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माननीय सभामखु महोदय, 

1. गण्डकी प्रदेश सभा स्थापनाको पााँचौँ वर्िमा संघीय शासन प्रणाली, नागररक स्विन्त्रिा, 
मौर्लक अर्धकार, सामाजजक न्त्याय, समानपुार्िक एवं समावेजश प्रर्िर्नर्धत्व सहहिको समदृ्ध 
प्रदेश र्नमािणको ददशामा अगार्ड बहिरहेको गण्डकी प्रदेश सरकारको अथिमन्त्रीको हैर्सयिले 
यस गररमामय सभामा आर्थिक वर्ि २०७९/८० को वाहर्िक बजेट िथा कायिक्रम प्रस्ििु 
गनि पाउाँदा गौरवाजन्त्वि भएको छु। यस अवसरमा महान जनयदु्ध, ऐर्िहार्सक जनआन्त्दोलन, 

मधेश आन्त्दोलन लगायि हवर्भन्न पररवििनकारी आन्त्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सगि 
गनुिहनुे सम्पूणि शहीदप्रर्ि भावपूणि श्रद्धाञ्जली अपिण गनि चाहन्त्छु। र्नरङ् कुशिाका हवरुद्ध 
बर्लदानीपूणि संघर्ि र त्याग गनुिहनुे सम्पूणि अग्रज, घाइिे एवं बेपत्ता योद्धाप्रर्ि उच्च सम्मान 
प्रकट गनि चाहन्त्छु।  

2. कोरोना महामारी र हवर्भन्न प्राकृर्िक हवपद् मा आफ्नो ज्यान गमुाउन ेसम्पूणि नागररकप्रर्ि 
हाददिक श्रद्धाञ्जली िथा शोक सन्त्िप्त पररवारजनमा गहहरो समवेदना व्यक्त गदै यस्िा हवर्म 
पररजस्थर्िमा अग्रपंजक्तमा रही सेवा गनुिहनु े स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी, राष्ट्रसेवक कमिचारी र 

स्वयंसेवक एवं सहयोग िथा समन्त्वय गनुिहनुे जनप्रर्िर्नर्ध, राजनीर्िकमी, नागररक समाज, 
र्नजी क्षेर, परकार लगायि सम्पूणि नागररकप्रर्ि हाददिक आभार एवं धन्त्यवाद प्रकट गनि 
चाहन्त्छु।  

3. नेपालको संहवधानमा समाहवष्ट मौर्लक हक, राज्यका नीर्ि िथा र्नदेशक र्सद्धान्त्ि, आर्थिक 
नीर्ि, पन्त्रौं पञ्चवर्ीय योजना, गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्ीय योजनाका लक्ष्य िथा उदे्दश्य, 

ददगो हवकासका लक्ष्य, गण्डकी प्रदेशको मध्यमकालीन खचि संरचना, प्रदेश सरकारको नीर्ि 
िथा कायिक्रम, राजनीर्िक दलले घोर्णापर मार्ि ि जनिा साम ुगरेका प्रर्िवद्धिालाई बजेट 
िथा कायिक्रम र्नमािणको आधार मानेको छु। बजेट िथा कायिक्रम र्नमािणका क्रममा प्रदेश 
सभाका माननीय सदस्य, जनप्रर्िर्नर्ध, प्रदेशका प्रबदु्ध वगि, हवर्य हवज्ञ, उद्योगी, व्यवसायी, 
र्नजी क्षेर एवं आम जनसमदुायको महत्वपूणि सझुाव, चासो र अपेक्षालाई यथाशक्य सम्बोधन 
गरेको छु।  

4. बजेट िथा कायिक्रमले नागररकको हवकासप्रर्िको चाहना, समयको माग र आवश्यकिा, 
सबल, ससंुस्कृि, स्वस्थ, समनु्नि िथा आत्मर्नभिर गण्डकी प्रदेश र्नमािण गने संकल्प सहहि 
प्रदेशको सन्त्िरु्लि, समावेशी र समन्त्याहयक हवकास गदै प्रदेशको समग्र अथििन्त्रलाई सदुृि 
र गर्िजशल बनाउने हवश्वास र्लएको छु। 
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सभामखु महोदय, 

5. प्रदेशको आर्थिक सूचकसहहिको आर्थिक सवेक्षण, २०७८/७९ साविजर्नक भइसकेको छ। 
चाल ुआर्थिक वर्िको मन्त्रालय िथा र्नकायगि हवर्नयोजजि बजेट र सो बमोजजमको प्रगर्ि 
हववरण प्रदेश सभामा छुटै्ट पेश गरेको छु। अब म प्रदेशको चाल ुआर्थिक वर्िको बजेट 
कायािन्त्वयन र आर्थिक जस्थर्िका बारेमा संजक्षप्त हववरण प्रस्ििु गने अनमुर्ि चाहन्त्छु। 

6. आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा गण्डकी प्रदेशको कुल गाहिस््य उत्पादन प्रचर्लि मूल्यमा 
रू. ३ खबि ६४ अबि ९२ करोड भन्त्दा बिी हनु ेअनमुान गररएको छ, जसले मलुकुको 
कुल गाहिस््य उत्पादनमा ८ दशमलव ९ प्रर्िशि योगदान परु् याउने देजखन्त्छ। आर्थिक 
वर्ि २०७८/७९ मा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वहृद्धदर ६ दशमलव १७ प्रर्िशि हनु े
अनमुान छ। गण्डकी प्रदेशको प्रर्िव्यजक्त आम्दानी अमेररकी डलर १ हजार ४ सय ३७ 
पगेुको छ। 

7. चाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग प्रदेश सरकारबाट कूल रू. ३० अबि ५ करोड ६७ लाख बजेट 
हवर्नयोजन गररएकोमा वैशाख मसान्त्िसम्म रू. ११ अबि ४८ करोड ६ लाख ४४ हजार 
अथािि ्शरुु हवर्नयोजनको ३८ दशमलव २ प्रर्िशि खचि भएको छ। गि आर्थिक वर्िमा 
सोही अवर्धमा कूल हवर्नयोजनको जम्मा ३७ दशमलव ८ प्रर्िशि मार खचि भएको र्थयो। 
चाल ु आर्थिक वर्िमा वैशाख मसान्त्िसम्मको खचि जस्थर्ि हवश्लरे्ण गदाि आर्थिक वर्िको 
अन्त्त्यसम्ममा शरुु हवर्नयोजनको ७५ प्रर्िशि खचि हनुे संशोर्धि अनमुान गरेको छु। 

8. चाल ुआर्थिक वर्िमा हवर्नयोजन गररएको रकम मध्ये प्रदेश सरकारको आन्त्िररक राजस्वबाट 
रू. ५ अबि ६० करोड सङ्कलन गने लक्ष्य र्लइएकोमा वैशाख मसान्त्िसम्मको अवर्धमा 
आन्त्िररक राजस्वबाट रू. २ अबि ९९ करोड ९२ लाख ५९ हजार सङ्कलन भई समग्र 
लक्ष्यको ५३ दशमलब ६ प्रर्िशि हार्सल भएको छ। जनु अजघल्लो आर्थिक वर्िको सोही 
अवर्धमा भएको उपलब्धीको ८ दशमलब ६ प्रर्िशिले बिी हो।  

9. गण्डकी प्रदेशमा २०७९ बैशाख मसान्त्िसम्म कोर्भड-१९ हवरुद्ध १८ वर्ि मार्थका 
नागररकमध्ये १ सय ५ प्रर्िशिले पहहलो मारा र १ सय ३ प्रर्िशिले पूणि खोप प्राप्त 
गरेका छन।् १२ देजख १७ वर्िका ९४ प्रर्िशिले पहहलो मारा र ८५ प्रर्िशिले पूणि 
खोप प्राप्त गरेका छन।् साथै १९ प्रर्िशिले बसु्टर खोपसमेि लगाइसकेका छन।् 



~ 3 ~ 

10. रगि िथा रगिजन्त्य पदाथि र्निःशलु्क उपलब्ध गराउने गण्डकी प्रदेश सरकारको 
र्नणियबमोजजम चाल ुआर्थिक वर्िको र्ागनु महहनादेजख प्रर्ि महहना औसिमा ३ हजार २ 
सय यरु्नटका दरले रगि र्निःशलु्क उपलब्ध गराइएको छ।  

11. दगुिम स्थानमा रहेका जहटलिायकु्त गभिविी िथा सतु्केरी महहलालाई एअर र्लजफ्टङ मार्ि ि 

सहुवधा सम्पन्न अस्पिालमा ल्याई र्नयर्मि उद्दार गररएको छ। यो सहुवधाबाट ३ वर्िमा 
५२ जना र चाल ुआर्थिक वर्िको बैशाखसम्म ३ जना सतु्केरी आमालाई सेवा ददइएको 
छ। 

12. प्रदेश मािहिका अस्पिालमा ५२ शैया सघन उपचार कक्षमा २७ थान भेजन्त्टलेटर जडान 
भएका छन।् २५ शैयाका दरले लमजङु, गोरखा, मध्यहवन्त्द,ु धौलार्गरी र संक्रामक िथा 
सरुवा रोग अस्पिालका १२५ शैयालाई हाई र्डपेन्त्डेन्त्सी यरु्नटमा स्िरोन्नर्ि गररएको छ। 

13. मसु्िाङ, बेनी, धौलार्गरी, पविि, स्याङ्जा, मािजृशश ु र्मिेरी, संक्रामक िथा सरूवा रोग, 
दमौली, लमजङु, गोरखा र मध्यहवन्त्द ुअस्पिालमा अजक्सजन प्लान्त्ट जडान भई अजक्सजन 
उत्पादन शरुू भइसकेको छ। 

14. उत्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन अनदुान कायिक्रम मार्ि ि प्रर्ि र्लटर २ रूपैया ५० पैसाका 
दरले 2 हजार 5 सय मेहिक टन दूध उत्पादन बापि प्रोत्साहन अनदुान उपलब्ध गराइएको 
छ। िरकारी क्षेर हवस्िारका आधारमा प्रोत्साहन कायिक्रम मार्ि ि हालसम्म 85 हेक्टर 
िरकारी खेिी क्षेर हवस्िार भई प्रर्ि रोपनी ३ हजार रूपैयााँका दरले प्रोत्साहन रकम 
उपलब्ध गराइएको छ। 

15. प्रदेशका सबै घर पररवारमा गणुस्िरीय आधारभिू खानेपानी सेवाको पहुाँच परु् याउने लक्ष्यका 
साथ सञ्चार्लि 'एक घर एक धारा' कायिक्रम अन्त्िगिि चाल ुआर्थिक वर्िमा १ हजार ५३ 
वटा खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा रहेका र उक्त आयोजनाबाट थप १४ हजार ४ सय 
३७ धारा जडान भएका छन।् 

16. चाल ुआर्थिक वर्िमा ६ सय २५ वटा सिह र्संचाई र नयााँ प्रहवर्धमा आधाररि र्संचाई, ६१ 
वटा भरू्मगि स्यालो िथा र्डप टु्यबवेल र्संचाई आयोजनाको कायािन्त्वयन मार्ि ि ४ सय 
३४ हेक्टर क्षेरमा र्संचाई सेवा र्बस्िार भएको छ। नदी र्नयन्त्रण र िटबन्त्धका २ सय 
१२ वटा आयोजना कायािन्त्वयनबाट थप ७ दशमलव ९९ हकलोर्मटर िटबन्त्ध एवं १ सय 
३५ हेक्टर जग्गा उकास भएको छ। 
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17. चाल ुआर्थिक वर्िको बैशाखसम्म हवर्भन्न जजल्लामा गरी ९५ हकलोर्मटर सडक कालोपरे 
िथा १ सय ८५ हकलोर्मटर ग्राभेल गने कायि सम्पन्न भएको छ। साथै ८ वटा सडक 
पलु र ४ वटा झोलङु्गे पलुको र्नमािण कायि सम्पन्त् न भएको छ।  

18. प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट चाल ुआर्थिक वर्िमा प्रदेश र स्थानीय िहका हवर्भन्न १ हजार 
४ सय ६ पदका लार्ग दरखास्ि आव्हान गररएकोमा वैशाख मसान्त्िसम्म ८ सय ८८ जना 
जनशजक्त र्सर्ाररस भएका छन।्  

19. चाल ुआर्थिक वर्िमा व्यवसायी जीवन रक्षा कोर् मार्ि ि कोर्भड १९ बाट प्रभाहवि २ हजार 
१ सय ६३ जना व्यवसायीलाई रू. १ अबि ७६ करोड बराबरको कजािमा ब्याज अनदुान 
उपलब्ध गराइएको छ। 

 

सभामखु महोदय  

अब म आगामी आर्थिक वर्ि २०७९/८० को बजेटका उदे्दश्य िथा प्राथर्मकिा प्रस्ििु गने अनमुर्ि 
चाहन्त्छु। बजेटका उदे्दश्य र्नम्नानसुार रहेका छन:् 

(क) अन्त्िरसरकारी समन्त्वय र पारस्पाररक सहयोगलाई प्रभावकारी बनाइ संघीयिा कायािन्त्वयन 
र सदुृिीकरण गनुि,  

(ख) िलुनात्मक लाभका क्षेरमा लगानी बिाउदै कृहर्को व्यवसाहयकरण, बजारीकरण र 
हवहवर्धकरण मार्ि ि उत्पादन एवं उत्पादकत्व अर्भवहृद्ध गरी प्रदेश समहृद्धका आधार ियार 
गनुि,  

(ग) आर्थिक, सामाजजक र भौर्िक पूवािधारको ददगो हवकासका लार्ग उपलब्ध साधन स्रोिको 
अर्धकिम पररचालन गदै नागररकको जीवनस्िरमा सधुार ल्याउन,ु  

