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माननीय सभामखु महोदय, 

१. ववश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैर्लएको कोर्भड-१९ को दोस्रो लहरका कारण 
र्सर्जित ववर्म पररर्थथर्तका बीचमा नागररकको जीवनरक्षा गदै ववकास 
र्नमािणलाई अगार्ड बढाउने तथा प्रदेशको अथितन्त्रलाई गर्तर्शल तलु्याउने दृढ 
ववश्वासका साथ गण्डकी प्रदेश सरकारको तफि बाट म यस गररमामय सभा 
समक्ष आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को वावर्िक बजेट तथा कायिक्रम प्रथततु गनि 
उपर्थथत भएको छु। 

२. बजेट तथा कायिक्रम प्रथततु गनुिभन्त्दा अगार्ड म संघीय लोकतार्न्त्रक 
गणतन्त्रात्मक शासन व्यवथथा थथापनाका लार्ग ऐर्तहार्सक जनआन्त्दोलन, 
जनयदु्ध, मधेश आन्त्दोलन लगायतका सबै आन्त्दोलनमा आफ्नो प्राण उत्सगि 
गने ज्ञात-अज्ञात अमर सवहदलाई थमरण गदै भावपूणि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गनि 
चाहन्त्छु। साथै नेपाली समाज रूपान्त्तरणको क्रममा अग्रपङ्तीमा रहेर 
नेततृ्वदायी भरू्मका र्नवािह गनुिहनु ेअग्रजहरूप्रर्त उच्च सम्मान व्यक्त गदिछु। 

३. ववश्वव्यापी रुपमा देखा परेको कोर्भड-१९ ले यस प्रदेशका नागररकको दैर्नक 
जनजीवनमा प्रर्तकुल असर परेको छ। महामारीको चपेटामा परेर ज्यान 
गमुाएका सबै नागररकहरूप्रर्त हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गदै कोरोनाबाट 
संक्रर्मत सबै जनालाई शीघ्र थवाथ्य लाभको कामना गदिछु। यसका साथै 
कोरोना महामारीका ववरुद्ध अग्रपर्ङ्क्तमा रही सेवारत सबै थवाथ्यकमी, 
सरुक्षाकमी तथा यस अर्भयानमा खवटएका जनप्रर्तर्नर्ध, राष्ट्रसेवक, थवयंसेवक 
र नागररकहरूप्रर्त हार्दिक धन्त्यवाद ज्ञापन गनि चाहन्त्छु।  

४. ववद्यमान राजनीर्तक जवटलताका बीच यो सरकार गठन भई अर्त छोटो 
समयमा बजेट तथा कायिक्रम पेश गनुिपने कानूनी व्यवथथाको पालना गदै 
आगामी आर्थिक वर्िको बजेट तथा कायिक्रम प्रथततु गरेको छु। वतिमान 
सरकार लोकतार्न्त्रक अभ्यास, सामार्जक न्त्यायमा आधाररत समाज र समदृ्ध 
प्रदेश र्नमािण गनि प्रयत्नशील रहेको छ।  
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५. यो बजेट तजुिमा गदाि नेपालको संववधानले पररकल्पना गरेको संघीय 
लोकतार्न्त्रक गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणाली, नेपाल सरकार र गण्डकी प्रदेश 
सरकारका कानून, आवर्धक योजना, र्दगो ववकासका लक्ष्य, मध्यमकालीन 
खचि संरचना, प्रदेश सरकारको नीर्त तथा कायिक्रम र सत्ता साझेदार राजनैर्तक 
दलहरू बीचको सहमर्तलाई आधार मानेको छु। सरकार गठन र सरकारलाई 
अर्घ बढ्न मागि र्नदेशन गनुिहनुे अग्रज जनप्रर्तर्नर्धज्यूहरू, ववर्य ववज्ञ, र्नजी 
के्षर र आम नागररकका अपेक्षा र सझुावलाई ध्यान र्दएको छु। 

६. चाल ुआर्थिक वर्िमा कोरोना प्रकोपले सामार्जक जीवनका ववर्भन्न के्षरहरूसँगै 
अथितन्त्र पर्न नकरात्मक रुपले प्रभाववत हनु पगेुको छ। हामी लामो समयको 
बन्त्दाबन्त्दी, नागररकहरूको आर्थिक गर्तववर्धमा कमी, कोरोनाको रास र 
अन्त्यौलताका बीच गजु्रन बाध्य भएका छौं।   

७. आगामी आर्थिक वर्िको व्ययको अनमुान गदाि आर्थिक र्मतव्यवयता, 
कायािन्त्वयन योग्यता, ववकासको आवश्यकता, नागररकका अपेक्षा, र सत्ता 
साझेदार राजनैर्तक दलहरू बीचको समझदारीलाई प्राथर्मकता र्दएको छु। 
साथै कोर्भड-१९ को महामारीका कारण संकटग्रथत अथितन्त्रलाई पनुः 
गर्तशील र चलायमान बनाउन अनतु्पादक लगानी र अनावश्यक खचिलाई 
कटौती गरेको छु। यो बजेट तजुिमा गदाि थथानीय स्रोत र साधनको पररचालन 
गरी सेवा, उत्पादन र रोजगारी अर्भववृद्ध गने योजना र कायिक्रममा केर्न्त्ित 
भएको छु।  

 

सभामखु महोदय, 

८. चाल ुआर्थिक वर्िको १० मवहनाको मन्त्रालयगत प्रगर्तको छुटै्ट वववरण तयार 
गरी पेश गरेको छु। चाल ुआर्थिक वर्िको वैशाख मसान्त्तसम्मको अवर्धमा 
कूल ववर्नयोजनको ३७.७६ प्रर्तशत बजेट खचि भएको छ। जनु अर्घल्लो 
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वर्िको सोही अवर्धको तलुनामा २२.७६ प्रर्तशतले बढी हो। कुल खचि मध्ये 
चालतुफि  ५२.८० प्रर्तशत र पुजँीगततफि  ७०.४६ प्रर्तशत रहेको छ। स्रोत 
व्यवथथापनतफि  चाल ुआर्थिक वर्िको वैशाख मसान्त्तसम्मको अवर्धमा ६८.१८ 
प्रर्तशत लक्ष्य प्राप्त हनु आएको छ। 

 

सभामखु महोदय, 

अब म, आगामी आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथर्मकता 
प्रथततु गदिछु। बजेटका उदे्दश्यहरू र्नम्नानसुार रहेका छन।्  

क. ववश्वव्यापी रुपमा देखा परेको कोर्भड-१९ को महामारीबाट प्रदेशका 
नागररकहरूको जीवन रक्षा गरी जनजीवनलाई सामान्त्यीकरण गनुि। 

ख. संघीय संरचनाको बर्लयो आधार र्नमािणका र्नर्म्त प्रदेश सरकारको भरू्मका 
थप प्रभावकारी बनाउन।ु  

ग. सशुासन, ववकास र समवृद्ध हार्सल गनि जोड र्दंदै साविजर्नक खचिमा पारदर्शिता, 
र्मतव्यवयता र उत्तरदावयत्व कायम गरी सरकारी खचिको उपादेयता बढाउन।ु 

घ. उपलब्ध स्रोत र साधनको महत्तम पररचालन गदै प्राप्त प्रर्तफलको न्त्यायोर्चत 
ववतरण सरु्नर्ित गनुि।  

ङ. आर्थिक-सामर्जक र भौर्तक पूवािधारहरूको ववकास तथा र्नमािणलाई तीब्रता 
र्दन।ु 

च. संघीय ईकाइहरूका बीचमा समुधरु सम्बन्त्ध कायम गरी समन्त्वय र 
अन्त्तरसम्बन्त्धलाई सदुृढ तलु्याउन।ु  
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मार्थ उर्ल्लर्खत उद्देश्य हार्सल गनि देहाय अनसुारका क्षेरगत प्राथर्मकता र्नधािरण 
गरेको छु। 

