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माननीय सभामखु महोदय, 

1. संघीय गणतन्त्र नेपाल, सदूुरपश्चिम प्रदेशको यस गररमामय सभामा प्रदेश 
सरकारको आर्थिक मार्मला मन्त्रीको हैर्सयतले आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को 
बजेट नीर्त तथा कायिक्रम (आय-व्यय वववरण सवहतको) पेश गनि पाउँदा 
गौरवको अनभुरू्त गरररहेको छु। ववश् वव्यापी महामारीका रुपमा फैर्लरहेको 
कोर्भड-१९ संक्रमणको प्रभावलाई न्त्यूनीकरण गदै जनताको स्वास््यलाई 
प्रभावकारी रुपमा संरक्षण गनि र प्रदेश अथितन्त्रलाई चलायमान बनाइराख् न 
स्वास््य र ववकासलाई सँगसँगै संवोधन गनुिपने चनुौतीपूणि एवम ् कठिन 
पररश्चस्थतीको वीचमा आगामी आर्थिक वर्िको वजेट तथा कायिक्रम प्रस्ततु गदै 
रहँदा मैले गहन श्चजम्मेवारी बोध गरररहेको छु। यस कठिन तथा संवेदनश्चशल 
अवस्थालाई क्रमश: सामान्त्यीकरण गदै ववकास, सशुासन र समवृिको यारा 
पूविवत रुपमा सूचारु गने मूल ध्येयका साथ आगामी आर्थिक वर्िको बजेट 
तथा कायिक्रम यस सम्मानीत सभा समक्ष पेश गने अनमुर्त चाहन्त्छु।  

2. कोर्भड-१९ महामारीबाट िूलो आर्थिक तथा मानवीय क्षर्त सँगै मनोवैज्ञार्नक 
रास ववढरहेको छ। यसले सजृना गरेको स्वास््य संकट न्त्यूनीकरण गनि 
चार्लएका कदमहरुले प्रदेश अथितन्त्रका आर्थिक वक्रयाकलापहरु प्रभाववत हनु 
पगेुको मार होइन प्रदेशको ववकास र समवृिको यारालाई गम्भीर रुपले 
प्रभाववत गरररहेको छ। मानव जीवन मार्थकै यो ववश्यव्यापी संकटले 
ववकासका र्सिान्त्त, मान्त्यता र प्राथर्मकताहरु पनु: पररभावर्त गदै जानपुने 
अवस्था सजृना भइरहेको छ। 

3. नागररक अर्धकार स्थापनाथि भएका ववर्भन्न जनआन्त्दोलनहरुमा ज्यान अपिण 

गने महान ् सवहदहरुप्रर्त म भावपूणि श्रिासमुन व्यक्त गनि चाहन्त्छु। साथै 
घाइतेहरुको शीघ्र स्वास््यलाभको समेत कामना गनि चाहन्त्छु।  
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4. ववश् वव्यापी रुपमा फैर्लएको कोर्भड महामारीको कारण ज्यान गमुाउन ु हनुे 
व्यश्चक्तहरुप्रर्त हाठदिक समवेदना प्रकट गनि चाहन्त्छु। कोर्भड-१९ 
संक्रर्मतहरुको श्चशघ्र स्वास््य लाभको कामना गदिछु। कोरोना भाइरसबाट 
संक्रर्मत व्यश्चक्तहरुको उपचार रोकथाम र र्नयन्त्रणमा अग्रपंश्चक्तमा रही 
कतिव्यपालनको श्चशलर्सलामा ज्यान गमुाउन ु हनुे व्यश्चक्तहरुलाई उच्च 
सम्मानका साथ स्मरण गनि चाहन्त्छु। साथै, संक्रमणको ववद्यमान अत्यन्त्त 
कठिन अवस्थामा अहोरार खवटन ु हनुे स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी, राष्ट्रसेवक, 
नागररक समाज, सञ् चारकमी, दात ृर्नकाय र जनसमदुाय प्रर्त हाठदिक आभार 
र उच्च प्रशंसा गनि चाहन्त्छु। संघीय संसद र प्रदेश सभाका माननीय 
सदस्यहरु, स्थानीय सरकारका जनप्रर्तर्नर्धहरु तथा राजर्नर्तक दलमा आवि 
सम्पूणि व्यश्चक्तत्वहरुको महत्वपूणि योगदान प्रर्त कृतज्ञता ज्ञापन गनि चाहन्त्छु।  

5. कोर्भड-१९ महामारीको दोस्रो लहरको जोश्चखम बढ्दै जादा न्त्यूनीकरणको 
लार्ग अवलम्बन गररएका रावष्ट्रय तथा अन्त्तररावष्ट्रय कदमहरुबाट प्रदेशले पर्न 
गश्चम्भर आर्थिक समस्याहरुको सामना गनुि परररहेको छ। फलस्वरुप श्रम, 
पयिटन, व्यापार, लगानी, प्रदेश पूवािधार र्नमािण जस्ता क्षेरहरुमा भएको 
अन्त्तर आविताको कारण श्रमबजार, उत्पादन, र्नमािण, पयिटन आगमन तथा 
आपूर्ति शंृ्रखलामा गवहरो प्रभाव परेको छ। प्रदेश अथितन्त्रका समविगत 
आर्थिक पररसूचकहरुमा नकारात्मक प्रभावहरु परररहेका छन।् आगामी 
आर्थिक वर्िको बजेटले प्रदेश अथितन्त्रका समविगत पररसूचकहरुमा 
सकारात्मक ववृि हार्सल गरी ववकास, सशुासन र समवृिको यारामा कोर्भड-
१९ ले पारेको प्रभावलाई क्रमशः न्त्यूनीकरण गने तफि  केश्चन्त्ित ववकासका 
प्राथर्मकताहरुको पनुरव्याख्या र पनुरपररभावर्करण गनि जरुरी भएको छ।  

6. आगामी आथीक वर्िको वजेट तजुिमा गदाि मैले नेपालको संववधानले पररलश्चक्षत 
एवम ् वकटान गरेका राज्यका दावयत्वहरु (State Obligations), र्नदेशक 
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र्सिान्त्त तथा नीर्तहरु, लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा, समाजवाद 
उन्त्मूख आर्थिक प्रणालीको संस्थागत ववकास, संववधान प्रदत्त मौर्लक 
हकहरुको कायािन्त्वयनमा प्रदेश सरकारको दावयत्व तथा ठदगो ववकासको 
लक्ष्यलाई मूल आधारको रुपमा र्लएको छु।साथै “कृवर्, पयिटन, पूवािधार: 
समिृ सदूुरपश्चिम र्नमािणका महत्वपूणि आधार” लाई पूरा गने खालका 
कायिक्रमहरु वजेटमा उच्च प्राथर्मकताका साथ सम्वोधन गने प्रयास गरेको 
छु। 

7. जन अनमुोठदत सरकारको चनुावी घोर्णापर, पन्त्रौ योजनाले पररलश्चक्षत गरेका 
प्रदेश ववकासका आवर्धक एवम ् दीघिकालीन प्राथर्मकता, प्रदेश सरकारबाट 
जारी भएका कानूनहरुबाट सशृ्चजत दावयत्वहरु सम्मार्नत सदनमा प्रस्ततु भएको 
आगामी आर्थिक वर्िको वजेटका र्सिान्त्त तथा प्राथर्मकता, नीर्त तथा 
कायिक्रम, मध्यमकालीन खचि  संरचना तथा प्राप्त भएका सझुावहरुलाई समेत 
वजेट र्नमािणमा यथोश्चचत महत्व ठदएको छु। कोर्भड-१९ को दोस्रो लहरको 
कारण प्रदेश अथितन्त्रका समविगत पररसूचकहरुमा सकारात्मक पररवतिन 
हार्सल गदै प्रदेश अथितन्त्रको आर्थिक पनुरुत्थानलाई आगामी आर्थिक वर्िको 
वजेटमा ववशेर् प्राथर्मकतामा राखेको छु। 

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म सदूुरपश्चिम प्रदेशको समविगत आर्थिक तथा सामाश्चजक पररसूचकहरु तथा 
पूवािधारको अद्यावर्धक अवस्थाको वारेमा संश्चक्षप्त वववरण प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्त्छु। 

8. आर्थिक वर्ि 2077/78 मा सदूुरपश्चिम प्रदेशको कुल गाहिस््य उत्पादन 
(उत्पादकको मूल्यमा) रु. 2 खबि ९४ अवि ३७ करोड ६० लाख हनु े
अनमुान छ । सो रकम राविय अनमुार्नत कुल गाहिस््य उत्पादनको ६.९ 
प्रर्तशत हो। आर्थिक वर्ि 2076/77 मा सदूुरपश्चिम प्रदेशको यस्तो वहस्सा 
7.0 प्रर्तशत रहेको र्थयो ।  
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9. चाल ुआर्थिक वर्ि 2077/78 मा प्रदेशको कुल गाहिस््य उत्पादन ववृिदर 
3.6 प्रर्तशत रहने अनमुान छ। जनु आर्थिक वर्ि 2076/77 मा 0.44 
प्रर्तशत र आर्थिक वर्ि 2075/76 मा 6.5 प्रर्तशत रहेको र्थयो। आर्थिक 
वर्ि 2076/77 मा पाँच वटा प्रदेशहरुको कुल गाहिस््य उत्पादनमा 
संकुचन आउँदा पर्न यो प्रदेशको कुल गाहिस््य उत्पादन सामान्त्य ववस्तार 
भएको र्थयो। 

10. चाल ुआर्थिक वर्ि 2077/78 मा यस प्रदेशको कुल गाहिस््य उत्पादनमा 
कृवर् क्षेरको योगदान 36.1 प्रर्तशत रहने अनमुान छ ।यस्तै, उद्योग 
क्षेरको योगदान 13.2 प्रर्तशत र सबैभन्त्दा बढी सेवा क्षेरको योगदान 
50.7 प्रर्तशत रहने अनमुान छ ।  

11. चाल ुआर्थिक वर्ि 2077/78 को फाल्गनुसम्म यस प्रदेशमा रहेका बैक 
तथा ववत्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या 7 सय 55 रहेको छ । यस प्रदेशका 
८८ स्थानीय तहमध्ये बझाङ्गको साइपाल बाहेक सबै पार्लकाहरुमा बैक तथा 
ववत्तीय संस्थाहरुको शाखा ववस्तार भई सकेको छ। 

12. बहआुयार्मक गररबी सूचकाङ् क प्रर्तवेदन-2018 अनसुार यस प्रदेशमा 
बहआुयार्मक गररबीको संख्या जनसंख्याको 33.6 प्रर्तशत रहेको छ, जनु 
रावष्ट्रय बहआुयार्मक गररबी 28.6 प्रर्तशतले भन्त्दा ५.० प्रर्तशत र्बन्त्दलेु 
बढी हो । सन ् 2011 मा यस प्रदेशको बहआुयार्मक गररबी 50.8 
प्रर्तशत रहेको र्थयो ।  

13. नेपाल मानव ववकास प्रर्तवेदन-2020 अनसुार यस प्रदेशको मानव ववकास 
सूचकाङ् क 0.547 रहेको छ। नेपालको समग्र मानव ववकास सूचकाङ् क 
भने 0.587 रहेको छ। 
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14. नेपाल मानव ववकास सूचकाङ् क प्रर्तवेदन-2020 अनसुार यस प्रदेशको 
लैवङ्गक ववकास सूचकाङ् क (Gender Development Index-GDI)0.903 
रहेको छ भने लैश्चङ् गक असमानता सूचक(Gender Inequality Index-GII) को 
मान 0.522 रहेको छ ।  

15. केन्त्िीय त्याङ्क ववभागले गरेको नेपाल श्रमशश्चक्त सवेक्षण- २०१८ अनसुार 
नेपालमा श्रम बजारमा सवक्रय जनशश्चक्तमध्ये ११.४ प्रर्तशत बेरोजगार छन।् 
जसमध्ये परुुर् 10.3 प्रर्तशत र मवहला 13.1 प्रर्तशत रहेका छन ् । 
सदूुरपश्चश् चम प्रदेशमा भने 11.5 प्रर्तशत सवक्रय जनशश्चक्त बेरोजगार रहेको 
छन,् जनु रावष्ट्रय औसत भन्त्दा बढी हो। 

16. २०७७ फागनुसम्ममा यस प्रदेशका ६४.६९ प्रर्तशत जनसंख्यामा ववद्यतुको 
पहुँच पगेुको छ। यस अवर्धमा सदूुरपश्चिम प्रदेशमा जलववद्यतु उत्पादन भई 
रावष्ट्रय प्रशारण लाईनमा थप हनु सकेन। 

17. प्रदेशमा चाल ुआर्थिक वर्ि 2077/78 को प्रथम आि मवहना सम्ममा उद्योग 
दतािको संख्या 116 पगेुको छ भने लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योगको संख्या 
32 हजार 5 सय ५८ पगुी उद्योग क्षेरमा रु. 39 अवि ४७ करोड 
बराबरको लगानी भएको छ । २०७७ फागनुसम्ममा यस प्रदेश अन्त्तगितका 
उद्योगहरुमा १ लाख ८७ हजार ५ सय ७९ को रोजगारी सजृना भएको  
छ ।  

18. प्रदेशमा चाल ु आर्थिक वर्ि 2077/78 को प्रथम आि मवहना सम्ममा 
प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहका ५ हजार 3 सय 26 वकलोर्मटर सडक 
पगेुको छ।  

19. चाल ुआर्थिक वर्िको फागनुसम्ममा यस प्रदेशका  सबै स्थानीय तहहरू SuTRA 

मा आबि भएका छन।् यस अवर्धमा ८८ स्थानीय तहको कुल खचि  रू. १६ 
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अबि  ७९ करोड ९१ लाख रहेको छ। जनु खचि स्थानीय तहको कुल बजेटको 
३५.० प्रर्तशत हनु आउँछ।स्थानीय तहको खचिको वहसाबले सदूुरपश्चिम प्रदेश 
सन्त्तोर्जनक नै रहेको छ। 

20. चाल ुआर्थिक वर्िको फागनुसम्ममा प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा गरी रू. २३ अबि 
९६ करोड १६ लाख राजस्व (संघ र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा बाँडफाँट समेत) 
सङ्कलन भएको छ।  

21. आर्थिक बर्ि 2076/77 मा प्रदेशका ८८ स्थानीय तह मध्ये ६९ 
स्थानीयतहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रम अन्त्तगित सञ्चार्लत ७०८ 
आयोजना माफि त थप १९ हजार ५ सय ७६ व्यश्चक्तले रोजगारी प्राप्त गरेका 
र्थए। 

22. शैश्चक्षक वर्ि २०७७ मा प्रदेशमा कुल ववद्यालय संख्या ४२३० पगेुको छ। 
ती ववद्यालयहरुमा  १६ हजार ५ सय ८४  श्चशक्षक कायिरत रहेका छन।् 
ववर्भन्न तहहरुमा ८ लाख १ हजार ६ सय ७ ववद्याथी अध्ययनरत छन।्ती 
मध्ये छारा ५१.२ प्रर्तशत र छार  ४८.८ प्रर्तशत रहेका छन।् 

23. आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को फागनुसम्म सरकारी, र्नजी र सामदुावयक 
स्वास््य संस्थाले प्रदान गरेका भनाि, बवहरङ्ग र आकश्चस्मक सेवामध्ये दबैुमा धेरै 
पटक सेवा र्लनेको संख्या २० लाख ३ हजार ३ सय १४ रहेको छ। 
आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा यस्तो संख्या २६ लाख ३४ हजार २ सय २8 
रहेको  र्थयो। 

24. आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा प्रदेशको प्रमखु बालीहरु मध्ये धान, मकै, गहुँ, 
कोदो र जौ उत्पादन क्रमश ६ लाख ४६ हजार ४ सय ९७, १ लाख २२ 
हजार ९ सय ३२, ३ लाख ४१ हजार ६ सय ६६, १७ हजार ९ सय 
५४, ६ हजार ३ सय ७३  मेविक टन हनुे अनमुान छ।   
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25. प्रदेशको कुल भ-ूभागको तलुनामा सबैभन्त्दा बढी ५८.७ प्रर्तशत  वन क्षरे 

सदूुरपश्चिम प्रदेशमा छ। नेपालको कुल वन क्षेरको १७.३४ प्रर्तशत वहस्सा 
ओगटेको यस प्रदेशमा १९ लाख ५३ हजार ९ सय हेक्टर वन क्षेर रहेको 
छ। 

26. चाल ु आर्थिक वर्िमा प्रदेशको कुल सरकारी खचि ववर्नयोजनको तलुनामा 
७२.६ प्रर्तशत अथाित  रु. २४ अवि २४ करोड १७ लाख ७७ हजार हनु े
संशोर्धत अनमुान छ। कुल सरकारी खचि मध्ये चालतुफि  ववर्नयोजनको 
३१.६ प्रर्तशत अथाित रु. १० अवि ५४ करोड ५३ लाख ५२ हजार र 
पूजँीगततफि  ववर्नयोजनको ४१ प्रर्तशत अथाित रु. १३ अवि ६९ करोड ६४ 
लाख २५ हजार हनुे अनमुान छ। 

27. चाल ुआर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा संघीय सरकार, राजस्व बाँडफाँटबाट रु. 
७ अवि ८७ करोड ३६ लाख राजस्व पररचालन हनुे अनमुान गररएकोमा 
१०.६ प्रर्तशतले न्त्यून हनु गई रु. ७ अवि ३ करोड ८६ लाख ९० हजार 
मार प्राप्त हनुे अनमुान छ। आन्त्तररक स्रोततफि  रु. ६० करोड ७० लाख 
३० हजार पररचालन हनुे अनमुान गररएकोमा ९३.१ प्रर्तशतले बढी हनु गई 
रु. १ अवि १७ करोड २० लाख ३५ हजार पररचालन हनुे संशोर्धत 
अनमुान छ। रोयल्टीतफि  रु. ७ करोड पररचालन हनुे अनमुान गररएकोमा 
३५.६ प्रर्तशतले न्त्यून भई रु. ४ करोड ५० लाख ९९ हजार प्राप्त हनुे 
अनमुान छ। यसरी राजस्व बाँडफाँट, आन्त्तररक आय पररचालन र रोयल्टी 
आम्दानी गरी जम्मा रु. ८ अवि २५ करोड ५८ लाख २४ हजार आय प्राप्त 
हनुे संशोर्धत अनमुान छ।  

28. चाल ुआर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा संघीय सरकारबाट प्राप्त हनुे समपूरक 
अनदुान तफि  रु. १ अवि २६ करोड २९ लाख, ववशेर् अनदुानतफि  रु. ४८ 
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करोड ५० लाख र ववकास साझेदारहरुवाट रु १ करोड ८९ लाख १५ 
हजार प्राप्त हनुे देश्चखन्त्छ। 

29. चाल ुआर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा संघीय सरकारबाट सशति अनदुान वापत 
रु. ४ अवि ३९ करोड ३५ लाख अनमुान गररएकोमा २३.२ प्रर्तशतले ववृि 
भई रु. ५ अवि २८ करोड ९६ लाख ९४ हजार प्राप्त हनुे संशोर्धत अनमुान 
रहेको छ । 

30. चाल ुआर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा अनमुान गररएको ववत्तीय समानीकरण 
अनदुान वापत रु. ८ अवि ७ करोड ६८ लाख रकम प्राप्त हनु े
देश्चखन्त्छ।आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा बचत रकम रु. १० अवि ५९ करोड 
३६ लाख ३ हजार अनमुान गररएकोमा २८.९ प्रर्तशतले न्त्यून भई रु. ७ 
अवि ५३ करोड ५७ लाख ५ हजार प्राप्त भएको छ। 

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म प्रदेशबाट स्थानीय तहमा हनुे ववत्तीय हस्तान्त्तरणको वववरण प्रस्ततु गने 
अनमुर्त चाहन्त्छु। 

