ववमनयोजन गरेको छु।  

८०. सबभाव्यिा, औजचत्यिा र आवश्यकिाका आधारिा कृवर्, पशपुन्त्छी 
र ित्स्य उत्पादन पकेट क्षरेको अवधारर्ािा खाद्यान्त् न, िरकारी, नगदे 
बाली, र्लरू्ल, िाछा, िास,ु अण्डा, दूध, च्याउ, िहजस्िा कृवर्-
पशपुन्त्छी उपजहरुको ववजश�ीकृि उत्पादन क्षेर मनधािरर् गरी 
अमभयानको रुपिा मसन्त्धलुीको दधुौली, जचिवनको िाडी, नवुाकोटको 
मलख ु र पञ् चकन्त्या, मसन्त्धपुाल्चोकको इन्त्िाविी र िेलबची िथा 
दोलखाको गौरीशंकरिा सञ् चामलि सािूवहक खेिी प्रवििन कायिक्रिको 
मनरन्त्िरिा र ठदगोपनाको लामग बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

८१. कृवर् उपजहरुको उत्पादनोपरान्त्ि हनुे क्षमिको न्त्यूनीकरर् िथा 
सरुजक्षि भण्डारर् गनि स्थानीय िहको साझेदारी र सिन्त्वयिा सिूह, 
सहकारी िथा मनजी क्षेरबाट संचालन हनु े गरी रे्विकेटेड कोल्ड 
च्याबबर, कृवर् उपज संकलन केन्त्ि िथा रजष् टक हाउस मनिािर्को 
लामग आवश्यक बजेट ववमनयोजन गरेको छु। 
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७८. प्रदेश मभर उत्पाठदि र्लरू्ल, िरकारी लगायिका कृवर् उपज 
भण्डारर्का लामग साविजमनक क्षेर, मनजी क्षेर र सहकारी क्षेरको 
साझेदारीिा मनिािर्ाधीन १७ हजार ७ सय िेविक टन क्षििा भएका 
शीि भण्डारहरु आगािी आमथिक वर्ििा मनिािर् सबपन्त् न गरी 
सञ् चालनिा ल्याउन रु. 20 करोड बजेट ववमनयोजन गरेको छु।   

७९. िकवानपरु जजल्लािा मनिािर्ाधीन दूध पाउडर प्लान्त्ट, प्रादेजशक कृवर् 
थोक बजार र जचिवन जजल्लािा चक्लेट सवहिको दूध प्रशोधन केन्त्ि 
आगािी आमथिक वर्ििा  मनिािर् सबपन्त् न गरी सञ् चालनिा ल्याउन 
आवश्यक बजेट ववमनयोजन गरेको छु।  

८०. सबभाव्यिा, औजचत्यिा र आवश्यकिाका आधारिा कृवर्, पशपुन्त्छी 
र ित्स्य उत्पादन पकेट क्षरेको अवधारर्ािा खाद्यान्त् न, िरकारी, नगदे 
बाली, र्लरू्ल, िाछा, िास,ु अण्डा, दूध, च्याउ, िहजस्िा कृवर्-
पशपुन्त्छी उपजहरुको ववजश�ीकृि उत्पादन क्षेर मनधािरर् गरी 
अमभयानको रुपिा मसन्त्धलुीको दधुौली, जचिवनको िाडी, नवुाकोटको 
मलख ु र पञ् चकन्त्या, मसन्त्धपुाल्चोकको इन्त्िाविी र िेलबची िथा 
दोलखाको गौरीशंकरिा सञ् चामलि सािूवहक खेिी प्रवििन कायिक्रिको 
मनरन्त्िरिा र ठदगोपनाको लामग बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

८१. कृवर् उपजहरुको उत्पादनोपरान्त्ि हनुे क्षमिको न्त्यूनीकरर् िथा 
सरुजक्षि भण्डारर् गनि स्थानीय िहको साझेदारी र सिन्त्वयिा सिूह, 
सहकारी िथा मनजी क्षेरबाट संचालन हनु े गरी रे्विकेटेड कोल्ड 
च्याबबर, कृवर् उपज संकलन केन्त्ि िथा रजष् टक हाउस मनिािर्को 
लामग आवश्यक बजेट ववमनयोजन गरेको छु। 
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८२. कृवर् उत्पादन र बजारीकरर्िा देजखएको असन्त्िलुन िथा कृर्कले 
उजचि िूल्य नपाउन े गनुासो न्त्यूनीकरर् गनि कृवर् क्षेरको िखु्य 
बालीहरुको न्त्यूनिि सिथिन िूल्य कायि गरी मबक्री नभएका कृवर् 
उपजहरु संघीय सरकारको सिन्त्वय िथा स्थानीय िहसँगको 
सहकायििा ववमभन्त् न जजल्लाहरुिा भएका गोदाि घरिा भण्डारर् गरी 
मबक्री वविरर् व्यवजस्थि गने कायिको आवश्यक  बजेट ववमनयोजन 
गरेको छु। 

८३. पशपुन्त्छी िथा ित्स्य क्षेरिा रै्लन सक्न ेिहािारीजन्त्य रोगहरुको 
मनयन्त्रर्को लामग संघीय सरकारको सिन्त्वय िथा स्थानीय 
िहहरूसँगको सहकायििा समभिलेन्त्स िथा रोग मनयन्त्रर् कायिक्रि 
सञ् चालनको लामग बजेटको व्यवस्था गरेको छु। 

८४. खाद्य स्वच्छिा कायि गनिका लामग व्यवसावयक कृवर् र पशपुालन 
र्ििहरुिा असल कृवर् िथा पशपुालन अभ्यास सबबन्त्धी प्रवििनात्िक 
कायिक्रिहरु र ववर्ादीको उजचि प्रयोग सबबन्त्धी कृर्कलाई सचेिना 
ठदन ेवकमसिका कायिक्रि सञ् चालनको लामग आवश्यक बजेट व्यवस्था 
गरेको छु। 

८५. उपभोक्ताले मिने िूल्य र कृर्कले प्राप् ि गने िूल्यबीचको अन्त्िरलाई 
न्त्यून गनि सबै स्थानीय िहिा कृवर् बजार सूचना केन्त्िको स्थापना गरी 
स्थानीय कृवर् उपजको िूल्य सूची प्रकाजशि गने र सोही िूल्यको 
आधारिा उपलब्ध गराउन े कायिक्रि सञ् चालन गनि बजेट व्यवस्था 
मिलाएको छु।  
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८६. रासायमनक िलको प्रयोगलाई न्त्यूनीकरर् गदै प्राङ्गाररक खेिी 
पिमिलाई ववस्िार एवि ्प्रवििन गनि प्राङ्गाररक िल उत्पादन, अगािमनक 
खेिीलाई प्रोत्साहन र उत्पादनको बजारीकरर्को लामग आवश्यक 
बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

भमूि व्यवस्था र सहकारी  
 

८७. नेपाल सरकार र स्थानीय िहसँगको सिन्त्वय र सहकायििा भमूिको 
बनौट र उपयकु्तिाको आधारिा वगीकरर् गरी सोही अनसुार भ-ू
उपयोग गने र सिानिा िथा औजचत्यका आधारिा भमूिहीन, 
सकुुबबासी िथा अव्यवजस्थि बसोबासीहरूको सिस्या सिाधान गने 
कायिक्रि सञ् चालनको लामग बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

