
 

 

माननीय सभामखु महोदय, 

१. आगामी आर्थिक वर्ि २०७५/०७६ को बजेट प्रदेश नं. २ का जनताको 
प्रर्तर्नर्िमूलक यस गरिमामय सभा समक्ष प्रस्ततु गनि पाउँदा मलाई खशुीको अनभुरू्त 
भएको छ।आज भन्दा करिव ५० ददन अघि मैले आर्थिक वर्ि २०७४/७५ को 
वजेट वक्तव्य यस सभामा प्रस्ततु गिेको र्थए।ँ आर्थिक वर्िको पिैु अवर्िको लार्ग 
वजेट प्रस्ततु गनि पाएको मेिो लार्ग यो पहहलो अवसि हो। 

 

२. यस िडीमा सविप्रथम संिीय गणतन्रको स्थापनाका लार्ग नेपाली जनताले पटक–
पटक गदै आएका ऐर्तहार्सक जनआन्दोलन, सशस्त्र संिर्ि, पटक पटकको मिेश 
आन्दोलनको गौिवपूणि इर्तहासप्रर्त उच्च सम्मान प्रकट गदै नेपालको लोकताघन्रक 
आन्दोलनको क्रममा शहीद हनुभुएका तथा वेपत्ता पारिन ुभएका सबैका प्रर्त भावपूणि 
श्रद्धान्जली अपिण गनि चाहन्छु। एवम,् शहीदका परिवािजन ि हवर्भन्न आन्दोलनका 
क्रममा अंगभंग भई कदिन जीवनयापन गरििहन ुभएका नागरिकहरुलाई श्रद्धापूविक 
नमन गदै वहाँहरुको त्याग ि बर्लदानप्रर्त कृतज्ञता व्यक्त गदिछु।  

 
३. नेपालमा िाजनैर्तक संक्रमणको लामो कालखण्डको अन्त्य भएको छ। संिीय 

लोकताघन्रक गणतन्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गनि नेपाली जनताको त्याग ि 
वर्लदानबाट हालसम्म प्राप्त भएका िाजनैर्तक उपलघधिहरुको िक्षा गदै र्बद्यमान 
गरिबी, पछ्यौटेपन, सामाघजक अन्िहवश्वास ि हवभेदको अन्त्य गिी यस प्रदेशलाई 
सम्बदृ्ध बनाउन े घजम्मेवािी हामीमा आएको छ। 

 
४. जनताको दीगो शाघन्त, सशुासन, हवकास ि सम्बहृद्धको आकांक्षा पूिा गनि यो सिकाि 

आवश्यक संस्थागत ि व्यवस्थापकीय प्रबन्ि र्मलाउदै अघि बहिसकेको व्यहोिा यस 
अवसिमा अवगत गिाउन चाहन्छु।  



 

 

५. यो सिकाि बनेपर्छ भाितका महामहहम प्रिानमन्रीले नेपाल भ्रमणको क्रममा यस 
प्रदेशबाट आफ्नो भ्रमण शरुुवात गनुि भएको कुिा सविहवददतै छ। महामहहमको उक्त 
भ्रमणबाट दईु मलुकुबीचको सम्बन्ि अझ गािा हनुे तथा आगामी ददनमा नेपालको 
हवकासमा महत्वपूणि योगदान पगु्न ेहवश्वास सिकािले र्लएको छ। 

 
६. नेपाल सिकािको आ.व. २०७५/०७६ को वजेट वक्तव्यमार्ि त िोहर्त आयोजना 

तथा कायिक्रमहरु सम्पन्न गनि नेपाल सिकािलाई सर्लता र्मलोस ्भन्ने शभुकामना 
व्यक्त गनि चाहन्छु। 

 
७. आगामी आर्थिक वर्िको वजेट तजुिमा गदाि नेपालको संहविानमा उघललघखत नागरिकका 

मौर्लक हक, िाज्यका र्नदेशक र्सद्धान्त, नीर्त तथा दाहयत्व, चौिौं आवर्िक योजना, 
हवर्नयोजन हविेयक, २०७५ का र्सद्धान्त ि प्राथर्मकता, प्रदेश सिकािको नीर्त तथा 
कायिक्रम, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यूहरुले ददनभुएको सझुावहरु, पूवि वजेट 
छलर्लका क्रममा प्राप्त हनु आएका िचनात्मक सझुावहरु तथा आ.व. 
२०७४/७५को वजेट वक्तव्यमा उघललघखत महत्वपूणि कायिक्रमहरुलाई यो वजेट 
तजुिमाको मागिदशिनको रुपमा र्लएको छु ।  



 

 

सभामखु महोदय, 

 

८. म अब नेपाल िाष्ट्र बैंकबाट प्रकाघशत प्रदेशगत प्रोर्ाईलमा आिारित िही यस प्रदेशको 
आर्थिक सामाघजक एवम ् प्रशासर्नक अवस्थाको बािेमा संघक्षप्त जानकािी गिाउन 
अनमुर्त चाहन्छु। 

प्रशासर्नक स्वरुप 

९. िाज्यको संिचनामा संि,  सात वटा प्रदेश ि ७५३ वटा स्थानीय तह िहेकोमा यस 
प्रदेशमा १३६ वटा स्थानीय तहहरु िहेका छन,् जसमा१ महानगिपार्लका, ३ उप-
महानगिपार्लका, ७३ नगिपार्लका ि ५९ वटा गाँउपार्लका छन ्। 

जनासाघंययक घस्थर्तिः 

१०. २०६८ सालको जनगणना अनसुाि देशको कुल जनसंयया २ किोड ६४ लाख 
िहेकोमा यस प्रदेशको जनसंयया ५४ लाख ४ हजाि १४५ जना अथाित २०.४ 
प्रर्तशत िहेको छ । प्रदेशहरु मध्ये यो प्रदेश जनसांघययक हहसावले दोश्रो िूलो 
प्रदेश िहेको छ ।  

 

११. यस प्रदेशको लैहिक अनपुात १०१.१ प्रर्तशत िहेको छ भन ेजनिनत्व ५५९ 
जना प्रर्त वगि हक.र्म. िहेको छ । 

