आर्थिक वर्ि २०७४/७५ को
बजेट वक्तव्य

प्रदे श नं. ५, प्रदे श सरकार
आर्थिक माममला तथा योजना मन्त्रालय
बुटवल, रुपन्त्दे ही
नेपाल
२०७४, चैर

प्रदे शसभा बैठकमा २०७४ साल चैर ३० गते
शक्र
ु वार
मख्
ु यमन्त्री तथा अथिमन्त्री शंकर पोखरे लले
प्रस्तत
ु गनभ
ुि एको

आर्थिक वर्ि २०७४/७५ को
बजेट वक्तव्य

प्रदे श नं. ५, प्रदे श सरकार
आर्थिक माममला तथा योजना मन्त्रालय
बुटवल, रुपन्त्दे ही
नेपाल
२०७४, चैर

माननीय सभामख
ु महोदय,
१. विगत लामो समयदे खि श्रङ्
ृ िलािद्ध रुपमा राजनीततक तथा सामाजजक पररिततनका लागग भएका
संघर्तहरुको पररणामस्िरुप मल
ु क
ु मा संघीय लोकताजरिक गणतरिात्मक शासन व्यिस्था स्थापना भएको

छ । ऐततहाससक संविधानसभाबाट नयााँ संविधान जारी भई उक्त संविधान अनरु
ु प स्थानीय, प्रादे सशक र
संघीय तीनै तहका तनिातचन सम्परन भएपश्चात ् गठित पठहलो प्रादे सशक सरकारको पठहलो बजेट प्रस्तत
ु
गरररहदा मेरो मानस पटलमा नेपालको राजनीततका बसलदानपण
ू त घटनाका दृष्यहरु नागचरहे का छन ् । म
यस ऐततहाससक अिसरमा नेपालको कम्यतु नष्ट तथा लोकताजरिक आरदोलनमा आफ्नो जीिन उत्सगत
गनह
ुत ु ने सम्पण
ू त ज्ञात अज्ञात श्रद्दे य सठहदहरु प्रतत भािपण
ू त श्रद्धाञ्जली अपतण गदत छु । आरदोलनका

क्रममा घाइते तथा िेपत्ता नागररकहरु प्रतत हाठदत क श्रद्धा सम
ु न प्रकट गदतछु ।साथै नेपाली समाजको
यग
्
ु ारतकारी पररिततनमा महत्िपण
ू त योगदान परु याउन
ु हुने सम्पण
ू त अग्रज योद्धाहरु प्रतत हाठदतक
कृतज्ञता व्यक्त गदतछु ।

२. वि.सं. २००७ सालको ऐततहाससक राजनीततक पररिततनपतछ वि.सं. २००८ सालदे खि जनतासमक्ष
बजेट प्रस्तत
ु गने परम्पराको सरु
ु िात भएको हो । त्यस यताका ठदनहरुमा नेपाली राजनीततले विसभरन
आरोह अिरोह पार गदै प्रादे सशक बजेट तनमातण गने महत्िपण
ू त चरणमा प्रिेश गरे को छ । मल
ु क
ु मा
संघीयता सठहतको लोकताजरिक गणतरि स्थापना भएपश्चात्को पठहलो प्रादे सशक बजेटले प्रादे सशक तथा
स्थानीय स्तरमा नीततगत, संस्थागत र संरचनागत जग बसाल्नक
ु ा साथै संविधानले पररकल्पना गरे को
जनताको बीचमा राज्यलाई स्थावपत गने र ससंहदरिारको अगधकार जनताको घरदै लोमा परु याउने
्
ऐततहाससक असभभारा परु ा हुने विश्िास मैले सलएको छु ।
३. संविधानले राज्य संचालनका लागग स्थावपत ततनै तहहरुलाई महत्िपण
ू त अगधकार र दातयत्ि
सजु म्पएको छ । ती अगधकार र दातयत्िहरुका माध्यमिाट नेपालको संविधानको प्रस्तािना र राज्यका
तनदे शक ससद्धारतमा असभव्यक्त भएको भािनालाई मत
त प ठदनु पने कततव्य प्रतत प्रदे श सरकार सचेष्ट
ू रु
छ । प्रदे श सरकारले आगथतक विकास र सामाजजक रुपारतरणको कायतयोजनाको माध्यमबाट "समद्
ृ ध
प्रदे श:खस
ु ी जनता" को लक्ष्य अतघ सारे को छु । बजेटका प्राथसमकताहरुलाई मैले सोही ठदशातर्त
तनठदत ष्ट गने कोसशस गरे को छु ।
४. लामो राजनीततक संघर्तको चरणबाट यततबेला मल
राजनीततक स्थातयत्ि र सश
ु क
ु
ु ासनको चरणमा
प्रिेश गरे को छ । सामरती, तनरं कुश, केररीकृत र एकात्मक राज्य व्यिस्थाले ससजतना गरे का सबै
प्रकारका विभेद र उत्पीडनको पीडािाट मल
आगथतक सामाजजक
ु क
ु लाई मक्
ु त गरी समाजिाद उरमि
ु

