
 
 

आ�थर्क वषर् २०७४/७५  
को 

बजेट व�व्य 

 
 
 

�देश सरकार 
आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्�ालय 

�देश नं. ४, पोखरा, नपेाल 
२०७५

 
 



 
�देश सभाको बैठकमा   

आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्�ी �करण गरुुङले  
�स्ततु गनुर् भएको 

 
 
 

आ�थर्क वषर् २०७४/७५ को 
बजेट व�व्य 

 
 
 

�देश सरकार 
आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्�ालय,  

�देश नं.४, पोखरा, नेपाल       
 
 

२०७५ साल वैशाख १९ गते बधुवार

 
 



माननीय सभामखु  महोदय, 

 
१. नेपालको इ�तहासमा प�हलो पटक जनताको 

अ�भमत�ारा �देश  सभा र सरकारको गठन भएको 

छ । यस सम्मा�नत �देश सभा समक्ष  आ�थर्क 

मा�मला  तथा योजना मन्�ीको है�सयतले �देश 

सरकारको प�हलो बजेट �स्ततु गनर् पाउँदा अत्यन्त  

गौरवािन्वत  भएकोछु ।  

२. देश र जनताका �निम्त ब�लदान गन� अमर वीर 

स�हदहरू��त भावपूणर् ��ा�ल� अपर्ण गनर्        

चाहन्छु । नेपाल र नेपाल� समाज �नमार्ण र 

प�रवतर्न गन� हा�ा अ�जहरू��त ��ापूवर्क सम्मान 

व्य� गनर् चाहन्छु । नेपाल� राजनी�तका िशखर 

व्यि�त्वहरू पषु्पलाल �े�, �व��ेर�साद कोइराला, 

मदन भण्डार�, मनमोहन अ�धकार� र गणेशमान 

�संहलाई आदरपूवर्क सम्झन चाहन्छु । राजनी�तक 

स्वतन्�ता, �जातन्�, लोकतन्� तथा आमूल 

प�रवतर्नका �निम्त नेपाल� जनताले पटक पटक गद� 
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आएको जनआन्दोलन, सश� �व�ोह, सश� संघषर् 

तथा जनय�ु लगायत सबै �कारका त्याग र 

ब�लदानका गौरवपूणर् इ�तहासलाई स्मरण गनर् 

चाहन्छु । साथै, बेप�ा प�रवार एवं पी�डत 

नाग�रक��त ग�हरो सम्मान व्य� गनर् चाहन्छु।  

३. संघीय लोकतािन्�क गणतन्�ात्मक शासन 

व्यवस्थाको माध्यम�ारा �दगो शािन्त, सशुासन, 

�वकास र सम�ृ�को आकाङ्क्षा पूरा गनर् सं�वधान 

सभाबाट नेपालको सं�वधान जार� भएप�छ हामी सबै 

नेपाल� सावर्भौम सम्प� भएका छ� । सावर्भौम 

जनताबाट �नवार्िचत हा�ो यस ग�रमामय प�हलो 

�देश सभा र �देश सरकार– सामन्ती, �नरङ्कुश, 

केन्��कृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सजृना 

गरेका सबै �कारका �वभेद र उत्पीडनलाई अन्त्य 

गद� सामािजक न्याय स�हतको आ�थर्क समानता, 

सम�ृ� र सम� �वकास��त हामी सबै ��तब�        

छ� । मैले यो �देशको बजेट तजुर्मा गदार् 
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नेपालको सं�वधानका �यनै महत्वपूणर् �स्तावनाबाट 

�नद� िशत भएकोछु। 

४. नेपालको सं�वधानले स�दय� परुानो सामन्ती 

व्यवस्थाको अन्त्य मा� होइन, एउटा नयाँ यगुको 

समेत आरम्भ गरेकोछ । यो यगुान्तकार� प�रवतर्न 

हो । यो प�रवतर्न राजनी�तक दलहरू बीचको 

सहकायर् र एकताबाट मा� सम्भव भएको �थयो । 

राजनी�तक दलहरू एकताब� हुँदा मा� नेपाल� 

जनता �वजयी बनेका छन।् त्यसैले ग�रबी र 

पछौटेपनको �वरु� समाजवादउन्मखु आ�थर्क 

सम�ृ� तथा सामािजक न्याय स�हतको �वकास हामी 

सबै राजनी�तक दलको साझा स�च र गन्तव्य    

हो । सं�वधानको कायार्न्वयन हा�ा साझा कायर्सूची 

हनु ्। यो बजेट तजुर्मा गदार् म सं�वधानको �यनै 

भावना, मूल्य र मान्यता तथा सावर्भौम नेपाल� 

जनताको आकाङ्क्षा र चाहनाबाट �नद� िशत हुँदै यो 
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ऐ�तहा�सक िजम्मेवार�लाई चनुौती र अवसरका 

रूपमा �लएकोछु। 

५. यो बजेट आगामी आ�थर्क वषर् २०७५।७६ को 

बजेटको िशलान्यास हो । तर प�न यो बजेटले 

आगामी आ�थर्क वषर्को बजेटको ला�ग मागर्दशर्न 

गन� �व�ास �लएकोछु । सी�मत �ोत, साधन र 

छोटो समयमा तयार पा�रएको यो बजेट 

आखँीझ्याल मा� हो । जहाँबाट मैले सकेसम्म 

टाढा िचयाउने �य� गरेकोछु । त्यसैले यो बजेट 

तजुर्मा गदार् राज्यको �नद�शक �स�ान्त, संघीय 

आ�थर्क नी�त र  �दगो �वकासका ल�य �ा�� एवं 

�देश सरकारको नी�त र कायर्�मलाई कायार्न्वयन 

गन� गर� बजेट तजुर्मा गरेकोछु । यसका साथै, 

मैले यस सम्मा�नत सभामा �म�त २०७५ बैशाख 

१३ गते �स्ततु गरेको �व�नयोजन �वधेयक, २०७५ 

का �स�ान्त र �ाथ�मकता तथा माननीय सदस्यहरू 
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र �देश सभाबाट �ा� सझुाव समेतलाई बजेट 

तजुर्माको आधार बनाएकोछु । 

६. �देशमा उपलब्ध रहेका �ाकृ�तक �ोत र साधनको 

�दगो �वकास तथा वैज्ञा�नक व्यवस्थापन, 

उत्पादनमखुी, स्वावलम्बी तथा आत्म�नभर्र अथर्तन्� 

र समतामूलक समाज �नमार्ण गन� �दशातफर्  

बजेटलाई प�रलिक्षत गद� पूवार्धार �नमार्णमा �वशेष 

जोड �दएकोछु । यो बजेटले "सम�ृ नेपाल, सखुी 

नपेाल�" को रा��य अ�भयानलाई प�न सघाउ 

परु् याउने �व�ास �लएकोछु । 

७. नेपाल सरकारबाट �ा� हनुे �व�ीय समानीकरण 

अनदुान, राज� बाँडफाँट र आन्त�रक �ोतलाई 

प�रचालन गर� पयर्टन, ऊजार्, कृ�ष, उ�ोग तथा 

भौ�तक पूवार्धारका के्ष�मा उच्च �ाथ�मकता �दई 

आ�थर्क सम�ृ�का ला�ग उत्पादन व�ृ�, ग�रबी 

न्यूनीकरण, रोजगार� तथा स्वरोजगारका अवसरमा 
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अ�भव�ृ� गद� सम�ुत �देशको जग बसाल्ने 

�दशातफर्  बजेटलाई केन्��त गरेकोछु । 

८. बजेट तजुर्मा गदार् पाँचमै�ी- बाल, यवुा, लै��क, जे� 

नाग�रक र अपा�तामै�ी हनुे योजना तथा 

कायर्�मलाई �वशेष जोड �दएकोछु ।  

सभामखु महोदय, 

९. �देशको सम� आ�थर्क ��याकलाप, �ववरण र 
तथ्या� स�हतको आ�थर्क सव�क्षण, �वषयगत 
मन्�ालयहरूको �ग�त �ववरण तथा मध्यमकाल�न 
खचर् संरचना तयार भइसकेको अवस्था छैन । 
त्यसैले �देशको सम� आ�थर्क प�रसूचकहरू पेश 
गन� अवस्था रहेन । म यहा ँआ�थर्क, सामािजक र 
भौ�तक पूवार्धार सम्बन्धी उपलब्ध तथ्या�हरू मा� 
�स्ततु गनर् चाहन्छु। 
 

भौगो�लक र जनसािँख्यक अवस्थाः 
हा�ो �देशको के्ष�फल २१ हजार ७ सय ३३ वगर् 
�कलो�मटर रहेकोछ। नेपालका ७७ िजल्लामध्ये 
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११ िजल्ला र ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये  ८५ 
स्थानीय तह यसै �देशमा रहेका छन ् । �व�म 
सम्बत २०६८ को जनगणना अनसुार यस �देशको 
कुल जनसंख्या २४ लाख ८२ हजार २ सय ३ 
रहेकोछ । जसमा नगरपा�लका के्ष�मा बसोबास 
गन� जनसङ् ख्या ६० दशमलव ५५ र गाउँपा�लका 
के्ष�मा बसोबास गन� जनसङ् ख्या ३९ दशमलव 
४५ ��तशत रहेको छ । कुल जनघनत्व १ सय 
१० ��त वगर् �कलो�मटर रहेकोछ ।  
 