आर्थिक घस्थर्तिः 

१२. देशको कुल ग्राहिस््य उत्पादन ३० खवि ७ अवि िहेकोमा यस प्रदेशको कुल 
गाहिस््य उत्पादन रु. ४ खवि ८८ अवि अथाित १६.२ प्रर्तशत  अंश िहेको   छ 
। कुल ग्राहिस््य उत्पादनमा कृहर्, उद्योग ि सेवा के्षरहरुमा यस प्रदेशको क्रमशिः 
१८, २४ ि १२.४ प्रर्तशत योगदान िहेको छ । 

 



 

 

१३. नेपालको िाहष्ट्रय प्रर्तधयघक्त आय १००४ (यू. एस. डलि) मा यस प्रदेशको प्रर्त 
धयघक्त आय ७९९ (यू. एस. डलि) िहेको    छ । प्रदेशहरुको तलुनामा यो प्रदेश 
प्रर्त धयघक्त आयको हहसावले पाँचौं स्थानमा देघखन्छ । 

 
१४. नेपालमा ३९.९ प्रर्तशत जनसंयया आर्थिक रुपले सहक्रय िहेकोमा प्रदेश नं. २ 

मा ३१ प्रर्तशत जनसंयया मार आर्थिक रुपमा सहक्रय िहेका छन;् जो प्रदेशहरु 
मध्यकै थोिै हो । 

 
१५. नेपालको श्रर्मकको वाहर्िक औसत उत्पादकत्व रु १ लाख १८ हजाि १०८ 

िहेकोमा यस प्रदेशको श्रर्मकको उत्पादकत्व १०३.५ प्रर्तशत अथाित १ लाख २२ 
हजाि २३३ िहेको छ । श्रर्मक उत्पादकत्वको हहसावले यो प्रदेश प्रदेशहरुमै दोश्रो 
बिी उत्पादकत्व भएको प्रदेश हो ।  

कृहर्भमूीको प्रयोग ि र्संचाईको घस्थर्तिः 

१६. नेपालको कुल खेतीयोग्य के्षरर्ल ३२ लाख १४ हजाि हेक्टि िहेकोमा ७९.३ 
प्रर्तशत जर्मनमा खेती गने गरिएको छ भन ेउक्त खेती गरिएको जर्मनको केवल 
४५.२ प्रर्तशतमा मार र्संचाई सहुविा पगेुको छ । यस प्रदेशमा ५ लाख ३५ हजाि 
२ सय १८ हेक्टि खेतीयोग्य के्षरर्ल िहेकोमा ४ लाख ८१ हजाि २ सय १४ 
हेक्टिमा खेती हनु ेगिेको ि ३ लाख १८ हजाि ८ सय ६९ हेक्टि के्षरर्ल मार 
र्संघचत छ । अथाित कूल खेतीयोग्य जर्मनको उन्नानधबे दशमलव नौं (८९.९) 
प्रर्तशत क्षेरर्लमा खेती गरिएको ि खेती गरिएको के्षरर्लको तलुनामा ६६.३ 
प्रर्तशत जर्मन र्संघचत िहेको छ ।  

 

 

 



 

 

उद्योगको घस्थर्तिः  

१७. नेपालमा संचार्लत कूल ४ हजाि ७६ उद्योगले करिव १ लाख ९५ हजाि 
मार्नसहरुलाई िोजगािी प्रदान गिी िहेकोमा यस प्रदेशमा ८१२ उद्योग िहेको ि सो 
के्षरले करिव ५० हजाि जनालाई िोजगािी प्रदान गिेको देघखन्छ । 

भौर्तक पूवाििाििः 

१८. २०७५ बैशाख १२ गतेसम्म कुल १००६.८ मेगावाट हवद्यतु उत्पादन भएकोमा 
यस प्रदेशमा हवद्यतु उत्पादनको अवस्था शून्य िहेको छ । 

 

१९. नेपालमा कुल ७० हजाि ४ सय ७४ हक.र्म. सडक िहेकोमा कुल सडकमध्ये 
प्रदेश नं. २ मा सवैभन्दा बिी अथाित २४.४ प्रर्तशत सडक िहेको छ ।   

हवत्तीय के्षरिः 

२०. २०७४ चेर मसान्तसम्म नेपालमा वाघणज्य बैंक, हवकास बैक तथा हवत्त कम्पनीका 
गिी कुल ३ हजाि ६७३ शाखा सञ्चालनमा िहेकोमा यस प्रदेशमा क बगिको वाघणज्य 
बैकको २७४, ख बगिको हवकास बैंकको ४१, ग वगिको हवत्त कम्पनीका १७ वटा 
गिी जम्मा ३३२ अथाित ९ प्रर्तशत शाखा िहेका छन ्। 

 

२१. २०७४ असाि मसान्तमा बैक तथा हवत्तीय संस्थामा संकलन भएको कुल र्नके्षप 
िकम रु. २२ खवि ८५ अवि मध्ये यस प्रदेशको ४ प्रर्तशत योगदान िहेको छ भन े
कुल कजाि प्रवाहमा ८ प्रर्तशत योगदान िहेको  छ । 

 
२२. नेपालमा कुल ३४ हजाि ५ सय १२ वटा सहकािी संस्थाहरु संचालनमा िहेकोमा 

यस प्रदेशमा ५ हजाि ८५७ वटा सहकािी संस्थाहरु िहेका छन ्।  

 

 



 

 

स्वास््य तथा घशक्षाको घस्थर्तिः 

२३. िाहष्ट्रय औसत आय ु६८.८ वर्ि िहेकोमा यस प्रदेशमा ७०.४ वर्ि िहेको छ, जो 
प्रदेशहरुमा सवैभन्दा उच्च हो।  

 

२४. िाहष्ट्रय वाल मतृ्यदुि (प्रर्त हजाि जीहवत जन्ममा) ४०.८ िहेकोमा यस प्रदेशको 
वाल मतृ्यदुि ५८.४ िहेको छ । 

 

२५. मानव हवकास सूचकाङ्कमा नेपालको अवस्था ०.४९० िहेकोमा यस प्रदेशको 
सूचकाङ्क ०.४२१ िहेको छ, जो प्रदेशहरु मध्येकै सवैभन्दा कमजोि हो । 

