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माननीय सभामखु महोदय, 

१. प्रदेश सरकारको तर्ि बाट आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को बजेट यस सम्मार्नत सदनमा 
प्रस्ततु  गनि पाउँदा अत्यन्त्त  गौरवान्न्त्वत  भएकोछु।  

 

२. यस अवसरमा म सविप्रथम राकिय स्वार्िनता, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र तथा सामान्जक न्त्याय र 
पररवतिनका लार्ग बर्लदान हनुे सम्पूणि आदरणीय अमर सकहदप्रर्त भावपूणि श्रद्धाञ् जली अपिण 
गदिछु। मलुकुको अग्रगामी पररवतिनका लार्ग भएका सबै प्रकारका आन्त्दोलनमा नतेतृ्वदायी 
भरू्मका खेल्ने सबै राजनीर्तक अग्रजप्रर्त हृदयदेन्ख नै सम्मान व्यक्त गनि चाहन्त्छु। 
ऐर्तहार्सक जनआन्त्दोलन, जनयदु्ध,  सशस्त्र कवद्रोह र संघर्ि लगायत सबै प्रकारका त्याग र 
बर्लदानका गौरवपूणि गाथालाई स्मरण गनि चाहन्त्छु। साथै, सबै घाइते, बेपत्ता योद्धा एवं 
पीर्डत पररवार र नागररकप्रर्त प्रदेश सरकारको तर्ि बाट हार्दिक सम्मान व्यक्त गनि 
चाहन्त्छु। 

 

३. नेपालको संकविानमा उन्ल्लन्खत राज्यको र्नदेशक र्सद्धान्त्त, नेपाल सरकारको समष्टीगत 
आर्थिक नीर्त र दीघिकालीन सोंचबाट र्नदेन्शत हुँदै प्रदेश नीर्त तथा योजना आयोगको 
आवर्िक योजना र मध्यमकालीन खचि संरचनाका आिारमा प्रदेश सभाबाट स्वीकृत प्रदेश 
सरकारको नीर्त तथा कायिक्रमलाई कायािन्त्वयन गने गरी बजेट तजुिमा गरेकोछु। यस 
सम्मार्नत सभामा प्रस्ततु गरेको कवर्नयोजन कविेयक, २०७६ का र्सद्धान्त्त र प्राथर्मकता 
तथा माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त सझुाव समतेलाई बजेटको आिार मानेको छु। यसका 
साथै, कवर्भन्न क्षेरका सरोकारवालाबाट प्राप्त हनु आएका महत्वपूणि सझुावलाई समेत बजेट 
र्नमािण गदाि ध्यान र्दएकोछु। 

 

४. प्रदेशको आर्थिक समकृद्धको जग तथा समाजवादउन्त्मखु अथितन्त्रको आिार बर्लयो बनाउन 
नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहसँग गररन े लगानी, योजना र्नमािण र कायािन्त्वयनमा 
एकरूपता अवलम्बन गनि कवशेर् ध्यान र्दएकोछु। सबै प्रकारका कवभेद, वकहष्करण, 
उत्पीडन, वन्ञ् चतीकरण र असमानताको अन्त्त्य गनिका लार्ग समन्त्याकयक कवतरण र 
पनुकवितरणका माध्यमबाट आर्थिक-सामान्जक रूपान्त्तरण हनुे गरी बजेट तजुिमा गरेकोछु। 

 

५. बजेट तजुिमा गदाि, मैले संघ र स्थानीय तहसँग समन्त्वय र साझेदारी गदै उपलव्ि स्रोत र 
सािनको उपयोग गनि ध्यान र्दएकोछु। साथै, प्रदेशको अर्िकारसूची, साविजर्नक सेवा 
प्रवाहमा प्रदेश सरकारको भरू्मका र सञ् चार्लत कवकास आयोजनाको कायािन्त्वयनको 
अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै चाल ु आर्थिक वर्िका कायिक्रमलाई आवश्यकता अनरुूप 
पररमाजिन, संशोिन र र्नरन्त्तरता र्दंदै उच्च, र्राककलो र समावेशी आर्थिक बकृद्ध हनुे गरी 
लगानी केन्त्द्रीत गरेकोछु।  
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६. कवत्तीय संघीयता अनरुूप प्रदेशले प्राप्त गने अनदुान र राजस्वलाई प्राथर्मकीकरण गरी राकिय 
पुजँी र्नमािण र उद्यमशीलता प्रवद्धिन हनुे के्षरमा लगानी केन्त्द्रीत गरेकोछु। यो लगानीबाट 
उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृकद्ध, गररबी न्त्यूनीकरण र रोजगारी तथा स्वरोजगारकाा 
अवसरमा वकृद्ध गदै प्रदेशको कवकास र समकृद्धका प्रमखु लक्ष्य हार्सल हनु े र्दशातर्ि  बजेट 
केन्त्द्रीत गरेकोछु। 

 

७. प्रदेश सरकारको आन्त्तररक राजस्वको आिार कमजोर रहेको, बैदेन्शक ऋण तथा अनदुान 
सहायता प्राप्त गने आयोजनाको सम्झौता भई नसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट 
हस्तान्त्तररत अनदुान तथा राजस्व बाँडर्ाँटलाई मलु आिार मानी यो बजेट तथा कायिक्रम 
तजुिमा गरेकोछु । 

८. अन्त्तरसरकारी कवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दर्ा १५ बमोन्जम प्रदेश सरकारले नेपाल 
सरकारबाट ऋण र्लई प्रदेशका गौरबका आयोजना कायािन्त्वयनका लार्ग कवस्ततृ आयोजना 
प्रर्तवदेन सकहत नेपाल सरकार समक्ष आयोजना प्रस्ताव गने व्यवस्था र्मलाएकोछु। 

 

९. यस बजेटमा प्रदेशको आफ् नो क्षेरार्िकारर्भरको कर तथा गैर कर राजस्व पररचालन र 
व्यवस्थापनलाई प्राथर्मकतामा राखेकोछु। 

 

१०. र्निािररत समयमै कवकास आयोजनाको नतीजामूलक कायािन्त्वयन गनि सम्भाव्यता अध्ययन 
भई तयारी अवस्थामा रहेका आयोजनालाई बजेट तथा कायिक्रममा समावेश गने व्यवस्था 
र्मलाएकोछु ।   

 

११. अनतु्पादक तथा अनावश्यक खचि घटाउने, पुजँीगत बजटेको अंश बढाउने  र चाल ुखचिमा 
र्मतव्यकयता ल्याउने गरी बजेट प्रस्ताव गरेकोछु । साथै, प्रशासर्नक तथा प्राकवर्िक क्षमता, 
स्रोत तथा कवर्नयोजनका बीचमा सन्त्तलुन कायम हनु ेगरी स्रोत व्यवस्थापन गने व्यवस्था 
र्मलाएकोछु।  

 

 

१२. कायिक्रमको छनौट, सािन स्रोतको बाँडर्ाँट र कवर्नयोजनमा देन्खने दोहोरोपनलाई 
न्त्यूनीकरण गनिका लार्ग बजेट सूचना प्रणालीमार्ि त र्नयन्त्रण गने व्यवस्था र्मलाएकोछु। 
यसले गदाि कुनै के्षरमा स्रोतको अर्िकता वा न्त्यूनताको अवस्था नरहने गरी कवर्नयोजनमा 
सन्त्तलुन कायम हनुे व्यवस्था गरेकोछु। 
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१३. आर्थिक, सामान्जक र भौर्तक पूवाििार कवकासको अवस्था, स्थानीय सािन स्रोतको 
उपलब्िता, आवश्यकता र प्राथर्मकताका आिारमा स्थानीय तहमा समानपुार्तक कवकास 
गनि प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा र्दइने सबै प्रकारका अनदुान हस्तान्त्तरणमा कवशेर् 
ध्यान र्दएकोछु । साथै, समपूरक अनदुान, सशति अनदुान र कवशरे् अनदुानका 
आयोजनालाई समेत बजेटमा समावेश गरी आर्थिक वर्िको सरुूबाटै कायिक्रम सञ् चालन हनु े
प्रबन्त्ि र्मलाएकोछु। 

 

१४. संघीय नीर्तसँग सामञ् जस्यता हनुे गरी साविजर्नक ऋण र लगानी सम्बन्त्िी नीर्त तजुिमा गने 
र प्रदेशको आवर्िक योजनाका आिारमा मध्यमकालीन खचि संरचनालाई पररमाजिन गने 
व्यवस्था र्मलाएकोछु।  

 

१५. अन्त्तर सरकारी कवत्त व्यवस्थापन ऐन बमोन्जम प्रदेश सरकारले राजस्व र व्ययको अनमुान 
प्रस्ततु गदाि पेश गनुिपने कववरण समावेश भएको मन्त्रालयगत प्रगर्त कववरण सम्मार्नत सदन 
समक्ष पेश गरेकोछु। प्रादेन्शक आर्थिक सामान्जक अवस्थाको संन्क्षप्त कववरण प्रदेश नीर्त 
तथा योजना आयोगबाट जारी भइसकेको छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा नेपालको कुल गाहिस्थ 
उत्पादनमा प्रदेशको योगदान ९.४ प्रर्तशत रहने अनमुान छ। आिारभतू मूल्यमा राकिय 
औसत बकृद्धदर ६.८ प्रर्तशत रहेकोमा यस प्रदेशको आर्थिक बकृद्धदर ७.१ प्रर्तशत रहेको 
छ। यसैगरी, प्रर्तव्यन्क्त आय गत आर्थिक वर्िमा १ हजार २१ अमेररकी डलर रहेकोमा 
चाल ुआर्थिक वर्िमा १ हजार ४३ अमेररकी डलर पगेुकोछ। 

 

१६. समाजवादउन्त्मखु अथितन्त्रको र्नमािण, पररपूरक काननु तजुिमा, भौर्तक पूवाििारको र्नमािण र 
व्यवस्थापन, आन्त्तररक स्रोतको आिार कवस्तार, उत्पादन र उत्पादकत्व बकृद्ध, आयोजनाको 
प्राथर्मकीकरण, असल शासन प्रवद्धिन  र अन्त्तरसरकारी समन्त्वय हाम्रा प्रमखु चनुौती रहेका 
छन।्  
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सभामखु महोदय, 
 

१७. आगामी आर्थिक वर्ि 207६/7७ को  बजेट देहायका उद्देश्य प्रान् तमा केन्त्द्रीत रहनेछ  

