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मार्र्ीय सभामखु महोदय, 

१. संघीय लोकताम्न्त्रक गणतन्त्र र्ेपाल, लमु्बबर्ी प्रदेश, प्रदेश सरकारको 
आर्थिक मार्मला तथा सहकारी मन्त्रीको हैर्सयतले र्ेपालको संववधार्को 
धारा २०७ बमोम्जम यस गररमामय सभामा प्रदेश सरकारको आर्थिक वषि 
२०७९/८० को वावषिक बजेट प्रस्ततु गरे् अर्मुर्त चाहन्त्छु। 

२. राजर्ीर्तक पररवतिर् र संघीय लोकताम्न्त्रक गणतन्त्रात्मक शासर् व्यवस्था 
स्थापर्ाका लार्ग ववर्भन्न समयमा भएका आन्त्दोलर्, जर्यदु्ध, मधेश 
आन्त्दोलर् लगायतका आन्त्दोलर्मा आफ्र्ो अमूल्य जीवर् अपिण गर्ुिहरु्े 
महार् शवहदहरूप्रर्त उच्च सबमार्का साथ हार्दिक श्रद्धान्त्जली व्यक्त 
गदिछु। यस क्रममा भएका घाइते अपाङ्ग, शवहद पररवार, बेपत्ता र्ागररक र 
र्तर्का पररवारहरूको समेत स्मरण गदै पररवतिर्को लार्ग अग्रणी भरू्मका 
र्र्वािह गर्ुिहरु्े व्यम्क्तत्वहरू र आम जर्समदुायमा हार्दिक सबमार् व्यक्त 
गर्ि चाहन्त्छु। साथै कोर्भड-19 महामारी र अन्त्य ववपद्का कारण 
मतृ्यवुरण गर्ुि भएका र्ागररकहरूप्रर्त हार्दिक श्रद्धासमुर् तथा पररवारजर्मा 
गवहरो समवेदर्ा व्यक्त गदिछु।  

३. र्ेपालको संववधार्ले आत्मसात गरेको संघीय लोकताम्न्त्रक गणतन्त्रात्मक 
शासर् व्यवस्थाको आधारको रूपमा रहेको जर्ताको सबैभन्त्दा र्म्जकको 
सरकार स्थार्ीय तहको दोस्रो र्र्वािचर्बाट र्र्वािम्चत हरु्भुएका सबपूणि 
जर्प्रर्तर्र्र्धज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई र्ददै कायिकाल सफलताको 
शभुकामर्ा व्यक्त गदिछु। र्र्वािचर् प्रकृयामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा 
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संलग्र् राजर्ीर्तक दल¸ र्र्वािचर् आयोग¸ कमिचारी तथा सरुक्षाकमी लगायत 
सबपूणि महार्भुावहरूमा हार्दिक धन्त्यवाद र्दर् चाहन्त्छु। 

४. प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वषिको बजेट तजुिमा गदाि मैले र्ेपालको 
संववधार्, र्ेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत कायि ववस्ततृीकरण प्रर्तवेदर्, दीगो 
ववकासका लक्ष्यहरू, र्ेपाल सरकारको आर्थिक वषि २०७९/८० को र्ीर्त 
तथा कायिक्रम र बजेट वक्तव्य, पन्त्रौं योजर्ा, लमु्बबर्ी प्रदेशको प्रथम 
आवर्धक योजर्ा, प्रदेशको मध्यमकालीर् खचि संरचर्ा, प्रदेश सभावाट 
पाररत आगामी आर्थिक वषिको र्ीर्त तथा कायिक्रम, ववर्र्योजर् ववधेयक, 
२०७९ का र्सद्धान्त्त र प्राथर्मकता तथा प्रदेश सभाका मार्र्ीय 
सदस्यहरूबाट प्राप् त सझुावलाई मागि र्र्देशर्को रूपमा र्लर्कुा साथै संघ र 
स्थार्ीय तह, प्रदेशवासी र्ागररक, राजर्ीर्तक दल, र्ागररक समाज, र्र्जी 
क्षेर लगायत सरोकारवालाबाट प्राप् त सझुावलाई आधार बर्ाएको छु। 

मार्र्ीय सभामखु महोदय, 

अब म चाल ु आर्थिक वषि २०७८/७९ को प्रदेशको आर्थिक म्स्थर्त र बजेट 
कायािन्त्वयर्को समीक्षा प्रस्ततु गरे् अर्मुर्त चाहन्त्छु।  

५. आर्थिक वषि २०७८/७९ को प्रदेशको कुल गाहिस्थ उत्पादर् रू. ६ खबि 
८५ अबि रहेको छ। देशको कुल गाहिस्थ उत्पादर्मा यस प्रदेशको 
योगदार् १४ प्रर्तशत रहेको छ भर्े प्रदेशमा सबैभन्त्दा बढी योगदार् 
कृवषक्षेरको 45.5 प्रर्तशत रहेको छ। चाल ु आर्थिक वषिमा प्रदेशको 
आर्थिक ववृद्धदर 5.37 प्रर्तशत हरु्े अर्मुार् रहेको छ जरु् र्ेपालको चाल ु
आर्थिक वषिको अर्मुार्र्त आर्थिक ववृद्धदर 5.84 को र्म्जक रहेको छ। 
लमु्बबर्ी प्रदेशको प्रर्तव्यम्क्त आय 1103 अमेररकी डलर पगेुको छ।  
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६. चाल ु आर्थिक वषिको जेठ ३० गतेसबममा प्रदेश सम्ित कोषमा र्ेपाल 
सरकारबाट ववत्तीय समार्ीकरण अर्दुार्बापत रू. ८ अबि २ करोड ५७ 
लाख, सशति अर्दुार्बापत रू. ४ अबि ११ करोड ६ लाख, समपरुक 
अर्दुार्बापत रू. ७२ करोड 1६ लाख र ववशेष अर्दुार्बापत रू. 63 
करोड ४९ लाख प्राप् त भएको छ। संघीय सरकारबाट प्राप् त हरु्े राजस्व 
बााँडफााँटबाट रू. ७ अबि ८७ करोड ४६ लाख¸ रोयल्टी बााँडफााँटबाट रू. 
२६ करोड १० लाख¸ स्थार्ीय तह राजस्व बााँडफााँटबाट रू. १ अबि १६ 
करोड २८ लाख र प्रदेश सरकारको आन्त्तररक राजस्व संकलर्बाट रू. ३ 
अबि ४९ करोड ११ लाख जबमा भएको छ। गत आर्थिक वषिबाट बचत 
भई सम् चत कोषमा म्ज्दात रहेको रू. ४ अवि ४४ करोड समेत गरी 
प्रदेश सम्ित कोषमा कुल रू. ३० अबि ७२ करोड ५४ लाख प्राप् त भएको 
छ। 

७. खचितफि  स्थार्ीय तह ववत्तीय हस्तान्त्तरण रू. ३ अबि २ करोड १९ लाख, 
पुाँजीगत खचि रू. ९ अबि ९५ करोड ४० लाख र चाल ुखचि रू. ५ अबि 
१३ करोड ५६ लाख गरी जबमा रू. १८ अबि ११ करोड १5 लाख 
खचि भई रू. १२ अबि 61 करोड 39 लाख प्रदेश सम्ितकोषमा बााँकी 
रहेको छ। कुल ववर्र्योजर्को ४४.२ प्रर्तशत खचि भएको व्यहोरा 
सबमार्र्त सभा समक्ष जार्कारी गराउर् चाहन्त्छु। 

मार्र्ीय सभामखु महोदय, 

अब म प्रस्ताववत बजेटका उदे्दश्य तथा प्राथर्मकता प्रस्ततु गर्ि अर्मुर्त चाहन्त्छु। 
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८. ×समदृ्ध लमु्बबर्ीीः आत्मर्र्भिर प्रदेश" को सपर्ा साकार गर्ि तजुिमा गररएको 
आर्थिक वषि 207९/८० का लार्ग प्रस्ताववत बजेटका उदे्दश्यहरू देहाय 
बमोम्जम रहेका छर्:् 

क) कृवषको आधरु्र्कीकरण, याम्न्त्रकीकरण, व्यवसायीकरणका 
माध्यमबाट उत्पादर् र उत्पादकत्व ववृद्ध गदै मूल्य शृ्रङ्खलामा 
आधाररत बजारीकरण गरी कृवष क्षेरको आयात प्रर्तस्थापर् र 
र्र्याित प्रवद्धिर् गरे्, 

ख) कृवष, उद्योग, पयिटर् र सेवा क्षेरहरूमा उत्पादर् तथा रोजगारी ववृद्ध 
गरी आत्मर्र्भिर अथितन्त्रको ववकास गदै गररबी न्त्यूर्ीकरण गरे्, 

ग) आधारभतू भ्र्तक पूवािधारहरूको ववकास र ववस्तार गरी 
वपछर्डएका क्षेरको आर्थिक सामाम्जक रूपान्त्तरण गरे्, 

घ) प्रदेशमा रहेका ववर्भन्न जातजाती, भाषा भाषी, धमि र संस्कृर्तका 
साथै म्र्लक र परबपरागत सीप, कला र प्राकृर्तक स्थलहरूको 
संरक्षण, सबवद्धिर् र ववकास गरे्, 

ङ) म्शक्षा र स्वास््यलाई उच्च प्राथर्मकता र्दंदै यी क्षेरहरूमा आम 
र्ागररकको सहज पहुाँच परु् याउाँदै गणुस्तरीय सेवा उपलधध   
गराउर्े । 

९. र्ेपालको संववधार्ले सरु्र्म्ित गरेका म्र्लक हक, मागि र्र्देशक र्सद्धान्त्त 
तथा राज्यका र्ीर्त र प्रदेश सरकारको दीघिकालीर् सोँचको कायािन्त्वयर् 
गर्ि प्रस्ताववत बजेटमा देहाय बमोम्जमको प्राथर्मकता र्र्धािरण गरेको छु:  
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क) कृवष क्षरेको उत्पादर् र उत्पादकत्व ववृद्ध, 

ख) गणुस्तरीय म्शक्षा र स्वास््य सेवाको ववकास र ववस्तार, 

ग) प्रदेशका ग्रवका आयोजर्ाहरूको कायािन्त्वयर्,  

घ) आवर्धक योजर्ा तथा स्थार्ीय मागमा आधाररत भ्र्तक पूवािधार 
र्र्मािण, 

ङ) कला, संस्कृर्त र पूवािधार ववकासको माध्यमबाट पयिटर् प्रवद्धिर्, 

च) यवुा¸ मवहला, दर्लत, आर्दवासी जर्जाती, लोपोन्त्मखु, ममु्स्लम, 
वपछडा तथा ववपन्न वगि लगायतका लम्क्षत वगिको सीप ववकास तथा 
रोजगारी र्सजिर्ा, 

छ) लघ,ु घरेल ुतथा मझ्ला उद्योगको प्रवद्धिर् तथा औद्योर्गक वस्तकुो 
उत्पादर् ववृद्ध, 

ज) साविजर्र्क सेवा प्रवाह र संरचर्ागत जर्शम्क्त व्यवस्थापर्, 

झ) र्साँचाइ, खार्ेपार्ी तथा सरसफाई व्यवस्थापर्, 

ञ) वर्, वातावरण, जलवाय ुपररवतिर् र ववपद् व्यवस्थापर्, 

ट) शाम्न्त्त सरुक्षा र सशुासर् प्रवद्धिर्, 

ठ) अर्सुन्त्धार् र ववकास । 
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मार्र्ीय सभामखु महोदय,  

अब म आर्थिक वषि 207९/८० को क्षेरगत कायिक्रमहरू तथा व्यय अर्मुार्को 
वववरण पेश गर्ि अर्मुर्त चाहन्त्छु। 

प्रदेश ग्रवका आयोजर्ा 

१०. दाङ्गको देउखरुीमा रहेको राप् ती उपत्यकामा राजधार्ी व्यवस्थापर्, लमु्बबर्ी 
प्राववर्धक ववश्व ववद्यालय, लमु्बबर्ी प्रादेम्शक अस्पताल र पाल्पाको 
रामपरुदेम्ख रोल्पाको पार्तहाल्र्ा (म्जर्ावाङ) सबमको सडक (रामपरु-
कपरुकोटीः म्जवराज आम्श्रत कृष्णसेर् इच्छुक मागि) लाई प्रादेम्शक 
ग्रवका आयोजर्ाको रुपमा कायािन्त्वयर् गररर्ेछ। यी आयोजर्ाहरूको 
लार्ग रू. १ अबि ६९ करोड ववर्र्योजर् गरेको छु। 

११. प्रादेम्शक ग्रवका आयोजर्ाहरूको कायािन्त्वयर्को लार्ग स्रोत अभाव हरु् 
र्र्दर्े व्यवस्था र्मलाएको छु। आगामी आर्थिक वषिमा राजधार्ी 
व्यवस्थापर्को कायि सबपन्न गरी रुपन्त्देहीमा अवम्स्थत प्रदेशका 
केन्त्रीयस्तरका र्र्कायहरू स्थायी राजधार्ीमा स्थार्ान्त्तरण गररर्ेछ। 

१२. प्रदेश राजधार्ी व्यवस्थापर्का लार्ग राप् ती प्राववर्धक म्शक्षालयलाई गढवा 
गाउाँपार्लकाको सरस्वती माध्यर्मक ववद्यालयमा स्थार्ान्त्तरण गरी र्मरु्ा 
म्शक्षालयको रुपमा ववकास र व्यवस्थापर् तथा सरस्वती माध्यर्मक 
ववद्यालयको भ्र्तक संरचर्ा र्र्मािण गररर्ेछ। यसका लार्ग रू. ७ करोड 
५० लाख ववर्र्योजर् गरेको छु।  

 



 

7 
 

कृवष, भरू्म व्यवस्था र सहकारी 

१३. “एक स्थार्ीय तह, एक र्मरु्ा उत्पादर्” र्ीर्त अर्रुूप तरकारी बाली, 
कफी, अलैंची, फलफूल, म्री, च्याउ, बाख्रा, भैसी, बंगरु, कार्लज 
लगायतका बालीवस्तहुरूको उत्पादर् तथा उत्पादकत्व ववृद्धका लार्ग 
"बाली वस्त ुप्रवद्धिर् कायिक्रम" कायािन्त्वयर् गररर्ेछ। कृषकहरूको मागमा 
आधाररत "कृवष तथा पशपुन्त्छी ववकास कायिक्रम" र र्साँचाइ सवहतको "कृवष 
ववकास कायिक्रम" स चालर् गररर्ेछ। उम्ल्लम्खत कायिक्रम कायािन्त्वयर् 
गर्ि रू. २९ करोड ववर्र्योजर् गरेको छु। 

१४. ववर्भन्न खाद्यान्न, र्गदे तथा औद्योर्गक बालीवस्तकुा गणुस्तरीय बीउ, र्बरुवा 
र पश ुर्श्लको सहज आपूर्तिका लार्ग सरकारी, सामदुावयक र र्र्जीस्तरमा 
७० वटा स्रोत केन्त्रहरू स्थापर्ा तथा सदुृढीकरण गररर्ेछ। स्रोत केन्त्र 
स्थापर्ा तथा सदुृढीकरणका लार्ग रू. ४ करोड ववर्र्योजर् गरेको छु । 

१५. ववर्भन्न प्रजार्तका गणुस्तरीय कृवषजन्त्य र्बरूवा उत्पादर् गरी कृषकलाइि 
सहज¸ सरल र सलुभ रुपले उपलधध गराउर् दाङ्गको बंगलाचलुीमा 
प्रदेशको मखु्य कृवष स्रोत तथा प्रम्शक्षण केन्त्रको रुपमा ववकास गर्ि 
आधरु्र्क प्रववर्धयकु्त तन्त्त ु प्रजर्र् ् (वटस्य ुकल्चर) प्रयोगशाला स्थापर्ाको 
लार्ग आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।  

१६. खाद्यान्न बालीको उत्पादर् र उत्पादकत्व ववृद्धमाफि त आयात प्रर्तस्थापर् 
गरी प्रदेशलाई आत्मर्र्भिर बर्ाउर् प्रमखु खाद्यान्न, दलहर्, तेलहर् 
लगायतका बालीहरूको बीउ उत्पादर्का लार्ग ४५० हेक्टर जर्मर्मा बीउ 
आत्मर्र्भिर अर्भयार् स चालर् गररर्ेछ। यस वषि प्रदेशलाइि गहुाँ बीउमा 
आत्मर्र्भिर हरु्े गरी "बीउ उत्पादर् कायिक्रम" कायािन्त्वयर् गररर्ेछ। 



 

