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माननीय सभामुख महोदय, 

१. यस गरिमामय सभामा प्रदशे सिकािको आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रीको हरै्सयतले नेपालको 

संर्िधान बमोर्जम आगामी आर्थिक िर्ि २०७६/७७ को बजटे प्रस्ततु गरििहदँा गौििको महशसु गिेको छु 

। यस अिसिमा नेपालको िाजनीर्तक तथा सामार्जक रुपान्त्तिणको र्नर्तत भएका जनयदु्ध, जनआन्त्दोलन, 

मधेश आन्त्दोलन, जनजार्त आन्त्दोलन लगायतका र्बर्भन्त्न आन्त्दोलनहरुमा आफ्नो अमलू्य जीिन 

बर्लदान गनुिहुने सतपणूि महान शर्हदहरुप्रर्त हार्दिक रद्द्धाजलजली अपिण गदिछु । साथै िपेत्ता तथा घाइते 

योद्धाहरु ि िहाँहरुको परििािजन लगायत आम जनसमदुायमा हार्दिक सतमान प्रकट गनि चाहन्त्छु । 

२. ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्त्ने िार्रिय लक्ष्य प्रार्िका लार्ग योगदान गनि ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत 

प्रदेश’ बनाउने हाम्रो प्रदशेको गन्त्तव्य िहकेो छ । 

३. २०७४ फागनुमा गठन भएको प्रदशे सिकाि र्िर्भन्त्न अनभुि संगाल्द ै प्रदशेको समग्र र्िकासमा अर्घ 

बर्ििहकेो छ । प्रदशे सिकाि गठनको पर्हलो िर्ि सङ््करमणकालीन अिस्थामा जनशर्ि ि भौर्तक 

व्यिस्थापनका प्रािर्तभक कायिहरु सन्त्तोर्जनक रुपम ैसतपन्त्न भएका छन ्। प्रदशेलाई आिश्यक नीर्त, तथा 

काननूी एि ंसंस्थागत संिचनाको र्िकास गिी स्रोतहरुको प्रभािकािी परिचालन तफि  प्रदशे सिकाि कर्टबद्ध 

छ । दीघिकालीन र्िकासको  अिधािणामा ससु्पष्ट खाका तयाि गने अर्भप्रायले आिर्धक योजनाको 

आधािपर तयाि भसैकेको छ । संघ ि स्थानीय तहसँग समन्त्िय, साझदेािी ि सहकायि गद ैस्रोत, साधन ि 

अिसिको अर्धकतम परिचालन गने िाताििण र्नमािण भएको छ । 

४. मलैे आगामी आर्थिक िर्िको बजटे तजुिमा गदाि नेपालको संर्िधान ि र्िद्यमान काननूहरु, संघीय सिकािको 

बजटे तथा कायिरम, प्रदशे सिकािको नीर्त तथा कायिरम, र्िर्नयोजन र्िधेयक -२०७६ को र्सद्धान्त्त ि 

प्राथर्मकता, पन्त्रौ योजना ि प्रदशे योजनाको आधािपर, जनअनमुोर्दत चनुािी घोर्णापर ि र्दगो 

र्िकासका लक्ष्यलाई मखु्य आधाि बनाएको छु । प्रदशे सभाका माननीय सदस्यहरुले र्दन ु भएका 

सझुािहरु, नागरिक समाज, बरु्द्धजीिी, र्नजी क्षेर, संघ संस्था बाट प्राि भएको सझुािलाई समते ध्यान 

र्दएको छु । 
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सभामुख महोदय, 

अब म प्रदशेको आर्थिक अिस्था संर्क्षि रुपमा प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्त्छु । 

५. आर्थिक िर्ि २०७५/७६ मा प्रदशेको  कूल गाहिस््य उत्पादन (उत्पादक मलू्यमा) ५ खबि ५ अबि ८४ किोड 

िहकेो छ । यो नेपालको कूल गाहिस््य उत्पादनको १७.३ प्रर्तशत हो । प्रदशेको कूल गाहिस््य उत्पादनमा 

कृर्र् िन तथा मत्स्यपालन क्षेरको योगदान ३६.८ प्रर्तशत, उद्योग क्षेरको योगदान १९ प्रर्तशत ि सेिा 

क्षेरको योगदान ४४.२ प्रर्तशत िहकेो छ । उत्पादन उद्योगको मार योगदान ७.७७ प्रर्तशत िहकेो छ । यस 

प्रदशेको प्रर्त व्यर्ि आय ९३४ अमरेिकी डलि िहकेो छ । चाल ुआर्थिक िर्िको बजेट तयाि भएको 

समयमा आर्धकारिक प्रादरे्शक आर्थिक त्यांक नभएको साथै प्रार्िर्धक ररु्टका कािण अन्त्यथा पनि 

गएकाले यसै ििव्य बाट ती ररु्टहरु सच्याइएको छ । 

६. प्रदशेमा बैंक तथा र्ित्तीय संस्थाका ७३५ शाखा सजलचालनमा िहकेा छन ्। २०७५ फागनु सतममा १३७ 

मध्ये १३० स्थानीय तहमा बार्णज्य बैंकका शाखाहरु खरु्लसकेका छन ्। 

७. प्रदशेमा कूल उद्योगको सङ््कख्या ७१४ छ । र्यनीहरुमा लगानी रु ३४२ अबि ६० किोड िहकेो छ । यस मध्य े

र्िदशेी लगानीमा साना ७३, मझौला ३० ि ठुला २२ गिी जतमा १२५ उद्योगमा रु. १० अबि २० किोड 

लगानी स्िीकृत भएको छ । उद्योग क्षेरमा प्रदशेमा ७० हजाि ६ सय जनाले िोजगािी पाएका छन ्। यो कुल 

िार्रिय औद्योर्गक िोजगािीको करिब १३ प्रर्तशत हुन आउँछ । लगानीका दृर्ष्टले यस प्रदशेका उद्योगमा 

कूल िार्रिय औद्योर्गक लगानीको करिब २० प्रर्तशत लगानी छ । प्रदशेमा करिि १२.४ प्रर्तशत जनसंख्या 

र्निपेक्ष गरििीको िेखामरु्न िहकेा छन ्। 

८. प्रदशेको कूल भभूाग मध्य े२३ प्रर्तशत कृर्र्योग्य क्षेर छ जसको ३८.६ प्रर्तशतमा र्संचाई सरु्िधा पगुकेो 

छ  । प्रदशेमा २,३८९ र्क .र्म . पिूि -पर्िम ि उत्ति दर्क्षण िणनैर्तक सडक छन ् । ११,८३७ र्क .र्म . 

र्जल्ला ि स्थानीय सडक छन ्। यी मध्य ेकालोपरे सडक १५४४ र्क. र्म. छ । प्रदशेमा िहकेा  १३ िटा 

र्िमानस्थल मध्ये ८ िटा मार चाल ुअिस्थामा छन ्।  
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९. प्रदशेमा १५ दरे्ख ६४ िर्ि उमिे समहूका ३१ लाख ९० हजाि जनसंख्या िहकेा छन ् ।  जसमध्ये ११ लाख 

५५ हजाि मार िोजगाि छन ्। एक लाख ३४ हजाि बेिोजगाि छन ्भने १९ लाख र्नर्ररय छन ्। प्रदशेको 

सर्रय जनसंख्याको करिि १०.२ प्रर्तशत बेिोजगाि छन ्।  

सभामुख महोदय,  

अब म प्रदशे सिकािको आगामी आर्थिक िर्ि २०७६।७७ को उद्दशे्य ि प्राथर्मकता प्रस्तुत गनि अनुमर्त 

चाहन्त्छु । बजटेका उद्दशे्य र्नतन अनसुाि िहकेा छन ् । 

क) उत्पादन अर्भिरृ्द्ध गनि स्रोत ि साधनहरुको अर्धकतम उपयोग गिी उत्पादकत्ि िरृ्द्ध गद ैमयािर्दत 

िोजगािी र्सजिना ि गरििी न्त्यनूीकिण गने , 

ख) आर्थिक, भौर्तक तथा सामार्जक पिूािधाि तयाि गिी सामार्जक न्त्याय सर्हतको ‘स्वच्छ, सुखी 

ि समुन्नत प्रदेश’ र्नमािण गद ैसमाजिाद उन्त्मखु अथितन्त्रको आधािर्शला तयाि गने, 

ग) साििजर्नक सेिाको  प्रभािकािीता, जिाफदरे्हता ि  सहभार्गता सरु्नर्ित गनि सशुासन प्रिद्धिन 

गने  । 

१०.    उपिोि उद्दशे्य हार्सल गनि  यस बजटेका प्राथर्मकता र्नतनानसुाि प्रस्ततु गिेको छु । 

क) उच्च, र्दगो ि फिार्कलो आर्थिक िरृ्द्ध हार्सल गनि कृर्र्, पयिटन, ऊजाि, उद्योग लगायतका क्षेरमा 

पूजँी परिचालन; 

ख) र्शक्षा, स्िास््य, स्िच्छ खानेपानी ि आिासको व्यिस्था;  िोजगािीको र्सजिना साथै लैंर्गक 

समानता ि समािेशीकिण; 

ग) सडक, र्संचाई, यातायात, शहिी पिूािधाि एिम ्सचूना प्रर्िर्धको  र्िकास ि र्िस्ताि; 

घ) प्राकृर्तक प्रकोपको असि न्त्यनूीकिण ि पयािििण संिक्षण; 

ङ्क) संघीय सिकाि, स्थानीय तह, र्नजी क्षेर, सहकािी ि सामदुार्यक के्षर सँग सहकायि ि समन्त्िय । 
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११. आगामी आर्थिक िर्िको क्षेरगत बजटे र्िर्नयोजन गदाि उत्पादनशील के्षरमा लगानी िरृ्द्ध गनि सहयोग 

पयुािउने, उद्यमशीलताको र्िकास माफि त िोजगािीका अिसि र्सजिना गने, उत्पादन ि उत्पादकत्िको िरृ्द्ध 

माफि त आर्थिक िरृ्द्ध गिी गरिबी न्त्यनूीकिणमा योगदान पयुािउने,  र्शक्षामा गणुात्मक सधुाि गन,े 

स्िास््यसेिा लाई सििसलुभ बनाउन,े खलेकुदको र्िकासद्वािा स्िस्थ नागरिक तयाि गने ि र्दगो पिूािधाि 

र्िकास गने आयोजना तथा कायिरमहरुको कायािन्त्ियनमा र्िशरे् ध्यान पयुािएको छु ।  

सभामुख महोदय, 

अब म र्ित्त हस्तान्त्तिणको रुपमा स्थानीय तहलाई गरिएको र्िर्नयोजन सतबन्त्धी र्िििण प्रस्ततु गनि 

अनमुर्त चाहन्त्छु । 

१२. नेपालको संर्िधान, अन्त्ति-सिकािी र्ित्त व्यिस्थापन नन २०७४, िार्रिय प्राकृर्तक स्रोत तथा र्ित्त  

आयोगको मापदण्ड समतेको आधािमा स्थानीय तहलाई िाजस्ि बाँडफाँड बापत रु. एक अबि ३ किोड 

उपलब्ध गिाउने अनुमान गिेको छु । साथै प्रत्येक स्थानीय तहलाई न्त्यनूतम रु. ५० लाख पने गिी रु. एक 

अबि समानीकिण अनदुान उपलब्ध गिाएको छु ।  

१३. आिश्यकता ि प्राथर्मकताको आधािमा स्थानीय तहहरुको साझदेािीमा आयोजनाहरु कायािन्त्ियन गनि रु. 

