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माननीय सभामखु महोदय, 
माननीय सदस्यहरु, 
१. प्रदेश सरकारको प्रदेश आर्थिक कायिविर्ि ऐन, 

२०७४ को दफा (९) को उपदफा (१) बमोजिम 
आर्थिक मार्मला तथा योिना मन्त्रीको हैर्सयतले 
आर्थिक िर्ि २०७८/७९ को विर्नयोिन वििेयक, 
२०७८ मा समािेश हनु े बिेट तथा कायिक्रमको 
र्सद्धान्त्त, उद्देश्य, प्राथर्मकता र नीर्तहरु छलफलका 
लार्ि यस िररमामय प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ततु िनि 
उपजस्थत भएको छु। 

 

२. संघीय लोकताजन्त्रक िणतन्त्र स्थापनाथि भएका 
आन्त्दोलन तथा मिेश िन विद्रोहमा िीिन उत्सिि 
िनुि हनु े सम्पूणि शहीदहरु प्रर्त श्रद्धासमुन अपिण 
िदिछु । 

 

३. विश्वव्यापी रुपमा फैर्लएको कोर्भड १९ को 
महामारीबाट मतृ्यिुरण िनुि हनुे सबै व्यजिहरुप्रर्त 
हार्दिक भािपूणि श्रद्धान्त्िली अपिण िदिछु साथै 
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मतृकका पररिारिनमा समिेदना व्यि िदै कोरोना  
संक्रर्मतहरुको शीघ्र  स्िास््य लाभको कामना 
िदिछु।कोरोना माहामारी विरुद्ध अहोरार खवटई रहन ु
भएका सबै स्िास््यकमी, राष्ट्रसेिक कमिचारीहरु, 

िनप्रर्तर्निी तथा नािररकप्रर्त हार्दिक िन्त्यिाद र 
कृतज्ञता ज्ञापन िनि चाहन्त्छु। 

 

४. कोरोना माहामारीको दोस्रो लहरले पारेको प्रभािलाई 
र्नयन्त्रण िदै प्रदेशको आर्थिक िर्तविर्िलाई 
चलायमान बनाउन आर्थिक िर्ि 2078/079 को 
विर्नयोिन वििेयकको र्सद्धान्त्त, उद्देश्य, प्राथर्मकता र 
नीर्तहरु प्रस्ततु िनि अनमुर्त चाहन्त्छु। 

 

५. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले 
हाल देजखएको कोरोना माहामारी, र्नयन्त्रण िनि र 
आम नािररकहरुको िीउ ज्यानको रक्षाको लार्ि 
चालेको कदमले संघीयताको महत्िलाई स्थावपत 
िरेको छ। 
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६. कोरोना माहामारी र्नयन्त्रणका लार्ि िररएको 
लकडाउन र र्नर्िेाज्ञाका कारण देशको समग्र अथि 
व्यिस्थामा िजम्भर असर परेको अिस्थामा प्रदेश 
सरकारको समेत रािस्ि संकलनमा संकुचन आएको 
छ। यस विर्म पररजस्थर्तले अथितन्त्रमा परेको 
प्रभािलाई न्त्यूनीकरण िदै आर्थिक िर्तविर्ि िर्तशील 
बनाउन ुपनेछ। 

 

७. विर्नयोिन वििेयक २०७८ को र्सद्धान्त्त, उद्देश्य, 
प्राथर्मकता र नीर्तहरु तय िनि मैले संवििानले 
र्नर्दिष्ट िरेको लोककल्याणकारी राज्यको अििारणा, 
समाििाद उन्त्मखु अथितन्त्र, संवििानको नीर्त, 
र्नदेशक र्सद्धान्त्त, मौर्लक हकको कायािन्त्ियन, मानि 
अर्िकारको रक्षा र नािररकको विकासको 
आकांक्षालाई प्रमखु माििदशिनको रुपमा र्लएको छु।  

 

