प्रदे श सबाको फैठकभा
२०७६ सार आषाढ १ गते आईतफाय आर्थिक भार्भरा तथा मोजना

भन्त्री विजम कुभाय मादिरे प्रस्तुत गनुि बएको

आर्थक
ि िषि २०७६/0७७ को
फजेट िक्तव्म

प्रदे श सयकाय
प्रदे श नॊ.२
आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्त्रारम
जनकऩुयधाभ, धनुषा
२०७६

भाननीम सबाभुख ज्मू,
प्रदे श सबाका भाननीम सदस्मज्मूहरु।
1.

प्रदे श नॊ. २ का जनताको प्रर्तर्नर्धभूरक मस सबाभा आगाभी आर्थिक

िषि २०७६/०७७ को फजेट प्रस्तुत गनि ऩाउॉदा भराई गौयिको

अनुबर्ु त बएको छ। दोश्रो ऩूण ि अिर्धको फजेट प्रस्तुत गरययहदा
सॊ घीम रोकतान्त्न्त्रक गणतन्त्रको स्थाऩनाको रार्ग नेऩारी जनतारे
गये का

जनआन्त्दोरन,

आन्त्दोरनको

गौयिऩूण ि

सशस्त्र

सॊ घषि,

इर्तहासप्रर्त

ऩटक
उच्च

ऩटकको

सम्भान

प्रकट

भधेश
गनि

चाहन्त्छु । साथै भधेश आन्त्दोरन रगामत नेऩारको रोकतान्त्न्त्रक
आन्त्दोरनको क्रभभा सहादत प्राप्त गये का सफै शहीद प्रर्त बािऩूण ि
श्रद्धान्त्जरी

अऩिण

गदिछु।द्वन्त्द्वको

क्रभभा

िेऩत्ता

ऩारयएका

सफै

नागरयकको सत्म तथ्म विियण सवहत उन्त्चत याहत य ऩरयऩुयणको
व्मिस्था हुन सकोस बन्ने शुबकाभना व्मक्त गदिछु।आन्त्दोरनका

क्रभभा आफ्नो सदस्म गुभाएका शहीद ऩरयिाय िेऩत्ता ऩीर्डत य
अॊगबॊ ग बई कठठन जीिनमाऩन गरययहनु बएका नागरयकहरुप्रर्त
श्रद्धाऩूिक
ि नभन गदै िहाॉहरुको त्माग य फर्रदानप्रर्त कृतऻता व्मक्त
2.

गदिछु।

आगाभी आर्थिक िषिको फजेट तजुभ
ि ा गदाि नेऩारको सॊ विधानभा
उल्रे ख बएको प्रदे शको एकर तथा साझा अर्धकायहरुको सूची,
नागरयकको भौर्रक हक, याज्मका र्नदे शक र्सद्धान्त्त, नीर्त य दावमत्ि,
ऩन्त्रौ आिर्धक मोजना, प्रदे श नॊ. २ को प्रथभ आिर्धक मोजनारे
अॊर्गकाय गये को उद्ये श्म, रक्ष्म, नीर्त य कामिक्रभहरु, प्रदे श सयकायको
आ.फ. २०७६।०७७ को िावषिक नीर्त तथा कामिक्रभहरु, दीगो
विकासको रक्ष्म, ऩूि ि फजेट छरपरका क्रभभा प्रदे श सबा भाननीम
सदस्मज्मूहरुरे प्रदान गनुि बएका यचनात्भक सुझािहरु, विर्बन्न विद्वान
तथा सयोकायिाराहरुफाट प्राप्त याम सुझाि तथा चारु आर्थिक िषि
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२०७५।०७६

को

फजेटभा

उल्रे ख

बएका

भहत्िऩूण ि

कामिक्रभहरुराई आगाभी आर्थिक िषिको फजेट तजुभ
ि ाको प्रभुख
भागिदशिनको रुऩभा र्रएको छु ।
3.

सुशासन, दीगो शान्त्न्त्त, विकास य सम्फृवद्ध प्रर्त जनताको तीब्र आकाॊऺा
य उऩरब्ध सीर्भत स्रोत य साधनको कुशरताऩूिक
ि ऩरयचारन गयी

िान्त्न्त्छत नर्तजा हार्सर गने कामि च ुनौर्तऩूण ि बए ऩर्न आिश्मक
सॊ स्थागत य व्मिस्थाऩकीम प्रिन्त्ध गदै मो सयकाय अन्त्घ फढीयहे को
व्महोया सफैभा अनुयोध गनि चाहन्त्छु ।
4.

आगाभी

आर्थिक

सॊ घीमताको
सहअन्त्स्तत्िको

िषिभा

कुशर

र्तनै

अभ्मास

बािनाराई

तहका

सयकायका

भापित

सहकारयता,

आत्भसात

गदै

सॊ घीम

गणतन्त्रराई थऩ सॊ स्थागत य भजफुत फनाउदै

र्नयन्त्तयता यहने कुयाभा विश्वास व्मक्त गनि चाहन्त्छु ।
5.

फीच

वित्तीम

सभन्त्िम

य

रोकतान्त्न्त्रक

रै जान नीर्तगत

मस प्रदे शराई दे शकै अब्फर फनाउन प्रदे शभा उऩरब्ध स्रोत य

साधनको सभुन्त्चत प्रमोग गदै साििजर्नक, र्नजी य सहकायी ऺेरको
सहकामिफाट
अिसयहरुको
जीिनस्तयभा

उत्ऩादन

य

र्सजिनाफाट

सुधाय

गनि

उत्ऩादकत्िभा
आमआजिन

मोजनाफद्ध

य

िृवद्ध,

योजगायीका

प्रदे शका

विकासको

जनताको

अिधायणाराई

आत्भसात गदै आगाभी आर्थिक िषि दे न्त्ख रागु हुने गयी प्रथभ
आिर्धक मोजना (2076/077-2080/081) को कामािन्त्िमन
गरयनेछ। मसफाट प्रदे शर्बर र्तनै तहका सयकायहरुफाट हुने सयकायी
वक्रमाकराऩ एिॊ खचिका फीच तादाम्मता कामभ गयी दीगो विकासको
रक्ष्म प्राप्त हुने अऩेऺा र्रएको छु ।
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भाननीम सबाभुख भहोदम,
6.

अफ भ प्रदे श नॊ. २ को सभविगत आर्थिक अिस्थाको फाये भा
सॊ न्त्ऺप्तभा प्रकाश ऩानि अनुभर्त चाहछु ।

7.

चारु आर्थिक िषिभा मस प्रदे शको कुर गाहिस्थ उत्ऩादन उऩबोक्ता
भुल्मभा ४ खफि ४४ अफि ४९ कयोड ऩुग्ने अनुभान गरयएको छ ।

जसभध्मे कृवष ऺेरको मोगदान ३९.९४ प्रर्तशत य गैयकृवष ऺेरको
मोगदान ६०.०६ प्रर्तशत बएको प्रायन्त्म्बक अनुभान गरयएको छ ।
8.

फृहत्

औद्योर्गक

सभूह

अनुसाय

प्राथर्भक

ऺेररे

कुर

गाहिस्थ

उत्ऩादनभा ४० प्रर्तशत मोगदान ठदने प्रायन्त्म्बक अनुभान गरयएको
छ।त्मस्तै ठद्वतीमक ऺेरको कुर गाहिस्थ उत्ऩादनभा जम्भा १३

प्रर्तशत मोगदान यहने छ।सेिा ऺेररे कुर गाहिस्थ उत्ऩादनभा ४७
प्रर्तशत मोगदान ठदने प्रायन्त्म्बक अनुभान मस सम्भार्नत सबा सभऺ
प्रस्तुत गनि चाहन्त्छु ।
9.

चारु आर्थिक िषिभा मस प्रदे शको आर्थिक फृवद्धदय ६.५ प्रर्तशत यहने
प्रायन्त्म्बक अनुभान प्रस्तुत गनि चाहन्त्छु । अन्त्म प्रदे शसॉग तुरना गदाि
मो प्रदे शको स्थान चौथो यहे को छ ।

10.

कृवष ऺेरको उत्ऩादन फृवद्ध चारु आर्थिक फषिभा उल्रे ख्म रुऩभा फृवद्ध
हुने अनुभान गये को छु । याजनैर्तक स्थीयताफाट उऩमुक्त औद्योर्गक

िाताियण कामभ हुन गएको कायण मस प्रदे शका उद्योगहरुफाट हुने
उत्ऩादनभा फृवद्ध हुने तथा स्थानीम तह य प्रदे श सयकाय सभेतरे

बौर्तक ऩूिािधाय ऺेरभा गये को खचिफाट गैयकृवष ऺेरको मोगदानभा
सभेत फृवद्ध हुने अऩेऺा र्रएको छु । त्मस्तै ऩमिटक आिागभनभा

बएको फढोत्तयी य खुद्रा व्माऩाय तथा वित्तीम सॊ स्थाहरुको कायोफायभा
बएको फृवद्धरे सेिा ऺेरको मोगदान सभेत फढ्ने दे न्त्खएको छ ।

11.

फैंक तथा फीभा य वित्तीम सेिाको ऩहुॉच फढ्दै गएको छ । गत फषि
विर्बन्न फैंक तथा र्फत्तीम सॊ स्थाहरुको जम्भा ३३२ िटा शाखा
3

भापित सेिा प्रिाह बएकोभा चारु आर्थिक िषिभा उक्त सॉख्मा फढे य
कुर ४९९ ऩुगेको छ । मस प्रदे शका १३६ स्थानीम तहहरु भध्म

२०७५ को पाल्गुन भसान्त्तसम्भ जम्भा १३४ स्थानीम तहहरुभा
वित्तीम सेिा ऩुगेको छ । दुई तहहरुभा अझैसम्भ हारसम्भ ऩर्न
12.

