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मार्र्ीय सभामखु महोदय, 

मार्र्ीय सदस्य महार्भुाव लोकर्र्, 

1. एहह गररमामय सदर्क बजेट सरमे सवथप्रर्म हम अपर्े सभके हार्दथक 

अर्भर्न्त्दर् करए चाहैत छी । हवर्भन्न प्राकृर्तक आ राजरै्र्तक आरोह 

अबरोहक बीच कर्ब कोहकल हवधापर्तक आशाबार्दताकें  आत्मशात कए 

समनु्नत मधेश प्रदेशक आगतक सकारात्मक पररकल्पर्ाक संग प्रदेश 

सरकारक बजेट तैयार कए अपर्े सभक समक्ष प्रस्ततु करबाक 

गौरबमय अवसर प्रार्ि स हम गौरवान्न्त्वत भए रहल छी। प्रर्सद्ध हहन्त्दी 

कहव स्व. दसु्यन्त्त कुमारक पंन्ि  

“र्सर्थ  हंगामा करर्ा मेरा मकसद र्ही  

सारी कोशीश है हक  सरुत बदलर्ी चाहहए” 

के आत्मसात कए प्रदेशक समग्र सकारात्मक पररवतथर्क र्दशामे 

अग्रसरताक सार् बजेट तैयार कएल अर्छ से र्बर्म्रतापूवथक र्र्वेदर् 

करए चाहैत छी। आब हम अपर्ेलोकर्र्क समक्ष आगामी आर्र्थक 

वर्थक बजेट प्रस्ततु करबाक अर्मुर्त चाहैत छी । 

2. यस महत्वपूर्थ अवसरमा संघीय लोकतान्न्त्रक गर्तन्त्र स्र्ापर्ाको लार्ग 

हवर्भन्न कालखण्डमा भएका जर्आन्त्दोलर्, सशस्त्र जर्यदु्ध, मधेश 

जर्हवरोह लगायत हवर्भन्न आन्त्दोलर्हरुमा जीवर् उत्सगथ गर्ुथहरु्े सम्पूर्थ 
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ज्ञात अज्ञात वीरशहीदहरु प्रर्त भावपूर्थ श्रद्धाञ्जली अपथर् गदथछु ।राहिय 

स्वाधीर्ता, सवथभौमसत्ताको रक्षा गदै न्त्यायपरु्थ समाज र्र्माथर् गर्थ र 

मधेश प्रदेशलाई समहृद्धको मागथमा डोर् याउर्े सम्पूर्थ र्ागररकहरु प्रर्त 

उच्च सम्मार् व्यि गर्थ चाहन्त्छु । 

3. प्रदेश सरकार, मार्र्ीय प्रदेश सभाका सदस्यहरुको अर्क प्रयास र 

र्ागररकहरुको चाहर्ा एवम ्सहियताले गदाथ मधेश प्रदेश र्ामकरर् र 

स्र्ायी राजधार्ी जर्कपरुधाम तोक्र् सर्ल भएकोमा सबै प्रर्त हार्दथक 

आभार प्रकट गर्थ चाहन्त्छु । यसले मधेशी जर्ताको पहहचार्को 

आन्त्दोलर्मा महत्वपूर्थ भरू्मका खेल्र्े छ भने्न र्बश्वास र्लएको छु। 

4. आर्र्थक वर्थ २०७९/०८० को बजेट तजुथमा गदाथ र्पेालको संहवधार् 

प्रदत्त प्रदेशको अर्धकारहरु, र्ागररकको मौर्लक हक, राज्यका र्र्देशक 

र्सद्धान्त्त, र्ीर्त तर्ा दाहयत्व, पन्त्रौ आवर्धक योजर्ा, मधेश प्रदेशको 

प्रर्म आवर्धक योजर्ाले अंर्गकार गरेका उद्देश्य, लक्ष्य, र्ीर्त र 

कायथिमहरु, प्रदेश सरकारको वाहर्थक र्ीर्त तर्ा कायथिमहरु, दीगो 

हवकासका लक्ष्यहरु, पूवथ बजेट छलर्लका िममा मार्र्ीय 

सदस्यज्यूहरुले प्रदार् गर्ुथ भएका रचर्ात्मक सझुावहरु, हवर्भन्न हवद्वार्, 

सरोकारवालाहरुबाट प्राि राय सझुाव एवं प्रदेश सरकारबाट हवगतमा 
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भएका महत्वपूर्थ कायथिमहरुलाई आगामी आर्र्थक वर्थको बजेट 

तजुथमाको प्रमखु मागथदशथर्को रुपमा र्लएको छु ।  

5. कोर्भड-१९ माहामारीको कारर्ले गदाथ मधेश प्रदेशको औद्योर्गक 

उत्पादर्, रोजगारी र हवप्ररे्र्मा कर्म आएकोले प्रादेन्शक अर्थतन्त्रमा 

न्शर्र्लता आएको कुरा हवर्दतै छ । यसै बीच अन्त्तराथहिय भ-ू

राजर्र्र्तक संकटले गदाथ इन्त्धर् लगायत अन्त्य सामाग्रीहरुको अत्यधीक 

मूल्यबहृद्धले गदाथ हाम्रो अर्थतन्त्रमा र्प चरु्ौर्त सजृर्ा गरेको व्यहोरा 

सम्मार्र्त सभा समक्ष राख्न चाहन्त्छु । 

6. सर् ् २०१९ मा गरेको अध्ययर् अर्सुार बहआुयार्मक गररबी मापर् 

पररसूचकमा मधेश प्रदेशले र्बगत ५ वर्थमा ४९.१ प्रर्तशतबाट २४.२ 

प्रर्तशतमा गररबीलाई झार्थ सर्ल भएको व्यहोरा अर्रुोध गदथछु । 

बाल मतृ्यदुर, खार्ेपार्ी र सम्पन्त्तकासूचकहरु बाहेक अन्त्य 

गररवीमापर्सूचकहरुमा उल्लेखर्ीय उपलन्धध हााँर्सल गरेको व्यहोरा 

अवगत गराउर् चाहन्त्छु । 

7. अर्थतन्त्रको चरु्ौर्तलाई सामर्ा गर्थ र सम्मरु्त, समदृ्ध मधेश प्रदेश 

र्र्माथर्को आकांक्षालाई परुा गर्थ तलुर्ात्मक लाभको रुपमा रहेको 

जर्सांन्ययक लाभांश र उपलधध उबथर कृहर्भरू्मको सही सदपुयोग गदै 

उद्यमशीलता र्बकास, लगार्ी अर्भबहृद्ध र सेवा व्यवसाय प्रवद्धथर्को 
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माध्यमबाट ८ प्रर्तशत आर्र्थक बहृद्ध हााँर्सल गरे्तर्थ  बजेट पररलन्क्षत 

रहेकोछ । यसले गररबी न्त्यरु्ीकरर्मा सघाउ परु् याउर्कुो सारै् 

र्ागररकहरुको हवकास र समहृद्धको आकांक्षालाई सम्बोधर् गरे्मा 

हवश्वस्त छु । 

मार्र्ीय सभामखु महोदय,  

अब म मधेश प्रदेशको समहिगत आर्र्थक अवस्र्ाको बारेमा संन्क्षि रुपमा 

सम्मार्र्त सभा समक्ष प्रस्ततुगरे् अर्मुर्त चाहन्त्छु।  

8. कोर्भड-१९ को प्रभावलेगदाथ  हवगत वर्थहरुमा मधेश प्रदेशको आर्र्थक 

बहृद्धदर संकुन्चत भई ऋर्ात्मक समेत भएको व्यहोरा हवर्दतै छ । 

चाल ुआर्र्थक वर्थमा औधोर्गक उत्पादर्मा सधुार, पयथटर्मा अर्भवरृ्द्द, 

हवप्ररे्र् र रोजगारी अर्भवहृद्ध जस्ता आर्र्थक पररसूचकहरुमािमश: 

सधुार आएकोले  आर्र्थक बहृद्धदर ४.८ प्रर्तशत रहर्े अर्मुार् रहेको 

छ । जरु् राहिय आर्र्थक बहृद्धदरको तलुर्ामा १ प्रर्तशतले कम रहेको 

छ ।  

9. र्ेपालको प्रर्तव्यन्ि आय १३८१ अमेररकी डलर पगुेको भएतापर्र् 

मधेश प्रदेशको र्ागररकको प्रर्तव्यन्ि आय मार८६८ अमेररकी डलर 

रहेको छ । 
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10. र्ेपाल सरकारको आर्र्थक सवेक्षर्, २०७८ अर्सुारमधेश प्रदेशको कुल 

ग्राहस्र् उत्पादर् कररब ४.७१ अबथ अमेररकी डलर (र्े.रु. ५७४ अबथ)  

रहकोछ । यस प्रदेशको कूल ग्राहस्र् उत्पादर्मा कृहर् के्षरले ३४.३ 

प्रर्तशत, उद्योग के्षरले १२.१ प्रर्तशत र सेवाके्षरले ५३.६ प्रर्तशत 

योगदार् र्दर्े प्रारन्म्भक अर्मुार् रहेको छ ।  

11. कूल ग्राहस्र् बचत कूल ग्राहस्र् उत्पादर्को जम्मा ९.३ प्रर्तशत रहर् े

अर्मुार् छ । 

12. आर्र्थक बर्थ २०७८/०७९को कुलबजेट रु. ३३.५९ अबथ मध्ये ७५ 

प्रर्तशत खचथ हरु्े संशोर्धत अर्मुार् रहेकोछ । कोर्भड-१९ को 

माहामारीले अर्थतन्त्रमा आएको न्शर्र्लताको बावजूद यस आर्र्थक 

बर्थमा हालसम्मको राजस्व संकलर्को अवस्र्ा संतोर्प्रद रहेको छ । 

मार्र्ीय सभामखु महोदय, 

13. अव म यस बजेटका उद्देश्य तर्ा प्रार्र्मकता प्रस्ततु गरे् अर्मुर्त 

चाहन्त्छु । मधेश प्रदेशलाई समदृ्ध बर्ाउर्े लक्ष्यमा प्रस्ततु बजेटले 

देहाय बमोन्जमका उद्देश्यहरु राखेका छर् ्। 

(क) मार्हवय क्षमता हवकास, लगार्ी प्रवद्धथर् मार्थ त उद्यमशीलता र 

रोजगारी अर्भबहृद्ध गरी गररबी न्त्यरु्र्करर् गरे्, 
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(ख) न्शक्षा, स्वास््य र समान्जक सरुक्षामा लगार्ी अर्भवहृद्ध 