 

२६. नेपालको मानवीय गरिवीको सूचकाङ्क ३१.१ िहेकोमा यस प्रदेशको मानवीय 
गरिवी सूचकाङ्क (Human Poverty Index) ४१.९ िहेको छ । 
 

२७. नेपालको कुल साक्षिता दि ५९.६ प्रर्तशत िहेकोमा यस प्रदेशको साक्षिता दि 
४०.९ प्रर्तशत िहेको छ, जनु प्रदेशहरु मध्ये सबैभन्दा कम हो । 

 

आिािभतू सहुविाको घस्थर्तिः 
 

२८. नेपालमा कुल ८५.९ प्रर्तशत ििििुीले खानेपानीको सहुविा प्राप्त गने गिेकोमा 
यस प्रदेशमा ९३.८ प्रर्तशत ििििुीमा खानेपानी सहुविा उपलधि भएको छ । 
खानेपानी सहुविा उपलधिताको हहसावले यो प्रदेश सवािर्िक सहुविायकु्त प्रदेश हो । 

 

२९. नेपालमा कुल हवद्यतुको सहुविा प्राप्त गने ििििुीको प्रर्तशत ६७.७ िहेकोमा यस 
प्रदेशका ६०.४ प्रर्तशत ििििुीले हवद्यतु सहुविा प्राप्त गिेको देघखन्छ । प्रदेशहरु 
मध्ये हवद्यतु सहुविा प्राप्त गने यो प्रदेश तेश्रो कमजोि प्रदेश हो । 



 

 

३०. नेपालको कूल ६१.५ प्रर्तशत ििििुीले शौचालयको सहुविा प्राप्त गिेकोमा यस 
प्रदेशमा प्रदेशहरु मध्ये सवािर्िक कम २६.४ प्रर्तशत ििििुीमा शौचालयको सहुविा 
िहेको देघखन्छ ।  

गरिवी, आय ि मानव हवकासको घस्थर्तिः 

३१. िाहष्ट्रय गरिवीको दि २५.२ प्रर्तशत िहेकोमा यस प्रदेशको गरिबीको दि २७.७ 
प्रर्तशत िहेको छ । 

 

३२. नेपालको गरिबीको बह-ुआयार्मक दि २८.६ प्रर्तशत िहेकोमा यस प्रदेशको 
४७.९ प्रर्तशत िहेको देघखन्छ । 

आिािभतू खाद्यान्न घस्थर्तिः 

३३. आर्थिक वर्ि २०७२/०७३ मा नेपालको कूल खाद्यान्न उत्पादन ५३ लाख ५५ 
हजाि मेट्रीक टन िहेकोमा यस प्रदेशमा कूल खद्यान्न उत्पादन ९ लाख ४८ हजाि 
६३९ मेट्रीक टन िहेको देघखन्छ ।यस प्रदेशका लार्ग सो आ.व.मा कूल १० लाख 
६० हजाि ४८८ मेट्रीक टन खाद्यान्न आवश्यक िहेको र्थयो । यसिी समथि जर्मन 
िहेको यस प्रदेशमा खाद्यान्नको माग उत्पादन भन्दा १ लाख १२ हजाि मेट्रीक टनले 
बिी िहेको देघखन्छ । 

सिकािी िाजस्व 

३४. आ.व. २०६८/०६९ देघख २०७२/०७३ सम्मको कूल िाजस्व संकलन रु. १७ 
खवि ९८ अवि ६० किोड िहेकोमा सो िाजस्व संकलनमा यस प्रदेशको योगदान 
२६.५ प्रर्तशत िहेको देघखन्छ । 

 

 



 

 

सिकािका चनुौर्तिः  

३५. यो सिकािका साम ुमयुयरुपमा र्नम्न चनुौर्तहरु देघखएका छन:्   

 

• जनतामा िाजनैर्तक परिवतिनको अनभुरू्त हनु ेगिी समाजलाई आर्थिक सामाघजक 
रुपले रुपान्तिण गने कायि सबैभन्दा िूलो चनुौर्तको रुपमा िहेको छ । 

• प्रदेशको शासन व्यवस्था संचालनका लार्ग आवश्यक प्रशासर्नक संिचनाहरु 
तयाि भइनसकेको ि दक्ष जनशघक्तको कमी िहेकोले उपलधि श्रोत सािनको 
कुशल हवर्नयोजन गने, हवकास आयोजनाहरुको दक्षतापूविक कायािन्वयन गने 
तथा साविजर्नक खचिमा अनशुासन कायम गने कायि चनुौर्तपूणि देघखएको छ।  

• सिकाि प्रर्तको जनहवश्वासलाई मजवतु बनाइ प्राप्त संिीय लोकताघन्रक शासन 
प्रणालीलाई थप संस्थागत ि ददगो बनाउदै लैजान ुपने घजम्मेवािी हामी मार्थ 
छ।  

 

बजेटका उदे्दश्यिः 

३६. यो बजेटका उदे्दश्यहरु यस प्रकाि छन ्:  

 

• जनताका बीचमा सिकािको बर्लयो उपघस्थर्त देखाउने।  

• प्रदेश शासन व्यवस्था संचालनका सम्पूणि पूवाििािहरु तयाि गिी जनतामा 
सशुासनको प्रत्याभतूी ददने ।  

• नागरिकको आयस्तिमा सिुाि गिी गरिबी न्यूनीकिण गने। 

• प्रदेशको आर्थिक एवं सामाघजक रुपान्तिणका आिािघशला तयाि गदै जाने ।  

 

 

 



 

 

बजेटका प्राथर्मकतािः 

३७. चाल ुआ.व. को वजेटका प्राथर्मकता देहाय अनसुाि िहेका छन ्- 

 