आ�थर्क अवस्था:  नपेालको कुल गाहर्स्थ उत्पादन 
रू.२६ खवर् ४२ अवर् र नेपाल�को ��तव्यि� आय 
८ सय ६६ अमे�रक� डलर रहेको छ भने यस 
�देशको कुल गाहर्स्थ उत्पादन  रू.३ खवर्           
१० अवर्  र ��तव्यि� आय १ हजार १ सय 
अमे�रक� डलर रहेको अनमुानछ ।  
 

सामािजक अवस्था:  �देशमा शैिक्षक के्ष�तफर्   
सामदुा�यक �व�ालयको संख्या ३ हजार ९ सय २१ 
र संस्थागत  �व�ालयको संख्या ७ सय ५२ गर� 
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जम्मा ४ हजार ६ सय ७३ �व�ालय रहेका       

छन ् । उच्चिशक्षातफर्  सरकार� १२, सामदुा�यक 
८८ र संस्थागत ३० गर� जम्मा १ सय ३० 
शैिक्षक संस्था रहेका छन।् यसैगर�, �ा�व�धक तथा 
व्यवसा�यक िशक्षातफर्  एघारै िजल्लामा २८ 
�ा�व�धक �व�ालय स�ालनमा रहेका छन ् । 
�देश�भ� एक �व��व�ालय र दईु िच�कत्सा िशक्षण 
अस्पतालहरू स�ालनमा रहेका छन ्। 
 

रा��य साक्षरता दर ६५ दशमलव ९ ��तशत 
(परुूष ७५ ��तशत र म�हला 57 ��तशत) रहेको 
छ भने �देशको साक्षरता दर ७४ ��तशत (परुूष 
८३ ��तशत र म�हला ६७ ��तशत) रहेकोछ । 
रा��य मानव �वकास सूचका�  शनु्य दशमलव 49 
रहेको छ भने �देशको मानव �वकास सूचका�  

शनु्य दशमलव 513 रहेकोछ । �नरपेक्ष 
ग�रबीको रेखामनुी रहेको रा��य जनसंख्या २१ 
दशमलव ६ ��तशत रहेको छ भने यस �देशको 
ग�रवीको रेखामनुीको जनसंख्या १४ दशमलव १९ 
��तशत रहेकोछ । रा��य बहआुया�मक ग�रबीको 
जनसंख्या 28 दशमलव 6 ��तशत रहेकोछ भने 
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�देशको बहआुया�मक ग�रबीको जनसंख्या          
14 दशमलव 21 ��तशत मा� रहेकोछ । 
 

आधारभतू खानेपानी सेवाको पहुँच पगेुको रा��य 
जनसंख्या ८२ दशमलव ७८ ��तशत रहेकोछ भने 
�देशको जनसंख्या ९१ दशमलव 58 ��तशत 
रहेकोछ । पडु्कोपनको रा��य अवस्था ३५ 
दशमलव ८ ��तशत रहेको छ भने यस �देशको 
अवस्था २८ दशमलव 95 ��तशत रहेकोछ । 
रा��य जनसङ्ख्याको औसत आय ु69 दशमलव 2 
वषर् रहेको छ भने यस �देशको जनसङ्ख्याको 
 औसत आय ु70 वषर् रहेकोछ।  
 

भौ�तक पूवार्धारको अवस्था:  �देश�भ�का एघार 

िजल्लाका सदरमकुाम सडक स�ालले जो�डएका 

छन ् । �देश�भ�का पचासी स्थानीय तहमध्ये 

��यासी तहमा सडक पगेुकोछ । पोखरा, जोमसोम  

र भखर्रै मा� बलेवामा हवाई सेवा स�ालनमा 

आएका छन ् । �देश�भ� कालोप�े सडकको 

लम्बाई ६ सय २४ �कलो�मटर, खण्डािस्मत 
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(�ाभेल) सडकको लम्बाई ७८ �कलो�मटर र धलेु 

सडकको लम्बाई ९ सय ३७ �कलो�मटर गर� 

जम्मा सडकको लम्बाई १६ सय ३९ �कलो�मटर 

रहेकोछ ।  

�देश�भ� सरकार� र �नजी के्ष�बाट ४ सय        

११ मेगावाट क्षमताका जल�व�तु आयोजना 

सञ् चालनमा आएका छन ्भने �व�भ� आयोजनाहरू 

�नमार्णाधीन अवस्थामा रहेका छन ्।  

�देश�भ� २ लाख ५५ हजार ६ सय ५१ हेक्टर 

के्ष�फल खेतीयोग्य जमीनमध्ये १ लाख १७ हजार 

३ सय १५ हेक्टर के्ष�फल जमीनमा मा� बा�ै 

म�हना �संचाइको स�ुवधा उपलब्ध रहेकोछ । 

ब��कङ तथा �व�ीय संस्थाको उपिस्थ�त �देश�भ�का 

सबै िजल्लामा रहेकोछ । जसअनसुार यस �देशमा 

वािणज्य बैक, �वकास ब�क तथा �व�ीय संस्थाका 

समेत गर� ५ सय १३ शाखाहरू र ३ हजार        
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५ सय २९ सहकार� संस्थाहरू स�ालनमा रहेका 

छन ्। 

सभामखु महोदय, 

१०. त्यसैले, यो बजेट र कायर्�मलाई �देशको सम� 

आ�थर्क, सामािजक र भौ�तक पूवार्धार �वकासको 

योजना र कायर्�मको प�हचान एवं त्यसको 

सम्भाव्यता अध्ययन र �ाथ�मक�करण तथा नी�त र 

�व�ध तजुर्माका �निम्त केन्��त गरेकोछु।यसका 

साथै, �देशको अध्याव�धक आ�थर्क प�रसूचक तथा 

मन्�ालयगत ल�य �ग�त �ववरण र मध्यमकाल�न 

खचर् संरचना आगामी आ�थर्क वषर् २०७५।७६ 

को बजेट तजुर्मा गदार् तयार पान� व्यवस्था 

�मलाएकोछु। 

११. हा�ो �देश �ाकृ�तक �ोत र साधनले धनी छ । 

राज्यको नयाँ संघीय संरचना अनसुार बजेट र 

योजना �नमार्णको काम िजरो �ाउण्डबाट शरुू 

गनुर्परेको तथ्य सबै माननीय सदस्यहरूलाई अवगतै 
11 

 



छ । यस �देशमा रहेका अनेकौ चनुौतीहरू मध्ये 

मैले बजेट तजुर्मा गदार् अथर् व्यवस्था र �वकासका 

मूलभतू चनुौतीहरू देहाय बमोिजम रहेको महशसु 

गरेकोछु ।  

 कानून �नमार्ण र कायार्न्वयनः सरकार स�ालन, �वकास 
�नमार्ण तथा सामािजक क्षे�का ला�ग आवश्यक कानून 
तजुर्मा एवम ् कायार्न्वयन गन� कायर् चनुौतीपूणर् रहेको       
छ । 
  

 भौ�तक संरचनाको �नमार्ण तथा व्यवस्थापनः  �देश 
सरकारको कायर् स�ालन तथा व्यवस्थापनका ला�ग 
�देशका �नकाय तथा सावर्ज�नक क्षे�सगँ सम्बिन्धत 
भौ�तक पूवार्धारको �नमार्ण एवं व्यवस्थापन गन� कायर् 
चनुौतीकारूपमा रहेका छन ्। 
  

 �ोतको प�हचान र प�रचालनः सम�ुत �देश �नमार्णका 
ला�ग भौ�तक पूवार्धारको �नमार्ण तथा सामािजक 
सेवाका क्ष�ेमा पयार्� लगानी गनर् �ोत र साधनको 
प�हचान गर� प�रचालन गन� कायर् चनुौतीपूणर् रहेको     
छ । 
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 उत्पादन र उत्पादकत्व व�ृ�ः �देश�भ� सम्भावना 
रहेका पयर्टन, ऊजार्, कृ�ष, उ�ोग र भौ�तक पूवार्धारका 
क्षे�मा सरकार�, �नजी, सहकार� र समदुायको पूजँी 
प�रचालन गर� उत्पादन र उत्पादकत्व व�ृ� गन�, 
रोजगार� सजृना गन� र बजार व्यवस्थापन गन� कायर् 
चनुौतीका रूपमा रहेका छन ्। 

 

 आयोजनाको �ाथ�मक�करण र कायार्न्वयनः  
जनअपेक्षालाई एकै पटकको बजेटबाट सम्बोधन गनर् 
नस�कने हुँदा, बढ� नाग�रक लाभािन्वत हनेु र 
तलुनात्मक लाभ बढ� भएका तथा �दगो �वकासका 
ल�य हा�सल हनेु आयोजनाको �ाथ�मक�करण तथा 
कायार्न्वयन गन� कायर् चनुौतीपूणर् रहेकोछ ।  

