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आपरणीय दपपीबविनी तथा पाजभुाइिरू, 

1. कोर्भल-१९ मिामारीले र्सजिना गरेको िाम्रो जीवनकालकै सवािर्िक 
चनुेतीपूणि पररस्स्थर्तको सामना गपै नागररकको जीवन रक्षा गनि र 
अथितन्त्रलाई गर्तशील तलु्याउँपै पनुरूत्थान गनि सवकन्त्छ भन्त् ने दृढ 
ववश् वासका साथ म आर्थिक वर्ि २०७८/0७९ को आयव्ययको वववरण 
साविजर्नक गनि उपस्स्थत भएको छु। 

2. संवविानको व्यवस्था बमोस्जम प्रसार्तर्नर्िसभा ववघटन भएको िनुाले राजस्व र 
व्ययको अनमुान संघीय संसपमा पेश गनि सम्भव भएन। सम्माननीय 
राष् रपर्तज्यूबाट ववर्नयोजन अध्यापेश, आर्थिक अध्यापेश र राष् रऋण 
उठाउने अध्यापेश जारी भइसकेका छन।् यी कानूनिरूमा उस्ल्लस्ित 
मलुभतू ववर्य आय व्ययको वक्तव्यमा समावेश गरेको छु ।  

3. सन ्2020 को प्रसाारम्भमा पेिापरेको कोर्भल- 19 मिामारीले िाम्रो ववकास 
र समवृिको यारालाई गम्भीर रुपमा प्रसाभाववत गरेकोछ। कोर्भल मिामारी 
र सोको रोकथाम र र्नयन्त्रण गनि बाध्यतावस अवलम्बन गररएका 
वियाकलापले गपाि िेरै नेपालीको काम र रोजगारी गमेुकोछ। संिमण 
रोकथाम, र्नयन्त्रण र उपचारका लार्ग गररएको अथक प्रसायासका वावजपु 
ठूलो संख्यामा नेपालीिरूले ज्यान गमुाउन ु परेकोछ। यस मिामारीबाट 
मतृ्यूवरण गनुििनुे नेपालीिरूप्रसार्त िादपिक श्रिाञ् जली अपिण गपिछु। मतृकका 
पररवारजनमा समवेपना व्यक्त गपिछु। संिर्मत र्बरामीको शीघ्र स्वास््य 
लाभको कामना गपिछु। 

4. आज जेठ १५ गते, गणतन्त्र दपवस। संघीय लोकतास्न्त्रक गणतन्त्र 
स्थापनाका र्नर्मत्त भएका आन्त्पोलनमा जीवन उत्सगि गनुििनुे सम्पूणि 
शिीपिरू प्रसार्त श्रिासमुन अपिण गपिछु। ती आन्त्पोलनमा नेततृ्व गनुििनुे 
अग्रज र योगपान गनुििनुे दपपीवविनी तथा पाजभुाइिरूप्रसार्त िादपिक सम्मान 
प्रसाकट गपिछु।  
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5. कोर्भल- 19 मिामारीको पोस्रो लिरको जोस्िम बढ्पै जाँपा िाम्रा साम ु
चनुेतीिरू थवपएका छन।् संिमण जोस्िम कायम रिने अवर्ि र यसको 
प्रसाभाव अझै यवकन िनु सकेको छैन। सङ् कटको यस समयमा प्रसात्येक 
नेपालीको जीवनरक्षाको अर्भभारालाई सरकारले सवोच्च प्रसााथर्मकता 
दपएकोछ। सरकार मिामारीकै बीचमा पर्न स्वास््य सजगता अपनाउँपै 
आर्थिक गर्तववर्िलाई र्नरन्त्तरता दपन प्रसार्तवि छ।  

6. ऐर्तिार्सक जनआन्त्पोलनको जगमा स्थापना भएको संघीय लोकतास्न्त्रक 
गणतन्त्रले िामीलाई दपगो शास्न्त्त, स्थावयत्व, ववकास, समवृि, सामास्जक 
न्त्याय र समाजवापतर्ि  अस्घ बढ्ने आिार दपएकोछ। प्रसात्येक नेपालीको 
पररवतिनको चािना एवम ् ववकास र समवृिको सपनालाई साथिक बनाउने 
सम्भावनाको ढोका िलेुकोछ। सामास्जक न्त्याय सवितको बिआुयार्मक एवम ्
तीव्र ववकासद्वारा समिृ नपेाल सिुी नपेालीको राविय आकाङ्क्षा पूरा गनि 
सवकने बर्लयो आिार तयार भएकोछ। जनताका मूर्छित सपना जागतृ भएका 
छन ्र ववकास एवम ्समवृिका नयाँ नयाँ मानक स्थावपत गपै अस्घ बढ्न 
सम्भव भएकोछ । 

7. वतिमान सरकारको नेततृ्वमा िामीले ववकास र्नमािण र सामास्जक न्त्यायको 
क्षेरमा उल्लेिनीय सर्लता िार्सल गरेका छौं। पशकौंपेस्ि सङ् कटग्रस्त 
मेलम्ची िानेपानी आयोजना सञ् चालनमा आएकोछ। मार्थल्लो तामाकोशी 
जलववद्यतु आयोजना र्छटै्ट सम्पन्त् न िुँपैछ। ढलेको िरिरा उठेसँगै सबै 
नेपालीको मनोवल उच्च भएकोछ। सलक पूवाििार र्नमािण,  जलववद्यतु 
उत्पापन,  भकुम्पपर्छको पनुर्निमािण र आर्थिक पनुरूत्थानमा प्रसााप् त नर्तजा 
उल्लेिनीय छन।् सवि नीर्त, सक्षम नेततृ्व, दृढ आत्मववश् वास र समपिणका 
साथ अस्घ बढ्पा ववकासको अर्भयानलाई तीव्रता दपन सवकन्त्छ भन्त् न े
सकारात्मक सन्त्पेश सम्प्रसारे्ण गनि िामी सर्ल भएका छौं।  
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8. आगामी वर्िको बजेट तजुिमा गपाि नेपालको संवविान, चनुावी घोर्णापर, 
पन्त्रे योजना, समिृ नेपाल सिुी नेपालीको राविय आकाङ्क्षा, ववकासशील 
राष् रमा स्तरोन्त् नर्त िनु ेअठोट र दपगो ववकास लक्ष्यलाई मित्वपूणि आिारको 
रुपमा र्लएको छु। सबै प्रसाकारका सामास्जक, आर्थिक ववभेपको अन्त्त्य गपै 
ववकास, समवृि र सामास्जक न्त्यायको यारालाई थप गर्तशील बनाउन ेर 
समाजवापको आिार र्नमािण गने उदे्दश्यबाट र्नपेस्शत भएको छु। 
जनप्रसार्तर्नर्ि, र्नजी क्षेर, ववुिजीवी,  पेशाववद् र आमनागररकबाट प्रसााप् त 
सझुावलाई समेत यथोस्चत मित्व दपएको छु। 

आपरणीय दपपीबविनी तथा पाजभुाइिरू, 

अथितन्त्रका मित्वपूणि पररसूचक, वववरण र त्याङ्क समावेश गररएको आर्थिक 
सवेक्षण २०७७/७८ साविजर्नक भइसकेको छ। अब म मलुकुको 
अथितन्त्रको वतिमान अवस्थाको बारेमा संस्क्षप् त रुपमा प्रसास्ततु गपिछुुः 

9. कोर्भल- १९ मिामारीबाट आर्थिक गर्तववर्ि प्रसाभाववत िुँपा गत आर्थिक 
वर्िको आर्थिक ववृिपर २.१ प्रसार्तशतले ऋणात्मक िनुपगु्यो। सरकारले 
कायािन्त्वयन गरेको आर्थिक पनुरूत्थानसम्बन्त्िी नीर्त तथा कायििमको 
सकारात्मक पररणामस्वरूप चाल ु आर्थिक वर्िको आर्थिक ववृिपर ४ 
प्रसार्तशतको िारािारीमा रिने प्रसाारस्म्भक अनमुान छ। तथापी, कोर्भल- १९ 
को पोस्रो लिरबाट आर्थिक वियाकलाप पनुुः प्रसाभाववत भएकोले अनमुार्नत 
आर्थिक ववृिपर िार्सल गनि चनुेती थवपएकोछ।  

10. गतवर्ि प्रसार्तव्यस्क्त कुल गाििस््य उत्पापन प्रसाचर्लत मूल्यमा ११२६ अमेररकी 
ललर रिेकोमा चाल ुवर्ि ११९१ अमेररकी ललर र प्रसार्तव्यस्क्त िचियोग्य 
आय 1486 अमेररकी ललर पगु्न ेअनमुान छ। कुल गाििस््य उत्पापनको 
अनपुातमा कुल लगानी 30.8 प्रसार्तशत र कुल राविय बचत 31.4 प्रसार्तशत 
िनुे अनमुान छ। 
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11. स्वास््य जोस्िमका वाबजपु आपूर्ति शृ्रङ्खला र्नयर्मत गनि सवकएकाले 
मदु्रास्र्ीर्त र्नयन्त्रणमा छ। गतवर्ि ६.७ प्रसार्तशत रिेको उपभोक् ता 
मदु्रास्र्ीर्त चाल ु आर्थिक वर्िको ९ मविनामा 3.1 प्रसार्तशतमा सीर्मत 
भएकोछ। शोिनान्त्तर स्स्थर्त बचतमा रिेको, ववप्रसारे्ण आप्रसावािमा ववृि 
भएको, ववपेशी ववर्नमय सस्ञ् चर्त पयािप् त रिेको, कजाि र र्नक्षेपको ववृिपर 
सकारात्मक रिेको, पुजँी बजारमा कारोबार ववृि िुँपै गएकोछ।तथावप, 
कोर्भल- १९ को पोस्रो लिरका कारण यी पररसूचकमा आगामी दपनमा चाप 
पने अनमुान छ। 

12. चाल ुआर्थिक वर्िको पविलो १० मविनासम्म गतवर्िको सोिी अवर्िको 
तलुनामा सरकारी िचिमा 16 प्रसार्तशत र राजस्व संकलन 14.1 प्रसार्तशतले 
ववृि भएकोछ। वैशाि मसान्त्तसम्म रु.2 िबि 2 अबि 28 करोल वैपेस्शक 
सिायताको प्रसार्तबिता प्रसााप् त भएकोछ। प्रसापेश र स्थानीय तिमा िनुे ववत्तीय 
िस्तान्त्तरण गतवर्िको पविलो पश मविनाको तलुनामा 15.7 प्रसार्तशतले ववृि 
भई रु 2 िबि 94 अबि 33 करोल पगेुकोछ। प्रसापेश र स्थानीय तिमा रु. 
91 अबि 47 करोल राजस्व बालँर्ाँट भएकोछ।  

13. चाल ुआर्थिक वर्िको पविलो 9 मविनामा र्नयाित 20.2 प्रसार्तशतले र आयात 
13.1 प्रसार्तशतले बढेकोछ। व्यापार घाटामा कर्म आई शोिनान्त्तर स्स्थर्त 
रु. ४२ अवि ५४ करोल बचतमा रिेकोछ। ववपेशी मदु्राको सस्ञ् चर्त रु. 
१४ िबि ३३ अवि २७ करोल पगेुकोछ। 

14. चाल ुआर्थिक वर्िमा कुल ववर्नयोजनको 85.9 प्रसार्तशत िचि िनुे संशोर्ित 
अनमुान छ। ववर्नयोजन मध्ये चाल ु तर्ि  91.4 प्रसार्तशत, पुजँीगत तर्ि  
71.3 प्रसार्तशत र ववत्तीय व्यवस्था तर्ि  85.2 प्रसार्तशत िचि िनुे संशोर्ित 
अनमुान छ। 

15. चाल ुआर्थिक वर्ि वावर्िक लक्ष्यको तलुनामा 94.8 प्रसार्तशत राजस्व संकलन 
िनुे अनमुान छ। वैपेस्शक अनपुान रु. 27 अबि 6 करोल र वैपेस्शक ऋण 
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रु. 1 िबि 65 अबि 10 करोल पररचालन िनुे संशोर्ित अनमुान छ। 
आन्त्तररक ऋणतर्ि  रु. 2 िबि 23 अबि पररचालन िनुे अनमुान गररएकोछ। 

आपरणीय दपपीबविनी तथा पाजभुाइिरू, 

अव म आगामी आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेटका उदे्दश्य तथा प्रसााथर्मकता 

प्रसास्ततु गपिछु। बजेटका उदे्दश्यिरू र्नम्नानसुार रिेका छन ्: 

(क) कोर्भल-१९ को मिामारीबाट नागररकको जीवन रक्षा गने, 

(ि) अथितन्त्रको शीघ्र पनुरूत्थान गनि आर्थिक गर्तववर्ि एवम ्ववकास र्नमािणका 
कायििमलाई तीव्रता दपने, 

(ग) राज्यको लोककल्याणकारी भरू्मकालाई सदुृढ बनाउने, सामास्जक सरुक्षा 
एवम ्संरक्षण प्रसापान गने र सामास्जक न्त्यायसवितको समवृि िार्सल गने, र  

(घ) साविजर्नक, र्नजी र सिकारी क्षेरमा उपलब्ि स्रोत र सािनलाई 
उत्पापनशील क्षेरमा पररचालन गपै उत्थानशील अथितन्त्र र्नमािण गने। 

बजेटका उदे्दश्यिरू िार्सल गनि पेिाय बमोस्जम प्रसााथर्मकता र्निािरण गरेको छु:   

(क) कोर्भल- १९ को रोकथाम, र्नयन्त्रण तथा उपचारका लार्ग परीक्षणको 
पायरा ववस्तार, उपचारको व्यवस्था,  स्वास््य उपकरण तथा सामग्रीको 
आपूर्ति, र्नुःशलु्क िोपको सरु्नस्श् चतता, स्वास््य पूवाििार ववकास र 
स्चवकत्सक एवम ्स्वास््यकमीिरूको प्रसाभावकारी पररचालन, 

(ि) कोर्भल- 19 बाट प्रसाभाववत पररवारलाई राित, र्नजीक्षेरलाई प्रसाोत्सािन, 
सिरु्लयत र पनुरूत्थानका माध्यमबाट आर्थिक गर्तववर्ि ववस्तार, 

(ग) श्रम बजारमा प्रसावेश गने तथा रोजगारी गमुाएका श्रर्मकलाई काम र 
रोजगारीको सरु्नस्श् चतता,  

(घ) सबै नेपालीलाई जीवनचिमा आिाररत सामास्जक सरुक्षा र संरक्षण, 

(ङ) कृवर् उत्पापन एवम ्उत्पापकत्व अर्भबवृि र िाद्य सरुक्षाको प्रसात्याभरू्त,  
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(च) जीवनपयोगी एवम ्सीपयकु्त स्शक्षाका लार्ग पूवाििारमा लगानी, 

(छ) तीव्र औद्योर्गकीकरण र शीघ्र प्रसार्तर्ल प्रसााप् त िनुे रणनीर्तक मित्वका पूवाििार 
र्नमािण, 

(ज) संघ, प्रसापेश र स्थानीय तिबीच समन्त्वय र सिकायि मार्ि त सन्त्तरु्लत ववकास, 

(झ) सबै प्रसाकारका ववभेप र असमानताको अन्त्त्य, समन्त्यावयक ववकास र   
ववकासका प्रसार्तर्लमा न्त्यायपूणि पिुँच, 

(ञ) उत्तरपायी शासकीय व्यवस्था, शास्न्त्त सरुक्षाको प्रसात्याभरू्त, भ्रष्टाचार र्नयन्त्रण, 
सशुासन र सेवा प्रसावािमा प्रसाभावकाररता। 

आपरणीय दपपीबविनी तथा पाजभुाइिरू, 

अब म संघ, प्रसापेश र स्थानीय तिमा िनुे ववत्तीय िस्तान्त्तरणको वववरण प्रसास्ततु 

गपिछुुः 

16. प्रसापेश र स्थानीय तिमा िस्तान्त्तरण िनुे समानीकरण, ववशेर् र समपरुक 
अनपुानका साथै प्रसापेश र स्थानीय तिबाट कायािन्त्वयन िनुे संघीय आयोजना 
र कायििमको लार्ग प्रसापान गररने सशति अनपुानमा ववृि गरेको छु। 

17. राविय प्रसााकृर्तक स्रोत तथा ववत्त आयोगद्वारा र्निािररत सूरको आिारमा 
प्रसापेशलाई रु. 57 अबि 95 करोल र स्थानीय तिलाई रु. 94 अबि 56 
करोल समानीकरण अनपुान ववर्नयोजन गरेको छु। सशति अनपुान तर्ि  
प्रसापेशलाई रु. 35 अबि 87 करोल र स्थानीय तिलाई रु. 1 िबि 73 
अबि ५० करोल ववर्नयोजन गरेको छु। समपरुक अनपुान तर्ि  रु. 12 अबि 
37 करोल र ववशेर् अनपुान तर्ि  रु. 12 अबि 46 करोल ववर्नयोजन 
गरेको छु। राजस्व बाँलर्ाँटतर्ि  प्रसापेश र स्थानीय तिमा रु 1 िबि 26 
अबि 69 करोल बाँलर्ाँट िनुे अनमुान गरेको छु। 

18. संघ, प्रसापेश र स्थानीय तिको सि-लगानीमा सञ् चालन िनुे आयोजनाका 
लार्ग सशति अनपुान मार्ि त ववत्तीय िस्तान्त्तरण गने प्रसावन्त्ि र्मलाएको छु।  
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अब म आगामी आर्थिक वर्िको बजेटका कायििम तथा ववर्नयोजन प्रसास्ततु गपिछुुः 

कोर्भल- १९ संिमण रोकथाम, र्नयन्त्रण र उपचार 

19. कोर्भल मिामारीको रोकथाम, र्नयन्त्रण र उपचारको भरपपो व्यवस्था गरी 
सबै नेपालीको जीवन रक्षा गनि सरकार प्रसार्तवि छ। स्वास््य जोस्िम 
न्त्यूनीकरण गनि सम्पूणि साम्यि सवित उपलब्ि सबै सम्भावनाको उपयोग 
गनि बजेट केस्न्त्द्रत रिेकोछ। कोर्भल- 19 को रोकथाम, र्नयन्त्रण, उपचार 
र िोपको सरु्नस्श् चतताका लार्ग बजेट अभाव िनु दपइने छैन।  

20. सबै सरकारी प्रसायोगशाला तथा अस्पतालमा कोर्भल- 19 को र्नुःशलु्क 
परीक्षण र उपचारको व्यवस्था र्मलाएको छु। कोर्भलबाट संिर्मत 
र्बरामीको उपचारमा अस्क्सजनको कर्म िनु नदपन अस्क्सजन प्लान्त्ट, 
र्सर्लण्लर र तरल अस्क्सजन ढुवानी र भण्लारण गने ट्याङ्क िररप गनि 
आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। एक सय शैया भन्त्पा बढी क्षमताका 
सबै अस्पतालमा अर्नवायिरुपमा आफ्नै अस्क्सजन प्लान्त्ट जलान गनुिपने 
व्यवस्था गरेको छु।  

21. अस्क्सजन उद्योग स्थापना गनि आवश्यक पने उपकरण आयात गपाि लाग्न े
भन्त्सार तथा मूल्य अर्भववृि कर परैु छुट दपएको छु। सामपुावयक तथा 
र्नजी अस्पतालले अस्क्सजन प्लान्त्ट जलान गरेमा लागतको 50 प्रसार्तशत 
पुजँीगत अनपुान दपने व्यवस्था र्मलाएको छु। कोर्भल-19 मिामारी 
अवर्िभर अस्क्सजन उत्पापन गपाि लाग्ने ववद्यतु मिसलुमा 50 प्रसार्तशत छुट 
दपने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

22. कोर्भल-19 का र्बरामीको उपचारका लार्ग आवश्यक पने आइर्सयू, 
एचर्लयू, भेस्न्त्टलेटर, टेस्ट वकट्स लगायतका आवश्यक उपकरण िररप गनि 
रु.4 अबि ववर्नयोजन गरेको छु। कोर्भल-19 को उपचारमा प्रसायोग िनुे 
और्िीको आयातमा भन्त्सार मिसलु छुट दपएको छु। उपचार सेवामा 



8 
 

जनशस्क्तको अभाव िनु नदपन सेवा र्नवतृ्त तथा इन्त्टनिसीपमा रिेका 
स्चवकत्सक, नसि तथा स्वास््यकमीलाई 50 प्रसार्तशत जोस्िम भत्ता र तलव 
पाउने गरी एक वर्िको सेवा करारमा र्लई अस्पतालमा िटाउने व्यवस्था 
र्मलाएको छु। 

23. कोर्भल- 19 संिमण जोस्िम र्नयन्त्रण गनि अन्त्तरािस्ष् रय स्थलगत सीमा 
नाका तथा ववमानस्थलमा िेल्थ लेस्क सञ् चालन र िोस्ल्लङ्ग सेन्त्टर स्थापना 
गररनेछ। सबै स्थानीय तिमा क्वाररस्न्त्टन र्नमािण, कन्त्ट्याक्ट रेर्सङ्ग, 
आइसोलेशन सेन्त्टर स्थापना, जनशस्क्तको व्यवस्था एवम ्और्िी उपकरणको 
र्नयर्मत आपूर्ति गनि आवश्यक रकम ववर्नयोजन गरेको छु। अस्पतालमा 
शैयाको अभावमा स्वास््य उपचार नपाउने अवस्था र्सजिना िनु दपइने छैन। 

24. कोर्भल- 19 बाट संिर्मत भई घरमा रिेका र्बरामीको स्वास््य अवस्थाको 
र्नरन्त्तर र्नगरानी, परामशि तथा उपचारको लार्ग घमु्ती सेवा, कल सेन्त्टर 
सञ् चालन, मनोसामास्जक परामशि, आपतकार्लन उपचार र अस्क्सजन सपोटि 
लगायतका सेवा र्नुःशलु्क उपलव्ि गराउने व्यवस्था र्मलाएको छु।  

25. वतिमान जनउत्तरपायी सरकार सबै नेपाली दपपीबविनी तथा पाजभुाइलाई 
कोर्भल- 19 ववरुि र्नुःशलु्क िोप उपलब्ि गराउन प्रसार्तवि छ। यस 
सन्त्पभिमा, ववश् वका थोरै मलुकुिरूसँगै नेपालले पर्न िोप अर्भयान शरुु 
गरेको र पस्क्षण एर्सयामा िोपको पोस्रो प्रसायोगकताि मलुकु भएको त्य 
स्मरण गनि चािन्त्छु। िोप लगाउन बाकँी सवै उमेर समिुका नेपालीलाई 
स्शघ्रार्तस्शघ्र िोप सरु्नस्श् चत गनि सम्पूणि स्रोत र साम्यिको उच्चतम प्रसायोग 
गपै उत्पापक पेश तथा कम्पनीबाट िोप प्रसााप् त गरी िोप अर्भयानलाई 
पूणिता दपइनेछ। िोप व्यवस्थापनका लार्ग रु. 26 अबि 75 करोल 
छुट्याएको छु।  

26. कोर्भल- 19 बाट संिर्मत र्बरामीको लार्ग सबै प्रसाकारका अस्पताल तथा 
स्वास््य संस्थाबाट उपचार सेवा उपलव्ि गराउन सेन्त्रल कमाण्लको 
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अविारणा कायािन्त्वयनमा ल्याईनेछ। ववशेर्ज्ञ स्चवकत्सक, अस्क्सजन तथा 
भेस्न्त्टलेटर, आइर्सयू, एचर्लयू र शैयाको उपलव्िताको वववरण र्नयर्मतरुपमा 
साविजर्नक जानकारी गराउने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

27. कोर्भल- 19 को उपचारमा संलग्न िनुे स्वास््यकमी, प्रसायोगशालामा काम 
गने कमिचारी, सर्ाइकमी र कोर्भल रोकथाममा प्रसात्यक्ष रुपमा िवटन े
सरुक्षाकमीलाई प्रसाोत्सािन स्वरुप प्रसापान गररने जोस्िम भत्ता लगायतका अन्त्य 
सवुविा संिमण जोस्िम कायम रिेको अवर्िसम्मको लार्ग र्नरन्त्तरता दपएको 
छु।  

28. कोर्भल- १९ को रोकथाम, र्नयन्त्रण र उपचारका लार्ग रु. 37 अबि 53 
करोल ववर्नयोजन गरेको छु। 

स्वास््य प्रसाणालीमा सिुार 

29. आिारभतू स्वास््य सेवा र्नुःशलु्क पाउने नागररकको मेर्लक िक सरु्नस्श् चत 
गररनेछ। सरकारद्वारा र्नुःशलु्क ववतरण िपैु आएका 70 प्रसाकारका और्िी 
सबै स्वास््य संस्थामा र्नरन्त्तर उपलव्ि िनुे व्यवस्था र्मलाइनेछ। और्िीको 
मूल्य र गणुस्तरको र्नयर्मत अनगुमन गररनेछ। और्िी िररपको लार्ग रु. 
5 अबि 60 करोल ववर्नयोजन गरेको छु। 

30. ववपन्त् न नागररकलाई मटुुरोग, मगृेला रोग, क्यान्त्सर, पावकि न्त्सन्त्स, 
अल्जाइमसि, स्पाइनल इन्त्ज्यरुी, िेल इन्त्ज्यरुी तथा र्सकलसेल एर्नर्मयाको 
उपचार गनि िाल प्रसापान गररएको अनपुान र चेि वर्ि मरु्नका बालबार्लका 
एवम ् सत्तरी वर्ि भन्त्पा मार्थका ज्येष्ठ नागररकको मटुुरोगको र्नुःशलु्क 
उपचार सवुविालाई र्नरन्त्तरता दपएको छु। यसको लार्ग रु. 2 अबि 50 
करोल ववर्नयोजन गरेको छु।  
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31. आगामी आर्थिक वर्िर्भर काठमाण्ले उपत्यकामा 3 सय शैयाको सवुविा 
सम्पन्त् न सरुवा रोग अस्पताल र सबै प्रसापेशमा 50 शैयाको सरुवा रोग 
अस्पताल र्नमािण गनि रु. 1 अबि 30 करोल ववर्नयोजन गरेको छु।  

32. सबै स्जल्ला अस्पतालमा प्रसासूर्त तथा नवजात स्शश ुस्यािार सेवा सञ् चालनमा 
ल्याइनेछ। मात ृ स्वास््यमा सिुार ल्याउन िमु्ला, लोल्पा, मगु,ु बझाङ्ग 
लगायतका पगुिम क्षेरका 20 स्जल्लामा प्रसासूर्त समय अगार्लको स्वास््य 
जाँच र और्िीको सवुविा सवितको मात ृप्रसातीक्षा गिृ सञ् चालन गररनेछ। 
ववराटनगर, वीरगञ् ज, बटुवल र िनगढीका सरकारी अस्पतालमा र्नुःसन्त्तान 
पम्पस्त्तको लार्ग आईर्भएर् सेवा ववस्तार गररनेछ। 

33. आम नागररकलाई गणुस्तरीय स्वास््य सेवा सरु्नस्श् चत गनि यसै वर्िपेस्ि 
र्नमािण कायि थालनी गररएका 3 सय 97 स्थानीय तिका पाँच, पश र पन्त्र 
शैयाका आिारभतू अस्पताल पईु वर्िर्भर सम्पन्त् न गरी सञ् चालनमा 
ल्याइनेछ। अस्पताल स्थापना गनि बाँकी रिेका स्थानीय तिमा आगामी 
आर्थिक वर्िर्भर र्नमािण कायि प्रसाारम्भ गररनेछ। यसका लार्ग रु. 6 अबि 
15 करोल ववर्नयोजन गरेको छु।  

34. स्थानीय स्तरमा सञ् चालन िनुे बालस्वास््य तथा पोर्ण कायििमका लार्ग 
बजेट व्यवस्था गरेको छु। बालबार्लकालाई ववर्सस्ज, पोर्लयो, र्लवपटी, 
पापरुा, टाइर्ाइल लगायतका 1३ प्रसाकारका िोप सेवा प्रसापान गरी मलुकुलाई 
आगामी वर्ि पूणििोपयकु्त बनाउन बजेट व्यवस्था गरेको छु। आगामी वर्ि 
6 लाि 20 िजार बालबार्लकालाई िोप सेवा उपलव्ि गराइनेछ। 

35. अस्पताल तथा स्वास््य चेकीको ववस्तारका साथै टेर्लमेर्लसीन, घमु्ती 
स्वास््य सेवा, र्नशलु्क गभिवती जाँच सेवा, प्रसासूर्त सेवा, िोप सेवा, समपुायमा 
आिाररत पनुस्थािपना तथा प्रसाशामक सेवा मार्ि त स्वास््य सेवामा आम 
नागररकको पिुँच स्थावपत गररनेछ।  
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36. मलुकुभरका 52 िजार मविला स्वास््य स्वयंसेवीकालाई प्रसापान गररपै आएको 
यातायात िचिमा शतप्रसार्तशत ववृि गरी रु. १२ िजार परु् याएको छु।  

37. आगामी पईु वर्िर्भर सबै स्थानीय तिलाई क्षयरोगमकु् त घोर्णा गररनेछ। 
मलेररया, क्षयरोग, एड्स तथा येनरोग र कूष्ठरोग र्नयन्त्रण कायििमका 
लार्ग रु. 1 अबि 46 करोल व्यवस्था गरेको छु।  

38. पररवर्तित जीवनशैली, िानपान र वातावरणीय प्रसापरु्णको कारण वढ्पै गएको 
उच्च रक्तचाप, मिमेुि, मटुु तथा मगृेला रोग र क्यान्त्सर लगायतका नसने 
रोगको र्नपान र उपचारका लार्ग  पक्ष स्चवकत्सक र आिरु्नक उपकरण 
सवित ववस्शष् टीकृत अस्पतालको स्थापना, स्तरोन्त् नर्त र ववस्तार गने व्यवस्था 
र्मलाएको छु।  

39. चार्लस वर्ि मार्थका नागररकको रक्तचाप, वपसाव तथा रगतमा ग्लकुोज 
जाँच, स्तन क्यान्त्सर र पाठेघरको मिुको क्यान्त्सरको वर्िमा एकपटक 
र्नुःशलु्क परीक्षण गने व्यवस्था र्मलाएको छु। तीन प्रसापेशका ने स्जल्लामा 
पाठेघरको मिुको क्यान्त्सर ववरुि िोप कायििम सञ् चालन गररनेछ।  

40. सबै मेर्लकल कलेज, स्वास््य ववज्ञान प्रसार्तष्ठान र केन्त्द्रीय अस्पतालले 
कम्तीमा एउटा सरकारी अस्पतालमा र्नयर्मतरुपमा ववशेर्ज्ञ सेवा सवितको 
स्याटलाइट स्क्लर्नक सञ् चालन गनुिपने व्यवस्था र्मलाइनेछ। पचास शैया 
भन्त्पा बढी क्षमताका स्वास््य संस्थाले मविनाको एकपटक आफ्नो सेवा 
क्षेरर्भर अर्नवायि रुपमा घमु्ती स्क्लर्नक सञ् चालन गनुिपने व्यवस्था 
र्मलाइनेछ। 

41. पईु सय शैया भन्त्पा बढी क्षमताका सामपुावयक एवम ् र्नजी अस्पतालमा 
मानर्सक रोग उपचारको लार्ग न्त्यूनतम पश शैया छुट्याउन ुपने व्यवस्था 
र्मलाइनेछ। पचास शैया भन्त्पा बढी क्षमता भएका अस्पतालमा ज्येष्ठ 
नागररक उपचार कक्ष र्नमािण गररनेछ।  
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42. जवटल तथा घातक प्रसाकृर्तका रोगको उपचारका लार्ग ववपेश जानपुने 
बाध्यताको अन्त्त्य गरी स्वपेशमा नै अन्त्तरािस्ष् रयस्तरको सेवा सरु्नस्श् चत गनि 
र्रभवुन ववश्वववद्यालय स्चवकत्साशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्त्तगित काठमाण्लेको 
कीर्तिपरुमा नेफ्रोलोजी, यरुोलोजी, न्त्यरुोलोजी, न्त्यरुो सजिरी, स्पाइनल सजिरी, 
कार्लियोलोजी, कार्लियो सजिरी, पल्मोनोलोजी, ग्यास्रोइन्त्टरलोजी र ग्यास्रो 
सजिरी लगायत अन्त्य रोगको ववस्शष्टीकृत उपचार सेवा, लाइग्नोस्स्टक सेन्त्टर 
र अध्ययन, अध्यापन तथा अनसुन्त्िानका लार्ग 1 िजार 5 सय शैयाको 
अत्यािरु्नक सपुर स्पेर्सयार्लटी केन्त्द्रको र्नमािण कायि शरुु गरी आगामी तीन 
वर्िर्भर सञ् चालनमा ल्याउन बजेट व्यवस्था गरेको छु।  

43. क्यान्त्सर रोगको अध्ययन, अनसुन्त्िान र उपचार गनि राविय क्यान्त्सर रोग 
अध्ययन संस्थान स्थापना गरी भक्तपरु क्यान्त्सर अस्पताल, र्बपी कोइराला 
मेमोररयल क्यान्त्सर अस्पताल र ससु्शल कोइराला प्रसािर क्यान्त्सर 
अस्पताललाई यस अध्ययन संस्थान मातित सञ् चालन गररनेछ। 

44. मनमोिन कार्लियो भास्कुलर तथा रान्त्सप्लान्त्ट केन्त्द्र, र्रभवुन ववश् वववद्यालय 
स्शक्षण अस्पताल, ववपी कोइराला क्यान्त्सर अस्पताल, स्जपी कोइराला राविय 
स्वासप्रसाश् वास उपचार केन्त्द्र, ससु्शल कोइराला प्रसािर अस्पताल, रामराजा 
प्रसासाप र्संि स्वास््य ववज्ञान प्रसार्तष्ठानको पूवाििार र्नमािण गनि रु. १ अवि २८ 
करोल ववर्नयोजन गरेको छु।    

45. कास्न्त्त बाल अस्पतालको आर्सयू वालि लगायत पूवाििार र्नमािण गनि रु. ३४ 
करोल छुट्याएको छु। शविप गंगालाल मटुुरोग अस्पतालको सेवा ववस्तार 
गरी बाल मटुुरोग यरु्नट सञ् चालन एवम ्अपरेशन र्थएटर स्तरोन्त् नर्त गनि 
रु. ५८ करोल ववर्नयोजन गरेको छु।  

46. वीर अस्पतालको ववस्ताररत सेवा सञ् चालन गनि भक्तपरुको पवुाकोटमा 
अन्त्तरािस्ष् रयस्तरको अत्यािरु्नक सवुविासम्पन्त् न अस्पताल र्नमािण गररनेछ। 
तीन वर्िर्भर र्नमािण सम्पन्त् न गरी सेवा सञ् चालन गने लक्ष्यका साथ आगामी 
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आर्थिक वर्िमा ववस्ततृ पररयोजना प्रसार्तवेपन लगायत पूवितयारी कायि सम्पन्त् न 
गररनेछ। भेर्तक पूवाििार, उपकरण र जनशस्क्त व्यवस्थापन एकैसाथ पूरा 
गरी अस्पताल सञ् चालनमा ल्याइनेछ। यसलाई राविय गेरवको आयोजनामा 
समावेश गरी छुटै्ट आयोजना कायािलय मार्ि त कायािन्त्वयन गने व्यवस्था 
र्मलाइनेछ। काठमाण्लेको जलीबटुीपेस्ि अस्पताल र्नमािणस्थलसम्म मनोिरा 
नपीको पवैु वकनारामा चार/चार लेनको कररलोर सलक र्नमािण गररनेछ।  

47. आगामी आर्थिक वर्ि ढल्केवर, बपिघाट र लम्कीमा रमा सेन्त्टर स्थापना गनि 
बजेट व्यवस्था गरेको छु। िादपङ्गको वेल्िमुा रमा सेन्त्टर स्थापनाको 
सम्भाव्यता अध्ययन गररनछे।  