८८. प्रदेश र स्थानीय िहबीच बाँडर्ाँट हनु ेघरजग्गा रजजष् िेशन शलु्क 
हाल िालपोि कायािलयबाट संकलन भइरहेको हुँदा िालपोि िथा 
नापी कायािलयहरुको भौमिक पूवािधार ववकास, संस्थागि सदुृढीकरर् 
र शे्रस्िा व्यवस्थापनको लामग आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।  

८९. सहकारी क्षेरको पुजँी, प्रववमध, प्रमिभा र सीपलाई उत्पादन, प्रशोधन र 
वविरर् प्रर्ालीसँग आबि गराई अथििन्त्रको आधार स्िबभको रुपिा 
ववकास गररनछे। साथै  सहकारी संस्थालाई स्थानीय िहसँगको 
साझेदारीिा कृवर् बजार केन्त्ि स्थापना गनि सहयोग उपलब्ध गराउने 
प्रबन्त्ध मिलाएको छु। 
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८६. रासायमनक िलको प्रयोगलाई न्त्यूनीकरर् गदै प्राङ्गाररक खेिी 
पिमिलाई ववस्िार एवि ्प्रवििन गनि प्राङ्गाररक िल उत्पादन, अगािमनक 
खेिीलाई प्रोत्साहन र उत्पादनको बजारीकरर्को लामग आवश्यक 
बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

भमूि व्यवस्था र सहकारी  
 

८७. नेपाल सरकार र स्थानीय िहसँगको सिन्त्वय र सहकायििा भमूिको 
बनौट र उपयकु्तिाको आधारिा वगीकरर् गरी सोही अनसुार भ-ू
उपयोग गने र सिानिा िथा औजचत्यका आधारिा भमूिहीन, 
सकुुबबासी िथा अव्यवजस्थि बसोबासीहरूको सिस्या सिाधान गने 
कायिक्रि सञ् चालनको लामग बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

८८. प्रदेश र स्थानीय िहबीच बाँडर्ाँट हनु ेघरजग्गा रजजष् िेशन शलु्क 
हाल िालपोि कायािलयबाट संकलन भइरहेको हुँदा िालपोि िथा 
नापी कायािलयहरुको भौमिक पूवािधार ववकास, संस्थागि सदुृढीकरर् 
र शे्रस्िा व्यवस्थापनको लामग आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।  

८९. सहकारी क्षेरको पुजँी, प्रववमध, प्रमिभा र सीपलाई उत्पादन, प्रशोधन र 
वविरर् प्रर्ालीसँग आबि गराई अथििन्त्रको आधार स्िबभको रुपिा 
ववकास गररनछे। साथै  सहकारी संस्थालाई स्थानीय िहसँगको 
साझेदारीिा कृवर् बजार केन्त्ि स्थापना गनि सहयोग उपलब्ध गराउने 
प्रबन्त्ध मिलाएको छु। 
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९०. भमूिवहन, दमलि एवि ्वपछमडएका वगि र सिदुायलाई सहकारी संस्थािा 
आवि गरी उद्यिशीलिाका कायिक्रिहरु सञ् चालन गनि आवश्यक बजेट 
व्यवस्था गरेको छु। 

खानेपानी िथा सरसर्ाई 

९१. प्रदेश मभर रहेका सबै घरधरुीिा आधारभिू खानेपानीको पहुँच 
परु् याउन "एक घर, एक धारा" कायिक्रिलाई मनरन्त्िरिा ठददै 
आधारभिू खानेपानी सेवा ववस्िार गररनेछ।यसको लामग आवश्यक 
बजेट ववमनयोजन गरेको छु। 

९२. राव�य खानेपानी गरु्स्िर िापदण्ड बिोजजि “खानेपानी गरु्स्िर 
सधुार आयोजना” िार्ि ि कायािन्त्वयनको चरर्िा रहेका १ सय ७ 
नयाँ र २ सय ६ क्रिागि गरी कुल ३ सय १३ वटा खानेपानी 
योजनाहरुको मनिािर् कायि आगािी आमथिक वर्ििा सबपन्त् न गनि 
आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। 

९३. मनिािर् कायि अजन्त्िि चरर्िा रहेका ३० वटा खानेपानी 
आयोजना/कायिक्रिहरु सियिै सबपन्त् न गरी आगािी आमथिक वर्ििा 
५८ हजार ४ सय ५० जनसंख्यालाई खानेपानी सेवा प्रदान गनि 
आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।  

९४. खानेपानीका स्रोि संरक्षर्, भमूिगि जल व्यवस्थापन िथा पनुभिरर् 
कायिक्रि अगाडी बढाउनकुो साथै अमि सखु्खाग्रस्ि क्षेरिा स्वच्छ 
खानेपानी संकलन, भण्डारर् र वविरर् सबबन्त्धी ववशेर् कायिक्रि 
सञ् चालन गनि िथा ऐमिहामसक ढुङ्गेधारा र परबपरागि खानेपानीको 
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स्रोिलाई सबपदाको रुपिा संरक्षर् गनि बजेटको व्यवस्था मिलाएको 
छु।  

९५. हेटौडा र भरिपरु खानेपानी व्यवस्थापन बोडिसँगको सहकायि र 
सहलगानीिा खानेपानी योजना मनिािर् िथा सञ् चालन गनि आवश्यक 
बजेट ववमनयोजन गरेको छु।  

९६. स्थानीय िहसँगको साझेदारीिा र्ोहोरिैला प्रशोधन र ढल मनिािर् 
िथा सरसर्ाई कायिक्रि सञ् चालन गने व्यवस्था मिलाएको छु। 

९७. खानेपानी िथा सरसर्ाई सबबन्त्धी उल्लेजखि कायिक्रिहरु 
कायािन्त्वयन गनि रु. 1 अबि ९२ करोड बजेट ववमनयोजन गरेको 
छु। 

 

मसंचाइ िथा उजाि ववकास 
 

९८.  मसंचाइ पूवािधार कायिक्रिहरुको कायािन्त्वयन गरी कृवर् उत्पादन िथा 
उत्पादकत्व ववृि िार्ि ि रोजगारी मसजिनाका साथै आयाि 
प्रमिस्थापनिा जोड ठदइनेछ। ववगि आमथिक वर्िदेजख सञ् चालन हुँदै 
आएको िागिा आधाररि मडप बोररङ, स्यालो बोररङ, मलफ्ट मसंचाइ, 
सोलार मसंचाइ कायिक्रिको मनरन्त्िरिा िथा नयाँ मनिािर् गनि 
आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

९९. “प्रदेशको पानी, प्रदेशकै नागररकको लगानी" हनुे गरी मनजी, सहकारी 
िथा साविजमनक क्षरेको सिन्त्वयिा जलस्रोि सबबन्त्धी कायिक्रिहरु 
संचालन गररनेछ। नेपालको संववधान अनसुार प्रदेशको क्षेरामधकार 
मभर पने जलववद्यिु आयोजनाहरुको सूची अद्यावमधक गरी सबभाव्य 
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स्रोिलाई सबपदाको रुपिा संरक्षर् गनि बजेटको व्यवस्था मिलाएको 
छु।  

९५. हेटौडा र भरिपरु खानेपानी व्यवस्थापन बोडिसँगको सहकायि र 
सहलगानीिा खानेपानी योजना मनिािर् िथा सञ् चालन गनि आवश्यक 
बजेट ववमनयोजन गरेको छु।  

