
• नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको हैससयतले संघीय ससंदको यस संयुक्त बैठकमा आगामी आर्र्थक वर्थ २०
७६/७7 को बजेट प्रस्तुतगरररहँदा गौरवको महशसु गरेको छु। यस महत्वपूर्थ अवसरमा मुलुकलाई संघीय
 लोकतान्त्न्त्रक गर्तन्त्रको युगमा ल्याउने क्रममाजीवन उत्सगथ गनुथहुने सम्पूर्थ महान शहीदहरु तर्ा रा
ष्ट्रप्रतत समर्पथत ददवङ्गत आदरर्ीय नेताहरुमा भावपूर्थ श्रद्धाञ्जलीअपथर् गदथछु। रान्त्ष्ट्रयता र स्वार्ध
नताको रक्षा गदै न्त्यायपूर्थ समाज तनमाथर् र समदृ्र्धको मागथमा एकताबद्ध रहेका महाननेपाली नाग
ररक र राजनीततक नेततृ्वप्रतत उच्च सम्मान प्रकट गनथ चाहन्त्छु। 

• राज्य पुनसरंचनाको महत्वपूर्थ पक्षको रुपमा रहेको र्वत्तीय संघीयता छोटो अवर्धमा न ैसंस्र्ागत हुन 

सकेको छ।जनप्रतततनर्धमलूक लोकतान्त्न्त्रक पद्धततबाट नेपाली नागररकले खोजेको सेवा‚ चाहेको र्वका
स र पररकल्पना गरेको समाजकोतनमाथर् गने प्रर्ाली स्र्ार्पत भएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको 

समन्वय र सहकाययबाट स्रोत, साधन र अवसरको अधधकतमपररचालन गदै समदृ्र्ध तर्थ  अतघ बढ्ने आधारसश
ला तयार भएको छ। 

• मुलुकले हाधसल गरेको युगान्त्तकारी राजनीततक उपलन्त्धधको जगमा वतथमान सरकार समदृ्ध नेपाल‚ सु

खी नपेाली को रान्त्ष्ट्रयआकंाक्षा हाससल गने मागथमा दृढताको सार् अतघ बढेको छ। यस क्रममा सामान्त्ज
क न्त्याय सदहतको तीव्र र्वकास, सुशासनसदहतको जनउत्तरदायी राज्य र सभ्य, सुसंस्कृत एव ंकतथव्यतन
ष्ट्ठ समाज तनमाथर् गदै पूर्थ लोकतन्त्र तर्ा समाजवाद उन्त्मुखसमदृ्ध अर्थतन्त्र तनमाथर्का लार्ग सर
कार प्रततवद्ध छ। 

• चाल ूआर्र्थक वर्थको सरकारको नीतत तर्ा कायथक्रम र बजेट कायाथन्त्वयनबाट सुशासन, धवकास र समृ
द्र्धको दररलो आधारसशलातनमाथर् भई आर्र्थक वदृ्र्ध, बचत गने क्षमता, गररबी धनवारण, रोजगारीका अवसर

 तथा नागररकको जीवनस्तरमा त्यसको प्रततर्लदेखखन र्ालेको छ। नेपालीहरु चरम गररबी, धवपन्नता, 
धनरक्षरता र पछौटेपनमा रहनुपने वाध्यात्मक न्त्स्र्ततको शीघ्र अन्त्त्य हँुदैछ।सबै नागररकका लार्ग काम 

र रोजगारीका अवसर, आधारभतू धशक्षा तर्ा प्रार्समक स्वास््य सेवामा पहँुच र सामान्त्जक सुरक्षाकोव्यव
स्र्ा सतुनन्त्चचत हँुदैछ। 

• आधथयक, सामाधजक र भौधतक पवूायधार धनमायण र पूनतनथमाथर् कायथमा तीव्रता आएको छ। लगानीमैरी कानून 

र संरचना तनमाथर् भईनेपाल र्वदेशी लगानीको आकर्थक गन्त्तव्य हुने आधार बनेको छ। र्वकासमा तन
जी र सहकारी क्षरेको उपन्त्स्र्तत बसलयो हँुदैछ।समग्रमा, चाल ूआर्र्थक वर्थमा बहृत्तर आर्र्थक आधारसश
ला तनमाथर् भई आगामी वर्थहरुमा दईु अंक नन्त्जकको आर्र्थक वदृ्र्धदरहाससल गनथ सक्ने पषृ्ट्ठभूसम बने
को छ। 

• आगामी आधथयक वर्यको बजेट तजुयमा गदाथ मैले यो वर्थ हाससल भएका उपलन्त्धधहरु ससं्र्ागत गदै नागररक
का सामान्त्जक र आर्र्थक दहतसम्बद्थधन गनथ समान अर्धकार, समान अवसर,  स्रोत तर्ा साधनको सम
न्त्यातयक र्वतरर् र सामान्त्जक सुरक्षाको व्यवस्र्ामार्वशेर् ध्यान ददएको छु। सावथजतनक क्षरेलाई सुदृढ



 र प्रभावकारी बनाउन संस्र्ागत सुधार गने र उत्पादनमा सामदुहकताकोर्वकास गने तर्थ  जोड ददएको 
छु। तनजी क्षरेको अग्रर्ी भूसमकामा उत्पादक शन्त्क्तको र्वकास गदै रान्त्ष्ट्रय पूँजी तनमाथर्मा सबैनेपाली
को स्वासमत्व स्र्ार्पत गराउँदै लैजानेतर्थ  ध्यान ददएको छु। र्वद्यमान आर्र्थक-

सामान्त्जक असमानता घटाउदै दीगो रउच्च आर्र्थक वदृ्र्ध र लोककल्यार्कारी राज्यव्यवस्र्ाको लक्ष्य
 प्रान्त्ततसँग ैनेपाललाई समाजवाद उन्त्मुख उदीयमान राष्ट्रकोरुपमा स्र्ार्पत गनथ बजेट केन्त्न्त्ित गरेको 
छु।  

• आगामी आधथयक वर्यको बजेट तजुयमा गदाय मलेै मूलतः नेपालको संर्वधान र कानूनहरु, संघीय संसदबाट गत म
दहना पाररत भएको नेपालसरकारको नीतत तर्ा कायथक्रम, धवधनयोजन धवधेयक, २०७६ को धसद्धान्त र प्राथधम

कता, पन्रौं योजना र दीगो र्वकास लक्ष्यलाई मखु्यआधार बनाएकोछु। बजेट तजूथमाको क्रममा सावथज
तनक खचथ पुनरावलोकन आयोग तर्ा राजस्व परामशथ ससमतत लगायतकार्वसभन्त्न अध्ययन कायथदल र
 संघ ससं्र्ा एवम ्र्वद्वतवगथबाट प्रातत रचनात्मक सझुावहरूलाई ध्यान ददएको छु। 

प्रतितनति सभाका सम्माननीय सभामखु महोदय, 

रात्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚ 

• अव म मुलुकको चालु आधथयक वर्यको आधथयक धस्थधतका बारेमा संधक्षप्त जानकारी गराउँन अनुमधत चाहन्छु। 

• चाल ूआधथयक वर्यमा अर्धकांश समन्त्ष्ट्टगत आर्र्थक पररचसूचकहरु उत्साहप्रद रहेका छन।् उत्पादनका सबै
 क्षेरका आर्र्थकगततर्वर्धहरु उच्च रहेकाले यो वर्थ ७ प्रततशतको आर्र्थक वदृ्र्धदर हाससल हुने प्रारन्त्म्भ
क अनुमान रहेको छ। प्रादेसशक रुपमा पतनसब ैप्रदेशहरुमा न्त्यनूतम कररब ६ प्रततशत भन्त्दा मार्र् आ
र्र्थक वदृ्र्ध भएको छ। चालू आर्र्थक वर्थभरीमा मिुास्र्ीतत दर औसत ४.५ प्रधतशत रहने अनुमान छ।    

• चालु आधथयक वर्यमा आन्त्तररक बचत ऐततहाससक रुपमा उच्च हँुदै कुल गाहथस््य उत्पादनको २०.५ प्रततश
त पुगेको छ। खचथ योग्यप्रततव्यन्त्क्त आम्दानी ५.७ प्रततशतले बढेर अमेररकी डलर १३६४ पुगेको छ।  

• कृधर्मा आधुधनकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्न्त्रकीकरर् गने नीततको कृर्र् उत्पादनमा सकरात्मक प्रभाव 

देखखन र्ालेको छ। गतआर्र्थक वर्थ कृर्र् क्षरेको वदृ्र्धदर २.८ प्रततशत रहेकोमा चालु आर्र्थक वर्थमा ५ 
प्रततशत कायम हुने अनुमान छ। उद्योगहरुकोक्षमता र्वस्तार हँुदै गएको छ। यो वर्थ र्वदेशी पयथटकको
 आगमन ऐततहाससक रुपमा उच्च भएको छ। भौततक पूवाथधार तर्थ कोप्रगतत उत्साहजनक छ। आगामी 
एक वर्थसभर र्वद्युत उत्पादन क्षमता दोधबर हँुदैछ। अन्त्तराथन्त्ष्ट्रय र्वमानस्र्ल, ठूला ससचंाईआयोजना, 
राधरिय राजमागयको धनमायण तथा भकूम्प पधछको पुनतनथमाथर् कायथले तीव्र गतत सलएको छ। 

• चालु आधथयक वर्यको पधहलो नौ मदहनामा तनयाथतको वदृ्र्धदर गत वर्थको सोही अवर्धको तुलनामा दोधबर 
भन्त्दा उच्च भएको छ भनेआयातको वदृ्र्धदर गत वर्थकै हाराहारीमा रहन सकेकोछ। तर्ार्प वदेैसशक 

व्यापारमा उच्च असन्त्तुलन रहँदै आएको छ। वैदेसशकरोजगारीमा जानेको संख्या ३९ प्रततशतले घटेको 



छ भने र्वपे्रर्र् आय २१ प्रततशतले बढेकोछ। पुँजीगत र तनमाथर् सामाग्रीकोआयात बढेकोले व्यापार घा
टा उच्च रहेको कारर् भुक्तानी सन्त्तुलनमा चाप परेकोछ। 

• मुद्रा तथा पूँजी बजारमा क्रधमक रुपमा सुधार भई र्वत्तीय साधन उत्पादनमखुी हँुदै गएकोछ। तनजी लगानी
को माग बढेसँगै तनक्षेपभन्त्दा कजाथको वदृ्र्धदर उच्च रहेको हुदा धयाजदरमा केही चाप परे पतन यसमा 
सुधार हँुदैछ। 

• बधैकङ्ग, बीमा तथा अन्य र्वत्तीय सेवाको पहँुचमा उल्लेख्य वदृ्र्ध भएको छ। अर्धकांश स्र्ानीय तहहरुमा
 बैंक शाखा पुर्गसकेकाछन ्भने एक वर्थमा न ै२२५७ बैंक शाखाहरु र्र्पएका छन।् पाँच दशक अगाडडदे
खख संस्र्ागत रुपमा शरुु भएको बीमा सेवा गतवर्थसम्म आइपुग्दा जनसंख्याको १४ प्रततशतमा पुगेको
मा यो एक वर्थमा उल्लेख्य र्वस्तार भई १८ प्रततशतमा पुगेको छ।पूँजीबजार सुधारका प्रयासहरुको शेय
र बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखखन र्ालेकोछ। 

• आधथयक वर्य २०७५/७६ मा कुल सरकारी खचय धवधनयोजनको तुलनामा ९१.8 प्रधतशत अथायत रु १२ खबथ 7 अबय 15 

करोड हुने संशोधधतअनुमान छ। कुल सरकारी खचय मध्ये चालुतर्य  धवधनयोजनको ९२.3 प्रधतशत, पूँजीगततर्य  धवधन

योजनको 86.5 प्रधतशत र धवत्तीय व्यवस्थातर्य धवधनयोजनको 98.1 प्रधतशत खचथ हुने संशोर्धत अनमुान छ। 

• आधथयक वर्य २०७५/७६ मा राजस्व पररचालन रु 8 खबय 60 अबय हुने अनुमान छ। वैदेसशक सहायतामा अनुदानत
र्थ  रु 46 अबय 77करोड र ऋर्तर्थ  रु 2 खवय 10 अबय 28 करोड पररचालन हुने संशोधधत अनुमान छ।  

• अथयतन्रका महत्वपणूय पररसचूक‚ धववरण र तथ्याङ्कहरू समावेश गररएको आधथयक सवेक्षण २०७५/७६ मलेै यस 

सम्मातनत सदन समक्ष पेशगररसकेको छु। 

• आगामी वर्थहरुमा सामान्त्जक न्त्याय सदहतको दीगो र उच्च आर्र्थक वदृ्र्ध हाससल गनथ लगानी तर्ा त्य
सको उत्पादकत्व बढाउनुपनेछ। सरकारी, तनजी, सहकारी र सामदुातयक क्षेरको सहकायथबाट यो लक्ष्य 

हाससल गनुथपनेछ। उत्पादन संरचनाको आयाततनभथरता घटाउँदै र तनयाथत बढाउँदै धयापार घाटा कम गदै
 जानुपनेछ। सरकारको बजेट खचथलाई प्रततर्लमूखी बनाउदै पूँजीगतखचथ गनथ सक्ने क्षमता र पुँजीगत 

खचथको गुर्स्तर बढाउन पतन र्प मेहनत गनुथ पनेछ। आगामी आर्र्थक वर्थको बजेट यीर्वर्यहरुलाई स
म्बोधन गने तर्थ  पररलक्षक्षत छ।   

सम्माननीय सभामखु महोदय, 

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚ 

• अव म आगामी आधथयक वर्य २०७६/७७ को बजेटका उदे्दश्य तथा प्राथाधमकता प्रस्तुत गने अनुमधत चाहन्छु। बजेटका 
उद्देचयहरू तनम्न अनुसाररहेका छन।् 

• नागररकका मौधलक हक र अर्धकारका रुपमा रहेका आवचयकताहरु शीघ्र पररपूतत थ गदै जीवनस्तरमा गु
णात्मक सुधार गने, 



• उपलब्ध स्रोत-

साधन, अवसर र क्षमताको उच्चतम उपयोग तर्ा न्त्यातयक र्वतरर् गदै सामाजजक न्याय सहितको द्रतु 

आर्थिकववकास गने, र 

• आधथयक‚ भौधतक तथा सामाधजक पवूायधार धवकास गरी सन ्२०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपा
न्त्तरर् हँुदै समुन्त्नत रसमदृ्ध समाजवाद उन्मुख अथितन्रको आधारशिला ननमािण गने।  

• बजेटका उद्धेचयहरु हाससल गनथ मैले देहाय अनसुार नीततगत, काययक्रमगत र प्रक्रक्रयागत प्रार्समकताता 
तनधाथरर् गरेकोछु।   

• चरम गररबीको अन्त्त्य र र्पछडडएका क्षेर, वगथ र समदुायको शीघ्र उत्र्ान गदै सामान्त्जक सुरक्षाको र्व
स्तार सदहतलोककल्यार्कारी राज्यव्यवस्र्ा तनमाथर्, 

• उत्पादक शन्त्क्तको र्वकास, उत्पादन सम्बन्त्धको रुपान्त्तरर् तर्ा सावथजतनक, धनजी र सहकारी के्षरको सह

काययमा राधरिय पँुजी धनमायण,रोजगारी धसजयना र आयवधृद्ध, 

• गुणस्तरीय सशक्षा, स्वास््य, खानेपानी लगायतका सामान्त्जक र कृर्र्, उद्योग, पयथटन लगायतका आर्र्थ
क पूवाथधार र्वकास,राधरिय रर्नैततक महत्वका भौततक पूवाथधार संरचनाको र्वकास तर्ा तनमाथर् र अधु
रा आयोजनाहरुको कायाथन्त्वयन, 

• धवधधको शासन, सावयजधनक सेवाको प्रभावकाररता, जवार्देधहता र धवकासमा जनसहभाधगता मार्य त नागररकलाई 
अनुभूतत हुने सुशासनप्रबद्थधन, र  

• स्रोत-

साधन, अवसर र न्त्जम्मेवारीको उच्चतम उपयोग गनथ संघ, प्रदेश र स्र्ानीय तह तर्ा सहकारी तनजी क्षरे
बीच सहकायथ। 

• आगामी आधथयक वर्यको के्षरगत बजेट धवधनयोजन गदाय नागररकका मौधलक हकको तत्काल कायायन्वयनमा सहयोगी

 हुने, तत्काल प्रधतर्ल प्राप्तगनय सधकने, धवकासमा पधछ परेका वगय, के्षर र समुदायलाई उत्थान गने, उच्च र धदगो धव

कासमा सहयोगी हुने र उत्पादक शधिको धदगो धवकासमार्य त रान्त्ष्ट्रय पुँजी तनमाथर्मा सहयोगी हुने आयोज
ना तर्ा कायथक्रमहरुको र्वकास र कायाथन्त्वयनमा र्वशेर् ध्यान परु्याएको छु। 

सम्माननीय सभामखु महोदय, 

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚ 

• अब म संघीय धवत्त व्यवस्था अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका धवधनयोजन सम्बन्धी धववरण प्रस्तुत गनय अ

नुमधत चाहन्छु। 

• साधवकमा संघमा रहेका प्रदेश र स्थानीय तहको कायय धजम्मेवारीमा पने आयोजना तर्ा कायथक्रमहरु तनन्त्चचत मा
पदण्डका आधारमा प्रदेश रस्र्ानीय तहमा हस्तान्त्तरर् गने व्यवस्र्ा समलाएको छु। सशतथ अनुदानमा 



हस्तान्त्तररत आयोजना तर्ा कायथक्रमको लार्गसंघबाट क्षरेगत रुपमा अनुदान उपलधध गराई त्यसको 
तनरन्त्तरता, प्राथधमकता र थप स्रोत समेतको धवर्यमा  प्रदेश र स्र्ानीय तहलेन ैतनर्थय गरी कायाथन्त्वयन अ
तघ बढाउन सक्ने व्यवस्र्ा गरेको छु। 

• राधरिय प्राकृधतक स्रोत तथा धवत्त आयोगद्वारा धनधायररत सरू अनुसार खचयको आवश्यकता, मानव धवकास सचूकाङ्क

को अवस्था, राजस्व क्षमतातथा प्रदेश र स्र्ानीय तहहरू वीच रहेका आर्र्थक, सामाधजक र अन्त्य असमानता
 समेतका आधारमा प्रदेशलाई रु ५५ अबथ ३० करोड रस्र्ानीय तहलाई रु ८९ अबथ ९५ करोड समानीकरर्
 अनुदान र्वतनयोजन गरेको छु। आगामी आर्र्थक वर्थमा सशतथ अनुदान तर्थ प्रदेशलाई रु ४४ अबथ ५५ क
रोड र स्र्ानीय तहलाई रु १ खबथ २३ अबथ ८७ करोड र्वतनयोजन गरेको छु। 

• राजस्व बाँडर्ाँट तर्य  प्रदेश र स्र्ानीय तहको जनसंख्या, के्षरर्ल, मानव धवकास सचूकाङ्क र न्यनू धवकास सू

चकाङ्कलाई आधारधलइएकोछ।यस अन्तगयत प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल रु १ खबथ ३० अबथ ८९ करोड बाँडर्ाँट 

हुने प्रक्षेपर् गरेको छु। र्वभाज्य कोर्बाटयस्तो रकम तीनै तहको सन्त्ञ्चत कोर्मा प्रत्येक मदहना समा
तत भएको १५ ददनसभर जम्मा गने व्यवस्र्ा गरेको छु। 

• प्रदेश र स्थानीय तहले आरू्ले पधहचान गरी आफ्नो के्षरमा सञ्चालन गने आयोजनाहरूका लाधग रु १० अबथ समपु
रक अनुदान छुट्याएको छु।प्रदेश र स्र्ानीय तहले आयोजना तयारीका चरर्हरू पूरा गरी माग गरेमा 
समपूरक अनुदान कायथर्वर्ध, २०७५ बमोधजम यस्तोअनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु। यसगैरी धवशेर् 

अनुदान काययधवधध, २०७५ अनुरुप हुने गरी कुन ैप्रदेश वा स्थानीय तहलाई धवधशष्टप्रकृधतको कायय गनयका लाधग धव

शेर् अनुदान उपलब्ध गराउन रु १० अबथ व्यवस्र्ा गरेको छु। यसको बाँडर्ाँड रान्त्ष्ट्रय योजना आयोगबाटहु
ने व्यवस्र्ा समलाएको छु।  

सम्माननीय सभामखु महोदय, 

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚ 

• अब म सामान्त्जक क्षरेगत कायथक्रम तर्ा र्वतनयोजन प्रस्ताव प्रस्तुत गनथ चाहन्त्छु। 
तिक्षा 

• आगामी आधथयक वर्यको बजेट धवधनयोजन गदाय मलेै सामाधजक रुपान्तरण र आधथयक धवकासको आधारसशला रहेको
 सशक्षाको र्वकासमासवोपरी जोड ददएको छु। यस क्रममा सबै बालबासलकालाई आधारभूत तहसम्म अ
तनवायथ र माध्यसमक तहसम्म तन:शलु्क सशक्षाप्रदान गररनेछ। र्वद्यालय भनाथ भई तनयसमत अध्ययन 

गनथ नसक्ने र्वद्यार्ीका लार्ग माध्यसमक तहसम्म अनौपचाररक वाखुल्ला र्वद्यालय सञ्चालन गरर
नेछ। मातभृार्ामा सशक्षा प्रातत गने अवसर प्रदान गररनेछ। 



• साक्षर नपेाल घोर्णा गनथ साक्षरता असभयानको सारै् र्वद्यालय जाने उमेरका सबै बालबासलकालाई वव
द्यालय पठाऔ ंभन्त्नेअसभयान मार्थ त आगामी आर्र्थक वर्थ सम्ममा ७० न्त्जल्लालाई पूर्थ साक्षर बनाई
नेछ। मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा धशक्षालाई आधुधनकधशक्षाको मूलधारमा आवद्ध गररनेछ। 

• रा्िपति ितैक्षक सिुार कोष  स्र्ापना गरी सामदुातयक सशक्षामा गुर्स्तर असभवदृ्र्धका कायथक्रमहरु स
ञ्चालन गररनेछ। यसकायथक्रम अन्त्तगथत सामुदातयक र्वद्यालयको पूवाथधार र्वकास र पनुसरंचना, गुर्
स्तरीय पाठ्यपुस्तक, सशक्षक पयाथततता, अन्यधशक्षण सामग्रीको उपलब्धता, प्रयोगशाला र खेल मदैानको व्यव

स्था, एवं प्राधवधधक तथा व्यवसाधयक धशक्षाको पहँुच अधभवधृद्धमा जोड धदइनेछ। एकधवद्यालय एक खेलकुद धशक्षक व्य

वस्थाको थालनी गररनेछ। यस कोर्का लार्ग रु ५ अबथ र्वतनयोजन गरेको छु। 

• धवक्रम सम्वत् २०७६ देधख २०८५ लाई सामदुातयक र्वद्यालय शकै्षक्षक गुर्स्तर असभवदृ्र्ध दशकको रूपमा
 अतघ बढाइनेछ। सबैसामुदातयक र्वद्यालयको भौततक पूवाथधार सुधार गदै लैजान आगामी वर्थ ३०० र्व
द्यालय भवन तनमाथर् र कक्षा कोठा र्वस्तारकालार्ग रु ८ अबथ ५३ करोड र्वतनयोजन गरेको छु। दगुथम 

तर्ा दहमाली क्षरेका र्वद्यालय र अपाङ्गता भएका बालबासलका अध्ययनगने र्वद्यालयमा आवासीय 

सुर्वधाको प्रवन्त्ध गदै लर्गनेछ। 

• धवपन्न र अपाङ्गता भएका नागररकका बालबासलका, शदहदका छोराछोरी र जेहेन्त्दार र्वद्यार्ीलाई छार
वरृ्त्तको अवसरमा वदृ्र्धगररनेछ। नेपाल सरकारबाट प्रदान गररने छारवरृ्त्तलाई एकीकृत गरी एक र्व
द्यार्ीलाई एक प्रकारको छारवरृ्त्त मार उपलधधगराइनेछ। छारवरृ्त्त सरु्वधाबाट र्वद्यालय तहका १० 
लाख ७६ हजार दसलत, १९ लाख ६५ हजार छारा र ६३ हजार अपाङ्गताभएका र्वद्यार्ी लाभान्त्न्त्वत हुने
छन।् र्वद्यालय तहसम्मको छारवरृ्त्तको लार्ग रु ३ अबथ १९ करोड र्वतनयोजन गरेको छु। 

• जनसङ््याको बनोट र भौगोधलक अवस्थाको आधारमा नक्साङ्कन गरी धवद्यालय तथा धशक्षण संस्थाहरूको समा

योजन एवं एकीकरण गररनेछ।यसरी समायोजन भई दहमाल, पहाड  र तराई मधेशमा क्रमश: ३ सय, ६ स

य र १ हजार  भन्त्दा बढी र्वद्यार्ी संख्या पुग्नेसामुदातयक र्वद्यालयलाई स्र्ानीय तह मार्थ त र्प टे
वा पुर्याउन रु ४७ करोड र्वतनयोजन गरेको छु। 

• तिनौं आफ्नो माटो, बनाऔ ँआफ्न ैदिे असभयान सञ्चालन गरी प्रार्वर्धक र्वर्यमा स्नातकोत्तर तर्ा स्ना
तक युवालाई सशक्षकर्वद्यार्ी अनुपात  धेरै भएका र गखर्त, अंगे्रजी र र्वज्ञान सशक्षक नपगु भएको र्व
द्यालयमा स्वेन्त्च्छक रुपमा सशक्षर्स्वयमसेवकको रुपमा पररचालन गनथ तर्ा उक्त र्वर्यहरुमा नपुग 

सशक्षकको लार्ग सशक्षर् ससकाई अनदुान समेत गरी रु १ अबथ५० करोड र्वतनयोजन गरेको छु। 

• पाठ्यपुस्तकको गुणस्तर सुधार तथा धशक्षण धसकाईलाई प्रभावकारी बनाउन आधारभूत तह सम्मका लार्ग र
ङ्र्गन पाठ्यपुस्तक उपलधधगराउन रु २ अबथ २१ करोड र्वतनयोजन गरेको छु। 

• शधैक्षक प्रणालीलाई रोजगारी सँग आवद्ध गनय सीपमूलक, आयमूलक र प्राधवधधक धशक्षालाई अधभयानका रुपमा सञ्चा

