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माननीय सभामखु महोदय, 

१. मलुकु को भड-१९ को दोौो भे रय टको कारण आबा त भैरहेको वषम प रिःथ तमा 
आगामी आथक वष २०७८/0७९ को बजेट ूःततु गन उपिःथत भएको छु। ूदेश 
सरकारको आथक मा मला तथा योजना म ऽालयको िज मेवार  एवम ् तदनु प ूदेश 
सरकारको आगामी आथक वषको बजेट ूःततु गन अवसरका ला ग माननीय 
मु यम ऽी यू ू त आभार य  गन चाह छु।  

२. सवूथम देश र जनताको न म  जीवन अपण गन सबै ात-अ ात स हदह ू त 
ौ ासमुन अपण गद स पूण स हदका प रवार, बेप ा नाग रक तथा घाइते यो ाह ू त 
हा दक स मान य  गदछु। 

३. यस अवसरमा को भड -१९ को कारण सहादत ूा  गनभुएका स पूण ूदेशवासीह ू त 
हा दक ौ ा ल  अपण गद शोक स त  प रवारजनमा समवेदना य  गन चाह छु। 
यसैगर  हाल उपचार गराइरहन ुभएका स पूण ूदेशवासी संब मतह को शीय ःवाः य 
लाभको कामना समेत गदछु। 

४. हाल व मा फै लएको को भड-१९ को दोौो भे रय टको कारण समम रा को साथै हाॆो 
ूदेश समेत आबा त बनेको छ।लिु बनी ूदेशका बाँके, प देह , दाङ लगायतका 
िज लाह  यस बीचमा अ य धक ूभा वत रहे। ूदेशका बा॑वटै िज लामा यसको असर 
पन गयो। यस महामार बाट कुन ैप न ःथानीय तह अछुतो रहन सकेन। 

५. को भड-१९ को दोौो भे रय टको असर हामीले अनमुान गरेभ दा ज टल र वषम हनु 
पु यो। यसैले हाॆा ःवाः य संरचना र जनशि  यून माऽ नभई वाःतवमै अपगु 
भएको हामीले महशसु ग  य ।  

६. को भडको दोौो भे रय टको रोकथाम र उपचारमा ूाणवायकुो पमा रहेको अि सजनको 
यवःथापनको वषय यादै संवेदनशील हनु पु यो। यसपूव अि सजनको आपू तको 
वषयमा कह कतै ू  नउठेकोमा यसपटक त को भड र अि सजन परःपरमै पयायवाची 
श द बने। ला यो क को भडको दोौो भे रय टको उपचार भनेको केवल अि सजनको 
आपू त हो। अि सजनको माग यसर  ब  यो क यसलाई ू तशतमा होइन गणुा मक 
हसाबले समेत ज टल िःथ त ब यो। 
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७. को भडको नय ऽण र उपचारमा नजी ेऽको भू मका प हलेको तलुनामा एकहदस म 
बढेको भए ताप न सरकार  ःवाः य संःथाह मा न ैयसको अ य धक चाप परेको हामीले 
पाय । आिखर अ ठेरो पदा अि तम वक प भनेको त सरकार र सरकार  संय ऽ नै 
रहेछ भ  ेकुरा ूमािणत प न भएको छ । म स पूण ूदेशवासीलाई ूदेश सरकारू तको 
आशा तथा भरोसा गनभुएकोमा हा दक ध यवाद दन चाह छु। 

८. को भडको असर र ूभाव त काल न पमा उपचार र नय ऽणमा देिखए ताप न 
म यमकाल न र द घकाल न पमा समम अथत ऽमा परेको छ। को भड -१९ को 
प हलो चरणको ूभावबाट अथत ऽले ग त लँदा न लदै दोौो चरणको महामार को मार 
हामीले खे न ु प  यो। जसले गदा को भडको प हलो चरणबाटै थला परेको र उ न 
न याएका आथक ग त व धह  थप थला परे भन े भखरै उ न शु  भएका आथक 
ग त व धह  समेत पनु: न सा हत हुन पगेु। 

९. को भड- १९ का कारण वदेशमा रहने थुू  ैनपेाल  दद ब हनी तथा दाजभुाइह  रोजगार  
गमुाई ःवदेश फकन ुभएको छ भने ःवदेशमा कायरत ौ मक तथा कामदारले समेत 
रोजगार  गमुाउन ुपरेको छ । जसले गदा रोजगार को ेऽमा अ य धक चाप परेको छ। 

१०. एकातफ बजारमा सपयु  जनशि को कमी रहेको छ । हामीले खोजेको वेला 
सपयु  जनशि  पाउन सकरहेका छैन  भने अक तफ थुू  ैयवुाशि  रोजगार नपाई 
वदेिशन ुपरेको वड वनापूण िःथ त हाॆो साम ुछ । 

११. कृ षलाई ूदेशको आथक मे द डको पमा हे रएको छ । तर तीनै तहका सरकारका 
व भ  ूकारका कृ ष ूव न स ब धी कायबमह को वावजदु प न अथत ऽमा कृ षको 
योगदान घ दो छ । अझ ैप न दईु- तहाई जनशि ले आ नो पेशा वा यवसाय कृ ष नै 
भ े गरेको भए ताप न साँ चै कृ षमा मन लगाएर काम गन उ सा हत कृ षकमको सं या 
यून रहेको छ । केवल अ य वक प नभएको कारण बा य भएर कृ ष पेशा अंगा नेको 
सं या ठुलो रहेको छ । 

१२. कृ ष जीवनमखुी यवसाय हो । यसैले यसमा कुनै न कुन ैूकारको सहयोग रा यका 
तफबाट आवँयक पछ । हामी जनुसकैु पेशा वा यवसायमा लागेको भए प न बाँ नको 
ला ग कृ ष उपज न ै उपभोग गनपुछ । यसैले कृ ष ेऽको वक प सधुा रएको र 
उ तःतरको कृ ष ेऽ न ैहो । 
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१३. सरकारको तीनै तहका व भ  ूकारका कायबमह  र ठुलो लगानीको वावजदु कृ षको 
अवःथामा अपेि त सधुार आउन सकेको छैन । कृ ष आयात ब दो छ। पहाडी तथा 
हमाल  ेऽमा बाँझो ज मनको माऽा ब दै गइरहेको छ भन ेतराई, भऽी मधेश तथा 
शहर निजकका उ जाउ कृ ष ज मनमा ल ट  तथा आवासले ढा दै गएको छ । 

१४. कृ ष ेऽमा हालस म ग रएका सधुारका ूयासह  कन साथक हनु सकेनन ् ? कृ ष 
ेऽको वकासमा ूदेश सरकारको योगदान तथा भू मका के हनुे ? अ तर तहको 

सम वयलाई कसर  ूभावकार  बनाउने? दोहोरोपना कसर  हटाउने ? कृ ष पेशावाट 
भा दै गरेका यवुाशि लाई कृ षमै बाँ न र रमाउन स न ेकसर  बनाउने भ े वषयमा 
ग भीरतापूवक वचार गर  यस ेऽको वकासमा ूदेश सरकारको भू मका ःप  भई 
तदनु पका कायबम याउन अब ढला गन ुहु  भ  न ेमलाई लागेको छ। 

१५. लिु बनी ूदेश नजी ेऽको लगानीका ला ग उपयु  ःथान हो भ े हाॆो बझुाई रहेको   
छ । अविःथ तका हसाबले लिु बनी ूदेश देशको बीच भागमा मनी नेपालको पमा 
रहेको छ । अ तरा य वमानःथल लगायतका पूवाधार¸ क चा पदाथको उपल धता¸ 
ःवदेश तथा वदेशको बजारको पहुँच आद ूशःत स भावना हुँदाहुँ दै प न नजी ेऽको 
लगानी अपेि त माऽामा वृ  गन स कएको छैन । ूदेश सरकारको तफबाट थप 
लगानी वृ को स दभमा चा नपुन कदम समेत यथाशीय प ह याउन आवँयक देिखएको 
छ। 

१६. लिु बनी ूदेशमा क रव ४३.७ % ज मन वनजंगलले ढाकेको छ । रा य वनको 
यवःथापन ूदेशको एकल अ धकारको पमा रहेको भए ताप न वन ेऽवाट ूदेश 
संिचत कोषमा हनु े योगदान अ य तै यून रहेको छ । यसैगर  ूदेशमा खानीज य 
उ ोगका स भावना धेरै छन ्। देशका समे ट उ ोगह म ये अ धकांश उ ोग यसै 
ूदेशमा रहेका छन ्। नद , खोला र खहरेह को सं या समेत अ य धक छ तर यी 
ेऽवाट समेत अपेि त आय ूा  हनु सकेको छैन। 

१७. ूदेशको आथक अ धकारह  सी मत न ै रहेको महससु हामीले गरेका छ । यसको 
अ त र  ूदेशको आ नो अ धकारको ेऽमा पन करह बाट समेत अपेि त आय ूा  
हनु सकेको छैन। जसले गदा ौोत साधनको प रचालनमा संघीय सरकारसँगको नभरता 
अ य धक रहेको छ ।  
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कको भड नय ऽणमा सरकारको ूयास 

माननीय सभामखु महोदय, 

१८. को भडको दोौो चरण अपेि त थयो। यसैले सरकारको तफबाट गनपुन तयार मा हामी 
दोौो भे रय टको असर देखा पनभु दा प हले न ै शु  ग रसकेका थय । तदनु प 
ःवाः य संःथाह को मता बढाउन ेर जनशि  थप गन कायलाई तीोताका साथ अिघ 
बढाइएको थयो। 

१९. को भडको रोकथाम, नय ऽण र उपचारका ला ग को भड-19 नय ऽण एवम ्उपचार 
कोष संचालनमा छ। शु मा . १० करोड ूदेश सरकारबाट व नयोजन गर  
संचालनमा याइएको उ  कोषमा नजी ेऽ तथा अ य दाताको तफबाट . ६ करोड 
२३ लाख बराबरको सहयोग ूा  भएको थयो । ूदेश सरकारले कोषमा रकम कम 
हनुासाथ थप गन रणनी त अि तयार  गर  कोषमा रकमको कमी हनु दइएको छैन। 
चाल ुआथक वषमा माऽै पटक पटक गर  ूदेश सरकारको तफबाट . ४० करोड 
थप ग रएको छ। 

२०. कोषबाट को भडज य रोगको नदान एवम ्उपचारका ला ग चाल ुआथक वषमा संचालक 
स म तको सफा रसमा व भ  अःपताल एवम ्ःवाः य संःथालाई . ३५ करोड भ दा 
बढ  रकम उपल ध गराइस कएको छ।   

२१. को भड-१९ सँग स बि धत उपचारका ला ग लिु बनी कोरोना वशेष अःपताल धागो 
कारखाना बटुवल, भीम अःपताल भैरहवा प देह , बेलझु डी कोरोना वशेष अःपताल 
दाङ र भेर  अःपताल नेपालग  बाकेँ गर  चारवटा अःपताललाई को भड उपचार वशेष 
अःपतालको पमा स ालनमा याइएको छ। यी अःपतालको नय मत दरब द मा थप 
हनुे गर  व भ  तहमा ५८३ अःथायी दरब द  थप गर  चाल ुआथक वषभ र न ै
को भडज य बरामीको उपचारका ला ग जनशि  यून नहनुे यवःथा मलाइएको छ। 

२२. कोरोना वशेष अःपतालमा सजना भएको थप जनशि को ला ग चाल ुआथक वषमा 
अथ व वधबाट . १८ करोड भ दा बढ  नकासा ग रएको छ। उ  रकम मा थ 
उ लेिखत कोरोना कोषबाट उपल ध गराएको रकमको अ त र  थप हो। 
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२३. को भडको नय ऽण तथा उपचारलाई ूभावकार  बनाउन मु यम ऽीको अ य तामा चौध 
पटक PCCMC को बैठक बसी को भड -१९ को नय ऽण र उपचारका ला ग संघीय 
सरकार एवम ्ूदेश सरकारको तफबाट भएका नणय काया वयनका ला ग ूदेशका सबै 
DCCMC  का संयोजकह , सरु ा नकायका ूमखुह  तथा स बि धत म ऽालयका 
पदा धकार सँग छलफल एवम ्अ तरबया  गनकुा साथै आवँयक नदशन दइएको छ। 

२४. को भड-१९ को दोॐो भे रय टबाट ूभा वत बरामीको उपचारमा आवँयक अि सजन 
आपू तको यवःथापनमा सहजीकरण ग रएको छ । अि सजन आपू त,  स ल डर ख रद 
तथा अि सजन ला टको ःथापना एवम ् संचालनका ला ग आवँयक रकम उपल ध 
गराइएको छ । 

२५. ःथानीय तहमा समेत ःवाः य संःथाको पूवाधार वकास तथा जनशि  यवःथापनको 
ला ग नय मत अनदुानको अ त र  थप रकम उपल ध गराइएको छ । 

२६. को भड-१९ को उपचारमा सवसाधारण जनताको पहुँच सु नि त गन ूदेश सरकारका 
सबै ःवाः य संःथामा को भड उपचार न:शु क हनुे यवःथा मलाइएको छ । 

२७. ूदेश मातहतका व भ  अःपतालह मा को भड उपचारको ला ग ICU वेड ९६, HDU 
वेड २०५ र  ४८ थान भेि टलेटरको थप यवःथा गर  संचालनमा याइएको छ । 

२८. को भड-१९ को नय ऽण र उपचारमा आवँयक ICU, HDU बेडको कमी नहोस ्भ का 
ला ग भैरहवािःथत यु नभसल मे डकल कलेज, पा पािःथत लिु बनी मे डकल कलेज, 
कोहलपरुिःथत नेपालगंज मे डकल कलेज र देवदहिःथत देवदह मे डकल कलेजसँग 
स झौता गर  को भडज य बरामीको उपचारको ला ग ICU,तथा  HDU बेड उपल ध हनुे 
यवःथा मलाइएको छ । 

२९. को भड-१९ को पर णलाई ूभावकार  बनाउन ूदेश जनःवाः य ूयोगशाला, भैरहवा 
गहुँवाल िःथत ूयोगशालाका अ त र  ूाय सबै िज लामा PCR Test  का ला ग आवँयक 
कटको कमी नहनुे यवःथा मलाइएको छ । 

३०. ""जीवन रहे यसलाई सजाउन र सँगान सक छ" भ े ूदेश सरकारको मा यतालाई 
यानमा राखी प छ ला दनमा ौोत साधनको यवःथा एवम ् ूदेश सरकारका काम 
कारवाह मा प हल ेको भड (COVID First)  भ े नी त अवल वन ग रएको छ । बाटो 
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घाटो बनाउदै गर ला¸ नहर ख दै गर ला तर प हले बबाचँ  र बचाऔ ंभ  ेमलुम ऽ बनाई 
ूदेश सरकारका काम कारवाह ह  यविःथत ग रएको छ । 

३१. ूदेशको ४०९ क. म. दरु  भारतीय खु ला समानासँग जो डएको एवम ्तीनवटा ठूला 
भ सार ब दहु  यसै ूदेशमा रहेकोले सीमा नाकाबाट ःवदेश फकन ेनाग रकका कारण 
को भडको संबमण फै लन स ने स भावनालाई यानमा राखी नाकाह मा रहेका होि डङ 
से टरह लाई यविःथत गर  संचालन गन ूदेश वप  कोषबाट समेत िज ला वप  
कोषमा रकम हःता तरण गर  आवँयक साममी उपल ध हनेु यवःथा मलाइएको छ। 

३२. कोरोना नय ऽण र उपचारलाई ूभावकार  बनाउन यसमा संल न िच क सक, 
ःवाः यकम  र कमचार को लगनिशलता, मेहनत र इमा दा रताको ठूलो भू मका रह छ। 
यसैले यस वशेष कायमा ू य  पमा संल न हुन े ःवाः यकम  तथा कमचार लाई 
उ ूरेणा बढाउन शु  तलब ःकेलको ५० %  रकम कोरोना भ ा उपल ध हनुे यवःथा 
मलाएको छु। तर यःतो सु वधा कोरोनाको उपचारमा संल न हनु ेकमचार लाई माऽ 
उपल ध गराइनेछ। 

चाल ुआथक वष २०७७/0७८ को बजेट तथा कायबम काया वयनको अवःथा 

३३. चाल ुआथक वष २०७७/0७८ मा चालतुफ . १२ अब ५९ करोड २४ लाख ९८ 
हजार, ःथानीय तह व ीय हःता तरणको ला ग . ५ अब १४ करोड ५० हजार र 
पुजँीगततफ . १८ अब ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार गर  ज मा . ३६ अब 
३५ करोड २५ लाख बजेट व नयोजन भएको थयो।  

३४. चाल ुआथक वषको बजेट तथा कायबम काया वयनमा ूदेश सरकारले अ य धक जोड 
दएको छ। साउन म हना भऽै बजेट काया वयनका ला ग आवँयक पन नदिशका तथा 
काय व ध तयार गर  ःवीकृत ग रस नपुन र भाि १ देिख न ैठे ाप ा लगायतका बजेट 
तथा कायबम काया वयन स ब धी ूबया अिघ बढाउने गर  समय सीमा नधारण गर  
बजेट काया वयनमा ूदेश सरकार जु टरहेको अवःथा छ। 

३५. ूदेश सरकार ारा बजेट तथा कायबम काया वयनमा चा लएका ूभावकार  कदमह कै 
कारणले गदा अिघ ला आथक वषको तलुनामा चाल ु आथक वषको हालस मको 
अव धमा थप ूग त भएको छ। अिघ लो आथक वषको ूथम चौमा सक अव धमा ७ 
ू तशत बजेट खच भएकोमा चाल ुआथक वषको सोह  अव धमा ११.53 ू तशत खच 
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भएको छ। यसैगर  आथक वष २०७६/0७७ को दोौो चौमा सक अव धमा ३१.३१ 
ू तशत रकम खच भएकोमा चाल ुआथक वषको सोह  अव धमा ३६.46 ू तशत रकम 
खच भएको छ। साथै २०७८ जेठ मसा तस म कुल व नयोिजत रकमको ५७.३५ 
ू तशत रकम खच भई बजेट तथा कायबम काया वयनमा उ लेखनीय ूग त भएको 
छ। 

३६. चाल ुआथक वषमा यसूकार बजेट तथा कायबम काया वयनमा ूग त हुनमुा बजेट 
तथा कायबम काया वयनमा ूदेश सरकारका ःप  ूाथ मकता, नर तर follow-up 
एवम ् सहजीकरणले ूमखु भू मका खेलेको देिख छ। तर यसको ूमखु ौेय बजेट 
काया वयनमा ख टन े नकाय तथा पदा धकार ह लाई दन चाह छु र यस अवसरमा 
अथम ऽीको है सयतल े वशेष ध यवाद समेत दन चाह छु। 

३७. चाल ुआथक वषमा ूदेश सरकारको तफबाट ःथानीय तहलाई व भ  चार ूकारको 
अनदुानको पमा . ५ अब १४ करोड व ीय हःता तरण ग रएको छ। ःथानीय 
तहको आवँयकता र ूाथ मकता बमोिजम हःता त रत रकमको सदपुयोग होस ्भ ाका 
ला ग आवँयक सहजीकरण ग रएको छ। 

३८. चाल ु आथक वषको शु का दनमा को भड-१९ को प हलो चरणको ूभाव रहेकै 
अवःथामा ूदेशका सबै ःथानीय तहसँग भचअुल मा यमबाट छलफल तथा अ तरबया 
गर  गत आथक वषमा हःता त रत रकमबाट संचालनमा याइएका योजना तथा 
कायबमको अवःथा, ती कायबमको ूभावका रता, काया वयन हनु नसकेका योजना 
तथा कायबमको समयमा काया वयन हुन नस नकुा कारणह को स दभमा जीव त 
अ तर बया ग रएको थयो। यसैगर  चाल ु आथक वषमा हःता त रत कायबमको 
काया वयनको अवःथा र नद ज य पदाथ ठे ाप ाको िःथ तका बारेमा समेत अ तरबया 
ग रएको छ। जसले गदा ूदेश सरकार र ःथानीय तहबीचको स ब ध गाढा हनुकुो साथै 
एकले अक  तहको समःया तथा चाहना बु ने काम समेत थप ूभावकार  भएको छ।  

३९. चाल ुआथक वषमा अधुरा आयोजनाह  परुा गन कुरालाई ूदेश सरकारले अ य धक 
ूाथ मकता दएको छ। ती अधुरा आयोजना स प  गन गराउन आथक वषको बीचमा 
समेत संघीय सशत अनदुानतफ थप . २ अब ४९ करोड २६ लाख र ूदेश 
सरकारको अथ व वधबाट . २ अब १७ करोड ५ लाख गर  थप . ४ अब ६६ 
करोड ३१ लाख उपल ध गराउन ेगर  ौोत प रचालन ग रएको छ। 
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४०. चाल ुआथक वषको बजेट तथा कायबम काया वयन ग ररहँदा हालस म 160 क. म. 
सडक कालोपऽे ग रएको छ । 175 क. म. सडकको ःतरो त भएको छ भने 71 
क. म. नया ँशयाक खो लएको छ। चाल ुआथक वषको अ यस म यसको प रमाणमा 
थप वृ  हनुेछ ।  

४१. संचाईतफ ज मा . २ अब २ करोड २६ लाख व नयोजन भई २०७८ जेठ 
मसा तस म सतह संचाईतफ ३५०० हे टर र भू मगत संचाईतफ 1200 हे टर गर  
ज मा ४७०० हे टर ज मनमा थप संचाई सु वधा उपल ध गराइएको छ। यसका साथै 
वषायाम शु  हनुपूुव न ै संचाई कुलोह  ममत गर  धानको बउ रा  े र रोपाई गन 
कायलाई सहज बनाउन संचाई कुलोह को ममत स भारका ला ग थप २५ करोड 
पैयाँ उपल ध गराइएको छ। 

४२. ूदेश सरकारले अिघ बढाएको ""एक घर एक धारा"को अ भयान साथक तु याउन े
स दभमा चाल ुआथक वषमा . २ अब ४० करोड व नयोजन भएकोमा आथक वषको 
बीचमा संघीय सशत अनदुानतफ थप . १ अब र ूदेश सरकार ौोततफ . ३६ 
करोड गर  कुल . ३ अब ७६ करोड ौोत प रचालन ग रएको छ। जसबाट चाल ु
आथक वषको जेठ मसा तस ममा थप २२ हजार घरधुर मा ःव छ खानेपानी सेवा 
वःतार भएको छ। 

४३. सहर  वकास तथा भवन नमाणतफ चाल ुआथक वषमा संचालनमा याइएका जनता 
आवास कायबमबाट 1260 घर प रवारले प ी घरमा बःने अवसर ूा  गरेका छन ्
भने 75 वटा सरकार  भवनह को ममत स भार ग रएको छ। साथै 18 वटा नयाँ 
सरकार  भवन नमाण र 45 वटा भवनको ममत संभारको काय समेत अिघ बढाइएको 
छ। 