सयकायी कायोफाय गने फैं कहरु सञ्चारन हुन सकेको छै न ।

चारु आर्थिक िषि २०७५।०७६ भा सॊ करन बएको कुर र्नऺेऩ
भध्मे मस प्रदे शको मोगदान ४.५२ प्रर्तशत यहे को छ । जुन गत
आ.फ.को तुरनाभा ०.५२ प्रर्तशतरे फढी हो । कजाि प्रिाह तपि
गत आर्थिक िषिभा ८ प्रर्तशत मोगदान यहे कोभा मस आर्थिक िषिभा

13.

फढे य ८.७९ प्रर्तशत ऩुगक
े ो छ ।

नेऩारभा दताि यहे को कूर ७ हजाय ८ सम ३२ उद्योगहरु भध्मे मस
प्रदे शभा ५ सम २२ िटा यहे का छन्, जसभा करयफ ५५ हजाय
भार्नसहरुरे प्रत्मऺ योजगायी प्राप्त गये का छन्।

14.

िैदेन्त्शक रगानी बएका उद्योगहरुको दताि सॊ ख्मा याविम रुऩभा
4696

यहेकोभा

मस

प्रदे शभा

१

सम

४७

िटा

यहेका

छन्।उद्योगभा बएको िैदेन्त्शक रगानीका वहसािरे मो प्रदे श ते स्रो
15.

स्थानभा यहे को छ।

चारु आर्थिक िषिभा कुर सयकायी खचि रु.२९ अफि ७८ कयोड ६९
राखभध्मे जम्भा रु. 9 अफि 18 कयोड 11 राख सशति अनुदान
िाऩत प्राप्त हुने अनुभान गरयएकोभा जम्भा रु. 9 अिि 90 कयोड

41 राख प्राप्त हुने सॊ शोर्धत अनुभान ऩेश गये को छु । मसभा
िैदेन्त्शक सहामता अनुदान तपि रु.41 कयोड 20 राख य ऋण

तपि रु. 2 अिि 10 कयोड 71 राख प्राप्त हुने सॊ शोर्धत अनुभान

ऩेश गनि चाहन्त्छु । चारु आर्थिक िषिभा आन्त्तरयक ऋण रु. 1 अिि
ऩरयचारन गने रक्ष्म र्रएकोभा प्रदे श सयकायरे ऋण नर्रएको
जानकायी मस सम्भार्नत सबा सभऺ ऩेश गनि चाहन्त्छु ।
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16.

चारु

आर्थिक

िषिभा

नेऩार

सयकायफाट

प्राप्त

बएको

वित्तीम

सभानीकयण अनुदान िाऩत रु ७ अफि १ कयोड ६१ राख, याजस्ि
फाॉडपाॉटफाट ८ अफि ५२ कयोड ८७ राख ३८ हजाय य

सॊ घीम

सशति अनुदान िाऩत रु ९ अफि १८ कयोड ११ राख प्राप्त हुने

अनुभान गरयएको छ । त्मस्तै विशेष अनुदान िाऩत रु ६८ कयोड
७६ राख ९८ हजाय तथा सभऩुयक अनुदान तपि रु ४४ कयोड
प्राप्त बएको छ ।
17.

आन्त्तरयक याजस्ि ऩरयचारन तपि रु ६ अफि ७३ कयोड सॊ करन हुने
अनुभान गये को छु ।

18.

प्रदे श आर्थिक कामिविर्ध ऐन, २०७४ को दपा १३ को उऩदपा
२(ख) फभोन्त्जभ भध्मभकारीन खचि सॊ यचना ऩेश गये को छु ।
मसफाट प्रदे श सयकायको र्रिषॉम श्रोतको आॊकरन गयी मोजनाको
प्राथर्भकताको ऺेरभा ३ फषिको भध्मभ अिर्धको रार्ग उऩरब्ध
श्रोतको फाॉडपाट गने खाका प्रस्तुत हुने विश्वास र्रएको छु ।

भाननीम सबाभुख भहोदम,
19.

अफ भ चारु आर्थिक िषिको प्रदे शको साभान्त्जक न्त्स्थर्तको फाये भा
जानकायी गयाउन अनुभर्त चाहन्त्छु ।

20.

नेऩारको र्नयऩेऺ गरयफीको ये खाभुर्न यहे को जनसॊ ख्मा १८.७ प्रर्तशत
यहेकोभा मस प्रदे शको १९.८ प्रर्तशत यहे को छ। प्रदे शहरुको
तुरनाभा मो प्रदे श ऩाॉचौ स्थानभा यहे को दे न्त्खन्त्छ।

21.

दे शको औसत फेयोजगायी दय ११.४ प्रर्तशत यहेकोभा मस प्रदे शको
२०.१ प्रर्तशत यहे को छ, जो प्रदे शहरुभा सफैबन्त्दा उच्च हो।

22.

नेऩारभा कुर ३५ हजाय ५५ िटा विद्यारमहरु सञ्चारनभा यहे कोभा
मस प्रदे शभा ४ हजाय ४२ िटा यहे का छन्।
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23.

याविम कुर साऺयता दय 59.6 प्रर्तशत यहे कोभा मस प्रदे शको
साऺयता दय

40.9 प्रर्तशत यहे को छ, जुन प्रदे शहरु भध्मे

सफै

बन्त्दा अन्त्न्त्तभ स्थानभा यहे को छ।
24.

भानि विकास सूचकाङ्कभा नेऩारको अिस्था 0.574 यहे कोभा मस
प्रदे शको सूचकाङ्क 0.485 यहे को छ।

सयकायको च ुनौर्त्
सबाभुख भहोदम,


मो सयकायका साभु भुख्म रुऩभा र्नम्न च ुनौर्तहरु दे न्त्खएका छन्



आभ जनताभा सॊ घीमताको भभि अनुरुऩ आर्थिक, साभान्त्जक एिॊ

याजनैर्तक रुऩान्त्तयण सवहतको विकासको अनुबर्ू त ठदराउने कामि
भुख्म च ुनौर्तको रुऩभा यहेको छ,



ॉ ीगत खचि गने ऺभताभा अर्बिृवद्ध गयी आर्थिक िृवद्ध तथा आर्थिक
ऩूज

विकास भापित सभृद्ध प्रदे श र्नभािण गने कामि च ुनौर्तऩूण ि दे न्त्खएको
छ,



वितयणभुखी फजेटराई र्नरुत्सावहत गयी उत्ऩादनभूरक तथा प्रादे न्त्शक
गौयिका आमोजनाभा रुऩान्त्तयण गनि च ुनौर्त यहे को छ,



उऩरब्ध सीर्भत स्रोत साधनको कुशर व्मिस्थाऩन गयी अर्धकतभ
प्रर्तपर

हार्सर

गनि,

विकास

आमोजनाहरुको

कुशरताऩूिक
ि

कामािन्त्िमन गनि, साििजर्नक खचिभा वित्तीम अनुशासन भापित् सभर
शासन

व्मिस्थाभा

सुशासन

कामभ

याख्दै

सयकाय

प्रर्तको

जनविश्वासराई अझ भजिुत फनाउनु हाभी सफैको साझा दावमत्ि
यहेको छ।
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भाननीम सबाभुख भहोदम,


अफ भ आगाभी आर्थिक िषि २०७६/७७ को फजेटको उद्देश्म तथा
प्राथर्भकता प्रस्तुत गने अनुभर्त चाहन्त्छु ।



कृवष तथा गैयकृवष ऺेरको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्ि िृवद्ध गयी प्रदे शका
जनताहरुको आम आजिन य जीिनस्तयभा सुधाय ल्माउने,



सिर, सऺभ एिॊ प्रविर्धभैरी दऺ जनशन्त्क्तको विकास गने,



प्रदे शभा रगानीभैरी िाताियणको सृजना गने ,



आर्थिक वक्रमाकराऩभा र्तब्रता ल्माउन बौर्तक ऩूिािधायको विकास
गने,


25.

प्रदे शका नागरयकहरुराई सुशासनको प्रत्माबूर्त गयाउने।
फजेटका उन्त्ल्रन्त्खत उद्देश्महरु प्राप्त गनि र्नम्न प्राथर्भकता र्नधाियण
गये को छु ्



गयीफ, अर्तविऩन्न िगि तथा अल्ऩसॊ ख्मक सभुदामका रार्ग सॊ यऺणका
कामिक्रभराई प्राथर्भकता ठदईनेछ।



कृवष ऺेरको विकासको रार्ग ऩयम्ऩयागत कृवष प्रणारीको अन्त्त्म गदै
आधुर्नक एिॊ व्मिसावमक कृवष प्रणारीको अिरम्फन गरयनेछ।



सयसपाई य स्िच्छता एिॊ भवहरा न्त्शऺा य सशन्त्क्तकयणको रार्ग
सुरुिात

बएका

अर्बमानराई

र्नयन्त्तयता

ठददैं

थऩ

प्रबािकायी

फनाइनेछ।


स्िस्थ, सऺभ य उत्ऩादनशीर जनशन्त्क्त तमाय ऩानि गुणस्तयीम एिॊ
व्मिसावमक न्त्शऺा, सयर, सुरब य गुणस्तय स्िास्थ्म उऩचाय सेिाको
प्रफन्त्ध र्भराइनेछ।
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साभान्त्जक, साॉस्कृर्तक, धार्भिक एिॊ ऐर्तहार्सक ऩमिटकीम गन्त्तव्मको
ऩवहचान य विकास तथा प्राकृर्तक सम्ऩदाको सॊ यऺण य सम्िद्धिन
गरयनेछ।



सॊ घीम सयकाय तथा स्थानीम सयकायको साझेदायीभा सॊ चारन हुने
ऩूिािधाय

विकास

य

प्रिाहसॉग

सेिा

सम्फन्त्न्त्धत

कामिक्रभराई

प्राथर्भकता ठदइनेछ।


प्रदे श

गौयिका

आमोजना

ऩवहचान

गयी

मस

ऺेरभा

रगानी

प्रादे न्त्शक

सडक

फढाइनेछ।


प्रत्मेक

स्थानीम

तहको

केन्त्द्रसम्भ

कारोऩरे

र्नभािणराई प्राथर्भकता ठदइनेछ।


स्िच्छ वऩउनेऩानी य सयसपाईको सुविधा उऩरब्ध गयाउने कामिराई
प्राथर्भकता ठदइनेछ।

भाननीम सबाभुख भहोदम,
वित्तीम हस्तान्त्तयण
अफ भ प्रदे श वित्तीम हस्तान्त्तयण व्मिस्थाऩन अन्त्तगित स्थानीम
26.