• सशुासन 

• भौर्तक पूवाििाि र्नमािण तथा सामाघजक हवकास 

• नीर्तगत, कानूनी एवं संिचनागत प्रबन्ि 

• साविजर्नक सेवा प्रवाहमा सिुाि ि साविजर्नक खचिमा हवत्तीय अनशुासन ि 
पािदघशिता 

• वालवार्लकाको हीत संिक्षण एवं महहला सशक्तीकिण तथा क्षमता हवकास  

• उद्यमशीलताको हवकास ि िोजगािी सजृना  

• प्रदेशको मौर्लकता, ऐर्तहार्सक तथा सांस्कृर्तक ििोहिहरुको संिक्षण ि प्रवद्धिन  

• सिसर्ाइ एवं वाताविणीय स्वच्छता अर्भबहृद्ध  

• संि ि स्थानीय तहसँग सौहाद्धिपूणि सम्बन्िको हवकास तथा सहकारिता। 

 

 

३८. संहविान बमोघजम यस प्रदेशले संि ि स्थानीय तह बीचको सम्बन्िलाई अघि 
बिाउनेछ। 

 



 

 

सभामखु महोदय, 

 

३९. अब म संिबाट हवर्नयोजन भई यस प्रदेशमा प्राप्त हनु आएका ि यस प्रदेशबाट 
स्थानीय तहमा भएका हवर्नयोजन सम्बन्िी हवविण प्रस्ततु गदिछु। 

 

४०. संवैिार्नक व्यवस्था बमोघजम यस प्रदेशका १३६ स्थानीय तहहरुलाई हवत्तीय 
समानीकिण अनदुान ि िाजस्व बाँडर्ाँटको िकम उपलधि गिाएको छु। यसका 
लार्ग रु. ४० किोड हवर्नयोजन गिेको छु। 

 

४१. प्रत्येक गाउँपार्लका, नगिपार्लका, उपमहानगिपार्लका ि महानगिपार्लकालाई 
क्रमशिः रु. ५० लाख, रु. १ किोड, रु. २ किोड ि रु. ३ किोड सशति अनदुान 
उपलधि गिाउन जम्मा रु. १ अवि ११ किोड ५० लाख बजेट व्यवस्था गिेको छु 
। आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्रालयको स्वीकृर्तमा आयोजनागत रुपमा बजेट 
उपलधि गिाईनेछ। 
 

प्रदेश सभा सदस्य र्नवािचन के्षर हवकास कायिक्रम  

 

४२. प्रदेश सभाका र्नवािघचत सदस्यको संयोजकत्वमा त्यस र्नवािचन के्षरका प्रदेशसभा 
सदस्यहरु िहेको सर्मर्तबाट स्थानीय तहका प्रमखुहरु समेतको समन्वयमा आयोजना 
छनौट गिी कायािन्वयन गने गिी प्रत्येक र्नवािचन के्षरका लार्ग रु. ५० लाखका 
दिले जम्मा रु. ३२ किोड िकम हवर्नयोजन गिेको छु । 

 

४३. प्रदेश सभाका सम्पूणि सदस्यहरुले आफ्नो नेततृ्वमा जनआवश्यकता अनसुािका 
आयोजनाहरु छनौट गिी कायािन्वयन गने गिी प्रर्त सदस्यहरुको लार्ग रु. २५ 
लाखका दिले जम्मा रु. २६ किोड ७५ लाख िकम हवर्नयोजन गिेको छु। 



 

 

४४. यसिी प्रदेश सभा सदस्य र्नवािचन के्षर हवकास कायिक्रम कायािन्वयनका लार्ग 
जम्मा रु. ५८ किोड ७५ लाख हवर्नयोजन गिेको छु ।  

 

४५. संिीय सिकािबाट यस प्रदेशलाई हवर्भन्न अनदुानको रुपमा प्राप्त हनु आएको 
िकमको सदपुयोग गदै प्रदेशको आन्तरिक िाजस्व परिचालनमा जोड ददइनछे। सशति 
अनदुान मार्ि त प्रदेश सिकाि मातहत प्राप्त आयोजना तथा कायिक्रमहरु तोहकएको 
समयमा सम्पन्न  गरिनछे ।  

 

 प्रदेशको शासन व्यवस्था 
 

४६. प्रदेशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गने सन्दभिमा आवश्यक कानूनहरु र्नमािण गने 
कायि द्रतु गर्तमा अघि बिाईनेछ। प्रदेशस्तिमा कानूनहरु तजुिमा नहञु्जले नेपाल 
सिकािबाट जािी भएका सम्बघन्ित के्षरका कानूनी व्यवस्थाहरुलाई नै आिािका 
रुपमा र्लइनेछ । 

 

४७. उपयकु्त कायि वाताविणको र्नमािणद्वािा िाष्ट्रसेवक कमिचािीको मनोवल उच्च 
बनाउदै साविजर्नक प्रशासनलाई सक्षम, घजम्मेवाि, हवकासमैरी ि परिवतिनको सम्बाहक 
संस्थाको रुपमा हवकास गिी "आपके सिकाि, आपके द्वाि" भन्ने अर्भयानलाई साथिक  
बनाईनेछ ।  

 

४८. प्रदेशलाई आफ्नो कायिघजम्मेवािी र्नवािहका लार्ग आवश्यक संगिन संिचना एवं 
पयािप्त जनशघक्तको व्यवस्थापनका लार्ग  सिकािले नेपाल सिकािसँग समन्वय गिी 
आवश्यक र्नणिय र्लनछे। 

 
  



 

 

४९. संिीय सिकाि तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय, सहयोग ि साझेदािीको सम्बन्ि 
कायम गदै र्नजी तथा सहकािी के्षरसँगको सहकायिमा हवकासका कृयाकलापहरु 
अघि बिाइनछे। हवकास कृयाकलापहरुलाई परिणाममखुी बनाउन अनगुमन कायिमा 
जोड ददइनेछ । 

 

५०. संि तथा स्थानीय तहको सहयोग ि सहकायिमा यस प्रदेशको अलपकालीन, 

मध्यमकालीन ि दीििकालीन योजना, र्बर्भन्न क्षेरगत नीर्त तथा िणनीर्तहरु तयाि 
गदै लर्गनेछ।नीर्त आयोगले सिकािलाई प्रदेशको समग्र शासन व्यवस्थाका बािेमा 
अध्ययन गिी सिुािका के्षरहरु पहहचान ि सिुािका उपायहरु र्सर्ारिस गनेछ । 
 