31. रावष्ट्रय प्राकृर्तक स्रोत तथा ववत्त आयोगबाट प्राप्त र्सफाररस अनसुार आगामी 
आर्थिक वर्िको लार्ग समानीकरण अनदुान तफि  ७२ करोड ४५ लाख 
ववर्नयोजन प्रस्ताव गरेको छु। जनु चाल ु आर्थिक वर्िको तलुनामा १५ 
प्रर्तशतले बढी हनु आउछ। 

32. रावष्ट्रय प्राकृर्तक स्रोत तथा ववत्त आयोगद्वारा प्राप्त र्सफाररस अनसुार सवारी 
कर वापतको प्रदेश ववभाज्य कोर्बाट स्थानीय संश्चचत कोर्मा प्रत्येक मवहना 
समाप्त भएको १५ ठदन र्भर जम्मा गने गरी कुल रु. २४ करोड अनमुार्नत 
रकम प्रस्ताव गरेको छु। जनु चाल ु आर्थिक वर्िको तलुनामा १६.६७ 
प्रर्तशतले बढी हनु आउछ। 
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33. आगामी आर्थिक वर्िदेश्चख समपूरक तथा ववशेर् अनदुान माफि त कायािन्त्वयन हनुे 
आयोजना तथा कायिक्रमहरुको शीघ्र कायािन्त्वयन गनि बजेटमै स्थानीय तहले 
पवहचान गरी आफ्नो क्षरेमा संचालन गने आयोजनाहरुको लार्ग समपरुक 
अनदुानतफि  रु. ६० करोड र ववशेर् अनदुानतफि  रु. ४० करोड ववर्नयोजन 
गरेको छु। जनु चाल ु आर्थिक वर्िको तलुनामा ३३ प्रर्तशतले न्त्यून हनु 
आउछ। 

34. आगामी आर्थिक वर्ि २०७८/७९ प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहहरुलाई 
हस्तान्त्तरण हनुे समपूरक र ववशेर् अनदुानलाई थप वस्तरु्नि र प्रभावकारी 
बनाउन ववद्यतुीय प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याइनेछ।  

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म आगामी आर्थिक वर्िको बजेटको मूलभतू उद्दशे्यहरु प्रस्ततु गनि चाहन्त्छु। 

35. आगामी आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेट मूलभतू रुपमा देहायका 
उदे्दश्यहरु पूरा गने तफि  समग्र रुपमा केश्चन्त्ित रहने छ।  

(क) स्वास््य संक्रमणका कारण सजृना भएका चनुौर्तहरुलाई सामना गनि 
सक्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तहका सबै वकर्समका स्वास््य 
सेवाहरुको गणुात्मक एवम ्सन्त्तरु्लत ववकास गदै नागररकको जीवन 
रक्षा गने,  

(ख) वहपुश्चक्षय सम्बन्त्ध र साझेदारी सवहत प्रर्तकारात्मक, प्रवििनात्मक 
पनुिस्थापना लगायतका आधारभतू ववश्चशश्चस्टकृत र गणुस्तरीय स्वास््य 
सेवामा सबै नागररकको पहुँच सरु्नश्चश् चतता गदै जनताको जीवनस्तरमा 
गणुात्मकता (Quality of Life) ववृि गदै जाने,  
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(ग) कृवर्क्षेरको उत्पादन र उत्पादकत्व ववृि, कृवर्मा आधाररत उद्योगको 
संरक्षण एवम ् प्रवििन, कृवर् क्षेरको ववववर्धकरण, व्यवसावयकीकरण, 
आधरु्नकीकरण तथा खाद्य-सरुक्षा एवम ्सम्प्रभतुाको संरक्षण गने,  

(घ) श्चशक्षा, स्वास््य, खानेपानी, ऊजाि, सडक लगायतका पूवािधारको ितु, 
ठदगो एवम ् सन्त्तरु्लत ववकासको आधारशीललाई थप प्रभावकारी 
बनाउँदै जाने,  

(ङ) ववकासको प्रर्तफलबाट वञ् चीत जनतामा समानपुार्तक एवम ्समावेशी 
पहुँच सरु्नश्चश् चतता माफि त सामाश्चजक न्त्याय सवहतको समवृि हार्सल 
गने,  

(च) सामाश्चजक सशश्चक्तकरण, मूलप्रवाहीकरण, समावेशीकरण माफि त 
सामाश्चजक न्त्यायको प्रवििन एवम ् संरक्षण गदै प्रदेश सरकारका 
सेवाहरुमा प्रदेशवासीहरुको सहज पहुँच स्थावपत गदै जाने 

(छ) सशुासन र समविगत आर्थिक स्थावयत्व हार्सल गने। 

36. उल्लेश्चखत वजेटका उद्दशे्यहरु परुा गनि देहायका प्राथर्मकताहरु र्नधािरण 
गरेको छु।  

(क) नेपालको संववधानले प्रत्याभतू गरेका राज्यको दावयत्वहरु (State 

Obligations) पूरा गदै लोक कल्याणकारी राज्य र्नमािणका तीन खम्बे 
अथिनीर्तको भरू्मकाको सवर्लकरण, समविगत आर्थिक स्थायीत्व एवम ्
समावेशी सामाश्चजक न्त्याय सवहतको र्तब्र आर्थिक बवृि, ववकासको 
प्रर्तफलमा समानपुार्तक तथा समन्त्यावयक पहुँच स्थापना गने, सबै 
प्रकारका असमानताको अन्त्त गदै समावेशी आत्मर्नभिर, उन्त् नतीश्चशल, 
स्वतन्त्र, समिृ समाजवाद उन्त्मूख उत्थानशील प्रदेश अथितन्त्र 
र्नमािण। 
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(ख) ववकास, समवृि र सशुासनको यारामा हालसम्म प्राप्त भएका 
उपलश्चधधहरुलाई संस्थागत गदै कोरोना महामारीबाट नागररकको 
जीवन रक्षा गनि प्रर्तकारात्मक, प्रवििनात्मक, उपचारात्मक लगायतका 
आधारभतू स्वास््य सेवालाई ववश्चशविकृत गदै गणुस्तरीय स्वास््य 
सेवामा सबै नागररकको पहुँच स्थावपत गने, आयवेुद, प्राकृर्तक 
श्चचवकत्सा पितीको योजनावि ववकास माफि त स्वास््य सेवामा प्रदेश 
सरकारको भरू्मकालाई बढाउने र सामदुावयक स्वास््य प्रणालीको 
एकीकृत उपाय अवलम्बनबाट स्वास््य पूवािधारको ववकास र 
श्चचवकत्सक एवम ्स्वास््यकमीहरुको प्रभावकारी पररचालन।  

(ग) कोरोना रोगको संक्रमण र्नयन्त्रण गनि चार्लएको कदमहरुको समग्र 
प्रभावकाररता अर्भबवृि गने, यसको कारणबाट प्रदेशका आर्थिक 
गर्तववर्धहरुमा श्चशर्थलता आउन नठदने, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको 
सहकायि र समन्त्वयबाट संक्रामक रोगको जनस्तरसम्म परेको असर 
तथा जोश्चखमलाई न्त्यूनीकरण गने।कोरोनाको कारण प्रदेश अथितन्त्रमा 
परेको श्चशर्थलतालाई पनुरुत्थान गनि कोर्भड-१९ बाट प्रभाववत 
पररवारलाई राहत, र्नश्चजक्षेरलाई प्रोत्साहन, सहरु्लयत र पनुरुत्थानका 
माध्यमबाट आर्थिक गर्तववर्धको ववस्तार।  

(घ) प्रदेश नागररकले सरुक्षा र मयािठदत जीवनयापन गनि पाउने गरी काम, 
रोजगारी, खाद्य सरुक्षा एवम ् सविकालीन सामाश्चजक सरुक्षा, सेवा र 
सवुवधाको संरक्षणको प्रत्याभतू माफि त प्रदेश सरकारको अर्भभावकीय 
भरू्मकाको बढोत्तरी। समाजमा ववद्यमान सबै प्रकारका ववभेद 
असमानता अन्त्त्य गने, राज्य संयन्त्रमा सबै नागररकको पहुँचलाई 
स्थावपत गदै प्रदेश सरकार प्रर्त नागररकको ववश् वासमा (Trust and 

Confidence) बवृि गने, सामाश्चजक समावेशीकरण, सशश्चक्तकरण र 
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मूलप्रवाहीकरण माफि त न्त्याय र नैर्तकतामा आधाररत समन्त्यावयक 
समाजको स्थापना र ववकास। 

(ङ) कृवर्को उत् पादन र उत्पादकत्व अर्भबवृि गदै आत्मर्नभिरता तफि  
केश्चन्त्ित हनु,े कृवर्को व्यवसायीकीकरण, ववववर्धकरण, आधरु्नकीकरण 
माफि त बजारको मूल्य शृंखला (Value Chain) स्थापना गने, कृवर्मा 
ववशेर् प्रोत्साहन कायिक्रम माफि त लाभको न्त्यायोश्चचत ववतरणबाट 
ववपन्त् नता, गररवी र असमानताको शीघ्र अन्त्त गरी सवुवधावववहन र 
कमजोर वगि, क्षेर, समदुाय, सीमान्त्तवगि, राज्यको सवुवधाबाट पछार्ड 
परेका र पछार्ड पाररएका वगिको उत्थान र ववकास गनि ववशेर् 
संरक्षणका कायिक्रमहरु।  

(च) श्चशक्षा, स्वास््य, कृवर्, सडक, र्सँचाई, खानेपानी, ववद्यतु लगायतका 
पूवािधारका क्षेरको ठदगो ववकास सरु्नश्चश् चत गने, सञ् चालन भई रहेका 
रुपान्त्तरणकारी आयोजना र कायिक्रमको कायािन्त्वयन तफि  साधनको 
कमी हनु नठदने। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको ववर्नयोजन कुशलता 
(Allocation Efficiency) र खचि गने क्षमता अर्भववृि गदै दीगो र 
उच्च प्रर्तफल ठदने खालका रणनैर्तक महत्वका पूवािधार र्नमािण।  

(छ) दीगो ववकास सवहतको फरावकलो एवम ्उच्च आर्थिक बवृि हार्सल गनि 
नीश्चज सहकारी क्षेरको ववकास। उत्पादनका साधनहरुको 
सामवुहकीकरण, स्थानीय स्रोतको पररचालन, तलुनात्मक लाभका 
क्षेरको पवहचान एवम ्प्रवििन गनि तफि  नीश्चज, सहकारी, गैरसरकारी 
क्षेर वीच समन्त्वय र सहकायि माफि त सन्त्तरु्लत ववकास।  

(ज) स्थानीय सीप, स्रोत, साधन तथा पवहचानमा आधाररत लघ,ु साना तथा 
घरेल ुमझौला उद्योग र उत्पादनको बजार प्रवििन गदै अग्र तथा पषृ्ठ 
सम्बन्त्ध (Forward and Backward Linkages) स्थावपत गने, स्वदेश 
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तथा ववदेशमा रोजगार गमुाएकाहरु लश्चक्षत काम र रोजगारी 
सरु्नश्चितता।  

(झ) वन, जैववक ववववधता तथा जलाधारको दीगो व्यवस्थापनबाट 
वातावरणीय सन्त्तलुन र ठदगो ववकास कायम गदै वनजन्त्य उद्यान, 
पयािपयिटनको ववकास एवम ्वनजन्त्य वस्त ुतथा सेवाको उत्पादन एवम ्
न्त्यायोश्चचत ववतरण। पयिटनका सबै सम्भावनाहरुको ववकास गदै 
धार्मिक, साहर्सक, मनोरन्त्जनात्मक, सामाश्चजक तथा पयिटकीय 
क्षेरहरुको ववकास प्रवििन र संरक्षण।  

(ञ) लगानी सम्बन्त्धी कानूनहरुको तजुिमा गदै लगानी प्रवििनको महत्वपूणि 
आधारशील तयार गने। उत्तरदायी शासकीय व्यवस्था, शाश्चन्त्त 
सरुक्षाको प्रत्याभरू्त, भ्रिाचार र्नयन्त्रण शसुासन र सेवा प्रभावमा 
प्रभावकारीता। 

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म आगामी आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को प्रदेश सभातफि को कायिक्रम तथा 
ववर्नयोजन प्रस्ततु गने अनमुती चाहन्त्छु। 

37. प्रदेश सभाको गररमालाई कायम राख्दै सश्चचवालय व्यवस्थापन, प्रदेश सभाका 
ववर्यगत सर्मर्तहरुको सदुृढीकरण लगायत भौर्तक स्रोत साधन सम्पन्न 
बनाउन आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको छु । 

38. आगामी आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा प्रदेश सभा तथा ववर्यगत 
सर्मर्तहरुको काम कारवाहीलाई व्यवश्चस्थत गनि सूचना प्रववर्ध अर्धकतम 
उपयोग माफि त प्रदेश सभा, ववर्यगत सर्मर्त सभाकक्ष, संसठदय दलका 
कायािलय र प्रदेश सभालाई थप अत्याधरु्नक तथा सौन्त्दयीकरण 
गररनेछ।यसको लार्ग प्रयाप्त वजेट ववर्नयोजन गरेको छु। 
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39. प्रदेश सभाको लार्ग रकम रु. १८ करोड ७८ लाख ववर्नयोजन गरेको छु।  

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म आगामी आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को प्रदेश लोकसेवा आयोगतफि को 
कायिक्रम तथा ववर्नयोजन प्रस्ततु गने अनमुती चाहन्त्छु। 

40. र्नजामती सेवामा सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको आकर्िण वढाउन नौ वटै 
श्चजल्लाहरुमा ववर्भन्न प्रवििनात्मक कायिक्रमहरु संचालन गररने छ। यसको 
लार्ग आवश्यक नीर्त, र्नदेश्चशका तथा कायिववर्धको र्नमािण गरी आगामी 
आर्थिक वर्ि बाटै कायािन्त्वयनमा ल्याइने छ।आगामी आर्थिक वर्ि देश्चख प्रदेश 
लोक सेवा आयोग माफि त प्रदेश अन्त्तगितका ववर्भन्न ररक्त पदपूर्तिको लार्ग 
आवश्यक कायिहरु शरुु गररने छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगको क्षमता 
ववकास, पाठ्यक्रम र्नधािरण, कायितार्लका प्रकाशन, पदपूर्ति लगायतका 
प्रवििनात्मक कायिक्रमहरुको लार्ग रु. २ करोड ५८ लाख वजेट ववर्नयोजन 
गरेको छु। 

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म आगामी आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा आन्त्तररक मार्मला तथा कानून 
मन्त्रालय अन्त्तगितको कायिक्रम तथा ववर्नयोजन प्रस्ततु गने अनमुती चाहन्त्छु। 

41. शाश्चन्त्त सवु्यवस्था र सरुक्षाको ववश्वसनीय वातावरण नै शशुासन र ववकासको 
मूल आधार हो। सवािङगीण मानवीय सरुक्षा सवहतको ववकास र सरुक्षाको 
प्रत्याभरू्त माफि त प्रदेशमा ठदगो शाश्चन्त्त प्रवििन गनि सवै सरुक्षा र्नकायहरुको 
व्यावसावयक क्षमताको अर्भववृि, साधन स्रोतको वन्त्दोवस्त, भौर्तक 
पूवािधारको र्नमािण, अनसुन्त्धान तथा अर्भयोजनलाई प्रभावकारी वनाउन 
आवश्यक वजेट ववर्नयोजन गरेको छु। 
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42. राजमागि क्षेरमा हनुे अपराधजन्त्य वक्रयाकलाप न्त्यूनीकरण गनि सरुक्षाको 
दृविले संवेदनशील स्थानहरुमा सी.सी.वट.भी. क्यामरा माफि त सरुक्षा र्नगरानी 
बढाउने कायिलाई यस वर्ि पर्न र्नरन्त्तरता ठदएको छु। सरुक्षाको वहसावले 
संबेदनश्चशल मार्नएका प्रदेशका राजमागिहरुमा सरुक्षा र्नगरानी (CCTV) 

जडान गनि रु. २ करोड ३५ लाख ववर्नयोजन गरेको छु। 

43. प्रहरी संगिनको भौर्तक पूवािधार व्यस्थापनका लार्ग ववर्भन्न ११ वटा 
इलाका प्रहरी कायािलय र प्रहरी चौकीहरुको भवन र्नमािण तथा अन्त्य पूवािधार 
ववकास कायि चाल ुआर्थिक वर्ि देश्चख सरुु भएका छन। आगामी आर्थिक 
वर्िर्भरै सम्पन्न हनुे गरी रु. ११ करोड १७ लाख ववर्नयोजन प्रस्ताव गरेको 
छु। प्रदेश प्रहरी मखु्यालयको भवन र्नमािणको लार्ग आगामी आर्थिक वर्ि मा 
रु. १० करोड ववर्नयोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्िमा डोटीको 
ववपीनगर, कैलालीको घोडाघोडी, अछामको कमलबजार, अछामको पञ्चदेवल 
र बझांगको खप्तडछान्ना प्रहरी चौकीको र्नमािण सरुु गररनेछ। यसको लार्ग 
रु. २ करोड ६४ लाख बजेट ववर्नयोजन गरेको छु। 

44. ववद्यमान कानूनी एवम ् संस्थागत व्यवस्थाको सदुृवढकरण सवहत प्रदेश 
सरकार, र्नजी क्षेर, नागररक समाज, संचार जगत, गैरसरकारी संस्थासँगको 
सहकायिमा समदुाय प्रहरी साझेदारी कायिक्रम, दवु्यिसनमा परेका व्यश्चक्तहरुको 
पनुस्थािपना तथा उपचार गरी उद्यमशील र आत्मर्नभिर बनाउन संलग्न 
संस्थाहरुसँग साझेदारी, सबै प्रकारका मानव बेचववखन, मवहला वहंसा जस्ता 
कायिलाई पूणित: र्नयन्त्रण, सम्बि सरोकारवाला र्नकायको सहकायिमा लाग ु
और्ध र्नयन्त्रण कायिक्रमहरुलाई व्यापक रुपमा प्रवििन लगायतका 
कायिहरुलाई अर्भयानको रुपमा प्रदेशका सबै श्चजल्लाहरुमा संचालन गनि रु. 
६७ लाख ववर्नयोजन गरेको छु। यसवाट प्रदेश अन्त्तगित सामाश्चजक 
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कुप्रथाको रुपमा रहेको मानव वेचववखन तथा लाग ुऔर्ध र्नयन्त्रण कायिमा 
प्रभावकाररता ववृि भई अपराधमा न्त्यूनीकरण हनुे ववश्वास र्लएको छु। 

45. नागररक मैरी सरुक्षा व्यवस्था सदुृढ गनि सरुक्षा चासो र चनुौतीको स्थानीय 
तहदेश्चख नै ववश्लरे्ण (Security and Crime Mapping) गने व्यवस्थाको 
लार्ग सम्बन्त्धीत र्नकायको क्षमता अर्भववृि गनि स्थानीय तहमा न्त्यावयक 
क्षमताको ववकासमा जोड ठदइने छ। नागररक र सरुक्षा र्नकाय वीचको 
सम्बन्त्ध र साझेदारीलाई सदुृढ वनाउन नागररक सहायता कक्षको स्थापना 
गररने छ। यसको लार्ग रु. ३८ लाख ववर्नयोजन गरेको छु। 

46. प्रदेशबाट जारी भएका कानूनहरुको प्रभावकाररता अर्भववृि गदै 
नागररकहरुको वहस, पैरवी गनि कानूनी साक्षरता कायिक्रम, न्त्यावयक सचेतना 
कायिक्रमहरु आगामी आर्थिक वर्ि बाट अर्भयानको रुपमा प्रदेशका सवै 
श्चजल्लामा संचालन गररनेछ। प्रदेश काननु तजुिमा कायिमा अर्धकतम 
सहभार्गतात्मक पद्दर्त अवलम्बन गनि रु. ४१ लाख ववर्नयोजन गरेको छु। 
यसबाट कानून तजुिमा देश्चख कायािन्त्वयनसम्म सवै तहमा नागररकको अथिपूणि 
सहभार्गता (Meaningful Participation) सरु्नश्चित हनुे ववश्वास र्लएको छु। 

