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भाननीम सबाभखु भहोदम, 

१. नेऩारको सॊववधानरे सॊस्थागत गयेको सॊघीम शासन प्रणारी अन्त्तगित गठन बएको 
मस प्रदेश नॊ 5 भा जनताको अभूल्म भतको आधायभा स्थाऩना बएको ऩवहरो 
प्रदेश सयकायको आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्त्रीको हैर्समतभा मस गरयभाभम 
प्रदेश सबा सभऺ ऩूणि आकायको ऩवहरो फजेटको रुऩभा आर्थिक वषि 
2075।76 को फजेट प्रस्ततु गनि ऩाउदा भ गौयवान्न्त्वत बएको छु। 

२. मस र्फन्शष्ट अवसयभा याजनैर्तक स्वतन्त्रता, रोकतन्त्रको स्थाऩना तथा आभूर 
ऩरयवतिनका र्नन्तत नऩेारी जनतारे ऩटक ऩटक गदै आएका क्रान्न्त्त, सशस्त्र 
ववद्रोह, जनमदु्ध य जनआन्त्दोरन रगामत सफै प्रकायका आन्त्दोरनका त्माग य 
फर्रदानको गौयव ऩूणि इर्तहासराई स्भयण गदै देश य जनताका र्नन्तत जीवन 
उत्सगि गने अभय शहीदहरु प्रर्त उच्च श्रद्धाका साथ बावऩूणि श्रद्धाञ्जरी अऩिण 
गदिछु। सॊघषिको दौयानभा वेऩत्ता तथा घाइते हनु ु बएका वीय मोद्धाहरु य 
वहाॉहरुका वऩर्डत ऩरयवायहरु प्रर्त हार्दिक सतभान व्मक्त गदिछु । साथै नेऩारी 
सभाजराई अग्रगाभी ऩरयवतिनका भागिभा डोर् माउन ववववध ऺेरफाट मोगदान 
ऩरु् माउन ुहनुे आदयणीम अग्रज मोद्धाहरु प्रर्त हार्दिक कृतऻता व्मक्त गदिछु । 

३. नेऩारको सॊववधान मगुान्त्तकायी ऩरयवतिनको दस्तावेज हो।सॊववधान जायी बए सॊगै 
भरुकु नमाॉ मगुभा प्रवेश गयेको छ ।सॊघीम रोकतान्न्त्रक गणतन्त्र सॊस्थागत 
बएको छ ।अव सभाजको सभग्र ऩरयवतिनका रार्ग गरयने सॊघषिको रुऩ फदर्रएको 
छ । अफको सॊघषि साभान्जक शरकुा रुऩभा यहेका बोक,योग य शोक एवॊ गयीफी, 
ऩछौटेऩन य अन्शऺाका ववरुद्ध केन्न्त्द्रत छ। साभान्जक न्त्माम सवहतको सभावेशी 
आर्थिक ववकासका भाध्मभफाट सभवृद्ध हार्सर गदै अन्घ फढने कुया अफ भरुकुको 
भागि न्चर हो।मस र्दशाभा केन्न्त्द्रत प्रमत्नहरुवाट नै सभाजवाद उन्त्भखु सभग्र 
ऩरयवेश तमाय हनुछे । 

४. वावषिक फजेट सयकायरे अवरतफन गयेका नीर्त तथा कामिक्रभराई कामािन्त्वमन 
गने भहत्वऩूणि औजाय हो। फजेट तजुिभा गदाि सॊववधानरे नागरयकका रार्ग फाचा 
गयेका भौर्रक हकहरुको ऩूणि उऩबोगको सरु्नश्चतताराई सभेटदै सॊववधानरे 
ऩरयकल्ऩना गयेको र्दगो शान्न्त्त, सशुासन, ववकास य सभवृद्धको आकाॊऺाराई 
साकाय ऩानि सहमोगी हनुे कामिक्रभ तथा वक्रमाकराऩहरु सभावेश गनि ध्मान र्दन ु
आवश्मक हनु्त्छ । 
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५. दशकौं सतभ याजनीर्तक अर्धकायका रार्ग रडेका नेऩारी जनता साभ ु अफ 
आर्थिक सभवृद्ध य साभान्जक रुऩान्त्तयणको चाहना सवािर्धक चासोको ववषम फनेको 
छ।जनताका भन भन्स्तष्कका चाहनाराई सॊवोधन गयेय नै सयकायरे जनताराई 
ववकास य सभवृद्धको सनु्त्दय उऩहाय र्दने य जनताको  ववश्वासको ऩगयी गथु्न े
सअुवसय ऩाउन सक्छ । फजेट तमाय गदाि उऩयोक्त बावनाराई भैरे गवहयो गयी 
आत्भसात गयेको छु । 

६. जनताको आकाॊऺा धेयै कुया एकै ऩटक सतवोधन बइर्दमोस बन्ने हनु्त्छ।तय 
सभम,श्रोत य ऺभताको र्सभारे गदाि एकै ऩटक सवै कुया सतवोधन गनि सॊबव 
हदैुन। त्मसभार्थ प्रदेश सयकाय बखियै गठन बएको य साधन य श्रोतको सरु्नन्श्चता 
नबइसकेको अवस्थाभा छ । मस्तो अवस्थाभा अर्धकतभ जनताराई राब वा 
पाइदा र्दने कामिक्रभ वा आमोजनाराई छनोट गने वाध्मात्भक अवस्था सयकायभा 
यहेको छ।मही वाध्मात्भक ऩरयन्स्थतीका फीचभा यहेय मथासतबव सभावेशी य 
सन्त्तरु्रत फजेट तजुिभा गने काभ गयेको छु । 
 
भाननीम सबाभखु भहोदम, 

७. फजेट र्नभािण प्रकृमाभा नेततृ्व,सहकामि य स्वार्भत्वको सन्त्तरुन र्भराउन ऩने 
हनु्त्छ।मस फजेट तजुिभा गदाि जनप्रर्तर्नर्धहरुको सहमोग य स्वार्भत्वराई ख्मार 
गदै जनताका ववकासका आकाॊऺा य आवश्मकताहरुको फायेभा सझुाव र्दन आग्रह 
गयेका र्थमौ । सफै भाननीम सदस्महरुरे अभलु्म सझुाव र्दई प्रदेश सयकायराई 
सहमोग गनुि बएको छ । भाननीम सबासदहरुवाट प्रकट बएका जनताका 
भनोबावनाराई फजेट र्नभािण गदाि ऩमािप्त ध्मान र्दइएको छ ।सयकाय य 
जनप्रर्तर्नर्ध फीचको मो अभ्मासरे ववकासभा सभान सोंचको ववकास बएको भैरे 
अनबुतूी गयेको छु । फजेट कामािन्त्वमनभा ऩर्न भाननीम सबासदहरुको स्वार्भत्व 
प्रवर रुऩभा प्रकट हनुे ववश्वास र्रएको छु। 

८. स्थानीम तहभा भार होइन, सॊघ य प्रदेशभा ऩर्न न्स्थय सयकाय गठन बएको छ । 
प्रदेश सयकायरे आफ्नो कामिकारभा प्रदेशवासीको जीवनभा उल्रेख्म सधुाय बएको 
देख्न चाहन्त्छ।मसका रार्ग मोजना तजुिभा ऩऺभा दूयदृष्टीका साथ रक्ष्म वकटान 
गदै य कामािन्त्वमनका ऩऺभा कसरे के गने, कवहरे गने सभेतको खाका सवहत 
सभमवद्ध तार्रका फनाएय सयकाय अन्घ फढने छ। सफै काभ एकै वषि गनि सतबव 
नहनुे य धेयै मोजनाभा एकै ऩटक हात हाल्दा स्रोत साधनको र्सर्भतता य 
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कामािन्त्वमन ऺभताका कायण मोजनाहरु नै असपर हनु सक्ने जोन्खभ यहन े
बएकोरे ऺेरगत य बौगोर्रक सन्त्तरुन कामभ हनुे गयी दीघिकार्रन रुऩभा 
प्रर्तपर र्दन सक्ने प्रकृर्तका आमोजनाहरु कामािन्त्वमन गदै जाने यणनीर्त 
अवरतफन गरयएको छ ।प्रदेश सयकायरे "सभदृ्ध प्रदेश, खशुी जनता" को दूयदशॉ 
सोंच अनरुुऩ प्रदेशराई आर्थिक वहसाफरे सभदृ्ध य जनताराई हयतयहरे खशुी 
फनाउने रक्ष्म र्रइएको छ ।  

९. कृवष, उद्योग, ऩमिटन, व्माऩाय य ववत्त सेवा नै प्रदेशको आर्थिक ववकासको सॊफाहक 
फन्न सक्ने सयकायको ठतमाई छ । मी सफै सॊवाहकहरूराई उत्ऩादनशीर फनाउन 
र्सऩार,ुऩौयखी य उद्यभी भानवशन्क्त तथा सहमोगी बौर्तक ऩूवािधाय आवश्मक ऩने 
बएकोरे फजेट र्नभािण गदाि उन्चत सन्त्तरुन र्भराइएको छ।फजेट ववर्नमोजनभा 
अर्धकतभ ्वववेक ऩरु् माउन ेकोन्शस गरयएको छ। 

१०. प्रदेश सबारे ऩारयत गयेका चार ुआर्थिक वषि 2074।०75 य आगाभी  आर्थिक 
वषि 2075।०76को प्रदेश सयकायको नीर्त तथा कामिक्रभरे भागिदशिन गयेका 
र्सद्धान्त्त,प्राथर्भकता य भाऩदण्डराई आधाय भान्त्दै उल्रेन्खत दवैु आर्थिक वषिका  
नीर्त तथा कामिक्रभ प्रदेश सबाभा छरपर हदुा भाननीम सबासदहरुफाट प्राप्त 
बएका सझुावहरु य प्रदेश सबाभा प्रस्ततु बएको फजेटको र्सद्धान्त्त य 
प्राथर्भकताराई फजेट तमाय गदाि भागि र्नदेशनको रुऩभा आत्भसात गरयएको छ ।  

भाननीम सबाभखु भहोदम¸ 

११. आर्थिक ववकासका रार्ग प्रचयु सॊबावना बएको प्रदेशको रूऩभा मो प्रदेश ऩदिछ। 
उविया बरू्भ य उजािशीर नागरयकहरु नै महाॉका भखु्म श्रोत हनु । भानवीम 
अगवुाईभा हनुे ईभान्त्दाय प्रमत्नरे असॊबवराई ऩर्न सॊबव फनाउन सवकन्त्छ । 
प्रदेशभा चनुौती अवश्म छन । तय  सतबावना ऩवहल्माउदै य ऩछ्याउदै जादा 
चनुौती ओझेरभा ऩदै जान्त्छन।सॊबावना य चनुौती र्दन य यात जस्तै हनु। 
सतबावनाको ढोका खोरी उऩरन्धध हार्सर गनि थाल्दा चनुौतीहरुको अध्मायो 
स्वत् हटेय जान्त्छ।तथावऩ सयकायरे देखेका चनुौतीहरुराई महाॉ उल्रेख गनि 
सान्त्दर्बिक ठान्त्दछु।  

चनुौर्तहरू 
१२. सॊघीमता कामािन्त्वमनको मस शैशव अवस्थाभा प्रदेश सयकायसॉग शासकीम 

प्रफन्त्धका सवै आमाभ चसु्त दरुुस्त बइसकेका छैनन ् । नीर्त तथा कानून 
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र्नभािण,मोजना तजुिभा तथा कामिववर्ध र्नधाियणका काभ आधाआधीको अवस्थाभा 
छन।् त्मसैरे आभ रुऩभा अऩेऺा गरयए फभोन्जभ शीघ्र सेवा, तीव्र ववकासको 
अनबुरु्त गयाउने कामि सहज रुऩभा हनु सवकयहेको छैन । 

१३. केन्न्त्द्रकृत शासन ऩद्बर्तभा अभ्मस्त सॊगठन सॊयचना य जनशन्क्त राई सॊघीम 
शासनको ढाॊचाभा रुऩान्त्तयण गयी जनताको भन न्जत्न ेगयी वक्रमाशीर फनाउन ऩर्न 
केही सभम ऩखिनै ऩने अवस्था छ। 

१४. सर्दमौं देन्ख गढेय यहेको धमन्क्तफादी सोंचफाट उतकेय सभाजवाद उन्त्भखु फाटोभा 
अन्घ फढदै यावष्डम उत्थान र्बरनै नागरयक उत्थान सॊबव छ बने्न सत्मबाव ऩैदा 
गयाई सफैका ऩाइराराई एकै चारभा चराउने काभ ऩर्न चनुौतीऩूणि छ । 

१५. वैदेन्शक योजगायी य फसाई सयाईको कायणफाट जनसॊख्मा घट्दै गएका वहभारी य 
ऩहाडी ऺेरको श्रोतको उऩमोग गनि तथा फान्क्रदै गएको तयाईभा जनताका रार्ग 
खानेऩानी ,सडक, ववद्यतु, स्वास्थ्म, ऩाकि , यॊगशारा आर्द जस्ता अर्त आवश्मक 
बौर्तक ऩूवािधायहरुको ववकास गनि सघन प्रमत्न गनुिऩने चनुौती छ । 

१६. ववकासको सवारभा अझै ऩर्न ऺेरगत,रैंर्गक,जातजातीगत,उभेय य ऺभताका 
आधायभा ववबेद, असभानता य वन्न्त्चर्तकयण कामभै छ ।मो न्स्थर्तभा ववकासका 
राबहरु न्त्मामोन्चत रुऩभा ववतयण गनि सभन्त्मावमक नीर्तहरु अफरतफन गनुि ऩने 
हनु्त्छ । त्मसका रार्ग धैमिताको खाॉचो छ।  

१७. हाभीहरुरे अवरतवन गयेको सॊघीम रोकतान्न्त्रक गणतन्त्रात्भक शासन प्रणारी 
सहकारयता,सभन्त्वम य सहअन्स्तत्वको र्सद्धान्त्तभा आधारयत छ। त्मसैरे एकरे 
अकोराई साथ र्दने  य र्रने एवॊ ऩयस्ऩय सहमोगफाट सफैका सभस्मा सभाधान गने 
कामिभा सफैको तत्ऩयता य वववेकको खाॉचो छ। 

१८. सॊववधान प्रदत्त प्रादेन्शक सयकायका कामिहरु य प्रदेशराई प्राप्त र्सर्भत आर्थिक 
स्रोतहरु फीच उरंदा जनअऩेऺाहरु ऩयुा गने कामि चनुौतीऩूणि छ । मस सतफन्त्धभा 
प्रादेन्शक सयकायराई सॊववधानरे प्रदान गयेका कामि तथा न्जतभेवायी ऩूया गनि 
आवश्मक स्रोत य साधनका रार्ग सॊघीम सयकायसॉगको अऩेऺा कामभै यहने 
अवस्था छ।मसका रार्ग  सतवाद य सहभर्त अऩरयहामि यहेकारे सॊघीम सयकाय य  
प्रदेश सयकाय फीच सभान फझुाई हनु जरुयी छ। 