तहहरुभा हुने विर्नमोजनको विियण प्रस्तुत गनि अनुभर्त चाहन्त्छु ।

सशति अनुदानभा हस्तान्त्तयण हुने कामिक्रभ स्थानीम तहरे नै र्नणिम

गयी कामािन्त्िमन गनि सक्ने व्मिस्था र्भराएको छु । मसको र्नर्भत्त
रु. 1 अफि 11 कयोड 50 राख विर्नमोजन गये को छु ।

27.

स्थानीम तहहरुको खचिको आिश्मकता, याजस्ि ऩरयचारन गनि सक्ने
ऺभता, स्थानीम तहहरुको आर्थिक, साभान्त्जक य अन्त्म असभानता
तथा भानि विकास सूचकाङ्कको अिस्थाका आधायभा याविम प्राकृर्तक
स्रोत तथा वित्त आमोगरे र्नधाियण गये को सूर अनुसाय स्थानीम
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तहहरुराई मस आर्थिक िषिभा रु.१ अफि सभानीकयण अनुदान
विर्नमोजन गये को छु ।
28.

स्थानीम तहको जनसॊ ख्मा, सडकको रम्फाई तथा हरयमारी ऺेरराई
सिायी कय फाॉडपाॉटको आधायको रुऩभा र्रइएको छ।आगाभी
आर्थिक िषिका रार्ग प्रदे श विबाज्म कोषभा जम्भा बएको यकभ
भध्मे प्रदे श य स्थानीम तहका फीच फाॉडपाॉट बै

स्थानीम तहहरुरे

ॉ रन गये को छु ।
रु. ८० कयोड प्राप्त गनि सक्ने आक
29.

आगाभी आर्थिक िषि दे न्त्ख प्रदे श सयकायफाट स्थानीम तहहरुराई
कानुनी व्मिस्था अनुसाय सभऩूयक य विशेष अनुदान प्रदान गनि
क्रभश् रु. 50 कयोड य रु. 36 कयोड 20 राख गयी जम्भा रु.
86 कयोड 20 राख विर्नमोजन गये को छु ।मसफाट स्थानीम तहभा
विकासको दृविरे ऩर्छ ऩये को ऺेर, िगि य सभुदामराई बौर्तक य
साभान्त्जक ऩूिािधाय विकास एिॊ वक्रमाकराऩका भाध्मभफाट प्रत्मऺ
राब ऩुग्ने विश्वास र्रएको छु ।

भाननीम सबाभुख भहोदम,
अफ भ साभान्त्जक ऺेरसॉग सम्फन्त्न्त्धत कामिक्रभ य विर्नमोजन प्रस्तुत
गनि चाहन्त्छु ।
स्िास्थ्म
30.

जनकऩुय अञ्चर अस्ऩतारराई प्रदे श नभुना अस्ऩतारका रुऩभा विकास
एिॊ विस्ताय गरयनेछ।बौर्तक ऩूिािधाय विकास गयी आिश्मक मन्त्र
उऩकयण जडान तथा अस्ऩतारको स्तयोन्नर्त गरयनेछ।मसको रार्ग
रु.२३ कयोड विर्नमोजन गये को छु ।

31.

प्रदे शका सफै न्त्जल्रा अस्ऩतारफाट प्रदान गरयने स्िास्थ्म सेिाको
गुणस्तय अर्बिृवद्ध गरयनेछ । मी अस्ऩतारहरुभा सुधाय ल्माउन
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आिश्मक

प्रफन्त्ध

र्भराइनेछ।

मसका

रार्ग

रु.

३०

कयोड

विर्नमोजन गये को छु ।
32.

सप्तयीभा स्थाऩना हुन रागेको याभयाजा प्रसाद र्सॊ ह स्िास्थ्म विऻान

प्रर्तष्ठानको स्थाऩना तथा र्नभािणभा नेऩार सयकायसॉग सहकामि
गरयनेछ।

33.

नेऩार सयकाय य प्रदे श सयकायको रागत सहबार्गताका आधायभा
सऩिको विष सॊ करन, प्रशोधन, उत्ऩादन गनि Snake Hatchery उऩमुक्त
स्थानभा केन्त्द्र स्थाऩना गयी सऩि दॊ शको खोऩ फनाउन आिश्मक

कच्चा ऩदाथिको सॊ करन गरयनेछ।उक्त केन्त्द्र स्थाऩनाका र्नर्भत्त
बौर्तक सॊ यचना र्नभािणका रार्ग रु. १४ कयोड ७१ राख ३३
हजाय विर्नमोजन गये को छु ।
34.

प्रर्तव्मन्त्क्त खाद्यान्नको उऩरब्धताका दृविरे प्रदे शको अिस्था कभजोय

यहेको छ। भवहरा तथा फारफार्रकाहरुभा कुऩोषणका कायणरे हुने

विर्बन्न सभस्माहरुको योकथाभ गनि हार कामािन्त्िमनभा यहे को फहुऺेरीम ऩोषण कामिक्रभराई र्नयन्त्तयता ठदइनेछ। उक्त कामिक्रभको
रार्ग रु २७ कयोड ७५ राख विर्नमोजना गये को छु ।

35.

ु कै तुरनाभा झण्डै दोब्फय
मस प्रदे शभा जनसॊ ख्मा िृवद्धदय भुरक

यहेकोरे जनसॊ ख्मा िृवद्धदय घटाउन, ऩरयिाय र्नमोजनको साधनको
प्रमोगभा फढोत्तयी ल्माउन, भवहराभा दे न्त्खने आॊग खस्ने सभस्मा,
प्रजनन स्िास्थ्म तथा रैं र्गक वहॊ सा रगामतका विषमभा जनचेतना
अर्बिृवद्ध

गनि एकीकृत भवहरा स्िास्थ्म

तथा प्रजनन

स्िास्थ्म

कामिक्रभभा जोड ठदएको छु । मसका रार्ग रु.16 कयोड 5 राख
14 हजाय फजेट विर्नमोजन गये को छु ।
36.

प्रदे शभा आिश्मक औषधीहरुको अबाि हुन नठदन सभमभै औषधी
खरयद, बण्डायण तथा वितयणको व्मिस्था र्भराइनेछ।मसका रार्ग
आिश्मक यकभ विर्नमोजन गये को छु ।
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37.

आमुिेठदक, होर्भमोप्मार्थक, प्राकृर्तक न्त्चवकत्सा रगामतका अन्त्म
उऩचाय

ऩद्धर्तका

विकासका

रार्ग

थऩ

अध्ममन

अनुसन्त्धान

गरयनेछ।मसका रार्ग आिश्मक ऩने जनशन्त्क्त य सुविधा उऩरब्ध
गयाउने व्मिस्था र्भराएको छु ।
38.

मोग, प्रणामाभ एिॊ नैर्तक न्त्शऺाराई जीिनको अर्बन्न अङ्गको रूऩभा
विकास गनि प्रदे श प्रभुख नैर्तक न्त्शऺा अर्बमान सॊ चारन गरयनेछ।
मसका रार्ग आिश्मक फजेटको व्मिस्था गये को छु ।

39.

प्रदे शर्बरका

जनकऩुय,

िीयगॊ ज,

याजवियाज,

जरे श्वय

रगामतका

स्थानहरुभा खेरकुद यॊ गशारा तथा खेरकुद भैदानको र्नभािण कामि
गरयनेछ।मसका रार्ग रु.१२ कयोड ८० राख विर्नमोजन गये को
छु ।

न्त्शऺा
40.

आगाभी आर्थिक िषिभा प्राविर्धक विश्वविद्यारम स्थाऩनाका रार्ग
सम्बाव्मता अध्ममन गनि आिश्मक यकभ विर्नमोजन गये को छु ।

41.

विगत दे न्त्ख सञ्चारनभा यहे को 'भुख्मभन्त्री फेटी ऩढाउ, फेटी फचाउ'
अर्बमानराई आगाभी आर्थिक िषिभा सभेत र्नयन्त्तयता ठदएको छु ।
छोयीराई ऩर्न ऩढाउनु ऩछि बन्ने बािनाराई सफैभा जागृत गयाउन मो
कामिक्रभ सपर बएको छ। मो अर्बमान सञ्चारन गनिका रार्ग
रु.39 कयोड 33 राख विर्नमोजन गये को छु ।

42.

छोयी न्त्शऺा भुद्दती मोजना कामिक्रभराई आगाभी आर्थिक िषिभा ऩर्न
र्नयन्त्तयता ठदएको छु ।नेऩार सयकायको विशेष अनुदान सहामता
अन्त्तगित हार सॊ चारनभा यहे को मो कामिक्रभका रार्ग आगाभी
आर्थिक िषिभा सभेत नेऩार सयकायको रु.90 कयोड ियाियको
अनुदान सहामता ऩरयचारन हुने अनुभान मस सम्भार्नत सबा सभऺ
ऩेश गने अनुभर्त चाहन्त्छु ।
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43.