47. प्रदेशको सरुक्षा व्यवस्थालाई सदुृढ वनाउदै आम नागररकलाई सरुक्षाको 
प्रत्याभरू्त ठदन आवश्यक रणनीर्त तजुिमाको लार्ग आगामी आर्थिक वर्िमा 
सरुक्षा सम्मेलन आयोजना गनि आवश्यक रकम ववर्नयोजन गरेको छु। 
यसको आधारमा प्रदेशको सरुक्षा रणनीर्त तजुिमा गरी कायािन्त्वयनमा 
ल्याइनेछ। 

48. कारागारर्भर रहेका कैदीवन्त्दीहरुलाई उत्पादनश्चशल क्षेरमा केश्चन्त्ित गदै आय 
आजिन कायिक्रमको माफि त आत्मार्नभिरता ववकासको लार्ग रु. ४० लाख ५० 
हजार ववर्नयोजन गरेको छु। यसवाट स्थानीय श्रम र सीपमा आधाररत घरेल ु
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उत्पादनको ववकास र प्रवििन हनुे ववश्वास र्लएको छु। कैदी वन्त्दीहरुबाट 
उत्पाठदत वस्तहुरुको बजाररकरणको आवश्यक प्रवन्त्ध र्मलाएको छु। 

49. नेपाल सरकारसँगको समन्त्वयमा प्रदेशर्भर रहेका कारागारहरुको भौर्तक 
पूवािधार ववकास गरी व्यवस्थापन सधुार गने कायिलाई यसवर्ि पर्न र्नरन्त्तरता 
ठददै रु. ४५ लाख ववर्नयोजन गरेको छु। यसबाट कारागार सधुार गहृको 
रुपमा रुपान्त्तरण हदैु जान ेववश्वास र्लएको छु। 

50. चाल ु आर्थिक वर्िबाट शरुु भएको प्रदेश राजपर छपाई गनि आवश्यक 
औजार उपकरण खररद कायि सम्पन्न भएको छ। आगामी आर्थिक वर्िबाट 
प्रदेशमै राजपर छपाई सम्बश्चन्त्ध कायिको शरुुवात गनि आवश्यक व्यवस्था 
र्मलाएको छु। 

51. प्रदेशमा आम सञ्चार क्षेरलाई मयािठदत र व्यवसावयक बनाई सशुासन, 
स्थावयत्व र ववकासमा सञ्चार जगतको योगदान प्रवििन गनि आगामी वर्ि प्रदेश 
सञ्चार नीर्त तजुिमा गरी कायािन्त्वयनमा ल्याइनेछ। आम संचार जगतको क्षमता 
ववकास, र्मर्डया सेन्त्टरको भवन र्नमािण, आमसंचार नीर्तको तजुिमा, 
रेर्डयोहरुलाई पुजँीगत अनदुान र लोककल्याणकारी ववज्ञापन समेतका लार्ग 
रु. ८२ लाख ववर्नयोजन गरेको छु। लोककल्याणकारी ववज्ञापन तथा अनदुान 
कायिववर्ध थप पररमाजिन गरी लागू गररनेछ। 

52. प्रदेशमा कायिरत परकारहरुको स्वास््य उपचार एवं सरुक्षाको लार्ग नेपाल 
परकार महासंघ, सदूुरपश्चिम प्रदेश सर्मर्तसँगको सहकायिमा आवश्यक कायिववधी 
वनाई सञ्चालन गने गरी उपचार सहायता सम्बन्त्धी कायिक्रमहरु सञ्चालन गनि रु 
४० लाख ववर्नयोजन गरेको छु। 

53. ववपद जोश्चखम न्त्यूनीकरण र व्यवस्थापन सम्बश्चन्त्ध ववद्यमान व्यवस्थाहरुको 
पनुरावलोकन गररने छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा ववपद व्यवस्थापन सम्बन्त्धी 
कायि गदाि अन्त्तर-सरकार समन्त्वय र सहकायिको कायि संस्कृती अवलम्बन 
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गररने छ। ववपद जोश्चखम न्त्यूनीकरणका  योजना तथा कायिक्रमहरु 
कायािन्त्वयन गदाि लैंर्गक साथै सवै प्रकारको सामाश्चजक समावेशीतालाई 
प्राथर्मकतामा राश्चखने छ। ववपद जोश्चखमको पूवािनमुान, अनगुमन, पूवि तयारी 
र प्रर्तकायि गनि आवश्यक पूवािधार जनशश्चक्त क्षमता प्रववर्धको ववकास तथा 
सदुृवढकरण गनि रु. १ करोड ५० लाख ववर्नयोजन गरेको छु। प्रदेश स्तरीय 
ववपत व्यवस्थापन तथा क्षमता र अर्भववृि तथा अर्भमखुीकरण कायिक्रमको 
लार्ग नौ वटै श्चजल्लामा प्रवििनात्मक कायिक्रमहरु संचालन गनि आवश्यक 
वजेट ववर्नयोजन गरेको छु। 

54. जोश्चखममा परेका मवहला, ववर्भन्न कारणबाट वहंसामा परेका मवहलाहरुको 
तत्कालै उद्दार गरी र्नजहरुको तफि बाट र्नशलु्क वहस तथा पैरवी गनि 
आवश्यक कानूनी परामशि तथा सहायता प्रदान गरी वपर्डतलाई न्त्याय तथा 
पनुस्थािपन गने कायिलाई प्रदेशभर संचालन गररनछे। प्रदेश सरकार एवम ्
स्थानीय सरकारको समेत सहलगानी हनुे गरी डोटीमा रहेको Daughter’s 

Park भवन र्नमिण सहयोगका लार्ग रु. २५ लाख ववर्नयोजन गरेको छु। 

55. मानव अर्धकारको संरक्षण र संवििन गदै यस तफि  प्रवििनात्मक 
कायिक्रमहरु संचालन गनि आवश्यक रकम ववर्नयोजन गरेको छु। द्वन्त्द्व 
व्यवस्थापन सम्बन्त्धी कायिहरुलाई प्रदेशभर संचालन गनि आवश्यक रकम 
ववर्नयोजन गरेको छु। 

56. प्रदेशमा कायिरत प्रहरी कमिचारीको क्षमता ववकास तथा साइवर अपराध 
र्नयन्त्रण कायिक्रमको लार्ग रु. ४५ लाख ववर्नयोजन गरेको छु। यसबाट 
प्रहरी कमिचारीहरुको व्यवसावयकता ववृि हनुे ववश्वास र्लएको छु । 

57. आगामी आर्थिक वर्िर्भर कंचनपरु श्चजल्लाको पनुवािसमा सवहद गोववन्त्द 
गौतमको स्मरणाथि Border Observation Point (BOP) स्थापना गरी 
संचालनमा ल्याइने छ। यसको लार्ग आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको 
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छु।उक्त स्थानमा तयार पाररएको र्बस्ततृ पररयोजना प्रर्तवेदन अनसुार सवहद 
गोववन्त्द गौतम स्मतृी पाकि  आगामी आर्थिक वर्िबाटै र्नमािण गने व्यवस्था 
र्मलाएको छु। 

58. आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालयबाट कायािन्त्वयन हनु े उपरोक्त 
कायिक्रमको लार्ग रु. ४२ करोड ८५ लाख वजेट ववर्नयोजन गरेको छु। 
जनु कुल बजेटको १.४ प्रर्तशत हनु आउछ। 

माननीय सभामखु महोदय 

अब म आर्थिक मार्मला मन्त्रालय अन्त्तगित कायािन्त्वयन हनु ेकायिक्रम तथा ववर्नयोजन 
प्रस्ताव प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्त्छु।  

59. साविजर्नक खचिलाई आर्थिक तथा सामाश्चजक पूजँी र्नमािणका क्षेरमा कुशल र 
प्रभावकारी ववर्नयोजन गनिका लार्ग चाल ुखचि व्यवस्थापन सम्बन्त्धी मापदण्ड 
बनाई गैर बजेटरी खचिलाई र्नयन्त्रण गदै लर्गने छ। चाल ुखचिलाई वाश्चन्त्छत 
सीमार्भर राख्दै पूजँीगत खचिको बढोत्तरी गनि सरकारी खचिमा र्मतव्यवयता 
सम्बन्त्धी मागिदशिन तजुिमा गरी कायािन्त्वयन गररनेछ। 

60. आवर्धक योजना र वावर्िक योजना तथा वजेट वीच तादाम्यता कायम गदै 
कायिक्रम/आयोजनाको प्राथर्मकीकरण र स्रोतको सरु्नश्चितता एवम ्साविजर्नक 
खचिलाई नश्चजतासँग आवि गने नीर्तगत व्यवस्था र्मलाएको छु। 

61. आगामी आर्थिक वर्िमा कायिसम्पादन र उपयोगको प्रभावकाररताका आधारमा 
स्थानीय तहमा हनुे ववत्तीय हस्तान्त्तरणलाई थप व्यवश्चस्थत बनाई सूचना 
प्रववर्धमा आधाररत योजना छनौट प्रणाली र्नमािण गरी कायािन्त्वयनमा 
ल्याईनेछ। 
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62. आगामी आर्थिक वर्िमा योजना तजुिमामा संलग्न साविजर्नक, र्नजी, सहकारी 
तथा सामदुावयक क्षेरको क्षमता अर्भववृि गने कायिक्रम संचालन गररने छ। 
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कायिरत योजना तजुिमा तथा कायिन्त्वयनमा संलग्न 
जनशश्चक्तको क्षमता ववकास तथा जवाफदेहीता अर्भववृि गदै लर्गनेछ। 

63. साविजर्नक खररद, प्राकृर्तक स्रोत-साधन तथा जनशश्चक्त पररचालन सम्बन्त्धी 
कानूनी, नीर्तगत, संस्थागत र प्रवक्रयागत सधुार गररनेछ। 

64. तीन तहको सरकारवीचको सहकायि र समन्त्वयमा अर्भववृि गरी ववकास 
र्नमािण, सेवा प्रवाह तथा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकारका ववर्यलाई प्रभावकारी 
बनाइनेछ। 

65. अनगुमन तथा मलु्यांकनलाई अन्त्तर-र्नकाय र अन्त्तर सरकारी तहको समन्त्वय 
र सहकायिमा थप प्रभावकारी बनाई आन्त्तररक तथा तेस्रो पक्षको मलु्यांकन 
माफि त ववकास, नीर्त, योजना तथा कायिक्रमको असर र प्रभाव अध्ययन गरी 
प्राप्त हनुे अनपुोर्णलाई लागू गने कामको शरुुवात आगामी आर्थिक वर्ि देश्चख 
शरुु गररनेछ। 

66.  िुला आयोजनाहरुलाई केश्चन्त्ित गरी साविजर्नक लेखा सर्मर्त लगायत 
सरोकारवालाहरुको सहभार्गतामा नर्तजामा आधाररत अनगुमन प्रणालीको 
संरचनागत ववकास, तेस्रो पक्षको अनगुमन (Third Party Verification) 

जस्ता ववर्यहरु कायािन्त्वयनको लार्ग आवश्यक व्यवस्था र्मलाएको छु। 

67. अर्त ववपन्न वादी समदुायमा व्याप्त रहेको गररवी न्त्यूनीकरण गनि आय 
आजिनका कायिहरु माफि त स्थानीय मौर्लक पवहचानका क्षेरहरुको ववकास, 
ववस्तार ववववधीकरण गनि परम्परागत संस्कृर्त एवम ्कलाहरुको संरक्षण गनि 
वादी समदुाय लश्चक्षत कायिक्रमको लार्ग स्वरोजगार ववकास कोर् माफि त 
कायािन्त्वयन हनुे गरी रु. ३ करोड बजेट ववर्नयोजन गरेको छु। 
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68. जेष्ठ नागररकहरुको स्वास््य जोश्चखमलाई ध्यानमा राख्दै सरकारी अस्पतालमा 
जवटल रोगहरुको उपचार सहायताको लार्ग जेष्ठ नागररक प्रदेश उपचार राहत 
कोर्को व्यवस्था र्मलाएको छु। उपचार सहायता सम्बन्त्धी आवश्यक 
कायिववर्धको तजुिमा गरी कायािन्त्वयनमा ल्याइने छ। यसको लार्ग रु. १ 
करोड वजेट ववर्नयोजन गरेको छु। 

69. सदूुरपश्चिम प्रदेश सरकारको SuPa Apps, महत्वपूणि पयिटकीय तथा धार्मिक 
क्षेरहरुको छायाश्चचर र्नमािण, एकीकृत प्रदेश त्यांक केन्त्ि एवम ् एकीकृत 
भौगोर्लक सूचना प्रणाली सम्बन्त्धी नीर्तको लार्ग आवश्यक बजेटको व्यवस्था 
गरेको छु। 

70. आगामी आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा प्रदेशका २० देश्चख ३० वर्िका २ सय 
एकल मवहलालाई हेर्भ ईक्यपु्मेन्त्ट सम्वन्त्धी सवारी चालक तथा ममित तार्लम 
प्रदान गरी आत्मर्नभिर बनाउने कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ।साथै प्रदेश 
र्भरका कश्चम्तमा १ हजार यवुालाई ववर्भन्न वकर्समका सीपमूलक तथा 
आयमूलक प्राववर्धक तार्लम प्रदान गरी यवुालाई सीपसँग जोड्ने र 
आत्मर्नभिर बनाउने कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ।वय कायिक्रमहरु प्रदेश 
स्वरोजगार ववकास कोर् माफि त गने व्यवस्था र्मलाएको छु।  

71. आर्थिक मार्मला मन्त्रालयबाट कायािन्त्वयन हनुे उपरोक्त कायिक्रमहरुको लार्ग 
रु. ३० करोड ३३ लाख २३ हजार ववर्नयोजन गरेको छु। जनु कुल 
बजेटको १ प्रर्तशत हनु आउछ। 

माननीय सभामखु महोदय 

अब म उद्योग, पयिटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्त्तगित कायािन्त्वयन हनु े
कायिक्रम तथा ववर्नयोजन प्रस्ताव प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्त्छु।  
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72.  सदूुरपश्चिम वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐनको मस्यौदा तयारी भई 
सम्मार्नत प्रदेश सभामा छलफलको क्रममा रहेको छ। वन तथा वातावरण, 
पयिटन, उद्योगसँग सम्बश्चन्त्धत नीर्तहरु आगामी आर्थिक वर्िको प्रथम 
चौमार्सकमै तजुिमा गरी कायािन्त्वयन गररने छ। 

73. काष्ठ, गैरकाष्ठ र जर्डवटुीमा आधाररत वनजन्त्य उद्यमलाई रोजगारी र 
आयआजिनसँग आवि गरी उद्यमश्चशलता प्रवििन गररने छ। प्रदेशको आर्थिक 
समवृिमा योगदान ववृि गनि वन व्यवस्थापनको मापदण्ड कायािन्त्वयनमा 
ल्याइने छ। 

74. सामदुावयक, साझेदारी, कबरु्लयती लगायत सबै प्रकृर्तका वन, चरन क्षेर, 
सीमसार र जैववक ववववधता संरक्षण गदै ठदगो वन व्यवस्थापन योजना र्नमािण 
गरी कायािन्त्वयन गररने छ। प्राकृर्तक प्रणाली पनुस्थािपनाको लार्ग वनको 
सघन व्यवस्थापन गनि कररव १९० हेक्टर क्षेरफलमा वकृ्षारोपण गनि रु. २ 
करोड ३७ लाख वजेट ववर्नयोजन गरेको छु। उपयकु्त प्रजार्तको पवहचान 
गरी सवै स्थानीय र्नकायमा वन नसिरी स्थापना गररने छ। वकृ्षारोपण गदाि 
पानी संचय गने प्रजातीका रुखलाई वढी प्राथर्मकता ठदइने छ। 

75. वन क्षेरसँग सम्बश्चन्त्धत शोध अध्ययन अनसुन्त्धान अनगुमन तथा मलु्यांकनमा 
लगानी ववृि गनि संघ संस्थाहरुसँग समन्त्वय र साझेदारी ववकास गररने छ। 
प्रदेशमा रहेका रैथाने वनस्पर्त लगायत उपयोगी जर्डवटुीको अध्ययन 
अनसुन्त्धान र ववकासलाई प्रोत्साहन गनि आवश्यक वजेट ववर्नयोजन गरेको 
छु। 

76. सखु्खा याममा वरे्नी हनुे डढेलोबाट र्नश्चम्तन े प्राकृर्तक ववनासलाई ठदगो 
रुपमा र्नयन्त्रण गनि प्रभावकारी कदमहरु चार्लने छन। डढेलोको वहसाबबाट 
जोश्चखमयकु्त वन क्षेरमा प्राकृर्तक अश्चग्नरेखा र्नमािण गररने छ। डढेलो 
र्नयन्त्रणमा उत्कृि कायि गने सामदुावयक वनलाई परुस्कृत गररने छ। डढेलो 
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र्नयन्त्रणका प्रवििनात्मक कायिहरुलाई सवै श्चजल्लामा अर्भयानको रुपमा 
संचालन गररने छ। उपरोक्त कायिको लार्ग रु. १ करोड ८ लाख ववर्नयोजन 
गरेको छु। 

77. उच्च वहमाली क्षेरमा जडीबटुी उत्पादन प्रशोधनको लार्ग अध्ययन 
अनसुन्त्धान कायिलाई प्राथर्मकता ठदइने छ। प्रदेश भररको कािजन्त्य वस्तकुो 
व्यवस्थापन तथा ववतरण कायिलाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत काष्ठ 
व्यवस्थापन सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइने छ। वन र्नगमको सम्भाव्यता 
अध्ययन कायि आगामी आर्थिक वर्ि मै सम्पन्न गररने छ। 

78. व्यवसायीवककरण हनु सक्ने जर्डवटुी एवम ्गैर काष्ठका पैदावारहरुको पकेट 
क्षेर र्नधािरण गरी व्यावसावयक योजना सवहतको खेती प्रववर्ध एवम ्जर्डवटुी 
खेती ववकास तथा ववस्तार, कवरु्लयती वनमा जर्डवटुी ववस्तार, उच्च मूल्यका 
जर्डवटुी खेर्त तथा ववरुवा खररद गरी वकसानलाई ववतरण कायिलाई 
व्यापकता ठदन रु. १ करोड १० लाख बजेट ववर्नयोजन गरेको छु। 

79. र्नजी तथा पाररवाररक र्नजी जर्मनमा वकृ्षारोपण खेतीको लार्ग व्यावसावयक 
योजना र्नमािण, र्नश्चज वन दतािको लार्ग स्रोतसाधन, र्नजी वन क्षेरको संरक्षण 
तथा ववकास जस्ता कृवर्मा आधाररत वन ववकास तथा प्रवििन कायिक्रमलाई 
उच्च प्राथर्मकता साथ कायािन्त्वयन गनि आवश्यक वजेट ववर्नयोजन गरेको 
छु। 

80. आगामी आर्थिक वर्िमा जलाधार क्षेरहरुको संरक्षण र व्यवस्थापन गनि 
प्रदेशस्तरीय रणनीर्तक योजना तजुिमा गररनेछ। सीमसार क्षेरको 
अर्भलेखीकरण र वगीकरण, जैववक ववववधताको अर्भलेख र वनको नक्सांकन 
गने कायिका लार्ग आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको छु। 
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81. वन, वनस्पर्त, जैववक ववववधता, वातावरण संरक्षण, जलाधार एवम ्सीमसार 
क्षेर संरक्षण गनि सामदुावयक, कबरु्लयती, र्नजी वनको वैज्ञार्नक व्यवस्थापन 
माफि त वन उद्यम ववकास गरी वन पैदावरमा आश्चश्रत ववपन्न तथा गररव 
समदुाय लश्चक्षत आयमूलक कायिक्रम संचालन गने नीर्त अङ्गीकार गररनेछ। 