लन गररनेछ। सब ैस्थानीयतहमा कम्तीमा एक प्राधवधधक धारको धवद्यालय स्थापना गने नीधत अनुरुप आगामी आधथय



क वर्य धभर बाँकी २१२ स्थानीय तहका सामुदातयकर्वद्यालयमा प्रार्वर्धक धारको अध्ययन शरुु गनथ रु २६
 करोड र्वतनयोजन गरेको छु। 

• सामुदाधयक र तनजी र्वद्यालय र्वच शकै्षक्षक स्तरमा र्वद्यमान र्रक घटाउदै लैजान र सावथजतनक सश
क्षाको गुर्स्तर असभवदृ्र्धगनथ सामदुातयक र्वद्यालयहरूमा पूवाथधारको र्वकास, नधवन प्रधवधधको प्रयोग र

 शधैक्षक मापदण्डमा सुधार गररनेछ। र्वद्यालयहरुलाईअपाङ्गमैरी बनाइनेछ। 

• धवद्यालयमा धवद्याथी धटकाइ रा्न र धवद्यालय छाड्ने दरलाई कम गनय ४३ धजल्लाका आधारभतू तहका र्प ९ लाख
 १७ हजार सदहत जम्मा २२लाख २९ हजार बालबासलकालाई ददवा खाजा उपलधध गराउन रु.५ अबय ९५ 

करोड र्वतनयोजन गरेको छु। बालबासलकालाई ददइनेददवा खाजा वापतको रकम बालबासलकाहरुका आ
मा मार्थ त उपलधध गराउने व्यवस्र्ा समलाएको छु। देशभरका सबै सामुदातयकर्वद्यालयहरूमा अध्यय
नरत छाराहरूलाई सेनेटरी तयाड तनिःशलु्क उपलधध गराउन बजेट व्यवस्र्ा गरेको छु। 

• धवद्याथीहरूमा राधरियता, देशपे्रमको भावना र समाजप्रधतको दाधयत्व बोध गराउन धवद्यालय पाठ्यक्रममा सुधार गररने

छ।सांकेधतक भार्ाको धवकासतथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साधहत गररनेछ।  

• प्राधवधधक तथा व्यवसाधयक धशक्षा पररर्द र व्यवसाधयक धशक्षा तथा तालीम असभवदृ्र्ध योजना मार्थ त आगा
मी आर्र्थक वर्थमा ८३ हजारयुवालाई र्वसभन्त्न सीपमलूक तालीम प्रदान गनथ रु. १ अबथ ७२ करोड र्वतन
योजन गरेको छु। प्रत्येक प्रदेशमा प्रार्वर्धक सीप परीक्षर्केन्त्ि र  बहुप्रार्वर्धक सशक्षालय स्र्ापना गरर
नेछ। आर्र्थक रुपमा र्वपन्त्न, अपाङ्गता भएका र दधलत पररवारका र्वद्यार्ीलाईतन:शलु्क उच्च सशक्षा प्र
दान गररनेछ। 

• नेपाललाई उच्च धशक्षाको गन्तव्य बनाइनेछ। धवश्वधवद्यालयहरूको स्थापना र सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउन धवश्वधव

द्यालय छाता ऐन ल्याइनेछ।र्वचवर्वद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च सशक्षा आयोगका रुपमा पुन:संरच
ना गरी उच्च सशक्षाको सुधार र र्वकासका लार्गक्रक्रयाशील बनाइने छ। र्वचवर्वद्यालय अनुदान आयो
ग मार्थ त ददने अनुदानमा उल्लेख्य वदृ्र्ध गरी रु १७ अबथ ६४ करोडपुर्याएको छु। र्वदरु्ी योगमाया आ
युवेद र्वचव र्वद्यालय स्र्ापनाका लार्ग आवचयक पवूाथधार र्वकास र मदन भण्डारीप्रौद्योर्गक र्वचवा
र्वद्यालय स्र्ापनाका लार्ग बजेट र्वतनयोजन गरेको छु। 

• उच्च धशक्षालाई व्यवसातयक र रोजगारमूलक बनाउन रान्त्ष्ट्रय प्रार्समकताका क्षेरमा नया ँशकै्षक्षक कायथक्र
म तजुथमा गररनेछ। उच्चसशक्षामा प्रदान गररने र्वद्यमान अनदुानको ढाँचामा सुधार गरी नततजामा आ
धाररत बनाइनेछ। स्नातक र स्नातकोत्तर तहमार्वज्ञान र्वर्य पठनपाठन हुने क्याम्पसहरुका प्रयोगशा
ला सुधार गररनेछ। प्रत्येक न्त्जल्लामा एक प्रार्वर्धक धारको आङ्र्गकक्याम्पस हुने गरी क्रमश: ब्यवस्था

 धमलाईने छ। 

तिज्ञान िथा प्रतिति 



• धवज्ञान तथा प्रधवधधको धवकास धवना उन्नत अथयतन्र र आधुधनक रारि धनमायण सम्भव छैन। त्यसलेै यस क्षरेमा र्व
चवस्तरको अध्ययन रअनुसन्त्धान र्वसशष्ट्टीकृत र्वचवर्वद्यालयको रुपमा मदन भण्डारी र्वज्ञान तर्ा प्र
र्वर्ध र्वचवर्वद्यालय स्र्ापना गने प्रस्तावगरेको छु। यसका लार्ग रु १ अबथ १० करोड बजेट व्यवस्र्ा 
गरेको छु। 

• पारमाणधवक, रेधडयोधमी र धवधकरणको सुरधक्षत तथा शाधन्तपणूय प्रयोगका लाधग पारमाणधवक अनुसन्धान केन्द्र स्था

पना कायथ अतघ बढाइनेछ।अन्त्तररक्ष सम्बन्त्धी अध्ययन अनुसन्त्धानको लार्ग अन्त्तररक्ष अनुसन्त्धान के
न्त्ि स्र्ापनाको कायथ अगाडड बढाइनेछ। 

• बायोलोधजकल, सेरोलोधजकल र अपराध अनुसन्धानलाई सहज बनाउन हाल संघीय तहमा रहेको राधरिय धवधध धवज्ञा

न प्रयोगशालालाई केन्द्रीयअनुसन्धानात्मक धनकायको रूपमा धवकास गरी हरेक प्रदेशमा धवधध धवज्ञान प्रयोगशाला 

स्थापना गररनेछ। 

• धशक्षा, धवज्ञान तथा प्रधवधध के्षरको बजेटमा उल्ले्य वधृद्ध गदै रु १ खवय ६३ अबथ ७६ करोड पुर्याएको छु। 
स्िास््य 

• धवकासको साध्य र साधन दुव ैनागररक न ैभएकोले सव ैनागररकलाई स्वस्थ बनाई उत्पादकत्व अधभवधृद्ध गनय र स
बल मानव पुँजी तनमाथर् गनथस्वास््य क्षेरलाई र्वशेर् प्रार्समकता ददई बजेट र्वतनयोजन गरेको छु। आ
धारभूत स्वास््य सेवालाई तन:शुल्क गदै आकन्त्स्मकस्वास््य सेवा सतुनन्त्चचत गररनेछ। स्वास््य सेवा
लाई सवथसुलभ र गुर्स्तरीय बनाइनेछ। स्र्ानीय तहका स्वास््य सेवा प्रदायकससं्र्ाबाट प्रदान गररने 

तोक्रकएका आधारभूत स्वास््य सेवा भरपदो बनाइनेछ। 

• सब ैनेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने गरी काययक्रम तय गररएको छ। स्वास््य बीमाले समेट्ने आ
धारभूत उपचार सब ैस्र्ानीयतहका स्वास््य केन्त्िहरूबाट उपलधध गराइनेछ। बीर्वतहरुलाई गुर्स्तरी
य स्वास््य सेवा सतुनचचत गनथका लार्ग न्त्यूनतमगुर्स्तर मानक तनधाथरर् गररनेछ। मलुुकका सबै न्त्ज
ल्लामा स्वास््य बीमा योजना सञ्चालन गनथ रु ६ अबथ र्वतनयोजन गरेकोछु। 

• मधहलाहरूमा बढ्दो सभायइकल र स्तन क्यान्सरजस्ता घातक रोग पदहचानको लार्ग तनिःशलु्क स्वास््य परीक्ष
र् र सभाथइकल क्यान्त्सरर्वरुद्ध खोप कायथक्रम सञ्चालन गनथ र सबै स्र्ानीय तहका स्वास््य संस्र्ा
बाट सुरक्षक्षत माततृ्व तर्ा प्रजनन स्वास््य सेवाप्रदान गनथ आवचयक बजेट र्वतनयोजन गरेको छु। हरे
क स्र्ानीय तहका वडास्तरदेखख न ैपूर्थ खोप सुतनन्त्चचत गने कायथलाईअसभयानको रुपमा संचालन गरर
नेछ। 

• धवपन्न नागररकलाई ८ प्रकारका जदटल र असाध्य रोगको तन:शुल्क उपचारका लाधग अनुदानमा वधृद्ध गरी रु 

२ अबथ २० करोड पुर्याएकोछु। क्यान्त्सर, उच्च रिचाप र मधुमेह जस्ता बढ्दो प्रवधृत्तका रोग प्रततरोध तर्ा तन
दान कायथक्रम सञ्चालन गनथ आवचयक वजेटव्यवस्र्ा गरेको छु। 



• आमा र बच्चाको पोर्ण सुधनश्चत गनय गभायवस्था देधखन ैप्रसुती सुरक्षा सेवा पुर्याइनेछ। यस अन्तगयत गभयवती जाँच से

वा धलने र स्वास्थ्य संस्थामासुत्केरी हुनेको लाधग प्रदान गररने यातायात खचयका लाधग रु २ अबथ २२ करोड र्वतन
योजन गरेको छु। बाल स्वास््य तर्ा पोर्र्कायथक्रमका लार्ग रु ६ अबथ र्वतनयोजन गरेको छु। 

• मुलुकभरका करीब ५२ हजार मदहला स्वास््य स्वयमसेर्वकाले स्वास््य क्षरेमा पुर्याउदै आएको योगदान
को उच्च कदर गदैउनीहरुको सेवालाई र्प प्रोत्साहन गनथ यातायात खचथ स्वरुप वार्र्थक रु तीन हजार उ
पलधध गराउन रु १५ करोड र्वतनयोजन गरेकोछु। पन्त्चचम तराईमा स्वास््य समस्याको रूपमा रहेको 
ससक्कल-

सेल एतनसमया रोगको रोकर्ाम गनथ र्वशेर् कायथक्रम सञ्चालनगनथ बजेट र्वतनयोजन गरेको छु। 

• क्षयरोग, एड्स तथा यौन रोग र कुष्ठरोग धनयन्रण काययक्रमका  लार्ग रु १ अबथ ८२ करोड र्वतनयोजन गरेको
 छु। स्र्ानीय तह, प्रदेश रधवधभन्न संघ संस्थासँग स्वास्थ्य सेवाका काययक्रमहरु साझेदारीमा सञ्चालन गनय रु १ 
अबथ र्वतनयोजन गरेको छु। 

• स्वास्थ्य पवूायधार नभएका स्थानीय तहहरु कम्तीमा एक प्रार्समक अस्पताल स्र्ापना गरी सबै स्र्ानीय त
हमा न्त्यूनतम एकर्चक्रकत्सकको व्यवस्र्ा गररनेछ। आधारभूत स्वास््य सेवा स्र्ानीय तहका सब ैवडा
मा उपलधध गराउन स्र्ानीय तहको लागतसहभार्गतामा स्वास््य संस्र्ा तनमाथर् कायथ शरुु गनथ रु ५ 
अबथ र्वतनयोजन गरेको छु।  

• धनमायणाधीन अस्पतालहरुको भवन धनमायण सम्पन्न गनय रु ५ अबथ ५७ करोड र पन्त्र सैयाको प्रार्समक अस्प
ताल स्तरोन्त्नती गनथ रु १ अबथ२६ करोड र्वतनयोजन गरेको छु। सब ैप्रदेशका कम्तीमा एक अस्पतालबा
ट र्वसशन्त्ष्ट्टकृत स्वास््य सेवा प्रदान गने नीतत अनुरुपकोशी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, नारायर्ी उ
पक्षेरीय अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल र डडेलधुरा उपक्षेरीय अस्पतालकोस्तरोन्त्नती गनथ रु १ अबथ र्व
तनयोजन गरेको छु। गण्डकी प्रदेशमा पन्त्चचमाञ्चल स्वास््य र्वज्ञान प्रततष्ट्ठान पोखरा र कर्ाथलीप्रदेश
मा क्षेरीय अस्पताल सुखेतबाट यस्तो सेवा उपलधध हुनेछ। 

• राजधवराजमा रामराजा प्रसाद ससहं स्वास््य र्वज्ञान प्रततष्ट्ठानको स्र्ापना गनथ रु ४० करोड र्वतनयोजन ग
रेको छु। मनमोहनकाडड थयोर्ोराससक भाष्ट्कुलर एण्ड रास्तलान्त्ट केन्त्िको पूवाथधार तनमाथर्, बाँकेको शसुश
ल कोइराला प्रखर क्यान्त्सर अस्पतालसञ्चालनमा ल्याउन, धसराहामा क्यान्सर अस्पताल धनमायण गरी धव.धप.

 कोइराला क्यान्सर अस्पतालको धवस्ताररत सेवा प्रदान गनय र न्त्ज.पी.कोइराला रान्त्ष्ट्रय स्वाशप्रचवास उपचार 
केन्त्िको सेवा सञ्चालन गनथ आवचयक बजेट र्वतनयोजन गरेको छु। मानव अंगप्रत्यारोपर् केन्त्ि भक्त
पुरमा मानव अंगको म्यार्चङ टेष्ट्ट  स्र्ापना गनथ अनदुानको व्यवस्र्ा समलाएको छु। 

• वीर अस्पताललाई अन्त्तराथन्त्ष्ट्रय स्तरको र्वसशन्त्ष्ट्टकृत सेवा सदहतको उत्कृष्ट्टता केन्त्िको रूपमा र्वकास 

गररनेछ। भक्तपुरकोदवुाकोटमा वीर अस्पतालको सेवा र्वस्तारको लार्ग आगामी  आर्र्थक वर्थमा र्व



स्ततृ अध्ययन सम्पन्त्न गरी अत्याधुतनकभवनको तनमाथर् कायथ अतघ बढाउन रु ४० करोड र्वतनयोजन 

गरेको छु। 

• केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अत्याधुधनक प्रधवधधयुि राधरिय धनदान केन्द्रको रूपमा स्तरोन्नधत गररनेछ। तीन 

वर्थसभर सब ैप्रदेशमाअत्याधुतनक तनदान केन्त्िहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सम्बन्त्न्त्धत प्रदेशसँगको ला
गत सहभार्गतामा प्रदेश जनस्वास््यप्रयोगशाला सेवा संचालनको लार्ग आवचयक पूवाथधार  तनमाथर् त
र्ा जनशन्त्क्त धयबस्र्ापन गररनेछ।  

• आधुधनक धचधकत्साका अलावा आयुवेददक‚ होधमयोप्याधथक‚ युनानी‚ अक्कुपञ्चर‚ आम्ची र प्राकृधतक धचधकत्साज

स्ता वकैधल्पक उपचारपद्धधतको अनुसन्धान, धवकास र उपयोगमा जोड धदईनेछ। प्राथधमक अस्पतालहरूमा टेधलमेधडधस

न धशक्षा पद्धधत मार्य त् २४ स ैघण्टा आधारभूतस्वास््य सेवा उपलधध गराइनेछ। 

• स्वस्थ नागररक, स्वस्थ समाज, स्वस्थ जीवन र त्यसका लाधग स्वस्थ उत्पादन र स्वस्थ उपभोग गने बानी धवकास 

गनय सामाधजक जागरणल्याइनेछ। सावयजधनक स्थल र सवारी साधनहरुमा रुम्रपान तथा मध्यपान पणूय रुपमा धनरे्ध 

गररनेछ। टोलटोलमा नागररक आरोग्य कायथक्रमसञ्चालन गररनेछ। स्वास््य तर्ा जनसंख्या क्षेरमा रु 

६८ अबथ 78 करोड धवधनयोजन गरेको छु। 

खानपेानी िथा सरसफाई 

• आधारभतू खानेपानी तथा सरसर्ाई सुधवधा प्राप्त गने नागररकको मौधलक हक कायाथन्त्वयन गनथ केही वर्थ सभरै 
अर्धकांश नेपालीलाईआधारभूत खानेपानी सेवाको पहँुच पुर्याउने गरी खानेपानी तर्ा सरसर्ाइका का
यथक्रम अतघ बढाएको छु। यस अन्त्तगथत नयाखँानेपानी आयोजना शरुु गने, अधुरा आयोजना सम्पन्त्न 

गने तर्ा तनमाथर्ाधीन सहलगानीमा आधाररत आयोजनाहरु, खानेपानीगुणस्तर सुधारका आयोजनाहरु र सा

ना सहरी खानेपानी आयोजनाहरु सम्पन्न गने कायथबाट आगामी वर्थ ९२ प्रततशत जनसंख्यालाईआधारभूत 

खानेपानी सेवाको पहँुच प-ुयाउने धयवस्र्ा समलाएको छु। 

• धनमायणाधीन प्रथम चरणको मेलम्ची खानेपानी आयोजना आगामी आर्र्थक वर्थमा सम्पन्त्न गदै दोस्रो चरर्का 
लार्ग प्रवेश मागथ र र्वस्ततृसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्त्न गररनेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको 
लार्ग रु ७ अबथ ३९ करोड र्वतनयोजन गरेको छु। 

• तराई मधेशका २० धजल्लाका खानेपानीमा धवद्यमान आसेधनक प्रदुर्णको समस्यालाई दीगो रुपमा समाधान गनय बजे

ट धवधनयोजन गरेको छु। तराईमधेश खानेपानी सुधार काययक्रम अन्तगयत धनमायणाधीन खानेपानी आयोजनाहरुको धन

मायण काययलाई तीव्रता ददन बजेट र्वतनयोजन गरेको छु।सुख्खाग्रस्त क्षरेहरुमा खानेपानी आयोजना स
ञ्चालन गररनेछ। 

• धवगतमा धनमायण सम्पन्न भएका र हाल संचालनमा रही आंधशक वा पणूय रुपमा समस्याग्रस्त आयोजनाहरु प्रदेश र 

स्र्ानीय तहसंगकोसहलगानीमा पुनतनथमाथर् र पुनस्र्ाथपना गरी सेवा सुचारु गनथ र  भूकम्पबाट क्षततग्र
स्त खानेपानी आयोजनाहरु सम्पन्त्न गनथ बजेटव्यवस्र्ा गरेको छु। 



• खानेपानी धवतरण प्रणाली तथा ढल व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन खानेपानी संस्र्ान, काठमाण्डौ उपत्य
का खानेपानी व्यवस्र्ापनबोडथ र काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्र्ापन सलसमटेडको संस्र्ागत पु
नसरंचना गररनेछ।  

• नेपाललाई खुला धदसामुि रारि घोर्णा गदै आधारभूत स्तरको सरसर्ाइ सुर्वधा सतुनन्त्चचत हुनेगरी स्र्ानी
य तहको अग्रसरतामा पूर्थसरसर्ाइ कायथक्रमलाई रान्त्ष्ट्रय असभयानको रुपमा संचालनमा ल्याइनेछ। 
खानेपानी  तर्ा सरसर्ाई क्षेरका लार्ग रु ४३ अबथ ४६करोड र्वतनयोजन गरेको छु। 

श्रम र रोजगारी 

• उत्पादक श्रम र रोजगारीबाट मार उत्पादन वधृद्ध, धदगो सामाधजक सुरक्षा र आत्मसम्मानको र्वकास हुने भएको
ले मैले रोजगारीलाईबजेटको प्रार्समकतामा राखेको छु। चाल ुआर्र्थक वर्थमा शरुु गररएको प्रधानमन्री 
रोजगार कायिक्रमलाई प्रभावकारी रुपमाकायाथन्त्वयन गनथ रोजगार सेवा केन्त्िहरुमा सरू्चत बेरोजगारहरु
लाई सावथजतनक र्वकास तनमाथर्मा पररचालन गने व्यवस्र्ासमलाएको छु। स्वरोजगारी ससजथना गनथ सी
प तर्ा उद्यमशीलता र्वकास र र्वऊ पूँजीको व्यवस्र्ा समलाएको छु।   

• स्थानीय तहसँगको सहकाययमा अन्य काययक्रमसँग दोहोरो नपने गरी आफ्नो गाउँ आफैं  बनाऔ ंको भावना अनु
रुप र्वकास तनमाथर् ररोजगारी ससजथना गने कायथक्रमका लार्ग बजेट व्यवस्र्ा समलाएको छु। नेपाल सर
कारबाट प्रदेश  र स्र्ानीय तहमा जाने समपुरकर र्वशेर् अनुदानबाट हुने तनमाथर् कायथमा समेत रोज
गार सेवा केन्त्िबाट ससर्ाररश भई आएका श्रसमकलाई उपयोग गनुथपनेव्यवस्र्ा समलाइनेछ।स्र्ानीय तह
मा रहने रोजगार सेवा केन्त्िमा बेरोजगार सूचीमा दताथ भएका मुक्त कमैया, हसलया, हरवा, चरवा रकमल
री, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख र धवपन्न समुदाय, अपाङ्गता भएका र खाद्य असुरक्षा भएका के्षरका बेरोजगारलाई ल

धक्षत गरी रोजागारीकार्वशेर् कायथक्रम सञ्चालन गररनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कायथक्रम सञ्चालन गनथ
 रु ५ अबथ १ करोड र्वतनयोजन गरेको छु। 

• वेरोजगार लधक्षत सीप धवकास र उद्यमशीलता प्रवद्धयन गनय व्यावसाधयक तथा सीपमूलक तालीमलाई एकीकृत नी
तत र संरचना सभरसञ्चालन गररनेछ। बजारको माग र वेरोजगारहरुको चाहनाका आधारमा नवीन र 
र्वशेर् सीप र्वकास तालीम सञ्चालन गररनेछ। 

• असल औद्योधगक सम्बन्ध धवकास गरी देशसभर उत्पादनशील र मयाथददत रोजगारीका अवसरहरु ससजथना ग
ररनेछ। व्यवसायजन्त्यसुरक्षा तर्ा स्वास््य सम्बन्त्धी मापदण्डको प्रभावकारी कायाथन्त्वयनद्वारा प्रतत
ष्ट्ठान स्र्लमा श्रसमकको सुरक्षा र दहत सतुनन्त्चचतहुने व्यवस्र्ा समलाइनेछ। श्रम सम्बन्त्धी अन्त्तराथन्त्ष्ट्रय
 प्रततवद्धताहरुको प्रभावकारी कायाथन्त्वयन गररनेछ। 

• वदेैधशक रोजगारीमा जाने श्रधमकको लागत रोजगारदाताबाटै बेहोने गरी गन्त्तव्य मलुुकहरुसँग द्र्वपक्षीय 

श्रम सम्झौता गररनेछ।बैदेशीक रोजगारीमा रहेका व्यन्त्क्तलाई बैंक्रकङ्ग प्रर्ाली मार्थ त र्वपे्रर्र् आय प



ठाउन र उत्पादक क्षेरमा लगानी गनथ प्रोत्सादहतगररनेछ।श्रम तर्ा रोजगार क्षरेमा रु ७ अबथ १४ करोड 
र्वतनयोजन गरेको छु। 

सामातजक सरुक्षा र नागररक संरक्षण  

• लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था धनमायण गदै सामाधजक न्याय सधहतको समधृद्ध हाधसल गनय सब ैनागररकलाई गभायव

स्थादेधख वदृ्धावस्थासम्मकोजीवनचक्रलाई समाधजक सुरक्षामा आवद्ध गररनेछ। गभाथवस्र्ामा स्वास््य जाँच र 
पोर्र्, वाल्यावस्र्ामा खोप, पोर्र्युक्त आहार रवाल संरक्षर् अनुदान, र्वद्यार्ी अवस्र्ामा तनिःशलु्क 

सशक्षा र छारवरृ्त्त, वयस्क अवस्थामा रोजगारी सुरक्षा र वदृ्धावस्र्ामा सामान्त्जकसुरक्षा भत्ता एवम ्तनिःशु
ल्क स्वास््य बीमा प्रदान गने गरी सामान्त्जक सुरक्षाका कायथक्रम अगाडड बढाईने छ।  

• जेष्ठ नागररकलाई राज्यले सम्मान र संरक्षण गनुयपछय भन्ने हाम्रो दृढ अठोट अनुरुप सत्तरी वर्थ भन्त्दा मार्र्का स
बै जेष्ट्ठ नागररकलाईसार्वकमा प्रदान गररएको माससक भत्ता रु.२ हजारबाट बढाई रु ३ हजार पुयाथएको छु
। यसबाट कररव १३ लाख जेष्ट्ठ नागररकलाईप्रत्यक्ष लाभ हुने अनुमान गरेको छु। 

• लोककल्याणकारी राज्यको दाधयत्व धनवायह गदै अतत अशक्त, अपाङ्गता भएका, एकल मधहला, लोपोन्मुख आधदवा

सी/जनजाती समेतलाई प्रदानगररद ैआएको सामाधजक सुरक्षा भत्तामा माधसक रु १ हजार बढाएको छु। यसबाट रा
ज्यको संरक्षर् आवचयक पने कररब ९ लाखव्यन्त्क्तहरुको जीवनयापनमा सहजता आउने अपेक्षा गरेको
छु। 

• जेष्ठ नागररकमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई अन्तर-

पुस्ता हस्तान्तरण गनय सहयोग पुग्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा संघ, प्रदेश र स्थानीयतह तथा तनजी क्षेरको सह
कायथमा ज्येष्ट्ठ नागररक सेवा तर्ा समलन केन्त्ि सञ्चालन गररनेछ। 

• गररबीको रेखा मुधन रहेका पररवार र जेष्ठ नागररकको धन:शुल्क स्वास्थ्य बीमा गने काययक्रमलाई अतघ बढाएको 
छु। सत्तरी वर्थ भन्त्दामार्र्का सब ैजेष्ट्ठ  नागररकको रु १ लाखसम्म बीमाङ्क रकमको स्वास््य बबमा 
शलु्क सरकारले धयहोने धयवस्र्ालाईतनरन्त्तरता ददएकोछु।स्वास््य बीमा सेवाको दायरा बढाउन अन्त्य 