८. मलुकुको पन्त्रौ आिर्िक योिना, प्रदेशको पवहलो 
आिर्िक योिना, र्दिो विकासका लक्ष्यहरु, राज्यले 
रावष्ट्रय तथा अन्त्तरावष्ट्रय स्तरमा िरेका प्रर्तिद्धता र 
अठोट तथा प्रदेश सरकारका विितका नीर्त तथा 
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कायिक्रम, िनता समक्ष िररएका प्रर्तिद्धतालाई परुा 
िने तफि  आिामी आर्थिक िर्िको बिेट लजक्षत 
हनुेछ। 

 

९. प्रदेश सरकारबाट विितका िर्िहरुमा घोर्णा िरी 
कायािन्त्ियनमा ल्याएका प्रादेजशक महत्िका योिना 
तथा कायिक्रमहरुलाई प्रभािकारी रुपमा कायािन्त्ियनमा 
लैिाने िरी आर्थिक िर्ि 2078/079 को बिेट 
केजन्त्द्रत रहनेछ। 

 

माननीय सभामखु महोदय, 
अब म यस सम्मार्नत सभा समक्ष विर्नयोिन वििेयक, 
२०७८ का प्रमखु र्सद्धान्त्तहरु प्रस्ततु िने अनमुर्त 
चाहन्त्छु। 

 

१०. नेपालको संवििानको ममि र र्सद्धान्त्तलाई आत्मसात 
िदै कोरोनाको माहामारीको दोस्रो लहरबाट आक्रन्त्त 
नािररकको िीिन रक्षा िनि िणुस्तरीय एिम ्सहि 
स्िास््य सेिा सरु्नजित िरी लोककल्याणकारी 
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राज्यको दावयत्ि र्निािह िने दृवष्टकोणले बिेट 
केजन्त्द्रत रहनेछ। 

 

११. िैदेजशक रोििारीबाट फवकि एका िनशजिहरुको 
पुुँिी, सीप, ज्ञान र क्षमतालाई उपयोि िरी प्रदेश 

र्भर रोििारीका अिसरहरु र्सििना िररनेछ। 

 

१२. बिेट विर्नयोिन कुशलता र खचि िने क्षमतामा 
अर्भिवृद्ध िरी बिेटलाई यथाथिपरक र नर्तिामजुख 
बनाउन ेतफि  विशेर् िोड र्दईनछे। 

 

१३. कृवर् उत्पादन तथा उत्पादकत्ि अर्भिवृद्ध िरी 
कृवर्िन्त्य उपिहरुको आयात प्रर्तस्थापन र र्नयाित 
प्रबद्धिन िनि कृवर् क्षेरको विवििीकरण, आिरु्नकीकरण, 
व्यािसावयकरण िररनेछ। 

 

१४. प्रदेशबासीहरुको िणुस्तरीय जशक्षा प्राप्त िने मौर्लक 
हकको प्रत्याभरु्त िनि सामदुावयक विद्यालयहरुको 
पूिाििार र्नमािण, शैजक्षक सामग्रीहरुको व्यिस्थापन 
तथा शैजक्षक िनशजिको क्षमता अर्भिवृद्ध िनि 
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सािििर्नक-नीजि-साझेदारीको अििारणालाई िोड 
र्दइनेछ।  

 

१५. मानि विकासको सचुाङ्कमा कमिोर रहेका जिल्ला 
तथा पार्लकाहरुमा जशक्षा, स्िास््य, खानेपानी, 
सरसफाई लिायतका क्षरेहरुमा लिानी िवृद्ध िरर 
समग्र प्रदेशको मानि विकास सचुाङ्कलाई बढोत्तरी 
िने तफि  आिामी आर्थिक िर्िको बिेटलाई केजन्त्द्रत 
िररनेछ। 

 