एक अबि ५० किोड समपिुक अनदुान को व्यिस्था गिेको छु । स्थानीय तहको  र्िकासको आिश्यकता 

एिम ्सामार्जक सेिामा लगानी िरृ्द्ध गनि स-शति अनदुान रु. ७५ किोड ि र्िशरे् अनदुान रु. ५० किोड 

र्िर्नयोजन गिेको छु ।   

सभामुख महोदय, 

अब म आर्थिक क्षेरगत कायिरम तथा र्िर्नयोजन प्रस्ताि प्रस्ततु गनि अनमुर्त चाहन्त्छु । 

कृषि तथा भूषम व्यवस्था 

१४. स्थान र्िशरे्को संभािना तथा तलुनात्मक लाभका बाली ि पशकुो पर्हचान गिी र्तनीहरुको 

व्यािसायीकिण गनि तथा मलू्य अर्भिरृ्द्ध रद्ङृ्कखलाको र्िकास एिं सदुृिीकिण गनि कायिरमहरु 

कायािन्त्ियन गरिनेछ । प्रधानमन्त्री कृर्र् आधरु्नकीकिण परियोजना अन्त्तगित बाली र्िशेर् सतभाव्यताका 
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आधािमा नयाँ पकेट तथा ब्लक कायिरमहरु सजलचालन गनि रु ७४ किोड २१ लाख र्िर्नयोजन गिेको छु 

। 

१५. प्रदशेको खाद्यान्त्न उत्पादनमा िरृ्द्ध गिी अन्त्य प्रदशेको  मागलाई समते आपरू्ति गनि सक्ने गिी कृर्र्का 

कायिरमहरु सजलचालन गरिनेछ । हरित अर्भयान अन्त्तगित कर्ततमा १०० र्बघाहा जर्मन हुने गिी जग्गा 

धनी र्कसानहरुलाई कतपनीमा आिद्ध गिी प्रदशे सिकाि समतेको लगानीमा प्रदशेमा एक नमनुा कृर्र् 

परियोजना सजलचालन गनि ि कृर्क प्रर्शक्षण कायिरम सजलचालन गनि  आिश्यक बजटे र्िर्नयोजन गिेको 

छु । 

१६. प्रमखु खाद्यान्त्न बालीहरुको क्षेर  र्िस्ताि, िीउ प्रर्तस्थापन दि अर्भिरृ्द्ध , उन्त्नत प्रर्िर्धको प्रयोग माफि त 

प्रमखु खाद्यान्त्न बालीहरुको उत्पादन तथा उत्पादकत्ि िरृ्द्ध गरिनेछ । र्हउँद ेमकै, चैते धान, बगि खतेी तथा 

खाद्यान्त्न बाली, िीउ उत्पादन गने र्कसानहरुलाई कायिर्िर्ध बनाई उत्पादनका आधािमा अनदुान उपलब्ध 

गिाउने व्यिस्था गिेको छु । प्रादरे्शक योजनाको लक्ष्य अनसुाि खाद्यान्त्न उत्पादन तथा उत्पादकत्ि िरृ्द्धका 

कायिरमहरुका लार्ग रु. १९ किोड ४७ लाख बजटे र्िर्नयोजन गिेको छु ।  

१७. मध्यपहाडी क्षेरका र्जल्लाहरुमा स्थानीय तहको सहभार्गता तथा समन्त्ियमा प्राङ््कगारिक कृर्र् प्रिद्धिन 

अर्भयान कायिरम सजलचालन गरिनेछ । प्रदशे सिकािबाट घोर्णा भएको हरित अर्भयानलाई सफल 

बनाउन जलिाय ु परिितिन तथा सो बाट कृर्र् के्षरमा पिेका प्रभाि ि असि न्त्यनू गनि अनकूुलनका 

कायिरमहरु सजलचालन गरिनेछ । एक घि एक फलफूल र्िरुिा िोपण, र्समान्त्तकृत जग्गामा फलफूल खतेी 

प्रिद्धिन तथा स्िच्छ ि गणुस्तिीय खाद्य िस्तु उत्पादन, हरित अर्भयान नमनुा कृर्र् परियोजना, प्राङ््कगारिक 

कृर्र् प्रिद्धिन अर्भयान कायिरम, प्राङ््कगारिक प्रमाणीकिण सहयोग कायिरम सजलचालन गरिनेछ। र्नजी 

क्षेरसँगको साझदेािीमा प्राङ््कगारिक मल कािखाना जरै्िक र्िर्ादी तथा उत्पादन केन्त्र स्थापना गरिनेछ । 

यसका लार्ग रु. १६ किोड ६० लाख र्िर्नयोजन गिेको छु ।  

१८. सहकािी माफि त कृर्र् उपजहरुको थोक बजाि व्यिस्थापनको लार्ग संघीय सिकाि तथा स्थानीय तहको 

समते सहकायिमा अत्याधरु्नक कृर्र् बजाि पिूािधािहरुको र्नमािण तथा सजलचालन गनि अनदुान उपलब्ध 

गिाउन बजटे र्िर्नयोजन गिेको छु । 
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१९. कोशी टप्प ुक्षेरमा नदीले छोडेको साििजर्नक जग्गालाई बर्स्तिर्हत कृर्र् भरू्मको रुपमा र्िकास गरिनेछ । 

उि क्षेरलाई र्िशरे् कृर्र् उत्पादनको क्षेरको रुपमा व्यािसार्यक खतेी गनि समदुाय, सहकािी ि तीनै तहका 

सिकािमा आिश्यक समन्त्िय ि सहकायि गिी अर्घ बिाइनछे ।  

२०. नागरिकलाई स्िच्छ तथा स्िस्थ मासकुो उपलब्धता सरु्नर्ित गनि स्थानीय तह तथा सहकािीहरुको 

साझदेािी ि सहकायिमा लाग ुभैिहकेो पश ु बधशाला र्नमािण तथा सधुाि, मास ुपसल सधुाि,  पश ुहाटबजाि 

तथा खसीबोका संकलन केन्त्र स्थापना ि जनचेतना अर्भिरृ्द्ध कायिरमलाई र्निन्त्तिता र्दन रु. १४ किोड 

र्िर्नयोजन गिेको छु । 

२१. अर्धक िासायर्नक पदाथिको प्रयोगका कािण खाद्यान्त्नमा हुने अखाध्य िासायर्नक पदाथिको मापन गिी 

प्रमाणीकिण गने व्यिस्था गरिनेछ  । कृर्र् उपजको र्नयाित प्रिद्धिनका लार्ग र्नयाित प्रशोधन केन्त्र तथा 

गणुस्ति प्रमार्णकिणको व्यिस्था र्मलाउन आिश्यक व्यिस्था गिेको छु । 

२२. कृर्र् उत्पादनमा स्थानीय तहसँग उर्चत समन्त्िय ि सहकायि गिी बाँझा ि खिे गिैहकेा जर्मनको उपयोग  गनि  

किाि खतेी प्रणालीको र्िकास गरिनेछ । यस प्रकािका जर्मनहरूमा फलफूलका व्यािसार्यक खतेी गने ि 

मलू्यिान जातका र्बरुिा िोपण  गनि आिश्यक व्यिस्था र्मलाएको छु । 

२३. िजै्ञार्नक रुपमा भरू्मको िगीकिण गिी प्रदशेमा उपलब्ध जर्मनको अर्धकतम उपयोग गनिका लार्ग प्रदशे 

भ-ूउपयोग नीर्त बनाई कायािन्त्ियन गरिनेछ । प्रदशेमा भरु्म बैंक स्थापना गनि  आिश्यक बजटे र्िर्नयोजन 

गिेको छु  । 

२४. भउूपयोग नीर्त अनरुुप कृर्र् जर्मनको संिक्षण तथा उपयोग गद ैभ ूचक्लाबन्त्दी माफि त सामरू्हक, सहकािी 

तथा किाि खतेीलाई प्रोत्सार्हत गनि र्नर्ित मापदण्डको आधािमा अनदुान, प्रार्िर्धक सहयोग तथा 

यार्न्त्रकिण प्रिद्धिन गनि र्िशेर् कृर्र् कायिरमको तजुिमा गरिएको छ । चक्लािन्त्दी खतेी प्रिद्धिन कायिरमका 

लार्ग रु. ६ किोड र्िर्नयोजन गिेकोछु ।  

२५. प्रदशेलाई पांच िर्ि र्भर मासु, अन्त्डा ि माछामा आत्मर्नभिि बनाउने लक्ष्यका साथ कायिरमहरु अर्घ 

बिाइने छ । संघीय सिकाि ि स्थानीय तहको सहकायिमा कृर्र् तथा पशपुंक्षीको अनसुन्त्धान केन्त्र सजलचालन 
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गरिनेछ । कृर्र् उत्पादन प्रिद्धिनका लार्ग प्राथर्मक तथा अर्त आिश्यक बस्तकुो रुपमा िहकेा उत्पादन 

सामग्रीहरुको व्यिस्था गरिनेछ । उन्त्नत िीउ, र्बजन, पश ुनश्ल तथा मत्स्य भिुा सिि सलुभ रुपमा उपलब्ध 

गिाउन सिकािी स्तिमा कृर्र् अनसुन्त्धान केन्त्र ि नमनुा कृर्र् फामिको स्थापना ि र्िकास गनि आिश्यक 

बजटेको व्यिस्था गिेको छु ।  

२६. प्रदशेका र्हमाली ि उच्च पहाडी क्षेरमा पाइने याक, चौंिी, भेडा लगायतका र्िर्शष्ट पशहुरुको संिक्षण गनि 

आिश्यक िजटे र्िर्नयोजन गिेको छु । 

२७. प्रादरे्शक पर्हचानयिु र्िर्शष्ट बालीको रुपमा िहकेा र्चया, अलैची, अदिुा, र्कर्ि तथा सुन्त्तला उत्पादन, 

भण्डािण, प्रशोधन तथा ब्रार्ण्डङ््कगमा जोड र्दइनेछ । यस्ता र्िर्शष्ट बालीहरुको उत्पादन िरृ्द्ध गिी र्नयाित 

प्रिद्धिन गनि रु. १६ किोड ८७ लाख बजटे व्यिस्था गिेको छु ।  

२८. हुलाकी िाजमागि, मचेी तथा कोशी िाजमागि ि अन्त्य मखु्य िाजमागि आसपासका के्षरमा संभाब्यताको 

आधािमा ब्यिसार्यक तिकािी उत्पादन, फलफूल खतेी, बाख्रा पालन तथा दधू उत्पादनका कायिरमहरु  

सजलचालनमा ल्याईने छ । यसका लार्ग रु. ५ किोड ९७ लाख र्िर्नयोजन गिेकोछु । 

२९. र्मल्क होर्लडेलाई अन्त्त्य गिी गणुस्तिीय दधू उत्पादन प्रशोधन तथा उपभोगलाई सहज बनाउन प्रदशे 

सिकाि, डेिी सहकािी ि नीर्ज डेिी उद्योगहरुको लागत साझेदािी तथा सहकायिमा ईटहिी 

उपमहानगिपार्लका, तिहिामा स्थापना शरुु गरिएको धलुो दधू कािखानाको र्नमािण कायि सतपन्त्न गिी धलुो 

दधू उत्पादन शरुु गरिनेछ ।  यसका लार्ग १५ किोड ५० लाख र्िर्नयोजन गिेको छु । दगु्ध र्ितिण 

आयोजना र्ििाटनगिको उत्पादन क्षमता िरृ्द्ध ि सदुृिीकिणमा आिश्यक सहयोग पयुािइने छ । 

३०. कृर्र्जन्त्य बस्तहुरुको सिुर्क्षत भण्डािण गनि साििजर्नक, र्नर्ज, सहकािी सँगको साझदेािीमा शीतभण्डाि 

तथा र्मर्नकोल्ड स्टोि र्नमािण कायिलाई र्निन्त्तिता र्ददं ैयसका लार्ग रु. १५ किोड २५ लाख र्िर्नयोजन 

गिेको छु । अन्त्न बाली उपयिु िंगले र्भत्र्याउन पोस्ट हािभरे्स्टंग प्रर्िर्ध उपयोग गनि र्कसानहरुलाई तार्लम 

र्दइनेछ । 
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३१. र्िदशेिाट फकेका यिुाहरुसँग िहकेो पूँर्ज ि सीपलाई कृर्र् के्षरमा परिचालन गनि तथा बेिोजगाि यिुाहरुलाई 

कृर्र् के्षरमा आकर्र्ित गनि एक पार्लका एक नमनूा कृर्र् फामि स्थापना गनि यिुा लर्क्षत कृर्र् तथा पशपुालन 

कायिरमका लार्ग रु. ७ किोड बजटे र्िर्नयोजन गिेको छु । 

३२. पयिटकीय संभािना भएका ताप्लेजङ्ु्कग, संखिुासभा, सोलखुतुब,ु भोजपिु, तेह्रथमु, खोटाङ््कग ि ओखलिुंगा 