82. र्नयाितको सम्भावना भएका उच्च मूल्य तथा महत्व भएका वनस्पर्त तथा 
जडीबटुीको व्यावसावयक उत्पादन, प्रशोधन, प्रमाणीकरण र बजारीकरण गनि 
प्रोत्सावहत गररने छ। 

83. भ-ूसंरक्षण क्षेरको ववकास ववस्तार, जलाधार संरक्षण र संवििन गनि 
साविजर्नक र र्नजी जग्गामा जल पनुभिरणका लार्ग ववशेर् कायिक्रम संचालन 
गररने छ। गल्छी, पवहरो र्नयन्त्रण, पोखरी संरक्षण, नठद वकनारको संरक्षण 
एवम ् ठदगो ववकास तथा र्संचाई कुलो र्नमािण, महुान संरक्षण कायिहरुलाई 
ववशेर् प्राथर्मकताका साथ कायािन्त्वयन गररने छ। यस कायिको लार्ग रु. २७ 
करोड २१ लाख रकम ववर्नयोजन गरेको छु। 

84. "देवभरू्म सनु्त्दर िाउँ, सदूुरपश्चिम घमु्न जाऊँ" भन्ने नारासवहत पयिटन 
प्रवििनका लार्ग स्वागत, अर्तर्थ सत्कार, सरुक्षा, सूचना, स्वच्छता, सवुवधायकु्त, 

सहयोगी तथा संरचना र्नमािण सवहतका कायिक्रमहरु सञ् चालन गनि आवश्यक 
वजेट ववर्नयोजन गरेको छु। प्रदेश र्भरका महत्वपूणि धार्मिक स्थलहरुको 
ववकासका लार्ग पयािप्त वजेट ववर्नयोजन गरेको छु। 

85. पयिटन गरुु योजनाले र्सफाररस गरेका आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन 
कायि आगामी आर्थिक वर्ि र्भरै सम्पन्न गररने छ। मार्लका-खप्तड-अवप-व्यास 
मानसरोवर साहर्सक पैदल मागिको सम्भाव्यता अध्ययन आगामी आर्थिक वर्ि 
र्भरै सम्पन्न गररने छ। पयिटनको सम्भावना वोकेका श्चशक्षा, स्वास््य, 
खेलकुद मनोरञ्जन जस्ता क्षेर समेटेर एकीकृत पयिटन ववकास कायिक्रमहरु 
संचालन गररने छ। पयिटन ववकासमा र्नश्चज तथा सरोकारवालाहरुसँग 
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साझेदारीका कायिक्रम संचालन गररने छन।कैलाश मानसरोवर पयिटक 
प्रवेशद्वारको र्नमािण कायि आगामी आर्थिक वर्िमा सरुु गररने छ। जसका 
लार्ग रु. २० करोड ९० लाख ववर्नयोजन गरेको छु। 

86. नेपाल सरकार, सदूुरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागत 
साझेदारीमा शरुु हनु लागेको रु. ३५ करोड लागतको कंचनपरु श्चजल्लाको 
मझगाउ ववमानस्थलको र्नमािण, ममित सम्भारको कायि आगामी आर्थिक वर्िमा 
शरुु गररने छ। यसका लार्ग आवश्यक रकम ववर्नयोजन गरेको छु। 

87. पयिटन क्षेरमा र्नजी लगानी प्रोत्साहनको लार्ग आवश्यक नीर्तगत व्यवस्था 
गररने छ। प्राकृर्तक, सांस्कृर्तक, धार्मिक तथा ऐर्तहार्सक सम्पदाहरुको 
संरक्षण र संवििन तथा पूविधार र्नमािणका लार्ग आवश्यक रकम ववर्नयोजन 
गरेको छु। 

88. पयिटन प्रवििनको लार्ग आवश्यक सूचनामूलक जानकारीहरु प्रदान गनि 
कणािलीको श्चचसापानी, र्रनगर भन्त्सार, गड्डाचौकी र दाच ुिलाको नाकामा 
अत्याधूर्नक ववद्यतुीय सूचना पाटी, पयिटक सूचना केन्त्ि, पयिटक सहायता 
कक्ष स्थापना र संचालनको लार्ग रु. ९८ लाख ववर्नयोजन गरेको छु। 

89. वर्डमार्लका, र्रपरुासनु्त्दरी, र्नंगलासैनी, मेलौली, शैलेश्वरी, उग्रतारा, 
वेहड़ावावा, श्चशवपरुीधाम लगायतका प्रश्चशि धार्मिक र्तथिस्थलहरुको योजनामा 
आधाररत ववकास कायिक्रमहरुलाई ववशेर् प्राथर्मकता ठदई आवश्यक रकम 
ववर्नयोजन गरेको छु। 

90. कैलाली, कंचनपरु श्चजल्लामा रहेका पयिटकीय एवम ्धार्मिक महत्व वोकेका 
ताल तलैयाहरुको संरक्षण र ववकासको लार्ग आवश्यक वजेट ववर्नयोजन 
गरेको छु। 
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91. स्थानीय स्रोत तथा सीपमा आधाररत उद्यमश्चशलताको ववृि गरी आत्मार्नभिर 
ग्रार्मण अथितन्त्रको ववकास गनि जलवाय ुअनकुुलन कायियोजना कायािन्त्वयन, 
स्थानीय तह र संघ संस्थाको साझेदारीमा प्रदरु्ण र्नयन्त्रण, फोहोरमैला 
व्यवस्थापन र हररयाली प्रवधिन कायिक्रम माफि त वातावरणीय स्वच्छता कायम 
गनि आवश्यक रकम ववर्नयोजन गरेको छु। 

92. खप्तड क्षेरको पूवािधार ववकास गरी पयिटन प्रवििन गनि संघीय सरकार तथा 
प्रदेश सरकारको सहलगानीमा पूवािधार र्नमािणको लार्ग रु. २ करोड ५० 
लाख ववर्नयोजन गरेको छु। 

93. नेपाल सरकारबाट घोर्णा भएका औद्योर्गक ग्रामको सम्भाव्यता अध्ययन 
कायि आगामी आर्थिक वर्ि बाट शरुु गररने छ। जसको लार्ग रु. ४० लाख 
ववर्नयोजन गरेको छु।  

94. प्रदेशलाई औद्योर्गकीकरणको ठदशातफि  उन्त्मखु गराउन संघीय सरकार र 
स्थानीय तहको सहकायिमा प्रदेशर्भर सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा “एक 
स्थानीय तह, एक औद्योर्गक ग्राम” क्रमश स्थापना गररने छ जसका लार्ग रु. 
४८ लाख ववर्नयोजन प्रस्ताव गरेको छु। स्थानीय कच्चा पदाथिको 
उपलधधताको आधारमा स्थानीय रोजगारी सजृना गनि एक श्चजल्ला एक ववश्चशि 
उद्योग प्रवििन कायिक्रमको लार्ग रु. ४५ लाख वजेट ववर्नयोजन गरेको छु। 

95.  स्थानीय कच्चा पदाथिमा आधाररत नेपाली कागज, परम्परागत घरेल ुतथा 
साना उद्योगहरुलाई बीऊ पूजँी (Seed Money) उपलधध गराउदै त्यस्ता 
उद्योगबाट उत्पाठदत वस्तकुो बजार सरु्नश्चित गने र सरकारी कायािलयमा 
त्यस्ता वस्त ुउपयोग गनि आवश्यक नीर्त तजुिमा गरी कायािन्त्वयन गररने छ। 

96. मानव र प्रकृर्तबीचको अन्त्योन्त्याश्चश्रत सम्बन्त्धलाई जीवन्त्त राख्न वातावरणीय 
स्वच्छता अपररहायि हनुे भएकोले प्रदेशका प्रमखु सहरी क्षेरहरुका नदी वकनार 
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संरक्षण र हररयाली प्रवधिन गदै आगामी आर्थिक वर्िमा वातावरण स्वच्छता 
अर्भयान संचालन गनि आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको छु। 

97. धार्मिक एवम ् साँस्कृर्तक सम्पदाको संरक्षण एवम ् संवधिन माफि त धार्मिक 
पयिटनलाई ववकास र ववस्तार गदै रोजगारी सजृना गने नीर्त अनरुुप धार्मिक 
एवम ् सांस्कृर्तक पयिटन ववकास कायिक्रम संचालन गनि आवश्यक रकम 
ववर्नयोजन गरेको छु। 

98. उद्योग, पयिटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्त्तगित कायािन्त्वयन हनु े
उपरोक्त आयोजनाका लार्ग रु. २ अवि ११ करोड ३८ लाख ४१ हजार 
ववर्नयोजन गरेको छु।जनु कुल वजेटको ७ प्रर्तशत हनु आउछ। 

माननीय सभामखु महोदय 

अब म सामाश्चजक ववकास मन्त्रालय क्षेरतफि को क्षेरगत कायिक्रम तथा ववर्नयोजन 
प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्त्छु। 

99. प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीको संक्रमण रोकथामका लार्ग 
नागररकहरुलाई कोरोना ववरुिको खोपको सहज आपूर्ति र्मलाउन नेपाल 
सरकारसँग समन्त्वय गरी सबै नागररकमा खोपको पहुँच परु् याइने छ। कोरोना 
लगायतका महामारी र्नयन्त्रण, उपचार र रोकथामका लार्ग अस्पताल तथा 
जनस्वास््य प्रयोगशालाको सदुृढीकरण तथा मोलीक्यलुर सेटअपको लार्ग 
आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको छु। 

100. ववर्भन्न नागररक आन्त्दोलन तथा शसस्त्र िन्त्दवाट सवहद तथा घाइते 
पररवारका लार्ग ववशेर् आत्मर्नभिर कायिहरु सञ्चालन गनि रु १० करोड 
ववर्नयोजन गरेको छु। यस सम्बन्त्धी कायिववधी र्नमािण गरी कायािन्त्यनमा 
ल्याइने छ। 
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101. मखु्य सीमा नाकामा रहेका हेल्थ डेस्क र स्वास््य सेवा केन्त्िलाई थप 
व्यवश्चस्थत बनाइनेछ। साथै होश्चल्डङ्ग सेन्त्टरलाई आवश्यकता अनसुार 
व्यवस्थापन गदै लर्गनेछ। 

102. सदूुरपश्चिम प्रदेशका नागररकहरुको स्तरीय स्वास््य सेवामा सहज पहुँच 
अर्भववृि गनि र स्वास््य संस्थाबाट प्रवाह हनुे सेवाहरुलाई थप सहज, 
गणुस्तरीय एवम ्व्यवश्चस्थत बनाई महामारी लगायत अन्त्य रोग ववरुद्द तत्काल 
प्रर्तरोध गनि सक्ने क्षमता ववस्तार गनि आगामी आर्थिक वर्िलाई “अस्पताल 
स्तरोन्त् नर्त तथा सेवा सधुार वर्ि”को रुपमा मनाउन समग्र स्वास््य क्षेरलाई 
उच्च प्राथर्मकतामा राखी यस क्षेरलाई रु. २ अबि ४२ करोड ५८ लाख 
९० हजार ववर्नयोजन गरेको छु । 

103. महामारी लगायत अन्त्य रोग ववरुद्द तत्काल प्रर्तरोध क्षमता ववस्तार गने 
कायिलाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथर्मकता ठदएको छ। महामारी 
व्यवस्थापनमा रु. ९७ लाख ५० हजार बजेट र्बर्नयोजन गरेको छु 
।आगामी आर्थिक वर्िमा स्थानीय तहको लागत साझेदारी र सहकायिमा 
स्वास््य संस्थाको पहुँच भन्त्दा टाढा रहेका नागररकहरुलाई सहज स्वास््य 
सेवा उपलधध गराउने उदेश्यले आधारभतू स्वास््य केन्त्िको भवन र्नमािणको 
लार्ग रु. १ करोड ववर्नयोजन गरेको छु। हाम्रो प्रदेश स्वस््य प्रदेश अर्भयान 
अन्त्तगित क्षयरोग, कुिरोग र मलेररया रोगको र्नवारण तथा शून्त्य कुपोर्णका 
कायिक्रमहरुलाई संचालन गनि ववशेर् प्राथर्मकता ठदएको छु। 

104. कोर्भड-१९ लगायतका महामारी संक्रमणको रोकथाम, उपचार व्यवस्थापन 
कायिलाई उच्च प्राथर्मकतामा राखी साधनको अभाव हनु ठदइन ेछैन। यसका 
लार्ग रु. ९० करोड र्बर्नयोजन गरेको छु। 

105. सवारी दघुिटनाबाट हनुे घाइतेको तत्काल उपचारको लार्ग सेती प्रादेश्चशक 
अस्पतालमा िमा सेन्त्टर स्थापना एवम ् संचालन गनि र वटकापरु अस्पताल 
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पररसरमा सरुवा रोग अस्पताल तथा अनसुन्त्धान केन्त्ि स्थापना एवम ्
संचालनको लार्ग एकमषु्ठ रु. ५ करोड ववर्नयोजन गरेको छु। 

106. न्त्याय अस्पताल अछामलाई सदुृवढकरण तथा पूवािधार ववकासका लार्ग रु. ८ 
करोड तथा स्थानीय तह अन्त्तगितका अस्पतालको सधुारका लार्ग पूजँीगत 
अनदुानको व्यवस्था गरेको छु।   

107. प्रदेशमा रहेका ६,०३७ मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाले स्वास््य क्षेरमा 
परु् याउँदै आएको योगदानको उच्च कदर गदै मवहला स्वास््य 
स्वयंसेववकाहरुको र्न:शलु्क स्वास््य बीमा कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता ठदएको 
छु। सोका लार्ग रु. १ करोड ५ लाख ६५ हजार बजेट ववर्नयोजन गरेको 
छु। यसबाट मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरुको प्रभावकारी सेवा प्रवाह हनु े
ववश्वास र्लएको छु ।  

108. जनआन्त्दोलन तथा सशस्त्र द्वन्त््को क्रममा सवहद तथा घाइतेहरुको लार्ग 
र्न:शलु्क उपचारको व्यवस्था र्मलाएको छु। 

109. कैलाली र कंचनपरुका थारु समदुायमा रहेको र्सकलसेल एर्नर्मया, 
थालेर्सर्मया र हेमोवफर्लया रोगको रोकथाम तथा उपचार गनि आवश्यक 
बजेट र्बर्नयोजन गरेको छु। 

110. कडा रोग लागेका आर्थिक रुपले ववपन्न नागररकको और्धोपचारमा आर्थिक 
सहायताको लार्ग रु. १ करोड २१ लाख र्बर्नयोजन गरेको छु। 

111. प्रदेश मातहतका स्वास््य संस्थामा स्वास््य सेवा ववस्तारको लार्ग औजार 
उपकरण तफि  रु. १० करोड ४९ लाख ७० हजार र और्र्ध खररद तफि  रु 
३ करोड ७८ लाख ववर्नयोजन गरेको छु ।   
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112. प्रदेश मातहतका स्वास््यकमीहरुको प्रोत्साहनका लार्ग रु. ४ करोड २० 
लाख र स्वास््यकमीहरुको बीमाका लार्ग रु. ३० लाख ववर्नयोजन गरेको 
छु। यसबाट अग्रपंतीमा रही सेवा प्रवाह गने श्चचवकत्सकहरुको मनोवल उच्च 
हनुे ववश्वास र्लएको छु । 

113. प्रादेश्चशक आयवेुद श्चचवकत्सालय, कैलालीको संचालनका लार्ग रु. ४ करोड 
५२ लाख ववर्नयोजन गरेको छु । प्रदेश मातहतका आयवेुद संस्थामा 
आयवेुद तथा वैकश्चल्पक श्चचवकत्सा सेवा ववस्तारका लार्ग स्वस्थ 
जीवन/नागररक आरोग्य कायिक्रम, पवुिकमि/ पंचकमि सेवा ववस्तारको लार्ग 
रु. २ करोड बजेट र्बर्नयोजन गरेको छु । महाकाली आयवेुद अस्पताल 
कन्त्चनपरुमा प्रादेश्चशक स्वास््य प्रवििन केन्त्ि स्थापना तथा संचालनको लार्ग 
रु.९० लाख बजेट ववर्नयोजन गरेको छु । 

114. प्रदेशका प्रयोगशालाहरुको सदुृढीकरणको लार्ग रु. १ करोड र आकश्चस्मक 
सेवा सदुृढीकरणको लार्ग रु. ५० लाख बजेट ववर्नयोजन गरेको छु। 

115. जवटल अवस्थामा प्रसतुी र कडा रोगीको आकश्चस्मक हवाई उद्दार 
कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता ठददै सोका लार्ग  रु. ५३ लाख ३५ हजार बजेट 
ववर्नयोजन गरेको छु।  

116. ज्येष्ठ नागररकलाई घरमै आधारभतू स्वास््य सेवा प्रवाह गनिको लार्ग ९ वटै 
श्चजल्लामा मखु्यमन्त्री ज्येष्ठ नागररक स्वास््य कायिक्रमको र्नरन्त्तरता ठददै 
सोका लार्ग रु. १ करोड ६० लाख बजेट ववर्नयोजन गरेको छु । आगामी 
आर्थिक वर्िमा शपिदंश उपचार सेवा कायिक्रमलाई ववस्तार गरी थप 
प्रभावकारी बनाइने छ। 

117. वहंसा वपर्डत मवहलाहरुको पनुस्थािपना तथा सामाश्चजवककरणका लार्ग मवहला 
सरुक्षा गहृको र्नमािणलाई ववशेर् प्राथर्मकता ठदएको छु। 
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118. प्रदेशमा देश्चखएका मखु्य १० वटा रोगहरु मध्ये खानेपानीसँग सम्बश्चन्त्धत ४ 
वटा रोगहरु र्नयन्त्रणका लार्ग सबै श्चजल्लाका स्वास््य कायािलयहरुमा 
खानेपानी नमनुा पररक्षणको लार्ग प्रयोगशाला ववस्तार एवम ् पररक्षण 
कायिक्रमको र्नरन्त्तरताका लार्ग रु. ४८ लाख ववर्नयोजन गरेको छु। 

119. सदूुरपश्चिम प्रदेशमा आमा तथा श्चशशहुरुको मतृ्यदुर घटाउन, स्वास््य 
संरक्षण गनि र ठदगो ववकासका लक्ष्य हार्सल गनि र्बगत वर्ि देश्चख संचालन 
गररदै आएको ग्रार्मण अल्िासाउण्ड कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता ठददै आगामी 
आर्थिक वर्िमा ८८ वटै पार्लकाबाट थप एक/एक जना नर्सिङ कमिचारीलाई 
२१ ठदने तार्लम प्रदान गरी प्रदेशको सरुश्चक्षत माततृ्व अर्भयानलाई 
प्राथर्मकताका साथ संचालन गररने छ। उक्त कायिक्रमका लार्ग रु. १ 
करोड ११ लाख रकम ववर्नयोजन गरेको छु। 

120. डोटी अस्पताल भवन र्नमािणका लार्ग रु. ५ करोड ३५ लाख, बेदकोट 
अस्पतालका लार्ग रु. ५ करोड ३५ लाख, लश्चम्कचहुा सामदुावयक 
अस्पतालका लार्ग रु. ८ करोड ८२ लाख, महाकाली अस्पतालको स्टाफ 
क्वाटर र इमजेन्त्सी भवन र्नमािणका लार्ग रु. ५ करोड ७५ लाख, स्वास््य 
कायािलय बाजरुाको भवन र्नमािणका लार्ग रु  २ करोड तथा श्चजल्ला 
अस्पताल मातिडीको भवन र्नमािण तथा स्तरन्नोर्तका लार्ग रु. ३ करोड, 
श्चजल्ला अस्पताल अछाम भवन र्नमािणका लार्ग रु. १ करोड ५० लाख 
ववर्नयोजन गरेको छु। 

121. गेटा आखँा अस्पतालको साझेदारीमा सबै श्चजल्लामा आखँा श्चशववर सञ् चालन 
गने कायिलाई र्नरन्त्तरता ठदएको छु। 

