आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को

बजट
े वक्तव्य

सुदूरपश्चिम प्रदे श सरकार

आर्थिक मार्मला मन्त्रालय
धनगढी, कैलाली
२०७९

आर्थिक मार्मला मन्त्री माननीय प्रकाश रावलले
सुदूरपश्चिम प्रदे श सभा समक्ष प्रस्तुत गनुि भएको

आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को

बजेट वक्तव्य

सुदूरपश्चिम प्रदे श सरकार

आर्थिक मार्मला मन्त्रालय
धनगढी, कैलाली
२०७९

माननीय सभामुख महोदय,
1.

नेपालको सं ववधानको धारा २०७ बमोश्चजम सुदूरपश्चिम प्रदे श सरकारको आर्थिक मार्मला
मन्त्रीको है र्सयतले यस गरीमामय प्रदे श सभामा आगामी आर्थिक वर्ि २०७९/८० को
बजेट तथा कायिक्रम प्रस्तुत गनि उपश्चस्थत भएको छु । सरकारले चार वर्िको अवर्धमा
हार्सल गरे को अनुभव र उपलव्धीलाई सं स्थागत गदै नागररकको ववकास, सुशासन र
समृवि प्रर्तको आकांक्षालाई सम्वोधन गने मूल ध्येयका साथ प्रस्तुत बजेट तथा कायिक्रम
यस सम्मार्नत सभा समक्ष पेश गने अनुमर्त चाहन्त्छु ।

2.

नेपाली नागररकको साविभौम अर्धकार सवहतको लोकतन्त्र प्रार्ि र सं घीय शासन व्यवस्था
स्थापनाका लार्ग ववर्भन्न कालखण्डमा भएका जनआन्त्दोलन तथा सशस्त्र सं घर्ि लगायतका
आन्त्दोलनका क्रममा अमूल्य जीवन उत्सगि गनुि हुने ज्ञात अज्ञात शहीदप्रर्त भावपूर्ि
श्रिासुमन अपिर् गदिछु। बेपत्ता नागररक तथा घाइतेप्रर्त उच्च सम्मान व्यक्त गदिछु।

3.

सं घीय शासन प्रर्ालीको आधारस्तम्भको रूपमा रहे को स्थानीय तहको हालै सम्पन्न दोस्रो
र्नवािचनबाट

र्नवािश्चचत

हुन ु हुने

जनप्रर्तर्नर्धलाई

कायिकालको शुभकामना व्यक्त गदिछु।
4.

हार्दिक

बधाई

ज्ञापन

गदै

सफल

नेपालको सं ववधानले प्रत्याभूत गरे का मौर्लक हक, राज्यका र्नदे शक र्सिान्त्त, नीर्त र
दावयत्व, पन्त्रौ योजनाको प्राथर्मकता, सुदूरपश्चिम प्रदे शको प्रथम पञ्चवर्ीय योजनाको
आधारपर, मध्यमकालीन खचि सं रचना, प्रदे श सरकारको नीर्त तथा कायिक्रम र बजेटका
र्सिान्त्त तथा प्राथर्मकता उपर माननीय सदस्यबाट प्राि सुझाव र र्दगो ववकास लक्ष्य

सवहतका अन्त्तरािव य प्रर्तवितालाई बजेट तजुम
ि ाको मागिदशिनको रूपमा र्लएको छु ।
स्थानीय तह, राजनीर्तक दल, र्नजी तथा सहकारी क्षेर, ववद्वतवगि र आम नागररक लगायत
सरोकारवालाबाट प्राि सुझावलाई समेत आधार र्लएको छु ।
5.

समानुपार्तक, समावेशी र सहभार्गतामूलक र्सिान्त्तका आधारमा समतामूलक समाज र्नमािर्
गने सं वैधार्नक सं कल्पलाई पूरा गनि र्नरपेक्ष गररबीको मारमा परे का वगि, क्षेर, र्लङ्ग र
समुदाय सवहतका आम नागररकको ववकासको चाहनालाई सम्बोधन गरी आर्थिक समृवि,
समानता र सामाश्चजक न्त्याय सुर्नश्चचत गने कायिलाई बजेटमा प्राथर्मकतामा राखेको छु ।

6.

कोर्भड-१९ को प्रभावबाट भएको आर्थिक सामाश्चजक क्षर्त एवम् मनोवैज्ञार्नक सन्त्रासमा
कर्म आई जनजीवन सामान्त्य बन्त्दै गएको छ। यसलाई अवसरको रुपमा र्लई आर्थिक
तथा सामाश्चजक क्षेरलाई पुनः गर्तश्चशल बनाउनेतफि बजेटलाई पररलश्चक्षत गरे को छु । प्रदे श
सरकारको ववद्यमान सं स्थागत सं रचना, मानव सं शाधन र ववत्तीय स्रोत साधनको समुश्चचत
पररचालन गरी नागररकको ववकासप्रर्तको चाहना र प्रदे शको सीर्मत स्रोत साधनको
उपलव्धताबीच तादम्यता कायम हुने गरी बजेट तजुम
ि ा गरे को छु ।

माननीय सभामुख महोदय,
अब म सुदूरपश्चिम प्रदे शको समविगत आर्थिक सामाश्चजक पररसूचक तथा पूवािधारको अद्यावर्धक
अवस्थाको बारे मा सं श्चक्षि वववरर् प्रस्तुत गने अनुमर्त चाहन्त्छु ।
7.

आर्थिक वर्ि 207८/7९ मा कुल गाहिस््य उत्पादन (उत्पादकको मूल्यमा) रू. ३ खबि
३८ अबि ७२ करोड हुने अनुमान छ। सो रकम अनुमार्नत राव य कुल गाहिस््य

उत्पादनको ७.० प्रर्तशत हो। आर्थिक वर्ि 207७/७८ मा पर्न यस्तो वहस्सा ७.०
प्रर्तशत नै रहेको र्थयो।
8.

चालु आर्थिक वर्िमा कुल गाहिस््य उत्पादन वृविदर ४.९३ प्रर्तशत रहने अनुमान छ।
जुन आर्थिक वर्ि 207७/7८ मा ४.२4 प्रर्तशत र आर्थिक वर्ि 207६/7७ मा २.०
प्रर्तशत रहेको र्थयो।

9.

यस आर्थिक वर्िमा कुल गाहिस््य उत्पादनमा कृवर् क्षेरको योगदान 3३.८४ प्रर्तशत,
उद्योग क्षेरको योगदान 1४.३१ प्रर्तशत र सेवा क्षेरको योगदान 5१.७४ प्रर्तशत रहने
अनुमान छ।

10.

चालु आर्थिक वर्िमा प्रर्तव्यश्चक्त आय (प्रर्तव्यश्चक्त कूल गाहिस््य उत्पादनमा) १ हजार ३१
अमेररकी डलर रहने अनुमान छ।

11.

चालु आर्थिक वर्ि 207८/7९ को फागुनसम्म बैंक तथा ववत्तीय सं स्थाको शाखा सं ख्या
८ सय २८ रहेको छ। यस प्रदे शका ८८ स्थानीय तहमध्ये बझाङ्गको साइपाल बाहे क
सबै पार्लकामा बैंक तथा ववत्तीय सं स्थाको शाखा ववस्तार भइसकेको छ।

12.

बहुआयार्मक गररबी सूचकाङ्क प्रर्तवेदन-2018 अनुसार बहुआयार्मक गररबीको सं ख्या
जनसं ख्याको 33.५6 प्रर्तशत रहेको छ।

13.

नेपाल मानव ववकास प्रर्तवेदन-2020 अनुसार मानव ववकास सूचकाङ्क 0.४३१, लै वङ्गक
ववकास सूचकाङ्क 0.903 र लै श्चङ्गक असमानता सूचकको मान 0.522 रहे को छ।
नेपालको समग्र मानव ववकास सूचकाङ्क भने 0.5४7 रहे को छ।

14.

केन्त्रीय त्याङ्क ववभागले गरे को नेपाल श्रमशश्चक्त सवेक्षर्- २०१८ अनुसार 11.5 प्रर्तशत
सवक्रय जनशश्चक्त बेरोजगार रहे का छन्, जुन राव य औसत बराबर हो।

15.

२०७८ फागुनसम्ममा ७१.०७ प्रर्तशत जनसं ख्यामा ववद्युतको पहुुँच पुगेको छ। जुन

राव य और्त ९४.० प्रर्तशतको तुलनामा २२.९३ प्रर्तशतले कमी हो। यस अवर्धमा यस
प्रदे शमा जलववद्युत उत्पादन भई राव य प्रशारर् लाईनमा थप हुन सकेन।
16.

चालु आर्थिक वर्ि 207८/7९ को प्रथम आठ मवहना सम्ममा उद्योग दतािको सं ख्या

१३० पुगेको छ भने लघु, घरे ल ु तथा साना उद्योगको सं ख्या ४१ हजार ४ सय ५८ पुगी
1

उद्योग क्षेरमा रू. ४७ अबि २० करोड बराबरको लगानी भएको छ । २०७८
फागुनसम्ममा उद्योगबाट १ लाख ९५ हजार ३ सय १७ जनालाई रोजगारी र्सजिना
भएको छ ।
17.

चालु आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को प्रथम आठ मवहना सम्ममा ८८ वटै स्थानीय तहमा
गरी ५ हजार ४ सय ७५ वकलोर्मटर सडक र्नमािर् भएको छ।

18.

शैश्चक्षक वर्ि २०७८ सम्ममा कुल ववद्यालय संख्या ४ हजार ६१ पुगेको छ। ती
ववद्यालयमा

१६ हजार ५ सय ८४

श्चशक्षक कायिरत रहे का छन्। ववर्भन्न तहमा ७

लाख ९५ हजार १ सय ७६ ववद्याथी अध्ययनरत छन्। ती मध्ये छारा ५०.२ प्रर्तशत र
छार ४९.८ प्रर्तशत रहेका छन्।
19.

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को फागुनसम्म सरकारी, र्नजी र सामुदावयक स्वास््य सं स्थाले
प्रदान गरे का भनाि, बवहरङ्ग र आकश्चस्मक सेवामध्ये दुबैमा धेरै पटक सेवा र्लनेको सं ख्या १
लाख ६२ हजार ६ सय ७१ रहे को छ। आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा यस्तो सं ख्या १
लाख ५० हजार ३ सय ८१ रहे को र्थयो।

20.

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा प्रमुख बालीमध्ये कररब ४ लाख ४१ हजार मेविक टन धान,

१ लाख ३६ हजार मेविक टन मकै, ३ लाख ७१ हजार मेविक टन गहुुँ, २३ हजार
मेविक टन कोदो र ७ हजार मेविक टन जौं उत्पादन हुने अनुमान छ।
21.

वन क्षेरले कुल भू-भागको ५८.६६ प्रर्तशत ओगवट १९ लाख ५३ हजार ९ सय हे क्टर
वन क्षेर कायम भएको छ जुन नेपालको कुल वन क्षेरको १७.३४ प्रर्तशत हुन आउुँछ।

22.

चालु आर्थिक वर्िमा कुल सरकारी खचि ववर्नयोजनको तुलनामा 68 प्रर्तशत अथाित रू.
23 अबि 70 करोड १8 लाख 13 हजार हुने सं शोर्धत अनुमान छ। कुल सरकारी
खचिमध्ये चालुतफि 42.98 प्रर्तशत अथाित रू. १० अबि 18 करोड 81 लाख र
ुँ ीगततफि 58.17 प्रर्तशत अथाित रू. १3 अबि 78 करोड 81 लाख 9 हजार हुने
पूज
अनुमान छ।

23.

चालु आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा सं घीय सरकारको राजस्व बाुँडफाुँटबाट रू. ७ अबि
९२ करोड ९१ लाख र समानीकरर् अनुदान वापत रू. ८ अबि ५४ करोड ४० लाख
स्रोत अनुमान गररएकोमा सोही बमोश्चजम प्राि हुने अपेक्षा छ। रोयल्टीतफि रू. ३ करोड
९४ लाख ६३ हजार प्राि हुने अनुमान गररएकोमा रू. ४ करोड 2 लाख 21 हजार प्राि

भएको छ। आन्त्तररक स्रोततफि रू. १ अबि ८ करोड ३० लाख २० हजार पररचालन हुने
अनुमान गररएकोमा हालसम्म रू. १ अबि 13 करोड 33 लाख 75 हजार असुली भई

आर्थिक वर्िको अन्त्त्यसम्ममा रू. १ अबि २5 करोड 75 लाख 23 हजार प्राि हुने
सं शोर्धत अनुमान छ। यसरी राजस्व बाुँडफाुँट, समानीकरर् अनुदान, रोयल्टी र आन्त्तररक
2

आय समेतबाट जम्मा रू. 17 अबि 77 करोड 8 लाख 44 हजार हुने सं शोर्धत अनुमान
छ।

24. आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा रू. ६ अबि ६८ करोड ३० लाख ६१ हजार बचत हुने

अनुमान गररएकोमा सो रकम रू. ५ अबि ६८ करोड ११ लाख 23 हजार कायम भएको
छ।

25.

चालु आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा सं घीय सरकारबाट प्राि हुने समपूरक अनुदानतफि रू.
१ अबि २२ करोड ९४ लाख अनुमान गररएकोमा हालसम्म रू. 81 करोड 94 लाख,
ववशेर् अनुदानतफि रू. ६१ करोड ३५ लाख अनुमान गररएकोमा रू. 40 करोड

86

लाख र सशति अनुदान वापत रू. ४ अबि २१ करोड ७९ लाख १० हजार अनुमान
गररएकोमा रू. 2 अबि 1८ करोड 27 लाख 87 हजार प्राि भएको छ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म बजेटका उद्देय तथा प्राथर्मकता प्रस्तुत गने अनुमर्त चाहन्त्छु ।
26.

'आत्मर्नभिर र समृि सुदूरपश्चिम प्रदे श' र्नमािर् गने ध्येयका साथ प्रस्तुत बजेटको उद्देय
दे हायअनुसार उल्ले ख गरे को छु ः
(क)

कृवर्, उद्योग र से वा क्षेरको आधुर्नकीकरर्, व्यवसायीकरर् र बजारीकरर् माफित
उत्पादन एवम् उत्पादकत्व अर्भवृवि गरी उच्च र र्दगो आर्थिक बृवि हार्सल गने।

(ख)

महामारी र ववपद्बाट श्चशर्थल भएको आर्थिक तथा सामाश्चजक क्षेरलाई पुनस्थािवपत
गरी यस क्षेरमा भएको क्षर्त न्त्यूनीकरर् गदै समविगत आर्थिक स्थावयत्व कायम
गने।

(ग)

सरकारी, र्नजी र सहकारी क्षेरको सहकायिमा लगानी तथा क्षमता अर्भबृवि गरी
रोजगारी र स्वरोजगारका अवसर र्सजिनामाफित गररबी र्नवारर्मा सहयोग गने।

(घ)

उपलव्ध स्रोत साधनको समन्त्यावयक तथा अर्धकतम पररचालनबाट सन्त्तुर्लत,
समावेशी, आत्मर्नभिर र समाजवाद् उन्त्मुख अथितन्त्र र्नमािर्मा टे वा पु्याउने।

(ङ)

ु भ बनाई
साविजर्नक सेवा प्रवाहलाई गुर्स्तरीय, प्रववर्धमैरी, सेवाग्राहीमैरी र सविसल
सरकारप्रर्तको जनवव्ास अर्भवृवि गने।

माननीय सभामुख महोदय,
अब म उश्चल्लश्चखत बजेटका उद्देय पूरा गनि तय गररएका प्राथर्मकता प्रस्तुत गदिछुः
27.

