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सम्माननीय सभामखु महोदय, 

१. सावर्भौमस ा सम्प  नेपाली जनताको ूितिनिध संःथा संिवधानसभाबाट 
संघीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽ नेपालको संिवधान घोषणा भई लाग ु
भएपिछको पिहलो बजेट सम्मािनत व्यवःथािपका संस  समक्ष ूःततु गनर् 
पाउँदा गौरवको अनभुिूत गरेको छु। आज जेठ १५ गते, गणतन्ऽ िदवसको 
ऐितहािसक अवसरमा लोकतािन्ऽक गणतन्ऽ, संघीयता, धमर्िनरपेक्षता, 
समावेिशता र सामािजक न्यायका लािग जीवन उत्सगर् गनुर्हनेु आदरणीय 
शहीदह ूित हािदर्क ौ ा ली अपर्ण गदर्छु। नेपाली राजनीितका िशखर 
व्यिक्तत्वह  पुं पलाल ौे , िव े र ूसाद कोइराला, मदन भण्डारी, 
मनमोहन अिधकारी र गणेशमान िसंहलाई आदरपूवर्क ःमरण गदर्छु। न्याय, 

समानता, ःवािधनता र समिृ  ूाि का आन्दोलनह मा योगदान गनुर्हनेु 
सम्पूणर् नेपाली िददीबिहनी तथा दाजभुाइह ूित हािदर्क सम्मान ूकट 
गदर्छु।  

२. संिवधान जारी भएसँगै हामी नयाँ यगुमा ूवेश गरेका छ । संिवधान माफर् त 
राजनीितक अिधकारह लाई संःथागत गनर् सफल भएका छ । संिवधानले 
सम्पूणर् नेपालीलाई सावर्भौमस ा सम्प  तलु्याएको छ। सबै ूकारका िवभेद 
र असमानतालाई अन्त गरेको छ र सबैलाई समान अिधकार, समान अवसर 
र समान मयार्दा ूदान गरेको छ। अब हामी संिवधानले पिरकल्पना 
गरेअनु प सामािजक न्याय र समाजवादको लआयमा पगु्न आिथर्क समिृ मा 
केिन्ित हनुपुन चरणमा ूवेश गरेका छ । हाॆो लडाई सामािजक 
न्यायसिहतको समिृ  आजर्न गनर्का लािग अिवकास, गिरबी र पछौटेपनको 
िव  केिन्ित हनु ज री छ।  

३. राजनीितक दलह  बीचको सहकायर् र एकताबाट यगुान्तकारी पिरवतर्न 
सम्भव भएको हो। दलह  एकताव  हुँदा जनता िवजयी भएका छन ् र 
िवभािजत हुँदा राज्य जिटलतम ् मोडमा पगेुको अनभुव हामीसँग छ। 
राजनीितमा बेला बखत िसजर्ना हनेु असहमित र असन्तिु लाई िसजर्नशील 
सम्वादको माध्यमबाट सहमितमा बदल्न सिकन्छ भ े हाॆो आफ्नै अनभुवले 
बताएको छ। संिवधान िनमार्णमा एकताब  भएका राजनीितक दलह  
संिवधानको कायार्न्वयनमा पिन एकताब  हनु आवँयक छ। अब हामीलाई 
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कुनै पिन बहानामा आिथर्क सामािजक िवकास, सावर्जिनक सेवा ूवाह, 

ॅ ाचार िनयन्ऽण र सशुासन ूव र्नमा िवलम्व गन सिुवधा छैन। 
संिवधानको कायार्न्वयन र आिथर्क समिृ  हामी सबैको साझा कायर्सूची हो। 
समिृ सिहतको समाजवाद हामी सबैको साझा गन्तव्य हो। बजेट तजुर्मा 
गिररहँदा म ियनै मान्यताह बाट िनदिशत भएको छु। 

४. मैले आगामी आिथर्क वषर्को बजेट िनमार्ण गिररहँदा ःवाधीन, समु त, समृ  
र समतामूलक नेपालको भावी तिःवरलाई सामु ेमा राखेर आिथर्क नीित, 

कायर्बम र आयोजनाह  तय गरेको छु। संिवधान कायार्न्वयनको 
आधारशीला तयार गन, अथर्तन्ऽको पनुसर्ंरचना गद उपलब्ध ॐोत र 
साधनको अिधकतम उपयोग गरी उच्चदरको समन्याियक आिथर्क विृ  गन, 

िवकासको ूितफल सबै नेपालीले ूा  गन गरी साधन, ॐोत र अवसरको 
न्यायोिचत िवतरण गन, िदगो िवकासका लािग पूवार्धार िनमार्ण गन, ूादेिशक 
सन्तलुन र िवकासलाई सघाउ परु् याउने र आम नेपालीको अपनत्व र 
ःवािमत्व हनेु िवकास आयोजनाह को कायार्न्वयन गन िदशामा आगामी 
बजेट केिन्ित हनेुछ।   

५. मैले बजेटमा कायर्बमह  ूःताव गदार् ःवदेश तथा िवदेशमा रहनभुएका 
नेपाली तथा गैरआवासीय नेपाली िददीबिहनी तथा दाजभुाइह ले नेपालको 
िवकास ूकृयामा देखाउन ुभएको िचन्ता, चासो र तत्परतालाई उच्च सम्मान 
गरेको छु। िछमेकी िमऽ रा ह , अन्तरार्ि य समदुाय र िवकास 
साझेदारह को नेपालूितको बढ्दो सद् भाव र सहयोगको ूितब ताबाट म 
उत्साही भएको छु। 

६. मैले आगामी आिथर्क वषर्को बजेट तयार गदार् नेपालको संिवधानमा उल्लेख 
भएका नागिरकका मौिलक हकह , राज्यका िनदशक िस ान्तह , आिथर्क 
वषर् २०७३/७४ को नेपाल सरकारको नीित तथा कायर्बम, व्यवःथािपका–
संसदमा मैले ूःततु गरेको िविनयोजन िवधेयकका िस ान्त र ूाथिमकताका 
सम्बन्धमा माननीय सदःयज्यूह बाट ूा  भएका अमूल्य सझुावह लाई 
मागर्दशर्कको पमा िलएको छु। संसदीय सिमितह  र संवैधािनक 
अ ह बाट ूा  सझुावह लाई आत्मसात ्गरेको छु। पूवर् अथर्मन्ऽीज्यूह , 

अथर्िवदह , िनजी क्षेऽका छाता संगठन एवं व्यिक्तत्वह , सामािजक 
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जीवनका िविभ  संघ संःथाह , िसजर्नशील यवुाह  तथा नागिरक समाजका 
सझुावह लाई मह वका साथ महण गरेको छु। राि य िवकास पिरषद् बाट 
भखर्रै पािरत भएको आगामी चौध  योजनाको दीघर्कालीन िवकासको सोच, 

लआय र िऽवषीर्य नीित तथा कायर्बमह लाई बजेट तजुर्माको आधार 
बनाएको छु। 

आिथर्क पिरसूचकह  

७. आिथर्क िबयाकलाप, िववरण र तथ्या ह  समावेश भएको आिथर्क 
सवक्षण, िवषयगत मन्ऽालयह को चाल ु आिथर्क वषर्को वािषर्क ूगित 
िववरण र सावर्जिनक संःथानह को गत आिथर्क वषर्को ूगित समीक्षा यस 
सम्मािनत सदनमा मैले ूःततु गिरसकेको छु। 

(क) यी ूितवेदनह ले आिथर्क पिरसूचकह  सन्तोषजनक देखाएका 
छैनन।् न्यून लगानी, कमजोर उत्पादन क्षेऽ र संरचनागत 
कमजोरीका कारण आिथर्क विृ  न्यून भइरहेको अवःथामा नेपाली 
अथर्तन्ऽले गैर आिथर्क अवरोध व्यहोनुर् पर् यो। भकूम्पको क्षित र 
आपूितर् ूणालीमा आएको असहज िःथितले अथर्तन्ऽ थप संकुिचत 
भयो। 

(ख) बजेट कायार्न्वयनमा िढलाइ, उ ोग, िनमार्ण एवं व्यापार लगायतका 
िनजी क्षेऽमा देिखएको आिथर्क िशिथलता र ूितकूल मौसमका कारण 
कृिष क्षेऽ, खासगरी खा ान् न उत्पादनमा आएको ॑ासले चाल ुआिथर्क 
वषर्मा ०.८ ूितशतको माऽ आिथर्क विृ दर हािसल हनेु ूारिम्भक 
अनमुान छ। उपभोक्ता मिुाःफीित १० ूितशतको हाराहारीमा रहेको 
छ। 

(ग) भकूम्पका कारण किरब . ७ खबर्को क्षित भएको अनमुान 
गिरएकोमा आपूितर् ूणालीको असहजताले थप आिथर्क क्षित भएको 
छ। भकूम्पपिछको पनुिनर्मार्णका लािग . ८ खबर् १३ अबर् ॐोतको 
पिरचालन गनुर्पन आवँयकता देिखएको छ। 

(घ) चाल ुआिथर्क वषर्मा िविनयोजन गिरएको . ८ खबर् १९ अबर्मध्ये 
. ७ खबर् १ अबर् अथार्त ्८५.६ ूितशत माऽ खचर् हनेु संशोिधत 
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अनमुान छ।  यसमध्ये चालतुफर्  . ४ खबर् ३४ अबर् अथार्त ्८९.६ 
ूितशत, पूजँीगततफर्  . १ खबर् 5९ अबर् अथार्त ्७६.२ ूितशत र 
िव ीय व्यवःथातफर्  . १ खबर् ८ अबर् अथार्त ्८५.५ ूितशत खचर् 
हनेु संशोिधत अनमुान छ। 

(ङ) ॐोत पिरचालनतफर्  कुल . ४ खबर् ७५ अबर् राजःव संकलन गन 
लआय िलइएकोमा लआयको ९६.८ ूितशत अथार्त ् . ४ खबर् ६० 
अबर् माऽ संकलन हनुसक् ने संशोिधत अनमुान छ। कुल . २ खबर् 
५ अबर् वैदेिशक सहायता पिरचालन गन लआय िलइएकोमा लआयको 
६१ ूितशत अथार्त ् . १ खबर् २६ अबर् माऽ पिरचालन हनेु 
संशोिधत अनमुान रहेको छ। 

(च) चाल ुआिथर्क वषर्मा वःत ुआयात र िनयार्त दवैु घटेका छन।् व्यापार 
घाटा गत वषर्भन्दा कम भएको देिखएता पिन िनयार्तले आयातको एक 
दशांश माऽ धान् न सक् ने अवःथा रहेको छ। व्यापार घाटा बाहेक 
बा  क्षेऽ सकारात्मक छ। चाल ु आिथर्क वषर्को पिहलो नौ 
मिहनासम्म . १ खबर् ६३ अबर् ८१ करोड बराबरको शोधनान्तर 
बचत छ। िवदेशी िविनमय सिञ् चित . १० खबर् ७ अबर् ६१ 
करोड छ। िवूषेण आूवाह गत आिथर्क वषर्को यही अविधको 
तलुनामा १३ ूितशतले विृ  भई . ४ खबर् ८१ अबर् ६९ करोड 
पगेुको छ।  

(छ) लगानीको वातावरणमा सधुार देिखएको छ। आन्तिरक पूजँी बजार 
बमश: सु ढ हुँदै गएको छ। िव ीय बजारमा रहेको अिधक 
तरलताले िधतोपऽ बजारलाई गितशील तलु्याएको छ भने 
उत्पादनशील क्षेऽतफर्  िव ीय साधन पिरचालन गन चनुौित कायमै 
छ। नेप्से पिरसूचक १५०० अंकभन्दा मािथ रहेको छ। 

उ ेँ य 

८. आगामी आिथर्क वषर्को बजेटका उ ेँयह  देहायबमोिजम राखेको छु:- 

 संिवधानको कायार्न्वयन गन, 
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 भकूम्प र आपूितर् ूणालीको अवरोधबाट ूभािवत अथर्तन् ऽको 
पनु त्थान गन,  

 उत्पादकत्व र उत्पादन विृ  गरी उच्च आिथर्क विृ  गन,  

 आन्तिरक र बा  लगानी ूव र्न गन, 

 आिथर्क िबयाकलापको िवःतार गन, आय र रोजगारी विृ  गन, 
गिरबी घटाउने, 

 अवसरको िसजर्ना, सक्षमता अिभविृ  र सामािजक संरक्षण गन, 

 सबै नेपालीलाई गणुःतरीय सामािजक सेवा उपलब्ध गराउने, 

ूाथिमकताका के्षऽह  

९. बजेटको ॐोत बाँडफाँट गदार् मैले देहायका क्षेऽह लाई ूाथिमकतामा 
राखेको छुः-  

 भकूम्पपिछको पनुिनर्मार्ण, पनुःथार्पन र नविनमार्ण 

 जलिव तु उत्पादन, ूसारण लाइन िवःतार र िवतरण 

 सडक, िवमानःथल, िसंचाइ  

 कृिष, उ ोग, पयर्टन, वन 

 सहरी र ःथानीय पूवार्धार 

 िशक्षा, ःवाःथ्य, खानेपानी, सरसफाइ 

 सामािजक सरुक्षा 

 सेवा ूवाह, ॅ ाचार िनयन्ऽण र शासकीय सधुार 

सम्माननीय सभामखुज्यू,  

१०. अब म आिथर्क वषर् २०७३/७४ को कायर्बम र बजेट ूःततु गदर्छुः-  

संिवधान कायार्न्वयन र शािन्त ूिबया 

11. संिवधानले व्यवःथा गरेका नागिरकका मौिलक हकह  कायार्न्वयनका लािग 
आवँयक पन काननु तजुर्मा गिरनेछ।  
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12. संघीयता कायार्न्वयनका लािग आगामी आिथर्क वषर्मा १३८ िवधेयक 
व्यवःथािपका-संस  समक्ष ूःततु गिरनेछ। संघ, ूदेश र ःथानीय तहका 
काननु िनमार्ण गिरनेछ। संघीयताको संःथागत तथा भौितक संरचना तयार 
गनर् आवँयक बजेट िविनयोजन गरेको छु।  

13. संघीयताको कायार्न्वयनमा सरकार ूितब  छ। संघ, ूदेश र ःथानीय 
तहका अिधकारह को ूयोग काननुबमोिजम गिरनेछ। ूदेशको सञ् चालन र 
व्यवःथापन भएपिछ काननुबमोिजम राजःव बाँडफाँट र िव ीय हःतान्तरण 
गिरनेछ। संिवधान अनसुार ःथानीय तहको ःथापना नभएसम्मको लािग 
सािवकबमोिजमका कायर् ःथानीय िनकायबाट सम्पादन गिरनेछ। संघ र 
ःथानीय तहको ूशासिनक पनुसर्ंरचना गिरनेछ। ूदेश तहमा ूशासिनक 
संयन्ऽ िनमार्ण गिरनेछ। 

14. राज्यका िनदशक िस ान्त र नीितह को ूगितशील कायार्न्वयनलाई 
सरकारले ूाथिमकतामा राखेको छ।  

15. संिवधानबमोिजमका आयोगह  गठन गिरनेछ। संवैधािनक िनकायका 
पदािधकारीह  र ूदेश ूमखुह को पािरौिमक, सिुवधा र कायर्सञ् चालनका 
लािग बजेट व्यवःथा गरेको छु।  

16. संिवधानबमोिजम सबै तहका िनवार्चन सम्प  गनगरी आवँयक तयारी 
अगािड बढाइनेछ। ःथानीय िनकायको िनवार्चन आगामी मंिसर मिहनामा 
सम्प  गिरनेछ। त्यसका लािग राजनीितक सहमित जटुाउन पहल 
गिरनेछ।  

17. नेपालको संिवधान िनमार्णमा योगदान परु् याउन ु हनेु तत्कालीन 
संिवधानसभाका माननीय सदःयह लाई रा पित ारा संिवधान िनमार्ण पदक-
२०७२ र सम्मानपऽ ूदान गन व्यवःथा िमलाइनेछ।  

18. शािन्त ूिबयाका बाँकी कामह  अिवलम्ब सम्प  गनर् समयसीमा, 
िजम्मेवार िनकाय र आवँयक ॐोत साधन सिहतको कायर्योजना तयार गरी 
कायार्न्वयन गिरनेछ।  

19. शहीद एवं बेप ा पिरवारका सदःयह लाई पूवर् घोिषत . ५ लाखमध्येको 
बाँकी रकम उपलब्ध गराउन आवँयक बजेटको व्यवःथा गरेको छु। 
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न् कालका अयोग्य लडाकुह  र ःवेिच्छक अवकासमा गएका 
लडाकुह मध्ये राहत िलन बाँकीलाई . २ लाख उपलब्ध गराउन 
बजेटको व्यवःथा गरेको छु।   

20. शहीद ूित ान माफर् त सञ् चालन हनेु न् पीिडत पिरवार िशक्षा कायर्बमका 
लािग आवँयक बजेटको व्यवःथा गरेको छु। न् कालका घाइतेह को 
सरकारी अःपतालमा िनःशलु्क उपचार हनेु व्यवःथा िमलाइनेछ। 

21. शहीदको मापदण्ड िनधार्रण गनर् र घोषणा हनु बाँकी शहीदह  पिहचान गरी 
नामावली िसफािरस गनर् राजनीितक दलह को सहमितमा उच्चःतरीय 
िसफािरस सिमित गठन गिरनेछ। उक्त सिमितको िसफािरसमा शहीद घोषणा 
गन व्यवःथा िमलाइनेछ।   

22. संबमणकालीन न्यायका लािग गठन भएका सत्य िन पण तथा मेलिमलाप 
आयोग र बेप ा पािरएका व्यिक्तको छानवीन आयोगह लाई ूभावकारी 
पमा कायर् सम्पादन गनर् आवँयक ॐोत उपलब्ध गराइनेछ। शहीद तथा 

वेप ा भएका व्यिक्तका पिरवारलाई पिरचय पऽ उपलब्ध गराउने व्यवःथा 
िमलाएको छु।  

23. िदगो शािन्त र िवकासका लािग न् बाट क्षितमःत भौितक संरचनाह को 
पनुिनर्मार्ण र शािन्तका लािग िवकास कायर्बमह लाई िनरन्तरता िदएको 
छु। गणेशमान शािन्त अिभयान कायर्बम कायार्न्वयन गनर् बजेटको व्यवःथा 
गरेको छु। 

भकूम्पपिछको पनुिनर्मार्ण 

24. जनअपेक्षा अनु प भकूम्पपिछको पनुिनर्मार्ण कायर्लाई तीॄता िदइनेछ। 
िनधार्िरत समयिभऽै पनुिनर्मार्ण र पनुःथार्पनाका कायर्ह  सम्प  गिरने 
िवँ वास िदलाउन चाहन्छु। यसका लािग ॐोत र साधनको अभाव नहनेु 
व्यवःथा िमलाएको छु। 

25. लाभमाही सवक्षणबाट पिहचान गिरएका सबै भकूम्पपीिडत घरधनीह लाई 
िकःतावन्दीमा उपलब्ध गराउन घोषणा गिरएको अनदुान रकम सरल 
तिरकाले उपलब्ध गराउने व्यवःथा िमलाएको छु। भकूम्पपीिडतह को घर 
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िनमार्णका लािग थप . तीन लाख सामूिहक जमानीमा िनब्यार्जी ऋण 
उपलब्ध गराउने व्यवःथा िमलाएको छु। 

26. पनुिनर्मार्णलाई नविनमार्णसँग आब  गिरनेछ। नयाँ िनमार्ण हनेु सावर्जिनक 
संरचनाह लाई भकूम्प ूितरोधी बनाइनेछ। िनजीःतरमा िनमार्ण गिरने 
संरचनाह लाई पिन भकूम्प ूितरोधी बनाउन ूोत्सािहत गिरनेछ।  

27. आगामी तीन वषर्िभऽ िशक्षा र ःवाःथ्यसँग सम्बिन्धत संरचनाह  र पाँच 
वषर्िभऽ सम्पूणर् पूवार्धारह को पनुिनर्मार्ण तथा पनुःथार्पनाको कायर् सम्प  
गिरनेछ।  

28. पनुिनर्मार्ण भइरहेका बःतीह मा एकीकृत सेवा ूवाहको व्यवःथा 
िमलाइनेछ। ती बःतीह मा सडक, खानेपानी, िबजलुी, सरसफाइ, िव ालय, 

ःवाःथ्य केन्ि लगायतका पूवार्धारको एकीकृत िवकास गिरनेछ।  

29. मेरो धरहरा मै बनाउँछु अिभयानमा सिरक हनु र धरहरा जःतो परुाताित्वक 
एवं सांःकृितक सम्पदाको पनुिनर्मार्णमा योगदान गनर् ःवदेश तथा ूवासमा 
रहेका सम्पूणर् िददीबिहनी तथा दाजभुाइह लाई अिपल गदर्छु।  

30. दाङ, बाँके, बिदर्या, सखुत, दैलेख, डोटी, दाच ुर्ला, िसन्धपुाल्चोक र ताप्लेजङुका 
बाढी तथा पिहरोपीिडतह को पनुःथार्पना गनर् िवशेष कायर्बम सञ् चालन 
गिरनेछ।  

31. भकूम्प पँ चात ्को पनुिनर्मार्ण र पनुःथार्पनाका लािग . १ खबर् ४० अबर् 
६६ करोड िविनयोजन गरेको छु।  

आिथर्क समिृ का लािग जलिव तु  

32. आगामी वषर् आधारभतू पमा लोडसेिड  अन्त्य गन, दईु वषर्िभऽ पूणर् पमा 
लोडसेिड को अन्त्य गन, तीन वषर्िभऽ वषार्याममा आत्मिनभर्र हनेु र दश 
वषर्िभऽ िनयार्त गन ःप  मागर्िचऽका साथ जलिव तु उत्पादन, ूसारण र 
िवतरणका आयोजनाह  कायार्न्वयन गिरनेछ।  

33. ऊजार् संकट िनवारण तथा िव तु िवकास दशक सम्बन्धी कायर्योजना, 
२०७२ लाई ूाथिमकताका साथ कायार्न्वयन गनर् बजेट व्यवःथा गरेको 
छु। िव तु िनयमन आयोग  र ऊजार् संकट िनवारण िवधेयकह  एवं िव तु 
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ऐन र िव तु चहुावट िनयन्ऽण ऐनलाई संशोधन गन िवधेयकह  आगामी 
आिथर्क वषर् व्यवःथािपका-संसद् समक्ष पेश गिरनेछ। 

34. नेपालको सम्पूणर् सम्भाव्य जलिव तु क्षमताको यकीन गनर् जनरल सभ गन, 

अविध तोकी उत्पादन शु  गन र उत्पादनलाई लिक्षत गरी ूसारण 
लाइनह को िनमार्ण गन रणनीित अवलम्वन गिरनेछ। 

35. चमेिलया र कुलेखानी तेॐो आयोजनाह  एक वषर् िभऽ, मािथल्लो 
तामाकोशी र मािथल्लो िऽशलुी ३ए दईु वषर्िभऽ र रसवुागढी आयोजना तीन 
वषर्िभऽ सम्प  गरी राि य ूसारण मीडमा जोिडनेछ।  

36. आगामी १० वषर्िभऽ नदी बहावमा आधािरत आयोजनाह बाट छ हजार र 
जलाशययकु्त आयोजनाह बाट चार हजार गरी १० हजार मेगावाट 
जलिव तु उत्पादन गिरनेछ।  

37. जनता र सरकारको संयकु्त लगानीमा तलुनात्मक पमा आकषर्क ूितफल 
िदने जलिव तु आयोजनाह  िनमार्ण गनर् घर घरमा िबजलुी जन जनमा सेयर 
कायर्बम सञ् चालन गिरनेछ। यःता आयोजनामा सरकारको न्यूनतम ५१ 
ूितशत र इच्छुक नेपाली नागिरक र गैरआवासीय नेपालीको अिधकतम 
४९ ूितशत सेयर लगानी हनेु ूबन्ध गिरनेछ। तमोर, सनुकोशी, दूधकोशी, 
ठोसे िखम्ती िशवालय, नौमरेु, शारदा बबई, नलिसं गाड, उ रगंगा जःता 
जलिव तु आयोजनाह लाई यो मोडलबाट िनमार्ण गनर् िवःततृ पिरयोजना 
ूितवेदन तयार गरी ॐोत जटुाइनेछ। यी आयोजनाह  िनमार्ण एवं 
सञ् चालन गनर् छु ै जलिव तु कम्पनी ःथापना गिरनेछ। 