४४. सामािजक वकासको ेऽमा समेत चाल ुआथक वषमा उ लेखनीय ूग त हा सल भएको 
छ। १२ वटा व ालयमा नमूना व ालय कायबम, ३६ वटा व ालयमा ःकूल नसको 
यवःथा ग रएको छ भन े५९ वटा सामदुा यक व ालयको पूवाधार सधुार गनका ला ग 
बजेट उपल ध गराइएको छ। २४ वटा व ालयमा दईु कोठे भवन, ११० वटा 
व ालयमा शौचालय, ४६ वटा व ालयमा क पाउ ड वाल नमाण भएको छ। यसैगर  
ूदेश सरकारको अनदुानमा सीमा ेऽका ४२ वटा व ालयको पूवाधार सधुार ग रएको 
छ। झ डै १०० वटा पःुतकालयलाई अनदुान उपल ध गराइएको छ भने २ वटा 
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व ालयमा व ान लानेटो रयम ःथापना भएको छ। ३ वटा व ालयमा मिुःलम 
छाऽावास भवन नमाण ग रएको छ भने ४,६७५ जना मु  कमलहर , कमैया, मिुःलम 
र द लत छाऽालाई छाऽवृि  उपल ध गराइएको छ। 

४५. ूदेशका १२ वटै िज लामा अपा ता भएका यि ह को  ला ग समदुायमा आधा रत 
पनुःथापन कायबम स ालन तथा ११ िज लामा रहेका बालमि दरह को ममत स भार 
एवम ् सु ढ करण ग रएको छ। १२ िज लाका क रब ५०० जना भ दा बढ  हंसा 
पी डत म हलाह को ला ग उ ार, संर ण र मनोसामािजक वमश सेवा ूदान ग रएको 
छ। क रब ५०० जना म हला, अपा ता भएका यि का ला ग सप वकास ता लम 
स ालन गर  रोजगार को ला ग स म तु याइएको छ।  

ूूदेशको आथक वकासको सोच र आगामी आथक वषको अपेि त उपलि ध 

माननीय सभामखु महोदय, 

४६. हामीले ूदेश सरकारको तफबाट चाल ुआथक वषमा समेत गर  तीन वषको बजेट तथा 
कायबम काया वयन ग रसकेका छ । यस बममा हामीले केह  कुरामा राॆो सफलता 
हा सल ग  य , केह  प मा सधुार गनपुन अनभुव भयो र हामीले यथाथतामा थुू  ैकुराह  
स य । यी अनभुव र सकाइह लाई संःथागत गद आगामी दनमा ूदेशको आथक 
वकासको ःप  कोण र सोच स हत बजेट तथा कायबम नमाण र काया वयनमा 
जटुनपुन आवँयकता छ। 

४७. संघीय गणत ऽा मक यवःथा काया वयनमा रहेको नेपालमा तीन तहका सरकारको 
तफबाट सं वधान ूद  शासक य अ धकार ूयोग गद आ नो िज मेवार  परुा गन ूय  
जार  रहेको छ। संघीयता काया वयनको शु का चरणमा व भ  तहबीच अ धकार र 
िज मेवार का वषयमा केह  वधा, केह  Overlap र केह  Duplication का 
अवःथाह  देिखए। तर अबका दनमा तीन ैतहका सरकारह  सम वय, सहकाय र सह-
अिःत वको आधारमा आ-आ नो काय ेऽमा केि ित हुन ुआवँयक छ। यसैले अब 
ूदेश सरकारले संघीय सरकारको काय ऽेमा पःदैन  र ःथानीय तहको काय ऽेमा 
हःत पे गदन  भ  े मूलम ऽलाई आ मसात ् गद ू येक ेऽमा ूदेश सरकारको 
िज मेवार  र अ धकार यकन गर  ूा  अ धकारको ूयोग गद आ नो िज मेवार  
ूभावकार  पमा नवाह गन कुरामा यान केि ित गन ज र  छ। तसथ सोह  
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कुरालाई यानमा राखी आगामी आथक वषमा िश ा, ःवाः य, पूवाधार नमाण 
लगायतका सबै ेऽमा ूदेश सरकारको काय ेऽ (Scope) नधारण गन यवःथा 
मलाएको छु। 

४८. ःवाः य, िश ा लगायत सामािजक ेऽका गणुःतर य सेवामा सवसाधारणको सहज पहुँच 
पु  याउन े वषय ूदेश सरकारको ूाथ मकतामा रहेको छ। को भड-१९ जःता महामार मा 
समेत ःवाः य सेवालाई ूभावकार  बनाउन ूदेश मातहतका सरकार  अःपताललाई 
पूवाधार, उपकरण र जनशि का हसाबले स म तु याउन े दशामा आउने दनमा बजेट 
तथा कायबमह  लि त हनुेछन।् 

४९. को भड व को खोप अ हले सबकैो चासो र िच ताको वषय बनेको छ । खोपका 
स दभमा हाल ूदेश सरकारको िज मेवार  संघीय सरकारबाट ूा  खोपलाई तो कएको 
प रमाण/माऽा बमोिजम ववरण तयार गर  लि त वगलाई खोप के िबाट समयमा खोप 
दने कायलाई सहजीकरण गनमुा सी मत रहेको छ । तर हाल खोपको उपल धता र 
खोपको आवँयकता बीचमा ठूलो अ तर रहेको छ। अथात ्अपेि त प रमाणमा खोप 
उपल ध हनु सकरहेको छैन। यसैले सबै ूदेशवासीलाई आगामी आथक वष भऽै खोप 
उपल ध गराउन ेलआयका साथ हामीले नवाह गनपुन भ ु मकामा कुनै कमी रािखन ेछैन।  

५०. उ चिश ाको यवःथापन नै िश ा ेऽमा ूदेश सरकारको िज मेवार  रहेको स दभमा 
ूदेश व व ालयको ःथापना र संचालन गनतफ ूदेश सरकारले आ नो यान केि ित 
गनपुन आवँयकता छ। ूदेशको मानव वकास योजना अनु प ूदेश व व ालयको 
ःथापना गर  केह  संकायबाट शु मा सान ै सं याका शैि क कायबमह  शु  गन र 
गणुःतरका हसावले ूदेश व व ालयबाट उ पा दत जनशि  व बजारमा ू तःपध  
हनुेगर  गणुःतर य िश ा ूदान गन यवःथा मलाइने छ। 

५१. कृ ष ेऽमा तीन ैतहका सरकारले गरेको लगानीको बावजदु अपेि त उपलि ध हा सल 
हनु नस नकुा कारण प ा लगाउनकुो साथै यस ेऽका ूदेश सरकारको भू मका 
नधारण गर  ूभावकार  कायबमह  संघ र ःथानीय तहसँग दोहोरो नपन गर  संचालन 
गन आवँयक ूब ध ग रनेछ। 

५२. आथक ेऽमा ूदेशका तलुना मक लाभका ेऽह  प हचान गर  ती ऽे केि ित 
पूवाधार नमाण र लगानी ूव न गन सकएमा माऽ आथक वकासको ग तमा तीोता 
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याउन स क छ भ े मलाई लागेको छ । यसैले आगामी आथक वषमा यस ेऽको 
अ ययन गराई ःप  माग तय गन काय अगा ड बढाइनेछ । 

५३. ूकृ तूद  ौोत साधनको कुशल यवःथापनवाट माऽ दगो वकासको लआय हा सल 
गन स क छ । लिु बनी ूदेशको क रव आधा ेऽ ओगटेको वन, चनुढु ा लगायत 
मह वपूण ख नज पदाथले भ रएका पहाडह , उ जाउ समथर भू म, सय  नद नालालाई 
वकास र समृ को आधार बनाउन ुपदछ । यस दशामा हाॆा बजेट तथा कायबमह  
लि त हुनेछन।् 

५४. एकातफ बजारमा सीपयु  जनशि को अभाव र अक तफ ब दो बेरोजगार को 
वरोधाभासपूण अवःथाको नवारणमा गणुःतर य सीप वकास ूभावकार  अ  हनेु मेरो 
बझुाइ छ । सीपयु  रोजगार मा वदेशी कामदारको अ धप य रहेको स दभमा नेपाल  
कामदारमा आवँयक सीप वकास गर  बमश: वदेशी कामदारको ठाउँ नपेाल  
कामदारले लदैँ जाने वषय कुरा र भाषणमा नभई यथाथमा यवहारमा उतान ज र  
छ। "ससीपमा पैसा छ, सीप भएको यि  भोकले मदन" भ  े कुरा नेपाल  यवुाह ले 
महशसु गन वातावरण सजना गर  सीपतफको आकषण बढाउन े र पा बम एवम ्
ूिश ण व धमा सधुार गनकुो साथै सीप पर णलाई अ नवाय गर  "ब  थोरैलाई 
सकाऔ ं तर सरकार  ता लम बजारमा वकाऔ" भ े नारालाई साथक हनु े गर  सीप 
वकास कायबम स ालन ग रने छ । 

५५. संघीयता काया वयनलाई ूभावकार  बनाउन र सं वधानूद  अ धकारको ूयोगको ला ग 
ूदेशको अ धकार ेऽमा कानून नमाण गन ज र  हु छ भने ती कानूनको ूभावकार  
काया वयनको साथसाथै योजना तथा बजेट काया वयन र सेवा ूवाहमा द  एवम ्
उ ूे रत कमचार त ऽको आवँयकता पदछ ।  

५६. ूदेशको नामकरण र राजधानीको वषय यस ग रमामय सदनले चाल ुआथक वषमा 
टंु याइसकेको छ। यसका ला ग ूदेश सभाू त हा दक आभार य  गन चाह छु । 
लिु बनी ूदेशको राजधानी ूदेशका वशेषता र रा को गौरव झि कने ूकृ तको हुनपुदछ 
भ  े मेरो वचार छ। तसथ आगामी आथक वषमा ूदेश राजधानी शहरको योजना 
नमाण (Town Planning) ,ज गा ूा  (Land Pooling), वातावरणीय अ ययन (EIA,IEE) 

तथा वःततृ आयोजना ू तवेदन (DPR) नमाणको काय स प  गर  पूवाधार नमाणको 
काय यविःथत पमा अिघ बढाइन ेछ। 
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५७. ूदेशका वकास नमाणह  योजनाब  पमा अिघ ब न ु पदछ भ  े कुरामा ूदेश 
सरकार ढ छ। सोह  अनु प हामीले ूदेशको ूथम आव धक योजना नमाण गर  
काया वयनमा याएका छ। तर ूदेश सरकारको वकास नमाणको ग त यका ला ग 
पाँच वषको अव ध छोटो हुँदो रहेछ। यसैल ेचाल ुआथक वषमा शु  ग रएको २० वष 
द घकाल न योजना नमाणको काय आगामी आथक वषमा परुा गर  सोह  आधारमा 
ूदेशका आथक ग त व धलाई नदिशत ग रनेछ।  

ममाननीय सभामखु महोदय, 

अब म आथक वष 2078/079 को बजेटका उ ेँय तथा ूाथ मकता ूःततु गन चाह छु। 

५८. आथक वष 2078/079 का बजेटका उ ेँयह  देहाय बमोिजम हनुेछन :- 

क) को भड-१९ को नय ऽण र उपचारलाई ूभावकार  बनाउने, 

ख) ःवाः य सेवामा सवसाधारणको पहुँच बढाउने, 

ग) कृ ष ेऽको सधुार गर  ूदेश अथत ऽमा कृ ष ेऽको योगदान बढाउने, 

घ) गणुःतर य सप वकासको मा यमबाट रोजगार का अवसरह  सजना गर  
बेरोजगार  समःया यूनीकरण गन, 

ङ) अधुरा आयोजनाह  यथाशीय स प  न गन, 

च) लिु बनी ूदेशलाई लगानीको हवको पमा वकास गद जान े। 

छ) सबै ूदेशवासीलाई कुन ै न कुनै आथक बयाकलापमा संल न हुने वातावरण 
सजना गन, 

५९. मा थ उ लेिखत उ ेँय हा सल गन देहाय बमोिजमको ूाथ मकता नधारण गरेको छु :-  

क) ःवाः य संःथाको मता अ भवृ : पूवाधार वकास एवम ्जनशि  यवःथापन, 

ख) कृ ष ेऽको आधु नक करण तथा यवसायीकरण, 

ग) सीप वकास तथा रोजगार  सजना, 
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घ) अधुरा आयोजनाको यूनीकरण, 

ङ) गणुःतर य पूवाधार नमाण,  

च) खानेपानी तथा सरसफाईमा योजनाब  वकास, 

छ) सशुासन ूव न र ॅ ाचार नय ऽण, 

ज) बजेट तथा कायबम काया वयनमा मता अ भवृ  । 

अब म आथक वष 2078/079 को यय अनमुान पेश गन चाह छु । 

ससंघीय सरकारसँगको सम वय एवम ्सहकाय 

६०. संघीय सरकारका तफबाट ूा  सबै अनदुानको माऽा केह  हदस म वृ  भएको छ। 
यसका ला ग संघीय सरकारलाई ध यवाद दन चाह छु। 

६१. आगामी आथक वषका ला ग समपरुक अनदुानतफ संघीय सरकारबाट . ७२ करोड 
१६ लाख बरावरको ू तव ता ूा  भएको छ। तसथ ूदेश सरकारको तफबाट सोह  
प रमाणमा रकम व नयोजन गर  संघीय सरकारसँगको सहकायमा काया वयन हनुे 
तलुना मक पमा ठूला र मह वपूण आयोजनाको ला ग क रब . १ अव ४४ करोड 
३२ लाख रकम व नयोजन गरेको छु। 

६२. ूदेश सरकारको यविःथत तयार  तथा कुशल सम वयको कारण आगामी आथक 
वषको न म  ८ वटा योजनाको ला ग . ६३ करोड ४९ लाख बरावरको वशेष 
अनदुान ूा  हनुे भएको छ। ती आयोजनाको ूभावकार  काया वयन गर  अपेि त 
ू तफल ूा  हनु े यवःथा मलाएको छु।  

६३. आगामी आथक वषका ला ग संघीय सरकारबाट सशत अनदुानतफ . ६ अब २३ 
करोड ३ लाख ूा  भएको छ। संघीय सरकारसँगको सम वय र यस ूदेशको ू त ा 
एवम ्बजेट तथा कायबम काया वयनमा देिखएको द ताको कारण सशत अनदुानको 
माऽा बढेको छ।   

६४. संघीय सशत अनदुानमा यस ूदेशमा स ालन हनुे आयोजनाम ये क तपय आयोजनामा 
आवँयक रकमको तलुनामा शु मा यून बजेट व नयोजन भएको भए ताप न संघीय 
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सरकारसँग सम वय तथा पहल गर  आथक वषको वीचमा समेत थप रकम ूा  गर  
कायूग तको आधारमा थप ौोतको ूब ध गन यवःथा मलाएको छु।  

६५. व ीय संघीयतालाई थप ूभावकार  बनाउन र आथक अ धकारको ूयोग गद ूदेशलाई 
आथक पमा आ म नभर बनाउन े दशामा अिघ ब न े स दभमा सशत अनदुानमा 
स ा लत अधुरा आयोजना छटोभ दा छटो परुा गन र सशत अनदुानको स ा 
समानीकरण अनदुान ूा  गन दशामा संघीय सरकारसँग सम वय एवम ्पहल ग रने छ। 

६६. आयोजनाको ेऽ र ती आयोजनाले दने ू तफल समेतका आधारमा ःप  ूाथ मक करण 
गर  ौोत साधनको व नयोजन तथा काया वयनमा थप द ता हा सल हनु े यवःथा 
मलाएको छु। 

ःःथानीय तहलाई व ीय हःता तरण 

६७. ूदेश सरकारको तफबाट ःथानीय तहलाई उपल ध गराइन ेअनदुान यथाश य बढाउँदै 
जान ेकुरामा ूदेश सरकार ू तव  छ। यसै मतुा वक ूदेश सरकारले ःथानीय तहलाई 
उपल ध गराउन े व ीय समानीकरण अनदुानमा १० करोड थप गर  कुल समानीकरण 
अनदुानलाई ७० करोड पु  याएको छु। 

६८. ूदेश सरकार र ःथानीय तहको आधा-आधा लगानीमा स ालन हुने समपरुक 
आयोजनाह  ूभावकार  देिखएकोले ःथानीय तहको ूाथा मकता र छनोटको आधारमा 
आयोजना ःवीकृत गर  काया वयन गन कायलाई थप ूभावकार  बनाइएको छ। आगामी 
आथक वषको ला ग समपरुक अनदुानको रकम वृ  गरेको छु। 

६९. समपरुक आयोजना छनोट र ःवीकृ तको काय नयाँ आथक वष शु  भएप छ गन 
ग रएकोमा यसमा सधुार गर  समपरुक अनदुान अ तगत आगामी आथक वषमा ःथानीय 
तहबाट स ालन हनुे आयोजना ःवीकृत गर  वा षक कायबम पिुःतकामा समावेश 
ग रएको छ। जसबाट आथक वषको शु देिख नै आयोजना काया वयनमा लैजान 
सकनेछ र  आथक वषको अ यमा हनुे चाप कम गन म त पु न े व ास लएको छु। 
आथक वषको शु  देिख आयोजनामा काया वयनमा लैजाँदा अधकांश आयोजना दोौो 
चौमा सक अव ध भऽै स प  हुनस न े हुँदा को भड महामार  जःता ूकोपबाट हनुे 
समःयाबाट छुटकारा पाउनकुो साथै अधुरा आयोजनाको सं या ब दै जान ेरोगबाट मिु  
पाउने आशा राखेको छु। 
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७०. ूदेशको वशेष अनदुान अ तगत स ालन हनुे मु यम ऽी मामीण वकास तथा रोजगार 
कायबमको ूभावका रता राॆो देिखएको छ। तसथ यस कायबम काया वयनमा 
हालस मको अनभुवलाई संःथागत गद थप यविःथत ग रनेछ। यस कायबमलाई चाल ु
आथक वषमा समेत नर तरता दएको छु। 

७१. ूदेश सरकारको सशत अनदुानमा ःथानीय तहमा स ालन हनु े आयोजना तथा 
कायबमह को स ब धमा ःथानीय तहह सँग भएको अ तरबयाका आधारमा थप सधुार 
तथा प रमाजन गर  ूभावकार  पमा काया वयन हनुे यवःथा मलाएको छु। सशत 
अनदुान अ तगत स ालन हनु ेआयोजना तथा कायबम ःथानीय तहको आवँयकता र 
ूाथ मकता बमोिजम छनोट गर  काया वयन गन आवँयक नदिशका जार  गर  उ  
नदिशका बमोिजम आयोजना काया वयन हनु े यवःथा मलाएको छु। 

७२. गत आथक वषमा ूदेश सरकारको अनदुानमा ःथानीय तहमाफत स ालन हुँदै आएका 
आयोजनाह  को भड-१९ को कारण स प  हनु नसकेको यथाथलाई आ मसात गर  ती 
अधुरा आयोजना स प  गन चाल ुआथक वषमा थप १३ करोड पैया नकासा गर  
अधुरा आयोजना स प  गन यवःथा मलाइएको छ। आगामी आथक वषमा समेत 
सोह  ूकारको अवःथा सजना भएमा र  औिच यपूण कारणवस आयोजना अधरुो हनुे 
िःथ त उ प  भएमा यःता आयोजनका हकमा समेत ौोत साधन यून नहनु े यवःथा 
मलाएको छु। 

७३. ःथानीय तहले नमाण गन कानूनलाई ूभावकार  बनाउनका ला ग अ भमखुीकरण 
कायबम संचालन ग रनेछ। साथै ःथानीय तहका या यक स म तको कायलाई अझ बढ  
ूभावकार  र प रमािजत गन या यक स म तका पदा धकार  र कमचार ह का ला ग 
वशेष ता लम संचालन गन यवःथा मलाएको छु। 

७४. ःथानीय तहको योजना तजमुा बजेट तथा कायबम नमाण एवम ्काया वयन मतामा 
बमश: सधुार हुँ दै गएको छ। तर सधुारका ठाउँह  अ  धेरै छन।् प हलो कुरा सबै 
ःथानीय तहको आव धक योजना र म यमकाल न खच संरचना नमाण गर  काया वयनमा 
याउनपुछ भ  ने ूदेश सरकारको कोण रहेको छ। क तपय ःथानीय तहले यो काम 
शु  ग रसकेको प न अवःथा छ। यसैले चाल ुआथक वषमा काया वयनमा रहेको 
ूदेश सरकारको सहयोगमा आव धक योजना नमाण गन र म यमकाल न खच संरचना 
बनाउने कायलाई आगामी आथक वषमा समेत नर तरता दएको छु। साथै आगामी 
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आथक वषमा आव धक योजना तथा म यमकाल न खच संरचना नमाण गन ू येक 
ःथानीय तहलाई आवँयक ौोत तथा ूा व धक सहयोग ूदेश सरकारको तफबाट 
उपल ध गराउन े यवःथा मलाएको छु। 

७५. ूदेश सरकारले ःथानीय तहसँगको स ब ध र सम वयलाई थप घनीभतू बनाउँदै लगेको 
छ। को भड-१९ को कारण भौ तक अनगुमन स भव नभए ताप न भचअुल मा यमबाट 
चाल ुआथक वषको शु मा ूदेश सरकारको अनदुानमा गत आथक वषमा १०९ वटै 
ःथानीय तहमा स ालन भएका आयोजनाको समी ा गर  काया वयनको अवःथा, 
काया वयनमा देिखएका समःयाह  समेत प हचान ग रएको छ। आगामी आथक वषमा 
ती समःया दोहो रन न दने यवःथा मलाएको छु। ूदेश सरकारसँगको सहकाय, 
सम वय र सहयोगका ला ग सबै ःथानीय तहका जनू त न ध एवम ्कमचार ह  ू त 
ध यवाद य  गन चाह छु। आगामी आथक वषमा परःपर सहयोग र सहकाय थप 
ूभावकार  हनु ेअपे ा गरेको छु। 

ममाननीय सभामखु महोदय, 

अब म ेऽगत पमा ूःता वत कायबम एवम ् व नयोजन ूःततु गन अनमु त चाह छु । 

को भड-19 को नय ऽण एवम ्उपचार 

७६. को भडको नय ऽण, रोकथाम र उपचार ूदेश सरकारको सबैभ दा उ च ूाथ मकतामा 
रहेको वषय हो। यसैले यसका ला ग ूदेश सरकारको तफबाट हरस भव ूयासह  
अिघ बढाइएको छ। को भडको प हलो Variant र दोौो Variant को बीच यसले पान 
असर तथा ूभावमा ठूलो भ  नता रअ यो। यसैले एउटा चरणको अनभुव वा सकाइले 
अक  चरणलाई ा ै  काम गन सकेन। तर नमूना संकलन, पर ण तथा उपचारमा 
द ता बढाउन ु न ै ू येक चरणका ला ग मह वपूण कायह  रहे। यसैले यसमा थप 
सधुार गद अिघ ब न े यवःथा मलाएको छु। 

७७. को भडको उपचारको ला ग आवँयक अि सजनका ला ग अ धकांश अःपतालमा 
अि सजन ला ट ःथापना गन ौोतको यवःथा मलाएको छु। साथै स ल डर तथा 
अ य आवँयक उपकरण एवम ् औषधीको ख रदका ला ग यथे  बजेट व नयोजन गरेको 
छु। 
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७८. ूदेशका सबै सरकार  अःपतालबाट को भडको उपचार नशु क हनुे यवःथा मलाएको 
छु। नजी अःपताल एवम ् मे डकल कलेजबाट हनेु उपचारमा समेत संघीय सरकारले 
तोकेको मापद ड बमोिजमको उपचार हनुे यवःथालाई नर तरता दएको छु। 