(घ) सशुासन, शाजन्त्ि र समहृद्धप्रर्ि नागररकको चाहना परुा गनि सेवा प्रदायक संस्थाको संस्थागि 
क्षमिा सदुृिीकरण र सशुासन प्रवद्धिन गरी साविजर्नक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन,ु 

(ङ) सन्त्िरु्लि र आत्मर्नभिर अथििन्त्र र्नमािणका लार्ग प्रदेशर्भर हवत्तीय स्रोिका नयााँ क्षेर 
पहहचान गदै ददगो आयस्रोिको आधार ियार गनुि,  

अब म यस बजेटका प्राथर्मकिा प्रस्ििु गने अनमुर्ि चाहन्त्छु। 

(क) उत्पादन र उत्पादकत्व अर्भवहृद्ध: व्यवसाहयक र्मि स्थापना िथा हवस्िार, भ-ुउपयोग, कृहर् 
प्रवद्धिन, कृहर्मा व्यवसाहयक उत्पादन, कृहर्योग्य जर्मनमा र्संचाई सहुवधा हवस्िार  
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(ख) पयिटन प्रवद्धिन, औद्योर्गक हवकास र रोजगारी: कृहर् पयिटन (Agro-Tourism) को प्रवद्धिन, सीप 
हवकासका कायिक्रम, परम्परागि सीप, कला र उद्यमको संरक्षण िथा हवकास 

(ग) स्वच्छ खानपेानी र नवीकरणीय उजाि: आधारभिू खानेपानीको पहुाँच सरु्नजिि, र्लजफ्टङ्ग 
खानेपानीको हवद्यिु महशलुमा सहरु्लयि, उज्यालो गण्डकी प्रदेश अर्भयान, िटबन्त्ध र नदी 
र्नयन्त्रण 

(घ) जशक्षा र सामाजजक हवकास: गण्डकी हवश्वहवद्यालय, गण्डकी प्राहवर्धक जशक्षा िथा व्यावसायीक 
िार्लम प्रर्िष्ठानको भौर्िक एवम ्शैजक्षक पक्षको हवकास, नमूना हवद्यालय हवकास, लैहङ्गक 
सशजक्तकरण र समानिा, समावेजशिा र सामाजजक न्त्याय 

(ङ) स्वास््य सेवाको सदुृिीकरण: आधारभिू स्वास््य सेवामा सबैको पहुाँच, र्निःशलु्क रगि र 
रगिजन्त्य पदाथि, स्वास््य बीमा, सघन उपचार सेवा  

(च) पयािवरणीय संरक्षण: वनपैदावारको संरक्षण र उपयोग, जडीबटुी खेिी प्रवद्धिन, जैहवक 
हवहवधिाको संरक्षण  

(छ) पूवािधार हवकास: प्रदेश गौरवका आयोजना, रणनीर्िक महत्त्वका आयोजना, बहवुर्ीय आयोजना 
सम्पन्न, एक र्नवािचन क्षेर एक सडक, स्थानीय िहको प्रशासर्नक केन्त्र जोड्ने सडक सम्पन्न, 
यािायाि सेवा प्रवाहमा हवद्यिुीय प्रणाली हवकास 

(ज) साविजर्नक सेवा प्रवाह र सशुासन प्रवद्धिन: अन्त्िर मन्त्रालय र अन्त्िर सरकारी र्नकाय बीच 
समन्त्वय, साविजर्नक सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा र गणुस्िरीयिा 

 

माननीय सभामखु महोदय, 

नेपालको संहवधानको धारा ६० को उपधारा ५ मा उल्लेख भएको व्यवस्था अनसुार हवत्तीय 
हस्िान्त्िरण सम्बन्त्धी हववरण प्रस्ििु गने अनमुर्ि चाहन्त्छु। 

20. प्रदेश सरकारको हवत्तीय स्रोिमा भएको र्सर्मििाका बाबजदु पर्न आगामी आर्थिक वर्िका 
लार्ग स्थानीय िहमा हस्िान्त्िरण हनुे हवत्तीय समानीकरण अनदुानमा वहृद्ध गदै सशिि 
अनदुान, समपूरक अनदुान र हवशेर् अनदुानलाई र्नरन्त्िरिा ददएको छु। स्थानीय िहको 
खचिको आवश्यकिा, मानव हवकास सूचकाङ्कको अवस्था र राजश्व क्षमिासमेिका आधारमा 
राहष्ट्रय प्राकृर्िक स्रोि िथा हवत्त आयोगले गरेको र्सर्ाररस अनसुार हवत्तीय समानीकरण 
अनदुानिर्ि  रू. १ अबि १६ करोड हवत्तीय हस्िान्त्िरण गने व्यवस्था र्मलाएको छु। साथै 
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समपूरक अनदुान स्वरूप रू. ५० करोड ७० लाख, सशिि अनदुानिर्ि  रू. १८ करोड 
१० लाख र हवशेर् अनदुानिर्ि  रू. २६ करोड ३० लाख हवर्नयोजन गरेको छु।  

21. प्रदेश सरकारको एकल कर प्रशासन मार्ि ि संकलन हनु ेसवारी साधन करबाट स्थानीय 
िहलाई राजश्व बााँडर्ााँट बापि रू. ७२ करोड सम्बजन्त्धि स्थानीय िहमा हस्िान्त्िरण हनु े
अनमुान गरेको छु।  

22. संघीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्िको लार्ग प्रस्ििु भएको बजेटमा व्यवस्था भए अनसुार 
संघ, प्रदेश र स्थानीय िहको लागि साझेदारीमा सञ् चालन हनुे आत्मर्नभिरिाको लार्ग कृहर् 
उत्पादन कायिक्रम कायािन्त्वयन गनि रु. ५० करोड हवर्नयोजन गरेको छु। 

23. प्रदेश सरकार र स्थानीय िह र्बचको सहकायिलाई थप मजबिु बनाउने उदे्दश्यले प्रदेश 
सरकार र स्थानीय िहको साझेदारीमा प्रदेशको आय र पूवािधार हवकासमा समेि टेवा पगु्न े
खालका कायिक्रमको लार्ग रू. ५० करोड  हवर्नयोजन गरेको छु। यसबाट स्थानीय िहका 
मागमा आधाररि आयोजना पूरा हनु ेहवश्वास र्लएको छु।  

24. स्थानीय िहसाँगको साझेदारीमा प्रशासर्नक भवन र्नमािण गने कायिक्रमलाई र्नरन्त्िरिा ददन 
रू. १५ करोड हवर्नयोजन गरेको छु।  

 

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म आगामी आर्थिक वर्िका मखु्य मखु्य क्षेरगि कायिक्रम र हवर्नयोजन प्रस्ििु गने अनमुर्ि 
चाहन्त्छु। 

 

उत्पादन र उत्पादकत्व अर्भवहृद्ध 

25. कृहर् िथा पशपुन्त्छी उपजको व्यवसाहयक उत्पादन िथा उत्पादकत्व वहृद्ध गनि साना 
व्यवसाहयक र्मि स्थापना िथा हवस्िार कायिक्रम सञ् चालन हनु ेव्यवस्था र्मलाएको छु। 
यसका लार्ग रू. १५ करोड ८८ लाख हवर्नयोजन गरेको छु। 

26. साना र्संचाई कायिक्रम मार्ि ि खेिीयोग्य जर्मनमा र्संचाई सहुवधा उपलब्ध गराई कृहर् 
उत्पादन र उत्पादकत्व अर्भवहृद्ध गने नीर्ि र्लएको छु। साना र्संचाईका नयााँ पूवािधारको 
र्नमािण िथा परुाना आयोजनाको ममिि सम्भार र स्िरोन्नर्ि गनि रु. ५ करोड हवर्नयोजन 
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गरेको छु। यसबाट १२५ हेक्टर क्षेरर्लमा र्संचाई सहुवधा उपलव्ध हनु ेलक्ष्य र्लएको 
छु।  

27. कृहर् िथा पशपुन्त्छी स्रोि केन्त्रको सदुृिीकरण गरी र्लरू्ल बालीको बेनाि उत्पादन, 

िरकारी र खाद्यान्न बालीको स्रोि बीउ उत्पादन कायिलाई प्राथर्मकिा ददएको छु। धार्मिक 
प्रयोजनमा प्रयोग गररने घााँस प्रजार्िको कुशको महत्व र वैकजल्पक खेिी प्रणालीको रुपमा 
र्लन सहकने र्समलिरुल खेिी लगायिका क्षेरमा अध्ययन अनसुन्त्धान गने व्यवस्था 
र्मलाएको छु। 

28. कृहर्योग्य जमीन अन्त्य प्रयोजनमा प्रयोग गनि र्नरुत्साहहि गदै भरू्मको समजुचि उपयोग गने 
नीर्ि र्लएको छु। भ-ुउपयोग नीर्ि अनरुूप बााँझो जग्गालाई कृहर् कायिमा उपयोग गनि 
प्रदेशमा भरू्म बैङ्क स्थापनाको सम्भाव्यिा अध्ययन गने व्यवस्था र्मलाएको छु।  

29. हवर्भन्न बालीका प्रमाजणि बीउ उत्पादनका आधारमा र दूध उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन 
अनदुान उपलव्ध गराउन रू. ५ करोड  हवर्नयोजन गरेको छु। 

30. प्रदेशको मखु्य खाद्यान्न बालीको रुपमा रहेको मकैको बीउ उत्पादनमा आत्मर्नभिर भई 
आन्त्िररक र्नयािि प्रबद्धिन गनि मकै बीउ उत्पादन िथा मकै बाली प्रबद्धिन सम्वन्त्धी हवशेर् 
कायिक्रम सञ् चालन गनि रैथाने बाली र स्थान अनसुारका हवशेर् बालीको संरक्षण गनि रू. 
५ करोड हवर्नयोजन गरेको छु। स्थानीय िहसाँगको सहकायिमा हवद्यालयमा खवुाइने ददवा 
खाजा स्थानीय उत्पादन नै खवुाउनपुने व्यवस्था अर्नवायि गरी स्थानीय उत्पादनको 
व्यवसायीकरण गने लक्ष्य र्लएको छु। 

31. कृहर् उत्पादनको मूल्य र्नधािरण गरी हविरण प्रणालीलाई सहज बनाइनेछ। सडक पहुाँच 
पगेुका कृहर् जोन, ब्लक र पकेट क्षेरमा सडकको स्िरोन्निी र सडक पहुाँचले नसमेटेका 
क्षेरमा कृहर् सडक हवस्िार गने गरी ‘एक र्नवािचन क्षेर एक कृहर् सडक’ कायिक्रम 
कायािन्त्वयन गने नीर्ि र्लएको छु। यो कायिक्रम कायािन्त्वयनका लार्ग रू. ३६ करोड बजेट 
हवर्नयोजन गरेको छु।  

32. दगुिम क्षेरको उत्पादनलाई िुवानी गरी बजारसम्म ल्याउन ग्रामीण एवं दगुिम क्षेरका 
कृर्कलाई उत्पादन र िुवानीका आधारमा Top-Up Grant उपलब्ध गराउन रू. ५० लाख 

हवर्नयोजन गरेको छु। 

33. प्रदेशका हहमाली जजल्ला मसु्िाङ्ग, मनाङ्ग र गोरखाको उत्तरी भागलाई स्याउ उत्पादन र 
प्रशोधनको केन्त्र बनाउन कायिक्रम सञ् चालन गररनेछ। उच्च घनत्व प्रहवर्धमा आधाररि 
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स्याउ बगैंचाको हवकास िथा हवस्िार गरी स्याउमा आत्मर्नभिर हनु िथा आयाि प्रर्िस्थापन 
गनि, स्याउ हवशेर् र जशिोष्ण र्लरू्ल हवकास कायिक्रमलाई र्नरन्त्िरिा ददन रू. १७ करोड 
५० लाख हवर्नयोजन गरेको छु। 

34. कृहर् प्रणालीको ददगो हवकासका लार्ग प्राङ्गाररक खेिी प्रवधिन, प्राङ्गाररक मलको उत्पादन र 
उपयोग, माटोको नमनुा संकलन िथा हवश्लरे्ण, घजुम्ि प्रयोगशाला मार्ि ि माटो जशहवर 
सञ् चालन िथा एकीकृि खाद्य ित्व व्यवस्थापन र स्थानीय िहमा कृहर् जशहवर संचालन 
गनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था र्मलाएको छु।  

35. सनु्त्िलाजाि र्लरू्ल बालीमा देखा परेको र्सिस र्ग्रर्नङ्ग रोग र्नदानका लार्ग हपर्सआर 
पररक्षण सेवा सञ् चालन गने व्यवस्था र्मलाएको छु। हवर्ादी प्रयोग न्त्यूनीकरणका लार्ग 
एहककृि शरजुीव व्यवस्थापन पद्धर्िबाट खेिी गने प्रणाली हवकासका लार्ग कृर्कको क्षमिा 
अर्भवहृद्ध गनि बजेट व्यवस्था गरेको छु।  

36. कृहर् उपजको बजारीकरणमा सहजिा ल्याउनका लार्ग कोल्ड स्टोर, कोल्ड रुम िथा 
जचस्यान केन्त्र र्नमािण गने कायिलाई र्नरन्त्िरिा ददएको छु। कृहर् उपजको हवहवर्धकरण 
गरी मूल्य अर्भवहृद्ध गनि कृहर् उपज प्रशोधन केन्त्र स्थापनाका लार्ग आवश्यक बजेट 
हवर्नयोजन गरेको छु। 

37. पशवुस्िकुा महामारीजन्त्य रोग िथा महत्वपूणि जनुोहटक रोग हवरुद्ध खोप अर्भयान सञ्चालन 
गररने छ। पशमुा पूणि खोप कायिक्रम सञ्चालन गनि रु. १० करोड हवर्नयोजन गरेको छु। 

