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आदरणीय िददीबिहनी तथा दाजभुाइह , 

1. कोिभड-१९ महामारीले िसजर्ना गरेको हाॆो जीवनकालकै सवार्िधक
चनुौतीपूणर् पिरिःथितको सामना गद नागिरकको जीवन रक्षा गनर् र
अथर्तन्ऽलाई गितशील तलु्याउँदै पनु त्थान गनर् सिकन्छ भन् ने ढ
िवँ वासका साथ म आिथर्क वषर् २०७८/0७९ को आयव्ययको िववरण
सावर्जिनक गनर् उपिःथत भएको छु। 

2. संिवधानको व्यवःथा बमोिजम ूितिनिधसभा िवघटन भएको हनुाले राजःव र
व्ययको अनमुान संघीय संसदमा पेश गनर् सम्भव भएन। सम्माननीय
रां शपितज्यूबाट िविनयोजन अध्यादेश, आिथर्क अध्यादेश र रां शऋण
उठाउने अध्यादेश जारी भइसकेका छन।् यी कानूनह मा उिल्लिखत
मलुभतू िवषय आय व्ययको वक्तव्यमा समावेश गरेको छु ।  

3. सन ्2020 को ू ारम्भमा देखापरेको कोिभड- 19 महामारीले हाॆो िवकास
र समिृ को याऽालाई गम्भीर पमा ूभािवत गरेकोछ। कोिभड महामारी
र सोको रोकथाम र िनयन्ऽण गनर् बाध्यतावश अवलम्बन गिरएका
िबयाकलापले गदार् धेरै नेपालीको काम र रोजगारी गमेुकोछ। संबमण
रोकथाम, िनयन्ऽण र उपचारका लािग गिरएको अथक ूयासका वावजदु
ठूलो संख्यामा नेपालीह ले ज्यान गमुाउन ु परेकोछ। यस महामारीबाट
मतृ्यूवरण गनुर्हनेु नेपालीह ूित हािदर्क ौ ाञ् जली अपर्ण गदर्छु। मतृकका
पिरवारजनमा समवेदना व्यक्त गदर्छु। संबिमत िबरामीको शीय ःवाःथ्य
लाभको कामना गदर्छु। 

4. आज जेठ १५ गते, गणतन्ऽ िदवस। संघीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽ
ःथापनाका िनिम  भएका आन्दोलनमा जीवन उत्सगर् गनुर्हनेु सम्पूणर्
शहीदह  ूित ौ ासमुन अपर्ण गदर्छु। ती आन्दोलनमा नेततृ्व गनुर्हनेु
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अमज र योगदान गनुर्हनेु िददीविहनी तथा दाजभुाइह ूित हािदर्क सम्मान
ूकट गदर्छु।  

5. कोिभड- 19 महामारीको दोॐो लहरको जोिखम बढ्दै जाँदा हाॆा सामु
चनुौतीह  थिपएका छन।् संबमण जोिखम कायम रहने अविध र यसको
ूभाव अझै यिकन हनु सकेको छैन। सङ् कटको यस समयमा ूत्येक
नेपालीको जीवनरक्षाको अिभभारालाई सरकारले सव च्च ूाथिमकता
िदएकोछ। सरकार महामारीकै बीचमा पिन ःवाःथ्य सजगता अपनाउँदै
आिथर्क गितिविधलाई िनरन्तरता िदन ूितव  छ।  

6. ऐितहािसक जनआन्दोलनको जगमा ःथापना भएको संघीय लोकतािन्ऽक
गणतन्ऽले हामीलाई िदगो शािन्त, ःथाियत्व, िवकास, समिृ , सामािजक
न्याय र समाजवादतफर्  अिघ बढ्ने आधार िदएकोछ। ूत्येक नेपालीको
पिरवतर्नको चाहना एवम ् िवकास र समिृ को सपनालाई साथर्क बनाउने
सम्भावनाको ढोका खलेुकोछ। सामािजक न्याय सिहतको बहआुयािमक एवम्
तीो िवकास ारा समृ  नेपाल सखुी नेपालीको राि य आकाङ्क्षा पूरा गनर्
सिकने बिलयो आधार तयार भएकोछ। जनताका मूिछर्त सपना जागतृ भएका
छन ्र िवकास एवम ्समिृ का नयाँ नयाँ मानक ःथािपत गद अिघ बढ्न
सम्भव भएकोछ। 

7. वतर्मान सरकारको नेततृ्वमा हामीले िवकास िनमार्ण र सामािजक न्यायको
क्षेऽमा उल्लेखनीय सफलता हािसल गरेका छ । दशक देिख सङ् कटमःत
मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ् चालनमा आएकोछ। मािथल्लो तामाकोशी
जलिव तु आयोजना िछ ै सम्पन् न हुँदैछ। ढलेको धरहरा उठेसँगै सबै
नेपालीको मनोवल उच्च भएकोछ। सडक पूवार्धार िनमार्ण,  जलिव तु
उत्पादन,  भकुम्पपिछको पनुिनर्मार्ण र आिथर्क पनु त्थानमा ूाप् त नितजा
उल्लेखनीय छन।् सिह नीित, सक्षम नेततृ्व, ढ आत्मिवँ वास र समपर्णका
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साथ अिघ बढ्दा िवकासको अिभयानलाई तीोता िदन सिकन्छ भन् ने
सकारात्मक सन्देश सम्ूषेण गनर् हामी सफल भएका छ ।  

8. आगामी वषर्को बजेट तजुर्मा गदार् नेपालको संिवधान, चनुावी घोषणापऽ,
पन्ीौ योजना, समृ  नेपाल सखुी नेपालीको राि य आकाङ्क्षा, िवकासशील
रां शमा ःतरोन् नित हनेु अठोट र िदगो िवकास लआयलाई महत्वपूणर् आधारको
पमा िलएको छु। सबै ूकारका सामािजक, आिथर्क िवभेदको अन्त्य गद
िवकास, समिृ  र सामािजक न्यायको याऽालाई थप गितशील बनाउने र
समाजवादको आधार िनमार्ण गन उ ेँयबाट िनदिशत भएको छु।
जनूितिनिध, िनजी क्षेऽ, विु जीवी,   पेशािव  र आमनागिरकबाट ूाप् त
सझुावलाई समेत यथोिचत महत्व िदएको छु। 

आदरणीय िददीबिहनी तथा दाजभुाइह , 

अथर्तन्ऽका महत्वपूणर् पिरसूचक, िववरण र तथ्या  समावेश गिरएको आिथर्क
सवक्षण २०७७/७८ सावर्जिनक भइसकेको छ। अब म मलुकुको
अथर्तन्ऽको वतर्मान अवःथाको बारेमा संिक्षप् त पमा ूःततु गदर्छुः 

9. कोिभड- १९ महामारीबाट आिथर्क गितिविध ूभािवत हुँदा गत आिथर्क
वषर्को आिथर्क विृ दर २.१ ूितशतले ऋणात्मक हनुपगु्यो। सरकारले
कायार्न्वयन गरेको आिथर्क पनु त्थानसम्बन्धी नीित तथा कायर्बमको
सकारात्मक पिरणामःव प चाल ु आिथर्क वषर्को आिथर्क विृ दर ४
ूितशतको हाराहारीमा रहने ूारिम्भक अनमुान छ। तथापी, कोिभड- १९
को दोॐो लहरबाट आिथर्क िबयाकलाप पनुः ूभािवत भएकोले अनमुािनत
आिथर्क विृ दर हािसल गनर् चनुौती थिपएकोछ।  

10. गतवषर् ू ितव्यिक्त कुल गाहर्ःथ्य उत्पादन ूचिलत मूल्यमा ११२६ अमेिरकी
डलर रहेकोमा चाल ुवषर् ११९१ अमेिरकी डलर र ूितव्यिक्त खचर्योग्य
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आय 1486 अमेिरकी डलर पगु्ने अनमुान छ। कुल गाहर्ःथ्य उत्पादनको
अनपुातमा कुल लगानी 30.8 ूितशत र कुल राि य बचत 31.4 ूितशत
हनेु अनमुान छ। 

11. ःवाःथ्य जोिखमका वाबजदु आपूितर् ौृ ला िनयिमत गनर् सिकएकाले
मिुाःफीित िनयन्ऽणमा छ। गतवषर् ६.७ ूितशत रहेको उपभोक् ता
मिुाःफीित चाल ुआिथर्क वषर्को ९ मिहनामा 3.1 ूितशतमा सीिमत
भएकोछ। शोधनान्तर िःथित बचतमा रहेको, िवूषेण आूवाहमा विृ
भएको, िवदेशी िविनमय सिञ् चित पयार्प् त रहेको, कजार् र िनक्षेपको विृ दर
सकारात्मक रहेको, पुजँी बजारमा कारोबार विृ  हुँदै गएकोछ।तथािप,
कोिभड- १९ को दोॐो लहरका कारण यी पिरसूचकमा आगामी िदनमा चाप
पन अनमुान छ। 

12. चाल ुआिथर्क वषर्को पिहलो १० मिहनासम्म गतवषर्को सोही अविधको
तलुनामा सरकारी खचर्मा 16 ूितशत र राजःव संकलन 14.1 ूितशतले
विृ  भएकोछ। वैशाख मसान्तसम्म . 2 खबर् 2 अबर् 28 करोड वैदेिशक
सहायताको ूितब ता ूाप् त भएकोछ। ूदेश र ःथानीय तहमा हनेु िव ीय
हःतान्तरण गतवषर्को पिहलो १० मिहनाको तलुनामा 15.7 ू ितशतले विृ
भई . 2 खबर् 94 अबर् 33 करोड पगुेकोछ। ूदेश र ःथानीय तहमा
. 91 अबर् 47 करोड राजःव बाँडफाँट भएकोछ।  

13. चाल ुआिथर्क वषर्को पिहलो 9 मिहनामा िनयार्त 20.2 ूितशतले र आयात
13.1 ूितशतले बढेकोछ। व्यापार घाटामा किम आई शोधनान्तर िःथित
. ४२ अवर् ५४ करोड बचतमा रहेकोछ। िवदेशी मिुाको सिञ् चित .

१४ खबर् ३३ अवर् २७ करोड पगुेकोछ। 

14. चाल ुआिथर्क वषर्मा कुल िविनयोजनको 85.9 ूितशत खचर् हनेु संशोिधत
अनमुान छ। िविनयोजन मध्ये चाल ुतफर्  91.4 ूितशत, पुजँीगत तफर्
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71.3 ूितशत र िव ीय व्यवःथा तफर्  85.2 ूितशत खचर् हनेु संशोिधत
अनमुान छ। 

15. चाल ुआिथर्क वषर् वािषर्क लआयको तलुनामा 94.8 ूितशत राजःव संकलन
हनेु अनमुान छ। वैदेिशक अनदुान . 27 अबर् 6 करोड र वैदेिशक ऋण
. 1 खबर् 65 अबर् 10 करोड पिरचालन हनेु संशोिधत अनमुान छ।

आन्तिरक ऋणतफर्  . 2 खबर् 23 अबर् पिरचालन हनेु अनमुान गिरएकोछ।

आदरणीय िददीबिहनी तथा दाजभुाइह , 

अव म आगामी आिथर्क वषर् २०७८/७९ को बजेटका उ ेँय तथा
ूाथिमकता ूःततु गदर्छु। बजेटका उ ेँयह  िनम्नानसुार रहेका छन:् 

(क) कोिभड-१९ को महामारीबाट नागिरकको जीवन रक्षा गन, 

(ख) अथर्तन्ऽको शीय पनु त्थान गनर् आिथर्क गितिविध एवम ् िवकास
िनमार्णका कायर्बमलाई तीोता िदने, 

(ग) राज्यको लोककल्याणकारी भिूमकालाई सु ढ बनाउने, सामािजक
सरुक्षा एवम ्संरक्षण ूदान गन र सामािजक न्यायसिहतको समिृ
हािसल गन, र  

(घ) सावर्जिनक, िनजी र सहकारी क्षेऽमा उपलब्ध ॐोत र साधनलाई
उत्पादनशील क्षेऽमा पिरचालन गद उत्थानशील अथर्तन्ऽ िनमार्ण
गन। 

बजेटका उ ेँयह  हािसल गनर् देहाय बमोिजम ूाथिमकता िनधार्रण गरेको
छु:   

(क) कोिभड- १९ को रोकथाम, िनयन्ऽण तथा उपचारका लािग
परीक्षणको दायरा िवःतार, उपचारको व्यवःथा,  ःवाःथ्य उपकरण
तथा साममीको आपूितर्, िनःशलु्क खोपको सिुनिँ चतता, ःवाःथ्य
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पूवार्धार िवकास र िचिकत्सक एवम ्ःवाःथ्यकमीर्ह को ूभावकारी
पिरचालन, 

(ख) कोिभड- 19 बाट ूभािवत पिरवारलाई राहत, िनजीक्षेऽलाई
ूोत्साहन, सहिुलयत र पनु त्थानका माध्यमबाट आिथर्क गितिविध
िवःतार, 

(ग) ौम बजारमा ूवेश गन तथा रोजगारी गमुाएका ौिमकलाई काम
र रोजगारीको सिुनिँ चतता,  

(घ) सबै नेपालीलाई जीवनचबमा आधािरत सामािजक सरुक्षा र संरक्षण,

(ङ) कृिष उत्पादन एवम ् उत्पादकत्व अिभबिृ  र खा  सरुक्षाको
ूत्याभिूत,  

(च) जीवनपयोगी एवम ्सीपयकु् त िशक्षाका लािग पूवार्धारमा लगानी, 

(छ) तीो औ ोिगकीकरण र शीय ू ितफल ू ाप् त हनेु रणनीितक महत्वका
पूवार्धार िनमार्ण, 

(ज) संघ, ूदेश र ःथानीय तहबीच समन्वय र सहकायर् माफर् त सन्तिुलत
िवकास, 

(झ) सबै ूकारका िवभेद र असमानताको अन्त्य, समन्याियक िवकास र
िवकासका ूितफलमा न्यायपूणर् पहुँच, 

(ञ) उ रदायी शासकीय व्यवःथा, शािन्त सरुक्षाको ूत्याभिूत, ॅ ाचार
िनयन्ऽण, सशुासन र सेवा ूवाहमा ूभावकािरता। 

आदरणीय िददीबिहनी तथा दाजभुाइह , 

अब म संघ, ूदेश र ःथानीय तहमा हनेु िव ीय हःतान्तरणको िववरण
ूःततु गदर्छुः 
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16. ूदेश र ःथानीय तहमा हःतान्तरण हनेु समानीकरण, िवशेष र समपरुक
अनदुानका साथै ूदेश र ःथानीय तहबाट कायार्न्वयन हनेु संघीय आयोजना
र कायर्बमको लािग ूदान गिरने सशतर् अनदुानमा विृ  गरेको छु। 

17. राि य ूाकृितक ॐोत तथा िव  आयोग ारा िनधार्िरत सूऽको आधारमा
ूदेशलाई . 57 अबर् 95 करोड र ःथानीय तहलाई . 94 अबर् 56
करोड समानीकरण अनदुान िविनयोजन गरेको छु। सशतर् अनदुान तफर्
ूदेशलाई . 35 अबर् 87 करोड र ःथानीय तहलाई . 1 खबर् 73
अबर् ५० करोड िविनयोजन गरेको छु। समपरुक अनदुान तफर्  . 12
अबर् 37 करोड र िवशेष अनदुान तफर्  . 12 अबर् 46 करोड िविनयोजन
गरेको छु। राजःव बाँडफाँटतफर्  ूदेश र ःथानीय तहमा  1 खबर् 26
अबर् 69 करोड बाँडफाँट हनेु अनमुान गरेको छु। 

18. संघ, ूदेश र ःथानीय तहको सह-लगानीमा सञ् चालन हनेु आयोजनाका
लािग सशतर् अनदुान माफर् त िव ीय हःतान्तरण गन ूवन्ध िमलाएको छु। 

अब म आगामी आिथर्क वषर्को बजेटका कायर्बम तथा िविनयोजन ूःततु
गदर्छुः 

कोिभड- १९ संबमण रोकथाम, िनयन्ऽण र उपचार 

19. कोिभड महामारीको रोकथाम, िनयन्ऽण र उपचारको भरपद  व्यवःथा गरी
सबै नेपालीको जीवन रक्षा गनर् सरकार ूितव  छ। ःवाःथ्य जोिखम
न्यूनीकरण गनर् सम्पूणर् सामथ्यर् सिहत उपलब्ध सबै सम्भावनाको उपयोग
गनर् बजेट केिन्ित रहेकोछ। कोिभड- 19 को रोकथाम, िनयन्ऽण, उपचार
र खोपको सिुनिँ चतताका लािग बजेट अभाव हनु िदइने छैन।  

20. सबै सरकारी ूयोगशाला तथा अःपतालमा कोिभड- 19 को िनःशलु्क
परीक्षण र उपचारको व्यवःथा िमलाएको छु। कोिभडबाट संबिमत



8

िबरामीको उपचारमा अिक्सजनको किम हनु निदन अिक्सजन प्लान्ट,
िसिलण्डर, तरल अिक्सजन ढुवानी र भण्डारण गन ा  खिरद गनर्
आवँयक बजेट व्यवःथा गरेको छु। एक सय शैया भन्दा बढी क्षमताका
सबै अःपतालमा अिनवायर् पमा आफ्नै अिक्सजन प्लान्ट जडान गनुर्पन
व्यवःथा गरेको छु।  

21. अिक्सजन उ ोग ःथापना गनर् आवँयक पन उपकरण आयात गदार् लाग्ने
भन्सार तथा मूल्य अिभविृ  कर परैु छुट िदएको छु। सामदुाियक तथा
िनजी अःपतालले अिक्सजन प्लान्ट जडान गरेमा लागतको 50 ूितशत
पुजँीगत अनदुान िदइनेछ। कोिभड- 19 महामारी अविधभर अिक्सजन
उत्पादन गदार् लाग्ने िव तु महसलुमा 50 ूितशत छुट िदने व्यवःथा
िमलाएको छु। 

22. कोिभड-19 का िबरामीको उपचारका लािग आवँयक पन आइिसयू,
एचिडयू, भेिन्टलेटर, टेःट िकट्स लगायतका आवँयक उपकरण खिरद गनर्
. 4 अबर् िविनयोजन गरेको छु। कोिभड-19 को उपचारमा ूयोग हनेु

औषधीको आयातमा भन्सार महसलु छुट िदएको छु। उपचार सेवामा
जनशिक्तको अभाव हनु निदन सेवा िनवृ  तथा इन्टनर्सीपमा रहेका
िचिकत्सक, नसर् तथा ःवाःथ्यकमीर्लाई तलव र 50 ूितशत जोिखम भ ा
पाउने गरी एक वषर्को सेवा करारमा िलई अःपतालमा खटाउने व्यवःथा
िमलाएको छु। 

23. कोिभड- 19 संबमण जोिखम िनयन्ऽण गनर् अन्तरार्िं शय ःथलगत सीमा
नाका तथा िवमानःथलमा हेल्थ डेःक सञ् चालन र होिल्ड  सेन्टर ःथापना
गिरनेछ। सबै ःथानीय तहमा क्वािरिन्टन िनमार्ण, कन् ाक्ट शेिस ,
आइसोलेशन सेन्टर ःथापना, जनशिक्तको व्यवःथा एवम ्औषधी उपकरणको
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िनयिमत आपूितर् गनर् आवँयक रकम िविनयोजन गरेको छु। अःपतालमा
शैयाको अभावमा ःवाःथ्य उपचार नपाउने अवःथा िसजर्ना हनु िदइने छैन।

24. कोिभड- 19 बाट संबिमत भई घरमा रहेका िबरामीको ःवाःथ्य अवःथाको
िनरन्तर िनगरानी, परामशर् तथा उपचारको लािग घमु्ती सेवा, कल सेन्टर
सञ् चालन, मनोसामािजक परामशर्, आपतकािलन उपचार र अिक्सजन सपोटर्
लगायतका सेवा िनःशलु्क उपलव्ध गराउने व्यवःथा िमलाएको छु।  

25. वतर्मान जनउ रदायी सरकार सबै नेपाली िददीबिहनी तथा दाजभुाइलाई
कोिभड- 19 िव  िनःशलु्क खोप उपलब्ध गराउन ूितव  छ। यस
सन्दभर्मा, िवँ वका थोरै मलुकुह सँगै नेपालले पिन खोप अिभयान शु
गरेको र दिक्षण एिसयामा खोपको दोॐो ूयोगकतार् मलुकु भएको तथ्य
ःमरण गनर् चाहन्छु। खोप लगाउन बाँकी सवै उमेर समहुका नेपालीलाई
िशयाितिशय खोप सिुनिँ चत गनर् सम्पूणर् ॐोत र सामथ्यर्को उच्चतम ूयोग
गद उत्पादक देश तथा कम्पनीबाट खोप ूाप् त गरी खोप अिभयानलाई
पूणर्ता िदइनेछ। खोप व्यवःथापनका लािग . 26 अबर् 75 करोड
छु ाएको छु।  

26. कोिभड- 19 बाट संबिमत िबरामीको लािग सबै ूकारका अःपताल तथा
ःवाःथ्य संःथाबाट उपचार सेवा उपलव्ध गराउन सेन्शल कमाण्डको
अवधारणा कायार्न्वयनमा ल्याईनेछ। िवशेष  िचिकत्सक, अिक्सजन तथा
भेिन्टलेटर, आइिसयू, एचिडयू र शैयाको उपलव्धताको िववरण िनयिमत पमा
सावर्जिनक जानकारी गन व्यवःथा िमलाएको छु। 

27. कोिभड- 19 को उपचारमा संलग्न हनेु ःवाःथ्यकमीर्, ूयोगशालामा काम
गन कमर्चारी, सफाइकमीर् र कोिभड रोकथाममा ूत्यक्ष पमा खिटने
सरुक्षाकमीर्लाई ूोत्साहन ःव प ूदान गिरने जोिखम भ ा लगायतका अन्य
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सिुवधा, संबमण जोिखम कायम रहेको अविधसम्मको लािग िनरन्तरता
िदएको छु।  

28. कोिभड- १९ को रोकथाम, िनयन्ऽण र उपचारका लािग . 37 अबर् 53
करोड िविनयोजन गरेको छु। 

ःवाःथ्य ूणालीमा सधुार 

29. आधारभतू ःवाःथ्य सेवा िनःशलु्क पाउने नागिरकको मौिलक हक सिुनिँ चत
गिरनेछ। सरकार ारा िनःशलु्क िवतरण हदैु आएका 70 ूकारका औषधी
सबै ःवाःथ्य संःथामा िनरन्तर उपलव्ध हनेु व्यवःथा िमलाइनेछ। औषधीको
मूल्य र गणुःतरको िनयिमत अनगुमन गिरनेछ। औषधी खिरदको लािग .
5 अबर् 60 करोड िविनयोजन गरेको छु। 

30. िवपन् न नागिरकलाई मटुुरोग, मगृौला रोग, क्यान्सर, पािकर् न्सन्स,
अल्जाइमसर्, ःपाइनल इन्ज्यरुी, हेड इन्ज्यरुी तथा िसकलसेल एिनिमयाको
उपचार गनर् हाल ूदान गिरएको अनदुान र चौध वषर् मिुनका बालबािलका
एवम ् स री वषर् भन्दा मािथका ज्ये  नागिरकको मटुुरोगको िनःशलु्क
उपचार सिुवधालाई िनरन्तरता िदएको छु। यसको लािग . 2 अबर् 50
करोड िविनयोजन गरेको छु।  

31. आगामी आिथर्क वषर्िभऽ काठमाण्डौ उपत्यकामा 3 सय शैयाको सिुवधा
सम्पन् न स वा रोग अःपताल र सबै ूदेशमा 50 शैयाको स वा रोग
अःपताल िनमार्ण गनर् . 1 अबर् 30 करोड िविनयोजन गरेको छु।  

32. सबै िजल्ला अःपतालमा ूसूित तथा नवजात िशश ुःयाहार सेवा सञ् चालनमा
ल्याइनेछ। मात ृ ःवाःथ्यमा सधुार ल्याउन हमु्ला, डोल्पा, मगु,ु बझा
लगायतका दगुर्म क्षेऽका 20 िजल्लामा ूसूित समय अगािडको ःवाःथ्य
जाँच र औषधीको सिुवधा सिहतको मात ृूतीक्षा गहृ सञ् चालन गिरनेछ।
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िवराटनगर, वीरगञ् ज, बटुवल र धनगढीका सरकारी अःपतालमा िनःसन्तान
दम्पि को लािग आईिभएफ सेवा िवःतार गिरनेछ। 

33. आम नागिरकलाई गणुःतरीय ःवाःथ्य सेवा सिुनिँ चत गनर् यसै वषर्देिख
िनमार्ण कायर् थालनी गिरएका 3 सय 97 ःथानीय तहका पाँच, दश र पन्ी
शैयाका आधारभतू अःपताल दईु वषर्िभऽ सम्पन् न गरी सञ् चालनमा
ल्याइनेछ। अःपताल ःथापना गनर् बाँकी रहेका ःथानीय तहमा आगामी
आिथर्क वषर्िभऽ िनमार्ण कायर् ूारम्भ गिरनेछ। यसका लािग . 6 अबर्
15 करोड िविनयोजन गरेको छु।  

34. ःथानीय ःतरमा सञ् चालन हनेु बालःवाःथ्य तथा पोषण कायर्बमका लािग
बजेट व्यवःथा गरेको छु। बालबािलकालाई िविसिज, पोिलयो, िडिपटी,
दादरुा, टाइफाइड लगायतका 1३ ू कारका खोप सेवा ू दान गरी मलुकुलाई
आगामी वषर् पूणर्खोपयकु् त बनाउन बजेट व्यवःथा गरेको छु। आगामी वषर्
6 लाख 20 हजार बालबािलकालाई खोप सेवा उपलव्ध गराइनेछ। 

35. अःपताल तथा ःवाःथ्य चौकीको िवःतारका साथै टेिलमेिडसीन, घमु्ती
ःवाःथ्य सेवा, िनशलु्क गभर्वती जाँच सेवा, ू सूित सेवा, खोप सेवा, समदुायमा
आधािरत पनुःथार्पना तथा ूशामक सेवा माफर् त ःवाःथ्य सेवामा आम
नागिरकको पहुँच ःथािपत गिरनेछ।  

36. मलुकुभरका 52 हजार मिहला ःवाःथ्य ःवयंसेवीकालाई ू दान गिरदै आएको
यातायात खचर्मा शतूितशत विृ  गरी . १२ हजार परु् याएको छु।  

37. आगामी दईु वषर्िभऽ सबै ःथानीय तहलाई क्षयरोगमकु् त घोषणा गिरनेछ।
मलेिरया, क्षयरोग, एड्स तथा यौनरोग र कू रोग िनयन्ऽण कायर्बमका
लािग . 1 अबर् 46 करोड बजेट व्यवःथा गरेको छु।  
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38. पिरवितर्त जीवनशैली, खानपान र वातावरणीय ूदषुणको कारण वढ्दै गएको
उच्च रक्तचाप, मधमेुह, मटुु तथा मगृौला रोग र क्यान्सर लगायतका नसन
रोगको िनदान र उपचारका लािग  दक्ष िचिकत्सक र आधिुनक उपकरण
सिहत िविशं टीकृत अःपतालको ःथापना, ःतरोन् नित र िवःतार गन व्यवःथा
िमलाएको छु।  

39. चािलस वषर् मािथका नागिरकको रक्तचाप, िपसाव तथा रगतमा ग्लकुोज
जाँच, ःतन क्यान्सर र पाठेघरको मखुको क्यान्सरको वषर्मा एकपटक
िनःशलु्क परीक्षण गन व्यवःथा िमलाएको छु। आगामी वषर् तीन ूदेशका
नौ िजल्लामा पाठेघरको मखुको क्यान्सर िव  खोप कायर्बम सञ् चालन
गिरनेछ।  

40. सबै मेिडकल कलेज, ःवाःथ्य िव ान ूित ान र केन्िीय अःपतालले
कम्तीमा एउटा सरकारी अःपतालमा िनयिमत पमा िवशेष  सेवा सिहतको
ःयाटलाइट िक्लिनक सञ् चालन गनुर्पन व्यवःथा िमलाइनेछ। पचास शैया
भन्दा बढी क्षमताका ःवाःथ्य संःथाले मिहनाको एकपटक आफ्नो सेवा
क्षेऽिभऽ अिनवायर् पमा घमु्ती िक्लिनक सञ् चालन गनुर्पन व्यवःथा
िमलाइनेछ। 

41. दईु सय शैया भन्दा बढी क्षमताका सामदुाियक एवम ् िनजी अःपतालमा
मानिसक रोग उपचारको लािग न्यूनतम दश शैया छु ाउन ुपन व्यवःथा
गिरनेछ। पचास शैया भन्दा बढी क्षमता भएका अःपतालमा ज्ये  नागिरक
उपचार कक्ष िनमार्ण गिरनेछ।  

42. जिटल तथा घातक ूकृितका रोगको उपचारका लािग िवदेश जानपुन
बाध्यताको अन्त्य गरी ःवदेशमा नै अन्तरार्िं शयःतरको सेवा सिुनिँ चत गनर्
िऽभवुन िव िव ालय िचिकत्साशा  अध्ययन संःथान अन्तगर्त काठमाण्डौको
कीितर्परुमा नेृोलोजी, यरुोलोजी, न्यरुोलोजी, न्यरुो सजर्री, ःपाइनल सजर्री,
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कािडर्योलोजी, कािडर्यो सजर्री, पल्मोनोलोजी, ग्याःशोइन्टरलोजी र ग्याःशो
सजर्री लगायत रोगको िविश ीकृत उपचार सेवा, डाइग्नोिःटक सेन्टर र
अध्ययन, अध्यापन तथा अनसुन्धानका लािग 1 हजार 5 सय शैयाको
अत्याधिुनक सपुर ःपेिसयािलटी केन्िको िनमार्ण कायर् शु  गरी आगामी तीन
वषर्िभऽ सञ् चालनमा ल्याउन बजेट व्यवःथा गरेको छु।  

43. क्यान्सर रोगको अध्ययन, अनसुन्धान र उपचार गनर् राि य क्यान्सर रोग
अध्ययन संःथान ःथापना गरी भक्तपरु क्यान्सर अःपताल, िबपी कोइराला
मेमोिरयल क्यान्सर अःपताल र सिुशल कोइराला ूखर क्यान्सर
अःपताललाई यस अध्ययन संःथान मातहत सञ् चालन गिरनेछ। 

44. मनमोहन कािडर्यो भाःकुलर तथा शान्सप्लान्ट केन्ि, िऽभवुन िवँ विव ालय
िशक्षण अःपताल, िवपी कोइराला क्यान्सर अःपताल, िजपी कोइराला राि य
ःवासूँ वास उपचार केन्ि, सिुशल कोइराला ूखर अःपताल, रामराजा
ूसाद िसंह ःवाःथ्य िव ान ूित ानको पूवार्धार िनमार्ण गनर् . १ अवर् २८
करोड िविनयोजन गरेको छु।    

45. कािन्त बाल अःपतालको आिसयू वाडर् लगायत पूवार्धार िनमार्ण गनर् . ३४
करोड छु ाएको छु। शिहद गंगालाल मटुुरोग अःपतालको सेवा िवःतार
गरी बाल मटुुरोग यिुनट सञ् चालन एवम ्अपरेशन िथएटर ःतरोन् नित गनर्
. ५८ करोड िविनयोजन गरेको छु।  

46. वीर अःपतालको िवःतािरत सेवा सञ् चालन गनर् भक्तपरुको दवुाकोटमा
अन्तरार्िं शयःतरको अत्याधिुनक सिुवधासम्पन् न अःपताल िनमार्ण गिरनेछ।
तीन वषर्िभऽ िनमार्ण सम्पन् न गरी सेवा सञ् चालन गन लआयका साथ आगामी
आिथर्क वषर्मा िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन लगायत पूवर्तयारी कायर् सम्पन् न
गिरनेछ। भौितक पूवार्धार, उपकरण र जनशिक्त व्यवःथापन एकैसाथ पूरा
गरी अःपताल सञ् चालनमा ल्याइनेछ। यसलाई राि य गौरवको आयोजनामा
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समावेश गरी छु ै आयोजना कायार्लय माफर् त कायार्न्वयन गन व्यवःथा
िमलाइनेछ। काठमाण्डौको जडीबटुीदेिख अःपताल िनमार्णःथलसम्म मनोहरा
नदीको दवैु िकनारामा चार/चार लेनको किरडोर सडक िनमार्ण गिरनेछ।  

47. आगामी आिथर्क वषर् ढल्केवर, बदर्घाट र लम्कीमा शमा सेन्टर ःथापना गनर्
बजेट व्यवःथा गरेको छु। धािद को वेल्खमुा शमा सेन्टर ःथापनाको
सम्भाव्यता अध्ययन परुा गिरनेछ।  

48. रोग िनदानका लािग िवदेशमा नमनुा परीक्षण गनर् पठाउनपुन बाध्यतालाई
अन्त्य गनर् पूवार्धार िवकास र आवँयक उपकरणको व्यवःथा गरी राि य
जनःवाःथ्य ूयोगशालालाई सेन्टर अफ एिक्सलेन्सको पमा ःतरोन् नित
गिरनेछ। ूादेिशक ूयोगशालालाई िरफरल ूयोगशालामा ःतरोन् नित गनर्
बजेट व्यवःथा गरेको छु। सामदुाियक तथा िनजी ःवाःथ्य संःथाबाट ूदान
गिरने रेिडयोलोजी तथा ईमेिज  सेवाको मापदण्ड िनधार्रण र िनयमन गनर्
छु ै संयन्ऽ ःथापना गिरनेछ। 

49. िनरोगी नेपाल अिभयानलाई ूभावकारी वनाउन ःवच्छ िवचार, ःवःथ खाना
र िनयिमत व्यायाम गनर् नागिरक जागरण कायर्बम सञ् चालन गिरनेछ।
आयूवद, ूाकृितक िचिकत्सा तथा अन्य वैकिल्पक िचिकत्सा प ितलाई
ूव र्न गिरनेछ। सबै ूदेशमा आयवुिदक अःपताल र ूाकृितक
िचिकत्सालय ःथापना गिरनेछ। 

50. आगामी आिथर्क वषर्िभऽ सबै ःथानीय तहमा ःवाःथ्य बीमा कायर्बम िवःतार
गरी न्यूनतम 50 ू ितशत पिरवारलाई बीमाको दायरामा ल्याइनेछ। ःवाःथ्य
बीमा बोडर्को संःथागत क्षमता अिभविृ  गिरनेछ। बीमा कायर्बमको
िदगोपनाको लािग वैकिल्पक िव ीय ॐोतको व्यवःथा गिरनेछ। ःवाःथ्य
बीमा कायर्बम सञ् चालन गनर् . 7 अबर् 50 करोड िविनयोजन गरेको
छु। 



15

51. ःवाःथ्य िव ान ूित ान, आयोग तथा अनसुन्धान केन्िको भिूमकालाई
ूभावकारी बनाउन एकीकृत कानून तजुर्मा गिरनेछ। नयाँ ःथापना हनेु तथा
ःतरोन् नित भएका अःपताल एवम ्ःवाःथ्य संःथाको लािग आवँयक दरवन्दी
थप गिरनेछ। 

52. ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालयको बजेट विृ  गरी . 1 खबर् 22 अबर्
77 करोड परु् याएको छु।       

अब म राहत, सहिुलयत र आिथर्क पनु त्थान कायर्बम तथा िविनयोजन
ूःततु गदर्छुः  

राहत, सहिुलयत  र आिथर्क पनु त्थान 

53. कोिभड महामारीको ूितकूल ूभावले गदार् िशिथल भएको अथर्तन्ऽलाई
चलायमान बनाई अथर्तन्ऽका मखु्य पिरचालक क्षेऽलाई ूव र्न गनर् र तीो
आिथर्क विृ को लआय हािसल गनर् राहत, सहिुलयत र आिथर्क पनु त्थानका
कायर्बम कायार्न्वयन गिरनेछ। 

54. गणुःतरीय खानेपानी सेवा सिुनिँ चत गरी नागिरकको ःवाःथ्यमा सधुार
ल्याउन नेपाल खानेपानी संःथान, काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी िलिमटेड
र ःथानीय तहले गाहर्ःथ्य उपभोक् तालाई िवतरण गन मािसक 20 हजार
िलटरसम्मको खानेपानी महसलु यसै मिहनादेिख छुट िदई िनःशलु्क उपलब्ध
गराउने व्यवःथा गरेको छु ।  

55. िनषधेा ा अविधभर खा  व्यवःथा तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट शेिड
कम्पनीबाट िबबी हनेु चामल, िपठो, दाल, ननु, खानेतेल, िचनी तथा खाना
पकाउने ग्याँसको िबबी मलु्यमा 20 ूितशत छुट िदने व्यवःथा िमलाएको
छु।  
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56. साझेदारी, सहलगानी लगायत सबै ू कारका खानेपानी तथा िसँचाइ उपभोक् ता
सिमितले ितनुर्पन िव तुको िडमान्ड शलु्क र महसलु परैु छुट िदने व्यवःथा
गरेको छु। िनषधेा ा अविधभर घरायसी तथा साना िव तु उपभोक् तामध्ये
मािसक 20 यिुनटसम्म खपत गनलाई शतूितशत, मािसक १५०
यिुनटसम्म खपत गनलाई 50 ूितशत र २५० यिुनटसम्म खपत गनलाई
30 ूितशत महसलु छुट िदइनेछ। उत्पादनमूलक उ ोग, होटल तथा
चलिचऽ उ ोगलाई िनषधेा ा अविधभरको िव तु िडमान्ड शलु्क छुट िदने
व्यवःथा िमलाइनेछ।  

57. कोिभड- १९ ूभािवत होटल, शाभल, शेिक  लगायतका पयर्टन व्यवसाय,
सावर्जिनक यातायात, हवाई सेवा, चलिचऽ उ ोग, हःतकला उ ोग, सञ् चार
गहृ, िव ापन सेवा, टेलिरङ, व्यूटी पालर्र, हेल्थ क्लव जःता व्यवसायले
आ.व.2078/79 मा ितनुर्पन ईजाजत तथा निवकरण दःतरु छुट िदई
ःवतः नवीकरण हनेु व्यवःथा िमलाएको छु। कोिभड महामारीका कारण
सञ् चालनमा आउन नसकेका होटेललाई आईसोलेशन सेन्टरको पमा
सञ् चालन गरेमा नेपाल सरकारले िनधार्रण गरेको मापदण्ड बमोिजमको रकम
उपलव्ध गराउने व्यवःथा गरेको छु। होटेल तथा पयर्टन क्षेऽलाई
उत्पादनमूलक उ ोग सरहको सिुवधा उपलब्ध गराइनेछ । 

58. दधु, तरकारी, फलफुल, माछा, मास ुलगायतका नाशवान उपभोग्य वःतकुो
उत्पादनःथलदेिख निजकको बजार केन्िसम्म सहज आपूितर् गनर् लाग्ने ढुवानी
भाडामा २५ ूितशत अनदुान उपलव्ध गराउने व्यवःथा िमलाएको छु।
साना िकसानका लािग धानको बीउ खिरदमा ःथानीय तह माफर् त 50
ूितशत अनदुान उपलव्ध गराइनेछ। 

59. सावर्जिनक िव ालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यिमक र सो भन्दा मािथल्लो
तहमा अध्ययनरत िव ाथीर्लाई वैकिल्पक िसकाईमा सहयोग परु् याउने
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उ ेँयका साथ एक थान ल्यापटप खिरद गनर् . 80 हजारसम्म दईुवषर्
अविधको एक ू ितशत ब्याजदरमा कजार् उपलब्ध गराउने व्यवःथा िमलाएको
छु। सो॑ वषर्भन्दा मािथ उमेरका िव ाथीर्लाई एक थान िसमकाडर् िनःशलु्क
उपलव्ध गराइनेछ। 