७९. ःवाव संकलन एवम ्पर णमा सवसाधारणको पहुँच वृ  गन थप याव ःथापना एवम ्
सा वकमा रहेका यावको ःतरो  न त गर  पर णको न तजा उसै दन आउन े यवःथा 
मलाएको छु। 

८०. को भड नय ऽण तथा उपचारमा सरकारको अ त र  सामािजक संघसंःथा, नाग रक 
समाज एवम ्स ारजगत ्को साथसाथै ू येक नाग रकको सबय सहभा गता र इमा दार 
ूयासको खाँचो रह छ। यसैले यस कायमा सबैले आ नो आ नो ठाउँबाट एक कदम 
अिघ बढेर सहकाय गनका ला ग ूदेश सरकारको तफबाट आ ान गन चाह छु। 

८१. को भड-१९ को नय ऽणको ला ग ःथानीय तहह मा स ा लत वारे टाइन एवम ्
आइसोलेशन के िह लाई ःथानीय तहसँगको सहकायमा थप यविःथत गर  स ालनमा 
याउन े यवःथा मलाएको छु।  

८२. को भडको उपचारमा संल न ःवाः यकम  एवम ् कमचार को सेवालाई स मान गद 
उनीह को उ ूरेणा बढाउन चाल ुआथक वषमा उपल ध गराइएका ूो साहन भ ालाई 
आगामी आथक वषमा समेत नर तरता दएको छु।   

८३. को भड यवःथापन तथा उपचारमा सबयतापूवक काय स पादन गन ख टन ेिच क सक, 

न सङ ःटाफ, यारामे ड स, अःपताल वकास स म त, जनःवाः य कायालय, ःथानीय 
ूशासन, सरु ा नकाय, म ऽालय तथा मातहत व भ  कायालयमा कायरत कमचार , 

ःथानीय तह, िश क, सामािजक संघसंःथा, स ारकम , पऽकार लगायतलाई ूो साहन तथा 
परुःकृत गन बजेट व नयोजन गरेको छु। 

ःःवाः य सेवामा पहुँच र सु ढ करण 

८४. लिु बनी ूादेिशक अःपताललाई ूदेशकै उ च र विश ीकृत ःवाः य सेवायु  अःपताल 
बनाउने उ ेँय अनु प वःततृ प रयोजना ू तवेदन तयार भइसकेको छ। आगामी 
आथक वषमा नमाण काय शु  गन गर  . २५ करोड छु ाएको छु। साथै रा ी 
ूादेिशक अःपताल, तलुसीपरुको गु योजना तयार भइसकेको स दभमा आगामी आथक 
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वषमा वःतृत प रयोजना ू तवेदन तयार गर  नमाण काय समेत शु  गन आवँयक 
बजेट छु ाएको छु। 

८५. ५० शै यामा ःतरो त भएका अःपतालह मा आवँयक पूवाधारको वकास गर  वशेष  
सेवा संचालन ग रनेछ। ूदेशका दगुम ेऽह मा श यबया स हतको वशेष  ःवाः य 
िश वरह  संचालन गन “जजनतामऽैी ःवाः य अभयान” कायबमको  ला ग आवँयक 
रकम व नयोजन गरेको छु । 

८६. ःवाः य सेवालाई ूभावकार  तथा जनमखुी बनाउन तीन ै तहको सरकार, नजी, 
सामदुा यक तथा सहकार  संघ संःथाह सँग लागत सहभा गताको स ा तमा आधा रत 
रह  आवँयक काय व ध नमाण गर  पूवाधार वकास तथा ःवाः य सेवा ूवाहमा 
साझेदार को ला ग .२२ करोड व नयोजन गरेको छु।  

८७. ूदेश मातहतका सरकार  अःपतालको पूवाधार वकास गन प देह को भीम अःपताल, 

कुम पूवको िज लाःतर य अःपताल, ब दया अःपताल र नवलपरासीको पृ वीच ि 
अःपतालको नया ँभवन नमाण कायका ला ग आवँयक रकम व नयोजन गरेको छु। 
वशेष  सेवा स हतको रफरल अःपतालह  स ालन गन आवँयक बजेट यवःथा 
गरेको छु। 

८८. ूदेश जनःवाः य ूयोगशालालाई ब.एस.एल. तीय ःतरमा स ालन गन आवँयक 
पूवाधार नमाण एवम ्स ालनका ला ग .१ करोड ५० लाख व नयोजन गरेको छु। 

८९. सडक दघुटनामा परेका यि ह को सघन उपचारको ला ग दाङको लमह मा 
नमाणाधीन अ याधु नक शमा से टर नमाणको ला ग आगामी आथक वषका ला ग . 
५ करोड बजेट व नयोजन गरेको छु ।  

९०. ूादेिशक आयवुद िच क सालय बजौर को मता वःतार र लिु बनी आयवुद 
िच क सालय बटुवललाई १५ शै याको िचक सालयको पमा वकास गन .२ करोड 
रकम व नयोजन गरेको छु। 

९१. नवलपरासी (बदघाट सःुता पि म) र कुम पूवमा आयवुद ःवाः य के ि ःथापना ला ग 
.१ करोड व नयोजन गरेको छु। 
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९२. ूदेशका सबै सरकार  ःवाः य संःथाह वाट र स ार सेवा नःशु क पमा ूदान गन 
गर  “ न:शु क र स ार सेवा ूदान, ःवःथ लिु बनीको प हचान” अ भयानको ला ग . 
५ करोड बजेटको यवःथा गरेको छु।  

९३. ूदेशवासीह लाई वप  नाग रक औषधी उपचार नदिशकाले यवःथा गरेको संघीय 
सरकारको तफबाट ूदान ग रदै आएको सु वधाको अ त र  मगृौला ू यारोपणका ला ग 
थप . २ लाख र १६ वष मु नका या सर पी डतको ला ग ू त यि  .१ लाख 
ूदेश सरकारको तफबाट थप गन यवःथा गरेको छु। 

९४. ूदेश अ तगत रहेका ए बलेु सह लाई एक कृत पमा सेवा स ालन गन यवःथा 
मलाउन ूादेिशक ूषेण के ि स ालनको ला ग आवँयक बजेट व नयोजन गरेको छु। 
साथै ूषेण हनु ेसु केर  म हलाह लाई नःशु क ए बलेु स र हवाई उ ारको ला ग बजटे 
यवःथा गरेको छु। 

९५. अःपतालह मा आखँा उपचार, फिजयोथेरापी, द तसेवा, इ.एन. ट. लगायतका ःवाः य 
सेवाको वःतार तथा नर तरताको ला ग अःपताल सु ढ करण कायबमतफ .१३ 
करोड बजेटको यवःथा गरेको छु। 

९६. लिु बनी ूादेिशक अःपतालमा आगोले पोलेका बरामीको उपचार र श यबयाको ला ग 
सु वधा स प  बन (Burn) वाड स ालनको ला ग पया  बजेट व नयोजन गरेको छु। 
ये  नाग रक अःपताल र बाल अःपतालको नमाणको स भा यता अ ययनका ला ग 
बजेट यवःथा गरेको छु। 

९७. गणुःतर य ःवाः य सेवाको सु नि तताको ला ग ःवाः यकम  तथा िच क सकह को 
मता अ भवृ को साथै रा य अ तरा य अनभुव आदान-ूदानको साथै ःवाः य ता लम 

के िको गु योजनामा आधा रत रह  भवन नमाण तथा ता लम एवम ् बायोमे डकल 
वकसप स ालनको ला ग . ८ करोड बजेटको यवःथा गरेको छु। 

९८. अःपताल तथा ःवाः य संःथाह बाट वतरण ग रने नःशु क औषधीह को अभाव हनु 
न दनको ला ग . ३ करोड बजेट यवःथा गरेको छु। 

९९. ःवाः य संःथाह मा ःवाः य य ऽ र उपकरणह  उपल धताको सु नि तताको ला ग 
.१९ करोड बजेट यवःथा गरेको छु। 
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१००. ःःवाः य म ऽी मामीण ःवाः य सचेतना ूव न कायबम स ालनको ला ग . ३ करोड 
बजेट व नयोजन गरेको छु। 

१०१. नवाचन ेऽ पवुाधार वकासमा आधा रत सहभा गतामूलक ःवाः य कायबम स ालनको 
ला ग . ५ करोड बजेट व नयोजन गरेको छु। 

१०२. ूदेशका सरकार  अःपतालह मा डायलाई सस सेवा वःतारको ला ग . ५ करोड बजेट 
व नयोजन गरेको छु। 

कृ षको आधु नक करण एवम ् यवसायीकरण 

१०३. चाल ु आथक वषदेिख ू येक ःथानीय तहलाई एक अ धकृतःतरका कमचार  रा  े
ौोतको ूब ध ग रएकोमा उ  यवःथा पया  देिखएन। सा वकका गा. व.स. हाल 
वडामा प रणत भएको कारण एकजना कृ ष ूा व धकले एक ःथानीय तहमा यथे  सेवा 
दन स न े देिखएन। ःथानीय तहमा समेत कृ ष जनशि  एकदमै यून छ। हाॆा 
कृषकह  कृ ष ूा व धक ानको अभावमा भा यवाद  कृ ष ूणाल बाट गिुळरहेका छन।्  

१०४. आगामी दनमा लिु वनी ूदेशका कृषकह  भा यमा होइन कममा व ास गनछन।् 
अबदेिख ूदेशका ू येक कसान प रवारको आ न ैकृषक योजना हुनेछ। कृ ष ेऽको 
आवँयक त या  संकलन, कृ ष सेवा, कृषक योजना नमाण समेतमा काय गन र ती 
काय गदा ूा व धकले काय स पादनमा आधा रत सु वधा पाउन ेगर  कृ ष ेऽको नया ँ
कायबमको पमा कृ ष ूा व धक सेवामा कृषकको पहुँच नामक नया ँ कायबम 
काया वयनमा याउन ेगर  ूदेशका १०९ वटै ःथानीय तहमा कृ ष अ धकृत र ९८३ 
वडामा कृ ष ूा व धकको यवःथाका ला ग . ३३ करोड व नयोजन गरेको छु। यस 
कायबमबाट १०९२ जना ू य  रोजगार हनेुछन ् भने ूदेशका सबै कृषकह  यस 
कायबममाफत ूदेश सरकारसँग जो डनछेन।् यस कायबमले कृ ष ेऽमा ठूलै प रवतन 
याउन ेआशा समेत गरेको छु। 

१०५. व यापी महामार का पमा देखापरेको को भड-१९ का कारण ूभा वत भएका ूदेशका 
जनताह को जी वकोपाजनमा सधुार गन कृ ष उपजह को उ पादन र उ पादक व वृ  गर  

खा  सरु ा र आ म नभताको अवःथामा पु  याउन मागमा आधा रत को भड वशेष कृ ष 
तथा पशपु छ  उ पादनमा आधा रत यवसाय संचालनका ला ग . ११ करोड बजेट 
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व नयोजन गरेको छु। यस कायबमबाट क तीमा २२०० घरधुर  ू य  लाभाि वत हनुे 
आशा गरेको छु। 

१०६. ूदेशका सबै िज लाह मा ूदेश सरकारको कृ ष तथा पशपु छ  ेऽमा ू य  सेवा 
सु नि त गन प देह , नवलपरासी, गु मी तथा अघाखाँची िज लामा कृ ष तथा पशपु छ  
हेन कायालय ःथापना गन बजेट व नयोजन गरेको छु।  

१०७. आयात ू तःथापन गद ूदेशलाई आ म नभर बनाउन हाल उ पादन साममीमा दंदै 
आएको अनदुान कायबमलाई ू तफलमा आधा रत ूो साहन कायबममा पा तरण गन 
आवँयक देिखएको छ। यस स दभमा उ  कायबमलाई थप प रंकृत तथा प रमाजन 
गर  वशेष बाल वःतहु ; चैते धान, हउँदे तथा वस ते मकै, म सना तथा वासनादार 
धान, तोर , मसुरुो, मह, दधु र माछामा ू तफलमा आधा रत ूो साहन कायबम शु  
गरेको छु। यस कायबमका ला ग .३२ करोड ५० लाख व नयोजन गरेको छु। 

१०८. एक ःथानीय तह एक ःमाट कृ ष गाउँ अ भयान अनु प ूदेशका सबै ःथानीय तहह मा 
संचालनमा रहेको ""ःमाट कृ ष गाउँ कायबम" लाई नर तरता दंदै थप ूभावकार  
बनाउँदै ल गनेछ। यस कायबमका ला ग . ३५ करोड व नयोजन गरेको छु। 

१०९. हालस म ९२० हे टरमा संचालनमा रहेको करार खेती कायबमलाई आगामी आथक 
वषमा १२०० हे टरस म वःतार ग रनेछ। ःथानीय तहसँगको सहकायमा खेती गन 
चाहन े कृषकलाई ज गा भाडाबापतको रकम र आवँयक पूवाधार वकासमा सहयोग 
पु  याउन . ५ करोड व नयोजन गरेको छु। यस स ब धी काय व धलाई आगामी 
आथक वषमा प रमाजन गर  यवहा रक बनाउन े यवःथा मलाएको छु। 

११०. सबै कृषकका ला ग सलुभ कजा” अभयानका पमा आथक वष २०७६/0७७ बाट 
सु वात ग रएको याजमा अनदुान कायबमलाई ूदेश भऽका बकंै तथा व ीय 
संःथाह सँगको सहकायमा सबै कृषकको पहुँच पु ने गर  सरल कृत बनाउँदै ल गनेछ। 
कृ ष तथा पशपु छ  यवसायमा नजी तथा सहकार  ेऽको लगानीका ला ग याजमा 
अनदुान उपल ध गराउन आवँयक बजेट यवःथा गरेको छु। 

१११. पश ु ःवाः यको संर ण र संव नका ला ग एक ःवाः य अवधारणा अवल बन गद 
तराईका ६ िज लाह मा ूार भ ग रएको “खोरेत रोग उ मूलन अभयान” संघीय 
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सरकारसँगको सहकायमा ूदेशका १० िज लामा वःतार ग रनेछ। यस कायबमका 
ला ग . ४ करोड व नयोजन गरेको छु। 

११२. “एएक िज ला, एक ौोत के ि” को अवधारणा अनसुार ःथानीय तहसँगको सहकायमा 
ौोतके ि ःथापना कायलाई नर तरता दइनेछ। नवलपरासी (बदघाट सःुता पि म) मा 
पुं प, अघाखाँचीमा बाभा, क पलवःतमुा वागवानी, दाङमा मौर , पा पामा फलफूल, 
रो पामा तरकार , प देह मा गाई, दाङमा भसी, बाकेंमा बाभा, ब दयामा बंगरु, पूव  
कुममा भेडाको ौोतके ि ःथापना तथा संचालनका ला ग .  ५ करोड व नयोजन 

गरेको छु। 

११३. ःवदेशी उ त तथा हाइ ॄड जातह  र न को वःतार गन र बउमा आ मनभर भइ 
बढ  भएको बउ बजन नयात गन तराईका िज लामा बउ बजार करण पूवाधारह को 
वकास एवम ् वःतार ग रनेछ। पहाडी िज लाह मा याज लगायतका तरकार  बउ र 
तराइमा अ , दलहन तथा तेलहन बाल को बउ ूव न कायबमका ला ग . ३ करोड 
व नयोजन गरेको छु। डिजटल ू व धमा आधा रत बउ बजनको वासलात तयार गर  
बउको माग र आपू तलाई यविःथत ग रने छ। यसका ला ग आवँयक बजेट 
छु ाएको छु। 

११४. नजी तथा सहकार  संःथाह को सहकायमा यवसा यक धान ूव न कायबम 
संचालनमा याइनेछ। तीनवटै सरकारको सम वयमा मु य बाल  तथा वःतमुा तो कएको 
यूनतम समथन मू य काया वयन गन तथा बजारका अ य पूवाधार वकास गर  
कृषकह को उ पादनलाई उपभो ासँग जो नका ला ग  . ६ करोड बजेट व नयोजन 
गरेको छु।  

११५. कृ षकम  तथा कृ ष ौ मकह लाई उ मी बनाउने नी त अनसुार कृ ष तथा पशजु य 
फम तथा नजी क पनीह मा रोजगार  ूव न गन बमा, ःवाः य उपचार र सामािजक 
सरु ास हत संचालनमा रहेको कृ षकम  रोजगार कायबमका ला ग . ६ करोड 
व नयोजन गरेको छु। यसबाट ८0९ जना कृ षकम को रोजगार  सु निँ चत हनुेछ। 

११६. एक वडा एक ह रत ःवयम ् सेवकको नी त अनु प कृ ष ू व ध ूसार सेवालाई थप 
ूभावकार  पमा ूवाह गन सबै ९८३ वडामा प रचालन ग रएका ह रत 
ःवयंसेवकह लाई नमनुा फाम ःथापना, ू व ध ूदशन, ू तफलमा आधा रत ूो साहन 
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अनदुान कायबम र सप वकास ता लममाफत मता वकास ग रनेछ। यसका ला ग 
. ९ करोड व नयोजन गरेको छु। 

११७. दधुमा आ म नभर यस ूदेशमा मु य समयमा उ पादन हनुे अ धक दधुको बजार ूव न 
गन दु ध उ पादनको व वधीकरण गन यवःथा गरेको छु। दु ध ूशोधनका ला ग UHT 
ला ट, िचज तथा छुप  उ पादन उ ोगह  र िचज उ ोगको ला ग याजमा अनदुान 
लगायत कायबम माफत सहयोग गन . ८ करोड बजेट व नयोजन गरेको छु। यसले 
समय समयमा हुन े म क हो लडेको समःयालाई समाधान गन व ास लएको छु। 

११८. म ःय उ पादन र ूव नमा टेवा पु  याउन नया ँपोखर  नमाण तथा सधुार, म ःय ाचर  
नमाण तथा सधुार, को ड ःटोरेज तथा याकुम ि ल न , माछा बब  ःटल, भरुा 
उ पादन तथा बब वतरण लगायतका या ऽीकरण कायबमका तथा ूा व धक सेवा 
संचालनका ला ग . ४ करोड व नयोजन गरेको छु। यसबाट २ करोड माछाका भरुा 
उ पादन हनेुछन।्  

११९. समूह सहकार  तथा नजी ेऽसँगको सहकायमा ूदेशको वशेष बाल  वःतकुो उ पादन 
तथा ॄाि डङ गर  बजार करण गन यवःथा मलाउन आवँयक बजेट व नयोजन गरेको 
छु। ूदेशको एक माऽ अगा नक िज ला कुम पूवको ूा ा रक अ भयानलाई अ य 
िज लाह मा समेत वःतारका ला ग सहयोग पु ने गर  संघीय सरकारसँगको सम वयमा 
सघन कायबमलाई नर तरता दने गर  बजेट वनोयोजन गरेको छु।  

१२०. सु ढ तथा सबल ूयोगशाला सेवामाफत कृषकलाई उ चतम ूा व धक सेवा ूदान गन 
सकन ेयथाथलाई महशसु गर  ूदेश भऽ संचा लत कृ ष तथा पशपु छ  ूयोगशालाह को 
ःतरो त गन गर  बजेट छु ाएको छु। नवलपरासीमा ःथा पत ूदेश पश ुरोग अ वेषण 
ूयोगशालालाई नमनुा ूयोगशालाको पमा वकास गन र हरेक िज लाह मा माटो 
पर णको ला ग म न याव तथा बाल  उपचारका ला ग बाल  उपचार िश वर संचालनमा 
याउनका ला ग आवँयक बजेट व नयोजन गरेको छु। 

१२१. संचाई सु वधा कृ ष उ पादक व वृ को आधारको पमा रहेको यथाथतालाई महससु 
गर  संचालनमा आएको संिचत ेऽ लि त कृ ष वकास कायबमलाई नर तरता ूदान 
गरेको छु। संचा  स हतको कृ ष उ पादन कायबम र नवीनतम संचाई ू व धको 
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ूयोगलाई ूो साहन गनका ला ग संचाई लि त कायबमका ला ग . ३ करोड 
व नयोजन गरेको छु। 

१२२. पशपु छ  रोगको वशेष उपचार सेवामा मता वृ  गन उ ेँयका साथ हाल 
नमाणाधीन रहेको भेटे रनर  रफरल अःपताल प देह को नमाण कायलाई नर तरता 
ूदान गनका ला ग . ४ करोड व नयोजन गरेको छु।  

१२३. तराईका ६ िज लाह मा लसनु याज, पहाडका ६ िज लामा कागती, सु तला, पहाडका 
६ िज ला र बाकेँ िज लामा भेडा बाभा, प देह , दाङ, ब दयामा ब   गरु तथा १२ वटै 
िज लामा मकै भ मास मसन र आल ु मसनलाई नर तरता दइनेछ। कृषकह को माग 
अनु प यस वषदेिख दलहन र तेलहन मसन समेत थप गर  अ भयानमखुी मसन 
कायबम संचालनका ला ग . १३ करोड व नयोजन गरेको छु।रोड को रडोर केि ित 
यवसा यक कृ ष तथा पशपु छ  उ पादन कायबमलाई ठूला बजारह सँग जो ने गर  
. २ करोड ५० लाख व नयोजन गरेको छु। 

१२४. नद , खोला तथा खहरेका कारण त भई बगरमा प रणत कृ ष ज मनलाई उ पादनशील 
बनाई आयआजन कायबमसँग जो ने उ ेँयका साथ क तीमा 1२५ हे टरमा खेती 
वःतार हुन े गर  स भा वत तराईका िज लाह मा बगर खेती कायबमका संचालनका 
ला ग . १ करोड २० लाख व नयोजन गरेको छु। यसबाट ४८० भू मह न कृषकले 
रोजगार ूा  त गनछन।्  

१२५. कृ ष उ पादन साममीको भ डारण तथा वतरण ूणाल  यविःथत बनाउन सहकार सँगको 
साझेदार  र सरकारको कृ ष वःतकुो ूशोधन, भ डारण र बजार करणका ला ग 
आवँयक बजेट छु ाएको छु। 

१२६. यवसा यक ता लम तथा कृ ष साममी उपल ध गराई कृषकको उ मिशलता वकासका 
ला ग आवँयक बजेट व नयोजन गरेको छु। ूदेशमा रहेका कृ ष ूा व धक सेवाबाट 
सेवा नवृत कमचार  तथा व ह को व तालाइ सदपुयोग एवम ् ःथानीय तह तथा 
ूदेशका कृ ष ेऽमा कायरत कमचार को मता तथा वृ त वकासका कायबमह  
संचालनका ला ग समेत बजेट छु ाएको छु। 
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१२७. मम कसान, ूदेशको शान भ  े नारास हत उ कृ  कृषक, कृ ष उ मी एवम ् कृ ष 
सहकार लाइ मु यम ऽी उ कृ  कृषक परुःकारले परुंकृत गनका ला ग आवँयक बजेट 
व नयोजन गरेको छु।  

१२८. कृ ष स ब धी सूचनामा पहुँच वृ का ला ग कसान कल से टरको सेवालाई थप वै ा नक 
एवम ् ूभावकार  बनाउनकुो साथै भ वंयमा आउनस ने कृ ष तथा पशपु छ ज य रोग, 
करा र महामार  नय ऽण गन आकिंमक सेवाका कायबम संचालनका ला ग बजेट 
व नयोजन गरेको छु । सघन पश ु ेऽ तथा पछ डएको ेऽह मा घरदैलो (Door to 