क. कोरोना उपचार, र्नयन्त्रण र रोकथाम गरी प्रदेशका सबै नागररकलाई सरुर्क्षत 
बनाई कोरोना महामारीका कारण थवदेश र ववदेशमा रोजगारी गमुाएका तथा 
बेरोजगार नागररकलाई रोजगारीको अवसर सजृना गने, 

ख. थवाथ्य पूवािधारहरूको ववकास तथा ववथतार र दक्ष जनशर्क्तहरूको 
व्यवथथापन गरी समग्र थवाथ्य के्षरको सदुृढीकरण गने, 

ग. कोरोना महामारीका कारण प्रभाववत उद्योग व्यवसायलाई पनुजीवन र्दन राहत 
तथा पनुथथापना सम्बन्त्धी ववशेर् कायिक्रम सञ्चालन गने,  

घ. कृवर् के्षरको आधरु्नकीकरण माफि त उत्पादन र उत्पादकत्व अर्भववृद्ध गदै 
खाद्य सरुक्षाको प्रत्याभरू्त गने, 

ङ. भौर्तक पूवािधार ववकासमा जोड र्दंदै अधरुा तथा क्रमागत आयोजनाहरूलाई 
सम्पन्न गने तथा पूवािधार ववकास र्नमािणका नया ँ आयोजनालाई ववशेर् 
प्राथर्मकता र्दन,े 

च. संववधान प्रदत्त प्रदेश के्षरार्धकारका ववर्यहरू थप प्रभावकारी रुपमा अगार्ड 
बढाउने, 

छ. संघीय सरकार र थथानीय तहसँगको सहकायि र समन्त्वयलाई जोड र्दने, 

ज. साविजर्नक सेवा प्रवाहलाई गणुथतरीय, पारदशी, सविसलुभ र प्रववर्धमैरी बनाई 
नागररकको पहुँच अर्भववृद्ध गने, 

झ. साविजर्नक, सहकारी र र्नजी क्षरेमा उपलब्ध स्रोत र साधनको उत्पादनशील 
के्षरमा पररचालन गरी र्दगो एवम ्उत्थानशील अथितन्त्र र्नमािण गने। 

ञ. समन्त्वय, सहकायि र एकताको भावना अनसुार प्रदेश सरकारका काम कारवाही 
अगार्ड बढाउने, 
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सभामखु महोदय, 

अब म, अन्त्तर सरकारी ववत्तीय हथतान्त्तरण अन्त्तगित थथानीय तहमा भएको ववर्नयोजन 
सम्बन्त्धी वववरण प्रथततु गनि चाहन्त्छु।  

९. प्रदेश सरकारको स्रोतमा संकुचन आएतापर्न आगामी आर्थिक वर्िका लार्ग 
थथानीय तहमा हथतान्त्तरण हनु ेववत्तीय समानीकरण अनदुान, सशति अनदुान, 
समपूरक अनदुान र ववशेर् अनदुानलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। थथानीय तहको 
खचिको आवश्यकता, मानव ववकास सूचकाङ्कको अवथथा र राजथव 
क्षमतासमेतका आधारमा ववत्तीय समानीकरण अनदुानतफि  रू.१ अबि १० 
करोड ववर्नयोजन गरेको छु। 

१०. प्रदेश सरकार र थथानीय तह बीचको साझेदारीका कायिक्रमको लार्ग प्रत्येक 
थथानीय तहमा रु. १ करोडका दरले ववर्नयोजन गरेको छु। यसबाट थथानीय 
तहका मागमा आधाररत आयोजना पूरा हनु ेववश्वास र्लएको छु।  

११. थथानीय तहका प्रशासर्नक भवन र्नमािण साझेदारी कायिक्रम अन्त्तगित 
र्नमािणार्धन प्रशासर्नक भवन पूरा गनि आवश्यक रकम ववर्नयोजन गरेको 
छु।  

१२. प्रदेश सरकारको एकल कर प्रशासन माफि त संकलन हनु े सवारी साधन 
करबाट थथानीय तहलाई राजथव बाँडफाँट बापत रु. ६० करोड हथतान्त्तरण 
हनुे अनमुान गरेको छु। 
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सभामखु महोदय, 

अब म आगामी आर्थिक वर्िको बजेटका कायिक्रम तथा ववर्नयोजन प्रथततु गनि 
चाहन्त्छु। 

कोरोना रोगको रोकथाम र थवाथ्य प्रणालीमा सधुार  

१३. प्रदेशका सबै नागररकलाई कोरोना ववरुद्धको खोप सरु्नर्ित गनि खोप खररदको 
लार्ग आवश्यक बजेटको व्यवथथा गरेको छु। 

१४. कोरोना भाइरस (COVID-19) रोगको रोकथाम, र्नयन्त्रण तथा उपचारलाई 
प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत र साधन सरु्नर्ित गरेको छु। प्रदेश 
सरकार अन्त्तगितका सबै थवाथ्य संथथाहरूको क्षमता ववकास, पूवािधार र्नमािण 
र सेवाप्रवाह सधुारका र्नर्म्त आवश्यक रकम ववर्नयोजन गरेको छु। 

१५. संक्रामक तथा सरुवा रोग अथपतालमा अत्याधरु्नक प्रववर्धसवहतको सवुवधा 
सम्पन्न भवन र्नमािण गरी सेवा सवुवधा र्बथतार गनि स्रोतको व्यवथथा गरेको 
छु। 

१६. थतन क्यान्त्सर, पाठेघरको मखुको क्यान्त्सर (Cervical Cancer) र 
पाठेघरको क्यान्त्सरको शल्यवक्रयामा लाग्न ेखचि प्रदेश सरकारबाट व्यहोने 
व्यवथथा र्मलाएको छु।  

१७. दगुिम क्षेरका जवटल अवथथामा रहेका गभिवती र सतु्केरी मवहला तथा नवजात 
र्शशकुो उद्धार गरी सवुवधा सम्पन्न अथपतालसम्म परु् याउन एयर र्लर्फ्टङ्ग 
कायिक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले अगार्ड बढाउने गरी बजेट ववर्नयोजन गरेको 
छु।  

१८. नेपाल सरकार र थथानीय तहसँगको साझेदारीमा र्शश,ु बालबार्लका, वकशोरी, 
अपाङ्गता भएका व्यर्क्त र गभिवतीको पोर्ण र्थथर्तमा सधुार ल्याउन बहकु्षरेीय 
पोर्ण सधुार कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दन रु. 1 करोड 50 लाख बजेट 
छुट याएको छु।  
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१९. नेपाल सरकारसँगको सहकायिमा सबै र्जल्ला अथपताललाई २५ देर्ख ५० 
शैया र धौलार्गरी अथपताललाई २ सय शैयाको जनरल अथपतालमा थतरोन्नर्त 
गररनेछ। प्रदेश सरकारको स्रोतबाट सबै र्जल्ला अथपतालमा २ देर्ख ५ 
शैयाको सघन उपचार कक्ष र्नमािण कायि सम्पन्न गराउन आवश्यक बजेट 
ववर्नयोजन गरेको छु। ५० शैया भएका अथपतालमा आखँा उपचार सेवा, 
मगृौला पीर्डत ववरामीका लार्ग डायलाइर्सस सेवा र ज्येष्ठ नागररक उपचार 
वाडि सञ् चालन गने कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। 