48. रोग र्नपानका लार्ग ववपेशमा नमनुा परीक्षण गनि पठाउनपुने बाध्यतालाई 
अन्त्त्य गनि पूवाििार ववकास र आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गरी राविय 
जनस्वास््य प्रसायोगशालालाई सेन्त्टर अर् एस्क्सलेन्त्सको रुपमा स्तरोन्त् नर्त 
गररनेछ। प्रसाापेस्शक प्रसायोगशालालाई ररर्रल प्रसायोगशालामा स्तरोन्त् नर्त गनि 
बजेट व्यवस्था गरेको छु। सामपुावयक तथा र्नजी स्वास््य संस्थाबाट प्रसापान 
गररने रेर्लयोलोजी तथा ईमेस्जङ्ग सेवाको मापपण्ल र्निािरण र र्नयमन गनि 
छुटै्ट संयन्त्र स्थापना गररनेछ। 

49. र्नरोगी नपेाल अर्भयानलाई प्रसाभावकारी वनाउन स्वच्छ ववचार, स्वस्थ िाना 
र र्नयर्मत व्यायाम गनि नागररक जागरण कायििम सञ् चालन गररनेछ। 
आयूवेप, प्रसााकृर्तक स्चवकत्सा तथा अन्त्य वैकस्ल्पक स्चवकत्सा पिर्तलाई 
प्रसावििन गररनेछ। सबै प्रसापेशमा आयवेुदपक अस्पताल र प्रसााकृर्तक 
स्चवकत्सालय स्थापना गररनेछ। 

50. आगामी आर्थिक वर्िर्भर सबै स्थानीय तिमा स्वास््य बीमा कायििम ववस्तार 
गरी न्त्यूनतम 50 प्रसार्तशत पररवारलाई बीमाको पायरामा ल्याइनेछ। स्वास््य 
बीमा बोलिको संस्थागत क्षमता अर्भववृि गररनेछ। बीमा कायििमको 
दपगोपनाको लार्ग वैकस्ल्पक ववत्तीय स्रोतको व्यवस्था गररनेछ। स्वास््य 
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बीमा कायििम सञ् चालन गनि रु. 7 अबि 50 करोल ववर्नयोजन गरेको 
छु। 

51. स्वास््य ववज्ञान प्रसार्तष्ठान, आयोग तथा अनसुन्त्िान केन्त्द्रको भरू्मकालाई 
प्रसाभावकारी बनाउन एकीकृत कानून तजुिमा गररनेछ। नयाँ स्थापना िनुे तथा 
स्तरोन्त् नर्त भएका अस्पताल एवम ्स्वास््य संस्थाको लार्ग आवश्यक परवन्त्पी 
थप गररनेछ। 

52. स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट ववृि गरी रु. 1 िबि 22 अबि 
77 करोल परु् याएको छु।       

अब म राित, सिरु्लयत र आर्थिक पनुरूत्थान कायििम तथा ववर्नयोजन प्रसास्ततु 
गपिछुुः  

राित, सिरु्लयत  र आर्थिक पनुरूत्थान 

53. कोर्भल मिामारीको प्रसार्तकूल प्रसाभावले गपाि स्शर्थल भएको अथितन्त्रलाई 
चलायमान बनाई अथितन्त्रका मखु्य पररचालक क्षेरलाई प्रसावििन गनि र तीव्र 
आर्थिक ववृिको लक्ष्य िार्सल गनि राित, सिरु्लयत र आर्थिक पनुरूत्थानका 
कायििम कायािन्त्वयन गररनेछ। 

54. गणुस्तरीय िानेपानी सेवा सरु्नस्श् चत गरी नागररकको स्वास््यमा सिुार 
ल्याउन नेपाल िानेपानी संस्थान, काठमाण्ले उपत्यका िानेपानी र्लर्मटेल 
र स्थानीय तिले गाििस््य उपभोक् तालाई ववतरण गने मार्सक 20 िजार 
र्लटरसम्मको िानेपानी मिसलु यसै मविनापेस्ि छुट दपई र्नुःशलु्क उपलब्ि 
गराउने व्यवस्था गरेको छु ।  

55. र्नर्िेाज्ञा अवर्िभर िाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट रेर्लङ्ग 
कम्पनीबाट र्बिी िनुे चामल, वपठो, पाल, ननु, िानेतेल, स्चनी तथा िाना 
पकाउन ेग्यासँको र्बिी मलु्यमा 20 प्रसार्तशत छुट दपने व्यवस्था र्मलाएको 
छु।  
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56. साझेपारी, सिलगानी लगायत सबै प्रसाकारका िानेपानी तथा र्सँचाइ उपभोक् ता 
सर्मर्तले र्तनुिपने ववद्यतुको र्लमान्त्ल शलु्क र मिसलु परैु छुट दपन ेव्यवस्था 
गरेको छु। र्नर्िेाज्ञा अवर्िभर घरायसी तथा साना ववद्यतु उपभोक् तामध्ये 
मार्सक 20 यरु्नटसम्म िपत गनेलाई शतप्रसार्तशत, मार्सक १५० 
यरु्नटसम्म िपत गनेलाई 50 प्रसार्तशत र २५० यरु्नटसम्म िपत गनेलाई 
30 प्रसार्तशत मिसलु छुट दपइनेछ। उत्पापनमूलक उद्योग, िोटल तथा 
चलस्चर उद्योगलाई र्नर्िेाज्ञा अवर्िभरको ववद्यतु र्लमान्त्ल शलु्क छुट दपने 
व्यवस्था र्मलाइनेछ।  

57. कोर्भल- १९ प्रसाभाववत िोटल, राभल, रेवकङ्ग लगायतका पयिटन व्यवसाय, 
साविजर्नक यातायात, िवाई सेवा, चलस्चर उद्योग, िस्तकला उद्योग, सञ् चार 
गिृ, ववज्ञापन सेवा, टेलररङ, व्यूटी पालिर, िेल्थ क्लव जस्ता व्यवसायले 
आ.व.2078/79 मा र्तनुिपने ईजाजत तथा नववकरण पस्तरु छुट दपई 
स्वतुः नवीकरण िनुे व्यवस्था र्मलाएको छु। कोर्भल मिामारीका कारण 
सञ् चालनमा आउन नसकेका िोटेललाई आईसोलेशन सेन्त्टरको रुपमा 
सञ् चालन गरेमा नेपाल सरकारले र्निािरण गरेको मापपण्ल बमोस्जमको रकम 
उपलव्ि गराउने व्यवस्था गरेको छु। िोटेल तथा पयिटन क्षेरलाई 
उत्पापनमूलक उद्योग सरिको सवुविा उपलब्ि गराइनेछ । 

58. पिु, तरकारी, र्लरु्ल, माछा, मास ुलगायतका नाशवान उपभोग्य वस्तकुो 
उत्पापनस्थलपेस्ि नस्जकको बजार केन्त्द्रसम्म सिज आपूर्ति गनि लाग्ने ढुवानी 
भालामा २५ प्रसार्तशत अनपुान उपलव्ि गराउने व्यवस्था र्मलाएको छु। 
साना वकसानका लार्ग िानको बीउ िररपमा स्थानीय ति मार्ि त 50 
प्रसार्तशत अनपुान उपलव्ि गराइनेछ। 

59. साविजर्नक ववद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यर्मक र सो भन्त्पा मार्थल्लो 
तिमा अध्ययनरत ववद्याथीलाई वैकस्ल्पक र्सकाईमा सियोग परु् याउन े
उदे्दश्यका साथ एक थान ल्यापटप िररप गनि रु. 80 िजारसम्म पईुवर्ि 
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अवर्िको एक प्रसार्तशत ब्याजपरमा कजाि उपलब्ि गराउने व्यवस्था र्मलाएको 
छु। सोह्र वर्िभन्त्पा मार्थ उमेरका ववद्याथीलाई एक थान र्समकालि र्नुःशलु्क 
उपलव्ि गराइनेछ। 

60. सामास्जक सरुक्षा कोर्मा आवि श्रर्मक तथा रोजगारपाताले जम्मा गनुिपने 
२०७८ जेठ र असार मविनाको योगपान रकम नपेाल सरकारले व्यिोने 
गरी बजेट छुट्याएको छु। 

61. घरेल,ु साना, मझेला तथा ठुला उद्योग, पयिटन, र्नजी शैस्क्षक संस्था, 
यातायात, चलस्चर उद्योग तथा सञ् चारगिृमा कायिरत श्रर्मक तथा 
कमिचारीको पाररश्रर्मक भकु्तानी तथा व्यवसाय सञ् चालनका लार्ग स्थापना 
गररएको व्यावसावयक र्नरन्त्तरता कोर्लाई आगामी आर्थिक वर्िमा पर्न 
र्नरन्त्तरता दपएको छु।  

62. सरकारी र सरकारी स्वार्मत्वका र्नकायको घर, गोपाम वा जग्गा भालामा 
र्लई व्यवसाय गरेका व्यवसायीिरूले र्नर्िेाज्ञा अवर्िको भकु्तानी गनुिपने 
भालामा ५० प्रसार्तशतसम्म छुट दपने व्यवस्था र्मलाइनेछ।  

63. साविजर्नक िररप सम्झेताको िजिना नलाग्ने गरी छ मविनासम्म म्यापथप 
गने र बैंक ग्यारेन्त्टीको अवर्ि बढाउँपा थप पस्तरु नर्लने व्यवस्था र्मलाएको 
छु। र्नमािण व्यवसायीलाई चाल ु प ुजँी व्यवस्थापनमा सियोग परु् याउन 
ररटेन्त्सन मनी वापतको 50 प्रसार्तशत रकम वरावरको बैंक ग्यारेण्टी रािी 
वर्ताि र्लन पाउने व्यवस्था र्मलाइनेछ। र्नमािण व्यवसायीको क्षमता अर्भववृि 
तथा व्यावसावयक वितका लार्ग र्नमािण व्यवसायी कोर्को रकम पररचालन 
गररनेछ। 

64. कोर्भल- १९ प्रसाभाववत व्यवसायीका लार्ग नेपाल राष् र बैंकबाट पाँच प्रसार्तशत 
व्याजपरमा प्रसापान गररपै आएको पनुरकजाि सवुविालाई र्नरन्त्तरता दपएको 
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छु। पनुरकजािको सवुविा उपयोग गनि पाउने व्यवसायको क्षेर र रकमको 
सीमा ववस्तार गररनेछ। 

65. लघ,ु साना तथा मझेला उद्योग, व्यावसावयक कृवर्, यवुा उद्यम, मविला 
उद्यम तथा वैपेस्शक रोजगारबाट र्वकि एका व्यस्क्तिरूका लार्ग प्रसापान गररन े
सिरु्लयतपूणि कजािको सीमा र क्षेर ववस्तार गररनेछ। यसका लार्ग पाँच 
प्रसार्तशत ब्याज अनपुान दपन रु. 1३ अबि ववर्नयोजन गरेको छु। 

66. आन्त्तररक पयिटनलाई प्रसावििन गनि र्नजामती, साविजर्नक संस्थान र प्रसार्तष्ठानका 
कमिचारीलाई 10 दपनको पाररश्रर्मक वरावरको रकम सवित पयिटन काज 
उपलव्ि गराइनेछ। र्नजी क्षेरमा कायिरत कमिचारीलाई समेत सोिी 
अनसुारको सवुविा प्रसापान गनि प्रसारेरत गररनेछ।  

67. सलक, ऊजाि, रेलमागि र ववमानस्थल आयोजना र्नमािण, सञ् चालन र ममित 
संभारमा साविजर्नक र्नजी साझेपारी अविारणा कायािन्त्वयनमा ल्याइनेछ। 
भायववर्लटी ग्याप र्स्न्त्लङ्गका लार्ग पररयोजना लागतको 30 प्रसार्तशतसम्म 
पुजँीगत अनपुान उपलब्ि गराउन कानूनी व्यवस्था गररनेछ। यसबाट र्नजी 
लगानी प्रसावििन िनुकुा साथै रोजगारी र्सजिनामा योगपान पगु्न ेववश् वास र्लएको 
छु। भायववर्लटी ग्याप र्स्न्त्लङ्गका लार्ग बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

68. यवुा उद्यमीलाई स्टाटिअप व्यवसायमा संलग्न िनु उत्प्रसारेरत गने उदे्दश्यले 
पररयोजना र्ितो रािी एक प्रसार्तशत व्याजपरमा रु. 25 लािसम्म बीउ पुजँी 
कजाि उपलब्ि गराइनेछ। स्टाटिअप व्यवसायको पताि, नववकरण तथा अन्त्य 
सेवा एकद्वार प्रसाणालीबाट र्नुःशलु्क उपलव्ि गराउने व्यवस्था र्मलाएको छु। 
स्टाटिअप व्यवसायमा वैपेस्शक लगानी र्भत्र्याउन नीर्तगत सिजीकरण 
गररनेछ। यसका लार्ग रु. 1 अबिको च्यालेन्त्ज र्न्त्ल स्थापना गरेको छु। 

69. नेपाल भ्रमण गने ववपेशी पयिटकलाई एक मविना अवर्िको पयिटकीय र्भर्ा 
र्नुःशलु्क प्रसापान गररनेछ।  
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अब म श्रम, रोजगारी तथा सामास्जक सरुक्षा सम्बन्त्िी कायििम तथा ववर्नयोजन 
प्रसास्ततु गपिछुुः   

श्रम र रोजगारी र्सजिना 

70. सबै नागररकलाई मयािदपत रोजगारी सरु्नस्श् चत गनि सरकारी, र्नजी, सिकारी 
र गैरसरकारी क्षेरको समन्त्वय र सिकायिमा काम र रोजगारीका अवसर 
र्सजिना गररनेछ।  

71. प्रसािानमन्त्री रोजगार कायििमको पनुसंरचना गरी बेरोजगार व्यस्क्तलाई 
न्त्यूनतम एक सय दपनको रोजगारी सरु्नस्श् चत गररनछे। स्थानीय स्तरमा 
सञ् चालन िनुे सलक, र्सँचाइ, भवन, पलु, नपी र्नयन्त्रण, वकृ्षारोपण लगायत 
संघ, प्रसापेश र स्थानीय तिका आयोजना तथा कायििममा रोजगार सेवा 
केन्त्द्रमा सूस्चकृत बेरोजगार व्यस्क्तलाई काममा लगाउन ु पनेगरी िररप 
सम्झेता गनुिपने व्यवस्था र्मलाइनेछ। प्रसािानमन्त्री रोजगार कायििमबाट 
आगामी वर्ि 2 लाि रोजगारी र्सजिना गनि रु. 12 अबि ववर्नयोजन गरेको 
छु।  

72. श्रम बजारमा प्रसावेश गने यवुा, वैपेस्शक रोजगारबाट र्वकि एका तथा स्वपेशमा 
रोजगार गमुाएका श्रर्मकको सीप ववकास गरी क्षमता अर्भववृि गनि 
िस्तकला, प्लस्म्बङ्ग, र्बजलुी ममित, इलेक्रोर्नक्स, कुक, कार्लगढ, र्सकमी, 
लकमी, र्सलाई कटाई, ब्यवुटर्सयन, कपाल कटाई, सवारी सािन तथा 
मोवाइल ममित लगायतका व्यवसायमा थप 1 लाि व्यस्क्तलाई सीप ववकास 
तार्लम प्रसापान गनि रु. 40 करोल ववर्नयोजन गरेको छु।  

73. स्वपेशी उद्योगको आवश्यकता अनरुुपको सीपयकु्त जनशस्क्तको ववकास गनि 
र्नजी क्षेरको साझेपारीमा उत्पापन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रसास्शक्षाथी 
कामपारलाई तीन मविनाको न्त्यूनतम पाररश्रर्मक बराबरको अनपुान उपलव्ि 
गराई कायिस्थलमा आिाररत तार्लम सञ् चालन गनि रु. 1 अबि छुट्याएको 
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छु। यस अन्त्तगित तालीम प्रसााप् त गने प्रसास्शक्षाथी कामपारलाई आिारभतू 
तार्लम दपई सोिी उद्योगमा न्त्यूनतम 2 वर्िको रोजगारी सरु्नस्श् चत गने 
व्यवस्था र्मलाइनेछ। यस कायििमबाट आगामी वर्ि थप 25 िजार 
रोजगारी र्सजिना िनुेछ।  

74. स्नातक वा सो भन्त्पा मार्थ शैस्क्षक योग्यता िार्सल गरेका यवुालाई आरु्ले 
प्रसााप् त गरेको शैस्क्षक प्रसामाणपर र्ितो रािी अर्िकतम पाँच प्रसार्तशत व्याज 
परमा रु. 25 लािसम्म सिरु्लयतपूणि कजाि उपलव्ि गराइनेछ।  

75. कायिस्थलमा िनुे सबै प्रसाकारको भेपभाव तथा विँसाको अन्त्त्य गररनेछ। समान 
कामका लार्ग समान पाररश्रर्मकको र्सिान्त्त लागू गररनेछ। श्रम अर्लटको 
व्यवस्थालाई प्रसाभावकारीरुपमा कायािन्त्वयन गररनेछ। श्रर्मकको िक, वित, 
व्यवसायजन्त्य स्वास््य तथा सरुक्षा, न्त्यूनतम पाररश्रर्मक र श्रम कानूनको 
पररपालना सरु्नस्श् चत गररनछे।  

76. औद्योर्गक प्रसार्तष्ठान तथा सङ्गदठत क्षेरमा कायिरत श्रर्मक एवम ्कामपारको 
र्नुःशलु्क सामूविक पघुिटना बीमा गने व्यवस्था र्मलाइनेछ। साविजर्नक 
र्नकायबाट िनुे र्नमािण कायिमा संलग्न श्रर्मकको सामूविक पघुिटना बीमा 
अर्नवायि गररनेछ। 

सामास्जक सरुक्षा र संरक्षण 

77. जीवनचिमा आिाररत सामास्जक सरुक्षा र संरक्षणको अविारणा अनरुूप 
गभािवस्थामा स्वास््य जाँच र पोर्ण; बाल्यावस्थामा र्नुःशलु्क िोप, पोर्ण, 
आिारभतू स्शक्षा र छारवसृ्त्तको व्यवस्था; यवुावस्थामा स्शक्षा, स्वास््य र 
रोजगारीको प्रसात्याभरू्त; विृावस्थामा र्नुःशलु्क उपचार र मयािदपत जीवन 
सरु्नस्श् चत गनि सरकार प्रसार्तवि छ। तपनरुूप सबै प्रसाकारका सामास्जक सरुक्षा 
भत्तामा 33 प्रसार्तशतले बवृि गरी जेष् ठ नागररकको मार्सक भत्ता रु. ४ 
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िजार परु् याएको छु। सामास्जक सरुक्षा भत्ताको लार्ग रु. 1 िबि ववर्नयोजन 
गरेको छु। 

78. अनाथ, पर्लत, अपाङ्गता भएका र ववपन्त् न पररवारका बालबार्लकालाई प्रसापान 
गररने बाल संरक्षण अनपुानको रकममा एकर्तिाईले ववृि गरेको छु।  

79. अशक्त, असिाय एवम ् पररत्यक्त व्यस्क्तको संरक्षणको पावयत्व नेपाल 
सरकारले विन गनेछ। सबै प्रसाकारका बालश्रमको अन्त्त्य गररनेछ। 
आवश्यक सेवा,  सवुविा,  उपचार र वासको प्रसावन्त्ि गरी सलक मानवमकु् त 
नेपाल र्नमािण गररनेछ। बालबार्लकाको िोजतलास, संरक्षण तथा 
पनुस्थािपना गरी सलक बालबार्लकामकु्त नेपालको अविारणा कायािन्त्वयन 
गररनेछ। यस कायिमा वियाशील संघसंस्थालाई प्रसाोत्सािन गनि अनपुान 
उपलव्ि गराइनेछ। 

80. सबै प्रसापेशमा अपाङ्गता पनुरस्थापना केन्त्द्र स्थापनाको लार्ग सम्भाव्यता 
अध्ययन गररनेछ। बेविक अपाङ्गता भएका बालबार्लकाको उपचार सेवालाई 
सिज र प्रसाभावकारी बनाइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यस्क्तले प्रसायोग गने सिायक 
सामाग्रीको उत्पापन गने संस्थालाई अनपुान उपलव्ि गराउने व्यवस्थालाई 
र्नरन्त्तरता दपएको छु। साविजर्नक भेर्तक संरचना, पूवाििार तथा यातायातका 
सािनिरू अपाङ्गमैरी बनाइनेछ।  

81. योगपानमा आिाररत र्नवतृ्तभरण कोर् ऐनमा संशोिन गरी प्रसााध्यापक, स्शक्षक 
लगायत अन्त्य राष् रसेवकलाई समेत यस प्रसाणालीमा आवि गररनेछ। 
योगपानमा आिाररत सामास्जक सरुक्षा कोर्को पायरालाई र्रावकलो बनाई 
स्वरोजगार व्यस्क्त, असङ्गदठत क्षेरका श्रर्मक एवम ्करार र ज्यालापारीमा 
कायिरत श्रर्मकलाई समेत आवि गररनेछ। 

82. श्रम, रोजगार तथा सामास्जक सरुक्षा मन्त्रालयको लार्ग रु. १४ अबि 
ववर्नयोजन गरेको छु । 
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मविला, बालबार्लका र ज्येष्ठ नागररक  

83. राज्यका सबै अङ्गमा लैवङ्गक समानताको नीर्त अवलम्बन गररनेछ। नेपाल 
सरकारबाट अनपुान प्रसााप् त गरी सञ् चालन िनुे र्नकायको कायिकारी तिमा 
न्त्यूनतम ३३ प्रसार्तशत मविला सिभार्गता सरु्नस्श् चत गररनेछ।  

84. राष् रपर्त मविला उत्थान कायििमको माध्यमबाट मविला उद्यमस्शलता 
ववकास गररनेछ। ववपन्त् न मविलालाई सीपमूलक तार्लम दपई आय आजिनका 
वियाकलापमा संलग्न गराइनेछ। सबै स्थानीय तिमा मविला उद्यमस्शलता 
सिजीकरण केन्त्द्र स्थापना गररनेछ। पगुिम क्षेरका गभिवती तथा सतु्केरी 
मविलाको िवाई उिार गने कायिलाई थप प्रसाभावकारी बनाइनेछ। 

85. सामास्जक कलङ्कको रुपमा रिेको पाइजो प्रसाथाको अन्त्त्य गररनेछ। मविला 
ववरुिका कुररर्त, भेपभाव र विँसा अन्त्त्य गनि सामास्जक जागरण, 
सशस्क्तकरण, मविला स्शक्षाका कायििम सञ् चालन गररनेछ। मविला विँसा 
ववरुि कला कानूनी प्रसावन्त्ि गररनेछ। घरेल ु  विंसामा परेका वेवाररसे 
मविलालाई संरक्षण गनि भक्तपरुको सूयिववनायकमा मङ्गला-सािना पनुिस्थापना 
केन्त्द्र र्नमािण गररनेछ। 

86. ववपन्त् न,  पर्लत,  आपीवासी, जनजाती,  एकल मविला, अपाङ्गता भएका मविला,  
वापी,  कमलरी,  कमैया,  चेपाङ्ग, राउटे, लोपोन्त्मिु, सीमान्त्तकृत लगायत 
वस्ञ् चतीकरणमा परेका सबै समपुायका मविला तथा वकशोरीको आय आजिन, 
क्षमता ववकास र सशस्क्तकरणका कायििम सञ् चालन गररनेछ। 

87. बालबार्लकाको मानर्सक र शारररीक ववकासका लार्ग पोर्णयकु्त िाना, 
गणुस्तरीय स्वास््य सेवामा पिुँच, िेलकुप तथा मनोरञ् जनका अवसर प्रसापान 
गररनेछ। स्थानीय तिसँगको साझेपारीमा 15 स्थानमा बालउद्यान तथा बाल 
मनोरञ् जन स्थल र्नमािण गररनेछ। 
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88. बालबार्लकाको सवािवङ्गण ववकास तथा बालसावित्यको प्रसावििन गनि बाल प्रसाज्ञा 
प्रसार्तष्ठान स्थापना गररनेछ। बालबार्लकाको अन्त्तरर्नवित प्रसार्तभा प्रसास्रु्टन 
गराई विआुयार्मक ववकास गनि झापाको पमकमा गणुस्तरीय स्शक्षा सवितको 
स्चल्रेन प्यारालाइज स्थापना गररनेछ।  

89. मोरङ्ग, भक्तपरु, कास्की र बाँके स्जल्लामा सरकारीस्तरबाट बालसिुार गिृ 
सञ् चालन गररनेछ। तनिुँको ढकालटारमा व्यवस्स्थत बालसिुार गिृ र्नमािण 
गनि बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

90. बाल अर्िकारको संरक्षण, प्रसावििन र र्नयमन गनि पेशभरका सबै स्थानीय 
तिमा बालकल्याण अर्िकारीको व्यवस्था र्मलाएको छु। 

91. एक सय शैया भन्त्पा ठूला स्वास््य संस्थामा ज्येष्ठ नागररकका लार्ग अलग 
वालि स्थापना गरी उपचार गने व्यवस्था र्मलाइनेछ। ज्येष्ठ नागररकका लार्ग 
र्मलनकेन्त्द्र, दपवा सेवाकेन्त्द्र र आरोग्य आश्रम सञ् चालन गररनेछ। 
काठमाण्लेको गोठाटारमा अस्पतालको सवुविा सवित 5 सय क्षमताको ज्येष्ठ 
नागररक आवास र्नमािण गनि आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु। 

92. एकल मविला,  वविवा तथा वविरु,  शारीररक र मानर्सक रूपमा अशक्त, 

असिाय, आफ्नो पररवार र संरक्षण नभएका ज्येष्ठ नागररकका लार्ग र्नुःशलु्क 
और्िोपचार र संरक्षणको व्यवस्था गररनेछ। अल्जाइमसि लगायत 
बढु्येलीका रोगबाट प्रसाभाववत ज्येष्ठ नागररकको र्नुःशलु्क और्िोपचारको 
व्यवस्था गररनेछ। 

93. मविला, बालबार्लका तथा ज्येष्ठ नागररकको क्षेरमा रु. 1 अबि 20 करोल 
ववर्नयोजन गरेको छु। 

अब म कृवर्, वन, उद्योग, वास्णज्य, पयिटन लगायत आर्थिक क्षेरका 
कायििम र ववर्नयोजन प्रसास्ततु गपिछुुः   
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कृवर् तथा पशपुन्त्छी ववकास 

94. कृवर् क्षेरलाई आिरु्नकीकरण तथा व्यावसायीकरण गरी उत्थानशील 
अथितन्त्रको प्रसामिु आिारको रुपमा ववकास गररनेछ। कृवर् उपजको मूल्य 
शृ्रङ्खलाबाट उत्पापक वकसान लाभास्न्त् वत िनुे व्यवस्था गररनेछ। कृवर् 
उत्पापनको ववववर्िकरण एवम ् ववस्शष्टीकरण मार्ि त उत्पापकत्व अर्भववृि 
गरी नागररकको िाद्य एवम ्पोर्ण अर्िकार सरु्नस्श् चत गररनेछ। कृवर्योग्य 
जर्मनको चक्लाबन्त्पी गरी कबरु्लयती,  सामूविक र करार िेती गनि प्रसाोत्सावित 
गररनेछ।  

95. प्रसािानमन्त्री कृवर् आिरु्नकीकरण पररयोजनाको प्रसाभावकाररता ववृि गररनेछ। 
कृवर् बाली, मत्स्य र पशपुन्त्छी उत्पापन लगायतका थप ७१ जोन 
सञ् चालनमा ल्याइनेछ। रवर िेतीको प्रसावििन गनि रवर जोन सञ् चालनमा 
ल्याइनेछ। पकेट क्षेरमा कम्वाइन्त्ल िाभेष्टर, पावर वटलर, कस्ल्टभेटर, 
रोटाभेटर, िारो लगायतका उपकरण िरीप गनि स्थानीय तिलाई सशति 
अनपुान उपलव्ि गराइनेछ। आयोजना क्षेरका कृर्कलाई प्रसााववर्िक सियोग 
उपलव्ि गराउन कृवर् ववर्यका स्नातक तिमा अध्ययनरत 3 सय 
ववद्याथीलाई इन्त्टनिको रुपमा िटाइनेछ।  सबै स्जल्लाका कृवर् ज्ञान केन्त्द्रमा 
कृवर् स्नातक उत्तीणि गरेका एक-एक जना प्रसााववर्िकलाई एक वर्िको लार्ग 
करारमा र्लई िटाइनेछ। यस पररयोजना कायािन्त्वयनका लार्ग रु. 7 अबि 
98 करोल ववर्नयोजन गरेको छु। 

96. उपयोगमा नआएका सरकारी कृवर् र्मि र बाँझो जर्मनमा व्यावसावयक िेती 
गनि र्नजी क्षेरलाई र्लजमा दपने नीर्त अवलम्बन गररनेछ। पिाली क्षेरका 
भोजपरु, नवुाकोट, बैतली लगायतका स्जल्लामा र्लरू्ल र विमाली क्षेरका 
मनाङ्ग, मसु्ताङ, म्याग्पी, लोल्पा लगायतका स्जल्लामा व्यावसावयक 
पशपुालनका लार्ग र्नजीक्षरेलाई प्रसाोत्सािन गनि बजेट व्यवस्था गरेको छु। 
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97. कृवर्योग्य भरू्मको वगीकरण एवम ् माटो परीक्षण गरी भेगोर्लक एवम ्
मेसमी अनकूुलताको आिारमा बाली लगाउन प्रसाोत्सािन गररनेछ। माटो 
जाँच प्रसायोगशालाको क्षमता अर्भववृि गरी र्लस्जटल स्वायल म्यावपङ्ग प्रसाणाली 
कायािन्त्वयनमा ल्याइनेछ।  

98. ववद्यमान कृवर् अनपुान प्रसाणालीलाई पनुरावलोकन गरी कृर्क,  कृवर् उद्यमी, 
कृर्क समिु र सिकारी संघ संस्थालाई उत्पापनमा आिाररत प्रसाोत्सािन 
अनपुान प्रसापान गररनेछ। इजाजत प्रसााप् त वविेताबाट उन्त् नत बीऊ िररप गरी 
रोपण गने कृर्कलाई मूल्यको ५० प्रसार्तशतसम्म अनपुान दपने व्यवस्था 
र्मलाएको छु। कृवर्को यास्न्त्रकरणका लार्ग कृवर् औजार तथा कृवर् 
उपकरण र सोको पाटिपजुािको आयातमा दपइएको कर तथा मिसलु छुटको 
पायरा तथा प्रसार्तशत ववृि गरेको छु।  

99. मध्यम तथा उच्च प्रसाववर्ियकु्त विउुदे्दश्यीय नसिरी स्थापना गरी र्लरु्लका 
50 लाि ववरुवा उत्पापन गररनेछ। राविय राजमागिको वकनारामा रिेका 
बाँझो र साविजर्नक एवम ्नपी उकासबाट प्रसााप् त जग्गामा र्लरू्ल,  तरकारी 
र नगपेवाली लगाउन स्थानीय ति र कृर्क समूिलाई प्रसाोत्सावित गररनेछ।   

100. िेतीबाली लगाउने समय अगावै रासायर्नक मलको पयािप् त आपूर्ति सरु्नस्श् चत 
गररनेछ। तीन वर्िर्भर रासायर्नक मल कारिाना स्थापना गने गरी प्रसाारस्म्भक 
कायि अस्घ बढाउन बजेट छुट्याएको छु। रासायर्नक मलमा प्रसापान गररन े
अनपुानलाई ववृि गरी रु. 12 अबि परु् याएको छु। 

101. अग्यािर्नक िेतीलाई प्रसावििन गनि प्रसााङ्गाररक मल तथा जैववक ववर्ापीको 
प्रसायोगलाई प्रसाोत्सावित गररनेछ। अग्यािर्नक िेतीको पकेट क्षेरमा उत्पादपत 
उपजको ब्रास्ण्लङ्ग, प्रसामाणीकरण र बजार प्रसावििन गररनेछ। जैववक ववर्ापी 
कारिाना स्थापना गनि र्नजी क्षेरलाई ५० प्रसार्तशतसम्म पुजँीगत अनपुान 
उपलव्ि गराउने व्यवस्था र्मलाएको छु।  
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102. सबै प्रसापेशमा भण्लारण सवुविा सवितको कृवर् उपज प्रसाशोिन केन्त्द्र र 
औद्योर्गक कृवर् बजार स्थापना गररनेछ। इलाममा अलैँची, मकवानपरुको 
छस्त्तवनमा तरकारी,  सल्यानमा अपवुा तथा जमु्लामा स्याऊ लस्क्षत 
औद्योर्गक कृवर् बजार स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी र्नमािण कायि 
शरुू गररनेछ। 

103. न्त्यूनतम समथिन मलु्य तोवकएका िान, गिुँ र मकै लगायतका कृवर् उपजको 
भण्लारण गरी आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सिज एवम ् र्नयर्मत बनाउन िाद्य 
व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र कृवर् सिकारी मार्ि त िररप गने व्यवस्था 
र्मलाइनेछ। स्थानीय ति मार्ि त 2 सय िाद्य भण्लारण केन्त्द्र, 89 शीतकक्ष 
र शीत भण्लार स्थापना गररनेछ। िाद्य भण्लारण गिृको बीमा वप्रसार्मयममा 
50 प्रसार्तशत अनपुान दपने व्यवस्था र्मलाएको छु। उि ु उत्पापक 
वकसानलाई उत्पापन पररमाणका आिारमा स्चनी र्मलमा उि ुर्बिी गरेको 
15 दपनर्भर अनपुान प्रसापान गनि रु. 84 करोल ववर्नयोजन गरेको छु। 

104. प्रसापेश तथा स्थानीय ति मार्ि त मेचीनगर, रङ्गेली, रत् ननगर, कागेश् वरी 
मनिरा, सस्न्त्ििकि  लगायतका 17 स्थानमा कृवर् थोकबजार स्थापना 
गररनेछ। सल्यानको कपरुकोट र लोटीको र्सलगढीमा कृवर् थोकबजार 
स्थापना गनि पूवि तयारीका कायि गररनेछ। काठमाण्लेको चोभारमा 
र्नमािणार्िन र्लरू्ल तथा तरकारी िाटबजार सञ् चालनमा ल्याइनेछ। कृवर् 
उत्पापनलाई ढुवानी गनि कृवर् रज्जमुागि र्नमािण गनि स्थानीय ति तथा कृवर् 
सिकारीलाई ५० प्रसार्तशत पुजँीगत अनपुान उपलब्ि गराइनेछ।  

105. कृवर् उपज संकलन, प्रसाशोिन तथा ब्रास्ण्लङ्ग गरी स्वपेशी तथा अन्त्तरािस्ष् रय 
बजारमा र्बिी ववतरण गनि रुपन्त्पेिीको कसािघाटमा आिरु्नक प्रसाववर्ियकु्त 
कृवर् उपज थोक बजारको र्नमािण कायि आरम्भ गररनेछ। 

106. उत्पापक वकसानले कृवर् उपजको यथाथि मूल्य प्रसााप् त गने सरु्नस्श् चतताको 
लार्ग मध्यस्थकतािको अनसु्चत नार्ालाई र्नयन्त्रण गररनेछ। कृर्कलाई 
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बीऊ र्बजन तथा मलको उपलव्िता,  मेसम  र सबै प्रसाकारका कृवर् उपजको 
बजार मूल्य सम्बन्त्िी जानकारीमूलक सूचना मोबाईल एप्स मार्ि त र्नयर्मत 
रुपमा उपलब्ि िनुे व्यवस्था र्मलाइनेछ।  

107. कृवर्मा आिाररत उद्यम तथा मूल्य शृ्रङ्खला ववकासको लार्ग सिरु्लयत पूणि 
कजाि प्रसावाि गनि रु. 7 अबि 60 करोल छुट्याएको छु। इच्छुक वकसान 
सिभागी िनुसक्ने गरी कृवर् वाली तथा पशपुन्त्छी बीमाको पायरा ववस्तार 
गररनेछ। पश ुर वाली बीमाको वप्रसार्मयम वापत 50 प्रसार्तशत अनपुान दपन े
व्यवस्थालाई र्नरन्त्तरता दपएको छु।  

