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सम्माननीय सभामखु महोदय, 

1. प्रतितनति सभाको यस गरिमामय बैठकमा नेपाल सिकािको अर्थ 
मन्त्रीको रूपमा आतर्थक वर्थ 2078/79 को अर्थसम्बन्त्िी 
अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्र्ापन गने वविेयक प्रस्ििु गनथ उपस्स्र्ि 
भएको छु।  

2. नेपालको िाजनीतिक, सामास्जक परिविथनका लातग वतलदान गने 
सम्पूर्थ शहीद प्रति हार्दथक श्रद्धान्त्जतल प्रकट गदथछु। बेपत्ता 
पारिएकाहरू प्रति सम्मान प्रकट गनथ चाहन्त्छु। 

3. सिकाि अववतछन्न हनेु भएकाले पूवथवतिथ सिकािले अध्यादेशमार्थ ि 
घोर्र्ा गिेको आतर्थक वर्थ 2078/79 को आय-व्ययसँग 
सम्बस्न्त्िि अध्यादेशहरू प्रतितनति सभामा मैले प्रस्ििु गरिसकेको 
छु। नेपालको संवविानका तनदेशक तसद्धान्त्ि, संयकु्त सिकािको 
साझा न्त्यूनिम कायथक्रम, विथमान सिकािको नीति ि प्रार्तमकिा, 
कोतभड-19 महामािीबाट तसस्जथि चनुौिी समेिलाई सम्वोिन गनथ 
ि जनप्रतितनतिको अनमुोदन नभई कि लगाउन नपाईने मान्त्य 
तसद्धान्त्िमा आिारिि िहेि िाजस्व ि व्यय अनमुानको ववविर् 
परिमाजथन सवहि प्रतिस्र्ापन वविेयक यस सावथभौम संसदमा पेश 
गिेको छु।  

4. नयाँ सिकाि गठन भएपतछ देशको विथमान आतर्थक अवस्र्ाको 
यर्ार्थ स्चरर् झस्ककने जानकािी सम्वि ्2078 साउन 26 गिे 
मैले सम्मातनि सदन समक्ष पेश गरिसकेको छु। 

5. कोतभड-19 ववरुद्धको खोपका लातग पयाथप् ि स्रोिको व्यवस्र्ा 
गनथ, संयकु्त सिकािको साझा न्त्यूनिम कायथक्रमको कायाथन्त्वयन 
गनथ एवम ् स्रोि सािनको ववििर्लाई सन्त्ितुलि ि समन्त्यावयक 
बनाउन बजेटलाई परिमाजथन गनथ जरूिी िहेको छ। पूवथ ियािी 
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नभएका, आतर्थक िर्ा प्राववतिक दृविकोर्ले सम्भाव्य नदेस्खएका 
प्रस्िाववि आयोजना एवम ् स्रोिको सतुनस् चििा नभएका 
आयोजनाहरूको पनुःप्रार्तमकीकिर् गनुथपने भएको छ। ववत्त 
व्यवस्र्ापनलाई पािदशी ि अनमुानयोग्य बनाउन ुपने एवम ्सािन 
स्रोिको महत्तम उपयोग गिी समविगि आतर्थक स्र्ावयत्व कायम 
गिी उच्चदिको आतर्थक ववृद्धदि हातसल गनुथपने भएकोले आतर्थक 
वर्थ 2078/79 को आय-व्ययसँग सम्बस्न्त्िि अध्यादेशमा केही 
परिमाजथन गिेको छु।  

6. प्रस्ििु प्रतिस्र्ापन वविेयकका देहाय बमोस्जम उद्देय िहेका छन:् 

(क) ववद्यमान बहआुयातमक गरिबी न्त्यनुीकिर् गने, 

(ख) अर्थिन्त्रको पनुरुत्र्ान गिी उच्च दिको आतर्थक ववृद्धदि 
हातसल गने, 

(ग) संवविानले परिककपना गिे अनरुुप समावेशी ि समाजवाद 
उन्त्मखु अर्थिन्त्र तनमाथर् गने। 

7. पयाथप्त स्रोि सािन िर्ा जनशस्क्तका वावजदु वहआुयातमक गरिबी 
जनसंख्याको 17.4 प्रतिशि हनु ु एवम ् त्यसमा पतन कर्ाथली 
प्रदेश, प्रदेश नं २ ि सदुिुपस्िम प्रदेशको अवस्र्ा गम्भीि िहेको 
छ। उक्त प्रदेशहरू लगायि देशभि गरिबीको अवस्र्ा सघन 
िहनकुा प्रमखु कािर्हरू ि गरिबी न्त्यूनीकिर्का हालसम्मका 
प्रयासहरूको समीक्षासवहि समािानका उपायहरू सवहि िीन 
मवहनातभर ववस्ििृ योजना ियाि गिी एकीकृि रुपमा 
कायाथन्त्वयनमा कयाइनेछ। 

8. बढ्दै गएको व्यापाि घाटालाई क्रमशः घटाउदै वैदेस्शक व्यापाि 
सन्त्िलुन गनथ विला भइसकेकोले िि ् सम्बन्त्िी समग्र योजना 
तनमाथर् ि त्यसको क्षेरगि कायाथन्त्वयनका लातग सम्भव ि 
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आवयक कामहरूसमेि िोकेि अस्घ बढ्न िीन मवहनातभर 
योजना ियाि गरिनेछ। 