२०. मखु्य राजमागि पने नवलपूरको मध्यववन्त्द ु अथपताल, तनहुँको दमौली 
अथपताल, बाग्लङुको धौलार्गरी अथपताल र थयाङ्जाको भीरकोट नगर 
अथपताललाई ट्रमा सेन्त्टरको रुपमा थतरोन्नती गनि आवश्यक बजेटको व्यवथथा 
गरेको छु। 

२१. थथानीय तहसँगको समन्त्वय र सहकायिमा गोरखा र्जल्लाको आपँवपपल 
अथपताललाई ५० शैयाको अथपताल बनाउन प्रकृया अगार्ड बढाउने व्यवथथा 
गरेको छु। 

२२. गण्डकी ववश्वववद्यालयमा ३५० शैयाको जनरल, ५० शैयाको मटुु रोग, ५० 
शैयाको अबुिद रोग, ५० शैयाको मगृौला रोग सवहत ५०० शैयाको र्शक्षण 
अथपताल थथापनाको लार्ग र्बथततृ आयोजना प्रर्तवदेन तयार गरी र्नमािण 
कायि प्रारम्भ गनि आवश्यक बजेटको व्यवथथा गरेको छु।     

२३. अपाङ्गता भएका व्यर्क्त, असहाय, अशक्त, गभिवती, सतु्केरी, ज्येष्ठ नागररक र 
ववपन्न वगिको उपचार सवुवधालाई र्नरन्त्तरता र्दन ेव्यवथथा र्मलाएको छु। 
क्यान्त्सर, मटुु, मगृौला, र्सकलसेल एर्नर्मया, थपाइनल इन्त्जरुी, पावकि न्त्सन, 

अल्जाइमर र हेड इन्त्जरुी जथता रोगबाट पीर्डत अर्त गररब ववरामीलाई 
उपचारको लार्ग आर्थिक सहयोग गने कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्ददैं यथता 
रोगबाट पीर्डत र्बरामीहरूलाई दोहोरो नपने गरी और्र्ध उपचारको लार्ग 
मार्सक रु. ४ हजारका दरले सवुवधा उपलब्ध गराउने व्यवथथा गरेको छु। 
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२४. प्रदेश मातहतका अथपतालहरूबाट ६५ वर्ि मार्थका ज्येष्ठ नागररकहरूलाई 
र्नशलु्क थवाथ्य उपचार सवुवधा र्दइनछे। प्रदेशका नागररकहरूलाई 
आधारभतू थवाथ्य सेवा सरु्नर्ित गनि "थवाथ्य बीमाः सरकारको र्जम्मा" 
कायिक्रम सञ्चालन गने व्यवथथा र्मलाएको छु। 

२५. थवाथ्य थवयंसेववकाहरूलाई प्रदेश मातहतका र्जल्ला थवाथ्य कायािलय 
माफि त वावर्िक रु. ६ हजार प्रोत्साहन भत्ता र्दने व्यवथथा र्मलाएको छु। 

२६. आयवेुद तथा प्राकृर्तक र्चवकत्सा लगायतका वैकर्ल्पक र्चवकत्सा सेवालाई 
प्रवद्धिन गनि आवश्यक बजेट व्यवथथा गरेको छु।  

 

र्शक्षा तथा ववज्ञान प्रववर्ध 

२७. गण्डकी ववश्वववद्यालय र गण्डकी प्राववर्धक र्शक्षा तथा व्यवसावयक तार्लम 
प्रर्तष्ठानको पूवािधार ववकास गरी आगामी आर्थिक वर्िबाट सञ्चालनमा ल्याउन े
व्यवथथा र्मलाएको छु। गण्डकी ववश्वववद्यालय अन्त्तगित सूचना प्रववर्ध ववर्य 
र र्शक्षण अथपताल थथापना गरी र्चवकत्सा ववज्ञान ववर्यको अध्ययन अध्यापन 
कायि आगामी आर्थिक वर्िमा सरुु गने गरी बजेटमा आवश्यक व्यवथथा 
र्मलाएको छु। 

२८. प्रदेशमा ववज्ञान तथा प्रववर्धको अध्ययन, अनसुन्त्धान र ववकासका लार्ग 
गण्डकी ववज्ञान तथा प्रववर्ध प्रर्तष्ठानको सञ्चालन, प्रयोगशालाको थथापना र 
उपकरण खररद तथा ववश्वववद्यालयमा अध्ययनरत ववद्याथीलाई अनसुन्त्धान 
वरृ्त्तका लार्ग आवश्यक बजेटको व्यवथथा गरेको छु। 

२९. एमबीबीएस लगायत उच्च प्राववर्धक र्शक्षा अध्ययनका लार्ग छारवरृ्त्तमा 
छनौट भएका शहीद र बेपत्ता पररवारका छोराछोरी, द्वन्त्द्व पीर्डत, दर्लत, 
लोपोन्त्मखु, अल्पसंख्यक तथा गररब ववद्याथीलाई थप प्रोत्साहन गनि ''सवहद 
र्दलबहादरु रम्तेल थमरृ्त उच्च र्शक्षा प्रोत्साहन छारवरृ्त्त कायिक्रम" को लार्ग 
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आवश्यक बजेटको व्यवथथा गरेको छु। सवहदथमरृ्त आवासीय ववद्यालयको 
संरचना थतरोन्नर्त तथा ममित संभारको लार्ग आवश्यक बजेटको व्यवथथा 
गरेको छु। 

 

सामार्जक सरुक्षा, श्रम तथा रोजगार र संथकृर्त  

३०. नेपाल सरकारको सहकायिमा योगदानमा आधाररत सामार्जक सरुक्षा कायिक्रम 
कायािन्त्वयन गनि सामार्जक सरुक्षा कोर् थथापनाको लार्ग रु. ५ करोड बजेट 
ववर्नयोजन गरेको छु। 

३१. प्रदेश र्भरका ववपन्न समदुायको उत्थान, सशक्तीकरण र ववकासका र्नर्म्त 
"ववपन्न बथतीमा मखु्यमन्त्री" कायिक्रमलाई अर्भयानको रुपमा अगार्ड बढाउन 
आवश्यक बजेटको व्यवथथा गरेको छु। 

३२. कोरोना महामारीका कारण अर्भभावक गमुाएका बालबार्लकालाई सामार्जक 
सरुक्षावापत मार्सक रु. ५ हजारका दरले राहत उपलब्ध गराउन ेव्यवथथा 
र्मलाएको छु। साथै कोरोनाका कारण मतृ्य ुभएका व्यर्क्तहरूका पररवारका 
लार्ग रु. ५० हजार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवथथा र्मलाएको 
छु। 

३३. द्वन्त्द्व पीर्डत तथा सवहद पररवार र द्वन्त्द्वका क्रममा घाइते नागररकहरूको 
त्याङ्क संकलन गरी पररचयपरको व्यवथथा गनि, राहत प्रदान गनि र सवहद 
थमारक संरचनाहरुको ममित-सम्भारको लार्ग आवश्यक बजेट ववर्नयोजन 
गरेको छु। 

३४. बहसुांथकृर्तक ग्रामको थथापना गरी जार्त, भार्ा, कला, सावहत्य, संगीत र 
संथकृर्तको संरक्षण एवं ववकासमा ववशेर् जोड र्दएको छु। गीत, संगीत, 
कला, सावहत्य, नाटक, लोकदोहोरी तथा नतृ्यको प्रदेशथतरीय कायिक्रम 
सञ्चालनको र्नर्म्त प्रोत्साहन थवरूप आवश्यक बजेटको व्यवथथा गरेको छु।  
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३५. प्रदेश प्रज्ञा प्रर्तष्ठानको लार्ग पूवािधार र्नमािण र सञ्चालनको लार्ग आवश्यक 
बजेट ववर्नयोजन गरेको छु।  