60. सामािजक सरुक्षा कोषमा आव  ौिमक तथा रोजगारदाताले जम्मा गनुर्पन
२०७८ जेठ र असार मिहनाको योगदान रकम नेपाल सरकारले व्यहोन
गरी बजेट छु ाएको छु। 

61. घरेल,ु साना, मझौला तथा ठुला उ ोग, पयर्टन, िनजी शैिक्षक संःथा,
यातायात, चलिचऽ उ ोग तथा सञ् चारगहृमा कायर्रत ौिमक तथा
कमर्चारीको पािरौिमक भकु्तानी तथा व्यवसाय सञ् चालनका लािग ःथापना
गिरएको व्यावसाियक िनरन्तरता कोषलाई आगामी आिथर्क वषर्मा पिन
िनरन्तरता िदएको छु।  

62. सरकारी र सरकारी ःवािमत्वका िनकायको घर, गोदाम वा जग्गा भाडामा
िलई व्यवसाय गरेका व्यवसायीह ले िनषधेा ा अविधको भकु्तानी गनुर्पन
भाडामा ५० ूितशतसम्म छुट िदने व्यवःथा िमलाइनेछ।  

63. सावर्जिनक खिरद सम्झौताको हजर्ना नलाग्ने गरी छ मिहनासम्म म्यादथप
गन र बक ग्यारेन्टीको अविध बढाउँदा थप दःतरु निलने व्यवःथा िमलाएको
छु। िनमार्ण व्यवसायीलाई चाल ु पुजँी व्यवःथापनमा सहयोग परु् याउन
िरटेन्सन मनी वापतको 50 ूितशत रकम वरावरको बक ग्यारेण्टी राखी
िफतार् िलन पाउने व्यवःथा िमलाइनेछ। िनमार्ण व्यवसायीको क्षमता अिभविृ
तथा व्यावसाियक िहतका लािग िनमार्ण व्यवसायी कोषको रकम पिरचालन
गिरनेछ। 
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64. कोिभड- १९ ूभािवत व्यवसायीका लािग नेपाल रां श बकबाट पाँच ूितशत
व्याजदरमा ूदान गिरदै आएको पनुरकजार् सिुवधालाई िनरन्तरता िदएको
छु। पनुरकजार्को सिुवधा उपयोग गनर् पाउने व्यवसायको क्षेऽ र रकमको
सीमा िवःतार गिरनेछ। 

65. लघ,ु साना तथा मझौला उ ोग, व्यावसाियक कृिष, यवुा उ म, मिहला
उ म तथा वैदेिशक रोजगारबाट फिकर् एका व्यिक्तह का लािग ूदान गिरने
सहिुलयतपूणर् कजार्को सीमा र क्षेऽ िवःतार गिरनेछ। यसका लािग पाँच
ूितशत ब्याज अनदुान िदन . 1३ अबर् िविनयोजन गरेको छु। 

66. आन्तिरक पयर्टनलाई ू व र्न गनर् िनजामती, सावर्जिनक संःथान र ू ित ानका
कमर्चारीलाई 10 िदनको पािरौिमक वरावरको रकम सिहत पयर्टन काज
उपलव्ध गराइनेछ। िनजी क्षेऽमा कायर्रत कमर्चारीलाई समेत सोही
अनसुारको सिुवधा ूदान गनर् ूिेरत गिरनेछ।  

67. सडक, ऊजार्, रेलमागर् र िवमानःथल आयोजना िनमार्ण, सञ् चालन र ममर्त
संभारमा सावर्जिनक िनजी साझेदारी अवधारणा कायार्न्वयनमा ल्याइनेछ।
भायिविलटी ग्याप फिन्ड का लािग पिरयोजना लागतको 30 ूितशतसम्म
पुजँीगत अनदुान उपलब्ध गराउन कानूनी व्यवःथा गिरनेछ। यसबाट िनजी
लगानी ू व र्न हनुकुा साथै रोजगारी िसजर्नामा योगदान पगु्ने िवँ वास िलएको
छु। भायिविलटी ग्याप फिन्ड का लािग बजेट व्यवःथा गरेको छु। 

68. यवुा उ मीलाई ःटाटर्अप व्यवसायमा संलग्न हनु उत्ूिेरत गन उ ेँयले
पिरयोजना िधतो राखी एक ूितशत व्याजदरमा . 25 लाखसम्म बीउ
पुजँी कजार् उपलब्ध गराइनेछ। ःटाटर्अप व्यवसायको दतार्, निवकरण तथा
अन्य सेवा एक ार ू णालीबाट िनःशलु्क उपलव्ध गराउने व्यवःथा िमलाएको
छु। ःटाटर्अप व्यवसायमा वैदेिशक लगानी िभत्र्याउन नीितगत सहजीकरण
गिरनेछ। यसका लािग . 1 अबर्को च्यालेन्ज फन्ड ःथापना गरेको छु। 
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69. नेपाल ॅमण गन िवदेशी पयर्टकलाई एक मिहना अविधको पयर्टकीय िभषा
िनःशलु्क ूदान गिरनेछ।  

अब म ौम, रोजगारी तथा सामािजक सरुक्षा सम्बन्धी कायर्बम तथा
िविनयोजन ूःततु गदर्छुः   

ौम र रोजगारी िसजर्ना 

70. सबै नागिरकलाई मयार्िदत रोजगारी सिुनिँ चत गनर् सरकारी, िनजी, सहकारी
र गैरसरकारी क्षेऽको समन्वय र सहकायर्मा काम र रोजगारीका अवसर
िसजर्ना गिरनेछ।  

71. ूधानमन्ऽी रोजगार कायर्बमको पनुसर्ंरचना गरी बेरोजगार व्यिक्तलाई
न्यूनतम एक सय िदनको रोजगारी सिुनिँ चत गिरनेछ। ःथानीय ःतरमा
सञ् चालन हनेु सडक, िसँचाइ, भवन, पलु, नदी िनयन्ऽण, वकृ्षारोपण लगायत
संघ, ूदेश र ःथानीय तहका आयोजना तथा कायर्बममा रोजगार सेवा
केन्िमा सूिचकृत बेरोजगार व्यिक्तलाई काममा लगाउन ु पनगरी खिरद
सम्झौता गनुर्पन व्यवःथा िमलाइनेछ। ूधानमन्ऽी रोजगार कायर्बमबाट
आगामी वषर् 2 लाख रोजगारी िसजर्ना गनर् . 12 अबर् िविनयोजन गरेको
छु।  

72. ौम बजारमा ू वेश गन यवुा, वैदेिशक रोजगारबाट फिकर् एका तथा ःवदेशमा
रोजगार गमुाएका ौिमकको सीप िवकास गरी क्षमता अिभविृ  गनर्
हःतकला, प्लिम्ब , िबजलुी ममर्त, इलेक्शोिनक्स, कुक, कािलगढ, िसकमीर्,
डकमीर्, िसलाई कटाई, ब्यिुटिसयन, कपाल कटाई, सवारी साधन तथा
मोवाइल ममर्त लगायतका व्यवसायमा थप 1 लाख व्यिक्तलाई सीप िवकास
तािलम ूदान गनर् . 40 करोड िविनयोजन गरेको छु।  
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73. ःवदेशी उ ोगको आवँयकता अनु पको सीपयकु् त जनशिक्तको िवकास गनर्
िनजी क्षेऽको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उ ोगमा ूिशक्षाथीर्
कामदारलाई तीन मिहनाको न्यूनतम पािरौिमक बराबरको अनदुान उपलव्ध
गराई कायर्ःथलमा आधािरत तािलम सञ् चालन गनर् . 1 अबर् छु ाएको
छु। यस अन्तगर्त तालीम ूाप् त गन ूिशक्षाथीर् कामदारलाई आधारभतू
तािलम िदई सोही उ ोगमा न्यूनतम 2 वषर्को रोजगारी सिुनिँ चत गन
व्यवःथा िमलाइनेछ। यस कायर्बमबाट आगामी वषर् थप 25 हजार
रोजगारी िसजर्ना हनेुछ।  

74. ःनातक वा सो भन्दा मािथ शैिक्षक योग्यता हािसल गरेका यवुालाई आफुले
ूाप् त गरेको शैिक्षक ूमाणपऽ िधतो राखी अिधकतम पाँच ूितशत व्याज
दरमा . 25 लाखसम्म सहिुलयतपूणर् कजार् उपलव्ध गराइनेछ।  

75. कायर्ःथलमा हनेु सबै ू कारको भेदभाव तथा िहँसाको अन्त्य गिरनेछ। समान
कामका लािग समान पािरौिमकको िस ान्त लागू गिरनेछ। ौम अिडटको
व्यवःथालाई ूभावकारी पमा कायार्न्वयन गिरनेछ। ौिमकको हक, िहत,
व्यवसायजन्य ःवाःथ्य तथा सरुक्षा, न्यूनतम पािरौिमक र ौम कानूनको
पिरपालना सिुनिँ चत गिरनेछ।  

76. औ ोिगक ूित ान तथा स िठत क्षेऽमा कायर्रत ौिमक एवम ्कामदारको
िनःशलु्क सामूिहक दघुर्टना बीमा गन व्यवःथा िमलाइनेछ। सावर्जिनक
िनकायबाट हनेु िनमार्ण कायर्मा संलग्न ौिमकको सामूिहक दघुर्टना बीमा
अिनवायर् गिरनेछ। 

सामािजक सरुक्षा र संरक्षण 

77. जीवनचबमा आधािरत सामािजक सरुक्षा र संरक्षणको अवधारणा अनु प
गभार्वःथामा ःवाःथ्य जाँच र पोषण; बाल्यावःथामा िनःशलु्क खोप, पोषण,
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आधारभतू िशक्षा र छाऽविृ को व्यवःथा; यवुावःथामा िशक्षा, ःवाःथ्य र
रोजगारीको ूत्याभिूत; वृ ावःथामा िनःशलु्क उपचार र मयार्िदत जीवन
सिुनिँ चत गनर् सरकार ू ितव  छ। तदनु प सबै ू कारका सामािजक सरुक्षा
भ ामा 33 ूितशतले बिृ  गरी जें ठ नागिरकको मािसक भ ा . ४
हजार परु् याएको छु। सामािजक सरुक्षा भ ाको लािग . 1 खबर् िविनयोजन
गरेको छु। 

78. अनाथ, दिलत, अपा ता भएका र िवपन् न पिरवारका बालबािलकालाई ूदान
गिरने बाल संरक्षण अनदुानको रकममा एकितहाईले विृ  गरेको छु।  

79. अशक्त, असहाय एवम ् पिरत्यक्त व्यिक्तको संरक्षणको दाियत्व नेपाल
सरकारले वहन गनछ। सबै ूकारका बालौमको अन्त्य गिरनेछ।
आवँयक सेवा,  सिुवधा,  उपचार र वासको ूवन्ध गरी सडक मानवमकु् त
नेपाल िनमार्ण गिरनेछ। बालबािलकाको खोजतलास, संरक्षण तथा
पनुःथार्पना गरी सडक बालबािलकामकु्त नेपालको अवधारणा कायार्न्वयन
गिरनेछ। यस कायर्मा िबयाशील संघसंःथालाई ूोत्साहन गनर् अनदुान
उपलव्ध गराइनेछ। 

80. सबै ूदेशमा अपा ता पनुरःथापना केन्ि ःथापनाको लािग सम्भाव्यता
अध्ययन गिरनेछ। बौि क अपा ता भएका बालबािलकाको उपचार सेवालाई
सहज र ू भावकारी बनाइनेछ। अपा ता भएका व्यिक्तले ू योग गन सहायक
सामामीको उत्पादन गन संःथालाई अनदुान उपलव्ध गराउने व्यवःथालाई
िनरन्तरता िदएको छु। सावर्जिनक भौितक संरचना, पूवार्धार तथा यातायातका
साधनह  अपा मैऽी बनाइनेछ।  

81. योगदानमा आधािरत िनवृ भरण कोष ऐनमा संशोधन गरी ू ाध्यापक, िशक्षक
लगायत अन्य रां शसेवकलाई समेत यस ूणालीमा आव  गिरनेछ।
योगदानमा आधािरत सामािजक सरुक्षा कोषको दायरालाई फरािकलो बनाई
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ःवरोजगार व्यिक्त, अस िठत क्षेऽका ौिमक एवम ्करार र ज्यालादारीमा
कायर्रत ौिमकलाई समेत आव  गिरनेछ। 

82. ौम, रोजगार तथा सामािजक सरुक्षा मन्ऽालयको लािग . १४ अबर्
िविनयोजन गरेको छु । 

मिहला, बालबािलका र ज्ये  नागिरक  

83. राज्यका सबै अ मा लैि क समानताको नीित अवलम्बन गिरनेछ। नेपाल
सरकारबाट अनदुान ूाप् त गरी सञ् चालन हनेु िनकायको कायर्कारी तहमा
न्यूनतम ३३ ूितशत मिहला सहभािगता सिुनिँ चत गिरनेछ।  

84. रां शपित मिहला उत्थान कायर्बमको माध्यमबाट मिहला उ मिशलता
िवकास गिरनेछ। िवपन् न मिहलालाई सीपमूलक तािलम िदई आय आजर्नका
िबयाकलापमा संलग्न गराइनेछ। सबै ःथानीय तहमा मिहला उ मिशलता
सहजीकरण केन्ि ःथापना गिरनेछ। दगुर्म क्षेऽका गभर्वती तथा सतु्केरी
मिहलाको हवाई उ ार गन कायर्लाई थप ूभावकारी बनाइनेछ। 

85. सामािजक कल को पमा रहेको दाइजो ूथाको अन्त्य गिरनेछ। मिहला
िव का कुिरित, भेदभाव र िहँसा अन्त्य गनर् सामािजक जागरण,
सशिक्तकरण, मिहला िशक्षाका कायर्बम सञ् चालन गिरनेछ। मिहला िहँसा
िव  कडा कानूनी ूवन्ध गिरनेछ। घरेल ु  िहंसामा परेका वेवािरसे
मिहलालाई संरक्षण गनर् भक्तपरुको सूयर्िवनायकमा म ला-साहना पनुर्ःथापना
केन्ि िनमार्ण गिरनेछ। 

86. िवपन् न,  दिलत,  आदीवासी, जनजाती,  एकल मिहला, अपा ता भएका मिहला,
वादी,  कमलरी,  कमैया,  चेपा , राउटे, लोपोन्मखु, सीमान्तकृत लगायत
विञ् चतीकरणमा परेका सबै समदुायका मिहला तथा िकशोरीको आय आजर्न,
क्षमता िवकास र सशिक्तकरणका कायर्बम सञ् चालन गिरनेछ। 
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87. बालबािलकाको मानिसक र शािररीक िवकासका लािग पोषणयकु् त खाना,
गणुःतरीय ःवाःथ्य सेवामा पहुँच, खेलकुद तथा मनोरञ् जनका अवसर ूदान
गिरनेछ। ःथानीय तहसँगको साझेदारीमा 15 ःथानमा बालउ ान तथा बाल
मनोरञ् जन ःथल िनमार्ण गिरनेछ। 

88. बालबािलकाको सवार्ि ण िवकास तथा बालसािहत्यको ूव र्न गनर् बाल ू ा
ूित ान ःथापना गिरनेछ। बालबािलकाको अन्तरिनिहत ूितभा ूःफुटन
गराई वहआुयािमक िवकास गनर् झापाको दमकमा गणुःतरीय िशक्षा सिहतको
िचल्सेन प्याराडाइज ःथापना गिरनेछ।  

89. मोर , भक्तपरु, काःकी र बाँके िजल्लामा सरकारीःतरबाट बालसधुार गहृ
सञ् चालन गिरनेछ। तनहुँको ढकालटारमा व्यविःथत बालसधुार गहृ िनमार्ण
गनर् बजेट व्यवःथा गरेको छु। 

90. बाल अिधकारको संरक्षण, ूव र्न र िनयमन गनर् देशभरका सबै ःथानीय
तहमा बालकल्याण अिधकारी तोिकनेछ। 

91. एक सय शैया भन्दा ठूला ःवाःथ्य संःथामा ज्ये  नागिरकका लािग अलग
वाडर् ःथापना गरी उपचार गन व्यवःथा िमलाइनेछ। ज्ये  नागिरकका लािग
िमलनकेन्ि, िदवा सेवाकेन्ि र आरोग्य आौम सञ् चालन गिरनेछ।
काठमाण्डौको गोठाटारमा अःपतालको सिुवधा सिहत 5 सय क्षमताको ज्ये
नागिरक आवास िनमार्ण गनर् आवँयक रकम व्यवःथा गरेको छु। 

92. एकल मिहला,  िवधवा तथा िवधरु,  शारीिरक र मानिसक पमा अशक्त,

असहाय, आफ्नो पिरवार र संरक्षण नभएका ज्ये  नागिरकका लािग िनःशलु्क
औषधोपचार र संरक्षणको व्यवःथा गिरनेछ। अल्जाइमसर् लगायत
बु ौलीका रोगबाट ूभािवत ज्ये  नागिरकको िनःशलु्क औषधोपचारको
व्यवःथा गिरनेछ। 
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93. मिहला, बालबािलका तथा ज्ये  नागिरकको क्षेऽमा . 1 अबर् 20 करोड
िविनयोजन गरेको छु। 

अब म कृिष, वन, उ ोग, वािणज्य, पयर्टन लगायत आिथर्क क्षेऽका कायर्बम
र िविनयोजन ूःततु गदर्छुः   

कृिष तथा पशपुन्छी िवकास 

94. कृिष क्षेऽलाई आधिुनकीकरण तथा व्यावसायीकरण गरी उत्थानशील
अथर्तन्ऽको ूमखु आधारको पमा िवकास गिरनेछ। कृिष उपजको मूल्य
ौृ लाबाट उत्पादक िकसान लाभािन् वत हनेु व्यवःथा गिरनेछ। कृिष
उत्पादनको िविविधकरण एवम ् िविश ीकरण माफर् त उत्पादकत्व अिभविृ
गरी नागिरकको खा  एवम ्पोषण अिधकार सिुनिँ चत गिरनेछ। कृिषयोग्य
जिमनको चक्लाबन्दी गरी कबिुलयती,  सामूिहक र करार खेती गनर् ू ोत्सािहत
गिरनेछ।  

95. ूधानमन्ऽी कृिष आधिुनकीकरण पिरयोजनाको ूभावकािरता विृ  गिरनेछ।
कृिष बाली,  मत्ःय र पशपुन्छी उत्पादन लगायतका थप ७१ जोन
सञ् चालनमा ल्याइनेछ। रवर खेतीको ूव र्न गनर् रवर जोन सञ् चालनमा
ल्याइनेछ। पकेट क्षेऽमा कम्वाइन्ड हाभ र, पावर िटलर, किल्टभेटर,
रोटाभेटर, हारो लगायतका उपकरण खरीद गनर् ःथानीय तहलाई सशतर्
अनदुान उपलव्ध गराइनेछ। आयोजना क्षेऽका कृषकलाई ू ािविधक सहयोग
उपलव्ध गराउन कृिष िवषयका ःनातक तहमा अध्ययनरत 3 सय
िव ाथीर्लाई इन्टनर्को पमा खटाइनेछ।  सबै िजल्लाका कृिष ान केन्िमा
कृिष ःनातक उ ीणर् गरेका एक-एक जना ूािविधकलाई एक वषर्को लािग
करारमा िलई खटाइनेछ। यस पिरयोजना कायार्न्वयनका लािग . 7 अबर्
98 करोड िविनयोजन गरेको छु। 
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96. उपयोगमा नआएका सरकारी कृिष फमर् र बाँझो जिमनमा व्यावसाियक खेती
गनर् िनजी क्षेऽलाई िलजमा िदने नीित अवलम्बन गिरनेछ। पहाडी क्षेऽका
भोजपरु, नवुाकोट, बैतडी लगायतका िजल्लामा फलफूल र िहमाली क्षेऽका
मना , मःुताङ, म्याग्दी, डोल्पा लगायतका िजल्लामा व्यावसाियक
पशपुालनका लािग िनजीक्षेऽलाई ूोत्साहन गनर् बजेट व्यवःथा गरेको छु। 

97. कृिषयोग्य भिूमको वगीर्करण एवम ् माटो परीक्षण गरी भौगोिलक एवम्
मौसमी अनकूुलताको आधारमा बाली लगाउन ूोत्साहन गिरनेछ। माटो
जाँच ूयोगशालाको क्षमता अिभविृ  गरी िडिजटल ःवायल म्यािप  ूणाली
कायार्न्वयनमा ल्याइनेछ।  

98. िव मान कृिष अनदुान ूणालीलाई पनुरावलोकन गरी कृषक,  कृिष उ मी,
कृषक समहु र सहकारी संघ संःथालाई उत्पादनमा आधािरत ूोत्साहन
अनदुान ूदान गिरनेछ। इजाजत ूाप् त िवबेताबाट उन् नत बीऊ खिरद गरी
रोपण गन कृषकलाई मूल्यको ५० ूितशतसम्म अनदुान िदने व्यवःथा
िमलाएको छु। कृिषको यािन्ऽकरणका लािग कृिष औजार तथा कृिष
उपकरण र सोको पाटर्पजुार्को आयातमा िदइएको कर तथा महसलु छुटको
दायरा तथा ूितशत विृ  गरेको छु।  

99. मध्यम तथा उच्च ूिविधयकु् त वहउु ेँ यीय नसर्री ःथापना गरी फलफुलका
50 लाख िव वा उत्पादन गिरनेछ। राि य राजमागर्को िकनारामा रहेका
बाँझो र सावर्जिनक एवम ्नदी उकासबाट ूाप् त जग्गामा फलफूल,  तरकारी
र नगदेवाली लगाउन ःथानीय तह र कृषक समूहलाई ूोत्सािहत गिरनेछ।

100. खेतीबाली लगाउने समय अगावै रासायिनक मलको पयार्प् त आपूितर् सिुनिँ चत
गिरनेछ। तीन वषर्िभऽ रासायिनक मल कारखाना ःथापना गन गरी ू ारिम्भक
कायर् अिघ बढाउन बजेट छु ाएको छु। रासायिनक मलमा ूदान गिरने
अनदुानलाई विृ  गरी . 12 अबर् परु् याएको छु। 
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101. अग्यार्िनक खेतीलाई ूव र्न गनर् ूा ािरक मल तथा जैिवक िवषादीको
ूयोगलाई ूोत्सािहत गिरनेछ। अग्यार्िनक खेतीको पकेट क्षेऽमा उत्पािदत
उपजको ॄािण्ड , ूमाणीकरण र बजार ूव र्न गिरनेछ। जैिवक िवषादी
कारखाना ःथापना गनर् िनजी क्षेऽलाई ५० ूितशतसम्म पुजँीगत अनदुान
उपलव्ध गराउने व्यवःथा िमलाएको छु।  

102. सबै ूदेशमा भण्डारण सिुवधा सिहतको कृिष उपज ूशोधन केन्ि र
औ ोिगक कृिष बजार ःथापना गिरनेछ। इलाममा अलची, मकवानपरुको
छि वनमा तरकारी,   सल्यानमा अदवुा तथा जमु्लामा ःयाऊ लिक्षत
औ ोिगक कृिष बजार ःथापनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी िनमार्ण कायर्
शु  गिरनेछ। 

103. न्यूनतम समथर्न मलु्य तोिकएका धान, गहुँ र मकै लगायतका कृिष उपजको
भण्डारण गरी आपूितर् व्यवःथापनलाई सहज एवम ् िनयिमत बनाउन खा
व्यवःथा तथा व्यापार कम्पनी र कृिष सहकारी माफर् त खिरद गन व्यवःथा
िमलाइनेछ। ःथानीय तह माफर् त 2 सय खा  भण्डारण केन्ि, 89 शीतकक्ष
र शीत भण्डार ःथापना गिरनेछ। खा  भण्डारण गहृको बीमा िूिमयममा
50 ूितशत अनदुान िदने व्यवःथा िमलाएको छु। उख ु उत्पादक
िकसानलाई उत्पादन पिरमाणका आधारमा िचनी िमलमा उख ुिबबी गरेको
15 िदनिभऽ अनदुान ूदान गनर् . 84 करोड िविनयोजन गरेको छु। 

104. ूदेश तथा ःथानीय तह माफर् त मेचीनगर, र ेली, रत् ननगर, कागेँ वरी
मनहरा, सिन्धखकर्  लगायतका 17 ःथानमा कृिष थोकबजार ःथापना
गिरनेछ। सल्यानको कपरुकोट र डोटीको िसलगढीमा कृिष थोकबजार
ःथापना गनर् पूवर् तयारीका कायर् गिरनेछ। काठमाण्डौको चोभारमा
िनमार्णािधन फलफूल तथा तरकारी हाटबजार सञ् चालनमा ल्याइनेछ। कृिष
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उत्पादनलाई ढुवानी गनर् कृिष रज्जमुागर् िनमार्ण गनर् ःथानीय तह तथा कृिष
सहकारीलाई ५० ूितशत पुजँीगत अनदुान उपलब्ध गराइनेछ।  

105. कृिष उपज संकलन, ूशोधन तथा ॄािण्ड  गरी ःवदेशी तथा अन्तरार्िं शय
बजारमा िबबी िवतरण गनर् पन्देहीको कसार्घाटमा आधिुनक ूिविधयकु् त
कृिष उपज थोक बजारको िनमार्ण कायर् आरम्भ गिरनेछ। 

106. उत्पादक िकसानले कृिष उपजको यथाथर् मूल्य ूाप् त गन सिुनिँ चतताको
लािग मध्यःथकतार्को अनिुचत नाफालाई िनयन्ऽण गिरनेछ। कृषकलाई
बीऊ िबजन तथा मलको उपलव्धता,  मौसम  र सबै ू कारका कृिष उपजको
बजार मूल्य सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना मोबाईल एप्स माफर् त िनयिमत
पमा उपलब्ध हनेु व्यवःथा िमलाइनेछ।  

107. कृिषमा आधािरत उ म तथा मूल्य ौृ ला िवकासको लािग सहिुलयत पूणर्
कजार् ूवाह गनर् . 7 अबर् 60 करोड छु ाएको छु। इच्छुक िकसान
सहभागी हनुसक्ने गरी कृिष वाली तथा पशपुन्छी बीमाको दायरा िवःतार
गिरनेछ। पश ुर वाली बीमाको िूिमयम वापत 50 ूितशत अनदुान िदने
व्यवःथालाई िनरन्तरता िदएको छु।  

108. दईु वषर्िभऽमा नेपाललाई दधु र  तरकारी, तीन वषर्िभऽमा गहुँ, मकै, कोदो
र फापर एवम ्५ वषर्िभऽ चामलमा आत्मिनभर्र बनाइनेछ।  

109. कृषकबाट उत्पािदत दधुका लािग बजार सिुनिँ चत गनर् िवराटनगर, पोखरा
लगायतका  ःथानमा दधु संकलन र िचःयान केन्िको ःथापना र क्षमता
िवःतार गिरनेछ। ःवदेशमा उत्पािदत दधु तथा दगु्धजन्य पदाथर्को खपत
विृ  गनर् िनजी तथा सहकारी संघसंःथाह को लगानीमा उच्च तापमानयकु् त
दधु ू शोधन तथा धलुो दधु कारखाना ःथापना गनर् 35 ू ितशतसम्म पुजँीगत
अनदुान िदने व्यवःथा िमलाएको छु।  
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110. मना ,  मःुताङ, जमु्ला लगायतका िहमाली िजल्लामा व्यावसाियक ःयाऊ
खेती ूव र्न गनर् वेनार् खिरदका लािग 50 ूितशत अनदुानको व्यवःथा
गरेको छु। सोलखुमु्ब,ु जाजरकोट, वैतडी लगायतका 9 िजल्लामा िमसन
ओखर कायर्बम सञ् चालन गिरनेछ। भोजपरु, काॅ,े पवर्त, ःयाङ्जा, दा ,
डडेलधरुा लगायतका 10 िजल्लामा व्यावसाियक कागती खेती िवःतार
कायर्बम सञ् चालन गिरनेछ। 

111. सधुािरएको गोठ िनमार्ण, पश ुदाना, आहार र घाँसको उत्पादन तथा चरन
क्षेऽ िवकास एवम ् िवःतारका कायर्बम सञ् चालन गिरनेछ। मलुकुका 4
सय 68 ःथानीय तहमा कृिऽम गभार्धान िमसन कायर्बम सञ् चालन गरी 7
लाख उन् नत नँ लका गाई, भैसी र बाभा उत्पादन गिरनेछ। उच्च
ूजननमान भएका ॐोतपश ुःवदेशमै उत्पादन गिरनेछ। कृिऽम गभार्धान
सेवा िनःशलु्क उपलब्ध गराइनेछ। गाई,  भसी र कुखरामा लाग्ने महामारी
रोग िनयन्ऽणको लािग खोप उत्पादनमा नेपाललाई आत्मिनभर्र बनाइनेछ।
पश ुःवाःथ्य सधुार कायर्बमका लािग आवँयक रकम िविनयोजन गरेको
छु।  

112. सबै ूदेशमा ःवच्छ र व्यविःथत नमनुा पशपुन्छी वधशाला िनमार्ण गरी
सञ् चालनमा ल्याउन िनजी क्षेऽलाई सहिुलयत र ूोत्साहन गिरनेछ।
िवराटनगर, पोखरा, सखुत र धनगढीमा आधिुनक पश ुवधशाला ःथापना
गिरनेछ। 

113. कृिष अनसुन्धानमा लगानी विृ  गिरनेछ। नेपाल कृिष अनसुन्धान पिरषदबाट
अन् नवाली, तरकारी तथा फलफूलका वणर्शंकर जात िवकास गिरनेछ। रैथाने
ूजाितका बीऊ िबजन र नँ ललाई संरक्षण गनर् िवँ विव ालयसँग सहकायर्
गिरनेछ। कृिष उत्पादन विृ का लािग ूत्येक दईु दईु वषर्मा बीऊ फेनर्
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िकसानलाई उत्ूिेरत गिरनेछ। नेपाल कृिष अनसुन्धान पिरषदको लािग .
3 अबर् िविनयोजन गरेको छु। 

114. कृिष उत्पादनमा आधिुनक ू िविधको सै ािन्तक एवम ्व्यवहािरक ान ू दान
गनर् दईु वषर्िभऽ झापाको चन्िडाँगी, सलार्हीको नवलपरु लगायत सबै
ूदेशका एक-एक कृिष फामर्लाई सेन्टर अफ एिक्सलेन्सको पमा िवकास
गरी सञ् चालनमा ल्याइनेछ।  

115. अव कोिह भोकै पदन, भोकले कोिह मदन भन् ने सरकारको संकल्पलाई
व्यवहािरक पमा कायार्न्वयन गनर् भिूमिहन िकसान, दिलत र आिथर्क तथा
सामािजक ि ले पछािड परेका वगर् र समदुायमा खा  एवम ्पोषणको पहुँच
िवःतार गिरनेछ। भोकमरी तथा खा  असरुक्षाको जोिखममा रहेका व्यिक्त,

पिरवार,  वगर् र समदुायलाई खा ान् न उपलव्ध गराई भोकमरी अन्त्य
गिरनेछ।  

116. खा  वःतकुो ःवच्छता एवम ्गणुःतर कायम गनर् अनगुमन गन िनकायको
क्षमता अिभविृ  गिरनेछ। राि य खा  तथा दाना िरफरेन्स ूयोगशालालाई
अन्तरार्िं शय मापदण्ड अनु प िवकास गरी खा  ःवच्छता परीक्षणको क्षेऽ
र दायरा िवःतार गिरनेछ। ूमखु कृिष थोक तथा हाट बजारमा िवषादी
अवशेष परीक्षणका लािग घिुम्त सेवा शु  गिरनेछ। 

117. कृिष तथा पशपुन्छी िवकास तफर्  . 45 अबर् 9 करोड िविनयोजन गरेको
छु। 

िसँचाइ  

118. कृिषयोग्य जिमनमा नदी पथान्तरण,  नहर,   िलफ्ट,  कुलो तथा भिूमगत
िसँचाइ ूणालीको माध्यमबाट िसँचाइ सिुवधा परु् याई कृिष उत्पादन र
उत्पादकत्व विृ  गिरनेछ। िनमार्णािधन आयोजना िनधार्िरत समयमा नै
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सम्पन् न गनर्, सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएका िसँचाइ आयोजना िनमार्ण ू ारम्भ
गनर् र िसँचाइ ूणालीको िनयिमत ममर्त सम्भार गनर् ूाथिमकताका साथ
बजेट छु ाएको छु। आगामी वषर् थप 29 हजार 4 सय हेक्टर कृिषयोग्य
जिमनमा िसँचाइ सिुवधा िवःतार गिरनेछ। 

119. िसक् टा िसँचाइ आयोजनाको पिँ चम मूल नहरबाट थप 2 हजार हेक्टर
भिूममा िसँचाइ सिुवधा परु् याइनेछ। आयोजनाको पूिवर् खण्डमध्ये आगामी वषर्
थप 20 िकलोिमटर मूलनहर र 12 िकलोिमटर शाखा नहर िनमार्ण सम्पन् न
गरी थप ५ हजार हेक्टर जिमनमा िसँचाइ सिुवधा िवःतार गिरनेछ। िसक् टा
िसँचाइ आयोजनाको सम्पूणर् िनमार्ण कायर् आगामी दईु वषर्िभऽ सम्पन् न
गिरनेछ। यसका लािग . 1 अबर् 56 करोड छु ाएको छु। 

120. रानी-जमरा-कुलिरया िसँचाइ आयोजनाको पिहलो चरण अन्तगर्तको ९
िकलोिमटर मूल नहर िनमार्ण कायर् आगामी वषर् सम्पन् न गरी थप ३ हजार
हेक्टर भिूममा िसँचाइ सिुवधा परु् याइनेछ। दोॐो चरण अन्तगर्त लिम्क
एक्टेन्सनको कान्िा खोलासम्मको 15 िकलोिमटर मूल र 5 िकलोिमटर
शाखा नहर िनमार्ण सम्पन् न गिरनेछ। आगामी 3 वषर्िभऽ यस आयोजनाको
सम्पूणर् कायर् सम्पन् न गरी 20 हजार 3 सय हेक्टर भिूममा िसँचाइ सिुवधा
परु् याइनेछ। आयोजना अन्तगर्तको िव तु गहृबाट 4.7 मेगावाट िव तु
उत्पादन गिरनेछ। यस आयोजनाका लािग . 2 अबर् 35 करोड िविनयोजन
गरेको छु।  

121. महाकाली िसँचाइ आयोजनाको तेॐो चरण अन्तगर्त दश िकलोिमटर मूल
नहर िनमार्ण र ब देव मिण्ड क्षेऽमा शाखा नहर िनमार्ण गरी 2 हजार 9
सय हेक्टर जिमनमा िसँचाइ सिुवधा उपलव्ध गराउन .1 अबर् 25 करोड
िविनयोजन गरेको छु। बबई िसँचाइ आयोजनाको पिँ चम खण्डको बाँकी
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8 िकलोिमटर नहर िनमार्ण सम्पन् न गनर् . 1 अबर् 44 करोड िविनयोजन
गरेको छु। 

122. ूग ा, बड्कापथ, वाग्मती, पालङुटार, बहृत दाङ उपत्यका लगायत साना,
मझौला र ठुला सतह िसँचाइ आयोजना िनमार्ण गनर् . 1 अबर् ६१ करोड
िविनयोजन गरेको छु। यी आयोजनाह बाट आगामी वषर् थप ४ सय हेक्टर
कृिषयोग्य जिमनमा िसँचाइ सिुवधा उपलव्ध हनेुछ। 

123. सु को माध्यमबाट एक नदीको पानी अक  नदीमा पथान्तरण गरी
खानेपानी, िसँचाइ र िव तुका लािग वहउु ेँयीय ूयोग गन ूिविधबाट हामी
जलॐोत उपयोगको नयाँ यगुमा ूवेश गरेका छ । िनमार्णािधन नदी
पथान्तरण आयोजना समयमा नै सम्पन् न  गिरनेछ। सम्भावनायकु्त ःथानमा
नदी पथान्तरण आयोजना सञ् चालन गरी झापादेिख कञ् चनपरुसम्मका
तराईका भ-ूभागमा िसँचाई सिुवधा िवःतार गिरनेछ। 

124. िनमार्णाधीन भेरी-बबई पथान्तरण वहउु ेँयीय आयोजनाको हेडवक् सर् िनमार्ण
कायर् आगामी आिथर्क वषर् सम्पन् न गिरनेछ। दईु वषर्िभऽ बाँके र बिदर्या
िजल्लाका थप 15 हजार हेक्टर भिूममा िसँचाइ सिुवधा िवःतार गनुर्का साथै
48 मेगावाट क्षमताको िव तुगहृ िनमार्ण सम्पन् न गिरनेछ। यस आयोजनाका
लािग . 3 अबर् 7 करोड िविनयोजन गरेको छु। नौमरेु वहउु ेँयीय नदी
पथान्तरण आयोजनाको िडिपआर तयार गरी िनमार्ण शु  गनर् बजेट व्यवःथा
गरेको छु। 

125. तराई-मधेशका धनषुा, महो री, सलार्ही,  रौतहट लगायत ूदेश नं 2 का
1 लाख 22 हजार हेक्टर कृिषयोग्य भिूममा िसँचाइ सिुवधा उपलव्ध गराई
समम ूदेशको आिथर्क पान्तरणको आधार तयार गन सनुकोशी-मिरन
वहउु ेँयीय नदी पथान्तरण आयोजनाको टनेल िनमार्ण कायर्लाई तीोता
िदइनेछ। आगामी आिथर्क वषर् हेडवक्सर् र िव तुगहृ िनमार्ण शु  गिरनेछ।
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आयोजनाको िनमार्ण सम्पन् न हुँदा सम्पूणर् कमाण्ड एिरयाको कृिषभिूममा
िसँचाइ सिुवधा परु् याउने गरी मूल र शाखा नहर िनमार्ण सम्पन् न गिरनेछ।
आयोजनाको सम्पूणर् काम चार वषर्िभऽ सम्पन् न गिरनेछ। यस आयोजनाका
लािग . 2 अबर् 46 करोड िविनयोजन गरेको छु। 

126. आगामी वषर् तमोर-िचःया  र काली गण्डकी-ितनाउ नदी पथान्तरण
आयोजनाको िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन तयार गनुर्का साथै आयोजना
कायार्न्वयनको ढाँचा िनधार्रण र ॐोत व्यवःथापनको काम सम्पन् न गरी
िनमार्ण कायर् ूारम्भ गिरनेछ। माडी-दा  र पिँ चम सेती-कैलाली नदी
पथान्तरण आयोजनाको िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन तयार गनर् बजेट
छु ाएको छु। 

127. आगामी आिथर्क वषर् समृ  तराई-मधेस िसँचाइ िवकास कायर्बम अन्तगर्त
झापा, सप् तरी, उदयपरु, िचतवन, नवलपरासी पूवर्, दा , बिदर्या, कञ् चनपरु
लगायत 25 िजल्लाको 20 हजार हेक्टर खेतीयोग्य भिूममा िसँचाइ सिुवधा
िवःतार गनर् 5 हजार ःयालो ूववेल र 2 सय िडप ूववेल जडान
गिरनेछ। यस कायर्बमका लािग . 2 अबर् 34 करोड िविनयोजन गरेको
छु। 