व्यिस्थाको बसलयो जग तनमातण गने चरणमा नेपाली राजनीतत प्रिेश गरे को छ । प्रदे शका जनताको
जीिनमा साथतक र सकारात्मक पररिततन ल्याएर माि यो असभभारा परु ा गनत सककरछ भरने कुरा स्पष्ट
छ । बजेट तनमातणका सरदभतमा मैले यस कुरालाई मागतदशतनका रुपमा सलएको छु ।
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५. संघीय लोकताजरिक गणतरिात्मक प्रणालीबाट संसारका साना िूला मल
ु क
ु हरुले विविधतामा एकता
कायम गरी आगथतक सम्िद्
ृ गध हाससल गनत सर्ल भएका उदाहरण हाम्रा सामु छन ् । संघीयता महं गो
हुरछ, जठटल हुरछ, चुनौती नै चुनौतीले भररएको छ भरने जस्ता तकतका आधारमा हामी संघीयता
कायातरियनको ऐततहाससक जजम्मेिारीबाट पछाडड र्कतन सक्दै नौं । जनतािाट तनिातगचत जनप्रतततनगधहरु
र प्रशासन संयरि जजम्मेिार र जिार्दे ही िरने हो भने संघीयता विकास र समद्
ृ गधको बसलयो आधार
बरन सक्छ । योजनािद्ध आगथतक सामाजजक विकास र रुपारतरणको प्रकृयािाट नै संघीयता र
संविधान प्रततको अविश्िासलाई विश्िासमा बदल्न सककरछ भरने कुरामा म विश्िस्त छु ।

६. प्रदे श नं. ५ नेपालका सबै विशेर्ता बोकेको समतन नेपाल बरन पग
ु ेको छ । भौगोसलक रुपमा तराई,
पहाड, ठहमाल रहे को यो प्रदे श सााँस्कृततक रुपले पतन तनकै विविधतायक्
ु त छ । थारु, मगर, मधेसी,
मजु स्लम र िस आयत समद
ु ायको सांस्कृततक सजम्मश्रण र अरतरघल
ु नबाट यो प्रदे श सप्तरङ्गी इररे णी

जस्तै बरन पग
ु ेको छ । प्रदे श सरकार सबै जातजातत, भार्ाभार्ी, िगत समद
ु ायको एकता, सद्भाि र
सहकायतका माध्यमिाट विकास र समद्
ृ गधको ठदशामा अतघ बढ्न सककने कुरामा विश्िस्त छु ।
माननीय सभामख
ु महोदय,
७. यस प्रदे शको आगथतक सामाजजक विकासको जस्थतत सम्बरधमा जस्थतत पि समेत प्रदे श सभा मार्तत
साितजतनक गरर सककएको छ ।साथै यस सम्मातनत प्रदे श सभाबाट प्रदे श सरकारको नीतत तथा
कायतक्रम स्िीकृत भैसकेको छ । बजेट तजम
ुत ा गदात सरकारको स्िीकृत नीतत तथा कायतक्रमलाई मागत
दशतनको रुपमा सलइएको छ ।