साभुदावमक विद्यारमभा कऺा १ दे खी ८ सम्भ अध्मनयत आर्थिक
रुऩरे विऩन्न, दर्रत तथा भुन्त्स्रभ छाराहरुका रार्ग भार्सक रु
500 का दयरे विशेष छारिृन्त्त्त कामिक्रभ सञ्चारन गने व्मिस्था
र्भराएको छु ।नेऩार सयकायको विशेष अनुदान सहामताफाट सञ्चारन
हुने मो कामिक्रभका रार्ग आगाभी आर्थिक िषिभा रु ४८ कयोड
विर्नमोजन गये को छु ।

44.

आगाभी आर्थिक िषिभा प्रत्मेक र्निािचन ऺेरभा एक साभुदावमक
विद्यारमराई प्राविर्धक न्त्शऺारमको रुऩभा स्तयोन्नर्त य सॊ चारन
गनिको रार्ग रु.16 कयोड विर्नमोजन गये को छु ।

45.

सभता, ऩहुॉच य सहबार्गताको आधायभा विद्यारम न्त्शऺाको सुदृवढकयण
गयी मस प्रदे शको साभान्त्जक आर्थिक रुऩान्त्तयणका रार्ग आिश्मक
स्िािरम्फी, दऺ एिॊ प्रर्तस्ऩधॉ नागरयकको विकास गने नीर्त अनुरुऩ
विद्यारम ऺेर विकास कामिक्रभ आगाभी आर्थिक िषिभा थारनी
गरयनेछ। मसका रार्ग रु. 6 कयोड 71 राख 23 हजाय
विर्नमोजन गये को छु ।

46.

प्रदे शका ८ िटै न्त्जल्राभा एक साभुदावमक विद्यारम छनौट गयी
नभुना प्रादे न्त्शक विद्यारमको रुऩभा विकास गरयनेछ।मसका रार्ग रु.
१६ कयोड विर्नमोजन गये को छु ।

47.

सभाजभा विद्यभान यहे का िारर्फिाह, फोक्सी प्रथा, भवहरा वहॊ सा, दहे ज

प्रथा, छु िाछु त तथा जार्तम य िर्गिम विबेद जस्ता साभान्त्जक कुयीर्त,
कुसॊ स्काय,

अन्त्धविश्वास

तथा

कुप्रथाहरु

विरुद्ध

जनचेतनाभूरक

कामिक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ। मस्ता साभान्त्जक अऩयाध विरुद्ध
कानुनी कायिाही सभेत गरयनेछ। सभाजका विऩन्न तथा गरयफ,
अल्ऩसॊ ख्मक, ऩछाडी ऩारयएका िगि, असहाम, अशक्त, अऩाङ्ग, जेष्ठ
नागरयक, एकर भवहरा रगामतको सॊ यऺण य विकासका रार्ग
फजेटको व्मिस्था गये को छु ।
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48.

न्त्शशु सदन स्थाऩना तथा सॊ चारनका य प्रत्मेक न्त्जल्राभा फार उद्यान
र्नभािणका रार्ग रु ५० राख विर्नमोजन गये को छु ।

49.

आगाभी आर्थिक फषिभा प्रदे श ये र्डमो तथा प्रदे श भुद्रण छाऩाखाना
स्थाऩना गरयनेछ।मसका रार्ग ४ कयोड ९० राख विर्नमोजन
गये को छु ।

50.

याज्मको चौथो अङ्गको रुऩभा यहे को प्रेस जगत तथा आभ सञ्चाय
भाध्मभराई सम्भान गदै

सञ्चायकभॉको उत्प्रेयणाको रार्ग फजेट

विर्नमोजन गये को छु ।
51.

जनकऩुयधाभ, भुजेर्रमा न्त्स्थत यहे को प्रन्त्शऺण प्रर्तष्ठानराई प्रदे श
जनशन्त्क्त ऺभता विकास केन्त्द्रको रुऩभा स्तयोन्नती गनि आिश्मक
फजेटको व्मिस्था गये को छु ।

खानेऩानी य सयसपाई
52.

प्रदे शका जनताराई स्िच्छ तथा शुद्ध खानेऩानी उऩरब्ध गयाउन
विशेष मोजना सञ्चारन गरयनेछ। चारु आर्थिक िषिभा सम्बाव्मता
अध्ममन बएका खानेऩानी आमोजनाहरुको सञ्चारनका रार्ग आगाभी
आर्थिक िषिभा आिश्मक यकभ विर्नमोजन गये को छु ।

53.

भूख्मभन्त्री

स्िच्छता

अर्बमानराई

आगाभी

आर्थिक

िषिभा

ऩर्न

सयसपाई

तथा

र्नयन्त्तयता ठदइनेछ।मस अर्बमान अन्त्तगित धार्भिक तथा साॊस्कृर्तक
सम्ऩदाहरु,

साििजर्नक

स्थर

तथा

जराशमको

सौन्त्दमॉकयण गरयनेछ।मसका रार्ग रु. ३१ कयोड ३३ राख
विर्नमोजन गये को छु ।
54.

प्रदे श र्बरका साभुदावमक विद्यारमहरुभा फार्रका शौचारम र्नभािण
गने कामिराई आगाभी आर्थिक िषिभा ऩर्न र्नयन्त्तयता ठदएको छु । सो
कामिका रार्ग रु.५ कयोड विर्नमोजन गये को छु ।
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55.

सुरब शौचारम र्नभािण कामिराई आगाभी आर्थिक िषिभा सभेत
र्नयन्त्तयता ठदएको छु ।साथै साििजर्नक स्थर, हाट-फजाय, भेरा, ऩाकि
जस्ता

जनबेरा

हुने

ठाउॉभा

स्थानीम

तहको

सहकामिभा

घुम्ती

शौचारम सेिा उऩरब्ध गयाउने व्मिस्था र्भराएको छु ।मसका रार्ग
रु ५० राख विर्नमोजन गये को छु ।
भाननीम सबाभुख भहोदम,
अफ भ आर्थिक ऺेरको कामिक्रभ तथा विर्नमोजनको प्रस्ताि गनि
अनुभर्त चाहन्त्छु ।
कृवष
56.

कृवषराई आधुर्नकीकयण, औद्योर्गकयण य व्मिसावमकयण गनि कृवष
मन्त्रको प्रमोगभा जोड ठदइनेछ। स्थानीम तह य सहकायीसॉगको

सहकामिभा Custom Hiring Centre को स्थाऩना गदै जाने नीर्त
अनुरुऩ आगाभी आर्थिक िषिभा प्रत्मेक न्त्जल्राको एक ऩार्रकाभा
त्मस्ता केन्त्द्रहरुको स्थाऩना गरयनेछ।उक्त केन्त्द्रहरुको स्थाऩना य
सॊ चारनका रार्ग रु. २० कयोड विर्नमोजन गये को छु ।
57.

बौगोर्रक सम्बाव्मता य तुरनात्भक राबका आधायभा छनौट गरयएका
ऺेर

य

फारीहरुको

एकीकृत

रुऩभा

विकास

गयी

कृवषराई

सम्भानजनक नापाभुखी व्मिसामको रुऩभा विकास गदै योजगायीका
अिसयहरु सृजना गने सोचका साथ सॊ चारनभा यहेको प्रधानभन्त्री
कृवष आधुर्नकीकयण ऩरयमोजनाराई प्रदे श सयकायको र्नकाम भापित
कामािन्त्िमन गने व्मिस्था र्भराएको छु । मसका रार्ग रु. 49
कयोड 73 राख विर्नमोजन गये को छु ।

58.

आगाभी आर्थिक िषिदेन्त्ख वकसानराई शुरब, सयर कृवष ऋण, विउ
विजन, भरखादको

उऩरव्धता, न्त्मुनतभ भुल्म र्नधाियण, फजाय
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उऩरव्धता

य

सुर्नश्चचताको

रार्ग

भुख्मभन्त्री

वकसान

उत्थान

आमोजना सॊ चारन गरयनेछ । मो कामिक्रभ सॊ चारन गनि रु.२०
कयोड विर्नमोजन गये को छु ।

59.

कृवषभा अनुदान नबई अर्बमानरे विकास हुन्त्छ, यकभ भार होइन
प्रोत्साहन ऩर्न चावहन्त्छ, बन्ने अर्बमान अनुरुऩ मुिा योजगाय रन्त्ऺत

कृवष व्मिसावमक प्राविर्धक सीऩ अर्बिृवद्ध गनि कृवष, ऩशुऩॊऺी, भत्स्म

विकास कोष सॊ चारन गरयनेछ । मसका रार्ग रु. १४ कयोड ११
राख विर्नमोजन गये को छु ।
60.

भाटोको

उफियाशन्त्क्त

कामभ

याख्न

प्राङ्गारयक

खेतीराई

प्रोत्साहन

गरयनेछ। भाटो ऩयीऺण तथा फारी सॊ यऺणका रार्ग Mobile Soil
Testing Van य जैविक भर कायखानाको स्थाऩना गरयनेछ।मसका
रार्ग आिश्मक यकभ विर्नमोजन गये को छु ।

61.

कृवष उऩज बण्डायणका रार्ग प्रत्मेक न्त्जल्राभा चारु आर्थिक िषिभा
र्नभािण बइ यहेको शीत बन्त्डाय र्नयन्त्तयताको रार्ग आगाभी आर्थिक
िषिभा रु. ४० कयोड विर्नमोजन गये को छु ।

62.

परपूर तथा तयकायी खेतीको प्रिद्धिनका रार्ग ऩाकेट ऺेर य सुऩय
जोनको अिधायणा विकास गदै

मी खेतीको प्रिद्धिन गरयनेछ।

साििजर्नक र्नजी तथा सहकायीको साझेदायीभा टभाटय क्माचअऩ तथा
परपुर प्रशोधन उद्योग स्थाऩनाको रार्ग रु.१० कयोड विर्नमोजन
गये को छु ।

63.