बजेटका प्राथर्मकता र्नम्नानुसार र्नधािरर् गरे को छु ः
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(क)

कृवर्

तथा

पशुपन्त्छी

क्षेरको

व्यावसायीकरर्,

आधुर्नकीकरर्,

सामुवहकीकरर्

र

बजारीकरर्।
(ख)

र्नजी क्षेर समेतको सहभार्गतामा पयिटकीय गन्त्तव्यको पवहचान, सं रक्षर् र प्रवििन तथा
पयिटकीय पूवािधार ववकास।

(ग)

वन, जैववक ववववधता तथा जलाधारको सं रक्षर् र प्राकृर्तक स्रोत साधनको र्दगो
व्यवस्थापन तथा सदुपयोग ।

(घ)

ुँ ी र प्रववर्धमा आधाररत लघु, घरे ल ु तथा साना उद्योग,
स्वदे शी तथा स्थानीय श्रम, सीप, पूज
पेशा, व्यवसायको जगेनाि र प्रवििनमाफित रोजगारी तथा स्वरोजगारको अवसर र्सजिना र
गररबी र्नवारर्।

(ङ)

र्दगो, गुर्स्तरीय र प्रर्तफलदायी भौर्तक पूवािधार र्नमािर्।

(च)

ु भ र गुर्स्तरीय स्वास््य सेवामा पहुुँच।
सविसल

(छ)

गुर्स्तरीय श्चशक्षा, खेलकूद, भार्ा, सावहत्य, कला र सं स्कृर्तको सं रक्षर्, प्रबििन र ववकास।

(ज)

आर्थिक, सामाश्चजक, राजनीर्तक र सांस्कृर्तक रुपमा पर्छ परे का वगि, क्षेर, र्लङ्ग र
समुदायको सशश्चक्तकरर् माफित सन्त्तुर्लत, समन्त्यावयक, समावेशी एवम् समानुपार्तक
ववकास।

(झ)

सुरक्षा र्नकाय र आमसञ्चार क्षेरको पूवािधार तथा क्षमता अर्भवृवि र ववपद् व्यवस्थापन।

(ञ)

गुर्स्तरीय साविजर्नक सेवामा सहज पहुुँच, भ्रिाचार र्नवारर् र सुशासन अर्भवृवि।

माननीय सभामुख महोदय,
अब म आगामी आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को कायिक्रम तथा ववर्नयोजन प्रस्तुत गने अनुमर्त
चाहन्त्छु ः
कृवर् तथा पशुपन्त्छी
28. "आत्मर्नभिर कृवर्ः प्रदे शको समृवि" भन्ने नाराका साथ कृवर् क्षेरको उत्पादन र उत्पादकत्व
बृवि गरी आर्थिक समृवि हाुँर्सल गनि जग्गा चक्लाबन्त्दी र खेती चक्लाबन्त्दीलाई प्रोत्सावहत
गदै जर्मन बाुँझो राख्ने प्रवृश्चत्तलाई र्नरुत्सावहत गररनेछ। बाुँझो जर्मनको सदुपयोग गरी

कृवर् तथा पशुजन्त्य उत्पादनमा बृवि गनि स्थानीय तहसुँगको समन्त्वय र सहकायिमा बाुँझो
जर्मन बैङ्क स्थापना गररनेछ।
29.

“नमुना गाुँउः आफैं बनाउुँ’’ भन्ने नाराका साथ सञ्चार्लत मुख्यमन्त्री एकीकृत कृवर् तथा
पशुपन्त्छी ववकास कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु । यस कायिक्रम माफित प्रदे शमा प्रमुख
4

कृवर् वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व बृवि गरी खाद्य तथा पोर्र् सुरक्षा कायम गररनेछ।
यसका लार्ग रू. २५ करोड ववर्नयोजन गरे को छु ।
30.

“प्रदे श सरकारः कृर्कको अर्भभावक” भन्ने नाराका साथ उन्नत र्बउ र्बजन, कृवर् ऋर्,
भन्त्सार शुल्क, र्बमा शुल्क र ववद्युत महशुलमा सहुर्लयत कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको

छु । कृवर् तथा पशुपन्त्छी क्षेरमा रतु प्राववर्धक से वा प्रवाहका लार्ग कृवर् बाली तथा पशु
स्वास््य श्चशववर सञ्चालन गनि व्यवस्था र्मलाएको छु । यसका लार्ग रू. ६ करोड
ववर्नयोजन गरे को छु । साल्ट िे र्डङ र्लर्मटे डबाट र्बक्री हुने रासायर्नक मलमा अनुदान
र्दन रु. १ करोड ववर्नयोजन गरे को छु ।
31.

“एक खेतमा तीन बालीः उत्पादन बृवि गरौं यसपाली” भन्ने नाराका साथ कृर्कको
खेतीयोग्य जर्मनमा वर्ैभरर र्सं चाईको सुववधा ववस्तार गरी उत्पादन बृवि गनि कृर्क समुह

र सहकारी माफित प्रदे श भररमा १६ सय बोररङ्ग, ४ सय कुलो र पोखरी र्नमािर् गररनेछ।

कृवर् सहकारी तथा समुहमाफित कृवर् याश्चन्त्रवककरर् तथा किम हायररङ्ग कायिक्रमलाई

र्नरन्त्तरता र्दएको छु । र्सं चाई र कृवर् याश्चन्त्रवककरर्का लार्ग रू. 1५ करोड ववर्नयोजन
गरे को छु ।
32.

धान चामलको आयात प्रर्तस्थापन गनि “धान र्मल मोडल” मा धान उत्पादन बृविका ववशेर्
कायिक्रम सञ्चालन गररनेछन्। प्रत्येक श्चजल्लालाई खाद्यान्न र्बउ र्बजनमा आत्मर्नभिर
बनाउन तथा र्बउ उत्पादनलाई उद्योगको रुपमा सञ्चालन गनि "एक स्थानीय तह एक
र्बउ श्रोत केन्त्र" स्थापना गने कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु । कञ्चनपुर श्चजल्लाको
पुनवािस नगरपार्लकामा रहे को ७४ ववघा जग्गामा वहउुँद तथा वर्ाि याममा मूल र्बउ
उत्पादन गररनेछ। र्बउ र्बजनतफि रू. ८ करोड ववर्नयोजन गरे को छु ।

33.

कृवर् उपजको बजारीकरर् प्रबििन गनि "एवककृत कृवर् बजार, हाटबजार सञ्चालन तथा
संकलन केन्त्र"को र्नमािर् गररनेछ। ववगतमा शुरु भएका कोल्ड च्याम्बर, कोल्ड रुम र
राईपेर्नङ्ग च्याम्बरको र्नमािर् सम्पन्न गररनेछ। नेपाल सरकारसुँगको साझेदारी तथा
साविजर्नक र्नजी साझेदारीको अवधारर्ा अनुरुप बहुच्याम्बर भएको कोल्डस्टोर र्नमािर् गने

व्यवस्था र्मलाएको छु । कृवर् उपज प्रशोधन, भण्डारर् तथा बजारीकरर्का लार्ग रू. १५
करोड ववर्नयोजन गरे को छु ।
34.

“मेरो उत्पादनः प्रदे शको पवहचान” भन्ने नाराका साथ प्रदे शर्भर उत्पादन भएका सुन्त्तला,

ुँ , र्लश्चच, केरा, स्याउ, ओखर, आलु, दलहन, वासमती चामल, जैतन
ु र
कागती, जुनार, च ुक, आप
मह जस्ता उच्च मूल्यका बालीलाई उत्पादनस्थलको भौगोर्लक पवहचान सवहतको ब्राश्चण्डङ
गरी

बजारीकरर्

गररनेछ।

श्चजल्ला

तथा

प्रदे शस्तरमा

कोशेली

घर

स्थापना

तथा

ुि ा श्चजल्लामा प्राङ्गाररक
सञ्चालनका लार्ग आवयक बजेट ववर्नयोजन गरे को छु । दाचल
अदुवा उत्पादन प्रबििनका लार्ग रू. ४० लाख ववर्नयोजन गरे को छु ।
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35.

"कृवर् आयमा बृविः वकसानको समृवि" का लार्ग कृवर् बाली वस्तुको न्त्यू नतम समथिन
मूल्य तोक्न आवयक व्यवस्था र्मलाइने छ। न्त्यू नतम समथिन मूल्यमा बाली वस्तु खररद
र भण्डारर् गनि र्नजी क्षेर र सहकारीलाई प्रोत्साहन गररनेछ।

36.

“व्यावसावयक खेती गरीः एउटै बाली गाुँउ भरी” भन्ने नाराका साथ तरकारी, आलु र मसला
खेतीका लार्ग सामुवहक र चक्लाबन्त्दी गरी १५ सय हेक्टर क्षेरफलमा खेती ववस्तार
गररनेछ। युवा पुस्तालाई व्यावसावयक तरकारी खेतीतफि आकवर्ित गरी स्वरोजगार बनाउन
ग्रीन हाउस, नेट हाउस तथा र्सं चाई पूवािधार र्नमािर् गनि प्रोत्साहन गररनेछ। तरकारी, आलु
र मसला खेती ववस्तारका लार्ग रू. १२ करोड ववर्नयोजन गरे को छु ।

37.

“आजको लगानी बोटमाः भोर्लको प्रर्तफल नोटमा” भन्ने नाराका साथ व्यावसावयक
ुँ , र्लची, स्याउ, ओखर र
फलफूल खेती प्रवििन गनि सबै श्चजल्लामा आधुर्नक प्रववर्धयुक्त आप

सुन्त्तलाजातका फलफूलको बगैंचा स्थापना गने व्यवस्था र्मलाएको छु । फलफूलको
प्रशोधन तथा बजारीकरर्लाई उद्योगको रुपमा ववकास गररनेछ। प्रमुख राजमागि, सहायक
राजमागि, हुलाकी सडक र अन्त्य स्थानीय सडक आसपासका क्षेरमा व्यावसावयक खाद्यान्न,

फलफूल र उच्च मूल्यका उपजको खेती गनि प्रोत्साहन गररनेछ। फलफूल क्षेरको समग्र
ववकासका लार्ग रू. ८ करोड ववर्नयोजन गरे को छु ।
38.

ु ा मलाई गवि छ” भन्ने नाराका साथ कृवर् पेशालाई मयािर्दत र सम्मार्नत
“वकसान हुनम

बनाउन प्रदे शस्तरमा सञ्चार्लत "भीमदत्त उत्कृि कृर्क पुरस्कार"लाई र्नरन्त्तरता र्दएको
छु ।
39.

“माटो जोगाऔः उत्पादन बढाऔ ं” भन्ने नाराका साथ कृवर् योग्य भूर्मको माटोलाई स्वस्थ

बनाई माटोको उविराशश्चक्त बढाई बाुँझो र उपयोगमा नरहे का जग्गालाई कृवर् र पशुपालन
कायिका लार्ग उपयोगमा ल्याउन भू-उपयोग योजना तयार गररने छ। जलवायुमैरी कृवर्,

माटो सुधार र प्राङ्गाररक खेतीलाई ववशेर् प्राथर्मकता र्दईने छ। स्थानीय तह, र्नजी क्षेर र
गैरसरकारी क्षेरसुँगको सहकायिमा छाडा सडक चौपाया व्यवस्थापन एवम् गोठखोर र

भकारो सुधारका कायिक्रम अर्भयानका रुपमा सञ्चालन गरी प्राङ्गाररक र जैववक मल
उत्पादन गररने छ। यसका लार्ग आवयक बजेट ववर्नयोजन गरे को छु ।
40. कृवर्जन्त्य वस्तुको आयात प्रर्तस्थापन, र्नयाित प्रवििन र खाद्य तथा पोर्र् सुरक्षा प्रत्याभूत

गराउन कृवर्, पशुपन्त्छी तथा मत्स्य ववकास कायिक्रम प्राथर्मकतामा राखी सञ्चालन
गररनेछ। खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछामासु र दू धमा आत्मर्नभिर हुन सहयोग पुग्ने
गरी प्रर्तफल र उत्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनुदान र्दनका लार्ग रू. २ करोड
ववर्नयोजन गरे को छु ।
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41.

युवा व्यवसायी र वैदेश्चशक रोजगारीमा रहुँदा कृवर् तथा पशुपन्त्छी सम्बन्त्धी ज्ञान, सीप र

प्रववर्ध र्सकेर फवकिएका युवालाई कृवर् तथा पशुजन्त्य उद्योग र नववनतम प्रववर्धमा
आधाररत अत्याधुर्नक फामि स्थापनाका लार्ग प्रोत्सावहत गनि रू. ५ करोड ववर्नयोजन
गरे को छु ।
42. मुक्त कमैया, मुक्त हर्लया, शवहद पररवार, दर्लत, एकल मवहला, अपाङ्ग, अर्तववपन्न तथा

र्समान्त्तकृत वगिका लार्ग कृवर् व्यवसायमाफित जीववकोपाजिन सुधार कायिक्रम सञ्चालन गनि
रू. ३ करोड ववर्नयोजन गरे को छु ।

43.

नेपाल सरकार र स्थानीय तहसुँगको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मर्नभिरताको
लार्ग कृवर् उत्पादन कायिक्रम कायािन्त्वयन गनि आवयक पने लागत साझेदारीको रकम
अथि ववववध शीर्िकमा समावेश गरे को छु ।

44. पशुनल सुधार गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बृवि गनि कृर्रम गभािधान कायिक्रमलाई
र्नरन्त्तरता र्दं दै तरल नाइििोजन उत्पादन गनि प्लान्त्ट स्थापनाको लार्ग रू. 5 करोड
ववर्नयोजन गरे को छु ।

45. कृवर् तथा पशुपन्त्छी रोग र वकराको रोकथामका लार्ग भेटेररनरी तथा कृवर् र्नरीक्षर्,
र्नगरानी, अन्त्वेर्र्, र्नयन्त्रर्, उपचार र जैववक सुरक्षा प्रबििन कायिक्रम सञ्चालन गने

व्यवस्था र्मलाएको छु । जुनोवटक रोग र्नयन्त्रर्का लार्ग आवयक रर्नीर्त तय गरी पशु
खोप अर्भयान कायिक्रम अन्त्तगित १५ लाख पशुमा खोप लगाउन आवयक बजेटको
व्यवस्था गरे को छु ।

46. प्रदे शलाइि दू ध, मासु र अण्डामा आत्मर्नभिर बनाई आयात प्रर्तस्थापन गनि ९ वटै श्चजल्लामा
व्यावसावयक गाइिभैसी पालन, बृहत बाख्रा पालन, बंगरु पालन, रै थाने तथा ग्रामीर् कुखुरा
पालनका लार्ग फामि सुदृढीकरर् र बजारीकरर् गनि रू. ७ करोड ववर्नयोजन गरे को छु ।

47. उच्च पहाडी भेगमा पशुपालन ववस्तारका कायिक्रम सञ्चालन गररने छन्। स्थानीय
प्रजार्तका पशुको सं रक्षर् तथा उच्च मूल्यका पशुपन्त्छी पालनका लार्ग रू. २ करोड
ववर्नयोजन गरे को छु ।
48. “गोठदे श्चख ओठसम्म स्वच्छ दूध” भन्ने नाराका साथ प्रदे श दुग्ध ववकास वोडिमाफित समग्र
प्रदे शको

दुग्धक्षेरको

ववकासको

योजना

तयार

गररनेछ।

दूधको

सं कलन

तथा

बजारीकरर्का लार्ग दुग्ध सं कलन, श्चचस्यान र प्रशोधन केन्त्र स्थापनाको लार्ग रू. ३
करोड बजेटको व्यवस्था गरे को छु ।

49. पाररवाररक पोर्र् तथा खाद्य सुरक्षाका लार्ग ग्रार्मर् तथा रै थाने कुखुरा प्रबििन कायिक्रम
सञ्चालन गररने छ। स्वच्छ माछामासुको उत्पादन तथा र्बक्री ववतरर्का लार्ग मासुपसल
तथा र्मट माटि सुधारका साथै कैलाली र कञ्चनपुर श्चजल्लाबाट प्रदे शर्भर तथा बावहर मासु
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र्बक्री ववतरर् गने व्यवसायीलाई कोल्डरुम र कोल्ड च्याम्बरका लार्ग बजेट व्यवस्था
गरे को छु । मासु क्षेरको ववकासका लार्ग रू. ३ करोड बजेटको व्यवस्था गरे को छु ।
50. प्रदे शमा माछाको उत्पादन र उत्पादकत्व बृवि गरी आत्मर्नभिर उन्त्मुख बनाउनका लार्ग
मत्स्य ववकास केन्त्र, गेटामाफित ३ करोड ह्याचर्लङ, ५० लाख फ्राइि, ३० लाख वफङ्गरर्लङ
माछाका भ ुरा उत्पादन गरी र्बक्री ववतरर् गररनेछ। माछा उत्पादन प्रबििनका लार्ग
प्राकृर्तक ताल तलै या, खाली बाुँझो जग्गामा माछापालन तथा उच्च घनत्व सघन माछापालन

र श्चचसोपानीमा माछापालन प्रबििन गररनेछ। मत्स्य क्षेरको ववकासका लार्ग रू. ८ करोड
ववर्नयोजन गरे को छु ।
भूर्म व्यवस्था तथा सहकारी
51.

प्रदे शश्चस्थत नापी तथा मालपोत कायािलयको पूवािधार ववकास तथा स्रे स्ता सुधार कायिक्रमलाई
र्नरन्त्तरता र्दएको छु । मुक्त कमैया, कमलरी र हर्लयाको त्याङ्क अद्यावर्धक गनि तथा
अव्यवश्चस्थत बसोबासीको समस्या समाधान गनि आवयक बजेटको व्यवस्था गरे को छु ।

52.

साझेदार सहकारी सं घसं स्थाको सहकायिमा सहकारी जागरर् तथा सचेतना अर्भयान
सञ्चालन गररनेछ। उत्पादनमुलक सहकारीलाई प्रदान गररने अनुदानलाई र्नरन्त्तरता
र्दएको छु । प्रदे शको क्षेरार्धकारमा रहे का सहकारीको र्नयमन तथा अनुगमन क्षमता
अर्भबृवि गररनेछ। सहकारी सं स्था समेतको लागत साझेदारीमा सहकारी सञ्चालक,
कमिचारी तथा सदस्यको क्षमता अर्भबृवि गररनेछ। सहकारी क्षेरको समग्र ववकासका लार्ग
रू. १२ करोड ववर्नयोजन गरे को छु ।

53.