पररवारहरुमा पतन बीमाङ्क रकम दोधवर गरी रु.एक लाख प-ुयाएको छु। 

• आधथयक रुपले धवपन्न, अशि र असहाय अवस्थामा रहेका,  असहाय एकल मधहला, अपाङ्गता भएका बालबासलका,
 एचआइभी संक्रधमत, आफ्नोहेरचाह आरै् गनय नसक्ने तथा लोपोन्मुख जाधतका व्यन्त्क्त लगायत सब ैनागररकला
ई राज्यबाट संरक्षक्षत भएको अनुभतूत हुने गरीकायथक्रम सञ्चालन गररनेछ। र्वद्यमान सामान्त्जक सुर
क्षाका कायथक्रमहरू समन्त्वयात्मक तवरले सञ्चालन गररनेछ।  

• जेष्ठ नागररक मार होइन बालवाधलकालाई समेत राज्यले संरक्षर् गनुथ पछथ भन्त्ने बसलयो धारर्ा यो सरकार
को छ। त्यसैले आगामी वर्थदसलत तर्ा कर्ाथली क्षेरका बालवासलका र मानव र्वकास सुचकाङ्कमा प
तछ परेका तराई–



मधेश लगायतका धजल्लाहरूका अधतररिगररबीको रेखामुनीका पररवारका बालबासलका समेतलाई समेट्ने ग
री बाल संरक्षर् अनदुानको दायरा र्राक्रकलो तुल्याएकोछु।बाल संरक्षर् अनुदानमा रु.१ अबय ६४ करोड 

र्वतनयोजन गरेको छु। यसबाट कररब ३ लाख ५० हजार बालबासलका लाभान्त्न्त्वतहुनेछन। 

• शहीद, द्वन्द्व धपधडत पररवार र घाइतेलाई सामाधजक सुरक्षाको दायरामा आवद्ध गररनेछ।गररबीको मनोधवज्ञान हटाई 

आत्मधवश्वास जागतृ गररनेछ।नेपालमा कोिी भोकै पदैन, भोकले कोिी मदैन भन्त्ने प्रततवद्धता पालना गने 

कायथक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ। गरीबसँग र्वचवेचवरकायथक्रमलाई गररबी तनवारर्का अन्त्य कायथक्रमसँ
ग समन्त्वय गरी चरम गररबी भएका स्र्ानीय तहमा सञ्चालन गने व्यवस्र्ासमलाएको छु। 

• बेसहारा, अशि, अपाङ्गता भएका व्यधिहरू सडकमा रहनु पने अवस्र्ाको अन्त्त्य गनथ असभभावकको उत्तरदा
तयत्व र न्त्जम्मेवारीसम्बन्त्धी कानून तनमाथर् गरी  पररवारका सदस्य सडकमा छाडी वेवाररसे बनाउने अ
सभभावक तर्ा संरक्षकबाटै आवचयक संरक्षर्ददने व्यवस्र्ा समलाईनेछ। मानव सेवामा संलग्न संस्र्ाह
रु मार्थ त असहाय, बेवाररसे, सङ्क्रधमत र आश्रयहीन लगायत सबैसहयोगापेक्षीहरुको आश्रय, संरक्षण र हेरचा

ह गने व्यवस्था धमलाइनेछ। 

• अपाङ्गता भएका व्यधिहरूका लाधग रोजगारीका काययक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ। शारीररक अपाङ्गता भएका व्य

धिहरूको स्वास्थ्यका लाधगअपाङ्गमरैी खेल पररसर र सुर्वधाको प्रबन्त्ध गररनेछ। अपाङ्गता भएका व्य
न्त्क्तको दक्षता र सक्षमता र्वकास गरी मनोबलबढाउन सशक्षा र तालीमको व्यवस्र्ा गररनेछ।   

• चालु वर्यदेधख शुरु गररएको योगदानमा आधाररत सामान्त्जक सुरक्षा योजनालाई र्राक्रकलो बनाउदै लर्गने
छ। योगदानकताथलाईसामान्त्जक सुरक्षा नम्बरसदहतको पररचयपर उपलधध गराइनेछ। सामान्त्जक सुर
क्षा कायथक्रमका लार्ग कुल रु ६४ अबथ ५० करोडर्वतनयोजन गरेको छु। 

यिुा 

• यिुाको जाँगर, समतृिको आिारलाई सार्थक तुल्याउन आगामी आर्र्थक वर्थ युवा पररचालन वषिको रुपमा 
मनाइनेछ। यो असभयानमार्थ त लैङ्र्गक, जातीय र छुवाछुत लगायत सामाधजक धवभेदको अन्त्य गनय जनचेतना

 जगाउने जस्ता कायय गररनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको सहकाययमा शधैक्षक संस्था, नेपाल स्काउट, राधरिय युवा 

पररर्द र धवधभन्न गरैसरकारी सस्थाहरुबाट युवा पररचालन मार्य त मानवीय सेवा,धवपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्ष

ण र वकृ्षारोपण जस्ता कायय गररनेछ। 

• युवा स्वरोजगार कोर् र रान्त्ष्ट्रय युवा पररर्दको ससं्र्ागत संरचना पररवतथन गरी रोजगारी ससजथना प्रभाव
कारी बनाइनेछ।युवाहरूकोप्रततभा पदहचान, पररचालन र प्रवद्धयनका लाधग धनयधमत रूपमा धसजयनात्मक गधतधव

धध सञ्चालन गररनेछ। युवाहरूले व्यवसातयक नेततृ्वसलने गरी क्षमता असभवदृ्र्ध र सूचनामा पहँुच असभ
वदृ्ध गररनेछ। आगामी वर्थ युवा वैज्ञातनक सम्मेलन आयोजना गररनेछ। 

मतहला, बालबातलका िथा जेष्ठ नागररक 



• धवपन्न र बन्त्ञ्चततमा परेका मदहलाहरूको आर्र्थक र सामान्त्जक उत्र्ानको लार्ग राष्ट्रपनत महिला उत्था
न कायिक्रमलाई र्पप्रभावकारी बनाई देशव्यापी रुपमा कायाथन्त्वयन गररनेछ। दहसंापीडडत मदहलाको उ
द्धार, राहत, मनोसामाधजक परामशय र कानुनीउपचारका लाधग पुनस्थायपना केन्द्रहरू धवस्तार गररनेछ। दुगयम के्षरका

 जोधखममा परेका गभयवती र सुत्केरी मधहलाहरूको हवाई उद्धार गनेकायथलाई तनरन्त्तरता ददइनेछ। यस का
यथक्रमका लार्ग रु 22 करोड र्वतनयोजन गरेको छु। 

•  मधहला धवरुद्ध हुने सब ैप्रकारको भेदभाव, धहंसा र शोर्णको अन्त्य गररनेछ। बोक्सी, दाइजो, धतलक, बालधववाह,  

छाउपडी जस्ता  कुप्रर्ाअन्त्त्यका लार्ग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सचेतना अधभयान संचालन गररनेछ। वादी 
मदहलाहरुको आर्र्थक र सामान्त्जकसशन्त्क्तकरर्का लार्ग आवास र्वकास योजना सञ्चालन गररनेछ। 

• मधहलाको श्रमको सदुपयोग र समयको बचत गने प्रधवधधको प्रयोगमा जोड धदद ैसामाधजक सशधिकरण र आधथयक 

रुपान्तरण गनय मधहलाकोउद्यमशीलता र्वकास गररनेछ।लङै्र्गक उत्तरदायी बजेट प्रर्ालीलाई प्रदेश र स्र्ानी
य तहसम्म संस्र्ागत गदै लर्गनेछ। 

• सब ैप्रकारका बालश्रमको अन्त्य गररनेछ। देशभरका बाल मधन्दरहरूको सुधार गररनेछ।बालबाधलकाको शारीररक तथा

 मानधसक धवकासका लाधगप्रत्येक स्थानीय तहमा सम्बन्त्न्त्धत तहसँग साझेदारीमा बालउद्यान तनमाथर् गरर
नेछ। बाल सुधार गहृ र बाल गहृको स्र्ापना रसंचालनका लार्ग आवचयक बजेट र्वतनयोजन गरेको छु
। 

• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्त्वयमा सडक बालबासलकाको उद्दार, पुनस्थायपना र पररवारमा पुनसमथलन 

गराउन बाल कल्यार्संस्र्ाहरुसँग समलेर कायथक्रम सञ्चालन गररनेछ। र्वद्यालय जाने उमेरका त्य
स्ता बालबासलकाहरुलाई आवासीय र्वद्यालयमाछारवरृ्त्तमा आवद्ध गररनेछ। र्वद्यालय जाने उमेर न
पुगेका बालबासलकाको हेरचाह गनथ बाल संरक्षर् कायथक्रम सञ्चालनगररनेछ। तनजामती सेवामा कायथर
त कमथचारीहरुको सन्त्तततका लार्ग सञ्चासलत ददवा सशश ुस्याहार केन्त्िलाई प्रदेश सरकारकोसमन्त्वय
मा सबै प्रदेशमा र्वस्तार गररनेछ। 

• मानधसक रोगी‚ टुहुरा बालबाधलका‚ असहाय, वदृ्ध‚ अपाङ्गगता र अदटथजम भएका व्यन्त्क्तहरूको सुरक्षा र हेर
चाह गने ससं्र्ाहरूलाईतनन्त्चचत कायथर्वर्धका आधारमा अनुदान प्रदान गररनेछ। रान्त्ष्ट्रय तर्ा अन्त्तराथ
न्त्ष्ट्रय सामुदातयक एवं गैरसरकारी ससं्र्ाहरूलाईजवार्देही र मयाथददत बनाउँदै पारदशी र व्यवन्त्स्र्त रू
पमा पररचालन हुन प्रोत्साहन गररनेछ। मदहला‚ बालबाधलका र जेष्ठनागररकतर्य  रू ७8 करोड बजेट धवधनयोज

न गरेको छु। 

सम्माननीय सभामखु महोदय, 

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚ 

• अब म आधथयक के्षरगत काययक्रम तथा र्वतनयोजन प्रस्ताव गने अनुमतत चाहन्त्छु। 



कृति 

• नागररकको खाद्य अधधकार सुरधक्षत गदै गररवीको अन्त्य गनय, ठुलो संङ्ख्यामा रहेका कृर्क पररवारको आय
स्तर वदृ्र्ध गनथ तर्ा सवलअर्थतन्त्र तनमाथर् गनथ कृर्र्को आधुतनकीकरर्, धवधशष्टीकरण र व्यवसायीकरण

 जरुरी छ। यसका लाधग कृधर्योग्य जधमनको उपयोग, धसचाइ,ग्राधमण सडक, ग्राधमण धवदु्यतीकरण, उत्पादनको बजा
र तर्ा भण्डारर् लगायतका क्षेरमा बजेट र्वतनयोजन गरेको छु। त्यस्तै कृर्र्सामाग्रीमा अनुदान, कृर्र् 

व्यवसायमा सहुसलयत ऋर् तर्ा यान्त्रीकीकरर्मा पुँजीगत अनुदान समेतको कायथक्रम अगाडडबढाएको
 छु। 

• प्रधानमन्री कृधर् आधुधनकीकरण पररयोजनालाई पुनसंरचना गरी धवस्तार गनय रु. ८ अबथ १० करोड र्वतनयोजन 

गरेको छु। आगामी आर्र्थकवर्थ पकेट, ब्लक, जोन र सपुरजोनका तनन्त्चचत मापदण्ड बनाई ३१ वाली र्वशे
र् र ८ पशपुालन गरी र्प ३९ जोन मार्थ त ६९ हजारहेक्टरमा प्रधानमन्त्री कृर्र् आधुतनकीकरर् पररयो
जनाका कायथक्रम र्वस्तार गररनेछ। सम्भाव्यताको आधारमा र्ापर रभटमासको जोन तनधाथरर् गररने
छ। 

• खाद्यान्न तर्ा पशपुन्त्छीजन्त्य उत्पादन बढाई मुलुकलाई आधारभूत खाद्यान्त्नमा शीघ्र आत्मतनभथर बना
इनेछ।अन्त्डा र कुखुराकोमासुको आत्मतनभथरतालाई दीगो बनाउदै आगामी वर्थ दधु, माछा, मासु र ताजा 
तरकारीमा समेत आत्मतनभथर हुने गरी  पशपुालन,मत्स्य पालन र तरकारी खेधत प्रवद्धयन गररनेछ। आलु र 
तयाजको आन्त्तररक उत्पादन बढाउने गरी र्वशेर् कायथक्रम संचालन गररनेछ। 

• भ-ू

चक्लाबन्दी मार्य त सामुधहक, सहकारी र करार खेधतलाई प्रोत्साहीत गनय पहाडमा १०० रोपनी भन्त्दा बढी र तरा
ईमा १०० र्वघा भन्त्दा बढीजसमन एकीकरर् गरी व्यवसातयक खेती, पशपुंक्षी पालन र जडडवुटी खेती ग
नेलाई तनन्त्चचत मापदण्डको आधारमा अनदुान,प्रार्वर्धक सहयोग र मेसशनरी आयातमा कर सहुलीयत 

ददईनेछ। 

• रसायधनक मलको सवयसुलभ आपधूतय सुधनधश्चत गरी कृधर् उत्पादन बढाउन रसायधनक मल खररदको अनुदान ५० प्र

धतशतले वधृद्ध गरी रु.९ अबथ प-ु

याएको छु। मलखादको सन्त्तुसलत प्रयोग मार्थ त माटोको गुर्स्तर र उत्पादकत्व वदृ्र्ध गनथ कृर्र् सामा
ग्री कम्पनी सलसमटेडमाससमर्श्रत मल बनाउने मेसशनरी जडानको लार्ग बजेट धयवस्र्ा गरेको छु। 

• सहकारी मार्य त रेशम,  कपास र उन खेतीको लाधग उत्पादन  र प्रशोधन कारखाना स्थापनाका लाधग अनुदानको 

व्यवस्र्ा गरेको छु। सानाक्रकसान र्वकास बैंकको कृर्र् कजाथ कायथक्रम प्रभावकारी बनाउन ससं्र्ागत सु
धार गररनेछ। मझौला तर्ा साना क्रकसान उद्यमीकोसुलभ कजाथमा सहज पहँुच सुतनन्त्चचत गनथ साना 
क्रकसान र्वकास बैंक मार्थ त पररयोजनाकै र्धतोमा सहुसलयतपूर्थ कजाथ प्रवाह गनथरु १ अबथ र्वतनयोजन 



गरेको छु। उखु उत्पादक क्रकसानहरुलाई उत्पादन पररमार्का आधारमा अनुदान ददने नीतत अनरुुप रु.९

५करोड धवधनयोजन गरेको छु। 

• बालीहरूको उन्नत जात धवकास गरी बबउ प्रततस्र्ापन दरमा वदृ्र्ध गररनेछ। जैर्वक र स्र्ानीय प्रजाततका
 बबउ बबजनहरूको संरक्षर्र र्वस्तार गररनेछ। सबै प्रदेशमा र्वउको गुर्स्तर परीक्षर्को व्यवस्र्ा गनथ 
आवचयक बजेट व्यवस्र्ा गरेको छु। 

• आगामी ५ वर्य धभरमा र्लरू्ल बालीले ढाकेको क्षेरर्ल दोधबर बनाउने गरी र्लरू्लको र्वरुवा उत्पादन र 
र्वतरर् कायथक्रम सञ्चालनगररनेछ। सावथजतनक र तनजी साझेदारीमा हावापानी तर्ा धरातलीय सम्भा
वना अनुरुपका र्लरू्ल खेतत र्वस्तार गररनेछ। उच्चमूल्यका नगदे र बेमौसमी बाली उत्पादन तर्ा  प्र
शोधन, तयाकेन्त्जङ्ग र ब्रान्त्ण्डङ्ग गरी तनयाथत गनथ प्रोत्साहन गररनेछ। 

• स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशाला मार्य त माटो परीक्षण र माटोको गुणस्तर परीक्षण गने व्यवस्र्ालाई तनरन्त्तरता
 ददइनेछ। र्वर्ादीजन्त्यपदार्थको प्रयोगको तनयमन र व्यवस्र्ापनका लार्ग आवचयक प्रबन्त्ध गररनेछ। 
शहरी क्षेरमा घरबाट तनस्कने र्ोहोर व्यवस्र्ापनगरी अग्याथतनक तरकारी उत्पादन गनथ कौसी खेतीलाई
 प्रोत्साहन गररनेछ। 

• सब ैप्रदेशमा नमुना अग्यायधनक कृधर् र्ामय स्थापना गनय प्रोत्साहन गररनेछ। कणायली प्रदेश लगायतका पहाडी धजल्ला

मा प्राङ्गाररक उत्पादनलाईजोड धदइनेछ। सहकारी, समुदाय र धनजी के्षरको  सहकायथमा ठूला क्षमताका बायो
ग्याँस तलाण्ट स्र्ापना गरी एल.पी. ग्याँसको खपतलाईकम गनुथका सारै् बायोस्लरीवाट प्राङ्गाररक मल
 उत्पादन गनथ प्रोत्साहन गररनेछ। कृर्र् सीप ससकेर बदेैसशक रोजगारीबाट र्केकायुवाहरूलाई अगाथतनक
 कृर्र् व्यवसाय गनथ प्रोत्सादहत गररनेछ।  

• सहकारी मार्य त  कृर्र् उपजहरुको र्ोक वजार व्यवस्र्ापनको लार्ग प्रदेश तर्ा स्र्ानीय तहको समेत स
हकायथमा अत्याधुतनक कृर्र्बजार पूवाथधारहरुको तनमाथर् तर्ा सञ्चालन गनथ प्रदेश तर्ा स्र्ानीय तह 
मार्थ त अनुदान ददने व्यवस्र्ा समलाएको छु।उत्पाददतकृर्र् उपजहरुको सहज रुपमा बजार सतुनन्त्चचत 

गनथ देशका र्वसभन्त्न भागमा तनमाथर्ाधीन र्लरू्ल र्ोक तर्ा हाट बजार र कृर्र्र्ोक बजारको तनमाथर्
लाई तनरन्त्तरता ददईनेछ। 

• कृर्कलाई कृधर् सचूना र बजार मूल्यको जानकारी सवयसुलभ बनाउन मोबाईल एप्स लगायतका सचूना प्रधवधधको धव

कास तथा प्रयोगमा जोडधदइनेछ। सरकारी अनुदानमा धनमायण भएका सब ैशीतभण्डार न्त्यूनतम सेवा शलु्कमा 
क्रकसानले उपयोग गनथ पाउने व्यवस्र्ा समलाईनेछ।  

• आगामी आधथयक वर्यमा सबैलाई स्वस्थ आिार असभयान जनस्तरसम्म पुग्ने गरी सञ्चालन गररनेछ। खा
द्यान्त्न भण्डारर् क्षमतामावदृ्र्ध गरी खाद्य वस्तुको गुर्स्तर सुतनन्त्चचत गनथ क्रकटनासक र्वर्ादीको प्र
योगलाई सुरक्षक्षत स्तरमा राख्नुपने व्यवस्र्ासमलाइनेछ। सब ैप्रदेशमा खाद्य गुर्स्तर प्रयोगशाला स्र्ा
पना गररनेछ। गुर्स्तरहीन कृर्र्जन्त्य वस्तुको आयात तनयन्त्रर्गररनेछ। 



• कृधर् के्षरमा प्रार्वर्धक जनशन्त्क्त आपूततथ गनथ एक स्र्ानीय तहमा कम्तीमा एक प्रार्वर्धक उपलधध गरा
उने व्यवस्र्ा गरेको छु।यसका अततररक्त कृर्र् तर्ा वन अध्ययन संस्र्ानमा स्नातक अध्ययनरत र्व
द्यार्ीलाई इन्त्टनथससप गराउने व्यवस्र्ा समलाएकोछु। 

• कृधर् तथा पशुपन्छी सम्बन्धी प्राधवधधक ज्ञान र सीप प्रदान गनय स्र्ार्पत कृर्र् ज्ञान केन्त्िहरुको क्षमता बढाई 
क्रकसानहरुलाई आवचयकपरामशथ तत्काल ैउपलधध गराउने गरी कल सेन्त्टरको रुपमा र्वकास गररनेछ। 
कृर्र् अनुसन्त्धान केन्त्ि र कृर्र् क्याम्पसहरुलाईकृर्र् अनुसन्त्धान कायथमा प्रोत्सादहत गररनेछ। 

• प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकाययमा कृधर् तथा पशुपन्छीं र्ामयहरुलाई उत्कृष्ट्ट केन्त्िको रुपमा र्वकास गररने
छ। प्रदेश ५ र सदुरु पन्त्चचमप्रदेशमा नया ँकृर्र् अनुसन्त्धान केन्त्िको स्र्ापना गररनेछ। सामूदहक, सहका

री, कबुधलयती र करार खेतीमा युवाहरूलाई प्रोत्सादहतगनथ रु ५० करोड अनुदानको व्यवस्र्ा गरेकोछु। 

• कृधर् तथा पशुपन्छी धवकासको क्षेरमा रु ३४ अबथ ८0 करोड धवधनयोजन गरेको छु। 

तसिंिाई  तथा नदी ननयन्रण 

• कृधर् योग्य जधमनमा दीगो एवम ्भरपदो ससचंाई सुर्वधा पुर्याउन ससचंाई आयोजनाहरुको र्वकास तनमाथर्
लाई तीव्रता ददएकोछु।कृर्र्का सुपर जोन, जोन, पकेट र ब्लकहरूमा बाह्र ैमधहना धसँचाइ सुधवधा पुर्याइनेछ। 

• जलस्रोतका बहुउदे्धश्यीय आयोजनाहरु र्वकासमा प्रार्समकता ददई खानेपानी‚ धसंचाइ‚ धवदु्यत‚ नदी धनयन्रण र 

वातावरण प्रबद्धयन पक्षलाईसमेत समेदटनेछ। साना ससचंाइ‚ टार धसंचाइ‚ स्यालो ट्युवेल लगायतका साना तथा म

झौला आयोजनाहरू प्रदेश तर्ा स्र्ानीय तहसँगकोलागत सहभार्गतामा सञ्चालन गररनेछ। 

• धनमायणधीन रान्त्ष्ट्रय गौरवका रानी जमरा, भेरी बबई डाइभसयन र बबई आयोजना अधघ बढाइनेछ। सुनकोशी-
मररन बहुउद्देचयीयआयोजनालाई रान्त्ष्ट्रय गौरवको आयोजनाका रुपमा र्वकास गनथ रु २ अबथ ५ करोड 
र्वतनयोजन गरेको छु। 

• सुनसरी-मोरङ्ग तथा  नारायर्ी सलफ्ट ससँचाइ प्रर्ालीलाई पुनस्र्ाथपना गनथ, कालीगण्डकी–धतनाउ, तमोर-
धचस्याङ, माडी-दाङ, राप्ती-

कधपलवस्तु, पधश्चम सेती- कैलाली पाण्डुल डाइभसयन तथा कन्त्काई बहुउद्देचयीय आयोजना लगायतका आयो
जनाहरुको र्वस्ततृसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्त्न गनथ आवचयक बजेट र्वतनयोजन गरेको छु। 

• सौयय ऊजाय समेत उपयोग गरी धलफ्ट धसँचाइ प्रणाली धवकास गररनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहभाधगतामा तराई
-

मधेशका सौयय ऊजायमाआधाररत भधूमगत धसँचाइ सुधवधा उपलब्ध गराइनेछ। तराई मधेशमा संयोजनात्मक रुपमा 
भूसमगत तर्ा सतह ससचंाइ योजनाहरुकोर्वकास तर्ा व्यवस्र्ापन गनथ समदृ्ध तराई मधेश ससचंाई र्व
शेर् कायथक्रमका लार्ग रु.९६ करोड धवधनयोजन गरेको छु। 



• उच्च पहाडी भभूागका उपयुि स्थानमा ठूला पोखरीहरु धनमायण गररनेछ। पोखरीको पानी उपयोग गरी उच्च प्रधवधधमा

 आधाररत थोपा धसँचाइ प्रणालीसञ्चालन गररनेछ। नदीप्रणाली व्यवधस्थत गदाय उपलब्ध हुने नदी उकास जधमनमा आव

श्यकता अनुसार वस्ती धवकास र वकृ्षारोपण गररनेछ। धसंचाईके्षरमा रु २३ अबय ६३ करोड र्वतनयोजन गरेको छु। 

• मानव बस्ती, कृधर्योग्य जधमन र अन्य राधरिय महत्त्वका स्रोत र सम्पदाको सम्बद्धयन गनय नदी क्रकनारमा तटब
न्त्ध तनमाथर् गने कायथसञ्चालन गररनेछ। प्रदेश तर्ा स्र्ानीय सरकार समेतको संलग्नतामा हररत प्रर्व
र्धको प्रयोगलाई जोड दददै नदी तनयन्त्रर् तर्ापदहरो व्यवस्र्ापन कायथलाई नदी बेससनहरुमा र्वस्तार 
गररनेछ। जनताको तटबन्त्ध, कोशी, धरयुगा, कमला, नारायणी, कणायलीलगायतका नदीहरुमा तटवन्ध धनमायण 

आयोजनाहरु सम्पन्न गनथ रु ५ अबथ 73 करोड धवधनयोजन गरेकोछु। 

• मौसम तथा बाढी पवूायनुमानलाई गुणस्तरीय र धवश्वसनीय बनाई जल तथा मौसमजन्य धवपदबाट हुन सक्ने धनजन

को क्षधतलाई न्यनूीकरण गनयआधुधनक तथा स्वचाधलत जल तथा मौसम मापन उपकरणहरू र प्रर्ालीहरु जडान ग
ररनेछ। सखेुतमा स्र्ापना भएको मौसमी राडारलाईपूर्थरुपमा संचालनमा ल्याइनेछ। पाल्पा तर्ा उदय
पुरमा र्प दईु राडारहरु स्र्ापना गनथ रु. ५९ करोड धवधनयोजन गरेको छु। 

िन िथा िािािरण 

• नेपालीहरुको जीवनपद्धधत र समधृद्धको आधारको रुपमा रहेको वन सम्पदाको सन्तुधलत रुपमा संरक्षण र उपयोग हु

ने गरी काययक्रम तय गरेको छु।वन क्षरेको सम्बद्थधन मार्थ त वातावरर्ीय सन्त्तुलन कायम गदै वनजन्त्य 

क्षेरको वहुउपयोग गरी आय र रोजगारी ससजथनालाईप्रार्समकता ददएको छु। संघ, प्रदेश र स्र्ानीय तह 
एवं वन उपभोक्ता समूहहरूको सहकायथ र समन्त्वयमा बहुउपयोगी वन र धलकर्रेष्ट्ट र्वस्तार एवं वैज्ञा
तनक वन व्यवस्र्ापन गरी वन संरक्षर् तर्ा वनस्रोतको ददगो उपयोग गने व्यवस्र्ा समलाएको छु। 