108. पईु वर्िर्भरमा नेपाललाई पिु र  तरकारी, तीन वर्िर्भरमा गिुँ, मकै, कोपो 
र र्ापर एवम ्५ वर्िर्भर चामलमा आत्मर्नभिर बनाइनेछ।  

109. कृर्कबाट उत्पादपत पिुका लार्ग बजार सरु्नस्श् चत गनि ववराटनगर, पोिरा 
लगायतका  स्थानमा पिु संकलन र स्चस्यान केन्त्द्रको स्थापना र क्षमता 
ववस्तार गररनेछ। स्वपेशमा उत्पादपत पिु तथा पगु्िजन्त्य पपाथिको िपत 
ववृि गनि र्नजी तथा सिकारी संघसंस्थािरूको लगानीमा उच्च तापमानयकु्त 
पिु प्रसाशोिन तथा िलुो पिु कारिाना स्थापना गनि 35 प्रसार्तशतसम्म पुजँीगत 
अनपुान दपन ेव्यवस्था र्मलाएको छु।  

110. मनाङ्ग,  मसु्ताङ, जमु्ला लगायतका विमाली स्जल्लामा व्यावसावयक स्याऊ 
िेती प्रसावििन गनि वेनाि िररपका लार्ग 50 प्रसार्तशत अनपुानको व्यवस्था 
गरेको छु। सोलिुमु्ब,ु जाजरकोट, वैतली लगायतका 9 स्जल्लामा र्मसन 
ओिर कायििम सञ् चालन गररनेछ। भोजपरु, काभ्र,े पवित, स्याङ्जा, पाङ्ग, 
ललेलिरुा लगायतका 10 स्जल्लामा व्यावसावयक कागती िेती ववस्तार 
कायििम सञ् चालन गररनेछ। 

111. सिुाररएको गोठ र्नमािण, पश ुपाना, आिार र घाँसको उत्पापन तथा चरण 
क्षेर ववकास एवम ्ववस्तारका कायििम सञ् चालन गररनेछ। मलुकुका 4 
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सय 68 स्थानीय तिमा कृर्रम गभाििान र्मसन कायििम सञ् चालन गरी 7 
लाि उन्त् नत नश् लका गाई, भैसी र बाख्रा उत्पापन गररनेछ। उच्च 
प्रसाजननमान भएका स्रोतपश ु स्वपेशमै उत्पापन गररनेछ। कृर्रम गभाििान 
सेवा र्नुःशलु्क उपलब्ि गराइनेछ। गाई,  भैंसी र कुिरामा लाग्ने मिामारी 
रोग र्नयन्त्रणको लार्ग िोप उत्पापनमा नेपाललाई आत्मर्नभिर बनाइनेछ। 
पश ुस्वास््य सिुार कायििमका लार्ग आवश्यक रकम ववर्नयोजन गरेको 
छु।  

112. सबै प्रसापेशमा स्वच्छ र व्यवस्स्थत नमनुा पशपुन्त्छी विशाला र्नमािण गरी 
सञ् चालनमा ल्याउन र्नजी क्षेरलाई सिरु्लयत र प्रसाोत्सािन गररनेछ। 
ववराटनगर, पोिरा, सिेुत र िनगढीमा आिरु्नक पश ुविशाला स्थापना 
गररनेछ। 

113. कृवर् अनसुन्त्िानमा लगानी ववृि गररनेछ। नेपाल कृवर् अनसुन्त्िान पररर्पबाट 
अन्त् नवाली, तरकारी तथा र्लरू्लका वणिशंकर जात ववकास गररनेछ। रैथाने 
प्रसाजार्तका बीऊ र्बजन र नश् ललाई संरक्षण गनि ववश् वववद्यालयसँग सिकायि 
गररनेछ। कृवर् उत्पापन ववृिका लार्ग प्रसात्येक पईु पईु वर्िमा बीऊ रे्नि 
वकसानलाई उत्प्रसारेरत गररनछे। नेपाल कृवर् अनसुन्त्िान पररर्पको लार्ग रु. 
3 अबि ववर्नयोजन गरेको छु। 

114. कृवर् उत्पापनमा आिरु्नक प्रसाववर्िको सैिास्न्त्तक एवम ्व्यविाररक ज्ञान प्रसापान 
गनि पईु वर्िर्भर झापाको चन्त्द्रलाँगी, सलाििीको नवलपरु लगायत सबै 
प्रसापेशका एक-एक कृवर् र्ामिलाई सेन्त्टर अर् एस्क्सलेन्त्सको रुपमा ववकास 
गरी सञ् चालनमा ल्याइनेछ।  

115. अव कोवि भोकै पपैन, भोकले कोवि मपैन भन्त् न े सरकारको संकल्पलाई 
व्यविाररक रुपमा कायािन्त्वयन गनि भरू्मविन वकसान, पर्लत र आर्थिक तथा 
सामास्जक दृवष्टले पछार्ल परेका वगि र समपुायमा िाद्य एवम ्पोर्णको पिुँच 
ववस्तार गररनेछ। भोकमरी तथा िाद्य असरुक्षाको जोस्िममा रिेका व्यस्क्त,  
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पररवार, वगि र समपुायलाई िाद्यान्त् न उपलव्ि गराई भोकमरी अन्त्त्य 
गररनेछ।  

116. िाद्य वस्तकुो स्वच्छता एवम ्गणुस्तर कायम गनि अनगुमन गने र्नकायको 
क्षमता अर्भववृि गररनेछ। राविय िाद्य तथा पाना ररर्रेन्त्स प्रसायोगशालालाई 
अन्त्तरािस्ष् रय मापपण्ल अनरुुप ववकास गरी िाद्य स्वच्छता परीक्षणको क्षेर 
र पायरा ववस्तार गररनेछ। प्रसामिु कृवर् थोक तथा िाट बजारमा ववर्ापी 
अवशेर् परीक्षणका लार्ग घसु्म्त सेवा शरुु गररनेछ। 

117. कृवर् तथा पशपुन्त्छी ववकास तर्ि  रु. 45 अबि 9 करोल ववर्नयोजन गरेको 
छु। 

र्सँचाइ  

118. कृवर्योग्य जर्मनमा नपी पथान्त्तरण,  निर,  र्लफ्ट,  कुलो तथा भरू्मगत 
र्सँचाइ प्रसाणालीको माध्यमबाट र्सँचाइ सवुविा परु् याई कृवर् उत्पापन र 
उत्पापकत्व ववृि गररनेछ। र्नमािणार्िन आयोजना र्निािररत समयमा नै 
सम्पन्त् न गनि, सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएका र्सँचाइ आयोजना र्नमािण प्रसाारम्भ 
गनि र र्सँचाइ प्रसाणालीको र्नयर्मत ममित सम्भार गनि प्रसााथर्मकताका साथ 
बजेट छुट्याएको छु। आगामी वर्ि थप 29 िजार 4 सय िेक्टर कृवर्योग्य 
जर्मनमा र्सँचाइ सवुविा ववस्तार गररनेछ। 

119. र्सक् टा र्सँचाइ आयोजनाको पस्श् चम मूल निरबाट थप 2 िजार िेक्टर 
भरू्ममा र्सँचाइ सवुविा परु् याइनेछ। आयोजनाको पूववि िण्लमध्ये आगामी वर्ि 
थप 20 वकलोर्मटर मूलनिर र 12 वकलोर्मटर शािा निर र्नमािण सम्पन्त् न 
गरी थप ६ िजार िेक्टर जर्मनमा र्सँचाइ सवुविा ववस्तार गररनेछ। र्सक् टा 
र्सँचाइ आयोजनाको सम्पूणि र्नमािण कायि आगामी पईु वर्िर्भर सम्पन्त् न 
गररनेछ। यसका लार्ग रु. 1 अबि 56 करोल छुट्याएको छु। 
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120. रानी-जमरा-कुलररया र्सँचाइ आयोजनाको पविलो चरण अन्त्तगितको ९ 
वकलोर्मटर मूल निर र्नमािण कायि आगामी वर्ि सम्पन्त् न गरी थप 7 िजार 
िेक्टर भरू्ममा र्सँचाइ सवुविा परु् याइनेछ। पोस्रो चरण अन्त्तगित लस्म्क 
एक्टेन्त्सनको कान्त्द्रा िोलासम्मको 15 वकलोर्मटर मूल र 5 वकलोर्मटर 
शािा निर र्नमािण सम्पन्त् न गररनेछ। आगामी 3 वर्िर्भर यस आयोजनाको 
सम्पूणि कायि सम्पन्त् न गरी 20 िजार 3 सय िेक्टर भरू्ममा र्सँचाइ सवुविा 
परु् याइनेछ। आयोजना अन्त्तगितको ववद्यतु गिृबाट 4.7 मेगावाट ववद्यतु 
उत्पापन गररनेछ। यस आयोजनाका लार्ग रु. 2 अबि 35 करोल ववर्नयोजन 
गरेको छु।  

121. मिाकाली र्सँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरण अन्त्तगित पश वकलोर्मटर मूल 
निर र्नमािण र बह्मपेव मस्ण्ल क्षेरमा शािा निर र्नमािण गरी 2 िजार 9 
सय िेक्टर जर्मनमा र्सँचाइ सवुविा उपलव्ि गराउन रु.1 अबि 25 करोल 
ववर्नयोजन गरेको छु। बबई र्सँचाइ आयोजनाको पस्श् चम िण्लको बाँकी 
8 वकलोर्मटर निर र्नमािण सम्पन्त् न गनि र ममित सम्भार गनि रु. 1 अबि 
44 करोल ववर्नयोजन गरेको छु। 

122. प्रसागन्ना, बड्कापथ, वागमती, पालङुटार, बिृत पाङ उपत्यका लगायत साना, 
मझेला र ठुला सति र्सँचाइ आयोजना र्नमािण गनि रु. 1 अबि ६१ करोल 
ववर्नयोजन गरेको छु। यी आयोजनािरूबाट आगामी वर्ि थप 6 सय िेक्टर 
कृवर्योग्य जर्मनमा र्सँचाइ सवुविा उपलव्ि िनुेछ। 

123. सरुूङ्गको माध्यमबाट एक नपीको पानी अको नपीमा पथान्त्तरण गरी 
िानेपानी, र्सँचाई र ववद्यतुका लार्ग विउुदे्दश्यीय प्रसायोग गने प्रसाववर्िबाट िामी 
जलस्रोत उपयोगको नयाँ यगुमा प्रसावेश गरेका छौं। र्नमािणार्िन नपी 
पथान्त्तरण आयोजना समयमा नै सम्पन्त् न  गररनेछ। सम्भावनायकु्त स्थानमा 
नपी पथान्त्तरण आयोजना सञ् चालन गरी झापापेस्ि कञ् चनपरुसम्मका 
तराईका भ-ूभागमा र्सँचाई सवुविा ववस्तार गररनेछ। 
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124. र्नमािणार्िन भेरी-बबई पथान्त्तरण विउुदे्दश्यीय आयोजनाको िेलवक् सि र्नमािण 
कायि आगामी आर्थिक वर्ि सम्पन्त् न गररनेछ। पईु वर्िर्भर बाँके र बदपिया 
स्जल्लाका थप 15 िजार िेक्टर भरू्ममा र्सँचाइ सवुविा ववस्तार गनुिका साथै 
48 मेगावाट क्षमताको ववद्यतुगिृ र्नमािण सम्पन्त् न गररनेछ। यस आयोजनाका 
लार्ग रु. 3 अबि 7 करोल ववर्नयोजन गरेको छु। नेमरेु विउुदे्दश्यीय नपी 
पथान्त्तरण आयोजनाको र्लवपआर तयार गरी र्नमािण शरुु गनि बजेट व्यवस्था 
गरेको छु। 

125. तराई-मिेशका िनरु्ा, मिोत्तरी, सलाििी,  रेतिट लगायत प्रसापेश नं 2 का 
1 लाि 22 िजार िेक्टर कृवर्योग्य भरू्ममा र्सँचाइ सवुविा उपलव्ि गराई 
समग्र प्रसापेशको आर्थिक रुपान्त्तरणको आिार तयार गने सनुकोशी-मररन 
विउुदे्दश्यीय नपी पथान्त्तरण आयोजनाको टनेल र्नमािण कायिलाई तीव्रता 
दपइनेछ। आगामी आर्थिक वर्ि िेलवक्सि र ववद्यतुगिृ र्नमािण शरुू गररनेछ। 
आयोजनाको र्नमािण सम्पन्त् न िुँपा सम्पूणि कमाण्ल एररयाको कृवर्भरू्ममा 
र्सँचाइ सवुविा परु् याउने गरी मूल र शािा निर र्नमािण सम्पन्त् न गररनेछ। 
आयोजनाको सम्पूणि काम चार वर्िर्भर सम्पन्त् न गररनेछ। यस आयोजनाका 
लार्ग रु. 2 अबि 46 करोल ववर्नयोजन गरेको छु। 

126. आगामी वर्ि तमोर-स्चस्याङ्ग र काली गण्लकी-र्तनाउ नपी पथान्त्तरण 
आयोजनाको ववस्ततृ पररयोजना प्रसार्तवेपन तयार गनुिका साथै आयोजना 
कायािन्त्वयनको ढाँचा र्निािरण र स्रोत व्यवस्थापनको काम सम्पन्त् न गरी 
र्नमािण कायि प्रसाारम्भ गररनेछ। माली-पाङ्ग र पस्श् चम सेती-कैलाली नपी 
पथान्त्तरण आयोजनाको ववस्ततृ पररयोजना प्रसार्तवेपन तयार गनि बजेट 
छुट्याएको छु। 

127. आगामी आर्थिक वर्ि समिृ तराई-मिेस र्सँचाइ ववकास कायििम अन्त्तगित 
झापा, सप् तरी, उपयपरु, स्चतवन, नवलपरासी पूवि, पाङ्ग, बदपिया, कञ् चनपरु 
लगायत 25 स्जल्लाको 20 िजार िेक्टर िेतीयोग्य भरू्ममा र्सँचाइ सवुविा 
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ववस्तार गनि 5 िजार स्यालो टू्यववेल र 2 सय र्लप टू्यववेल जलान 
गररनेछ। यस कायििमका लार्ग रु. 2 अबि 34 करोल ववर्नयोजन गरेको 
छु। 

128. एकीकृत ऊजाि तथा र्सँचाइ ववशेर् कायििम अन्त्तगित सनुकोशी, र्रशलुी,  

कालीगण्लकी,  राप् ती, भेरी,  कणािली र  चमेर्लया लगायतका नपी वकनारका 
टार तथा र्ाँटमा र्लस्फ्टङ्ग गरी ६ सय िेक्टर कृवर्योग्य भरू्ममा र्सँचाइ 
सवुविा ववस्तार गनि आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु।  

129. पिाली क्षेरका कृवर्योग्य भरू्ममा र्सँचाइ सवुविा परु् याउन स्थानीय ति र 
समपुायको सिभार्गतामा पोिरी र्नमािण गररनेछ। यसका लार्ग स्थानीय 
तिलाई ववत्तीय िस्तान्त्तण गररनेछ। 

नपी र्नयन्त्रण तथा जलािार संरक्षण  

130. मानवबस्तीको सरुक्षा तथा कृवर्योग्य भरू्मको संरक्षण र जर्मन उकास गरी 
स्थानीय ति मार्ि त उत्पापनशील उपयोग गनि नपी र्नयन्त्रणका कायििम 
सञ् चालन गररनेछ। कन्त्काई,  रतवुा,  कमला, लालबकैया,  वाणगङ्गा, पस्िम 
राप् ती, कणािली र मिाकाली नपी र्नयन्त्रण कायििमको लार्ग रु. 3 अबि 
९१ करोल ववर्नयोजन गरेको छु।  

131. झापाको भद्रपरु, म्याग्पीको वेनी, लोल्पाको पनैु, बझाङ्गको चैनपरु र पाच ुिलाको 
िलङ्गा बजारलाई नपी कटानबाट संरक्षण गनि बजेट व्यवस्था गरेको छु। 
जनताको तटवन्त्ि अन्त्तगित मावा, ववररङ्ग, बिािा, िाँलो, रात,ु लिनपेिी, 
पूववि राप्ती, र्तनाऊ-पानव, भापा, मोिना लगायतका नपी र्नयन्त्रण 
कायििमलाई र्नरन्त्तरता दपई 1 सय 15 वकलोर्मटर संरचना र्नमािण गनि 
बजेट छुट्याएको छु। नपी र्नयन्त्रण र पविरो व्यवस्थापनमा नवीन तथा 
वायो ईन्त्जीर्नयररङ्ग प्रसाववर्िको प्रसायोग गररनेछ। 



32 
 

132. र्रयगुा नपीको कटानबाट उपयपरुको गाईघाट बजार लगायत अन्त्य बस्ती 
र कृवर्योग्य भरू्मको संरक्षण गनि 84 वकलोर्मटर तटवन्त्ि तीन वर्िर्भर 
र्नमािण गररनेछ ।  

133. झापापेस्ि कञ् चनपरुसम्मको चरेु पिालको भावर क्षेरमा कोशी, गण्लकी, 
कणािली एवम ् र्तनका सिायक नपी प्रसाणालीलाई अन्त्तरआवि गरी निर 
र्नमािण गनि सम्भाव्यता अध्ययनको लार्ग बजेट व्यवस्था गरेको छु। यसबाट 
तराईको र्सँचाइ प्रसाणालीलाई व्यवस्स्थत गनि, जलचिलाई र्नरन्त्तरता दपन, 
जलयारा एवम ्पयिटन प्रसावििन गनि तथा तराईमा िनुे वाढी, लुवान र नपी 
कटानका समस्या समािान गनि सियोग पगु्ने अपेक्षा गरेको छु। 

134. जलािार संरक्षण र र्सँचाइ सवुविा ववस्तारका लार्ग तालतलैया संरक्षण तथा 
ड्याम र्नमािणका कायििम सञ् चालन गररनेछ। रुपाताल एकीकृत ववकास 
पररयोजना अन्त्तगितका कायििम सञ् चालन गनि रु. 27 करोल छुट्याएको 
छु।  

135. मेसम सम्बन्त्िी सूचना संकलनका लार्ग पाल्पा र उपयपरुमा मेसमी रालार 
तथा काठमाण्ले उपत्यकामा एक्स वेण्ल रालार जलान गररनेछ। 
टेर्लर्भजनमा मेसम च्यानल सञ् चालन गररनेछ। थप ३० स्थानमा जल 
तथा मेसम मापन केन्त्द्र स्थापना गनि बजेट व्यवस्था गरेको छु।  

136. र्सँचाइ तथा नपी र्नयन्त्रण क्षेरको लार्ग बजेट ववृि गरी रु. 31 अबि 86 
करोल परु् याएको छु।   

भरू्म व्यवस्था  

137. साविजर्नक र सरकारी जग्गाको संरक्षण गनि सरकार प्रसार्तवि छ। 
गैरकाननुीरुपमा कब्जा गररएका साविजर्नक, सरकारी र गठुी जग्गाको िोज 
तथा पविचान गरी वर्ताि ल्याउने कायिलाई तीव्रता दपइनेछ। सलक र सोको 
राइट अर् वे लगायत नेपाल सरकारले अर्िग्रिण गरेको वा िररप गरेको 
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सम्पूणि भरू्मको वकत्ताकाट गरी आगामी आर्थिक वर्िर्भर नेपाल सरकारको 
नाममा कायम गररनेछ।  

138. भरू्मसम्बन्त्िी समस्या समािान आयोग मार्ि त भरू्मविन पर्लत, भरू्मविन 
सकुुम्बासी, पूविकमलरी, पूविकमैया, िरूवा, चरुवा तथा अव्यवस्स्थत 
बसोबासीको पविचान गरी लगत संकलन, नाप नक्साङ्कन, सत्यापन र 
अर्भलेिाङ्कन कायि सम्पन्त् न गरी आगामी आर्थिक वर्िर्भर जग्गािनी पताि 
प्रसामाणपूजाि ववतरण गररनेछ। यसका लार्ग रु. 68 करोल ववर्नयोजन गरेको 
छु। 

139. नेपाल सरकार र स्थानीय तिको सिलगानीमा प्रसात्येक प्रसापेशमा भरू्म बैङ्कका 
कम्तीमा 50 शािा स्थापना गरी आगामी आर्थिक वर्िर्भर सञ् चालनमा 
ल्याइनेछ। उपयोगमा नरिेका व्यस्क्तगत, सरकारी, साविजर्नक तथा नपी 
उकासको जग्गामा व्यावसावयक िेती र कृवर् उपज प्रसाशोिन गनि व्यस्क्त, 

समूि वा संस्थालाई भरू्म बैङ्क मार्ि त र्लजमा उपलव्ि गराउने व्यवस्था 
र्मलाइनेछ।  

140. भरू्मको वैज्ञार्नक वगीकरण र अर्िकतम उपयोगका लार्ग भ-ूसूचना 
प्रसाणालीमा आिाररत भ-ूउपयोग नक्साको प्रसायोग गरी सबै स्थानीय तिमा भ-ू
उपयोग योजना तजुिमा गररनेछ। योजना लाग ुगने स्थानीय तिलाई प्रसाोत्सािन 
स्वरुप थप अनपुान उपलव्ि गराउने व्यवस्था र्मलाएको छु।  

141. जग्गा सम्बन्त्िी सबै अर्भलेिको र्लस्जटल प्रसार्त भ-ूअर्भलेि सूचना व्यवस्थापन 
प्रसाणालीबाट उपलव्ि गराइनेछ। सबै मालपोत कायािलयमा ववद्यतुीय 
प्रसाणालीमा आिाररत जग्गा प्रसाशासन सम्बन्त्िी सेवा ववस्तार गरी सेवाग्रािीले 
घरबाट नै जग्गा पताि, नामसारी लगायतका जग्गा प्रसाशासनसँग सम्बस्न्त्ित 
कायि गनि सक्ने व्यवस्था र्मलाएको छु।  
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142. आगामी आर्थिक वर्िर्भर वकत्तानापी नक्सा, वर्ल्ल बकु र प्लट रस्जष्टर 
सम्बन्त्िी सेवा ववद्यतुीय माध्यमबाट प्रसााप् त गनि सवकन ेमेरो वकत्ता प्रसाणाली सबै 
स्जल्लामा कायािन्त्वयनमा ल्याइनेछ। ववर्भन्त् न स्जल्लाका 40 कायािलयमा भ-ू
सूचना प्रसाणाली ववस्तार गररनेछ।  

143. भ-ूसूचना संकलन,  सवेक्षण र नाप नक्शाङ्कन गनि अत्यािरु्नक लाईलर 
प्रसाववर्िको प्रसायोगलाई र्नरन्त्तरता दपँपै आगामी आर्थिक वर्ि मेचीपेस्ि 
नारायणीसम्मका तराईका 15 िजार वगि वकलोर्मटर क्षेरको नाप नक्शाङ्कन 
कायिसम्पन्त् न गनि रु.43 करोल ववर्नयोजन गरेको छु। आगामी तीन वर्िर्भर 
पेशका सबै भ-ूभागको नाप नक्शाङ्कन सम्पन्त् न गररनछे।  

सिकारी तथा गररबी र्नवारण 

144. सिकारी क्षेरलाई अथितन्त्रको मित्वपूणि आिारस्तम्भको रुपमा ववकास 
गररनेछ। ववत्तीय पिुँच ववस्तार, सामास्जक एवम ्आर्थिक सशक्तीकरण र 
उत्पापनशील क्षेरमा सिकारी संघ संस्थालाई पररचालन गररनेछ। भरू्मविन, 
सकुुम्बासी, पर्लत एवम ्वपछर्लएका वगि र समपुायलाई सिकारी संस्थामा 
आवि गरी उद्यमस्शलता ववकासका कायििम सञ् चालन गररनेछ। 

145. सिकारी संघ संस्थालाई स्थानीय कच्चा पपाथिमा आिाररत घरेल ुतथा साना 
उद्योगको प्रसावििन, स्थानीय उत्पापनको भण्लारण, प्रसाशोिन, प्याकेस्जङ्ग र 
बजारीकरणका लार्ग प्रसाोत्सावित गररनेछ। सिकारी संघ संस्थालाई कृवर् 
तथा पशपुन्त्छीजन्त्य उत्पापनको प्रसाशोिन गरी मलु्यशृ्रङ्खला ववकास गनि 
सिरु्लयतपूणि कजाि दपने व्यवस्था गरेको छु।  

146. सिकारी संघ संस्थािरूलाई स्थानीय तिसँगको साझेपारीमा कृवर् बजार केन्त्द्र 
स्थापना गनि सियोग उपलव्ि गराइनेछ। कृवर् सामग्री भण्लारण गनि 
साववकका साझा सिकारी संस्थाका गोपाम ममित गरी सञ् चालनमा ल्याउन 
स्थानीय तिलाई सशति अनपुान प्रसापान गररनेछ।  
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147. सिकारीको माध्यमबाट िाद्यान्त् न, पलिन, तरकारी, र्लरु्ल, स्चया, अलैची, 
कवर् िेर्त गनि आवश्यक पने बीऊ, ववजन, यन्त्र र उपकरण िररपमा 
अनपुान दपने व्यवस्था र्मलाएको छु। रोजगारीका अवसर ववस्तार गने 
सिकारी संघ संस्थाको क्षमता अर्भववृि र संस्थागत सदुृढीकरणका लार्ग 
प्रसााववर्िक सियोग र प्रसार्तर्लमा आिाररत अनपुान उपलब्ि गराइनेछ। 
सिकारी क्षेरको सदुृढीकरणका लार्ग बजेट व्यवस्था गरेको छु।  

148. आगामी वर्ि सबै स्जल्लाका गररब घरपररवारलाई राज्य सवुविा पररचयपर 
ववतरण गने कायि सम्पन्त् न गररनेछ। सरकारको तर्ि बाट प्रसापान गररने गररब 
लस्क्षत सबै सेवा, सवुविालाई सोिी पररचयपरसँग आवि गररनेछ। गररबसँग 
ववश् वेश् वर कायििमलाई र्नरन्त्तरता दपएको छु। 

149. गररबी र्नवारण कोर्लाई िारेज गरेको छु। कोर्मा आवि कररव 32 
िजार सामपुावयक समूिलाई सिकारीमा रुपान्त्तरण गररनेछ। समूिले 
पररचालन गरेको रु.19 अवि आवती कोर्लाई सिकारीको बीउ पुजँीको 
रुपमा उपयोग गरी गररबी र्नवारण कायििम सञ् चालन गररनेछ। 

150. भरू्म व्यवस्था, सिकारी तथा गररबी र्नवारण मन्त्रालयको लार्ग रु. ८ अबि 
२१ करोल ववर्नयोजन गरेको छु ।  

वन ववकास 

151. काष्ठ, गैरकाष्ठ र जलीबटुीमा आिाररत वनजन्त्य उद्यमलाई रोजगारी र 
आर्थिक उपाजिनसँग आवि गरी उद्यमशीलता प्रसावििन गररनेछ। मलुकुको 
आर्थिक समवृिमा वन क्षेरको योगपान अर्भववृि गनि दपगो वन व्यवस्थापनको 
राविय मापपण्ल कायािन्त्वयनमा ल्याइनेछ। 

152. राष् रपर्त चरेु संरक्षण कायििम अन्त्तगित स्शवार्लक तथा मिाभारत क्षेरमा 
2 सय पोिरी र्नमािण गरी भरू्मगत जलपनुभिरण गररनेछ। चरेु क्षेरका 1 
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सय 64 नपी प्रसाणालीमा भकू्षय र्नयन्त्रणका कायििम सञ् चालन गररनेछ। 
यस कायििमका लार्ग रू 1 अबि 53 करोल ववर्नयोजन गरेको छु।  

153. र्नयाितको सम्भावना रिेका बोर्िस्चत्त, रुद्राक्ष, स्चराइतो, श्रीिण्ल, पाँचऔलें 
लगायतका उच्च मलु्ययकु्त वनस्पर्त र जर्लबटुीको व्यावसावयक उत्पापन, 

प्रसाशोिन, प्रसामाणीकरण र बजारीकरण गनि प्रसाोत्सावित गररनेछ। भेगोर्लक 
सम्भाव्यताका आिारमा वनस्पती एवम ्जर्लबटुीका नसिरी ववकास गररनेछ। 
जर्लबटुी वालीको बीमा गरी वप्रसार्मयम रकममा 50 प्रसार्तशत अनपुान दपन े
व्यवस्था र्मलाएको छु।  

154. राविय र्नकुञ् ज,  आरक्ष,  संरस्क्षत क्षेर,  मध्यवती क्षेर,  सीमसार,  वनस्पर्त 
उद्यान र सामपुावयक वनमा जैववक वववविता र प्रसााकृर्तक सेन्त्पयिमा आिाररत 
पयिटन पूवाििार ववकास गररनेछ। र्नजी क्षेरसँगको सिकायिमा कञ् चनपरु, 

बदपिया, स्चतवन, नवुाकोट र पोलिा स्जल्लामा प्रसाकृर्तमा आिाररत पयिटन 
पूवाििार ववकास कायििम सञ् चालन गररनेछ।  

155. भक्तपरुको सूयिववनायकमा र्नमािणार्िन राविय प्रसााणी उद्यान र तनिुँमा 
भानभुक्त प्रसााणी उद्यानको र्नमािण कायि सम्पन्त् न गररनेछ। सबै प्रसापेशमा 
प्रसाापेस्शक तिका प्रसााणी उद्यान स्थापना गनि सम्भाव्यता अध्ययनका लार्ग 
बजेट छुट् याएको छु।  

156. मानव र वन्त्यजन्त्त ुबीचको द्वन्त्द्व न्त्यूनीकरणका लार्ग संरस्क्षत क्षेर र राविय 
वनमा रिेका जैववक मागि, घाँसे मैपान,  सीमसार, प्रसााकृर्तक पोिरी एवम ्
वासस्थानको संरक्षण गररनेछ। संरस्क्षत र मध्यवती क्षेर र्भर वसोवास गने 
नागररक र कमिचारीलाई वन्त्यजन्त्तकुो आिमणबाट िनु सक्ने क्षर्त पररपूरण 
गनि पघुिटना बीमा गररनेछ।  

157. वनजन्त्य पशपुन्त्छीको व्यावसावयक पालन गनि र्नजी, सिकारी र सामपुावयक 
संस्थालाई प्रसाोत्सावित गररनेछ। पाँचऔले, केशर र यासािगमु्वा जस्ता पलुिभ 
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एवम ्विमूुल्य वनस्पती तथा जर्लवटुीको व्यावसावयक िेती गनि अनसुन्त्िान 
केन्त्द्र स्थापना गररनेछ। बाघ,  एकर्संघे गैला,  िात्ती,  कस्तरुी,  गोिी,  सालक 
जस्ता संकटापन्त् न तथा पलुिभ वन्त्यजन्त्तकुो संरक्षण गररनेछ। 

158. रोजगारी र आय आजिनको अवसर ववस्तार गनि वनक्षेरमा सामूविक िेती र 
र्नजी जग्गामा कृवर् वन लगाउन प्रसाोत्सावित गररनेछ। लसु्म्बनी प्रसापेश र 
प्रसापेश नं २ का ५० स्थानीय तिमा समवृिका लार्ग वन कायििम सञ् चालन 
गररनेछ।  

वातावरण संरक्षण 

159. चरेु तथा तराई-मिेश क्षेरमा 1 करोल 50 लाि वकृ्षारोपण गररनेछ। 
शिरी क्षेरका सलक वकनारा, आवास क्षेर र िलुा क्षेरमा र्लरू्लका 
ववरुवा रोपी िररतशिर ववकास गररनेछ। वकृ्षारोपण र संरक्षण कायिमा 
नेपाली सेना, नेपाल प्रसािरी, सशस्त्र प्रसािरी समेतलाई पररचालन गररनेछ।  

160. प्लावष्टकजन्त्य पपाथिबाट िनुे वातावरणीय प्रसापरु्ण न्त्यूनीकरण गनि 40 
माइिोन भन्त्पा पातलो प्लावष्टकको उत्पापन, आयात, र्बिी ववतरण र 
प्रसायोगमा आगामी श्रावण 1 गतेपेस्ि पूणिरुपमा प्रसार्तबन्त्ि लगाएको छु। सवपङ्ग 
मल तथा र्लपाटिमेन्त्टल स्टोर लगायत सबै व्यापाररक प्रसार्तष्ठानमा प्लावष्टकको 
झोलाको सट्टा सूती, जटु वा कागजका झोला प्रसायोग गनुिपने व्यवस्था र्मलाएको 
छु। चार्लस माइिोन भन्त्पा पातलो प्लावष्टक झोला वा सीट उत्पापन गने 
उद्योगले परुानो मेस्शनको पाटिपजुाि प्रसार्तस्थापन गरी नयाँ जलान गरेमा िनु े
थप लगानी वरावरको रकम पुजँीगत अनपुान उपलव्ि गराइनेछ। 

161. वातावरणीय प्रसापरु्णले मानव स्वास््यमा पारेको प्रसार्तकूल प्रसाभावलाई र्नयन्त्रण 
गनि र स्वच्छ एवम ्वातावरणमैरी ववकासलाई प्रसावििन गनि ववद्यतुीय सवारी 
सािनको उपयोगलाई प्रसाोत्सािन गररनेछ। पेरोर्लयम पपाथिबाट सञ् चालन 
िनुे िलकुा सवारी सािनलाई सम्वत 2088 सम्ममा ववद्यतुीय सवारी 
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सािनले ववस्थावपत गने रणनीर्तक योजना तजुिमा गरी कायािन्त्वयन गररनेछ। 
यसका लार्ग अवलम्बन गनुिपने नीर्त, छुट तथा सवुविा र पूवाििार ववकासका 
सम्बन्त्िमा सझुाव दपन ववज्ञ सवितको कायिपल गठन गररनेछ। पेरोर्लयम 
पपाथिबाट सञ् चालन िनु े सवारी सािनलाई ववद्यतुीय सवारी सािनमा 
रुपान्त्तरण गरेमा ५ वर्िसम्म नववकरण शलु्क र सलक र्नमािण तथा सम्भार 
पस्तरु छुट दपने व्यवस्था र्मलाएको छु।  

162. रेतिट,  वारा,  पसाि,  स्चतवन,  बाँके,  बदपिया,  कैलाली र कञ् चनपरु 
लगायतका तराई-मिेशका 13 स्जल्लामा काबिन उत्सजिन न्त्यूनीकरण 
कायििम सञ् चालन गनि बजेट छुट्याएको छु। जलवाय ुपररवतिनको प्रसार्तकूल 
प्रसाभाव न्त्यूनीकरण गनि स्थानीय समपुायको क्षमता अर्भववृि गररनेछ।  

163. इलाम, राजववराज, जोमसोम, दपपायल लगायतका स्थानमा वाय ु गणुस्तर 
मापन केन्त्द्र स्थापना गररनछे। वाय,ु ध्वर्न तथा जल प्रसापरु्ण सम्बन्त्िी क्षेरगत 
मापपण्ल अद्यावर्िक गरी कायािन्त्वयन गररनेछ।  

164. वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लार्ग रु. १४ अबि १३ करोल छुट्याएको 
छु। 

पयिटन प्रसावििन  

165. अनपुम प्रसााकृर्तक सेन्त्पयि, प्रसाचरु जैववक वववविता र अतलुनीय सामास्जक-
साँस्कृर्तक बिलुताबाट प्रसााप् त पयिटकीय सम्भावनाको उपयोग गरी नेपाललाई 
आकर्िक, रमणीय र सरुस्क्षत पयिटकीय गन्त्तव्यको रुपमा ववकास गररनेछ। 

166. पयिटन क्षेरको वववविीकरण र ववस्तारका लार्ग र्नजी क्षेरसँगको सिकायिमा 
एकीकृत पयिटन पूवाििार ववकास कायििम सञ् चालन गररनेछ। सन्त्पकपरु, 
िनरु्ािाम, इन्त्द्रसरोवर, पञ् चासे, र्नस्ग्लिवा, कुवपण्ले पि र  भापागाउँ 
लगायतका स्थानमा पयिटन पूवाििार र्नमािण गररनेछ। मसु्क्तनाथ क्षेरको 
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आनी गमु्वा र कागवेनीको वपण्लस्थान पनुर्नमािण कायिलाई र्नरन्त्तरता दपएको 
छु।  