८. यस प्रदे शको आगथतक सामाजजक जस्थतत हे दात अरय प्रदे शको तल
ु नामा मध्यमस्तरको रहे को छ । यस
प्रदे शको औसत आय राजष्िय औसत भरदा कम छ । मानि विकास सच
ू काङ्कमा पतन यो प्रदे श
राजष्िय औसत भरदा कम रहे को छ । यस प्रदे शमा प्रशस्त सम्भािनाहरु रहे का छन ् जसलाई जस्थतत
पिमा पतन औल्याइएको छ । ती सम्भािनाहरुलाई हाससल गने गरी कायतक्रम तथा योजनाहरु तजम
ुत ा
गनप
ुत ने आिश्यकता रहे को छ ।
९. प्रदे श सरकार सञ्चालन भितर शरु
ु भएको छ ।संविधान प्रदत्त प्रदे श सरकारका अगधकारहरु बमोजजम
राजस्ि उिाउने संरचना र ऐन, कानन
ू बरन बााँकक नै छ । तसथत, यो बजेट केरर सरकारले उपलब्ध
गराएको रकमलाई वितनयोजन गरी तजम
ुत ा गररएको छ ।
१०. छोटो

समयको

लागग

अत्यरत

थोरै

रकमको

बजेट

भएकोले

प्रदे शका

विकासका

योजनाहरु

कायातरियन गने गरी बजेट वितनयोजन गनत सककएको छै न । आगामी आगथतक िर्तको लागग आउने
बजेटले दीघतकासलन सोच अनरु
ु प विकासका कायत गने गरी बजेट तजम
ुत ा हुनेमा विश्िस्त तल्
ु याउन
चाहरछु ।
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११. यस प्रदे शको सम्िद्
ु गररएको जस्थतत
ृ गधको लागग थुप्रै चुनौततहरु रहे का छन ् । यस सभामा प्रस्तत
पिले पतन ती चुनौततहरुलाई उजागर गरे को छ । तत्काललाई प्रदे श सरकार संचालनको लागग आिश्यक
भौततक पि
ू ातधार, प्रशासतनक संरचना र कानन
ू को अभाि रहे को छ । त्यस्तै, यस प्रदे शको सम्बद्
ृ गधको
लागग संचालन गनप
ुत ने योजना तथा कायतक्रमको वििेकपण
ू त छनोट र त्यसको लागग स्रोत व्यिस्थापन
पतन चुनौततपण
ू त रहे को

छ । यी चुनौततहरुलाई केही सम्बोधन गने गरी नै अठहलेको बजेट तजम
ुत ा

गरे को छु ।

माननीय सभामख
ु महोदय,
१२. अब म दे शको समग्र समजष्टगत आगथतक जस्थतत संक्षेपमा राख्न चाहरछु । संघीय सरकारले यही
चैि १६ गते जारी गरे को श्िेत पिले नेपाली अथततरिको चुनौततपण
ू त अिस्थालाई दशातएको छ । मल्
ू य
िद्
ृ गध तनयजरित अिस्थामा रहे को र आगथतक गततविगधहरुमा विस्तार भएको भए पतन बढ्दो व्यापार
घाटा, शोधनारतर असरतल
ु न र बढ्दो सरकारी िचतको दिािमा नेपालको अथततरि रहे को छ । बैककङ्ग
क्षेिले कजात योग्य साधनको अभाि भोगगरहेको छ भने कजातको ब्याजदर बढे को जस्थतत छ । तीनै
तहको तनिातचन पतछ राजनैततक जस्थरतासंगै जनआाँकाक्षा बढे को छ भने राजस्ि संकलनका आधारहरु
सााँघरु ा हुाँदा पयातप्त वित्तीय साधन उपलब्ध हुन सकेको छै न । यस्तो अिस्थामा उपलब्ध वित्तीय
स्रोतको समतव्ययी र प्रभािकारी प्रयोग गनप
ुत ने आिश्यकता छ ।

१३. यो बजेट प्रदे शको पठहलो र चालु आ.ि.२०७४/०७५को बााँकी अिगधको लागग प्रस्तत
ु गररएको हुाँदा