१९. अझैसतभ प्रदेश सयकाय भातहत यहने सॊयचना तथा जनशक्तीहरु नेऩार 
सयकायफाट प्रदान हनु नसक्न ु र्फडतफनाको ववषम बएको छ। कभिचायी 
सभामोजनको काभभा नेऩार सयकायराई सघाउन ु ऩने प्रदेश सयकायको  
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सॊवैधार्नक कतिव्म बएकोरे अवहरेसतभ प्रदेश सयकाय सहनशीर बएय 
सभामोजनको प्रर्तऺा गरययहेको  छ। उक्त सभामोजनको काभभा अझै ववरतव 
बएभा त्मसरे फजेट कामािन्त्वमनभा ठूरै चनुौर्तको साभना गनुिऩने अवस्था 
र्नतत्माउने छ । 

२०. जर्त ठूरो जनभतको जगभा सयकाय उर्बन्त्छ त्मन्त्तनै भाराभा जनअऩेऺा प्रकट हनु े
गदिछ।हाभीराई प्राप्त अऩाय जनभतरे हाभी उऩय यहेका गहन न्जतभेफायीराई फोध 
गयाइयहेको छ । त्मसैरे हाभी सवैको सॊमभता य धैमिताका साथ सतमक 
ववचायफाट र्नदेन्शत बई चनुौतीराई अवसयभा फदल्ने साभथ्मि ववकास गनै ऩदिछ। 

२१. ववर्धको शासनराई रोकतन्त्रको प्राण भार्नन्त्छ। हाम्रो सॊववधानरे प्रदेश 
सयकायराई तोवकर्दएको ऺेरार्धकाय य श्रोतसाधनको दामयार्बर यही ववधीको 
शासन स्थावऩत गनि थपु्रै जवटरता यहेका छन।जस्तो सकैु जवटरता यहेऩर्न र्तनको 
दढृताऩूविक साभना गदै अगार्ड फढ्न ु फाहेक अको ववकल्ऩ हाभीसॉग छैन ् । 
त्मसैरे प्रदेशराई सभदृ्ध वनाउन य प्रदेशवासीराई खशुी गयाउन हाभी फीच साथ, 
सहमोग य ववश्वास आवश्मक छ। 

भाननीम सबाभखु भहोदम, 

२२. अवसयहरुको उच्चतभ उऩमोग गयी सभदृ्ध प्रदेश, खसुी जनताको सऩनाराई 
साकाय ऩानि आर्थिक वषि २०७५/७६ को फजेट तमाय गयेको छु । अव भ 
आर्थिक वषि २०७५/७६ को फजेटका उदे्दश्महरु प्रस्ततु गने अनभुर्त चाहन्त्छु । 

२३. भैरे आर्थिक वषि २०७४/७५ को फजेट मस सबाभा ऩेश गदाि उल्रेख गयेका 
उदे्दश्महरु अवहरे ऩर्न ऩयुा गनि फाॉकी यहेका छन ् । खास गयी  सॊघीम 
सयकायवाट हस्तान्त्तयण हनुऩुने आमोजना, कामिक्रभ, सॊयचना य जनशन्क्त 
हस्तान्त्तयण बै नसकेकोरे ती उदे्दश्महरु कामािन्त्वमनको ऩखािईभा यहे । त्मसैरे ती 
उदे्दश्महरु मस फजेटको अॊगको रुऩभा यहेको धमहोया स्ऩष्ट गनि चाहन्त्छु । 

२४. अव भ आगाभी आर्थिक वषिको फजेटका उदे्दश्महरु उल्रेख गनि चाहन्त्छु । मस 
फजेटका उदे्दश्महरु  मस प्रकाय छन ्। 

(क) आर्थिक ववृद्धराई उच्च दयभा उकाल्दै जनताको जीवनस्तयभा देख्न सवकने य 
नाप्न सवकने सधुाय ल्माउन भानवीम ऩूॉजी ववकास य उत्ऩादन सहमोगी बौर्तक 
ऩूवािधायको ववकास गदै सभग्र आर्थिक ऺेरराई चरामभान फनाउने । 
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(ख) कृवषऺेरभा व्मावसावमकयण य आधरु्नकीयण गयी उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व ववृद्ध 
गने । 

(ग) ऩमिटन भैरी ऩूवािधाय ववकास गयी ऩमिटन उद्योगराई ववस्ताय गने एवॊ 
रगानी,योजगायी तथा आम आजिनको आकषिक ऺेरको रुऩभा ऩमिटनराई 
प्रवद्धिन गने। 

(घ)  उद्यभशीरताको ववकास सवहत औद्योर्गकयण गने । 

(ङ)  स्वास्थ्म य न्शऺाभा गणुस्तयीम सधुाय गने । 

(च)  गणुस्तयीम य बयऩदो खानेऩानी सवुवधाको ववस्ताय गने । 

(छ) वातावयण सन्त्तरुन तथा ववऩद व्मवस्थाऩनराई अन्त्तयआवद्धताको ववषमको रुऩभा  
ववकास गने। 

(ज)  सभावेशी य सन्त्तरु्रत ववकासराई प्रवद्धिन गने। 

(झ)  प्रदेश बय चसु्त दरुुस्त शासनको अनबुरू्त गयाउने। 

 
 भाननीम सबाभखु भहोदम, 

२५. अव भ आर्थिक वषि २०७५/७६ को फजेट ववर्नमोजनका प्राथर्भकताहरु उल्रेख 
गने अनभुर्त चाहन्त्छु। प्रदेशभा ववकासको अवस्था,सॊबावना य जनताको ववकास 
आकाॊऺाराई भध्मनजय गदै सभदृ्ध प्रदेश,खशुी जनताको रक्ष्म सपर ऩानि 
भानवीम ऺभता,स्थान ववशेषभा ववकास सहमोगी अथवा उत्ऩादन सहमोगी बौर्तक 
ऩूवािधायको उऩरधधता एवॊ उक्त भानवीम तथा बौर्तक तततमायीवाट सभग्र 
आर्थिक ऺेरको वक्रमान्शरताराई ऩरयदृष्मभा याखी देहाम फभोन्जभको प्राथर्भकता 
र्नधाियण गयेको छु । 
क. बौर्तक ऩूवािधाय- सभवृद्धको आधाय : सडक सॊजारको ववस्ताय टोर वस्तीसतभ 
गने, ववद्यतुको सवुवधा घयघयभा ऩ-ुमाउने य खेतीमोग्म जर्भनभा र्सॊचाईको 
उऩरधधता गयाउने पयावकरो सोंचका साथ प्रदेश सयकायरे बौर्तक ऩूवािधायराई 
ऩवहरो प्राथर्भकताभा याखेको छ। शहयी सॊयचना र्नभािण, एवककृत वस्ती ववकास 
य सॊचायका सॊयचना रगामत जभीनभा आधारयत सवै प्रकायका बौर्तक ऩूवािधायको 
ववकासराई प्राथर्भकता र्दइएको छ। 
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ख.आर्थिक ववृद्धका रार्ग कृवष,उद्योग य ऩमिटनभा जोड :  प्रदेशभा ववद्यभान 
आर्थिक ववृद्धका सवै ऺेरहरुराई चरामभान, उत्ऩादनशीर य उऩरन्धधभूरक 
फनाउन सयकायरे कृवष,उद्योग य ऩमिटनराई रगानीको दृवष्टरे उच्च प्राथर्भकताभा 
याखेको छ।सयकायी, सहकायी य र्नजीऺेरको सहबार्गता एवॊ स्थानीम सभदुामको 
सहमोगवाट आर्थिक ऺेर गर्तशीर वने्न प्रदेश सयकायको ववश्वास छ। 
ग.दऺ जनशन्क्तको ववकासका रार्ग साभान्जक ऺरेभा रगानी - प्रदेशको 
साभान्जक फनोट य साॊस्कृर्तक भौर्रकताको जगेनाि गदै प्रदेशको भानव श्रोतराई 
दऺ जनशन्क्तभा रुऩान्त्तयण गनि सयकायरे साभान्जक ऺेरभा रगानी गदै जाने 
गयी प्राथर्भकता र्नधाियण गयेको छ । 
घ.गरयवी र्नवायणका रार्ग रन्ऺत कामिक्रभ : सभाजभा ववऩन्न,ऩछार्ड ऩयेका य 
गरयफीको जीवन फाॉची यहेका सभदुामराई सशक्तीकयण गदै ववकासको भूरधायभा 
ल्माएय अथोऩाजिनभा सवक्रम फनाउन तथा भवहरा,वारवार्रकाराई ववकासको 
राबभा सहज ऩहुॉच सरु्नन्श्चत गनि गरयफी र्नवायणराई प्राथर्भकताभा यान्खएको    
छ । 
ङ. शासकीम प्रफन्त्धको तमायी  य कामािन्त्वमन : प्रदेश सयकायको कामिसतऩादन 
राई सॊववधान सतभत रुऩभा जनभखुी,ऩायदशॉ य उत्तयदामी फनाउन नीर्त,कानून 
र्नभािण एवॊ मोजना तथा कामिववर्धको तजुिभा य सॊगठन,जनशन्क्त,प्रववर्ध एवॊ 
ऩूवािधायको व्मवस्था गनि प्रदेश सयकायरे मो ववषमराई प्राथर्भकताभा याखेको 
छ।नागरयक सयुऺा रगामतका ववषमहरु मसभा सभेवटएका छन।् 
च.अध्ममन अनसुन्त्धान,सूचना तथा तथ्माॊक य मोजना तजुिभा : प्रदेश सयकायरे 
सतऩादन गने न्जतभेवायीका ववषमहरुभा अध्ममन अनसुन्त्धान गनि, सूचना तथा 
तथ्माॊक तमाय गनि य प्रदेशको ववकास न्चर प्रस्याउने सभवष्टगत य ऺेरगत 
मोजना तमाय ऩाने काभराई प्राथर्भकताभा यान्खएको छ।अध्ममन,अनसुन्त्धानवाट 
प्राप्त नर्तजा एवॊ प्रदेशस्तयीम सूचना तथा तथ्माॊकभा सहज ऩहुॉचको व्मवस्थाराई 
मसरे सभेटको छ। 

भाननीम सबाभखु भहोदम, 
२६. अव भ फजेटको ववशेषता फाये प्रकाश ऩानि चाहन्त्छु।सॊघीम शासन प्रणारीभा 

नागरयकरे नन्जकभा सयकाय देख्न,बेट्न य सेवा र्रन ऩाउने कुयाको सरु्नन्श्चत 
गरयएको हनु्त्छ।मसको अथि “सयकाय जनताको फीचभा य जनता सयकायको 
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साथभा” बन्न ेअनबुरू्त हनु ुऩदिछ । मही भभिराई आत्भसात गयेय प्रदेश सयकाय 
प्रदेशका वप्रम जनताराई शीघ्र सेवा, तीव्र ववकास य सयुन्ऺत जीवनको प्रर्तपर 
अनबुतू गयाउने गयी मो फजेट तजुिभा गरयएको छ । हजायभाईरको मारा ऩर्न 
एक एक ऩाइरा वाटै अन्घ वढ्ने बएकोरे मर्त खेय हाभी ऩवहरो 
ऩाइराफाट“सभदृ्ध प्रदेश ,खशुी जनता” फनाउने भहान मारा आयतब गयेका 
छौ।मही ऩषृ्टबरू्भभा फजेट तजुिभा गरयएको छ य फजेटका ववशेषता मस प्रकाय 
यहेका छन ्। 

ववशषेताहरू 
२७. भानवीम श्रोत राई भानव ऩूॉजीभा फदल्न ेसोंच : प्रदेशभा यहेको भानव श्रोतराई 

स्वास्थ्म य न्शऺाको भाध्मभफाट अनशुार्सत,मोग्म य भेहनती वनाउदै असर भानव 
ऩूजीभा रुऩान्त्तयण गनि स्वास्थ्म य न्शऺा ऺेरका रार्ग आवश्मक फजेट ववर्नमोजन 
गरयएको छ । 

२८. प्रदेशराई रगानी भैरी फनाउन ेय रगानी आकवषित गने मोजना : हाम्रो प्रदेश र्सॊगो 
नेऩारको ववशेषता झल्कने र्भर्न नऩेार हो बने्न कुया हाभीरे वायतफाय दोहोर् माई 
यहेका छौं । प्रदेशभा ववद्यभान प्राकृर्तक,साॊस्कृर्तक,भानवीम,आध्मान्त्भक य बौर्तक 
सॊबावनाहरुराई सभवृद्धभा सदऩुमोग गनि य मो प्रदेशराई रगानीकतािको ऩवहरो 
योजाईभा ऩानि प्रदेशबय सडक सॊजार, ववद्यतु सवुवधा य सॊचाय सेवाको उऩरधधता 
एव ् खेती मोग्म जभीनभा र्सॊचाईको उऩरधधताका रार्ग मस फजेटरे ध्मान ऩ-ु
माएको छ।'वहृत्तय आवद्धता-उत्ऩादनभा व्माऩकता (Wider Connectivity-

Greater Productivity) को भभि फजेटभा स्थावऩत गरयएको    छ । 
२९. तीव्र आर्थिक ववृद्ध, सभवृद्ध य खशुीको आधाय : प्रदेशका नागरयकको ऻान,शीऩ य 

केही गयौ बने्न बावनाराई प्रदेशभै सदऩुमोग गनि तथा र्नजी ऺेरका रगानीकतािराई 
प्रदेशभा आकवषित गनि मस फजेटभा ववर्बन्न कामिक्रभहरु सभावेश गरयएको 
छ।कृवष,उद्योग,ऩमिटन,व्माऩाय य ववत्त सेवाभा सभदुाम,सहकायी य र्नजी ऺेरराई 
सघाउने गयी सहुाउदा कामिक्रभहरु सभेवटएका छन । 

३०. ववकासभा सन्त्तरुन य सभावेशीकयणराई प्राथर्भकता: ववकासका सवै आमाभ, स्वरुऩ 
य सॊयचनाभा सॊवोधन गने गरय ऩवहचान बएका रैंर्गक सभानता तथा साभान्जक 
सभावेशीकयण, फारभैरी, वातावयण भैरी, ववऩद जोन्खभ न्त्मूनीकयण,र्दगो ववकास 
रक्ष्म आन्त्तरयकीकयण रगामतका अन्त्तयआवद्धताका ववषमहरुराई मस फजेटरे 
सतवोधन गयेको छ । 
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३१. असर शासनका भाध्मभफाट साभान्जक न्त्मामको प्रत्माबरू्त गदै आर्थिक सभवृद्धभा 
रतकन सयकायी सॊमन्त्रको वक्रमाशीरता: प्रदेशको सयकायी सॊमन्त्र य जनशन्क्त 
याजनीर्तक नेततृ्ववाट र्नयन्त्तय प्ररेयत,र्नदेन्शत य सॊऩोवषत हनुे गयी प्रदेश सयकायरे 
नीर्त कामिक्रभफाट प्रर्तफद्धता जाहेय गयेको छ।कभिचायी वगिभा “यहयरे काभ गयौ-
हाॉसेय सेवा गयौ” को  सॊस्काय फसाउन नेततृ्व ऩऺ स्वमॊ आदशि अनकुयणीम य 
प्रयेणादामी फन्नु ऩदिछ ।मही बावनाराई जीवन्त्त फनाउन फजेटरे ध्मान र्दएको   
छ । 