गरीर्ागररकको जीवर्स्तरमा सधुार ल्याउर्े, 

(ग) कृहर्जन्त्य पैदावारको उत्पादर् तर्ा उत्पादकत्वमा अर्भबहृद्ध र 

हवहवधीकरर् गरी कृहर् उत्पादर्मा आत्मर्र्भथर हरु्े, 

(घ) भौर्तक पूवाथधारहरु र्र्माथर् गरी लगार्ी आकर्थर् गर्ुथका सारै् 

र्ागररकको जीवर्स्तरमा सधुार ल्याउर्े, 

(ङ) समसामहयक कारू्र्मा पररमाजथर्, आधरु्र्क प्रहवर्धको प्रयोग र 

संस्र्ागत सदुृढीकरर् मार्थ त सावथजर्र्क सेवा प्रवाहलाई र्प 

प्रभावकारी र जर्मखुी बर्ाउर्े । 

14. बजेटका प्रार्र्मकताहरु र्र्म्र् अर्सुार तय गरेकोछु । 

(क) कृहर्के्षरको रुपान्त्तरर्:- र्र्वाथहमखुी खेती प्रर्ालीलाई व्यवसाहयक 

खेती प्रर्ालीको रुपमा रुपान्त्तरर्को लार्ग जग बसाल्र्े, 

(ख) सावथजर्र्क र्र्जी साझेंदारी मार्थ त पुाँजी, सीप र प्रहवर्धमा लगार्ी 

अर्भबहृद्ध गरी प्रादेन्शक उत्पादर् र उत्पादकत्वमा अर्भबहृद्ध गदै 

रोजगारीको अवसर सजृर्ा, 

(ग) मार्व संशाधर् हवकास, 

(घ) सामान्जक न्त्याय तर्ा सशन्िकरर्, 

(ङ) भौर्तक पूवाथधार र्र्माथर्मा जोड, 
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(च) उद्योग र पयथटर्को हवकास, 

(छ) पयाथवरर् संरक्षर्, हवपद् व्यवस्र्ापर् तर्ा जलवाय ुअर्कूुलर् र 

जोन्खम न्त्यरु्ीकरर्, 

(ज) जर्मखुी सावथजर्र्क सेवा प्रवाह तर्ा सशुासर् प्रवद्धथर् । 

मार्र्ीय सभामखु महोदय, 

15. र्ेपाल सरकारको आर्र्थक वर्थ २०७९/०८० को बजेट तर्ा 

कायथिमले पररलन्क्षत गरेका सोंचहरुलाई कायाथन्त्वयर् गरे्मा प्रदेश 

सरकार प्रर्तबद्ध रहेको छ।  

16. अब म अन्त्तरसरकार हवत्तीय हस्तान्त्तरर् ऐर्, २०७४, प्रदेश हवत्तीय 

हस्तान्त्तरर् व्यवस्र्ा ऐर्, २०७५, राहिय प्राकृर्तक स्रोत तर्ा हवत्त 

आयोगको सझुाव बमोन्जम हवत्तीय हस्तान्त्तरर् सम्बन्त्धी हववरर् प्रस्ततु 

गरे् अर्मुर्त चाहन्त्छु । 

17. अन्त्तर सरकारी हवत्तीय हस्तान्त्तरर्लाई जर्संयया, के्षरर्ल, खचथको 

आवश्यकता, राजस्व क्षमता, पूवाथधारको अवस्र्ा मार्वीय संशाधर्को 

हवकासको आधारमा मापदण्डहरु तजुथमा गरी हवत्तीय हस्तान्त्तरर्लाई 

वस्तरु्र्ष्ठ र अर्मुार्योग्य बर्ाइएको छ । 

18. स्र्ार्ीय तहले कायाथन्त्वयर् गर्थ सक्र् े सार्ा योजर्ाहरु (रु. १५लाख 

सम्मको) आवश्यकता, औन्चत्यता, प्रभावकाररता र कायथक्षमताको 
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आधारमा सम्बन्न्त्धत स्र्ार्ीयतहहरुमा हस्तान्त्तरर् गरे् र्ीर्त र्लएको  

छु । 

19. र्ेपालको संहवधार्ले र्र्र्दथि गरे बमोन्जम संघ, प्रदेश र स्र्ार्ीय तहको 

अर्धकार सूचीमा परेका हवर्यहरु तत ्तत ् र्र्कायबाट कायाथन्त्वयर् हरु्े 

गरी राजस्व बााँडर्ााँड तर्ा हवत्तीय हस्तान्त्तरर् हरु् े व्यवस्र्ालाई 

र्र्रन्त्तरता र्दएको छु । सशतथ, समपरुक, हवशेर् र हवत्तीय समार्ीकरर् 

अर्दुार् कायथ प्रगर्तको आधारमा हस्तान्त्तरर् गररर्ेछ । सो कायथको 

लार्ग रु. 3 अबथ ८७ करोड हवर्र्योजर् गरेको छु । 

मार्र्ीय सभामखु महोदय, 

20. अव म आगामी आर्र्थक वर्थ २०७९/०८० को बजेटका मयुय-मयुय 

के्षरगत कायथिम र हवर्र्योजर् प्रस्ततु गरे् अर्मुर्त चाहन्त्छु । 

21. मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्रको मूल आधारको रुपमा रहेको कृहर् के्षरको 

समहिगत हवकासको सम्भावर्ा, हवकास तर्ा प्रवद्धथर्, कृहर्लाइ 

आधरु्र्कीकरर् र धयावसायीहककरर् गरी कृहर्मा आत्मर्र्भथर हरु्कुो 

सारै् र्र्याथत प्रवद्धथर् समेतको लार्ग र्दघथकालीर् र्ीर्तको आबश्यकता 

भए अर्रुुप प्रादेन्शक कृहर् गरुु योजर्ा तयार गर्थका लार्ग रु.५०लाख 

हवर्र्योजर् गरेको छु । 
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22. कृहर् प्रर्ालीलाई आधरु्र्कीकरर् गरी उत्पादर् र उत्पादकत्त्व अर्भवहृद्ध 

गर्थ तर्ा  लागत घटाउर्का लार्ग सामूहहक/सहकारी कृहर् प्रर्ाली 

खेतीमा जोड र्दइएकोछ । खेतीयोग्य कृहर् भरू्म, बााँझो जग्गा ,र्दीबाट 

उकासभई आएको बगर जग्गा समेतमा उपयिु कृहर् प्रर्ालीको प्रयोग 

मार्थ त खेती र्बस्तार गररर्ेछ ।यसले कृहर् वालीमा आत्मर्र्भथर हरु्मा 

सघाउ पगु्र्कुो सारै् र्प रोजगारी समेत र्सजथर्ा हरु्ेछ।कृहर् के्षरको 

व्यवसायीकरर्, यान्न्त्रकीकरर्, आधरु्र्कीकरर् गर्थ रु. १७ करोड 

८४ लाख हवर्र्योजर् गरेको छु । 

23. हकसार्हरुलाई सरल र सहज रुपमा उन्नत जातको हवउ हवजर्,मल र 

सहरु्लयत कजाथ प्रदार्,कृहर् तर्ा पश ु हवमाको हवस्तार तर्ा प्रभावकारी 

कायाथन्त्वयर्, कृहर् सडकको र्र्माथर्, कृहर् उत्पादर् संकलर् केन्त्र 

र्र्माथर्, कृहर् उपजहरुको प्रशोधर् र भण्डारर् एवम ् हविी हवतरर्का 

लार्ग आवश्यक बजार समेतको व्यवस्र्ा गर्थ रु. २८ करोड २० 

लाख हवर्र्योजर् गरेको छु । 

24. हकसार्सम्म कृहर् तर्ा पशपुालर् सम्बन्त्धी प्राहवर्धक ज्ञार् उपलधध 

गराउर् स्र्ार्ीय तहहरुसाँगको समन्त्वयमा कृहर् तर्ा पश ु सेवा के्षरमा 

अध्ययर् गरेका वा अध्ययर्रत स्र्ातकोत्तर वा स्र्ातक तहको 

एक/एक जर्ा जर्शन्िको व्यवस्र्ा प्रत्येक स्र्ार्ीय तहहरुमा र्मलाइर् े
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छ । सारै् प्राहवर्धक ज्ञार्मा सहज पहुंच र समयमै कृहर् बाली तर्ा 

पश ुपंक्षीहरुको रोग कीरा रोकर्ाम र र्र्यन्त्रर्कालर्ग, सबै कृहर् तर्ा 

पश ुसेवा ज्ञार् केन्त्रहरुमा दक्ष प्राहवधीक सहायता कक्षको स्र्ापर्ा गरी 

हटलाईर् सेवा उपलधध गराईर्ेछ । कृहर् तर्ा पश ु प्राहवर्धकलाई 

कायथ प्रन्शक्षर्मा संलग्र् गराउर् र हट लाईर् सेवा सञ्चालर् गर्थ 

यर्ोन्चत बजेट हवर्र्योजर्  गरेको छु ।  

25. र्दगो कृहर् प्रर्ाली कायम गर्थका लार्ग माटोको गरु्स्तर, बालीहरुको 

र्ोर्लएज तर्ा कृहर् उपजहरुको गरु्स्तररयता पररक्षर् गर्थ कृहर् ज्ञार् 

केन्त्रहरुमा प्रयोगशालाको र्र्माथर् र सदुृढीकरर् गर्थ रु. ७ करोड २८ 

लाख हवर्र्योजर् गरेको छु । 

26. मयुयमन्त्री हकसार् उत्र्ार् कायथिम मार्थ त सार्ा हकसार्हरुको आय 

अर्भवरृ्द्द गर्थ, कृहर् पैदावारहरुमा आत्मर्र्भथरताको लार्ग आवश्यक 

संस्र्ागत्त र संरचर्ागत प्रारूप तयार गरी कायाथन्त्वयर् गररर्छे । सो 

कायथिममा रु. १५ करोड हवर्र्योजर् गरेको छु । 

27. पशजुन्त्य पैदावारको उत्पादर् र उत्पादकत्व अर्भवहृद्धका लार्ग र्स्ल 

सधुार कायथिम अन्त्तरगत्त कृर्रम गभाथधार् केन्त्र स्र्ापर्ा हवस्तार र 

सदुृढीकरर्को लार्ग यर्ोन्चत बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु । 
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28. प्रदेशलाई दगु्ध र मास ुउत्पादर्मा आत्मर्र्भथर बर्ाउर् दगु्ध तर्ा मास ु