मध्यकासलन िचत संरचना पेश गररएको छै न।प्रदे श सरकार २०७४ र्ागन
ु मठहनामा माि गिन भएको
हुाँदा गत आगथतक िर्तमा कुनै कक्रयाकलाप नभएकोले संविधान अनस
ु ार बजेट साथ पेश गनप
ुत ने गत
आगथतक िर्तको प्रगतत वििरण पेश गररएको छै न।

१४. यीनै पष्ृ िभसू ममा यस प्रदे शको सम्िद्
ृ गधको आधारसशला िडा गनत आ.ब. २०७४/०७५ को बजेट
तयार गरे को छु।यस बजेटका मख्
ु य उद्दे श्यहरु तनम्नानस
ु ार रहे का छन ् ।



प्रदे श सरकारको सञ्चालनका लागग चाठहने कानन
ू कायतविगध, संस्था र संरचना तनमातणका साथै
आिश्यक जनशजक्तको व्यिस्था गने।



विकास र सम्िद्
ृ गधका लागग चाठहने नीततगत र संरचनागत आधारसशला िडा गने



सामाजजक रयाय सठहतको सरतसु लत विकासको आधार तयार गने ।



कृवर्, उद्योग

र

आयोजनाहरु छनौट




पयतटन लगायतका

क्षेिगत

समस्याहरु

पठहचान

गरी

प्राथसमकता

गने ।

राजश्िको श्रोत पठहचान गरी संकलन प्रकृया अतघ बढाउने ।

प्रादे सशक विकास अिधारणा तयार गरी आिगधक योजना तनमातणको प्रकृया शरु
ु गने ।
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प्राप्त

१५. उपरोक्त उद्दे श्यहरु हाससल गनत यस बजेटका प्रमि
ु प्राथसमकताहरु तनम्न अनस
ु ार तनधातरण गरे को
छु ।


संविधानमा व्यिस्था गररएको प्रदे शको अगधकार क्षेि सभि रहे का विर्यहरु कायातरियन गनत
आिश्यक कानन
ु तनमातण गने ।



नयााँ प्रादे सशक संगिन संरचना र जनशजक्तको आिश्यकता बारे मा अध्ययन गरी उपयक्
ु त ढााँचा
तयार

गने ।



प्रादे सशक तनकायहरुलाई अतत आिश्यक भौततक श्रोत साधन उपलब्ध गराउने ।



प्रादे सशक आिगधक योजना बनाउने र प्रदे शको दीघतकासलन, मध्यकासलन र अल्पकासलन योजना
तजम
ुत ा

गने ।



आरतररक श्रोत पररचालनका लागग आिश्यक नीतत, कानन
ु , संगिन संरचना तयार गने ।



सामाजजक रयाय सठहतको सरतसु लत आगथतक विकासको लागग केही आधारभत
ू कायतहरुको शरु
ु
गने ।

माननीय सभामख
ु महोदय,
१६. अब म बजेटको वितनयोजन र श्रोत सम्बरधी प्रस्ताि पेश गदत छु ।
१७. चालु आगथतक िर्त २०७४/०७५ को बााँकी अिगधका लागग प्रदे श संगचत कोर्मा नेपाल सरकारबाट
प्राप्त हुने समानीकरण अनद
ु ान रकम रु.१ अबत २ करोड ५ लाि जम्मा गररनेछ ।
१८. बजेट कायातरियन गने अिगध छोटो भएको हुाँदा चालु आगथतक िर्तमा कायातलय स्थापना तथा