कृवर्, पशुपन्त्छी, भूर्म व्यवस्था तथा सहकारी क्षेरका लार्ग रू. ३ अबि 10 करोड 36
लाख ववर्नयोजन गरे को छु ।

वन, वातावरर्, भू तथा जलाधार संरक्षर्
54. प्रदे शको आर्थिक समृविमा योगदान बृवि गनि वन सम्बििन प्रर्ालीमा आधाररत वन
व्यवस्थापन कायिक्रम कायािन्त्वयनमा ल्याइनेछ। काष्ठ, गैरकाष्ठ र जर्डबुटीमा आधाररत
वनजन्त्य उद्यमलाई रोजगारी र आयआजिनसुँग आवि गरी उद्यमशीलता प्रबििन गररनेछ।
55.

सामुदावयक वन, साझेदारी वन तथा कबुर्लयती वन क्षेरको व्यवस्थापन माफित स्थानीय
उपभोक्ताको जीववकोपाजिनमा टे वा पु्याउने वक्रयाकलाप सञ्चालन गररनेछ। वन क्षेरमा

परे को चापलाई न्त्यूनीकरर् गरी वातावरर् सं रक्षर् गनि र्नजी वन, कृवर् वन र शहरी वन
ववकास कायिक्रमका लार्ग बजेट ववर्नयोजन गरे को छु ।
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56.

र्डर्भजन वन कायािलयिारा प्रबविित वन नसिरीबाट उत्पार्दत ववर्भन्न प्रजार्तको ११ लाख
५ हजार ववरुवा खाली तथा नाङ्गा वन क्षेर र र्नजी जग्गामा बृक्षारोपर् गनि रू. १ करोड
१० लाख ५० हजार ववर्नयोजन गरे को छु ।

57.

"हररत शहरः सबैको रहर" भन्ने नाराका साथ स्थानीय तहसुँगको सहकायिमा धनगढीश्चस्थत
र्रनगर भन्त्सारदे श्चख अत्तररयासम्मको छ ले न सडकलाई सौन्त्दयीकरर् गनि बीचमा रहे को
मेर्डयनमा ववर्भन्न प्रजातीका सौन्त्दयिमूलक ववरुवा रोपर्का लार्ग आवयक बजेटको
व्यवस्था गरे को छु ।

58. बसन्त्ता जैववक मागि लगायतका वन क्षेरमा भएको अर्तक्रमर् र्नयन्त्रर्का लार्ग नेपाल

सरकार, स्थानीय तह र वन उपभोक्ता सर्मर्तसुँग सहकायि गनि बजेट ववर्नयोजन गरे को
छु ।

59.

मानव वन्त्यजन्त्तु द्बन्त्द्ब न्त्यू र्नकरर्का लार्ग कञ्चनपुरको वहरापुर लगायतका वन्त्यजन्त्तुबाट
समस्याग्रस्त क्षेरमा मानव वन्त्यजन्त्तु द्बन्त्द्ब न्त्यू र्नकरर्का लार्ग मेसवायर र्नमािर् गनि बजेट
ववर्नयोजन गरे को छु ।

60.

सुख्खा याममा वर्ेनी हुने डढे लोबाट र्नश्चम्तने प्राकृर्तक ववनासलाई र्दगो रुपमा र्नयन्त्रर्

गनि प्रभावकारी कदम चार्लनेछ। वन डढे लो व्यवस्थापन योजना कायािन्त्वयन गनि रु ५५
लाख ववर्नयोजन गरे को छु ।
61.

उच्च वहमाली क्षेरमा पाइने जडीबुटी सङ्कलन, उत्पादन, प्रशोधन र र्बक्रीववतरर्का लार्ग
अध्ययन

अनुसन्त्धान

कायिलाई

प्राथर्मकता

र्दइनेछ।

साविजर्नक

र्नजी

साझेदारीको

अवधारर्ा अनुरुप जर्डबुटी प्रशोधन सम्बन्त्धी उद्योग स्थापना गनि रू. १ करोड ५० लाख
ववर्नयोजन गरे को छु ।
62.

व्यावसायीकरर् हुन सक्ने जर्डवुटी एवम् गैरकाष्ठ पैदावारको खेती ववस्तार गररनेछ। तराई
क्षेरका श्चजल्लामा अगरउड, रक्तचन्त्दन, सेतो चन्त्दन, ववजयसाल र पहाडी क्षेरका श्चजल्लामा
वटमुर, श्चचराईतो, सतुवा, सेतकश्चचनी लगायतका जर्डबुटी प्रजार्तको खेती ववस्तार गररनेछ।
यस कायिका लार्ग रू. ८७ लाख ५० हजार ववर्नयोजन गरे को छु ।

63.

वनजन्त्य उद्योग प्रवििनका लार्ग काष्ठजन्त्य तथा जर्डबुटीजन्त्य कच्चापदाथि प्रदे शमै उत्पादन
गनि प्रोत्सावहत गररनेछ। नदी तटीय क्षेरमा बाुँस, बेत, र्ससम लगायतका प्रजार्तको
वृक्षारोपर् गरी स्थानीय उद्योगका लार्ग कच्चा पदाथि उत्पादन गररनेछ।

64. काष्ठजन्त्य, जर्डबुटीजन्त्य कच्चापदाथि तथा प्लाश्चस्टक र धातुजन्त्य परु सामग्रीको प्रशोधनमा
आधाररत उद्योगलाई प्रोत्साहन अनुदान र्दन बजेट व्यवस्था गरे को छु ।
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65.

यासािगम्ु वा, सतुवाजस्ता बहुमूल्य जर्डबुटीको खेती ववस्तारका लार्ग वटस्यूकल्चर प्रयोगशाला
स्थापना गरी र्बरुवा उत्पादनमा टे वा पु्याउन रकम ववर्नयोजन गरे को छु ।

66.

“स्वच्छ वातावरर् : स्वस्थ जीवन” भन्ने नाराका साथ जल, वायु, भूर्म, ध्वनी जस्ता प्रदुर्र्

र्नयन्त्रर् र न्त्यूनीकरर् गनि जलवायु पररवतिन, वातावरर् सं रक्षर् सम्बन्त्धी सचेतनामूलक
तथा प्रवििनात्मक कायिक्रम सञ्चालन गनिका लार्ग आवयक बजेट ववर्नयोजन गरे को
छु ।
67.

प्रदे शका प्रमुख सहरी क्षेरका नदी वकनार सं रक्षर् र हररयाली प्रबििन गदै मानव र
प्रकृर्तबीचको

अन्त्योन्त्याश्चश्रत

सम्बन्त्धलाई

जीवन्त्त

राख्न

वातावरर्

स्वच्छता

अर्भयान

कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ।
68.

आगामी आर्थिक वर्िमा जलाधार क्षेरको सं रक्षर् र व्यवस्थापन गनि प्रदे शस्तरीय रर्नीर्तक
योजना तजुम
ि ाका लार्ग आवयक बजेट ववर्नयोजन गरे को छु ।

69.

भू-सं रक्षर् क्षेरको ववकास, ववस्तार, जलाधार सं रक्षर् र सं वििन गनि साविजर्नक र र्नजी
जग्गामा जल पुनभिरर्का लार्ग ववशेर् कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ। प्रदे शर्भरका नदी,
ताल तलै या, पोखरी, र्समसार लगायतका जलाधार क्षेर, बाढी तथा पवहरोको जोश्चखममा
रहे का स्थानको सं रक्षर्का लार्ग जल प्रर्ालीमा आधाररत भू-सं रक्षर् सम्बन्त्धी कायिक्रम
सञ्चालन गनि रू. ६८ करोड ववर्नयोजन

गरे को छु ।

पयिटन ववकास
70.

"सुदूरपश्चिमको र्दगो आर्थक
ि आधार, सबल पयिटकीय पूवािधार" भन्ने नाराका साथ र्नजी
क्षेर र स्थानीय तहसुँगको सहकायिमा प्राकृर्तक, सांस्कृर्तक, धार्मिक, पयािवरर्ीय, साहर्सक

पयिटकीय क्षेरको ववकास र ऐर्तहार्सक सम्पदाको सं रक्षर् र सम्बििनका लार्ग आवयक
पूवािधार र्नमािर् गनि रकम ववर्नयोजन गरे को छु ।
71.

पयिटन प्रबििनमा र्नजी क्षेरको लगानी प्रोत्साहन गनि आवयक नीर्तगत व्यवस्था
गररनेछ। स्थानीय तहसुँगको साझेदारीमा नमूना पयिटकीय गन्त्तव्यको पवहचान गरी
सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गररनेछ।

72.

डडेल्धुरा श्चजल्लाको परशुराम धाम क्षेरमा योग, ध्यान तथा सभा सम्मेलन केन्त्र र्नमािर्
गनि रू. ५० लाख ववर्नयोजन गरे को छु ।

73.

गर्तन्त्रको जननी जनयुिलाई स्मरर् गदैं श्चचसापानी-राजकाुँडा-पण्डौन-बजेडी-खै राला

हुुँदै

खानीडाुँडासम्म गुररल्ला िे ल र्नमािर्का लार्ग रू. १ करोड ५० लाख ववर्नयोजन गरे को
छु ।
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74. खिड क्षेर, रामारोशन क्षेर, बर्डकेदार क्षेर र बैद्यनाथ धाम क्षेरमा पयिटन ववकास
कायिक्रम सञ्चालनका लार्ग रू. ३ करोड ववर्नयोजन गरे को छु । खिड क्षेरलाई
आध्याश्चत्मक ध्यान केन्त्र र

कञ्चनपुरको लालझाडी गाउुँपार्लकालाई राना थारु साुँस्कृर्तक

पयिटकीय गाउुँका रूपमा ववकास गररनेछ।
75.

वर्डमार्लका,

र्रपुरासुन्त्दरी,

र्नंगलासै नी,

मेलौली,

शैले्री,

उग्रतारा,

वेहड़ावावा,

श्चशवपुरीधाम लगायतका प्रदे श र्भरका महत्वपूर् ि धार्मिक स्थलको योजनामा आधाररत
ववकासका लार्ग आवयक बजेट ववर्नयोजन गरे को छु ।
76.

र्नजी क्षेरको सहभार्गतामा ग्रामीर् पयिटन ववकास माफित रोजगारी र आयआजिन
अर्भवृविका लार्ग पहाडी श्चजल्लाका परम्परागत शैलीका घरलाई हे ररटे ज होमस्टे का रूपमा
ववकास गरी पयिटकीय सेवा ववस्तार तथा स्थानीय वस्तुको उत्पादन र उपभोगमा जोड
र्दइनेछ।

77.

वृत्तश्चचर, पयिटकीय माटि, मेला महोत्सव, प्रदशिनी, प्रचार-प्रसार सामग्री, अन्त्तरप्रदे श समन्त्वय
भ्रमर्जस्ता कायिक्रमका माध्यमबाट पयिटकीय क्षेरको प्रचार-प्रसार र अवप तथा साईपाल
बेस क्याम्पसम्म साहर्सक पदयाराको प्रवििन गनि बजेटको व्यवस्था गरे को छु ।

78. नेपाल सरकार, सुदूरपश्चिम प्रदे श सरकार र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा कञ्चनपुर
श्चजल्लाको मझगाउुँमा र्नमािर् तथा ममित सम्भार हुने ववमानस्थलको लार्ग प्रदे शतफिको
लागत साझेदारी रहने व्यवस्था गरे को छु ।
79.

प्रदे शमा पयिटकीय पूवािधारको ववकास गरी पयिटन क्षेरको प्रबििन गनि ठू ला होटल, ररसोटि,
केबुलकार जस्ता पयिटकीय पूवािधार र्नमािर् गने उद्योगलाई बैङ्कबाट र्लएको कजािमा र्नश्चित
प्रर्तशत व्याज अनुदान र्दने व्यवस्था र्मलाएको छु ।

उद्योग, वाश्चर्ज्य तथा आपूर्ति
80. स्थानीय कच्चा पदाथिको उपलब्धताको आधारमा स्थानीय रोजगारी सृजना गरी प्रदे शलाई
औद्योर्गकरर्को र्दशातफि उन्त्मुख गराउन "एक श्चजल्ला एक ववश्चशि उद्योग" प्रवििन
कायिक्रमको लार्ग बजेट ववर्नयोजन गरे को छु ।
81.

ुि ा, डडे ल्धुरा र
लघु, घरे ल ु तथा साना उद्योगीलाई प्रववर्ध हस्तान्त्तरर् गनि एवम् दाचल
कैलाली श्चजल्लामा मोती उत्पादनका लार्ग रू. १ करोड ५६ लाख ववर्नयोजन गरे को छु ।

साथै, अल्लो प्रशोधन तथा अल्लोको कपडा उत्पादन प्रवििनका लार्ग रु ३० लाख
ववर्नयोजन गरे को छु ।
82. मोडल उद्यमी तयार गनि लामो अवर्धको आवाशीय तार्लम, मागमा आधाररत सीपमूलक
तथा स्तरोन्नर्त तार्लम र रोजगारी गुमाएका व्यश्चक्तका लार्ग उद्यमशीलता तार्लम कायिक्रम
सञ्चालन गनि बजेट व्यवस्था गरे को छु ।
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83.

जनआन्त्दोलन र जनयुिका घाइते , अपाङ्ग, शहीद तथा वेपत्ता पररवारको आय आजिन, जीवन
र्नवािह एवं र्सजिनशील कायिका लार्ग ववशेर् कायिक्रम सञ्चालन गनि रु. १२ करोड
ववर्नयोजन गरे को छु ।

84. साना उद्योगीलाई उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनाथि र्लएको ऋर्मा लाग्ने ब्याज तथा
ववद्युत महशुल अनुदान र्दने व्यवस्था र्मलाएको छु ।
85. स्थानीय कच्चा पदाथिमा आधाररत उत्पादनमूलक साना तथा घरे ल ु उद्योग व्यवसायले
गरे को उत्पादन, र्नयाित र र्सजिना गरे को रोजगारी समेतका आधारमा मौर्रक प्रोत्साहन र्दने
व्यवस्था र्मलाएको छु ।
86.

नेपाल सरकार र स्थानीय तहसुँगको समन्त्वय एवम् सहकायिमा "एक स्थानीय तह, एक
औद्योर्गक ग्राम" स्थापना गने कायिक्रमलाई ववस्तार गररनेछ। नेपाल सरकारको सहयोग र
र्नजी क्षेरसुँगको साझेदारीमा युवामा उद्यमशीलता ववकास गरी ज्ञानमा आधाररत व्यवसाय
ववस्तार गनि ववश्चजनेस इन्त्कुवेसन सेन्त्टर सञ्चालन गने व्यवस्था र्मलाएको छु ।

87. परम्परागत रुपमा सोनाहा र राजी जातीले खोलानालाबाट सुनको सं कलन तथा राउटे
जार्तको काष्ठ सामग्री उत्पादन गने सीपको अध्ययन तथा अर्भले खीकरर् गरी त्यस्तो सीप
र प्रववर्धको सं रक्षर् र आधुर्नकीकरर् गनि प्राववर्धक सहयोग प्रदान गने व्यवस्था
र्मलाएको छु ।
88. उद्योगको श्चजल्लागत श्चजआइएस नक्साङ्कन सवहतको प्रोफाईल तयार गनिका लार्ग आवयक
बजेट ववर्नयोजन गरे को छु ।

89. उपभोक्ता वहत सं रक्षर् र्नदे शनालयबाट हुने बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाई
ु भ आपूर्ति सुर्नश्चित हुने व्यवस्था र्मलाएको छु ।
गुर्स्तरीय उपभोग्य वस्तुको सविसल

90. स्वदे शी तथा स्थानीय कच्चा पदाथिमा आधाररत नेपाली कागज, परम्परागत घरे ल ु तथा
ुँ ीको व्यवस्था गरे को छु ।
साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गनि र्बउ पूज

91.

उद्योग, पयिटन, वन, वातावरर् र आपूर्ति क्षेरको कायिक्रम कायािन्त्वयन गनि रू. २ अबि ६१
करोड १३ लाख ववर्नयोजन गरे को छु ।

सडक पूवािधार
92.

प्रदे श गौरवका, रर्नीर्तक महत्वका र आर्थिक केन्त्र जोड्ने सडकको र्नमािर्, सदृढीकरर्
तथा स्तरोन्त्नर्त कायिलाई थप तीब्रताका साथ सञ्चालन गनि बजेट ववर्नयोजन गरे को छु ।

दुई वा सोभन्त्दा बढी स्थानीय तहको केन्त्रबीचको सडक सञ्जाल ववस्तार गनि आवयक
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व्यवस्था र्मलाएको छु । हुलाकी तथा मध्य पहाडी राजमागिसुँग जोर्डने प्रादे श्चशक सडकको
र्नमािर्मा तीब्रता र्दई भरपदो एवम् सहज पहुुँचयोग्य बनाइनेछ।
93.