३२. ववत्तीम ऩायदशॉता य कठोय आर्थिक अनशुासन:प्रदेश सयकाय सॊचारनको अनबुव 
हाम्रा रार्ग नौरो हो ।मर्त खेय हाभीरे प्रदशिन गने व्मवहाय य सॊस्कायरे मगुौ मगु 
सतभका रार्ग र्दशार्नदेश गनेछ। त्मसैरे हाम्रो कामिसतऩादनभा व्मन्क्तगत स्वाथिको 
खोट वा धधफा कसैरे रगाउन नसकोस य कामिकायी ऩऺ सधै ववत्तीम ऩायदशॉता य 
कठोय आर्थिक अनशुासनको योर भोडेर फन्न सकोस बने्न भभिराई मस फजेटरे 
फोकेको छ । 

३३. सॊचायभैरी सयकाय य ववकासभा केन्न्त्द्रत सॊचाय : प्रदेश सयकाय नागरयक सयोकायका 
सफै ववषमहरु नागरयक तहभा र्नयन्त्तय सतप्रषेण बइयहोस बन्ने चाहना 
याख्दछ।मसफाट सयकाय य नागरयक फीचको सतफन्त्ध ववश्वसनीम, भमािर्दत य बयोसा 
मोग्म हनु्त्छ बने्न सयकायको ववश्वास छ । मसका रार्ग सॊचाय ऺेरसॊगको 
सहकामिभा सयकायरे जोड र्दएको छ।याम्रो काभ पैराउन,े नयाम्रो काभ औल्माउने 
बरु्भकाफाट सयकाय-सॊचाय सहकामि सदुृढ हनुसक्छ । मवह बावनाराई फजेटभा 
सतफोधन गरयएको छ । 

भाननीम सबाभखु भहोदम, 

अफ भ स्थानीम तहहरुराई ववर्नमोजन गयेको फजेट तथा याजस्व फाॉडपाॉड सतफन्त्धभा 
उल्रेख गनि चाहन्त्छु । 

३४. स्थानीम तहको न्शऺा, स्वास्थ्म, खानेऩानी जस्ता भानव ववकास सूचकाङ्क, ऩूवािधाय, 
खचिको आवश्मकता, याजस्व ऺभता तथा ती तहहरुभा यहेका आर्थिक, साभान्जक 
तथा अन्त्म ववबेद सभेतका आधायभा स्थानीम तहराई ववत्तीम सभानीकयण अनदुान 
उऩरधध गयाएको छु । मस्तो अनदुान वाऩत रु.५० कयोड ववर्नमोजन गयेको    
छु । 
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३५. स्थानीम तहहरुराई सशति अनदुान उऩरधध गयाउन रु. १ अवि फजेट ववर्नमोजन 
गयेको छु । 

३६. स्थानीम तहरे आपूरे ऩवहचान गयी आफ्नो ऺेरभा सॊचारन गने आमोजनाहरुका 
रार्ग सभऩूयक अनदुान उऩरधध गयाउन रु. ५० कयोड ववर्नमोजन गयेको छु । 

३७. प्रदेश य स्थानीम तह दवैुको ऺेरार्धकाय र्बर यहेको सवायी साधन कय, घय जग्गा 
यन्जषे्डशन शलु्क य ढुॊगा, र्गटी, वारवुा, भाटो, दहतय फहतय आर्दफाट प्राप्त हनुे 
आम रगामतका सफै आमको फाॉडपाॉड गने व्मवस्था र्भराएको छु ।  

भाननीम सबाभखु भहोदम, 

अफ भ ऺेरगत कामिक्रभ तथा ववर्नमोजन प्रस्ततु गनि चाहन्त्छु । 

बौर्तक ऩूवािधाय 

३८. प्रादेन्शक यणनीर्तक सडकहरू स्तयोन्त्ती, न्जल्राहरू जोडने सडक, प्रत्मेक 
ऩार्रकाहरूको केन्त्द्रभा ऩहुॉच ऩरु् माउने य ऩार्रकाहरू जोडने सडक र्नभािणराई 
प्राथर्भकताभा यान्खएको छ । ट्रमाक खोर्रसकेका सडकहरूको प्राथर्भकताका 
साथ स्तयोन्नती गरयने छ । आवश्मकता य औन्चत्मका आधायभा भार नमाॉ ट्रमाक 
खोल्ने नीर्त र्रइने छ । 

३९. ऩाल्ऩाको याभऩयु देन्ख योल्ऩाको होरेयी हदैु कऩूयकोट जोड्ने जीवयाज आन्श्रत-
कृष्णसेन भागि फनाइने छ । मस भागिरे भहाबायतीम शृ्रङ्खराभा भनोयभ 
वहरस्टेशनहरू र्नभािण गनि सहमोग ऩगु्ने ववश्वास गरयएको छ ।मसका रार्ग रू ५ 
कयोड ववर्नमोजन गयेको छु ।  

४०. मसका अर्तरयक्त यणनीर्तक सडकको रूऩभा ऩटौटी -दगुािपाॉट-कुखयेुदेउयारी -
खर्जमािङ्ग- र्सभीचौय- ततघास सडक, सन्न्त्धखकि  गच्छे –वढकुया –धनचौय –जरकेु 
-बारवुाङ सडक, कुइयेऩानी-सयाि य उयहयी-सकुौया सतभको दाभोदय भागि, अरहटी 
देन्ख खोखयऩयुा हदैु फदिघाटको सयुऩयुा सडक, चनुवाङ - कुन्चवाङ्ग - रूकुभकोट 
सडक, सनुवर-तरुयमा -ऩसिवार-अभयोट-फजरयमा -न्घनाहा-फकेना-रारऩाटी-तोनवा 
सडक, हाटी-फनगाई-सेभया -खैयाघाट-भचिवाय सडकराई प्राथर्भकताभा याखेय 
फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । 

४१. प्रदेश ऺेर स्तयीम १४१ वटा ववर्बन्न सडक मोजनाहरूको रार्ग रु ७० कयोड 
५० राख ववर्नमोजन गयेको छु । साथै, प्रदेश स्तयीम सडकहरू ९४ वटाको 
रार्ग रू १ अवि १८ कयोड ५५ राख ववर्नमोजन गयेको छु ।  
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४२. स्थानीम तहको केन्त्द्रसतभ ऩहुॉच ऩयुाउने प्रदेश सयकायको नीर्त यहे अनसुाय अझै 
केन्त्द्रसतभ ऩहुॉच नऩगेुका ३२ वटा स्थानीम ऩार्रकाहरूराई सडक सन्त्जारभा 
जोड्न रू. ५० कयोड छुट्टाएको छु । मसरे गदाि सफै ऩार्रकाहरूको  केन्त्द्रसतभ 
सहज ऩहुॉच ऩगु्ने ववश्वास छ । 

४३. ऩरु र्नभािण तथा सधुाय अन्त्तगति २१ वटा सडक ऩरुहरू य १२ वटा झोरङु्ग े
ऩरुहरूको रार्ग रु. ५० कयोड फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । 

४४. सॊघीम सयकायरे र्सद्धाथि याजभागिभा यहेको र्सद्धफाफाको ऩवहयोको सभस्मा सभाधान 
गदाि मारहुरूराई सहज होस बनेय वाइऩास सडकको रूऩभा धागो कायखाना चयङ्ग े
झतुसा सडक फनाउन रु. १० कयोड फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । 

४५. फटुवर-बैयहवा, कोहरऩयु-नेऩारगन्त्ज, य घोयाही-तरुसीऩूयभा ववद्यतुीम वस सेवाको 
सतबाव्मता अध्ममन गयी फस सेवा सॊचारन गनि आवश्मक फजेट ववर्नमोजन 
गयेको छु । 

४६. कृवष उत्ऩादनको रार्ग र्सचाइको ववस्ताय अऩरयहामि यहेको हदुाॉ र्सचाइ ववस्ताय य 
ऩयुाना र्सचाइ आमोजनाहरूको भभित सतबायराई जोड र्दइएको छ । २९ वटा 
भझौरा र्सचाइ आमोजनाका र्नभािणका रार्ग रु. १५ कयोड ववर्नमोजन गरयएको 
छ । दईु दजिन नमाॉ प्रववर्धभा आधारयत र्सचाइ आमोजनाको रार्ग रु. ५ कयोड 
६२ राख य १०७ वटा बरू्भगत स्मारो तथा र्डऩ युवेरको रार्ग रु. २४ 
कयोड ७१ राख ववर्नमोजन गरयएको छ । 

४७. र्सचाइ ववस्ताय फढाउदै जानको रार्ग १२५ वटा नमाॉ आमोजनाहरुको ववस्ततृ 
इन्न्त्जर्नमरयङग सवेऺण गरयने छ । फाणगॊगा र्सचाइ आमोजना य प्रगन्ना र्सचाइ 
आमोजनाको भभित सतबाय य व्मवस्थाऩनको रार्ग रु. ४ कयोड ववर्नमोजन गयेको 
छु । अन्त्म सॊचार्रत १०३ वटा र्सचाइ आमोजनाहरुको भभित सतबायको रार्ग 
रु. १२ कयोड ९६ राख छुट्टाएको छु ।नदी र्नमन्त्रण कामिको रार्ग रु. २१ 
कयोड ववर्नमोजन गयेको छु ।  

४८. सखु्खा शहयी ऺेरभा खानेऩानी प्रणारीभा सधुाय गरयनेछ । धेयै जनसॊख्मा बएका 
तय ऩानीको श्रोत कभ बएका तानसेन, फटुवर, तरुसीऩयु, घोयाही जस्ता शहयी 
ऺेरको खानेऩानी प्रणारी सधुायराई प्राथर्भकता र्दइनेछ । 

४९. प्रदेशका सफै फार्सन्त्दाहरूराई स्वच्छ खानेऩानी ऩमुािउने उदे्दश्म फभोन्जभ ववस्ततृ 
इन्न्त्जर्नमरयङग सवेऺण बइसकेका  ५५ वटा खानेऩानी आमोजनाहरू र्नभािण गनिको 
रार्ग रू. २३ कयोड ४५ राख फजेट ववर्नमोजन गयेको छु ।साथै,  १४० वटा 
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खानेऩानी आमोजनाहरुको ववस्ततृ इन्न्त्जर्नमरयङ्ग सवेऺण गयी कामािन्त्वमनभा रैजान 
रु. २४ कयोड ८ राख ववर्नमोजन गयेको छु ।कोइरावासभा खानेऩानी सवुवधा 
उऩरव्ध गयाउन फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । 

५०. खानेऩानी य र्सॊचाईको रार्ग ऩानीका स्रोतहरु सॊयऺण गनुि ऩने बएकोरे चयेु 
ऩहाडराई आधाय फनाएय जराधाय सॊयऺण गनि उऩमकु्त स्थानभा तराउहरु र्नभािण 
गनि आवश्मक फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । ठूरा जराशमहरु र्नभािण गनि सॊघीम 
सयकायसॊग सभऩूयक अनदुानको रार्ग अनयुोध गरयनेछ । 

५१. प्रदेश र्बर ऩवहचान बैसकेका नेऩार सयकायको वास्केटभा यहेका ७५ भे.वा. सतभ 
र्फजरुी र्नकाल्न सवकने एक दजिन साना तथा भझौरा जरववद्यतु आमोजनाहरूको 
ऩूवि सतबाव्मता अध्ममन गनि, अन्त्म सतबाववत आमोजनाहरूको ऩवहचान गनि, उजाि 
ववकासको गरुूमोजना तमाय गनि य ववद्यतु सतफन्न्त्ध प्रादेन्शक नीर्त र्नमभहरू 
तमायीको रार्ग रु. २ कयोड २० राख ववर्नमोजन गयेको छु । अन्त्तय प्रादेन्शक 
साझेदायीका आमोजनाको ऩवहचानका रार्ग ऩर्न फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । 

५२. प्रदेश र्बर ववद्यतुभा ऩहुॉच नऩगेुका सफै ऺेरभा ववद्यतुीकयण गरयनेछ । मस 
कामिको रार्ग रु. ५ कयोड ५० राख य जैववक तथा फैकन्ल्ऩक उजाि ववकासको 
रार्ग ऩर्न फजेट ववर्नमोजन गयेको छु ।  

५३. मस प्रदेशको ऩूवि य ऩन्श्चभ प्रवेश र्फन्त्दभुा आधरु्नक सर्बिरेन्त्स सवुवधा सवहतको 
आकषिक प्रवेशद्वाय र्नभािणको रार्ग रु. १ कयोड ६० राख फजेट ववर्नमोजन 
गयेको छु ।  

५४. बौर्तक ऩूवािधायहरूको र्नमर्भत भभित सतबायभा जोड र्दॉदै सडक सन्त्जारको भभित 
सतबायका रार्ग रु. ३० कयोड फजेट ववर्नमोजन गयेको छु ।ऩूवािधाय भभितको 
र्दगोऩनाको रार्ग ऩूवािधाय भभित कोष स्थाऩना गयी बौर्तक ऩूवािधाय प्रमोग गये 
वाऩतको सेवा दस्तयु सॊकरन गने व्मवस्था गरयनेछ ।  

५५. प्रत्मेक र्नवािचन ऺेरभा भाननीम प्रदेश सबा सदस्महरुको र्सपारयशभा दईु वटा 
बौर्तक ऩूवािधाय र्नभािण काभ गनि रु. ७० कयोड ५० राख फजेट ववर्नमोजन 
गयेको छु । मसभा अर्धकाॊश सडक य ऩरुहरू यहेका छन ्। 

५६. सहभर्तको आधायभा याजधानी तोकी प्रदेश सयकायको आवश्मक बौर्तक सॊयचना 
र्नभािण गनिको रार्ग आवश्मक फजेट ववर्नमोजन गयेको छु ।  
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कृवष, बरू्भ व्मवस्था य सहकायी  
५७. कृवषराई व्मवसामीकयण, आधनुीवकयण य मान्न्त्रकयण गनिभा जोड र्दइनेछ । मस 

ऺेरराई प्रर्तष्ऩधॉ फनाएय मवुाहरूराई आकवषित गरयनेछ । नमाॉ प्रववर्धको प्रमोग 
गरयनेछ ।  

५८. कृवष व्मवसामराई प्रोत्सावहत गनि उत्ऩादनभा आधारयत अनदुानका रार्ग अनदुान 
कोष स्थाऩना गरयएको छ । कामिववर्ध फनाई अनदुान ववतयण गरयनेछ ।मसको 
रार्ग रु. १० कयोड फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । 

५९. प्रत्मेक र्नवािचन ऺेर एक वटाका दयरे आगाभी आर्थिक वषि प्रदेश स्भाटि कृवष 
गाॉउ कामक्रि भ सॊचारन गनि रु. २६ कयोड यकभ ववर्नमोजन गयेको छु । 
मसफाट कृवष ऺेरतपि  मवुाहरुको आकषिण फढ्न गै कृवष ऺेरको उत्ऩादकत्व 
फढ्ने अऩेऺा गयेको छु । 

६०. कृवष उत्ऩादनको फजायीकयणका रार्ग सहकायी सॊस्थाराई अर्बप्ररेयत गरयनछे । 
त्मस्ता सहकायीहरुराई सहकायी ववकास कोष भापि त आर्थिक सहमोग उऩरधध 
गयाइनेछ । सहकायी ववकास कोषको रार्ग रु. १५ कयोड फजेट ववर्नमोजन 
गयेको छु । मस कोषफाट सहकायीहरुराई प्रविद्धन गने कामिगरयनेछ । 

