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आदरणीय दददीबदिनी तथा दाजुभाइिरू, 

1. कोभिड-१९ महामारीले भिर्जना गरेको हाम्रो र्ीवनकालकै िवाजधिक 
चुनौतीपूर्ज पररस्थिततको िामना गरै्द नागररकको र्ीवन रक्षा गनज र 
अिजतन्त्रलाई गततशील तुल्याउँरै्द पुनरूत्िान गनज िककन्त्छ िन्त् ने दृढ 
ववश् वािका िाि म आधिजक वर्ज २०७८/0७९ को आयव्ययको वववरर् 
िावजर्तनक गनज उपस्थित िएको छु। 

2. िंवविानको व्यवथिा बमोस्र्म प्रतततनधिििा ववघटन िएको हुनाले 
रार्थव र व्ययको अनुमान िंघीय िंिर्दमा पशे गनज िम्िव िएन। 
िम्माननीय राष्ट रपततज्यूबाट ववतनयोर्न अध्यारे्दश, आधिजक अध्यारे्दश र 
राष्ट रऋर् उठाउने अध्यारे्दश र्ारी िइिकेका छन।् यी कानूनहरूमा 
उस्ल्लखित मुलिूत ववर्य आय व्ययको वक्तव्यमा िमावेश गरेको छु ।  

3. िन ्2020 को प्रारम्िमा रे्दिापरेको कोभिड- 19 महामारीले हाम्रो ववकाि 
र िमदृ्धिको यारालाई गम्िीर रुपमा प्रिाववत गरेकोछ। कोभिड महामारी 
र िोको रोकिाम र तनयन्त्रर् गनज बाध्यतावि अवलम्बन गररएका 
कियाकलापले गर्दाज िेरै नेपालीको काम र रोर्गारी गुमेकोछ। िंिमर् 
रोकिाम, तनयन्त्रर् र उपचारका लाधग गररएको अिक प्रयािका वावरु्र्द 
ठूलो िंख्यामा नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनु परेकोछ। यि महामारीबाट 
मतृ्यवूरर् गनुजहुन े नेपालीहरूप्रतत हार्र्दजक श्रद्िाञ् र्ली अपजर् गर्दजछु। 
मतृकका पररवारर्नमा िमवेर्दना व्यक्त गर्दजछु। ििंभमत बबरामीको शीघ्र 
थवाथ्य लािको कामना गर्दजछु। 

4. आर् र्ेठ १५ गते, गर्तन्त्र र्र्दवि। िंघीय लोकतास्न्त्रक गर्तन्त्र 
थिापनाका तनभमत्त िएका आन्त्र्दोलनमा र्ीवन उत्िगज गनुजहुने िम्पूर्ज 
शहीर्दहरू प्रतत श्रद्िािुमन अपजर् गर्दजछु। ती आन्त्र्दोलनमा नेततृ्व गनुजहुन े
अग्रर् र योगर्दान गनुजहुने र्र्दर्दीवर्हनी तिा र्दारु्िाइहरूप्रतत हार्र्दजक िम्मान 
प्रकट गर्दजछु।  
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5. कोभिड- 19 महामारीको र्दोस्रो लहरको र्ोखिम बढ्रै्द र्ाँर्दा हाम्रा िामु 
चुनौतीहरू िवपएका छन।् िंिमर् र्ोखिम कायम रहने अवधि र यिको 
प्रिाव अझै यककन हुन िकेको छैन। िङ् कटको यि िमयमा प्रत्येक 
नेपालीको र्ीवनरक्षाको अभििारालाई िरकारले िवोच्च प्रािभमकता 
र्र्दएकोछ। िरकार महामारीकै बीचमा पतन थवाथ्य िर्गता अपनाउँरै्द 
आधिजक गततववधिलाई तनरन्त्तरता र्र्दन प्रततवद्ि छ।  

6. ऐततहाभिक र्नआन्त्र्दोलनको र्गमा थिापना िएको िंघीय लोकतास्न्त्रक 
गर्तन्त्रले हामीलाई र्र्दगो शास्न्त्त, थिातयत्व, ववकाि, िमदृ्धि, िामास्र्क 
न्त्याय र िमार्वार्दतर्ज  अतघ बढ्ने आिार र्र्दएकोछ। प्रत्येक नेपालीको 
पररवतजनको चाहना एवम ्ववकाि र िमदृ्धिको िपनालाई िािजक बनाउने 
िम्िावनाको ढोका िुलेकोछ। िामास्र्क न्त्याय िर्हतको बहुआयाभमक 
एवम ्तीव्र ववकािद्वारा समदृ्ध नेपाल सुखी नेपालीको रास्ष्टरय आकाङ्क्षा 
पूरा गनज िककने बभलयो आिार तयार िएकोछ। र्नताका मूतछजत िपना 
र्ागतृ िएका छन ्र ववकाि एवम ्िमदृ्धिका नयाँ नयाँ मानक थिावपत 
गरै्द अतघ बढ्न िम्िव िएकोछ । 

7. वतजमान िरकारको नतेतृ्वमा हामीले ववकाि तनमाजर् र िामास्र्क न्त्यायको 
क्षेरमा उल्लेिनीय िर्लता हाभिल गरेका छौं। र्दशकौंरे्दखि िङ् कटग्रथत 
मेलम्ची िानेपानी आयोर्ना िञ् चालनमा आएकोछ। माधिल्लो तामाकोशी 
र्लववद्युत आयोर्ना तछट्टै िम्पन्त् न हँुरै्दछ। ढलेको िरहरा उठेिँगै िबै 
नेपालीको मनोवल उच्च िएकोछ। िडक पूवाजिार तनमाजर्,  र्लववद्युत 
उत्पार्दन,  िुकम्पपतछको पुनतनजमाजर् र आधिजक पुनरूत्िानमा प्राप् त नततर्ा 
उल्लेिनीय छन।् िर्ह नीतत, िक्षम नतेतृ्व, दृढ आत्मववश् वाि र 
िमपजर्का िाि अतघ बढ्र्दा ववकािको अभियानलाई तीव्रता र्र्दन िककन्त्छ 
िन्त् ने िकारात्मक िन्त्रे्दश िम्प्रेर्र् गनज हामी िर्ल िएका छौं।  
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8. आगामी वर्जको बरे्ट तरु्जमा गर्दाज नेपालको िंवविान, चुनावी घोर्र्ापर, 
पन्त्रौ योर्ना, िमदृ्ि नेपाल िुिी नेपालीको रास्ष्टरय आकाङ्क्षा, 
ववकािशील राष्ट रमा थतरोन्त् नतत हुने अठोट र र्र्दगो ववकाि लक्ष्यलाई 
महत्वपूर्ज आिारको रुपमा भलएको छु। िब ैप्रकारका िामास्र्क, आधिजक 
वविेर्दको अन्त्त्य गरै्द ववकाि, िमदृ्धि र िामास्र्क न्त्यायको यारालाई 
िप गततशील बनाउने र िमार्वार्दको आिार तनमाजर् गने उद्रे्दश्यबाट 
तनरे्दभशत िएको छु। र्नप्रतततनधि, तनर्ी क्षेर, वुद्धिर्ीवी,  पेशाववद् र 
आमनागररकबाट प्राप् त िुझावलाई िमेत यिोधचत महत्व र्र्दएको छु। 

आदरणीय दददीबदिनी तथा दाजुभाइिरू, 

अिजतन्त्रका महत्वपूर्ज पररिूचक, वववरर् र त्याङ्क िमावेश गररएको आधिजक 
िवेक्षर् २०७७/७८ िावजर्तनक िइिकेको छ। अब म मुलुकको अिजतन्त्रको 
वतजमान अवथिाको बारेमा िंक्षक्षप् त रुपमा प्रथतुत गर्दजछुुः 

9. कोभिड- १९ महामारीबाट आधिजक गततववधि प्रिाववत हँुर्दा गत आधिजक 
वर्जको आधिजक वदृ्धिर्दर २.१ प्रततशतले ऋर्ात्मक हुनपुग्यो। िरकारले 
कायाजन्त्वयन गरेको आधिजक पुनरूत्िानिम्बन्त्िी नीतत तिा कायजिमको 
िकारात्मक पररर्ामथवरूप चालु आधिजक वर्जको आधिजक वदृ्धिर्दर ४ 
प्रततशतको हाराहारीमा रहने प्रारस्म्िक अनुमान छ। तिापी, कोभिड- १९ 
को र्दोस्रो लहरबाट आधिजक कियाकलाप पुनुः प्रिाववत िएकोले अनुमातनत 
आधिजक वदृ्धिर्दर हाभिल गनज चुनौती िवपएकोछ।  

10. गतवर्ज प्रततव्यस्क्त कुल गाहजथ्य उत्पार्दन प्रचभलत मूल्यमा ११२६ 
अमेररकी डलर रहेकोमा चालु वर्ज ११९१ अमेररकी डलर र प्रततव्यस्क्त 
िचजयोग्य आय 1486 अमेररकी डलर पुग्न ेअनुमान छ। कुल गाहजथ्य 
उत्पार्दनको अनुपातमा कुल लगानी 30.8 प्रततशत र कुल रास्ष्टरय बचत 
31.4 प्रततशत हुने अनुमान छ। 
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11. थवाथ्य र्ोखिमका वाबरु्र्द आपूतत ज श्रङृ्िला तनयभमत गनज िककएकाले 
मुद्राथर्ीतत तनयन्त्रर्मा छ। गतवर्ज ६.७ प्रततशत रहेको उपिोक् ता 
मुद्राथर्ीतत चालु आधिजक वर्जको ९ मर्हनामा 3.1 प्रततशतमा िीभमत 
िएकोछ। शोिनान्त्तर स्थितत बचतमा रहेको, ववप्रेर्र् आप्रवाहमा वदृ्धि 
िएको, ववरे्दशी ववतनमय िस्ञ् चतत पयाजप् त रहेको, कर्ाज र तनक्षेपको 
वदृ्धिर्दर िकारात्मक रहेको, पुँर्ी बर्ारमा कारोबार वदृ्धि हँुरै्द 
गएकोछ।तिावप, कोभिड- १९ को र्दोस्रो लहरका कारर् यी पररिूचकमा 
आगामी र्र्दनमा चाप पने अनुमान छ। 

12. चालु आधिजक वर्जको पर्हलो १० मर्हनािम्म गतवर्जको िोही अवधिको 
तुलनामा िरकारी िचजमा 16 प्रततशत र रार्थव िंकलन 14.1 प्रततशतले 
वदृ्धि िएकोछ। वैशाि मिान्त्तिम्म रु.2 िबज 2 अबज 28 करोड वैरे्दभशक 
िहायताको प्रततबद्िता प्राप् त िएकोछ। प्ररे्दश र थिानीय तहमा हुन े
ववत्तीय हथतान्त्तरर् गतवर्जको पर्हलो र्दश मर्हनाको तुलनामा 15.7 
प्रततशतले वदृ्धि िई रु 2 िबज 94 अबज 33 करोड पुगेकोछ। प्ररे्दश र 
थिानीय तहमा रु. 91 अबज 47 करोड रार्थव बाडँर्ाटँ िएकोछ।  

13. चालु आधिजक वर्जको पर्हलो 9 मर्हनामा तनयाजत 20.2 प्रततशतले र आयात 
13.1 प्रततशतले बढेकोछ। व्यापार घाटामा कभम आई शोिनान्त्तर स्थितत 
रु. ४२ अवज ५४ करोड बचतमा रहेकोछ। ववरे्दशी मुद्राको िस्ञ् चतत रु. १४ 
िबज ३३ अवज २७ करोड पुगेकोछ। 

14. चालु आधिजक वर्जमा कुल ववतनयोर्नको 85.9 प्रततशत िचज हुने िंशोधित 
अनुमान छ। ववतनयोर्न मध्ये चालु तर्ज  91.4 प्रततशत, पुँर्ीगत तर्ज  
71.3 प्रततशत र ववत्तीय व्यवथिा तर्ज  85.2 प्रततशत िचज हुने िंशोधित 
अनुमान छ। 

15. चालु आधिजक वर्ज वावर्जक लक्ष्यको तुलनामा 94.8 प्रततशत रार्थव िंकलन 
हुने अनुमान छ। वैरे्दभशक अनुर्दान रु. 27 अबज 6 करोड र वैरे्दभशक ऋर् 
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रु. 1 िबज 65 अबज 10 करोड पररचालन हुने िंशोधित अनुमान छ। 
आन्त्तररक ऋर्तर्ज  रु. 2 िबज 23 अबज पररचालन हुने अनुमान गररएकोछ। 

आदरणीय दददीबदिनी तथा दाजुभाइिरू, 

अव म आगामी आधिजक वर्ज २०७८/७९ को बर्ेटका उद्रे्दश्य तिा प्रािभमकता 

प्रथतुत गर्दजछु। बरे्टका उद्रे्दश्यहरू तनम्नानुिार रहेका छन ्: 

(क) कोभिड-१९ को महामारीबाट नागररकको र्ीवन रक्षा गने, 

(ि) अिजतन्त्रको शीघ्र पुनरूत्िान गनज आधिजक गततववधि एवम ् ववकाि 
तनमाजर्का कायजिमलाई तीव्रता र्र्दने, 

(ग) राज्यको लोककल्यार्कारी िूभमकालाई िुदृढ बनाउने, िामास्र्क िुरक्षा 
एवम ्िंरक्षर् प्रर्दान गने र िामास्र्क न्त्यायिर्हतको िमदृ्धि हाभिल 
गने, र  

(घ) िावजर्तनक, तनर्ी र िहकारी क्षेरमा उपलब्ि स्रोत र िािनलाई 
उत्पार्दनशील क्षेरमा पररचालन गरै्द उत्िानशील अिजतन्त्र तनमाजर् गने। 

बर्ेटका उद्रे्दश्यहरू हाभिल गनज रे्दहाय बमोस्र्म प्रािभमकता तनिाजरर् गरेको छु:   

(क) कोभिड- १९ को रोकिाम, तनयन्त्रर् तिा उपचारका लाधग परीक्षर्को 
र्दायरा ववथतार, उपचारको व्यवथिा,  थवाथ्य उपकरर् तिा िामग्रीको 
आपतूतज, तनुःशुल्क िोपको िुतनस्श् चतता, थवाथ्य पूवाजिार ववकाि र 
धचककत्िक एवम ्थवाथ्यकमीहरूको प्रिावकारी पररचालन, 

(ि) कोभिड- 19 बाट प्रिाववत पररवारलाई राहत, तनर्ीक्षेरलाई प्रोत्िाहन, 
िहुभलयत र पुनरूत्िानका माध्यमबाट आधिजक गततववधि ववथतार, 

(ग) श्रम बर्ारमा प्रवेश गने तिा रोर्गारी गुमाएका श्रभमकलाई काम र 
रोर्गारीको िुतनस्श् चतता,  

(घ) िब ैनेपालीलाई र्ीवनचिमा आिाररत िामास्र्क िुरक्षा र िंरक्षर्, 
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(ङ) कृवर् उत्पार्दन एवम ्उत्पार्दकत्व अभिबदृ्धि र िाद्य िुरक्षाको प्रत्यािूतत,  

(च) र्ीवनपयोगी एवम ्िीपयुक्त भशक्षाका लाधग पूवाजिारमा लगानी, 

(छ) तीव्र औद्योधगकीकरर् र शीघ्र प्रततर्ल प्राप् त हुने रर्नीततक महत्वका 
पूवाजिार तनमाजर्, 

(र्) िंघ, प्ररे्दश र थिानीय तहबीच िमन्त्वय र िहकायज मार्ज त िन्त्तुभलत 
ववकाि, 

(झ) िबै प्रकारका वविेर्द र अिमानताको अन्त्त्य, िमन्त्यातयक ववकाि र   
ववकािका प्रततर्लमा न्त्यायपूर्ज पहँुच, 

(ञ) उत्तरर्दायी शािकीय व्यवथिा, शास्न्त्त िुरक्षाको प्रत्यािूतत, भ्रष्टटाचार 
तनयन्त्रर्, िुशािन र िेवा प्रवाहमा प्रिावकाररता। 

आदरणीय दददीबदिनी तथा दाजुभाइिरू, 

अब म िंघ, प्ररे्दश र थिानीय तहमा हुने ववत्तीय हथतान्त्तरर्को वववरर् प्रथतुत 

गर्दजछुुः 

16. प्ररे्दश र थिानीय तहमा हथतान्त्तरर् हुने िमानीकरर्, ववशेर् र िमपुरक 
अनुर्दानका िािै प्ररे्दश र थिानीय तहबाट कायाजन्त्वयन हुने िंघीय 
आयोर्ना र कायजिमको लाधग प्रर्दान गररने िशतज अनुर्दानमा वदृ्धि गरेको 
छु। 

17. रास्ष्टरय प्राकृततक स्रोत तिा ववत्त आयोगद्वारा तनिाजररत िूरको आिारमा 
प्ररे्दशलाई रु. 57 अबज 95 करोड र थिानीय तहलाई रु. 94 अबज 56 करोड 
िमानीकरर् अनुर्दान ववतनयोर्न गरेको छु। िशतज अनुर्दान तर्ज  प्ररे्दशलाई 
रु. 35 अबज 87 करोड र थिानीय तहलाई रु. 1 िबज 73 अबज ५० करोड 
ववतनयोर्न गरेको छु। िमपुरक अनुर्दान तर्ज  रु. 12 अबज 37 करोड र 
ववशेर् अनुर्दान तर्ज  रु. 12 अबज 46 करोड ववतनयोर्न गरेको छु। रार्थव 
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बाँडर्ाँटतर्ज  प्ररे्दश र थिानीय तहमा रु 1 िबज 26 अबज 69 करोड बाडँर्ाँट 
हुने अनुमान गरेको छु। 

18. िंघ, प्ररे्दश र थिानीय तहको िह-लगानीमा िञ् चालन हुने आयोर्नाका 
लाधग िशतज अनुर्दान मार्ज त ववत्तीय हथतान्त्तरर् गने प्रवन्त्ि भमलाएको 
छु।  
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अब म आगामी आधिजक वर्जको बरे्टका कायजिम तिा ववतनयोर्न प्रथतुत गर्दजछुुः 

कोभभड- १९ संक्रमण रोकथाम, ननयन्त्रण र उपचार 

19. कोभिड महामारीको रोकिाम, तनयन्त्रर् र उपचारको िरपर्दो व्यवथिा गरी 
िबै नेपालीको र्ीवन रक्षा गनज िरकार प्रततवद्ि छ। थवाथ्य र्ोखिम 
न्त्यूनीकरर् गनज िम्पूर्ज िाम्यज िर्हत उपलब्ि िबै िम्िावनाको उपयोग 
गनज बर्ेट केस्न्त्द्रत रहेकोछ। कोभिड- 19 को रोकिाम, तनयन्त्रर्, उपचार 
र िोपको िुतनस्श् चतताका लाधग बर्ेट अिाव हुन र्र्दइने छैन।  

20. िबै िरकारी प्रयोगशाला तिा अथपतालमा कोभिड- 19 को तनुःशुल्क 
परीक्षर् र उपचारको व्यवथिा भमलाएको छु। कोभिडबाट िंिभमत 
बबरामीको उपचारमा अस्क्िर्नको कभम हुन नर्र्दन अस्क्िर्न प्लान्त्ट, 
भिभलण्डर र तरल अस्क्िर्न ढुवानी र िण्डारर् गने ट्याङ्क िररर्द गनज 
आवश्यक बरे्ट व्यवथिा गरेको छु। एक िय शैया िन्त्र्दा बढी क्षमताका 
िबै अथपतालमा अतनवायजरुपमा आफ्नै अस्क्िर्न प्लान्त्ट र्डान गनुजपन े
व्यवथिा गरेको छु।  

21. अस्क्िर्न उद्योग थिापना गनज आवश्यक पने उपकरर् आयात गर्दाज 
लाग्ने िन्त्िार तिा मूल्य अभिवदृ्धि कर पुरै छुट र्र्दएको छु। िामुर्दातयक 
तिा तनर्ी अथपतालले अस्क्िर्न प्लान्त्ट र्डान गरेमा लागतको 50 
प्रततशत पुँर्ीगत अनुर्दान र्र्दने व्यवथिा भमलाएको छु। कोभिड-19 
महामारी अवधििर अस्क्िर्न उत्पार्दन गर्दाज लाग्ने ववद्युत महिुलमा 50 
प्रततशत छुट र्र्दने व्यवथिा भमलाएको छु। 

22. कोभिड-19 का बबरामीको उपचारका लाधग आवश्यक पने आइभिय,ू 
एचडडय,ू िेस्न्त्टलेटर, टेथट ककट्ि लगायतका आवश्यक उपकरर् िररर्द 
गनज रु.4 अबज ववतनयोर्न गरेको छु। कोभिड-19 को उपचारमा प्रयोग हुन े
और्िीको आयातमा िन्त्िार महिुल छुट र्र्दएको छु। उपचार िेवामा 
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र्नशस्क्तको अिाव हुन नर्र्दन िेवा तनवतृ्त तिा इन्त्टनजिीपमा रहेका 
धचककत्िक, निज तिा थवाथ्यकमीलाई 50 प्रततशत र्ोखिम ित्ता र तलव 
पाउने गरी एक वर्जको िेवा करारमा भलई अथपतालमा िटाउने व्यवथिा 
भमलाएको छु। 

23. कोभिड- 19 िंिमर् र्ोखिम तनयन्त्रर् गनज अन्त्तराजस्ष्ट रय थिलगत िीमा 
नाका तिा ववमानथिलमा हेल्ि डेथक िञ् चालन र होस्ल्डङ्ग िेन्त्टर 
थिापना गररनेछ। िबै थिानीय तहमा क्वाररस्न्त्टन तनमाजर्, कन्त्ट्याक्ट 
रेभिङ्ग, आइिोलेशन िेन्त्टर थिापना, र्नशस्क्तको व्यवथिा एवम ्
और्िी उपकरर्को तनयभमत आपूतत ज गनज आवश्यक रकम ववतनयोर्न 
गरेको छु। अथपतालमा शयैाको अिावमा थवाथ्य उपचार नपाउने अवथिा 
भिर्जना हुन र्र्दइने छैन। 

24. कोभिड- 19 बाट िंिभमत िई घरमा रहेका बबरामीको थवाथ्य अवथिाको 
तनरन्त्तर तनगरानी, परामशज तिा उपचारको लाधग घुम्ती िेवा, कल िेन्त्टर 
िञ् चालन, मनोिामास्र्क परामशज, आपतकाभलन उपचार र अस्क्िर्न 
िपोटज लगायतका िेवा तनुःशुल्क उपलव्ि गराउने व्यवथिा भमलाएको छु।  

25. वतजमान र्नउत्तरर्दायी िरकार िबै नेपाली र्र्दर्दीबर्हनी तिा र्दारु्िाइलाई 
कोभिड- 19 ववरुद्ि तनुःशुल्क िोप उपलब्ि गराउन प्रततवद्ि छ। यि 
िन्त्र्दिजमा, ववश् वका िोरै मुलुकहरूिँगै नेपालले पतन िोप अभियान शुरु 
गरेको र र्दक्षक्षर् एभियामा िोपको र्दोस्रो प्रयोगकताज मुलुक िएको त्य 
थमरर् गनज चाहन्त्छु। िोप लगाउन बाकँी िवै उमेर िमुहका नेपालीलाई 
भशघ्राततभशघ्र िोप िुतनस्श् चत गनज िम्परू्ज स्रोत र िाम्यजको उच्चतम 
प्रयोग गरै्द उत्पार्दक रे्दश तिा कम्पनीबाट िोप प्राप् त गरी िोप 
अभियानलाई पूर्जता र्र्दइनेछ। िोप व्यवथिापनका लाधग रु. 26 अबज 75 
करोड छुट्याएको छु।  
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26. कोभिड- 19 बाट िंिभमत बबरामीको लाधग िबै प्रकारका अथपताल तिा 
थवाथ्य िंथिाबाट उपचार िेवा उपलव्ि गराउन िेन्त्रल कमाण्डको 
अविारर्ा कायाजन्त्वयनमा ल्याईनेछ। ववशेर्ज्ञ धचककत्िक, अस्क्िर्न तिा 
िेस्न्त्टलेटर, आइभियू, एचडडयू र शैयाको उपलव्िताको वववरर् 
तनयभमतरुपमा िावजर्तनक र्ानकारी गराउने व्यवथिा भमलाएको छु। 

27. कोभिड- 19 को उपचारमा िंलग्न हुने थवाथ्यकमी, प्रयोगशालामा काम 
गने कमजचारी, िर्ाइकमी र कोभिड रोकिाममा प्रत्यक्ष रुपमा िर्टने 
िुरक्षाकमीलाई प्रोत्िाहन थवरुप प्रर्दान गररने र्ोखिम ित्ता लगायतका 
अन्त्य िुवविा िंिमर् र्ोखिम कायम रहेको अवधििम्मको लाधग 
तनरन्त्तरता र्र्दएको छु।  

28. कोभिड- १९ को रोकिाम, तनयन्त्रर् र उपचारका लाधग रु. 37 अबज 53 
करोड ववतनयोर्न गरेको छु। 

स्वास््य प्रणालीमा सुधार 

29. आिारिूत थवाथ्य िेवा तनुःशुल्क पाउने नागररकको मौभलक हक 
िुतनस्श् चत गररनेछ। िरकारद्वारा तनुःशुल्क ववतरर् हुरै्द आएका 70 
प्रकारका और्िी िबै थवाथ्य िंथिामा तनरन्त्तर उपलव्ि हुने व्यवथिा 
भमलाइनेछ। और्िीको मूल्य र गुर्थतरको तनयभमत अनुगमन गररनेछ। 
और्िी िररर्दको लाधग रु. 5 अबज 60 करोड ववतनयोर्न गरेको छु। 

30. ववपन्त् न नागररकलाई मुटुरोग, मगृौला रोग, क्यान्त्िर, पाककज न्त्िन्त्ि, 
अल्र्ाइमिज, थपाइनल इन्त्ज्युरी, हेड इन्त्ज्युरी तिा भिकलिेल एतनभमयाको 
उपचार गनज हाल प्रर्दान गररएको अनुर्दान र चौि वर्ज मुतनका बालबाभलका 
एवम ्ित्तरी वर्ज िन्त्र्दा माधिका ज्येष्टठ नागररकको मुटुरोगको तनुःशुल्क 
उपचार िुवविालाई तनरन्त्तरता र्र्दएको छु। यिको लाधग रु. 2 अबज 50 
करोड ववतनयोर्न गरेको छु।  
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31. आगामी आधिजक वर्जभिर काठमाण्डौ उपत्यकामा 3 िय शयैाको िुवविा 
िम्पन्त् न िरुवा रोग अथपताल र िब ैप्ररे्दशमा 50 शैयाको िरुवा रोग 
अथपताल तनमाजर् गनज रु. 1 अबज 30 करोड ववतनयोर्न गरेको छु।  

32. िबै स्र्ल्ला अथपतालमा प्रिूतत तिा नवर्ात भशशु थयाहार िेवा 
िञ् चालनमा ल्याइनेछ। मात ृथवाथ्यमा िुिार ल्याउन हुम्ला, डोल्पा, 
मुगु, बझाङ्ग लगायतका र्दगुजम क्षेरका 20 स्र्ल्लामा प्रिूतत िमय 
अगाडडको थवाथ्य र्ाँच र और्िीको िुवविा िर्हतको मात ृप्रतीक्षा गहृ 
िञ् चालन गररनेछ। ववराटनगर, वीरगञ् र्, बुटवल र िनगढीका िरकारी 
अथपतालमा तनुःिन्त्तान र्दम्पवत्तको लाधग आईभिएर् िेवा ववथतार 
गररनेछ। 

33. आम नागररकलाई गुर्थतरीय थवाथ्य िेवा िुतनस्श् चत गनज यिै वर्जरे्दखि 
तनमाजर् कायज िालनी गररएका 3 िय 97 थिानीय तहका पाँच, र्दश र 
पन्त्र शैयाका आिारिूत अथपताल र्दईु वर्जभिर िम्पन्त् न गरी िञ् चालनमा 
ल्याइनेछ। अथपताल थिापना गनज बाँकी रहेका थिानीय तहमा आगामी 
आधिजक वर्जभिर तनमाजर् कायज प्रारम्ि गररनेछ। यिका लाधग रु. 6 अबज 
15 करोड ववतनयोर्न गरेको छु।  

34. थिानीय थतरमा िञ् चालन हुने बालथवाथ्य तिा पोर्र् कायजिमका 
लाधग बरे्ट व्यवथिा गरेको छु। बालबाभलकालाई ववभिस्र्, पोभलयो, 
डडवपटी, र्दार्दरुा, टाइर्ाइड लगायतका 1३ प्रकारका िोप िेवा प्रर्दान गरी 
मुलुकलाई आगामी वर्ज पूर्जिोपयुक्त बनाउन बरे्ट व्यवथिा गरेको छु। 
आगामी वर्ज 6 लाि 20 हर्ार बालबाभलकालाई िोप िेवा उपलव्ि 
गराइनेछ। 

35. अथपताल तिा थवाथ्य चौकीको ववथतारका िािै टेभलमेडडिीन, घुम्ती 
थवाथ्य िेवा, तनशुल्क गिजवती र्ाँच िेवा, प्रिूतत िेवा, िोप िेवा, 
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िमुर्दायमा आिाररत पुनथिाजपना तिा प्रशामक िेवा मार्ज त थवाथ्य 
िेवामा आम नागररकको पहँुच थिावपत गररनेछ।  

36. मुलुकिरका 52 हर्ार मर्हला थवाथ्य थवयंिेवीकालाई प्रर्दान गरररै्द 
आएको यातायात िचजमा शतप्रततशत वदृ्धि गरी रु. १२ हर्ार पुर् याएको 
छु।  

37. आगामी र्दईु वर्जभिर िबै थिानीय तहलाई क्षयरोगमुक् त घोर्र्ा गररनेछ। 
मलेररया, क्षयरोग, एड्ि तिा यौनरोग र कूष्टठरोग तनयन्त्रर् कायजिमका 
लाधग रु. 1 अबज 46 करोड व्यवथिा गरेको छु।  

38. पररवततजत र्ीवनशैली, िानपान र वातावरर्ीय प्रर्दरु्र्को कारर् वढ्रै्द 
गएको उच्च रक्तचाप, मिुमेह, मुटु तिा मगृौला रोग र क्यान्त्िर 
लगायतका निन ेरोगको तनर्दान र उपचारका लाधग  र्दक्ष धचककत्िक र 
आिुतनक उपकरर् िर्हत ववभशष्ट टीकृत अथपतालको थिापना, थतरोन्त् नतत 
र ववथतार गने व्यवथिा भमलाएको छु।  

39. चाभलि वर्ज माधिका नागररकको रक्तचाप, वपिाव तिा रगतमा ग्लुकोर् 
र्ाँच, थतन क्यान्त्िर र पाठेघरको मुिको क्यान्त्िरको वर्जमा एकपटक 
तनुःशुल्क परीक्षर् गने व्यवथिा भमलाएको छु। तीन प्ररे्दशका नौ स्र्ल्लामा 
पाठेघरको मुिको क्यान्त्िर ववरुद्ि िोप कायजिम िञ् चालन गररनेछ।  

40. िबै मेडडकल कलेर्, थवाथ्य ववज्ञान प्रततष्टठान र केन्त्द्रीय अथपतालले 
कम्तीमा एउटा िरकारी अथपतालमा तनयभमतरुपमा ववशेर्ज्ञ िेवा 
िर्हतको थयाटलाइट स्क्लतनक िञ् चालन गनुजपने व्यवथिा भमलाइनेछ। 
पचाि शैया िन्त्र्दा बढी क्षमताका थवाथ्य िंथिाले मर्हनाको एकपटक 
आफ्नो िेवा क्षेरभिर अतनवायज रुपमा घुम्ती स्क्लतनक िञ् चालन गनुजपन े
व्यवथिा भमलाइनेछ। 
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41. र्दईु िय शैया िन्त्र्दा बढी क्षमताका िामुर्दातयक एवम ्तनर्ी अथपतालमा 
मानभिक रोग उपचारको लाधग न्त्यूनतम र्दश शैया छुट्याउनु पने व्यवथिा 
भमलाइनेछ। पचाि शैया िन्त्र्दा बढी क्षमता िएका अथपतालमा ज्येष्टठ 
नागररक उपचार कक्ष तनमाजर् गररनेछ।  

42. र्र्टल तिा घातक प्रकृततका रोगको उपचारका लाधग ववरे्दश र्ानुपने 
बाध्यताको अन्त्त्य गरी थवरे्दशमा नै अन्त्तराजस्ष्ट रयथतरको िेवा िुतनस्श् चत 
गनज बरिुवन ववश्वववद्यालय धचककत्िाशाथर अध्ययन िंथिान अन्त्तगजत 
काठमाण्डौको कीततजपुरमा नेफ्रोलोर्ी, युरोलोर्ी, न्त्यरुोलोर्ी, न्त्युरो िर्जरी, 
थपाइनल िर्जरी, काडड जयोलोर्ी, काडड जयो िर्जरी, पल्मोनोलोर्ी, 
ग्याथरोइन्त्टरलोर्ी र ग्याथरो िर्जरी लगायत अन्त्य रोगको ववभशष्टटीकृत 
उपचार िेवा, डाइग्नोस्थटक िेन्त्टर र अध्ययन, अध्यापन तिा 
अनुिन्त्िानका लाधग 1 हर्ार 5 िय शयैाको अत्यािुतनक िुपर 
थपेभियाभलटी केन्त्द्रको तनमाजर् कायज शुरु गरी आगामी तीन वर्जभिर 
िञ् चालनमा ल्याउन बर्ेट व्यवथिा गरेको छु।  

43. क्यान्त्िर रोगको अध्ययन, अनुिन्त्िान र उपचार गनज रास्ष्टरय क्यान्त्िर 
रोग अध्ययन िंथिान थिापना गरी िक्तपुर क्यान्त्िर अथपताल, बबपी 
कोइराला मेमोररयल क्यान्त्िर अथपताल र िुभशल कोइराला प्रिर क्यान्त्िर 
अथपताललाई यि अध्ययन िंथिान मातहत िञ् चालन गररनेछ। 

44. मनमोहन काडड जयो िाथकुलर तिा रान्त्िप्लान्त्ट केन्त्द्र, बरिुवन 
ववश् वववद्यालय भशक्षर् अथपताल, ववपी कोइराला क्यान्त्िर अथपताल, 
स्र्पी कोइराला रास्ष्टरय थवािप्रश् वाि उपचार केन्त्द्र, िुभशल कोइराला प्रिर 
अथपताल, रामरार्ा प्रिार्द भिहं थवाथ्य ववज्ञान प्रततष्टठानको पूवाजिार 
तनमाजर् गनज रु. १ अवज २८ करोड ववतनयोर्न गरेको छु।    

45. कास्न्त्त बाल अथपतालको आभिय ूवाडज लगायत पूवाजिार तनमाजर् गनज रु. 
३४ करोड छुट्याएको छु। शर्हर्द गंगालाल मुटुरोग अथपतालको िेवा 
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ववथतार गरी बाल मुटुरोग युतनट िञ् चालन एवम ् अपरेशन धिएटर 
थतरोन्त् नतत गनज रु. ५८ करोड ववतनयोर्न गरेको छु।  

46. वीर अथपतालको ववथताररत िेवा िञ् चालन गनज िक्तपुरको र्दवुाकोटमा 
अन्त्तराजस्ष्ट रयथतरको अत्यािुतनक िुवविािम्पन्त् न अथपताल तनमाजर् 
गररनेछ। तीन वर्जभिर तनमाजर् िम्पन्त् न गरी िेवा िञ् चालन गने लक्ष्यका 
िाि आगामी आधिजक वर्जमा ववथततृ पररयोर्ना प्रततवेर्दन लगायत 
पूवजतयारी कायज िम्पन्त् न गररनेछ। िौततक पूवाजिार, उपकरर् र र्नशस्क्त 
व्यवथिापन एकैिाि पूरा गरी अथपताल िञ् चालनमा ल्याइनेछ। यिलाई 
रास्ष्टरय गौरवको आयोर्नामा िमावेश गरी छुट्टै आयोर्ना कायाजलय 
मार्ज त कायाजन्त्वयन गन ेव्यवथिा भमलाइनेछ। काठमाण्डौको र्डीबुटीरे्दखि 
अथपताल तनमाजर्थिलिम्म मनोहरा नर्दीको र्दवुै ककनारामा चार/चार 
लेनको कररडोर िडक तनमाजर् गररनेछ।  

47. आगामी आधिजक वर्ज ढल्केवर, बर्दजघाट र लम्कीमा रमा िेन्त्टर थिापना 
गनज बरे्ट व्यवथिा गरेको छु। िार्र्दङ्गको वेल्िुमा रमा िेन्त्टर थिापनाको 
िम्िाव्यता अध्ययन गररनेछ।  