122. प्रदेशर्भरका ववज्ञान वा प्राववर्धक ववर्य पिनपािन हनुे क्याम्पसहरूलाई 
प्रोत्साहन अनदुान, प्रयोगशाला अनदुान र प्रदेश र्भरका ९ वटा नमूना 
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क्याम्पस तथा नमूनाको रुपमा स्तरोन्त् नर्त हनु ेक्याम्पसहरुको व्यवस्थापनको 
लार्ग पूजँीगत अनदुान प्रदान गनि आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको छु। 

123.  प्रदेशमा उच्च श्चशक्षा प्रदान गने क्याम्पसहरुको भौर्तक पूवािधारको अवस्था 
कमजोर भएको कारण अध्ययन अध्यापन गने कायि गनि असहज भएकोले 
उच्च श्चशक्षा कायिक्रम अन्त्तगित क्याम्पस भवन र्नमािण, क्याम्पसहरूमा 
पसु्तकालय व्यवस्थापन तथा ICT व्यवस्थापनको लार्ग आवश्यक बजेट 
ववर्नयोजन गरेको छु। 

124. यवुा जनशश्चक्तलाई प्रदेशकै सेवाका लार्ग प्ररेरत गनि "मेरो ववशरे्ज्ञता, मेरै 
प्रदेशका लार्ग" भन्त् ने ममिसवहत वपछर्डएको वगिका जेहेन्त्दार ववद्याथीहरूलाई 
MD र MBBS सवहत श्चचवकत्सा श्चशक्षा छारवशृ्चत्त,  लश्चक्षत वगिका लार्ग उच्च 
श्चशक्षा अध्ययन छारवशृ्चत्त र अर्त-ववपन्न वगिका ववद्याथीहरूको लार्ग प्राववर्धक 
र्डप्लोमा अध्ययन छारवशृ्चत्तका लार्ग रू. ३ करोड ५० लाख ववर्नयोजन 
गरेको छु। 

125. आर्थिक वर्ि २०७६/७७ र चाल ुआर्थिक वर्िमा र्नमािण प्रारम्भ भएका र 
आगामी आर्थिक वर्िमा र्नमािण गररने प्राववर्धक धारका सामदुावयक ववद्यालय 
तथा सामदुावयक क्याम्पसमा छारावास र्नमािणको लार्ग रू. 28 करोड 
ववर्नयोजन गरेको छु। 

126. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको लागत साझेदारीमा िूला ववद्यालय 
स्थापनाका लार्ग छनौट भई गरुुयोजना र र्डपीआर तयार भईसकेका महेन्त्ि 
मा. वव. खलङ्गा दाच ुिला, वहमालय मा.वव. साँफेबगर, अछाम र काश्चन्त्त 
राज्यलक्ष्मी मा.वव., घोडाघोडी, कैलालीका लार्ग रु. ३ करोड रकम 
ववर्नयोजन गरेको छु। 
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127. प्रदेश स्तरमा स्थापना हनुे बौठिक अपाङ्गता भएका बालबार्लकाका लार्ग 
महाकाली मावव बेलौरी, कंचनपरुमा ववशेर् सवुवधायकु्त आवासीय ववद्यालय 
भवन र्नमािण गनि प्रदेशको लागत साझेदारीका लार्ग रु. १ करोड ववर्नयोजन 
गरेको छु।  

128. सामदुावयक ववद्यालयहरूको भौर्तक पूवािधार ववकास तथा ववस्तार एवम ्
ववद्यालय सधुार कायिक्रमका लार्ग रू. १ अवि १७ करोड ५० लाख बजेट 
ववर्नयोजन गरेको छु। 

129. सामूदावयक माध्यर्मक ववद्यालयमा ववज्ञान प्रयोगशाला सदुृढीकरणका लार्ग 
१ करोड ५० लाख ववर्नयोजन गरेको छु। 

130. परम्परागत तथा धार्मिक प्रकृर्तका ववद्यालयहरू तथा ववशेर् श्चशक्षा संचार्लत 
ववद्यालयहरूको सदुृढीकरणको लार्ग आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको छु। 

131. श्चशक्षकहरुको अध्ययन अध्यापन गराउने र्सकाइ सीप सम्बन्त्धी क्षमता 
ववकास गनि प्रदेशस्तरबाट श्चशक्षकहरूको पेशागत ववकास एवम ् तार्लमको 
लार्ग पयािप्त बजेट व्यवस्था गरेको छु 

132. नेपाल सरकार र स्थानीय तहको समन्त्वय र सहकायिमा शैश्चक्षक अर्भयान 
माफि त आगामी आर्थिक वर्ि र्भरै पूणि साक्षर प्रदेश घोर्णा गनि आवश्यक 
व्यवस्था र्मलाएको छु। 

133. कक्षा ३ सम्म मातभृार्ा तथा ववद्यालय तहसम्म नैर्तक श्चशक्षा सम्बश्चन्त्ध 
पाठ्यक्रम र्नमािण गनि स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोगको लार्ग व्यवस्था 
र्मलाएको छु। 

134. आगामी आर्थिक वर्ि र्भर सदूुरपश्चिम प्रदेश ववश्वववद्यालय स्थापना गनि 
आवश्यक कानूनी संरचना र्नमािण गररनेछ। 
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135. एक श्चजल्ला एक नमनुा क्याम्पसको कायिक्रमलाई यस वर्ि पर्न र्नरन्त्तरता 
ठदएको छु। ववद्यालय भनाि दर ववृि गने कायिक्रमलाई प्राथर्मकता ठददै 
सवैको लार्ग श्चशक्षा अर्भयानलाई प्राथर्मकताका साथ कायािन्त्वयनमा ल्याउन े
व्यवस्था र्मलाएको छु। 

136. प्राववर्धक श्चशक्षा प्रदायक संस्थालाई ठदने अनदुान तथा गरीव, ववपन्न र सवहद 
पररवारलाई ठदईने शैश्चक्षक छारवशृ्चत्त कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता ठदएको छु। 

137. खेलकुदको माध्यमबाट प्रदेशमा स्वास््य एवम ् अनशुार्सत यवुा जनशश्चक्त 
उत्पादन गनि प्रदेश सभाका हरेक र्नवािचन क्षेरमा एक खेलकुद मैदान र्नमािण 
एवम ् स्तरोन्नर्त गनि रु. ३ करोड २० लाख ववर्नयोजन गरेको छु। 
बाजरुाको मातिडीमा वहउुदे्दश्चशय खेल मैदान र्नमािणको आवश्यक बजेट 
ववर्नयोजन गरेको छु। खेलकुद ववकासको लार्ग प्रदेश खेलकुद नीर्त तजुिमा 
गरी कायिन्त्वयन गररनेछ। 

138. मखु्यमन्त्री खेलकुद तथा अन्त्य खेलकुद प्रर्तयोर्गताका साथै खेल क्षेरको 
समग्र ववकास र खेलप्रर्तको आकर्िण बढाउनका लार्ग रु. ३ करोड ९० 
लाख ववर्नयोजन गरेको छु। खेलाडीको वशृ्चत्त ववकास तथा सम्मानका लार्ग 
प्रदेशस्तरमा खेलाडी कल्याणकारी कोर् संचालन गनि आवश्यक बजेट 
ववर्नयोजन गरेको छु।  

139. प्रदेश यवुा पररर्द स्थापना, संचालन तथा कायिक्रम व्यवस्थापनका लार्ग 
आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको छु। 

140. "यवुाको जवानी, प्रदेशको लगानी" भने्न नाराका साथ यवुा उद्यम 
कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता ठदएको छु।सोका लार्ग आवश्यक बजेट ववर्नयोजन 
गरेको छु।  
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141. ऐर्तहार्सक महत्वका वकल्ला, गढी एवम ् सांस्कृर्तक धार्मिक तथा 
परुाताश्चत्वक स्थलका साथै प्रदेशर्भरका रावष्ट्रय एवम ् स्थानीय सम्पदाहरु 
संरक्षण, सम्बििन र ववकास गनि तथा भार्ा र संस्कृर्तका ववववध कायिक्रम 
संचालन गनि रु २ करोड १० लाख ववर्नयोजन गरेको छु। 

142. प्रदेशका सबै धार्मिक र सांस्कृर्तक सम्पदाहरुको संरक्षण तथा प्रचारप्रसार 
एवम ् प्रदेशको भार्ा, सावहत्य र कलाको संवधिनको लार्ग स्थापना हनु े
सदूुरपश्चिम प्रज्ञा प्रर्तष्ठान संचालन तथा व्यवस्थापनको लार्ग आवश्यक बजेट 
ववर्नयोजन गरेको छु। 

143. आर्थिक र सामाश्चजक रुपले ववपन्त् न मवहलाहरुको क्षमता ववकास, रोजगारी र 
आयआजिन माफि त ववकासको मूलप्रवाहमा समावहत गनि मवहला 
सशक्तीकरणको कायिक्रमलाई ८८ वटै पार्लकाहरुमा सञ्चालन  गनिको लार्ग 
रु. ५ करोड ८५ लाख बजेट ववर्नयोजन गरेको छु। 

144. वहंसामा परेका मवहलाहरुको तत्काल उद्दार, उपचार र आवश्यक काननुी 
उपचार एवम ्पाररवाररक तथा सामाश्चजक पनुस्थापना गने कायिका लार्ग सबै 
श्चजल्लामा आकश्चस्मक सेवा केन्त्ि सञ्चालन कायिलाई र्नरन्त्तरता ठदएको 
छु।सोका लार्ग आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको छु।  

145. बाल अर्धकार प्रवििन गदै बालबार्लकाको सखुद बालापनको सरु्नश्चित गरी 
चौतफी र्बकास गनिका लार्ग ववववध कायिक्रम गनि आवश्यक बजेटको 
व्यवस्था गरेको छु । 

146. समाजमा रहेका ववर्भन्न प्रकारका वहंसा, ववभेद, भेदभाव हटाई समतामलुक 
समाज र्नमािण गनि सामाश्चजक रुपान्त्तरण कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ ।सोका 
लार्ग आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको छु।  
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147. र्लङ्गको आधारमा हनुे ववभेदको अन्त्त्य गनि एवम ् बार्लकाको सम्मार्नत 
जीवन र बालअर्धकारको सरु्नश्चितता गनि नयाँ जश्चन्त्मने सबै बार्लकाका लार्ग 
बार्लका बीमा/बैंक खाता कायिक्रम संचालनका लार्ग रु १ करोड ५० लाख 
ववर्नयोजन गरेको छु । 

148. अपांगता भएका व्यश्चक्तहरुको पवहचान  (Screening) र सधुारयोग्य र्बकृर्त 
उपचार कायिको थालनी गनि र र्सपमलुक तार्लम सञ्चालन गरी आयआजिन, 
स्वरोजगारमूलक बनाउन आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको छु। 

149. आगामी आर्थिक वर्िमा व्यवसावयक तथा सीप ववकास तार्लम केन्त्िबाट 
कायािन्त्वयन हनुे गरी "सीप र्सकौ उद्यमी बनौ" भन्ने अर्भयान माफि त १४ सय 
८० जना व्यश्चक्तलाई ववर्भन्त् न प्रकारका र्नशलु्क व्यवसावयक तथा सीप 
ववकास तार्लम प्रदान गनि रु. ३ करोड ९५ लाख ववर्नयोजन गरेको छु। 

150. कायिस्थलमा कामदारको सरुक्षा तथा स्वास््य सम्बन्त्धी प्रश्चशक्षण, परामशि 
तथा उत्कृि श्रर्मक उद्यमी पवहचान गरी परुस्कृत गने कायिका लार्ग 
आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको छु। यसको लार्ग श्रम नीर्त तजुिमा गरी 
कायिन्त्वयनमा ल्याइने छ। 

151. सामाश्चजक ववकास मन्त्रालय अन्त्तगित कायािन्त्वयन हनुे उपरोक्त कायिक्रमको 
लार्ग रु. ५ अवि ८८ करोड ५९ लाख ववर्नयोजन गरेको छु। जून कुल 
बजेटको १९.४ प्रर्तशत हनु आउछ। 

माननीय सभामखु महोदय 

अब म भरू्म व्यवस्था कृवर् तथा सहकारी क्षरेतफि को क्षेरगत कायिक्रम तथा 
ववर्नयोजन प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्त्छु। 
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152. “नमनुा गाउँ आफैं  बनाउँ’’ भने्न नाराका साथ संचालन गररएको मखु्यमन्त्री 
एकीकृत कृवर् तथा पशपंुक्षी ववकास कायिक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै 
प्रदेशमा प्रमखु कृवर् बस्तकुो उत्पादन बवृि गरी खाद्य तथा पोर्ण सरुक्षा 
उन्त्मखु बनाईनेछ । यसका लार्ग रु १६ करोड र्बर्नयोजन गरेको छु । 

153. “प्रदेश सरकार, कृर्कको अर्भभावक” भने्न नाराका साथ कृवर् उपजको 
उत्पादन लागत तथा जोश्चखम घटाई कृर्कहरुको प्रर्तस्पर्धि क्षमता बवृि गनि 
उन्नत बीऊ ववजन, रासायर्नक मल, कृवर् ऋण, भन्त्सार शलु्क, बीमा शलु्क र 
र्बद्यतु महशलुमा सहरु्लयत प्रदान गररनेछ । यसका लार्ग रु १० करोड 
र्बर्नयोजन गरेको छु  

154. साना कृर्कहरुको खेर्त योग्य जर्मनमा र्संचाईको सवुवधा ववस्तार गरी 
उत्पादन बवृि गनि कृर्क समहु र सहकारी माफि त प्रदेशमा १५०० स्यालो 
टु्यववेल र ४०० कुलो र पोखरी र्नमािण गररनेछ। यसका लार्ग रु १८ 
करोड ववर्नयोजन गरेको छु। 

155. चामलको आयात प्रर्तस्थापन गनि धान उत्पादन प्रवििनका कायिक्रम संचालन 
गररनेछ। कैलार्ल श्चजल्लाका ५ वटा स्थार्नय तहहरुमा न्त्यनुतम समथिन 
मूल्य तोवक धान र्मलहरु माफि त ५० हजार श्चक्वन्त्टल मर्सना धानको खररद 
गनि रु २ करोड ३० लाख ववर्नयोजन गरेको छु। 

156. कृवर् क्षेरको उत्पादन तथा उत्पादकत्व ववृि गनि दीघिकालीन शोच सवहतको 
प्रदेश कृवर् ववकास नीर्त तजुिमा गरी कायिन्त्वयनमा ल्याइने छ। 

157. कृवर् उपजको बजाररकरण प्रवििन गनि नौ वटा श्चजल्लामा एवककृत कृवर् 
बजार र्नमािण कायिको लार्ग रु ३ करोड ववर्नयोजन गरेको छु। गत आर्थिक 
वर्िमा र्नमािण शरुु भएका कोल्ड च्याम्बर,कोल्ड रुम र राईपेर्नंग च्याम्बरको 
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र्नमािण सम्पन्न गदै बझांग, कैलाली र कंचनपरुमा नयाँ संरचना र्नमािणका 
लार्ग रु ६ करोड ववर्नयोजन गरेको छु। 

158. तरकारी, आल ु  र मसला खेर्तका लार्ग सामदुावयक र चक्लाबश्चन्त्द गरी 
१००० हेक्टर क्षेरफलमा खेर्त ववस्तार गररनेछ। यवुा पसु्तालाई 
धयवसावयक तरकारी खेर्त तफि  आकवर्ित गरी स्वरोजगार बनाउन र्ग्रन 
हाउस, नेट हाउस तथा र्संचाई पवुािधार र्नमािण गनि प्रोत्साहन गररनेछ। 
तरकारी, आल ु र मसला खेर्त ववस्तारका लार्ग रु ५ करोड ववर्नयोजन 
गरेको छु। 

159. गणुस्तररय फलफुल बेनाि र आल ु बीऊ उत्पादन गनि तन्त्त ु प्रजनन 
प्रयोगशाला स्थापना गररनेछ। तरकारी फामि डडेल्धरा, सखु्खा फलफुल 
ववकास केन्त्ि बैतडी र र्नश्चज फलफुल नसिररको क्षमता अर्भबवृि गररनेछ। 
धयवसावयक फलफुल खेर्त प्रवििन गनि कैलाली लगायत पहाडका ७ 
श्चजल्लाहरुमा आधरु्नक प्रववर्धयकु्त स्याउ, ओखर र सनु्त्तलाजात फलफुलका 
बगैंचाहरु स्थापना गररनेछ। फलफुल क्षेरको समग्र ववकासका लार्ग रु १० 
करोड ववर्नयोजन गरेको छु। 

160. उत्पादन कायिमा संलग्न कृर्कलाई कृवर् ऋण, रासायर्नक मल, ववद्यतु 
महशलु, कृवर् ववमा, भन्त्सार महशलु जस्ता कायिक्रमहरुलाई यस वर्ि पर्न 
र्नरन्त्तरता ठदएको छु। अनदुान कायिक्रमलाई भौचर प्रणाली माफि त आवश्यक 
नीर्तगत पररमाजिन गरी कायािन्त्वयनमा ल्याइने छ। 

161. कृवर् याश्चन्त्रकरण प्रवििनका लार्ग कृर्क समहु, सहकारी तथा स्थानीय 
तहको सहकायिमा किम हायररंग सेन्त्टरहरु स्थापना गनि आवश्यक रकम 
ववर्नयोजन गरेको छु। 
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162. “आफुलाई चावहन ेबीऊ, आफैं  उत्पादन गरौं” भन्ने नाराका साथ  आगार्म २ 
बर्िमा प्रत्येक श्चजल्लालाई खाद्यान्न बीऊ ववजनमा आत्मर्नभिर बनाउन तथा 
बीऊ उत्पादनलाई उद्योगको रुपमा संचालन गनि एक स्थार्नय तह एक बीऊ 
स्रोत केन्त्ि स्थापना गने कायिक्रम अन्त्तगित यस आर्थिक वर्िमा र्नजी तथा 
सहकारी माफि त १५ स्थानमा बीऊ उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण केन्त्िहरु 
स्थापना गररनेछ । पनुवािस नगरपार्लकामा रहेको ७४ ववघा जग्गामा वहउदे 
तथा वरे् र्सजनमा मूल वीउ उत्पादन गररनेछ। बीऊ क्षेरको समग्र 
ववकासका लार्ग रु ५ करोड ववर्नयोजन गरेको छु। 

163. “वकसान हनुमुा मलाई गवि छ” भने्न नाराका साथ प्रदेशमा कृवर् पेशालाई 
मयािठदत र सम्मार्नत बनाउन प्रदेश स्तरमा भीमदत्त उत्कृि कृर्क 
परुस्कारबाट प्रोत्साहन गनिका लार्ग आवश्यक वजेटको व्यवस्था गरेको छु।  

164. माटो सधुार, प्रांगाररक खेर्त तथा जलबायमैुरी कृवर्लाई ववशेर् प्राथर्मकता 
ठदइनेछ । गोिखोर र भकारो सधुारका कायिक्रमहरु अर्भयानका रुपमा 
सञ् चालन गरी प्रांगाररक र जैववक मल उत्पादन गनि पयािप्त बजेट ववर्नयोजन 
गरेको छु।  

165. सदूुरपश्चिम प्रदेशर्भर र्नजी तथा सामदुावयक स्तरबाट लगानी भई संचालन 
हनु नसकेका वा संचालन भैरहेका वा रुग्ण अवस्थामा पगेुका िुलो क्षमताका 
सीत भण्डार तथा प्राङ्गाररक मल/रासायर्नक मल कारखानाहरुलाई पूजँीगत 
अनदुान उपलधध गराई संचालनमा ल्याउन प्रोत्साहनको लार्ग रु १० करोड 
वजेट ववर्नयोजन गरेको छु। जसबाट कृवर् उपज तथा प्राङ्गाररक 
मल/रासायर्नक मलको उत्पादनमा बढोत्तरी हनुे ववश्वास र्लएको छु। 