१६. करको दायरा विस्तार िनि प्रदेशको रािस्ि 
प्रशासनका लार्ि आिश्यक प्रादेजशक संरचना र्नमािण 
तथा रािस्ि संकलन िने र्नकायहरुको संस्थाित 
संरचनामा सिुार, िनशजिको क्षमता अर्भिवृद्ध र  
रािस्ि संकलनलाई प्रविर्िमैरी बनाउन े कायिमा 
बिेट केजन्त्द्रत हनुेछ। 

 

१७. समािमा हनु ेसबै प्रकारको विभेद र शोर्णको अन्त्त्य 
िरर आदशि र सभ्य समािको र्नमािण िने तफि  
विशेर् ध्यान र्दईनेछ । सामाजिक तथा साुँस्कृर्तक 
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विवििताहरुको पवहचान, सम्मान, संरक्षण र सम्बद्धिन 
िरी सामाजिक एिम ्रावष्ट्रय एकता कायम िने तफि  
बिेट केजन्त्द्रत हनुेछ। 

 
१८. प्रदेश सरकारले सञ्चालन िने विकास िर्तविर्िमा 

आम नािररकहरुको अथिपणुि र सवक्रय सहभार्िताको 
सरु्नजितता िदै सािििर्नक खचिलाई र्मतव्ययी, पारदशी, 
ििाफदेही, नर्तिामूखी बनाई वितीय अनशुासन कायम 
िने तफि  बिेट अग्रसर हनेुछ। 

 
१९. नािररकको िीउ, िनको सरुक्षा तथा शाजन्त्त स-ु

व्यिस्था कायम िनि सािििर्नक सेिालाई प्रभािकारी, 
उतरदायी र िनमैरी बनाई कानूनी राज्यको 
प्रत्याभतूी िराउदै सशुासन कायम िने तफि  बिेट 
लजक्षत हनुेछ। 
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माननीय सभामखु महोदय, 

अब म विर्नयोिन वििेयक, २०७८ का उदे्दश्य प्रस्ततु िने 

अनमुर्त चाहन्त्छु।  

२०. कोर्भड १९ को माहामारीको  संक्रमण रोकथाम, 
र्नयन्त्रण र उपचारको लार्ि सम्पूणि सािन स्रोतको 
पररचालन िदै नािररकको िीिन रक्षा िने । 

 

२१. विद्यमान स्िास््य संरचनाको सिुार, स्त्तरोन्नर्त, 
िनशजि व्यिस्थापन िरी िणुस्तरीय तथा सििसलुभ 
स्िास््य सेिा उपलब्ि िराउन े। 

 

२२.  उपलब्ि सािन स्रोतको अर्िकत्तम पररचालन माफि त 
आर्थिक िर्तविर्ि तथा, विकास र्नमािणलाई र्तव्रता र्दने 
र सेिा प्रिाहलाई िन अपेजक्षत बनाउने । 

 

२३. कृवर् उत्पादन तथा उत्पादकत्ि िवृद्ध िरी खाद्य 
सरुक्षाको सरु्नजितता िने । 

२४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्त्िय र सहकायि 
माफि त विकासका लक्ष्यहरु हार्सल िने । 
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२५.  मवहला, दर्लत, िररब, फरक क्षमता भएका व्यजि, 
मिेशी, आर्दिासी िनिार्त, अल्पसङ्ख्यक र आर्थिक 
तथा सामाजिक रुपमा बवहष्करणमा परेका र पाररएका 
सामदुायहरुलाई मूल प्रिाहीकरण िने ।  

२६. सबल, सक्षम एिम ् प्रविर्िमैरी दक्ष िनशजिको 
विकास िने । 

 

२७. उपलब्ि सीर्मत सािन स्रोतको विर्नयोिनमा 
प्राथर्मकीकरण िरी विर्नयोिन दक्षता अर्भिवृद्ध िने । 

 

२८. सािििर्नक, र्निी क्षेरको सहकायि र साझेदारी माफि त 
आर्थिक िर्तविर्िलाई िर्तशील बनाउन े। 