(क) नीर्त काननुको तजुिमा तथा संगठनात्मक संरचनालाई सदुृढ गनुि, 
(ख) उत्पादन र उत्पादकत्व बकृद्ध गरी सबल अथितन्त्र र्नमािण गनुि,  

(ग) रोजगारीको अवसर र्सजिना गरी गररबी न्त्यूनीकरण गनुि, 
(घ) पूवाििार कवकासमा समन्त्याकयक तथा सन्त्तरु्लत लगानी गनुि, 
(ङ) संघीयताको लाभ समानपुार्तक, समावेशी र न्त्यायोन्चत कवतरण गनुि, 
(च) आन्त्तररक स्रोतको अर्िकतम पररचालन तथा व्यवस्थापन गनुि, 

(छ) संस्थागत क्षमता अर्भबकृद्ध गरी सशुासन प्रबद्धिन गनुि। 

 

१८. समदृ्ध प्रदेश र्नमािणका आिार पयिटन, ऊजाि, कृकर्, उद्योग, पूवाििार,  र्सजिनशील मानव पुजँी 
र्नमािण तथा कवकास र सशुासन रहेका छन।् आगामी आर्थिक वर्िको बजेटमा देहायका 
के्षरमा लगानीलाई उच्च प्राथर्मकता र्दएकोछु।  

(क) पूवाििार कवकास, 

(ख) पयिटन के्षरको एकीकृत कवकास, 

(ग) कृकर् के्षरको आिरु्नकीकरण, 

(घ) जलस्रोतको बहआुयार्मक उपयोग तथा नवीकरणीय ऊजािको कवकास, 

(ङ) उत्पादनमूलक उद्योग के्षरको कवकास, 

(च) स्वास््य, न्शक्षा र सामान्जक सूरक्षाको ग्यारेण्टी, 
(छ) मानव संशािनको कवकास र सशुासनको प्रत्याभरू्त, 
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सभामखु महोदय, 

अब म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका कवत्तीय हस्तान्त्तरणको कववरण तथा चाल ु
आर्थिक वर्िको बजेट खचिको न्स्थर्त प्रस्ततु गनि चाहन्त्छु। 

 

१९. स्थानीय तहको खचिको आवश्यकता, राजस्वको क्षमता र प्रदेशको कवत्त अवस्था समेतका 
आिारमा स्थानीय तहलाई कवत्तीय समानीकरण अनदुान उपलव्ि गराउन रू १ अरब ५ 
करोड कवर्नयोजन गरेकोछु। 

 

२०. संघीयताको ममि र भावना अनरुूप प्रदेश र स्थानीय तहबीच सेवा प्रवाह र कवकास 
आयोजनामा सहलगानी गने नीर्त र्लएकोछु। स्थानीय तहबाट माग भई आएका 
आयोजनामा समपूरक अनदुानतर्ि  रू २३ करोड ४८ लाख,  कवशेर् अनदुानतर्ि  रू ८ 
करोड ५० लाख र सशति अनदुानतर्ि  रू ४५ करोड ८० लाख कवर्नयोजन गरेकोछु। 
यसैगरी चाल ुआर्थिक वर्िमा सम्झौता भई कायािन्त्वयन भईरहेका १९ वटा स्थानीय तहबाट 
सञ् चार्लत समपूरक तथा कवशेर् अनदुानका आयोजनामध्य े यस वर्ि सम्पन्त् न हनु नसक्न े
आयोजनाका लार्ग रू १३ करोड  बजेटको व्यवस्था र्मलाएकोछु । 

 

२१. आगामी आर्थिक वर्िमा जग्गाको बन्त्दोबस्त भएका तथा प्रशासर्नक भवन नभएका स्थानीय 
तहलाई प्रशासर्नक भवन र्नमािण गनि पुजँीगत अनदुान र्दने गरी रू ५० करोड  कवर्नयोजन 
गरेकोछु।  

 

२२. सवारी सािन कर स्वरूप प्राप्त हनुे राजस्व स्थानीय तहको भगूोल, जनसंख्या, मानव कवकास 
सूचकाङ्क, सडकको लम्बाई, बनजंगलले ढाकेको के्षर समेतका आिारमा रू ३५ करोड 
बाँडर्ाँट गरी हस्तान्त्तरण हनुे प्रके्षपण गरेकोछु। 

 

२३. चाल ुआर्थिक वर्िमा रू २ अरब राजस्व पररचालन हनु ेअनमुान रहेकोमा रू २ अरब ५० 
करोड संकलन हनु ेसंशोर्ित अनमुान छ। नेपाल सरकारबाट प्राप्त हनुे कवत्तीय समानीकरण 
अनदुान रू ६ अरब ७७ करोड र राजस्व बाडँर्ाँट वापत रू ६ अरब ५७ करोड अनमुान 
गररए अनसुार नै प्राप्त  भइरहेको छ । समपूरक अनदुानतर्ि  रू ७१ करोड ४२ लाख 
प्राप्त हनुे अनमुान गररएकोमा रू ६८ करोड तथा  कवशरे् अनदुानतर्ि  रू ३५ करोड ५० 
लाख प्राप्त हनुे अनमुान गररएकोमा रू ६७ करोड ३६ लाख प्राप्त भएको छ। 

 
२४. चाल ुआर्थिक वर्िमा सशति अनदुानतर्ि  नेपाल सरकारबाट आयोजना कर्ताि हनुे र थप हनुे 

क्रम जारी रहेकोले २०७६ जेठ २५ सम्म र्सर्लङ भन्त्दा रू १ अरब ७५ करोड थप 
प्रा त भई रू ८ अरब २५ करोड कायम भएको छ। जसले गदाि रू २४ अरब २ करोड 
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अनमुान गररएकोमा बजेटको आकार बकृद्ध हनु गई रू २५ अरब ७७ करोड पगु्न ेसंशोर्ित 
अनमुान छ।  

 

२५. अनदुान तथा राजस्व बाँडर्ाटँका अर्तररक्त सडकतर्ि  रू ५२ करोड ५९ लाख, र्सचँाइतर्ि  
रू १७ करोड ९२ लाख र  खानेपानीतर्ि  रू २६ करोड ५० लाख गरी जम्मा रू ९७ 
करोडको र्सिै अन्ख्तयारी प्राप्त भएकोछ । यस्ता कायिक्रमको लार्ग प्रा त भएको रकमको 
प्रर्तवदेन र्सिै नेपाल सरकारमा पठाउन े गरी अन्ख्तयारी प्राप्त भएकोले प्रदेश सरकारको 
बजेट प्रणालीमा समावशे गररएको छैन।   

 

२६. चाल ु आर्थिक वर्िको जठे २५ सम्म जम्मा रू ६ अरब ११ करोड ७५ लाख खचि 
भएकोछ। जनु रकम सरुू अनमुानको कररव २५ प्रर्तशत र संशोर्ित बजेट अनमुानको 
२४ प्रर्तशत रहेकोछ। चाल ु तथा पुजँीगत खचिको प्रवृन्त्त, कवकास आयोजनाको ठेक्का 
सम्झौता र भकु्तानी तार्लका समेतको आिारमा चाल ुआर्थिक वर्िको अन्त्त्यसम्ममा कररव 
६७ प्रर्तशत अथाित रू १६ अरब १३ करोड खचि हनुे संशोर्ित अनमुान गररएकोछ।   

 

सभामखु महोदय,  

 अब म क्षेरगत रूपमा आगामी आर्थिक वर्ि २०७६।७७ को बजेट तथा कायिक्रम प्रस्ततु गनि 
चाहन्त्छु।  

 

सडक पूवाििार 

२७. प्रदेश गौरव आयोजनाको रूपमा रहेका बहृत पोखरा चक्रपथ र पोखरा र्भमाद दमु्कीवास 
द्रतुमागि  र्नमािण आयोजनालाई प्राथर्मकतामा राखेकोछु। साथै, शार्लग्राम साँस्कृर्तक 
कररडोरलाई (देवघाट देन्ख चापाकोट) र (राम्दी देन्ख रूद्रबेणी) दईु खण्डमा र्नमािण कायि 
सरुू गने गरी रू ११ करोड कवर्नयोजन गरेको छु। 

 

२८. प्रदेशको राजिानीलाई न्जल्ला सदरमकुाम सम्म जोड्ने सडक, एक र्नवािचन क्षरे एक 
सडक,  स्थानीय तहको वडा केन्त्द्र जोड्ने क्रमागत सडकलाई प्राथर्मकता र्दई र्नमािण कायि 
अगाडन्ा बढाइनछे। यसका साथै, अन्त्य शहरी तथा ग्रामीण सडकलाई स्तरोन्नर्त गररनेछ। 
सडक र्नमािणमा स्थानीय तहसँग समन्त्वय गने व्यवस्था र्मलाएकोछु। 

 

२९. चाल ु आर्थिक वर्िमा र्नमािण सरुू गररएका सडकपलुलाई क्रमागत रापूमा र्नमािण गदै 
लैजान र  ठूला नदीमा र्नमािण गररने सडकपलुको र्डजाइन एण्ड कवल्ड अविारणा अनसुार 
र्नमािण गररनेछ। सडक र सडकपलु र्नमािण गनिको लार्ग रू ८ अरब १८ करोड 
कवर्नयोजन गरेकोछु।  
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३०. प्रदेश र्भरका गाउँबस्तीमा सहज आवागमनका लार्ग दईु वर्िर्भरमा झोलङु्गे पलु र्नमािण 
कायि सम्पन्न गने नीर्त र्लएकोछु। चाल ुआर्थिक वर्िमा समावेश गररएका झोलङु्गे पलुहरू 
आगामी आर्थिक वर्िमा सम्पन्न गने गरी रू १२ करोड ५७ लाख बजेटको व्यवस्था 
र्मलाएकोछु। 

 

खानेपानी 
 

३१. आिारभतु खानेपानी नपगेुको गाउँबस्तीमा खानेपानी परु् याउने कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता 
र्दएकोछु। एक घर एक िारा कायिक्रमलाई समेत अगार्ड बढाउन े व्यवस्था गरेकोछु। 

र्नमािणाािीन क्रमागत खानेपानी आयोजनाहरालूाई सम्पन्त् न गनि बजेट कवर्नयोजन 
गरेकोछु। यसका साथै, प्रदेशको समग्र खानेपानीको गरुूयोजना र सबै न्जल्लाको न्जल्ला 
प्रोर्ाइल तयारीको लार्ग आवश्यक बजेट कवर्नयोजन गरेकोछु। यस आर्थिक वर्िको र्नन्म्त 
खानेपानीको लार्ग रू २ अरब २० करोड कवर्नयोजन गरेकोछु।  