संचालन, तलब, भत्ता, पाररश्रसमक लगायतका अत्यािश्यक िचत र केही आयोजनाहरुको प्रारजम्भक
सम्भाव्यता अध्ययन गनत सरोकारिाला तनकाय र विज्ञहरुसंग अरतरकक्रया गरी नीतत तनमातण गनतका
लागग बजेट वितनयोजन गरे को छु । जजल्लाबाट तनिातगचत प्रदे शसभाका माननीय सदस्यज्यह
ू रु, स्थानीय
तहहरु र क्षेिगत विज्ञहरुको सहयोगमा उच्च प्रततर्लयक्
ु त आयोजनाहरुको छनोट र प्राथसमकरण गररने
छ ।
१९. प्रदे श सरकारको कायतक्षेि सभिपने विर्यहरुको सम्बरधमा कानन
तनमातण गने कायतका लागग
ू
सम्बजरधत तनकायलाई बजेट वितनयोजन गरे को छु ।
२०. प्रदे श मरिालय, संिध
ै ातनक अंग तथा तनकायहरुको स्थापना, भौततक संरचना तनमातण र संचालन
गनत रु. ५ करोड वितनयोजन गरे को छु ।
२१. प्रदे श साितजतनक वित्त व्यिस्थापन सदृ
ु ढीकरणका लागग प्रदे श लेिा तनयरिक कायातलय स्थापना,
साितजतनक िचत सम्बरधी मापदण्ड र िचत समतव्यतयता सम्बरधी
वितनयोजन गरे को छु ।
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तनदे सशका

तयार गनत बजेट

२२. प्राकृततक विपद् रयन
ू ीकरणको सम्बरधमा केही प्रारजम्भक कायत गनत र विपद् आइहालेको

अिस्थामा तत्काल राहत परु याउन
विपद् व्यिस्थापन कोर्को लागग रु. १ करोड वितनयोजन गरे को छु
्
।
२३.

सश
ु ासनका

लागग

पारदसशतता

कायम

गनत

प्रदे श

सरकारका

सबै

मरिालयहरु

तथा

अरय

तनकायहरुको िेभसाइट तनमातण गरी सरकारका कामकारिाहीहरु जनसमक्ष प्रस्तत
ु गनत सच
ू ना प्रविगधको
उपयोगका लागग आिश्यक बजेट वितनयोजन गरे को छु ।प्रादे सशक सच
ू ना प्रविगध केरर स्थापनाको लागग
अध्ययन गनत रु. २० लाि बजेट व्यिस्था गरे को छु ।
२४. आगथतक सामाजजक लगायत विकास कायतक्रम तथा योजना तनमातणका लागग आिश्यक तथ्याङ्कहरु
संकलन गरी डाटाबेश बनाउने कायत शरु
ु गनत बजेट छुट्याएको छु ।
२५.

कृवर्, पशु

तथा

मत्स्यपालन

लगायतका

व्यिसायलाई

प्रोत्साहन

गनत उत्पादनमा

आधाररत

अनद
ु ानका लागग "अनद
ु ान कोर्" स्थापना गनत रु. १ करोड वितनयोजन गरे को छु । यसको कायतविगध
बनाई लागू गररने छ र यसको प्रततर्लको मल्
ू याकंनको आधारमा आगामी िर्तहरुमा थप बजेट
वितनयोजन गररनेछ । साथै, उक्त कोर्बाट आधुतनक प्रविगधबाट माछा तथा पशक
ु ो दाना उत्पादन गने
उद्यमीहरुलाई समेत सहयोग

परु याइने
छ ।
्

२६. कृवर् उपजको भण्डारण गनत गोदाम घर र शीत भण्डारहरु तनमातणका लागग स्थानको छनोट र
डडजाइन गनत आिश्यक रकम वितनयोजन गरे को छु ।

२७. साितजतनक तनजी साझेदारी अिधारणा अनरु
ु प व्यिसातयक जडडिट
ु ी िेती प्रिद्तधन गनत र जडीिट
ु ी
प्रशोधन केरर स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गनत आिश्यक रकम व्यिस्था गरे को छु ।
२८. सहकारीलाई उत्पादनतर्त उत्प्रेररत गनत त्यस्ता कायतहरुको लागग सहुसलयत ऋण तथा अनद
ु ानको

व्यिस्था गनत "सहकारी विकास कोर्" स्थापनाको लागग रु. १ करोड वितनयोजन गरे को छु ।
कायतविगध बनाएर माि यस्तो कोर्को संचालन गररने छ ।
२९. समाजमा विद्यमान अरधविश्िास, बोक्सीप्रथा, छुिाछुत, मठहला ठहाँसा लगायतका विकृतत र कुलतहरु
कम गदै लग्न जागरण असभयान संचालन गनत रकम छुट्याएको छु ।

३०. रुपरदे ही र पाल्पा जजल्लाको सीमानामा रहे को ससद्धबाबाको पठहरोको समस्या समाधान गनत र
िैकजल्पक मागत तयारको लागग आिश्यक रकम वितनयोजन गरे को छु ।
३१.