३६. प्रदेशर्भरका ऐर्तहार्सक, धार्मिक, परुातार्त्वक तथा सांथकृर्तक महत्वका थथान 
तथा संग्रहालयको संरक्षण, सम्वद्धिन र ववकासका कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दन 
र "एक र्जल्ला एक सवहद थमारक पाकि " र्नमािणको लार्ग आवश्यक बजेटको 
व्यवथथा गरेको छु। 

३७. गोरखाको च्याङ्लीमा कुमाल जार्तको सांथकृर्तक संग्रहालय र्नमािणको लार्ग 
आवश्यक बजेटको व्यवथथा गरेको छु। 

३८. मवहला जागरृ्त एवं आर्थिक, सामार्जक, राजनैर्तक र सांथकृर्तक सशर्क्तकरण 
गनि "सक्षम मवहलाः समानान्त्तर पाइला" कायिक्रम सञ्चालन गनि आवश्यक 
बजेटको व्यवथथा गरेको छु। मवहला तथा बालबार्लका ववरुद्ध हनुे सबै 
प्रकारका वहंसा अन्त्त्य गनि र्नरोधात्मक, प्रवद्धिनात्मक र उपचारात्मक कायिक्रम 
सञ्चालन गने व्यवथथा र्मलाएको छु।  

३९. थथानीय तह र गैर सरकारी संथथासँगको समन्त्वय र सहकायिमा वहंसा पीर्डत 

मवहला, एकल मवहला, यौर्नक तथा लैवङ्गक अल्पसंख्यक, सीमान्त्तकृत तथा 
लोपोन्त्मखु जार्तको अर्धकार संरक्षणका लार्ग ववशेर् कायिक्रम सञ् चालन गनि 
बजेटको व्यवथथा गरेको छु। 

४०. मवहलाको घरेल ुश्रम तथा पाररवाररक हेरचाह सम्बर्न्त्ध वक्रयाकलापको मूल्य 
कायम गरी प्रदेशको आयमा मवहलाको योगदान सरु्नर्ित सम्बन्त्धमा अध्ययन 
गनिको लार्ग बजेटमा आवश्यक व्यवथथा गरेको छु। 

४१. अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरूको लार्ग आवश्यक उपकरणहरू उपलब्ध 
गराइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यर्क्तको अर्धकार संरक्षण, प्रवद्धिन, 
सशर्क्तकरणका लार्ग समदुायमा आधाररत पनुःथथापना कायिक्रम साथै 
थवरोजगारमूलक तार्लम सञ्चालन गनि बजेटको व्यवथथा गरेको छु।  
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४२. थथानीय तह र गैर सरकारी संथथासँगको समन्त्वय र सहकायिमा ज्येष्ठ नागररक 
सेवा केन्त्ि, मानव सेवा आश्रम, र्दवा सेवा तथा र्मलन केन्त्ि लगायतका सेवा 
सञ्चालन गने कायिक्रमलाई जोड र्दएको छु। 

४३. दर्लत समदुायको परम्परागत पेशा, कला र सीपको संरक्षण, संवद्धिन, 

आधरु्नकीकरण र व्यवसायीकरणको लार्ग आवश्यक बजेटको व्यवथथा गरेको 
छु। 

 

यवुा तथा खेलकुद 

४४. "सीप, दक्षता र रोजगारीः यवुा पलायन रोक्न े हाम्रो र्जम्मेवारी" कायिक्रम 
सञ्चालन गनि आवश्यक बजेटको व्यवथथा गरेको छु। 

४५. सामूवहक रुपमा उद्यम गनि चाहन ेयवुाहरूलाई प्रोत्साहन गनि प्रदेश सरकार 
र यवुा उद्यमीहरू बीच लगानी साझेदारीमा "उद्यमी यवुाः समदृ्ध प्रदेश 
र्नमािणमा टेवा" कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ।  

४६. समग्र खेलकुदको ववकासका र्नर्म्त खेलकुद क्षेरको नीर्त, कानून, संरचना र 
पूवािधार र्नमािणमा जोड र्दएको छु।  

४७. अन्त्तरािवष्ट्रय तथा रावष्ट्रय खेलकुद प्रर्तयोर्गताको आयोजना र खेलाडीलाई 
प्रोत्साहन गनि तथा समग्र खेलकुद क्षेरको ववकासका लार्ग आवश्यक बजेट 
छुट्याएको छु।  

 

कृवर्, भरू्म व्यवथथा तथा सहकारी  

४८. कृवर् उपज र्बक्रीका लार्ग समथिन मूल्य तोवक र्बक्री हनु नसकेको कृवर्जन्त्य 
उत्पादनको खररदका लार्ग बजेटमा आवश्यक व्यवथथा गरेको छु। यसका 
लार्ग र्नजी तथा सहकारी के्षरसँग सहकायि गररनेछ।  
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४९. ववर्भन्न अन्नबाली, फलफुल, नगदेबाली तथा तरकारी र पशपुन्त्छी तथा 
मत्थयपालनका पकेट र ब्लक के्षर थथापना र ववथतार गने कायिक्रमलाई 
र्नरन्त्तरता र्दएको छु।  

५०. भ-ूबनोट र सम्भाव्यताको आधारमा आल ुखेती, चैते धान, सनु्त्तला, कागती, 
अलैंची, कफी, मररच, र्सतल र्चनी, म्याकेडेमीया नट्स, चेथट नट्स, च्याउ, 

रेशम खेती, घाँसेबाली, मौरीपालन जथता कायिक्रमलाई बजेटमा प्राथर्मकता 
र्दएको छु।  

५१. पश,ु फलफुल, तरकारी र अन्नबालीको नया ँप्रजार्त ववकास, पश ुनश्ल सधुार 
र उन्नत र्बउ उत्पादन गने अनसुन्त्धानात्मक कायिक्रमलाई जोड र्दएको छु। 
गाई, भैंसी तथा बाख्राको नश्ल सधुार गरी उत्पादकत्व बवृद्ध गनि स्रोत केन्त्िको 
ववकास गनि जोड र्दएको छु। अन्नबाली, तरकारी, फलफूल तथा घाँसका 
थवथथ ववरुवा उत्पादनका र्नर्म्त प्रववर्धयकु्त नसिरी थथापना गने कायिक्रमलाई 
प्राथर्मकता र्दएको छु। 

५२. थयाउ उत्पादनमा आत्मर्नभिर हनु वहमाली र्जल्लामा उच्च घनत्वमा आधाररत 
थयाउ खेती ववकास कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु।  

५३. कृवर् उद्यमशीलता अर्भववृद्ध गनि नेपाल सरकारसँगको सहकायिमा बाली तथा 
पशपुन्त्छी र्बमा कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। सहरु्लयत ब्याजदरमा 
कृवर् ऋण उपलब्ध गराउन ेकायिक्रमको व्यवथथा र्मलाएको छु।  

५४. बाँझो तथा खेतीयोग्य जमीनको चक्लाबन्त्दी गरी सहकारी, सामूवहक, करार 
तथा व्यवसावयक खेतीलाई प्रोत्साहन गने कायिक्रमलाई जोड र्दएको छु। 
कृवर् उपजको उत्पादन पररमाणका आधारमा यथता समूहलाई प्रोत्सावहत गने 
कायिक्रमका लार्ग आवश्यक बजेटको व्यवथथा गरेको छु। 
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५५. भेटेररनेरी अथपताल तथा पशवुवज्ञ केन्त्िका प्रयोगशालाको थतरोन्नर्त गनि तथा 
पश ुरोग र्नयन्त्रणका लार्ग पशखुोप कायिक्रम सञ्चालन गनि आवश्यक बजेट 
व्यवथथा गरेको छु।  