48. रोग तनर्दानका लाधग ववरे्दशमा नमुना परीक्षर् गनज पठाउनुपने बाध्यतालाई 
अन्त्त्य गनज पूवाजिार ववकाि र आवश्यक उपकरर्को व्यवथिा गरी रास्ष्टरय 
र्नथवाथ्य प्रयोगशालालाई िेन्त्टर अर् एस्क्िलेन्त्िको रुपमा थतरोन्त् नतत 
गररनेछ। प्रारे्दभशक प्रयोगशालालाई ररर्रल प्रयोगशालामा थतरोन्त् नतत गनज 
बर्ेट व्यवथिा गरेको छु। िामुर्दातयक तिा तनर्ी थवाथ्य िंथिाबाट 
प्रर्दान गररने रेडडयोलोर्ी तिा ईमेस्र्ङ्ग िेवाको मापर्दण्ड तनिाजरर् र 
तनयमन गनज छुट्टै िंयन्त्र थिापना गररनेछ। 

49. ननरोगी नेपाल अभभयानलाई प्रिावकारी वनाउन थवच्छ ववचार, थवथि 
िाना र तनयभमत व्यायाम गनज नागररक र्ागरर् कायजिम िञ् चालन 
गररनेछ। आयूवेर्द, प्राकृततक धचककत्िा तिा अन्त्य वैकस्ल्पक धचककत्िा 
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पद्िततलाई प्रवद्जिन गररनेछ। िबै प्ररे्दशमा आयुवेर्र्दक अथपताल र 
प्राकृततक धचककत्िालय थिापना गररनेछ। 

50. आगामी आधिजक वर्जभिर िबै थिानीय तहमा थवाथ्य बीमा कायजिम 
ववथतार गरी न्त्यूनतम 50 प्रततशत पररवारलाई बीमाको र्दायरामा 
ल्याइनेछ। थवाथ्य बीमा बोडजको िंथिागत क्षमता अभिवदृ्धि गररनेछ। 
बीमा कायजिमको र्र्दगोपनाको लाधग वैकस्ल्पक ववत्तीय स्रोतको व्यवथिा 
गररनेछ। थवाथ्य बीमा कायजिम िञ् चालन गनज रु. 7 अबज 50 करोड 
ववतनयोर्न गरेको छु। 

51. थवाथ्य ववज्ञान प्रततष्टठान, आयोग तिा अनुिन्त्िान केन्त्द्रको िूभमकालाई 
प्रिावकारी बनाउन एकीकृत कानून तरु्जमा गररनेछ। नयाँ थिापना हुन े
तिा थतरोन्त् नतत िएका अथपताल एवम ् थवाथ्य िंथिाको लाधग 
आवश्यक र्दरवन्त्र्दी िप गररनेछ। 

52. थवाथ्य तिा र्निंख्या मन्त्रालयको बरे्ट वदृ्धि गरी रु. 1 िबज 22 
अबज 77 करोड पुर् याएको छु।       

अब म राहत, िहुभलयत र आधिजक पुनरूत्िान कायजिम तिा ववतनयोर्न प्रथततु 
गर्दजछुुः  

राित, सिुभलयत  र आर्थिक पुनरूत्थान 

53. कोभिड महामारीको प्रततकूल प्रिावले गर्दाज भशधिल िएको अिजतन्त्रलाई 
चलायमान बनाई अिजतन्त्रका मुख्य पररचालक क्षेरलाई प्रवद्जिन गनज र 
तीव्र आधिजक वदृ्धिको लक्ष्य हाभिल गनज राहत, िहुभलयत र आधिजक 
पुनरूत्िानका कायजिम कायाजन्त्वयन गररनेछ। 

54. गुर्थतरीय िानेपानी िेवा िुतनस्श् चत गरी नागररकको थवाथ्यमा िुिार 
ल्याउन नेपाल िानेपानी िंथिान, काठमाण्डौ उपत्यका िानेपानी भलभमटेड 
र थिानीय तहले गाहजथ्य उपिोक् तालाई ववतरर् गने माभिक 20 हर्ार 
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भलटरिम्मको िानेपानी महिुल यि ै मर्हनारे्दखि छुट र्र्दई तनुःशुल्क 
उपलब्ि गराउने व्यवथिा गरेको छु ।  

55. तनर्ेिाज्ञा अवधििर िाद्य व्यवथिा तिा व्यापार कम्पनी र िाल्ट रेडडङ्ग 
कम्पनीबाट बबिी हुने चामल, वपठो, र्दाल, नुन, िानेतेल, धचनी तिा 
िाना पकाउने ग्यािँको बबिी मुल्यमा 20 प्रततशत छुट र्र्दने व्यवथिा 
भमलाएको छु।  

56. िाझेर्दारी, िहलगानी लगायत िबै प्रकारका िानेपानी तिा भिँचाइ 
उपिोक् ता िभमततले ततनुजपने ववद्युतको डडमान्त्ड शुल्क र महिुल पुरै छुट 
र्र्दने व्यवथिा गरेको छु। तनर्ेिाज्ञा अवधििर घरायिी तिा िाना ववद्युत 
उपिोक् तामध्ये माभिक 20 युतनटिम्म िपत गनेलाई शतप्रततशत, 
माभिक १५० युतनटिम्म िपत गनेलाई 50 प्रततशत र २५० युतनटिम्म 
िपत गनेलाई 30 प्रततशत महिुल छुट र्र्दइनेछ। उत्पार्दनमूलक उद्योग, 
होटल तिा चलधचर उद्योगलाई तनर्ेिाज्ञा अवधििरको ववद्युत डडमान्त्ड 
शुल्क छुट र्र्दने व्यवथिा भमलाइनेछ।  

57. कोभिड- १९ प्रिाववत होटल, रािल, रेककङ्ग लगायतका पयजटन व्यविाय, 
िावजर्तनक यातायात, हवाई िेवा, चलधचर उद्योग, हथतकला उद्योग, 
िञ् चार गहृ, ववज्ञापन िेवा, टेलररङ, व्यूटी पालजर, हेल्ि क्लव र्थता 
व्यविायले आ.व.2078/79 मा ततनुजपने ईर्ार्त तिा नववकरर् र्दथतुर 
छुट र्र्दई थवतुः नवीकरर् हुन ेव्यवथिा भमलाएको छु। कोभिड महामारीका 
कारर् िञ् चालनमा आउन निकेका होटेललाई आईिोलेशन िेन्त्टरको 
रुपमा िञ् चालन गरेमा नेपाल िरकारले तनिाजरर् गरेको मापर्दण्ड 
बमोस्र्मको रकम उपलव्ि गराउने व्यवथिा गरेको छु। होटेल तिा पयजटन 
क्षेरलाई उत्पार्दनमूलक उद्योग िरहको िुवविा उपलब्ि गराइनेछ । 

58. र्दिु, तरकारी, र्लरु्ल, माछा, मािु लगायतका नाशवान उपिोग्य वथतुको 
उत्पार्दनथिलरे्दखि नस्र्कको बर्ार केन्त्द्रिम्म िहर् आपूततज गनज लाग्न े
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ढुवानी िाडामा २५ प्रततशत अनुर्दान उपलव्ि गराउने व्यवथिा भमलाएको 
छु। िाना ककिानका लाधग िानको बीउ िररर्दमा थिानीय तह मार्ज त 50 
प्रततशत अनुर्दान उपलव्ि गराइनेछ। 

59. िावजर्तनक ववद्यालय तिा क्याम्पिका उच्च माध्यभमक र िो िन्त्र्दा 
माधिल्लो तहमा अध्ययनरत ववद्यािीलाई वकैस्ल्पक भिकाईमा िहयोग 
पुर् याउने उद्रे्दश्यका िाि एक िान ल्यापटप िररर्द गनज रु. 80 हर्ारिम्म 
र्दईुवर्ज अवधिको एक प्रततशत ब्यार्र्दरमा कर्ाज उपलब्ि गराउने व्यवथिा 
भमलाएको छु। िोह्र वर्जिन्त्र्दा माधि उमेरका ववद्यािीलाई एक िान 
भिमकाडज तनुःशुल्क उपलव्ि गराइनेछ। 

60. िामास्र्क िुरक्षा कोर्मा आवद्ि श्रभमक तिा रोर्गारर्दाताले र्म्मा 
गनुजपने २०७८ रे्ठ र अिार मर्हनाको योगर्दान रकम नेपाल िरकारले 
व्यहोने गरी बरे्ट छुट्याएको छु। 

61. घरेलु, िाना, मझौला तिा ठुला उद्योग, पयजटन, तनर्ी शैक्षक्षक िंथिा, 
यातायात, चलधचर उद्योग तिा िञ् चारगहृमा कायजरत श्रभमक तिा 
कमजचारीको पाररश्रभमक िुक्तानी तिा व्यविाय िञ् चालनका लाधग 
थिापना गररएको व्याविातयक तनरन्त्तरता कोर्लाई आगामी आधिजक 
वर्जमा पतन तनरन्त्तरता र्र्दएको छु।  

62. िरकारी र िरकारी थवाभमत्वका तनकायको घर, गोर्दाम वा र्ग्गा िाडामा 
भलई व्यविाय गरेका व्यविायीहरूले तनर्ेिाज्ञा अवधिको िुक्तानी गनुजपने 
िाडामा ५० प्रततशतिम्म छुट र्र्दने व्यवथिा भमलाइनेछ।  

63. िावजर्तनक िररर्द िम्झौताको हर्जना नलाग्ने गरी छ मर्हनािम्म 
म्यार्दिप गने र बैंक ग्यारेन्त्टीको अवधि बढाउँर्दा िप र्दथतुर नभलने 
व्यवथिा भमलाएको छु। तनमाजर् व्यविायीलाई चालु पुँर्ी व्यवथिापनमा 
िहयोग पुर् याउन ररटेन्त्िन मनी वापतको 50 प्रततशत रकम वरावरको 



18 
 

बैंक ग्यारेण्टी रािी कर्ताज भलन पाउने व्यवथिा भमलाइनेछ। तनमाजर् 
व्यविायीको क्षमता अभिवदृ्धि तिा व्याविातयक र्हतका लाधग तनमाजर् 
व्यविायी कोर्को रकम पररचालन गररनेछ। 

64. कोभिड- १९ प्रिाववत व्यविायीका लाधग नेपाल राष्ट र बैंकबाट पाँच प्रततशत 
व्यार्र्दरमा प्रर्दान गरररै्द आएको पुनरकर्ाज िुवविालाई तनरन्त्तरता र्र्दएको 
छु। पुनरकर्ाजको िुवविा उपयोग गनज पाउने व्यविायको क्षेर र रकमको 
िीमा ववथतार गररनेछ। 

65. लघ,ु िाना तिा मझौला उद्योग, व्याविातयक कृवर्, युवा उद्यम, मर्हला 
उद्यम तिा वैरे्दभशक रोर्गारबाट र्ककज एका व्यस्क्तहरूका लाधग प्रर्दान 
गररने िहुभलयतपूर्ज कर्ाजको िीमा र क्षेर ववथतार गररनेछ। यिका लाधग 
पाँच प्रततशत ब्यार् अनुर्दान र्र्दन रु. 1३ अबज ववतनयोर्न गरेको छु। 

66. आन्त्तररक पयजटनलाई प्रवद्जिन गनज तनर्ामती, िावजर्तनक िंथिान र 

प्रततष्टठानका कमजचारीलाई 10 र्र्दनको पाररश्रभमक वरावरको रकम िर्हत 
पयजटन कार् उपलव्ि गराइनछे। तनर्ी क्षेरमा कायजरत कमजचारीलाई िमेत 
िोही अनिुारको िुवविा प्रर्दान गनज प्रेररत गररनेछ।  

67. िडक, ऊर्ाज, रेलमागज र ववमानथिल आयोर्ना तनमाजर्, िञ् चालन र 
ममजत िंिारमा िावजर्तनक तनर्ी िाझेर्दारी अविारर्ा कायाजन्त्वयनमा 
ल्याइनेछ। िायववभलटी ग्याप र्स्न्त्डङ्गका लाधग पररयोर्ना लागतको 30 
प्रततशतिम्म पुँर्ीगत अनुर्दान उपलब्ि गराउन कानूनी व्यवथिा गररनेछ। 
यिबाट तनर्ी लगानी प्रवद्जिन हुनुका िािै रोर्गारी भिर्जनामा योगर्दान 
पुग्ने ववश् वाि भलएको छु। िायववभलटी ग्याप र्स्न्त्डङ्गका लाधग बर्ेट 
व्यवथिा गरेको छु। 

68. युवा उद्यमीलाई थटाटजअप व्यविायमा िंलग्न हुन उत्प्रेररत गने उद्रे्दश्यले 
पररयोर्ना धितो रािी एक प्रततशत व्यार्र्दरमा रु. 25 लाििम्म बीउ 
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पुँर्ी कर्ाज उपलब्ि गराइनेछ। थटाटजअप व्यविायको र्दताज, नववकरर् तिा 
अन्त्य िेवा एकद्वार प्रर्ालीबाट तनुःशुल्क उपलव्ि गराउने व्यवथिा 
भमलाएको छु। थटाटजअप व्यविायमा वैरे्दभशक लगानी भित्र्याउन नीततगत 
िहर्ीकरर् गररनेछ। यिका लाधग रु. 1 अबजको च्यालेन्त्र् र्न्त्ड थिापना 
गरेको छु। 

69. नेपाल भ्रमर् गन े ववरे्दशी पयजटकलाई एक मर्हना अवधिको पयजटकीय 
भिर्ा तनुःशुल्क प्रर्दान गररनेछ।  

अब म श्रम, रोर्गारी तिा िामास्र्क िुरक्षा िम्बन्त्िी कायजिम तिा ववतनयोर्न 
प्रथतुत गर्दजछुुः   

श्रम र रोजगारी भसजिना 

70. िब ै नागररकलाई मयाजर्र्दत रोर्गारी िुतनस्श् चत गनज िरकारी, तनर्ी, 
िहकारी र गैरिरकारी क्षेरको िमन्त्वय र िहकायजमा काम र रोर्गारीका 
अविर भिर्जना गररनेछ।  

71. प्रिानमन्त्री रोर्गार कायजिमको पुनिरंचना गरी बरेोर्गार व्यस्क्तलाई 
न्त्यूनतम एक िय र्र्दनको रोर्गारी िुतनस्श् चत गररनेछ। थिानीय थतरमा 
िञ् चालन हुने िडक, भिँचाइ, िवन, पुल, नर्दी तनयन्त्रर्, वकृ्षारोपर् 
लगायत िंघ, प्ररे्दश र थिानीय तहका आयोर्ना तिा कायजिममा रोर्गार 
िेवा केन्त्द्रमा िूधचकृत बेरोर्गार व्यस्क्तलाई काममा लगाउनु पनेगरी 
िररर्द िम्झौता गनुजपने व्यवथिा भमलाइनेछ। प्रिानमन्त्री रोर्गार 
कायजिमबाट आगामी वर्ज 2 लाि रोर्गारी भिर्जना गनज रु. 12 अबज 
ववतनयोर्न गरेको छु।  

72. श्रम बर्ारमा प्रवेश गने युवा, वैरे्दभशक रोर्गारबाट र्ककज एका तिा 
थवरे्दशमा रोर्गार गुमाएका श्रभमकको िीप ववकाि गरी क्षमता अभिवदृ्धि 
गनज हथतकला, प्लस्म्बङ्ग, बबरु्ली ममजत, इलेक्रोतनक्ि, कुक, काभलगढ, 
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भिकमी, डकमी, भिलाई कटाई, ब्युर्टभियन, कपाल कटाई, िवारी िािन 
तिा मोवाइल ममजत लगायतका व्यविायमा िप 1 लाि व्यस्क्तलाई िीप 
ववकाि ताभलम प्रर्दान गनज रु. 40 करोड ववतनयोर्न गरेको छु।  

73. थवरे्दशी उद्योगको आवश्यकता अनुरुपको िीपयुक्त र्नशस्क्तको ववकाि 
गनज तनर्ी क्षेरको िाझेर्दारीमा उत्पार्दन तिा िेवामूलक उद्योगमा 
प्रभशक्षािी कामर्दारलाई तीन मर्हनाको न्त्यूनतम पाररश्रभमक बराबरको 
अनुर्दान उपलव्ि गराई कायजथिलमा आिाररत ताभलम िञ् चालन गनज रु. 
1 अबज छुट्याएको छु। यि अन्त्तगजत तालीम प्राप् त गने प्रभशक्षािी 
कामर्दारलाई आिारिूत ताभलम र्र्दई िोही उद्योगमा न्त्यूनतम 2 वर्जको 
रोर्गारी िुतनस्श् चत गने व्यवथिा भमलाइनेछ। यि कायजिमबाट आगामी 
वर्ज िप 25 हर्ार रोर्गारी भिर्जना हुनेछ।  

74. थनातक वा िो िन्त्र्दा माधि शैक्षक्षक योग्यता हाभिल गरेका युवालाई 
आरु्ले प्राप् त गरेको शैक्षक्षक प्रमार्पर धितो रािी अधिकतम पाँच प्रततशत 
व्यार् र्दरमा रु. 25 लाििम्म िहुभलयतपूर्ज कर्ाज उपलव्ि गराइनेछ।  

75. कायजथिलमा हुने िबै प्रकारको िेर्दिाव तिा र्हँिाको अन्त्त्य गररनेछ। 
िमान कामका लाधग िमान पाररश्रभमकको भिद्िान्त्त लागू गररनेछ। श्रम 
अडडटको व्यवथिालाई प्रिावकारीरुपमा कायाजन्त्वयन गररनेछ। श्रभमकको 
हक, र्हत, व्यविायर्न्त्य थवाथ्य तिा िुरक्षा, न्त्यूनतम पाररश्रभमक र 
श्रम कानूनको पररपालना िुतनस्श् चत गररनेछ।  

76. औद्योधगक प्रततष्टठान तिा िङ्गर्ठत क्षेरमा कायजरत श्रभमक एवम ्
कामर्दारको तनुःशुल्क िामूर्हक र्दघुजटना बीमा गने व्यवथिा भमलाइनेछ। 
िावजर्तनक तनकायबाट हुने तनमाजर् कायजमा िंलग्न श्रभमकको िामूर्हक 
र्दघुजटना बीमा अतनवायज गररनेछ। 

सामाजजक सुरक्षा र संरक्षण 
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77. र्ीवनचिमा आिाररत िामास्र्क िुरक्षा र िंरक्षर्को अविारर्ा अनुरूप 
गिाजवथिामा थवाथ्य र्ाँच र पोर्र्; बाल्यावथिामा तनुःशुल्क िोप, 
पोर्र्, आिारिूत भशक्षा र छारववृत्तको व्यवथिा; युवावथिामा भशक्षा, 
थवाथ्य र रोर्गारीको प्रत्यािूतत; वदृ्िावथिामा तनुःशुल्क उपचार र 
मयाजर्र्दत र्ीवन िुतनस्श् चत गनज िरकार प्रततवद्ि छ। तर्दनुरूप िबै 
प्रकारका िामास्र्क िुरक्षा ित्तामा 33 प्रततशतले बदृ्धि गरी र्ेष्ट ठ 
नागररकको माभिक ित्ता रु. ४ हर्ार पुर् याएको छु। िामास्र्क िुरक्षा 
ित्ताको लाधग रु. 1 िबज ववतनयोर्न गरेको छु। 

78. अनाि, र्दभलत, अपाङ्गता िएका र ववपन्त् न पररवारका बालबाभलकालाई 
प्रर्दान गररने बाल िंरक्षर् अनुर्दानको रकममा एकततहाईले वदृ्धि गरेको 
छु।  

79. अशक्त, अिहाय एवम ्पररत्यक्त व्यस्क्तको िंरक्षर्को र्दातयत्व नेपाल 
िरकारले वहन गनेछ। िबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्त्य गररनेछ। आवश्यक 
िेवा,  िुवविा,  उपचार र वािको प्रवन्त्ि गरी िडक मानवमुक् त नेपाल 
तनमाजर् गररनेछ। बालबाभलकाको िोर्तलाि, िंरक्षर् तिा पुनथिाजपना 
गरी िडक बालबाभलकामुक्त नेपालको अविारर्ा कायाजन्त्वयन गररनेछ। 
यि कायजमा कियाशील िंघिंथिालाई प्रोत्िाहन गनज अनुर्दान उपलव्ि 
गराइनेछ। 

80. िबै प्ररे्दशमा अपाङ्गता पुनरथिापना केन्त्द्र थिापनाको लाधग िम्िाव्यता 
अध्ययन गररनेछ। बौद्धिक अपाङ्गता िएका बालबाभलकाको उपचार 
िेवालाई िहर् र प्रिावकारी बनाइनेछ। अपाङ्गता िएका व्यस्क्तले प्रयोग 
गने िहायक िामाग्रीको उत्पार्दन गने िंथिालाई अनुर्दान उपलव्ि गराउने 
व्यवथिालाई तनरन्त्तरता र्र्दएको छु। िावजर्तनक िौततक िंरचना, पूवाजिार 
तिा यातायातका िािनहरू अपाङ्गमैरी बनाइनेछ।  
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81. योगर्दानमा आिाररत तनवतृ्तिरर् कोर् ऐनमा िशंोिन गरी प्राध्यापक, 
भशक्षक लगायत अन्त्य राष्ट रिेवकलाई िमेत यि प्रर्ालीमा आवद्ि 
गररनेछ। योगर्दानमा आिाररत िामास्र्क िुरक्षा कोर्को र्दायरालाई 
र्राककलो बनाई थवरोर्गार व्यस्क्त, अिङ्गर्ठत क्षेरका श्रभमक एवम ्
करार र ज्यालार्दारीमा कायजरत श्रभमकलाई िमेत आवद्ि गररनेछ। 

82. श्रम, रोर्गार तिा िामास्र्क िुरक्षा मन्त्रालयको लाधग रु. १४ अबज 
ववतनयोर्न गरेको छु । 

 

मदिला, बालबाभलका र ज्येष्ठ नागररक  

83. राज्यका िबै अङ्गमा लङै्धगक िमानताको नीतत अवलम्बन गररनेछ। 
नेपाल िरकारबाट अनुर्दान प्राप् त गरी िञ् चालन हुने तनकायको कायजकारी 
तहमा न्त्यूनतम ३३ प्रततशत मर्हला िहिाधगता िुतनस्श् चत गररनेछ।  

84. राष्ट रपतत मर्हला उत्िान कायजिमको माध्यमबाट मर्हला उद्यमभशलता 
ववकाि गररनेछ। ववपन्त् न मर्हलालाई िीपमूलक ताभलम र्र्दई आय 
आर्जनका कियाकलापमा िंलग्न गराइनेछ। िबै थिानीय तहमा मर्हला 
उद्यमभशलता िहर्ीकरर् केन्त्द्र थिापना गररनेछ। र्दगुजम क्षेरका गिजवती 
तिा िुत्केरी मर्हलाको हवाई उद्िार गने कायजलाई िप प्रिावकारी 
बनाइनेछ। 

85. िामास्र्क कलङ्कको रुपमा रहेको र्दाइर्ो प्रिाको अन्त्त्य गररनेछ। मर्हला 
ववरुद्िका कुररतत, िेर्दिाव र र्हँिा अन्त्त्य गनज िामास्र्क र्ागरर्, 
िशस्क्तकरर्, मर्हला भशक्षाका कायजिम िञ् चालन गररनेछ। मर्हला र्हँिा 
ववरुद्ि कडा कानूनी प्रवन्त्ि गररनेछ। घरेलु  र्हिंामा परेका वेवाररिे 
मर्हलालाई िंरक्षर् गनज िक्तपुरको िूयजववनायकमा मङ्गला-िाहना 
पुनजथिापना केन्त्द्र तनमाजर् गररनेछ। 
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86. ववपन्त् न,  र्दभलत,  आर्दीवािी, र्नर्ाती,  एकल मर्हला, अपाङ्गता िएका 
मर्हला,  वार्दी,  कमलरी,  कमैया,  चेपाङ्ग, राउटे, लोपोन्त्मुि, िीमान्त्तकृत 
लगायत वस्ञ् चतीकरर्मा परेका िबै िमुर्दायका मर्हला तिा ककशोरीको 
आय आर्जन, क्षमता ववकाि र िशस्क्तकरर्का कायजिम िञ् चालन 
गररनेछ। 

87. बालबाभलकाको मानभिक र शारररीक ववकािका लाधग पोर्र्युक्त िाना, 
गुर्थतरीय थवाथ्य िेवामा पहँुच, िेलकुर्द तिा मनोरञ् र्नका अविर 
प्रर्दान गररनेछ। थिानीय तहिँगको िाझेर्दारीमा 15 थिानमा बालउद्यान 
तिा बाल मनोरञ् र्न थिल तनमाजर् गररनेछ। 

88. बालबाभलकाको िवाजङ्धगर् ववकाि तिा बालिार्हत्यको प्रवद्जिन गनज बाल 
प्रज्ञा प्रततष्टठान थिापना गररनेछ। बालबाभलकाको अन्त्तरतनर्हत प्रततिा 
प्रथरु्टन गराई वहुआयाभमक ववकाि गनज झापाको र्दमकमा गुर्थतरीय 
भशक्षा िर्हतको धचल्रेन प्याराडाइर् थिापना गररनेछ।  

89. मोरङ्ग, िक्तपुर, काथकी र बाँके स्र्ल्लामा िरकारीथतरबाट बालिुिार गहृ 
िञ् चालन गररनेछ। तनहँुको ढकालटारमा व्यवस्थित बालिुिार गहृ 
तनमाजर् गनज बर्ेट व्यवथिा गरेको छु। 

90. बाल अधिकारको िंरक्षर्, प्रवद्जिन र तनयमन गनज रे्दशिरका िबै थिानीय 
तहमा बालकल्यार् अधिकारीको व्यवथिा भमलाएको छु। 

91. एक िय शैया िन्त्र्दा ठूला थवाथ्य िंथिामा ज्येष्टठ नागररकका लाधग 
अलग वाडज थिापना गरी उपचार गने व्यवथिा भमलाइनेछ। ज्येष्टठ 
नागररकका लाधग भमलनकेन्त्द्र, र्र्दवा िेवाकेन्त्द्र र आरोग्य आश्रम िञ् चालन 
गररनेछ। काठमाण्डौको गोठाटारमा अथपतालको िुवविा िर्हत 5 िय 
क्षमताको ज्येष्टठ नागररक आवाि तनमाजर् गनज आवश्यक रकम व्यवथिा 
गरेको छु। 



24 
 

92. एकल मर्हला,  वविवा तिा वविुर,  शारीररक र मानभिक रूपमा अशक्त, 

अिहाय, आफ्नो पररवार र िंरक्षर् निएका ज्येष्टठ नागररकका लाधग 
तनुःशुल्क और्िोपचार र िंरक्षर्को व्यवथिा गररनेछ। अल्र्ाइमिज 
लगायत बुढ्यौलीका रोगबाट प्रिाववत ज्येष्टठ नागररकको तनुःशुल्क 
और्िोपचारको व्यवथिा गररनेछ। 

93. मर्हला, बालबाभलका तिा ज्येष्टठ नागररकको क्षेरमा रु. 1 अबज 20 करोड 
ववतनयोर्न गरेको छु। 

अब म कृवर्, वन, उद्योग, वाखर्ज्य, पयजटन लगायत आधिजक 
क्षेरका कायजिम र ववतनयोर्न प्रथतुत गर्दजछुुः   

 

कृवर् तथा पशुपन्त्छी ववकास 

94. कृवर् के्षरलाई आिुतनकीकरर् तिा व्याविायीकरर् गरी उत्िानशील 
अिजतन्त्रको प्रमुि आिारको रुपमा ववकाि गररनेछ। कृवर् उपर्को मूल्य 
श्रङृ्िलाबाट उत्पार्दक ककिान लािास्न्त् वत हुन े व्यवथिा गररनेछ। कृवर् 
उत्पार्दनको ववववधिकरर् एवम ् ववभशष्टटीकरर् मार्ज त उत्पार्दकत्व 
अभिवदृ्धि गरी नागररकको िाद्य एवम ् पोर्र् अधिकार िुतनस्श् चत 
गररनेछ। कृवर्योग्य र्भमनको चक्लाबन्त्र्दी गरी कबुभलयती,  िामरू्हक र 
करार िेती गनज प्रोत्िार्हत गररनेछ।  

95. प्रिानमन्त्री कृवर् आिुतनकीकरर् पररयोर्नाको प्रिावकाररता वदृ्धि 
गररनेछ। कृवर् बाली, मत्थय र पशुपन्त्छी उत्पार्दन लगायतका िप ७१ र्ोन 
िञ् चालनमा ल्याइनेछ। रवर िेतीको प्रवद्जिन गनज रवर र्ोन िञ् चालनमा 
ल्याइनेछ। पकेट क्षेरमा कम्वाइन्त्ड हािेष्टटर, पावर र्टलर, कस्ल्टिेटर, 
रोटािेटर, हारो लगायतका उपकरर् िरीर्द गनज थिानीय तहलाई िशतज 
अनुर्दान उपलव्ि गराइनेछ। आयोर्ना क्षेरका कृर्कलाई प्राववधिक िहयोग 
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उपलव्ि गराउन कृवर् ववर्यका थनातक तहमा अध्ययनरत 3 िय 
ववद्यािीलाई इन्त्टनजको रुपमा िटाइनेछ।  िबै स्र्ल्लाका कृवर् ज्ञान 
केन्त्द्रमा कृवर् थनातक उत्तीर्ज गरेका एक-एक र्ना प्राववधिकलाई एक 
वर्जको लाधग करारमा भलई िटाइनेछ। यि पररयोर्ना कायाजन्त्वयनका 
लाधग रु. 7 अबज 98 करोड ववतनयोर्न गरेको छु। 

96. उपयोगमा नआएका िरकारी कृवर् र्मज र बाँझो र्भमनमा व्याविातयक 
िेती गनज तनर्ी क्षेरलाई भलर्मा र्र्दने नीतत अवलम्बन गररनेछ। पहाडी 
क्षेरका िोर्पुर, नुवाकोट, बैतडी लगायतका स्र्ल्लामा र्लरू्ल र र्हमाली 
क्षेरका मनाङ्ग, मुथताङ, म्याग्र्दी, डोल्पा लगायतका स्र्ल्लामा 
व्याविातयक पशुपालनका लाधग तनर्ीक्षेरलाई प्रोत्िाहन गनज बर्ेट 
व्यवथिा गरेको छु। 

97. कृवर्योग्य िूभमको वगीकरर् एवम ्माटो परीक्षर् गरी िौगोभलक एवम ्
मौिमी अनुकूलताको आिारमा बाली लगाउन प्रोत्िाहन गररनेछ। माटो 
र्ाँच प्रयोगशालाको क्षमता अभिवदृ्धि गरी डडस्र्टल थवायल म्यावपङ्ग 
प्रर्ाली कायाजन्त्वयनमा ल्याइनेछ।  

98. ववद्यमान कृवर् अनुर्दान प्रर्ालीलाई पुनरावलोकन गरी कृर्क,  कृवर् 
उद्यमी, कृर्क िमुह र िहकारी िंघ िंथिालाई उत्पार्दनमा आिाररत 
प्रोत्िाहन अनुर्दान प्रर्दान गररनेछ। इर्ार्त प्राप् त वविेताबाट उन्त् नत बीऊ 
िररर्द गरी रोपर् गन ेकृर्कलाई मूल्यको ५० प्रततशतिम्म अनुर्दान र्र्दने 
व्यवथिा भमलाएको छु। कृवर्को यास्न्त्रकरर्का लाधग कृवर् और्ार तिा 
कृवर् उपकरर् र िोको पाटजपुर्ाजको आयातमा र्र्दइएको कर तिा महिुल 
छुटको र्दायरा तिा प्रततशत वदृ्धि गरेको छु।  

99. मध्यम तिा उच्च प्रववधियुक्त वहुउद्रे्दश्यीय निजरी थिापना गरी 
र्लरु्लका 50 लाि ववरुवा उत्पार्दन गररनेछ। रास्ष्टरय रार्मागजको 
ककनारामा रहेका बाँझो र िावजर्तनक एवम ्नर्दी उकािबाट प्राप् त र्ग्गामा 
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र्लरू्ल,  तरकारी र नगरे्दवाली लगाउन थिानीय तह र कृर्क िमूहलाई 
प्रोत्िार्हत गररनेछ।   

100. िेतीबाली लगाउने िमय अगावै रािायतनक मलको पयाजप् त आपूतत ज 
िुतनस्श् चत गररनेछ। तीन वर्जभिर रािायतनक मल कारिाना थिापना गने 
गरी प्रारस्म्िक कायज अतघ बढाउन बरे्ट छुट्याएको छु। रािायतनक मलमा 
प्रर्दान गररने अनुर्दानलाई वदृ्धि गरी रु. 12 अबज पुर् याएको छु। 

101. अग्याजतनक िेतीलाई प्रवद्जिन गनज प्राङ्गाररक मल तिा र्ैववक ववर्ार्दीको 
प्रयोगलाई प्रोत्िार्हत गररनेछ। अग्याजतनक िेतीको पकेट क्षेरमा उत्पार्र्दत 
उपर्को ब्रास्ण्डङ्ग, प्रमार्ीकरर् र बर्ार प्रवद्जिन गररनेछ। र्ैववक ववर्ार्दी 
कारिाना थिापना गनज तनर्ी क्षेरलाई ५० प्रततशतिम्म पुँर्ीगत अनुर्दान 
उपलव्ि गराउने व्यवथिा भमलाएको छु।  

102. िबै प्ररे्दशमा िण्डारर् िुवविा िर्हतको कृवर् उपर् प्रशोिन केन्त्द्र र 
औद्योधगक कृवर् बर्ार थिापना गररनेछ। इलाममा अलैँची, मकवानपुरको 
छवत्तवनमा तरकारी,  िल्यानमा अर्दवुा तिा रु्म्लामा थयाऊ लक्षक्षत 
औद्योधगक कृवर् बर्ार थिापनाको िम्िाव्यता अध्ययन पूरा गरी तनमाजर् 
कायज शुरू गररनेछ। 

103. न्त्यूनतम िमिजन मुल्य तोककएका िान, गहँु र मकै लगायतका कृवर् 
उपर्को िण्डारर् गरी आपूतत ज व्यवथिापनलाई िहर् एवम ् तनयभमत 
बनाउन िाद्य व्यवथिा तिा व्यापार कम्पनी र कृवर् िहकारी मार्ज त 
िररर्द गने व्यवथिा भमलाइनेछ। थिानीय तह मार्ज त 2 िय िाद्य 
िण्डारर् केन्त्द्र, 89 शीतकक्ष र शीत िण्डार थिापना गररनेछ। िाद्य 
िण्डारर् गहृको बीमा वप्रभमयममा 50 प्रततशत अनुर्दान र्र्दने व्यवथिा 
भमलाएको छु। उिु उत्पार्दक ककिानलाई उत्पार्दन पररमार्का आिारमा 
धचनी भमलमा उिु बबिी गरेको 15 र्र्दनभिर अनुर्दान प्रर्दान गनज रु. 84 
करोड ववतनयोर्न गरेको छु। 
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104. प्ररे्दश तिा थिानीय तह मार्ज त मेचीनगर, रङ्गेली, रत् ननगर, कागेश् वरी 
मनहरा, िस्न्त्ििकज  लगायतका 17 थिानमा कृवर् िोकबर्ार थिापना 
गररनेछ। िल्यानको कपुरकोट र डोटीको भिलगढीमा कृवर् िोकबर्ार 
थिापना गनज पूवज तयारीका कायज गररनेछ। काठमाण्डौको चोिारमा 
तनमाजर्ाधिन र्लरू्ल तिा तरकारी हाटबर्ार िञ् चालनमा ल्याइनेछ। कृवर् 
उत्पार्दनलाई ढुवानी गनज कृवर् रज्रु्मागज तनमाजर् गनज थिानीय तह तिा 
कृवर् िहकारीलाई ५० प्रततशत पुँर्ीगत अनुर्दान उपलब्ि गराइनेछ।  

105. कृवर् उपर् िंकलन, प्रशोिन तिा ब्रास्ण्डङ्ग गरी थवरे्दशी तिा 
अन्त्तराजस्ष्ट रय बर्ारमा बबिी ववतरर् गनज रुपन्त्रे्दहीको किाजघाटमा आिुतनक 
प्रववधियुक्त कृवर् उपर् िोक बर्ारको तनमाजर् कायज आरम्ि गररनेछ। 

106. उत्पार्दक ककिानले कृवर् उपर्को यिािज मूल्य प्राप् त गने िुतनस्श् चतताको 
लाधग मध्यथिकताजको अनुधचत नार्ालाई तनयन्त्रर् गररनेछ। कृर्कलाई 
बीऊ बबर्न तिा मलको उपलव्िता,  मौिम  र िबै प्रकारका कृवर् 
उपर्को बर्ार मूल्य िम्बन्त्िी र्ानकारीमूलक िूचना मोबाईल एप्ि 
मार्ज त तनयभमत रुपमा उपलब्ि हुने व्यवथिा भमलाइनेछ।  

107. कृवर्मा आिाररत उद्यम तिा मूल्य श्रङृ्िला ववकािको लाधग िहुभलयत 
पूर्ज कर्ाज प्रवाह गनज रु. 7 अबज 60 करोड छुट्याएको छु। इच्छुक ककिान 
िहिागी हुनिक्न ेगरी कृवर् वाली तिा पशुपन्त्छी बीमाको र्दायरा ववथतार 
गररनेछ। पशु र वाली बीमाको वप्रभमयम वापत 50 प्रततशत अनुर्दान र्र्दने 
व्यवथिालाई तनरन्त्तरता र्र्दएको छु।  