38. सामाजजक िथा आर्थिक अवसरको दृहष्टले िलुनात्मक रुपमा पछार्ड परेको समदुायलाई 
आयमूलक कायिमा संलग्न गराई गररबी र्नवारणमा टेवा परु् याउन िथा खाद्य सरुक्षा सरु्नजिि 
गदै आर्थिक रुपमा सवल बनाउन ‘हवपन्त् न बस्िीमा मखु्यमन्त्री’ कायिक्रम र्नरन्त्िरिा ददएको 
छु।  

39. जलवायजुन्त्य जोजखम र संकटासन्निाको हवश्लरे्णका आधारमा नमनुा कृहर् गााँउको 
पनुरावलोकन गरी उपयकु्त जलवायमैुरी प्रहवर्धको उपयोग गदै ‘मखु्यमन्त्री जलवायमैुरी 
नमनुा कृहर् गााँउ’ कायिक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कायािन्त्वयन गनि आवश्यक बजेट व्यवस्था 
गरेको छु। 

40. भ-ूउपयोग नीर्ि अनरुुप कृहर् उत्पादनको र्बस्िार र व्यवसायीकरणका लार्ग जग्गा 
चक्लाबन्त्दी कायिक्रम र चक्लाबन्त्दी गररएका जग्गामा यान्त्रीकरण प्रबद्धिन गनि रू. १ 
करोड ५० लाख हवर्नयोजन गरेको छु। 
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41. हाल प्रदेशर्भर सञ्चालनमा रहेका सहकारीको वगीकरण गरी सहकारीमार्ि ि हनुे कजाि 
प्रवाहका आधारलाई थप व्यवजस्थि बनाउने नीर्ि र्लएको छु। सहकारी संस्थासाँगको 
समन्त्वयमा सहकारी संघ संस्थाको क्षमिा हवकास गदै कृहर् क्षेरमा सहकारी क्षेरको र्नक्षेप 
पररचालन गरी रोजगारी सजृना िथा गररबी न्त्यूनीकरणमा सहयोग परु् याउन े व्यवस्था 
र्मलाएको छु।  

42. सामदुाहयक-र्नजी मोडेलमा प्रदेश अन्त्िगिि मसु्िाङ, मनाङका उच्च पहाडी िथा हहमाली 
क्षेरमा भेडा र च्याङ्ग्राको र्िर्डङ केन्त्र स्थापना गरी व्यवसाहयक उत्पादन शरुु गनि पवुि 
ियारीका कायिलाई अगार्ड बिाएको छु। 

  

पयिटन प्रवद्धिन, औद्योर्गक हवकास र रोजगारी 

43. गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको प्रमखु पयिटकीय गन्त्िव्य र पोखरालाई पयिटकीय राजधानीको 
रुपमा हवकास गनि आवश्यक पयिटकीय पूवािधार िथा सेवाको गणुात्मक बदृ्धीका लार्ग 
आवश्यक व्यवस्था र्मलाएको छु। स्थानीय िहसाँगको समन्त्वयमा प्रदेशर्भर रहेका प्रमखु 
िालको Connection Trail को हवकास गररन ेछ। 

44. ‘एक स्थानीय िह एक प्रमखु पयिटकीय पदमागि’ र्नमािण गररन ेछ। पहवर धार्मिक स्थल 
ररडी देजख र्लगर्लगकोटसम्मको गण्डकी िेल, व्यास गरु्ा छाब्दी कलुिङ रामकोट बन्त्दीपरु 
हहलेखकि  र्छम्केश्वरी पदमागि, बेलिुङ्गा पञ्चकोट पदमागि, हहटया बिुीकोट गोरखा पदमागि, 
देवघाट मौलाकाली देवचलुी नरम पवुाकोट नारीभञ् ज् याङ दाउन्न े महाभारि पदमागि 
लगायिको सम्भाव्यिा अध्ययन गरी पदमागि हवकास गरुूयोजना र्नमािण गनि आवश्यक 
बजेटको व्यवस्था गरेको छु। 

45. हवस्ििृ आयोजना प्रर्िवेदन (DPR) ियार गररएका प्रदेशका प्रमखु पयिटकीय गन्त्िव्यमा 
पूवािधार हवकासका कायिक्रम अगार्ड बिाईने छ। यसको लार्ग रू. २ करोड २० लाख 
बजेट हवर्नयोजन गरेको छु। 

46. ग्रार्मण पयिटन प्रवद्धिन गनिका लार्ग प्रदेशर्भर सञ्चालनमा रहेका घरवास (होमस्टे) 
कायिक्रमलाई मानक र्नधािरण गरी स्थानीय संस्कृर्ि, भेर्भरु्ा र कृहर् उत्पादनसाँग आवद्ध 
गररनेछ। होमस्टेमा स्थानीय उत्पादनमा आधाररि खाद्यान्न प्रयोगलाई अर्नवायि बनाई Agro-

Tourism प्रवद्धिन गररनेछ।  
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47. प्रदेशको आन्त्िररक िथा बाह्य पयिटन प्रवद्धिनका लार्ग साविजर्नक, र्नजी िथा गैह्रसरकारी 
क्षेरसाँगको सहकायि र साझेदारीमा प्रभावकारी पयिटन प्रवद्धिनात्मक कायिक्रम सञ्चालन 
गररनेछ। लमजङुको क्व्होलासोथार, बाग्लङुको पञ्चकोट, कास्कीको पमु्दीकोट, बेगनास 
बराहक्षेर, काहुाँको बदु्धमण्डला, गोरखाको र्लगर्लगकोट लगायिका क्षेरलाई पयिटनका नयााँ 
गन्त्िव्यको रुपमा हवकास गने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

48. पयिटन सम्बद्ध सूचना र हवपद् बाट पयिटनमा पनि जाने असर एवम ्पूविियारी लगायिका 
सूचना आदानप्रदानमा सहजिा ल्याउन एकद्वार सूचना प्रणाली हवकास गररनेछ। हवपद् िथा 
आपिकालीन समयमा पयिटकको ित्काल उद्दारको लार्ग आवश्यक बजेटको व्यवस्था 
गरेको छु। 

49. गण्डकी प्रदेशर्भर क्यानोर्नङ्ग, क्यानोपी वाहकङ्ग, जलयारा, जजपलाईन, बन्त्जीजम्प, बीच 
टुररज्म िथा वाइल्ड लाईर् टुररज्म जस्िा साहर्सक पयिटन प्रवद्धिनका लार्ग सम्भाव्यिा 
अध्ययन गने व्यवस्था र्मलाई प्याराग्लाईर्डङ्गको बैकजल्पक स्थानको खोजी गरी थप 
पयिटकीय गर्िहवधी बिाईने छ। 

50. प्रचर्लि कानून बमोजजम दिाि भई प्रदेश र्भर इजाजि पर र्लई सञ्चालनमा रहेका िर 
कोर्भड १९ िथा अन्त्य हवहवध कारणले नहवकरण हनु नसकेका िाभल िथा िेहकङ्ग 
एजेन्त्सीको नहवकरण गने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

51. उद्यमजशलिा हवकास, उद्यमीलाई उद्योगधन्त्दा स्थापना िथा सञ्चालनको लार्ग आवश्यक 
सहयोग, समन्त्वय र सहजीकरणका लार्ग घरेल ुिथा साना उद्योग कायािलयलाई पूनसंरचना 
गरी र्बजनेश इन्त्क्यूवेशन सेन्त्टर (Business Incubation Center) को रुपमा हवकास गनि 
आवश्यक बजेट हवर्नयोजन गरेको छु।  

52. व्यवसाहयक उत्पादन िथा रोजगारी अर्भबदृ्धीका लार्ग यवुामा उद्यमजशल सोचको हवकास 
गराइ स्थानीय श्रम, पूाँजी, प्रहवर्ध िथा कच्चा पदाथिमा आधाररि उद्योग स्थापना गनि 
उद्यमजशलिा हवकास, र्सपमूलक िार्लम र Startup Business लाई प्रोत्साहन गने कायिक्रमका 
लार्ग आवश्यक बजेट हवर्नयोजन गरेको छु। 

53. परम्परागि र्सप र प्रहवर्धमा आधाररि घरेल ुिथा साना उद्योग व्यवसायलाई आधरु्नकीकरण 
गरी व्यवसाहयक दक्षिा बहृद्ध गनि उपयकु्त प्रहवर्ध हस्िान्त्िरणको कायिक्रमलाई र्नरन्त्िरिा 
ददएको छु। 
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54. प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेका पुाँर्डटार र लोकाहाखोलामा प्रस्िाहवि प्रादेजशक 
औद्योर्गक क्षेर र एक स्थानीय िह एक उद्योग ग्राम स्थापना र सञ्चालनको कायिक्रमलाई 
र्नरन्त्िरिा ददन रू. १ करोड हवर्नयोजन गरेको छु।  

55. प्रदेशर्भर औद्योर्गक लगानीको प्रवद्धिन गनि, उद्योग मैरी लगानीको वािावरण हवकास गनि 
र्नजीक्षेरको लगानी आकहर्िि गररनेछ। औद्योर्गक हवकासका आयोजना साविजर्नक र्नजी 
साझेदारीमा कायािन्त्वनका र्नजम्ि वैदेजशक लगानी पररचालन गनि नेपाल सरकारसाँग समन्त्वय 
गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गररनेछ। 

56. प्रदेशर्भर सम्भाहवि प्राकृर्िक खानी िथा खर्नजजन्त्य पदाथिको पहहचान गरी खानीजन्त्य 
उद्योगको सम्भाव्यिा अध्ययन गने व्यवस्था र्मलाईन ेछ। नेपाल सरकारसाँगको साझेदारीमा 
धौवादी र्लाम खानी सञ्चालनको लार्ग रू. १५ करोड हवर्नयोजन गरेको छु।  

57. स्थानीय प्रशासन र स्थानीय िहसाँगको समन्त्वय र सहकायिमा बजार अनगुमनलाई र्नयर्मि 
र प्रभावकारी बनाई उपभोग्य बस्ि ुर सेवाको आपूर्िि व्यवस्था सहज िलु्याईनेछ। प्रदेशर्भर 
उत्पादन भएका िथा बाहहरबाट आयाि गररने उपभोग्य वस्िकुो गणुस्िर सरु्नजिि गनि 
प्रदेश मापदण्ड हवकास गरी कायािन्त्वयन संरचना र्नमािण गररनछे। 

 

स्वच्छ खानपेानी र नवीकरणीय उजाि  

58. प्रदेशका सबै घरपररवारलाई आधारभिू स्िरको खानेपानी सेवा परु ्याउन ‘एक घर एक 
धारा’ कायिक्रमलाई र्नरन्त्िरिा ददएको छु। स्थानीय िह र उपभोक्तासाँगको सहकायि, समन्त्वय 
र सहयोगमा खानेपानी आयोजनाको कायािन्त्वयन र ददगो सञ्चालनको व्यवस्था र्मलाएको 
छु। सञ्चार्लि खानेपानी आयोजनाको र्नरन्त्िरिा एवं नयााँ र्नमािण हनु े खानेपानी 
आयोजनाहरूको लार्ग रू. २ अबि १५ करोड  हवर्नयोजन गरेको छु। 

59. शहरी क्षेरमा लागि उजति (Cost Recovery) अवधारणामा खानेपानी आयोजना सञ्चालन 
गररनेछ। गैर राजस्व पानी (Non-revenue water) का आयोजनाको अर्भलेखीकरण गरी 
सोको न्त्यूर्नकरणको कायियोजना ियार पारी कायिन्त्वयन गररनेछ। शहरी क्षरेका नमनुा 
आयोजनामा नयााँ प्रहवर्धमा आधाररि SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) 
प्रणालीको शरुुवाि गररनछे। 

60. आगामी आर्थिक वर्िबाट हवद्यमान र्लजफ्टङ्ग खानेपानी आयोजनामा लाग्ने हवद्यिु महशलुमा 
शि प्रर्िशि सहरु्लयि उपलब्ध गराउन ेव्यवस्था गरेको छु। यसका लार्ग रू. ५ करोड 
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हवर्नयोजन गरेको छु। यसबाट दगुिम ग्रामीण क्षेरमा बसोबास गने नागररकको लार्ग 
खानेपानीको सेवा सहज हनुे हवश्वास र्लएको छु।  

61. नदी हकनाराका र्ााँट, बरु्लङटार, पालङुटार, घ्याल्चोकटार, हपपलटार, राईनासटार 
लगायिका अन्त्य सम्भाव्य र्ााँटमा सिह, र्लफ्ट एवं भरू्मगि जलश्रोिको संयोजनात्मक 
उपयोग गरी वरै्भरी र्सचांई सहुवधा उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको छु। 

62. र्नमािण कायिको गणुस्िरीयिामा जोड दददै मौजदुा र्संचाइ प्रणालीको ममिि सम्भार, स्िरोन्नर्ि 
र पनुस्थािपनाका कायिक्रम िथा नयााँ आयोजनाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र संचालनलाई 
प्रथार्मकिा ददएको छु। सञ्चार्लि र्संचाई आयोजनाको र्नरन्त्िरिा एवं नयााँ र्नमािण हनु े
र्संचाई आयोजनाको लार्ग रू. १ अबि ४५ करोड हवर्नयोजन गरेको छु। 

63. र्संचाई आयोजना, र्संजचि क्षेर, कृहर् उत्पादन लगायिका मानकको ि्याङ्क संकलन िथा 
अर्भलेखीकरण गरी कृहर्योग्य भरू्ममा योजनाबद्धरुपमा र्संचाइ सहुवधा परुय्ाउन प्रदेश र्संचाई 
गरुुयोजना िजुिमा गररनेछ। साथै प्रदेश र्भरका नदीमा आधाररि जलाधार क्षेरको अध्ययन 
गरी नदीमा आधाररि हवकास गरुूयोजना ियार गररनेछ। 