सडक सम्पश्चत्त सं रक्षर्, र्नयर्मत ममित सम्भार, आपतकालीन ममित, पुनर्ि नमािर् एवं
व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लार्ग आवयक नीर्तगत व्यवस्था गरी र्दगो
ममित सम्भार प्रर्ालीको सं स्थागत ववकास गररनेछ।

94. प्रदे शको समग्र ववकासको लार्ग मेरुदण्डको रुपमा रहे को रर्नीर्तक महत्वका खिडमातिडी, सतबाज-श्रीभावर-हाट, श्चचसापानी-ऋवर्दह-वर्डमार्लका, दै जी-पोखरा-ढु ङ्गाड-बझाङ्ग,
खलङ्गा-खार-दे थला-पारीबगर-खण्डे ्री, र्दपायल-साइपाल, सहजपुर-बोकटान-र्दपायल, बेलौरीकलुवापुर-नाइल-बुडर, भजनी-छोटीभन्त्सार-खेमडी-ठु लीगाड, बोडिर रोड कररडोर, जयगढमािाना-रामारोसन र पाटन-पञ्चे्र सडक आयोजना र्नमािर् गनि रू. १ अबि ५३ करोड
ववर्नयोजन
95.

गरे को छु ।

हालसम्म पर्न नश्चजकको राजमागि तथा सहायक राजमागिदेश्चख स्थानीय तहको केन्त्रसम्म

सडक सञ्जाल ववस्तार नभएका स्थानीय तह र बाह्रैमास यातायात सञ्चालन हुन नसक्ने
स्थानीय तहको केन्त्रलाई नश्चजकको राजमागि तथा सहायक राजमागिमा आवि गने र

स्थानीय तहको सडक सञ्जालसुँगको पहुुँच ववकास गरी आगामी पाुँच वर्िर्भर खण्डाश्चस्मत
एवम् कालोपरे गने व्यवस्था र्मलाएको छु । यसका लार्ग नेपाल सरकार र स्थानीय तह
समेतको लागत साझेदारीमा प्रादे श्चशक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना सञ्चालन गनि
रू १ अबि १५ करोड बजेट ववर्नयोजन गरे को छु ।
96.

नेपाल सरकारसुँगको सहकायिमा सञ्चार्लत तराई मधेश सडक पूवािधार ववशेर् कायिक्रम
अन्त्तरगत कैलाली र कन्त्चनपुर श्चजल्लामा हुलाकी सडकदे श्चख पूव ि पश्चचम राजमागिसम्म

जोड्ने उत्तर दश्चक्षर् सडक कलुवापुर-बेलौरी, सुख्खड-भजनी, जोशीपुर-बौर्नया लगायतका
सडक र्नमािर् गनि रू. ११ करोड ३९ लाख ववर्नयोजन गरे को छु ।
97.

आगामी आर्थिक वर्िका लार्ग नेपाल सरकारको सशति अनुदानमा सञ्चार्लत वैकश्चल्पक
सहायक राजमागि ववकास कायिक्रम कायािन्त्वयन गनि रू. ७४ करोड ७० लाख ववर्नयोजन
गरे को छु ।

98. धनगढी बजारको मूल सडकको कैलाली पूलदे श्चख हुलाकी सडकसम्मको खण्डलाई
स्तरोन्नर्त गनि लागत अनुमानका आधारमा बजेट ववर्नयोजन गने व्यवस्था र्मलाएको छु ।

99. रर्नैर्तक महत्वका सडकलाई बाह्रै मवहना सञ्चालनमा ल्याउन बहुववर्िय आयोजनाको
रुपमा ठे क्का बन्त्दोबस्त भएका कर्ािली नदी पुल काम्ती बाजुरा, मोहना खोला पुल कञ्चनपुर,

गौरीगङ्गा खोला पुल कैलाली, सेती नररदाङ खोला पुल डोटी, जोरायल खोला पुल डोटी,
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जोगबुडा खोला पुल डडे ल्धुरा, सागुरी खोला पुल कैलाली लगायतका २२ वटा सडक पुल
र्नमािर् गनि आवयक बजेट व्यवस्था गरे को छु ।

100. राव य तुइन ववस्थापन कायिक्रमको उद्देय अनुरुप नागररकको आवागमनलाई सहज
बनाउन प्रदे शमा हालसम्म पर्न सञ्चालनमा रहेका तुइन ववस्थापन गरी थप आवयक
स्थानमा समेत झोलुङ्गे पुलको र्नमािर् गनि बजेट ववर्नयोजन गरे को छु ।
101. साविजर्नक र्नजी साझेदारीको अवधारर्ा अनुरुप व्यापाररक तथा पयिटकीय स्थानमा
केवलकार र्नमािर् र सेती, कर्ािली र महाकाली लगायतका ठू ला नदीमा जल यातायात
सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन, सवेक्षर् तथा ववकासका लार्ग आवयक बजेट व्यवस्था
गरे को छु ।
ु गनि र प्राववर्धक जनशश्चक्तको व्यावसावयक क्षमता अर्भबृवि
102. गुर्स्तररय र्नमािर्लाई प्रत्याभत
गनि प्रदे शस्तरीय र्नमािर् सामग्री परीक्षर् प्रयोगशाला स्थापना गररनेछ।
103. सडक पूवािधारतफि रू. ५ अबि ६० करोड ११ लाख ववर्नयोजन गरे को छु ।
उजाि, र्संचाई तथा नदी र्नयन्त्रर्
104. नेपाल सरकारसुँगको साझेदारीमा ववशेर् अनुदानतफि कैलाली श्चजल्लाका गुमी र्सं चाई योजना

कैलारी र खुरखुररया र्सं चाई योजना गौरीगङ्गा गरी २ वटा रर्नीर्तक महत्वका र्सं चाई
आयोजना कायािन्त्वयनका लार्ग रू. ११ करोड ववर्नयोजन गरे को छु ।

105. पथरै या, मोहना जस्ता प्रदे श सरकार अन्त्तरगत सञ्चालनमा रहे का ठू ला र्सं चाई प्रर्ालीको
व्यवस्थापन र र्नयर्मत ममित सम्भार गरी बाह्रै मवहना नहर सञ्चालन गनि रू. ६ करोड
७४ लाख बजेट ववर्नयोजन गरे को छु ।

106. र्सं चाई सुववधाको अभावको कारर् भूर्मको उविराशश्चक्त एवम् कृवर् उत्पादनमा हुने ह्रासलाई
पूर्ति गनि कैलाली र कञ्चनपुर श्चजल्लामा र्डप ट्युबेल, पम्प तथा एसेसररज र ओभरहे ड

ट्याङ्क र्नमािर् गरी ववतरर् प्रर्ालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। जसबाट १२ सय ५०
हेक्टर क्षेरफलमा र्सं चाई सुववधा थप ववस्तार हुनेछ। भूर्मगत र्सं चाईको लार्ग रू. २७
करोड ५९ लाख ववर्नयोजन गरे को छु ।

107. कृवर् क्षेरको उत्पादन र उत्पादकत्व बृवि गनि क्रमागत लगायतका र्सं चाई आयोजनाको
र्नमािर्माफित थप २२ सय हेक्टर कृवर्योग्य भूर्ममा बाह्रै मवहना र्सं चाई सुववधा उपलब्ध
गराउन रू. १ अबि ३७ करोड ७२ लाख ववर्नयोजन गरे को छु ।
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108. सरोकारवाला ववर्यगत मन्त्रालयको समन्त्वयमा जग्गा चक्लाबन्त्दी र खेती चक्लाबन्त्दीका

आधारमा व्यावसावयक कृवर् सञ्चालन गने फमिलाई प्राथर्मकता र्दइ र्सं चाई प्रर्ाली
लगायत अन्त्य आवयक पूवािधार र्नमािर् गररनेछ।

109. "प्रदे शको पानीः प्रदे शकै नागररकको लगानी" अन्त्तरगत नेपाल सरकारबाट कूल लागतको
कश्चम्तमा २५ प्रर्तशत ऋर् सहयोग उपलब्ध हुने नीर्तको उपयोग गरी स्थानीय तह, र्नजी

क्षेर र सुदूरपश्चिमका नागररक समेतको लागत साझेदारीमा सम्भाव्यता अध्ययन कायि
सम्पन्न भएका नौगाड र सुनय
ि ा गाड जलववद्युत आयोजनाको र्नमािर् कायि अगार्ड बढाउनका
लार्ग आवयक बजेट व्यवस्था गरे को छु ।
110. ववद्युत ववतरर् प्रर्ालीको सुधारका लार्ग प्रदे शर्भरका आवयक स्थानमा िान्त्सफमिर जडान
तथा काठे पोल ववस्थापन सवहत सामुदावयक लघु जलववद्युत आयोजना र्नमािर्का लार्ग नेपाल
ववद्युत प्रार्धकरर् र वैकश्चल्पक उजाि प्रबििन केन्त्रसुँग सहकायि गररनेछ।

111. “प्रदे शका गाऊुँ उज्यालो बनाउुँ” कायिक्रम अन्त्तरगत बाजुराको वहमाली गाउुँपार्लका,
ुि ाको व्यास गाउुँपार्लका र्भरका राव य प्रशारर्
बझाङ्गको सैपाल गाउुँपार्लका र दाचल
लाईनमा आवि हुन नसकेका स्थानमा सौयि र्मनी र्ग्रड आयोजना सञ्चालन गररने छ।

उक्त आयोजनाको कायािन्त्वयनबाट २ सय २५ वकलोवाट ववद्युत उत्पादन भई काबिन
उत्सजिन घट्ने र स्वच्छ उजािमा पहुुँच वृवि हुने वव्ास र्लएको छु । यसका लागी रू. ७
करोड ववर्नयोजन गरे को छु ।

112. पेिोर्लयम पदाथिको खपत न्त्यू नीकरर् गरी ववद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन नेपाल

ववद्युत प्रार्धकरर्सुँगको सहकायिमा पेिोल पम्प रहेका स्थानमा चाश्चजङ्ग
ि स्टे शनहरू स्थापना
गनि र्नजी क्षेरलाई प्रोत्साहन गररनेछ। ववद्युतीय च ुल्हो, उपकरर् तथा यातायातका साधन
प्रयोग गरी थप ववद्युत खपत गनि प्रेररत गररनेछ।

113. प्राकृर्तक ववपद्को उच्च जोश्चखममा रहे का नदी तथा खोलानालाको प्रकोप न्त्यूनीकरर् तथा
व्यवस्थापनको लार्ग तटबन्त्ध, वायोइश्चन्त्जर्नयररङ्ग तथा अन्त्य उपयुक्त प्रववर्धको माध्यमबाट
जलउत्पन्न प्रकोप र्नयन्त्रर् गने नीर्त र्लएको छु ।
114. चालु आर्थिक वर्िमा वेमौसमी वर्ािका कारर् गएको बाढी पवहरोले र्सं चाई, खानेपानी,
सडक, पुल, नदीतवटय क्षेर लगायतमा क्षर्त भएका सं रचनाको एकीकृत पूवािधार र्नमािर्

एवम् पुनस्थािपना गरी प्रभाववतहरुको सं रक्षर् र सम्भाववत जोश्चखम न्त्यू नीकरर् गनि "बाढी
पवहरो प्रभाववत क्षेरको लार्ग ववशेर् कायिक्रम" मा रु. १ अबि १२ करोड ६९ लाख
ववर्नयोजन गरे को छु ।
115. उजाि, र्सं चाइ र नदी र्नयन्त्रर्तफि रु. ४ अबि ४२ करोड ववर्नयोजन गरे को छु ।
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खानेपानी तथा सरसफाई
116. खानेपानी तथा सरसफाई क्षेरको र्दगो व्यवस्थापनको लार्ग नेपाल सरकार, स्थानीय तह र
अन्त्य सरोकारवाला समेतको सहकायिमा सबै स्थानीय तहको खानेपानी, सरसफाई तथा
स्वच्छता योजना तजुम
ि ा गररनेछ। प्रदे शका सबै स्थानीय तहमा र्नमािर् भएका खानेपानी
योजनालाई राव य खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन सूचना प्रर्ालीमा क्रमशः
आवि गदै लर्गनेछ। जसबाट खानेपानी तथा सरसफाई क्षेरको योजनाबि ववकासमा टे वा
पुग्ने वव्ास र्लएको छु । यसका लार्ग आवयक बजेट व्यवस्था गरे को छु ।
117. र्दगो ववकासको लक्ष्य अनुसार प्रदे शका नागररकलाई स्वच्छ खानेपानी पु्याउने उद्देय
हार्सल गनि “एक घर, एक धारा कायिक्रम” अन्त्तरगत खानेपानीको सुर्बधाबाट बश्चञ्चत रहे को
समुदायलाई सफा र स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन खानेपानी सं रचना र्नमािर् तथा
पुनर्निमािर् गनि रू. १ अबि ६७ करोड ९७ लाख ववर्नयोजन गरे को छु ।

118. नेपाल सरकारसुँगको सहकायिमा जलवायु अनुकूर्लत बृहत खानेपानी आयोजना र खानेपानी
सेवा ववस्तार तथा पुनस्थािपना कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ। जसका लार्ग रू. ५६ करोड
ववर्नयोजन गरे कोछु ।

119. कैलाली र कञ्चनपुर श्चजल्लाको च ुरे भावर क्षेरमा बसोबास गने नागररकको खानेपानीको

समस्या समाधान गनि डीप बोररङ्ग प्रववर्ध प्रयोग गरी खानेपानी आपूर्ति गने कायिक्रमलाई
र्नरन्त्तरता र्दएको छु ।

120. हालसम्म उपलब्ध भएको आधारभूत खानेपानी सेवाको गुर्स्तर सुधार गरी मध्यम तथा
उच्चस्तरको खानेपानी सेवा पु्याउन आयोजना स्तरोन्त्नर्तका कायिक्रम शुरू गररनेछ।
121. खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता क्षेरतफि रू. २ अबि ३२ करोड ९७ लाख ववर्नयोजन
गरे को छु ।
आवास, सहरी ववकास तथा भवन र्नमािर्
122. प्रदे शस्तरीय सरकारी भवन र्डजाइन, र्नमािर् तथा ममित सम्भार सम्बन्त्धमा एकद्वार नीर्त
अवलम्बन गररनेछ। साविजर्नक र नीश्चज भवन र्नमािर् गदाि राव य भवन सं वहताको
कायािन्त्वयनमा जोड र्दइनेछ। वहमाली तथा पहाडी श्चजल्लाबाट हुने बढ्दो बसाइुँसराईलाई
न्त्यू नीकरर् गनि शहरोन्त्मुख गाउुँमा "एकीकृत ववकास पररयोजना” माफित श्चशक्षा, स्वास््य,
खानेपानी, यातायात लगायतका पूवािधार र्नमािर् गनिको लार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गने
व्यवस्था र्मलाएको छु ।
123. "शहरी पूवािधार सुधारः सम्मुनत जीवनको आधार" भन्त्ने नाराका साथ शहरी क्षेरमा पूवािधार
ववकास गनि सघन शहरी ववकास कायिक्रमका लार्ग रू. २१ करोड ४६ लाख ववर्नयोजन
गरे को छु ।
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124. नेपाल सरकारबाट हस्तान्त्तरर् भई आएका सशति अनुदान तफिका जनता आवास
कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु । आगामी आर्थिक वर्िमा ९ सय २७ वटा आवास
र्नमािर् कायि शुरूवात गनि रू. १३ करोड २४ लाख ववर्नयोजन गरे को छु ।

125. नेपाल सरकार र स्थानीय तहसुँगको समन्त्वय र सहकायिमा आर्थिक अवस्था कमजोर
भएका दर्लत, बादी, राउटे , राजी, सोनाहा, मुक्त कमैया, कमलरी, हर्लया एवम् ववपद्को
उच्च जोश्चखममा रहेका नागररकका लार्ग सुरश्चक्षत आवास र्नमािर् गनि ववपन्न आवास एवम्
शहरी ववकासको लार्ग एकीकृत बस्ती ववकास कायिक्रम सञ्चालन गनि रू. १९ करोड
ववर्नयोजन गरे को छु । यस कायिक्रमबाट सुरश्चक्षत आवासको उपयोग गनि नपाएका
सीमान्त्तकृत वगि लाभाश्चन्त्वत हुने वव्ास र्लएको छु ।

126. आवास, शहरी ववकास तथा भवन र्नमािर्तफि रू. ५३ करोड ७० लाख ववर्नयोजन गरे को
छु ।
यातायात व्यवस्था
127. यातायात व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदे श यातायात तथा सवारी व्यवस्थापन ऐन,
र्नयमावली, कायिववर्ध, र्नदे श्चशका र मापदण्ड तथा ववद्युतीय पररवहन रर्नीर्त तजुम
ि ा गरी
लागू गररनेछ।
128. यातायात व्यवस्था प्रर्ालीलाई सूचना प्रववर्धमैरी बनाई यस क्षेरको सेवा प्रवाहलाई
ववद्युतीय प्रर्लीमाफित सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था र्मलाएको छु ।

129. साविजर्नक यातायातलाई सुरश्चक्षत र दुघट
ि ना रवहत बनाउन आवयक कायिक्रम तजुम
ि ा
गरे को छु ।
130. डोटीको र्दपायल र डडे ल्धुराको अमरगढीमा रहे का यातायात व्यवस्था कायािलयबाट सवारी