Door) पश ुःवाः य नयमन/िश वरह  संचालन गन बजेट छु याएको छु। 

 ौम, सीप वकास तथा रोजगार  

१२९. “सीपयु  यि  क ह यै भोकै मदन” भ े कुरालाई ूदेशवासी यवुाह ले महशसु गन 
बाँक  नै रहेको देिख छ। देशमा रहेको सीपयु  रोजगार का ला ग आफूलाई तयार 
नगन र अद  कामदारको पमा वदेश जान ेूवृ तमा प रवतन याउन सीप वकासलाई 
एक अ भयानको पमा अिघ बढाउनपुन आवँयकता महशसु गरेको छु। सरकार  एवम ्
व भ  तहबाट स ा लत ता लममा थपैु यवुाह  सहभागी प न भए तर प न सीपसँग 
स बि धत रोजगार वा ःवरोजगारमा जानेको सं या असा यै यून रहेको पाइएको छ। 
यसको ूमखु कारण बजारको माग अनु प गणुःतर य ता लम दन नस न ु नै हो भ  न े
मलाई लागेको छ। 

१३०. गणुःतर य ता लमका ला ग गणुःतर य पा बम, द  ूिश क, ूभावकार  िश ण व ध 
र सीप पर ण आवँयक पूव शत हुन।् यी सबै वषयमा द ता हा सल गन हामीले थप 
काय गनपुन भएको छ। तसथ आगामी आथक वषमा यी सबै वषय स बोधन गनगर  
सीप ू त ान (Skill Academy) ःथापना ग रनेछ। उ  ू त ानले ःवदेशी तथा वदेशी 
बजारको माग अ ययन, पा बम नमाण तथा ःवीकृ त, ूिश कको यो यता नधारण 
तथा सप पर णजःता ेऽमा विश ीकृत संःथाको पमा काय गनछ।  

१३१. को भड-१९ को नया ँ भे रय टका कारण रोजगार  गमुाएका असंग ठत ेऽका ौ मक 
तथा वैदेिशक रोजगार बाट फकएका यवुाह लाई ौममा आव  गन गर  नमाण कायमा 
लगाउन ौममा आधा रत नमाण प तको अवल बन तथा काया वयन गन यवःथा 
मलाएको छु। 

25



 

१३२. मु  कमैया,माझी,कुमाल,चनुारा एवम ्लोपो मखु सीमा तकृत र वप  वगलाइ सपमलुक 
र ू व ध हःता तरण कायबम सबै िज लामा स ालन हनेु यवःथा मलाएको छु । 
एएकल म हला उ मी ू व ध हःता तरण कायबम सबै िज लामा स ालन गन यवःथा 
मलाएको छु।यसबाट ूदेशका सबै एकल म हलाह  ःवयम ्रोजगार हुन ेआशा लएको 
छु । 

१३३. बु काल न र बु  संःकृ तमा आधा रत का कला, ल लतकला र मू तकला स ब धी 
कलाकार उ पादन गन १०० जना यवुायवुतीका ला ग पूण छाऽवृि को यवःथा गरेको 
छु । 

१३४. इि ज नय रङ, व ान, ःवाः य र कृ षजःता ेऽलाई लि त गर  ूदेश ःवयंसेवक 
कायबमलाई नर तरता दएको छु। यसबाट हाल यी ेऽमा रहेको जनशि को 
अभावलाई समेत स बोधन गन सहयोग म ने आसा गरेको छु । 

१३५. को भड -१९ को कारणले रोजगार मा परेको असरलाई स बोधन गनका ला ग यवुाह को 
सीप ःतरो तका ता लमह  उपल ध गराउन र ूा व धक िश ालयह सँग सहकाय गर  
यवुा ःवरोजगार कायबम स ालन गन बजेट व नयोजन गरेको छु। 

१३६. को भड -१९ को कारणले रोजगार मा परेको असरलाई यविःथत हसाबले स बोधन गन 
ौम तथा रोजगार को माग र आपू त यवःथापनका ला ग ूदेश योजना आयोगबाट 
अ ययन गर  एक कृत ौम तथा रोजगार स ब धी संय ऽ स ालनमा याउने यवःथा 
मलाएको छु। 

१३७. औ ो गक वकासमा असल ौम स ब धको ठूलो मह व रह छ। यसैले असल ौम 
स ब ध नमाणको ेऽमा ूदेशको भू मका र िज मेवार  यकन गनकुो साथै आगामी 
आथक वषमा ौम कानून नमाणको काय अिघ बढाउने ूब ध मलाएको छु।  

१३८. ूदेशमा रहेका सीमा तकृत समदुायको आथक सामािजक सश ीकरणका ला ग लि त 
कायबम स ालन गन र लोपो मखु, सीमा तकृत र अ पसं यक समदुायका यि ह ले 
ूयोगमा याएका भाषाह को शोधकाय, ल प वकास र संर णका कायह लाई बजेट 
व नयोजन गरेको छु ।  
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उउ ोग, वािण य तथा आपू त 

माननीय सभामखु महोदय, 

१३९. ूदेशको एक माऽ हमाल  िज ला कुम पूवको पथुा उ रगंगा गाउँपा लकामा 
जनतालाइ यूनतम आवँयक पन, दाल, ननु, तेल लगायतका वःत ु सलुभ त रकाले 
उपल ध गराउन सो गाउँपा लकामा आपू त के ि ःथापनाका ला ग आवँयक बजेटको 
यवःथा गरेको छु । 

१४०. ूदेशःतरमा गत आथक वषदेिख ःथा पत आपू त संय ऽलाइ थप ूभावकार  गराउन 
बजेटमा वृ  गरेको छु। खा ा  उ पादन र िज लाःतरको आपू तको अवःथामा 
नय मत अ ाव धक भइ खा  सरु ाको ू याभू त हनु े यवःथा मलाइएको छ। 
भैरहवामा ूदेशको लगानीमा नमाण ग रएको खा वःत ुगणुःतर मापन ूयोगशाला यसै 
वषदेिख संचालनमा याउन आवँयक बजेटको यवःथा गरेको छु । 

१४१. िज ला तहसँगको सहकायमा बजार अनगुमन प तलाइ खा वःत ुलगायत बजार, औषधी 
पसल, अःपतालको ूयोगशाला, एमोभेट समेतमा मा सक पमा अनगुमन गन यवःथा 
मलाएको छु। बजारमा एका धकार, काट लंग, कालोबजार  र मू य मलेमतोको अ य 
गन दशामा ूभावकार  कदम चा लनेछ। ूदेशका १२ वटै िज लामा उ ोग तथा 
वािण य फमह लाई सामािजक दा य व र कत यको वषयमा अ भमखुीकरण गन  
कायबमका ला ग बजेट यवःथा गरेको छु। 

१४२. को भड -१९ का कारण रोजगार  गमुाएकाह लाइ ूदेशमा उ म स ालन गन आवँयक 
पन ऋणमा याज अनदुान दने गर  गत आथक वषदेिख स ालनमा रहेको लघ,ु घरेल ु
तथा साना उ ोग वकास कोषलाइ नर तरता दएको छु । यसका ला ग . ३  करोड 
कोषमा थप गन यवःथा मलाएको छु । मामीण ेऽमा नव ूव ना मक उ ोगलाई 
अनदुान उपल ध गराउन ेकायका ला ग . २ करोड व नयोजन गरेको छु। वन र 
जडीबटु ज य उ मका ला ग . २ करोड व नयोजन गरेको छु।  

१४३. नेपाल सरकारबाट घोषणा ग रएका  औ ो गक माममा ःथानीय सरकारसँग साझेदार  हनुे 
गर  पूवाधार नमाणका ला ग आवँयक बजेट व नयोजन गरेको छु । पूव स भा यता 
अ ययन स प  भएका ेऽमा  औ ो गक मामको वःततृ स भा यता अ ययनको ला ग 
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आवँयक बजेट व नयोजन गरेको छु । च िौटा, कृंणनगर ेऽमा ूदेश  औ ो गक 
को रडोरको स भा यता अ ययन यसै वष स प  ग रने छ । 

१४४. द लत समदुायले पर परादेिख अगँा दै आएको िश प यवसाय ूव न  र ःतरवृ  गर  
ःवरोजगार बनाउन १२ वटै िज लामा भभगत सविजत सीप वकास तथा ूव न कायबम 
स ालन हुन े यवःथा मलाएको छु । 

१४५. ूदेशको िचनार को पमा रहेका वशेष उ पादनलाइ सहयोग गन कायबममाफत अ लो 
उ ोग (दाङ, गु मी, रो पा, यठुान), खकुुर  र पर परागत कृ ष औजार (दाङ, रो पा, 
यठुान), कफ  (गु मी), ठेक  र काठज य भाँडाकुडा (दाङ र अघाखाँची), ढाका, क वा र 
पानस (पा पा), वेतबाँस (ब दया), उनी-क बल ( कुमपूव), ढकया (नवलपरासी, 
प देह ,बाकेँ र ब दया) लाई ूव न गन आवँयक रकम व नयोजन गरेको छु । 

१४६. ूदेशको पहाडी ेऽबाट तराई तथा शहर  ेऽमा बसाइसराइ गन बम ब नाले 
पशपुालन कम हनु े र खर बा वयो जःता वनज य घासँह  ब नाले हउँदको समयमा 
डढेलो वःतारको मा यम बनेका छन। अक तफ ूदेशमा आया तत कागजको ूयोग 
भइरहेको छ। यसैले कागजको ला ग क चा पदाथको पमा रहेको खर लगायतका 
वःतहु को सदपुयोग हुन े एवम ् मामीण ेऽमा अू य  रोजगार  सजना हनु े र 
कागजको आयात ू तःथापन गन आगामी आथक वषमा कागज कारखाना ःथापनाको 
काय अिघ बढाउन . १ करोड व नयोजन गरेको छु।  

१४७. आधु नक ू व ध आयात गन उ ोगलाइ आवँयक सहयोग उपल ध गराउन े यवःथा 
सबै िज लामा मलाइएको छ । इँटा भ ा, समे ट कारखाना लगायत ठुलो सं यामा 
रोजगार  सजना हनेु ेऽमा वदेशी ौम वःथापनका ला ग ता लम र ू व ध 
हःता तरणको यवःथा मलाएको छु । यसका ला ग . १ करोड व नयोजन गरेको छु।  

स ा लत उ ोगह को ःतरो त ता लमको ला ग आवँयक बजेट व नयोजन गरेको  छु। 

१४८. उ ोगीह लाइ यवसा यक योजना नमाण र ऋण ूा  ूकृयामा सहजीकरणको ला ग 
वशेष यवःथा मलाएको छु । 
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खखानेपानी तथा सरसफाई 

१४९. को भड-१९ नया ँभे रय टको कारण स प  न गन बाकँ  रहेको खानेपानी, सरसफाई तथा 
ःव छता योजना (वास योजना) नमाण काय ःथानीय तह समेतको सहकायमा स प  न 
गर  सोह  योजनाको आधारमा खानेपानी आयोजनाह को ूाथ मक करण गर  काया वयन 
ग रनेछ।        

१५०. ूदेश सरकारको  “एक घर, एक धारा” को संक पलाई पूरा गन चाल ुआथक वषमा 
बमागत आयोजनाको पमा रहेका 550 वटा आयोजनाम ये आगामी आथक वषमा 
200 वटा आयोजना स प  न गन र अ य आयोजनालाई नर तरता दन . १ अब ६७ 
करोड बजेट व नयोजन गरेको छु।  

१५१. ब दो जलवाय ुप रवतनको असरले खानपेानीका महुानह  सु दै गएको तथा खानेपानी 
अभावकै कारण अ यविःथत आ त रक बसाइँसराइ गन बम नर तर ब दै गइरहेको 
स दभमा ूाकृ तक ौोतको संर ण गद खानेपानीको सहज पहुँच पु  याउनका ला ग 
मा भट , लि ट  तथा भू मगत ू व धमा आधा रत खानेपानी आयोजनाह को नमाण, 
ममत संभार तथा स  चालन गन कायलाई नर तरता दएको छु।  

१५२. खलुा दसामु  ूदेश घोषणा भइसकेको प रूआेयमा दोौो चरणमा पूण सरसफाई उ मखु 
ूदेश बनाउन हातधुन,े सरुि त खाना, ःव छ पउन ेपानी, चप को सरसफाई, घर-आगँन 
तथा वातावरणको सरसफाई जःता कायबमह  ःथानीय तहसँगको सम वयमा अगा ड 
बढाउने कायलाई नर तरता दएको छु। यस कायबमबाट को भड-१९ को नयाँ 
भे रय ट लगायतका संबामक रोगह  नय ऽण गन सघाउ पु ने वँ वास लएको छु।    

१५३. सरुि त एवम ् सरसफाईयु  यातायातको दगो यवःथापनका ला ग पूव-पिँ चम 
लोकमागमा नमाणाधीन प देह को सैनामैना र क पलवःतकुो च िौटामा २ वटा 
पनुताजगी के ि ( रृेस से टर) को आगामी आथक वषमा नमाण काय स प  न गर  
स  चालनमा याइनेछ। साथै नमाणाधीन अवःथामा रहेका नवलपरासी (ब.स.ुप.) को 
बदघाट, दाङको लमह  र ब दयाको बासँगढ को नमाण कायलाई नर  तरता दइनेछ। 
यस कायबमका ला ग . १३ करोड ५० लाख व नयोजन गरेको छु। 

१५४. ब दो शहर करणसँगै फोहोरमैलाको दगो एवम ् ूभावकार  यवःथापन गन बटुवल 
उप.म.न.पा. ७, प देह मा ःया नटेशन पाक नमाण कायलाई अगा ड बढाइनेछ। साथै 
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नेपाल सरकार, ूदेश सरकार र ःथानीय तहह को सम वय तथा संयु  लगानीमा 
प देह को सैनामैनामा नमाण ग रने ःया नटेशन पाकको अ ययन काय स प  न 

ग रनेछ। यस कायबमका ला ग . १ करोड बजेट व नयोजन गरेको छु। 

१५५. नेपाल सरकारबाट हःता तरण भई आएका सशततफका खानेपानी आयोजनालाई आगामी 
आथक वषमा समेत नर तरता दएको छु । यस ूयोजनको ला ग . ८९ करोड 
व नयोजन गरेको छु।  

सँचाई तथा नद  नय ऽण 

१५६. कृ षको मूल आधार संचाइको पूवाधार भ े कुरालाई मनन ्गर  कृ ष उ पादन अ भवृ  
गन मझौला तथा  वैकि पक ू व धमा आधा रत सतह, ल ट र भू मगत संचाइ ( डप र 
ःयालो ूवेल) तथा जलाशय नमाण गन कायलाई आगामी आथक वषमा समेत 
नर  तरता दएको छु।  

१५७. यवसा यक कृ षको वकास एवम ्ूव नका ला ग संचाइको वकास गन चाल ुआथक 
वषमा काया वयनमा रहेका भू मगत संचाइतफका 168 वटा आयोजना, मझौला तथा 
वैकि पक ू व धमा आधा रत संचाइतफ 275 वटा आयोजनाह को नमाण काय 
स प  न गर  थप 3500 हे टर ज मनमा संचाइ सु वधा पु  याउनकुा साथै 8000 
हे टरमा संचाइ सु वधा पु न े गर  संचाइ ूणाल को सु ढ करण ग रनेछ । यस 
कायबमका ला ग . १ अब ८७ करोड ४३ लाख व नयोजन गरेको छु।  

१५८. ूदेश भऽ खा ा  न उ पादनका ला ग भ डार मा नएका तराईका कपलवःत,ु दाङ, बाँके, 
ब दया, प देह  र नवलपरासी, मा ड-लु मी क रडोर, पा पाको मा डफाँट, लघवुाफाँट 
अगल , रामपरु जःता उवर भू ममा संचाइको पहुँच अ भवृ  गन तथा भू मगत ःयालो 
ुववेल अनदुानमा उपल ध गराउने र छटो ू तफल दन स ने खालका ल ट संचाइ 

आयोजना नमाणका ला ग संचाइ वशेष कायबम आगामी आथक वषमा समेत 
स  चालन गन आवँयक बजेटको यवःथा गरेको छु। 

१५९. ूदेशमा स  चा लत संचाइ ूणाल को ममत स भार गन कायलाई नर तरता दइनेछ। 
पर परागत पमा कृषकह ारा न मत तथा कृषककै यवःथापनमा स  चा लत संचाइ 
ूणा लको ममत स भारका ला ग माग र ूाथ मकताका आधारमा ममत स भार गन 
आवँयक बजेटको यवःथा मलाएको छु।  
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१६०. संयु  यवःथापनमा स  चालन भइरहेका वाणगंगा र ूग  ना ब कापथ संचाइ 
आयोजनाह को नय मत ममत स भार तथा स  चालनको ला ग आवँयक पन बजेटको 
यवःथा गरेको छु। उ  आयोजनाह को दगो यवःथापन गन कायमा जल उपभो ा 
स म तलाई स म र िज मेवार बनाउँदै ल गनेछ।  

१६१. भू मगत जलको पनुभरण (Recharge) गन जलाशययु  आयोजनाको पूवस भा यताको 
आधारमा नमाण कायलाई नर तरता दइनेछ। जवई सखु नया ताल संचाइ आयोजना 
जःता आयोजनाह लाई काया वयनमा लैजान आवँयक बजेटको यवःथा गरेको छु। 
यसबाट जलवाय ुप रवतनको असरलाई यूनीकरण गन थप टेवा पु ने वँ वास लएको 
छु।  

१६२. जल उ प  न ूकोपलाई नय ऽण गन काय गदा बःती तथा सदरमकुामको संर णलाई 
ूाथ मकता दई वगत आथक वषदेिख स  चा लत नद  नय ऽण, प हरो यवःथापन 
जःता ूकोप यूनीकरणको कायलाई माग र ूाथ मकताको आधारमा आगामी आथक 
वषमा समेत नर तरता दइनेछ । यस कायबमका ला ग . 53 करोड 10 लाख 
व नयोजन गरेको छु।  

व तु एवम ्वैकि पक उजा  

१६३. ूदेशका नाग रकह लाई ऊजाको यूनतम पहुँच सु निँ चत गद “उ यालो ूदेश” को 
संक प ूःताव काया वयन गन जल व तु, सौय ऊजा, वैकि पक ऊजाको वकासका 
ला ग आवँयक बजेट व नयोजन गरेको छु। 

१६४. सौय ऊजा उ पादन गन चाहन े नजी ेऽलाई ूो साहन र सहजीकरण ग रनेछ । रा य 
मडबाट व तु पु  याउन नसकएका वा आथक पले व तु पु  याउन नस कएका 
ःथलह मा व तु पहुँच पु  याउन घरेल ुसौय ऊजा ूणाल  जडान गदा ९० ू तशतस म 
अनदुान दने यवःथालाई नर तरता दएको छु । सो कायका ला ग . १ करोड 
व नयोजन गरेको छु।  

१६५. व तु वतरण ूणाल को सधुारका ला ग ूदेश भऽका आवँयक ःथानमा शा सफमर 
जडान तथा काठको पोल वःथापनको ला ग व तु ूा धकरणसँग सहकाय ग रनेछ । 
यस कायको नर तरताको ला ग . ७ करोड व नयोजन गरेको छु।    
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ससडक तथा पूवाधार नमाण 

१६६. नमाण यवसायील े नमाण कायको िज मा लने तर समयमा कायस प  न नगन ूवृ तलाई 
न सा हत गन एउटै यवसायीले धेरै ठे  का लन े तर समयमा काम नगन, 
मो वलाइजेशन पेँक  लने तर अ य कायमा ूयोग गन जःता नमाण यवसायमा 
देिखएका वकृ तको अ यको ला ग आगामी आथक वषमा वशेष पहल ग रनेछ। यसका 
ला ग संघीय सरकारसँगको सम वयमा ू येक नमाण यवसायीको मता मू या न गर  
यःता यवसायीले लन पाउन ेअ धकतम ्ठे  का नधारण गन र सो भ दा बढ  रकमको 
ठे  का लन नपाउन े ःवचा लत ूणाल को नमाण गर  इ- ब डङसँग जो ने काय अिघ 
बढाउने यवःथा मलाएको छु। यस ूकारको यवःथा ूदेशको ख रद नयमावल मा 
समावेश गर  बमश: काया वयनमा याइनेछ। तर गणुःतर य काय समयमै स प  न गन 
नमाण यवसायीलाई परुःकृत गन कायलाई नर तरता दएको छु। 

१६७. को भड-१९ को नया ँ भे रय टको कारण जार  भएको नषधेा ाका कारणले ूभा वत 
भएका चाल ुआथक वषमा स झौता भई काया वयनमा रहेका आयोजनाह  आगामी 
आथक वषमा स प  न गन आवँयक बजेटको यवःथा गरेको छु। 

१६८. आयोजनाको गणुःत रयता तथा सपुर वे ण कायलाई ूभावकार  बनाउन ःवदेशी तथा 
वदेशी नमाण क पनीह मा नमाण स ब धी काय गरेका यि लाई उनीह ले हा सल 
गरेको सीप र द ताको पर ण तथा सूचीकृत गर  आयोजनाको सपुर वे ण कायमा 
खटाउने यवःथा मलाएको छु। यस कायबाट आयोजनाको गणुःतर कायम हनुकुा साथै 
रोजगार का अवसरह  सजना हनु ेअपे ा गरेको छु।   

१६९. ूदेश गौरवको आयोजनाको पमा रहेको रामपरुदेिख कपरुकोट स मको जीवराज आौीत 
कृंणसेन इ छुक माग अ तगत पा पा, अघाखाँची, यूठान र रो पा िज लामा गत आथक 
वषमा स  चा लत ३ वटा बहवुष य ठे  का आयोजनाह  स प  न गर  बाकँ  ख डह को 
बहवुष य ठे  का काया वयनको आवँयक यवःथा मलाएको छु। यस कायको ला ग 
. १४ करोड ५० लाख व नयोजन गरेको छु।   

१७०. ूदेशको रणनी तक मह वका दाङ उप यकाको दामोदर माग, अघाखाँची िज लाको 
ग छे- ढकुरा-धनचौर-जलकेु-लामाताल-बडीदमार-शाि तपरु सडक, प देह  िज लाको 
बेथर -गवु नया-खैराघाट सडक, बटुवल उप-महानगरपा लकाको परुानो बसपाकदेिख 
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यो गकुट  स मको का लकापथ, नवलपरासी ब.स.ुप.को सनुवल-पसावल-अॆोट-ब ज रया-
िघनाहा-बकेना सडक, पटौट -दगुाफाँट-कुखरेुदेउराल -ख या - स मचौर-त घास सडक,  
बाँकेको खजरुा बगाँउ-ईगाँउ- पलाडी-कोहलपरु सडक लगायतका 19 वटा सडकह को 
नमाण कायलाई नर तरता दएको छु। जसको ला ग . 64 करोड बजेटको यवःथा 
गरेको छु।   