 

३२. हालसम्म पर्न नदी, खोला तथा ताल जस्ता परम्परागत पानीका स्रोतबाट र्सिै खानेपानी 
प्रयोग गरररहेका स्थानहराकूो पकहचान गरी त्यस्ता बस्तीहराूमा यसै आर्थिक वर्िमा 
खानेपानी सकुविा परु् याउन आवश्यक बजेटको प्रबन्त्ि गरेकोछु। 

 

र्संचाई  

 

३३. प्रदेशर्भरको खेतीयोग्य जमीनमा बर्ैभरी र्संचाई सरु्बिा परु् याउन े उद्दशे्यले चाल ुआर्थिक 
वर्िका क्रमागत र्संचाई आयोजना सम्पन्न गनि प्राथर्मकता र्दई बजेटको व्यवस्था 
र्मलाएकोछु। र्साचंाईतर्ि  क्रमागत ११४ र आगामी आर्थिक वर्िका लार्ग नया ँछनौट 
गररएका १३० गरी जम्मा २४४ सतह र्संचाई योजना र ४० भरू्मगत जलर्संचाई योजना, 
भरू्मगत ट्युबवले, पम्प खररद र सञ् चालन घर (अपरेसन रूम) र्नमािणका लार्ग जम्मा रू 
२ अरब ९ करोड कवर्नयोजन  गरेकोछु।  

 

३४. सतह र्संचाई र भरू्मगत र्संचाइको सम्भावना नभएका नदी तथा खोला ककनारका टार, 
बेसीमा र्बद्यतु तथा सौयि उजािमा आिाररत र्लफ्ट र्संचाई योजना तथा नदी ककनारबाट २० 
मीटरसम्मको उचाईमा रहेका स्थानमा र्संचाई गनि नयाँ र्संचाई प्रकवर्ि बर्ाि पम्प सञ् चालन 
गने व्यवस्था र्मलाएकोछु। 

 

३५. प्रदेश र्भरका मखु्य नदी प्रणालीको व्यवस्थापन गनि गरुाू योजना तयार गरी एकीकृत नदी 
र्नयन्त्रण कायिक्रम सञ् चालन गररनेछ। नारायणी, बढुी गण्डकी, दरौादँी, कालीगण्डकी, 
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मादी, र्मर्दम, मस्यािङ्दी, सेती, बडीगाड, म्याग्दीखोला, अरूणखोला र अन्त्य नदीमा 
तटबन्त्िन र्नमािण गनि तथा नदी व्यवस्थापन सम्बन्त्िी कायि सञ् चालन गनि रू ३९ करोड 
कवर्नयोजन गरेकोछु। साथै, पकहरो र्नयन्त्रण गराी जोन्खमयकु्त बस्तीलाई संरक्षण गनि 
आवश्यक बजेटको व्यवस्था र्मलाएकोछु। 

 

ऊजाि कवकास 

 

३६. पेट्रोर्लयम पदाथिको प्रयोगलाई प्रर्तस्थापन गनि जलकवद्यतु तथा बैकन्ल्पक ऊजािको उत्पादन 
र उपभोग बढाउन जोड र्दएकोछु। उज्यालो प्रदेश बनाउने सरकारको प्रर्तवद्धतालाई पूरा 
गनि साविजर्नक,  र्नजी, सहकारी र सामदुाकयक क्षेरको सह-लगानीमा ऊजािको उत्पादन, 
कवतरण र व्यवस्थापनमा जोड र्दएकोछु। जलाशाययकु्त बहउुद्देश्यीय जलकवद्यतु आयोजना 
र्नमािणलाई प्राथर्मकतामा राखेकोछु। 

 

३७. गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश घोर्णालाई साकार पानि आगामी आर्थिक वर्िमा राकिय 
प्रशारण लाइन तत्काल परु् याउन नसककन े तथा हालसम्म बत्ती बाल्न आिरु्नक उजािको 
पहुँच नपगेुका मनाङ, मसु्ताङ, म्याग्दी, गोखाि र लम्जङुका कररव १५०० घरिरुीलाई 
सहरु्लयत दरमा र प्रदेश सरकारका ४ वटा मन्त्रालयमा नटे र्मटररगमा आिाररत सौयि 
ऊजाि प्रर्बर्ि जडान गनि रू ६ करोड कवर्नयोजन गरेकोछु। 

 

३८. कवद्यतुको सरु्बिा नपगेुका नवलपरु, गोखाि, बाग्लङु, म्याग्दी, मसु्ताङ, मनाङ र कास्की 
न्जल्लााका ३२ वटा स्थानीय तहमा नेपाल कवद्यतु प्रार्िकरण मार्ि त सञ् चालन हनुे गरी 
कवद्यतु र्बस्तार कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दन रू ५१ करोड कवर्नयोजन गरेकोछु। साथै 
तनहुँ हाइड्रोसँग समन्त्वय गरी कवद्यतु नपगेुका तनहुँ न्जल्लाको दन्क्षणी भेगमा कवद्यतु कवस्तार 
कायिक्रम सम्पन्न गने व्यवस्था र्मलाएकोछु।  

 

३९. स्थानीय तहसागँको साझेदारी र सहकायिमा जीणि कवद्यतुका काठे पोललाई पाँच बर्िर्भर 
प्रर्तस्थापन गने कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दादैं आगामी आर्थिक वर्ि १५ हजार काठे पोल 
प्रर्तस्थापन गनि बजेट व्यवस्था गरेकोछु। 

 

४०. र्नमािण सम्पन्न भई सञ् चालनमा आएका ३० वटा लघ ुतथा साना जल कवद्यतु आयोजनालाई 
ममित सम्भार गनि रू ३ करोड ५० लाख कवर्नयोजन गरेकोछु। प्रदेशर्भर सौयि ऊजाि, वाय ु
ऊजाि र जैकवक ऊजािको सम्भाव्यता अध्ययनको लार्ग समेत बजेटको व्यवस्था गरेकोछु। 

 

शहरी कवकास  
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४१. स्थानीय तहसागँको सह-लगानीमा शरुा ूगररएका ३० गाउँपार्लकाको केन्त्द्रमा बहउुदेश्यीय  
सामदुाकयक  सभाकक्ष र्नमािणका लार्ग रू १९ करोड कवर्नयोजन गरेकोछु। यो 
कायिक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्िमा थप १० गाउँपार्लकामा  कवस्तार गररनछे। 

 

४२. पूवाििार सकहतको व्यवन्स्थत शहर र बस्ती कवकासका कायिक्रम सञ् चालन गररनेछ। 
प्रादेन्शक भवन र्नमािण संकहता तथा मापदण्ड र्नमािण गरी कायािन्त्वयनमा ल्याइनछे। न्जल्ला 
सदरमकुाममा रहेका शहरको बस्तीलाई व्यवन्स्थत गनि गरुू योजना तयार गनि आवश्यक 
बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।  

 

४३. तनहुँ न्जल्लाको डुम्र ेभन्त्सार र बाग्लङु न्जल्लाको बरु्तिवाङलाई आिरु्नक शहर र्नमािण गनि 
पूवाििार कवकास गने नेपाल सरकारको कायिक्रममा सहकायि गररनेछ। पोखरा महानगर 
नन्जकका शहरहरा–ू तनहुँको शकु्लागण्डकी र र्भमाद, लमजङुको मध्य नेपाल, स्याङ् जाको 
पतुलीबजार, पवितको र्लेवास र कुश्मालाई उपशहर (स्याटलाइट र्सटी) को राूपमा 
कवकास गनि रा ू३ करोड कवर्नयोजन गरेकोछु। 

 

४४. स्थानीय तहसँगको साझेदारी र सहकायिमा महानगरपार्लका, नगरपार्लका तथा नगरोन्त्मखु 
पार्लकाका आवासीय क्षेरलाई व्यवन्स्थत बनाउन हाउसपरु्लङ र ल्यान्त्डपरु्लङ सम्बन्त्िी 
नीर्त तथा काननुी व्यवस्था गरी एकीकृत बस्ती कवकास कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दन रा ू
१६ करोड बजेटको व्यवस्था गरेकोछु। 

 

४५. प्राकृर्तक रूपमा दगुिम र असरुन्क्षत स्थानमा बसोबास गरररहेका बस्तीलाई सरुन्क्षत स्थानमा 
स्थानान्त्तरण गरी पूवाििार सकहतको बस्ती कवकास गनिकाा लार्ग आवश्यक बजेटको 
व्यवस्था र्मलाएकोछु। 

 

४६. प्रदेश सरकारको मखु्य प्रशासर्नक केन्त्द्र, प्रदेश सभा भवन, प्रदेश प्रन्शक्षण प्रर्तष्ठान र प्रमखु 
पदार्िकारीहरूको आवास र्नमािण कायि यसै वर्िदेन्ख  शरुू गने गरी  रा ू१ अरब ७० 
करोड कवर्नयोजन गरेकोछु। नवलपरुको कावासोती र अन्त्य स्थानमा आवश्यक प्रादेन्शक 
कायािलय र्नमािण गनिको लार्ग बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।  

 

४७. अन्त्तरािकिय स्तरको आिरु्नक सकुविा सम्पन्न बहउुद्दशे्यीय अन्त्तरािकिय सम्मेलन केन्त्द्र र्नमािण 
कायिलाई र्नरन्त्तरता र्दन बजेटको व्यवस्था र्मलाएकोछु।  

 

४८. भौगोर्लकरूपमा अर्त कवकट र कवकासका दृकष्टले पछार्ड परेका गोरखाको चमु-नमु्री र 
िाचे, नवलपरुको हुसेकोट र बागलङुको ढोरपाटन क्षेरको पूवाििार कवकासका र्नन्म्त 
आवश्यक बजेट कवर्नयोजन गरेकोछु।  
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सडक यातायात 

 

४९. शहरी यातायातलाई व्यवन्स्थत गनि पोखरामा महानगरपार्लकासँग सहकायि गरी अत्यािरु्नक 
मेट्रोबस टर्मिनल तथा प्रदेश बसपाकि  र्नमािणको सम्भाव्यता अध्ययनको लार्ग आवश्यक 
बजेट कवर्नयोजन गरेकोछु।  

 