साधन दताि, नवीकरर्, सवारी चालक अनुमर्तपर ववतरर् र राजस्व भ ुक्तानी लगायतका
सम्पूर् ि सेवा प्रवाह हुने गरी आवयक व्यवस्था र्मलाएको छु ।

131. सडक पूवािधार, उजाि, र्सं चाई तथा नदी र्नयन्त्रर्, खानेपानी तथा सरसफाई, आवास सहरी
ववकास तथा भवन र्नमािर् र यातायात व्यवस्था क्षेरको कायिक्रम कायािन्त्वयन गनि रू. १८
अबि 26 करोड 47 लाख ववर्नयोजन गरे को छु ।
स्वास््य
132. कोर्भड-१९ लगायतका महामारीबाट बचाउन नेपाल सरकार र स्थानीय तहसुँगको
समन्त्वयमा सञ्चार्लत खोप कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दने व्यवस्था गरे को छु । उत्प्रेररत र
ु भ र पहुुँचयोग्य बनाउन बजेट
तार्लमप्राि जनशश्चक्तमाफित स्वास््य सेवालाई सविसल
ववर्नयोजन गरे को छु ।
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133. सबै श्चजल्लामा ववशेर्ज्ञ सवहतको एकीकृत स्वास््य श्चशववर सञ्चालन गरी मवहलाको
पाठे घरको मुखको क्यान्त्सर, स्तन क्यान्त्सर, अङ्ग खस्ने रोग तथा मुटु, हाडजोनी, मृगौला

लगायतका रोगको पवहचान तथा उपचार गनि रू. १ करोड ४४ लाख बजेट ववर्नयोजन
गरे को छु ।
134. स्थानीय

तहसुँगको

समन्त्वयमा

ग्रार्मर्

अल्िासाउण्ड

कायिक्रम

माफित

तार्लमप्राि

स्वास््यकमी र पयािि मेर्सनको व्यवस्था गरी गभिवती मवहलाको गभािवस्थाको र्नयर्मत
र्नःशुल्क परीक्षर् गनि रू. १ करोड ५० लाख बजेट ववर्नयोजन गरे को छु ।
135. प्रदे शमा ववद्यमान जनसं ख्याको अनुपातमा श्चचवकत्सक तथा स्वास््यकमीको अपयाििता पूर्ति
गनि आगामी आर्थिक वर्िदेश्चख सुदूरपश्चचम स्वास््य ववज्ञान प्रर्तष्ठान सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
जसका लार्ग आवयक बजेट ववर्नयोजन गरे को छु ।

136. सेती प्रादे श्चशक अस्पताललाई आधुर्नक एवम् सुववधासम्पन्न बनाउन आवयक भौर्तक
सं रचना र्नमािर् एवम् ववस्तार कायिको लार्ग आवयक बजेट ववर्नयोजन गरे को छु ।
137. "हाम्रो प्रदे शः स्वस्थ प्रदे श" अर्भयान माफित प्रदे शका सबै अस्पताल तथा स्वास््य केन्त्रमा

क्षयरोग, कुष्ठरोग, मलेररया, डें ग ु लगायतका अन्त्य वकटजन्त्य रोगको रोकथाम तथा र्नःशुल्क
उपचारको लार्ग आवयक व्यवस्था र्मलाएको छु ।

138. "जनताको स्वास््यको ख्याल, सुववधा सम्पन्न अस्पताल" अर्भयान सञ्चालनका लार्ग सबै
श्चजल्ला अस्पताललाई साधनश्रोत सम्पन्न बनाई ववशेर्ज्ञ सवहतको सेवा प्रदान गनि आवयक
बजेट ववर्नयोजन गरे को छु ।

139. दुगम
ि पहाडी श्चजल्लामा ववशेर्ज्ञ सेवा ववस्तार गनि कश्चम्तमा एक श्चजल्लामा दुई ववशेर्ज्ञ
श्चचवकत्सक वर्िभरर नै सेवामा रहने व्यवस्था र्मलाउन रू. ३ करोड ६० लाख बजेट
ववर्नयोजन गरे को छु ।
140. प्रदे शका सबै अस्पतालमा टे र्लमेर्डर्सन सेवा सञ्चालन गनुक
ि ा साथै स्थानीय तहको
साझेदारीमा प्राथर्मक स्वास््य केन्त्रमा समेत टे र्लमेर्डर्सन सेवा ववस्तार गनि रु. ४५ लाख
ववर्नयोजन गरे को छु ।

141. बालसुधार गृहको स्तरोन्नर्त र ववस्तार गररनेछ। सुधारयोग्य शारीररक ववकृर्त भएका ववपन्न
बालबार्लकाको पवहचान गरी र्न:शुल्क उपचार गने व्यवस्था र्मलाएको छु ।
142. टीकापुर अस्पतालको श्चचवकत्सक आवास भवन र्नमािर्का लार्ग रू. २ करोड ५० लाख,
स्वास््य कायािलय बाजुराको भवन र्नमािर्को लार्ग रू. १ करोड बजेट ववर्नयोजन गरे को
छु ।
143. प्रदे शमा

रहेका

सम्पूर् ि

मवहला

स्वास््य

स्वयं सेववकाको

र्नःशुल्क

स्वास््य

र्बमा

कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु । वपछर्डएका, अर्त ववपन्त्न, गरीब, असहाय, सीमान्त्तकृत,
लोपोन्त्मुख लगायतका लश्चक्षत वगिलाई र्न:शुल्क स्वास््य र्बमाको व्यवस्था र्मलाएको छु ।
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144. "मेरो स्वास््य, मेरो श्चजम्मेवारी" भन्ने नाराका साथ श्चजल्ला अस्पतालमा कायिरत श्चचवकत्सक
माफित ग्रामीर् भेगका स्वास््य सं स्थामा श्चचवकत्सकीय घुम्ती सेवा उपलब्ध गराउन
"गाउुँघर श्चचवकत्सक अर्भयान" सञ्चालन गनि आवयक बजेटको व्यवस्था गरे को छु ।

145. सेती, महाकाली र वटकापुर अस्पतालमा हे मोवफर्लया, र्सकलसेल एर्नर्मया, थालासेर्मया
जस्ता रोगको उपचारको लार्ग र्न:शुल्क परीक्षर् र और्र्ध उपलब्ध गराउने व्यवस्था
र्मलाएको छु । साथै समुदायस्तरमा नै र्सकलसेल एर्नर्मयाको जाुँच तथा परीक्षर्का लार्ग
पयािि बजेटको व्यवस्था गरे को छु ।
146. कोरोना महामारी लगायत अन्त्य सरुवा रोगको जोश्चखमलाई ववचार गरी सीमानाकामा
सञ्चालनमा रहे का हे ल्थ डेस्क र होश्चल्डङ्ग सेन्त्टरलाई थप व्यवश्चस्थत बनाउदै लर्गनेछ।
147. स्वास््य र्बमामा आवि नभएका गरीब र असहाय ववरामीको लार्ग प्रदे शका सबै
अस्पतालबाट

र्नश्चित

मापदण्डका

आधारमा

सामाश्चजक

सुरक्षा

कोर्

माफित

पाुँच

हजारसम्मको स्वास््य उपचार र्न:शुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था र्मलाएको छु ।
148. स्वास््य र्नदे शनालय र्दपायलमा रहे को सूचना प्रर्ालीमाफित र्बरामीको सबैभन्त्दा नश्चजकमा
रहे को एम्बुलेन्त्सलाई जानकारी गराई र्छटो छररतो एम्बुलेन्त्स सेवा उपलब्ध गराउन
प्रादे श्चशक प्रेर्र्कक्ष सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

149. मृगौला वपर्डत र्बरामीको लार्ग सेती प्रादे श्चशक अस्पतालमा १० शैय्या, महाकाली प्रादे श्चशक
अस्पतालमा ५ शैय्या र वटकापुर अस्पतालमा ३ शैय्या डायलाइर्सस सेवा सञ्चालन
गररनेछ। साथै डोटी श्चजल्ला अस्पतालमा आगामी वर्ि पूवािधार तयार गरी डायलाइर्सस
सेवा सञ्चालन गनि आवयक बजेट ववर्नयोजन

गरे को छु ।

150. स्वास््यकमीको व्यावसावयक दक्षता अर्भबृवि गरी गुर्स्तरीय स्वास््य सेवाको सुर्नश्चचतता
गनि आवयक तार्लम, प्रश्चशक्षर् तथा अर्भमुश्चखकरर्का लार्ग रू. ४ करोड ७२ लाख
ववर्नयोजन गरे को छु ।

151. आर्थिक रुपले ववपन्न नागररकले क्यान्त्सर, मृगौला, मुटु लगायत अन्त्य जवटल रोगको
तोवकएका अस्पतालमा उपचार गराए वापत पाउने सहुर्लयत रकम सोझै अस्पताललाई
ु ानी हुने गरी रू. ३ करोड ववर्नयोजन गरे को छु ।
सोधभनाि भक्त

152. न्त्याय अस्पताल बयालपाटा अछामको सुदृढीकरर् तथा ववकासका लार्ग रू. ५ करोड

ुँ ीगत अनुदानको व्यवस्था गरे को छु । उक्त अस्पताललाई प्रदे श सरकार मातहत ल्याउन
पूज
आवयक प्रवक्रया अगार्ड बढाईनेछ।

153. स्वस्थ जीवनशैलीका लार्ग योग, पूवक
ि मि र पञ्चकमि जस्ता कायिक्रम श्चजल्लाश्चस्थत सबै
आयुवेद अस्पतालबाट सञ्चालन गनि र आयुवेद उपचार प्रर्ार्लको सुधार र ववस्तारका
लार्ग

रू.

१

करोड

६८

लाख

बजेट

ववर्नयोजन

गरे को

छु ।

धनगढी

उपमहानगरपार्लकाको राजपुरमा रहे को अन्त्तरं ग सेवा सवहतको पचास शैय्याको प्रादे श्चशक
आयुवेद श्चचवकत्शालय यसै आर्थिक वर्िबाट पूर् ि रुपमा सञ्चालनमा आउने गरी बजेट
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व्यवस्था गरे को छु । आयुवेद अस्पतालबाट पर्न प्रयोगशाला सेवा र रोर्डयोलोजी सेवा
उपलब्ध गराउन आवयक बजेट ववर्नयोश्चजत गरे को छु ।
154. स्वास््य क्षेरमा रू. १ अबि ६ करोड २६ लाख ववर्नयोजन गरे को छु ।
श्चशक्षा
155. "छोराछोरी पढाऔः आत्मर्नभिर बनाऔ ं" भन्ने नाराका साथ सीमान्त्तकृत वगिका रुपमा रहे को
बादी समुदायका ववद्यालय तहमा अध्ययनरत छारालाई र्नरन्त्तर अध्ययनप्रर्त उत्प्रेररत गराई

ववद्यालय श्चशक्षापचात आत्मर्नभिर हुन सहयोग पु्याउने उद्देयले आगामी आर्थिक वर्िदेश्चख

ववद्यालय तहको अध्ययन अवर्धभर "बादी समुदायका छोरी छारबृश्चत्त कायिक्रम" अन्त्तरगत
मार्सक एक हजार रुपैंया र उच्च श्चशक्षा अध्ययन गने

सोही समुदायका ५० जना

छारछारालाई उच्च श्चशक्षा अध्ययन अवर्धभर "बादी समुदाय उच्च श्चशक्षा छारबृश्चत्त
कायिक्रम" अन्त्तरगत मार्सक आठ हजार रुपैंया प्रदान गने व्यवस्था र्मलाएको छु ।
यसबाट बादी समुदायको उत्थान र सशश्चक्तकरर्मा थप योगदान पुग्ने अपेक्षा गरे को छु ।
156. कानूनी तथा सं रचनात्मक व्यवस्था गरी प्रदे श प्राववर्धक वव्ववद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन
आवयक बजेट ववर्नयोजन गरे को छु ।
157. “एक प्रदे श र्नवािचन क्षेर, एक नमूना ववद्यालय” कायिक्रम अन्त्तगित आगामी आर्थिक वर्िमा
९ वटा ववद्यालयमा सुववधासम्पन्त्न भवन र्नमािर् गनि रू. ६ करोड ३० लाख ववर्नयोजन

गरे को छु । प्रदे शर्भरका सामुदावयक क्याम्पस तथा ववद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रववर्ध
प्रयोगशाला ववस्तार गनि बजेट ववर्नयोजन गरे को छु ।
158. नेपाल सरकार र स्थानीय तहसुँगको साझेदारीमा बौविक अपाङ्गता भएका ववद्याथीका लार्ग
महाकाली मा. वव. वेलौरीमा र्नमािर्ाधीन सुववधायुक्त आवासीय ववशेर् ववद्यालय भवनको
लार्ग

रू.

३

करोड

ववर्नयोजन

गरे को

छु ।

कैलाली

श्चजल्लामा

अवटजम

भएका

बालबार्लकाको हे रचाह तथा र्सप र्सकाइका लार्ग गैर सरकारी सं घ सं स्था तथा स्थानीय

तहसुँगको साझेदारीमा स्याहारसुसार केन्त्र स्थापना गनि रू. ३० लाख ववर्नयोजन गरे को
छु ।

159. फरक क्षमता भएका बवहरा ववद्याथीका लार्ग श्चशक्षामा सहज पहुुँच पु्याउन दश्चक्षर्काली
आधारभूत ववद्यालय बेला, कैलालीमा रहे को बवहरा स्रोतकक्षामा अध्ययनरत बालबार्लकाको
लार्ग छारावास भवन र्नमािर् गनि रू. ९० लाख बजेट ववर्नयोजन गरे को छु ।

160. सामुदावयक ववद्यालयमा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गनि , शौचालय र्नमािर् र छाराहरूका
लार्ग हाइजेर्नक स्यार्नटरी प्याड ववतरर् तथा सरसफाई व्यवस्थापनमा सहयोग गनि रू. ७
करोड ३१ लाख ववर्नयोजन गरे को छु ।
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161. स्थानीय तहमा सञ्चार्लत "ववद्यालय नसि कायिक्रम"लाई नश्चजकका अन्त्य ववद्यालयमा पर्न
सोही जनशश्चक्तबाट सेवा र्दने गरी ववस्तार गने व्यवस्था र्मलाएको छु । यसबाट वकशोर
वकशोरी लश्चक्षत यौन तथा प्रजनन स्वास््य सम्बन्त्धी कायिक्रम थप प्रभावकारी बन्ने आशा
गरे को छु ।
162. श्चशक्षाको गुर्स्तर अर्भवृविका लार्ग श्चशक्षकको पेशागत क्षमता ववकास कायिक्रम अन्त्तरगत
अनुभव तथा र्सकाइमा आधाररत सेवाकार्लन तार्लम, अनुसन्त्धानमा आधाररत श्चशक्षर् र्सकाइ
र सूचना प्रववर्धमा आधाररत तार्लम कायिक्रम सञ्चालन गनि रू. १ करोड ४७ लाख
ववर्नयोजन गरे को छु ।
163. "मेरो ववशेर्ज्ञताः मेरै प्रदे शका लार्ग" भन्ने नाराका साथ गरीब, ववपन्न, शहीद पररवार, अपाङ्ग,
मवहला, दर्लत, र्समान्त्तकृत वगिका छारछारा तथा जेहेन्त्दार ववद्याथीलाई उच्च श्चशक्षा,
प्राववर्धक श्चशक्षा र श्चचवकत्सा श्चशक्षातफिको एम.र्ब.र्ब.एस.