38. एक हजार दईु सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययकु्त जलिव तु 
आयोजनाको िनमार्ण कायर् आगामी आिथर्क वषर्देिख ूारम्भ गिरनेछ। 
मआुब्जा िवतरण लगायत ूशासिनक कायर्ह  गनर् अिधकारसम्पन् न छु ै 
कायार्लय ःथापना गिरनेछ। छ मिहनािभऽ आयोजनाबाट ूभािवत 
पिरवारह को पनुवार्स कायर्योजना तयार गिरनेछ। यो आयोजना ूारम्भ गनर् 
. ५ अबर् ३३ करोड बजेट िविनयोजन गरेको छु।  

39. ःवच्छ ऊजार् िवकासका लािग उपभोक्तालाई अितिरक्त भार नपन गरी नेपाल 
आयल िनगमले आयात गन पेशोल, िडजेल र हवाई इन्धनमा भन्सार िबन्दमैु 
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ूित िलटर . ५ का दरले पूवार्धार कर लगाउने ूःताव गरेको छु। 
यसरी संकलन भएको कर रकम बूढीगण्डकी जलिव तु आयोजनाको िनमार्ण 
कायर्मा खचर् गन व्यवःथा िमलाएको छु। यसबाट आगामी वषर् बूढीगण्डकी 
आयोजनालाई थप . ७ अबर्भन्दा बढीको ॐोत उपलब्ध हनेुछ।  

40. तनहुँ सेती जलाशययकु्त आयोजनाको िनमार्ण कायर्लाई तीॄता िदइनेछ। 
पिँ चम सेती जलिव तु आयोजनालाई ूाथिमकताकासाथ अगािड बढाइनेछ। 
तामाकोशी तेॐो, तल्लो अ ण जःता जलिव तु आयोजनाह  इिपिसएफ 
ढाँचामा िनमार्ण गनर् अन्तरार्ि य कम्पनीह लाई ूोत्सािहत गिरनेछ।  

41. नेपाल र िमऽ रा  भारतको मैऽी पिरयोजनाको पमा िनमार्ण हनेु प े र 
बहउु ेँयीय आयोजना कायार्न्वयनको लािग नेपालको तफर् बाट गनुर्पन 
सम्पूणर् कायर्ह  ूाथिमकताका साथ अिघ बढाइनेछ।  

42. मािथल्लो कणार्ली, अ ण तेॐो र मािथल्लो मःयार् दी लगायत भारतीय 
कम्पनीह को लगानीमा िनमार्ण हनेु जलिव तु आयोजनाह को 
कायार्न्वयनमा सहजीकरण गिरनेछ। िचिनयाँ सहयोगमा अध्ययन हनु 
गइरहेको िकमाथा ा अ णको अध्ययन कायर्मा आवँयक सहयोग 
गिरनेछ। 

43. दश हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको कणार्ली िचसापानी बहउु ेँयीय 
आयोजनालाई िमऽरा  भारत, िमऽरा  चीन र नेपालको िऽपक्षीय मैऽी 
पिरयोजनाको पमा िवकास गनर् पहल गिरनेछ। 

44. िव तु ूसारण तथा िवतरण ूणाली सु ढीकरणमा िवशेष ध्यान िदएको छु। 
उत्पािदत िव तुलाई देशका सबै भागमा परु् याउन र िनयार्त गनर् उपयकु्त 
क्षमताका हाइटेक ूिविधयकु्त ूसारण हाइवे िनमार्ण गिरनेछ। 

45. ढल्केबर-काठमाड -हेट डा चार सय के.भी. र हेट डा-ढल्केबर-इन वा चार 
सय के.भी. ूसारण लाइन िनमार्ण गनर् बजेट िविनयोजन गरेको छु। 
ढल्केवर सबःटेशनलाई ःतरो ित गन कायर् आगामी मंिसर मिहनािभऽ 
सम्प  गिरनेछ। 

46. मेची-महाकाली ूसारण लाइन, कणार्ली, गण्डकी र कोशी कोिरडोर ूसारण 
लाइनको िनमार्ण कायर्लाई ूाथिमकताका साथ अगािड बढाइनेछ। 
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मःयार् दी-काठमाड , समिुटार-िऽशलुी, काठमाड -बीरगञ् ज-िसमरा कोिरडोर 
ूसारण लाइनको िनमार्ण िनधार्िरत समयमै सम्पन् न गिरनेछ। 

47. दहुबी-जोगबनी-पणुीर्या, बदर्घाट-न्यू बटुवल-गोरखपरु, नेपालगञ् ज-लखनऊ र 
अ िरया-बरेली अन्तरदेशीय ूसारण लाइन िनमार्ण कायर्लाई 
ूाथिमकताकासाथ अिघ बढाइनेछ। िनमार्णाधीन 132 के.भी. क्षमताका 
परवानीपरु-रक्सौल र कुशाहा-कटैया ूसारण लाइन आगामी वषर् सम्प  गनर् 
बजेट व्यवःथा गरेको छु। 

48. िव तु आयात िनयार्तको वैकिल्पक व्यवःथा गनर् िचिलमे-के  ूसारण 
लाइनको अध्ययन आगामी आिथर्क वषर्मा सम्पन् न गिरनेछ।     

49. ःमाटर् मीड एण्ड िमटिर , भिूमगत केबिल , मोनोपोल, जंक्सनको ूयोग तथा 
िज.आइ.एस. ूिविधमा आधािरत सबःटेशनको व्यवःथा गरी िवतरण 
ूणालीलाई सक्षम र ूभावकारी बनाइनेछ। 

50. ठूला िव तु उपभोक्ताह को ऊजार् उपयोगको दक्षता अिभविृ  गनर् इनजीर् 
अिडट शु  गिरनेछ। सम्प  जलिव तु आयोजनाह को टेिक्नकल अिडट 
गिरनेछ। 

51. आगामी आिथर्क वषर्को ूारम्भदेिख नै राि य ूसारण मीड कम्पनीले आफ्नो 
कायर् शु  गनछ। राि य जलिव तु उत्पादन कम्पनी र राि य िव तु 
व्यापार कम्पनी ःथापना गिरनेछ। जलिव तु आयोजना, ूसारण लाइन र 
िवतरण ूणालीको िडजाइन, िवकास र सपुिरवेक्षण गन लगायतका ूािविधक 
िवषयह मा परामशर् िदन िव ह  रहेको छु ै संयन्ऽ िनमार्ण गिरनेछ।  

52. िव तु िवतरण ूणालीमा जनसहभािगता बढाई िव तुमा सबैको पहुँच 
परु् याउन सामदुाियक मामीण िव तुीकरण कायर्बममा थप बजेट िविनयोजन 
गरेको छु। 

53. धेरै िव तु खपत गन परम्परागत तथा सी.एफ.एल. चीमको स ा िव तु 
खपत कम गन अन्तरार्ि य गणुःतर िचन्ह ूा  एल.इ.डी. चीमको 
ूयोगलाई ूोत्सािहत गिरनेछ।  
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सडक सञ् जालको िवःतार समम िवकासको आधार 

54. पूवर्-पिँ चम राजमागर् र उ र-दिक्षण कोिरडोरलाई आधिुनक सरुिक्षत 
राजमागर्को पमा िवकास र िवःतार गिरनेछ। आिथर्क, व्यापािरक र 
पयर्टकीय केन्िका साथै सबै ूदेश र िजल्ला सदरमकुामह लाई आधिुनक, 
सरुिक्षत र ःतरीय सडक सञ् जालमा आव  गन गरी सडक क्षेऽका 
कायर्बम कायार्न्वयन गिरनेछ।   

55. नेपालको आिथर्क, सामािजक र सांःकृितक पान्तरणमा महत्वपूणर् योगदान 
परु् याउन सक्ने िचरूतीिक्षत काठमाड –िनजगढ ितु मागर्को िनमार्ण कायर् 
आगामी आिथर्क वषर्देिख ूारम्भ गिरनेछ। यसको अ को पमा बधुनेु–

हेट डा ितुमागर् िनमार्ण गन व्यवःथा िमलाएको छु। यसका लािग . १० 
अबर् बजेट िविनयोजन गरेको छु। आयोजना कायार्न्वयनको लािग आवँयक 
ूािविधक जनशिक्तसिहतको िविश ीकृत आयोजना कायार्लय ःथापना 
गिरनेछ। आयोजनाको अनगुमन र सहजीकरण गनर् िवशेष संयन्ऽ िनमार्ण 
गिरनेछ। आयोजना सम्प  गनर्को लािग आवँयक ॐोत साधनको अभाव 
नहनेु व्यवःथा िमलाएको छु।   

56. तराई–मधेशको समम िवकासमा महत्वपूणर् भिूमका िनवार्ह गन हलुाकी 
राजमागर्को िनमार्ण कायर् समयमै सम्प  हनु नसक्दा तराई–मधेशका 
िददीबिहनी तथा दाजभुाइह  आधारभतू यातायात सेवाबाट समेत बि त 
रहनपुरेको वाःतिवकतालाई दय म गद िमऽरा  भारतको अनदुान सहायता 
र नेपाल सरकारको आफ्नै ॐोतसाधन उपयोग गरी यो राजमागर्को िनमार्ण 
कायर् ितु गितमा अिघ बढाउने व्यवःथा िमलाएको छु। यसका लािग . 
४ अबर् २० करोड िविनयोजन गरेको छु। 

57. हलुाकी राजमागर्को ूथम चरणको ५१८ िकलोिमटर सडक डेिडकेटेड 
डबल लेन ःतरमा ःतरो ित गन कायर् आगामी तीन वषर्िभऽ सम्प  
गिरनेछ। दोॐो चरणको ११५२ िकलोिमटर सडक डेिडकेटेड डबल लेन 
ःतरमा िनमार्ण गनर् िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन तयार गरी आगामी आिथर्क 
वषर्देिख िनमार्ण कायर् शु  गन व्यवःथा िमलाएको छु। 

58. पुं पलाल (मध्यपहाडी) राजमागर्को िनमार्ण कायर् आगामी पाँच वषर्िभऽ 
सम्प  गन गरी बहवुषीर्य ठेक् का लगाइनेछ। यो राजमागर्लाई सु ङ 
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मागर्सिहतको डेिडकेटेड एक्सूसे हाइवेको पमा िवकास गिरनेछ। यसका 
लािग . २ अबर् ८८ करोड िविनयोजन गरेको छु। 

59. मदन भण्डारी राजमागर् (बसन्तपरु-गफुापोखरी-सभापोखरी-ढु ेसाँघ-ुदोभान) 
को िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन तयार गरी आगामी आिथर्क वषर्देिख िनमार्ण 
कायर् ूारम्भ गिरनेछ। 

60. पूवार् ल र मध्यमा लका िभऽी मधेश र चरेु क्षेऽमा यातायातको पहुँच विृ  
गरी आिथर्क िवकासको ढोका खोल्ने सम्भावना बोकेको ३१८ िकलोिमटर 
लामो धरान-चतरा-गाइघाट-कटारी-िसन्धलुीबजार-हेट डा सडक आधिुनक 
पूवार्धारसिहत तीन वषर्िभऽ सम्प  गन लआयका साथ िनमार्ण कायर् अगािड 
बढाउन . ३ अबर् २ करोड बजेट िविनयोजन गरेको छु। 

61. गल्छी-िऽशलुी-मैलु -ःयाृुबसी-रसवुागढी सडक आगामी दईु वषर्िभऽ 
सम्प  गिरनेछ। गल्छी-मलेख-ुलोथर-भण्डारा-ठोरी खण्डको िवःततृ 
पिरयोजना ूितवेदन तयार गरी आगामी आिथर्क वषर्देिख िनमार्ण कायर् शु  
गिरनेछ।  

62. कोशी कोिरडोर अन्तगर्त खाँदबारी-िकमाथा ा खण्डको ट्र्याक खोली 
धनकुटादेिख िकमाथा ासम्म डेिडकेटेड डबल लेन ःतरमा ःतरो ित गन 
कायर् गनर् बजेट िविनयोजन गरेको छु। 

63. कालीगण्डकी कोिरडोर अन्तगर्त जोमसोम-कोरला खण्डको सडकको संरचना 
तयार गन कायर् आगामी दईु वषर्िभऽ गिरनेछ। कािलगण्डकी कोिरडोरको 
िरडी-बाग्लङु-बेनी-जोमसोम-कोरला खण्डलाई डेिडकेटेड डबल लेन ःतरमा 
िनमार्ण गिरनेछ।  

64. हमु्लाको सदरमकुाम िसमीकोटलाई उ री नाका िहल्सासँग जोड्ने सडक 
िनमार्ण सम्प  गनर् बजेट िविनयोजन गरेको छु। नेपाली सेना ारा 
िनमार्णाधीन खलुाललैुफु कािलकोटबाट िसमीकोटसम्मको सडकका लािग 
आवँयक बजेट व्यवःथा गरेको छु। डोल्पा सदरमकुामलाई एक वषर्िभऽ र 
हमु्ला सदरमकुामलाई दईु वषर्िभऽ सडक सञ् जालमा जोिडनेछ।   

65. तराई-मधेशका सबै िजल्लामा पूवर्पिँ चम राजमागर्देिख िजल्ला सदरमकुाम 
हुँदै दिक्षणी िसमावतीर् नाका जोड्ने सडकह लाई चार लेनःतरका आधिुनक 
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सडकका पमा िनमार्ण गन कायर् आगामी आिथर्क वषर्देिख शु  गिरनेछ। 
यसबाट तराई-मधेस आिथर्क केन्िको पमा िवकास हनेु िवँ वास गरेको 
छु। यसका लािग  २ अबर् िविनयोजन गरेको छु।  

66. पिँ चमी िहमाली क्षेऽको आिथर्क सामािजक िवकास गनर् मना -मःुता -
डोल्पा-जमु्ला सडकको िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन तयार गरी िनमार्ण कायर् 
ूारम्भ गिरनेछ। 

67. आगामी आिथर्क वषर्मा बहृत ् लिुम्बनी चबपथ (लिुम्बनी-भैरहवा-िऽवेणी-
दमु्कीबास-गडाकोट-राम्दी-िरडी-तम्घास-सिन्धखकर् -गो िस े-तौिलहवा-
लिुम्बनी)को िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन तयार गरी िनमार्ण कायर् आरम्भ 
गिरनेछ।   

68. ःवणर् सगरमाथा बहृत ्चबपथ (ओखलढु ा-सोल ुसल्लेरी-खोटाङ िदके्तल-
ओखलढु ा) को िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन तयार गरी िनमार्ण कायर् अिघ 
बढाइनेछ। साँघटुार-ओखलढु ा-कुईभीर सडक ःतरो ित गरी कालोपऽे 
गिरनेछ।  

69. काठमाड  बािहरी चबपथको िनमार्णका लािग आवँयक तयारी गिरनेछ।  

70. पूवर् पिँ चम राजमागर् (काँकडिभ ा-बटुवल-ग ाचौकी), पथृ्वी राजमागर् 
(काठमाड -पोखरा), अरिनको राजमागर् (सूयर्िवनायक-धिुलखेल-तातोपानी) र 
भैरहवा-लिुम्बनी-तौिलहवा-बहादरुग  सडकलाई चार लेनको आधिुनक 
राजमागर्को पमा ःतरो ित गिरनेछ।  

71. बटुवल-तानसेन-पोखरा,  कोहलपरु-सखुत, पोखरा-कुँमा-बेनी, महाकाली 
कोिरडोर (ॄम्हदेव-झलुाघाट-दाच ुर्ला-िट र), भेरी कोिरडोर (जाजरकोट-दनैु-
मिरम-ितन्जे धो), मेची कोिरडोर, सेती राजमागर् र दमक चबपथलाई 
डेिडकेटेड डबल लेनका हनेु गरी िनमार्ण तथा ःतरो ित गिरनेछ। 
नारायणघाट-मिुग्ल  खण्डमा िऽशलुी नदीको पिँ चम िकनारातफर्  दईु लेनको 
राजमागर् िनमार्ण गिरनेछ।  

72. बहवुषीर्य ठेक् का ःवीकृित िदइएका िनवार्चन क्षेऽ सडकह को िनमार्णलाई 
िनरन्तरता िदएको छु। यी आयोजनाह  शीय सम्प  हनेु गरी बजेट 
िविनयोजन गरेको छु। 
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73. आगामी आिथर्क वषर्मा पथृ्वी राजमागर्को नागढु ामा सु ङमागर् िनमार्ण गन 
कायर् शु  गिरनेछ। यसका लािग . 1 अबर् 86 करोड िविनयोजन गरेको 
छु। सडक यातायातको दूरी कम गनर् काठमाड -रसवुागढी सडकको छहरे 
खण्ड र सरुिक्षत याऽा सिुनिँ चत गनर् िस ाथर् राजमागर्को िस बाबा खण्डमा 
सु ङमागर् िनमार्णको िवःततृ अध्ययन तथा पिरयोजना ूःताव तयार गनर् 
बजेट िविनयोजन गरेको छु। यी ःथानह मा अध्ययन सम्प  भई िवःततृ 
पिरयोजना ूःताव तयार हनुासाथ सु ङमागर् िनमार्ण कायर् ूारम्भ गिरनेछ।   

74. िनजी क्षेऽले चाहेको काठमाड -हेट डा सु ङमागर्को िनमार्ण कायर्लाई 
सरकारले सहजीकरण गनछ। 

75. रणनीितक महत्वका सडक तथा सडक पलुह  न्यूनतम दईु लेनःतरमा 
िनमार्ण गिरनेछ। यःता सडक तथा सडक पलुह को संरचना सौन्दयर्पूणर् र 
वातावरणमैऽी बनाउन ूाथिमकता िदइनेछ।  

76. सबै सडकह लाई संघीय, ूादेिशक र ःथानीय गरी तीन तहमा वगीर्करण 
गिरनेछ। सडकह को राइट अफ वे तय गिरनेछ। सडक क्षेऽमा हनेु 
अितबमण रोिकनेछ।  

रेल तथा पानीजहाज  

77. पूवर्-पिँ चम िव तुीय रेलमागर्को िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन तयार गरी 
िनमार्ण कायर् आरम्भ गिरनेछ। काठमाड -बीरगञ् ज रेलमागर्को सम्भाव्यता 
अध्ययन गिरनेछ। 

78. रसवुागढी-काठमाड -पोखरा-लिुम्बनी रेलमागर्को िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन 
दईु वषर्िभऽ तयार गरी िनमार्ण कायर् ूारम्भ गिरनेछ।  

79. बिदर्बास-िसमरा रेलमागर्को शयाक बेडको िनमार्ण आगामी आिथर्क वषर्मा 
सम्प  गरी शयाक िव ाउने कायर् आरम्भ गिरनेछ। 

80. काठमाड  उपत्यकामा मेशो रेलमागर्को िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन तयार 
गरी िनमार्णका लािग ॐोतको व्यवःथापन गिरनेछ।   
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81. हाॆो आफ्नै िवगतको अनभुव र भपूिरवेि त मलुकुह ले समिु उपयोग गनर् 
पाउने अिधकारबमोिजम पानीजहाज सञ् चालनको काननुी तथा संःथागत 
तयारी गिरनेछ।   

यातायात व्यवःथा 

82. आगामी आिथर्क वषर्देिख सबै सवारी साधनह मा हाई सेक्यिुरटी इम्बोःड 
नम्बर प्लेट ूयोग गन व्यवःथा लाग ुगिरनेछ।  

83. सबै सवारी चालक अनमुित पऽ र सवारीधनी ूमाणपऽलाई आगामी पाँच 
वषर्िभऽ ःमाटर् काडर्मा पान्तरण गिरनेछ। 

84. सवारी साधनह  सडकमा गडु्न उपयकु्त भए नभएको िनयिमत परीक्षण 
गनर्का लािग ूत्येक ूदेशमा भेिहकल िफटनेश टेि  सेन्टर ःथापना 
गिरनेछ। यसबाट सवारी दघुर्टनामा कमी आई जनधनको क्षितमा उल्लेख्य 
कमी आउने िवँ वास िलएको छु। 

85. काठमाड  उपत्यकािभऽ सञ् चालन हनेु ाक्सीमा िडिजटल िमटर ूणाली 
अिनवायर् गिरनेछ। 

86. भन्सार छुटका सवारी साधनमा पिहचान खलु्ने गरी अलग र का नम्बर 
प्लेट राख् ने व्यवःथा िमलाइनेछ। जनु ूयोजनका लािग भन्सार सिुवधा 
उपलब्ध गराइएको हो, सोभन्दा फरक ूयोजनमा ूयोग गरेको पाइएमा 
त्यःता सवारी साधनह  जफत गिरनेछ। 

87. पूवार्धार नीित सम्बन्धमा अध्ययन, अनसुन्धान  र िसफािरस गनर् रािं शय 
पूवार्धार नीित अनसुन्धान ूित ान गठन गिरनेछ। पूवार्धार िनमार्ण सम्बन्धी 
ूािविधक क्षमता अ ाविधक र अिभविृ  गनर् इिञ् जिनयिरङ ःटाफ कलेजको 
ःथापना गिरनेछ।  

सहरी िवकास 

88. तराई–मधेसका िजल्ला सदरमकुामह लाई आिथर्क र व्यावसाियक केन्िको 
पमा िवकास गरी आधिुनक सहरमा पान्तरण गनर् महेन्िनगर, धनगढी, 

गलुरीया, नेपालगञ् ज, तौिलहवा, िस ाथर्नगर, परासी, बीरगञ् ज, कलैया, 
गौर, मलगंवा, जले र, जनकपरुधाम, िसराहा, राजिबराज, इन वा, 
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िवराटनगर र भिपरुमा सडक, ढल, खानेपानी, नवीकरणीय ऊजार्, बसपाकर् , 
मनोरञ् जन पाकर् , िशक्षा तथा ःवाःथ्य क्षेऽका आयोजनाह  छनोट गरी 
सघन सहरी िवकास कायर्बम सञ् चालन गिरनेछ। यो कायर्बम कायार्न्वयन 
गनर् ूत्येक िजल्ला सदरमकुामलाई . ५० करोडका दरले बजेट उपलब्ध 
गराउन . ९ अबर् िविनयोजन गरेको छु। ूत्येक िजल्ला सदरमकुाममा 
ूािविधक तथा ूशासिनक जनशिक्तसिहतको कायर्बम कायार्न्वयन इकाई 
गठन गिरनेछ। सहरी िवकास मन् ऽालयले कायर्बमको िनयिमत अनगुमन 
गन व्यवःथा िमलाउनेछ। यो कायर्बमलाई बमशः िभऽी-मधेश, पहाडी र 
िहमाली क्षेऽका िजल्ला सदरमकुामह मा पिन िवःतार गद लिगनेछ। 

89. जनता आवास कायर्बम अन्तगर्त दिलत, िवपन् न मिुःलम, चेपा , राउटे, गन्धवर्, 
वादी, वनकिरया, सरेुल, थामी लगायतका िवपन् न एवं लोपोन्मखु समदुायका 
थप २० हजार पिरवारका लािग आवास िनमार्ण गनर्  १ अबर् ७२ करोड 
बजेट िविनयोजन गरेको छु।  

90. पुं पलाल (मध्यपहाडी) राजमागर्का तोिकएका १० ःथानमा आधिुनक 
सहरह को भौितक पूवार्धार िनमार्णका लािग बजेट िविनयोजन गरेको छु। 
हलुाकी राजमागर्का १० नयाँ ःथानमा आधिुनक सहर िवकास गनर् ःथान 
पिहचान, िवःततृ पिरयोजना ूितवेदनको तयारी र पूवार्धार िनमार्णका लािग 
. १ अबर् ४ करोड बजेट व्यवःथा गरेको छु। सखुत र प्यठुानमा 

आधिुनक सहर िनमार्णका लािग िवःततृ अध्ययन गिरनेछ। 

91. पाँच वषर्िभऽ काठमाड  उपत्यकामा एक लाख रोपनी क्षेऽफलको 
ःयाटलाइट सहर िनमार्ण गनर् जग्गा िवकासका लािग भ-ूउपयोग योजना 
तयार गिरनेछ। साथै काठमाड  उपत्यकामा थप दईुवटा ःयाटलाइट 
सहरको िवःततृ योजना तयार गिरनेछ।   

92. गोरखाको पालङुटारलाई केन्ि मानी मःयार्ङ्दी आसपासका क्षेऽमा ःमाटर् 
िसटीको गु योजना िनमार्ण गरी कायार्न्वयन गिरनेछ। वािलङ, लिुम्बनी र 
डडेल्धरुा लगायत १० सहरह लाई आधिुनक एवं समृ  ःमाटर् सहरको 
पमा िवकास गनर् गु योजना तयार गरी भौितक िनमार्णका कायर् आरम्भ 