१७१. ूदेश सरकार ारा नमाण शु  ग रएका ूदेश भऽका 11 वटै िज लाका 21 वटा 
ःथानीय तहह लाई निजकको राजमाग र सहायक राजमागमा आव  गन ःथानीय तह 
पहुँचमाग कायबमलाई ूदेश सरकारकै तफबाट स प  गन नर तरता दने यवःथा 
मलाएको छु। नेपाल सरकार ारा सबै ःथानीय तहमा प  क  सडक पु  याउन ेकाय 
संघीय सरकारको तफबाट अिघ बढाइएको स दभमा अ य ःथानीय तहह मा समेत 
ःथानीय तह पहुँचमाग कायबम अगा ड बढाइनेछ। यस कायको ला ग . 56 करोड 
45 लाख बजेटको यवःथा मलाएको छु।   

१७२. कृ ष उ पादनको बजार करण तथा कृ ष ेऽको ूव न गनका ला ग कृ ष सडक नमाण 
गन कायबमलाई आगामी आथक वषमा नर तरता दएको छु। यस कायबमको ला ग 
. ९ करोड ९८ लाख व नयोजन गरेको छु।   

१७३. ूदेशबाट नमाण काय शु  ग रएका उ ोगःथल पहुँच मागको नमाण कायलाई आगामी 
आथक वषमा समेत नर तरता दने गर  आवँयक बजेटको यवःथा गरेको छु।   

१७४. स ाथ राजमागको स बाबा ख डमा वषनी हनु ेदघुटनाको जोिखमलाई यूनीकरण गन 
वैकि पक मागको पमा बटुवल धागो कारखाना-चर े-झु सा सडकको ख डािःमथ तथा 
उ  सडकमा पन ३ वटा सडक पलुह को नमाण काय स प  न गर  नय मत यातायात 
स  चालनमा याउनका ला ग . 10 करोड व नयोजन गरेको छु।  

१७५. हलुाक  सडक तथा पूव-पिँ चम लोकमाग स  जालसँग आव  हनुे गर  दि णी सीमासँग 
जो डन े यस ूदेशका तराईका ६ वटा िज लाका 18 वटा सीमा सडकको नमाण 
कायलाई नर तरता दने गर  . ३४ करोड ३८ लाख व नयोजन गरेको छु।  

१७६. पयटन ेऽको ूव न गन उ ेँयले ूदेश भऽका धा मक एवं पयटक य ःथलस म सहज 
आवागमनका ला ग वगत आथक वषदेिख ूाथ मकतामा परेका पा पाको रानीमहल, 
ब दयाको ठाकुर ारा, गु मीको विचऽ गफुा लगायतका 8 वटा िज लाका 15 वटा 
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पयटक य ःथलह लाई निजकको मु य सडकसँग जो न ेगर  पयटक य ःथल पहुँचमाग 
नमाण तथा ःतरो  न तको कायलाई नर तरता दएको छु। यस कायबमको ला ग . 
22 करोड 85 लाख बजेटको यवःथा गरेको छु।  

१७७. सडक स  जालको दगो यवःथापनका ला ग कायस पादनमा आधा रत करार स झौता 
गर  ूदेशका ूाथ मकता ूा  त १०६ वटा सडकमा नय मत ममत स भारको कायलाई 
नर तरता दन . 22 करोड व नयोजन गरेको छु। यस कायबमबाट सडक दगो 
पमा सरुि त हनुकुा साथै क रब 750 जनालाई वा षक रोजगार  सजना हनुेछ।   

१७८. ूदेश भऽका १२ वटै िज लामा सडक दघुटना यूनीकरणको ला ग उउ र कुमार वल  
सडक सरु ा कायबमलाई नर तरता दएको छु । यस अ तगत जनचेतना अ भवृ  र 
सडक सधुार कायबम स  चालन गनको ला ग . 1 करोड व नयोजन गरेको छु।   

१७९. नेपाल सरकारबाट सशत अनदुानतफ स  चा लत 27 वटा सडक पलु र ूदेश सरकारको 
अनदुानबाट नमाणाधीन 103 वटा सडक पलुम ये आगामी आथक वषमा कि तमा 83 
वटा सडक पलु नमाण स प  गन र ूःता वत ूदेश यातायात गु योजना भऽ परेका 
सडकह मा पन  59 वटा सडक पलुको वःततृ अ ययन काय स प  न गर  नमाण गन 
र ूाथ मकता ूा  त अ य सडक पलुह को वःतृत अ ययन एवम ्काया वयन समेतका 
ला ग . 1 अब ८६ करोड 69 लाख बजेटको यवःथा गरेको छु।  

१८०. भौगो लक पमा वकट र सडक स  जालको पहुँच नपगेुका बःतीह का समदुायह  
लाभाि वत हनेु गर  ूा व धक स भा यता र ूाथ मकताको आधारमा झोलु  े पलुह को 
नमाण एवम ्ममत स भार कायलाई नर तरता दइनेछ । यस कायको ला ग . 21 
करोड ४० लाख व नयोजन गरेको छु।  

१८१. पूवाधार नमाणको गणुःत रयता कायम गन क पलवःतकुो िशवपरुमा नमाण साममी 
पर ण ूयोगशाला नमाणलाई नर तरता दइनकुा साथै सडक पूवाधार वकास 
कायालयह मा रहेका पर ण ूयोगशालाह को सबल करण गन समेत आवँयक 
बजेटको यवःथा मलाएको छु।  

१८२. नेपाल सरकारबाट हःता तरण भई आएका सशततफका आयोजनाह लाई आगामी 
आथक वषमा समेत नर तरता दएको छु । यसका ला ग आवँयक रकम व नयोजन 
गरेको छु।    
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१८३. ूदेशका ूमखु नगर जोडने टह  बटुवल-भैरहवा, कोहलपरु-नपेालग मा व तुीय बस 
स ालनको स भावना अ ययन परुा भइसकेकोले उ  टमा व तुीय बस स ालनमा 
सहजीकरण गन उ ेँय अनु प दवैु टको ४ ःथानमा व तुीय बस चािज  ःटेशन 
नमाण गन आवँयक बजेटको यवःथा गरेको छु। 

१८४. पूवाधार स ब धी वशषे र उ च ू तफलयु  आयोजनाह को वकास गर  सावज नक 
नजी साझेदार मा सु वधास प  बह ु तले यापा रक भवन नमाण गन उ ेँय अनु प 
बटुवलमा लिु बनी शेड से टर नमाणको ला ग व ीय व षेण र ूारि भक डजाइन 
तयार भइसकेकोले यस आथक वषमा नमाण काय शु  गन यवःथा मलाएको छु। 
यसैगर  क पलवःतकुो कृंणनगर र बाकेंको नेपालग  लयायतका ःथानह मा ूारि भक 
डजाइन तयार गर  सावज नक नजी साझेदार मा यःता यापा रक भवनह को नमाण 
काय अगा ड बढाउन े यवःथा गरेको छु। 

१८५. नेपाल संःकृत व व ालय, बेलझु डी, दाङमा आधु नक सभागहृ नमाणको ला ग 
डी.पी.आर. समेत तयार भइसकेकोले चाल ुआथक वषमा नमाण काय शु  गन बजेट 
व नयोजन गरेको छु। 

१८६. ूदेश यातायात गु योजनाको नमाण कायस प  न गर  सो अनसुार सडक आयोजनाह को 
ूाथ मकताका आधारमा नमाण, ममत संभार, ःतरो त तथा सडकको अ धकार ेऽ 
काया वयन गन कायलाई नर तरता दएको छु। 

ममामीण तथा शहर  वकास 

१८७. नेपाल सरकारबाट ूदेशका १२ वटै िज लामा सशत अनदुानमा हःता त रत जनता 
आवास कायबमलाई आगामी आथक वषमा समेत नर तरता दएको छु। चाल ुआथक 
वषमा बमागत पमा रहेका 772 वटा आवासका साथै थप 840 वटा आवासको 
नमाण काय स प  न ग रनेछ। यस कायबमबाट सरुि त आवास उपयोग गन नपाएका 
द लत, वप  न मिुःलम, लोपो मखु र अ त सीमा तकृत वप  न वग लाभाि वत भई 
आवासको हकको ू याभ ुत हनुेछ। यस कायको ला ग . 50 करोड व नयोजन गरेको 
छु।  
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१८८. शहर  पूवाधार, सावज नक पाक र सडक पेट  तथा फुटपाथ नमाण कायलाई नर तरता 
दन . 35 करोड व नयोजन गरेको छु। यस कायबमबाट शहर  पूवाधार वकास भई 
शहरको सौ दयता अ भवृ  हनुकुा साथै रोजगार का अवसरह  सजना हनुेछ।   

१८९. शहर उ मखु तथा अ यविःथत बःतीह को दगो यवःथापन गनका ला ग ूदेशका सबै 
िज लाका 42 वटा ःथानमा स  चा लत आवास यवःथा तथा बःती वकास कायबम 
अ तगत एक कृत पूवाधार कायबमलाई आगामी आथक वषमा समेत नर तरता दएको 
छु । यस कायबमको ला ग . 51 करोड व नयोजन गरेको छु।  

१९०. ूदेश भऽका सरकार  भवन, विश  यि  आवास तथा कमचार  आवास र बहुउ ेँयीय 
सभाहल आ दको ूाथ मकताका आधारमा नमाण तथा ममत स भारका ला ग . 26 
करोड व नयोजन गरेको छु।  

१९१. मौ लक एवम ्ूाचीन वाःतकुला ूव न गन ःथानीय नमाण साममीको ूयोग हनु ेगर  
सरुि त घर नमाण गन सहजीकरण ग रनेछ। नजी तथा सावज नक भवन नमाण गदा 
रा य भवन सं हताको ूभावकार  काया वयन र ःथानीय तहको नयमन, सम वय र 
सहकायमा स पादन गन कायलाई नर तरता दएको छु।  

१९२. ूदेशका ूमखु ३ शहर  ेऽह  बटुवल-भैरहवा, नपेालग -कोहलपरु र घोराह -
तलुसीपरुलाई महानगरको पमा वकास गनको ला ग स भा यता अ ययन स प  
भइसकेकोले उ  ३ ेऽलाई महानगरको पमा वकास गन काय शु  गनका ला ग 
आवँयक बजेट यवःथा गरेको छु।  

ववन तथा वातारण 

१९३. ूदेश भऽ ९ लाख हे टरभ दा बढ  वन ेऽ रहेकोमा दगो वन यवःथापनका 
मा यमबाट ६० हजार हे टर वन ेऽलाई उ पादनमूलक ेऽका पमा यवःथापन 
ग रने छ। यसबाट क रब २२ लाख घन फट काठ र ७ हजार च ा दाउरा उ पादन 
भई काठको आपू त सहज हनुकुा साथै २४ लाख ौम दन रोजगार  सजना हनेु छ। 
दगो वन यवःथापनका ला ग . ११ करोड २४ लाख बजेट व नयोजन गरेको छु। 

१९४. सामदुा यक वन वकास कायबमबाट ४ लाख हे टर सामदुा यक वनको यवःथापन गर  
ःथानीय आपू त र रोजगार मा टेवा पु ने गर  बयाकलाप स ालन ग रने छ। वप  
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प रवारको आयआजनका साथै खाल  पत  ज गामा वन पनुःथापनामा उ लेखनीय 
सफलता हा सल गरेको कबु लयती वन कायबमलाई वशेष ूाथ मकता दएको छु। 
यसका ला ग . २ करोड ५३ लाख बजेट व नयोजन गरेको छु। 

१९५. जै वक व वधताको संर ण र स व न गद वन अ तबमण रो न ूभावकार  कायबम 
स ालन ग रने छ। वन संर णको मु य चनुौतीका पमा रहेको वन डढेलोलाई 
दगो पमा यवःथापन गन वशेष कायबम ूःताव गरेको छु। ूदेशका १२ वटै 
िज लाका डढेलो जोिखम ेऽमा वन भऽ रहेका पातप त र र ःयाउलाको सदपुयोग गर  

११२ वटा ूा ा रक मल उ पादन उ म स ालन गर  मलको आपू त र डढेलो यूनीकरण 

गन नवीनतम कायबम ूःताव गरेको छु । वन संर ण र डढेलो नय ऽणका ला ग . ३ 
करोड ७६ लाख रकम व नयोजन गरेको छु। 

१९६. जनतासँग ूदेश सरकार कायबममाफत सब ै िज लामा मानव र व यज त ुबीचको  
यवःथापन कायबम स ालन ग रने छ। ूदेश अ तगतका मह वपूण ताल तलैया तथा 
समसार ेऽह को यवःथापन गद क पलवःतकुो जग दशपरु ताल ेऽलाइ नेपालकै 
प हलो "बड ःया चरु " घोषणा गर  चरा संर ण र ःथानीयको जी वकोपाजन कायबमको 
शु वात ग रने छ। ूदेशका ५ पहाडी िज लामा पवुजह ले अ य त मेहनत र 
सझुबझुपूण पमा जगेना गरेका वंशाण ुौोतका पमा रहेका रैथान ेआपँ बगचाह को 
अ भलेख तयार ग रने छ। क पलवःत ुर दाङ िज लामा था  समदुायको जी वकोपाजन र 
पर परागत ानसँग जो डएको महुँवा ूजा तको अ भलेखीकरण तथा संर णका वशेष 
कायबम स ालन ग रने छ। तराईका िज लामा समःयाका पमा रहेको वषाल ुसपको 
उ ार तथा जोिखम यूनीकरणका ला ग जनशि  वकास र ू व ध हःता तरणका ला ग 
आवँयक बजेट व नयोजन ग रएको छ। उ लेिखत कायका ला ग . ४ करोड २१ 
लाख बजेट व नयोजन गरेको छु। 

१९७. वन पैदावारको आपू त बढाउन र कृषकको आ दानीमा वृ  गन “ककृ ष वन तथा वृह र 
ह रयाल  ूव न कायबम” लाइ यसै वषदेिख अ भयानको पमा अगा ड बढाइनेछ। 
बहवुष य ठुला साइजको ब वा रोपण गर  नजी तथा सावज नक ेऽको वृ ारोपण 
सफल पान यस वष २० लाख व वा उ पादन ग रने र यसै वषदेिख हरेक िज लाका 
ःथानीय वन नसर ह मा बा॑ै म हना ब वा उपल ध हनु े यवःथाका ला ग आवँयक 
बजेट व नयोजन गरेको छु। 
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१९८. पहाडका क तपय ःथानह मा प छ लो समयमा बसाइँसराइका कारण कृ ष ेऽ समेत 
झाडीबु ान ब दै गएका र तराइमा न दउकास वन ेऽ चौरको पमा वकास हनु 
थालेको स दभमा यी ःथानलाइ उ पादनमखुी बनाउन यस वष ५०० हे टर ेऽमा 
च लाको पमा वृ ारोपण ग रनेछ। “हह रत सडक लिु बनीको प हचान” कायबममाफत 
ःथानीय तहह  तथा सडक स ब धी नकायह  समेतको सहकायमा २० कलो मटर 
मु य सडकह मा सगुि धत सदावहार र फूल फु ने ूजा तको वृ ारोपण ग रनेछ। 
तराइमा १० वटा ःथानीय तहमा “एक घर दइु वृ ः सहर हाॆो बनाऊ ःव छ” कायबम 
स ालन ग रने छ। ूदेश राजधानी सौ दय करणका ला ग आवँयक बजेट व नयोजन 
गरेको छु।  

१९९. तराइको उ पादनमखुी भू मको बहउुपयोग बढाउने स दभमा कृ ष वनको वःतार गन यस 
वषदेिख तराइको ५९ वटा ःथानीय तहमा “एक पा लका एक नमूना कृ ष वन” कायबम 
स ालन गर  नशु क ब वा, ढुवानी, मलखाद र रोपणमा अनदुान एवम ् ूा व धक 
सहजीकरण गर  यस वष क तीमा ३०० हे टर नजी ज गामा नमनुा कृ ष वनको 
बःतार ग रने छ। यसलाइ आगामी वषदेिख अ  यापकता दइने छ। यसबाट 
कृषकको आ दानी र वन पैदावारमा ूदेश आ मनभर हुँ दै जान े अपे ा लएको छु। 
नजी तथा कृ ष वनको ला ग . ३ करोड ८७ लाख व नयोजन गरेको छु। 

२००. भ ूतथा जलाधार यवःथापन कायलाइ नद  ूणाल मा आधा रत भइ स ालन गद ल गने 
छ। यस वष वाणगंगा नद  ूणाल को एक कृत यवःथापन योजना तजमुा ग रने र बु  
संःकृ तसँग जो डएको प देह को रो हणी नद मा रा प त चरेु तराइ मधेश वकास 
संर ण स म त समेतको सहकायमा नद  यवःथापन कायका ला ग आवँयक बजेट 
व नयोजन गरेको छु। 

२०१. ूदेशको आ नै प हचान बोकेका टमरु, दालिचनी, िचउर , ओखर लगायतका 
ज डबटु लाइ वृह र खेती वःतार एवम ् संर णका ला ग दाङ समेतका पहाडी ६ 
िज लाह मा यस वष २०० हे टर नजी ज गामा जडीबटु  खेती वःतारका ला ग 
नशु क ब वा, ढुवानी र रो न ेकायका ला ग अनदुानको यवःथा गरेको छु । पहाडी 
िज लाका समदुाय, सहकार  र नजी ेऽबाट स ालन हनेु जडीबटु  संकलन के ि र 
उ म वकास ला ग अनदुानको यवःथा मलाएको छु। बाँकेको नेपालग मा जडीबटु  
सूचना के ि संचालनका ला ग आवँयक बजटेको यवःथा गरेको छु। 

38



 

२०२. वन ेऽ भऽ ब न े खोला खहरेको यवःथापन नहुँदा वनको नो सानी र वपतका 
घटनाह  बढेको स दभमा ड भजन वन कायालय माफत ःथानीय तहह सँगको 
सम वयमा खोला खहरे यवःथापन गर  नद ज य पदाथको बब  वतरण ग रने छ। 
यसबाट ूदेशको आ दानी वृ  गन समेत सहयोग पु ने आशा लएको छु। 

२०३. जै वक व वधताको भ डारको पमा रहेको र पयापयटनको ूचरु स भावना बोकेको 
गु मीको मदाने, रेस ु ा र था ले, यूठानको गौमखुी, रो पाको जलजला र ब दयाको खाता 
ेऽको संरि त वन यवःथापनका ला ग आवँयक बजेट व नयोजन गरेको छु। 

२०४. ूदेशका १० वटा नगरलाइ लािःटकज य पदाथ नय ऽण तथा पनुः ूयोगका ला ग 
वशेष कायबम याएको छु। ूदेशःतर य वाय ु ूदषुण नय ऽण ःटेशनको अ ययन 
अगा ड बढाइने छ। उ ोगह को ूदषुणको अवःथा र ःवीकृत वातावरणीय अ ययनको 
अनगुमनलाइ सोन र ःथलगत व धवाट तीोता दनगेर  कायबम याइएको छ। व भ  
आयोजनाह को वातावरणीय अ ययन ूकृयामा सरलता र सहजीकरण हनु ेगर  आवँयक 
बजेट यवःथापन गरेको छु। 

मम हला, बालबा लका तथा सामािजक समावेशीकरण 

२०५. सीमा ेऽ निजक बसोबास गन मधेसी द लत तथा पछडा वगका कशोर ह को नतेृ व 
वकास तथा  सश ीकरणका कायबम स ालन गन आवँयक बजेटको यवःथा गरेको 
छु । 

२०६. बाबआुमा नभएका बेसहारा बालबा लका तथा लोपो मखु प रवारका अ त वप  
बालबा लकाका ला ग ःथानीय तहसँगको सहकायमा सामदुा यक व ालयमा आवासीय 
िश ाको यवःथालाई नर तरता दन असहाय बालबा लकालाई लि त गर  बजेट 
व नयोजन गरेको छु । 

२०७. असहाय वगको संर ण, म हला, बालबा लका, एकल म हला, अपा ता भएका यि , ये  
नाग रक र अ त वप ह को सामािजक सरु ा र संर णका ला ग लि त कायबमह  
स ालन गन तथा ये  नाग रक र अपा ता भएका यि ह को संर णका ला ग ये  
नाग रक माम र अपा ता नाग रक मामको कायबमलाई नर तरता दन बजेट व नयोजन 
गरेको छु । 
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२०८. म हलाह को आथक सामािजक सश ीकरणको ला ग शैि क तथा कानूनी सचेतना, 
मता तथा नेतृ व वकास, आय वृ , जी वकोपाजन सधुार, रोजगार  सजना, उ मिशलता 

ूव न जःता वषयह लाई समावेश गर  ःथानीय तहसँगको सहकायमा आथक-
सामािजक सश ीकरणका कायबमह  स ालन गन बजेट व नयोजन गरेको छु। 

२०९. पनुःथापना के िमा आिौत तथा पी डतह लाई सप तथा मता अ भवृ का ला ग 
ःवरोजगारमूलक ता लमका अवसर ूदान ग रनेछ । साथै लै क हंसापी डत 
म हलाह का ला ग ूदेशःतर य पनुःथापना के ि नमाणका ला ग संघ, ूदेश र ःथानीय 
तहको सहकायमा ज गा ूा  गर  नमाण काय अगा ड बढाउन आवँयक बजेट 
व नयोजन गरेको छु । 

२१०. अपा ता भएका यि ह , लै क तथा यौ नक अ पस यक र पछडा वगको 
ःवरोजगारको ला ग सीपमूलक ता लमह  संचालन गन आवँयक यवःथा मलाएको 
छु। 

२११. बाल सहभा गता अ भवृ  गन बाल लवह को प रचालन ग रनेछ र बाल हे प 
लाइनको सु वात ग रनेछ। सरकार  सेवामा कायरत कमचार ह का ला ग िशश ुःयाहार 
के िको ःथापना र संचालन ग रनेछ। बाल ववाह उ मलुनका व भ  कायबमह  
संचालन गन बजेटको यवःथा गरेको छु।  

२१२. ूदेशमा बालसंर ण गहृ र लै क हंसा ूभा वतह का ला ग द घकाल न पनुःथापना 
के ि नमाणको सु वात गन . २ करोड व नयोजन गरेको छु । 

२१३. म हला, एकल म हला, द लत तथा अ त वप  समदुाय, अपा ता भएका यि , लै क 
तथा यौ नक अ पसं यक समदुायका यि  र पछडावगको आय वृ , जी वकोपाजन 
सधुार, रोजगार  सजना, उ मशीलता ूव नजःता वषयह लाई समावेश गर  सीप 
वकासका कायबमको ला ग . २ करोड ५६ लाख व नयोजन गरेको छु ।  

२१४. लै क हंसामु  ूदेश नमाण कायलाई नर तरता दन लै क हंसा, घरेल ु हंसा, 
सामािजक कुर त, जातीय छुवाछुत, मानव बेच बखन तथा ओसारपसार व  शैि क, 
कानूनी सचेतना तथा सामािजक सश ीकरणको ला ग ःथानीय तहसँगको सहकायमा 
आथक-सामािजक सश ीकरणका कायबमह  स ालन गन आवँयक बजटे व नयोजन 
गरेको छु। 
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२१५. लिु बनी ूदेशलाई बाल ववाह, बालौम, सडक बालबा लका मु  बनाई बालमैऽी ूदेश 
नमाण गन कायलाई नर तरता दंदै बालबा लकाको संर ण, ूव न, जोिखममा परेका, 
बाबआुमा गमुाएका, बेसहारा बालबा लकाह को त काल उ ार, संर ण,  तथा 
पनुःथापनाका ला ग उ ार तथा बाल कोषको यबःथा, बाल हे पलाईन स ालन 
लगायतका कायको ला ग . २ करोड १४ लाख व नयोजन गरेको छु । लोपो मखु 
प रवारका अ त वप  तथा असहाय बालबा लकालाई लि त गर  ःथानीय तहसँगको 
सहकायमा सामदुा यक व ालयमा आवासीय िश ाको यवःथालाई नर तरता दन 
आवँयक बजेट व नयोजन गरेको छु ।संघ, ूदेश र ःथानीय तहको साझेदार मा ूदेश 
ःतर य बाल संर ण गहृ नमाणका ला ग . १ करोड बजेट  व नयोजन गरेको छु ।  