५०. सवारी सािन र सवारी यारकुो आवागमनलाई सरुन्क्षत तथा भरपदो बनाउनको लार्ग प्रदेश 
र्भरका मखु्य-मखु्य सडक र चोकमा स्तरीय र्स.र्स कट.र्भ जडान गनि तथा सडक सरुक्षा 
सम्बन्त्िी सचेतना कायिक्रम संचालनका लार्ग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकोछु । 

 

५१. र्नजी क्षेरको सहकायिमा सवारी पराीक्षण केन्त्द्र मार्ि त सवारीको मकेार्नकल परीक्षण र 
सवारी प्रदरु्ण परीक्षणका लार्ग मेन्शन खररद गरी सेवा प्रारम्भ गनि आवश्यक बजेटको 
ब्यवस्था गरेकोछु । 

 

५२. नेपाल सरकारसँगको समन्त्वयमा स्माटि लाइसेन्त्स समयमा नै उपलब्ि गराउनको लार्ग 
छपाई मेन्शन खररद तथा व्यवस्थापनको लार्ग बजेटको ब्यवस्था गरेकोछु । 

 

पयिटन 

 

५३. पयिटनमैरी कायिक्रमका माध्यमबाट गणुस्तरीय सेवा र नयाँ पयिटकीय गन्त्तव्यको कवकास 
गरी पयिटकको बसाई अवर्ि लम्बाउने तथा र्नजी क्षेरको सहकायिमा पयिटकलाई अर्तर्थको 
रूपमा सम्मान गने अर्तर्थदेवो भवः अर्भयानलाई र्नरन्त्तरता र्दने व्यवस्था गरेकोछु। 

 

५४. पयिटन पूवाििारको कवकास र कवस्तार गरी पयिटन सेवामा सिुार गररनेछ। प्रकृर्त, संस्कृर्त 
र साहर्सक पयिटन समेट्ने गरी पयिटन के्षरको एकीकृत कवकास गने गरुूयोजना तयार गनि 
रू १ करोड कवर्नयोजन गरेकोछु। साथै, पयिटन क्षेरका कायिक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा 
कायािन्त्वयन गनि पयिटन कायािलय तथा पयिटन सूचना केन्त्द्रको स्थापना गनि रू ५ करोड 
कवर्नयोजन गरेकोछु। 

 

५५. पयिटन क्षेरलाई प्रदेश समकृद्धको मखु्य आिारका रूपमा र्लइनेछ। सन ् 2019 लाई 
आन्त्तररक पयिटन वर्ि सम्पन्न गनि तथा सन ्2020 लाई र्छमेकी आकर्िण पयिटन वर्िको 
रूपमा मनाउन रू १ करोड कवर्नयोजन गरेकोछु।  
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५६. प्रदेश पयिटक आकर्िक के्षरको रूपमा घोर्णा भएका ११० पयिटन गन्त्तब्य मध्य ेप्रत्येक 
न्जल्लामा ४ गन्त्तब्यको छनौट गरी जम्मा ४४ गन्त्तब्यमा पूवाििार कवकास गनि रू १७ 
करोड ६० लाख कवर्नयोजन गरेकोछु। 

  

५७. राउण्ड अन्नपूणि पदमागि, िौलार्गरी पदमागि, र्मलेर्नयम ट्रयाक लगायत पदमागि, पाकि , 
उद्यान तथा भ्यूटावर र्नमािणका कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दन रू १८ करोड कवर्नयोजन 
गरेकोछु। चाल ु आर्थिक वर्िमा सञ् चार्लत होमस्टे प्रबद्धिन कायिक्रमलाई पररमाजिन गदै 
सञ् चालन गनि रू २५ करोड कवर्नयोजन गरेकोछु। 

 

कृकर् क्षरे 

 

५८. आगामी पाँच वर्िर्भर खाद्यान्नमा आत्मर्नभिर हनु े गरी कृकर् के्षरको आिरु्नकीकरण, 
व्यवसायीकरण र यान्न्त्रकीकरणका कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दइनेछ। उन्नत बीउकवजन, 

मलखादको व्यवस्था तथा र्सचाईको प्रबन्त्ि गदै उन्नत खेती र उच्च मूल्यका बालीको 
कवकास गनि बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।  

 

५९. गररबी र्नवारण र रोजगारी  सजृनाका लार्ग स्थानीय तहमा मखु्यमन्त्री जलवायमैुरी नमूना 
कृकर् गाउँ स्थापना गने कायिक्रमलाई पररमाजिन सकहत कवस्तार गनि रू १६ करोड ८९ 
लाख बजेटको व्यवस्था र्मलाएकोछु। 

 

६०. कृकर् पेशामा लागेका व्यन्क्तलाई थप प्रोत्साहन गनि कृकर् बाली, र्लरु्ल, पशपंुक्षी तथा 
मत्स्य र्बमालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था र्मलाएकोछु। जोन्खम न्त्यूर्नकरण 
गनिको लार्ग कृर्क र र्बमा कम्पनीसँग समन्त्वय गरी प्रर्तर्लमा आिाररत र्बमा कायिक्रम 
कायािन्त्वयन गनि बजेटको व्यवस्था गरेकोछु। 

 

६१. कृकर् तथा पशपंुक्षी व्यवसायलाई प्रवद्धिन गनि कृर्कले बैंकबाट र्लएको ऋणको व्याज 
भकु्तानीमा अनदुान उपलब्ि गराउन रू ३ करोड कवर्नयोजन गरेकोछु। प्रदेश दगु्ि कवकास 
बोडि स्थापनाको लार्ग बजेट कवर्नयोजन गरेकोछु।    

 

६२. कृकर्बाली, र्लरु्ल, पशपंुक्षी र मत्स्यका व्यवसाकयक मोडेल र्मिमा प्रदान गदै आएको 
अनदुान कायिकवर्िमा पररमाजिन गने व्यवस्था र्मलाएकोछु। पश ु प्रजननका लार्ग उन्नत 
नश् लका पश ु आयात गने,  र्लरू्लको हाइटेक नसिरी स्थापना गने र कटस्यकुल्चर 
प्रकवर्िको अबलम्बन गरी समग्र कृकर् के्षरको उत्पादन र उत्पादकत्व बकृद्ध गनि आवश्यक 
बजेटको व्यवस्था गरेकोछु। 
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६३. मौसमी तथा बेमौसमी कृकर् उपजको संरक्षण र सरुन्क्षत भण्डारणका लार्ग मसु्ताङ, म्याग्दी, 
बाग्लङु, पवित, नवलपरु र तनहुँमा कोल्ड स्टोर र्नमािण गनि रू ९ करोड  कवर्नयोजन 
गरेकोछु। 

 

६४. व्यावसाकयक कृकर्मा आबद्ध भएकालाई ज्ञान, सीप र दक्षता अर्भवृकद्ध गराउन कृर्क तार्लम 
कायिक्रम सञ् चालन गनि बजटेको व्यवस्था गरेकोछु। कृकर् तथा पशपंुक्षीजन्त्य महामारी रोग 
र्नयन्त्रण र दैवी प्रकोपबाट हनुे क्षर्तको न्त्यूनीकरण र राहत कवतरणका कायिक्रमलाई 
र्नरन्त्तरता र्दन आवश्यक बजेटको व्यवस्था र्मलाएकोछु।  

 

६५. ककसानसँगको साझेदारीमा साना तथा नयाँ प्रकवर्िमा आिाररत र्संचाई आयोजना पकहचान गरी 
सञ् चालन गने कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दन बजेटको व्यवस्था गरेकोछु। 

 

६६. भ-ूउपयोग नीर्त तजुिमा गरी कृकर्योग्य भरू्म र्बस्तारको लार्ग चक्लाबन्त्दी खेती तथा करार 
खेतीलाई प्रोत्साहन गने व्यवस्था र्मलाएकोछु। एकीकृत भ-ूउपयोग नीर्त अनरुूप बस्ती 
कवकास गनि आवश्यक बजेट कवर्नयोजन गरेकोछु। 

  

६७. मनाङ, मसु्ताङ, उत्तरी गोखाि लगायतका अन्त्य क्षेरमा उन्नत जातका स्याउको र्बरूवा 
कवतरण गनि रू ४ करोड ५० लाख कवर्नयोजन गरेकोछु।  

 

६८. अगािर्नक कृकर् उपजको उत्पादन र उपभोग बढाउन कवर्ादी  रकहत खाद्यान्न उत्पादन र 
उपभोग गने सँस्कृर्तको कवकास गनि कृर्क तथा उपभोक्तालाई उत्प्ररेरत गने 
कायिक्रमकालार्ग बजेटको प्रबन्त्ि गरेकोछु। कवर्ादीको प्रयोगलाई न्त्यूर्नकरण गनि प्रदेशको 
प्रवेश कवन्त्द ु तनहुँको आवँखैुरेनी र स्याङजाको राम्दीमा द्रतु कवर्ादी अवशेर् परीक्षण 
प्रयोगशाला स्थापना भईसकेकोले यसको पूवाििार र्नमािण र सञ् चालनका लार्ग थप बजेटको 
व्यवस्था र्मलाएकोछु। 

 
६९. स्थानीय तहसँगको सहकायिमा स्वच्छ मास ु उत्पादन तथा कवतरणको प्रबन्त्ि गनि दश 

स्थानमा आिरु्नक बिशाला र्नमािण गने व्यवस्था र्मलाएकोछु। फे्रसहाउस सिुार कायिक्रम 
समेतका लार्ग बजेटको व्यवस्था गरेकोछु। साथै, पोखरामा आिरु्नक बिशाला र्नमािण गनि 
पोखरा महानगपार्लकासँग साझेदारी गने प्रबन्त्ि र्मलाएकोछु।  

 

सहकारी 
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७०. सहकारी क्षेरको र्नयमन र पुजँी पररचालनको माध्यमबाट सहकारी क्षेरलाई कवत्तीय 
उत्प्ररेकका रूपमा कवकास गने व्यवस्था र्मलाएकोछु। साथै एकसहकारी एकनमूना 
उत्पादन कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दन बजेटको व्यवस्था गरेकोछु। 

 

७१. प्रदेश सहकारी रन्जिारको कायािलय स्थापना गरी सहकारी क्षेरलाई र्नयमन र व्यवस्थापन 
गनि आजश्यक बजेट कवर्नयोजन गरेकोछु। 

 

औद्योर्गक क्षरे 

 