9. समाजमा ववद्यमान ववभेदहरू अन्त्त्य गनथ दतलि, र्ारु, आर्दवासी 
जनजाति, मसु्स्लम,  गरिब, मवहला, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गिा भएका 
व्यस्क्त, बालबातलका, लैवङ्गक अकपसङ्खख्यक ि भार्ा संस्कृति 
आर्दमा भइिहेको ववभेद अन्त्त्य गनथ सामास्जक िर्ा सांस्कृतिक 
रुपान्त्ििर्का लातग प्रभावकािी कायथक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 

10. संघीय लोकिास्न्त्रक गर्िन्त्र, समावेशी समानपुातिक प्रतितनतित्व, 

संघीय प्रर्ाली, िीन िहका सिकाि ि तिनीहरूको परिभावर्ि 
अतिकाि क्षेर, मौतलक अतिकािको कायाथन्त्वयन, भ्रिाचाि तनयन्त्रर् 
एवं सशुासन योजनालाई प्रभावकािी रुपमा कायाथन्त्वयन गनथ 
काननुी िर्ा संिचनागि सिुाि गरिनेछ।  

11. संवविानले तनर्दथि गिेबमोस्जम सामास्जक न्त्याय ि समाजवाद 
उन्त्मखु अर्थिन्त्रको तनमाथर्को संवैिातनक व्यवस्र्ालाई 
कायाथन्त्वयन गनथ आतर्थक, सामास्जक, सांस्कृतिक क्षेरहरूमा गनुथपने 
कायथहरूको जनस्िि ि िाजनीतिक िहमा िाय सझुावको आिािमा 
ठोस नीति ि योजना ियाि गिी कायाथन्त्वयन गरिनेछ।  

12. प्रदेश ि स्र्ानीय िहमा भएको ववत्तीय हस्िान्त्ििर्, िाविय 
गौिवका आयोजनाहरू, रूपान्त्ििर्कािी आयोजनाहरू, क्रमागि 
आयोजना, सामास्जक सिुक्षा ि संिक्षर् कायथक्रमहरू िर्ा कोतभड-
१९ िाहि िर्ा पनुस्र्ाथपनाका कायथक्रमहरू एवम ् िाजस्व 
परिचालन सम्बन्त्िी कायथक्रम मूलभिु रुपमा यर्ावि िाखेको छु।   

प्रमखु कायथक्रमहरूः 

13. कोतभड-19 महामािीबाट नागरिकको जीवन िक्षा गने ि स्शतर्ल 
बनेको अर्थिन्त्रलाई पनुरूत्र्ान गिी चलायमान बनाउने ववर्य यो 
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सिकािको उच्च प्रार्तमकिामा िहेको छ। कोतभड-19 ववरुद्धको 
खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई यर्ाशक्य चाँडो तनःशकुक 
खोप उपलब्ि गिाउन खोपको आपूतिथको सतुनस् चििासवहि 
स्रोिको प्रबन्त्ि तमलाएको छु। सम्वि ्2078 भाद्र 23 गिेसम्म 
कोतभड-19 महामािी ववरूद्धको खोप 57 लाख 30 हजाि 
जनाले पवहलो मारा ि 51 लाख 2 हजाि जनाले पूर्थ मारा 
प्राप् ि गरिसकेका छन।् यो कूल जनसंख्याको 17 प्रतिशि हनु 
आउँछ। हालसम्म खोपको 1 किोड 33 लाख 59 हजाि मारा 
नेपाल तभतरसकेको ि करिब 3 किोड मारा प्राप् ि हनेु क्रममा 
िहेको छ।    

14. कोतभड-19 संक्रमर् िोकर्ाम, तनयन्त्रर् ि उपचािका लातग 
स्रोिको कमी हनु नर्दन सिकाि प्रतिवद्ध िहेको छ। खोप 
व्यवस्र्ापनको लातग वैदेस्शक स्रोिका अतिरिक्त आन्त्िरिक स्रोि 
समेि परिचालन गने प्रबन्त्ि गिेको छु।  

15. चाल ुखचथिर्थ  बैठक भत्ता, ईन्त्िन, ममथि, कमथचािी िालीम खचथ, 
सीप ववकास िर्ा जनचेिना िालीम ि गोष्ठी सम्बन्त्िी खचथ, 
कायथक्रम खचथ, अनगुमन मूकयाङ्कन खचथ, भ्रमर् खचथ, ववववि 
कायथक्रम खचथ शीर्थकमा न्त्यनुिम १० प्रतिशिका दिले बजेट 
कटौिी गिेको छु। यसिी खचथ कटौिी गदाथ ित्काल बचि हनु 
जाने देस्खएको रू. ५ अबथ कोतभड-१९ को खोप खरिदका लातग 
उपयोग गने प्रबन्त्ि तमलाएको छु।  

16. मगृौला प्रत्यािोपर् गिेका, सबै वकतसमका क्यान्त्सि िोगी ि 
मेरुदण्ड पक्षघािका वविामीलाई और्िी उपचाि खचथ वापि 
मातसक रू. ५ हजािका दिले उपलब्ि गिाइने व्यवस्र्ा 
तमलाएको छु।  
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17. िाजनीतिक परिविथनको आन्त्दोलनमा वतलदान गने परिवािको 
लातग जीवनवसृ्त्त वापि मातसक रू. 3 हजाि प्रदान गने व्यवस्र्ा 
गिेको छु। 

18. कोतभड-19 का कािर् स्शतर्ल भएको अर्थिन्त्रलाई गतिस्शल ि 
चलायमान बनाउन विथमान सिकाि गठन पिाि सावथजतनक 
भएको मौर्द्रक नीतिमार्थ ि आतर्थक पनुरूत्र्ानको लातग िाहि ि 
सहतुलयिका कायथक्रमहरू कायाथन्त्वयनमा आइसकेको व्यहोिा 
अवगि नै छ। मौर्द्रक नीतिमा िहेका यस्िा प्रकृतिका 
कायथक्रमलाई एक अकाथका परिपिुकको रुपमा ववत्तीय नीतिको 
माध्यमबाट र्प प्रभावकािी बनाइनेछ। 