 
 शासक�य क्षमता अ�भव�ृ� र सशुासन �व�र्न तथा 

�त्याभ�ूतः �ादेिशक कायर् िजम्मेवार�को कायर् सम्पादन 
गन�, स्थानीय तहको क्षमता अ�भव�ृ� गन� र सावर्ज�नक 
सेवा �वाहलाई व्यवसा�यक र नतीजामखुी बनाउन 
�देश सरकारको संस्थागत एवं शासक�य क्षमता 
अ�भव�ृ� स�हत पूवार्धार तयार गन� कायर् चनुौतीपूणर् 
रहेका छन।् 
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 मानव संशाधन व्यवस्थापनः �देशको �वकासका ला�ग 
आवश्यक जनशि�को आकँलन, मानव संशाधनको 
योजना, �वकास  र व्यवस्थापन गन� कायर् चनुौतीका 
रूपमा रहेका छन।् 

 

सभामखु महोदय, 
 
१२. कानून तजुर्मा र कायार्न्वयन, �देश गौरवका 

आयोजनाको प�हचान, आयोजना व�कको तयार�, भौ�तक 
पूवार्धार  �नमार्णका सबै चनुौतीपूणर् कायर्लाई �देश 
�नमार्णको अवसरको रूपमा �लएकोछु । त्यसैले, 

बजेटका उ�ेश्यहरू देहाय बमोिजम राखेकोछु: 
 

१२.१  �ादेिशक संरचनाको �बन्ध �मलाउने, 

१२.२  �देशमा लगानीमै�ी वातावरण सजृना गन�,  

१२.३  रोजगार� तथा स्वरोजगारका अवसर सजृना 
गन�,  

१२.४  उत्पादन र उत्पादकत्व व�ृ� गन�, 
१२.५  ग�रवी न्यूनीकरण गद� पूणर्रूपमा ग�रवी 

�नवारण गन�,  

१२.६  भौगो�लक तथा सामािजक सन्तलुन स�हत 

�देशको �वकास गन�। 
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सभामखु महोदय, 

 
१३. चाल ु आ�थर्क वषर्को नी�त र कायर्�मले तय गरेको 

�ाथ�मकता क्षे�-  (१) पयर्टन (२) ऊजार् (३) कृ�ष (४) 

उ�ोग र (५) भौ�तक पूवार्धार रहेका छन ्। यी सबै 

क्षे�को �वकासका �निम्त भौ�तक पूवार्धार �नमार्णको 

काम नै हा�ो �मखु ल�य हो । अब म, चाल ुआ�थर्क 

वषर्को बजेट र कायर्�म �स्ततु गदर्छु। 

पयर्टन के्ष�को �वकास र रोजगार�को सजृना : 

१४. गणुस्तरका पयर्टक कमाउन र उनीहरूको बसा� 
लम्बाउन गणुस्तर�य पयर्टन �वकास र सेवालाई �व�र्न 
गद� पयर्टकहरूलाई अ�त�थको रूपमा सम्मान गनर् 
अ�त�थदेवो भवः अ�भयान स�ालन ग�रनेछ । 

 

१५. रा��य गौरवको आयोजनाका रूपमा �नमार्णाधीन पोखरा 
क्षे�ीय अन्तरार्��य �वमानस्थल सन ्२०२१ को जलुाई 
सम्ममा स�ालनमा आउने र उ� �वमानस्थलबाट 
�ादेिशक राजधानी एवं �छमेक� देशका क्षे�ीय 
शहरहरूसगँको हवाई सम्पकर्  �वस्तारका ला�ग नेपाल 
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सरकारसगँ समन्वय र सहकायर् गन� व्यवस्था            

गरेकोछु ।   
 

१६. पयर्टक�य गन्तव्य �वस्तार गनर् �देशको राजधानी र 
िजल्लासगँको हवाई सम्पकर् लाई  पनु: स्थापना एवं 
�वस्तार गनर् �देश�भ�का पालङुटार-गोरखा, हमु्डे-मनाङ 
र ढोरपाटन-बागलङु �वमानस्थल पनुः स�ालनमा 
ल्याउन नाग�रक उ�ययन �ा�धकरणसँग समन्वय गन� 
व्यवस्था �मलाएकोछु । 

 

१७. साह�सक खेलपयर्टनको �वकास र �वस्तार गनर् 
अल्�ालाइट, प्याराग्लाइ�ड�, बि� जम्प, क्यानो�नङ, रक 
क्लाईिम्बङ, काया�कङ, स्काइ डाइ�भङ, �हउँ स्के�टङ र 
स्क� जस्ता खेलपयर्टनको �व�र्नका ला�ग अध्ययन गन� 
व्यवस्था �मलाएकोछु । 
 

१८. नयाँ आकषर्क पयर्टक�य गन्तव्य �वकास गनर्का ला�ग 
संघ, �देश, स्थानीय तह र �नजीक्ष�ेसँगको साझेदार�मा 
आयोजना �नमार्ण तथा स�ालनको उपय�ु मोडा�लट� 
�वकास ग�रनेछ । साथै �नजी क्ष�ेसँग सहकायर् गर� 
�ामीण पयर्टन �व�र्नका ला�ग �देशका ११ स्थानमा 
केबलकार स�ालनको पूवर्सम्भाव्यता अध्ययन गनर् 
रू.१५ लाख बजेटको व्यवस्था गरेकोछु ।  
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१९. पयर्टकलाई जलया�ामा आक�षर्त गनर् मालढु�ा-
सेतीवेणी (अपर काल�), राम्द�-चापाकोट (लोअर काल�), 
दमौल�-खहरे (माद�-सेती) लगायतका स्थानमा 
र् यािफ्ट�लाई �ािन्डङ गर� भरपद�, सरुिक्षत पयर्टक�य 
गन्तव्यकारूपमा �वकास गनर् गरुूयोजना तयार पानर्का 
ला�ग रकम �व�नयोजन गरेकोछु । 

 

२०.  स्थानीय तह र �नजी क्षे�सगँको सहकायर्मा आकषर्क 
पयर्टक�य गन्तव्यका रूपमा रहेका फेवाताल-

बेगनासताल-रूपाताल कनेिक्ट�भट�का ला�ग मोनोरेल 
स�ालनको सम्भाव्यता अध्ययन गनर् २० लाख रूपैया ँ
�व�नयोजन गरेकोछु। 

 
२१. अ�पूणर् संरक्षण क्षे�, मनास्ल ुसंरक्षण क्षे� तथा �व�भ� 

�ाकृ�तक, ऐ�तहा�सक, धा�मर्क, साँस्कृ�तक क्षे�लाई 
संरक्षण र �वकास गद� �ामीण पयर्टन केन्�, होमस्टे, 
पदया�ा  मागर्लाई �व�र्न गनर् तीनसय गाउँलाई नमूना 
पयर्टक�य गाउँ बनाउने कायर्�म सञ् चालनका ला�ग 
कायर्�व�ध तयार�को व्यवस्था �मलाएको छु । 
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२२. पयर्टन �व�र्न गनर् सन ्२०१९ लाई आन्त�रक पयर्टन 
वषर्, सन ्२०२० लाई �छमेक� देश पयर्टक पयर्टन वषर् 
र सन ् २०२२ लाई अन्तरार्��यस्तरको पोखरा �मण 
वषर् तयार�का ला�ग बजेट व्यवस्था �मलाएकोछु । 

 

२३. लोमान्थाङ लगायत उपल्लो मसु्ताङ क्षे�लाई पयर्टक�य 
गन्तव्यकारूपमा �वकास र �व�र्न गनर् गरुूयोजना 
तयार�का ला�ग रू.२० लाख बजेटको व्यवस्था 
�मलाएकोछु । 
 

२४. पयर्टन सेवा उ�ोगलाई आध�ुनक र स�ुवधासम्प� 
बनाउन पयर्टन सेवा स�ुवधा सम्बन्धी मापदण्ड तयार 
ग�रनेछ । साथै, मह�वपूणर् पयर्टक�य गन्तव्यमा 
आध�ुनक र स�ुवधासम्प� होटल-रे�ँुरा स्थापना गर� 
स�ालन गनर् �नजी क्षे�लाई �ोत्साहन गन� व्यवस्था 
�मलाएकोछु ।   
 

२५. ढोरपाटन, मनाङ, चमु-न�ुी उपत्यका, कवचेताल,          

को�र-ठुल्लेक र  देवचलु�-वरचलु� महाभारत �ृ�लालाई 
पयर्टक�य क्षे�कारूपमा �वकास गर� �व�र्न गनर् 
अध्ययन तथा गरुूयोजना �नमार्णका ला�ग व्यवस्था 
�मलाएकोछु । 
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२६. काठमाड�-पोखरा-लिुम्बनीलाई ब�ु स्विणर्म ��कोण (ब�ु 
गोल्डेन �या�ल) का रूपमा �वकास गर� बौ�माग� 
पयर्टकलाई आकषर्ण गनर् �छमेक� �देशसँग समन्वय र 
सहकायर् गन� व्यवस्था गरेकोछु । 

 

२७. काल�गण्डक� क�रडोरमा रहेका �िश� तीथर्स्थल 
��वेणी-देवघाट-गले�र-मिु�नाथलाई चारधामकारूपमा 
�वकास गर� धा�मर्क पयर्टन �वर्�न गनर् अध्ययनको 
व्यवस्था �मलाएकोछु।यस �देशमा रहेका मनकामना, 
इसाने�र महादेव,  ढोरबराह, छाब्द�बराह, �वन्दवा�सनी, 
आलमदेवी, बाग्लङुका�लका, मौलाका�लका लगायतका 
�ािचन मठ-मिन्दर, गमु्वा तथा मिस्जद एवं अन्य 
ऐ�तहा�सक स्थलहरूको �ोफाइल तयार पार� पयर्टनको 
�वकास गन� व्यवस्था गरेकोछु।  