५१. सिकािले साविजर्नक सेवाका सन्दभिमा नागरिकका गनुासाहरु सनु्न े ि त्यसको 
तत्काल सम्बोिन गनि आवश्यक संयन्रको व्यवस्था गनेछ। भष्ट्राचािका हवरुद्धमा 
सिकाि कडा रुपमा प्रस्ततु हनुेछ । 

 

सभामखु महोदय, 

५२. समाजमा छोिा ि छोिी बीचको हवभेद अन्त्य गनि छोिीलाई पर्न पिाउन ुपछि 
भन्न ेभावनालाई जन जनमा जागतृ गिी समग्र समाज रुपान्तिणको लार्ग गत आर्थिक 
बर्ि देघख सञ्चार्लत "मयुयमन्री बेटी पिाउ, बेटी बचाउ अर्भयान" लाई यस आर्थिक 
बर्िमा समेत र्निन्तिता ददएको छु। यस अर्भयान सञ्चालनका लार्ग रु. २० किोड 
९२ लाख हवर्नयोजन गिेको छु।  

 

५३. वाताविणीय स्वच्छता तथा धयघक्तगत स्वास््य प्रर्त जनताको चेतनालाई जागतृ 
गदै सविसािािण सबैको स्वतस्रु्ति एवं व्यापक सहभार्गतामा गाउँ- शहिको 
सिसर्ाई, ििििबाट उत्सजिन हनु े र्ोहोिको व्यवस्थापन, साविजर्नक महत्वका 



 

 

स्थानहरुको सौन्दयिता अर्भबहृद्ध ि खानेपानी आपूर्तिका श्रोतहरुको अवस्थामा सिुाि  
गरिनेछ।  
 

५४. प्रदेश र्भर एक िि, एक शौचालय कायिक्रम कायािन्वयन  गरिनेछ । हरित सडक, 

हरित नगि, हरित ग्राम, हरित पोखिी, हरित मघन्दि,  हरित नदी अर्भयानलाई मूययमन्री 
स्वच्छता अर्भयान अन्तगित संचालन गरिनेछ । यस अर्भयान सञ्चालनका लार्ग रु. 
२१ किोड ६१ लाख हवर्नयोजन गिेको छु। 

 

५५. प्राकृर्तक हवपघत्तमा पिेि ििवािहवहीन भएका नागरिकहरुलाई िाहत हवतिण ि 
पनुिःस्थािपना गरिनेछ। यसका लार्ग मयुयमन्री िाहत तथा पनुिःस्थािपना कोर्मा रु. 
१५ किोड हवर्नयोजन गिेको छु । आवश्यक कानूनी व्यवस्था गिी यो िकम खचि 
गरिनेछ । यस कायिका लार्ग संलग्न जनशघक्तलाई क्षमतायकु्त बनाईनेछ । 
आन्तरिक मार्मला तथा कानून मन्रालय मातहत िहेको प्राकृर्तक हवपद् व्यवस्थापन 
कोर्मा रु ४ किोड २५ लाख हवर्नयोजन गिेको छु ।यो िकम कानूनी मापदण्ड 
वनाई खचि गरिनेछ । 

 

५६. र्बर्भन्न प्राकृर्तक हवपघत्तमा पिेका हपर्डतहरुको तत्काल उद्धाि  गने व्यवस्था 
र्मलाइनेछ। 

 

भौर्तक पूवाििाि हवकास 

 

५७. प्रदेशको आर्थिक हवकास ि सामाघजक एकीकिणका लार्ग  सडक सञ्जालको 
हवकास गनि सिकािले प्राथर्मकता ददएको छ । यस प्रदेशमा सडक सञ्जाल हवकास 
ि हवस्तािका लार्ग रु. १ अवि २६ किोड हवर्नयोजन गिेको छु । 

 



 

 

५८. खेतीयोग्य जर्मनमा र्संचाईको हवस्ताि गनि हवर्भन्न आयोजनाहरु कायािन्वयमा 
लयाईनेछ । "हि खेतमे पानी, हि हातमे काम" भन्ने नािाका साथ र्संचाई अर्भयानलाई 
साथिक बनाउन सहयोग पगु्ने गिी बजेट हवर्नयोजन गिेको छु । झाँझ र्संचाई 
प्रणाली, नािायणी र्संचाई प्रणाली लगायत र्संचाई के्षरका लार्ग रु. ५२ किोड ५२ 
लाख हवर्नयोजन गिेको छु । 

 

५९. नयाँ नगिोन्मखु शहिी के्षरहरुको पहहचान गिी पूवाििाि हवकासका कायिक्रमहरु 
कायािन्वयन    गरिनछे । छरिएि िहेका बस्तीहरुलाई एहककृत गदै साविजर्नक 
सेवालाई गणुस्तिीय िंगले प्रवाह गनि नमूना एहककृत हवकास कायिक्रम संचालन 
गरिनेछ । 

 

६०. यस प्रदेशलाई उजािमा आत्मर्नभिि गिाउने एउटा मार उपाय सौयि उजाि भएकोले 
सौयि उजाि उत्पादनलाई सिकािले महत्व ददएको छ ।  यस प्रदेशमा समग्र उजाि 
क्षेरको हवकासका लार्ग रु. ८ किोड २० लाख हवर्नयोजन गिेको छु । 

 

६१. बरे्नी आउन े बािीबाट गाउँवस्ती तथा खेतीयोग्य जर्मनको हनु े क्षर्तलाई 
न्यूर्नकिण गनि नदी र्नयन्रण कायिलाई अर्भयानको रुपमा अगार्ड बिाईनेछ । 
बािीबाट अर्त जोघखम स्थानहरुको बािी धयवस्थापन ि वस्ती धयवस्थापन गने 
कायिक्रमको लार्ग रु. ३ किोड हवर्नयोजन गिेको छु । 

 

६२. गागन, औक्सी, कमला, बागमती, गेरुवा, जगा, पचिौता, जलाद, घझम, दिुौिा, पसाह, 

बलवुा, र्बगही, खाँडो लगायतका नदीहरुको र्नयन्रण ि आपतकालीन तथा बािी 
पनुिःस्थापनाका लार्ग रु. ३६ किोड १८ लाख हवर्नयोजन गिेको छु । 