128. एकीकृत ऊजार् तथा िसँचाइ िवशेष कायर्बम अन्तगर्त सनुकोशी, िऽशलुी,
कालीगण्डकी,  राप् ती, भेरी,  कणार्ली र  चमेिलया लगायतका नदी िकनारका
टार तथा फाँटमा िलिफ्ट  गरी ६ सय हेक्टर कृिषयोग्य भिूममा िसँचाइ
सिुवधा िवःतार गनर् आवँयक रकम व्यवःथा गरेको छु।  

129. पहाडी क्षेऽका कृिषयोग्य भिूममा िसँचाइ सिुवधा परु् याउन ःथानीय तह र
समदुायको सहभािगतामा पोखरी िनमार्ण गिरनेछ। यसका लािग ःथानीय
तहलाई िव ीय हःतान्तण गिरनेछ। 



33

नदी िनयन्ऽण तथा जलाधार संरक्षण  

130. मानवबःतीको सरुक्षा तथा कृिषयोग्य भिूमको संरक्षण र जिमन उकास गरी
ःथानीय तह माफर् त उत्पादनशील उपयोग गनर् नदी िनयन्ऽणका कायर्बम
सञ् चालन गिरनेछ। कन्काई,  रतवुा,  कमला, लालबकैया,  वाणग ा, पि म
राप् ती, कणार्ली र महाकाली नदी िनयन्ऽण कायर्बमको लािग . 3 अबर्
९१ करोड िविनयोजन गरेको छु।  

131. झापाको भिपरु, म्याग्दीको वेनी, डोल्पाको दनैु, बझा को चैनपरु र दाच ुर्लाको
खल ा बजारलाई नदी कटानबाट संरक्षण गनर् बजेट व्यवःथा गरेको छु।
जनताको तटवन्ध अन्तगर्त मावा, िविर , बबाहा, खाँडो, रात,ु लखनदेही,
पूिवर् रा ी, ितनाऊ-दानव, भादा, मोहना लगायतका नदी िनयन्ऽण
कायर्बमलाई िनरन्तरता िदई 1 सय 15 िकलोिमटर संरचना िनमार्ण गनर्
बजेट छु ाएको छु। नदी िनयन्ऽण र पिहरो व्यवःथापनमा नवीन तथा
वायो ईन्जीिनयिर  ूिविधको ूयोग गिरनेछ। 

132. िऽयगुा नदीको कटानबाट उदयपरुको गाईघाट बजार लगायत अन्य बःती
र कृिषयोग्य भिूमको संरक्षण गनर् 84 िकलोिमटर तटवन्ध तीन वषर्िभऽ
िनमार्ण गिरनेछ।  

133. झापादेिख कञ् चनपरुसम्मको चरेु पहाडको भावर क्षेऽमा कोशी, गण्डकी,
कणार्ली एवम ् ितनका सहायक नदी ूणालीलाई अन्तरआव  गरी नहर
िनमार्ण गनर् सम्भाव्यता अध्ययनको लािग बजेट व्यवःथा गरेको छु। यसबाट
तराईको िसँचाइ ूणालीलाई व्यविःथत गनर्, जलचबलाई िनरन्तरता िदन,
जलयाऽा एवम ्पयर्टन ूव र्न गनर् तथा तराईमा हनेु वाढी, डवुान र नदी
कटानका समःया समाधान गनर् सहयोग पगु्ने अपेक्षा गरेको छु। 
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134. जलाधार संरक्षण र िसँचाइ सिुवधा िवःतारका लािग तालतलैया संरक्षण तथा
ाम िनमार्णका कायर्बम सञ् चालन गिरनेछ। पाताल एकीकृत िवकास

पिरयोजना अन्तगर्तका कायर्बम सञ् चालन गनर् . 27 करोड छु ाएको
छु।  

135. मौसम सम्बन्धी सूचना संकलनका लािग पाल्पा र उदयपरुमा मौसमी राडार
तथा काठमाण्डौ उपत्यकामा एक्स वेण्ड राडार जडान गिरनेछ।
टेिलिभजनमा मौसम च्यानल सञ् चालन गिरनेछ। थप ३० ःथानमा जल
तथा मौसम मापन केन्ि ःथापना गनर् बजेट व्यवःथा गरेको छु।  

136. िसँचाइ तथा नदी िनयन्ऽण क्षेऽको लािग बजेट विृ  गरी . 31 अबर् 86
करोड परु् याएको छु।   

भिूम व्यवःथा  

137. सावर्जिनक र सरकारी जग्गाको संरक्षण गनर् सरकार ूितव  छ।
गैरकाननुी पमा कब्जा गिरएका सावर्जिनक, सरकारी र गठुी जग्गाको खोज
तथा पिहचान गरी िफतार् ल्याउने कायर्लाई तीोता िदइनेछ। सडक र सोको
राइट अफ वे लगायत नेपाल सरकारले अिधमहण गरेको वा खिरद गरेको
सम्पूणर् भिूमको िक ाकाट गरी आगामी आिथर्क वषर्िभऽ नेपाल सरकारको
नाममा कायम गिरनेछ।  

138. भिूमसम्बन्धी समःया समाधान आयोग माफर् त भिूमिहन दिलत, भिूमिहन
सकुुम्बासी, पूवर्कमलरी,  पूवर्कमैया, ह वा,  च वा तथा अव्यविःथत
बसोबासीको पिहचान गरी लगत संकलन,  नाप नक्सा न,  सत्यापन र
अिभलेखा न कायर् सम्पन् न गरी आगामी आिथर्क वषर्िभऽ जग्गाधनी दतार्
ूमाणपूजार् िवतरण गिरनेछ। यसका लािग . 68 करोड िविनयोजन गरेको
छु। 
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139. नेपाल सरकार र ःथानीय तहको सहलगानीमा ूत्येक ूदेशमा भिूम बै का
कम्तीमा 50 शाखा ःथापना गरी आगामी आिथर्क वषर्िभऽ सञ् चालनमा
ल्याइनेछ। उपयोगमा नरहेका व्यिक्तगत, सरकारी, सावर्जिनक तथा नदी
उकासको जग्गामा व्यावसाियक खेती र कृिष उपज ूशोधन गनर् व्यिक्त,

समूह वा संःथालाई भिूम बै  माफर् त िलजमा उपलव्ध गराउने व्यवःथा
िमलाइनेछ।  

140. भिूमको वै ािनक वगीर्करण र अिधकतम उपयोगका लािग भ-ूसूचना
ूणालीमा आधािरत भ-ूउपयोग नक्साको ूयोग गरी सबै ःथानीय तहमा भ-ू
उपयोग योजना तजुर्मा गिरनेछ। योजना लाग ुगन ःथानीय तहलाई ू ोत्साहन
ःव प थप अनदुान उपलव्ध गराउने व्यवःथा िमलाएको छु।  

141. जग्गा सम्बन्धी सबै अिभलेखको िडिजटल ू ित भ-ूअिभलेख सूचना व्यवःथापन
ूणालीबाट उपलव्ध गराइनेछ। सबै मालपोत कायार्लयमा िव तुीय
ूणालीमा आधािरत जग्गा ूशासन सम्बन्धी सेवा िवःतार गरी सेवामाहीले
घरबाट नै जग्गा दतार्, नामसारी लगायतका जग्गा ूशासनसँग सम्बिन्धत
कायर् गनर् सक्ने व्यवःथा िमलाएको छु।  

142. आगामी आिथर्क वषर्िभऽ िक ानापी नक्सा, िफल्ड बकु र प्लट रिज र
सम्बन्धी सेवा िव तुीय माध्यमबाट ूाप् त गनर् सिकने मेरो िक ा ूणाली सबै
िजल्लामा कायार्न्वयनमा ल्याइनेछ। िविभन् न िजल्लाका 40 कायार्लयमा भ-ू
सूचना ूणाली िवःतार गिरनेछ।  

143. भ-ूसूचना संकलन,  सवक्षण र नाप नक्शा न गनर् अत्याधिुनक लाईडर
ूिविधको ूयोगलाई िनरन्तरता िदँदै आगामी आिथर्क वषर् मेचीदेिख
नारायणीसम्मका तराईका 15 हजार वगर् िकलोिमटर क्षेऽको नाप नक्शा न
कायर्सम्पन् न गनर् .43 करोड िविनयोजन गरेको छु। आगामी तीन वषर्िभऽ
देशका सबै भ-ूभागको नाप नक्शा न सम्पन् न गिरनेछ।  
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सहकारी तथा गिरबी  िनवारण 

144. सहकारी क्षेऽलाई अथर्तन्ऽको महत्वपूणर् आधारःतम्भको पमा िवकास
गिरनेछ। िव ीय पहुँच िवःतार, सामािजक एवम ्आिथर्क सशक्तीकरण र
उत्पादनशील क्षेऽमा सहकारी संघ संःथालाई पिरचालन गिरनेछ। भिूमिहन,
सकुुम्बासी, दिलत एवम ् िपछिडएका वगर् र समदुायलाई सहकारी संःथामा
आव  गरी उ मिशलता िवकासका कायर्बम सञ् चालन गिरनेछ। 

145. सहकारी संघ संःथालाई ःथानीय कच्चा पदाथर्मा आधािरत घरेल ुतथा साना
उ ोगको ूव र्न,  ःथानीय उत्पादनको भण्डारण,  ूशोधन,  प्याकेिज  र
बजारीकरणका लािग ूोत्सािहत गिरनेछ। सहकारी संघ संःथालाई कृिष
तथा पशपुन्छीजन्य उत्पादनको ूशोधन गरी मलु्यौृ ला िवकास गनर्
सहिुलयतपूणर् कजार् िदने व्यवःथा गरेको छु।  

146. सहकारी संघ संःथालाई ःथानीय तहसँगको साझेदारीमा कृिष बजार केन्ि
ःथापना गनर् सहयोग उपलव्ध गराइनेछ। कृिष साममी भण्डारण गनर्
सािवकका साझा सहकारी संःथाका गोदाम ममर्त गरी सञ् चालनमा ल्याउन
ःथानीय तहलाई सशतर् अनदुान ूदान गिरनेछ।  

147. सहकारीको माध्यमबाट खा ान् न, दलहन, तरकारी, फलफुल, िचया, अलैची,
किफ खेित गनर् आवँयक पन बीऊ,  िवजन, यन्ऽ र उपकरण खिरदमा
अनदुान िदने व्यवःथा िमलाएको छु।  रोजगारीका अवसर िवःतार गन
सहकारी संघ संःथाको क्षमता अिभविृ  र संःथागत सु ढीकरणका लािग
ूािविधक सहयोग र ूितफलमा आधािरत अनदुान उपलब्ध गराइनेछ।
सहकारी क्षेऽको सु ढीकरणका लािग बजेट व्यवःथा गरेको छु।  

148. आगामी वषर् सबै िजल्लाका गिरब घरपिरवारलाई राज्य सिुवधा पिरचयपऽ
िवतरण गन कायर् सम्पन् न गिरनेछ। सरकारको तफर् बाट ूदान गिरने गिरब
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लिक्षत सबै सेवा, सिुवधालाई सोही पिरचयपऽसँग आव  गिरनेछ। गिरबसँग
िवँ वेँ वर कायर्बमलाई िनरन्तरता िदएको छु। 

149. गिरबी िनवारण कोषलाई खारेज गरेको छु। कोषमा आव  किरव 32
हजार सामदुाियक समूहलाई सहकारीमा पान्तरण गिरनेछ। समूहले
पिरचालन गरेको .19 अवर् आवतीर् कोषलाई सहकारीको बीउ पुजँीको
पमा उपयोग गरी गिरबी िनवारण कायर्बम सञ् चालन गिरनेछ। 

150. भिूम व्यवःथा, सहकारी तथा गिरबी िनवारण मन्ऽालयको लािग . ८ अबर्
२१ करोड िविनयोजन गरेको छु ।  

वन िवकास 

151. का , गैरका  र जडीबटुीमा आधािरत वनजन्य उ मलाई रोजगारी र
आिथर्क उपाजर्नसँग आव  गरी उ मशीलता ूव र्न गिरनेछ। मलुकुको
आिथर्क समिृ मा वन क्षेऽको योगदान अिभविृ  गनर् िदगो वन व्यवःथापनको
राि य मापदण्ड कायार्न्वयनमा ल्याइनेछ। 

152. रां शपित चरेु संरक्षण कायर्बम अन्तगर्त िशवािलक तथा महाभारत क्षेऽमा
2 सय पोखरी िनमार्ण गरी भिूमगत जलपनुभर्रण गिरनेछ। चरेु क्षेऽका 1
सय 64 नदी ूणालीमा भकू्षय िनयन्ऽणका कायर्बम सञ् चालन गिरनेछ।
यस कायर्बमका लािग  1 अबर् 53 करोड िविनयोजन गरेको छु।  

153. िनयार्तको सम्भावना रहेका बोिधिच ,  िाक्ष,  िचराइतो, ौीखण्ड, पाँचऔलें
लगायतका उच्च मलु्ययकु्त वनःपित र जिडबटुीको व्यावसाियक उत्पादन,
ूशोधन, ूमाणीकरण र बजारीकरण गनर् ूोत्सािहत गिरनेछ। भौगोिलक
सम्भाव्यताका आधारमा वनःपती एवम ्जिडबटुीका नसर्री िवकास गिरनेछ।
जिडबटुी वालीको बीमा गरी िूिमयम रकममा 50 ूितशत अनदुान िदने
व्यवःथा िमलाएको छु।  
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154. राि य िनकुञ् ज,  आरक्ष,  संरिक्षत क्षेऽ,  मध्यवतीर् क्षेऽ,  सीमसार,  वनःपित
उ ान र सामदुाियक वनमा जैिवक िविवधता र ूाकृितक सौन्दयर्मा आधािरत
पयर्टन पूवार्धार िवकास गिरनेछ। िनजी क्षेऽसँगको सहकायर्मा कञ् चनपरु,
बिदर्या, िचतवन, नवुाकोट र दोलखा िजल्लामा ूकृितमा आधािरत पयर्टन
पूवार्धार िवकास कायर्बम सञ् चालन गिरनेछ।  

155. भक्तपरुको सूयर्िवनायकमा िनमार्णािधन राि य ूाणी उ ान र तनहुँमा
भानभुक्त ूाणी उ ानको िनमार्ण कायर् सम्पन् न गिरनेछ। सबै ूदेशमा
ूादेिशक तहका ूाणी उ ान ःथापना गनर् सम्भाव्यता अध्ययनका लािग
बजेट छुट् याएको छु।  

156. मानव र वन्यजन्त ुबीचको न्  न्यूनीकरणका लािग संरिक्षत क्षेऽ र राि य
वनमा रहेका जैिवक मागर्, घाँसे मैदान,  सीमसार, ूाकृितक पोखरी एवम्
वासःथानको संरक्षण गिरनेछ। संरिक्षत र मध्यवतीर् क्षेऽ िभऽ वसोवास गन
नागिरक र कमर्चारीलाई वन्यजन्तकुो आबमणबाट हनु सक्ने क्षित पिरपूरण
गनर् दघुर्टना बीमा गिरनेछ।  

157. वनजन्य पशपुन्छीको व्यावसाियक पालन गनर् िनजी, सहकारी र सामदुाियक
संःथालाई ूोत्सािहत गिरनेछ। पाँचऔले, केशर र यासार्गमु्वा जःता दलुर्भ
एवम ्वहमूुल्य वनःपती तथा जिडवटुीको व्यावसाियक खेती गनर् अनसुन्धान
केन्ि ःथापना गिरनेछ। बाघ,  एकिसंघे गैडा,  हा ी,  कःतरुी,  गोही,  सालक
जःता संकटापन् न तथा दलुर्भ वन्यजन्तकुो संरक्षण गिरनेछ। 

158. रोजगारी र आय आजर्नको अवसर िवःतार गनर् वनक्षेऽमा सामूिहक खेती र
िनजी जग्गामा कृिष वन लगाउन ूोत्सािहत गिरनेछ। लिुम्बनी ूदेश र
ूदेश नं २ का ५० ःथानीय तहमा समिृ का लािग वन कायर्बम सञ् चालन
गिरनेछ।  
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वातावरण संरक्षण 

159. चरेु तथा तराई-मधेश क्षेऽमा 1 करोड 50 लाख वकृ्षारोपण गिरनेछ।
शहरी क्षेऽका सडक िकनारा, आवास क्षेऽ र खलुा क्षेऽमा फलफूलका
िव वा रोपी हिरतशहर िवकास गिरनेछ। वकृ्षारोपण र संरक्षण कायर्मा
नेपाली सेना, नेपाल ूहरी, सश  ूहरी समेतलाई पिरचालन गिरनेछ।  

160. प्लाि कजन्य पदाथर्बाट हनेु वातावरणीय ूदषुण न्यूनीकरण गनर् 40
माइबोन भन्दा पातलो प्लाि कको उत्पादन, आयात, िबबी िवतरण र
ूयोगमा आगामी ौावण 1 गतेदेिख पूणर् पमा ू ितबन्ध लगाएको छु। सिप
मल तथा िडपाटर्मेन्टल ःटोर लगायत सबै व्यापािरक ूित ानमा प्लाि कको
झोलाको स ा सूती, जटु वा कागजका झोला ू योग गनुर्पन व्यवःथा िमलाएको
छु। चािलस माइबोन भन्दा पातलो प्लाि क झोला वा सीट उत्पादन गन
उ ोगले परुानो मेिशनको पाटर्पजुार् ूितःथापन गरी नयाँ जडान गरेमा हनेु
थप लगानी वरावरको रकम पुजँीगत अनदुान उपलव्ध गराइनेछ। 

161. वातावरणीय ूदषुणले मानव ःवाःथ्यमा पारेको ूितकूल ूभावलाई िनयन्ऽण
गनर् र ःवच्छ एवम ्वातावरणमैऽी िवकासलाई ूव र्न गनर् िव तुीय सवारी
साधनको उपयोगलाई ूोत्साहन गिरनेछ। पेशोिलयम पदाथर्बाट सञ् चालन
हनेु हलकुा सवारी साधनलाई सम्वत 2088 सम्ममा िव तुीय सवारी
साधनले िवःथािपत गन रणनीितक योजना तजुर्मा गरी कायार्न्वयन गिरनेछ।
यसका लािग अवलम्बन गनुर्पन नीित, छुट तथा सिुवधा र पूवार्धार िवकासका
सम्बन्धमा सझुाव िदन िव  सिहतको कायर्दल गठन गिरनेछ। पेशोिलयम
पदाथर्बाट सञ् चालन हनेु सवारी साधनलाई िव तुीय सवारी साधनमा
पान्तरण गरेमा ५ वषर्सम्म निवकरण शलु्क र सडक िनमार्ण तथा सम्भार
दःतरु छुट िदने व्यवःथा िमलाएको छु।  
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162. रौतहट,  वारा,  पसार्,   िचतवन,  बाँके,  बिदर्या,  कैलाली र कञ् चनपरु
लगायतका तराई-मधेशका 13 िजल्लामा काबर्न उत्सजर्न न्यूनीकरण
कायर्बम सञ् चालन गनर् बजेट छु ाएको छु। जलवाय ुपिरवतर्नको ू ितकूल
ूभाव न्यूनीकरण गनर् ःथानीय समदुायको क्षमता अिभविृ  गिरनेछ।  

163. इलाम, राजिवराज, जोमसोम, िदपायल लगायतका ःथानमा वाय ुगणुःतर
मापन केन्ि ःथापना गिरनेछ। वाय,ु ध्विन तथा जल ू दषुण सम्बन्धी क्षेऽगत
मापदण्ड अ ाविधक गरी कायार्न्वयन गिरनेछ।  

164. वन तथा वातावरण मन्ऽालयका लािग . १४ अबर् १३ करोड छु ाएको
छु। 

पयर्टन ूव र्न  

165. अनपुम ूाकृितक सौन्दयर्, ूचरु जैिवक िविवधता र अतलुनीय सामािजक-
साँःकृितक बहलुताबाट ू ाप् त पयर्टकीय सम्भावनाको उपयोग गरी नेपाललाई
आकषर्क, रमणीय र सरुिक्षत पयर्टकीय गन्तव्यको पमा िवकास गिरनेछ।

166. पयर्टन क्षेऽको िविवधीकरण र िवःतारका लािग िनजी क्षेऽसँगको सहकायर्मा
एकीकृत पयर्टन पूवार्धार िवकास कायर्बम सञ् चालन गिरनेछ। सन्दकपरु,
धनषुाधाम, इन्िसरोवर,  पञ् चासे, िनिग्लहवा, कुिपण्डे दह र   भादागाउँ
लगायतका ःथानमा पयर्टन पूवार्धार िनमार्ण गिरनेछ। मिुक्तनाथ क्षेऽको
आनी गमु्वा र कागवेनीको िपण्डःथान पनुिनमार्ण कायर्लाई िनरन्तरता िदएको
छु।  

167. काठमाण्डौ उपत्यका निजकका सम्भाव्य ःथानमा पदयाऽा मागर्, हाइिकङ
डेिःटनेसन एवम ् साइिक्ल  शेल िनमार्ण गिरनेछ। फेवाताल विरपिर
वातावरण मैऽी साइकल सिकर् ट िनमार्ण गिरनेछ। दाच ुर्लादेिख ताप्लेजु सम्म
िहमालय पदमागर् िनमार्ण गनर् िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन तयार गिरनेछ।
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चरेु तथा महाभारत ौृ लाका सम्भाव्य ःथानमा होटल, मोटल, िरसोटर्
लगायत िशतल आवास िनमार्ण गरी पयर्टन ूव र्न गनर् िनजी क्षेऽलाई
िलजमा जग्गा उपलब्ध गराइनेछ। 

168. रारा,   शे-फोक्सणु्डो ताल, खप् तड लगायत ूाकृितक ि ले महत्वपूणर्
ःथानलाई आकषर्क पयर्टकीय गन्तव्यःथलको पमा िवकास गनर् बजेट
व्यवःथा गरेको छु।  

169. तल्लो डोल्पा,  हमु्लाको िसमीकोट,  धािद को बीभ्याली, दोलखाको
रोल्वािल , ताप्लेजु को ओला च ु गोला लगायतका क्षेऽमा पदयाऽा मागर्
िनमार्ण गिरनेछ। पदयाऽा तथा िहमाल आरोहणमा जाने पयर्टकको सरुक्षा
तथा उ ारका लािग िजिपएस ट्र्यािक  सिहतको एकीकृत पयर्टन सूचना
ूणाली कायार्न्वयनमा ल्याइनेछ। 

170. इलामको माइपोखरी, सनुसरीको बजुर् ताल, किपलवःतकुो जगदीशपरु ताल,
पाल्पाको सत्यवती ताल,   कुमको ःयाप ुर् ताल, कैलालीको बेहेडाबाबा ताल
लगायतका महत्वपूणर् तालको संरक्षण एवम ्सौन्दयीर्करण गरी पयर्टकीय
गन्तव्यको पमा िवकास गिरनेछ।  

171. माउण्टेिनयिर ,  बन्जीजिम्प ,  रकक्लाइिम्ब ,  र् यािफ्ट ,  प्याराग्लाइिड ,

िजपलाइन, कायािक  लगायतका साहिसक पयर्टन ूव र्न गिरनेछ।
साहिसक पयर्टनका क्षेऽमा लगानी गनर् राि य तथा अन्तरार्िं शय
लगानीकतार्लाई आकिषर्त गिरनेछ।  

172. ःथानीय तह र िनजी क्षेऽको समन्वय एवम ्सहकायर्मा कृिष पयर्टन, पयार्-
पयर्टन, िहमालयन योगा पयर्टन, उच्च उचाई खेल पयर्टन,  शैिक्षक पयर्टन र
सम्मेलन पयर्टन ूव र्न गिरनेछ। ूदेश र ःथानीय तहको लागत
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साझेदारीमा 2 सय 16 ःथानमा सञ् चािलत पयर्टन पूवार्धार िवकास
कायर्बमलाई िनरन्तरता िदन . 59 करोड िविनयोजन गरेको छु।  

173. िसमरौनगढ, मकवानपरुगढी, िसन्धलुीगढी, िजतगढी लगायत ऐेितहािसक
गढी-िकल्लाको संरक्षण र िवकास गिरनेछ। धािमर्क-सांःकृितक तथा
िसमसार क्षेऽमा पिरपथ िनमार्ण गनर् िवःततृ अध्ययन गिरनेछ।  

174. संःकृित, पयर्टन तथा नागिरक उड् डयन मन्ऽालयतफर्  . 27 अबर् 47
करोड िविनयोजन गरेको छु। 

औ ोिगक िवकास र लगानी ूव र्न 

175. राि य अथर्तन्ऽमा उ ोग क्षेऽको योगदान विृ  गनर् अनकूुल व्यावसाियक
वातावरण िसजर्ना गरी नेपाललाई आकषर्क एवम ्सरुिक्षत लगानी गन्तव्यको
पमा िवकास गिरनेछ। लगानीमैऽी उ ोग ूशासन, सौिवध्यपूणर् व्यवहार,
संरक्षणयकु्त कर ू णाली, असल ौम सम्बन्ध एवम ्आधिुनक पूवार्धार िवकास
गरी औ ोिगकीकरणको ूिबयालाई तीो बनाइनेछ।   

176. ःवदेशी वःतकुो बहृत उत्पादन, बजारीकरण, ूयोग एवम ्िनकासी ूव र्नका
लािग िनजी क्षेऽसँगको सहकायर्मा मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल अिभयान
सञ् चालन गिरनेछ। िसमेन्ट, औषधी, फलामे डण्डी, फिनर्चर र जु ा
लगायतका उत्पादनमा आत्मिनभर्र हुँदै िनकासी ूव र्न गिरनेछ।  

177. घरेल,ु  साना तथा मझौला उ ोगलाई संरक्षण गरी ःथानीय कच्चापदाथर् र
ौममा आधािरत उत्पादन अिभविृ गिरनेछ। यःता उ ोगको उत्पादनलाई
बजार ूव र्न गनर् इण्टरनेटको ूयोग गरी भच ुर्अल शेड-सो आयोजना गन
व्यवःथा िमलाइनेछ। 

178. उच्च िहमाली तथा पहाडी क्षेऽका 22 िजल्लाका 33 ःथानीय तहमा ऊन
िमशन कायर्बम माफर् त भेडा र च्याङ् मापालनका लािग ूोत्सािहत गिरनेछ।
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गण्डकी र कणार्ली ूदेशका िहमाली िजल्लामा ऊन ूशोधन कारखाना
ःथापना गन व्यवःथा िमलाएको छु। िहमाली क्षेऽमा मास ुउ ोग सञ् चालन
गरी िनयार्तलाई ूोत्साहन गिरनेछ। 

179. िव तुीय सवारी साधन उत्पादन एवम ्एसेम्विल  गन िव का उत्कृ  १०
ॄान्डका कम्पनीलाई उ ोग ःथापना गनर् आकिषर्त गिरनेछ। सवारी साधनमा
ूयोग हनेु िविभन् न ूकारका सहायक साममीको उत्पादन ःवदेशमै गरी पृ
अन्तरसम्बन्धको िवकासका माध्यमबाट रोजगारी िसजर्ना गिरनेछ। यःता
कम्पनीलाई कर सहिुलयतका अितिरक्त आवँयक पन जग्गा सरकारले
िनःशलु्क िलजमा उपलब्ध गराउनेछ।  

180. झापाको दमक, मकवानपरुको मयरुधाप,  पन्देहीको मोतीपरु,  बाँकेको
नौवःता,  कैलालीको लम्की र कञ् चनपरुको दैजीमा आगामी दईु
वषर्िभऽ औ ोिगक क्षेऽको पूवार्धार िनमार्ण सम्पन् न गिरनेछ। सलार्हीको
मिुतर्या, तनहुँको िचन्तटुार, दा को लआमीपरु, सखुतको चौरासेमा औ ोिगक
क्षेऽ ःथापना गनर् सम्भाव्यता अध्ययन गिरनेछ। औ ोिगक क्षेऽको
व्यवःथापन र सञ् चालनमा िनजी क्षेऽको भिूमका र सहभािगता बढाउँदै
लिगनेछ। औ ोिगक क्षेऽको पूवार्धार िनमार्ण र व्यवःथापनमा अन्तरार्िं शय
लगानीकतार्लाई आकिषर्त गिरनेछ। 

181. काॅपेला ोकको पाँचखालमा िवशेष आिथर्क क्षेऽको पूवार्धार िनमार्ण कायर्
सम्पन् न गरी सञ् चालनमा ल्याइनेछ। सनुसरीको अमरडवुा, कैलालीको हरैया
र बिदर्याको राजापरुमा िवशेष आिथर्क क्षेऽ ःथापना गनर् सम्भाव्यता अध्ययन
गिरनेछ। िवशेष आिथर्क क्षेऽको पूवार्धार िवकासको लािग . 52 करोड
िविनयोजन गरेको छु।  

182. ःथानीय तहमा शु  गिरएको औ ोिगक माम िनमार्ण कायर्लाई िनरन्तरता
िदन .92 करोड िविनयोजन गरेको छु।  
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183. काठमाण्डौको िऽपरेु रमा साकर्  हःतकला भवन िनमार्ण कायर् यसै वषर्
सम्पन् न गिरनेछ। नेपाल िनयार्त व्यवसायी महासंघसँगको साझेदारीमा
काठमाण्डौ उपत्यकािभऽ अन्तरार्िं शय ूदर्शनी केन्ि िनमार्ण गिरनेछ।
िवराटनगरमा सञ् चािलत ूदर्शनीःथललाई ःतरोन् नित गिरनेछ। 

184. तलुनात्मक लाभका उ ोगको ःथापना र सञ् चालन गनर् िनजी क्षेऽलाई
सहिुलयत ूदान गिरनेछ। वैदेिशक लगानीबाट ःथािपत उ ोगको लगानी
िफतार् ूिबयालाई सरलीकरण गिरनेछ। एकल िवन्द ु सेवा केन्िबाट
लगानीकतार्लाई ूदान गिरने सेवा िव तुीय माध्यमबाट उपलव्ध गराइनेछ।

185. िडिजटल र आिटर्िफिसयल इन्टेिलजेन्स ूिविध लगायत चौथो पःुताको
औ ोिगक बािन्तले ल्याएका अवसरको उपयोग गिरनेछ। ई-कमसर् सम्बन्धी
कानून तजुर्मा गिरनेछ। 

186. औ ोिगक क्षेऽ,   िवशेष आिथर्क क्षेऽ र औ ोिगक माममा ःथापना हनेु
उ ोगलाई थप सहिुलयत तथा ूोत्साहन िदइनेछ। औ ोिगक क्षेऽमा उ ोग
ःथापना गनर् न्यूनतम मूल्यमा जग्गा िलजमा उपलब्ध गराउनकुा साथै िलज
अविध विृ  गिरनेछ। औ ोिगक क्षेऽ र िवशेष आिथर्क क्षेऽमा उ ोग
ःथापना गदार् वातावरणीय ि ले संवेदनशील वाहेक अन्य उ ोगलाई
वातावरणीय ूभाव मूल्या न गनर् नपन व्यवःथा गिरनेछ।  

187. औ ोिगक क्षेऽ वािहर ःथािपत उ ोग िवशेष आिथर्क क्षेऽमा ःथानान्तरण
गरी सञ् चालन गनर् पाउने व्यवःथा गिरनेछ। िवशेष आिथर्क क्षेऽमा ःथापना
गिरने उ ोगले उत्पादन शु  गरेको 3 वषर्सम्म 40 ूितशत उत्पादन
आन्तिरक बजारमा िबबी गनर् पाउने व्यवःथा गिरनेछ। िवशेष आिथर्क
क्षेऽका उ ोगले ितनुर्पन िलज रकम घटाइनेछ।  
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188. ूदूषणरिहत ःवच्छ राजधानी बनाउने उ ेँय अनु प काठमाण्डौ उपत्यकामा
सञ् चालनमा रहेका उ ोगह लाई मकवानपरुको मयरुधाप औ ोिगक क्षेऽमा
ःथानान्तरण गिरनेछ। त्यसरी ःथानान्तरण हनेु उ ोगलाई 10 वषर्का लािग
िनःशलु्क जग्गा उपलव्ध गराउने र उ ोगले पैठारी गन िमल मेिशनरी र
सोको पाटर्पजुार्मा 1 ूितशत माऽ भन्सार महसलु लाग्ने व्यवःथा गरेकोछु।
ती उ ोगह को िव तु िडमान्ड शलु्क पाँच वषर्का लािग परैु छुट िदइनेछ।

189. दिलत समदुायको परम्परागत सीप, कला र पेशालाई संरक्षण, सम्ब र्न र
आधिुनिककरण गरी व्यावसाियक वनाउन र रोजगारीको अवसर तथा दायरा
िवःतार गनर् सबै ू देशमा भगत सवर्िजत िसल्प उत्थान तथा िवकास कायर्बम
सञ् चालन गिरनेछ। पेशा, उत्पादन र ःथान अनसुारको िवशेष पकेट क्षऽे
घोषणा गरी सीप िवकास र बजार ूव र्न गनर् पुजँीगत अनदुान िदइनेछ।
यस कायर्बमको कायार्न्वयनका लािग अलग संरचना िनमार्ण गिरनेछ ।
यसका लािग आवँयक रकम िविनयोजन गरेको छु।   

190. तारे होटेल, िसमेन्ट र फलाम उ ोगका लािग आवँयक पन पहुँच मागर् र
ूशारण लाइन लगानीकतार् ःवयंले िनमार्ण गरेमा िनमार्ण लागतको 75
ूितशत रकम शोधभनार् िदइनेछ। 

191. फलाम, बहमूुल्य धात,ु िकमती पत्थर, पेशोिलयम पदाथर् लगायत अन्य खिनज
पदाथर्को अन्वेषण,  सवक्षण गरी उत्खनन शु  गिरनेछ। खानीको भौगिभर्क
नक्सा न तथा खिनज अन्वेषण सम्बन्धी कायर् ूारम्भ गनर् आवँयक रकम
छु ाएको छु। 

192. आगामी वषर् धौवादी फलाम खानीबाट व्यावसाियक उत्पादन शु  गिरनेछ।
दैलेखको च ुू ामा सञ् चािलत पेशोिलयम अन्वेषण कायर् दईु वषर्िभऽ सम्पन् न
गिरनेछ। मःुता को लोमान्था मा रहेको यरेुिनयम लगायत रेिडयोधमीर्
पदाथर्को संरक्षण, ूव र्न तथा उपयोग गनर् आवँयक व्यवःथा िमलाइनेछ।
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193. बैतडीमा फोःफराइट, उदयपरुमा म्याग्नेसाइट, ओखलढु ा खानीडाँडा र तनहुँ
आवँखैुरेनीमा तामाखानी, जाजरकोटमा क्वाजर् र धािद को िवभ्यालीमा
वहमुलु्य पत्थरको सम्भाव्यता अध्ययन गरी उत्खनन ्ूारम्भ गिरनेछ। िनजी
क्षेऽसँगको सहकायर्मा काठमाण्डौ तथा सखुतमा बहमूुल्य, िकमित तथा अधर्-
िकमती पत्थर ूयोगशाला एवम ्ूशोधन केन्ि ःथापना गिरनेछ।  

194. ःथानीय तहको संःथागत क्षमता अिभविृ  गरी सबै ःथानीय तहमा गिरवी
िनवारणका लािग लघ ुउ म िवकास कायर्बम िवःतार गिरनेछ। 

195. औ ोिगक पूवार्धार िनमार्ण तफर्  . 2 अबर् 77 करोड िविनयोजन गरेको
छु।  

वािणज्य  

196. अलची,  िचया,  किफ, अदवुा, जिडवटुी लगायत नेपालको पयार्वरण अनकूुल र
मौिलक पिहचान भएका उत्पादनको ूशोधन, प्याकेिज  र ोािण्ड  गरी
अन्तरार्िं शय ःतरमा मान्यता ूाप् त गणुःतर ूमाणीकरण सिहत िनकासी
ूव र्न गनर् िनजी क्षेऽलाई थप सहिुलयत ूदान गिरनेछ।  

197. िनयार्तजन्य उ ोगमा िवदेशी लगानी आकिषर्त गिरनेछ। िहमालय क्षेऽको
गणुःतरीय िपउने पानी ोािण्ड  गरी िनयार्त गनर् िनजी क्षेऽलाई ूोत्सािहत
गिरनेछ। िवदेशी लगानीकतार्ले नेपालमा उत्पादन गरी आफ्नो देशमा शत्
ूितशत िनकासी गरेमा त्यःता उ ोगलाई आयकरमा थप  छुट िदइनेछ। 

198. साना तथा मझौला उ ोगबाट उत्पािदत वःतकुो िनयार्त बढाउन िनयार्त
गहृको ःथापना र सञ् चालन गनर् िनजीक्षेऽलाई वण्डेड वेयर हाउसको सिुवधा
ूदान गिरनेछ। तयारी पोशाक, पिँमना, गलचा, जटु,  रेशम र कपासमा
आधािरत िनयार्तजन्य वःतकुो उत्पादन एवम ्िनयार्त ूव र्न गिरनेछ।  
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199. वातावरणीय ूभाव मूल्या नको आधारमा खानीजन्य ढु ा,  िग ी,  वालवुा
िनकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गिरनेछ। िनकासी गिरने खानीजन्य
िनमार्ण साममीको पिरवहनका लािग उ ोगदेिख िनकासी िवन्दसुम्म रोप-वे
िनमार्ण गनर् आयातमा लाग्ने भन्सार महसलुमा छुट िदने व्यवःथा िमलाएको
छु। 

200. अिघल्लो आिथर्क वषर्को भन्दा थप पिरमाण र मूल्यको साममी िनयार्त गन
िनयार्तकतार्लाई थप अनदुान िदने व्यवःथा गिरनेछ। िनयार्त अनदुानलाई
उत्पादकको तहसम्म परु् याइनेछ।  

201. पेशोिलयम पदाथर्को आयात ूितःथापन गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गनर्
िव तु खपत विृ  गिरनेछ। पानीको वहाव क्षेऽ रहेको,  िभरालो भ-ूवनावट
तथा अत्यिधक भारवहन भई िछटो ममर्त सम्भार गनुर्पन ूकृितका सडक
िनमार्ण गदार् ःवदेशी िसमेण्ट र फलामको ूयोग गन व्यवःथा िमलाइनेछ।

202. ःवदेशी उ ोगको संरक्षणका लािग सेफगाडर्, एिण्टडिम्प  र काउण्टरभेिल
कानून कायार्न्वयन गिरनेछ। िवलासी वःतकुो आयातलाई िन त्सािहत
गनुर्का साथै, ःवाःथ्य र वातावरणीय ि ले हािनकारक वःतकुो आयातलाई
िनयन्ऽण गिरनेछ।  

203. च्याङ्मा पिँमना,  फेल्ट,  नेपाल हव्सर्,  एभरे  िवग काडार्मम,  नेपाल टी,
िहमालयन नेपिलज कापट, नेपाल किफ लगायत सामूिहक शेडमाकर् को
अन्तरार्िं शय बजार ूव र्न गिरनेछ। सामूिहक शेडमाकर्  निवकरण दःतरु
नेपाल सरकारले व्यहोन व्यवःथा िमलाएको छु। अगार्िनक ूमाणीकरणका
लािग लाग्ने शलु्क छुट िदने व्यवःथा गरेको छु। 
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204. िछमेकी मलुकुह सँगको वािणज्य तथा व्यापार सन्धी पनुरावलोकन
गिरनेछ। िमऽरां श भारत तथा चीनबाट ूाप् त पारवहन सिुवधाको अिधकतम
उपयोग गरी तेौो मलुकुसँगको व्यापार िवःतार गिरनेछ।  