166. “मेरो उत्पादन, प्रदेशको पवहचान” भन्न े नाराका साथ सनु्त्तलाजातका 
फलफुल, ओखर र मह लाई प्रदेशको पवहचान सवहत बजाररकरण गररनेछ । 
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दधु र महको उत्पादनमा आधाररत अनदुान कायिक्रम संचालनका लार्ग पयािप्त 
बजेट ववर्नयोजन गरेको छु ।  

167. “अध्ययनसँगै आयआजिन” भने्न नाराका साथ संचालन गररएको कृर्क सँग 
कृवर् ववद्याथी कायिक्रम र कृवर् उस्मायन पिर्तमा कृवर् उद्यमश्चशलता ववकास 
कायिक्रमलाई थप प्रभावकारर बनाउन रु ४ करोड ५० लाख ववर्नयोजन 
गरेको छु ।यवुा व्यवसावय र वैदेश्चशक रोजगाररमा रहँदा कृवर् प्रववर्ध र्सवक 
फवकि एका यवुाहरुलाई व्यवसावयक फामि स्थापना गनि प्रोत्साहन ठदन 
आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको छु।आगामी आर्थिक वर्िमा भीमदत्त 
उत्कृि कृर्क माफि त कृवर् पेशालाई थप प्रोत्सावहत गररनेछ। 

168.  मकु्त कमैया, मकु्त हर्लया, शवहद पररवार, दर्लत, एकल मवहला, अपांग, 
अर्त ववपन्न तथा र्समान्त्तकृत लश्चक्षत वगिका लार्ग कृवर् व्यवसाय माफि त 
जीववकोपाजिन सधुार कायिक्रमका लार्ग रू. ५ करोड ववर्नयोजन गरेको छु । 

169. सहकारी क्षेरलाई ववकासको प्रमखु साझेदारका रुपमा स्थापना गनि संस्थाको 
क्षमता तथा पवुािधार ववकासका लार्ग आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको छु 
।दर्लत, अल्पसंख्यक र मवहलाद्वारा संचार्लत सहकारी संस्थाहरुलाई बीऊ 
पुशँ्चज (Seed Money) अनदुान कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता ठदएको छु ।सहकारी 
क्षेरको समग्र ववकासका गदै घरघरमा सहकारी उत्पादन र रोजगारी अर्भयान 
अन्त्तगित  रु. २० करोड ववर्नयोजन गरेको छु । 

170. पशनुश्ल सधुार गरी उत्पादन र उत्पादकत्व ववृि गनि कृर्रम गभािधान 
कायिक्रम संचालनका लार्ग तरल नाइििोजन उत्पादन गनि प्लान्त्ट स्थापनाको 
लार्ग रू. ३ करोडको व्यवस्था गरेको छु । प्रदेशस्तरमा पशपुन्त्छीहरूको 
महामारीजन्त्य रोग र्नयन्त्रणका लार्ग प्रदेश स्तरीय खोप अर्भयान संचालन 
गरी १५ लाख पशमुा खोप लगाउनका लार्ग आवश्यक वजेटको व्यवस्था 
गरेको छु । 
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171. प्रदेशलाइि दधु, मास ुर अण्डामा क्रमश तीन, दइुि र एक वर्िमा आत्मर्नभिर 
बनाउनका लार्ग नौ वटा श्चजल्लामा व्यवसावयक गाइिभैसी पालन, वहृत वाख्रा 
पालन, वंगरु पालन, रैथाने तथा ग्रार्मण कुखरुा पालनका लार्ग फामि 
सदुृवढकरण तथा वहृत प्याकेटको रूपमा ववकास गरी वजारीकरणमा जोड 
ठदन आवश्यक वजेटको व्यवस्था गरेको छु । प्रदेशमा पशपुन्त्छीको 
आहराको वन्त्दोवस्तको लार्ग वहउुदे्दशीय घाँसेवाली नसिरी स्थापना, घाँसको 
वीउ वेनाि ववतरण तथा मकै तथा भटमास प्रवििनका लार्ग आवश्यक 
वजेटको व्यवस्था गरेको छु । आगामी आर्थिक वर्ि र्भरै प्रादेश्चशक दगु्ध 
नीर्त माफि त दगु्ध ववकास वोडि र दगु्ध प्रशोधन केन्त्िहरु स्थापना गनि 
आवश्यक वजेट ववर्नयोजन गरेको छु।  

172. उच्च पहाडी भेगमा मासकुा लार्ग पार्लने र्सन्त्हाल वाख्राको प्रवििन र 
भेडापालन गरी उन प्रशोधन उद्योग स्थापनाको लार्ग आवश्यक वजेटको 
व्यवस्था गरेको छु । साइिपाल, व्यास र वहमाली गाउँपार्लका ववशेर् कृवर् 
तथा पशपुन्त्छी ववकास कायिक्रम संचालन गररनेछ । पश ुवथान दताि माफि त 
पश ुव्यवसायलाई थप र्नयमन गदै लर्गने छ। 

173. पशपुालन तथा दगु्ध व्यवसायलाइि मयािठदत र व्यवश्चस्थत गनि प्रदेश दगु्ध 
ववकास वोडिको स्थापना गरी संचालनका लार्ग आवश्यक वजेटको व्यवस्था 
गरेको छु। दधुको वजारीकरण तथा संकलनका लार्ग  कैलाली, कन्त्चनपरु र 
डडेल्धरुा श्चजल्लामा दगु्ध संकलन, श्चचस्यान र प्रशोधन केन्त्ि स्थापनाको लार्ग 
रू. ३ करोड वजेटको व्यवस्था गरेको छु । 

174. उच्च प्रजननमान भएका मरुाि नश्लका भैसीको स्रोतकेन्त्ि स्थापनाको लार्ग 
आनवुांश्चशक स्रोत फामि, वटकापरुको संरचना र्नमािण सम्पन्न गनिका आवश्यक 
वजेटको व्यवस्था गरेको छु । 
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175. पाररवाररक पोर्ण तथा खाद्य सरुक्षाका लार्ग ग्रार्मण तथा रैथाने कुखरुा 
प्रवधिन गनि र व्यवसावयक पालनलाइि प्रवधिन गनि कुखरुाको ह्याचरी स्थापनाथि 
माउ कुखरुाको आयातमा सहरु्लयतका लार्ग वजेटको व्यवस्था गरेको छु । 
स्वच्छ माछामासकुो उत्पादन तथा वववक्र ववतरणका लार्ग मासपुसल तथा 
र्मट माटि सधुारका साथै शीत कक्षका लार्ग वजेटको व्यवस्था गरेको छु । 

176. प्रदेशमा माछाको उत्पादन र उत्पादकत्व ववृि गरी आत्मर्नभिर उन्त्मखु 
वनाउनका लार्ग मत्स्य ववकास केन्त्ि, गेटा माफि त ३ करोड ह्याचर्लङ, ५० 
लाख फ्राइि, ३० लाख वफङ्गरर्लङ उत्पादन गरी ववतरण गररनेछ । खानेमाछा 
उत्पादन प्रवधिनका लार्ग प्राकृर्तक ताल तलैया, खेतीगनि अयोग्य जर्मनमा 
माछापालन तथा  उच्च घनत्व सघन माछापालन र श्चचसोपानीमा माछा पालन 
प्रवधिन गररने छ । मत्स्य क्षेरको ववकासका लार्ग रू. ५ करोड वजेटको 
व्यवस्था गरेको छु ।  

177. प्रादेश्चशक भ-ूउपयोग गरुुयोजना, प्रदेश स्तरमा गिुी जग्गा व्यवस्थापन 
सम्वन्त्धी नीर्त, चाल ुआर्थिक वर्ि र्भरै तजुिमा गरी कायािन्त्वयनमा ल्याइनेछ। 

प्रदेशमा रहेका नापी तथा मालपोत कायािलयहरुको पवुािधार ववकास तथा 
शे्रस्ता सधुार कायिक्रम संचालन गनि आवश्यक वजेटको व्यवस्था गरेको छु। 
मकु्त कमैया, मकु्त कम्लहरर र मकु्त हर्लयाको त्यांक अद्यावर्धक गनि तथा 
अव्यवश्चस्थत वसोवासीहरूको समस्या समाधानका लार्ग रु २ करोड व्यवस्था 
गरेको छु। 

178. पनुबािस नगरपार्लका कञ्चनपरु, भजनी नगरपार्लका कैलाली ,चरेु 
गाउँपार्लका कैलाली ,आर्लताल गाउँपार्लका डडेल्धरुा, दशरथचन्त्द 
नगरपार्लका बैतडी ,महाकाली नगरपार्लका दाच ुिला ,ठदपायल र्सलगढी 
नगरपार्लका डोटी,  बर्डमार्लका नगरपार्लका बाजरुा ,साँफेबगर नगरपार्लका 
अछाम र अत्तररया कृवर् बजार कैलालीमा र्बर्भन्न जातका फलफुल तथा र्बउ 
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भण्डारणका लार्ग जम्मा २८० मे.ट. क्षमताका कोल्ड च्याम्बर र्नमािण, 
संचालन र हस्तान्त्तरण कायिको र्नरन्त्तरताको लार्ग रु ३ करोड ववर्नयोजन 
गरेको छु।    

179. प्रदेशका ९ बटै श्चजल्लामा कृवर्को भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग परुयाई 
कृवर्मा व्यवसायीकरण गने उिेश्यका साथ र्नमािण, सञ्चालन र हस्तान्त्तरण 
(BOT) ववर्धबाट एवककृत कृवर् बजार  र्नमािण गने कायिलाई  र्नरन्त्तरता 
ठदंदै आगामी आर्थिक वर्िमा सम्पन्न गनिका लार्ग रु ४ करोड ५० लाख 
ववर्नयोजन गरेको छु।    

180. प्रदेशर्भरका वकसानहरुको उद्दमशीलता र्बकास गनि र्बर्भन्न स्रोत केन्त्िहरु 
माफि त उनीहरुलाई अर्भमशु्चखरण तार्लम ठदई उर्नहरुको ज्ञान, शीप ,क्षमता 
अर्भबठृद गरी उनीहरुकै व्यावसावयक योजनाका आधारमा कश्चम्तमा ५० 
जनालाई अनदुान ठदने गरी कृवर् उिमशीलता र्बकास कायिक्रमका लार्ग रु  
३ करोड ववर्नयोजन गरेको छु।    

181. प्रदेशका ९ वटै श्चजल्लामा साना र्संचाई आयोजना सञ्चालन गनि 
मध्यमस्तरको जनशश्चक्त ववकास गनि कृवर् सेवाका प्रार्बर्धकहरुलाई ४५ 
ठदनको कृवर् इश्चन्त्जर्नयररङ तार्लम सञ्चालन गररनेछ। साथै, आगामी आर्थिक 
वर्िमा ३०० जना कृवर् प्रार्बर्धकहरुलाई र्बर्भन्न ववर्यका छोटा तार्लम 
प्रदान गररने छ।    

182. आगामी आर्थिक वर्िमा कश्चम्तमा १२ हजार कलमी ओखरको र्बरुवा 
उत्पादन गरी र्बवक्र ववतरण गररनेछ साथै र्बर्भन्न जातका ओखरको माउ 
बोटको बगैचा र्बस्तार गनि रु ३० लाख ववर्नयोजन गरेको छु।  

183. डोटी ,डडेल्धरुा ,अछाम र दाच ुिला श्चजल्लाका नठद वकनाराका फाँटहरुमा  
ररभर बेर्सन बहृत उत्पादनस्थल र्नमािणका लार्ग  र्बर्बध प्रकारका र्संचाइ 
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सहयोग कायिक्रम सौयि र्संचाइ,  पोखरी र्नमािण , सतह र्संचाइ ,र्लफ्ट 
र्सचांइ  प्रर्बर्ध हस्तान्त्तरण ,उत्पादन सामर्ग्र सहयोग ,बजार पबुािधार र्नमािण 

बजाररकरण सहयोग आठदका लार्ग रु १ करोड ५० लाख र्बर्नयोजन गरेको 
छु।   

184. बाजरुा श्चजल्लाको स्वामी कार्तिक गाउँपार्लकामा २०० रोपनी क्षेरफलमा 
उच्च घनत्व (HDP) को सामदुावयक स्याउ बगैचा स्थापनाका लार्ग रु ५ 
करोड र सोही गाउँपार्लकामा स्थार्नय तहसँगको साझेदारीमा  स्याउ प्रसोधन 
केन्त्ि स्थापना गनि  ७० लाख बजेट र्बर्नयोजन गरेको छु।  

185. रैथाने बाली प्रसोधन  प्याकेश्चजङ  चटु्न ेकाट्ने बताउने सकुाउने जस्ता साना 
कृवर् यन्त्र उपकरणहरुको खररदमा ५० प्रर्तशत अनदुान ठदन रु ५० लाख 
ववर्नयोजन गरेको छु। यसका साथै र्बर्भन्न श्चजल्लामा कृवर् यन्त्र उपकरण 
खररदमा ५० प्रर्तसत अनदुान ठदन समेत बजेट ववर्नयोजन गरेको छु। त्यस्तै 
मखु्यमत्न्त्री एवककृत कृवर् कायिक्रमलाई थप पररमाजिन सवहत र्नरन्त्तरता 
ठदएको छु।   

186. प्रदेशको खाद्य सरुक्षा कवच र्नमािणमा सहयोग  पयुािउन  ९ वटै श्चजल्लामा 
साना र्संचाई कायिक्रमका साथै र्संश्चचत क्षेर बवृि गरी  कृवर् बार्लबस्तकुो 
उत्पादकत्व  बवृि गनि साना तथा मझौला र्संचाई भरु्मगत र्संचाई  र्नमािण 
तथा ममित सम्भारका लार्ग पयािप्त बजेट ववर्नयोजन गरेको छु।    

187. आगामी आर्थिक वर्िमा २०० मेविक टन स्रोत र्बऊ प्रमाश्चणकरण गने 
धयवस्था र्मलाएको छु। साथै, कश्चम्तमा ३०० हेक्टरमा स्रोत र्बऊको खडा 
बाली र्नरीक्षण गररने छ। बर्ि भररमा कश्चम्तमा ५०० नमनुाको रोग वकराको 
पररक्षण गररनेछ।     
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188. ६ वटा पहाडी श्चजल्लामा सनु्त्तला जातको बगैचा स्थापना तथा र्बस्तार गरी 
कृर्कहरुलाई आवश्यक सामग्री ववतरण गनि आवश्यक बजेट ववर्नयोजन 
गरेको छु।   

189. दाच ुिला, बाजरुा र बझाङ जस्ता अर्त ववकट तथा वपछर्डएका क्षेरमा स्थानीय 
रोजगारी प्रवििन हनुे गरी जनासभार्गतामा आधाररत ववकाससँग रोजगारी 
कायिक्रम तथा कामको लार्ग खाधान्न कायिक्रम सञ्चालन गने आवश्यक 
व्यवस्था गरेको छु।यसबाट सम्भाववत खाद्य संकटको समयमै सम्वोधन भै 
स्थानीय रोजगारी प्रवििन हनुे ववश्वास र्लएको छु। 

190.  भरू्म व्यवस्था, कृवर् तथा सहकारी मन्त्रालयबाट कायािन्त्वयन हनुे उपरोक्त 
बमोश्चजमको कायिक्रमका लार्ग रु २ अवि ८३ करोड ५६ लाख ववर्नयोजन 
गरेको छु।जनु कुल बजेटको ९.३ हनु आउछ। 

माननीय सभामखु महोदय 

अब म भौर्तक पूवािधार ववकास मन्त्रालय तफि को क्षेरगत कायिक्रम तथा ववर्नयोजन  
प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्त्छु। 

191. दाच ुिलाका श्चजल्लाको धयास गाउँपार्लका वडा नम्बर १ को छाङरूमा वडा 
कायािलय भवन र्नमािण आगामी आर्थिक वर्ि मै गने गरी रु. १ करोड १० 
लाख बजेट र्बर्नयोजन गरेको छु। 

192. ववगतका आर्थिक वर्िहरु देश्चख कायािन्त्वयनमा आई सञ्चालन भैरहेका प्रदेश 
गौरवका आयोजना, क्रमागत आयोजना, रुपान्त्तरणकारी आयोजना तथा 
बहवुवर्िय आयोजनाका लार्ग उच्च प्रार्थमकता ठदई रु ५ अवि १२ करोड 
७३ लाख ववर्नयोजन गरेको छु। 

193. हालसम्म यातायात सवुवधाबाट वश्चञ् चत रहेको बाजरुा श्चजल्लाको अर्त ववकट 
स्थानमा रहेको काश्चम्तश्चस्थत कणािली नठदमा बेर्लर्ब्रज पलु र्नमािणका लार्ग 
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स्थानीय तहको सहलगानी समेत हनुे गरी रु ५ करोड ववर्नयोजन गरेको 
छु।यस कायिक्रमले स्वार्मकार्तिक गाउँपार्लकामा बसोबास गने समदुायको 
लार्ग यातायातमा सहजता ल्याउने ववश्वास र्लएको छु। 

194. बाजरुा ,बझांग लगायतका  ववद्यतु सेवाको  ववस्तार नपगेुका दगुिम र वहमाली 
श्चजल्लाहरुका  स्थानहरुमा सौयि ऊजाि र्मर्नर्ग्रड प्रणालीको सम्भाव्यता 
अध्ययन आगामी आर्थिक वर्ि र्भरै सम्पन्न गररनेछ। 

195. सदूुरपश्चिम प्रदेशलाई अधँ्यारोबाट उज्यालोतफि  लैजान वैकश्चल्पक ऊजाितफि  
सौयि ऊजािको समेत उपयोगवाट “प्रदेशका गाउँ उज्यालो बनाउँ” कायिक्रम 
संचालन गररने छ।यसका लार्ग सौयि ऊजािका ववस्ततृ पररयोजना अध्ययन 
सम्पन्न भएका गराज ु डोटी, र्बनाबत्थी बैतडीमा गरी २ वटा आयोजनाको  
कायािन्त्वयन गनि रू. २ करोड ९५ लाख ववर्नयोजन गरेको छु। उक्त 
आयोजनाहरुको कायािन्त्वयनबाट ५५ वकलोवाट ववद्यतु उत्पादन हनुे, काविन 
उत्सजिन घट्ने र स्वच्छ ऊजािमा पहुँच ववृि हनुे ववश्वास र्लएको छु।  

196. संघीय सरकार सँगको सहकायिमा कञ्चनपरुको बेदकोट भावर क्षेर खानेपानी 
सधुार कायिक्रम र बैतडीको मेलौलीमा मेलौली र्लफ्ट खानेपानी योजना 
आगामी आर्थिक वर्ि र्भर सम्पन्न गरी खानेपानी सरु्बधाबाट बश्चञ्चत 
नागररहरुकलाई सफा र स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलधध गराउन रू. १३ 
करोड ९ लाख ववर्नयोजन गरेको छु।  

197. र्संचाई सवुवधाको अभावको कारण भरू्मको उविरा शश्चक्त एवम ् कृवर् 
उत्पादनमा हनुे ह्रासलाई पूर्ति गनि तराई तथा र्भरी मधेशका श्चजल्लाहरुमा 
२२ वटा र्डप टु्यबेल र पम्प तथा एसेसररज र ओभरहेड ट्यांक र्नमािण गरी 
ववतरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाईनेछ। जसबाट ८८० हेक्टर क्षेरफलमा 
थप र्संचाई सवुवधा ववस्तार हनुेछ। यसको लार्ग रु २५ करोड ५६ लाख 
ववर्नयोजन गरेको छु। 
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198. र्संचाई प्रणालीको ववस्तार गरी खेर्तयोग्य भरू्मको उत्पादकत्व ववृि गनि ९ 
वटै श्चजल्लामा क्रमागत रुपमा सञ्चार्लत नमूना र्लफ्ट र्संचाई प्रणालीको 
र्नमािण आगामी आर्थिक वर्ि र्भरै सम्पन्न गररनेछ। साथै सतह र्संचाईको 
सम्भावना नभएको र र्लफ्ट र्संचाई प्रर्बर्धको लार्ग  सम्भाव्य भएका र्संचाई 
आयोजनाहरुको थप अध्ययन सम्पन्न गररनेछ ।   