र्मसर् कायथिम अन्त्तरगत रु.८ करोड ५०लाख हवर्र्योजर् गरेको  

छु । 

29. आकन्स्मक रुपमा पशपंुछी हरुमा महामारीको रुपमा देखा परे् 

रोग,हकराहरुको र्र्यन्त्रर् र उपचारको लार्ग समेत आवश्यक बजेट 

हवर्र्योजर् गरेको छु । 

30. पशसेुवा स्वास््य सम्बन्त्धमा प्राहवर्धक सहयोग हकसार्को घरदैलोसम्म 

चौर्बसै घण्टा पयुाथउर्का लार्ग स्र्ार्ीय पार्लकाहरुको सहकायथमा 

घरदैलो ऐग्रोभेट सेवा कायथिम सञ्चालर् गररर्ेछ। यसकालार्ग स्र्ार्ीय 

तहको प्रत्येक वडाहरुमा एक एक जर्ा एग्रोभेटको धयवस्र्ा गरर 

पररचालर् गर्थ रु २ करोड बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु । 

31. कृहर् र्संचाइ प्रयोजर्का लार्ग र्ेपाल हवद्यतु प्रार्धकरर्साँगको समन्त्वय र 

सहकायथमा  कृहर् हवद्यतुीकरर् गर्थ पहल गररर्े छ  र जडार् गररएका 

र्संचाई र्मटरको शलु्कमा ७५ प्रर्तशत अर्दुार् प्रदार् गर्थ रु.५करोड 

हवर्र्योजर् गरेको छु । 

32. र्ीन्जतर्ा गैह्र सरकारी के्षर समेतको सहकायथमा प्रदेशको प्रत्येक 

न्जल्लामा कन्म्तमा एउटा एउटा र्मरु्ा एकीकृत जैहवक र्ामथको 
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हवकास गर्थ र सो प्रहवर्धलाई िमशःर्बस्तार गर्थ आवश्यक बजेट 

हवर्र्योजर् गरेको छु । 

33. “र्संचाइ मे लगार्ी हकसार् के खशुहाली” र्ारालाई सार्थक बर्ाउर् र्डप 

टयबेुल,स्यालो टयबेुल तर्ा सार्ा र्सचाई आयोजर्ाहरु स्र्ार्ीय तहबाट 

रै् व्यवस्र्ापर् हरु्े गरी र्र्माथर् तर्ा सञ्चालर् गर्थ रु. ७ करोड २० 

लाख बजेटको व्यवस्र्ा गरेको छु ।  

34. मधेश प्रदेशमा तलुर्ात्मक लाभको रुपमा बढी उत्पादर् हरु् े

व्यवसायीक महत्त्वका मसाला, तरकारी खेती, पषु्प खेती, र्लरू्ल, 

च्याउ लगायतको खेती हवस्तार तर्ा प्रवद्धथर् गर्थ आबश्यक बजेट 

हवर्र्योजर् गरेको छु । 

35. र्वप्रवद्धथर्मा आधाररत स्र्ार्ीय आर्र्थक हवकास कायथिम अन्त्तगथत र्यााँ 

बजार केन्त्रहरु हवकास गर्थ, सिाहहक हाट बजार सञ्चालर् गर्थ तर्ा 

धयापार मेला आयोजर्ा गर्थ यर्ोन्चत बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु ।  

36. समग्रमा भरू्म व्यवस्र्ा कृहर् तर्ा सहकारी मन्त्रालयको लार्ग रु २ 

अबथ ७४ करोड २५ लाख बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु । 

मार्र्ीय सभामखु महोदय, 

37. मधेश प्रदेशको भ-ूजलस्तरमा र्तब्ररुपमा ह्रास आइरहेको हवर्दतै छ । 

यसको  र्दघथकालीर् समाधार्को उपाय खोजी गर्थ भरू्मगत जल ह्रासको 
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कारर् र जल पूर्थभरर् सम्बन्न्त्ध अध्ययर् अर्सुन्त्धार् गरीर्ेछ। 

अध्ययर् प्रर्तवेदर्को आधारमार्ीर्तगत र संरचर्ागत व्यवस्र्ा 

गररर्ेछ।वर्तर्ावातावरर्के्षरकोसमहिगत्त र्दगो हवकास, संरक्षर्, 

सम्वद्धथर्,उन्चत व्यवस्र्ापर् र सदपुयोगको लार्ग मधेश प्रदेशको वर् 

तर्ा वातावरर् के्षरको गरुुयोजर्ा तजुथमागर्थआवश्यक बजेट हवर्र्योजर् 

गरेको छु । 

38. वर् के्षरलाई पयाथवरर् संरक्षर्, पयाथपयथटर्, र्दगो हवकास, वर् पैदावार  

उत्पादर् र रोजगारी र्सजथर्ाका लार्ग महत्त्वपूर्थ आधारको रुपमा 

हवकास गररर्ेछ । वर् सम्बद्धथर् प्रर्ालीमा आधाररत र्दगो वर् 

व्यवस्र्ापर्को माध्यमबाट आवश्यक वर् पैदावारहरुको उत्पादर् र 

उत्पादकत्वमा अर्भवरृ्द्द भई बर्जन्त्य पैदावारमा आत्मर्र्भथर हरु्कुो सारै् 

वर्जन्त्य उद्यमहरु हवकास र हवस्तारमा सघाउ पगु्र्े र्बश्वास र्लएको छु 

। 

39. साझेदारी वर्,  सामदुाहयक वर्, सरकारद्वारा व्यवन्स्र्त वर्, चक्ला वर् 

र कृहर् वर् लगायतका वर्हरुको र्दगो व्यवस्र्ापर् गरी वर्जन्त्य उद्यम 

हवकास मार्थ त रोजगारी र आय आजथर्का अवसरहरु र्सजथर्ा गर्थ 

“समहृिका लार्ग वर् कायथिम” कायाथन्त्वयर्को लार्ग  यर्ोन्चत बजेट 

हवर्र्योजर् गरेको छु । 
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40. स्र्ार्ीय समदुायहरुको प्रत्यक्ष सहभार्गतामा हवभन्न प्रजार्तका रुख 

हवरुवा तर्ा र्लरु्लका हवरुवाहरु रोपी हररयाली प्रवद्धथर् गर्थ सडक 

हकर्ार, हवद्यालय कम्पाउण्ड, सावथजर्र्कजग्गा, उद्योगहरुको कम्पाउण्ड, 

आर्दमा बकृ्षारोपर् गर्थ ग्रार्मर् तर्ा शहरी वर् हवकास कायथिम 

सञ्चालर् गररर्े छ । सो कायथको लार्ग रु.२० करोड ४० लाख बजेट 

हवर्र्योजर् गरेको छु ।  

41. व्यवसायीकरर् हरु् सक्र्े जर्डवटुी एवं गैह्रकाष्ठ वर् पैदावारहरुको 

पकेट के्षर पहहचार् गरी खेती प्रहवर्धको हवकास र प्रवद्धथर् गररर्ेछ। 

यसका लार्ग र्र्जी, सावथजर्र्क तर्ा र्दी उकासका जग्गाहरु र हवद्यतु 

प्रशारर् लाईर् र्भर परे्  जग्गामा समेत जर्डबटुी तर्ा ग्रहै्रकाष्ठ वर् 

पैदावार खेतीलाई र्बस्तार गररर्ेछ । जर्डबटुीको हवशेर्ता र 

उपलधधताको आधारमा जर्डबटुी प्रशोधर् उद्योग स्र्ापर्ा गररर्ेछ । 

सो कायथको लार्ग रु ४ करोड ५० लाख हवर्र्योजर् गरेको छु । 

42. वर् र्सथरी र्र्मार्थ तर्ा आवश्यक ममथत गरी वर्जन्त्य र र्लरू्ल 

प्रजार्तहरुको बहवुहर्थय हवरुवाहरु उत्पादर् गर्थ रु. ५ करोड २० लाख 

बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु ।  

43. प्रदेश अन्त्तगथत रहेका जैहवक हवहवधताको दृहिकोर्ले महत्वपूर्थ वर् 

के्षर, र्समसार के्षर वा अन्त्यके्षरलाई पयाथवरर्ीय हहसावले हटस्पट 
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घोर्र्ा गरी व्यवस्र्ापर् गर्थ, मार्व-वन्त्यजन्त्त ुसह-अन्स्तत्व कायम गरे् 

गरी पसाथ-कोशी जोड्र्े जैहवक मागथको  पहहचार् गरी जोन्खमयिु 

के्षरहरुको र्क्सााँकर् गर्थ र स्र्ार्ीय समदुायहरुको प्रत्यक्ष 

सहभार्गतामा जैहवक हवहवधता हटस्पट व्यवस्र्ापर्कायथिमको लार्ग 

आबश्यक बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु । 

44. चरेुको संरक्षर् र सम्वद्धथर्का लार्ग मौजदुा भ–ूतर्ा जलाधार 

व्यवस्र्ापर् कायाथलयहरुको संगठर् र कायथिमलाई परु्रसंरचर्ा 

गररर्ेछ।प्रदेश सरकारको “चरेु जोगाउाँ मधेश बचाउाँ” अर्भयार् 

अन्त्तरगत चरेु संरक्षर्, भकू्षय तर्ा पहहरो र्र्यन्त्रर्, वकृ्षारोपर् 

,जलाशय, पोखरीर्र्माथर्, ताल तलैया संरक्षर् लगायतका कायथिमहरु 

सञ्चालर् गर्थ रु.१८ करोड १० लाख बजेट हवर्र्योजर् गरेको  छु । 

45. सागरर्ार् वर् पररयोजर्ा र्भरको वर्को संरक्षर् सम्बद्धथर् र र्दगो 

व्यवस्र्ापर्को लार्ग हवहवध हवर्यमा अध्ययर् अर्सुन्त्धार् गर्थ यर्ोन्चत 

बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु । 

46.  राजर्बराज, जर्कपरु र वीरगंजमा स्र्ार्ीय तहको सहकायथमा “हररत 

शहर स्वच्छ शहर” को रुपमा र्बकास गर्थ सघर् कायथिम सञ्चालर्को 

लार्ग रु १५ करोड हवर्र्योजर् गरेको छु ।  
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47. जलवाय ु पररवतथर् अर्कूुलर् सम्बन्त्धी कायथिमहरु कायाथन्त्वयर् गर्थका 