व्यापार पूवार्धार 

205. अन्तरदेशीय व्यापार पूवार्धार िनमार्णलाई तीोता िदइनेछ। आगामी वषर्
नेपालगञ् जको एकीकृत जाँचचौकी िनमार्ण सम्पन् न गरी सञ् चालनमा
ल्याइनेछ। भैरहवाको एकीकृत जाँचचौकी िनमार्ण कायर् शीय ूारम्भ
गिरनेछ। नेपाल र भारत सीमामा रहेका एकीकृत जाँच चौकीलाई
रेलमागर्सँग आव  गिरनेछ। वेलिहया िसमा नाकामा दईु हजार मालवाहक
सवारी साधन अट्ने पािकर्  याडर् िनमार्ण गन व्यवःथा िमलाएको छु।  

206. आगामी वषर् रसवुाको िटमरेुमा सकु्खा वन्दरगाह िनमार्ण सम्पन् न गिरनेछ।
ताप्लेजु को ओला चङुगोला, संखवुासभाको िकमाथा ा, मःुता को कोरोला,
हमु्लाको यारी र कञ् चनपरुको दोधारा-चाँदनी सकु्खा वन्दरगाहको पूवर् तयारी
सम्पन् न गरी िनमार्ण ूारम्भ गिरनेछ। 

207. काठमाण्डौको चोभारमा िनमार्णािधन कन्टेनर ृेट ःटेशन आगामी आिथर्क
वषर्देिख सञ् चालनमा ल्याइनेछ। काठमाण्डौ गन्तव्य हनेु गरी छुटेका सबै
ूकारका मालवाहक सवारी साधनलाई नेपाल ूवेश िवन्दमुा शील लगाई
िवना अवरोध काठमाण्डौको चोभारमा भन्सार जाँचपास गन व्यवःथा
िमलाइनेछ। 

आपूितर् व्यवःथापन 

208. राि य गणुःतर नीित तजुर्मा गिरनेछ। बजारमा हनेु एकािधकार र मूल्य
िमलेमतो िनमूर्ल गद आपूितर् ूणालीलाई ःवच्छ एवम ्ूितंपधीर् बनाइनेछ।
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बजार अनगुमनमा संलग्न िनकाय र उपभोक् ता िहतका लािग िबयाशील संघ
संःथाको सहकायर्मा बजार अनगुमनलाई िनयिमत र ूभावकारी बनाइनेछ।

209. कणार्ली लगायतका दगुर्म क्षेऽमा खा ान् न र ननु ढुवानीका लािग ूदान
गिरने अनदुानलाई िनरन्तरता िदन . 76 करोड िविनयोजन गरेको छु। 

210. न्यूनतम तीन मिहनाको पेशोिलयम पदाथर्को मागलाई धान् न सक्ने गरी
भण्डारण क्षमता विृ  गिरनेछ। पानी ाँकी देिख काँकडिभ ा हदैु
चारआलीसम्म र अमलेखगञ् ज देिख लोथरसम्म पेशोिलयम पाइपलाइन
िव ाउने कायर् ूारम्भ गरी तीन वषर्िभऽ सञ् चालनमा ल्याइनेछ।  

211. आयोिडनयकु्त ननु आपूितर्लाई सवर्सलुभ, गणुःतरीय एवम ् न्यून मूल्यमा
उपलव्ध  गराउन िनजी क्षेऽको सहभािगतामा ननु उत्पादन तथा िवतरण
ूितःपधीर् बनाइनेछ। 

212. उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालयका लािग . 13 अबर् 58 करोड
िविनयोजन गरेको छु । 

आदरणीय िददीबिहनी तथा दाजभुाइह , 

अब म िशक्षा, खानेपानी लगायत सामािजक क्षेऽतफर् का कायर्बम र
िविनयोजन ूःततु गदर्छुः 

गणुःतरीय िशक्षा 

213. मानव पुजँी िनमार्णको आधार िशक्षालाई गणुःतरीय,  जीवनोपयोगी,
व्यावसाियक र ूिविधमैऽी बनाई िशक्षामा सबै नागिरकको पहुँच सिुनिँ चत
गिरनेछ। दक्ष शैिक्षक जनशिक्त िवकास र ान एवम ्सीपमूलक पा बम
तजुर्मा गरी अनकूुल िसकाई वातावरण िनमार्ण गिरनेछ। िवप  सम्वेदनशील
तथा अपा तामैऽी शैिक्षक पूवार्धार िनमार्ण गिरनेछ। नितजामूलक शैिक्षक
मलु्या न ूणाली अवलम्बन गिरनेछ। सामदुाियक िव ालयको शैिक्षक
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गणुःतर अिभविृ  गनर् शैिक्षक नितजाको आधारमा अनदुान िदने व्यवःथा
गिरनेछ।  

214. रां शपित शैिक्षक सधुार कायर्बमलाई शैिक्षक क्षेऽको पूवार्धार िनमार्णमा
केन्िीत गिरनेछ। तीन वषर्िभऽ सबै तहका सामदुाियक िव ालय र
क्याम्पसको कक्षा कोठा, ूयोगशाला, पःुतकालय,  खानेपानी तथा शौचालय
लगायत वैकिल्पक िसकाई िविध अनकूुलका भवन तथा पूवार्धार िनमार्ण
गिरनेछ। आगामी वषर् ूाथिमकताको आधारमा 1 हजार 5 सय सामदुाियक
िव ालय र क्याम्पसको भौितक पूवार्धार िनमार्ण ूारम्भ गिरनेछ। यस
कायर्बमको कायार्न्वयनबाट शैिक्षक पूवार्धार िनमार्णमा बािन्तकारी पिरवतर्न
हनेु,  देश सहुाउँदो दक्ष जनशिक्त उत्पादन गरी सामािजक न्याय सिहतको
आिथर्क-सामािजक पान्तरण गनर् महत्वपूणर् योगदान पगु्ने िवँ वास िलएको
छु। रां शपित शैिक्षक सधुार कायर्बमका लािग . 10 अबर् िविनयोजन
गरेको छु। 

215. आगामी शैिक्षक सऽमा आधारभतू तहमा िव ाथीर् भनार्दर शतूितशत परु् याई
अिनवायर् र िनःशलु्क आधारभतू िशक्षा सिुनिँ चत गिरनेछ। गु कुल, मदरसा
र गमु्वा जःता परम्परागत िशक्षा िविधलाई औपचािरक िशक्षा ूणालीमा
आव  गिरनेछ। 

216. ूारिम्भक बालिवकास केन्िका िशिक्षका र िव ालय कमर्चारीलाई नेपाल
सरकारले िनधार्रण गरे बमोिजम . १५ हजार न्यूनतम मािसक पािरौिमक
उपलब्ध गराइनेछ। नेपाल सरकारले हाल उपलव्ध गराउदै आएको मािसक
पािरौिमकमा विृ  गरी . ८ हजार परु् याएको छु। न्यूनतम पािरौिमक
भन्दा कम हनु आउने रकम सम्बिन्धत ःथानीय तहले व्यहोन व्यवःथा
िमलाइनेछ। यसका लािग . 5 अबर् 55 करोड िविनयोजन गरेकोछु। 
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217. बालबािलकाको पोषण ःतरमा सधुार ल्याउन र शैिक्षकसऽ पूरा नगरी बीचमा
नै कक्षा छोड्ने समःया समाधान गनर् सावर्जिनक िव ालयका कक्षा ५
सम्मका सबै बालबािलकालाई िदवाखाजा कायर्बम सञ् चालन गनर् . 8
अबर् 73 करोड िविनयोजन गरेको छु। यसबाट देशभरका 35 लाख िव ाथीर्
लाभािन् वत हनेुछन।्  

218. िशक्षक-िव ाथीर् अनपुातको आधारमा िशक्षकको दरवन्दी िमलान गिरनेछ।
ूाथिमक तहमा बढी हनेु दरवन्दी माध्यिमक तहमा पान्तरण गरी बढी
भएको दरवन्दी खारेज गिरनेछ। माध्यिमक तहका िव ालयमा िव ाथीर्
संख्याको अनपुातमा िव ान, गिणत र अंमजेी िवषयका िशक्षक व्यवःथा गनर्
थप अनदुानका लािग . 2 अबर् 66 करोड िविनयोजन गरेको छु।  

219. आगामी दईु वषर्िभऽ सबै सामदुाियक िव ालयमा िनःशलु्क ॄोडब्याण्ड
इन्टरनेट सेवा परु् याउने उ ेँयका साथ आगामी आिथर्क वषर्को अन्तसम्ममा
मलुकुभरका ६० ूितशत िव ालयमा सेवा िवःतार गिरनेछ। 

220. वैकिल्पक िशक्षण िसकाइ कायर्योजनाको ूभावकारी कायार्न्वयन गिरनेछ।
िव ालय जान नपाएका िव ाथीर्लाई लिक्षत गरी िसकाई पोटर्लको िवकास
तथा नेपाल टेिलिभजन माफर् त शैिक्षक च्यानल स ालन गन व्यवःथा
िमलाएको छु। वैकिल्पक िशक्षण िसकाई कायर्योजना कायार्न्वयनको लािग
. 1 अबर् 20 करोड िविनयोजन गरेको छु। 

221. सावर्जिनक िव ालयमा कक्षा नौसम्म अध्ययन गन बालबािलकालाई र ीन
पा पःुतक छपाई गरी शैिक्षक शऽ शु  हनु ुअगावै िनःशलु्क िवतरण
गिरनेछ। कक्षा १२ सम्मका छाऽछाऽालाई िनःशलु्क पा पःुतक र
छाऽालाई िनःशलु्क ःयािनटरी प्याड िवतरण गनर् . 4 अबर् 79 करोड
िविनयोजन गरेको छु। 
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222. जोिखममा परेको अल्पसंख्यक, लोपोन्मखु, सीमान्तकृत समदुाय तथा िवपन् न
वगर्का बालबािलकाका लािग ताप्लेजु , रसवुा, मःुताङ, मगु,ु दाच ुर्ला
लगायतका 13 िहमाली िजल्लामा माध्यिमक तहका आवासीय िव ालय
सञ् चालन गिरनेछ। 

223. चेपा , राउटे,  बादी,  माझी,  मसुहर लगायत आिथर्क सामािजक पमा
सीमान्तकृत र  लोपोन्मखु समदुाय,  अपा ता भएका व्यिक्त,  सिहद पिरवार,
न्द िपिडत, कोिभड- 19 को संबमणबाट मतृ्य ुभएका पिरवारका छाऽछाऽा
तथा एचआईिभ एड्स संबिमत बालबािलकाको िशक्षा ूाि को अिधकारको
संरक्षण गनर् छाऽविृ का लािग बजेट व्यवःथा गरेको छु। दिलत, मिुःलम
मिहला तथा मकु् त कमलरी मिहला िव ाथीर्का लािग सबै िवषयमा उच्च
िशक्षासम्म छाऽविृ  ूदान गन र िनःशलु्क िशक्षा सिुनिँ चत गन व्यवःथा
िमलाएको छु। 

224. ि िविहन बालबािलकालाई ॄेल पा पःुतक लगायत आधिुनक ूिविधको
सहायताबाट िशक्षा ूाप् त गन व्यवःथा िमलाइनेछ। वौि क अपा ता भएका
िव ाथीर्का लािग आवासीय सिुवधा सिहत ूत्येक ूदेशमा एक-एक िवशेष
िव ालय ःथापना गरी सञ् चालनमा ल्याइनेछ।   

225. एक िव ालय - एक ःवाःथ्यकमीर् नीित अवलम्बन गरी िव ालयमा ःवाःथ्य
सचेतना अिभविृ  गिरनेछ। ूत्येक शैिक्षक सऽको शु मा सबै िव ाथीर्को
अिनवायर् पमा आखँा, कान लगायतका आधारभतू ःवाःथ्य परीक्षण गन
व्यवःथा कायार्न्वयन गिरनेछ।  

226. माध्यिमक तहका िव ाथीर्लाई दैिनक पठनपाठनको अितिरक्त नेपाल ःकाउट,
जिुनयर रेडबस सकर् ल,   खेलकुद र स ीत लगायतका अितिरक्त
िबयाकलापमा सहभागी हनु ूोत्सािहत गिरनेछ।  
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227. िवँ विव ालय अनदुान आयोगलाई राि य योग्यता परीक्षण, मापदण्ड िनधार्रण
तथा िवँ विव ालयको अनगुमन र िनयमन गन सवल र सक्षम िनकायमा
िवकास गिरनेछ। िवँ विव ालयलाई ूदान गिरने अनदुान कायर्सम्पादनमा
आधािरत बनाइनेछ। िवँ विव ालय अनदुान आयोग माफर् त िवतरण हनेु
अनदुान विृ  गरी  18 अबर् 34 करोड परु् याएकोछु। 

228. स री ूितशत ूािविधक र तीस ूितशत साधारण िशक्षाको अवधारणा
कायार्न्वयन गिरनेछ। महो रीको जलेँ वरमा इिन्जिनयिर  कलेज ःथापना
गिरनेछ। कृिष तथा वन िवँ विव ालयका आि क क्याम्पस िवःतार
गिरनेछ।  

229. मदन भण्डारी ूो ौिगक िवँ विव ालय आगामी दईु वषर्िभऽ सञ् चालनमा
ल्याइनेछ। आगामी वषर् िवँ विव ालयको पूवार्धार िनमार्ण ूारम्भ गनर् बजेट
व्यवःथा गरेको छु। 

230. दईु वषर्िभऽ योगमाया आयवुिदक िवँ विव ालय सञ् चालनमा ल्याउने गरी
पूवार्धार िनमार्णको कायर् ूारम्भ गनर् बजेट छु ाएको छु। 

231. ूःतािवत नेपाल िवँ व िव ालयको ःथापना तथा सञ् चालनको लािग
आवँयक सहजीकरण गिरनेछ।  

232. आगामी वषर् सदुरुपिँ चम ूदेशको गेटामा िनमार्णािधन मेिडकल कलेज
सञ् चालनमा ल्याइनेछ। बटुवल मेिडकल कलेजको िवःततृ पिरयोजना
ूितवेदन तयार गरी िनमार्ण कायर् ूारम्भ गिरनेछ। ूदेश नं 2 को बिदर्बास
र कणार्ली ूदेशको सखुतमा मेिडकल कलेज ःथापना गनर् जग्गा ूाप् ती र
िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन तयार गिरनेछ।  
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233. िवँ विव ालय िशक्षालाई अनसुन्धानमा आधािरत बनाइनेछ। िऽभवुन
िवँ विव ालय अन्तगर्तका सेडा, िसनास, सेिरड र िरकाःटलाई अनसुन्धानको
अमणी संःथाको पमा िवकास गनर् बजेट व्यवःथा गरेको छु। 

234. ःथानीय िवशेषता र आवँयकताका आधारमा सीपयकु्त दक्ष जनशिक्त तयार
गनर् सबै ःथानीय तहमा ूािविधक िशक्षालय सञ् चालन गिरनेछ । ूािविधक
िशक्षा तथा व्यावसाियक तािलम पिरषदको सम्बन्धन र सम्बिन्धत ःथानीय
तहको व्यवःथापनमा ूािविधक िशक्षालय ःथापना गनर् सशतर् अनदुान
उपलव्ध गराइनेछ। ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक तािलम पिरषदलाई
पा बम िवकास, दक्ष ूिशक्षक उत्पादन, िशक्षालयको गणुःतर िनधार्रण,
िसकाई ूमाणीकरण र िनयमन कायर्मा केन्िीत गिरनेछ। 

235. इितहासको अध्ययन, अन्वेषण र खोज गरी भौगोिलक, राजनीितक,

साँःकृितक एवम ् सामािजक पक्षमा ूामािणकता ःथािपत गनर् िबयाशील
रहेको इितहास संशोधन मण्डललाई सवल बनाउन रकम उपलब्ध
गराइनेछ। काठमाण्डौको जगडोलमा यनेुःको माम िनमार्ण गिरनेछ। 

िव ान ूिविध 

236. समाजसँग िव ान र उत्पादनसँग ू िविध तथा नवूवतर्न आव  गरी वै ािनक
चेतना अिभविृ  गिरनेछ। िव ान र ूिविध सम्बन्धी कायर्लाई एकीकृत र
समन्वयात्मक पमा सञ् चालन गनर् िव ान ूिविध तथा नवूवतर्न पिरष
गठन गिरनेछ।  

237. िव ान तथा ूिविधका क्षेऽमा िवँ वःतरको जनशिक्त उत्पादन गनर् ःथािपत
मदन भण्डारी िव ान तथा ूिविध िवँ विव ालय आगामी वषर् सञ् चालनमा
ल्याइनेछ। मकवानपरुको िचत्ला मा इिन्जिनयिर  संकायको पूवार्धार िनमार्ण
कायर् सम्पन् न गिरनेछ। काॅकेो पाँचखालमा पूवार्धार िनमार्णको िवःततृ
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पिरयोजना ूितवेदन तयार गरी िनमार्ण कायर् आरम्भ गिरनेछ। यसका लािग
. 1 अबर् 55 करोड रकम िविनयोजन गरेको छु। 

238. नेपाल िव ान तथा ूिविध ू ा ूित ानको पनुसर्ंरचना गिरनेछ। िवपी
कोइराला मेमोिरयल िव ान संमहालयलाई िवपी कोइराला राि य िव ान
पाकर् मा िवकास गिरनेछ।  

239. िशक्षा,  िव ान तथा ूिविध मन्ऽालयलाई . 1 खवर् 80 अबर् 4 करोड
िविनयोजन गरेको छु। 

संःकृित 

240. परम्परागत सँःकृित एवम ्परुाताित्वक सम्पदाको संरक्षण र सम्ब र्न गरी
सफ्ट पावरको पमा िवँ वसाम ु ूःततु गिरनेछ। लिुम्बनी िवकास
गु योजनाको बाँकी काम दईु वषर्िभऽ सम्पन् न गिरनेछ। अन्तरार्िं शयःतरका
िवख्यात योजनािवद् ारा लिुम्बनी, ितलौराकोट, राममाम र देवदह क्षेऽ समेटी
वहृत लिुम्बनी िवकास गु योजना तयार गिरनेछ। यसका लािग  1 अबर्
50 करोड िविनयोजन गरेको छु।  

241. वहृत पशपुित क्षेऽ िवकास गु योजना तजुर्मा गरी कायार्न्वयन गिरनेछ।
पशपुितनाथ मिन्दरको ूवलीकरण लगायत पूवार्धार िनमार्ण गनर्  35
करोड िविनयोजन गरेको छु।  

242. जानकीमिन्दर र ितलौराकोटलाई िव सम्पदा सूिचमा सूिचकृत गनर् ूकृया
अगािड बढाइनेछ। जनकपरुलाई धािमर्क,  साँःकृितक र पयर्टकीय ःथलको
पमा िवकास गनर् हरेक वषर् अ ाबब शा ाथर् सिहतको धािमर्क सम्मेलन
आयोजना गिरनेछ। िचतवनको अयोध्यापरुीमा राम मिन्दर िनमार्ण गनर् बजेट
छु ाएकोछु।  
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243. िवराट क्षेऽ, रामजानकी मिन्दर, देवघाट, भैरवःथान, , खप् तड लगायतका
धािमर्क क्षेऽको संरक्षण तथा िवकासको लािग बजेट व्यवःथा गरेको छु।  

244. बैतडीको िऽपरुासनु्दरी, बाजरुाको बिडमािलका, हमु्लाको छाँयानाथ, जमु्लाको
चन्दननाथ, सखुतको काँबेिवहार, प्यूठानको ःवगर् ारी, मःुता को मिुक्तनाथ,
बाराको गिढमाई, सप् तरीको िछन् नमःता, खोटा को हलेसी, सनुसरीको बराह
क्षेऽ र ताप्लेजु को पािथभरा लगायतका महत्वपूणर् धािमर्क पयर्टकीयःथलको
संरक्षण एवम ्िवकासका लािग गु योजना तयार गनर् बजेट छु ाएको छु।

245. िविभन् न जातजाित एवम ्भाषाभाषीको रहनसहन, रीितिरवाज, कला, संःकृित र
परम्परा झल्कने गरी काठमाड को कीितर्परुमा िनमार्णािधन राि य साँःकृितक
संमहालय दईु वषर्िभऽ सम्पन् न गिरनेछ। ूदेश सरकारको समन्वय र
सहकायर्मा ूत्येक ूदेशमा ूादेिशक संमहालयको ःथापना र िवकास
गिरनेछ। 

246. नेपाल ू ा ूितं ठान, नेपाल सि त तथा ना  ूित ान, नेपाल लिलतकला
ू ा ूित ान र बाल ू ा ूित ानको पूवार्धार िवकास गनर् काठमाड
उपत्यकािभऽ ू ा माम िनमार्णको सम्भाव्यता अध्ययन गिरनेछ। 

यवुा तथा खेलकुद 

247. यवुाको क्षमता अिभविृ  गरी देशभक्त, अनशुािसत र उ मशील बनाइनेछ।
मलुकुको आिथर्क, सामािजक र साँःकृितक पान्तरणमा यवुाको साथर्क
सहभािगताका लािग यवुा लिक्षत कायर्बम सञ् चालन गिरनेछ। 

248. यवुा तथा साना व्यवसायी ःवरोजगार कोष माफर् त ूािविधक र व्यावसाियक
सीप सिहत कजार् सिुवधा उपलव्ध गराई आगामी वषर् थप 12 हजार यवुालाई
ःवरोजगार बनाइनेछ। यवुा तथा साना व्यवसायीलाई यवुा ःवरोजगार
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कोषबाट ूवाह गिरएको कजार्को सरुक्षण िूिमयमको 50 ूितशत अनदुान
िदने व्यवःथा िमलाएको छु। 

249. राि य यवुा पिरषद माफर् त यवुा शिक्तलाई संगिठत गरी िवप  जोिखम
न्यूनीकरण,  वातावरण संरक्षण,  राहत,  उ ार तथा जनचेतना अिभविृ
लगायतका सामािजक कायर्मा पिरचािलत गिरनेछ। आिथर्क, सामािजक र
साँःकृितक पान्तरण ूिबयामा यवुाको नेततृ्वदायी भिूमका ःथािपत
गिरनेछ। राि य यवुा पिरषदको अमसरतामा सबै ूदेशमा यवुा नवूवतर्न
केन्ि ःथापना गिरनेछ।  

250. पाँचदेिख पच्चीस वषर् उमेर समूहका िव ाथीर्लाई ःकाउटमा समािहत गरी
अनशुािसत, ःवावलम्बी र ःवयंसेवीभाव सिहत रां श िनमार्णमा सिबय
गराइनेछ। आगामी वषर् 13 हजार िव ालयमा नेपाल ःकाउट िवःतार
गिरनेछ।  

251. समदुायःतरदेिख नै खेलकुदको िवकास र िवःतार गरी शारीिरक र मानिसक
पमा ःवःथ, सक्षम र अनशुािसत नागिरक तयार गद अन्तरार्िं शय जगतमा

रां शको सम्मान अिभविृ  गनर् खेलकुद पूवार्धार िवकास, खेलकुद ूितयोिगता
आयोजना, खेलकुद ूिशक्षण सञ् चालन तथा ूितभावान खेलाडीलाई ूोत्साहन
ूदान गन व्यवःथा िमलाएको छु।   

252. झापाको दमकमा अन्तरार्िं शयःतरको मदन भण्डारी र शाला दईु वषर्िभऽ
सञ् चालनमा ल्याउने गरी िनमार्ण ूारम्भ गिरनेछ। 

253. मोर को वै नाथपरु, काठमाण्डौको मलुपानी,  पन्देहीको भैरहवा, दाङको
लमही, बाँकेको नेपालगञ् ज र कञ् चनपरुको महेन्िनगरमा िबकेट मैदान
िनमार्ण सम्पन् न गनर् आवँयक रकम िविनयोजन गरेको छु। आगामी वषर्
पोखरा र शाला िनमार्ण सम्पन् न गिरनेछ। 
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254. सिबय खेल जीवनबाट िनवृ  खेलाडीलाई व्यवसाय सञ् चालन गनर् सहिुलयत
दरको कजार् उपलव्ध गराउने व्यवःथा िमलाएको छु। 

255. धनगढी,  वीरेन्िनगर, नेपालगञ् ज,  वीरगञ् ज, जनकपरुधाम र इटहरीमा
ूादेिशक र शाला िनमार्ण अिघ बढाइनेछ। सबै ःथानीय तहमा खेल पूवार्धार
िनमार्ण गिरनेछ। आगामी आिथर्क वषर्मा 1 सय 68 ःथानीय तहमा
खेलमामको िनमार्ण गनर् रकम छु ाएको छु।  

256. सोलखुमु्व,ु  िसन्धपुाल्चोक, मनाङ,  मःुताङ  र जमु्लामा हाईअिल्टच्यडु ःपोट्सर्
सेण्टर िनमार्ण गनर् आवँयक रकम व्यवःथा गरेको छु। 

257. आगामी आिथर्क वषर् नव  राि य खेलकुद आयोजना गिरनेछ।
अन्तरार्िं शयःतरमा पदक हािसल गनर् सम्भाव्य खेल पिहचान गरी ूोत्साहन
गिरनेछ। अन्तरार्िं शय ूितयोिगतामा नेपालको सहभािगता विृ  गिरनेछ। 

258. नेपाललाई खेल पयर्टनको उत्कृ  गन्तव्यको पमा िवकास गनर्
अन्तराि र्यःतरको खेल िव ालयको सम्भाव्यता अध्ययन गिरनेछ। 

259. यवुा तथा खेलकुद मन्ऽालयको लािग . 2 अबर् 74 करोड िविनयोजन
गरेको छु। 

सबैका लािग ःवच्छ खानेपानी  

260. आगामी वषर् सबै नागिरकलाई आधारभतू खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा
परु् याइने छ। एकघर एकधाराको अवधारणा कायार्न्वयन गरी गणुःतरीय
खानेपानी सेवाको पहुँच िवःतार गिरनेछ। खानेपानीको िदगो व्यवःथापन
गनर् उपभोक् ता सिमितको क्षमता अिभविृ  गिरनेछ।  

261. मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोॐो चरण अन्तगर्त लाक र याङ्मी
खोलाबाट दैिनक 34 करोड िलटर खानेपानी ूणालीमा थप गनर् आगामी
आिथर्क वषर्मा सु  लगायत अन्य पूवार्धार िनमार्ण कायर् आरम्भ गिरनेछ।
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तीन वषर्िभऽ यस आयोजनाको िनमार्ण कायर् सम्पन् न गिरनेछ। मेलम्ची
खानेपानी आयोजनाको लािग . 3 अबर् 51 करोड रकम िविनयोजन गरेको
छु। 

262. काठमाण्डौ उपत्यकाको खानेपानी िवतरण ूणालीमा उल्लेख्य सधुार गिरने
छ। पिहलो चरणमा िनमार्णािधन चार थोक िवतरण ूणालीबाट 1 सय 13
िकलोिमटर नयाँ िवतरण लाइन थप गरी 1 लाख 10 हजार घरधरुीमा
मेलम्चीको पानी िवतरण गिरनेछ। दोॐो चरणमा चबपथ बािहरका कीितर्परु,
पेप्सीकोला,  जोरपाटी,  भक्तपरु लगायतका क्षेऽमा पाइपलाइन िवःतार
गिरनेछ। िवतरण ूणाली सधुारको लािग . 4 अबर् 79 करोड िविनयोजन
गरेको छु। 

263. िनमार्णािधन नदी पथान्तरण आयोजनाबाट तराई-मधेश र िभऽी मधेशका
ठूला शहरमा खानेपानी आपूितर् गन गरी आयोजना िवकास गिरनेछ। पिहलो
चरणमा िसरहा,  धनषुा,  महो री,  सलार्ही,  रौतहट, वारा र पसार् िजल्लामा
सनुकोशी-मिरन नदी पथान्तरण आयोजनाबाट र बाँके र बिदर्या िजल्लामा
भेरी-बबई पथान्तरण आयोजनाबाट खानेपानी आपूितर्को सम्भाव्यता अध्ययन
गिरनेछ। 

264. मामीण क्षेऽ लिक्षत खानेपानी आयोजना िनमार्ण शु  गदार् लागतको 1
ूितशत रकम उपभोक् ताले अिमम पमा जम्मा गनुर्पन व्यवःथा खारेज
गरेको छु। उपभोक् ता समूह ारा सञ् चािलत खानेपानी आयोजनामा ूयोग
हनेु िव तु महशलु  तथा िडमान्ड शलु्क परैु छुट िदने व्यवःथा गरेकोछु। 

265. खानेपानीको सतह न्यूनतम ःतरमा कायम गनर् पानी पनुभर्रण कायर्बम
सञ् चालन गिरनेछ। तराई-मधेशमा गिहिरदै गएको पानीको ॐोत पनुभर्रणको
दीगो उपाय अवलम्बन गिरनेछ। काठमाण्डौ उपत्यकाका 30 ःथानमा
ढु ेधारा,  इनार,  पोखरी लगायत परम्परागत पानीको मूल संरक्षण गिरनेछ।
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266. ूदेश र ःथानीय तहको सहकायर्मा िनमार्णािधन खानेपानी आयोजना र तराई-
मधेश केिन्ित आसिनकमकु् त खानेपानी आयोजना सञ् चालन गनर् बजेटको
व्यवःथा गरेको छु।  

267. आगामी वषर् पाँचथरको आङनामौवा, खोटा को हलेशी,   रामेछापको
राकाथमु, काॅकेो ितमाल,  धािद को लािमडाँडा, गोरखाको िवरमकाली,
पाल्पाको बतुर् , सल्यानको शारदा,   कािलकोटको चलुीमािलका र मगुकुो
स कोट लगायतका ःथानमा िलफ्ट खानेपानी आयोजना सम्पन् न गनर् . 3
अबर् ६६ करोड िविनयोजन गरेको छु।  

268. सह-लगानीमा िनमार्णािधन ताप्लेजु को पािथभरा, संखवुासभाको चैनपरु,
मोर को मानगढ, ओखलढु ाको ओखलढु ा बजार, मकवानपरुको हनार्माडी,
ःयाङ्जाको वयरघारी र बैतडीको पाटन खानेपानी आयोजना आगामी वषर्
सम्पन् न गनर् . 2 अबर् ६८ करोड िविनयोजन गरेको छु। पोखरा र
नेपालगञ् ज खानेपानी आयोजनाबाट आगामी आिथर्क वषर्मा पानी िवतरण
शु  गिरनेछ। झमु्सा खोला खानेपानी आयोजना सम्पन् न गनर् आवँयक
रकम िविनयोजन गरेको छु। 

269. संघ, ूदेश र ःथानीय तहमा सञ् चािलत खानेपानी आयोजना ूणालीको
िनयिमत ममर्त संभारका लािग . 3 अबर् 29 करोड बजेट िविनयोजन
गरेको छु। 

270. काठमाण्डौ उपत्यकािभऽ कोड्कु, धोिवघाट र सल्लाघारी ढल ूशोधन केन्ि
सञ् चालनमा ल्याइनेछ। जनघनत्व बढी भएका दमक, जनकपरु, वीरगञ् ज,
नेपालगञ् ज लगायत अन्य आठ शहरमा ढल ूशोधन केन्ि िनमार्ण सम्पन् न
गिरनेछ। 



61

271. ूदेश र ःथानीय तहसँगको साझेदारीमा फोहोर मैला ूशोधन र  ढल िनमार्ण
तथा सरसफाइ कायर्बम सञ् चालन गिरनेछ। राजमागर् आसपास, सावर्जिनक
ःथल र शहरी क्षेऽका सबै वडामा सावर्जिनक शौचालय िनमार्ण गिरनेछ। 

272. खानेपानी मन्ऽालयका लािग . ४३ अबर् 54 करोड छु ाएको छु ।  

आदरणीय िददीबिहनी तथा दाजभुाइह , 

अब म सडक, जलिव तु, आवास लगायत भौितक पूवार्धार क्षेऽको कायर्बम
तथा िविनयोजन ूःततु गदर्छुः 

सडक पूवार्धार िवकास 

273. आवागमनमा सहजता, बजारह  बीचको अन्तरआव ता र उत्पादन
अन्तरसम्बन्धलाई मजवतु बनाउन गणुःतरीय यातायात पूवार्धारको िवकास
गिरनेछ। ूमखु शहरह  बीचको याऽा अविध अिधकतम दईु घण्टा हनेु
गरी समय र लागत घटाउन गितयकु् त सडक, सु मागर्, उचाईयकु् त पलु
एवम ्फ्लाइओभर िनमार्ण गिरनेछ। सबै सडकको िजआइएस म्यािप  गरी
वगीर्करण गन व्यवःथा िमलाएको छु।  

274. पूवर्-पिँ चम राजमागर्लाई सरुक्षा मापदण्ड सिहतको चार लेनमा िवःतार
गिरनेछ। कञ् चनपरु-कमला, कमला-ढल्केवर-पथलैया र नारायणगढ-
बटुवल खण्डको िवःतार कायर्लाई तीोता िदइनेछ। काकडिभ ा-इन वा,
पथलैया-नारायणगढ, बटुवल-कोहलपरु र कोहलपरु-वनवासा खण्डको
िवःततृ िडजाइन सम्पन् न गरी िनमार्ण कायर् थालनी गिरनेछ। यस राजमागर्को
सघन बःती भएको क्षेऽमा सिभर्स लेन, अण्डरपास तथा फ्लाइओभर, चरेु
क्षेऽमा टनेल र वन क्षेऽमा वन्यजन्त ुटनेल समेत िनमार्ण गिरनेछ। यसका
लािग . 15 अबर् 34 करोड िविनयोजन गरेको छु। 



62

275. पुं पलाल राजमागर्लाई चारलेनमा िवःतार गरी मध्यपहाडी क्षेऽको िवकास
मे दण्डको पमा िनमार्ण गिरनेछ। राजमागर्को दरुी घटाउन सम्भाव्यता
अध्ययन गरी पनुःरेखा न, सु  ूिविधको ूयोग र उचाईयकु् त पलु िनमार्ण
गिरनेछ। यसका लािग  . 8 अबर् 13 करोड िविनयोजन गरेको छु। 

276. मदन भण्डारी राजमागर्को चतरा-हेटौडा खण्डको िनमार्ण कायर् आगामी
आिथर्क वषर् सम्पन् न गिरनेछ। शािन्तनगर-धरान र भेडावारी-धिुलयािवट,
सखुत खण्डको िनमार्ण कायर् ूारम्भ गिरनेछ। बाँकी खण्डको रेखा न र
िवःततृ आयोजना ूितवेदन तयार गरी िनमार्ण कायर् अिघ बढाइनेछ। यसका
लािग . 3 अबर् 20 करोड िविनयोजन गरेको छु। 

277. हलुाकी राजमागर्को िनमार्ण कायर् आगामी आिथर्क वषर्मा सम्पन् न गिरनेछ।
रतवुा, िविर , कन्काई, कमला, वागमती, बलान, डन्डा र कान्िा नदीमा
पलु िनमार्ण सम्पन् न गिरनेछ। िचतवन र मकवानपरु िजल्लाका राि य
िनकुञ् ज क्षेऽमा पन खण्डको पनुःरेखा न गरी िनमार्ण सम्पन् न गिरनेछ।
हलुाकी राजमागर्का लािग . 6 अबर् 39 करोड िविनयोजन गरेको छु। 

278. काठमाण्डौ-तराई मधेश ितु मागर्को िनमार्णलाई तीोता िदइनेछ। ितुमागर्मा
पन सु  मागर् र उचाईयकु् त पलु िनमार्ण कायर् आगामी वषर् ू ारम्भ गिरनेछ।
काठमाण्डौ तराई ितुमागर् िनमार्णको लािग . 8 अबर् 15 करोड िविनयोजन
गरेको छु। 

279. िस ाथर् राजमागर् र कोहलपरु-सखुत राजमागर्लाई डेिडकेटेड डबल लेनमा
ःतरोन् नित गनर् .7 अबर् िविनयोजन गरेको छु। पथृ्वी राजमागर्को नागढु ा-
मिुग्लन खण्डको ःतरोन् नित र आवँखैुरेनी-पोखरा खण्ड चार लेनमा िवःतार
गनर् . 7 अबर् २७ करोड िविनयोजन गरेको छु।  
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280. पवुर्-पिँ चम राजमागर्बाट तराई-मधेशका 18 िजल्लामा िजल्ला सदरमकुाम
हुँदै दिक्षणी सीमा जोड्ने सडकलाई चार लेनमा िवःतार गन कायर्बम
अन्तगर्त सम्पन् न हनु बाँकी खण्डको िवःतार गनर् . 2 अबर् 66 करोड
िविनयोजन गरेको छु। 

281. अरिनको राजमागर्को धिुलखेल-दोलालघाट-कोदारी खण्ड ःतरोन् नित तथा
िवःतार गनर् . 1 अबर् 13 करोड िविनयोजन गरेको छु। गिल्छ-
ःयाृुवशी-रसवुागढी र काठमाण्डौ-िवदरु सडकलाई डेिडकेटेड डवल लेनमा
ःतरोन् नित गिरनेछ। ओलाङच ु ोला,  िकमाथा ा, लामावगर, लाक, कोरला,
िहल्सा, यारी र िटंकरसम्मको पहुँचमागर् िनमार्ण तथा सधुारको लािग बजेट
व्यवःथा गरेको छु। 

282. उ र-दिक्षण सडक कोिरडोर िनमार्ण कायर्लाई तीोता िदइनेछ। मेची
कोिरडोरको देउराली-भैसे खण्ड, तमोर कोिरडोरको चतरा-ओलाङ्चङुगोला
खण्ड, कोशी कोिरडोरको खाँदवारी-िकमाथा ा खण्ड, िऽशलुी कोिरडोरको
िऽशलुी-साृुवेसी-रसवुागढी खण्ड, कालीगण्डकी कोिरडोर, सेती लोकमागर्को
टीकापरु-साँफे खण्ड िनमार्ण कायर् अिघ बढाउन . 6 अबर् ५० करोड
िविनयोजन गरेको छु। 

283. कणार्ली राजमागर्को सखुत-खलुाल ुखण्ड दईु लेनको बनाइनेछ। नाग्मा-
गमगढी सडक ःतरोन् नित गिरनेछ। यसका लािग . 1 अबर् 20 करोड
िविनयोजन गरेको छु। हमु्ला िजल्लाको िसिमकोटलाई आगामी आिथर्क वषर्
राि य राजमागर् सञ् जालमा जोिडनेछ।  

284. भेरी सडक कोिरडोरको जाजरकोट-दनैु खण्डको ःतरोन् नित गिरनेछ। दनैु-
ितन्जे धो खण्डको शयाक खोल्ने कायर् आगामी आिथर्क वषर् ू ारम्भ गिरनेछ।
यसका लािग . 61 करोड िविनयोजन गरेको छु।  
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285. महाकाली कोिरडोरको ॄ म्हदेवमण्डी-झलुाघाट-दाच ुर्लाखल ा-िटंकर सडकको
िनमार्णलाई तीोता िदइनेछ। यसका लािग . 1 अबर् 3 करोड िविनयोजन
गरेको छु। 

286. आगामी वषर् 3 सय पलु िनमार्ण सम्पन् न  गिरनेछ। दोधारा-चाँदनी हुँदै
भारतीय सीमा नाका जोड्ने महाकाली नदीमा चार लेनको पलु िनमार्ण
सम्पन् न गिरनेछ। पलु िनमार्ण तफर्  . 11 अबर् 10 करोड िविनयोजन
गरेको छु। 

287. पूवर्-पिँ चम राजमागर्का कोशी, नारायणी, राप् ती लगायतका 10 सम्भाव्य
सडक पलुलाई आकषर्क िसग्नेचर िॄजले ू ितःथापन गिरनेछ। यी पलुह को
िडजाइन एवम ्िवःततृ पिरयोजना ू ितवेदन तयार गनर् ख्यातीूाप् त अन्तरार्िं शय
परामशर्दातालाई सहभागी गराइनेछ। 