108. र्दईु वर्जभिरमा नेपाललाई र्दिु र  तरकारी, तीन वर्जभिरमा गहँु, मकै, कोर्दो 
र र्ापर एवम ्५ वर्जभिर चामलमा आत्मतनिजर बनाइनेछ।  

109. कृर्कबाट उत्पार्र्दत र्दिुका लाधग बर्ार िुतनस्श् चत गनज ववराटनगर, पोिरा 
लगायतका  थिानमा र्दिु िंकलन र धचथयान केन्त्द्रको थिापना र क्षमता 
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ववथतार गररनेछ। थवरे्दशमा उत्पार्र्दत र्दिु तिा र्दगु्िर्न्त्य पर्दािजको िपत 
वदृ्धि गनज तनर्ी तिा िहकारी िंघिंथिाहरूको लगानीमा उच्च 
तापमानयुक्त र्दिु प्रशोिन तिा िुलो र्दिु कारिाना थिापना गनज 35 
प्रततशतिम्म पुँर्ीगत अनुर्दान र्र्दने व्यवथिा भमलाएको छु।  

110. मनाङ्ग,  मुथताङ, रु्म्ला लगायतका र्हमाली स्र्ल्लामा व्याविातयक 
थयाऊ िेती प्रवद्जिन गनज वेनाज िररर्दका लाधग 50 प्रततशत अनुर्दानको 
व्यवथिा गरेको छु। िोलुिुम्बु, र्ार्रकोट, वैतडी लगायतका 9 स्र्ल्लामा 
भमिन ओिर कायजिम िञ् चालन गररनेछ। िोर्पुर, काभ्रे, पवजत, थयाङ्र्ा, 
र्दाङ्ग, डडेलिुरा लगायतका 10 स्र्ल्लामा व्याविातयक कागती िेती 
ववथतार कायजिम िञ् चालन गररनेछ। 

111. िुिाररएको गोठ तनमाजर्, पशु र्दाना, आहार र घाँिको उत्पार्दन तिा चरर् 
क्षेर ववकाि एवम ्ववथतारका कायजिम िञ् चालन गररनेछ। मुलुकका 4 
िय 68 थिानीय तहमा कृबरम गिाजिान भमिन कायजिम िञ् चालन गरी 
7 लाि उन्त् नत नश् लका गाई, िैिी र बाख्रा उत्पार्दन गररनेछ। उच्च 
प्रर्ननमान िएका स्रोतपशु थवरे्दशमै उत्पार्दन गररनेछ। कृबरम गिाजिान 
िेवा तनुःशुल्क उपलब्ि गराइनेछ। गाई,  िैंिी र कुिरामा लाग्ने महामारी 
रोग तनयन्त्रर्को लाधग िोप उत्पार्दनमा नेपाललाई आत्मतनिजर बनाइनेछ। 
पशु थवाथ्य िुिार कायजिमका लाधग आवश्यक रकम ववतनयोर्न गरेको 
छु।  

112. िब ैप्ररे्दशमा थवच्छ र व्यवस्थित नमुना पशुपन्त्छी विशाला तनमाजर् गरी 
िञ् चालनमा ल्याउन तनर्ी क्षेरलाई िहुभलयत र प्रोत्िाहन गररनेछ। 
ववराटनगर, पोिरा, िुिेत र िनगढीमा आिुतनक पशु विशाला थिापना 
गररनेछ। 

113. कृवर् अनुिन्त्िानमा लगानी वदृ्धि गररनेछ। नेपाल कृवर् अनुिन्त्िान 
पररर्र्दबाट अन्त् नवाली, तरकारी तिा र्लरू्लका वर्जशंकर र्ात ववकाि 
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गररनेछ। रैिाने प्रर्ाततका बीऊ बबर्न र नश् ललाई िंरक्षर् गनज 
ववश् वववद्यालयिँग िहकायज गररनेछ। कृवर् उत्पार्दन वदृ्धिका लाधग प्रत्येक 
र्दईु र्दईु वर्जमा बीऊ रे्नज ककिानलाई उत्प्रेररत गररनेछ। नेपाल कृवर् 
अनुिन्त्िान पररर्र्दको लाधग रु. 3 अबज ववतनयोर्न गरेको छु। 

114. कृवर् उत्पार्दनमा आिुतनक प्रववधिको िैद्िास्न्त्तक एवम ्व्यवहाररक ज्ञान 
प्रर्दान गनज र्दईु वर्जभिर झापाको चन्त्द्रडाँगी, िलाजहीको नवलपुर लगायत 
िब ैप्ररे्दशका एक-एक कृवर् र्ामजलाई िेन्त्टर अर् एस्क्िलेन्त्िको रुपमा 
ववकाि गरी िञ् चालनमा ल्याइनेछ।  

115. अव कोदि भोकै पदैन, भोकले कोदि मदैन िन्त् ने िरकारको िंकल्पलाई 
व्यवहाररक रुपमा कायाजन्त्वयन गनज िूभमर्हन ककिान, र्दभलत र आधिजक 
तिा िामास्र्क दृस्ष्टटले पछाडड परेका वगज र िमुर्दायमा िाद्य एवम ्
पोर्र्को पहँुच ववथतार गररनेछ। िोकमरी तिा िाद्य अिुरक्षाको 
र्ोखिममा रहेका व्यस्क्त,  पररवार, वगज र िमुर्दायलाई िाद्यान्त् न उपलव्ि 
गराई िोकमरी अन्त्त्य गररनेछ।  

116. िाद्य वथतुको थवच्छता एवम ् गुर्थतर कायम गनज अनुगमन गन े
तनकायको क्षमता अभिवदृ्धि गररनेछ। रास्ष्टरय िाद्य तिा र्दाना ररर्रेन्त्ि 
प्रयोगशालालाई अन्त्तराजस्ष्ट रय मापर्दण्ड अनुरुप ववकाि गरी िाद्य 
थवच्छता परीक्षर्को क्षेर र र्दायरा ववथतार गररनेछ। प्रमुि कृवर् िोक 
तिा हाट बर्ारमा ववर्ार्दी अवशेर् परीक्षर्का लाधग घुस्म्त िेवा शुरु 
गररनेछ। 

117. कृवर् तिा पशुपन्त्छी ववकाि तर्ज  रु. 45 अबज 9 करोड ववतनयोर्न गरेको 
छु। 

भसिँचाइ  
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118. कृवर्योग्य र्भमनमा नर्दी पिान्त्तरर्,  नहर,  भलफ्ट,  कुलो तिा िूभमगत 
भिँचाइ प्रर्ालीको माध्यमबाट भिँचाइ िुवविा पुर् याई कृवर् उत्पार्दन र 
उत्पार्दकत्व वदृ्धि गररनेछ। तनमाजर्ाधिन आयोर्ना तनिाजररत िमयमा न ै
िम्पन्त् न गनज, िम्िाव्यता अध्ययन पूरा िएका भिँचाइ आयोर्ना तनमाजर् 
प्रारम्ि गनज र भिँचाइ प्रर्ालीको तनयभमत ममजत िम्िार गनज 
प्रािभमकताका िाि बरे्ट छुट्याएको छु। आगामी वर्ज िप 29 हर्ार 4 
िय हेक्टर कृवर्योग्य र्भमनमा भिँचाइ िुवविा ववथतार गररनेछ। 

119. भिक् टा भिँचाइ आयोर्नाको पस्श् चम मूल नहरबाट िप 2 हर्ार हेक्टर 
िूभममा भिँचाइ िुवविा पुर् याइनेछ। आयोर्नाको पवूवज िण्डमध्ये आगामी 
वर्ज िप 20 ककलोभमटर मूलनहर र 12 ककलोभमटर शािा नहर तनमाजर् 
िम्पन्त् न गरी िप ६ हर्ार हेक्टर र्भमनमा भिँचाइ िुवविा ववथतार 
गररनेछ। भिक् टा भिँचाइ आयोर्नाको िम्पूर्ज तनमाजर् कायज आगामी र्दईु 
वर्जभिर िम्पन्त् न गररनेछ। यिका लाधग रु. 1 अबज 56 करोड छुट्याएको 
छु। 

120. रानी-र्मरा-कुलररया भिँचाइ आयोर्नाको पर्हलो चरर् अन्त्तगजतको ९ 
ककलोभमटर मूल नहर तनमाजर् कायज आगामी वर्ज िम्पन्त् न गरी िप 7 
हर्ार हेक्टर िूभममा भिँचाइ िुवविा पुर् याइनेछ। र्दोस्रो चरर् अन्त्तगजत 
लस्म्क एक्टेन्त्िनको कान्त्द्रा िोलािम्मको 15 ककलोभमटर मूल र 5 
ककलोभमटर शािा नहर तनमाजर् िम्पन्त् न गररनेछ। आगामी 3 वर्जभिर यि 
आयोर्नाको िम्पूर्ज कायज िम्पन्त् न गरी 20 हर्ार 3 िय हेक्टर िूभममा 
भिँचाइ िुवविा पुर् याइनेछ। आयोर्ना अन्त्तगजतको ववद्युत गहृबाट 4.7 
मेगावाट ववद्युत उत्पार्दन गररनेछ। यि आयोर्नाका लाधग रु. 2 अबज 
35 करोड ववतनयोर्न गरेको छु।  

121. महाकाली भिँचाइ आयोर्नाको तेस्रो चरर् अन्त्तगजत र्दश ककलोभमटर मूल 
नहर तनमाजर् र बह्मरे्दव मस्ण्ड क्षेरमा शािा नहर तनमाजर् गरी 2 हर्ार 
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9 िय हेक्टर र्भमनमा भिँचाइ िुवविा उपलव्ि गराउन रु.1 अबज 25 
करोड ववतनयोर्न गरेको छु। बबई भिँचाइ आयोर्नाको पस्श् चम िण्डको 
बाँकी 8 ककलोभमटर नहर तनमाजर् िम्पन्त् न गनज र ममजत िम्िार गनज रु. 
1 अबज 44 करोड ववतनयोर्न गरेको छु। 

122. प्रगन्त्ना, बड्कापि, वागमती, पालुङटार, बहृत र्दाङ उपत्यका लगायत िाना, 
मझौला र ठुला ितह भिचँाइ आयोर्ना तनमाजर् गनज रु. 1 अबज ६१ करोड 
ववतनयोर्न गरेको छु। यी आयोर्नाहरूबाट आगामी वर्ज िप 6 िय हेक्टर 
कृवर्योग्य र्भमनमा भिँचाइ िुवविा उपलव्ि हुनेछ। 

123. िुरूङ्गको माध्यमबाट एक नर्दीको पानी अको नर्दीमा पिान्त्तरर् गरी 
िानेपानी, भिँचाई र ववद्यतुका लाधग वहुउद्रे्दश्यीय प्रयोग गन ेप्रववधिबाट 
हामी र्लस्रोत उपयोगको नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौं। तनमाजर्ाधिन नर्दी 
पिान्त्तरर् आयोर्ना िमयमा नै िम्पन्त् न  गररनेछ। िम्िावनायुक्त 
थिानमा नर्दी पिान्त्तरर् आयोर्ना िञ् चालन गरी झापारे्दखि 
कञ् चनपुरिम्मका तराईका िू-िागमा भिँचाई िुवविा ववथतार गररनेछ। 

124. तनमाजर्ाधिन िेरी-बबई पिान्त्तरर् वहुउद्रे्दश्यीय आयोर्नाको हेडवक् िज 
तनमाजर् कायज आगामी आधिजक वर्ज िम्पन्त् न गररनछे। र्दईु वर्जभिर बाँके र 
बर्र्दजया स्र्ल्लाका िप 15 हर्ार हेक्टर िूभममा भिँचाइ िुवविा ववथतार 
गनुजका िािै 48 मेगावाट क्षमताको ववद्युतगहृ तनमाजर् िम्पन्त् न गररनेछ। 
यि आयोर्नाका लाधग रु. 3 अबज 7 करोड ववतनयोर्न गरेको छु। नौमुरे 
वहुउद्रे्दश्यीय नर्दी पिान्त्तरर् आयोर्नाको डडवपआर तयार गरी तनमाजर् 
शरुु गनज बरे्ट व्यवथिा गरेको छु। 

125. तराई-मिेशका िनुर्ा, महोत्तरी, िलाजही,  रौतहट लगायत प्ररे्दश नं 2 का 
1 लाि 22 हर्ार हेक्टर कृवर्योग्य िूभममा भिचँाइ िुवविा उपलव्ि गराई 
िमग्र प्ररे्दशको आधिजक रुपान्त्तरर्को आिार तयार गने िुनकोशी-मररन 
वहुउद्रे्दश्यीय नर्दी पिान्त्तरर् आयोर्नाको टनेल तनमाजर् कायजलाई तीव्रता 
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र्र्दइनेछ। आगामी आधिजक वर्ज हेडवक्िज र ववद्युतगहृ तनमाजर् शुरू 
गररनेछ। आयोर्नाको तनमाजर् िम्पन्त् न हँुर्दा िम्पूर्ज कमाण्ड एररयाको 
कृवर्िूभममा भिँचाइ िुवविा पुर् याउने गरी मूल र शािा नहर तनमाजर् 
िम्पन्त् न गररनेछ। आयोर्नाको िम्पूर्ज काम चार वर्जभिर िम्पन्त् न 
गररनेछ। यि आयोर्नाका लाधग रु. 2 अबज 46 करोड ववतनयोर्न गरेको 
छु। 

126. आगामी वर्ज तमोर-धचथयाङ्ग र काली गण्डकी-ततनाउ नर्दी पिान्त्तरर् 
आयोर्नाको ववथततृ पररयोर्ना प्रततवेर्दन तयार गनुजका िािै आयोर्ना 
कायाजन्त्वयनको ढाँचा तनिाजरर् र स्रोत व्यवथिापनको काम िम्पन्त् न गरी 
तनमाजर् कायज प्रारम्ि गररनेछ। माडी-र्दाङ्ग र पस्श् चम िेती-कैलाली नर्दी 
पिान्त्तरर् आयोर्नाको ववथततृ पररयोर्ना प्रततवेर्दन तयार गनज बर्ेट 
छुट्याएको छु। 

127. आगामी आधिजक वर्ज िमदृ्ि तराई-मिेि भिँचाइ ववकाि कायजिम 
अन्त्तगजत झापा, िप् तरी, उर्दयपुर, धचतवन, नवलपरािी पूवज, र्दाङ्ग, बर्र्दजया, 
कञ् चनपुर लगायत 25 स्र्ल्लाको 20 हर्ार हेक्टर िेतीयोग्य िूभममा 
भिँचाइ िुवविा ववथतार गनज 5 हर्ार थयालो ट्यूववेल र 2 िय डडप 
ट्यूववेल र्डान गररनेछ। यि कायजिमका लाधग रु. 2 अबज 34 करोड 
ववतनयोर्न गरेको छु। 

128. एकीकृत ऊर्ाज तिा भिँचाइ ववशेर् कायजिम अन्त्तगजत िुनकोशी, बरशुली,  

कालीगण्डकी,  राप् ती, िेरी,  कर्ाजली र  चमेभलया लगायतका नर्दी ककनारका 
टार तिा र्ाँटमा भलस्फ्टङ्ग गरी ६ िय हेक्टर कृवर्योग्य िूभममा भिँचाइ 
िुवविा ववथतार गनज आवश्यक रकम व्यवथिा गरेको छु।  

129. पहाडी क्षेरका कृवर्योग्य िूभममा भिँचाइ िुवविा पुर् याउन थिानीय तह र 
िमुर्दायको िहिाधगतामा पोिरी तनमाजर् गररनेछ। यिका लाधग थिानीय 
तहलाई ववत्तीय हथतान्त्तर् गररनेछ। 
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नदी ननयन्त्रण तथा जलाधार संरक्षण  

130. मानवबथतीको िुरक्षा तिा कृवर्योग्य िूभमको िंरक्षर् र र्भमन उकाि 
गरी थिानीय तह मार्ज त उत्पार्दनशील उपयोग गनज नर्दी तनयन्त्रर्का 
कायजिम िञ् चालन गररनेछ। कन्त्काई,  रतुवा,  कमला, लालबकैया,  

वार्गङ्गा, पस्श्चम राप् ती, कर्ाजली र महाकाली नर्दी तनयन्त्रर् कायजिमको 
लाधग रु. 3 अबज ९१ करोड ववतनयोर्न गरेको छु।  

131. झापाको िद्रपुर, म्याग्र्दीको वेनी, डोल्पाको र्दनुै, बझाङ्गको चैनपुर र 
र्दाचुजलाको िलङ्गा बर्ारलाई नर्दी कटानबाट िंरक्षर् गनज बर्ेट व्यवथिा 
गरेको छु। र्नताको तटवन्त्ि अन्त्तगजत मावा, ववररङ्ग, बिाहा, िाँडो, 
रातु, लिनरे्दही, पूववज राप्ती, ततनाऊ-र्दानव, िार्दा, मोहना लगायतका नर्दी 
तनयन्त्रर् कायजिमलाई तनरन्त्तरता र्र्दई 1 िय 15 ककलोभमटर िंरचना 
तनमाजर् गनज बरे्ट छुट्याएको छु। नर्दी तनयन्त्रर् र पर्हरो व्यवथिापनमा 
नवीन तिा वायो ईन्त्र्ीतनयररङ्ग प्रववधिको प्रयोग गररनेछ। 

132. बरयुगा नर्दीको कटानबाट उर्दयपुरको गाईघाट बर्ार लगायत अन्त्य बथती 
र कृवर्योग्य िूभमको िंरक्षर् गनज 84 ककलोभमटर तटवन्त्ि तीन वर्जभिर 
तनमाजर् गररनेछ ।  

133. झापारे्दखि कञ् चनपुरिम्मको चुरे पहाडको िावर क्षेरमा कोशी, गण्डकी, 
कर्ाजली एवम ्ततनका िहायक नर्दी प्रर्ालीलाई अन्त्तरआवद्ि गरी नहर 
तनमाजर् गनज िम्िाव्यता अध्ययनको लाधग बरे्ट व्यवथिा गरेको छु। 
यिबाट तराईको भिँचाइ प्रर्ालीलाई व्यवस्थित गनज, र्लचिलाई 
तनरन्त्तरता र्र्दन, र्लयारा एवम ्पयजटन प्रवद्जिन गनज तिा तराईमा हुन े
वाढी, डुवान र नर्दी कटानका िमथया िमािान गनज िहयोग पुग्ने अपेक्षा 
गरेको छु। 
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134. र्लािार िंरक्षर् र भिँचाइ िुवविा ववथतारका लाधग तालतलैया िंरक्षर् 
तिा ड्याम तनमाजर्का कायजिम िञ् चालन गररनेछ। रुपाताल एकीकृत 
ववकाि पररयोर्ना अन्त्तगजतका कायजिम िञ् चालन गनज रु. 27 करोड 
छुट्याएको छु।  

135. मौिम िम्बन्त्िी िूचना िंकलनका लाधग पाल्पा र उर्दयपुरमा मौिमी 
राडार तिा काठमाण्डौ उपत्यकामा एक्ि वेण्ड राडार र्डान गररनेछ। 
टेभलभिर्नमा मौिम च्यानल िञ् चालन गररनेछ। िप ३० थिानमा र्ल 
तिा मौिम मापन केन्त्द्र थिापना गनज बर्ेट व्यवथिा गरेको छु।  

136. भिँचाइ तिा नर्दी तनयन्त्रर् क्षेरको लाधग बर्ेट वदृ्धि गरी रु. 31 अबज 
86 करोड पुर् याएको छु।   

भूभम व्यवस्था  

137. िावजर्तनक र िरकारी र्ग्गाको िंरक्षर् गनज िरकार प्रततवद्ि छ। 
गैरकानुनीरुपमा कब्र्ा गररएका िावजर्तनक, िरकारी र गुठी र्ग्गाको 
िोर् तिा पर्हचान गरी कर्ताज ल्याउने कायजलाई तीव्रता र्र्दइनेछ। िडक 
र िोको राइट अर् वे लगायत नेपाल िरकारले अधिग्रहर् गरेको वा 
िररर्द गरेको िम्पूर्ज िूभमको ककत्ताकाट गरी आगामी आधिजक वर्जभिर 
नेपाल िरकारको नाममा कायम गररनेछ।  

138. िूभमिम्बन्त्िी िमथया िमािान आयोग मार्ज त िूभमर्हन र्दभलत, िूभमर्हन 
िुकुम्बािी, पूवजकमलरी, पूवजकमैया, हरूवा, चरुवा तिा अव्यवस्थित 
बिोबािीको पर्हचान गरी लगत िंकलन, नाप नक्िाङ्कन, ित्यापन र 
अभिलेिाङ्कन कायज िम्पन्त् न गरी आगामी आधिजक वर्जभिर र्ग्गािनी 
र्दताज प्रमार्पूर्ाज ववतरर् गररनेछ। यिका लाधग रु. 68 करोड ववतनयोर्न 
गरेको छु। 
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139. नेपाल िरकार र थिानीय तहको िहलगानीमा प्रत्येक प्ररे्दशमा िूभम 
बैङ्कका कम्तीमा 50 शािा थिापना गरी आगामी आधिजक वर्जभिर 
िञ् चालनमा ल्याइनेछ। उपयोगमा नरहेका व्यस्क्तगत, िरकारी, 
िावजर्तनक तिा नर्दी उकािको र्ग्गामा व्याविातयक िेती र कृवर् उपर् 
प्रशोिन गनज व्यस्क्त, िमूह वा िंथिालाई िूभम बैङ्क मार्ज त भलर्मा 
उपलव्ि गराउने व्यवथिा भमलाइनेछ।  

140. िूभमको वैज्ञातनक वगीकरर् र अधिकतम उपयोगका लाधग िू-िूचना 
प्रर्ालीमा आिाररत िू-उपयोग नक्िाको प्रयोग गरी िबै थिानीय तहमा 
ि-ूउपयोग योर्ना तरु्जमा गररनेछ। योर्ना लाग ुगने थिानीय तहलाई 
प्रोत्िाहन थवरुप िप अनुर्दान उपलव्ि गराउने व्यवथिा भमलाएको छु।  

141. र्ग्गा िम्बन्त्िी िबै अभिलेिको डडस्र्टल प्रतत िू-अभिलेि िूचना 
व्यवथिापन प्रर्ालीबाट उपलव्ि गराइनेछ। िबै मालपोत कायाजलयमा 
ववद्युतीय प्रर्ालीमा आिाररत र्ग्गा प्रशािन िम्बन्त्िी िेवा ववथतार गरी 
िेवाग्राहीले घरबाट नै र्ग्गा र्दताज, नामिारी लगायतका र्ग्गा प्रशािनिँग 
िम्बस्न्त्ित कायज गनज िक्ने व्यवथिा भमलाएको छु।  

142. आगामी आधिजक वर्जभिर ककत्तानापी नक्िा, कर्ल्ड बुक र प्लट रस्र्ष्टटर 
िम्बन्त्िी िेवा ववद्युतीय माध्यमबाट प्राप् त गनज िककने मेरो ककत्ता प्रर्ाली 
िबै स्र्ल्लामा कायाजन्त्वयनमा ल्याइनेछ। ववभिन्त् न स्र्ल्लाका 40 
कायाजलयमा िू-िूचना प्रर्ाली ववथतार गररनेछ।  

143. ि-ूिूचना िंकलन,  िवेक्षर् र नाप नक्शाङ्कन गनज अत्यािुतनक लाईडर 
प्रववधिको प्रयोगलाई तनरन्त्तरता र्रँ्दरै्द आगामी आधिजक वर्ज मेचीरे्दखि 
नारायर्ीिम्मका तराईका 15 हर्ार वगज ककलोभमटर क्षेरको नाप 
नक्शाङ्कन कायजिम्पन्त् न गनज रु.43 करोड ववतनयोर्न गरेको छु। आगामी 
तीन वर्जभिर रे्दशका िबै िू-िागको नाप नक्शाङ्कन िम्पन्त् न गररनेछ।  
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सिकारी तथा गररबी ननवारण 

144. िहकारी क्षेरलाई अिजतन्त्रको महत्वपूर्ज आिारथतम्िको रुपमा ववकाि 
गररनेछ। ववत्तीय पहँुच ववथतार, िामास्र्क एवम ्आधिजक िशक्तीकरर् र 
उत्पार्दनशील क्षेरमा िहकारी िंघ िंथिालाई पररचालन गररनेछ। िूभमर्हन, 
िुकुम्बािी, र्दभलत एवम ्वपछडडएका वगज र िमुर्दायलाई िहकारी िंथिामा 
आवद्ि गरी उद्यमभशलता ववकािका कायजिम िञ् चालन गररनेछ। 

145. िहकारी िंघ िंथिालाई थिानीय कच्चा पर्दािजमा आिाररत घरेलु तिा 
िाना उद्योगको प्रवद्जिन, थिानीय उत्पार्दनको िण्डारर्, प्रशोिन, 

प्याकेस्र्ङ्ग र बर्ारीकरर्का लाधग प्रोत्िार्हत गररनेछ। िहकारी िंघ 
िंथिालाई कृवर् तिा पशुपन्त्छीर्न्त्य उत्पार्दनको प्रशोिन गरी 
मुल्यश्रङृ्िला ववकाि गनज िहुभलयतपूर्ज कर्ाज र्र्दने व्यवथिा गरेको छु।  

146. िहकारी िंघ िंथिाहरूलाई थिानीय तहिँगको िाझेर्दारीमा कृवर् बर्ार 
केन्त्द्र थिापना गनज िहयोग उपलव्ि गराइनेछ। कृवर् िामग्री िण्डारर् 
गनज िाववकका िाझा िहकारी िंथिाका गोर्दाम ममजत गरी िञ् चालनमा 
ल्याउन थिानीय तहलाई िशतज अनुर्दान प्रर्दान गररनेछ।  

147. िहकारीको माध्यमबाट िाद्यान्त् न, र्दलहन, तरकारी, र्लरु्ल, धचया, अलैची, 
ककर् िेतत गनज आवश्यक पने बीऊ, ववर्न, यन्त्र र उपकरर् िररर्दमा 
अनुर्दान र्र्दने व्यवथिा भमलाएको छु। रोर्गारीका अविर ववथतार गन े
िहकारी िंघ िंथिाको क्षमता अभिवदृ्धि र िंथिागत िुदृढीकरर्का लाधग 
प्राववधिक िहयोग र प्रततर्लमा आिाररत अनुर्दान उपलब्ि गराइनेछ। 
िहकारी क्षेरको िुदृढीकरर्का लाधग बरे्ट व्यवथिा गरेको छु।  

148. आगामी वर्ज िबै स्र्ल्लाका गररब घरपररवारलाई राज्य िुवविा पररचयपर 
ववतरर् गने कायज िम्पन्त् न गररनेछ। िरकारको तर्ज बाट प्रर्दान गररन े
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गररब लक्षक्षत िबै िेवा, िवुविालाई िोही पररचयपरिँग आवद्ि गररनेछ। 
गररबिँग ववश् वेश् वर कायजिमलाई तनरन्त्तरता र्र्दएको छु। 

149. गररबी तनवारर् कोर्लाई िारेर् गरेको छु। कोर्मा आवद्ि कररव 32 
हर्ार िामुर्दातयक िमूहलाई िहकारीमा रुपान्त्तरर् गररनेछ। िमूहले 
पररचालन गरेको रु.19 अवज आवती कोर्लाई िहकारीको बीउ पुँर्ीको 
रुपमा उपयोग गरी गररबी तनवारर् कायजिम िञ् चालन गररनेछ। 

150. िूभम व्यवथिा, िहकारी तिा गररबी तनवारर् मन्त्रालयको लाधग रु. ८ 
अबज २१ करोड ववतनयोर्न गरेको छु ।  

वन ववकास 

151. काष्टठ, गैरकाष्टठ र र्डीबुटीमा आिाररत वनर्न्त्य उद्यमलाई रोर्गारी र 
आधिजक उपार्जनिँग आवद्ि गरी उद्यमशीलता प्रवद्जिन गररनेछ। 
मुलुकको आधिजक िमदृ्धिमा वन क्षेरको योगर्दान अभिवदृ्धि गनज र्र्दगो 
वन व्यवथिापनको रास्ष्टरय मापर्दण्ड कायाजन्त्वयनमा ल्याइनेछ। 

152. राष्ट रपतत चुरे िंरक्षर् कायजिम अन्त्तगजत भशवाभलक तिा महािारत क्षेरमा 
2 िय पोिरी तनमाजर् गरी िूभमगत र्लपुनिजरर् गररनेछ। चुरे क्षेरका 1 
िय 64 नर्दी प्रर्ालीमा िूक्षय तनयन्त्रर्का कायजिम िञ् चालन गररनेछ। 
यि कायजिमका लाधग रू 1 अबज 53 करोड ववतनयोर्न गरेको छु।  

153. तनयाजतको िम्िावना रहेका बोधिधचत्त, रुद्राक्ष, धचराइतो, श्रीिण्ड, पाँचऔलें 
लगायतका उच्च मुल्ययुक्त वनथपतत र र्डडबुटीको व्याविातयक उत्पार्दन, 

प्रशोिन, प्रमार्ीकरर् र बर्ारीकरर् गनज प्रोत्िार्हत गररनेछ। िौगोभलक 
िम्िाव्यताका आिारमा वनथपती एवम ् र्डडबटुीका निजरी ववकाि 
गररनेछ। र्डडबुटी वालीको बीमा गरी वप्रभमयम रकममा 50 प्रततशत 
अनुर्दान र्र्दने व्यवथिा भमलाएको छु।  
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154. रास्ष्टरय तनकुञ् र्,  आरक्ष,  िंरक्षक्षत क्षेर,  मध्यवती क्षेर,  िीमिार,  
वनथपतत उद्यान र िामुर्दातयक वनमा रै्ववक वववविता र प्राकृततक 
िौन्त्र्दयजमा आिाररत पयजटन पूवाजिार ववकाि गररनेछ। तनर्ी क्षेरिँगको 
िहकायजमा कञ् चनपुर, बर्र्दजया, धचतवन, नुवाकोट र र्दोलिा स्र्ल्लामा 
प्रकृततमा आिाररत पयजटन पूवाजिार ववकाि कायजिम िञ् चालन गररनेछ।  

155. िक्तपुरको िूयजववनायकमा तनमाजर्ाधिन रास्ष्टरय प्रार्ी उद्यान र तनहँुमा 
िानुिक्त प्रार्ी उद्यानको तनमाजर् कायज िम्पन्त् न गररनेछ। िब ैप्ररे्दशमा 
प्रारे्दभशक तहका प्रार्ी उद्यान थिापना गनज िम्िाव्यता अध्ययनका लाधग 
बर्ेट छुट् याएको छु।  

156. मानव र वन्त्यर्न्त्तु बीचको द्वन्त्द्व न्त्यूनीकरर्का लाधग िंरक्षक्षत क्षेर र 
रास्ष्टरय वनमा रहेका र्ैववक मागज, घाँि ेमैर्दान,  िीमिार, प्राकृततक पोिरी 
एवम ् वािथिानको िंरक्षर् गररनेछ। िंरक्षक्षत र मध्यवती क्षेर भिर 
विोवाि गने नागररक र कमजचारीलाई वन्त्यर्न्त्तुको आिमर्बाट हुन 
िक्ने क्षतत पररपूरर् गनज र्दघुजटना बीमा गररनेछ।  

157. वनर्न्त्य पशुपन्त्छीको व्याविातयक पालन गनज तनर्ी, िहकारी र 
िामुर्दातयक िंथिालाई प्रोत्िार्हत गररनेछ। पाँचऔले, केशर र यािाजगुम्वा 
र्थता र्दलुजि एवम ्वहुमूल्य वनथपती तिा र्डडवुटीको व्याविातयक िेती 
गनज अनुिन्त्िान केन्त्द्र थिापना गररनेछ। बाघ,  एकभिघें गैडा,  हात्ती,  
कथतुरी,  गोही,  िालक र्थता िंकटापन्त् न तिा र्दलुजि वन्त्यर्न्त्तुको िंरक्षर् 
गररनेछ। 

158. रोर्गारी र आय आर्जनको अविर ववथतार गनज वनक्षेरमा िामूर्हक िेती 
र तनर्ी र्ग्गामा कृवर् वन लगाउन प्रोत्िार्हत गररनेछ। लुस्म्बनी प्ररे्दश 
र प्ररे्दश नं २ का ५० थिानीय तहमा िमदृ्धिका लाधग वन कायजिम 
िञ् चालन गररनेछ।  
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वातावरण संरक्षण 

159. चुरे तिा तराई-मिेश क्षेरमा 1 करोड 50 लाि वकृ्षारोपर् गररनेछ। शहरी 
क्षेरका िडक ककनारा, आवाि क्षेर र िुला क्षेरमा र्लरू्लका ववरुवा रोपी 
हररतशहर ववकाि गररनछे। वकृ्षारोपर् र िंरक्षर् कायजमा नेपाली िेना, 
नेपाल प्रहरी, िशथर प्रहरी िमेतलाई पररचालन गररनेछ।  

160. प्लास्ष्टटकर्न्त्य पर्दािजबाट हुने वातावरर्ीय प्रर्दरु्र् न्त्यूनीकरर् गनज 40 
माइिोन िन्त्र्दा पातलो प्लास्ष्टटकको उत्पार्दन, आयात, बबिी ववतरर् र 
प्रयोगमा आगामी श्रावर् 1 गतेरे्दखि पूर्जरुपमा प्रततबन्त्ि लगाएको छु। 
िवपङ्ग मल तिा डडपाटजमेन्त्टल थटोर लगायत िबै व्यापाररक प्रततष्टठानमा 
प्लास्ष्टटकको झोलाको िट्टा िूती, रु्ट वा कागर्का झोला प्रयोग गनुजपन े
व्यवथिा भमलाएको छु। चाभलि माइिोन िन्त्र्दा पातलो प्लास्ष्टटक झोला 
वा िीट उत्पार्दन गने उद्योगले पुरानो मेभशनको पाटजपुर्ाज प्रततथिापन 
गरी नयाँ र्डान गरेमा हुने िप लगानी वरावरको रकम पुँर्ीगत अनुर्दान 
उपलव्ि गराइनेछ। 

161. वातावरर्ीय प्रर्दरु्र्ले मानव थवाथ्यमा पारेको प्रततकूल प्रिावलाई 
तनयन्त्रर् गनज र थवच्छ एवम ्वातावरर्मैरी ववकािलाई प्रवद्जिन गनज 
ववद्युतीय िवारी िािनको उपयोगलाई प्रोत्िाहन गररनेछ। पेरोभलयम 
पर्दािजबाट िञ् चालन हुने हलुका िवारी िािनलाई िम्वत 2088 िम्ममा 
ववद्युतीय िवारी िािनले ववथिावपत गने रर्नीततक योर्ना तरु्जमा गरी 
कायाजन्त्वयन गररनेछ। यिका लाधग अवलम्बन गनुजपने नीतत, छुट तिा 
िुवविा र पूवाजिार ववकािका िम्बन्त्िमा िुझाव र्र्दन ववज्ञ िर्हतको 
कायजर्दल गठन गररनेछ। पेरोभलयम पर्दािजबाट िञ् चालन हुने िवारी 
िािनलाई ववद्युतीय िवारी िािनमा रुपान्त्तरर् गरेमा ५ वर्जिम्म 
नववकरर् शुल्क र िडक तनमाजर् तिा िम्िार र्दथतुर छुट र्र्दने व्यवथिा 
भमलाएको छु।  
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162. रौतहट,  वारा,  पिाज,  धचतवन,  बाँके,  बर्र्दजया,  कैलाली र कञ् चनपुर 
लगायतका तराई-मिेशका 13 स्र्ल्लामा काबजन उत्िर्जन न्त्यूनीकरर् 
कायजिम िञ् चालन गनज बरे्ट छुट्याएको छु। र्लवायु पररवतजनको 
प्रततकूल प्रिाव न्त्यूनीकरर् गनज थिानीय िमुर्दायको क्षमता अभिवदृ्धि 
गररनेछ।  

163. इलाम, रार्ववरार्, र्ोमिोम, र्र्दपायल लगायतका थिानमा वायु गुर्थतर 
मापन केन्त्द्र थिापना गररनेछ। वायु, ध्वतन तिा र्ल प्रर्दरु्र् िम्बन्त्िी 
क्षेरगत मापर्दण्ड अद्यावधिक गरी कायाजन्त्वयन गररनेछ।  

164. वन तिा वातावरर् मन्त्रालयका लाधग रु. १४ अबज १३ करोड छुट्याएको 
छु। 

पयिटन प्रवद्िधन  

165. अनुपम प्राकृततक िौन्त्र्दयज, प्रचुर रै्ववक वववविता र अतुलनीय िामास्र्क-
िाँथकृततक बहुलताबाट प्राप् त पयजटकीय िम्िावनाको उपयोग गरी 
नेपाललाई आकर्जक, रमर्ीय र िुरक्षक्षत पयजटकीय गन्त्तव्यको रुपमा 
ववकाि गररनेछ। 

166. पयजटन क्षेरको वववविीकरर् र ववथतारका लाधग तनर्ी क्षेरिँगको 
िहकायजमा एकीकृत पयजटन पूवाजिार ववकाि कायजिम िञ् चालन गररनेछ। 
िन्त्र्दकपुर, िनुर्ािाम, इन्त्द्रिरोवर, पञ् चािे, तनस्ग्लहवा, कुवपण्डे र्दह र  
िार्दागाउँ लगायतका थिानमा पयजटन पूवाजिार तनमाजर् गररनेछ। मुस्क्तनाि 
क्षेरको आनी गुम्वा र कागवेनीको वपण्डथिान पुनतनमाजर् कायजलाई 
तनरन्त्तरता र्र्दएको छु।  