• आगामी आधथयक वर्यलाई वकृ्षारोपण वषि घोर्र्ा गरी काष्ट्ठ, गरैकाष्ठ  तथा र्लरू्लका धबरुवा रोपर् कायथ अ
सभयानकै रुपमा अतघबढाईनेछ। खाली वन क्षेर, नदी उकास के्षर, सावयजधनक जग्गाहरु तथा तनजी वनमा 
र्लरू्ल तर्ा जडडवुटीका र्वरुवा रोतने कायथक्रमअसभयानका रुपमा सञ्चालन गररनेछ। र्लरू्लका बबरु
वा उत्पादन गने  नसथरीको स्र्ापना र र्वकास गनथ सरकारीका अततररक्ततनजी र सहकारी क्षेरलाई समे
त प्रोत्सादहत गररनेछ। 

• जधडबटूीलगायत वनमा आधाररत हररत उद्योग तथा व्यवसायको प्रवद्धयन तथा धवस्तार गररनेछ। जडडवुटीजन्त्य वन
स्पततहरुको भेराइटीर्वकास कायथक्रम मार्थ त उपयुक्त प्रर्वर्ध र प्रजाततहरुको पदहचान र र्वस्तार गररने
छ। जडडवुटी उत्पादन तर्ा प्रशोधन केन्त्िकम्पनीमा रुपान्त्तरर् गरी सम्भाव्य प्रदेशहरूमा न्त्यूनतम ए
क जडडबुटी प्रशोधन केन्त्ि स्र्ापना गररनेछ। 

• जधैवक धवधवधता तथा वासस्थानको संरक्षण गररनेछ। नयाँ वनस्पतत उद्यानहरुको तनमाथर् गररनेछ। पुराना 
उद्यानहरुको स्तरोन्त्नतीगररनेछ। नयाँ प्रार्ी उद्यानहरुको संम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ। सबै संरक्षक्ष



त क्षेर, मध्यवती के्षर, वनस्पधत उद्यान, प्राणी उद्यानलाईप्रकृधतमा आधाररत पययटन गन्तव्यका रुपमा धवकास गररने
छ। 

• स्थानीय तहमा सामुदाधयक वन उपभोिा समुहसँगको सहकाययमा वनमा आधाररत उद्यमको धवकास गररनेछ।उच्च प

हाडी धजल्लाका ग्रामीण के्षरमाजडीबुटी सुकाउने प्रधवधध र जडीवुटी भण्डारका लाधग सामुदाधयक वन उपभोिा समुह

का लघु उद्यमहरु स्थापना गररनेछ। 

• मानव वन्यजन्तु द्वन्द न्यनूीकरणका लाधग जङ्गल र आवासको मध्यवती के्षरमा सुरक्षाका लाधग आवश्यक पवूायधार

 धनमायण तथा कृधर् वन प्रवद्धयनगररनेछ। लोपोन्मुख तथा दुलयभ बन्यजन्तुहरुको प्रजाती संरक्षण  कायययोजना तयार 

गरी गणना गररनेछ। वन्यजन्तुको व्यवसाधयक पालन तथाप्रजननका लाधग राधरिय धनकुन्ज धवभाग र राधरिय प्रकृ

धत संरक्षण कोर्बाट नमूना अभ्यासको थालनी गररनेछ।तालतलयैाहरूको संरक्षण रधवकासको गुरुयोजना बनाई का

यायन्वयन गररनेछ। 

• रारिपधत चुरे संरक्षण काययक्रमको संरचनागत पररवतथन गदै पूवी, मध्य र  पन्त्चचम क्षेरमा आयोजना कायाथल
य मार्थ त कायथक्रम अतघबढाउन रु १ अबथ ७४ करोड र्वतनयोजन गरेको छु। चुरे र भावर क्षेरका गल्छी 
पदहरो तनयन्त्रर् तर्ा खोंचहरूमा जल पुनभथरर्कालार्ग आगामी आर्र्थक वर्थमा ११६ पोखरीहरू तनमाथ
र् गनथ बजेट र्वतनयोजन गरेको छु। कोशी, गण्डकी, कणायली र महाकालीजलाधारहरुको एकीकृत व्यवस्थापन
 रणनीधत तयार गरी भ ूसंरक्षर्का क्रक्रयाकलापहरु संचालन गररनेछ। 

• प्रदुर्ण धनयन्रण एवं धनयन्रणका लाधग सापेक्ष रुपमा वातावरणीय मापदण्डहरु पररमाजयन तथा धनमायण गरी प्रभाव

कारी कायायन्वयनको व्यवस्थाधमलाईनेछ। रान्त्ष्ट्रय तर्ा स्र्ानीय स्तरमा जलवाय ुपररवतथन अनुकूलन तर्ा 
न्त्यूनीकरर्का कायथक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ। 

• वन तथा वातावरण अन्तगयतका संघ तर्ा प्रदेश र स्र्ानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजना तर्ा कायथक्रम 

सञ्चालनका लार्ग रु १५अबथ ४९ करोड र्वतनयोजन गरेको छु। 

भूतम ब्यिस्था 

• वजै्ञाधनक भधूमसुधारका माध्यमबाट भ-ूस्वाधमत्व, भ-ू

उपयोग र जग्गा एधककरण लगायतका  भूसम व्यवस्र्ापनमा रहेका समस्याहरूलाईसमाधान गररनेछ। ज
समनको स्वासमत्वको र्ववाद हल गने, मोधहयानी समस्या समाधान गने, छूट जग्गा दताय गने,  सरकारी साबयजधन

कसामुदाधयक जग्गाको संरक्षण, उपयोग र ब्यवस्थापन गने तथा  बबगतका आयोगहरुले गरेका तनर्थयहरु का
याथन्त्वयन गररनेछ।  

• भधूमको दीगो तथा महत्तम उपयोग सुधनधश्चत गनय भमूी ऐन ल्याइनेछ। भधूमलाई अवन्त्स्र्तत, उत्पादन क्षमता, सस ं
चाई सम्भाव्यता, रर्नीततकमहत्व सदहत उपयुक्त आधारमा वगीकरर् गरी सोही आधारमा मार उप
योग गनुथपने व्यवस्र्ा गररनेछ। अततक्रसमत सरकारीजग्गाहरू आगामी वर्थसभर सरकारी कायम गररने
छ। 



• भमूी बैंकको स्र्ापना गरी यस मार्थ त दीघथकालीन कृर्र् र उद्योग धयवसाय सञ्चालन गनथ जग्गा भाडा
मा उपलधध हुने प्रर्ालीकोर्वकास गररनेछ। जग्गा जमीन भाडामा सलई कृर्र् उद्यम र उद्योग-

ब्यवसाय सञ्चालनमा सहजीकरण गनय धलज काननू तजुयमा गररनेछ।   

• मुि कमयैा, मुि हधलया, सुकुम्बासीलगायत सब ैभधूमहीन र सीमान्तकृत पररवारहरूको बसोबास व्यवधस्थत गररने

छ। लामो समय देखखकोसामान्त्जक कलंकबाट मुक्त हुने गरी कमयैा र हसलयाहरुको बसोवास कायथ आ
गामी वर्थ सभर पूर्थ सम्पन्त्न गररनेछ। भसूमहीन,अव्यवधस्थत बसोबासी, मोही, साना धकसान, अल्पसं्यक, द

धलत लगायत मधहला तथा गरीब वगथको भूसममा पहँुच सतुनन्त्चचत गररनेछ। 

• आगामी दुई वर्य धभरमा सम्पणूय कृधर् जधमनको अधभलेख र जग्गा धधनपुजाय धवदु्यतीय बनाइनेछ। जग्गा प्रशासन स
म्बन्त्धी सेवा अनलाइनप्रर्ालीबाट संचालन गरी सरल, सहज र सुरक्षक्षत बनाईनेछ। 

• आितुनक जग्गा प्रिासन: पारदतिििा र सिुासन भन्ने नाराका साथ जग्गा प्रशासन सम्बन्धी अनलाईन प्रधवधध

बाट सेवा प्रवाह गनय र भकूम्पकोकारणबाट क्षधत पुगेको धनयन्रण धबन्दुहरुको सन्जाल सुदृढ तुल्याई र्वकास तन
माथर्को लार्ग भू-सचूना उत्पादन गनय लाइडर प्रधवधधको लाधगरु ७५ करोड र्वतनयोजन गरेको छु। 
सहकारी 

• सहकारी के्षरलाई अथयतन्रको महत्त्वपणूय स्तम्भको रूपमा धवकास गरी सब ैसामाधजक तथा आधथयक के्षरमा सहकारी

ताको भाव धवकास गररनेछ। सहकारी ससं्र्ाको नेततृ्वमा कृर्र्को आधुतनकीकरर्, यान्त्रीकरर्,  बजारीकरण

 र लक्षक्षत गररबी तनवारर् कायथक्रम समेत सञ्चालनगररनेछ। सहकारीको माध्यमबाट कृर्र् प्रर्वर्ध, कृ
र्र् प्रसार र कजाथमा सहज पहँुच सुतनन्त्चचत गररनेछ। सहकारीको क्षेरगत दायरार्राक्रकलो पादै उद्योग, 

पयथटन, उजाथ, आवास, सशक्षा तर्ा स्वास््य क्षेरमा सहकारीको उपन्त्स्र्तत बढाउँदै लर्गनेछ।  

• कृधर् तथा जधडवुटीजन्य पदाथयको प्रशोधन गने लगायत साना र मझौला उद्यममा सहकारी मार्थ त गरीव पररवार
लाई सलंग्न गराइनेछ। दगु्धप्रशोधन, उपभोिा सुपथ मलू्य पसल, आवास धवकास र नधवकरणीय उजाय धवकास

मा सहकारी ढाँचालाई प्रोत्साहन गररनेछ। 

• सहकारी संस्थाहरुले प्रवद्धयन गने कृधर् तथा बनजन्य र साना तथा घरेलु उद्योगको लार्ग अनुदान र कर सहुसल
यतको व्यवस्र्ा गरेकोछु।सहकारी महासंघले आयोजना गने सहकारी ससं्र्ाहरुको संस्र्ागत सदुृढीकर
र् तर्ा क्षमता बबस्तारको लार्ग बजेट व्यवस्र्ागरेकोछु। 

• बचत तथा ऋणको कारोवार गने सहकारी संस्थाहरु एक्रककरर् गने कायथलाई प्रोत्सादहत गदै तनयमन र सुप
रीवेक्षर् कायथलाईप्रभावकारी बनाईनेछ। सहकारीमा जोखखम न्त्यूनीकरर्का लार्ग सहकारी कजाथ सूचना
 केन्त्ि  र सहकारी बचत तर्ा कजाथ सुरक्षर्कोर्को स्र्ापना गररनेछ। बचत तर्ा ऋर् सहकारी संस्र्ा
हरुको कारोबार र धयाजदर प्रततस्पधी बनाईनेछ।सहकारी सुरक्षर्प्रर्ाली कायाथन्त्वयन गनथ कानूनी व्यव
स्र्ा गररनेछ। भमूी व्यवस्र्ा तर्ा सहकारी क्षेरका लार्ग रु ७ अबथ ६9 करोड धवधनयोजन गरेकोछु। 

पयिटन 



• उच्च आधथयक वधृद्ध, उत्पादक रोजगारी र आयको र्वतरर्लाई तत्काल टेवा पुर्याउने प्रततस्पधी क्षेरको रुपमा
 अर्ाह सम्भावना वोकेकोपयथटन क्षेरको र्वकासलाई मैले जोड ददएको छु। नेपाललाई आकर्थक, सुरधक्षत,

 मनोरम र साहधसक पययटकीय गन्त्तव्यको रुपमा र्वचववजारमा स्र्ार्पत गने गरी नेपाल भ्रमण वषि २०२०
 सञ्चालन गररनेछ। यसका लार्ग पयथटकीय स्र्लहरुको प्रचार प्रसार, पधहचानभएका गन्तव्यहरूको पूवाथ
धार तनमाथर्मा तीव्रता र र्प नया ँपयथटकीय गन्त्तव्यस्र्लको पदहचान, धवकास तथा प्रवद्धयन गररनेछ। 

• प्रमुख पययटकीय स्र्ानलाई माइस पयथटन स्र्लको रुपमा र्वकास गनथ स्तरीय सडक, ठूला सभाहल तर्ा 
सम्मेलन केन्त्ि जस्तापूवाथधार र्वकासमा जोड ददईनेछ।  नेपाल एकीकरर्का ससलससलामा प्रयोग भए
का ऐततहाससक गढी, धकल्ला र बाटोहरू संरक्षण गरीआकर्यक पययटकीय गन्तव्यको रूपमा र्वकास गररनेछ। 

• पवयतीय पययटन, कृधर् पययटन, ग्राधमण पययटन,  जलयारा पययटन,  पयाय- पययटन, धाधमयक- साँस्कृधतक पययटन, खेल पयय

टन तथा स्वास्थ्य पययटन जस्ताके्षरलाई समेटेर एकीकृत पययटन धवकास गररनेछ। सुदरू पन्त्चचमको दाचुथलादेखख पू
वथको तातलेजुङ जोड्ने दहमालयन हररत पदमागथरेखांकन गरी पूवाथधार तनमाथर् शरुु गररनेछ। साहससक 

पयथटनलाई र्वचवको ध्यान आकृष्ट्ट हुने गरी प्रचार प्रसार गररनेछ। राराक्षेरलाई रान्त्ष्ट्रय पयथटन गन्त्त
व्यको रुपमा र्वकास गररनेछ। 

• मुलुकको भौगोसलक तर्ा जरै्वक र्वर्वधतालाई पयथटन प्रवद्थधनमा उपयोग गररनेछ। महाभारत क्षेरका 
सम्भाव्य पयथटकीयस्र्ानहरूलाई बबदा मनाउन उपयकु्त शीतल आवासको रूपमा र्वकास गररनेछ।उप
युक्त स्र्ानमा नेपालमा भएका मुख्य धासमथकस्र्लहरुको आकृतत झन्त्ल्कने गरी धासमथक पयथटकीय स्र्
ल तनमाथर् गररनेछ। 

• आन्तररक पययटन प्रवद्धयन गदै गुणस्तरीय र धदगो पययटन धवकासमा जोड धदइने छ।धहमाली तथा पहाडी के्षरमा पययटन

 प्रवद्धयन, ढुवानी सेवा रयातायात साधनको रुपमा केवलकार प्रयोगलाई प्रोत्साधहत गररनेछ। पयथटन क्षरे पूवाथधार 
र्वकासको लार्ग रु २ अबथ ६८ करोड र्वतनयोजनगरेको छु। 

उद्योग 

• आगामी वर्यसम्ममा दईु दजथन जतत औद्योर्गक वस्तुहरुमा आत्मतनभथर हुने गरी स्वदेशी उद्योगहरुको र्व
कास, धवस्तार रआधुधनकीकरणका लाधग प्रोत्साहन गररनेछ। बन्त्द र रुग्र् उद्योगहरूलाई सम्भाव्यताका आ
धारमा सहकारी र तनजी क्षरेकोसाझेदारीमा सञ्चालन गने व्यवस्र्ा समलाइनेछ। स्वदेशी वस्तुको उप
योगलाई असभयानको रुपमा अतघ बढाई अत्यावचयकवस्तुहरु उत्पादनमा सहकारी तर्ा तनजी क्षरेलाई 
प्रोत्सादहत गररनेछ। 

• सावयजधनक सेवामा उपलधध भएसम्म स्वदेशी वस्तु तर्ा सेवा उपयोग गनुथ पने प्रावधान कडाइका सार् 

कायाथन्त्वयन गररनेछ।अन्त्तराथन्त्ष्ट्रय सभा-
सम्मेलन र वैदेसशक भ्रमर् लगायतका अवसरमा सरकारी तवरबाट उपहार ददनुपदाथ स्वदेशी उत्पादन 



ददनुपनेव्यवस्र्ा अतनवायथ गररनेछ। तनमाथर् सामाग्रीको प्रयोग गदाथ ससमेन्त्ट, काठ, छड, रङ्ग लगायत
का स्वदेशी र स्र्ानीय उत्पादनलाईप्रार्समकता ददने नीतत सलइनेछ। 

• कपास, रेशम, उन र वनस्पततरेसाजन्त्य धागो उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी स्वदेशी कपडा उपभोगलाई प्रो
त्साहन गररनेछ। बाँस,अल्लो र केरा जस्ता वनस्पततजन्त्य रेशा उत्पादनमा जोड ददनेछु। स्वदेशी कपडा
 उद्योगको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गनथ मूल्यअसभवदृ्र्ध करमा दताथ भएका कपडा उद्योगहरुले उपयोग
 गने र्वद्युत महसलुमा ५० प्रततशत छुट र बैंकबाट सलने कजाथमा ५प्रततशत र्वन्त्दलेु व्याज अनदुान दद
ने व्यवस्र्ा समलाएको छु।  

• हालसम्म औद्योधगक के्षर सञ्चालन नभएका प्रदेशहरुमा कम्तीमा एक औद्योर्गक क्षेर शीघ्र सञ्चालनमा प्रा
र्समकता ददइनेछ।झापाको दमक, रुपन्देहीको मोधतपुर, मकवानपुरको मयरूधाप, धचतवनको शधिखोर, बाँकेको

 नौवस्ता, सुखेतको चौरासे र कञ्चनपुरको दजैीमाऔद्योधगक के्षरको पवूायधार धनमायण काययलाई तीव्रता धदइनेछ। लगा
नी प्रोत्सादहत गनथ तनमाथर्ाधीन र्वशेर् आर्र्थक क्षरेमा आधारभूतपूवाथधारहरु सुतनन्त्चचत गररनेछ। अ
त्यावचयक वस्तुहरुको उत्पादन गने उद्योगहरुको स्र्ापना र क्षमता र्वस्तारमा प्रोत्साहीतगररनेछ।उद
यपुर ससमेन्त्ट उद्योग र हेटौंडा ससमेन्त्ट कारखानाको क्षमता र्वस्तार गररनेछ। 

• इटहरी-धवराटनगर, पथलयैा- धवरगञ्ज, बुटवल-बेलधहया, कोहलपुर-जमुनाह र अत्तररया-

धनगढीलाई औद्योर्गक कोररडरको रुपमा र्वकास गनथजसमन व्यवस्र्ापन, सडक स्तरोन्नधत, ढल धनमायण 

र धवदु्यत प्रशारण लाईन जस्ता पूवाथधारका लार्ग आवचयक बजेट र्वतनयोजन गरेकोछु।औद्योर्गक पूवाथधार
 र्वकासको लार्ग रु २ अबथ ८७ करोड र्वतनयोजन गरेको छु। 

• धनयायतमूलक उद्योग स्थापनाका लाधग सरकारी तथा धनजी साझेदारीमा धवशेर् आधथयक के्षर र अन्तरदेशीय आधथयक 

के्षर स्थापना एवं धवस्तारगररनेछ। नुवाकोट र काभे्रको पाचँखालमा आर्र्थक क्षरे स्र्ापनाका लार्ग बजेट 
र्वतनयोजन गरेको छु। 

• स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधाररत लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रवद्धयन गररनेछ। उद्यमशील 

र उत्पादनशील संस्कृततकोर्वकास गरी मलू्य श्रङृ्खलामा आधाररत लघु, घरेलु तथा साना,  मझौला र ठूला
 उद्योगहरूमा अग्र तर्ा पषृ्ट्ठ सम्बन्त्ध कायमगररनेछ। नवीनतम ज्ञान‚ सीप र क्षमता भएका उद्यम तथा 
व्यवसाय सञ्चालन गनय सुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउन च्यालेञ्ज र्ण्डको ब्यवस्थागरेको छु। 

• आगामी आधथयक वर्यदेधख नवलपरासीको धौबादीमा रहेको र्लाम खानीबाट व्यावसाधयक उत्पादन शरुु गररनेछ। स
म्भाव्य स्र्ानमापेरोसलयम, बहुमूल्य पत्थर, र्लाम, कोइला, तामा, युरेधनयम तथा सुन खानी उत्खनन अध्यय
न सम्पन्त्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।सुखेतमा बहुमूल्य पत्र्रको प्रशोधन कारखाना स्र्ापना गररने
छ। सावथजतनक तनजी क्षेर साझेदारीमा खानी उद्योगहरुलाईअगाडड बढाइनेछ। 

• साना तथा घरेलु उत्पादनलाई अन्तरायधरिय बजारमा पुर्याउन तनकासी गहृको स्र्ापना गरी सहकारीबाट भए
का उत्पादनलाई पतनआवद्ध गररनेछ। अन्त्तराथन्त्ष्ट्रय बजारमा नेपाली गलैंचा, पधश्मना, धचया, कर्ी तथा ह



स्तकलाका सामानको पधहचान स्थाधपत गनयअन्त्तराथन्त्ष्ट्रय मान्त्यताको गुर्स्तर प्रमार्ीकरर्, लेबधलङ र  रेड
माकथ  मार्थ त ्ब्रान्त्न्त्डगं गररनेछ। 

• दधलत समुदायको सामाधजक एकीकरण गदै उनीहरूलाई सहकारी तथा सामुदाधयक उत्पादन प्रणाली मार्य त आधुधन

क ब्यवसाय गनय काययधवधधकोआधारमा कजाथमा व्याज अनदुान उपलधध गराइनेछ। परम्परागत सीप र पेशा
लाई संरक्षर् गनथ भगत सवथन्त्जत सशल्प उत्र्ान तर्ार्वकास केन्त्िको लार्ग बजेट व्यवस्र्ा गरेको छु। 

िातणज्य िथा आपूतिि 

• धनयायतजन्य बस्तुहरूको पधहचान‚ धवकास तथा उत्पादन अधभवधृद्ध गरी अन्तरायधरिय बजार प्रबद्धयन गररनेछ। र्वला
सी एव ंस्वास््यलाईनोक्सान परु्याउने अनावचयक वस्तु र सेवाको आयात तनरुत्सादहत गररनेछ। प्रमु
ख नाकाहरुमा क्वारेण्टाईन जाँचलाई प्रभावकारीबनाईनेछ। खाद्य तर्ा पेयजन्त्य पदार्थहरुको न्त्यूनतम 

गुर्स्तर मापदण्ड तोकी सो भन्त्दा कम गुर्स्तरका वस्तुहरुको आयातमाबन्त्देज लगाईने छ। 

• धचयाको प्रमाणीकरण गनय अन्तरायधरिय स्तरको ल्याव स्थापना गरी अगाथतनक अर्ोडक्स र्चयाको तनकासी प्रव
द्थधन गररनेछ। र्चयाकोआन्त्तररक बजार सतुनन्त्चचत गनथ अक्सन हाउस स्र्ापना गररनेछ। अगाथतनक त
र्ा तुलनात्मक लाभ बढी भएका वस्तुहरुकोतनकासी प्रवद्थधन गररनेछ। मलू्य असभवदृ्र्ध गने कृर्र्, वन

 तथा खानीजन्य औद्योधगक उत्पादनलाई ब्रान्त्न्त्डङ्ग गरी तनकासी गनथप्रोत्साहन गररनेछ। 

• चोभारमा अन्त्तराथन्त्ष्ट्रय प्रदशथनी स्र्ल सदहतको सखु्खा बन्त्दरगाह, रसुवागढीको सु्खा बन्दरगाह र भरैहवा 

तथा नेपालगंजको अन्तरायधरियचेकपोष्ट धनमायण कायय शुरु गररनेछ। मसु्ताङको नेचंुग र 
तातलेजुङ्गको ओलांगचंुगगोलामा भन्त्सारको पूवाथधार र्वकास गररनेछ।तातोपानी नाका सुचारु गररनेछ।
 उत्तर तर्थ का अन्त्य व्यापाररक नाकाहरुमा समेत पूवाथधार र्वकास गररनेछ। 

• बढ्दो व्यापार घाटालाई तनयन्त्रर् गनथ तनयाथत प्रवद्थधनका अततररक्त अनावचयक आयात घटाउन सेर्
गाडथ, एण्टीडधम्पङ्ग रकाउन्टरभेधलंग काननूको प्रभावकारी कायायन्वयन गररनेछ। कृर्र् आयातमा एन्त्न्त्टडन्त्म्प
ङ्ग शलु्क लगाउन ुपने वस्तुको पदहचान गरीकायाथन्त्वयन गररनेछ। स्वदेशी उत्पादनको नेपाल गुर्स्तर
 सुतनन्त्चचत गरी बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाईनेछ। नक्कलीगुर्स्तर र्चन्त्ह प्रयोग गरी गुर्स्तरही
न वस्तु र्वक्री र्वतरर् रोक्न प्रभावकारी अनुगमन गररनेछ। 

• धद्वपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सधन्धको पुनरावलोकन, सडक, जल तथा रेल्वे सम्झौताहरूमा समयानुकूल पररमाजय

न र नयाँ सम्झौता गरी धवश्वबजारमा नेपाली उत्पादनको पहँुच वधृद्ध गररनेछ। नेपाल र चीनवीच भएको व्यापा
र सम्झौताको पारवहन प्रोटोकललाई अन्त्न्त्तम रुपददई चीनको बन्त्दरगाह मार्थ त तेश्रो मुलुकसँगको व्या
पार शरुु गररनेछ।  

• आपधूतय व्यवस्थामा आकधस्मक अवरोधबाट पने प्रभाव न्यनूीकरण गनय आपधूतय एवम् भण्डारण प्रणालीलाई प्रभावकारी 

बनाइनेछ। दगुमथ क्षेरमाखाद्यान्त्न ढुवानी गनथ अनुदानको व्यवस्र्ा गररएको छ। सव ैप्रकारका काटेसलङ 



र ससन्त्न्त्डकेट अन्त्त्य गरी आपूततथ व्यवस्र्ालाईप्रततस्पधी बनाइनेछ। उपभोक्ता दहत संरक्षर् गदै बजार 
अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। 

• पेिोधलयम पदाथयको आपूततथ सहज तुल्याउन तनमाथर्ाधीन अमलेखगञ्ज-रक्सौल-

मोततहारी खण्डको पेरोसलयम पाइप बबच्छाउनेकायथ यसै वर्थ सम्पन्त्न गरी पेरोसलयम पदार्थको आयात
लाई सहजीकरर् गररनेछ। उद्योग, वाधणज्य तथा आपधूतय के्षरका लाधग रु १1अबय 74 करोड धवधनयोजन गरेको
छु। 