५६. भौगोर्लक सूचना प्रणाली माफि त भ-ूउपयोगको त्याङ्क अद्यावर्धक गरी 
प्रदेशथतरीय भ-ूउपयोग योजना तयार गने व्यवथथा र्मलाएको छु। सरकारी 
तथा साविजर्नक, र्नजी र गठुी जग्गाको अर्भलेख अद्यावर्धक गरी व्यवर्थथत 
गनि आवश्यक बजेटको व्यवथथा गरेको छु। 

५७. सहकारी संथथाको दताि, नवीकरण, र्नयमन, अनगुमन तथा संथथागत क्षमता 
ववकास गने व्यवथथा र्मलाएको छु। एक सहकारी-एक उत्पादन कायिक्रमलाई 
प्रवधिन गनि बजेटमा आवश्यक व्यवथथा गरेको छु।  

  

पयिटन प्रवद्धिन कायिक्रम 

५८. पयिटन गरुुयोजना र्नमािण गनि र पयिटकीय गन्त्तव्य, पदमागि, साइकल मागि, 
होमथटे, लगायत प्राकृर्तक, धार्मिक तथा सांथकृर्तक पयिटकीय क्षेरको पूवािधार 
ववकासका कायिक्रमलाई जोड र्दएको छु। "एक र्नवािचन क्षरे–एक पयिटकीय 
गन्त्तव्य" कायिक्रमको लार्ग बजेटको व्यवथथा गरेको छु।  

५९. आन्त्तररक पयिटनमा टेवा परु ्याउन पयिटन व्यवसायीलाई राहत कायिक्रमसवहत 
गण्डकी प्रदेशमा घमु्न आउने पयिटकलाई ववशेर् प्याकेज कायिक्रम सञ्चालन 
गनि बजेटमा व्यवथथा गरेको छु।   

६०. ववपद् मा परेका पयिटकलाई उद्धार गनि र पयिटन सूचना प्रणालीलाई ववकास 
गनि आवश्यक बजेटको व्यवथथा गरेको छु। 

६१. पयिटकीय गर्तववर्धको ववथतार र ववववधीकरण गने प्रवद्धिनात्मक कायिक्रमलाई 
र्नरन्त्तरता र्दंदै कोर्भड-१९ ले समग्र पयिटन क्षेरमा पारेको असर र प्रभावलाई 
सम्बोधन गनि बजेटको व्यवथथा र्मलाएको छु। 
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६२. नारायणी नदी वकनारमा बीच पाकि  (Beach Park) र्नमािण गनि सम्भाव्यता 
अध्ययनको लार्ग आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको छु।  

 

उद्योग तथा आपूर्ति 

६३. नेपाल सरकारसँगको सहकायिमा प्रदेशथतरीय औद्योर्गक के्षर र्नमािण गनि 
काथकीको पुडँीटार-तनहुँको घारी के्षर र नवलपरुको लोकाहाखोला क्षेर गरी 
दईु थथानमा पूवािधार ववकासका लार्ग आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको 
छु।  

६४. कोर्भड-१९ को कारण रोजगारी गमुाएका बेरोजगारहरूको लार्ग उद्यमशीलता 
ववकास तथा थवरोजगारी र्सजिना गने कायिक्रमको लार्ग आवश्यक बजेट 
छुट्टाएको छु। 

६५. संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, सम्बर्न्त्धत थथानीय तह र र्नजी के्षरसमेतको 
सहभार्गतामा सञ्चालन हनु ेधौवादी फलाम कम्पनीमा प्रदेश सरकारको तफि बाट 
लगानी गनि आवश्यक बजेट  ववर्नयोजन गरेको छु। 

६६. प्रदेशर्भर रहेका ववर्भन्न खानी तथा खर्नज पदाथिको सम्भाव्यता अध्ययन गरी 
खानी तथा खर्नज पदाथि उत्खनन र सञ्चालनको र्नर्म्त संघीय सरकारसँग 
साझेदारी गने आवश्यक व्यवथथा र्मलाएको छु।  

६७. प्राकृर्तक स्रोत तथा ढुङ्गा, र्गट्टी, बालवुा, माटो, काठ, दाउरा, जराजरुी जथता 
दहत्तर बहत्तर उत्खनन, संकलन र र्बक्री ववतरणलाई प्रभावकारी रुपमा 
र्नयमन गने र ब्लक, ईट्टा, थलेट, कवटङ्ग ढुङ्गा, चनुढुङ्गा तथा ढुङ्गा, र्गटी, 
बालवुा र र्चप्स उत्पादन गने क्रसर उद्योग व्यवसायलाई र्नर्ित मापदण्ड 
र्नमािण गरी र्नयमन गने व्यवथथा र्मलाएको छु।  

६८. परम्परागत सीप, प्रववर्ध र थथानीय कच्चा पदाथिमा आधाररत घरेल,ु लघ ुतथा 
साना उद्योग ववकास कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। परम्परागत सीप 
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र पेशा भएका जार्तको क्षमता अर्भववृद्ध र प्रववर्ध हथतान्त्तरण गरी 
व्यवसावयकताको ववकास गनि आवश्यक बजेटको व्यवथथा गरेको छु। 

६९. थथानीय तह तथा थथानीय प्रशासनसँगको समन्त्वयमा प्रदेश र्भरको आपूर्ति 
व्यवथथालाई सहज, सरल र र्नयर्मत बनाउन तथा कालोबजारी र कृर्रम 
अभावलाई र्नयन्त्रण गनि बजार अनगुमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन े
कायिक्रमलाई जोड र्दएको छु। 

  

वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण 

७०. र्दगो वन व्यवथथापन कायिक्रम माफि त वन क्षेरको प्रबद्धिन गदै जैववक 
ववववधता र वन्त्यजन्त्तकुो संरक्षण र सम्वद्धिन गने व्यवथथा र्मलाएको छु।  

७१. ग्रामीण क्षेरमा रोजगारी र्सजिना गने तथा आयआजिन अर्भववृद्ध गने जर्डबटुीको 
उत्पादन, संकलन र प्रशोधन एवं वन पैदावारमा आधाररत आयात प्रर्तथथापन 
र र्नयाितमूलक उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्धिन गने कायिक्रमका र्नर्म्त बजेट 
व्यवथथा गरेको छु।  

७२. प्रदेशर्भरको रावष्ट्रय वनको सरुक्षा र संरक्षणका लार्ग वन अर्तक्रमण, चोरी 
र्नकासी, वन्त्यजन्त्तकुो तथकरी, डढेलो र अवैध उत्खनन ्जथता गर्तववर्धहरूको 
र्नयर्मत अनगुमन तथा र्नयन्त्रणका लार्ग बजेट व्यवथथा गरेको छु। 

७३. वनथपर्त उद्यान, प्राणी उद्यान, हाइटेक वन नसिरी थथापना, वकृ्षारोपण तथा 
संरक्षण र हररयाली प्रवद्धिनका कायिक्रम सञ्चालन गने कायिक्रमलाई बजेटको 
व्यवथथा गरेको छु।  

७४. प्रदेशर्भरका ताल तलैया, पोखरी, जलाशय र कुण्डको ववथततृ सवेक्षण, 
र्डर्जटलाइजेशन तथा संरक्षण र व्यवथथापनको लार्ग बजेट छुट्याएको छु।  
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७५. वन, वनथपर्त, वन्त्यजन्त्त,ु वातावरण, पाररर्थथर्तक प्रणाली, जलाधार के्षर र 
जलवाय ु पररवतिन सम्बन्त्धी वैज्ञार्नक अध्ययन, अनसुन्त्धान, तार्लम र 
प्रचारप्रसारका कायिक्रमका लार्ग बजेट छुट्याएको छु।    

 