167. काठमाण्ले उपत्यका नस्जकका सम्भाव्य स्थानमा पपयारा मागि, िाइवकङ 
लेस्स्टनेसन एवम ् साइस्क्लङ्ग रेल र्नमािण गररनेछ। रे्वाताल वररपरर 
वातावरण मैरी साइकल सवकि ट र्नमािण गररनेछ। पाच ुिलापेस्ि ताप्लेजङु्गसम्म 
विमालय पपमागि र्नमािण गनि ववस्ततृ पररयोजना प्रसार्तवेपन तयार गररनेछ। 
चरेु तथा मिाभारत शृ्रङ्खलाका सम्भाव्य स्थानमा िोटल, मोटल, ररसोटि 
लगायत स्शतल आवास र्नमािण गरी पयिटन प्रसावििन गनि र्नजी क्षेरलाई 
र्लजमा जग्गा उपलब्ि गराइनेछ। 

168. रारा,  शे-र्ोक्सणु्लो ताल, िप् तल लगायत प्रसााकृर्तक दृवष्टले मित्वपूणि 
स्थानलाई आकर्िक पयिटकीय गन्त्तव्यस्थलको रुपमा ववकास गनि बजेट 
व्यवस्था गरेको छु।  

169. तल्लो लोल्पा, िमु्लाको र्समीकोट, िादपङ्गको रुबीभ्याली, पोलिाको 
रोल्वार्लङ्ग, ताप्लेजङु्गको ओलाङ्गचङु्गगोला लगायतका क्षेरमा पपयारा मागि 
र्नमािण गररनेछ। पपयारा तथा विमाल आरोिणमा जाने पयिटकको सरुक्षा 
तथा उिारका लार्ग स्जवपएस ट्र्यावकङ्ग सवितको एकीकृत पयिटन सूचना 
प्रसाणाली कायािन्त्वयनमा ल्याइनेछ। 

170. इलामको माइपोिरी, सनुसरीको बजुि ताल, कवपलवस्तकुो जगपीशपरु ताल, 

पाल्पाको सत्यवती ताल,  रुकुमको स्याप ुि ताल, कैलालीको बेिेलाबाबा ताल 
लगायतका मित्वपूणि तालको संरक्षण एवम ्सेन्त्पयीकरण गरी पयिटकीय 
गन्त्तव्यको रुपमा ववकास गररनेछ।  

171. माउण्टेर्नयररङ्ग, बन्त्जीजस्म्पङ्ग, रकक्लाइस्म्बङ्ग, र् यास्फ्टङ्ग, प्याराग्लाइर्लङ्ग, 

स्जपलाइन, कायावकङ्ग लगायतका सािर्सक पयिटन प्रसावििन गररनेछ। 
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सािर्सक पयिटनका क्षरेमा लगानी गनि राविय तथा अन्त्तरािस्ष् रय 
लगानीकतािलाई आकवर्ित गररनेछ।  

172. स्थानीय ति र र्नजी क्षेरको समन्त्वय एवम ्सिकायिमा कृवर् पयिटन, पयाि-
पयिटन, विमालयन योगा पयिटन, उच्च उचाई िेल पयिटन,  शैस्क्षक पयिटन र 
सम्मेलन पयिटन प्रसावििन गररनेछ। प्रसापेश र स्थानीय तिको लागत 
साझेपारीमा 2 सय 16 स्थानमा सञ् चार्लत पयिटन पूवाििार ववकास 
कायििमलाई र्नरन्त्तरता दपन रु. 59 करोल ववर्नयोजन गरेको छु।  

173. र्समरेनगढ, मकवानपरुगढी, र्सन्त्िलुीगढी, स्जतगढी लगायत ऐेर्तिार्सक 
गढी-वकल्लाको संरक्षण र ववकास गररनेछ। िार्मिक-सांस्कृर्तक तथा 
र्समसार क्षेरमा पररपथ र्नमािण गनि ववस्ततृ अध्ययन गररनेछ।  

174. संस्कृर्त, पयिटन तथा नागररक उड् लयन मन्त्रालयतर्ि  रु. 27 अबि 47 
करोल ववर्नयोजन गरेको छु। 

औद्योर्गक ववकास र लगानी प्रसावििन 

175. राविय अथितन्त्रमा उद्योग क्षेरको योगपान ववृि गनि अनकूुल व्यावसावयक 
वातावरण र्सजिना गरी नेपाललाई आकर्िक एवम ्सरुस्क्षत लगानी गन्त्तव्यको 
रुपमा ववकास गररनेछ। लगानीमैरी उद्योग प्रसाशासन, सेववध्यपूणि व्यविार, 
संरक्षणयकु्त कर प्रसाणाली, असल श्रम सम्बन्त्ि एवम ्आिरु्नक पूवाििार ववकास 
गरी औद्योर्गकीकरणको प्रसावियालाई तीव्र बनाइनेछ।   

176. स्वपेशी वस्तकुो बिृत उत्पापन, बजारीकरण, प्रसायोग एवम ्र्नकासी प्रसावििनका 
लार्ग र्नजी क्षेरसँगको सिकायिमा मेल इन नपेाल र मेक इन नपेाल अर्भयान 
सञ् चालन गररनेछ। र्समेन्त्ट, और्िी, र्लामे लण्ली, र्र्निचर र जतु्ता 
लगायतका उत्पापनमा आत्मर्नभिर िुँपै र्नकासी प्रसावििन गररनेछ।  

177. घरेल,ु  साना तथा मझेला उद्योगलाई संरक्षण गरी स्थानीय कच्चापपाथि र 
श्रममा आिाररत उत्पापन अर्भववृि गररनेछ। यस्ता उद्योगको उत्पापनलाई 
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बजार प्रसावििन गनि इण्टरनेटको प्रसायोग गरी भच ुिअल रेल-सो आयोजना गने 
व्यवस्था र्मलाइनेछ। 

178. उच्च विमाली तथा पिाली क्षेरका 22 स्जल्लाका 33 स्थानीय तिमा ऊन 
र्मशन कायििम मार्ि त भेला र च्याङ् ग्रापालनका लार्ग प्रसाोत्सावित गररनेछ। 
गण्लकी र कणािली प्रसापेशका विमाली स्जल्लामा ऊन प्रसाशोिन कारिाना 
स्थापना गने व्यवस्था र्मलाएको छु। विमाली क्षेरमा मास ुउद्योग सञ् चालन 
गरी र्नयाितलाई प्रसाोत्सािन गररनेछ। 

179. ववद्यतुीय सवारी सािन उत्पापन एवम ्एसेम्वर्लङ्ग गने ववश्वका उत्कृष्ट १० 
ब्रान्त्लका कम्पनीलाई उद्योग स्थापना गनि आकवर्ित गररनेछ। सवारी सािनमा 
प्रसायोग िनुे ववर्भन्त् न प्रसाकारका सिायक सामग्रीको उत्पापन स्वपेशमै गरी पषृ्ठ 
अन्त्तरसम्बन्त्िको ववकासका माध्यमबाट रोजगारी र्सजिना गररनेछ। यस्ता 
कम्पनीलाई कर सिरु्लयतका अर्तररक्त आवश्यक पने जग्गा सरकारले 
र्नुःशलु्क र्लजमा उपलब्ि गराउनेछ।  

180. झापाको पमक, मकवानपरुको मयरुिाप, रुपन्त्पेिीको मोतीपरु, बाकेँको 
नेवस्ता, कैलालीको लम्की र कञ् चनपरुको पैजीमा आगामी पईु 
वर्िर्भर औद्योर्गक क्षेरको पूवाििार र्नमािण सम्पन्त् न गररनेछ। सलाििीको 
मरु्तिया, तनिुँको स्चन्त्तटुार, पाङ्गको लक्ष्मीपरु, सिेुतको चेरासेमा औद्योर्गक 
क्षेर स्थापना गनि सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ। औद्योर्गक क्षेरको 
व्यवस्थापन र सञ् चालनमा र्नजी क्षेरको भरू्मका र सिभार्गता बढाउँपै 
लर्गनेछ। औद्योर्गक क्षेरको पूवाििार र्नमािण र व्यवस्थापनमा अन्त्तरािस्ष् रय 
लगानीकतािलाई आकवर्ित गररनेछ। 

181. काभ्रपेलाञ्चोकको पाँचिालमा ववशेर् आर्थिक क्षेरको पूवाििार र्नमािण कायि 
सम्पन्त् न गरी सञ् चालनमा ल्याइनेछ। सनुसरीको अमरलुवा, कैलालीको िरैया 
र बदपियाको राजापरुमा ववशेर् आर्थिक क्षेर स्थापना गनि सम्भाव्यता अध्ययन 
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गररनेछ। ववशेर् आर्थिक क्षेरको पूवाििार ववकासको लार्ग रु. 52 करोल 
ववर्नयोजन गरेको छु।  

182. स्थानीय तिमा शरुु गररएको औद्योर्गक ग्राम र्नमािण कायिलाई र्नरन्त्तरता 
दपन रु.92 करोल ववर्नयोजन गरेको छु।  

183. काठमाण्लेको र्रपरेुश्वरमा साकि  िस्तकला भवन र्नमािण कायि यसै वर्ि 
सम्पन्त् न गररनेछ। नेपाल र्नयाित व्यवसायी मिासंघ सँगको साझेपारीमा 
काठमाण्ले उपत्यकार्भर अन्त्तरािस्ष् रय प्रसापिशनी केन्त्द्र र्नमािण गररनेछ। 
ववराटनगरमा सञ् चार्लत प्रसापिशनीस्थललाई स्तरोन्त् नर्त गररनेछ। 

184. तलुनात्मक लाभका उद्योगको स्थापना र सञ् चालन गनि र्नजी क्षेरलाई 
सिरु्लयत प्रसापान गररनेछ। वैपेस्शक लगानीबाट स्थावपत उद्योगको लगानी 
वर्ताि प्रसावियालाई सरलीकरण गररनेछ। एकल ववन्त्प ु सेवा केन्त्द्रबाट 
लगानीकतािलाई प्रसापान गररने उद्योग सम्बन्त्िी सम्पूणि सेवा ववद्यतुीय 
माध्यमबाट प्रसापान गने व्यवस्था र्मलाइनेछ।  

185. र्लस्जटल र आवटिवर्र्सयल इन्त्टेर्लजेन्त्स प्रसाववर्ि लगायत चेथो पसु्ताको 
औद्योर्गक िास्न्त्तले ल्याएका अवसरको उपयोग गररनेछ। ई-कमसि सम्बन्त्िी 
कानून तजुिमा गररनेछ। 

186. औद्योर्गक क्षेर,  ववशेर् आर्थिक क्षेर र औद्योर्गक ग्राममा स्थापना िनु े
उद्योगलाई थप सिरु्लयत तथा प्रसाोत्सािन दपइनेछ। औद्योर्गक क्षेरमा उद्योग 
स्थापना गनि न्त्यूनतम मूल्यमा जग्गा र्लजमा उपलब्ि गराउनकुा साथै र्लज 
अवर्ि ववृि गररनेछ। औद्योर्गक क्षेर र ववशेर् आर्थिक क्षेरमा उद्योग 
स्थापना गपाि वातावरणीय दृवष्टले संवेपनशील वािेक अन्त्य उद्योगलाई 
वातावरणीय प्रसाभाव मूल्याङ्कन गनि नपने व्यवस्था गररनेछ।  

187. औद्योर्गक क्षेर वाविर स्थावपत उद्योग ववशेर् आर्थिक क्षेरमा स्थानान्त्तरण 
गरी सञ् चालन गनि पाउने व्यवस्था गररनेछ। ववशेर् आर्थिक क्षेरमा स्थापना 
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गररने उद्योगले उत्पापन शरुु गरेको 3 वर्िसम्म 40 प्रसार्तशत उत्पापन 
आन्त्तररक बजारमा र्बिी गनि पाउने व्यवस्था गररनेछ। ववशेर् आर्थिक 
क्षेरका उद्योगले र्तनुिपने र्लज रकम घटाइनेछ।  

188. प्रसापूर्णरवित स्वच्छ राजिानी बनाउने उदे्दश्य अनरुुप काठमाण्ले उपत्यकामा 
सञ् चालनमा रिेका उद्योगिरूलाई मकवानपरुको मयरुिाप औद्योर्गक क्षेरमा 
स्थानान्त्तरण गररनेछ। त्यसरी स्थानान्त्तरण िनुे उद्योगलाई 10 वर्िका लार्ग 
र्नुःशलु्क जग्गा उपलव्ि गराउने र उद्योगले पैठारी गने र्मल मेस्शनरी र 
सोको पाटिपजुािमा 1 प्रसार्तशत मार भन्त्सार मिसलु लाग्ने व्यवस्था गरेकोछु। 
ती उद्योगिरूको ववद्यतु र्लमान्त्ल शलु्क पाँच वर्िका लार्ग परैु छुट दपइनेछ।  

189. पर्लत समपुायको परम्परागत सीप, कला र पेशालाई संरक्षण, सम्बििन र 
आिरु्नवककरण गरी व्यावसावयक वनाउन र रोजगारीको अवसर तथा पायरा 
ववस्तार गनि सबै प्रसापेशमा भगत सविस्जत र्सल्प उत्थान तथा ववकास कायििम 
सञ् चालन गररनेछ। पेशा, उत्पापन र स्थान अनसुारको ववशेर् पकेट क्षेर 
घोर्णा गरी सीप ववकास र बजार प्रसावििन गनि प ुजँीगत अनपुान दपइनेछ। 
यस कायििमको कायािन्त्वयनका लार्ग अलग संरचना र्नमािण गररनेछ । 
यसका लार्ग आवश्यक रकम ववर्नयोजन गरेको छु।   

190. तारे िोटेल, र्समेन्त्ट र र्लाम उद्योगका लार्ग आवश्यक पने पिुँच मागि र 
प्रसाशारण लाइन लगानीकताि स्वयंले र्नमािण गरेमा र्नमािण लागतको 75 
प्रसार्तशत रकम शोिभनाि दपइनेछ। 

191. र्लाम, बिमूुल्य िात,ु वकमती पत्थर, पेरोर्लयम पपाथि लगायत अन्त्य िर्नज 
पपाथिको अन्त्वेर्ण,  सवेक्षण गरी उत्िनन शरुु गररनेछ। िानीको भेगर्भिक 
नक्साङ्कन तथा िर्नज अन्त्वेर्ण सम्बन्त्िी कायि प्रसाारम्भ गनि आवश्यक रकम 
छुट्याएको छु। 
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192. आगामी वर्ि िेवापी र्लाम िानीबाट व्यावसावयक उत्पापन शरुु गररनेछ। 
पैलेिको चपु्रसाामा सञ् चार्लत पेरोर्लयम अन्त्वेर्ण कायि पईु वर्िर्भर सम्पन्त् न 
गररनेछ। मसु्ताङ्गको लोमान्त्थाङ्गमा रिेको यरेुर्नयम लगायत रेर्लयोिमी 
पपाथिको संरक्षण, प्रसावििन तथा उपयोग गनि आवश्यक व्यवस्था र्मलाइनेछ। 

193. बैतलीमा र्ोस्र्राइट, उपयपरुमा म्याग्नेसाइट, ओिलढुङ्गा िानीलाँला र तनिुँ 
आवँिैुरेनीमा तामािानी, जाजरकोटमा क्वाजि र िादपङ्गको रुववभ्यालीमा 
विमुलु्य पत्थरको सम्भाव्यता अध्ययन गरी उत्िनन ्प्रसाारम्भ गररनेछ। र्नजी 
क्षेरसँगको सिकायिमा काठमाण्ले तथा सिेुतमा बिमूुल्य, वकमर्त तथा अिि-
वकमती पत्थर प्रसायोगशाला एवम ्प्रसाशोिन केन्त्द्र स्थापना गररनेछ।  

194. स्थानीय तिको संस्थागत क्षमता अर्भववृि गरी सबै स्थानीय तिमा गररवी 
र्नवारणका लार्ग लघ ुउद्यम ववकास कायििम ववस्तार गररनेछ। 

195. औद्योर्गक पूवाििार र्नमािण तर्ि  रु. 2 अबि 77 करोल ववर्नयोजन गरेको 
छु।  

वास्णज्य  

196. अलैंची,  स्चया,  कवर्, अपवुा, जर्लवटुी लगायत नेपालको पयािवरण अनकूुल र 
मेर्लक पविचान भएका उत्पापनको प्रसाशोिन, प्याकेस्जङ्ग र व्रास्ण्लङ्ग गरी 
अन्त्तरािस्ष् रय स्तरमा मान्त्यता प्रसााप् त गणुस्तर प्रसामाणीकरण सवित र्नकासी 
प्रसावििन गनि र्नजी क्षेरलाई थप सिरु्लयत प्रसापान गररनेछ।  

197. र्नयाितजन्त्य उद्योगमा ववपेशी लगानी आकवर्ित गररनेछ। विमालय क्षेरको 
गणुस्तरीय वपउने पानी व्रास्ण्लङ्ग गरी िाली लगायतका पेशमा र्नकासी गनि 
र्नजी क्षेरलाई प्रसाोत्सावित गररनेछ। ववपेशी लगानीकतािले नेपालमा उत्पापन 
गरी आफ्नो पेशमा शत ्प्रसार्तशत र्नकासी गरेमा त्यस्ता उद्योगलाई आयकरमा 
थप  छुट दपइनेछ। 



45 
 

198. साना तथा मझेला उद्योगबाट उत्पादपत वस्तकुो र्नयाित बढाउन र्नयाित 
गिृको स्थापना र सञ् चालन गनि र्नजीक्षेरलाई वण्लेल वेयर िाउसको सवुविा 
प्रसापान गररनेछ। तयारी पोशाक, पस्श्मना, गलैंचा, जटु, रेशम र कपासमा 
आिाररत र्नयाितजन्त्य वस्तकुो उत्पापन एवम ्र्नयाित प्रसावििन गररनेछ।  

199. वातावरणीय प्रसाभाव मूल्याङ्कनको आिारमा िानीजन्त्य ढुङ्गा,  र्गट्टी,  वालवुा 
र्नकासी गरी व्यापार घाटा न्त्यूनीकरण गररनेछ। र्नकासी गररने िानीजन्त्य 
र्नमािण सामग्रीको पररविनका लार्ग उद्योगपेस्ि र्नकासी ववन्त्पसुम्म रोप-वे 
र्नमािण गनि आयातमा लाग्ने भन्त्सार मिसलुमा छुट दपने व्यवस्था र्मलाएको 
छु। 

200. अस्घल्लो आर्थिक वर्िको भन्त्पा थप पररमाण र मूल्यको सामग्री र्नयाित गने 
र्नयाितकतािलाई थप अनपुान दपने व्यवस्था गररनेछ। र्नयाित अनपुानलाई 
उत्पापकको तिसम्म परु् याइनेछ।  

201. पेरोर्लयम पपाथिको आयात प्रसार्तस्थापन गरी व्यापार घाटा न्त्यूनीकरण गनि 
ववद्यतु िपत ववृि गररनेछ। पानीको विाव क्षेर रिेको,  र्भरालो भ-ूवनावट 
तथा अत्यर्िक भारविन भई र्छटो ममित सम्भार गनुिपने प्रसाकृर्तका सलक 
र्नमािण गपाि स्वपेशी र्समेण्ट र र्लामको प्रसायोग गने व्यवस्था र्मलाइनेछ।  

202. स्वपेशी उद्योगको संरक्षणका लार्ग सेर्गालि, एस्ण्टलस्म्पङ्ग र काउण्टरभेर्लङ्ग 
कानून कायािन्त्वयन गररनेछ। ववलासी वस्तकुो आयातलाई र्नरुत्सावित 
गनुिका साथै, स्वास््य र वातावरणीय दृवष्टले िार्नकारक वस्तकुो आयातलाई 
र्नयन्त्रण गररनेछ।  

203. च्याङ्ग्रा पस्श्मना,  रे्ल्ट, नेपाल िव्सि,  एभरेष्ट ववग कालािमम, नेपाल टी,  

विमालयन नेपर्लज कापेट, नेपाल कवर् लगायत सामूविक रेलमाकि को 
अन्त्तरािस्ष् रय बजार प्रसावििन गररनेछ। सामूविक रेलमाकि  नववकरण पस्तरु 
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नेपाल सरकारले व्यिोने व्यवस्था र्मलाएको छु। अगािर्नक प्रसामाणीकरणका 
लार्ग लाग्ने शलु्क छुट दपने व्यवस्था गरेको छु। 

204. र्छमेकी मलुकुिरूसँगको वास्णज्य तथा व्यापार सन्त्िी पनुरावलोकन 
गररनेछ। र्मरराष् र भारत तथा चीनबाट प्रसााप् त पारविन सवुविाको अर्िकतम 
उपयोग गरी तेश्रो मलुकुसँगको व्यापार ववस्तार गररनेछ।  

व्यापार पूवाििार 

205. अन्त्तरपेशीय व्यापार पूवाििार र्नमािणलाई तीव्रता दपइनेछ। आगामी वर्ि 
नेपालगञ् जको एकीकृत जाँचचेकी र्नमािण सम्पन्त् न गरी सञ् चालनमा 
ल्याइनेछ। भैरिवाको एकीकृत जाँचचेकी र्नमािण कायि शीघ्र प्रसाारम्भ 
गररनेछ। नेपाल र भारत सीमामा रिेका एकीकृत जाँच चेकीलाई 
रेलमागिसँग आवि गररनेछ। वेलविया र्समा नाकामा पईु िजार मालवािक 
सवारी सािन अट्ने पावकि ङ्ग यालि र्नमािण गने व्यवस्था र्मलाएको छु।  

206. आगामी वर्ि रसवुाको वटमरेुमा सकु्िा वन्त्परगाि र्नमािण सम्पन्त् न गररनेछ। 
ताप्लेजङु्गको ओलाङ्गचङुगोला, संिवुासभाको वकमाथाङ्का, मसु्ताङ्गको कोरोला,  
िमु्लाको यारी र कञ् चनपरुको पोिारा-चाँपनी सकु्िा वन्त्परगािको पूवि तयारी 
सम्पन्त् न गरी र्नमािण प्रसाारम्भ गररनेछ। 

207. काठमाण्लेको चोभारमा र्नमािणार्िन कन्त्टेनर फे्रट स्टेशन आगामी आर्थिक 
वर्िपेस्ि सञ् चालनमा ल्याइनेछ। काठमाण्ले गन्त्तव्य िनुे गरी छुटेका सबै 
प्रसाकारका मालवािक सवारी सािनलाई नेपाल प्रसावेश ववन्त्पमुा शील लगाई 
ववना अवरोि काठमाण्लेको चोभारमा भन्त्सार जाँचपास गने व्यवस्था 
र्मलाइनेछ। 

आपूर्ति व्यवस्थापन 

208. राविय गणुस्तर नीर्त तजुिमा गररनेछ। बजारमा िनुे एकार्िकार र मूल्य 
र्मलेमतो र्नमूिल गपै आपूर्ति प्रसाणालीलाई स्वच्छ एवम ्प्रसार्तष्पिी बनाइनेछ। 
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बजार अनगुमनमा संलग्न र्नकाय र उपभोक् ता वितका लार्ग वियाशील संघ 
संस्थाको सिकायिमा बजार अनगुमनलाई र्नयर्मत र प्रसाभावकारी बनाइनेछ।  

209. कणािली लगायतका पगुिम क्षेरमा िाद्यान्त् न र ननु ढुवानीका लार्ग प्रसापान 
गररने अनपुानलाई र्नरन्त्तरता दपन रु. 76 करोल ववर्नयोजन गरेको छु। 

210. न्त्यूनतम तीन मविनाको पेरोर्लयम पपाथिको मागलाई िान्त् न सक्ने गरी 
भण्लारण क्षमता ववृि गररनेछ। पानीट्याँकी पेस्ि काँकलर्भट्टा िपैु 
चारआलीसम्म र अमलेिगञ् ज पेस्ि लोथरसम्म पेरोर्लयम पाइपलाइन 
ववछ्याउने कायि प्रसाारम्भ गरी तीन वर्िर्भर सञ् चालनमा ल्याइनेछ।  

211. आयोर्लनयकु्त ननु आपूर्तिलाई सविसलुभ, गणुस्तरीय एवम ् न्त्यून मूल्यमा 
उपलव्ि  गराउन र्नजी क्षेरको सिभार्गतामा ननु उत्पापन तथा ववतरण 
प्रसार्तस्पिी बनाइनेछ। 

212. उद्योग, वास्णज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लार्ग रु. 13 अबि 58 करोल 
ववर्नयोजन गरेको छु । 

आपरणीय दपपीबविनी तथा पाजभुाइिरू, 

अब म स्शक्षा, िानेपानी लगायत सामास्जक क्षेरतर्ि का कायििम र ववर्नयोजन 
प्रसास्ततु गपिछुुः 

गणुस्तरीय स्शक्षा 

213. मानव पुजँी र्नमािणको आिार स्शक्षालाई गणुस्तरीय, जीवनोपयोगी, 
व्यावसावयक र प्रसाववर्िमैरी बनाई स्शक्षामा सबै नागररकको पिुँच सरु्नस्श् चत 
गररनेछ। पक्ष शैस्क्षक जनशस्क्त ववकास र ज्ञान एवम ्सीपमूलक पाठ्यिम 
तजुिमा गरी अनकूुल र्सकाई वातावरण र्नमािण गररनेछ। ववपद् सम्वेपनशील 
तथा अपाङ्गतामैरी शैस्क्षक पूवाििार र्नमािण गररनेछ। नर्तजामूलक शैस्क्षक 
मलु्याङ्कन प्रसाणाली अवलम्बन गररनेछ। सामपुावयक ववद्यालयको शैस्क्षक 
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गणुस्तर अर्भववृि गनि शैस्क्षक नर्तजाको आिारमा अनपुान दपने व्यवस्था 
गररनेछ।  

214. राष् रपर्त शैस्क्षक सिुार कायििमलाई शैस्क्षक क्षरेको पूवाििार र्नमािणमा 
केन्त्द्रीत गररनेछ। तीन वर्िर्भर सबै तिका सामपुावयक ववद्यालय र 
क्याम्पसको कक्षा कोठा, प्रसायोगशाला, पसु्तकालय,  िानेपानी तथा शेचालय 
लगायत वैकस्ल्पक र्सकाई ववर्ि अनकूुलका भवन तथा पूवाििार र्नमािण 
गररनेछ। आगामी वर्ि प्रसााथर्मकताको आिारमा 1 िजार 5 सय सामपुावयक 
ववद्यालय र क्याम्पसको भेर्तक पूवाििार र्नमािण प्रसाारम्भ गररनेछ। यस 
कायििमको कायािन्त्वयनबाट शैस्क्षक पूवाििार र्नमािणमा िास्न्त्तकारी पररवतिन 
िनु,े  पेश सिुाउँपो पक्ष जनशस्क्त उत्पापन गरी सामास्जक न्त्याय सवितको 
आर्थिक-सामास्जक रुपान्त्तरण गनि मित्वपूणि योगपान पगु्ने ववश् वास र्लएको 
छु। राष् रपर्त शैस्क्षक सिुार कायििमका लार्ग रु. 10 अबि ववर्नयोजन 
गरेको छु। 

215. आगामी शैस्क्षक सरमा आिारभतू तिमा ववद्याथी भनािपर शतप्रसार्तशत परु् याई  
अर्नवायि र र्नुःशलु्क आिारभतू स्शक्षा सरु्नस्श् चत गररनेछ। गरुूकुल, मपरसा 
र गमु्वा जस्ता परम्परागत स्शक्षा ववर्िलाई औपचाररक स्शक्षा प्रसाणालीमा 
आवि गररनेछ। 

216. प्रसाारस्म्भक बालववकास केन्त्द्रका स्शस्क्षका र ववद्यालय कमिचारीलाई नेपाल 
सरकारले र्निािरण गरे बमोस्जम रु. १५ िजार न्त्यूनतम मार्सक पाररश्रर्मक 
उपलब्ि गराइनेछ। नेपाल सरकारले िाल उपलव्ि गराउपै आएको मार्सक 
पाररश्रर्मकमा ववृि गरी रु. ८ िजार परु् याएको छु। न्त्यूनतम पाररश्रर्मक 
भन्त्पा कम िनु आउने रकम सम्बस्न्त्ित स्थानीय तिले व्यिोने व्यवस्था 
र्मलाइनेछ। यसका लार्ग रु. 5 अबि 55 करोल ववर्नयोजन गरेकोछु। 

217. बालबार्लकाको पोर्ण स्तरमा सिुार ल्याउन र शैस्क्षकसर पूरा नगरी बीचमा 
नै कक्षा छोड्ने समस्या समािान गनि साविजर्नक ववद्यालयका कक्षा ५ 



49 
 

सम्मका सबै बालबार्लकालाई दपवािाजा कायििम सञ् चालन गनि रु. 8 
अबि 73 करोल ववर्नयोजन गरेको छु। यसबाट पेशभरका 35 लाि ववद्याथी 
लाभास्न्त् वत िनुेछन।्  

218. स्शक्षक-ववद्याथी अनपुातको आिारमा स्शक्षकको परवन्त्पी र्मलान गररनेछ। 
प्रसााथर्मक तिमा बढी िनुे परवन्त्पी माध्यर्मक तिमा रुपान्त्तरण गरी बढी 
भएको परवन्त्पी िारेज गररनेछ। माध्यर्मक तिका ववद्यालयमा ववद्याथी 
संख्याको अनपुातमा ववज्ञान, गस्णत र अंग्रजेी ववर्यका स्शक्षक व्यवस्था गनि 
थप अनपुानका लार्ग रु. 2 अबि 66 करोल ववर्नयोजन गरेको छु।  

219. आगामी पईु वर्िर्भर सबै सामपुावयक ववद्यालयमा र्नुःशलु्क ब्रोलब्याण्ल 
इन्त्टरनेट सेवा परु् याउने उदे्दश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्िको अन्त्तसम्ममा 
मलुकुभरका ६० प्रसार्तशत ववद्यालयमा सेवा ववस्तार गररनेछ। 

220. वैकस्ल्पक स्शक्षण र्सकाइ कायियोजनाको प्रसाभावकारी कायािन्त्वयन गररनेछ। 
ववद्यालय जान नपाएका ववद्याथीलाई लस्क्षत गरी र्सकाई पोटिलको ववकास 
तथा नेपाल टेर्लर्भजन मार्ि त शैस्क्षक च्यानल सञ्चालन गने व्यवस्था 
र्मलाएको छु। वैकस्ल्पक स्शक्षण र्सकाई कायियोजना कायािन्त्वयनको लार्ग 
रु. 1 अबि 20 करोल ववर्नयोजन गरेको छु। 

221. साविजर्नक ववद्यालयमा कक्षा नेसम्म अध्ययन गने बालबार्लकालाई रङ्गीन 
पाठ्यपसु्तक छपाई गरी शैस्क्षक शर शरुू िनु ु अगावै र्नुःशलु्क ववतरण 
गररनेछ। कक्षा १२ सम्मका छारछारालाई र्नुःशलु्क पाठ्यपसु्तक र 
छारालाई र्नुःशलु्क स्यार्नटरी प्याल ववतरण गनि रु. 4 अबि 79 करोल 
ववर्नयोजन गरेको छु। 

222. जोस्िममा परेको अल्पसंख्यक, लोपोन्त्मिु, सीमान्त्तकृत समपुाय तथा ववपन्त् न 
वगिका बालबार्लकाका लार्ग ताप्लेजङु्ग, रसवुा, मसु्ताङ, मगु,ु पाच ुिला 
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लगायतका 13 विमाली स्जल्लामा माध्यर्मक तिका आवासीय ववद्यालय 
सञ् चालन गररनेछ। 

223. चेपाङ्ग, राउटे,  बापी,  माझी,  मसुिर लगायत आर्थिक सामास्जक रुपमा 
सीमान्त्तकृत र  लोपोन्त्मिु समपुाय,  अपाङ्गता भएका व्यस्क्त,  सविप पररवार, 

द्वन्त्प वपर्लत, कोर्भल- 19 को संिमणबाट मतृ्य ुभएका पररवारका छारछारा 
तथा एचआईर्भ एड्स संिर्मत बालबार्लकाको स्शक्षा प्रसाार्प्तको अर्िकारको 
संरक्षण गनि छारवसृ्त्तका लार्ग बजेट व्यवस्था गरेको छु। पर्लत, मसु्स्लम 
मविला तथा मकु् त कमलरी मविला ववद्याथीका लार्ग सबै ववर्यमा उच्च 
स्शक्षासम्म छारवसृ्त्त प्रसापान गने र र्नुःशलु्क स्शक्षा सरु्नस्श् चत गने व्यवस्था 
र्मलाएको छु। 

224. दृवष्टववविन बालबार्लकालाई बे्रल पाठ्यपसु्तक लगायत आिरु्नक प्रसाववर्िको 
सिायताबाट स्शक्षा प्रसााप् त गने व्यवस्था र्मलाइनेछ। वेविक अपाङ्गता भएका 
ववद्याथीका लार्ग आवासीय सवुविा सवित प्रसात्येक प्रसापेशमा एक-एक ववशेर् 
ववद्यालय स्थापना गरी सञ् चालनमा ल्याइनेछ।   

225. एक ववद्यालय - एक स्वास््यकमी नीर्त अवलम्बन गरी ववद्यालयमा स्वास््य 
सचेतना अर्भववृि गररनेछ। प्रसात्येक शैस्क्षक सरको शरुूमा सबै ववद्याथीको 
अर्नवायि रूपमा आिँा, कान लगायतका आिारभतू स्वास््य परीक्षण गने 
व्यवस्था कायािन्त्वयन गररनेछ।  

226. माध्यर्मक तिका ववद्याथीलाई पैर्नक पठनपाठनको अर्तररक्त नेपाल स्काउट, 

जरु्नयर रेलिस सकि ल,  िेलकुप र सङ्गीत लगायतका अर्तररक्त 
वियाकलापमा सिभागी िनु प्रसाोत्सावित गररनेछ।  

227. ववश् वववद्यालय स्शक्षालाई अनसुन्त्िानमा आिाररत बनाइनेछ। र्रभवुन 
ववश् वववद्यालय अन्त्तगितका सेला, र्सनास, सेररल र ररकास्टलाई अनसुन्त्िानको 
अग्रणी संस्थाको रूपमा ववकास गनि बजेट व्यवस्था गरेको छु।  
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228. सत्तरी प्रसार्तशत प्रसााववर्िक र तीस प्रसार्तशत सािारण स्शक्षाको अविारणा 
कायािन्त्वयन गररनेछ। मिोत्तरीको जलेश् वरमा इस्न्त्जर्नयररङ्ग कलेज स्थापना 
गररनेछ। कृवर् तथा वन ववश् वववद्यालयका आवङ्गक क्याम्पस ववस्तार 
गररनेछ।  

229. स्थानीय ववशेर्ता र आवश्यकताका आिारमा सीपयकु्त पक्ष जनशस्क्त तयार 
गनि सबै स्थानीय तिमा प्रसााववर्िक स्शक्षालय सञ् चालन गररनेछ । प्रसााववर्िक 
स्शक्षा तथा व्यावसावयक तार्लम पररर्पको सम्बन्त्िन र सम्बस्न्त्ित स्थानीय 
तिको व्यवस्थापनमा प्रसााववर्िक स्शक्षालय स्थापना गनि सशति अनपुान 
उपलव्ि गराइनेछ। प्रसााववर्िक स्शक्षा तथा व्यावसावयक तार्लम पररर्पलाई 
पाठ्यिम ववकास, पक्ष प्रसास्शक्षक उत्पापन, स्शक्षालयको गणुस्तर र्निािरण,  
र्सकाई प्रसामाणीकरण र र्नयमन कायिमा केन्त्द्रीत गररनेछ।  