 

२८. धा�मर्क पयर्टनलाई �वर्�न गनर् �हन्दू तथा बौ� 
धमर्गरुूहरू समेतको सहभा�गतामा धा�मर्क सम्मेलन गनर् 
�ारिम्भक तयार�को व्यवस्था गरेकोछु । 

     

२९. पयर्टन �व�र्नका ला�ग �देश�भ� नया ँ पदया�ामागर् 
�वकास गनर् अध्ययनका ला�ग आवश्यक बजेटको 
व्यवस्था �मलाएकोछु । साथै, दामोदरकुण्ड, 
�त�लचोताल, अन्धगल्छ�, घोरेपानी-पनु�हल, घान्�कु, धम्पसु 
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लगायतका पयर्टक�यस्थलहरूलाई अझ व्यविस्थत गनर् 
अध्ययनको व्यवस्था �मलाएकोछु ।  
 

३०. काहुँडाँडामा �नमार्णाधीन ब�ुमण्डला र साल्मेडाँडामा 
�नमार्णाधीन गोरखास्मारकलाई �वकास र पूणर्ता �दनका 
�निम्त स्थानीय तह तथा सामािजक सङ् घ-संस्थासँग 
सहकायर् गन� व्यवस्था �मलाएकोछु ।   

 

उज्यालो �देशका ला�ग ऊजार् �वकासः 
 

३१. "उज्यालो �देश" अ�भयानलाई साथर्क बनाउन स्थानीय 
तह, नेपाल �व�तु �ा�धकरण र वैकिल्पक ऊजार् �व�र्न 
केन्�सँग समन्वय गर� अबको दईु वषर्�भ� �वजलु� ब�ी 
नपगुकेो क्ष�ेमा �व�तुीकरण गनर् हाल रू. १ करोड 
बजेट �स्ताव गरेको छु । यस सम्बन्धी कायर्�व�धका 
आधारमा बजेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था       

�मलाएकोछु ।  
 

३२. स्थानीय तहसँगको सहकायर्मा �व�तु �वतरण लाइनमा 
रहेका काठेपोललाई पाँच बषर्�भ� स्थायी पोल�ारा 
��तस्थापन गनर् कायर्�व�ध बनाई �मश: कायर्�म लागू 
गन� व्यवस्था �मलाएकोछु । 
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३३. �नमार्णाधीन �व�तु सबस्टेशन, �सारण लाइन तथा 
�वतरण �णाल�लाई समन्वय र सहजीकरण गर� 
यथाशी� कायार्न्वयन गन� आवश्यक व्यवस्था 
�मलाएकोछु । 

 

३४. संघ, �देश, स्थानीय तह र �नजी क्षे�को सहलगानीमा 
आधँीखोला, उ�रगंगा र तल्लो सेती (घमुाउने) 
जलाशयय�ु लगायतका जल�व�तु आयोजना �नमार्णका 
ला�ग �ारिम्भक तयार�को व्यवस्था �मलाएकोछु ।  

 

कृ�ष उत्पादकत्व व�ृ�का ला�ग व्यवसायीकरणः  
 

३५. �ा�ा�रक खेती �व�र्न, कृ�ष उत्पादन तथा उत्पादकत्व 
व�ृ�, कृ�ष क्षे�को व्यवसा�यकरूपमा आध�ुनक�करण 
तथा औ�ो�गक�करणका ला�ग नी�त तजुर्मा गनर् 
आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकोछु । 

 
 

३६. उच्च �हमाल� क्षे�मा �ाकृ�तक शीतभण्डार �नमार्णका 
ला�ग सम्भाव्यता अध्ययन गद� �त्येक स्थानीय तहमा 
एक शीतभण्डार स्थापनाका ला�ग कायर्�व�ध तजुर्मा गन� 
व्यवस्था �मलाएकोछु । 

 

21 
 



३७. व्यवसा�यक कृ�ष उत्पादनलाई बजारसम्मको पहुँच 
�वस्तार गनर् कृ�ष उपज स�लन केन्� स्थापनाका �निम्त 
सम्भाव्यता अध्ययन गन� व्यवस्था �मलाएकोछु । 

 

३८. कृ�षयोग्य भ�ूम बाँझो रा� ेअवस्थालाई �नरूत्सा�हत गनर् 
भ-ूउपयोग नी�त तजुर्मा गन� व्यवस्था �मलाएकोछु । 

 

३९. व्यवसा�यक कृ�ष एवं पश ु �वकासको मोडल फामर् 
स�ालनका ला�ग आवश्यक कायर्�व�ध तजुर्मा एवं 
सम्भाव्यता अध्ययनका ला�ग व्यवस्था �मलाएकोछु । 
  

४०. �त्येक गाउँपा�लकामा मखु्यमन्�ी वातावरणमै�ी नमूना 
कृ�ष गाउँ स्थापनाका ला�ग कायर्�व�ध �नमार्ण गन� 
व्यवस्था �मलाएकोछु । 

 

४१. अगार्�नक कृ�षउपजको �माणीकरण तथा खा�वस्तकुो 
गणुस्तर पर�क्षण गन� आध�ुनक �योगशाला �नमार्ण गनर् 
अध्ययन गन� व्यवस्था �मलाएकोछु । 

  
४२. कृ�ष क्षे�मा उ�मशीलता अ�भव�ृ� गर� उत्पादन र 

उत्पादकत्व बढाउन �व�ीय उत्�रेणाका कायर्�म लागू 
गनर् नी�त तजुर्मा गन� व्यवस्था �मलाएकोछु । 
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४३. कृ�षक्षे�मा रहेको �वचौ�लया �व�ृतको अन्त्य गर� कृ�ष 
उपजको उिचत मूल्य र बजारको  स�ुनि�त गनर् 
अध्ययन गन� व्यवस्था �मलाएकोछु । 
 

४४. दगु्ध �वकासका ला�ग �देश दगु्ध �वकास बोडर्को 
स्थापनाको कायर्लाई अगा�ड बढाउने व्यवस्था 
�मलाएकोछु । 

 

४५. �नजी तथा सहकार� क्षे�को सहभा�गतामा अगार्�नक 
खेती �णाल�लाई �वकास र �वस्तारका ला�ग �ा�ा�रक 
मल कारखाना स्थापना गनर् सम्भाव्यता अध्ययन गन� 
व्यवस्था �मलाएकोछु । 

 

४६. �कसानसगँको साझेदार�मा नया ँ ��व�धमा आधा�रत 
�संचाई आयोजना प�हचान गन� व्यवस्था �मलाएकोछु ।  

 

४७. सहकार� क्षे�को पूजँी प�रचालन गर� �ादेिशक 

�वकासमा योगदान परु् याउन नी�त तजुर्मा गन� व्यवस्था 

�मलाएकोछु । 
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उत्पादन व�ृ�का ला�ग औ�ो�गक �वकासः 
 

४८. औ�ो�गक �वकासका ला�ग लगानीमै�ी वातावरणको 
सजृना ग�रनेछ । �देशमा लगानी बढाउन लगानी 
सम्मेलन, २०७५ आयोजना गनर् तयार� गन� व्यवस्था 
�मलाएकोछु । 

 

४९.  संघ र स्थानीय तहसगँको सहकायर्मा प�हलो चरणमा 
�देशका एक �नवार्चन के्ष� एक औ�ो�गक �ामको 
स्थापना गनर् सम्भाव्यता अध्ययन गर� कायर्�व�धका 
आधारमा बजेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था        

�मलाएकोछु । यसका ला�ग रू.१ करोड बजेट 
�व�नयोजन गरेकोछु ।  
 

५०. काल�गण्डक� र मस्यार्ङ्द�  क�रडोरमा नेपाल 
सरकारसगँको समन्वयमा आ�थर्क क�रडोर र �वशेष 
औ�ो�गक के्ष� स्थापना गनर् सम्भाव्यता अध्ययनको 
ला�ग रू. २० लाख बजेट �व�नयोजन गरेकोछु । 
 

५१. लघ,ु घरेल,ु साना र मझौला उ�ोगको �व�र्नका ला�ग 
जनशि� तयार गनर् ताल�मको व्यवस्था गनर् तथा 
परम्परागत ज्ञान र सीपमा आधा�रत हस्तकला 
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उ�ोगबाट सजृना हनेु रोजगार� र आयका आधारमा 
अनदुान उपलब्ध गराउने व्यवस्था �मलाइनेछ । 

 

५२. �देशमा पाइने ज�डबटु�को व्यवसा�यक खेती �वर्�न एवं 
ज�डबटु� सङ् कलन तथा �शोधन केन्� स्थापना गनर् 
कानून तजुर्मा एवं कायर्योजना तयार�का ला�ग           