लार्ग यर्ोन्चत बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु । 

48. पाररन्स्र्र्तकीय तर्ा पयथटकीय महत्वका र्समसार,  जलासय, ताल, 

पोखरी लगायत चरेुको रे्दीमा रहेका सरकारी र सावथजर्र्क जग्गामा 

वन्त्यजन्त्तकुो संरक्षर् र पयाथपयथटर्को हवकास गर्थ वकृ्षारोपर्, पाकथ  

र्र्माथर्, जलाशय र भल पार्ी संकलर्, पोखरी र्र्माथर्, र्र्ग्रायर् 

र्र्यन्त्रर्, र्समसार परु्रोत्र्ार् जस्ताकायथिमहरु सञ्चालर् गर्थ रु .१८ 

करोड १०लाख बजेट र्बर्र्यजर् गरेको छु  । 

49. यस प्रदेशमा वैदेन्शक तर्ा आन्त्तररक लगार्ी प्रवद्धथर् गर्थ सावथजर्र्क 

र्र्जी साझेदारी ऐर् र र्र्यमावलीको तजुथमा गर्ुथको सारै् प्रादेन्शक 

लगार्ी सेवा केन्त्रको गठर् गररर् े छ । यी संस्र्ागत संरचर्ाहरुको 

माध्यमबाट लगार्ी प्रवद्धथर्को लार्ग प्रहिया सरलीकरर्, सहन्जकरर् र 

र्र्यर्मत र्र्यमर् गर्थ टेवा पगु्र्ेछ जसले गदाथ लगार्ीमैरी वातावरर् 

सजृर्ा गर्थमा सहयोग प्राि हरु्ेछ।आन्त्तररक तर्ा बाह्य लगार्ी 

आकर्थर् गर्थ लगार्ी सम्मेलर्कोलार्ग आवश्यक बजेट हवर्र्योजर् 

गरेको छु ।   

50. घरेल ुतर्ा सार्ा उद्योगहरुको प्रवद्धथर् गर्थ हवर्भन्न सरोकारवालाहरुको 

सहयोगमा सीप तर्ा उद्यमशीलता हवकास तार्लम, सूचर्ा प्रवाह, प्रहवर्ध 
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हस्तान्त्तरर्,  औद्योर्गक मेला सञ्चालर् गर्थको लार्ग रु.२४ करोड 

४०लाख हवर्र्योजर् गरेको छु सारै् उद्यमीहरूको लार्ग सहरु्लयतपूर्थ 

ऋर् प्रार्िमा सहजीकरर् गररर्े व्यवस्र्ा गररएको छ । 

51. स्र्ार्ीय कच्चा पदार्थमा आधाररत लघ,ु सार्ा, मझौला उद्योगहरुको 

प्रवद्धथर्को लार्ग मूल्य सङृ्खलामा आधाररत उद्यमशील र उत्पादर्शील 

संस्कृर्तको हवकास गर्थ लघ ुतर् सार्ा उद्योगहरुको मझौला तर्ा ठुला 

उद्योगहरुसाँग अग्र तर्ा पषृ्ठ सम्बन्त्ध कायम गर्थ उद्योग हवभागले 

सहजीकरर् गररर्ेछ । उद्योगहरुलाई चाहहर्े जर्शन्ि उत्पादर् गर्थ 

र्र्जी, गैर सरकारी संस्र्ा, स्र्ार्ीय तहको समेत सहभार्गतामा 

मयुयमन्त्री सीप प्रवद्धथर् तर्ा रोजगार कायथिममा रु २५ करोड बजेट 

हवर्र्योजर् गरेको छु ।   

52. मधेश प्रदेशको समहृद्धको मूल आधारमध्ये पयथटर् पर्र् एक रहेकोले 

पयथटर् के्षरको हवकास र प्रवथद्धर्का लार्ग प्रादेन्शक गरुुयोजर्ा र्र्माथर् 

गर्थको लार्ग आवश्यक बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु । 

53. पयथटर् सम्बन्त्धी कायथिम सञ्चालर् गर्थ आगामी आर्र्थक वर्थमा लहार्, 

जर्कपरु र वीरगंजमा पयथटर् कायाथलयहरु स्र्ापर्ाको लार्ग यर्ोन्चत 

बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु ।  
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54. धार्मथक एवम ् सााँस्कृर्तक पयथटर् प्रवद्धथर् गर्थ दधुमती महेन्त्रर्गर 

करीडोर, प्रर्सद्ध धार्मथकस्र्लहरु जस्तै जार्की मन्न्त्दर जर्कपरु, 

गढीमाई बारा, र्छन्नमस्ता भगवती मन्न्त्दर सिरी, शम्भरू्ार् सिरी, 

कंकालर्ी मन्न्त्दर सिरी, सलहेस रु्लबारी र्सरहा, परौल र्ार् महोत्तरी, 

रौजामजार महोत्तरी, र्भष्वामठ वीरगंज पसाथ, धर्रु्ाको तनु्ल्सयाही न्स्र्त 

पौरान्र्क लक्ष्मी र्ारायर् मठ, आर्दको संरक्षर् र हवकासगर्थ रु ३० 

करोड३४ लाख हवर्र्योजर् गरेको छु ।  

55. ग्रार्मर् पयथटर्को र्बकास गर्थ र्बर्भन्न धार्मथक स्र्लहरु र पोखरी 

संरक्षर्को लार्ग  आवश्यक बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु। यसको 

सारै्भारत सरकारको रामायर् सहकथ ट कायथिमसाँग तदात्म्यता र्मलाउर् 

र्ीर्तगत र संरचर्ागत धयवस्र्ा र्मलाएको छु । 

56. पसाथ राहिय र्र्कुञ्ज र कोशी टप्प ु वन्त्यजन्त्त ुआरक्षलाई बन्त्यजन्त्त ु र 

पंक्षी अवलोकर्, जंगल सर्ारीको रुपमा र्बकास गर्थ र धर्रु्ाधाम 

संरन्क्षत वर्लाई जैहवक पाकथ  तर्ा वन्त्यजन्त्त ु उद्धार केन्त्रको रुपमा 

हवकास गरी पयाथपयथटर्का कायथिमहरु सञ्चालर्  गर्थ यर्ोन्चत 

हवर्र्योजर् गरेको छु । 

57. कृहर् पयथटर्, पयाथ-पयथटर् र सामदुाहयक पयथटर् प्रवथद्धर्को लार्ग 

र्ीर्तगत्त सधुार, पूवाथधार र्र्माथर् र जर्शन्ि र्बकास तर्ाक्षमता 
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अर्भवहृद्धको कायथिम सञ्चालर् गर्थ यर्ोन्चत बजेट हवर्र्योजर् गररर्कुा 

सारै् पयथटर् व्यवसायमा संलग्र् उद्यमीहरुलाई आर्त्यता र 

पाककलाका र्वीर्तम सीप अर्भबहृद्ध गर्थ हवशेर् कायथिम सञ्चालर् 

गररर्ेछ । 

58. उद्योग, पयथटर् तर्ा वर् मन्त्रालयको लार्ग कूल रु ४ अवथ ८४ करोड 

६४ लाख बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु ।  

मार्र्ीय सभामखु महोदय, 

59. संघीय सरकार, स्र्ार्ीय तह एवम ्सरोकारवालाहरुसाँगको समन्त्वय र 

साझेदारीमा “पूर्थ सरुन्क्षत माततृ्व प्रदेश" र "पूर्थ खोप यिु 

प्रदेश”बर्ाउर् यर्ोन्चत बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु । 

60. स्वास््य सेवालाई जर्स्तर सम्म प-ुयाउर्“स्वास््य सधुार योजर्ा”को 

रुपमा पार्लकाहरुसाँगको समन्त्वय र सहकायथमा उपलधध स्रोत साधर्ले 

भ्याएसम्म स्वास््यकेन्त्रहरुमा कन्म्तमा एक-एक जर्ा  एम. बी. बी. एस. 

न्चहकत्सकको सेवा उपलधध गराईर्ेछ तर्ा टोल न्क्लर्र्क सेवा समेत 

सञ्चालर् गररर्ेछ । यसका लार्ग रु. १५ करोड ५१ लाख बजेट 

हवर्र्योजर् गरेको छु। 

61. र्सरे् प्रार्घातक तर्ा जहटल रोग खासगरी क्यार्सर, मगृौला 

डायलाईर्सस, पक्षघातका रोगीहरुको उपचारका लार्ग न्चहकत्सकको 
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र्सर्ाररश, र्र्जको आर्र्थक अवस्र्ा आर्दको आधारमा बढीमा रु. १ 

लाख सम्म प्रर्त हवरामीका दरले अर्दुार् र्दर्े व्यवस्र्ा र्मलाउर्का 

लार्ग यर्ोन्चत बजेट व्यवस्र्ा गरेको छु । 

62. मधेश स्वास््य हवज्ञार् प्रर्तष्ठार्लाई प्रादेन्शक गौरव आयोजर्ाको रुपमा 

हवकास गर्थ र प्रर्तष्ठार्मा  न्चहकत्सा हवज्ञार्का हवर्भन्न हवर्यहरुमा 

अध्ययर् अध्यापर् अर्सुन्त्धार् र हवन्शिीकृत सेवाहरु िर्मक रुपमा 

प्रदार् गर्थको लार्ग आवश्यक पूवाथधारहरुको र्र्माथर् गर्थ रु. २८ 

करोड हवर्र्योजर् गरेको छु । 

63. भौर्तक संरचर्ा र्र्माथर् भएपर्र् हालसम्म सञ्चालर्मा र्आएको स्वास््य 

सेवाकेन्त्र महोत्तरीको हपपरा तर्ा अन्त्य स्वास््य चौकीहरुलाई मधेश 

स्वास््य हवज्ञार् प्रर्तष्ठार्को सेटलाईट अस्पतालको रुपमा सञ्चालर् गर्थ 

आवश्यक बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु ।    

64. धर्रु्ाको र्गराईर्मा रहेको  शहहद दगुाथर्न्त्द झा बाल अस्पताल 

र्र्माथर्को लार्ग रु. २ करोड बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु । 

65. यस प्रदेशका आठै न्जल्लामा रहेका हवर्भन्न ७२ वटा सरकारी स्वास्र् 

प्रयोगशालाहरुको सदुृढीकरर् तर्ा गरु्स्तर अर्भवहृद्धको लार्ग पूवाथधार 

र्र्माथर्, र्प जर्शन्ि र उपकरर्को व्यवस्र्ाको लार्ग रु. १२ करोड 

११ लाख हवर्र्योजर् गरेको छु । 
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66. सिरी न्जल्लाको र्तलाठी र्ाक कार् घााँटी अस्पताल र्र्माथर्को लार्ग रु 