230. मपन भण्लारी प्रसाोद्येर्गक ववश् वववद्यालय आगामी पईु वर्िर्भर सञ् चालनमा 
ल्याइनेछ। आगामी वर्ि ववश् वववद्यालयको पूवाििार र्नमािण प्रसाारम्भ गनि बजेट 
व्यवस्था गरेको छु। 

231. पईु वर्िर्भर योगमाया आयवेुदपक ववश् वववद्यालय सञ् चालनमा ल्याउने गरी 
पूवाििार र्नमािणको कायि प्रसाारम्भ गनि बजेट छुट्याएको छु। 

232. ववश् वववद्यालय अनपुान आयोगलाई राविय योग्यता परीक्षण, मापपण्ल र्निािरण 
तथा ववश् वववद्यालयको अनगुमन र र्नयमन गने सवल र सक्षम र्नकायमा 
ववकास गररनेछ। ववश् वववद्यालयलाई प्रसापान गररने अनपुान कायिसम्पापनमा 
आिाररत बनाइनेछ। ववश् वववद्यालय अनपुान आयोग मार्ि त ववतरण िनुे 
अनपुान ववृि गरी रू 18 अबि 34 करोल परु् याएकोछु।  

233. प्रसास्ताववत नपेाल ववश् वववद्यालयको पूवाििार र्नमािण, सञ् चालन एवम ्शैस्क्षक 
वियाकलाप सञ् चालन गनि रकम छुट्याएकोछु।  
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234. आगामी वर्ि सपुरुपस्श् चम प्रसापेशको गेटामा र्नमािणार्िन मेर्लकल कलेज 
सञ् चालनमा ल्याइनेछ। बटुवल मेर्लकल कलेजको ववस्ततृ पररयोजना 
प्रसार्तवेपन तयार गरी र्नमािण कायि प्रसाारम्भ गररनेछ। प्रसापेश नं 2 को बदपिबास 
र कणािली प्रसापेशको सिेुतमा मेर्लकल कलेज स्थापना गनि जग्गा प्रसााप् ती र 
ववस्ततृ पररयोजना प्रसार्तवेपन तयार गररनेछ।  

235. इर्तिासको अध्ययन, अन्त्वेर्ण र िोज गरी भेगोर्लक, राजनीर्तक, 
साँस्कृर्तक एवम ् सामास्जक पक्षमा प्रसाामास्णकता स्थावपत गनि वियाशील 
रिेको इर्तिास संसोिन मण्लललाई सवल बनाउन रकम उपलब्ि 
गराइनेछ। काठमाण्लेको जगलोलमा यनुेस्को ग्राम र्नमािण गररनेछ। 

ववज्ञान प्रसाववर्ि 

236. समाजसँग ववज्ञान र उत्पापनसँग प्रसाववर्ि तथा नवप्रसावतिन आवि गरी वैज्ञार्नक 
चेतना अर्भववृि गररनेछ। ववज्ञान र प्रसाववर्ि सम्बन्त्िी कायिलाई एकीकृत र 
समन्त्वयात्मक रुपमा सञ् चालन गनि ववज्ञान प्रसाववर्ि तथा नवप्रसावतिन पररर्द् 
गठन गररनेछ।  

237. ववज्ञान तथा प्रसाववर्िका क्षेरमा ववश् वस्तरको जनशस्क्त उत्पापन गनि स्थावपत 
मपन भण्लारी ववज्ञान तथा प्रसाववर्ि ववश् वववद्यालय आगामी वर्ि सञ् चालनमा 
ल्याइनेछ। मकवानपरुको स्चत्लाङ्गमा इस्न्त्जर्नयररङ्ग संकायको पूवाििार र्नमािण 
कायि सम्पन्त् न गररनेछ। काभ्रकेो पाँचिालमा पूवाििार र्नमािणको ववस्ततृ 
पररयोजना प्रसार्तवेपन तयार गरी र्नमािण कायि आरम्भ गररनेछ। यसका लार्ग 
रु. 1 अबि 55 करोल रकम ववर्नयोजन गरेको छु। 

238. नेपाल ववज्ञान तथा प्रसाववर्ि प्रसाज्ञा प्रसार्तष्ठानको पनुसंरचना गररनेछ। ववपी 
कोइराला मेमोररयल ववज्ञान संग्रिालयलाई ववपी कोइराला राविय ववज्ञान 
पाकि मा ववकास गररनेछ।  
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239. स्शक्षा,  ववज्ञान तथा प्रसाववर्ि मन्त्रालयलाई रु. 1 िवि 80 अबि 4 करोल 
ववर्नयोजन गरेको छु। 

संस्कृर्त 

240. परम्परागत सँस्कृर्त एवम ्परुातास्त्वक सम्पपाको संरक्षण र सम्बििन गरी 
सफ्ट पावरको रुपमा ववश् वसाम ु प्रसास्ततु गररनेछ। लसु्म्बनी ववकास 
गरुुयोजनाको बाँकी काम पईु वर्िर्भर सम्पन्त् न गररनेछ। अन्त्तरािस्ष् रय स्तरका 
ववख्यात योजनाववद्द्द्वारा लसु्म्बनी, र्तलेराकोट, रामग्राम र पेवपि क्षेर समेटी 
विृत लसु्म्बनी ववकास गरुुयोजना तयार गररनेछ। यसका लार्ग रू 1 अबि 
50 करोल ववर्नयोजन गरेको छु।  

241. विृत पशपुर्त क्षेर ववकास गरुुयोजना तजुिमा गरी कायािन्त्वयन गररनेछ। 
पशपुर्तनाथ मस्न्त्परको प्रसावलीकरण लगायत पूवाििार र्नमािण गनि रू 35 
करोल ववर्नयोजन गरेको छु।  

242. जानकीमस्न्त्पर र र्तलेराकोटलाई ववश्वसम्पपा सूस्चमा सूस्चकृत गनि प्रसाकृया 
अगार्ल बढाइनेछ। जनकपरुलाई िार्मिक,  साँस्कृर्तक र पयिटकीय स्थलको 
रुपमा ववकास गनि िरेक वर्ि अष्टाबि शास्त्राथि सवितको िार्मिक सम्मेलन 
आयोजना गररनेछ। स्चतवनको अयोध्यापरुीमा राम मस्न्त्पर र्नमािण गनि बजेट 
छुट्याएकोछु।  

243. ववराट क्षेर, रामजानकी मस्न्त्पर, पेवघाट, भैरवस्थान, रूरू, िप् तल लगायतका 
िार्मिक क्षेरको संरक्षण तथा ववकासको लार्ग बजेट व्यवस्था गरेको छु।  

244. बैतलीको र्रपरुासनु्त्परी, बाजरुाको बर्लमार्लका, िमु्लाको छाँयानाथ, जमु्लाको 
चन्त्पननाथ, सिेुतको काँिेवविार, प्यूठानको स्वगिद्वारी, मसु्ताङ्गको मसु्क्तनाथ, 
बाराको गवढमाई, सप् तरीको र्छन्नमस्ता, िोटाङ्गको िलेसी, सनुसरीको बराि 
क्षेर र ताप्लेजङु्गको पार्थभरा लगायतका मित्वपूणि िार्मिक पयिटकीयस्थलको 
संरक्षण एवम ्ववकासका लार्ग गरुुयोजना तयार गनि बजेट छुट्याएको छु। 
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245. ववर्भन्त् न जातजार्त एवम ्भार्ाभार्ीको रिनसिन, रीर्तररवाज, कला, संस्कृर्त र 
परम्परा झल्कने गरी काठमाण्लेको कीर्तिपरुमा र्नमािणार्िन राविय 
साँस्कृर्तक संग्रिालय पईु वर्िर्भर सम्पन्त् न गररनेछ। प्रसापेश सरकारको 
समन्त्वय र सिकायिमा प्रसात्येक प्रसापेशमा प्रसाापेस्शक संग्रिालयको स्थापना र 
ववकास गररनेछ। 

246. नेपाल प्रसाज्ञा प्रसार्तष् ठान, नेपाल सवङ्गत तथा नाट्य प्रसार्तष्ठान, नेपाल लर्लतकला 
प्रसाज्ञा प्रसार्तष्ठान र बाल प्रसाज्ञा प्रसार्तष्ठानको पूवाििार ववकास गनि काठमाण्ले 
उपत्यकार्भर प्रसाज्ञा ग्राम र्नमािणको सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ। 

यवुा तथा िेलकुप 

247. यवुाको क्षमता अर्भववृि गरी पेशभक्त, अनशुार्सत र उद्यमशील बनाइनेछ। 
मलुकुको आर्थिक, सामास्जक र साँस्कृर्तक रूपान्त्तरणमा यवुाको साथिक 
सिभार्गताका लार्ग यवुा लस्क्षत कायििम सञ् चालन गररनेछ। 

248. यवुा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोर् मार्ि त प्रसााववर्िक र व्यावसावयक 
सीप सवित कजाि सवुविा उपलव्ि गराई आगामी वर्ि थप 12 िजार यवुालाई 
स्वरोजगार बनाइनेछ। यवुा तथा साना व्यवसायीलाई यवुा स्वरोजगार 
कोर्बाट प्रसावाि गररएको कजािको सरुक्षण वप्रसार्मयमको 50 प्रसार्तशत अनपुान 
दपन ेव्यवस्था र्मलाएको छु। 

249. राविय यवुा पररर्प मार्ि त यवुा शस्क्तलाई संगदठत गरी ववपद् जोस्िम 
न्त्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण, राित, उिार तथा जनचेतना अर्भववृि 
लगायतका सामास्जक कायिमा पररचार्लत गररनेछ। आर्थिक, सामास्जक र 
साँस्कृर्तक रुपान्त्तरण प्रसावियामा यवुाको नेततृ्वपायी भरू्मका स्थावपत 
गररनेछ। राविय यवुा पररर्पको अग्रसरतामा सबै प्रसापेशमा यवुा नवप्रसावतिन 
केन्त्द्र स्थापना गररनेछ।  
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250. पाँचपेस्ि पच्चीस वर्ि उमेर समूिका ववद्याथीलाई स्काउटमा समावित गरी 
अनशुार्सत, स्वावलम्बी र स्वयंसेवीभाव सवित राष् र र्नमािणमा सविय 
गराइनेछ। आगामी वर्ि 13 िजार ववद्यालयमा नेपाल स्काउट ववस्तार 
गररनेछ।  

251. समपुायस्तरपेस्ि नै िेलकुपको ववकास र ववस्तार गरी शारीररक र मानर्सक 
रूपमा स्वस्थ, सक्षम र अनशुार्सत नागररक तयार गपै अन्त्तरािस्ष् रय जगतमा 
राष् रको सम्मान अर्भववृि गनि िेलकुप पूवाििार ववकास, िेलकुप प्रसार्तयोर्गता 
आयोजना, िेलकुप प्रसास्शक्षण सञ् चालन तथा प्रसार्तभावान िेलालीलाई प्रसाोत्सािन 
प्रसापान गने व्यवस्था र्मलाएको छु।   

252. झापाको पमकमा अन्त्तरािस्ष् रयस्तरको मपन भण्लारी रङ्गशाला पईु वर्िर्भर 
सञ् चालनमा ल्याउने गरी र्नमािण प्रसाारम्भ गररनेछ। 

253. मोरङ्गको वैद्यनाथपरु, काठमाण्लेको मलुपानी, रुपन्त्पेिीको भैरिवा, पाङको 
लमिी, बाकेँको नेपालगञ् ज र कञ् चनपरुको मिेन्त्द्रनगरमा विकेट मैपान 
र्नमािण सम्पन्त् न गनि आवश्यक रकम ववर्नयोजन गरेको छु। आगामी वर्ि 
पोिरा रङ्गशाला र्नमािण सम्पन्त् न गररनेछ। 

254. सविय िेल जीवनबाट र्नवतृ्त िेलालीलाई व्यवसाय सञ् चालन गनि सिरु्लयत 
परको कजाि उपलव्ि गराउने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

255. िनगढी, वीरेन्त्द्रनगर, नेपालगञ् ज, वीरगञ् ज, जनकपरुिाम र इटिरीमा 
प्रसाापेस्शक रङ्गशाला र्नमािण अस्घ बढाइनेछ। सबै स्थानीय तिमा िेल पूवाििार 
र्नमािण गररनेछ। आगामी आर्थिक वर्िमा 1 सय 68 स्थानीय तिमा 
िेलग्रामको र्नमािण गनि रकम छुट्याएको छु।  

256. सोलिुमु्व,ु  र्सन्त्िपुाल्चोक, मनाङ,  मसु्ताङ  र जमु्लामा िाईअस्ल्टच्यलु स्पोट्सि 
सेण्टर र्नमािण गनि आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु। 
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257. आगामी आर्थिक वर्ि नवौं राविय िेलकुप आयोजना गररनेछ। 
अन्त्तरािस्ष् रयस्तरमा पपक िार्सल गनि सम्भाव्य िेल पविचान गरी प्रसाोत्सािन 
गररनेछ। अन्त्तरािस्ष् रय प्रसार्तयोर्गतामा नेपालको सिभार्गता ववृि गररनेछ। 

258. नेपाललाई िेल पयिटनको उत्कृष्ट गन्त्तव्यको रुपमा ववकास गनि 
अन्त्तराविियस्तरको िेल ववद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ। 

259. यवुा तथा िेलकुप मन्त्रालयको लार्ग रु. 2 अबि 74 करोल ववर्नयोजन 
गरेको छु । 

सबैका लार्ग स्वच्छ िानपेानी  

260. आगामी वर्ि सबै नागररकलाई आिारभतू िानेपानी तथा सरसर्ाइ सेवा 
परु् याइने छ। एकघर एकिाराको अविारणा कायािन्त्वयन गरी गणुस्तरीय 
िानेपानी सेवाको पिुँच ववस्तार गररनेछ। िानेपानीको दपगो व्यवस्थापन 
गनि उपभोक् ता सर्मर्तको क्षमता अर्भववृि गररनेछ।  

261. मेलम्ची िानेपानी आयोजनाको पोस्रो चरण अन्त्तगित लाके र याङ्ग्री 
िोलाबाट पैर्नक 34 करोल र्लटर िानेपानी प्रसाणालीमा थप गनि आगामी 
आर्थिक वर्िमा सरुुङ्ग लगायत अन्त्य पूवाििार र्नमािण कायि आरम्भ गररनेछ। 
तीन वर्िर्भर यस आयोजनाको र्नमािण कायि सम्पन्त् न गररनेछ। मेलम्ची 
िानपेानी आयोजनाको लार्ग रु. 3 अबि 51 करोल रकम ववर्नयोजन गरेको 
छु। 

262. काठमाण्ले उपत्यकाको िानेपानी ववतरण प्रसाणालीमा उल्लेख्य सिुार गररने 
छ। पविलो चरणमा र्नमािणार्िन चार थोक ववतरण प्रसाणालीबाट 1 सय 13 
वकलोर्मटर नयाँ ववतरण लाइन थप गरी 1 लाि 10 िजार घरिरुीमा 
मेलम्चीको पानी ववतरण गररनेछ। पोस्रो चरणमा चिपथ बाविरका कीर्तिपरु, 

पेप्सीकोला, जोरपाटी, भक्तपरु लगायतका क्षेरमा पाइपलाइन ववस्तार 
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गररनेछ। ववतरण प्रसाणाली सिुारको लार्ग रु. 4 अबि 79 करोल ववर्नयोजन 
गरेको छु। 

263. र्नमािणार्िन नपी पथान्त्तरण आयोजनाबाट तराई-मिेश र र्भरी मिेशका 
ठूला शिरमा िानेपानी आपूर्ति गने गरी आयोजना ववकास गररनेछ। पविलो 
चरणमा र्सरिा,  िनरु्ा,  मिोत्तरी,  सलाििी,  रेतिट, वारा र पसाि स्जल्लामा 
सनुकोशी-मररन नपी पथान्त्तरण आयोजनाबाट र बाँके र बदपिया स्जल्लामा 
भेरी-बबई पथान्त्तरण आयोजनाबाट िानेपानी आपूर्तिको सम्भाव्यता अध्ययन 
गररनेछ। 

264. ग्रामीण क्षेर लस्क्षत िानपेानी आयोजना र्नमािण शरुु गपाि लागतको 1 
प्रसार्तशत रकम उपभोक् ताले अर्ग्रम रुपमा जम्मा गनुिपने व्यवस्था िारेज 
गरेको छु। उपभोक् ता समूिद्वारा सञ् चार्लत िानेपानी आयोजनामा प्रसायोग 
िनुे ववद्यतु मिशलु  तथा र्लमान्त्ल शलु्क परैु छुट दपने व्यवस्था गरेकोछु। 

265. िानेपानीको सति न्त्यूनतम स्तरमा कायम गनि पानी पनुभिरण कायििम 
सञ् चालन गररनेछ। तराई-मिेशमा गविररपै गएको पानीको स्रोत पनुभिरणको 
पीगो उपाय अवलम्बन गररनेछ। काठमाण्ले उपत्यकाका 30 स्थानमा 
ढुङ्गेिारा,  इनार,  पोिरी लगायत परम्परागत पानीको मूल संरक्षण गररनेछ। 

266. प्रसापेश र स्थानीय तिको सिकायिमा र्नमािणार्िन िानपेानी आयोजना र तराई-
मिेश केस्न्त्द्रत आसेर्नकमकु् त िानेपानी आयोजना सञ् चालन गनि बजेटको 
व्यवस्था गरेको छु।  

267. आगामी वर्ि पाँचथरको आङनामेवा, िोटाङ्गको िलेशी,  रामेछापको 
राकाथमु, काभ्रकेो र्तमाल,  िादपङ्गको लार्मलाँला, गोरिाको ववरमकाली, 
पाल्पाको बतुिङ्ग, सल्यानको शारपा,  कार्लकोटको चलुीमार्लका र मगुकुो 
सरुकोट लगायतका स्थानमा र्लफ्ट िानेपानी आयोजना सम्पन्त् न गनि रु. 3 
अबि ६६ करोल ववर्नयोजन गरेको छु।  
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268. सि-लगानीमा र्नमािणार्िन ताप्लेजङु्गको पार्थभरा, संिवुासभाको चैनपरु, 

मोरङ्गको मानगढ, ओिलढुङ्गाको ओिलढुङ्गा बजार, मकवानपरुको िनािमाली, 
स्याङ्जाको वयरघारी र बैतलीको पाटन िानेपानी आयोजना आगामी वर्ि 
सम्पन्त् न गनि रु. 2 अबि ६८ करोल ववर्नयोजन गरेको छु। पोिरा र 
नेपालगञ् ज िानेपानी आयोजनाबाट आगामी आर्थिक वर्िमा पानी ववतरण 
शरुु गररनेछ। झमु्सा िोला िानेपानी आयोजना सम्पन्त् न गनि आवश्यक 
रकम ववर्नयोजन गरेको छु। 

269. संघ, प्रसापेश र स्थानीय तिमा सञ् चार्लत िानेपानी आयोजना प्रसाणालीको 
र्नयर्मत ममित संभारका लार्ग रु. 3 अबि 29 करोल बजेट ववर्नयोजन 
गरेको छु। 

270. काठमाण्ले उपत्यकार्भर कोड्कु, िोववघाट र सल्लाघारी ढल प्रसाशोिन केन्त्द्र 
सञ् चालनमा ल्याइनेछ। जनघनत्व बढी भएका पमक, जनकपरु, वीरगञ् ज, 

नेपालगञ् ज लगायत अन्त्य आठ शिरमा ढल प्रसाशोिन केन्त्द्र र्नमािण सम्पन्त् न 
गररनेछ। 

271. प्रसापेश र स्थानीय तिसँगको साझेपारीमा र्ोिोर मैला प्रसाशोिन र  ढल र्नमािण 
तथा सरसर्ाइ कायििम सञ् चालन गररनेछ। राजमागि आसपास, साविजर्नक 
स्थल र शिरी क्षेरका सबै वलामा साविजर्नक शेचालय र्नमािण गररनेछ। 

272. िानेपानी मन्त्रालयका लार्ग रु. ४३ अबि 54 करोल छुट्याएको छु ।  

आपरणीय दपपीबविनी तथा पाजभुाइिरू, 

अब म सलक, जलववद्यतु, आवास लगायत भेर्तक पूवाििार क्षेरको कायििम तथा 
ववर्नयोजन प्रसास्ततु गपिछुुः 

सलक पूवाििार ववकास 

273. आवागमनमा सिजता, बजारिरू बीचको अन्त्तरआविता र उत्पापन 
अन्त्तरसम्बन्त्िलाई मजवतु बनाउन गणुस्तरीय यातायात पूवाििारको ववकास 
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गररनेछ। प्रसामिु शिरिरू बीचको यारा अवर्ि अर्िकतम पईु घण्टा िनु े
गरी समय र लागत घटाउन गर्तयकु्त सलक, सरुुङ्गमागि, उचाईयकु्त पलु 
एवम ्फ्लाइओभर र्नमािण गररनेछ। सबै सलकको स्जआइएस म्यावपङ्ग गरी 
वगीकरण गने व्यवस्था र्मलाएको छु।  

274. पूवि-पस्श् चम राजमागिलाई सरुक्षा मापपण्ल सवितको चार लेनमा ववस्तार 
गररनेछ। कञ् चनपरु-कमला, कमला-ढल्केवर-पथलैया र नारायणगढ-
बटुवल िण्लको ववस्तार कायिलाई तीव्रता दपइनेछ। काकलर्भट्टा-इनरुवा, 
पथलैया-नारायणगढ,  बटुवल-कोिलपरु र कोिलपरु-वनवासा िण्लको 
ववस्ततृ र्लजाइन सम्पन्त् न गरी र्नमािण कायि थालनी गररनेछ। यस राजमागिको 
सघन बस्ती भएको क्षेरमा सर्भिस लेन, अण्लरपास तथा फ्लाइओभर, चरेु 
क्षेरमा टनेल र वन क्षेरमा वन्त्यजन्त्त ुटनेल समेत र्नमािण गररनेछ। यसका 
लार्ग रु. 15 अबि 34 करोल ववर्नयोजन गरेको छु। 

275. पषु्पलाल राजमागिलाई चारलेनमा ववस्तार गरी मध्यपिाली क्षेरको ववकास 
मेरुपण्लको रुपमा र्नमािण गररनेछ। राजमागिको परुी घटाउन सम्भाव्यता 
अध्ययन गरी पनुुःरेिाङ्कन, सरुुङ्ग प्रसाववर्िको प्रसायोग र उचाईयकु्त पलु र्नमािण 
गररनेछ। यसका लार्ग  रु. 8 अबि 13 करोल ववर्नयोजन गरेको छु। 

276. मपन भण्लारी राजमागिको चतरा-िेटेला िण्लको र्नमािण कायि आगामी 
आर्थिक वर्ि सम्पन्त् न गररनेछ। शास्न्त्तनगर-िरान र भेलावारी-िरु्लयाववट, 
सिेुत िण्लको र्नमािण कायि प्रसाारम्भ गररनेछ। बाँकी िण्लको रेिाङ्कन र 
ववस्ततृ आयोजना प्रसार्तवेपन तयार गरी र्नमािण कायि अस्घ बढाइनेछ। यसका 
लार्ग रु. 3 अबि 20 करोल ववर्नयोजन गरेको छु। 

277. िलुाकी राजमागिको र्नमािण कायि आगामी आर्थिक वर्िमा सम्पन्त् न गररनेछ। 
रतवुा, ववररङ्ग, कन्त्काई, कमला, वागमती, बलान, लन्त्ला र कान्त्द्रा नपीमा 
पलु र्नमािण सम्पन्त् न गररनेछ। स्चतवन र मकवानपरु स्जल्लाका राविय 
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र्नकुञ् ज क्षेरमा पने िण्लको पनुुःरेिाङ्कन गरी र्नमािण सम्पन्त् न गररनेछ। 
िलुाकी राजमागिका लार्ग रु. 6 अबि 39 करोल ववर्नयोजन गरेको छु। 

278. काठमाण्ले-तराई मिेश द्रतु मागिको र्नमािणलाई तीव्रता दपइनेछ। द्रतुमागिमा 
पने सरुुङ्ग मागि र उचाईयकु्त पलु र्नमािण कायि आगामी वर्ि प्रसाारम्भ गररनेछ। 
काठमाण्ले तराई द्रतुमागि र्नमािणको लार्ग रु. 8 अबि 15 करोल ववर्नयोजन 
गरेको छु। 

279. र्सिाथि राजमागि र कोिलपरु-सिेुत राजमागिलाई लेर्लकेटेल लबल लेनमा 
स्तरोन्त् नर्त गनि रु.7 अबि ववर्नयोजन गरेको छु। पृ् वी राजमागिको नागढुङ्गा-
मसु्ग्लन िण्लको स्तरोन्त् नर्त र आवँिैुरेनी-पोिरा िण्ल चार लेनमा ववस्तार 
गनि रु. 7 अबि २७ करोल ववर्नयोजन गरेको छु।  

280. पवुि-पस्श् चम राजमागिबाट तराई-मिेशका 18 स्जल्लामा स्जल्ला सपरमकुाम 
िुँपै पस्क्षणी सीमा जोड्ने सलकलाई चार लेनमा ववस्तार गने कायििम 
अन्त्तगित सम्पन्त् न िनु बाँकी िण्लको ववस्तार गनि रु. 2 अबि 66 करोल 
ववर्नयोजन गरेको छु। 

281. अरर्नको राजमागिको िरु्लिेल-पोलालघाट-कोपारी िण्ल स्तरोन्त् नर्त तथा 
ववस्तार गनि रु. 1 अबि 13 करोल ववर्नयोजन गरेको छु। गस्ल्छ-
स्याफु्रवेंशी-रसवुागढी र काठमाण्ले-ववपरु सलकलाई लेर्लकेटेल लवल लेनमा 
स्तरोन्त् नर्त गररनेछ। ओलाङचङु्गोला, वकमाथाङ्का, लामावगर, लाके, कोरला, 
विल्सा, यारी र वटंकरसम्मको पिुँचमागि र्नमािण तथा सिुारको लार्ग बजेट 
व्यवस्था गरेको छु। 

282. उत्तर-पस्क्षण सलक कोररलोर र्नमािण कायिलाई तीव्रता दपइनेछ। मेची 
कोररलोरको पेउराली-भैसे िण्ल, तमोर कोररलोरको चतरा-ओलाङ्चङुगोला 
िण्ल, कोशी कोररलोरको िाँपवारी-वकमाथाङ्का िण्ल, र्रशलुी कोररलोरको 
र्रशलुी-साफु्रवेसी-रसवुागढी िण्ल, कालीगण्लकी कोररलोर, सेती लोकमागिको 
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टीकापरु-साँरे् िण्ल र्नमािण कायि अस्घ बढाउन रु. 6 अबि ५० करोल 
ववर्नयोजन गरेको छु। 

283. कणािली राजमागिको सिेुत-िलुाल ुिण्ल पईु लेनको बनाइनेछ। नाग्मा-
गमगढी सलक स्तरोन्त् नर्त गररनेछ। यसका लार्ग रु. 1 अबि 20 करोल 
ववर्नयोजन गरेको छु। िमु्ला स्जल्लाको र्सर्मकोटलाई आगामी आर्थिक वर्ि 
राविय राजमागि सञ् जालमा जोर्लनेछ।  

284. भेरी सलक कोररलोरको जाजरकोट-पनैु िण्लको स्तरोन्त् नर्त गररनेछ। पनैु-
र्तन्त्जे िो िण्लको रयाक िोल्ने कायि आगामी आर्थिक वर्ि प्रसाारम्भ गररनेछ। 
यसका लार्ग रु. 61 करोल ववर्नयोजन गरेको छु।  

285. मिाकाली कोररलोरको ब्रम्िपेवमण्ली-झलुाघाट-पाच ुिलािलङ्गा-वटंकर सलकको 
र्नमािणलाई तीव्रता दपइनेछ। यसका लार्ग रु. 1 अबि 3 करोल ववर्नयोजन 
गरेको छु। 

286. आगामी वर्ि 3 सय पलु र्नमािण सम्पन्त् न  गररनेछ। पोिारा-चाँपनी िुँपै 
भारतीय सीमा नाका जोड्ने मिाकाली नपीमा चार लेनको पलु र्नमािण 
सम्पन्त् न गररनेछ। पलु र्नमािण तर्ि  रु. 11 अबि 10 करोल ववर्नयोजन 
गरेको छु। 

287. पूवि-पस्श् चम राजमागिका कोशी, नारायणी, राप् ती लगायतका 10 सम्भाव्य 
सलक पलुलाई आकर्िक र्सग्नेचर र्ब्रजले प्रसार्तस्थापन गररनेछ। यी पलुिरूको 
र्लजाइन एवम ्ववस्ततृ पररयोजना प्रसार्तवेपन तयार गनि ख्यातीप्रसााप् त अन्त्तरािस्ष् रय 
परामशिपातालाई सिभागी गराइनेछ। 

288. संघीय सरकारको क्षेरार्िकार र्भरका सलक तथा पलुको मापपण्ल र्निािरण, 
रइङ्ग, र्लजाइन, र्नमािण, ममित सम्भार, सम्भाववत लगानीको वैकस्ल्पक 
उपकरणिरूको प्रसायोग, ववत्तीय स्रोत पररचालन एवम ्अर्भलेिीकरण समेतका 
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लार्ग राविय राजमागि प्रसाार्िकरण स्थापना गनि ववज्ञ सवितको अध्ययन 
कायिपल गठन गररनेछ।  

289. काठमाण्ले उपत्यकाको चिपथ ववस्तारको पोस्रो चरण अन्त्तगित कलङ्की 
पेस्ि मिारागञ् ज िण्लको र्नमािण शरुु गरी पईु वर्िर्भरमा सम्पन्त् न गररनेछ। 
मिाराजगञ् ज-िोवीिोला-चावविल-र्तलगंगा िण्लको ववस्ततृ संभाव्यता 
अध्ययन गरी पररयोजना प्रसार्तवेपन तयार गरी र्नमािण कायि थालनी गररनेछ। 
चिपथको ग्वाको, सातपोवाटो र एकान्त्तकुना चोकमा फ्लाईओभर र्नमािण 
कायि प्रसाारम्भ गररनेछ। चिपथ ववस्तारको लार्ग रु. 2 अबि 64 करोल 
ववर्नयोजन गरेको छु। 

साविजर्नक यातायात  

290. यातायात प्रसाणालीलाई सरुस्क्षत, ववश् वसर्नय एवम ् प्रसाववर्ियकु्त बनाइनेछ। 
ववद्यतुीय सवारी चालक अनमुर्त पर जारी गररनेछ। पेशर्भर पताि भएका 
सबै सवारी सािनमा रेर्लयो वफ्रक्वेन्त्सी पविचान सवितको इम्बोस्ल नम्वर सबै 
प्रसापेशबाट ववतरण गररनेछ। मालवािक तथा अन्त्य सवारी सािनमा स्जवपएस 
जलान गररनेछ। साविजार्नक यातायातमा ई-वटकेवटङ्ग लागू गररनेछ। 
काठमाण्ले उपत्यका यातायात ववकास प्रसाार्िकरण गठन गरी साविजर्नक 
पररविन सञ् चालनलाई व्यवस्स्थत बनाइनेछ। 

291. यातायात सेवाको सञ् चालनमा प्रसार्तष्पिाि प्रसावििन गरी यारलुाई सवुविायकु्त र  
गणुस्तरीय सेवा प्रसापान गररनेछ। साववकका यातायात व्यवसायी सर्मर्तको 
स्वार्मत्वमा रिेका अचल सम्पस्त्त रुपान्त्तररत भएका यातायात कम्पनीमा 
िस्तान्त्तरण िनुे व्यवस्था र्मलाइनेछ। 

292. काठमाण्ले उपत्यका, ववतािमोल-भद्रपरु, इटिरी-ववराटनगर, ढल्केवर-
जनकपरु, पोिरा-पमेली, बटुवल-भैरिवा-लसु्म्बनी, कोिलपरु-नेपालगञ् ज, 
अत्तररया-िनगढी लगायतका पेशका प्रसामिु शिरी क्षेरमा प्रसापेश र स्थानीय 
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तिको साझेपारीमा ठूला क्षमताको ववद्यतुीय बस सञ् चालन गरेमा थप 
प्रसाोत्सािन अनपुान दपने व्यवस्था र्मलाएको छु। साझा यातायात मार्ि त 
आगामी आर्थिक वर्िमा काठमाण्लेमा न्त्यूनतम एक सय ववद्यतुीय बस 
सञ् चालन गने प्रसाबन्त्ि गररनेछ। 

293. ववद्यतुीय सवारी सािनको प्रसायोग बढाउन आगामी आर्थिक वर्ि र्नजी क्षेर 
समेतको सिभार्गतामा काठमाण्ले उपत्यका सवित पेशभरका ववर्भन्त् न 
स्थानमा 5 सय चास्जिङ्ग स्टेशन, टर्मिनल भवन लगायत अन्त्य पूवाििार र्नमािण 
गररनेछ।  

सरुुङ्गमागि 

294. पृ् वी राजमागिको नागढुङ्गामा सरुुङ्ग मागि र्नमािण आरम्भ भएसँगै पेश 
सरुुङ्गमागिको यगुमा प्रसावेश गरेकोछ। आिरु्नक सरुुङ्गमागि िाम्रा लार्ग सपना 
नभई वास्तववकतामा रुपान्त्तररत िुँपैछ। भेगोर्लक ववकटताका कारण 
लस्म्वएको िाम्रो यारा सरुुङ्गमागिले छोटो बनाउपैछ। यारा लागत घट्पैछ। 
अव वन्त् न ेसलकमा सरुुङ्ग प्रसाववर्िको प्रसायोगलाई मित्वका साथ अवलम्बन 
गररनेछ। 

295. काठमाण्लेको नागढुङ्गापेस्ि िादपङ्गको र्सस्नेिोलासम्मको सरुुङ्गमागि र्नमािण 
कायिलाई तीव्रता दपई पईु वर्िर्भर सञ् चालनमा ल्याइनछे। यस आयोजनाका 
लार्ग रु. 9 अबि 85 करोल ववर्नयोजन गरेको छु। 

296. आगामी वर्ि र्सिाथि राजमागिको र्सिवावा-पोभान िण्ल, पोलिाको 
लामावगर-लाप्चे  र िरान-िनकुटा सलक िण्लको िरान-लेउती सरुुङ्ग मागि 
र्नमािण प्रसाारम्भ गनि वजेट व्यवस्था गरेको छु।  

297. काठमाण्ले कोटेश् वरको सवारी चापलाई व्यवस्स्थत गनि र्तनकुने-जर्लवटुी 
िण्लमा सरुुङ्ग मागि र्नमािण गनि रु. 1 अबि 80 करोल ववर्नयोजन गरेको 
छु। 
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298. आगामी आर्थिक वर्ि टोिा-छिरे-गजु ुिभज्याङ, वेरावती-स्याफु्रवेशी, िकुोट-
स्चयावारी र थानकोट-स्चत्लाङ्ग सरुुङ्गमागिको ववस्ततृ पररयोजना प्रसार्तवेपन 
तयार गरी र्नमािण कायि प्रसाारम्भ गररनेछ।  

299. पृ् वी राजमागिको मस्झमटार-शस्क्तिोर, पोिरा बाग्लङु राजमागिको िेम्जा-
नयाँपलु, चेपाङ्ग राजमागिको पसु्म्लङ्ग-वाङ्गर्सङ्ग, पूबि-पस्श् चम राजमागिको 
पमु्कीवास-वपिघाट, कोिलपरु-सिेुत राजमागिको बबई-र्छन्त्च,ु सिेुत-पैलेि 
सलकको कपासे-र्सयाकोट, पाल्पा-तम्घास सलकको प्रसाभास-जोते र वववपनगर-
िवुटया-दपपायल िण्लमा सरुुङ्गमागि र्नमािणका लार्ग सम्भाव्यता अध्ययन 
तथा ववस्ततृ पररयोजना प्रसार्तवेपन तयार गररनेछ। 

रेलमागि 

300. पेशर्भर आिरु्नक प्रसाववर्ियकु्त रेल यातायात सञ् जाल ववकास गररनेछ। 
आगामी वर्ि जयनगर-जनकपरु-कुताि-ववजलपरुा र जोगवनी-ववराटनगर 
िण्लमा रेल सेवा सञ् चालन गररनेछ। वदपिवास स्टेशनको र्नमािण कायि 
प्रसाारम्भ गररनेछ।  