७२. नवलपरुको लोकाहा खोला र पोखराको भोटेपोखरीमा प्रदेश औद्योर्गक के्षर स्थापना गनि 
पूवाििार कवकासका लार्ग रू २ करोड कवर्नयोजन गरेकोछु। स्थानीय तहसँगको सहकायिमा 
एक स्थानीय तह, एक औद्योर्गक ग्रामको स्थापनाको कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दंदै रू ६ 
करोड कवर्नयोजन गरेकोछु।  

 
७३. कुमाल, दर्लत समदुाय र अन्त्य जार्तका परम्परागत ज्ञान र सीपमा आिाररत हस्तकला, 

घरेल,ु साना तथा लघ ु उद्योगलाई प्रवद्धिनका गनिका लार्ग रू १ करोड कवर्नयोजन 
गरेकोछु।  

 
७४. खानी कवभागसँग समन्त्वय गरी प्रदेशर्भर रहेका र्लाम, तामा, खरीढुङ्गा, स्लेट जस्ता 

वस्तहुरूको उत्खननका र्नन्म्त सम्भाव्यता अध्ययन गनि बजेट व्यवस्था गरेकोछु। 

 

७५. स्याङ्जा, तनहुँ, कास्की, नवलपरु, बाग्लङु, म्याग्दी, लमजङु, गोखाि र पवितमा नयाँ हाइटेक 
बन नसिरी स्थापना र सञ् चालन गनि रू १ करोड ६० लाख कवर्नयोजन गरेकोछु। 

 

७६. खलु्ला बजार प्रणालीका कवकृर्त र्नयन्त्रण गनि, माग र आपूर्तिका आिारमा मूल्य र्निािरण  
हनुे वातावरण र्सजिना गनि र बजारमा खररद र्बक्री हनुे मालबस्तकुो उपलब्िता र गणुस्तर 
परीक्षण गनि बजार अनगुमन प्रणालीलाई सदुृढ र प्रभावकारी बनाउन बजेटको ब्यवस्था 
गरेकोछु। 

 
 

बन वातावरण 
 

७७. बन डढेलो र्नयन्त्रण कायिक्रम, समदुायमा आिाररत वैज्ञार्नक बन व्यवस्थापन कायिक्रमलाई 
र्नरन्त्तरता र्दएकोछु। साथै, बनमा आिाररत ठूला तथा मझौला उद्योग प्रवद्धिन गने 
कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दन बजेटको ब्यवस्था गरेकोछु।  
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७८. पोखरा महानगरपार्लका अन्त्तगित पचभैयामा अन्त्तरािकियस्तरको प्राणी उद्यान (जलुोन्जकल 

पाकि ) स्थापना गनि कवस्ततृ आयोजना प्रर्तवदेन तयार गरी स्थापनाको कायि प्रारम्भ गनि रू 
४ करोड बजेटको व्यवस्था गरेकोछु। साथै, पचभैया बन्त्यजन्त्त ुउद्धार केन्त्द्रको लार्ग रू १ 
करोड कवर्नयोजन गरेकोछु। 

 

७९. जैकवक कवकविता संरक्षणका लार्ग नयाँ संरक्षण क्षेरको सम्भाव्यता अध्ययनका लार्ग बजेट 
कवर्नयोजन गरेकोछु। बन तथा बन्त्यजन्त्त ु संरक्षणका कायिक्रम सञ् चालन गनि बजेटको 
व्यवस्था गरेकोछु। 

 

८०. स्थानीय तहसँगको सहकायिमा अर्त महत्वपूणि तथा संवदेनशील जलािार के्षर तथा तालको 
एकीकृत जलािार के्षरको संरक्षण र भ-ूसंरक्षण कायिक्रमका लार्ग बजेटको व्यवस्था 
गरेकोछु। 

 

८१. जलवाय ु अनकूुलन र पयािवरण संरक्षणका कायिक्रमलाई जोड र्दएकोछु। जलवाय ु
पररवतिनका कारण वातावरणमा परेको असरको अध्ययन गनि बजेटको व्यवस्था 
र्मलाएकोछु।  

 

८२. आगामी पाँच वर्िर्भर एक नागररक एक र्लरू्ल, जडीबटुी र सोभनीय प्रजार्तको कवरूवाको 
वृक्षरोपण कायिक्रम सञ्चालन गरी सर्ा वातावरण स्वस््य जीवनका लार्ग बजेटको व्यवस्था 
गरेकोछु।  

 
८३. परम्परागत खानेपानीका स्रोत र महुानको संरक्षण गदै गाउँबस्तीमा रहेका परुाना एवं जीणि 

अवस्थाका कुवा तथा पोखरी ममित तथा संरक्षणका कायिक्रमका लार्ग आवश्यक बजेट 
कवर्नयोजन गरेकोछु। 

 
८४. कवद्यतुीय सवारी सािन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी वातावरणीय स्वच्छता कायम गने ब्यवस्था 

र्मलाएकोछु। र्नजी के्षरसँगको सहकायिमा प्रदेशर्भरका लोकमागिमा कवद्यतुीय चान्जिङ स्टेशन 
स्थापना गनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था र्मलाएकोछु। 

 
८५. कवज्ञान तथा प्रकवर्िको क्षरेमा आकवष्कार, अध्ययन अनसुन्त्िानमा संलग्न व्यन्क्त तथा 

संस्थालाई प्रोत्साहन र सम्मान गने ब्यवस्था र्मलाएकोछु। साथै, कवज्ञान प्रकवर्िको  अध्ययन 
अनसुन्त्िान गनि कवज्ञान तथा प्रकवर्ि प्रर्तष्ठान स्थापना गनि आवश्यक बजेट कवर्नयोजन गरेकोछु। 
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सूचना र सञ्चार 
 

८६. पोखरा महानगरपार्लका, वडा नं. १८ न्स्थत जामनुबोटमा प्रदेश सूचना प्रकवर्ि पाकि  
स्थापनाका लार्ग कवस्ततृ आयोजना प्रर्तवदेन तयार गनि बजेट कवर्नयोजन गरेकोछु। 

 

८७. प्रदेशर्भर सञ् चालनमा रहेका सञ् चार माध्यमलाई दताि, अर्भलेख, अनमुर्त, नवीकरण र 
र्नयमन गनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था र्मलाएकोछु।  

 
८८. घरघरमा स्तरीय सञ् चार सञ् जाल परु् याउन र्नजी र स्थानीय तहसँग सहकायि गरी 

साविजर्नक र्नजी साझेदारीमा अन्टकल र्ाइवरको माध्यमबाट रोडव्याण्ड नेटवकि  कवस्तार 
गरी इन्त्टरनेटको प्रयोगलाई  

सरल, सहज, सविसलुभ र पहुँचयोग्य बनाउन रू १ करोड कवर्नयोजन गरेकोछु। 
 

न्शक्षा 
 

८९. सबै नागररकलाई सविसलुभ र गणुस्तरीय न्शक्षाको व्यवस्था गनि प्रदेश सरकार प्रर्तबद्ध 
रहेकोछ। न्शक्षालाई बैज्ञार्नक र व्यवसाकयक बनाउन कवशेर् व्यवस्था र्मलाएकोछु। 
शैन्क्षक नीर्त‚ र्नयम र मापदण्डका आिारमा शैन्क्षक संस्थाको र्नयमन गने ब्यवस्था 
र्मलाएकोछु। आगामी २ वर्िर्भर प्रदेशलाई पूणि साक्षर प्रदेश घोर्णा गनि रू ५ करोड 
कवर्नयोजन गरेकोछु। 

 

९०. उच्च न्शक्षामा दक्ष तथा व्यवसाकयक जनशन्क्त उत्पादन गनि सम्भाव्यता अध्ययन 
प्रर्तवदेनका आिारमा तनहुँ न्जल्लाको शकु्लागण्डकी नगरपार्लकामा गण्डकी 
कवश्वकवद्यालयको स्थापना र सञ् चालन गनि रू. १० करोड ४० लाख कवर्नयोजन गरेकोछु।  

 
९१. प्रदेशर्भर दक्ष प्राकवर्िक‚ व्यवसाकयक र उद्यमशील जनशन्क्त उत्पादन गनि स्याङ्जा 

न्जल्लाको रे्दीखोला गाउँपार्लकामा गण्डकी प्राकवर्िक प्रर्तष्ठान स्थापना गरी यसै वर्िदेन्ख 
सञ्चालनमा ल्याउन रू. ४ करोड ५० लाख कवर्नयोजन गरेकोछु। 

 
९२. सामदुाकयक कवद्यालयमा सञ् चार्लत ३६ वटा प्रारन्म्भक बालकवकास केन्त्द्रको स्तरोन्नर्त गनि 

रू १ करोड  ८० लाख कवर्नयोजन गरेकोछु। साथै, प्रदेशर्भरका ३६ वटा सामदुाकयक 
कवद्यालयलाई आदशि कवद्यालयको रूपमा रूपान्त्तरण गनि रू १ करोड ८० लाख कवर्नयोजन 
गरेकोछु। 
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९३. स्थानीय तहसँगको सहकायिमा चाल ु वर्िमा तयार भएको कवस्ततृ पररयोजना प्रर्तवेदनका 
आिारमा  प्रदेशका दगुिम तथा कहमाली क्षेरका ७ वटा सामदुाकयक कवद्यालयलाई आवासीय 
कवद्यालयमा रूपान्त्तरण गनि र कवद्याथीलाई आवासीय सकुविा सकहत आवास र्नमािणका र्नन्म्त 
रू ४ करोड कवर्नयोजन गरेकोछु। 

 

९४. बालबार्लकाहरूको चौतर्ी कवकासमा सहयोग परु् याइ उनीहरूमा अन्त्तरर्नकहत प्रर्तभाको 
प्रष्रु्टन गनि प्रदेश अन्त्तगितका ३६ माध्यर्मक कवद्यालयलाई कवशेर् कवद्यालयको रूपमा 
कवकास गनि बजेटको व्यवस्था गरेकोछु। साथै, माध्यर्मक तहमा र्बज्ञान कवर्य पढाउने 
(कक्षा ११-१२) कवद्यालयलाई प्रोत्साकहत गनि रू ३ करोड ६ लाख कवर्नयोजन गरेकोछु ।  

 

९५. अपाङ्गता भएका कवद्याथीलाई अध्यापन गराउन े कवद्यालयलाई न्शक्षण प्रकवर्िको व्यवस्थापन 
गरी न्शक्षण र्सकाइमा सहयोग गनि आवश्यक व्यवस्था र्मलाएकोछु। साथै, प्रदेशको 
आवश्यकता बमोन्जम न्शक्षक तार्लम उपलव्ि गराउने व्यवस्था र्मलाएकोछु।  