६१. उत्ऩादनभरुक कामिहरूभा सहकायी सॊस्थाहरूको सहबार्गता फढाउन य  
सहकायीहरूको ऺभता अर्बववृद्ध गनि सहकायी प्रन्शऺण केन्त्द्र य अध्ममन भ्रभणको 
रार्ग फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । सफै र्नवािचन ऺेरभा एक वटा सहकायी 
फजाय स्थाऩना गनि रु. ६ कयोड फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । 

६२. कृवष उऩजराई सयुन्ऺत बण्डायणको व्मवस्था गरयनेछ। मसका रार्ग एक ऩार्रका 
एक शीत बण्डाय फनाउन ेनीर्त अनरुुऩ आगाभी आर्थिक वषि स्थानीम तहसॊगको 
सहकामिभा १० वटा शीत बण्डाय र्नभािणको रार्ग रु. ५० कयोड फजेट 
ववर्नमोजन गयेको छु । थऩ शीत बण्डायहरू र्नभािणको रार्ग सॊघीम सयकायसॊग 
सभऩयुक अनदुान भाग गरयनेछ । मो कामिक्रभराई आगाभी वषिहरूभा ऩर्न 
र्नयन्त्तयता र्दइनेछ । 

६३. कृवष कामिराई मान्न्त्रकयण गनि ट्रमाक्टय,हाबेष्टय,ऩावय वटरय,वटऩय,थ्रसेय आर्द 
भेन्शन खरयद गनि कृषक, कृषक सभहु तथा कृवष सहकायीहरुराई 50 प्रर्तशत 
अनदुान सहमोग ऩयुाउन रु. 30 कयोड फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । 
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६४. कृवषमोग्म जर्भनको भाटोको उफियाशन्क्त सॊयऺण य सभफ्द्धिन गनिका रार्ग घतुती 
भाटो ऩयीऺण भेन्शन खरयद गयी भाटो ऩयीऺण कामिराई अर्बमानको रुऩभा 
सॊचारन गनि रु. ६५ राख  फजेट छुट्टाएको छु । कृवष प्राववर्धक 
न्शऺारमहरुको ऺभता ववस्ताय य गणुस्तय सधुायको रार्ग रु. ६० राख 
ववर्नमोजन गयेको छु । 

६५. कृवषको वजायीकयण ववस्ताय गरयनेछ । मसको रार्ग सफै न्जल्राहरुभा कृवष 
फजाय तथा सॊकरन केन्त्द्र स्थाऩना गयी प्रादेन्शक कृवष वजाय  सधुाय कामिक्रभ 
सॊचारन गनि रु. 10 कयोड ववर्नमोजन गयेको छु ।साथै, सहकायी भापि त 
तयकायी ढुवानीको रार्ग गाडी खरयदभा अनदुान र्दन रु. 4 कयोड 96 राख 
ववर्नमोजन गयेको छु । 

६६. अदवुा/फेसायराई प्रशोधन केन्त्द्रसतभ ढुवानीको रार्ग कृषकहरुराई 50 प्रर्तशत 
अनदुान र्दइने छ। मसका रार्ग आवश्मक फजेट ववर्नमोजन गयेको छु ।धान 
सकुाउने भेन्शन तथा बण्डायण व्मवस्थाऩन य कृवष मन्त्र र्नभािण उद्योग स्थाऩनाको 
रार्ग सहमोग गनि ऩर्न फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । 

६७. उत्ऩादनभा आधारयत नमाॉ स्रोत केन्त्द्र स्थाऩना गनि य कृवष उत्ऩादनभा ववषादीको 
अवशेष ऩरयऺण प्रमोगशारा स्थाऩना गनि रु. 6 कयोड ववर्नमोजन गयेको छु । 
ऩषु्ऩ व्मवसामराई प्रविद्धन गनि फजेटको व्मवस्था गयेको छु। 

६८. भाछाऩारन व्मवसामभा सॊरग्न उद्यभीहरुराई वजायीकयणभा सहमोग गनि य 
ऩोखयी र्नभािण तथा उत्ऩादन प्रदशिन कामिक्रभको रार्ग यकभ ववर्नमोजन गयेको 
छु । भौयीऩारन, च्माउखेती य अगािर्नक भरखाद प्रमोग गनिको रार्ग ऩर्न 
अनदुान उऩरधध गयाइने छ । 

६९. ऩशऩुारनराई व्मवसावमक रूऩभा प्रविद्वन गयी दधु उत्ऩादनभा मस प्रदेशराई 
आत्भर्नबिय फनाउन आधरु्नकीकयण य मान्न्त्रकयण गरयनेछ । मसका रार्ग उन्नत 
घाॉसको र्फउववजन बण्डायण र्नभािण, न्चर्रङ्ग भ्माट, टमान्त्क, दधु प्माकेन्जङ, र्भल्क 
एनाराइजय, ऩास्चयाइजय, र्भन्ल्कङ भेशीन, वटएभआय धरक र्नभािण भेन्शन 
खरयदभा अनदुान सहमोगको रार्ग रु.६ कयोड २४ राख फजेट ववर्नमोजन गयेको 
छु ।  

७०. ऩश ु तथा ऩशजुन्त्म ऩदाथिको फजायीकयणको रार्ग हाटफजाय स्थाऩना य 
सदुृढीकयणको रार्ग फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । भास ुढुवानीको रार्ग न्चर्रङ्ग 
भ्मान खयीद, स्थानीम जातको कुखयुाको अण्डा उत्ऩादनको रार्ग ह्याचयी 
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स्थाऩनाको रार्ग अनदुान र्दने व्मवस्था गयेको छु । साथै, बेटनयी एतवरेुन्त्स 
खरयद तथा व्मवस्थाऩनको रार्ग रु. १ कयोड ५० राख ववर्नमोजन गयेको छु । 

७१. भाछा भास ुय दधु उत्ऩादनराई व्मवसावमकयण तपि  उत्प्ररेयत गरयनेछ । मसको 
रार्ग उत्ऩादनभा आधारयत यहेय अनदुान र्दन रु. १० कयोड ववर्नमोजन गयेको   
छु । फाख्राहरुभा नश्ल सधुाय ल्माइ भास ु उत्ऩादन ववृद्ध गनि प्रजननको रार्ग 
उन्नत फोकाहरु १२ वटै न्जल्राका ऩार्रकाहरुभा उऩरधध गयाउन रु. १ कयोड 
ववर्नमोजन गयेको छु । 

७२. ह्याचयी भेशीन, ऩेरेट फनाउने भेशीन य अण्डाको क्मायेट र्नभािण उद्योगभा सहमोग 
ऩयुाउन फजेट ववर्नमोजन गयेको छु ।  

७३. डारे घाॉसको प्रविधन गनि एक न्जल्रा एक नसियी अर्बमानको रुऩभा फाहै्र न्जल्राभा 
डारे घाॉसको नसियी स्थाऩनाको रार्ग सहमोग ऩयुाइने छ । मसको रार्ग फजेट 
ववर्नमोजन गयेको छु । 

७४. ऩश ुआहाया तपि  हरयमो घाॉस राई सॊयऺण गयी अबावको  सभमभा ऩरयऩरु्ति गनि य 
ऩशऩुारन व्मवसामराई मान्न्त्रकयणभा जोड र्दन साइरेज प्माकेन्जङ्ग तथा प्रशोधन 
उऩकयण खरयद गदाि रागत सहबार्गताभा अनदुान र्दन रु. 75 राख ववर्नमोजन 
गयेको छु।त्मस्तै वाहै्र न्जल्राभा साइरो वऩट र्नभािणको रार्ग फजेट ववर्नमोजन 
गयेको छु । 

७५. सहकायीहरुफाट सॊचार्रत दगु्ध प्रशोधन केन्त्द्रहरुभा उऩकयण खरयदभा अनदुान 
र्दनको रार्ग फजेट छुट्टमाएको छ ।नमाॉ स्थाऩना गने वा सॊचारनभा यहेका 
व्मवसावमक गाई बैंसी पाभिहरुभा थयी (बकायो) सधुायभा च्माऩकटय, र्भल्क क्मान 
य र्भन्ल्कङ भेन्शन जस्ता उऩकयण य र्नभािण कामिभा रागत सहबार्गताभा अनदुान 
प्रदान गनि रु. 50 राख ववर्नमोजन गयेको छु । मसवाट स्वच्छ य स्वस्थ दधु 
उत्ऩादन फढ्ने अऩेऺा गयेको छु। 

७६. व्मवसावमक फाख्रा पाभि य फॊगयु पाभिहरुको स्थाऩना, ववकास य ववस्तायको रार्ग 
रागत सहबार्गताभा अनदुान र्दनको रार्ग यकभ ववर्नमोजन गयेको छु । प्रदेश 
अन्त्तगित कृषी तथा ऩश ु भेरा,भहोत्सफ,प्रदशिनीआमोजना गनिको रार्ग ऩर्न फजेट 
ववर्नमोजन गयेको छु । 

७७. स्वस्थकय भास ु उऩबोक्ताराई उऩरधध गयाउन सहमोग ऩगुोस बनेय दाङ य 
फाॉकेभा ऩश-ुफधशारा र्नभािण गनि य 4 वटा उऩभहानगयऩार्रकाभा नभूना र्भट 
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भाटिहरु स्थाऩना गनि आवश्मक सहमोगका रार्ग रु. 5 कयोड 95 राख 
ववर्नमोजन गयेको छु । 

७८. ऩशऩुारन भापि त ऩर्न गरयफी र्नवायणभा सहमोग ऩयुाइनेछ । 
र्सभान्त्कृत,ववऩन्न,भवहराहरु, भकु्तकभैमा, कभरयीहरुराई साभवुहक ऩशऩुारनको 
रार्ग आवश्मक सहमोग ऩयुाउन रु. 2 कयोड फजेट ववर्नमोजन गयेको छु। 

७९. व्मवसावमकता प्रविद्धन गनि य नमाॉ सीऩ र्सक्न ऩशऩुॊछीऩारक व्मवसावमक 
कृषकहरुराई अन्त्तय प्रदेश य साकि  भरुकुहरुभा अवरोकन भ्रभणको रार्ग ऩठाउने 
व्मवस्था गरयने छ।मवुा वऩढीराई कृवष ऩेशाभा आकवषित गनि "बावी कृषक- 
आधरु्नक कृषक कामिक्रभ" सॊचारन गरयनेछ । 

८०. जर्भन फाॉझो याख्न ेप्रवरृ्तराई योक्ने य बरू्भवहन कृषकहरुराई खेती गनि कयायभा 
जभीन उऩरव्ध गयाउने व्मवस्था शरुू गरयनेछ ।मसका रार्ग बरू्भ फैक 
स्थाऩनाको आधाय तमाय ऩानि आवश्मक यकभ ववर्नमोजन गयेको छु ।  

८१. गठुीको जग्गा अर्बरेखाकॊ न गयी सॊयऺण य सही उऩमोग गनिको रार्ग सॊस्थागत 
सॊयचनाको व्मवस्था गरयनेछ । गठुी जग्गाको व्मवस्थाऩनको रार्ग रु. २ कयोड 
८० राख ववर्नमोजन गयेको छु । गठुीको जग्गा व्मवस्थाऩनको रार्ग स्थानीम 
तहसॊग सहकामि गरयनेछ । 

८२. बवू्मवस्थाऩन प्रणारीराई आधरु्नकीकयण गरयनेछ । ब-ूसूचना केन्त्द्र स्थाऩना गनि, 
ऩनु् नाऩी य र्डन्जटर नक्सा तमाय गनि य स्थानीम तहहरुराई बउूऩमोग तथा 
व्मवस्थाऩन तार्रभको रार्ग रु. १० कयोड ववर्नमोजन गयेको छु ।  

ऩमिटन 
८३. ऩमिटन ऺेरराई मस प्रदेशको सभवृद्धको आधायको रुऩभा र्रइएको छ । ववदेशी 

तथा स्वदेशी ऩमिटन प्रविद्धन गनि सक्ने थपु्रै सतबावनाहरु मस प्रदेशभा यहेका   
छन ्। त्मस्ता सतबावनाहरूराई बयऩूय उऩमोग गने नीर्त र्रइनेछ । 

८४. रनु्तवनी आउने ऩमिटकको सॊख्माभा उल्रेख्म ववृद्ध गने नीर्त अनसुाय २०७६ 
सारराई रनु्तवनी भ्रभण वषिको रुऩभा ववववध कामिक्रभ आमोजना गयी   
भनाइनेछ । गौतभ फदु्ध अन्त्तयािवष्डम ववभानस्थर, बगवान फदु्ध सॉग सतफन्न्त्धत 
ऩमिटकीम स्थरहरु य अन्त्म ऩमिटकीम ऺेरहरु सभेतराई सभेटी साविजर्नक नीन्ज 
साझेदायीभा ऩमिटकीम फस सॊचारनको सतबाव्मता अध्ममन गयी सॊचारन   
गरयनेछ । मसको रार्ग रु. ५ कयोड फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । 



17 

 

८५. र्तरौयाकोट देन्ख रनु्तफनी एमयऩोटि हदैु याभग्राभसतभ भोनोयेरको सतबाव्मता 
अध्ममन गरयनेछ । प्राववर्धक य व्मवसावमक रूऩभा सतबाव्म बए सॊघीम 
सयकायसॉग सभऩूयक अनदुानभा र्नभािण शरुु गरयनेछ ।साथै, ऩमिटन प्रविद्धन गनि 
प्राचीन कवऩरवस्त ुववकास आमोजना सॊचारनको रार्ग सॊघीम सयकायसॉग सभऩूयक 
अनदुानको रार्ग अनयुोध गरयनेछ ।  

८६. योल्ऩाको थवाङभा मदु्ध सॊग्राहरम य स्भायक फनाउन,दॊगीशयणभा थारु साॊस्कृर्तक  
ग्राभ तथा ऩाकि  फनाउन य फटुवरभा याभवऩथेकस ऩाकि  फनाउन रु. 2 कयोडका 
दयरे फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । फाॉकेभा भानसयोवयको प्रर्तकात्भक स्वरुऩ 
सवहत उद्यान स्थाऩना गनि रु. 2 कयोड फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । 

८७. गलु्भी य ऩाल्ऩाभा अवन्स्थत रुरु ऺेरराई धार्भिक ऩमिटकीम ऺेरको रुऩभा ववकास 
गनि रु. २ कयोड, स्वगिद्धायी भन्न्त्दय ऩरयसयभा बौर्तक ऩूवािधाय र्नभािण तथा 
केवरुकाय सॊचारनको सतबाव्मता अध्ममन गनि रु. १ कयोड २५ राख य दाङको 
धायऩानी ऩाण्डवेश्वय धाभभा बौर्तक ऩूवािधाय र्नभािणभा सहमोग गनि रु. २ कयोड 
फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । 

८८. ववस्ततृ गरुुमोजना तमाय गयी न्जतगढी वकल्रा सॊयऺण तथा ऩूवािधाय ववकास गनि 
रु. 1 कयोड 50 राख ववर्नमोजन गयेको छु ।साथै, ऩाल्ऩा दयवायभा प्रादेन्शक 
सॊग्रहारम र्नभािणको रार्ग रु. 50 राख फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । 