रू.१५ लाख बजेट �स्ताव गरेकोछु । 
 

सम�ृ �देशको ला�ग स्तर�य सडक पूवार्धारः 
 

५३. आगामी पाचँ वषर्�भ� �देश राजधानी र स्थानीय 
केन्�बीच स्तर�य सडक स�ालको �वकासका ला�ग 
व्यवस्था �मलाएको छु । �थम चरणमा �त्येक �देश 
सभा �नवार्चन क्षे�मा �देश राजधानी र दईु िजल्ला वा 
िजल्लाको सदरमकुामबाट स्थानीय तहको केन्�लाई 
जोड्ने सडकलाई �ाथ�मकता �दई आगामी आ�थर्क 
वषर्देिख स्तरो�ती गन� कायर् सरुू गनर् रू. ९ करोड 
३६ लाख  बजेट �व�नयोजन गरेको छु । यो बजेट 
कुल पूजँीगत बजेटको १७ ��तशत भन्दा बढ� रहेको 
छ। माननीय सदस्यहरूले आफ्नो �नवार्चन क्षे�को 
�वकासका ला�ग रा�भुएको चासो र सरोकार��त मेरो 
गिम्भर ध्यानाकषर्ण भएको छ । यो चासो र 
सरोकारलाई सम्वोधन गनर् यस्ता आयोजनाको छनौट र 
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�नमार्णको अनगुमन तथा मूल्या�नमा माननीय 
सदस्यहरूलाई सहभागी बनाउँदै साथ र सहयोगको 
अपेक्षा गरेकोछु ।  

 

५४. कोरला-पोखरा र पोखरा-�भमाद-डेढगाउँ हुँदै दमु्क�बास 
जोड्ने गर� �देश गौरवको आयोजनाकारूपमा सडक 
�नमार्णका ला�ग अध्ययन तथा �वस्ततृ आयोजना 
��तवेदन (डीपीआर) तयार गनर् रू. ४० लाख बजेट 
�व�नयोजनको व्यवस्था �मलाएकोछु। 
 

५५. नेपाल सरकारले घोषणा गरेको मनाङदेिख मसु्ताङ हुँदै 
रोल्पा र डोल्पा जोड्ने �ान्स �हमालयन सडक र 
बटुवल-तानसेन-पोखरा (�स�ाथर् लोकमागर्) सडक 
डे�डकेटेड डबल लेन �नमार्ण गन� कायर्�मलाई 
सहजीकरण गन� व्यवस्था �मलाएकोछु । 
 

५६. नेपाल सरकारले घोषणा गरेको रसवुागढ�-काठमाडौ-
पोखरा-लिुम्बनी रेलमागर् �नमार्ण गन� कायर्�मलाई 
सहजीकरण गन� व्यवस्था �मलाएको छु । साथै,  

पोखरा र मनाङ, डेडगाउँ र दमु्क�बास, �तखेढुङ् गा र 
तातोपानी जोड्नका ला�ग सरुू�मागर् पूवर्सम्भाव्यता 
अध्ययनको व्यवस्था �मलाइने छ। 
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५७. नवलपरुको ��वेणीदेिख पूवर्-पि�म लोकमागर्को 
दमु्क�बास जोड्ने सडक रेखा�नका ला�ग अध्ययन र 
�वस्ततृ आयोजना ��तवेदन (डीपीआर) तयार गनर् 
रू.३० लाख बजेट �व�नयोजनको �स्ताव गरेकोछु । 

 

५८. ग�डाकोट-देवघाट-घमुाउने एवं देवघाट-चापाकोट-

सेतीबेणी-मालढु�ा (शा�ल�ाम साँस्कृ�तक क�रडोर) को 
रूपमा �वकास गन� गर� देवघाट-चापाकोट खण्डको 
रेखा�न हनु बाँक� रहेको भागमा सम्भाव्यता 
अध्ययनको व्यवस्था �मलाएकोछु । 

 

५९. �देश�भ�का �मखु लोकमागर् र �वकासोन्मखु 
शहरसगँको कनेिक्ट�भट� व्यविस्थत गनर् आवँखैुरेनी-
गोरखा, ड�ु-ेबेसीशहर-चामे, दमौल�-भोल�टार-पोखरा, 
खैरेनी-�भमाद, मालढु�ा-बेनी सडकलाई चारलेनमा 
स्तरो��तका ला�ग नेपाल सरकारसँग समन्वय गर� 
आवश्यकता अनसुार �वस्ततृ आयोजना ��तवेदन 
(डीपीआर) तयार पानर् रू. २५ लाख बजेट �व�नयोजन 
गरेकोछु । 

 

६०. भौगो�लकरूपमा अ�त �वकट र �वकासका दृ��ले 
पछा�ड परेका क्षे�लाई �वशेष क्षे� घोषणा गर� 
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कायर्�म सञ् चालन गनर् अध्ययनको व्यवस्था       

गरेकोछु । 
 

६१. बढु�गण्डक� आयोजनाको जलाशय भन्दा मा�थल्लो 
क्षे�को आ�थर्क �वकासका ला�ग पूवार्धार �नमार्णको 
अध्ययन गनर् रू.१० लाख बजेटको व्यवस्था 
�मलाएकोछु ।   

 

६२. पोखरा उपत्यकामा बहृत च�पथको पूवर्सम्भाव्यता 
अध्ययन गनर् आवश्यक रकम �व�नयोजन गरेकोछु । 

 

६३. �देश�भ�का सडक स�ालसगँ नजो�डएका क्षे�लाई 
जोडने पलु �नमार्णको सम्भाव्यता अध्ययन तथा �वस्ततृ 
आयोजना ��तवेदन तयार�का ला�ग रू. १ करोड बजेट 
�स्ताव गरेकोछु । 

 

६४. पथृ्वी लोकमागर्मा पन� �वजयपरु खोलामा�थ कलात्मक 
(�सग्नेचर/आकर्  ��ज) �वजयपलु �नमार्णका ला�ग पोखरा-
लेखनाथ महानगरपा�लकासँगको सहकायर्मा सम्भाव्यता 
अध्ययन गन� व्यवस्था �मलाएकोछु ।  
 

६५. बहृत र बहउुपयोगी सभा सम्मेलनका ला�ग आध�ुनक, 
स�ुवधा सम्प� अन्तरार्��यस्तरको सम्मेलन केन्� �नमार्ण 
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गनर् जग्गा �ा�� तथा आवश्यक कायर्का ला�ग रू.१० 
लाख बजेट �व�नयोजन गरेकोछु । 

 

६६. �देश�भ� पूवार्धार �नमार्ण गनर् आवश्यक हनेु पे�ो�लयम 
पदाथर्को भण्डारण तथा �वतरण �णाल�लाई भरपद� 
बनाउन नेपाल आयल �नगमसगँको सहकायर्मा ९० 
हजार �कलो �लटर क्षमताको पे�ो�लयम पदाथर् 
भण्डारणका ला�ग जग्गा �ा�� तथा पूवार्धार �नमार्णमा 
सहजीकरण गन� व्यवस्था �मलाएकोछु ।  

 

६७. �देश र स्थानीय तहका पूवार्धारका कामको गणुस्तर 
स�ुनि�त गनर् �देशस्तर�य गणुस्तर मापन �योगशाला 
स्थापना गनर् अध्ययनका ला�ग बजेट व्यवस्था        

गरेकोछु । 
 

�देशको चाहनाः  व्यविस्थत शहरको स्थापना 
 

६८. �देश�भ�का सबै नगरपा�लकालाई व्यविस्थत र 

आध�ुनक शहरका रूपमा �वकास ग�रनेछ। साथै, 

पोखरा आसपासका  मध्यनेपाल,  शकु्लागण्डक�,  �भमाद, 

पतुल�बजार, कुश्मा र फलेवास नगरपा�लकालाई 

स्याटलाइट �सट�कारूपमा �वकास गनर् �वस्ततृ 
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आयोजना ��तवेदन तयार गनर् रू.२० लाख बजेट 

�स्ताव गरेको छु । 

६९. पोखरालाई आध�ुनक स्माटर् �सट�कोरूपमा �वकास गनर् 

सहजीकरण ग�रनेछ । स्थानीय तहसँगको सहकायर्मा 

महानगरपा�लका, नगरपा�लका तथा नगरोन्मखु 

पा�लकाका आवासीय क्षे�लाई व्यविस्थत बनाउन 

हाउसप�ुल�  र ल्याण्डप�ुल�का ला�ग नी�त तजुर्माको 

व्यवस्था �मलाएकोछु । 

७०. नेपाल सरकारले घोषणा गरेका तनहुँको ड�ु-ेभन्सार र 

बागलङुको ब�ुतर्वाङलाई आध�ुनक शहर, स्याङजाको 
वा�लङ र गोरखाको पालङुटारलाई केन्� मानी 
मस्यार्ङ्द� आसपासका क्षे�लाई स्माटर्�सट� र गोरखा 
बजारलाई साँस्कृ�तक शहरकोरूपमा �वकास गन� 
कायर्�मलाई सहजीकरण गन� व्यवस्था �मलाएकोछु । 
 

७१. शहर� यातायातलाई व्यविस्थत गनर् पोखरामा 
महानगरपा�लकासँग सहकायर् गर� अत्याध�ुनक मे�ोबस 
ट�मर्नल र अन्तर�देश बसपाकर् को �नमार्णका ला�ग 
सम्भाव्यता अध्ययनको व्यवस्था �मलाएकोछु ।  
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�वकासका ला�ग सूचना र स�ार: 
 

७२. पोखरामा सूचना��व�ध पाकर् को �नमार्ण र स�ालन गनर् 
कानूनी तथा भौ�तक पूवार्धार �नमार्णको व्यवस्था 
�मलाएकोछु । 

 