पहाडी

जजल्लाका

सदरमक
ु ाम

सडकहरुको पठहचान गनतका साथै

जोडने

सडकहरु

दईु

लेनको

कालोपिे बनाउने

नीतत

अनरु
ु प

प्रत्येक स्थानीय तहका केररहरुलाई मोटरबाटोले जोडनको लागग

हालको पहुाँच मागतको जस्थततबारे अध्ययन गनतको लागग पतन बजेट व्यिस्था गरे को छु ।
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३२.

व्यिजस्थत

सहरीकरण

र

कृवर्

योग्य

जसमनको

संरक्षणको

लागग

भसू म

उपयोग

नीततको

कायातरियनका सम्बरधमा प्रारुप तयार गरी कायत शरु
ु गनत बजेट वितनयोजन गरे को छु । एकककृत
सहरी विकास गरी आगथतक कृयाकलापको केररको रुपमा विकास गनत विद्यमान उपमहानगरपासलका र
नगरपासलकाहरुलाई

एकककृत

गरी

यो

प्रदे शमा

तीन

िटा

महानगर

बनाउने

रणनीतत

बमोजजम

सम्भाव्यता अध्ययन गनत आिश्यक रकम वितनयोजन गरे को छु ।
३३. िानेपानीको पहुाँच नपग
ु ेको क्षेिमा श्रोतको पठहचान गरी आयोजनाहरु छनौटका लागग रकम
वितनयोजन गरे को छु ।

34. विद्यमान ससचाईको अिस्था र सम्भाव्यता पठहचान गनत, संचालनमा रहे का ससचाई आयोजनाहरुको
ममतत सम्भार गनत र तराईका ककसानहरुलाई स्यालो ट्यि
रकम
्
ू िेल जडानमा सहयोग परु याउन
व्यिस्था गरे को

छु ।

३५. हसलया, कमलहरी, मक्
ु तकमैया तथा अरय अव्यिजस्थत बसोिासको समस्या समाधान गनत एकककृत
िस्ती विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गनतका लागग बजेट व्यिस्था गरे को छु ।

३६. प्रदे शस्तरमा पयतटनका विसभरन क्षेिको संभाव्यता अध्ययन, रामग्राम दे खि ततलौराकोट सम्म
मोनोरे ल संभाव्यता अध्ययन, लजु म्बनी क्षेिमा पयतटकको बसाई अिगध बढाउनका लागग संभाव्यता
अध्ययन समेतका लागग साथै जगठदशपरु ताल लगायतका संरक्षण कायतक्रमका लागग समेत जम्मा रु.
२२ लाि वितनयोजन गरे को छु ।
३७. िनस्पतत उद्यान तथा प्राणी उद्यान तनमातणको संभाव्यता अध्ययन र ठहल स्टे शनहरुको पठहचान
र संभाव्यता अध्ययनका लागग बजेट व्यिस्था गरे को छु ।
३८. रोल्पा जजल्लाको थिाङ्गमा जनयद्
ु ध स्मारक तथा संग्रहालय, गल्
ु मी हरे िामा जीिराज आगश्रत
संग्रहालय र दाङको धनातमा नेिलाल स्मतृ त पाकत तनमातणको तयारीको लागग रकम वितनयोजन गरे को छु
।