64. पोखरा महानगरपार्लकासाँगको साझेदारीमा एकीकृि रे्वािाल जलाधार संरक्षण एवं 
व्यवस्थापन योजना कायािन्त्वयन गरी रे्वािालको संरक्षण एवं पयिटन प्रवद्धिन गने व्यवस्था 
र्मलाएको छु। 

65. आगामी आर्थिक वर्ि र्भरमा “उज्यालो गण्डकी प्रदेश” कायिक्रम सम्पन्न गररनेछ। लघ ु
जलहवद्यिु आयोजनाबाट उत्पादन भएको हवद्यिुलाई राहष्ट्रय प्रसारण लाईनमा आबद्ध गरी 
केन्त्रीय प्रसारण लाईनमा आवद्ध हनु नसकेका स्थानमा सौयि िथा वैकजल्पक उजाि मार्ि ि 
हवद्यिु पहुाँच सरु्नजिि गनि आवश्यक बजेट हवर्नयोजन गरेको छु। 

66. हवद्यिुीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहहि गनि प्रदेशका हवर्भन्न स्थानमा हवद्यरु्िय सवारी साधन 
चाजजिङ स्टेशन स्थापना गररनेछ। प्रदेश सरकारबाट सवारी साधन खररद गनुिपदाि हवद्यिुीय 
सवारी साधनलाई प्राथर्मकिा ददइनेछ। 

67. नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको लगानी साझेदारीमा जलाशययकु्त बहुिगण्डकी र उत्तरगंगा 
जलहवद्यिु आयोजनाको यथासक्य र्छटो र्नमािण शरुु गनि आवश्यक पहल गररनेछ। प्रदेश 
र्भर वाय ुउजाि उत्पादनको लार्ग सम्भाव्यिा अध्ययन गररनेछ। जलहवद्यिुमा हवत्तीय लगानी 
गनि रू. ३५ करोड हवर्नयोजन गरेको छु। 
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जशक्षा र सामाजजक हवकास 

68. गण्डकी हवश् वहवद्यालयको उदे्दश्य अनरुुपका शैजक्षक एवं भौर्िक पूवािधार हवकास लगायि 
कायिको लार्ग रू. २४ करोड हवर्नयोजन गरेको छु। हवर्नयोजजि बजेट हवश्वहवद्यालयको 
स्वायत्तिा कायम हनुेगरी एकमषु्ट अनदुानको रूपमा जाने व्यवस्था र्मलाएको छु।  

69. जचहकत्सा क्षेर लगायि उच्च प्राहवर्धक जशक्षा अध्ययनका लार्ग छारवजृत्तमा छनौट भएका 
शहहद र बेपत्ता पररवारका छोराछोरी, द्वन्त्द्व पीर्डि, दर्लि, लोपोन्त्मखु, अल्पसंख्यक िथा गररब 
हवद्याथीलाई थप प्रोत्साहन गनि "शहहद ददलबहादरु रम्िेल स्मरृ्ि उच्च जशक्षा प्रोत्साहन 
छारवजृत्त कायिक्रम" को र्नरन्त्िरिा ददन रू. ३० लाख हवर्नयोजन गरेको छु। 

70. प्रदेशर्भरका सामदुाहयक हवद्यालय िथा क्याम्पसहरूको भौर्िक संरचनाको संरक्षण िथा 
सम्वद्धिनका लार्ग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्राहवर्धक िथा व्यावसाहयक 
जशक्षा सञ् चालन भएका हवद्यालयमा "र्सक्दै कमाउाँदै" कायिक्रम सञ्चालन गनि आवश्यक 
बजेट हवर्नयोजन गरेको छु। 

71. प्रदेशर्भरका ऐर्िहार्सक, धार्मिक, परुािाजत्वक िथा सााँस्कृर्िक महत्त्वका स्थान िथा 
संग्रहालयको संरक्षण, सम्वद्धिन र हवकासका कायिक्रमलाई र्नरन्त्िरिा ददएको छु। प्रदेश 
संग्रहालयको स्िरोन्निी र व्यवस्थापन गनि आवश्यक बजेट हवर्नयोजन गरेको छु। 

72. प्रदेशमा हवज्ञान िथा प्रहवर्धको अध्ययन, अनसुन्त्धान र हवकासका लार्ग गण्डकी हवज्ञान िथा 
प्रहवर्ध प्रर्िष् ठानको सञ् चालन, प्रयोगशालाको स्थापना र उपकरण खररद, वैज्ञार्नकलाई 
प्रोत्साहन परुस्कार िथा हवश् वहवद्यालयमा अध्ययनरि हवद्याथीलाई अनसुन्त्धान वजृत्तका लार्ग 
आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। 

73. गण्डकी प्रदेशका हवर्भन्त् न जार्ि, भार्ा, कला, साहहत्य, संगीि र संस्कृर्िको संरक्षण एवं 
हवकासमा हवशेर् जोड ददइनेछ। गण्डकी प्रदेशका ऐर्िहार्सक लोक बाजा, भार्ा, गीि, संगीि 
िथा साहहजत्यक र्सजिनाहरूको संकलन, संरक्षण िथा स्रष् टाहरूको सम्मान कायिक्रम सञ्चालन 
गररनेछ। प्रदेश प्रज्ञा प्रर्िष् ठानको पूवािधार र्नमािण िथा सञ् चालनको लार्ग आवश्यक बजेट 
हवर्नयोजन गरेको छु। 

74. सामदुाहयक क्याम्पससाँग प्रदेश सरकार, गण्डकी हवश्वहवद्यालय र सामदुाहयक क्याम्पस 
साँगसाँगै, सामदुाहयक क्याम्पसमा प्राहवर्धक जशक्षा कायिक्रम सञ्चालन र सामदुाहयक 
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हवद्यालयमा प्रहवर्धको हवस्िार र गणुस्िर सधुार कायिक्रम सञ्चालनमा केन्त्रीि हनुेगरी 
पररमाजजिि रूपमा "प्रदेश प्रमखु शैजक्षक सधुार कायिक्रम" सञ्चालन हनुे व्यवस्था र्मलाएको 
छु। सो कायिक्रमलाई रू. १० करोड हवर्नयोजन गरेको छु। 

75. कक्षा १० को अन्त्त्यमा हनुे माध्यर्मक जशक्षा परीक्षा (SEE) स्वच्छ र मयािददि रूपमा 
सञ् चालन िथा व्यवस्थानका लार्ग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। 

76. हहमाली िथा दगुिम के्षरमा नमूना आवासीय हवद्यालय सञ् चालन िथा व्यवस्थापनका लार्ग रू. 
२ करोड ४० लाख हवर्नयोजन गरेको छु। 

77. कोरोना महामारीका कारण अर्भभावक गमुाएका बालबार्लकालाई सामाजजक सरुक्षावापि 
राहि एवं हवद्यालयमा अध्ययनरि बालबार्लकालाई छारवजृत्त उपलब्ध गराउने कायिक्रमलाई 
र्नरन्त्िरिा ददन रू. १ करोड हवर्नयोजन गरेको छु। 

78. अनाथ बालबार्लकाको जशक्षा आजिन गने अर्धकारको सम्वोधनका लार्ग एस.ओ.एस. हमिन 
माइनर हवद्यालय, पोखरा मार्ि ि अनाथ हवद्याथीका लार्ग छारवजृत्त अनदुान उपलब्ध गराउन 
"मखु्यमन्त्रीसाँग अनाथ बालबार्लका" कायिक्रममा बजेटको व्यवस्था गरेको छु। 

79. उत्कृष्ट हवद्याथी प्रोत्साहन स्वरूप उच् च जशक्षा अध्ययन गदै गरेका जेहेन्त्दार, दर्लि, असहाय, 

हवपन्त् न एकल महहलाका सन्त्िर्ि िथा अपाङ्गिा भएका हवद्याथीहरूलाई छारवजृत्तको व्यवस्था 
गरेको छु। 

80. हवपन्त् न िथा न्त्यून र्सकाई उपलब्धी भएका हवद्याथीका लार्ग र बौहद्धक अपाङगिा भएका 
बालबार्लकाका लार्ग स्थाहपि हवद्यालयलाई सञ्चालन एवं व्यवस्थापन अनदुानको 
र्नरन्त्िरिाका लार्ग बजेट छुट्याएको छु। 

81. र्रवेणी गजेन्त्र मोक्ष ददव्य धाम क्षेरलाई धार्मिक पयिटकीय क्षेरको रुपमा हवकास गनि 
गरुूयोजना ियारी िथा ददव्य धाम क्षेर सञ् चालन िथा हवकासका लार्ग रू. २ करोड ५० 
लाख हवर्नयोजन गरेको छु। 

82. नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारको सहकायिमा योगदानमा आधाररि सामाजजक सरुक्षा 
कायिक्रम कायािन्त्वयन गनि सामाजजक सरुक्षा कोर् स्थापनाको लार्ग रू. २ करोड हवर्नयोजन 
गरेको छु। 

83. महहला जागरृ्ि एवं आर्थिक, सामाजजक, राजनीर्िक र सााँस्कृर्िक सशजक्तकरण गनि "सक्षम 
महहला: समानान्त्िर पाइला" कायिक्रमलाई रू. १ करोड हवर्नयोजन गरी र्नरन्त्िरिा ददएको 
छु।  
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84. महहला िथा बालबार्लका हवरुद्ध हनु े सबै प्रकारका हहंसा अन्त्त्य गनि र्नरोधात्मक, 
प्रवद्धिनात्मक र उपचारात्मक कायिक्रमहरू सञ् चालन गनि िथा सामाजजक एवं आर्थिक 
क्षेरमा पहुाँच र सशजक्तकरणका लार्ग र्सपमूलक र स्वरोजगारमूलक कायिक्रमहरू सञ् चालन 
गनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था र्मलाएको छु।  

85. स्थानीय िह र गैरसरकारी संघसंस्थासाँगको समन्त्वय र सहकायिमा हहंसा पीर्डि महहला, 
एकल महहला, यौर्नक िथा लैहङ्गक अल्पसंख्यक, सीमान्त्िकृि िथा लोपोन्त्मखु जार्िको 
अर्धकार संरक्षणका लार्ग हवशेर् कायिक्रम सहहि त्यस्िा व्यजक्तहरूको आर्थिक िथा 
सामाजजक अवस्थाको सदुृहिकरणका लार्ग र्सपमूलक िथा व्यावसाहयक िार्लम प्रदान गनि 
रू. १० करोड हवर्नयोजन गरेको छु। 

86. अपाङ्गिा भएका व्यजक्तहरूको लार्ग आवश्यक सहयोगी उपकरण उपलब्ध गराइनेछ। 
अपाङ्गिा भएका व्यजक्तको अर्धकार संरक्षण, प्रवद्धिन, सशजक्तकरणका लार्ग समदुायमा 
आधाररि पनु:स्थापना कायिक्रमका साथै स्वरोजगारमूलक िार्लम सञ् चालन गररनेछ। पूणि 
वौहद्धक अपाङ्गिा भएका र अहटज्मका समस्या भएका बालबार्लकालाई राहि उपलव्ध 
गराउने व्यवस्था गरेको छु ।  

87. स्थानीय िहसाँगको सहकायिमा ज्येष् ठ नागररक ददवा सेवा केन्त्र स्थापना िथा सञ् चालनका 
लार्ग आवश्यक बजेट हवर्नयोजन गरेको छु। हाल संचालनमा रहेका ज्येष् ठ नागररक सेवा 
केन्त्र, मानव सेवा आश्रम, ददवा सेवा िथा र्मलन केन्त्र लगायिका संस्थाहरूको सञ् चालन, 

व्यवस्थापन िथा पूवािधार हवकासको र्नरन्त्िरिा ददइनेछ।  

88. दर्लि समदुायको परम्परागि पेशा, जशल्पकला र र्सपको संरक्षण, सम्बद्धिन, आधरु्नकीकरण 
र व्यवसायीकरणका लार्ग "भगि सविजजि र्सप हवकास कायिक्रम"लाई र्नरन्त्िरिा ददएको 
छु। सो कायिक्रमका लार्ग रू. ५० लाख हवर्नयोजन गरेको छु। 

 

स्वास््य सेवाको सदुृिीकरण  

89. कोरोना भाइरस (COVID-19) रोगको रोकथाम, र्नयन्त्रण िथा उपचारलाई प्रभावकारी 
बनाउन आवश्यक स्रोि र साधन सरु्नजिि गरेको छु। एकीकृि रोग र्नगरानी प्रणालीको 
हवकास गरी हवपद् िथा महामारीजन्त्य रोगको र्नयन्त्रण िथा रोकथाम गनि बजेटको व्यवस्था 
गरेको छु। 
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90. दगुिम क्षेरका जहटल अवस्थामा रहेका गभिविी र सतु्केरी महहला िथा नवजाि जशशकुो 
उद्दार गरी सहुवधा सम्पन्न अस्पिालसम्म परु् याउन एयर र्लजफ्टङ्ग कायिक्रमका लार्ग रू. 
४५ लाख हवर्नयोजन गरेको छु।  

91. प्रदेश अन्त्िगििका अस्पिाल/प्रयोगशालाबाट र्नयर्मि स्वास््य सेवा एवं पररक्षणको अर्िररक्त 
हाल प्रदान गररएका हवशेर् सेवा (डाइलार्सस, आइर्सय ु/ हप आइर्सय ु/ एचर्डय ुलगायिका 
कायिक्रम) र्नयर्मि सञ्चालन िथा र्नरन्त्िरिाको लार्ग आवश्यक पने जनशजक्त व्यवस्थापनका 
लार्ग आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