167. काठमाण्डौ उपत्यका नस्र्कका िम्िाव्य थिानमा पर्दयारा मागज, हाइककङ 
डेस्थटनेिन एवम ् िाइस्क्लङ्ग रेल तनमाजर् गररनेछ। रे्वाताल वररपरर 
वातावरर् मैरी िाइकल िककज ट तनमाजर् गररनेछ। र्दाचुजलारे्दखि 
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ताप्लेरु्ङ्गिम्म र्हमालय पर्दमागज तनमाजर् गनज ववथततृ पररयोर्ना 
प्रततवेर्दन तयार गररनेछ। चुरे तिा महािारत श्रङृ्िलाका िम्िाव्य 
थिानमा होटल, मोटल, ररिोटज लगायत भशतल आवाि तनमाजर् गरी पयजटन 
प्रवद्जिन गनज तनर्ी क्षेरलाई भलर्मा र्ग्गा उपलब्ि गराइनेछ। 

168. रारा,  शे-र्ोक्िुण्डो ताल, िप् तड लगायत प्राकृततक दृस्ष्टटले महत्वपूर्ज 
थिानलाई आकर्जक पयजटकीय गन्त्तव्यथिलको रुपमा ववकाि गनज बर्ेट 
व्यवथिा गरेको छु।  

169. तल्लो डोल्पा, हुम्लाको भिमीकोट, िार्र्दङ्गको रुबीभ्याली, र्दोलिाको 
रोल्वाभलङ्ग, ताप्लेरु्ङ्गको ओलाङ्गचुङ्गगोला लगायतका क्षेरमा पर्दयारा 
मागज तनमाजर् गररनेछ। पर्दयारा तिा र्हमाल आरोहर्मा र्ाने पयजटकको 
िुरक्षा तिा उद्िारका लाधग स्र्वपएि ट्र्याककङ्ग िर्हतको एकीकृत पयजटन 
िूचना प्रर्ाली कायाजन्त्वयनमा ल्याइनेछ। 

170. इलामको माइपोिरी, िुनिरीको बरु्ज ताल, कवपलवथतुको र्गर्दीशपुर ताल, 

पाल्पाको ित्यवती ताल,  रुकुमको थयापुज ताल, कैलालीको बेहेडाबाबा ताल 
लगायतका महत्वपूर्ज तालको िंरक्षर् एवम ्िौन्त्र्दयीकरर् गरी पयजटकीय 
गन्त्तव्यको रुपमा ववकाि गररनेछ।  

171. माउण्टेतनयररङ्ग, बन्त्र्ीर्स्म्पङ्ग, रकक्लाइस्म्बङ्ग, र् यास्फ्टङ्ग, 

प्याराग्लाइडडङ्ग, स्र्पलाइन, कायाककङ्ग लगायतका िाहभिक पयजटन 
प्रवद्जिन गररनेछ। िाहभिक पयजटनका क्षेरमा लगानी गनज रास्ष्टरय तिा 
अन्त्तराजस्ष्ट रय लगानीकताजलाई आकवर्जत गररनेछ।  

172. थिानीय तह र तनर्ी क्षेरको िमन्त्वय एवम ्िहकायजमा कृवर् पयजटन, 

पयाज-पयजटन, र्हमालयन योगा पयजटन, उच्च उचाई िेल पयजटन,  शैक्षक्षक 
पयजटन र िम्मेलन पयजटन प्रवद्जिन गररनेछ। प्ररे्दश र थिानीय तहको 
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लागत िाझेर्दारीमा 2 िय 16 थिानमा िञ् चाभलत पयजटन पूवाजिार ववकाि 
कायजिमलाई तनरन्त्तरता र्र्दन रु. 59 करोड ववतनयोर्न गरेको छु।  

173. भिमरौनगढ, मकवानपुरगढी, भिन्त्िुलीगढी, स्र्तगढी लगायत ऐेततहाभिक 
गढी-ककल्लाको िंरक्षर् र ववकाि गररनेछ। िाभमजक-िांथकृततक तिा 
भिमिार क्षेरमा पररपि तनमाजर् गनज ववथततृ अध्ययन गररनेछ।  

174. िंथकृतत, पयजटन तिा नागररक उड् डयन मन्त्रालयतर्ज  रु. 27 अबज 47 
करोड ववतनयोर्न गरेको छु। 

औद्योर्गक ववकास र लगानी प्रवद्िधन 

175. रास्ष्टरय अिजतन्त्रमा उद्योग क्षेरको योगर्दान वदृ्धि गनज अनुकूल 
व्याविातयक वातावरर् भिर्जना गरी नेपाललाई आकर्जक एवम ्िुरक्षक्षत 
लगानी गन्त्तव्यको रुपमा ववकाि गररनेछ। लगानीमैरी उद्योग प्रशािन, 
िौववध्यपूर्ज व्यवहार, िंरक्षर्युक्त कर प्रर्ाली, अिल श्रम िम्बन्त्ि एवम ्
आिुतनक पूवाजिार ववकाि गरी औद्योधगकीकरर्को प्रकियालाई तीव्र 
बनाइनेछ।   

176. थवरे्दशी वथतुको बहृत उत्पार्दन, बर्ारीकरर्, प्रयोग एवम ् तनकािी 
प्रवद्जिनका लाधग तनर्ी क्षेरिँगको िहकायजमा मेड इन नेपाल र मेक इन 
नेपाल अभियान िञ् चालन गररनेछ। भिमेन्त्ट, और्िी, र्लामे डण्डी, 
र्तनजचर र रु्त्ता लगायतका उत्पार्दनमा आत्मतनिजर हँुरै्द तनकािी प्रवद्जिन 
गररनेछ।  

177. घरेल,ु  िाना तिा मझौला उद्योगलाई िंरक्षर् गरी थिानीय कच्चापर्दािज 
र श्रममा आिाररत उत्पार्दन अभिवदृ्धि गररनेछ। यथता उद्योगको 
उत्पार्दनलाई बर्ार प्रवद्जिन गनज इण्टरनेटको प्रयोग गरी िचुजअल रेड-िो 
आयोर्ना गने व्यवथिा भमलाइनेछ। 
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178. उच्च र्हमाली तिा पहाडी क्षेरका 22 स्र्ल्लाका 33 थिानीय तहमा ऊन 
भमशन कायजिम मार्ज त िडेा र च्याङ् ग्रापालनका लाधग प्रोत्िार्हत गररनेछ। 
गण्डकी र कर्ाजली प्ररे्दशका र्हमाली स्र्ल्लामा ऊन प्रशोिन कारिाना 
थिापना गने व्यवथिा भमलाएको छु। र्हमाली क्षेरमा मािु उद्योग 
िञ् चालन गरी तनयाजतलाई प्रोत्िाहन गररनेछ। 

179. ववद्युतीय िवारी िािन उत्पार्दन एवम ्एिेम्वभलङ्ग गने ववश्वका उत्कृष्टट 
१० ब्रान्त्डका कम्पनीलाई उद्योग थिापना गनज आकवर्जत गररनेछ। िवारी 
िािनमा प्रयोग हुने ववभिन्त् न प्रकारका िहायक िामग्रीको उत्पार्दन 
थवरे्दशमै गरी पषृ्टठ अन्त्तरिम्बन्त्िको ववकािका माध्यमबाट रोर्गारी 
भिर्जना गररनेछ। यथता कम्पनीलाई कर िहुभलयतका अततररक्त आवश्यक 
पने र्ग्गा िरकारले तनुःशुल्क भलर्मा उपलब्ि गराउनेछ।  

180. झापाको र्दमक, मकवानपुरको मयुरिाप, रुपन्त्रे्दहीको मोतीपुर, बाकेँको 
नौवथता, कैलालीको लम्की र कञ् चनपुरको रै्दर्ीमा आगामी र्दईु 
वर्जभिर औद्योधगक क्षेरको पूवाजिार तनमाजर् िम्पन्त् न गररनेछ। िलाजहीको 
मुतत जया, तनहँुको धचन्त्तुटार, र्दाङ्गको लक्ष्मीपुर, िुिेतको चौरािेमा 
औद्योधगक क्षेर थिापना गनज िम्िाव्यता अध्ययन गररनेछ। औद्योधगक 
क्षेरको व्यवथिापन र िञ् चालनमा तनर्ी क्षेरको िूभमका र िहिाधगता 
बढाउँरै्द लधगनेछ। औद्योधगक क्षेरको पूवाजिार तनमाजर् र व्यवथिापनमा 
अन्त्तराजस्ष्ट रय लगानीकताजलाई आकवर्जत गररनेछ। 

181. काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचिालमा ववशेर् आधिजक क्षेरको पूवाजिार तनमाजर् कायज 
िम्पन्त् न गरी िञ् चालनमा ल्याइनेछ। िुनिरीको अमरडुवा, कैलालीको 
हरैया र बर्र्दजयाको रार्ापुरमा ववशेर् आधिजक क्षेर थिापना गनज िम्िाव्यता 
अध्ययन गररनेछ। ववशेर् आधिजक क्षेरको पूवाजिार ववकािको लाधग रु. 52 
करोड ववतनयोर्न गरेको छु।  
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182. थिानीय तहमा शुरु गररएको औद्योधगक ग्राम तनमाजर् कायजलाई 
तनरन्त्तरता र्र्दन रु.92 करोड ववतनयोर्न गरेको छु।  

183. काठमाण्डौको बरपुरेश्वरमा िाकज  हथतकला िवन तनमाजर् कायज यि ैवर्ज 
िम्पन्त् न गररनेछ। नेपाल तनयाजत व्यविायी महािंघ िँगको िाझेर्दारीमा 
काठमाण्डौ उपत्यकाभिर अन्त्तराजस्ष्ट रय प्रर्दजशनी केन्त्द्र तनमाजर् गररनेछ। 
ववराटनगरमा िञ् चाभलत प्रर्दजशनीथिललाई थतरोन्त् नतत गररनेछ। 

184. तुलनात्मक लािका उद्योगको थिापना र िञ् चालन गनज तनर्ी क्षेरलाई 
िहुभलयत प्रर्दान गररनेछ। वैरे्दभशक लगानीबाट थिावपत उद्योगको लगानी 
कर्ताज प्रकियालाई िरलीकरर् गररनेछ। एकल ववन्त्र्द ु िेवा केन्त्द्रबाट 
लगानीकताजलाई प्रर्दान गररने उद्योग िम्बन्त्िी िम्पूर्ज िेवा ववद्युतीय 
माध्यमबाट प्रर्दान गने व्यवथिा भमलाइनेछ।  

185. डडस्र्टल र आर्टजकर्भियल इन्त्टेभलर्ेन्त्ि प्रववधि लगायत चौिो पुथताको 
औद्योधगक िास्न्त्तले ल्याएका अविरको उपयोग गररनेछ। ई-कमिज 
िम्बन्त्िी कानून तरु्जमा गररनेछ। 

186. औद्योधगक क्षेर,  ववशेर् आधिजक क्षेर र औद्योधगक ग्राममा थिापना हुन े
उद्योगलाई िप िहुभलयत तिा प्रोत्िाहन र्र्दइनेछ। औद्योधगक क्षेरमा 
उद्योग थिापना गनज न्त्यूनतम मूल्यमा र्ग्गा भलर्मा उपलब्ि गराउनुका 
िािै भलर् अवधि वदृ्धि गररनेछ। औद्योधगक क्षेर र ववशेर् आधिजक 
क्षेरमा उद्योग थिापना गर्दाज वातावरर्ीय दृस्ष्टटले िंवेर्दनशील वाहेक अन्त्य 
उद्योगलाई वातावरर्ीय प्रिाव मूल्याङ्कन गनज नपने व्यवथिा गररनेछ।  

187. औद्योधगक क्षेर वार्हर थिावपत उद्योग ववशेर् आधिजक क्षेरमा 
थिानान्त्तरर् गरी िञ् चालन गनज पाउने व्यवथिा गररनेछ। ववशेर् आधिजक 
क्षेरमा थिापना गररने उद्योगले उत्पार्दन शुरु गरेको 3 वर्जिम्म 40 
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प्रततशत उत्पार्दन आन्त्तररक बर्ारमा बबिी गनज पाउने व्यवथिा गररनेछ। 
ववशेर् आधिजक क्षेरका उद्योगले ततनुजपने भलर् रकम घटाइनेछ।  

188. प्रर्दरू्र्रर्हत थवच्छ रार्िानी बनाउने उद्रे्दश्य अनुरुप काठमाण्डौ 
उपत्यकामा िञ् चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई मकवानपुरको मयुरिाप 
औद्योधगक क्षेरमा थिानान्त्तरर् गररनेछ। त्यिरी थिानान्त्तरर् हुन े
उद्योगलाई 10 वर्जका लाधग तनुःशुल्क र्ग्गा उपलव्ि गराउने र उद्योगले 
पैठारी गने भमल मेभशनरी र िोको पाटजपुर्ाजमा 1 प्रततशत मार िन्त्िार 
महिुल लाग्ने व्यवथिा गरेकोछु। ती उद्योगहरूको ववद्युत डडमान्त्ड शुल्क 
पाँच वर्जका लाधग पुरै छुट र्र्दइनेछ।  

189. र्दभलत िमुर्दायको परम्परागत िीप, कला र पेशालाई िंरक्षर्, िम्बद्जिन 
र आिुतनकककरर् गरी व्याविातयक वनाउन र रोर्गारीको अविर तिा 
र्दायरा ववथतार गनज िबै प्ररे्दशमा िगत िवजस्र्त भिल्प उत्िान तिा 
ववकाि कायजिम िञ् चालन गररनेछ। पेशा, उत्पार्दन र थिान अनुिारको 
ववशेर् पकेट क्षेर घोर्र्ा गरी िीप ववकाि र बर्ार प्रवद्जिन गनज पुँर्ीगत 
अनुर्दान र्र्दइनेछ। यि कायजिमको कायाजन्त्वयनका लाधग अलग िंरचना 
तनमाजर् गररनेछ । यिका लाधग आवश्यक रकम ववतनयोर्न गरेको छु।   

190. तारे होटेल, भिमेन्त्ट र र्लाम उद्योगका लाधग आवश्यक पने पहँुच मागज 
र प्रशारर् लाइन लगानीकताज थवयंले तनमाजर् गरेमा तनमाजर् लागतको 75 
प्रततशत रकम शोििनाज र्र्दइनेछ। 

191. र्लाम, बहुमूल्य िातु, ककमती पत्िर, पेरोभलयम पर्दािज लगायत अन्त्य 
ितनर् पर्दािजको अन्त्वेर्र्,  िवेक्षर् गरी उत्िनन शुरु गररनेछ। िानीको 
िौगभिजक नक्िाङ्कन तिा ितनर् अन्त्वेर्र् िम्बन्त्िी कायज प्रारम्ि गनज 
आवश्यक रकम छुट्याएको छु। 
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192. आगामी वर्ज िौवार्दी र्लाम िानीबाट व्याविातयक उत्पार्दन शुरु गररनेछ। 
रै्दलेिको चुप्रामा िञ् चाभलत पेरोभलयम अन्त्वेर्र् कायज र्दईु वर्जभिर िम्पन्त् न 
गररनेछ। मुथताङ्गको लोमान्त्िाङ्गमा रहेको युरेतनयम लगायत रेडडयोिमी 
पर्दािजको िंरक्षर्, प्रवद्जिन तिा उपयोग गनज आवश्यक व्यवथिा 
भमलाइनेछ। 

193. बैतडीमा र्ोथर्राइट, उर्दयपुरमा म्याग्नेिाइट, ओिलढुङ्गा िानीडाँडा र 
तनहँु आँवुिैरेनीमा तामािानी, र्ार्रकोटमा क्वार्ज र िार्र्दङ्गको 
रुववभ्यालीमा वहुमुल्य पत्िरको िम्िाव्यता अध्ययन गरी उत्िनन ्
प्रारम्ि गररनेछ। तनर्ी क्षेरिँगको िहकायजमा काठमाण्डौ तिा िुिेतमा 
बहुमूल्य, ककमतत तिा अिज-ककमती पत्िर प्रयोगशाला एवम ्प्रशोिन केन्त्द्र 
थिापना गररनेछ।  

194. थिानीय तहको िंथिागत क्षमता अभिवदृ्धि गरी िबै थिानीय तहमा 
गररवी तनवारर्का लाधग लघु उद्यम ववकाि कायजिम ववथतार गररनेछ। 

195. औद्योधगक पूवाजिार तनमाजर् तर्ज  रु. 2 अबज 77 करोड ववतनयोर्न गरेको 
छु।  

वाणणज्य  

196. अलैंची,  धचया,  ककर्, अर्दवुा, र्डडवुटी लगायत नेपालको पयाजवरर् अनुकूल 
र मौभलक पर्हचान िएका उत्पार्दनको प्रशोिन, प्याकेस्र्ङ्ग र व्रास्ण्डङ्ग 
गरी अन्त्तराजस्ष्ट रय थतरमा मान्त्यता प्राप् त गुर्थतर प्रमार्ीकरर् िर्हत 
तनकािी प्रवद्जिन गनज तनर्ी क्षेरलाई िप िहुभलयत प्रर्दान गररनेछ।  

197. तनयाजतर्न्त्य उद्योगमा ववरे्दशी लगानी आकवर्जत गररनेछ। र्हमालय क्षेरको 
गुर्थतरीय वपउने पानी व्रास्ण्डङ्ग गरी िाडी लगायतका रे्दशमा तनकािी 
गनज तनर्ी क्षेरलाई प्रोत्िार्हत गररनेछ। ववरे्दशी लगानीकताजले नेपालमा 
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उत्पार्दन गरी आफ्नो रे्दशमा शत ् प्रततशत तनकािी गरेमा त्यथता 
उद्योगलाई आयकरमा िप  छुट र्र्दइनेछ। 

198. िाना तिा मझौला उद्योगबाट उत्पार्र्दत वथतुको तनयाजत बढाउन तनयाजत 
गहृको थिापना र िञ् चालन गनज तनर्ीक्षेरलाई वण्डेड वेयर हाउिको 
िुवविा प्रर्दान गररनेछ। तयारी पोशाक, पस्श्मना, गलैंचा, रु्ट, रेशम र 
कपािमा आिाररत तनयाजतर्न्त्य वथतुको उत्पार्दन एवम ्तनयाजत प्रवद्जिन 
गररनेछ।  

199. वातावरर्ीय प्रिाव मूल्याङ्कनको आिारमा िानीर्न्त्य ढुङ्गा,  धगट्टी,  
वालुवा तनकािी गरी व्यापार घाटा न्त्यूनीकरर् गररनेछ। तनकािी गररन े
िानीर्न्त्य तनमाजर् िामग्रीको पररवहनका लाधग उद्योगरे्दखि तनकािी 
ववन्त्र्दिुम्म रोप-वे तनमाजर् गनज आयातमा लाग्ने िन्त्िार महिुलमा छुट 
र्र्दने व्यवथिा भमलाएको छु। 

200. अतघल्लो आधिजक वर्जको िन्त्र्दा िप पररमार् र मूल्यको िामग्री तनयाजत 
गने तनयाजतकताजलाई िप अनुर्दान र्र्दने व्यवथिा गररनेछ। तनयाजत 
अनुर्दानलाई उत्पार्दकको तहिम्म पुर् याइनेछ।  

201. पेरोभलयम पर्दािजको आयात प्रततथिापन गरी व्यापार घाटा न्त्यूनीकरर् 
गनज ववद्युत िपत वदृ्धि गररनेछ। पानीको वहाव क्षेर रहेको,  भिरालो 
ि-ूवनावट तिा अत्यधिक िारवहन िई तछटो ममजत िम्िार गनुजपन े
प्रकृततका िडक तनमाजर् गर्दाज थवरे्दशी भिमेण्ट र र्लामको प्रयोग गने 
व्यवथिा भमलाइनेछ।  

202. थवरे्दशी उद्योगको िंरक्षर्का लाधग िेर्गाडज, एस्ण्टडस्म्पङ्ग र 
काउण्टरिेभलङ्ग कानून कायाजन्त्वयन गररनेछ। ववलािी वथतुको आयातलाई 
तनरुत्िार्हत गनुजका िािै, थवाथ्य र वातावरर्ीय दृस्ष्टटले हातनकारक 
वथतुको आयातलाई तनयन्त्रर् गररनेछ।  
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203. च्याङ्ग्रा पस्श्मना,  रे्ल्ट, नेपाल हव्िज,  एिरेष्टट ववग काडाजमम, नेपाल टी,  

र्हमालयन नेपभलर् कापेट, नेपाल ककर् लगायत िामूर्हक रेडमाकज को 
अन्त्तराजस्ष्ट रय बर्ार प्रवद्जिन गररनेछ। िामूर्हक रेडमाकज  नववकरर् र्दथतुर 
नेपाल िरकारले व्यहोने व्यवथिा भमलाएको छु। अगाजतनक प्रमार्ीकरर्का 
लाधग लाग्ने शुल्क छुट र्र्दने व्यवथिा गरेको छु। 

204. तछमेकी मुलुकहरूिँगको वाखर्ज्य तिा व्यापार िन्त्िी पुनरावलोकन 
गररनेछ। भमरराष्ट र िारत तिा चीनबाट प्राप् त पारवहन िुवविाको 
अधिकतम उपयोग गरी तेश्रो मुलुकिँगको व्यापार ववथतार गररनेछ।  

व्यापार पूवािधार 

205. अन्त्तररे्दशीय व्यापार पूवाजिार तनमाजर्लाई तीव्रता र्र्दइनेछ। आगामी वर्ज 
नेपालगञ् र्को एकीकृत र्ाँचचौकी तनमाजर् िम्पन्त् न गरी िञ् चालनमा 
ल्याइनेछ। िैरहवाको एकीकृत र्ाँचचौकी तनमाजर् कायज शीघ्र प्रारम्ि 
गररनेछ। नेपाल र िारत िीमामा रहेका एकीकृत र्ाँच चौकीलाई 
रेलमागजिगँ आवद्ि गररनेछ। वेलर्हया भिमा नाकामा र्दईु हर्ार 
मालवाहक िवारी िािन अट्ने पाककज ङ्ग याडज तनमाजर् गने व्यवथिा 
भमलाएको छु।  

206. आगामी वर्ज रिुवाको र्टमुरेमा िुक्िा वन्त्र्दरगाह तनमाजर् िम्पन्त् न गररनेछ। 
ताप्लेरु्ङ्गको ओलाङ्गचुङगोला, िंिुवाििाको ककमािाङ्का, मुथताङ्गको 
कोरोला,  हुम्लाको यारी र कञ् चनपुरको र्दोिारा-चाँर्दनी िुक्िा वन्त्र्दरगाहको 
पूवज तयारी िम्पन्त् न गरी तनमाजर् प्रारम्ि गररनेछ। 

207. काठमाण्डौको चोिारमा तनमाजर्ाधिन कन्त्टेनर फे्रट थटेशन आगामी आधिजक 
वर्जरे्दखि िञ् चालनमा ल्याइनेछ। काठमाण्डौ गन्त्तव्य हुने गरी छुटेका िबै 
प्रकारका मालवाहक िवारी िािनलाई नेपाल प्रवेश ववन्त्र्दमुा शील लगाई 
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ववना अवरोि काठमाण्डौको चोिारमा िन्त्िार र्ाँचपाि गने व्यवथिा 
भमलाइनेछ। 

आपूनति व्यवस्थापन 

208. रास्ष्टरय गुर्थतर नीतत तरु्जमा गररनेछ। बर्ारमा हुने एकाधिकार र मूल्य 
भमलेमतो तनमूजल गरै्द आपूतत ज प्रर्ालीलाई थवच्छ एवम ् प्रततष्टपिी 
बनाइनेछ। बर्ार अनुगमनमा िंलग्न तनकाय र उपिोक् ता र्हतका लाधग 
कियाशील िंघ िंथिाको िहकायजमा बर्ार अनुगमनलाई तनयभमत र 
प्रिावकारी बनाइनेछ।  

209. कर्ाजली लगायतका र्दगुजम क्षेरमा िाद्यान्त् न र नुन ढुवानीका लाधग प्रर्दान 
गररने अनुर्दानलाई तनरन्त्तरता र्र्दन रु. 76 करोड ववतनयोर्न गरेको छु। 

210. न्त्यूनतम तीन मर्हनाको पेरोभलयम पर्दािजको मागलाई िान्त् न िक्न ेगरी 
िण्डारर् क्षमता वदृ्धि गररनेछ। पानीट्याँकी रे्दखि काँकडभिट्टा हुरै्द 
चारआलीिम्म र अमलेिगञ् र् रे्दखि लोिरिम्म पेरोभलयम पाइपलाइन 
ववछ्याउने कायज प्रारम्ि गरी तीन वर्जभिर िञ् चालनमा ल्याइनेछ।  

211. आयोडडनयुक्त नुन आपूतत जलाई िवजिुलि, गुर्थतरीय एवम ्न्त्यून मूल्यमा 
उपलव्ि  गराउन तनर्ी क्षेरको िहिाधगतामा नुन उत्पार्दन तिा ववतरर् 
प्रततथपिी बनाइनेछ। 

212. उद्योग, वाखर्ज्य तिा आपूतत ज मन्त्रालयका लाधग रु. 13 अबज 58 करोड 
ववतनयोर्न गरेको छु । 

आदरणीय दददीबदिनी तथा दाजुभाइिरू, 

अब म भशक्षा, िानेपानी लगायत िामास्र्क क्षेरतर्ज का कायजिम र ववतनयोर्न 
प्रथतुत गर्दजछुुः 

गुणस्तरीय भशक्षा 
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213. मानव पुँर्ी तनमाजर्को आिार भशक्षालाई गुर्थतरीय, र्ीवनोपयोगी, 
व्याविातयक र प्रववधिमैरी बनाई भशक्षामा िबै नागररकको पहँुच िुतनस्श् चत 
गररनेछ। र्दक्ष शैक्षक्षक र्नशस्क्त ववकाि र ज्ञान एवम ् िीपमूलक 
पाठ्यिम तरु्जमा गरी अनुकूल भिकाई वातावरर् तनमाजर् गररनेछ। ववपद् 
िम्वेर्दनशील तिा अपाङ्गतामैरी शैक्षक्षक पूवाजिार तनमाजर् गररनेछ। 
नततर्ामूलक शैक्षक्षक मुल्याङ्कन प्रर्ाली अवलम्बन गररनेछ। िामुर्दातयक 
ववद्यालयको शैक्षक्षक गुर्थतर अभिवदृ्धि गनज शैक्षक्षक नततर्ाको आिारमा 
अनुर्दान र्र्दने व्यवथिा गररनेछ।  

214. राष्ट रपतत शैक्षक्षक िुिार कायजिमलाई शैक्षक्षक क्षेरको पूवाजिार तनमाजर्मा 
केन्त्द्रीत गररनेछ। तीन वर्जभिर िबै तहका िामुर्दातयक ववद्यालय र 
क्याम्पिको कक्षा कोठा, प्रयोगशाला, पुथतकालय,  िानेपानी तिा शौचालय 
लगायत वैकस्ल्पक भिकाई ववधि अनुकूलका िवन तिा पूवाजिार तनमाजर् 
गररनेछ। आगामी वर्ज प्रािभमकताको आिारमा 1 हर्ार 5 िय िामुर्दातयक 
ववद्यालय र क्याम्पिको िौततक पूवाजिार तनमाजर् प्रारम्ि गररनेछ। यि 
कायजिमको कायाजन्त्वयनबाट शैक्षक्षक पूवाजिार तनमाजर्मा िास्न्त्तकारी 
पररवतजन हुन,े  रे्दश िुहाउँर्दो र्दक्ष र्नशस्क्त उत्पार्दन गरी िामास्र्क न्त्याय 
िर्हतको आधिजक-िामास्र्क रुपान्त्तरर् गनज महत्वपरू्ज योगर्दान पुग्ने 
ववश् वाि भलएको छु। राष्ट रपतत शैक्षक्षक िुिार कायजिमका लाधग रु. 10 
अबज ववतनयोर्न गरेको छु। 

215. आगामी शैक्षक्षक िरमा आिारिूत तहमा ववद्यािी िनाजर्दर शतप्रततशत 
पुर् याई  अतनवायज र तनुःशुल्क आिारिूत भशक्षा िुतनस्श् चत गररनेछ। 
गुरूकुल, मर्दरिा र गुम्वा र्थता परम्परागत भशक्षा ववधिलाई औपचाररक 
भशक्षा प्रर्ालीमा आवद्ि गररनेछ। 

216. प्रारस्म्िक बालववकाि केन्त्द्रका भशक्षक्षका र ववद्यालय कमजचारीलाई नेपाल 
िरकारले तनिाजरर् गरे बमोस्र्म रु. १५ हर्ार न्त्यूनतम माभिक 
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पाररश्रभमक उपलब्ि गराइनेछ। नेपाल िरकारले हाल उपलव्ि गराउरै्द 
आएको माभिक पाररश्रभमकमा वदृ्धि गरी रु. ८ हर्ार पुर् याएको छु। 
न्त्यूनतम पाररश्रभमक िन्त्र्दा कम हुन आउने रकम िम्बस्न्त्ित थिानीय 
तहले व्यहोन ेव्यवथिा भमलाइनेछ। यिका लाधग रु. 5 अबज 55 करोड 
ववतनयोर्न गरेकोछु। 

217. बालबाभलकाको पोर्र् थतरमा िुिार ल्याउन र शैक्षक्षकिर पूरा नगरी 
बीचमा नै कक्षा छोड्ने िमथया िमािान गनज िावजर्तनक ववद्यालयका 
कक्षा ५ िम्मका िबै बालबाभलकालाई र्र्दवािार्ा कायजिम िञ् चालन गनज 
रु. 8 अबज 73 करोड ववतनयोर्न गरेको छु। यिबाट रे्दशिरका 35 लाि 
ववद्यािी लािास्न्त् वत हुनेछन।्  

218. भशक्षक-ववद्यािी अनुपातको आिारमा भशक्षकको र्दरवन्त्र्दी भमलान 
गररनेछ। प्रािभमक तहमा बढी हुने र्दरवन्त्र्दी माध्यभमक तहमा रुपान्त्तरर् 
गरी बढी िएको र्दरवन्त्र्दी िारेर् गररनेछ। माध्यभमक तहका ववद्यालयमा 
ववद्यािी िंख्याको अनुपातमा ववज्ञान, गखर्त र अगं्रेर्ी ववर्यका भशक्षक 
व्यवथिा गनज िप अनुर्दानका लाधग रु. 2 अबज 66 करोड ववतनयोर्न 
गरेको छु।  

219. आगामी र्दईु वर्जभिर िबै िामुर्दातयक ववद्यालयमा तनुःशुल्क ब्रोडब्याण्ड 
इन्त्टरनेट िेवा पुर् याउने उद्रे्दश्यका िाि आगामी आधिजक वर्जको 
अन्त्तिम्ममा मुलुकिरका ६० प्रततशत ववद्यालयमा िेवा ववथतार गररनेछ। 

220. वैकस्ल्पक भशक्षर् भिकाइ कायजयोर्नाको प्रिावकारी कायाजन्त्वयन गररनेछ। 
ववद्यालय र्ान नपाएका ववद्यािीलाई लक्षक्षत गरी भिकाई पोटजलको 
ववकाि तिा नेपाल टेभलभिर्न मार्ज त शैक्षक्षक च्यानल िञ्चालन गन े
व्यवथिा भमलाएको छु। वैकस्ल्पक भशक्षर् भिकाई कायजयोर्ना 
कायाजन्त्वयनको लाधग रु. 1 अबज 20 करोड ववतनयोर्न गरेको छु। 
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221. िावजर्तनक ववद्यालयमा कक्षा नौिम्म अध्ययन गने बालबाभलकालाई 
रङ्गीन पाठ्यपुथतक छपाई गरी शैक्षक्षक शर शुरू हुनु अगावै तनुःशुल्क 
ववतरर् गररनेछ। कक्षा १२ िम्मका छारछारालाई तनुःशुल्क पाठ्यपुथतक 
र छारालाई तनुःशुल्क थयातनटरी प्याड ववतरर् गनज रु. 4 अबज 79 करोड 
ववतनयोर्न गरेको छु। 

222. र्ोखिममा परेको अल्पिंख्यक, लोपोन्त्मुि, िीमान्त्तकृत िमुर्दाय तिा 
ववपन्त् न वगजका बालबाभलकाका लाधग ताप्लेरु्ङ्ग, रिुवा, मुथताङ, मुगु, 
र्दाचुजला लगायतका 13 र्हमाली स्र्ल्लामा माध्यभमक तहका आवािीय 
ववद्यालय िञ् चालन गररनेछ। 

223. चेपाङ्ग, राउटे,  बार्दी,  माझी,  मुिहर लगायत आधिजक िामास्र्क रुपमा 
िीमान्त्तकृत र  लोपोन्त्मुि िमुर्दाय,  अपाङ्गता िएका व्यस्क्त,  िर्हर्द 
पररवार, द्वन्त्र्द वपडडत, कोभिड- 19 को िंिमर्बाट मतृ्यु िएका पररवारका 
छारछारा तिा एचआईभि एड्ि िंिभमत बालबाभलकाको भशक्षा प्रास्प्तको 
अधिकारको िंरक्षर् गनज छारववृत्तका लाधग बरे्ट व्यवथिा गरेको छु। 
र्दभलत, मुस्थलम मर्हला तिा मुक् त कमलरी मर्हला ववद्यािीका लाधग 
िबै ववर्यमा उच्च भशक्षािम्म छारववृत्त प्रर्दान गने र तनुःशुल्क भशक्षा 
िुतनस्श् चत गने व्यवथिा भमलाएको छु। 

224. दृस्ष्टटववर्हन बालबाभलकालाई ब्रेल पाठ्यपुथतक लगायत आिुतनक 
प्रववधिको िहायताबाट भशक्षा प्राप् त गने व्यवथिा भमलाइनेछ। वौद्धिक 
अपाङ्गता िएका ववद्यािीका लाधग आवािीय िुवविा िर्हत प्रत्येक 
प्ररे्दशमा एक-एक ववशेर् ववद्यालय थिापना गरी िञ् चालनमा ल्याइनेछ।   

225. एक ववद्यालय - एक थवाथ्यकमी नीतत अवलम्बन गरी ववद्यालयमा 
थवाथ्य िचेतना अभिवदृ्धि गररनेछ। प्रत्येक शैक्षक्षक िरको शुरूमा िबै 
ववद्यािीको अतनवायज रूपमा आँिा, कान लगायतका आिारिूत थवाथ्य 
परीक्षर् गने व्यवथिा कायाजन्त्वयन गररनेछ।  
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226. माध्यभमक तहका ववद्यािीलाई रै्दतनक पठनपाठनको अततररक्त नेपाल 
थकाउट, रु्तनयर रेडिि िकज ल,  िेलकुर्द र िङ्गीत लगायतका अततररक्त 
कियाकलापमा िहिागी हुन प्रोत्िार्हत गररनेछ।  

227. ववश् वववद्यालय भशक्षालाई अनुिन्त्िानमा आिाररत बनाइनेछ। बरिुवन 
ववश् वववद्यालय अन्त्तगजतका िेडा, भिनाि, िेररड र ररकाथटलाई 
अनुिन्त्िानको अग्रर्ी िंथिाको रूपमा ववकाि गनज बरे्ट व्यवथिा गरेको 
छु।  

228. ित्तरी प्रततशत प्राववधिक र तीि प्रततशत िािारर् भशक्षाको अविारर्ा 
कायाजन्त्वयन गररनेछ। महोत्तरीको र्लेश् वरमा इस्न्त्र्तनयररङ्ग कलेर् 
थिापना गररनेछ। कृवर् तिा वन ववश् वववद्यालयका आङ्धगक क्याम्पि 
ववथतार गररनेछ।  

229. थिानीय ववशेर्ता र आवश्यकताका आिारमा िीपयुक्त र्दक्ष र्नशस्क्त 
तयार गनज िबै थिानीय तहमा प्राववधिक भशक्षालय िञ् चालन गररनेछ । 
प्राववधिक भशक्षा तिा व्याविातयक ताभलम पररर्र्दको िम्बन्त्िन र 
िम्बस्न्त्ित थिानीय तहको व्यवथिापनमा प्राववधिक भशक्षालय थिापना 
गनज िशतज अनुर्दान उपलव्ि गराइनेछ। प्राववधिक भशक्षा तिा व्याविातयक 
ताभलम पररर्र्दलाई पाठ्यिम ववकाि, र्दक्ष प्रभशक्षक उत्पार्दन, भशक्षालयको 
गुर्थतर तनिाजरर्,  भिकाई प्रमार्ीकरर् र तनयमन कायजमा केन्त्द्रीत 
गररनेछ।  

230. मर्दन िण्डारी प्रोद्यौधगक ववश् वववद्यालय आगामी र्दईु वर्जभिर 
िञ् चालनमा ल्याइनेछ। आगामी वर्ज ववश् वववद्यालयको पूवाजिार तनमाजर् 
प्रारम्ि गनज बर्ेट व्यवथिा गरेको छु। 