19. कोतभड-१९ बाट प्रभाववि व्यवसाय पनुरूत्र्ानको लातग प्रदान 
गरिने िाहि, सहतुलयि ि आतर्थक पनुरुत्र्ानका कायथक्रमहरूलाई 
र्प िकम सवहि तनिन्त्िििा र्दएको छु। 

20. कोतभड-19 को प्रभावबाट िोजगािी ि आय आजथन गमुाएका 
अनौपचारिक एवं असंगर्ठि क्षेरमा िहेका अति ववपन्न गरिब ५ 
लाख परिवािलाई िाहि स्वरुप एक पटकका लातग प्रति घि 
परिवाि रू. १० हजािका दिले तनस्िि मापदण्डका आिािमा 
नगद अनदुान प्रदान गने प्रबन्त्ि गिेको छु। यस्िो अनदुान िकम 
स्र्ानीय िहको समन्त्वयमा सम्वि ् 2078 असोज मवहना तभर 
हस्िान्त्ििर् गने गिी आवयक ियािी गिेको छु। 

21. कृवर् उत्पादनका लातग उपलब्ि जतमन, हावापानी, बजािको 
सदपुयोग गदै कृवर् उत्पादनमा िीव्रिा कयाउन वकसानहरूका 
लातग कृवर् सामग्री, प्रववतिको प्रयोग एवं ज्ञान, िालीम, िुवानी एवं 
बजाि व्यवस्र्ा लगायिका समस्यालाई सहजीकिर् गिी कृवर् 
क्षेरमा लाग्नेहरूलाई प्ररेिि गनथ प्रिानमन्त्री कृवर् आितुनकीकिर् 
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कायथक्रम अन्त्िगथि प्रदेश स्ििमा एक एक वटा बहृि ् उत्पादन, 

प्रशोिन, अनसुन्त्िान, िालीम एवं प्रसाि कायथ नमूनाको रुपमा 
संचालन गनथ सिकाि, तनजी क्षेर, सहकािी ि कृवर् सहकायथ 
समूहहरूको संयन्त्र तनमाथर् गिी कायाथन्त्वयन गने प्रबन्त्ि तमलाएको 
छु। 

22. कृवर्लाई उद्योगसँग जोड्ने ससाना प्रशोिन केन्त्द्रहरूको स्र्ापना 
गने, त्यसको केन्त्द्रमा साना मझौला िर्ा ठूला उद्योगहरू ि 
स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आिारिि अन्त्य उद्योगहरू स्र्ापनाका 
लातग ववतभन्न वकतसमको छुट सवुविा िर्ा सहतुलयिपूर्थ ऋर् 
प्रदान गने प्रबन्त्ि तमलाएको छु। 

23. कृवर् िर्ा पशजुन्त्य ब्यवसायमा िहेको जोस्खम न्त्यूनीकिर् गिी 
यस क्षेरमा वकसानहरूको आकर्थर् ववृद्ध गनथ कृवर् बाली िर्ा पश ु
बीमाको दायिा ववस्िाि गिी र्दइदै आएको बीमा वप्रतमयम 
अनदुानमा साववकको ५० प्रतिशिबाट ववृद्ध गिी ८० प्रतिशि 
परु् याएको छु। 

24. सहकािी संस्र्ाहरूको अनगुमन सम्बन्त्िी नीति ि संयन्त्र 
बनाइनेछ। सहकािी संस्र्ाहरूले भतगनी कम्पनी खडा गिी 
आफ्नो ऋर् लगानीको ५० प्रतिशि वहस्सा कृवर् िर्ा 
उत्पादनमूलक क्षेरमा लगानी गनथ पने व्यवस्र्ा गरिनेछ। 

25. िाज्यबाट प्रदान गरिने सबै प्रकािका सामास्जक सिुक्षा 
कायथक्रमबाट िाज्यकोर्मा पनथ गएको चाप कम गनथ यसका लातग 
दीगो आम्दानीको स्रोि व्यवस्र्ापन गनथ उच्च आय प्राप्त हनेु 
क्षेरमा लगानी गने प्रबन्त्ि गरिनेछ। सामास्जक सिुक्षाका सबै 
कायथक्रमलाई एकीकृि गिी र्प प्रभावकािी बनाउन आवयक 
कानूनी िर्ा संस्र्ागि व्यवस्र्ा तमलाउन अध्ययन गरिनेछ।  
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26. बेिोजगाि यवुाहरूको ववस्ििृ लगि अध्यावतिक गिी एकीकृि 
अतभलेख ियाि गरिनेछ। श्रम समूह वा श्रम सहकािीमार्थ ि 
यवुाहरूलाई संगर्ठि गिी व्यवसावयक दक्षिा अतभववृद्ध गनथ 
िालीम सवहि यस्िा श्रम समूह वा श्रम सहकािीहरूले सावथजतनक 
तनमाथर् क्षेरको रू.10 किोडसम्मको लागिको आयोजनामा 
आपसी प्रतिस्पिाथमार्थ ि सहभागी हनु पाउने कानूनी प्रबन्त्ि 
गरिनेछ। सिकािबाट सञ्चालन हनेु श्रममूलक िोजगाि 
कायथक्रममा ववपन्न दतलि एवम ्अति गरिब नागरिकलाई पवहलो 
प्रार्तमकिा र्दइनेछ। 