92. प्रदेश सरकार मािहिका सबै अस्पिाल एवं स्वास््य संस्थालाई समय सापेक्ष स्िरोन्निी 
गरी प्रदेश र्भरका सबै नागररकलाई गणुस्िररय स्वास््य सेवा प्रदान गनि आवश्यक बजेटको 
व्यवस्था गरेको छु। स्वास््य पूवािधार र्नमािण कायि र अस्पिालहरूको स्िरोन्नर्ि 
कायिक्रमलाई र्नरन्त्िरिा ददएको छु। स्वास््य संस्थाको क्षमिा हवकास, पूवािधार र्नमािण र 
सेवाप्रवाह सधुारका र्नजम्ि आवश्यक रकम हवर्नयोजन गरेको छु।  

93. जशश,ु बालबार्लका, हकशोरी, अपाङ्गिा भएका व्यजक्त र गभिविीको पोर्ण जस्थर्िमा सधुार 
ल्याउन बहकु्षेरीय पोर्ण सधुार कायिक्रमलाई र्नरन्त्िरिा ददंदै रू. १३ करोड हवर्नयोजन 
गरेको छु।  

94. प्रदेशका नागररकलाई आधारभिू स्वास््य सेवा सरु्नजिि गनि स्वास््य बीमा कायिक्रमलाई 
र्नरन्त्िरिा ददन रु. ३ करोड हवर्नयोजन गरेको छु। 

95. गण्डकी प्रदेश सरकारका सबै अस्पिालहबाट रगि िथा रगिजन्त्य पदाथि र्न:शलु्क रूपमा 
उपलब्ध गराउने कायिक्रमलाई र्नरन्त्िरिा ददएको छु। यसका लार्ग रू. ५ करोड हवर्नयोजन 
गरेको छु। 

96. स्वास््य स्वयंसेहवकालाई प्रदेश मािहिका जजल्ला स्वास््य कायािलय मार्ि ि वाहर्िक रु. ६ 
हजार प्रोत्साहन भत्ता ददने व्यवस्थालाई र्नरन्त्िरिा ददएको छु। यसका लार्ग रू. ३ करोड 
६० लाख हवर्नयोजन गरेको छु। 

97. मानव सेवा आश्रम/वदृ्धाश्रममा आजश्रि दीघिरोगी र्बरामीले र्नयर्मि सेवन गनुिपने और्धी 
र्नशलु्क रुपमा उपलब्ध गराउन बजेट हवर्नयोजन गरेको छु। नसने रोगहरूको रोकथाम 
िथा र्नयन्त्रणका लार्ग प्रदेश अन्त्िगििका अस्पिालबाट ५० वर्ि उमेर पूरा भएका 
नागररकको लार्ग र्न:शलु्क स्वास््य परीक्षण गने व्यवस्था र्मलाएको छु। 
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98. हररयो खकि  अस्पिालबाट स्पाइनल इन्त्ज्यरुी र बौहद्धक अपाङ्गिा भएका र्बरामीको पनुस्थािपना 
साथै इन्त्ज्यरुी भएका र्बरामीलाई दिल चेयर उपलब्ध गराउने व्यवस्था र्मलाएको छु। 
यसको लार्ग रू. २ करोड हवर्नयोजन गरेको छु। 

99. प्रदेशर्भर डाईलार्सस सेवा प्रदान गरेका अस्पिालमा क्षमिा हवस्िार गरी नागररकलाई 
प्रदेशर्भर नै मगृौलाको र्नयर्मि डाईलार्सस सेवा प्रदान गनिको लार्ग बजेट हवर्नयोजन 
गरेको छु। साथै गोरखा जजल्ला अस्पिाल, लमजङु अस्पिाल र मध्यहवन्त्द ु जजल्ला 
अस्पिालमा डाईलार्सस सेवा हवस्िार गनि आवश्यक बजेट हवर्नयोजन गरेको छु। लमजङु 
अस्पिाललाई प्रदेश सरकार मािहि ल्याई सञ्चालन गनिको लार्ग रू. ७ करोड हवर्नयोजन 
गरेको छु।  

100. स्िन क्यान्त्सर, पाठेघर क्यान्त्सर लगायि महहलाको प्रजनन अङ्गको क्यान्त्सरको उपचारमा 
प्रदेश सरकारबाट आर्थिक सहायिा प्रदान गने व्यवस्था र्मलाएको छु। साथै जजल्ला 
अस्पिालबाट पाठेघरको मखुको क्यान्त्सरको र्निःशलु्क जााँच गने व्यवस्था र्मलाएको छु। 
महहला िथा १६ बर्ि भन्त्दा कम उमेरका बालबार्लकाको क्यान्त्सरको उपचारमा सहयोग 
उपलब्ध गराउने कायिक्रमलाई र्नरन्त्िरिा ददन रू. २ करोड हवर्नयोजन गरेको छु। 

101. बालबार्लका र माि ृस्वास््य सेवा सहज र प्रभावकारी रूपबाट उपलव्ध गराउन प्रदेशस्िरमा 
रहेको मािजृशश ुर्मिेरी अस्पिाललाई एकीकृि माि ृिथा बाल अस्पिालको रुपमा स्िरोन्निी 
गने व्यवस्था र्मलाएको छु। पोखरा स्वास््य हवज्ञान प्रर्िष्ठानसाँगको सहकायिमा गण्डकी 
प्रदेशमा ५० बेडको मटुु रोग अस्पिालको सम्भाव्यिा अध्ययन र मगृौलाको िान्त्सप्लान्त्टका 
लार्ग उपकरण खररद गनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। 

102. नेपाल सरकारसाँगको सहकायिमा संक्रामक िथा सरुवा रोग अस्पिाललाई सबै प्रकारका 
सरुवा रोगको उपचार गने उत्कृष्ट प्रादेजशक अस्पिालको रुपमा हवकास गनि रू. ९ करोड 
५० लाख हवर्नयोजन गरेको छु। 

103. आवश्यकिा अनसुार ित्काल एम्वलेुन्त्स सेवा प्राप्त गनि प्रदेश र्भर सञ्चार्लि एम्बलेुन्त्स 
सेवालाई जज.हप.एस. ियाहकङमार्ि ि एकीकृि प्रणालीमा आवद्ध गरी एकद्वार प्रणालीलाई 
लाग ुगनि बजेटको हवर्नयोजन गरेको छु। 

104. गभिविी अवस्थामा र्नयर्मि स्वास््य जााँचलाई सहज बनाउन र सरुजक्षि िवरबाट सतु्केरी 
गराउने व्यवस्थाको लार्ग जनसंख्या र आवश्यकिाका आधारमा प्रदेश र्भरका स्थानीय 
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िहका स्वास््य संस्थालाई प्रसिुी केन्त्र (Birthing Center) को रूपमा हवकास गनि रू. २ 
करोड हवर्नयोजन गरेको छु। 

105. प्रदेश सरकार मािहिका अस्पिालमा हालसम्म पर्न र्सहट स्क्यान सेवा उपलव्ध हनु 
नसकेको अवस्थामा पहहलोपटक धौलार्गरी अस्पिाल, बाग्लङुमा र्सहट स्क्यान सेवा प्रारम्भ 
गनि मेर्सनरी औजार र जनशजक्त व्यवस्थापनका लार्ग रू. १० करोड हवर्नयोजन गरेको 
छु। 

106. प्रदेश सरकार मािहिका सबै अस्पिाल/प्रयोगशाला/उपचार केन्त्रमा हवद्यरु्िय जचहकत्सा 
अर्भलेख (Electronic Medical Record : EMR) प्रणाली स्थापना र सञ्चालन गने व्यवस्था 
र्मलाएको छु। 

107. स्थानीय सरकार समेिको साझेदारीमा हवद्यालय स्िरमा स्वास््य सेवाको पहुाँच सरु्नजिि हनु े
गरी हवद्यालय स्वास््यकमी वा हवद्यालय नसिको व्यवस्था गनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था 
गरेको छु। 

 

पयािवरणीय संरक्षण 

108. बकृ्षारोपण गनि िथा र्लरू्ल उत्पादन गनि प्रदेशलाई आवश्यक पने र्बरुवा प्रदेश र्भरै 
उत्पादन गनि नसिरी स्थापना गररनेछ। जडीबटुीको हवशेर्िा र उपलब्धिाको आधारमा 
जडीबटुी प्रशोधन उद्योग स्थापना गररनेछ। सबै हकर्समका और्र्धजन्त्य जडीबटुीहरूको 
खेिी गरी प्रशोधन गने व्यवस्था र्मलाईनेछ। पहाडी र हहमाली क्षेरमा पाइने बहमूुल्य 
एवम ्बहउुपयोगी जडीबटुीहरूको प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन गनि आवश्यक बजेटको 
व्यवस्था र्मलाएको छु।  

109. जलाधार क्षेरको प्राथर्महककरण गरी एकीकृि िवरबाट व्यवस्थापन गररनेछ र भरू्मगि 
जल पनुभिरण एवं वन्त्यजन्त्िकुा लार्ग आवश्यक पानी उपलब्धिा िथा जैहवक हवहवधिाको 
संरक्षण गनि वर्ािको पानी संकलन हनु ेगरी सामदुाहयक वन-पोखरी र्नमािण कायिक्रम सञ्चालन 
गनि आवश्यक बजेट हवर्नयोजन गरेको छु।  

110. मानव-वन्त्यजन्त्ि ुद्वन्त्द न्त्यूनीरण गदै मानव र वन्त्यजन्त्ि ुबीच सहअजस्ित्व कायम गनि द्वन्त्द 
न्त्यूनीकरण एवं राहि र क्षर्िपूर्िि प्रहक्रयालाई व्यवजस्थि गररनेछ। कास्की पचभैयामा रहेको 
वन्त्यजन्त्ि ु उद्धार िथा प्राणी उद्यान (Zoological Park) थप व्यवजस्थि गराउन बजेटको 
व्यवस्था गरेको छु। 
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111. िाल िलैया र्समसार क्षेर िथा वन क्षेरको जैहवक हवहवधिा संरक्षण गनि सो सम्बन्त्धी 
ि्याङ्क अर्भलेजखकरण गररनेछ। िाल प्रार्धकरण मार्ि ि िालको संरक्षण एवं 
सौन्त्दयिकरणको लार्ग सञ्चालन हनुे हवर्भन्न कायिक्रमको लार्ग रू. २ करोड हवर्नयोजन 
गरेको छु। 

112. भ-ूक्षय र पहहरोबाट कृहर्योग्य जर्मन र बसोबास क्षेरको संरक्षण गनि भ ूिथा जलाधार 
संरक्षण कायािलय र र्डर्भजन वन कायािलय मार्ि ि सञ्चालन गररन े वकृ्षारोपण, िटबन्त्ध, 
पहहरो उपचार लगायि कायिक्रमको लार्ग रू. १८ करोड हवर्नयोजन गरेको छु।  

 

पूवािधार हवकास  

113. प्रदेश गौरवका सडक, एक र्नवािचन क्षेर एक सडक, रणनीर्िक महत्वका सडक, स्थानीय 
िहको प्रशासर्नक केन्त्र जोड्ने सडक, हवर्भन्न प्रादेजशक सडक, सडक पलु र झोलङु्गे पलु 
र्नमािणका कायिलाई प्राथर्मकिा ददएको छु। सडक र पलुका पूवािधार र्नमािणको लार्ग रू. 
१० अबि हवर्नयोजन गरेको छु। यी आयोजनाबाट आगामी आर्थिक वर्िमा थप २ सय ६ 
हकलोर्मटर सडक कालोपरे हनुे, २० वटा सडक पलु र १५ वटा झोलङु्गे पलु सम्पन्न हनु े
लक्ष्य र्लएको छु। 

114. स्थानीय िहको केन्त्र जोड्न बााँकी रहेका गोरखा जजल्लाको चमुनिुी गाउाँपार्लका र मनाङ 
जजल्लाको नापाि भरू्म गाउाँपार्लकाको केन्त्रसम्म सडकको पहुाँच परु् याउन रू. २ करोड 
हवर्नयोजन गरेको छु। 

115. प्रदेशको हवकासमा दीघिकालीन र रणनीर्िक महत्त्व राख्न े सडक पूवािधार हवकासमा 
प्राथर्मकिा ददएको छु। गोरखाको आरूघाट हदैु र्िब्बि जोड्न ेरूइला नाकासम्म पगु्न े
बााँकी सडक खण्डको पूवािधार हवकासको सम्भाव्यिा अध्ययन गनि बजेट व्यवस्था गरेको 
छु।  

116. संघ सरकारको समपरुक अनदुानमा र्नमािणार्धन सडक आयोजनाहरूलाई समयमानै सम्पन्न 
गनि प्राथर्मकिा ददएको छु। नेपाल सरकारसंगको सहकायिमा प्रदेशको प्राथर्मकिामा रहेका 
उत्तर-दजक्षण रिूमागि अन्त्िगििको र्भमाद-डेिगाउाँ-झ्यालवास-चोरमारा-दमु्कीवास-र्रवेणी 
सडक खण्ड, शार्लग्राम कररडोर लगायिका सडक र्नमािण कायिलाई प्राथर्मकिाका साथ 
बजेट हवर्नयोजन गरेको छु। 
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117. प्रादेजशक लोकमागि, स्थानीय िहको केन्त्र जोड्ने सडक र अन्त्य सडकमा पने नदी र खोलामा 
सडकपलु िथा पलेुसा र्नमािण कायिलाई र्नरन्त्िरिा ददनका लार्ग बजेट हवर्नयोजन गरेको 
छु। नेपाल सरकार र सम्बजन्त्धि स्थानीय िहको समन्त्वयमा झोलुंगे पलु र्नमािण र ममिि 
कायिलाई र्नरन्त्िरिा ददन रू. १५ करोड हवर्नयोजन गरेको छु। 

118. प्रदेश र्भरका र्नमािण सम्पन्न सडक र पलुको ममिि सम्भार एवं हवपद् र अन्त्य कारणवाट 
क्षर्ि हनु ेपूवािधारको ममिि, सम्भार, व्यवस्थापन गनि ित्काल सम्बोधनको व्यवस्थाको लार्ग 
आवश्यक बजेट हवर्नयोजन गरेको छु। 