288. संघीय सरकारको क्षेऽािधकार िभऽका सडक तथा पलुको मापदण्ड िनधार्रण,
सइ , िडजाइन, िनमार्ण, ममर्त सम्भार, सम्भािवत लगानीको वैकिल्पक
उपकरणह को ू योग, िव ीय ॐोत पिरचालन एवम ्अिभलेखीकरण समेतका
लािग राि य राजमागर् ूािधकरण ःथापना गनर् िव  सिहतको अध्ययन
कायर्दल गठन गिरनेछ।  

289. काठमाण्डौ उपत्यकाको चबपथ िवःतारको दोॐो चरण अन्तगर्त कल ी
देिख महारागञ् ज खण्डको िनमार्ण शु  गरी दईु वषर्िभऽमा सम्पन् न गिरनेछ।
महाराजगञ् ज-धोवीखोला-चाविहल-ितलगंगा खण्डको िवःततृ संभाव्यता
अध्ययन गरी पिरयोजना ूितवेदन तयार गरी िनमार्ण कायर् थालनी गिरनेछ।
चबपथको ग्वाक , सातदोवाटो र एकान्तकुना चोकमा फ्लाईओभर िनमार्ण
कायर् ूारम्भ गिरनेछ। चबपथ िवःतारको लािग . 2 अबर् 64 करोड
िविनयोजन गरेको छु। 
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सावर्जिनक यातायात  

290. यातायात ूणालीलाई सरुिक्षत, िवँ वसनीय एवम ् ूिविधयकु् त बनाइनेछ।
िव तुीय सवारी चालक अनमुित पऽ जारी गिरनेछ। देशिभऽ दतार् भएका
सबै सवारी साधनमा रेिडयो िृक्वेन्सी पिहचान सिहतको इम्बोःड नम्वर सबै
ूदेशबाट िवतरण गिरनेछ। मालवाहक तथा अन्य सवारी साधनमा िजिपएस
जडान गिरनेछ। सावर्जािनक यातायातमा ई-िटकेिट  लागू गिरनेछ।
काठमाण्डौ उपत्यका यातायात िवकास ूािधकरण गठन गरी सावर्जिनक
पिरवहन सञ् चालनलाई व्यविःथत बनाइनेछ। 

291. यातायात सेवाको सञ् चालनमा ूितंपधार् ूव र्न गरी याऽलुाई सिुवधायकु् त
र  गणुःतरीय सेवा ू दान गिरनेछ। सािबकका यातायात व्यवसायी सिमितको
ःवािमत्वमा रहेका अचल सम्पि  पान्तिरत भएका यातायात कम्पनीमा
हःतान्तरण हनेु व्यवःथा िमलाइनेछ। 

292. काठमाण्डौ उपत्यका, िवतार्मोड-भिपरु, इटहरी-िवराटनगर, ढल्केवर-
जनकपरु, पोखरा-दमौली, बटुवल-भैरहवा-लिुम्बनी, कोहलपरु-नेपालगञ् ज,
अ िरया-धनगढी लगायतका देशका ूमखु शहरी क्षेऽमा ूदेश र ःथानीय
तहको साझेदारीमा ठूला क्षमताको िव तुीय बस सञ् चालन गरेमा थप
ूोत्साहन अनदुान िदने व्यवःथा िमलाएको छु। साझा यातायात माफर् त
आगामी आिथर्क वषर्मा काठमाण्डौमा न्यूनतम एक सय िव तुीय बस
सञ् चालन गन ूबन्ध गिरनेछ। 

293. िव तुीय सवारी साधनको ूयोग बढाउन आगामी आिथर्क वषर् िनजी क्षऽे
समेतको सहभािगतामा काठमाण्डौ उपत्यका सिहत देशभरका िविभन् न
ःथानमा 5 सय चािजर्  ःटेशन, टिमर्नल भवन लगायत अन्य पूवार्धार िनमार्ण
गिरनेछ।  
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सु मागर् 

294. पथृ्वी राजमागर्को नागढु ामा सु  मागर् िनमार्ण आरम्भ भएसँगै देश
सु मागर्को यगुमा ूवेश गरेकोछ। आधिुनक सु मागर् हाॆा लािग सपना
नभई वाःतिवकतामा पान्तिरत हुँदैछ। भौगोिलक िवकटताका कारण
लिम्वएको हाॆो याऽा सु मागर्ले छोटो बनाउदैछ। याऽा लागत घट्दैछ।
अव वन् ने सडकमा सु  ूिविधको ूयोगलाई महत्वका साथ अवलम्बन
गिरनेछ। 

295. काठमाण्डौको नागढु ादेिख धािद को िसःनेखोलासम्मको सु मागर् िनमार्ण
कायर्लाई तीोता िदई दईु वषर्िभऽ सञ् चालनमा ल्याइनेछ। यस आयोजनाका
लािग . 9 अबर् 85 करोड िविनयोजन गरेको छु। 

296. आगामी वषर् िस ाथर् राजमागर्को िस वावा-दोभान खण्ड, दोलखाको
लामावगर-लाप्चे  र धरान-धनकुटा सडक खण्डको धरान-लेउती सु  मागर्
िनमार्ण ूारम्भ गनर् वजेट व्यवःथा गरेको छु।  

297. काठमाण्डौ कोटेँ वरको सवारी चापलाई व्यविःथत गनर् ितनकुने-जिडबटुी
खण्डमा सु  मागर् िनमार्ण गनर् . 1 अबर् 80 करोड िविनयोजन गरेको
छु। 

298. आगामी आिथर्क वषर् टोखा-छहरे-गजु ुर्भज्याङ, वेऽावती-ःयाृुवेशी, खकु ट-
िचयावारी र थानकोट-िचत्ला  सु मागर्को िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन
तयार गरी िनमार्ण कायर् ूारम्भ गिरनेछ।  

299. पथृ्वी राजमागर्को मिझमटार-शिक्तखोर, पोखरा बाग्लङु राजमागर्को हेम्जा-
नयाँपलु, चेपा  राजमागर्को दिुम्ल -वा िस , पूबर्-पिँ चम राजमागर्को
दमु्कीवास-वदर्घाट, कोहलपरु-सखुत राजमागर्को बबई-िछन्च,ु सखुत-दैलेख
सडकको कपासे-िसयाकोट, पाल्पा-तम्घास सडकको ू भास-जोत र िविपनगर-
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खिुटया-िदपायल खण्डमा सु मागर् िनमार्णका लािग सम्भाव्यता अध्ययन
तथा िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन तयार गिरनेछ। 

रेलमागर् 

300. देशिभऽ आधिुनक ूिविधयकु्त रेल यातायात सञ् जाल िवकास गिरनेछ।
आगामी वषर् जयनगर-जनकपरु-कुतार्-िवजलपरुा र जोगवनी-िवराटनगर
खण्डमा रेल सेवा सञ् चालन गिरनेछ। विदर्वास ःटेशनको िनमार्ण कायर्
ूारम्भ गिरनेछ।  

301. अन्तरार्िं शय परामशर्दाता िनयकु् त गरी काठमाण्डौ उपत्यकामा मेशो रेल र
शहरी केवलुकार सञ् चालनको संभाव्यता अध्ययन गिरनेछ। 

302. पूबर्-पिँ चम रेलमागर् अन्तगर्त विदर्वास-िनजगढ खण्डको शयाक वेल्ट िनमार्ण
सम्पन् न गिरनेछ। काँकडिभटा- इन वा खण्डको जग्गा अिधमहण र अन्य
तयारी कायर् सम्पन् न गरी िनमार्ण कायर् थालनी गिरनेछ। िनजगढ-अमरापरुी
खण्डको िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन तयार गिरनेछ। िव ीय व्यवःथा गरी
बाँकी खण्डको िनमार्ण कायर् बमशः अगािड बढाइनेछ।  

303. आगामी आिथर्क वषर् रक्सौल-काठमाण्डौ तथा के -काडमाण्डौ-पोखरा
रेलमागर्को िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन तयार गिरनेछ। रेलमागर्का लािग
. 10 अबर् 3 करोड िविनयोजन गरेकोछु।  

जल यातायात 

304. देशका ठूला नदी ूणालीमा जलयातायात सञ् चालन गरी राि य तथा
अन्तरार्िं शय पहुँच अिभविृ  गिरनेछ। नारायणी नदीको िऽवेणी-नारायणगढ-
देवघाट-दासढु ा खण्डलाई मदन-आिौत जलमागर् नामाकरण गिरनेछ।
आगामी आिथर्क वषर्देिख कोशी, नारायणी र कणार्ली नदीमा पानीजहाज
सञ् चालनका लािग टिमर्नल लगायतका पूवार्धार िनमार्ण गनर् आवँयक रकम
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िविनयोजन गरेको छु। कोशी नदीको चतरादेिख भोजपरुसम्म जलयातायात
सञ् चालन गनर् जलमागर्मा रहेका अवरोध हटाइनेछ। 

305. सनुकोशी नदीको दोलालघाटदेिख खकु ट हदैु अ ण दोभान, रा ी नदीको
भालबुा देिख िसक्टा, तामाकोशी नदीको तामाकोशी बजारदेिख िसंगटी र
कालीगण्डकी नदीको देवघाटदेिख राम्दीसम्म जलयातायात सञ् चालनको
संभाव्यता अध्ययन गनर् आवँयक बजेट व्यवःथा गरेको छु। 

306. भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन्ऽालयका लािग . 1 खबर् 63 अबर् 37
करोड िविनयोजन गरेको छु । 

जलिव तु िवकास 

307. वतर्मान सरकार दशक  लामो र कहालीलाग्दो लोड सेिड  अन्त्य गरी
मलुकुलाई उज्यालो यगुमा ू वेश गराउन सफल भएको छ।अधर्जलाशययकु्त
र जलाशययकु्त आयोजनाको िनमार्णलाई तीोता िदई सकु्खा याममा समेत
िव तुको आन्तिरक माग धान् न पयार्प् त हनेु गरी िव तु उत्पादन गिरनेछ। 

308. आगामी आिथर्क वषर् तामाकोशी आयोजनाबाट 2 सय 28, रसवुागढी 1
सय 11,  सान्जेन र मािथल्लो सान्जेन 56,  िऽशूली ३ िव बाट 37,
राहघुाट 40, मध्य भोटेकोशीबाट 1 सय 2 मेगावाट र िनजी क्षेऽबाट
िनमार्णािधन आयोजनाह बाट 1 हजार 55 गरी जम्मा 1 हजार 6 सय
29 मेगावाट थप िव तु राि य ूशारण ूणालीमा जोिडनेछ।  

309. आगामी आिथर्क वषर् थप 43 िजल्लामा िव तुीकरण गरी उज्यालो नेपाल
अिभयान सम्पन् न गिरनेछ। िवपन् न पिरवारको घरमा िनःशलु्क िव तु जडान
गन व्यवःथा िमलाएको छु। मामीण तथा सामदुाियक िव तुीकरण
कायर्बमका लािग .4 अवर् िविनयोजन गरेको छु। 
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310. ऊजार् िमौण,  चहुावट िनयन्ऽण तथा िवतरण ूणाली सु ढीकरण गरी ऊजार्
दक्षता अिभबिृ  गिरनेछ। िनजी क्षेऽले उत्पादन गरेको सौयर् ऊजार् बचत
भएमा नेपाल िव तु ूािधकरणलाई िबबी गन र नपगु भएमा खिरद गन
नेट िमटिरङ र नेट पेमेन्टको नीित कायार्न्वयन गिरनेछ। उ ोगले आफ्नो
खपतको लािग आधिुनक ऊजार् उत्पादन तथा ूशारण गनर् ि िल  चाजर् िलई
अनमुित िदने व्यवःथा िमलाइनेछ। 

311. जलिव तु उत्पादनमा लगानी आकिषर्त गनर् सम्भाव्य मलुकुह सँग ि पक्षीय
तथा वहपुक्षीय िव तु व्यापार सम्झौता गिरनेछ।  

312. जलाशययकु्त जलिव तु आयोजना िनमार्णका लािग बाँध र िव तुगहृ छु ा
छु ै ूव र्कबाट िनमार्ण गरी िनजी क्षेऽलाई आकिषर्त गिरनेछ। नेपाल
िव तु ूािधकरणबाट जलाशय िनमार्ण गरी उक्त जलाशयमा जम्मा भएको
पानी िव तु गहृ तथा अन्य सहायक संरचना िनमार्ण र सञ् चालन गन ू व र्क
कम्पनीलाई शलु्क िलई उपलव्ध गराउने व्यवःथा िमलाइनेछ। जलाशययकु्त
बाँधको वहउुपयोग गरी ूितफल दर बढाइनेछ।  

313. जलिव तु उत्पादनमा जनःतरको ःवािमत्व बढाउन नेपाल िव तु ूािधकरण
र नेपाली जनताको संयकु्त लगानीमा 99 मेगावाट क्षमताको तामाकोशी-
५ को िनमार्ण कायर् आगामी वषर् शु  गिरनेछ। मािथल्लो अ ण, फुकोट
कणार्ली, जगदलु्ला तथा घनु्सा खोला जलिव तु आयोजनाको लगानी ढाँचा
यिकन गरी पूवर्तयारी कायर् पूरा गिरनेछ। 

314. तमोर जलिव तु आयोजनाको िवःततृ सम्भाव्यता अध्ययनको काम शीय
सम्पन् न गरी िनमार्ण कायर् शु  गिरनेछ। पञ् चेँ वर जलिव तु आयोजना
अिघ बढाइनेछ।  
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315. िनिँ चत यूिनट भन्दा बढी र माग कम हनेु समयमा िव तु खपत गन
औ ोिगक माहकलाई महसलु दरमा थप छुट िदने व्यवःथा गिरनेछ।
िव तुीय चलु्हो, रेिृिजरेटर, माइबोवेभ ओभन, वािस  मेिशन, िडसवास
लगायत िवजलुीबाट चल्ने घरायसी सामानको उपयोगलाई ूोत्सािहत गनर्
यःता साममीको भन्सार महसलु घटाएको छु। गाहर्ःथ्य िव तु िमटरको
क्षमता वढाँउदा ू योग हनेु साममीको मूल्य वाहेक थप शलु्क निलने व्यवःथा
गिरनेछ।  

316. बढुीगण्डकी, पि म सेती, उ रगंगा र निल्स गाड जलिव तु आयोजनाको
िनमार्ण ढाँचा िनधार्रण र ॐोत व्यवःथापन गरी कायार्न्वयन गिरनेछ। वेतन
कणार्ली जलिव तु आयोजना िवि य व्यवःथा गरी िनमार्ण गिरनेछ। कणार्ली
िचसापानी जलिव तु आयोजना कायार्न्वयन गनर् पूवर्तयारी कायर् अिघ
बढाइनेछ।  

317. िव तु ूशारण लाईन िनमार्णमा िनजी क्षेऽलाई ूोत्सािहत गन नीितगत
व्यवःथा गिरनेछ। िव तु आयोजनाको ूव र्कले आयोजना ःथलसम्म पहुँच
मागर् र ूसारण लाइन िनमार्ण गरेमा लागतको 75 ूितशत शोधभनार् िदने
व्यवःथा गिरनेछ।  

318. जलिव तु तथा ूशारण लाइन िनमार्णको लािग जग्गा ूािप् त, वातावरणीय
ूभाव मूल्या न र राइटअफवे िनधार्रण जःता पूवर्तयारी िनिँ चत समयिभऽ
सम्पन् न गन व्यवःथा गिरनेछ। ूशारण लाइनको राइटअफवेमा पन
जग्गाको ःवािमत्व भएको ूाकृितक व्यिक्तलाई सम्बिन्धत उत्पादक
कम्पनीले ूाथिमक शेयर िनंकासन गदार् ूभािवत क्षेऽका व्यिक्त सरह
अमािधकार िदने व्यवःथा गिरनेछ। राइटअफवेमा परेका जग्गाको िनःशलु्क
िक ाकाट गन व्यवःथा िमलाएको छु।  
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319. बटुबल-गोरखपरु अन्तरदेशीय ूशारण लाइनको िनमार्ण कायर् शु  गनर् र
कोहलपरु-लखनउ, लम्की-वरेली अन्तरदेशीय ूशारण लाइन िनमार्णको
तयारी कायर् सम्पन् न गनर् . 4 अबर् 7 करोड  िविनयोजन गरेको छु। 

320. िखम्ती-बा॑िवसे-काठमाण्डौ र हेटौडा-ढल्केवर-इन वा ूशारण लाइनको
िनमार्ण सम्पन् न गनर्, बटुवल-लमही-कोहलपरु-अ िरया खण्डको िनमार्णको
पूवर् तयारी गनर् र रसवुागढी-िचिलमे-रातोमाटे खण्डको िवःततृ सम्भाव्यता
अध्ययन गनर् आवँयक रकम छु ाएको छु। ूशारण लाइन तथा
सवःटेशन िनमार्णका लािग . 37 अबर् 61 करोड िविनयोजन गरेको छु।

321. आगामी आिथर्क वषर् ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको जलाशययकु्त दधुकोशी
जलिव तु आयोजना िनमार्ण शु  गिरनेछ। जलाशययकु्त तनहुँ जलिव तु
आयोजना िनमार्ण कायर्लाई तीोता िदइनेछ। अधर् जलाशययकु्त मािथल्लो
अ ण आयोजनाको पूवर्तयारी कायर् सम्पन् न गिरनेछ। यस आयोजनाको
लािग . 7 अबर् 40 करोड िविनयोन गरेको छु। 

322. नेपाल िव तु ूािधकरणको बेिडट रेिटङ गिरनेछ। नयाँ आयोजना
कायार्न्वयन गनर् ूािधकरणले कप रेट जमानीमा ॐोत पिरचालन गन क्षमता
िवकास गिरनेछ। 

वैकिल्पक ऊजार् 

323. राि य ूशारण लाइन नपगुेका क्षेऽमा लघ ुतथा साना जलिव तु, सौयर् र
वाय ुऊजार्बाट थप 5० हजार घरधरुीलाई िव तु सेवा उपलब्ध गराउन
बजेट व्यवःथा गरेकोछु। ःथानीय तहका साथै सामदुाियक संःथाले सौयर्
तथा लघ ुजलिव तु उत्पादन तथा िवतरण गरेमा आयोजना लागतको 90
ूितशतसम्म अनदुान िदने व्यवःथा िमलाएको छु।  



72

324. िनजी क्षेऽबाट उत्पािदत सौयर् ऊजार् नेपाल िव तु ूािधकरणबाट खिरद गन
र त्यसका लािग उत्पादन ःथलसम्म ूशारण लाइन िवःतार गन व्यवःथा
िमलाइनेछ। यसबाट २ सय ५० ःथानीय तहमा किरव ३ सय ७५ मेगावाट
सौयर् िव तु उत्पादन हनेु अनमुान गिरएको छ। सोलार प्लान्ट ःथापना गरे
वापत ूाप् त हनेु शलु्क सम्बिन्धत ःथानीय तहले पाउने व्यवःथा गरेको छु।

325. सावर्जिनक-िनजी साझेदारीमा ठुला क्षमताका वायोग्याँस प्लान्ट िनमार्ण गरी
ऊजार् तथा ूा ािरक मल उत्पादन गनर् सम्बिन्धत ःथानीय तहलाई िव ीय
अनदुान िदने व्यवःथा गरेको छु। वैकिल्पक ऊजार् तफर्  . 2 अबर् 76
करोड िविनयोजन गरेको छु। 

326. ऊजार्, जलॐोत तथा िसँचाइ मन्ऽालयको लािग . 1 खबर् 21 अबर् 97
करोड िविनयोजन गरेको छु। 

आवास र  शहरी िवकास 

327. सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम अन्तगर्त १ लाख ६८ हजार घरका खर
र फूसका छानालाई जःतापाताले ूितःथापन गिरनेछ। यसका लािग हाल
ूदान गिरँदै आएको अनदुान रकममा 50 ूितशतले विृ  गरी ूित घर
.75 हजार परु् याएकोछु। यसको लािग . 3 अबर् 50 करोड िविनयोजन

गरेको छु। 

328. ताप्लेजु , सलार्ही, मकवानपरु, पवर्त, प्यठुान, जमु्ला, डडेलधरुा लगायतका
73 िजल्लाका अित िवपन् न, लोपोन्मखु र सीमान्तकृत वगर्का 21 हजार
8 सय पिरवारलाई जनता आवास कायर्बम अन्तगर्त िनमार्णािधन घर यसैवषर्
सम्पन् न गरी हःतान्तरण गिरनेछ। यसको लािग . 2 अबर् 50 करोड
िविनयोजन गरेको छु। 
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329. जोिखमयकु्त बःती ःथानान् तरण गनर् र छिरएर रहेका बःती एकीकृत गरी
खानेपानी, िव तु, सडक लगायत िवकासका आधारभतू पूवार्धार परु् याउन
मोर , धनषुा, िसन्धपुाल्चोक, पवर्त, अघार्खाँची, हमु्ला, वैतडी लगायतका
41 िजल्लाका 86 ःथानमा एकीकृत बःती िवकास गिरनेछ। 

330. िसन्धपुाल्चोक,   गलु्मी, बाग्लङु, म्याग्दी,   दा ,  सखुत,   बाँके, विदर्या
लगायतका िजल्लामा िवपद् बाट िवःथािपत पिरवारका लािग पनुःथार्पना
कायर्बम कायार्न्वयन गिरनेछ।  

331. गौरीगञ् ज, धनकुटा, मौलापरु, चन्िपरु, गनु्ड,ु काॅ ेभ्याली, वािल , लिुम्बनी
साँःकृितक, तलुसीपरु, दलु्ल,ु अमरगढी र िभमद  नगरपािलकामा दीगो,
सरुिक्षत र ूिविध मैऽी ःमाटर् िसटी िनमार्ण गिरनेछ।  

332. सघन शहरी िवकास कायर्बम अन्तगर्त तराई-मधेशका िजल्ला
सदरमकुामह  महेन्िनगर, धनगढी, गलुिरया, नेपालगञ् ज, तौिलहवा,
िस ाथर्नगर, परासी, िवरगञ् ज, कलैया, गौर, मल वा, जले र, जनकपरुधाम,
िसराहा, राजिवराज, इन वा, िवराटनगर, भिपरु तथा तीो पमा शहरीकरण
भइरहेका नगरपािलकाह मा सडक, ढल, खानेपानी, मनोर नपाकर् , बसपाकर् ,
िशक्षा तथा ःवाःथ्य क्षेऽका शहरी पूवार्धार आयोजनाह  कायार्न्वयन
गिरनेछ। यसका लािग . 10 अबर् 71 करोड िविनयोजन गरेको छु।  

333. िवतार्मोड-चन्िगढी,  धरान-इटहरी, जनकपरु-ढल्केवर,  बटुवल-भैरहवा,
कोहलपरु-नेपालगञ् ज, अ िरया-धनगढी लगायतका नगरपािलकाह लाई
मेगा िसटीमा िवकास गिरनेछ। मेगािसटीको गु योजना तजुर्मा गनर्
अन्तरार्िं शय शहरी योजनािवद् को परामशर् सेवा िलइनेछ।  

334. शहरी सौन्दयर् अिभविृ को लािग िःशटःकेपको नमनुा िडजाईन गरी
कायार्न्वयन गिरनेछ। िवँ व सम्पदा सूचीमा सूिचकृत वसन्तपरु दरबार
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क्षेऽदेिख ःवयम्भनूाथसम्म साँःकृितक पदमागर् िनमार्ण गनर् बजेट व्यवःथा
गरेको छु। 

335. राजधानी लगायतका ूमखु शहरी क्षेऽमा िव तु,   टेिलफोन, खानेपानी,
अिप्टकल फाइवर लगायतका संरचनाह  भिूमगत गनर् यूिटलीटी किरडोर
िनमार्ण गिरनेछ। काठमाण्डौ, भरतपरु, पोखरा, बटुवल, िवराटनगर
लगायतका ठूला शहरमा िव तुको तार भिूमगत गिरनेछ। 

336. व्यविःथत आवासको लािग एकीकृत जग्गा िवकास कायर्बम सञ् चालन गनर्
ःथानीय तहलाई ूोत्सािहत गिरनेछ। चाँगनुारायण, सूयर्िवनायक, मध्यपरु
िथमी, शंखरापरु र कागे री मनोहरा नगरपािलका क्षेऽका चार ःथानमा
ःवदेशी तथा िवदेशी लगानीकतार् आकिषर्त गरी सावर्जिनक िनजी साझेदारीमा
नयाँ शहर िनमार्ण कायर् अगािड बढाइनेछ। म्याग्लु , रामेछाप, भीमफेदी,
वन्दीपरु, तानसेन, नारायण, जमु्लाखल ा, िसलगढी लगायतका परुाना
शहरमा शहरी पूवार्धार िवकास गरी शहर पनुःजागतृ गिरनेछ। 

337. ःथानीय तहमा राि य भवन संिहता र भवन िनमार्ण मापदण्ड कायार्न्वयन
गनर् क्षमता अिभविृ  गिरनेछ।  

338. नगर िवकास कोषलाई नगर िव  िनगमको पमा पनुसर्ंरचना गरी पुजँी विृ
गिरनेछ। िनगमलाई नगर क्षेऽका भौितक पूवार्धार िवकासको लािग
ूािविधक सहायता र अनदुान िमिौत िव  पिरचालन गन संःथामा िवकास
गिरनेछ। 

339. ःथानीय तह र िनजी क्षेऽको साझेदारीमा वातावरणमैऽी ूिविधमा आधािरत
फोहर ूशोधन प्लान्टको ःथापना गनर् ःथानीय तहलाई अनदुान उपलब्ध
गराइनेछ। काठमाण्डौ उपत्यकामा उत्सजर्न हनेु फोहरमैला व्यवःथापन
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सम्बन्धी समःयाको ःथायी समाधानको लािग बञ् चरेडाँडामा फनस प्लान्ट
ःथापना गनर् बजेट व्यवःथा गरेकोछु।  

340. वहृत काठमाण्डौको अवधारणा बमोिजम उपत्यका आसपासका पाँचखाल,
धिुलखेल, बनेपा, पनौती, मानचौर, छैमले, दिक्षणकाली, िचत्ला , लामीडाँडा,
धिुनवेशी, िवदूर, िऽशलुी कोिरडोर, थानिस  क्षेऽमा शहरी पूवार्धार िवकास
गिरनेछ। भक्तपरुको ताथली-छाप-रिवओपी, लिलतपरुको गोदावरी-
मानचौरमा सु मागर् िनमार्णको सम्भाव्यता अध्ययन गिरनेछ।  

341. काठमाण्डौ उपत्यका िभऽका वागमती,  िवं णमुती,  इच्छुमती,  कमर्नाशा,
हनमुन्ते लगायतका नदीह को सफाई तथा सौन्दयर्करण गनर् . 3 अबर्
47 करोड बजेट व्यवःथा गरेको छु। वागमती नदीको उद् गमःथलको
जलाधार संरक्षण तथा  जलूवाहमा सधुार गनर् सनु्दरीजलमा नागमती बाँध
िनमार्ण गनर् आवँयक रकम िविनयोजन गरेकोछु। 

342. संघीय संसद लगायत िनमार्णािधन सरकारी भवन, सम्मेलन केन्ि र सभागहृ
िनमार्ण गनर् . 5 अबर् 15 करोड बजेट व्यवःथा गरेको छु। सरकारी
ःवािमत्वका सभागहृ तथा सम्मेलन केन्ि सावर्जिनक-िनजी साझेदारीमा
सञ् चालन गन व्यवःथा िमलाइनेछ। 

343. पुं पलाल राजमागर् र हलुाकी राजमागर्का २७ ःथानमा नयाँ शहर िवकास
गनर् . 3 अबर् 31 करोड िविनयोजन गरेको छु।  

344. सरकारी कायार्लय र आवासको िडजाइन र सिुवधामा एक पता कायम गनर्
कायार्लयको कायर्क्षेऽ, सेवाको ू कृित र कायर्रत जनशिक्त समेतको आधारमा
शहरी िवकास मन्ऽालयले भवन िनमार्ण मापदण्ड तजुर्मा गरी कायार्न्वयन
गन व्यवःथा िमलाएकोछु।  
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345. लिुम्बनी ूदेशको केन्ि देउखरुी तथा सदूुर पि म ूदेशको केन्ि गोदावरीमा
पूवार्धार िनमार्णका लािग िव ीय हःतान्तरण गिरनेछ। नवलपरासी पूवर् र
कुम पूवर् िजल्ला सदरमकुामको पूवार्धार िवकास गनर् बजेट व्यवःथा गरेको
छु। 

346. काठमाण्डौको नारायणिहटी संमहालयदेिख दशरथ र शालासम्मको क्षेऽलाई
अत्याधिुनक सेन्शल पाकर् मा िवकास गिरनेछ। यस अन्तगर्त भिूमगत पािकर्
सिहतको खलुामञ् च, रमणीय बगचा र ूदशर्नीःथल सिहतको भकुृटीमण्डप,
रानीपोखरी, रत् नपाकर् , टँुिडखेल, सनु्धारा, भिकाली र दशरथ र शालालाई
समेत समेट्ने गरी आधिुनक पूवार्धार िवकास गनर् बजेट व्यवःथा गरेको
छु।   

347. काठमाण्डौ लगायत देशका ठुला शहरमा भिूमगत र बहतुले पािकर्  ःथल
िनमार्ण गनर् िनजीक्षेऽलाई ूोत्सािहत गिरनेछ। झापाको दमकमा बहतुले
बसपाकर्  सिहतको िसिट पाकर्  िनमार्ण गनर् बजेट छु ाएकोछु।  

348. शहर र शहरोन्मखु क्षेऽमा खानेपानी, टेिलफोन, ढल र िव तु सेवा ू दायकले
आफ्नो पूवार्धार सञ् जालको िजआइएस नक्सा न गरी अ ाविधक गनुर्पन
व्यवःथा िमलाइनेछ। 

349. जग्गा एकीकरण िविधबाट काठमाण्डौ उपत्यकामा बािहरी चबपथ िनमार्ण
कायर् ूारम्भ गिरनेछ। बािहरी चबपथ र शहरसगँको सम्पकर्  सगुम बनाउन
सम्भाव्य ःथानमा चार लेनको िल  रोड िनमार्ण गिरनेछ। 

350. आगामी वषर् लिलतपरुको पलु्चोकमा साझा यातायातसँगको लगानी
साझेदारीमा साउथ एिसया सेन्टर िनमार्ण आरम्भ गिरनेछ। 

351. शहरी िवकास मन्ऽालयका लािग . 41 अबर् 20 करोड छु ाएको छु।
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हवाई पूवार्धार  

352. िनजगढ अन्तरार्ि य िवमानःथलको िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन िनमार्ण,
लगानीको ढाँचा िनधार्रण र तदनु पको पूवार्धार िवकास एवम ्सञ् चालनका
लािग अन्तरार्िं शय लगानीकतार् छनौट गिरनेछ। आगामी आिथर्क वषर्मा
जग्गा अिधमहण, साइट िक्लयरेन्स लगायत िवमानःथल िनमार्णको पूवर्
तयारीका कायर् सम्पन् न गिरनेछ।  

353. िऽभवुन अन्तरार्िं शय िवमानःथललाई नेपालको मौिलक सँःकृित झिल्कने
बिुटक िवमानःथलमा पान्तरण गनर् ूारम्भ गिरएको ःतरोन् नित कायर्
सम्पन् न गिरनेछ। यस िवमानःथलको हवाई चापलाई सम्वोधन गनर्
ट्क्यासी-वे िवःतार, पािक -वे िनमार्ण सम्पन् न गिरनेछ। टिमर्नल भवनको
ःतरोन् नित आरम्भ गिरनेछ। यसका लािग . 6 अबर् 95 करोड िविनयोजन
गरेको छु। 

354. पोखरा अन्तरार्िं शय िवमानःथलको बाँकी िनमार्ण कायर् सम्पन् न गरी आगामी
आिथर्क वषर् सञ् चालनमा ल्याउन . 8 अबर् 50 करोड िविनयोजन गरेको
छु। गौतमबु  अन्तरार्ि य िवमानःथल िनमार्ण सम्पन् न गरी सञ् चालनमा
ल्याउन तथा दोॐो टिमर्नल भवन र अन्य पूवार्धार िनमार्ण आरम्भ गनर् .
3 अबर् 53 करोड िविनयोजन गरेको छु।  

355. आन्तिरक िवमानःथल िवःतार, ःतरोन् नित र आधिुनकीकरणलाई िनरन्तरता
िदइनेछ। ईलामको सिुकलमु्बा,  गिुल्मको िसमीचौर र डोल्पाको मिसनचौरमा
परीक्षण उडान गिरनेछ। चन्िगढी, राजिवराज, तिुम्ल टार, जनकपरु, धनगढी,
अघार्खाँची, ःवगर् ारी, पाटन, दाच ुर्ला लगायतका िवमानःथलको भौितक
पूवार्धार िनमार्ण तथा ःतरोन् नित गिरनेछ। सखुत र भरतपरु िवमानःथलको
िवःतार एवम ्ःतरोन् नित गिरनेछ। नेपालगञ् ज र िवराटनगर िवमानःथलमा
नयाँ टिमर्नल भवन िनमार्ण आरम्भ गिरनेछ। वातावरणीय ूभाव मलु्या न
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सम्पन् न गरी दा को नारायणपरु िवमानःथल िनमार्ण कायर् ूारम्भ गिरनेछ।
आन्तिरक िवमानःथल तफर्  . 1 अबर् 33 करोड िविनयोजन गरेको छु। 

356. ओखलढु ाको िखजी चण्डे री िवमानःथल सञ् चालनमा ल्याइनेछ। ताप्लेजु
सकेुटारको धावनमागर् िवःतार कायर् सम्पन् न गिरनेछ। ते॑थमुको चहुानडाँडा
िवमानःथलको िनमार्ण कायर्लाई तीोता िदइनेछ। सकेुटार िवमानःथललाई
रिवन्ि अिधकारी िवमानःथल र चहुानडाँडा िवमानःथललाई आ  िछिर
शेपार् िवमानःथल नामाकरण गिरनेछ। 

357. आकिःमक ःवाःथ्य सेवा, िवप  व्यवःथापन लगायत अत्यावँयक कायर्का
लािग आगामी आिथर्क वषर्िभऽ सबै ःथानीय तहमा हेिलप्याड िनमार्ण सम्पन् न
गिरनेछ।  

ःथानीय पूवार्धार िवकास 

358. संघ, ूदेश र ःथानीय तहको संयकु्त लगानीमा ःथानीय तहको केन्िलाई
आगामी तीन वषर्िभऽ सम्बिन्धत ूदेशको केन्ि वा निजकको राि य
राजमागर्सम्म पक् की सडकले जोिडनेछ। आगामी आिथर्क वषर् 28 ःथानीय
तहको केन्िलाई राि य सडक सञ् जालसँग जोड्न 6 सय 16 िकलोिमटर
सडक िनमार्ण ूारम्भ गनर् . 3 अबर् 30 करोड िविनयोजन गरेको छु। 

359. तराई-मधेश समिृ  कायर्बमलाई िनरन्तरता िदन .1 अबर् 52 करोड
िविनयोजन गरेको छु। उच्च पहाडी एवम ्िहमाली क्षेऽ समिृ  कायर्बम र
उ री क्षेऽ पूवार्धार िवकास तथा जीवनःतर सधुार कायर्बम कायार्न्वयन
गनर् . 3 अबर् िविनयोजन गरेको छु। 

360. कोिभड महामारीको रोकथाम, िनयन्ऽण र उपचार तथा ूभािवतलाई ूदान
गिरने राहत एवम ्आिथर्क पनु त्थानका लािग ॐोत व्यवःथापन गनुर्पन
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आवँयकता र आम नागिरकको सझुावलाई समेत सम्मान गद ःथानीय
पूवार्धार साझेदारी िवकास कायर्बम खारेज गरेको छु।  

361. तईुन तथा जोिखमपणुर् अःथायी साँघ ु िवःथापन गन कायर्बम अन्तगर्त
आगामी वषर् 7 सय 30 झोलु े पलु िनमार्ण सम्पन् न गिरनेछ। नयाँ तइुन
जडान गनर् रोक लगाइएकोछ। झोलु े पलु िनमार्णका लािग . 5 अबर् 5
करोड छु ाएको छु। 

362. आगामी दईु वषर्िभऽ सबै ःथानीय तहका ूशासिनक भवन िनमार्ण सम्पन् न
गिरनेछ। आगामी वषर् 70 ूशासिनक भवन िनमार्ण सम्पन् न गरी थप 1
सय भवन िनमार्ण शु  गनर् . 80 करोड िविनयोजन गरेको छु।  

363. ःथानीय तहबाट सञ् चािलत िवकास कायर्बमको अनगुमन र ूितवेदन गनर्
िजल्ला समन्वय सिमितको क्षमता िवकास गिरनेछ। िजल्ला समन्वय सिमित
महासंघ,  नेपाल नगरपािलका संघ तथा गाउँपािलका राि य महासंघलाई
अनदुानको व्यवःथा गरेकोछु। 

364. संघीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालयका लािग . 30 अबर् 83
करोड िविनयोजन गरेको छु । 

भकूम्पपिछको पनुिनर्मार्ण 

365. भकूम्पपिछको पनुिनर्मार्ण तथा पनुःःथापनाका क्षेऽमा ूाप् त अनभुवका
आधारमा आगामी आिथर्क वषर्देिख सरुिक्षत नेपाल िनमार्णको दशवष
कायर्बम सञ् चालन गिरनेछ।  

366. भकूम्पपिछको पनुिनर्मार्णमा नेपालले ूाप् त गरेको सफलता र अनभुवलाई
आगामी वषर् अन्तरार्िं शय सम्मेलन आयोजना गरी िवँ वसाम ुू ःततु गिरनेछ।
भावीपःुतालाई भकूम्प सम्बन्धी ान िदलाउन भकूम्प संमहालयको ःथापना
गिरनेछ।  
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367. आगामी आिथर्क वषर् थप 1 हजार 3 सय 7 िव ालयका 14 हजार 1
सय 55 कक्षाकोठा,  1 सय 5 ःवाःथ्य संःथा,  1 सय 95 साँःकृितक
तथा परुाताित्वक सम्पदा र 36 सरकारी भवनको िनमार्ण सम्पन् न गिरनेछ।

368. भकूम्पबाट क्षित भएका रां शपित भवन, ववरमहल, बालमिन्दर, केशरमहल,
हिरहरभवन, िऽचन्ि कलेज लगायतका महत्वपूणर् भवन तथा परुाताित्वक
सम्पदाको पनुिनर्मार्ण तथा ूवलीकरण कायर्लाई तीोता िदइनेछ। आगामी
आिथर्क वषर् 39 ःथानमा एकीकृत बःतीको िनमार्ण कायर् सम्पन् न गिरनेछ।

369. राि य पनुिनर्मार्ण ूािधकरणको कायार्विध आगामी पौषसम्म रहेकोले आगामी
आिथर्क वषर्देिख अधरुा आयोजना पूरा गनर् आवँयक ॐोत र अिभलेख सिहत
कायार्न्वयनको िजम्मेवारी िवषयगत मन्ऽालयमा हःतान्तरण गिरनेछ।
धरहरा पिरसर, िसंहदरबारको ूवलीकरण एवम ्का मण्डपको पनुिनर्मार्णको
कायर् ूािधकरणको समयाविध िभऽै सम्पन् न गनर् बजेट व्यवःथा गरेको छु।

370. भकूम्प पिछको पनुिनर्मार्णका लािग . 33 अबर् 55 करोड िविनयोजन
गरेको छु। 

सञ् चार तथा  सूचना ूिविध िवकास 

371. नागिरकको संिवधान ूद  सूचनाको हक र पूणर् ूसे ःवतन्ऽता सिहतको
लोकतन्ऽ ूित वतर्मान सरकार ूितव  छ। सञ् चार गहृ,  सञ् चारकमीर् र
समम ूसे जगतको व्यावसाियकता िवकास गन नीित अवलम्बन गिरनेछ। 