कृवष ऺेरभा तार्रभको भाध्मभफाट ऻान, र्सऩ य ऺभता अर्बिृवद्ध गयी
साभूवहक,

सहकायी,

कफुर्रमती

य

कयाय

खेतीभा

मुिाहरुराई

प्रोत्साहन गरयनेछ। साथै कृवष सीऩ र्सकेय िैदेन्त्शक योजगायीफाट
पकेका मुिाहरुराई व्मिसावमक खेती गनि प्रोत्सावहत गरयनेछ।

64.

कृवष उऩजहरुको थोक फजाय व्मिस्थाऩनको रार्ग कृवष फजाय
ऩूिािधायहरुको र्नभािण तथा सञ्चारन गनि नेऩार सयकाय तथा स्थानीम
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तहसॉग सहकामि गरयनेछ।मसका रार्ग आिश्मक फजेटको व्मिस्था
गये को छु ।
65.

प्रदे श नॊ.२ भा र्नजी ऺेरको साझेदायीभा ऩशु आहायको रार्ग िेर
साईरे ज उद्योग स्थाऩना गनि रु. ५ कयोड विर्नमोजन गये को छु ।

66.

वकसान आन्त्दोरन -तभसुक पाडा_ को उदगभ स्थर भाधिनायामण
नगयऩार्रका-६ भाधोऩुय फजाय ऺेरको विकास य प्रिद्धिनको रार्ग
रु. १ कयोड विर्नमोजन गये को छु ।

67.

नीन्त्ज साििजर्नक सहकायीको साझेदायीभा प्राङगारयक तथा जैविक भर
कायखाना स्थाऩना य सॊ चारनका रार्ग रु. २ कयोड विर्नमोजन
गये को छु ।

र्सॊ चाई तथा नदी र्नमन्त्रण
68.

"खेत-खेतभे ऩानी, हात-हातभे काभ" बन्ने अर्बमानराई प्रबािकायी
ढॊ गरे सञ्चारन गरयनेछ । विगतदे न्त्ख सञ्चारनभा यहे का बूर्भगत तथा
सतही र्सॊ चाई आमोजनाहरुको भभित सम्बायराई प्राथर्भकता ठदइने
तथा आिश्मकताको आधायभा थऩ नमाॉ र्सॊ चाई आमोजनाहरु सॊ चारन
गरयनेछ। प्रदे शका ८ िटै न्त्जल्राभा भझौरा र्सॊ चाई प्रणारी तथा
अन्त्म र्सचाई आमोजनाहरु सॊ चारन गनि रु. १ अफि ११ कयोड
विर्नमोजन गये को छु ।

69.

प्रदे शका ८ िटै न्त्जल्राभा नेऩार सयकाय तथा स्थानीम तहसॊ गको
सहकामिभा सौमि उजाि र्सॊ चाई प्रणारी विकास गरयनेछ। मसका रार्ग
नेऩार

सयकायफाट

गरयनेछ।

70.

प्राप्त

हुने

अनुदान

यकभको

सभेत

उऩमोग

प्रदे शभा नदीजन्त्म सभस्मा न्त्मू नीकयण गदै फस्ती, कृवषमोग्म जर्भन,

कूरो, ऩुर तथा अन्त्म स्रोत य सम्ऩदाको सॊ यऺण तथा सम्फद्धिन गनि
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नदी वकनायभा तटफन्त्ध य िृऺायोऩनको भाध्मभफाट नदी र्नमन्त्रण,
बूऺम तथा ऩवहयो व्मिस्थाऩनका कामि सञ्चारन गरयनेछ।
71.

फाग्भती, कभरा य औक्सी रगामतका नदीहरुको र्नमन्त्रण तथा फाढी
ऩुनस्थािऩनाको रार्ग रु. ३ कयोड विर्नमोजन गये को छु ।

72.

नेऩार सयकायफाट याविम गौयफका रुऩभा घोषणा बएको सुनकोशी
भरयन फहुउद्देश्मीम ऩरयमोजना तथा सुनकोशी कभरा डाईबसिन को
र्नभािण सञ्चारन आठद कामिभा नेऩार सयकायसॉग सहकामि गने प्रिन्त्ध

र्भराईनेछ । मसफाट प्रदे शका न्त्जल्राहरुभा र्सॉचाईका रार्ग ऩमािप्त
73.

ऩानी उऩरब्ध बई हरयत क्रान्त्न्त्त हुने कुयाभा विश्वास र्रएकोछु ।

नेऩार सयकायको सभऩुयक अनुदान तथा प्रदे श सयकायको सभेत
रागत सहबार्गताभा जम्भा रु १ अफि ८ कयोड ९८ राख ५६
हजाय यकभफाट ८ फटै न्त्जल्राका एक एक ऩार्रकाहरुभा सञ्चार्रत

बूर्भगत र्सॉचाई आमोजनाको रगबग 60 प्रर्तशत काभ चारु
आर्थिक िषिभा सम्ऩन्न हुनेछ । प्रगर्त प्रर्तशतका आधायभा आगाभी

आर्थिक िषिभा ऩर्न नेऩार सयकायसॉग सभऩुयक अनुदान भाग गयी
उक्त आमोजनाहरु सम्ऩन्न गरयनेछ ।

74.

सयकायको "एक ऩार्रका एक ऩोखयी सौन्त्दमॉकयण " गने मोजना

यहेको छ । मस मोजना अन्त्तगित ऩोखयीको चौडाई विस्ताय गने,
ऩानी जम्भा गने, र्सॉचाईको रुऩभा प्रमोग गने , सौन्त्दमॉकयण तथा
व्मिसामीकयण गरयनेछ।

बौर्तक ऩूिािधाय विकास,
75.

"जनता आिास कामिक्रभ " अन्त्तगित प्रथभ चयणभा डोभ, भुसहय,
भेहतय य हरखोयको घय र्नभािण कामिराई आगाभी आर्थिक िषिभा
ऩर्न र्नयन्त्तयता ठदईनेछ। आगाभी आर्थिक िषिभा मो कामिक्रभराई
अन्त्म दर्रत, रोऩोन्त्भुख रगामतको रन्त्ऺत िगिभा सभेत ऩुर्माइने छ
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। मस कामिक्रभको र्नयन्त्तयताको रार्ग रु 1 अिि 38 कयोड 70
राख विर्नमोजन गये को छु ।
76.

भुख्मभन्त्री दर्रत/गरयि आिास मोजना सञ्चारन गयी आगाभी आर्थिक

िषिदेन्त्ख प्रदे शर्बर यहे का घयिाय विवहन दर्रत तथा सीभान्त्तकृत

िगिहरुराई सुविधामुक्त आिास उऩरब्ध गयाउन विशेष कामिक्रभहरु
सञ्चारन गरयनेछ ।
77.

प्रदे श र्बरका प्रादे न्त्शक सडक तथा ऩार्रकाहरु जोडने अन्त्तयऩार्रका
सडकको अिस्थाभा सुधाय गनि आगाभी आर्थिक फषिभा रु ७२ कयोड
विर्नमोजन गये को छु ।

78.

आगाभी आर्थिक फषिभा प्रदे श र्बर मातामात सेिाराई फाह्रै भवहना

सहज तुल्माउन प्रदे शका सफै न्त्जल्राका खोरा य खोल्सीहरुभा ऩुर
र्नभािणका रार्ग रु ९ कयोड विर्नमोजन गये को छु ।

79.

२०७५ चैर १६ गते फाया य ऩसािभा गएको हािाहुयीका कायण
घयिायविहीन

बएका

ऩरयिायको

ऩुनस्थािऩनाको

रार्ग

थार्रएको

आिास कामिक्रभ अन्त्तगित ९०२ घयहरु र्नभािण सम्ऩन्न बई चारु
आर्थिक िषिको आषाढ भसान्त्त अगािै वऩर्डत ऩरयिायराई उक्त

ु ान तथा ऩूि ि
घयहरु हस्तान्त्तयण गरयनेछ। सॊ बावित विऩदको ऩूिािनभ
सूचना प्रणारी जडान गयी विऩद्को ऩूि ि तमायी, खोज, उद्धाय, याहत
य ऩूनस्थािऩनाभा सिै सॊ मन्त्र ऩरयचारन गरयनेछ।
80.

बौर्तक ऩूिािधाय विकासका रार्ग प्रदे शरे रु १ कयोडबन्त्दा घटीका
कामिक्रभहरुभा फजेट विर्नमोजन नगने नीर्त अॊ र्गकाय गये को छ।
मसफाट साििजर्नक

कामिको रागत प्रबािकारयता य गुणस्तयभा

अर्बफृवद्ध हुने य हार र्नभािण कामिभा बईयहे को विसॊ गर्तको अन्त्त हुने
विश्वास र्रएको छु ।
81.

आगाभी आर्थिक िषिभा प्रदे शस्तयीम खयीद कानुनको तजुभ
ि ा गरयनेछ य
प्रदे शर्बर हुने जुनसुकै र्नभािण, खयीद तथा सेिा प्रार्प्त जस्ता
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कामिहरुराई
साििजर्नक

फढी
श्रोत

प्रर्तस्ऩधॉ,
य

साधनको

ऩायदशॉ

य

कानुनसम्भत

कुशरता, दऺता,

फनाई

र्भतव्ममीता य

प्रबािकारयता फढाउन मो कानुन कोशेढॊ ु गा सावित कुने कुयाभा
विश्वास र्रएकोछु । सफै सयोकायिाराहरुको व्माऩक सहबार्गता तथा

अन्त्तयवक्रमा मस कानुनको भस्मौदा तमाय गयी प्रदे श सबा सभऺ ऩेश
गरयनेछ।
82.

आगाभी आर्थिक फषिभा र्नजी साझेदायी कामिक्रभ अन्त्तगित आठिटै
न्त्जल्राभा २५ भेगािाटको दयरे २०० भेगािाट सौमिउजाि प्रान्त्ट
र्नभािण कामिको थारनी गरयनेछ । सौमि उजािसम्फन्त्धी ऩािय प्रान्त्ट
स्थाऩनाभा साना, भझौरा तथा भध्मभखारका विद्युतीकयणराई र्फशेष
भहत्ि ठदइने छ । मसका रार्ग अध्ममन गनि रु. 1 कयोड
विर्नमोजन गये को छु ।

83.