27. लघ,ु साना िर्ा मझौला उद्योग, व्यवसावयक कृवर्, यवुा उद्यम, 
मवहला उद्यम, वैदेस्शक िोजगािबाट र्वकथ एका व्यस्क्त, दतलि 
समदुाय व्यवसाय ववकास कजाथलगायिका उत्पादनका क्षेरमा 
स्विोजगाि बनाउन तबना तििो प्रदान गरिने सहतुलयिपूर्थ कजाथका 
लातग ब्याज अनदुान कायथक्रमलाई ववस्िाि गिेको छु। यस्िा 
यवुाहरुलाई सीप िर्ा उद्यमशीलिा िालीममा प्रार्तमकिा र्दई 
वास्र्ज्य बैंकका शाखाहरूमार्थ ि प्रत्येक पातलकामा कम्िीमा 
५०० बेिोजगाि यवुालाई यस्िो ऋर् प्रवाह गिी स्विोजगाि 
बनाउने व्यवस्र्ा तमलाएको छु। 

28. िाविय महत्वका जलववद्यिु आयोजना, अन्त्ििाथविय ववमानस्र्ल, 

भतूमगिमागथ िर्ा सडकमागथ, िेलमागथ जस्िा पूवाथिाि ववकास 
आयोजना, तसमेन्त्ट उद्योग, स्स्टल उद्योग, कृवर्मा आिारिि उद्योग, 
पयथटन सेवासँग सम्बस्न्त्िि उद्योग िर्ा िीन सयजनाभन्त्दा बिी 
स्वदेशी कामदािलाई िोजगािी र्दने ि पचास प्रतिशिभन्त्दा बिी 
स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गने उत्पादनशील उद्योगमा गरिने 
लगानीलाई ववशेर् प्रोत्साहनको व्यवस्र्ा तमलाएको छु। 
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29. आयाि ि ववप्ररे्र्मा आिारिि अर्थिन्त्रलाई उत्पादन ि आन्त्िरिक 
आयमखुी अर्थिन्त्रमा रुपान्त्ििर् गनथ प्रभावकािी नीति तलइनेछ। 
स्वदेशी उत्पादनको संिक्षर्, तनयाथियोग्य एवम ् िलुनात्मक 
लाभका वस्िहुरूको पवहचान ि प्रतिस्पिाथत्मक क्षमिामा ववृद्ध गिी 
व्यापाि घाटा न्त्यूनीकिर् गरिनेछ। कच्चा पदार्थदेस्ख अस्न्त्िम 
उत्पादनसम्म स्वदेशमै सम्पन्न हनेु गिी वस्ि ु उत्पादन गने 
उद्योगलाई स्वदेशी उत्पादन अतभयानमा सहभागी गिाई आवयक 
प्रोत्साहन गरिनेछ। 

30. औद्योतगक उत्पादनको लागिलाई कम गिी अन्त्ििाथविय बजािमा 
नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पिी बनाउन एक उच्चस्ििीय 
सहजीकिर् सतमति गठन गरिनेछ। लगानीको वािाविर्मा र्प 
सिुाि गिी वैदेस्शक लगानी आकवर्थि गरिनेछ। डइुङ्ग ववस्जनेस 
इन्त्डेक्समा सिुाि गनथ आवयक नीतिगि िर्ा कानूनी प्रवन्त्ि 
गरिनेछ।  

31. तनजी क्षेरलाई मलुकुको आतर्थक ववकासको सम्वाहकको रूपमा 
भतुमका खेकन तनजीक्षेर मैरी नीति अपनाउँदै व्यवसाय गनथ 
अनकुुल वािाविर् तसजथना गरिनेछ। 

32. समदृ्ध नेपाल तनमाथर्को आिािको रूपमा िहेको सडक तनमाथर्लाई 
योजनावद्ध रूपमा कायाथन्त्वयन गनथ सडक सञ्जालको नक्साङ्कन 
ियाि गिी संघ, प्रदेश ि स्र्ानीय िहको प्रि क्षेरातिकाि िोकी 
सडक तनमाथर् गने नीति तलइनेछ। आतर्थक प्राववतिक 
दृविकोर्बाट अध्ययन नभएका ि पूवथ ियािी नभएका प्रदेश िर्ा 
स्र्ानीय िहबाट कायाथन्त्वयन गनथ सवकने प्रकृतिका करिब 1400 
सडक आयोजना आवयकिा ि औस्चत्यको आिािमा खािेजी वा 
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प्रदेश िर्ा स्र्ानीय िहमा हस्िान्त्ििर् गने गिी हाल त्यस्िा 
आयोजनाको कायाथन्त्वयन स्र्तगि गिेको छु।  

33. सरुुङ्ग मागथ, ववद्यिु प्रशािर् लाईन, ववमानस्र्ल िर्ा नयाँ 
प्रववतिमा आिारिि अन्त्य यािायाि पूवाथिाि, जलववद्यिु आयोजना, 
ठूला अस्पिाल, ववश्वववद्यालयलगायि ठूला पूवाथिाि तनमाथर्मा तनजी 
क्षेरले इस्न्त्जतनयरिङ्ग, खरिद, तनमाथर्, लगानी (इवपतसएर्) वविीबाट 
तनमाथर् गनथ सक्ने व्यवस्र्ा तमलाइनेछ। एक्सप्रसे िोड, सरुुङ 
मागथ, द्रिु मागथ, फ्लाइओभिजस्िा पूवाथिाि तनमाथर् िर्ा 
सञ्चालनका लातग तनजी क्षेरलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तलएकोछु। 
पूवाथिाि ववकासका लातग पूवाथिाि वण्ड, व्लेण्डेड र्ाइनान्त्स जस्िा 
नयाँ ववत्तीय उपकिर्हरू शरुुवाि गरिनेछ।  