372. सूचना र स ार ूिविधको अिधकतम उपयोग गनर् िडिजटल नेपाल ृेमवकर्
कायार्न्वयन गिरनेछ। िडिजटल ूिविधको उपयोग गरी सावर्जिनक सेवामा
आमनागिरकको सरल र सहज पहुँच िवःतार गिरनेछ। ान र सूचनामा
आधािरत िडिजटल अथर्तन्ऽको िवकास गिरनेछ।  
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373. ौमिजवी पऽकारको लािग . 7 लाखसम्मको दघुर्टना बीमा गरी बीमा
िूिमयमको 50 ूितशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोन व्यवःथा
िमलाइनेछ। आगामी साउन १ गतेदेिख नेपाल पऽकार महासंघको सदःय
रहेका पऽकारलाई ूसे काउिन्सलले जारी गरेको उपचार सिुवधा
पिरचयपऽको आधारमा देश िभऽका सबै सरकारी ःवाःथ्य संःथामा िनःशलु्क
उपचार गन व्यवःथा िमलाएकोछु। सञ् चारकमीर्को पेशागत दक्षता अिभविृ
तथा व्यावसाियकता िवकास गनर् आगामी आिथर्क वषर्िभऽ आम सञ् चार
ूिशक्षण ूित ान ःथापना गिरनेछ। नेपाल पऽकार महासंघको िनमार्णािधन
भवन सम्पन् न गनर् आवँयक रकम िविनयोजन गरेको छु । 

374. नेपालको ूसे र पऽकािरताको इितहासलाई जीवन्त राख् न सञ् चार माम
पिरसरमा ूसे संमहालय ःथापना गिरनेछ। कोिभड- 19 बाट ूभािवत भई
रोजगारी गमुाएका पऽकारलाई लेखनविृ  र सञ् चारगहृलाई पनुरकजार् तथा
व्यावसाियक िनरन्तरता कजार् सिुवधा िदइनेछ। 

375. नेपाल सरकारले सञ् चार ूित ानलाई लोककल्याणकारी िव ापन वापत
उपलव्ध गराउने रकमको 10 ूितशत पऽकार कल्याणकारी कोषमा जम्मा
गन व्यवःथालाई शीय कायार्न्वयन गिरनेछ। िनजी क्षेऽबाट समेत िव ापन
वापत ूाप् त आम्दानीको 10 ूितशत रकम उक्त कोषमा जम्मा गनर्
ूोत्सािहत गिरनेछ। कल्याणकारी कोष पिरचालन कायर्िविध तीन मिहनािभऽ
तजुर्मा गरी कायार्न्वयनमा ल्याइनेछ। 

376. दरुसञ् चार सेवाको गणुःतर सधुार गिरनेछ। आगामी ौावण 1 गतेदेिख
मोवाइल िडभाइस म्यानेज्मेन्ट िसःटम सञ् चालनमा ल्याइनेछ। यसबाट
अवैध मोवाइल सेटको ूयोग िनयन्ऽणमा आउनकुा साथै मोवाइलको ूयोग
गरी हनेु अपरािधक गितिविध समेत िनयन्ऽण हनेु िवँ वास िलएकोछु। 
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377. मामीण दरुसञ् चार िवकास कोष पिरचालन गरी सबै ःथानीय तहका केन्ि,
वडा कायार्लय,   ःवाःथ्य संःथा,   सामदुाियक क्याम्पस र माध्यिमक
िव ालयमा ॄ ोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा िवःतार गिरनेछ। आगामी दईु वषर्िभऽ
देशभर अिप्टकल फाइबर िव ाई सूचना महामागर् िनमार्ण सम्पन् न गिरनेछ।
सबै ःथानीय तहमा फोरजी सेवा िवःतार गिरनेछ। राि य साइवर सरुक्षा
अनगुमन केन्िको संःथागत सु ढीकरण गरी वेभसाइट,  एिप्लकेसन र
सभर्रको साइवर सरुक्षा मजबतु तलु्याइनेछ।  

378. सरकारी िव ापनमा सबै ू कारका पऽपिऽका, रेिडयो, टेिलिभजन र अनलाईन
सञ् चार माध्यमको न्यायपूणर् पहुँच सिुनिँ चत गिरनेछ।  

379. सरकारी िनकायबाट ूदान गिरने सबै ूकारका सेवालाई नागिरक एप्ससँग
अन्तरआव  गिरनेछ।  

380. सबै ू देशमा चलिचऽ छाया न ःथल िनमार्ण गिरनेछ। गणेश िहमाल क्षेऽमा
चलिचऽ छाया न ःथल बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरी िनमार्ण ूारम्भ
गिरनेछ।  काॅकेो बनेपामा आधिुनक चलिचऽ ःटुिडयो िनमार्ण गिरनेछ।
उत्कृ  चलिचऽ िनमार्णका लािग ःटोरी बकको अवधारणा कायार्न्वयनमा
ल्याइनेछ। 

381. हलुाक सेवाको पनुसर्ंरचना गरी आधिुनक र  व्यावसाियक बनाइनेछ।
नागिरकता, राहदानी लगायतका महत्वपूणर् दःतावेज हलुाक सेवामाफर् त
सरुिक्षत र छिरतो पमा नागिरकको घर दैलोसम्म परु् याइनेछ। हलुाक
माफर् त इ-कमशर्को िवःतार गनर् सम्भाव्यता अध्ययन गिरनेछ। 

382. पाँचथर,  भोजपरु,   िसराहा, पवर्त,  दा  लगायतका िविभन् न नौ ःथानमा
शान्सिमटर थप गरी रेिडयो नेपालको पहुँच िवःतार गिरनेछ।  
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383. नेपाल टेिलिभजनको ूशारणलाई अन्तरार्िं शय ःतरमा परु् याउन एनिटिभ वल्डर्
च्यानल सञ् चालनमा ल्याइनेछ। 

384. सञ् चार तथा सूचना ूिविध मन्ऽालयका लािग . 7 अबर् 74 करोड
िविनयोजन गरेको छु । 

आदरणीय िददीबिहनी तथा दाजभुाइह , 

अब म राि य सरुक्षा तथा सशुासन सम्बन्धी कायर्बम तथा िविनयोजन
ूःततु गदर्छुः 

कानून तथा न्याय 

385. न्यायपािलका र महान्यायिधवक्ता कायार्लयको रणनीितक योजना कायार्न्वयन
गरी संःथागत सु ढीकरण गनर् आवँयक बजेट छु ाएको छु। सव च्च
अदालत, बाग्लङु र सखुतका उच्च अदालत तथा भक्तपरु, िचतवन, ःयाङ्जा,
लमजु  र बाजरुाका िजल्ला अदालत भवन िनमार्ण साथै, राि य न्याियक
ूित ानको भौितक पूवार्धार िवकासका लािग बजेट व्यवःथा गरेको छु। 

386. न्यायमा पहुँच नपगुेका एकल मिहला, दिलत, अपा ता भएका व्यिक्त, िहंसा
िपडीत मिहला, बालबािलका, ज्ये  नागिरक तथा असहाय नागिरकका लािग
47 िजल्लामा सञ् चािलत िनःशलु्क कानूनी सहायता कायर्बमलाई आगामी
आिथर्क वषर् सबै िजल्लामा िवःतार गिरनेछ। देशभरीका सबै िजल्लामा
िपिडतको तफर् बाट अिधकृतःतरका कानून व्यवसायीबाट वहस पैरवी गन
व्यवःथा िमलाएकोछु। 

387. ःथानीय तहमा न्याियक सिमितको क्षमता बढाउन कानूनको ान तथा
अनभुव भएका अिधकृतःतरका कमर्चारीको ूबन्ध गिरनेछ। 

388. मानव सभ्यताको कल को पमा रहेको जातीय भेदभाव र छुवाछुत िनमूर्ल
गनर् सामािजक जागरण र कानूनी कारवाहीलाई सशक्त बनाइनेछ।  
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389. शािन्त ूिबयाका बाँकी काम सम्पन् न गिरनेछ। संबमणकालीन न्याय
अन्तगर्त सत्य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग र वेप ा पािरएका व्यिक्तको
छानवीन आयोगलाई िजम्मेवारी पूरा गनर् आवँयक बजेट छु ाएको छु। 

390. नेपालमा अमगामी लोकतािन्ऽक पिरवतर्नका लािग भएका सबै जनआन्दोलन,
सश  सघषर् र बािन्तका बममा जीवन उत्सगर् गन शिहदका पिरवार, बेप ा
पािरएका व्यिक्तका पिरवार, लोकतन्ऽका यो ा,  न्  िपिडत र िवःथािपत,
अपा ता भएका व्यिक्त र घाइतेको अिभलेखीकरण गरी सहयोग, सम्मान र
संरक्षण गिरनेछ। सश  न् बाट ूभािवत व्यिक्तह लाई सहिुलयतपूणर्
कजार् उपलब्ध गराई ःवरोजगार बन् न  ूिेरत गिरनेछ। 

राि य सरुक्षा  

391. देशमा लामो समयसम्म चलेको सश  न्  र िहँसात्मक गितिविध अन्त्य
भई िदगो शािन्तको आधार तयार भएकोछ। मलुकुलाई िवखण्डनतफर्  उन्मखु
गराउने र सश  िविोहका माध्यमबाट राज्य संयन्ऽ बदल्न चाहने शिक्त र
ूविृ लाई समेत शािन्तपूणर् एवम ्लोकतािन्ऽक ूिबयामा समािहत गराउन
वतर्मान सरकार सफल भएकोछ। 

392. अपराध िनयन्ऽण गरी शािन्त सरुक्षा कायम गनर् आवँयक पन हातहितयार,
सरुक्षा उपकरण तथा सवारीसाधनको व्यवःथा गरी सरुक्षा िनकायलाई सु ढ
र सवलीकरण गिरनेछ। नेपाल ूहरी र सश  ूहरीवलका सकल दजार्को
मनोवल उच्च बनाइराख् न खाइपाइ आएको राशनमा 15 ूितशतले विृ
गरेकोछु। सीमा सरुक्षा, अपराध तथा अवैध व्यापार िनयन्ऽण गनर् सीमावतीर्
क्षेऽमा सश  ूहरी वलका थप १ सय 20 वोडर्र आउट पो  ःथापना
गिरनेछ। 
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393. िऽभवुन िवमानःथलमा अध्यागमन सेवालाई अन्तरार्िं शयःतरको बनाउन
याऽकुो िववरण अिमम पमा ूाप् त हनेु एडभान्स पेसेन्जर इन्फमशन
िस मको ूयोग, िव तुीय ूवेश ार सञ् चालन र क्यूआरकोड सिहतको
िव तुीय िभसा जारी गन व्यवःथा िमलाइनेछ। 

394. सीमा नाकामा रहेका सबै अध्यागमन कायार्लयको भौितक पूवार्धार सधुार
गनुर्का साथै नेपाल िभिऽने िवदेशी नागिरकको बायोमेिशक िववरण सिहतको
अिभलेख िव तुीय ूणालीमा अ ाविधक गिरनेछ। 

395. कारागारलाई सधुार गहृमा िवकास गिरनेछ। नवुाकोट र बाँकेमा खलुा
कारागार िनमार्ण कायर् आगामी वषर् सम्पन् न गिरनेछ। पाँचथर र मोर मा
कारागार िनमार्ण गनर् रकम िविनयोजन गरेको छु। लोकतािन्ऽक
आन्दोलनका िसलिसलामा कारागारमा रही गिरएको योगदानको संःमरण र
कारागारको इितहास ूितिविम्वत हनेु गरी केन्िीय कारागार पिरसरमा
संमहालय िनमार्ण गिरनेछ।  

396. दईु वषर्िभऽ सबै नेपालीलाई राि य पिरचयपऽ िवतरण गन लआय अनु प
आगामी वषर् 70 लाख व्यिक्तलाई पिरचयपऽ िवतरण गिरनेछ। व्यिक्तगत
घटना दतार्लाई िव तुीय माध्यमको ूयोगबाट गणुःतरीय, सरल र सहज
बनाइनेछ।  

397. कानून कायार्न्वयन गन िनकायह लाई समन्वयात्मक पमा पिरचालन गरी
लागूऔषध उत्पादन, ओसारपसार र बेचिवखन िनयन्ऽण गिरनेछ। यवुा र
बालबािलकालाई कुलतबाट जोगाउन सामदुाियक संघ संःथासँगको
समन्वयमा चेतनामूलक कायर्बम सञ् चालन गिरनेछ। आधिुनक उपकरण,
सूचना ूिविधको ूयोग तथा तािलमको माध्यमबाट सरुक्षा िनकायलाई सबल
बनाई मानव बेचिबखन िनयन्ऽण गिरनेछ। 
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398. नेपाली सेनाको क्षमता अिभविृ  गरी राि य सरुक्षा एवम ्ूितरक्षा र िवकास
िनमार्ण एवम ्िवप  व्यवःथापनमा पिरचालन गिरनेछ। 

399. ब रदेिख व्यारेकसम्म कायर्बमलाई िनरन्तरता िदएको छु। राि य सेवा
दललाई राि यता,  देशभिक्त र रां शसेवामा समिपर्त गराइनेछ। राि य
ूितरक्षा िवँ विव ालयको भौितक एवम ् शैिक्षक पूवार्धार िनमार्णका लािग
आवँयक बजेट व्यवःथा गरेको छु।  

िवप  व्यवःथापन 

400. िवपद् जन्य जोिखमको व्यवःथापन गनर् सरकारी कोषमा परेको चापलाई कम
गनर् िवप  जोिखम न्यूनीकरण िव ीय रणनीित कायार्न्वयन गिरनेछ।
िवपद् को पूवर्सूचना ूणाली िवकास गरी क्षित न्यूनीकरण गिरनेछ। िवप
पूवर्तयारी,  खोज,  उ ार, राहत र पनुःथार्पनाका कायर्बम सञ् चालन गनर्
बजेट व्यवःथा गरेको छु।  

401. डढेलोबाट हनेु क्षित न्यूनीकरण गनर् नेपाली सेनाको व्यवःथापनमा पिरचािलत
हनेुगरी पानी खन्याउने बकेट सिहतको हेिलकप्टर तथा अन्य उपकरणह
तयारी अवःथामा रािखनेछ। िवप  व्यवःथापनमा सरुक्षा लगायत सम्ब
सबै िनकाय समन्वयात्मक पमा िबयाशील हनेु व्यवःथा िमलाइनेछ। 

402. िवप  उ ार तथा व्यवःथापनको लािग सबै ूदेशमा मिल्टपप ज रोवोिटक
फायर फाइिटङ, अत्याधिुनक फायर िोगेड, मिल्टिसटर एम्वलेुन्स, रेःक्यु
भेिहकल र सबै ःथानीय तहमा दमकल व्यवःथा गरी अिग्नजन्य िवप
न्यूनीकरण र व्यवःथापन गिरनेछ।  

403. िवप  पिछको पनुिनर्मार्णलाई तीोता ूदान गनर् रािं शय िवप  जोिखम
न्यूनीकरण तथा व्यवःथापन ूािधकरणको संरचनागत सधुार गरी संःथागत
क्षमता अिभविृ  गिरनेछ। 
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अन्तरार्िं शय सम्बन्ध 

404. नेपालको ःवतन्ऽता, सावर्भौमस ा, भौगोिलक अखण्डता, ःवाधीनता र राि य
िहतको रक्षा गद सावर्भौिमक समानताका आधारमा अन्तरार्िं शय सम्बन्ध
कायम गिरनेछ। पररां श नीित सञ् चालन गदार् राि य िहत, पारःपिरक लाभ
र सम्मान,  अन्तरार्िं शय ूितब ता तथा दाियत्व र न्यायलाई आधार
बनाइनेछ। 

405. जलवाय ुपिरवतर्न र सोबाट पन ूभावको न्यूनीकरणका सम्बन्धमा क्षेिऽय
र  अन्तरार्िं शय ऐक्यव ता र सहकायर् कायम गनर् आगामी वषर् सगरमाथा
संवाद आयोजना गिरनेछ। 

406. अन्तरार्िं शय व्यापार, सरुिक्षत वैदेिशक रोजगारी, वैदेिशक लगानी र पयर्टन
ूव र्नका लािग पिरभािषत िजम्मेवारी सिहत िवदेशिःथत कुटनीितक
िनयोगलाई थप िबयाशील बनाइनेछ। 

407. िवदेशमा रहेका नेपालीको हक िहत संरक्षण, संबमण जोिखमबाट सरुक्षा
तथा  मयार्िदत रोजगारीको िनरन्तरताका लािग िवदेशिःथत िनयोगलाई
पिरचालन गिरनेछ। ूवासमा रहेका नेपालीको मतािधकार सिुनिँ चत गनर्
तयारी कायर् अिघ बढाइनेछ। राहदानी सेवालाई सरुिक्षत र भरपद  बनाउन
आगामी आिथर्क वषर्देिख िव तुीय राहदानी लागू गिरनेछ। 

408. गैरआवासीय नेपालीको ान,  पुजँी र ूिविधलाई राि य िवकासमा उपयोग
गनर् नेपाल सरकारको समेत लगानीमा ःथािपत एनआरएन कोषलाई पूवार्धार
िवकासमा उपयोग गिरनेछ। गैरआवासीय नेपालीको छु ै पिहचान िदने
एनआरएन ःमाटर् काडर् िवतरण गिरनेछ। ॄेन गने सेन्टरलाई िबयाशील
बनाई िवदेशमा िवशेष ता एवम ् िविश ता हािसल गरेका नेपालीको ान
रां श िनमार्णमा उपयोग गिरनेछ।  
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रां शसेवक 

409. रां शसेवक कमर्चारीको मनोवल बढाई सावर्जिनक सेवालाई ूभावकारी
बनाइनेछ। िनजामती कमर्चारीको . १० लाखको सामूिहक दघुर्टना बीमा
र . 1 लाखको ःवाःथ्य बीमा िूिमयम वापतको रकम नेपाल सरकारले
व्यह ने व्यवःथा िमलाएको छु।  

410. िनजामती सेवाको पद 6 मिहनािभऽ पदपूितर् गिरसक्नपुन व्यवःथा
िमलाइनेछ। 

411. रां शसेवकलाई सहिुलयतदरमा आवास सिुवधा ूदान गनर् कमर्चारी सञ् चय
कोष र नागिरक लगानी कोषबाट सबै ूदेशमा सामूिहक आवास िनमार्ण गन
व्यवःथा िमलाइनेछ। 

412. रा सेवकलाई ूदान गिरने सेवा सिुवधालाई समय सापेक्ष बनाइनेछ।
कोिभड-19 को व्यवःथापनमा गनुर्पन बढ्दो खचर्को कारण तलबमानमा
अपेिक्षत विृ  गन अनकूुल पिरिःथित नभएतापिन रा सेवकको मनोवल उच्च
बनाउँदै सावर्जिनक सेवा ूवाहमा ूभावकारीता विृ  गनर् 2078 साउन 1
गतेदेिख लागू हनेु गरी सबै रा सेवकको तलबमानमा मािसक  2 हजार
विृ  गरेको छु। हाल ूदान गिरएको महँगी भ ालाई िनरन्तरता िदएको
छु। रा सेवकको तलबमान एवम ्अन्य सेवा सिुवधालाई दिक्षण एिसयाका
अन्य मलुकुसँग तादाम्यता कायम गनर् तलबमान सम्वन्धमा अध्ययन गरी
सझुाव पेश गनर् िवशेष  सिम्मिलत पे-किमसन गठन गिरनेछ। 

413. ूादेिशक तहका अःपतालसँगको सहकायर्मा िनजामती अःपतालको सेवा
िवःतार गिरनेछ। िनजामती कमर्चारीबाट संकलन भएको सामािजक सरुक्षा
कर वापतको 50 ू ितशत रकम िनजामती सेवा अःपतालको पूवार्धार िवकास
तथा सेवाको िवःतारका लािग उपलव्ध गराइनेछ। िनजामती अःपतालमा
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िनजामती कमर्चारीका लािग शैयाको संख्या िनिँ चत गिरनकुा साथै डेिडकेटेड
बिहर  सेवा स ालन गिरनेछ। 

414. िनजामती कमर्चारीका सन् तितलाई गणुःतरीय िशक्षाको अवसर ूदान गनर्
सबै ूदेशमा िनजामती िव ालय ःथापना गिरनेछ। ूदेशसँगको साझेदारी र
सहकायर्मा धनकुटा र िदपायलमा सञ् चािलत िनजामती िव ालयको ःतरोन् नित
गिरनेछ। िनजामती कमर्चारीका सन्तितलाई ूदेशगत पमा ूितःपधार् गराई
ःनातक र सो भन्दा मािथल्लो तहको अध्ययनका लािग . ५ लाखसम्म
छाऽविृ  उपलव्ध गराइनेछ।  

415. देशभरका िशक्षकलाई िनवृ भरण अिधकारपऽ लगायत िनजले पाउने अन्य
सेवा सिुवधा आगामी ौावण 1 गतेदेिख सम्बिन्धत िजल्लाको कोष तथा
लेखा िनयन्ऽक कायार्लयबाटै िवतरण गन व्यवःथा िमलाएको छु। 

416. नेपाल ू शासिनक ू िशक्षण ू ित ानको पूवार्धार िवकास गिरनेछ। सावर्जिनक
पदािधकारीलाई आविधक पमा ूिशक्षण ूदान गरी िनरन्तर िसकाइ
कायर्बम ूव र्न गनर् झापाको चन्िगढीमा उच्चःतरीय ूिशक्षण ूितं ठान
ःथापना गिरनेछ।  

सशुासन र सावर्जिनक सेवा ूवाह  

417. ॅ ाचार िव  शून्य सहनिशलताको नीितलाई कडाईका साथ कायार्न्वयन
गद शासकीय ःवच्छता कायम गिरनेछ। म ॅं टाचार गिदर्न, म ॅ ाचार
हनु िदन् न,ँ म देश र जनताका लािग इमान्दार भएर काम गनछु भन् ने ूित ा
पूणर् पमा लागू गिरनेछ।  

418. सावर्जिनक सेवालाई सवर्सलुभ, छिरतो र ू िविधमैऽी बनाइनेछ। सेवामाहीको
पृ पोषण िलने प ितलाई संःथागत गिरनेछ। नागिरकबाट ूाप् त गनुासोको
तत्काल समाधान गन व्यवःथा िमलाइनेछ। ूमखु पदािधकारी तथा
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आयोजना ूमखुसँग पिरमाणात्मक तथा मापनयोग्य सूचक सिहत
कायर्सम्पादन सम्झौता गिरनेछ। 

419. संवैधािनक िनकायको क्षमता अिभविृ  एवम ्संःथागत सु ढीकरण गिरनेछ।
भौितक पूवार्धार तयार हनु बाँकी रहेका संवैधािनक िनकायको िनिम
काठमाण्डौ उपत्यका िभऽका उपयकु्त ःथानमा जग्गा व्यवःथा गरी पूवार्धार
िनमार्ण गिरनेछ। राि य मानव अिधकार आयोगको सु ढीकरण र क्षमता
िवकासको लािग आवँयक रकम िविनयोजन गरेको छु। 

420. िनवार्चन ूणालीमा सूचना ूिविधको उपयोगको सम्भाव्यता अध्ययन
गिरनेछ। ूितिनिधसभा र ःथानीय तहको आगामी िनवार्चनका लािग
आवँयक रकम िविनयोजन गरेको छु।  

421. पूवार्धार आयोजनाको गूणःतर अिभविृ  गनर् राि य सतकर् ता केन्ि माफर् त
ूािविधक परीक्षणको दायरा िवःतार गिरनेछ।  

आदरणीय िददीबिहनी तथा दाजभुाइह , 

अब म योजना तथा सावर्जिनक िव  व्यवःथापन सम्बन्धी कायर्बम तथा
िविनयोजन ूःततु गदर्छुः 

आिथर्क योजना तथा तथ्या   

422. िवकास नीित तथा योजना तजुर्मा, तहगत समन्वय, नीित अनसुन्धान र
कायार्न्वयनको अनगुमन तथा मलु्या नमा राि य योजना आयोगको
भिूमकालाई सु ढ तलु्याइनेछ। पन्ीौ योजनाको मध्यावधी मूल्या न
गिरनेछ। 

423. नेपाल अितकम िवकिसतबाट िवकासशील रां शमा ःतरोन् नितको लािग छनौट
भएपिछको संबमणकालीन अविधमा अनदुान सहायता, व्यापार सहिुलयत,
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अन्तरार्िं शय मञ् चमा ूितिनिधत्वको अवसर लगायतका क्षेऽमा पन असरलाई
व्यवःथापन गनर् छु ै कायर्योजना तजुर्मा गरी कायार्न्वयन गिरनेछ।  

424. आगामी वषर् राि य जनगणना,  नेपाल जीवनःतर सवक्षण, राि य कृिष गणना
तथा औ ोिगक गणनाको कायर् सम्पन् न गरी ूादेिशक एवम ् ःथानीय
तहसम्मको खिण्डकृत एवम ्क्षेऽगत तथ्या  उपलव्ध हनेु व्यवःथा गिरनेछ।

425. सरकारका िविभ  िनकाय बीच भएको सूचनालाई एकिऽत गरी तथ्या को
सरुिक्षत भण्डारण गिरनेछ। िवग डाटा ूशोधन क्षमता िवकास गिरनेछ।
खलुा तथ्या को अवधारणालाई बमशः कायार्न्वयन गिरनेछ।  

सावर्जिनक संःथान 

426. कृिष औजार कारखाना,  बटुवल धागो कारखाना, गोरखकाली टायर कारखाना,
वीरगञ् ज िचनी कारखाना,  हेट डा कपडा उ ोग लगायत सञ् चालनमा
नआएका तथा न्यनु क्षमतामा सञ् चािलत सरकारी उ ोगलाई िनजी
क्षेऽसँगको साझेदारीमा सञ् चालन गनर् ूःताव आ ान गिरनेछ। उ ोगको
जग्गा र भौितक संरचनालाई नेपाल सरकारको तफर् बाट हनेु लगानीमा गणना
गरी िनजी क्षेऽलाई थप लगानी सिहत सञ् चालन गनर् ूोत्सािहत गिरनेछ। 

427. नेपाल वायसेुवा िनगमको संगठन पनुसर्ंरचना गरी व्यावसाियक एवम्
ूितःपधीर् बनाइनेछ। खलुा ूितःपधार्को माध्यमबाट रणनीितक साझेदार
िभत्र्याउने ूिबया शु  गिरनेछ। िनगमको शेयर पुजँी संरचना पिरवतर्न गरी
विृ  गिरनेछ।  

428. नेपाल दरुसञ् चार कम्पनीको ःवािमत्व र ूितफलमा सेवामाहीको पहुँच
िवःतार गनर् कम्पनीका मोवाइल, ल्याण्डलाइन र इन्टरनेट सेवा उपभोग गन
ूाकृितक व्यिक्तलाई कम्पनीको 22 ूितशत शेयर िविनवेश गिरनेछ। हाल
कम्पनीको सेवा उपयोग गिररहेका र आगामी 2078 पषुमसान्तसम्म थप
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हनेु माहकले समेत शेयर खिरदमा सहभागी हनुसक्ने व्यवःथा िमलाइनेछ।
कम्पनीको शेयर िविनवेश सम्बन्धी िवःततृ ूिबया र शेयर मूल्यको िववरण
आगामी 2078 असोज मसान्तिभऽ तय गिरनेछ। 

429. िनजीकरण गिरएका संःथानह ले सम्झौताका शतर् पालना गरे नगरेको
सम्बन्धमा वािषर्क पमा अनगुमन गिरनेछ। सम्झौताको शतर् ूितकूल
हनेुगरी उपयोग गिरएका िनजीकृत संःथानको सम्पि  नेपाल सरकारको
नाममा िफतार् ल्याइनेछ।  

िव ीय संघीयता कायार्न्वयन 

430. संघ, ूदेश र ःथानीय तहबीचको सहकायर् र समन्वयलाई थप सु ढ
बनाइनेछ। अन्तर-ूदेश पिरष , ूदेश समन्वय पिरष  र अन्तर-सरकारी
िव  पिरषद्को भिूमकालाई थप ूभावकारी बनाइनेछ। 

431. ःथानीय सरकार सञ् चालन ऐन र अन्तर सरकारी िव  व्यवःथापन ऐनमा
सामियक संशोधन गिरनेछ।  आयोजना व्यवःथापनका लािग संघ, ूदेश र
ःथानीय तहबीचको समन्वय ूभावकारी बनाउन ूदेश र ःथानीय तहले
बजेट पेश गन समय तािलकामा पिरमाजर्न गिरनेछ। 

432. ूदेश तथा ःथानीय तहमा ूािविधक जनशिक्तको अभाव पूितर् गनर् िरक्त
ूािविधक पदमा ःथायी पदपूितर् नहुँदासम्म सेवा करारमा िलई कामकाज
गराउन सिकने व्यवःथा िमलाइनेछ।  

433. नेपाल सरकार, ू देश र ःथानीय तहको सहलगानीमा व्यावसाियक सम्भाव्यता
भएका िव तुीय सवारी साधन सञ् चालन, सूचना ूिविध पाकर् , बसपाकर्
िनमार्ण, पयर्टकीय पूवार्धार, फोहोरमैला व्यवःथापन, व्यावसाियक कृिष,
र शाला लगायतका आयोजना सञ् चालन गिरनेछ।  
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434. िजल्ला समन्वय सिमितको क्षमता िवकास गरी सशतर् अनदुान,  िवशेष अनदुान
र समपरुक अनदुानबाट सञ् चािलत आयोजनाको अनगुमन र मलु्या नमा
िबयाशील गराइनेछ।  

सावर्जिनक िव  र बजेट कायार्न्वयन 

435. बजेट कायार्न्वयनका लािग आवँयक पन कायर्िविध, िनदिशका र मापदण्ड
अथर् मन्ऽालयको सहमितमा सम्बिन्धत मन्ऽालयले ःवीकृत गनर् सक्ने
व्यवःथा िमलाएको छु। यसबाट कायर्बम कायार्न्वयनमा तीोता आउने
िव ास िलएको छु।  

436. मन्ऽालयःतरीय बजेट सूचना ूणालीलाई ःतरोन् नित गरी रकमान्तर र
कायर्बम संशोधन ूिबयालाई सरलीकृत गरेको छु। कायार्न्वयन िनकायले
रकमान्तर र कायर्बम संशोधनका लािग िव तुीय ूणालीबाट ूःताव गन
र अथर् मन्ऽालयले ःवीकृत िदने व्यवःथा िमलाएको छु। बजेट अनशुासन
कायम राख् न संघ, ूदेश र ःथानीय तहबाट सञ् चािलत कायर्बमको भौितक
ूगित सिहतको िववरण तत्काल ूाप् त गनर् सक्ने एकीकृत सूचना ूणाली
िवकास गिरनेछ। 

437. राि य आयोजना बकलाई मापदण्डमा आधािरत बनाई िनयिमत पमा
अ ाविधक गिरनेछ। सम्भाव्यता अध्ययन लगायत पूवर्तयारी सम्पन् न भएका
आयोजनामाऽ कायार्न्वयनमा लिगनेछ।  

438. जग्गा ूािप् तमा हनेु िढलाई तथा िववादको कारणबाट िवकास आयोजना
अव  हनेु अवःथाको अन्त्य गनर् जग्गा अिधमहण गदार् छिरतो, पारदशीर्,
सहज र अनमुानयोग्य ूिबया अवलम्बन गिरनेछ। मआुब्जा िनधार्रण गदार्
जग्गामा रहेका िलगपातको मूल्य लगायत सबै ूकारको क्षितपूितर् वापत
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अिघल्लो आिथर्क वषर् ःथानीय तहबाट कर ूयोजनको लािग कायम भएको
सरकारी मूल्या नको तीन गणुा भन्दा बढी नहनेु कानूनी व्यवःथा गिरनेछ।

439. नेपाल सरकारबाट ूदेश र ःथानीय तहमा िव ीय हःतान्तरण हनेु पुजँीगत
ूकृितका रकम समेत चाल ुतफर्  लेखा न हुँदा खचर्को यथाथर् िचऽण हनु
नसकेकोले िव ीय हःतान्तरणलाई चाल ुर पुजँीगत शीषर्कमा छु ाइ बजेट
अनसूुिचमा उल्लेख गरेकोछु। 

440. िजम्मेवार पदािधकारीलाई सावर्जिनक खचर्को नितजा ूित ूत्यक्ष पमा
उ रदायी बनाइ िव ीय अनशुासन कायम गिरनेछ। सावर्जिनक खचर्को
दक्षतापूणर् उपयोगका लािग आन्तिरक िनयन्ऽण ूणालीलाई मजबतु
पािरनेछ।  

441. कायर्सम्पादनमा आधािरत परुःकार र दण्ड ूणाली अवलम्बन गरी समयमै
आयोजना सम्पन् न गनर् आयोजना ूमखुलाई उ रदायी बनाइनेछ।
कायर्सम्पादन सन्तोषजनक भएका आयोजना ूमखु र मखु्य िजम्मेवार
कमर्चारीलाई आयोजना अविधसम्म स वा नगन नीित िलइनेछ। 

442. राि य गौरव र पान्तरणकारी आयोजनाह को कायार्न्वयनलाई तीोता िदन
सडक, रेलमागर्, शहरी पूवार्धार, िसँचाइ, खानेपानी, अन्तरार्िं शय िवमानःथल र
जलिव तु क्षेऽका आयोजनाको जग्गा ूाप् ती, वातावरणीय ूभाव मूल्या न,
जनशिक्त व्यवःथापन र खिरद ूिबया सम्बन्धी छु ै काननुी व्यवःथा गरी
अिधकार सम्पन् न उच्चःतरीय संयन्ऽ िनमार्ण गिरनेछ। यी आयोजना
कायार्न्वयनमा ॐोतको अभाव हनु निदने  व्यवःथा िमलाइनेछ।  

443. सावर्जिनक खिरद व्यवःथापनमा देिखएका समःया समाधान गनर् खिरद
कानूनमा समयानकूुल पिरमाजर्न गिरनेछ। सावर्जिनक खचर्मा िमतव्यियता
कायम गन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई िनरन्तरता िदएको छु। िनयिमत
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संरचनाबाट सम्पादन हनेु काममा परामशर्दाता िनयकु्त गनर् नपाइने व्यवःथा
कडाइका साथ लाग ुगिरनेछ। 

444. अन्तराि र्य िवकास सहायतालाई िवकास नितजा हािसल हनेु गरी राि य
आवँयकता र ूाथिमकता ूाप् त कायर्बम तथा आयोजनामा पिरचालन
गिरनेछ।  

445. सावर्जिनक ऋणलाई वािञ्छत सीमािभऽ रािखनेछ। आन्तिरक ऋण िवकास
खचर्मा माऽ पिरचालन गन नीितलाई िनरन्तरता िदएको छु। ऋणको
रकमलाई उत्पादनशील क्षेऽमा उपयोग गिरनेछ। 

िव ीय के्षऽ  व्यवःथापन  

446. सु ढ िनयमनकारी ूवन्ध र संःथागत सशुासन अवलम्बन गरी िव ीय
ःथाियत्व कायम गिरनेछ। िव ीय ूणालीमा रहेको ॐोत, साधनलाई आिथर्क
विृ , ःवदेशी उ मिशलता ूव र्न र रोजगारी िसजर्ना हनेु उत्पादनमूलक
क्षेऽमा पिरचालन गिरनेछ। दोॐो िव ीय क्षेऽ िवकास रणनीित तजुर्मा गरी
कायार्न्वयन गिरनेछ। 

447. नेपाल सरकारले ूाप् त गन राजःव र उपलव्ध गराउने सामािजक सरुक्षा
भ ा लगायत सबै ूकारका भकु्तानी,  अनदुान र नगद हःतान्तरण बिक
ूणालीबाट गन व्यवःथा िमलाइनेछ।  

448. िव तुीय भकु्तानीका उपकरणको ूयोगलाई सहज, सलुभ र सरुिक्षत
बनाइनेछ। भकु्तानी काडर्, िरटेल पेमेन्ट, क्यआुरकोड लगायतका िव तुीय
भकु्तानीका माध्यमह बीच अन्तरआव ता कायम गद नेपालिभऽ हनेु
कारोबारको भकु्तानी र फरफारक गनर् आगामी आिथर्क वषर् नेशनल पेमेन्ट
ःवीच ःथापना गिरनेछ। नेपालको आफ्नै भकु्तानी काडर् ूयोगमा ल्याइनेछ।
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449. िवूषेणको आम्दानी बिक  ूणालीबाट िभत्र्याई उत्पादनमूलक क्षेऽमा
लगानी गनर् ूोत्सािहत गिरनेछ। वैदेिशक रोजगारीमा रहेका ौिमकले
मोबाइल वालेटबाट सहज पमा ःवदेशमा रकम पठाउन सक्ने व्यवःथा
िमलाइनेछ। बैिक  ूणालीबाट ूाप् त हनेु िवूषेण रकम बक तथा िव ीय
संःथाको मु ती खातामा जम्मा गरेमा थप एक ू ितशत व्याज रकम उपलब्ध
गराउने व्यवःथा िमलाइनेछ। 

450. ठूला पूवार्धारमा लामो अविधको िव  पिरचालनको आवँयकता पूरा गनर्
कमिसर्यल व्लेिण्ड  लगायतका वैकिल्पक उपकरणको ूयोग गिरनेछ।  

451. कमर्चारी सञ् चयकोष, नागिरक लगानी कोष, सामािजक सरुक्षा कोष लगायत
सम्झौितत दीघर्कािलन कोषलाई उत्पादन विृ , रोजगारी िसजर्ना, आधिुनक
पूवार्धार िनमार्ण र आिथर्क पनु त्थानका क्षेऽमा पिरचालन गिरनेछ। 

452. बीमा सेवाको दायरा िवःतार गरी आगामी वषर् न्यूनतम एक ितहाई
जनसंख्यामा बीमाको पहुँच परु् याइनेछ। सावर्जिनक पूवार्धार र  सरकारी तथा
िनजी भवनको बीमा गन व्यवःथालाई अिभयानका पमा सञ् चालन गिरनेछ।
िनजी घरको हकमा  5 हजारसम्मको बीमा िूिमयमलाई आयकर
ूयोजनको लािग खचर् क ी गनर् िदने व्यवःथा िमलाएको छु। 

453. पुजँीबजारको िवकास र ःथाियत्वमा जोड िदइनेछ। आगामी आिथर्क वषर्देिख
वःत ु िविनमय बजार कारोबार सञ् चालन गिरनेछ। धान, मकै, गहुँ,  िचया,
अलैची जःता उत्पादनलाई वःत ुिविनमय कारोबारमा समावेश गिरनेछ। 

454. वैदेिशक लगानीमा सञ् चालन हनेु िवकास आयोजनामा िवदेशी मिुा िविनमय
दर जोिखम व्यवःथापन गनर् कमिसर्यल हेिज  सेवा शु  गनर् सहजीकरण
गिरनेछ।  
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455. िनक्षेप तथा कजार् सरुक्षण कोषको पुजँी विृ  गरी संःथागत क्षमता अिभविृ
गिरनेछ। िनक्षेप सरुक्षण िूिमयम घटाउने व्यवःथा िमलाएको छु। 

456. सम्पि  शिु करण िनवारण तथा आत वादी िबयाकलापमा िव ीय लगानी
िनयन्ऽण र जोिखम न्यूनीकरण गनर् राि य रणनीितको कायार्न्वयनलाई थप
ूभावकारी बनाइनेछ। 