सडक, पलु तथा पूवािधार र्नमािण 

७६. प्रदेश गौरवका सडक, एक र्नवािचन के्षर-एक सडक, रणनीर्तक महत्वका 
सडक, थथानीय तहको केन्त्ि जोड्ने सडक, ववर्भन्न प्रादेर्शक सडक र सडकपलु 
र्नमािणका कायिलाई समयमै सम्पन्न गनि आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको 
छु।  

७७. नेपाल सरकारसँगको सहकायिमा बहृत ् पोखरा चक्रपथ, र्भमाद-डेढगाउँ-

अरुणखोला सडक, शार्लग्राम कररडोर र आरुघाट-र्सर्दिबास-रूइला भन्त्ज्याङ 
सडक र्नमािणको लार्ग आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको छु।  

७८. प्रदेशका आवश्यक र सम्भाव्य सबै थथानमा झोलङु्ग ेपलु र्नमािण गनि आवश्यक 
स्रोतको व्यवथथा गरेको छु। 

७९. नेपाल सरकारसँग समन्त्वय गरी बाग्लङुको र्बहुँबाट गल्कोटसम्म सरुङमागि 
र बाग्लङुको अनािकोट ववमानथथल र्नमािणको सम्भाव्यता अध्ययन कायि 
अगार्ड बढाउन आवश्यक व्यवथथा र्मलाएको छु।   

 

यातायात व्यवथथापन 

८०. प्रदेशको यातायात क्षेरको ववकासको र्नर्म्त गरुुयोजना तजुिमा गनि आवश्यक 
बजेट व्यवथथा गरेको छु। 

८१. पोखरा महानगरपार्लकासँगको सहकायिमा महानगरपार्लकाको वडा नं. ९ 
र्थथत बसपाकि लाई थतरोन्नर्त गने र वडा नं.- ३२ र्थथत लामेआहालमा 
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प्रदेशथतरीय बसपाकि को र्नमािण कायि प्रारम्भ गनि आवश्यक बजेट व्यवथथा 
गरेको छु।  

८२. सवारी साधनमा र्डर्जटल प्रणाली लागू गरी सहरी यातायातलाई प्रववर्ध मैरी 
बनाउन ई-वटकट एवं ई-भकु्तानीको व्यवथथा र्मलाइनेछ। यातायात 
कायािलयबाट प्रदान हनुे सबै प्रकारका सेवालाई प्रववर्धमैरी बनाउन आवश्यक 
स्रोतको व्यवथथा गरेको छु। 

 

भवन तथा आवास र शहरी ववकास 

८३. प्रदेशको मखु्य प्रशासर्नक केन्त्ि, प्रदेश सभा र गण्डकी प्रदेश प्रर्शक्षण 
प्रर्तष्ठानको अत्याधरु्नक भवन र प्रदेश सरकारका र्जल्ला र्थथत कायािलयहरू 
र्नमािण गनि बजेट ववर्नयोजन गरेको छु। 

८४. नेपाल सरकारसँगको सहकायिमा नवलपरुको कावासोतीमा संघ, प्रदेश र 
थथानीय तहका सरकारी कायािलयका लार्ग एकीकृत नमूना प्रशासर्नक केन्त्ि 
र्नमािणका लार्ग आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको छु।  

 

ऊजाि, खानेपानी तथा जलस्रोत 

८५. प्रदेशमा रहेका काठेपोललाई थटीलपोलले र्बथथापन गने कायिक्रमलाई 
र्नरन्त्तरता र्दंदै आगामी आर्थिक वर्िमा ववद्यतुीकरण नपगेुका प्रदेशका सबै 
क्षेरमा ववद्यतु सेवा परु ्याउने गरी बजेट व्यवथथा गरेको छु।  

८६. थवाथ्य संथथा र अत्यावश्यकीय सरकारी कायािलयहरूमा सोलार प्रणालीबाट 
२४ सै घण्टा ववद्यतु सेवा उपलब्ध गराउन बजेटमा प्राथर्मकता र्दएको छु। 

८७. जनताको आधारभतू आवश्यकतालाई सम्बोधन गनि सबै गाउँबथतीमा 
आधारभतू खानेपानी कायिक्रम तथा एक घर-एक धारा खानेपानी कायिक्रमलाई 
सञ्चालन गनि बजेट ववर्नयोजन गरेको छु। 
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८८. प्रदेशर्भरका खेर्तयोग्य जर्मनमा बाहै्र मवहना र्संचाई सवुवधा पगु्न ेगरी र्संचाई 
योजनाहरू सञ्चालन गनि बजेटमा प्राथर्मकता र्दएको छु।  

८९. कृवर्का र्नर्म्त चक्लाबन्त्दी गररएको जग्गा र कृवर्को पकेटके्षर लर्क्षत र्बशेर् 
र्संचाई कायिक्रम संचालन गनि आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको छु।  

 

सूचना तथा सञ्चार 

९०. नेपाल सरकारसँगको सहलगानीमा सूचना प्रववर्ध पाकि  र सञ्चारग्राम र्नमािण 
गने तथा आमसञ्चार माध्यमलाई थवथथ, मयािर्दत, र्जम्मेवार र व्यवसावयक 
रूपमा ववकास गनि सञ्चारकमीको क्षमता ववकास लगायतका कायिक्रमलाई 
आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको छु। 

९१. प्रदेशर्भरका सञ्चारगहृबाट लोककल्याणकारी ववज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण 
गने कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु।   

 

शार्न्त्त सरुक्षा तथा ववपद्  व्यवथथापन 

९२. प्रदेश र्भर शार्न्त्त सरुक्षा र सवु्यवथथा कायम गनि आवश्यक बजेट व्यवथथा 
गरेको छु। 

९३. जोर्खम क्षेरको पवहचान तथा नक्शाङ्कन गरी ववपद् पूविसूचना प्रणालीको 
थथापना, ववकास र उपयोग गनिलाई आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको छु। 
ववपद् पिात हनु ेखोज, उद्धार, राहत तथा पनुथथािपना कायिका लार्ग प्रदेश 
ववपद् व्यवथथापन कोर्लाई बवृद्ध गनि रू.१ करोड ववर्नयोजन गरेको छु।  

 

सशुासन तथा शासकीय क्षरे  

९४. प्रदेशको साविजर्नक स्रोतमा आउन े संकुचन र कोरोना महामारी रोगको 
रोकथाम र्नयन्त्रण र प्रभाव न्त्यूनीकरण कायिमा अर्तररक्त स्रोत पररचालन 
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गनुिपने अवथथालाई मध्यनजर गरी आगामी वर्ि प्रशासर्नक खचिमा र्मतव्यवयता 
अपनाउने नीर्त र्लएको छु।  

९५. प्रदेशको पयिटन प्रवद्धिन गनि र राष्ट्रसेवक कमिचारीलाई प्रोत्साहन गनि ववदा 
पयिटनको कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। प्रदेशका कायािलयबाट प्रवाह 
हनुे सेवालाई प्रभावकारी बनाउन उत्कृष्ट कायािलय तथा उत्कृष्ट कमिचारीलाई 
परुथकृत गने व्यवथथा र्मलाएको छु। 

९६. सामार्जक जीवनका ववर्भन्न के्षरमा उत्कृष्ट योगदान परु ्याउने गण्डकी प्रदेशका 
नागररकलाई कानूनी व्यवथथा गरी प्रदेश सरकारको तफि बाट ववर्शष्ट सम्मान 
प्रदान गनि बजेटमा व्यवथथा र्मलाएको छु।    

९७. नेपाल सरकारबाट र्नजामती कमिचारीको लार्ग गररएको तलब वरृ्द्द दरमा 
एकरुपता हनु ेगरी प्रदेश सरकारमा कायिरत कमिचारीको तलब ववृद्ध समायोजन 
गररएको छ। प्रदेश सरकारको तहगत संरचना अनसुार तलब थकेल कायम 
गरेको छु।  