उजािको ऩहुॉच कभ बएको प्रदे शका रुऩभा ऩरयन्त्चत बए ऩर्न मस

प्रदे शराई नेऩार सयकायको सभेत सहकामिभा अध्ॉ मायोभुक्त प्रदे श
घोषणा

गरयनेछ

आमोजनाहरुको
84.

।

मसका

विकास

गदै

रार्ग
जैविक

दुई

ठू रा

तथा

सौमि

िामु

उजािका

रगामतका

निीकयणीम उजािको उऩमोग गरयनेछ ।

नविकयणीम उजािको िहुउऩमोगी प्रविर्धहरुको प्रिधिन गरयनेछ ।
खाना ऩकाउन प्रमोग हुने गुईठाको प्रमोगराई प्रर्तस्थाऩन गरयनेछ ।
मसका रार्ग प्रदे श स्िच्छ उजाि कामिक्रभ कामािन्त्िमन गरयनेछ ।

85.

सफै न्त्जल्राको सन्त्तुर्रत विकास गने प्रदे श सयकायको नीर्त अनुरुऩ
प्रत्मेक न्त्जल्राभा विकास र्नभािणको कामिराई र्तव्रता ठदन एक
न्त्जल्रा, एक प्रादे न्त्शक नभुना ऩरयमोजना स्थाऩना गरयनेछ।

86.

काठभाण्डौ उऩत्मकार्बर प्रदे श ऩवहचान झन्त्ल्कने गयी भुख्मभन्त्रीको
सम्ऩकि कामािरम सभेत यहने प्रदे श बिनको र्नभािण सम्ऩन्न गनि
आिश्मक व्मिस्था र्भराईनेछ ।
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87.

प्रदे शभा दुई हजाय व्मन्त्क्त ऺभताको सम्भेरन केन्त्द्र र्नभािण गनि
धनुषाको जनकऩुयधाभभा आिश्मक विस्तृत सम्बाव्मता अध्ममन
गरयनेछ ।मस कामिका आिश्मक फजेट विर्नमोजन गये को छु ।

88.

सप्तयीदे न्त्ख ऩसािसम्भ २५० वकरोर्भटय रम्फाई बएको प्रादे न्त्शक
याजभागिराई भधेशी शवहद याजभागि घोषणा गरयनेछ । मसको
सम्बाव्मता अध्ममनको रार्ग रु. ३ कयोड विर्नमोजन गये को छु ।

89.

प्रदे श सयकायको प्रदे श साझा ऩरयिहन सेिा सञ्चारन गने नीर्त अनुरुऩ
ऩवहरो चयणभा वियगॊज-जनकऩुय तथा जनकऩुय-याजवियाज फस सेिा
सॊ चारनका रार्ग 4 िटा फस खरयद गयी क्रभश् प्रदे श बयी विस्ताय
गरयने छ।मसका रार्ग रु. ६ कयोड विर्नमोजन गये को छु ।

90.

प्रत्मेक न्त्जल्रा सदयभुकाभभा र्नभािणार्धन दर्रत छारािास य जेष्ठ
नागरयक

आिास

कामिक्रभराई

आगाभी

आर्थिक

िषिभा

सभेत

र्नयन्त्तयता ठदइनेछ। मसका रार्ग रु. १ कयोड ५ राख विर्नमोजन
गये को छु ।
91.

प्रभुख शहयहरुको आसऩासभा सेटेराईट शहयहरु र्नभािण गने कामि
अनुरुऩ चारु आर्थिक िषिभा विर्बन्न शहयहरुको सम्बाव्मता अध्ममन

गयी सेटेराईट शहय र्नभािण कामिको थारनी गनि आिश्मक फजेट
विर्नमोजन गये को छु ।
उद्योग, िान्त्णज्म य ऩमिटन
92.

आगाभी आर्थिक िषिभा उद्योगको विकासका रार्ग आिश्मक नीर्तगत,
कानूनी य सॊ यचनात्भक प्रिन्त्ध र्भराइनेछ। र्नजी ऺेरको सभेत
रागत

सहबार्गताभा

औद्योर्गक

ऺेरहरुको

स्थाऩना

य

विकास

गरयनेछ। मसका रार्ग आिश्मक यकभ विर्नमोजन गये को छु ।
93.

प्रदे शभा

उद्योग

ऺेरको

विकास

गनि

इनिाि,

जनकऩुय

दे न्त्ख

िठदििाससम्भको ये रभागिको आसऩास तथा अन्त्म औद्योर्गक करयडोय
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स्थाऩनाको रार्ग सम्बाव्मता अध्ममन गयाइने छ। मसका रार्ग
आिश्मक यकभको व्मिस्था गये को छु ।
94.

गजेन्त्द्र नायामण र्सॊ ह औद्योर्गक ऺेर सुधायका रार्ग आगाभी आर्थिक
फषिभा रु ५ कयोड विर्नमोजन गये को छु ।

95.

ऩयम्ऩयागत सीऩ य कौशरताको भहत्तभ उऩमोग गनि घये र ु तथा
कुवटय उद्योग सॊ यऺण य सम्फद्धिन गदै भवहरा, दर्रत तथा विऩन्न िगि
रगामत मसभा आिद्ध जनताको जीिनस्तय ऩरयितिनको भाध्मभको
रुऩभा विकास गनि आिश्मक यकभ व्मिस्था गये को छु ।

96.

प्रदे शका रार्भण बेगका फार्सन्त्दाहरुराई योजगायीको अिसय प्रदान
गयी आम आजिन य जीिनस्तयभा सुधाय गनि प्रत्मेक न्त्जल्राभा
कन्त्म्तभा 'एक न्त्जल्रा, एक औद्योर्गक राभ' स्थाऩना गने कामिको
थारनी गरयनेछ। मसका रार्ग

रु. ८० राख यकभ विर्नमोजन

गये को छु ।
97.

जनकऩुय जमनगय ये रिे सेिा सञ्चारन ऩर्छ मसै सॊ ग आिद्ध गयी मस
ऺेरराई औधौर्गवकयणको हिको रुऩभा विकास गनि औधोर्गकयणको
कच्चा ऩदाथिहरुको ढु िानी तथा जाॉचऩासभा सहजता ल्माई व्माऩाय
सहजीकयण गनि Bulk Cargo Freight Terminal स्थाऩनाको रार्ग
सम्बाव्मता अध्ममन गनि रु.२५ राख

98.

विर्नमोजन गये को छु ।

बाषा, सॊ स्कृर्त, धार्भिक यीर्तरयिाज, भेरा ऩिि, जारा, जातीम ऩवहचान
एिॊ प्राकृर्तक ियदान मस प्रदे शका ऩमिटन प्रिद्धिनका आधायहरु
्
हुन।
ऩौयान्त्णक कार दे न्त्खको र्भर्थरा य बोजऩुया सॊ स्कृर्त य
ऩयम्ऩया, धार्भिक आस्थाका धयोहयहरु, धभि य आफ्नो सभ्मता य
सॊ स्कायराई हजायौ िषि सम्भ र्नयन्त्तयता ठददैँ आएका जनता नै
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्
ऩमिटन विकासका भूर स्रोत हुन।
ऩमिटनराई प्रदे श विकासको
स्तम्बको रुऩभा अगाडी फढाउन
गरयनेछ।प्रदे शका

प्रत्मेक

आिश्मक

न्त्जल्राभा

हाम्रो

सॊ स्थागत
धार्भिक

व्मिस्था

आस्था

य

ऩयम्ऩयाको धयोहयको रुऩभा यहे का भठ भन्त्न्त्दय, भन्त्स्जद, गुम्फाहरुको
सॊ यऺण य सम्फद्धिन गनि रु ४० कयोड विर्नमोजन गये को छु ।
99.

बायतीम प्रधानभन्त्री श्री नये न्त्द्र भोदी य उत्तय प्रदे शका भुख्मभन्त्री श्री
मोगी आठदत्मनाथको विगतभा बएको जनकऩुय भ्रभणरे मस प्रदे शको
धार्भिक ऩमिटन प्रिद्धिनको रार्ग सम्बािनाको द्वाय खोरे को छ।
मसको अर्धकतभ राब र्रन याभजानकीको ऩद न्त्चन्त्ह बएका प्रभुख
स्थानहरुराई याभामण सवकिट अन्त्तगित विकास गनि आगाभी आर्थिक
िषि दे न्त्ख नै कामिक्रभको थारनी गरयनेछ। मसका रार्ग रु ४०
राख विर्नमोजन गये को छु ।

100. विश्वको दुरब
ि
अनाि सॊ यऺण ऺेरको रुऩभा यहे को कोशी टप्ऩु
िन्त्मजन्त्तु आयऺ, ऩसाि याविम र्नकुञ्ज, मस प्रदे शको उत्तयी ऺेरभा
यहेको च ुये ऩिित श्रॊ ृखरा एिॊ प्राकृर्तक िनका हफ फन्न सक्ने
ऺेरहरुराई आकषिक ऩमिटकीम गन्त्तव्म तथा ऩमाि ऩमिटनको रुऩभा
विकास गनि सॊ बाव्मता अध्ममन रगामत ऩमिटन उद्योगभा रगानी
गनिको रार्ग ऩमिटन व्मिसामी य होटे र व्मिसामीसॊ ग

वित्तीम य

गैय-वित्तीम सहकामि गरयनेछ। मसका रार्ग रु. २ कयोड विर्नमोजन
गये को छु ।
101. मस प्रदे शको राभीण जीिन य सॊ स्काय फाह्य जगतको रार्ग न्त्जऻासा,
कौतुहरताको