र्जल्लाका उच्च पहाडी क्षेरमा कोदो, फापि, लटे्ट, जौ ि उिा जस्ता िैथाने बालीहरु उत्पादनमा प्रोत्साहन 

गरिनेछ । यसका लार्ग रु. ३ किोड ३१ लाख र्िर्नयोजन गिेको छु । 

३३. प्रदशेमा र्चया तथा अलैंची अनसुन्त्धान केन्त्र स्थापना गनि पहल गरिनेछ । र्चया Auction centre स्थापना 

गनि सतभाव्यता अध्ययन गरिने छ । सयूोदय नगिपार्लका ईलामको लागत साझदेािीमा तथा सहकायिमा 

कन्त्याममा र्ट टेर्स्टङ््कग हाउस र्नमािण गरिने छ । संखिुासभा ि झापामा आधरु्नक अलैंची Ware House 

र्नमािण शरुु गनि आिश्यक बजेट को व्यिस्था गिेको छु । 

३४. कृर्र् पेशामा संलग्न हुन चाहन ेद्वन्त्द्व पीर्डतलाई प्रस्ताि मलू्यांकनका आधािमा व्यिसाय सजलचालन गनि 

तथा  र्शप र्िकास तार्लम र्लन अनदुान र्दने व्यिस्थाका लार्ग रु. ३ किोड ६० लाख र्िर्नयोजन गिेको 

छु । 

३५. सहकािी क्षेरलाई प्रदशेको आर्थिक तथा सामार्जक र्िकासको माध्यमको रुपमा अङ््कगीकाि गद ेसहकािी 

माफि त कृर्र् उपजका साथै गिै कृर्र् उपजको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डािण तथा बजािीकिण गन ेकायिलाई 

प्रोत्साहन गनि आिश्यक व्यिस्था गिेको छु । 

३६. समग्र कृर्र्, पशपुंक्षी तथा सहकािी क्षेरकालार्ग रु. ४ अबि र्िर्नयोजन गिेको छु । 

पययटन 

३७. पयिटनको र्िकास ि प्रिद्धिनकालार्ग प्रदशे पयिटन बोडिको स्थापना गरिनेछ । खले पयिटन प्रिद्धिनका लार्ग 

स्काई िर्नंग ि िेल िेस जस्ता कायिरम सजलचालन गरिनेछ । र्हमाली क्षेरमा पयिटन प्रिद्धिनको लक्ष्य सर्हत 

आठ हजाि र्मटि मार्थका र्हमालको आिोहण गने आिोही, पयिटन व्यिसायी तथा प्रिद्धिक सर्तमर्लत 

सर्मटसि सर्मटको आयोजना गनि आिश्यक बजटेको व्यिस्था गिेको छु । 
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३८. सगिमाथा आधाि र्शर्िि दरे्ख कंचनजघंा क्षेरसतम र्हमालयन पदमागि र्नमािण प्राितभ गनि आिश्यक बजटे 

र्िर्नयोजन गिेको छु । 

३९. चतिा के्षरलाई कुतभ के्षर घोर्णा गिी धार्मिक पयिटकीय के्षरको रुपमा र्िकास गनि पिूािधाि र्नमािण गरिनेछ 

। प्रदशेको र्िर्भन्त्न धार्मिक के्षरहरुलाई जोड्ने सर्कि टको र्िकास गिी धार्मिक पयिटन सर्कि ट बनाउन 

आिश्यक िजटेको व्यिस्था गिेको छु ।  

४०. भडेेटाि-िाजािानी-िर्ब-िाँके-मङ््कगलबािे हुदँ ै र्सर्द्धथतुका सतमको के्षरलाई महाभाित हरित कृर्र् पयिटन 

क्षेरको रुपमा र्िकास गनि रु. ३ किोड र्िर्नयोजन गिेको छु । 

४१. प्रदशेको गौििको रुपमा िहकेा सगिमाथा ि मकाल ुबरुण िार्रिय र्नकुन्त्ज, कोशी टप्प ुआिक्ष ि कन्त्चनजघंा 

संिक्षण क्षेरको जरै्िक र्िर्िधता संिक्षण माफि त पयािपयिटन प्रिद्धिनका लार्ग  रु. ६ किोड बजटे र्िर्नयोजन 

गिेको छु । 

४२. एक स्थानीय तह एक आकर्िक पयिटकीय पिूािधाि र्नमािणको काम स्थानीय तहसँगको सहकायिमा शरुु गनि 

रु. ७ किोड िजटे र्िर्नयोजन गिेको छु । खोटाङ्कको र्दिेल रुपाकोट मझिुागढ़ी नगिपार्लकासँगको 

साझदेािीमा यलतबि पाकि को र्नमािण शरुु गनि रु. २ किोड २५ लाख ि झापाको मचेीनगि नगिपार्लका 

सँगको साझदेािीमा सीमा क्षेरमा पयिटकीय पाकि  र्नमािण शरुु गनि रु. २ किोड बजटे छुट्याएको छु । 

४३. हलेसी, बिाह क्षेर, पाथीभिा, र्सलौटी लब्रेकुटी ि र्छन्त्ताङ्कलाई र्िशेर् धार्मिक, सांस्कृर्तक ि पयिटकीय 

स्थलको रुपमा र्िकास गरिनछे । सोनबर्ी थान मोिंगको संिक्षण ि र्िकास गरिनेछ । र्ििाटनगि र्स्थत 

मसुार्फि खानाको र्नमािणमा आिश्यक सहयोग गरिनेछ । धार्मिक, साँस्कृर्तक ि पिुातार्त्िक महत्िका 

स्थलहरुको संिक्षण, सतबधिन, र्जणोद्धाि ि पिूािधाि र्िकासका लार्ग रु. ५ किोड र्िर्नयोजन गिेको छु । 

४४. िामसािमा सरु्चकृत र्समसाि के्षरको संिक्षण ि र्िकासको गरुुयोजना बनाई ती क्षेरको र्ििेकशील उपयोग 

गद ैपयािपयिटनको गन्त्तव्यको रुपमा र्िकास गरिनेछ । जामनुखाडी, बेतना, बजुि, कालीकोशी ि बाघझोड 

गोठगाउँ लगायतका क्षेरलाई प्रदशेको आकर्िक पयिटकीय गन्त्तव्यको रुपमा र्नजी, सामदुार्यक ि स्थानीय 

तह सँगको साझदेािीमा र्िकास ि प्रिद्धिन गनि आिश्यक बजटे र्िर्नयोजन गिेको छु । 
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४५. इटहिी र्स्थत तालतलैया क्षेरलाई प्रदशेकै एक प्रमखु आकर्िक पयिटकीय गन्त्तव्यको रुपमा प्रदशे सिकाि, 

स्थानीय तह, र्नजी क्षेर ि समदुायको साझदेािीमा अगाडी बिाउन आिश्यक बजटेको व्यिस्था गिेको छु 

। 

४६. धार्मिक, सांस्कृर्तक एिम ्िमणीय पयिटकीय क्षेरहरु धिान-भडेेटाि-नातज,े खतुब-ुचौिीखकि -नातचे दधुकुण्ड 

ि िर्मते-र्मक्लाजुगंमा  स्थानीय तह ि र्नजी क्षेर सँगको साझदेािीमा केिलकाि सजलचालनको लार्ग र्िस्ततृ 

सतभाव्यता अध्ययन गिी र्नमािण कायि शरुु गनि आिश्यक िकम र्िर्नयोजन गिेको छु । 

४७. पयिटकीय गन्त्तव्यमा थप पिूािधाि ि पयिटकीय सेिा सरु्िधाको र्िस्ताि गरिनेछ । सोलखुतुबकुो गामाि पयिटन 

महार्िद्यालय सजलचालन गनि आिश्यक कायि अगाडी बिाइने छ । साल्पा उपत्यकामा िहकेो साल्पापोखिी 

ि र्सर्लचुंग चलुी िहकेो के्षरलाई प्राकृर्तक ि र्किाँतहरुको धार्मिक पयिटकीय स्थलको रुपमा र्िकास गिी 

मनु्त्धमु-िेल पदमागि र्नमािणको काम शरुु गनि रु. २ किोड र्िर्नयोजन गिेको छु । इलामको चचु्चीनातिा 

लारुतबा हुदँ ैनर्तहार्सक लब्रेकुटी फत्तालुंगसतम महागरुु फाल्गनुन्त्द पदमागिको सतभाव्यता अध्ययन गनि  

आिश्यक बजटे व्यिस्था गिेको छु ।  

४८. संघीय सिकािसँगको समन्त्िय ि सहकायिमा र्ििाटनगि र्िमानस्थललाई र्िस्ताि ि स्तिोन्त्नती गिी 

अन्त्तििार्रिय, िार्रिय ि प्रादरे्शक र्िमानस्थल सँग आबद्ध गरिनेछ । र्ििाटनगि र्िमानस्थलबाट आन्त्तरिक 

पिितीय दृरयािलोकन उडानलाई प्रिद्धिन गरिनेछ । 

४९. यस प्रदशेका सगिमाथा आिोही र्िश्व र्कतीमानी कार्मरिता शपेाि, अल्िा तयािाथनु खलेबाट नेपाललाई 

र्िश्वभरि र्चनाउने धार्िका मीिा िाईलाई ि िार्रिय गानका िचनाकाि प्रदीपकुमाि िाई (व्याकुल माइला) 

लाई र्िशरे् सतमान गनि आिश्यक बजटे र्िर्नयोजन गिेको छु । गाइन,े गदंभिहरुको प्रर्तभा, पर्हचान ि 

संस्कृर्तलाई प्रिद्धिन गनि आिश्यक व्यिस्था गरिनेछ । 

५०. साहर्सक पयिटन: प्यािाग्लाइर्डङ्क, ियार्फ्टंग, क्यानोर्नंग, बन्त्जी जतप, िक क्लाइर्तबङ्कका लार्ग सतभाव्यता 

अध्ययन गनिका लार्ग आिश्यक बजटे र्िर्नयोजन गिेको छु । 
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५१. पयिटन िर्ि २०२० लाई साथिक ि सफल पानिका लार्ग योगदान पयुािउन संघीय सिकािले पर्हचान गिेका 

१०० पयिटकीय गन्त्तव्य स्थल मध्ये प्रदशेमा पिेका स्थललाई प्रिधिन गनि साथै अन्त्य र्िर्भन्त्न प्रिद्धिनात्मक 

कायिरमहरु सजलचालन गनि आिश्यक िकम र्िर्नयोजन गिेको छु ।  

५२. पयिटन िर्िको प्रिद्धिनका लार्ग यस प्रदशेमा र्नयर्मत रुपमा एक िर्ि कायाििर्ध पिुा गिेका कमिचािीहरुलाई 

ि यस प्रदशेमा समायोजन भई एक िर्ि कायाििर्ध पिुा गिेका कमिचािीहरुलाई नेपाल भ्रमणका लार्ग ६ 

र्दनको र्िदा ि रु. २५ हजाि एकमषु्ठ प्रदान गरिनेछ ।  

५३. पयिटन क्षेरको र्िकासकालार्ग लार्ग रु. १ अबि ६६ किोड र्िर्नयोजन गिेको छु । 

वन तथा वातावरण 

५४. आगामी आर्थिक िर्िलाई  िकृ्षािोपण िर्िको रुपमा मनाइने छ ।  िर्िभरि नै माग बमोर्जम र्िरुिा सहज 

उपलब्ध हुने गिी १५ िटै र्डर्भजन िन कायािलयहरुको नसििी स्तिोन्त्नती गरिनेछ । काष्ठ, गिैकाष्ठ तथा 

जडीबटुीका एक िर्ीय, बह ुिर्ीय २७ लाख १४ हजाि र्िरुिा  ि फलफूलका ७५ हजाि र्िरुिाहरु गिी 

कूल २७ लाख ८९ हजाि र्िरुिा उत्पादन  तथा खरिद गिी जनतालाई र्निःशलु्क उपलब्ध गिाइनेछ । यसको 

लार्ग रु. ३ किोड ७२ लाख बजटे र्िर्नयोजन गिेको छु ।  

५५. साििजर्नक,  र्नजी, सामदुार्यक िनको साझदेािीमा संघीय सिकािको सहयोगमा िनस्पर्त उद्यान सर्हतको 