८९. मस प्रदेशका सफै न्जल्राहरूभा यहेका ववर्बन्न ऐर्तहार्सक, धार्भिक, साॉस्कृर्तक, 
ऩयुातान्त्वक य ऩमिटकीम भहत्व बएका स्थरहरू, ऩयुाना दयवायहरूराई सॊयऺण य 
सतफद्धिन गयी ऩमिटकीम स्थरको रूऩभा ववकास गने नीर्त र्रइने छ । मसको 
रार्ग आवश्मक फजेट ववर्नमोजन गयेको छु ।  

९०. रुकुभको तकसेयाराई ऩमिटकीम गन्त्तव्मको रुऩभा ववकास गनि रु. १ कयोड 
ववर्नमोजन गयेको छु ।  

९१. ऩाल्ऩाको श्रीनगय, फर्दिमाको ठाकुयद्वाया,ऩाल्ऩाको नवुाकोट य दाङको घोयदौयाभा 
साॊस्कृर्तक डफरी र्नभािण गनि रु. 2 कयोडका दयरे यकभ ववर्नमोजन गयेको छु। 
त्मस्तै, तरुसीऩयु उऩभहानगयऩार्रका य र्तरोतभा नगयऩार्रकाभा फनस्ऩती उद्यान 
स्थाऩना गनि रु. 2 कयोडका दयरे यकभ ववर्नमोजन गयेको छु ।  

९२. ऩाल्ऩाभा भगय सॊग्रहारम य दाङको गढवाभा थारु सॊग्रहारम स्थाऩनाको रार्ग  
फजेट ववर्नमोजन गयेको छु।ऐर्तहार्सक धार्भिक साॊस्कृर्तक तथा ऩयुातान्त्वक 
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भहत्वका स्थरहरुको भभित सतबाय य ऩनुर्नभािण गनि  रु. 2 कयोड फजेट 
ववर्नमोजन गयेको छु । 

 
 
न्शऺा य स्वास्थ्म 
९३. न्शऺा य स्वास्थ्मको गणुस्तय सधुाय गयी भानव सॊशाधन ववकासभा जोड    

र्दइनेछ । फाॉके य कवऩरवस्तरुाई साऺय फनाएय मस प्रदेशराई आगाभी आर्थिक 
वषि र्बर साऺय प्रदेश घोषणाको रार्ग आवश्मक फजेट ववर्नमोजन गयेको छु ।  

९४. प्रादेन्शक ववश्व ववद्यारम य प्रौद्योर्गक भहाववद्यारम स्थाऩनाको रार्ग सतबाव्मता 
अध्ममन गनि फजेट ववर्नमोजन गयेको छु ।मस प्रदेशभा सन्त्चार्रत साभदुावमक 
क्मातऩसहरूराई प्रादेन्शक ववश्वववद्यारम अन्त्तगित ल्माउने नीर्त र्रइनेछ । 

९५. साभदुावमक ववद्यारम सधुाय कामि तथा गणुस्तरयम न्शऺा प्रफद्धिन गनि रु. 10 
कयोड फजेट ववर्नमोजन गयेको छु।साथै, साझेदायीभा  ववद्यारमको बौर्तक 
ऩूवािधाय र्नभािण गनि रु. 1५ कयोड ववर्नमोजन गयेको छु। उत्कृष्ट ववद्यारमका 
न्शऺकहरुराई प्रोत्साहन गनिको रार्ग ऩर्न फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । साथै, 
साविजर्नक ववद्यारमहरुको भभित सतबायको रार्ग रु. 2 कयोड छुट्टमाइएको छु । 
गरुुकुर, भदयसा य गतुफा जस्ताऩयतऩयागत न्शऺारमराई आधरु्नक न्शऺासॊग 
आवद्ध गने नीर्त र्रइने छ । त्मस्ता ववद्यारमको सधुायका रार्ग अनदुान र्दन रु. 
3 कयोड 50 राख फजेट ववर्नमोजन गयेको छु ।  

९६. प्राववर्धक न्शऺाराई जोड र्दने उदे्दश्म अनसुाय आवश्मक्ता य प्राथार्भक्ताको 
आधायभा ववऻान क्मातऩसहरु सॊचारनको रार्ग अनदुान प्रदान गनि रु. 2 कयोड 
ववर्नमोजन गयेको छु।साथै भाध्मर्भक ववद्यारमहरुभा ववऻान प्रमोगशारा स्थाऩना 
गनि रु. 3 कयोड 90 राख ववर्नमोजन गयेको छु । 

९७. उच्च न्शऺाको गणुस्तय सधुायको रार्ग साभदुावमक क्मातऩसहरुराई अनदुान र्दन 
रु. १० कयोड फजेट ववर्नमोजन गयेको छु ।साथै, उच्च न्शऺाको ऩूवािधाय 
र्नभािणका रार्ग रु. ५ कयोड ववर्नमोजन गयेको छु । साभदुावमक ऩसु्तकारम 
व्मवस्थाऩन य साभदुावमक ववद्यारमका ऩसु्तकारम स्थाऩनाका रार्ग रु. ४ कयोड 
३० राख ववर्नमोजन गयेको छु । नमाॉ प्राववर्धक न्शऺारम तथा ऩोर्रटेन्क्नक 
स्थाऩनाका रार्ग नक्साकॊ न सवहतको सतबाव्मता अध्ममनको रार्ग फजेट 
ववर्नमोजन गयेको  छु । 
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९८. उच्च न्शऺाभा सफैको ऩहुॉच ववस्ताय गदै रर्गनेछ । भवहरा, भनु्स्रभ, दर्रत, 
जनजार्त, द्वन्त्द्ध ऩीर्डत य अऩाङ्गहरूराई उच्च न्शऺा अध्ममनको रार्ग छारवरृ्त 
प्रदान गरयनेछ । मसका रार्ग रु. ५० राख फजेट ववर्नमोजन गयेको छु ।  

९९. मस प्रदेशभा ववऻान य प्रववर्धको ववकास, प्रमोग य ववस्तायराई जोड र्दइनेछ । 
आगाभी आर्थिक वषिभा प्रादेन्शक ववऻान प्रववर्ध प्रर्तष्ठान स्थाऩना य सॊचारनको 
रार्ग रु. 1 कयोड ववर्नमोजन गयेको छु।साथै, प्रदेश स्तरयम प्रानेटोरयमभ य 
ववऻान सॊग्रहारमको स्थाऩना सतफन्त्धभा सतबावना अध्ममन गरयने छ । 

१००. दघुिटनाभा ऩयी अॊगबॊग हनुहेरूको सहज उऩचायको रार्ग दाङको रभहीभा ट्रभा 
सेन्त्टयको स्थाऩना गनि रु. २ कयोड फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । 

१०१. स्थानीम तहभा स्वास्थ्म सेवाको ऺभता अर्बववृद्ध गदै रर्गनेछ । अर्बभनु्खकयण 
तार्रभको रार्ग फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । हाइड्रोशीरको र्नशलु्क उऩचाय य 
आभा सयुऺा कामिहरुको रार्ग ऩर्न यकभ छुयाएको छु ।  

१०२. थारु सभदुामभा देन्खएको र्सकरसेर एर्नर्भमा योगको उऩचाय य अनसुन्त्धान साथै 
थारासेर्भमा योग सतफन्त्धी र्नदान य जनचेतनाको रार्ग रु. १ कयोड ववर्नमोजन 
गयेको छु । 

१०३. स्वास्थ्म सेवाको ऩहुॉज सहज गयाइने छ । प्रदेशका सफै न्जल्राभा सेवाको 
ऩहुॉचफाट टाढा यहेका स्थानहरुभा ववशेषऻ स्वास्थ्म न्शववय सॊचारन गनि रु. 1 
कयोड ववर्नमोजन गयेको छु ।सयुन्ऺत भाततृ्वको रार्ग फर्थिङ सेन्त्टयहरुको 
ववस्ताय य सधुाय गनि रु. १ कयोड ववर्नमोजन गयेको छु ।    

१०४. प्रदेशभा भातहतका सॊचार्रत अस्ऩतारहरुको सदुृढीकयणको रार्ग रु. 3 कयोड 
ववर्नमोजन गयेको छु।अस्ऩतारहरुभा ऩोष्टभाटिभ तथा भचियी रुभ र्नभािणको रार्ग 
रु. 2 कयोड 40 राख ववर्नमोजन गयेको छु । 

१०५. ववन्शष्टीकृत स्वास्थ्म सेवा प्रविद्वनभा जोड र्दइनेछ । ववशेषऻ सेवा ववस्ताय तथा 
आधरु्नक सवुवधामकु्त प्रादेन्शक अस्ऩतार र्नभािण गनि रु. 2 कयोड 10 राख 
फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । तीन वटा अञ्चर अस्ऩतारको रार्ग आइ.र्स.मू 
सवहतको “ए”ग्रडेको एतफरेुन्त्स व्मवस्था गनि रु. 1 कयोड 50 राख ववर्नमोजन 
गयेको छु ।  

१०६. स्वास्थ्म सॊस्थाहरूराई आवश्मक उऩकयणहरू उऩरधध गयाइने छ । 50 वेडका 
सयकायी अस्ऩतारहरुभा अर्नवामि रूऩभा 2 वटा एतफरेुन्त्सको व्मवस्था गनि रु. 2 
कयोड 86 राख फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । प्रदेश र्बरका अस्ऩतारहरु य 
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प्राथर्भक स्वास्थ्म केन्त्द्रहरुभा एक्सये य र्बर्डमो एक्सयेको व्मवस्था गनि रु. 1 
कयोड 50 राख ववर्नमोजन गयेको छु ।  

१०७. दगुिभ ऺेरका स्वास्थ्म सॊस्थाहरुभा स्वास्थ्म प्रमोगशारा सेवा ववस्ताय य ऩहुॉच 
ऩयुाउन रु. 2 कयोड फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । साथै, प्रदेश र्बर स्वास्थ्म 
सॊस्थाको गणुस्तय सदुृढीकयण कामिक्रभको रार्ग रु. 3 कयोड छुट्टमाएको छु । 

१०८. गरयफ घय ऩरयवायका फारफार्रकहरूराई कुऩोषणफाट फचाउनको रार्ग न्त्मून आम 
बएका सतु्केयी भवहराहरुराई ऩवहरो दईु सन्त्तानसतभ आभा य फच्चाको स्वास्थ्म 
सयुऺाको रार्ग ऩोषण बता र्दन फजेट व्मवस्था गयेको छु ।  

१०९. आमवेुर्दक न्चवकत्साको ववकास य प्रफद्धिन गरयनेछ । मसको रार्ग कुर रु. 1 
कयोड 45 राख ववर्नमोजन गयेको छु । मस अन्त्तगित आमवेुर्दक न्चवकत्सासॉग 
सतफन्न्त्धत ववर्बन्न कामिक्रभहरु सॊचारन गरयनेछन ्। 

उद्योग, वान्णर्जम य आऩूर्ति 
११०. औद्योर्गक ऺेरको ववकासभा जोड र्दइ योजगायी र्सजिना गरयनेछ । फाॉकेको 

नौवस्ताभा औद्योर्गक ऺेरको ऩूवािधाय र्नभािणको रार्ग रु. ५ कयोड  फजेट 
ववर्नमोजन गयेको छु । ठूरा उद्योगहरु नेऩारगन्त्जतपि  आकवषित गने नीर्त र्रइ  
औद्योर्गक शहयको रुऩभा ववकास गरयने छ । सॊघीम सयकायफाट भोर्तऩूयभा 
स्थाऩना गनि रागेको औद्योर्गक ऺेरको रार्ग प्रदेश सयकायरे सहमोग गनेछ । 

१११. गाॉउगाॉउ सतभ उद्योग धन्त्धाहरू ववस्ताय गनि ऩहर गरयनेछ । स्थानीम तहसॊग 
सहकामिभा एक स्थानीम तह एक  औद्योगीक ग्राभको सतबावना अध्ममन गनि रु. 
60 राख फजेट ववर्नमोजन गयेको छु।स्थानीमतहभा उद्यभ ववकासको रार्ग रु. 
1 कयोड 55 राख ववर्नमोजन गरयएको छ। चाय वटा उऩभहानगयऩार्रकाहरुभा 
घयेर ु उत्ऩादनहरुको प्रदशिनी तथा ववक्री कऺ स्थाऩना गनि रु. 60 राख 
ववर्नमोजन गयेको छु । 

११२. औद्योर्गक कोरयडयको र्नभािण गयी ठूरा उद्योगहरूराई आवश्मक बौर्तक ऩूवािधाय 
ऩरु् माउनेछ । सॊघीम सयकायको सभन्त्वमभा दाङ, ऩयासी, फर्दिमा य कवऩरवस्तभुा 
औद्योर्गक कोरयडयको सतबाव्मता अध्ममन गरयनेछ। 

११३. रघ,ु घयेर ुतथा साना उद्योगहरू प्रविद्धन गयी औद्योर्गकयणराई टेवा ऩयुाइनेछ । 
मी ऺेरभा भवहराहरुको सॊख्मा,  सवक्रमता य सहबार्गता फढाई सशक्तीकयण गदै 
अथोऩाजिनभा राग्न सघाइनेछ । गरयवी र्नवायणको रार्ग रघ ुउद्यभ कामिक्रभ य 
घयेर ु तथा साना उद्योग ववकासका रार्ग रु. 2 कयोड 40 राख ववर्नमोजन 
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गयेको छु ।साथै कृवष वन य वन ऩैदावयभा आधारयत उद्योग स्थाऩनाभा प्रोत्साहन 
गरयने छ ।  

११४. ढुॊगा, फारवुा य स्रेट खानी ऺेरको सतबावना अध्ममन गरयने छ ।मसका रार्ग 
रु. 60 राख ववर्नमोजन गयेको छु।  

११५. प्रदेशस्तयभा खाद्यान्न, औषधी, ऩेट्रोर्रमभ ऩदाथि रगामतका अत्मावश्मकीम वस्तकुो 
सॊकटकारीन भौर्जदातको ववशेष व्मवस्था गनिका रागी र्डऩो य गोदाभ घयको 
व्मवस्थाको रार्ग यकभ ववर्नमोजन गयेको छु ।  

११६. खाद्यवस्त ुगणुस्तय भाऩन प्रमोगशारा स्थाऩनाको रार्ग रु. 2 कयोड 50 राख 
ववर्नमोजन गयेको छु। स्थानीम तहसॊगको सहकामिभा र्नमर्भत रुऩभा फजाय 
अनगुभन गरयने छ । 

वन तथा वातावयण 
११७. र्दगो ववकासको अवधायणा फभोन्जभ वन तथा वातावयण सॊयऺणभा जोड    

र्दइनेछ । जगर्दशऩयु तारऺेरभा चया अवरोकन फहउुदेश्मीम बवन य टावय 
र्नभािण तथा जैववक ववववधता अध्ममन ऩाकि  स्थाऩना गनि रु. २ कयोड ववर्नमोजन 
गयेको छु । गजेडी दानऩयु तारको  ऩूवािधाय ववकासको रार्ग रु. 2 कयोड 
ववर्नमोजन गयेको छु । 