२१६. ये  नाग रकह को स मान, संर ण, राहत तथा पनुःथापनाका ला ग ूदेशःतर य ये  
नाग रक माम नमाण, वृ ाौम तथा ये  नाग रक मलन के िह लाई सहयोग, ये  
नाग रक देशदशन तथा सहयोगापे ी सडक मानवमु  लिु वनी ूदेश नमाण काय 
समेतका ला ग . ३ करोड ६ लाख व नयोजन गरेको छु। 

२१७. अपा ता भएका यि ह को सश ीकरण र उ मिशलता ूव न गर  जी वकोपाजनमा 
सवल करण गद आ मनभर बनाउन १२ वटै िज लामा समदुायमा आधा रत पनुःथापना 
(CBR) कायबमलाई नर तरता दएको छु। अपा ता भएका यि ह को संर णका 
ला ग ूदेशःतर य अपा ता नाग रक मामको  नमाण, प रवार वह न पूण तथा अ त अश  
अपा ता भएका यि ह को संर णका ला ग पनुःथापना के ि स ालनमा सहयोग तथा 
अपा ता भएका यि ह को ला ग नशु क सहायता साममी वतरण लगायतका अपा ता 
लि त कायबमका ला ग . २ करोड २८ लाख बजेट व नयोजन गरेको छु । 

२१८. लै क हंसा तथा घरेल ु हंसा ूभा वत तथा पी डत म हलाह को संर णका ला ग १२ 
वटै िज लामा साझेदार मा स ा लत सेवा के ि (Safe House), बाँके र प देह  िज लामा 
मानव बेच बखन तथा ओसारपसारबाट ूभा वत तथा पी डत म हलाह को उ ार र 
संर णका ला ग स ा लत पनुःथापना के िको कायबमलाई नर तरता दएको छु। 
लै क हंसा ूभा वत तथा पी डत म हलाह को संर णका ला ग दाङ िज लाको 
घोराह मा ूदेशःतर य पनुःथापना के ि नमाणका ला ग संघ, ूदेश र ःथानीय तहको 
सहकायमा ज गा ूा  गर  नमाण काय अगा ड बढाउन आवँयक बजेट व नयोजन 
गरेको छु । 
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ििश ा, यवुा तथा खेलकुद 

२१९. “मानव पुजँी नमाणको आधार, िश ा ऽेमा यापक सधुार” भ  ेकायबम अ तगत 
सामदुा यक व ालयह को भौ तक पूवाधारमा सधुार तथा ःतरो  न त गन ःथानीय तहसँग 
सहकाय ग रनेछ । व ालय तहमा गिणत तथा व ान वषयको न तजामा सधुार याउन 
र ूा व धक ान, सीप स हतको मानवपुजँी नमाण गन व ान, ू व ध, ईि ज नय रङ र 
गिणत (STEM) वषयलाई ूव न गन . ४४ करोड ५८ लाख बजेट ूःताव गरेको 
छु। 

२२०. “ व ालयह मा ःव छ खानपेानी, व ाथ  ःवाः यमा ूदेशको लगानी” भ  े कायबम 
माफत व ालयह मा ःव छ खानेपानीको यवःथाका ला ग बजेट . २ करोड 
व नयोजन गरेको छु। यस अ तगत सामदुा यक व ालयमा यरुोगाड लगायतका पानी 
छा  ने उपकरण एवम ् अ य आवँयक पूवाधार नमाण काय ग रनेछ। आगामी तीन 
वष भऽ ूदेशको सामदुा यक व ालयमा प ने कुनै प न बालबा लकाले असरुि त पानी 
पउनपुन छैन।  

२२१. को भड-१९ को महामार मा पर परागत िश ण व धले धा  न स ने देिखएन। नजी 
व ालय र शहरकेि ित केह  सामदुा यक व ालयह ले ई-ल न लाई अ यासमा याए 
ताप न दरुदराजमा गर ब प रवारका व ाथ  यसबाट वि चत भएका छन।् तसथ ूदेशका 
सबै सामदुा यक व ालयमा अ ययनरत बालबा लकामा ई-ल न को पहुँच वृ  हनु ेगर  
कायबमह  संचालन गन . १ करोड २० लाख बजेटको यवःथा गरेको छु।  

२२२. क ा ११ र १२ मा व ान वषय र ूा व धक िश ा स ालन ग ररहेका सामदुा यक 
व ालयमा ःटेम यावको ःथापना ग रनेछ। उ कृ  व ान िश ाको अवसर उपल ध 
गराउन बटुवलको काि त मा य मक व ालयलाई ूदेशको व ान वषय अ ययन गन 
हबको पमा वकास गन सु वधास प  न भवन नमाणलाई यस वष . ८ करोड ३० 
लाख बजेट व नयोजन गरेको छु।  

२२३. समृ को अ भयान :  छोर ह को  पहुँचमा  व ान  कायबमको ूभावकार  काया वयन 
गनका ला ग ूदेशका सामदुा यक व ालयका क ा ११ र १२ मा व ान वषय 
अ ययनरत सबै छाऽाह  र ःनातक तहमा  सामदुा यक र आं गक या पसमा व ान 
संकायमा अ ययनरत छाऽाह लाई छाऽविृ  ूदान गन कायबम र मु  कमैया, 
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कमलहर , मिुःलम, द लत र पछडावगका छाऽाह का ला ग क ा ११ र १२ 
अ ययनका ला ग छाऽविृ  ूदान गन कायह लाई नर तरता दन . ६ करोड 
व नयोजन गरेको छु। धा मक व ालयह  तथा मिुःलम छाऽा लि त छाऽावास 
कायबम संचालनका ला ग . २ करोड व नयोजन  गरेको छु । 

२२४. उ च िश ा ूदेशको ूमखु िज मेवार  हो। सोह  बमोिजम ूदेशसभाबाट ूदेश 
व व ालय ऐन जार  भइसकेको स दभमा ूदेश व व ालयको ःथापना र संचालन 
गन . १० करोड व नयोजन गरेको छु। सामदुा यक या पसह को पवुाधार नमाण र 
ूदेशमा नया ँ वषयमा अ यापन सु  गरेका व व ालय र या पसलाई ददै आएको 
सहायतालाई नर तरता दन . ९ करोड २० लाख बजेट व नयोजन ग रएको छ। 
उ च िश ालाई अनसु धानमूलक बनाउन या पसह को सहकायमा अनसु धान कायको 
ला ग रकम व नयोजन गरेको छु। उ च िश ामा दँदै आएको छाऽवृि को राशी बढाएर 
. १ करोड पु  याएको छु।  

२२५. वशेष आवँयकता भएका बालबा लकालाई लि त गर  वशेष िश ा सहयोग कायबम र 
अ टजम व ालयह  नमाणका ला ग समेत . १ करोड ५० लाख बजेट व नयोजन 
गरेको छु । सीमा ेऽका व ालयह मा सभाहल नमाणका ला ग . ३ करोड 
व नयोजन गरेको छु। यी सभाहलह  व ालयको व वध कायमा उपयोगी हुनकुो साथै 
को भडजःता महामार मा भारत लगायतका छमेक  रा बाट नेपाल ूवेश गन नाग रकका 
ला ग उपयोगी हनेु व ास गरेको छु। 

२२६. व ान-ू व ध, अनसु धान तथा वकास, सप वकास, सप तथा सपमूलक ता लमको 
नयमन, बहुू ा व धक िश ालयको यवःथापनका ला ग ूदेश सरकारको ःवा म वमा 
ूदेश व ान ू व ध ू त ान ःथापना गन बजेट व नयोजन गरेको छु।  

२२७. ूा व धक िश ा संचालन ग ररहेका व ालयह लाई सहयोग गन . २ करोड बजेट 
छु ाएको छु। यवुा जनशि लाई रोजगारमूलक ूा व धक िश ाका ला ग कुम पूवको 
भमेु र दाङको तु सीपरुमा बहुू ा व धक िश ालयको भौ तक संरचना नमाणका ला ग 
बजेट छु ाएको छु। 

२२८. व ाथ ह ारा हनुे वै ा नक अनसु धान तथा आवंकार र रा य तथा अ तरा य 
ू तयो गतामा सहभागी हनु सहयोग गन कायबमह  संचालन ग रनेछ। व ान ू व धको 
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वकासका ला ग इनोभेशन से टर संचालनको ला ग बजेटको व नयोजन ग रएको छ। 
ूदेशमा वै ा नक स मेलनका ला ग समेत रकम व नयोजन गरेको छु। ू येक िज लामा 
लानेटो रयम ःथापनाका ला ग बजटे यवःथा गरेको छु। 

२२९. दाङको घोराह मा नमाण हनु ेनेऽलाल अभागी रंगशालाको वातावरणीय ूभाव मु या न 
प ात ् नमाण शु  गन गर  .१५ करोड बजेट व नयोजन गरेको छु। 

२३०. ूदेश खेलकुद प रष   को मा यमबाट खेलकुदलाई नरोधा मक ःवाः य र उ मको 
पमा वकास गन मु यम ऽी र नङिश ड लगायतका खेलकुद कायबमह  स ालन गन 

बजेटको यवःथा गरेको छु।  नमाणाधीन रंगशालालाई साफःतरको रंगशालाका पमा 
नमाण गन, ःथानीय तहःतर य तथा व ालय ःतर य खेलकुद पवुाधारको नमाण गन 
. ९ करोड २५ लाख व नयोजन गरेको छु ।  

२३१. ूदेशमा यवुा प रष को ःथापना र संचालन, यवुा ू तभा प हचान र ूो साहन तथा िज ला 
यवुा स म तमाफत यवुा प रचालन स ब धी कायबमका ला ग समेत बजेट छु ाएको 
छु। को भड-१९ लगायतका महामार  र सामािजक संकटको बेलामा समाजलाई योगदान 
दनस ने यवुा जनशि  तयार गन व ालयमा ःकाउट ता लम स ालनको ला ग बजेट 
व नयोजन गरेको छु। 

ससंःकृ त तथा पयटन 

२३२. कोरोनाबाट िश थल पयटन ेऽलाई आ त रक पयटन ूव नमाफत पनुजागतृ गन वशेष 
कायबम स ालन ग रनेछ। आ त रक पयटन ूव न स ब धी व भ  कायबमको 
अ त र  ूदेशमा कायरत सबै कमचार ह लाई बदा पयटन लगायतका कायबममाफत 
आ त रक पयटनका ला ग ूो सा हत ग रनेछ। यसका ला ग कमचार ह लाई शु  तलब 
ःकेल अनसुार एक म हनाको तलब बराबरको रकम उपल ध गराउन आवँयक बजेटको 
यवःथा गरेको छु। 

२३३. पयटन ेऽको दगो वकास र यवःथापनको ला ग यस आथक वषमा ूदेशको पयटन 
नी त तथा पयटन वकासको रणनी तक गु योजना नमाण ग रनेछ। पयटन उ ोगको 
वतमान र भ वंयलाई लि त गर  आवँयक सीपको प हचान र आगामी 5 वषको ला ग 
आवँयक पयटन जनशि  वकासको योजना नमाण गर  कायबम स  चालन ग रनेछ। 
यस कायका ला ग आवँयक बजेटको यवःथा गरेको छु।   
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२३४. पयटन ेऽलाई अथत ऽको मह वपूण आथक बयाकलापको मा यमको पमा वकास 
गद साह सक पयटन, पयापयटन, माइस पयटन, धा मक पयटन, सांःकृ तक पयटन, कृ ष 
पयटन, वन पयटन, खेलकुद पयटन, शैि क पयटन, मामीण पयटन लगायतका पयटन 
यवसायको व वधीकरण र वकास गर  ूदेशमा रोजगार को अवसर वृ  गन कायबम 
स  चालनका ला ग . 15 करोड व नयोजन गरेको छु।   

२३५. यस ूदेशमा ॅमण गन पयटकह  तनको खच गन शलै , ःतर, स तु  जःता वषयमा 
अ ययन अनसु धान गर  नयाँ पयटक य उपजह  समेट  पयटन वकासको याकेज 
तयार गन यवःथा मलाएको छु। 

२३६. रा य तथा अ तरा यःतरमा ूचार ूसारको मा यमबाट ूदेशमा पयटक आकषण गन 
वशेष कायबम स  चालन ग रनेछ। पयटक य सूचनालाई व तुीय सूचनामा आव  गर  
पयटन ूव न गन आवँयक ौोत यवःथा गरेको छु।  

२३७. ूदेश भऽका ऐ तहा सक, धा मक, सांःकृ तक, परुाताि वक, ूाकृ तक एवम ्अ य पयटक य 
ःथलह को संर ण, स व न र वकास ग रनेछ। वःततृ आयोजना ू तवेदन तयार 
भएका आयोजनालाई बमश: ूाथ मकताका आधारमा काया वयनमा लैजान आवँयक 
बजेट व नयोजन गरेको छु।  

२३८. मामीण पयटन ूव नका ला ग होमःटेह को ूव न र वकास ग रनेछ। होमःटे 
स  चालनको ला ग ोू साहन गन, होमःटेलाई ःथानीय संःकृ त, भेषभषुा, मौ लकता र 
पर परागत पेशा, अगा नक तथा घरेल ुउ पादनसँग आव  गन र साँचो अथमा होमःटे 
स ालन गन संचालकह को मता वकासका कायबम स  चालन गन यवःथा 
मलाएको छु। 

२३९. पयटन ेऽमा वशेष योगदान गन, धेरै पयटक भ याउने, पयटन ूव नमा बयाशील 
यि , संघ/संःथाह लाई ूो साहन गन ूदेश पयटन परुःकारको ःथापना गन बजेट 
छु ाएको छु।  

२४०. आधारभतू ःतरबाटै ूकृ त, संःकृ त र पयटनका स ब धमा व ाथ ह लाई समय सापे  
ान दन व ालयःतरमै पयटन कायबम स  चालन गन यवःथा मलाएको छु। 
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२४१. ू स  धा मक, सांःकृ तक, ऐ तहा सक तथा जै वक व वधता समेतका ले मनोरम 
ूाकृ तक ेऽह  गफुा, तालतलैया, झरना, गढ , दरबार जःता मह वपूण ःथानह को 
पयटन ूव न गन कायलाई नर तरता दंदै आवँयक बजटे व नयोजन गरेको छु। 

२४२. ढोरपाटन िशकार आर मा ूवेशका ला ग कुम पूवको उपयु  ब दमुा ूवेश ार 
नमाण गर  यस ेऽलाई पयटक य ग त यको पमा वकास ग रनेछ। बा॑कुने दह, 

 ेऽ तथा ःवग ार मा पयटक य पूवाधार वकास गन तयार भएका गु योजनाह को 
काया वयनलाई नर तरता दन . 19 करोड बजेट व नयोजन गरेको छु। 

२४३. ूदेशका ूमखु ५० पयटक य ग त य प हचान गर  पयटन ूव न ग रनेछ। ूदेशका 
सबै िज लामा आ तरक पयटनलाई ूव न गन एएक िज ला एक पयटन ग त य 
कायबम स ालन गन . 60 करोड 80 लाख बजेटको यवःथा गरेको छु।  

२४४. ूदेशमा रहेका धा मक तथा साँःकृ तक मह वका ःथलह को संर णको ला ग बजेटको 
यवःथा गरेको छु । ूदेशमा स महालयह को ःथापना र ःतरो तका ला ग रकम 
व नयोजन गरेको छु। 

सहकार  तथा ग रबी नवारण 

२४५. आथक तथा सामािजक पमा वप  यि  र घरप रवारह को जीवनःतरमा सधुार गर  
ग रबी नवारण गन उ ेँयका साथ १०९ वटै ःथानीय तहह मा स ा लत मु यम ऽी 
मामीण वकास तथा रोजगार कायबमलाई ःथानीय तहह को सझुाव र सहकायका 
आधारमा थप ूभावकार  पमा संचालन गन आवँयक यवःथा मलाएको छु। 

२४६. ग रबी नवारण कायबमलाइ सीमा तकृत, द ूभा वत, पछडा वगस म पु  याई ौम, 
सीप र ू व धमाफत रोजगार  सजना गनका साथै पोषण तथा खा  सरु ाको सु नि त 
गन कायबम संचालन गन  . २ करोड व नयोजन गरेको छु। 

२४७. सहकार  मजर नी त अवल बन गद सहकार  ेऽको मता, सीप, जनशि  र पुजँीलाई 
उ पादनमलुक काममा लगाउन ूो साहन गद व ीय सशुासनका ला ग सघन अनगुमन 
तथा नयमन काय गन बजेट व नयोजन गरेको छु। 

२४८. सहकार लाई उ पादनशील ेऽमा लगानी गन ूो साहन गन उ ेँयले ःथापना भएको 
सहकार  वकास कोषलाई . ५ करोड पु  याउन ेगर  बजेट व नयोजन गरेको छु।  
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२४९. यस ूदेशमा सहकार को सं या अ य धक रहेको छ। जनताको न ेप संकलन गन साथै 
सदःयह को हत ूव न गन कायमा संल न सहकार को नयमन तथा यवःथापन गन 
विश  संःथाको पमा सहकार  दता अ धकार को कायालय ःथापना तथा संचालनका 
ला ग आवँयक बजेट व नयोजन गरेको छु। 

ययातायात  यवःथा 

२५०. यातायात स ब धी सेवा लन जाँदा बझुाउनपुन कर, शु क तथा दःतरुह  व तुीय 
मा यमबाट भ ु ानी हनु ेगर  बमश: नगदर हत बनाउने यवःथा मलाएको छु। 

२५१. स टवेयरमा आधा रत सवार  स ब धी अ भलेख ूणाल को वकास गर  कायालयको 
अ भलेख ूणाल लाई आधु नककरण गद बमश: पेपरलेस बनाउँदै लैजान ेगर  आगामी 
आथक वषमा आवँयक स टवेयर नमाण तथा काया वयनको ला ग बजेट यवःथा 
गरेको छु।  

२५२. सवार  चालक अनमु तपऽ वतरण कायलाई छटो, छ रतो, पारदश  एवम ् यविःथत 
ग रनेछ। यसका ला ग बटुवलमा सु वधास प  सवार  चालक अनमु त पर ण के ि 
एवम ् ूशासक य भवन नमाणको कायलाई आगामी आथक वषमा स प  न गन गर  
बजेट व नयोजन गरेको छु। 

२५३. सावज नक यातायातको भाडा व तुीय मा यमबाट भ ु ानी हुन े गर  बमश: नगदर हत 
बनाउन नजी ेऽसँग सहकाय गन ूब ध गरेको छु। 

२५४. ूदेश भऽ व तुीय सवार  साधनको ूयोग बढाउनको ला ग नजी ेऽसँगको सहकायमा 
आवँयक अ ययन ग रनेछ । ूदेशका ूमखु नगर जो ने टह मा सावज नक- नजी 
साझेदार  मोडलमा व तुीय बस सेवा स ालनको ूकृया अिघ बढाउन े यवःथा 
मलाएको छु। 

२५५. भाडाका बस, म नबस तथा माईबोजःता सवार  साधनले व ाथ , जे  नाग रक, अपा ता 
भएका यि , जनआ दोलनका घाइतेलाई सहु लयतको पमा भाडामा छुट दए बापत 
यःता सवार  साधनको धनीले तनपुन सवार  साधन करमा साठ  ू तशत छुट दने 
यवःथा मलाएको छु । साथै अपा ता भएका यि ले ूयोग गन म नेगर  बनाइएका 
150 सी.सी. स मका ःकुटरमा सवार  साधन कर नला ने यवःथा मलाएको छु । 
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२५६. को भड-19 को रोकथाम तथा नय ऽणको ला ग सरकार ारा घो षत लकडाउनको 
अव धमा सावज नक यातायात यवसाय स ालनमा आउन नस दा यवसायीह ले यहोन ु
परेको नो सानीलाई यानमा राखी यःता सवार  धनीले बझुाउनपुन वा षक करमा ३३ 
ू तशत छुट दने यवःथा मलाएको छु । 

२५७. चाल ुआथक वष 2077/78 मा बझुाउनपुन सवार  साधन कर सवार  धनीले आषाढ 
मसा तस म नबझुाएमा 40% ज रवाना तनपुन यवःथा रहेकोमा ब दाब द को 
अवःथालाई म यनजर गर  सो कर आगामी आथक वष 2078/079 को तीन म हना 
भऽ बझुाउँदा उ लेिखत ज रवाना छुट गन यवःथा मलाएको छु । 

भभू म यवःथापन 

२५८. भू मह न द लत, भू मह न सकुु बासी र अ यविःथत बसोबासको अ भलेख यवःथापन गन, 
च लाब द  खेती लगायतका नाप न शा कायबम गन, भू म बकमाफत ज गा उपयोग 
गन ूो साहन सहायता कायबम तथा ूादेिशक भूउपयोग योजनाको मःयौदा तजमुा 
स ब धी कायबमह  संचालन गनका साथै ःथानीय तह र समदुायको सम वयमा 
सरकार , सावज नक र गठु  ज गाको अ भलेख तयार गनका ला ग . 2 करोड 
व नयोजन गरेको छु। 

२५९. भू मको वै ा नक र आधु नक लगत रा  े यवःथा मलाई ज गा ूशासनलाई पारदश  र 
गणुःतर य बनाउन ूादेिशक भ-ूसूचना ूणाल  ःथापना गनका साथै भू म ौोतको प हचान, 
दगो उपयोग, संर ण र यवःथापनको ला ग भू म ौोत न शा न गन आवँयक मता 
र पवुाधारको वकास गनका ला ग आवँयक बजेट व नयोजन गरेको छु। 

सूचना तथा स ार 

२६०. डिजटल ूदेश बनाउन ेअ भयानलाई अगा ड बढाउन सूचना ू व ध नी त तथा डिजटल 
ूदेश गु योजना तयार गनकुा साथै ूदेश सरकारका काम कारवाह  तथा सेवालाई 
व तुीय मा यमको ूयोगवाट छटो छ रतो र पारदश  बनाउन ूदेश सरकारवाट ूयोग 
हनुे सूचना ूणाल  स ब धी स टवेयरह को मापद ड नधारण गर  काया वयन गन 
आवँयक बजेट व नयोजन गरेको छु। 
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२६१. ूदेशःतरमा संचार मा यमह को दता, नवीकरण, अ भलेखीकरण, नयमन र यवःथापन 
गन स ार रिज ारको कायालय ःथापना र संचालनको ला ग आवँयक रकम व नयोजन 
गरेको छु। 

२६२. सूचना ू व धमैऽी ूदेश नमाणको काय अगा ड बढाउन आवँयक द  जनशि को 
उ पादन, रोजगार  सृजना, उ ोग तथा द  कामदारह को डाटावेस तयार गन कायका 
ला ग आवँयक रकम व नयोजन गरेको छु। 