 

माननीय सभामखु महोदय, 
 

 अब म विर्नयोिन वििेयक, 2078 का प्राथर्मकताहरु 
प्रस्ततु िने अनमुर्त चाहन्त्छु। 
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२९. मौर्लक हकको रुपमा रहेको स्िास््य सम्बन्त्िी 
हकको कायािन्त्ियन िनि तथा हाल कोरोना 
माहामारीको दोस्रो लहरबाट र्सजिित अिस्थाको 
र्नयन्त्रण, रोकथाम र उपचार तथा भविष्यमा आउन 
सक्न ेयस्तै प्रकारका माहामारी विरुद्ध लड्न स्िास््य 
क्षेरमा प्राथर्मकताका साथ आिश्यक बिेट 
विर्नयोिन िररनेछ। 

 

३०. कोर्भड १९ महामारी रोकथामका लार्ि आिश्यक 
खोप उपलब्ि तथा खररदका लार्ि संघ तथा 
स्थानीय तहबीच समन्त्िय िरी प्रदेशका सबै 
नािररकका लार्ि कोरोना भाईरस विरुद्धको खोप 
उपलब्ि िराईने छ। 

३१. कोरोना माहामारीको र्नरन्त्तर असरबाट प्रदेशको 
आर्थिक व्यिस्थापनमा परेको प्रभािलाई न्त्यूनीकरण 
िदै उपलब्ि सीर्मत स्रोत सािनको समजुचत वितरण 
िररनेछ। 

 

३२. कोर्भड १९ महामारीको र्नयन्त्रण रोकथाम 
उपचारका लार्ि स्िास््य सामग्री उपलब्िता, 
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स्िास््य संस्थाहरुको संरचनात्मक सिुार तथा 
व्यिस्थापन, िनशजि व्यिस्थापनका लार्ि श्रोतको 
व्यिस्था िररनछे। 

३३. कोर्भड १९ महामारीबाट प्रभावित भई उपचारमा 
रहेका विरामीहरुको उपचारको सरु्नजितता िने 
व्यिस्था र्मलाईनेछ। 

३४. कोर्भड १९ महामारीबाट  प्रभावित अग्रपङ्खतीमा 
खवटने जचवकत्सक, स्िास््यकमी र अन्त्य कमिचारीहरुको 
लार्ि प्रोत्साहनको व्यिस्था िररनेछ । 

३५. सामदुावयक विद्यालयहरुको भौर्तक पूिाििारको अिस्था, 
शैजक्षक िणुस्तर, शैजक्षक सामग्री लिायत शैजक्षक 
िातािरण सिुार िरी सािििर्नक जशक्षालाई िणुस्तरीय, 

सीपमलुक, प्रर्तस्पिी र रोििारमलुक बनाउन बिेट 
विर्नयोिन िररनेछ। 

 

३६. कोरोना महामारीका कारण वििाथीहरुको र्सकाईमा 
परेको प्रभािलाई मध्यनिर िदै स्रोत सािन 
सम्पन्नयिु पूिाििार र्नमािण िरी प्रविर्िमैरी र्सकाईमा 
िोड र्दईनेछ। 

 



12 
 

३७. दक्ष िनशजि र्नमािण तथा खोि अनसुन्त्िानमूलक 
उच्च जशक्षाका लार्ि सबैको सहि पहचु र आर्थिक, 
सामाजिक रुपले पछाडी परेका विपन्नहरु तथा 
शारीररक तथा मानर्सक दिुिलता भएकाहरुलाई 
र्नशलु्क उच्च जशक्षाका लार्ि  कायिक्रम ल्याईनेछ। 

 

३८. कृवर्को बिारीकरण र कृवर्िन्त्य उद्यमशीलता 
प्रबद्धिन िदै कोरोनाको दोस्रो लहरले कृवर् क्षेरमा 
पारेको क्षर्त न्त्यूनीकरण िनि प्राथर्मकता र्दईनछे। 

