
माननीय सभामखुज्यू, 

माननीय सदस्यज्यूहरु , 

 

1. कोभभड-१९ को महामारीले भसर्जना गरेका चनुौतीपूर्ज पररस्स्ितीको सम्बोधन गरी 

प्रदेशवासीहरुको र्ीवनरक्षा सभुनस्ित गदै अिजतन्त्रलाई पनुसुजदृढीकीकरर् गनज ागामी वषकजको 

बरे्ट प्रस्ततु गनुजपने ववद्यमान अवस्िामा संघीय लोकतास्न्त्रक गर्तन्त्रको स्िापनाको लाभग 

ववगतमा भएका र्नान्त्दोलन, सशस्त्र र्नयदु्ध र मधेश र्नववद्रोहको स्मरर् गदै संघीय 

लोकतास्न्त्रक गर्तन्त्र स्िापनािज  र्ीवन उत्सगज गनुज हनेु सम्पूर्ज वीर शहीदहरु प्रभत 

श्रद्धासमुन अपजर् गदजछु । 

2. कोरोना महामारीबाट मतृ्य ु भएका व्यस्ि र राष्ट्रसेवक कमजचारीप्रभत हार्दजक भावपूर्ज 

श्रद्धान्त्र्ली अपजर् गदजछु र मतृकका पररवारर्नमा समवेदना व्यि गदै  संक्रभमतहरुको 

शीघ्र  स्वास््य लाभको कामना गदजछु । 

3. ाभिजक वषकज २०७८।०७९ को बरे्ट तर्ुजमा गदाज नेपालको संववधान प्रदत्त प्रदेशको 

अभधकारहरु, नागररकको मौभलक हक, राज्यका भनदेशक भसद्धान्त्त, नीभत तिा दावयत्व, पन्त्रौँ 

ावभधक योर्ना, प्रदेश नं.२ को प्रिम ावभधक योर्नाले अंभगकार गरेको उदे्दश्य, लक्ष्य, 

नीभत र कायजक्रमहरु, प्रदेश सरकारको वावषकजक नीभत तिा कायजक्रमहरु, दीगो ववकासका 

लक्ष्यहरु, पूवज बरे्ट छलफलका क्रममा माननीय प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरुले प्रदान गनुज 

भएका रचनात्मक सझुावहरु, ववभभन्न ववद्वान, सरोकारवालाहरुबाट प्राप्त राय सझुाव एवं प्रदेश 

सरकारबाट ववगतमा भएका महत्वपूर्ज कायजक्रमहरुलाई ागामी ाभिजक वषकजको बरे्ट 

तर्ुजमाको प्रमखु मागजदशजनको रुपमा भलएको छु ।  

4. कोरोनाबाट ाक्रान्त्त प्रदेशवासीहरुको र्ीवनरक्षा सवहत सशुासन, दीगो शास्न्त्त, ववकास र 

समवृद्ध हाभसल गने तीब्र ाकाकं्षा र उपलब्ध सीभमत स्रोत तिा साधनको समसु्चत पररचालन 

गरी अपेस्क्षत नतीर्ा हाभसल गने कायज चनुौभतपूर्ज भए पभन ावश्यक संस्िागत र 

व्यवस्िापकीय प्रवन्त्ध सवहत प्रदेश सरकार प्रभतबद्ध रहेको व्यहोरा सबममा अनरुोध गनज 

चाहन्त्छु।  
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5. ागामी ाभिजक वषकजमा संघ, प्रदेश र स्िानीय सरकारका बीच सहकाररता, सहअस्स्तत्व र 

समन्त्वय माफज त ववत्तीय संघीयताको कुशल अभ्यास गरी सामास्र्क, रार्नमभतक तिा 

ववकासका ायामहरुमा क्रभमक सधुार तिा रुपान्त्तरर् गदै लभगने ववश्वास व्यि गनज 

चाहन्त्छु। 

6. प्रदेशमा उपलब्ध स्रोत र साधनको समसु्चत प्रयोग गदै सावजर्भनक, भनर्ी र सहकारी क्षेरको 

सहकायजमा प्रदेशको प्रिम ावभधक योर्ना अनरुुप भनर्दजष्ट लक्ष्य प्राप्त हनेु अपेक्षा भलएको 

छु। 

7. कोभभड १९ को दोस्रो लहर तिा सम्भाववत तेस्रो लहरको चनुौभतपूर्ज अवस्िालाई दृढीवष्टगत 

गदै स्वास््य क्षेरलाई प्रािभमकतामा रास्ख ागामी बषकजको बरे्ट तर्ुजमा गरेको छु । 

माननीय सभामखु महोदय,  

 प्रदेश नं. २ को समवष्टगत ाभिजक अवस्िाको बारेमा संस्क्षप्त वववरर् सम्माभनत सभा समक्ष प्रस्ततु गनज 

चाहन्त्छु।  

8. चाल ुाभिजक वषकजमा यस प्रदेशको कुल गाहजस्ि उत्पादन उपभोिा मलु्यमा ५ खबज ६३ 

अबज १५ करोड पगु्ने अनमुान गररएको छ । र्समध्ये कृवषक क्षेरको योगदान ३९ प्रभतशत 

र गमरकृवषक क्षेरको योगदान ६१ प्रभतशत भएको प्रारस्म्भक अनमुान गररएको छ ।  

9. नेपाल सरकारको ाभिजक सवेक्षर् अनसुार प्रािभमक क्षेरले कुल गाहजस्ि उत्पादनमा ३९ 

प्रभतशत योगदान र्दने प्रारस्म्भक अनमुान गररएको छ भने कुल गाहजस्ि उत्पादनमा र्द्वतीय 

क्षेरको योगदान १०.९ प्रभतशत रहनेछ र सेवा क्षेरले कुल गाहजस्ि उत्पादनमा ५०.२ 

प्रभतशत योगदान र्दने प्रारस्म्भक अनमुान रहेको छ ।  

10. चाल ुाभिजक वषकजमा यस प्रदेशको ाभिजक बृवद्धदर ३.५२ प्रभतशत रहने प्रारस्म्भक अनमुान 

रहेको  ।  

11. प्रदेशको प्रमखु खाद्यान्न बालीको रुपमा रहेको धानको उत्पादन चाल ुाभिजक वषकजमा ५६ 

लाख २१ हर्ार ७ सय १० मेविक टन हनेु अनमुान छ।र्समध्ये यस प्रदेशको योगदान 
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सबमभन्त्दा बकी २५.५ प्रभतशत रहने अनमुान छ।सािम कृवषक क्षेरको उत्पादन चाल ुाभिजक 