जडीबटुी अनसुन्त्धान केन्त्र ि जडीबटुी कतपनी स्थापना गिी सजलचालन गनि आिश्यक बजटे व्यिस्था गिेको 

छु ।  

५६. मोिङ््कग, झापा ि सनुसिीमा व्यापक िकृ्षािोपण सर्हतको तिाई मधेश हरियाली िन र्िकास कायिरम लाई 

थप प्रभािकािी बनाइनेछ । यसको लार्ग रु. ४ किोड २२ लाख बजटे र्िर्नयोजन गिेको छु । 

५७. भ ूतथा जलाधाि व्यिस्थापनका लार्ग जनसहभार्गता ि जरै्िक इर्न्त्जर्नयरिङ््कगमा आधारित कायिरमहरु 

सजलचालनका लार्ग  रु. २३ किोड ८१ लाख बजटे र्िर्नयोजन गिेको छु । 
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५८. र्तनजिेु र्मल्के जलजले क्षेरलाई  गिुाँस संिक्षणके्षर ि िामधुनी ि  झापाको जलथल लगायतका क्षेरलाई  

प्रादरे्शक जरै्िक र्िर्िधता संिक्षण क्षेरको रुपमा र्िकास गनि काननू बनाई कायि थालनी गनि आिश्यक 

बजटे र्िर्नयोजन गिेको छु  ।  

५९. प्रदशे स्तिीय खलुा प्राणी उद्यान (र्चर्डयाखाना)को रुपमा सनुसिीको िामधनुी, मोिङ््कगको भाउन्त्ने ि झापाको 

जामनुखाडीको र्िस्ततृ अध्ययन सर्हत आिश्यक पिूािधाि र्िकास गनि रु. २ किोड छुट्याएको छु ।  

६०. िन्त्यजन्त्त ु उद्धाि तथा पनुिस्थापना केन्त्र स्थापनाकालार्ग सतभाव्यता अध्ययन गिी कायिरम सजलचालन 

गरिनेछ । हात्ती, अनाि, र्हउँ र्चतिुा, बाँदि, बँदले, दतुसी लगायतका क्षर्तपिक िन्त्यजन्त्त ु  ि र्तनको  

िासस्थान व्यिस्थापन तथा प्रभार्ित गाउँबस्तीमा बैकर्ल्पक खतेी प्रणालीलाई प्रिधिन गनि मानि िन्त्यजन्त्त ु

द्वन्त्द व्यिस्थापन  कायिरम  सजलचालन गरिनेछ । यसको लार्ग रु.  २ किोड ४० लाख  बजटे र्िर्नयोजन 

गिेको छु । 

६१. बेर्सन एप्रोचमा आधारित एकीकृत जलाधाि संिक्षण कायिरम सजलचालन गरिनेछ । हालको भ ू तथा 

जलाधाि संिक्षण कायिरमलाई थप र्िस्ताि गनि बजटे र्िर्नयोजन गिेको छु । प्रदशे र्भर िहकेा अर्त 

प्रभार्ित सखु्खाग्रस्त के्षरहरुको पर्हचान गिी सो के्षरको व्यिस्थापन तथा र्िकासमा जोड र्ददं ै त्यस्ता 

क्षेरमा “एक गाउँ, एक पोखिी” कायिरम सजलचालनका लार्ग रु. १ किोड १५ लाख बजेट र्िर्नयोजन 

गिेको छु । 

६२. िन तथा िाताििण  क्षेरलाई रु. १ अबि २० किोड बजटे छुट्याएको छु । 

उद्योग बाषणज्य तथा आपूषतय 

६३. प्रत्येक स्थानीय तहमा एक कृर्र् तथा घिेल ुऔद्योर्गक ग्राम कायिरम सजलचालनमा जोड र्दईनेछ । ग्रामीण 

क्षेरमा स्थापना हुन चाहने उद्योगका लार्ग पिूािधाि र्िकास, तार्लम,  प्रर्िर्ध तथा सहयोग उपलब्ध 

गिाईनेछ । सनुसिीको अमिडुिामा िहकेो साििजर्नक जर्मनमा औद्योर्गक के्षर स्थापना गने कायि प्राितभ 

गनि रु. २ किोड र्िर्नयोजन गिेको छु । 
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६४. र्ििाटनगि महानगिपार्लका ि र्नजी के्षरको सहकायिमा शरुु भएको औद्योर्गक प्रदशिनी केन्त्र स्थापनाको 

कायिलाई आगामी आर्थिक िर्िमा तीव्रता प्रदान गरिनेछ । यसका लार्ग रु. १ किोड र्िर्नयोजन गिेको छु  

। संर्घय सिकाि ि र्नजी क्षेरको सहकायिमा र्िशरे् आर्थिक क्षेर (SEZ) स्थापनामा सहयोग पिुयाउन रु. ३ 

किोड र्िर्नयोजन गिेको छु । 

६५. साििजर्नक–र्नजी साझदेािीमा तन्त्त ुप्रसािण (Tissue Culture) र्िर्धबाट व्यािसार्यक रुपमा गणुस्तिीय 

र्िरुिा उत्पादन उद्योग र्नमािणका लार्ग  रु.  २ किोड  तथा कमसल प्रजार्तका काठलाई बिी र्टकाउ 

बनाउनको लार्ग आिश्यक र्सजर्नङ््कग, र्प्रजिभसेन ि पाकेट सतबन्त्धी  प्रशोधन उद्योग र्नमािणका लार्ग  

रु.  २ किोड ५० लाख बजटे र्िर्नयोजन गिेको छु । 

६६. स्िदशेी जडीबटुीहरुमा आधारित Good Manufacturing Practice (GMP) प्रणाली अन्त्तगित 

आयिुरे्दक और्धी उत्पादन गने गिी साििजर्नक–र्नजी साझेदािीमा उद्योग स्थापनाका लार्ग  रु. ५ किोड  

बजटे र्िर्नयोजन गिेको छु । 

६७. बेतबाँस तथा अन्त्य प्रजार्तको बाँसको व्यािसार्यक खतेीलाई प्रोत्साहन गिी उत्पादन तथा प्रशोधनका 

लार्ग र्नजी क्षेर सँग साझदेािी गनि आिश्यक बजटेको व्यिस्था गिेको छु ।  

६८. प्रदशेको पर्हचानको रुपमा उत्पादन हुने िाका, अल्लो, खाडी लगायतको उद्योगलाई बिािा र्दई उत्पादन 

बिाउन ि व्यािसार्यक उद्योगको रुपमा र्िकास गनि प्रोत्साहनका लार्ग अनदुानको व्यिस्था गिेको छु । 

६९. खर्नज अन्त्िरे्ण ि उत्खनन तथा सो कायिका लार्ग दक्ष जनशर्ि व्यिस्थापनका लार्ग संघीय सिकाि, 

स्थानीय तह ि र्नजी क्षेर सँग समन्त्िय ि सहकायि गरिनेछ । व्यािसार्यक रुपमा उत्खनन ्गनि सर्कने खर्नज 

सतपदाको अध्ययन, अन्त्िरे्ण गनिको र्नर्तत आिश्यक िजटे र्िर्नयोजन गिेको छु । 

७०. उद्योग बार्णज्य ि आपरू्ति क्षेरको र्िकासकालार्ग रु. ४७ किोड र्िर्नयोजन गिेको छु । 

षसिंचाई तथा नदी षनयन्रण 

७१. र्संचाईमा गरिएको लगानीले कृर्र् अथितन्त्रको र्िकासको आधाि तयाि गनि योगदान गने साथ ै

उत्पादकत्िको पर्न उल्लेख्य िरृ्द्ध हुने भएकाले र्संचाई के्षरका लार्ग आिश्यक िजटे र्िर्नयोजन गिेको 
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छु । र्नयर्मत महुान तथा खोला  र्संचाईको अर्तरिि पहाडी के्षरमा र्लफ्ट र्संचाई, तिाई ि र्भर्र मधेशमा 

भरू्मगत र्संचाईको माध्यमबाट कृर्र्योग्य भरू्ममा र्संचाई उपलब्ध गिाउन आिश्यक िजटे व्यिस्था गिेको 

छु । 

७२. पहाडी र्जल्लामा साना र्कसानलाई लर्क्षत गिी स्थानीय सिकािसँगको सहकायिमा साना र्संचाई कायिरम 

सजलचालन गनि आिश्यक बजेट र्िर्नयोजन गिेको छु । चिेु ि तिाईको सङ््कगम स्थल ििपिका र्समसाि 

के्षरमा भएका पानीका स्रोत तथा महुानको उर्चत संिक्षण गिी र्संचाईको र्बस्ताि गने व्यिस्था र्मलाइनेछ 

। 

७३. साना र्संचाई, टाि र्संचाई, स्यालो ट्यिुले लगायत साना तथा मझौला आयोजना संघीय सिकाि ि स्थानीय 

तह सँग लागत सहभार्गतामा सजलचालन गरिनेछ । तीनै तहको सयुंि लागतमा तिाई तथा चिेु के्षरमा सौयि 

ऊजािमा आधारित भरू्मगत र्संचाई उपलब्ध गिाइनेछ । 

७४. संघीय सिकािको सहयोग तथा स्थानीय तहको संलग्नतामा हरित प्रर्िर्धको प्रयोगलाई जोड र्ददं ैकोशी ि 

र्रयगुा नदी बेर्सनमा नदी र्नयन्त्रण तथा पर्हिो व्यिस्थापन कायि गरिनेछ । 

७५. जोर्खमको आधािमा झापा, मोिङ्क ि सनुसिी ि उदयपिुका ६ िटा नदी र्नयन्त्रणको कायि बहु बर्ीय 

योजनाको रुपमा सजलचालन गनि आिश्यक  बजटे छुट्याएको छु । पहाडी क्षेरमा पर्हिो िोकथाम ि नदी 

कटान र्नयन्त्रण तथा तिाई क्षेरका अन्त्य नदी तथा खोलाहरुमा तटबन्त्ध र्नमािण गनि आिश्यक बजटे 

र्िर्नयोजन गिेको छु । 

७६. र्संचाई व्यिस्था तथा नदी र्नयन्त्रणका लार्ग रु. ३ अबि २० किोड र्िर्नयोजन गिेको छु । 

सभामुख महोदय, 

अब म सामार्जक क्षेरको कायिरम तथा बजटे प्रस्ताि प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्त्छु । 
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षशक्षा 

७७. प्रार्िर्धक जनशर्ि र्िकासको महत्िपूणि साधन हो ।  मानि संशाधनको प्रके्षपण गिी आिश्यक जनशर्ि 

उत्पादन गनि मनमोहन प्रार्िर्धक र्िश्वर्िद्यालय स्थापनाका लार्ग रु १६ किोड ५० लाख र्िर्नयोजन गिेको 

छु । मदन भण्डािी प्रौध्योर्गक महार्िद्यालयलाई सेिा र्िस्ताि गनि रु १ किोड र्िर्नयोजन गिेको छु ।  

७८. उच्च पहाडी तथा र्हमाली र्जल्ला ताप्लेजुगं, पांचथि, तेह्रथमु, संखिुासभा ि सोलुखतुबमुा मनमोहन 

प्रार्िर्धक र्िश्वर्िद्यालयको आरं्गक क्यातपसहरु सजलचालन गनि शरुु गनि रु. ५ किोड बजटे  र्िर्नयोजन 

गिेको छु । 

७९. प्रार्िर्धक र्शक्षा तथा व्यािसार्यक तार्लम कायिरम सर्हत प्रार्िर्धक र्शक्षालयहरु ित्न कुमाि िान्त्तिा 

प्रार्िर्धक र्शक्षालय इलाम, शलैजा आचायि प्रार्िर्धक र्शक्षालय मोिङ््कग, उत्तिपानी प्रार्िर्धक र्शक्षालय 

धनकुटा, सरु्तनमा प्रार्िर्धक र्शक्षालय भोजपिु ि मौिेगढ़ी प्रार्िर्धक र्शक्षालय खोटाङ्कलाई अनदुान 

उपलब्ध गिाउन रु. ३८ किोड ६९ लाख र्िर्नयोजन गिेको छु । 

८०. र्शक्षालाई सचूना, संचाि ि प्रर्िर्धयिु बनाई शरै्क्षक गणुस्ति सधुािमा जोड र्दइनेछ । र्िद्यालय गणुस्ति 