गिरनेछ।  
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93. िवराटनगरदेिख इटहरी र आसपासको क्षेऽ, िस ाथर्नगरदेिख बटुवल र 
आसपासको क्षेऽ, पोखरादेिख लेखनाथ र आसपासको क्षेऽलाई समेटेर तीन 
वटा महानगर िनमार्ण गनर् िवःततृ अध्ययन र गु योजना िनमार्ण गरी 
कायार्न्वयनमा लिगनेछ। स री नयाँ नगरपािलकाह को एकीकृत सहरी 
िवकास योजना तजुर्मा गिरनेछ। यसका लािग . 21 करोड िविनयोजन 
गरेको छु।  

94. एक सहर एक पिहचानको अवधारणा अनसुार इलाम, जनकपरु, िलवा , 

तानसेन, धनगढी, िऽयगुा, गोरखा, जाजरकोट, कुमकोट, थाहा नगरपािलका, 
िसराहा, चन्दननाथ, दमक, बिदर्बास र भरतपरु समेत १५ सहरह  िवकास 
गनर् गु योजना तयार गरी कायार्न्वयन गिरनेछ। भक्तपरुलाई सांःकृितक 
सहरको पमा िवकास गिरनेछ।  

95. भवन संिहतालाई पिरमाजर्न गिरनेछ। भवन संिहता अनसुार भवन िनमार्ण 
भए नभएको सघन अनगुमन गिरनेछ। अबदेिख भवन संिहता मापदण्ड 
अनसुार िनमार्ण नगिरएका भवनह मा खानेपानी, ढल, िव तु, टेिलफोनका 
सेवाह  उपलब्ध नहनेु व्यवःथा गिरनेछ।  

96. आगामी आिथर्क वषर्मा रा पितको कायार्लय, उपरा पितको कायार्लय र 
िनवास, िसंहदरबार, सव च्च अदालतको भवन, व्यवःथािपका-संस  भवन, 

सांसद िनवास, मन्ऽी िनवास र नेपाली सेनाको मखु्यालयको िनमार्ण कायर् 
ूारम्भ गिरनेछ।  

97. सबै केन्िीय िवभागह बाट ूदान गिरने सेवा एकै ःथानबाट ूवाह गनर् 
काठमाड को बबरमहलमा बहतुल्ले ूशासिनक प्लाजाको िनमार्ण गिरनेछ। 

98. बटुवलमा िनमार्णाधीन अन्तरार्ि य सभा भवन तथा अन्तरार्ि य 
ूदशर्नीःथलको िनमार्ण कायर् आगामी दईु वषर्िभऽ सम्प  गिरनेछ। आगामी 
आिथर्क वषर्िभऽ लिुम्बनीमा पाँच हजार क्षमताको सभा भवन िनमार्ण कायर् 
आरम्भ गिरनेछ। दमक, दमौली, तलु्सीपरु,  धनगढी र बैतडीमा सभागहृको 
गु योजना तयार गरी िनमार्ण कायर् ूारम्भ गिरनेछ। 

99. िहमाल, पहाड र तराईमा छिरएर रहेका बाढी पिहरो जःता ूाकृितक 
जोिखममा परेका बःतीह लाई एकीकृत गरी व्यविःथत बःतीको पमा 
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िवकास गिरनेछ। मानव िवकास सूचका मा सबैभन्दा पछािड परेको बाजरुा 
िजल्लाका जोिखममा रहेका पाँच गाउँ िवकास सिमितह को बःती िवकास 
कायर्बम समेतका लािग जम्मा . 71 करोड बजेट िविनयोजन गरेको 
छु। 

100. काठमाड मा बागमती संमहालयको ःथापना गिरनेछ। 

उत्पादकत्व विृ का लािग कृिषको आधिुनकीकरण  

101. कृिष क्षेऽको उत्पादन र उत्पादकत्व विृ  गन ःप  मागर्िचऽका साथ 
आगामी आिथर्क वषर्देिख ूधानमन्ऽी कृिष आधिुनकीकरण पिरयोजना 
कायार्न्वयनमा ल्याउने व्यवःथा िमलाएको छु। कृिष उत्पादनमा आत्मिनभर्र 
हनेु उ ेँयका साथ कायार्न्वयन गिरने यो िवशेष पिरयोजनाका लािग . ५ 
अबर् ७८ करोड व्यवःथा गरेको छु। यो पिरयोजनाको कायार्न्वयनबाट 
आगामी वषर् गहुँ र तरकारी, दईु वषर्िभऽ धान र आल,ु तीन वषर्िभऽ मकै र 
माछा, चार वषर्िभऽ केरा, मेवा र िलची, र दश वषर्िभऽ िकवी, ःयाउ, सनु्तला, 
जनुार र आपँमा आत्मिनभर्र हनेु िवँ वास िलएको छु।  

102. पिरयोजना कायार्न्वयनको लािग कृिष भिूमको उवर्रा शिक्त र बाली उत्पादन 
क्षमताको आधारमा िविश ीकृत कृिष उत्पादन के्षऽह  िनधार्रण गिरनेछ। 
सरकार, िनजी क्षेऽ, सहकारी र कृिष उ मीह को सहभािगतामा यी 
क्षेऽह मा कृिष उत्पादन, ूशोधन र बजािरकरणका कायर्ह  सञ् चालन 
गिरनेछ।   

103. यस पिरयोजना अन्तगर्त िविश ीकृत कृिष उत्पादन क्षेऽलाई पकेट, ब्लक, 
जोन र सपुर जोनमा वगीर्करण गिरनेछ। हलुाकी राजमागर् आसपासमा ६ 
सय र मध्यपहाडी राजमागर् तथा सहायकमागर् आसपासमा दईु सय समेत 
गरी न्यूनतम १० हेक्टर क्षेऽफलका दईु हजार एक सय साना व्यावसाियक 
कृिष उत्पादन पकेट क्षेऽह  ःथापना गिरनेछ। ूत्येक िजल्लामा कम्तीमा 
एक सय हेक्टर क्षेऽफलका दईुवटा कृिष उत्पादन ब्लकह  ःथापना 
गिरनेछ। पाँच सय हेक्टर क्षेऽफलका ३० कृिष उत्पादन तथा ूशोधन 
जोन ःथापना गिरनेछ। ूत्येक ूदेशमा एक हजार हेक्टर क्षेऽफलका सपुर 
जोन ःथापना गिरनेछ।   
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104. साना व्यावसाियक कृिष उत्पादन पकेट क्षेऽह मा उन् नत र गणुःतरीय 
बीउ, बेनार्, िव वा र माछा भरुा सहज पमा उपलब्ध हनेु व्यवःथा 
िमलाइनेछ। रासायिनक र ूा ािरक मलमा अनदुान उपलब्ध गराइनेछ। 
िसंचाइका लािग कुलो र नहरह  िनमार्ण गिरनेछ। आधिुनक कृिष ान 
तथा ूािविधक सेवा उपलब्ध गराइनेछ।  

105. ब्लक क्षेऽमा पकेट क्षेऽमा उपलब्ध गराइने सिुवधाका अितिरक्त कृिष 
यन्ऽ-उपकरण र औजारको सेट खिरदमा ५० ूितशत पूजँीगत अनदुान 
िदइनेछ। कृिष उपज संकलन केन्ि, कृिष हाट बजार केन्ि, ूाथिमक 
ूशोधन केन्ि, गोदाम घर र व्यावसाियक तािलम केन्ि िनमार्णको लािग ८५ 
ूितशत पूजँीगत अनदुान िदइनेछ। 

106. कृिष जोनमा पकेट र ब्लकमा उपलब्ध गराइने सिुवधाका अितिरक्त बीउ, 
बेनार्, िव वा र माछा भरुाका ॐोत केन्ि ःथापना गनर् ८५ ूितशत र 
उत्पादन ूशोधन केन्ि, गोदाम घर र शीतभण्डारको ःथापना गनर् ५० 
ूितशत पूजँीगत अनदुान उपलब्ध गराइनेछ। कृिष उ मीह का लािग 
ूािविधक िशक्षालयको व्यवःथा गिरनेछ। 

107. सपुर जोनमा पकेट, ब्लक र जोनमा उपलब्ध गराइने सिुवधाका अितिरक्त 
बीउ, बेनार्, िव वा, माछा भरुाको मूल ॐोत केन्ि, ूा ािरक मल कारखाना र 
जैिवक िवषािद उत्पादन केन्ि ःथापना गनर् ८५ ूितशत पूजँीगत अनदुान 
उपलब्ध गराइनेछ। आधिुनक ूशोधन केन्ि, कृिष औजार कारखाना, ठूला 
शीत भण्डार र गोदाम घर, र ठूला कृिष बजार (एमी माटर्) को िनमार्ण गनर् 
५० ूितशत पूजँीगत अनदुान िदइनेछ। बीउ एवं बालीको संरक्षण र माटो 
परीक्षणका सेवाह  उपलब्ध गराइनेछ। माटो परीक्षण गरी उवर्रा शिक्त र 
सो माटोमा खेती गनर् उपयकु्त बालीको िववरण सिहतको माटो परीक्षण काडर् 
कृषकह लाई उपलब्ध गराइनेछ।  

108. यी िविश ीकृत कृिष उत्पादन क्षेऽह मा जेटी, जेटीए र कृिष िव बाट 
िनःशलु्क ूािविधक सेवा उपलब्ध गराइनेछ। बीउ परीक्षण, बाली संरक्षण 
र खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण सम्बन्धी ूयोगशाला सेवा िनःशलु्क 
उपलब्ध गराइनेछ। यसका लािग १५ वटा मोबाइल ूयोगशालाबाट सेवा 
सञ् चालन गिरनेछ।  
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109. कृिष तथा पशपंुक्षी बीमाको िूिमयममा ७५ ूितशत अनदुान िदइनेछ। कृिष 
कजार् सहज र सलुभ पमा ूा  गनर् सिकने व्यवःथा िमलाइनेछ। कृिष 
तथा पशपंुक्षी कजार्को ब्याजमा िदइने अनदुान विृ  गरी ५ ूितशत 
परु् याएको छु। ब्याज अनदुान अन्तगर्तको कृिष कजार्मा रहेको .१ 
करोडको अिधकतम सीमा हटाएको छु। कृिष बाली िधतो राखी ऋण िलन 
सिकने व्यवःथा िमलाइनेछ। मखु्य बाली धान, गहुँ, मकै र उखकुो 
न्यूनतम समथर्न मूल्य बाली लगाउन ुपूवर् नै तोिकनेछ। 

110. केरा, आल ु जःता बालीको िटःय ु कल्चर ूयोगशाला र माछा पोखरी 
िनमार्णका लािग ५० ूितशत पूजँीगत अनदुानको व्यवःथा गरेको छु। 

111. कृिष उपज संकलन केन्ि, सामदुाियक बीउ तथा कृिष उपज बक र पो  
हाभःट सेन्टर िनमार्णमा ८५ ूितशत पूजँीगत अनदुान उपलब्ध गराइनेछ।  

112. तोिकएको क्षेऽमा तोिकएको बालीको तोिकएको माऽा वा सोभन्दा बढी 
उत्पादन गन कृषक, कृिष उ मी, कृिष उ मी समूह र कृिष सहकारीह लाई 
ूितफलमा आधािरत ूोत्साहन अनदुान ूदान गन व्यवःथा िमलाएको छु।  

113. बाली उत्पादन र भण्डारणको जोिखम कम गनर् उत्पादनमा आधािरत कृिष 
बीमा कायर्बम ूारम्भ गरी बमशः िवःतार गिरनेछ।  

114. यस पिरयोजनाको कायार्न्वयनबाट आगामी आिथर्क वषर्को कुल गाहर्ःथ 
उत्पादनमा किरब .३० अबर् थप हनेु अपेक्षा गरेको छु।  

कृिष उत्पादन विृ    

115. चैते धान ूव र्नको कायर्बम ३५ िजल्लामा िवःतार गिरनेछ। बाःनादार 
धान उत्पादन ूव र्न कायर्बम २० िजल्लामा सञ् चालन गिरनेछ।   

116. मध्यपहाडी वहृ र मकै उत्पादन कायर्बम 41 िजल्लामा िवःतार गिरनेछ। 
तराई-मधेश र बसी क्षेऽका १२ िजल्लामा अिभयानमखुी मकै उत्पादन 
कायर्बम सञ् चालन गनर् बजेटको व्यवःथा गरेको छु। 

117. हलुाकी राजमागर्, पुं पलाल (मध्यपहाडी) राजमागर्का आसपास र अन्य 
सम्भािवत क्षऽेह मा सरकारी, िनजी क्षेऽ, सहकारी र ःथानीय समदुायको 
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साझेदारीमा अिभयानको पमा खाली वन क्षेऽमा फलफूल ज ल (ृुट 
फरे ) को िवकास गिरनेछ।  

118. सरकारी र सहकारी क्षेऽको साझेदारीमा रेशम खेती िवःतारका लािग पिहलो 
चरणमा १५ िजल्लाका पाँच हजार हेक्टर क्षेऽफलमा िकम्बकुा िव वाह  
रोिपनेछ।  

119. बाँके, बिदर्या, दाङ लगायतका िजल्लाह मा कपास र पाँचथर, ते॑थमु, गलु्मी 
लगायतका सम्भाव्य िजल्लाह मा रेशम खेती िवकास तथा ूशोधनको लािग 
िवःततृ गु योजना तयार गिरनेछ।  

120. बझाङ, बाजरुा, डोटी, डडेल्धरुा, डोल्पा, जाजरकोट, कुम, कालीकोट, मगु,ु 

हमु्ला, रामेछाप, मकवानपरु, सोलखुमु्ब,ु मनाङ, खोटाङ, मःुताङ िजल्लामा ७५ 
हजार जैतनुका िव वा िवतरण गिरनेछ। जैतनु ूशोधनको मेशीन खिरद 
एवं ढुवानी र मीन हाउस, नेट हाउस, सेट हाउस िनमार्णको लािग ५० 
ूितशत पूजँीगत अनदुान िदने व्यवःथा िमलाएको छु। 

121. ताप्लेजु , सोलखुमु्ब,ु खोटाङ, संखवुासभा, दोलखा, रसवुा, गोरखा, मना , मःुता , 

म्याग्दी, डोल्पा, मगु,ु हमु्ला, बाजरुा, बझाङ् र दाच ुर्ला िजल्लामा िहमाली आल ु
उत्पादन कायर्बम सञ् चालन गिरनेछ।  

122. रासायिनक र ूा ािरक मल तथा उ त बीउ िबजनमा अनदुान उपलब्ध 
गराउन . ५ अबर् ४७ करोड िविनयोजन गरेको छु। 

123. रासायिनक र ूा ािरक मल कारखाना तथा जैिवक िवषािद कारखाना 
ःथापनाका लािग बजेट िविनयोजन गरेको छु। यी कारखानाह  सरकारी, 
िनजी र सहकारीको साझेदारीमा ःथापना गरी सञ् चालन गन व्यवःथा 
गिरनेछ। 

िकसान सामािजक सरुक्षा 

124. िकसान आयोग गठन गिरनेछ। कृषकह लाई कृिष मजदरु, सीमान्त कृषक, 

अधर् व्यावसाियक र व्यावसाियक कृषक गरी चार भागमा वगीर्करण 
गिरनेछ। िकसानह को सहभािगतामा िकसानह कै लािग सामािजक सरुक्षा 
कोष ःथापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गिरनेछ।  
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पशपंुक्षीजन्य उत्पादन आत्मिनभर्र कायर्बम 

125. आगामी एक वषर्िभऽ अण्डा, दईु वषर्िभऽ मास ु र तीन वषर्िभऽ दूध 
उत्पादनमा आत्मिनभर्र हनेु लआयका साथ पशपंुक्षी िवकास कायर्बमह  
सञ् चालन गनर्  ८ अबर् ४६ करोड िविनयोजन गरेको छु।   

126. आगामी आिथर्क वषर्मा सावर्जिनक र िनजी क्षेऽको साझेदारीमा मोरङ, 
सलार्ही, पन्देही र कञ् चनपरुमा उ त गाईका चारवटा ॐोत केन्ि ःथापना 
गिरनेछ। िसराहा, बाग्लङु र डोटीमा उ त भसीका तीन वटा ॐोत केन्ि 
ःथापना गिरनेछ। 

127. गाई भसीमा कृिऽम गभार्धान कायर्बमलाई ४५ िजल्लामा िवःतार गिरनेछ। 
यस कायर्बमबाट आगामी पाँच वषर्मा उ त गाई भसीको संख्या दोब्बर हनेु 
अपेक्षा गिरएको छ।  

128. दूध ूशोधन र दूधजन्य उत्पादनको िविवधीकरण गरी िमल्क होिलडे 
समःयाको सम्वोधन गिरनेछ। बटुवलमा यू.एच.िट. दूध ूशोधन प्लान्ट 
ःथापना गिरनेछ। कोहलपरु र अ िरयामा दगु्ध िवकास संःथानको ूशोधन 
क्षमता विृ  गिरनेछ।  

129. सम्भाव्यताका आधारमा मध्यपहाडी क्षेऽका ४५ िजल्लालाई बाभा उत्पादन 
पकेट क्षेऽको पमा िवकास गिरनेछ। काःकीको पोखरामा बाभापालनका 
लािग उ त ूिविध िवकास, व्यवःथापन, तािलम र नमनुा िसकाइसिहतको 
ॐोत केन्ि ःथापना गिरनेछ। म्याग्दी र गोरखा लगायत उच्च पहाडी 
क्षेऽमा ऊन र मास ुउत्पादन गनर् सहकारी तथा िनजी क्षेऽको सहकायर्मा 
भेडा ूव र्न तथा ॐोत केन्ि ःथापना गिरनेछ।  

130. उच्च पहाडी र िहमाली क्षेऽमा च्याङ्मा पालन गरी मास ुर ऊन उत्पादन 
विृ  गिरनेछ। मःुताङमा सरकारी िनजी साझेदारीमा अनसुन्धान, उत्पादन र 
तािलमको व्यवःथा गनर् च्याङ्मा फामर् ःथापना गिरनेछ।  

131. बंगरुपालन व्यवसायलाई व्यविःथत एवं वातावरणमैऽी बनाउन र गणुःतरीय 
मास ु उत्पादन गरी िनयार्त ूव र्न गनर् सरकारी, िनजी, सहकारी क्षेऽको 
साझेदारीमा झापा र काःकीमा नमनुा बंगरु व्यवसाय पाकर्  ःथापना गिरनेछ।  
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132. िचतवन र धािदङ िजल्लालाई कुखरुा उत्पादनको िविशं टीकृत क्षेऽको 
पमा िवकास गिरनेछ। 

133. पहाडी क्षेऽका पयर्टन मागर्,  होम ःटे र मामीण क्षेऽका कृषक पिरवारलाई 
आन्तिरक खपत एवं पाहनुा सत्कारका लािग उपलब्ध हनेु गरी मामीण 
कुखरुापालन कायर्बम सञ् चालन गनर् कुखरुाका चल्ला, ाचरी र खोर 
िनमार्णका लािग अनदुान उपलब्ध गराउने व्यवःथा िमलाएको छु।  

134. व्यावसाियक पंक्षीपालकलाई ूािविधक सेवा उपलब्ध गराउन र 
अन्तरार्ि यःतरको परीक्षण ूयोगशाला िनमार्ण गनर् बजेटको व्यवःथा गरेको 
छु।  

वै ािनक वन व्यवःथापन 

135. वनको व्यविःथत र वै ािनक उपयोग गन नीित अवलम्बन गिरनेछ। वनको 
संरक्षण, िवकास र उपयोगको दीगो ूणाली िवकास गिरनेछ। वै ािनक वन 
व्यवःथापन कायर्बम ६ िजल्लाबाट 11 िजल्लामा िवःतार गिरनेछ। यस 
कायर्बमबाट काठ दाउराको उत्पादनमा विृ  भई काठको आयात 
ूितःथापनमा सहयोग पगु्नेछ। राि य वन िवकास तथा व्यवःथापनको 
लािग . 63 करोड िविनयोजन गरेको छु। 

136. जिडबटुी एवं गैरका  ूजाितको उत्पादन, ूशोधन र बजारीकरणका लािग 
पकेट क्षेऽ िनधार्रण गिरनेछ। कणार्ली लगायतका िविभ  भौगोिलक क्षेऽमा 
पाइने िटमरु, लप्सी, लौठसल्ला, बोिधिच , िाक्ष, तेजपात, अगली, च्यरुी, 
िचराइतो, ौीखण्ड र मेन्था जःता िवशेष ूकारका जिडबटुीको व्यावसाियक 
उत्पादन विृ  गनर् िकसानह लाई ान, सीप, ूिविध र अनदुान उपलब्ध 
गराइनेछ। यो कायर्बमका लािग आवँयक बजेट िविनयोजन गरेको छु। 

137. ूाकृितक जिडबटुीको अत्यिधक दोहन रोकी िदगो संकलन र व्यवःथापन 
गनर् ूव र्नात्मक कायर्बम सञ् चालन गिरनेछ।  

138. चरेु तथा तराई-मधेश क्षेऽमा रहेको ूाकृितक ॐोतह को संरक्षण तथा 
व्यविःथत उपयोग गनर् गु योजना कायार्न्वयन गरी सो अनु प २६ 
िजल्लामा रा पित चरेु संरक्षणका थप कायर्बम सञ् चालन गिरनेछ। यसका 
लािग . १ अबर् ८८ करोड िविनयोजन गरेको छु। 
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139. कबिुलयती वन गिरबको धन कायर्बमलाई ३९ िजल्लामा िवःतार गिरनेछ। 
कबिुलयती वनमा जीिवकोपाजर्न, वन तथा वातावरण संरक्षण, क्षमता िवकास, 

पशपुालन, फलफूल खेती, िदगो मामीण िव ीय पिरचालनका कायर्बमह  
सञ् चालन गिरनेछ। यस कायर्बमबाट वन र वातावरण संरक्षणको साथै ७ 
हजार समूहका ६० हजार घरधरुीको जीिवकोपाजर्न तथा आय आजर्नमा 
विृ  हनेु अपेक्षा गिरएको छ। सामदुाियक तथा कबिुलयती वन कायर्बमका 
लािग . ३८ करोड िविनयोजन गरेको छु। 

140. वन डढेलो िव  सामािजक जागरण अिभयान सञ् चालन गिरनेछ। वन 
डढेलोको उच्च जोिखममा रहेका ३६ िजल्लाह  र नौ संरिक्षत क्षेऽह मा 
ःथानीय िनकाय तथा समदुायको क्षमता िवकास, सचेतना, तािलम र 
सहजीकरणका िबयाकलाप सञ् चालन गिरनेछ।  

141. वन डढेलो लगाउने अपराधीह लाई कडा कानूनी कारवाही गिरनेछ। वन 
डढेलो िनयन्ऽणमा उल्लेखनीय योगदान परु् याउने व्यिक्तह लाई परुःकार र 
सम्मान गन व्यवःथा िमलाइएको छ।  

142. वन्यजन्तकुो संरक्षण, संरक्षण िशक्षा तथा पयार्पयर्टन ूव र्नका लािग एक 
ूदेश एक ूाणी उ ान ःथापना गन नीित िलइनेछ। भक्तपरुको 
सयुर्िवनायकमा राि य ूाणी उ ान िनमार्णको गु योजना तजुर्मा गरी 
कायार्न्वयन गिरनेछ।  

143. रा ी, भेरी, कणार्ली र सेती अञ् चलका िविभ  िजल्लाह मा जैिवक 
िविवधताको संरक्षण,  पयार् पयर्टन, ःथानीय रोजगारी र आयआजर्नका 
कायर्बम सञ् चालन गिरनेछ। हमु्लाको िलमी उपत्यका, बझाङको सैपाल र 
रोल्पाको जलजला क्षेऽको संरक्षणका लािग कायर्बमह  सञ् चालन 
गिरनेछ।   

144. राराताल क्षेऽमा पयार्पयर्टन िवकासका लािग पूवार्धार िनमार्णको कायर् शु  
गिरनेछ।  