8 
 

१७. “स्वस्थ माटोीः स्वस्थ उत्पादर्" भन्ने र्ारा साथिक बर्ाउर् खेतीयोग्य 
माटोको अवस्था सधुार अर्भयार्को रूपमा "माटो व्यवस्थापर् कायिक्रम" 
स चालर् गररर्ेछ। रासायर्र्क मल तथा ववषादीको प्रयोगलाई न्त्यूर्ीकरण 
गदै माटोको उविराशम्क्त सधुार गर्ि गणुस्तरीय कबपोष्टमलको उत्पादर् र 
उपलधधताका लार्ग प्रदेशस्तरको एउटा कबपोष्टमल कारखार्ा र अन्त्य ७५ 
स्थार्मा भर्मिकबपोष्ट र प्राङ्गाररक मल उत्पादर् तथा प्रशोधर् केन्त्र स्थापर्ा 
गरी स चालर् गररर्ेछ। यसका लार्ग रू. ४ करोड २५ लाख बजेट 
व्यवस्था गरेको छु।  

१८. ×कृषकको अवम्स्थर्तीः कृवष प्राववर्धकको उपम्स्थर्त" भन्ने र्ारा बमोम्जम 
प्रदेश सरकारबाट स्थार्ीय तहमा खटाइएका कृवष तथा पशपुन्त्छी 
प्राववर्धकहरू पररचालर् गरी कृषकस्तरमा प्राववर्धक सेवाको पहुाँचमा 
ववस्तार गररर्ेछ। यसबाट ७५ हजार घरधरुीमा प्रत्यक्ष कृवष तथा 
पशपुन्त्छी प्राववर्धक सेवा उपलधध हरु्े अपेक्षा र्लएको छु।  

१९. कृषकहरूले उत्पादर् गरेको कृवष उपजहरूको सहज र्बक्री ववतरण, 
बजारीकरण र भण्डारण गर्िको लार्ग आवश्यक प्रबन्त्ध र्मलाएको छु। 
कृवष वस्तकुो उत्पादर्लाई र्सधा बजारसबम पहुाँच स्थावपत गर्ि सबै 
म्जल्लाहरूमा कृवष एबबलेुन्त्स सेवा स चालर् गररर्ेछ। र्ेपाल सरकारले 
तोकेको न्त्यूर्तम समथिर् मूल्यमा खररद गरेको धार्, मकै र गहुाँको 
भण्डारण गर्ि आवश्यक भण्डारगहृ र्र्मािणमा सहयोग गररर्ेछ। कृवष 
पेशातफि  यवुाहरूको आकषिण बढाउर् "कृवष याम्न्त्रकीकरण कायिक्रम" 
स चालर्मा ल्याइर्ेछ। उम्ल्लम्खत कायिक्रमका लार्ग रू. ८ करोड ४५ 
लाख ववर्र्योजर् गरेको छु।  
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२०. "घर घरमा उन्त् र्त प्रववर्ध, मवहलाहरूको समनु्नर्त" भन्ने र्ाराका साथ मवहला 
लम्क्षत उन्नत बालीवस्तकुा बीउ र्बजर्, जात, र्श्ल ववतरण र करेसाबारी 
प्रवद्धिर् गररर्ेछ। मवहला तथा सीमान्त्तकृत कृषकहरूको जर्मर्मा र्संचाइ 
सवुवधा उपलधध गराउर्कुा साथै आधरु्र्क कृवष प्रववर्ध प्रदशिर् तथा 
हस्तान्त्तरण गररर्ेछ। 

२१. कृवष तथा पशपुन्त्छीजन्त्य उपजहरूमा र्दाँइदै आएको प्रर्तफलमा आधाररत 
प्रोत्साहर् अर्दुार् कायिक्रमलाई र्र्रन्त्तरता र्दएको छु। यस वषिदेम्ख सो 
अर्दुार्लाई चैते धार्, वसन्त्ते मकै, सयुिमूखी, मङु लगायतका बालीवस्तमुा 
ववस्तार गरेको छु। 

२२. कृवष व्यवसाय प्रवद्धिर् तथा उद्यमशीलता ववकासका लार्ग ववत्तीय स्रोतमा 
पहुाँच बढाउर् सलुभ कजािको धयाजमा अर्दुार् कायिक्रमलाई र्र्रन्त्तरता 
र्दएको छु। बाली तथा पशपुन्त्छी बीमा गदाि लाग्र्े बीमा शलु्कमा संघीय 
सरकारले र्दएको ८० प्रर्तशत अर्दुार् सहयोगमा प्रदेश सरकारका 
तफि बाट बााँकी २० प्रर्तशत थप अर्दुार् र्दइि बाली तथा पशपुन्त्छी बीमा 
र्र्ीःशलु्क हरु्े व्यवस्था र्मलाएको छु । 

२३. संघीय सरकारसाँग समन्त्वय गरी पशपुन्त्छीमा लाग्र्े खोरेत, पी.पी.आर., 
स्वाइर् वफभर, रार्ीखेत, फाउलपक्स जस्ता संक्रामक रोगहरूको रोकथाम 
तथा र्र्यन्त्रणका लार्ग ३५ लाख खोप सेवा उपलधध गराउर् घरदैलो 
अर्भयार् स चालर् गररर्छे। यसका लार्ग रू. ४ करोड ववर्र्योजर् गरेको 
छु। 

२४. धार्, मकै, गहुाँ, तोरी, दलहर् आर्द बालीका धलक कायिक्रमहरूको 
र्र्रन्त्तरताका लार्ग रू. ७ करोड ३६ लाख, राम्ष् िय खाद्य सरुक्षा र्मसर् 
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तफि को धार्, मकै, दलहर्, तेलहर्, रैथार्े बाली, कृवष जैववक ववववधता, 
राइस र्मल मोडेल, मकै बीउ उत्पादर् स्रोत केन्त्र लगायतका खाद्यान्त् र् 
बालीवस्तहुरूको प्रवद्धिर् कायिक्रमका लार्ग रू. ७ करोड ६० लाख र 
पशपुन्त्छीमा लाग्र्े रोग र्र्यन्त्रणका लार्ग खोप अर्भयार् कायिक्रम सवहत 
अन्त्य कृवष प्रवद्धिर्ात्मक कायिक्रमहरू समेत कायािन्त्वयर् गर्ि कुल जबमा 
रू. 22 करोड २० लाख ववर्र्योजर् गरेको छु।  

२५. र्र्र्दिष्ट भ-ूउपयोग क्षेर र भ-ूउपयोग योजर्ाको आधारमा भरू्म तथा 
भरू्मस्रोतको उपयोग गरे् व्यवस्था सरु्र्म्ित गर्ि प्रादेम्शक भ-ूउपयोग योजर्ा 
तजुिमा गरी कायािन्त्वयर्मा ल्याइर्ेछ। सरकारी, साविजर्र्क र गठुी 
जग्गाहरूको संरक्षण तथा सममु्चत उपयोगको र्ीर्त कायािन्त्वयर् गररर्ेछ। 

२६. द्वन्त्द्व प्रभाववत व्यम्क्तलाई व्यावसावयक सीप प्रदार् गरी स्वरोजगार बर्ाउर् े

कायिक्रम स चालर् गररर्ेछ। दश वषे जर्यदु्ध, मधेश आन्त्दोलर्, 

लोकताम्न्त्रक एवम ्गणताम्न्त्रक आन्त्दोलर्का शवहद पररवार, बेपत्ता पररवार, 

घाईते, अपाङ्ग एवम ्पूवि जर्ममु्क्त सेर्ाहरूलाई सामूवहक उत्पादर्मा आबद्ध 
गरी रोजगारी र्सजिर्ा गर्िका लार्ग रू. १ करोड ५० लाख ववर्र्योजर् 
गरेको छु।  

२७. मार्व ववकास सचुकाङ्क (एच.डी.आई.) मा पछार्ड रहेका स्थार्ीय तहहरूमा 
स्थार्ीय तहको सहकायिमा ववपन्नता स्तरीकरण गरी अर्त ववपन्न तथा ववपन्न 
वगिको लार्ग सहकारी माफि त खाद्यवस्त ु र्बक्री गर्ि सहकारी सपुथ मूल्य 
पसल स चालर् गररर्ेछ। यसका लार्ग रू. १ करोड ववर्र्योजर् गरेको 
छु।  
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२८. उद्यमशीलताको माध्यमबाट बेरोजगारी न्त्यूर्ीकरण गरी आत्मर्र्भिरता 
अर्भववृद्ध गर्ि सहकारीमाफि त स चार्लत ×एक पार्लका, एक सामूवहक उद्यम 
कायिक्रम" लाई र्र्रन्त्तरता एवम ्थप ववस्तारका लार्ग रू. २ करोड ५० 
लाख ववर्र्योजर् गरेको छु।  

२९. सहकारी संस्थाहरूमा आबद्ध मवहलाहरूमा उद्यमशीलता प्रवद्धिर् गरी 
आयआजिर् र गररबी र्र्वारण गर्ि मवहला उद्यमी लम्क्षत “लमु्बबर्ी प्रदेशका 
मवहलाीः उद्यमशीलतामा पवहला” कायिक्रम स चालर् गर्ि रू. १ करोड 
ववर्र्योजर् गरेको छु।  

३०. सहकारी तथा गररबी र्र्वारण सबबन्त्धी व्यवस्थापर् सूचर्ा प्रणाली 
(कोपोर्मस) लाई थप प्रभावकारी बर्ाइर्ेछ। सहकारी संस्थाहरूको 
सदुृढीकरण र सबलीकरण गर्ि एकीकरण (मजिर) हरु्े सहकारीलाई 
प्रोत्साहर् आवश्यक व्यवस्था र्मलाएको छ।  

३१. प्रदेशका प्रत्येक म्जल्लाबाट एउटा स्रोत सहकारी छर््ट गरी एकीकृत 
सहकारी र्मरु्ा गाउाँ स्थापर्ा र स चालर् गर्ि आवश्यक पूवािधार 
व्यवस्थापर्का लार्ग बजेट ववर्र्योजर् गरेको छु। 

३२. मवहलाहरू मार आबद्ध रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई प्रववर्धमैरी बर्ाउर् र 
कृवष उपजको बजारीकरणमा सहजीकरण गर्ि कृवष उपज संकलर् केन्त्र 
तथा कृवष बजार स्थापर्ा र स चालर्का लार्ग आवश्यक बजेट ववर्र्योजर् 
गरेको छु। 

३३. सहकारीमा आबद्ध न्त्यूर् आय भएका र्ागररकहरूलाई आयआजिर्मा संलग्र् 
बर्ाई जीवर्स्तर सधुारका लार्ग सहकारी माफि त न्त्यूर् धयाजदरमा ऋण 
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उपलधध गराउर् सहकारी कोषको पररचालर् गरे् व्यवस्था र्मलाएको छु। 
श्रम सहकारी माफि त बेरोजगार जर्शम्क्तलाई पररचालर्को लार्ग ववशेष 
कायिक्रम स चालर् गररर्ेछ। 

३४. प्रदेश र्भर कृवष तथा औद्योर्गक कजाि प्रवाह गर्ि र प्रदेश सरकारका 
कारोबार तथा कायिक्रमहरू स चालर् गर्ि कारू्र् बर्ाई लमु्बबर्ी प्रदेश 
बैँक स्थापर्ा गररर्ेछ।  

स्वास््य सेवा स चालर् र ववस्तार  

३५. चाल ु आर्थिक वषिमा कोर्भड-१९ संक्रमणको रोकथाम तथा र्र्यन्त्रणका 
लार्ग पवहलो डोज ९६ प्रर्तशत¸ दोस्रो डोज ८८ प्रर्तशत र बषु्टर डोज ३७ 
प्रर्तशत जर्संख्यालाई कोर्भड ववरुद्धको खोप उपलधध गराइएको व्यहोरा 
सबमार्र्त सभा समक्ष अवगत गराउाँदछु। 

३६. संक्रमण प्रभावको आधारमा कोर्भड-१९ को रोकथाम, र्र्यन्त्रण, र्र्दार् 
तथा उपचारको लार्ग आवश्यक स्वास््य सामग्री, जर्शम्क्त तथा लम्क्षत 
वगिका लार्ग कोर्भड ववरुद्धको खोपको सरु्र्म्ितता हरु्े व्यवस्था र्मलाएको 
छु। 

३७. ×प्रदेश सरकारको अपेक्षाीः प्रसरु्त मवहलाको सरुक्षा" कायिक्रम अन्त्तगित एक 
स्थार्ीय तह एक एबबलेुन्त्स सेवा उपलधध गराउर् एबबलेुन्त्स र्भएका 
स्थार्ीय तहमा गभिवती एवम ् प्रसरु्त मवहलालाई प्राथर्मकतामा राखी सेवा 
उपलधध गराउर् आवश्यक बजेट ववर्र्योजर् गरेको छु।  

३८. प्रदेशका सरकारी तथा सामदुावयक अस्पतालहरूमा र्र्ीःशलु्क रक्त सिार 
सेवा उपलधध गराउर्े व्यवस्था र्मलाएको छु। ववपन्न र्ागररकको क्यान्त्सर, 
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मटुुको भल्भ फेरे् र मगृ्ला प्रत्यारोपण रोगको उपचारमा सहयोग गर्ि 
प्रर्तव्यम्क्त रू. २ लाखका दरले उपलधध गराइर्े आर्थिक सहरु्लयतलाई 
र्र्रन्त्तरता र्दएको छु। 

३९. संघ सरकारसाँगको समन्त्वयमा लमु्बबर्ी प्रादेम्शक अस्पताललाई प्रादेम्शक 
मेर्डकल कलेजमा स्तरोन्नर्त गर्ि आवश्यक पहल गररर्ेछ । उक्त 
अस्पतालबाट उपलधध हुाँदै आएको सशस्त्र द्वन्त्द्वका क्रममा घाईते भएका 
व्यम्क्तहरूको उपचार सेवालाई ववस्तार गरी र्ेपालग जको भेरी अस्पताल र 
दाङ्गको राप् ती प्रादेम्शक अस्पतालबाट समेत सेवा उपलधध गराउर्े व्यवस्था 
र्मलाएको छु। 

४०. प्रदेशको स्थायी राजधार्ीमा रहेको लालमवटया स्वास््य च्कीलाई ५० 
शैय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नर्त गर्ि गरुुयोजर्ा तथा ववस्ततृ पररयोजर्ा 
प्रर्तवेदर् तयारी र र्र्मािण एवम ् सेवा स चालर्का लार्ग समेत रू. १ 
करोड ५० लाख ववर्र्योजर् गरेको छु। 

 

४१. लमु्बबर्ी प्रादेम्शक अस्पतालमा पेटसबबन्त्धी रोगको र्र्दार्को लार्ग 
अत्याधरु्र्क इन्त्टेरोस्कोपी सेवा स चालर् गर्ि र अत्याधरु्र्क मेम्शर् माफि त 
अस्पतालबाट उत्पादर् हरु्े फोहरमैला व्यवस्थापर्को लार्ग रू. ८ करोड 
५० लाख एवम ्र्यााँ प्रसूर्त भवर्बाट सेवा स चालर् तथा व्यवस्थापर्को 
लार्ग रू. १५ करोड ववर्र्योजर् गरेको छु। 

 

४२. राप् ती प्रादेम्शक अस्पताल, तलु्सीपरु दाङ्गको र्वर्र्र्मित भवर्मा प्रसूर्त एवम ्
र्वजात म्शशकुो उपचार सेवा स चालर् गर्ि रू. १ करोड र अत्याधरु्र्क 
ल्याप्रोस्कोपी सेवा ववस्तारको गर्ि राप्ती प्रादेम्शक अस्पताल र प्यूठार् 
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अस्पतालको लार्ग रू. २ करोडका दरले रू. ४ करोड ववर्र्योजर् गरेको 
छु। 

४३. गलु्मी, प्यठुार्, बर्दिया र पृ् वीचन्त्र अस्पतालमा डी.आर. एक्सरे 
स चालर्को लार्ग रू. १ करोड ४० लाख र प्रादेम्शक आयवेुद 
म्चवकत्सालय, दाङ्गमा आयवेुद औषर्ध उत्पादर् केन्त्रबाट औषर्ध 
उत्पादर्का लार्ग रू. ३ करोड ववर्र्योजर् गरेको छु। 

४४. थारु समदुायमा हरु्े र्सकलसेल एर्र्र्मया लगायत रगतजन्त्य बंशाणगुत 
रोगको म्स्क्रर्र्ङ, रोकथाम तथा उपचारका लार्ग रू. ३ करोड 30 लाख 
ववर्र्योजर् गरेको छु।  

४५. पाठेघरको मखु र स्तर्को क्यान्त्सर परीक्षणलाई हरेक स्थार्ीय तहसबम 
ववस्तार गर्ि आवश्यक बजेट ववर्र्योजर् गरेको छु। सतु्केरी मवहला र 
र्वजात म्शशकुो पोषण सधुार गर्ि “र्र्ीःशलु्क सतु्केरी पोषण आहार” ववतरण 
कायिक्रमको लार्ग रू. ५ करोड ववर्र्योजर् गरेको छु।  