९६. स्थानीय िहसँगको साझेदारीिा र्ोहोरिैला प्रशोधन र ढल मनिािर् 
िथा सरसर्ाई कायिक्रि सञ् चालन गने व्यवस्था मिलाएको छु। 

९७. खानेपानी िथा सरसर्ाई सबबन्त्धी उल्लेजखि कायिक्रिहरु 
कायािन्त्वयन गनि रु. 1 अबि ९२ करोड बजेट ववमनयोजन गरेको 
छु। 

 

मसंचाइ िथा उजाि ववकास 
 

९८.  मसंचाइ पूवािधार कायिक्रिहरुको कायािन्त्वयन गरी कृवर् उत्पादन िथा 
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आयोजनाहरुको अध्ययन कायि अगाडी बढाउन प्रबन्त्ध मिलाएको 
छु। 

१००. कृवर्योग्य भमूििा बाहै्र िवहना मसंचाइ सवुवधा उपलब्ध गराउन ेलक्ष्य 
सवहि ियार पाररएको दीघिकालीन प्रादेजशक गरुुयोजना अनरुूप 
प्राथमिकिा सूचीिा सिावेश १९५ मसंचाइ योजनाहरुको कायािन्त्वयन 
गनि र मनिािर् कायिको अजन्त्िि चरर्िा रहेका ८८ वटा मसंचाइ 
योजनाहरु सबपन्त् न गरी २ हजार ३ सय ५० हेक्टर मसंजचि क्षेर 
थप गनि िथा ३ हजार २ सय ६० हेक्टर मसंचाइ प्रर्ालीको  

पनुुःस्थापना गनि आवश्यक बजेट मबमनयोजन गरेको छु। 

१०१. “वकसानका गह्रा: सधैँ हराभरा” हनु ेगरी “सखु्खाटार मलफ्ट मसंचाइ 
क्षेर ववशेर् कायिक्रि” लाई मनरन्त्िरिा ठदँदै २५ वटा  मलफ्ट मसंचाइ 
योजना मनिािर् कायि अजघ बढाउन र मनिािर्ाधीन िथा सबपन्त् न 
भइसकेका भमूिगि स्यालो िथा मडप ट् यवुेल मसंचाइ आयोजनाहरुिा 
सोलार प्रर्ाली जडान कायिको लामग बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

१०२. जीर्ि अवस्थािा रहेको ८ हजार ६ सय हेक्टर मसंजचि गने लक्ष्य 
सवहि मनिािर् गररएको नारायर्ी मलफ्ट मसंचाइ आयोजनाको पबप 
हाउस “ए” को पूर्ि रूपिा आधमुनकीकरर् कायि आगािी आमथिक वर्ि 
मभर सबपन्न गनि र खगेरी मसंचाइ आयोजना सञ् चालन िथा 
व्यवस्थापन गनि रु. २२ करोड बजेट ववमनयोजन गरेको छु। 

१०३. “नदी व्यवस्थापन सवहि जमिन उकास” कायिक्रि अन्त्िगिि 
गरुुयोजनािा सिावेश ७ नदीहरु िथा १३२ अन्त्य खोलािा २६.५० 
वकलोमिटर िटबन्त्धन मनिािर् कायि अजघ बढाउन आवश्यक बजेट 
व्यवस्था गरेको छु। 
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१०४.  “बागििी प्रदेश पूर्ि उज्यालो कायिक्रि” िार्ि ि ववद्यिु नपगेुका सबै 
जजल्लाहरुको दरुदराजका बस्िीहरुिा ग्रामिर् ववद्यिुीकरर्, सौयि उजाि 
प्रमबमध जडान र अन्त्य वैकजल्पक उजािबाट उज्यालो परु् याउन साथै 
उजाि खपि ववस्िार गनि आवश्यक बजेट ववमनयोजन गरेको छु। 

१०५. सौयि उजाि संरचना, िटबन्त्धन िथा बाँध र मसंचाइ संरचनाहरु मनिािर् 
गनि जबिा रु. 2 अबि ४३ करोड बजेट ववमनयोजन गरेको छु। 

 

सरुुङ्गिागि, सडक िथा पलु पूवािधार ववकास  
 

१०६. प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपिा रहेको पो� बहादरु बोगटी 
(भीिरे्दी-कुलेखानी) सरुुङ्ग िागिको मनिािर् कायि आगािी आमथिक 
वर्ििा शरुु गररनेछ। यसका लामग संघीय सरकारको सिेि 
सहलगानीिा मनिािर् गने गरर रु. ७५ करोड बजेट ववमनयोजन गरेको 
छु। 

१०७. जचिवनको नारायर्ी खगेरी मसंचाइ प्रर्ालीको ईबब्यांकिेन्त्टिा िेिो 
रेल, िाि जस्िा सबभाव्य यािायािको लामग अध्ययन कायि प्रारबभ 
गररनेछ। प्रदेश राजधानी हेटौडा - भरिपरु - िेघौली जोड्न िेिो 
रेल, िाि जस्िा यािायाि सञ् चालनको पूवि सबभाव्यिा अध्ययनको 
लामग बजेटको प्रबन्त्ध मिलाएको छु।    

१०८. िदन भण्डारी िागि (भैसे  - मभिरे्दी  - कुलेखानी  - मसस्नेरी  - 
दजक्षर्काली) को कुल ५३ वकलोमिटर िध्ये भैंसे - भीिरे्दी ११.५० 
वकलोमिटर सडक खण्ड दईु लेनिा स्िरोन्त् नमि गने कायि आगािी 
आमथिक वर्ििा सबपन्त् न गररनेछ। कुलेखानीदेजख दजक्षर्कालीसबिको 
सडक आगािी आमथिक वर्ििा सबपन्त् न गनि र बाँकी २१ वकलोमिटर 
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सडकलाई दईु लेनिा स्िरोन्त् नमि गने कायि सिेिको लामग आवश्यक 
बजेट ववमनयोजन गरेको छु। 

१०९. “प्रादेजशक लोकिागि” कायिक्रििा पषु्पलाल चक्रपथ अन्त्िगििका 
सडकहरुलाई प्राथमिकिािा राखी कायािन्त्वयन गररने नीमिलाई 
मनरन्त्िरिा ठददै प्रादेजशक सडक आयोजनाहरु कायािन्त्वयन गनि रु. 1 
अबि २९ करोड बजेट ववमनयोजन गरेको छु।  

११०. “िखु्यिन्त्री प्रादेजशक सडक कायिक्रि” अन्त्िगिि प्रदेशको िखु्य 
आमथिक िथा बजार केन्त्ि, धामििक, ऐमिहामसक, पयिटकीय, औद्योमगक 
िथा अन्त्य िहत्त्वका स्थलहरु जोड्न ेरर्नीमिक सडक वा उपिागि 
(बाईपास) जस्िा आयोजनाहरुका लामग रु. ३ अबि २५ करोड बजेट 
ववमनयोजन गरेको छु।  

१११. प्रदेश मभर रहेका शहरका िखु्य स्थान, शहरी चक्रपथ, कृवर् बजार 
केन्त्ि, जशक्षा र स्वास््य केन्त्ि जोड्ने िथा ित्काल प्रमिर्ल र 
रोजगारी सजृना गने सडक आयोजनाहरुका लामग शहरी िथा स्थानीय 
सडक कायिक्रििा रु. १ अबि ८७ करोड बजेट ववमनयोजन गरेको 
छु।   