231. र्दईु वर्जभिर योगमाया आयुवेर्र्दक ववश् वववद्यालय िञ् चालनमा ल्याउने 
गरी पूवाजिार तनमाजर्को कायज प्रारम्ि गनज बरे्ट छुट्याएको छु। 
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232. ववश् वववद्यालय अनुर्दान आयोगलाई रास्ष्टरय योग्यता परीक्षर्, मापर्दण्ड 
तनिाजरर् तिा ववश् वववद्यालयको अनुगमन र तनयमन गन ेिवल र िक्षम 
तनकायमा ववकाि गररनेछ। ववश् वववद्यालयलाई प्रर्दान गररने अनुर्दान 
कायजिम्पार्दनमा आिाररत बनाइनेछ। ववश् वववद्यालय अनुर्दान आयोग 
मार्ज त ववतरर् हुने अनुर्दान वदृ्धि गरी रू 18 अबज 34 करोड पुर् याएकोछु।  

233. प्रथताववत नेपाल ववश् वववद्यालयको पूवाजिार तनमाजर्, िञ् चालन एवम ्
शैक्षक्षक कियाकलाप िञ् चालन गनज रकम छुट्याएकोछु।  

234. आगामी वर्ज िुर्दरुपस्श् चम प्ररे्दशको गेटामा तनमाजर्ाधिन मेडडकल कलेर् 
िञ् चालनमा ल्याइनेछ। बुटवल मेडडकल कलेर्को ववथततृ पररयोर्ना 
प्रततवेर्दन तयार गरी तनमाजर् कायज प्रारम्ि गररनेछ। प्ररे्दश नं 2 को 
बर्र्दजबाि र कर्ाजली प्ररे्दशको िुिेतमा मेडडकल कलेर् थिापना गनज र्ग्गा 
प्राप् ती र ववथततृ पररयोर्ना प्रततवेर्दन तयार गररनछे।  

235. इततहािको अध्ययन, अन्त्वेर्र् र िोर् गरी िौगोभलक, रार्नीततक, 
िाँथकृततक एवम ्िामास्र्क पक्षमा प्रामाखर्कता थिावपत गनज कियाशील 
रहेको इततहाि िंिोिन मण्डललाई िवल बनाउन रकम उपलब्ि 
गराइनेछ। काठमाण्डौको र्गडोलमा युनेथको ग्राम तनमाजर् गररनेछ। 

ववज्ञान प्रववर्ध 

236. िमार्िँग ववज्ञान र उत्पार्दनिँग प्रववधि तिा नवप्रवतजन आवद्ि गरी 
वैज्ञातनक चेतना अभिवदृ्धि गररनेछ। ववज्ञान र प्रववधि िम्बन्त्िी कायजलाई 
एकीकृत र िमन्त्वयात्मक रुपमा िञ् चालन गनज ववज्ञान प्रववधि तिा 
नवप्रवतजन पररर्द् गठन गररनेछ।  

237. ववज्ञान तिा प्रववधिका क्षेरमा ववश् वथतरको र्नशस्क्त उत्पार्दन गनज 
थिावपत मर्दन िण्डारी ववज्ञान तिा प्रववधि ववश् वववद्यालय आगामी वर्ज 
िञ् चालनमा ल्याइनेछ। मकवानपुरको धचत्लाङ्गमा इस्न्त्र्तनयररङ्ग 
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िंकायको पूवाजिार तनमाजर् कायज िम्पन्त् न गररनेछ। काभ्रेको पाँचिालमा 
पूवाजिार तनमाजर्को ववथततृ पररयोर्ना प्रततवेर्दन तयार गरी तनमाजर् कायज 
आरम्ि गररनेछ। यिका लाधग रु. 1 अबज 55 करोड रकम ववतनयोर्न 
गरेको छु। 

238. नेपाल ववज्ञान तिा प्रववधि प्रज्ञा प्रततष्टठानको पुनिंरचना गररनेछ। ववपी 
कोइराला मेमोररयल ववज्ञान िंग्रहालयलाई ववपी कोइराला रास्ष्टरय ववज्ञान 
पाकज मा ववकाि गररनेछ।  

239. भशक्षा,  ववज्ञान तिा प्रववधि मन्त्रालयलाई रु. 1 िवज 80 अबज 4 करोड 
ववतनयोर्न गरेको छु। 

संस्कृनत 

240. परम्परागत िँथकृतत एवम ्पुरातास्त्वक िम्पर्दाको िंरक्षर् र िम्बद्जिन 
गरी िफ्ट पावरको रुपमा ववश् विामु प्रथतुत गररनेछ। लुस्म्बनी ववकाि 
गुरुयोर्नाको बाँकी काम र्दईु वर्जभिर िम्पन्त् न गररनेछ। अन्त्तराजस्ष्ट रय 
थतरका ववख्यात योर्नाववद्द्वारा लुस्म्बनी, ततलौराकोट, रामग्राम र रे्दवर्दह 
क्षेर िमेटी वहृत लुस्म्बनी ववकाि गुरुयोर्ना तयार गररनेछ। यिका लाधग 
रू 1 अबज 50 करोड ववतनयोर्न गरेको छु।  

241. वहृत पशुपतत क्षेर ववकाि गुरुयोर्ना तरु्जमा गरी कायाजन्त्वयन गररनेछ। 
पशुपततनाि मस्न्त्र्दरको प्रवलीकरर् लगायत पूवाजिार तनमाजर् गनज रू 35 
करोड ववतनयोर्न गरेको छु।  

242. र्ानकीमस्न्त्र्दर र ततलौराकोटलाई ववश्विम्पर्दा िूधचमा िूधचकृत गनज प्रकृया 
अगाडड बढाइनेछ। र्नकपुरलाई िाभमजक,  िाँथकृततक र पयजटकीय थिलको 
रुपमा ववकाि गनज हरेक वर्ज अष्टटाबि शाथरािज िर्हतको िाभमजक िम्मेलन 
आयोर्ना गररनेछ। धचतवनको अयोध्यापुरीमा राम मस्न्त्र्दर तनमाजर् गनज 
बर्ेट छुट्याएकोछु।  
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243. ववराट क्षेर, रामर्ानकी मस्न्त्र्दर, रे्दवघाट, िैरवथिान, रूरू, िप् तड 
लगायतका िाभमजक क्षेरको िंरक्षर् तिा ववकािको लाधग बर्ेट व्यवथिा 
गरेको छु।  

244. बैतडीको बरपुरािुन्त्र्दरी, बारु्राको बडडमाभलका, हुम्लाको छाँयानाि, 
रु्म्लाको चन्त्र्दननाि, िुिेतको काँिेववहार, प्यूठानको थवगजद्वारी, 
मुथताङ्गको मुस्क्तनाि, बाराको गर्ढमाई, िप् तरीको तछन्त्नमथता, 
िोटाङ्गको हलेिी, िुनिरीको बराह क्षेर र ताप्लेरु्ङ्गको पाधििरा 
लगायतका महत्वपूर्ज िाभमजक पयजटकीयथिलको िंरक्षर् एवम ्ववकािका 
लाधग गुरुयोर्ना तयार गनज बरे्ट छुट्याएको छु। 

245. ववभिन्त् न र्ातर्ातत एवम ् िार्ािार्ीको रहनिहन, रीततररवार्, कला, 
िंथकृतत र परम्परा झल्कने गरी काठमाण्डौको कीततजपुरमा तनमाजर्ाधिन 
रास्ष्टरय िाँथकृततक िंग्रहालय र्दईु वर्जभिर िम्पन्त् न गररनेछ। प्ररे्दश 
िरकारको िमन्त्वय र िहकायजमा प्रत्येक प्ररे्दशमा प्रारे्दभशक िंग्रहालयको 
थिापना र ववकाि गररनेछ। 

246. नेपाल प्रज्ञा प्रततष्ट ठान, नेपाल िङ्धगत तिा नाट्य प्रततष्टठान, नेपाल 
लभलतकला प्रज्ञा प्रततष्टठान र बाल प्रज्ञा प्रततष्टठानको पूवाजिार ववकाि गनज 
काठमाण्डौ उपत्यकाभिर प्रज्ञा ग्राम तनमाजर्को िम्िाव्यता अध्ययन 
गररनेछ। 

युवा तथा खेलकुद 

247. युवाको क्षमता अभिवदृ्धि गरी रे्दशिक्त, अनुशाभित र उद्यमशील 
बनाइनेछ। मुलुकको आधिजक, िामास्र्क र िाँथकृततक रूपान्त्तरर्मा युवाको 
िािजक िहिाधगताका लाधग युवा लक्षक्षत कायजिम िञ् चालन गररनेछ। 

248. युवा तिा िाना व्यविायी थवरोर्गार कोर् मार्ज त प्राववधिक र 
व्याविातयक िीप िर्हत कर्ाज िुवविा उपलव्ि गराई आगामी वर्ज िप 
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12 हर्ार युवालाई थवरोर्गार बनाइनेछ। युवा तिा िाना व्यविायीलाई 
युवा थवरोर्गार कोर्बाट प्रवाह गररएको कर्ाजको िुरक्षर् वप्रभमयमको 50 
प्रततशत अनुर्दान र्र्दने व्यवथिा भमलाएको छु। 

249. रास्ष्टरय युवा पररर्र्द मार्ज त युवा शस्क्तलाई िंगर्ठत गरी ववपद् र्ोखिम 
न्त्यूनीकरर्, वातावरर् िरंक्षर्, राहत, उद्िार तिा र्नचेतना अभिवदृ्धि 
लगायतका िामास्र्क कायजमा पररचाभलत गररनेछ। आधिजक, िामास्र्क र 
िाँथकृततक रुपान्त्तरर् प्रकियामा युवाको नेततृ्वर्दायी िूभमका थिावपत 
गररनेछ। रास्ष्टरय युवा पररर्र्दको अग्रिरतामा िबै प्ररे्दशमा युवा नवप्रवतजन 
केन्त्द्र थिापना गररनेछ।  

250. पाँचरे्दखि पच्चीि वर्ज उमेर िमूहका ववद्यािीलाई थकाउटमा िमार्हत 
गरी अनुशाभित, थवावलम्बी र थवयंिेवीिाव िर्हत राष्ट र तनमाजर्मा 
िकिय गराइनेछ। आगामी वर्ज 13 हर्ार ववद्यालयमा नेपाल थकाउट 
ववथतार गररनेछ।  

251. िमुर्दायथतररे्दखि नै िेलकुर्दको ववकाि र ववथतार गरी शारीररक र 
मानभिक रूपमा थवथि, िक्षम र अनुशाभित नागररक तयार गरै्द 
अन्त्तराजस्ष्ट रय र्गतमा राष्ट रको िम्मान अभिवदृ्धि गनज िेलकुर्द पूवाजिार 
ववकाि, िेलकुर्द प्रततयोधगता आयोर्ना, िेलकुर्द प्रभशक्षर् िञ् चालन तिा 
प्रततिावान िेलाडीलाई प्रोत्िाहन प्रर्दान गने व्यवथिा भमलाएको छु।   

252. झापाको र्दमकमा अन्त्तराजस्ष्ट रयथतरको मर्दन िण्डारी रङ्गशाला र्दईु वर्जभिर 
िञ् चालनमा ल्याउने गरी तनमाजर् प्रारम्ि गररनेछ। 

253. मोरङ्गको वैद्यनािपुर, काठमाण्डौको मुलपानी, रुपन्त्रे्दहीको िैरहवा, र्दाङको 
लमही, बाकेँको नेपालगञ् र् र कञ् चनपुरको महेन्त्द्रनगरमा किकेट मैर्दान 
तनमाजर् िम्पन्त् न गनज आवश्यक रकम ववतनयोर्न गरेको छु। आगामी वर्ज 
पोिरा रङ्गशाला तनमाजर् िम्पन्त् न गररनेछ। 
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254. िकिय िेल र्ीवनबाट तनवतृ्त िेलाडीलाई व्यविाय िञ् चालन गनज 
िहुभलयत र्दरको कर्ाज उपलव्ि गराउने व्यवथिा भमलाएको छु। 

255. िनगढी, वीरेन्त्द्रनगर, नेपालगञ् र्, वीरगञ् र्, र्नकपुरिाम र इटहरीमा 
प्रारे्दभशक रङ्गशाला तनमाजर् अतघ बढाइनेछ। िबै थिानीय तहमा िेल 
पूवाजिार तनमाजर् गररनेछ। आगामी आधिजक वर्जमा 1 िय 68 थिानीय 
तहमा िेलग्रामको तनमाजर् गनज रकम छुट्याएको छु।  

256. िोलुिुम्व,ु  भिन्त्िुपाल्चोक, मनाङ,  मुथताङ  र रु्म्लामा हाईअस्ल्टच्युड 
थपोट्जि िेण्टर तनमाजर् गनज आवश्यक रकम व्यवथिा गरेको छु। 

257. आगामी आधिजक वर्ज नवौं रास्ष्टरय िेलकुर्द आयोर्ना गररनेछ। 
अन्त्तराजस्ष्ट रयथतरमा पर्दक हाभिल गनज िम्िाव्य िेल पर्हचान गरी 
प्रोत्िाहन गररनेछ। अन्त्तराजस्ष्ट रय प्रततयोधगतामा नेपालको िहिाधगता 
वदृ्धि गररनेछ। 

258. नेपाललाई िेल पयजटनको उत्कृष्टट गन्त्तव्यको रुपमा ववकाि गनज 
अन्त्तरास्ष्टरजयथतरको िेल ववद्यालयको िम्िाव्यता अध्ययन गररनेछ। 

259. युवा तिा िेलकुर्द मन्त्रालयको लाधग रु. 2 अबज 74 करोड ववतनयोर्न 
गरेको छु । 

सबैका लार्ग स्वच्छ खानेपानी  

260. आगामी वर्ज िबै नागररकलाई आिारिूत िानेपानी तिा िरिर्ाइ िेवा 
पुर् याइने छ। एकघर एकिाराको अविारर्ा कायाजन्त्वयन गरी गुर्थतरीय 
िानेपानी िेवाको पहँुच ववथतार गररनेछ। िानेपानीको र्र्दगो व्यवथिापन 
गनज उपिोक् ता िभमततको क्षमता अभिवदृ्धि गररनेछ।  

261. मेलम्ची िानेपानी आयोर्नाको र्दोस्रो चरर् अन्त्तगजत लाके र याङ्ग्री 
िोलाबाट रै्दतनक 34 करोड भलटर िानेपानी प्रर्ालीमा िप गनज आगामी 
आधिजक वर्जमा िुरुङ्ग लगायत अन्त्य पूवाजिार तनमाजर् कायज आरम्ि 



59 
 

गररनेछ। तीन वर्जभिर यि आयोर्नाको तनमाजर् कायज िम्पन्त् न गररनेछ। 
मेलम्ची िानेपानी आयोर्नाको लाधग रु. 3 अबज 51 करोड रकम 
ववतनयोर्न गरेको छु। 

262. काठमाण्डौ उपत्यकाको िानेपानी ववतरर् प्रर्ालीमा उल्लेख्य िुिार गररने 
छ। पर्हलो चरर्मा तनमाजर्ाधिन चार िोक ववतरर् प्रर्ालीबाट 1 िय 
13 ककलोभमटर नयाँ ववतरर् लाइन िप गरी 1 लाि 10 हर्ार घरिुरीमा 
मेलम्चीको पानी ववतरर् गररनेछ। र्दोस्रो चरर्मा चिपि बार्हरका 
कीततजपुर, पेप्िीकोला, र्ोरपाटी, िक्तपुर लगायतका क्षेरमा पाइपलाइन 
ववथतार गररनेछ। ववतरर् प्रर्ाली िुिारको लाधग रु. 4 अबज 79 करोड 
ववतनयोर्न गरेको छु। 

263. तनमाजर्ाधिन नर्दी पिान्त्तरर् आयोर्नाबाट तराई-मिेश र भिरी मिेशका 
ठूला शहरमा िानेपानी आपूतत ज गने गरी आयोर्ना ववकाि गररनेछ। 
पर्हलो चरर्मा भिरहा,  िनुर्ा,  महोत्तरी,  िलाजही,  रौतहट, वारा र पिाज 
स्र्ल्लामा िुनकोशी-मररन नर्दी पिान्त्तरर् आयोर्नाबाट र बाँके र बर्र्दजया 
स्र्ल्लामा िेरी-बबई पिान्त्तरर् आयोर्नाबाट िानेपानी आपूतत जको 
िम्िाव्यता अध्ययन गररनेछ। 

264. ग्रामीर् क्षेर लक्षक्षत िानेपानी आयोर्ना तनमाजर् शुरु गर्दाज लागतको 1 
प्रततशत रकम उपिोक् ताले अधग्रम रुपमा र्म्मा गनुजपने व्यवथिा िारेर् 
गरेको छु। उपिोक् ता िमहूद्वारा िञ् चाभलत िानेपानी आयोर्नामा प्रयोग 
हुने ववद्युत महशुल  तिा डडमान्त्ड शुल्क पुरै छुट र्र्दने व्यवथिा गरेकोछु। 

265. िानेपानीको ितह न्त्यूनतम थतरमा कायम गनज पानी पुनिजरर् कायजिम 
िञ् चालन गररनेछ। तराई-मिेशमा गर्हरररै्द गएको पानीको स्रोत 
पुनिजरर्को र्दीगो उपाय अवलम्बन गररनेछ। काठमाण्डौ उपत्यकाका 30 
थिानमा ढुङ्गेिारा,  इनार,  पोिरी लगायत परम्परागत पानीको मलू 
िंरक्षर् गररनेछ। 



60 
 

266. प्ररे्दश र थिानीय तहको िहकायजमा तनमाजर्ाधिन िानेपानी आयोर्ना र 
तराई-मिेश केस्न्त्द्रत आिेतनकमुक् त िानेपानी आयोर्ना िञ् चालन गनज 
बरे्टको व्यवथिा गरेको छु।  

267. आगामी वर्ज पाँचिरको आङनामौवा, िोटाङ्गको हलेशी,  रामेछापको 
राकािुम, काभ्रेको ततमाल,  िार्र्दङ्गको लाभमडाँडा, गोरिाको ववरमकाली, 
पाल्पाको बतुजङ्ग, िल्यानको शारर्दा,  काभलकोटको चुलीमाभलका र मुगुको 
िरुकोट लगायतका थिानमा भलफ्ट िानेपानी आयोर्ना िम्पन्त् न गनज रु. 
3 अबज ६६ करोड ववतनयोर्न गरेको छु।  

268. िह-लगानीमा तनमाजर्ाधिन ताप्लेरु्ङ्गको पाधििरा, िंिुवाििाको चैनपुर, 

मोरङ्गको मानगढ, ओिलढुङ्गाको ओिलढुङ्गा बर्ार, मकवानपुरको 
हनाजमाडी, थयाङ्र्ाको वयरघारी र बतैडीको पाटन िानेपानी आयोर्ना 
आगामी वर्ज िम्पन्त् न गनज रु. 2 अबज ६८ करोड ववतनयोर्न गरेको छु। 
पोिरा र नेपालगञ् र् िानेपानी आयोर्नाबाट आगामी आधिजक वर्जमा 
पानी ववतरर् शुरु गररनेछ। झुम्िा िोला िानेपानी आयोर्ना िम्पन्त् न 
गनज आवश्यक रकम ववतनयोर्न गरेको छु। 

269. िंघ, प्ररे्दश र थिानीय तहमा िञ् चाभलत िानेपानी आयोर्ना प्रर्ालीको 
तनयभमत ममजत िंिारका लाधग रु. 3 अबज 29 करोड बर्ेट ववतनयोर्न 
गरेको छु। 

270. काठमाण्डौ उपत्यकाभिर कोड्कु, िोववघाट र िल्लाघारी ढल प्रशोिन केन्त्द्र 
िञ् चालनमा ल्याइनेछ। र्नघनत्व बढी िएका र्दमक, र्नकपुर, वीरगञ् र्, 

नेपालगञ् र् लगायत अन्त्य आठ शहरमा ढल प्रशोिन केन्त्द्र तनमाजर् 
िम्पन्त् न गररनेछ। 

271. प्ररे्दश र थिानीय तहिँगको िाझेर्दारीमा र्ोहोर मैला प्रशोिन र  ढल 
तनमाजर् तिा िरिर्ाइ कायजिम िञ् चालन गररनेछ। रार्मागज आिपाि, 
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िावजर्तनक थिल र शहरी क्षेरका िबै वडामा िावजर्तनक शौचालय तनमाजर् 
गररनेछ। 

272. िानेपानी मन्त्रालयका लाधग रु. ४३ अबज 54 करोड छुट्याएको छु ।  

आदरणीय दददीबदिनी तथा दाजुभाइिरू, 

अब म िडक, र्लववद्युत, आवाि लगायत िौततक पूवाजिार क्षेरको कायजिम 
तिा ववतनयोर्न प्रथतुत गर्दजछुुः 

सडक पूवािधार ववकास 

273. आवागमनमा िहर्ता, बर्ारहरू बीचको अन्त्तरआवद्िता र उत्पार्दन 
अन्त्तरिम्बन्त्िलाई मर्वुत बनाउन गुर्थतरीय यातायात पूवाजिारको 
ववकाि गररनेछ। प्रमुि शहरहरू बीचको यारा अवधि अधिकतम र्दईु घण्टा 
हुने गरी िमय र लागत घटाउन गततयुक्त िडक, िुरुङ्गमागज, उचाईयुक्त 
पुल एवम ् फ्लाइओिर तनमाजर् गररनेछ। िबै िडकको स्र्आइएि 
म्यावपङ्ग गरी वगीकरर् गने व्यवथिा भमलाएको छु।  

274. पूवज-पस्श् चम रार्मागजलाई िुरक्षा मापर्दण्ड िर्हतको चार लेनमा ववथतार 
गररनेछ। कञ् चनपुर-कमला, कमला-ढल्केवर-पिलैया र नारायर्गढ-बुटवल 
िण्डको ववथतार कायजलाई तीव्रता र्र्दइनेछ। काकडभिट्टा-इनरुवा, पिलैया-
नारायर्गढ,  बुटवल-कोहलपुर र कोहलपुर-वनवािा िण्डको ववथततृ 
डडर्ाइन िम्पन्त् न गरी तनमाजर् कायज िालनी गररनेछ। यि रार्मागजको 
िघन बथती िएको क्षेरमा िभिजि लेन, अण्डरपाि तिा फ्लाइओिर, चुरे 
क्षेरमा टनेल र वन क्षरेमा वन्त्यर्न्त्तु टनेल िमेत तनमाजर् गररनेछ। 
यिका लाधग रु. 15 अबज 34 करोड ववतनयोर्न गरेको छु। 

275. पुष्टपलाल रार्मागजलाई चारलेनमा ववथतार गरी मध्यपहाडी क्षेरको ववकाि 
मेरुर्दण्डको रुपमा तनमाजर् गररनेछ। रार्मागजको र्दरुी घटाउन िम्िाव्यता 
अध्ययन गरी पनुुःरेिाङ्कन, िुरुङ्ग प्रववधिको प्रयोग र उचाईयुक्त पुल 



62 
 

तनमाजर् गररनेछ। यिका लाधग  रु. 8 अबज 13 करोड ववतनयोर्न गरेको 
छु। 

276. मर्दन िण्डारी रार्मागजको चतरा-हेटौडा िण्डको तनमाजर् कायज आगामी 
आधिजक वर्ज िम्पन्त् न गररनेछ। शास्न्त्तनगर-िरान र िेडावारी-िुभलयाववट, 
िुिेत िण्डको तनमाजर् कायज प्रारम्ि गररनेछ। बाँकी िण्डको रेिाङ्कन र 
ववथततृ आयोर्ना प्रततवेर्दन तयार गरी तनमाजर् कायज अतघ बढाइनेछ। 
यिका लाधग रु. 3 अबज 20 करोड ववतनयोर्न गरेको छु। 

277. हुलाकी रार्मागजको तनमाजर् कायज आगामी आधिजक वर्जमा िम्पन्त् न 
गररनेछ। रतुवा, ववररङ्ग, कन्त्काई, कमला, वागमती, बलान, डन्त्डा र 
कान्त्द्रा नर्दीमा पुल तनमाजर् िम्पन्त् न गररनेछ। धचतवन र मकवानपुर 
स्र्ल्लाका रास्ष्टरय तनकुञ् र् क्षेरमा पने िण्डको पुनुःरेिाङ्कन गरी तनमाजर् 
िम्पन्त् न गररनेछ। हुलाकी रार्मागजका लाधग रु. 6 अबज 39 करोड 
ववतनयोर्न गरेको छु। 

278. काठमाण्डौ-तराई मिेश द्रतु मागजको तनमाजर्लाई तीव्रता र्र्दइनेछ। 
द्रतुमागजमा पने िुरुङ्ग मागज र उचाईयुक्त पुल तनमाजर् कायज आगामी वर्ज 
प्रारम्ि गररनेछ। काठमाण्डौ तराई द्रतुमागज तनमाजर्को लाधग रु. 8 अबज 
15 करोड ववतनयोर्न गरेको छु। 

279. भिद्िािज रार्मागज र कोहलपुर-िुिेत रार्मागजलाई डेडडकेटेड डबल लेनमा 
थतरोन्त् नतत गनज रु.7 अबज ववतनयोर्न गरेको छु। पृ् वी रार्मागजको 
नागढुङ्गा-मुस्ग्लन िण्डको थतरोन्त् नतत र आँविैुरेनी-पोिरा िण्ड चार 
लेनमा ववथतार गनज रु. 7 अबज २७ करोड ववतनयोर्न गरेको छु।  

280. पुवज-पस्श् चम रार्मागजबाट तराई-मिेशका 18 स्र्ल्लामा स्र्ल्ला िर्दरमुकाम 
हँुरै्द र्दक्षक्षर्ी िीमा र्ोड्ने िडकलाई चार लेनमा ववथतार गने कायजिम 
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अन्त्तगजत िम्पन्त् न हुन बाकँी िण्डको ववथतार गनज रु. 2 अबज 66 करोड 
ववतनयोर्न गरेको छु। 

281. अरतनको रार्मागजको िुभलिेल-र्दोलालघाट-कोर्दारी िण्ड थतरोन्त् नतत तिा 
ववथतार गनज रु. 1 अबज 13 करोड ववतनयोर्न गरेको छु। गस्ल्छ-थयाफु्रवेंशी-
रिुवागढी र काठमाण्डौ-ववर्दरु िडकलाई डेडडकेटेड डवल लेनमा थतरोन्त् नतत 
गररनेछ। ओलाङचुङ्गोला, ककमािाङ्का, लामावगर, लाके, कोरला, र्हल्िा, 
यारी र र्टकंरिम्मको पहँुचमागज तनमाजर् तिा िुिारको लाधग बर्ेट 
व्यवथिा गरेको छु। 

282. उत्तर-र्दक्षक्षर् िडक कोररडोर तनमाजर् कायजलाई तीव्रता र्र्दइनेछ। मेची 
कोररडोरको रे्दउराली-िैिे िण्ड, तमोर कोररडोरको चतरा-ओलाङ्चुङगोला 
िण्ड, कोशी कोररडोरको िाँर्दवारी-ककमािाङ्का िण्ड, बरशुली कोररडोरको 
बरशुली-िाफु्रवेिी-रिुवागढी िण्ड, कालीगण्डकी कोररडोर, िेती लोकमागजको 
टीकापुर-िाँरे् िण्ड तनमाजर् कायज अतघ बढाउन रु. 6 अबज ५० करोड 
ववतनयोर्न गरेको छु। 

283. कर्ाजली रार्मागजको िुिेत-िुलालु िण्ड र्दईु लेनको बनाइनेछ। नाग्मा-
गमगढी िडक थतरोन्त् नतत गररनेछ। यिका लाधग रु. 1 अबज 20 करोड 
ववतनयोर्न गरेको छु। हुम्ला स्र्ल्लाको भिभमकोटलाई आगामी आधिजक 
वर्ज रास्ष्टरय रार्मागज िञ् र्ालमा र्ोडडनेछ।  

284. िेरी िडक कोररडोरको र्ार्रकोट-र्दनुै िण्डको थतरोन्त् नतत गररनेछ। र्दनुै-
ततन्त्र्े िो िण्डको रयाक िोल्ने कायज आगामी आधिजक वर्ज प्रारम्ि 
गररनेछ। यिका लाधग रु. 61 करोड ववतनयोर्न गरेको छु।  

285. महाकाली कोररडोरको ब्रम्हरे्दवमण्डी-झुलाघाट-र्दाचुजलािलङ्गा-र्टकंर 
िडकको तनमाजर्लाई तीव्रता र्र्दइनेछ। यिका लाधग रु. 1 अबज 3 करोड 
ववतनयोर्न गरेको छु। 
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286. आगामी वर्ज 3 िय पुल तनमाजर् िम्पन्त् न  गररनेछ। र्दोिारा-चाँर्दनी हँुरै्द 
िारतीय िीमा नाका र्ोड्ने महाकाली नर्दीमा चार लेनको पुल तनमाजर् 
िम्पन्त् न गररनेछ। पुल तनमाजर् तर्ज  रु. 11 अबज 10 करोड ववतनयोर्न 
गरेको छु। 

287. पूवज-पस्श् चम रार्मागजका कोशी, नारायर्ी, राप् ती लगायतका 10 िम्िाव्य 
िडक पुललाई आकर्जक भिग्नेचर बब्रर्ले प्रततथिापन गररनेछ। यी 
पुलहरूको डडर्ाइन एवम ् ववथततृ पररयोर्ना प्रततवेर्दन तयार गनज 
ख्यातीप्राप् त अन्त्तराजस्ष्ट रय परामशजर्दातालाई िहिागी गराइनेछ। 

288. िंघीय िरकारको क्षेराधिकार भिरका िडक तिा पलुको मापर्दण्ड तनिाजरर्, 
रइङ्ग, डडर्ाइन, तनमाजर्, ममजत िम्िार, िम्िाववत लगानीको वैकस्ल्पक 
उपकरर्हरूको प्रयोग, ववत्तीय स्रोत पररचालन एवम ् अभिलेिीकरर् 
िमेतका लाधग रास्ष्टरय रार्मागज प्राधिकरर् थिापना गनज ववज्ञ िर्हतको 
अध्ययन कायजर्दल गठन गररनेछ।  

289. काठमाण्डौ उपत्यकाको चिपि ववथतारको र्दोस्रो चरर् अन्त्तगजत कलङ्की 
रे्दखि महारागञ् र् िण्डको तनमाजर् शुरु गरी र्दईु वर्जभिरमा िम्पन्त् न 
गररनेछ। महारार्गञ् र्-िोवीिोला-चावर्हल-ततलगंगा िण्डको ववथततृ 
िंिाव्यता अध्ययन गरी पररयोर्ना प्रततवेर्दन तयार गरी तनमाजर् कायज 
िालनी गररनेछ। चिपिको ग्वाको, िातर्दोवाटो र एकान्त्तकुना चोकमा 
फ्लाईओिर तनमाजर् कायज प्रारम्ि गररनेछ। चिपि ववथतारको लाधग रु. 
2 अबज 64 करोड ववतनयोर्न गरेको छु। 

साविजननक यातायात  

290. यातायात प्रर्ालीलाई िुरक्षक्षत, ववश् वितनय एवम ्प्रववधियुक्त बनाइनेछ। 
ववद्युतीय िवारी चालक अनुमतत पर र्ारी गररनेछ। रे्दशभिर र्दताज िएका 
िबै िवारी िािनमा रेडडयो कफ्रक्वेन्त्िी पर्हचान िर्हतको इम्बोथड नम्वर 
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िबै प्ररे्दशबाट ववतरर् गररनेछ। मालवाहक तिा अन्त्य िवारी िािनमा 
स्र्वपएि र्डान गररनेछ। िावजर्ातनक यातायातमा ई-र्टकेर्टङ्ग लागू 
गररनेछ। काठमाण्डौ उपत्यका यातायात ववकाि प्राधिकरर् गठन गरी 
िावजर्तनक पररवहन िञ् चालनलाई व्यवस्थित बनाइनेछ। 

291. यातायात िेवाको िञ् चालनमा प्रततष्टपिाज प्रवद्जिन गरी यारुलाई 
िुवविायुक्त र  गुर्थतरीय िेवा प्रर्दान गररनेछ। िाववकका यातायात 
व्यविायी िभमततको थवाभमत्वमा रहेका अचल िम्पवत्त रुपान्त्तररत िएका 
यातायात कम्पनीमा हथतान्त्तरर् हुने व्यवथिा भमलाइनेछ। 

292. काठमाण्डौ उपत्यका, ववताजमोड-िद्रपुर, इटहरी-ववराटनगर, ढल्केवर-
र्नकपुर, पोिरा-र्दमौली, बुटवल-िैरहवा-लुस्म्बनी, कोहलपुर-नेपालगञ् र्, 
अत्तररया-िनगढी लगायतका रे्दशका प्रमुि शहरी क्षेरमा प्ररे्दश र थिानीय 
तहको िाझेर्दारीमा ठूला क्षमताको ववद्युतीय बि िञ् चालन गरेमा िप 
प्रोत्िाहन अनुर्दान र्र्दने व्यवथिा भमलाएको छु। िाझा यातायात मार्ज त 
आगामी आधिजक वर्जमा काठमाण्डौमा न्त्यूनतम एक िय ववद्युतीय बि 
िञ् चालन गने प्रबन्त्ि गररनेछ। 

293. ववद्युतीय िवारी िािनको प्रयोग बढाउन आगामी आधिजक वर्ज तनर्ी क्षेर 
िमेतको िहिाधगतामा काठमाण्डौ उपत्यका िर्हत रे्दशिरका ववभिन्त् न 
थिानमा 5 िय चास्र्जङ्ग थटेशन, टभमजनल िवन लगायत अन्त्य पूवाजिार 
तनमाजर् गररनेछ।  

सुरुङ्गमागि 

294. पृ् वी रार्मागजको नागढुङ्गामा िुरुङ्ग मागज तनमाजर् आरम्ि िएिँगै रे्दश 
िुरुङ्गमागजको युगमा प्रवेश गरेकोछ। आिुतनक िुरुङ्गमागज हाम्रा लाधग 
िपना निई वाथतववकतामा रुपान्त्तररत हँुरै्दछ। िौगोभलक ववकटताका 
कारर् लस्म्वएको हाम्रो यारा िुरुङ्गमागजले छोटो बनाउरै्दछ। यारा लागत 



66 
 

घट्रै्दछ। अव वन्त् ने िडकमा िुरुङ्ग प्रववधिको प्रयोगलाई महत्वका िाि 
अवलम्बन गररनेछ। 

295. काठमाण्डौको नागढुङ्गारे्दखि िार्र्दङ्गको भिथनेिोलािम्मको िुरुङ्गमागज 
तनमाजर् कायजलाई तीव्रता र्र्दई र्दईु वर्जभिर िञ् चालनमा ल्याइनेछ। यि 
आयोर्नाका लाधग रु. 9 अबज 85 करोड ववतनयोर्न गरेको छु। 

296. आगामी वर्ज भिद्िािज रार्मागजको भिद्िवावा-र्दोिान िण्ड, र्दोलिाको 
लामावगर-लाप्चे  र िरान-िनकुटा िडक िण्डको िरान-लेउती िरुुङ्ग 
मागज तनमाजर् प्रारम्ि गनज वरे्ट व्यवथिा गरेको छु।  

297. काठमाण्डौ कोटेश् वरको िवारी चापलाई व्यवस्थित गनज ततनकुने-र्डडवुटी 
िण्डमा िुरुङ्ग मागज तनमाजर् गनज रु. 1 अबज 80 करोड ववतनयोर्न गरेको 
छु। 

298. आगामी आधिजक वर्ज टोिा-छहरे-गुरु्जिज्याङ, वेरावती-थयाफु्रवेशी, िुकोट-
धचयावारी र िानकोट-धचत्लाङ्ग िुरुङ्गमागजको ववथततृ पररयोर्ना 
प्रततवेर्दन तयार गरी तनमाजर् कायज प्रारम्ि गररनेछ।  

299. पृ् वी रार्मागजको मखझमटार-शस्क्तिोर, पोिरा बाग्लुङ रार्मागजको हेम्र्ा-
नयाँपुल, चेपाङ्ग रार्मागजको र्दसु्म्लङ्ग-वाङ्गभिङ्ग, पूबज-पस्श् चम 
रार्मागजको र्दमु्कीवाि-वर्दजघाट, कोहलपुर-िुिेत रार्मागजको बबई-तछन्त्चु, 
िुिेत-रै्दलेि िडकको कपािे-भियाकोट, पाल्पा-तम्घाि िडकको प्रिाि-
र्ोते र वववपनगर-िुर्टया-र्र्दपायल िण्डमा िुरुङ्गमागज तनमाजर्का लाधग 
िम्िाव्यता अध्ययन तिा ववथततृ पररयोर्ना प्रततवेर्दन तयार गररनेछ। 

रेलमागि 

300. रे्दशभिर आिुतनक प्रववधियुक्त रेल यातायात िञ् र्ाल ववकाि गररनेछ। 
आगामी वर्ज र्यनगर-र्नकपुर-कुताज-ववर्लपुरा र र्ोगवनी-ववराटनगर 
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िण्डमा रेल िेवा िञ् चालन गररनेछ। वर्र्दजवाि थटेशनको तनमाजर् कायज 
प्रारम्ि गररनेछ।  