४६. लमु्बबर्ी प्रादेम्शक अस्पताल र राप्ती प्रादेम्शक अस्पतालमा ओ.पी.डी. वटकट 
र जर्रल बेड र्र्ीःशलु्क गरे् व्यवस्था र्मलाएको छु। यसका लार्ग रू १ 
करोड ५० लाख ववर्र्योजर् गरेको छु। 

४७. उम्ल्लम्खत कायिक्रमहरू सवहतका अन्त्य कायिक्रमका लार्ग "प्रादेम्शक 
अस्पताल सदुृढीकरण कायिक्रम" अन्त्तगित ववर्र्योम्जत रू. ५२ करोड ८२ 
लाख र्भर समावेश गरेको छु।  

४८. पृ् वी चन्त्र अस्पताल र्वलपरासी, कवपलवस्त ुआयवेुद स्वास््य केन्त्र, र्भम 
अस्पताल भैरहवा, लमु्बबर्ी प्रादेम्शक अस्पतालको क्यान्त्सर ववभागको भवर्, 
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एकीकृत आयवेुद तथा वैकम्ल्पक म्चवकत्सा म्शक्षण अस्पताल बेलझणु्डी 
दाङ्ग, रुकुम पूवि अस्पताल, िमा सेन्त्टर लमही दाङ्ग, प्यठुार् अस्पताल 
प्यठुार् लगायत प्रदेश सरकार अन्त्तगितका अस्पतालहरु र स्थार्ीय स्वास््य 
संस्थाहरूको सदुृढीकरण र भवर् र्र्मािणका लार्ग रू ६७ करोड २० लाख 
ववर्र्योजर् गरेको छु।  

४९. पहुाँच र्भएको क्षेर एवम ् समदुाय केम्न्त्रत र अपाङ्ग तथा सहयोगापेक्षी 
स्वास््य सेवा ववशेष कायिक्रम स चालर् गररर्ेछ। स्थार्ीय तहसाँगको 
समन्त्वयमा गभिवती मवहलाको घर घरमै स्वास््यकमी पररचालर् गरी 
र्भर्डयो एक्सरे तथा स्वास््य परीक्षण गररर्छे। ज्येष्ठ र्ागररकसाँग डाक्टर 
कायिक्रमलाई र्र्रन्त्तरता र्दएको छु। 

५०. प्रदेश स्तरीय बाल अस्पताल स्थापर्ाको लार्ग जग्गा प्राम्प् त र ववस्ततृ 
पररयोजर्ा प्रर्तवेदर् तयारीको कामलाई अगार्ड बढाउर्े व्यवस्था गरेको 
छु।  

मवहला, बालबार्लका तथा जेष्ठ र्ागररक  

५१. मार्व बेचर्बखर् प्रभाववत तथा वहंसा वपर्डतहरूको राहत तथा परु्स्थािपर्ा 
सेवाको लार्ग परु्स्थािपर्ा केन्त्र तथा सरुम्क्षत आवास गहृ स चालर्मा 
सहयोग गररर्ेछ। लैवङ्गक वहंसा र मार्व बेचर्बखर् तथा ओसार पसार 
प्रभाववतका लार्ग दाङ्गको घोराहीमा परु्स्थािपर्ा केन्त्र र्र्मािण गरी 
स चालर्मा ल्याइर्ेछ। उम्ल्लम्खत कायिक्रमहरूका लार्ग रू. १ करोड 
८० लाख ववर्र्योजर् गरेको छु।  
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५२. मवहला उद्यमीहरूलाई प्रोत्सावहत गर्ि प्रदेशका १२ म्जल्लाका २४ जर्ा 
उत्कृष्ट मवहला उद्यमीलाई मवहला उद्यमी परुस्कारबाट परुस्कृत गरे् 
व्यवस्था गरेको छु। 

५३. छुवाछुत, लैवङ्गक वहंसा, बालवववाह, सामाम्जक अन्त्धववश्वास, कुसंस्कार, 
दवु्यिसर् लगायतका ववकृर्त, ववसंगर्त ववरुद्ध स्थार्ीय तह¸ स्थार्ीय प्रशासर्¸ 
सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्था, र्ागररक समाज, राजर्ीर्तक दल 
लगायत सरोकारवालाको सहभार्गतामा सामाम्जक सधुार अर्भयार् स चालर् 
गर्ि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।   

५४. अपाङ्गता भएका मवहला र लैवङ्गक तथा य्र्र्क अल्पसंख्यकहरूको 
सशक्तीकरण र सामदुावयक ववद्यालयका वकशोरीहरूलाई आत्मरक्षा तार्लम 
कायिक्रम स चालर् गर्ि आवश्यक रकम ववर्र्योजर् गरेको छु। 

५५. आपतकालीर् बाल उद्धार तथा संरक्षण र मवहला श्रर्मक तथा 
कमिचारीहरूका बालबार्लकाका लार्ग र्दवा म्शश ु स्याहार केन्त्र स चालर् 
गरे् व्यवस्था र्मलाएको छु। असहाय, अर्ाथ र सडक बालबार्लकाको 
लार्ग आवासीय ववद्यालयमा छारवमृ्त्त उपलधध गराइर्ेछ। कवपलवस्तमुा 
सहारा वववहर् बालबार्लकाको संरक्षण एवम ् ववकास गर्ि प्रदेशस्तरीय 
आवासीय बाल ग्राम र्र्मािणका लार्ग रू. २ करोड ववर्र्योजर् गरेको छु।  

५६. अपाङ्गता भएका व्यम्क्तहरूका लार्ग समदुायमा आधाररत परु्स्थािपर्ा 
कायिक्रम स चालर् गररर्कुा साथै अपाङ्गता सहायता सामग्री र्र्ीःशलु्क 
ववतरण गरे् व्यवस्था र्मलाएको छु।  
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५७. ज्येष्ठ र्ागररकहरूको र्दवा र्मलर् केन्त्रको रुपमा "बाजे-बज्यै च्तारी" 
स्थापर्ा र स चालर्का लार्ग रू. १ करोड ३० लाख र रुपन्त्देहीको 
सैर्ामैर्ामा प्रदेशस्तरीय ज्येष्ठ र्ागररक ग्राम र्र्मािण कायिका लार्ग रू. ७ 
करोड ववर्र्योजर् गरेको छु। 

उद्योग, वाम्णज्य र आपूर्ति 

५८. मवहला, मधेशी, ममु्स्लम, वपछडावगि, ववपन्न वगि, मकु्त कमैया, सोर्ाहा¸माझी, 
कुमाल, चरु्ारा, वादी, म्चर्डमार, कुसणु्डा, गन्त्धवि̧  एवम ् लोपोन्त्मखु तथा 
सीमान्त्तकृत समदुायलाई सीप ववकास र उद्यमशीलता प्रवद्धिर् गरी रोजगारी 
र्सजिर्ा गर्ि "सीप ववकास तथा प्रववर्ध हस्तान्त्तरण" कायिक्रम स चालर् 
गररर्ेछ। यसका लार्ग रू १० करोड १० लाख ववर्र्योजर् गरेको छु। 

५९. प्रत्येक उपभोक्तालाई गणुस्तरीय वस्त ुउपलधध गराउर्े र्ीर्त अर्रुूप खाद्य 
वस्त ुतथा औद्योर्गक उत्पादर्को गणुस्तर मापर् गर्ि र्मरु्ा पररयोजर्ाको 
रूपमा बााँकेको र्ेपालग जमा गणुस्तर मापर् प्रयोगशाला स्थापर्ा गरी 
स चालर्मा ल्याइर्ेछ। बजारमा गणुस्तरीय वस्तकुो आपूर्ति सरु्र्म्ितताको 
लार्ग बजार अर्गुमर् कायिलाई प्रभावकारी बर्ाइर्ेछ। उम्ल्लम्खत 
कायिक्रम कायािन्त्वयर् गर्ि रू १ करोड ४७ लाख ववर्र्योजर् गरेको छु। 

६०. दर्लत समदुायले अाँगाल्दै आएको परबपरागत म्शल्प व्यवसायको प्रवद्धिर् 
गर्ि ×भगत सविम्जत सीप ववकास कायिक्रम" लाई र्र्रन्त्तरता र्दएको छु। 
यसका लार्ग रू. १ करोड २७ लाख ववर्र्योजर् गरेको छु। 

६१. ववपन्न तथा सीमान्त्तकृत वगिका र्व उद्यमीहरूलाई लघ,ु घरेल ुतथा मझ्ला 
उद्योग स्थापर्ा तथा स चालर्को लार्ग आवश्यक पुाँजीको अभाव हरु् 
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र्र्दर् उद्योगीहरूले र्लर्े ऋणमा सहरु्लयत प्रदार् गर्ि उद्यम ववकास कोष 
माफि त सो ऋणको धयाजमा अर्दुार् र्दइर्ेछ। कोष र्र्रन्त्तरताको लार्ग 
थप रू. १ करोड ववर्र्योजर् गरेको छु। 

६२. परबपरागत कृवष औजार, आरर्, हाते कागज, बेतबााँस उद्योग, ऊर्ी 
कबबल र गलैँचा, गनु्त्री, ढवकया एवम ् थाकल लगायतका व्यवसाय 
प्रवद्धिर्का लार्ग आवश्यक रकम ववर्र्योजर् गरेको छु। 

६३. रोल्पा, प्यूठार् र रूकुम पूविमा रहेको अल्लो व्यवसाय प्रवद्धिर् गरी रोजगारी 
र आय आजिर् ववृद्ध गर्ि सोको उत्पादर्, प्रशोधर् तथा कपडा तयारीका 
लार्ग सहयोग गर्ि आवश्यक बजेट ववर्र्योजर् गरेको छु। 

६४. ग्तमबदु्ध अन्त्तरािविय ववमार्स्थल स चालर्मा आएसाँगै हाम्रो प्रदेशको 
गररमा बढेको छ। यसले स्थार्ीय उत्पादर्हरूको अन्त्तरािविय स्तरमा 
बजारीकरणको अवसर समेत र्सजिर्ा गरेको सन्त्दभिमा ग्तमबदु्ध अन्त्तरािविय 
ववमार्स्थल र्म्जक प्रदिशर्ी एवम ् र्बक्री कक्ष (कोशेली घर) स चालर्का 
लार्ग आवश्यक बजेट ववर्र्योजर् गरेको छु। यस्तै प्रकारको कोशेली घर 
र्ेपालग ज ववमार्स्थल र्म्जकमा समेत स चालर्मा ल्याइर्ेछ। 

६५. "एक र्र्वािचर् क्षरेीः  एक औद्योर्गक कायिक्रम" अन्त्तगित ववस्ततृ सबभाव्यता 
अध्ययर् सबपन्न भएका तथा घोवषत औद्योर्गक ग्रामहरूको पूवािधार र्र्मािण 
कायिका लार्ग रू ३ करोड १० लाख ववर्र्योजर् गरेको छु। 

६६. उद्योग व्यवसायको प्रवद्धिर् गरी औद्योर्गक वस्तकुो उत्पादर् र बजारीकरण 
गर्ि प्रदेश र्भरका आर्थिक ववकासका सबभावर्ा भएका क्षेरहरूको पवहचार् 
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गरी र्र्जी क्षेरको लगार्ी आकवषित गदै लर्गर्ेछ। वपउर्े पार्ीको उत्पादर् 
गरी र्र्याित गर्ि र्र्जी क्षेरसाँगको सहकायिमा सबभाव्यता अध्ययर् गररर्ेछ। 

६७. कवपलवस्तमुा कवपल कागज उद्योग स्थापर्ाको कायि अगार्ड बढाइर्ेछ। 
संघ सरकारसाँगको समन्त्वय र सहकायिमा बटुवल धागो कारखार्ा र 
र्वलपरासीको म्चर्ी र्मल परु्संरचर्ा गरी स चालर्मा ल्याउर् र खजरुाको 
कपास खेतीलाई ववस्तार गर्ि सबभाव्यता अध्ययर् गरी आवश्यक कायि 
प्रारबभ गररर्ेछ। 

६८. संघ सरकारसाँगको समन्त्वयमा रुपन्त्देहीको मोर्तपरु, बााँकेको र््वस्ता, 
दाङ्गको लक्ष्मीपरुमा उद्योग स्थापर्ाका लार्ग प्रोत्सावहत गररर्ेछ। अन्त्य 
औद्योर्गक क्षेरहरूलाई प्रदेश मातहत स चालर् गर्ि पहल गररर्ेछ। 

६९. स्थायी राजधार्ीमा मन्त्रालयहरू स्थार्ान्त्तरण हुाँदा प्रदेशका सबै सरकारी 
र्र्कायहरूले कायािलय स चालर्का लार्ग आवश्यक सामग्रीहरू खररद गदाि 
स्थार्ीय तथा स्वदेशी उत्पादर्लाई प्राथर्मकता र्दर्े र्ीर्त अवलबबर् 
गररर्ेछ।  

७०. ससु्ता पाररका बार्सन्त्दाहरूको आवागमर् तथा पारवहर् सवुवधा सहज 
बर्ाउर् र्ारायणी र्दीमा फेरी सिालर्को लार्ग रू १ करोड ववर्र्योजर् 
गरेको छु ।  

वर्, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण  

७१. व्यवस्थापर् योग्य वर् क्षरेलाई वर् व्यवस्थापर्का माध्यमबाट ५० हजार 
हेक्टर वर् क्षेरमा सघर् वर् व्यवस्थापर् कायिक्रम कायािन्त्वयर् गररर्ेछ। 
यस कायिक्रमका लार्ग रू. ७ करोड २१ लाख ववर्र्योजर् गरेको छु। 
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यसबाट काठ र दाउरा उत्पादर् भई काठको आपूर्ति सहज हरु्कुा साथै 
रोजगारी र्सजिर्ा हरु्े र प्रदेश सरकारको राजश्व ववृद्ध हरु्े अपेक्षा र्लएको 
छु।  

७२. वर् क्षेरबाट बग्र्े र्दी, खोला र खोल्सीहरूमा थवुप्रएका ढुङ्गा, र्गट्टी, बालवुा 
जस्ता र्दीजन्त्य पदाथिहरूको कारण हरु् सक्र्े वर् क्षयीकरण र बस्ती 
जोम्खमलाई न्त्यूर्ीकरण गर्ि र्दीजन्त्य पदाथिको उत्खर्र् ्तथा व्यवस्थापर् 
गररर्ेछ। यसका लार्ग रू. १ करोड २० लाख ववर्र्योजर् गरेको छु। 
यसले प्रदेशको राजस्व पररचालर्मा समेत सहयोग परु् याउर्ेछ। 

७३. ×सामदुावयक तथा कबरु्लयती वर् ववकास कायिक्रम" का माध्यमबाट 2 
लाख हेक्टर सामदुावयक वर्को व्यवस्थापर् गररर्छे। वर् अर्तक्रमण 
रोकथाम कायिक्रमका साथै सबै म्जल्लाका डढेलो जोम्खम वर् क्षेरर्भर 
रहेका पातपर्तङ्गर र स्याउलाबाट प्राङ्गाररक मल उत्पादर् उद्यम स चालर् 
गरी मलको आपूर्ति र डढेलो न्त्यूर्ीकरण गरे् कायिलाई र्र्रन्त्तरता र्दएको 
छु। यसका लार्ग रू. ४ करोड ८० लाख ववर्र्योजर् गरेको छु। 

७४. वर्क्षेरको डढेलो र्र्यन्त्रण तथा वर् अर्तक्रमण र चोरी र्र्कासी 
र्र्यन्त्रणका लार्ग "वर्साँग सेर्लबे्रटी कायिक्रम" स चालर् गररर्ेछ। वर्को 
सरुक्षा र संरक्षणमा खवटर्े वर् रक्षकहरूको शारररीक तन्त्दरुूस्तीका लार्ग 
सबै र्डर्भजर्स्तरमा खलु्ला म्जम स चालर् र दघुिटर्ा बीमा गररर्ेछ। यस 
कायिक्रमका लार्ग रू. १ करोड ८ लाख ववर्र्योजर् गरेको छु। 

७५. "पीर्डतसाँग प्रदेश सरकार" कायिक्रम माफि त सबै म्जल्लामा मार्व र 
वन्त्यजन्त्त ुर्बचको द्वन्त्द्व व्यवस्थापर्, वन्त्यजन्त्तबुाट हरु्े क्षर्तको बीमा, राहत 
तथा उद्धार कायिक्रम स चालर् गररर्ेछ । संघ सरकारसाँगको सहयोग र 



 

21 
 

समन्त्वयमा बााँके र बर्दिया राविय र्र्कु जको मध्यवती क्षेरमा छेकवार 
लगाई "वन्त्यजन्त्त ु सरुम्क्षत गाउाँबस्ती कायिक्रम" स चालर् गरी क्षर्त 
न्त्यूर्ीकरण गर्ि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। 