११२. प्रादेजशक सडक पलु कायिक्रि अन्त्िगिि आगािी आमथिक वर्ििा सडक 
पलु िथा झोलुंगे पलु मनिािर्को लामग रु. 1 अबि २८ करोड बजेट 
ववमनयोजन गरेको छु। 

११३. सडक सौन्त्दयीकरर् िथा भकू्षय मनयन्त्रर्का लामग बायो ईजन्त्जमनयररङ्ग 
प्रववमध प्रयोग गररनेछ। सडकिा हनु ेसवारी िथा पदयारी दघुिटना 
न्त्यूनीकरर्का लामग सरुक्षाका संरचनाहरु मनिािर् गनि आवश्यक 
बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। 
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भवन, आवास िथा शहरी ववकास   
 

११४. “प्रदेश राजधानी पूवािधार ववकास ववशेर् आयोजना" िार्ि ि बागििी 
प्रदेशको राजधानी हेटौडालाई सवुवधा सबपन्त् न बनाउन सरकारी 
कायािलय भवन, जशक्षा, स्वास््य, सडक लगायिका ववकासका 
पूवािधारहरुको मनिािर् गनि रु. ९७ करोड बजेट ववमनयोजन गरेको 
छु। 

११५. प्रदेश सभा हल एवि ्िखु्यिन्त्री िथा िजन्त्रपररर्द्को कायािलयको 
सभा हल मनिािर् कायि आगािी आमथिक वर्ििा सबपन्त् न गनि आवश् यक 
बजेट व्यवस्था गरेको छु।  

११६. "शहरी सडक पूवािधार सधुार: सिनु्त् नि जीवनको आधार" कायिक्रिको 
लामग प्रदेश जस्थि शहरी क्षेरका सडकहरुलाई स्िरयकु्त बनाउन 
ठदगो शहरी सडक सधुार कायिक्रिलाई मनरन्त्िरिा ठदन आवश्यक 
बजेट ववमनयोजन गरेको छु। 

११७. नेपाल सरकारसँगको सिन्त्वयिा जचिवन जजल्लाजस्थि िाडीको 
अयोध्यापरुीलाई ऐमिहामसक, धामििक िथा पयाि-पयिटकीय शहरको 
रुपिा ववकास गनि गरुुयोजना ियार गनुिको साथै वैकुण्ठधाि िागि, 
अयोध्या वावटका, राि-सीिा उद्यान, हनिुान झलुा, नदी व्यवस्थापन 
लगायिका मनिािर् कायि अगाडी बढाउन ेव्यवस्था मिलाएको छु। 

११८. "साना शहर: रिर्ीय क्षरेिा बस्न े हािी सबैको रहर" कायिक्रि 
अन्त्िगिि मसन्त्धलुीको िररर्, धाठदङ्गको सल्यानटार, काभ्रपेलाञ् चोकको 
भकुण्डेबेँसी, रसवुाको रसवुागढी भन्त्सार नाका र दोलखाको जजरी 
शहरको सौन्त्दयीकरर् िथा एकीकृि शहरी ववकास कायिक्रि 
सञ् चालन गनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। 
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११९. प्रमस   ि िीथिस्थल गोसाईकुण्ड एकीकृि ववकास पररयोजना अन्त्िगिि 
गोसाईकुण्ड पदिागि, िजन्त्दर, पाटी, साविजमनक शौचालय िथा स्नान 
गहृ लगायिका संरचना मनिािर् िथा जजर्ोिार गनि आवश्यक बजेट 
मबमनयोजन गरेको छु। 
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हेटौडािा अन्त्िरािवष्ट्रयस्िरको "कृष्र् प्रसाद भट्टराई स् िमृि सबिेलन 
केन्त्ि" स्थापना गनि सबभाब्यिा अध्ययन कायिको लामग बजेट 
व्यवस्था गरेको छु। 

 

यािायाि व्यवस्थापन 
 

१२१. वािावरर्िैरी ‘ववद्यिुीय बस’ र ठूला साविजमनक यािायाि संचालन 
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छु।साथै बागििी प्रदेशको राजिागिको छेउिा आवश् किा अनसुार 
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छु। 
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१२३. बागििी प्रदेश मभर सञ् चालन हनु े साविजमनक सवारी साधनलाई 
सरुजक्षि र दघुिटना रवहि बनाउन िावर्क प्रहरीसँगको सहकायििा 
सवारी साधनको मनयमिि चेकजाँच, सचेिना र अमभिखुीकरर् 
सबबन्त्धी कायिक्रिहरु सवहि “यारकुो सरुक्षा: सवारीको पवहलो 
प्राथमिकिा” अमभयान सञ् चालन गररनेछ। साविजमनक यािायाििा 
बालबामलका िथा िवहला उपर हनु ेवहंसा र अन्त्य दवु्यिवहार अन्त्त्य 
गनि प्रहरीसँगको सिन्त्वयिा “िपाईको सरुक्षा एप” ववकास गरी 
कायािन्त्वयनिा ल्याउन बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। 

१२४. यािायाि व्यवस्था कायािलयबाट प्रदान गररन ेसेवालाई मछटो, छररिो 
र प्रभावकारी बनाउन राजस्व भकु्तानी लगायिका वक्रयाकलापहरु 
ववद्यिुीय प्रर्ाली िार्ि ि सञ् चालन गनि बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

 

वन िथा वािावरर् संरक्षर् 
 

१२५. वािावरर्िैरी, जलवाय ु पररवििन अनकूुमलि, लैवङ्गक सिानिा र 
सिावेशीकरर् लगायि ठदगो ववकासका लक्ष्यहरु हामसल हनु ेवकमसिका 
कायिक्रिहरुलाई प्राथमिकिा ठदई बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

१२६. शहरी क्षेरिा देजखएको वाय ुप्रदरु्र् र यसबाट जनस्वास््यिा पारेको 
असर न्त्यूनीकरर् गनि “बागििी प्रदेश, स्वस्थ र सर्ा प्रदेश” अमभयान 
िार्ि ि शहरी क्षेरका नदी वकनार जग्गा, नदी उकास जग्गा, साविजमनक 
पिी,  ऐलानी जग्गाहरूिा शहरी वन कायिक्रि सञ् चालन गनि बजेट 
व्यवस्था गरेको छु। 

१२७. डढेलो, भ-ूक्षय, कटानबाट प्रदेश मभरका वन क्षेरको सरुक्षा गरी 
सािदुावयक वनको ठदगो व्यवस्थापन िथा वनिा आधाररि उद्योगको 
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स्थापना र ववस्िारिा ववशेर् जोड ठदन े प्रकृमिका कायिक्रिहरु 
कायािन्त्वयनको लामग आवश्यक बजेट ववमनयोजन गरेको छु। 

१२८. प्रदेश राव�य वन ऐन, 2076 विोजजि जमडवटुी एवि ्गैरकाष् ठ वन 
पैदावरको वकृ्षारोपर्, संरक्षर् र क्षरे ववस्िार सबबन्त्धी कायिक्रि 
कायािन्त्वयन गनि गैरकाष्ट वनपैदावार ववकास बोडिको स्थापना िथा 
सञ् चालनका लामग बजेट व्यवस्था गरेको छु।  