34. 200 मेगावाट भन्त्दा मातर्का जलाशय िर्ा अिथ जलाशय यकु्त 
जलववद्यिु आयोजनाका लातग छुट सवुविा ि सहतुलयि र्दई 
लगानी आकवर्थि गने प्रबन्त्ि गिेको छु। जलस्रोिको 
बहउुपयोगका लातग नयाँ योजनाहरु ियाि गदाथ जलववद्यिु 
उत्पादन क्षमिा, तसँचाईको सम्भाव्यिा ि खानेपानीको स्रोिको 
पवहचान गनथ एकीकृि नक्साङ्कन ियाि गरिनेछ।  

35. काठमाण्डौ उपत्यका लगायिका शहिी क्षेरमा जनस्वास््य िर्ा 
स्वच्छ वािाविर् कायम गनथ खलुा स्र्ानको प्रबन्त्ि हनेु गिी 
सम्बस्न्त्िि स्र्ानीय िहसमेिको सहभातगिामा ब्यायामशाला 
सवहिको बगैंचा िर्ा सावथजतनक उद्यान तनमाथर् गरिनेछ।  

36. शहिी ववपन्न नागरिकहरूको लातग सामास्जक संस्र्ाको सहकायथमा 
काठमाण्डौ उपत्यकाको कस्म्िमा 10 स्र्ानमा सपुर् ि सलुभ 
खानाको व्यवस्र्ा गरिनेछ।  
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37. उच्च वहमाली क्षेरमा छरिएि िहेका घि परिवािलाई एकीकृि 
बस्िीको रूपमा ववकास गदै जान नमनुा एकीकृि बस्िी तनमाथर्को 
प्रािम्भ गरिनेछ।  

38. कोतभड-१९ बाट अति प्रभाववि पयथटन क्षेरलाई पनुरुत्र्ान गनथ 
छुट िर्ा सहतुलयि सवहि ववतभन्न वकतसमका पूवाथिाि तनमाथर् िर्ा 
प्रवद्धथनात्मक कायथक्रम सञ्चालन गने व्यवस्र्ा तमलाएको छु। 

39. नािायर्वहटी दिबाि संग्रहालय परिसिमा िामावपरे्कसदेस्ख 
मलुकुको सम्पूर्थ कालखण्ड झस्ककने गिी ऐतिहातसक शासकीय 
संग्रहालयको तनमाथर् प्रािम्भ गरिनेछ। योगमायादेस्ख हालसम्मका 
शवहद, नेपालको ऐतिहातसक जनआन्त्दोलन एवम ्जनयदु्ध ि मिेश 
आन्त्दोलन लगायिमा त्याग ि नेितृ्व गनुथ हनेु अग्रज 
िाजनीतिज्ञहरूको इतिहास समेट्ने गिी संग्रहालय तनमाथर् प्रािम्भ 
गनथ आवयक बजेट ववतनयोजन गिेको छु। नेपालको िमथ, 
संस्कृति, पिम्पिा प्रदस्शथि हनेु गिी िातमथक पयथटन प्रवद्धथन गनथ 
िातमथक संग्रहालय स्र्ापना गरिनेछ।  

40. सक्षम जनशस्क्त उत्पादन गनथ प्रववतिमा पहुँच अतभववृद्ध गदै 
स्शक्षाको गरु्स्िि सिुाि गनथ प्रत्येक प्रदेशमा कस्म्िमा एउटा 
शैस्क्षक उष्कृटिा केन्त्द्र स्र्ापना गरिनेछ। यसले गरु्स्ििीय 
शैस्क्षक सामाग्री ि पाठयक्रम समेि उत्पादन गरि ववद्यिुीय 
माध्यमद्वािा प्रदेश भरिका सावथजतनक ववद्यालयहरूमा उपलब्ि 
गिाउने प्रबन्त्ि गिेको छु।  

41. गरु्स्ििीय स्शक्षा, प्राववतिक स्शक्षा, पूवाथिाि, प्रववतिको समसु्चि 
प्रयोग गिी स्शक्षा क्षेरको गरु्ात्मक ववकास गनथ भगूोल एवम ्
ववद्यार्ी संख्यासमेिका आिािमा बालस्शक्षा देस्ख माध्यतमक 
स्शक्षासम्मको नक्शाङ्कन ियाि गिी कायाथन्त्वयन गरिनेछ। भौतिक 
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पूवाथिाि, जनशस्क्त ि प्रववतिको ववकास गिी स्शक्षाको गरु्स्िि 
अतभववृद्ध गनथ ववस्ििृ योजना बनाई कायाथन्त्वयन गरिनेछ। 
प्राववतिक वविामा अध्ययन गने कक्षा 12 सम्मको ववद्यार्ीलाई 
“पढ्दै कमाउँदै कायथक्रम” सबै प्रदेशका केही ववद्यालयमा नमनुाका 
रुपमा शरुुवाि गरिनेछ। 

42. स्शक्षकहरूको स्वास््य उपचािको लातग छुटै्ट अस्पिाल तनमाथर् गनथ 
अध्ययन गरिनेछ। 

43. ववश्वववद्यालयहरूलाई पूवाथिाि ववकास सवहि अनसुन्त्िान केन्त्द्रको 
रुपमा ववकास गरिनेछ। मलुकुको सबैभन्त्दा पिुानो कलेज तरचन्त्द्र 
कलेज ि घण्टाघिलाई ऐतिहातसक महत्व झस्ककने गिी पिुानै 
िाँचामा पनुतनथमाथर् गने प्रवन्त्ि गरिनेछ। 