७३. �देश�भ� स�ालनमा रहेका सूचना र स�ारका 
संस्थालाई दतार्, अ�भलेख, अनमु�त, नवीकरण र �नयमन 
गनर् आवश्यक नी�त तजुर्मा गन� व्यवस्था      

�मलाएकोछु । 
 

७४. �देश सरकारको सूचना �वाहलाई व्यविस्थत गनर् 
�देशको टे�ल�भजन र रे�डयो �सारण सेवाको स्थापनाका 
ला�ग कानून �नमार्ण गन� व्यवस्था �मलाएकोछु ।  
 

७५. �देशमा टे�लफोन, मोवाइल तथा इन्टरनेट सेवालाई 
�भावकार� र व्यविस्थत बनाउन सेवा �दायक 
�नकायहरूसगँ सहजीकरण गर� थप पूवार्धार �वस्तारका 
ला�ग पहल गन� व्यवस्था �मलाएकोछु ।   

     

ह�रत �देशका ला�ग वातावरणीय स्वच्छता:  
 

७६. वातावरणको संरक्षणका ला�ग �व�तुीय सवार� साधन 
�योगलाई �ोत्साहन गन� व्यवस्था �मलाएकोछु । �नजी 
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क्षे�सँगको सहकायर्मा पथृ्वी लोकमागर्,  �स�ाथर् 
लोकमागर् र पोखरा-बाग्लङु सडकको क्षे�मा �व�तुीय 
चािजर्ङ स्टेशन स्थापनाका ला�ग सम्भाव्यता अध्ययन 
गन� व्यवस्था �मलाएकोछु ।  

 

७७. पोखरा उपत्यकामा अन्तरार्��यस्तरको �ाणी उ�ान  

(जलुोिजकल पाकर् ) को स्थापनाका ला�ग �वस्ततृ 
आयोजना ��तवेदन (डीपीआर) तथा �नमार्ण कायर् आरम्भ 
गनर् रू.५० लाख बजेट �व�नयोजनको �स्ताव       

गरेकोछु ।   
 

७८. ह�रत �देशका ला�ग एकघर-पाचँरूख,  एकवडा-
एकउ�ान, एकपा�लका-बहउु�ान �नमार्ण गनर् तथा 
रा��य बन संरक्षण गनर् कायर्�व�ध तजुर्माका ला�ग बजेट 
व्यवस्था �मलाएकोछु । 
 

७९. जै�वक �व�वधता संरक्षणका ला�ग नया ँ संरक्षण क्षे�को 
सम्भाव्यता अध्ययन गन� व्यवस्थाका ला�ग रकम 
�व�नयोजन गरेकोछु । 

 

८०. गाउँ तथा शहरको सौन्दयर् बढाउन सोभनीय �जा�तको 
वनस्प�त (अनार्मेण्टल प्लान्ट) तथा आयआजर्न बढाउन 
उच्च मूल्य �ृ�लाका बनस्प�त प�हचान गर� �बरूवा 
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उत्पादनका ला�ग नसर्र� तयार गनर् बजेटको व्यवस्था 
�मलाएकोछु । 

 

८१. पोखरा-लेखनाथ महानगरपा�लकासँग सहकायर् गर� 
फेवाताललाई परुानै स्वरूपमा फकार्एर संरक्षण र 
संव�र्नका ला�ग पूवार्धार �नमार्ण गनर् रू.१ करोड बजेट 
�व�नयोजन गरेकोछु । 
  

८२. �देशका ठूला नद� तथा तालतलैयाको एक�कृत 
जलाधार के्ष� संरक्षण  र नद� �नयन्�ण एवं तटवन्धनको 
कायर्�मको सम्भाव्यता अध्ययनका ला�ग आवश्यक 
रकमको व्यवस्था गरेकोछु । 

 
 

सामािजक �वकासका ला�ग गणुस्तर�य िशक्षा र स्वास्थ्यः 
 

८३. स्थानीय तहसँगको सहकायर्मा सामदुा�यक �व�ालयमा 

शैिक्षक गणुस्तर सधुार गनर् िशक्षकको क्षमता अ�भव�ृ� 

ता�लमको आवश्यकता (�े�न� नीड ए�ससमेण्ट)  

प�हचान गर� ता�लम स�ालन गन� व्यवस्था  

�मलाएकोछु । 
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८४. पूणर् साक्षर �देश बनाउँदै संघीयता, �व�ीय र ��व�ध 

साक्षरता अ�भयान स�ालन गनर् आवश्यक नी�त तजुर्मा 

तथा अ�भयान स�ालन गनर् बजेट व्यवस्था गरेकोछु ।  

८५. दक्ष �ा�व�धक जनशि� तयार गनर् र ��व�धमै�ी �देश 

बनाउन उपय�ु स्थानको प�हचान गर� �ा�व�धक 

महा�व�ालय �नमार्ण गनर् अध्ययनको ला�ग रकम 

�व�नयोजन गरेकोछु । 

८६. �ादेिशक �व��व�ालय स्थापना गनर्का ला�ग अध्ययनको 

व्यवस्था �मलाएकोछु । त्यसैगर� �देशलाई शैिक्षक 

हबकोरूपमा �वकास गनर् योजना तजुर्माको व्यवस्था 

�मलाएकोछु ।  

८७. नाग�रकको स्वास्थ्य सेवा पाउने अ�धकार सरुिक्षत गनर् 

सरकार ��तव� छ । क्यान्सर, मटुु र मगृौला 

उपचारका ला�ग अत्याध�ुनक, स�ुवधा सम्प�, �विश�ीकृत 

अस्पताल स्थापनाको ला�ग जग्गा �ा�� र �वस्ततृ 

आयोजना ��तवेदन (डीपीआर) तयार गनर्                     

रू. ५० लाख बजेट �स्ताव गरेकोछु । 
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८८. स्थानीय तहसँगको सहकायर्मा �त्येक गाउँपा�लकामा 
२५ सैय्या र नगरपा�लकामा ५० सैय्याको अस्पताल 
स्थापना गनर् मोडा�लट� तयार गनर् र �देशको 
राजधानीमा १ हजार सैय्याको आध�ुनक अस्पताल 
�नमार्णको सम्भाव्यता अध्ययन गनर् रू.१५ लाख बजेट  
�व�नयोजन गरेकोछु ।  

 

८९. पोखरा उपत्यका�भ� �विश�ीकृत म�हला तथा बाल 
अस्पतालका ला�ग स्थानको प�हचान र सम्भाव्यता 
अध्ययन गनर् बजेटको व्यवस्था गरेकोछु । 

 
९०. म�हला तथा बालस्वास्थ्यका ला�ग खोप, �भटा�मन र 

पोषण कायर्�मलाई �नरन्तरता �दइने व्यवस्था गरेको 
छु । �देशलाई पूणर् खोपय�ु बनाउन �देश खोप 
कोषका ला�ग रू.१ करोड बजेट �स्ताव गरेकोछु । 

 
९१. लै��क �हंसा, लागू औषध दवु्यर्सन र मानव 

बेच�बखनको �नयन्�ण गद� पनुस्थार्पना केन्� स�ालन 
गनर् र म�हला, बालबा�लका, अपाङ् गता भएका व्यि� 
तथा �कशोर �कशोर�को सशि�करण एवं सचेतना 
अ�भयान स�ालन गन� नी�त तजुर्माका ला�ग बजेटको 
व्यवस्था �मलाएकोछु । 
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९२. सामािजक सरुक्षाका ला�ग एक स्थानीय तह-एक जे� 
नाग�रक केन्� स्थापनाका ला�ग कायर्�व�ध �नमार्ण गनर् 
रकमको व्यवस्था �मलाएकोछु । 

 

९३. अल्पसङ्ख्यक, द�लत, उत्पी�डत र �पछ�डएको क्षे� र 
वगर्को उत्थानका ला�ग �वशेष कायर्�म ल्याइनेछ । 
साथै, ग�रबीको रेखामनुी रहेका अ�त �वप� वगर् र 
अल्पसङ्ख्यक समदुायको आ�थर्क-सामािजक संरक्षणका 
ला�ग जनता आवास कायर्�मलाई सहजीकरण गद� 
आवश्यक कायर्�म स�ालन गनर् नी�त तजुर्मा गन� 
व्यवस्था �मलाएकोछु ।  

 

९४. नेपालको ऐ�तहा�सक महत्व झल्कने गर� गोरखाको 
�लग�लगकोटमा ऐ�तहा�सक सङ्�हालय स्थापनाको 
ला�ग अध्ययन गन� व्यवस्था �मलाएकोछु ।  

 

९५. तम ुजा�तको उत्पि�स्थल तथा बा�ौ शताब्द�मा �वकास 
भएको ऐ�तहा�सक सभ्यता-क्होला स�थरलाई संरक्षण र 
सम्ब�र्न गद� पयर्टक�य गन्तव्यकारूपमा �वकास गनर् 
अध्ययनका ला�ग रू.१५ लाख बजेटको व्यवस्था 
�मलाएकोछु।   
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९६.  स्थानीय तह एवं समदुायसँगको सहकायर्मा 
बहपु�हचानय�ु संस्कृ�तको संरक्षण र संव�र्न गद� 
एक�कृत पयर्टक�य केन्�को �वकासका ला�ग 
बहसुासँ्कृ�तक �ाम �नमार्णको गरुूयोजना तयार गनर् 
रू.२० लाख  �व�नयोजन गरेकोछु । 