७६. तालतलैया तथा सीमसार क्षेरहरूको व्यवस्थापर् तथा चरा संरक्षण 
कायिक्रम कायािन्त्वयर् गररर्ेछ। कवपलवस्तकुो जगदीशपरु ताल क्षेरलाइि 
"चरा आरक्ष क्षरे" घोषणा गररर्ेछ। बर्दियाको बढैयाताल क्षेरलाई चरा 
आरक्ष क्षेरको रुपमा ववकास गर्ि सबभाव्यता अध्ययर् गररर्ेछ । 
उम्ल्लम्खत कायिक्रमका लार्ग रू. १ करोड २५ लाख ववर्र्योजर् गरेको 
छु ।  

७७. “कृवष, वर् तथा वहृत्तर हररयाली प्रवधिर् कायिक्रम” लाइि ववशेष अर्भयार्को 
रूपमा अगार्ड बढाउर् र्र्जी तथा साविजर्र्क क्षरेमा वकृ्षारोपणका लार्ग 
आवश्यक ४ लाख बहवुषीय र १३ लाख एक वषे र्बरूवा उत्पादर् 
गररर्ेछ। २० वटा स्थार्ीय तहमा ×एक स्थार्ीय तह, एक वर् र्सिरी 
कायिक्रम" कायािन्त्वयर् गररर्ेछ। उम्ल्लम्खत कायिक्रमका लार्ग रू. ३ 
करोड ६६ लाख ववर्र्योजर् गरेको छु । 

७८. वर् क्षेरमा पार्ीको स्रोतको परु्भिरणका लार्ग ×एक वडा, एक पोखरी 
कायिक्रम" माफि त क्रमशीः सबै वडास्तरमा ववस्तार गरे् गरी अर्भयार्का 
रूपमा ८५ वटा पोखरी र्र्मािण गर्ि रू. ३ करोड ववर्र्योजर् गरेको छु। 

७९. भ-ूसंरक्षण तथा र्दी वकर्ारा वर् क्षेरमा समूह, समदुाय तथा सरकारी 
र्र्कायद्बारा बााँस, र्र्गालो, अर्म्रसो रोपणमा प्रोत्साहर् रकम सवहत 
बकृ्षारोपण कायिक्रम सिालर् गररर्ेछ। “लमु्बबर्ीको चाहर्ाीः हररत बस्तीको 
कामर्ा” कायिक्रम माफि त स्थार्ीय तह तथा सडक सबबन्त्धी र्र्कायहरू 
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समेतको सहकायिमा मखु्य सडकहरूमा सगुम्न्त्धत, सदावहार र फूल फुल्र् े
प्रजार्तको वकृ्षारोपण गररर्ेछ। मखु्य पयिटकीय स्थल पगु्र् ेसडक मागिलाई 
प्राथर्मकतामा राखी कायािन्त्वयर् गररर्ेछ।  

८०. तराइि क्षेरको ३८ वटा स्थार्ीय तहमा “एक स्थार्ीय तहीः एक र्मरु्ा कृवष 
वर्” कायिक्रम स चालर् गरी ३०० हेक्टर र्र्जी जग्गामा र्मरु्ा कृवष 
वर्को ववस्तार गररर्ेछ। र्र्जी तथा कृवष वर्को लार्ग रू. २ करोड ६४ 
लाख ववर्र्योजर् गरेको छु। 

८१. लोपोन्त्मखु र रैथार्े वर्स्पर्त तथा जैववक ववववधता संरक्षणका लार्ग २ 
वटा वर्स्पर्त उद्यार् र २ वटा जडीबटुी पाकि  र्र्मािण कायि प्रारबभ गर्ि रू. 
१ करोड १० लाख ववर्र्योजर् गरेको छु । काष्ठ उद्योग तथा काष्ठकला 
उद्योगलाई प्राथर्मकतामा राम्ख उद्योग स चालकलाई प्रोत्साहर् गरे् 
व्यवस्था गरेको छु। 

८२. रूकुम पूवि, रोल्पा र प्यूठार् म्जल्लामा ओखर खेती ववकास कायिक्रमलाई 
र्र्रन्त्तरता र्दएको छु। वटमरु, अल्लो, दालम्चर्ी, म्चउरी, मालार्गरी 
लगायतका जडीबटुीको वहृत्तर खेती ववस्तार कायिक्रम स चालर् गररर्ेछ। 
दाङ, बााँके र सबै पहाडी म्जल्लाहरूमा जडीबटुी तथा गैरकाष्ठ वर् पैदावार 
ववकास कायिक्रम कायिन्त्वयर् गररर्ेछ। उम्ल्लम्खत कायिक्रमका लार्ग रू. 
४ करोड ७४ लाख ववर्र्योजर् गरेको छु। 

८३. भ ूतथा जलाधार व्यवस्थापर् कायिलाइि र्दी प्रणालीमा आधाररत बर्ाइर्छे। 
बायो- ईम्न्त्जर्र्यररङ प्रणाली अन्त्तगित सो प्रववर्धका र्बरुवा रोपण गदै र्दगो 
भ ूतथा जलाधार व्यवस्थापर् गर्ि लेयररङ, फेर्सर् र्र्मािण, पार्लसेड जस्ता 
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कम खम्चिला कायिक्रम कायािन्त्वयर् गर्ि रू. १७ करोड ववर्र्योजर् गरेको 
छु। 

८४. गलु्मीको मदार्े, रेसङु्गा र थाप्ले, प्यठुार्को ग्मखुी, रोल्पाको जलजला र 
बर्दियाको खाता क्षेरमा संरम्क्षत वर् व्यवस्थापर् र वर् क्षेर र्भर रहेका 
ऐर्तहार्सक तथा मर्ोरम प्राकृर्तक भ-ूभागमा पयािपयिटर् प्रवद्धिर् गर् ि रू. ४ 
करोड ४७ लाख ववर्र्योजर् गरेको छु। 

८५. स्वच्छ र सफा प्रदेश बर्ाउर् प्रदेशका मखु्य र्गरमा प्लाम्स्टकजन्त्य पदाथि 
र्र्यन्त्रण तथा परु्ीः प्रयोग, कायािलय स्न्त्दयीकरण तथा वातावरण संरक्षण 
सबबन्त्धी कायिक्रम स चालर् गररर्ेछ। उद्योगहरूको प्रदषुणको अवस्था र 
स्वीकृत वातावरणीय अध्ययर्को अर्गुमर्लाइि तीव्रता र्दइर्ेछ। वातावरण 
तथा जलवाय ु अर्कूुलर् कायिक्रमका लार्ग रू. १ करोड १३ लाख 
ववर्र्योजर् गरेको छु। 

८६. वातावरण संरक्षण र सबवद्धिर्का लार्ग "एक घर दईु ववरुवा रोपण" को 
र्ीर्त कायािन्त्वयर् गररर्ेछ। यसका लार्ग स्थार्ीय तहसाँग समन्त्वय गरी 
र्बरुवा ववतरण तथा संरक्षण कायिलाई प्रभावकारी बर्ाइर्ेछ। 

उजाि, खार्पेार्ी, जलस्रोत र र्संचाइ 

८७. “उज्यालो प्रदेशीः लमु्बबर्ी प्रदेश” अर्भयार्लाई कायािन्त्वयर् गर्ि ववद्यतुीय 
संरचर्ाको स्तरोन्नर्त र ववस्तारका साथै घरेल ु स्यि उजाि जडार् कायि 
अगार्ड बढाइर्ेछ। "उत्तर कुमार वली सडक सरुक्षा कायिक्रम" अन्त्तगित 
राजधार्ी क्षेरको भालवुाङ्ग देम्ख लमही सडक खण्ड तथा ग्तमबदु्ध 
अन्त्तराविय ववमार्स्थल देम्ख लमु्बबर्ीसबम साइर्र्ङ रोड र म्जल्ला 
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सदरमकुाम एवम ् महत्पूणि साविजर्र्क स्थलहरूमा स्यि बत्ती जडार् गरी 
स्न्त्दयीकरणका गररर्ेछ। यसका लार्ग रू 18 करोड 76 लाख 
ववर्र्योजर् गरेको छु।  

८८. उजािको पहुाँचमा सहजीकरण गदै ववद्यतु खपत बढाउर् प्रदेश राजधार्ी 
म्स्थत सरकारी र्र्कायहरू तथा प्रदेश र्भरका क्याबपसहरूमा स्र्ातकोत्तर 
तहमा अध्ययर्रत छाराहरूलाई ववद्यतुीय चलु्हो र्र्:शलु्क ववतरण गरे् 
व्यवस्था गररर्ेछ। भद् मवहर्ा र्भर प्रदेश मन्त्रालयहरूबाट खार्ा पकाउर्े 
ग्यास ववस्थावपत गररर्ेछ र मातहतका कायािलयबाट क्रमशीः ववस्थावपत गदै 
लर्गर्ेछ। 

८९. बढ् दो उजािको माग र आपूर्तिलाई वैज्ञार्र्क तवरबाट व्यवस्थापर् गरी उजाि 
उत्पादर्, ववतरण र व्यवस्थापर् गर्ि लमु्बबर्ी उजाि ववकास कबपर्ी स्थापर्ा 
गररर्ेछ। बह ु प्रतीम्क्षत र््मरेु बहउुदे्दशीय जल ववद्यतु आयोजर्ा र्ेपाल 
सरकारको समन्त्वयमा  प्रदेशबासी, स्थार्ीय तह तथा प्रदेश सरकार 
समेतको सहभार्गता र सहयोगमा र्र्मािण तथा स चालर् गररर्ेछ। यसका 
लार्ग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। 

९०. स्थार्ीय तहको समन्त्वयमा स चालर् गररदै आएको पूणि सरसफाइ 
कायिक्रमलाई र्र्रन्त्तरता र्दएको छु। प्रदेश सरकारको "एक घर: एक 
धाराको सङ्कल्प"लाई पूरा गर्ि सबै स्थार्ीय तहहरूको खार्ेपार्ी सरसफाइ 
तथा स्वच्छता योजर्ा (वास प्लार्) तयार गरी सोही योजर्ाको आधारमा 
खार्ेपार्ी सबबन्त्धी आयोजर्ाहरू कायािन्त्वयर् गररर्ेछ। उक्त कायिका लार्ग 
रू. 2 अबि 65 करोड 49 लाख ववर्र्योजर् गरेको छु। 
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९१. प्रदेश सरकार, स्थार्ीय तह र खार्ेपार्ी तथा सरसफाइ क्षेरमा वक्रयाशील 
संघ संस्थाहरूको सहकायिमा सरुम्क्षत खार्ेपार्ीयकु्त समदुाय र्र्मािण र 
भरू्मगत खार्ेपार्ीको स्रोत संरक्षणका लार्ग चरेु क्षेरमा परु्भिरण पोखरी 
र्र्मािण गर्ि रू. 3 करोड 37 लाख ववर्र्योजर् गरेको छु। 

९२. बटुवल उपमहार्गरपार्लका वडा रं्. 7 मा फोहोरमैला व्यवस्थापर्का 
लार्ग प्रदेश सरकार, स्थार्ीय तह र उपभोक्ताहरूको संयकु्त लगार्ीमा 
र्मरु्ा आयोजर्ाको रूपमा र्र्मािण शरुू गररएको स्यार्र्टेसर् पाकि  र्र्मािण 
कायिलाई र्र्रन्त्तरता र्दएको छु। यसको अलावा सोही प्रकारको अन्त्य 
आयोजर्ाको लार्ग उपयकु्त स्थार् छर््ट र सबभाव्यता अध्ययर् गर्ि रू. १ 
करोड ववर्र्योजर् गरेको छु। 

९३. जलउत्पन्न प्रकोपको न्त्यूर्ीकरण र व्यवस्थापर्लाई उच्च प्राथर्मकता 
र्दइर्ेछ। र्दी र्र्यन्त्रण, पवहरो व्यवस्थापर् जस्ता प्रकोप न्त्यूर्ीकरणको 
कायिलाई माग र प्राथर्मकताको आधारमा र्र्रन्त्तरता र्दइर्ेछ। यस 
कायिक्रमको लार्ग रू. 79 करोड ववर्र्योजर् गरेको छु।  

९४. वषाियाममा हरु्े बाढी पवहरो जस्ता जलउत्पन्न प्रकोपबाट र्सजिर्ा हरु् े
आपतकालीर् अवस्थाको व्यवस्थापर्का लार्ग "जलउत्पन्न प्रकोप 
व्यवस्थापर् कोष" स्थापर्ा गररर्ेछ। कोष स चालर्का लार्ग रू २ करोड 
ववर्र्योजर् गरेको छु।  

९५. “कृवषको आधारीः र्साँचाइमा सधुार” भने्न मूल र्ाराका साथ कृवष उत्पादर् 
बढाउर्को लार्ग सार्ा तथा मझ्ला सतह र्साँचाइ आयोजर्ा, र्लफ्ट एवम ्
र्यााँ प्रववर्धमा आधाररत र्साँचाइ, भरू्मगत र्साँचाइ (र्डप र स्यालो टु्यवेल) 
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तथा जलासय र्र्मािण, पोखरी तथा महुार् संरक्षणका कायिक्रमहरूलाई 
र्र्रन्त्तरता र्दएको छु। 

९६. र्र्मािणको चरणमा रहेका भरू्मगत र्साँचाइ तफि का १ सय ९४ वटा, मझ्ला 
तथा सार्ा र्साँचाइ तफि का २ सय ६८ वटा आयोजर्ाहरूको र्र्मािण कायि 
सबपन्न हरु्े गरी बजेट व्यवस्था गरेको छु। थप ६ हजार ४ सय हेक्टर 
जर्मर्मा र्साँचाइ सवुवधा ववस्तार गररर्कुा साथै ५ हजार ३ सय हेक्टर 
जर्मर्मा र्साँचाइ प्रणालीको सदुृढीकरण गररर्ेछ। यस कायिक्रमको लार्ग 
रू  1 अबि 43 करोड ववर्र्योजर् गरेको छु। 

९७. र्साँचाइ प्रणालीहरूको ममित सबभार गरी पूणि क्षमतामा संचालर् हरु् े
व्यवस्था र्मलाइर्ेछ। परबपरागत र कृषकहरूद्वारा र्र्र्मित तथा कृषककै 
व्यवस्थापर्मा सिार्लत १४४ वटा र्साँचाइ प्रणालीको ममित सबभारका 
लार्ग आवश्यक बजेटको व्यवस्था र्मलाएको छु।  

श्रम, रोजगार तथा सीप ववकास 

९८. ×बेरोजगारलाई रोजगारीः साथमा छ प्रदेश सरकार" भने्न र्ीर्त अर्रुुप श्रम 
बजारमा रोजगारीका अवसर तथा सबभावर्ाको अध्ययर् गरी बेरोजगार यवुा 
शम्क्त, लम्क्षत वगि र द्वन्त्द्व प्रभाववत पररवारलाई माग र आवश्यकतामा 
आधाररत सीपमूलक तार्लम र वस्तगुत सहयोग कायिक्रम स चालर् गर्ि 
रू. ३ करोड ४८ लाख ववर्र्योजर् गरेको छु। 

९९. ×शहीद चरु्मुाया मवहला उत्थार् कायिक्रम" अन्त्तगित आर्थिक, सामाम्जक 
रुपले पछार्ड परेका मवहलाहरूको व्यावसावयक सीप ववकासका माध्यमबाट 
आयमूलक व्यवसायमा आबद्ध गराउर् ववर्भन्न कायिक्रमहरू स चालर् 
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गररर्ेछ र सोको लार्ग आवश्यक बजेट प्रस्ताव गरेको छु। ववषयगत 
र्र्कायहरूका मवहला लम्क्षत सीप ववकास कायिक्रमहरू कायािन्त्वयर् गर्ि 
"शहीद चरु्मुाया मवहला उत्थार् कायिक्रम कायािन्त्वयर् एकीकृत कायिववर्ध" 
तजुिमा गरी कायािन्त्वयर् गररर्ेछ। 

१००. गणुस्तरीय पाठ्यक्रम, दक्ष प्रम्शक्षक, प्रभावकारी म्शक्षण ववर्ध र सीप 
परीक्षणका माध्यमबाट गणुस्तरीय तार्लम स चालर् गर्ि प्यठुार्मा ल्याब 
सवहतको "सीप प्रर्तष्ठार्" स्थापर्ा गर्ि रू. १ करोड ववर्र्योजर् गरेको 
छु। 

१०१. प्रदेश सरकारका र्र्कायहरूबाट स चालर् गररर्े सीपमूलक तार्लम 
कायिक्रमका लार्ग एकीकृत कायिववर्ध बर्ाई कायािन्त्वयर् गररर्ेछ। तार्लम 
र सीप प्राप् त व्यम्क्तहरूको एकीकृत अर्भलेख राखी र्र्जी क्षेरको 
समन्त्वयमा रोजगारीको व्यवस्था र्मलाइर्े छ।  

१०२. वैदेम्शक रोजगारीमा जार्े यवुाहरूलाई कामसाँग सबबम्न्त्धत तार्लम तथा 
सीप ववकासका कायिक्रम स चालर् गररर्ेछ। वैदेम्शक रोजगारीबाट 
फवकि एका यवुाहरूको सीप परीक्षण गरी सीपसाँग सबबम्न्त्धत पेशा 
व्यवसायमा आबद्ध गराउर् आवश्यक व्यवस्था र्मलाइर्ेछ। 