१२९. सिदुायद्वारा व्यवजस्थि वनिा रहेको कोर्लाई िवहला सशजक्तकरर् 
िथा गररबी मनवारर्िा प्रयोग गने वािावरर् मिलाएको छु। 
सािदुावयक वनिा पनु: जागरर् अमभयान संचालनका लामग बागििी 
प्रदेशका सािदुावयक वनको कायियोजना नवीकरर्का लामग आवश्यक 
बजेट ववमनयोजन गरेको छु।  

१३०. चाल ुआमथिक वर्ििा कररब ४ हजार ८ सय रोपनीिा व्यावसावयक 
जमडबटुी खेिी थालनी भएको छ । यस कायिक्रिको 
प्रभावकाररिालाई िध्यनजर गदै आगािी वर्ि सिेि थप त्यमिनै 
क्षेरर्लिा वकृ्षारोपर् गनिका लामग आवश्यक बजेट ववमनयोजन 
गरेको छु।  

१३१. चरेु लगायिका संवेदनशील जलाधार क्षेरको ‘स्वच्छ जलाधार, सर्ा 
पानी’ सोचका साथ नदी प्रर्ालीिा आधाररि एकीकृि जलाधार 
व्यवस्थापन कायिक्रिलाई थप व्यवजस्थि बनाउन एक जजल्ला एक 
उपजलाधार व्यवस्थापन कायिक्रिको थालनी गनि आवश्यक बजेट 
व्यवस्था गरेको छु। 
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 उद्योग िथा वाजर्ज्य 
 

१३२. कृवर् िथा वनजन्त्य उद्योग,  हस्िकला िथा परबपरागि पेशागि 
उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदाथि प्रयोग हनु ेउद्योगहरुको संचालन र 
आधमुनकीकरर् गनि िथा यवुा उद्यिीहरुलाई प्रववमध हस्िान्त्िरर् 
कायिक्रि सञ् चालनको लामग आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।  

१३३. शहरी क्षेरिा बस्न ेिवहलाहरुको रु्सिदको सिय सदपुयोग गनि एक 
स्थानीय िह एक िवहला सीपिूलक िामलि सवहि साझा सवुवधा 
केन्त्िको ववकासका लामग बजेट व्यवस्था गरेको छु। यसबाट ५ 
हजार ९ सय ५० जना िामलि प्राप् ि िवहला उद्यिी ियार हनु े
अपेक्षा गरेको छु।  

१३४. धाठदङ्गको िासटार र हेटौडािा घरेल ुिथा साना उद्योग उपज मबक्री 
घरको ठेक् का सबझौिा भई मनिािर् कायि शरुु भएको छ। हरेक 
जजल्लािा घरेल ुिथा साना उद्योग उपज घर सवहि िवहला, दमलि, 

लोपोन्त्िखु सिदुाय र अपाङ्गिा भएका व्यजक्तहरूद्वारा उत्पाठदि 
उपजहरुको बजारीकरर्िा आवश्यक सहयोग परु् याउन ३९ वटा 
बजार घर िथा कोशेली घर मनिािर् गनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था 
गरेको छु।  

१३५. "एक स्थानीय िह एक उद्योग ग्राि" कायिक्रि अन्त्िगिि हालसबि 
घोर्र्ा भएका १५ वटा उद्योग ग्रािहरुको पूवािधार ववकास कायिका 
लामग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। साथै, थप १० वटा 
स्थानीय िहिा उद्योग ग्राि स्थापनाका लामग ववस्ििृ पररयोजना 
प्रमिवदेन ियार गने व्यवस्था मिलाएको छु। 
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१३५. "एक स्थानीय िह एक उद्योग ग्राि" कायिक्रि अन्त्िगिि हालसबि 
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लामग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। साथै, थप १० वटा 
स्थानीय िहिा उद्योग ग्राि स्थापनाका लामग ववस्ििृ पररयोजना 
प्रमिवदेन ियार गने व्यवस्था मिलाएको छु। 
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१३६. साविजमनक मनजी साझेदारी अवधारर्ािा प्रदेशबाट कागज उद्योग 
िथा स्यानीटेरी प्याड उद्योग स्थापनाको सबभाव्यिा अध्ययन भएको 
छ । कागज र स्यानीटेरी प्याड उद्योग स्थापनाका लामग ववस्ििृ 
आयोजना प्रमिवेदन ियार गनि आवश्यक बजेट ववमनयोजन गरेको 
छु।  

 

पयिटन प्रवििन र संस्कृमि संरक्षर्  
 

१३७. आन्त्िररक िथा बाह य पयिटनलाई प्रवििन गनि ववमभन्न जािजामि, धिि, 
संस्कृमि, भावर्क िथा सािाजजक ववववधिालाई संरक्षर् र सबबििन गदै 
प्रदेश मभर रहेका ऐमिहामसक, धामििक िथा परुािाजत्वक िहत्वका 
संरचना र स्थानको ववकास, ववस्िार र संरक्षर् गररनेछ।  

१३८. "पयिटन क्षरेिा पूवािधार, ठदगो ववकासको आधार" भने्न सोचका साथ 
स्थानीय िहसँगको सहकायििा मनिािर्ाधीन िथा स्थावपि 
गन्त्िव्यहरुको पूवािधार ववकासलाई सरुजक्षि¸ भरपदो र गरु्स्िरीय 
बनाउन लगानी, स्वामित्व िथा व्यवस्थापन लगायिका पक्षिा सधुार 
गरी आबदानी बाँडर्ाँटको संयन्त्र ववकास गनि आवश्यक प्रबन्त्ध 
मिलाएको छु।   

१३९. िािाकोशी, भोटेकोशी र मरशलुीिा राजफ्टङ्ग, जचिवनको वरण्डाभारिा 
प्रकृमििा आधाररि पयिटन, लाङ्गटाङ्ग, जगुल िथा गौरीशंकरिा 
साहमसक िथा पवििीय पयिटन प्रवििन गनि आवश्यक बजेटको 
व्यवस्था मिलाएको छु।  

१४०. नेपालको राजनैमिक र साँस्कृमिक इमिहासलाई जोगाईराख् न 
काठिाण्डौ िहानगरपामलकाको सिन्त्वयिा थानकोट जस्थि मरभवुन 
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पाकि िा "राजनैमिक संग्रहालय" मनिािर् गनिको लामग आवश्यक 
बजेटको व्यवस्था गरेको छु।  

१४१. पयिटन प्रवििन र संस्कृमि संरक्षर् सबबन्त्धी उल्लेजखि कायिक्रिहरु 
पयिटन प्रवििन िथा पूवािधार ववकास कायिक्रि िार्ि ि ्कायािन्त्वयन 
गने गरी रु. १ अबि ४७ करोड बजेट ववमनयोजन गरेको छु।  

 

कानून, शाजन्त्ि सरुक्षा र संचार िथा सूचना प्रववमध 
 

१४२. प्रदेश सरकारबाट मनमििि नीमि, कानून र मनयिहरुको व्यवजस्थि 
प्रकाशन र वविरर् गदै सविसाधरर्को पहुँचसबि परु् याउन ववशेर् जोड 
ठदइनछे।  

१४३. दोलखा जजल्लाको डाङडुङे डाडािा वर्ल्ि मसटी मनिािर्, प्रवशेद्वार र 
सूचना केन्त्ि सवहिको प्रशासमनक भवन मनिािर् मनरन्त्िरिाको लामग 
आवश्यक बजेट ववमनयोजन गरेको छु। 