बषकजमा उल्लेख्य रुपमा बृवद्ध हनेु अनमुान गरेको छु । 

12. कोभभड-१९ महामारीका कारर् पयजटक ावागमनमा कमी ाएको र खदु्रा व्यापार तिा 

ववत्तीय संस्िाहरुको कारोबारमा भएको कमीले सेवा क्षेरको योगदान घट्ने अनमुान गरेको 

छु ।  

13. प्रदेशमा बैंक, बीमा तिा ववत्तीय सेवाको पहुुँच क्रमश: बढ्दम गएको छ । गत वषकज र्म्मा 

१३५८ वटा शाखा माफज त ववभभन्न बैंक तिा भबत्तीय संस्िाहरुबाट सेवा प्रवाह भएकोमा 

चाल ुाभिजक वषकजमा उि संख्या बकेर कुल १५७४ पगुेको छ र प्रदेशका सबम पाभलकाहरुमा 

बैंक तिा ववत्तीय संस्िाको पहुुँच रहेकोछ ।  

14. चाल ुाभिजक वषकजमा संकलन भएको कुल भनक्षपे मध्ये यस प्रदेशको योगदान ४.३ प्रभतशत 

रहेको छ ।  

15. चाल ुाभिजक वषकजमा ान्त्तररक ऋर् रु. एक अबज पररचालन गने लक्ष्य भलएकोमा प्रदेश 

सरकारले हालसम्म ऋर् नभलएको र्ानकारी यस सम्माभनत सभा समक्ष पेश गनज चाहन्त्छु। 

16. चाल ुाभिजक वषकजको रे्ठ २० गते सम्म नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको ववत्तीय समानीकरर् 

अनदुान वापत रु. ५ अबज २६ करोड ५० लाख,  रार्स्व बाुँडफाुँटबाट रु. ५ अबज ९८ 

करोड २४ लाख र  संघीय सशतज अनदुान वापत रु. ५ अबज १० करोड ७५ प्राप्त भएको 

छ। ववशेषक अनदुान वापत रु. १३ करोड ८३ लाख तिा समपरुक अनदुान तफज  रु. ९२ 

लाख प्राप्त भएको छ ।  

17. चाल ुा. व. को रे्ठ २० गतेसम्म ान्त्तररक रार्स्व पररचालन तफज  रु. ३ अबज २ करोड 

१ लाख संकलन भएको छ ।  

18. चाल ुाभिजक वषकजमा कुल ववभनयोर्नको ६२.५ प्रभतशत खचज हनेु संशोधीत अनमुान छ । 

ववभनयोर्नमध्ये चाल ुतफज  ७२.३४ प्रभतशत र पुुँर्ीगत तफज  ५२.६६ प्रभतशत हनेु संशोभधत 

अनमुान छ । 

19. प्रदेश ाभिजक कायजववभध ऐन, २०७४ को दफा १३ को उपदफा २(ख) बमोस्र्म 

मध्यमकालीन खचज संरचना पेश गरेको छु । यसबाट प्रदेश सरकारको भरवषकीय श्रोतको 
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ाुँकलन गरी प्रािभमकता प्राप्त क्षेरमा उपलब्ध श्रोतको बाुँडफाुँड गने खाका प्रस्ततु हनेु 

ववश्वास भलएको छु । 

माननीय सभामखु महोदय, 

ागामी ाभिजक वषकजको बरे्टको उद्दशे्य देहाय बमोस्र्म रहेको छ .  

20. कोभभड-१९ को  संक्रमर् रोकिाम, भनयन्त्रर् र उपचारका लाभग सम्पूर्ज साधन स्रोतको 

पररचालन गदै नागररकको र्ीवन रक्षा गने । 

21. कृवषक उत्पादन तिा उत्पादकत्व वृवद्ध गरी खाद्य सरुक्षाको सभुनस्ितता गने । 

22. संघ, प्रदेश र स्िानीय तहबीच समन्त्वय र सहकायज माफज त ववकासका लक्ष्यहरु हाभसल  

गने । 

23. मवहला, दभलत, गररब, अपाङ्ग, मधेशी, ार्दवासी र्नर्ाभत, अल्पसङ्खख्यक र ाभिजक तिा 

सामास्र्क रुपमा ववपन्न खस ायजहरुको मूल प्रवावहकरर् गने ।  

24. सावजर्भनक, भनर्ी र सहकारी क्षेरको सहकायज र साझेदारी माफज त ाभिजक गभतववभधलाई 

गभतशील बनाउने । 

25. दक्ष, सबल, सक्षम एवंम प्रववभधममरी र्नशस्िको ववकास गने । 

माननीय सभामखु महोदय 

बरे्टका उद्दशे्यहरु प्राप्त गनज तपभसल बमोस्र्मको प्रािभमकता भनधाजरर् गरेको छु। 

26. संघ एवम ्स्िानीय तहबीचको समन्त्वयमा कोभभड १९ महामारी रोकिामका लाभग ावश्यक 

खोप उपलब्ध गराउने , 

27. स्वास््य संस्िाहरुको स्तरवृवद्ध तिा संस्िागत सदुृढीकीकरर्, 

28. सामदुावयक ववद्यालयहरुको भौभतक पूवाजधारको अवस्िा, शमस्क्षक गरु्स्तर, शमस्क्षक सामग्री 

लगायत शमस्क्षक वातावरर् सधुार, 
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29. कृवषक उत्पादन तिा उत्पादकत्व वृवद्ध गरी कृवषकर्न्त्य उत्पादनमा ाधाररत उद्योग स्िापना 

माफज त रोर्गारी सरृ्ना ,  

30. प्रदेशको रार्स्वमा महत्वपूर्ज योगदान पयुाजउने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन, 

31. ावास ववहीन तिा ाभिजक रुपले ववपन्न, गररब र सामस्र्क बवहष्करर्मा परेका नागररकका 

लाभग उपयिु , सरुस्क्षत र व्यवस्स्ित ावासको व्यवस्िा, 

32. मधेश ान्त्दोलन लागायत ववभभन्न ान्त्दोलनका क्रममा भएका शवहद तिा पीभडत 

पररवारहरुको सम्मान तिा संरक्षर्, 

33. प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भई कायाजन्त्वयनमा रहेका वहवुषकीय ायोर्ना तिा कायजक्रमहरुको 

भनरन्त्तरता, 

34. प्राकृभतक तिा मानवीय वक्रयाकलापबाट भसर्जना हनु सक्ने ववपद्को समसु्चत व्यवस्िापन,  

35. सावजर्भनक सेवा प्रवाह र ववकास प्रशासनलाई र्नमखुी, गरु्स्तरीय र प्रभतफलदायी बनाई 