६ करोड हवर्र्योजर् गरेको छु । 

67. प्रदेश स्वास््य आपूर्तथ व्यवस्र्ापर् केन्त्रलाई सदुृढ गर्थ जीव चीहकत्सा 

यान्न्त्रक (Bio-Medical Engineering) प्रयोगशाला स्र्ापर्ा तर्ा धलड 

बैंक सेवालाई आधरु्र्कीकरर् गर्थ आवश्यक बजेटको धयवस्र्ा गरेको 

छु । 

68. बैकन्ल्पक स्वास््य उपचार पद्धर्तको (आयवेुद, होर्मयोपैर्र् आर्द) सेवा 

हवस्तार एवम ्सदुृढीकरर्को लार्ग यर्ोन्चत्त बजेट हवर्र्योजर् गररर्कुा 

सारै् आठ वटै न्जल्लाको आयूवेर्दक अस्पतालहरुमा प्रयोगशाला 

र्र्माथर्को लार्ग रु ८ करोड बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु । 

69. प्रादेन्शक अस्पतालहरु जलेश्वर र लाहार्को बेड क्षमतालाई िर्मक 

रुपमा ५० शैया सम्म हवस्तार गरी हवन्शिीकृत सेवाप्रदार् गर्थको लार्ग 

क्षमता अर्भवहृद्ध, संस्र्ागत सधुार तर्ा जर्शन्ि व्यवस्र्ापर्का 

कायथिमहरु सञ्चालर् गर्थको लार्ग आवश्यक बजेट हवर्र्योजर् गरेको 

छु । 

70. मलेरीया, र्ाइलेरीया, कालाजार, क्षयरोग, कुष्ठरोग, डेंग ु लगायतका 

रोगहरुको रोकर्ाम, र्र्यन्त्रर् एवन्म्र्वारर्का लार्ग र्र्यर्मत प्रभावकारी 
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कायथिमहरू समदुाय स्तरसम्म स्र्ार्ीय र्र्कायहरुको सहकायथमा 

सञ्चालर् गर्थ आवश्यक बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु । 

71. सपथदंशक उपचारमा प्रयोग हरु् े Anti-snake venom उत्पादर् गर्थ 

सम्भाव्यता अध्ययर् गरी लागत लाभ समेतको हवश्लरे्र्को आधारमा 

उपयिु देन्खएमा भेर्म उत्पादर्का लार्ग चरर्बद्ध रुपमा आवश्यक 

पूवाथधारहरु र्र्माथर् गर्थ आवश्यक बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु । 

72. मधेश हवश्वहवद्यालय वीरगंजको स्र्ापर्ार्थ रु. १० करोड हवर्र्योजर् 

गरेको छु । 

73. सामदुाहयक महाहवद्यालयहरूको शैन्क्षक गरु्स्तर अर्भवहृद्धका लार्ग 

बस्तपुरक मापदण्डमा आधाररत सहयोग कायथिम सञ्चालर्ार्थ आवश्यक 

बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु । 

74. महटहार्ी संस्कृत हवद्यालयलाई संस्कृत र्बर्यक अन्त्तराथहिय स्तरको 

अध्ययर् र अर्संुधार् केन्त्रको रुपमा र्बकास गर्थ रु २ करोड बजेट 

हवर्र्योजर् गरेको छु । 

75. प्रत्येक न्जल्लाका एक एक हवद्यालयलाई र्मूर्ा हवद्यालयको रुपमा 

हवकास गर्थ राहिय स्तरमा ययाती प्राि हवद्यालयहरुसाँग व्यवस्र्ापकीय 

सम्झौता मार्थ त  आवश्यकता अर्सुारको भौर्तक तर्ा समान्जक 
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पूवाथधार र्र्माथर्  र क्षमता हवकासका कायथिमहरु सञ्चालर् गर्थ रु २६ 

करोड बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु । 

76. र्ागररकको गरु्स्तरीय न्शक्षाको हकलाई आत्मसात गदै प्रदेश र्भर 

रहेका हवद्यालयहरुको भौर्तक तर्ा अन्त्य पूवाथधारहरुलाई िर्मक रुपमा 

र्बकास गर्थ तर्ा र्वीर्तम सूचर्ा प्रहवर्धमा आधाररत टेली न्शक्षा 

प्रर्ालीको सरुुवात गर्थ रु. ६ करोड ४० लाख बजेट हवर्र्योजर् 

गरेको छु । 

77. सामान्जक रूपान्त्तरर् तर्ा लैहिक सशन्िकरर्का लार्ग मयुयमन्त्री 

“बेटी पढाउ बेटी बचाउ” अर्भयार् अन्त्तरगत्त छोरी बीमा, छारवनृ्त्त, 

लोक सेवा आयोग तयारी कक्षा, साइहकल हवतरर् लगायत छोरी मार्र् 

समाजमा रहेका हवभेदको अन्त्तको लार्ग हवर्भन्न कायथिमहरु सञ्चालर् 

हुाँदै आइरहेको छ । यस कायथिमलाई र्र्न्त्तरता र्दंदै यस अर्भयार् 

अन्त्तगथत ८ कक्षामा अध्ययर्रत छाराहरुलाई साइकल खररदका लार्ग 

सम्बन्न्त्धत हवद्यालयको प्रधार्ाध्यापकको र्सर्ाररशमा सोझै छाराको 

खातामा अर्दुार् रकम हस्तान्त्तरर् गररर्ेछ । यस्तै प्रदेशका 

सामदुाहयक हवद्यालयहरुमा कक्षा १२ मा अध्ययर्रत छाराहरुलाई 

कम्पयुटर प्रहवर्धमा पहुाँच परु् याउर् एक एक र्ार् ल्यापटप समेत 
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उपलधध गराउर् उि कायथिमको लार्ग रु. ७७ करोड ४० लाख 

बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु । 

78. मधेश प्रदेशका अत्यन्त्त हवपन्न, कुरै् र्र्यर्मत पाररवाररक आय स्रोत 

र्भएका, र्ागररकहरुको र्क्सांकर् गरी पररचयपरको आधारमा  

"जीवर् र्र्वाथह खचथ" को रुपमा सोझै बैंक खाता मार्थ त उपलधध 

गराउर् रु. १ अवथ ५० करोड हवर्र्योजर् गरेको छु । 

79. डोम, मसुहर, चमार, दरु्ाध र हलखोर जार्तका बाल बार्लकाहरुलाई 

हवद्यालयमा ल्याई साक्षरता दरमा बृहद्ध गर्थ  र स्कुल छाड्र्े दरलाई 

न्त्यूर् गर्थ दर्लत न्शक्षा अर्भयार् अन्त्तगथत प्रत्येक बाल बार्लकाको 

खातामा वरे्र्र् रु. २ हजारका दरले न्शक्षा र्बजक रकम उपलधध 

गराउर् रु. २ करोड बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु । 

80. मधेश प्रदेशको हपछडावगथको हकहहत संरक्षर् एवं सशन्िकरर्को लागी 

हवशेर् कायथिमहरु सञ्चालर् गर्थ आवश्यक बजेट हवर्र्योजर् गरेको  

छु । 

81. दर्लत, र्बपन्न तर्ा जेहेन्त्दार हवद्यार्ीहरुको लार्ग उच्च प्राहवर्धक न्शक्षा 

अध्ययर् गर्थ छारवनृ्त्तको व्यवस्र्ाको लार्ग आवश्यक बजेट हवर्र्योजर् 

गरेको छु । 
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82.  सामान्जक र्बकास मन्त्रालयको लार्ग कुल रु ७ अवथ ८० करोड ९६ 

लाख बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु । 

मार्र्ीयसदस्यहरु, 

83. प्रदेश न्स्र्त सामदुाहयक हवद्यालयहरुमा अध्ययर्रत छार छाराहरुको 

शारीररक तर्ा मार्र्सक हवकासका लार्ग हवद्यालय वा समदुायतह देन्ख 

प्रादेन्शकस्तरसम्म खेलकुदका हियाकलापहरु सञ्चालर् गर्ुथका सारै् 

आवश्यक पूवाथधारहरुको िर्मक रुपमा र्र्माथर् गर्थ रु ३० करोड २५ 

लाख बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु । 

84. प्रदेशका यवुा शन्िहरुलाई मूल प्रवाह तर्ा सशन्िकरर् गर्थ प्रदेशका 

आठ वटै न्जल्लामा यवुा परामशथ केन्त्रको स्र्ापर्ाको लार्ग यर्ोन्चत 

बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु । 

85. जेष्ठ र्ागररक तर्ा अर्ार्हरूको संरक्षर् र व्यवस्र्ापर्को लार्ग र्ीन्ज 

तर्ा सरोकारवालाहरुको समन्त्वय र सहकायथमा सञ्चार्लत अर्ार्ालय, 

बालमन्न्त्दर र बदृ्धाश्रमलाई सरुन्क्षत रुपमा सञ्चालर् गर्थ आवश्यक 

बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु । 

86. मधेश प्रदेशका हवपन्न गहृर्ीहरुले प्रयोग गदै आएको ईन्त्धर्को 

परमपरागत स्रोत गइुठाबाट स्वास््यमा परे् प्रर्तकूल असरलाई 

न्त्यूर्र्करर् गर्थ अर्त हवपन्न वगथमा गईुठाको हवकल्पको रुपमा 
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वैकन्ल्पक ईन्त्धर्को प्रयोगको लार्ग गईुठा हवस्र्ापर् कायथिम सञ्चालर् 

गर्थ आबश्यक बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु । 

87. महहला, यवुा, अपांगता भएका र्ागररक र यौर्र्क अल्पसंययकहरुको 

सीप, कला र क्षमता अर्भबहृद्धको लार्ग स्र्ार्ीय र्र्काय र गैर सरकारी 

संघ संस्र्ाहरुको सहयोग र सहकायथमा सञ्चालर् गर्थ आवश्यक बजेट 

हवर्र्योजर् गरेको छ । 

88. महहला, बालबार्लका, यवुा तर्ा खेलकुद मन्त्रालयको लार्ग रु. ६१ 

करोड ९८ लाख बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु । 

मार्र्ीयसभामखु महोदय, 

89. स्वच्छ खार्ेपार्ी परु् याउर् पार्ी ट्याङ्की र्र्माथर् ममथत सम्भार र 

सञ्चालर्, चापाकल हवतरर् लगायतका कायथिमहरु सञ्चालर् रु. २० 

करोड ४१ लाख बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु । न्जल्ला न्स्र्त 