सधुाि अर्भयान सजलचालनका लार्ग रु. १७ किोड र्िर्नयोजन गिेको छु  । र्िद्यालयमा नर्सिङ्क सेिालाई 

थप र्िस्ताि गनि रु. २ किोड छुट्याएको छु ।  

८१. प्रदशेमा िहकेा सामदुार्यक क्यातपसहरुको स्तिोन्त्नर्त ि संस्थागत सदुृिीकिणका लार्ग  अनुदान उपलब्ध 

गिाउन रु. ४ किोड ५० लाख बजटेको व्यिस्था गिेको छु । 

८२. धनकुटामा र्नजामती कमिचािी आिासीय र्िद्यालय सजलचालनलाई  र्निन्त्तिता र्दइनेछ ।  सतभाव्यताको 

आधािमा प्रदशेमा सिकािी नमनुा आिासीय र्िद्यालय सजलचालनका लार्ग आिश्यक पिूािधाि र्नमािण शरुु 

गनि रु. १ किोड र्िर्नयोजन गिेको छु । 

८३. गरििका छोिा/छोिीलाई एमबीबीएस अध्ययन गनि र्बना र्धतो सलुभ रुपमा ऋण उपलब्ध गिाउने उद्दशे्यले 

स्थार्पत  'जनता र्चर्कत्सा र्शक्षा कोर्' लाई र्निन्त्तिता र्दन आिश्यक िजटे र्िर्नयोजन गिेको छु । यो 
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कायिरमलाई प्रदशेका सबै स्थानीय तहबाट एक एक जना र्चर्कत्सक उत्पादन नभएसतम र्निन्त्तिता र्दइनेछ 

।  

८४.  उच्च र्शक्षामा मर्हलाको पहुचँ िरृ्द्ध गनिका लार्ग मर्हला तथा र्िपन्त्न र्िद्याथी छारिरृ्त्त कायिरम 

सजलचालन गनि रु ५० लाख र्िर्नयोजन गिेको छु ।  

८५. र्िद्याथी भनाि अर्भयानलाई सशि बनाइ आगामी दईु िर्िमा प्रदशेलाई साक्षि प्रदशे घोर्णा गरिनेछ । 

यसका लार्ग दर्लत, सीमान्त्तकृत समदुाय ि दगुिम के्षरका बालबार्लकालाई शरै्क्षक सामग्री र्ितिण 

कायिरम सजलचालन गने व्यिस्था गरिनेछ । सामदुार्यक र्िद्यालयका बालबार्लकालाई र्दिा खाजा ि 

पहाडका ८ र्जल्लाका सामदुार्यक र्िद्यालयका िालिार्लकालाई र्टर्फन बट्टा उपलब्ध गिाउने कायिको 

लार्ग आिश्यक बजटे र्िर्नयोजन गिेको छु ।  

८६. प्रािर्तभक बाल र्िकास केन्त्रका बाल र्शर्क्षकाहरु ि मर्हला स्िाश््य स्िमसेर्िकाहरु लाई प्रोत्साहन गनि 

रु. ५ किोड ५० लाख र्िर्नयोजन गिेको छु । 

८७. यिुा िजै्ञार्नकहरुले गने खोज अनसुन्त्धानको र्नर्तत यिुा आर्िरकाि कोर्को व्यिस्था गिेको छु । यिुा 

उद्यमी ि यिुा आर्िरकािलाई प्रोत्साहन गनि मदन भण्डािी मानि संशाधन कोर् स्थापना गरिनेछ । यसका 

लार्ग रु १ किोड र्िर्नयोजन गिेको छु ।  

८८. समग्र र्शक्षा क्षेरकालार्ग रु. १ अबि २८ किोड बजटे प्रस्ताि गिेको छु । 

स्वास््य 

८९. र्िकासको साध्य ि साधन नागरिक नै भएकाले सबै नागरिकलाई स्िस्थ बनाई सिल मानि पुँजी र्नमािण 

गनिका लार्ग स्िास््य महत्िपूणि के्षर हो । स्िस्थ जीिन कायिरमलाई सबै र्जल्लाहरुमा अर्भयानको रुपमा 

सजलचालन गने व्यिस्था गरिएको छ । स्िास््य प्रिद्धिनका लार्ग प्रदशेका र्िर्भन्त्न ४ ठाउँमा खलुा 

व्यायमशाला स्थापना गरिनेछ । यसकालार्ग रु. १ किोड र्िर्नयोजन गिेको छु । 

९०. सबै र्जल्ला अस्पतालमा र्चर्कत्सकको व्यिस्था गिी सेिाको गणुस्तिीयता िरृ्द्ध गद ैरिफिल अस्पतालको 

रुपमा र्िकास गरिनेछ । र्जल्ला अस्पताल हरुको भौर्तक तथा प्रार्िर्धक र्िकासका लार्ग रु. ६ किोड 
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छुट्याएको छु । धनकुटामा र्िर्भन्त्न र्िशेर्ज्ञ सेिा सर्हतको र्शक्षण अस्पताल सजलचालन गनि रु ४ किोड 

र्िर्नयोजन गिेको छु । 

९१. संघीय सिकाि  सँगको लागत सहभार्गतामा प्रदशेस्तिीय अत्याधरु्नक स्िास््य प्रयोगशलाको स्थापनाका 

लार्ग रु ८ किोड ५२ लाख र्िर्नयोजन गिेको छु ।  

९२. र्िपन्त्न िगि तथा असहायलाई र्जल्ला अस्पताल एिम ् र्बर्भन्त्न स्िास््य संस्थाहरु माफि त र्नशलु्क 

और्र्धको व्यिस्था गनि रु. ५ किोड र्िर्नयोजन गिेको छु । 

९३. जनतालाई घिदलैौम ैस्िास््य सेिा पयुािउन Telemedicine ि घतुतीस्िास््य र्शर्िि सजलचालन गनि रु १ 

किोड छुट्याएको छु । अस्पतालहरुमा क्यान्त्सि िोग र्नदानको  व्यिस्था सरुु गनिको लार्ग रु १ किोड बजटे 

व्यिस्था गिेको छु ।  

९४. पितपिागत र्चर्कत्सा पद्धर्त, आयिुदे, होर्मयोप्यार्थ, योग तथा प्राकृर्तक र्चर्कत्सा आर्दको प्रिद्धिन, 

एकीकृत व्यिस्थापन ि स्तिोन्त्नर्त गनिका लार्ग बजटे व्यिस्था गिेको छु । आयिुरे्दक और्र्ध अन्त्िेर्ण, 

उत्पादन ि प्रशोधन गने व्यिस्था गनि रु ४ किोड र्िर्नयोजन गिेको छु ।  

९५. स्िास््य क्षेरको र्िकासका लार्ग रु. १ अबि ७ किोड र्िर्नयोजन गिेको छु । 

खानेपानी तथा सरसफाई 

९६. खानेपानीमा पहुचँ नपगुकेा सबै घिपरििािहरुलाई पाँच िर्िर्भर स्िच्छ खानेपानी उपलब्ध गिाउने लक्ष्यका 

साथ चाल ु िर्िको बजटेबाट शरुु गरिएका ि संघीय सिकािबाट हस्तान्त्तिण भ ै आएका रमागत 

आयोजनालाई प्राथर्मकतासाथ सतपन्त्न गनेगिी बजटे र्िर्नयोजन गिेको छु ।  

९७. पहाडका खानेपानीको र्नयर्मत प्राकृर्तक स्रोत अभाि भएका क्षेरमा के्षरमा र्लफर्टङ््कग, पर्तपङ््कग ि 

र्डपिोरिङ््कग गिी सजलचालन गरिने खानेपानी आयोजनालाई र्िशेर् प्राथर्मकता र्दन आिश्यक बजेट 

र्िर्नयोजन गिेको छु ।  
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९८. सखु्खाग्रस्त क्षेरमा र्िशरे् प्रर्िर्धयिु खानेपानी आयोजना सजलचालन गने कायिलाई प्राथर्मकताका साथ 

अगाडी बिाईनेछ । जलाशययिु खानेपानी आयोजनाको अध्ययनगिी र्नजी क्षेरको सहभार्गतामा 

सतभाव्यताको आधािमा परियोजना अर्घ बिाउन आिश्यक बजटे र्िर्नयोजन गिेको छु । 

९९. संघीय सिकाि ि स्थानीय तह सँगको सहकायिमा झापा, मोिङ्क ि सनुसिीमा आसेर्नक मिु ि स्िच्छ र्पउने 

पानी सतपणूि नागरिकहरुमा पिुयाउने लक्ष्यका साथ आिश्यक बजटे र्िर्नयोजन गिेको छु । 

१००. आरं्शक िा पणूि रुपमा समस्याग्रस्त खानेपानी आयोजना संघीय सिकािको सहयोगमा स्थानीय तह सँग 

सह-लगानी गिी  पनु: सजलचालन गरिनेछ । 

१०१. प्रदशेलाई स्िच्छ बनाउने अर्भयान अन्त्तगित प्लार्ष्टक लगायत अन्त्य हार्नकािक बस्तकुो प्रयोग न्त्यनूीकिण 

गनि ि र्नजी क्षेर सँगको सहकायिमा फोहिमैला  व्यिस्थापन गनि आिश्यक बजटे र्िर्नयोजन गिेको छु । 

१०२. खानेपानी तथा सिसफाईको लार्ग  रु. ३ अबि बजटे प्रस्ताि गिेको छु । 

श्रम र रोजगारी 

१०३. प्रधानमन्त्री िोजगाि कायिरम संग समन्त्िय गिी बेिोजगाि युिाको त्याङ््कक संकलन एि ंप्रशोधन गरिनेछ 

। तार्लम प्राि जनशर्िलाई िोजगािदातासँग समन्त्िय गिी िोजगाि मलेा सजलचालन माफि त िोजगािीको 

प्रिन्त्ध र्मलाइनेछ । यिुा लर्क्षत सीप र्िकास तार्लम सजलचालन गिी रद्म बजािलाई आिश्यक पने दक्ष 

जनशर्ि उत्पादन गनिका लार्ग रु ४ किोड र्िर्नयोजन गिेको छु । 

१०४. स्ििोजगािका अिसि र्सजिना गिी यिुालाई आत्मर्नभिि बनाउन एिम ् िदैरे्शक िोजगािीबाट स्िदशे 

फर्कि एका यिुाहरुको ज्ञान, र्शप, दक्षता ि पुँजीलाई प्रभािकािी रुपमा उपयोग गिी उद्यमशीलताको र्िकास 

माफि त थप िोजगािी र्सजिना गिी अथितन्त्रमा योगदान पयुािउन मखु्यमन्त्री युिा उद्यमशीलता कायिरम 

सजलचालन गनि रु. २० किोड र्िर्नयोजन गिेको छु ।  

१०५. सचूना तथा सजलचाि प्रर्िर्धको प्रयोगलाई ििािा र्दने प्रितिर्नय उदध््यमशीलता (Innovative 

Entrepreneurship) का प्रस्तािलाई आिश्यक काननुी तथा र्ित्तीय  सहयोग गिी यिुा स्ििोजगािलाई 

प्रिधिन गरिनेछ ।  
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१०६. जनयदु्ध, जनआन्त्दोलन लगायतका िाजनीर्तक आन्त्दोलनका शर्हद परििाि, घाइते, अपाङ््कगता भएका 

व्यर्िलाई र्शप मलुक तार्लम, र्बना र्धतो व्यािसार्यक  ऋण तथा संस्थागत सहयोग उपलब्ध गिाउन 

आिश्यक बजटेको व्यिस्था गिेको छु । अपाङ््कगता भएका व्यर्िको सीप ि क्षमतालाई उपयोग गने गिी 

झापाको दमकमा अपाङ््कग पनुस्थािपना केन्त्र स्थापना गिी पनुस्थािपना परियोजना सजलचालन गनि बजटे 

र्िर्नयोजन गिेको छु । 

मषहला, वालवाषलका, जेष्ठ नागररक, असहाय तथा अपािंग  

१०७. प्रदशेमा िहकेा मर्हला, बालबार्लका, जषे्ठ नागरिक, अपाङ््कगता भएका व्यर्ि, दर्लत लगायत पछाडी 