र एम.डी. अध्ययन गराउनका

लार्ग सुरु गररएको छारवृश्चत्त कायिक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्िमा पर्न र्नरन्त्तरता र्दएको
छु । यसका लार्ग रू. ३ करोड ५२ लाख ववर्नयोजन गरे को छु ।
164. "एक श्चजल्ला एक नमूना क्याम्पस" कायिक्रम अन्त्तगित नमूना क्याम्पसको रुपमा स्तरोन्नर्त
ु ी क्याम्पस मं गलसै न, महाकाली बहुमख
ु ी क्याम्पस बेलौरी,
गनि छनौट भएका अछाम बहुमख
घोडाघोडी

ु ी
बहुमख

क्याम्पस

सुखड,

र्रवेर्ी

ु ी
बहुमख

क्याम्पस

जोगबुडा

परशुराम,

ु ी क्याम्पस ववपीनगर, दाचल
ुि ा बहुमख
ु ी क्याम्पस महाकाली,
केदारज्योती पुञ्ज बहुमख
ु ी
सुनकुडा क्याम्पस र्बत्थडश्चचर, बाजुरा क्याम्पस मातिडी बर्डमार्लका र जगन्नाथ बहुमख

क्याम्पस बैतडीको क्षमता ववकास र सं स्थागत सुधारका लार्ग रू. १ करोड ८० लाख
ववर्नयोजन गरे को छु ।
165. आगामी वर्िदेश्चख कक्षा १० को अश्चन्त्तम पररक्षा (एस.ई.ई.) सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदे श
स्तरबाटै गनि प्रदे श परीक्षा बोडि स्थापना र पररक्षा सञ्चालन लगायतका कामका लार्ग
आवयक बजेट ववर्नयोजन गरे को छु ।
ु ी क्याम्पस धनगढी, डोटी बहुमूखी
166. सं घीय सरकारको ववशेर् अनुदानमा कैलाली बहुमख
क्याम्पस

डोटी,

अमरगढी

बहुप्राववर्धक

श्चशक्षालाय

डडे ल्धुरा,

लम्कीच ुहा

सामुदावयक

अस्पताल कैलाली र बेतकोट अस्पताल कञ्चनपुरको भवन र्नमािर् गनिका लार्ग रू. ४८
करोड ८३ लाख ववर्नयोजन गरे को छु ।

167. सं घ, प्रदे श र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा ठू ला ववद्यालय र्नमािर् कायिको लार्ग
छनौट भएका ३ वटा ववद्यालय काश्चन्त्त राज्यलक्ष्मी मा.वव. घोडाघोडी कैलाली, महे न्त्र

ुि ा र वहमालय मा.वव. साुँफेबगर अछामको भौर्तक पूवािधार र्नमािर् गनि
मा.वव. खलङ्गा, दाचल
आगामी आर्थिक वर्िका लार्ग रू. ३ करोड ववर्नयोजन
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गरे को छु ।

168. श्चशक्षा क्षेरको गुर्स्तर सुधार, आधुर्नक पूवािधार र शैश्चक्षक जनशश्चक्तको ज्ञान, सीप, क्षमता

अर्भवृवि गनि “प्रदे श प्रमुख शैश्चक्षक सुधार कायिक्रम” अन्त्तगित कूल रू. १ अबि २३ करोड
७३ लाख बजेट ववर्नयोजन गरे को छु ।

युवा, खेलकुद तथा संस्कृर्त
169. नवौं राव य खेलकुद प्रर्तयोर्गताको तयारी तथा खेलाडी छनोटका लार्ग रू. ९० लाख
बजेट ववर्नयोजन गरे को छु । ववद्यालयस्तरमा बार्लकालाई आत्मरक्षा तार्लम कायिक्रम
नौवटै श्चजल्लामा सञ्चालन गररनेछ।

170. "स्वास््यका लार्ग खेलकुद, सबैका लार्ग खेलकुद" भन्त्ने मूल नाराका साथ सञ्चालन हुने
मुख्यमन्त्री खेलकुद प्रर्तयोर्गताको आवयक व्यवस्थापनका लार्ग रू.१ करोड ५ लाख
ववर्नयोजन गरे को छु ।
171. राव य तथा अन्त्तराव य प्रर्तयोर्गतामा पदक प्राि गने प्रदे शर्भरका खेलाडीलाई थप हौसला
प्रदान गनि सम्मान तथा पुरस्कारका लार्ग बजेट व्यवस्था गरे को छु ।
172. कञ्चनपुरको र्भमदत्त नगरपार्लकामा बहुउद्देयीय कभडि हल, कैलालीको वटकापुरमा
खेलकुद प्रर्तष्ठान र डडे ल्धुरामा कभडि हल र्नमािर् गनि रु. ११ करोड ववर्नयोजन गरे को
छु ।
173. "युवाको जवानीः प्रदे शमा लगानी" भन्त्ने नाराका साथ युवा सशश्चक्तकरर्का माध्यमबाट

साम्यिवान, उद्यमशील, र्सजिनशील र सकारात्मक सोचयुक्त युवा तयार गरी समग्र आर्थिक,
सामाश्चजक, सास्कृर्तक ववकासमा पररचालन गनि र नेतत्ृ वदायी भूर्मकामा स्थावपत गराउन

युवा लश्चक्षत कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ। ववपद्का समयमा यू वा पररचालन गने नीर्त
र्लईनेछ। यसका लार्ग प्रदे श युवा पररर्द्मा आवयक बजेट ववर्नयोश्चजन गरे को छु ।

174. प्रदे शमा श्चशक्षा, स्वास््य, कृवर्, पशु र इश्चन्त्जर्नयररङ क्षेरमा न्त्यू न रहे को दक्ष जनशश्चक्त
पररपूर्ति

गरी

यस क्षेरको

सेवालाई

थप

प्रभावकारी

बनाउन

नेपाल

सरकारसुँगको

साझेदारीमा युवा स्वयंसेवक पररचालन कायिक्रम सञ्चालन गनि रु. २ करोड ५० लाख
ववर्नयोजन गरे को छु ।

175. प्रदे शर्भरको भार्ा, सावहत्य, कला र सं स्कृर्तको सं रक्षर्, सम्बििन र ववकासका लार्ग
सुदूरपश्चचम प्रज्ञा प्रर्तष्ठान गठन र सञ्चालन गनि आवयक बजेट व्यवस्था गरे को छु ।

176. यूवा, खेलकुद तथा सं स्कृर्त क्षेरतफि रू. १६ करोड २० लाख ववर्नयोजन गरे को छु ।
श्रम, रोजगार र सामाश्चजक ववकास

177. "सीप र्सकौं, उद्यमशील बनौं" भन्ने नारा साकार पानि प्रदे शमा गुर्स्तरीय बहुश्चशपयुक्त मानव
सं शाधनको ववकास गरी रोजगार र स्वरोजगारका सम्भावना अर्भबृवि गनि मवहला, दर्लत,
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जनजाती र वपछर्डएका समुहलाई ववशेर् लश्चक्षत गरी ववर्भन्न प्रकारका व्यावसावयक तथा
शीपमुलक तार्लम प्रदान गनि रू. ४ करोड १५ लाख ववर्नयोजन गरे को छु ।
178. कायिस्थलमा कामदारको सुरक्षा, स्वास््य सम्बन्त्धी परामशि, उद्यमश्चशलताको ववकास,
उत्कृि श्रर्मक उद्यमी पवहचान र पुरस्कृत गने जस्ता कायिक्रमका लार्ग आवयक
बजेटको व्यवस्था र्मलाएको छु ।

179. मवहलाको आर्थिक, सामाश्चजक र राजनैर्तक सशश्चक्तकरर्का लार्ग "द्वाररका दे वी ठकुरानी
मवहला सशश्चक्तकरर् र सीप ववकास कायिक्रम" सञ्चालन गने व्यवस्था र्मलाएको छु ।

सरकारी सेवामा मवहलाको सहज पहुुँच स्थावपत गनि र्नःशुल्क लोकसेवा परीक्षाको तयारी
कक्षा सञ्चालन गने व्यवस्था र्मलाएको छु ।
180. बैकश्चल्पक हेरचाह कायिक्रम माफित आमाबाबु र्बवहन बालबार्लकाको पालनपोर्र् गनि प्रर्त
बालबार्लका प्रर्तमवहना रु. ५ सयका दरले रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था र्मलाएको छु ।
181. "एक्काइसौँ शताब्दीको सन्त्देशः छु वाछु त मार्थ पूर् ि बन्त्देज" भन्ने नाराका साथ दर्लत
सशश्चक्तकरर् अर्भयान सञ्चालन गररनेछ। दर्लत समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप र
दक्षतामा आधाररत उद्योग व्यवसायको सुधार र प्रबििनका लार्ग आवयक बजेट
ववर्नयोजन गरे को छु ।
182. लश्चक्षत वगिका लार्ग औजार उपकरर् हस्तान्त्तरर् सवहतको सीपमूलक तार्लम सञ्चालन
गरी उद्यमशीलताको ववकास गररनेछ। दर्लत, जनजाती तथा लोपोन्त्मुख समुदायको
ुँ जोड्ने गरी
परम्परागत सीप तथा कलाको सं रक्षर् र प्रवद्बि न माफित आयआजिनसग
कायिक्रम सञ्चालन गनि आवयक बजेटको व्यवस्था गरे को छु ।
183. लैं र्गक समानता तथा सामाश्चजक समावेशीकरर् नीर्त, बालश्रम र्नवारर् गुरुयोजना र श्रम
तथा रोजगार प्रबििन नीर्तको तजुम
ि ा गरी बाल वववाह, लैं र्गक वहं सा, छाउपडी, बोक्सी,
छु वाछु त लगायतका ववर्भन्न सामाश्चजक कुरीर्त एवं अन्त्धवव्ास ववरुि एकीकृत रूपमा
सामाश्चजक रूपान्त्तरर् अर्भयान सञ्चालन गनि बजेटको व्यवस्था गरे को छु ।
184. वहं सा प्रभाववतको तत्काल राहत, उिार, उपचार र आवयक कानुनी उपचार एवम्
पाररवाररक तथा सामाश्चजक पुनस्थािपनाका लार्ग सबै श्चजल्लामा अल्पकार्लन सेवा केन्त्र
सञ्चालन कायिलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु । नेपाल सरकारसुँगको साझेदारीमा प्रदे शस्तरमा
दीघिकालीन पुनस्थािपना केन्त्र र्नमािर् कायि अगाडी बढाउन आवयक बजेट ववर्नयोजन
गरे को छु ।
185. ववर्भन्न

र्नकायसुँगको

साझेदारीमा

सडकमा

रहे का

बेसहारा, असहाय

नागररक

तथा

बालबार्लकाको उिार, सं रक्षर् र व्यवस्थापन गरी प्रदे शलाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त
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बनाइनेछ। मानव सेवा आश्रमको "मानवता अध्ययन केन्त्र भवन" र्नमािर्को साझेदारीका
लार्ग बजेट ववर्नयोजन गरे को छु ।

186. वपछर्डएका, अर्तववपन्न, गरीब, असहाय, सीमान्त्तकृत, लोपोन्त्मुख र जोश्चखममा रहे का राजी,
राउटे , बादी, मुक्त कमलरी, कमैया, हर्लयाको उत्थान र सशश्चक्तकरर्का लार्ग सीपमुलक
तार्लम, आयआजिन र पुनस्थािपनाका कायिक्रम सञ्चालन गनि आवयक बजेटको व्यवस्था
गरे को

छु । लै वङ्गक

तथा

यौर्नक

अल्पसं ख्यकको

मुलप्रवाहीकरर्

गरी

मयािर्दत

जीवनयापनका लार्ग आवयक व्यवस्था गररनेछ।
187. समतामुलक समाज र्नमािर् गनिका लार्ग प्रदे शस्तररय लैं र्गक समानता तथा सामाश्चजक
समावेशीकरर् नीर्त तजुम
ि ा गरी कायािन्त्वयन गररनेछ।
188. ज्येष्ठ नागररक र नयाुँ पुस्ताबीच अन्त्तरपुस्ता ज्ञान, र्सप हस्तान्त्तरर्का लार्ग ज्येष्ठ नागररक
र्मलन केन्त्र सञ्चालन गनि बजेट ववर्नयोजन गरे को छु ।
189. अपाङ्गता भएका व्यश्चक्तका लार्ग आयआजिन तथा सीप ववकास तार्लम कायिक्रमलाई
र्नरन्त्तरता र्दएको छु । दृविवववहन बालबार्लकाको अध्ययन कायिमा सहजताका लार्ग
पञ्चोदय माध्यार्मक ववद्यालय धनगढीमा ब्रे ल पुस्तकालयको स्थापनाका लार्ग बजेट
ववर्नयोजन गरे को छु ।
190. स्वास्थ, श्चशक्षा, यूवा, खेलकुद, श्रम तथा रोजगारी र सामाश्चजक ववकास क्षेरका लार्ग रू ६
अबि ७८ करोड ९२ लाख ववर्नयोजन गरे को छु ।
आन्त्तररक सुरक्षा, आम सञ्चार तथा ववपद् व्यवस्थापन
191. प्रदे श प्रहरी मुख्यालयको भवन र्नमािर्को बाुँकी काम सम्पन्न गनि आगामी आर्थिक वर्िमा
रू. १२ करोड ५६ लाख ३५ हजार ववर्नयोजन गरे को छु । गत आर्थिक वर्िदेश्चख
र्नमािर्ार्धन ववर्भन्न ९ वटा प्रहरी चौकी र इलाका प्रहरी कायािलय भवन आगामी आर्थिक
वर्िर्भरै सम्पन्न गने गरी रू. ५ करोड ८३ लाख ३१ हजार ववर्नयोजन गरे को छु ।
192. आगामी आर्थिक वर्िमा कैलालीको रामपुर, वटकापुर, लश्चम्क, बदिगोररया, जोशीपुर, भजनी,
सुख्खड, डोटीको पुवविचौकी, लडागडा, अछामको ढु ङ्गाचाल्ना, सान्त्तडा, मेल्ले ख, बारला,

ुि ाको ले कम, वटङ्कर, कञ्चनपुरको रै कवारववचवा, कृष्र्पुर, डडे ल्धुराको
कमलबजार, दाचल
अजयमेरु प्रहरी चौकीको भवन र्नमािर् तथा सुधारको कायि शुरु गनि रू. ६ करोड ७५
लाख ववर्नयोजन गरे को छु ।

193. सीमा सुरक्षाथि कैलालीको फुलवारी, खक्रौला र कञ्चनपुरको पुनवािसमा स्थापना गररएका

सीमा सुरक्षा पोि (र्बओवप) को भौर्तक पूवािधार सुधारका लार्ग रू. ६० लाख र सशस्त्र
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प्रहरी बल नेपालको ३४ नं. गर् धनगढीको बहुउद्देयीय भवन र्नमािर्का लार्ग रू. ४०
लाख गरी कुल रू. १ करोड ववर्नयोजन गरे को छु ।

194. प्रदे शर्भरका ९ वटै श्चजल्ला प्रहरी कायािलय र ५ वटा कारागारको ममित सम्भार तथा
सुदृढीकरर्का लार्ग रू. १ करोड ६७ लाख ५० हजार ववर्नयोजन

गरे को छु ।

195. समाजमा हुने अपरार्धक वक्रयाकलापमा सं लग्न हुनेलाई कानूनी दायरामा ल्याई अपराध

अनुसन्त्धान र अर्भयोजनलाई थप त्यपरक र बैज्ञार्नक बनाउन रू. १ करोड ववर्नयोजन
गरे को छु ।

196. शाश्चन्त्त सुरक्षा, अपराध अनुसन्त्धान, सडक सुरक्षा तथा िावफक व्यवस्थापनका लार्ग
प्रमुख राजमागिमा र्स.र्स.वट.भी. क्यामरा तथा िावफक लाईट जडान गनि रू. 4 करोड
50 लाख ववर्नयोजन गरे को छु ।
197. प्रदे शमा कायिरत प्रहरी कमिचारीको व्यावसावयक दक्षता अर्भबृविका लार्ग रू. 60 लाख
ववर्नयोजन गरे को छु ।
198. प्रदे शश्चस्थत सुरक्षा र्नकायबाट प्राि सूचनालाई व्यवश्चस्थत गनि आन्त्तररक मार्मला तथा
कानून मन्त्रालयमा सूचना समन्त्वय कक्षको स्थापनाका लार्ग आवयक बजेट ववर्नयोजन
गरे को छु ।
199. नेपाल सरकारसुँगको समन्त्वयमा प्रदे शर्भरका कारागारमा रहे का कैदीवन्त्दीलाई आय आजिन

कायिक्रम माफित उत्पादनशील क्षेरमा केश्चन्त्रत गदै स्थानीय श्रम र सीपमा आधाररत घरे ल ु
उत्पादनको ववकास र प्रवििनका लार्ग रू. ४० लाख ५० हजार ववर्नयोजन गरे को छु ।
कैदी बन्त्दीबाट उत्पार्दत वस्तुको बजाररकरर्को आवयक प्रवन्त्ध र्मलाइनेछ।

200. नेपाल सरकारसुँगको समन्त्वयमा प्रदे शर्भरका कारागारको आधारभूत सुववधा स्तरोन्त्नर्त र
कैर्दबन्त्दीलाई समयसापेक्ष सीप तथा उद्यम ववकास सम्बन्त्धी कायिक्रम सञ्चालन गनि रू.
45 लाख ववर्नयोजन गरे को छु ।

201. युवा तथा बालबार्लका लश्चक्षत जार्तय ववभेद, सामाश्चजक कुरीर्त, यौन तथा घरे ल ु वहं सा,
ववद्युतीय

अपराध,

मवहला

वहं सा

ववरुिका

सचेतनामूलक

कायिक्रम

र

गैरसरकारी

सं स्थासुँगको समन्त्वय र सहकायिमा बेचववखनमा परे का तथा अन्त्य यातना पीर्डतलाई उिार
गरी पुनस्थािपना कायिक्रम सञ्चालनका लार्ग रू. ४८ लाख ववर्नयोजन गरे को छु ।
202. लागु और्ध ववरुिको सचेतना अर्भयान सञ्चालन, लागु और्धको उत्पादन, वववक्रववतरर्,
ओसारपसार तथा सेवनको र्नयन्त्रर् र लागु और्ध दुव्यिसनीको पुनस्थािपना सम्बन्त्धी
कायिक्रम सञ्चालनका लार्ग रू. ५० लाख ववर्नयोजन गरे को छु ।
203.