९८. कोरोना रोगको रोकथाम, र्नयन्त्रण र उपचारमा संलग्न थवाथ्यकमी, 
र्चवकत्सक, सरुक्षाकमी लगायतका राष्ट्रसेवकलाई प्रदेश सरकारका तफि बाट 
र्दइदै आएको जोर्खम वहन तथा प्रोत्साहन भत्तालाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु।  

९९. प्रदेशलाई आवश्यक पने क्षेरगत जनशर्क्तको प्रक्षेपण, प्रार्प्त, क्षमता ववकास 
र प्रभावकारी उपयोग गनि जनशर्क्त ववकास योजना तयार गने व्यवथथा 
र्मलाएको छु। प्रदेश र थथानीय तहमा आवश्यक पने जनशर्क्तको पदपूती 
प्रदेश लोक सेवा आयोग माफि त हनु ेगरी आवश्यक बजेटको व्यवथथा गरेको 
छु।  

१००. भौगोर्लक सूचना प्रणालीको उपयोग गरी प्रदेश र थथानीय तहको आवश्यक 
खण्डीकृत त्याङ्क संकलन, प्रशोधन, भण्डारण र उपयोगलाई संथथागत गनि 
बजेट ववर्नयोजन गरेको छु। ववश्वववद्यालय तथा अनसुन्त्धान संथथासँगको 
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सहकायिमा अनसुन्त्धान र ववकासका कायिक्रम सञ्चालन गनि आवश्यक व्यवथथा 
र्मलाएको छु। 

१०१. साविजर्नक सेवा प्रवाहलाई र्छटो छररतो, र्मतव्ययी, पारदशी र प्रभावकारी 
बनाई प्रदेशलाई र्डर्जटल प्रदेशको रुपमा ववकास गनि ववद्यतुीय सशुासन 
गरुुयोजना तजुिमा गनि आवश्यक व्यवथथा र्मलाएको छु। साविजर्नक सेवामा 
सशुासनको प्रत्याभरू्त गराउन भ्रष्ट्राचार ववरूद्ध शून्त्य सहनशीलताको नीर्त 
अबलम्वन गने व्यवथथा र्मलाएको छु।  

 

आयोजना व्यवथथापन  

१०२. आयोजना पवहचान, प्राथर्मकीकरण, छनौट तथा कायािन्त्वयन गने कायिलाई 
व्यवर्थथत र प्रभावकारी बनाउन प्रदेशथतरीय आयोजना बैङ्क सञ्चालन गनि 
आवश्यक स्रोतको व्यवथथा गरेको छु। 

१०३. प्रदेश सरकारका अधरुा तथा क्रमागत आयोजना तोवकएको समयमा सम्पन्न 
गनि आवश्यक स्रोतको व्यवथथा गरेको छु। 

१०४. "र्नवािचन क्षरे पूवािधार ववकास" कायिक्रमलाई पररमाजिन सवहत कायािन्त्वयन 
गने गरी रु. ७२ करोड बजेट ववर्नयोजन गरेको छु। 

 

सभामखु महोदय, 

अब म, बजेटमा उर्ल्लर्खत क्षेरगत नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयन गनि आवश्यक 
पने बजेट ववर्नयोजन र स्रोत अनमुान प्रथततु गनि चाहन्त्छु।  

१०५. मार्थ उर्ल्लर्खत क्षरेगत नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयन गनि जम्मा रु. ३० 
अबि ३ करोड ९४ लाख २७ हजार खचि हनुे अनमुान गरेको छु। जसमध्ये 
चालतुफि  रु. १३ अबि ६ करोड ४७ लाख ९४ हजार (४३.५ प्रर्तशत), 



21 

पुरँ्जगततफि  रु. १६ अबि ७३ करोड ४६ लाख ३३ हजार (५५.७ प्रर्तशत) 
र ववत्तीय व्यवथथातफि  रु. २४ करोड (०.८ प्रर्तशत) रहेको छ।  

१०६. आगामी आर्थिक वर्िका लार्ग अनमुान गररएको खचि व्यहोने स्रोतमध्ये नेपाल 
सरकारबाट प्राप्त हनु े ववत्तीय समानीकरण अनदुान रू. ७ अबि ४२ करोड 
२८ लाख,  सशति अनदुान रु. ४ अबि १८ करोड ४३ लाख, समपूरक 
अनदुान रु. ८७ करोड ३६ लाख, ववशेर् अनदुान रु. ५४ करोड ९० लाख 
रहेको छ। यसैगरी  राजथव बाँडफाँटबाट प्राप्त हनुे रु. ७ अबि ६२ करोड 
७० लाख, रोयल्टी वापत प्राप् त हनु ेरु. ३० करोड, आन्त्तररक राजथवबाट 
प्राप्त हनु ेरु. ४ अबि ९८ करोड २७ लाख २७ हजार व्यहोदाि रु. ४ अबि 
१० करोड न्त्यून हनुछे। उक्त न्त्यून बजेट पूर्ति गनि चाल ुआर्थिक वर्िको 
असार मसान्त्तसम्म खचि भई बाँकी रहन ेअनमुार्नत नगद मौज्दात रु. २ अबि 
१० करोड उपयोग गररनेछ। नगद मौज्दात उपयोग गदाि पर्न अपगु हनु े
खदु रु. २ अबि मध्ये आन्त्तररक ऋणबाट रु. १ अबि र नेपाल सरकारसँगको 
ऋणबाट रु. १ अबि व्यहोररन ेछ।  

 

सभामखु महोदय, 

अब म, आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को लार्ग राजथवका नीर्त प्रथततु गनि चाहन्त्छु। 

१०७. प्रदेशको अर्धकार क्षेरर्भरका करका आधार फरावकलो पादै आन्त्तररक राजथव 
बवृद्ध गनि कर तथा गैरकर राजथवको अर्धकतम पररचालन गने नीर्तलाई 
अबलम्वन गरेको छु।  

१०८. प्रदेशको राजथव प्रणालीलाई न्त्यायपूणि, पारदशी र प्रववर्धमा आधाररत बनाई 
आन्त्तररक आयलाई प्रदेशको आम्दानीको मूल आधारको रुपमा ववकास गने 
नीर्त र्लएको छु।  
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१०९. कर तथा गैरकर राजथव संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन काननुी, संथथागत 
सधुार तथा राजथव प्रशासनमा कायिरत जनशर्क्तको क्षमता अर्भववृद्ध गररनेछ।  

११०. सवारी साधन करको दरलाई सामान्त्य हेरफेर गरी समायोजन गरेको छु। 
अन्त्य प्रदेशमा दताि भएका सवारी साधन २०७९ असार मसान्त्तसम्म यस 
प्रदेशमा दताि थथानान्त्तरण (प्रादेशीकरण) गनि आएमा दताि गदाि लाग्ने शलु्कमा 
७५ प्रर्तशत छुट र्दई पवहलो वर्िको नवीकरण शलु्कमा ५० प्रर्तशत छुट 
र्दन ेव्यवथथा र्मलाएको छु। 

१११. सवारी साधनको जाँचपास र बाटो इजाजत नवीकरण छ-छ मवहनामा गनुिपने 
हालको व्यवथथालाई संशोधन गरी वावर्िक रुपमा गने गरी व्यवथथा र्मलाएको 
छु।  