पारिएका ि सीमान्त्तकृत समदुायको र्िकासकालार्ग लर्क्षत िगिमरैी संिक्षणत्मक तथा प्रिद्धिनात्मक नीर्त 

अिलतबन गरिनेछ  ।  

१०८. लैंर्गक र्हसंा पीर्डत मर्हला तथा बार्लकाको संिक्षणको लार्ग दीघिकालीन पनुस्थािपना गहृ सजलचालनको 

व्यिस्था र्मलाएको छु । एकल मर्हला, लैंर्गक र्हसंा र्पर्डत मर्हला लगायतका मर्हलालाई स्थानीय तह 

सँगको साझदेािीमा मर्हला उद्यमर्शलता र्िकास कायिरम सजलचालन गनि रु. १ किोड ४० लाख बजटे 

र्िर्नयोजन गिेको छु ।  

१०९. र्जल्लास्तिमा िहकेा अल्पकालीन पनुस्थािपना गहृका लार्ग सहकायि ि साझदेािीको कायिरम िाखकेो छु । 

प्रदशे सिकािको १ िर्ि अिर्ध पिुा भएको घोर्णामा उल्लेख भए अनसुाि प्रदशे र्भरका ९० िर्ि उमिे पिुा 

भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई सतमान स्िरुप प्रर्तव्यर्ि रु ५ हजािका दिले िकम उपलब्ध गिाउने व्यिस्था 

गिेको छु ।  

११०. संघीय सिकाि, स्थानीय तह तथा र्नजी के्षर सँगको सहकायिमा मोिङ्कमा अत्याधरु्नक ज्येष्ठ नागरिक ग्राम 

स्थापनाका लार्ग रु २ किोड र्िर्नयोजन गिेको छु ।  

१११. छुिाछुत मिु प्रदशे बनाउनका साथै दर्लत समदुायको पितपिागत सीप ि ज्ञान प्रिद्धिन गनि स्थानीय तह 

सँगको साझदेािीमा र्िशरे् कारि म सजलचालन गनि रु. १ किोड ४० लाख र्िर्नयोजन गिेको छु । 
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११२. बालमरैी प्रदशे र्नमािण गनि तथा सन ्२०२५ सतममा बालर्ििाह मिु प्रदशे घोर्णा गने नीर्त अनरुुप 

कायिरम सजलचालन गरिनेछ । अपाङ््कगता अर्धकाि ि संिक्षणका लार्ग अपांगता ग्राम ि पनुस्थािपना केन्त्र 

सजलचालन गने व्यिस्था र्मलाएको छु ।  

खेलकुद 

११३. खलेकुद के्षरलाई प्राथर्मकताका साथ र्िकास ि र्िस्ताि गनिका लार्ग  प्रदशे खेलकुद र्िकास बोडि गठन 

गरिनेछ । िालिार्लका तथा युिाको शािीरिक तथा मानर्सक र्िकासका लार्ग खेलकुदको व्यिस्था गनि 

संघीय सिकाि ि स्थानीय तहको सहकायिमा समदुाय स्ति दरे्खनै र्नयर्मत रुपमा खेलकुद प्रर्तयोगताको 

आयोजना गने व्यिस्था र्मलाइने छ । 

११४. संघीय सिकािको सह-लगानीमा प्रदशे स्तिीय सरु्िधा सतपन्त्न िंगशाला र्नमािण गनि शरुु गरिनेछ । संघीय 

सिकाि तथा स्थानीय तहको सह-लगानीमा र्जल्लास्तिीय िंगशालाको स्तिोन्त्नर्त, एक स्थानीय तहमा एक 

खले मदैानको स्तिोन्त्नर्त गनि रु. ३६ किोड ६० लाख र्िर्नयोजन गिेको छु । 

११५. धिान उपमहानगिपार्लकालाई खलेकुदग्रामको रुपमा र्िकास गरिनेछ । यसकालार्ग रु. ५ किोड 

र्िर्नयोजन गिेको छु । साहर्सक ि पयिटकीय खलेलाई प्रोत्सार्हत गरिनेछ । खेलकुद एकेडेमीहरु र्नमािण 

गरिनेछ । अपाङ््कगता भएका व्यर्िका लार्ग लर्क्षत खलेकुदका कायिरम सजलचालन गरिनेछ ।  

११६. शहीद मदैान र्ििाटनगिमा फ्लडलाईट जडान गिी िारीकालीन खले सजलचालनयोग्य बनाउन रु. ५ किोड 

बजटे व्यिस्था गिेको छु । इटहिी िंगशालालाई प्रादरे्शक िंगशाला ि बैजनाथपिु िंगशालालाई 

अन्त्तिािर्रियस्तिको िंगशालाको रुपमा र्िकास गनि र्नमािण कायि शरुु गनिका लार्ग रु. १-१ किोड 

र्िर्नयोजन गिेको छु ।   

११७. एन्त्फासँगको सहकायिमा मखु्यमन्त्री कप अन्त्तिािर्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रर्तयोर्गता ि र्लग खेल सजलचालन 

गनिका लार्ग रु १-१-किोड र्िर्नयोजन गिेको छु । प्रदशे र्भरका िार्रिय तथा अन्त्तिािर्रिय ख्याती प्राि 

खलेाडीहरुलाई सतमान गन ेव्यिस्था र्मलाएको छु । र्बर्भन्त्न र्िधाका प्रदशे स्तिीय ि अन्त्ति-प्रदशे स्तिीय 

खलेकुद प्रर्तयोगताहरु सजलचालनको र्नर्तत आिश्यक बजटेको व्यिस्था गिेको छु । 
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११८. समग्र खलेकुद के्षरको र्िकासका लार्ग लार्ग रु. ४७ किोड ५५ लाख र्िर्नयोजन गिेको छु । 

सिंस्कृषत 

११९. यो प्रदशे बहुजातीय, बहुभार्र्क ि बहुसांस्कृर्तक र्िशरे्तायुि प्रदशे हो । प्रदशेका सतपणूि जार्त, भार्ा, 

सार्हत्य ि संस्कृर्तको संिक्षण ि सतबधिन गने व्यिस्था र्मलाएको छु । पथिी शर्नििेमा बहुजातीय 

संग्रहालय र्नमािणको लार्ग रु १ किोड ५० लाख र्िर्नयोजन गिेको छु । बहुसांस्कृर्तक ग्रामको र्नमािण ि 

प्रज्ञा प्रर्तष्ठानको गठन गनिका लार्ग बजटे र्िर्नयोजन गिेको छु ।  

१२०. नर्तहार्सक पिुातार्त्िक महत्िका दििािको संिक्षण एिम ् र्िकासका लार्ग र्िस्ततृ अध्ययन गिी 

पनु:र्नमािण गरिनेछ । र्िर्भन्त्न जातीय संग्रहालयहरुलाई संिक्षण तथा प्रिद्धिन गनि आिश्यक बजटे 

र्िर्नयोजन गिेको छु । 

१२१. प्रदशेका प्राकृर्तक, सांस्कृर्तक, नर्तहार्सक सतपदा झल्कने गिी र्नमािण हुने चलर्चर ि ितृ्तर्चरलाई 

प्रोत्साहन गरिनेछ  । र्िर्िध भार्ा ि संस्कृर्तको प्रिद्धिन गनि धिानलाई चलर्चर नगिी बनाउने उदे्धश्यले 

अन्त्तिािर्रिय चलर्चर महोत्सि को आयोजना गनि आिश्यक बजटेको व्यिस्था गिेको छु । 

सभामुख महोदय  

अब म भौर्तक पिूािधाि क्षेरगत कायिरम ि र्िर्नयोजन प्रस्ततु ्गदिछु । 

१२२. प्रदशे र्निािचन के्षर पिूािधाि र्िकास कायिरमका लार्ग रु. २ किोड ५० लाखका दिल ेप्रत्येक र्निािचन 

क्षेरमा समान रुपमा बजटेको व्यिस्था गिेको छु । यसकालार्ग रु. १ अबि ४० किोड र्िर्नयोजन गिेको छु 

।  यस कायिरमका आयोजना छनौट तथा अनगुमनमा प्रदशे सभाका सबै माननीय सदस्यहरुको समान 

भरू्मका िहने व्यिस्था र्मलाइनेछ । र्निािचन क्षेर र्िकास कायिरमको रुपमा प्रदशे सभाका माननीय 

सदस्यहरुको र्सफारिसमा रु. ५० लाखका दिले योजना कायािन्त्ियन  गनि रु. ४८ किोड र्िर्नयोजन गिेको 

छु । 
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सडक पूवायधार 

१२३. सङ््कघीयताको प्रभािकािी कायािन्त्ियन, सेिा प्रिाहमा प्रभािकारिता तथा प्रदशे ि स्थानीय तहको अन्त्ति 

आिद्धता सदुृि गनि संघीय सिकाि ि स्थानीय तहको सहलगानीमा ४ िर्ि र्भर मखु्य लोकमागि ि र्जल्ला 

सदिमकुाम दरे्ख स्थानीय तहको केन्त्रसतम पगु्ने सडकहरुको र्नमािण एिम ् स्थानीय तहका केन्त्रहरु 

आपसमा जोड्ने सडकको स्तिोन्त्नर्तलाई प्राथर्मकताका साथ अगार्ड बिाइनेछ । 

१२४. प्रदशे प्राथर्मकता प्राि आयोजनालाई र्निन्त्तिता र्दइनेछ । बहुिर्ीय सडक आयोजनाहरुका लार्ग स्रोतको 

सरु्नर्ितता गिी आयोजना र्नमािण कायि प्राितभ गरिनेछ । यसका लार्ग रु. ३ अबि १० किोड र्िर्नयोजन 

गिेको छु । 

१२५. स्रोत सरु्नर्ितता गरिएका ि अन्त्य मोटिेबल सडक पलु र्नमािण कायि लाई अगार्ड बिाउनका लार्ग रु. १ 

अबि ५७ किोड बजटे छुट्याएको छु । 

१२६. मखु्यमन्त्री ग्रामीण सडक सधुाि कायिरमलाई स्थानीय तह सँगको साझदेािीमा र्निन्त्तिता र्दई ग्रार्मण 

सडकहरुको स्तििरृ्द्ध गद ैलर्गनेछ । यसका लार्ग रु. ७४ किोड बजटे व्यिस्था गिेको छु । 

१२७. प्रदशेमा र्नमािणाधीन रमागत सडक आयोजनाहरुलाई र्निन्त्तिता र्दन रु. ८१ किोड ि प्रादरे्शक र्िशेर् 

सडक आयोजनाहरुका लार्ग रु. ३६ किोड र्िर्नयोजन गिेको छु । 

१२८. प्रदशेको प्राथर्मकता प्राि आयोजनाको रुपमा केचनादरे्ख सगिमाथा आधाि र्शर्ििसतम रुत सडक 

यातायातले जोड्ने गिी परियोजना ि धिान-मलुघाट सरुुङ्क मागिको सतभाव्यता अध्ययन गनि आिश्यक 

बजटे व्यिस्था गिेको छु । 

१२९. बहृत र्ििाट  क्षेरमा चरपथ र्नमािणको र्नर्तत र्िस्ततृ सतभाव्यता अध्ययन गरिनेछ । र्ििाटनगि चरपथ 

र्नमािण कायिलाई प्राथर्मकताका साथ सतपन्त्न गनि आिश्यक कायि अगाडी बिाइनेछ । आधरु्नक ि 

व्यिर्स्थत प्रादरे्शक बसपाकि  र्नमािण कायिको शरुुिात गनि आिश्यक बजटे र्िर्नयोजन गिेको छु । 

१३०. प्रदशेका र्िर्भन्त्न स्थानीय तहसँगको साझदेािीमा Road Beautification कायिरम, सडक सशुासन ि 

ममित सतभाि कायिका लार्ग रु. १८ किोड र्िर्नयोजन गिेको छु । 
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१३१. सतभाव्य स्थानमा झोलङ्ु्कग ेपलुको र्नमािण गने कायिलाई प्राथर्मकता र्दईनेछ । १ घन्त्टा भन्त्दा बिी फेिो 

लगाउन नपने गिी स्थानीय सिकािसँगको सहकायिमा आगामी ३ िर्ि र्भर सतभाव्य सबै स्थानमा झोलङ्ु्कगे 