सम्माननीय सभामखु महोदय, 

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚ 

• अब म भौततक क्षेरगत कायथक्रम तर्ा र्वतनयोजनको प्रस्ताव प्रस्तुत गदथछु। 

उजाि ववकास 

• आधुधनक र नवीकरणीय उजाय मुलुकको ददगो आर्र्थक र्वकाससँग ैसामान्त्जक आर्र्थक रुपान्त्तरर्को माध्य
म रहेको र उजाथको ठूलोस्रोत न ैजलस्रोत भएकाले यस क्षेरलाई हाम्रो समदृ्र्धको सम्वाहक क्षरे बनाउने
 गरी बजेट र्वतनयोजन गरेको छु। 

• सब ैप्रदेशमा कम्तीमा दुई ठूला जलधवदु्यत तथा सौयय आयोजनाहरुको धवकास गदै सब ैनेपालीको घरमा आधुतनक
 ऊजाथ पुर्याई उज्यालोनेपाल बनाउने गरी जलर्वद्युत र नवीकरर्ीय ऊजाथको र्वकास तर्ा र्वस्तार ग
ररनेछ। जलर्वद्युत, सौयय, जधैवक, वायु लगायतकानर्वकरर्ीय उजाथको उपयोगबाट उजाथको पहँुच कम भ
एका प्रदेश न ं२,  कणायली र सुदुर पधश्चम प्रदेशलाई सवयप्रथम पणूय रुपमा अध्याँरोमुिप्रदेश घोर्णा गररनेछ।  

• आगामी वर्य मार्र्ल्लो तामाकोशी र रसवुागढी लगायतका तनमाथर्ाधीन जलर्वद्युत आयोजनाहरुको तन
माथर् कायथलाई तीव्रता ददईकम्तीमा एक हजार मेगावाट जलर्वद्युत क्षमता रान्त्ष्ट्रय प्रर्ालीमा र्प गरर
नेछ। 

• बुढीगण्डकी आयोजनाको लाधग रु १३ अबथ ५७ करोड, तनहँु जलधवदु्यत आयोजनाका लाधग  रु ८ अबथ ९० करोड, 

तामाकोशी-
५ को लाधग रु १अबथ ८५  करोड र बढुी गंगा जलर्वद्यतु्त आयोजनाको लार्ग रु २ अबथ २ करोड र्वतनयोज
न गरेको छु। 

• प्रत्येक नेपालीलाई क्षमता अनसुारको लगानीको अवसर प्रदान गदै छररएर रहेको पूँजी जलर्वद्युत र्वका
समा पररचालन गनथनेपालको पानी जनताको लगानी असभयान सञ्चालन गरी मार्र्ल्लो अरुर्, धकमाथा

न्का अरुण, धरशुली ३ बी, सान्जेन, माधथल्लोसान्जेन, रु्कोट कणायली र धकमाथाङ्का लगायत १८ आयोजनाहरु
को तनमाथर्बाट ३५०० मेगावाट क्षमताको जलर्वद्युत उत्पादनप्रक्रक्रया अगाडड बढाइनेछ। राष्ट्रसेवक क
मथचारीहरुको शेयर सहभार्गतामा समेत उपयुक्त आयोजना र्वकास गररनेछ। 



• तमोर जलधवदु्यत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी राधरिय गौरवको आयोजनाको रुपमा कायायन्वयन 

गररनेछ। दधुकोशी, पधश्चमसेती, कणायली धचसापानी, नलगाड र उत्तरगंगा लगायतका जलर्वद्युत आयोजनाह
रुको लगानीको ढाँचा यक्रकन गरी तनमाथर् अतघबढाइनेछ। नौमुरे बहुउद्देचयीय आयोजनाको तनमाथर् र्व
र्ध तय गरी कायाथन्त्वयन प्रक्रक्रया अतघ बढाइनेछ। ठूला जलर्वद्युतआयोजनाहरुको कायाथन्त्वयनमा सावथ
जतनक तनजी साझेदारी लगायत लगानीका वैकन्त्ल्पक उपायहरु अवलम्बन गररनेछ। 

• उत्पाधदत धवदु्यतको आन्तररक खपत एवं धद्वपक्षीय तथा के्षरीय धवदु्यत व्यापार प्रवद्धयनका लाधग आन्तररक प्रसारण एवं

 धवतरण र अन्त्तरदेशीयप्रसारर् प्रर्ालीहरुको र्वस्तार तर्ा सुदृढीकरर् गररनेछ। ढल्केबार, हेटौंडा, र ईन
रुवामा तनमाथर्ाधीन सवस्टेशनहरु तनमाथर्सम्पन्त्न गरी नेपालमा पदहलो पटक ४०० के.भी  प्रणालीमा आ

धाररत ढल्केबर सवस्टेशन संचालनमा ल्याइनेछ। 

• बुटवलदेधख गोरखपुर र गल्छी-
केरुङ ४०० के.भी. क्षमताको अन्त्तरदेशीय प्रसारर् लाइन तनमाथर् अतघ बढाइनेछ। पूवथ पन्त्चचमराजमागथ 
र मध्य पहाडी पुष्ट्पलाल लोकमागथको समानान्त्तरमा र नदी वेससनका आधारमा उत्तर दक्षक्षर् प्रसारर् 

लाईन तनमाथर् शरुुगररनेछ। र्वद्युत र्वतरर् प्रर्ालीलाई सुदृढ तुल्याउन सामुदातयक तर्ा अन्त्य ग्रामी
र् र्वद्युतीकरर् तर्थ  रु ४ अबथ ५० करोडर्वतनयोजन गरेको छु। 

• राधरिय ग्रीड प्रणाली नपुगेका तराई, धहमाली तथा दुगयम स्थानहरुमा वकैधल्पक ऊजाय प्रवद्धयन केन्द्रमार्य त धवदु्यतीकर

णका वहुवधर्यय काययक्रमहरुसंचालन गनथ रु.३ अबथ ४७ करोड बजेट र्वतनयोजन गरेको छु।वैकन्त्ल्पक उजाथ र्व
कासमा तनजी क्षेरलाई समेत प्रोत्सादहत गनेकायथक्रम संचालन गररनेछ। 

• संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा च्यालेन्ज र्न्ड मार्थ त नवीकरर्ीय ऊजाथका बहुउपयोगी प्रर्वर्ध
हरुको प्रवद्थधन गररनेछ।तराई मधेशका न्त्जल्लाहरुमा खाना पकाउनका लार्ग प्रयोग भइरहेको गुईठाको 

प्रधतस्थापन र उजायको पहँुच नपुगेका के्षरमा स्वच्छ उजाि कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ।र्ोहोरमैलाबा
ट उजाथ उत्पादन गनेकायथलाई प्रोत्साहन गनथ स्र्ानीय तहलाई र्ोहोर व्यवस्र्ापन अनुदान उप
लधध गराउने व्यवस्र्ा समलाएको छु। 

• धवदु्यत धनयमन आयोगको संस्थागत क्षमता धवकास गरी र्वद्युत खररद सम्झौता लगायतका कायथ व्यवन्त्स्र्त
 गररनेछ। र्वद्युतर्वकासको इजाजत पर सलई लामो समय सम्म तनमाथर् कायथ शरुु नगरेका सम्झौता 
पुनरावलोकन गररनेछ। 

• उजाय के्षरको धवकासको लाधग रु ८३ अबथ ४९ करोड र्वतनयोजन गरेको  छु। 

सडक पूिाििार    

• भौगोधलक आवद्धता कायम गनय, कृधर् तथा उद्योग व्यवसायको धवकास गनय, जनजीवन सहज गनय, र उच्च आधथयक 

वधृद्ध हाधसल गनय सघाउ पुग्नेगरी सडक के्षरमा उल्ले्य रुपमा बजेट धवधनयोजन गरेको छु। 



• धवकासको पवूायधारको रुपमा रहेको सडक यातायात सन्जाललाई राधरिय तथा अन्तरायधरिय आवद्धता तथा के्षरीय स

न्तुलनको मु्य आधार बनाउनेगरी पवूायधार धवकास गररनेछ। दुई धछमेकी मुलुकसँगको व्यापार सहजीकरण, लगानी

 प्रवद्धयन र पययटन धवकासका लाधग आबद्धता बढाउन हरेकप्रदेशमा कम्तीमा दुई राधरिय राजमागय पुग्ने गरी सडक 

धनमायण गररनेछ। 

• पवूय-

पधश्चम राजमागयलाई डेडडकेटेड चार लेनको सुरक्षक्षत गततयुक्त सडकको रुपमा र्वस्तार गनथ आगामी वर्थ वु
टवल- नारायर्गढ खण्डर कमला कञ्चनपुर खण्डको तनमाथर्लाई तीव्रता ददइनेछ। बाँकी खण्डको र्व
स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययनको कायथ सम्पन्त्न गरी पूवथ,मध्य र पन्त्चचम तर्थ बाट तनमाथर् कायथ शरुु गररने
छ। पूवथ-पन्त्चचम राजमागथका लार्ग रु.१९ अबय १८ करोड धवधनयोजन गरेको छु। 

• धनमायणाधीन मध्यपहाडी पुरपलाल राजमागय ४३५ धक. धम. कालोपरे गनयका लाधग रु.१२ अबथ २० करोड र तराईका 
न्त्जल्लाहरु जोड्ने हुलाकीराजमागथको ३५० क्रक. सम. कालोपरे गनथ रु.१३ अबय ६३ करोड धवधनयोजन गरेको छु। 

• उत्तर र दक्षक्षर् सीमा जोड्ने सबभैन्त्दा छोटो रसुवागढी–गल्छी–
ठोरी मागय धनमायणलाई तीव्रता धदइनेछ। उि सडकको वेरावती-

स्यापु्रवेसीखण्डमा सुरुङ मागथको सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ।मेची कोररडोर, कोशी कररडोर, कालीगण्डकी
 कररडोर, र कर्ाथली कररडोरकोतनमाथर्लाई तीव्रता ददन रु ५ अबथ ६ करोड र्वतनयोजन गरेको छु। अन्त्य 

उत्तर दक्षक्षर् मागथको  रेखांकन समलाई तनमाथर् शरुु गनथबजेट र्वतनयोजन गरेको छु। चुरे तर्ा सभरी मधे
शका क्षेरहरु जोड्ने मदन भण्डारी राजमागथ तनमाथर्का लार्ग रु.४ अबथ ८२ करोडर्वतनयोजन गरेको छु। 

• डोल्पा धजल्ला सदरमुकाममा यस ैवर्य सडक पुर्याइनेछ। आगामी आर्र्थक वर्थसभर हुम्ला सदरमुकामसम्म सड
क पुर्याई सबै  न्त्जल्लासदरमुकामहरुलाई रान्त्ष्ट्रय सडक सञ्जालमा जोडडनेछ। हरेक तनवाथचन क्षेरमा ए
क रर्नीततक सडक तनमाथर् कायथ अगाडडबढाइनेछ। 

• पवूय पधश्चम राजमागयसँग सब ैप्रदेशको राजधानी जोड्ने सडकलाई सम्भाव्यताको आधारमा चार लेनको बनाउने
 गरी कोहोलपुर- सखेुतराजमागथ र ससद्धार्थ राजमागथलाई स्तरोन्त्नती गनथ रु २ अबथ १५ करोड र्वतनयोज
न गरेको छु। 

• काठमाण्डौं- धनजगढ दु्रत मागय धनमायण काययलाई तीव्रता ददन रु १५ अबथ १ करोड र्वतनयोजन गरेको छु। दक्षक्ष
र् तर्थ को सीमा जोड्ने प्रमुखव्यापाररक नाकाहरुलाई पूवथ-
पन्त्चचम राजमागथसगं जोडी उपभोग्य वस्तुहरुको पररवहनमा सहजता ल्याउन औद्योर्गक कोररडोरव्या
पाररक मागथ र्वस्तार गनथ रु ५ अबथ ४ करोड र्वतनयोजन गरेको छु। 

• गल्छी—धरशुली—बेरावती—मलंुैग सडकलाई दुई लेनको स्तरमा स्तरोन्नती गनय र  मैलुंग-

स्याफु्रवेशी सडक खण्डको कालोपर गनथ रु १अबथ ५८ करोड र्वतनयोजन गरेको छु। र्व.धप. राजमागयको सुधा

र तथा धवस्तारका लाधग रु ९६ करोड र्वतनयोजन गरेको छु। तमोर-



करीडोरलाई दुई लेनमा स्तरोन्त्नती गररनेछ। स्वर्थ सगरमार्ा वहृत चक्रपर् र सससमकोट-

दहल्सा तनमाथर् एव ंस्तरोन्त्नततको कामलाईअतघ बढाइनेछ।  

• धनमायणाधीन सुखेत-दलेैख-नाग्मा-गमगढी- नाक्चेलाग्ना, जाजरकोट-दुन ैडोल्पा-मररमपास-ततन्त्जे धो, घोराही-
थवाङ-मुधसकोट शधहद मागय रडुमे्र-बेशीशहर-चामे सडकका लाधग बजेट र्वतनयोजन गरेको छु। चतरा-लेगुवा-
अरुर् कोररडोर, कक्रहवा- लुधम्बनी-रामापुर, दाङ-धचसापानी,मालढुङ्गा-वेनी र खुधटया-धदपायल-चनैपुर-

उरै र गमगढी-रारा सडकका लार्ग बजेट व्यवस्र्ा गरेको छु। 

• काठमाण्डौं चक्रपथ सडक धवस्तार कायय सम्पन्न गनय रु १ अबथ ८१ करोड र्वतनयोजन गरेको छु। आगामी वर्थ
 तनमाथर् पूर्थ हुने गरीकान्त्न्त्तपर्को लार्ग रु.६१ करोड र्वतनयोजन गरेको छु। 

• उपत्यकाको र्वद्यमान सवारी चापलाई व्यवस्र्ापन गनथ सुयथर्वनायक-

धुसलखेल खण्डको स्तरोन्त्नती, धतनकुने-कोटेश्वर-

जधडवुटी सुरुङमागय, नयाँ बानेचवरमा अन्त्डरपास र बरपुरेचवर देखख माइतीघर सम्म फ्लाई ओभरको र्वस्तृ
त सम्भाव्यता अध्ययन गरी तनमाथर्कायथ प्रारम्भ गररनेछ  | 

• आगामी वर्य नागढंुगा नौधबसे सडक खण्डको सुरुङ्ग सधहत सडक धनमायण काययलाई धनरन्तरता धदन रु ६ अबथ २७
 करोड र्वतनयोजन गरेकोछु। ससद्धार्थ राजमागथको बटुवल-

पाल्पा सडकको ससद्धबाबा खण्डमा सरुुङ मागथ तनमाथर् शरुु गनथ र टोखा-छहरे-गुजेभञ्ज्याङ्ग,खुकोट-

धचयाबारी, धवधपनगर-खुधटया–दीपायल खण्ड, गणेशमान मागयको र्ानकोट-र्चत्लाङ खण्ड र लामाबगर-
उत्तरी सीमा सडकमा सरुुङमागथ तनमाथर्को र्वस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्त्न गरी तनमाथर् कायथ अ
गाडड बढाउन बजेट र्वतनयोजन गरेको छु। 

• तराई मधेशको समधृद्धसँग जोधडएको सडक पवूायधार र्वशेर् कायथक्रमका लार्ग रु ४ अबथ ४ करोड र्वतनयोजन 

गरेको छु। धासमथक रपयथटकीय दृन्त्ष्ट्टले महत्त्वपूर्थ ठाउँहरू देवघाट, चतरा र रामायण सधकय ट अन्तगयत धनमायणा

धीन सडकलाई तनरन्त्तरता ददएको छु। राजमागथस्तरोन्त्नती तर्ा पुनस्र्ाथपन कायथक्रमका लार्ग रु.१० अ
बथ ९७ करोड र्वतनयोजन गरेको छु।सडक क्षेर र्वकास आयोजनाका लार्ग रु२ अबथ १५ करोड र्वतनयोज
न गरेको छु। 

• धनमायणाधीन महाकाली नदीमा चार लेनको मोटरेबल पलु तनमाथर् कायथलाई तनरन्त्तरता ददन रु ९० करोड 
र्वतनयोजन गरेको छु।पयथटकीय सम्भाव्य स्र्ल, महत्वपुणय स्थानहरु आसपास राजमागयमा १० आधुधनक धवशे

र् प्रकृधतका पुलहरुको र्वस्ततृ अध्ययन सम्पन्त्नगरी तनमाथर् कायथ प्रारम्भ गररनेछ। प्रदेश तर्ा स्र्ानीय
 तहको कायथक्षेर सभर परेका तनमाथर्ाधीन पलुहरु तनमाथर् सम्पन्त्न गरेरप्रदेश र स्र्ानीय तहलाई हस्ता
न्त्तरर् गररनेछ। आगामी वर्थ २ सय पलुहरु तनमाथर् सम्पन्त्न गनथ र तनमाथर्ार्धन तर्ा नयाँ पलुतनमाथ
र् गनथ रु ७ अबथ ४७ करोड र्वतनयोजन गरेको छु। 



• धवधभन्न सडकहरुको आवधधक ममयत तर्ा पुनस्र्ाथपनाका लार्ग सडक बोडथ मार्थ त खचथ गने गरी रु ८ अबथ 
र्वतनयोजन गरेको छु।सडक ममथतका लार्ग बजेट अभाव हुन नददन पेरोल र डडजेलमा प्रतत सलटर र्प 

एक रुपैया ँशलु्क सलने व्यवस्र्ा समलाएको छु।सडक पूवाथधार र्वकास कायथक्रमका लार्ग रु ४ अबथ ४५ क
रोड र्वतनयोजन गरेको छु। राजमागथ र ठूला सडकहरुको ममथत सम्भारकोलार्ग ददगो स्रोत सुतनन्त्चचत 

गनथ सडक प्रयोगकताथबाट शलु्क सलने नीतत अवलम्बन गररनेछ। 

• सडकहरुलाई सुरधक्षत बनाउन आवश्कता अनुसार सडक सुरक्षा पखायल, सवारी सुरक्षा संकेत र िाधर्क संकेतहरु 

राधखनेछ। सडककोअवस्र्ाको आधारमा अर्धकतम गतत तनधाथरर् गरी कडाईका सार् तनयमन गररनेछ।
 सरकारले तनमाथर् गने सब ैसडक कम्तीमादईु लेनको हुनेछ। 

• दीगो र सहज स्र्ल यातायातको माध्यम रेलमागथको र्वकासबाट मुलुक नया ँयुगमा प्रवेश गनथ सक्ने भ
एकोले रेलमागथको पूवाथधारर्वकासमा मैले जोड ददएको छु। यसका लार्ग पूवथ-
पन्त्चचम  र उत्तर दक्षक्षत रेल सञ्जाल र्वकास गररनेछ। र्वद्युतीय रेलमागथकोसम्भाव्यता अध्ययन कायथ
 सम्पन्त्न भइसकेको  पूवी खण्ड काँकडसभत्ताबाट तनमाथर् कायथ सुरु गरी बाँकी खण्डको र्वस्ततृसम्भाव्य
ता अध्ययनको कायथ सम्पन्त्न भएपचचात मध्य खण्ड र सदुरुपन्त्चचम खण्डबाट समेत काम शरुु गररने
छ। काठमाडौंलाईभारत र चीन दवुैतर्थ  रेलमागथले जोड्ने वीरगञ्ज-काठमाडौं र रसुवागढी-
काठमाडौं  रेलमागथको र्वस्ततृ सम्भाव्यता प्रततवेदनतयार गरी दईु वर्थसभर तनमाथर् कायथ सुरु गररनेछ। 

• दधक्षणी सीमा नाकाबाट पवूय-

पधश्चम धवदु्यतीय रेलमागयको इटहरी, धनजगढ, वुटवल र कोहलपुर जोड्ने रेलवे लाईनको तनमाथर् कायथ अगाडडब
ढाइनेछ।जयनगर-
बबजलपुरा र भारतको बर्नाहादेखख र्वराटनगरसम्म आगामी आर्र्थक वर्थसभर ैरेल सेवा सञ्चालन गरर
नेछ।बबजलपुरा-
बददथबास खण्डको रेलमागथ तनमाथर् सम्पन्त्न गनथ बजेट र्वतनयोजन गरेको छु।तनजी क्षेरको लगानी सह
भार्गतामाकाठमाडौं उपत्यका तर्ा अन्त्य शहरहरुमा मेरो तर्ा मोनोरेल सञ्चालन गनथ र्वस्ततृ सम्भा
व्यता अध्ययन गरी तनमाथर् कायथअतघ बढाइनेछ । रेल, मेरो तर्ा मनोरेलका लार्ग रु ७ अबथ ७० करोड 
र्वतनयोजन गरेको छु। 

• जलयातायातलाई मुलुकको आन्तररक र वाह्य आवद्धता बढाउने सब ैभन्दा धकर्ायती यातायातको साधनको रुपमा 

धवकास गनय आवश्यकनीधतगत, कानुनी र अन्य पवूायधार  तयारी गनय तर्ा नारायर्ी र कोशी नदीमा जलयाता
यात पूवाथधार र्वकासका लार्ग बजेट र्वतनयोजनगरेको छु। 

• राधरिय राजमागय तथा दु्रतमागयहरूका धनधश्चत दूरीमा धवश्रामस्थलको व्यवस्था गररनेछ। सडक धकनारालाई माटोरधहत 

बनाउनुका साथ ैकाठमाडौंउपत्यका प्रवेश गने नाकाहरू र ठूला धनमायणस्थलहरूमा स्वचाधलत प्रधवधधबाट सवारी साध

न सर्ा गरी काठमाडौं उपत्यकाका सडकलाई धुलोमुिबनाइनेछ। सम्भाव्यताको आधारमा ठूला राजमागयको कुन ैख

ण्डको दायाँ बाँया खाली के्षर कायम गरी आपतकालीन हवाई अवतरण गनय सक्नेव्यवस्था धमलाइनेछ। 



• उच्च प्रधवधधयुि धनमायणको लाधग आवश्यक मेधशनरी, भारी धनमायण उपकरण भाडामा उपलब्ध गराउन तथा आयोजना

को सम्भाव्यता अध्ययन,धडजाईन र प्राधवधधक सुपररवेक्षणको कायय समेत गने गरी धनजी के्षरको समेत संलग्नतामा 

पवूायधार धनमायण परामशय कम्पनी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।नेपाली धनमायण कम्पनी र परामशयदात ृकम्पनीको क्षमता अधभ

वधृद्ध गररनेछ।इधन्जधनयररङ्ग पेशाको दक्षता अधभवधृद्ध गनय तथा नयाँ प्रधवधधमाअध्यावधधक गराउन इन्त्न्त्जतनयररङ्ग
 स्टार् कलेज स्र्ापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी काम अगाडड बढाइनेछ। 

• सडक, रेल तथा जल यातायातको पूवाथधार र्वकासको लार्ग रू १ खबथ ६३ अबथ ५२ करोड र्वतनयोजन गरेको
 छु। 

यािायाि व्यिस्थापन 

• सावयजधनक यातायातलाई प्रधतस्पधी र व्यवधस्थत गररनेछ। यातायात क्षेरमा रहेको ससन्त्न्त्डकेटको अन्त्त्य पतछ 

सावथजतनक पररवहनप्रर्ालीलाई व्यवन्त्स्र्त गनथ यातायात प्रार्धकरर् स्र्ापना गररनेछ। यारुहरुले सावथ
जतनक यातायातका शलु्क ततनथ र्वद्युत्तीयकाडथको व्यवस्र्ा गररनेछ। तोक्रकएको समयमा यारा सुरु गरी
 तोक्रकएकै समयमा गन्त्तव्यमा पुग्ने सुतनन्त्चचत गररनेछ। ठूला यारुक्षमताका सावथजतनक सवारी साधन
 सञ्चालनलाई प्रोत्सादहत गररनेछ। 

• धजधपएस प्रधवधधको प्रयोग गरी सावयजधनक सवारी साधनहरूको अनलाइन अवधस्थधत अनुगमन  गररनेछ। सावथज
तनक सवारी साधनकोप्रभावकारी व्यवस्र्ापन गनथ मलुुकका प्रमखु शहरहरूमा सावथजतनक तनजी साझे
दारीमा बहुतले बसपाकथ  तर्ा पाक्रकथ ङ स्र्लतनमाथर् कायथ अगाडड बढाइनेछ। 

• यातायात के्षरमा नधवकरणीय उजायको प्रयोग गरी शहरी के्षरको वायु प्रदरु्र् कम गनथ र्वद्युतीय सवारी साधन
को प्रयोगलाई प्रोत्सादहतगररनेछ। काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख सहर र आसपासका क्षेर
मा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह एवं धनजीके्षरसमेतको सहभाधगतामा धवदु्यतीय बस सेवा सञ्चालनमा 
ल्याइनेछ। र्वद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन नेपालर्वद्युत प्रार्धकरर्बाट  प
याथतत संख्यामा चान्त्जथङ्ग स्टेशनहरू स्र्ापना गदै लर्गनेछ। 

• सब ैप्रदेश राजधानीमा सवारी साधनको धर्टनेस परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी सवारी साधनले आवधधक रूपमा धर्टने

स परीक्षण गराउनुपने व्यवस्थाअधनवायय गररनेछ।यातायात व्यवस्थापन धशर्यकमा रु.१ अबथ ५३ करोड र्वतनयोजन 

गरेको छु। 

आिास, भिन र ििरी पूवािधार 

• आधुधनक सभ्यताको मानक न ैसुधवधायुि शहर भएको तथा मुलुकको धवकासको स्वरुप शहरी पवूायधारबाट ैप्रधतधव

धम्वत हुने यथाथयलाई ध्यान धददशैहरी धवकासतर्य  काययक्रम प्रस्ताव गरेको छु। सघन शहरीकरर् भइरहेका र्वराट
नगर-इटहरी, काठमाण्डौं उपत्यका, वीरगञ्ज-जीतपुरधसमरा,पोखरा उपत्यका, वुटवल-धसद्धाथयनगर, नेपालगञ्च-

कोहोलपुर, तथा धनगढी-

अत्तररया के्षरमा मेगा धसटी धवकास गनय सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ।केधह शहरहरुलाई स्मार्ि शसर्ीको रुपमा र्व



कास गनथ सम्भाव्यता अध्ययन गरी पूवाथधार तनमाथर् कायथ सुरु गररनेछ। ऐततहाससकएवम ्सांस्कृततक 

महत्वका सहरहरूको पुनरुत्र्ान गनथ कायथक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

• शहरहरुको पवूायधार धनमायणमा स्थानीय तहसँग साझेदारी गररनेछ। आगामी वर्थ मुलुकभरका १८५ नगरपासलका
हरुमा व्यवन्त्स्र्त शहरर्वकास  गनथ एकीकृत शहरी पूवाथधार र्वकास गरुुयोजना तजुथमा गररनेछ। हाल 