 

३९. भ-ूउपयोि नीर्तको अििारणा अनरुुप कृवर्को 
आिरु्नकीकरण, याजन्त्रकरण तथा विजशवष्टकरण माफि त 
उत्पादन र उत्पादकत्ि अर्भिवृद्ध िरी रोििारीको 
र्सििना र कृवर् तथा पशपुन्त्छीिन्त्य खाद्यिस्तमुा 
प्रदेशलाई आत्मर्नभिर बनाउन ेकायिक्रमहरु सञ्चालन 
िररनेछ। कृवर् अनसुन्त्िान प्रणालीमा संघीय 
र्नकायहरुसुँि समन्त्िय र सहकायि िरी यस क्षेरमा 
लिानी आर्भिवृद्ध िने तफि  िोड र्दइनेछ । 
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४०. दगु्ि उत्पादनमा िवृद्ध िरी प्रदेशलाई अत्मर्नभिर बनाउन े
तथा दगु्ि पदाथिमा आिाररत उद्योि स्थापना िरी 
रोििारी र्सििना िने तफि  बिेट केजन्त्द्रत हनुेछ । 

 
४१. भमूीको अर्भलेख व्यिस्थापनलाई सूचना प्रवििी मैरी 

बनाई प्रादेजशक  भ-ुउपयोि योिना र्नमािणमा िोड 
र्दईनेछ ।  

 

४२. कृवर्योग्य भमूीमा र्सचाई सवुििा उपलब्ि िराउन 
आिश्यक सबै प्रर्बर्िहरुको विस्तार तथा प्रयोिमा 
बिेट केजन्त्द्रत हनुेछ। 

 
४३. सहकारी क्षेरहरुको पवहचान तथा र्तनीहरुको क्षमता 

अर्भिवृद्ध माफि त रोििारीको अिसरहरु र्सििना िरी 
सबैको लार्ि विकासको नारालाई साथिकता प्रदान 
िने तफि  बिेट केजन्त्द्रत हनुेछ । 

 

४४. िनसाङज्यक लाभांशको समजुचत प्रयोि िरर साना 
तथा मझौला उद्योिहरुलाई प्रोत्साहन िदै 
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उिमशीलताको प्रिद्धिन माफि त रोििारी र्सििना 
िररनेछ। 
 

४५. उद्योिहरुको स्थापना, प्रिद्धिन र विकास िरी 
उत्पादन अर्भिवृद्ध िदै आयातलाई प्रर्तस्थापन तथा 
उद्योििन्त्य उत्पादनमा आत्मर्नभिर बनाउने कायिक्रमहरु 
सञ्चालन िररनेछ। 

४६. प्रदेशको रािस्िमा महत्िपूणि योिदान पयुािउन े
उिोिहरुलाई प्रोत्साहन िने कायिक्रमहरुलाई 
प्राथर्मकता र्दईनेछ। 

 

४७. िार्मिक तथा साुँस्कृर्तक, कृवर्, औद्योर्िक र पयाि 
पयिटनका क्षेरहरुको पवहचान, विकास र प्रिद्धिन िदै 
रोििारीका अिसरहरुको र्सििना िनि पयिटन पूिाििार 
र्नमािणलाई प्राथर्मकता राजखनछे। 

 
४८. प्रदेशको मौर्लक संस्कृर्तको संरक्षण र सम्बद्धिनका 

लार्ि विशेर् कायिक्रम सञ्चालन िररनेछ। 
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४९. आिास विहीन तथा आर्थिक रुपले विपन्न, िररब र 
सामजिक बवहष्करणमा  परेका नािररकका लार्ि 

उपयिु , सरुजक्षत र व्यिजस्थत आिासको व्यिस्था 
िने कायिक्रम सञ्चालन िररनछे।  

 