199. बनहरा, चौधर र जोगबडुा नदी कञ्चनपरु, गौररगंगा, कान्त्िा नदी कैलाली र 
रंगनु नदी डडेल्धरुा, सेती नदी बझाङ र डोटी लगायत प्रदेशका ववर्भन्न 
नदीजन्त्य प्रकोप न्त्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लार्ग उपयकु्त प्रववर्धको 
प्रयोग गरी नदी र्नयन्त्रण कायिलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाइने छ। 
मखु्य तथा सहायक नदीको नठद र्नयन्त्रण कायि र अन्त्य तटबन्त्ध कायिबाट 
१०० वक.र्म. लम्बाईमा तटबन्त्ध र्नमािण भई ४७७ हेक्टर जर्मनको उकास 
(Reclaim) भएको हनुेछ। यसका लार्ग रु २ अवि २ करोड २९ लाख 
ववर्नयोजन गरेको छु। 

200. खानेपानीको सरु्बधाबाट बश्चञ्चत रहेको समदुायलाई सफा र स्वच्छ खानेपानी 
सेवा उपलधध गराउन खानेपानी संरचना र्नमािणका लार्ग बजेट ववर्नयोजन 
गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्िमा थप १५००० हजार जनसंख्यालाई 
स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलधध भएको हनुेछ। खानेपानी तफि  रु. १ अवि 
३४ करोड ३८ लाख ववर्नयोजन गरेको छु।   

201. कृवर् योग्य भरू्ममा बाहै्र मवहना र्संचाई सवुवधा उपलधध गराइ प्रदेशको प्रमखु 
आधारको रुपमा रहेको कृवर् क्षेरको उत्पादन र उत्पादकत्व ववृि गरी 
आत्मार्नभिर अथितन्त्र र्नमािण गनि क्रमागत र्संचाई आयोजनाहरुबाट कच्ची 
कुलो र्नमािण २५ वक.र्म., पक्की कुलो र्नमािण ५४ वक.र्म. र्नमािण सम्पन्न 
गरी थप २६०० हेक्टर क्षेर थप र्सँश्चचत  हनुे र ११०० हेक्टर क्षेरमा 
वरै्भरी र्संचाई सवुवधा उपलधध भई १३५०० मेविक टन बाली उत्पादनमा 
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बवृि हनुे ववश्वास र्लएको छु। जसका लार्ग आवश्यक बजेट ववर्नयोजन 
गरेको छु । 

202. नौ वटै श्चजल्लामा संचार्लत र र्बगतमा र्नमािण सम्पन्न भएका ववर्भन्न र्संचाई 
आयोजनाहरुलाई र्संश्चचत क्षेरको आधारमा पवहचान र अध्ययन गरी ववर्भन्न 
थ्रसेहोल्डका आधारमा  बर्गिकरण गररनेछ। 

203. क्रमागत र्लफ्ट खानेपानी आयोजनाहरु सम्पन्न गरी नौ वटै श्चजल्लाका  थप 
सम्भाववत स्थानहरुका र्लफ्ट खानेपानी आयोजनाहरुको  थप अध्ययन कायि 
गररनेछ । 

204. प्रादेश्चशक सडकहरुमा दघुिटना न्त्यूनीकरणका लार्ग र्डजाइन, र्नमािण एवम ्
स्तरोउन्नती जस्ता सबै चरणमा सडक सरुक्षा परीक्षणको व्यवस्था गररनेछ। 

205. प्रदेश र्संचाई गरुु योजना, प्रदेश भरू्मगत र्संचाई  गरुु योजना तयार गनि  
अध्ययन कायि सम्पन्न गररनेछ । 

206. कैलाली र कंचनपरुका ववर्भन्न नठदहरु जस्तै :- कान्त्िा, कटैनी, बनरा, 
श्चशबगंगा, चौधरको नदी र्नयन्त्रण गरुु योजना को अध्ययन कायि सम्पन्न 
गररनेछ । 

207. प्रदेशको कमजोर पूवािधारको कारण ववकासको मूल प्रवाहबाट बश्चञ्चर्तकरणमा 
परेका जनताको आवतजावत सहज बनाउन, कृवर् उत्पादन र बजारीकरणलाई 
सहयोग परु् याउन, सहज पयिटकीय वक्रयाकलाप संचालन गरी समग्र प्रदेशको 
ववकास गनि सडक संजाल अत्यावश्यक रहेको हुँदा ववर्भन्न श्चजल्लामा समपूरक 
अनदुान तफि का सडक आयोजनाहरु तथा रणनीर्तक महत्वका सडकहरु 
र्नमािणका लार्ग आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको छु। यसबाट २२८ 
वक.र्म. कच्ची, ४९ वक.र्म. सडक स्तरोन्नती, १६१ वक.र्म. पक्की सडक  
गरी जम्मा ४३८ वक.र्म. सडक र्नमािण, सडक पलु १४ वटा, झोलङु्गे पलु 
८ वटा र्नमािण सम्पन्न भई यातायात व्यवस्था ववकास भएको हनुेछ ।  
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208. प्रदेश सरकारबाट ३ मेगावाट भन्त्दा बढी क्षमताका ३ वटा जलववद्यतु 
आयोजनाहरु, नौगाड(६.९७ मे.वा.),  सनुिया गाड(७.७५मे.वा.) र अपर 
सनुियागाड (७.७१मे.वा.)  गरी तीनवटा जलववद्यतु आयोजनाहरुको प्रारश्चम्भक 
वातावरणीय प्रभाव अध्ययन सवहतको र्बस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययनको कायि 
आगामी आर्थिक वर्िमा सम्पन्न  गररनेछ। साथै उक्त जलववद्यतु आयोजना 
र्नमािणको लार्ग  आवश्यक नीर्तगत व्यवस्था गररनेछ। 

209.शहरी ववकास तथा भवन कायािलय माफि त सरकारी तथा सामदुावयक भवन, 
अन्त्य साविजर्नक र्नमािण र ढल र्नकास तथा सरसफाई संरचना र्नमािण गनि 
रु ५८ करोड ६ लाख ववर्नयोजन गरेको छु। 

210. भौर्तक पूवािधार ववकास मन्त्रालयबाट कायािन्त्वयन हनुे उपरोक्त बमोश्चजमको 
कायिक्रमका लार्ग रु ११ अवि ७५ करोड ८३ लाख ववर्नयोजन गरेको छु। 
जनु कुल बजेटको ३८.८ प्रर्तशत हनु आउछ।  

माननीय सभामखु महोदय 

अब म मखु्यमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररर््को कायािलय तफि को क्षेरगत कायिक्रम तथा 
ववर्नयोजन प्रस्ताव प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्त्छु। 

211. प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पने सँगिन संरचना र जनशश्चक्तको सवेक्षण 
कायि आगमी आर्थिक वर्िमा सम्पन्न गने गरी आवश्यक वजेट ववर्नयोजन 
गरेको छु। 

212. र्नजामती कमिचारीका सन्त्तर्तलाई सहरु्लयत दरमा गणुस्तरीय श्चशक्षा प्रदान 
गनि डोटीमा स्थावपत र्नजामती सन्त्तती आवासीय ववद्यालयको संचालन 
अनदुानलाई र्नरन्त्तरता ठदंदै सवुवधा सम्पन्न ववद्यालय भवन र्नमािणको कायि 
आगामी आर्थिक वर्िमा सम्पन्न गररनेछ। जसका लार्ग रु. ५ करोड 
ववर्नयोजन गरेको छु। 

213. प्रदेश सभाले तोकेको स्थानमा राजधानी र्नमािणको कायि अगाडी बढाउन 
चाल ु आर्थिक वर्िमा राजधानी पूवािधार ववकास सर्मर्त गिन भएको छ। 
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राजधानी पूवािधार ववकास कायिलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी आर्थिक 
वर्िका लार्ग संचालन अनदुान  र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, ववस्ततृ 
पररयोजना प्रर्तवेदन लगायतको कायि गनि पूजँीगत अनदुान समेत कुल  रु. २ 
करोड ७२ लाख ववर्नयोजन प्रस्ताव गरेको छु। 

214. आगामी आर्थिक वर्िबाट रावष्ट्रय एवम ् प्रदेशका ववववध क्षेरमा उत्कृि 
योगदान परु् याउने व्यश्चक्तत्वहरुलाई सम्मान एवम ् परुस्कृत गने व्यवस्थाको 
थालनी गररनेछ। जसका लार्ग प्रदेश सेवा ववभरु्ण पदक शीर्िकमा आवश्यक 
रकम ववर्नयोजन गरेको छु। 

215. प्रदेशमा समायोजन भएका र नयाँ र्नयकु्त हनुे कमिचारीहरुको एकीकृत प्रदेश 
कमिचारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र्नमािण गरी सोको अर्भलेख आगामी 
आर्थिक वर्िमा व्यवश्चस्थत गररनेछ। जसका लार्ग आवश्यक बजेट ववर्नयोजन 
गरेको छु।  

216. प्रदेशको समविगत योजना तजुिमा सम्बि ववशेर्ज्ञता ववकास गने उदे्दश्यका 
साथ प्रदेश नीर्त तथा योजना आयोग गिन भई कायािरम्भ भईसकेको छ। 
आगामी आर्थिक वर्ि र्भरै प्रदेश आवर्धक योजना, प्रदेश प्रोफाइल, आयोजना 
बैंक, आयोजना छनौट मापदण्ड, प्रदेश गौरवका आयोजनाहरुको अनगुमन 
तथा प्रदेश नीर्त तथा योजना आयोगको संस्थागत क्षमता ववकास गनि रु. 
६१ लाख बजेट ववर्नयोजन गरेको छु। यसवाट प्रदेश नीर्त तथा योजना 
आयोग ववश्चशिीकृत संस्थाको रुपमा ववकास हनुे ववश्वास र्लएको छु। 

217. मखु्यमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररर््को कायािलयको कायिक्रमहरु कायािन्त्वयनका 
लार्ग रु १ अवि ४५ करोड २ लाख ववर्नयोजन गरेको छु।जनु कुल 
बजेटको ४.८ प्रर्तशत हनु आउछ। 

माननीय सभामखु महोदय, 



51 
 

अब म प्रदेश पूवािधार ववकास कायिक्रमसँग सम्बश्चन्त्धत कायिक्रम तथा ववर्नयोजन प्रस्ततु 
गने अनमुर्त चाहन्त्छु। 

218. प्रदेशका स्थानीय तहहरुवीचमा साधन स्रोतको समन्त्यावयक ववतरण  
माफि त पूवािधार ववकासमा र्तब्रता ठदन प्रत्येक र्नवािचन क्षेरका पूजँीगत 
प्रकृर्तका सडक, पूल, खानेपानी, भवन, र्संचाई आठदमा खचि गनि र साववकमा 
थार्लएका पूवािधार ववकासका बाँकी कायि सम्पन्न गनि प्रदेश पूवािधार ववकास 
कायिक्रमका लार्ग रु. ९६ करोड ववर्नयोजन गरेको छु।यस सम्बश्चन्त्ध 
कायिववर्धमा आवश्यक पररमाजिन गरी कायािन्त्वयन गने व्यवस्था र्मलाएको 
छु। 

219. स्थानीय तहले पवहचान गरी प्रस्ताव गरेका पूवािधार ववकासका योजना तथा 
कायिक्रमहरुमा प्रदेश र स्थानीय तहको सह-लगानीमा समपूरक अनदुानबाट 
कायािन्त्वयन हनु ेगरी रु. ६० करोड ववर्नयोजन गरेको छु। स्वीकृत योजना 
तथा कायिक्रमहरु आगामी आर्थिक वर्िको सरुु देश्चखनै कायािन्त्वयनमा जान 
सक्ने गरी व्यवस्था र्मलाएको छु। 

220. स्थानीय तहले पवहचान गरी माग गरेका ववशेर् अनदुानबाट कायािन्त्वयन हनु े
योजना तथा कायिक्रमहरुको लार्ग रु. ४० करोड बजेट ववर्नयोजन गरेको 
छु। स्वीकृत योजना तथा कायिक्रमहरु आगामी आर्थिक वर्िको सरुु देश्चखनै 
कायािन्त्वयनमा जान सक्ने गरी व्यवस्था र्मलाएको छु। 

221. ववर्यगत मन्त्रालयबाट प्रस्ताववत सशति अनदुानतफि  ववर्नयोश्चजत कायिक्रम 
तथा बजेट ववत्तीय हस्तान्त्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहमा पिाउने व्यवस्था 
र्मलाएको छु। स्थानीय तहमा सशति अनदुानका कायिक्रमहरु हस्तान्त्तरण 
एवम ्कायािन्त्वयन सम्बन्त्धी व्यवस्था ववर्नयोजन ववधेयकमा प्रस्ताव गरेको छु।  

माननीय सभामखु महोदय, 
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अब म साविजर्नक सेवामा कायिरत राष्ट्रसेवक सम्बन्त्धी कायिक्रम तथा ववर्नयोजन प्रस्ततु 
गने अनमुर्त चाहन्त्छु। 

222. प्रदेशर्भर कायिरत राष्ट्रसेवक कमिचारीहरुको दक्षता एवम ् व्यावसावयकता 
ववृि गदै मनोवल बढाउन उत्कृि ५ कमिचारी छनौट गरी र्नजामती सेवा 
ठदवसको ठदन परुस्कृत गनि आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको छु। 

223. प्रदेशमा कायिरत राष्ट्रसेवक कमिचारीहरुको मनोवल ववृि गदै प्रदेशमा 
आकर्िण बढाउन सम्बत ् २०७८ साल श्रावण १ गते वाट लागू हनुे गरी 
दाच ुिला, बाजरुा र बझांग श्चजल्लामा कायिरत राष्ट्रसेवकहरुलाई मार्सक ३ 
हजार, अछाम, डडेल्धरुा, बैतडी तथा डोटीमा कायिरत राष्ट्रसेवक कमिचारीको 
हकमा मार्सक रु. २ हजार ५ सय र कैलाली तथा कंचनपरुमा कायिरत 
कमिचारीको हकमा मार्सक २ हजार प्रदेश ववशेर् प्रोत्साहन भत्ता उपलधध 
गराइनेछ। यसबाट साविजर्नक र्नकायमा कायिरत कमिचारीहरुको मनोवल 
उच्च भई सेवा प्रवाहमा थप प्रभावकाररता ववृि हनुे ववश्वास र्लएको छु। 

224. कोर्भड-१९ को संक्रमण जोश्चखमको ववद्यमान अवस्थामा कायिस्थलमा खवटन े
श्चचवकत्सक, स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी लगायत सबै राष्ट्रसेवकको योगदानको 
उच्च मूल्यांकन गरी कोरोना रोकथाम र उपचारको लार्ग अग्रपंश्चक्तमा रही 
काम गने राष्ट्रसेवकहरुलाई प्रोत्साहन गनि आवश्यक रकम ववर्नयोजन गरेको 
छु। 

225. आगामी आर्थिक वर्िको लार्ग अस्थायी, करार लगायत प्रदेशमा कायिरत 
सबै राष्ट्रसेवकहरुको रु. १ लाख सम्मको र्न:शलु्क कोरोना उपचार बीमा गने 
कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता ठदएको छु। 

226. प्रदेशका र्नकायमा कायिरत सबै करार र अस्थायी कमिचारीहरुलाई आगामी 
आर्थिक वर्िदेश्चख सामाश्चजक सरुक्षा कोर्सँग समन्त्वय गरी अर्नवायि रुपमा 
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योगदानमा आधाररत सामाश्चजक सरुक्षाको दायरामा ल्याउने व्यवस्था र्मलाएको 
छु। 

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म सशुासन र साविजर्नक सेवा प्रवाहसँग सम्बश्चन्त्धत कायिक्रम तथा ववर्नयोजन 
प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्त्छु। 

227. प्रदेशमा कायिरत कमिचारीहरुलाई आवास र्नमािणका लार्ग सहरु्लयत दरमा 
ऋण उपलधध गराउन आवश्यक व्यवस्था र्मलाएको छु। सदूुरपश्चिम प्रदेश 
अनसुन्त्धान तथा प्रश्चशक्षण प्रर्तष्ठानलाई प्रदेशमा रहेका तार्लम केन्त्िको छाता 
प्रर्तष्ठानको रुपमा ववकास गररने छ। 

228. प्रदेश सरकारले प्रदान गने साविजर्नक सेवाका सम्बन्त्धमा जनताका 
गनुासाहरु सोझै मखु्यमन्त्रीसँग राख्न हेलो र्स.एम (Hello CM) कायिक्रमलाई 
र्नरन्त्तरता ठदएको छु। यस कायिक्रमका लार्ग आवश्यक बजेट ववर्नयोजन 
गरेको छु। 

229. “म सदाचारी हँू, सबैलाई सदाचारी हनु प्ररेरत गदिछु” भन्ने प्रर्तज्ञा सवहत 
साविजर्नक पदार्धकारीमा सदाचार एवम ् सशुासनको कायि संस्कृर्त प्रवििन 
गररनेछ। शासकीय प्रबन्त्धमा कानूनी राज्यको अवधारणालाई पूणि पररपालना 
गररनेछ। 

230. कोर्भड-१९ रोकथाम, र्नयन्त्रण र उपचारको काममा प्रदेश र स्थानीय 
तहबाट भएका खचि लगायत अन्त्य संघ संस्थाले गरेको खचिको वववरण 
रैमार्सक रुपमा जानकारी गराउने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

231. प्रदेश सरकार अन्त्तगितका र्नकायहरूबाट सञ्चार्लत आयोजना तथा 
कायिक्रमको गणुस्तर, लागत, समय र उपलश्चधध समेतका सूचकमा आधाररत 
सहभार्गतामूलक अनगुमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको ववकास गररनेछ। 
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232. सरकारी सेवामा नर्तजामा आधाररत कायिसम्पादन प्रणाली अवलम्बन 
गररनेछ। उच्च व्यवस्थापन तहमा कायिरत कमिचारीसँग कायिसम्पादन करार 
सम्झौता गरी करारका शतिलाई कायि सम्पादन मूल्यांकनको आधार बनाउन े
नीर्त अंर्गकार गररनेछ। 

233. प्रदेशमा कायिरत राष्ट्रसेवक कमिचारीहरुको क्षमता ववकास योजना (Human 

Resource Planning) वनाई आवश्यकताका आधारमा तार्लम, तार्लम 
प्रदायक संस्थाहरुको सदुृवढकरण, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नागरीक 
समाज लगायत वह ुसरोकारवालाहरुको र्नगरानी बढाउने जस्ता कायिक्रमलाई 
उच्च प्राथर्मकतामा राखी कायािन्त्वयन आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको छु। 

234. शासकीय सधुार तथा सशुासन प्रवििन गनि आगामी आर्थिक वर्ि र्भरै 
प्रदेशस्तरीय सशुासन प्रवििन केन्त्ि र मन्त्रालयस्तरीय शासकीय सधुार 
इकाईको स्थापना गररनेछ। 

235. हाल श्चजल्लास्तररय कायािलयका इकाईहरु स्थापना नभएका बाजरुा तथा 
दाच ुिला श्चजल्लामा खानेपानी, पूवािधार ववकास कायािलय र र्सचाई सव-र्डर्भजन 
कायािलयहरु आगामी आर्थिक वर्ि र्भरै स्थापना गने व्यवस्था र्मलाएको  
छु ।  

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म शासकीय सधुार र साझेदारी प्रवििन तफि का नीर्त तथा कायिक्रम प्रस्ततु गने 
अनमुर्त चाहन्त्छु। 

236. प्रदेश सरकारबाट प्रदान गने सवुवधालाई र्छटो छररतो प्रभाकारी बनाउन 
कानूनी तथा नीर्तगत स्पिता ल्याइने छ। क्षर्तपूर्ति सवहतको नागररक 
वडापरलाई आगामी आर्थिक वर्िमा प्राथर्मकताका साथ कायािन्त्वयन गररन े
छ। अध्ययन, अनसुन्त्धान, अन्त्वेर्ण जस्ता कायिमा सरकारी त्यांकको 
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प्रयोगमा सहजता ल्याउन खलुा त्यांकको अवधारणा (Open Government 