प्राप्त उपलस्ब्धको न्त्यायोस्चत ववतरर् माफज त सशुासन कायम गने । 

माननीय सभामखु महोदय, 

प्रदेश सरकारको नीभत तिा कायजक्रममा प्रािभमकता प्राप्त क्षरेहरुसुँग सम्बस्न्त्धत कायजक्रम र बरे्ट ववभनयोर्न 

प्रस्ततु गनज चाहन्त्छु। 

(क) स्वास््य क्षरे तिा कोभभड-१९ को महामारी रोकिाम, भनयन्त्रर् र उपचार  

36. कोभभड-१९  को रोकिाम, भनयन्त्रर् तिा उपचारका लाभग ावश्यक औषकभध, अस्क्सर्न 

भसभलण्डर, रेस्म्डभसभभर, ररएरे्न्त्ट वकट्स लगायतका उपकरर् खररदका लाभग रू. २० करोड 

ववभनयोर्न गरेको छु । 

37. कोभभड-१९ महामारीले सरृ्ना गरेको र्वटल पररस्स्िभतको सामना गनज ावश्यक औषकभध 

उपकरर् खररदका  लाभग पयाजप्त स्रोतको सभुनस्ितता गरेको छु । सािम कोरोना महामारी 

रोकिाम भनयन्त्रर्का लाभग प्रदेश सरकार प्रभतबद्ध रहेको व्यहोरा सम्माभनत सभा समक्ष 

भनवेदन गनज चाहन्त्छु । 
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38. यस प्रदेशभभरका ववभभन्न अस्पतालहरुमा मगृौला ववरामीहरुको बढ्दो चापलाई मध्यनर्र 

गदै ३५ वटा डाईलेभसस मेभसन खररदका लाभग रु. १२ करोड ववभनयोर्न गरेको छु । 

39. कोभभड-१९ महामारीले ससृ्र्त र्नस्वास््यसुँग सम्वस्न्त्धत र्ोस्खम कम गरी समसु्चत 

उपचारको व्यवस्िा गनज र्नकपरुधामको मरेु्भलया स्स्ित मस्र्पाल स्शक्षर् अस्पतालमा 

कोभभड  ववशेषक अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन  तिा मधेश स्वास््य ववज्ञान प्रभतष्ठानलाई 

स्वास््य क्षेरको ववस्शष्ट अध्ययन, अध्यापन तिा अनसुन्त्धान गने क्षेरको रुपमा ववकास गनज 

चाल ुाभिजक वषकजमा रू. ९ करोड उपलब्ध गराई सकेको र अगामी ाभिजक वषकजको लाभग 

रू. १० करोड ववभनयोर्न गरेको छु । यसका लाभग िप बरे्टको व्यवस्िापन ान्त्तररक 

ऋर्बाट गररनेछ । 

40. कोरोना महामारीको उपचारमा र्नशस्िको अभाव हनु नर्दन अस्पताल तिा प्रयोगशालाहरुमा 

िप र्नशस्ि व्यवस्िापनका लाभग ावश्यक रकम ववभनयोर्न गरेको छु । नेपाल 

सरकारको समन्त्वय एवम ्सहकायजमा कोरोना महामारी ववरुद्घ अग्रपङभतमा खवटने प्रदेश 

मातहतका अस्पतालमा कायजरत स्चवकत्सक तिा स्वास्िकमीहरुलाई प्रोत्साहन गने व्यवस्िा 

भमलाएको छु ।  

41. प्रादेस्शक अस्पताल र्नकपरुधामका लाभग Cath Lab, Advanced CT Scan Machine, ICU/HDU 

स्िापनािज उपकरर् खररदका लाभग  रु.१९ करोड ववभनयोर्न गरेको छु । 

42. प्रदेश र्नस्वास््य प्रयोगशालालाई अत्याधभुनक उपकरर् सवहत स्तरोन्नभत गनज ावश्यक 

बरे्ट ववभनयोर्न गरेको छु । 

43. पोखरीया अस्पताल पसाज र भारदह अस्पताल सप्तरीलाई प्रदेश अन्त्तगजत सञ्चालन गने भनर्जय 

भएअनरुुप उि अस्पतालहरुको भौभतक संरचना सधुारका लाभग ावश्यक रकम ववभनयोर्न 

गरेको छु । 

44. अन्त्य स्वास््य संस्िाहरुको भौभतक पूवाजधार भनमाजर् र सधुारका लाभग रु. १६ करोड 

ववभनयोर्न गरेको छु । 

45. संघीय सरकारसुँगको समन्त्वय र सहकायजमा प्रदेश भभरका सीमान्त्तकृत भबपन्न दभलत 

पररवारहरुको स्वास््य बीमा कायजक्रम संचालन गनज बरे्टको व्यवस्िा भमलाइएकोछ।  
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46. ायबेुद, योग, प्राकृभतक स्चवकत्सा, होभमयोप्याभिक तिा अन्त्य परम्परागत उपचार पद्धभतको 

अध्ययन अनसुन्त्धान, प्रादेस्शक ायबेुद तिा बमकस्ल्पक स्चवकत्सा, अनसुन्त्धान केन्त्द्र स्िापना 

एवम ्स्िानीय तहमा क्रमशः स्वास््य तिा नागररक ारोग्य केन्त्द्र स्िापना तिा भनयभमत 

संचालन गनज रु ४ करोड ३० लाख  बरे्ट व्यवस्िा गरेको छु । 

47. पूर्ज सरुस्क्षत माततृ्व प्रदेश तिा Zero home delivery कायजक्रमलाई Piloting को रुपमा 

सञ्चालन गनज ावश्यक बरे्ट ववभनयोर्न गरेको छु । 

 (ख) स्शक्षा क्षरे  

48. प्रत्येक स्र्ल्लामा एक/एक वटा नमनुा सामदुावयक ववद्यालय स्िापना तिा सामदुावयक 

ववद्यालयहरुको भौभतक पूवाजधार भनमाजर् तिा सधुार गरी शमस्क्षक गरु्स्तर अभभवृवद्ध गनज रू. 