१४४. प्रदेश मभरको सूचना िथा संचारलाई प्रभावकारी, व्यवजस्थि र अनशुामसि 
बनाउन सूचना बैङ्क सञ् चालन िथा व्यवस्थापनको लामग आवश्यक बजेट 
व्यवस्था गरेको छु। साथै प्रदेश सरकारको स्वायत्त संस्थाको रुपिा 
रहन ेगरी आि संचार गहृ स्थापना र सञ् चालन गनि रु. १० करोड 
बजेट ववमनयोजन गरेको छु।  

१४५. प्रदेश मभरका सबै जजल्ला र स्थानीय िहहरुिा मनुःशलु्क कानूनी िथा 
न्त्यावयक सहायिा सञ् चालन िथा व्यवस्थापन कायिक्रि कायािन्त्वयनको 
लामग आवश्यक बजेट ववमनयोजन गरेको छु। 

१४६. प्रदेश सरकारलाई जनिा प्रमि उत्तरदायी एवि ्जवार्देही बनाउन 
संचार िाध्यिसँगको सहयोग एवि ्सहकायििा सञ् चामलि "जनिा 
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साि ु प्रदेश सरकार कायिक्रि" लाई मनरन्त्िरिा ठदने गरी बजेट 
व्यवस्था गरेको छु। 

१४७. प्रदेश मभर शाजन्त्ि सरुक्षा कायि गनि र अपरामधक गमिववमध रोकथाि 
िथा मनयन्त्रर् गनि प्रदेश प्रहरीलाई व्यवजस्थि गदै समुबधा सबपन्त् न र 
प्रववमधिैरी बनाउन प्रहरी भवन पूवािधार मनिािर् कायि मनरन्त्िरिाको लामग 
रु. 4५ करोड बजेट ववमनयोजन गरेको छु। 

 

ववपद व्यवस्थापन 
 

१४८. बाढी,  पवहरो,  भ-ूक्षय, िनसनुजन्त्य जस्िा प्राकृमिक प्रकोप लगायि 
संक्रािक रोग, प्राकृमिक र िानवीय ववपद व्यवस्थापनिा ििु उिार, 

उपचार, राहि िथा पनुुःस्थापना लगायिका कायि गनि ववपद व्यवस्थापन 
कोर्को लामग रु. १० करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

 

राष्ट्र सेवक, सशुासन र सेवा प्रवाह 
 

१४९. नेपाल सरकारले आगािी आमथिक बर्ििा आन्त्िररक पयिटनलाई 
प्रवििन गनि मनजाििी, साविजमनक संस्थान र प्रमिष्टानका कििचारीलाई 
10 ठदनको पाररश्रमिक बराबरको रकि सवहि पयिटन काज उपलब्ध 
गराउने व्यवस्था गरे अनरुुप कोमभड १९ बाट प्रभाववि पयिटन 
क्षेरलाई पनुरुत्थान गनि प्रदेश सरकार िािहि कायिरि 
कििचारीहरूलाई प्रदेश मभरका उच्च पहाडी र िल्लो वहिाली क्षरेको 
पयिटन गन्त्िव्यिा भ्रिर् जानका लामग १० ठदन बराबरको पाररश्रमिक 
सवहि १० ठदन पयिटन काज सवुवधा प्रदान गनि आवश्यक बजेट 
व्यवस्था गरेको छु। यस्िो सवुवधा प्रदेश सरकारले मनधािरर् गने 
िापदण्ड बिोजजि हनु ेव्यवस्था मिलाएको छु। 
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१५०. नेपाल सरकारले व्यवस्था गरे अनसुार प्रदेश सरकार िािहि कायिरि 
मनजाििी कििचारीको िनोबल बढाई साविजमनक सेवालाई प्रभावकारी 
बनाउन मनजाििी कििचारीलाई रु. 10 लाखसबिको सािूवहक 
दघुिटना बीिा र रु. 1 लाखको स्वास््य बीिा वप्रमियि वापिको 
रकि प्रदेश सरकारले व्यहोने व्यवस्था मिलाएको छु। 

१५१. रा�सेवकलाई प्रदान गररने सेवा सवुवधालाई सिय सापेक्ष बनाउन 
नेपाल सरकारले व्यवस्था गरे अनरुुप 2078 श्रावर् 1 गिेदेजख 
प्रदेश िािहिका सबै राष् िसेवकको िलबिानिा िामसक रु. 2 हजार 
ववृि गरेको छु। साथै हाल प्रदान गररँदै आएको िहंगी भत्तालाई 
मनरन्त्िरिा ठदएको छु।  

१५२. मनजाििी कििचारीको क्षििा र िनोबल बढाउन स्वदेशी िथा ववदेशी 
ववश् वववद्यालयको प्रमिस्पधाििा सहभागी भई स्नाकोत्तर वा 
ववद्यावाररमधको लामग छनौट भएका बवढिा दईु जना कििचारीलाई 
छारवजृत्त सवहिको िलबी अध्ययन मबदा प्रदान गनि आवश्यक 
बजेटको व्यवस्था गरेको छु।   

१५३. प्रदेशिा सिायोजन भएका कििचारीहरु, नव मनयकु्त र बढुवा भएका 
कििचारीहरु, प्रहरी र जशक्षकहरुको अमभलेखलाई व्यवजस्थि गनि 
स्थापना भएको प्रदेश कििचारी अमभलेख केन्त्िलाई सञ् चालनिा 
ल्याउन बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

१५४. "बागििी प्रदेश मडजजटल प्रदेश" भन्त् न ेसोच सवहि प्रदेशको योजना 
अनगुिन िथा िूल्याङ् कन, यािायाि व्यवस्थापन, सवारी चालक 
अनिुमिपर, उद्योग, वाजर्ज्य, व्यवसाय दिाि लगायिका सेवालाई 
ववद्यिुीय िाध्यिबाट प्रवाह गनि बजेटको प्रबन्त्ध गरेको छु। 
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१५५. साविजमनक सेवा प्रवाहिा सूचना प्रववमधको प्रयोग बढाई सेवालाई 
सहज, सरल, छररिो र पारदशी बनाइनछे। सेवाग्राहीबाट प्राप् ि 
पषृ् ठपोर्र् र गनुासोको ईिान्त्दाररिापूविक सबबोधन गने व्यवस्था 
मिलाएको छु। 

 

आमथिक योजना,  बजेट कायािन्त्वयन र ववत्तीय अनशुासन 
 

१५६. कोमभड-१९ िहािारीको कारर् स्रोििा परेको चापलाई व्यवस्थापन गनि 
बजेट ववमनयोजन र खचििा मििव्यवयिा सबबन्त्धी िापदण्डको पालनालाई 
उच्च प्राथमिकिा ठदइन ेछ।  

१५७. ववमनयोजजि बजेटको कायािन्त्वयन कुशलिाको लामग ववर्यगि िन्त्रालय/ 
मनकायहरुको प्रभावकारी अनगुिन िथा िूल्याङ् कन गरी प्राप् ि 
पषृ्टपोर्र्को आधारिा सबबजन्त्धि मनकायहरुको कायािन्त्वयन क्षििा 
प्रभावकाररिा अमभववृि गनि िखु्यिन्त्री िथा िजन्त्रपररर्द को कायािलयिा 
उच्चस्िरीय अनगुिन िूल्याङ् कन संयन्त्र बनाउने व्यवस्था मिलाएको 
छु। 