विषम

बएकोरे

सफै

जातजाती,

बाषा-सॊ स्कृर्त,

यीर्तरयिाज तथा ऩयम्ऩयाको अध्ममन य अनुबि गनि होभस्टे भा
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आधारयत साभुदामीक य राभीण ऩमिटन प्रफद्धिनको रार्ग आिश्मक
टे िा ऩुमािइनेछ। मसका रार्ग रु. १ कयोड विर्नमोजन गये को छु ।
102. सप्तयीको कॊकारनी दे न्त्ख फायाको भहागढीभाई सम्भका धार्भिक,
साॊस्कृर्तक, प्राकृर्तक सम्ऩदाहरुराई जोडे य प्रदे श ऩमिटकीम रुट तथा
सवकिटको

रार्ग

आिश्मक

ऩने

ऩूिािधाय

विकासको

थारनी

गरयनेछ।साना ऩमिवटक सुधाय कामिक्रभका रार्ग रु ८ कयोड
विर्नमोजन गये को छु ।
103. प्रदे श

र्बरका

धार्भिक

ऩमिटनको

व्मिसावमकयण

गनि

धार्भिक

स्थरहरुको सौन्त्दमॉकयण गने कामि अन्त्तगित आगाभी आर्थिक िषिभा
याभामण तथा र्भर्थरा सॊ स्कृर्त झन्त्ल्कने गयी जनकऩुयको जानकी
भन्त्न्त्दय

तथा

वििाह

भण्डऩ

य

गॊगासागयको

सौन्त्दमॉकयण

गनि

आिश्मक यकभ विर्नमोजन गये को छु ।
104. धनुषा न्त्जल्राको जनकऩुयधाभको दुधभर्त नदीदे न्त्ख भहे न्त्द्रनगयसम्भको
सडकराई

धार्भिक, साॊस्कृर्तक

य ऩमिटकीम करयडोयको रुऩभा

विकास गनिका रार्ग धार्भिक, साॊस्कृर्तक य ऩमिटकीम ऩवहचान
झन्त्ल्कने

गयी

ठाउॉ-ठाउॉभा

आिश्मक

सॊ यचनाहरुको

गरयनेछ।मसका रार्ग आिश्मक फजेट विर्नमोजन गये को छु ।
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र्नभािण

िन तथा िाताियण
105. 'च ुये जोगाउॉ, भधेश फचाउॉ' बन्ने नायाराई साथिक फनाउन आगाभी
आर्थिक िषिभा च ुये सॊ यऺणको नीर्त तजुभ
ि ा गरयने छ। मस अन्त्तगित
च ुये ऺेरको प्राकृर्तक श्रोत भार्थ बइ यहे को दोहन, अर्नमन्त्न्त्रत
फसोफास, ब-ु ऺम, फाढी ऩवहयो, जरस्तयभा आएको कर्भ, नदीको
सतहभा िावषिक रुऩभा बइ यहे को अप्रत्मार्सत उकास य भरुबूर्भकयण
जस्ता विऩतीहरुको सभुन्त्चत व्मिस्थाऩन गरयने छ। च ुये ऺेरको
फहुउद्देश्मीम उऩमोग गनिका रार्ग मस ऺेरराई ऩानी ऩुनबियण
ऺेरको

रुऩभा

विकास

गरयने

छ।मसका

रार्ग

रु.५

कयोड

विर्नमोजन गये को छु ।
106. िन ऺेरको विकास तथा जराधाय सॊ यऺण व्मिस्थाऩनका रार्ग नेऩार
सयकायसॊ गको सहकामिभा प्रदे श सयकायका र्नकामहरुफाट कामािन्त्िमन
हुने गयी विर्बन्न कामिक्रभहरु सॊ चारन गरयनेछ। मसका रार्ग रु.
12 कयोड 95 राख विर्नमोजन गये को छु ।
107. िाताियण

सॊ यऺणका

रार्ग

विर्बन्न

कामिक्रभहरु

सॊ चारन

गयी

ऩमािियणीम सन्त्तुरन कामभ गदै ठदगो विकासको अिधायणाराई
भूतरु
ि ऩ ठदन रु. 1 कयोड 47 राख विर्नमोजन गये को छु ।
108. ठदगो विकासको रक्ष्म हार्सर गनि िन, िन्त्मजन्त्तु तथा सम्ऩदाहरुको
सॊ यऺण, सम्फद्धिन य विकास गनि चारु आर्थिक िषिभा सॊ चार्रत
िैऻार्नक िन व्मिस्थाऩन कामिक्रभराई आगाभी आर्थिक िषिभा सभेत
र्नयन्त्तयता ठदइएको छु । र्सभसाय ऺेर सयॊ ऺण तथा प्रिद्धिन गनिका
रार्ग रु १० कयोड विर्नमोजन गये को छु ।
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प्रदे श सबा सदस्म र्निािचन ऺेर विकास कामिक्रभ
109. विगत िषिहरुफाट नै कामािन्त्िमनभा यहे को प्रदे श सबा सदस्म र्निािचन
ऺेर विकास कामिक्रभराई मस िषि ऩर्न र्नयन्त्तयता ठदएको छु ।
मसका रार्ग जम्भा रु. 2 अिि 35 कयोड विर्नमोजन गये को छु ।
110. प्रदे श सबाका र्निािन्त्चत सदस्मको सॊ मोजकत्िभा त्मस र्निािचन ऺेरका
प्रदे श सबाका सदस्महरु यहे को सर्भर्तफाट स्थानीम तहका प्रभुखहरु
सभेतको सभन्त्िमभा आमोजना छनौट तथा कामािन्त्िमन गने गयी
प्रत्मेक र्निािचन ऺेरका रार्ग रु. 2 कयोड विर्नमोजन गये को छु ।
111. प्रदे श सबाका सम्ऩूण ि सदस्महरुरे आिश्मकता अनुसायका आमोजना
छनौट गयी कामिन्त्िमन गनि प्रर्त सदस्म रु. 1 कयोड विर्नमोजन
गये को छु । मसफाट प्रदे श सयकायराई आगाभी आर्थिक िषिभा रु.
1 अफि 17 कयोड 50 राख थऩ व्मम बाय फढ्ने अनुभान ऩेश
गये को छु ।
सुशासन, सॊघीमता कामािन्त्िमन य साििजर्नक सेिा प्रिाह
112. चारु आर्थिक िषिभा प्रदे श सयकायद्वाया सॊ घीमता कामािन्त्िमन य
प्रादे शीक स्िामत्तता कामभ गनि प्रदे श प्रहयी ऐन, कयायभा कभिचायी
बनाि सम्फन्त्धी ऐन, प्रदे श रोकसेिा विधेमक, प्रदे श प्रशासन विधेमक
तथा प्रदे श र्नजाभती सेिा विधेमकहरु सदन सभऺ ल्माइसकेको य
मससॉग सम्फन्त्न्त्धत फाॉकी कानुनहरु सभेत तजुभ
ि ा गयी मस सम्भार्नत
सबा सभऺ ऩेश गरयनेछ।
113. साििजर्नक सेिा प्रिाहको कामि सॊ स्कृर्तभा आभूर ऩरयितिन गयी
सुशासन प्रिद्धिनराई प्राथर्भकताभा याखी सफै ऺेरभा सदाचाय ऩद्धर्त
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अिरम्िन गरयनेछ। भ्रिाचाय र्नमन्त्रणभा शू न्त्म सहनशीरताको नीर्त
अऩनाइनेछ।
114. एकीकृत प्रादे न्त्शक सेिा केन्त्द्रहरु स्थाऩना गयी स्थानीम तहको सभेत
सहकामिभा जनताहरुराई उऩरब्ध गयाइने सेिा सुविधाराई फवढ
बयऩदो य विश्वसनीम फनाउदै हार कामािन्त्िमनभा यहे को आऩके
सयकाय, आऩके द्वाय बन्ने अर्बमानराई र्नयन्त्तयता ठदएको छु ।
115. प्रदे श सयकायफाट हुने साििजर्नक र्नभािण तथा प्रिाह हुने सेिाको
गुणस्तयभा अर्बिृवद्ध गनि त्मस्ता कामिहरुको र्नयन्त्तय अनुगभन गने

व्मिस्था र्भराइनेछ। मसका रार्ग भन्त्रारम स्तयभा आन्त्तरयक
अनुगभनको

व्मिस्था

र्भराउनुका

साथै

प्रदे श

नीर्त

आमोगको

बूर्भकाराई प्रबािकायी फनाउन प्रदे श अनुगभन तथा भूल्माॊकन
र्नदे न्त्शकाको तजुभ
ि ा गयी मथाशीघ्र कामािन्त्िमनभा ल्माइनेछ।
116. साििजर्नक सेिाहरुभा हुने वढरासुस्ती, राऩिािही य अर्नमर्भतताका
सम्फन्त्धभा

जनताका

सयकायको

प्रत्मऺ

ु ाइका
सुनि

गुनासो

सम्ऩकि

कामभ

गनि

रार्ग

जनतासॊ ग

"जनतासॊ ग

प्रदे श

भुख्मभन्त्री"

कामिक्रभ सॊ चारन गरयनेछ। मसका रार्ग रु. १२ राख विर्नमोजन
गये को छु ।

117. स्थानीम तह तथा प्रदे श सयकायका रार्ग आिश्मक प्रहयी तथा
र्नजाभती कभिचायीहरुको बनाि, छनौट य ऩदऩूर्तिका रार्ग रोकसेिा
आमोगको स्थाऩना गरयनेछ। मसफाट मोग्मता प्रणारीको अिरम्िन
गदै

मोग्म,

सऺभ

जनशन्त्क्त

कामािन्त्िमनभा टे िा ऩुग्ने

तमाय

बई

सॊ घीमताको

सपर

विश्वास र्रएको छु । मसका रार्ग रु.2

कयोड विर्नमोजन गये को छु ।
118. "प्रदे श

प्रशासर्नक

ऩूनस
ि ॊयचना

आमोग"