 आदरणीय िददीबिहनी तथा दाजभुाइह , 

  अब म मािथका क्षेऽगत नीित तथा कायर्बमह  कायार्न्वयनका लािग बजेट
िविनयोजन र ौोत व्यवःथापनको अनमुान ूःततु गदर्छुः 

457. आगामी आिथर्क वषर्का नीित तथा कायर्बमह  कायार्न्वयन गनर् . 16
खबर् 47 अबर् 57 करोड िविनयोजन गरेको छु। कुल िविनयोजन मध्ये
संघले खचर् गन चाल ुतफर्   . 6 खबर् 78 अबर् 61 करोड अथार्त 41.2
ूितशत, पुजँीगत तफर्  . 3 खबर् 74 अबर् 26 करोड अथार्त  22.7
ूितशत, िव ीय व्यवःथा तफर्  . 2 खबर् 7 अबर् 97 करोड अथार्त 12.6
ूितशत र ूदेश र ःथानीय तहमा िव ीय हःतान्तरण तफर्  . 3 खबर् 86
अबर् 71 करोड अथार्त 23.5 ूितशत रहेकोछ। िव ीय हःतान्तरण तफर्
िविनयोिजत बजेट मध्ये चाल ुखचर्मा समानीकरण अनदुान सिहत . 3 खबर्
25 अबर् 74 करोड अथार्त 84.2 ूितशत र पुजँीगत तफर्  . 60 अबर्
97 करोड अथार्त 15.8 ूितशत रहकोछ। 

458. आगामी आिथर्क वषर्का लािग अनमुान गिरएको खचर् व्यहोन ॐोत मध्ये
राजःवबाट . 10 खबर् 24 अबर् 90 करोड र वैदेिशक अनदुानबाट .
63 अबर् 37 करोड व्यहोिरनेछ। चाल,ु पुजँीगत र िव ीय हःतान्तरण तफर्
िविनयोिजत खचर्मा राजःव र वैदेिशक अनदुानबाट व्यहोदार् . 5 खबर् 59
अबर् 30 करोड न्यून हनेु देिखन्छ। िव ीय व्यवःथा तफर् को िविनयोिजत
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रकम समेत समावेश गदार् कुल िविनयोजनमा न्यून हनेु रकम मध्ये वैदेिशक
ऋणबाट . 3 खबर् 9 अबर् 29 करोड र आन्तिरक ऋणबाट . 2 खबर्
50 अबर् व्यहोिरनेछ। 

आदरणीय िददीबिहनी तथा दाजभुाइह , 

अब म आगामी आिथर्क वषर् २०७८/७९ को राजःव पिरचालनको नीित
तथा कायर्बम ूःततु गदर्छुः 

459. आगामी आिथर्क वषर्को राजःव नीित र करका दरह  िनधार्रण गदार् मानव
ःवाःथ्य र आिथर्क संकटबाट िसिजर्त ूितकूल अवःथामा करदातालाई राहत
एवम ्सहिुलयतसिहत  शीय आिथर्क पनु त्थानलाई उच्च ूाथिमकता िदएको
छु।  

460. राजःव पिरचालनका उ ेँय िनम्न बमोिजम रहेका छन:् 

(क) कोिभड-19 महामारीबाट ूभािवत उ ोग, व्यवसायलाई कर छुट
तथा सहिुलयत उपलब्ध गराउने, 

(ख) राजःव नीितको माध्यमबाट आन्तिरक तथा वा  लगानी ूव र्न र
ःवदेशी उ ोगको संरक्षण एवम ्व्यापार सहजीकरण गन, 

(ग) करको दायरा िवःतार,  कराधार संरक्षण र राजःव चहुावट
िनयन्ऽणको माध्यमबाट थप राजःव पिरचालन गन, 

(घ) राजःव ूणालीलाई थप ूगितशील, ःवच्छ, पारदशीर्, ःवचािलत र
अनमुानयोग्य बनाउने, र 

(ङ) राजःव ूशासनको दक्षता विृ ,   पूवार्धार िवकास एवम ् सूचना
ूिविधको अिधकतम उपयोगबाट ःवेिच्छक कर सहभािगता अिभविृ
गन।  
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आदरणीय िददीबिहनी तथा दाजभुाइह , 

उिल्लिखत उ ेँय हािसल गनर् देहाय बमोिजमका नीित र कायर्बम ूःततु
गरेको छु: 

 छुट तथा सहिुलयत  

461. आिथर्क वषर् २०७7/७8 को आयमा वािषर्क 20 लाख पैयाँसम्मको
कारोबार भएका करदातालाई 90 ूितशत, वािषर्क 20 लाख पैयाँदेिख
50 लाख पैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई 75 ूितशत र
वािषर्क 50 लाखदेिख 1 करोड पैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई
50 ूितशतले आयकर छुट िदने व्यवःथा िमलाएको छु। 

462. कोिभड- 19 बाट अत्यािधक ूभािवत होटल, शाभल, शेिक , यातायात तथा
हवाई सेवा, चलिचऽ उ ोग र सञ् चार गहृको करयोग्य आयमा 1 ूितशत
माऽ आयकर लाग्ने व्यवःथा गरी ती व्यवसायको नोक्सानी सानर् िमल्ने
अविध बढाएर 10 वषर् परु् याएको छु। 

463. कम्पनी ऐन, 2063 तथा ूाइभेट फमर् रिज ेशन ऐन, 2014 अनसुार
आिथर्क वषर् २०७५/७६ सम्मको वािषर्क िववरण नबझुाएका तथा नवीकरण
नगरेका कम्पनी तथा फमर्ले २०७८ साल असोज मसान्तिभऽ िववरण र
शलु्क तथा जिरवानाको १० ूितशत रकम बझुाएमा बाँकी शलु्क तथा
जिरवाना िमनाहा िदने व्यवःथा गरेको छु। 

464. आयकर ऐन, 2058,  मूल्य अिभविृ  कर ऐन, 2052 र अन्त:शलु्क ऐन,
2058 बमोिजम 2077 साल असार मसान्तिभऽ भएको कर िनधार्रण
उपर िच  नबझुाई आन्तिरक राजःव िवभाग वा राजःव न्यायािधकरण वा
अदालतमा िवचाराधीन मु ामध्ये झु ा तथा नक् कली िबजक बाहेकका मु ा
सम्बिन्धत करदाताले िफतार् िलई िनधार्िरत कर र सोमा लागेको व्याजको
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50 ू ितशत रकम 2078 मंसीर मसान्तसम्म बझुाएमा बाँकी व्याज, शलु्क,

थप दःतरु र जिरवाना िमनाहा हनेु व्यवःथा िमलाएको छु। 

465. आयकर ऐन, 2058, मूल्य अिभविृ  कर ऐन, 2052 र अन्त:शलु्क ऐन,
2058 बमोिजम बक्यौता रहेको 2076 असार मसान्तसम्मको कर रकम
र सोमा लागेको व्याज 2078 पसु मसान्तिभऽ दािखला गरेमा शलु्क,

जिरवाना तथा थप दःतरु िमनाहा हनेु व्यवःथा गरेको छु। 

466. आिथर्क वषर् 2077/78 मा नेपाल सरकार, ूदेश सरकार वा ःथानीय
तहले ःथापना गरेको कोिभड- 19 संबमण रोकथाम, िनयन्ऽण तथा उपचार
कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वषर्को करयोग्य आय गणना गदार् खचर्
क ी गनर् पाउने व्यवःथा गरेको छु। 

467. आिथर्क वषर् 2077/78 मा व्यावसाियक सामािजक िजम्मेवारी बहन गन
ूयोजनका लािग छु ाइएको रकममध्ये ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालयले
तोकेको िविश ीकृत अःपताल िनमार्ण वा तोिकएको ःवाःथ्य संःथालाई
उपलब्ध गराएको कोिभड- 19 को उपचारसँग सम्बिन्धत ःवाःथ्य उपकरण
तथा साममीमा भएको खचर् आयकर गणना ूयोजनका लािग क ी गनर् िदने
व्यवःथा िमलाएको छु। 

468. िनवृ भरण वापतको करयोग्य आय गणना गदार् थप 25 ूितशत रकम छुट
िदने व्यवःथा िमलाएको छु। 

469. करदाताको करयोग्य कारोबारमा ूयोग भएको िडजेल र एलपी ग्याँसको
खिरदमा ितरेको मूल्य अिभविृ  कर क ी गनर् पाउने व्यवःथा िमलाएको
छु। ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, काग  सेवा, ई-लाइोेरी सेवा, िनक्षेप
सरुक्षण शलु्क, शेिक  तथा टुर प्याकेज, साइलो तथा साइलो ूयोगको सेवा
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शलु्क र उत्पि को ूमाण-पऽ जारी गदार् लाग्ने शलु्कमा मूल्य अिभविृ
कर छुट िदएको छु। 

470. वण्डेड वेयरहाउसको सिुवधा अन्तगर्त िनयार्तमूलक उ ोगले बक ग्यारेन्टीमा
आयात गरेको कच्चा पदाथर्बाट उत्पािदत वःत ुसमयमै िनयार्त गनर् नसकेका
उ ोगको लािग िनयार्त गरी बक ग्यारेन्टी फुकुवा गन म्याद 2078 चैऽ
मसान्तसम्म बढाएको छु।  

471. अिक्सजन ग्याँस,  िलिक्वड अिक्सजन,  अिक्सजन िसिलण्डर,  अिक्सजन
कन्सन्शेटर लगायतका अन्य जीवनदायक साममी र औषधी आयात, उत्पादन
तथा िवबी िवतरणमा लाग्ने भन्सार महसलु,  मूल्य अिभविृ  कर र
अन्त:शलु्क 2078 पसु मसान्तसम्म छुट िदएको छु। 

472. िव तुको आन्तिरक खपत विृ  गनर् तथा वातावरणमैऽी यातायातका
साधनको ूयोगलाई बढावा िदन िव तुीय सवारी साधनको आयातमा
अन्तःशलु्क परैु खारेज गरी भन्सार महसलु समेत उल्लेख्य माऽामा घटाएको
छु।  

473. इन्डक्सन चलु्होको भन्सार महसलु दर घटाएर 1 ूितशत कायम गरेको
छु। रेिृजेरेटर, माइन्डर, राइसकुकर, प ा लगायतका िव तुीय
उपकरणको अन्तःशलु्क खारेज गरी भन्सार महसलु घटाएको छु।  

474. िशश ुःवाःथ्य र पोषणलाई बढावा िदन बच्चाले खाने दधुको भन्सार महसलु
50 ूितशत घटाएको छु। 

करको दायरा िवःतार 

475. मूल्य अिभविृ  करको दर यथावत ्राखेको छु। भन्सार महसूलका दरह मा
सामान्य समायोजन गरेको छु। मिदरा,  िवयर,  वाइन,  चरुोट, सतुीर्जन्य
तथा हल्का पेय पदाथर्मा अन्त:शलु्क विृ  गरेको छु।  
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476. छुटको सीमाभन्दा बढी करयोग्य वःत ु तथा सेवाको कारोबार गन
करदातालाई मूल्य अिभविृ  करको दायरामा ल्याइनेछ। मूल्य अिभविृ
करमा दतार् भएका सबै करदाताले बमश: अिनवायर् पमा िव तुीय
ूणालीबाट िवजक जारी गनुर्पन व्यवःथा िमलाइनेछ।  

477. साना करदातालाई लाग्दै आएको करको दर यथावत राखी पूवार्नमुािनत
आय िववरण बझुाउने कारोवारको सीमा . 20 लाखबाट . 30 लाख
परु् याएको छु। कारोबारमा आधािरत कर बझुाउने करदाताको कारोबारको
सीमा . 50 लाखबाट . 1 करोड परु् याएको छु। सामिुहक लगानी
कोषको आयमा कर नलाग्ने व्यवःथा गरेको छु। 

478. डेिवट काडर्, बेिडट काडर्, क्यूआर कोड, ःक्यान-टु-पे लगायत अन्य िव तुीय
माध्यमबाट भकु्तानी गरी वःत ुतथा सेवा खिरद गदार् ितरेको मूल्य अिभविृ
करको 10 ूितशतले हनेु रकम उपभोक्ताले तत्काल िफतार् पाउने व्यवःथा
कायार्न्वयन गिरनेछ।  

औ ोिगक संरक्षण तथा लगानी ूव र्न 

479. ःवदेशी उ ोगको संरक्षणका लािग औ ोिगक कच्चा पदाथर्को भन्सार दर
तयारी वःतकुो भन्दा किम्तमा 1 तह कम हनेु व्यवःथा िमलाएको छु।
आन्तिरक उत्पादनका केही वःतमुा लाग्दै आएको अन्त:शलु्क हटाएको
छु। 

480. िचया, जटु, चलिचऽ, पिँमना,  ाचरी उ ोग र कृिष तथा नसर्री फमर्मा ूयोग
हनेु यन्ऽ उपकरण र पाटर् पजुार्को भन्सार महसलु छुट िदएको छु। नेपालमा
दतार् भएका िसिप  कम्पनीले कन्टेनर आयात गदार् लाग्ने भन्सार महसलु
घटाएको छु।  
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481. कृिषको व्यावसायीकरण गरी उत्पादन र रोजगारी विृ  गनर् व्यवसाियक
कृिष आयमा लाग्ने करमा 50 ूितशत छुट िदएको छु। सामूिहक
व्यावसाियक खेती गन कृिष सहकारी संःथाले आयात गन एउटा ढुवानीको
साधनमा लाग्ने भन्सार महसलुमा 50 ूितशत छुट िदएको छु। 

482. कोिभड महामारीपिछको आिथर्क पनु त्थानलाई तीॄता िदनका लािग
उत्पादनमलुक उ ोगमा लगानी आकिषर्त गनर् संःथागत आयकरको दर
पनुरावलोकन गरी ूितःपधीर् बनाइनेछ।  

483. ःटाटर्अप व्यवसायलाई कारोबार शु  गरेको िमितले 5 वषर्सम्म लाग्ने
आयकरमा शत ूितशत छुट िदएको छु। िनजी क्षेऽका उ ोग ूित ानले
बढीमा 5 वटा ःटाटर्अप व्यवसायलाई ूित व्यवसाय . 1 लाखसम्मको
बीउ पुजँी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गदार् क ी गनर्
पाउने व्यवःथा िमलाएको छु। 

484. ःवदेशमा उत्पादन गरेको कच्चा पदाथर् तथा सहायक कच्चा पदाथर् िवशेष
उ ोगलाई िवबी गरी ूा  गरेको आयमा लाग्ने करमा 20 ूितशत छुट
िदने र िवशेष उ ोगले िनकासी गरी ूा  गरेको आयमा 10 ूितशत माऽ
कर लाग्ने व्यवःथा िमलाएको छु। 

485. बकह ले िवदेशी िव ीय संःथाबाट िलएको ऋणको व्याज भकु्तानीमा लाग्ने
अिमम करको दर घटाएको छु। सहकारी बक तथा सहकारी संघ संःथाले
एक आपसमा ऋण लगानी बापत ितरेको ब्याजमा अिमम कर क ी गनर्
नपन व्यवःथा गरेको छु।  

486. वातावरणमा ूत्यक्ष असर पान ूयोग भइसकेका वःत ुमाऽ कच्चा पदाथर्का
पमा ूयोग गरी नयाँ वःत ुउत्पादन गन उ ोगलाई कारोबार शु  गरेको
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िमितले पिहलो 3 वषर्सम्म लाग्ने आयकरको 50 ू ितशत र थप 2 वषर्सम्म
25 ूितशत छुट हनेु व्यवःथा गरेको छु। 

487. औ ोिगक क्षेऽ वा औ ोिगक माम बािहर सञ् चालनमा रहेका उ ोग
औ ोिगक क्षेऽ वा औ ोिगक माममा ःथानान्तरण भएमा उत्पादन शु
भएको 3 वषर्सम्म आयकरमा 50 ूितशत र त्यसपिछको 5 वषर्सम्म 25
ूितशत छुट िदने व्यवःथा गरेको छु। 

राजःव चहुावट िनयन्ऽण 

488. राजःव चहुावटलाई कडाइका साथ िनयन्ऽण गिरनेछ। बजार अनगुमन,
कर परीक्षण तथा अनसुन्धानलाई तीोता िदइनेछ। केन्िीय िवजक अनगुमन
ूणाली, आिशकुडा ूणाली,  िभिसिटएस सूचना ूणाली,  भिूम व्यवःथापन तथा
अिभलेख र बक तथा िव ीय संःथाह को सूचना ू णालीबीच अन्तर-आव ता
कायम गरी एकीकृत करदाता सूचना ूणालीको िवकास गिरनेछ।  

489. आयात हनेु मालवःतकुो मलु्या नलाइर् कारोबार मूल्यमा आधािरत बनाइने
छ। िनयिमत बजार सवक्षण गरी संकलन गिरएको सूचनाका आधारमा
सु ढ, तथ्यपरक र वाःतिवक भन्सार मूल्या न ूणाली िवकास गिरनेछ।
न्यून िवजकीकरण भइ आएका साममी भन्सार िवन्दमुा खिरद गन
व्यवःथालाई कडाइका साथ कायार्न्वयन गिरनेछ। भन्सार जाँचपासपिछको
परीक्षणलाई थप ूभावकारी बनाइनेछ। 

कर ूणाली तथा ूशासनमा सधुार 

490. राजःवको दायरा िवःतार एवम ्कराधारको संरक्षण, कर चहुावट िनयन्ऽण
र लगानीमैऽी वातावरण िनमार्ण गनर् मूल्य अिभविृ  कर, आयकर, भन्सार,
अन्त:शलु्क र गैर कर लगायतका ूत्यक्ष एवम ्अूत्यक्ष कर ूणालीमा
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गनुर्पन सधुारका लािग सझुाव िदन कर ूणाली पनुरावलोकन उच्चःतरीय
आयोग गठन गिरनेछ। 

491. कर बक्यौता नभएका र चाल ुवषर्मा ःवयं कर िनधार्रण अनसुारको कर
भकु्तानी गरेका सबै करदाताले ःवचािलत ूणालीबाट कर चकु्ता ूमाणपऽ
पाउने व्यवःथा िमलाइनेछ। मूल्य अिभबिृ  करको खिरद-िबबी खाता
ूत्येक वषर् कर अिधकृतबाट ूमािणत गनुर्पन हालको व्यवःथा हटाएको
छु।  

492. छैठ  चरणको भन्सार सधुार तथा आधिुनकीकरण योजना आगामी साउन 1
गतेदेिख लागू गिरनेछ। राि य एक ार ू णालीलाइर् पूणर् पमा कायार्न्वयनमा
ल्याइनेछ। 

493. भन्सार िवन्दूमा भकु्तानी गनुर्पन सम्पूणर् कर तथा महसूल िव तुीय
ूणालीमाफर् त गनर् सक्ने व्यवःथा िमलाइनेछ। उ ोगले िनकासी पैठारी
सङ् केत नम्बर 5 वषर्का लािग एकै पटक नवीकरण गनर् सिकने व्यवःथा
िमलाएको छु। 

494. मेची, िवराटनगर, वीरगञ् ज, भैरहवा, नेपालगञ् ज, रसवुा र तातोपानी गरी सात
ठूला भन्सार कायार्लयमा कन्टेनर ःक्यानर मेिशन, मालवःत ुतौिलने वइ
मेिशन लगायतका आधिुनक उपकरण जडान गिरनेछ। गौतम बु  र पोखरा
अन्तरार्ि य िवमानःथल एवम ्जनकपरु रेलवे ःटेशनमा भन्सार कायार्लय
ःथापना गरी सञ् चालनमा ल्याइनेछ। 

495. राि य सरुक्षा, मानव ःवाःथ्य र वातावरणमा ूितकूल असर गन मालवःतकुो
आयात िनयन्ऽण गनर् भन्सार कायार्लयह मा ूाथिमकताका आधारमा
एकीकृत ूयोगशालाको ःथापना र ःतरोन् नित गिरनेछ। 
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496. अन्त:शलु्क िःटकर ूयोग गदार् क्यूआरकोड ःक्यान गरी सोको तथ्या
आन्तिरक राजःव िवभागको ःवचािलत ूणालीमा अिभलेख गन ूबन्ध
िमलाइनेछ। िवयरको उत्पादन गन ू ित ानह मा फ्लो िमटर राख् ने व्यवःथा
गिरनेछ। 

आदरणीय िददीबिहनी तथा दाजभुाइह , 

497. आिथर्क वषर् २०७6/७7 को यथाथर् खचर्‚ आिथर्क वषर् २०७7/७8 को
संशोिधत अनमुान र आिथर्क वषर् २०७8/७9 को आय-व्ययको िववरण
अनसूुचीमा उल्लेख गरेको छु। चालू आिथर्क वषर्को मन्ऽालयगत ूगित
िववरण, आगामी आिथर्क वषर्मा अन्तरार्िं शय िवकास साझेदारबाट ूाप् त हनेु
िवकास सहायता‚ ूािविधक सहायता तथा अन्तरार्िं शय गैरसरकारी संःथाबाट
पिरचालन हनेु सहायता सम्बन्धी िववरण सावर्जिनक भइसकेको छ।   

498. आगामी आिथर्क वषर् कोिभड महामारीको िनयन्ऽणमा सफलता ूाप् त हनेु,
खोप अिभयानले पणुर्ता पाउने,  ःवाःथ्य पूवार्धारमा आमलु सधुार हनेु,
रणनीितक महत्वका ठुला आयोजनाको कायार्न्वयन ूिबया अिघ बढने,
सडक सन्जाल िवःतार हनेु,  सबै नेपालीको घरमा आधिुनक ऊजार्को पहुँच
िवःतार हनेु,  िशक्षण िसकाईमा सूचना ूिविधको िवःतार हनेु,  थप दईु
अन्तरार्ि य िवमानःथल सञ् चालनमा आई शीय आिथर्क पनु त्थान हनेु
अपेक्षा गरेको छु।  

499. सरकारले कायार्न्वयन गन आिथर्क पनु त्थानका कायर्बम तथा कोिभड-
१९ िब  खोप व्यवःथाबाट पिरिःथित सामान्यीकरणतफर्  उन्मखु भई
आिथर्क गितिविध लयमा फिकर् ने आत्मिवँ वासका आधारमा आगामी आिथर्क
वषर् आिथर्क विृ दर 6.5 ूितशतको हाराहारीमा हनेु अनमुान छ।
मिुाःफीित दरलाई 6.5 ूितशतमा सीिमत राख् ने एवम ्बजेट कायार्न्वयनमा
सघाउ पगु्ने गरी नेपाल रां श बकले मौििक नीित तजुर्मा गनछ।   
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500. धेरै ूकारका असहजता र ूितकूलताका बावजदु वतर्मान ्सरकारले िलएका
नीितको कायार्न्वनबाट नेपाली जनतामा िसजर्ना भएको उत्साह तथा आिथर्क
तथा सामािजक िवकासको लयलाई कायम राख्दै आगामी आिथर्क वषर्को
बजेटले समृ  नेपाल सखुी नेपालीको राि य आकाङ्क्षा पूरा गनर् ठोस
योगदान परु् याउने मेरो िव ास छ। कोिभड-१९ सँग डटेर जधु्नपुन यस
सङ् कटको घडीमा राजनीितक दल, जनूितिनिध, सामािजक संघ संःथा, िनजी
क्षेऽ तथा नागिरक समाजलाई आ-आफ्नो ठाँउबाट सकारात्मक योगदान
गनर् म हािदर्क अनरुोध गदर्छु। 

501. मैले ूःततु गरेको आगामी आिथर्क वषर् २०७८/७९ को बजेटको
कायार्न्वयनबाट कोरोनाको जोिखम न्यूनीकरण गद सबै ूकारका रोगबाट
नागिरकको जीवन रक्षा गनर् आवँयक पूवार्धार, उपकरण तथा जनशिक्तको
व्यवःथा, महामारी िनयन्ऽण गद आिथर्क गितिविध सञ् चालन, थिलएको
अथर्तन्ऽको शीय पनु त्थान, रोजगारमलुक िशक्षामा समावेशी पहुँच, ौम
बजारमा आउने व्यिक्तलाई काम र रोजगारीको अवसरको उपलव्धता तथा
जीवनचबमा आधािरत सामािजक सरुक्षा एवम ् संरक्षण ूाप् त भई
लोककल्याणकारी राज्यको ःथापनामा ठोस योगदान पगु्ने अपेक्षा गरेको छु।

502. बजेट तजुर्मा गदार् मागर्दशर्न गनुर् हनेु सम्माननीय रां शपित, सम्माननीय
उपरां शपित, सम्माननीय ूधानमन्ऽी, सम्माननीय ूधानन्यायिधश, ूितिनिध
सभाका सम्माननीय सभामखु र राि य सभाका सम्माननीय अध्यक्ष ूित
हािदर्क आभार ूकट गदर्छु। बजेट तजुर्माको बममा उपयोगी सझुाव ूदान
गनुर् हनेु राजनीितक दल, अथर्िव , िनजी क्षेऽ, सहकारी क्षेऽ र नागिरक तथा
आम सञ् चार जगतलाई हािदर्क धन्यवाद ापन गदर्छु। नेपालको आिथर्क,

सामािजक िवकासमा िनरन्तर सहयोग परु् याउने सबै करदाता र किठन
अवःथामा समेत नेपाललाई िनरन्तर सहयोग गन िवकास साझेदारह लाई
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हािदर्क धन्यवाद िदन चाहन्छु। बजेट कायार्न्वयनमा सबैको रचनात्मक
सहयोग रहने अपेक्षा समेत गरेको छु।  

503. अन्त्यमा,  ःवाःथ्य सावधानी अपनाई कोिभड- १९ महामारीको जोिखमबाट
सरुिक्षत रहदै देश िवकासको अिभयानमा सहभागी हनु सम्पूणर् नेपाली
िददीबिहनी तथा दाजभुाइह लाई हािदर्क आ ान गदर्छु। 

धन्यवाद। 



 

 

 

अनसूुचीहरू 

  



 



ववरणववरण 2076/772076/77
कोको  यथाथयथाथ

2077/782077/78
कोको  संशो धतसंशो धत

अनमुानअनमुान

2078/79 2078/79 कोको  अनमुानअनमुान

रकमरकम

ोतोत

नेपालनेपाल  सरकारसरकार
वैदेिशकवैदेिशक

अनदुानअनदुान ऋणऋण
1 1 राज वराज व (2+3+4) (2+3+4) 8,41,31,258,41,31,25 9,59,68,009,59,68,00 11,51,60,0411,51,60,04 11,51,60,0411,51,60,04 00 00

2 कर 7,00,05,55 8,71,67,97 10,38,19,38 10,38,19,38 0 0

3 अ य राज व 93,69,12 88,00,03 1,13,40,66 1,13,40,66 0 0

4 व वध ा 47,56,58 0 0 0 0 0

5 5 राज वराज व  बाँडफाँटमाफतबाँडफाँटमाफत 1,00,18,671,00,18,67 1,08,85,001,08,85,00 1,26,69,311,26,69,31 1,26,69,311,26,69,31 00 00

6  6  संघीयसंघीय  सि तसि त  कोषमाकोषमा  दािखलादािखला  हनुेहनुे (1-5) (1-5) 7,41,12,587,41,12,58 8,50,83,008,50,83,00 10,24,90,7310,24,90,73 10,24,90,7310,24,90,73 00 00

7 7 अनदुानअनदुान 23,71,8823,71,88 27,06,0727,06,07 63,37,6263,37,62 00 63,37,6263,37,62 00

8  8  संघीयसंघीय  सरकारकोसरकारको  राज वराज व  रर  अनदुानअनदुान (6+7) (6+7) 7,64,84,467,64,84,46 8,77,89,078,77,89,07 10,88,28,3510,88,28,35 10,24,90,7310,24,90,73 63,37,6263,37,62 00

9 9 खचखच (10+11+12) (10+11+12) 9,73,43,159,73,43,15 11,19,01,4411,19,01,44 14,39,59,9114,39,59,91 11,63,08,7211,63,08,72 59,40,1259,40,12 2,17,11,072,17,11,07

10 चालु 4,33,89,23 5,01,09,01 6,78,61,33 6,03,32,71 20,28,74 54,99,88

11 पुजँीगत 1,89,14,01 2,51,47,32 3,74,26,86 1,89,81,20 29,20,16 1,55,25,50

12 12 व ीयव ीय  ह ता तरणह ता तरण (13+14) (13+14) 3,50,39,913,50,39,91 3,66,45,113,66,45,11 3,86,71,723,86,71,72 3,69,94,813,69,94,81 9,91,229,91,22 6,85,696,85,69

13 चालु 3,50,39,91 3,66,45,11 3,25,74,55 3,13,31,94 8,35,33 4,07,28

14 पुजँीगत 0 0 60,97,17 56,62,87 1,55,89 2,78,41

15 15 बजेटबजेट  बचतबचत(-) (-) यूनयून (+) (9-8) (+) (9-8) 2,08,58,692,08,58,69 2,41,12,372,41,12,37 3,51,31,563,51,31,56 1,38,17,991,38,17,99 -3,97,50-3,97,50 2,17,11,072,17,11,07

16 16 व ीयव ीय  यव थायव था -1,93,64,23-1,93,64,23 -2,41,12,37-2,41,12,37 -3,51,31,56-3,51,31,56 -1,38,17,99-1,38,17,99 3,97,503,97,50 -2,17,11,07-2,17,11,07

17 17 आ त रकआ त रक  व ीयव ीय  स पिस पि  (18+19+20) (18+19+20) 60,07,4560,07,45 82,77,3582,77,35 1,24,30,101,24,30,10 28,14,3528,14,35 3,97,503,97,50 92,18,2592,18,25

18 सावज नक सं थानमा ऋण लगानी 47,58,69 47,40,97 1,06,50,47 14,20,22 1,45,00 90,85,25

19 अ य सं थामा ऋण लगानी 5,00 0 0 0 0 0

20 सं थानमा शेयर लगानी 12,43,76 35,36,38 17,79,63 13,94,13 2,52,50 1,33,00

21 21 बाबा   व ीयव ीय  स पिस पि  (22) (22) 28,9928,99 35,0035,00 35,0035,00 35,0035,00 00 00

22 वैदेिशक शेयर लगानी 28,99 35,00 35,00 35,00 0 0

23 23 आ त रकआ त रक  दा य वदा य व (24+25) (24+25) -1,60,92,33-1,60,92,33 -1,86,71,66-1,86,71,66 -2,01,68,10-2,01,68,10 -2,01,68,10-2,01,68,10 00 00

24 अ य सं थाह बाट ऋण ा -1,94,90,00 -2,23,27,37 -2,50,00,00 -2,50,00,00 0 0

25 ऋणप  माफत ा  ऋण साँवा भ ु ानी 33,97,67 36,55,71 48,31,90 48,31,90 0 0

26 26 बाबा   व ीयव ीय  दा य वदा य व (27+28) (27+28) -93,08,34-93,08,34 -1,37,53,06-1,37,53,06 -2,74,28,56-2,74,28,56 35,00,7635,00,76 00 -3,09,29,32-3,09,29,32

27 वैदेिशक ऋणको ा -1,16,64,39 -1,65,10,02 -3,09,29,32 0 0 -3,09,29,32

28 वैदेिशक ऋण सांवा भ ु ानी 23,56,05 27,56,96 35,00,76 35,00,76 0 0

29  29  बजेटबजेट  बचतबचत(-) (-) यूनयून (+) (15+16) (+) (15+16) 14,94,4614,94,46 00 00 00 00 00

30 30 कुलकुल  आ दानीआ दानी (8+24+27) (8+24+27) 10,76,38,8510,76,38,85 12,66,26,4612,66,26,46 16,47,57,6716,47,57,67 12,74,90,7312,74,90,73 63,37,6263,37,62 3,09,29,323,09,29,32

31  31  कूलकूल  खचखच (9+17+21+25+28) (9+17+21+25+28) 10,91,33,3110,91,33,31 12,66,26,4612,66,26,46 16,47,57,6716,47,57,67 12,74,90,7312,74,90,73 63,37,6263,37,62 3,09,29,323,09,29,32

आयआय  ययकोययको  ववरणववरण
आथकआथक  वषवष  2078/792078/79 अनसूुचीअनसूुची - 1 - 1

(( .लाखमा.लाखमा))



राजस्व तथा अनदुान पर्ा��को अनमुान 
आ�थर्क वषर् २०७8/79 

अनसूुची – २ 
(रु लाखमा) 

शीषर्क 
२०७6/77 
को यथाथर् 

२०७7/७8 
को संशो�धत 
अनमुान 

२०७8/79 
को लक्ष्य 

वतर्मान 
सर्ोतबाट 

कर प�रवतर्न 
तथा पर्शास�नक 

सधुारबाट 
कर 7000555 8716797 10381938 9661229 720709 
आय, मनुाफा तथा प ुजँीगत लाभमा लाग्ने कर 2132330 2384993 2738307 2662930 75377 
एकलौट� फमर् तथा व्यि�गत आयमा लाग्ने कर 579278 914578 975668 952801 22867 
11111-एकलौट� फमर् तथा व्यि�गत आयमा लाग्ने कर 236525 304173 335316 325257 10059 
11112-पा�रशर्�मक कर 250046 305625 320146 313743 6403 
11113-पुँजीगत लाभ कर 92708 304780 320206 313802 6404 

�नकायको आयमा लाग्ने कर 1231512 1059455 1275667 1237766 37901 
11121-�नकायको मनुाफामा लाग्ने कर-सरकार� संस्थान 110247 61057 73760 71916 1844 
11122-�नकायको मनुाफामा लाग्ने कर - पिब्लक 

�ल�मटेड कम्पनी 
472000 508901 612319 593949 18370 

11123-�नकायको मनुाफामा लाग्ने कर – पर्ाइभेट 
�ल�मटेड कम्पनी 

323792 393028 473280 459082 14198 

11124-�नकायको मनुाफामा लाग्ने कर – अन्य संस्था 88603 88785 105084 101931 3153 
11125-पुँजीगत लाभ कर - �नकाय 236870 7683 11224 10888 339 

लगानीको आय तथा अन्य आयमा लाग्ने कर 321540 410961 486971 472362 14609 
11131-सम्पि�, बहाल तथा प�ा बापतको आयमा लाग्ने 

कर 
26540 30370 40591 39373 1218 

11132-व्याजमा लाग्ने कर 219971 281450 332340 322370 9970 
11133-लाभांशमा लाग्ने कर 59380 79303 92344 89574 2770 
11134-लगानी सम्बन्धी अन्य आयमा लाग्ने कर 681 1329 1422 1380 42 
11135-आकिस्मक लाभ कर 2692 2028 3231 3134 97 
11139-अन्य आयमा लाग्ने कर 12275 16480 17044 16532 512 

पा�रशर्�मकमा आधा�रत कर 65081 72654 85974 83395 2579 
पा�रशर्�मकमा आधा�रत कर 65081 72654 85974 83395 2579 
11211-पा�रशर्�मकमा आधा�रत सामािजक सरुक्षा कर 65081 72654 85974 83395 2579 

सम्पि� कर 43 4 81 79 2 
अचल सम्पि�मा लाग्ने कर 43 4 81 79 2 
11311-व्यि�गत सम्पि�मा लाग्ने वा�षर्क कर 43 4 71 68 3 
11312-संस्थागत सम्पि�मा लाग्ने वा�षर्क कर 0 0 11 11 0 

वस्त ुतथा सेवामा लाग्ने आधा�रत कर 3564126 4480727 5339644 4807667 531977 
मूल्य अ�भवृ�� कर (मू.अ.क.) 2240165 2705961 3055868 2834397 221471 
11412-बाँडफाँट हनुे बाहेक अन्य सर्ोतबाट पर्ा� मू.अ.कर 223 0 0 0 0 
11419-बाँडफाँट हनुे बाहेक अन्य सर्ोत बाट पर्ा� मूल्य 

अ�भवृ�� कर 
908 1162 1306 1241 65 

33311-मू. अ. कर–उत्पादन 276169 351659 401945 369789 32156 
33312-मू. अ. कर-आयात 1258068 1591457 1742633 1620649 121984 
33313-मू. अ. कर -वस्त ु�बकर्� र �वतरण 224258 255086 326644 303779 22865 
33314-मू. अ. कर -परामशर् तथा ठे�ा 318118 325197 369693 340118 29575 
33315-मू. अ. कर -पयर्टन सेवा संकलन 20268 7332 12934 12158 776 
33316-मू. अ. कर -संचार सेवा, वीमा, हवाई उडान र 

अन्य सेवा 
96993 122782 144397 134289 10108 
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33317-मू. अ. कर -बेदतार्वालाबाट गन� संकलन 45160 51286 56315 52373 3942 
            
अन्तःशलु्क 1006375 1382763 1725735 1467220 258515 
11422-अन्त:शलु्क आयात 356471 523832 684560 581876 102684 
11423-स्वास्थ्य जोिखम कर स्वदेशी उत्पादन 52 31532 34591 29749 4842 
11424-स्वास्थ्य जोिखम कर वैदेिशक उत्पादन 54 207 366 311 55 
33331-अन्त:शलु्क -स�ुतर्जन्य पदाथर् 185532 198118 240049 204042 36007 
33332-अन्त:शलु्क –म�दरा 200763 256984 316987 269439 47548 
33333-अन्त:शलु्क –�बयर 148209 212989 268060 227851 40209 
33334-अन्त:शलु्क -अन्य औ�ो�गक उत्पादन 115294 159100 181121 153953 27168 
            
�बशेष सेवामा लाग्ने कर 40853 23983 49658 48168 1490 
11442-स्वास्थ्य सेवा कर 2112 0 0 0 0 
11443-िशक्षा सेवा कर- शैिक्षक संस्था 465 0 0 0 0 
11444-िशक्षा सेवा कर- वैदेिशक अध्ययन 5373 3372 9852 9557 295 
11461-वस्त ुतथा सेवामा लाग्ने अन्य कर 32451 20611 39806 38611 1195 
11462-स्वास्थ्य जोिखम कर आयात 451 0 0 0 0 
            
पूवार्धार सेवाको उपयोग तथा सवार� साधनमा लाग्ने कर 276733 368021 508383 457882 50501 
11451-सवार� साधन कर (साना सवार�) 73 52 102 95 7 
11452-पूवार्धार सेवाको उपयोगमा लाग्ने कर 4994 5658 10383 8825 1557 
11453-सडक ममर्त तथा सधुार दस्तरु 75622 95664 140862 119733 21129 
11454-सडक �नमार्ण तथा सम्भार दस्तरु 54044 68329 99555 84621 14934 
11455-पूवार्धार कर 142000 198320 257482 244608 12874 
            
वैदेिशक व्यापारमा आधा�रत कर 1237903 1778417 2217922 2107149 110773 
आयातमा लाग्ने भसार महसलु 1175856 1666695 2088895 1984450 104445 
11511-भंसार महसलु - आयात 1175856 1666695 2088895 1984450 104445 
            
भन्सार महसलु �नयार्त 1124 4627 6160 5975 185 
11521-भंसार महसलु -�नयार्त 1057 2359 3560 3453 107 
11522-�नयार्त सेवा शलु्क 64 2267 2600 2522 78 
11529-�नयार्तमा लाग्ने अन्य शलु्क/महशलु 2 0 0 0 0 
            
वैदेिशक व्यापारमा आधा�रत अन्य कर 60924 107094 122867 116724 6143 
11561-कृ�ष सधुार शलु्क 55844 95645 108523 103097 5426 
11562-भंसारसम्बन्धी अन्य आय 5079 11449 14344 13627 717 
            
अन्य कर 1071 3 9 9 0 
व्यवसायले भ�ुानी गन� 1061 3 9 9 0 
11611-व्यवसायले भ�ुानी गन� 936 0 0 0 0 
11612-एजेन्सी रिज�ेशन दस्तरु 22 0 0 0 0 
11614-रे�डयो/ एफ.एम.स�ालन दस्तरु 66 0 0 0 0 
11615-टे�ल�भजन स�ालन दस्तरु 34 0 0 0 0 
11691-अन्य कर 3 3 9 9 0 
            