119. प्रदेशमा पूवािधार, यािायाि, शहरी हवकास सम्बन्त्धी अध्ययन, अनसुन्त्धान र र्बस्ििृ अध्ययन 
कायिक्रमलाई र्नरन्त्िरिा ददनका लार्ग बजेट हवर्नयोजन गरेको छु। 

120. यािायाि व्यवस्था कायािलयलाई सूचना प्रहवर्धमैरी बनाउन, सवारी साधनको कर दस्िरु 
अनलाईन प्रणालीबाट भकु्तानी गनि सक्ने व्यवस्था र्मलाउन एवं सवारी चालक अनमुर्ि पर 
र्छटो छररिो रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था र्मलाउन आवश्यक श्रोिको व्यवस्था गरेको 
छु। 

121. पोखरा महानगरपार्लकासाँगको साझेदारीमा प्रदेशस्िरीय बसपाकि को र्नमािण कायि प्रारम्भ गनि 
र हाल सञ्चालनमा रहेका बसपाकि लाई व्यवजस्थि गनि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको 
छु। 

122. सडक सरुक्षा अर्भवहृद्ध गनि रोड र्र्निससिको व्यवस्था गनि एवं चालक, सहचालकको क्षमिा 
अर्भवहृद्धको लार्ग प्रजशक्षण कायिक्रम संचालन गनि आवश्यक स्रोिको व्यवस्था गरेको छु।  

123. नेपाल सरकार, पोखरा महानगरपार्लका िथा र्नजी क्षेरसाँगको समन्त्वय र सहकायिमा 
पोखरामा अत्याधरु्नक अन्त्िरािहष्ट्रय सम्मेलन केन्त्र र्नमािण कायिको प्रकृया आरम्भ गनिका 
लार्ग आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

124. दर्लि, हवपन्न, लोपोन्त्मखु र अर्ि र्समान्त्कृि जार्ि िथा समदुायको लार्ग सरुजक्षि आवासको 
व्यवस्था गनि “जनिा आवास कायिक्रम” लाई र्नरन्त्िरिा ददन रू. १७ करोड ५० लाख 
हवर्नयोजन गरेको छु। 

125. पोखरा आउने पयिटकको आवागमनलाई सहज बनाउन पोखरा क्षेरीय अन्त्िरािहष्ट्रय 
हवमानस्थलबाट पोखराको लेकसाइड र लेखनाथसम्म पगु्न सक्न ेबैकजल्पक मागि सम्बन्त्धमा 
सम्भाव्यिा अध्ययन गनि आवश्यक बजेट हवर्नयोजन गरेको छु। 
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सञ् चार र सूचना प्रहवर्धको हवस्िार 

126. प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सूचना प्रहवर्ध पाकि  स्थापनाको लार्ग हवस्ििृ 
पररयोजना प्रर्िवेदन ियार गरी भौर्िक पूवािधार र्नमािणको कायिलाई र्नरन्त्िरिा ददन रू. ३ 
करोड ७० लाख हवर्नयोजन गरेको छु।  

127. प्रदेशमा डाटा सेन्त्टर स्थापना गरी संचालनमा ल्याइन ेछ। प्रदेश स्िरीय डाटा सेन्त्टर/सभिर 
खररदको लार्ग रू. ५ करोड हवर्नयोजन गरेको छु।  

128. श्रमजीवी परकारको क्षमिा हवकास, सञ्चार माध्यमलाई लोक कल्याणकारी हवज्ञापन हविरण 
एवं परकार महासंघका जजल्लाजस्थि कायािलय भवन र्नमािण गनि बजेट हवर्नयोजन गरेको 
छु।  

129. कानून िजुिमा, कानूनको कायािन्त्वयको अवस्था अध्ययन, स्थानीय िहमा कानून िजुिमामा 
सहजीकरण, कानूनी साक्षरिा अर्भयान लगायिको कायिक्रमको लार्ग आवश्यक बजेट 
हवर्नयोजन गरेको छु। 

130. संघ िथा स्थानीय िहको सहकायिमा र्निःशलु्क कानूनी सहायिा प्रदान गरी कानूनी उपचारमा 
सबैको पहुाँच हवस्िार गनि र्निःशलु्क कानूनी सहायिा सर्मर्िलाई सबल बनाइने छ। यसका 
लार्ग रू. १ करोड हवर्नयोजन गरेको छु।  

131. सूचनाको भरपदो, व्यवजस्थि र हवश्वसनीय प्रयोगको लार्ग प्रदेश सरकारका सूचनालाई 
एकद्वार प्रणालीमार्ि ि प्रवाह गनि प्रदेश सरकारको सूचना पोटिल हवकास गने र स्थानीय 
िहसाँग समन्त्वय गरी प्रदेशका हरेक नागररकको हवस्ििृ ि्य ि्याङ्क रहेको एकीकृि 
डाटावेश ियार गने व्यवस्था गरेको छु। साथै प्रदेश सरकारले सञ्चालन गने हवद्यिुीय सूचना 
प्रणालीको सरुक्षा परीक्षण गनि आवश्यक बजेट हवर्नयोजन गरेको छु। 

132. र्डजजटल गण्डकी प्रदेशको अवधारणा अनसुार हवद्यिुीय शासन प्रणालीलाई साविजर्नक सेवा 
प्रवाहमा आवद्ध गदै हवद्यिुीय शासन गरुूयोजना क्रमश: लागू गनि आवश्यक बजेट व्यवस्था 
गरेको छु। 

133. प्रदेश सरकार गठन भए पिाि र्सजिना भएका िथा साहवक संरचनाबाट हस्िान्त्िरण भएका 
सम्पूणि ि्याङ्क िथा अर्भलेखहरूलाई हवद्यिुीय माध्यममा अर्भलेखीकरण र व्यवस्थापन गने 
कायिलाई र्नरन्त्िरिा ददएको छु।  
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खेलकुद हवकास र यवुा पररचालन 

134. "उद्यमी यवुािःसमदृ्ध प्रदेश र्नमािणमा टेवा" कायिक्रमलाई र्नरन्त्िरिा ददइ यवुामा सीप, क्षमिा 
र नेितृ्व हवकास गनि प्रदेश सरकार र यवुा उद्यमीबीच लगानीको साझेदारी कायिक्रम 
सञ्चालन गनि रू. २ करोड ५० लाख हवर्नयोजन गरेको छु। 

135. खेलकुद पूवािधारको र्नमािणमा जोड ददइ पोखरा रंगशाला, हवर्भन्न कभडिहल र प्रदेश राजधानी 
पोखरामा राहष्ट्रय िथा प्रादेजशक खेलकुद प्रर्ियोर्गिा सञ्चालन गनि सक्ने गरी नेपाल 
सरकारसाँगको साझेदारीमा पोखरा रङ्गशालाको स्िरोन्नर्ि गररन ेव्यवस्था र्मलाएको छु। 

136. प्रदेश र्भरका खेलमैदानको र्नमािण, ममिि िथा स्िरोन्नर्ि गनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था 
गरेको छु। एक स्थानीय िह एक खेल मैदान र्नमािण कायिलाई र्नरन्त्िरिा ददएको छु। 
प्रदेशर्भर खेलकुद पूवािधार हवकासका लार्ग रू. १५ करोड हवर्नयोजन गरेको छु। 

137. नवौं राहष्ट्रय खेलकुद प्रर्ियोर्गिामा प्रदेशको प्रभावकारी सहभार्गिाका लार्ग आवश्यक बजेट 
व्यवस्था गरेको छु। राहष्ट्रय खेलकुद प्रर्ियोर्गिामा स्वणि पदक हवजेिाका लार्ग प्रोत्साहन 
स्वरुप नगद परुस्कारको व्यवस्था गरेको छु। राहष्ट्रय िथा प्रदेशस्िरीय खेलकूद 
प्रर्ियोर्गिामा भाग र्लने खेलाडीहरूको र्बमा गने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

138. प्रदेशस्िररय, राहष्ट्रय िथा अन्त्िराहष्ट्रय खेलकुद प्रर्ियोर्गिा आयोजना गनि, सहभागी हनु र 
खेलाडीलाई प्रोत्साहन िथा समग्र खेलकुद क्षेरको हवकासका लार्ग आवश्यक बजेट 
छुटाएको छु।  

139. साहर्सक खेलको प्रवद्धिन एवम ्प्रर्ियोर्गिाको आयोजना गदै खेल पयिटनको प्रवद्धिन गने 
व्यवस्था र्मलाएको छु। 

140. प्रदेश सरकार र र्नजी क्षरेको सहकायिमा सांस्कृर्िक, धार्मिक, साहर्सक, कृहर्, स्वास््य िथा 
खेल पयिटक आकहर्िि गने कायिक्रमहरू सञ् चालन गनि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। 

 

आन्त्िररक सरुक्षा र हवपद् व्यवस्थापन  

141. प्रदेशको शाजन्त्ि सरुक्षा एवं सवु्यवस्था प्रभावकारी बनाउन “प्रदेश सरुक्षा नीर्ि” िजुिमाको 
लार्ग बजेट हवर्नयोजन गरेको छु। प्रदेश प्रहरी िार्लम केन्त्र, प्रदेश प्रहरी अस्पिाल, 
ईलाका प्रहरी कायािलय, प्रहरी चौकीका पूवािधार र्नमािणका लार्ग रू. ७ करोड ५० लाख 
हवर्नयोजन गरेको छु। 
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142. प्रदेश प्रहरीको आधरु्नकीकरण, व्यावसायीकरण र जनिा-प्रहरीबीचको सम्बन्त्ध सदुृि बनाउन 
“नागररकमैरी प्रहरी” कायिक्रम संचालनका लार्ग बजेट व्यवस्था गरेको छु। जजल्ला जस्थि 
प्रहरी कायािलयमा सरुक्षाकमीको खानालाई िािो बनाई राख्न ेउपकरण बेन मेरी खररदको 
लार्ग बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

143. सामाजजक अपराध न्त्यूनीकरण िथा र्नयन्त्रण, सवारी दघुिटना न्त्यूनीकरण, कारागार, हहरासि 
र बालसधुार गहृको सदुृिीकरण, द्वन्त्द्व पीर्डि व्यजक्त िथा पररवारको जीहवकोपाजिन 
कायिक्रमको लार्ग बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

144. अन्त्िराहष्ट्रय सीमा नाका मध्ये र्रवेणी र कोरालामा नेपाल सरकारसाँगको समन्त्वयमा सरुक्षा 
व्यवस्था मजबिु बनाउन पूवािधार र्नमािण कायिको लार्ग बजेट हवर्नयोजन गरेको छु।  

145. प्रदेश हवपद् व्यवस्थापन कोर्मा रकम वहृद्ध गरी रू. १३ करोड परु ्याएको छु। प्रदेश 
हवपद् व्यवस्थापन कोर्बाट खचि भएको रकम सोधभनाि हनु ेव्यवस्था सहहि न्त्यनुिम रू. 
१० करोड भन्त्दा कम नहनु े व्यवस्था र्मलाएको छु। मनसनुजन्त्य िथा आगलागीजन्त्य 
हवपद् प्रभाहविलाई र्नजी आवास पनुर्निमािण गनि िथा पनुस्थािपना कायिक्रमको लार्ग रू. 
१० करोड बजेट हवर्नयोजन गरेको छु।  

146. हवपद्को समयमा ित्काल खोज, उद्दार िथा राहिलाई प्रभावकारी बनाउन उद्दार िथा राहि 
सामग्री खररद, भण्डारण िथा हविरण कायिलाई प्रभावकारी बनाएको छु। हवपद् जोजखम 
क्षेर र बस्िी स्थानान्त्िरणको पहहचान िथा नक्सांकन एवं हवपद् पूवि सूचना प्रणाली 
स्थापनाका लार्ग आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

147. सामाजजक जीवनका हवर्भन्न क्षेरमा उत्कृष्ट योगदान परु् याउने व्यजक्तलाई सम्मान प्रदान गने 
कायिलाई र्नरन्त्िरिा ददन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

 

साविजर्नक सेवा प्रवाह 

148. ददगो हवकास लक्ष्यको आन्त्िररकीकरण कायािन्त्वयन अवस्थाको बारेमा सहजीकरण साथै 
प्रगर्ि अनगुमन िथा मूल्याङ्कन गने कायिलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।  

149. एकीकृि हवद्यिुीय अनगुमन प्रणालीमार्ि ि ्भइरहेको मन्त्रालयहरूको कायि प्रगर्ि मूल्याङ्कन 
कायिलाई थप व्यवजस्थि र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेट हवर्नयोजन गरेको छु।  



~ 24 ~ 

150. सेवा प्रवाहमा सधुार र संस्थागि क्षमिा अर्भवहृद्धका लार्ग प्रदेश र स्थानीय िहका 
जनप्रर्िर्नर्ध िथा कमिचारीहरूको क्षमिा हवकास कायिक्रम सञ्चालनका लार्ग आवश्यक 
बजेट व्यवस्था गरेको छु।  

151. राष्ट्रसेवक कमिचारीलाई उच्च मनोबलका साथ कामप्रर्ि उत्प्ररेरि बनाई राख्न करारमा 
र्नयजुक्त पाई र्नरन्त्िर रूपमा न्त्यनुिम ६ महहना कायिरि कमिचारीले समेि उपभोग गनि 
पाउने गरी र्बदा पयिटन कायिक्रमलाई र्नरन्त्िरिा ददएको छु। यसका लार्ग आवश्यक 
बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

152. कमिचारीको मनोवल उच्च बनाइ साविजर्नक सेवाको प्रभावकाररिा वहृद्ध गनि प्रदेशमा 
समायोजन भएका कमिचारी र र्िनको पररवारहरूलाई गण्डकी प्रदेश अन्त्िरगिका सरकारी 
अस्पिालमा र्निःशलु्क स्वास््य सेवा उपलव्ध हनु ेप्रबन्त्ध र्मलाएको छु। 