145. वन्यजन्त ु र बासःथानको संरक्षण गनर् र संरक्षण क्षेऽह मा भौितक 
पूवार्धारको िनमार्ण गनर् बजेट विृ  गरेको छु। वन्यजन्त ुअपराध िनयन्ऽण 
कायर्मा शून्य सहनशीलताको नीित अवलम्वन गिरनेछ।   
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146. िनजी वन िवकास ूव र्न कायर्बमलाई ११ िजल्लावाट ४६ िजल्लामा 
िवःतार गिरनेछ। िनजी क्षेऽलाई िनजी वन, नसर्री र वनजन्य उ म 
ःथापनामा सहयोग गिरनेछ। 

कृिषका लािग िसंचाइ 

147. आगामी पाँच वषर्िभऽमा सम्पूणर् कृिष योग्य भिूममा िसंचाइ सिुवधा परु् याउने 
गरी िसंचाइ आयोजनाह  कायार्न्वयन गिरनेछ। िनमार्ण भएका िसंचाइ 
ूणालीह को सञ् चालन र ममर्त सम्भारको िदगो व्यवःथा िमलाइनेछ। 

148. तराई र िभऽी मधेशका २२ िजल्लाह मा आधिुनक िसंचाइ ूणाली ारा 
िसंचाइ सिुवधा उपलब्ध गराउने लआयका साथ आगामी आिथर्क वषर् ११ 
िजल्लामा समृ  तराई-मधेश िसंचाइ िवशेष कायर्बम ूारम्भ गिरनेछ। 
यसका लािग . २ अबर् ३० करोड िविनयोजन गरेको छु। 

149. आगामी आिथर्क वषर्मा सनुकोशी-मिरन डाइभसर्न बहउु ेँयीय िसंचाइ 
आयोजनाको िनमार्ण कायर् शु  गिरनेछ। यसबाट िसन्धलुी, धनषुा, महो री, 
सलार्ही, रौतहट र बारा िजल्लाह को १ लाख २२ हजार हेक्टर 
क्षेऽफलमा िसंचाइ सिुवधा पगु्नेछ। 

150. िनमार्णाधीन बहृत ्िसंचाइ ूणालीह  िसक्टा, रानी जमरा कुलिरया, बबई, भेरी 
बबई डाइभसर्न, महाकाली तेॐो र बागमती िसंचाइ आयोजनाको बाँकी काम 
तीन वषर्िभऽ सम्प  गिरनेछ। यी आयोजनाह का लािग . ५ अबर् ३५ 
करोड िविनयोजन गरेको छु। 

151. बहृत ् सरकारी िसंचाइ पनुःथार्पना तथा व्यवःथापन हःतान्तरण कायर्बम 
अन्तगर्त कोशी पम्प नहर ूणाली, कमला र नारायणी िलफ्ट िसंचाइका 
बाँकी कामह  सम्प  गिरनेछ। 

152. दाङको ग्वारखोला बहउु ेँयीय जल उपयोग आयोजनाको िवःततृ 
सम्भाव्यता अध्ययन गरी गु योजना िनमार्ण गिरनेछ।  

153. कन्काई िसंचाइ आयोजनाको िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन तयार गरी िनमार्ण 
कायर् आरम्भ गिरनेछ। कालीगण्डकी-ितनाउ, सनुकोशी-कमला, र रा ी-
किपलवःत ु डाइभसर्न बहउु ेँयीय आयोजनाह को िवःततृ पिरयोजना 
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ूितवेदन तयार गरी िनमार्ण कायर् शु  गिरनेछ। यसका लािग बजेटको 
व्यवःथा गरेको छु।  

154. िसंचाइ ूणालीह को मूल नहरह मा मत्ःयपालन व्यवसायलाई ूोत्साहन 
गिरनेछ। िसंचाइ ूणालीह को मूल नहरह मािथ सोलार प्यानल जडान 
गरी सौयर् ऊजार् उत्पादन गनर् िनजी क्षेऽसँग सहकायर् गिरनेछ। 

155. तराई-मधेशमा जनताको सहभािगतामा शु  गिरएको जनताको तटबन्ध 
कायर्बमलाई आगामी आिथर्क वषर्मा थप चार नदीमा िवःतार गरेको छु। 
पहाडी र उच्च पहाडी क्षेऽमा बग्ने १२ ठूला नदीह मा व्यविःथत नदी 
िनयन्ऽणका कायर्बमह  सञ् चालन गिरनेछ। यी कायर्बमह का लािग . 
३ अबर् ९८ करोड िविनयोजन गरेको छु।  

156. महाकाली, कणार्ली र नारायणी नदीह मा बहृत ्गु योजना अनसुार तटबन्ध 
िनमार्ण, तटबन्ध सडक िनमार्ण, वायोइिन्जिनयिर  र जग्गा उकासका 
कायर्ह  सञ् चालन गिरनेछ।  

157. तराई–मधेशका मोरङ, स री, नवलपरासी र कैलाली िजल्लामा तराई–मधेश 
बाढी व्यवःथापन तथा बःती संरक्षण िवशेष कायर्बम सञ् चालन गिरनेछ।     

158. जोिखमयकु्त सदरमकुाम एवं क्षेऽह को संरक्षण र पिहरो िनयन्ऽणका 
कायर्बमह लाई िनरन्तरता िदइएको छ। 

भिूमसधुार 

159. भौगिभर्क बनौट, ूकृित र क्षमताको आधारमा भिूमको वगीर्करण गिरनेछ। 
आगामी तीन वषर्िभऽ सबै िजल्लाको भ ूउपयोग नक्शा तयार गिरनेछ। भ ू
उपयोग नक्शा तयार भएका िजल्लाह मा जग्गाको वगीर्करण सम्बन्धी 
व्यवःथा कायार्न्वयनमा ल्याइनेछ। एक ूयोजनका लािग वगीर्करण 
गिरएको भिूम अक ूयोजनमा ूयोग गनर् िनषधे गिरनेछ।  भ-ूउपयोग 
सम्बन्धी िवधेयक आगामी आिथर्क वषर् व्यवःथािपका-संसद्समक्ष ूःततु 
गिरनेछ।  

160. कृिष जिमन बाँझो राख् न नपाइने व्यवःथा गरेको छु। बाँझो राखेमा 
सम्भािवत औसत उत्पादनको २५ ूितशतसम्म जिरवाना लगाउने व्यवःथा 
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गिरनेछ। यसको अिभलेख नापी  कायार्लय, सम्बिन्धत नगरपािलका र गाउँ 
िवकास सिमितले राख् नपुन व्यवःथा िमलाइनेछ। 

161. मेचीदेिख महाकालीसम्मको सरकारी एवं सावर्जिनक गठुी जग्गामा भएका 
अितबमण रोक्न, अव्यविःथत बसोबास र सकुुम्बासी समःयाको समाधान 
गनर् दईु वषर्को कायार्विध तोकेर व्यविःथत बसोबास आयोग गठन गिरनेछ।  

162. मकु्तकमैया पनुःथार्पनाको बाँकी कायर् आगामी आिथर्क वषर् सम्प  
गिरनेछ। मकु्त हिलया पनुःथार्पन कायर् आगामी दईु वषर्िभऽ सम्प  
गिरनेछ। यसका लािग . १ अबर् १० करोड छु ाएको छु। आगामी 
आिथर्क वषर् पनुःथार्पन गनुर्पन ह वा च वाह को पिहचान गरी पनुःथार्पन 
कायर्बम कायार्न्वयन गिरनेछ।  

163. आगामी आिथर्क वषर्मा ३९ मालपोत तथा नापी कायार्लयह बाट जग्गा 
ूशासनसम्बन्धी सेवाह लाई अनलाइन माफर् त ूवाह गिरनेछ।  

औ ोिगक पूवार्धार: उत्पादन र रोजगारीको आधार 

164. नेपाललाई आकषर्क लगानी गन्तव्यको पमा िवकास गनर् नीितगत र 
काननुी सधुार गिरनेछ। व्यावसाियक लागतका सूचकह मा सधुार 
गिरनेछ। ूत्यक्ष िवदेशी लगानी आकिषर्त गनर् अनकूुल काननु िनमार्ण, 
समुधरु ौम सम्बन्ध ःथापना, शािन्तपूणर् वातावरण र लगानी सरुक्षाको 
ूत्याभिूत गन व्यवःथा िमलाइनेछ।   

165. िनजी क्षेऽको ूव र्न गरी उ ोग िवःतार गनर् िवदेशी लगानी तथा ूिविध 
हःतान्तरण ऐन, कम्पनी ऐन, दामासाही ऐन, एिबिडटेशन ऐन, खानी ऐन, 

पेशोिलयम पदाथर् तथा ूाकृितक ग्यास ऐन संशोधन एवं नयाँ िनमार्ण गन 
सम्बन्धी िवधेयकह  व्यवःथािपका-संस  समक्ष ूःततु गिरनेछन।्  

166. काननुी र संरचनात्मक सधुार गरी उ ोग व्यवसायको दतार्, खारेजी र 
दाियत्व फरफारकका सम्पूणर् ूिबयालाई सरल, ःप  र पारदशीर् बनाइनेछ।  

167. औ ोिगक तथा व्यावसाियक ूयोजनका लािग आवँयक जग्गा सहज पमा 
खिरद गनर् पाउने व्यवःथा गनर् हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख् न छुट िदने 
आदेश, 2068 मा संशोधन गिरनेछ।  
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168. िव ीय सहलगानी सम्बन्धी व्यवःथामा आवँयक संशोधन गिरनेछ। 
सरुिक्षत कारोबार रिज ारको कायार्लयले आगामी आिथर्क वषर्देिख सेवा 
ूारम्भ गनछ। काननुी सधुार गरी ःथानीय मिुामा ऋणपऽ जारी गनर् 
दातिृनकायह लाई ूोत्सािहत गिरनेछ।  

169. लगानीको रणनीितक सोच भएका नवूवतर्नकारी उ मशील यवुाह लाई 
लगानीको िबउ पूजँी उपलब्ध गराउन . १ अबर्को च्यालेन्ज फण्ड 
व्यवःथा गरेको छु। च्यालेन्ज फण्ड र ूाइभेट इिक्वटीको उपयोग र 
सञ् चालन सम्बन्धी नीितगत र काननुी व्यवःथा गिरनेछ।  

170. चाल ुआिथर्क वषर्मा ःथापना भएको पनु ार कोषलाई ूभावकारी पमा 
पिरचालन गिरनेछ र िनरन्तरता िदइनेछ। कोषमा सरकारको तफर् बाट 
जम्मा गनुर्पन रकमका लािग बजेट व्यवःथा गरेको छु।    

171. कृिष, वनजन्य र खिनज उ ोगले िवशेष उ ोग सरहको आयकर छुट पाउने 
व्यवःथा िमलाएको छु। 

172. चाल ुआिथर्क वषर्को ूारम्भमा उत्प  भएको आपूितर् ूणालीको असहज 
पिरिःथितमा अिघल्लो वषर्को तलुनामा 50 ूितशतभन्दा कम क्षमतामा 
सञ् चालन भएका उ ोगह ले बझुाउनपुन सो अविधको िव तुको िडमाण्ड 
शलु्क छुट िदने व्यवःथा िमलाएको छु।   

173. ठूला उ ोग व्यवसाय सञ् चालन गिरने क्षेऽमा सडक र िव तु ूसारण 
लाइन िनमार्ण गनर् सरकारले ूाथिमकता िदनेछ। उ ोग व्यवसायलाई 
िनयिमत िव तु आपूितर्का लािग डेडीकेटेड िफडर उपलब्ध गराइनेछ। 
आगामी दईु वषर्िभऽ उ ोग व्यवसायलाई आवँयक पन िव तु र इन्धन 
पयार्  माऽामा उपलब्ध हनेु सिुनिँ चत गिरनेछ।  

174. आगामी आिथर्क वषर्मा नेपाल लगानीकतार् िशखर सम्मेलन आयोजना 
गिरनेछ। 

175. झापाको दमक, सलार्हीको मिुतर्या, मकवानपरुको हेट डा, पन्देहीको 
मोतीपरु, बाँकेको नौबःता, सखुतको िवरेन्िनगर, कैलालीको लम्की र 
क नपरुको दैजीमा आधिुनक औ ोिगक क्षेऽ ःथापनाको कायर् अगािड 
बढाइनेछ। एक ूदेश एक औ ोिगक क्षेऽको नीित अवलम्बन गिरनेछ।  
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176. नयाँ ःथापना हनेु औ ोिगक क्षेऽह लाई िविश ीकृत वःत ु उत्पादन गन 
िवशेष औ ोिगक क्षेऽको पमा िवकास गिरनेछ। िसमरामा तयारी पोशाक 
उत्पादन क्षेऽको ःथापना कायर् आगामी दईु वषर्िभऽ सम्प  गिरनेछ। 
सावर्जिनक िनजी साझेदारीमा सखुतमा जिडबटुी, जमु्ला र मःुता मा ःयाउ 
ूशोधन केन्ि ःथापना गिरनेछ। 

177. आगामी दईु वषर्िभऽ काठमाड  उपत्यकािभऽका औ ोिगक क्षेऽह लाई 
उपत्यका बािहर ःथानान्तरण गन व्यवःथा िमलाइनेछ। 

178. सरकारी ःवािमत्वमा रहेका ग्ण उ ोगह को ःवािमत्व सरकारमै रहने 
गरी लगानी व्यवःथापन र सञ् चालन गनर् िनजी क्षेऽलाई िलजमा उपलब्ध 
गराउने नीित िलइनेछ।  

179. सरकारले िनःशलु्क उपलब्ध गराउने औषिध मलुकुिभऽै उत्पादन गनर् िनजी 
क्षेऽलाई ूोत्साहन गिरनेछ। ब्याशी िडःपोजल गन र पनु त्पादन गन 
कारखानाले आयात गन मेिशनरीमा मूल्य अिभविृ  कर छूट िदई एक 
ूितशत माऽ भन्सार महसूल िलने व्यवःथा िमलाएको छु।  

180. खानी,  खिनज, पेशोिलयम, ग्यासजन्य वःतहु को मौज्दात पिहचान गरी बहृत ्
राि य खानी इन्भेन्शी तयार गिरनेछ। यसका आधारमा खानी तथा 
खिनजजन्य उ ोगमा लगानी गनर् िनजी क्षेऽलाई ूोत्सािहत गिरनेछ। 

181. मिहला उ मीह लाई पिरयोजनाको आधारमा िबना िधतो सहिुलयत 
ब्याजदरमा ऋण ूवाह गनर् उ मशीलता िवकास कोषमा . १८ करोड 
थप गरेको छु।  

182. दिलत समदुायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधिुनकीकरण एवं ूव र्न 
गनर् भगत सवर्िजत िशल्प उत्थान तथा िवकास केन्ि ःथापना गनर् बजेटको 
व्यवःथा गरेको छु।  

183. औ ोिगक ूितःपधार्त्मक क्षमताको िवकास गनर् सरकारी िनजी साझेदारीमा 
िचतवनमा इन्डि यल सेन्टर फर एिक्सलेन्स ःथापना गिरनेछ। 

184. उ ोग क्षेऽका कायर्बमह  सञ् चालन गनर्का लािग . ७ अबर् ५ करोड 
िविनयोजन गरेको छु। 
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ौम तथा रोजगार व्यवःथापन 

185. ौिमकह को कल्याणका लािग आगामी आिथर्क वषर्देिख योगदानमा 
आधािरत सामािजक सरुक्षा कायर्बम लाग ुगन व्यवःथा िमलाएको छु। यस 
अन्तगर्त कायर्ःथल दघुर्टना बीमा, माततृ्व संरक्षण, िबरामी र औषिध उपचार 
योजना लाग ुहनेुछ। अनौपचािरक क्षेऽका ौिमकह को दघुर्टना बीमा गन 
व्यवःथा िमलाइनेछ।  

186.  व्यवःथािपका-संस  मा िवचाराधीन एकीकृत सामािजक सरुक्षासम्बन्धी 
िवधेयक र ौम ऐनलाई पिरमाजर्न गनर् बनेको िवधेयक पािरत गिरनेछ।  

187. आन्तिरक तथा वैदेिशक रोजगारीका लािग सीपयकु्त जनशिक्त तयार गनर् 
सीप िवकास तािलमलाई ूभावकारी पमा िवःतार गिरनेछ।  

188. राि य रोजगार नीितलाई कायर्योजना बनाई कायार्न्वयन गिरनेछ। आगामी 
आिथर्क वषर्मा रोजगार ूत्याभिूत िवधेयक व्यवःथािपका-संसद् मा पेश 
गिरनेछ।  

189. व्यवसायजन्य ःवाःथ्य तथा सरुक्षासम्बन्धी नीित तयार गिरनेछ। उ ोग 
तथा व्यावसाियक ूित ानह को कायर् वातावरणलाई ःवच्छ र सरुिक्षत 
बनाउन व्यवसायजन्य ःवाःथ्य र सरुक्षासम्बन्धी काननु िनमार्ण गिरनेछ।  

190. वैदेिशक रोजगारीमा गई असक्त भएका, समःया र िहंसामा परेका मिहला 
लगायत कामदारह को शीय उ ारका लािग िवदेशिःथत नेपाली 
िनयोगह बाट ितु उ ार टोली पिरचालन गिरनेछ। 

191. कारखाना तथा कायर्ःथलमा ौम परीक्षण अिनवायर् पमा गनुर्पन व्यवःथा 
िमलाएको छु। यसका लािग आवँयक ौम िनरीक्षक पिरचालन गिरनेछ।  

192. आूवासी कामदारह को हक, िहत, कल्याण र सरुक्षाका लािग ूमखु 
गन्तव्य मलुकुसँग ि पक्षीय ौम सम्झौता गिरनेछ। आगामी आिथर्क वषर् 
ओमन, लेवनान, जोडर्न र मलेिशयासँग ौम सम्झौता गिरनेछ। 

193. औपचािरक माध्यमबाट िवूषेण आूवाह हनेु कायर्लाई ूोत्साहन गिरनेछ। 
बक माफर् त िवूषेण ूा  भएको ूमाणसिहत घरजग्गा खिरद गरेमा लाग्ने 
रिज ेशन शलु्कमा २५ ूितशत छुट िदने व्यवःथा गरेको छु। यही 
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ूमाणको आधारमा सरकारले आव्हान गरेका पिरयोजनाह मा लगानी गनर् 
पाउने व्यवःथा िमलाइनेछ। 

194. अनौपचािरक क्षेऽमा कायर्रत ौिमकह को प ीकरण गन कायर् आरम्भ 
गिरनेछ। िनजह को सीप परीक्षण गरी योग्यताको ूमाणपऽ ूदान गन 
व्यवःथा िमलाइनेछ। वैदेिशक रोजगारीबाट फकका ौिमकह को सीप र 
कायर्दक्षताको परीक्षण गरी ूमाणपऽ िदने व्यवःथा िमलाइनेछ।  

अन्तरार्ि य व्यापार  

195. नेपाली मौिलक उत्पादनह लाई िहमालयन यिुनक ूोडक्टको पमा लेबिल  
र ॄािण्ड  गरी िनयार्त ूव र्न गनर् िवशेष कायर्बमह  सञ् चालन गिरनेछ।  

196. उच्च िनयार्त सम्भावना भएका वःतहु को उत्पादन बढाउन वःत ुिवकास र 
ूव र्नका क्षेऽ िवशेष कायर्बमह  िवःतार गनर् बजेट व्यवःथा गरेको छु।  

197. नेपाली उत्पादनको अन्तरार्ि य बजारमा ूवेश िवःतार गनर् थप 
मलुकुह सँग व्यापार सम्झौता गिरनेछ। दबैु िछमेकी मलुकुह बाट 
पारवहन सहज गरी व्यापार लागत कम गिरनेछ। बीरगञ् जको एकीकृत 
सरुक्षा चौकी आगामी आिथर्क वषर्िभऽै सञ् चालनमा ल्याइनेछ। रसवुागढीको 
सखु्खा बन्दरगाह, िवराटनगर र बेलिहयाको एकीकृत सरुक्षा चौकी 
िनमार्णलाई तीॄता िदइनेछ।  

198. िवँ वका िविभ  मलुकुह मा िनयार्त गनर्का लािग आवँयक सूचना एकीकृत 
तथा सलुभ पमा उपलब्ध गराउनको लािग व्यापार सूचना पोटर्लको 
ःथापना गरी सञ् चालनमा ल्याइनेछ। 

199. दोधारा–चाँदनीमा सखु्खा बन्दरगाह िनमार्ण गनर् िवःततृ अध्ययन कायर् 
सम्प  गिरनेछ। आगामी आिथर्क वषर्िभऽै जग्गा ूा  गरी िनमार्ण कायर् 
ूारम्भ गिरनेछ। 

आपूितर् ूणालीमा सधुार 

200. पेशोिलयम पदाथर्को सहज आपूितर्को लािग न्यूनतम ९० िदनको माग धा  
सक्ने गरी नेपाल आयल िनगमको भण्डारण क्षमता विृ  गनर् 
काॅपेला ोकको पाँचखाल, तनहुँको खैरेनीटार र नवुाकोटको 
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ब ार/बेऽावतीमा आगामी आिथर्क वषर्िभऽ जग्गा ूाि , िवःततृ पिरयोजना 
ूःताव र ॐोत व्यवःथापन कायर् सम्प  गरी िनमार्ण कायर् ूारम्भ गिरनेछ। 
काॅपेला ोकमा १० हजार मेिशक टन एल.पी. ग्यासको भण्डारण संरचना 
िनमार्ण गनर् सम्भाव्यता अध्ययन गिरनेछ।  

201. सरकारी ःवािमत्वमा रहेका नेशनल शेिड  िलिमटेड, नेपाल खा  संःथान, 
कृिष साममी कम्पनी िलिमटेड र िटम्बर कप रेशन अफ नेपाल िलिमटेड 
जःता संःथाह लाई गाभेर राि य आपूितर् कम्पनी िनमार्ण गिरनेछ। 

202. कणार्ली लगायतका दगुर्म तथा िहमाली िजल्लाह मा खा ा  तथा नूनको 
आपूितर् िनयिमत एवं सहज बनाउन उपलब्ध गराउँदै आएको ढुवानी 
अनदुानलाई िनरन्तरता िदएको छु। सखु्खा ूभािवत िजल्लाह मा थप 
खा ा  आपूितर् गनर् ढुवानी अनदुानको व्यवःथा िमलाइनेछ।  

203. उपभोक्ताह को हकिहत संरक्षण गनर् ूचिलत काननुह मा समयानकूुल 
संशोधन एवं पिरमाजर्न गरी ूभावकारी कायार्न्वयन गिरनेछ। 

204. दैिनक आवँयकताका वःतहु  सलुभ पमा उपलब्ध गराउन िवतरण 
ूणाली सु ढीकरण र बजार अनगुमन कायर्लाई ूभावकारी पमा अगािड 
बढाइनेछ। 

सवर्सलुभ र गणुःतरीय िशक्षा 

205. आधारभतू िशक्षालाई अिनवायर् र िनःशलु्क बनाइनेछ। माध्यिमक िशक्षालाई 
बमशः अिनवायर् तथा िनःशलु्क बनाइनेछ।  

206. िव ालयमा बालबािलकाको पहुँच िवःतार गनर्, अध्ययन अध्यापनको 
गणुःतरमा सधुार ल्याउन र व्यवःथापकीय संरचनालाई जवाफदेही, पारदशीर् 
र सु ढ बनाउन आगामी आिथर्क वषर्देिख िव ालय क्षेऽ िवकास कायर्बम 
कायार्न्वयन गिरनेछ। यसका लािग . २६ अबर् २५ करोड िविनयोजन 
गरेको छु।  

207. आधारभतू िशक्षाको सिुनिँ चतता, िनरन्तरता र िसकाइ उपलिब्धमा सधुार 
ल्याउन लिक्षत वगर्, क्षेऽ र िवप  समूहका बालबािलकाह लाई 
ूोत्साहनमूलक सिुवधाह  एकीकृत पमा उपलब्ध गराउन बजेट 
िविनयोजन गरेको छु। 



34 
 

208. िव ालय भनार् नभएका र भनार् भई िबचमै िव ालय छाडेका 
बालबािलकाह लाई िव ालय िशक्षा सचुा  गराउन िवशेष कायर्बमह  
सञ् चालन गिरनेछ। 

209. तराईका िजल्लाह मा िव ालय बािहर रहेका िकशोरिकशोरीह को पिहचान 
गरी िव ालयमा भनार् तथा िनरन्तरताका लािग ूोत्साहनमूलक कायर्बमह  
सञ् चालन गनर् बजेट िविनयोजन गरेको छु।   