१०३. प्राववर्धक म्शक्षालयहरूसाँग सहकायि गरी कोर्भड -१९ महामारीका कारण 
रोजगारी गमुाएका यवुाहरूको सीप स्तरोन्नर्त तार्लम तथा यवुा स्वरोजगार 
कायिक्रम स चालर् गर्ि बजेट ववर्र्योजर् गरेको छु।  
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१०४. "गर र र्सक" कायिक्रम अन्त्तगित सीप र्सक्र् चाहर्े व्यम्क्तहरूका लार्ग 
र्र्जी क्षेरको सहकायिमा औद्योर्गक तथा व्यावसावयक स्थलमा गई काम 
गरेर र्सक्र्को लार्ग प्रोत्साहर् गर्ि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।  

१०५. बालश्रम र्र्षधे गर्ि उद्योग, कलकारखार्ा तथा व्यवसायको र्र्यर्मत 
अर्गुमर् तथा सचेतर्ामूलक कायिक्रम स चालर् गररर्ेछ। 

म्शक्षा, यवुा तथा खेलकुद 

१०६. सबै स्थार्ीय तहहरूमा शैम्क्षक गणुस्तर सधुार गरी दक्ष जर्शम्क्त उत्पादर् 
गरे् उदे्दश्यले ववशेष अर्दुार्माफि त कायािन्त्वयर्मा ल्याइएको ×मखु्यमन्त्री 
शैम्क्षक सधुार कायिक्रम" लाई र्र्रन्त्तरता र्दएको छु। यसका लार्ग रू. 
७० करोड ववर्र्योजर् गरेको छु। 

१०७. गणुस्तरीय प्राववर्धक जर्शम्क्त उत्पादर् गर्ि प्रदेश सरकारको स्वार्मत्वमा 
लमु्बबर्ी प्राववर्धक ववश्वववद्यालयको स्थापर्ा गरी पठर्पाठर् शरुु गररर्ेछ। 
प्रदेशमा सिार्लत सामदुावयक क्याबपसहरूको पूवािधार र्र्मािण र र्यााँ 
ववषयमा अध्यापर् शरुु गरेका ववश्वववद्यालय र क्याबपसलाई र्दइदै आएको 
सहायतालाई र्र्रन्त्तरता र्दएको छु। यसका लार्ग रू २० करोड 
ववर्र्योजर् गरेको छु। 

१०८. उच्च म्शक्षामा र्ददै आएको ववपन्न लम्क्षत छारवमृ्त्तलाई र्र्रन्त्तरता र्ददै 
यसमा ववस्तार गरी वादी, मसुहर, अर्त सीमान्त्तकृत, सोर्ाहा, दर्लत, 
ममु्स्लम, अल्पसंख्यक समदुायका छारछाराहरूलाई समेत छारवमृ्त्त 
उपलधध गराउर्े व्यवस्था गरेको छु। यसका लार्ग    रू ३ करोड ८० 
लाख ववर्र्योजर् गरेको छु । 
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१०९. सामदुावयक ववद्यालयहरूको भ्र्तक पूवािधार सधुार कायिक्रमलाई र्र्रन्त्तरता 
र्दर्कुा साथै ववद्यालय म्शक्षालाई गणुस्तरीय बर्ाउर् आवश्यक कायिक्रम 
स चालर् गररर्ेछ। यसका लार्ग रू ५५ करोड ववर्र्योजर् गरेको छु। 

११०. परीक्षणको रुपमा एस.ई.ई र कक्षा १२ को परीक्षा र्दई फुसिदमा रहेका 
ववद्याथीहरूका लार्ग "एक ववद्याथी एक सीप कायिक्रम" स चालर् गर्ि 
आवश्यक रकम ववर्र्योजर् गरेको छु। 

१११. सबै तहका म्शक्षकहरूको पेशागत क्षमता ववकास र म्शक्षण र्सकाईमा 
सूचर्ा प्रववर्धको उपयोग सबबन्त्धी तार्लम कायिक्रमलाई र्र्रन्त्तरता र्ददै ई-
लर्र्िङलाई म्शक्षण र्सकाईको वैकम्ल्पक ववर्धको रुपमा उपयोगमा ल्याउर् 
आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।  

११२. बटुवलको काम्न्त्त माध्यर्मक ववद्यालयलाई प्रदेशको ववज्ञार् ववषय अध्ययर् 
गरे् हबको रूपमा ववकास गर्ि सवुवधा सबपन्त् र् शैम्क्षक तथा आवासीय भवर् 
र्र्मािणलाई पूणिता र्दइर्ेछ। रुपन्त्देही म्जल्लाको छवपयामा ववज्ञार् 
सङ्ग्ग्राहलयको स्थापर्ा गररर्ेछ। कक्षा ११ र १२ मा ववज्ञार् ववषय 
पठर्पाठर् गरे् सामदुावयक ववद्यालयहरूलाई आकषिक शैम्क्षक संस्थाको 
रुपमा ववकास गर्ुिका साथै जर्संख्याको चाप भएका स्थार् र सीमावती 
क्षेरका ववद्यालयहरूको र्र्मािण कायि शरुु गररर्ेछ। प्रस्ताववत कायिक्रमका 
लार्ग रू २४ करोड ववर्र्योजर् गरेको छु। 

११३. द्वन्त्द तथा आन्त्दोलर्का शवहद, घाइते, बेपत्ता एवम ् ववपन्त् र् पररवारका 
बालबार्लकाहरूको आवासीय पठर् पाठर्का लार्ग स्थावपत शवहद स्मरृ्त 
आवासीय ववद्यालय, वर्कट्टी, तलु्सीपरु १७ र कार्लका मार्व ज्ञार् 
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माध्यर्मक ववद्यालय, बटुवललाई पूवािधार एवम ् व्यवस्थापर्का लार्ग 
आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु । 

११४. "छोरीहरूको पहुाँचमा ववज्ञार् म्शक्षा कायिक्रम" कायािन्त्वयर्का लार्ग प्रदेशका 
सामदुावयक ववद्यालयमा कक्षा ११ र १२ तथा स्र्ातक तहमा ववज्ञार् 
संकायमा अध्ययर्रत सबै छाराहरूलाई छारवमृ्त्त उपलधध गराइर्ेछ। 
यसका लार्ग रू ३ करोड १५ लाख ववर्र्योजर् गरेको छु। 

११५. मदरसा म्शक्षालाई आधरु्र्क म्शक्षा प्रणालीसाँग आबद्ध गराउर् आवश्यक 
कार्रु्ी तथा संरचर्ागत व्यवस्था र्मलाइर्ेछ। ममु्स्लम समदुायको भाषालाई 
प्रवद्धिर् गर्ि उच्च म्शक्षामा छुटै्ट सङ्कायको व्यवस्था गररर्ेछ। 

११६. ×छोरीको म्शक्षाीः प्रदेश सरकारको प्राथर्मकता" र्ीर्त अर्रुुप ममु्स्लम, दर्लत 
र वपछडा वगिका कक्षा ११ र १२ अध्ययर्रत छाराहरूलाई छारवमृ्त्त 
प्रदार् गररर्ेछ। ममु्स्लम छारा लम्क्षत छारावासको सदुृढीकरण गररर्ेछ। 
यसका लार्ग रू ३ करोड ३० लाख ववर्र्योजर् गरेको छु।  

११७. अपाङ्गता भएका व्यम्क्तका लार्ग आवश्यक ववशेष म्शक्षामा गररर्े सहयोग 
कायिक्रम र अवटजम ववद्यालयहरू र्र्मािणका लार्ग बजेट व्यवस्था गरेको 
छु। 

११८. रूकुम पूविको भमेु र दाङको तलु्सीपरुमा रहेको बहपु्राववर्धक म्शक्षालयको 
भ्र्तक संरचर्ा र्र्मािण कायिलाई र्र्रन्त्तरताका र्दएको छु। ववज्ञार् र 
प्रववर्धको अर्सुन्त्धार् तथा ववकास र सो सबबन्त्धी सीप ववकासका लार्ग 
प्रदेशमा एउटा ववज्ञार् प्रववर्ध तथा बहपु्राववर्धक प्रर्तष्ठार् स्थापर्ा गररर्ेछ। 
रुपन्त्देहीको मचिवारमा अवध बह ु प्राववर्धक म्शक्षालय, बर्दियाको गेरुवामा 
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थारुवार् बह ु प्राववर्धक म्शक्षालय र प्यठुार्मा मगरात बह ु प्राववर्धक 
म्शक्षालय स्थापर्ा गररर्छे। उम्ल्लम्खत कायिक्रम कायिन्त्वयर्का लार्ग रू 
६ करोड ८० लाख छुट्याएको छु। 

११९. प्रदेश र्भरका म्शक्षणसंस्थाहरू अन्त्तगित रहर्े गरी इर्ोभेशर् सेन्त्टर स्थापर्ा 
तथा स चालर् गररर्ेछ। वैज्ञार्र्क सबमेलर् र अर्सुन्त्धार् तथा आववष्कार 
सहयोग कायिक्रम स चालर् गररर्ेछ। यसका लार्ग आवश्यक बजेट 
व्यवस्था गरेको छु। 

१२०. मखु्यमन्त्री रर्र्ङ म्शल्ड लगायतका खेलकूद कायिक्रमहरू स चालर् गर्ि 
आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। राविय तथा अन्त्तरािविय खेलकूद 
प्रर्तयोर्गतामा भाग र्लर् े खेलाडीहरूका लार्ग तदर्रुुपको अवसर र 
वातावरण र्सजिर्ा गरी क्षमता ववकास गररर्ेछ। पदक प्राप् त गरे् 
खेलाडीलाई सबमार् गररर्ेछ। र्र्मािणाधीर् र्ेरलाल अभागी रंगशाला र 
उम्जरर्संह रंगशालाको लार्ग बजेट व्यवस्था गरेको छु। "एक स्थार्ीय तहीः 
एक खेलकूद संरचर्ा"को र्ीर्त अर्रुुप संघीय सरकार तथा स्थार्ीय तहको 
सहकायिमा पार्लकास्तरीय खेलकुद पूवािधारको र्र्मािण गररर्ेछ। प्रस्ताववत 
कायिक्रमका लार्ग रू २८ करोड ववर्र्योजर् गरेको छु। 

१२१. र्र्जीक्षेरको समेत सहभार्गतामा र्मरु्ाको रुपमा खलुा व्यायामशालाको 
र्र्मािण तथा स चालर् गर्ि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। 

१२२. ववपद्, महामारी एवम ्सामाम्जक संकटको समयमा यवुा पररचालर् गर्ि यवुा 
पररषद्लाई सदुृढीकरण गर्ुिका साथै ववद्यालयमा स्काउट तार्लम 
स चालर्को लार्ग समेत आवश्यक बजेट ववर्र्योजर् गरेको छु । 
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पयिटर् , कला र संस्कृर्त  

१२३. प्रदेशमा रहेका पाशी, चमार, हररजर्, तेली, धोवी, म्चर्डमार, कुमाल, र्टुवा¸ 
गन्त्धवि, कुसणु्डा¸ वादी लगायत लोपोन्त्मखु, सीमान्त्तकृत परबपरागत पेशा 
एवम ् संस्कृर्तको अध्ययर् अर्सुन्त्धार् र समस्याको पवहचार् गरी संरक्षण, 
सबवद्धिर् र सशक्तीकरण कायिक्रम कायािन्त्वयर्का लार्ग रू. १0 करोड 
८० लाख ववर्र्योजर् गरेको छु।  

 

१२४. ग्रामीण क्षेरमा रहेको समदुायको पवहचार् झल्कर्े परबपरागत पेय पदाथि र 
म्र्लक खार्ाको उत्पादर्, गणुस्तर परीक्षण, बजारीकरण र ब्राम्न्त्डङ गरी 
व्यावसावयक उत्पादर्लाई प्रवद्धिर् गररर्ेछ। पेटेन्त्ट अर्धकार प्राम्प् तको लार्ग 
संघीय सरकारसाँग समन्त्वय गररर्ेछ।  

 

१२५. थारू समदुायमा रहेको परबपरागत ज्ञार् र सीपको पवहचार्, परीक्षण, क्षमता 
ववकास र बजारीकरण गर्ि "बडघर- महतवा- बैदवा ग्रामीण कायिक्रम" 

स चालर् गर्ि रू. १ करोड ३० लाख ववर्र्योजर् गरेको छु।  

 

१२६. अन्त्तरप्रदेश समन्त्वयमा लमु्बबर्ी - मार्सरोवर पयिटकीय सवकि टको 
सबभाव्यता अध्ययर् गररर्ेछ। ववश्वसबपदा सूचीमा परेका र प्रर्सद्ध धार्मिक, 

सााँस्कृर्तक, ऐर्तहार्सक, परुाताम्त्वक तथा मर्ोरम प्राकृर्तक क्षेरहरूको 
ववकास गरी पयिटर् प्रवद्धिर् गररर्ेछ। रोल्पाको होलेरी र प्यठुार्को 
बड डााँडा लगायतका स्थार्हरूमा वहल स्टेशर्को सबभाव्यता अध्ययर् गरी 
ववकासका लार्ग र्र्जी क्षेरलाई लगार्ी गर्ि प्रोत्सावहत गररर्ेछ। यसका 
लार्ग रू. २ करोड ववर्र्योजर् गरेको छु।  
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१२७. ग्रामीण पयिटर् प्रवद्धिर् गर्ि होमस्टेलाई स्थार्ीय संस्कृर्त, भेषभषुा, म्र्लकता 
र परबपरागत पेशा, अगािर्र्क तथा घरेल ु उत्पादर्मा आबद्ध गर्ि 
सिालकहरूको क्षमता ववकास र सहरी पयिटर् प्रवद्धिर्का लार्ग “टुररज्म 
जोर्” घोषणा गरी प्रदेशका प्रमखु पयिटकीय स्थललाई रावियस्तरको पयिटर् 
गन्त्तव्यको रुपमा ववकास गररर्ेछ। 

१२८. लमु्बबर्ी गरुुयोजर्ा अर्रुुप अन्त्तराविय ब्द्ध ववहार क्षेर (मायादेवी 
मम्न्त्दरको उत्तरतफि ) माइक्रो रेल स चालर्को लार्ग ववस्ततृ पररयोजर्ा 
प्रर्तवेदर् तयार गर्ि आवश्यक बजेट ववर्र्योजर् गरेको छु। स्वगिद्वारी 
गरुुयोजर्ा अर्रुुपका कायिहरूलाई र्र्रन्त्तरता र्दाँदै अधरुो धमिशाला र्र्मािण 
कायि सबपन्न गर्ि बजेट ववर्र्योजर् गरेको छु । साथै प्रभ ुमहाराजले स्र्ार् 
गरे् कुण्डको संरक्षण गरे् व्यवस्थाका लार्ग आवश्यक बजेट छु् याएको 
छु। 

१२९. ववर्भन्न जातजातीको धमि र म्र्लक संस्कृर्तको संरक्षण, ववकास र पयिटर् 
प्रवद्धिर्का लार्ग "एक म्जल्ला: एक सााँस्कृर्तक ग्राम" को अवधारणा 
अर्सुार सााँस्कृर्तक ग्राम र्र्मािण कायिका लार्ग रू. ३ करोड ववर्र्योजर् 
गरेको छु। कवपलवस्तलुाई सााँस्कृर्तक राजधार्ीको रुपमा ववकास गर्ि 
सबभाव्यता अध्ययर् गररर्छे। 

१३०. प्रदेशको स्थायी राजधार्ीमा  प्रदेशको इर्तहास, कला, संस्कृर्त एवम ्अन्त्य 
म्र्लक ववशेषता समेवटएको वहृत संग्रहालय स्थापर्ाको लार्ग जग्गा प्राम्प् त 
र ववस्ततृ पररयोजर्ा प्रर्तवेदर् तयारीको कायिलाई अगार्ड बढाइर्ेछ।  

१३१. र्दवंगत पूवि प्रधार्मन्त्री सशुील कोइरालाको सबझर्ामा प्रदेशको राजधार्ी 
राप् ती गाउाँपार्लकामा ''सशुील कोइराला स्मरृ्त पाकि '' र्र्मािणका लार्ग 
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गरुुयोजर्ा सवहत ववस्ततृ पररयोजर्ा प्रर्तवेदर् तयार गरी र्र्मािण कायि 
प्रारबभ गररर्ेछ। यसका लार्ग रू. १ करोड ववर्र्योजर् गरेको छु।  