153. प्रदेश सरकारका र्नकायका संगठन संरचना र दरबन्त्दीको पनुरावलोकन गररनेछ। प्रदेश 
सरकारको आन्त्िररक स्रोि र प्रशासर्नक आवश्यकिाका आधारमा संगठन संरचना िथा 
दरवन्त्दी संख्यामा हेररे्रका लार्ग प्रमखु सजचवको संयोजकत्वमा सर्मर्ि गठन गरी प्रदेश 
सरकार समक्ष उपयकु्त प्रस्िाव पेश गने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

154. प्रदेश कमिचारीको वजृत्त हवकास सरु्नजिि गनि प्रदेश र्नजामिी सेवा ऐन िजुिमा गरी 
कायािन्त्वयन गररनेछ। कमिचारी उत्प्ररेणा जगाउन पयिटन हवदाको प्रभावकाररिा अध्ययन 
गरी पररमाजजिि रुपमा र्नरन्त्िरिा प्रदान गररनेछ। कायि सम्पादनका आधारमा कमिचारीलाई 
प्रोत्साहन गररनेछ। 

155. प्रदेश सरकार अन्त्िगििका कायािलयहरूबीच सकारात्मक प्रर्िष्पधाि र्सजिना गरी सेवा 
प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नर्िजा सूचकका आधारमा नमूना कायािलय छनौट गरी 
परुस्कृि गने कायिक्रमलाई र्नरन्त्िरिा ददई आवश्यक बजेट छुट्टाएको छु। 

 

अन्त्िरसरकारी समन्त्वय र साझेदारी  

156. प्रदेश र स्थानीय िहबीच समन्त्वय िथा सहकायिलाई थप प्रभावकारी बनाउन नवप्रवििन 
साझेदारी कायिक्रम संचालन गररनेछ। यसका लार्ग रू. २२ करोड ५० लाख हवर्नयोजन 
गरेको छु। 

157. प्रदेश सरकारको समपरुक लगानीमा स्थानीय िहको प्रशासकीय भवन र्नमािण कायिलाई 
र्नरन्त्िरिा ददइनेछ। यसका लार्ग रू. १५ करोड हवर्नयोजन गरेको छु।  
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158. पूवािधार हवकासका लार्ग आवश्यक पने िुङ्गा, र्गट्टी, बालवुा जस्िा र्नमािण सामग्रीको 
अर्नयजन्त्रि दोहन रोकी लाभको समन्त्याहयक बााँडर्ााँट िथा उपयोग र संरक्षण गनि िहगि 
सरकारको जजम्मेवारी बमोजजम कायि सहहि सहज र ददगो आपूर्ििको व्यवस्था र्मलाईनेछ। 

159. पोखरा लगायि प्रदेशको प्रमखु शहरको सौन्त्दयीकरण अर्भवहृद्ध सम्बन्त्धी कायिक्रमलाई 
अगार्ड बिाउन स्माटि लाईहटङ्ग र्सस्टम, पोखरा महानगरपार्लका र्भर यािायाि सरुक्षा 
अर्भवहृद्ध गनि र्सर्सहटभी क्यामेराको जडान, िाहर्क वत्ती, आकासे पलु, साविजर्नक शौचालय 
र र्सटी पाकि  को र्नमािण र व्यवस्थापन कायि शरुु गनिका र्नजम्ि आवश्यक बजेट व्यवस्था 
गरेको छु। 

160. स्थानीय िहको साझेदारीमा सडक पूवािधार हवकास लगायि अन्त्य हवकास र्नमािणका कायि 
गनि रू. ५० करोड हवर्नयोजन गरेको छु। यसबाट स्थानीय िहसाँगको अन्त्िरसम्बन्त्ध र 
सहकायि थप मजबिु हनुे हवश्वास र्लएको छु।  

 

साविजर्नक हवत्त र आर्थिक अनशुासन 

161. बहवुर्ीय स्रोि सरु्नजिििा भएका आयोजनामा हवर्नयोजजि रकम बहबुर्ीय स्रोि सरु्नजिििा 
भएका अन्त्य आयोजनामा बाहेक अन्त्यर रकमान्त्िर गनि नपाइने व्यवस्था र्मलाएको छु।  

162. सरकारी र्नकायको चाल ुप्रकृर्िका कायािलय मसलन्त्द, र्र्निचर खररद, बैठक भत्ता, भ्रमण 
भत्ता, ममिि सम्भार, इन्त्धन, हवहवध खचि लगायिका प्रशासर्नक खचिमा उल्लेख्य रूपले कटौिी 
गरेको छु। अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक आगामी आर्थिक वर्ि सरकारी कायािलयको लार्ग 
सवारी साधन खररद गररने छैन। खररद गनुिपने अवस्थामा पर्न हवद्यिुीय सवारी साधन 
खररद गनुिपने व्यवस्था र्मलाईनेछ। 

163. साविजर्नक प्रकृर्िका सामदुायीक संस्थाका भवन प्रदेश सरकारको स्रोिबाट र्नमािण गदाि 
अर्नवायि रूपमा उक्त संस्थाको नाममा जग्गाको स्वार्मत्व प्राप्त भएको हनुपुने व्यवस्था 
गरेको छु।  

164. प्रदेशमा हाल हवर्भन्न मन्त्रालय अन्त्िरगि छररएर रहेका कोर्लाई एकीकृि गनुिका साथै 
आवश्यक नदेजखएका कोर् खारेज गररनेछ। 
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माननीय सभामखु महोदय, 

165. अव म मार्थका क्षेरगि नीर्ि िथा कायिक्रमहरू कायािन्त्वयनकन लार्ग बजेट हवर्नयोजन र 
स्रोि व्यवस्थापनको अनमुान प्रस्ििु गने अनमुर्ि चाहन्त्छु। 

166. आगामी आर्थिक वर्ि २०७९/८० का लार्ग नीर्ि िथा कायिक्रम कायािन्त्वयन गनि जम्मा 
रू. ३५ अबि ९० करोड ९० लाख हवर्नयोजन गरेको छु। उक्त हवर्नयोजन मध्ये चालिुर्ि  
रू. १३ अबि २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार अथािि ्३६ दशमलब ९५ प्रर्िशि र 
पुाँजीगि िर्ि  रू. २२ अबि १४ करोड १ लाख ४६ हजार अथािि ्६१ दशमलब ६६ 
प्रर्िशि र हवजत्तय व्यवस्थािर्ि  रू. ५० करोड अथािि ्१ दशमलब ३९ प्रर्िशि रहेको 
छ। स्थानीय िहमा हवत्तीय हस्िान्त्िरणिर्ि  रू. २ अबि ११ करोड १० लाख अथािि ्५ 
दशमलब ८८ प्रर्िशि रहेको छ। साथै आगामी आर्थिक वर्िमा रू. १ करोड ६८ लाख 
३८ हजार सजञ्चि कोर्मार्थ व्ययभार हनुे अनमुान गरेको छु।  

167. आगामी आर्थिक वर्िका लार्ग अनमुान गररएको बजेटको खचि व्यहोने स्रोिमध्ये नपेाल 
सरकारबाट हवत्तीय समानीकरणबाट रू. ७ अबि ९२ करोड ७९ लाख, राजश्व बााँडर्ााँटबाट 
प्राप्त रू. ९ अबि २३ करोड ९९ लाख, सशिि अनदुानिर्ि  रू. ६ अबि ९१ करोड ८३ 
लाख, समपरुक अनदुानिर्ि  रू. ८३ करोड ७० लाख, हवशेर् अनदुानिर्ि  रू. ८६ करोड 
प्राप्त हनुे अनमुान गरेको छु। प्रदेशको आन्त्िररक राजश्वबाट रू. ५ अबि ९ करोड १६ 
लाख र रोयल्टी बााँडर्ााँडबाट रू. ३२ करोड ५० लाख प्राप्त हनुे अनमुान गरेको छु। 
चाल ुआर्थिक वर्िको वाहर्िक कायिक्रम कायािन्त्वयन पिाि रू.  २ अबि ७१ करोड नगद 
मौज्दाि रहने अनमुान गरेको छु। यसका अर्िररक्त आगामी आर्थिक वर्िको लार्ग रू. २ 

अबि न्त्यून हनु जाने अनमुान गरेको छु। यसरी न्त्यून हनु जाने रकममध्ये रू. १ अबि 
आन्त्िररक ऋणबाट र रू. १ अबि नेपाल सरकारबाट र्लइने ऋणबाट परु्िि हनु ेव्यवस्था 
र्मलाएको छु। 
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माननीय सभामखु महोदय, 

अब म आर्थिक वर्ि २०७९/८० का लार्ग प्रदेश सरकारको राजस्व पररचालनमा अवलम्बन 
गररएको नीर्ि प्रस्ििु गने अनमुर्ि चाहान्त्छु। 

 

कर प्रशासनमा सधुार 

168. नेपालको संहवधानले र्नददिष्ट गरेका क्षेरार्धकारको अर्धनमा रही प्रदेश सरकारको स्रोि 
हवश्लरे्ण, राजस्व सम्भाव्यिा अध्ययन-अनसुन्त्धान िथा राजस्व प्रशासनमा सूचना प्रहवर्धलाई 
समाहहि गरी प्रदेश सरकारको आन्त्िररक स्रोि अर्भवहृद्ध गने नीर्ि र्लएको छु। 

169. घरजग्गा कारोवार स्थानीय िहमा हस्िान्त्िरण नहुाँदासम्म साहवक बमोजजम मालपोि 
कायािलयले नै संकलन गरी बााँडर्ााँट हनु ेव्यवस्थालाई र्नरन्त्िरिा ददएको छु। 

170. लघ,ु घरेल ु िथा साना उद्योगको दिाि, अनमुर्ि िथा नहवकरण लगायिका प्रशासर्नक 
हक्रयाकलापलाई प्रहवर्धमा आधाररि बनाइनेछ। दिाि नभई िथा स्थानीय स्िरमा मार दिाि 
भई सञ्चालनमा रहेका उद्योग िथा व्यवसायलाई प्रदेशमा दिाि हनु प्रोत्साहन गररनेछ। दिाि 
भएका उद्योग, व्यापार-व्यवसायको ि्याङ्कका आधारमा नहवकरण नभएका उद्योग, व्यापार-
व्यवसाय यहकन गरी सेवा शलु्क िथा जररवानामार्ि ि राजस्व वहृद्ध गररनेछ। 

171. सवारी साधन कर प्रशासनलाई पूणि रुपमा हवद्यिुीय प्रणालीमा आबद्ध गने व्यवस्था र्मलाएको 
छु। हवद्यिुीय भकु्तानी प्रणाली हवकास गरी राजस्व बझुाउन ेप्रहक्रया सरलीकरण गने व्यवस्था 
गरेको छु। 

172. सवारी साधनको जााँचपास नागररक सरुक्षासाँग जोर्डएको हुाँदा वाहर्िक रुपमा सवारी साधन 
जााँचपास गनुिपने व्यवस्था संशोधन गरी अधिवाहर्िक रुपमा गनुिपने व्यवस्था कायम गरेको 
छु। 

173. कृहर् सहकारीको कृहर् उत्पादन िथा र्बक्री हविरणलाई कृहर् अनदुानमा आबद्ध गरी 
उत्पादनलाई प्रोत्साहन गररनेछ। कृहर् आयमा कर सम्बन्त्धमा थप अध्ययन 
अनसुन्त्धानमार्ि ि कर प्रशासनलाई व्यवजस्थि गररनछे। 

174. प्रदेश सरकारको अर्धकार क्षेरर्भरका कृहर् आयमा कर, मनोरञ्जन कर, हवज्ञापन कर िथा 
पयिटन शलु्क पररचालनका लार्ग प्रदेश कर िथा गैर कर राजस्व संकलन सम्बन्त्धी 
कानूनलाई थप व्यवजस्थि बनाइनेछ। गैर कर राजस्व पररचालन प्रभावकारी िलु्याउन 
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वैज्ञार्नक सूचकमा आधाररि नर्िजामूलक अनगुमन र मूल्याङ्कन प्रणाली लाग ुगने व्यवस्था 
र्मलाएको छु। 

175. घरजग्गा कारोवार वास्िहवक मूल्याङ्कन बमोजजम हनु ेव्यवस्थाका लार्ग हवत्तीय कारोवारसाँग 
आबद्ध गरेको छु। मालपोि कायािलयले घरजग्गा रजजषे्ट्रशन र अन्त्य जशर्िकबाट संकलन 
भएको (पूाँजीगि लाभ कर र पूवािधार हवकास कोर् बाहेक) रकम प्रदेश सजञ्चि कोर्मा 
दाजखला गनुिपने व्यवस्था गरेको छु।  

176. मालपोि कायािलयले संकलन गने घरजग्गा रजजषे्ट्रशन शलु्कको २ प्रर्िशि रकम प्रदेश 
सजञ्चि कोर्मा जम्मा गरी बााँडर्ााँट गने कानूनी व्यवस्था र्मलाएको छु। उक्त रकम 
मालपोि कायािलयको पवुािधार हवकासको लार्ग प्रयोग गने नीर्िगि व्यवस्था गरेको छु। 

177. राजस्व पररचालनका लार्ग हवर्यगि र्नकायहरूले राजस्व पररचालन सम्बन्त्धी सरल, पारदशी 
र कायिसञ्चालन कायिहवर्ध र्नमािण गरी लागू गनुिपने व्यवस्था गरेको छु। सरकारी र्नकाय 
िथा सरकारी र्नकायभन्त्दा बाहहरका र्नकायद्वारा कर सङ्कलन गरी स्वयम ्खचि गने गरेकोमा 
त्यस्िा सबै हकर्समका कर िथा राजस्व सरकारी र्नकायबाट सङ्कलन गरी सजञ्चि कोर्मा 
दाजखला गने व्यवस्था गरेको छु। 