 

 

६३. प्रमखु शहिहरुको आसपासमा सेटेलाईट शहिहरु र्नमािण गदै जाने कुिालाई 
सिकािले महत्व ददएको  छ । यस आर्थिक वर्िमा पसाि, वािा, िनुर्ा, र्सिाहा लगायत 
घजललामा सेटेलाईट र्सटीको सम्भाव्यता अध्ययन तथा सरुुवाती कायि गनि रु. २ 
किोड ८५ लाख हवर्नयोजन गिेको छु । 

 

सामाघजक हवकास 

 

६४. संहविान प्रदत्त समानताको हक, मानव अर्िकाि, महहला ि वालवार्लकाको हकको 
िक्षा गदै समाजमा हालसम्म मौजदु िहेका वालहववाह, बोक्सी प्रथा, महहला हहंसा, दहेज 
प्रथा, छुवाछुत तथा सामाघजक हवभेद जस्ता अपिाि हवरुद्ध कानूनी कािवाही    गरिनेछ 
। समाजका गरिब, अलपसंययक, हपछर्डएको वगि, जेष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाि, एकल 
महहला लगायतको संिक्षण ि हवकासका लार्ग बजेटको व्यवस्था गिेको छु।  

  

६५. मातभृार्ा घशक्षा नीर्त लाग ु गनि स्थानीय तहको सहकायिमा मातभृार्ामा घशक्षा 
प्रदान गने हवद्यालयहरुलाई प्रोत्साहन गनि बजेट र्बर्नयोजन गिेको छु । महहला, 
दर्लत, अर्त हवपन्न भरू्महीनहरुको आयआजिन एवम ् स्विोजगािका कायिक्रमहरुमा 
बजेट हवर्नयोजन गिेको छु । 

 

६६. गजेन्द्र नािायण र्संह सगिमाथा अञ्चल अस्पताल, जनकपिु अञ्चल अस्पताल, 

नािायणी उपके्षरीय अस्पताललाई आवश्यक उपकिणहरु सहहत सहुविासम्पन्न 
अस्पतालको रुपमा हवकास गनि रु. ३० किोड िकम हवर्नयोजन गिेको छु । 

 

६७. सप्तिी घजललाको रुपनी प्रहिी अस्पताललाई प्रदेशको ट्रमा सेन्टिको रुपमा हवकास 
गनि रु. १ किोड िकम हवर्नयोजन गिेको छु । 



 

 

६८. तिाई मिेशमा महामािीको रुपमा आउन ेऔलो िोगबाट बच्न सपु्रानेट झलु 
हवतिण गनि रु. ५ किोड िकम हवर्नयोजन गिेको छु । 

 

६९. िाजहर्ि जनक हवश्वहवद्यालयको भौर्तक पूवाििाि हवकास तथा क्षमता अर्भवहृद्ध गनि 
रु. १ किोड िकम हवर्नयोजन गिेको छु । 

 

७०. महहला, अर्तहवपन्न, दर्लत, भरू्महीन जनतालाई मूयय न्यायार्िवक्ता कायािलय मार्ि त 
र्निःशलुक कानूनी सहायता गनि तथा कानूनी पिामशिका लार्ग हिेक गाउँपार्लकामा 
कानूनी सहजकतािको धयवस्थाका लार्ग आवश्यक िकम हवर्नयोजन गिेको छु । 

 

७१. वर्ौदेघख उत्पीर्डत प्रदेशमा िूलो संययामा िहेका दर्लत समदुायलाई लघक्षत गिी 
घशक्षाका माध्यमले उनीहरुको आर्थिक सामाघजक रुपान्तिणका लार्ग र्निःशलुक दर्लत 
घशक्षा ि शैघक्षक पूवाििाि र्नमािणका लार्ग बजेट हवर्नयोजन गिेको छु । दर्लत 
हवद्याथीहरुलाई अध्ययन गनिमा सहयोग पगुोस ् भन्न े अर्भप्रायले प्रदेशका ८ वटै 
घजललामा दर्लत छारावास र्नमािणको लार्ग रु. ८ किोड िकम हवर्नयोजन गिेको 
छु । 

 

७२. योग तथा नैर्तक घशक्षालाई घशक्षाको अर्भन्न अंगको रुपमा हवकास गरिनेछ । 
मदिसा घशक्षालाई प्रदेश घशक्षा नीर्तको मूल प्रवाहसंग जोडन िकम हवर्नयोजन गिेको 
छु ।  

 

७३. जानकी, र्छन्नमस्ता, जलेश्विनाथ, पडौलस्थान, िनरु्ािाम, िाजदेवी, िामजानकी मघन्दि 
तथा प्रदेश र्भरका मदिसा, गमु्बा लगायत र्सम्रौनगि जस्ता िार्मिक, साँस्कृर्तक मि-
मघन्दि एवम ् पिुाताघत्वक महत्वका स्थलहरुको संिक्षण ि सम्बद्धिन गनि िकम 
हवर्नयोजन गिेको छु। 



 

 

७४. यस प्रदेशका पिम्पिागत मूलय ि मान्यताहरु तथा हिेक समदुायका भार्ा, संस्कृर्त, 

कला, भेर्भरू्ा, िहनसहन एवं चाडपविहरुको संिक्षण ि सम्बद्धिन गदै लर्गनेछ। भार्ा, 
कला ि संस्कृर्तको सम्बद्धिन ि प्रवद्धिनको लार्ग बजेट हवर्नयोजन गिेको छु ।  

 

७५. यवुाहरुलाई शारिरिक रुपमा स्वस्थ बनाउदै खेलकुद क्षेरको समग्र हवकासको 
लार्ग "खेलेगा मिेश, घखलेगा मिेश" को नािालाई मतुिरुप ददन खेलाडीलाई प्रोत्साहन 
तथा खेलकुद पूवाििािको हवकास गदै लर्गनेछ । खेलमैदान तथा खेलसम्बन्िी 
पूवाििािहरुको हवकास तथा प्रवद्धिनका लार्ग  रु. ९ किोड ७४ लाख हवर्नयोजन 
गिेको छु । 

 