301. अन्त्तरािस्ष् रय परामशिपाता र्नयकु्त गरी काठमाण्ले उपत्यकामा मेरो रेल र 
शिरी केवलुकार सञ् चालनको संभाव्यता अध्ययन गररनेछ। 

302. पूबि-पस्श् चम रेलमागि अन्त्तगित वदपिवास-र्नजगढ िण्लको रयाक वेल्ट र्नमािण 
सम्पन्त् न गररनेछ। काँकलर्भटा- इनरुवा िण्लको जग्गा अर्िग्रिण र अन्त्य 
तयारी कायि सम्पन्त् न गरी र्नमािण कायि थालनी गररनछे। र्नजगढ-अमरापरुी 
िण्लको ववस्ततृ पररयोजना प्रसार्तवेपन तयार गररनेछ। ववस्त्तय व्यवस्था गरी 
बाँकी िण्लको र्नमािण कायि िमशुः अगार्ल बढाइनेछ।  

303. आगामी आर्थिक वर्ि रक्सेल-काठमाण्ले तथा केरुङ्ग-कालमाण्ले-पोिरा 
रेलमागिको ववस्ततृ पररयोजना प्रसार्तवेपन तयार गररनेछ। रेलमागिका लार्ग 
रु. 10 अबि 3 करोल ववर्नयोजन गरेकोछु।  
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जल यातायात 

304. पेशका ठूला नपी प्रसाणालीमा जलयातायात सञ् चालन गरी राविय तथा 
अन्त्तरािस्ष् रय पिुँच अर्भववृि गररनेछ। नारायणी नपीको र्रवेणी-नारायणगढ-
पेवघाट-पासढुङ्गा िण्ललाई मपन-आस्श्रत जलमागि नामाकरण गररनेछ। 
आगामी आर्थिक वर्िपेस्ि कोशी, नारायणी र कणािली नपीमा पानीजिाज 
सञ् चालनका लार्ग टर्मिनल लगायतका पूवाििार र्नमािण गनि आवश्यक रकम 
ववर्नयोजन गरेको छु। कोशी नपीको चतरापेस्ि भोजपरुसम्म जलयातायात 
सञ् चालन गनि जलमागिमा रिेका अवरोि िटाइनेछ। 

305. सनुकोशी नपीको पोलालघाटपेस्ि िकुोट िपैु अरुण पोभान, राप्ती नपीको 
भालबुाङ्गपेस्ि र्सक्टा, तामाकोशी नपीको तामाकोशी बजारपेस्ि र्संगटी र 
कालीगण्लकी नपीको पेवघाटपेस्ि राम्पीसम्म जलयातायात सञ् चालनको 
संभाव्यता अध्ययन गनि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

306. भेर्तक पूवाििार तथा यातायात मन्त्रालयका लार्ग रु. 1 िबि 63 अबि 37 
करोल ववर्नयोजन गरेको छु । 

जलववद्यतु ववकास 

307. वतिमान सरकार पशकौं लामो र किालीलाग्पो लोल सेर्लङ्ग अन्त्त्य गरी  
मलुकुलाई उज्यालो यगुमा प्रसावेश गराउन सर्ल भएको छ।अििजलाशययकु्त 
र जलाशययकु्त आयोजनाको र्नमािणलाई तीव्रता दपई सकु्िा याममा समेत 
ववद्यतुको आन्त्तररक माग िान्त् न पयािप् त िनुे गरी ववद्यतु उत्पापन गररनेछ।  

308. आगामी आर्थिक वर्ि तामाकोशी आयोजनाबाट 2 सय 28, रसवुागढी 1 
सय 11,  सान्त्जेन र मार्थल्लो सान्त्जेन 56, र्रशूली ३ वव बाट 37,  
रािघुाट 40, मध्य भोटेकोशीबाट 1 सय 2 मेगावाट र र्नजी क्षेरबाट 
र्नमािणार्िन आयोजनािरूबाट 1 िजार 55 गरी जम्मा 1 िजार 6 सय 
29 मेगावाट थप ववद्यतु राविय प्रसाशारण प्रसाणालीमा जोर्लनेछ।  
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309. आगामी आर्थिक वर्ि थप 43 स्जल्लामा ववद्यतुीकरण गरी उज्यालो नेपाल 
अर्भयान सम्पन्त् न गररनेछ। ववपन्त् न पररवारको घरमा र्नुःशलु्क ववद्यतु जलान 
गने व्यवस्था र्मलाएको छु। ग्रामीण तथा सामपुावयक ववद्यतुीकरण 
कायििमका लार्ग रु.4 अवि ववर्नयोजन गरेको छु। 

310. ऊजाि र्मश्रण,  चिुावट र्नयन्त्रण तथा ववतरण प्रसाणाली सदुृढीकरण गरी ऊजाि 
पक्षता अर्भबवृि गररनेछ। र्नजी क्षेरले उत्पापन गरेको सेयि ऊजाि बचत 
भएमा नेपाल ववद्यतु प्रसाार्िकरणलाई र्बिी गने र नपगु भएमा िररप गने 
नेट र्मटररङ र नेट पेमेन्त्टको नीर्त कायािन्त्वयन गररनेछ। उद्योगले आफ्नो 
िपतको लार्ग आिरु्नक ऊजाि उत्पापन तथा प्रसाशारण गनि दिर्लङ्ग चाजि र्लई 
अनमुर्त दपने व्यवस्था र्मलाइनेछ। 

311. जलववद्यतु उत्पापनमा लगानी आकवर्ित गनि सम्भाब्य मलुकुिरूसँग दद्वपक्षीय 
तथा विपुक्षीय ववद्यतु व्यापार सम्झेता गररनेछ।  

312. जलाशययकु्त जलववद्यतु आयोजना र्नमािणका लार्ग बािँ र ववद्यतुगिृ छुट्टा 
छुटै्ट प्रसावििकबाट र्नमािण गरी र्नजी क्षेरलाई आकवर्ित गररनेछ। नेपाल 
ववद्यतु प्रसाार्िकरणबाट जलाशय र्नमािण गरी उक्त जलाशयमा जम्मा भएको 
पानी ववद्यतु गिृ तथा अन्त्य सिायक संरचना र्नमािण र सञ् चालन गने प्रसावििक 
कम्पनीलाई शलु्क र्लई उपलव्ि गराउने व्यवस्था र्मलाइनेछ। जलाशययकु्त 
बािँको विउुपयोग गरी प्रसार्तर्ल पर बढाइनेछ।  

313. जलववद्यतु उत्पापनमा जनस्तरको स्वार्मत्व बढाउन नेपाल ववद्यतु प्रसाार्िकरण 
र नेपाली जनताको संयकु्त लगानीमा 99 मेगावाट क्षमताको तामाकोशी- 
५ को र्नमािण कायि आगामी वर्ि शरुु गररनेछ। मार्थल्लो अरुण, रु्कोट 
कणािली, जगपलु्ला तथा घनु्त्सा िोला जलववद्यतु आयोजनाको लगानी ढाँचा 
यवकन गरी पूवितयारी कायि पूरा गररनेछ। 
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314. तमोर जलववद्यतु आयोजनाको ववस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययनको काम शीघ्र 
सम्पन्त् न गरी र्नमािण कायि शरुु गररनेछ। पञ् चेश् वर जलववद्यतु आयोजना 
अस्घ बढाइनेछ।  

315. र्नस्श् चत यूर्नट भन्त्पा बढी र माग कम िनुे समयमा ववद्यतु िपत गने 
औद्योर्गक ग्रािकलाई मिसलु परमा थप छुट दपने व्यवस्था गररनेछ। 
ववद्यतुीय चलु्िो, रेवफ्रस्जरेटर, माइिोवेभ ओभन, वार्सङ्ग मेस्शन, र्लसवास 
लगायत ववजलुीबाट चल्न ेघरायसी सामानको उपयोगलाई प्रसाोत्सावित गनि 
यस्ता सामग्रीको भन्त्सार मिसलु घटाएकोछु। गाििस््य ववद्यतु र्मटरको 
क्षमता वढाँउपा प्रसायोग िनुे सामग्रीको मूल्य वािेक थप शलु्क नर्लने व्यवस्था 
गररनेछ।  

316. बढुीगण्लकी, पस्िम सेती, उत्तरगंगा र नस्ल्सङ्गगाल जलववद्यतु आयोजनाको 
र्नमािण ढाँचा र्निािरण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कायािन्त्वयन गररनेछ। वेतन 
कणािली जलववद्यतु आयोजना ववस्त्तय व्यवस्था गरी र्नमािण गररनेछ। कणािली 
स्चसापानी जलववद्यतु आयोजना कायािन्त्वयन गनि पूवितयारी कायि अस्घ 
बढाइनेछ ।  

317. ववद्यतु प्रसाशारण लाईन र्नमािणमा र्नजी क्षेरलाई प्रसाोत्सावित गने नीर्तगत 
व्यवस्था गररनेछ। ववद्यतु आयोजनाको प्रसावििकले आयोजना स्थलसम्म पिुँच 
मागि र प्रसासारण लाइन र्नमािण गरेमा लागतको 75 प्रसार्तशत शोिभनाि दपन े
व्यवस्था गररनेछ।  

318. जलववद्यतु तथा प्रसाशारण लाइन र्नमािणको लार्ग जग्गा प्रसाास्प् त, वातावरणीय 
प्रसाभाव मूल्याङ्कन र राइटअर्वे र्निािरण जस्ता पूवितयारी र्नस्श् चत समयर्भर 
सम्पन्त् न गने व्यवस्था गररनेछ। प्रसाशारण लाइनको राइटअर्वेमा पने 
जग्गाको स्वार्मत्व भएको प्रसााकृर्तक व्यस्क्तलाई सम्बस्न्त्ित उत्पापक 
कम्पनीले प्रसााथर्मक शेयर र्नष्कासन गपाि प्रसाभाववत क्षेरका व्यस्क्त सरि 
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अग्रार्िकार दपने व्यवस्था गररनेछ। राइटअर्वेमा परेका जग्गाको र्नुःशलु्क 
वकत्ताकाट गने व्यवस्था र्मलाएको छु।  

319. बटुबल-गोरिपरु अन्त्तरपेशीय प्रसाशारण लाईनको र्नमािण कायि शरुु गनि र 
कोिलपरु-लिनउ, लम्की-वरेली अन्त्तरपेशीय प्रसाशारण लाइन र्नमािणको 
तयारी कायि सम्पन्त् न गनि रु. 4 अबि 7 करोल  ववर्नयोजन गरेको छु। 

320. स्िम्ती-बाह्रववसे-काठमाण्ले र िेटेला-ढल्केवर-इनरुवा प्रसाशारण लाइनको 
र्नमािण सम्पन्त् न गनि, बटुवल-लमिी-कोिलपरु-अत्तररया िण्लको र्नमािणको 
पूवि तयारी गनि र रसवुागढी-स्चर्लमे-रातोमाटे िण्लको ववस्ततृ सम्भाव्यता 
अध्ययन गनि आवश्यक रकम छुट्याएको छु। प्रसाशारण लाइन तथा 
सवस्टेशन र्नमािणका लार्ग रु. 37 अबि 61 करोल ववर्नयोजन गरेको छु। 

321. आगामी आर्थिक वर्ि ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको जलाशययकु्त पिुकोशी 
जलववद्यतु आयोजना र्नमािण शरुु गररनेछ। जलाशययकु्त तनिुँ जलववद्यतु 
आयोजना र्नमािण कायिलाई तीव्रता दपइनेछ। अिि जलाशययकु्त मार्थल्लो 
अरुण आयोजनाको पूवितयारी कायि सम्पन्त् न गररनेछ। यस आयोजनाको 
लार्ग रु. 7 अबि 40 करोल ववर्नयोन गरेको छु। 

322. नेपाल ववद्यतु प्रसाार्िकरणको िेर्लट रेवटङ गररनेछ। नयाँ आयोजना 
कायािन्त्वयन गनि प्रसाार्िकरणले कपोरेट जमानीमा स्रोत पररचालन गने क्षमता 
ववकास गररनेछ। 

वैकस्ल्पक ऊजाि 

323. राविय प्रसाशारण लाइन नपगेुका क्षेरमा लघ ुतथा साना जलववद्यतु, सेयि र 
वाय ुऊजािबाट थप 5० िजार घरिरुीलाई ववद्यतु सेवा उपलब्ि गराउन 
बजेट व्यवस्था गरेकोछु। स्थानीय तिका साथै सामपुावयक संस्थाले सेयि 
तथा लघ ुजलववद्यतु उत्पापन तथा ववतरण गरेमा आयोजना लागतको 90 
प्रसार्तशतसम्म अनपुान दपने व्यवस्था र्मलाएको छु।  
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324. र्नजी क्षेरबाट उत्पादपत सेयि ऊजाि नेपाल ववद्यतु प्रसाार्िकरणबाट िररप गने 
र त्यसका लार्ग उत्पापन स्थलसम्म प्रसाशारण लाइन ववस्तार गने व्यवस्था 
र्मलाइनेछ। यसबाट २ सय ५० स्थानीय तिमा कररव ३ सय ७५ मेगावाट 
सेयि ववद्यतु उत्पापन िनु ेअनमुान गररएको छ। सोलार प्लान्त्ट स्थापना गरे 
वापत प्रसााप् त िनुे शलु्क सम्बस्न्त्ित स्थानीय तिले पाउने व्यवस्था गरेको छु। 

325. साविजर्नक-र्नजी साझेपारीमा ठुला क्षमताका वायोग्याँस प्लान्त्ट र्नमािण गरी 
ऊजाि तथा प्रसााङ्गाररक मल उत्पापन गनि सम्बस्न्त्ित स्थानीय तिलाई ववत्तीय 
अनपुान दपन ेव्यवस्था गरेको छु। वैकस्ल्पक ऊजाि तर्ि  रु. 2 अबि 76 
करोल ववर्नयोजन गरेको छु। 

326. ऊजाि, जलस्रोत तथा र्सँचाइ मन्त्रालयको लार्ग रु. 1 िबि 21 अबि 97 
करोल ववर्नयोजन गरेको छु। 

आवास र  शिरी ववकास 

327. सरुस्क्षत नागररक आवास कायििम अन्त्तगित १ लाि ६८ िजार घरका िर 
र रू्सका छानालाई जस्तापाताले प्रसार्तस्थापन गररनछे। यसका लार्ग िाल 
प्रसापान गररँपै आएको अनपुान रकममा 50 प्रसार्तशतले ववृि गरी प्रसार्त घर 
रु.75 िजार परु् याएकोछु। यसको लार्ग रु. 3 अबि 50 करोल ववर्नयोजन 
गरेको छु। 

328. ताप्लेजङु्ग, सलाििी, मकवानपरु, पवित, प्यठुान, जमु्ला, ललेलिरुा लगायतका 
73 स्जल्लाका अर्त ववपन्त् न, लोपोन्त्मिु र सीमान्त्तकृत वगिका 21 िजार 
8 सय पररवारलाई जनता आवास कायििम अन्त्तगित र्नमािणार्िन घर यसैवर्ि 
सम्पन्त् न गरी िस्तान्त्तरण गररनेछ। यसको लार्ग रु. 2 अबि 50 करोल 
ववर्नयोजन गरेको छु। 

329. जोस्िमयकु्त बस्ती स्थानान्त् तरण गनि र छररएर रिेका बस्ती एकीकृत गरी 
िानेपानी, ववद्यतु, सलक लगायत ववकासका आिारभतू पूवाििार परु् याउन 
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मोरङ्ग, िनरु्ा, र्सन्त्िपुाल्चोक, पवित, अघाििाँची, िमु्ला, वैतली लगायतका 
41 स्जल्लाका 86 स्थानमा एकीकृत बस्ती ववकास गररनेछ। 

330. र्सन्त्िपुाल्चोक,  गलु्मी, बाग्लङु, म्याग्पी,  पाङ्ग,  सिेुत,  बाँके, वदपिया 
लगायतका स्जल्लामा ववपद्द् बाट ववस्थावपत पररवारका लार्ग पनुस्थािपना 
कायििम कायािन्त्वयन गररनेछ।  

331. गेरीगञ् ज, िनकुटा, मेलापरु, चन्त्द्रपरु, गनु्त्लु, काभ्र ेभ्याली, वार्लङ्ग, लसु्म्बनी 
साँस्कृर्तक, तलुसीपरु, पलु्ल,ु अमरगढी र र्भमपत्त नगरपार्लकामा पीगो, 
सरुस्क्षत र प्रसाववर्ि मैरी स्माटि र्सटी र्नमािण गररनेछ।  

332. सघन शिरी ववकास कायििम अन्त्तगित तराई-मिेशका स्जल्ला 
सपरमकुामिरू मिेन्त्द्रनगर, िनगढी, गलुररया, नेपालगञ् ज, तेर्लिवा, 
र्सिाथिनगर, परासी, ववरगञ्ज, कलैया, गेर, मलँगवा, जलेश्वर, जनकपरुिाम, 
र्सरािा, राजववराज, इनरुवा, ववराटनगर, भद्रपरु तथा तीव्ररुपमा शिरीकरण 
भइरिेका नगरपार्लकािरूमा सलक, ढल, िानेपानी, मनोरञ्जनपाकि , बसपाकि , 
स्शक्षा तथा स्वास््य क्षरेका शिरी पूवाििार आयोजनािरू कायािन्त्वयन 
गररनेछ। यसका लार्ग रु. 10 अबि 71 करोल ववर्नयोजन गरेको छु।  

333. ववतािमोल-चन्त्द्रगढी, िरान-इटिरी, जनकपरु-ढल्केवर, बटुवल-भैरिवा, 
कोिलपरु-नेपालगञ् ज, अत्तररया-िनगढी लगायतका नगरपार्लकािरूलाई 
मेगा र्सटीमा ववकास गररनेछ। मेगार्सटीको गरुुयोजना तजुिमा गनि 
अन्त्तरािस्ष् रय शिरी योजनाववद्द् को परामशि सेवा र्लइनेछ।  

334. शिरी सेन्त्पयि अर्भववृिको लार्ग स्स्रटस्केपको नमनुा र्लजाईन गरी 
कायािन्त्वयन गररनेछ। ववश् व सम्पपा सूचीमा सूस्चकृत वसन्त्तपरु परबार 
क्षेरपेस्ि स्वयम्भनूाथसम्म साँस्कृर्तक पपमागि र्नमािण गनि बजेट व्यवस्था 
गरेको छु। 
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335. राजिानी लगायतका प्रसामिु शिरी क्षेरमा ववद्यतु,  टेर्लर्ोन, िानेपानी, 
अस्प्टकल र्ाइवर लगायतका संरचनािरू भरू्मगत गनि यूवटलीटी कररलोर 
र्नमािण गररनेछ। काठमाण्ले, भरतपरु, पोिरा, बटुवल, ववराटनगर 
लगायतका ठूला शिरमा ववद्यतुको तार भरू्मगत गररनेछ। 

336. व्यवस्स्थत आवासको लार्ग एकीकृत जग्गा ववकास कायििम सञ् चालन गनि 
स्थानीय तिलाई प्रसाोत्सावित गररनेछ। चाँगनुारायण, सूयिववनायक, मध्यपरु 
र्थमी, शंिरापरु र कागेश्वरी मनोिरा नगरपार्लका क्षेरका चार स्थानमा 
स्वपेशी तथा ववपेशी लगानीकताि आकवर्ित गरी साविजर्नक र्नजी साझेपारीमा 
नयाँ शिर र्नमािण कायि अगार्ल बढाइनेछ। म्याग्लङु्ग, रामेछाप, भीमरे्पी, 
वन्त्पीपरु, तानसेन, नारायण, जमु्लािलङ्गा, र्सलगढी लगायतका परुाना 
शिरमा शिरी पूवाििार ववकास गरी शिर पनुुःजागतृ गररनेछ। 

337. स्थानीय तिमा राविय भवन संविता र भवन र्नमािण मापपण्ल कायािन्त्वयन 
गनि क्षमता अर्भववृि गररनेछ।  

338. नगर ववकास कोर्लाई नगर ववत्त र्नगमको रुपमा पनुसंरचना गरी पुजँी ववृि 
गररनेछ। र्नगमलाई नगर क्षेरका भेर्तक पूवाििार ववकासको लार्ग 
प्रसााववर्िक सिायता र अनपुान र्मस्श्रत ववत्त पररचालन गने संस्थामा ववकास 
गररनेछ। 

339. स्थानीय ति र र्नजी क्षेरको साझेपारीमा वातावरणमैरी प्रसाववर्िमा आिाररत 
र्ोिर प्रसाशोिन प्लान्त्टको स्थापना गनि स्थानीय तिलाई अनपुान उपलब्ि 
गराइनेछ। काठमाण्ले उपत्यकामा उत्सजिन िनुे र्ोिरमैला व्यवस्थापन 
सम्बन्त्िी समस्याको स्थायी समािानको लार्ग बञ् चरेलाँलामा र्नेस प्लान्त्ट 
स्थापना गनि बजेट व्यवस्था गरेकोछु।  

340. विृत काठमाण्लेको अविारणा बमोस्जम उपत्यका आसपासका पाँचिाल, 
िरु्लिेल, बनेपा, पनेती, मानचेर, छैमले, पस्क्षणकाली, स्चत्लाङ्ग, लामीलाँला, 
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िरु्नवेशी, ववपूर, र्रशलुी कोररलोर, थानर्सङ्ग क्षेरमा शिरी पूवाििार ववकास 
गररनेछ। भक्तपरुको ताथली-छाप-रववओपी, लर्लतपरुको गोपावरी-
मानचेरमा सरुुङ्गमागि र्नमािणको सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ।  

341. काठमाण्ले उपत्यका र्भरका वागमती, ववष् णमुती, इच्छुमती, कमिनाशा, 
िनमुन्त्ते लगायतका नपीिरूको सर्ाई तथा सेन्त्पयिकरण गनि रु. 3 अबि 
47 करोल बजेट व्यवस्था गरेको छु। वागमती नपीको उद्द् गमस्थलको 
जलािार संरक्षण तथा  जलप्रसावािमा सिुार गनि सनु्त्परीजलमा नागमती बाँि 
र्नमािण गनि आवश्यक रकम ववर्नयोजन गरेकोछु। 

342. संघीय संसप लगायत र्नमािणार्िन सरकारी भवन, सम्मेलन केन्त्द्र र सभागिृ 
र्नमािण गनि रु. 5 अबि 15 करोल बजेट व्यवस्था गरेको छु। सरकारी 
स्वार्मत्वका सभागिृ तथा सम्मेलन केन्त्द्र साविजर्नक-र्नजी साझेपारीमा 
सञ् चालन गने व्यवस्था र्मलाइनेछ। 

343. पषु्पलाल राजमागि र िलुाकी राजमागिका २७ स्थानमा नयाँ शिर ववकास 
गनि रु. 3 अबि 31 करोल ववर्नयोजन गरेको छु।  

344. सरकारी कायािलय र आवासको र्लजाइन र सवुविामा एकरुपता कायम गनि 
कायािलयको कायिक्षेर, सेवाको प्रसाकृर्त र कायिरत जनशस्क्त समेतको आिारमा 
शिरी ववकास मन्त्रालयले भवन र्नमािण मापपण्ल तजुिमा गरी कायािन्त्वयन 
गने व्यवस्था र्मलाएकोछु।  

345. लसु्म्बनी प्रसापेशको केन्त्द्र पेउिरुी तथा सपूुर पस्िम प्रसापेशको केन्त्द्र गोपावरीमा 
पूवाििार र्नमािणका लार्ग ववस्त्तय िस्तान्त्तरण गररनेछ। नवलपरासी पूवि र 
रुकुम पूवि स्जल्ला सपरमकुामको पूवाििार ववकास गनि बजेट व्यवस्था गरेको 
छु। 

346. काठमाण्लेको नारायणविटी संग्रिालयपेस्ि पशरथ रङ्गशालासम्मको क्षेरलाई 
अत्यािरु्नक सेन्त्रल पाकि मा ववकास गररनेछ। यस अन्त्तगित भरू्मगत पावकि ङ्ग 
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सवितको िलुामञ् च, रमणीय बगैंचा र प्रसापशिनीस्थल सवितको भकुृटीमण्लप, 
रानीपोिरी, रत् नपाकि , टँुर्लिेल, सनु्त्िारा, भद्रकाली र पशरथ रङ्गशालालाई 
समेत समेट्ने गरी आिरु्नक पूवाििार ववकास गनि बजेट व्यवस्था गरेको 
छु।   

347. काठमाण्ले लगायत पेशका ठुला शिरमा भरू्मगत र बितुले पावकि ङ्ग स्थल 
र्नमािण गनि र्नजीक्षेरलाई प्रसाोत्सावित गररनेछ। झापाको पमकमा बितुले 
बसपाकि  सवितको र्सवट पाकि  र्नमािण गनि बजेट छुट्याएकोछु।  

348. शिर र शिरोन्त्मिु क्षेरमा िानेपानी, टेर्लर्ोन, ढल र ववद्यतु सेवा प्रसापायकले 
आफ्नो पूवाििार सञ् जालको स्जआइएस नक्साङ्कन गरी अद्यावर्िक गनुिपने 
व्यवस्था र्मलाइनेछ। 

349. जग्गा एकीकरण ववर्िबाट काठमाण्ले उपत्यकामा बाविरी चिपथ र्नमािण 
कायि प्रसाारम्भ गररनेछ। बाविरी चिपथ र शिरसँगको सम्पकि  सगुम बनाउन 
सम्भाव्य स्थानमा चार लेनको र्लङ्क रोल र्नमािण गररनेछ। 

350. आगामी वर्ि लर्लतपरुको पलु्चोकमा साझा यातायातसँगको लगानी 
साझेपारीमा साउथ एर्सया सेन्त्टर र्नमािण आरम्भ गररनेछ। 

351. शिरी ववकास मन्त्रालयका लार्ग रु. 41 अबि 20 करोल छुट्याएको छु। 

िवाई पूवाििार  

352. र्नजगढ अन्त्तरािविय ववमानस्थलको ववस्ततृ पररयोजना प्रसार्तवेपन र्नमािण, 

लगानीको ढाँचा र्निािरण र तपनरुुपको पूवाििार ववकास एवम ्सञ् चालनका 
लार्ग अन्त्तरािस्ष् रय लगानीकताि छनेट गररनेछ। आगामी आर्थिक वर्िमा 
जग्गा अर्िग्रिण, साइट स्क्लयरेन्त्स लगायत ववमानस्थल र्नमािणको पूवि 
तयारीका कायि सम्पन्त् न गररनेछ।  

353. र्रभवुन अन्त्तरािस्ष् रय ववमानस्थललाई नेपालको मेर्लक सँस्कृर्त झस्ल्कने 
बवुटक ववमानस्थलमा रूपान्त्तरण गनि प्रसाारम्भ गररएको स्तरोन्त् नर्त कायि 
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सम्पन्त् न गररनेछ। यस ववमानस्थलको िवाई चापलाई सम्वोिन गनि 
ट्क्यासी-वे ववस्तार, पावकङ्ग-वे र्नमािण सम्पन्त् न गररनेछ। टर्मिनल भवनको 
स्तरोन्त् नर्त आरम्भ गररनेछ। यसका लार्ग रु. 6 अबि 95 करोल ववर्नयोजन 
गरेको छु। 

354. पोिरा अन्त्तरािस्ष् रय ववमानस्थलको बाँकी र्नमािण कायि सम्पन्त् न गरी आगामी 
आर्थिक वर्ि सञ् चालनमा ल्याउन रु. 8 अबि 50 करोल ववर्नयोजन गरेको 
छु। गेतमबिु अन्त्तरािविय ववमानस्थल र्नमािण सम्पन्त् न गरी सञ् चालनमा 
ल्याउन तथा पोस्रो टर्मिनल भवन र अन्त्य पूवाििार र्नमािण आरम्भ गनि रु. 
3 अबि 53 करोल ववर्नयोजन गरेको छु।  

355. आन्त्तररक ववमानस्थल ववस्तार, स्तरोन्त् नर्त र आिरु्नकीकरणलाई र्नरन्त्तरता 
दपइनेछ। ईलामको सवुकलमु्बा,  गसु्ल्मको र्समीचेर र लोल्पाको मर्सनचेरमा 
परीक्षण उलान गररनेछ। चन्त्द्रगढी, राजववराज, तसु्म्लङ्गटार, जनकपरु, िनगढी, 
अघाििाँची, स्वगिद्वारी, पाटन, पाच ुिला लगायतका ववमानस्थलको भेर्तक 
पूवाििार र्नमािण तथा स्तरोन्त् नर्त गररनेछ। सिेुत र भरतपरु ववमानस्थलको 
ववस्तार एवम ्स्तरोन्त् नर्त गररनेछ। नेपालगञ्ज र ववराटनगर ववमानस्थलमा 
नयाँ टर्मिनल भवन र्नमािण आरम्भ गररनेछ। वातावरणीय प्रसाभाव मलु्याङ्कन 
सम्पन्त् न गरी पाङ्गको नारायणपरु ववमानस्थल र्नमािण कायि प्रसाारम्भ गररनेछ। 
आन्त्तररक ववमानस्थल तर्ि  रु. 1 अबि 33 करोल ववर्नयोजन गरेको छु। 

356. ओिलढुङ्गाको स्िजी चण्लेश्वरी ववमानस्थल सञ् चालनमा ल्याइनेछ। ताप्लेजङु्ग 
सकेुटारको िावनमागि ववस्तार कायि सम्पन्त् न गररनेछ। तेह्रथमुको चिुानलाँला 
ववमानस्थलको र्नमािण कायिलाई तीव्रता दपइनेछ। सकेुटार ववमानस्थललाई 
रववन्त्द्र अर्िकारी ववमानस्थल र चिुानलाँला ववमानस्थललाई आङ्ग र्छररङ्ग 
शेपाि ववमानस्थल नामाकरण गररनेछ। 
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357. आकस्स्मक स्वास््य सेवा, ववपद् व्यवस्थापन लगायत अत्यावश्यक कायिका 
लार्ग आगामी आर्थिक वर्िर्भर सबै स्थानीय तिमा िेर्लप्याल र्नमािण सम्पन्त् न 
गररनेछ।  

स्थानीय पूवाििार ववकास 

358. संघ, प्रसापेश र स्थानीय तिको संयकु्त लगानीमा स्थानीय तिको केन्त्द्रलाई 
आगामी तीन वर्िर्भर सम्बस्न्त्ित प्रसापेशको केन्त्द्र वा नस्जकको राविय 
राजमागिसम्म पक् की सलकले जोर्लनेछ। आगामी आर्थिक वर्ि 28 स्थानीय 
तिको केन्त्द्रलाई राविय सलक सञ् जालसँग जोड्न 6 सय 16 वकलोर्मटर 
सलक र्नमािण प्रसाारम्भ गनि रु. 3 अबि 30 करोल ववर्नयोजन गरेको छु। 

359. तराई-मिेश समवृि कायििमलाई र्नरन्त्तरता दपन रु.1 अबि 52 करोल 
ववर्नयोजन गरेकोछु। उच्च पिाली एवम ्विमाली क्षेर समवृि कायििम र 
उत्तरी क्षेर पूवाििार ववकास तथा जीवनस्तर सिुार कायििम कायािन्त्वयन 
गनि रु. 3 अबि ववर्नयोजन गरेको छु। 

360. कोर्भल मिामारीको रोकथाम, र्नयन्त्रण र उपचार तथा प्रसाभाववतलाई प्रसापान 
गररने राित एवम ्आर्थिक पनुरूत्थानका लार्ग स्रोत व्यवस्थापन गनुिपने 
आवश्यकता र आम नागररकको सझुावलाई समेत सम्मान गपै स्थानीय 
पूवाििार साझेपारी ववकास कायििम िारेज गरेको छु।  

361. तईुन तथा जोस्िमपणुि अस्थायी साँघ ु ववस्थापन गने कायििम अन्त्तगित 
आगामी वर्ि 7 सय 30 झोलङु्गे पलु र्नमािण सम्पन्त् न गररनेछ। नयाँ तइुन 
जलान गनि रोक लगाइएकोछ। झोलङु्गे पलु र्नमािणका लार्ग रु. 5 अबि 5 
करोल छुट्याएको छु। 

362. आगामी पईु वर्िर्भर सबै स्थानीय तिका प्रसाशासर्नक भवन र्नमािण सम्पन्त् न 
गररनेछ। आगामी वर्ि 70 प्रसाशासर्नक भवन र्नमािण सम्पन्त् न गरी थप 1 
सय भवन र्नमािण शरुु गनि रु. 80 करोल ववर्नयोजन गरेको छु।  
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363. स्थानीय तिबाट सञ् चार्लत ववकास कायििमको अनगुमन र प्रसार्तवेपन गनि 
स्जल्ला समन्त्वय सर्मर्तको क्षमता ववकास गररनेछ। स्जल्ला समन्त्वय सर्मर्त 
मिासंघ, नेपाल नगरपार्लका संघ तथा गाउँपार्लका राविय मिासंघलाई 
अनपुानको व्यवस्था गरेकोछु। 

364. संघीय मार्मला तथा सामान्त्य प्रसाशासन मन्त्रालयका लार्ग रु. 30 अबि 83 
करोल ववर्नयोजन गरेको छु । 

भकुम्प पर्छको पनुर्निमािण 

365. भकूम्पपर्छको पनुर्निमािण तथा पनुुःस्थापनाका क्षेरमा प्रसााप् त अनभुवका 
आिारमा आगामी आर्थिक वर्िपेस्ि सरुस्क्षत नपेाल र्नमािणको पशवरे् 
कायििम सञ् चालन गररनेछ।  

366. भकूम्पपर्छको पनुर्निमािणमा नेपालले प्रसााप् त गरेको सर्लता र अनभुवलाई 
आगामी वर्ि अन्त्तरािस्ष् रय सम्मेलन आयोजना गरी ववश् वसाम ुप्रसास्ततु गररनेछ। 
भावीपसु्तालाई भकुम्प सम्बन्त्िी ज्ञान दपलाउन भकूम्प संग्रिालयको स्थापना 
गररनेछ।  

367. आगामी आर्थिक वर्ि थप 1 िजार 3 सय 7 ववद्यालयका 14 िजार 1 
सय 55 कक्षाकोठा,  1 सय 5 स्वास््य संस्था,  1 सय 95 सांस्कृर्तक 
तथा परुातास्त्वक सम्पपा र 36 सरकारी भवनको र्नमािण सम्पन्त् न गररनेछ। 

368. भकूम्पबाट क्षर्त भएका राष् रपर्त भवन, ववरमिल, बालमस्न्त्पर, केशरमिल, 

िररिरभवन, र्रचन्त्द्र कलेज लगायतका मित्वपूणि भवन तथा परुातास्त्वक 
सम्पपाको पनुर्निमािण तथा प्रसावलीकरण कायिलाई तीव्रता दपइनेछ। आगामी 
आर्थिक वर्ि 39 स्थानमा एकीकृत बस्तीको र्नमािण कायि सम्पन्त् न गररनेछ।  

369. राविय पनुर्निमािण प्रसाार्िकरणको कायािविी आगामी पेर्सम्म रिेकोले आगामी 
आर्थिक वर्िपेस्ि अिरुा आयोजना पूरा गनि आवश्यक स्रोत र अर्भलेि सवित 
कायािन्त्वयनको स्जम्मेवारी ववर्यगत मन्त्रालयमा िस्तान्त्तरण गररनेछ। 
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िरिरा पररसर, र्संिपरबारको प्रसावलीकरण एवम ्काष्ठमण्लपको पनुर्निमािणको 
कायि प्रसाार्िकरणको समयावर्ि र्भरै सम्पन्त् न गनि बजेट व्यवस्था गरेको छु।  