व्यवसाय बाहेक अन्यले भ�ुानी गन� 10 0 0 0 0 
11622-हातह�तयारको इजाजतपतर् दस्तरु 10 0 0 0 0 
            
अन्य राजस्व 936912 880004 1134067 1100045 34022 
सम्पि�बाट पर्ा� आय 383314 348557 530012 514112 15900 
ब्याज 54193 73369 103962 100843 3119 
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14111-�व�ीय �नकायबाट पर्ा� ब्याज 1217 33 1907 1850 57 
14114-सेवामलुक �नकायबाट पर्ा� ब्याज 52306 71656 99523 96537 2986 
14119-अन्य �नकायबाट पर्ा� ब्याज 670 1679 2532 2456 76 
            
लाभाशं 234641 120728 236149 229065 7084 
14121-�व�ीय �नकायबाट पर्ा� लाभांश 128017 65164 134054 130032 4022 
14122-व्यापा�रक �नकायबाट पर्ा� लाभांश 41547 3249 12145 11781 364 
14124-सेवामलुक �नकायबाट पर्ा� लाभांश 64749 51800 89427 86744 2683 
14129-अन्य �नकायबाट पर्ा� लाभांश 328 516 523 508 15 
            
भाडा र रोयल्ट� 94479 154460 189901 184204 5697 
14151-सरकार� सम्पि�को वहालबाट पर्ा� आय 1913 3101 4354 4224 130 
14152-क्या�सनोबाट पर्ा� रोयल्ट� 5877 174 1427 1384 43 
14153-बाँडफाटँ भई पर्ा� वन रोयल्ट� 0 10322 3627 3518 109 
14154-बाँडफाटँ भई पर्ा� खानी तथा ख�नज सम्बन्धी 

रोयल्ट� 
0 31690 32138 31174 964 

14159-अन्य सर्ोतबाट पर्ा� रोयल्ट� 39726 70984 72499 70324 2175 
14171-वन रोयल्ट� 1619 0 0 0 0 
14172-खानी रोयल्ट� 19 0 0 0 0 
14175-पदयातर्ा रोयल्ट� 3 0 0 0 0 
14176-पयर्टन सेवा शलु्क रोयल्ट� 6 0 0 0 0 
33151-वन रोयल्ट� संकलन 2361 0 0 0 0 
33154-पवर्तारोहण रोयल्ट� संकलन 704 0 0 0 0 
33155-पदयातर्ा रोयल्ट� संकलन 2794 0 0 0 0 
33345-पयर्टन शलु्क/रोयल्ट� 0 0 51 49 2 
33361-वन के्षतर्को रोयल्ट� 1098 2770 9948 9649 299 
33362-खानी तथा ख�नज सम्बन्धी रोयल्ट� 8501 12051 20342 19732 610 
33364-�व�तुसम्बन्धी रोयल्ट� 28795 15672 30122 29219 903 
33365-पवर्तारोहण रोयल्ट� 984 7140 13252 12855 397 
33391-अन्य बाँडफाँट हनुे राजस्व संकलन 78 555 2141 2077 64 
            
वस्त ुर सेवा �वकर्�बाट पर्ा� रकम 264221 379217 403843 391728 12115 
वस्त ुर सेवा �वकर्�बाट पर्ा� रकम 110237 160330 170162 165058 5104 
14211-कृ�ष उत्पादनको �वकर्�बाट पर्ा� रकम 3162 2968 3548 3442 106 
14212-सरकार� सम्पि�को �वकर्�बाट पर्ा� रकम 741 1531 1555 1509 46 
14213-अन्य �वकर्�बाट पर्ा� रकम 1795 4148 5094 4941 153 
14214-दूरसंचार सेवा शलु्क 91091 131811 139758 135566 4192 
14215-टे�लफोन स्वा�मत्वको शलु्क 13423 19846 20179 19573 606 
14217-नहर तथा कुलो उपयोग वापतको शलु्क 13 21 17 16 1 
14218-�व�तु सेवा शलु्क 13 5 11 10 1 
            
पर्शास�नक सेवा शलु्क  131486 176431 189208 183532 5676 
14221-न्या�यक दस्तरु 11145 20371 24708 23966 742 
14222-हलुाक सेवा शलु्क 2586 3230 3566 3459 107 
14223-िशक्षा के्षतर्को आम्दानी 6095 9474 9793 9499 294 
14224-पर�क्षा शलु्क 2657 5856 5921 5742 178 
14225-यातायात के्षतर्को आम्दानी 209 735 783 760 23 
14226-आयात �नयार्त इजाजत पतर् दस्तरु 1216 3468 4557 4420 137 
14227-राहदानी शलु्क 30876 38837 39138 37964 1174 
14228-�भसा शलु्क 28762 16176 20500 19885 615 
14229-अन्य पर्शास�नक सेवा शलु्क 47941 78284 80242 77835 2407 
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अन्य पर्शास�नक दस्तरुहरू 22498 42455 44473 43139 1334 
14177-घरजग्गा रिज�ेशन दस्तरु 663 1409 0 0 0 
14178-सवार� साधन कर 28 0 0 0 0 
14179-अन्य बाँडफाँट हनुे राजस्व 159 0 0 0 0 
14251-कम्पनी रिज�ेशन दस्तरु 8343 19359 20066 19464 602 
14252-एजेन्सी रिज�ेशन दस्तरु 78 82 85 83 2 
14254-रे�डयो/ एफ.एम.स�ालन दस्तरु 240 219 250 243 7 
14255-टे�ल�भजन स�ालन दस्तरु 1868 3762 4205 4079 126 
14257-हातह�तयारको इजाजतपतर् दस्तरु 37 73 103 100 3 
14261-खानी तथा ख�नज सम्बन्धी दस्तरु 0 3 11 10 1 
14262-�व�तुसम्बन्धी दस्तरु  8471 15242 16594 16096 498 
14263-जलसर्ोतसम्बन्धी अन्य दस्तरु  3 2 3 3 0 
14264-वन के्षतर्को अन्य आय 123 820 890 863 27 
14265-अन्य के्षतर्को आय 15 27 41 40 1 
14313-धरौट� सदरस्याहा 1959 1294 2053 1992 61 
14511-वीमा दावी पर्ा�� 12 164 170 165 5 
33159-अन्य बाँडफाँट हनुे राजस्व संकलन 497 0 0 0 0 
            
दण्ड ज�रवाना र जफत 21489 35469 41218 39982 1236 
दण्ड ज�रवाना र जफत 21489 35469 41218 39982 1236 
14311-न्या�यक दण्ड, ज�रवाना र जफत 2985 4647 6383 6192 191 
14312-पर्शास�नक दण्ड, ज�रवाना र जफत 18505 30822 34836 33791 1045 
            
अनदुान बाहेकको हस्तान्तरण 5 11 13 13 0 
चाल ुहस्तान्तरण 5 11 13 13 0 
14411-चाल ुहस्तान्तरण 5 11 13 13 0 
            
�व�वध राजस्व 267883 116751 158980 154211 4769 
अन्य राजस्व 267830 116440 158138 153394 4744 
14191-पयर्टन शलु्क 22 58 72 69 3 
14192-पदयातर्ा शलु्क 0 125 169 164 5 
14521-पर्दषुण �नयन्तर्ण शलु्क 31135 49383 55181 53526 1655 
14529-अन्य राजस्व 236672 66874 102716 99635 3081 
            
पूँजीगत राजस्व 53 310 841 816 25 
14531-सरकार� घर, जग्गा, गडुवील �बकर्�बाट पर्ा� 

रकम 
53 310 841 816 25 

            
राजस्व जम्मा 7937466 9596801 11516004 10761274 754731 
          
अन्य पर्ा�� 475658 0 0 0   
15111-बेरूजू 151558 0 0 0   
15112-�नकासा �फतार् 37961 0 0 0   
15113-अनदुान �फतार् 285027 0 0 0   
32121-गत वषर्को नगद मौज्दात 1113 0 0 0   
            
जम्मा(राजस्व/पर्ा��): 8413124 9596801 11516004 10761274 754731 
राजस्व बाडँफाटँः 1001867 1088500 1266931 1012305 254626 
संघीय सि�त कोषमा दािखला हनेु राजस्वः 7411257 8508301 10249073 7912720 2336353 
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अनमुानकोअनमुानको
तशततशतज माज मा संघसंघ देशदेश थानीयथानीय  तहतह

7



नकायनकाय कुलकुल  ज माज मा
संघसंघ

देशदेश थानीयथानीय  तहतह
कुलकुल

अनमुानकोअनमुानको
तशततशतज माज मा चालुचाल/ु/पुजँीगतपुजँीगत व ीयव ीय

101 रा प त 14,59 14,59 14,59 0 0 0 0.01

102 उपरा प त 4,89 4,89 4,89 0 0 0 0.00

103  देश मखुह 20,68 20,68 20,68 0 0 0 0.01

202 संघीय संसद 1,25,11 1,25,11 1,25,11 0 0 0 0.08

204 अदालत 6,91,98 6,91,98 6,91,98 0 0 0 0.42

206 अि तयार दु पयोग अनसु धान
आयोग

1,31,62 1,31,62 1,31,62 0 0 0 0.08

208 महालेखा पर कको कायालय 56,76 56,76 56,76 0 0 0 0.03

210 लोक सेवा आयोग 90,90 90,90 90,90 0 0 0 0.06

212  नवाचन आयोग 55,44 55,44 55,44 0 0 0 0.03

214 रा य मानव अ धकार आयोग 26,16 26,16 26,16 0 0 0 0.02

218  याय प रष 4,83 4,83 4,83 0 0 0 0.00

220 रा य ाकृ तक ोत तथा व
आयोग

8,80 8,80 8,80 0 0 0 0.01

222 रा य म हला आयोग 10,94 10,94 10,94 0 0 0 0.01

224 रा य द लत आयोग 3,33 3,33 3,33 0 0 0 0.00

226 रा य समावेशी आयोग 3,08 3,08 3,08 0 0 0 0.00

228 आदवासी जनजा त आयोग 2,80 2,80 2,80 0 0 0 0.00

230 मधेशी आयोग 3,39 3,39 3,39 0 0 0 0.00

232 था  आयोग 4,46 4,46 4,46 0 0 0 0.00

234 मिु लम आयोग 4,52 4,52 4,52 0 0 0 0.00

301  धानम ी तथा मि प रष को
कायालय

4,17,87 4,17,87 4,17,87 0 0 0 0.25

305 अथ म ालय 46,85,75 46,65,75 38,23,75 8,42,00 6,00 14,00 2.84

307 उ ोग, वािण य तथा आपू त
म ालय

13,57,82 11,31,56 11,03,73 27,83 0 2,26,26 0.82

308 उजा, जल ोत तथा संचाई
म ालय

1,21,97,81 1,16,40,43 42,18,56 74,21,87 4,92,36 65,02 7.40

311 कानून, याय तथा संसद य
मा मला म ालय

51,56 51,56 51,56 0 0 0 0.03

312 कृ ष तथा पशपु छ  वकास
म ालय

45,09,89 36,31,37 32,31,37 4,00,00 2,47,66 6,30,86 2.74

313 खानेपानी म ालय 43,54,24 39,14,06 25,03,43 14,10,63 4,40,18 0 2.64

314 गहृ म ालय 1,66,90,35 1,65,56,19 1,65,56,19 0 0 1,34,16 10.13

325 सं कृ त, पयटन तथा नाग रक
उ ययन म ालय

27,46,92 26,62,59 5,81,74 20,80,85 64 83,69 1.67

326 पररा  म ालय 7,13,05 7,13,05 7,13,05 0 0 0 0.43

329 वन तथा वातावरण म ालय 14,13,18 12,16,84 12,16,84 0 1,43,24 53,10 0.86

336 भू म यव था, सहकार  तथा
ग रबी नवारण म ालय

8,21,29 7,68,67 7,18,67 50,00 0 52,62 0.50

337 भौ तक पूवाधार तथा यातायात
म ालय

1,67,18,94 1,63,00,79 1,62,50,79 50,00 4,18,15 0 10.15

म ालयगतम ालयगत  यययय  अनमुानअनमुान ( ( व ीयव ीय  यव थायव था  स हतस हत))
आथकआथक  वषवष २०७८२०७८//७९७९ अनसूुचीअनसूुची -  - ४४
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340 म हला बालबा लका तथा जे
नाग रक म ालय

1,20,05 90,79 90,79 0 25 29,01 0.07

343 यवुा तथा खेलकूद म ालय 2,74,68 2,19,93 2,19,93 0 39,52 15,23 0.17

345 र ा म ालय 51,04,40 51,04,40 51,04,40 0 0 0 3.10

347 शहर  वकास म ालय 41,20,25 33,43,45 32,11,53 1,31,92 2,50,00 5,26,80 2.50

350 िश ा, व ान तथा व ध
म ालय

1,80,04,11 60,10,67 60,10,67 0 5,02,34 1,14,91,10 10.93

358 स ार तथा सूचना व ध
म ालय

7,73,85 7,73,85 7,23,85 50,00 0 0 0.47

365 संघीय मा मला तथा सामा य
शासन म ालय

30,83,25 20,03,67 20,03,67 0 4,12,69 6,66,89 1.87

370  वा य तथा जनसं या म ालय 1,22,78,99 90,75,45 90,75,45 0 6,33,78 25,69,76 7.45

371  म, रोजगार तथा सामािजक
सरु ा म ालय

14,00,46 6,08,61 6,08,61 0 50 7,91,35 0.85

391 रा य योजना आयोग 3,20,14 3,20,14 3,20,14 0 0 0 0.19

392 रा य पनु नमाण ा धकरण 33,55,13 33,55,13 33,55,13 0 0 0 2.04

502 अथ म ालय- आ त रक ऋण
भ ु ानी

85,07,09 85,07,09 36,75,19 48,31,90 0 0 5.16

503 अथ म ालय- वैदेिशक ऋण
भ ु ानी (बहपु ीय)

33,22,62 33,22,62 5,66,04 27,56,58 0 0 2.02

504 अथ म ालय- वैदेिशक ऋण
भ ु ानी ( प ीय)

9,52,39 9,52,39 2,08,21 7,44,18 0 0 0.58

601 अथ म ालय- कमचार  सु वधा
तथा सेवा नवतृ सु वधा

91,20,31 91,20,31 91,20,31 0 0 0 5.54

602 अथ म ालय- व वध 83,42,44 83,42,44 83,42,44 0 0 0 5.06

701  देश 67,82,94 0 0 0 67,82,94 0 4.12

801  थानीय तह 1,09,51,62 0 0 0 0 1,09,51,62 6.65

कुलकुल  ज माज मा 16,47,57,6716,47,57,67 12,60,85,9512,60,85,95 10,52,88,1910,52,88,19 2,07,97,762,07,97,76 1,03,70,251,03,70,25 2,83,01,472,83,01,47 100100

नकायनकाय कुलकुल  ज माज मा
संघसंघ

देशदेश थानीयथानीय  तहतह
कुलकुल

अनमुानकोअनमुानको
तशततशतज माज मा चालुचाल/ु/पुजँीगतपुजँीगत व ीयव ीय

9



खचखच  शीषकशीषक
नगदनगद

व तगुतव तगुत  तथातथा
सोझैसोझै  भ ु ानीभ ु ानी कुलकुल  ज माज मा

राज वराज व आ त रकआ त रक  ऋणऋण वैदेिशकवैदेिशक
सहयोगसहयोग  नगदनगद नगदनगद  ज माज मा
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दातृदातृ  सं थासं था ज माज मा
अनदुानअनदुान ऋणऋण

ज माज मा नगदनगद सोझैसोझै
भ ु ानीभ ु ानी शोधभनाशोधभना व तगुतव तगुत ज माज मा नगदनगद सोझैसोझै  भ ु ानीभ ु ानी शोधभनाशोधभना
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अनदुानअनदुान  सं यासं या
2076/77 2076/77 कोको  यथाथयथाथ  खचखच 2077/78 2077/78 कोको  संशो धतसंशो धत  अनमुानअनमुान 2078/79 2078/79 कोको  अनमुानअनमुान

चालुचालु प ुजँीगतपुजँीगत ज माज मा चालुचालु प ुजँीगतपुजँीगत ज माज मा चालुचालु प ुजँीगतपुजँीगत ज माज मा

204 अदालत 4,78 1,55 6,33 8,26 43 8,69 0 0 0

208 महालेखा
पर कको
कायालय

0 2 2 0 3 3 0 3 3

222 रा य म हला
आयोग

0 0 0 0 0 0 1,00 0 1,00

301 धानम ी
तथा
मि प रष को
कायालय

2,49 0 2,49 5,83 0 5,83 6,00 0 6,00

305 अथ म ालय 1,14,04 1,02,76 2,16,80 1,01,31 95,12 1,96,43 2,46 89,97 92,43

307 उ ोग,
वािण य तथा
आपू त
म ालय

1,17,40 10 1,17,50 1,82,94 29 1,83,23 1,46,74 1,05 1,47,79

308 उजा, जल ोत
तथा संचाई
म ालय

2,45,15 0 2,45,15 2,52,71 0 2,52,71 2,48,82 0 2,48,82

311 कानून, याय
तथा संसद य
मा मला
म ालय

3,19 0 3,19 2,77 0 2,77 5,48 0 5,48

312 कृ ष तथा
पशपु छ
वकास
म ालय

12,74,51 88,91 13,63,42 9,47,11 1,94,32 11,41,43 16,58,83 2,38,69 18,97,52

313 खानेपानी
म ालय

36 0 36 67 53,79 54,46 11,09 0 11,09

314 गहृ म ालय 3,71 -43 3,28 3,47 10,41 13,88 3,61 5 3,66

325 सं कृ त,
पयटन तथा
नाग रक
उ ययन
म ालय

41,68 1,33,04 1,74,72 46,95 2,56,41 3,03,36 36,20 2,06,94 2,43,14

326 पररा
म ालय

2,23 69 2,92 1,98 1,94 3,92 2,09 2,37 4,46

329 वन तथा
वातावरण
म ालय

48,18 0 48,18 25,93 4,52 30,45 14,74 3,89 18,63

336 भू म यव था,
सहकार  तथा
ग रबी
नवारण
म ालय

15,05 7,58 22,63 16,78 9,72 26,50 18,89 9,26 28,15

337 भौ तक
पूवाधार तथा
यातायात
म ालय

4,00 7,96,00 8,00,00 4,85 7,00,24 7,05,09 4,50 7,21,00 7,25,50

अनदुानअनदुान, , सहायतासहायता  रर  व ीयव ीय  ह ता तरणकोह ता तरणको  सारांशसारांश
आथकआथक  वषवष २०७८२०७८//७९७९ अनसूुचीअनसूुची -  - १२१२

(( .लाखमा.लाखमा))
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340 म हला
बालबा लका
तथा जे
नाग रक
म ालय

14,48 2,32 16,80 14,44 2,88 17,32 24,22 2,00 26,22

343 यवुा तथा
खेलकूद
म ालय

3,90 0 3,90 14,20 2,53 16,73 10,16 25,00 35,16

345 र ा म ालय 1,31 0 1,31 1,51 7 1,58 1,55 10 1,65

347 शहर  वकास
म ालय

4,45 3,81,98 3,86,43 3,24 2,86,40 2,89,64 6,54 2,53,45 2,59,99

350 िश ा, व ान
तथा व ध
म ालय

14,98,94 4,34,34 19,33,28 15,01,91 4,79,32 19,81,23 16,41,03 16,44,57 32,85,60

358 स ार तथा
सूचना व ध
म ालय

84,37 11,40 95,77 81,35 5,83 87,18 88,10 8,20 96,30

365 संघीय मा मला
तथा सामा य
शासन

म ालय

1,28,92 8,84,32 10,13,24 1,69,63 7,78,15 9,47,78 1,59,47 2,93,43 4,52,90

370 वा य तथा
जनसं या
म ालय

11,37,48 4,47,92 15,85,40 16,18,71 6,87,96 23,06,67 22,46,60 11,32,65 33,79,25

371 म, रोजगार
तथा
सामािजक
सरु ा
म ालय

10 0 10 29,24 0 29,24 3,67,54 0 3,67,54

392 रा य
पनु नमाण
ा धकरण

0 24,54,74 24,54,74 0 14,51,79 14,51,79 0 1,04,00 1,04,00

602 अथ
म ालय-
व वध

53,59 0 53,59 1,18,69 1,11,14 2,29,83 3,50,00 10,00,00 13,50,00

701 देश 1,03,18,09 4,22,84 1,07,40,93 99,14,88 5,03,67 1,04,18,55 74,22,17 29,48,08 1,03,70,25

801 थानीय तह 2,38,92,10 4,05,37 2,42,97,47 2,57,26,28 4,65,00 2,61,91,28 2,51,52,38 31,49,09 2,83,01,47

ज माज मा 3,90,14,503,90,14,50 65,75,4565,75,45 4,55,89,954,55,89,95 4,07,95,644,07,95,64 61,01,9661,01,96 4,68,97,604,68,97,60 3,96,30,213,96,30,21 1,18,33,821,18,33,82 5,14,64,035,14,64,03

अनदुानअनदुान  सं यासं या
2076/77 2076/77 कोको  यथाथयथाथ  खचखच 2077/78 2077/78 कोको  संशो धतसंशो धत  अनमुानअनमुान 2078/79 2078/79 कोको  अनमुानअनमुान

चालुचालु प ुजँीगतपुजँीगत ज माज मा चालुचालु प ुजँीगतपुजँीगत ज माज मा चालुचालु प ुजँीगतपुजँीगत ज माज मा
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दगोदगो
वकासवकास
संकेतसंकेत

दगोदगो  वकासवकास  ल यल य रकमरकम तशततशत

० सांकेतीकरण नग रएको ३४५७७८६ २०.९९

१ ग रबीको अ य ११६५१८९ ७.०७

२ शू य भोकमर ७१११०२ ४.३२

३ व थ जीवन १२६४३८५ ७.६७

४ गणु तर य िश ा १८१७५३४ ११.०३

५ लै क समानता ५८१६ ०.०४

६ दगो सफा पानी तथा सरसफाइ सेवा ३७७६१६ २.२९

७ आधु नक ऊजामा पहुँच ८८८९१२ ५.४

८ समावेशी आ थक वृ  तथा मया दत काम ५०३४०४ ३.०६

९ उ ोग, नवीन खोज र पूवाधार २३१७५४३ १४.०७

१० असमानता यूनीकरण ९३७५८० ५.६९

११ दगो शहर र व तीह १४४१८०४ ८.७५

१३ जलवाय ुप रवतन अनकुुलन १६६४८६ १.०१

१५ भसूतह ोतको उपयोग १२३३९५ ०.७५

१६ शाि तपूण, यायपूण र सश  समाज १२२५८४८ ७.४४

१७ दगो वकासका ला ग साझेदार ७१३६७ ०.४३

कुलकुल  ज माज मा १६१६,,४७४७,,५७५७,,६७६७ १००१००

दगोदगो  वकासवकास  ल यल य  संकेतकासंकेतका  आधारमाआधारमा  व नयोिजतव नयोिजत  रकमरकम
आथकआथक  वषवष २०७८२०७८//७९७९ अनसूुचीअनसूुची -  - १३१३
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अनसूुची १४

कर्.सं.
क्षेतर्गत 
कायर्कर्म

उपक्षेतर्गत कायर्कर्म इकाई
आ�थर्क वषर् 
२०७7/७8 
सम्मको अनमुान

आ�थर्क वषर् 
२०७8/७9 को 

अन्त्यमा हनुे
 

खा�ान् न उत्पादन म.ेटन (हजार) 10632 10965

धान म.ेटन (हजार) 5500 5751

मकै म.ेटन (हजार) 2832 2889

गहुँ म.ेटन (हजार) 2300 2325

आलु म.ेटन (हजार) 3600 3745

�डिजटल टे�ल�भजन पहुँच म.ेटन (हजार) 4000 4165

दूध �लटर (हजार) 2434 2575

माछा म.ेटन 103 109

मासु म.ेटन (हजार) 576 607

थप जग्गामा �संचाई स�ुवधा (संघीय स्तरमातर्) हेक्टर (हजार) १५०८ १५३७
ठूला तथा मझौला नद�मा तटबन्ध �नमार्ण �क.मी ११८२ १२३९
राडर केन्दर् स्थापना र संचालन गोटा १ २
जल मापन केन्दर् स्वचा�लत बनाउने कायर् गोटा १२० १५०
मौसम मापन केन्दर् स्वचा�लत बनाउने कायर् गोटा १५४ १८४
�वरूवा उत्पादन, ख�रद, �वतरण (वा�षर्क) गोटा (हजार) 25000 25000
वन क्षेतर्बाट अनमुा�नत राजस् व रकम रू. (अबर्) 4 4.5
काठको उत्पादन क्यू. �फट (लाख) 150 250
पानी महुान, पोखर� संरक्षण र �समसार क्षेतर् ब्यवस्थापन संख्या 250 275
घाँसे मैदान व्यवस्थापन हेक्टर 1800 2000
शहर� ह�रत उ�ान �नमार्ण तथा ब्यवस्थापन संख्या 30 55
गल्छ�/खहरे/प�हरो �नयन्तर्ण तथा रोकथाम संख्या 220 240
वन क्षेतर्बाट रोजगार� �सजर्ना हजार 30 35
िजल्ला सदरमकुाममा बाटो पगु्ने संख्या 76 77
�पच सडक पगुेको िजल्ला संख्या 73 73
कालो पतेर् सडक (सडक �बभाग अन्तगर्त स्थानीय सडक समेत) �क.�म. 16724 18224
खण्डािस्मथ सडक �क.�म. 8322 7822
माटे सडक (टर्याक �नमार्ण समेत) �क.�म. 8498 7998
�नय�मत र पटके सडक ममर्त �क.�म. 7187 7200
आव�धक सडक ममर्त �क.�म. 729 750
पलु �नमार्ण संख्या संख्या 2650 2950
कालोपतेर् सडक �क.�म. 4362 4512
खण्डािस्मथ सडक �क.�म. 13397 13411
माटे सडक �क.�म. 45906 46519
गर्ामीण सडक पलु �नमार्ण मीटर 621 721
सडक पगुेको गा.पा./नगरपा�लका केन्दर् संख्या 725 740
प�ी सडक पगुेको गा.पा./नगरपा�लका केन्दर् संख्या 518 548
पर्शासक�य भवन �नमार्ण भएको स्थानीय तह संख्या 254 324
झोल�ुे पलु संख्या 9152 9882
जल�व�तु उत्पादन क्षमता म.ेवा. 2174.4 2947
पर्सारण लाइन �नमार्ण (६६ के.भी.भन्दा बढ�) स.�क.�म. 4870 5699
३३ के.भी. पर्सारण लाइन �वस्तार �क.�म. 6000 6500
रा��य �व�तु पर्णाल�बाट �व�तुमा पहुँच पर्ाप् त गन� जनसंख्या पर्�तशत 91 97
पर्�त व्यि� �व�तु खपत �क.वा. घण्टा 300 350
�व�तु चहुावट (पर्शारण र �वतरण) पर्�तशत 15 14.5
लघ ुतथा साना जल�व�तु आयोजनाबाट �व�तु उत्पादन मेगावाट 35 37
सौयर् �व�तुबाट �व�तु उत्पादन (सौयर् �म�न गर्ीड, संस्थागत सौयर् 
पर्णाल� र घरेल ुसौयर् उजार् )

मेगावाट 41.6 45.1

आ�थर्क वषर् २०७8/७9 को बजेटका अपेिक्षत उपलिब्धका सूचकहरू

१ कृ�ष

2 पशपुन्छ�

३
�संचाई/ नद� 

�नयन्तर्ण

६
स्थानीय 

स्तरका सडक 
पलु

७ उजार्

४ बन

५ सडक
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कर्.सं.
क्षेतर्गत 
कायर्कर्म

उपक्षेतर्गत कायर्कर्म इकाई
आ�थर्क वषर् 
२०७7/७8 
सम्मको अनमुान

आ�थर्क वषर् 
२०७8/७9 को 

अन्त्यमा हनुे
 

घरेल ुसौयर् उजार् पर्णाल� जडान जना (हजार) ९४७ ९५७
सधुा�रएको फलामे चलुो संख्या (हजार) 129.9 164.9
घरायसी वायोग्यास प्लान्ट �नमार्ण संख्या (हजार) 447.3 458.3
संस्थागत, सामदुा�यक र व्यवसा�यक बाँयोग्यास प्लान्ट जडान संख्या 409 489
सधुा�रएको पानी घ� संख्या 11193 11293
इन्टरनेट गर्ाहकको घनत्व पर्�तशत 85 92
इन्टरनेट गर्ाहक संख्या जना (लाख) 255 276
मोबाइल टे�लफोनको गर्ाहक संख्या जना (लाख) 389 400
मोबाइल बर्ोडव्याण्ड सेवा �वस्तार पर्�तशत 62 72
4G/LTE पर्योगकतार् पर्�तशत 24 50
�फक्स्ड बर्ोडव्याण्ड सेवा �वस्तार पर्�तशत 23 27.81
रे�डयोको रा��य पहुँच व�ृ� पर्�तशत 87 96
अिप्टकल फाइबर �वस्तार �क.�म. 12400 19170
�डिजटल टे�ल�भजन पहुँच पर्�तशत 72 92
स्थानीय तहको केन्दर्मा बर्ोडब्याड इन्टरनेट पहुँच संख्या 608 753

FTTH सेवा �वस्तार
शहर/शहरोन्मखु 
पा�लका संख्या

130 159

सरकार� सेवालाई अनलाइनमाफर् त पर्वाह गन� सेवाको संख्या 22 42
पूवर् पर्ाथ�मक िशक्षामा सहजै देिखने भनार् दर पर्�तशत 87.6 89.5
कक्षा १ मा वाल�वकासको अनभुव स�हत भनार् हनु आउने 
वालवा�लकाको दर

पर्�तशत 70.2 73

क) आधारभूत तह (कक्षा १–८) पर्�तशत 94.7 96
ख) माध्य�मक तह कक्षा (९–१२) पर्�तशत 51.2 54

क) कक्षा ८ सम्म पर्�तशत 82.2 84
ख) कक्षा ९ देिख १२ सम्म पर्�तशत 29.2 30

ल���क समता सूचक (आधारभूत तहको खदु भनार् दरको आधारमा)
अनपुात

0.99 1

ल���क समता सूचक (माध्य�मक तहको खदु भनार् दरको आधारमा)
अनपुात

1.01 1

साक्षरता दर (5 वषर् मा�थ) पर्�तशत 85 88
साक्षरता दर १५–२४ वषर् उमेर समूहको पर्�तशत 89 95
�दवा खाजा पर्ाप् त गन� �व�ाथ� (कक्षा 1 देिख 5सम्म) िजल्ला 77 77
सामदुा�यक �व�ालयका छातर्ालाई �नःशलु्क स्या�नटर� प्याड �वतरण 
(कक्षा 6 देिख 12 सम्म)

स्थानीय तह 753 753

इन्टरनेट स�ुवधा पगुेको �व�ालय (सामदुा�यक) पर्�तशत 41 60
नयाँ कक्षा कोठा �नमार्ण (रा�प�त शैिक्षक सधुार कायर्कर्म कायार्न्वयन) संख्या 105945 111316

उच्च िशक्षामा सहजै देिखने भनार् दर पर्�तशत 14.1 16.5
सीप मूलक ता�लम (छोटो अव�ध) संख्या (हजार) 509.5 549.463
पर्ा�व�धक िशक्षा पर्िशक्षण संख्या (हजार) 460.6 543.6

पर्ा�व�धक िशक्षा तथा व्यवसा�यक ता�लमका ला�ग पर्िशक्षक पर्िशक्षण संख्या 8403 11903

गणुस्तर स�ुनिश् चतता तथा पर्त्यायन पर्ाप् त क्याम्पस संख्या 60 95
सीप प�रक्षण संख्या 406845 441845
पर्देश तहमा �व�ध �वज्ञान पर्योगशाला �वस्तार संख्या 3 7
पर्ा�व�धक िशक्षाको पहुँच �वस्तार (पहुँच नपगुेका स्थानीय तहमा 
साझेदार�मा कायर्कर्म �वस्तार)

स्थानीय तहको 
संख्या

635 660

वैकिल्पक उजार्

खदु भनार् दर

�टकाउ दर

िशक्षा१०

स�ार तथा 
सूचना पर्�व�ध

९

८
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स्वास्थ्य संस्थाबाट पर्स�ुत सेवा �लने पर्�तशत 65 72
प�रवार �नयोजनको आध�ुनक साधन पर्योगकतार् दर पर्�तशत 49 52
गभर्वती अवस्थामा चार पटकसम्म स्वास्थ्य संस्थाबाट जाँच गन� पर्�तशत 56 73
दक्ष स्वास्थ्यकम��ारा पर्सतुी सेवा पर्ाप् त गन� पर्�तशत 61 71
�भटा�मन ए पर्ाप् त गन� गभर्वती म�हला पर्�तशत 62 77
तो�कए बमोिजमका सबै खोप पाउने बालबा�लका पर्�तशत 79 95
दादरुा खोप पर्ाप् त गन� बालबा�लका पर्�तशत 79 95
बाल मतृ्यदुर (५ वषर् म�ुनको) पर्�त हजार 28 28
नवजात िशश ुमतृ्यदुर पर्�त हजार 16 16
�नःशलु्क औषधी उपलब्धता पर्कार 70 70
आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभािन्वत जनसंख्या पर्�तशत 94 95
उच्च मध्यमस्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभािन्वत जनसंख्या पर्�तशत 28 34
पर्शोधन स�हतको ढल पर्णाल� स�ुवधाबाट लाभािन्वत जनसंख्या पर्�तशत 3 7
शहर� सडक स्तरो��त �क.मी. - 150
शहर� स�ुवधा उपभोग गन� जनसंख्या पर्�तशत 60 65
सरुिक्षत नाग�रक आवास �नमार्ण हजार 100 168
बस पाकर्  �नमार्ण सम्प� गन� संख्या - 5
सरकार� भवन �नमार्ण (सभाहल समेत) संख्या 3 10
पयर्टक आगमन संख्या 230085 500000
पयर्टकको बसाइ अव�ध �दन 12 16
पर्�त पयर्टक पर्�त�दन खचर् अमे�रक� डलर 78 78
पयर्टन क्षेतर्बाट थप रोजगार� संख्या (हजार) - १३९
कुल गाहर्स्थ उत्पादनमा पयर्टनको योगदान पर्�तशत 1.4 2
बाहैर् म�हना संचालन हनुे �वमानस्थलको संख्या संख्या ३७ ४०
नेपाल आउने अन्तरार्��य �वमान संख्या 28 30
जे� नाग�रक अन्य जना 1288017 1266109
जे� नाग�रक द�लत/कणार्ल� जना 292812 206400
एकल तथा �वधवा म�हला जना ७४११६० ६१९८९४
पूणर् अपा� जना ४६८०३ ५४७८४
अ�त अश� अपा� जना ८०९४१ १०४२७७
लोपोन्मखु जनजा�त जना २४३४५ २३०८८
द�लत बालबा�लका जना ४५७१५६ ३९८३९६
बाल संरक्षण अनदुान जना ४७१९६९ ८८९४०७

ब��क� पर्णाल� माफर् त सामािजक सरुक्षा भ�ा �वतरण गन� स्थानीय तह संख्या ३९८ ७५३

सीमा सरुक्षा �ब.ओ.�प.भवन �नमार्ण संख्या २२१ ३४१
रा��य 

प�रचयपतर्
रा��य प�रचयपतर्को ला�ग �ववरण संकलन जना 40 लाख 1 करोड

�वपद् 
व्यवस्थापन

िजल्ला आपतकाल�न कायर्स�ालन केन्दर् िजल्ला ६६ ७७

लघ,ु घरेल,ु साना, मझौला तथा ठूला उ�ोगको स्थापना र 
स�ालनमाफर् त रोजगार� �सजर्ना

हजार १२८ १४०

ठुला उ�ोग दतार् संख्या 26 50
मझौला उ�ोग दतार् संख्या 27 120
घरेल ुतथा साना उ�ोग दतार् संख्या (हजार) 33 40
लघ ुउ�मीको स्तरो�ती संख्या (हजार) 33 37

लघ ुउ�मी �सजर्ना लगायतका अन्य कायर्कर्मबाट रोजगार� �सजर्ना संख्या (हजार)  - 125

�नजी क्षेतर्को समेत साझेदार�मा सीपमूलक ता�लम संख्या (हजार) 33 37

१२
खानेपानी तथा 

सरसफाई

स्वास्थ्य११

१४ पयर्टन

शहर� �वकास१३

16

सामािजक 
सरुक्षा

उ�ोग

१५
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तो�कएको दगुर्म िजल्लामा खा�ान् न ढुवानी म.ेटन (हजार) १६.५ १८
रा��य खा� सरुक्षा भण्डारमा खा�ान् न भण्डार म.ेटन (हजार) २५ २५
साकर्  खा� सरुक्षा व�कमा खा�ान् न मौज्दात म.ेटन (हजार) ८ ८
तो�कएको दगुर्म िजल्लाहरुमा आयो�डनय�ु ननु ढुवानी म.ेटन (हजार) ९६ ९६
�नकासीमा व�ृ� रू. अबर् 8 11.5
�नयार्त आयात अनपुात अनपुात १:१1:3 १:१0.9
कुल गाहर्स्थ उत्पादनमा �नकासीको अनपुात अनपुात 2.9 3.3
सहकार� संघ संस्थाको कूल सदस्य संख्या लाख 73 73.50
सहकार� संघ संस्थाको शेयर पुजँी रू. (अबर्) 94 95
सहकार� संस्थाको कुल बचत रू. (अबर्) 475 480
सहकार� संस्थाबाट हनुे लगानी रू. (अबर्) 426 440
सहकार� क्षेतर्मा ता�लम पर्ाप् त जनशि� संख्या (लाख) 11 12
सहकार�माफर् त पर्त्यक्ष रोजगार� जना (हजार) 88 105

ग�रबी �नवारण कोष अन्तगर्तका सामदुा�यक संस्थाबाट रोजगार� �सजर्ना हजार 150 150

पर्�त�ानमा बालशर्म �नर�क्षण (पर्�त वषर्) संख्या 1600 2000
ब्यवसा�यक तथा सीपमूलक ता�लम �लने संख्या (हजार) 10 65
पर्�त�ान �नर�क्षण संख्या 1600 12000
शर्म अ�डट  संख्या 2200 5000
रोजगार� �सजर्ना (पर्धानमन्तर्ी रोजगार कायर्कर्म संख्या (हजार) 140 200
रोजगार� �सजर्ना (सावर्ज�नक, �नजीसँगको सहकायर्मा ) संख्या (हजार) 400 350
सामािजक सरुक्षा कोषमा लाभगर्ाह�को संख्या संख्या (हजार) 150 600

सामािजक सरुक्षा योजनामा समावशे हनुे पर्�त�ान/रोजगारदाताको संख्या संख्या (हजार) 15 50

योगदानमा आधा�रत सामािजक सरुक्षामा आव� पर्�त�ानमा सम्ब� 
शर्�मक

पर्�तशत 50 70

यवुा यवुा स्वरोजगार कोषबाट स्वरोजगार �सजर्ना हजार 12 12
व्याज अनदुानबाट �सजर्ना हनुे रोजगार� संख्या हजार 50 90
साना �कसान �वकास लघ ु�व� संस्थामा गरेको लगानीबाट रोजगार� 
�सजर्ना

हजार 40 80
अथर्21

17 आपू�तर्

20
शर्म तथा 
सामािजक 
सरुक्षा

18 वािणज्य
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