५०. प्रदेशका हरेक र्नकायहरुमा मवहलाहरुको सहभार्िता 
सरु्नजित िनि लैविक समानता कायम िने कायिक्रम 
सञ्चालनमा िोड र्दईनेछ। 
 

५१. मवहला, दर्लत, मिेशी, आर्दिासी िनिार्त, मजुस्लम 
र आर्थिक सामाजिक रुपले विपन्न खस आयि 
लिायतका सीमाजन्त्तकृत  तथा अल्पसङ्ख्यक समदुायको 
सशजिकरण िदै विभेद रवहत समतामूलक समाि 
र्नमािण िने कायिक्रम संचालन िररनेछ। 

 
५२. िेष्ठ नािररक, मवहला, फरक क्षमता भएका व्यजि 

लिायतका समदुायको संरक्षण, सम्बद्धिन, सम्मान 
तथा स्िास््य उपचारका लार्ि र्बशेर् कायिक्रम 
संचालन िररनछे । 
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५३. स्थानीय तहसुँिको सहकायिमा बालश्रम मिु तथा 
सडक बालबार्लका मिु प्रदेश बनाउन िोड 
र्दईनेछ। 

५४. मिेश आन्त्दोलन लािायत विर्भन्न आन्त्दोलनका 
क्रममा शवहद भएका पररिारहरुको सम्मान तथा 
संरक्षणको लार्ि र्बशेर् कायिक्रम संचालन  
िररनेछ। 
 

५५. प्रदेशमा उपलब्ि सािन स्रोतको प्रभािकारी उपयोि 
िदै स्थानीय िनसहभार्िता अर्भिवृद्ध िरी िातािरण 
अनकूुल, िणुस्तरीय र र्दिो भौर्तक संरचना र 
पिुाििार र्नमािणमा बिेट केजन्त्द्रत हनुेछ। 

 
५६. र्नमािणार्िन सडकहरु समयमै सम्पन्न िनि र सरुजक्षत 

तथा िणुस्तरीय सडक पूिाििार र्नमािणलाई प्राथर्मकता 
र्दईनेछ। 
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५७. प्रदेश सरकारबाट स्िीकृत भई कायािन्त्ियनमा रहेका 
िहिुर्ीय आयोिना तथा कायिक्रमहरुलाई सम्पन्न िनि 
स्रोतको व्यिस्था िररनेछ। 

 
५८. प्रदेशमा सञ्चार्लत महत्िपूणि योिनाहरुको र्नयर्मत 

अनिुमन, मूल्याङ्कन र पषृ्ठपोर्ण िने कायिलाई 
प्रविर्िमैरी बनाईनेछ। 

 
५९. खेल मैदानको स्तरोन्नती सवहतको पूिाििार व्यिस्थापन, 

खेलाडीको लार्ि क्षमता अर्भिवृद्ध तार्लम सवहत 
खेलकुद क्षेरको विकास तफि  बिेट केजन्त्द्रत हनुेछ । 
 

६०. प्रदेश स्तरमा सचुना प्रविर्ि पूिाििार र्नमािण िरी 
र्डजिटलाईिेसन माफि त प्रदेशको सािििर्नक सेिालाई 
प्रभािकारी बनाउन ेतफि  बिेट लजक्षत हनुेछ। 

 

६१. प्राकृर्तक तथा मानिीय वक्रयाकलापबाट र्सििना हनु 
सक्ने विपद्को समजुचत व्यिस्थापन िनि आिश्यक 
कायिक्रम संचालन िररनेछ। 
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६२. प्रदेश र्भरका आम संचारका र्नकायहरुको 
अर्भलेजखकरण, पररचालन तथा परकार लिायतका 
संचारकमीहरुको क्षमता अर्भिवृद्ध िरी सूचनामैरी 
समािको र्नमािणमा िोड र्दईनेछ। 