पलु र्नमािण सतपन्त्न गने लक्ष्यका साथ ्कायि अगार्ड बिाउने व्यिस्था गिेको छु । रमागत ि नयाँ झोलुंग े

पलु र्नमािणका लार्ग रु. ३० किोड र्िर्नयोजन गिेको छु ।  

१३२. प्रदशेमा सडक ि पलुको र्िकासका लार्ग रु. ८ अबि र्िर्नयोजन गिेको छु । 

ऊजाय तथा षवदु्यत  

१३३. ७६२ मघेािाटको तमोि (जलाशययिु) बहुउद्दशे्यीय आयोजना ि ८०० मेघािाटको दधुकोशी जलर्िद्यतु 

आयोजनालाई िार्रिय गौिि कै आयोजनाको रुपमा उच्च प्राथर्मकतामा िाखी कायि थालनी गनि संघीय 

सिकािसँग सहकायि गरिनेछ । 

१३४. तमोि र्चसाङ््कग डाइभसिन बहुउद्दशे्यीय जलाशययिु आयोजनालाई संघीय सिकािको सहयोगमा प्रादरे्शक 

प्राथर्मकता प्राि आयोजनाको रुपमा सजलचालन गनि आिश्यक पहल गिीनेछ । 

१३५. जनताको लगानीलाई एकीकृत गिी र्नजी ि सामदुार्यक के्षरको सहकायिमा साना जलर्िद्यतु आयोजना 

प्रदशेस्तिमा नै सजलचालन गने प्रर्रयाको थालनी गरिनेछ । ठुला जलरद्ोत परियोजनाबाट र्पउने पानी 

र्ितिणको  सतभाव्यता अध्ययन गनि संघीय सिकािसँग सहकायि गरिनेछ । 

१३६. सौयि ऊजाि उत्पादन ि उपभोग गने घि परििािलाई सोलाि प्यानल खरिदमा अनदुान र्दने व्यिस्था गरिनेछ 

। िाय ुऊजािको सतभाव्यता अध्ययन गनि आिश्यक बजटे व्यिस्था गिेको छु ।  

१३७. एलपी ग्याँसको प्रयोगलाई रमश र्िस्थार्पत गद ै लैजान र्िद्यतुीय चलु्होको प्रयोगलाई ििािा र्दन 

आिश्यक व्यिस्था गिेको छु । र्नजी क्षेरसँग सहकायि गिी सौयि शर्िबाट २०० मघेािाट र्िद्यतु उत्पादन 

गने लक्ष्यका साथ कायि प्राितभ गरिनेछ । 
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यातायात व्यवस्थापन 

१३८. चतिा दरे्ख तरु्तलङ्कटाि लगायत कोशीका सहायक नदीहरुमा सहजरुपले जल यातायात सजलचालन गनि 

सतभाव्यता अध्ययन एिम ्सजलचालन गनि आिश्यक व्यिस्था र्मलाएको छु । 

१३९. यातायात व्यिस्था  कायािलयहरु धनकुटा, इलाम, उदयपिु ि र्ििाटनगि बाट उपलब्ध गिाइने सेिा र्िस्ताि 

गिी प्रभािकािी बनाउन आिश्यक बजटे व्यिस्था गिेको छु । 

१४०. साििजर्नक यातायातको सेिालाई सििसलुभ बनाउन सिकािी स्तिबाट साििजर्नक यातायात सजलचालन गनि 

सतभाव्यता अध्ययन गनि आिश्यक बजटे र्िर्नयोजन गिेको छु । प्रदशेका िाजमागिमा सडक सशुासन 

कायम गनि बजटे व्यिस्था गिेको छु । 

आवास भवन तथा शहरी पूवायधार 

१४१. प्रदशेको िाजधानी ि यस सँग सतबर्न्त्धत नयाँ संिचना लगायतका पिूािधािहरुको गरुुयोजना र्नमािण गिी 

संघीय सिकािको लागत सहभार्गतामा र्नमािण कायि अगाडी बिाउने गिी आगामी िर्िमा गरुु योजना 

र्नमािण गनि आिश्यक बजटे र्िर्नयोजन गिेको छु । 

१४२. िहृत र्ििाट के्षरको र्िस्ततृ गरुुयोजना तयाि गिी कायािन्त्ियन सरुु गरिनेछ । िहृत र्ििाट के्षर ि आसपासका 

क्षेरलाई समटेेि स्याटेलाइट स्माटि र्सटीको रुपमा र्िकास गनि र्िस्ततृ अध्ययनका लार्ग बजेट र्िर्नयोजन 

गिेको छु । 

१४३. मध्यपहाडी लोकमागिमा र्िकास हुन लागकेा नयाँ शहिमा औद्योर्गक के्षर र्िकास गनि सतभाव्यता अध्ययन 

गनि आिश्यक व्यिस्था र्मलाएको छु । 

१४४. शर्हदभरू्म गाउँहरुलाई नमनुा गाउँ बनाउने प्रदशे सिकािको र्नणियलाई कायािन्त्ियन गनि प्रत्येक नमनुा 

गाउँका लागी रु. १ किोडका दिले बजटे  र्िर्नयोजन गिेको छु । 

१४५. शरै्क्षक तथा स्िास््य संस्थाको स्थापना, खानेपानी तथा सिसफाई कायिरम, सीपमलूक व्यािसार्यक 

कायिरम सर्हतको एकीकृत बस्ती र्िकास योजना तजुिमा गरिनेछ । एक िस्ती एक सय परििािको एकीकृत 
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िस्ती र्िकास कायिरम अगामी िर्िबाट शरुु गनि आिश्यक प्रर्रया अगाडी बिाइने छ । जनता आिास 

कायिरमको र्निन्त्तिताको लार्ग आिश्यक बजटे र्िर्नयोजन गिेको छु । 

१४६. सनुसिीको कोशी गाउँपार्लकामा र्नमािण हुने कोशी रिफे्रशमने्त्ट सेन्त्टिको र्नमािण आगामी ३ िर्ि र्भर 

सतपन्त्न गरिनेछ । यस कायिका लार्ग रु. १५ किोड र्िर्नयोजन गिेको छु । इलाममा मचेी  रिफे्रशमने्त्ट 

सेन्त्टिको सतभाव्यता अध्ययन गनि आिश्यक बजटेको व्यिस्था गिेको छु । 

१४७. स्थानीय सिकाि समतेको सहकायिमा प्रदशेका कततीमा ५ िटा बजाि केन्त्रलाई आिश्यक पिूािधाि सर्हत 

व्यिर्स्थत स्िच्छ ि सफा शहि िनाउन आिश्यक प्रर्रयाको थालनी गरिनेछ । कततीमा १ पयिटकीय शहि 

सर्हत ५ सतभाव्य ठाउँलाई स्माटि र्सटीको रुपमा र्िकास गनि र्िस्ततृ अध्ययन गनि आिश्यक व्यिस्था 

र्मलाएको छु ।  

१४८. इटहिीमा सरु्िधा सतपन्त्न अन्त्तिािर्रिय सतमलेन केन्त्र स्थापनाको र्िस्ततृ सतभाव्यता अध्ययन गिी कायि 

प्राितभ गनि बजटे व्यिस्था गिेको छु । 

१४९. साििजर्नक पिूािधाि बसपाकि , घाट, बालउद्यान, फनपाकि , जेष्ठ नागरिक भजन कीतिन ि मनोिजलजनस्थल, 

अर्तर्थ गहृ, धमिशाला, र्स्िर्मङ्क पलु तथा स्नानगहृ, सामदुार्यक भिनहरु र्नमािण कायिलाई र्निन्त्तिता र्दन 

आिश्यक बजटेको व्यिस्था गिेको छु । 

१५०. र्ि.पी. कोइिाला, मनमोहन अर्धकािी, मदन भण्डािी ि र्गरिजाप्रसाद कोइिाला जस्ता िाजनेताको नाममा 

िाजनेता पाकि  र्नमािण गनि सतभाव्यता अध्ययन गनि बजटे र्िर्नयोजन गिेको छु । 

१५१. आिास, भिन ि शहिी र्िकासका  लार्ग रु. ३ अबि िजटे र्िर्नयोजन गिेको छु । 

सूचना तथा सिंचार 

१५२. k|b]z tyf :yfgLo ;/sf/का sfg"g, gLlt, lgod, lgb{]zg, ;"rgf, k|b]z nf]s;]jf cfof]u 

tyf ljleGg ljBfno Pjd\ ljZjljBfno :t/sf k/LIffsf k|Zgkq nufot ;fdu|L ;d]t 

k|sfzg ug{] p2]Zosf ;fy æ;'/lIft d'b|0f k|];Æ :yfkgfsf nflu ah]6 ljlgof]hg u/]sf]   

5' . 
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१५३. :jtGq k|];sf] dfGotfnfO{ :yflkt u/fpb} kqsfl/tfdf u'0f:t/Lotf, Joj;foLstf / 

:jtGq Pjd\ :jR5 cEof;nfO{ k|f]T;fहन ug{ æk|fb]lzs k|]; Ol:6Ro"6Æ u7g ul/g]5 . 

;+rf/ If]q ;Fusf] ;Dks{, ;dGjo / ;xजीs/0fsf lglDt ;"rgf tyf ;+rf/ lgb{]zgfno 

u7gsf nflu cfjZos ah]6 ljlgof]hg u/]sf] 5' . 

१५४. ;+rf/ dfWodx?sf] िगीs/0f, nf]ssNof0fsf/L lj1fkg Joj:yfkg / >dhLjL 

kqsf/x?sf] Go"gtd kfl/>lds cg'udg ug{] k|fb]lzs ;+oGqsf] ljsf; ul/g]5 . 

kqsf/x?sf] pkrf/ Pjd\ ;'/Iffsf nflu 5'§} sf]ifsf] k|aGw ug{ ah]6 ljlgof]hg u/]sf] 

5' . 

१५५. प्रदशेका सबै टेर्लर्भजन ि िेर्डयो माफि त जनतासँग सिकािलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नका लार्ग जनतासँग 

मखु्यमन्त्री लगायतका कायिरम सजलचालन गनि बजटे व्यिस्था गिेको छु । 

१५६. परकारिता र्िर्यमा पि्न चाहने मर्हला, दर्लत, अल्पसंख्यक तथा सीमान्त्तकृत समदुायका र्िद्याथीलाई 

छारिरृ्त्त प्रदान गने कायिको थालनी गद ैआगामी िर्िमा र्नर्ित कायिर्िर्धको आधािमा यस्तो छारिरृ्त्त 

उपलव्ध गिाइनेछ । परकारिता के्षरमा लामो ि उत्कृष्ट योगदान परु् याएका व्यर्ित्िहरुलाई पिुस्कृत गने गिी 

सिकािले शरुु गिेको कायिलाई र्निन्त्तिता र्दन बजटे व्यिस्था गिेको छु ।  

षनषज के्षर तथा लगानी प्रवद्धयन 

१५७. सिकािले र्नजी के्षरलाई र्िकासको प्रमखु साझदेािको रुपमा र्लएको छ ।  समग्र आर्थिक र्िकासमा 

आिश्यक लगानी जटुाउन परियोजना बैंक तयाि गिी दशेी र्िदशेी लगानीकतािहरु सर्तमर्लत प्रदशेस्तिीय 

लगानी सतमलेन आयोजना गनि बजटे र्िर्नयोजन गिेको छु ।  

१५८. कृर्र् के्षरको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डािण ि बजािीकिण गनि उद्योग िार्णज्य महासंघ, कृर्र् उद्यम केन्त्र  

सँगको साझदेािीको लार्ग रु. २० किोड िजटे व्यिस्था गिेको छु  । 
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१५९. स्िच्छ, सखुी ि समनु्त्नत प्रदशे र्नमािण गनि  ठूलो लगानी आिश्यक छ  ।  यसका लार्ग साििजर्नक र्नजी 

साझदेािी सतबन्त्धी नीर्त तथा काननू र्नमािण गरिनेछ । प्रदशे र्िकासको लार्ग आिश्यक लगानी जटुाई 