३9. उद्योगको विकास गनत औद्योगगक क्षेि स्थापनाका लागग स्थान पठहचान गरी सम्भाव्यता
अध्ययन गनतका लागग बजेट वितनयोजन गररएको छ ।
40. महामारीका अिस्था ससजतना भएमा रोकथामका लागग आिश्यक और्धी उपलव्ध गराउन रकमको
व्यिस्था गरे को छु ।
41. थारु समद
ु ायमा दे िापने ससकलसेल एतनसमया रोग रोकथामको लागग पररक्षण तथा जनचेतना
जागत
ृ गनत रकम वितनयोजन गरे को छु ।
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४2. प्रदे शस्तरको अस्पताल तनमातण र और्धी उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागग रु. १० लाि
वितनयोजन गरे को छु ।
४3. यस प्रदे शलाई एक िर्त सभि पण
ू त साक्षर बनाउन बााँकी रहे का दईु जजल्ला कवपलिस्तु र बााँके
जजल्ला लक्षक्षत साक्षरता असभयान संचालन गनत आिश्यक रकम व्यिस्था गरे को छु ।
४4. प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविगधक सशक्षालयको पहुाँच परु याउने
उद्दे श्य अनरु
्
ु प आिश्यकता पठहचान
गरी सोही अनरु
ु प क्रमशः यस्ता सशक्षालयहरु स्थापना गने नीतत सलइएको छ । साथै, प्राविगधक

विश्िविद्यालयको सम्भाव्यता र प्रारुप तयार पानत विज्ञ समह
ू गिन गररने छ । सशक्षा सम्बरधी यी
कायत गनत बजेटको व्यिस्था समलाएको छु ।
४5. पहाड र तराईका जजल्लाका अतत वपछडडएका गााँउपासलकाहरुलाई लक्षक्षत गरी मख्
ु यमरिी ग्रामीण
विकास कायतक्रममा रु. २ करोड वितनयोजन गरे को छु । यस आगथतक िर्तमा तत्काल स्थानहरुको
छनोट र कायतक्रमको प्रारुप तयार गरी आगामी आगथतक िर्तको शरु
ु संगै यो कायतक्रमको कायातरियन
गररनेछ ।
४६. जलविद्यत
ु उत्पादनका लागग तछमेकी प्रदे शसंग सहकायत गने कायतको शरु
ु िात गररनेछ ।प्रदे श
सभिका सम्भाव्य आयोजना पठहचान गररनेछ ।
४७. नविकरणीय िैकजल्पक उजात उत्पादन प्रिद्तधन गनत सरकारी, नीजज, गैरसरकारी संस्था तथा
सामद
ु ातयक संस्थाहरुसंग सहकायत गररनेछ ।
4८. घोराही र बट
ु िल उपमहानगरपासलकामा रं गशाला तनमातणका लागग सम्भाव्यता अध्ययन गनत रकम
वितनयोजन गरे को छु । लमहीमा अिजस्थत कक्रकेट रं गशालाको सध
ु ारका लागग केही रकम वितनयोजन
गरे को छु ।
49. दं गगशरण गाउपासलकामा दं गगशरण सांस्कृततक ग्राम तथा पाकत तनमातणका लागग डडवपआर तयार
गनत आिश्यक रकम वितनयोजन गरे को छु ।

50. शैक्षक्षक तथा बहुउद्दे श्यीय पाकत तनमातणका लागग सम्भाव्यता अध्ययन गनत रकमको व्यिस्था
गरे को छु । सशक्षाको गण
ु स्तर सध
ु ार गनत एसइइ पररक्षामा राम्रो नततजा ल्याउने विद्यालयलाई
प्रोत्साहन गनत आिश्यक रकमको व्यिस्था गरे को छु ।
माननीय समामख
ु महोदय,
51. प्रदे श सरकार गिन भए दे खि हालसम्म भएको िचत यसै बजेटमा समािेश गरी वितनयोजन
गरे को छु ।
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52. प्रदे श सरकारले स्थानीय तहहरुलाई वितरण गने अनद
ु ान सम्बरधमा प्रदे श सरकारका तर्तिाट
राजश्ि संकलन कायत सरु
ु नभएको र अनद
ु ान सम्िरधी कायतविगध तयार भई नसकेको हुाँदा स्थानीय
तहलाई अनद
ु ान वितरण गररएको छै न ।