ववपद् जोश्चखम न्त्यू नीकरर् तथा व्यवस्थापन सम्बन्त्धी नीर्तगत, सं स्थागत र व्यवस्थापकीय
क्षमता अर्भवृवि गदै ववपद् पचातको खोज, उिार तथा राहतलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
यसका लार्ग आवयक ववपद् सामग्री तथा औजार उपकरर् खररद र घाईते को तत्काल
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हवाई उिार गनि रू. ४ करोड ववर्नयोजन गरे को छु । आपत्कार्लन ववपद्का समयमा
ववपद् व्यवस्थापन कोर्को पररचालनलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ।
204. आम सञ्चार एवम् परकाररता क्षेरको क्षमता ववकास, र्मर्डया सेन्त्टरको भवन र्नमािर्,
ुँ ीगत
परकार महासं घ अछाम र बझाङ्गको क्रमागत भवन र्नमािर्, एफएम रे र्डयोलाई पुज
अनुदान, परकारको स्वास््योपचारको लार्ग अक्षयकोर् स्थापनाथि सशति अनुदान

र

लोककल्यार्कारी ववज्ञापन समेतका लार्ग रू. १ करोड २० लाख ववर्नयोजन गरे को छु ।
205. सरकारी त्याङ्क सङ्कलन,

प्रशोधन, भण्डारर् र उपयोगका लार्ग प्रदे शमा सूचना

प्रववर्धयुक्त सञ्चारग्रामको सम्भाव्यता अध्ययन गनि आवयक बजेट ववर्नयोजन गरे को छु ।
206. कानून र्नमािर् प्रवक्रयालाई सहभार्गतामूलक बनाउन, कानून सम्बन्त्धी अध्ययन, अनुसन्त्धान
तथा अर्भलेखीकरर् गनि र स्थानीय न्त्यावयक सर्मर्तको क्षमता अर्भवृवि गनिका लार्ग
आवयक बजेट ववर्नयोजन गरे को छु ।
207. प्रदे शबाट जारी भएका कानूनको वहस, पैरवी गनि सं वैधार्नक श्चशक्षा, कानूनी सहायता,
कानून तजुम
ि ा सम्बन्त्धी सुझाव तथा अन्त्तरवक्रया, कानून तथा मानव अर्धकार सम्बन्त्धी

सचेतना र कानून सम्बन्त्धी अध्ययन, अनुसन्त्धान तथा अर्भलेखीकरर् कायिक्रम सञ्चालन
गनिका लार्ग रू. १ करोड ८८ लाख ववर्नयोजन

गरे को छु । यसबाट कानून तजुम
ि ा,

कायािन्त्वयन र पररपालना लगायतका सबै चरर्मा नागररकको सवक्रय सहभार्गता रहने
वव्ास र्लएको छु ।
208. आगामी आर्थिक वर्िबाट प्रदे शका ववववध क्षेरमा उत्कृि योगदान पु्याउने व्यश्चक्तत्वलाई
सम्मान एवम् पुरस्कृत गने व्यवस्थाको थालनी गनि प्रदे श सेवा पदक कायिक्रममा रकम

ववर्नयोजन गरे को छु । प्रदे शर्भरका प्रर्तभालाई सम्मान गनि जयपृ्वी पुरस्कारलाई
र्नरन्त्तरता र्दएको छु ।
ुि ल ववर्धबाट
209. कैलाली, अछाम र बझाङ्ग श्चजल्लाका वार एसोर्सएसन र कारागारमा भचअ

बहस पैरवी कायिक्रम सञ्चालन गनि आवयक उपकरर् खररदका लार्ग रू. २५ लाख
ववर्नयोजन गरे को छु ।

210. आन्त्तररक सुरक्षा, आम सञ्चार र ववपद् व्यवस्थापन शीर्िकमा रू. ५२ करोड २२ लाख
ववर्नयोजन गरे को छु ।

साविजर्नक सेवा र शासकीय सुधार
211. प्रदे श सभा, ववर्यगत सर्मर्त र सश्चचवालयका लार्ग आवयक भौर्तक सं रचना र्नमािर् गरी
काम कारबाहीलाई प्रववर्धमैरी बनाउन आवयक बजेट ववर्नयोजन गरे को छु । ववर्यगत
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सर्मर्त तथा सं सदीय दलको कायािलयमा आधुर्नक, व्यवश्चस्थत र प्रववर्धमैरी बैठक कक्षको
व्यवस्थापन गररनेछ।
212. प्रदे श सभाका माननीय सदस्य र प्रदे श सभा सश्चचवालयका कमिचारीको क्षमता अर्भवृवि
सम्वन्त्धी कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ। प्रदे श सभाका माननीय सदस्यका लार्ग अन्त्तर
प्रदे श अनुभव आदान प्रदान कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु । प्रदे श सभाको लार्ग रू.
३० करोड ८ लाख ववर्नयोजन गरे को छु ।
213. प्रदे श लोक सेवा आयोगबाट प्रदे श र्नजामती सेवा र स्थानीय सेवातफिका ररक्त पदमा
क्रमशः पदपूर्ति गदै

लर्गनेछ। प्रदे श लोक सेवा आयोगको सं स्थागत सुदृढीकरर्¸

कमिचारीको क्षमता ववकास, अध्ययन अनुसन्त्धान, पाठ्यक्रम र्नधािरर्, परीक्षा सञ्चालन र
नर्तजा प्रकाशन लगायतका कायिक्रम सञ्चालनका लार्ग रू. ९ करोड ८३ लाख
ववर्नयोजन गरे को छु ।
214. प्रदे श सरकारको ववद्यमान सङ्गठन सं रचनालाई समयानुकूल बनाउन ववस्तृत सङ्गठन तथा
व्यवस्थापन सवेक्षर् कायि आगामी आर्थिक वर्िमा सम्पन्न गररनेछ।
215. मुख्य न्त्यायार्धवक्ताको कायािलयको सुदृढीकरर् तथा कमिचारी क्षमता अर्भबृविका लार्ग
आवयक बजेट ववर्नयोजन गरे को छु ।
216. र्नजामती कमिचारीका सन्त्ततीलाई सहुर्लयत दरमा गुर्स्तरीय श्चशक्षा प्रदान गनि डोटीमा
स्थावपत र्नजामती सन्त्तती आवासीय ववद्यालयको सञ्चालन अनुदानलाई र्नरन्त्तरता र्दं दै
सुववधा सम्पन्न ववद्यालय भवन र्नमािर्को कायि आगामी आर्थिक वर्िमा सम्पन्न गने गरी
आवयक बजेट व्यवस्था गरे को छु ।

217. प्रदे शमा समायोजन भएका र नयाुँ र्नयुक्त हुने कमिचारीको एकीकृत प्रदे श कमिचारी सूचना
व्यवस्थापन प्रर्ाली र्नमािर् गरी सोको अर्भले ख आगामी आर्थिक वर्िमा व्यवश्चस्थत
गररनेछ।
218. प्रदे श प्रश्चशक्षर् प्रर्तष्ठानको भौर्तक पूवािधार ववकास लगायत सं स्थागत सुदृढीकरर् गरी
सेवाकार्लन तथा अल्पकार्लन तार्लम माफित प्रदे श र्नजामती कमिचारीको क्षमता अर्भबृवि
गनि बजेटको व्यवस्था गरे को छु ।
219.

नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहसुँगको साझेदारीमा नवप्रवतिन साझेदारी कायिक्रमलाई

र्नरन्त्तरता र्दएको छु ।
220. चालु आर्थिक वर्िसम्म कायािन्त्वयनमा रहे को प्रदे श पूवािधार ववकास कायिक्रमलाई खारे ज
गरे को छु ।
221. कोर्भड-१९ को महामारीको रोकथाम, र्नयन्त्रर् र उपचारमा अग्रपं श्चक्तमा रहे र उल्ले खनीय
योगदान गने स्वास््यकमीलाई सम्मान गररनेछ।
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222. साविजर्नक सेवामा सदाचाररता प्रबििन गनि भ्रिाचार र्बरुिको प्रादे श्चशक कायियोजना तजुम
ि ा
गरी कायािन्त्वयनमा ल्याईनेछ।
223. साविजर्नक

सेवा

प्रवाहलाई

प्रववर्धमैरी

बनाई

पारदश्चशत
ि ा

सुर्नश्चित

गने, प्रवक्रयागत

सरलीकरर् गने र सेवा प्रवाहको समय तथा लागत घटाइनेछ। सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष
सं लग्न हुने कायािलयहरूलाई सेवाग्राहीमै री एवं खुला कायिस्थलको ढाुँचामा ववकास गदै
लर्गनेछ।

224. नेपाल सरकारले ववक्रम सम्बत् २०७९ साउन १ गते देश्चख लागू हुने गरी सुरु तलबमानमा
गरे को १५ प्रर्तशत वृवि प्रदे श र्नजामती से वामा कायिरत सबै रा से वक कमिचारीहरूलाई

समेत उपलब्ध गराउने गरी बजेटको व्यवस्था गरे को छु । साथै , हाल खाइपाइ आएको
महङ्गी भत्तालाई समेत र्नरन्त्तरता र्दएको छु ।
225. प्रदे शमा कायिरत रा सेवक कमिचारीको मनोवल बृवि गनि सम्बत् २०७८ साल श्रावर् १
गते बाट लागू भएको प्रदे श ववशेर् प्रोत्साहन भत्तालाई आगामी आर्थिक वर्िमा पर्न र्नरन्त्तरता
र्दएको छु । यसबाट साविजर्नक र्नकायमा कायिरत कमिचारीको मनोवल उच्च भई से वा
प्रवाहमा थप प्रभावकाररता बृवि हुने वव्ास र्लएको छु ।
226. साविजर्नक सेवाप्रवाहलाई र्छटो, छररतो र प्रभावकारी बनाउन उल्लेखर्नय योगदान पु्याउने
प्रदे शर्भर कायिरत उत्कृि १० जना रा सेवक कमिचारीलाई प्रदे श स्थापना र्दवसको र्दन
पुरस्कृत गनि आवयक बजेट ववर्नयोजन गरे को छु ।

227. सरकारी से वामा नर्तजामा आधाररत कायिसम्पादन प्रर्ाली अवलम्बन गररनेछ। उच्च

व्यवस्थापन तहमा कायिरत कमिचारीसुँग कायिसम्पादन करार सम्झौता गरी करारका शतिलाई
कायिसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार बनाउने नीर्त अवङ्गकार गने व्यवस्था गरे को छु ।

शासकीय सुधार र साझेदारी प्रवििन
228. अध्ययन, अनुसन्त्धान, अन्त्वेर्र् जस्ता कायिमा सरकारी त्याङ्कको प्रयोगमा सहजता ल्याउन
खुला त्याङ्कको अवधारर्ा कायािन्त्वयन गने व्यवस्था र्मलाएको छु ।
229. प्रादे श्चशक

अथितन्त्रको सवलीकरर्का

लार्ग स्वदे शी तथा ववदे शी लगानी र्भत्र्याउन

आवयक नीर्तगत तथा कानूनी व्यवस्था गरी लगानीमैरी वातावरर् र्सजिना गदै साविजर्नक
तथा र्नजी लगानीको प्रवििन गनि आगामी आर्थिक वर्िमा एक बृहत तथा सविपक्षीय

"लगानी सम्मेलन" आयोजना गररनेछ। यसबाट सुदूरपश्चचम प्रदे श सरकारले सम्भाव्यता
अध्ययन गरी सकेका जलववद्युत आयोजना लगायत सम्भाव्य लगानीका क्षेरको पवहचान
गरी साझेदारीको अवधारर्ा अनुरुप लगानी प्रबििन हुने वववास र्लएको छु ।
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230. प्रदे श सरकारबाट सम्पार्दत काम कारवाही तथा अर्भयानलाई पारदशी, उत्तरदायी र
श्चजम्मेवार बनाई समग्र शासन व्यवस्थामार्थ नागररकको वववास बृवि गदै ववर्धको शासन
सुदृढ बनाउने ववर्यलाई प्राथर्मकता र्दइनेछ।
साविजर्नक ववत्त व्यवस्थापन
231. प्रदे शको राजस्व सङ्कलन, पररचालन, ववत्त व्यवस्थापन तथा प्रदे श र स्थानीय तहबीचको
राजस्व बाुँडफाुँटलाई प्रभावकारी बनाउन आवयक समन्त्वय र सहकायि गररनेछ। प्रदे शको
आन्त्तररक आय अर्भवृविका लार्ग राजस्वको दायरा ववस्तार एवम् करका ववद्यमान दरलाई
समयसापेक्ष बनाइनेछ। राजस्व पररचालनका क्षेर पवहचान गरी आन्त्तररक आयलाई थप
सुदृढ बनाउन राजस्व नीर्त तजुम
ि ा गरी कायािन्त्वयन गररनेछ।
ुँ ीगत खचि गने क्षमता अर्भवृवि गदै चालु खचितफिको बढ्दो चापलाई
232. प्रदे श सरकारको पूज
न्त्यू नीकरर्

गनि

"साविजर्नक

खचिमा

र्मतव्यवयता

कायम

गने

सम्बन्त्धी

मापदण्ड"

कायािन्त्वयनमा ल्याइने छ। आगामी आर्थिक वर्िमा अत्यावयक बाहे क कुनै पर्न नयाुँ
सवारी साधन खररद गररने छै न। ममित सम्भार गदाि पर्न सञ्चालनमा नआउने सवारी
साधन अर्नवायि रुपमा र्ललामी गनुप
ि ने व्यवस्था र्मलाएको छु ।
ु ानी प्रर्ालीलाई
233. ववत्तीय सेवामा आम नागररकको पहुुँच अर्भबृवि गनि र ववद्युतीय भक्त
प्रोत्सावहत गनि बैङ्क तथा ववत्तीय सं स्थासुँगको सहकायिमा ववत्तीय साक्षरता, अर्भमुखीकरर् एवं
क्षमता अर्भबृवि सम्वन्त्धी कायिक्रम सञ्चालन गनि आवयक बजेट ववर्नयोजन
छु ।

गरे को

234. प्रदे श गौरव र बहुववर्िय आयोजनामा ववर्नयोश्चजत रकम सोही प्रकृर्तका आयोजनामा बाहे क
अन्त्यर रकमान्त्तर गनि नपाइने व्यवस्था र्मलाएको छु ।
235. सरकारी

र्नकायहरूबाट

सम्पादन

हुने

कायिहरूमा

रहे को

दोहोरोपना

हटाउन

र

क्षेरार्धकारको अन्त्यौल अन्त्त्य गनि प्रदे श सरकारको स्थायी सं रचनाबाट सम्पादन हुने
र्नयर्मत कायिका लार्ग नयाुँ सं रचना खडा गररने छै न।

236. प्रदे श सरकार अन्त्तगितका ववर्भन्न र्नकायबाट प्रदान गररने अनुदानको प्रभावकाररता बृवि
गनि अनुदानलाई उत्पादन र प्रर्तफलसुँग आवि गदै एउटै व्यश्चक्त, फमि, सं स्थालाई

दोहो्याएर अनुदान नर्दने कुराको मागिदशिन गने गरी "एकीकृत अनुदान नीर्त" तजुम
ि ा
गररनेछ।
आर्थक
ि योजना तथा त्यांक
237. वावर्िक बजेट तजुम
ि ा गदाि लै वङ्गक उत्तरदायी, र्दगो ववकास लक्ष्य र जलवायु अनुकूलन
सम्बन्त्धी बजेट कोड अवलम्बन गने व्यवस्था र्मलाएको छु ।
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238. हाल सञ्चालनमा रहेका प्रदे श गौरवका आयोजना, बहुवर्ीय आयोजना, क्रमागत र अधुरा
आयोजनाको बाुँकी काम आगामी आर्थिक वर्िमा सम्पन्न गने गरी बजेट ववर्नयोजनमा
प्राथर्मकता र्दएको छु ।
239. आर्थिक ववकास र गररबी र्नवारर्मा योगदान पु्याउन "आत्मर्नभिर अथितन्त्र हाम्रो चाहनाः
समृि प्रदे श हामी सबैको कामना" भन्ने नाराका साथ उद्यमशीलताको ववकास, रोजगार एवं
स्वरोजगारमूलक कायिक्रम, औद्योर्गक जनशश्चक्त उत्पादन र क्षमता अर्भबृविका कायिक्रम
सञ्चालन गने व्यवस्था र्मलाएको छु ।
240. अन्त्तर-र्नकाय र अन्त्तर-सरकारी तहको समन्त्वय र सहकायिमा बजेट कायािन्त्वयन, अनुगमन
तथा

मुल्याङ्कनलाई

थप

प्रभावकारी

बनाइनेछ।

साविजर्नक

ले खा

सर्मर्त

लगायत

सरोकारवालाको सहभार्गतामा प्रदे श गौरव तथा बहुववर्िय लगायतका ठ"ला आयोजनाको
अनुगमन मूल्याङ्कन गरी ववकास, नीर्त, योजना तथा कायिक्रम सम्बन्त्धी पृष्ठपोर्र् प्रदान गनि
आवयक बजेट व्यवस्था गरे को छु ।
241. प्रदे श र स्थानीय तहका कमिचारीलाई योजना तथा बजेट तजुम
ि ा, ववत्तीय अनुशासन, ववत्तीय
हस्तान्त्तरर्, प्रदे श मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रर्ाली, साविजर्नक खररद, आर्थिक अनुसन्त्धान
तथा ववकास लगायतका ववर्यमा क्षमता अर्भबृवि सम्बन्त्धी तार्लम सञ्चालन गनि आवयक
बजेट ववर्नयोजन