संचासलत सघन शहरी र्वकास कायथक्रम सम्बन्त्न्त्धतनगरपासलकाको लागत सहभार्गतामा अगाडड बढाइ
नेछ।  

• रुकुम पूवथ र नवलपरासी पूवथ न्त्जल्ला सदरमुकामको भौततक र्वकास योजना तजुथमा गरी नमूना सदरमु
कामको रुपमा तनमाथर् गनथबजेट र्वतनयोजन गरेको छु।हुलाकी  र  मध्यपहाडी लोकमागथको आसपास
मा सम्भाव्यताको आधारमा २७ स्र्ानमा आधुतनकनयाँ शहरहरुको पूवाथधार र्वकासका लार्ग रु १ अबथ 
९८ करोड  र्वतनयोजन गरेको छु। उपत्यका सभरको प्राकृततक स्रोत, नदी कोररडोर, सडक, यातायात, र्ो
होरमैला, ढल, साँस्कृधतक सम्पदा र धरोहरहरुको एधककृत धवकास र व्यवस्र्ापन गनथ बहृत्तर गुरुयोजनातया
र गररनेछ। 

• नागररकको मौधलक हकको रुपमा रहेको उपयुि आवासको हक सुधनधश्चत गनय जनता आवास, सुरधक्षत आवास, व

स्ती स्थानान्तरण लगायतकाकाययक्रम अधघ बढाइनेछ।जनता आवास काययक्रम अन्तगयत ३० हजार घर तनमाथर् ग
नथ रु ४ अबथ ३० करोड र्वतनयोजन गरेकोछु। 

• अधतधवपन्न, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत वगयका पररवारका लार्ग सुरक्षक्षत, धकर्ायती र वातावरणमरैी आवास तन
माथर् गनथ सुरक्षक्षत नागररकआवास कायथक्रम अन्त्तगथत काठ र जस्तापातामा अनुदान ददई आगामी वर्थ 
करीब २० हजार भवनको खर तर्ा रु्सको छाना रे्नथ रु७३ करोड र्वतनयोजन गरेको छु।  

• आगामी दुई वर्य धभर जोधखमयुि बस्तीमा रहेका सब ैपररवारलाई जोधखमरधहत स्थानमा सुरधक्षत आवासको व्यवस्था

 धमलाउन प्रदेश र स्थानीयतहको लागत सहभाधगतामा नधजकको सुरधक्षत स्थानको एधककृत वस्तीमा सानय रु ५० 
करोड र्वतनयोजन गरेको छु। बाढी, पधहरोमा परीघरबार गुमाएका र जनधनको क्षधत भएका सखेुत, बददथया, दा
ङ लगायत तराई-

मधेश तर्ा पहाडी न्त्जल्लाहरुमा घर पुनतनथमाथर् कायथअगाडड बढाउन बजेट र्वतनयोजन गरेको छु। 

• सहकारी र आवासको के्षरमा काम गने राधरिय तथा अन्तरायधरिय गरै सरकारी धनकाय, कमयचारी सञ्चय कोर्, नाग

ररक लगानी कोर् रसावथजतनक तनजी साझेदारीमा न्त्यून मूल्य लागतका आवास तनमाथर् कायथक्रम सञ्चा
लन गररनेछ। 

• काठमाण्डौं उपत्यका धभर संघीय संसद, राजकीय अधतधथ गहृ, मन्री धनवास, प्रदेश प्रमुख र मु्य मन्रीको सम्पकय  

कायायलय एवम तनवासतनमाथर् गररनेछ। काठमाडौं उपत्यकामा यसै वर्थ ३ हजार व्यन्त्क्त क्षमताको स
म्मेलन केन्त्ि तनमाथर् गररनेछ। आगामी तीन वर्थसभर सावथजतनक तनजी साझेदारीमा ५ हजार व्यन्त्क्त 

क्षमताको बहुउद्देचयीय सम्मेलन केन्त्ि तनमाथर् गररनेछ। सब ैप्रदेशमा २हजार व्यन्त्क्त क्षमताका सम्मे



लन केन्त्ि तनमाथर् गने क्रममा धनगढी, सुखेत र र्वराटनगरमा तनमाथर्ाधीन सभाहलको लार्ग बजेटव्य
वस्र्ा गरको छु। जनकपुर, हेटौडा र पोखरामा सभाहल तनमाथर्को लार्ग र्वस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन 

गनथ र बुटवलमातनमाथर्ाधीन अन्त्तराथन्त्ष्ट्रय सम्मेलन केन्त्ि र अन्त्तराथन्त्ष्ट्रय प्रदशथनी केन्त्िको तनमाथर्का 
लार्ग बजेटको व्यवस्र्ा गरेको छु। 

• सब ैप्रदेशका राजधानीमा व्यवधस्थत पवूायधार धवकास गनय प्रादेधशक संरचनाहरुको गुरुयोजना तयार गरी सम्वन्त्न्त्ध
त प्रदेशको लागतसहभार्गतामा आगामी ३ वर्थसभर तनमाथर् कायथ सम्पन्त्न गररनेछ। सरकार, नगर र्व
कास कोर् र तनजी क्षरे समेतको लागतसहभार्गताको आधारमा र्वसभन्त्न स्र्ानीय तहहरुमा सभाहल 

तनमाथर् गनथ आवचयक बजेट र्वतनयोजन गरेको छु।  

• काठमाण्डौं उपत्यकालाई धुलो मुि बनाउन पदैल मागयलाई व्यवधस्थत गररने, तनमाथर् सामाग्रीको ढुवानी गदाथ सु
रक्षक्षत र्वर्ध अपनाइने रर्वद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गररनेछ। काठमाण्डौं उपत्यका सभर स
डक तनमाथर् गदाथ अतनवायथ रुपमा रु्टपार् तनमाथर्गने व्यवस्र्ा समलाइनेछ। 

• सरकारी जग्गाहरुको संरक्षण गरी खुल्ला के्षर धवकास तथा पाकय  धनमायण गररनेछ। ठूला शहरहरुमा र्वजुली, टेधल
र्ोन तथा टेधलधभजन केबुलकोतार भधूमगत व्यवस्थापन गररनेछ। तनजी क्षरेसँगको सहकायथमा उपत्यका लगाय
तका अन्त्य सहरी क्षेरमा वातावरर् संरक्षर्, हररयालीप्रवद्धयन तथा सहरी सौन्दयय कायम गनय स्वच्छ सहर अधभ

यान सञ्चालन गररनेछ। 

• नगर धवकास कोर्लाई नेपाल शहरी पूवाथधार र्वकास तनगममा पररर्त गरी नगर स्तरीय पूवाथधार आयोज
नाहरु तनगमको र्वत्तीयलगानी र स्र्ानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालन गररनेछ।भूकम्प लगायत प्राकृ
ततक प्रकोप प्रततरोध भवन तनमाथर् गनथ भवनसदंहता र भवन तनमाथर् मापदण्डको प्रभावकारी कायाथन्त्व
यन र तनयमन गररनेछ | आवास, भवन र शहरी धवकासको लाधग रु. 

40 अबय 73करोड र्वतनयोजन गरेको छु। 

भूकम्प िथा बाढी पतिको पूनननिमािण 

• भकूम्पबाट क्षधतग्रस्त धनजी आवास पुनधनयमायणको बाँकी कायय आगामी आधथयक वर्यमा सम्पन्न गनय रु. ५८ अबय ७३ 

करोड धवधनयोजन गरेको छु।छुट भएका वास्तर्वक लाभग्राहीको पदहचान गरी अनुदान र्वतरर् गररनेछ। 
यसै वर्थ सरुु गररएको धरहरा पुनतनथमाथर् कायथआगामी दईु वर्थसभर सम्पन्त्न  गनथ आगामी वर्थ रु. १ अबय

 धवधनयोजन गरेको छु। 

• भकूम्पबाट क्षधतग्रस्त सम्पदाहरुको पुनधनयमायण आगामी दुई वर्य धभर सम्पन्न गनय आवश्यक बजेट धवधनयोजन गरे

को छु। र्वद्यालयको भौततकसंरचना तनमाथर्मा स्र्ानीय समुदायसँग साझेदारी गने नीतत अवलम्बन 

गररनेछ। भूकम्पबाट क्षतत पुगेका सब ैर्वद्यालयहरुकोपुनिःतनमाथर् कायथमा तीव्रता ल्याइनेछ।पुनतनथमाथ
र्को लार्ग रू १ खबथ ४१ अबथ र्वतनयोजन गरेकोछु। 

स्थानीय पूिाििार 



• संघीयताको प्रभाकारी कायायन्वयन, सेवा प्रवाहमा प्रभाकाररता तथा प्रदेश र स्र्ानीय तहको अन्त्तर आबद्धता 
सुदृढ गनथ चार वर्थ सभरसम्पूर्थ स्र्ानीय तहका केन्त्िलाई कालोपर ेसडकद्धारा प्रदेश राजधानीसंग जो
डडनेछ। संघ, प्रदेश र स्र्ानीय तहको सहलगानीमायो कायथ शरुु गनथ रु ५ अबथ ७ करोड र्वतनयोजन गरे
को छु।   

• स्थानीय तहमा पवूायधार धवकासलाई तीव्रता धदन चालु आधथयक वर्यबाट शुरु गररएको स्थानीय पवूायधार धवकास साझे

दारी काययक्रमको बजेट वधृद्ध गरीप्रत्येक धनवायचन के्षरमा रु ६ करोड पुर्याउन रु ९ अबथ ९० करोड र्वतनयोजन 

गरेको छु। यस कायथक्रमका आयोजना छनौट तर्ाअनगुमनमा प्रतततनर्ध सभा तर्ा रान्त्ष्ट्रय सभाका स
बै माननीय सदस्यहरुको भसूमका रहने गरी कायथर्वर्ध पररमाजथन गररनेछ।एक भन्त्दा बढी तनवाथचन क्षे
र भएका न्त्जल्लामा संयुक्त रुपमा आयोजना छनौट गनथ सक्ने व्यवस्र्ा समलाइनेछ। 

• स्थानीय तहसंगको लागत सहभाधगतामा सब ैस्थानीय तहको केन्द्रमा आधुतनक प्रशासकीय भवन, र्वद्युत, स

डक, पानी, ढल, खेल मदैान,सभाहल र उद्यान लगायतको न्त्यूनतम पूवाथधार र्वकास गररनेछ।हाल संचालन
मा रहेको तराई मधेि समदृ्र्ध कायिक्रमलाईतनरन्त्तरता ददई मानव र्वकास सूचकाङ्कका आधारमा प
छाडड परेका स्र्ानीय तहहरुमा आर्र्थक रुपान्त्तरर्, सामाधजक धवकास रभौततक पूवाथधारका तनमाथर् कायथ
क्रमको लार्ग रु १ अबथ ६० करोड र्वतनयोजन गरेको छु। 

• मानव धवकास सचूकाङ्कमा पधछ परेका धहमाली  तथा उच्च पहाडी धजल्लाहरुमा पवूायधार धवकास तथा जीवनस्तर सु

धारका लाधग उत्तरी क्षरेपूवािधार ववकास तथा जीवनस्तर सुधार कायिक्रम संचालन गनथ रु १ अबथ र्वतनयो
जन गरेको छु। तुइन, र्ड्के र अस्र्ायी साँघ ुदईुवर्थ सभर पूर्थरुपमा र्वस्र्ापन गनथ रु.४ अबथ ३८ करोड 
र्वतनयोजन गरेको छु। 

• स्थानीय पवूायधार धनमायण सम्बन्धी काययलाई व्यवधस्थत तथा एकरुपता कायम गनय कानुन, नीधत, मापदण्ड र काययधव

धधको तजुयमा, पररमाजयन रक्षमता अधभवधृद्ध काययक्रम सञ्चालन गररनेछ। स्थानीय तहबाट काननूले धदएको अधधकार 

प्रयोग गरी तत्काल न्याधयक धनरुपणको लाधग न्त्यातयकससमततको क्षमता र्वकास गनथ प्रदेश र स्र्ानीय तह
संग सहकायथ गररनेछ।  

हिाई पूिाििार 

• आन्तररक आवद्धता बढाउन, आवागमनलाई सहज गनय तथा आन्तररक र वाह्य पयथटन क्षेरको र्वकास गनथ सुर
क्षक्षत,  धनयधमत, धवश्वसनीय रगुणस्तरीय हवाई पूवाथधारलाई मैले प्रार्समकता ददएकोछु। बरभुवन अन्त्तराथ
न्त्ष्ट्रय र्वमानस्र्ललाई मौसलक परम्परा र संस्कृततझल्कने बुदटक अन्त्तराथन्त्ष्ट्रय र्वमानस्र्लको रूपमा 
रूपान्त्तरर् गरी चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने व्यवस्र्ा समलाइनेछ।उपत्यकानन्त्जकको उपयुक्त स्र्ानमा
 वैकन्त्ल्पक आन्त्तररक र्वमानस्र्ल तनमाथर् गररनेछ।   

• गौतम बुद्ध अन्तरायधरिय धवमानस्थलको पधहलो चरणको कायय आगामी वर्य सम्पन्न गरी अन्त्तराथन्त्ष्ट्रय उडान संचा
लन गरी रु ३ अबथ ३४ करोडर्वतनयोजन गरेको छु। पोखरा र्वमानस्र्ल तनमाथर्को कायथलाई अतघ बढाउ



न रु ८ अबथ छुट्टाएको छु। तनजगढ अन्त्तराथन्त्ष्ट्रयर्वमानस्र्ल तनमाथर्को पूवथ तयारी कायथ अतघ बढाइने
छ। 

• आन्तररक धवमानस्थलहरुको धनमायण तथा स्तरोन्नधत गररनेछ। र्वराटनगर, जनकपुर, धसमरा, नेपालगञ्ज, दाङ, ध

नगढी लगायतकार्वमानस्र्लहरुको स्तरोन्त्नती गरी ठुला र्वमान अवतरर् गनथ सक्ने बनाईनेछ। सखेुत
मा नया ँर्वमानस्र्ल तनमाथर्का लार्गसम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ। गोकुलेचवर, कमलबजार, स्वगयद्वारी 
र चुहानडाँडा लगायतका स्र्ानहरुमा र्वमानस्र्ल तनमाथर्कोकायथ अतघ बढाइनेछ। राबर उडानको सुर्व
धा नभएका र्वमानस्र्लहरुमा राबरकालीन उडानको पूवाथधार तनमाथर् गररनेछ। 

• पययटक उदगम हुने देशसँग थप हवाई सेवा सम्झौता गररनेछ। नया ँहवाई प्रवेश बबन्त्दहुरू र तदनरुूप नयाँ ह
वाई मागथ प्रयोगका लार्गतछमेकी राष्ट्रहरूसँग समझदारी एवं सम्झौता गररनेछ। हवाई पूवाथधारहरुको 
तनमाथर्, धवकास तथा व्यवस्थापनमा सरकार र धनजीके्षरको साझेदारी र सहकाययलाई प्रोत्साहन गररनेछ। हवाई 
क्षेरमा रु १५ अबथ ८५ करोड र्वतनयोजन गरेको छु। 

खेलकुद 

• बालबाधलका तथा युवाको स्वस्र् शाररररक तर्ा मानससक र्वकासका लार्ग खेलकुदलाई अतघ बढाउन संघ
, प्रदेश र स्थानीय तहकोसहकाययमा समुदायस्तर देधखन ैधनयधमत रुपमा खेलकुद प्रधतयोधगताको आयोजना, खेलाडी

को प्रधशक्षण, क्षमता धवकास र प्रोत्साहनका काययक्रमसञ्चालन गररनेछ। 

• काठमाण्डौ उपत्यकामा अन्तरायधष्टयस्तरको खेलकुद पररसरको तनमाथर् गनथ प्रारन्त्म्भक अध्ययन गररनेछ। सबै
 प्रदेशमा प्रदेशसँगकोसहलगानीमा प्रदेश स्तरीय सुर्वधा सम्पन्त्न रङ्गशाला र प्रदेश तर्ा स्र्ानीय तह
सँगको सहलगानीमा सब ैस्र्ानीय तहहरुमाखेलग्रामको र्वकास गनथ रु.४० करोड रकम र्वतनयोजन गरे
को छु। 

• काठमाण्डौको मुलपानीमा धनमायणाधीन अन्तरायधरिय धक्रकेट मदैान दुई वर्य धभर धनमायण सम्पन्त्न गनथ रु १० करोड
 र्वतनयोजन गरेको छु।तनजी क्षेरको अग्रसरतामा हुने क्रक्रकेट लगायतका खेल मैदानहरूको तनमाथर् का
यथलाई सरकारले प्रोत्साहन गनेछ। क्रक्रकेट खेलकोर्वकासका लार्ग क्रक्रकेट एकेडेमी स्र्ापना गररनेछ। 

• तेह्रौ दधक्षण एधशयाली खेलकुदको पवूायधार धवकासका लाधग तथा नवौं राधरिय खेलकुद प्रततयोर्गताको लार्ग आ
वचयक रकम र्वतनयोजनगरेको छु। युवा तर्ा खेलकुद क्षेरमा  रु ३ अबथ 99 करोड धवधनयोजन गरेको छु। 

सिंस्कृति 

• मुलुकको धवधशष्ट संस्कृधतको संरक्षणमा ध्यान धदद ैर्वचव सम्पदा सूचीमा रहेका सम्पदाहरुको संरक्षर् र र्व
कासमा र्वशेर् जोडददइनेछ। लोपोन्त्मखु भार्ा, कला र संस्कृततको संरक्षर् गररनेछ। सादहत्यकार, कला
कार तर्ा संर्गतकारहरुको वरृ्त्त र्वकासमाध्यान ददइनेछ। काठमाडौं उपत्यकासभरको मौसलक ससं्कृतत, 

परम्परा, संगीतको अवलोकन गनथ रात्ररकालीन काठमाडौं उपत्यकासम्पदा यारा सञ्चालन गररनेछ। की



तत थपुर न्त्स्र्त जातीय संग्रहालयलाई नेपालको परम्परा‚ भार्ा‚ संस्कृधत‚ रीधतररवाज र रहनसहनझल्काउने गरी

 राधरिय सांस्कृधतक संग्रहालयको रूपमा धवकास गनय पवूायधार धनमायणका लाधग रकम छुट्याएकोछु। 

• धतलौराकोट, लुधम्बनी, देवदह र रामग्राम के्षरलाई समेटी बहृत लुन्त्म्बनी एकीकृत र्वकास गुरुयोजना तजुथमा ग
ररनेछ। लनु्त्म्बनी क्षेरकोगरुुयोजना बमोन्त्जमको तनमाथर् कायथलाई तनरन्त्तरता ददन रु १ अबथ र्वतनयोजन
 गरेको छु। पशपुतत क्षरे र्वकासका लार्ग रु ३५करोड र्वतनयोजन गरेको छु। देवघाट, जनकपुरधाम, पाधथ

भरा, रुरु, धवराटके्षर, बराहके्षर, खप्तडके्षर, काँके्रधवहार, हलेसी र गौरीशंकरलगायतका धासमथक स्र्लहरुको र्व
कासका लार्ग गुरु योजना तजुथमा गरी कायाथन्त्वयन गनथ बजेट र्वतनयोजन गरेको छु। आददवासीजनजा
ती, अल्पसंख्यक तर्ा दसलत समुदायको परम्परागत सीप र कलाको संरक्षर् र सम्वद्थधन गनथ आवचय
क बजेट र्वतनयोजनगरेको छु। 

सूिना िथा सञ्िार 

• आम सञ्चार के्षरको गुणस्तरीय एवं सवयसुलभ पहँुचको लाधग आमसञ्चार ऐन तजुयमा गररनेछ। रेडडयो नेपाल र ने
पाल टेसलसभजनकोएक्रककरर् सम्पन्त्न गरी सावथजतनक सेवा प्रसारर् संस्र्ाको रुपमा कायथक्रम सञ्चाल
न गररनेछ। सब ैप्रदेशमा सञ्चार ग्रामस्र्ापना गने कायथलाई तनरन्त्तरता ददइनेछ। 

• नेपाली परकाररतामा गुणस्तरीयता‚ व्यवसाधयकता र स्वच्छ अभ्यासलाई प्रोत्साधहत गनय तर्ा परकार दघुथटना बी
मा र परकार वरृ्त्तकोर्लाईपरकारको दहत र कल्यार्मा पररचालन गनथ बजेटको व्यवस्र्ा गरेको छु। लो
ककल्यार्कारी र्वज्ञापन वापत सरकारले प्रदान गनेरकममा १५ प्रततशतले वदृ्र्ध गरेको छु। 

• आगामी दुई वर्यधभर देशधभर ैसुरधक्षत छापाखाना स्थापना गरी राहदानी, बैंक नोट, अन्त:शुल्क धस्टकर, हुलाक धटक

ट, जग्गाधनी प्रमाणपजूाय रसावयजधनक महत्त्वका कागजातहरूको सुरक्षण मुद्रण गनय काभे्रपलाञ्चोक न्त्जल्लामा पू
वाथधारहरुको तनमाथर् प्रारम्भ गररनेछ। 

• सरकारी सेवामा प्रयोग हुने धवदु्यत्तीय सचूना र धववरण डडजास्टर ररकभरी केन्त्ि  मार्थ त सुरक्षक्षत गररनेछ। र्व
द्युतीय प्रर्ालीकोर्वचवसतनयता तर्ा त्याङ्कको सदपुयोग र गोपतनयतमा र्वशेर् ध्यान ददईनेछ। 
साईबर सुरक्षा जोखखम न्त्यतूनकरर् गनथ साईबरसुरक्षा प्रर्ाली सञ्चालनमा ल्याईनेछ। 

• धिक्वेन्सी धवतरण प्रणाली व्यवधस्थत र पारदशी बनाउन राधरिय धिक्वेन्सी धनधायरण योजना र रणनीधत तयार गररने

छ। सब ैस्थानीय तहका वडा,स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदाधयक माध्यधमक धवद्यालयमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट धवस्तार ग

ने कायय आगामी वर्यधभर सम्पन्न गररनेछ। 

• दूरसञ्चार पवूायधारमा रहेको दोहोरो लगानी कम गनय पवूायधारहरुको सहप्रयोग गररनेछ। नेपालको आफ्न ैस्याटेलाइट 

स्थापना गने कायय शुरुगररनेछ।हुलाक सेवालाई पुनसंरचना गरी स्वायत्त, प्रधतस्पधी र व्यवसाधयक बनाइनेछ। महत्वपू

णय सरकारी कागजातहरु र कानुनी दस्तावेजहरुहुलाक मार्य त प्राप्त हुने व्यवस्था गररनेछ। 



• आगामी वर्य छायांकनका लार्ग नेपाल कायथक्रमको शरुुवात गररनेछ। काठमाण्डौ उपत्यकामा अत्याधुतन
क सुर्वधा सम्पन्त्न स्टुडडयोतनमाथर् कायथ प्रारम्भ गररनेछ। श्रमन्त्जवी चलर्चरकमीलाई सामान्त्जक सुर
क्षाको दायरामा ल्याइनेछ। 

• तडतजटल नपेाल धनमायण गनय नागररक सेवाको पह ँच र गुणस्तर अधभवधृद्ध गनय सावथजतनक सेवालाई क्रमशिः र्व
द्युतीय माध्यमबाट उपलधधगराउने प्रर्ालीको र्वकास गररनेछ। आगामी पाँच वर्थ सभर सम्भाव्य सब ै

नागररक सेवा र सरकारी आर्र्थक कारोबार र्वद्युत्तीयमाध्यमबाट सम्पन्त्न गनथ डडन्त्जटल नेपाल फे्रमव
कथ को अवधारर्ालाई कायाथन्त्वयनमा ल्याईनेछ। 

• केन्द्रदेधख स्थानीय तहसम्म सवयसाधारणले मोबाइल एप्सका माध्यमबाट सरल र सहज रूपमा सेवा, सचूना, जानका

री धलन सक्ने र आफ्नागुनासा प्रकट गनथ सक्ने व्यवस्र्ा गररनेछ। ज्ञानमा आधाररत अर्थतन्त्र र्वकास
को लार्ग सूचना प्रर्वर्धमा आधाररत उद्योगव्यवसाय प्रवद्थधन तर्ा रोजगारी सजृना गनथ लसलतपुरको
 खुमलटारमा राजष्ट्रय ज्ञान पाकि  स्र्ापना गररनेछ। 

सम्माननीय सभामखु महोदय, 

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚ 

• अब म र्वत्तीय सेवा, सावथजतनक ससं्र्ान र तनजी क्षेरको लगानी प्रवद्थधन सम्बन्त्धी क्षरेगत कायथक्रम त
र्ा र्वतनयोजनको प्रस्तावप्रस्तुत गदथछु। 

तित्तीय क्षरे 

• धवत्तीय के्षरमा सुशासन र स्थाधयत्व कायम गदै धवत्तीय पहँुच अधभवधृद्ध गररनेछ। र्वत्तीय साधन उत्पादनमुखी ब
नाइनेछ। बैंक तर्ा र्वत्तीयसंस्र्ाहरु एक आपसमा गाभ्ने नीततलाई तनरन्त्तरता दददैं ठूला बैंक तर्ा र्व
त्तीय संस्र्ाहरु समेत एक आपसमा गाभ्न प्रोत्सादहतगररनेछ। यो व्यवस्र्ा बीमा कम्पनीको हकमा स
मेत लाग ूगररनेछ। 

• खोल  ँबैंक खाता असभयान सञ्चालन गरी आगामी आर्र्थक वर्थको अन्त्त्यसम्ममा सब ैबासलग नेपाली
को बैंक खाता खोसलनेछ।सरकारी तनकायबाट नागररकलाई प्रदान गररने आर्र्थक सरु्वधा लगायत सबै 
प्रकारका भुक्तानी बैंक खाता मार्थ त मार गररनेछ।नेपाली नागररकले सम्पततको रुपमा आजथन गरेको 
सुन र चादँी लगायत बहूमलू्य धातुहरु बैंकमा तनक्षेपको रुपमा जम्मा गनेधयवस्र्ा समलाइनेछ। 

• सब ैस्थानीय तहका केन्द्रमा बैंधकङ्ग सुधवधा सुधनधश्चत गररनेछ। दगुथम क्षेरमा बैंक्रकग सेवाको पहँूच असभवदृ्र्ध
 गनथ मोबाईल, इन्त्टरनेट रशाखा रदहत बैक्रकंग सेवालाई प्रोत्सादह गररनेछ। 

• सह धलयतपणूय कजाय काययक्रम प्रभावकारी बनाई मापदण्ड पुगेका व्यधि वा समूहलाई यस्तो कजायमा पह ँच सुधनश्चत ग