 
९६. मातभृार्ामा पाठ्यक्रम र्नमािण एवं माध्यर्मक तहका ऐन्च्छक कवर्यहरूमा पयिटन, कृकर्, 

जर्डवटुी र पेशा व्यवसायसगँ सम्वन्न्त्ित पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तकको नमूना कवकास गनि 
आवश्यक बजेटको व्यवस्था र्मलाएकोछु। 

 

स्वास््य  

 

९७. सविसलुभ र गणुस्तरीय स्वास््य सेवा आम नागररकको पहुँचमा परु् याउन प्रदेश सरकार 
प्रर्तवद्ध छ। स्वास््य बीमा कायिक्रम तथा आिारभतू स्वास््य सेवा र स्वास््य सचेतना 
कायिक्रमलाई आम नागररकको घरदैलोमा परु् याउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था 
र्मलाएकोछु ।  

९८. खोप कोर्लाई र्नरन्त्तरता र्दन थप रू  ५० लाख कवर्नयोजन गरेकोछु। क्यान्त्सर, मटुु र 
मगृौला रोगको उपचारको लार्ग प्रदेशर्भर अत्यािरु्नक र सकुविा सम्पन्न कवन्शकष्टकृत 
अस्पताल स्थापना गने कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएकोछु।  

 

९९. मगृौला कपर्डत कवरामीका लार्ग कवर्भन्न न्जल्लामा डायलार्सस सेवा उपलव्ि गराउन े
उद्देश्यले पवित, म्याग्दी, स्याङजा, गोरखा र लमजङुमा डायलार्सस सेवा सञ् चालनका लार्ग 
रकम कवर्नयोजन गरेकोछु ।  

 
१००. पोखरा नर्सिङ क्याम्पसलाई अस्पताल भवन र्नमािणका लार्ग अनदुान स्वरूप रू १ करोड 

कवर्नयोजन गरेकोछु।  
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१०१. मानव सेवा आश्रम, बदृ्धाश्रम, जेष्ठ नागररक र्दवा सेवा केन्त्द्र सञ्चालन गनि आवश्यक 

बजेटको व्यवस्था गरेकोछु। साथै, योग ध्यान सािनाको माध्यमबाट नागररकलाई आरोग्यता 
प्रदान गनिको लार्ग आध्यान्त्मक संघ संस्थाको समन्त्वयमा कायिक्रम सञ् चालन गनि 
आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरेकोछु। 

 

१०२. मात ृन्शश ुस्वास््यमा सिुार ल्याउन र बाल मतृ्यदुर घटाउन प्रदेशर्भर मकहला तथा बाल 
अस्पताल र्नमािण कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दने व्यवस्था गरेकोछु। पाररवाररक स्वास््य 
कायिक्रम, एकीकृत स्वास््य न्शकवर, पाठेघर खस्ने मकहलाको शल्यकक्रयाद्वारा उपचार, बर्थिङ्ग 
सेन्त्टरको स्थापना गनि बजेटको व्यवस्था र्मलाएकोछु।  

 
१०३. दगुिम तथा कवकट के्षरका गभिवती तथा सतु्केरीको जकटलता व्यवस्थापनका लार्ग सकुविा 

सम्पन्न अस्पतालमा सेवा प्रार्प्तका लार्ग एयर र्लन्फ्टङ सकुविा प्रदान गने कायिक्रमलाई 
र्नरन्त्तरता र्दन बजेट कवर्नयोजन गरेकोछु। 

 

१०४. कवस्ततृ आयोजना प्रर्तवदेन तयार भई ठेक्का सम्झौताको क्रममा रहेका मसु्ताङ, मनाङ, 

नवलपरु, कास्की र पवित न्जल्लाका अस्पताल भवन र्नमािणको कायिलाई र्नरन्त्तरता र्दन रू 
१५ करोड बजेट छुट्याएकोछु। गण्डकी क्षेर्रय अस्पतालमा बकहरंग सेवा सञ्चालन गनि 
थप नयाँ भवन र्नमािणको लार्ग रू २ करोड  कवर्नयोजन गरेकोछु।  

 

१०५. क्षयरोग, कुष्ठरोग, औलो, एचआईभी एड्स जस्ता रोगका एकीकृत सर्भिलेन्त्स कायिक्रम 
सञ् चालन गनि र दगुिम तथा ग्रामीण क्षेरलाई लन्क्षत गरी स्थानीय तहको समन्त्वयमा 
समदुाय स्तरको स्वास््य न्शकवर तथा न्स्क्रर्नङ्ग सञ्चालनका लार्ग रू.१ करोड १० लाख 
कवर्नयाजन गरेकोछु। 

 

१०६. प्रदेशर्भरका न्जल्ला अस्पतालको स्तरोन्नर्त, क्षमता अर्भवृकद्ध, और्िी तथा उपकरण 
खररदका लार्ग पुजँीगत अनदुानको व्यवस्था र्मलाएकोछु।  

 

१०७. प्रदेश राजिानीमा अन्त्तरािकिय मापदण्ड अनरुूपको स्वास््य प्रयोगशाला स्थापना गने व्यवस्था 
र्मलाएकोछु। साथै आवश्यकता अनसुार थप नयाँ स्थानमा ब्लड बैंक स्थापना गनि बजेट 
कवर्नयोजन गरेकोछु। 

 

१०८. संघ तथा स्थानीय तहसँगको समन्त्वय र सहकायिमा आयवेुर्दक और्िी उत्पादन केन्त्द्र 
स्थापनाका लार्ग बजेट कवर्नयोजन गरेकोछु। 
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१०९. राजमागिमा बढ्दै गएको सडक दघुिटनाबाट हनुे घाइतेको तत्कालै प्राथर्मक उपचार गनि 

दमौली अस्पताल, वार्लङ प्राथर्मक स्वास््य केन्त्द्र र र्डमवुा स्वास््य चौकीलाई हाइवे 
मोवाईल अस्पतालकारूपमा सञ् चालन गनि बजेटको व्यवस्था गरेकोछु। 

 

११०. नवलपरु न्जल्ला अस्पताल र डेढगाउँ स्वास््य केन्त्द्रमा सपिदंश उपचार केन्त्द्र स्थापना गनि 
आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकोछु। 

 

यवुा तथा खेलकुद 

 

१११. कानूनको तजुिमा गरी प्रदेश खेलकुद एकेडेमीको स्थापना गनि रू १ करोड कवर्नयोजन 
गरेकोछु। अन्त्तरािकियस्तरको बहउुद्दशे्यीय रंगशालाको कवस्ततृ पररयोजना प्रर्तवदेन तयार 
गरी र्नमािण गनि रू. 1 करोड कवर्नयोजन गरेकोछु ।  

 

११२. स्थानीय तहसँगको समन्त्वयमा गाउँपार्लकामा एक स्थानीय तह एक खेल मैदान र 
नगरपार्लकामा रङ्गशाला र्नमािणका लार्ग रू. ४ करोड ४० लाख कवर्नयोजन गरेकोछु। 

 

११३. पोखरा रङ्गशालार्भर रहेको कक्रकेट मैदानको सिुार र संरक्षण गनि रू २ करोड कवर्नयोजन 
गरेकोछु। साथै, पोखरा महानगरपार्लका वडा नं. ३३ मा अन्त्तरािकियस्तरको कक्रकेट मैदान 
तथा र्दप-लामाचौरमा गल्र्कोसि र्नमािण गनि आवश्यक बजेटको ब्यवस्था र्मलाएकोछु।  

 
११४. मसु्ताङ न्जल्लाको बारागङु मनु्क्तके्षर गाउँपार्लकामा हाइ अन्ल्टच्यटु टेर्नङ्ग सेन्त्टरको 

कवस्ततृ पररयोजना प्रर्तवदेन तयार गरी र्नमािण कायिको थालनी गनि रू. 1 करोड ५० लाख 
व्यवस्था गरेकोछु। 

 

११५. यवुाको क्षमता अर्भवृकद्ध गनि तथा राि र्नमािणमा सररक गराउन, यवुा नीर्त‚ र्नयम र 
काननुको तजुिमा गरी कायािन्त्वयनमा ल्याउने व्यवस्था र्मलाएकोछु। यवुाको उद्यमशीलता 
अर्भवृकद्ध गनि र प्रदेशको आर्थिक समकृद्ध हार्सल गनि यवुालन्क्षत चनुौती कोर्का लार्ग रू ५ 
करोड कवर्नयोजन गरेकोछु।  

 

भार्ा‚ संस्कृर्त 

 

११६. इर्तहास‚ िमि-सँस्कृर्त‚ भार्ा र्लकप र जातीय कवकविता जगेनाि र प्रबद्धिन गनि कवर्भन्न 
संग्रहालय र्नमािण गने कायिलाई र्नरन्त्तरता र्दन े ब्यवस्था र्मलाएकोछु। साथै, परुातान्त्वक 
महत्वका मन्न्त्दर‚ गमु्वा, मन्स्जद र चचिको ममित सम्भार गनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था 
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र्मलाएकोछु । भार्ा-साकहत्य, कला-संगीत र संस्कृर्तको संरक्षण र कवकासका लार्ग प्रदेश 
प्रज्ञा प्रर्तष्ठान स्थापना  गनि रू. १ करोड कवर्नयोजन गरेकोछु। 

 

११७. बहपुकहचानयकु्त संस्कृर्तको संरक्षण र सम्वद्धिन गदै स्थानीय तह र समदुायसँगको साझेदारी 
र सहकायिमा बहसुासँ्कृर्तक ग्राम र्नमािणका लार्ग कवस्ततृ आयोजना प्रर्तवदेन तयार गनि रू 
१ करोड कवर्नयोजन गरेकोछु। गरुूयोजनाका आिारमा गोखािको र्लगर्लगकोटमा 
ऐर्तहार्सक सङग्रहालय स्थापना गनि रू. १ करोड व्यवस्था गरेकोछु । 

 

११८. तम ु जार्तको ऐर्तहार्सक सभ्यता-क्होलासोँथरको संरक्षण र सम्बद्धिन गने कायिक्रमलाई 
र्नरन्त्तरता र्दएकोछु।  प्रदेश सङग्रहालयको भौर्तक पूवाििार र्नमािण गनि र अन्त्तरािकिय 
पवितीय सङग्रहालयलाई प्रवद्धिन गनि  आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकोछु। 
 