खार्ेपार्ी र्डर्भजर् तर्ा सव र्डर्भजर् कायाथलयहरुमा खार्ेपार्ीको 

गरु्स्तर मापर् गर्थ परीक्षर् प्रयोगशालाको स्र्ापर्ा तर्ा सदुृढीकरर् 

गररर्ेछ । 

90. वातावरर्ीय सरसर्ाई एवम ् स्वच्छता प्रवधथर् गर्थ र्दगो वातावरर्ीय 

सरसर्ाई कायथिमअन्त्तगथत सावथजर्र्क शौचालय र्र्माथर् र ममथत 

संभारको लार्ग आवश्यक बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु । 
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91. सावथजर्र्क र्र्जी साझेदारी र्ीर्त अर्रुुप बैकन्ल्पक उजाथको हवकास  

प्रवद्धथर् गर्थ रु ११ करोड ३० लाख बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु । 

92. खार्ेपार्ी तर्ा उजाथ हवकास मन्त्रालयलाई समग्रमा  रु. १अबथ ६८ 

करोड ८६ लाख बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु । 

मार्र्ीयसभामखुज्य,ु 

93. प्रदेश सरकारबाट र्र्र्मथत तर्ा स्तरोन्नर्त भएका सडकहरुलाई र्र्यर्मत, 

आवर्धक तर्ा अर्त आवश्यक भएमा आकन्स्मक ममथत समेत गरी 

र्दगो रुपमा सञ्चालर् गर्थ आबश्यक बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु । 

94. प्रादेन्शक सडक र्र्माथर्को लार्ग “एक र्र्वाथचर् के्षर एक 

सडक”कायथिम अन्त्तगथत प्रत्येक र्र्वाथचर् के्षरमा कम्तीमा ५-५ हक.र्म. 

सडकहरु र्र्माथर् गरी कालोपरे गररर्े कायथलाई र्र्रन्त्तरता र्दर् रु. १ 

अवथ २६ करोड बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु ।  

95. मधेश प्रदेशमा हाल र्र्माथर्ार्धर् सडक पलुहरुको र्र्माथर् कायथलाई 

र्र्रन्त्तरता र्दर् रु ४१ करोड बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु । 

96. पार्लका केन्त्रहरुलाई प्रदेश राजधार्ीसंग पक्की सडक संजाल मार्थ त 

जोडर्कोलार्ग वैदेन्शक सहयोगमा “प्रादेन्शक एवं स्र्ार्ीय सडक सधुार 

कायथिम” सञ्चालर् गर्थ पारस्पररक योगदार् कोर्को लार्ग रु २४ 

करोड ५० लाख हवर्र्योजर् गरेको छु। 
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97. र्दी खोलामा आधाररत र्सचाई सरु्बधा र्बस्तार गर्थ  सार्ा तर्ा मझौला 

सतही र्सचाई आयोजर्ाहरु को र्र्माथर् गररर् ेछ। परुार्ो आयोजर्ाहरु 

लाई ममथत्त सम्भार एबम ् आवश्यकता अर्सुार सेवा र्बस्तार गर्थ 

आवश्यक बजेट हवर्र्योजर् गरेकोछु। 

98. भरू्मगत्त र्सचाईको प्रबद्धथर् गर्थ स्यालो टू्यवेल र र्डप टू्यवले र्र्माथर्, 

ममथत संभार तर्ा सेवा र्बस्तारको लार्ग रु. ५९ करोड बजेट 

हवर्र्योजर् गरेको छु। 

99. मधेश प्रदेशको राजधार्ी जर्कपरुधाम तर्ा मलुकुकै आर्र्थक 

राजधार्ीको रुपमा रहेको यस प्रदेशको एकमार महार्गर बीरगंजको 

सवाथहिर् हवकासको लार्ग जर्कपरुधाम हवकास प्रार्धकरर् तर्ा वीरगंज 

हवकास प्रार्धकरर् गठर् गर्थ रु ३० करोड बजेट हवर्र्योजर् गरेको  

छु । 

100. पसाथदेन्ख सिरी न्जल्ला सम्मको “मधेशशहहद राजमागथ” को अध्ययर्का 

लार्ग आवश्यक बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु । 

101. बर्ौली हवद्यापती र्डहको पयथटहकय तर्ा सांस्कृर्तक हवकासका लार्ग 

हवद्यापर्तको प्रर्तमा सहहत प्रवेशद्वार देन्ख एकरहहया, सहोडवा, 

हवद्यापर्त र्डह हुाँदै महटहार्ी सम्म "हवद्यापर्त र्डह मागथ" बर्ाउर् े



29 
 

कायथलाई अगाडी बढाउर् रु. २ करोड बजेट हवर्र्योजर् गरेको  

छु । 

102. यस प्रदेशमा रहेका र्बर्भन्न र्दी हरु बाट  उत्पन्न हरु्े र्र्दजन्त्य 

प्रकोपको रोकर्ाम, र्र्यन्त्रर् तर्ा न्त्यूर्ीकरर्को लार्ग र्दी र्र्यन्त्रर् 

कायथिमको लार्ग यर्ोन्चत बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु। 

103. गरु्स्तरीय भौर्तक पूवाथधार र्र्माथर्को लार्ग चाहहर्े आवश्यक 

वस्तहुरुको गरु्स्तरीयता पररक्षर् गर्थ पूवाथधार हवकास कायाथलयमा 

रहेको प्रयोगशालाहरुको सदुृहढकरर्को लार्ग आवश्यक बजेट 

हवर्र्योजर् गरेको छु । 

104. सवारी चालक अर्मुर्त परको छपाई प्रदेशबाट शरुुवात गर्थका लार्ग 

यातायात धयवस्र्ा हवभागसाँग समन्त्वय र सहकायथ गरी उपयिुताको 

आधारमा सूचारु गर्थ आवश्यक बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु ।   

105. सेवाग्राहीलाई सरल र सहज तवरबाट सेवा प्रदार् गर्थ मधेश प्रदेशमा 

रहेका सम्पूर्थ यातायात तर्ा मालपोत कायाथलयहरुको आवश्यक 

भौर्तक पूवाथधार र्र्माथर् एवम ्सदुृढीकरर् गर्थ, सेवा प्रवाहको लार्ग 

राजश्व र्तर्थ Online Payment Gateway को र्बकास गरी  लागू गर्थ 

आवश्यक बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु  । 
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106. प्रदेशमा खर्र्ज इन्त्धर्बाट चल्र्े सवारी साधर्हरुलाई हवस्र्ाहपत गरे् 

र्ीर्त अर्रुुप प्रमखु सहरहरुमा हवद्यतुीय सवारी साधर्लाई प्रवद्धथर् गर्थ 

सावथजर्र्क र्र्जी साझेदारीमा चान्जथि स्टेशर् लगायत आवश्यक 

पूवाथधारहरुको र्र्माथर् गर्थ आबश्यक बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु । 

107. प्रत्येक न्जल्ला सदरमकुाममा सञ्चार्लत दर्लत छारावास र जेष्ठ 

र्ागररक आवास कायथिमलाई सम्पन्न गरी िमशः स्र्ार्ीय 

तहसम्महवस्तार गर्थ यर्ोन्चत बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु । 

108. हाल र्ीमाथर्ाधीर् आदशथ बस्ती हवकास कायथिम लाग ु भएका 

स्र्ार्हरुमा एकीकृत पूवाथधार हवकास कायथिम सञ्चालर्गर्थ आवश्यक 

बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु सारै् जर्ता आवास कायथिम अन्त्तगथत 

सञ्चार्लत डोम, मसुहर, मेहतर र हलखोरको आवास र्र्माथर् कायथलाई 

र्र्रन्त्तरता र्दंदै िमश: अन्त्य दर्लत तर्ा लोपोन्त्मखु समदुायसम्म 

हवस्तार गर्थ आवश्यक बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु । 

109. "महेन्त्र र्ारायर् र्र्धी हवपन्न आवास योजर्ा" अन्त्तगथत असहाय र 

हवपन्न पररवार, एकल महहला, अशितर्ा प्राकृर्तक प्रकोपबाट घरवार 

हवहहर् भएकाहरुलाई आवासको व्यवस्र्ा  गर्थ रु २४ करोड 

हवर्र्योजर् गरेको छु । 
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110. मधेश प्रदेशका मन्त्रालयहरुको प्रशासर्र्क भवर् र्र्माथर् गर्थको लार्ग 

प्रहिया अगार्ड बढाउर् रु. ५ करोड बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु । 

111. समग्रमा भौर्तक पवुाथधार हवकास मन्त्रालयको लार्ग रु. १८ अवथ ८ 

करोड ४५लाख ६४ हजार हवर्र्योजर्  गरेको छु । 

मार्र्ीय सदस्यहरु, 

112. सरुन्क्षत बेटी अर्भयार्, बाल हहंसा, महहला हहंसा हवरुद्ध प्रर्तरोधात्मक 

तर्ा उपचारात्मक कायथिमहरुको सर्ल कायाथन्त्वयर्को लार्ग प्रहरी, 

स्र्ार्ीय तह तर्ा हवद्यालयहरुसंगको सहकायथमा सञ्चालर् गर्थ रु. १ 

करोड ५५ लाख बजेट वर्र्योजर् गरेको छु । 

113. र्बपद् जोन्खम न्त्यूर्ीकरर्का लार्ग पूवथ तयारी, खोज तर्ा उद्धार, 

राहत, परु्स्र्ाथपर्ा, परु्र्र्माथर् लगायतका चिीय कायथिमलाइथ 

सरोकारवालाहरुसंग समन्त्वय गरी कायाथन्त्वयर् गर्थ रु. ७ करोड बजेट 

हवर्र्योजर् गरेको छु । 

114. प्रदेश मरुर् छापाखार्ा र्र्माथर् कायथलाई र्र्रन्त्तरता र्ददैँ आगामी 

आर्र्थक वर्थदेन्ख सञ्चालर्मा ल्याउर् रु. १ करोड ६५ लाख बजेट 

हवर्र्योजर् गरेको छु । 

115. र्ागररक सशन्िकरर्को सशि सम्वाहकको रुपमा भरू्मका र्र्वाथह 

गरे् परकाररता के्षरको उत्र्ार्को लागी परकार वनृ्त्त कायथिम,मधेश 
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परकाररता परुस्कार, परकार अध्ययर् छारवनृ्त्त तर्ा महहला 