भरू्म व्यवस्था,कृहर् तथा सहकािी 

७६. यवुा वगिलाई कृहर्मा आकहर्ित गनि साविजर्नक एवम ्सहकािी समेतको माध्यमबाट 
कायिक्रम संचालन गनि िकम हवर्नयोजन गिेको छु । कृहर्लाई गरिबी न्यूनीकिण ि 
िोजगािी सजृनाको प्रमखु के्षरको रुपमा हवकास गिी हवदेश पलायन भएका यवुा 
जनशघक्तलाई स्वदेश र्हकि न ेवाताविण सजृना गनिको लार्ग कृहर्मा याघन्रकीकिण 
ि व्यवसायीकिणमा जोड ददएको छु । यसका लार्ग समयसापेक्ष नीर्तगत, कानूनी 
तथा संस्थागत सिुाि समेत गदै लर्गनेछ । 

 

७७. हकसानहरुले उत्पादन गिेको कृहर् उपज भण्डािण गिी आफ्नो कृहर् उपजको 
सहह मूलय प्राप्त गनि ि खाद्यान्नको बाहै्र महहना सहज उपलधिताका लार्ग प्रदेशका 
८ वटै घजललामा शीत भण्डाि (कोलड स्टोिेज) र्नमािणको लार्ग यस वर्ि  रु. 16 
किोड हवर्नयोजन गिेको छु ।  

 



 

 

७८. कृर्कलाई मेघशनिी औजाि, कृहर् सामाग्री, उन्नत हवउबीजन, गौशालाहरुको पूवाििाि 
र्नमािण, चिेु के्षरका हकसानहरुका लार्ग ईनाि र्नमािण अनदुान समेत गरि रु. १ अवि 
४४ किोड हवर्नयोजन गिेको छु ।  

 

७९. पशपुालन, माछापालन, र्लरू्ल खेती, दगु्ि व्यवसाय, मास ु व्यवसाय, कृहर् 
उपजहरुको बजािीकिणका लार्ग बजेट हवर्नयोजन गिेको छु । कृहर् के्षरमा अध्ययन 
अनसुन्िान गने ि हकसानसम्म कृहर् सूचनाको पहुँच बिाउन कृहर् ज्ञान केन्द्रको 
पूवाििाि र्नमािणको लार्ग रु. ३ किोड ५० लाख हवर्नयोजन गिेको छु । 

 

८०. उष्ण प्रदेशीय वागवानी नसििी केन्द्र, जनकपिुको पूवाििाि हवकासको लार्ग रु.१ 
किोड हवर्नयोजन गिेको छु । 

 

उद्योग, पयिटन, वन तथा वाताविण 

 

८१. औद्योर्गक वाताविणको सजृना गिी प्रदेशलाई लगानीमैरी बनाईनछे । र्नजी 
के्षरलाई िोजगािी सजृना तथा आर्थिक बहृद्धको महत्वपूणि साझेदािको रुपमा हवकास 
गदै लर्गनछे । 

 

८२. पिम्पिागत सीप ि कौशलताको संिक्षण गिी ििेल ुतथा कुटीि उद्योग के्षरलाई 
जीवनस्ति परिवतिनको भिपदो माध्यमको रुपमा हवकास गदै लर्गनेछ । कुटीि 
उद्योगको हवकासका लार्ग रु. ४ किोड हवर्नयोजन गिेको छु । 

 

८३. वन, वन्यजन्त ुतथा वन सम्पदाहरुको संिक्षण ि हवकास गिी ददगो हवकासको 
लक्ष्य हार्सल गनि सिकाि प्रर्तवद्ध छ । वनको वैज्ञार्नक व्यवस्थापन कायिक्रम 
संचालन गनि रु. १७ किोड ६० लाख हवर्नयोजन गिेको छु ।  



 

 

८४. यस प्रदेशलाई िार्मिक पयिटनको केन्द्रको रुपमा हवकास गनि आवश्यक संस्थागत 
प्रवन्ि र्मलाई गणुस्तिीय पयिटकको आगमन तथा बसाई अवर्ि बिाउन मनोिञ्जन 
केन्द्र ि आिरु्नक होटलहरुको स्थापना गनि र्नजी के्षरलाई प्रोत्साहन गरिनछे । 

  

८५. प्रदेश र्भरका पयिटकीय पूवाििाि, बगैंचा तथा पाकि  र्नमािण लगायत हवर्भन्न ताल 
तलैयाहरुको संिक्षण ि सौन्दयिकिण, पयिटक सिुक्षा तथा पयिटकीय सूचना धयवस्थाको 
लार्ग िकम हवर्नयोजन गिेको छु । 

 

८६. प्रत्येक वर्ि र्ालगणु महहनामा हनु े र्मर्थला मध्य परिक्रमा उत्सवमा उपघस्थत 
हजािौं भक्तजनहरुको सहुविाको लार्ग र्मर्थला  मध्य परिक्रमा स्थलहरुमा िामजानकी 
डोली र्बसौनी िि र्नमािण गनि रु.१ किोड २० लाख हवर्नयोजन गिेको छु । 

 

८७. नािायण डाँडा, सलािहीमा टेर्लस्कोप सहहतको भ्यू-टावि र्नमािण गनि रु. १ किोड 
हवर्नयोजन गिेको छु ।  

 

८८. तेघञ्जि शेपाि ि एडमण्ड हहलािीले हवश्वको सवोच्च घशखि सगिमाथा आिोहणको 
यारा शरुु गिेको स्थान माडि, र्सिहामा तेघञ्जि-हहलािी प्रवेशद्वाि र्नमािण गनि रु.१ 
किोड हवर्नयोजन गिेको छु। 

 

८९. पयािपयिटन (Eco-Tourism)  हवकास तथा होमस्टे पूवाििाि हवकासका लार्ग रु. 
२ किोड ६० लाख बजेट हवर्नयोजन गिेको छु ।  

 

  



 

 

वजेटको कायािन्वयन 

 