११२. कोर्भड-१९ को कारण लागू गररएको र्नरे्धाज्ञा अवर्धर्भर र्तनुिपने कर, दथतरु 
तथा शलु्क र्तनि नपाई जररवाना लाग्न ेअवथथा भएमा र्नजी सवारीको हकमा 
र्नरे्धाज्ञा हटेको र साविजर्नक सवारीको हकमा साविजर्नक यातायात सेवा 
सचुारू भएको साठी र्दनर्भर र्तनि आएमा कुनैपर्न जररवाना वा अर्तररक्त 
शलु्क नलाग्न ेगरी व्यवथथा र्मलाएको छु।  

११३. थथानीय तह र प्रदेश सरकारको साझा अर्धकार सूचीमा रहेका कर तथा गैर 
कर राजथव एकल कर प्रशासन माफि त संकलन गरी बाँडफाँट गने 
व्यवथथालाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। 

११४. घरजग्गा रर्जषे्ट्रशन शलु्कतफि  सामान्त्य हेरफेर गरी समायोजन गरेको छु। 
मालपोत कायािलय थथानीय तहमा हथतान्त्तरण नहुँदासम्म घरजग्गा रर्जषे्ट्रशन 
शलु्क लगायतका राजथव साववक बमोर्जम मालपोत कायािलयबाट नै संकलन 
गरी बाँडफाँट हनु ेव्यवथथालाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। 
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११५. कृवर् आयमा करको दर साववक बमोर्जम नै कायम गरेको छु। कृवर् आयमा 
लाग्ने कर भरू्म व्यवथथा, कृवर्, सहकारी तथा गररबी र्नवारण मन्त्रालय 
अन्त्तगितका कृवर् ज्ञान केन्त्िमाफि त संकलन गने व्यवथथा र्मलाएको छु। 

११६. ववज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर थथानीय तहबाट संकलन गरी थथानीय ववभाज्य 
कोर्मा जम्मा गरी ६० प्रर्तशत थथानीय सर्ञ्चत कोर् र ४० प्रर्तशत प्रदेश 
सर्ञ्चत कोर्मा जम्मा हनुे साववकको व्यवथथालाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु। यस 
व्यवथथालाई प्रभावकारी ढङ्गले कायािन्त्वयनमा ल्याउन आगामी आर्थिक वर्िर्भरै 
कानून तजुिमा गने व्यवथथा र्मलाएको छु।  

११७. प्रदेश सरकारले लगाउने पयिटन शलु्कलाई थप व्यवर्थथत गरी राजथवको 
दायरामा ल्याइनेछ।  

११८. कोर्भड-19 को कारणले जारी र्नरे्धाज्ञा अवर्धर्भर आर्थिक ववधेयक, २०७८ 
को दफा ३ को सवारी साधन कर अन्त्तगित उपदफा (१) बमोर्जम लाग्न ेवा 
र्तनुि पने कर, दथतरु तथा शलु्क र्तनि नपाएका कारण जररवाना लाग्ने भएमा 
र्नरे्धाज्ञा खलेुको साठी र्दन र्भर र्तनि आएमा सो अवर्धर्भर लाग्न ेजररवाना 
वा अर्तररक्त शलु्क नलाग्ने व्यवथथा र्मलाएको छु। 

११९. प्रदेशका घरेल ु तथा साना उद्योग, व्यापार, व्यवसायको दताि, अनमुर्त, 
नववकरण लगायत सेवालाई र्छटो छररतो र प्रभावकारी बनाउँदै राजथवका 
दायरा तथा प्रशासर्नक सधुारबाट थप राजथव पररचालन गने नीर्त र्लएको 
छु।  

१२०. कोर्भड-१९ बाट प्रभाववत ववर्भन्न क्षरेका उद्योगी व्यवसायीले नेपाल 
सरकारबाट प्रदान गररन ेआयकरमा छुट, बैंक ब्याजमा अनदुान, सहरु्लयतपूणि 
कजाि जथता सहरु्लयत प्राप्त गनि प्रदेश सरकारका तफि बाट आवश्यक समन्त्वय 
तथा सहजीकरण गने व्यवथथा र्मलाएको छु। 
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१२१. प्रदेश अन्त्तगितका 'वनक्षेर' र र्नजी जग्गामा रहेका रोडा, ढुङ्गा, र्गट्टी, बालवुा, 
र्चप्स, माटो, काठ, दाउरा, जराजरुी, दहत्तर-बहत्तर जथता प्राकृर्तक स्रोतमा 
आर्थिक ववधेयक, २०७८ को दफा ८ को अनसूुची–६ बमोर्जम शलु्क लगाई 
सम्बर्न्त्धत थथानीय तहमाफि त असूल उपर गरी सो को ६० प्रर्तशत थथानीय 
सर्ञ्चत कोर्मा र ४० प्रर्तशत प्रदेश सर्ञ्चत कोर्मा जम्मा हनुे व्यवथथा 
र्मलाएको छु। 

१२२. राजथव सम्बन्त्धमा व्यवथथा गनि प्रथताव गररएको आर्थिक ववधेयक, २०७८ 
यसै साथ प्रथततु गरेको छु। उक्त प्रथताव सम्बत ्२०७८ साल साउन १ 
गतेबाट लागू हनु ेव्यवथथा र्मलाएको छु।  

 

माननीय सभामखु महोदय, 

१२३. प्रदेशको आन्त्तररक स्रोत पररचालन अपेक्षाकृतरूपमा बढ्न नसकेको, राजथव 
बाडँफाट वापत प्राप्त हनुे रकम तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हनु ेअनदुानमा 
पर्न केही कमी आएको कारणले गदाि चाल ुआर्थिक वर्िको तलुनामा आगामी 
आर्थिक वर्िको बजेटको आकार केही घट्न गएको छ।  

१२४. चाल ुआर्थिक वर्िको तलुनामा आगामी आर्थिक वर्िको बजेटमा चाल ुखचिमा 
सामान्त्य ववृद्ध भएको छ। आगामी आर्थिक वर्िका र्नर्म्त प्रदेश कानून अनसुार 
सरृ्जत ववर्भन्न नया ँ संरचना, थप जनशर्क्त र कोरोना महामारीको 
व्यवथथापनका लार्ग अर्तररक्त बजेट ववर्नयोजन गनुिपदाि चाल ुखचिमा चाप 
पनि गएको छ। 

१२५. कोर्भड-१९ महामारीको असर र प्रभाव र्छटै्ट र्नयन्त्रण भई ववकास र्नमािण, 
उद्योग, पयिटन, कृवर्, यातायात, व्यापार व्यवसाय, साविजर्नक प्रशासन लगायत 
नागररकको दैर्नक जनजीवन सामान्त्य हुँदै जाने ववश्वास र्लएको छु।  
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१२६. यस बजेटको कायािन्त्वयनबाट आय तथा रोजगारीका अवसरको सजृना हनु,े 
समग्रमा आर्थिक ववृद्धले गर्त र्लन े र समदृ्ध प्रदेश र्नमािणको आधारशीला 
र्नमािण हनु ेववश् वास र्लएको छु।  

१२७. अन्त्तमा, बजेट तजुिमाका लार्ग मागिदशिन गनुिहनु े माननीय प्रदेश प्रमखु, 
माननीय सभामखु, माननीय मन्त्रीहरू, प्रदेश सभाका माननीय सदथयहरू, 
थथानीय तहका जनप्रर्तर्नर्ध, ववर्भन्न राजनीर्तक दल, राष्ट्रसेवक कमिचारी, 
र्नजी क्षेर, नागररक समाज तथा परकार जगतबाट प्राप्त सझुाव, सहयोग र 
सल्लाहप्रर्त हार्दिक आभार प्रकट गदिछु। यो बजेट कायािन्त्वयनमा नेपाल 
सरकार, प्रदेश सरकारका सबै र्नकाय, थथानीय तह र सरोकारवालाको पयािप्त 
सहयोग प्राप् त हनु ेववश् वास र्लएको छु। 

धन्त्यवाद। 