ररनेछ। यस्तो कजाथकायथक्रमको लार्ग नेपाल सरकारले ५ प्रततशत व्याज अनुदान र बीमा तर्ा कजाथको 



सुरक्षर्मा ७५ प्रततशत अनुदान उपलधधगराउने व्यवस्र्ालाई प्रभावकारी तुल्याउँदै कायाथन्त्वयन गनथ प
याथतत बजेट व्यवस्र्ा गरेको छु। 

• बीमाको पहँुच र्वस्तार हुने गरी बीमा सेवा प्रदायक तनकायहरुको संस्र्ागत र प्रर्ालीगत सुधार गररनेछ
। कृर्र् र लघु उद्यमसेवामा बीमा सेवा सहज गनथ घुम्ती बीमा कायथक्रम सञ्चालन गररनेछ। पनूबीमा 
नीतत पररमाजथन गरी पुनबीमा धयवसायलाई र्पप्रभावकारी एवम ्धयवन्त्स्र्त गरी र्वदेशी संस्र्ाहरुलाई
 नेपालमा पुनबीमा गनथ प्रोत्सादहत गररनेछ।  

• नेशनल पेमेण्ट गेटवेको व्यवस्था गरी भुक्तानी प्रर्ालीको र्रर्ारक नेपालमा हुने व्यवस्र्ा समलाइनेछ।न
गद कारोवारलाई क्रमशिःन्त्यूनीकरर् गदै भुक्तानी प्रर्ालीमा सुरक्षक्षत काडथ र इन्त्टरनेटको प्रयोगलाई प्रा
र्र्मकता ददइनेछ। खानेपानी र र्वद्युत सेवा शलू्कभकु्तानी र्वद्युत्तीय माध्यमबाट हुने व्यवस्र्ा समला
इनेछ। 

• सब ैप्रकारका र्धतोपर र ऋर्परका दोस्रो बजार कारोबार र्वद्युत्तीय प्रर्ाली मार्थ त गनथ र्वद्युत्तीय का
रोबार प्रर्ालीलाई सुरक्षक्षत रपारदशी बनाइनेछ। सरकारी ऋर्पर खररद/बबक्रीको लार्ग अनलाईन प्रर्ा
ली र्वकास गररनेछ।र्धतोपरको दोस्रो बजारमातनन्त्चचत रकम भन्त्दा बढी कारोबार गने लगानीकताथहरु
को स्र्ायी लेखा नम्बर सदहतको र्ववरर् नेतसे तर्ा ससडडएससी रार्सार्प्रर्ालीमा आबद्ध गररनेछ। 

• धधतोपर बोडथ र नेपाल स्टक एक्सचेन्त्जको संस्र्ागत सुधार गररनेछ।गैर–
आवासीय नेपालीहरुले दोश्रो बजार मार्य त पधन लगानी गनयसक्ने गरी पूँजी बजारलाई र्राक्रकलो बनाइनेछ।कमथ
चारी सञ्चय कोर्, नागररक लगानी कोर् र तनक्षेप तर्ा कजाथ सुरक्षर् कोर्कोर्वत्तीय र्ववरर् एक्रककृत रु
पमा प्रकाशन गने व्यवस्र्ा समलाइनेछ। कजाथ सूचना र सुरक्षक्षत कारोबार ऐनमा पररमाजथन गररनेछ।र
स्टी ऐन तजूथमा गरी सामूदह लगानी कोर्, शेयर अभौधतकरण र धसधडएससी लगायतको कायय व्यवधस्थत गररने
छ। 

• सावयजधनक र संगधठत संस्थाहरुले आफ्ना कमयचारीहरुको अवकाश कोर्को व्यवस्थापन त्यस्तो कोर् सञ्चालन गने

 उदे्धश्यले स्थापना भएकासहायक संस्था वा अवकास कोर् सञ्चालन गनय स्थाधपत धवधशधष्टकृत संस्थाहरुबाट मार 

गनुय पने ब्यवस्था गररनेछ।   

साििजतनक सिंस्थान 

• सावयजधनक संस्थानहरूको दक्षतापवूयक व्यवस्थापन गरी कुशलता र प्रभावकाररता बढाउन  एकीकृत काननू ब
नाइनेछ। सावथजतनकसंस्र्ानहरुमा रर्नीततक साझेदार सभत्र्याइ व्यवसातयकता र्वकास गने तर्ा संरच
नागत सुधार र तनयमनलाई प्रभावकारीबनाइनेछ। सावथजतनक ससं्र्ानको प्रयोगमा नआएको जसमन त
र्ा अन्त्य सम्पर्त्त व्यवसातयक रुपमा उपयोग गने नीतत सलइनेछ। 



• औद्योधगक के्षरका रुग्ण सावयजधनक संस्थान पुन: सञ्चालन गनय धनजी के्षरसँग सहकायय गररनेछ। सावथजतनक सं
स्र्ानमा नागररककोअपनत्व असभवदृ्र्ध गनथ सावथजतनक-

तनजी- सहकारी साझेदारीमा सञ्चालन गररनेछ।  

तनजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्िधन 

• राधरिय पूँजी धनमायणको पररपोर्कको रूपमा वाह्य लगानी आकधर्यत गदै नेपाललाई अन्त्तराथन्त्ष्ट्रय लगानी गन्त्त
धयको रूपमा स्र्ार्पतगररनेछ। तनजी लगानीकताथको व्यवसातयक लागत कम गनथ उद्योग तर्ा व्यवसा
य दताथ प्रक्रक्रया, पवूायधार धनमायण, जग्गा प्रान्त्तत, करभुिानी, श्रम कानुनको पररपालना तथा  र्ववाद तनरूपर् प्र
र्ाली सुधार गररनेछ। बौद्र्धक सम्पत्तीको संरक्षर् र व्यवसातयक करारकोकायाथन्त्वयनलाई प्रभावकारी 
बनाइनेछ। 

• हाल ैसम्पन्न लगानी सम्मेलनमा लगानीकतायहरुबाट देखाइएको उत्साहजनक सहभाधगतालाई लगानीमा रुपान्तरण 

गनय आवश्यक काननू तथासंगठन संरचनामा सुधार गररनेछ। लगानीकताथहरुलाई एकल पोटथल सेवाको माध्य
मबाट लगानीसंग सम्बन्त्न्त्धत सब ैप्रकारका सूचनाउपलधध गराईनेछ। नेपाल रान्त्ष्ट्रय एकद्धार प्रर्ाली 
कायाथन्त्वयनमा ल्याई व्यवसायमा सहजीकरर् गररनेछ।लगानी बोडथ मार्थ तठूला आयोजनाका लार्ग प्र
दान गररने एकल र्वन्त्द ुसेवाको आरम्भ यस ैआर्र्थक वर्थ सभर गररनेछ। 

• कम्पनी काननू, बौधद्धक सम्पत्ती काननू, बैंधकङ्ग तथा बीमा काननू, धवदेश धवधनमय सम्बन्धी काननू, दामासाही त

था सुरधक्षत कारोवार काननू,वदेैधशक लगानी तथा प्रधवधध हस्तान्तरण धनयमावली, लगानी बोडय धनयमावली  र औ
द्योर्गक व्यवसाय ऐन तजुथमा तर्ा संशोधन गरीकायाथन्त्वयन गररनेछ। हेन्त्जङ्ग तनयमावलीको व्यव
स्र्ालाई प्रभावकारी बनाई वैंदेसशक लगानीमा र्वदेशी र्वतनमयको जोखखमव्यवस्र्ापन गररने छ। 

• नेपालमा लगानीको वातावरण अनुकुल बनाई अन्तरायधरिय जगतमा नेपालको धवत्तीय साख असभवदृ्र्ध गनथ सम्प
र्त्त शदु्धीकरर् तर्ाआतङ्ककारी कायथमा र्वत्तीय लगानी तनवारर् सम्बन्त्धी अन्त्तराथन्त्ष्ट्रय प्रततबद्धताह
रु पुरा गररनेछ। सम्पर्त्त शदु्धीकरर् तर्ाआतङ्कवादी क्रक्रयाकलापमा र्वत्तीय लगानी तनवारर् सम्ब
न्त्धी रर्नीततक कायथयोजना कायाथन्त्वयन गररनेछ।   

सिुासन र साििजतनक सिेा प्रिाह 

• शासकीय स्वच्छता र सुशासन प्रवद्धयनलाई सवोपरी प्राथधमकतामा राखी सब ैके्षरमा सदाचार पद्धधत अवलम्बन गररने

छ।राज्यको सम्पधत्त अनधधकृतदोहन गने प्रवधृत्त प्रतत कठोर बन्त्ने नीतत सलइनेछ। भ्रष्ट्टाचार रोक्न कानूनी सु
धार गदै तनयामक तनकायको क्षमता असभवदृ्र्धगररनेछ। 

• सावयजधनक प्रशासनको कायय संस्कृततमा आमूल पररवतथन गरी सङ्घीय शासन प्रर्ाली अनरुुपको सोच र 
कायथ शलैीको र्वकासगररनेछ। सावथजतनक पदार्धकारीहरुको जवार्देदहता सतुनन्त्चचत गररनेछ। सरकारी



 सेवाको प्रक्रक्रया सम्बन्त्धमा यर्ार्थ जानकारीपाउन सक्ने पररपाटीको र्वकास गनथ हाल संचालनमा रहे
को हेलो सरकारको पोटथलमा स्तरोन्त्नतत गरी सब ैप्रदेश र स्र्ानीयतहसम्म कायाथन्त्वयनमा ल्याइनेछ। 

• मन्रालयहरुबाट भइरहेको कायय प्रगधतको एकीकृत धवदु्यतीय अनुगमन प्रणालीमार्य त प्रधतवेदन गने र अनुगमन गनय 

सक्ने व्यवस्था धमलाइने छ।प्रधानमन्री तथा मधन्रपररर्द्को कायायलय एक्सन रुमबाट धवकास आयोजनाको अप्रत्य

क्ष अनुगमन गने व्यवस्था धमलाइनेछ। 

• सरकारी सेवामा नधतजामा आधाररत काययसम्पादन प्रणाली अवलम्बन गररनेछ। उच्च व्यवस्थापन तहमा कायथरत क
मथचारीहरूसँगकायथसम्पादन करार सम्झौता गरी करारका शतथहरूलाई कायथसम्पादन मूल्याङ्कनको आ
धार बनाइनेछ। कायथसम्पादनमूल्याङ्कन संगठनको कायथसम्पादन स्तर अनुरुपको हुने व्यवस्र्ा गररने
छ। 

• नागररकलाई मानवअधधकारका आधारभतू पक्षमा सजग र धक्रयाशील बनाउन जनचेतना अधभवधृद्धका काययक्रम संचा

लन गररनेछ। संवधैाधनकआयोगहरुको कायय प्रभावकारी बनाउन क्षमता अधभवधृद्ध गररनेछ। संवधैाधनक धनकायहरुलाई

 साधन स्रोत सम्पन्न गरी क्षमता धवकास गररनेछ।यीधनकायहरुका धनमायणाधीन भवनहरुलाई आवश्यक रकम धवधन

योजन गरेको छु। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थाधपकामा ररि स्थानका लाधगउपधनवायचन गररनेछ।  

कानून िथा न्याय 

• न्यायमा सबकैो पहँुच सुधनधश्चत गनय न्त्याय प्रशासनलाई सरल, धमतव्ययी र प्रभावकारी बनाइने छ। मौसलक हक,

 संघीयता कायाथन्त्वयन,र्वकास तनमाथर्, लगानी प्रवद्थधन तर्ा सुशासन लगायतका क्षेरमा  आवचयक प
ने कानून तनमाथर् र सुधार गररनेछ।न्त्यायपासलकाको चौर्ो पञ्चवर्ीय रर्नीततक योजना  र महान्त्याय
र्धवक्ता कायाथलयको दोश्रो पञ्चवर्ीय रर्नीततक योजना कायाथन्त्वयन गररनेछ। 

• अदालत र अन्य न्त्यातयक तनकायको भौततक तर्ा ससं्र्ागत सुदृढीकरर् र जनशन्त्क्तको क्षमता र्वकास
मा जोड ददइनेछ। अदालतभवनहरु, सरकारी वक्रकलका कायाथलयहरुको तनमाथर् कायथ अगाडड बढाइनेछ।
 र्वर्ध र्वज्ञान प्रयोगशालालाई प्रादेसशक तहमार्वस्तार गने क्रममा आगामी आर्र्थक वर्थमा र्प दईु वटा
 प्रयोगशाला स्र्ापना गररनेछ। 

• देवानी र र्ौजदारी संधहताको प्रभावकारी कायायन्वयन गररनेछ। दहसंापीडडत मदहला, एकल मधहला, अपाङ्गता भए

का व्यधि, दधलत, बालबाधलकार ज्येष्ठ नागररक पक्षलाई धनःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइनेछ। सम्बधन्धत 

कानुनमा संशोधन र पदार्धकारीको तनयुन्त्क्त गरीसंक्रमर्कालीन न्त्याय सम्बन्त्धी बाँकी काम पुरा गरर
नेछ। 

अन्िराित्िय सम्बन्ि 

• नेपालको पररारि नीधत राधरिय धहत, पारस्पररक लाभ र सम्मान, अन्तरायधरिय प्रधतबद्धता तथा दाधयत्व र न्यायमा आ

धाररत हुनेछ। स्वतन्त्रता,सावयभौमसत्ता, भौगोधलक अखण्डता, स्वाधीनता र राधरिय सुरक्षा कायम गदै अन्त्तराथ



न्त्ष्ट्रय जगत्मा रान्त्ष्ट्रय प्रततष्ट्ठा को असभवदृ्र्धगररनेछ। तछमेकी समरराष्ट्रहरू, धवकास साझेदारहरू, श्रम ग

न्तव्य मुलुकहरूलगायत अन्य सब ैधमररारिहरूसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गदैराधरिय धहत प्रवद्थधन गररनेछ। 

• राधरिय, के्षरीय र धवश्वव्यापी सरोकार र चासोका धवर्यहरुमा सघन छलर्ल गरी साझा दृधष्टकोण बनाउन अन्त्तराथ
न्त्ष्ट्रय स्तरको सगरमार्ासम्वाद आयोजना गररनेछ। नेपाल सदस्य भएका क्षेरीय मञ्चहरूलाई अझ प्र
भावकारी बनाउन जोड ददइनेछ। र्वचवकै लार्गअनुकरर्ीय रहेको नेपालको मौसलक शान्त्न्त्त प्रक्रक्रयाका 
अनुभवहरूलाई अन्त्तराथन्त्ष्ट्रयस्तरमा आदानप्रदान गररनेछ। 

• नेपालको आधथयक कूटनीधतलाई देशगत र के्षरगत लक्ष्य तोकी पररचालन गररनेछ। र्वकास सहायता, व्यापार, ल
गानी, श्रम र पययटन प्रवद्धयनमाअन्त्तराथन्त्ष्ट्रय सहयोग बढाउने गरी आर्र्थक कूटनीतत सञ्चालन गररनेछ। 

• राहदानी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँद ैधवदु्यतीय राहदानी लागु गनय तयारी कायय सम्पन्न गररनेछ। र्वदेशी नाग
ररकलाई आगमनमा ददइनेप्रवेशाज्ञा अनलाइन माध्यमबाट उपलधध गराइनेछ। गैर आवासीय नेपालीह
रूको अन्त्तराथन्त्ष्ट्रय संजाल, ज्ञान, सीप, पूँजी र प्रधवधधलाईनेपालको आधथयक सामाधजक धवकासमा उपयोग गनय आ

कधर्यत गररनेछ। 

रात्िय सरुक्षा 

• देशको शाधन्त सुरक्षालाई सुदृढ तुल्याउद ैनागररकको जीउधन र सावयजधनक सम्पत्तीको सुरक्षामा धवशेर् ध्यान धदइने

छ। नागररकलाई भयरदहतवातावरर्मा पेशा व्यवसाय गनथ सक्ने गरी सुरक्षाको अनभुूतत गराइनेछ। त
्य र वैज्ञातनक प्रमार्मा आधाररत अपराधअनुसन्त्धान र असभयोजन प्रर्ाली र्वकास गररनेछ। अनुस
न्त्धान र असभयोजनमा सलंग्न जनशन्त्क्तको क्षमता वदृ्र्ध गररनेछ। 

• सब ैसुरक्षा धनकायहरूलाई सबल¸ सक्षम र उत्तरदायी बनाई राधरि्य सुरक्षा प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइनेछ।राधरिय अ

नुसन्धान धवभागलाईव्यावसाधयक इन्टेधलजेन्स संस्थाको रूपमा धवकास गररनेछ।सीमा सुरक्षा एवम ्सीमा पार 
अपराध र तस्करी तनयन्त्रर्का लार्ग सुरक्षाइकाईहरुको भौततक र प्रार्वर्धक क्षमता र्वस्तार गररनेछ। 

• मुलुकका धवधभन्न धजल्लामा अवधस्थत कारागारहरुमा क्षमता भन्दा बढी कैदीहरु भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी 

कारागारहरुको र्वद्यमानभौततक पूवाथधारको तनमाथर् र सुधारमा उल्लेख्य रकम वदृ्र्ध गरेको छु। कैदी 
बन्त्दीहरूको श्रम र सीपलाई उत्पादन कायथमा उपयोगगराउने व्यवस्र्ा गररनेछ। 

• धवकास प्रधक्रयामा धवपद जोधखम संवेदनशीलतालाई मलूप्रवाहीकरर् गररनेछ। र्वपद जोखखम न्त्यूनीकरर् त
र्ा उत्र्ानशीलताअसभवदृ्र्ध गनथ स्र्ानीयकरर् तर्ा क्षमता असभवदृ्र्ध, सावयजधनक तथा धनजी लगानी  र
 साझेदारी तर्ा सहकायथ वदृ्र्ध गररनेछ। 

• सब ैनेपालीको बायोमेधिक पधहचान र पथृक नम्बर सधहतको राधरिय पररचयपर धवतरणको कायय शुरु गरी दुई वर्यधभ

र एक नेपालीले एकभन्दा बढीपररचयपर बोक्नु नपने व्यवस्र्ा गररनेछ। 



• सुरक्षा धनकायहरू रहेको स्थान लगायत अन्त्य संभार्वत स्र्ानमा र्वपदको पूवाथनुमान तर्ा पूवथ सूचना प्र
र्ाली जडान गरीसञ्चालनमा ल्याइनेछ।र्वपद्को पूवथतयारी, खोज, उद्धार, राहत र पुनस्थायपनामा सब ैसंयन्र

हरू तयारी अवस्थामा राखी पररचालन गररनेछ। 

• धवपदको समयमा श्रोतको अभाव हुन नधदन त्यस्तो अवस्थामा तत्काल ैधनकासा हुने गरी  ५ अबथ ५० करोड बजेट
 छुट्टयाएको छु।यसबाटतत्कालै र्वपद्का उद्धारमा सहयोग पुग्नेछ। सबै प्रदेशमा आपतकासलन सामा
ग्री भण्डार केन्त्ि स्र्ापना गररनेछ।र्वपदजोखखमको र्वर्वर्धकरर् गरी सूचना प्रर्वर्धको उपयोग मार्थ त
 पूवथ सतकथ ता अपनाउने र प्रभार्वतहरुलाई सामान्त्जक संरक्षर् रबीमामा आवद्ध गने व्यवस्र्ा गररनेछ
। 

• राधरिय सुरक्षा नीतत कायाथन्त्वयन गरी रान्त्ष्ट्रय सुरक्षा प्रर्ालीलाई सुदृढ बनाइनेछ।रान्त्ष्ट्रय सुरक्षा एवं प्र
ततरक्षा सम्बन्त्धी र्वर्यमाअध्ययन अनसुन्त्धान गनथ रान्त्ष्ट्रय सुरक्षा र्वचवर्वद्यालय स्र्ापना गनथ प्रक्रक्र
या अगाडड बढाइनेछ। 

• सङ्घीय लोकताधन्रकक गणतन्रको प्रवद्धयन गदै रान्त्ष्ट्रय दहतप्रतत समर्पथत युवा जनशन्त्क्त र्वकास र पररचा
लनका लार्ग रान्त्ष्ट्रय सेवादलको भूसमकालाई स्र्ानीयस्तर सम्म र्वस्तार गररनेछ। 

आतथिक योजना र तथ्याङ्क 

• आगामी पधच्चस वर्यको दीघयकालीन सोचसधहत २०७६ साउनदेधख पन्रौं योजना कायायन्वयन शुरु गररनेछ। क्षेरग
त कायथक्रमहरूलाई ददगोर्वकासका लक्ष्यहरूसँग आबद्ध गररनेछ। तनर्थय प्रक्रक्रयालाई त्यमा आधारर
त बनाउन आवचयक पने सूचना तर्ा त्याङ्कउपलधध हुने खलुा त्याङ्क प्रर्ाली र्वकास गररनेछ। 
रान्त्ष्ट्रय आय, कृर्र् र औद्योर्गक त्याङ्क गर्ना र्वर्धलाई अध्यावर्धकगररनेछ। 

• राधरिय जनगणना २०७८, सातौं राधरिय कृधर् गणना २०७८, बहुसचूक सवेक्षण, चौथो जीवनस्तर सवेक्षण २०७६ र प

धहलो बहृत औद्योधगक सवेक्षण२०७६ का लार्ग आवचयक बजेट र्वतनयोजन गरेको छु। 
रा्िसिेक 

• रारिसेवकहरूमा कामप्रधत तत्पर हुने, सेवाभावसधहत समयम ैकाम सम्पन्ना गने, उत्कृष्ट नधतजा धदने र धजम्मेवारी 

वहन गने काययसंस्कृधतकोधवकास गररनेछ। राष्ट्र सेवकहरूमा ज्ञान, सीप र पेसागत मयायदाको धवकास गरी सर

कारी सेवा साथ उत्कृष्ट्ट ढंगले प्रवाह गररनेछ। 

• कमयचारीहरूको सरुवा‚ पुरस्कार‚ सजाय‚ वधृत्त धवकास र क्षमता अधभवधृद्धको अवसरलाई काययसम्पादनमा आधाररत ब

नाइनेछ। योगदानमाआधाररत तनवतृ्तभरर् कोर् सञ्चालन गनथ संस्र्ागत व्यवस्र्ा समलाइनेछ। 

• नेपाल सरकारको धवधनयोजनबाट पाररश्रधमक प्राप्त गने सब ैरारिसेवक कमथचारी, सुरक्षाकमी, धशक्षक तथा प्राध्याप

कको शुरु तलबमानमाआगामी 207६ साउन १ देधख लागु हुने गरी राजपरअनंक्रकत शे्रर्ीका लार्ग २० प्रततश
त र राजपरांक्रकत शे्रर्ीका लार्ग  १८ प्रततशतलेवदृ्र्ध गरेको छु। महंगीभत्ता, पोशाक सुधवधा र सावधधक 



जीवन बीमालाई यथावत राखेको छु। यसबाट कमथचारीको मनोबल उच्च हुन गईपेशागत तनष्ट्ठा बसलयो भई 
सावथजतनक सेवा प्रवाह र्प प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेको छु। 

तित्तीय सिंतियिा व्यिस्थापन 

• संघ, प्रदेश र स्र्ानीय तहबीच समन्त्वय, पारस्पररक सहयोग र सहकायय व्यवधस्थत गररनेछ। अन्त्तर-
प्रदेश पररर्द्, प्रदेश समन्वय पररर्द् रअन्तर-सरकारी धवत्त पररर्द्जस्ता संरचनाहरू बीच अन्तर सम्वाद गररनेछ। 

• साझा अधधकार सचूीमा रहेका अधधकारहरूको प्रयोगमा काययगत स्पष्टता गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने 

काययलाई व्यवधस्थत गररनेछ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासधनक संरचनालाई काययमूलक बनाइनेछ। नेपाल 

सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने धवत्तीयहस्तान्तरणलाई आवश्यकता र सामथ्ययको धवशे्लर्ण गरी समन्याधय

क बनाइनेछ। 

• अन्तर सरकारी धवत्त प्रणालीलाई सुदृढ गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएका आम्दानी र खचयको एधककृत ले

खांकन र प्रधतवेदन प्रणालीकोधवकास गरी सावयजधनक उत्तरदाधयत्व प्रवद्धयन गररनेछ। वैदेसशक सहायता र ऋर् 

पररचालन सम्बन्त्धी कायथर्वर्ध तयार गरी लागुगररनेछ। संघ, प्रदेश र स्र्ानीय तहको चाल ूखचथलाई वा
न्त्न्त्छत सीमासभर राख्दै र्वकास र्वत्तलाई प्रार्समकताको क्षेरमा केन्त्न्त्ितगररनेछ। 

• प्रदेश तहमा बजेट व्यवस्थापन सचूना प्रणाली र स्थानीय तहमा कोर् लेखाङ्कन प्रर्ाली सूरको प्रभावकारी का
याथन्त्वयन गरी बजेट तजुथमा,खचयको लेखाङ्कन र एकीकृत प्रततवेदन गने व्यवस्र्ा समलाइनेछ। कायथक्रम
 तर्ा आयोजनाको प्रगतत देखखने अनुगमन सम्बन्त्धीप्रर्ालीलाई समेत यसमा आबद्ध गरी प्रगततको 
आधारमा मार बजेट खचथ गने व्यवस्र्ा गररनेछ। 

• समानीकरण अनुदान तथा राजस्व बाँडर्ाँटको रकम नागररकका मौसलक हकलाई प्रार्समकतामा राखी र्वतन
योजन गनुथपने गरीसम्बन्त्न्त्धत कानूनमा संशोधन गररनेछ। स्र्ानीय तहले उठाउने राजस्व र राजस्व 

बाँडर्ाँड सम्बन्त्धी कायथलाई र्प सदुृढ वनाउनराजस्व सुधार कायथयोजना तजुथमा गरी एकरुपता गररनेछ
। 

• संधघयता कायायन्वयनका सम्बन्धमा तजुथमा हुन बाँकी संघीय कानूनहरु तजुथमा गररनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानी

य तहले कानून बनाउँदासमन्त्वय गने संयन्त्र र्वकास गररनेछ। न्त्जल्ला समन्त्वय ससमततलाई स्र्ानीय त
हको क्षमता र्वस्तार, धवकास धनमायण काययकोअनुगमन, तथ्याङ्क संकलन एव ंप्रततवेदन तयारी र गैर सरका
री संस्र्ाहरुको अनुगमन कायथमा प्रभावकारी उपयोग गररनेछ। 