११८. वनजन्त्म उत्ऩादन ववृद्ध गयी जीवनस्तय उकास्न ध्मान र्दइनेछ । फाॉके य दाङभा 
प्रदेशस्तयीम जडीवटुी सॊकरन तथा प्रशोधन केन्त्द्र स्थाऩनाका रार्ग सतबाव्मता 
अध्ममन गनि फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । एक न्जल्रा एक जर्डवटुी खेती 
कामिक्रभको रार्ग फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । 

११९. वातावयण सॊयऺणको अर्तरयक्त र्सचाइको रार्ग उऩमोग गनि स्थानीम तहको 
सहकामिभा एक गाउॉ एक ऩोखयी र्नभािण अर्बमान सॊचारन गनि रु. 4 कयोड 36 
राख ववर्नमोजन गयेको छु । थऩ ऩोखयी र्नभािणका रार्ग याष्डऩर्त चयेु सॊयऺण 
कामिक्रभसॊग सहकामि सभेत गरयनेछ । 

१२०. वातावयण सॊयऺणको रार्ग सॊवेदनशीर शहयी जराधाय ऺेर सॊयऺण, तार तरैमा 
तथा र्सभसाय ऺेरको सॊयऺण गरयनेछ । मसको रार्ग रु. 7 कयोड 20 राख 
यकभ ववर्नमोजन गयेको छु । साभदुावमक वनभा फैऻार्नक वन व्मवस्थाऩनको 
रार्ग रु. 1 कयोड ववर्नमोजन गयेको छु । 
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१२१. सफै न्जल्राभा जरवाम ुअनकुुरन गाउॉ मोजना र्नभािणको रार्ग यकभको व्मवस्था 
गयेको छु । जरवामरेु ऩायेको प्रबाव फायेभा ऩर्न अध्ममन अनसुन्त्धान गरयने    
छ । 

१२२. ऩवहयो तथा फाढीरे ऩाने नोक्सान कभ गनि ध्मान र्दइनेछ । आकन्स्भक ऩवहयो 
व्मवस्थाऩन तथा नदी खोरा र्नमन्त्रणको रार्ग रु. 3 कयोड 60 राख 
ववर्नमोजन गयेको  छु ।ग्राभीण सडकहरुको ब-ुसॊयऺणको रार्ग रु. 2 कयोड 
50 राख य गल्छी, ऩवहयो तथा खहये योकथाभको रार्ग रु. 2 कयोड 40 राख 
ववर्नमोजन गयेको छु । वातावयण सॊयऺण य नदी कटानराई कभ गनि नदी 
वकनाय सॊयऺणको रार्ग फाॉस योप्ने य नदी तथा खोरा वकनाया व्मवस्थाऩनको 
रार्ग रु. 3 कयोड 50 राख ववर्नमोजन गयेको छु ।  

१२३. फटुवर य नेऩारगन्त्जभा वनस्ऩर्त उद्यान र्नभािणको रार्ग रु. 3 कयोड य 
घोयाहीको वाह्रकुने दह ऺेरभा वहउुदे्दश्मीम उद्यान र्नभािणको रार्ग रु. 2 कयोड 
छुट्टमाइएको छु । 

१२४. र्नकुन्त्ज ऺेरभा बइयहने भानव य वन्त्मजन्त्त ु फीचको द्वन्त्द्धराई कभ गदै    
रर्गनेछ । मस प्रकायका द्वन्त्द्ध व्मवस्थाऩनको रार्ग फजेट ववर्नमोजन गयेको   
छु । 

गरयफी र्नवायण 
१२५. ऩाॉच वषि र्बर मस प्रदेशको गरयफीको दयराई १० प्रर्तशत बन्त्दा कभभा   

ल्माइनेछ । सभन्त्मावमक य सभावेशी ववकासको रार्ग प्रदेशका ववकासका काभहरु 
गरयफी र्नवायण प्रर्त ऩरयरन्ऺत हनुेछन ्। मस प्रदेशका वऩछर्डएको ऺेर य गरयफ 
ऩरयवायहरुराई रन्ऺत गयी १२ वटै न्जल्राका सफैबन्त्दा ऩछाडी यहेका ३५ 
गाउऩार्रकाभा भखु्मभन्त्री ग्राभीण ववकास कामिक्रभ सॊचारन गनि रु.  १७ कयोड  
फजेट ववर्नमोजन गयेको छु ।  

१२६. सभाफेशी य सभन्त्मावमक ववकासराई प्राथर्भकताभा यान्खएको छ । सकुुतवासी 
भकु्त हर्रमा, कभैमा, कभरयी, दर्रत, थारु, भनु्स्रभ तथा अर्त वऩछर्डएको वगि 
रगामत अर्त गयीफ ऩरयवायहरुका रार्ग आधरु्नक एवककृत नभनुा वस्ती 
कामिक्रभको व्मवस्था गरयनेछ ।बरू्भहीन नागरयकका रार्ग सयुन्ऺत फसोवासको 
व्मवस्था गनि रु. ४ कयोड ५० राख  यकभ ववर्नमोजन गयेको छु ।  

१२७. न्शऺा, स्वास्थ्म य बौर्तक ऩूवािधायका काभहरू ऩर्न योजगायी र्सजिना गने य गरयफी 
र्नवायणतपि  ऩरयरन्ऺत गरयनेछ । न्त्मून आम बएका जनताहरूराई 
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जीववकोऩाजिनको रार्ग सफै ऩार्रकाहरूभा कृवषसॉग सतफन्न्त्धत तार्रभहरू प्रदान 
गनि फजेट ववर्नमोजन गयेको छु ।  

१२८. गयीवी र्नवायण सूचना केन्त्द्र स्थाऩना य सॊचारनको रार्ग फजेट ववर्नमोजन गयेको 
छु । मसफाट गरयफ घयऩरयवायको तथ्माङ्क य मस सतफन्त्धभा सॊचार्रत 
कामिक्रभहरुको अर्बरेखीकयण गरयनेछ । मस प्रदेशको गरयफीको अवस्थाफाये 
ववश्लषेण य सूचना सवहतको वरेुवटन प्रकान्शत गरयनेछ । 

१२९. गरयफीको येखाभनुी यहेका जनताहरुको सीऩ ववकास गनि रु. ५ कयोड ववर्नमोजन 
गयेको छु । बरू्भवहन वकसानराई कयाय खेतीभा अनदुान र्दनको रार्ग रु.१० 
कयोड फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । मसफाट खेतवायी वाझो यहने अवस्थाभा 
उल्रेख्म सधुाय आउने अऩेऺा याखेको छु । 

१३०. सीभान्त्तकृत ववऩन्न भवहरा, भकु्त कभैमा य कभरयीहरुराई ऩशऩुारनभा सहमोग 
ऩयुाइ जीवनस्तय सधुाय गनि रु. २ कयोड ववर्नमोजन गयेको छु । रन्ऺत 
र्सभान्त्तकृत य रोऩोन्त्भखु सभदुामको रार्ग सीऩ ववकास तार्रभ सॊचारन गनि रु. 
1 कयोड ववर्नमोजन गयेको छु । 

१३१. ववऩन्न वगिराई सयकायी अस्ऩतारहरुभा तोवकएका योगहरुको उऩचाय खचिको रार्ग 
रु. 3 कयोड छुट्टमाएको छु। 

आवास बवन य शहयी ववकास 

१३२. मस प्रदेशको प्रभखु आर्थिक केन्त्द्रको रूऩभा ववकास गनि बैयहवा-फटुवर, 
नेऩारगॊज-कोहरऩयु य घोयाही- तरुसीऩयु ऺेरभा एकीकृत शहयी ववकास कामिक्रभ 
कामािन्त्वमन गरयनेछ । मसको रार्ग तीन भहानगयीम ववकास प्रार्धकयण गठनको 
रार्ग आवश्मक फजेट ववर्नमोजन गयेको छु ।  

१३३. अव्मवन्स्थत फसोफासका सभस्माराई स्थानीम तह य नेऩार सयकायसॉग सभन्त्वम 
गयी एक ऩटकका रार्ग मोजना फनाइ व्मवस्थाऩन गरयनेछ । मसको रार्ग 
प्रादेन्शक बरू्भ आमोग स्थाऩना गयी कामि अन्घ फढाउन फजेट ववर्नमोजन गयेको  
छु ।  

१३४. प्रत्मेक ऩार्रकाहरुभा आवश्मकताका आधायभा सबाहर वा साभदुावमक बवन 
र्नभािण गरयनेछ । आगाभी आर्थिक वषि ७३ वटा गाॉउऩार्रकाभा त्मस्ता बवनहरु 
र्नभािण गनि रु. ४३ कयोड ८० राख ववर्नमोजन गयेको छु । उक्त यकभ 
सतफन्न्त्धत ऩार्रकाहरूराई सशति अनदुानको रूऩभा उऩरधध गयाइने छ । साथै, 
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नेऩारगन्त्ज य तरुसीऩूय उऩभहानगयऩार्रका, ववजवुाय, योल्ऩा य सनुवर 
नगयऩार्रकाभा सबाहर र्नभािण गनि सभऩयुक अनदुान उऩरव्ध गयाइनेछ ।  

१३५. सवै ऩार्रकाहरु र्बर सयुन्ऺत छाना कामिक्रभ सॊचारन गयी पुस वा खयका 
छानाहरुराई तीन वषि र्बर जस्ताको छानाफाट प्रर्तस्थाऩना गरयनेछ । मस 
कामिभा स्थानीम सयकायसॉग सहकामिभा गनि सभऩूयक अनदुान उऩरधध   
गयाइनेछ ।  

१३६. जमु्रीकाडा (ठूरोगाॉउ) प्मूठान य बभेू रूकुभ ऩूविभा एवककृत वस्ती ववकास गनिको 
रार्ग आवश्मक फजेट ववर्नमोजन गयेको छु ।  

मातामात व्मवस्थाऩन 

१३७. सवायी साधन दताि, नववकयण, सवायी चारक अनभुती ऩर प्रदेश सयकाय भापि त 
सॊचारन गने व्मवस्था र्भराइनेछ । सडक दघुिटना घटाउन सूचना प्रववर्धभा 
आधारयत मातामात सूयऺा प्रणारी रागू गनि अध्ममन गरयनेछ । 

१३८. वटुवर -बैयहवा, नेऩारगन्त्ज -कोहरऩयु य घोयाही- तरुसीऩूयभा ववद्यतुी वस सेवा 
सन्त्चारनको सतबाव्मता अध्ममन गयी सेवा प्रायतब गनि रु. ५ कयोड ५० राख 
फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । साथै, प्रदेश मातामात सेवा सॊचारन सतफन्त्धी 
सतबाव्मता अध्ममन गरयनछे । 

सूचना य सञ्चाय  

१३९. ववकास भैरी सॊचाय सॊचायभैरी सयकायको भान्त्मता अनरुुऩ ववद्यतुीम य छाऩा 
भाध्मभहरुसॊग सहकामि गरयने छ । रोकल्माणकायी सूचना प्रवाहका व्मवस्था 
र्भराइने छ । मसका रार्ग आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयेको छु ।  

१४०. सूचना नै ऻानको स्रोत य सूचना सॊचाय प्रववर्धनै ववकासको आधायन्शरा बएकोरे 
मस प्रदेशराई सूचना सॊचाय भैरी प्रदेशका रुऩभा ववकास गरयने छ । प्रववर्धको 
अत्मर्धक उऩमोग गयी र्डन्जटर प्रदेश फनाइनेछ । मसका रार्ग मवुा 
इन्न्त्जर्नमयहरुको सहमोग र्रई सूचना प्रणारी ववकास गनि फजेट ववर्नमोजन गयेको 
छु । 

१४१. स्थानीम तहको सहकामिभा सूचना प्रववर्ध ऩाकि  र्नभािणको रार्ग रु.  १० कयोड   
फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । 
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१४२. मस प्रदेशका 20 वटा स्थानभा टेर्रसेन्त्टय स्थाऩनको रार्ग रु. 2 कयोड 
ववर्नमोजन गयेको छु । प्रादेन्शक सूचना तथा सॊचाय प्रर्तष्ठान स्थाऩना गयी नेऩार 
टेर्रर्बजनको कोहरऩयु प्रशायण केन्त्द्र य दाङ न्स्थत एपएभ येर्डमोराई प्रादेन्शक 
प्रशायण केन्त्द्रका रुऩभा सॊचारन प्रकृमा अन्घ फढाउन रु. 2 कयोड फजेट 
ववर्नमोजन गयेको छु । 

१४३. प्रदेशस्तयभा तायमकु्त य ताय यवहत व्रोडव्माण्ड ऩूवािधायको ववकास य त्मसको 
र्नमभन शरुु गरयने छ । 

श्रभ, योजगायी य सीऩ ववकास 

१४४. श्रर्भकहरूको स्वास्थ्म सतफन्त्धी सचेतना कामिक्रभ, श्रर्भकहरूसॊग अन्त्तयवक्रमा य 
सयुन्ऺत श्रभको रार्ग येर्डमो न्शऺा कामिक्रभको रार्ग फजेट ववर्नमोजन गयेको   
छु । योजगायीको रार्ग ववदेन्शन ुऩने फाध्मताराई र्नभुिर गरयनेछ । 

१४५. प्रदेशस्तयभा कामियत र्नजाभती तथा अन्त्म सेवाका याष्ड सेवक कभिचायीहरुको 
ऺभता अर्बववृद्धका रार्ग प्रदेशस्तयीम तार्रभ केन्त्द्र सॊचारन आवश्मक फजेट 
ववर्नमोजन गयेको छु ।  

१४६. वकसानहरुराई सीऩ ववकास तार्रभको प्रदान गनि फजेट ववर्नमोजन गयेको      
छु । कैदी फन्त्दीहरुको आमआजिनको रार्ग सीऩववकास तार्रभ सॊचारन गरयने 
छ। मवुा सीऩ ववकास तार्रभको रार्ग रु. १ कयोड फजेट ववर्नमोजन गयेको    
छु । 

१४७. ववऩन्नहरूराई आमभरुक सीऩ ववकास कामिक्रभ सॊचारन गनि रु. १ कयोड फजेट 
ववर्नमोजन गयेको छु ।“र्सऩमकु्त भवहरा आत्भर्नबियभा ऩवहरा” बन्ने नायाराई 
भूतिरुऩ र्दन स्थानीम सयकायसॉगको सहकामिभा हयेक वडाभा भवहराहरुका रार्ग 
सीऩ ववकास तथा उद्यभ प्रफद्धिन कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

मवुा तथा खेरकुद 
१४८. मवुाको बववष्म सनु्त्दय फनाउन उनीहरुराई खेरकुद, आमआजिन, साभान्जक 

सेवाका कामिभा सॊरग्न गयाइनेछ । मवुा दवु्मिसनी ववरुद्धको सचेतना कामिक्रभको 
रार्ग फजेटको व्मवस्था गयेको छु । राग ु औषध दवु्मिसनी ऩनुस्थािऩना 
केन्त्द्रहरुराई सहमोग प्रदान गनि फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । भादक ऩदाथि, 
ध्रभुऩान, राग ु औषध सेवन जस्ता दवु्मिसनफाट फचाउन स्कुर, करेज, गैय 
सयकायी सॊस्था य स्थानीम तहहरूसॉग सहकामि गरयनेछ । 
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१४९. मवुाहरूको शन्क्तराई प्रदेशको सभवृद्धभा उऩमोग गरयनेछ । प्रदेशस्तयभा मवुा 
प्रर्तबाको खोजी तथा प्रोत्साहन कामिक्रभको रार्ग फजेट ववर्नमोजन गयेको छु।  