१३२. र्दी सभ्यतामा आधाररत पयिटर् प्रवद्धिर् कायिलाई र्र्रन्त्तरता र्दएको छु। 
"बदु्ध र प्रभमुहाराजका ववचारीः लमु्बबर्ी प्रदेशको उपहार" को ममि बमोम्जम 
लमु्बबर्ी तथा स्वगिद्वारी क्षेरमा स्थार्ीय तहको सहकायिमा सो क्षेरको 
माटो, पार्ी तथा अन्त्य स्थार्ीय वस्तकुो प्रयोग गरी स्थार्ीय हस्तकलामा 
आधाररत म्चर्ोको रुपमा ववर्भन्न कलात्मक सामग्रीहरू र्र्मािणको लार्ग 
सबभाव्यता अध्ययर् गरी म्चर्ो उद्योगको स्थापर्ा गररर्ेछ। उत्पार्दत 
वस्तकुो व्यापार प्रवद्धिर् गर्ि ग्तमबदु्ध अन्त्तरािविय ववमार्स्थल पररसरमा 
एउटा म्चर्ो (सोभेर्र्यर) हल स्थापर्ा गररर्ेछ।  

१३३. रुकुम पूवि̧  रोल्पा र प्यठुार्का मगर जार्तको भाषा, संस्कृर्त तथा रहर्-

सहर्को अध्ययर् अर्सुन्त्धार् गरी संरक्षण, संवद्धिर् र ववकासका लार्ग 
कायिक्रम स चालर् गरे् प्रबन्त्ध र्मलाएको छु। 

१३४. भगवार् ग्तम बदु्धको जन्त्मस्थल लमु्बबर्ीसाँग बर्दियाको कृष्णसार, बााँकेको 
वागेश्वरी, दाङ्गको बाह्रकुर्े, रोल्पाको जलजला, प्यठुार्को स्वगिद्धारी, 
गलु्मीको रेसङु्गा, पाल्पाको रार्ीमहल, अघािखााँचीको सपुादेउराली, रुपन्त्देहीको 
मचिवारीमाई, कवपलवस्तकुो म्शवगढी, र्वलपरासीको ग्तमबदु्ध स्तपुा र 
रुकुम पूविको ढोरपाटर्लाई ऐर्तहार्सक, धार्मिक र प्राकृर्तक बाइसे च्र्बसे 
सवकि टका गन्त्तव्य स्थलको रुपमा ववकास गर्ि बजेट ववर्र्योजर् गरेको 
छु।  



 

35 
 

१३५. ग्तम बदु्ध अन्त्तरािविय ववमार्स्थल भैरहवा र र्ेपालग ज ववमार्स्थल 
आसपासका क्षेरमा एग्रो माटि स्थापर्ा गरी स चालर् गर्ि आवश्यक बजेट 
व्यवस्था गरेको छु। 

१३६. भैरहवादेम्ख बटुवलसबम जोड्र्े राजमागि आसपासका क्षेरमा स चार्लत 
व्यवसाय तथा सो क्षेरको र्र्म्ित स्थार्मा रारीकालीर् बजार स चालर्को 
लार्ग सरुक्षा र सहज आवागमर्को लार्ग आवश्यक व्यवस्था र्मलाइर्ेछ।  

१३७. पयिटर् ववकास पररषद्माफि त पयिटर् क्षेरको ववकास, प्रवद्धिर् र प्रचार 
प्रसारका कायिक्रम स चालर् गर्ि रू. ६ करोड ववर्र्योजर् गरेको छु। 

१३८. ग्रामीण क्षेरहरूमा प्रचलर्मा रहेका संस्कृर्तलाई जगेर्ाि गर्ि सााँस्कृर्तक 
क्लवहरू स्थापर्ा र प्रवद्धिर् गरी पाल्पाको श्रीर्गर र र्वुाकोटका 
सााँस्कृर्तक डबलीमाफि त ग्रामीण संस्कृर्तको प्रदशिर् तथा प्रचार प्रसार 
गररर्ेछ। 

१३९. पाल्पा दरबार संग्रहालयलाई स्न्त्दयीकरण गररर्ेछ। रोल्पाको वटला 
जर्यदु्ध संग्रहालय र रुकुम पूविको चरु्वाङ्ग शाम्न्त्त संग्रहालय लगायत प्रदेश 
र्भरका गढी, कोट तथा दरबारको एकीकृत गरुुयोजर्ा तयारी, संरक्षण र 
स्तरोन्नर्तका लार्ग आवश्यक बजेट ववर्र्योजर् गरेको छु।  

१४०. ववर्भन्न मठ, मम्न्त्दर, मम्स्जद, कब्रस्थार्, चचि, शवदाह गहृ, वक्रयापरुी 
भवर्, इदगाह जस्ता संरचर्ाहरूको र्र्मािण तथा ममित सबभार गररर्ेछ। 
काष्ठकला, धातकुला, प्रस्तरकला तथा लर्लतकलाको ववकास र अन्त्य 
लोपोन्त्मखु भाषा, कला र संस्कृर्तहरूको संरक्षण र प्रवद्धिर्का लार्ग 
आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।   
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यातायात तथा पूवािधार ववकास  

 

१४१. साविजर्र्क यातायातको भाडा र बवुकङ्ग ववद्यतुीय माध्यमबाट भकु्तार्ी 
हरु्ेगरी क्रमश: र्गद रवहत बर्ाउर् आवश्यक पहल गररर्ेछ। सवारी 
सबबन्त्धी अर्भलेखलाई सफ्टवेयर प्रणालीमा आधाररत बर्ाउर् रू. १ करोड 
व्यवस्था गरेको छु। 

१४२. प्रदेश र्भर ववद्यतुीय सवारी साधर्को प्रयोगलाई प्रवद्धिर् गर्ि प्रदेश यातायात 
कबपर्ी स्थापर्ा गरी स चालर्मा ल्याइर्ेछ। कबपर्ी माफि त प्रदेशका 
प्रमखु शहर जोड्र्े रुटहरूमा ववद्यतुीय बस सेवा स चालर् गररर्ेछ। सो 
कबपर्ीको शेयर पुाँजीका लार्ग रू. ५ करोड ववर्र्योजर् गरेको छु। 

१४३. पूवि पम्िम राजमागिमा र्र्मािणाधीर् परु्तािजगी केन्त्र (ररफे्रस सेन्त्टर) हरूमध्ये 
सैर्ामैर्ा, म्शवराज र बदिघाटका केन्त्रहरूको र्र्मािण सबपन्न गरी स चालर् 
गर्ि रू. ३ करोड ५० लाख ववर्र्योजर् गरेको छु। 

१४४. रुपन्त्देहीको बेलबासमा र्डम्जटल िायल सेन्त्टर र्र्मािणका लार्ग सबभाव्यता 
अध्ययर् तथा ववस्ततृ पररयोजर्ा प्रर्तवेदर् र्र्मािणका लार्ग आवश्यक बजेट 
व्यवस्था गरेको छु। यातायात व्यवस्था सेवा कायािलय, पाल्पाबाट दईु 
पाङ्ग् ग्र े सवारी साधर्को सवारी चालक अर्मुर्तपरको प्रयोगात्मक परीक्षा 
स चालर् हरु्े गरी आवश्यक व्यवस्था र्मलाइर्ेछ।  

१४५. र्सद्धाथि राजमागिको र्सद्धबाबा क्षेरको जोम्खमयकु्त खण्डको वैकम्ल्पक 
मागिको रुपमा र्र्मािणाधीर् धागो कारखार्ा चरङ्ग ेझबुसा सडकमा आवश्यक 
परे् पलु पलेुसा र्र्मािण तथा खण्डम्स्मत कायि सबपन्न गरी यातायात 
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स चालर् योग्य बर्ाइर्ेछ। यसका लार्ग रू. ७ करोड १६ लाख ५० 
हजार ववर्र्योजर् गरेको छु।  

१४६. पूवि पम्िम राजमागिको बेलबास देम्ख हलुाकी राजमागिको वेथरी सबमको 
र्र्मािणाधीर् २१ वकलोर्मटर ४ लेर् सडकको र्र्मािण सबपन्न गररर्ेछ। 
उक्त सडकलाई मचिवारको खैराघाटसबम ववस्तार गरे् लक्ष्यका साथ 
र्र्मािणाधीर् गरुवर्ीया तरु्र्हवा मझगााँवा सेमरा खैराघाट सडक र र्तर्ाउ 
र्दीको गरुवर्र्याघाटमा सडक पलु समेतका लार्ग रू.१८ करोड ८५ 
लाख ववर्र्योजर् गरेको छु।  

१४७. पट्टी दगुािफााँट कुखरेु देउराली खज्यािङ्ग राङवास र्सर्मच्र तबघास सडक, 
सम्न्त्धखकि  गच्छे वढकुरा धर्च्र जकेुर्ा लामाताल बडीदमार चैते रामपरु 
सडक, हापरेु गंगटे कोहलपरु जोड्र्े श्रीमणीमागि लगायतका प्रदेशका 
महत्वपूणि १६ वटा सडकको स्तरववृद्धका लार्ग रू ३६ करोड ५० लाख 
ववर्र्योजर् गरेको छु।  

१४८. सबै स्थार्ीय तहका केन्त्रसबम कालोपरे सडक परु् याउर्े लक्ष्यका साथ 
सिार्लत स्थार्ीय तह पहुाँचमागि कायिक्रम अन्त्तगित र्र्मािणाधीर् रहेका 20 
वटा स्थार्ीय तह पहुाँचमागिहरूको स्तरोन्नर्तका लार्ग रू ४८ करोड १४ 
लाख ववर्र्योजर् गरेको छु। यसबाट १४० वकलोर्मटर कालोपरे सडकको 
र्र्मािण कायि सबपन्न हरु्ेछ।  

१४९. प्रदेशका महत्वपूणि 18 वटा पयिटर् स्थल पहुाँचमागिको स्तरोन्नर्तको लार्ग 
रू 12 करोड 95 लाख ववर्र्योजर् गरेको छु। जसबाट पयिटर् प्रवद्धिर् 
भई ग्रामीण अथितन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परे् ववश् वास र्लएको छु।  
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१५०. सीमाक्षेर सडक कायिक्रम अन्त्तगित र्वलपरासी (बदिघाट ससु्ता पम्श् चम) 
को वासावसही वपपरवहया महेशपरु सडक, कवपलवस्तकुो महाराजगञ्ज हददौनर्ा 
सडक, दाङको गोठुवा सरु्पार्ी सरु्छहारी सडक, बााँकेको मन्त्जरुबाबा 
समार्धदेम्ख छोटी भन्त्सार जोड्र्े सडक लगायतका १८ वटा सडकका 
लार्ग रू २६ करोड २५ लाख ववर्र्योजर् गरेको छु।  

१५१. संघीय सरकारसाँगको लागत साझेदारीमा स चालर् हरु्े अघािखााँचीको 
सम्न्त्धखकि  गच्छे वढकुरा घर्च्र जकेुर्ा जलकेु लामाताल बर्डदमार चैते 
रामपरु सडक, सम्न्त्धखकि  वल्कोट सडक, दाङको वरवरीया सरुवाडााँडा 
गोलदाकुठी कार्लतारा सडक, र्समलतारा मूलावारी हााँर्सपरु चैते वाङ्गेर्समल 
सडक, बााँकेको परसपरु बेलमार राधापरु सहादतपरु सडक, बर्दियाको 
राजापरु चक्रपथ, रोल्पाको सरु्लच्र थवाङ सडक, रुकुमपूविको दइुखोली 
बाघमारा चरु्वाङ्ग सडकका लार्ग कुल रू ९६ करोड ववर्र्योजर् गरेको 
छु। 

१५२. र्र्मािणाधीर् ८५ वटा सडकपलुहरू सबपन्न गर्ि र ५५ वटा र्यााँ 
सडकपलुहरूको र्र्मािण थालर्ी गर्ि तथा अन्त्य सडकपलुहरूको सबभाव्यता 
अध्ययर् एवम ्ववस्ततृ आयोजर्ा प्रर्तवेदर् तयारी समेतका लार्ग रू १ अबि 
८९ करोड ववर्र्योजर् गरेको छु।  

१५३. सडक सवुवधा र्पगेुका दगुिम बस्तीहरूका लार्ग क्रमागत १२ वटा झोलङु्गे 
पलु र्र्मािण सबपन्न गर्ि, र्यााँ ९ वटा पलु र्र्मािण प्रारबभ गर्ि र जीणि 
भएका झोलङु्गे पलुहरूको ममित सबभार गर्ि रू १२ करोड ४० लाख 
ववर्र्योजर् गरेको छु। यसै कायिक्रम अन्त्तगित रोल्पाको सरु्छहरी 
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गाउाँपार्लकामा रहेका ववर्भन्न २० वटा जीणि पलुहरूको परु्ीःर्र्मािण कायि 
प्रारबभ गररर्ेछ। 

१५४. प्रदेशका ववपन्न लम्क्षत घरपररवार मध्येबाट कररव ७ सय ५० जर्ाले 
प्रत्यक्ष रोजगार पाउर्े गरी सडक ममित सबभार कतािको पररचालर्माफि त 
यातायात सेवा स चालर् भएका ११२ वटा सडकहरूको र्र्यर्मत ममित 
सबभार गर्िका लार्ग रू. २१ करोड ७१ लाख २८ हजार ववर्र्योजर् 
गरेको छु। साथै ६१ वटा सडकहरूको आवर्धक ममितका लार्ग रू. २२ 
करोड ९७ लाख ववर्र्योजर् गरेको छु। 

१५५. पहाडी क्षेरबाट तराई क्षेरमा भइरहेको बढ्दो बसाइाँसराइलाई पहाडमै 
व्यवम्स्थत गर्ि छररएर रहेका बस्तीमा पूवािधार सवुवधा परु् याउर् र तराइको 
बढ्दो कृवष भरू्मको खण्डीकरण र अव्यवम्स्थत सहरीकरणलाई व्यवम्स्थत 
गर्ि सबै म्जल्लामा "एक म्जल्ला: एक र्मरु्ा बस्ती" को अवधारणा अर्सुार 
बस्ती ववकासको कायिक्रम स चालर् गररर्ेछ। यसका लार्ग रू. ६ करोड 
ववर्र्योजर् गरेको छु। 

१५६. प्रदेश सरकार, स्थार्ीय तह र र्ेपाल सरकारको समन्त्वयमा र्मरु्ाका रुपमा 
चारवटा र्गरपार्लकामा सहरी पूवािधार ववकास र्र्मािणको कायि स चालर् 
गर्ि सबभाव्यता अध्ययर् तथा ववस्ततृ पररयोजर्ा प्रर्तवेदर् तयारीका लार्ग 
रू १ करोड ववर्र्योजर् गरेको छु। 

१५७. मस्ट खोला – कुइरेपार्ी, मर्सर्ा - अरुङखोला, बर्कसवासा - कालाकाटे 
लगायतका क्षेरहरूमा सरुुङ्गमागिहरू तथा सरुईर्ाका र धार्खोलामा 
बहउुदे्दश्यीय जलाशय र्र्मािणका लार्ग सबभाव्यता अध्ययर् गररर्ेछ।  
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सूचर्ा, सिार तथा प्रववर्ध 

१५८. ×र्डम्जटल प्रदेशको आधारीः हात हातमा प्रदेश सरकार" अर्भयार् अन्त्तगित 
प्रदेश सरकारका सबै र्र्कायहरूको सूचर्ा तथा अर्भलेख एउटै मोबाइल 
एप तयार गरी स चालर्मा ल्याइर्ेछ। यसबाट र्ागररकहरू माझ प्रदेश 
सरकारको पहुाँच अर्भववृद्ध हरु्े अपेक्षा र्लएको छु। 

१५९. र्डम्जटल प्रदेश बर्ाउर्े अर्भयार्लाई अगार्ड बढाउर् सूचर्ा प्रववर्ध र्ीर्त 
तथा र्डम्जटल प्रदेश गरुुयोजर्ा तयार गर्ुिका साथै प्रदेश सरकार 
अन्त्तगितका र्र्कायहरूको सूचर्ा तथा त्याङ्कहरूको ववद्यतुीय 
अर्भलेखीकरण एवम ् सोको सरुक्षाका लार्ग डाटा सेन्त्टर स्थापर्ा गरी 
स चालर्मा ल्याइर्ेछ। सोका लार्ग रू. ५ करोड ववर्र्योजर् गरेको छु। 

१६०. ववर्भन्त् र् अस्पताल, बसपाकि , ररफे्रस सेन्त्टर, धार्मिक स्थल लगायतका 
मार्र्सहरूको भेला हरु् े साविजर्र्क स्थार्हरूमा र्र्ीःशलु्क इन्त्टरर्ेट 
(वाईफाई) सेवाको ववस्तार गर्ि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

१६१. रोजगारदाताको लार्ग जर्शम्क्तको आवश्यकता र बेरोजगारहरूलाई 
रोजगारीको आवश्यकता बीचको सबपकि  प्लेट फमिको रुपमा मोवाइल एप 
तयार गरी स चालर् गररर्ेछ। श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था 
मन्त्रालयमा रोजगार सूचर्ा केन्त्रको स्थापर्ा गरी सबपकि  र समन्त्वय गरे् 
व्यवस्था र्मलाइर्ेछ । 