२४ करोड  ववभनयोर्न गरेको छु । 

49. प्रदेश स्स्ित सामदुावयक ववद्यालयहरुमा अध्ययनरत छारछाराहरुलाई खेलकुदको माध्यमबाट 

शारीररक तिा मानभसक ववकासका लाभग खेलममदान भनमाजर् तिा स्तरोन्नभत गनज रु.८ करोड 

ववभनयोर्न गरेको छु । 

50. प्रदेश स्स्ित ऐभतहाभसक पसु्तकालयहरु तिा संस्कृत ववद्यालयहरुको सदुृढीकीकरर् र 

र्नकपरुधाममा प्रादेस्शक स्तरको पसु्तकालय भनमाजर् कायजको सम्भाव्यता अध्ययनका लाभग 

ावश्यक वरे्ट व्यवस्िापन गरेको छु । 

51. उच्च स्शक्षा अध्ययनरत ार्दवासी र्नर्ाभत ,दभलत, मसु्स्लम, छारा तिा मधेश ान्त्दोलनका 

शवहद पररवार, घाइते पररवारका लाभग छारवृस्त्तको व्यवस्िा गनज रु.२ करोड ववभनयोर्न 

गरेको छु। 

52. सामदुावयक ववधालयहरुमा अध्ययनरत ववधािीहरुको प्रािभमक स्वास््य उपचार परामशज सेवा 

उपलब्ध गराउन एक ववधालय एक नसज कायजक्रमलाई भनरन्त्तरता र्दन रु.३ करोड ५० 

लाख रकम ववभनयोर्न गरेको छु। 
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 (ग ) सीप ववकास तिा रोर्गारी  

53. रोर्गार सूचना केन्त्द्रलाई  ब्यबस्स्ित तलु्याई  सरोकारवालाहरुसुँगको सहकायज र समन्त्वयमा 

गररबी न्त्यूनीकरर्का लाभग लघ ुउद्यम ववकास कायजक्रमलाई प्रदेश अनकूुल पररमार्जन गरी 

ववपन्न पररवारलाई रोर्गारीको अवसर सरृ्ना गने कायजक्रममा रु.८ करोड रकम ववभनयोर्न 

गरेको छु। 

54. कोभभड १९ महामारीका कारर् रोर्गारी गमुाएका यूवाहरुको लाभग यवुा स्वरोर्गार 

कायजक्रममा रु.१५ करोड रकम ववभनयोर्न गरेको छु। 

55. उद्यमशीलता माफज त रोर्गारीका अवसर सरृ्ना गनज रु. २८ करोड ५० लाख रकम 

ववभनयोर्न गरेको छु। 

56. दभलत समदुायका मवहला तिा यवुाहरुको सीप ववकास माफज त रोर्गारीका अवसर सरृ्ना 

गनज ववगत वषकजदेस्ख सञ्चालनमा रहेको भगत सवजर्ीत कायजक्रमलाई भनरन्त्तरता र्ददम रु.२ 

करोड ४० लाख रकम ववभनयोर्न गरेको छु। 

57. स्िानीय श्रम, सीप, क्षमता अभभवृवद्ध गनज व्यवसावयक स्शक्षा तिा ताभलम माफज त ावश्यक 

प्राववभधक र्नशस्िको उत्पादन गरी ाय ार्जनमा पररचालन गनज सीप तिा व्यवसावयक 

ताभलम पररषकद्का लाभग संघ र प्रदेशको सहकायजमा कायजक्रम सञ्चालन गनजका लाभग ावश्यक 

बरे्ट ववभनयोर्न गरेको छु । 

 

(ग) मवहला, वालवाभलका यवुा तिा खेलकुद  

58. मवहला सशस्िकरर् माफज त राज्यको हरेक भनकायमा मवहलाहरुको पहुुँच अभभवृवद्ध गनज 

मवहलाको हक सम्बस्न्त्ध प्रादेस्शक नीभत, कानून, योर्ना तर्ुजमा लगायत बालबाभलका, यवुा 

तिा खेलकुदका लाभग ावश्यक बरे्ट व्यवस्िा गरेको छु । 

59. खेलकुदको ववकासका लाभग रावष्ट्रय खेलहरु तिा प्रदेश नं. २ का लोकवप्रय तिा लोपोन्त्मखु 

खेलहरुलाई प्रािभमकतामा राखी ावश्यक संरचनागत व्यवस्िा गरी मखु्यमन्त्री रभनङ्ग स्शल्ड 

प्रभतयोभगता संचालन गनज बरे्ट ववभनयोर्न गरेको छु । 
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(घ) भाषका, सावहत्य, कला एवम ्संस्कृभत  

60. प्रदेश भभरका मौभलक सांस्कृभतक सम्पदाहरुको संरक्षर् एवम ् प्रवद्धजनका लाभग ववभभन्न 

साुँस्कृभतक संग्राहलय र  प्रदेश भाषका, कला तिा संस्कृभत प्रभतष्ठान स्िापनाका लाभग पूवज 

सम्भाव्यता अध्ययन गनज ावश्यक बरे्ट ववभनयोर्न गरेको छु । 

61. प्रदेशभभरका धाभमजक साुँस्कृभतक क्षेरको ववकास र प्रबद्धजनका लाभग रु.१६ करोड रकम 

ववभनयोर्न गरेको छु। 

62. प्रदेशको मौभलक संस्कृभत कला तिा अन्त्य ववद्याको संरक्षर् र सम्बद्धजनका लाभग ावश्यक 

वाद्यवाद्यन सामग्री उपलब्ध गराउन ावश्यक बरे्ट ववभनयोर्न गरेको छु । 

(ङ) भभूम, कृवषक तिा पशपुालन 

63. प्रदेशको प्रमखु ाभिजक क्षेरको रुपमा रहेको कृवषक क्षेरको उत्पादन र उत्पादकत्व अभभवृर्द्द 

गने उदे्दश्यले दगु्ध पदािजमा ाधाररत फलफुल तिा माछा प्रसोधन उद्योगहरुको सम्भाव्यता 

अध्ययन सवहत स्िापनाका लाभग रु.४ करोड रकम ववभनयोर्न गरेको छु । 

64. प्रदेशलाई दगु्ध तिा मास ुउत्पादनमा ात्मभनभजर बनाउन दगु्ध तिा मास ुभमसन कायजक्रम 

र प्रस्तावमा ाधाररत पशपुन्त्छी तिा मत्स्य ववकासका कायजक्रमको लाभग रु.१३ करोड बरे्ट 

ववभनयोर्न गरेको छु । 

65. प्रदेशको अनकूुलता बमोस्र्म व्यवसावयक महत्वका तरकारी र मसला, पषु्पखेती, पोषकर्यूि 