१५०. खेरकुदराई प्रवद्विन गनि प्रदेशका उत्कृष्ट खेराडीहरुराई प्रोत्साहन गरयने छ । 
साथै, भखु्मभन्त्री यर्नङ्ग न्शल्ड कामिक्रभ सॊचारनको रार्ग रु. 50 राख 
छुट्टमाइएको छु । 

१५१. प्रादेन्शक स्तयभा खेरकुद ऩूवािधायको ववकास गयी खेरकुदको व्मवसावमक ववकास 
गरयनेछ। प्रत्मेक ऩार्रका एक खेर भैदान र्नभािण गदै जाने नीर्त अनरुुऩ खेर 
भैदान र्नभािणको रार्ग रु. ५५ कयोड ६० राख ववर्नमोजन गयेको छु । उक्त 
यकभ स्थानीम तहराई सशति अनदुानभा उऩरधध गयाइनेछ । 

१५२. प्रदेश स्तयीम अन्त्तयािवष्डम यॊगशारा र्नभािणको सतबाव्मता अध्ममन गनि फजेट 
ववर्नमोजन गयेको छु । साझेदायीभा ववर्बन्न खेर सतफद्ध इन्त्डोय तथा 
आउटडोयको सॊयचना र्नभािण गनि रु. 1 कयोड 80 राख फजेट ववर्नमोजन गयेको 
छु । साथै फटुवरभा उन्जय र्सॊह यॊगशारा य घोयाहीभा नेररार अबागी यॊगशारा 
र्नभािणका रार्ग फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । रभहीभा वक्रकेट यॊगशारा र्नभािण 
गनि सभऩयुक अनदुान छुयाएको छु ।  

भवहरा, फारवार्रका, जेष्ठ नागरयक य अऩाङ्ग 

१५३. भवहरा, फारफार्रका, जेष्ठ नागरयक, असहाम य अऩाङ्गहरूराई प्रदेश सयकायरे 
आवश्मक सहमोग उऩरधध गयाउने छ । मस ऺेरभा कामियत सॊस्थाहरुको 
कामिक्रभहरुभा सभन्त्वम य सहजीकयणको रार्ग रु. 1 कयोड 25 राख 
ववर्नमोजन गयेको छु। अऩाङगता ऩनुिस्थाऩना  केन्त्द्रहरुराई सहमोग प्रदान गनि 
रु. 1 कयोड ववर्नमोजन गयेको छु । 

१५४. बववष्मका कणिधाय फारफार्रकाराई याष्डबन्क्तप्रर्त र्नष्ठा य ऩढाइप्रर्त भेहनत गने 
फानी ऩानि फार क्रफ य फार सन्त्जार गठन गयी सचेतना पैराउन स्थानीम 
सयकायराई सहमोग प्रदान गरयनेछ । प्रदेश स्तयीम फार सतभेरन आमोजना 
गरयनेछ । 

१५५. स्थानीम तहसॉग सहकामि गयी ८४ वषि उभेय ऩगेुका फदृ्धहरुराई घयैभा स्वास्थ्म 
सेवा ऩरु् माउने कामिको रार्ग   रु. १ कयोड ५० राख ववर्नमोजन गयेको छु । 

१५६. प्रदेश स्तयीम भवहरा तथा फरवार्रका याहत तथा ऩनुियस्थाऩना कामिभा सहमोग 
गनि फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । भवहरा सशन्क्तकयण तथा ऺभता अर्बफवृद्ध 
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कामिक्रभ सॊचारन गनि य रैंर्गक वहॊसा तथा साभान्जक कुयीर्त ववरुद्धको सचेतना 
कामिक्रभको रार्ग सभेत फजेट छुयाएको छु । 

 

सयसपाई य सनु्त्दयता प्रवधिन 

१५७. मस प्रदेशराई सपा य स्वस्थ प्रदेशको रूऩभा ववकास गरयनेछ । पोहयको 
फैऻार्नक व्मवस्थाऩन, शहयी साविजर्नक शौचारम र्नभािण गयी शहयराई 
ववश्वस्तयभा नै सपा फनाउने सोच यान्खएको छ । गाॉउवस्तीका घय-घयभा 
शौचारम र्नभािण गनि रगाई स्वच्छ प्रदेश, तन्त्दरुुस्त जनताको अवधायणाराई 
साकाय ऩारयनेछ । 

१५८. खरुा र्दसाभकु्त घोषणा हनु फाॉवक 3  न्जल्राभा शौचारम र्नभािण अर्बमानराई 
सहजीकयण गनि य खरुा र्दसाभकु्त बइसकेका न्जल्राहरुभा ऩूणि सयसपाई तपि  
रैजान यकभ ववर्नमोजन गयेको छु । सपा वातावयण, स्वस्थ जीवन अर्बमानको 
रार्ग ऩर्न यकभ ववर्नमोजन गयेको छु ।  

१५९. मस प्रदेशभा बएको ऩूवि ऩन्श्चभ याजभागिको सौन्त्दमॉकयण गनि दवैु तपि  ववरुवा 
योप्न प्रर्त ववरुवा १०० रुवऩमाॉ अनदुानका रुऩभा स्थानीम ऩार्रकाहरुराई 
उऩरधध गयाइने छ । त्मसयी योऩेको ववरुवा हकुािएऩर्छ ऩार्रकाहरुरे थऩ 
अनदुान ऩाउने व्मवस्था र्भराएको छु ।त्मसका रार्ग रु. 1 कयोड 20 राख 
ववर्नमोजन गयेको छु । त्मस्तै रुकुभकोटको कभर दह सॊयऺण तथा 
सौन्त्दमॉकयणको रार्ग फजेट ववर्नमोजन गयेको छु ।  

१६०. शहयी ऺेरको नकुवहने पोहयराई उऩमकु्त ल्माण्डवपल्ड साइट खोजी व्मवन्स्थत 
गनि कुवहने पोहयफाट भर तथा ग्माॉस उत्ऩादन गनि स्थानीमराई अर्बप्ररेयत 
गरयनेछ । शहयी ऺेरको सपाइको रार्ग पोहयराई भोहयभा फदल्न 
नगयऩार्रकाहरूराई सभऩूयक अनदुान उऩरधध गयाइनेछ । 
  

आवश्मक प्रशासर्नक सॊयचना र्नभािण य कानून तजुिभा 
 
१६१. प्रदेश सयकायरे आफ्नो न्जतभेवायी ऩूणि रुऩरे र्नवािह गनिको रार्ग मसको 

प्रशासर्नक सॊयचना र्नभािण गनुिऩने खाॉचो छ । नीर्त तथा कामिक्रभहरु य फजेटको 
कामिन्त्वमनको रार्ग आवश्मक फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । 
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१६२. प्रदेश रोक सेवा आमोग गठन, प्रदेश र्नजाभर्त सेवा ऐन, र्नमभ तथा ऩाठ्यक्रभ 
र्नभािण गयी केन्त्द्रफाट उऩरधध हनु नसकेको जनशन्क्तको रार्ग खलु्रा 
प्रर्तस्ऩधािफाट ऩूर्ति गरयनेछ । 

१६३. प्रदेश कानून आमोग गठन बई कानून र्नभािण कामि अगार्ड फढाइएको छ । 
कानून तजुिभाको रार्ग आवश्मक फजेट ववर्नमोजन गयेको छु ।  

१६४. भ्रष्टाचाय र्नमन्त्रण य सदाचायको प्रवद्धिन गदै सशुासन कामभ गरयनेछ । मसका 
रार्ग आवश्मक आचायसॊवहता तथा भाऩदण्ड र्नभािण गयी र्नमभन य अनगुभन गनि 
आवश्मक फजेट याखेको छु । 

१६५. कभिचायीको मोग्मता, सीऩ य अनबुवराई यहयका साथ कामि सतऩादनभा उऩमोग 
गनि प्रयेणा, प्रोत्साहन य प्रन्शऺणभा ध्मान र्दने कुया सयकायको नीर्त कामिक्रभभा 
उल्रेख गरयसवकएको छ । सोही नीर्तफाट र्नदेन्शत बै मस प्रदेश सयकाय 
अन्त्तयगत कामियत कभिचायीहरूराई भाऩदण्ड फनाइ सयकायी आवास सवुवधा प्रदान 
गरयनेछ । 

१६६. प्रदेश सयकायका रार्ग आवश्मक प्रशासर्नक सॊयचना र्नभािणका रार्ग सॊघीम 
सयकायफाट प्राप्त सशति अनदुानभा नऩगु हनुे यकभ सतफन्न्त्धत भन्त्रारमभा 
ववर्नमोजन गयेको छु । 
 

अध्ममन अनसुन्त्धान य मोजना तजुिभा 
 
१६७. प्रदेशका ववर्बन्न आर्थिक ऺेरहरु ववद्यभान अवस्था, सभस्मा य सभाधानका 

उऩामहरु ऩवहचानको रार्ग अध्ममन अनसुन्त्धान गयी तथ्म य सूचनाभा आधारयत 
नीर्त र्नभािण य मोजना तजुिभा गरयनेछ । मसको रार्ग आवश्मक फजेट 
ववर्नमोजन गयेको छु ।  

१६८. ववऻान प्रववर्धको अर्धकतभ उऩमोग गयी जनताको जीवनस्तयभा सधुाय ल्माउन 
कृवष, ऩशऩुारन, न्शऺा, स्वास्थ्म, ऩमिटन, र्नभािण प्रववर्ध आर्द ऺेरभा नववन 
प्रववर्ध ववकास गने शैन्ऺक तथा अनसुन्त्धान केन्त्द्रहरुराई प्रोत्सावहत गने प्रणारीको 
शरुुवात गरयनेछ । प्रदेशको साभान्जक ऺेरभा अनसुन्त्धान तथा कामि सॊचारनराई 
प्रोत्साहन गनि फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । 

१६९. प्रदेश स्तयको तथ्माङ्क सॊकरनका रार्ग नीर्त, कानून, सॊगठन सॊयचना सवहतको 
प्रफन्त्ध गरयनेछ । सूचना प्रववर्धभा आधारयत बएय प्रदेशस्तयको सभग्र प्रोपाइर 
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फनाउने कामिको रार्ग रु. १ कयोड फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । तत्कार 
प्रदेशको सफै ऩऺहरुको अध्ममन गनि चावहने तथ्माॊक ववश्लषेणका रार्ग आर्थिक 
भार्भरा तथा मोजना भन्त्रारमभा यहने तथ्माॊक शाखाराई सदुृढ फनाइनेछ ।  

१७०. प्रदेश सबा सन्चवारमभा सॊवाद केन्त्द्र य प्रदेश सबा ऩसु्तकारमको स्थाऩना गनि 
आवश्मक यकभको व्मवस्था गयेको छु । 

आन्त्तरयक शान्न्त्त सयुऺा 

१७१. ववकास य सभवृद्धका रार्ग  र्दगो शान्न्त्त य सशुासन आधायबतू शति बएकोरे 
आन्त्तरयक सयुऺा व्मवस्थाराई सदुृढ गनि प्रदेश प्रहयी य प्रदेश अनसुन्त्धान धमयुो 
स्थाऩना गरयनेछ । 

१७२. आन्त्तरयक सयुऺाराई सदुृढ फनाउन सॊघीम सयकाय भातहत मस प्रदेशभा यहेका 
सफै सयुऺा र्नकामसॉग सभन्त्वम य सहकामि गरयनेछ । 

ववऩत व्मवस्थाऩन 

१७३. फाढी, ऩवहयो, डुवान, खडेयी, आगरागी, हावाहयुी, डढेरो, शीतरहय, बकुतऩ, 
भहाभायी आर्द जस्ता ववर्बन्न प्रकायका प्राकृर्तक प्रकोऩफाट प्रबाववत 
नागरयकहरुराई तत्कार याहत र्दन "प्रादेन्शक ववऩद् व्मवस्थाऩन कोष" स्थाऩना 
गरयएको छ। सोको कामिववर्ध फनाई प्रबावकायी रूऩभा सॊचारन गरयनेछ ।मस 
कोषभा आगाभी वषि रु. ६ कयोड  यकभ थऩ गरयनेछ ।  

१७४. फढी जोन्खभमकु्त नदीहरुभा ऩूवि सूचना प्राप्त गनि आधरु्नक ऩूवि सूचना प्रणारी 
जडान गरयनेछ ।मसको रार्ग रु. १ कयोड ५० राख यकभ छुट्टमाएको छु । 

१७५. ववऩद व्मवस्थाऩन साभाग्री खयीद य बण्डायणको रार्ग रु. 1 कयोड 75 राख 
ववर्नमोजन गयेको छु ।  

भाननीम सबाभखु भहोदम, 

अफ भ फजेटको ववर्नमोजन य श्रोत व्मवस्थाऩनको अनभुान प्रस्ततु गदिछु । 

१७६. आगाभी आर्थिक वषिका नीर्त कामिक्रभ तथा आमोजना कामािन्त्वमन गनि रु. २८ 
अफि ९ कयोड  ३ राख ववर्नमोजन गयेको छु । कुर ववर्नमोजनभध्मे चार ुखचि 
तपि  रु. ११ अवि ४६ कयोड ५९ राख २ हजाय अथाित कुर ववर्नमोजनको  
४०. ८० प्रर्तशत य ऩूॉजीगत तपि  रु. १६ अवि ६२ कयोड  ४३ राख ९८ 
हजाय अथाित कुर ववर्नमोजनको ५९.२० प्रर्तशत ववर्नमोजन गरयएको छ । कुर 
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ववर्नमोन्जत यकभभा सॊघीम सयकायफाट प्राप्त सशति अनदुान रु. ९ अवि ६७ कयोड 
३ राख सभेत सभावेश छ । 

 
१७७. आगाभी आर्थिक वषिका रार्ग अनभुान गरयएको खचि व्महोने श्रोत भध्मे सॊघीम 

सयकायफाट प्राप्त हनुे ववत्तीम सभानीकयण अनदुान रु. ६ अफि ८६ कयोड ९७ 
राख, याजस्व फाॉडपाॉड रु. ८ अफि ५५ कयोड ३ राख सशति अनदुान रु. ९ अफि 
६७ कयोड ३ राख, प्रदेशको आन्त्तरयक याजस्व रु. २ अफि ४० कयोड य आ.व. 
२०७४/७५ को ववर्नमोजनफाट फचत हनुे अनभुार्नत यकभ रु. ६० कयोडफाट 
व्महोरयने अनभुान छ । 

 भाननीम सबाभखु भहोदम, 

 अफ भ याजस्व य कय प्रशासन सतफन्त्धी नीर्त तथा कामिक्रभ प्रस्ततु गनि चाहन्त्छु । 

१७८. प्रदेश कय तथा गैयकय याजस्व सतफन्त्धी ववधेमक य ववत्त व्मवस्थाऩन ववधेमक 
२०७५ प्रदेश सबा सभऺ ऩेश गरय सवकएको छ । ववत्त व्मवस्थाऩन ववधेमकभा 
प्रदेश य स्थानीम तहको फीचभा हनुे याजस्व फाॉडपाॉडको ढाॉचा य दय प्रस्ताव 
गयेको छु । 