370. भकूम्प पर्छको पनुर्निमािणका लार्ग रु. 33 अबि 55 करोल ववर्नयोजन 
गरेको छु। 

सञ् चार तथा  सूचना प्रसाववर्ि ववकास 

371. नागररकको संवविान प्रसापत्त सूचनाको िक र पूणि प्रसासे स्वतन्त्रता सवितको 
लोकतन्त्र प्रसार्त वतिमान सरकार प्रसार्तवि छ। सञ् चार गिृ,  सञ् चारकमी र 
समग्र प्रसासे जगतको व्यावसावयकता ववकास गने नीर्त अवलम्बन गररनेछ।  

372. सूचना र सञ्चार प्रसाववर्िको अर्िकतम उपयोग गनि र्लस्जटल नेपाल फे्रमवकि  
कायािन्त्वयन गररनेछ। र्लस्जटल प्रसाववर्िको उपयोग गरी साविजर्नक सेवामा 
आमनागररकको सरल र सिज पिुँच ववस्तार गररनेछ। ज्ञान र सूचनामा 
आिाररत र्लस्जटल अथितन्त्रको ववकास गररनेछ।  

373. श्रमस्जवी परकारको लार्ग रु. 7 लािसम्मको पघुिटना बीमा गरी बीमा 
वप्रसार्मयमको 50 प्रसार्तशत रकम नपेाल सरकारले व्यिोने व्यवस्था 
र्मलाइनेछ। आगामी साउन १ गतेपेस्ि नेपाल परकार मिासंघको सपस्य 
रिेका परकारलाई प्रसासे काउस्न्त्सलले जारी गरेको उपचार सवुविा 
पररचयपरको आिारमा पेश र्भरका सबै सरकारी स्वास््य संस्थामा र्नुःशलु्क 
उपचार गने व्यवस्था र्मलाएकोछु। सञ् चारकमीको पेशागत पक्षता अर्भववृि 
तथा व्यावसावयकता ववकास गनि आगामी आर्थिक वर्िर्भर आम सञ् चार 
प्रसास्शक्षण प्रसार्तष्ठान स्थापना गररनेछ। नेपाल परकार मिासंघको र्नमािणार्िन 
भवन सम्पन्त् न गनि आवश्यक रकम ववर्नयोजन गरेको छु । 

374. नेपालको प्रसासे र परकाररताको इर्तिासलाई जीवन्त्त राख् न सञ् चार ग्राम 
पररसरमा प्रसासे संग्रिालय स्थापना गररनेछ। कोर्भल- 19 बाट प्रसाभाववत भई 
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रोजगारी गमुाएका परकारलाई लेिनवसृ्त्त र सञ् चारगिृलाई पनुरकजाि तथा 
व्यावसावयक र्नरन्त्तरता कजाि सवुविा दपइनेछ। 

375. नेपाल सरकारले सञ् चार प्रसार्तष्ठानलाई लोककल्याणकारी ववज्ञापन वापत 
उपलव्ि गराउने रकमको 10 प्रसार्तशत परकार कल्याणकारी कोर्मा जम्मा 
गने व्यवस्थालाई शीघ्र कायािन्त्वयन गररनेछ। र्नजी क्षेरबाट समेत ववज्ञापन 
वापत प्रसााप् त आम्पानीको 10 प्रसार्तशत रकम उक्त कोर्मा जम्मा गनि 
प्रसाोत्सावित गररनेछ। कल्याणकारी कोर् पररचालन कायिववर्ि तीन मविनार्भर 
तजुिमा गरी कायािन्त्वयनमा ल्याइनेछ। 

376. परुसञ् चार सेवाको गणुस्तर सिुार गररनेछ। आगामी श्रावण 1 गतेपेस्ि 
मोवाइल र्लभाइस म्यानेज्मेन्त्ट र्सस्टम सञ् चालनमा ल्याइनेछ। यसबाट 
अवैि मोवाइल सेटको प्रसायोग र्नयन्त्रणमा आउनकुा साथै मोवाइलको प्रसायोग 
गरी िनुे अपरार्िक गर्तववर्ि समेत र्नयन्त्रण िनुे ववश् वास र्लएकोछु। 

377. ग्रामीण परुसञ् चार ववकास कोर् पररचालन गरी सबै स्थानीय तिका केन्त्द्र,  
वला कायािलय,  स्वास््य संस्था,  सामपुावयक क्याम्पस र माध्यर्मक 
ववद्यालयमा ब्रोलब्याण्ल इन्त्टरनेट सेवा ववस्तार गररनेछ। आगामी पईु वर्िर्भर 
पेशभर अस्प्टकल र्ाइबर ववछ्याई सूचना मिामागि र्नमािण सम्पन्त् न गररनेछ। 
सबै स्थानीय तिमा र्ोरजी सेवा ववस्तार गररनेछ। राविय साइवर सरुक्षा 
अनगुमन केन्त्द्रको संस्थागत सदुृढीकरण गरी वेभसाइट,  एस्प्लकेसन र 
सभिरको साइवर सरुक्षा मजबतु तलु्याइनेछ।  

378. सरकारी ववज्ञापनमा सबै प्रसाकारका परपर्रका, रेर्लयो, टेर्लर्भजन र अनलाईन 
सञ् चार माध्यमको न्त्यायपूणि पिुँच सरु्नस्श् चत गररनछे।  

379. सरकारी र्नकायबाट प्रसापान गररने सबै प्रसाकारका सेवालाई नागररक एप्ससँग 
अन्त्तरआवि गररनेछ।  
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380. सबै प्रसापेशमा चलस्चर छायाङ्कनस्थल र्नमािण गररनेछ। गणेश विमाल क्षेरमा 
चलस्चर छायाङ्कन स्थल बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरी र्नमािण प्रसाारम्भ 
गररनेछ।  काभ्रकेो बनेपामा आिरु्नक चलस्चर स्टुर्लयो र्नमािण गररनेछ। 
उत्कृष्ट चलस्चर र्नमािणका लार्ग स्टोरी बैंकको अविारणा कायािन्त्वयनमा 
ल्याइनेछ। 

381. िलुाक सेवाको पनुसंरचना गरी आिरु्नक र व्यावसावयक बनाइनेछ। 
नागररकता, रािपानी लगायतका मित्वपूणि पस्तावेज िलुाक सेवा मार्ि त 
सरुस्क्षत र छररतोरुपमा नागररकको घर पैलोसम्म परु् याइनेछ। िलुाक 
मार्ि त इ-कमशिको ववस्तार गनि सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ। 

382. पाँचथर,  भोजपरु,  र्सरािा, पवित,  पाङ्ग लगायतका ववर्भन्त् न ने स्थानमा 
रान्त्सर्मटर थप गरी रेर्लयो नेपालको पिुँच ववस्तार गररनेछ।  

383. नेपाल टेर्लर्भजनको प्रसाशारणलाई अन्त्तरािस्ष् रय स्तरमा परु् याउन एनवटर्भ वल्लि 
च्यानल सञ् चालनमा ल्याइनेछ। 

384. सञ् चार तथा सूचना प्रसाववर्ि मन्त्रालयका लार्ग रु. 7 अबि 74 करोल 
ववर्नयोजन गरेको छु । 

आपरणीय दपपीबविनी तथा पाजभुाइिरू, 

अब म राविय सरुक्षा तथा सशुासन सम्बन्त्िी कायििम तथा ववर्नयोजन प्रसास्ततु गपिछुुः 

कानून तथा न्त्याय 

385. न्त्यायपार्लका र मिान्त्यायर्िवक्ता कायािलयको रणनीर्तक योजना कायािन्त्वयन 
गरी संस्थागत सदुृढीकरण गनि आवश्यक बजेट छुट्याएको छु। सवोच्च 
अपालत, बाग्लङु र सिेुतका उच्च अपालत तथा भक्तपरु, स्चतवन, स्याङ्जा, 
लमजङु्ग र बाजरुाका स्जल्ला अपालत भवन र्नमािण साथै, राविय न्त्यावयक 
प्रसार्तष्ठानको भेर्तक पूवाििार ववकासका लार्ग बजेट व्यवस्था गरेको छु। 
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386. न्त्यायमा पिुँच नपगेुका एकल मविला, पर्लत, अपाङ्गता भएका व्यस्क्त, विंसा 
वपर्लत मविला, बालबार्लका, ज्येष्ठ नागररक तथा असिाय नागररकका लार्ग 
47 स्जल्लामा सञ् चार्लत र्नुःशलु्क कानूनी सिायता कायििमलाई आगामी 
आर्थिक वर्ि सबै स्जल्लामा ववस्तार गररनेछ। पेशभरीका सबै स्जल्लामा 
वपर्लतको तर्ि बाट अर्िकृतस्तरका कानून व्यवसायीबाट विस पैरवी गने 
व्यवस्था र्मलाएकोछु। 

387. स्थानीय तिमा न्त्यावयक सर्मर्तको क्षमता बढाउन कानूनको ज्ञान तथा 
अनभुव भएका अर्िकृतस्तरका कमिचारीको प्रसाबन्त्ि गररनेछ। 

388. मानव सभ्यताको कलङ्कको रूपमा रिेको जातीय भेपभाव र छुवाछुत र्नमूिल 
गनि सामास्जक जागरण र कानूनी कारवािीलाई सशक्त बनाइनेछ।  

389. शास्न्त्त प्रसावियाका बाँकी काम सम्पन्त् न गररनेछ। संिमणकालीन न्त्याय 
अन्त्तगित सत्य र्नरुपण तथा मेलर्मलाप आयोग र वेपत्ता पाररएका व्यस्क्तको 
छानवीन आयोगलाई स्जम्मेवारी पूरा गनि आवश्यक बजेट छुट्याएको छु।  

390. नेपालमा अग्रगामी लोकतास्न्त्रक पररवतिनका लार्ग भएका सबै जनआन्त्पोलन, 

सशस्त्र सघर्ि र िास्न्त्तका िममा जीवन उत्सगि गने शविपका पररवार, बेपत्ता 
पाररएका व्यस्क्तका पररवार, लोकतन्त्रका योिा, द्वन्त्द्व वपर्लत र ववस्थावपत, 

अपाङ्गता भएका व्यस्क्त र घाइतेको अर्भलेिीकरण गरी सियोग, सम्मान र 
संरक्षण गररनेछ। सशस्त्र द्वन्त्द्वबाट प्रसाभाववत व्यस्क्तिरूलाई सिरु्लयतपूणि 
कजाि उपलब्ि गराई स्वरोजगार बन्त् न  प्रसारेरत गररनेछ। 

राविय सरुक्षा  

391. पेशमा लामो समयसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्त्द्व र विंसात्मक गर्तववर्ि अन्त्त्य 
भई दपगो शास्न्त्तको आिार तयार भएकोछ। मलुकुलाई वविण्लतातर्ि  उन्त्मिु 
गराउने र सशस्त्र ववद्रोिका माध्यमबाट राज्य संयन्त्र बपल्न चािने शस्क्त र 
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प्रसावसृ्त्तलाई समेत शास्न्त्तपूणि एवम ्लोकतास्न्त्रक प्रसावियामा समावित गराउन 
वतिमान सरकार सर्ल भएकोछ। 

392. अपराि र्नयन्त्रण गरी शास्न्त्त सरुक्षा कायम गनि आवश्यक पने िातिर्तयार, 

सरुक्षा उपकरण तथा सवारीसािनको व्यवस्था गरी सरुक्षा र्नकायलाई सदुृढ 
र सवलीकरण गररनेछ। नेपाल प्रसािरी र सशस्त्र प्रसािरीवलका सकल पजािको 
मनोवल उच्च बनाइराख् न िाइपाइ आएको राशनमा 15 प्रसार्तशतले ववृि 
गरेकोछु। सीमा सरुक्षा, अपराि तथा अवैि व्यापार र्नयन्त्रण गनि सीमावती 
क्षेरमा सशस्त्र प्रसािरी वलका थप १ सय 20 वोलिर आउट पोष्ट स्थापना 
गररनेछ। 

393. र्रभवुन ववमानस्थलमा अध्यागमन सेवालाई अन्त्तरािस्ष् रयस्तरको बनाउन 
यारकुो वववरण अर्ग्रम रुपमा प्रसााप् त िनुे एलभान्त्स पेसेन्त्जर इन्त्र्मेशन 
र्सष्टमको प्रसायोग, ववद्यतुीय प्रसावेशद्वार सञ् चालन र क्यूआरकोल सवितको 
ववद्यतुीय र्भसा जारी गने व्यवस्था र्मलाइनेछ। 

394. सीमा नाकामा रिेका सबै अध्यागमन कायािलयको भेर्तक पूवाििार सिुार 
गनुिका साथै नेपाल र्भर्रन ेववपेशी नागररकको बायोमेवरक वववरण सवितको 
अर्भलेि ववद्यतुीय प्रसाणालीमा अद्यावर्िक गररनेछ। 

395. कारागारलाई सिुार गिृमा ववकास गररनेछ। नवुाकोट र बाँकेमा िलुा 
कारागार र्नमािण कायि आगामी वर्ि सम्पन्त् न गररनेछ। पाँचथर र मोरङ्गमा 
कारागार र्नमािण गनि रकम ववर्नयोजन गरेको छु। लोकतास्न्त्रक 
आन्त्पोलनका र्सलर्सलामा कारागारमा रिी गररएको योगपानको संस्मरण र 
कारागारको इर्तिास प्रसार्तववस्म्वत िनुे गरी केन्त्द्रीय कारागार पररसरमा 
संग्रिालय र्नमािण गररनेछ।  

396. पईु वर्िर्भर सबै नेपालीलाई राविय पररचयपर ववतरण गने लक्ष्य अनरुुप 
आगामी वर्ि 70 लाि व्यस्क्तलाई पररचयपर ववतरण गररनेछ। व्यस्क्तगत 



82 
 

घटना पतािलाई ववद्यतुीय माध्यमको प्रसायोगबाट गणुस्तरीय, सरल र सिज 
बनाइनेछ।  

397. कानून कायािन्त्वयन गने र्नकायिरूलाई समन्त्वयात्मक रुपमा पररचालन गरी 
लागूऔर्ि उत्पापन, ओसारपसार र बेचवविन र्नयन्त्रण गररनेछ। यवुा र 
बालबार्लकालाई कुलतबाट जोगाउन सामपुावयक संघ संस्थासँगको 
समन्त्वयमा चेतनामूलक कायििम सञ् चालन गररनेछ। आिरु्नक उपकरण,  
सूचना प्रसाववर्िको प्रसायोग तथा तार्लमको माध्यमबाट सरुक्षा र्नकायलाई सबल 
बनाई मानव बेचर्बिन र्नयन्त्रण गररनेछ। 

398. नेपाली सेनाको क्षमता अर्भववृि गरी राविय सरुक्षा एवम ्प्रसार्तरक्षा र ववकास 
र्नमािण एवम ्ववपद् व्यवस्थापनमा पररचालन गररनेछ। 

399. बङ्करपेस्ि व्यारेकसम्म कायििमलाई र्नरन्त्तरता दपएको छु। राविय सेवा 
पललाई रावियता, पेशभस्क्त र राष् रसेवामा समवपित गराइनेछ। राविय 
प्रसार्तरक्षा ववश् वववद्यालयको भेर्तक एवम ् शैस्क्षक पूवाििार र्नमािणका लार्ग 
आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।  

ववपद् व्यवस्थापन 

400. ववपद्द् जन्त्य जोस्िमको व्यवस्थापन गनि सरकारी कोर्मा परेको चापलाई कम 
गनि  ववपद् जोस्िम न्त्यूनीकरण ववस्त्तय रणनीर्त कायािन्त्वयन गररनेछ। 
ववपद्द् को पूविसूचना प्रसाणाली ववकास गरी क्षर्त न्त्यूनीकरण गररनेछ। ववपद् 
पूवितयारी,  िोज,  उिार, राित र पनुस्थािपनाका कायििम सञ् चालन गनि 
बजेट व्यवस्था गरेको छु।  

401. लढेलोबाट िनुे क्षर्त न्त्यूनीकरण गनि नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा पररचार्लत 
िनुेगरी पानी िन्त्याउने बकेट सवितको िेर्लकप्टर तथा अन्त्य उपकरणिरू 
तयारी अवस्थामा रास्िनेछ। ववपद् व्यवस्थापनमा सरुक्षा लगायत सम्बि 
सबै र्नकाय समन्त्वयात्मकरुपमा वियाशील िनुे व्यवस्था र्मलाइनेछ। 
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402. ववपद् उिार तथा व्यवस्थापनको लार्ग सबै प्रसापेशमा मस्ल्टपपोज रोवोवटक 
र्ायर र्ाइवटङ, अत्यािरु्नक र्ायर वव्रगेल, मस्ल्टर्सटर एम्वलेुन्त्स, रेस्क्य ु
भेविकल र सबै स्थानीय तिमा पमकल व्यवस्था गरी अस्ग्नजन्त्य ववपद् 
न्त्यूनीकरण र व्यवस्थापन गररनेछ।  

403. ववपद् पर्छको पनुर्निमािणलाई तीव्रता प्रसापान गनि रास्ष् रय ववपद् जोस्िम 
न्त्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्रसाार्िकरणको संरचनागत सिुार गरी संस्थागत 
क्षमता अर्भववृि गररनेछ। 

अन्त्तरािस्ष् रय सम्बन्त्ि 

404. नेपालको स्वतन्त्रता, साविभेमसत्ता, भेगोर्लक अिण्लता, स्वािीनता र राविय 
वितको रक्षा गपै साविभेर्मक समानताका आिारमा अन्त्तरािस्ष् रय सम्बन्त्ि 
कायम गररनेछ। परराष् र नीर्त सञ् चालन गपाि राविय वित, पारस्पररक लाभ 
र सम्मान, अन्त्तरािस्ष् रय प्रसार्तबिता तथा पावयत्व र न्त्यायलाई आिार 
बनाइनेछ। 

405. जलवाय ुपररवतिन र सोबाट पने प्रसाभावको न्त्यूनीकरणका सम्बन्त्िमा क्षेर्रय 
र  अन्त्तरािस्ष् रय ऐक्यविता र सिकायि कायम गनि आगामी वर्ि सगरमाथा 
संवाप आयोजना गररनेछ। 

406. अन्त्तरािस्ष् रय व्यापार, सरुस्क्षत वैपेस्शक रोजगारी, वैपेस्शक लगानी र पयिटन 
प्रसावििनका लार्ग पररभावर्त स्जम्मेवारी सवित ववपेशस्स्थत कुटनीर्तक 
र्नयोगलाई थप वियाशील बनाइनेछ। 

407. ववपेशमा रिेका नेपालीको वित संरक्षण, संिमण जोस्िमबाट सरुक्षा तथा 
मयािदपत रोजगारीको र्नरन्त्तरताका लार्ग ववपेशस्स्थत र्नयोगलाई पररचालन 
गररनेछ। प्रसावासमा रिेका नेपालीको मतार्िकार सरु्नस्श् चत गनि तयारी कायि 
अस्घ बढाइनेछ। रािपानी सेवालाई सरुस्क्षत र भरपपो बनाउन आगामी 
आर्थिक वर्िपेस्ि ववद्यतुीय रािपानी लागू गररनेछ। 
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408. गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान,  पुजँी र प्रसाववर्िलाई राविय ववकासमा उपयोग 
गनि नेपाल सरकारको समेत लगानीमा स्थावपत एनआरएन कोर्लाई पूवाििार 
ववकासमा उपयोग गररनेछ। गैरआवासीय नेपालीको छुटै्ट पविचान दपने 
एनआरएन स्माटि कालि ववतरण गररनेछ। बे्रन गेन सेन्त्टरलाई वियाशील 
बनाई ववपेशमा ववशेर्ज्ञता एवम ् ववस्शष्टता िार्सल गरेका नेपालीको ज्ञान 
राष् र र्नमािणमा उपयोग गररनेछ।  

राष् रसेवक 

409. राष् रसेवक कमिचारीको मनोवल बढाई साविजर्नक सेवालाई प्रसाभावकारी 
बनाइनेछ। र्नजामती कमिचारीको रु. १० लािको सामूविक पघुिटना बीमा 
र रु. 1 लािको स्वास््य बीमा वप्रसार्मयम वापतको रकम नेपाल सरकारले 
व्यिोने व्यवस्था र्मलाएको छु।  

410. र्नजामती सेवाको पप 6 मविनार्भर पपपूर्ति गररसक्नपुने व्यवस्था 
र्मलाइनेछ। 

411. राष् रसेवकलाई सिरु्लयतपरमा आवास सवुविा प्रसापान गनि कमिचारी सञ् चय 
कोर् र नागररक लगानी कोर्बाट सबै प्रसापेशमा सामूविक आवास र्नमािण गने 
व्यवस्था र्मलाइनेछ । 

412. रािसेवकलाई प्रसापान गररने सेवा सवुविालाई समय सापेक्ष बनाइनेछ। 
कोर्भल-19 को व्यवस्थापनमा गनुिपने बढ्पो िचिको कारण तलबमानमा 
अपेस्क्षत ववृि गने अनकूुल पररस्स्थर्त नभएतापर्न रािसेवकको मनोवल उच्च 
बनाउँपै साविजर्नक सेवा प्रसावािमा प्रसाभावकारीता ववृि गनि 2078 साउन 1 
गतेपेस्ि लागू िनुे गरी सबै रािसेवकको तलबमानमा मार्सक रु 2 िजार 
ववृि गरेको छु। िाल प्रसापान गररएको मिँगी भत्तालाई र्नरन्त्तरता दपएको 
छु। रािसेवकको तलबमान एवम ्अन्त्य सेवा सवुविालाई पस्क्षण एर्सयाका 
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अन्त्य मलुकुसँग तापाम्यता कायम गनि तलबमान सम्वन्त्िमा अध्ययन गरी 
सझुाव पेश गनि ववशेर्ज्ञ सस्म्मर्लत पे-कर्मसन गठन गररनेछ। 

413. प्रसाापेस्शक तिका अस्पतालसँगको सिकायिमा र्नजामती अस्पतालको सेवा 
ववस्तार गररनेछ। र्नजामती कमिचारीबाट संकलन भएको सामास्जक सरुक्षा 
कर वापतको 50 प्रसार्तशत रकम र्नजामती सेवा अस्पतालको पूवाििार ववकास 
तथा सेवाको ववस्तारका लार्ग उपलव्ि गराइनेछ। र्नजामती अस्पतालमा 
र्नजामती कमिचारीका लार्ग शैयाको संख्या र्नस्श् चत गररनकुा साथै लेर्लकेटेल 
बविरङ्ग सेवा सञ्चालन गररनेछ। 

414. र्नजामती कमिचारीका सन्त् तर्तलाई गणुस्तरीय स्शक्षाको अवसर प्रसापान गनि 
सबै प्रसापेशमा र्नजामती ववद्यालय स्थापना गररनेछ। प्रसापेशसँगको साझेपारी र 
सिकायिमा िनकुटा र दपपायलमा सञ् चार्लत र्नजामती ववद्यालयको स्तरोन्त् नर्त 
गररनेछ। र्नजामती कमिचारीका सन्त्तर्तलाई प्रसापेशगतरुपमा प्रसार्तस्पिाि गराई 
स्नातक र सो भन्त्पा मार्थल्लो तिको अध्ययनका लार्ग रु. ५ लािसम्म 
छारवसृ्त्त उपलव्ि गराइनेछ।  

415. पेशभरका स्शक्षकलाई र्नवतृ्तभरण अर्िकारपर लगायत र्नजले पाउन ेअन्त्य 
सेवा सवुविा आगामी श्रावण 1 गतेपेस्ि सम्बस्न्त्ित स्जल्लाको कोर् तथा 
लेिा र्नयन्त्रक कायािलयबाटै ववतरण गने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

416. नेपाल प्रसाशासर्नक प्रसास्शक्षण प्रसार्तष्ठानको पूवाििार ववकास गररनेछ। साविजर्नक 
पपार्िकारीलाई आवर्िकरूपमा प्रसास्शक्षण प्रसापान गरी र्नरन्त्तर र्सकाइ 
कायििम प्रसावििन गनि झापाको चन्त्द्रगढीमा उच्चस्तररय प्रसास्शक्षण प्रसार्तष् ठान 
स्थापना गररनेछ।  
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सशुासन र साविजर्नक सेवा प्रसावाि  

417. भ्रष्टाचार ववरुि शून्त्य सिनस्शलताको नीर्तलाई कलाईका साथ कायािन्त्वयन 
गपै शासकीय स्वच्छता कायम गररनेछ। म भ्रष् टाचार गदपिन, म भ्रष्टाचार 
िनु दपन्त् न,ँ म पेश र जनताका लार्ग इमान्त्पार भएर काम गनेछु भन्त् ने प्रसार्तज्ञा 
पूणिरुपमा लागू गररनेछ।  

418. साविजर्नक सेवालाई सविसलुभ, छररतो र प्रसाववर्िमैरी बनाइनेछ। सेवाग्रािीको 
पषृ्ठपोर्ण र्लने पिर्तलाई संस्थागत गररनेछ। नागररकबाट प्रसााप् त गनुासोको 
तत्काल समािान गने व्यवस्था र्मलाइनेछ। प्रसामिु पपार्िकारी तथा 
आयोजना प्रसामिुसँग पररमाणात्मक तथा मापनयोग्य सूचक सवित 
कायिसम्पापन सम्झेता गररनेछ। 

419. संवैिार्नक र्नकायको क्षमता अर्भववृि एवम ्संस्थागत सदुृढीकरण गररनेछ। 
भेर्तक पूवाििार तयार िनु बाँकी रिेका संवैिार्नक र्नकायको र्नर्मत्त 
काठमाण्ले उपत्यका र्भरका उपयकु्त स्थानमा जग्गा व्यवस्था गरी पूवाििार 
र्नमािण गररनेछ। राविय मानव अर्िकार आयोगको सदुृढीकरण र क्षमता 
ववकासको लार्ग आवश्यक रकम ववर्नयोजन गरेको छु। 

420. र्नवािचन प्रसाणालीमा सूचना प्रसाववर्िको उपयोगको सम्भाव्यता अध्ययन 
गररनेछ। प्रसार्तर्नर्िसभा र स्थानीय तिको आगामी र्नवािचनका लार्ग 
आवश्यक रकम ववर्नयोजन गरेको छु।  

421. पूवाििार आयोजनाको गूणस्तर अर्भववृि गनि राविय सतकि ता केन्त्द्र मार्ि त 
प्रसााववर्िक परीक्षणको पायरा ववस्तार गररनेछ।  

आपरणीय दपपीबविनी तथा पाजभुाइिरू, 

अब म योजना तथा साविजर्नक ववत्त व्यवस्थापन सम्बन्त्िी कायििम 
तथा ववर्नयोजन प्रसास्ततु गपिछुुः 
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  आर्थिक योजना तथा त्याङ्क  

422. ववकास नीर्त तथा योजना तजुिमा, तिगत समन्त्वय, नीर्त अनसुन्त्िान र 
कायािन्त्वयनको अनगुमन तथा मलु्याँकनमा राविय योजना आयोगको 
भरू्मकालाई सदुृढ तलु्याइनेछ। चाल ुपन्त्रे योजनाको मध्याविी मूल्याङ्कन 
गररनेछ। 

423. नेपाल अर्तकम ववकर्सतबाट ववकासशील राष् रमा स्तरोन्त् नर्तको लार्ग छनेट 
भएपर्छको संिमणकालीन अवर्िमा अनपुान सिायता, व्यापार सिरु्लयत, 

अन्त्तरािस्ष् रय मञ् चमा प्रसार्तर्नर्ित्वको अवसर लगायतका क्षेरमा पने असरलाई 
व्यवस्थापन गनि छुटै्ट कायियोजना तजुिमा गरी कायािन्त्वयन गररनेछ।  

424. आगामी वर्ि राविय जनगणना,  नेपाल जीवनस्तर सवेक्षण, राविय कृवर् गणना 
तथा औद्योर्गक गणनाको कायि सम्पन्त् न गरी प्रसाापेस्शक एवम ् स्थानीय 
तिसम्मको िस्ण्लकृत एवम ्क्षेरगत त्याङ्क उपलव्ि िनुे व्यवस्था गररनेछ। 

425. सरकारका ववर्भन्न र्नकाय बीच भएको सूचनालाई एकर्रत गरी त्याङ्कको 
सरुस्क्षत भण्लारण गररनेछ। ववग लाटा प्रसाशोिन क्षमता ववकास गररनेछ। 
िलुा त्याङ्कको अविारणालाई िमशुः कायािन्त्वयन गररनेछ।  

साविजर्नक संस्थान 

426. कृवर् औजार कारिाना,  बटुवल िागो कारिाना, गोरिकाली टायर कारिाना, 
वीरगञ् ज स्चनी कारिाना, िेटौँला कपला उद्योग लगायत सञ् चालनमा 
नआएका तथा न्त्यनु क्षमतामा सञ् चार्लत सरकारी उद्योगलाई र्नजी 
क्षेरसँगको साझेपारीमा सञ् चालन गनि प्रसास्ताव आिान गररनेछ। उद्योगको 
जग्गा र भेर्तक संरचनालाई नेपाल सरकारको तर्ि बाट िनुे लगानीमा गणना 
गरी र्नजी क्षेरलाई थप लगानी सवित सञ् चालन गनि प्रसाोत्सावित गररनेछ। 

427. नेपाल वायसेुवा र्नगमको संगठन पनुसंरचना गरी व्यावसावयक एवम ्
प्रसार्तस्पिाित्मक बनाइनेछ। िलुा प्रसार्तस्पिािको माध्यमबाट रणनीर्तक 
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साझेपार र्भत्र्याउने प्रसाविया शरुु गररनेछ। र्नगमको शेयर पुजँी संरचना 
पररवतिन गरी ववृि गररनेछ।  

428. नेपाल परुसञ् चार कम्पनीको स्वार्मत्व र प्रसार्तर्लमा सेवाग्रािीको पिुँच 
ववस्तार गनि कम्पनीका मोवाइल, ल्याण्ललाइन र इन्त्टरनेट सेवा उपभोग गने 
प्रसााकृर्तक व्यस्क्तलाई कम्पनीको 22 प्रसार्तशत शेयर ववर्नवेश गररनेछ। िाल 
कम्पनीको सेवा उपयोग गरररिेका र आगामी 2078 परु्मसान्त्तसम्म थप 
िनुे ग्रािकले समेत शयेर िररपमा सिभागी िनुसक्ने व्यवस्था र्मलाइनेछ। 
कम्पनीको शेयर ववर्नवेश सम्बन्त्िी ववस्ततृ प्रसाविया र शेयर मूल्यको वववरण 
आगामी 2078 असोज मसान्त्तर्भर तय गररनेछ। 

429. र्नजीकरण गररएका संस्थानिरूले सम्झेताका शति पालना गरे नगरेको 
सम्बन्त्िमा वावर्िक रुपमा अनगुमन गररनेछ। सम्झेताको शति प्रसार्तकूल 
िनुेगरी उपयोग गररएका र्नजीकृत संस्थानको सम्पस्त्त नेपाल सरकारको 
नाममा वर्ताि ल्याइनेछ।  

ववत्तीय संघीयता कायािन्त्वयन 

430. संघ, प्रसापेश र स्थानीय तिबीचको सिकायि र समन्त्वयलाई थप सदुृढ 
बनाइनेछ। अन्त्तर-प्रसापेश पररर्द्, प्रसापेश समन्त्वय पररर्द् र अन्त्तर-सरकारी 
ववत्त पररर्द्द्को भरू्मकालाई थप प्रसाभावकारी बनाइनेछ। 

431. स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन र अन्त्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐनमा 
सामवयक संशोिन गररनेछ।  आयोजना व्यवस्थापनका लार्ग संघ, प्रसापेश र 
स्थानीय तिबीचको समन्त्वय प्रसाभावकारी बनाउन प्रसापेश र स्थानीय तिले 
बजेट पेश गने समय तार्लकामा पररमाजिन गररनेछ। 

432. प्रसापेश तथा स्थानीय तिमा प्रसााववर्िक जनशस्क्तको अभाव पूरा गनि ररक्त 
प्रसााववर्िक पपमा स्थायी पपपूर्ति निुँपासम्म सेवा करारमा र्लई कामकाज 
गराउन सवकने व्यवस्था र्मलाइनेछ।  
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433. नेपाल सरकार, प्रसापेश र स्थानीय तिको सिलगानीमा व्यावसावयक सम्भाव्यता 
भएका ववद्यतुीय सवारी सािन सञ् चालन, सूचना प्रसाववर्ि पाकि , बसपाकि  
र्नमािण, पयिटकीय पूवाििार, र्ोिोरमैला व्यवस्थापन, व्यावसावयक कृवर्, 
रङ्गशाला लगायतका आयोजना सञ् चालन गररनेछ।  

434. स्जल्ला समन्त्वय सर्मर्तको क्षमता ववकास गरी सशति अनपुान,  ववशेर् अनपुान 
र समपरुक अनपुानबाट सञ् चार्लत आयोजनाको अनगुमन र मूल्याङ्कनमा 
वियाशील गराइनेछ।  

साविजर्नक ववत्त र बजेट कायािन्त्वयन 

435. बजेट कायािन्त्वयनका लार्ग आवश्यक पने कायिववर्ि, र्नपेस्शका र मापपण्ल 
अथि मन्त्रालयको सिमर्तमा सम्बस्न्त्ित मन्त्रालयले स्वीकृत गनि सक्न े
व्यवस्था र्मलाएको छु। यसबाट कायििम कायािन्त्वयनमा तीव्रता आउन े
ववश्वास र्लएको छु।  

436. मन्त्रालयस्तरीय बजेट सूचना प्रसाणालीलाई स्तरोन्त् नर्त गरी रकमान्त्तर र 
कायििम संशोिन प्रसावियालाई सरलीकृत गरेको छु। कायािन्त्वयन र्नकायले 
रकमान्त्तर र कायििम संशोिनका लार्ग ववद्यतुीय प्रसाणालीबाट प्रसास्ताव गने 
र अथि मन्त्रालयले स्वीकृत दपने व्यवस्था र्मलाएको छु। बजेट अनशुासन 
कायम राख् न संघ, प्रसापेश र स्थानीय तिबाट सञ्चार्लत कायििमको भेर्तक 
प्रसागर्त सवितको वववरण तत्काल प्रसााप् त गनि सक्ने एकीकृत सूचना प्रसाणाली 
ववकास गररनेछ। 

437. राविय आयोजना बैंकलाई मापपण्लमा आिाररत वनाई र्नयर्मतरुपमा 
अद्यावर्िक गररनेछ। सम्भाव्यता अध्ययन लगायत पूवितयारी सम्पन्त् न भएका 
आयोजनामार कायािन्त्वयनमा लर्गनेछ।  

438. जग्गा प्रसाास्प् तमा िनुे वढलाई तथा वववापको कारणबाट ववकास आयोजना 
अवरुि िनुे अवस्थाको अन्त्त्य गनि जग्गा अर्िग्रिण गपाि छररतो, पारपशी, 
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सिज र अनमुानयोग्य प्रसाविया अवलम्बन गररनेछ। मआुब्जा र्निािरण गपाि 
जग्गामा रिेका र्लगपातको मूल्य लगायत सबै प्रसाकारको क्षर्तपूर्ति वापत 
अस्घल्लो आर्थिक वर्ि स्थानीय तिबाट कर प्रसायोजनको लार्ग कायम भएको 
सरकारी मूल्याङ्कनको तीन गणुा भन्त्पा बढी निनुे कानूनी व्यवस्था गररनेछ।  

439. नेपाल सरकारबाट प्रसापेश र स्थानीय तिमा ववत्तीय िस्तान्त्तरण िनुे प ुजँीगत 
प्रसाकृर्तका रकम समेत चाल ुतर्ि  लेिाङ्कन िुँपा िचिको यथाथि स्चरण िनु 
नसकेकोले ववत्तीय िस्तान्त्तरणलाई चाल ुर पुजँीगत शीर्िकमा छुट्याइ बजेट 
अनसूुस्चमा उल्लेि गरेकोछु। 

440. स्जम्मेवार पपार्िकारीलाई साविजर्नक िचिको नर्तजा प्रसार्त प्रसात्यक्ष रुपमा 
उत्तरपायी बनाइ ववत्तीय अनशुासन कायम गररनेछ। साविजर्नक िचिको 
पक्षतापूणि उपयोगका लार्ग आन्त्तररक र्नयन्त्रण प्रसाणालीलाई मजबतु 
पाररनेछ।  