१६२. सिार माध्यमहरूसाँग सहकायि गरी प्रदेश सरकारको उपलम्धधको सबप्रषेण 
र जर्ताको राय सझुाव प्राप् त गर्ि टेर्लर्भजर् तथा रेर्डयो कायिक्रम 
स चालर् गर्िका लार्ग आवश्यक रकम ववर्र्योजर् गरेको छु।  
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१६३. प्रदेश र्भर कायिरत परकारहरूको मर्ोबल उच्च राखी काम प्रर्त उत्प्ररेरत 
गर्ि परकारहरूको दघुिटर्ा बीमा र उत्कृष्ट सिार माध्यम तथा सिारकमी 
सबमार् कायिक्रम स चालर् गररर्ेछ। 

१६४. "कृष्ण सेर् ईच्छुक परकाररता कायिक्रम" अन्त्तगित प्रदेशमा सूचीकृत तथा 
आबद्ध भएका सामदुावयक रेर्डयो, टेर्लर्भजर् तथा छापा सिार 
माध्यमहरूको पूवािधार ववकास, सामग्री व्यवस्थापर्, कायिक्रम उत्पादर् 
तथा प्रसारण, परकारको क्षमता ववकास लगायतका कायिक्रमहरूलाई 
र्र्रन्त्तरता र्दएको छु। 

ववपद् जोम्खम न्त्यूर्ीकरण तथा व्यवस्थापर् 

१६५. ववपदबाट हरु्सक्र्े सबभाववत जोम्खम न्त्यूर्ीकरण गर्ि प्रदेश र्भरका 
जोम्खमयकु्त क्षेरहरूको पवहचार् र र्क्साङ्कर् गररर्ेछ। ववपद् पूवि सूचर्ा 
प्रणालीको ववकास गर्ुिका साथै ववपद् पूवितयारी एवम ् प्रर्तकायिका लार्ग 
प्रहरी जवार् तथा स्थार्ीय यवुाहरूलाई आवश्यक तार्लम र ववपद् 
व्यवस्थापर् कृर्तम अभ्यासका कायिक्रम स चालर् गररर्छे। ववपद् 
व्यवस्थापर् कायिका लार्ग बजेट अभाव हरु् र्र्दर्े व्यवस्था र्मलाएको छु। 

१६६. ववपद्को उच्च जोम्खममा रहेका स्थार्ीय तहहरूमा उद्धारलाई र्छटो, छररतो 
तथा प्रभावकारी बर्ाउर् हेर्लप्याड र्र्मािण गरे् कायिलाई र्र्रन्त्तरता र्दएको 
छु। ववपद् उद्धार तथा खोज कायिका लार्ग आवश्यक परे् सामग्री खररद, 
ववपद् उद्धार खचि तथा जर्शम्क्त पररचालर्को लार्ग रू. १ करोड २८ 
लाख ववर्र्योजर् गरेको छु।  
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१६७. संघीय सरकार र स्थार्ीय तहको सहकायिमा जोम्खमयकु्त तथा ववपद्  
प्रभाववत बस्तीहरूको स्थार्ान्त्तरण, ववपद् प्रभाववत क्षेरका संरचर्ाहरूको 
परु्ीःर्र्मािण र ववपद् बाट ववस्थावपतहरूको परु्ीःस्थापर्ा कायिक्रम स चालर् 
लार्ग पयािप् त बजेट ववर्र्योजर् गरेको छु। 

साविजर्र्क सेवा प्रवाह, शाम्न्त्त सरुक्षा र सशुासर् 

१६८. प्रदेश सरकारबाट प्रवाह गररर्े सेवालाई पारदशी, जवाफदेही र जर्मखुी 
बर्ाउर्कुा साथै ववकास र्र्मािण कायिमा ववत्तीय अर्शुासर् कायम गदै 
र्मतव्यवयता, कायिकुशलता र कायिसबपादर्स्तरलाई मार्कका रुपमा र्लई 
सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बर्ाइर्ेछ। सरकारबाट सबपार्दत वक्रयाकलाप 
र खचि प्रकृया पारदशी बर्ाइर्ेछ। प्रदेश सरकारबाट सिार्लत 
आयोजर्ाहरू तथा कायिक्रमहरूको संयकु्त अर्गुमर् गरे् व्यवस्था र्मलाएको 
छु। 

१६९. रािसेवकहरूलाई कामप्रर्त तत्पर र सेवाभावसवहत कायिसबपादर्मा उत्प्ररेरत 
र प्रोत्सावहत गर्ि घोवषत प्रदेश राजधार्ीमा कमिचारी आवासको प्रबन्त्ध 
र्मलाइर्ेछ र प्रदेश सरकार अन्त्तगितका र्र्कायमा कायिरत कमिचारीको 
आन्त्तररक पयिटर् काज कायिक्रमलाई र्र्रन्त्तरता र्दएको छु। सेवार्र्वतृ्त 
कमिचारीहरूको सामाम्जकीकरणका ववर्भन्न कायिक्रमहरू स चालर्का लार्ग 
आवश्यक बजेटको प्रबन्त्ध र्मलाएको छु।  

१७०. प्रहरी संगठर्को संस्थागत सदुृढीकरण एवम ् प्रहरी इकाई भवर् र्र्मािण 
तथा सवारी साधर् व्यवस्थापर्को लार्ग रु. 2८ करोड ६० लाख बजेट 
ववर्र्योजर् गरेको छु। 
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१७१. सरुक्षा संवेदर्शील क्षेर र मखु्य राजमागिहरूका ववर्भन्न स्थार्मा 
सी.सी.टी.भी. जडार् कायिलाई ववस्तार गर्ि रू. 1 करोड 50 लाख 
ववर्र्योजर् गरेको छु। जोम्खमपूणि यारालाई र्र्रुत्सावहत गर्ि सचेतर्ामूलक 
कायिक्रम स चालर् गररर्ेछ।  

१७२. लागू औषध प्रयोगकतािको संख्या बवढरहेको स्थार् र ओसारपसार गरे् प्रवेश 
ववन्त्दहुरूमा र्र्गरार्ीको व्यवस्था र्मलाइर्ेछ। लागू औषध दवु्यिसर् 
न्त्यूर्ीकरणका लार्ग जर्चेतर्ामूलक  कायिक्रम तथा आत्महत्या 
न्त्यूर्ीकरणका लार्ग मर्ोसामाम्जक परामशि सेवा स चालर् गर्ि आवश्यक 
बजेट छुट्याएको छु।  

१७३. सूचीकृत हरु् छुट भएका जर्यदु्ध, लोकताम्न्त्रक आन्त्दोलर् र मधेश 
आन्त्दोलर्का शवहद पररवार, बेपत्ता योद्धा पररवार, घाइते अपाङ्ग योद्धाहरूलाई 
संघीय सरकारसाँग समन्त्वय गरी सूम्चकृत गर्ि आवश्यक बजेट ववर्र्योजर् 
गरेको छु।   

१७४. कारागारहरूको र्र्मािण, परु्र्र्िमाण र सदुृढीकरण गररर्कुा साथै कैदी 
बन्त्दीहरूको व्यवसावयक सीप ववकासको लार्ग रू. 2 करोड २४ लाख 
बजेट ववर्र्योजर् गरेको छु।  

१७५. शासकीय व्यवस्थापर्, ववकास र्र्मािण एवम ् साविजर्र्क सेवा प्रवाह 
सबबन्त्धी र्ागररकका गरु्ासाहरूलाई तत्काल सबबोधर्को गर्िको लार्ग 
स चार्लत हेलो मखु्यमन्त्री कक्षलाई ववद्यतुीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ि 
आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।  
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१७६. जर्सबपकि  र सेवाग्राहीको चाप बढी हरु्े कायािलयहरूमा सेवाका सबबन्त्धमा 
सेवा प्रवाहमा सरकारी र्र्काय र पदार्धकारीको दावयत्व तथा सेवाग्राहीको 
अर्धकार एवम ् पालर्ा गर्ुिपरे् कतिव्यका ववषयमा अन्त्तरवक्रया कायिक्रम 
स चालर् गररर्ेछ।  

१७७. साविजर्र्क सेवा प्रवाहमा गणुस्तरीयता र प्रभावकाररता ल्याउर् र्यााँ र्र्यमु्क्त 
हरु्े कमिचारीहरूमा अर्र्वायि सेवा प्रवेश तार्लम स चालर् गररर्कुा साथै 
अन्त्य कमिचारीहरूमा समेत आवश्यकतामा आधाररत क्षमता अर्भववृद्धका 
तार्लम तथा कायिक्रम स चालर् गररर्छे। प्रदेश तथा स्थार्ीय तहमा 
र्र्वािम्चत जर् प्रर्तर्र्र्धहरूको क्षमता ववकासको लार्ग मागमा आधाररत 
अर्भमखुीकरण कायिक्रम स चालर् गररर्ेछ। 

१७८. उत्पादर् र उत्पादकत्वमा ववृद्ध, स्वरोजगार र्सजिर्ा, स्थार्ीय स्रोत साधर्को 
महत्तम पररचालर्, सशुासर्, संस्थागत सबलीकरण र र्ागररक सहभार्गता 
माफि त आत्मर्र्भिर स्थार्ीय तहको र्र्मािणका लार्ग आधरु्र्क प्रववर्ध, ज्ञार् 
र उपकरण प्रयोगबाट र्वप्रवतिर्लाई प्रोत्सावहत गर्ि स्थार्ीय तहसाँग लागत 
साझेदारीमा "मखु्यमन्त्री र्वप्रवतिर् कायिक्रम" सिालर् गर्ि आवश्यक बजेट 
व्यवस्था गरेको छु। 

१७९. प्रदेशस्तरीय त्याङ्क कायािलयको स्थापर्ा गरी स चालर्मा ल्याइर्ेछ। संघ 
तथा स्थार्ीय तहको समन्त्वयमा उक्त कायािलयबाट प्रदेशको एकीकृत 
त्याङ्क सङ्ग् कलर् गरी गररब घर पररवार पवहचार् गरी पररचयपर उपलधध 
गराइर्ेछ। सो पररचयपरका आधारमा प्रदेश सरकारबाट उपलधध गराइर्े 
सेवा सवुवधामा प्राथर्मकता र सहरु्लयत उपलधध गराइर्ेछ।  
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१८०. प्रदेश र्र्जामती सेवा ऐर् र प्रदेश प्रहरी ऐर् पाररत गरी प्रदेशको मार्व 
संसाधर् व्यवस्थापर् र शाम्न्त्त सरुक्षालाई व्यवम्स्थत गररर्ेछ। भ्रिाचार 
मकु्त र चसु्त साविजर्र्क प्रशासर् माफि त सशुासर् कायम गररर्ेछ। 
साविजर्र्क सेवा प्रवाहलाई स्वचार्लत बर्ाउर् ववद्यतुीय प्रणालीसाँग आबद्ध 
गररर्ेछ। प्रदेश र्र्जामती सेवा र स्थार्ीय सेवामा ररक्त रहेका पदहरूको 
यथाशीघ्र पदपूर्ति गरी साविजर्र्क सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बर्ाइर्ेछ।  

१८१. प्रदेश र्र्जामती सेवा र स्थार्ीय सरकारी सेवालाई सक्षम र प्रभावकारी 
बर्ाउर् अर्सुन्त्धार्ात्मक कायि गर्ुिका साथै रोजगारीको खोजीमा रहेका 
तथा ववद्यालय एवम ्ववश्वववद्यालयमा अध्ययर्रत यवुाहरूलाई र्र्जामती सेवा 
र स्थार्ीय सरकारी सेवाप्रर्त आकवषित गर्ि प्रवद्धिर्ात्मक र अन्त्तरवक्रयात्मक 
कायिक्रम स चालर् गररर्ेछ। 

१८२. प्रदेशमा कायिरत सबै रािसेवक कमिचारीहरूको हाल खाइपाइ आएको 
महंगी भत्तालाई यथावत राखी र्ेपाल सरकारले १५ प्रर्तशत ववृद्ध गरी 
कायम गरेको तलबमार् संवत ् २०७९ साउर् १ गते देम्ख लागू गरे् 
व्यवस्था र्मलाएको छु।  

१८३. प्रदेश सरकार अन्त्तगितका र्र्कायहरूको स्वार्मत्वमा रहेका साविजर्र्क 
सबपम्त्त र प्रदेश र्भरका सरकारी एवम ्साविजर्र्क सबपम्त्तको संरक्षण गर्ि 
त्यस्ता सबपम्त्तको पवहचार् गरी सूचर्ा प्रववर्धमा आधाररत एकीकृत ववद्यतुीय 
अर्भलेख तयार गरी व्यवम्स्थत गररर्ेछ। 
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मार्र्ीय सभामखु महोदय,  

अब म आर्थिक वषि २०७९/८० को व्यय अर्मुार्को वववरण प्रस्ततु गरे् अर्मुर्त 
चाहन्त्छु। 

१८४. आगामी आर्थिक वषिका लार्ग प्रदेश म्स्थत स्थार्ीय तहको खचिको 
आवश्यकता, राजस्वको क्षमता, पूवािधार ववकासको अवस्था, मार्व ववकास 
सूचकाङ्क समेतका आधारमा स्थार्ीय तहको सन्त्तरु्लत पूवािधार ववकास, 
म्शक्षा, स्वास््य, खार्ेपार्ी, सामाम्जक सशक्तीकरण लगायतका कायिक्रम 
स चालर् गर्ि राविय प्राकृर्तक स्रोत तथा ववत्त आयोगको र्सफाररसका 
आधारमा बााँडफााँट गररर्े ववत्तीय समार्ीकरण अर्दुार्का लार्ग रू ८५ 
करोड ववर्र्योजर् गरेको छु। 

१८५. प्रदेश सरकारको दीघिकालीर् सोँच, लक्ष्य तथा उदे्दश्य हार्सल गर्ि आगामी 
आर्थिक वषिको लार्ग प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत र्ीर्त तथा कायिक्रम 
बमोम्जमका आयोजर्ा तथा कायिक्रम स्थार्ीय तहमाफि त कायािन्त्वयर् गर्ि 
उपलधध गराइर्े सशति अर्दुार्का लार्ग रू १ अबि १२ करोड ६० लाख 
ववर्र्योजर् गरेको छु। 

१८६. प्रदेश र स्थार्ीय तहको सहलगार्ीमा स चालर् गररर्े आयोजर्ा तथा 
कायिक्रमतफि  आयोजर्ाहरूको सबभाव्यता, लागत, प्राप् त हरु्े प्रर्तफल वा 
लाभ, कायािन्त्वयर् गर्ि सक्र्े क्षमता र आयोजर्ाको आवश्यकता एवम ्
प्राथर्मकताका आधारमा स्थार्ीय तहबाट र्सफाररस भई आएका आयोजर्ा 
तथा कायिक्रमहरूको कायािन्त्वयर्को लार्ग स्थार्ीय तहलाई उपलधध 
गराइर्े समपूरक अर्दुार् तफि  रू १ अबि ८५ करोड ५० लाख ववर्र्योजर् 
गरेको छु। 
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१८७. स्थार्ीय तहको म्शक्षा क्षेरको गणुस्तर अर्भववृद्ध तथा पूवािधार ववकासका 
लार्ग उपलधध गराइर्े ववशेष अर्दुार् तफि  प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत 
मखु्यमन्त्री शैम्क्षक सधुार कायिक्रमलाई र्र्रन्त्तरता र्ददै सो समेतको 
कायािन्त्वयर्को लार्ग रू १ अबि ववर्र्योजर् गरेको छु। 

१८८. प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत वावषिक र्ीर्त तथा कायिक्रम बमोम्जम प्रदेश 
सरकारका र्र्कायहरूबाट स चालर् गररर्े आयोजर्ा तथा कायिक्रम 
कायािन्त्वयर् र अर्र्वायि दावयत्व भकु्तार्ीका लार्ग रू ४२ अबि ६२ करोड 
४७ लाख ७२ हजार ववर्र्योजर् गरेको छु। 

१८९. र्ेपालको संववधार्को धारा २०५ को खण्ड (क) बमोम्जम प्रदेश सम्ित 
कोषमार्थ व्ययभार हरु्े रकम तफि  रू. १ करोड ९ लाख २८ हजार खचि 
हरु्े अर्मुार् गरेको छु। 

मार्र्ीय सभामखु महोदय, 

अब म प्रस्ताववत कायिक्रम कायािन्त्वयर्को लार्ग बजेट ववर्र्योजर् र स्रोत 
पररचालर्को अर्मुार् प्रस्ततु गरे् अर्मुर्त चाहान्त्छु। 