१५८. बजेट कायािन्त्वयन सहजीकरर्का लामग आवश्यक मनदेजशका, कायिववमध 
र िापदण्ड िजुििा गनुिपने भएिा सबबजन्त्धि मनकायले आमथिक वर्ि शरुु 
भएको पवहलो िवहना मभरै स्वीकृि गरी सक्नपुने व्यवस्था मिलाएको 
छु। 

१५९. प्रदेश आयोजना बैङ्कलाई िापदण्डिा आधाररि बनाई मनयमिि रुपिा 
अद्यावमधक गररनेछ। सबभाव्यिा अध्ययन लगायि पूवि ियारी सबपन्त् न 
भएका आयोजना िार कायािन्त्वयनिा लमगनेछ। 

१६०. ववत्तीय अनशुासन कायि गनि प्रदेश आमथिक कायिववमध िथा ववत्तीय 
उत्तदावयत्व ऐन िजुििा गरी जजबिेवार पदामधकारीलाई साविजमनक खचिको 
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नमिजाप्रमि उत्तरदायी बनाइन े । आन्त्िररक मनयन्त्रर् प्रर्ालीलाई 
प्रभावकारी बनाई साविजमनक खचिको कुशलिा अमभववृि गररनेछ।  

१६१. िध्यिकालीन खचि संरचनाबाट साविजमनक खचिको प्रक्षेपर्लाई 
यथाथिपरक र वस्िमुनष् ठ बनाइने छ। 

१६२. रकिान्त्िर र कायिक्रि संशोधनको लामग ववद्यिुीय प्रर्ालीबाट प्रस्िाव 
गने र स्वीकृि गने व्यवस्था गररनेछ। 

१६३. प्रदेशबाट स्थानीय िहलाई ववत्तीय हस्िान्त्िरर् हनु ेअनदुान आमथिक 
िामिला िथा योजना िन्त्रालय िार्ि ि िार पररचालन गने व्यवस्था 
मिलाएको छु।यसबाट ववत्तीय संघीयिा सदुृढ हनुे ववश् वास मलएको छु। 

१६४. स्थानीय िहले संकलन गरी प्रदेश र स्थानीय िहबीच बाँडर्ाँट हनु े
राजस् व र ववत्तीय हस्िान्त्िरर् भएको रकििध्ये खचि नभई बचि भएको 
वर्िाि गनुिपने अनदुान रकि वर्िाि गने कायिसँगै प्रमिवदेन प्रर्ालीलाई 
व्यवजस्थि गनि पहल गररनेछ। 

१६५. नेपाल सरकारबाट प्रदेशिा र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय िहिा 
ववत्तीय हस्िान्त्िरर् भएको अनदुानबाट सञ् चामलि कायिक्रिको प्रगमि 
वववरर् िथा खचि प्रमिवेदन प्रर्ालीलाई थप व्यवजस्थि गररनछे। 

 

िाननीय सभािखु, 

अब ि िामथका क्षेरगि नीमि िथा कायिक्रिहरु कायािन्त्वयनका लामग बजेट 
ववमनयोजन र श्रोि व्यवस्थापनको अनिुान पेश गने अनिुमि चाहन्त्छु। 

१६६. आगािी आमथिक वर्िको क्षेरगि नीमि िथा कायिक्रिहरु कायािन्त्वयन 
गनि रु. ५७ अबि ७२ करोड ९ लाख २७ हजार ववमनयोजन गरेको 
छु । कुल ववमनयोजन िध्ये चाल ुिर्ि  रु. २६ अबि १ करोड ६६ 
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लाख २३ हजार,  पुजँजगि िर्ि  रु. २९ अबि ७० करोड ४३ लाख 
४ हजार र  ववत्तीय व्यवस्थािर्ि  रु. २ अबि ववमनयोजन गरेको             

छु । कुल ववमनयोजनिा चाल ुिर्ि   ४५ प्रमिशि, पुजँजगि िर्ि  ५१ 
प्रमिशि र ववत्तीय व्यवस्थािर्ि  ४ प्रमिशि रहेको छ। 

१६७. आगािी आमथिक वर्िको लामग अनिुान गररएका खचि व्यहोने श्रोििध्ये 
कर राजस्वबाट रु. २३ अबि ८२ करोड १८ लाख, अन्त्य राजस्वबाट 
रु. ६ अबि ८२ करोड १३ लाख ३१ हजार, संघीय सरकारबाट 
ववत्तीय हस्िान्त्िरर् अनदुानिा प्राप् ि हनु ेरु. १६ अबि ९२ करोड 
६८ लाख, ववववध प्राप् िी रु. १ अबि ५ करोड ९ लाख ९६ हजार 
र चाल ुआमथिक वर्िको राजस्व बचिबाट रु.  ९ अबि १० करोड 
प्राप् ि हनुे अनिुान छ। 

 
िाननीय सभािखु, 

अब ि आगािी आमथिक वर्ि 2078/079 को राजस्व पररचालनका नीमि 
िथा कायिक्रि प्रस्ििु गने अनिुमि चाहन्त्छु। 

१६८. आगािी आमथिक वर्िको राजस्व नीमि िथा करका दरहरु मनधािरर् 
गदाि कोमभड-19 िहािारीले िानव जीवनिा पारेको प्रभाव र यसको 
रोकथाि र मनयन्त्रर्को प्रयासबाट आमथिक क्षरेिा पारेको संकटलाई 
िध्यनजर गरी करदािा िथा सेवाग्राहीलाई राहि एवि ्सहमुलयि 
सवहि आमथिक पनुरुत्थानलाई उच्च प्राथमिकिा ठदएको छु। 

१६९. कोमभड-19 िहािारी, रोकथाि र मनयन्त्रर् प्रयासको कारर् प्रभाववि 
क्षेरको करका दरिा सिायोजन, छुट लगायिका सहमुलयि प्रदान 
गररनेछ। 
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१७०. करका संरचना िथा दरहरुलाई सिय सापेक्ष बनाउँदै करको दायरा 
ववस्िार, कराधार संरक्षर् र राजस्व चहुावट मनयन्त्रर् गररनेछ। 

१७१. राजस्व प्रर्ालीलाई थप प्रगमिशील, स्वच्छ, पारदशी, स्वचामलि र 
अनिुानयोग्य बनाइनेछ। 

१७२. राजस्व प्रशासनिा सूचना प्रववमधको प्रयोग बढाई प्रकृयागि 
सरलीकरर्, व्यवसावयक, दक्ष र सदुृढ राजस्व प्रर्ालीको ववकास 
गररनेछ। 

१७३. प्रदेश सरकारको आन्त्िररक स्रोिबाट प्राप् ि हनु ेराजस्वको दायरा ववृि 
गनि थप नया ँक्षेरहरूको पवहचान िथा हाल भइरहेका क्षेरहरूबाट 
प्राप् ि हनु ेराजस्वका दरहरूिा सियानकूुल पररिाजिन गदै लमगनेछ। 

१७४. राजस्वको संकलन र मनयिन प्रकृयालाई थप प्रववमधिैरी िथा 
यथाथिपरक बनाउन एकीकृि राजस्व सूचना प्रर्ालीको ववकास गनि 
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय िहबीच आवश्यक सिन्त्वय र 
सहकायििा जोड ठदइनछे।  

१७५. यािायाि व्यवस्था कायािलयहरुिा हाल सञ् चालनिा रहेको सूचना 
प्रर्ालीलाई सिय सापेक्ष सधुार गदै लमगनेछ। 

 