441. कायिसम्पापनमा आिाररत परुस्कार र पण्ल प्रसाणाली अवलम्बन गरी समयमै 
आयोजना सम्पन्त् न गनि आयोजना प्रसामिुलाई उत्तरपायी बनाइनेछ। 
कायिसम्पापन सन्त्तोर्जनक भएका आयोजना प्रसामिु र मखु्य स्जम्मेवार 
कमिचारीलाई आयोजना अवर्िसम्म सरुवा नगने नीर्त र्लइनेछ। 

442. राविय गेरव र रुपान्त्तरणकारी आयोजनािरूको कायािन्त्वयनलाई तीव्रता दपन 
सलक, रेलमागि, शिरी पूवाििार, र्सँचाइ, िानेपानी, अन्त्तरािस्ष् रय ववमानस्थल र 
जलववद्यतु क्षेरका आयोजनाको जग्गा प्रसााप् ती, वातावरणीय प्रसाभाव मूल्याङ्कन, 

जनशस्क्त व्यवस्थापन र िररप प्रसाविया सम्बन्त्िी छुटै्ट काननुी व्यवस्था गरी 
अर्िकार सम्पन्त् न उच्चस्तरीय संयन्त्र र्नमािण गररनेछ। यी आयोजना 
कायािन्त्वयनमा स्रोतको अभाव िनु नदपने  व्यवस्था र्मलाइनेछ।  

443. साविजर्नक िररप व्यवस्थापनमा पेस्िएका समस्या समािान गनि िररप 
कानूनमा समयानकूुल पररमाजिन गररनेछ। साविजर्नक िचिमा र्मतव्यवयता 
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कायम गने सम्बन्त्िी मापपण्ल, २०७७ लाई र्नरन्त्तरता दपएको छु। र्नयर्मत 
संरचनाबाट सम्पापन िनुे काममा परामशिपाता र्नयकु्त गनि नपाइने व्यवस्था 
कलाइका साथ लाग ुगररनेछ। 

444. अन्त्तरावििय ववकास सिायतालाई ववकास नर्तजा िार्सल िनुे गरी राविय 
आवश्यकताका प्रसााथर्मकता प्रसााप् त कायििम तथा आयोजनामा पररचालन 
गररनेछ।  

445. साविजर्नक ऋणलाई वास्ञ्छत सीमार्भर रास्िनेछ। आन्त्तररक ऋण ववकास 
िचिमा मार पररचालन गने नीर्तलाई र्नरन्त्तरता दपएको छु। ऋणको 
रकमलाई उत्पापनशील क्षरेमा उपयोग गररनेछ। 

ववत्तीय क्षरे  व्यवस्थापन  

446. सदुृढ र्नयमनकारी प्रसावन्त्ि र संस्थागत सशुासन अवलम्बन गरी ववत्तीय 
स्थावयत्व कायम गररनेछ। ववत्तीय प्रसाणालीमा रिेको स्रोत, सािनलाई आर्थिक 
ववृि, स्वपेशी उद्यमस्शलता प्रसावििन र रोजगारी र्सजिना िनुे उत्पापनमूलक 
क्षेरमा पररचालन गररनेछ। पोस्रो ववत्तीय क्षेर ववकास रणनीर्त तजुिमा गरी 
कायािन्त्वयन गररनेछ। 

447. नेपाल सरकारले प्रसााप् त गने राजस्व र उपलव्ि गराउने सामास्जक सरुक्षा 
भत्ता लगायत सबै प्रसाकारका भकु्तानी,  अनपुान र नगप िस्तान्त्तरण बैंवकङ्ग 
प्रसाणालीबाट गने व्यवस्था र्मलाइनेछ।  

448. ववद्यतुीय भकु्तानीका उपकरणको प्रसायोगलाई सिज, सलुभ र सरुस्क्षत 
बनाइनेछ। भकु्तानी कालि, ररटेल पेमेन्त्ट, क्यआुरकोल लगायतका ववद्यतुीय 
भकु्तानीका माध्यमिरूबीच अन्त्तरआविता कायम गपै नेपालर्भर िनुे 
कारोबारको भकु्तानी र र्रर्ारक गनि आगामी आर्थिक वर्ि नेशनल पेमेन्त्ट 
स्वीच स्थापना गररनेछ। नेपालको आफ्नै भकु्तानी कालि प्रसायोगमा ल्याइनेछ।  
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449. ववप्रसारे्णको आम्पानी बैंवकङ्ग प्रसाणालीबाट र्भत्र्याई उत्पापनमूलक क्षेरमा 
लगानी गनि प्रसाोत्सावित गररनेछ। वैपेस्शक रोजगारीमा रिेका श्रर्मकले 
मोबाइल वालेटबाट सिजरुपमा स्वपेशमा रकम पठाउन सक्ने व्यवस्था 
र्मलाइनेछ। बैवकङ्ग प्रसाणालीबाट प्रसााप् त िनुे ववप्रसारे्ण रकम बैंक तथा ववत्तीय 
संस्थाको मदु्दती िातामा जम्मा गरेमा थप एक प्रसार्तशत व्याज रकम उपलब्ि 
गराउने व्यवस्था र्मलाइनेछ। 

450. ठूला पूवाििारमा लामो अवर्िको ववत्त पररचालनको आवश्यकता पूरा गनि  
कमर्सियल व्लेस्ण्लङ्ग लगायतका वैकस्ल्पक उपकरणको प्रसायोग गररनेछ।  

451. कमिचारी सञ् चयकोर्, नागररक लगानी कोर्, सामास्जक सरुक्षा कोर् लगायत 
सम्झेर्तत पीघिकार्लन कोर्लाई उत्पापन ववृि, रोजगारी र्सजिना, आिरु्नक 
पूवाििार र्नमािण र आर्थिक पनुरूत्थानका क्षेरमा पररचालन गररनेछ। 

452. बीमा सेवाको पायरा ववस्तार गरी आगामी वर्ि न्त्यूनतम एक र्तिाई 
जनसंख्यामा बीमाको पिुँच परु् याइनेछ। साविजर्नक पूवाििार र  सरकारी तथा 
र्नजी भवनको बीमा गने व्यवस्थालाई अर्भयानका रुपमा सञ् चालन गररनेछ। 
र्नजी घरको िकमा रु 5 िजारसम्मको बीमा वप्रसार्मयमलाई आयकर 
प्रसायोजनको लार्ग िचि कट्टी गनि दपने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

453. पुजँीबजारको ववकास र स्थावयत्वमा जोल दपइनेछ। आगामी आर्थिक वर्िपेस्ि 
वस्त ु ववर्नमय बजार कारोबार सञ् चालन गररनेछ। िान, मकै, गिुँ, स्चया, 
अलैची जस्ता उत्पापनलाई वस्त ुववर्नमय कारोबारमा समावेश गररनेछ। 

454. वैपेस्शक लगानीमा सञ् चालन िनुे ववकास आयोजनामा ववपेशी मदु्रा ववर्नमय 
पर जोस्िम व्यवस्थापन गनि कमर्सियल िेस्जङ्ग सेवा शरुु गनि सिजीकरण 
गररनेछ।  

455. र्नक्षेप तथा कजाि सरुक्षण कोर्को पुजँी ववृि गरी संस्थागत क्षमता अर्भववृि 
गररनेछ। र्नक्षेप सरुक्षण वप्रसार्मयम घटाउने व्यवस्था र्मलाएको छु। 
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456. सम्पस्त्त शवुिकरण र्नवारण तथा आतङ्कवापी वियाकलापमा ववत्तीय लगानी 
र्नयन्त्रण र जोस्िम न्त्यूनीकरण गनि राविय रणनीर्तको कायािन्त्वयनलाई थप 
प्रसाभावकारी बनाइनेछ। 

 आपरणीय दपपीबविनी तथा पाजभुाइिरू, 

 अब म मार्थका क्षेरगत नीर्त तथा कायििमिरू कायािन्त्वयनका लार्ग बजेट 
ववर्नयोजन र श्रोत व्यवस्थापनको अनमुान प्रसास्ततु गपिछुुः 

457. आगामी आर्थिक वर्िका नीर्त तथा कायििमिरू कायािन्त्वयन गनि रु. 16 
िबि 47 अबि 57 करोल ववर्नयोजन गरेको छु। कुल ववर्नयोजन मध्ये 
संघले िचि गने चाल ुतर्ि   रु. 6 िबि 78 अबि 61 करोल अथाित 41.2 
प्रसार्तशत, पुजँीगत तर्ि  रु. 3 िबि 74 अबि 26 करोल अथाित  22.7 
प्रसार्तशत, ववत्तीय व्यवस्था तर्ि  रु. 2 िबि 7 अबि 97 करोल अथाित 12.6 
प्रसार्तशत र प्रसापेश र स्थानीय तिमा ववत्तीय िस्तान्त्तरण तर्ि  रु. 3 िबि 86 
अबि 71 करोल अथाित 23.5 प्रसार्तशत रिेकोछ। ववस्त्तय िस्तान्त्तरण तर्ि  
ववर्नयोस्जत बजेट मध्ये चाल ुिचिमा समानीकरण अनपुान सवित रु. 3 िबि 
25 अबि 74 करोल अथाित 84.2 प्रसार्तशत र पुजँीगत तर्ि  रु. 60 अबि 
97 करोल अथाित 15.8 प्रसार्तशत रिकोछ। 

458. आगामी आर्थिक वर्िका लार्ग अनमुान गररएको िचि व्यिोने स्रोत मध्ये 
राजस्वबाट रु. 10 िबि 24 अबि 90 करोल र वैपेस्शक अनपुानबाट रु. 
63 अबि 37 करोल व्यिोररनेछ। चाल,ु पुजँीगत र ववत्तीय िस्तान्त्तरण तर्ि  
ववर्नयोस्जत िचिमा राजस्व र वैपेस्शक अनपुानबाट व्यिोपाि रु. 5 िबि 59 
अबि 30 करोल न्त्यून िनु ेपेस्िन्त्छ। ववत्तीय व्यवस्था तर्ि को ववर्नयोस्जत 
रकम समेत समावेश गपाि कुल ववर्नयोजनमा न्त्यून िनुे रकम मध्ये वैपेस्शक 
ऋणबाट रु. 3 िबि 9 अबि 29 करोल र आन्त्तररक ऋणबाट रु. 2 िबि 
50 अबि व्यिोररनेछ। 
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आपरणीय दपपीबविनी तथा पाजभुाइिरु, 

अब म आगामी आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को राजस्व पररचालनको नीर्त तथा 
कायििम प्रसास्ततु गपिछुुः 

459. आगामी आर्थिक वर्िको राजस्व नीर्त र करका परिरू र्निािरण गपाि मानव 
स्वास््य र आर्थिक संकटबाट र्सस्जित प्रसार्तकूल अवस्थामा करपातालाई राित 
एवम ्सिरु्लयत सवित  शीघ्र आर्थिक पनुरुत्थानलाई उच्च प्रसााथर्मकता दपएको 
छु।  

460. राजस्व पररचालनका उदे्दश्य र्नम्न बमोस्जम रिेका छन:् 

(क) कोर्भल- 19 मिामारीबाट प्रसाभाववत उद्योग, व्यवसायलाई कर छुट तथा 
सिरु्लयत उपलब्ि गराउने, 

(ि) राजस्व नीर्तको माध्यमबाट आन्त्तररक तथा वाह्य लगानी प्रसावििन र स्वपेशी 
उद्योगको संरक्षण एवम ्व्यापार सिजीकरण गने, 

(ग) करको पायरा ववस्तार, करािार संरक्षण र राजस्व चिुावट र्नयन्त्रणको 
माध्यमबाट थप राजस्व पररचालन गने, 

(घ) राजस्व प्रसाणालीलाई थप प्रसागर्तशील, स्वच्छ, पारपशी, स्वचार्लत र 
अनमुानयोग्य बनाउने, र 

(ङ) राजस्व प्रसाशासनको पक्षता ववृि,  पूवाििार ववकास एवम ् सूचना प्रसाववर्िको 
अर्िकतम उपयोगबाट स्वेस्च्छक कर सिभार्गता अर्भववृि गने।  

आपरणीय दपपीबविनी तथा पाजभुाइिरू, 

उस्ल्लस्ित उदे्दश्य िार्सल गनि पेिाय बमोस्जमका नीर्त र कायििम प्रसास्ततु गरेको 
छु: 

  छुट तथा सिरु्लयत  

461. आर्थिक वर्ि २०७7/७8 को आयमा वावर्िक 20 लाि रुपैयाँसम्मको 
कारोबार भएका करपातालाई 90 प्रसार्तशत, वावर्िक 20 लाि रुपैयाँपेस्ि 
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50 लाि रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करपातालाई 75 प्रसार्तशत र 
वावर्िक 50 लािपेस्ि 1 करोल रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करपातालाई 
50 प्रसार्तशतले आयकर छुट दपने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

462. कोर्भल- 19 बाट अत्यार्िक प्रसाभाववत िोटल, राभल, रेवकङ्ग, यातायात तथा 
िवाई सेवा, चलस्चर उद्योग र सञ् चार गिृको करयोग्य आयमा 1 प्रसार्तशत 
मार आयकर लाग्न े व्यवस्था गरी ती व्यवसायको नोक्सानी सानि र्मल्ने 
अवर्ि बढाएर 10 वर्ि परु् याएको छु। 

463. कम्पनी ऐन, 2063 तथा प्रसााइभेट र्मि रस्जिेशन ऐन, 2014 अनसुार 
आर्थिक वर्ि २०७५/७६ सम्मको वावर्िक वववरण नबझुाएका तथा नववकरण 
नगरेका कम्पनी तथा र्मिले २०७८ साल असोज मसान्त्तर्भर वववरण र 
शलु्क तथा जररवानाको १० प्रसार्तशत रकम बझुाएमा बाँकी शलु्क तथा 
जररवाना र्मनािा दपने व्यवस्था गरेको छु। 

464. आयकर ऐन, 2058,  मूल्य अर्भववृि कर ऐन, 2052 र अन्त्त:शलु्क ऐन, 

2058 बमोस्जम 2077 साल असार मसान्त्तर्भर भएको कर र्निािरण 
उपर स्चत्त नबझुाई आन्त्तररक राजस्व ववभाग वा राजस्व न्त्यायार्िकरण वा 
अपालतमा ववचारािीन मदु्दामध्ये झटु्टा तथा नक् कली ववजक बािेकका मदु्दा 
सम्बस्न्त्ित करपाताले वर्ताि र्लई र्निािररत कर र सोमा लागेको व्याजको 
50 प्रसार्तशत रकम 2078 मंसीर मसान्त्तसम्म बझुाएमा बाँकी व्याज, शलु्क, 

थप पस्तरु र जररवाना र्मनािा िनुे व्यवस्था र्मलाएको छु। 

465. आयकर ऐन, 2058, मूल्य अर्भववृि कर ऐन, 2052 र अन्त्त:शलु्क ऐन, 

2058 बमोस्जम बक्येता रिेको 2076 असार मसान्त्तसम्मको कर रकम 
र सोमा लागेको व्याज 2078 पसु मसान्त्तर्भर पास्िला गरेमा शलु्क, 

जररवाना तथा थप पस्तरु र्मनािा िनुे व्यवस्था गरेको छु। 
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466. आर्थिक वर्ि 2077/78 मा नेपाल सरकार, प्रसापेश सरकार वा स्थानीय 
तिले स्थापना गरेको कोर्भल- 19 संिमण रोकथाम, र्नयन्त्रण तथा उपचार 
कोर्मा योगपान गरेको रकम उक्त वर्िको करयोग्य आय गणना गपाि िचि 
कट्टी गनि पाउने व्यवस्था गरेको छु। 

467. आर्थिक वर्ि 2077/78 मा व्यावसावयक सामास्जक स्जम्मेवारी बिन गने 
प्रसायोजनका लार्ग छुट्याइएको रकममध्ये स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले 
तोकेको ववस्शष्टीकृत अस्पताल र्नमािण वा तोवकएको स्वास््य संस्थालाई 
उपलब्ि गराएको कोर्भल- 19 को उपचारसँग सम्बस्न्त्ित स्वास््य उपकरण 
तथा सामग्रीमा भएको िचि आयकर गणना प्रसायोजनका लार्ग कट्टी गनि दपन े
व्यवस्था र्मलाएको छु। 

468. र्नवतृ्तभरण वापतको करयोग्य आय गणना गपाि थप 25 प्रसार्तशत रकम छुट 
दपने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

469. करपाताको करयोग्य कारोबारमा प्रसायोग भएको र्लजेल र एलपी ग्याँसको 
िररपमा र्तरेको मूल्य अर्भववृि कर कट्टी गनि पाउने व्यवस्था र्मलाएको 
छु। ढुवानी सेवा, ढुवानी सािनको भाला, कागो सेवा, ई-लाइवे्ररी सेवा, र्नक्षेप 
सरुक्षण शलु्क, रेवकङ्ग तथा टुर प्याकेज, साइलो तथा साइलो प्रसायोगको सेवा 
शलु्क र उत्पस्त्तको प्रसामाण-पर जारी गपाि लाग्ने शलु्कमा मूल्य अर्भववृि 
कर छुट दपएको छु। 

470. वण्लेल वेयरिाउसको सवुविा अन्त्तगित र्नयाितमूलक उद्योगले बैंक ग्यारेन्त्टीमा 
आयात गरेको कच्चा पपाथिबाट उत्पादपत वस्त ुसमयमै र्नयाित गनि नसकेका 
उद्योगको लार्ग र्नयाित गरी बैंक ग्यारेन्त्टी रु्कुवा गने म्याप 2078 चैर 
मसान्त्तसम्म बढाएको छु।  

471. अस्क्सजन ग्याँस, र्लस्क्वल अस्क्सजन, अस्क्सजन र्सर्लण्लर, अस्क्सजन 
कन्त्सन्त्रेटर लगायतका अन्त्य जीवनपायक सामग्री र और्िी आयात, उत्पापन 
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तथा वविी ववतरणमा लाग्ने भन्त्सार मिसूल, मूल्य अर्भववृि कर र 
अन्त्त:शलु्क 2078 पसु मसान्त्तसम्म छुट दपएको छु। 

472. ववद्यतुको आन्त्तररक िपत ववृि गनि तथा वातावरणमैरी यातायातका 
सािनको प्रसायोगलाई बढावा दपन ववद्यतुीय सवारी सािनको आयातमा 
अन्त्तुःशलु्क परैु िारेज गरी भन्त्सार मिसलु समेत उल्लेख्य मारामा घटाएको 
छु।  

473. इन्त्लक्सन चलु्िोको भन्त्सार मिसलु पर घटाएर 1 प्रसार्तशत कायम गरेको 
छु। रेवफ्रजेरेटर, ग्राइन्त्लर, राइसकुकर, पङ्खा लगायतका ववद्यतुीय 
उपकरणको अन्त्तुःशलु्क िारेज गरी भन्त्सार मिसलु घटाएको छु।  

474. स्शश ुस्वास््य र पोर्णलाई बढावा दपन बच्चाले िाने पिुको भन्त्सार मिसलु 
50 प्रसार्तशत घटाएको छु। 

करको पायरा ववस्तार 

475. मूल्य अर्भववृि करको पर यथावत ्रािेको छु। भन्त्सार मिसूलका परिरुमा 
सामान्त्य समायोजन गरेको छु। मदपरा,  ववयर,  वाइन,  चरुोट, सतुीजन्त्य 
तथा िल्का पेय पपाथिमा अन्त्त:शलु्क ववृि गरेको छु।  

476. छुटको सीमाभन्त्पा बढी करयोग्य वस्त ु तथा सेवाको कारोबार गने 
करपातालाई मूल्य अर्भववृि करको पायरामा ल्याइनेछ। मूल्य अर्भववृि 
करमा पताि भएका सबै करपाताले िमश: अर्नवायि रुपमा ववद्यतुीय 
प्रसाणालीबाट ववजक जारी गनुिपने व्यवस्था र्मलाइनेछ।  

477. साना करपातालाई लाग्पै आएको करको पर यथावत रािी पूवािनमुार्नत 
आय वववरण बझुाउने कारोवारको सीमा रु. 20 लािबाट रु. 30 लाि 
परु् याएको छु। कारोबारमा आिाररत कर बझुाउने करपाताको कारोबारको 
सीमा रु. 50 लािबाट रु. 1 करोल परु् याएको छु। सामवुिक लगानी 
कोर्को आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु। 



98 
 

478. लेववट कालि, िेर्लट कालि, क्यूआरकोल, स्क्यानटुपे लगायत अन्त्य ववद्यतुीय 
माध्यमबाट भकु्तानी गरी वस्त ुतथा सेवा िररप गपाि र्तरेको मूल्य अर्भववृि 
करको 10 प्रसार्तशतले िनु ेरकम उपभोक्ताले तत्काल वर्ताि पाउने व्यवस्था 
कायािन्त्वयन गररनेछ।  

औद्योर्गक संरक्षण तथा लगानी प्रसावििन 

479. स्वपेशी उद्योगको संरक्षणका लार्ग औद्योर्गक कच्चा पपाथिको भन्त्सार पर 
तयारी वस्तकुो भन्त्पा कस्म्तमा 1 ति कम िनुे व्यवस्था र्मलाएको छु। 
आन्त्तररक उत्पापनका केिी वस्तमुा लाग्पै आएको अन्त्त:शलु्क िटाएको 
छु। 

480. स्चया, जटु, चलस्चर, पस्श्मना, ह्याचरी उद्योग र कृवर् तथा नसिरी र्मिमा प्रसायोग 
िनुे यन्त्र उपकरण र पाटि पजुािको भन्त्सार मिसलु छुट दपएको छु। नेपालमा 
पताि भएका र्सवपङ्ग कम्पनीले कन्त्टेनर आयात गपाि लाग्ने भन्त्सार मिसलु 
घटाएको छु।  

481. कृवर्को व्यावसायीकरण गरी उत्पापन र रोजगारी ववृि गनि व्यवसावयक 
कृवर् आयमा लाग्ने करमा 50 प्रसार्तशत छुट दपएको छु। सामूविक 
व्यावसावयक िेती गने कृवर् सिकारी संस्थाले आयात गने एउटा ढुवानीको 
सािनमा लाग्ने भन्त्सार मिसलुमा 50 प्रसार्तशत छुट दपएको छु। 

482. कोर्भल मिामारीपर्छको आर्थिक पनुरूत्थानलाई तीब्रता दपन आगामी आर्थिक 
वर्िको साउन १ गतेपेस्ि स्थापना िनुे उत्पापनमलुक ववशेर् उद्योगको लार्ग 
संस्थागत आयकरको पर 5 वर्िर्भर 15 प्रसार्तशतमा कायम गने गरी प्रसात्येक 
वर्ि 1 प्रसार्तशत ववन्त्पूले घटाउँपै जाने नीर्त अवलम्बन गररनेछ।  

483. स्टाटिअप व्यवसायलाई कारोबार सरुु गरेको र्मर्तले 5 वर्िसम्म लाग्ने 
आयकरमा शत प्रसार्तशत छुट दपएको छु। र्नजी क्षेरका उद्योग प्रसार्तष्ठानले 
बढीमा 5 वटा स्टाटिअप व्यवसायलाई प्रसार्त व्यवसाय रु. 1 लािसम्मको 
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बीउ पुजँी उपलब्ि गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गपाि कट्टी गनि 
पाउने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

484. स्वपेशमा उत्पापन गरेको कच्चा पपाथि तथा सिायक कच्चा पपाथि ववशेर् 
उद्योगलाई वविी गरी प्रसााप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा 20 प्रसार्तशत छुट 
दपने र ववशेर् उद्योगले र्नकासी गरी प्रसााप्त गरेको आयमा 10 प्रसार्तशत मार 
कर लाग्ने व्यवस्था र्मलाएको छु। 

485. बैंकिरूले ववपेशी ववत्तीय संस्थाबाट र्लएको ऋणको व्याज भकु्तानीमा लाग्ने 
अर्ग्रम करको पर घटाएको छु। सिकारी बैंक तथा सिकारी संघ संस्थाले 
एक आपसमा ऋण लगानी बापत र्तरेको ब्याजमा अर्ग्रम कर कट्टी गनि 
नपने व्यवस्था गरेको छु।  

486. वातावरणमा प्रसात्यक्ष असर पाने प्रसायोग भइसकेका वस्त ुमार कच्चा पपाथिका 
रुपमा प्रसायोग गरी नयाँ वस्त ुउत्पापन गने उद्योगलाई कारोबार शरुु गरेको 
र्मर्तले पविलो 3 वर्िसम्म लाग्ने आयकरको 50 प्रसार्तशत र थप 2 वर्िसम्म 
25 प्रसार्तशत छुट िनुे व्यवस्था गरेको छु। 

487. औद्योर्गक क्षेर वा औद्योर्गक ग्राम बाविर सञ् चालनमा रिेका उद्योग 
औद्योर्गक क्षेर वा औद्योर्गक ग्राममा स्थानान्त्तरण भएमा उत्पापन शरुू 
भएको 3 वर्िसम्म आयकरमा 50 प्रसार्तशत र त्यसपर्छको 5 वर्िसम्म 25 
प्रसार्तशत छुट दपने व्यवस्था गरेको छु। 

राजस्व चिुावट र्नयन्त्रण 

488. राजस्व चिुावटलाई कलाइका साथ र्नयन्त्रण गररनेछ। बजार अनगुमन, 
कर परीक्षण तथा अनसुन्त्िानलाई तीव्रता दपइनेछ। केन्त्द्रीय ववजक अनगुमन 
प्रसाणाली, आस्शकुला प्रसाणाली,  र्भर्सवटएस सूचना प्रसाणाली,  भरू्म व्यवस्थापन तथा 
अर्भलेि र बैंक तथा ववत्तीय संस्थािरुको सूचना प्रसाणालीबीच अन्त्तर-आबिता 
कायम गरी एकीकृत करपाता सूचना प्रसाणालीको ववकास गररनेछ।  
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489. आयात िनु ेमालवस्तकुो मूल्याङ्कनलाइि कारोबार मूल्यमा आिाररत बनाइने 
छ। र्नयर्मत बजार सवेक्षण गरी संकलन गररएको सूचनाका आिारमा 
सदुृढ, त्यपरक र वास्तववक भन्त्सार मूल्याङ्कन प्रसाणाली ववकास गररनेछ। 
न्त्यून ववजकीकरण भइ आएका सामग्री भन्त्सार ववन्त्पूमा िररप गने 
व्यवस्थालाई कलाइका साथ कायािन्त्वयन गररनेछ। भन्त्सार जाँचपासपर्छको 
परीक्षणलाई थप प्रसाभावकारी बनाइनेछ। 

कर प्रसाणाली तथा प्रसाशासनमा सिुार 

490. राजस्वको पायरा ववस्तार एवम ्करािारको संरक्षण, कर चिुावट र्नयन्त्रण 
र लगानीमैरी वातावरण र्नमािण गनि मूल्य अर्भववृि कर, आयकर, भन्त्सार,  
अन्त्त:शलु्क र गैर कर लगायतका प्रसात्यक्ष एवम ्अप्रसात्यक्ष कर प्रसाणालीमा  

गनुिपने सिुारका लार्ग सझुाव दपन कर प्रसाणाली पनुरावलोकन उच्चस्तरीय 
आयोग गठन गररनेछ। 

491. कर बक्येता नभएका र चाल ुवर्िमा स्वयं कर र्निािरण अनसुारको कर 
भकु्तानी गरेका सबै करपाताले स्वचार्लत प्रसाणालीबाट कर चकु्ता प्रसामाणपर 
पाउने व्यवस्था र्मलाइनेछ। मूल्य अर्भबवृि करको िररप-र्बिी िाता 
प्रसात्येक वर्ि कर अर्िकृतबाट प्रसामास्णत गनुिपने िालको व्यवस्था िटाएको 
छु।  

492. छैठौं चरणको भन्त्सार सिुार तथा आिरु्नकीकरण योजना आगामी साउन 1 
गतेपेस्ि लागू गररनेछ। राविय एकद्वार प्रसाणालीलाइि पूणि रुपमा कायािन्त्वयनमा 
ल्याइनेछ। 

493. भन्त्सार ववन्त्पूमा भकु्तानी गनुिपने सम्पूणि कर तथा मिसूल ववद्यतुीय 
प्रसाणालीमार्ि त गनि सक्ने व्यवस्था र्मलाइनेछ। उद्योगले र्नकासी पैठारी 
संकेत नम्बर 5 वर्िका लार्ग एकै पटक नवीकरण गनि सवकने व्यवस्था 
र्मलाएको छु। 
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494. मेची, ववराटनगर, वीरगञ् ज, भैरिवा, नेपालगञ् ज, रसवुा र तातोपानी गरी सात 
ठूला भन्त्सार कायािलयमा कन्त्टेनर स्क्यानर मेस्शन, मालवस्त ुतेर्लने वइङ्ग 
मेस्शन लगायतका आिरु्नक उपकरण जलान गररनेछ। गेतम बिु र पोिरा 
अन्त्तरािविय ववमानस्थल एवम ्जनकपरु रेलवे स्टेशनमा भन्त्सार कायािलय 
स्थापना गरी सञ् चालनमा ल्याइनेछ। 

495. राविय सरुक्षा, मानव स्वास््य र वातावरणमा प्रसार्तकूल असर गने मालवस्तकुो 
आयात र्नयन्त्रण गनि भन्त्सार कायािलयिरुमा प्रसााथर्मकताका आिारमा 
एकीकृत प्रसायोगशालाको स्थापना र स्तरोन्त् नर्त गररनेछ। 

496. अन्त्त:शलु्क स्स्टकर प्रसायोग गपाि क्यूआरकोल स्क्यान गरी सोको त्याङ्क 
आन्त्तररक राजस्व ववभागको स्वचार्लत प्रसाणालीमा अर्भलेि गने प्रसाबन्त्ि 
र्मलाइनेछ। ववयरको उत्पापन गने प्रसार्तष्ठानिरुमा फ्लो र्मटर राख् ने व्यवस्था 
गररनेछ। 

आपरणीय दपपीबविनी तथा पाजभुाइिरू, 

497. आर्थिक वर्ि २०७6/७7 को यथाथि िचि‚ आर्थिक वर्ि २०७7/७8 को 
संशोर्ित अनमुान र आर्थिक वर्ि २०७8/७9 को अनमुार्नत आय-व्ययको 
वववरण अनसूुचीमा उल्लेि गरेको छु। चालू आर्थिक वर्िको मन्त्रालयगत 
प्रसागर्त वववरण, आगामी आर्थिक वर्िमा अन्त्तरािस्ष् रय ववकास साझेपारबाट प्रसााप् त 
िनुे ववकास सिायता‚ प्रसााववर्िक सिायता तथा अन्त्तरािस्ष् रय गैरसरकारी 
संस्थाबाट पररचालन िनुे सिायता सम्बन्त्िी वववरण साविजर्नक भइसकेको 
छ।   

498. आगामी आर्थिक वर्ि कोर्भल मिामारीको र्नयन्त्रणमा सर्लता प्रसााप् त िनु,े 

िोप अर्भयानले पणुिता पाउने,  स्वास््य पूवाििारमा आमलु सिुार िनुे,  
रणनीर्तक मित्वका ठुला आयोजनाको कायािन्त्वयन प्रसाविया अस्घ बढने,  

सलक सन्त्जाल ववस्तार िनुे,  सबै नेपालीको घरमा आिरु्नक ऊजािको पिुँच 
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ववस्तार िनु,े  स्शक्षण र्सकाईमा सूचना प्रसाववर्िको ववस्तार िनुे,  थप पईु 
अन्त्तरािविय ववमानस्थल सञ् चालनमा आई शीघ्र आर्थिक पनुरूत्थान िनुे 
अपेक्षा गरेको छु।  

499. सरकारले कायािन्त्वयन गने आर्थिक पनुरूत्थानका कायििम तथा कोर्भल- 
१९ र्बरूि िोप ब्यवस्थाबाट पररस्स्थर्त सामान्त्यीकरणतर्ि  उन्त्मिु भई 
आर्थिक गर्तववर्ि लयमा र्वकि न ेआत्मववश् वासका आिारमा आगामी आर्थिक 
वर्ि आर्थिक ववृिपर 6.5 प्रसार्तशतको िारािारीमा िनुे अनमुान छ। 
मदु्रास्र्ीर्त परलाई 6.5 प्रसार्तशतमा सीर्मत राख् न ेएवम ्बजेट कायािन्त्वयनमा 
सघाउ पगु्ने गरी नेपाल राष् र बैंकले मेदद्रक नीर्त तजुिमा गनेछ।   

500. िेरै प्रसाकारका असिजता र प्रसार्तकूलताका वावजपु वतिमान ्सरकारले र्लएका 
नीर्तको कायािन्त्वनबाट नेपाली जनतामा र्सजिना भएको उत्साि तथा आर्थिक 
तथा सामास्जक ववकासको लयलाई कायम राख्पै आगामी आर्थिक वर्िको 
बजेटले समिृ नपेाल सिुी नपेालीको राविय आकाङ्क्षा पूरा गनि ठोस 
योगपान परु् याउने मेरो ववश्वास छ। कोरोनासँग लटेर जधु्नपुने यस सङ् कटको 
घलीमा राजनीर्तक पल, जनप्रसार्तर्नर्ि, सामास्जक संघ संस्था, र्नजी क्षेर तथा 
नागररक समाजलाई आ-आफ्नो ठाँउबाट सकारात्मक योगपान गनि म िादपिक 
अनरुोि गपिछु। 

501. मैले प्रसास्ततु गरेको आगामी आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेटको 
कायािन्त्वयनबाट कोरोनाको जोस्िम न्त्यूनीकरण गपै सबै प्रसाकारका रोगबाट 
नागररकको जीवन रक्षा गनि आवश्यक पूवाििार, उपकरण तथा जनशस्क्तको 
व्यवस्था, मिामारी र्नयन्त्रण गपै आर्थिक गर्तववर्ि सञ् चालन, थर्लएको 
अथितन्त्रको शीघ्र पनुरूत्थान, रोजगारमलुक स्शक्षामा समावेशी पिुँच, श्रम 
बजारमा आउने व्यस्क्तलाई काम र रोजगारीको अवसरको उपलव्िता तथा 
जीवनचिमा आिाररत सामास्जक सरुक्षा एवम ् संरक्षण प्रसााप् त भई 
लोककल्याणकारी राज्यको स्थापनामा ठोस योगपान पगु्ने अपेक्षा गरेको छु।       
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502. बजेट तजुिमा गपाि मागिपशिन गनुि िनुे सम्माननीय राष् रपर्त, सम्माननीय 
उपराष् रपर्त, सम्माननीय प्रसािानमन्त्री, सम्माननीय प्रसािानन्त्यायर्िश, प्रसार्तर्नर्ि 
सभाका सम्माननीय सभामिु र राविय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष प्रसार्त 
िादपिक आभार प्रसाकट गपिछु। बजेट तजुिमाको िममा उपयोगी सझुाव प्रसापान 
गनुि िनुे राजनीर्तक पल, अथिववद्, र्नजी क्षेर, सिकारी क्षेर र नागररक तथा 
आम सञ् चार जगतलाई िादपिक िन्त्यवाप ज्ञापन गपिछु। नेपालको आर्थिक, 

सामास्जक ववकासमा र्नरन्त्तर सियोग परु् याउने सबै करपाता र कदठन 
अवस्थामा समेत नेपाललाई र्नरन्त्तर सियोग गने ववकास साझेपारिरूलाई 
िादपिक िन्त्यवाप दपन चािन्त्छु।बजेट कायािन्त्वयनमा सबैको रचनात्मक 
सियोग रिने अपेक्षा समेत गरेको छु।  

503. अन्त्त्यमा,  स्वास््य साविानी अपनाई कोर्भल- १९ मिामारीको जोस्िमबाट 
सरुस्क्षत रिपै पेश ववकासको अर्भयानमा सिभागी िनु सम्पूणि नेपाली 
दपपीबविनी तथा पाजभुाइिरूलाई िादपिक आिान गपिछु। 

िन्त्यवाप। 

 

 

 

 