 
६३. मानि पूुँजि र्नमािणका लार्ि दक्ष र सीपयिु 

िनशजि उत्पादन, विकास र उपयोि िने 
कायिक्रमहरु सञ्चालन िररनछे । प्रदेश स्तरको 
िनशजिको क्षमता विकास, मौर्द्रक तथा िैर मौर्द्रक 
उत्प्ररेणका लार्ि आिश्यक कायिक्रमहरु सञ्चालनमा 
िोड र्दईनेछ । 

 
६४. प्रदेश लोकसेिा आयोिको संस्थाित सदुृढीकरणका 

लार्ि श्रोत सािनको सरु्नजितता िररनेछ। 

 
६५. प्रदेशका सािििर्नक र्नकायको साुँिठर्नक संरचना 

पनुरािलोकन िरी आिश्यक दरबन्त्दी र्सििना तथा 
पदपरु्ति िने कायिमा बिेट लजक्षत हनुछे । 
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६६. सािििर्नक सेिा प्रिाह र विकास प्रशासनलाई 
िनमखुी, िणुस्तरीय र प्रर्तफलदायी बनाई प्राप्त 
उपलजब्िको न्त्यायोजचत वितरण माफि त सशुासन 
कायम िनेतफि  बिेट केजन्त्द्रत हनुेछ। 

 

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म विर्नयोिन वििेयक, 2078 का प्रमखु नीर्तहरु 
संके्षपमा प्रस्ततु िने अनमुर्त चाहन्त्छु। 

 

६७.  कोर्भड १९ को माहामारी रोकथाम, र्नयन्त्रण र   

उपचारका लार्ि स्िास््य क्षरेको समयानकूुल सिुार 
िने । 

 

६८.  कोर्भड १९ को माहामारीबाट परेको प्रभािलाई 
न्त्यूनीकरण िनि विर्भन्न क्षेरमा राहत प्रदान िने । 

 

६९. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरु बीच 
समन्त्िय र सहकायि माफि त सञ्चार्लत आयोिनाहरुलाई 
सम्पन्न िने । 
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७०. कृवर् तथा पशिुन्त्य र िन पैदािारमा आिाररत 
उद्योिहरुको स्थापना माफि त रोििारी र्सििना िने । 

 

७१. सामदुावयक विद्यालयहरुको पूिाििार सिुार िरी 
िणुस्तरीय जशक्षाको सरु्नजितता िने ।  

 

७२. विपन्न िररब समदुाय केजन्त्द्रत सरुजक्षत आिास तथा 
स्िास््य िीमा योिना लाि ुिने । 

७३. नैर्तक तथा नािररक जशक्षा माफि त अपराि रवहत 
सामाि र्नमािण िने। 

 

७४. प्रमखु पयिटकीय क्षेरहरुको प्रबद्धिन िदै आन्त्तररक 
तथा बाह्य पयिटक आकि र्ण िने । 

 

७५. स्िच्छ िातािरणका लार्ि  िकृ्षारोपण िरी नदी कटान 
र डबुान र्नयन्त्रण तथा िलाशय संरक्षण िने । 

 

७६. सीर्मत सािन स्रोतको अर्िकतम उपयोि िरी 
प्राथर्मकताका क्षेरमा लिानी िने । 
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७७. रािस्ि संकलन प्रणालीलाई सिुार िरी प्रदेशको 
रािस्िको दायरालाई विस्तार िने । 

 

७८. प्रदेशका र्निामती कमिचारीहरुलाई उच्च मनोबलका 
साथ सेिा प्रिाहमा उत्प्ररेरत िरी सशुासन कायम 
िने।  

 
 मार्थ प्रस्ततु िररएका विर्नयोिन वििेयक, २०७८ 

का प्रमखु र्सद्धान्त्त, उद्देश्य, प्राथर्मकता तथा प्रमखु 
नीर्तहरुमा माननीय सदस्यहरुको सल्लाह सझुाि 
एिम ्माििदशिनको अपेक्षा िरेको छु। 

 

 

 

िन्त्यिाद । 

 

 
 

 
 