301. अन्त्तराजस्ष्ट रय परामशजर्दाता तनयुक्त गरी काठमाण्डौ उपत्यकामा मेरो रेल 
र शहरी केवुलकार िञ् चालनको िंिाव्यता अध्ययन गररनेछ। 

302. पूबज-पस्श् चम रेलमागज अन्त्तगजत वर्र्दजवाि-तनर्गढ िण्डको रयाक वेल्ट 
तनमाजर् िम्पन्त् न गररनेछ। काँकडभिटा- इनरुवा िण्डको र्ग्गा अधिग्रहर् 
र अन्त्य तयारी कायज िम्पन्त् न गरी तनमाजर् कायज िालनी गररनेछ। तनर्गढ-
अमरापुरी िण्डको ववथततृ पररयोर्ना प्रततवेर्दन तयार गररनेछ। वववत्तय 
व्यवथिा गरी बाँकी िण्डको तनमाजर् कायज िमशुः अगाडड बढाइनेछ।  

303. आगामी आधिजक वर्ज रक्िौल-काठमाण्डौ तिा केरुङ्ग-काडमाण्डौ-पोिरा 
रेलमागजको ववथततृ पररयोर्ना प्रततवेर्दन तयार गररनेछ। रेलमागजका लाधग 
रु. 10 अबज 3 करोड ववतनयोर्न गरेकोछु।  

जल यातायात 

304. रे्दशका ठूला नर्दी प्रर्ालीमा र्लयातायात िञ् चालन गरी रास्ष्टरय तिा 
अन्त्तराजस्ष्ट रय पहँुच अभिवदृ्धि गररनेछ। नारायर्ी नर्दीको बरवेर्ी-
नारायर्गढ-रे्दवघाट-र्दािढुङ्गा िण्डलाई मदन-आर्श्रत जलमागि नामाकरर् 
गररनेछ। आगामी आधिजक वर्जरे्दखि कोशी, नारायर्ी र कर्ाजली नर्दीमा 
पानीर्हार् िञ् चालनका लाधग टभमजनल लगायतका पूवाजिार तनमाजर् गनज 
आवश्यक रकम ववतनयोर्न गरेको छु। कोशी नर्दीको चतरारे्दखि 
िोर्पुरिम्म र्लयातायात िञ् चालन गनज र्लमागजमा रहेका अवरोि 
हटाइनेछ। 

305. िुनकोशी नर्दीको र्दोलालघाटरे्दखि िुकोट हुरै्द अरुर् र्दोिान, राप्ती नर्दीको 
िालुबाङ्गरे्दखि भिक्टा, तामाकोशी नर्दीको तामाकोशी बर्ाररे्दखि भिगंटी 
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र कालीगण्डकी नर्दीको रे्दवघाटरे्दखि राम्र्दीिम्म र्लयातायात िञ् चालनको 
िंिाव्यता अध्ययन गनज आवश्यक बरे्ट व्यवथिा गरेको छु। 

306. िौततक पूवाजिार तिा यातायात मन्त्रालयका लाधग रु. 1 िबज 63 अबज 37 
करोड ववतनयोर्न गरेको छु । 

जलववद्युत ववकास 

307. वतजमान िरकार र्दशकौं लामो र कहालीलाग्र्दो लोड िेडडङ्ग अन्त्त्य गरी  
मुलुकलाई उज्यालो युगमा प्रवेश गराउन िर्ल िएको 
छ।अिजर्लाशययुक्त र र्लाशययुक्त आयोर्नाको तनमाजर्लाई तीव्रता र्र्दई 
िुक्िा याममा िमेत ववद्युतको आन्त्तररक माग िान्त् न पयाजप् त हुने गरी 
ववद्युत उत्पार्दन गररनेछ।  

308. आगामी आधिजक वर्ज तामाकोशी आयोर्नाबाट 2 िय 28, रिुवागढी 1 
िय 11,  िान्त्रे्न र माधिल्लो िान्त्रे्न 56, बरशूली ३ वव बाट 37,  राहुघाट 
40, मध्य िोटेकोशीबाट 1 िय 2 मगेावाट र तनर्ी क्षेरबाट तनमाजर्ाधिन 
आयोर्नाहरूबाट 1 हर्ार 55 गरी र्म्मा 1 हर्ार 6 िय 29 मेगावाट 
िप ववद्युत रास्ष्टरय प्रशारर् प्रर्ालीमा र्ोडडनेछ।  

309. आगामी आधिजक वर्ज िप 43 स्र्ल्लामा ववद्युतीकरर् गरी उज्यालो नेपाल 
अभियान िम्पन्त् न गररनेछ। ववपन्त् न पररवारको घरमा तनुःशुल्क ववद्युत 
र्डान गने व्यवथिा भमलाएको छु। ग्रामीर् तिा िामुर्दातयक ववद्युतीकरर् 
कायजिमका लाधग रु.4 अवज ववतनयोर्न गरेको छु। 

310. ऊर्ाज भमश्रर्,  चुहावट तनयन्त्रर् तिा ववतरर् प्रर्ाली िुदृढीकरर् गरी 
ऊर्ाज र्दक्षता अभिबदृ्धि गररनेछ। तनर्ी क्षेरले उत्पार्दन गरेको िौयज ऊर्ाज 
बचत िएमा नेपाल ववद्युत प्राधिकरर्लाई बबिी गने र नपुग िएमा 
िररर्द गने नेट भमटररङ र नेट पेमेन्त्टको नीतत कायाजन्त्वयन गररनेछ। 
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उद्योगले आफ्नो िपतको लाधग आिुतनक ऊर्ाज उत्पार्दन तिा प्रशारर् 
गनज स्ह्वभलङ्ग चार्ज भलई अनुमतत र्र्दने व्यवथिा भमलाइनेछ। 

311. र्लववद्युत उत्पार्दनमा लगानी आकवर्जत गनज िम्िाब्य मुलुकहरूिँग 
द्ववपक्षीय तिा वहुपक्षीय ववद्युत व्यापार िम्झौता गररनेछ।  

312. र्लाशययुक्त र्लववद्युत आयोर्ना तनमाजर्का लाधग बाँि र ववद्युतगहृ 
छुट्टा छुट्टै प्रवद्जिकबाट तनमाजर् गरी तनर्ी क्षेरलाई आकवर्जत गररनेछ। 
नेपाल ववद्युत प्राधिकरर्बाट र्लाशय तनमाजर् गरी उक्त र्लाशयमा 
र्म्मा िएको पानी ववद्युत गहृ तिा अन्त्य िहायक िंरचना तनमाजर् र 
िञ् चालन गने प्रवद्जिक कम्पनीलाई शुल्क भलई उपलव्ि गराउने व्यवथिा 
भमलाइनेछ। र्लाशययुक्त बािँको वहुउपयोग गरी प्रततर्ल र्दर बढाइनेछ।  

313. र्लववद्युत उत्पार्दनमा र्नथतरको थवाभमत्व बढाउन नेपाल ववद्युत 
प्राधिकरर् र नेपाली र्नताको िंयुक्त लगानीमा 99 मेगावाट क्षमताको 
तामाकोशी- ५ को तनमाजर् कायज आगामी वर्ज शरुु गररनेछ। माधिल्लो 
अरुर्, रु्कोट कर्ाजली, र्गर्दलु्ला तिा घुन्त्िा िोला र्लववद्युत 
आयोर्नाको लगानी ढाँचा यककन गरी पूवजतयारी कायज पूरा गररनेछ। 

314. तमोर र्लववद्युत आयोर्नाको ववथततृ िम्िाव्यता अध्ययनको काम 
शीघ्र िम्पन्त् न गरी तनमाजर् कायज शुरु गररनेछ। पञ् चेश् वर र्लववद्युत 
आयोर्ना अतघ बढाइनेछ।  

315. तनस्श् चत यूतनट िन्त्र्दा बढी र माग कम हुने िमयमा ववद्युत िपत गन े
औद्योधगक ग्राहकलाई महिुल र्दरमा िप छुट र्र्दने व्यवथिा गररनेछ। 
ववद्युतीय चुल्हो, रेकफ्रस्र्रेटर, माइिोवेि ओिन, वाभिङ्ग मेभशन, 
डडिवाि लगायत ववरु्लीबाट चल्ने घरायिी िामानको उपयोगलाई 
प्रोत्िार्हत गनज यथता िामग्रीको िन्त्िार महिुल घटाएकोछु। गाहजथ्य 
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ववद्युत भमटरको क्षमता वढाँउर्दा प्रयोग हुने िामग्रीको मूल्य वाहेक िप 
शुल्क नभलने व्यवथिा गररनेछ।  

316. बुढीगण्डकी, पस्श्चम िेती, उत्तरगंगा र नस्ल्िङ्गगाड र्लववद्युत 
आयोर्नाको तनमाजर् ढाँचा तनिाजरर् र स्रोत व्यवथिापन गरी कायाजन्त्वयन 
गररनेछ। वेतन कर्ाजली र्लववद्युत आयोर्ना वववत्तय व्यवथिा गरी 
तनमाजर् गररनेछ। कर्ाजली धचिापानी र्लववद्युत आयोर्ना कायाजन्त्वयन 
गनज पूवजतयारी कायज अतघ बढाइनेछ ।  

317. ववद्युत प्रशारर् लाईन तनमाजर्मा तनर्ी क्षेरलाई प्रोत्िार्हत गन ेनीततगत 
व्यवथिा गररनेछ। ववद्युत आयोर्नाको प्रवद्जिकले आयोर्ना थिलिम्म 
पहँुच मागज र प्रिारर् लाइन तनमाजर् गरेमा लागतको 75 प्रततशत शोििनाज 
र्र्दने व्यवथिा गररनेछ।  

318. र्लववद्युत तिा प्रशारर् लाइन तनमाजर्को लाधग र्ग्गा प्रास्प् त, 
वातावरर्ीय प्रिाव मूल्याङ्कन र राइटअर्वे तनिाजरर् र्थता पूवजतयारी 
तनस्श् चत िमयभिर िम्पन्त् न गने व्यवथिा गररनेछ। प्रशारर् लाइनको 
राइटअर्वमेा पने र्ग्गाको थवाभमत्व िएको प्राकृततक व्यस्क्तलाई 
िम्बस्न्त्ित उत्पार्दक कम्पनीले प्रािभमक शेयर तनष्टकािन गर्दाज प्रिाववत 
क्षेरका व्यस्क्त िरह अग्राधिकार र्र्दने व्यवथिा गररनेछ। राइटअर्वेमा 
परेका र्ग्गाको तनुःशुल्क ककत्ताकाट गने व्यवथिा भमलाएको छु।  

319. बुटबल-गोरिपुर अन्त्तररे्दशीय प्रशारर् लाईनको तनमाजर् कायज शुरु गनज र 
कोहलपरु-लिनउ, लम्की-वरेली अन्त्तररे्दशीय प्रशारर् लाइन तनमाजर्को 
तयारी कायज िम्पन्त् न गनज रु. 4 अबज 7 करोड  ववतनयोर्न गरेको छु। 

320. खिम्ती-बाह्रवविे-काठमाण्डौ र हेटौडा-ढल्केवर-इनरुवा प्रशारर् लाइनको 
तनमाजर् िम्पन्त् न गनज, बुटवल-लमही-कोहलपुर-अत्तररया िण्डको तनमाजर्को 
पूवज तयारी गनज र रिुवागढी-धचभलमे-रातोमाटे िण्डको ववथततृ िम्िाव्यता 
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अध्ययन गनज आवश्यक रकम छुट्याएको छु। प्रशारर् लाइन तिा 
िवथटेशन तनमाजर्का लाधग रु. 37 अबज 61 करोड ववतनयोर्न गरेको छु। 

321. आगामी आधिजक वर्ज ६ िय ३५ मेगावाट क्षमताको र्लाशययुक्त र्दिुकोशी 
र्लववद्युत आयोर्ना तनमाजर् शुरु गररनेछ। र्लाशययुक्त तनहँु 
र्लववद्युत आयोर्ना तनमाजर् कायजलाई तीव्रता र्र्दइनेछ। अिज 
र्लाशययुक्त माधिल्लो अरुर् आयोर्नाको पूवजतयारी कायज िम्पन्त् न 
गररनेछ। यि आयोर्नाको लाधग रु. 7 अबज 40 करोड ववतनयोन गरेको 
छु। 

322. नेपाल ववद्युत प्राधिकरर्को िेडडट रेर्टङ गररनेछ। नयाँ आयोर्ना 
कायाजन्त्वयन गनज प्राधिकरर्ले कपोरेट र्मानीमा स्रोत पररचालन गने 
क्षमता ववकाि गररनेछ। 

वैकजपपक ऊजाि 

323. रास्ष्टरय प्रशारर् लाइन नपुगेका क्षेरमा लघु तिा िाना र्लववद्युत, िौयज 
र वायु ऊर्ाजबाट िप 5० हर्ार घरिुरीलाई ववद्युत िेवा उपलब्ि गराउन 
बर्ेट व्यवथिा गरेकोछु। थिानीय तहका िािै िामुर्दातयक िंथिाले िौयज 
तिा लघु र्लववद्युत उत्पार्दन तिा ववतरर् गरेमा आयोर्ना लागतको 
90 प्रततशतिम्म अनुर्दान र्र्दने व्यवथिा भमलाएको छु।  

324. तनर्ी क्षेरबाट उत्पार्र्दत िौयज ऊर्ाज नेपाल ववद्युत प्राधिकरर्बाट िररर्द 
गने र त्यिका लाधग उत्पार्दन थिलिम्म प्रशारर् लाइन ववथतार गन े
व्यवथिा भमलाइनेछ। यिबाट २ िय ५० थिानीय तहमा कररव ३ िय 
७५ मेगावाट िौयज ववद्युत उत्पार्दन हुन ेअनुमान गररएको छ। िोलार 
प्लान्त्ट थिापना गरे वापत प्राप् त हुने शुल्क िम्बस्न्त्ित थिानीय तहले 
पाउने व्यवथिा गरेको छु। 
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325. िावजर्तनक-तनर्ी िाझेर्दारीमा ठुला क्षमताका वायोग्याँि प्लान्त्ट तनमाजर् 
गरी ऊर्ाज तिा प्राङ्गाररक मल उत्पार्दन गनज िम्बस्न्त्ित थिानीय तहलाई 
ववत्तीय अनुर्दान र्र्दने व्यवथिा गरेको छु। वैकस्ल्पक ऊर्ाज तर्ज  रु. 2 अबज 
76 करोड ववतनयोर्न गरेको छु। 

326. ऊर्ाज, र्लस्रोत तिा भिँचाइ मन्त्रालयको लाधग रु. 1 िबज 21 अबज 97 
करोड ववतनयोर्न गरेको छु। 

आवास र  शिरी ववकास 

327. िुरक्षक्षत नागररक आवाि कायजिम अन्त्तगजत १ लाि ६८ हर्ार घरका िर 
र रू्िका छानालाई र्थतापाताले प्रततथिापन गररनछे। यिका लाधग हाल 
प्रर्दान गररँरै्द आएको अनुर्दान रकममा 50 प्रततशतले वदृ्धि गरी प्रतत घर 
रु.75 हर्ार पुर् याएकोछु। यिको लाधग रु. 3 अबज 50 करोड ववतनयोर्न 
गरेको छु। 

328. ताप्लेरु्ङ्ग, िलाजही, मकवानपुर, पवजत, प्युठान, रु्म्ला, डडेलिुरा 
लगायतका 73 स्र्ल्लाका अतत ववपन्त् न, लोपोन्त्मुि र िीमान्त्तकृत वगजका 
21 हर्ार 8 िय पररवारलाई र्नता आवाि कायजिम अन्त्तगजत 
तनमाजर्ाधिन घर यिैवर्ज िम्पन्त् न गरी हथतान्त्तरर् गररनेछ। यिको लाधग 
रु. 2 अबज 50 करोड ववतनयोर्न गरेको छु। 

329. र्ोखिमयुक्त बथती थिानान्त् तरर् गनज र छररएर रहेका बथती एकीकृत 
गरी िानेपानी, ववद्युत, िडक लगायत ववकािका आिारिूत पूवाजिार 
पुर् याउन मोरङ्ग, िनुर्ा, भिन्त्िुपाल्चोक, पवजत, अघाजिाँची, हुम्ला, वैतडी 
लगायतका 41 स्र्ल्लाका 86 थिानमा एकीकृत बथती ववकाि गररनेछ। 

330. भिन्त्िुपाल्चोक,  गुल्मी, बाग्लुङ, म्याग्र्दी,  र्दाङ्ग,  िुिेत,  बाँके, वर्र्दजया 
लगायतका स्र्ल्लामा ववपद् बाट ववथिावपत पररवारका लाधग पुनथिाजपना 
कायजिम कायाजन्त्वयन गररनेछ।  
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331. गौरीगञ् र्, िनकुटा, मौलापुर, चन्त्द्रपुर, गुन्त्डु, काभ्रे भ्याली, वाभलङ्ग, 
लुस्म्बनी िाँथकृततक, तुलिीपुर, र्दलु्लु, अमरगढी र भिमर्दत्त 
नगरपाभलकामा र्दीगो, िुरक्षक्षत र प्रववधि मैरी थमाटज भिटी तनमाजर् गररनेछ।  

332. िघन शहरी ववकाि कायजिम अन्त्तगजत तराई-मिेशका स्र्ल्ला 
िर्दरमुकामहरू महेन्त्द्रनगर, िनगढी, गुलररया, नेपालगञ् र्, तौभलहवा, 
भिद्िािजनगर, परािी, ववरगञ्र्, कलैया, गौर, मलँगवा, र्लेश्वर, 
र्नकपुरिाम, भिराहा, रार्ववरार्, इनरुवा, ववराटनगर, िद्रपुर तिा 
तीव्ररुपमा शहरीकरर् िइरहेका नगरपाभलकाहरूमा िडक, ढल, िानेपानी, 
मनोरञ्र्नपाकज , बिपाकज , भशक्षा तिा थवाथ्य क्षेरका शहरी पूवाजिार 
आयोर्नाहरू कायाजन्त्वयन गररनेछ। यिका लाधग रु. 10 अबज 71 करोड 
ववतनयोर्न गरेको छु।  

333. ववताजमोड-चन्त्द्रगढी, िरान-इटहरी, र्नकपुर-ढल्केवर, बुटवल-िैरहवा, 
कोहलपुर-नेपालगञ् र्, अत्तररया-िनगढी लगायतका नगरपाभलकाहरूलाई 
मेगा भिटीमा ववकाि गररनेछ। मेगाभिटीको गुरुयोर्ना तरु्जमा गनज 
अन्त्तराजस्ष्ट रय शहरी योर्नाववद् को परामशज िेवा भलइनेछ।  

334. शहरी िौन्त्र्दयज अभिवदृ्धिको लाधग स्थरटथकेपको नमुना डडर्ाईन गरी 
कायाजन्त्वयन गररनेछ। ववश् व िम्पर्दा िूचीमा िूधचकृत विन्त्तपुर र्दरबार 
क्षेररे्दखि थवयम्िूनाििम्म िाँथकृततक पर्दमागज तनमाजर् गनज बरे्ट 
व्यवथिा गरेको छु। 

335. रार्िानी लगायतका प्रमुि शहरी क्षेरमा ववद्युत,  टेभलर्ोन, िानेपानी, 
अस्प्टकल र्ाइवर लगायतका िंरचनाहरू िूभमगत गनज यूर्टलीटी कररडोर 
तनमाजर् गररनेछ। काठमाण्डौ, िरतपुर, पोिरा, बुटवल, ववराटनगर 
लगायतका ठूला शहरमा ववद्युतको तार िूभमगत गररनेछ। 
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336. व्यवस्थित आवािको लाधग एकीकृत र्ग्गा ववकाि कायजिम िञ् चालन 
गनज थिानीय तहलाई प्रोत्िार्हत गररनेछ। चाँगुनारायर्, िूयजववनायक, 
मध्यपुर धिमी, शंिरापुर र कागेश्वरी मनोहरा नगरपाभलका क्षेरका चार 
थिानमा थवरे्दशी तिा ववरे्दशी लगानीकताज आकवर्जत गरी िावजर्तनक तनर्ी 
िाझेर्दारीमा नयाँ शहर तनमाजर् कायज अगाडड बढाइनेछ। म्याग्लुङ्ग, 
रामेछाप, िीमरे्र्दी, वन्त्र्दीपुर, तानिेन, नारायर्, रु्म्लािलङ्गा, भिलगढी 
लगायतका पुराना शहरमा शहरी पूवाजिार ववकाि गरी शहर पुनुःर्ागतृ 
गररनेछ। 

337. थिानीय तहमा रास्ष्टरय िवन िंर्हता र िवन तनमाजर् मापर्दण्ड 
कायाजन्त्वयन गनज क्षमता अभिवदृ्धि गररनेछ।  

338. नगर ववकाि कोर्लाई नगर ववत्त तनगमको रुपमा पुनिरंचना गरी पुँर्ी 
वदृ्धि गररनेछ। तनगमलाई नगर क्षेरका िौततक पूवाजिार ववकािको लाधग 
प्राववधिक िहायता र अनुर्दान भमधश्रत ववत्त पररचालन गने िंथिामा 
ववकाि गररनेछ। 

339. थिानीय तह र तनर्ी क्षेरको िाझेर्दारीमा वातावरर्मैरी प्रववधिमा 
आिाररत र्ोहर प्रशोिन प्लान्त्टको थिापना गनज थिानीय तहलाई अनुर्दान 
उपलब्ि गराइनेछ। काठमाण्डौ उपत्यकामा उत्िर्जन हुने र्ोहरमैला 
व्यवथिापन िम्बन्त्िी िमथयाको थिायी िमािानको लाधग बञ् चरेडाँडामा 
र्नेि प्लान्त्ट थिापना गनज बरे्ट व्यवथिा गरेकोछु।  

340. वहृत काठमाण्डौको अविारर्ा बमोस्र्म उपत्यका आिपािका पाँचिाल, 
िुभलिेल, बनेपा, पनौती, मानचौर, छैमले, र्दक्षक्षर्काली, धचत्लाङ्ग, 
लामीडाँडा, िुतनवेशी, ववर्दरू, बरशुली कोररडोर, िानभिङ्ग क्षेरमा शहरी 
पूवाजिार ववकाि गररनेछ। िक्तपुरको तािली-छाप-रववओपी, लभलतपुरको 
गोर्दावरी-मानचौरमा िुरुङ्गमागज तनमाजर्को िम्िाव्यता अध्ययन गररनेछ।  
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341. काठमाण्डौ उपत्यका भिरका वागमती, ववष्ट रु्मती, इच्छुमती, कमजनाशा, 
हनुमन्त्ते लगायतका नर्दीहरूको िर्ाई तिा िौन्त्र्दयजकरर् गनज रु. 3 अबज 
47 करोड बरे्ट व्यवथिा गरेको छु। वागमती नर्दीको उद् गमथिलको 
र्लािार िंरक्षर् तिा  र्लप्रवाहमा िुिार गनज िुन्त्र्दरीर्लमा नागमती 
बािँ तनमाजर् गनज आवश्यक रकम ववतनयोर्न गरेकोछु। 

342. िंघीय िंिर्द लगायत तनमाजर्ाधिन िरकारी िवन, िम्मेलन केन्त्द्र र 

ििागहृ तनमाजर् गनज रु. 5 अबज 15 करोड बरे्ट व्यवथिा गरेको छु। 
िरकारी थवाभमत्वका ििागहृ तिा िम्मेलन केन्त्द्र िावजर्तनक-तनर्ी 
िाझेर्दारीमा िञ् चालन गने व्यवथिा भमलाइनेछ। 

343. पुष्टपलाल रार्मागज र हुलाकी रार्मागजका २७ थिानमा नयाँ शहर ववकाि 
गनज रु. 3 अबज 31 करोड ववतनयोर्न गरेको छु।  

344. िरकारी कायाजलय र आवािको डडर्ाइन र िुवविामा एकरुपता कायम 
गनज कायाजलयको कायजक्षेर, िेवाको प्रकृतत र कायजरत र्नशस्क्त िमेतको 
आिारमा शहरी ववकाि मन्त्रालयले िवन तनमाजर् मापर्दण्ड तरु्जमा गरी 
कायाजन्त्वयन गने व्यवथिा भमलाएकोछु।  

345. लुस्म्बनी प्ररे्दशको केन्त्द्र रे्दउिुरी तिा िुर्दरू पस्श्चम प्ररे्दशको केन्त्द्र 
गोर्दावरीमा पूवाजिार तनमाजर्का लाधग वववत्तय हथतान्त्तरर् गररनेछ। 
नवलपरािी पूवज र रुकुम पूवज स्र्ल्ला िर्दरमुकामको पूवाजिार ववकाि गनज 
बर्ेट व्यवथिा गरेको छु। 

346. काठमाण्डौको नारायर्र्हटी िंग्रहालयरे्दखि र्दशरि रङ्गशालािम्मको 
क्षेरलाई अत्यािुतनक िेन्त्रल पाकज मा ववकाि गररनेछ। यि अन्त्तगजत 
िूभमगत पाककज ङ्ग िर्हतको िुलामञ् च, रमर्ीय बगैंचा र प्रर्दशजनीथिल 
िर्हतको िकुृटीमण्डप, रानीपोिरी, रत् नपाकज , टँुडडिेल, िुन्त्िारा, िद्रकाली 
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र र्दशरि रङ्गशालालाई िमेत िमेट्ने गरी आिुतनक पूवाजिार ववकाि गनज 
बरे्ट व्यवथिा गरेको छु।   

347. काठमाण्डौ लगायत रे्दशका ठुला शहरमा िूभमगत र बहुतले पाककज ङ्ग थिल 
तनमाजर् गनज तनर्ीक्षेरलाई प्रोत्िार्हत गररनेछ। झापाको र्दमकमा बहुतले 
बिपाकज  िर्हतको भिर्ट पाकज  तनमाजर् गनज बरे्ट छुट्याएकोछु।  

348. शहर र शहरोन्त्मुि क्षेरमा िानेपानी, टेभलर्ोन, ढल र ववद्युत िेवा 
प्रर्दायकले आफ्नो पूवाजिार िञ् र्ालको स्र्आइएि नक्िाङ्कन गरी 
अद्यावधिक गनुजपने व्यवथिा भमलाइनेछ। 

349. र्ग्गा एकीकरर् ववधिबाट काठमाण्डौ उपत्यकामा बार्हरी चिपि तनमाजर् 
कायज प्रारम्ि गररनेछ। बार्हरी चिपि र शहरिँगको िम्पकज  िुगम बनाउन 
िम्िाव्य थिानमा चार लेनको भलङ्क रोड तनमाजर् गररनेछ। 

350. आगामी वर्ज लभलतपुरको पुल्चोकमा िाझा यातायातिँगको लगानी 
िाझेर्दारीमा िाउि एभिया िेन्त्टर तनमाजर् आरम्ि गररनेछ। 

351. शहरी ववकाि मन्त्रालयका लाधग रु. 41 अबज 20 करोड छुट्याएको छु। 

िवाई पूवािधार  

352. तनर्गढ अन्त्तराजस्ष्टरय ववमानथिलको ववथततृ पररयोर्ना प्रततवेर्दन 
तनमाजर्, लगानीको ढाँचा तनिाजरर् र तर्दनुरुपको पूवाजिार ववकाि एवम ्
िञ् चालनका लाधग अन्त्तराजस्ष्ट रय लगानीकताज छनौट गररनेछ। आगामी 
आधिजक वर्जमा र्ग्गा अधिग्रहर्, िाइट स्क्लयरेन्त्ि लगायत ववमानथिल 
तनमाजर्को पूवज तयारीका कायज िम्पन्त् न गररनेछ।  

353. बरिुवन अन्त्तराजस्ष्ट रय ववमानथिललाई नेपालको मौभलक िँथकृतत झस्ल्कने 
बुर्टक ववमानथिलमा रूपान्त्तरर् गनज प्रारम्ि गररएको थतरोन्त् नतत कायज 
िम्पन्त् न गररनेछ। यि ववमानथिलको हवाई चापलाई िम्वोिन गनज 
ट्क्यािी-वे ववथतार, पाककङ्ग-वे तनमाजर् िम्पन्त् न गररनेछ। टभमजनल 
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िवनको थतरोन्त् नतत आरम्ि गररनेछ। यिका लाधग रु. 6 अबज 95 करोड 
ववतनयोर्न गरेको छु। 

354. पोिरा अन्त्तराजस्ष्ट रय ववमानथिलको बाकँी तनमाजर् कायज िम्पन्त् न गरी 
आगामी आधिजक वर्ज िञ् चालनमा ल्याउन रु. 8 अबज 50 करोड ववतनयोर्न 
गरेको छु। गौतमबुद्ि अन्त्तराजस्ष्टरय ववमानथिल तनमाजर् िम्पन्त् न गरी 
िञ् चालनमा ल्याउन तिा र्दोस्रो टभमजनल िवन र अन्त्य पूवाजिार तनमाजर् 
आरम्ि गनज रु. 3 अबज 53 करोड ववतनयोर्न गरेको छु।  

355. आन्त्तररक ववमानथिल ववथतार, थतरोन्त् नतत र आिुतनकीकरर्लाई 
तनरन्त्तरता र्र्दइनेछ। ईलामको िुककलुम्बा,  गुस्ल्मको भिमीचौर र डोल्पाको 
मभिनचौरमा परीक्षर् उडान गररनेछ। चन्त्द्रगढी, रार्ववरार्, तुस्म्लङ्गटार, 

र्नकपुर, िनगढी, अघाजिाँची, थवगजद्वारी, पाटन, र्दाचुजला लगायतका 
ववमानथिलको िौततक पूवाजिार तनमाजर् तिा थतरोन्त् नतत गररनेछ। िुिेत 
र िरतपुर ववमानथिलको ववथतार एवम ्थतरोन्त् नतत गररनेछ। नेपालगञ्र् 
र ववराटनगर ववमानथिलमा नयाँ टभमजनल िवन तनमाजर् आरम्ि गररनेछ। 
वातावरर्ीय प्रिाव मुल्याङ्कन िम्पन्त् न गरी र्दाङ्गको नारायर्पुर 
ववमानथिल तनमाजर् कायज प्रारम्ि गररनेछ। आन्त्तररक ववमानथिल तर्ज  
रु. 1 अबज 33 करोड ववतनयोर्न गरेको छु। 

356. ओिलढुङ्गाको खिर्ी चण्डेश्वरी ववमानथिल िञ् चालनमा ल्याइनेछ। 
ताप्लेरु्ङ्ग िुकेटारको िावनमागज ववथतार कायज िम्पन्त् न गररनेछ। 
तेह्रिुमको चुहानडाँडा ववमानथिलको तनमाजर् कायजलाई तीव्रता र्र्दइनेछ। 
िुकेटार ववमानथिललाई रववन्त्द्र अधिकारी ववमानथिल र चुहानडाँडा 
ववमानथिललाई आङ्ग तछररङ्ग शेपाज ववमानथिल नामाकरर् गररनेछ। 

357. आकस्थमक थवाथ्य िेवा, ववपद् व्यवथिापन लगायत अत्यावश्यक 
कायजका लाधग आगामी आधिजक वर्जभिर िबै थिानीय तहमा हेभलप्याड 
तनमाजर् िम्पन्त् न गररनेछ।  
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स्थानीय पूवािधार ववकास 

358. िंघ, प्ररे्दश र थिानीय तहको िंयुक्त लगानीमा थिानीय तहको केन्त्द्रलाई 
आगामी तीन वर्जभिर िम्बस्न्त्ित प्ररे्दशको केन्त्द्र वा नस्र्कको रास्ष्टरय 
रार्मागजिम्म पक् की िडकले र्ोडडनेछ। आगामी आधिजक वर्ज 28 थिानीय 
तहको केन्त्द्रलाई रास्ष्टरय िडक िञ् र्ालिँग र्ोड्न 6 िय 16 ककलोभमटर 
िडक तनमाजर् प्रारम्ि गनज रु. 3 अबज 30 करोड ववतनयोर्न गरेको छु। 

359. तराई-मिेश िमदृ्धि कायजिमलाई तनरन्त्तरता र्र्दन रु.1 अबज 52 करोड 
ववतनयोर्न गरेकोछु। उच्च पहाडी एवम ्र्हमाली क्षेर िमदृ्धि कायजिम र 
उत्तरी के्षर पूवाजिार ववकाि तिा र्ीवनथतर िुिार कायजिम कायाजन्त्वयन 
गनज रु. 3 अबज ववतनयोर्न गरेको छु। 

360. कोभिड महामारीको रोकिाम, तनयन्त्रर् र उपचार तिा प्रिाववतलाई प्रर्दान 
गररने राहत एवम ्आधिजक पुनरूत्िानका लाधग स्रोत व्यवथिापन गनुजपने 
आवश्यकता र आम नागररकको िुझावलाई िमेत िम्मान गरै्द थिानीय 
पूवाजिार िाझेर्दारी ववकाि कायजिम िारेर् गरेको छु।  

361. तुईन तिा र्ोखिमपुर्ज अथिायी िाँघु ववथिापन गने कायजिम अन्त्तगजत 
आगामी वर्ज 7 िय 30 झोलुङ्गे पुल तनमाजर् िम्पन्त् न गररनेछ। नया ँ
तुइन र्डान गनज रोक लगाइएकोछ। झोलुङ्गे पुल तनमाजर्का लाधग रु. 5 
अबज 5 करोड छुट्याएको छु। 

362. आगामी र्दईु वर्जभिर िबै थिानीय तहका प्रशाितनक िवन तनमाजर् 
िम्पन्त् न गररनेछ। आगामी वर्ज 70 प्रशाितनक िवन तनमाजर् िम्पन्त् न 
गरी िप 1 िय िवन तनमाजर् शुरु गनज रु. 80 करोड ववतनयोर्न गरेको 
छु।  

363. थिानीय तहबाट िञ् चाभलत ववकाि कायजिमको अनुगमन र प्रततवेर्दन 
गनज स्र्ल्ला िमन्त्वय िभमततको क्षमता ववकाि गररनेछ। स्र्ल्ला िमन्त्वय 
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िभमतत महािंघ, नेपाल नगरपाभलका िंघ तिा गाउँपाभलका रास्ष्टरय 
महािंघलाई अनुर्दानको व्यवथिा गरेकोछु। 

364. िंघीय माभमला तिा िामान्त्य प्रशािन मन्त्रालयका लाधग रु. 30 अबज 83 
करोड ववतनयोर्न गरेको छु । 

भुकम्प पनछको पुनननिमािण 

365. िूकम्पपतछको पुनतनजमाजर् तिा पुनुःथिापनाका क्षेरमा प्राप् त अनुिवका 
आिारमा आगामी आधिजक वर्जरे्दखि सुरक्षक्षत नेपाल तनमाजर्को र्दशवर्े 
कायजिम िञ् चालन गररनेछ।  

366. िूकम्पपतछको पुनतनजमाजर्मा नेपालले प्राप् त गरेको िर्लता र अनुिवलाई 
आगामी वर्ज अन्त्तराजस्ष्ट रय िम्मेलन आयोर्ना गरी ववश् विाम ु प्रथतुत 
गररनेछ। िावीपुथतालाई िुकम्प िम्बन्त्िी ज्ञान र्र्दलाउन िूकम्प 
िंग्रहालयको थिापना गररनेछ।  

367. आगामी आधिजक वर्ज िप 1 हर्ार 3 िय 7 ववद्यालयका 14 हर्ार 1 
िय 55 कक्षाकोठा,  1 िय 5 थवाथ्य िंथिा,  1 िय 95 िांथकृततक 
तिा पुरातास्त्वक िम्पर्दा र 36 िरकारी िवनको तनमाजर् िम्पन्त् न 
गररनेछ। 

368. िूकम्पबाट क्षतत िएका राष्ट रपतत िवन, ववरमहल, बालमस्न्त्र्दर, केशरमहल, 

हररहरिवन, बरचन्त्द्र कलेर् लगायतका महत्वपूर्ज िवन तिा पुरातास्त्वक 
िम्पर्दाको पुनतनजमाजर् तिा प्रवलीकरर् कायजलाई तीव्रता र्र्दइनेछ। आगामी 
आधिजक वर्ज 39 थिानमा एकीकृत बथतीको तनमाजर् कायज िम्पन्त् न 
गररनेछ।  

369. रास्ष्टरय पुनतनजमाजर् प्राधिकरर्को कायाजविी आगामी पौर्िम्म रहेकोले 
आगामी आधिजक वर्जरे्दखि अिुरा आयोर्ना पूरा गनज आवश्यक स्रोत र 
अभिलेि िर्हत कायाजन्त्वयनको स्र्म्मेवारी ववर्यगत मन्त्रालयमा 



80 
 

हथतान्त्तरर् गररनेछ। िरहरा पररिर, भिहंर्दरबारको प्रवलीकरर् एवम ्
काष्टठमण्डपको पुनतनजमाजर्को कायज प्राधिकरर्को िमयावधि भिरै िम्पन्त् न 
गनज बरे्ट व्यवथिा गरेको छु।  