 

९७. पोखरा-लेखनाथ महानगरपा�लका क्षे��भ� �विश� 
प�हचान झल्कने एक आध�ुनक �वजय स्मारक 
�नमार्णका ला�ग स्थान प�हचान स�हतको अध्ययन गनर् 
आवश्यक रकम �व�नयोजन गरेकोछु । 

 

९८. लोकतन्� तथा अ�गामी प�रवतर्नका ला�ग व�लदान 
�दने स�हदहरूको स्म�ृतमा आध�ुनक र कलात्मक 
स�हदपाकर् को गरुूयोजना तयार गर� �नमार्ण कायर् 
आरम्भ गनर्का ला�ग रू.५० लाख बजेट �व�नयोजन 
�स्ताव गरेकोछु।  
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स्वस्थ जीवनका ला�ग स्वच्छ खानेपानी : 
 

९९. सबै घरधरु�मा आधारभतू र स्वच्छ खानेपानीको पहुँच 
स�ुनि�त गनर् सरकार ��तव� छ । खानेपानीको 
आधारभतू स�ुवधाबाट बि�त नाग�रकका ला�ग दईु 
वषर्�भ� खानेपानीको स�ुवधा उपलब्ध गराउने गर� 
कायर्�म स�ालन ग�रने छ ।आधारभतू खानेपानीको 
पहुँच नपगुकेो क्षे� प�हचान गर� कायर्�म स�ालन गनर् 
हाल रू.२५ लाख बजेट �व�नयोजन गरेकोछु। 

 
१००. सफा, स्वच्छ र सभ्य �देशका ला�ग स्थानीय तहसगँ 

समन्वय गर� फोहरमैला व्यवस्थापन र सरसफाइमा 

जोड �दइनेछ । शहर� क्षे�को फोहर व्यवस्थापन 

गर� वातावरणीय स्वच्छता �व�र्न गनर् स्थानीय 

तहसँगको सहकायर्मा स्यानेटर� ल्याण्ड�फल साईट 

�नमार्णको ला�ग अध्ययन गन� व्यवस्था       

�मलाएकोछु ।  
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खेलकूद �वकासमा पूवार्धारः 
 

१०१. स�ुवधा सम्प� अन्तरार्��यस्तरको बहउुपयोगी खेल 
मैदान �नमार्णका ला�ग सम्भाव्यता अध्ययनको 
व्यवस्था �मलाएकोछु । 

 

१०२. �देशमा एक एक�कृत खेलकुद एकेडेमी स्थापनाको 
ला�ग कायर्योजना तयार गन� व्यवस्था �मलाएकोछु । 

 

१०३. �देश�भ� अन्तरार्��यस्तरको ��केट र�शाला र 
गल्फकोसर् �नमार्णका ला�ग स्थान प�हचान स�हत 
कायर्योजना तयार पान� व्यवस्था �मलाएकोछु । 

 

१०४. स्थानीय तहसँगको सहकायर्मा एक स्थानीय तह-एक 
खेल मैदान �नमार्णका ला�ग कायर्�व�ध तजुर्मा गन� 
व्यवस्था �मलाएकोछु । 

 

भाषा-सा�हत्य , कला-संगीत  र  �वज्ञान -��व�धः 
 
१०५. भाषा- सा�हत्य, कला- संगीत र संस्कृ�तको संरक्षण  र 

�वकास गनर् �देश �ज्ञा ��त�ान   स्थापनाका ला�ग 
कानून तजुर्मा गन� व्यवस्था �मलाएकोछु । पोखरालाई 
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�फल्मी�सट�कोरूपमा समेत �वकास गन� व्यवस्था 
�मलाएकोछु ।    

 

१०६. �वज्ञान तथा ��व�धको �वकास र �वर्�नका ला�ग 
�वज्ञान ��व�ध ��त�ान स्थापना गनर् कानून तजुर्मा गन� 
व्यवस्था �मलाएकोछु । 

  

१०७. रा��य तथा अन्तरार्��यस्तरमा रा�को गौरव उच्च 
पान� �देश�भ�का उत्कृ� व्यि� एवं संस्थालाई 
सम्मान गनर् �थम स�हद लखन थापाको नाममा स�हद 
लखन थापा परुस्कार स्थापना गन� व्यवस्था 
�मलाएकोछु । यसका साथै रा� र �देशको शान 
रा� ेव्यि� र संस्थालाई कायर्�व�धका आधारमा नगद 
परुस्कार �दान गन� व्यवस्था गरेकोछु।  

 

तीन कोष: तीन उ�ेश्य 
 

१०८. भकूम्प, बाढ�, प�हरो, आगलागी लगायतका �ाकृ�तक 
�कोप तथा महामार� जस्ता �कोपबाट हनेु धनजनको 
क्षतीलाई न्यूनीकरण गनर् पूवर्तयार�, ��तकायर् र 
पनुलार्भका ला�ग �देश �वपद् व्यवस्थापन कोष 
स्थापना गनर् रू.१ करोड �व�नयोजन गरेकोछु । साथै 
�वपद् सम्बन्धी अ�ीम सूचना �वाह गन� सूचना 
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��व�धको �योग सम्बन्धी अध्ययन तथा अनसुन्धानका 
ला�ग बजेटको व्यवस्था गरेकोछु । 

 

१०९. �ाकृ�तक �वपद, आकिस्मक वा अ�त्या�सत 
अवस्थाबाट सजृना भएको प�रिस्थ�तलाई तत्काल 
सम्बोधन गनर् रू.१ करोड �व�नयोजन गर� �देश 
आकिस्मक कोष स्थापना गन� व्यवस्था          
�मलाएकोछु । यस सम्बन्धी �वधेयक �देश सभाबाट 
पा�रत भई �माणीकरण भएप�छ यस कोषमा रकम 
जम्मा ग�रनेछ ।    

 

११०. यवुाको उ�मशीलता अ�भव�ृ�, रोजगार� सजृना र 
स्वरोजगार�का माध्यमबाट �देशको आ�थर्क सम�ृ� 
हा�सल गनर् यवुालिक्षत चनुौती कोष का ला�ग       

रू.१ करोड �व�नयोजन गरेकोछु । कोष स�ालन 
कायर्�व�धको तजुर्मा प�छ यस कोषलाई �भावकार� 
बनाउने व्यवस्था �मलाएकोछु । 

 

सशुासनका ला�ग �शास�नक सधुारः  
 

१११. सावर्ज�नक यातायात, दै�नक उपभोग्य बस्त ुर सेवाको 
आपू�तर्मा देिखएको मह�ी, काला बजार�, एका�धकार, 
काट� �ल� र �सिण्डकेटलाई अन्त्य गनर् कानूनको 
तजुर्मा गर� कायार्न्वयन गन� व्यवस्था �मलाएकोछु । 
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११२. सरुक्षा �नकायको मनोबल र क्षमता अ�भव�ृ� गद� सबै 
�कारका अपराधहरूलाई �नयन्�ण गनर् तथा �देशको 
शािन्त सरुक्षालाई सदुृढ गनर् बजेटको व्यवस्था 
�मलाएकोछु । यसका साथै, पोखरा-लेखनाथ 

महानगरपा�लकासँग समन्वय गर� नगरका �मखु 
चोकहरूमा सीसी�टभी क्यामेरा जडानका ला�ग 
अध्ययनको व्यवस्था �मलाएकोछु । 

 

११३. आगामी तीन वषर्�भ� �देशका सावर्ज�नक सेवालाई 
�व�तुीय �णाल�माफर् त स�ालन गनर् �व�तुीय सशुासन 
गरुूयोजना तयार गन� व्यवस्था �मलाएकोछु । 

 

११४. नेपाल सरकारसगँको समन्वयमा �देश लोक सेवा 
आयोग, �देश �नजामती सेवा, �देश �हर�, �देश 
अनसुन्धान व्यूरो लगायत अन्य �देश आयोग र 
सरकार� सेवा गठनका ला�ग आवश्यक कानून तजुर्मा 
गन� व्यवस्था �मलाएकोछु । 

 

११५. मानव संसाधन �वकासका ला�ग �म बजारको 
अध्ययन गर� �मशि�को योजना र �वकासका ला�ग 
अनसुन्धान एवं ता�लम केन्� स्थापना गनर् कानून 
�नमार्णको व्यवस्था �मलाएकोछु । वैदेिशक 

42 
 



रोजगार�बाट �ा� �व�षेण आयलाई उत्पादनशील 
क्षे�मा लगानी गन� व्यवस्था �मलाएकोछु । 

 

११६. �देश र स्थानीय तहका जन��त�न�ध र कमर्चार�को 
नेततृ्व �वकास तथा क्षमता अ�भव�ृ�को ला�ग �देश 
ता�लम ��त�ान स्थापना गनर् कानून तजुर्मा गन� 
व्यवस्था गरेकोछु । 

 

११७. �देशमा स�ा�लत आयोजनाको सहजीकरण र 
अनगुमन गनर् �वशेष कक्ष (वाररूम) को स्थापनाको 
व्यवस्था �मलाएकोछु । साथै, नाग�रकको गनुासो 
सम्वोधन गनर् हेलो मखु्य मन्�ी �व�तुीय �णाल�को 
�वकासको ला�ग बजेटको व्यवस्था �मलाएकोछु । 