Data) कायािन्त्वयन गररनेछ। 

237. सदूुरपश्चिम प्रदेशलाई लगानीको आकर्िण स्थल बनाउदै साविजर्नक तथा 
र्नजी लगानीको प्रवििन गनि आगामी आर्थिक वर्िमा एक वहृत तथा सविपक्षीय 
लगानी सम्मेलन आयोजना गनि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। 
यसबाट सदूुरपश्चिम प्रदेश सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरी सकेका 
जलववद्यतु आयोजना लगायत सम्भाव्य लगानीका क्षेरहरुको पवहचान गरी 
साझेदारीको अवधारणा अनसुार लगानी प्रवििन हनुे ववश्वास र्लएको छु। 

238. प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीर्तहरु सोको प्रभाकररता र सम्भाव्य 
नीर्तहरुको सम्बन्त्धमा नागररक समाज, संचार क्षेर लगायतका संघ संस्थाको 
सहभार्गता रहने गरी नीर्त सम्बाद केन्त्ि (Policy Discussion Center) 

स्थापना एवम ्संचालनको लार्ग आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको छु। 

239. प्रदेश पवहचानका वस्तहुरुको वजार प्रवििन एवम ्उत्पादन प्रोत्साहनको लार्ग 
आगामी आर्थिक वर्ि देश्चख नै संचालन हनुे गरी प्रदेशका ९ वटै श्चजल्लाहरुमा 
श्चजल्ला उद्योग वाश्चणज्य संघहरुसँगको साझेदारीमा कोशेली घर र्नमािण गरी 
संचालन गररनेछ। यसको लार्ग रु ५० लाख ववर्नयोजन गरेको छु। 

240. प्रदेश सरकारबाट गररएका काम कारवाहीतथा अर्भयानलाई साविजर्नक गरी 
समग्र शासन व्यवस्था (Governance) मार्थ नागररकको ववश्वास (Trust and 

Confidence) ववृि गदै ववर्धको शासन सदुृढ बनाउने ववर्यलाई प्रमखु 
प्राथर्मकता ठदइनेछ। 

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म साविजर्नक ववत्त व्यवस्थापन सम्बन्त्धी कायिक्रम तथा ववर्नयोजन प्रस्ततु गने 
अनमुर्त चाहन्त्छु। 
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241. राजस्व पररचालनमा आउन सक्ने संकुचन र साविजर्नक खचिमा पनि सक्ने 
चापलाई व्यवस्थापन गनि साविजर्नक खचिमा र्मतव्यवयताको नीर्त अंर्गकार 
गररनेछ। आगामी आर्थिक वर्िमा सवारी साधन, इन्त्धन, ममित लगायतका 
अन्त्य साविजर्नक सेवाको खररदमा मापदण्ड बनाई लाग ुगररनेछ।  

242. प्रदेश सरकार अन्त्तगितका र्बर्भन्न र्नकायहरूबाट प्रदान गररने अनदुानलाई 
नर्तजा एवम ् उत्पादनसँग आवि गदै अनदुानको प्रभावकाररता ववृि गनि 
सोलाई मागिदशिन गने गरी अनदुान सम्बन्त्धी एकीकृत अनदुान नीर्त तथा 
कानून तजुिमा गररनेछ। 

243. प्रदेशमा ववत्तीय पहुँच ववस्तार गनि संघीय सरकार र र्नयामक 
संस्थाहरूसँगको समन्त्वय र सहकायिमा प्रदेशका आम नागररकलाई आधरु्नक 
ववत्तीय प्रणालीसँग आवि गदै लर्गनेछ। 

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म आर्थिक योजना तथा त्याकं सम्बन्त्धी कायिक्रम तथा ववर्नयोजन प्रस्ततु गने 
अनमुर्त चाहन्त्छु। 

244. नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहहरूसँग समन्त्वय र सहकायि गरी प्रदेशको 
आर्थिक, सामाश्चजक लगायतका क्षेरको सूचना तथा त्याङ्क व्यवस्थापन गनिका 
लार्ग सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना तथा ववकास गररनेछ।  

245. प्रदेशमा रहेका बेरोजगार यवुालाई सहरु्लयत दरमा कजाि उपलधध गराई 
स्वरोजगार बनाउने उदे्दश्यले तजुिमा भएको सदूुरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार 
ववकास कोर् ऐन कायािन्त्वयन गनि स्वरोजगार ववकास कोर् र्नयमावली प्रदेश 
सरकारबाट स्वीकृत भइसकेको छ। उक्त कायिक्रम कायािन्त्वयन गनिका लार्ग 
आवश्यक कायिववर्धहरु जारर भई सकेको छ। आगामी आर्थिक वर्िदेश्चख 
स्वरोजगार ववकास कोर्को संस्थागत संरचना तयार भई सो कोर् माफि त यस 
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प्रदेशका बेरोजगार तथा कोर्भड-१९ को संक्रमण लगायतका कारणबाट 
रोजगारी गमुाएका नागररकहरुलाई समेत लश्चक्षत गरी कायिक्रम संचालन 
गररनेछ। स्वरोजगार ववकास कोर्को कायिक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा 
कायािन्त्वयन गनि आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको छु। 

246. कोर्भड-19 महामारीको रोकथाम, उपचार र र्नयन्त्रण गरी आम 
प्रदेशवासीको जीवन रक्षा गनि क्वारेन्त्टाइन, राहत, उपचार लगायतका सेवा 
प्रवाहलाई चसु्त र दरुुस्त बनाइ स्वास््य प्रणालीलाई सदुृढ बनाउन आवश्यक 
स्रोत प्रदेश सरकारको र्नणियको आधारमा सम्बश्चन्त्धत र्नकायलाई उपलधध 
गराउने गरी रु. 50 करोड अथि ववववधको भैपरी आउने साधारण प्रशासन 
खचितफि  ववर्नयोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ि मा केवह स्थानमा 
Holding Center र्नमािण गनि आवश्यक बजेट ववर्नयोजन गरेको छु। 

247. सन्त्तरु्लत ववकासको अवधारणालाई मूतिरुप ठदन प्रदेश सरकारबाट 
कायािन्त्वयन गररने ववकासका वक्रयाकलापहरूलाई भौगोर्लक, आर्थिक, 

सामाश्चजक तथा मानवीय दृविले पछार्ड परेका क्षेर, वगि तथा समदुायको 
उत्थान हनुे गरी अगार्ड बढाइनेछ।  

248. प्रदेशमा लगानी अर्भववृि तथा ववस्तार गनि लगानीमैरी वातावरण सजृना 
गररनेछ। प्रदेशमा स्थापना हनुे प्रदेश साविजर्नक संस्थानहरुमा प्रदेश 
सरकारको तफि बाट गनुिपने शेयर लगानी तथा ऋण लगानी वापत रु. ३० 
करोड ववर्नयोजन गरेको छु। 

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म बजेटको कायािन्त्वयन क्षमता सधुार सम्बन्त्धी कायिक्रम तथा ववर्नयोजन प्रस्ततु 
गने अनमुर्त चाहन्त्छु। 
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249. बजेट तजुिमा, कायािन्त्वयन र अनगुमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन 
प्रदेशका खचि इकाईसम्म सूचना प्रववर्धको प्रयोग ववस्तार गने गरी कायिक्रम 
संचालन गररनेछ। 

250. योजना छनौट र कायिक्रम स्वीकृर्तमा हनुे वढलाई अन्त्त्य गरी योजना र 
कायिक्रमहरु आर्थिक वर्िको शरुुदेश्चखनै कायािन्त्वयनमा जान सक्ने गरी प्रदेश 
मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (PLMBIS) बाट प्राप्त हनुे कायिक्रमलाई 
खचि गने अश्चख्तयारी मानी प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलयबाट बजेट र्नकासा 
हनुे व्यवस्था र्मलाएको छु। 

251. प्रादेश्चशक ववकास योजना तथा कायिक्रमहरुको कायािन्त्वयनमा देश्चखने नीर्तगत 
समस्या समाधान गनि माननीय मखु्यमन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा प्रत्येक तीन-तीन 
मवहनामा बैिक बस्ने गरी प्रादेश्चशक ववकास समस्या समाधान सर्मर्त गिन 
गररनेछ। बजेट कायािन्त्वयनको क्रममा देश्चखने समस्या समाधान गनि आर्थिक 
मार्मलामन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रत्येक दईु-दईु मवहनामा बैिक बस्ने गरी 
बजेट कायािन्त्वयन अनगुमन र्नदेशन सर्मर्त गिन गररनेछ। बजेट 
कायािन्त्वयनमा सम्बश्चन्त्धत र्नकायको लेखा उत्तरदायी अर्धकृतलाई समग्र रुपमा 
श्चजम्मेवार बनाइनेछ। 

252. ववर्यगत मन्त्रालयमा ववर्नयोजन भएको रकम खचि गने क्रममा थप आर्थिक 
दावयत्व सजृना नहनुे योजना तथा कायिक्रमको सम्बन्त्धमा कायिववर्ध, र्नदेश्चशका 
वा मापदण्ड र्नमािण गदाि सम्बश्चन्त्धत मन्त्रालयले प्रचर्लत कानूनको अर्धनमा 
रही त्यस्तो कायिववर्ध वा मापदण्ड स्वीकृत गरी लाग ु गनि सक्ने व्यवस्था 
र्मलाएको छु। 

253. एकल खाता कोर् प्रणाली, खचि लेखाङ्कन तथा व्यवस्थापनका लार्ग 
कम्प्यटुरीकृत सरकारी लेखा प्रणाली र साविजर्नक सम्पश्चत्त व्यवस्थापनका 



59 
 

लार्ग साविजर्नक सम्पश्चत्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई नेपाल सरकारसँगको 
समन्त्वयमा सबल र व्यवश्चस्थत बनाइनेछ।  

254. आन्त्तररक र्नयन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै आन्त्तररक 
लेखापरीक्षणलाई नर्तजामखुी र गणुस्तरीय बनाउन केही िूला पररयोजनाहरुको 
प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय माफि त ववस्ततृ लेखापरीक्षण गने कायिको 
थालनी गररनेछ। 

255. प्रदेशका आि वटा श्चजल्लाहरुमा आगामी आर्थिक वर्ि र्भरै प्रदेश लेखा 
इकाई कायािलय स्थापना गरी संचालन गनि आवश्यक बजेट ववर्नयोजन 
गरेको छु. 
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माननीय सभामखु महोदय, 

म अब राजस्व नीर्त र कर प्रणाली सधुार सम्बन्त्धी कायिक्रम प्रस्ततु गने अनमुर्त 
चाहन्त्छु।  

256. कोर्भड-19 को संक्रमणको कारणले श्चशर्थल भएको अथितन्त्रलाई पनुः 
गर्तशील बनाई आर्थिक वक्रयाकलाप बढाउने, प्रदेशमा उद्योग, व्यापार र 
लगानी बढाउन सहयोग पगु्ने गरी लगानीमैरी वातावरणको र्नमािण गने, 
प्रदेशका नागररकहरुलाई छुट र सहरु्लयत प्रदान गने गरी र्नम्न बमोश्चजम 
राजस्व नीर्त र कर प्रणाली सधुार प्रस्ताव गरेको छु।   

(क) प्रदेशको अर्धकार क्षेर अन्त्तगित पने कर तथा गैर-करका थप 
क्षेरहरु पवहचान र ववस्तार गरी प्रदेशको आन्त्तररक राजस्व 
पररचालनको दायरा फरावकलो बनाउँदै लैजाने नीर्त अवलम्बन 
गररनेछ। 

(ख) गैर-कर राजस्वका दरहरुलाई प्रदेशले प्रदान गने सेवा सवुवधासँग 
आबि गरी  समसामवयक, लागत प्रभावी र पारदशी बनाउने नीर्त 
अवलम्बन गररनेछ। 

(ग) प्रदेश सरकारले लगाउँदै आएको घर जग्गा रश्चजषे्ट्रसन शूल्क र 
सवारी साधन करका ववद्यमान दरहरु यथावत राखेको छु।  

(घ) प्रदेशको समग्र कृवर् क्षेर र पयिटन क्षेरलाई प्रोत्साहन गनि आर्थिक 
वर्ि 207८/7९ मा कृवर् आयमा लाग्ने कर र पयिटन शूल्क 
पूणिरुपमा छुट हनुे व्यवस्था र्मलाएको छु।  

(ङ) प्रदेश र स्थानीय तहको समन्त्वय र सहकायिमा साझा अर्धकार 
सूचीमा रहेका राजस्वको पररचालन, लेखाङ्कन, बाँडफाँट र प्रर्तवेदन 
गनि क्षमता अर्भववृि सवहतका कर प्रणाली सधुारका कायिक्रमहरु 
संचालन गने व्यवस्था र्मलाएको छु।   
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माननीय सभामखु महोदय, 

अब म आगामी आर्थिक वर्िको ववर्नयोजन र स्रोतको व्यवस्था सम्बन्त्धी योजना प्रस्ततु 
गने अनमुर्त चाहन्त्छु।  

257. आगामी आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयन 
गनिको लार्ग मैले कुल रू. ३० अवि ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार 
ववर्नयोजन गरेको छु। कुल ववर्नयोजनमध्ये चालतुफि  रू. १० अवि ६६ 
करोड ९ लाख ३ हजार अथाित ्३५.१ प्रर्तशत, पूजँीगततफि  रू १७ अवि 
६५ करोड ४० लाख ५२ हजार अथाित ्५८.२ प्रर्तशत र अन्त्तरसरकारी 
ववत्त हस्तान्त्तरण अन्त्तगित रु. १ अवि ७२ करोड ४५ लाख अथाित ् ५.७ 
प्रर्तशत र ववत्तीय व्यवस्थातफि  रु. ३० करोड अथाित ्१ प्रर्तशत हनुे गरी 
ववर्नयोजनको व्यवस्था र्मलाएको छु । 

258. आर्थिक वर्ि २०७८/७९ का लार्ग अनमुान गररएको खचि व्यहोने 
स्रोत मध्ये आन्त्तररक राजस्व पररचालनबाट रु. १ अवि ८ करोड ३ लाख 
२२ हजार, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हनुे अनमुार्नत 
रकम रु.  ७ अवि ९२ करोड ९१ लाख, संघीय रोयल्टी वाँडफाँट भै प्राप्त 
हनुे रु. ३ करोड ९४ लाख ६३ हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हनुे ववत्तीय 
समानीकरण अनदुान रु. ८ अवि ५४ करोड ४० लाख र चाल ु आर्थिक 
वर्िको ववर्नयोजनबाट बचत हनुे अनमुार्नत रकम रु. ६ अवि ६८ करोड ३० 
लाख ६१ हजार, सशति अनदुानबाट प्राप्त हनुे रु. ४ अवि १९ करोड ३३ 
लाख, संघीय समपरुक अनदुानबाट प्राप्त हनुे अनमुान गररएको रु. १ अवि 
२२ करोड ९४ लाख, ववशेर् अनदुानबाट प्राप्त हनुे अनमुान गररएको रु. ६१ 
करोड ३५ लाख र ववकास साझेदारहरुबाट बजेट प्रणाली माफि त पररचालन 
हनुे सहायता रकम रु. २ करोड ४६ लाख १० हजार प्राप्त हनुे अनमुान 
गरेको छु ।   
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259. अन्त्तर-सरकारी ववत्त व्यस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २२ को व्यवस्था 
बमोश्चजम मध्यमकालीन खचि संरचना तयार गरी सम्मानीत सभा समक्ष पेश 
गरेको छु। आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को मन्त्रालयगत प्रगर्त वववरण पर्न 
यसैसाथ पेश गरेको छु। 

माननीय सभामखु महोदय,  

260. आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को यथाथि खचि, आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को 
संशोर्धत अनमुान र आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को अनमुार्नत आय व्यय 
वववरण अनसूुचीमा उल्लेख गरेको छु। 

261. आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा अन्त्तर-सरकारी ववत्त व्यवस्थापनको 
माध्यमबाट स्थानीय तहमा हस्तान्त्तरण हनुे समानीकरण अनदुान, समपूरक 
अनदुान, ववशेर् अनदुान र सशति अनदुानको वववरण व्यय अनमुानमा खलुाई 
पेश गरेको छु।   

262. आगामी आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेट तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनबाट 
महामारी लगायत सबै प्रकारका रोग र्नयन्त्रण तथा उपचारबाट नागररकको 
जीवन रक्षा गरी आर्थिक वक्रयाकलापमा बढोत्तरीसँगै आय-आजिन र रोजगारी 
अर्भववृि माफि त जनजीववका सहज हनुे, कृवर् क्षेरको उत्पादन र 
उत्पादकत्वमा ववृि भई खाद्य सरुक्षा सरु्नश्चित हनु,े शैश्चक्षक पहुँच अर्भववृि 
हनुे, भौर्तक पूवािधार संरचनाको ववकास तथा ववस्तार र साविजर्नक सेवाको 
सधुार माफि त सशुासन अर्भववृि भई प्रदेशको अथितन्त्रमा ६.३ प्रर्तशतको 
आर्थिक ववृि हार्सल भई समनु्नत र न्त्यायपूणि समाज र्नमािणको लक्ष्यमा 
महत्वपूणि योगदान पगु्ने अपेक्षा गरेको छु। 

263. आगामी आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेट तजुिमा गने क्रममा मलाई 
मागिदशिन गनुिहनुे माननीय प्रदेश प्रमखुज्यू, माननीय मखु्यमन्त्रीज्यू, माननीय 
सभामखुज्यू, यस प्रदेशबाट संघीय संसदमा प्रर्तर्नर्धत्व गनुिहनुे माननीय 
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सांसदज्यूहरु, माननीय मन्त्रीज्यूहरु, माननीय उपसभामखुज्यू, प्रदेश सभाका 
ववर्यगत सर्मर्तका माननीय सभापर्तज्यूहरु र माननीय प्रदेश सांसदज्यूहरू, 
ववर्भन्न राजनीर्तक दलका नेततृ्व वगिप्रर्त हाठदिक आभार प्रकट गदिछु।  

264. प्रदेश सरकारको नीर्त तथा कायिक्रम एवम ्आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को 
बजेटका र्सिान्त्त, उदे्दश्य, प्राथर्मकता र प्रदेश सरकारको नीर्त तथा कायिक्रम 
सम्बन्त्धमा प्रदेश सभामा घर्नभतू छलफल भई माननीय सदस्यहरुले 
ठदनभुएका सझुावहरूलाई यस बजेटको आधारको रुपमा र्लएको छु। बजेट 
तजुिमाका क्रममा आ-आफ्नो तफि बाट रचनात्मक सझुाव ठदनहुनुे स्थानीय 
तहका पदार्धकारीहरु, राष्ट्रसेवक कमिचारी, ववित वगि, अथिशास्त्री, र्नजी क्षेर, 
नागररक समाज, सामदुावयक तथा सामाश्चजक संस्थाहरु, परकार तथा 
संचारकमीहरु र देश ववदेशमा रहन ुभएका प्रदेशवासी सम्पूणि ठददीबवहनी र 

दाजभुाइहरू सबैलाई हाठदिक धन्त्यवाद ज्ञापन गदै यो बजेट कायान्त्वियनमा 
सबैको साथिक सहयोगको अपेक्षा गरेको छु।  

265. अन्त्तमा, स्वास््य सम्बश्चन्त्ध मापदण्ड पालना गरी कोर्भड-१९ महामारीको 
जोश्चखमबाट सरुश्चक्षत रहदै प्रदेश ववकासको अर्भयानमा सहभागी हनु सवै 
पक्षलाई हाठदिक आह्वान गदिछु। 

जय सदूुरपश्चिम प्रदेश!!!! 

 धन्त्यवाद  
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