370. िूकम्प पतछको पुनतनजमाजर्का लाधग रु. 33 अबज 55 करोड ववतनयोर्न 
गरेको छु। 

सञ् चार तथा  सूचना प्रववर्ध ववकास 

371. नागररकको िंवविान प्रर्दत्त िूचनाको हक र पूर्ज प्रेि थवतन्त्रता िर्हतको 
लोकतन्त्र प्रतत वतजमान िरकार प्रततवद्ि छ। िञ् चार गहृ,  िञ् चारकमी 
र िमग्र प्रेि र्गतको व्याविातयकता ववकाि गने नीतत अवलम्बन 
गररनेछ।  

372. िूचना र िञ्चार प्रववधिको अधिकतम उपयोग गनज डडस्र्टल नेपाल 
फे्रमवकज  कायाजन्त्वयन गररनेछ। डडस्र्टल प्रववधिको उपयोग गरी िावजर्तनक 
िेवामा आमनागररकको िरल र िहर् पहँुच ववथतार गररनेछ। ज्ञान र 
िूचनामा आिाररत डडस्र्टल अिजतन्त्रको ववकाि गररनेछ।  

373. श्रमस्र्वी परकारको लाधग रु. 7 लाििम्मको र्दघुजटना बीमा गरी बीमा 
वप्रभमयमको 50 प्रततशत रकम नेपाल िरकारले व्यहोने व्यवथिा 
भमलाइनेछ। आगामी िाउन १ गतेरे्दखि नेपाल परकार महािंघको िर्दथय 
रहेका परकारलाई प्रेि काउस्न्त्िलले र्ारी गरेको उपचार िुवविा 
पररचयपरको आिारमा रे्दश भिरका िब ै िरकारी थवाथ्य िंथिामा 
तनुःशुल्क उपचार गने व्यवथिा भमलाएकोछु। िञ् चारकमीको पेशागत 
र्दक्षता अभिवदृ्धि तिा व्याविातयकता ववकाि गनज आगामी आधिजक 
वर्जभिर आम िञ् चार प्रभशक्षर् प्रततष्टठान थिापना गररनेछ। नेपाल परकार 
महािंघको तनमाजर्ाधिन िवन िम्पन्त् न गनज आवश्यक रकम ववतनयोर्न 
गरेको छु । 
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374. नेपालको प्रेि र परकाररताको इततहािलाई र्ीवन्त्त राख् न िञ् चार ग्राम 
पररिरमा प्रेि िंग्रहालय थिापना गररनेछ। कोभिड- 19 बाट प्रिाववत 
िई रोर्गारी गुमाएका परकारलाई लेिनववृत्त र िञ् चारगहृलाई पुनरकर्ाज 
तिा व्याविातयक तनरन्त्तरता कर्ाज िुवविा र्र्दइनेछ। 

375. नेपाल िरकारले िञ् चार प्रततष्टठानलाई लोककल्यार्कारी ववज्ञापन वापत 
उपलव्ि गराउने रकमको 10 प्रततशत परकार कल्यार्कारी कोर्मा र्म्मा 
गने व्यवथिालाई शीघ्र कायाजन्त्वयन गररनेछ। तनर्ी क्षेरबाट िमेत 
ववज्ञापन वापत प्राप् त आम्र्दानीको 10 प्रततशत रकम उक्त कोर्मा र्म्मा 
गनज प्रोत्िार्हत गररनेछ। कल्यार्कारी कोर् पररचालन कायजववधि तीन 
मर्हनाभिर तरु्जमा गरी कायाजन्त्वयनमा ल्याइनेछ। 

376. र्दरुिञ् चार िेवाको गुर्थतर िुिार गररनेछ। आगामी श्रावर् 1 गतेरे्दखि 
मोवाइल डडिाइि म्यानेज्मेन्त्ट भिथटम िञ् चालनमा ल्याइनेछ। यिबाट 
अवैि मोवाइल िेटको प्रयोग तनयन्त्रर्मा आउनुका िािै मोवाइलको प्रयोग 
गरी हुने अपराधिक गततववधि िमेत तनयन्त्रर् हुने ववश् वाि भलएकोछु। 

377. ग्रामीर् र्दरुिञ् चार ववकाि कोर् पररचालन गरी िब ैथिानीय तहका केन्त्द्र,  
वडा कायाजलय,  थवाथ्य िंथिा,  िामुर्दातयक क्याम्पि र माध्यभमक 
ववद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड इन्त्टरनेट िेवा ववथतार गररनेछ। आगामी र्दईु 
वर्जभिर रे्दशिर अस्प्टकल र्ाइबर ववछ्याई िचूना महामागज तनमाजर् 
िम्पन्त् न गररनेछ। िबै थिानीय तहमा र्ोरर्ी िेवा ववथतार गररनेछ। 
रास्ष्टरय िाइवर िुरक्षा अनुगमन केन्त्द्रको िंथिागत िुदृढीकरर् गरी 
वेििाइट,  एस्प्लकेिन र ििजरको िाइवर िुरक्षा मर्बुत तुल्याइनेछ।  

378. िरकारी ववज्ञापनमा िबै प्रकारका परपबरका, रेडडयो, टेभलभिर्न र 
अनलाईन िञ् चार माध्यमको न्त्यायपूर्ज पहँुच िुतनस्श् चत गररनेछ।  
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379. िरकारी तनकायबाट प्रर्दान गररने िब ैप्रकारका िेवालाई नागररक एप्ििँग 
अन्त्तरआवद्ि गररनेछ।  

380. िबै प्ररे्दशमा चलधचर छायाङ्कनथिल तनमाजर् गररनेछ। गर्ेश र्हमाल 
क्षेरमा चलधचर छायाङ्कन थिल बनाउन िम्िाव्यता अध्ययन गरी 
तनमाजर् प्रारम्ि गररनेछ।  काभ्रेको बनेपामा आिुतनक चलधचर थटुडडयो 
तनमाजर् गररनेछ। उत्कृष्टट चलधचर तनमाजर्का लाधग थटोरी बैंकको 
अविारर्ा कायाजन्त्वयनमा ल्याइनेछ। 

381. हुलाक िेवाको पुनिरंचना गरी आिुतनक र व्याविातयक बनाइनेछ। 
नागररकता, राहर्दानी लगायतका महत्वपूर्ज र्दथतावेर् हुलाक िेवा मार्ज त 
िुरक्षक्षत र छररतोरुपमा नागररकको घर रै्दलोिम्म पुर् याइनेछ। हुलाक 
मार्ज त इ-कमशजको ववथतार गनज िम्िाव्यता अध्ययन गररनेछ। 

382. पाँचिर,  िोर्पुर,  भिराहा, पवजत,  र्दाङ्ग लगायतका ववभिन्त् न नौ थिानमा 
रान्त्िभमटर िप गरी रेडडयो नेपालको पहँुच ववथतार गररनेछ।  

383. नेपाल टेभलभिर्नको प्रशारर्लाई अन्त्तराजस्ष्ट रय थतरमा पुर् याउन एनर्टभि 
वल्डज च्यानल िञ् चालनमा ल्याइनेछ। 

384. िञ् चार तिा िूचना प्रववधि मन्त्रालयका लाधग रु. 7 अबज 74 करोड 
ववतनयोर्न गरेको छु । 

आदरणीय दददीबदिनी तथा दाजुभाइिरू, 

अब म रास्ष्टरय िुरक्षा तिा िुशािन िम्बन्त्िी कायजिम तिा ववतनयोर्न प्रथतुत 
गर्दजछुुः 

कानून तथा न्त्याय 

385. न्त्यायपाभलका र महान्त्यायधिवक्ता कायाजलयको रर्नीततक योर्ना 
कायाजन्त्वयन गरी िंथिागत िुदृढीकरर् गनज आवश्यक बरे्ट छुट्याएको 
छु। िवोच्च अर्दालत, बाग्लुङ र िुिेतका उच्च अर्दालत तिा िक्तपुर, 
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धचतवन, थयाङ्र्ा, लमरु्ङ्ग र बारु्राका स्र्ल्ला अर्दालत िवन तनमाजर् 
िािै, रास्ष्टरय न्त्यातयक प्रततष्टठानको िौततक पूवाजिार ववकािका लाधग 
बर्ेट व्यवथिा गरेको छु। 

386. न्त्यायमा पहँुच नपुगेका एकल मर्हला, र्दभलत, अपाङ्गता िएका व्यस्क्त, 

र्हिंा वपडडत मर्हला, बालबाभलका, ज्येष्टठ नागररक तिा अिहाय 
नागररकका लाधग 47 स्र्ल्लामा िञ् चाभलत तनुःशुल्क कानूनी िहायता 
कायजिमलाई आगामी आधिजक वर्ज िबै स्र्ल्लामा ववथतार गररनेछ। 
रे्दशिरीका िबै स्र्ल्लामा वपडडतको तर्ज बाट अधिकृतथतरका कानून 
व्यविायीबाट वहि पैरवी गने व्यवथिा भमलाएकोछु। 

387. थिानीय तहमा न्त्यातयक िभमततको क्षमता बढाउन कानूनको ज्ञान तिा 
अनुिव िएका अधिकृतथतरका कमजचारीको प्रबन्त्ि गररनेछ। 

388. मानव िभ्यताको कलङ्कको रूपमा रहेको र्ातीय िेर्दिाव र छुवाछुत 
तनमूजल गनज िामास्र्क र्ागरर् र कानूनी कारवाहीलाई िशक्त बनाइनेछ।  

389. शास्न्त्त प्रकियाका बाँकी काम िम्पन्त् न गररनेछ। िंिमर्कालीन न्त्याय 
अन्त्तगजत ित्य तनरुपर् तिा मेलभमलाप आयोग र वेपत्ता पाररएका 
व्यस्क्तको छानवीन आयोगलाई स्र्म्मेवारी पूरा गनज आवश्यक बर्ेट 
छुट्याएको छु।  

390. नेपालमा अग्रगामी लोकतास्न्त्रक पररवतजनका लाधग िएका िबै 
र्नआन्त्र्दोलन, िशथर िघर्ज र िास्न्त्तका िममा र्ीवन उत्िगज गन े
शर्हर्दका पररवार, बेपत्ता पाररएका व्यस्क्तका पररवार, लोकतन्त्रका योद्िा, 
द्वन्त्द्व वपडडत र ववथिावपत, अपाङ्गता िएका व्यस्क्त र घाइतेको 
अभिलेिीकरर् गरी िहयोग, िम्मान र िंरक्षर् गररनेछ। िशथर 
द्वन्त्द्वबाट प्रिाववत व्यस्क्तहरूलाई िहुभलयतपूर्ज कर्ाज उपलब्ि गराई 
थवरोर्गार बन्त् न  प्रेररत गररनेछ। 
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राजष्िय सुरक्षा  

391. रे्दशमा लामो िमयिम्म चलेको िशथर द्वन्त्द्व र र्हिंात्मक गततववधि 
अन्त्त्य िई र्र्दगो शास्न्त्तको आिार तयार िएकोछ। मुलुकलाई 
वविण्डतातर्ज  उन्त्मुि गराउने र िशथर ववद्रोहका माध्यमबाट राज्य 
िंयन्त्र बर्दल्न चाहने शस्क्त र प्रववृत्तलाई िमेत शास्न्त्तपूर्ज एवम ्
लोकतास्न्त्रक प्रकियामा िमार्हत गराउन वतजमान िरकार िर्ल िएकोछ। 

392. अपराि तनयन्त्रर् गरी शास्न्त्त िुरक्षा कायम गनज आवश्यक पने 
हातहततयार, िुरक्षा उपकरर् तिा िवारीिािनको व्यवथिा गरी िुरक्षा 
तनकायलाई िुदृढ र िवलीकरर् गररनेछ। नेपाल प्रहरी र िशथर 
प्रहरीवलका िकल र्दर्ाजको मनोवल उच्च बनाइराख् न िाइपाइ आएको 
राशनमा 15 प्रततशतले वदृ्धि गरेकोछु। िीमा िुरक्षा, अपराि तिा अवैि 
व्यापार तनयन्त्रर् गनज िीमावती क्षेरमा िशथर प्रहरी वलका िप १ िय 
20 वोडजर आउट पोष्टट थिापना गररनेछ। 

393. बरिुवन ववमानथिलमा अध्यागमन िेवालाई अन्त्तराजस्ष्ट रयथतरको बनाउन 
यारुको वववरर् अधग्रम रुपमा प्राप् त हुने एडिान्त्ि पेिेन्त्र्र इन्त्र्मेशन 
भिष्टटमको प्रयोग, ववद्युतीय प्रवेशद्वार िञ् चालन र क्यूआरकोड िर्हतको 
ववद्युतीय भििा र्ारी गने व्यवथिा भमलाइनेछ। 

394. िीमा नाकामा रहेका िबै अध्यागमन कायाजलयको िौततक पूवाजिार िुिार 
गनुजका िािै नेपाल भिबरने ववरे्दशी नागररकको बायोमेर्रक वववरर् 
िर्हतको अभिलेि ववद्युतीय प्रर्ालीमा अद्यावधिक गररनेछ। 

395. कारागारलाई िुिार गहृमा ववकाि गररनेछ। नुवाकोट र बाँकेमा िुला 
कारागार तनमाजर् कायज आगामी वर्ज िम्पन्त् न गररनेछ। पाँचिर र मोरङ्गमा 
कारागार तनमाजर् गनज रकम ववतनयोर्न गरेको छु। लोकतास्न्त्रक 
आन्त्र्दोलनका भिलभिलामा कारागारमा रही गररएको योगर्दानको िंथमरर् 
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र कारागारको इततहाि प्रततववस्म्वत हुने गरी केन्त्द्रीय कारागार पररिरमा 
िंग्रहालय तनमाजर् गररनछे।  

396. र्दईु वर्जभिर िबै नेपालीलाई रास्ष्टरय पररचयपर ववतरर् गने लक्ष्य अनुरुप 
आगामी वर्ज 70 लाि व्यस्क्तलाई पररचयपर ववतरर् गररनेछ। व्यस्क्तगत 
घटना र्दताजलाई ववद्युतीय माध्यमको प्रयोगबाट गुर्थतरीय, िरल र िहर् 
बनाइनेछ।  

397. कानून कायाजन्त्वयन गने तनकायहरूलाई िमन्त्वयात्मक रुपमा पररचालन 
गरी लागूऔर्ि उत्पार्दन, ओिारपिार र बेचवविन तनयन्त्रर् गररनेछ। 
युवा र बालबाभलकालाई कुलतबाट र्ोगाउन िामुर्दातयक िंघ िंथिािँगको 
िमन्त्वयमा चेतनामूलक कायजिम िञ् चालन गररनेछ। आिुतनक उपकरर्,  
िूचना प्रववधिको प्रयोग तिा ताभलमको माध्यमबाट िुरक्षा तनकायलाई 
िबल बनाई मानव बेचबबिन तनयन्त्रर् गररनेछ। 

398. नेपाली िेनाको क्षमता अभिवदृ्धि गरी रास्ष्टरय िुरक्षा एवम ्प्रततरक्षा र 
ववकाि तनमाजर् एवम ्ववपद् व्यवथिापनमा पररचालन गररनेछ। 

399. बङ्कररे्दखि व्यारेकिम्म कायजिमलाई तनरन्त्तरता र्र्दएको छु। रास्ष्टरय िेवा 
र्दललाई रास्ष्टरयता, रे्दशिस्क्त र राष्ट रिेवामा िमवपजत गराइनेछ। रास्ष्टरय 
प्रततरक्षा ववश् वववद्यालयको िौततक एवम ्शैक्षक्षक पवूाजिार तनमाजर्का लाधग 
आवश्यक बरे्ट व्यवथिा गरेको छु।  

ववपद् व्यवस्थापन 

400. ववपद् र्न्त्य र्ोखिमको व्यवथिापन गनज िरकारी कोर्मा परेको चापलाई 
कम गनज  ववपद् र्ोखिम न्त्यूनीकरर् वववत्तय रर्नीतत कायाजन्त्वयन 
गररनेछ। ववपद् को पूवजिूचना प्रर्ाली ववकाि गरी क्षतत न्त्यूनीकरर् 
गररनेछ। ववपद् पूवजतयारी,  िोर्,  उद्िार, राहत र पुनथिाजपनाका कायजिम 
िञ् चालन गनज बर्ेट व्यवथिा गरेको छु।  
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401. डढेलोबाट हुने क्षतत न्त्यूनीकरर् गनज नेपाली िेनाको व्यवथिापनमा 
पररचाभलत हुनेगरी पानी िन्त्याउने बकेट िर्हतको हेभलकप्टर तिा अन्त्य 
उपकरर्हरू तयारी अवथिामा राखिनेछ। ववपद् व्यवथिापनमा िुरक्षा 
लगायत िम्बद्ि िबै तनकाय िमन्त्वयात्मकरुपमा कियाशील हुने व्यवथिा 
भमलाइनेछ। 

402. ववपद् उद्िार तिा व्यवथिापनको लाधग िबै प्ररे्दशमा मस्ल्टपपोर् रोवोर्टक 
र्ायर र्ाइर्टङ, अत्यािुतनक र्ायर वव्रगेड, मस्ल्टभिटर एम्वुलेन्त्ि, रेथक्यु 
िेर्हकल र िबै थिानीय तहमा र्दमकल व्यवथिा गरी अस्ग्नर्न्त्य ववपद् 
न्त्यूनीकरर् र व्यवथिापन गररनेछ।  

403. ववपद् पतछको पुनतनजमाजर्लाई तीव्रता प्रर्दान गनज रास्ष्ट रय ववपद् र्ोखिम 
न्त्यूनीकरर् तिा व्यवथिापन प्राधिकरर्को िंरचनागत िुिार गरी 
िंथिागत क्षमता अभिवदृ्धि गररनेछ। 

अन्त्तरािजष् िय सम्बन्त्ध 

404. नेपालको थवतन्त्रता, िावजिौमित्ता, िौगोभलक अिण्डता, थवािीनता र 
रास्ष्टरय र्हतको रक्षा गरै्द िावजिौभमक िमानताका आिारमा अन्त्तराजस्ष्ट रय 
िम्बन्त्ि कायम गररनेछ। परराष्ट र नीतत िञ् चालन गर्दाज रास्ष्टरय र्हत, 

पारथपररक लाि र िम्मान, अन्त्तराजस्ष्ट रय प्रततबद्िता तिा र्दातयत्व र 
न्त्यायलाई आिार बनाइनछे। 

405. र्लवायु पररवतजन र िोबाट पने प्रिावको न्त्यूनीकरर्का िम्बन्त्िमा क्षेबरय 
र  अन्त्तराजस्ष्ट रय ऐक्यवद्िता र िहकायज कायम गनज आगामी वर्ज 
िगरमािा िंवार्द आयोर्ना गररनेछ। 

406. अन्त्तराजस्ष्ट रय व्यापार, िुरक्षक्षत वैरे्दभशक रोर्गारी, वैरे्दभशक लगानी र पयजटन 
प्रवद्जिनका लाधग पररिावर्त स्र्म्मेवारी िर्हत ववरे्दशस्थित कुटनीततक 
तनयोगलाई िप कियाशील बनाइनेछ। 



87 
 

407. ववरे्दशमा रहेका नेपालीको र्हत िंरक्षर्, िंिमर् र्ोखिमबाट िुरक्षा तिा 
मयाजर्र्दत रोर्गारीको तनरन्त्तरताका लाधग ववरे्दशस्थित तनयोगलाई 
पररचालन गररनेछ। प्रवािमा रहेका नेपालीको मताधिकार िुतनस्श् चत गनज 
तयारी कायज अतघ बढाइनेछ। राहर्दानी िेवालाई िुरक्षक्षत र िरपर्दो बनाउन 
आगामी आधिजक वर्जरे्दखि ववद्युतीय राहर्दानी लागू गररनेछ। 

408. गैरआवािीय नेपालीको ज्ञान,  पुँर्ी र प्रववधिलाई रास्ष्टरय ववकािमा 
उपयोग गनज नेपाल िरकारको िमेत लगानीमा थिावपत एनआरएन 
कोर्लाई पूवाजिार ववकािमा उपयोग गररनेछ। गैरआवािीय नेपालीको छुट्टै 
पर्हचान र्र्दने एनआरएन थमाटज काडज ववतरर् गररनछे। ब्रेन गने िेन्त्टरलाई 
कियाशील बनाई ववरे्दशमा ववशेर्ज्ञता एवम ् ववभशष्टटता हाभिल गरेका 
नेपालीको ज्ञान राष्ट र तनमाजर्मा उपयोग गररनेछ।  

राष् िसेवक 

409. राष्ट रिेवक कमजचारीको मनोवल बढाई िावजर्तनक िेवालाई प्रिावकारी 
बनाइनेछ। तनर्ामती कमजचारीको रु. १० लािको िामूर्हक र्दघुजटना बीमा 
र रु. 1 लािको थवाथ्य बीमा वप्रभमयम वापतको रकम नेपाल िरकारले 
व्यहोने व्यवथिा भमलाएको छु।  

410. तनर्ामती िेवाको पर्द 6 मर्हनाभिर पर्दपूतत ज गररिक्नुपने व्यवथिा 
भमलाइनेछ। 

411. राष्ट रिेवकलाई िहुभलयतर्दरमा आवाि िुवविा प्रर्दान गनज कमजचारी िञ् चय 
कोर् र नागररक लगानी कोर्बाट िबै प्ररे्दशमा िामूर्हक आवाि तनमाजर् 
गने व्यवथिा भमलाइनेछ । 

412. राष्टरिेवकलाई प्रर्दान गररने िेवा िुवविालाई िमय िापेक्ष बनाइनेछ। 
कोभिड-19 को व्यवथिापनमा गनुजपने बढ्र्दो िचजको कारर् तलबमानमा 
अपेक्षक्षत वदृ्धि गने अनुकूल पररस्थितत निएतापतन राष्टरिेवकको मनोवल 
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उच्च बनाउँरै्द िावजर्तनक िेवा प्रवाहमा प्रिावकारीता वदृ्धि गनज 2078 
िाउन 1 गतेरे्दखि लागू हुने गरी िबै राष्टरिेवकको तलबमानमा माभिक 
रु 2 हर्ार वदृ्धि गरेको छु। हाल प्रर्दान गररएको महँगी ित्तालाई 
तनरन्त्तरता र्र्दएको छु। राष्टरिेवकको तलबमान एवम ् अन्त्य िेवा 
िुवविालाई र्दक्षक्षर् एभियाका अन्त्य मुलुकिँग तार्दाम्यता कायम गनज 
तलबमान िम्वन्त्िमा अध्ययन गरी िुझाव पेश गनज ववशेर्ज्ञ िस्म्मभलत 
प-ेकभमिन गठन गररनेछ। 

413. प्रारे्दभशक तहका अथपतालिँगको िहकायजमा तनर्ामती अथपतालको िेवा 
ववथतार गररनेछ। तनर्ामती कमजचारीबाट िंकलन िएको िामास्र्क िुरक्षा 
कर वापतको 50 प्रततशत रकम तनर्ामती िेवा अथपतालको पूवाजिार 
ववकाि तिा िेवाको ववथतारका लाधग उपलव्ि गराइनेछ। तनर्ामती 
अथपतालमा तनर्ामती कमजचारीका लाधग शैयाको िंख्या तनस्श् चत गररनुका 
िािै डेडडकेटेड बर्हरङ्ग िेवा िञ्चालन गररनेछ। 

414. तनर्ामती कमजचारीका िन्त् तततलाई गुर्थतरीय भशक्षाको अविर प्रर्दान गनज 
िब ैप्ररे्दशमा तनर्ामती ववद्यालय थिापना गररनेछ। प्ररे्दशिँगको िाझेर्दारी 
र िहकायजमा िनकुटा र र्र्दपायलमा िञ् चाभलत तनर्ामती ववद्यालयको 
थतरोन्त् नतत गररनेछ। तनर्ामती कमजचारीका िन्त्तततलाई प्ररे्दशगतरुपमा 
प्रततथपिाज गराई थनातक र िो िन्त्र्दा माधिल्लो तहको अध्ययनका लाधग 
रु. ५ लाििम्म छारववृत्त उपलव्ि गराइनेछ।  

415. रे्दशिरका भशक्षकलाई तनवतृ्तिरर् अधिकारपर लगायत तनर्ले पाउने अन्त्य 
िेवा िुवविा आगामी श्रावर् 1 गतेरे्दखि िम्बस्न्त्ित स्र्ल्लाको कोर् तिा 
लेिा तनयन्त्रक कायाजलयबाटै ववतरर् गने व्यवथिा भमलाएको छु। 

416. नेपाल प्रशाितनक प्रभशक्षर् प्रततष्टठानको पूवाजिार ववकाि गररनेछ। 
िावजर्तनक पर्दाधिकारीलाई आवधिकरूपमा प्रभशक्षर् प्रर्दान गरी तनरन्त्तर 
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भिकाइ कायजिम प्रवद्जिन गनज झापाको चन्त्द्रगढीमा उच्चथतररय प्रभशक्षर् 
प्रततष्ट ठान थिापना गररनेछ।  
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सुशासन र साविजननक सेवा प्रवाि  

417. भ्रष्टटाचार ववरुद्ि शून्त्य िहनभशलताको नीततलाई कडाईका िाि 
कायाजन्त्वयन गरै्द शािकीय थवच्छता कायम गररनेछ। म भ्रष् टाचार गददिन, 
म भ्रष्टाचार िुन ददन्त् निँ, म देश र जनताका लार्ग इमान्त्दार भएर काम 
गनेछु िन्त् ने प्रततज्ञा पूर्जरुपमा लागू गररनेछ।  

418. िावजर्तनक िेवालाई िवजिुलि, छररतो र प्रववधिमैरी बनाइनेछ। 
िेवाग्राहीको पषृ्टठपोर्र् भलने पद्िततलाई िंथिागत गररनेछ। नागररकबाट 
प्राप् त गुनािोको तत्काल िमािान गने व्यवथिा भमलाइनेछ। प्रमुि 
पर्दाधिकारी तिा आयोर्ना प्रमुििँग पररमार्ात्मक तिा मापनयोग्य 
िूचक िर्हत कायजिम्पार्दन िम्झौता गररनेछ। 

419. िंवैिातनक तनकायको क्षमता अभिवदृ्धि एवम ् िंथिागत िुदृढीकरर् 
गररनेछ। िौततक पूवाजिार तयार हुन बाँकी रहेका िंवैिातनक तनकायको 
तनभमत्त काठमाण्डौ उपत्यका भिरका उपयुक्त थिानमा र्ग्गा व्यवथिा 
गरी पूवाजिार तनमाजर् गररनेछ। रास्ष्टरय मानव अधिकार आयोगको 
िुदृढीकरर् र क्षमता ववकािको लाधग आवश्यक रकम ववतनयोर्न गरेको 
छु। 

420. तनवाजचन प्रर्ालीमा िूचना प्रववधिको उपयोगको िम्िाव्यता अध्ययन 
गररनेछ। प्रतततनधिििा र थिानीय तहको आगामी तनवाजचनका लाधग 
आवश्यक रकम ववतनयोर्न गरेको छु।  

421. पूवाजिार आयोर्नाको गूर्थतर अभिवदृ्धि गनज रास्ष्टरय ितकज ता केन्त्द्र 
मार्ज त प्राववधिक परीक्षर्को र्दायरा ववथतार गररनेछ।  

आदरणीय दददीबदिनी तथा दाजुभाइिरू, 

अब म योर्ना तिा िावजर्तनक ववत्त व्यवथिापन िम्बन्त्िी 
कायजिम तिा ववतनयोर्न प्रथतुत गर्दजछुुः 
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  आर्थिक योजना तथा त्याङ्क  

422. ववकाि नीतत तिा योर्ना तरु्जमा, तहगत िमन्त्वय, नीतत अनुिन्त्िान र 
कायाजन्त्वयनको अनुगमन तिा मुल्याँकनमा रास्ष्टरय योर्ना आयोगको 
िूभमकालाई िुदृढ तुल्याइनेछ। चालु पन्त्रौ योर्नाको मध्याविी 
मूल्याङ्कन गररनेछ। 

423. नेपाल अततकम ववकभितबाट ववकािशील राष्ट रमा थतरोन्त् नततको लाधग 
छनौट िएपतछको िंिमर्कालीन अवधिमा अनुर्दान िहायता, व्यापार 
िहुभलयत, अन्त्तराजस्ष्ट रय मञ् चमा प्रतततनधित्वको अविर लगायतका क्षेरमा 
पने अिरलाई व्यवथिापन गनज छुट्टै कायजयोर्ना तरु्जमा गरी कायाजन्त्वयन 
गररनेछ।  

424. आगामी वर्ज रास्ष्टरय र्नगर्ना,  नेपाल र्ीवनथतर िवेक्षर्, रास्ष्टरय कृवर् 
गर्ना तिा औद्योधगक गर्नाको कायज िम्पन्त् न गरी प्रारे्दभशक एवम ्
थिानीय तहिम्मको िस्ण्डकृत एवम ् क्षेरगत त्याङ्क उपलव्ि हुने 
व्यवथिा गररनेछ। 

425. िरकारका ववभिन्त्न तनकाय बीच िएको िूचनालाई एकबरत गरी 
त्याङ्कको िुरक्षक्षत िण्डारर् गररनेछ। ववग डाटा प्रशोिन क्षमता ववकाि 
गररनेछ। िुला त्याङ्कको अविारर्ालाई िमशुः कायाजन्त्वयन गररनेछ।  

साविजननक संस्थान 

426. कृवर् और्ार कारिाना,  बुटवल िागो कारिाना, गोरिकाली टायर 
कारिाना, वीरगञ् र् धचनी कारिाना, हेटौँडा कपडा उद्योग लगायत 
िञ् चालनमा नआएका तिा न्त्युन क्षमतामा िञ् चाभलत िरकारी 
उद्योगलाई तनर्ी क्षेरिँगको िाझेर्दारीमा िञ् चालन गनज प्रथताव आह्वान 
गररनेछ। उद्योगको र्ग्गा र िौततक िंरचनालाई नेपाल िरकारको 



92 
 

तर्ज बाट हुने लगानीमा गर्ना गरी तनर्ी क्षेरलाई िप लगानी िर्हत 
िञ् चालन गनज प्रोत्िार्हत गररनेछ। 

427. नेपाल वायुिेवा तनगमको िंगठन पुनिरंचना गरी व्याविातयक एवम ्
प्रततथपिाजत्मक बनाइनेछ। िुला प्रततथपिाजको माध्यमबाट रर्नीततक 
िाझेर्दार भित्र्याउने प्रकिया शुरु गररनेछ। तनगमको शेयर पुँर्ी िंरचना 
पररवतजन गरी वदृ्धि गररनेछ।  

428. नेपाल र्दरुिञ् चार कम्पनीको थवाभमत्व र प्रततर्लमा िेवाग्राहीको पहँुच 
ववथतार गनज कम्पनीका मोवाइल, ल्याण्डलाइन र इन्त्टरनेट िेवा उपिोग 
गने प्राकृततक व्यस्क्तलाई कम्पनीको 22 प्रततशत शेयर ववतनवेश गररनेछ। 
हाल कम्पनीको िेवा उपयोग गरररहेका र आगामी 2078 पुर्मिान्त्तिम्म 
िप हुने ग्राहकले िमेत शेयर िररर्दमा िहिागी हुनिक्ने व्यवथिा 
भमलाइनेछ। कम्पनीको शेयर ववतनवेश िम्बन्त्िी ववथततृ प्रकिया र शेयर 
मूल्यको वववरर् आगामी 2078 अिोर् मिान्त्तभिर तय गररनेछ। 

429. तनर्ीकरर् गररएका िंथिानहरूले िम्झौताका शतज पालना गरे नगरेको 
िम्बन्त्िमा वावर्जक रुपमा अनुगमन गररनेछ। िम्झौताको शतज प्रततकूल 
हुनेगरी उपयोग गररएका तनर्ीकृत िंथिानको िम्पवत्त नेपाल िरकारको 
नाममा कर्ताज ल्याइनेछ।  

ववत्तीय संघीयता कायािन्त्वयन 

430. िंघ, प्ररे्दश र थिानीय तहबीचको िहकायज र िमन्त्वयलाई िप िुदृढ 
बनाइनेछ। अन्त्तर-प्ररे्दश पररर्द्, प्ररे्दश िमन्त्वय पररर्द् र अन्त्तर-िरकारी 
ववत्त पररर्द्को िूभमकालाई िप प्रिावकारी बनाइनेछ। 

431. थिानीय िरकार िञ् चालन ऐन र अन्त्तर िरकारी ववत्त व्यवथिापन ऐनमा 
िामतयक िंशोिन गररनेछ।  आयोर्ना व्यवथिापनका लाधग िंघ, प्ररे्दश 
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र थिानीय तहबीचको िमन्त्वय प्रिावकारी बनाउन प्ररे्दश र थिानीय तहले 
बर्ेट पेश गने िमय ताभलकामा पररमार्जन गररनेछ। 

432. प्ररे्दश तिा थिानीय तहमा प्राववधिक र्नशस्क्तको अिाव पूरा गनज ररक्त 
प्राववधिक पर्दमा थिायी पर्दपूतत ज नहँुर्दािम्म िेवा करारमा भलई कामकार् 
गराउन िककने व्यवथिा भमलाइनेछ।  

433. नेपाल िरकार, प्ररे्दश र थिानीय तहको िहलगानीमा व्याविातयक 
िम्िाव्यता िएका ववद्युतीय िवारी िािन िञ् चालन, िूचना प्रववधि 
पाकज , बिपाकज  तनमाजर्, पयजटकीय पूवाजिार, र्ोहोरमैला व्यवथिापन, 
व्याविातयक कृवर्, रङ्गशाला लगायतका आयोर्ना िञ् चालन गररनेछ।  

434. स्र्ल्ला िमन्त्वय िभमततको क्षमता ववकाि गरी िशतज अनुर्दान,  ववशेर् 
अनुर्दान र िमपुरक अनुर्दानबाट िञ् चाभलत आयोर्नाको अनुगमन र 
मूल्याङ्कनमा कियाशील गराइनेछ।  

साविजननक ववत्त र बजेट कायािन्त्वयन 

435. बर्ेट कायाजन्त्वयनका लाधग आवश्यक पने कायजववधि, तनरे्दभशका र मापर्दण्ड 
अिज मन्त्रालयको िहमततमा िम्बस्न्त्ित मन्त्रालयले थवीकृत गनज िक्न े
व्यवथिा भमलाएको छु। यिबाट कायजिम कायाजन्त्वयनमा तीव्रता आउन े
ववश्वाि भलएको छु।  

436. मन्त्रालयथतरीय बरे्ट िूचना प्रर्ालीलाई थतरोन्त् नतत गरी रकमान्त्तर र 
कायजिम िंशोिन प्रकियालाई िरलीकृत गरेको छु। कायाजन्त्वयन तनकायले 
रकमान्त्तर र कायजिम िंशोिनका लाधग ववद्युतीय प्रर्ालीबाट प्रथताव 
गने र अिज मन्त्रालयले थवीकृत र्र्दने व्यवथिा भमलाएको छु। बर्ेट 
अनुशािन कायम राख् न िंघ, प्ररे्दश र थिानीय तहबाट िञ्चाभलत 
कायजिमको िौततक प्रगतत िर्हतको वववरर् तत्काल प्राप् त गनज िक्न े
एकीकृत िूचना प्रर्ाली ववकाि गररनेछ। 
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437. रास्ष्टरय आयोर्ना बैंकलाई मापर्दण्डमा आिाररत वनाई तनयभमतरुपमा 
अद्यावधिक गररनेछ। िम्िाव्यता अध्ययन लगायत पूवजतयारी िम्पन्त् न 
िएका आयोर्नामार कायाजन्त्वयनमा लधगनेछ।  

438. र्ग्गा प्रास्प् तमा हुने र्ढलाई तिा वववार्दको कारर्बाट ववकाि आयोर्ना 
अवरुद्ि हुने अवथिाको अन्त्त्य गनज र्ग्गा अधिग्रहर् गर्दाज छररतो, 
पारर्दशी, िहर् र अनुमानयोग्य प्रकिया अवलम्बन गररनेछ। मुआब्र्ा 
तनिाजरर् गर्दाज र्ग्गामा रहेका भलगपातको मूल्य लगायत िबै प्रकारको 
क्षततपूतत ज वापत अतघल्लो आधिजक वर्ज थिानीय तहबाट कर प्रयोर्नको 
लाधग कायम िएको िरकारी मूल्याङ्कनको तीन गुर्ा िन्त्र्दा बढी नहुने 
कानूनी व्यवथिा गररनेछ।  

439. नेपाल िरकारबाट प्ररे्दश र थिानीय तहमा ववत्तीय हथतान्त्तरर् हुने पुँर्ीगत 
प्रकृततका रकम िमेत चालु तर्ज  लेिाङ्कन हँुर्दा िचजको यिािज धचरर् 
हुन निकेकोले ववत्तीय हथतान्त्तरर्लाई चालु र पुँर्ीगत शीर्जकमा छुट्याइ 
बरे्ट अनुिूधचमा उल्लेि गरेकोछु। 

440. स्र्म्मेवार पर्दाधिकारीलाई िावजर्तनक िचजको नततर्ा प्रतत प्रत्यक्ष रुपमा 
उत्तरर्दायी बनाइ ववत्तीय अनुशािन कायम गररनेछ। िावजर्तनक िचजको 
र्दक्षतापूर्ज उपयोगका लाधग आन्त्तररक तनयन्त्रर् प्रर्ालीलाई मर्बुत 
पाररनेछ।  