२६३. ूदेशमा ःथापना भई स ालनमा आएको ूदेश मा मला सूचना के िलाई ूदेश र जनता 
बीचको स ब ध ःथापना गन मा यमको पमा वकास गर  सूचनालाई शाि त सरु ा, 
अपराध नय ऽण, वकास र सशुासन ूणाल सँग आव  ग रनेछ। यसका ला ग आवँयक 
पन बजेट व नयोजन गरेको छु। 

२६४. स ार मा यमह सँग सहकाय गर  ूदेश सरकारबाट स पादन भएका कायह  जनता 
सम  पु  याउन र जनताको राय सझुाव सु को ला ग टे ल भजन तथा रे डयो कायबम 
स ालनाथ आवँयक रकम व नयोजन ग रएको छ। ूदेश भऽ कायरत उ कृ  संचार 

मा यम र संचारकम लाई स मान गन यवःथाका ला ग आवँयक रकम यवःथा गरेको 
छु। 

२६५. ूदेशःतर य सडकह लाई भौगो लक सूचना ूणाल  (GIS)मा आव  गर  याऽालाई 
अनमुानयो य र सरुि त बनाइनेछ। सावज नक यातायातको भाडा व तुीय मा यमबाट 
भ ु ानी हनेु गर  बमशः नगदर हत बनाउँदै ल गनेछ। साथै सवार  चालक अनमु तपऽ 
वतरण कायलाई छटो, छ रतो, पारदश  एवम ् यविःथत गनका ला ग आवँयक बजेट 
व नयोजन गरेको छु। 

२६६. ूदेशका सरकार  नकायबाट ूयोगमा याउन ेसबै ूकारका यवःथापन सूचना ूणाल  
तथा Software को नधारण, वकास, गणुःतर पर ण तथा सरु ा पर ण सूचना 
ूणाल को वशेष  नकायको पमा रहेको सूचना ू व ध ू त ानबाट हनुे यवःथा 
मलाएको छु। 

२६७. स ारकम ह को हत र क याणका ला ग क याणकार  कोष ःथापना गन आवँयक 
रकम व नयोजन गरेको छु। यस कोषको ःथापनाबाट ौमजीवी पऽकार लगायत स पूण 
स ारकम ह को हत र क याण अ भवृ मा ू य  सहयोग पु न े व ास गरेको छु। 
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शशाि त, सरु ा तथा सशुासन 

२६८. कानूनको काया वयनमाफत ूदेश सरकारको काम कारवाह मा सशुासन कायम गन 
कायलाई वशेष ूाथ मकताका साथ अगा ड बढाइनेछ । ूदेश सरकारले ूवाह गन सेवा 
ू त सेवामाह  स तु  सव ण कायबमलाई नर तरता दएको छु। 

२६९. ूदेश र ःथानीय तहमा कायरत कमचार  एवम ् नवािचत जनू त न धह को मता 
वकास र कायस पादनमा सधुार, ूदेश सरकारका कायबम काया वयनमा सहजीकरण, 

शासक य मताको अभवृ  लगायतका कायह  ूदेश ूिश ण ू त ानमाफत गन 
यवःथा मलाएको छु ।  

२७०. संघबाट ूदेश तथा ःथानीय तहमा समायोजन भएर आउन ेकमचार  तथा नया ँ नयु  
भएका कमचार ह का ला ग ूभावकार  पमा आ नो िज मेवार  पूरा गनका ला ग नयाँ 
ान सजना गन, यवःथापन गन गर  मानव ौोत वकासका ला ग ता लम ूदान गन 
ूदेश ूिश ण ू त ानलाई एक उ कृ  के ि (Centre of Excellence) को पमा वकास 
गन आवँयक बजेट यवःथा मलाएको छु।    

२७१. ूदेश ूहर  वधेयक तजमुा गर  ूदेश ूहर को स ालन र यवःथापन ग रनेछ। ूदेश 
ूहर  संगठनको संःथागत सु ढ करण एवम ्ूहर  इकाई भवन नमाणका ला ग . 40 
करोड बजेट व नयोजन गरेको छु। 

२७२. रा य सरु ा र आ त रक सरु ा नी तसँग साम ःय हुन े गर  ूदेशको सरु ा नी त 
तजमुा गन आवँयक बजेट व नयोजन गरेको छु। सरु ा संवेदनशील ेऽ र मु य 
राजमागह का व भ  ःथानमा स. स. ट. भ.जडानको कायलाई नर तरता दनका ला ग 
. 4 करोड बजेट व नयोजन गरेको छु। जोिखमपूण याऽालाई न सा हत गन 

सचेतनामलुक कायबमका ला ग आवँयक बजेट व नयोजन गरेको छु।  

२७३. लागू औषध ूयोगकताको सं या ब ढरहेको ःथान र ओसारपसार गन ूवेश ब दहु मा 
नगरानीको यवःथा मलाइनेछ। लागूऔषध दु यसन यूनीकरणका ला ग जनचेतनामूलक 
कायबम संचालन गन र ूदेश अनसु धान यरुो गठन गर  स ालनमा याउन आवँयक 
बजेट छु ाएको छु । 
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२७४. सश  का बममा घाईते भएका यि ह को उपचारको यवःथालाई नर तरता 
दएको छु।  ूभा वत यि लाई यवसा यक सप ूदान गर  ःवरोजगार बनाउने 

कायबम संचालन गन आवँयक बजेट यवःथा गरेको छु। ूदेश भऽका 
कारागारह को आवँयकता अनसुार नमाण, पनु: नमाण र सु ढ करण ग रनकुा साथै 
कैद /ब द ह को यवसा यक सप वकासको ला ग . 3 करोड ३० लाख बजेट 
व नयोजन गरेको छु।  

२७५. वषयगत कानून नमाण गदा सरोकारवालाह सँग छलफल तथा परामश गनकुा साथै 
समाजमा रहेका वसंग त एवम ् वकृ त रोकथाम र यूनीकरणका ला ग ःथानीय या यक 
स म त र सरोकारवालाह सँग सचेतनामूलक कायबम संचालन गन आवँयक बजटे 
व नयोजन गरेको छु। 

जजोिखम यूनीकरण तथा वप  यवःथापन 

२७६. अघाखाँची, रो पा, दाङ, पा पा, यूठान र गु मी िज लाका प हरो ूभा वत ेऽमा 
एक कृत बःती तथा पूवाधार वकास कायबम स ालन गन . 16 करोड 60 लाख 
बजेट व नयोजन गरेको छु। 

२७७. वप  जोिखमयु  ेऽको प हचान र न सा न गर  वप  यवःथापनलाई ूभावकार  
बनाइनेछ। वप को समयमा उ ार तथा राहतको ला ग आवँयक पन जनशि  नमाण 
गनका ला ग वप  पूवतयार  एवम ्ू तकाय ता लम संचालनका ला ग आवँयक बजेट 
व नयोजन गरेको छु।   

२७८. ःथानीय तहसँगको सहकायमा ःथानीय तहमा वप  ू तकाय स ब धी कायमा योगदान 
दन स न े जनशि को वकास ग रनेछ। वप को उ च जोिखममा रहेका ःथानीय 

तहह मा उ ारको कायलाई छटो, छ रतो तथा ूभावकार  बनाउन हे ल याड नमाण गन 
कायलाई नर तरता दन बजेट व नयोजन गरेको छु।  

व ान र ू व ध  

२७९. नेपाल सरकारको सम वय र सहकायमा ूदेश भऽका सबै ःथानीय तहह मा नवूवतन 
र वकासका ला ग ू तःपधा बढाउन सघाउ पु न ेगर  एक नवीनतम साझेदार  कोष 
प रचालनका ला ग . 18 करोड 77 लाख व नयोजन गरेको छु। 
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२८०. ूदेशको वकास कायबममा सघाउ पु  याउन ेूदेश सरकारको ूशासन र यवःथापनलाई 
सबल, स म तथा ूभावकार  बनाउन आवँयक काय गन र ःथानीय सरकारको प त 
नमाण एवम ् मता वकासमा सहयोग गन आवँयक बजेटको यवःथा मलाएको छु| 

ूूदेश सेवामा जनशि  यवःथापन 

२८१. ूदेश नजामती सेवा र ःथानीय तहको सेवाका तो कएका पदह मा व ापन ूकािशत 
गन उ ेँयले कायता लका नमाण गर  सो बमोिजम जनशि  भना ू बया शु  गन 
यवःथा मलाएको छु। 

२८२. ूदेश नजामती सेवा र ःथानीय तहको सेवा अ तगतका व भ  सेवा समूहका ४१ वटा 
पदह को पदपू तका ला ग चा हन े पा बम तजमुा भइसकेको छ। बाकँ  अ य सेवा 
समूहका ला ग चा हन े पा बम तजमुा आगामी आथक वषमा ग रस ने यवःथा 
मलाएको छु। 

२८३. ूदेश, ःथानीय तह र अ य तो कएको ेऽमा जनशि  यवःथापन स ब धमा अ ययन, 
अनसु धान, अनगुमन तथा नर ण गर  आवँयक यवःथाह  अिघ बढाउन े ूब ध 
गरेको छु। 

२८४. ूदेश नजामती सेवा र ःथानीय सेवालाई स म र ूभावकार  बनाउन तथा नजामती 
सेवाू त आकषण बढाउन अनसु धाना मक र ूव ना मक कायका ला ग बजेट 
व नयोजन गरेको छु।  

२८५. ूदेश लोक सेवा आयोगले संचालन गन पर ाको व ापनमा आवेदकले Online बाटै 
दरखाःत दनस ने गर  आयोगको मता अ भवृ  गन बजेट यवःथा गरेको छु। 

२८६. उ च मनोबल, ःवःफूत काय यवहार र सकारा मक धारणा स हतको मानवपुजँी, 
उ पादन र उ पादक व वृ का आवँयक ौोत हनु ्। समृ  ूदेश खुसी जनता ूदेशको 
लआय हा सल गन रा सेवकह लाई कामू त त पर र सेवाभावस हत समयमै 
कायस पादन गन उ ूे रत र ूो साहन गन उ ूरेणामूलक कायबमह  संचालन गन 
यवःथा मलाएको छु। 
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२८७. संघसँगको सहकायमा ूदेश राजधानी रा ी उप यका (देउखरु ) मा ूदेश आवास नमाण 
गन काय अिघ बढाइनेछ। नजामती व ालय र नजामती कमचार  अःपताल नमाण 
गन आवँयक बजेट व नयोजन गरेको छु। 

२८८. रा सेवक कमचार को मनोबल बढाई सावज नक सेवालाई ूभावकार  बनाइनेछ। 
ूदेशमा कायरत नजामती कमचार को . 10 लाखको सामू हक दघुटना बमा र . 
1 लाखको ःवाः य बमाका ला ग ू मयम वापतको रकम ूदेश सरकारले यहोन 
यवःथा मलाएको छु। 

२८९. नेपाल सरकारबाट नधारण भएको 2078 साउन १ गते देिख लागू हनु े गर  ूदेश 
नजामती सेवाका कमचार को तलबमानमा मा सक . 2 हजार वृ  गरेको छु। हाल 
ूदान ग रएको महँगी भ ालाई नर तरता दएको छु।  

रराजधानी यवःथापन 

२९०. यस ूदेशको नाम र राजधानी ूदेश सभाको छैठ   अ धवेशनबाट टु ो ला गसकेको 
यहोरा माननीय सदःयह लाई जानकार  न ै छ। ूदेशको नाम लिु बनी र ःथायी 
राजधानी देउखरु  उप यका (रा ी उप यका) भनी नधारण भएको स दभमा रा को गौरव 
र ूदेशको प हचान झ कन ेगर  ूदेश राजधानीको गु  योजना तयार गन काय सु  
भइसकेको छ। ूदेश राजधानी ःथल देउखरु  उप यका तलुना मक पमा खु ला ज मन 
(Open Land) भएको ठाउँ भएकोले नद  स यतामा आधा रत आधु नक यविःथत 
शहरको पमा वकास गन चाल ुआथक वषमा शु  भएको शहर  योजना नमाण 
(Town Planning), ज गा ूा  (Land Pooling) जःता काय आगामी आथक वषको 
शु मै स प  गर  आवँयक संरचना (भवन/सडक तथा अ य पूवाधार) नमाण काय 
तीॄ ग तमा अिघ बढाउन े यवःथा मलाएको छु। यसका ला ग आवँयक बजेट 
व नयोजन गरेको छु। 

आथक वृ , आय आजन तथा ूदेश अथत ऽ 

२९१. ूदेशको समृ का ला ग द घकाल न वकासको मागिचऽ नधारण गन आवँयक लिु बनी           
ूदेशको द घकाल न योजना (आथक वष 2080/०81 देिख 2099/2100) नमाण 
गनका ला ग आवँयक बजेट व नयोजन गरेको छु। 
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२९२. आथक, सामािजक, मानव वकास, कृ ष, पयटन, ूाकृ तक र मानवीय ौोत यवःथापन 
वषयमा स भा यता अ ययन/अनसु धान, शोधविृ , यापार योजना नमाण जःता वषयमा 
अनसु धानमलुक काय गनको ला ग आवँयक बजेट व नयोजन गरेको छु। 

२९३. ूदेशको आथक वकासको आधारको पमा रहेका कृ ष, उजा, उ ोग, यातायात, 
भौ तक पूवाधार, सूचना ू व ध, पयटन र शहर  वकासको ेऽमा सावज नक एवम ् नजी 
लगानी वःतार गनकुो साथै ती ेऽको संर ण, ूव न र ूो साहनका कायबम 
स  चालनका ला ग आवँयक बजेट व नयोजन गरेको छु।  

२९४. ूदेशमा वैदेिशक सहायताको ूा  र प रचालनको स भावना प हचान गर  संघीय 
सरकारसँगको सम वयमा ूदेश तहमा वैदेिशक सहायतामा स ालन हनुस ने 
प रयोजनाह को पूव स भा यताको अ ययन गनका ला ग आवँयक बजेट व नयोजन 
गरेको छु।  

२९५. ूदेश सरकार र ःथानीय तह बीचको साझा अ धकारको पमा रहेका करह को संकलन 
तथा यवःथापनलाई थप सु यविःथत बनाउन एकल कर ूशासनलाई सबल,  सु ढ र 
पारदश  बनाउन आवँयक यवःथा मलाएको छु। 

२९६. ग रबी यूनीकरणमा सघाउ पु ने गर  दगो वकासका लआयह  ूा  गन योजना र 
बजेटलाई दशा नदश ग रएको छ। समृ का ला ग उ च दरको आथक वृ  हा सल 
गन उ ेँय ूा  गनगर  योजना तजमुा र बजेट प रचालन गन यवःथा मलाएको छु।  

२९७. ूदेशको हालको ौोत साधनको अवःथा, मता र जनचाहनाको बीचमा स तलुन याउन 
ूदेशको आव धक योजना (2०७६/0७७ - 2०८०/0८१) मा उ लेिखत अ त 
ूाथ मकता ूा  प रयोजनाह मा ूदेश सरकारको लगानी वृ  गरेको छु।  

२९८. ूदेशमा उपल ध क चा पदाथमा आधा रत उ ोगको ःथापना र वकासमा जोड दंदै 
यःता उ ोगको ःथापना र वकासमा नजी ेऽसँग सहकाय ग रनेछ। पर परागत सीप 
र उ मलाई ूव न एवम ्बमशः आधु नक करण गद द ता अ भवृ  गनकुो साथै 
यःता उ ोगको उ पादनलाई ूो साहन गन यवःथा मलाएको छु। 
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२९९. ूदेश भऽ अ तरा य साथै अ तर ूदेश तलुना मक लाभको ेऽह  प ह याउँदै यःता 
ेऽह मा लगानी बढाउँदै लैजान ेस दभमा आवँयक अ ययनका ला ग बजेट यवःथा 

गरेको छु। 

३००. ूदेशमा ःवदेशी नजी एवम ् वैदेिशक लगानी बढाउने र ूदेश भऽ लगानीका स भा वत 
ेऽह  प हचान गर  लगानीकताह लाई लगानीका स भावनाह सँग जो ने उ ेँ यले 

ूदेश सरकारले लगानी स मेलन, २०७८ गन तयार मा जु टरहेको छ। नजी लगानीका 
ला ग उपयु  वातावरण सृजना गन आवँयक नी त तथा सु वधा स हतको याकेज 
घोषणा गनकुो साथै चाल ुआथक वषमा तयार  शु  भएको लगानी स मेलनलाई आगामी 
आथक वषको शरद ऋतमुा भ यताका साथ स प  गन यवःथा मलाएको छु। यसका 
ला ग . १ करोड व नयोजन गरेको छु। 

३०१. नेपाल सरकारसँगको सम वयमा ूदेशःतरमा पुजँी बजार ूव नका ला ग धतोपऽ 
बोडको ूादेिशक संरचना ःथापनाका ला ग आवँयक यवःथा मलाएको छु। 

३०२. ूदेश भऽ लगानीको ला ग आवँयक पन ौोत ूदेश भऽैबाट जटुाउन ेस दभमा ूदेशमा 
पुजँी प रचालन गन ठूला पूवाधारका ला ग लगानी गनस ने गर  ूदेशःतर य वतीय 
संःथाको ःथापनाको ला ग स भा यता अ ययन गर  कानूनी एवम ् संरचनागत यवःथा 
गन काय अगा ड बढाइनेछ। यसका ला ग आवँयक बजेट यवःथा गरेको छु। 

३०३. वूेषणबाट ूा  अ धकांश हःसा उपभोगमा खच भइरहेको वतमान स दभमा वूषेणको 
आयको उ लेखनीय अंश लगानीमा पा तरण गन आगामी आथक वषमा वशषे 
कायबम संचालन गन यवःथा मलाएको छु। 

३०४. ूदेशबासी बीचमा छ रएर रहेको पुजँीलाई एक कृत गर  ूदेशका ला ग आवँयक लगानी 
जटुाउन े स दभमा ूदेशःतर य बक तथा व ीय संःथाह को ःथापना र वकास गन 
नी त अि तयार ग रनेछ। सो स ब धी कानून तजमुाका ला ग आवँयक रकम 
व नयोजन गरेको छु। 

पपारदिशता, मत य यता तथा आथक अनशुासन 

३०५. ूदेश सरकारबाट ूवाह ग रने सेवालाई पारदश , जवाफदेह  र जनमखुी बनाउनकुा साथै 
वकास नमाण कायमा व ीय अनशुासन कायम गद मत य यता, कायकुशलता र 
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कायस पादन ःतरलाई मानकका पमा लई सेवा ूवाहलाई ूभावकार  बनाइनेछ। 
सरकारबाट स पा दत बयाकलाप र खच ूकृया पारदश  बनाइनेछ । ूदेश सरकारबाट 
स ा लत कायबमह को ूभाव मू या नका ला ग आवँयक यवःथा मलाएको छु। 

३०६. ूदेश सशुासन र समृ का ूयासलाई एक कृत, चःुत र जवाफदेह पूण बनाउन संघ, 
ूदेश र ःथानीय तहबीचको सम वय, सहकाय र साझदेार मा संःथागत यवःथा गर  
सेवा ूवाह र कायस पादन ःतरलाई गणुःतर य बनाइनेछ। ूदेश र ःथानीय तहको सेवा 
ूवाह र वकास यवःथापनमा ू य  संल न हुन ेजनू त न ध र कमचार ह को ान 
सीप, मता र द ता अ भवृ का कायबम संचालन गन आवँयक बजेट व नयोजन 
गरेको छु। 

३०७. आगामी आथक वषमा राजःव चहुावट नय ऽण स ब धी ूादेिशक नी त तथा कानूनको 
तजमुा गर  काया वयनमा याइनेछ। सूचना ू व धको ूयोगमाफत राजःव संकलनलाई 
थप पारदश  तथा ूभावकार  बनाउन े यवःथा मलाएको छु। 

३०८. ूदेशको आथक तथा व ीय यवःथालाई थप ूभावकार  बनाउन र आथक एवम ्
व ीय उ रदा य वलाई थप संःथागत गन आगामी आथक वषमा ूदेश आथक 
काय व ध ऐनलाई वःथापन गर  नया ँ आथक काय व ध तथा व ीय उ रदा य व 
स ब धी वधेयक ूदेश सभामा ूःततु गन यवःथा मलाएको छु। 

३०९. लेखा पर णबाट औं याइएका बे ज ु फ ट गन आगामी आथक वषमा वशेष 
अ भयान स ालनमा याइनेछ। बे जकुो अंकलाई यूनतम तु याई सबैभ दा कम बे ज ु
रहेको ूदेशको पमा लिु बनी ूदेशलाई ःथा पत गन काय अिघ बढाएको छु। 

३१०. सरकार  चाल ुखचमा मत ययी स ा त अपनाइनेछ। चाल ुखचमा नि त सीमा कायम 
राखी पुजँीगत खच बढाउन े यवःथा मलाएको छु। 

ममाननीय सभामखु महोदय, 

३११. बजेटमा उ लेिखत उ ेँय परुा गन तो कएका ूाथ मकता र स ा तमा आधा रत रह  
आगामी आथक वषका नी त तथा कायबमह  काया वयन गन . 40 अब 95 
करोड 97 लाख व नयोजन गरेको छु । कुल व नयोजनम ये चालतुफ . 14 अब 
93 करोड 73 लाख 43 हजार अथात ् 36.47 ू तशत‚ पुँजीगततफ . 21 अब 
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17 करोड 99 लाख 61 हजार अथात ्51.71 ू तशत रहेको छ । ःथानीय तह 
व ीय हःता तरणका ला ग . 4 अब 84 करोड 23 लाख 96 हजार व नयोजन 
गरेको छु ।कूल बजेटमा व ीय हःता तरणको अंश 11.82 ू तशत रहेको छ।   

३१२. आगामी आथक वषमा स ालन हनु ेकायबमका ला ग खच यहोन ॐोतम ये आ त रक 
राज बाट . 4 अब 29 करोड 50 लाख 50 हजार, राज  बाडँफाँटबाट . 13 
अब 20 लाख, रोय ट  बाँडफाँटबाट . 1 अव 1 लाख 50 हजार, व ीय 
समानीकरण अनदुानबाट . 8 अब 2 करोड 97 लाख, सशत अनदुानबाट . 6 अब 
23 करोड 3 लाख, समपूरक अनदुानबाट . 72 करोड 16 लाख, वशेष अनदुानबाट 
. 63 करोड 49 लाख र चाल ुआथक वषको वचत रकमबाट . 7 अब 5 करोड 

रहन ेअनमुान गरेको छु।  

ममाननीय सभामखु महोदय, 

अब म आगामी आथक वषको राज  प रचालनको नी त तथा कायबम ूःततु गन अनमु त 
चाह छु। 

राज  प रचालनको नी त तथा कायबम 

३१३. एकातफ खचको ब दो आवँयकता र अक तफ को भड-१९ का कारण अथत ऽमा 
उ प  संकुचनका बीच राज  प रचालन चनुौतीपूण ब दै गइरहेको वषयमा माननीय 
सदःयह  जानकार नै हनुहुु छ। यस पृ भू ममा रहेर आथक वष 2०७८/0७९ मा 
राज  प रचालनको नी त तथा कायबम ूःततु गन चाह छु। 

३१४. नेपालको सं वधानमा उ लेिखत ूदेश सरकारको आथक अ धकारह  ूयोग गद 
अ तरसरकार  व  यवःथापन ऐन, २०७४;  ूदेश कर तथा गैरकर राज  स ब धी ऐन, 