210. िविभ  क्षेऽका लािग जनशिक्त आवँयकता िव षेण गरी जनशिक्त 
िवकासको राि य योजना बनाइनेछ। सरकारले िवकास िनमार्ण र सेवा 
क्षेऽका लािग आवँयक पन ूािविधक तथा िवशेष  जनशिक्त ःवदेशमै 
उत्पादन गन रणनीित अवलम्बन गनछ।  

211. राि य मागअनसुार आधारभतू िशक्षापिछ मध्यम र उच्च तहको ूािविधक 
जनशिक्त तयार गनर् अनकूुल शैिक्षक ूणालीको िवकास गिरनेछ। 

212. कणार्ली अञ् चलका सबै, मानव िवकास सूचका मा पिछ परेका र तोिकएका 
िजल्लाह का िव ाथीर्ह लाई उपलब्ध गराइने िदवा खाजा कायर्बमलाई 
िनरन्तरता िदएको छु। दिलत तथा लोपोन्मखु समदुायका 
बालबािलकाह लाई सबै िवषयमा उच्च िशक्षा िनःशलु्क हनेु व्यवःथा 
िमलाइनेछ। यस ूयोजनका लािग उत्ूरेणा छाऽविृ  कायर्बम सञ् चालन 
गिरनेछ।  

213. कणार्ली लगायत छिरएको बःती भएका िहमाली र उच्च पहाडी क्षेऽमा 
आवासीय िव ालयह  िवःतार गिरनेछ।  

214. वादी, हिलया, गन्धवर्, मसुहर, डोम, चमार, लगायत अित सीमान्तकृत समूहका 
बालबािलकाह लाई िव ालय छनौट गरी पढ्न पाउने अवसर उपलब्ध 
गराउन भौचरमा आधािरत अध्ययन अनदुानको व्यवःथा िमलाइनेछ।  

215. गु कुल, गमु्बा र मदरसा िशक्षालाई शैिक्षक मूलधारमा ल्याई ूव र्न 
गिरनेछ। 

216. िबजे रीिःथत सहषर् कपाली छाऽाबासलाई ःतरो ित गरी सिुवधा सम्प  
बनाइनेछ। 
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217. नक्सांकनको आधारमा िव ालय र िशक्षकको दरबन्दी पनुिवर्तरण गरी 
ूाथिमक तहमा अिधक हनेु िशक्षक दरबन्दीलाई ६ देिख ८ कक्षासम्म 
समायोजन गिरनेछ। सामदुाियक िव ालयह मा अंमजेी, गिणत, िव ान र 
ूािविधक िवषयका िवषयगत िशक्षकह को दरबन्दी िवःतार गद लिगनेछ।  

218. अध्ययन अध्यापनमा सधुार ल्याउन िव ालयमा हालको दरबन्दी नबढ्ने गरी 
ूधानाध्यापक पदको व्यवःथा गिरनेछ। ूधानाध्यापक र िशक्षक, 
ूधानाध्यापक र िजल्ला िशक्षा अिधकारी बीच कायर्सम्पादन करार गिरनेछ। 
कायर् सम्पादन र िव ाथीर् उ ीणर् ूितशतको आधारमा िशक्षकको मूल्या न 
गरी परुःकार र सजायको व्यवःथा गिरनेछ।  

219. अध्ययन अध्यापनका सम्पूणर् चरणह मा सामािजक अडीट गरी िव ालय 
व्यवःथापन सिमित, ूधानाध्यापक र िशक्षकलाई जवाफदेही बनाइनेछ।  

220. सामदुाियक र संःथागत िव ालयह , मामीण क्षेऽ र सहरी क्षेऽमा रहेका 
िव ालयह को अध्ययन अध्यापनको गणुःतरमा रहेको िवभेद हटाउन 
शैिक्षक गणुःतर सधुार कायर्बम अिभयानको पमा सञ् चालन गिरनेछ। 
सामदुाियक िव ालयको अध्ययन अध्यापन बमशः अंमजेी माध्यमबाट गन 
व्यवःथा िमलाइनेछ। 

221. सामदुाियक िव ालय र सरकारी कलेजह को सञ् चालन र व्यवःथापनका 
लािग िनिँ चत अविध तोकी िनजी क्षेऽका िव ालय र कलेजह सँग 
व्यवःथापन सम्झौता गिरनेछ। शैिक्षक गणुःतर सधुारको यस कायर्बममा 
सहभागी हनेु िनजी क्षेऽका िव ालय तथा कलेजह लाई सम्मान गिरनेछ।  

222. ूत्येक सामदुाियक माध्यिमक िव ालयमा सूचना तथा सञ् चार ूिविधका 
पूवार्धारको ःथापना गनर् अनदुान िदने व्यवःथा िमलाएको छु। िव ालयमा 
सूचना तथा सञ् चार ूिविध ूयोगशालाको ःथापना, ःमाटर् बोडर्को ूयोग र 
अन्तरिबयात्मक िव तुीय िशक्षण िसकाइ प ितको िवःतार गिरनेछ।  

223. िव ान तथा ूिविध क्षेऽमा आवँयक दक्ष जनशिक्त तयार गनर् हेट डा 
नगरपािलकाको मयरुधापमा मदन भण्डारी िव ान तथा ूिविध ूित ान 
ःथापना गिरनेछ। ूिबयामा रहेको मदन भण्डारी ूौ ोिगक िवँ विव ालय 
ःथापनाको कायर्लाई अगािड बढाइनेछ।  
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224. एक ूदेश एक मेिडकल कलेजको अवधारणा अनु प आगामी आिथर्क वषर् 
बिदर्बास, बटुवल र सखुतमा मेिडकल कलेज ःथापना कायर् ूारम्भ गिरनेछ। 
सबै ूदेशमा पोिलटेिक्नक इिन्ःटच्यूट ःथापना गिरनेछ।  

225. िवँ विव ालयह मा शैिक्षक गणुःतर सधुार गद लिगनेछ। िवँ विव ालयका 
िशक्षक तथा ूाध्यापकह सँग कायर्सम्पादन सम्झौता गिरनेछ। 
िवँ विव ालयका शैिक्षक कायर्बमह लाई क्यालेण्डर अनु प सञ् चालन 
गिरनेछ। 

226. मध्यपि मा ल र सदूुरपि मा ल िवँ विव ालयको पूवार्धार िवकास 
गिरनेछ। सदूुर पिँ चम र मध्य पिँ चमका १५ र १० क्याम्पसह लाई 
सोही क्षेऽका िवँ विव ालयले आि क क्याम्पसको पमा सम्बन्धन िदने 
व्यवःथा िमलाइनेछ।  

227. ःनातको र तहमा अध्ययनरत िव ाथीर्ह लाई शैिक्षक सऽको अिन्तम ६ 
मिहना समृ  नेपाल िनमार्ण सेवाका लािग िविभ  गाउँ िवकास सिमित 
अन्तगर्त िवकास िनमार्ण र अध्ययन अध्यापनको कायर् गनर् ःवयं सेवकका 
पमा खटाउने व्यवःथा िमलाइनेछ।  

228. आयवुद िचिकत्सा प ितको िवकास र ूव र्नका लािग िवदषुी योगमाया 
आयवुद िवँ विव ालय ःथापनाको कायर् आरम्भ गिरनेछ। 

229. कृिष क्याम्पसह  बमश: सबै िजल्लामा ःथापना गद लिगनेछ। आगामी 
वषर् झापाको गौरादहमा िऽभवुन िवँ विव ालयको सम्बन्धनमा कृिष  
क्याम्पस ःथापना गिरनेछ।  

230. ःनातक र सो भन्दा मािथको िशक्षा आजर्न गनर् चाहने िव ाथीर्ह का लािग 
शैिक्षक ूमाणपऽको आधारमा िनब्यार्जी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवःथा 
िमलाइनेछ।  

231. िशक्षण अःपतालह को सु ढीकरण तथा सेवा सिुवधा िवःतारका 
कायर्बमह  कायार्न्वयन गिरनेछ। सरेुश वाग्ले क्यान्सर उपचार केन्िको 
क्षमता िवकास गिरनेछ। काठमाड  िवँ विव ालय अन्तगर्तको िशक्षण 
अःपतालसँग सहकायर् गरी फोक्सो अनसुन्धान तथा उपचार केन्ि ःथापना 
गिरनेछ।  
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यवुा तथा खेलकूद 

232. आगामी तीन वषर्िभऽ मूलपानी, भैरहवा र धनगढीमा िबकेट मैदान 
िनमार्णको कायर् सम्प  गिरनेछ। डडेल्धरुा, बैतडी, धनषुा, मोरङ, दाङ, सखुत 
र पसार्मा नयाँ िबकेट मैदान िनमार्ण कायर् ूारम्भ गिरनेछ।  

233. झापाको लखनपरु र काठमाड मा अन्तरार्ि यःतरको रंगशाला िनमार्ण कायर् 
आगामी वषर् ूारम्भ गिरनेछ। ूत्येक ूदेशमा एउटा रंगशाला र एउटा 
वहउु ेँयीय कबडर्हल िनमार्णका लािग बजेट व्यवःथा गरेको छु।  

234. सन ् २०१८ मा नेपालमा आयोजना हनेु १३ औ ं दिक्षण एिशयाली 
खेलकूदका लािग आवँयक भौितक पूवार्धार तयार गनर् बजेट व्यवःथा 
गरेको छु। आगामी आिथर्क वषर् सात  राि य खेलकूद कायर्बम आयोजना 
गनर्का लािग . २० करोड व्यवःथा गरेको छु। 

235. िव ालयःतरदेिख नै योजनाव  पमा खेलाडीह को उत्पादन र िवकास 
गनर्का लािग ७५ िजल्लाका सबै सामदुाियक िव ालयह मा अिनवायर् पमा 
रा पित रिन िसल्ड ूितयोिगता आयोजना गिरनेछ। 

236. यवुा ःवरोजगार कायर्बमको िवःतार गिरनेछ। कृिष, पशपंुक्षी, उ ोग, वन 
क्षेऽबाट स ािलत उत्पादन विृ  र सेवा क्षेऽका कायर्बमह मा यवुाह लाई 
ूाथिमकता िदइनेछ।  

237. यवुाह लाई उ मशील बनाई ःथानीय तहमा उत्पादन, रोजगारी र 
आयआजर्नका अवसरह  िसजर्ना गनर् दश यवुा एक यवुा उ म 
कायर्बमलाई सबै िनवार्चन क्षेऽह मा नमूनाका पमा सञ् चालन गनर् 
बजेटको व्यवःथा गिरएको छ। 

238. अन्तरार्ि य ूितयोिगताह मा पदक िजत् ने खेलाडीह लाई परुःकृत गन नीित 
िलइनेछ।  

239. मःुता  र सोलखुमु्बमुा हाई अिल्टच्यटु ःपोटर्स ् ःटेिडयम िनमार्ण कायर् 
ूारम्भ गिरनेछ। 
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गणुःतरीय ःवाःथ्य सेवामा पहुँच 

240. कुनै पिन नागिरकले व्यिक्तगत सम्पितको अभावमा औषिध उपचार 
गराउनबाट विञ् चत हनुपुन अवःथालाई सदाको लािग अन्त्य गनर् आगामी 
तीन वषर्िभऽ सबै नेपालीको ःवाःथ्य बीमा गन लआयसिहत राि य ःवाःथ्य 
बीमा योजना चरणब  पमा कायार्न्वयन गन व्यवःथा िमलाएको छु। यो 
योजना आगामी आिथर्क वषर् २५ िजल्लामा िवःतार गिरनेछ। यसका लािग 
. २ अबर् ५० करोड िविनयोजन गरेको छु। 

241. सबै नेपालीलाई नेपालिभऽै िवशेष  िचिकत्सकसिहतको अत्याधिुनक ःवाःथ्य 
सेवा उपलब्ध गराउने उ ेँयले वीर अःपताललाई काठमाड  उपत्यका 
िभऽको उपयकु्त ःथानमा न्यूनतम पाँच सय रोपनी क्षेऽफलमा अत्याधिुनक 
भौितक पूवार्धार, यन्ऽ उपकरण र िवशेष  सेवा सिहतको अन्तराि य ःतरको 
सिुवधासम्पन् न अःपतालको पमा िवकास गिरनेछ। आगामी आिथर्क वषर्मा 
जग्गा पिहचान र गु योजना तयारी गरी िनमार्ण कायर् आरम्भ गिरनेछ।     

242. भक्तपरुको सल्लाघारी िःथत तीनकुनेमा आधिुनक ःवाःथ्य ूयोगशाला र 
मगृौला उपचार केन्ि ःथापना गिरनेछ।   

243. मिहलालाई सरुिक्षत ूसिुत सेवा िनःशलु्क पमा उपलब्ध गराउन सघन 
आकिःमक ूसिुत सेवा र नवजात िशश ु सेवालाई ७५ िजल्लामा िवःतार 
गरेको छु। आमा र बच्चाको पोषण सिुनिँ चत गनर् सनुौला हजार िदन 
कायर्बमलाई थप ूभावकारी बनाइनेछ।  

244. मिहला ःवाःथ्य ःवयं सेिवकाको सामािजक योगदानको कदर गद 
उनीह लाई ूदान गिरदै आएको पोशाक खचर् . १५०० ले विृ  गरेको 
छु। उनीह को ःवाःथ्य बीमाको ूबन्ध गरेको छु।  

245. आगामी आिथर्क वषर् सात लाख बालबािलकाह लाई ११ ूकारका रोग 
िव को खोप िनःशलु्क पमा लगाइनेछ। 

246. आयवुिदक औषधीह को गणुःतरमा सधुार ल्याउन िसंहदरबार वै खानाको 
औषधी उत्पादन ूिबयामा असल उत्पादन ूिबया (जीएमपी) अवलम्बन 
गिरनेछ।  
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247. िवप  नागिरकलाई आठ ूकारका रोगह को िनःशलु्क उपचारमा अनदुान 
िदन . १ अबर् िविनयोजन गरेको छु। डायलिसस सेवालाई मगृौला 
ूत्यारोपण नगरेसम्म िनःशलु्क गरेको छु। तराई-मधेश क्षेऽमा िवशेष गरी 
था  समदुायमा देिखएको िसकलसेल एिनिमयाको पिहचान र उपचारको 
लािग सेवा िवःतार गरेको छु। 

248. एक गाउँ एक डाक्टर कायर्बमलाई ूभावकारी बनाउनसोही गाउँका ूवेश 
परीक्षा उतीणर् गन िव ाथीर्ह लाई छाऽविृ मा एमबीबीएस पढाउने ूबन्ध 
गिरएको छ। अध्ययन सम्प  गरेपिछ पाँच वषर्सम्म आफ्नै गाउँमा सेवा 
गनुर्पन ूबन्ध िमलाएको छु। 

249. गिरबीको रेखामिुनका नागिरकह लाई देशिभऽका सरकारी अःपतालह मा 
क्यान्सर, मटुु, मगृौला र कलेजोको उपचार िन:शलु्क गन ूबन्ध िमलाएको 
छु। 

250. सरकारी छाऽविृ मा एम.डी. र एम.एस.गरेका िवशेष  िचिकत्सकह ले 
िनिँ चत अविधसम्म दगुर्म क्षेऽमा अिनवायर् पमा सेवा गनुर्पन व्यवःथा 
गिरनेछ। यसका लािग . ४५ करोड िविनयोजन गरेको छु। मेिडकल 
कलेजको सहकायर्मा दगुर्म क्षेऽह मा ूदान गिरने िवशेष  ःवाःथ्य 
सेवालाई िवःतार गिरनेछ।  

251. कैलालीको गेटामा दशरथ चन्द ःवाःथ्य िव ान ूित ान िनमार्ण र 
सञ् चालनका लािग . ४८ करोड छु ाएको छु।  

252. क्यान्सर रोग िनदान तथा उपचारसम्बन्धी थप सेवा पूवर्को धरान र 
पिँ चमको नेपालग बाट उपलब्ध गराउने व्यवःथा िमलाएको छु। 

253. ःवाःथ्य सेवा ूदायक संःथा वा िनकायह को सेवा ूवाह, औषधीको 
गणुःतर, ःवाःथ्यकमीर्ह को आचारसंिहताको पालना लगायतका िवषयह को 
अनगुमनको लािग सशक्त ूणालीको िवकास गिरनेछ। सावर्जिनक, िनजी 
तथा सामदुाियक ःवाःथ्य सेवाको गणुःतर िनयमनको लािग जनःवाःथ्य 
िवधेयक व्यवःथािपका-संस  समक्ष ूःततु गिरनेछ। 
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सबैका लािग ःवच्छ खानेपानी 

254. आगामी तीन वषर्िभऽ सबै नेपालीलाई आधारभतू खानेपानी र सरसफाइ सेवा 
उपलब्ध गराइनेछ। आगामी आिथर्क वषर् थप १२ लाख जनसंख्या 
खानेपानी तथा सरसफाइबाट लाभािन्वत हनेु कायर्बम ूःताव गरेको छु। 

255. मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ूथम चरणको सु ङ र पानी ूशोधन केन्ि 
िनमार्णका अिधकांश कायर्ह  आगामी आिथर्क वषर्मा सम्प  हनेुछन।् 
उपत्यकाका सहरी क्षेऽमा पानी िवतरणका आवँयक संरचनाह  सोही 
अविधमा तयार भइसक्ने छन।् िवबम सम्वत ् 2074 असोज मिहनािभऽ 
पानी िवतरण गनर् शु  गिरनेछ। राि य गौरवको यो आयोजना सम्प  गनर् 
. ५ अबर् ९८ करोड बजेट व्यवःथा गरेको छु। 

256. मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोॐो चरण अन्तगर्त याङ्मी र लाक 
नदीह बाट दैिनक थप ३४ करोड िलटर पानी काठमाड  उपत्यकामा ल्याई 
चबपथ बािहरका क्षेऽह मा िवतरण गनर् आवँयक संरचनाह को िनमार्ण 
कायर् ूारम्भ गिरनेछ। यसका लािग आवँयक बजेट िविनयोजन गरेको 
छु।   

257. जनताको सहभािगतामा खानेपानी आयोजना िनमार्ण गनर् सह-लगानीमा 
आधािरत खानेपानी कायर्बमलाई सरकारले उच्च ूाथिमकताका साथ 
अगािड बढाउनेछ। सहरी खानेपानी आयोजना, सह-लगानीमा आधािरत 
खानेपानी आयोजना र खानेपानीको गणुःतर अिभविृ  आयोजनाको लािग . 
१ अबर् ६३ करोड िविनयोजन गरेको छु। 

258. सडक िनमार्ण नभएका काठमाड  उपत्यकाका नदी िकनारामा सडक िनमार्ण 
र िवःतार गिरनेछ। नदीको ःवच्छता र सौन्दयर्का लािग अव्यविःथत 
बसोबास हटाई ढल व्यवःथापन गिरनेछ। सफा नदी सभ्य सहर 
कायर्बमलाई िनरन्तरता िदइनेछ। 

259. तराई–मधेशका २० िजल्लाका िददीबिहनी तथा दाजभुाइह को ःवाःथ्यमा 
आसनीकयकु्त खानेपानीले पारेको ूितकूल असरलाई कम गनर् ःवच्छ 
खानेपानी आपूितर्का लािग तराई-मधेश खानेपानी सधुार कायर्बम आगामी 
आिथर्क वषर्देिख नै ूारम्भ गन व्यवःथा िमलाएको छु। ःयालो 



41 
 

ूबवेललाई िवःथापन गरी सोलार पम्प जिडत ओभरहेड ा सिहतको 
िडप बोिर  ूणालीमाफर् त खानेपानी आपूितर्को व्यवःथा िमलाउन ूथम 
चरणमा एक सय आयोजनाह  एकै पटक सञ् चालन गिरनेछ। 

260. तराई-मधेश र िभऽी-मधेशका क्षेऽमा खानेपानीको सहज र पयार्  व्यवःथा 
िमलाउन नयाँ ूिविधमा आधािरत थोक िवतरण ूणालीको िनमार्ण कायर् 
आगामी आिथर्क वषर्देिख ूारम्भ गिरनेछ।  

261. तानसेन नगरपािलका, गोरखा नगरपािलका, हलेसी क्षेऽ, आगन–मौवा क्षेऽ, 

जमु्ला, सखुत उपत्यका, गलु्मी र अघार्खाँचीमा खानेपानीको व्यवःथा िमलाउन 
आगामी वषर् बहृत ् पिम्प  िवशेष आयोजना कायार्न्वयन गनर् बजेट 
िविनयोजन गरेको छु। रामेछाप, यासोक, ितमाल र पकरबास क्षेऽका 
खानेपानी आयोजना आगामी तीन वषर्िभऽ सम्प  भइसक्ने गरी बजेट 
व्यवःथा गरेको छु। 

262. खानेपानी ूणालीको दीगो व्यवःथापन र सञ् चालनका लािग िनमार्णाधीन 
तीन हजार आयोजनाह को िनमार्णलाई तीॄता िदन, थप नयाँ दईु हजार 
आयोजनाह को िनमार्ण ूारम्भ गनर् र एक हजार छ सय आयोजनाह को 
पनुःथार्पन गनर् . ८ अबर् ३ करोड िविनयोजन गरेको छु।    

263. काठमाड  उपत्यकामा खानेपानी सेवा ूद  िनकायको सेवाको िनयमन गरी 
गणुःतरीय र िवतरणको कायर्लाई ूभावकारी बनाइनेछ। यसका लािग पानी 
िवतरणको समय तािलका समेत सावर्जिनक गिरनेछ। िनजी क्षेऽबाट 
स ािलत टकर, जार तथा बोटिल  गन सेवा ूदायक संःथाह लाई िनयमन 
तथा अनगुमनको दायरामा ल्याइनेछ। 

िवमानःथल, पयर्टन पूवार्धार र संःकृित सम्व र्न 

264. गौतमबु  अन्तरार्ि य िवमानःथललाई िवबम सम्वत ् 2074 माघदेिख 
सञ् चालनमा ल्याउने गरी िनमार्ण कायर्लाई तीॄता िदइनेछ। यसका लािग 
. ७ अबर् २२ करोड िविनयोजन गरेको छु। पोखरा क्षेऽीय अन्तरार्ि य 

िवमानःथलको िनमार्ण कायर् आगामी चार वषर्िभऽ सम्प  गिरनेछ। यसका 
लािग . ५ अबर् बजेट व्यवःथा गरेको छु। आगामी आिथर्क वषर्मा 
िनजगढमा अन्तरार्ि य िवमानःथल िनमार्णका लािग जग्गा ूाि  र 
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िसमा नको कायर् सम्प  गनर् . १ अबर् ५० करोड िविनयोजन गरेको 
छु। िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन र कायार्न्वयनको ढाँचा तयार गरी ॐोत 
व्यवःथापनका लािग पहल गिरनेछ।  

265. िवगतमा सञ् चालन भई बन्द रहेका दोलखाको िजरी, बैतडीको पाटन, 

अछामको साँफेबगर, दाच ुर्लाको गोकुले र, स रीको राजिबराज र 
क नपरुको क नपरु िवमानःथलको ममर्त गरी सञ् चालनमा ल्याइनेछ। 
धनगढी, दाङ, िवराटनगर िवमानःथलको क्षमता िवःतार गिरनेछ।  

266. िवँ विवख्यात ूोफेसर केन्जो टाँगे ारा िनमार्ण गिरएको लिुम्बनी िवकास 
गु योजना ३८ वषर् िबितसक्दा पिन कायार्न्वयन हनु नसक्न ुहामी सबैका 
लािग िचन्ताको िवषय हो। तसथर् लिुम्बनी िवकास गु योजनाको बाँकी काम 
दईु वषर्िभऽ पूरा हनेु गरी िनमार्ण कायर् अिघ बढाउने व्यवःथा गरेको छु। 
लिुम्बनी क्षेऽको वहृ र िवकासका लािग बहृत ्लिुम्बनी िवकास गु योजना 
तयार गरी सो अनसुारको िनमार्ण कायर् ूाथिमकताका साथ अगािड 
बढाइनेछ। पशपुित, जनकपरु र मिुक्तनाथ क्षेऽ िवकासको गु योजना 
आगामी आिथर्क वषर्मा तयार गरी ूभावकारी ढ ले कायार्न्वयन गिरनेछ।  

267. काठमाड  उपत्यकाको कीितर्परुमा सबै जातजाित, भाषाभाषी, रहनसहन, 

रीितिरवाज, सािहत्य र परम्परा झल्कने गरी राि य साःंकृितक संमहालय 
िनमार्ण कायर् आगामी आिथर्क वषर्मा ूारम्भ गिरनेछ। नारायणिहटीलाई 
ऐितहािसक संमहालयको पमा िवकास गिरनेछ।  