१७९. हारसतभ नेऩार सयकायरे रगाई आएको सवायीसाधन कय, घयजग्गा यन्जषे्डशन 
शलु्क, भनोयञ्जन कय रगामतका कय तथा शलु्कहरु प्रदेशको ऺेरार्धकाय र्बर 
ऩने बएकोरे आर्थिक वषि २०७५/७६ देन्ख प्रदेशरे रगाउने प्रस्ताव गयेको    
छु । 

१८०. ३०० जना बन्त्दा फढी व्मन्क्तराई प्रत्मऺ योजगायी र्दने उत्ऩादनभूरक उद्योग 
स्थाऩना गनि वा ववस्ताय गनिका रार्ग जग्गा खरयद गदाि राग्ने यन्जषे्डशन शलु्कको 
र्रखतभा ऩचहत्तय प्रर्तशत छुट हनुे व्मवस्था र्भराएको छु । 

१८१. प्रदेश र्बर सूतॉ, गडु्खा, ऩानऩयाग य भर्दयाजन्त्म उद्योग फाहेकका उत्ऩादनभूरक 
उद्योगरे उद्योग स्थाऩना तथा सञ्चारन गनि उद्योगको नाभभा खरयद गने जग्गाको 
र्रखत ऩारयत गदाि राग्न ेयन्जषे्डशन शलु्कभा ऩचहत्तय प्रर्तशत छुट र्दने व्मवस्था 
र्भराएको छु । 

१८२. ऩूणि अऩाङ्गता बएका व्मन्क्त, दर्रत एवॊ वऩछर्डएका जाती बर्न स्थानीम र्नकामफाट 
प्रभान्णत बएको र्सपारयस वा आर्धकायीक प्रभाणको आधायभा र्तनीहरुको नाभभा 
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स्वार्भत्व प्राप्त हुॉदा आर्थिक ऐन फभोन्जभ असरु गरयने घयजग्गा यन्जषे्डशन शलु्कभा 
ऩचास प्रर्तशत छुट हनुे व्मवस्थाराई र्नयन्त्तयता र्दएको छु । 

१८३. बरू्भवहन, भकु्त कभैमा य भकु्त हर्रमा ऩरयवायरे सहरु्रमत ऋण य अनदुान प्राप्त 
गरय खयीद गयेको जग्गाको र्रखत ऩारयत गदाि राग्ने यान्जषे्डशन शलु्क, सेवा 
शलु्क य योक्का शलु्क ऩूणि रुऩभा छुट र्दने व्मवस्थाराई र्नयन्त्तयता र्दएको छु । 

१८४. साभवुहक खेती मोजना अन्त्तगित कृवष उत्ऩादन फढाउने उदे्दश्मरे व्मन्क्तहरु र्भरी 
जग्गाको चक्रा र्भराई खेती गने उद्योग खोरी त्मस्तो उद्योगको नाभभा र्रखत 
ऩारयत गदाि राग्ने यन्जषे्डशन शलु्कभा ऩचहत्तय प्रर्तशत छुट हनुे व्मवस्था 
र्भराएको छु । 

१८५. जरववद्यतु, उद्योग, न्चमाखेती, कवप खेती, कऩास खेती, ऩषु्ऩ व्मवसाम, तयकायी 
खेती, ऩशऩुॊऺी ऩारन, अरैची खेती, जडीफटुी खेती एवॊ परपूर उद्योगको नाभभा 
खयीद गने जग्गाको र्रखत ऩारयत गदाि राग्ने यन्जषे्डशन शलु्कभा ऩचहत्तय प्रर्तशत 
छुट र्दने व्मवस्था र्भराएको छु । 

१८६. प्रदेशभा उऩरधध श्रोत साधनको ऩरयचारन गयी आन्त्तरयक श्रोत ववृद्ध गनि 
अऩनाउन ु ऩने उऩामहरु सतफन्त्धभा सझुाव र्दन ववऻहरुको कामिदर गठन  
गरयनेछ । त्मसको सझुावका आधायभा प्रदेशको आन्त्तरयक श्रोत फढाई प्रदेशराई 
आत्भर्नबिय वनाउॉदै रर्गनेछ । 

१८७. प्रदेश सयकायरे स्थानीम तहसॉग याजस्व फाॉडपाॉडको आधायभा प्राप्त गने सवायी 
साधन कयको ६० प्रर्तशतरे हनुे यकभ, घय जग्गा यन्जषे्डसन शलु्क, प्राकृर्तक 
स्रोत शलु्क, ऩमिटन शलु्क, ववऻाऩन कय य भनोयञ्जन कयको ४० प्रर्तशतरे हनु े
यकभ, सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको फीचभा हनुे वन य खानीको योमल्टी फाऩतको 
आम भध्मे प्रदेश सयकायराई प्राप्त हनुे २५ प्रर्तशतरे हनुे यकभ य प्रदेश 
सयकायराई प्राप्त हनुे सेवा, शलु्क, दण्ड, जरयवाना सभेतको जतभा यकभ रु. २ 
अफि ४० कयोड प्रदेशको आन्त्तरयक याजस्व सॊकरन हनुे अनभुान गयेको छु । 

भाननीम सबाभखु भहोदम, 

१८८. प्रदेश सयकाय २०७४ पागनु भवहनाभा गठन बएको य चार ुआ.व. २०७४/७५ 
को फजेट २०७४ चैर ३१ गते ऩेश बएको हुॉदा उक्त फजेट अझै कामािन्त्वमनको 
अवस्था भै यहेको छ । २०७५ जेठ १५ गते सतभ फजेट कामािन्त्वमनफाट बएको 
प्रगर्त वववयण प्रदेश सबा सभऺ आजै ऩेश गयेको छु । 
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भाननीम सबाभखु भहोदम, 

१८९. फजेटको उदे्दश्म, प्राथर्भकता, ववशेषता, ववर्नमोजन, श्रोतको प्रफन्त्ध य ववकास 
कामिक्रभहरुको रुऩयेखाफाये भैरे मस गरयभाभम सदन सभऺ र्सरर्सरेवाय रुऩभा  
प्रस्ततु गयेँ।अव भ कामािन्त्वमनको प्रफन्त्धवायेभा कुया याख्न चाहन्त्छु। 

१९०. प्रदेश प्राकृर्तक य भानव श्रोतरे धनी छ । तय हाम्रो जीवन सतभार्नत, सखुी य 
खशुी बएको अवस्था छैन । त्मसैरे हाभीरे कडा भेहनत गनि जरुयी छ । हाम्रो 
सोंचभा सभझदायी य कामािन्त्वमनभा सहकामिको सॊस्काय जरुयी छ । हयेक 
ववषमराई आत्भऩयक बएय वटप्ऩणी गने आदतरे हाम्रा याम्रा नीर्त कामिक्रभ प्रर्त 
ऩर्न ववश्वास फढन सकेको छैन।सभाजको मो भनोववऻान राई न्चन्न, न्चनि य हाम्रो 
असर प्रमत्नराई सभाजभा स्थावऩत गनि अव हाभी सफै सॊकल्ऩ य प्रणका साथ अन्घ 
फढन जरुयी छ।हाभी सनु्त्दय बववष्म र्नभािण गने वाचा गदै जनताको अर्बभतरे 
ववजम बएय मो न्जतभेफायीभा आएका हौं । मो सभम नमाॉ ईर्तहास यचना गने 
सभम हो । हाम्रो कामिकारको अववधभा असर कामि गये भार हाभी सभाजभा 
असर न्चनायी फनाउन सक्ने छौ । हाम्रो सभान सोंच, अठोट य साभवुहक प्रमत्नरे 
भार हाभी प्रदेशको भहुाय फदल्न सक्छौ । त्मसैरे अव हाम्रो तन,भन य तत्ऩयता 
प्रदेश र्नभािणभा केन्न्त्द्रत हनुे सभम शरुु बएको छ । 

१९१. ववकासको व्मवस्थाऩन सयकायको नेततृ्वभा हनु ऩदिछ बने्न ववश्व व्माऩी भान्त्मता 
हो।ववकास प्रकृमाभा सयकायको नेततृ्व य सतफद्ध ऩऺको साझेदायीता य 
स्वार्भत्वराई ससतभान ग्रहण गनुि ऩदिछ बने्न कुयाभा भ स्ऩष्ट छु । मसराई 
व्मवहायभा उतानि प्रदेशबय ववकास र्नभािणभा सॊरग्न गैय सयकायी सॊस्था, 
सहकायीहरु, सभदुाम तथा सभहुहरुराई सतफद्ध स्थानीम सयकायको सभन्त्वमभा 
काभ गनि प्रदेश सयकायरे र्नयन्त्तय रुऩभा स्थानीम सयकायराई घचघच्माई यहन े
छ । 

१९२. नेऩार सयकायको अनभुर्तभा प्रदेश सयकायरे सहकामि गने र्द्वऩऺीम तथा फहऩुऺीम 
दाता वा अन्त्तययावष्डम गैय सयकायी सॊघ सॊस्थाहरुराई ऩर्न सयकायको नतेतृ्वभा 
उनीहरुको साझेदायीता यहने गयी ऩरयचारन हनु े व्मवस्था गरयने छ । मसयी 
सयकायरे ववकास प्रकृमाभा नेततृ्व गदाि सभन्त्वम य अनगुभन प्रणारीराई 
प्रबावकायी फनाइने छ । 
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१९३. काभको ववषम, उक्त ववषम सतऩादन गनि राग्न े सभम य न्जतभेवाय व्मन्क्तहरु 
(Task-Time-Team) को वकटानी साथ कामािन्त्वमन मोजना फनाई फजेट 
कामािन्त्वमन गरयने छ।सोही आधायभा सभन्त्वम य अनगुभन प्रकृमा स्वचार्रत हनु े
छ।सभमवद्ध सर्भऺावाट कामिक्रभराई प्रबावकायी फनाउन जोड र्दइने छ । 

१९४. हयेक ववषमको सभस्माभा केन्न्त्द्रत बएय सभाधान खोर्जने हाम्रो भानर्सकताराई 
ऩरयवतिन गयी सॊबावना ऩवहल्माएय सभवृद्धभा राग्ने फानी ऩानि जरुयी छ।त्मसैरे 
सतऩूणि सयकायी सॊमन्त्र अव नमाॉ सोंच य शैरीवाट कामिसतऩादनभा राग्न े कुया 
मस सदनराई अवगत गयाउन चाहन्त्छु । 

१९५. र्नजी ऺेरको सॊरग्नता ववना बौर्तक ऩूवािधायका सॊयचनाहरुको र्नभािण सतबफ 
छैन।ऩमािप्त फजेट र्दन नसक्ने सयकायको कभजोयी य सभमभा सतऩन्न गनि नसक्ने 
र्नभािण व्मवसामीको काभरे गदाि प्राम: र्नभािण कामि प्रर्त आभ शॊका य उऩेऺा 
बाव ऩैदा बएको छ।मस प्रर्त ऩर्न सजग यहदै प्रदेश सयकायरे छनोट गने 
आमोजना फढीभा ३ वषिभा ऩयुाहनुे गयी भाऩदण्ड फनाइने छ। उक्त भाऩदण्ड 
कामािन्त्वमनभा र्नभािण व्मवसामीको सभेत सहमोग प्राप्त हनुे कुयाभा भ ववश्वस्त   
छु । 

१९६. बौर्तक ऩूवािधाय ववकास गयेय र्सॊगो प्रदेशराई सनु्त्दय,सयुन्ऺत य सवुवधाजनक 
फनाउन, सवै नागरयकराई स्वास्थ्म य न्शऺाद्धाया मोग्म, न्शष्ट य सभ्म फनाउन, 
प्रकृर्त य सॊस्कृर्तको सवुासराई पैराउन य कन्ततभा अवहरेको हयाबया वनऩाखा य 
खोरानारा बावव ऩसु्ताराई जस्ताको तस्तै उऩहाय सतुऩने गयी याजनीर्तक नेततृ्व य 
कभिचायी वगि दृढताका साथ तल्रीन हनु जरुयी छ।मस अर्बमानभा साथ, सहमोग 
य ववश्वास र्दन भ सभदुाम, सहकायी, र्नजी ऺेर रगामत सभाजका सवै ऩऺराई 
आह्वान गदिछु । 

१९७. सयकायी प्रकृमाको झञ्झटरे सेवाग्राही र्नयास फने्न अवस्था आउन भैरे र्दने 
छैन।जनताका रार्ग प्रदेश सयकाय, स्थानीम सयकाय बन्त्दा अरी ऩय य सॊघीम 
सयकाय बन्त्दा अरी ओयको न्स्थर्तभा यहेको छ।त्मसैरे मसको बरू्भका यणनीर्तक 
छ।स्थानीम सयकाय य सॊघीम सयकायसॊग सहअन्स्तत्व,सहकारयता य सभन्त्वमको 
सूरद्धाया सतहाल्ने, सघाउने य सह्राउने बरू्भकाभा प्रदेश सयकाय सदैफ वक्रमान्शर 
हनुे छ । 

१९८. मस फजेटको कामािन्त्वमनफाट प्रदेश सयकायको सॊगठन सॊयचना र्नभािण बई 
जनशन्क्त व्मवस्थाऩन हनुे, कानून र्नभािण प्रवक्रमारे गर्त र्रने, प्रदेशका यणनीर्तक 
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भहत्वका आमोजनाहरु कामािन्त्वमन हनुे, आर्थिक ऺेर गर्तन्शर हनुे, साभान्जक 
न्त्मामको अनबुरू्त हनुे य सभावेशी ववकासरे आकाय र्रने रगामतका ऩरयरन्ऺत 
उदे्दश्म हार्सर गदै सतवदृ्ध प्रदेश खशुी जनताको रक्ष्म हार्सर गनि सघाउ ऩगु्न े
ववश्वास र्रएको छु । 

भाननीम सबाभखु भहोदम 

१९९. मो फजेट र्नभािणभा भाननीम प्रदेश प्रभखुर्जमूफाट प्राप्त भागिदशिन य सझुावका रार्ग 
कृतऻता व्मक्त गदिछु।मसै गयी प्रदेश सबाका भाननीम सबाभखु, उऩसबाभखु य 
भाननीम सदस्महरु, प्रदेश सयकायका प्रभखु सन्चव रगामत सफै कभिचायीहरु, 
प्रदेश मोजना आमोग, ववर्बन्न याजनीर्तक दरका नेताहरु, सभाजका प्रर्तवष्ठत 
व्मन्क्तहरु, र्नजी ऺेरका उद्यभी व्मवसामीहरु,सॊचाय ऺेर रगामत सभाजका सवै 
ऩऺफाट प्राप्त सहमोगको सह्राहना गदै धन्त्मवाद र्दन चाहन्त्छु । मसयी नै फजेट 
कामािन्त्वमनभा सतफद्ध सफै ऩऺको सहमोग प्राप्त हनुे अऩेऺा गदै फजेट वक्तव्म मही ॊ 
अन्त्त गदिछु। 
 
धन्त्मवाद !!! 
 