९०. वजेटमा प्रस्ततु भएका कायिक्रमहरुको समयबद्ध कायियोजना तयाि गिी आर्थिक 
वर्िको पहहलो ददनदेघख नै कायािन्वयन गरिनछे। कायिक्रमको कायािन्वयनका लार्ग 
हिेक के्षरमा आवश्यक ऐन, र्नयमावली तथा कायिहवर्िहरुको तजुिमा ि परिपालनाको 
माध्यमबाट साविजर्नक खचिमा हनु सक्न ेअर्नयर्मतता िोहकनेछ। 

 

९१. जनप्रर्तर्नर्ि एवं कमिचािीहरुको क्षमता हवकास तथा र्नयर्मत अनगुमनको 
माध्यमबाट वजेट कायािन्वयनलाई सहज बनाइनेछ। 

 

९२. आ.व. २०७४/७५ मा कूल हवर्नयोघजत बजेट मध्ये यस आ.व.मा रु. ३० किोड 
मार खचि हनुे अनमुान छ। जसमध्ये चाल ुतर्ि  ३६ प्रर्तशत ि पूजँीगत तर्ि  ६४ 
प्रर्तशत खचि हनु ेअनमुान छ। 

 

९३. आर्थिक वर्ि २०७५/७६ को आर्थिक हविेयक, २०७५ तथा हवर्नयोजन हविेयक, 

२०७५ यसै साथ संलग्न छ। बजेटको अर्भन्न अंगको रुपमा िहन ेमध्यमकालीन 
खचि संिचना यसैसाथ प्रस्ततु गिेको छु। 

 

सभामखु महोदय, 

 

९४. अव म मार्थका के्षरगत नीर्त तथा कायिक्रमहरु कायािन्वयनका लार्ग बजेट 
हवर्नयोजन तथा स्रोत व्यवस्थापनको योजना प्रस्ततु गदिछुिः  

 

९५. आगामी आर्थिक वर्िका नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्वयन गनि  रु. २९ अवि ७८ 
किोड ६९ लाख ३८ हजाि  हवर्नयोजन गिेको छु। कूल हवर्नयोजन मध्ये चाल ु
तर्ि  रु. १४ अवि ४७ किोड ५६ लाख १३ हजाि अथाित ४८.६० प्रर्तशत ि 



 

 

पूजँीगत तर्ि  रु. १५ अवि ३१ किोड १३ लाख २५ हजाि अथाित ५१.५० प्रर्तशत 
िहेको छ।  

 
 

९६. आगामी आर्थिक वर्िका लार्ग अनमुान गरिएको खचि व्यहोने श्रोत मध्ये िाजस्वबाट 
रु. १० अवि ४८ किोड ९७ लाख ३८ हजाि, नेपाल सिकािबाट प्राप्त हनु ेहवत्तीय 
समानीकिण अनदुान ि सशति अनदुानबाट क्रमशिः रु. ७ अवि ७१ किोड ६१ लाख 
ि रु. ९ अवि १८ किोड ११ लाख गिी जम्मा रु. १८ अवि २० किोड ५८ लाख 
३८ हजाि ि  हवशेर् अनदुानबाट रु. १ अवि ि समपिुक अनदुानबाट रु. ४० किोड 
गिी जम्मा रु. २८ अवि ७८ किोड ६९ लाख ३८ हजाि धयहोदाि रु. १ अवि खदु 
न्यून हनु जानेछ। सो न्यून पूर्ति गनि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गिी आन्तरिक 
ऋण परिचालन गरिनछे। 

 

९७. अब म आर्थिक वर्ि २०७५/७६ को िाजस्व परिचालन सम्बन्िी नीर्त तथा 
कायिक्रम प्रस्ततु   गदिछु । 

 

९८. नेपालको संहविानले प्रदेश सिकािलाई प्रदान गिेको िाजस्व परिचालनको 
अर्िकािको कायािन्वयनको शरुुवात प्रदेशमा पहहलो पटक हदैुछ। यसका लार्ग 
आवश्यक पने कि तथा गैिकि िाजस्व सम्बन्िी कानूनहरुको तजुिमा यथाघशघ्र गिी 
यस सम्मार्नत सभासमक्ष पेश गरिनछे। 

 
 

९९. प्रदेशको आन्तरिक िाजस्व परिचालन गनि संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ।  प्रदेश 
तथा स्थानीय तह दबैुबाट िाजस्व संकलन भई एक अकािमा िाजस्व बाँडर्ाँट हनु े
परिपेक्ष्यमा स्थानीय तहहरुसँगको समन्वयात्मक प्रयासमा िाजस्व संकलनमा संलग्न 



 

 

र्नकाय तथा कमिचािीहरुको क्षमता सदुृिीकिण गिी  िाजस्व चहुावट र्नयन्रण 
गरिनेछ। 

 

१००. स्थानीय तहहरु तथा सिोकािवालासँग समन्वय गिी िाजस्वका वतिमान दिहरुको 
पनुिावलोकन गरिनेछ।  

 
 

१०१. कृहर् के्षरको दयनीय अवस्थालाई मध्यनजि गदै कृहर्मा आयकि नलाग्ने व्यवस्था 
गिेको छु । 

 

१०२. यो बजेट तजुिमा गदाि मागिर्नदेशन प्रदान गनुि हनुे माननीय प्रदेश प्रमखुज्यू, माननीय 
मयुयमन्रीज्यू, माननीय सभामखुज्यू, माननीय मन्रीज्यूहरु ि हवर्भन्न िाजनैर्तक दलका 
घशर्ि नेताहरु तथा प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यूहरु प्रर्त आभाि प्रकट गदिछु । 
र्नजी के्षरसँग सम्बघन्ित संिसंस्थाहरु, नागरिक समाज, सामाघजक संस्था, सञ्चाि जगत, 

हवर्यहवज्ञ, वहुद्धजीहव, स्थानीय तहका जनप्रर्तर्नर्ि तथा पदार्िकािीहरु, िाष्ट्रसेवक 
कमिचािी ि हवदेशमा िहन ु भएका नेपाली दददीबहहनी, दाजभुाई सवैलाई हाददिक 
िन्यवाद ज्ञापन गदिछु ।  

 
 

१०३. अन्त्यमा, यो वजेटको सर्ल कायािन्वयनमा सबैको सहयोग पाउन ेहवश्वास व्यक्त 
गदिछु । 

        

 

िन्यवाद । 

 

 