268. ूाचीन ितलौराकोटको उत्खनन ् तथा संरक्षणको लािग आवँयक पन 
जग्गाको अिधमहण गिरनेछ। ऐितहािसक राममामको संरक्षण तथा 
िवकासका लािग उच्च ूाथिमकता िदइनेछ। ऐितहािसक िसंजा सभ्यता 
संरक्षण तथा िवकास ूित ान ःथापना गिरनेछ।  

269. िहमाल आरोहीह लाई ि गत गरी सगरमाथा, अ पूणर्, रोलवािल  क्षेऽमा 
एकीकृत उ ार केन्ि िनमार्ण गिरनेछ। 

270. नेपाल वायसेुवा िनगमलाई ूितःपधीर् बनाई सेवा िवःतार गनर् कम्पनीमा 
पिरणत गनुर्का साथै रणनीितक साझेदार वा व्यवःथापन करारबाट सञ् चालन 
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गिरनेछ। आगामी आिथर्क वषर्मा दईुवटा वाइड बडी िवमान खिरद गन 
व्यवःथा िमलाइनेछ। 

271. अछाम, कालीकोट, मगु,ु जमु्ला, डोल्पा, कुम, रोल्पा, जाजरकोट, दैलेख 
क्षेऽलाई समेटेर पयर्टनको एकीकृत िवकासको लािग कुसेमसेु चाखरेु पयर्टन 
एकीकृत िवकास कायर्बम सञ् चालन गिरनेछ। 

272. था ह को सांःकृितक परम्पराह लाई संरक्षण र सम्व र्न गनर् बिदर्यामा 
था  र क नपरुमा रानाथा  संमहालय िनमार्ण गिरनेछ। 

273. िवप   मा परेका नागिरकह को तत्काल उ ार गरी िवप  व्यवःथापनमा 
सघाउ परु् याउन ःथानीय िनकायको अमसरता र जनताको सहभािगतामा 
ूत्येक गाउँ िवकास सिमित र नगरपािलकामा हेिलप्याड िनमार्ण कायर् 
सम्प  गिरनेछ। 

274. जननेता मदन भण्डारी तथा जीवराज आिौतको ःमिृतमा रहःयमय जीप 
दघुर्टना भएको ःथान िचतवनको दासढंुगा र शव भेिटएको ःथान गु नगरमा 
मदन-आिौत ःमिृत पाकर्  िनमार्ण गिरनेछ। दासढु ादेिख गनु्जनगरसम्म 
जलयाऽा गन व्यवःथा िमलाइनेछ। 

275. नयाँ पयर्टकीय गन्तव्यह को पिहचान गिरनेछ। पयर्टकीय सडक र 
पदयाऽा मागर्को ःतरो ित गिरनेछ।  

276. काःकीको िवन्ध्यवािसनी, गोरखाको मनकामना, काठमाड को दिक्षणकाली, 
दोलखाको िभमे र, काॅपेला ोकको पला ोक भगवती, खोटा को हलेसी, 
प्यठुानको ःवगर् ारी, ताप्लेजु को पाथीभरा, बाराको िसॆौनगढ र गढीमाई, 

स रीको िछ मःता, िसराहाको सहलेस फूलबारी, सनुसरीको बराह क्षेऽ, 

बैतडीको िऽपरुा सनु्दरी र जमु्लाको चन्दननाथ िवकासका लािग गु योजना 
तयार गरी िनमार्ण तथा सञ् चालनमा िनजी क्षेऽलाई सहभागी गराइनेछ।  

277. पशपुित क्षेऽ िवकास कोष, लिुम्बनी िवकास कोष र वहृ र जनकपरु िवकास 
सिमितको काननुी तथा संःथागत पनुसर्ंरचना गिरनेछ।  

278. िवबम सम्वत ्२०७३ लाई आन्तिरक ॅमण वषर्को पमा मनाइनेछ। सन ्
२०१८ लाई नेपाल ॅमण वषर्को पमा मनाउन आवँयक पूवर् तयारी 
गिरनेछ। 
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279. पुं पलाल, िव पी कोइराला, मदन भण्डारी, मनमोहन अिधकारी, गणेशमान 
िसंह, जीवराज आिौत, तलु्सीलाल अमात्य, कृंणूसाद भ राई, िगिरजा 
ूसाद कोइराला, सहाना ूधान, रामनाथ दाहाल, नर बहादरु कमार्चायर्, 
मोतीदेवी, नेऽलाल अभागी, महेन्ि नारायण िनिध, गजेन्ि नारायण िसंह, 
िनमार्ल लामा, पचन्ि िब , ऋिष देवकोटा आजाद, राम ूसाद राई, कृंण 
सेन इच्छुक, पो  बहादरु बोगटी, शहीद ःमिृत लगायतका ूित ानह लाई 
पूजँीगत अनदुानका उपलब्ध गराउन . ५० करोड बजेट व्यवःथा गरेको 
छु।   

सूचना तथा सञ् चार  

280. काठमाड  उपत्यका र उपमहानगरपािलका क्षेऽमा फोरजी सेवा ूारम्भ 
गिरनेछ। मध्यपहाडी राजमागर् र हलुाकी राजमागर्मा अिप्टकल फाइबर 
सञ् जाल िवःतार गरी ७२ िजल्ला सदरमकुाममा तीॄ गितको इन्टरनेट 
सिुवधा परु् याइनेछ। अिप्टकल फाइबर परु् याउन किठन हनेु दगुर्म क्षेऽमा 
माइबोवेभ शान्सिमशन सेवामाफर् त इन्टरनेट सिुवधा िवःतार गिरनेछ।  

281. मामीण दूरसञ् चार िवकास कोष पिरचालन गरी माइबोवेभ शान्सिमशनबाट 
सामदुाियक क्याम्पस, सामदुाियक उच्च माध्यिमक र माध्यिमक िव ालय 
एवं ूाथिमक ःवाःथ्य केन्िह मा िनःशलु्क इन्टरनेटको सिुवधा 
परु् याइनेछ। 

282. नेपाल टेिलिभजन, रेिडयो नेपाल, गोरखापऽ संःथानलाई व्यावसाियक र 
आत्मिनभर्र बनाउन नीितगत, काननुी र संगठनात्मक सधुार गिरनेछ। 
तराईमा ःथानीय भाषामा नेपाल टेिलिभजन र रेिडयो नेपालको ूसारण 
िवःतार गिरनेछ।  

283. राि य सूचना आयोगबाट सूचनाको हकको कायार्न्वयन र आम 
सञ् चारमाध्यबाट ूकािशत सूचनाको हकसम्बन्धी िवषयवःतकुो परीक्षण 
गिरनेछ। 

284. पऽकारह लाई सरकारी अःपतालमा उपचार गराउँदा लाग्ने खचर्मा 50 
ूितशत छुट िदने व्यवःथा िमलाएको छु। 
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285. हलुाक सेवालाई पनुसर्ंरचना गरी ःथानीय िनकाय माफर् त सञ् चालन 
गिरनेछ। सावर्जिनक सेवाका भकु्तानीह  हलुाकमाफर् त हनेु र बचत वैिक  
सेवालाई एिविवएस ूणालीमा लैजाने कायर् अिघ बढाइनेछ।  

286. मिुा, पासपोटर्, अन्तशलु्क ःटीकर, पिरचयपऽ, नागिरकता, ूमाणपऽ, ऋणपऽ, 

चेकबकु, सिटर्िफकेट लगायतका साममीह  ःवदेशमै मिुण गनर् सरुक्षण 
मिुण छापाखाना ःथापना गनर् नीितगत, काननुी र संःथागत व्यवःथा 
िमलाइनेछ।    

ःथानीय पूवार्धार 

287. गणुःतरीय आिथर्क सामािजक तथा ःथानीय पूवार्धार िवकास गरी ःथानीय 
सेवा ूवाहलाई ूभावकारी बनाइनेछ। संख्या र सीमांकन एकीन गरी 
ःथानीय िनकायको पनुसर्ंरचना गिरनेछ। ूदेश सरकार ःथापनाको लािग पूवर् 
तयारी कायर्ह  गिरनेछ। 

288. आफ्नो गाउँ आफ बनाऔ ंकायर्बमलाई अझ सदुढ र ूभावकारी तलु्याउन 
गाउँ िवकास सिमितलाई िदइने अनदुान दोब्बर बनाएको छु। यसका लािग 
. १५ अबर् ५५ करोड िविनयोजन गरेको छु। संवैधािनक व्यवःथा 

अनसुार गाउँ िवकास सिमितलाई ःथानीय तहको सरकारको पमा िवकास 
गन उ ेँयका साथ गाउँ िवकास सिमितको ूशासिनक संरचनालाई 
ःतरो ित गिरनेछ। कृिष, पशपंुक्षी, ःवाःथ्य, सहरी िवकास अन्तगर्तका 
अिधकृत कमर्चारीह  खटाई गाउँःतरबाट ूभावकारी सेवा ूवाहको 
व्यवःथा िमलाइनेछ। 

289. नगरपािलकाह को पूवार्धार िवकास गनर् आफ्नो नगर आफै सजाऔ ं
कायर्बमलाई अिघ बढाउन नगरपािलकाह लाई उपलब्ध गराइने अनदुान 
समेत दोब्बर बनाएको छु। यसका लािग . १३ अबर् ९ करोड 
छु ाएको छु। ःथानीय िनकाय अनदुानका लािग कुल . ३२ अबर् ६४ 
करोड िविनयोजन गरेको छु। 

290. आगामी आिथर्क वषर्देिख जे  नागिरक, एकल मिहला, िवधवा मिहला, 
अपा ता भएका व्यिक्त र लोपोन्मखु आिदवासी जनजाितलाई ूदान गिरने 
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सामािजक सरुक्षा भ ा दोब्बर गरेको छु। यसका लािग . ३२ अबर् ७० 
करोड िविनयोजन गरेको छु।  

291. सबै क्षेऽका िवप  पिरवारका दईु जना वालवािलकाले बमशः वालसंरक्षण 
अनदुान ूा  गद जाने व्यवःथा िमलाएको छु।  

292. सामािजक सरुक्षाका लािग िदगो ॐोत व्यवःथापन गन सम्बन्धमा सझुाव 
ूःततु गनर् िव सिहतको कायर्दल गठन गिरनेछ।  

293. सबै सामािजक सरुक्षा भ ा बक खातामाफर् त ् उपलब्ध गराउने व्यवःथा 
िमलाइनेछ। यस ूयोजनका लािग सबै नेपालीको बक खाता अिभयान 
सञ्  चालन गिरनेछ। नेपाल रा  बकमाफर् त ् शून्य मौज्दातमा बक खाता 
खोल्ने व्यवःथा िमलाइनेछ। बीमा भकु्तानी लगायतका राज्यबाट 
नागिरकलाई ूदान गिरने नगद हःतान्तरणह  बक खाता माफर् त ् माऽ 
गिरनेछ।  

294. जनिनवार्िचत सांसदह लाई आफ्नो िनवार्चन क्षेऽका िवकास िनमार्णमा 
सहभागी भई जनूितिनिध र जनतािबचको सम्बन्ध सु ढ तलु्याउन सहयोग 
पगुोस ्र िवकास िनमार्णका ःथानीय आवँयकताह  जनूितिनिधह  माफर् त ्
पिन सम्बोधन हनु सकुन ्भ े मान्यताका साथ िनवार्चन क्षेऽ पूवार्धार िवशेष 
कायर्बमको बजेटलाई . ३ करोड परु् याएको छु। िनवार्चन क्षेऽ िवकास 
कायर्बमको रकम विृ  गरी . ५० लाख परु् याएको छु। िनवार्चन क्षेऽ 
पूवार्धार िवशेष कायर्बम कायार्न्वयनका लािग सम्बिन्धत िनवार्चन क्षेऽबाट 
ूत्यक्ष िनवार्िचत सांसद र उक्त िनवार्चन क्षेऽ चयन गन समानपुाितक वा 
मनोिनत सांसदह को समूहले िजल्ला पिरष , नगर पिरष  र गाउँ 
पिरष   बाट पािरत सडक, पलु, खानेपानी, िसंचाई, िशक्षा, ःवाःथ्य र नवीकरणीय 
उजार् क्षेऽका पूवार्धार आयोजनाह मा ूत्येक योजनामा न्यूनतम . १० 
लाख हनेुगरी बढीमा ३० आयोजनामा माऽ िविनयोजन गन व्यवःथा 
िमलाएको छु। आयोजनाको कायार्न्वयन गन र फरफारक गन िजम्मेवारी 
सम्बिन्धत िजल्ला िवकास सिमितको हनेुछ। समानपुाितक वा मनोिनत 
सांसदले िनवार्चन क्षेऽ पूवार्धार िवशेष कायर्बममा सहभागी बन् नका लािग 
२४० मध्ये कुनै एक िनवार्चन क्षेऽ छान् न ुपन व्यवःथा गरेको छु। यःतो 
खचर्को सावर्जिनक लेखा परीक्षण गनुर्पन व्यवःथा िमलाएको छु।     



47 
 

295. व्यवःथािपका-संसद्का माननीय सदःयह को घरभाडा विृ  गरेको छु।  

296. ूधानमन्ऽीको नेततृ्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मलुन कायार्न्वयन 
उच्चःतरीय सिमित गठन गिरनेछ। ूत्येक वषर् जेठ 21 गते जातीय 
भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मलुन िदवस मनाइनेछ। 

297. लोप हुँदै गएको िमिथला कलाको अन्वेषण तथा िवकास गिरनेछ।   

298. तराई–मधेसका िवकासमा पिछ परेका क्षेऽलाई लिक्षत गरी शु  गिरएको 
सीमा क्षेऽ िवकास कायर्बमलाई तराईका २० िजल्लामा िवःतार गनुर्का 
साथै थप ूभावकारी बनाउन . १ अबर् िविनयोजन गरेको छु। यो 
कायर्बम दिक्षणी िसमावतीर् गाउँ िवकास सिमितह मा सञ् चालन गिरनेछ।  

299. मलुकुभर रहेका १५५ तइुनह लाई २०७४ साल भाि मिहना सम्ममा 
झोलु े पलुह ारा िवःथापन गिरनेछ।  यसका लािग . १ अबर् बजेट 
िविनयोजन गरेको छु। 

300. सबै गाउँ िवकास सिमितह मा आगामी दईु वषर्िभऽ मोटरबाटो परु् याइनेछ। 
यसका लािग . ५० करोड बजेट िविनयोजन गरेको छु। 

301. सबै नगरपािलकाह मा सावर्जिनक िनजी सहभािगताको आधारमा बमशः 
सौयर् सडक ब ी जडान गिरनेछ।  

302. ःथानीय िनकायसँग समन्वय गरी िवकास िनमार्ण, उ ार राहत, र िवप    
व्यवःथापन जःता कायर्ह मा राजनीितक दल, सामािजक समूह वा 
संघसंःथाह लाई ःवयंसेवक पिरचालन गनर् अिभूिेरत गिरनेछ। 

303. गिरबसँग िव े र कायर्बमलाई िनरन्तरता िदएको छु।  

मिहला उत्थान 

304. लैि क िवभेदको अन्त्य, सीप तथा उ मशीलता िवकास, ूाि क अनसुन्धान 
विृ  लगायतका मिहला सशिक्तकरणका कायर्ह  अिघ बढाउन आगामी 
आिथर्क वषर्देिख रा पित मिहला उत्थान कायर्बम सञ् चालन गन व्यवःथा 
िमलाएको छु।   

305. मिहलाह को व्यावसाियक क्षमता िवकासका लािग सीप िवकास र 
अिभमखुीकरण सम्बन्धी तािलम ूदान गिरनेछ। मिहलाह मा उ मशीलता 
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िवकास गरी ःवरोजगारमा लाग्नका लािग सहयोग ःव प िबउ पूजँी 
उपलब्ध गराइनेछ।  

306. मिहलाको ःवािमत्वमा आएको घरजग्गा तीन वषर्िभऽ िबबी गदार् ःवािमत्व 
ूा  गदार् पाएको छूट सिुवधाको रकम िफतार् गनुर्पन व्यवःथा हटाएको छु। 

307. अपा ता भएका व्यिक्तह का लािग पनुःथार्पनाका कायर्बमह  सञ् चालन 
गिरनेछ। ज्ये  नागिरकह को जीवनलाई सहज र िसजर्नशील बनाउन िदवा 
सेवा र वृ ाौम ःथापनाको कायर्लाई िवःतार गिरनेछ। 

308. अपा ता भएका व्यिक्तको मनोबल र मयार्दा बढाउन िवशेष कायर्बम 
सञ् चालन गिरनेछ।  

309. सरकारी कायार्लय, िशक्षण संःथा, ःवाःथ्य संःथा लगायत सावर्जिनक 
ःथलह मा अपा तामैऽी पूवार्धार िनमार्णलाई अिनवायर् गरेको छु।  

310. बेवािरसे, जोिखमपूणर् र अव्यविःथत पमा सडक जीवन िबताइरहेका 
बालबािलकाह को उ ार, व्यवःथापन र पनुःथार्पनाको व्यवःथा 
िमलाइनेछ।  

311. घरेल ु िहंसा, लैि क िहंसामा परेका बेवािरस मिहलाह लाई उ ार गरी 
सरुिक्षत पमा राख् न अल्पकालीन पनुःथार्पना गहृको िवःतार गिरनेछ।  

312. बाल िववाह, दाइजो ूथाबाट िसजर्ना हनेु मिहला िहंसाको िव मा िकशोरी 
िशक्षा र सीप िवकासका कायर्बमह  स ालन गिरनेछ। सञ् चार 
माध्यमह बाट ःथानीय भाषामा चेतनामूलक कायर्बमह  ूसारण गिरनेछ।  

िव ान ूिविध 

313. ूितभाशाली वै ािनकह लाई ःवदेशमै अध्ययन अनसुन्धानमा सिबय रहन 
उत्ूिेरत गिरनेछ। यवुा वै ािनकह लाई ूोत्साहन गनर् अनसुन्धान विृतको 
व्यवःथा गरेको छु। नयाँ आिवंकार गन वै ािनकह लाई परुःकृत गन 
नीित िलइनेछ। आगामी आिथर्क वषर् राि य वै ािनक सम्मेलनको आयोजना 
गिरनेछ। 



49 
 

314. पारमाणिवक पदाथर्ह को िनयमन सम्बन्धी िवधेयक र सूचना ूिविध 
सम्बन्धी छाता ऐनको िवधेयक आगामी आिथर्क वषर् व्यवःथािपका-संस   
समक्ष पेश गिरनेछ।    

315. न्यून लागत र कम िव तु उपयोगबाट उच्च पहाडी क्षेऽमा डाटा सभर्र 
ःथापना र सञ् चालन गन सम्भावनाको अध्ययन गिरनेछ। डाटा सभर्र 
ःथापना गनर् ूत्यक्ष वैदेिशक लगानीलाई ूोत्सािहत गिरनेछ। राि य सूचना 
केन्िको क्षमता अिभविृ  गिरनेछ।  

वातावरण 

316. िवकास र वातावरण बीच सन्तलुन कायम गनर् नीितगत र काननुी 
व्यवःथालाई सरल, पारदशीर् र ूभावकारी बनाइनेछ। िवकास 
आयोजनाह को वातावरणीय ूभाव मूल्या न, िछटो छिरतो र सरल पमा 
सम्प  गन ूणालीको िवकास गिरनेछ।  

317. जलवाय ु पिरवतर्नका ूितकूल ूभावह लाई न्यूनीकरण र अनकूुलन गनर् 
अन्तरार्ि य सहायता पिरचालनका लािग राि य क्षमताको िवकास गिरनेछ। 

318. प्लाि क तथा पोली ूोपीिलन झोलाको ूयोगबाट मानव ःवाःथ्य, वातावरण 
र सहरी सौन्दयर्मा पन ूितकूल ूभावलाई अन्त्य गनर् प्लाि क तथा पोली 
ूोपीिलन झोला आयात िनयार्त, िबबी िवतरण र उपयोग गनर् नपाइने 
व्यवःथा गिरएको छ। यःतो झोला उत्पादनमा संलग्न उ ोगह लाई 
वैकिल्पक उत्पादनमा लाग्न ूिेरत गिरनेछ। यसका लािग मेिशनरी 
उपकरणमा एक ूितशत भन्सार महसूल िलई मूल्य अिभविृ  कर पूणर् 
पमा छूट िदएको छु।  

319. तीन सय मेगावाट क्षमताको सोलार फािमर्ङ कायर्बम कायार्न्वयनमा 
ल्याइनेछ। 

320. काठमाड  उपत्यकािभऽ नयाँ िनमार्ण गिरने घरह मा िव तुका लािग 
अिनवायर् पमा सोलार ूणाली जडान गनुर्पन व्यवःथा गिरनेछ।  

321. परम्परागत र आयाितत ऊजार्मािथको िनभर्रतामा कमी ल्याउन र 
निवकरणीय ऊजार्को पहुँचमा विृ  गनर् हरेक घर ऊजार् घर कायर्बमलाई 
अिभयानको पमा िवःतार गिरनेछ। यस अन्तगर्त िशक्षाको लािग उज्यालो 
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कायर्बम, कृषकको लािग िसंचाइ गनर् सौयर् पिम्प  ूणाली, एक िकसान एक 
वायोग्यास प्लाण्ट, फटप सोलार कायर्बम सञ् चालन गिरनेछ। यसका 
लािग िदंइदै आएको अनदुान विृ  गरेको छु। नवीकरणीय उजार् अनदुान 
तथा ूव र्नका लािग . ६ अबर् 10 करोड िविनयोजन गरेको छु।  

322. आगामी आिथर्क वषर्मा १ लाख बायोग्यास प्लाण्ट, ९० हजार सधुािरएको 
चलु्हो र १ लाख घरधरुीमा सौयर् ब ी जडान गिरनेछ। 

323. दिलत तथा लोपोन्मखु समदुायका कक्षा १० मा अध्ययनरत छाऽाह को 
लािग सौयर् ऊजार्मा आधािरत २५ हजार सौयर् टुकी उपलब्ध गराइनेछ।  

राि य सरुक्षा, शािन्त सवु्यवःथा र न्याय ूशासन 

324. नेपालको समम राि य िहतको लािग राि य सरुक्षा नीित कायार्न्वयन 
गिरनेछ। राि य सरुक्षा सम्बन्धी काननु तजुर्मा गिरनेछ।  

325. नेपाली सेनालाई ॐोत साधन सम्प  र सक्षम बनाउँदै राि य सरुक्षा, िवप  
व्यवःथापन र िवकास िनमार्णमा पिरचालन गिरनेछ। इटहरी र सखुतमा 
नेपाली सेनाको एअर बेस ःथापना गिरनेछ। 

326. आगामी दईु वषर्िभऽ नेपाली सेनालाई बंकरबाट व्यारेकमा पनुःथार्पन गरी 
सिकनेछ।  

327. देशको यवुा शिक्तलाई रा ूित समिपर्त, देशभक्त र अनशुािसत बनाउन 
राि य सेवा दलको कायर्बमलाई िवःतार गिरनेछ। 

328. ःथानीय ूशासन, नेपाल ूहरी, सश  ूहरी बल र राि य अनसुन्धान 
िवभागको जनशिक्तलाई समन्वयात्मक पमा पिरचालन गरी शािन्त, सरुक्षा 
र अमनचैनको िवँ वसनीय वातावरण िनमार्ण गिरनेछ।  

329. नागिरकता िवतरण पूणर् पमा कम्प्यटुर ूणालीबाट गिरनेछ। आगामी 
आिथर्क वषर्िभऽ िव तुीय ूणालीबाट ूवेशा ा िदने व्यवःथा लाग ुगिरनेछ। 
राि य पिरचयपऽ िवतरण कायर् अिघ बढाइनेछ।  

330. मखु्य सहरह मा सीसी िटभीमाफर् त अपरािधक गितिविधह को िनगरानी र 
िनयन्ऽण गिरनेछ। राजधानी ूवेश गन ूमखु नाकाह  लगायत सरुक्षा 
संवेदनिशलताका ि ले महत्पूणर् ःथानह मा भेइकल िडिजटल चेक प्वाइन्ट 
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ःथापना गरी सवारी आगमनका सम्पूणर् सूचनाह  चौबीसै घण्टा अनगुमन 
गन ःवचािलत ूणालीको ःथापना गिरनेछ। 