बालीहरु ओल, सोवहर्न, अनार, मेवा, च्याउ लगायतका व्यवसावयक खेतीको प्रवद्धजन गनज रु 

१ करोड ५० लाख ववभनयोर्न गरेको छु ।  

66. कृषकक, ववपन्न, गररब, भभूमहीन तिा सामास्र्क रुपमा वपछभडएका साना कृषककहरु, एकल 

मवहला, मधेस ान्त्दोलनका सवहद र घाइते पररवारको ाय ार्जन तिा र्ीववकोपार्जनमा 

टेवा परु् याउन “मखु्यमन्त्री वकसान उत्िान कायजक्रम” लाई भनरन्त्तरता र्दन रु ५ करोड 

ववभनयोर्न गरेको छु।  
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67. बाली र वस्त ुपररवेशमा सन्त्तलुन कायम राख्न एवककृत शररु्ीव व्यवस्िापन, र्लवाय ुममरी 

कृवषक प्रववभध ववस्तार, कृवषक र्मववक ववववधता, प्राकृभतक र्लाशय संरक्षर्, माटो स्वास््य प्रवद्धजन 

कायजक्रमहरु संचालनमा  ावश्यक बरे्ट ववभनयोर्न गरेको छु । 

68. बालीनाली र पश ुवस्तकुा महामारी रोग र हाभनकारक कीराहरुको प्रकोप फम भलन नर्दई 

तत्काल स्िलगत रुपमा महामारी भनयन्त्रर्का लाभग पशपंुक्षी घमु्ती सेवा ( Veterinary 

Mobile Van) सवहतको रम वपड रेस्पोन्त्स वटमको पररचालन गनज स्िानीय तहसुँग सहकायज गरी 

ाकस्स्मक व्यवस्िापन गने कायजका लाभग ावश्यक बरे्ट ववभनयोर्न गरेको छु।  

69. कृषकक र उद्यमीलाई व्यवसावयक कृवषकको लाभग कृवषक सामभग्र, कुवानीको लाभग वाहन लगायतका 

कृवषकयन्त्र र भौभतक पवुाजधार (तरकारी र फलफूल बर्ार स्िल  भनमाजर्, मलको व्यवस्िापन,  

वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेर्/कोल्ड रुम) स्िापना गनज अनदुान  प्रदान गररने  कायजलाई 

भनरन्त्तरता र्दन रु.१० करोड ८० लाख बरे्ट ववभनयोर्न गरेको छु ।  

70. कृवषक उत्पादन तिा बर्ारीकरर्को भनम्ती महत्वपूर्ज कृवषक पकेट क्षेर केस्न्त्द्रत गरी 

पाभलकाहरुमा कृवषक सडक भनमाजर्लाई भनरन्त्तरता र्दन ावश्यक बरे्ट ववभनयोर्न गरेको छु 

। 

71. भडप ट्युवेल, स्यालो ट्युवेलको सदुृढीकीकरर् तिा ाधभुनकीकरर् र नदीहरुको व्यवस्िापन 

गरी ववद्यमान कृवषक भसुँचाई प्रर्ालीहरुको क्षमता अभभवृवद्ध कायजलाई भनरन्त्तरता र्दइ स्िानीय 

स्तरमा रहेका साना भसुँचाई पूवाजधारहरु लाई समदुायबाटम व्यवस्िापन हनेु गरी संचालनमा 

ल्याउन रु.१० करोड २० लाख बरे्ट ववभनयोर्न गरेको छु । 

72. ववपन्न गररब तिा सामास्र्क रुपमा पछाडी परेका साना कृषककहरुको लाभग स्वरोर्गारमूलक 

ववशेषक पशपुन्त्छी तिा मत्स्यपालन कायजक्रमका लाभग ावश्यक रकम ववभनयोर्न गरेको  

छु । 

73. ाकस्स्मक पशपुन्त्छी तिा मत्स्य महामारी रोग भनयन्त्रर् तिा उपचार कायजक्रमका लाभग 

ावश्यक बरे्ट ववभनयोर्न गरेको छु । 

(च) उद्योग,  पयजटन, वन तिा वातावरर् संरक्षर् 
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74. ागामी ाभिजक वषकजमा नेपाल सरकार, स्िानीय तह, अन्त्तराजवष्ट्रय संघसंस्िा लगायत 

सरोकारवालासंगको सहकायजमा चरेु संरक्षर्का लाभग ववशेषक पहल गररनेछ । यसका लाभग  

ाकस्स्मक भसंुरक्षर् एवम एकीकृत भसंुरक्षर् तिा पयाजपयजटनको लाभग रु १८ करोड ३६ 

लाख ववभनयोर्न गरेको छु । 

75. वातावरर्ीय अनकुुलतालाई दृढीवष्टगत गदै सडक वकनार, भग्रन वेल्ट तिा ासपास क्षेरमा 

फलफुल लगायत अन्त्य वृक्षारोपर् कायजलाई अभभयानको रुपमा सञ्चालन गनज रु ७ करोड 

३८ लाख ववभनयोर्न गरेको छु । 

76. र्नान्त्दोलन, र्नयदु्घ, मधेश र्नववद्रोह लगायत लोकतास्न्त्रक ान्त्दोलनका योद्धाहरुको 

सम्मानमा स्मभृत पाकज  भनमाजर् गनजका लाभग रु १ करोड ववभनयोर्न गरेको छु । 

77. प्रदेशका प्रत्येक भनवाजचन क्षेरमा एक र्लाशय/पोखरीको संरक्षर् सम्बद्धजन एवम ्

व्यवस्िापनको लभग रु ३२ करोड ववभनयोर्न गरेको छु । 

78. भनमाजर्ाभधन मठ, मस्न्त्दर ,गमु्बा ,मस्स्र्द, कब्रगाह लगायत धाभमजक/सांस्कृभतक सम्पदाको 

संरक्षर् सम्बद्धजन एवम ्भनमाजर्को लाभग रु १८ करोड ववभनयोर्न गरेको छु । 

79. ग्रामीर् पयजटन प्रवद्धजन एवम ्ाभिजक ात्मभनभजरताको मागजप्रशस्त गनज होमस्टे कायजक्रम 

संचालनको लाभग रु १ करोड ववभनयोर्न गरेको छु । 

80. पौरास्र्क, ऐभतहाभसक, सांस्कृभतक  सम्पदा सम्पन्न यस प्रदेशका सम्पदाहरुको संरक्षर् एवम ्

पयजटकीय गन्त्तव्यको रुपमा ववकभसत गनज पयजटकीय पूवाजधार भनमाजर् एवम ्सम्पदा संरक्षर्को 

लाभग रु १५ करोड ववभनयोर्न गरेको छु । 

81. प्रादेस्शक प्रिम पञ्चववषकजय योर्नाले प्रक्षेवपत गरेका प्रमखु पयजटकीय गन्त्तव्यहरुको पूवाजधार 