44. बािीद्वािा क्षतिग्रस्ि मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्वि ्2078 
चैर मसान्त्ितभर आवयक ममथि िर्ा पनुस्र्ाथपन गिी तनयतमि 
खानेपानी आपूतिथ हनेु प्रबन्त्ि तमलाएको छु। नदी कटान एवम ्
बाविपवहिोको कािर् भएको सडक लगायिको क्षतिको ित्काल 
पनुतनथमाथर् ि पनुस्र्ाथपन कायथक्रमका लातग बजेट छुट्याएको छु।  

45. प्रत्येक वडामा मवहला नेितृ्व संयन्त्र ववकास गिी मवहलाहरूको 
क्षमिा अतभववृद्ध गरिनेछ। आतर्थक ि सामास्जक रुपले सक्षम 
िकुयाउन मवहलालाई प्रार्तमकिा र्दने गिी “मवहला पवहला 
कायथक्रम” सञ्चालन गरिनेछ।  

46. ववपन्न दतलिहरूको आतर्थक, सामास्जक, साँस्कृतिक समस्याहरूको 
सम्बोिन गिी जीवनस्िि उकास्न एकीकृि कायथक्रमहरू सञ्चालन 
गरिनेछ। 

47. संवविानले प्रत्याभिू गिेको आवासको हकलाई कायाथन्त्वयन गनथ 
आवासववहीन दतलिको लातग कर्ाथली प्रदेश ि प्रदेश नं २ का 
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सारै् सबै प्रदेशमा व्यवस्स्र्ि आवास योजना ववस्िाि गरिनेछ। 
यस्िा वगथलाई लस्क्षि िोजगािीका कायथक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 

48. नेपाल जलवाय ु परिविथनका प्रतिकूल असिहरूको उच्च जोस्खम 
क्षेरमा िहेको सन्त्दभथमा जलवाय ुपरिविथनबाट जनजीवनमा पिेको 
जोस्खमलाई न्त्यूनीकिर् गनथ जलवाय ु अनकूुलन, न्त्यूनीकिर् ि 
पनुरूत्र्ान कायथक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। जलवायमैुरी, र्दगो, 
दरिलो ि समावेशी हनेुगिी ववकास आयोजना ि कायथक्रमहरू 
कायाथन्त्वयन गरिनेछ। 

49. जोस्खमयकु्त क्षेरको पवहचान गिी बसोबास ि ववकास तनमाथर् कायथ 
व्यवस्स्र्ि गनथ आितुनक प्रववतिको माध्यमबाट भौगतभथक अध्ययन 
(स्क्यातनङ) गिी सो को आिािमा ववकास तनमाथर् लगायिको 
कायथक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 

50. भकुम्पपतछको पनुतनथमाथर्को चिर्मा बाँकी िहेका तनजी आवास 
अनदुान ववििर्को कायथ सम्वि ् 2078 मंसीितभर सम्पन्न 
गरिनेछ। भकुम्पपतछको पनुतनथमाथर्सँग सम्बस्न्त्िि बाँकी िहेका 
कायथहरू ववर्यगि मन्त्रालयमा हस्िान्त्ििर् गिी सम्पन्त् न गरिनेछ।  

51. पुजँी बजािमा ववत्तीय सशुासन कायम गिी सवथसािािर् 
लगानीकिाथको वहि संिक्षर् गरिनेछ। सिकािको मािहि िहेका 
सम्भाव्य सावथजतनक संस्र्ानहरूलाई आवयकिा अनसुाि पूर्थ 
सिकािी स्वातमत्वका कम्पनी मोडलमा रुपान्त्ििर् गिी पुजँी 
बजािमा सूस्चकृि गदै आत्मतनभथि ि लगानीको र्प स्रोि जटुाउन 
सक्षम बनाउँदै लैजाने नीति तलइनेछ।  

52. तनिन्त्िि घाटामा गएका सावथजतनक संस्र्ानहरूलाई संिचनागि ि 
व्यवस्र्ापकीय सिुाि गिी सञ्चालन गने, खािेज गने वा अन्त्य 
उपयकु्त ववतिबाट व्यवस्र्ापन गने नीति तलइनेछ।  
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53. ववत्तीय संघीयिालाई र्प प्रभावकािी बनाउन स्रोिहरूको 
बाँडर्ाँट, क्षमिा अतभववृद्ध लगायि संवविान बमोस्जमको अतिकाि 
प्रयोगमा प्रदेश ि स्र्ानीय िहलाई र्प प्रभावकािी बनाईनेछ। 

54. अन्त्ििाथविय आतर्थक सहायिालाई िाविय वहि ि आवयकिा, 
प्रार्तमकिा िर्ा बजेट प्रर्ालीमा आवद्ध गिी परिचालन गरिनेछ। 
यस्िो सहायिा स्वीकाि गदाथ परियोजनाको प्राववतिक ियािी, लाभ 
लागिको ववश्लरे्र्, कायाथन्त्वयन क्षमिा ि स्वातमत्व, सहायिाको 
प्रभावकारििा समेिका आिाि तलइनेछ। सहायिा प्रातप्तको 
सतुनस्िििा नभई वजेटमा स्रोि समाबेश गरिने छैन।  

55. बहवुर्ीय ठेक्का सम्बन्त्िी मापदण्ड, 2077 तभर पने, कोतभड-१९ 
को खोप खरिद ि स्वास््य सामाग्री खरिद गनथ एवम ्
मध्यमकालीन खचथ संिचनातभर स्रोि व्यवस्र्ापन अनमुान 
गरिएको बाहेक अन्त्य कुनैपतन आयोजना िर्ा कायथक्रमलाई स्रोि 
सतुनस्िििा उपलब्ि गिाईने छैन। उकलेस्खि मापदण्डभन्त्दा 
बावहिका आयोजनाहरूको लातग प्रदान गरिएको स्रोि सतुनस्िििा 
िद्द गिेको छु।  