            साििजतनक तित्त व्यिस्थापन र आयोजना कायािन्ियन 

• सावयजधनक खचय पुनरावलोकन आयोगको प्रधतवेदन क्रमशः कायायन्वयन गदै बजेट प्रणाली र धवत्तीय व्यवस्थापनमा 

सुधार गदै लधगनेछ। सरकारीखचथ व्यवस्र्ापनलाई नततजामा आधाररत बनाईनेछ। लागत लाभ र्वचलेर्र्



 र ऋर् भारको ददगोपन सुतनन्त्चचत गरी सावथजतनकऋर् पररचालन गररनेछ।यस ैवर्थ लाग ुभएको नयाँ
 र्वकास सहायता नीतत बमोन्त्जम अन्त्तराथन्त्ष्ट्रय सहायता पररचालन गररनेछ। 

• मौसम प्रधतकुलताका कारण समयमा खचय गनय कधठन हुने दहमाली तर्ा उच्च पहाडी  न्त्जल्लाहरुमा र्वतनयो
न्त्जत बजेट मध्ये आर्र्थकवर्थको अन्त्त्यमा खचथ हुन बाकँी रकम तत्काल ैअको वर्थको आरम्भदेखख न ैख
चथ गनथ समल्ने गरी तनकासा गने व्यवस्र्ासमलाइनेछ। 

• उच्च पदमा काययरत कमयचारीहरूसँग काययसम्पादन करार सम्झौता गरी करारका शतयहरूलाई काययसम्पादन मूल्या

ङ्कनको आधार बनाइनेछ।कायथसम्पादनको आधारमा हरेक वर्थ सम्झौता नवीकरर् गररनेछ। आयोजना प्र
मुखको कायथसम्पादन ९० प्रततशतभन्त्दा कमभएको अवस्र्ामा बाहेक तनजलाई अन्त्यर सरुवा गररने छै
न। आयोजना प्रमुखहरू तनजामती सेवा बादहरबाट समेत प्रततस्पधाथकाआधारमा छनौट गरी आयोजना 
अवर्धभरका लार्ग तनयुक्त गने प्रर्ालीको शरुुवात गररनेछ। 

• आयोजनाहरुको पधहचान, छनौट, मूल्यांकन तथा लाभ-

लागत धवशे्लर्णका आधारमा मार कायायन्वयनमा लजैाने गरी राधरिय आयोजना बैंककोक्षमता सुदृढीकरण गरी कायाय

न्वयन गररनेछ। स्वीकृत पररयोजनाको पूवथ तयारीका चरर्हरू बमोन्त्जम आयोजनाहरुका लार्ग बजेटर्व
तनयोजन गररनेछ। ठूला आयोजना शीघ्र कायाथन्त्वयनका लार्ग छुट्टै कानूनी व्यवस्र्ा गररनेछ। प्राकृतत
क स्रोतको अनरु्चतदोहन हुन नददई तनमाथर् सामाग्रीको तनयसमत आपूततथ गने व्यवस्र्ा गररनेछ। र्वका
स आयोजनाहरूमा तीनै ससफ्टमा काम गनथप्रोत्सादहत गररनेछ। 

• सावयजधनक खररद काननूमा आवचयक संशोधन गरी र्वकासमैरी बनाइनेछ। ठेक्का प्रदान गनुथ अगाडड तन
माथर् व्यवसायीकोप्रार्वर्धक, मानवीय र धवत्तीय क्षमता हेररनेछ। सडक ठेक्कामा दददंा ढल र र्वजुलीको पोल
 व्यवस्र्ापन तर्ा र्वजुलीको तार साने वाभसूमगत गने समेतको काम एउटै तयाकेजमा समावेश गररने
छ। 

• पयायप्त अध्ययन भएका र धनमायणपवूयका चरणहरू परूा भएका आयोजनाहरूलाई बहुवर्ीय ठेक्काको स्वीकृत मापदण्ड 

बमोधजम मार नयाँकाययक्रमलाई स्रोतको प्रततबद्धता ददइनेछ। तनमाथर् सम्पन्त्न  भएपतछ कम्तीमा पाँच व
र्थसम्म सम्बन्त्न्त्धत तनमाथर् व्यवसायीले नैममथत गनुथपने व्यवस्र्ा गररनेछ। 

• राधरिय गौरव लगायत आयोजनाहरुको तनयसमत रुपमा अनुगमन तर्ा मूल्याङ्कन गने पद्धततलाई सूच
ना प्रर्वर्धमा आधाररतबनाइनेछ। प्रधानमन्त्री तर्ा मन्त्रीपररर्द्को कायाथलयबाट छातनएका आयोजना
हरुको प्रत्यक्ष अनुगमन गररनेछ। 

सम्माननीय सभामखु महोदय, 

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚ 



• अब म माधथका के्षरगत नीधत तथा काययक्रमहरू कायायन्वयनका लाधग बजेट धवधनयोजन र श्रोत व्यवस्थापनको अनु

मान प्रस्तुत गने अनमुततचाहन्त्छु। 

• आगामी आधथयक वर्यका नीधत तथा काययक्रमहरू कायायन्वयन गनय रु 15 खबय 32 अबय 96 करोड 71 लाख धवधनयोज

न गरेकोछु। कुल धवधनयोजनमध्येचालुतर्य  रु 9 खबय 57 अबय 10 करोड 14 लाख अथायत् 62.4 प्रधतशत‚ पूँजीगततर्य

 रु 4 खबय 8 अबय 59 लाख अथायत् 26.6 प्रधतशत र धवत्तीयव्यवस्थातर्य  रु 1 खबय 67 अबय 85 करोड 98 लाख अथाय

त् 11 प्रधतशत रहेको छ।  

• आगामी आधथयक वर्यका लाधग अनुमान गररएको खचथ व्यहोने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु 9 खबय 81 अबय 13 क

रोड 83 लाख र वदेैधशकअनुदानबाट रु 57 अबय 99 करोड 55 लाख व्यहोदाय रु 4 खबय 93 अबय 83 करोड 33 लाख

 न्यनू हुनेछ। सो न्यनू पधूतय गनय वदेैधशक ऋणबाट रु 2 खबय98 अबय 83 करोड 33 लाख जुटाइनेछ। राजस्व पररचाल

न र वदेैधशक अनुदान तथा ऋण सहायता पररचालन गदाय पधन नपुग हुने खदू रु 1 खबय 95अबय आन्तररक ऋणबाट 
व्यहोररनेछ। 

सम्माननीय सभामखु महोदय, 

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚ 

• अब म आगामी आधथयक वर्य २०७६/७७ को राजस्व पररचालनको नीधत तथा काययक्रम प्रस्तुत गने अनुमधत चाहन्छु। 

• कर प्रणालीमा संरचनात्मक पररवतयन गरी आयातमा धनभयर कर प्रणालीलाई क्रमशः आन्तररक आधथयक धक्रयाकलाप

मा आधाररत तुल्याई दीगो करप्रर्ालीमा रुपान्त्तरर् गदै जान तनम्न उद्देचय हाससल गने गरी राजस्व परर
चालन गररनेछिः- 

• वजै्ञाधनक‚ अनुमानयोग्य र पारदशी राजस्व प्रणालीको धवकासबाट धनजी लगानी मरैी वाताबरण धसजयना गरी उत्पाद

नमूलक उद्योग तथा व्यवसायप्रवद्धयन र औद्योधगक संरक्षण प्रदान गने‚ 

• करयोग्य सव ैधकधसमका आधथयक धक्रयाकलापहरुलाई करको दायरामा ल्याउँद ैकर छली तथा चुहावट धनयन्रण गरी

 कराधार र्राधकलो बनाउने‚ 

• अनावश्यक‚ मानव स्वास्थ्यलाई नोक्सान पुर्याउने तथा वातावरर् ह्रास गराउने वस्तुको आयात तनरुत्सादहत
 एवं तनयाथत प्रबद्थधन गने‚ 

• दक्ष‚ व्यवसाधयक‚ स्वच्छ‚ सुदृढ एवम ्करदातामैरी कर प्रशासनको र्वकास र प्रक्रक्रयागत सरलीकरर् र सू
चना प्रर्वर्धको प्रयोग बढाईकर सहभार्गता असभवदृ्र्ध गने‚ 

• गरैकर राजस्वका दरहरूलाई समसामधयक, लागत प्रभावी र पारदशी बनाई थप राजस्व पररचालन गने। 

• अब म आगामी आधथयक वर्यको राजस्वका दर सम्बन्धी प्रस्ताव र कर प्रणाली सुधारका काययक्रमहरु प्रस्तुत गने अनु

मधत चाहन्छु। 

अप्रत्यक्ष कर 



• मूल्य अधभवधृद्ध करको दायरामा आउने कारोबार सीमा रकम र दर यथावत कायम गरेको छु। कृधर्जन्य र औद्योधगक

 उत्पादनलाई संरक्षण तथाप्रबद्धयन गरी स्वदेशी उत्पादनको उपभोगमा आत्मधनभयर हुन तथा अनावश्यक र स्वास््य
का लार्ग हातनकारक वस्तुहरुको आयातलाईतनरुत्सादहत गनथ भन्त्सारका दरहरुमा सामान्त्य संशोधन ग
रेको छु। 

• धनकासी व्यापारको प्रवद्धयनको लाधग मधदरा र सधूतयजन्य वस्तु, स्वदेशम ैखपत हुने कच्चा पदाथय, तथा आधारभतू कृ

धर् उपज बाहेकका अन्यमालवस्तुको धनकासीमा लाग्द ैआएको महशुल हटाएको छु। तनयाथत व्यापारको प्रवद्थधन
को लार्ग आफ्नो उत्पादनको बीस प्रततशतभन्त्दाबढी तनकासी गने  सव ैप्रकारका कच्चा पदार्थको आया
तमा वण्डेड वेयर हाउसको सरु्वधा उपलधध हुने धयवस्र्ा समलाएको छ। 

• उद्योगले पठैारी गने औद्योधगक कच्चा पदाथयहरुको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कधम्तमा एक तह कम गने

 नीधत अनुरुप केही कच्चापदार्थको भन्त्सार महसलु  घटाएको  छु।कृर्र्मा आधाररत सहकारी उद्योगले पै
ठारी गने ढुवानी साधनमा 50 प्रततशत छुट ददनेव्यवस्र्ा समलाएको छु। 

• स्वास्थ्य तथा जनसं्या मन्रालयको धसर्ाररशमा गाउँपाधलका‚ नगरपाधलका तथा उप-

महानगरपाधलका र महानगरपाधलकाले आयात गने क्रमशःदुई‚ तीन र चार थान एम्बुलेन्समा एक प्रधतशत मार भ

न्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरी बाँकी भन्सार महसुल छुट हुने व्यवस्था गरेको छु। 

• कपडा उद्योगहरुले आफ्नो स्वःप्रयोजनको लाधग आयात गने धमल मेधशनरी र पाटयपजूाय एवं केधमकलहरूमा  एक प्रधत

शत मार भन्सार महसुललगाएको छु।स्वदेशमा प्रशस्त सम्भावना भएका कपडा, धागो, धचया, आधारभतू और्

धी‚ मधहलाहरुले प्रयोग गने स्यानटरी प्याड‚ धर्डसधप्लमेण्ट जस्ता उद्योगको संरक्षण र प्रवद्धयनका लाधग यस्ता उद्यो

गहरूले पठैारी गने औद्योधगक मेधशनरी तथा यन्र उपकरणमा लाग्ने भन्सारमहसुल दर घटाएको छु। 

• मुलुकमा जल यातायातको प्रबद्धयन र धवकासको लाधग सब ैधकधसमका जल यातायातका साधनहरुको पठैारी महसुल

 १५ प्रधतशतबाट घटाएर  5प्रधतशत कायम गरेको छु। र्वदेशबाट र्क्रकथ एका नेपाली यारलेु आफ्नो सार्मा 
ल्याएको १०० ग्राम सम्मको सुनको गहना महसलुततरी पैठारी गनथसक्ने व्यवस्र्ा समलाएको छु। 

• मुलुक आत्मतनभथर भएका र्चया, कर्ी, दूग्ध पदाथय, घ्य,ू कुखुराको मासु, केराउ, बदाम, आलु धचप्स, धबस्कुट, चा

उचाउ, आइसधक्रम, जुस, धमनरलवाटर, धचनी तथा स्खर चकलेट, चुइङगम, पास्ता, जस्तापाता, जुत्ता चप्पल‚ धा

गो र धरपाल लगायतका कृर्र्जन्त्य तर्ा औद्योर्गकवस्तुहरुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षर् गनथ त्य
स्ता वस्तुहरुको आयातमा भन्त्सार दर बढाएको छु। 

• मूल्य अधभवधृद्ध करमा छ मधहनासम्म धमलान नभएको कर धर्ताय पाउने व्यवस्थालाई घटाई चार मधहनामा पाउने व्यव

स्था धमलाएको छु।कुटनीततक सुर्वधा प्रातत व्यन्त्क्त तर्ा तनकायले सूचीकृत भएका र्मथहरुबाट वस्तु त
र्ा सेवा खरीद गरी कर क्रर्ताथ माग गरेमातत्काल क्रर्ताथ ददने व्यवस्र्ा समलाएको छु। 



• नधवनतम् सोच‚ सीप‚ उद्यमशीलता र प्रधवधधको उपयोग गरी स्टाटय अप व्यवसाय गरेका तर करको दायरामा नआए

का व्यधिहरुले २०७६ पौर्मसान्तधभर मूल्य अधभबधृद्ध कर र आयकरको दायरामा आएमा आधथयक वर्य २०७५।७६ भ

न्दा अधघका कर‚ जररवाना‚ थप दस्तुर‚ शुल्क तथा ब्याजधमन्हा हुने व्यवस्था धमलाइएको छु। 

• मधदरा‚ चुरोट‚ अन्य सधूतयजन्य पदाथय र स्वास्थ्यका लाधग हाधनकारक वस्तुहरुमा लाग्द ैआएको भन्त्सार तर्ा अ
न्त्तिःशलु्क दरमा सामान्त्यवदृ्र्ध गरेको छु। 

प्रत्यक्ष कर 

• आगामी आधथयक वर्यमा आयकरका दरहरुमा वधृद्ध गररएको छनै।आयकर छुट हुने सीमा वधृद्ध गरी व्यधिका लाधग रु 

४ लाख र दम्पत्तीका लार्गरु ४ लाख ५० हजार पुयाथएको छु। 

• एक व्यधि एक स्थायी लेखा नम्बरको नीधतलाई कायायन्वयन गनय जुनसुकै आन्तररक राजस्व कायायलयबाट सरल 

रुपमा स्थायी लेखा नम्बर धलनसक्ने व्यवस्था धमलाएको छु। 

• धवधभन्न ऐनहरुमा भएका कर छुट र सुधवधा सम्बन्धी व्यवस्थाहरुसँग तादाम्यता हुनेगरी  राजस्व सम्बन्धी काननूह

रुमा संशोधन गररनेछ।शेयरकारोबारको पूँजीगत लाभकरको गणना भाररत औसत लागत धवधधबाट गने व्यवस्था धम

लाई शेयर लगानीकतायहरुलाई प्रोत्साधहत गनय हालप्राकृधतक व्यधिलाई लाग्द ैआएको करको दर ५ प्रधतशत कायम 

गरेको छु। 

• व्यवसाधयक घर जग्गाको कारोबारमा अधग्रम करको रुपमा लाग्द ैआएको पूँधजगत लाभकरको दर घटाएको छु। र्व
र्त्तय कारोबार गनेसहकारीहरुलाई नगरपासलका क्षरेसभर पाँच प्रततशत र उपमहानगरपासलका र महानग
रपासलका क्षरेसभर भए दश प्रततशत मार करलाग्ने व्यवस्र्ा समलाएको छु। 

• कारोबारमा आधाररत करको दरलाई पुनरावलोकन गरी प्रगधतशील बनाएको छु। योगदानमा आधाररत सामान्त्ज
क सुरक्षा कोर् ऐन २०७४बमोन्त्जम स्र्ापना भएको सामान्त्जक सुरक्षा कोर्को आयमा कर नलाग्ने व्यव
स्र्ा समलाएको छु। 

• बैंधकङ्ग तथा धवत्तीय वा बीमा व्यवसायको मजयरमा कर छुट तथा सुधवधाको प्रयोजनका लाधग आयकर ऐन‚ २०५८ 

मा तोधकएको अवर्ध एकवर्थका लार्ग र्प गरेको छु।दघुथटना तर्ा स्वास््य बीमामा मलू्य असभवदृ्र्ध क
र नलाग्ने व्यवस्र्ा गरेको छु। 

• करदाताले कर प्रशासन समक्ष पेश गरेको आय धववरणमा कुन ैरुटी हुन गएको अबस्थामा त्यस्तो रुटी सच्याउन आ

य धववरण पेश गरेको धमधतले३० धदनधभर संशोधधत आय धववरण बुझाउन सक्ने काननूी व्यवस्था धमलाएको छु। 

कर प्रिासन 

• उल्ले्य आर्र्थक कारोबार हुने आर्र्थक तर्ा व्यापाररक केन्त्िमा कर कायाथलय र्वस्तार गदै लर्गनेछ। ने
पालको आर्र्थक दहतअसभवदृ्र्ध र लगानी प्रवद्थधन हुने गरी दोहोरो करमुन्त्क्त तर्ा र्वत्तीय छल तनरोध 

सम्झौता गररनेछ। 



• करदाता दताय प्रणालीमा सुधार गरी गुणस्तरीयता कायम गनय आगामी आधथयक वर्यदेधख बायोमेधिक दताय प्रणाली ला
गू गररनेछ। हाल मूल्यअसभवदृ्र्ध करमा दताथ रहेका करदाताहरुलाई आगामी आर्र्थक वर्थसभर र आयक
रमा दताथ रहेका करदाताहरुलाई क्रमशिः नया ँदताथप्रर्ालीमा आफ्नो र्ववरर् अद्यावर्धक गराउन ुपने 

व्यवस्र्ा समलाएको छु। 

• कर काननूलाई सरल, सहज तथा पारदशी बनाउन एकीकृत कर संधहता तजुयमा गररनेछ। नयाँ भन्सार धवधेयक संस

दको यस ैअधधवेशनमा पेशगररनेछ। भन्सारमा पेश गनुयपने सब ैधकधसमका कागजातहरु धवदु्यतीय माध्यमबाट बुझाउने

 व्यवस्था धमलाई भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई सरलबनाइनेछ। 

• कर प्रशासनले गरेको संशोधधत कर धनधायरणमा धचत्त नबुझाउने करदाताहरुले प्रशासकीय पुनरावलोकनको लाधग धव

भाग समक्ष धनवेदन धदंदाबुझाउनु पने राजस्व रकमको सीमा धववाधदत कर रकमको एक धतहाइबाट घटाई एक चौथाई

 कायम गरेको छु। 

• मूल्य अधभवधृद्ध करको संकलन प्रभावकारी तुल्याउन उपभोिाले वस्तु तथा सेवा खरीदको मूल्य काडय वा धवदु्यतीय 

माध्यमबाट भुिानी गरेमात्यसरी भुिानी गररएको धबजकमा उल्लेधखत मूल्य अधभबधृद्ध करको १० प्रधतशत रकम भु

िानीकतायको बैंक खातामा स्वतः जम्मा हुने व्यवस्थागरी त्यसरी जम्मा हुने रकममा अधग्रम कर कट्टी गनुय नपने 

व्यवस्था धमलाएको छु। 

• गुणस्तर नखुलेका‚ कमसल गुणस्तर भएका र मानव स्वास्थ्यमा प्रधतकूल असर पाने मालवस्तुको आयात धनयन्रण

 गररनेछ। मालवस्तु आयातगरेपधछ तयाक्रकङ्गमा अतनवायथ रुपमा आयातकताथ र बजार र्वतरकको लेवल ल
गाएर बजारमा पठाउन पाउने व्यवस्र्ा समलाइनेछ। 

• आगामी आधथयक वर्यदेधख सव ैधकधसमको राजस्वको भुिानी धवदु्यधतय माध्यमवाट गनय सक्ने व्यवस्र्ा समलाइनेछ
। र्वद्युतीय माध्यमवाटबबजक जारी गने र त्यसलाई आन्त्तररक राजस्व र्वभागको केन्त्िीय बबजक अ
नुगमन प्रर्ालीमा आबद्ध गने व्यवस्र्ा गरी मूल्यअसभवदृ्र्ध करको कायाथन्त्वयनलाई र्प प्रभावकारी 
बनाइनेछ। आयकर क्रर्ताथको प्रक्रक्रया सरलीकरर् गरी सम्बन्त्न्त्धत कायाथलयमार्थ त कर क्रर्ताथ हुने व्यव
स्र्ा समलाएको छु।करको बाँकी बक्यौता नभएका करदाताहरुले आन्त्तररक राजस्व र्वभागकोप्रर्ालीबाट
 स्वतिः करचुक्ता प्रमार्पर प्रातत गनथसक्ने व्यवस्र्ा समलाइएको छु। 

• चोरी धनकासी पठैारी र आन्तररक उत्पादनको पररवहनमा हुने धवचलनलाई न्यनूीकरण गरी राजस्व चुहावट धनयन्र

ण गनय उत्पादन, पररवहन रधबक्रीसम्मको शृंखलालाई ियाधकङ प्रणालीमा आबद्ध  गररनेछ। 

• राजस्व सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गने र साधवकमा राजस्व परामशय सधमधतले गदै आएको काम समेत गने 

गरी धनयधमत रुपमासरकारलाई नीधतगत तथा काययगत सुझाव धदने स्थायी संयन्रको राजस्व  बोडय स्थापना गररनेछ
। 

सम्माननीय सभामखु महोदय, 

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚ 



• आधथयक वर्य २०७४/७५ को यथाथय खचय‚ आधथयक वर्य २०७५/७६ को संशोधधत अनुमान र आधथयक वर्य २०७६/७७ को 

अनुमाधनत आयव्ययको धववरणअनुसचूीहरूमा उल्लेख गरेकोछु। अन्तरायधरिय धवकास साझेदारहरूबाट प्राप्तय हुने आधथय

क सहायता‚प्राधवधधक सहायता तथा अन्तरायधरिय गरैसरकारीसंस्थाहरूबाट पररचालन हुने सहायता सम्बन्धी र्ववरर्
 पुन्त्स्तकाहरू समेत छुट्टै प्रस्तुत गरेको छु। र्वर्यगत मन्त्रालयहरूको चालुआर्र्थक वर्थको प्रगतत र्ववर
र् आज ैप्रस्तुत गरेकोछु। 

• मलेै प्रस्तुत गरेको बजेटको कायायन्वयनबाट उपलब्ध स्रोत र साधनको उच्चतम उपयोग र समन्याधयक धवतरण भई 

नागररकको जीवनस्तरसहज, सुरधक्षत र गुणस्तरीय हँुदै जाने तर्ा ददगो र उच्च आर्र्थक वदृ्र्धको जग म
जबुत हुने अपेक्षा गरेकोछु।सावथजतनक सेवाकोप्रभावकारीता एवम ्गुर्स्तर असभवदृ्र्ध भई सुशासन प्र
वद्थधन र लोकतन्त्र सवलीकरर् हुने र्वचवास सलएको छु। 

• आधथयक तथा सामाधजक पवूायधारको धनमायण, पुनधनयमायण र नव तनमाथर् कायथमा तीव्रता आई कृर्र्, उद्योग र सेवा 

के्षरको धवस्तार मार्य तआगामी आर्र्थक वर्थमा ८.५ प्रततशतको हाराहारीमा आर्र्थक वदृ्र्धदर हाससल हुने अ
नुमान गरेको छु। कृर्र् तर्ा वन व्यवसाय,धनजी के्षरमा औद्योधगक तथा व्यवसाधयक लगानी धवस्तार, पययटन, 

धवत्तीय सेवामा पहँुच वधृद्ध तथा सावथजतनक तनमाथर् लक्षक्षत प्रधानमन्त्रीरोजगार कायथक्रमहरुको सञ्चालनबा
ट ५ लाख रोजगारी ससजथना हुने अपेक्षा गरेको छु। मुिास्र्ीतत दर ६ प्रततशतमा सीसमत रहनेगरी तर्ा 
लक्षक्षत आर्र्थक वदृ्र्धदर हाससल गनथ सघाउ पुर्याउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौदिक नीतत तजुथमा गने
छ। 

• तीव्र आधथयक धवकास सधहतको लोककल्याणकारी काययक्रम धवस्तार, आधथयक स्थाधयत्व  र जनसहभाधगतामा आधारर

त धवकास पद्धधतले पणूयलोकतन्र तर्य को यारा साथयक हुनेछ। नेपाल क्षरेीय र र्वचव मञ्चमा लोकतान्त्न्त्रक मू
ल्यमान्त्यतामा आधाररत समदृ्ध र न्त्यायपूर्थसमाजवाद उन्त्मुख उदीयमान राष्ट्रको रुपमा स्र्ार्पत हँुदै 
जानेछ। 

• प्रस्तुत बजेट तजुयमा गदाय मागय धनदेशन गनुय हुने सम्माननीय रारिपधत, सम्माननीय उपराष्ट्रपतत, सम्माननीय प्रधा

नमन्री, प्रधतधनधध सभाकासम्माननीय सभामुख र राधरिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष प्रधत हाधदयक आभार प्रकट ग

दयछु। बजेटको धसद्धान्त र प्राथधमकतामा व्यापक छलर्लगरी प्रतततनर्ध सभा र रान्त्ष्ट्रय सभाका माननीय सद
स्यहरूले ददनभुएका सुझावका लार्ग म आभारी छु। बजेट तजुथमा गदाथ सुझावददन ुहुने राजनीततक दल
का शीर्थ नेता, अथय तथा योजनार्वद, धनजी के्षर, सहकारी के्षर र नागररक समाजका व्यन्त्क्तत्वहरुलाईहाददथ
क धन्त्यवाद ज्ञापन गदथछु। नेपालको आर्र्थक सामान्त्जक र्वकासमा तनरन्त्तर सहयोग परु्याउने सब ैकर
दाता र अन्त्तराथन्त्ष्ट्रयर्वकास साझेदारहरू प्रतत आभार प्रकट गनथ चाहन्त्छु। 

• आगामी वर्यको यो बजेट कायायन्वयनमा सब ैपक्षको पणूय सहयोग रहने अपेक्षा गरेको छु। सारै्, मुलुक धभर र वाधहर

 रहनु भएका सव ैनेपालीलाईसवल, समदृ्ध र न्त्यायपूर्थ राष्ट्र तनमाथर्को यस महान यारामा सहभागी हु
न आधहान गदथछु।  



धन्यवाद ! 

  