२०७५; ूदेश व  यवःथापन ऐन, २०७५ समेतको आधारमा ौोत साधन प रचालन 
गन ूब ध गरेको छु। यस अ तगत अ धकांश कर तथा शु क स ब धी अ धकारह  
ूदेश र ःथानीय तह बीच साझा अ धकारको पमा रहेको स दभमा कर तन जनतालाई 
झ झट नहोस ्भ ाका ला ग एकल कर ूशासन स ालन हनु े यवःथा मलाइएको छ। 
साझा करह लाई ूच लत कानून बमोिजम ूदेश र ःथानीय तह बीच समयमै बाँडफाँट 
हनुे यवःथा मलाएको छु। 
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३१५. दर नधारण तथा संकलन दवैु काय ूदेश सरकारबाट हनुे सवार  साधन कर संकलन 
तथा बाँडफाँटलाई राज  परामश स म तको सझुाव तथा सफा रस समेतको आधारमा थप 
ूभावकार  बनाउने काय आगामी आथक वषमा अिघ बढाइनेछ। अ य ूदेशमा दता 
भई यस ूदेशमा स ालन हनु ेसवार  साधन कर ूदेश र ूदेश भऽका ःथानीय तहले 
ूा  गन स न े यवःथा गन आगामी आथक वषमा संघीय सरकार तथा अ य ूदेश 
सरकारसँग सम वय गर  अगा ड ब न े यवःथा मलाएको छु। सवार  साधन तथा 
नवीकरण ूकृयालाई थप सरल कृत गनकुा साथै यस स ब धी करका दरह  यथावत 
राखेको छु। 

३१६. घरज गा कारोबारको स ब धमा कारोवार मू य र लखतमा उ लेिखत मू यबीच ठूलो 
अ तर रहने कुरामा ूदेश सरकार सचेत रहेको छ। घरज गा रिज ेशन शु कवापत ूा  
हनुे रकम घरज गाको यूनतम मू या नमा नभर हनु े भएकोले यःतो मू या नलाई 
यविःथत गन ूदेश कर तथा गैरकर स ब धी ऐनले दएको अ धकार ूयोग गर  हालै 
माऽ ूदेश सरकारले घरज गा यूनतम मू य नधारण नयमावल , २०७८ ःवीकृत 
गरेको छ। आगामी आथक वषमा यस नयमावल को ूभावकार  काया वयनमाफत 
घरज गाको मू या नलाई यथास भव वाःत वक कारोवार मतुा वक हनुे यवःथा 
मलाएको छु। यस ूकारको यवःथाबाट आगामी आथक वषमा थप राज  प रचालन 
हनुे अनमुान गरेको छु। 

३१७. मनोर न करको दायरा बढाउन आगामी आथक वषमा सबै ूकारका मनोर नज य 
बयाकलापह लाई करको दायरामा याइनेछ। ःथानीय तहको सहकाय र सम वयमा 
कर संकलन तथा प रचालनलाई थप ूभावकार  बनाउने यवःथा मलाएको छु। 

३१८. ःथानीय तहबाटै दर नधारण तथा संकलन हनुे व ापन करको दायरा वःतार गन 
स भावना रहेको यहोरा राज  परामश स म तको ू तवेदनमा उ लेख छ। तसथ 
आगामी आथक वषमा सबै ूकारका व ापनज य ग त व धलाई करको दायरामा याउन 
व ापन कर स ब धी अ ययन व ेषण गन गराउन े र आवँयक कानूनको मःयौदा 
तयार गर  ूदेश सभामा पेश हनेु ूब ध गरेको छु। 

३१९. नद ज य ूदाथको यविःथत संकलन तथा बब बाट थप राज  प रचालन हनुस न े
कुरामा ूदेश सरकार व ःत छ। यस ेऽमा रहेका गलत अ यासह लाई ूभावकार  
पमा नय ऽण गर  उपभो ाले तरेको मू यको अ धकांश हःसा ूदेश र ःथानीय 
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तहबीच बाडफाटँ हनुे खातामा ज मा हनुे यवःथाका ला ग आगामी आथक वषमा यस 
स ब धी वधेयक ूदेश सभासम  पेश गन यवःथा मलाएको छु। नद ज य पदाथ 
ढु ा, ग ी, बालवुा दह र बह र समेतको बब बाट आगामी आथक वषमा ूदेश 
सरकारलाई . १ अब भ दा बढ  आय ूा  हनुे अनमुान गरेको छु। 

३२०. वन ेऽलाई ूदेश सरकारको आयौोतको ूमखु ेऽ बनाउने गर  आगामी आथक 
वषमा वन स ब धी वधेयक ूदेश सभामा पेश हुने यवःथा मलाएको छु। खो सा 
खो सी यवःथापन कायबम समेतबाट आगामी आथक वषमा थप आय ूा  हनुे 
यवःथा मलाइएको छ। हाल बब  वतरण रो ा भएको काठ दाउराको ललाम बब  
गन काय संघीय सरकारसँगको सम वयमा आगामी आथक वषमा शु  ग रने छ। 
यसका साथै रा य वन भऽ जनताको जी वकोपाजन, रोजगार  र ूदेश सरकारको आय 
आजन ब ने व भ  कायबम स ालन ग रनेछ। आगामी आथक वषमा वन ेऽबाट 
क रब .१ अब आय ूा  हनु ेअनमुान गरेको छु। 

३२१. ूदेशको ला ग आवँयक ौोत साधनको ूब ध गन स दभमा संघीय सरकारू तको 
हालको अ य धक नभरता घटाई आ म नभर ूदेश अथत ऽ नमाणका ला ग केवल कर, 
दःतरु र सेवा शु क संकलनमा सी मत नरह  व भ  ूकारका एका धकार ूकृ तका 
आयमूलक कायबम ूदेश सरकारको तफबाट स ालन गन स भावनाह  खोजी गर  
आगामी आथक वषमा यःता ेऽमा लगानी गन शु  गन यवःथा मलाएको छु। 

ममाननीय सभामखु महोदय, 

अब म ूदेश सरकारको तफबाट आगामी आथक वषमा उपल ध गराइने व भ  ूकारका छुट 
एवम ्सु वधाह  ूःततु गन अनमु त चाह छु ।  

छुट एवम ्सु वधा 

३२२. को भड-१९ को कारण आथक ग त व धमा आएको संकुचनसँगै ूदेश सरकारको राज  
प रचालन एवम ्ौोत यवःथापनमा चनुौती थ पएको छ। तर प न को भडको असरले 
ू येक वग, ेऽ र समदुायमा पारेको असरलाई यूनीकरण गन स दभमा ूदेश 
सरकारको तफबाट व भ  ूकारका छुट एवम ् सु वधाह  उपल ध गराउने यवःथा 
मलाएको छु । 
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३२३. को भड-१९को कारणले बाबआुमाको मृ य ुभई छोराछोर ह मा हःता तरण हनेु स पि  
म ये घरज गा रिज ेशन गदा ला न ेशु कमा २५ ू तशत छुट दने यवःथा गरेको 
छु।  

३२४. जल व तु उ ोग, सौय उजा िचया खेती, कफ  खेती, कपास खेती, पुं प यवसाय, तरकार  
खेती, पशपंु ीपालन, अलची खेती, जडीबटु  खेती एवम ्फलफूल उ ोगको नाममा ख रद 
गन ज गाको लखत पा रत गदा ला न े रिज ेशन शु कमा स बि धत ःथानीय तहको 
सफा रसका आधारमा पचह र ू तशत छुट दने यवःथालाई नर तरता दएको छु। 

३२५. दईु वा दईु भ दा बढ  प ले आपसी सहम तमा कृ ष ूयोजनको ला ग ज गाको 
च लाब द   गन हक हःता तरण गदा सो मा ला ने राजःव मनाहा हुन े यवःथा 
मलाएको छु। 

३२६. ूदेश भऽ सतु , गु खा, पानपराग र म दराज य उ ोग बाहेकका उ पादनमूलक उ ोगले 
उ ोग ःथापना तथा स ालन गन उ ोगको नाममा ख रद गन ज गाको लखत पा रत 
गदा ला न ेरिज ेशन शु कमा पचह र ू तशत छुट दने यवःथा मलाएको छु। 

३२७. ूदेश भऽ कृ ष ऋण, बमा संःथान, बमा स म तबाट ःवीकृ त ूा  बमा क पनी, 
व व ालय, बक तथा व ीय संःथाह ले आ ना बहालवाला कमचार ह लाई सेवा शत 
बमोिजम दने ऋण सु वधाको धतो ब धक लखत पा रत गदा रिज ेशन शु क छुट दने 
यवःथा कायम ैराखेको छु। 

३२८. ूदेश भऽ कमचार  स यकोष तथा नाग रक लगानी कोषले नय मत बचत ज मा गन 
आ ना स यकताह लाई ऋण सु वधा उपल ध गराउँदा लन े धतोको धतो ब धक 
लखत पा रत गदा रिज ेशन शु क छुट दने यवःथा मलाएको छु। 

३२९. सहकार  ऐन, २०७४ बमोिजम दता भै संचालनमा रहेका सहकार  संःथाह ले आ ना 
शेयर सदःयह  बीच ऋण लगानी/ूवाह गदा तीस लाख पैया ँस मको थैल  अ मा 
रो ा शु कबाहेक सेवा शु क छुट दने यवःथा कायमै राखेको छु। 

३३०. ूच लत कानून बमोिजम ब क  तथा व ीय यवसाय र बमा यवसाय गन एकै 
ूकृ तका नकायह  एक आपसमा गा भन चाहेमा गा भन े संःथाह ले सो ूयोजनका 
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ला ग घरज गाको एक ऽत गदा संशोधन शु कबाहेक अ य शु क नला न े यवःथा 
मलाएको छु। 

३३१. जनआ दोलन, जनयु  र मधेश आ दोलनमा सहादत ूा  गरेका स हदका आिौत प त, 

प ी, छोरा र छोर  तथा माता पताको नाममा ःवा म व ूा  हनु े गर  पा रत हनु े
लखतमा ूच लत कानून बमोिजम ला न े सबै ूकारको शु क पूण पमा छुट दने 
यवःथा मलाएको छु। 

३३२. पूण अपा ता भएका यि , द लत एवम ् पछ डएका जा त भनी ःथानीय तहबाट ूमािणत 
भएको सफा रस वा आधका रक ूमाणको आधारमा तनीह को नाममा ःवा म व ूा  
हुँदा यस ऐन बमोिजम असलु ग रने घरज गा रिज शेन शु कमा पचास ू तशत छुट दने 
यवःथालाई नर तरता दएको छु। 

३३३. म हला, स र  वषभ दा बढ  उमेरका ये  नाग रक र नाबालकको नाममा जनुसकैु 
ूकारबाट ःवा म व ूा  हनुे गर  पा रत हनुे लखतमा ूच लत कानून बमोिजम 
लगाइएको रिज ेशन शु कमा प चीस ू तशत छुट र एकल म हलाको हकमा भने प तस 
ू तशत छुट दने यवःथालाई नर तरता दएको छु। 

३३४. हाल प त वा प ीको नाममा कायम रहेको घरज गाको ःवा म व प रवतन गर  प त प ी 
दवैुको संयु  ःवा म वको पमा लखत गन चाहेमा सो संगोलनामाको लखतमा 
.१००।  माऽ रिज ेशन शु क ला ने यवःथालाई कायमै राखेको छु। 

३३५. ३०० जना भ दा बढ  यि लाई ू य  रोजगार  दने उ पादनमूलक उ ोग ःथापना 
गन वा वःतार गनका ला ग ज गा ख रद गदा ला न े रिज ेशन शु कको लखतमा 
पचह र ू तशत छुट दने यवःथा मलाएको छु। 

३३६. भू मह न मू  कमैया र मू  ह लया प रवारले सहु लयत ऋण र अनदुान ूा  गर  
ख रद गरेको ज गाको लखत पा रत गदा ला न े रिज ेशन शु क, सेवा शु क र रो ा 
शु क पूण पमा छुट दन े यवःथा मलाएको छु। 

३३७. धा मक तथा सामािजक हतका न म  ःथा पत नपेालमा दता भएका संघ, संःथा वा 
नकायले आ नो नाउँमा ूा  गन ज गाको लखत पा रत गदा पचास ू तशत रिज ेशन 
शु क छुट दने यवःथा कायमै राखेको छु। 
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३३८. सहकार  स ब धी ूच लत कानून बमोिजम दता भएका सहकार  संःथाह ले संःथाको 
नाममा ःवा म व ूा  हनु े गर  पहाडी ेऽमा २ रोपनी , तराई र भऽी मधेशमा ३ 
क ास म ज गा र भवन ख रद गदा ला न े रिज ेशन शु क नयामक नकायको 
सफा रसमा पूण पमा छुट दने यवःथालाई नर तरता दएको छु। 

३३९. प त प ीको संयु  नाममा पा रत हनुे लखतमा म हला सरह रिज ेशन शु क छुट पाउने 
यवःथा मलाएको छु। 

३४०. तीनपःुता भऽ छोर  वा ना तनीह मा संयु  नामसार  भई दताफार  गदा छोडपऽको 
दररेटको आधा शु क ला ने यवःथा गरेको छु। 

३४१. नेपाल सरकार, ूदेश सरकार र ःथानीय तह वा अ तगतको कुन ैएक नकायको नाममा 
रहेको ज गा नेपाल सरकार, ूदेश सरकार र ःथानीय तह वा अ तगतको अक  कुनै 
नकायको नाममा रिज ेशन वा दािखल खारेज गनपुदा रिज ेशन शु क तथा सेवा शु क 
नला न े यवःथा मलाएको छु। 

३४२. कुन ै यि  वा संःथाको ःवा म वमा रहेको ज गा नपेाल सरकार, ूदेश सरकार र 
ःथानीय तह वा मातहतका कुन ै नकायलाई नःशु क पमा ूा  भएमा वा नपेाल 
सरकार, ूदेश सरकार वा ःथानीय तह वा मातहतका कुनै प न नकाय वा सामदुा यक 
व ालयले ख रद ग र लएमा वा ललाम सकार गरेमा सो मा रिज ेशन शु क तथा सेवा 
शु क नला न े यवःथा मलाएको छु। 

३४३. वैदेिशक रोजगार वाट बक  ूणाल  माफत रे म ा स ूा  भएको बकको ूमािणत 
कागजातको आधारमा यःतो रे म ा सवाट ख रद हनु े ज गाको लखतमा पि चस 
ू तशत रिज ेशन शु क छुट दने यवःथा गरेको छु। 

३४४. चाल ुआथक वषमा दएका व भ  ूकारका छुट तथा सहु लयतलाई नर तरता दएको 
छु। यःता छुट तथा सु वधाह  म ये कुनैप न छुट तथा सु वधा घटाइएको वा हटाइएको 
छैन ब  केह  थप गरेको छु। 

ममाननीय सभामखु महोदय, 

३४५. सरकारले जनताबाट ौोत यवःथापन गर  जनताकै ला ग काम गन हो। यसैले कर 
तथा शु कको कारण जनतामा यूनतम भार होस ् साथै सरकार स ालनका ला ग 
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आवँयक ौोत ूब ध गन सकयोस ्भ  ेदवैु कुरा बीच स तलुन कायम गद अगा ड 
ब न ज र  छ। यस स दभमा वषय व ह , नजी ेऽ लगायतका स व  प का 
साथै माननीय सदःयह सँग जीव त अ तरबया गर  एउटा ू  रोड याप तयार गन 
काय आगामी आथक वषमा अिघ बढाउने यवःथा मलाएको छु। 

बबजेट/कायबमका अपेि त उपलि ध 

माननीय सभामखु महोदय, 

३४६. मैले ूःततु गरेको बजेट पूण पमा काया वयन हुने व ास गरेको छु। यो बजेट पूण 
पमा काया वयन हुँदा मह वपूण उपलि ध हनु ेअपे ासमेत गरेको छु। 

३४७. सबै भ दा प हलो कुरा यो बजेट पूण पमा काया वयन गदा को भड-१९ को नय ऽण 
तथा उपचारको मता वृ  हनुेछ। जसले गदा कुनपै न ूदेशवासी को भड पर ण एवम ्
उपचारबाट वि त हनुपुन छैन। को भड-१९ को तेौो भे रय ट नआओस ्हाॆो कामना 
छ तर आईहाले प न यसको नय ऽण तथा उपचारमा हामी थप ूभावकार  हनुेछ । 
साथै आगामी आथक वष भऽै हामी ूदेशवासी सबै नाग रकलाई खोप लगाउन स म 
हनुेछ ।  

३४८. ःवाः य सेवामा सवसाधारणको पहुँच वृ  हनुेछ। आधारभूत ःवाः य सेवा, सामा य 
अूशेन लगायतका सेवाका ला ग ू येक िज लावासी नाग रकह  आ नो िज ला छोडेर 
अ य ऽ जानपुन छैन। 

३४९. अब ू येक कृषकले आ नो स भावना आंकलन गर  कृ ष ू व धकसँगको सहकायमा 
आ नो कृषक योजना काया वयन गद अगा ड ब ने िःथ त सजना हनुेछ। कजा 
आवँयक पनले सलुभकजा पाउनेछन।् यवसाय गनले व वध ूकारका सु वधा र 
अनदुानह  पाउनेछन।् कृ ष ेऽमा हामीले फ को मानछ । 

३५०. सीप स न र उ म, पेशा वा रोजगार  गन चाहने कोह  प न यवुाह  अब वदेश जानपुन 
छैन। हामील े इ छुक सबैलाई गणुःतर य ता लम दनेछ  र सप पर ण गर  यःता 
यवुाले गन स ने यवसाय प हचान गन वातावरण नमाण गनछ । 

३५१. ूदेशमा सडक पूवाधारतफ 161 क. म सडक कालोपऽे हनुेछ भने 668 क. म. 
सडकको ःतरो  न त हुनेछ। 15 वटा पा लका पहुँच माग स प  हनुेछन।्  

63



 

३५२. सतह सँचाईतफ 8000 हे टरमा र भू मगत सँचाईतफ 3500 हे टरमा गर  ज मा 
11500 हे टरमा सँचाई सु वधा वःतार हनुेछ। अ य थुू  ै सँचाई संरचनाको नमाण, 
सधुार एवम ्ममत हनुेछ। 

३५३. हामीले एक घर एक धाराको अ भयानलाई थप अगा ड बढाउनेछ । यसबाट थप दईु 
ू तशत जनतामा खानेपानीको पहुँच अ भवृ  भई कुल 97 ू तशत जनतामा आधारभतू 
खानेपानी  सु वधा वःतार हुनछे। वास योजना काया वयनमा उ लेखनीय ूग त हनुेछ। 

३५४. ूदेशका थप 840 प रवारलाई जनता आवास कायबममाफत प ी घरमा बःने यवःथा 
हनुेछ। 

३५५. ूदेश सरकारको ःथायी राजधानीको वःततृ शहर  योजना (Town Planning) नमाण 
स प  हनेुछ। ज गा ूा  (Land Pooling) को काय स प  गर  सरकार  भवन 
लगायत अ य पूवाधार नमाणको काय शु  हनुेछ। 

३५६. ूदेश व व ालय ःथापना हनुेछ। हामी ूदेश व व ालयका आवँयक पूवाधार 
नमाणका कायमा अगा ड ब नेछ । 

३५७. ूदेशका व भ  सडकमा पन 83 सडक पलु र व भ  ःथानलाई जो ने 13 झोलु  गे 
पलुको नमाण स प  भई यी पूवाधारबाट ूदेशवासी जनताह  लाभाि वत हनुेछन।् 

३५८. ूदेशका सबै िज लामा ५० शै याका अःपतालह  स ालनमा आउनेछन।् लिु बनी 
ूदेशको बटुवलमा अ याधु नक लिु बनी ूादेिशक अःपतालको नमाण काय ूार भ 
हनुेछ। 

३५९. ूदेशको काय ेऽमा हामी एक दजन भ दा बढ  ऐन र ती ऐन अ तगत नयमह  
नमाण गर  संघीयता काया वयन र ूदेशको अ धकार ूयोगमा एक कदम अगा ड ब ने 
छ  । थुू  ै वषयह  कानून बमोिजम यविःथत र स ा लत हुनेछन।् 

३६०. सरकार, ू तप , जनू त न ध, योजना व  एवम ्स बि धत सबैको संल नतामा बीस वष 
द घकाल न योजना नमाण हनुेछ र सो योजनाले आगामी योजना तजमुा तथा बजेट 
व नयोजनलाई दशा नदश गनछ। 
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३६१. ूूदेश लगानी स मेलन भ य पमा स प  हनुेछ र यस ूदेशमा ठूलो प रमाणमा ःवदेशी 
तथा वदेशी लगानी आक षत गन हामी सफल हनेुछ । 

माननीय सभामखु महोदय, 

३६२. हामीले हालस ममा आथक वष 2०७४/0७५ मा आंिशक र यसप छका तीन आथक 
वषमा पूण बजेट गर  झ डै चारवटा बजेट नमाण ग रस य । यसैले योजना तजमुा र 
बजेट नमाणमा हामीले धेरै कुरा अनभुव ग  य , थुू  ैकुरा स य  र केह  ेऽमा सधुार 
गनपुन अनभुव समेत ग  य । यसथ आगामी आथक वषको बजेट तथा कायबम ूःततु 
गदा हालस मका अनभुव र नया ँ सकाइलाई संःथागत गद योजना तजमुा, बजेट 
व नयोजन र काया वयनमा थप द ता हा सल गन आवँयक ूब ध मलाएको छु। 

३६३. ूःततु बजेट राॆर  काया वयन हुँदा हा सल हनेु वषयह  थुू  ै छन।् मैले उ लेख 
गरेका वषयह  केह  सांके तक माऽ हनु।् 

३६४. नेपालमा राॆा नी त, योजना र कायबम नमाण हु छन ् तर काया वयन प  थप 
ूभावकार  हनु आवँयक छ। बजेट तथा कायबमह  ूभावकार  पमा काया वयन 
गन सरकारले थप पहल गनपुछ भने वप ी दल, जनू त न ध, बु जीवी, स ारजगत 
सबैले रचना मक सहयोग गनपुछ।  

माननीय सभामखु महोदय, 

३६५. ूदेशमा हनुे वकासको ू तफलबाट सबै ूदेशवासीह  लाभाि वत भइरहेका छन।् ूःततु 
बजेट पूण पमा काया वयन गन सरकार अहोराऽ ख न तयार छ। यसैल े बजेट 
काया वयनमा सरकारलाई आवँयक स लाह, सझुाव र सहयोगको ला ग स बि धत 
सबैमा हा दक अनरुोध गदछु। 

३६६. ूःततु बजेट तजमुा गदा मागदशन गनहुुन े माननीय ूदेश ूमखु, माननीय मु यम ऽी, 
माननीय सभामखु, राजनी तक दलका नेताह  र ूदेश सभाका माननीय सदःयह ू त 
हा दक आभार ूकट गदछु । बजेट तजमुाको बममा उपयोगी सझुाव र सहयोग गनहुनु े
राजनी तक दल, अथ व , नजी ेऽ, सहकार  ेऽ, नाग रक समाज, रा सेवक एवम ्
आम स ारजगत लगायत स पूण ूदेशवासी दाजभुाइ दद ब हनीह लाई हा दक ध यवाद 
ापन गदछु।  

ध यवाद
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