११९. राकिय तथा अन्त्तरािकियस्तरमा प्रदेशको मान, सम्मान र गौरब उच्च पानिाे तथा कवन्शष्ट 
योगदान र्दने प्रदेशर्भरका उत्कृष्ट व्यन्क्त एवं संस्थालाई सम्मान सकहत परुस्कार प्रदान गने 
व्यवस्था र्मलाएकोछु।  

 

श्रम तथा रोजगार  

 

१२०. प्रदेशस्तरीय तार्लम सम्बन्त्िी नीर्त र काननुको तजुिमा गररनेछ। बजारमा उपलब्ि 
जनशन्क्तको लार्ग माग र आपूर्ति बीच सन्त्तलुन कायम गने नीर्त र्लइनेछ। तार्लमको 
आवश्यकता पकहचान गरी लामो र छोटा अवर्िका सीपमूलक तार्लम कायिक्रम सञ् चालन 
गनि बजेटको व्यवस्था र्मलाएकोछु । 

 

१२१. यवुाको सीप र क्षमतालाई उत्पादनमूलक के्षरमा सहभागी गराउन प्रदेशर्भरका सबै 
न्जल्लामा उद्यमशीलता कवकास तार्लम र्दने व्यवस्था र्मलाएकोछु। परम्परागत सीपमा 
आिाररत व्यवसाय प्रबद्धिनको लार्ग सहयोग कायिक्रम अन्त्तरगत बैंकबाट र्लएको ऋणको 
ब्याजमा अनदुान र्दने व्यवस्था र्मलाएकोछु।  

 

१२२. गलैंचा र पन्श्मना जस्ता उच्च मूल्यमा र्नयाित सम्भावना भएका वस्तकुो उत्पादनमा सघाउ 
परु् याउन यस्ता उद्योगलाई आवश्यक पने जनशन्क्तको लार्ग तार्लम र्दने व्यवस्था 
र्मलाएकोछु।साथै, कवपन्न मकहला तथा लन्क्षतवगिका लार्ग उद्यम प्रवद्धिन गनि आवश्यक 
आर्थिक सहयोग गने व्यवस्था र्मलाएकोछु। प्रदेश र्भर कन्म्तमा १० हजार जनालाई 
रोजगारी र्सजिना हनु ेगरी सीपमूलक तार्लम सञ् चालनको लार्ग रू १७ करोड  ६५ लाख 
कवर्नयोजन गरेकोछु । 
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सामान्जक सरुक्षा र मकहला सशक्तीकरण 

 

१२३. स्थानीय तहसँगको समन्त्वयमा कहंसा प्रभाकवत व्यन्क्तको लार्ग म्याग्दी, पवित, स्याङ्जा, गोरखा, 
लमजङु र नवलपरुमा पूनस्थािपना केन्त्द्र स्थापना गनि रू १ करोड कवर्नयोजन गरेकोछु । 
यसका साथै, श्रर्मक तथा जोन्खममा परेका बालबार्लकाको लार्ग पनुस्थापना केन्त्द्र तथा 
बालमैरी कायिक्रम सञ् चालन गनि बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।  

 

१२४. प्रदेशर्भर र्नमािण हनुे सबै प्रकारका साविजर्नक पूवाििारलाई अपाङ्गतामैरी बनाउने व्यवस्था 
र्मलाएकोछु। मकहला, बालबार्लका, ज्यषे्ठ नागररक तथा अपाङ्गता भएका व्यन्क्तको 
सशक्तीकरण तथा सामान्जक सरुक्षाका कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दन आवश्यक बजेटको 
व्यवस्था र्मलाएकोछु।  
 

१२५. पोखरा महानगरपार्लकासँगको सहकायिमा रे्वाताल संरक्षण तथा पाकि  र्नमािणको 
कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दंदै बसनु्त्िारा पाकि मा गणतन्त्र स्मारक सकहतको अत्यािरु्नक पाकि  
र्नमािण गने व्यवस्था र्मलाएकोछु।  

 

सशुासन 
 

१२६. प्रदेशमा र्नजामती सेवा, प्रहरी सेवा, अन्त्य सरकारी तथा संगर्ठत संस्थाका कमिचारी 
र्नयनु्क्तका लार्ग उपयकु्त उम्मेदवार छनौट गनि प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गररनेछ। 
आगामी आर्थिक वर्िर्भरै प्रदेश  र्नजामती सेवा कानून तजुिमा गनि र प्रदेश लोक सेवा 
आयोग सञ् चालनका लार्ग रू. ७ करोड कवर्नयोजन गरेकोछु ।  

 

१२७. साविजर्नक सेवा प्रवाह र कवकास व्यवस्थापन कायिलाई प्रकविीमैरी र पारदशी बनाउन 
कवद्यतुीय प्रणालीको कवकास गनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था र्मलाएकोछु । 

 

१२८. गनुासो सनुवुाई सम्वोिन गनि हेलो मखु्य मन्त्री कायिक्रमलाई स्थानीय तहसम्म कवस्तार 
गररनेछ। मखु्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष र्नयन्त्रण र र्नदेशनमा रहने गरी सेवा प्रवाह, सदाचार 
प्रबद्धिन र कवकास आयोजना तथा कायिक्रमको अनगुमन र मूल्याङ् कन गनि कवद्यतुीय प्रणाली 
यकु्त कवशरे् कक्ष (एक्सनरूम)को र्नरन्त्तर सञ् चालन गने ब्यवस्था र्मलाएकोछु। सरकारका 
सोंच, लक्ष्य, उद्देश्य, नीर्त, कायिक्रम तथा उपलन्ब्िका बारेमा जनतालाई प्रत्यक्षरूपमा 
जानकारी गराउने तथा जनताबाट पषृ्ठपोर्ण र्लन ेउद्दशे्यले जनतासँग मखु्यमन्त्री टेर्लर्भजन 
कायिक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकोछु। 
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१२९. प्रदेश प्रहरी, प्रदेश अनसुन्त्िान व्यूरो र प्रहरी तार्लम प्रर्तष्ठानको गठन गरी प्रहरी 
प्रशासनलाई आिरु्नक, व्यावसाकयक र दक्ष बनाइनेछ। सबै प्रकारका अपराि र्नयन्त्रण गनि 
तथा शान्न्त्त सरुक्षालाई भरपदो, कवश्वशनीय र प्रभावकारी बनाउन रू १० करोड कवर्नयोजन 
गरेकोछु। 

 

१३०. चाल ु आर्थिक वर्िमा सरुू भएको प्रदेशर्भरका कवर्भन्न स्थानमा रहेका इलाका प्रहरी 
कायािलय र प्रहरीचौकी र्नमािणको कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दंदै आगामी आर्थिक वर्िका 
लार्ग रू २२ करोड ५० लाख बजेटको व्यवस्था र्मलाएकोछु। साथै यसका र्नन्म्त कायि 
प्रगर्तका आिारमा आवश्यक पनि जान े रकम उपलब्ि गराउन े व्यवस्था समते 
र्मलाएकोछु।  

 

१३१. साविजर्नक सेवा प्रवाह तथा कवकास र्नमािण कायि पारदशी, र्मतव्यकयता र सशुासन प्रवद्धिन र 
प्रकवर्िमैरी बनाउन कवद्यतुीय सफ्टवयेर उपयोगमा जोड र्दइनेछ। प्रदेश सरकारका सबै 
र्नकायबाट सफ्टवेयर खररद गदाि सरुक्षा, गणुस्तर, अर्भलेख, इण्टररे्स जस्ता पक्षहरूमा 
एकरूपता नहनुे भएकोले आगामी आर्थिक वर्िदेन्ख कवद्यतुीय सफ्टवेयरको खररद कायिमा 
एकरूपता र गणुस्तर व्यवस्थापन गनि मखु्यमन्त्री तथा मन्न्त्रपररर्दको कायािलयको एकद्वार 
प्रणालीबाट कायािन्त्वयन गनि बजेटको व्यवस्था र्मलाएकोछु।    

 

१३२. गोरखा, मनाङ र मसु्ताङमा कवपद  उद्धार केन्त्द्र स्थापना गनिका लार्ग रू १ करोड ५० 
लाख कवर्नयोजन गरेकोछु। 

 

१३३. प्रदेशका महत्वपूणि कवकास आयोजना र कायिक्रमको प्रदेश नीर्त तथा योजना आयोगबाट 
र्नयर्मत रूपमा अनगुमन र मूल् याङ्कन गने प्रणालीको कवकास गनि तथा प्रदेश र स्थानीय 
तहबाट सह-लगानीमा सञ् चार्लत आयोजना तथा कायिक्रमको प्रगर्त समीक्षा गने व्यवस्था 
र्मलाएकोछु। 

 

१३४. बजेटको प्रभावकारी कायािन्त्वयन गनिका लार्ग आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रीको 
संयोजकत् वमा बजेटको मार्सक प्रगर्त समीक्षा गररनछे। साथै, प्रत्येक दईु मकहनामा 
मखु्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश स्तरीय कवकास समस्या समािान सर्मर्तले कायिक्रमको 
प्रगर्त समीक्षा गने व्यवस्था र्मलाएकोछु। 

 

१३५. नेपाल सरकारबाट समायोजन भई आएका, प्रदेश सरकारले र्नयकु्त गरेका र प्रदेश 
सरकारले सरूवा व्यवस्था गनुिपने स्थानीय तहका कमिचारीको कववरण अद्यावर्िक गनि 
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गण्डकी प्रदेश कमिचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कवकास गररनेछ। प्रदेश सरकारको 
संगठन संरचना, प्रशासन सिुार र अर्भलेख व्यवस्थापन गनि बजेटको व्यवस्था गरेकोछु। 

 

१३६. आन्त्तररक पयिटन प्रवद्धिन गनि तथा कमिचारीलाई उत्प्ररेरत गनि र्बदा पयिटन अविारणाको 
सरुूवात गररनेछ। यस्तो सरु्बिा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत कायिकवर्िबाट सञ् चालन गनि 
बजेटको व्यवस्था र्मलाएकोछु। 

 

१३७. नेपाल सरकारबाट र्नजामती कमिचारीका लार्ग घोर्णा गररएको तलब बकृद्ध दरमा एकरूपता 
हनुे गरी प्रदेश सरकारमा कायिरत कमिचारीको तलव बकृद्ध समायोजन गररनेछ। प्रदेश 
सरकारको तहगत संरचना अनसुार तलब स्केल कायम गररनेछ। साथै, प्रदेश सरकारले 
गठन गरेका नयाँ संरचना अनसुारका पदहरूमा पदपूर्ति गने व्यवस्था र्मलाएकोछु। 