 

११८. �देशको सावर्ज�नक सेवा �वाहलाई नाग�रक र 
�वकासमै�ी बनाइनेछ । �देश सरकार सबै �कारका 
��ाचार �नयन्�ण गनर् ��तब� छ । �देशका सेवा 
�वतरणको कायर्�व�ध र मापदण्ड बनाइ कायार्न्वयन 
गद� ल�गने व्यवस्था �मलाएकोछु ।  

  

११९. �देशको मखु्य �शास�नक केन्�, �देश सभा र 
सिचवालयको अत्याध�ुनक र स�ुवधासम्प� प्लाजा 
�नमार्णका ला�ग रू.६ करोड बजेट �व�नयोजन गन� 
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�स्ताव गरेकोछु । साथै, �देशका सरकार� आवास 
�नमार्णका ला�ग रू.१ करोड ५० लाख बजेट 
�व�नयोजन गरेकोछु। 

 

१२०. सी�मत �ोत, साधन र छोटो समयका कारण चाल ु
आ�थर्क वषर्मा �वकास �नमार्णका आयोजना स�ालन 
गनर् सक्ने संस्थागत संरचना समेत नभएकोले आगामी 
आ�थर्क वषर्को बजेट तजुर्मा गनर् आयोजनाको 
सम्भाव्यता अध्ययन गर� आयोजना ब�क (�ोजेक्ट 
ब�क) तयार� गन� व्यवस्था गरेकोछु । �ोजेक्ट बैकमा 
रहेका आयोजनाहरूलाई �ाथ�मक�करण गद� �ोतका 
आधारमा �मश: कायार्न्वयन गद� ल�गनेछ ।  

 

१२१. �ादेिशक नी�त तथा योजना आयोग स्थापनाका ला�ग 
आवश्यक रकमको व्यवस्था �मलाएकोछु । 

 

१२२.  �व�म सम्बत ् २०७२ साल बैशाख १२ गते 
गोरखा िजल्लाको बारपाकलाई केन्��वन्द ु बनाई 
गएको �वनाशकार� भकूम्पबाट क्ष�त�स्त सावर्ज�नक 
तथा �नजी संरचनाको पनु�नर्मार्णको कायर्लाई ग�त 
�दन रा��य पनु�नर्मार्ण �ा�धकरणसँग समन्वय ग�रने       

छ । आगामी पसु्तालाई अध्ययन अवलोकनबाट 
इ�तहासको स्मरण गनर् बारपाकमा �वशेष �कारको 
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भकूम्प स्मारक एवम ् सं�हालय �नमार्ण गनर् 
आवश्यक व्यवस्था �मलाइनेछ।  

 

१२३. �देशको बजेट �नकासा, खचर् व्यवस्थापन, आन्त�रक 
लेखापर�क्षणका ला�ग �व�ीय व्यवस्थापन �णाल� 
�वकास ग�रनेछ । यसको कायार्न्वयन गनर् �देश 
लेखा �नयन्�क कायार्लयको स्थापना गनर् रकमको 
व्यवस्था �मलाएकोछु । 

  

सभामखु महोदय, 

 
१२४. यो बजेटमा चालतुफर्  रू.४८ करोड ३ लाख ७५ 

हजार र पूजँीगततफर्  रू.५४ करोड १ लाख २५ 
हजार  गर� जम्मा रू.१ अवर् २ करोड ५ लाख 
�व�नयोजन �स्ताव गरेकोछु । कुल बजेटमा 
पूजँीगततफर्  �व�नयोिजत रकम क�रब ५३ ��तशत 
रहेको छ । �देशको �ारिम्भक संरचना �नमार्ण तथा 
कायर् स�ालन गनर् नेपाल सरकारको शहर� �वकास 
मन्�ालयमाफर् त शहर� �वकास तथा भवन �नमार्ण 
�ड�भजन कायार्लयलाई भौ�तक संरचना �नमार्ण गनर् 
�दान ग�रएको रू. ७ करोड ५० लाख  यो बजेटको 
�ोतमा समावेश भए प�न �व�नयोजनमा समावेश 
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ग�रएको छैन ्। यो बजेटको �ोत नेपाल सरकारबाट 
�ा� हनेु �व�ीय समानीकरण अनदुान रहेको छ ।  

 
१२५. नेपाल सरकारबाट �देश सरकारलाई �व�नयोजन 

ऐनमा छु�ाइएको समानीकरण अनदुानकारूपमा �ा� 
हनेु रू.१ अवर् २ करोड ५ लाख मध्ये �देश 
सरकारका मन्�ालय र �नकायबाट भएको खचर् यसै 
व्यवस्था बमोिजम भएको मा�नने छ । 

 

१२६. चाल ु आ�थर्क वषर्को बजेटसगैँ खचर् शीषर्कगत र 
�ोतगत व्यय अनमुानको �ववरण �देश �व�नयोजन 
�वधेयकका साथ पेश गरेकोछु ।  

 

सभामखु महोदय, 

अब म, चाल ुआ�थर्क वषर्का ला�ग �देशको राजस्व 
सम्बन्धी �वषय �स्ततु गनर् चाहन्छु- 

 
१२७. नेपालको सं�वधानले �देशको वा�षर्क राजस्व र 

व्ययको अनमुान पेश गदार् राजस्वको अनमुान समेत 
पेश गन� व्यवस्था गरेको छ । �देशको 
अ�धकारसूचीमा कृ�ष आयमा कर, घर जग्गा 
रिज�ेशन शलु्क, सवार� साधन कर,  �वज्ञापन कर, 
मनोर�न कर, सेवा शलु्क दस्तरु, पयर्टन शलु्क र 
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दण्ड ज�रवाना रहेका छन ् । आ�थर्क वषर् 
२०७४/७५ मा �देश कानून र संगठन संरचनाको 
अभावमा उ� शीषर्कबाट राजस्व प�रचालन गनर् 
स�कएन । यी राजस्व नेपाल सरकार र स्थानीय 
तहबाट नै स�लन भइरहेका छन ्।  

 
१२८. �देशले नेपाल सरकारबाट अनदुान तथा �वभाज्य कोष 

माफर् त �ा� गनुर्पन� रकम �ा� गन� तथा �देश 
सरकार गठनप�छ �देश सरकारको अ�धकार 
अन्तगर्तका क्षे�बाट नेपाल सरकार तथा स्थानीय 
तहले उठाई रहेको घर जग्गा रिज�ेशन शलु्क तथा 
सवार� साधन कर लगायतका कर तथा गैरकर 
वापतको रकम �देशलाई हस्तान्तरण गराउन पहल 
गन� व्यवस्था �मलाइनेछ । 

 
१२९. आगामी आ�थर्क वषर् २०७५/७६ को सरुूदेिख �देश 

अ�धकारसूचीको कर तथा गैरकर स�लन गनर्का 
ला�ग नी�तगत व्यवस्था ग�रनेछ । कर तथा 
गैरकरका दर �नधार्रण गन� तथा उ� राजस्व 
स�लनको ला�ग �व�ध र संरचना तयार ग�रनेछ । 
दोहोरो अ�धकारसूची अन्तगर्तका राजस्व स�लन गनर् 
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स्थानीय सरकारसँग समन्वयको व्यवस्था �मलाईने      
छ ।  

 
१३०. आगामी आ�थर्क वषर्को बजेट �स्ततु गदार् आन्त�रक 

�ोत प�रचालन गन� गर� �देश आ�थर्क �वधेयक 

�स्ततु गन� व्यवस्था �मलाउनेछु । 

माननीय सभामखु महोदय, 

१३१. आध�ुनक र सम�ुत �देश �नमार्णको �निम्त सबै 

माननीय सदस्यहरूको चासो��त सरकार गम्भीर छ । 

�देशको �वकास र सम�ृ� हा�सल गनर् �देश सभा र 

�देश सरकारको साझा िजम्मेवार� भएको हुँदा 

�देशका नी�त तथा योजना तजुर्मा, कायार्न्वयनमा 

सहजीकरण र अनगुमन तथा मूल्या�नमा माननीय 

सदस्यहरूको स��य सहभा�गताको अपेक्षा       

गरेकोछु ।    

१३२. सी�मत �ोत र साधनका कारण जनअपेक्षा एकै 
पटकको बजेटबाट पूरा गनर् नस�कए ताप�न आगामी 
�दनमा �मशः सम्वोधन गद� ल�गनेछ।साथै, �देश 
सरकारको नी�त तथा कायर्�मलाई प�न �ोत र 
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साधनको उपलब्धताका आधारमा �मश: कायार्न्वयन 
गद� ल�गनेछ। 

 

१३३. यो बजेट तजुर्माका �सल�सलामा मागर्दशर्न गनुर्हनेु 
माननीय �देश �मखुज्यू, माननीय मखु्यमन्�ीज्यू, 
माननीय सभामखुज्यू, माननीय मन्�ीज्यूहरू, �देश 
सभाका माननीय सदस्यज्यूहरू, �व�भ� राजनी�तक 
दल, �नजी क्षे�, नाग�रक समाज, प�कार जगत 
लगायत यस �देशको सम�ृ�का ला�ग चासो र 
सरोकार रा� े सबै��त हा�दर्क धन्यवाद ज्ञापन गनर् 
चाहन्छु । 

 
धन्यवाद । 
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