लगानी व्यिस्थापन गनि प्रदशे लगानी बोडि गठन गनि आिश्यक बजटेको व्यिस्था गिेको छु । 

सुशासन र सावयजषनक सेवा प्रवाह 

१६०. स्िीट्जिल्याण्ड सिकािको सहयोगमा प्रदशे सहयोग कायिरम आगामी आर्थिक िर्िबाट नै शरुु गरिनेछ । 

प्रदशेको आिश्यकता अनसुाि प्रशासर्नक संगठन तथा दिबन्त्दी संिचनाको पनुिािलोकन गरिनेछ । प्रदशे 

लोकसेिा आयोग स्थापनाका लार्ग आिश्यक बजटेको व्यिस्था गिेको छु । 

१६१. िारिसेिक कमिचािीको मनोिल उच्च िाखी कायि सतपादनको स्ति िरृ्द्ध गनि ि जनसेिा प्रर्त समर्पित िनाउन 

संघीय बजटेमा व्यिस्था भए बमोर्जम नै प्रदशे तथा स्थानीय तहमा कायिित िाजपरांर्कत तहको 

कमिचािीहरुका लार्ग शरुु तलिमानमा १८ प्रर्तशत ि िाजपर अनंर्कत तहका कमिचािीहरुका लार्ग शरुु 

तलिमानमा २० प्रर्तशत तलि िरृ्द्ध गिेको छु । 

१६२. संघीय सिकािबाट र्नधाििण भएको तथा कायम हुने तहगत प्रणाली अन्त्तगितको तलि, ग्रेड, महगंी भत्ता, 

संचयकोर्, पोशाक खचि, र्िमा लगायतका अन्त्य आर्थिक सुर्िधाहरु प्रदशे तथा स्थानीय तहमा कायिित 

कमिचािीहरुको हकमा समते लाग ुगने व्यिस्था गिेको छु ।  

१६३. प्रदशे तथा स्थानीय तहका जनप्रर्तर्नर्ध तथा प्रशासर्नक कमिचािीको क्षमता अर्भिरृ्द्ध एिम ्प्रर्शक्षण 

प्रदान गनि प्रादरे्शक प्रर्शक्षण प्रर्तष्ठान स्थापना गिी कायि प्राितभ गनि बजटे र्िर्नयोजन गिेको छु ।  

१६४. सचूना तथा सजलचाि प्रर्िर्धको प्रयोगलाई व्यापक ििािा र्दई प्रदशेलाई र्डर्जटल प्रदशे बनाउने तफि  

सिकािको र्िशरे् ध्यान जानेछ । मखु्यमन्त्री तथा मर्न्त्रपरिर्दको कायािलयमा मखु्यमन्त्री ड्यास िोडि ि 

प्रदशे र्डर्जटल डेस्क स्थापना गिी प्रादरे्शक मन्त्रालय ि स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष संिाद, समन्त्िय ि अनगुमन 

गने व्यिस्था गनि आिश्यक बजटेको र्िर्नयोजन गिेको छु ।  

१६५. सचूना तथा सजलचाि प्रर्िर्धको प्रयोग गद ैजिाफदहेीता ि पािदर्शिताको प्रिद्धिन गनि ि सशुासनको प्रत्याभरू्त 

गनि प्रदशे सिकािको Integrated Portal ि Application र्नमािण गनि िजटे  र्िर्नयोजन गिेको छु । 
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१६६. /fli6«otf, ;fj{hlgs lxt, ;fdflhs ;b\efj, dfgjLo ;'/Iff, k"jf{wf/, cf}Bf]lus Pjd\ 

k|fs[lts ;DklQsf] hu]gf{ ;'lglZrt ug{ k|fb]lzs ;'/Iff gLlt th'{df ul/g]5 . sfg"gL 

k|aGw u/L k|b]z k|x/L u7g ul/g]5 . ;'/Iff lgsfox?sf] Ifdtf clej[l4 ul/ ;an, 

;Ifd / pQ/bfoL agfO{ ;'/Iff k|0ffnLnfO{  ;'b[9 ug{ cfjZos ah]6 ljlgof]hg u/]sf] 

5' . æ;'/lIft ;Ldf, ;'/lIft hLjg sfo{qmdÆ nfO{ lg/Gt/tf lbg ah]6 Aoj:yf u/]sf] 

5' .  

१६७. :yfgLo txdf sfg"g lgdf{0f k|s[of / Goflos ;ldltsf] Ifdtf clej[l4 u/L Gofo lg?k0f 

k|s[ofnfO{ k|efjsf/L agfpg laleGg sfo{qmdx? ;+rfng ul/g]5 . ul/a, c;xfo tyf 

lk5l8Psf ;d'bfosf JolQmx?sf] Gofodf ;xh kxF'r k'¥ofpg lgz'Ns sfg"gL ;xfotf 

Pjd\ k/fdz{ lbg cfj:os ah]6 Aoj:yf u/]sf] 5' .  

षवपद व्यवस्थापन 

१६८. PsLs[t zflGt ;'/Iff, ljkb\ Joj:yfkg ug{sf nflu k|To]s lhNnfdf slDtdf ! :yfgdf 

æd'VodGqL cTofjZos ;]jf s]Gb|Æ ;+rfng sfo{nfO{ lg/Gt/tf lbb} cfjZos ah]6 

ljlgof]hg u/]sf] 5' . lglZrt dfkb08sf cfwf/df ul/a, c;xfo tyf la/fdLx?sf] 

:jf:Yo pkrf/ / cfly{s ;xof]usf nfuL cGo ;fdflhs ;'/Iff -cfly{s ;xfotf_ sf]ifsf] 

Joj:yf u/]sf] 5' .  

१६९. ljkb\ hf]lvd Go"lgs/0f, k"j{ ;"rgf, ljkb\ ;DaGwL ;r]tgf, k"j{ tof/L, p2f/ tyf /fxt 

sf nflu ah]6 ljlgof]hg u/]sf] 5' . /fxt ;fdu|L e08f/0f ug{ æk|fb]lzs uf]bfd 3/Æ 

sf] Ifdtf clej[l4 ;lxt yk Jojl:yt ul/g]5 . ljkb\ Joj:yfkg sf]ifsf nflu cfjZos 

ah]6sf] Aoj:yf u/]sf] 5' .  

१७०. ljkb\ hf]lvd gS;f+sg u/L hf]lvddf k/]sf j:tLx?nfO{ cfufdL b'O{ jif{ leq :yfgfGt/0f 

uिी gful/s ;'/Iff, Pjd\ ;DklQsf] ;'/Iff ul/g]5 . ljkb\sf a]nf k|b]z ;/sf/n] :jo+d 

;]jssf ?kdf kl/rfng ug{ bIf hgzlQm pTkfbg ug{sf nflu cfjZos ah]6 

ljlgof]hg u/]sf] 5' . 
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१७१. र्िपद पिूि तयािीमा सघाउ परु् याउन प्रादरे्शक आकर्स्मक कायि सजलचालन केन्त्र (PEOC) को स्थापना 

गरिनेछ । आम नागरिकलाई र्िपदका बािेमा जानकािी गिाउन ि सचूना र्दन छुटै्ट DRR Portal तथा 

मोिाईल एस.एम.एस.को व्यिस्था र्मलाइनेछ . 

१७२. स्थानीय तह सँगको लागत सहभार्गतामा दमकलको व्यिस्थापन गरिनेछ । आगामी िर्ि प्रत्येक र्जल्लामा 

कततीमा एउटा दमकल हुने गिी यस्तो व्यिस्था गनि आिश्यक बजटे र्िर्नयोजन गिेको छु । 

लागूपदाथय दुव्ययसन षनयन्रण  

१७३. lszf]/ lszf]/Lx?लाई /fli6«otf, b]zk|]d, ;Ifd, ;an, lhDd]jf/, rl/qjfg, ;sf/fTds, 

g}lts, ;Eo, ljkb\sf a]nf :jo+;]jL aGg], nfu" cf}ifw b'Jo{zgaf6 d'Qm, ;[hgzLn, 

;fdflhs pQ/bfoL gful/s बनाउन ेp2]Zosf ;fy ;+rflnt æd cl3 a9\5'Æ sfo{qmd 

cGt/u{t ;u/dfyf l6G; Snj ;+rfngnfO{ lg/Gt/tf lbb} रु ५ किोड ५० लाख ljlgof]hg 

u/]sf] 5' . 

माननीय सभामुख महोदय, 

अब म मार्थका क्षेरगत नीर्त तथा कायिरमहरु कायािन्त्ियनका लार्ग बजटे र्िर्नयोजन ि स्रोत 

व्यिस्थापनको अनमुान प्रस्ततु गदिछु । 

१७४. आगामी िर्िका नीर्त तथा कायिरमहरु कायािन्त्ियन गनि रु. ४२ अबि २० किोड ४ लाख १२ हजाि 

र्िर्नयोजन गिेको छु । कुल र्िर्नयोजन मध्ये चालतुफि  रु. १८ अबि  ५४ किोड ६४ लाख ७६ हजाि अथाित 

४३.९ प्रर्तशत,  पुँजीगत तफि  रु. २३ अबि ५७ किोड ३९ लाख ३४ हजाि अथाित ५५.९ प्रर्तशत ि र्ित्तीय 

व्यिस्था तफि  रु. ८ किोड अथाित ०.२ प्रर्तशत िहकेो छ । अन्त्ति सिकािी हस्तान्त्तिणका लार्ग रु. ९९ 

किोड ९९ लाख ९८ हजाि र्िर्नयोजन गिेको छु । 

१७५. आगामी आर्थिक िर्िका लार्ग अनमुान गरिएको खचि व्यहोने स्रोत मध्ये आन्त्तरिक स्रोतबाट रु. ३ अबि  

८६  किोड, िाजस्ि बाँडफाटँबाट १० अबि ५२ किोड ि अनदुानबाट रु. २१ अबि २१ किोड व्यहोरिने छ । 

चाल ुआर्थिक िर्िको नगद मौज्दात करिि रु. ६ अबि ६१ किोड िहने पिूािनमुान  छ ।  
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१७६. आय व्ययको र्िििण अनसुचूी १ मा ि िाजस्ि तथा अनदुान प्रार्िको अनमुान अनसुचूी २ मा प्रस्ततु गिेको 

छु । 

सभामुख महोदय, 

१७७. आर्थिक िर्ि २०७६/७७ को िाजस्िको कि तथा गिै किका स्रोत, दि,  संकलन तथा प्रशासन आर्थिक 

र्िधेयक २०७६ मा व्यिस्था भए बमोर्जम हुनेछ । र्िर्नयोजन र्िधेयक २०७६ ि आर्थिक र्िधेयक २०७६ 

यसै सतमार्नत सभामा प्रस्ततु गिेको छु । 

सभामुख महोदय, 

१७८. यो बजटे तजुिमाको प्रर्रयामा मागि र्नदशेन गनुि हुने माननीय प्रदशे प्रमखु, माननीय मखु्यमन्त्री, प्रदशे सभाका 

माननीय सभाभखु, उपसभामखु ि माननीय मर्न्त्रहरु प्रर्त हार्दिक आभाि प्रकट गदिछु । बजटेको र्सद्धान्त्त ि 

प्राथर्मकतामार्थ छलफलको रममा प्रदशे सभाका माननीय सदस्यहरुले र्दन ुभएको सझुाि प्रर्त म हार्दिक 

आभािी छु । बजटे र्नमािणको रममा सहयोग गनुि हुने प्रमखु सर्चि, प्रदशे सिकािका सर्चिहरु, र्िज्ञहरु 

तथा सबै िाजनैर्तक दलका नेताहरुलाई र्िशेर् धन्त्यिाद ज्ञापन गदिछु । त्यस्तै बजटेमा सझुाि र्दन ुहुने र्नजी 

क्षेर, सहकािी क्षेर, नागरिक समाज, पेशाकमी, िारिसेिक, परकाि ि प्रदशेका सब ै र्ददी िर्हनी-

दाजभुाईहरुलाई हार्दिक धन्त्यिाद र्दन चाहन्त्छु ।  

१७९. अन्त्त्यमा प्रदशेको आर्थिक सामार्जक र्िकासमा र्निन्त्ति सहयोग परु् याउनका लार्ग यो बजटे 

कायािन्त्ियनको रममा सबै पक्षको पणूि सहयोग प्राि हुने र्िश्वास र्लएको छु ।  

धन्यवाद । 