छुट, सवुवधा िथा सहमुलयि 
 

१७६. बागििी प्रदेश मभरका यािायाि व्यवस्था कायािलयिा दिाि भएका 
सवारी साधनको आमथिक वर्ि २०६५/०६६ देजख आमथिक वर्ि 
२०७४/०७५ सबि िोवकए बिोजजि कर दाजखला र नवीकरर् 
नगरेका सवारी धनीले २०७८ साल र्ागनु िसान्त्िसबि सवारी 
साधन कर बझुाउन चाहेिा प्रदेश सवारी िथा यािायाि व्यवस्था ऐन 
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वा प्रचमलि कानून बिोजजि लाग्ने सो अवमधको जररवाना छुट हनु े
व्यवस्था गरेको छु। 

१७७. नेपाल सरकार िथा प्रदेश सरकारको प्रचमलि कानून बिोजजि 
बागििी प्रदेश मभर दिाि भएका व्यापाररक र्ििहरु िथा साझेदारी 
उद्योगहरुको नवीकरर् बयाद सिाप् ि भइसकेको ५(पाँच) वर्ि वा सो 
भन्त्दा बढी भएका र हाल सञ् चालनिा नरहेको भनी सबबजन्त्धि 
उद्योगी/व्यवसायीहरुले स्वघोर्र्ा गरी मिमि २०७८ साल पौर् 
िसान्त्िमभर नवीकरर् गनि आएिा त्यस्िा र्िि/उद्योगहरुको हकिा 
िोवकएको जररवाना छुट ठदई नवीकरर् शलु्क िार मलई नवीकरर् 
गने व्यवस्था मिलाएको छु। 

१७८. प्रचमलि काननु बिोजजि प्रदेश मभर दिाि भई सञ् चालनिा रहेका 
िाभल, िेवकङ्ग, जलयारा, पयिटक यािायाि लगायिका पयिटन 
व्यवसाय िथा एजेन्त्सीहरुले कोमभड-19 िथा अन्त्य ववववध कारर्ले 
इजाजिपर नवीकरर् गराउन नसकेको भए इजाजिपर प्राप्त व्यजक्तले 
मिमि २०७८ साल र्ागनु िसान्त्िसबि त्यस्िो इजाजिपर नवीकरर् 
गराउन मनवेदन ठदएिा िोवकए बिोजजि लाग्ने नवीकरर् शलु्क र 
शिप्रमिशि थप दस्िरु मलइि एक पटकका लामग नवीकरर् गनि 
सवकने व्यवस्था गरेको छु।  

१७९. िेवकङ गाइड, टुरर� गाइड, ररभर गाइड िथा िेवकङ पोटिर गाइडले 
आमथिक वर्ि 2078/०79 को लामग गनुिपने नवीकरर् दस्िरुिा 
६0 प्रमिशि छुट हनुेछ। साथै, कोमभड-19 िथा अन्त्य ववववध 
कारर्ले आमथिक वर्ि 207७/०7८ सबि इजाजिपर नवीकरर् 
गराउन नसकेको भए त्यस्िो इजाजिपर प्राप् ि व्यजक्तले इजाजिपर 
नवीकरर् गराउन २०७८ साल र्ागनु िसान्त्िसबि मनवेदन ठदएिा 
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िोवकए बिोजजि लाग्ने शलु्किा ६0 प्रमिशि छुट हनु े व्यवस्था 
मिलाएको छु। 

 

िाननीय सभािखु, 

१८०. आमथिक बर्ि 2076/०77 को यथाथि खचि, चाल ुआमथिक बर्ि 
2077/०78 को संशोमधि अनिुान र आमथिक बर्ि 2078/०79 
को आय-व्ययको वववरर् अनसूुजचिा उल्लेख गरेको छु।  

१८१. प्रदेश सरकारबाट ववगिका आमथिक वर्िहरुिा सञ् चालन गररएका 
कायिक्रिहरुबाट जनिािा आशाको वकरर् पलाउँदै गदाि हािी 
कोमभड-19 िहािारीको अकल्पनीय ववपद िा परेका छौ। हािीले 
गरेका प्रयासले आगािी ठदनिा यो िहािारीको प्रभावबाट मछट् टै 
िकु्त भई अथििन्त्रलाई गमिशील बनाउन सक्नेछौ भने्न ववश् वास 
मलएको छु। 

१८२. लािो सियदेजखको कोमभड-१९ िहािारीले िानव जीवनलाई प्रभाववि 
बनाएको छ। आमथिक गमिववमधहरुिा नकारात्िक असर परेको छ। 
जसबाट देशलाई सिवृििर्ि  लैजान थप चनुौमि देजखएको छ। 
आगािी आमथिक वर्ि कोमभड िहािारीको मनयन्त्रर्िा सर्लिा प्राप् ि 
हनुे, खोप अमभयानले पूर्ििा पाउने, स्वास््य पूवािधारिा सधुार हनु,े 
प्रदेश स्िरका ठूला आयोजनाहरुको कायािन्त्वयन प्रवक्रया अजघ बढ्न,े 
सडक सञ् जाल ववस्िार हनुे, जशक्षर् मसकाईिा सूचना प्रववमधको 
ववस्िार हनु,े कृवर् उत्पादन र उत्पादकत्विा अमभववृि हनुे, औद्योमगक 
ववकासले गमि मलन ेर आमथिक पनुरुत्थानिा सहयोग पगु्ने ववश् वास 
मलएको छु।  
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१८३. आगािी आमथिक बर्िको बजेट िथा कायिक्रि आवमधक योजना, नीमि 
कायिक्रि, बजेटको मसिान्त्ि िथा प्राथमिकिा, िध्यिकालीन खचि 
संरचना, ठदगो ववकासका लक्ष्यसँग िादबयिा हनुे गरी िजुििा गररएको 
छ । प्रमिकूल सियिा पमन राव�य िथा प्रादेजशक लक्ष्य हामसल गने 
खालको ववकासको ढाँचा िय गररएको हुँदा आगािी आमथिक वर्िको 
बजेट यसैिर्ि  उन्त्िखु रहेको प्रमिबििा व्यक्त गनि चाहन्त्छु। 

१८४. बजेट मनिािर्को क्रििा िागिदशिन गनुिहनु े िाननीय प्रदेश प्रिखु, 
िाननीय िखु्यिन्त्री, िाननीय प्रदेश सभाका सभािखु, िाननीय प्रदेश 
सभाका उपसभािखु, प्रदेश सभाका िाननीय सदस्यहरु प्रमि हाठदिक 
आभार प्रकट गदिछु। बजेट िजुििाको क्रििा िहत्वपूर्ि सझुाव प्रदान 
गनुिहनु ेराजनीमिक दल, अथिववद, मनजी क्षेर, सहकारी क्षेर, नागररक 
सिाज िथा संचार जगिलाई हाठदिक धन्त्यवाद ज्ञापन गदिछु। सदा झै 
बजेट कायािन्त्वयनको लामग सबैको सीजिनशील र रचनात्िक सहयोग र 
साथ रहन ेअपेक्षा गरेको छु।  

१८५. अन्त्त्यिा, स्वास््य सबबन्त्धी सावधानी अपनाई कोरोना िहािारीको 
जोजखिबाट सरुजक्षि रहँदै प्रदेशको वहृत्तर ववकासको अमभयानिा एकजटु 
हनु सबपूर्ि प्रदेशवासी ठददीबवहनी िथा दाजभुाइहरुलाई हाठदिक आव्हान 
गदिछु। 

 
धन्त्यवाद ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