१९०. प्रस्ततु बजेटमा समावेश गररएका कायिक्रमहरू कायािन्त्वयर् गर्ि रू ४२ 
अबि ६३ करोड ५७ लाख ववर्र्योजर् गरेको छु। कुल ववर्र्योजर्मध्ये 
चाल ु खचितफि  रू १३ अबि ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार कुल 
बजेटको ३१.२६ प्रर्तशत‚ पुाँजीगत खचितफि  रू २४ अबि ४७ करोड ७० 
लाख ४८ हजार कुल बजेटको ५७.४१ प्रर्तशत रहर्े अर्मुार् गरेको 
छु। ववत्तीय समार्ीकरण अर्दुार्, समपूरक अर्दुार्, सशति अर्दुार् र 
ववशेष अर्दुार् माफि त स्थार्ीय तह ववत्तीय हस्तान्त्तरणका लार्ग रू ४ अबि  
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८३ करोड १० लाख ववर्र्योजर् गरेको छु। कुल बजेटमा ववत्तीय 
हस्तान्त्तरणको अंश ११.३३ प्रर्तशत रहर्े गरी प्रस्ताव गरेको छु।  

१९१. आगामी आर्थिक वषिमा स चालर् हरु्े कायिक्रमका लार्ग खचि व्यहोरे् स्रोत 
मध्ये आन्त्तररक राजश्वबाट रू ३ अबि १० करोड ५९ लाख,  संघ र 
स्थार्ीय सरकारबाट प्राप् त हरु् े राजश्व बााँडफााँटबाट रू १५ अबि ३५ 
करोड ३४ लाख, रोयल्टी बााँडफााँटबाट रू ७० करोड प्राप् त हरु्े अर्मुार् 
गरेको छु। त्यसै गरी संघीय सरकारबाट प्राप् त हरु्े ववत्तीय समार्ीकरण 
अर्दुार्बाट रू ८ अबि ५४ करोड १७ लाख, सशति अर्दुार्बाट रू ८ 
अबि ७१ करोड २२ लाख, समपूरक अर्दुार्बाट रू ७३ करोड ९० 
लाख, ववशेष अर्दुार्बाट रू ४८ करोड रू ३५ लाख, चाल ु आर्थिक 
वषिको बचत रकमबाट रू ४ अबि रहर्े र आन्त्तररक ऋणबाट रू १ अबि  
पररचालर् हरु्े अर्मुार् गरेको छु।  

मार्र्ीय सभामखु महोदय, 

अब म आगामी आर्थिक वषिको बजेट कायािन्त्वयर् र राजश्व पररचालर्को र्ीर्त तथा 
कायिक्रम प्रस्ततु गरे् अर्मुर्त चाहन्त्छु। 

 बजेट कायािन्त्वयर्को र्ीर्त तथा कायिक्रम 

१९२. स्वीकृत आयोजर्ा तथा कायिक्रमहरूको कायािन्त्वयर्मा गणुात्मक र 
पररमाणात्मक लक्ष्य हार्सल गररर्ेछ। सोको लार्ग ववषयगत र्र्कायबाट 
भार मसान्त्त र्भर कायिक्रम कायािन्त्वयर्को कायियोजर्ा तयार गरी 
कायािन्त्वयर् गरे् र कुरै् आयोजर्ा तथा कायिक्रमहरू संशोधर् गर्ुि परे् 
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देम्खएमा सबबम्न्त्धत र्र्कायले औम्चत्य पषु्ट्यााँई हरु्े आधार र कारण सवहत 
असोज मसान्त्त र्भर संशोधर् गररसक्र् ुपरे् व्यवस्था र्मलाएको छु।  

१९३. प्रदेश ग्रवका आयोजर्ाको लार्ग स्रोत अभाव हरु् र्र्दर्े व्यवस्था 
र्मलाएको छु। यस्ता आयोजर्ाको लार्ग ववर्र्योम्जत बजेट प्रदेश ग्रवका 
आयोजर्ा बाहेक अन्त्य आयोजर्ाहरूमा रकमान्त्तर गर्ि र्पाइर्े व्यवस्था 
र्मलाएको छु। ती आयोजर्ा कायािन्त्वयर्को लार्ग खटाइर्े आयोजर्ा प्रमखु 
र सबबम्न्त्धत मन्त्रालयको सम्चवबीच कायि सबपादर् सबझ्ता गररर्ेछ। 

१९४. प्रदेश ग्रवका आयोजर्ा, प्रादेम्शक रुपान्त्तरणकारी आयोजर्ा र बहवुषीय 
आयोजर्ा लगायतका आयोजर्ाहरूको अर्गुमर् कायिलाई व्यवम्स्थत गर्ि 
प्रादेम्शक योजर्ा अर्गुमर् ववद्यतुीय प्रणालीको ववकास गरी कायािन्त्वयर् 
गररर्ेछ। 

१९५. स्वीकृत आयोजर्ा तथा कायिक्रम कायािन्त्वयर् गदाि कुरै् आयोजर्ामा रकम 
बचत हरु्े र कुरै् आयोजर्ामा रकम अभाव हरु्े अवस्था र्सजिर्ा भई 
रकमान्त्तर गर्ुि परे् भएमा सोको आधार, कारण र पषु्ट्यााँई सवहत चैर 
मसान्त्त र्भर रकमान्त्तर गरी सक्र्पुरे् व्यवस्था गरेको छु। 

१९६. आयोजर्ाहरूको गणुस्तरीयता सरु्र्म्ितताको लार्ग आयोजर्ाहरूको भकु्तार्ी 
गदाि प्रयोगशाला परीक्षण गर्ि प्रयोगशाला स्थापर्ाको लार्ग बजेट 
ववर्र्योजर् गरेको छु। 

१९७. स्वीकृत आयोजर्ा तथा कायिक्रम कायािन्त्वयर्को लार्ग आवश्यक परे् 
कायिववर्ध, र्र्देम्शका तथा मापदण्डहरू ववषयगत मन्त्रालयहरूले भार 
मसान्त्त र्भर स्वीकृत गररसक्र् ुपरे्छ।  
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१९८. प्रदेश र स्थार्ीय तहको साझा अर्धकारको सूचीमा रहेको राजस्व 
शीषिकबाट संकलर् गरेको राजस्व बााँडफााँट गरी प्रदेश सम्ित कोषमा 
दाम्खला र्गरे् र प्रदेश ववर्र्योजर् ऐर् बमोम्जम स्थार्ीय तहमा हस्तान्त्तरण 
भएको अर्दुार्को प्रगर्त वववरण उपलधध र्गराउर्े स्थार्ीय तहलाई 
ववत्तीय समार्ीकरण अर्दुार् रोक्का गर्ुिका साथै प्रदेश सरकारबाट र्दइर्े 
सेवा सवुवधा उपलधध गराइर्े छैर्।  

१९९. ववषयगत र्र्कायहरूको स्वीकृत वावषिक कायिक्रममा च्मार्सक ववभाजर् 
भएको रकमको कबतीमा ७० प्रर्तशत रकम खचि र्गरे् र्र्कायको 
कायिक्रम संशोधर्, रकमान्त्तर र खचिको भकु्तार्ी रोक्का गरे् व्यवस्था 
र्मलाएको छु।  

२००. प्रदेश सरकार स्थापर्ाकालदेम्ख हालसबमका बजेट तजुिमा तथा 
कायािन्त्वयर्को समीक्षा गदाि पवहचार् गररएका समस्या तथा चरु््तीहरूबाट 
पाठ र्सक्दै आगामी आर्थिक वषि २०७९/८० को बजेट तथा कायिक्रम 
तजुिमा गदाि हालसबमका अर्भुव र र्यााँ र्सकाइलाई संस्थागत गदै 
ववर्र्योजर् कुशलता र कायािन्त्वयर् दक्षताका माध्यमबाट त्यस्ता समस्या 
तथा चरु््र्तहरूको सामर्ा गररर्ेछ।  
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राजश्व पररचालर्को र्ीर्त तथा कायिक्रम 

२०१. स्रोत पररचालर्मा प्रदेशको आत्मर्र्भिरता अर्भववृद्ध गर्ि राजस्वका सबभाववत 
र्यााँ क्षेरहरूको पवहचार् गररएको छ। राजस्वको दर बढाउर्े भन्त्दा दायरा 
ववस्तार गरे् गरी स्रोत पररचालर्को व्यवस्था र्मलाएको छु।  

२०२. र्ेपालको संववधार् र कायि ववस्ततृीकरण प्रर्तवेदर् बमोम्जम प्रदेशको एकल 
तथा प्रदेश र स्थार्ीय तहको साझा अर्धकारको सूचीमा रहेका राजस्वका 
क्षेर तथा सो सबबन्त्धमा अवलबबर् गर्ुि परे् र्ीर्तगत तथा प्रकृयागत 
व्यवस्थाहरूको अध्ययर् अर्सुन्त्धार् गरी प्रदेश सरकारलाई सझुाव उपलधध 
गराउर् राजस्व परामशि सर्मर्तलाई र्र्यर्मत पररचालर् गदै स्थार्ीय तहको 
समन्त्वयमा राजस्वको दायरा ववस्तार गररर्ेछ। 

२०३. बढ्दो सूचर्ा प्रववर्धको प्रयोगसाँगै ववर्भन्न प्रकारका व्यावसावयक ववज्ञापर्हरू 
अर्लाईर् प्रणालीमा आबद्ध हुाँदै गएको र यसमा राजस्व पररचालर्को 
सबभावर्ा रहेकोले संघीय सरकार र स्थार्ीय तहसाँगको समन्त्वयमा यस 
क्षेरबाट राजस्व संकलर् गर्ि आवश्यक पहल गररर्छे। 

२०४. महाभारत क्षेरमा रहेका खार्ी ववभागले पवहचार् गरी स्वीकृर्त प्रदार् गरेका 
र वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कर् भएका स्थार्हरूमा र्र्मािणजन्त्य पदाथिहरू 
उत्खर्र् ्गरी र्बक्री ववतरण गररर्ेछ। 

२०५. प्रदेश र्भरका खार्ी तथा खर्र्जजन्त्य पदाथिको उत्खर्र् ् सबभाववत 
क्षेरहरूको अध्ययर् अन्त्वेषण गरी उत्खर्र्को लार्ग संघीय सरकारलाई 
अर्रुोध गररर्ेछ। 
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२०६. घर, जग्गा, घरजग्गाको स्वार्मत्व पररवतिर् तथा हक हस्तान्त्तरण गदाि तयार 
गररर्े र्लखतमा कायम गररर्े न्त्यूर्तम थैली अंकलाई वास्तववक कारोवारमा 
आधाररत बर्ाउर् आवश्यक कारू्र्ी व्यवस्था र्मलाइर्ेछ। यसबाट प्रदेश र 
स्थार्ीय तहको राजस्व पररचालर्मा अर्भववृद्ध हरु्े अपेक्षा र्लएको छु।  

२०७. प्रदेशर्भर स्थायी ठेगार्ा भएका र्ागररकहरूको स्वार्मत्वमा रहेको अन्त्य 
प्रदेशमा दताि भएका सवारी साधर् प्रदेशर्भर सरुवा दताि गदाि र्लइर् ेसरुवा 
दताि दस्तरुमा शत प्रर्तशत र एक वषिको वावषिक सवारी साधर् करमा ५० 
प्रर्तशत छुट र्दर्े व्यवस्था गरेको छु।  

२०८. यस प्रदेशमा दताि भई ३ वषि भन्त्दा बढी अवर्धको वावषिक सवारी साधर् 
कर र्बझुाएका र र्वीकरण समेत र्भएका सवारी साधर् मध्ये सवारी 
साधर् दताि प्रमाणपर लगत दताि वकताब र अर्भलेखबाट कट्टा र्भएका 
सवारी साधर्को हकमा सवारी धर्ी वा व्यवस्थापकले संवत ्२०७९ साल 
चैर मसान्त्त र्भर हालसबमको सवारी साधर् कर, र्ववकरण दस्तरु, 
पर्छल्लो दईु वषिको जररवार्ा र थप दस्तरु बझुाएमा बााँकी जररवार्ा र थप 
दस्तरु र्मर्ाहा हरु्े व्यवस्था र्मलाएको छु । 

२०९. कृवष आयमा लाग्र्े करमा साववकमा रहेको करछुटको सीमा ५ लाखबाट 
ववृद्ध गरी १० लाख परु् याएको छु । 

२१०. हालसबम क वगिका अपाङ्गता पररचयपर भएका व्यम्क्तले पाउर्े घरजग्गा 
रम्जिेशर्को छुटलाई आगामी आर्थिक वषिदेम्ख ख वगि समेत थप गरी 
अपाङ्गता पररचयपर भएका व्यम्क्त, य्र्र्क तथा लैवङ्गक अल्पसंख्यक, दर्लत 
एवम ्वपछर्डएका जार्त भर्ी स्थार्ीय तहले गरेको र्सफाररस वा सोको पवुष्ट 
हरु्े आर्धकाररक प्रमाणको आधारमा घर, जग्गा र घरजग्गाको स्वार्मत्व 
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प्राप् त हुाँदा लाग्र्े घरजग्गा रम्जिेशर् शलु्कमा पचास प्रर्तशत छुट र्दर्े 
व्यवस्था र्मलाएको छु। 

२११. भरू्महीर्, मकु्त कमैया र मकु्त हर्लया पररवारले सहरु्लयत ऋण र अर्दुार् 
प्राप् त गरी खररद गरेको जग्गाको र्लखत पाररत गदाि लाग्र्े रम्जिेशर् 
शलु्क, सेवा शलु्क र रोक्का शलु्क पूणि रूपमा छुट र्दर् ेव्यवस्था र्मलाएको 
छु। 

२१२. प्रदेश र स्थार्ीय तहको साझा अर्धकारको सूचीमा रहेको सवारी साधर् 
कर, घर जग्गा रम्जिेशर् शलु्क, मर्ोरञ्जर् कर, ववज्ञापर् कर र ढंुगा र्गट्टी, 
बालवुा, माटो, दहत्तर बहत्तरको र्बक्री ववतरणबाट प्राप् त हरु्े राजस्वलाई 
प्रदेश र स्थार्ीय तहबीच बााँडफााँट गरे् व्यवस्था र्मलाएको छु। 

मार्र्ीय सभामखु महोदय, 

२१३. आर्थिक वषि २०७९/८० को बजेट कायािन्त्वयर्बाट उत्पादर् र 
उत्पादकत्व ववृद्ध गदै मूल्य शृ्रङ् खलामा आधाररत बजारीकरण गरी कृवष 
क्षेरको आयात प्रर्तस्थापर् र र्र्याित प्रवद्धिर् हरु्े, कृवष, उद्योग, पयिटर् र 
सेवा क्षेरहरूमा उत्पादर् तथा रोजगारी ववृद्ध गरी आत्मर्र्भिर अथितन्त्रको 
ववकास गदै गररबी न्त्यूर्ीकरणमा सहयोग परु् याउर् े र आधारभतू भ्र्तक 
पूवािधारहरूको ववकास तथा ववस्तार गरी वपछर्डएका क्षेरको आर्थिक 
सामाम्जक रूपान्त्तरण हरु्े ववश्वास र्लएको छु। 

२१४. प्रदेशमा रहेका ववर्भन्न जातजाती, भाषा भाषी, धमि र संस्कृर्तका साथै 
म्र्लक र परबपरागत सीप, कला र प्राकृर्तक स्थलहरूको संरक्षण हरु्कुा 
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साथै गणुस्तरीय म्शक्षा र स्वास््यमा आम र्ागररकको सहज पहुाँच परु् याउाँदै 
गणुस्तरीय सेवा उपलधध भई स्वस्थ र सभ्य समाज र्र्मािण हरु्ेछ। 

२१५. र्ेपालको संववधार्ले पररकल्पर्ा गरेको समाजवादउन्त्मखु अथितन्त्रको 
र्र्मािणमा टेवा परु् याउर्े उदे्दश्यका साथ तजुिमा गररएको यस बजेटको 
प्रभावकारी कायािन्त्वयर् गर्ि सहयोगको लार्ग सरोकारवाला सबैमा हार्दिक 
अवपल गदिछु। 

२१६. यस सबमार्र्त सभामा प्रस्ताववत बजेट तजुिमा गर्ि मागिर्र्देशर् गर्ुिहरु्े 
मार्र्ीय प्रदेश प्रमखु, मार्र्ीय मखु्यमन्त्री, मार्र्ीय सभामखु, राजर्ीर्तक 
दलका र्ेताहरू र प्रदेश सभाका मार्र्ीय सदस्यहरूप्रर्त हार्दिक आभार 
प्रकट गदिछु। बजेट तजुिमा गदाि आफ्र्ो अमूल्य सझुाव र आवश्यक 
सहयोग गर्ुिहरु्े प्रदेशमा वक्रयाशील राजर्ीर्तक दल, यस क्षेरका जार्कार, 
र्र्जीक्षेर, सहकारी क्षेर, र्ागररक समाज, रािसेवक कमिचारी एवम ्आम 
सिार जगत लगायत सबपूणि प्रदेशवासी र्ददीबवहर्ी तथा दाजभुाइहरूलाई 
हार्दिक धन्त्यवाद ज्ञापर् गदिछु।  

धन्त्यवाद।    