ववकास एवम ्सौन्त्दयीकरर्का लाभग रु १५ करोड ववभनयोर्न गरेको छु । 

82. हररत एवम ्स्वच्छ प्रदेशको पररकल्पनालाई साकार पानज प्रदेशका ६४ वटम भनवाजचन क्षेरमा 

हररत पाकज  भनमाजर्का लाभग रु १६ करोड ववभनयोर्न गरेको छु । 

83. प्रदेशमा ाउने पयजटकहरुलाई लामो  समयसम्म बस्ने वातावरर् बनाउन miniature of 

Nepal सवहतको पयजटकीय पूवाजधार भएको नेपालको ाुँखी झ्याल स्िापना तिा भनमाजर्का  

लाभग रु ४ करोड ववभनयोर्न गरेको छु । 
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84. ान्त्तररक तिा बाह्य पयजटकलाई ाकवषकजत गरी पयजटन प्रवद्धजन गनज सवुवधा सम्पन्न Snow 

City Fun Park भनमाजर्का लाभग रु १० करोड ववभनयोर्न गरेको छु । 

(छ) भौभतक पूवाजधार ववकास  

85. प्रादेस्शक सडक सञ्जालको सन्त्तभुलत ववकासको ाधारको रुपमा रहेको प्रदेशको प्रत्येक 

भनवाजचन क्षेरमा ५ वकलोभमटर पक्की सडक भनमाजर् कायजलाई भनरन्त्तरता र्ददम रु ६७ करोड 

२० लाख ववभनयोर्न गरेको छु । 

86. क्रमागत ायोर्नाको रुपमा स्वीकृत एवम ् श्रोत सभुनस्ितता भईसकेका सडक पलुका  

ायोर्नाहरु सम्पन्न गनज यिेष्ट बरे्ट ववभनयोर्न गरेको छु । 

87. प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका दभलत गररब ावास भनमाजर् कायजलाई भनरन्त्तरता र्दुँदम सो कायजका 

लाभग भनरन्त्तरता र्दन रु ८ करोड ववभनयोर्न गरेकोछु ।  

88. प्रदेशका ववपन्न नागररकलाई लस्क्षत गरी सरुस्क्षत ावास उपलब्ध गराउन स्वगीय महेन्त्द्र 

नारायर् भनधी ावास योर्नाको शभुारम्भको लाभग रु २० करोड ववभनयोर्न गरेको छु । 

89. कृवषक भनभजर अिजतन्त्रको रुपमा रहेको प्रदेशको कृवषक ववकासलाई दृढीवष्टगत गदै वकसानको 

खेतीवारीमा भसंचाई उपलब्ध गराउन मझौला भसचाई ायोर्नाहरुको भनमाजर्लाई 

प्रािभमकतामा राखी रु ४१ करोड ववभनयोर्न गरेको छु । 

90. अभतवृवष्टका कारर् उत्पन्न हनेु बाकी पवहरो र्स्ता समस्याहरुलाई सम्बोधन गने दृढीवष्टकोर्ले 

नदी भनयन्त्रर्को लाभग रु ३० करोड ववभनयोर्न गरेको छु । 

91. प्रदेशका प्रत्येक स्िानीय तहको वडादेस्ख पाभलकाको केन्त्द्र/सदरमकुाम र्ोडने सडक भनमाजर् 

तिा कलान कायजको लाभग रु ६८ करोड ववभनयोर्न गरेको छु । 

92. भनरन्त्तरता पाएका सावजर्भनक भनमाजर् सम्बन्त्धी अधरुो ायोर्नाहरु तिा अन्त्य सावजर्भनक 

भनमाजर् कायजको लाभग रु २० करोड ववभनयोर्न गरेको छु । 

93. मधेश भवनभभर सभुबधा सम्पन्न सेवाग्राही ममरी प्रशासकीय भवन भनमाजर् गनज रु ५ करोड 

ववभनयोर्न गरेको छु । 
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94. मखु्यमन्त्री स्वच्छता अभभयान अन्त्तगजत ववगतमा सञ्चाभलत तिा स्रोत सभुनस्ितता भएका 

क्रमागत ायोर्नाहरुलाई सम्पन्न गनज रु ३१ करोड ववभनयोर्न गरेको  

छु । 

95. र्नताको हक र अभधकारको लाभग संघषकज गनुज भएका अिक योद्धा स्वगीय रामरार्ा प्रसाद 

भसंह, स्वगीय गरे्न्त्द्र नारायर् भसंहको साभलक स्िापनाका लाभग रु ४ करोड ववभनयोर्न 

गरेको छु । सािम शवहद दगुाजनन्त्द झा को शाभलक भनमाजर् कायजलाई भनरन्त्तरता र्दन रु. २ 

करोड ववभनयोर्न गरेको छु । 

96. प्रर्ातन्त्र सेनानी देव नारायर् यादव स्मभृत पाकज  सौन्त्दयीकरर्को लाभग रु २ करोड 

ववभनयोर्न गरेको छु । 

(र्) शास्न्त्त ,सरुक्षा ,सञ्चार तिा ववपद व्यवस्िापन 

97. सूचना तिा सामाचारको संप्रेषकर्लाई व्यवस्स्ित बनाउन “प्रदेश मदु्रर् छापाखाना”  स्िापना 

कायजलाई भनरन्त्तरता र्ददम कायज सम्पन्नका लाभग  रु २ करोड ववभनयोर्न गरेको छु ।  

98. ववपद्को अवस्िामा राहत एवम ्व्यवस्िापनको लाभग ईभ्याकूएसन केन्त्द्र भनमाजर् गनज रु ५ 

करोड ववभनयोर्न गरेको छु । 

99. शास्न्त्त सरुक्षाको क्षेरलाई सवु्यवस्स्ित बनाउन प्रदेश प्रहरी कायाजलय तिा मातहतका स्र्ल्ला 

प्रहरी कायाजलय/ईलाका प्रहरी कायाजलय/प्रहरी चौकी/िावफक/ताभलम केन्त्द्र लगायतका 

भनकायहरुको पूवाजधार भनमाजर्का लाभग रु ७ करोड ३३ लाख ववभनयोर्न गरेको छु । 

100. सशस्त्र प्रहरी वल तिा मातहतका सीमा सरुक्षा वलहरुको कायाजलयको पूवाजधार भनमाजर्का 

लाभग रु १ करोड ३५ लाख ववभनयोर्न गारेको छु । 

101. ववपद् र्ोस्खम न्त्यूनीकरर् तिा व्यवस्िापनका लाभग र्नचेतना कायजक्रम संगम खोर् तिा 