परकारहरुको लागी हवशेर् सरुक्षा कायथिम, परकार प्रन्शक्षर् 

कायथिमलाई र्र्रन्त्तरता  र्दर् आवश्यक बजेट हवर्र्योजर् गरेको  

छु । 

116. मधेश आन्त्दोलर्, जर्यदु्ध लगायत जर्आन्त्दोलर्का शहहद तर्ा पीर्डत 

पररवारको सम्मार्, आर्र्थक सहायता, भरर्पोर्र्, छारवरृ्त, 

रोजगारमलुक तार्लम लगायतका पररपूरर् कायथिमलाइथ हवर्भन्न 

सरोकारवालाहरुको समन्त्वय र सहकायथमा सञ्चालर् गर्थ रु. ७ करोड 

३५ लाख हवर्र्योजर् गरेको छु। 

117. शान्न्त्त सरुक्षाको के्षरलाई सवु्यवन्स्र्त बर्ाउर् संघीय सरकारको 

सहमर्तमा प्रदेश प्रहरी कायाथलय तर्ा मातहतका र्र्कायहरुको 

पूवाथधार र्र्माथर्को लर्ग रु. २० करोड ५३ लाख बजेट हवर्र्योजर् 

गरेको छु । 

118. मधेश प्रदेशमा शान्न्त्त, सरुक्षा, अमर्चयर् कायम गर्थ  र हवपद् को 

बेलामा आवश्यक सहयोग उपलधध गराउर् मधेश प्रहरी सेवा 

गठर्को कायथ अगाडी बढाउर् यर्ोन्चत बजेट व्यवस्र्ा गरेको छु । 
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119. सञ्चार के्षरको संस्र्ागत हवकासलाई ध्यार् र्ददैँ र्मर्डया काउन्न्त्सल, 

आम सञ्चार प्रार्धकरर् एवम ् चलन्चर तर्ा लोक सञ्चार प्रवद्धथर् 

बोडथका लार्ग रु. ३ करोड ५० लाख हवर्र्योजर् गरेको छु । 

120. आम र्ागररकको ससूुन्चत हरु्े अर्धकारको सरु्र्न्ितता र सूचर्ाको 

हक प्रत्याभतूी गराउर् लोक कल्यार्कारी हवज्ञापर् कायथिममा रु. २ 

करोड हवर्र्योजर् गरेको छु । 

121. समग्रमा गहृ तर्ा सञ्चार मन्त्रालयको लार्ग रु. ६४ करोड ३३ लाख 

२० हजार  व्यवस्र्ा गरेको छु । 

मार्र्ीयसभामखु महोदय, 

122. प्रदेश र्र्जामती हकताबखार्ाको स्र्ापर्ा गरी र्र्जामती कमथचारीहरुको 

अर्भलेखलाई व्यवन्स्र्त  गर्थ यर्ोन्चत बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु ।  

123. सावथजर्र्क सेवा प्रबाहलाई प्रहवर्धमैरी बर्ाई पारदन्शथता सरु्र्न्ित गरे्, 

प्रहिया सरलीकृत गरे् र सेवाको लागत र समय घटाइर्ेछ । सूचर्ा 

प्रहवर्धको र्बकास र र्बस्तार गरर सेवा प्रवाहलाई महुाररहहत, 

कागजरहहत बर्ाउर् आवश्यक बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु ।   

124. कमथचारीहरुको क्षमता अर्भबहृद्ध र जर्प्रर्तर्र्र्धहरुको अर्भमनु्खकरर् र 

हवर्भन्न र्ीर्तगत हवर्यहरुमा अध्ययर् अर्सुन्त्धार् गर्थ गर्ठत प्रदेश 

अर्सुन्त्धार् तर्ा प्रन्शक्षर् केन्त्रको भौर्तक संरचर्ा र्र्माथर्, ममथत 
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सम्भार र आधरु्र्हककरर् गर्थ रु. १० करोड २३ लाख बजेट 

हवर्र्योजर् गरेको छु ।  

125. र्ेपाल सरकारबाट सरु्र्न्ित गरेको तलवमार् र भत्ता लाई प्रदेश 

सरकारका र्र्जामती कमथचारीहरुमा समेत लाग ु हरु्े गरी बजेट 

व्यवस्र्ा गरेको छु । सारै् आन्त्तररक पयथटर् कायथिमलाई आगामी 

आर्र्थक वर्थमा पर्र् र्र्रन्त्तरता र्दएको छु ।  

126. प्रदेशको हवकासमा हातेमालो गरी सहयोग गरे् संघ संस्र्ाहरुलाई 

कदर गररर्ेछ । यस्ता हवकासका साझेदारहरुसाँग  समन्त्वय र 

सहकायथ गरी प्रदेशको प्रार्र्मकता अर्सुार हवकासको के्षरमा सेवा गरे् 

अवसर प्रदार् गररर्ेछ ।प्रदेशको हवकासमा योगदार् गर्थ चाहर् े

इच्छुक व्यन्िहरुलाई र्बकासको हवर्भन्न के्षरमा स्वयंसेवीको भावर्ाले 

सहभागी गराउर् प्रदेश हवकास स्वयंसेवक कायथिम कायथहवर्ध बर्ाई 

कायाथन्त्वयर् गररर् ेछ । 

127. प्रदेश जर्लोकपाल आयोगको संस्र्ागत सदुृहढकरर् गरी हियाशील 

बर्ाउर् रु. ४ करोड ९७ लाख बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु । 

128. न्त्यायमा सबैको समार् पहुाँचको लागी प्रदेशका हवपन्न र्ागररकहरुलाई 

र्र्ःशलु्क कार्रु्ी सहायता प्रदार् गरे् कायथिमलाई र्र्रन्त्तरता 
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र्दइएको छर सो कायथिमको लार्ग यर्ान्चत बजेट हवर्र्योजर् गरेको 

छु ।  

129. न्त्याय र कारू्र् के्षरमा कायथरत जर्शन्िहरुको दक्षता अर्भबहृद्ध र 

क्षमता हवकास गर्थ न्त्याय के्षर सशन्िकरर् कायथिममा आवश्यक 

बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु । 

130. भार्ा, साहहत्य र कलाको संरक्षर् एवम ् सम्बद्धथर्को लार्ग मधेश 

प्रदेश प्रज्ञा प्रर्तष्ठार्को स्र्ापर्ा गर्थ र परम्परागत लोकसंगीत, र्तृ्य, 

र्ाटक लगायतका श्रव्य तर्ा प्रदशथर्जन्त्य लोककलाहरुको अध्ययर् 

अर्सुन्त्धार् एवम ्संरक्षर्को लार्ग आवश्यक बजेट व्यवस्र्ा गरेको छु 

र मैर्र्ली भार्ा-साहहत्य र भोजपरुी भार्ा-साहहत्यको सवोत्तमखुी 

हवकासको लार्ग अक्षय कोर्को स्र्ापर्ा गर्थ बजेट हवर्र्योजर् गरेको 

छु । 

131. प्रदेश सभा र्र्वाथचर् के्षर हवकास कायथिमका लार्ग अगामी आर्र्थक 

वर्थमा  रु. २ अवथ ३५ करोड रकम हवर्र्योजर् गरेको छु । 

132. प्रदेश र्भरका स्र्ार्ीय तहहरुलाई आगामी आर्र्थक वर्थमा हवत्तीय 

हस्तान्त्तरर्का लार्ग रु ३ अवथ  ८७ करोड हवर्र्योजर् गरेको छु । 

133. प्रदेशमा सञ्चार्लत आयोजर्ाहरुलाई समयमै प्रभावकारी ढंगले सञ्चालर् 

गरी सम्पन्न गर्थ र्र्तजामा आधाररत कायथसम्पादर् प्रर्ाली लाग ुगररर् े
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छ । अर्धकृतस्तर देन्ख मार्र्का सवै कमथचारीहरुसाँग कायथसम्पादर् 

सम्झौता गरी करारका शतथहरुलाई कायथसम्पादर् मूल्यांकर्साँग आवद्ध 

गररर्ेछ । 

134. बजेट अर्शुासर् कायम गर्थ मध्यमकालीर् खचथ संरचर्ा मार्थ त 

बजेटलाई अर्मुार्योग्य बर्ाइर्ेछ। आयोजर्ाको पहहचार्, 

प्रार्र्मकीकरर् र प्रर्तर्ल सरु्र्न्ित हरु् ेगरर आयोजर्ा बैंकमा प्रहवहि 

गरर रकम हवर्र्योजर् गररर्ेछ । प्रदेश सरकारद्वारा प्रदार् गररर् े

अर्दुार्लाई धयवन्स्र्त र प्रभावकारी बर्ाउर् अर्दुार् कायथहवर्ध बर्ाई 

लाग ुगररर्ेछ । 

135. आगामी आर्र्थक बर्थमा सरकारी कायाथलयको लार्ग चारचके्क सवारी 

साधर् खररद गररर् ेछैर् । 

136. प्रदेशको राजस्व संकलर्मा महत्वपूर्थ योगदार् परु् याउर् े उद्योग 

व्यवसाय तर्ा र्र्कायहरुको अर्गुमर् प्रर्ाली व्यवन्स्र्त बर्ाउर् 

आवश्यक बजेट हवर्र्योजर् गरेको छु । स्र्ार्ीय तहबाट प्रदेश 

संन्चत कोर्मा प्राि हरु्े राजस्व समयमै दान्खला गराउर् आवश्यक 

अध्ययर् अर्गुमर् गररर्ेछ  । 
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मार्र्ीयसभामखु महोदय, 