गरे को छु ।

242. नीर्त तथा योजना आयोगमा आयोजना बैङ्क स्थापना गरी सम्भाव्यता अध्ययन भएका
कायािन्त्वयनयोग्य, पयािि रोजगारी र्सजिना गने र नागररकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने
प्रदे श

गौरव, रर्नैर्तक

महत्व

एवं

रूपान्त्तरर्कारी

आयोजना

सूश्चचकृत

गररनेछ

र

प्राथर्मकताका आधारमा कायािन्त्वयन गदै लर्गनेछ।
243. नेपाल सरकार र स्थानीय तहसुँगको समन्त्वय एवम् सहकायिमा प्रदे शको आर्थिक, सामाश्चजक
लगायतका क्षेरको सूचना तथा त्याङ्क व्यवस्थापन गनिका लार्ग प्रादे श्चशक सूचना
व्यवस्थापन प्रर्ालीको ववकास, स्थापना र सञ्चालन गररनेछ।
244. प्रदे शमा रहे का बेरोजगार युवालाई सीपमूलक तार्लम र सहुर्लयत दरमा कजाि उपलब्ध
गराई स्वरोजगार बनाउने उद्देयका साथ स्थापना भएको स्वरोजगार ववकास कोर्को
नीर्तगत, कानूनी र सं स्थागत क्षमता अर्भबृवि गरी लश्चक्षत कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ।
245. "सरकारको मुख्य ध्यानः घरघरमा स्वरोजगार अर्भयान" भन्ने नाराका साथ वैदेश्चशक

रोजगारबाट फवकिएका, द्वन्त्द्व प्रभाववत, अपाङ्ग, घाइते , शहीद पररवार, एकल मवहला, मुक्त
कमैया, कम्लहरी, हर्लया, दर्लत, बादी, राजी, राउटे , गररबीको रे खामुर्न रहेका वगि र
समुदायका स्वरोजगार बन्न चाहने युवायुवतीलाई स्वरोजगार ववकास कोर्माफित सीपमूलक
तार्लम तथा सहुर्लयत व्याजदरमा कजाि प्रदान गने व्यवस्था र्मलाएको छु । यसबाट ४
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हजार जना बेरोजगार व्यश्चक्तलाई सरल स्वरोजगार कजाि र ५ सय जनालाई आवयक
सीपमूलक तार्लम प्रदान गररनेछ।
246. नवप्रवतिनमा आधाररत आर्थक
ि ववकासः एक घरपररवार एक रोजगार, एक बस्ती एक आर्थिक
पवहचान, एक वडा एक बजारको अवधारर्ा कायािन्त्वयन गनि नेपाल सरकार तथा स्थानीय
तहको लागत साझेदारी र र्नजीक्षेरसुँगको सहकायिमा सञ्चालन हुने नवप्रवतिनमा आधाररत

स्थानीय आर्थिक ववकास कायिक्रम ववर्यगत मन्त्रालय माफित कायािन्त्वयन गने आवयक
व्यवस्था र्मलाएको छु ।
247. प्रदे शमा लगानी अर्भवृवि तथा ववस्तार गनि लगानीमै री वातावरर् र्सजिना गररनेछ। प्रदे शमा
स्थापना हुने प्रदे श साविजर्नक सं स्थान तथा कम्पनीमा प्रदे श सरकारको तफिबाट गनुप
ि ने
शेयर लगानी तथा ऋर् लगानी वापत रू. ३० करोड ववर्नयोजन गरे को छु ।
बजेटको कायािन्त्वयन क्षमता सुधार
248. नेपाल सरकारसुँगको समन्त्वयमा एकल खाता कोर् प्रर्ाली, कम्प्युटरीकृत सरकारी ले खा
प्रर्ाली र साविजर्नक सम्पश्चत्त व्यवस्थापन प्रर्ालीको कायािन्त्वयन माफित आन्त्तररक
र्नयन्त्रर् प्रर्ालीलाई थप प्रभावकारी बनाई ववत्तीय सुशासन कायम गररनेछ।
249. प्रदे श गौरव, बहुववर्िय लगायतका ठू ला आयोजनाको ववस्तृत आन्त्तररक लेखापरीक्षर् गने
कायिलाई र्नरन्त्तरता र्दएको छु । प्रदे श सं रचनाका ववर्भन्न र्नकाय, कायािलयले प्रयोगमा
ल्याएका बजेट, आम्दानी र खचि लेखाङ्कन सम्बन्त्धी सफ्टवेयरको र्सस्टम अर्डट गने
व्यवस्था र्मलाएको छु ।
ुँ ीगत खचि गने क्षमता अर्भबृवि गरी तोवकएका आयोजना तथा कायिक्रम
250. प्रदे शको पूज
समयमै सम्पन्न गनि पवहलो रैमार्सक अवर्धर्भरै कायियोजना, कायिववर्ध, खररद योजना,
लागत अनुमान तयारी लगायतका पूवत
ि यारीका कायि सम्पन्न गरी आयोजना कायािन्त्वयनमा
लै जाने व्यवस्था र्मलाइनेछ।
251. ववर्यगत मन्त्रालयमा ववर्नयोजन भएको रकम खचि गने क्रममा थप आर्थिक दावयत्व
सृजना नहुने योजना तथा कायिक्रमको सम्बन्त्धमा कायिववर्ध, र्नदे श्चशका वा मापदण्ड र्नमािर्

गदाि सम्बश्चन्त्धत मन्त्रालयले प्रचर्लत कानूनको अर्धनमा रही त्यस्तो कायिववर्ध वा मापदण्ड
स्वीकृत गरी लागु गनि सक्ने व्यवस्था र्मलाएको छु ।
राजस्व पररचालन
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252. सं घीय सरकारमाफित प्राि हुने ववत्तीय हस्तान्त्तरर् र राजस्व वाुँडफाुँटमा र्नभिर रहे को
स्रोतगत सं रचनालाई पररवतिन गरी क्रमशः आन्त्तररक राजस्वको वहस्सा बढाउन करको
दायरा ववस्तार तथा समयानुकुल करका दरमा पुनरावलोकन गने नीर्त र्लएको छु ।

253. प्रदे श सरकारले लगाउुँदै आएको घरजग्गा रश्चज े सन शू ल्क र सवारी साधन करको
ववद्यमान व्यवस्थामा सामान्त्य हे रफेर गरे को छु ।

254. प्रदे शको समग्र कृवर् क्षेर र पयिटन क्षेरलाई प्रोत्साहन गनि आर्थिक वर्ि 2079/८० मा
कृवर् आयमा लाग्ने कर र पयिटन शू ल्क पूर्रु
ि पमा छु ट हुने व्यवस्था र्मलाएको छु ।

255. आर्थिक वर्ि २०७७/0७८ सम्म प्रदे श सरकारलाई बुझाउन बाुँकी कर सम्वत् २०७9
साल पौर् मसान्त्तर्भर बुझाएमा सो वापत लाग्ने ब्याज, शुल्क, दस्तुर र थप दस्तुरमा
पचहत्तर प्रर्तशत छु ट र्दने व्यवस्था र्मलाएको छु । प्रदे शको प्रचर्लत कानून बमोश्चजम
बुझाउन बाुँकी वववरर् सम्वत् २०७9 साल पुस मसान्त्तसम्म बुझाउन सक्ने गरी म्याद
थप गरे को छु ।
256. प्राइभेट फमि रश्चज शन ऐन, २०१४ तथा प्रदे श साझेदारी व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोश्चजम
दताि भएका आर्थिक वर्ि २०७७/७८ सम्मको नवीकरर् नगरे का फमि तथा उद्योगले
सम्वत् २०७९ साल पुस मसान्त्तर्भर र्नयमानुसार लाग्ने नवीकरर् दस्तुर एवम् जररवाना
तथा शुल्कको पाुँच प्रर्तशत रकम बुझाएमा बाुँकी जररवाना तथा शुल्क र्मनाह हुने
व्यवस्था र्मलाएको छु ।

257. प्रदे श र स्थानीय तहको समन्त्वय र सहकायिमा साझा अर्धकार सूचीमा रहे का राजस्वको
पररचालन, ले खाङ्कन, बाुँडफाुँट र प्रर्तवेदन गनि क्षमता अर्भवृवि सवहतका कर प्रर्ाली
सुधारका कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ।
स्थानीय तहमा हुने ववत्तीय हस्तान्त्तरर्
258. आगामी आर्थिक वर्िदेश्चख स्थानीय तहमा हुने ववत्तीय हस्तान्त्तरर्लाई थप व्यवश्चस्थत र
पारदशी बनाउन सूचना प्रववर्धमा आधाररत योजना छनौट प्रर्ाली कायािन्त्वयनमा ल्याइनेछ।

259. आगामी आर्थिक वर्िको लार्ग स्थानीय तहमा समानीकरर् अनुदानतफि ७६ करोड ४०
लाख हस्तान्त्तरर् गरे को छु । जुन चालु आर्थिक वर्िको तुलनामा ५.४५ प्रर्तशतले बढी
हुन आउुँछ।

260. सवारी कर वापतको प्रदे श ववभाज्य कोर्बाट स्थानीय सं श्चचत कोर्मा रू. २८ करोड
बाुँडफाुँट भएर जाने अनुमान गरे को छु । जुन चालु आर्थिक वर्िको तुलनामा १६.६७
प्रर्तशतले बढी हुन आउुँछ।

261. आगामी आर्थिक वर्ि स्थानीय तहबाट कायािन्त्वयन हुने आयोजना तथा कायिक्रमका लार्ग

समपुरक अनुदानतफि रू. ३५ करोड र ववशेर् अनुदानतफि रू. २५ करोड ववर्नयोजन
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गरे को छु । आर्थिक वर्ि २०८०/८१ का लार्ग प्रदे श सरकारबाट स्थानीय तहमा
हस्तान्त्तरर् हुने समपूरक र ववशेर् अनुदानलाई थप वस्तुर्नि र प्रभावकारी बनाउन
ववद्युतीय प्रर्ालीलाई प्रयोगमा ल्याइनेछ।

262. ववर्यगत मन्त्रालयबाट प्रस्ताववत सशति अनुदानतफि ववर्नयोश्चजत कायिक्रम तथा बजेट
ववत्तीय हस्तान्त्तरर्को माध्यमबाट स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था र्मलाएको छु । स्थानीय
तहमा सशति अनुदानका कायिक्रम हस्तान्त्तरर् एवम् कायािन्त्वयन सम्बन्त्धी व्यवस्था
ववर्नयोजन ववधेयकमा

गरे को छु ।

माननीय सभामुख महोदय,
अब म मार्थ उश्चल्लश्चखत नीर्त तथा कायिक्रमको कायािन्त्वयनका लार्ग बजेट ववर्नयोजन र स्रोत
व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गने अनुमर्त चाहन्त्छु ः
263. आगामी आर्थिक वर्ि २०७९/८० को नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयन गनिको लार्ग मैले

कुल रू. 36 अबि 74 करोड 6४ लाख 6५ हजार ववर्नयोजन गरे को छु । कुल
ववर्नयोजनमध्ये चालुतफि रू. 12 अबि 29 करोड 5९ लाख 84 हजार अथाित ् ३3.46
ुँ ीगततफि रू 24 अबि 14 करोड ४7 लाख 61 हजार अथाित ् 65.71
प्रर्तशत, पूज

प्रर्तशत र अन्त्तरसरकारी ववत्त हस्तान्त्तरर् अन्त्तगित रू. 1 अबि 36 करोड ४0 लाख

अथाित ् 3.७1 प्रर्तशत र ववत्तीय व्यवस्थातफि रू. ३० करोड अथाित ् 0.82 प्रर्तशत हुने
गरी ववर्नयोजनको व्यवस्था र्मलाएको छु ।

264. आर्थिक वर्ि २०७९/८० का लार्ग अनुमान गररएको खचि व्यहोने स्रोत मध्ये आन्त्तररक
राजस्व पररचालनबाट रू. 2 अबि, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाुँडफाुँट भई प्राि हुने
अनुमार्नत रकम रू. ९ अबि ६० करोड ५१ लाख, सं घीय रोयल्टी वाुँडफाुँट भै प्राि हुने

रू. 4 करोड ९3 लाख 28 हजार, नेपाल सरकारबाट प्राि हुने ववत्तीय समानीकरर्
अनुदान रू. ९ अबि ७५ लाख र चालु आर्थिक वर्िको ववर्नयोजनबाट बचत हुने अनुमार्नत

रकम रू. 7 अबि 53 करोड ३7 लाख 37 हजार, सशति अनुदानबाट प्राि हुने रू. ६

अबि ९८ करोड ८० लाख, सं घीय समपुरक अनुदानबाट प्राि हुने अनुमान गररएको रू.
७६ करोड ५० लाख र ववशेर् अनुदानबाट प्राि हुने अनुमान गररएको रू. ७९ करोड
७८ लाख प्राि हुने अनुमान गरे को छु ।
माननीय सभामुख महोदय
265. आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को यथाथि खचि, आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को सं शोर्धत
अनुमान र आर्थिक वर्ि २०७९/८० को अनुमार्नत आय व्यय वववरर् अनुसूचीमा उल्ले ख
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गरे को छु । मध्यमकालीन खचि सं रचना र ववर्यगत मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्िको
प्रगर्त वववरर् यसै साथ प्रस्तुत गररएको छ।
266. आर्थिक वर्ि २०७९/८० मा अन्त्तर-सरकारी ववत्त व्यवस्थापनको माध्यमबाट स्थानीय
तहमा हस्तान्त्तरर् हुने समानीकरर् अनुदान, समपूरक अनुदान, ववशेर् अनुदान र सशति
अनुदानको वववरर् व्यय अनुमानमा खुलाई पेश गरे को छु ।

267. आगामी आर्थिक वर्ि २०७९/८० को बजेट तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनबाट कृवर् तथा
पशुपन्त्छी, पयिटन, पूवािधार र्नमािर् र श्चशक्षा, स्वास््य लगायत सामाश्चजक क्षेरमा लगानी
अर्भवृवि भई आर्थिक वक्रयाकलाप गर्तश्चशल हुन,े थप रोजगारीका अवसर र्सजिना हुन,े

ु स्वास््य सेवाको पहुुँच वृवि हुन,े गररबी र्नवारर्मा
गुर्स्तरीय श्चशक्षा तथा आधारभत
योगदान पुग्ने, सेवा प्रवाहमा सुधार हुने र समाजवाद् उन्त्मुख अथितन्त्रको आधार र्नमािर्मा
योगदान पुग्ने अपेक्षा र्लएको छु ।

268. बजेट तजुम
ि ा गने क्रममा मलाई मागिदशिन गनुह
ि न
ु े माननीय प्रदे श प्रमुखज्यू, माननीय
मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय सभामुखज्यू, यस प्रदे शबाट सं घीय सं सदमा प्रर्तर्नर्धत्व गनुह
ि न
ु े

माननीय सांसदज्यू , माननीय मन्त्रीज्यू , माननीय उपसभामुखज्यू, प्रदे श सभाका ववर्यगत

सर्मर्तका माननीय सभापर्तज्यूप्रर्त हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गदिछु। मैले सम्मार्नत प्रदे श

सभामा पेश गरे को बजेटका र्सिान्त्त र प्राथर्मकतामा छलफल गरी सुझाव प्रदान गनुि
भएकोमा माननीय सदस्यज्यू हरू प्रर्त हार्दिक आभार ब्यक्त गदिछु।

269. बजेट तजुम
ि ा प्रवक्रयामा आ-आफ्नो तफिबाट रचनात्मक सुझाव र्दनुहन
ु े राजनीर्तक दल,
स्थानीय तहका पदार्धकारी, अथिववद्, र्नजी क्षेर तथा सहकारी क्षेर, रा सेवक कमिचारी,

सामुदावयक तथा सामाश्चजक सं घ-सं स्था, सञ्चार जगत र दे श ववदे शमा रहनु भएका
प्रदे शवासीहरूलाई हार्दिक धन्त्यवाद ज्ञापन गदि छु।

270. अन्त्तमा, प्रस्तुत बजेट तथा कायिक्रमको सफल कायािन्त्वयन र अनुगमन मूल्याङ्कनबाट मार
'आत्मर्नभिर र समृि सुदूरपश्चिम प्रदे श' र्नमािर् गने सरकारको र्दघिकालीन सोचलाई साकार
पानि

सवकन्त्छ।

बजेट

कायान्त्वियनको

अर्भयानमा

सवक्रय

सहभार्गता

एवम्

साथिक

सहयोगका लार्ग सबै सरोकारवाला पक्षलाई हार्दिक आह्वान गदिछु। सबै र्ददीबवहनी तथा
दाजुभाइहरूलाई सुदूरपश्चिम प्रदे शको ववकास प्रयासमा सररक भई नागररकको जीवनस्तरमा
उल्लेखनीय पररवतिन ल्याउन एकजुट हुन समेत हार्दिक अनुरोध गदिछु।
 धन्त्यवाद 
जय सुदूरपश्चिम प्रदे श !!!
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