441. कायजिम्पार्दनमा आिाररत पुरथकार र र्दण्ड प्रर्ाली अवलम्बन गरी िमयमै 
आयोर्ना िम्पन्त् न गनज आयोर्ना प्रमुिलाई उत्तरर्दायी बनाइनेछ। 
कायजिम्पार्दन िन्त्तोर्र्नक िएका आयोर्ना प्रमुि र मुख्य स्र्म्मेवार 
कमजचारीलाई आयोर्ना अवधििम्म िरुवा नगने नीतत भलइनेछ। 

442. रास्ष्टरय गौरव र रुपान्त्तरर्कारी आयोर्नाहरूको कायाजन्त्वयनलाई तीव्रता 
र्र्दन िडक, रेलमागज, शहरी पूवाजिार, भिँचाइ, िानेपानी, अन्त्तराजस्ष्ट रय 
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ववमानथिल र र्लववद्युत क्षेरका आयोर्नाको र्ग्गा प्राप् ती, वातावरर्ीय 
प्रिाव मूल्याङ्कन, र्नशस्क्त व्यवथिापन र िररर्द प्रकिया िम्बन्त्िी छुट्टै 
कानुनी व्यवथिा गरी अधिकार िम्पन्त् न उच्चथतरीय िंयन्त्र तनमाजर् 
गररनेछ। यी आयोर्ना कायाजन्त्वयनमा स्रोतको अिाव हुन नर्र्दने  व्यवथिा 
भमलाइनेछ।  

443. िावजर्तनक िररर्द व्यवथिापनमा रे्दखिएका िमथया िमािान गनज िररर्द 
कानूनमा िमयानुकूल पररमार्जन गररनेछ। िावजर्तनक िचजमा 
भमतव्यतयता कायम गने िम्बन्त्िी मापर्दण्ड, २०७७ लाई तनरन्त्तरता र्र्दएको 
छु। तनयभमत िंरचनाबाट िम्पार्दन हुने काममा परामशजर्दाता तनयुक्त गनज 
नपाइने व्यवथिा कडाइका िाि लागु गररनेछ। 

444. अन्त्तरास्ष्टरजय ववकाि िहायतालाई ववकाि नततर्ा हाभिल हुने गरी रास्ष्टरय 
आवश्यकताका प्रािभमकता प्राप् त कायजिम तिा आयोर्नामा पररचालन 
गररनेछ।  

445. िावजर्तनक ऋर्लाई वास्ञ्छत िीमाभिर राखिनेछ। आन्त्तररक ऋर् ववकाि 
िचजमा मार पररचालन गने नीततलाई तनरन्त्तरता र्र्दएको छु। ऋर्को 
रकमलाई उत्पार्दनशील क्षेरमा उपयोग गररनेछ। 

ववत्तीय क्षेर  व्यवस्थापन  

446. िुदृढ तनयमनकारी प्रवन्त्ि र िंथिागत िुशािन अवलम्बन गरी ववत्तीय 
थिातयत्व कायम गररनेछ। ववत्तीय प्रर्ालीमा रहेको स्रोत, िािनलाई 
आधिजक वदृ्धि, थवरे्दशी उद्यमभशलता प्रवद्जिन र रोर्गारी भिर्जना हुने 
उत्पार्दनमूलक क्षेरमा पररचालन गररनेछ। र्दोस्रो ववत्तीय क्षेर ववकाि 
रर्नीतत तरु्जमा गरी कायाजन्त्वयन गररनेछ। 
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447. नेपाल िरकारले प्राप् त गने रार्थव र उपलव्ि गराउने िामास्र्क िुरक्षा 
ित्ता लगायत िबै प्रकारका िुक्तानी,  अनुर्दान र नगर्द हथतान्त्तरर् 
बैंककङ्ग प्रर्ालीबाट गने व्यवथिा भमलाइनेछ।  

448. ववद्युतीय िुक्तानीका उपकरर्को प्रयोगलाई िहर्, िुलि र िुरक्षक्षत 
बनाइनेछ। िुक्तानी काडज, ररटेल पेमेन्त्ट, क्युआरकोड लगायतका ववद्युतीय 
िुक्तानीका माध्यमहरूबीच अन्त्तरआवद्िता कायम गरै्द नेपालभिर हुने 
कारोबारको िुक्तानी र र्रर्ारक गनज आगामी आधिजक वर्ज नेशनल पेमेन्त्ट 
थवीच थिापना गररनेछ। नेपालको आफ्नै िुक्तानी काडज प्रयोगमा 
ल्याइनेछ।  

449. ववपे्रर्र्को आम्र्दानी बैंककङ्ग प्रर्ालीबाट भित्र्याई उत्पार्दनमूलक क्षेरमा 
लगानी गनज प्रोत्िार्हत गररनेछ। वैरे्दभशक रोर्गारीमा रहेका श्रभमकले 
मोबाइल वालेटबाट िहर्रुपमा थवरे्दशमा रकम पठाउन िक्ने व्यवथिा 
भमलाइनेछ। बैककङ्ग प्रर्ालीबाट प्राप् त हुने ववप्रेर्र् रकम बैंक तिा ववत्तीय 
िंथिाको मुद्र्दती िातामा र्म्मा गरेमा िप एक प्रततशत व्यार् रकम 
उपलब्ि गराउने व्यवथिा भमलाइनेछ। 

450. ठूला पूवाजिारमा लामो अवधिको ववत्त पररचालनको आवश्यकता पूरा गनज  
कमभिजयल व्लेस्ण्डङ्ग लगायतका वैकस्ल्पक उपकरर्को प्रयोग गररनेछ।  

451. कमजचारी िञ् चयकोर्, नागररक लगानी कोर्, िामास्र्क िुरक्षा कोर् 
लगायत िम्झौततत र्दीघजकाभलन कोर्लाई उत्पार्दन वदृ्धि, रोर्गारी भिर्जना, 
आिुतनक पूवाजिार तनमाजर् र आधिजक पुनरूत्िानका क्षेरमा पररचालन 
गररनेछ। 

452. बीमा िेवाको र्दायरा ववथतार गरी आगामी वर्ज न्त्यूनतम एक ततहाई 
र्निंख्यामा बीमाको पहँुच पुर् याइनेछ। िावजर्तनक पूवाजिार र  िरकारी 
तिा तनर्ी िवनको बीमा गने व्यवथिालाई अभियानका रुपमा िञ् चालन 
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गररनेछ। तनर्ी घरको हकमा रु 5 हर्ारिम्मको बीमा वप्रभमयमलाई 
आयकर प्रयोर्नको लाधग िचज कट्टी गनज र्र्दने व्यवथिा भमलाएको छु। 

453. पुँर्ीबर्ारको ववकाि र थिातयत्वमा र्ोड र्र्दइनेछ। आगामी आधिजक 
वर्जरे्दखि वथतु ववतनमय बर्ार कारोबार िञ् चालन गररनेछ। िान, मकै, गहँु, 

धचया, अलैची र्थता उत्पार्दनलाई वथतु ववतनमय कारोबारमा िमावेश 
गररनेछ। 

454. वैरे्दभशक लगानीमा िञ् चालन हुने ववकाि आयोर्नामा ववरे्दशी मुद्रा 
ववतनमय र्दर र्ोखिम व्यवथिापन गनज कमभिजयल हेस्र्ङ्ग िेवा शुरु गनज 
िहर्ीकरर् गररनेछ।  

455. तनके्षप तिा कर्ाज िुरक्षर् कोर्को पुँर्ी वदृ्धि गरी िंथिागत क्षमता 
अभिवदृ्धि गररनेछ। तनक्षेप िुरक्षर् वप्रभमयम घटाउने व्यवथिा भमलाएको 
छु। 

456. िम्पवत्त शुद्धिकरर् तनवारर् तिा आतङ्कवार्दी कियाकलापमा ववत्तीय 
लगानी तनयन्त्रर् र र्ोखिम न्त्यूनीकरर् गनज रास्ष्टरय रर्नीततको 
कायाजन्त्वयनलाई िप प्रिावकारी बनाइनेछ। 

 आदरणीय दददीबदिनी तथा दाजुभाइिरू, 

 अब म माधिका क्षेरगत नीतत तिा कायजिमहरू कायाजन्त्वयनका लाधग बर्ेट 
ववतनयोर्न र श्रोत व्यवथिापनको अनुमान प्रथतुत गर्दजछुुः 

457. आगामी आधिजक वर्जका नीतत तिा कायजिमहरू कायाजन्त्वयन गनज रु. 16 
िबज 47 अबज 57 करोड ववतनयोर्न गरेको छु। कुल ववतनयोर्न मध्ये 
िंघले िचज गने चालु तर्ज   रु. 6 िबज 78 अबज 61 करोड अिाजत 41.2 
प्रततशत, पुँर्ीगत तर्ज  रु. 3 िबज 74 अबज 26 करोड अिाजत  22.7 
प्रततशत, ववत्तीय व्यवथिा तर्ज  रु. 2 िबज 7 अबज 97 करोड अिाजत 12.6 
प्रततशत र प्ररे्दश र थिानीय तहमा ववत्तीय हथतान्त्तरर् तर्ज  रु. 3 िबज 
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86 अबज 71 करोड अिाजत 23.5 प्रततशत रहेकोछ। वववत्तय हथतान्त्तरर् 
तर्ज  ववतनयोस्र्त बरे्ट मध्ये चालु िचजमा िमानीकरर् अनुर्दान िर्हत 
रु. 3 िबज 25 अबज 74 करोड अिाजत 84.2 प्रततशत र पुँर्ीगत तर्ज  रु. 
60 अबज 97 करोड अिाजत 15.8 प्रततशत रहकोछ। 

458. आगामी आधिजक वर्जका लाधग अनुमान गररएको िचज व्यहोने स्रोत मध्ये 
रार्थवबाट रु. 10 िबज 24 अबज 90 करोड र वैरे्दभशक अनुर्दानबाट रु. 63 
अबज 37 करोड व्यहोररनेछ। चालु, पुँर्ीगत र ववत्तीय हथतान्त्तरर् तर्ज  
ववतनयोस्र्त िचजमा रार्थव र वैरे्दभशक अनुर्दानबाट व्यहोर्दाज रु. 5 िबज 
59 अबज 30 करोड न्त्यून हुने रे्दखिन्त्छ। ववत्तीय व्यवथिा तर्ज को 
ववतनयोस्र्त रकम िमेत िमावेश गर्दाज कुल ववतनयोर्नमा न्त्यून हुने रकम 
मध्ये वैरे्दभशक ऋर्बाट रु. 3 िबज 9 अबज 29 करोड र आन्त्तररक ऋर्बाट 
रु. 2 िबज 50 अबज व्यहोररनेछ। 

आदरणीय दददीबदिनी तथा दाजुभाइिरु, 

अब म आगामी आधिजक वर्ज २०७८/७९ को रार्थव पररचालनको नीतत तिा 
कायजिम प्रथतुत गर्दजछुुः 

459. आगामी आधिजक वर्जको रार्थव नीतत र करका र्दरहरू तनिाजरर् गर्दाज मानव 
थवाथ्य र आधिजक िंकटबाट भिस्र्जत प्रततकूल अवथिामा करर्दातालाई 
राहत एवम ् िहुभलयत िर्हत  शीघ्र आधिजक पुनरुत्िानलाई उच्च 
प्रािभमकता र्र्दएको छु।  

460. रार्थव पररचालनका उद्रे्दश्य तनम्न बमोस्र्म रहेका छन:् 

(क) कोभिड- 19 महामारीबाट प्रिाववत उद्योग, व्यविायलाई कर छुट तिा 
िहुभलयत उपलब्ि गराउने, 

(ि) रार्थव नीततको माध्यमबाट आन्त्तररक तिा वाह्य लगानी प्रवद्जिन र 
थवरे्दशी उद्योगको िंरक्षर् एवम ्व्यापार िहर्ीकरर् गने, 
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(ग) करको र्दायरा ववथतार, करािार िंरक्षर् र रार्थव चुहावट तनयन्त्रर्को 
माध्यमबाट िप रार्थव पररचालन गने, 

(घ) रार्थव प्रर्ालीलाई िप प्रगततशील, थवच्छ, पारर्दशी, थवचाभलत र 
अनुमानयोग्य बनाउने, र 

(ङ) रार्थव प्रशािनको र्दक्षता वदृ्धि,  पूवाजिार ववकाि एवम ्िूचना प्रववधिको 
अधिकतम उपयोगबाट थवेस्च्छक कर िहिाधगता अभिवदृ्धि गने।  

आदरणीय दददीबदिनी तथा दाजुभाइिरू, 

उस्ल्लखित उद्रे्दश्य हाभिल गनज रे्दहाय बमोस्र्मका नीतत र कायजिम प्रथतुत गरेको 
छु: 

  छुट तथा सिुभलयत  

461. आधिजक वर्ज २०७7/७8 को आयमा वावर्जक 20 लाि रुपैयाँिम्मको कारोबार 
िएका करर्दातालाई 90 प्रततशत, वावर्जक 20 लाि रुपैयाँरे्दखि 50 लाि 
रुपैयाँिम्मको कारोबार िएका करर्दातालाई 75 प्रततशत र वावर्जक 50 
लािरे्दखि 1 करोड रुपैयाँिम्मको कारोबार िएका करर्दातालाई 50 
प्रततशतले आयकर छुट र्र्दने व्यवथिा भमलाएको छु। 

462. कोभिड- 19 बाट अत्याधिक प्रिाववत होटल, रािल, रेककङ्ग, यातायात 
तिा हवाई िेवा, चलधचर उद्योग र िञ् चार गहृको करयोग्य आयमा 1 
प्रततशत मार आयकर लाग्ने व्यवथिा गरी ती व्यविायको नोक्िानी िानज 
भमल्ने अवधि बढाएर 10 वर्ज पुर् याएको छु। 

463. कम्पनी ऐन, 2063 तिा प्राइिेट र्मज रस्र्ष्टरेशन ऐन, 2014 अनुिार 
आधिजक वर्ज २०७५/७६ िम्मको वावर्जक वववरर् नबझुाएका तिा नववकरर् 
नगरेका कम्पनी तिा र्मजले २०७८ िाल अिोर् मिान्त्तभिर वववरर् र 
शुल्क तिा र्ररवानाको १० प्रततशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तिा 
र्ररवाना भमनाहा र्र्दने व्यवथिा गरेको छु। 
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464. आयकर ऐन, 2058,  मूल्य अभिवदृ्धि कर ऐन, 2052 र अन्त्त:शुल्क ऐन, 

2058 बमोस्र्म 2077 िाल अिार मिान्त्तभिर िएको कर तनिाजरर् उपर 
धचत्त नबुझाई आन्त्तररक रार्थव वविाग वा रार्थव न्त्यायाधिकरर् वा 
अर्दालतमा ववचारािीन मुद्र्दामध्ये झुट्टा तिा नक् कली ववर्क बाहेकका 
मुद्र्दा िम्बस्न्त्ित करर्दाताले कर्ताज भलई तनिाजररत कर र िोमा लागेको 
व्यार्को 50 प्रततशत रकम 2078 मंिीर मिान्त्तिम्म बुझाएमा बाँकी 
व्यार्, शुल्क, िप र्दथतुर र र्ररवाना भमनाहा हुने व्यवथिा भमलाएको छु। 

465. आयकर ऐन, 2058, मूल्य अभिवदृ्धि कर ऐन, 2052 र अन्त्त:शुल्क ऐन, 

2058 बमोस्र्म बक्यौता रहेको 2076 अिार मिान्त्तिम्मको कर रकम 
र िोमा लागेको व्यार् 2078 पुि मिान्त्तभिर र्दाखिला गरेमा शुल्क, 

र्ररवाना तिा िप र्दथतुर भमनाहा हुने व्यवथिा गरेको छु। 

466. आधिजक वर्ज 2077/78 मा नेपाल िरकार, प्ररे्दश िरकार वा थिानीय तहले 
थिापना गरेको कोभिड- 19 िंिमर् रोकिाम, तनयन्त्रर् तिा उपचार 
कोर्मा योगर्दान गरेको रकम उक्त वर्जको करयोग्य आय गर्ना गर्दाज 
िचज कट्टी गनज पाउने व्यवथिा गरेको छु। 

467. आधिजक वर्ज 2077/78 मा व्याविातयक िामास्र्क स्र्म्मेवारी बहन गने 
प्रयोर्नका लाधग छुट्याइएको रकममध्ये थवाथ्य तिा र्निंख्या 
मन्त्रालयले तोकेको ववभशष्टटीकृत अथपताल तनमाजर् वा तोककएको थवाथ्य 
िंथिालाई उपलब्ि गराएको कोभिड- 19 को उपचारिँग िम्बस्न्त्ित 
थवाथ्य उपकरर् तिा िामग्रीमा िएको िचज आयकर गर्ना प्रयोर्नका 
लाधग कट्टी गनज र्र्दने व्यवथिा भमलाएको छु। 

468. तनवतृ्तिरर् वापतको करयोग्य आय गर्ना गर्दाज िप 25 प्रततशत रकम 
छुट र्र्दने व्यवथिा भमलाएको छु। 
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469. करर्दाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग िएको डडर्ेल र एलपी ग्याँिको 
िररर्दमा ततरेको मूल्य अभिवदृ्धि कर कट्टी गनज पाउने व्यवथिा 
भमलाएको छु। ढुवानी िेवा, ढुवानी िािनको िाडा, कागो िेवा, ई-लाइव्रेरी 
िेवा, तनक्षेप िुरक्षर् शुल्क, रेककङ्ग तिा टुर प्याकेर्, िाइलो तिा िाइलो 
प्रयोगको िेवा शुल्क र उत्पवत्तको प्रमार्-पर र्ारी गर्दाज लाग्ने शुल्कमा 
मूल्य अभिवदृ्धि कर छुट र्र्दएको छु। 

470. वण्डेड वेयरहाउिको िुवविा अन्त्तगजत तनयाजतमूलक उद्योगले बैंक 
ग्यारेन्त्टीमा आयात गरेको कच्चा पर्दािजबाट उत्पार्र्दत वथतु िमयमै तनयाजत 
गनज निकेका उद्योगको लाधग तनयाजत गरी बैंक ग्यारेन्त्टी रु्कुवा गने 
म्यार्द 2078 चैर मिान्त्तिम्म बढाएको छु।  

471. अस्क्िर्न ग्याँि, भलस्क्वड अस्क्िर्न, अस्क्िर्न भिभलण्डर, अस्क्िर्न 
कन्त्िन्त्रेटर लगायतका अन्त्य र्ीवनर्दायक िामग्री र और्िी आयात, 

उत्पार्दन तिा वविी ववतरर्मा लाग्ने िन्त्िार महिूल, मूल्य अभिवदृ्धि 
कर र अन्त्त:शुल्क 2078 पुि मिान्त्तिम्म छुट र्र्दएको छु। 

472. ववद्युतको आन्त्तररक िपत वदृ्धि गनज तिा वातावरर्मैरी यातायातका 
िािनको प्रयोगलाई बढावा र्र्दन ववद्युतीय िवारी िािनको आयातमा 
अन्त्तुःशुल्क पुरै िारेर् गरी िन्त्िार महिुल िमेत उल्लेख्य मारामा 
घटाएको छु।  

473. इन्त्डक्िन चुल्होको िन्त्िार महिुल र्दर घटाएर 1 प्रततशत कायम गरेको 
छु। रेकफ्ररे्रेटर, ग्राइन्त्डर, राइिकुकर, पङ्िा लगायतका ववद्युतीय 
उपकरर्को अन्त्तुःशुल्क िारेर् गरी िन्त्िार महिुल घटाएको छु।  

474. भशशु थवाथ्य र पोर्र्लाई बढावा र्र्दन बच्चाले िाने र्दिुको िन्त्िार 
महिुल 50 प्रततशत घटाएको छु। 

करको दायरा ववस्तार 
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475. मूल्य अभिवदृ्धि करको र्दर यिावत ् रािेको छु। िन्त्िार महिूलका 
र्दरहरुमा िामान्त्य िमायोर्न गरेको छु। मर्र्दरा,  ववयर,  वाइन,  चुरोट, 
िुतीर्न्त्य तिा हल्का पेय पर्दािजमा अन्त्त:शुल्क वदृ्धि गरेको छु।  

476. छुटको िीमािन्त्र्दा बढी करयोग्य वथतु तिा िेवाको कारोबार गने 
करर्दातालाई मूल्य अभिवदृ्धि करको र्दायरामा ल्याइनेछ। मूल्य अभिवदृ्धि 
करमा र्दताज िएका िबै करर्दाताले िमश: अतनवायज रुपमा ववद्युतीय 
प्रर्ालीबाट ववर्क र्ारी गनुजपने व्यवथिा भमलाइनेछ।  

477. िाना करर्दातालाई लाग्रै्द आएको करको र्दर यिावत रािी पूवाजनुमातनत 
आय वववरर् बुझाउने कारोवारको िीमा रु. 20 लािबाट रु. 30 लाि 
पुर् याएको छु। कारोबारमा आिाररत कर बुझाउने करर्दाताको कारोबारको 
िीमा रु. 50 लािबाट रु. 1 करोड पुर् याएको छु। िामुर्हक लगानी कोर्को 
आयमा कर नलाग्ने व्यवथिा गरेको छु। 

478. डेववट काडज, िेडडट काडज, क्यूआरकोड, थक्यानटुपे लगायत अन्त्य ववद्युतीय 
माध्यमबाट िुक्तानी गरी वथतु तिा िेवा िररर्द गर्दाज ततरेको मूल्य 
अभिवदृ्धि करको 10 प्रततशतले हुन े रकम उपिोक्ताले तत्काल कर्ताज 
पाउने व्यवथिा कायाजन्त्वयन गररनेछ।  

औद्योर्गक संरक्षण तथा लगानी प्रवद्िधन 

479. थवरे्दशी उद्योगको िंरक्षर्का लाधग औद्योधगक कच्चा पर्दािजको िन्त्िार 
र्दर तयारी वथतुको िन्त्र्दा कस्म्तमा 1 तह कम हुने व्यवथिा भमलाएको 
छु। आन्त्तररक उत्पार्दनका केही वथतुमा लाग्रै्द आएको अन्त्त:शुल्क हटाएको 
छु। 

480. धचया, रु्ट, चलधचर, पस्श्मना, ह्याचरी उद्योग र कृवर् तिा निजरी र्मजमा 
प्रयोग हुन ेयन्त्र उपकरर् र पाटज पुर्ाजको िन्त्िार महिुल छुट र्र्दएको छु। 
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नेपालमा र्दताज िएका भिवपङ्ग कम्पनीले कन्त्टेनर आयात गर्दाज लाग्ने 
िन्त्िार महिुल घटाएको छु।  

481. कृवर्को व्याविायीकरर् गरी उत्पार्दन र रोर्गारी वदृ्धि गनज व्यविातयक 
कृवर् आयमा लाग्ने करमा 50 प्रततशत छुट र्र्दएको छु। िामूर्हक 
व्याविातयक िेती गने कृवर् िहकारी िंथिाले आयात गने एउटा ढुवानीको 
िािनमा लाग्ने िन्त्िार महिुलमा 50 प्रततशत छुट र्र्दएको छु। 

482. कोभिड महामारीपतछको आधिजक पुनरूत्िानलाई तीब्रता र्र्दन आगामी 
आधिजक वर्जको िाउन १ गतेरे्दखि थिापना हुने उत्पार्दनमुलक ववशेर् 
उद्योगको लाधग िंथिागत आयकरको र्दर 5 वर्जभिर 15 प्रततशतमा 
कायम गने गरी प्रत्येक वर्ज 1 प्रततशत ववन्त्र्दलेू घटाउँरै्द र्ाने नीतत 
अवलम्बन गररनेछ।  

483. थटाटजअप व्यविायलाई कारोबार िुरु गरेको भमततले 5 वर्जिम्म लाग्ने 
आयकरमा शत प्रततशत छुट र्र्दएको छु। तनर्ी क्षेरका उद्योग प्रततष्टठानले 
बढीमा 5 वटा थटाटजअप व्यविायलाई प्रतत व्यविाय रु. 1 लाििम्मको 
बीउ पुँर्ी उपलब्ि गराएमा िो रकम करयोग्य आय गर्ना गर्दाज कट्टी 
गनज पाउने व्यवथिा भमलाएको छु। 

484. थवरे्दशमा उत्पार्दन गरेको कच्चा पर्दािज तिा िहायक कच्चा पर्दािज ववशेर् 
उद्योगलाई वविी गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा 20 प्रततशत छुट 
र्र्दने र ववशेर् उद्योगले तनकािी गरी प्राप्त गरेको आयमा 10 प्रततशत 
मार कर लाग्ने व्यवथिा भमलाएको छु। 

485. बैंकहरूले ववरे्दशी ववत्तीय िंथिाबाट भलएको ऋर्को व्यार् िुक्तानीमा 
लाग्ने अधग्रम करको र्दर घटाएको छु। िहकारी बैंक तिा िहकारी िंघ 
िंथिाले एक आपिमा ऋर् लगानी बापत ततरेको ब्यार्मा अधग्रम कर 
कट्टी गनज नपने व्यवथिा गरेको छु।  
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486. वातावरर्मा प्रत्यक्ष अिर पाने प्रयोग िइिकेका वथतु मार कच्चा 
पर्दािजका रुपमा प्रयोग गरी नयाँ वथतु उत्पार्दन गने उद्योगलाई कारोबार 
शुरु गरेको भमततले पर्हलो 3 वर्जिम्म लाग्ने आयकरको 50 प्रततशत र 
िप 2 वर्जिम्म 25 प्रततशत छुट हुने व्यवथिा गरेको छु। 

487. औद्योधगक क्षेर वा औद्योधगक ग्राम बार्हर िञ् चालनमा रहेका उद्योग 
औद्योधगक क्षेर वा औद्योधगक ग्राममा थिानान्त्तरर् िएमा उत्पार्दन शुरू 
िएको 3 वर्जिम्म आयकरमा 50 प्रततशत र त्यिपतछको 5 वर्जिम्म 25 
प्रततशत छुट र्र्दने व्यवथिा गरेको छु। 

राजस्व चुिावट ननयन्त्रण 

488. रार्थव चुहावटलाई कडाइका िाि तनयन्त्रर् गररनेछ। बर्ार अनुगमन, 
कर परीक्षर् तिा अनिुन्त्िानलाई तीव्रता र्र्दइनेछ। केन्त्द्रीय ववर्क 
अनुगमन प्रर्ाली, आभशकुडा प्रर्ाली,  भिभिर्टएि िूचना प्रर्ाली,  िूभम 
व्यवथिापन तिा अभिलेि र बैंक तिा ववत्तीय िंथिाहरुको िूचना 
प्रर्ालीबीच अन्त्तर-आबद्िता कायम गरी एकीकृत करर्दाता िूचना 
प्रर्ालीको ववकाि गररनेछ।  

489. आयात हुने मालवथतुको मूल्याङ्कनलाइज कारोबार मूल्यमा आिाररत 
बनाइने छ। तनयभमत बर्ार िवेक्षर् गरी िंकलन गररएको िूचनाका 
आिारमा िुदृढ, त्यपरक र वाथतववक िन्त्िार मूल्याङ्कन प्रर्ाली ववकाि 
गररनेछ। न्त्यून ववर्कीकरर् िइ आएका िामग्री िन्त्िार ववन्त्र्दमूा िररर्द 
गने व्यवथिालाई कडाइका िाि कायाजन्त्वयन गररनेछ। िन्त्िार 
र्ाँचपािपतछको परीक्षर्लाई िप प्रिावकारी बनाइनेछ। 

कर प्रणाली तथा प्रशासनमा सुधार 

490. रार्थवको र्दायरा ववथतार एवम ्करािारको िंरक्षर्, कर चुहावट तनयन्त्रर् 
र लगानीमैरी वातावरर् तनमाजर् गनज मूल्य अभिवदृ्धि कर, आयकर, 
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िन्त्िार,  अन्त्त:शुल्क र गैर कर लगायतका प्रत्यक्ष एवम ्अप्रत्यक्ष कर 
प्रर्ालीमा  गनुजपने िुिारका लाधग िुझाव र्र्दन कर प्रर्ाली पुनरावलोकन 
उच्चथतरीय आयोग गठन गररनेछ। 

491. कर बक्यौता निएका र चालु वर्जमा थवयं कर तनिाजरर् अनुिारको कर 
िुक्तानी गरेका िबै करर्दाताले थवचाभलत प्रर्ालीबाट कर चुक्ता प्रमार्पर 
पाउने व्यवथिा भमलाइनेछ। मूल्य अभिबदृ्धि करको िररर्द-बबिी िाता 
प्रत्येक वर्ज कर अधिकृतबाट प्रमाखर्त गनुजपने हालको व्यवथिा हटाएको 
छु।  

492. छैठौं चरर्को िन्त्िार िुिार तिा आिुतनकीकरर् योर्ना आगामी िाउन 
1 गतेरे्दखि लागू गररनेछ। रास्ष्टरय एकद्वार प्रर्ालीलाइज पूर्ज रुपमा 
कायाजन्त्वयनमा ल्याइनेछ। 

493. िन्त्िार ववन्त्र्दमूा िुक्तानी गनुजपने िम्पूर्ज कर तिा महिूल ववद्युतीय 
प्रर्ालीमार्ज त गनज िक्न ेव्यवथिा भमलाइनेछ। उद्योगले तनकािी पैठारी 
िंकेत नम्बर 5 वर्जका लाधग एकै पटक नवीकरर् गनज िककने व्यवथिा 
भमलाएको छु। 

494. मेची, ववराटनगर, वीरगञ् र्, िैरहवा, नेपालगञ् र्, रिुवा र तातोपानी गरी 
िात ठूला िन्त्िार कायाजलयमा कन्त्टेनर थक्यानर मेभशन, मालवथतु तौभलन े
वइङ्ग मेभशन लगायतका आिुतनक उपकरर् र्डान गररनेछ। गौतम बुद्ि 
र पोिरा अन्त्तराजस्ष्टरय ववमानथिल एवम ्र्नकपुर रेलवे थटेशनमा िन्त्िार 
कायाजलय थिापना गरी िञ् चालनमा ल्याइनेछ। 

495. रास्ष्टरय िुरक्षा, मानव थवाथ्य र वातावरर्मा प्रततकूल अिर गने 
मालवथतुको आयात तनयन्त्रर् गनज िन्त्िार कायाजलयहरुमा प्रािभमकताका 
आिारमा एकीकृत प्रयोगशालाको थिापना र थतरोन्त् नतत गररनेछ। 
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496. अन्त्त:शुल्क स्थटकर प्रयोग गर्दाज क्यूआरकोड थक्यान गरी िोको त्याङ्क 
आन्त्तररक रार्थव वविागको थवचाभलत प्रर्ालीमा अभिलेि गने प्रबन्त्ि 
भमलाइनेछ। ववयरको उत्पार्दन गने प्रततष्टठानहरुमा फ्लो भमटर राख् ने 
व्यवथिा गररनेछ। 

आदरणीय दददीबदिनी तथा दाजुभाइिरू, 

497. आधिजक वर्ज २०७6/७7 को यिािज िचज‚ आधिजक वर्ज २०७7/७8 को िंशोधित 
अनुमान र आधिजक वर्ज २०७8/७9 को अनुमातनत आय-व्ययको वववरर् 
अनुिूचीमा उल्लेि गरेको छु। चालू आधिजक वर्जको मन्त्रालयगत प्रगतत 
वववरर्, आगामी आधिजक वर्जमा अन्त्तराजस्ष्ट रय ववकाि िाझेर्दारबाट प्राप् त 
हुने ववकाि िहायता‚ प्राववधिक िहायता तिा अन्त्तराजस्ष्ट रय गैरिरकारी 
िंथिाबाट पररचालन हुने िहायता िम्बन्त्िी वववरर् िावजर्तनक िइिकेको 
छ।   

498. आगामी आधिजक वर्ज कोभिड महामारीको तनयन्त्रर्मा िर्लता प्राप् त हुने, 
िोप अभियानले पुर्जता पाउने,  थवाथ्य पूवाजिारमा आमुल िुिार हुने,  
रर्नीततक महत्वका ठुला आयोर्नाको कायाजन्त्वयन प्रकिया अतघ बढने,  

िडक िन्त्र्ाल ववथतार हुने,  िबै नेपालीको घरमा आिुतनक ऊर्ाजको पहँुच 
ववथतार हुन,े  भशक्षर् भिकाईमा िूचना प्रववधिको ववथतार हुने,  िप र्दईु 
अन्त्तराजस्ष्टरय ववमानथिल िञ् चालनमा आई शीघ्र आधिजक पुनरूत्िान हुने 
अपेक्षा गरेको छु।  

499. िरकारले कायाजन्त्वयन गने आधिजक पुनरूत्िानका कायजिम तिा कोभिड- 
१९ बबरूद्ि िोप ब्यवथिाबाट पररस्थितत िामान्त्यीकरर्तर्ज  उन्त्मुि िई 
आधिजक गततववधि लयमा र्ककज ने आत्मववश् वािका आिारमा आगामी 
आधिजक वर्ज आधिजक वदृ्धिर्दर 6.5 प्रततशतको हाराहारीमा हुने अनुमान 
छ। मुद्राथर्ीतत र्दरलाई 6.5 प्रततशतमा िीभमत राख् ने एवम ् बर्ेट 
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कायाजन्त्वयनमा िघाउ पुग्ने गरी नेपाल राष्ट र बैंकले मौर्द्रक नीतत तरु्जमा 
गनेछ।   

500. िेरै प्रकारका अिहर्ता र प्रततकूलताका वावरु्र्द वतजमान ्िरकारले भलएका 
नीततको कायाजन्त्वनबाट नेपाली र्नतामा भिर्जना िएको उत्िाह तिा 
आधिजक तिा िामास्र्क ववकािको लयलाई कायम राख्रै्द आगामी आधिजक 
वर्जको बर्ेटले समदृ्ध नेपाल सुखी नेपालीको रास्ष्टरय आकाङ्क्षा पूरा गनज 
ठोि योगर्दान पुर् याउने मेरो ववश्वाि छ। कोरोनािँग डटेर रु्ध्नुपने यि 
िङ् कटको घडीमा रार्नीततक र्दल, र्नप्रतततनधि, िामास्र्क िंघ िंथिा, 
तनर्ी क्षेर तिा नागररक िमार्लाई आ-आफ्नो ठाँउबाट िकारात्मक 
योगर्दान गनज म हार्र्दजक अनुरोि गर्दजछु। 

501. मैले प्रथतुत गरेको आगामी आधिजक वर्ज २०७८/७९ को बर्ेटको 
कायाजन्त्वयनबाट कोरोनाको र्ोखिम न्त्यूनीकरर् गरै्द िबै प्रकारका रोगबाट 
नागररकको र्ीवन रक्षा गनज आवश्यक पूवाजिार, उपकरर् तिा र्नशस्क्तको 
व्यवथिा, महामारी तनयन्त्रर् गरै्द आधिजक गततववधि िञ् चालन, िभलएको 
अिजतन्त्रको शीघ्र पुनरूत्िान, रोर्गारमुलक भशक्षामा िमावेशी पहँुच, श्रम 
बर्ारमा आउने व्यस्क्तलाई काम र रोर्गारीको अविरको उपलव्िता तिा 
र्ीवनचिमा आिाररत िामास्र्क िुरक्षा एवम ् िंरक्षर् प्राप् त िई 
लोककल्यार्कारी राज्यको थिापनामा ठोि योगर्दान पुग्ने अपेक्षा गरेको 
छु।       

502. बरे्ट तरु्जमा गर्दाज मागजर्दशजन गनुज हुने िम्माननीय राष्ट रपतत, िम्माननीय 
उपराष्ट रपतत, िम्माननीय प्रिानमन्त्री, िम्माननीय प्रिानन्त्यायधिश, 

प्रतततनधि ििाका िम्माननीय ििामुि र रास्ष्टरय ििाका िम्माननीय 
अध्यक्ष प्रतत हार्र्दजक आिार प्रकट गर्दजछु। बरे्ट तरु्जमाको िममा उपयोगी 
िुझाव प्रर्दान गनुज हुने रार्नीततक र्दल, अिजववद्, तनर्ी क्षेर, िहकारी क्षेर 
र नागररक तिा आम िञ् चार र्गतलाई हार्र्दजक िन्त्यवार्द ज्ञापन गर्दजछु। 
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नेपालको आधिजक, िामास्र्क ववकािमा तनरन्त्तर िहयोग पुर् याउने िबै 
करर्दाता र कर्ठन अवथिामा िमेत नेपाललाई तनरन्त्तर िहयोग गन े
ववकाि िाझेर्दारहरूलाई हार्र्दजक िन्त्यवार्द र्र्दन चाहन्त्छु।बरे्ट 
कायाजन्त्वयनमा िबैको रचनात्मक िहयोग रहने अपेक्षा िमेत गरेको छु।  

503. अन्त्त्यमा,  थवाथ्य िाविानी अपनाई कोभिड- १९ महामारीको र्ोखिमबाट 
िुरक्षक्षत रहरै्द रे्दश ववकािको अभियानमा िहिागी हुन िम्पूर्ज नेपाली 
र्र्दर्दीबर्हनी तिा र्दारु्िाइहरूलाई हार्र्दजक आह्वान गर्दजछु। 

िन्त्यवार्द। 

 

 

 

 