को

प्रर्तिेदन

फभोन्त्जभ

आिश्मक साॊगठर्नक सॊ यचनाको र्नभािण य भौजुदा तथा रयक्त
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दयफन्त्दीको मवकन गनि सॊ गठन तथा व्मिस्थाऩन सिेऺण सम्ऩन्न
गरयनेछ।
119. विद्युतीम सुशासनका भाध्मभफाट स्िच्छ प्रशासन प्रिद्धिन गनि सेिाको
प्रबािकायी

वितयण,

ऩायदन्त्शत
ि ा

तथा

उत्तयदावमत्ि,

फजेटको

कामािन्त्िमन, रेखाॊकन य प्रर्तिेदन, साििजर्नक अनुगभन, रे खा
ऩयीऺण रगामतका विषमभा वित्तीम अनुशासन कामभ गनि सूचना
तथा सञ्चाय प्रविर्धको प्रमोगराई फढिा ठदइनेछ।

120. मस प्रदे शका फार्सन्त्दाहरुको न्त्मामभा ऩहुॉच अर्बिृठद्व गदै न्त्मामऩूण ि
सभाज र्नभािण गनि

आिश्मक फजेट विर्नमोजन गये को छु ।प्रदे शका

८ िटै न्त्जल्राका न्त्मावमक सर्भर्तका ऩदार्धकारयहरु सॉग छरपर,

ऺभता अर्बिृठद्व य सहमोग कामिक्रभका साथै भवहरा अर्धकाय तथा
फार अर्धकाय सम्फन्त्न्त्ध विशेष सचेतनाभूरक कामिक्रभ सॊ चारन
गरयनेछ।
यािसेिक
121. यािसेिक कभिचायीहरुराई सेिाप्रर्त न्त्जम्भेिाय य जिापदे ही फनाई
सभमभै काभ सम्ऩन्न गने, अऩेन्त्ऺत नर्तजा ठदने य सेिाबािभूरक

सॊ स्कृर्तको विकास गरयनेछ। कभिचायीको ऻान, सीऩ य ऺभता
अर्बिृवद्धका रार्ग आिश्मक कामिक्रभ सॊ चारन गरयनेछ।
122. प्रदे श सयकायको विर्नमोजनफाट ऩारयश्रर्भक प्राप्त गने सिै यािसेिक
कभिचायीको शुरु तरफभानभा सॊ घीम सयकायरे आगाभी िषि 2076
साउन 1 दे न्त्ख रागू हुने गयी िृवद्ध गये को तरफ बत्ता रगामतका

सुविधाराई प्रदे शभा सभेत रागू गरयनेछ। प्रदे शभा काभ गने यािसेिक
कभिचायीहरुको भनोिर उच्च यान्त्ख कामि उत्प्रेयणा फढाउन तथा
आन्त्तरयक ऩमिटनराई प्रिद्धिन गनि एक भवहना फयाफयको शुरु तरफ
स्केरको यकभ थऩ सुविधाको रुऩभा उऩरब्ध गयाउने व्मिस्था
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र्भराएको छु । मसफाट साििजर्नक सेिा प्रिाह थऩ प्रबािकायी हुने
अऩेऺा गये को छु ।

123. अफ भ भार्थका ऺेरगत नीर्त तथा कामिक्रभहरु कामािन्त्िमनका रार्ग
फजेट विर्नमोजन तथा स्रोत व्मिस्थाको मोजना प्रस्तुत गनि अनुभर्त
चाहन्त्छु ।
124. आर्थिक फषि 2076/77 को आर्थिक विधेमक, 2076 तथा
विर्नमोजन विधेमक 2076, मसै साथ सॊ रग्न छ।फजेटको अर्बन्न
अङ्गको रुऩभा यहने भध्मकारीन खचि सॊ यचना मसै साथ प्रस्तुत गये को
छु ।
125. आगाभी आर्थिक िषिका नीर्त तथा कामिक्रभहरु कामािन्त्िमन गनि
रु ३८ अिि ७२ कयोड ५६ राख ६१ हजाय विर्नमोजन गये को छु

। कुर विर्नमोजन भध्मे चारु खचि तपि रु. १९ अफि २६ कयोड
ॉ ीगत तपि रु. १९
१ राख ९७ हजाय अथाित 49.७३ प्रर्तशत, ऩूज

अफि २६ कयोड ५४ राख ६४ हजाय अथाित ४९.७५ प्रर्तशत य
वित्तीम व्मिस्था तपि रु २० कयोड अथाित 0.५२ प्रर्तशत यहे को
छ।
126. आगाभी आर्थिक िषिका रार्ग अनुभान गरयएको खचि व्महोने स्रोत

भध्मे आन्त्तरयक स्रोतफाट रु १3 अफि 54 कयोड 31 राख 69
हजाय नेऩार सयकायफाट प्राप्त हुने विर्बन्न अनुदानफाट रु.१६ अफि
१७ कयोड ७४ राख तथा चारु आ.फ. को विर्नमोजनफाट फचत

हुने नगद भौज्दात रु ७ अफि ७० कयोड ५० राख ९२ हजाय गयी
जम्भा रु. ३८ अफि ७२ कयोड ५६ राख ६१ हजाय व्महोदाि रु. 1

अिि 30 कयोड न्त्मू न हुने दे न्त्खन्त्छ। सो न्त्मू न ऩूर्ति गनि आगाभी
आर्थिक िषिभा आन्त्तरयक ऋण ऩरयचारन गरयनेछ।
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127. नेऩारको सॊ विधानभा प्रदे शको एकर तथा साझा अर्धकायको सून्त्चभा
यहेको याजस्ि ऩरयचारनको अर्धकाय कामािन्त्िमनका रार्ग आिश्मक
कानुनहरु तजुभ
ि ा गयी रागु गरयनेछ।
128. मातामात व्मिस्था कामािरमहरुको सॊ स्थागत ऺभताराई प्रबािकायी
फनाइनेछ। अन्त्म प्रशासर्नक सुधायका भाध्मभफाट सिायी कयको
सॊ करनराई बयऩदो फनाउदै सभमभै प्रदे श सन्त्ञ्चत कोषभा कय यकभ
जम्भा हुने आिश्मक प्रवक्रमागत व्मिस्था र्भराइनेछ। प्रदे शस्तयफाट
स्भाटि सिायी चारक अनुभर्त ऩर वितयण गनि उक्त कामािरमहरु
सऺभ हुने विश्वास र्रएको छु ।

129. घयजग्गा

यन्त्जिे शन

व्मिस्थाराई

दस्तुय

प्रबािकायी

सम्फन्त्धभा

रुऩभा

बएको

कामािन्त्िमन

विद्यभान
गनि

नीर्तगत

सयोकायिारा

ऩऺहरुसॊ ग सभन्त्िम, सहकामि गयी उन्त्चत कामि िाताियण र्नभािण

गरयनेछ। आपूरे सॊ करन गये को घयजग्गा यन्त्जिे शन शुल्क फाऩतको
यकभफाट हार रु. 6 राख प्राप्त गरययहे का बूर्भसुधाय तथा भारऩोत
कामािरमहरुरे अफ उप्रान्त्त रु. 10 राख यकभ प्राप्त गने व्मिस्था
र्भराएको छु ।
130. स्थानीम

तहहरु

तथा

सयोकायिारासॉग

ितिभान दयहरुको ऩुनयािरोकन गरयनेछ।

सभन्त्िम

गयी

याजस्िको

131. कृवष ऺेरको हारको अिस्थाराई भध्मनजय गदै कृवषभा आमकय
नराग्ने व्मिस्था गये को छु ।
भाननीम सबाभुख भहोदम,
132. आर्थिक

िषि

2074/075

को

मथाथि

खचि,

आर्थिक

िषि

2075/076 को सॊ शोर्धत अनुभान य आर्थिक िषि २०७६/७७
को अनुभार्नत आमव्ममको विियण अनुसून्त्चभा उल्रे ख गये को छु ।
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133. भैरे प्रस्तुत गये को फजेटको कामािन्त्िमनफाट साधन स्रोतको उच्चतभ

प्रमोग हुने नागरयकको जीिनस्तयभा सुधाय आउने, ठदगो आर्थिक

विकासभा सहमोग ऩुग्ने, साििजर्नक सेिाको गुणस्तय अर्बिृवद्ध बई
सुशासन प्रिद्धिनभा सहमोग ऩुग्ने विश्वास र्रएको छु ।
134. प्रस्तुत फजेट तजुभ
ि ा गदाि भागि र्नदे शन गनुि हुने भाननीम प्रदे श प्रभुख,
भाननीम भुख्मभन्त्री, भाननीम सबाभुख, भाननीम भन्त्रीहरुप्रर्त हाठदिक

आबाय प्रकट गदिछु। फजेटको र्सद्धान्त्त य प्राथर्भकताभा छरपर
गरय प्रदे श सबाका भाननीम सदस्महरुरे ठदनुबएका सुझािका रार्ग
भ आबयी छु । फजेट तजुभ
ि ाभा सुझाि ठदनु हुने याजनैर्तक दरका
शीषि नेता, अथिविद, र्नजी ऺेर, सहकायी ऺेर, नागरयक सभाज, प्रेस,
स्थानीम

जनप्रर्तर्नधी

तथा

ऩदार्धकायीहरु,

यािसेिक

कभिचायी,

कयदाता य विदे शभा यहनुबएका नेऩारी सभुदाम सिैराई हाठदिक
धन्त्मिाद ऻाऩन गदि छु।

135. अन्त्त्मभा, आगाभी िषिको मो फजेट कामािन्त्िमनभा सिै ऩऺको ऩूण ि
सहमोग ऩाउने विश्वास व्मक्त गदिछु।

धन्त्मिाद ।
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