56. ववकास आयोजनाहरूको अनलाइन अनगुमन गिी ववतनयोस्जि 
बजेट अनरुूप खचथ हनेु पद्धति सतुनस् चि गरिनेछ। पुजँीगि खचथ 
ववृद्ध गनथ मन्त्रालय एवम ् तनकायहरूले मातसक लक्ष्य ववभाजन 
गिी लक्ष्य अनरुुप प्रगति गनुथपने प्रबन्त्ि गरिनेछ।  

57. तनमाथर् व्यवसायीले आफ्नो क्षमिाभन्त्दा बिीको कायथका लातग 
िेिैवटा ठेक्का तलने ि समयमा कायथ सम्पन्न नगने प्रवसृ्त्तमा सिुाि 
गरिनेछ। ववकास तनमाथर् कायथका लातग आवयक प्राववतिक 
जनशस्क्त ववकास ि पदपूतिथलाई प्रार्तमकिा र्दइनेछ। 
आयोजनाको ववस्ििृ परियोजना प्रतिवेदन सम्भव भएसम्म सिकािी 
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इस्न्त्जतनयरिङ्ग कम्पनीलगायिका सावथजतनक संस्र्ामार्थ ि ियाि गने 
नीति तलइनेछ।  

58. कोतभड-19 ववरुद्धको खोप खरिदका लातग खचथ व्यवस्र्ापन गनथ, 
कोतभड १९ का कािर् स्शतर्ल बनेको अर्थिन्त्रको पनुरूत्र्ान 
गनथ, अतनवायथ दावयत्व व्यवस्र्ापन गनथ िर्ा पुजँीगि खचथलाई र्प 
प्रभावकािी बनाई चाल ुखचथमा तमिव्यवयिा कायम गनथ सावथजतनक 
खचथलाई तमिव्ययी िर्ा प्रभावकािी बनाउने सम्बन्त्िी मापदण्ड 
ियाि गिी लागू गरिनेछ।  

59. अनतु्पादक क्षेरमा सावथजतनक ऋर्को उपयोगले भववष्यमा साँवा 
िर्ा ब्याज भकु्तानीका लातग िाजस्वको ठूलो वहस्सा छुट्याउन ु
पने, भावी पसु्िालाई ऋर्को भाि र्वपन जाने, तनजी क्षेरमा प्रवाह 
हनेु ववत्तीय स्रोि संकुस्चि हनेु जोस्खम िहने हुँदा सावथजतनक 
ऋर्लाई िाविय आवयकिा, पुजँी तनमाथर्, उच्च प्रतिर्लयकु्त ि 
उत्पादनशील क्षेरमा मार उपयोग गने नीति तलएको छु। 
ववतनयोजन अध्यादेश, २०७८ मा प्रस्िाव गरिएको आन्त्िरिक 
ऋर् िर्ा वैदेस्शक ऋर्को अंश करिव रू. 37 अबथ घटाएको 
छु। यसबाट नेपाली जनिामा िहेको ऋर्भाि सानो अंशमा 
भएपतन कम हनु जानेछ। 

60. अध्ययन, अनसुन्त्िान ि ववश्लरे्र्मा आिारिि िहेि आतर्थक नीति 
तनमाथर् गनथ अर्थ मन्त्रालयमा एक तर्ङ्क ट्याङ्क िहने ब्यबस्र्ा 
गिेको छु।  

61. लोक ककयार्कािी ववज्ञापनको दायिा ववस्िाि गिी अनलाईन 
तमतडयालाई पतन लोक ककयार्कािी ववज्ञापन उपलब्ि गिाउने 
व्यवस्र्ा तमलाएको छु।  
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62. शास्न्त्ि प्रवक्रयालाई पूर्थिा र्दन ववस्ििृ शास्न्त्ि सम्झौिाका बाँकी 
कायथभाि िर्ा ििाई मिेश आन्त्दोलन लगायि ववतभन्न समूहसँग 
भएका सहमति ि सम्झौिाको कायाथन्त्वयन गरिनेछ। 

सम्माननीय सभामखु महोदय, 

63. चाल ुआतर्थक वर्थका नीति िर्ा कायथक्रमहरू कायाथन्त्वयन गनथ रू. 
१६ खबथ ३२ अबथ 83 किोड ववतनयोजन गिेको छु। कुल 
ववतनयोजन मध्ये संघले खचथ गने चाल ुिर्थ  रू. ६ खबथ ७७ अबथ 
९९ किोड अर्ाथि ४१.५२ प्रतिशि, पुजँीगि िर्थ  रू. ३ खबथ 
७८ अबथ १० किोड अर्ाथि २३.१६ प्रतिशि, ववत्तीय व्यवस्र्ा 
िर्थ  रू. १ खबथ ८९ अबथ ४४ किोड अर्ाथि ११.६० प्रतिशि ि 
प्रदेश ि स्र्ानीय िहमा ववत्तीय हस्िान्त्ििर् िर्थ  रू. ३ खबथ 8७ 
अबथ ३० किोड अर्ाथि २३.७२ प्रतिशि िहेकोछ। ववत्तीय 
हस्िान्त्ििर् िर्थ  ववतनयोस्जि बजेट मध्ये चाल ुखचथमा समानीकिर् 
अनदुान सवहि रू. ३ खबथ २५ अबथ ७५ किोड अर्ाथि ८४.११  
प्रतिशि ि पुजँीगि िर्थ  रू. ६१ अबथ ५५ किोड अर्ाथि 15.8९ 
प्रतिशि िहकोछ। 