331. िवकास िनमार्णका कायर्ह  सचुा  गनर्, ठूला आयोजनाको सरुक्षाको ूवन्ध 
िमलाउन र व्यावसाियक सरुक्षा ूदान गनर्का लािग ःथानीय ूशासन र 
ूहरीलाई ूभावकारी पमा पिरचालन गिरनेछ।  

332. नवुाकोट र बाँकेको नौबःतामा आगामी चार वषर्िभऽ सम्प  हनेु गरी 
कारागार िनमार्ण कायर् अगािड बढाइनेछ।  

333. न्यायमा सबैको पहुँच पगु्नेगरी न्याय सेवालाई सु ढ गिरनेछ। ःवतन्ऽ 
न्यायपािलकाको मान्यता अनु प न्याय ूणालीलाई ःवतन्ऽ, ःवच्छ, छिरतो र 
पारदशीर् बनाउन आवँयक बजेट िविनयोजन गरेको छु। पनुरावेदन 
अदालतलाई उच्च अदालतमा पान्तरण गनर् आवँयक काननुी र संःथागत 
व्यवःथा िमलाइनेछ। 

334. जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी कसरु न्यूनीकरण सम्बन्धी कायर्बम 
ूभावकारी पमा सञ् चालन गिरनेछ। 

पररा  सम्बन्ध 

335. नेपालको आिथर्क िवकासमा बा  सहायता एवं ूत्यक्ष वैदेिशक लगानी 
बढाउन र अन्तरार्ि य व्यापार ूव र्न गनर् आिथर्क तथा िवकास कूटनीित 
पिरचालन गिरनेछ।  

336. आगामी आिथर्क वषर्िभऽ राहदानी ूा  गनर् अनलाइनमाफर् त िनवेदन गनर् 
सिकने ूणाली कायार्न्वयन गिरनेछ। ई–पासपोटर् जारी गनर् आवँयक 
पूवार्धार तयार गिरनेछ। 

337. सम्माननीय ूधानमन् ऽी केपी शमार् ओलीज्यूको राजकीय ॅमणका बेलामा 
िमऽरा  भारत र िमऽरा  चीनसँग भएका ि पक्षीय िहतका सम्झौताह  
शीय कायार्न्वयनका लािग पररा  सिचवको संयोजकत्वमा कायार्न्वयन तथा 
अनगुमन इकाई खडा गिरनेछ।  
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338. ूवासमा रहेका नेपाली नागिरकह ले नेपालमा हनेु संघ, ूदेश र ःथानीय 
तहको िनवार्चनमा मतदान गनर् पाउने व्यवःथा िमलाइनेछ। यसका लािग 
मतदाता नामावली संकलनको ूबन्ध गिरनेछ।  

सहकारी  

339. सामािजक तथा आिथर्क पले पिछ परेका सीमान्तकृत, भिूमहीन र 
िपछिडएका वगर्ह लाई सहकारी खेतीतफर्  ूोत्सािहत गिरनेछ। िपछिडएको 
वगर् तथा दिलतह को परम्परागत पेशालाई व्यावसाियक सहकारीमा संगिठत 
गरी आधिुनक व्यवसायमा पान्तरण तथा ूव र्न गनर् सहकारीमाफर् त 
ूोत्सािहत गिरनेछ। 

340. सहकारी क्षेऽको िवकास गनर् सहकारी ऐनको संशोधन िवधेयक संस   मा पेश 
गिरनेछ। वचत तथा ऋण सहकारी क्षेऽको अनगुमन र िनयमनका लािग 
छु ै संःथागत संरचना िनमार्ण गिरनेछ।  

341. सहकारी माफर् त ् मसला, िचया, कफी, अलची, अदवुा, जिडबटुी, फलफूल, 

तरकारी, माछा, मास,ु मह र दूध जःता कृिष ूशोधन तथा सामूिहक खेतीका 
लािग मापदण्डका आधारमा पूजँीगत अनदुान िदने व्यवःथा िमलाएको छु। 

342. सहकारीबाट उत्पािदत वःतकुो िबबी िवतरणमा सहयोग परु् याउन 
लिलतपरुको लगनखेल र भरतपरुमा सहकारी बजार केन्ि िनमार्णको कायर् 
आगामी आिथर्क वषर्देिख ूारम्भ गनर् बजेट िविनयोजन गरेको छु।   

गिरबी िनवारण 

343. आय आजर्नको अवसर िसजर्ना, सशक्तीकरण र सामािजक सरुक्षणका 
कायर्बमह लाई समन्वयात्मक ढ मा स ालन गरी गिरबी घटाउने तफर्  
सबै कायर्बमह  िनदिशत गिरनेछ। 

344. पूवार्धार क्षेऽमा गिरने लगानी, सामािजक क्षेऽबाट ूवाह गिरने गणुःतरीय 
सेवा र आिथर्क िबयाकलापमा हनेु िवःतारले रोजगारी र आय आजर्नमा 
अनकूुल ूभाव परी उल्लेख्य संख्यामा गिरबी घट्ने िव ास िलएको छु।  
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345. आगामी आिथर्क वषर् २५ िजल्ला र आिथर्क वषर् २०७४/७५ मा बाँकी 
िजल्लाह का गिरबीको रेखामिुन रहेका नेपाली नागिरकह  पिहचान गरी 
उनीह लाई राज्य सरुक्षा पिरचयपऽ  िवतरण गिरनेछ।  

346. मध्यपिँ चम तथा सदूुरपिँ चमका ८ िजल्लाका १५३ गाउँ िवकास सिमितमा 
स ािलत पिँ चम उच्च पहाडी गिरबी िनवारण आयोजनालाई िनरन्तरता 
िदएको छु।  

347. गिरबीको िनयिमत अनगुमनका लािग ूत्येक ूदेशमा तथ्यांक आधार 
सिहतको संयन् ऽ तयार गिरनेछ।   

िव ीय के्षऽ सधुार 

348. िव ीय क्षेऽ सधुारका कायर्बमह लाई ूभावकारी बनाउन िव ीय क्षेऽ 
िवकास रणनीित कायार्न्वयनमा ल्याइनेछ। 

349. व्यवःथािपका-संसद् मा िवचाराधीन नेपाल रा  बक ऐन संशोधन िवधेयक, 
बक तथा िव ीय संःथासम्बन्धी िवधेयक, िनक्षेप तथा कजार् सरुक्षण 
िवधेयक, कमर्चारी स य कोष ऐन संशोधन िवधेयक र बिक  कसरुसम्बन्धी 
ऐन संशोधन िवधेयक पािरत गरी कायार्न्वयन गिरनेछ। िवदेशी िविनमय 
िनयिमत गन ऐन र नागिरक लगानी कोष ऐनका संशोधन िवधेयकह , 
बीमा िवधेयक र कमोिडटी बजारसम्बन्धी िवधेयक आगामी आिथर्क वषर्मा 
व्यवःथािपका-संसद् मा ूःततु गिरनेछ।   

350. पूवार्धार क्षेऽमा लगानी विृ का लािग सरकार र िनजी क्षेऽको साझेदारीमा 
पूवार्धार िवकास बक ःथापना गिरनेछ।  

351. बक तथा िव ीय संःथाह लाई मामीण क्षेऽमा सेवा िवःतार गनर् उत्ूिेरत 
गिरनेछ। मोबाइल बक र शाखारिहत बकह लाई ूव र्न गिरनेछ।  

352. िधतोपऽ बजारमा उत्पादनमूलक कम्पनीह लाई सूचीकृत हनु ूोत्सािहत 
गिरनेछ। पिब्लक कम्पनीको पमा ःथापना हनेु उ ोग व्यवसायलाई 
आयकरमा पन्ी ूितशत छूट िदने व्यवःथा िमलाएको छु। 

353. बीमा कम्पनीह लाई मामीण क्षेऽमा पहुँच िवःतार गनर् अिभूिेरत गिरनेछ। 
सरकारी सम्पि , सांःकृितक र परुाताित्वक धरोहरह को बीमा गन 
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व्यवःथा िमलाइनेछ। िनजी घरह को बीमा गनुर्पन व्यवःथा लाग ु
गिरनेछ।  

354. बीमा कम्पनीह ले आफ्नो बीमा सेवाको न्यूनतम पाँच ूितशत लघ ुबीमामा 
अिनवायर् पमा ूवाह गनुर्पन व्यवःथा िमलाएको छु। यसबाट कृिष,पश ुर 
अन्य साना व्यवसायको जोिखम न्यून हनेु िवँ वास िलएको छु।  

355. सवारी साधन बीमा अन्तगर्त तेॐोपक्ष बीमा सरह सवारी साधनमा याऽा गन 
याऽहु को बीमा गनुर्पन व्यवःथा गिरनेछ।     

356. मामीण ःवावलम्वन कोष, गिरबी िनवारण कोष र यवुा तथा साना व्यवसायी 
ःवरोजगार कोषका सहिुलयतपूणर् कजार्लाई िनरन्तरता िदइनेछ। यवुा तथा 
साना व्यवसायी केिन्ित सहिुलयतपूणर् कृिषकजार् कायर्बमह लाई बक तथा 
िव ीय संःथाह ले अिनवायर् पमा कायार्न्वयनमा ल्याउन ु पन व्यवःथा 
गिरनेछ।   

357. िव ीय साक्षरता कायर्बमलाई ूभावकारी पमा अगािड बढाइनेछ।  

358. कमर्चारी स य कोष, नागिरक लगानी कोष, िनक्षेप तथा कजार् सुंरक्षण कोष 
एवं बीमा क्षेऽमा रहेको िव ीय ॐोत पिरचालन गरी पिरयोजना िवशेष 
ऋणपऽ जारी गन व्यवःथा िमलाइनेछ।  

अन्तरार्ि य आिथर्क सहायता  

359. अन्तरार्ि य आिथर्क सहायतालाई पूजँी िनमार्ण र उत्पादकत्व बढाउने क्षेऽमा 
पिरचालन गिरनेछ। 

360. अन्तरार्ि य आिथर्क सहायतालाई राि य ूाथिमकताका क्षेऽमा राि य 
ूणालीमाफर् त ्पिरचालन गिरनेछ।  

361. सहायता रकमको पूणर् पिरचालन र सहायतामा सञ् चािलत आयोजनाह  
िनिदर्  समयिभऽै सम्पन् न गनर् कायार्न्वयन गन िनकाय, अथर् मन्ऽालय र 
सम्बिन्धत दातपृक्षबीचको समन्वयलाई ूभावकारी बनाइनेछ। 

362. अन्तरार्ि य गैर सरकारी संःथाह ले पिरचालन गन सहयोग र सहयोगबाट 
ूा  ूितफलको ूभावकारी अनगुमन गिरनेछ। सहयोग पिरचालनबाट 
सम्बिन्धत क्षेऽमा परेको ूभावको लेखा न गिरनेछ। 
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ॅ ाचार िनयन्ऽण  

363. राज्यूणालीलाई पारदशीर् बनाइनेछ। राज्यका सबै िनकायह लाई आफूले 
ूदान गन सेवाका लािग उ रदायी हनुपुन ूणालीको िवकास गिरनेछ। 
क्षमता िवकास र ॐोत साधनले सम्प  गरी सेवा ूवाह गन िनकायह को 
ूभावकािरता अिभविृ  गिरनेछ। ॅ ाचारमकु्त, सदाचारयकु्त र अनशुािसत 
सावर्जिनक सेवाको िवकासमा जोड िदइनेछ। 

364. सावर्जिनक सेवा ूवाहमा सूचना ूिविधको अिधकािधक उपयोगलाई बढावा 
िदइनेछ। सेवामाही र सेवा ूदायकह को बीचमा अनिुचत कायर् र 
ॅ ाचारजन्य कायर्ह  हनु निदन अनगुमनलाई सघन तलु्याइनेछ। सरकारी 
िनकायह मा िबचौिलयाह को िनगरानी गिरनेछ।  

365. ॅ ाचार िव  सामािजक सचेतना, ॅ ाचार िव  शून्य सहनशीलताको 
मान्यता र सदाचार प ितको ूव र्न गिरनेछ।  

366. ॅ ाचार सम्बन्धी अनसुन्धान र अिभयोजन गन संवैधािनक िनकायह को 
क्षमता िवकास गिरनेछ। आवँयक काननु,ॐोत साधन र जनशिक्तको 
ूवन्ध गिरनेछ।  

सावर्जिनक सेवा 

367. पिरवितर्त सन्दभर्मा राज्य सञ् चालनको बदिलंदो भिूमकालाई आवँयक पन 
जनशिक्तको आकार, छनौट ूणाली, योग्यता र उपलब्ध गराइने सेवाका शतर् 
र सिुवधाह का बारेमा िवःततृ अध्ययन गिरनेछ। 

368. सावर्जिनक ूशासनलाई सक्षम, संवेदनशील, िजम्मेवार, िवकासमैऽी र 
पिरवतर्नको संवाहकको पमा सेवा गनर् सक्षम संःथाको पमा िवकास 
गिरनेछ।।  

369. तािलमलाई जनशिक्तको क्षमता िवकास, उत्ूरेणा र ूभावकारी सेवा 
िवतरणतफर्  केिन्ित गिरनेछ। सावर्जिनक सेवाका नवूवेशीलाई अिनवायर् 
पमा सेवा ूवेश तािलम ूदान गन व्यवःथा िमलाइनेछ। 

370. रा सेवकको कायर्सम्पादन मूल्यांकनलाई कायर्रत िनकायको 
कायर्सम्पादनसँग आव  गिरनेछ। कमर्चारीको कायर्सम्पादनःतरलाई समम 
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मूल्या नसँग आब  गन गरी िनजामती सेवाको सेवा, सिुवधा र शतर्ह  
सम्बन्धी काननुी व्यवःथामा पिरमाजर्न गिरनेछ। 

371. योगदानमा आधािरत िनविृ भरण ूणाली लाग ु गिरनेछ। यससम्बन्धी 
िवधेयक आगामी आिथर्क वषर्मा व्यवःथािपका-संस    समक्ष ूःततु गिरनेछ।  

372. सरकारी अःपतालह सँग सहकायर् गरी सबै ूदेशमा िनजामती अःपताल 
सेवाको िवःतार गिरनेछ।  

373. सरकारी सेवामा रहेका सञ् चयकतार् कमर्चारीह को ःवाःथ्य उपचारमा 
सहयोग परु् याउन कमर्चारी सञ् चयकोषबाट वहृद ःवाःथ्य सिुवधा योजना 
कायार्न्वयन गिरनेछ।  

374. रा सेवकह को मनोवल उच्च राख्दै सावर्जिनक सेवा ूवाहलाई ूभावकारी 
तलु्याउन िव मान तलबमानमा २५ ूितशतले विृ  गरेको छु। एक िदनको 
तलब बराबरको वािषर्क मडे विृ  हनेु व्यवःथा गरेको छु। यस अिघ िदंइदै 
आएको मह ी भ ालाई यथावत राखेको छु।  

बजेटको कायार्न्वयन  

375. ठूला आयोजना र महत्वपूणर् कायर्बमह को अनगुमन सम्माननीय 
ूधानमन्ऽी ःवयंबाट गिरने व्यवःथा गिरनेछ। आयोजना कायार्न्वयनसँग 
सम्बिन्धत मन् ऽी, अथर्मन्ऽी, राि य योजना आयोगका उपाध्यक्ष र 
सम्बिन्धत सिचवह  यःता आयोजनाको अनगुमनमा ूत्यक्ष संलग्न हनेु गरी 
िवशेष अनगुमन कक्षको व्यवःथा गिरनेछ। यसबाट बजेट कायार्न्वयनमा 
अनशुासन र नतीजाूाि को सिुनिँ चतता आउने िवँ वास िलएको छु। 

376. िविनयोिजत पूजँीगत बजेट खचर् हनु नसक्न ु आिथर्क िवकासका लािग 
चनुौतीको िवषय बनेको छ। िनधार्िरत समय र लागतमा कायर् सम्प  गन, 
िनमार्ण गणुःतर कायम गन र िनणर्यकतार् तथा िनमार्ण सम्ब  िनमार्ण 
व्यवसायी पिरणामूित जवाफदेही हनेु ूणालीको िवकास गिरनेछ।  

377. िव मान काननुी व्यवःथा अनसुार सम्बिन्धत कायार्न्वयन इकाईमा खचर् गन 
अिख्तयारी िदने व्यवःथा गिरनेछ। काननुले तोकेको समयिभऽ अिख्तयारी 
निदई काममा िढलाइ गन पदािधकारीलाई काननुबमोिजम िवभागीय सजाय ँ
गन व्यवःथा गिरनेछ।  
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378. बजेटमा ूःततु गिरएका कायर्बमह लाई ॐोतको अभाव हनु निदने ूबन्ध 
गरेको छु। खचर् नभएका कायर्बमह बाट रकमान्तर गरी खचर् गनर्सक्ने 
कायर्बम र आयोजनाह लाई थप ॐोतको व्यवःथा गिरनेछ।  

379. आिथर्क कायर्िविध ऐनमा संशोधन गरी रकमान्तर ूिबयालाई सरल 
बनाइनेछ। स-साना रकमान्तरका लािग अथर् मन्ऽालय आउन ु नपन 
व्यवःथा गिरनेछ। 

380. औ ोिगक क्षेऽ, आयोजना क्षेऽ, राजमागर् र सावर्जिनक िनकायलाई बन्द, 
हडताल िनषिेधत क्षेऽ घोषणा गिरनेछ। यसको अव ा गरी बन्द, हडताल 
गरी आवागमन र िनमार्ण साममीको आपूितर्मा अवरोध गन, औ ोिगक 
ूित ान तथा आयोजनाको काममा बाधा उत्प  गन वा भौितक सम्पि मा 
क्षित परु् याउने आयोजकबाट सोको क्षितपूितर् भराइनेछ।  

381. बजेटमा ूःततु भएका कायर्बमह को समयब  कायार्न्वयन कायर्योजना 
तयार गरी आिथर्क वषर्को पिहलो िदनदेिख नै कायार्न्वयन गिरनेछ। 
ूभावकारी र िनयिमत अनगुमन गरी कायार्न्वयनलाई सहजीकरण गिरनेछ। 

382. बजेटको तजुर्मा, कायार्न्वयन तथा अनगुमन गनर् र राजःवका वतर्मान दर 
एवं ूिबयाका बारेमा िनयिमत अध्ययन तथा अनसुन्धान गनर् अथर् 
मन्ऽालयमा िव सिहतको सिमित बनाइनेछ। यसबाट बजेट ूणाली र 
राजःवको सही ूक्षेपण गनर् सहयोग पगु्ने िवँ वास िलएको छु। 

383. अन्तर िनकायगत समन्वयको अभावमा लामो समय लाग् ने ूिबयागत 
िवषयह लाई सहजीकरण गनर् गिठत पूवार्धार आयोजना अनगुमन तथा 
िनदशन उच्चःतरीय सिमितलाई ूभावकारी तलु्याइनेछ।  

384. छािनएका आयोजनाह को लागत अनमुानलाई तेॐो पक्षबाट मूल्या न गन 
ूणालीको शु वात गिरनेछ। ूिति त र अनभुवी फमर्ह बाट छािनएका 
ठूला आयोजनाह को सपुरीवेक्षण गन ूणालीको शु वात गिरनेछ।  

385. आयोजनाह को लागत र समय बढ्न निदन सम्पूणर् िबयाकलापह लाई 
प्याकेजको पमा ूःततु गिरनेछ। पयार्  अध्ययन भएका र िनमार्ण पूवर्का 
चरणह  पूरा भएका आयोजनाह लाई माऽ ठेक् का ूिबयामा लिगनेछ। 
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िनिँ चत मापदण्ड पूरा गरेका आयोजनाह लाई माऽ बहवुषीर्य ठेक् का 
ूिबयाको ःवीकृित िदइनेछ। 

386. सावर्जिनक खिरद ऐन संशोधन िवधेयक व्यवःथािपका-संसदको यसै 
अिधवेशनबाट पािरत गिरनेछ। 

387. आयोजनाका लािग आवँयक पन ूािविधक जनशिक्तको दरबन्दी शु मा नै 
एकैपटक ःवीकृत गिरनेछ। छोटो ूिबयाबाट ूितःपधार्को आधारमा 
योग्यलाई कायर्सम्पादन समझौता गरी आयोजना अविधभरका लािग िनयकु्त 
गिरनेछ।  

388. ठूला िनमार्णह का लािग आवँयक उपकरणह  उपलब्ध गराउन िनजी 
क्षेऽ समेतको लगानीमा हेभी इिक्वपमेण्ट िलिजङ कम्पनी ःथापना गिरनेछ। 

389. िनमार्ण सम्पन् न भएपिछ कम्तीमा पाँच वषर्सम्म सम्बिन्धत िनमार्ण 
व्यवसायीले नै ममर्त गनुर्पन ूावधान रािखनेछ। 

390. आयोजना तयारी र िवकासमा ःवदेशी ान, सीप र अनभुव उपयोग गरी 
आयोजनामा अपनत्व कायम गनर् आयोजना तयारीका लािग छु ै बजेट 
िविनयोजन गरेको छु। 

सम्माननीय सभामखु महोदय 

391. अब म मािथका क्षेऽगत नीित तथा कायर्बमह  कायार्न्वयनका लािग बजेट 
िविनयोजन र ॐोतको व्यवःथाको योजना ूःततु गदर्छु:- 

392. आगामी आिथर्क वषर्का नीित तथा कायर्बमह  कायार्न्वयन गनर् . १० 
खबर् ४८ अबर् ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार िविनयोजन गरेको छु। 
कुल िविनयोजनमध्ये चालतुफर्  . ६ खबर् १७ अबर् १६ करोड ४१ लाख 
२९ हजार अथार्त ्५८.९ ूितशत, पूजँीगततफर्  . ३ खबर् ११ अबर् ९४ 
करोड ६३ लाख २५ हजार अथार्त ्२९.७ ूितशत र िव ीय व्यवःथातफर्  
. १ खबर् १९ अबर् ८१ करोड ९ लाख अथार्त ्११.४ ूितशत रहेको 

छ। यो खचर् अनमुान चाल ुआिथर्क वषर्को िविनयोजनको तलुनामा २८ 
ूितशत र संशोिधत अनमुानको तलुनामा ४९.६ ूितशतले बढी हो। 
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393. आगामी आिथर्क वषर्का लािग अनमुान गिरएको खचर् व्यहोन ॐोत मध्ये 
राजःवबाट . ५ खबर् ६५ अबर् ८९ करोड ६५ लाख, सावाँ िफतार् 
ूाि बाट . १० अबर् र वैदेिशक अनदुानबाट . १ खबर् ६ अबर् ८९ 
करोड ६४ लाख ११ हजार व्यहोदार् . ३ खबर् ६६ अबर् १२ करोड ८४ 
लाख ४३ हजार न्यून हनेुछ। सो न्यून पूितर् गनर् वैदेिशक ऋणबाट . १ 
खबर् ९५ अबर् ७१ करोड ५७ लाख ३७ हजार जटुाइनेछ। राजःव 
पिरचालन र वैदेिशक सहायता पिरचालन गदार् खूद . १ खबर् ७० अबर् 
४१ करोड २७ लाख ६ हजार न्यून हनु जानेछ। सो न्यून पूितर् गनर् . 
१ खबर् ११ अबर् आन्तिरक ऋणबाट र . ५९ अबर् ४१ करोड २७ 
लाख ६ हजार चाल ुवषर्को नगद मौज्दातबाट व्यहोिरनेछ।  

394. अब म आिथर्क वषर् २०७3/७4 को राजःव पिरचालन सम्बन्धी नीित तथा 
कायर्बम ूःततु गदर्छु। 

395. िवकास र समिृ को लािग थप ॐोत पिरचालनको आवँयकता छ।भकूम्प र 
आपूितर् असजताले अथर्तन्ऽ िशिथल भएको अवःथामा अथर्तन्ऽमा लागत 
कम गनर् करका दर यथावत राखी ॐोतको योजना गरेको छु।आगामी वषर् 
आिथर्क समिृ को ूारम्भ वषर् भएको हनुाले कर ूणालीलाई सरल र 

लगानीमैऽी बनाइनेछ। करदाताको मनोवलमा बिृ  गनुर्का साथै िव तुीय 
माध्यमबाट करका ूिबयालाई सरलीकरण गरी ःवेिच्छक कर 
पिरपालनालाई जोड िदइनेछ।नीितगत र ूशासिनक सधुारका माध्यमबाट 
राजःव चहुावटको िनयन्ऽण गिरनेछ।अनौपचािरक आिथर्क िबयाकलापलाई 
करको दायरामा ल्याई सक्षम तथा पारदशीर् कर ूणालीको िवकास 
गिरनेछ।आन्तिरक ॐोत पिरचालनका लािग "ःवच्छ ूशासन : ःवच्छ 
व्यवसाय '' को अवधारणा अनु प कर सधुारलाई फरािकलो र सघन बनाउदै 
लिगनेछ। 