53. चालु आगथतक िर्तका लागग संगचत कोर्मा उपलब्ध रकम रु. १ अबत २ करोड ५ लाि मध्ये चालु
िचत तर्त रु. ३६ करोड ६३ लाि ८२ हजार अथातत कुल वितनयोजनको ३५.९० प्रततशत र पाँज
ू ीगत
तर्त रु. ३४ करोड ६ लाि ७५ हजार अथातत कुल वितनयोजनको ३३.३9 प्रततशत वितनयोजन गररएको
छ।बााँकी रकम रु. ३१ करोड ३४ लाि ४३ हजार अथातत कुल वितनयोजनको 30.71 प्रततशत
अथतबजेटमा राखिएको छ । उक्त सशर्तकबाट बचत भएको रकम आगामी आगथतक िर्तको आयमा
समािेश गररने छ ।

माननीय सभामख
ु महोदय,
54. अब मागथ उल्लेखित व्ययहरुको लागग श्रोतको सम्बरधमा उल्लेि गनत चाहरछु ।
55. चालु आगथतक िर्त २0७४/0७५ का लागग संघीय सरकारबाट समानीकरण अनद
ु ान स्िरुप प्राप्त रु.
१ अबत २ करोड ५ लािलाई मागथ प्रस्तावित व्यय व्यहोनतका लागग श्रोतको रुपमा प्रस्ताि गरे को छु ।
56. संविधान प्रदत्त क्षेिागधकार सभि रठह प्रदे श आर्ैले विसभरन सशर्तकमा राजश्ि संकलन गनत सक्ने
व्यिस्था भएता पतन चालु आगथतक िर्त २०७४/०७५ का लागग संघीय सरकारलेनै प्रदे शको राजश्ि
उिाउने कानन
ू ी व्यिस्था भएको हुाँदा चालु आगथतक िर्तका लागग यस सम्मातनत सभा समक्ष आगथतक
विधेयक पेश गररएको छै न ।

57. प्रदे श सरकार भितरै गिन भएको, चालु आगथतक िर्तको बााँकी अिगध पतन छोटो समय माि रहे को
र प्रदे श सरकारले चालु आगथतक िर्तमा अत्यािश्यक िचत माि गने प्रस्ताि गरे कोले समानीकरण
अनद
ु ानबाटनै िचत व्यहोररने हुाँदा आरतररक ऋण र अरय सहायता प्रस्ताि गररएको छै न ।
माननीय सभामख
ु महोदय,
58. यस बजेटको कायातरियनबाट प्रदे शस्तरमा गिन भएका मरिालय र प्रदे श सभाको आधारभत
ू
संरचना िडा हुने, कानन
तनमातण प्रकक्रया र आिगधक योजना तनमातण प्रकक्रयाले गततसलने विश्िास
ू
सलएको छु ।

59. यो बजेट तनमातण प्रकक्रयामा संलग्न प्रदे शसभा, प्रदे श योजना आयोग र
धरयिाद ठदन चाहरछु ।
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60. यो बजेट प्रदे श सरकारको पठहलो बजेट हो । कािमा हुककतरहे को बच्चालाई आमाले दि
ु ै हात

समातेर तातेताते गराउन िोजेजस्तो अिस्थामा यो बजेट प्रस्तत
ु भएको छ।जसरी आमाको कािमा
हुककतरहे का बच्चाहरु एकठदन आफ्नै िुट्टामा उसभएर ठहड्न र कुद्न सर्ल हुरछन ्।त्यसरी नै हामीहरु

पतन आफ्नो बजेटका लागग आर्ै आिश्यक विवत्तय श्रोतहरु पररचालन गनत, संिध
ै ातनक र शासकीय
प्रबरध अरतरगतका सबै दातयत्िहरु परु ा गनत सर्ल हुनेछौ । सोही अपेक्षा र विश्िासका साथ विकास
र समद्
ृ गधको यािामा अतघ बढ्न म सम्िद्ध सबै पक्षलाई आह्िान गदत छु ।

धरयिाद
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