 

१३८. कवकास र्नमािणका कायिक्रम छनौट, कायािन्त्वयन र अनगुमन कायिमा प्रदेश सभाका 
सदस्यहरूको भरू्मकालाई प्रभावकारी बनाउन तथा प्रदेशको सन्त्तरु्लत कवकासका र्नन्म्त 
कायिकवर्ि र्नमािण गरी र्नवािचन क्षरे पूवाििार कवकास कायिक्रम सञ् चालन गनि रू ७२ 
करोड कवर्नयोजन गरेकोछु। साथै, न्जल्ला समन्त्वय सर्मर्तको अनगुमन कायिलाई प्रभावकारी 
बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकोछु। 

 
१३९. संघसँगको समन्त्वयमा प्रदेशका ठूला तथा गौरवका आयोजनामा स्वदेशी तथा कवदेशी लगानी 

आककर्ित गनि र कायािन्त्वयनको प्रभावकारी अनगुमनका लार्ग प्रदेश कवकास प्रार्िकरण 
स्थापना र सञ् चालन गनि रू १५ करोड कवर्नयोजन गरेकोछु।  

 

सभामखु महोदय, 

 

अब म बजेटमा उन्ल्लन्खत क्षेरगत नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयन गनि आवश्यक पने बजेट 
कवर्नयोजन र स्रोत अनमुान प्रस्ततु गनि चाहन्त्छु।  

 

१४०. आगामी आर्थिक वर्िका नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयन गनि जम्मा रू ३२ अरब १३ 
करोड ४७ लाख ९२ हजार खचि हनुे अनमुान गरेकोछु। जसमध्ये, चालतुर्ि  रू १२ अरब 
२८ करोड  ५७ लाख ७२ हजार  र  पुजँीगततर्ि  रू १९ अरब ८४ करोड  ९० लाख 
२० हजार कवर्नयोजन प्रस्ताव गरेको छु। कुल बजेटमा पुजँीगततर्ि  कवर्नयोन्जत रकम 
कररब ६२ प्रर्तशत र  चाल ुखचितर्ि  ३८ प्रर्तशत रहेकोछ। 
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१४१. आगामी आर्थिक वर्िको व्यय अनमुानको कववरण (उपशीर्िकगत तथा खचि शीर्िकगत समेत) 
प्रदेश कवर्नयोजन कविेयक, २०७६ सँगै पेश गरेकोछु। साथै, प्रदेश सरकारको 
मन्त्रालयगत प्रगर्त कववरण पर्न यसै साथ पेश गरेकोछु। 
 

१४२. आगामी आर्थिक वर्िका लार्ग अनमुान गररएको खचि व्यहोने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट 
प्राप्त हनुे समानीकरण अनदुान रू ७ अरब ११ करोड २२ लाख, सशति अनदुान रू ५ 
अरब ३५ करोड १६ लाख, समपूरक अनदुान रू ७५ करोड, कवशेर् अनदुान रू ७५ 
करोड, राजस्व बाँडर्ाँटबाट प्राप्त हनुे रू ७ अरब ७० करोड ५१ लाख, रोयल्टी बापत 
प्रा त हनुे रू ४० करोड, आन्त्तररक राजस्वबाट प्राप्त हनु ेरू. ३ अरब २७ करोड ७५ 
लाख व्यहोदाि रू ६ अरब ७३ करोड ८३ लाख ९२ हजार न्त्यून हनुछे। सो न्त्यून पूर्ति 
गनि चाल ुआर्थिक वर्िको असार मसान्त्तसम्म खचि भई बाकँी रहने नगद मौज्दात रू ४ 
अरब ८० करोड उपयोग गररनेछ। राजस्व, अनदुान र नगद मौज्दात उपयोग गदाि पर्न 
अपगु हनुे खदु रू १ अरब ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार न्त्यून हनु जानेछ। न्त्यून हनु 
जान ेरू ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार आन्त्तररक ऋणबाट व्यहोररने छ। आन्त्तररक 
ऋणबाट पर्न अपगु हनुे रू एक अरब नेपाल सरकारबाट ऋण र्लइनेछ। 

 

सभामखु महोदय, 

 

अब म आर्थिक वर्ि २०७६।७७ को लार्ग राजस्वका नीर्त प्रस्ततु गनि चाहन्त्छु, 
 

१४३. प्रदेशको अर्िकार के्षरर्भरका करको आिार र्राककलो पादै आन्त्तररक राजस्व बकृद्ध गनि 
कर तथा गैरकर राजस्वको अर्िकतम पररचालन गने नीर्त र्लएकोछु।  

१४४. कर तथा गैरकर राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन काननुी तथा संस्थागत सिुार 
गररनेछ। कर तथा गैरकरका दरलाई प्रगर्तशील बनाई राजस्व पररचालन गने व्यवस्था 
र्मलाएकोछु।  
 

१४५. सवारी सािन करको दरलाई सामान्त्य हेररे्र गररएकोछ। २०७६ चैर मसान्त्तसम्म अन्त्य 
प्रदेशमा दताि भई सवारी सञ् चालन गरेका सवारी िनीले यस प्रदेशका यातायात व्यवस्था 
कायािलयमा दताि स्थानान्त्तरण (अन्त्चलीकरण) गनि आएमा लाग्ने दताि शलु्क तथा सवारी 
करमा २५ प्रर्तशत छुट र्दने व्यवस्था र्मलाएकोछु। साथै भन्त्सार र्बन्त्दबुाट आयात गदािकै 
बखत प्रदेशन्स्थत यातायात कायािलयमा दताि हनु आएका सवारी िनीलाई समते लाग्न े
सवारी कर तथा दताि शलु्कमा २५ प्रर्तशत छुट र्दने व्यवस्था र्मलाएकोछु। 
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१४६. राजस्व संकलनका लार्ग एकल कर प्रशासन प्रणालीको अवलम्बन गरी स्थानीय तहसँगको 
समन्त्वयमा कर तथा गैरकर संकलन तथा बाँडर्ाँट गने व्यवस्थालाई र्नरन्त्तरता र्दएकोछु। 

 
१४७. प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो अर्िकार सूचीर्भर रहेका कर तथा गैरकर मध्य ेसवारी 

सािन कर प्रदेशले र अन्त्य कर तथा गैरकर स्थानीय तहले संकलन गने गरी एकल 
प्रशासनको व्यवस्थालाई र्नरन्त्तरता र्दएकोछु। प्रदेश सरकारका र्नकाय मार्ि त संकलन 
भएको सवारी सािन कर मध्ये रू ३५ करोड स्थानीय तहलाई हस्तान्त्तरण गने व्यवस्था 
र्मलाएकोछु। 

 

१४८. आगामी आर्थिक वर्िका लार्ग समते घरजग्गा रन्जिेशन शलु्कतर्ि  सामान्त्य हेररे्र गरी 
चाल ुआर्थिक वर्िकै दरहरू कायम गरेकोछु। स्थानीय तहमा हस्तान्त्तरण नहनु्त्जले घरजग्गा 
रन्जिेशन शलु्क साकवक बमोन्जम मालपोत कायािलयबाट संकलन गने प्रबन्त्ि र्मलाएकोछु। 

 
१४९. कृकर् आयमा लाग्ने करको दर साकवक बमोन्जम नै कायम गरेकोछु। कृकर् आयमा लाग्न े

कर संकलन प्रदेश सरकारका कृकर् ज्ञानकेन्त्द्र मार्ि त गने व्यवस्था र्मलाएकोछु। 

  
१५०. रोडा, ढुङ्गा, र्गटी, बालवुा, चनुढुङ्गा लगायतका दहत्तर बहत्तर शलु्क, कवज्ञापन कर र 

मनोरञ् जन कर स्थानीय तहबाट संकलन गरी ग-४-२ बाँडर्ाँट खातामा जम्मा हनु ेर ६० 
प्रर्तशत स्थानीय तहमा र ४० प्रर्तशत प्रदेश सन्ञ् चत कोर्मा जम्मा हनुे साकवकको 
व्यवस्थालाई र्नरन्त्तरता र्दएकोछु। 

 
१५१. प्रदेश सरकारको पयिटन कायािलय, पयिटन सेवा केन्त्द्र र अन्त्य तोककएका र्नकायबाट पयिटन 

शलु्क संकलन हनुे व्यवस्था नभएसम्म स्थानीय तह मार्ि त पयिटन सेवा शलु्क संकलन हनु े
व्यवस्था र्मलाएकोछु।  
 

१५२. मनोरञ् जन करका दर साकवक बमोन्जमनै कायम गरेकोछु। स्थानीय तहले कर सङ् कलन 
गने गरी मनोरञ् जन कर लगाउने साकवकको व्यवस्थालाई र्नरन्त्तरता र्दएकोछु।   

 
१५३. कर सम्बन्त्िी प्रस्ताव आर्थिक कविेयक, २०७६ यसै साथ प्रस्ततु गरेको छु। कर सम्बन्त्िी 

प्रस्ताव सम्बत २०७६ साल साउन १ गतेबाट लागू हनु ेव्यवस्था र्मलाएकोछु।  
 

माननीय सभामखु महोदय, 
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१५४. यो बजेटको कायािन्त्वयनबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा सकारात्मक बकृद्ध हनु,े थप आय 
तथा रोजगारीका अवसरमा बकृद्ध हनु,े गररबी न्त्यूनीकरणमा सघाउ पगु्न े र समदृ्ध प्रदेश 
र्नमािणको आिारशीला खडा हनुे कवश् वास र्लएकोछु।  

१५५. बजेट तजुिमाका लार्ग मागिदशिन गनुिहनु ेमाननीय प्रदेश प्रमखु, माननीय मखु्यमन्त्री, माननीय 
सभामखु, माननीय मन्त्रीहरू, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू, स्थानीय तहका 
जनप्रर्तर्नर्ि, कवर्भन्न राजनीर्तक दल, रािसेवक कमिचारी, र्नजी क्षेर, नागररक समाज तथा 
परकार जगतबाट प्राप्त सझुाव, सहयोग र सल्लाहप्रर्त हार्दिक आभार प्रकट गदिछु। यो 
बजेट कायािन्त्वयनमा नेपाल सरकार, स्थानीय तह, प्रदेश सरकारका सबै र्नकाय र 
सरोकारवालाको सहयोग प्रा त हनुे कवश् वास र्लएकोछु।  

 िन्त्यवाद । 