178. भकु्तानी प्रणालीलाई सरुजक्षि र हवश्वसनीय बनाउन आधरु्नक उपकरणहरूको उपयोग गदै 
हवत्तीय कारोवारलाई हवद्यिुीय प्रणालीमा आधाररि बनाइनेछ। सरकारी कोर्मा प्राप्त हनु े
सबै प्रकारका राजस्व र भकु्तानीहरू अर्नवायि रूपमा बैंहकङ प्रणाली मार्ि ि गने व्यवस्था 
र्मलाईनेछ। 

 

राजश्वका दायरा हवस्िार 

179. प्रदेशका ऐर्िहार्सक, सांस्कृर्िक, धार्मिक, परुािाजत्वक र प्राकृर्िक सम्पदाको पहहचान, संरक्षण, 
प्रबधिन, पूवािधार हवकास, प्रचार प्रसार मार्ि ि पयिटन उद्योग र व्यवसाय हवकासको उजचि 
वािावरण र्नमािण गरी गण्डकी प्रदेशको पयिटकीय सम्भावनाको पूणि सदपुयोग गने नीर्ि 
मार्ि ि पयिटन क्षेरलाई राजस्वको दायरामा समेहटने नीर्ि र्लएको छु। 

180. प्रदेश सरकारको सबैभन्त्दा ठूलो राजस्वको क्षेर सवारी साधन करका दरमा अन्त्िरप्रदेश 
सामाञ्जस्यािाका लार्ग सामान्त्य हेररे्र िथा र केही दायरा हवस्िार गरेको छु। िाहर्क 
प्रहरीले उठाउने सबै हकर्समका जररवाना प्रदेश सजञ्चि कोर्मा दाजखला गने कानूनी आधार 
ियार गरी राजस्व अर्भवहृद्ध हनुे व्यवस्था गरेको छु। 



~ 29 ~ 

181. घरजग्गा रजजषे्ट्रशन शलु्क लगायिका शलु्कमा प्रगर्िशील कर प्रणाली बमोजजम सामान्त्य 
हेररे्र र समायोजन गरेको छु। यस क्षेरका कर िथा सेवा शलु्कका दायरा हवस्िार गरेको 
छु।  

182. कृहर् क्षेरमा प्रदान गररने अनदुानलाई लजक्षि वगिसमक्ष परु् याउन सूचना प्रणाली मार्ि ि 
अनलाईन आवदेन माग गने, छनौट गने र अर्भलेखीकरण गने सफ्टवेयर प्रणार्लको व्यवस्था 
गरेको छु। उक्त प्रणालीमार्ि ि अनदुानलाई नर्िजासाँग आबद्ध गरी कृहर् आयमा करको 
सम्भावना हवश्लरे्ण समेि गररनेछ। 

183. संहवधानििः प्रदेश सरकारको एकल अर्धकारको सूची अन्त्िगििको वािावरण व्यवस्थापनको 
क्षेरलाई करको दायरामा ल्याउन सम्भाव्यिा अध्ययन गने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

184. प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हनु ेआयोजना कायािन्त्वयनका लार्ग र्नमािण व्यवसायीसाँग हनु े
सम्झौिा परमा त्यस्िा आयोजनामा प्रयोग हनुे डोजर एक्जाभेटर जस्िा उपकरणहरूको 
नहवकरण पर समावेश गनुिपने प्रावधान समावेश गरी र्नमािण सम्बद्ध ठूला उपकरणहरूलाई 
करको दायरामा व्यवजस्थि गररनेछ।  

185. सवारी साधन ममिि गने वकि सप, कारखाना, सोरुमको अर्नवायि दिाि गनुिपने व्यवस्था गरेको 
छु। सवारी साधन वकि सप िथा ममिि केन्त्रको दिाि िथा नहवकरणलाई राजस्वको दायरामा 
ल्याउन सरकारी सवारी साधनको ममिि सम्भार प्रदेशमा दिाि िथा नहवकरण भएका ममिि 
केन्त्रमा मार गराउने व्यवस्था गरेको छु। 

186. सवारी साधन दिाि कायिलाई थप व्यवजस्थि बनाउदै प्रदेशर्भर दिाि भएका सबै सवारी 
साधनमा इम्बोस्ड नम्वर प्लेट जडान गनि आवश्यक व्यवस्था र्मलाएको छु। इम्बोस्ड 
नम्बर प्लेट जडान गरेको शलु्क प्रदेश सजञ्चि कोर्मा जम्मा गनुिपने व्यवस्था गरेको छु। 
सवारी साधन सम्वद्ध करमा सामान्त्य हेररे्र गरेको छु। 

187. अन्नपूणि संरक्षण क्षेर, मनासल ुसंरक्षण क्षेर, िोरपाटन जशकार आरक्षण, राहष्ट्रय र्नकुञ्जको 
मध्यविीक्षेरबाट प्राप्त हनुे आम्दानीलाई प्रदेश सजञ्चि कोर्मा आवद्ध गराउन आवश्यक 
व्यवस्था गररनेछ। 
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छुट िथा जररवाना  

188. कृहर् िथा उद्योग क्षेरलाई प्रदान गररएको राजस्व छुट सहुवधामा लजक्षि वगिको पहुाँच 
सरु्नजिि गनि स्थानीय िहलाई थप जजम्मेवार बनाई उदे्दश्य हवपररिको प्रयोग र्नरुत्साहहि 
गनि जररवानाको व्यवस्थालाई र्नरन्त्िरिा ददएको छु। 

189. वाहर्िक रुपमा ३ सय जना भन्त्दा बिीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी ददन ेउत्पादनमूलक उद्योग 
स्थापना गनि वा हवस्िार गनिका लार्ग जग्गा खररद गदाि लाग्ने रजजषे्ट्रशन शलु्कको र्लखिमा 
पूणि छुट ददने व्यवस्था गरेको छु। 

190. व्यवसाहयक कृहर् पेशालाई प्रोत्साहहि गनि उद्योग/व्यवसायको नाममा जग्गा खररद गने 
र्लखिमा लाग्ने रजजषे्ट्रशन शलु्कमा छुट ददने व्यवस्था र्मलाएको छु।  

191. स्थानीय िहले सङ्कलन गरी बााँडर्ााँट गने प्राकृर्िक स्रोि शलु्क वापिको रकम प्रदेश सजञ्चि 
कोर्मा जम्मा गने स्थानीय िहलाई प्रोत्साहन स्वरुप थप अनदुान उपलब्ध गराउने व्यवस्था 
र्मलाएको छु। 

192. आर्थिक वर्ि २०६५/०६६ देजख २०७६/०७७ सम्म र्नयमानसुार सवारी साधन कर 
नबझुाएका र नहवकरण नगरेका सवारी साधनको सम्बि ्२०७९ र्ागनु मसान्त्िसम्म सवारी 
साधन कर बझुाउन आएमा लाग्ने जररवानामा छुट ददन ेव्यवस्था गरेको छु। सवारी साधन 
धनीले सवारी साधन कर बझुाएको र्मर्िमा नै नहवकरण दस्िरुसमेि बझुाई एक वर्िको 
लार्ग नहवकरण गनि सक्ने गरी सवारी साधनको नहवकरण व्यवस्थालाई सरल बनाएको 
छु। 

193. घर जग्गा कारोवारमा जनयदु्ध, जनआन्त्दोलन र मधेश आन्त्दोलनमा सहादि प्राप्त गरेका 
शहहद र बेपत्ता पररवारका आजश्रि पर्ि, पत्नी, छोरा र छोरी िथा मािा–हपिाको नाममा 
स्वार्मत्व प्राप्त हनु ेगरी पाररि हनु ेर्लखिमा गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन बमोजजम 
लाग्ने सबै प्रकारको शलु्क पूणि रूपमा छुट हनुे व्यवस्था र्मलाएको छु।  

194. अपाङ्गिा भएका व्यजक्त, दर्लि एवम ्हपछर्डएका जार्ि भनी स्थानीय िहबाट प्रमाजणि भएको 
र्सर्ाररस वा अर्धकाररक प्रमाणको आधारमा र्िनीहरूको नाममा स्वार्मत्व प्राप्त हुाँदा रू. 
३० लाखसम्मको थैली अङ् कमा एक पटकको लार्ग यस ऐन वमोजजम असलु गररने घर 
जग्गा रजजषे्ट्रशन शलु्कमा २५ प्रर्िशि छुट हनुे व्यवस्था गरेको छु। 
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195. नेपाल राष्ट्र बैकको नीर्ि अनरुुप हवत्तीय संघ-संस्थाको स्थापना िथा सञ्चालनको सम्भावनाका 
आधारमा प्रदेश सरकारको हवत्तीय नीर्ि िय गरी प्रदेश सरकारको न्त्यून स्रोिको पररपूर्िि 
गररनेछ।  

196. लगानीयकु्त आयोजनाको प्रर्िर्लबाटै ऋण िथा सावााँ भकु्तानी गनिसक्ने गरी आयोजना 
बैंकमा समावेश भएका योजनामा मार ऋण पररचालन गररनेछ।  

 

माननीय सभामखु महोदय,  

197. प्रदेश सरकारको अथि सम्बन्त्धी प्रस्िावलाई कायािन्त्वयन गनि, कर लगाउन िथा राजस्व 
सङ्कलन र राजस्व प्रशासन सम्बन्त्धी कानूनी व्यवस्था गनि प्रस्िाव गररएको आर्थिक हवधेयक, 

२०७९ यसैसाथ पेश गरेको छु। 

198. आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को यथाथि खचि, चाल ुआर्थिक वर्ि २०७८/७९ को संशोर्धि 
अनमुान र आगामी आर्थिक वर्ि २०७९/८० को आय-व्ययको हववरण अनसूुचीमा उल्लेख 
गरेको छु।  

199. यस बजेटको कायािन्त्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्िमा ित्काल प्रर्िर्ल ददने र एक वर्िर्भर 
सम्पन्न हनुे प्रदेशका रुपान्त्िरणकारी आयोजना, प्रदेश गौरबका आयोजना एवं र्नमािणार्धन 
अधरुा क्रमागि आयोजनाको कायािन्त्वयनमा िीििा आउने, प्रदेशका रणनीर्िक महत्वका 
आर्थिक, सामाजजक र भौर्िक पूवािधार आयोजनाको र्नमािण कायि अजघ बढ्ने र सेवा क्षेर 
हवस्िाररि हनुे अपेक्षा गरेको छु।  

200. पयिटनको हवकास मार्ि ि रोजगारीमा अर्भबहृद्ध हनुे, उद्योग िथा वाजणज्य क्षेर लगानीमैरी 
भई सो क्षेरमा लगानी, आन्त्िररक उत्पादन र रोजगारी बहृद्ध हनु ेअपेक्षा र्लएको छु।  

201. देशव्यापी रुपमा स्थानीय र्नवािचन सम्पन्न भै स्थानीय िहमा जनर्नवािजचि नयााँ सरकार 
गठन भएको सखुद अवसर एवं र्बगि दईु वर्िदेजख महामारीका रुपमा रहेको कोर्भड १९ 
को घट्दो प्रभावका कारण अथििन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पने हवश्वास र्लएको छु।  

202. प्रदेशको प्रथम पञ् च वर्ीय योजनाले र्नददिष्ट गरेका लक्ष्य एवं उदे्दश्यको जगमा टेकेर 
आगामी आर्थिक वर्िको बजेटले समदृ्ध प्रदेश-सखुी प्रदेशवासीको आकांक्षा हार्सल गनि नयााँ 
उत्साहका साथ थप योगदान परु् याउने अपेक्षा गरेको छु।  
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203. प्रस्ििु बजेटको कायािन्त्वयनबाट प्रदेशस्िरका ठूला आयोजनाको कायािन्त्वयनमा िीििा 
आउने, सडक सञ् जाल हवस्िार हनु,े प्रत्येक घर पररवारमा स्वस्थ खानेपानीको पहुाँच हवस्िार 
हनुे, उज्यालो गण्डकी प्रदेश कायिक्रमले पूणििा पाउने, पयिटनको हवकास मार्ि ि रोजगारीमा 
अर्भबहृद्ध हनुे, उद्योग िथा वाजणज्य क्षेर लगानीमैरी भई सो क्षेरमा लगानी, आन्त्िररक 
उत्पादन र रोजगारी बहृद्ध हनुे,  कृहर् उत्पादन र उत्पादकत्वमा अर्भबहृद्ध हनुे, लजक्षि वगिको 
सशजक्तकरणमा उल्लेख्य योगदान पगु्न,े स्वास््य पूवािधार र स्वास््य सेवामा उल्लेख्य सधुार 
हनुे एवं प्रदेशको समग्र आर्थिक पनुरुत्थान भई ‘समदृ्ध नेपाल-सखुी नेपाली’ को राहष्ट्रय लक्ष्य 
हार्सल गनि टेवा पगु्ने हवश्वास र्लएको छु।  

204. अन्त्त्यमा, बजेट िजुिमाका लार्ग महत्वपूणि सझुाव, मागिदशिन एवं सहयोग प्रदान गनुिहनु े
माननीय प्रदेश प्रमखु, माननीय मखु्यमन्त्री, माननीय सभामखु, माननीय मन्त्री, प्रदेश सभाका 
माननीय सदस्य, स्थानीय िहका जनप्रर्िर्नर्ध, हवर्भन्न राजनीर्िक दल, राष्ट्रसेवक कमिचारी, 
र्नजी क्षेर, नागररक समाज िथा सञ्चार जगिप्रर्ि हाददिक आभार प्रकट गदिछु। साथै यो 
बजेट कायािन्त्वयनमा सबै पक्षको पूणि सहयोगको अपेक्षा सहहि ‘समदृ्ध गण्डकी प्रदेश’ 
र्नमािणमा योगदान गनि आिान गदिछु।  

धन्त्यवाद। 