396. भकूम्पबाट क्षित भएका िनजी आवास तथा सावर्जिनक संरचनाह को 
पनुिनर्मार्ण, नव िनमार्ण, संिवधान र संघीयताको कायार्न्वयनको लािग धा  
सक्ने संघीय िव को सबलीकरण गनर् आन्तिरक ॐोत पिरचालनमा जोड 
िदइनेछ। भकूम्प र आपूितर् असजहताले शीिथल भएको अथर्व्यवःथालाई 
िव ीय उत्ूरेणा माफर् त पनुजीर्िवत गिरनेछ। करका दरह लाई समन्याियक 
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बनाउने गरी कर सधुारको राि य कायर्सूची तयार गिरनेछ।कर ूणालीलाई 
समृ  राज्य िनमार्णको आधार बनाउने गरी आगामी वषर्को राजःव नीित 
तथा कायर्बमह  ूःततु गरेको छु।   

397. राजःव नीितका उ ेँ य  

 लगानी मैऽी करनीितको माध्यमबाट आिथर्क समिृ को जग बसाल्ने।   

 आिथर्क िबयाकलाप मैऽी कर ूणालीको कायार्न्वयनबाट 
अथर्तन्ऽलाई गितशील    बनाउने। 

 भकूम्प र आपूितर् असहजताबाट क्षित भएका व्यवसायलाई पनुजीर्वन 
िदन िव ीय उत्ूरेणाको नीित िलने।  

 राि य उत्पादन बिृ  गरी परिनरभर्ता घटाउँदै िनयार्त ूव र्न गन।  

 व्यापार सहजीकरण , संःथागत क्षमता अिभविृ  र ूिबयागत सधुार 
गरी ःवेिच्छक कर पिरपालनामा बिृ  गन। 

 संघीय िव  सबलीकरणको लािग कराधारको संरक्षण र आिथर्क 
पारदिशर्तामा जोड िदने।  

 राजःव पिरचालनमा गैरकर राजःवको योगदान बढाउने। 

आिथर्क समिृ का लािग कर ूणालीमा सधुार     

398. कर काननु र ूिबयालाई सरलीकरण एवं सामियक बनाउन एकीकृत कर 
संिहता िवधेयक व्यवःथािपका -संसदमा ूःततु गिरनेछ।  

399. संघीयता कायर्न्वयनको लािग संघ, ूदेश र ःथानीय तहको संघीय िव  
व्यवःथापन िवधेयक र ूदेश तथा ःथानीय तहको नमूना कर काननुको 
ढाँचा व्यवःथािपका-संसदमा ूःततु गिरनेछ। 

400. कर सहभािगताको ःतर, लेखापालन र िवगतका कर परीक्षण अिभलेखका 
आधारमा कर पिरपालनाको ःतर िनधार्रण गरी करदातालाई उ म, सामान्य 
र जोिखमपूणर् वगर्मा वगीर्करण गिरनेछ।  
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401. िव तुीय व्यापारलाई करको दायरामा ल्याउन क्षमता अिभविृ , िव तुीय 
ूणालीको नवीनतम ूिविधको ूयोग र अनसुन्धान तथा िवकासमा जोड 
िदइनेछ। 

402. आयआजर्न र व्यवसाय गन सवैलाई ःथायी लेखा नम्बर ूदान गरी थप तीन 
लाख नयाँ करदातालाई करको दायरामा ल्याइनेछ।  

403. वािषर्क . 40 लाख भन्दा बढी आय भएकालाई आय िववरण िलई सूचना 
बक बनाउने व्यवःथालाई उच्च ूाथिमकता साथ कायर्न्वयनमा लिगनेछ। 

404. बािषर्क . 1 करोड सम्मको कारोबार गन साना तथा मझौला करदाताले 
लेखापरीक्षण गनर् नपन व्यवःथा गिरएको छ। साथै यःता करदाताले 
आफ् ो आय िवबरण आफै ूमािणत गनर् सक्ने व्यवःथा  िमलाएको छु। 

405. सेवा कारोबार तथा वःत ु र सेवा िमिौत कारोबारको मूल्य अिभविृ  कर 
लाग्ने सीमालाई  दश लाखबाट बढाई  बीस लाख कायम गिरएको 
छ।यसबाट करदाताह को ःवेिच्छक कर सहभािगतामा सधुार हनेु अपेक्षा 
गरेको छु।  

406. औ ोिगक ूित ानको ूदशर्नी कक्ष, िवबी कक्ष, पसल, होटल र रे ु रेन्ट 
तथा बार लगायतका वःत ुतथा सेवाको िवबी गन ःथानमा ूदर्शन गिरने 
मूल्यमा मूल्य अिभविृ  कर सिहतको मूल्य अिकंत गनुर् पन अिनवायर् 
व्यवःथा िमलाएको छु। 

407. व्यापार सहजीकरणका लािग काननु एवं ूणाली सधुारबाट भन्सार ूिबया 
सरलीकरण, सामान्जःयीकरण र आधिुनकीकरण गन व्यवःथा िमलाएको 
छु। 

408. सामािजक सरुक्षा र राजःवको संरक्षण गन गरी जोिखम पिरसूचकको 
आधारमा भन्सार जाँचपासलाई थप ूभावकारी बनाइनेछ।यसका साथै 

भन्सार जाँचपास पिछको परीक्षण ूणालीलाई सु ढ बनाइनेछ। 

409. िनकासी पैठारी व्यापारलाई व्यविःथत गनर् आयात र िनयार्त संकेत नम्वरको 
शु वात गिरनेछ।   
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410. सवारी साधनह को भन्सार जाँचपास गदार् उत्पादक, उत्पादकको 
आिधकािरक िवबेता र आिधकािरक खिरदकतार् बीचको िऽपक्षीय 
संझौतालाई भन्सार मूल्या नको आधार बनाइनेछ। 

411. मिदरा, िवयर, वाईन, चरुोट लगायतका सूतीर्जन्य तथा मिदराजन्य बःतमुा 
लगाउदै आएको अन्तःशलु्क िःटकरलाई ूिविधमा आधािरत अनगुमन र 
परीक्षण (Track and Trace) गनर् सक्ने ूणालीको कायार्न्वयन गरी राजःव 
चहुावट िनयन्ऽण गिरनेछ। 

412. राजःव संरक्षणका लािग हाल िवयरको काटुर्नमा लगाइएको अन्त:शलु्क 
िःटकर ूत्येक वोतलमा लगाउने व्यवःथा िमलाइनेछ। 

413. गैरकर संकलन गन िनकायह लाई काननुबाटै िजम्मेवार र उ रदायी 
बनाउने गरी काननुी तथा संरचनात्मक सधुार गिरनेछ। 

करको दायरा िवःतार     

414. लामो समय देिख विृ  नभएको आयकर छुटको सीमा ूाकृितक व्यिक्तको 
लािग  दईु लाख पचास हजारबाट तीन लाख पचास हजार र दम्पि को 
लािग . 3 लाख बाट 4 लाख हनेु गरी विृ  गरेको छु। 

415. साना तथा मझौला करदाताह लाई करको भार कम गरी ःवेिच्छक कर 
सहभािगता विृ  गनर् कारोबारमा लाग्ने आयकरको दरलाई पनुरावलोकन 
गरी घटाएको छु। 

416. अथर्तन्ऽको लागत नबढ्ने गरी मिदरा, िवयर र चरुोट लगायतका 
वःतहु को आन्तिरक उत्पादन तथा आयातमा लाग्ने अन्तशलु्क तथा 
भन्सार महसलुमा बिृ  गरेको छु। 

417. करको दायरा िवःतार र कारोबारको िवल िलने िदने बािनमा सधुार गनर् 
योग्यता परीक्षणको आधारमा छनौट भएका िव िव ालयका एक हजार 
ईन्टनर्ह लाई पिरचालन गिरनेछ। 

418. आिथर्क िबयाकलाप िवःतार भएका क्षेऽमा मोबाइल करदाता िशक्षा 
कायर्बम स ालन र ठूला करदाताको हेरचाह र रेखदेखका लािग िवशेष 
कक्षको ःथापना गन व्यवःथा िमलाएको छु। 
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419. गैर करका दरह लाई ूत्येक दईु वषर्मा आिथर्क वषर् अगािड पिरमाजर्न गन 
व्यवःथा िमलाइनेछ। 

राि य उत्पादन बिृ  र रोजगारी िसजर्नाका लािग कर सहिुलयत एवं सिुवधा  

420. कृिष, िसंचाई तथा पशपंुक्षीपालन व्यवसायको लािग आवँयक पन 
यन्ऽउपकरण तथा िमल मेिशनरीमा एक ूितशत माऽ भन्सार महसलु लाग्ने 
व्यवःथा िमलाएको छु। 

421. अथर्तन्ऽमा कृिष क्षेऽको योगदान बढाउन पंक्षी, माछा, फलफूल र 
मौरीपालन व्यवसायको वीमा ूीिमयममा मूल्य अिभविृ  कर छुट िदने 
व्यवःथा िमलाएको छु। 

422. पशपुालन तथा दगु्ध व्यवसायलाई ूोत्साहन िदन माछा मास ु ढुवानी गन 
गाडी तथा दूध ढुवानी गन ा रमा एक ूितशत माऽ भन्सार महसलु 
िलने व्यवःथा िमलाएको छु। खाना बनाउने ग्यासको आपूितर् ूणालीलाई 
भरपद  एवं व्यविःथत गनर् एल पी ग्यासको ढुवानी गन वलेुटमा लाग्ने 
भन्सार महसलुमा दईु ितहाई छुट िदने व्यवःथा गरेको छु।  

423. सावर्जिनक यातायातको पमा ूयोग हनेु सवै ूकारका ठूला िव तुीय 
सवारी साधनको पैठारीमा लाग्ने अन्त:शलु्क पूरै छुट िदई एक ूितशत माऽ 
भन्सार महसलु लाग्ने व्यवःथा गरेको छु।साथै, िनजी ूयोगका िव तुीय 
सवारी साधनको पैठारीमा अन्त:शलु्क पूरै छुट िदई दश ूितशत माऽ 
भन्सार महसलु लाग्ने व्यवःथा िमलाएको छु।   

424. परुाना व्याशीको पनु ूशोधन गन उ ोगले आयात गन मेिशनरी उपकरणमा 
एक ूितशत माऽ भन्सार महसलु िलने ूवन्ध गरेको छु। 

425. नागिरकको ःवाःथ्य उपचारमा लागत कम गनर् र गणुःतरीय ःवाःथ्य सेवा 
ूदान गनर्  नेपाल सरकारबाट मान्यता ूा  ःवाःथ्य संःथाले आयात गन 
क्यान्सर, मटुु र िमग ला उपचार सम्बन्धी उपकरणमा मूल्य अिभविृ  कर 
पूरै छुट िदई भन्सार महसलु एक ूितशत माऽ िलने व्यवःथा िमलाएको 
छु। यसका साथै रोग िनदानका लािग आवँयक पन ूयोगशालाका 
महत्वपूणर् उपकरणह मा समेत यःतो छुट सिुवधा िदने व्यवःथा िमलाएको 
छु। 
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426. छापा तथा िव तुीय ूकाशन एवं ूसारण गहृले मूल्य अिभविृ  करको 
िवबरण चौमािसक पमा बझुाउन पाउने व्यवःथा िमलाएको छु।यसका साथै 
सञ् चारगहृले पऽपिऽकाको ूकाशनको लािग पैठारी गन अखवारी कागजमा 
एक ूितशत माऽ भन्सार लाग्ने गरी महसलु छुट िदने व्यवःथा गरेको छु। 

427. िवगतको असहज अवःथाको कारण यथासमयमै आयकर, मूल्य अिभविृ  
कर, अन्तशलु्क, ःवाःथ्य सेवा कर र िशक्षा सेवा शलु्कका िववरण र कर 
बझुाउन नसकेकालाई लाग्ने थप दःतरु, व्याज, शलु्क र जिरवाना छुट िदने 
व्यवःथा िमलाएको छु। 

428. वैदेिशक सहयोगमा स ािलत आयोजनाले र नेपाल सरकारको िनणर्य अनसुार 
महसलु छुट सिुवधा िलनेले आयात गन मालवःतमुा एक ूितशत माऽ 
भन्सार महसलु लाग्ने व्यवःथा गिरएको छ। 

429. चाल ुवषर्को ूारम्भमा देिखएको असहज अवःथाका कारण व्यवसायीह ले 
व्यहोनुर् परेको अितिरक्त लागत ूित सरकारको ध्यान पगेुको छ।यसका 
लािग व्यवसायीले िवदेशी मलुकुमा ितनुर् परेको िडटेन्सन, डेमेरेज र पािकर्  
शलु्क भन्सार मूल्यमा समावेश नगन र आयकर ूयोजनका लािग यःता 
खचर् कि  गनर् िदने व्यवःथा िमलाएको छु।  

कर ूणालीको आधिुनकीकरणका लािग सूचना ूिविधको उपयोग  

430. सेवा ूवाहलाई सरुिक्षत एवं भरपद  बनाउन िव तुीय कर ूणालीको 
िवकासमा जोड िदइनेछ।यसका साथै राजःव सँग सम्ब  िव तुीय सूचना 
ूणालीलाई अन्तरआव ता हनेु गरी एकीकृत सूचना ूिविधको िवकास 
गिरनेछ।  

431. कर ूशासनका सवै िव तुीय ूणालीलाई तीनसय पैसठी िदन र चौिवसै 
घण्टा िनयिमत सेवा ूवाह गनर् सक्ने गरी िवभागह मा िवशेष कक्ष स ालन 
गन व्यवःथा िमलाएको छु।   

432. सम्वत ्२०७५ सालसम्ममा कर भकु्तानी िवधतुीय माध्यमबाट गनर्सक्ने गरी 
पूवार्धारको िवकास गिरने छ।आगामी वषर् आयकर, मूल्य अिभविृ  कर र 
अन्तशलु्क िव तुीय ूणालीबाट भकु्तानी गन व्यवःथा ूारम्भ गिरनेछ। 
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433. भन्सार जाँचपासको वेभमा आधािरत आिशकुडा ूणालीलाई थप दश मखु्य 
भन्सार कायार्लयह मा िवःतार गिरनेछ। 

434. अन्तरार्ि य व्यापार सहजीकरणका लािग िनकासी पैठारीसँग सरोकार हनेु 
सवै सरकारी िनकायह को कायर्मा समन्वय र दक्षता अिभविृ  गिरनेछ। 

यसका लािग िव तुीय माध्यमबाट सेवा ूवाह गनर् नेपाल राि य एक ार 
ूणालीको पूवार्धार िवकास गरी सम्वत ्२०७७ देिख स ालनमा ल्याइनेछ। 

435. िडपाटर्मेन्टल ःटोर र व्यवसाियक संरचनामा रहेका सबै करदाताले 
अिनवायर् पमा िव तुीय ूणालीबाट बीजक जारी गनुर् पन व्यवःथा गिरनेछ। 

436. मालवःतकुो आन्तिरक ओसार पसारलाई थप व्यविःथत गनर् र व्यापार 
िवचलन रोक्न िव तुीय सूचना ूणालीको उपयोग गिरनेछ। 

कर ूणालीको ःवच्छता र तटःथताको लािग राजःव चहुावट िनयन्ऽण  

437. न्यून वीजकीकरण गिरएका मालवःत ुसम्बिन्धत भन्सार, राजःव अनसुन्धान 
तथा आन्तिरक राजःव िवभाग अन्तगर्तका कायार्लयबाट खिरद गनर्  एक 
अबर् बजेट िविनयोजन गरेको छु।यसबाट न्यून वीजकीकरण सम्बन्धी 
समःया समाधान गनर् उल्लेखनीय सहयोग पगु्ने अपेक्षा गरेको छु। 

438. बक तथा िव ीय संःथाबाट कजार् ूवाह गदार् करदाताले दािखला गरेको 
िव ीय िववरण र कर भकु्तानी रकमलाई समेत आधार बनाइनेछ।यसबाट 
ःवच्छ व्यवसाय ूव र्न हनेु िव ास िलएको छु। 

439. कर िनयोजन तथा राजःव चहुावटमा संलग्न सबै पक्ष एवं परामशर्दातालाई  
िजम्मेवार बनाउने गरी काननुमा सधुारको ूःताव गरेको छु।यसका साथै 
कर छली िनयन्ऽणका लािग खोजमूलक अनसुन्धानलाई ूोत्साहन गन 
कायर्बम ल्याएको छु। 

440. राि य कराधारको संरक्षणका लािग उच्च कर िनयोजन र कर छली 
िनयन्ऽण गनर् आन्तिरक राजःव िवभागमा िवशेष इकाई ःथापना गिरनेछ।  

441. नागिरक र सरकारको साझा ूयासबाट िव ीय अपराध तथा राजःव चहुावट 
िनयन्ऽणका लािग सूचना संकलन गिरनेछ।  

 



66 
 

संःथागत क्षमता िवकासको लािग राजःव ूशासनमा सु ढीकरण 

442. आगामी आिथर्क वषर् िभऽ राजःव ूशासनको सधुारको लािग केिन्िय 
राजःव बोडर्को गठन गरी राजःव ूशासनका संरचनाह  सोही अनकूुल 
बनाइनेछ। 

443. भन्सारको आधिुनकीकरणका लािग वीरगन्जको िसिसर्यामा एकीकृत भन्सार 
जाँच चौकीको िनमार्ण सम्प  गरी स ालनमा ल्याइनेछ।िवराटनगर, भैरहवा 
र नेपालगन्जमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकीको पूवार्धारको िवकास यथाशीय 
सम्प  गिरनेछ।याऽ ु तथा मालवःतकुो जाँचपासमा सहजीकरणका लािग 
ूमखु भन्सार कायार्लयह मा अत्याधिुनक एक्सरे मेिशन जडान गन व्यवःथा 
िमलाएको छु।  

444. राजःव संकलनलाई सरल बनाउन एकल राजःव शीषर्कको संभाव्यता 
अध्ययन गिरने छ। १५ िजल्लामा स ालनमा रहेको राजःव व्यवःथापन 
सूचना ूणालीलाई थप ३५ िजल्ला र िवदेश िःथत िनयोगमा िवःतार 
गिरनेछ।  

445. राजःव ूशासन तालीम केन्िलाई क्षमता िवकास र िवषयगत दक्षता हािसल 
गनर् सक्ने ूाि क संःथाको पमा िवकिसत गिरने छ। 

सभामखु महोदय, 

446. आिथर्क वषर् २०७३/७४ मा पनुिनर्मार्णले गित िलने, सरकारी खचर्मा विृ  
हनेु, सरकारले अिघ सारेका कायर्बमह बाट आिथर्क िबयाकलापह मा 
िवःतार भई ६.५ ूितशतको आिथर्क विृ दर हािसल हनेुछ। यो वषर् 
आिथर्क समिृ को लािग ूःथान िबन्दू हनेु अपेक्षा गरेको छु।  

447. िव ीय, मौििक नीित र ूशासिनक उपायह को ूयोगबाट मिुाःफीित ७.५ 
ूितशतमा कायम रािखनेछ। यस बजेटको कायार्न्वयनलाई सघाउने गरी 
नेपाल रा  बकले िछ ै मौििक नीित जारी गनछ।  

448. आिथर्क वषर् २०७१/७२ को यथाथर् खचर्, आिथर्क वषर् २०७२/७३ को 
संशोिधत अनमुान र आिथर्क वषर् २०७३/७४ को अनमुािनत आयव्ययको 
िववरण अनसूुचीह मा उल्लेख गरेको छु। िवकास साझेदारह बाट ूा  हनेु 
अन्तरार्ि य आिथर्क सहायता, ूािविधक सहायता तथा अन्तरार्ि य गैरसरकारी 
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संःथाह बाट पिरचालन हनेु सहायता सम्बन्धी िववरण भएको पिुःतकाह  
छु ै ूःततु गरेको छु। 

सम्माननीय सभामखु महोदय, 

449. नेपालको संिवधान कायार्न्वयनमा आएसँगै हामी भोक, रोग, गिरबी, पछौटेपन 
र आिथर्क सामािजक िवभेद िव को संघषर् र समिृ को चरणमा ूवेश 
गरेका छ । यो ूयासमा सरकार, िनजी क्षेऽ, सहकारी तथा सामदुाियक क्षेऽ 
र िवकासका अन्य साझेदारह  एउटै मोचार्मा आव  हनु ुआवँयक छ। 
लोकतािन्ऽक मूल्य मान्यतामा आधािरत समाजवाद उन्मखु रा  िनमार्ण गन 
हाॆो साझा ध्येय हािसल गनर् िवगतको शैली, गित, र ूयास पयार्  छैन भने 
उच्च आिथर्क विृ का लािग लगानीमा फड्को मान पन भएको छ। 
पनुिनर्माण, कृिष, भौितक पूवार्धार, उजार् र सामािजक क्षेऽमा उल्लेखनीय 
पमा रकम िविनयोजन गिरएको यो बजेटबाट अथर्तन्ऽको उच्च र दीगो 

िवकासको शु वात हनेु मैले िव ास गरेको छु। बजेटको पूणर् कायार्न्वयनले 
आिथर्क िबयाकलापमा ल्याउने िवःतारबाट आगामी वषर्मा नै न्यनुतम ४ 
लाख रोजगारी थिपने मैले अपेक्षा गरेको छु। त्यःतै मानव सरुक्षामा 
उल्लेखनीय ूगित हनेु र बजेट कायार्न्वयनबाट सामािजक पिरसूचकह मा 
उल्लेख्य ूगित हनेु िव ास िलएको छु।  

450. यो बजेटको कायार्न्वयनबाट मलुकु न्यायपूणर् सामािजक िवकाससँगै 
समिृ को नयाँ चरणमा ूवेश गनछ र नेपाली जनताका संिवधान ूद  
मौिलक हक अिधकार ूा  हुँदै जाने छन ् भ े मेरो िव ास छ। यस 
बजेटले भकूम्पपिछको पनुिनर्मार्ण शु  नहुँदै आपूितर् व्यवःथामा भएको 
असहजताबाट परेको संकुिचत अथर्तन्ऽलाई गित िदई िनजी क्षेऽको लगानी 
ूव र्न गन, सहकारी क्षेऽलाई िवकासको साझेदारको पमा ःथािपत गन र 
मलुकुको तीो एवं दीगो िवकासको आधार खडा गनछ भ े मलाई िव ास 
छ।  

451. यो बजेट तजुर्मा गदार् मागर् िनदशन ूदान गनुर् हनेु सम्माननीय रा पितज्यू, 

सम्माननीय ूधानमन्ऽीज्यू, सम्माननीय उपरा पितज्यू, सम्माननीय 
ूधानन्यायधीशज्यू, सम्माननीय सभामखुज्यू, माननीय मन्ऽीज्यूह , सम्वैधािनक 
अंगका ूमखु तथा सदःयज्यूह  र िविभ  राजनीितक दलका शीषर् नेताह  
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ूित आभार ूकट गदर्छु। कूटनीितक िनयोगका ूितिनिध तथा िवकास 
साझेदारह ूित सझुावका लािग आभार ूकट गदर्छु। बजेटको िस ान्त र 
ूाथिमकतामा व्यवःथािपका संसदका माननीय सदःयह ले िदन ु भएका 
सझुावका लािग म आभारी छु। िनजी क्षेऽका छाता संगठन, नागिरक 
समाज, सामािजक संःथा, विु जीिव, अथर्शा ी, रा सेवक कमर्चारी र िवदेशमा 
रहन ुभएका नेपाली िददीबिहनी, दाजभुाइह  सबैलाई हािदर्क धन्यवाद ापन 
गदर्छु।     

452. अन्त्यमा, नेपालको िवकासमा सहयोग परु् याउने सबै करदाताह , दात ृ
िनकायह , गैर सरकारी तथा सामदुाियक संःथाह , सहकारी संःथाह  तथा 
आम नेपाली िददीबिहनी, दाजभुाइह लाई यस अवसरमा हािदर्क आभार 
ूकट गद यो बजेटको सफल कायार्न्वयनमा समेत सबैको पूणर् सहयोग 
पाउने िवँ वास गदर्छु।  

धन्यवाद ! 
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