137. अब म मार्र्का के्षरगत  र्ीर्त तर्ा कायथिम कायाथन्त्वयर्का लार्ग 

बजेट हवर्र्योजर् र स्रोत व्यवस्र्ापर्को अर्मुार् प्रस्ततु गरे् अर्मुर्त 

चाहन्त्छु । 

138. आगामी आर्र्थक वर्थका र्ीर्त तर्ा कायथिमहरु कायाथन्त्वयर् गर्थ रु 

४६ अवथ ८८ करोड ०९ लाख ४६ हजार बजेट हवर्र्योजर् गरेको 

छु । कुल हवर्र्योजर् मध्ये चाल ुतर्थ  रु २१ अवथ ७६ करोड ६७ 

लाख ९५ हजार अर्ाथत ४६.४४ प्रर्तशत, पूाँजीगत   तर्थ  रु २५ 

अवथ ८२ करोड २० लाख ८० हजार  अर्ाथत ५३.२१ प्रर्तशत 

रहेको छ र र्बत्तीय व्यवस्र्ा तर्थ  रु १६ करोड ६४ लाख ५६ 

हजार २ सय मार अर्ाथत ०.३५ प्रर्तशत रहेको छ। 

139. आगामी आर्र्थक वर्थका लार्ग अर्मुार् गररएको खचथ व्यहोरे् स्रोत 

मध्ये आन्त्तररक स्रोतको राजस्वबाट रु ४ अवथ १८ करोड ९३ लाख 

७५ हजार, कोर्हरुमा रहेको संन्चत रकम रु ३८ करोड, र्ेपाल 

सरकारबाट  राजस्व बााँडर्ााँड वापतप्राि रु ११ अवथ ६१ करोड ५८ 

लाख र समार्ीकरर् वापत प्राि अर्दुार् रु. ७ अवथ ८१ करोड ५८ 

लाख र चाल ुआर्र्थक वर्थको हवर्र्योजर्बाट बचत हरु्े र्गद मौजदात 

रु ९ अवथ ६६ करोड,  र्बशेर् अर्दुार् ४९ करोड, समपरुक अर्दुार् 
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७८ करोड, संन्घय सरकारबाट सशतथ योजर्ाको लार्ग प्राि अर्दुार् 

रु १० अवथ ६ करोड ५१ लाख,  र यूर्र्सेर्बाट प्राि हरु्े अर्दुार् 

रु ४ करोड ३३ लाख ४७ हजार  गरी जम्मा रु ४५ अवथ ०४ 

करोड ९९ लाख २८ हजार व्यहोदाथ रु १ अवथ ८२ करोड १० 

लाख १८ हजार २ सय मार न्त्यरु् हरु्े देन्खन्त्छ । सो न्त्यरु् पूर्तथ गर्थ 

आगामी आर्र्थक वर्थमा आन्त्तररक ऋर् पररचालर् गररर्ेछ। 

मार्र्ीय सभामखु महोदय, 

140. अब म आगामी आर्र्थक बर्थ २०७९/८० को राजस्व पररचालर् 

र्ीर्त तर्ा कायथिम प्रस्ततु गरे् अर्मुर्त चाहन्त्छु । 

141. प्रदेश सभामा र्बचारार्धर् रहेको कर तर्ा गैर कर लगाउर् ेसम्बन्न्त्ध 

हवधेयक २०७६ लाई पाररत गरर कायाथन्त्वयर्मा ल्याइर्ेछ । जसले 

प्रदेश सरकारको राजस्वको दायरा  र्बस्तारमा सहयोग पगुी राजस्व 

अर्भबहृद्ध हरु्ेछ । 

142. राजस्व प्रशासर् महाशाखा गठर् गरी राजस्व सदुृढीकरर्का कायथिम 

मार्थ त कर तर्ा गैर कर चहुावट न्त्यूर्ीकरर् गररर्ेछ । 

143. प्रदेशको राजस्व अर्भबहृद्धको लार्ग गररएको अध्ययर् अर्सुन्त्धार् 

प्रर्तवेदर्को सझुावहरुलाई प्रार्र्मकता र्र्धाथरर् गरी िमशः 

कायाथन्त्वयर् गररर्ेछ । 
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144. सबारी तर्ा यातायात व्यबस्र्ा ऐर् बमोन्जम ट्राहर्क प्रहरीले उठाउर् े

जररवार्ा वापतको रकम आगामी आर्र्थक बर्थ देन्ख प्रदेश संन्चत 

कोर्मा जम्मा गरे् धयवस्र्ा र्मलाइर् े छ । यसका लागी संघीय 

सरकार संग समन्त्वय गररर्ेछ । 

145. सवारी साधर् कर र्तरे् करदाताहरुलाई सरल र सहज ढंगले सेवा 

प्रदार् गर्थ र राजस्व संकलर्लाई र्प प्रबावकारी बर्ाउर् यातायात 

के्षरको प्रहिया सरलीकरर्, प्रहवर्धको र्बस्तार तर्ा सिरीको 

राजर्बराजमा भखथरै स्र्ापर्ा भएको यातायात धयवस्र्ा कायाथलयको 

क्षमता तर्ा सेवा र्बस्तार गररर्ेछ । 

146. सबारी साधर् कर तर्थ  आगामी आर्र्थक बर्थमा सरुवा सहमर्त दस्तरु 

लागाउर्े र कारू्र्ले र्र्धाथरर् गरेको तौल भन्त्दा अर्धक तौल ढुवार्ी 

गरे् सवारी साधर्लाई र्प जररवार्ा गरे्  धयवस्र्ा गरेको छु ।  

147. पेट्रोर्लयम पदार्थबाट चल्र् ेसवारी साधर्लाइिमशः कम गदै र्बधतुीय 

सवारीलाइ प्रोत्साहर् गरे् र्ीर्त अर्रुुप आगामी आर्र्थक वर्थमा  

हवधतुीय सवारी साधर्हरुको लार्ग छुटै सवारी साधर् करको दररेट 

र्र्धाथरर् गरेको छु । 

148. होटल, रेस्टुरा र साहर्सक खेल आर्दलाइ आगार्म बर्थदेन्ख आर्र्थक 

ऐर्को छुटै अर्सूुचीमा पयथटर् शलु्क लगाउर्े व्यबस्र्ा गरेको छु । 
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149. सामदुाहयक हवधालयको आफ्र्ो र्ाममा रहेको र्बधार्ी ओसार्थ प्रयोग 

गररर् ेबस तर्ा र्मर्र्बस, माइिोबसहरुमा लाग्र्े सवारी साधर्करमा 

पचास प्रर्तशत छुट र्दर्े व्यबस्ता गरेको छु । 

150. न्त्यूर् आयस्तर भएका श्रमन्जवी वगथको हहतलाई ध्यार्मा रान्ख 

आगामी बर्थमा अटो ररक्सा तर्ा थ्री र्िलर टेम्पलेु र्तर्ुथपरे् सवारी 

साधर्करमा रु. १ हजार घटाएको छु । 

151. घर जग्गा रन्जिेशर् शलु्क संकलर् गरे् मालपोत तर्ा र्ापी 

कायाथलयहरुको संस्र्ागत्त सदुृढीकरर्को लार्ग न्त्यूर्तम १० लाख र 

अर्धकतम १५ लाख सम्म उपलधध गराउर् ेव्यवस्र्ालाई र्र्रन्त्तरता 

र्दएको छु । 

152. घर जग्गा रन्जिेशर् प्रदेश र स्र्ार्ीय तहको संयिु अर्धकार के्षर 

र्भर परेतापर्र् सो को मूल्यांकर् सर्मर्तमा परुार्ो कारू्र् बमोन्जम 

प्रदेश सरकार र स्र्ार्ीय तह समेतको प्रर्तर्र्र्ध र्भएकोले सही 

मूल्यांकर् हरु् र्सकी राजस्व प्रार्िमा प्रर्तकूल प्रभाव परररहेको 

छ।यसलाइ र्र्यन्त्रर् गर्थ संघीय सरकारसाँग कारू्र्मा समसामयीक 

पररमाजथर्को लार्ग  अर्रुोध गररर्ेछ । 

153. सबारी साधर्कर तर्ा घर जग्गा रन्जिेशर् दस्तरु लगायतका प्रदेश 

तर्ा स्र्ार्ीय तहबाट बााँडर्ााँट हरु्े राजस्वलाई स्र्ार्ीय तहसाँग 



41 
 

समन्त्वय गरी मार्सक रुपमा राजस्व बांडर्ांट हरु् े व्यबस्र्ा  

र्मलाइर्ेछ  । 

मार्र्ीय सभामखु महोदय, 

154. आर्र्थक बर्थ २०७७/७८को यर्ार्थ खचथ, आर्र्थक बर्थ २०७८/७९ 

को संशोर्धत अर्मुार् र आर्र्थक बर्थ २०७९/८० को अर्मुार्र्त 

आयव्ययको र्बबरर् अर्सूुन्चहरुमा उल्लेख गरेकोछु ।  

155. मैले प्रस्ततु गरेको बजेटको कायाथन्त्वयर्बाट उपलधध स्रोत र 

साधर्को महत्तम उपयोग र समन्त्यायीक र्बतरर् भई र्ागररकको 

जीवर्स्तरमा सधुार हरु्े र उच्च तर्ा र्राहकलो आर्र्थक बहृद्ध हरु् े

अपेक्षा गरेको छु । सावथजर्र्क सेवा प्रवाहको प्रभावकाररतामा 

अर्भवहृद्ध भई सशुासर् प्रबद्धथर्मा सहयोग पगु्र् ेर्बश्वास र्लएकोछु । 

156. अन्त्तमे बजेट तजुथमा करेमे मागथदशथर् करेवला मार्र्ीय प्रदेश प्रमखु, 

मार्र्ीय मयुयमन्त्री, मार्र्ीय सभामखु आ मार्र्ीय मन्त्रीसब औरइ 

मार्र्ीय सदस्यगर्के प्रती हार्दथक आभार प्रकट करतबार्ी । बजेट 

तजुथमाके िममे अहोरात खटेवला सब रािसेवक कमथचारीलोगके 

धन्त्यवाद बा । प्रदेशके समहृद्धके खातीर प्रस्ततु बजेट कायथिम तयार 

करेमे हवर्भन्न राजर्ीर्तक दलके शीर्थ र्ेता, स्र्ार्ीय तहके 

जर्प्रर्तर्र्र्ध, अर्थहवद्, हवर्भन्न पेसा व्यवसायके संगर्ठत संस्र्ासब, 
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वैदेन्शक हवकास साझेदारसब, र्ागररक समाज, सञ्चारकमी, करदाता 

औरइ देश के र्भतर आ बाहार रहेबला सम्पूर्थ र्ेपाली भाइ 

बहहर्लोगके सहयोग आ सद्भावके खातीर धन्त्यवाद देवेके चाहेम । 

सारे् बजेट कायाथन्त्वयर्मे सब पक्षके सहयोग खातीर पूरा हवश्वास 

करतबार्ी । 

धन्त्यवाद ! 

 