उद्दार कायज एवम ् ववपद् व्यवस्िापन सम्बन्त्धी गोदाम घर भनमाजर् लगायतका पूवाजधार 

भनमाजर्कालाभग रु १ करोड ७२ लाख ववभनयोर्न गरेको छु । 

102. लाग ुऔषकध ववरुद्धको अभभयानलाई भनरन्त्तरता र्ददैँ स्िानीय तहको सहकायजमा लाग ुऔषकध 

दवु्यजसन पनुजस्िापना केन्त्द्र स्िापनािज रु १ करोड ९० लाख ववभनयोर्न गरेको छु । 
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103. मधेश ान्त्दोलनका सवहद पररवारहरुलाई भरर्पोषकर् भत्ता तिा मधेश सवहद स्मारक पाकज  

भनमाजर् एवम ् पसाजमा भनमाजर्ाधीन अधरुो भनमाजर् कायज परुा गनज रु १ करोड ७५ लाख 

ववभनयोर्न गरेको छु । 

104. मधेश ान्त्दोलनका घाइतेहरु तिा मधेश ान्त्दोलनबाट पीभडतहरुको त्यांक संकलनका 

लाभग ावश्यक बरे्ट ववभनयोर्न गरेको छु । 

105. मधेश ान्त्दोलनका शवहदहरुको सन्त्तानलाई अध्ययन छारवृस्त्त तिा सवहद पररवारलाई 

रोर्गारमलुक ताभलम प्रदान गनजको लाभग ावश्यक बरे्ट ववभनयोर्न गरेको छु । 

106. सञ्चार क्षेरको संस्िागत ववकासलाई प्रािभमकता र्ददम भमभडया काउस्न्त्सल, ामसञ्चार 

प्राभधकरर् एवम ्चलस्चर तिा लोक सञ्चार प्रवद्धज बोडजको लाभग रु ५करोड ववभनयोर्न 

गरेको छु । 

107. ामनागररकको ससुसु्चत हनेु अभधकारको सभुनस्िततालाई टेवा पयुाजई सचुनाको हकको 

प्रत्याभभुत गराउन लोककल्यार्कारी ववज्ञापन कायजक्रममा रु २ करोड ववभनयोर्न गरेको  

छु । 

 (झ) सामास्र्क सरुक्षा 

108. दभलत सशस्िकरर् ऐनको ाधारमा दभलत ववकास सभमभत गठन भई कायज सञ्चालनमा 

ाईसकेकोले उि सभमभतको लाभग रु २ करोड ववभनयोर्न गरेको छु । 

109. सामास्र्क एवं ाभिजक रुपमा सबभन्त्दा सीमान्त्त र्ीवन व्यतीत गने दभलत समदुायको 

स्वास््य सवुवधाको सभुनस्ितताको लाभग दभलत समदुाय स्वास््य वीमा कायजक्रम सञ्चालन 

गररनेछ।यसका लाभग ावश्यक बरे्ट व्यवस्िापन गरेको छु । 

110.  दभलत सशस्िकरर् कायजक्रमलाई प्रािभमकता र्ददम दभलत छारावास भनमाजर्को लाभग  रु 

८ करोड ववभनयोर्न गरेको छु। 

111. मखु्यमन्त्री बेटी पकाउ, बेटी बचाउ अभभयानलाई भनरन्त्तरता र्दन रु २० करोड ववभनयोर्न 

गरेको छु । 

(क) सावजर्भनक सेवा प्रवाह, सशुासन तिा राष्ट्रसेवक 
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112. प्रदेश भनर्ामभत सेवा ऐन र्ारी भई प्रदेश लोक सेवा ायोगबाट पदपतुीको प्रवक्रया सरुुवात 

भईसकेको छ।यसबाट प्रदेशका ववभभन्न भनकायहरुमा ररि हनेु पदहरु समयमम पभुतज भई 

सेवा प्रवाह तिा ववकास भनमाजर् कायजमा सहर् हनेुछ।प्रदेश लोक सेवालाई स्रोत साधन 

सम्पन्न बनाउन रु १० करोड ववभनयोर्न गरेको छु। 

113. प्रदेश सरकारका कमजचारीहरु तिा स्िानीय तहमा कायजरत कमजचारीहरुको सीप दक्षता 

क्षमता अभभवृवद्ध गनज ग्राभमर् ववकास प्रस्शक्षर् केन्त्द्रलाई ावश्यक बरे्ट ववभनयोर्न गरेको 

छु। 

114. ववभनयोर्न दक्षता अभभवृवद्ध गदै भनकासा प्रर्ालीलाई सरल, सहर् र व्यवस्स्ित बनाई ाभिजक 

पारदस्शजता कायम गनज प्रदेश लेखा भनयन्त्रक कायाजलय अन्त्तगजत रहने गरी कस्म्तमा तीन 

स्िानमा प्रदेश लेखा ईकाई कायाजलय स्िापनाका लाभग ावश्यक बरे्ट व्यवस्िा गरेको  

छु । 

115. प्रदेशमा सञ्चाभलत ायोर्नाहरुलाई समयमा सम्पन्न गनजका लाभग ायोर्ना प्रमखु र लेखा 

उत्तरदायी अभधकृतबीच कायज सम्पादन सम्झौता गने प्रवक्रयाको सरुुवात गरी कायज 

सम्पादनलाई मूल्याङ्कनको ाधार बनाईनेछ । 

116. सावजर्भनक खचजलाई प्रभावकारी बनाउन चाल ुखचजलाई भमत्तव्ययी र पुुँर्ीगत खचज बकाउने 

गरी बरे्ट ववभनयोर्न गरेको छु । 

117. प्रदेशमा सञ्चालन हनेु भनमाजर्सुँग सम्बस्न्त्धत ायोर्ना तिा कायजक्रमहरुको गरु्स्त्तर परीक्षर् 

गरी भनमाजर् कायजलाई र्दगो बनाउने उदे्दश्यले प्राववभधक प्ररीक्षर् प्रयोगशालाको स्िापना गनज 

रु १ करोड ववभनयोर्न गरेको छु । 

118. सावजर्भनक सेवालाई सवजसलुभ, छररतो र प्रववभधममरी बनाईनेछ । सािम ायोर्ना 

कायाजन्त्वयनको प्रभावकारी अनगुमन प्रर्ाली तयार गरी लाग ुगनज ावश्यक बरे्ट व्यवस्िापन 

गरेको छु । 

119. प्रदेश सरकारका भनकायमा कायजरत कमजचारीहरुको क्षमता अभभबृवद्ध गनज ताभलम प्रदान गररने 

कायजलाई भनरन्त्तरता र्दनकुा सािम स्िानीय तहमा कायजरत र्नशस्िहरुको क्षमता भबकासका 

कायजक्रमहरु समेत सञ्चालन गनज ावश्यक बरे्ट ववभनयोर्न गरेको छु। 
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120. नेपाल सरकारबाट राष्ट्रसेवक कमजचारीहरुको मनोबल उच्च बनाउन सभुनस्ित गरेको तलब 

बृवद्घलाई प्रदेश सरकारका सावजर्भनक भनकायमा कायजरत भनर्ामती कमजचारीहरुको लाभग 

समेत लाग ुहनेु गरी बरे्ट व्यवस्िापन गरेकोछु । सािम चाल ुाभिजक वषकजमा कायाजन्त्वयनमा 

रहेको ान्त्तररक पयजटन कायजक्रमलाई ा.व. २०७८।७९ मा समेत भनरन्त्तरता र्दएको छु 

। 

(ञ) रार्स्व प्रशासन सधुार तिा स्िानीय तह 

121. प्रदेश र स्िानीय तहबीचको समन्त्वय र सहकायजलाई प्रभावकारी बनाई ाभिजक ववकासका 

गभतववभधहरु सञ्चालन गनज ावश्यक बरे्ट ववभनयोर्न गरेको छु । 

122. संववधान प्रद्धत अभधकार क्षेर बमोस्र्म रार्स्वका सम्भाववत क्षेरहरुको पवहचान गरी ववद्यमान 

रार्स्व प्रर्ाली संस्िागत तिा संरचनागत सधुार गरी रार्स्व संकलनलाई वमज्ञाभनक तिा 

वस्तभुनष्ठ बनाउन ावश्यक बरे्ट ववभनयोर्न गरेको छु। 

123. प्रदेशको रार्स्व संकलनमा महत्वपूर्ज योगदान पयुाजउने उद्योग, व्यवसाय तिा भनकायहरुको 

अनगुमन प्रर्ाली व्यवस्स्ित बनाउन ावश्यक बरे्ट ववभनयोर्न गरेको छु ।सािम स्िानीय 

तहबाट प्रदेश संस्चत कोषकमा प्राप्त हनेु रार्स्व समयमम दास्खला गराउन ावश्यक अनगुमन 

गनज पहल गररनेछ । 

माननीय सभामखु महोदय 

अब म माभिका कायजक्रमहरु कायाजन्त्वयनका लाभग बरे्ट ववभनयोर्न र स्रोत व्यवस्िापनको अनमुान प्रस्ततु 

गनज अनमुभत चाहन्त्छु । 

124. ागामी ाभिजक बषकजका नीभत तिा कायजक्रम कायाजन्त्वयन गनज रु. ३३ अबज ७९ करोड १४ 

लाख ३० हर्ार बरे्ट ववभनयोर्न गरेको छु ।कुल ववभनयोर्न मध्ये चाल ुतफज  रु. १५ 

अबज ६३ करोड ३३ लाख ४७ हर्ार अिाजत ४६.२६ प्रभतशत, पुुँस्र्गत तफज  रु. १८ अबज 

५ करोड ८० लाख ८३ हर्ार अिाजत ५३.४४ प्रभतशत र ववत्तीय व्यवस्िा तफज  रु.१० 

करोड अिाजत ०.३० प्रभतशत रहेको छ । 
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125. ागामी ाभिजक वषकजका लाभग अनमुान गररएको खचज ब्यहोने स्रोत मध्ये ान्त्तररक स्रोतको 

रार्स्वबाट रु. ३ अबज ४ करोड ९१ लाख ३० हर्ार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हनेु  

अनदुानबाट रु. १३ अबज ९० करोड ३४ लाख,  रार्स्व बाुँडफाुँटबाट रु. ९ अबज ५८ 

करोड ८९ लाख र चाल ुाभिजक वषकजको ववभनयोर्नबाट बचत हनेु नगद मौज्दात रु. ६ 

अबज २५ करोड गरी र्म्मा रु. ३२ अबज ७९ करोड १४ लाख ३० हर्ार व्यहोदाज रु. १ 

अबज न्त्यून हनेु देस्खन्त्छ।सो न्त्यून रकम पूभतज गनज ागामी ाभिजक बषकजमा ान्त्तररक ऋर् 

पररचालन गररनेछ ।  

126. प्रदेश सभा भनवाजचन क्षेर ववकासका लाभग ागामी ाभिजक वषकजमा रु २ अबज ३५ करोड 

रकम ववभनयोर्न गरेको छु । 

127. प्रदेशभभरका स्िानीय तहहरुलाई ागामी ाभिजक वषकजमा ववतीय हस्तान्त्तरर्का लाभग रु ३ 

अबज १६ करोड ५० लाख रकम ववभनयोर्न गरेको छु । 

 

अन्त्त्यमा, बरे्ट तर्ुजमा गदाज मागजदशजन गनुजहनेु माननीय प्रदेश प्रमखु, माननीय मखु्यमन्त्री, माननीय 

सभामखु र माननीय मन्त्रीहरुप्रभत हार्दजक ाभार प्रकट गदजछु ।कोभभड १९ महामारीको ववषकम 

पररस्स्ितमा समेत अमूल्य सझुाव र्दई प्रदेश सरकारको बरे्ट तर्ुजमा कायजलाई मागजप्रशस्त गनुजहनेु सम्परु्ज 

माननीय सदस्यहरुलाई हार्दजक ाभार प्रकट गदजछु । बरे्ट तर्ुजमाका क्रममा अहोरार खट्नहुनेु सम्पूर्ज 

राष्ट्रसेवक कमजचारीहरुलाई धन्त्यवाद र्दन चाहन्त्छु ।प्रदेशको समवृद्ध र ववकासका लाभग प्रस्ततु बरे्ट 

कायजक्रममा ववभभन्न रार्नमभतक दलका शीषकज नेता, स्िानीय तहका र्नप्रभतभनभध, अिजववद्, ववभभन्न पेशा 

व्यवसायका संगर्ठत संस्िाहरु, वमदेस्शक ववकास साझेदारहरु, नागररक समार्, संचारकमी, करदाता 

तिा देशभभर र बावहर रहनभुएका सम्पूर्ज नेपाली र्ददीबवहनी दार्भुाईहरुले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा 

पयुाजउन ुभएको सहयोग र सद्भभावनाको लाभग धन्त्यवाद र्ददम बरे्टको कायाजन्त्वयनमा सबम पक्षको सहयोग 

पाउने पूर्ज ववश्वास गरेको छु । 

धन्त्यवाद । 

 