64. चाल ुआतर्थक वर्थका लातग अनमुान गरिएको खचथ व्यहोने स्रोि 
मध्ये िाजस्वबाट रू. १०  खबथ ५० अबथ ८२ किोड ि वैदेस्शक 
अनदुानबाट रू. ५९ अबथ ९२ किोड व्यहोरिनेछ। चाल,ु पुजँीगि 
ि ववत्तीय हस्िान्त्ििर् िर्थ  ववतनयोस्जि खचथमा िाजस्व ि वैदेस्शक 
अनदुानबाट व्यहोदाथ रू. ५ खबथ २२ अबथ ९ किोड न्त्यून हनेु 
देस्खन्त्छ। ववत्तीय व्यवस्र्ा िर्थ को ववतनयोस्जि िकम समेि 
समावेश गदाथ कुल ववतनयोजनमा न्त्यून हनेु िकम मध्ये वैदेस्शक 
ऋर्बाट रू. २ खबथ ८३ अबथ ९ किोड ि आन्त्िरिक ऋर्बाट 
रू. २ खबथ ३९ अबथ व्यहोरिनेछ। 
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सम्माननीय सभामखु महोदय, 

 अब म चाल ुआतर्थक वर्थ २०७८/७९ को िाजस्व परिचालनको 
संशोतिि नीति िर्ा कायथक्रम प्रस्ििु गदथछुः 

65. आतर्थक वर्थ २०७८/७९ को िाजस्व परिचालनसम्बन्त्िी नीति 
िर्ा कायथक्रमलाई मूलभिू रुपमा यर्ावि िाखी केही संशोिन 
गिेको छु। यस्िो संशोतिि कि िर्ा िाजस्व सम्बन्त्िी व्यवस्र्ा 
आजैका तमतिदेस्ख कायाथन्त्वयन गने व्यवस्र्ा तमलाएकोछु। िाजस्व 
नीति ि किका दिहरू तनिाथिर् गदाथ कोतभड-19 का कािर् 
तसस्जथि संकटबाट पनथ गएको प्रतिकूल अवस्र्ामा किदािालाई 
छुट सहतुलयिमार्थ ि िाहि प्रदान गिी तिब्रिि आतर्थक पनुरुत्र्ान 
िर्ा ववकासलाई उच्च प्रार्तमकिा र्दएको छु।  

66. िाजस्वको दायिा ववस्िाि एवम ्किािािको संिक्षर्, कि चहुावट 
तनयन्त्रर् ि लगानीमैरी वािाविर् तनमाथर् गनथ मूकय अतभववृद्ध 
कि, आयकि, भन्त्साि,  अन्त्ि:शकुक ि गैि कि लगायिका प्रत्यक्ष 
एवम ्अप्रत्यक्ष कि प्रर्ालीमा  गनुथपने सिुािका लातग सझुाव र्दन 
कि प्रर्ाली पनुिावलोकन उच्चस्ििीय आयोग गठन गरिनेछ। 

67. भन्त्साि ववन्त्दूमा भकु्तानी गनुथपने सम्पूर्थ कि िर्ा महसूल ववद्यिुीय 
प्रर्ालीमार्थ ि गनथ सक्ने व्यवस्र्ा तमलाइनेछ। अन्त्ि:शकुक 
स्स्टकि प्रयोग गदाथ क्यूआि कोड स्क्यान गिी सोको ि्याङ्क 
आन्त्िरिक िाजस्व ववभागको स्वचातलि प्रर्ालीमा अतभलेख गने 
प्रबन्त्ि तमलाइएकोछ।  

68. व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न निहेको कुनै बातसन्त्दा प्राकृतिक 
व्यस्क्तले नेपाल बावहि सफ्टवेयि वा यस्िै प्रकृतिको अन्त्य 
ववद्यिुीय सेवा उपलब्ि गिाए वा सामास्जक सञ्जालमा श्रव्यदृय 
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सामग्री अपलोड गिे बापि ववदेशी मदु्रामा भकु्तानी प्राप्त गिेको भए 
सम्बस्न्त्िि बैङ्क, ववत्तीय संस्र्ा िर्ा मदु्रा हस्िान्त्ििर् (मतन 
ट्रान्त्सर्ि) गने संस्र्ाले त्यस्िो भकु्तानी प्रदान गदाथ प्राप्त िकमको 
एक प्रतिशिका दिले अतग्रम कि असलु गने व्यवस्र्ा तमलाएको 
छु। 

69. स्चवकत्सक, कलाकाि, परकाि, खेलाडी, इस्न्त्जतनयि, कानून 
व्यवसायी, लेखापिीक्षक, लेखापिी व्यवसायी, पिामशथ, अतभकिाथ 
िर्ा मध्यस्र्किाथ सेवा प्रदायक, लगायिका प्राकृतिक व्यस्क्तले 
आतर्थक वर्थ २०७५/७६‚ २०७६/७७ ि २०७७/७८ को 
आफ्नो कियोग्य आयमा आयकि ऐन‚ २०५८ बमोस्जम लाग्ने 
कि सम्वि ्२०७८ साल र्ागनु मसान्त्ितभर बझुाई स्र्ायी लेखा 
नम्बि तलएमा सो मा लाग्ने शकुक िर्ा ब्याज छुट हनेु व्यवस्र्ा 
गिेको छु। त्यसिी कि बझुाएमा सोभन्त्दा अगातडको आयमा 
लाग्ने आयकि िर्ा मूकय अतभववृद्ध कि तमन्त्हा हनेु व्यवस्र्ा 
तमलाएको छु। 

70. सम्वि ् 2082 साल चैरसम्म ववत्तीय व्यवस्र्ापन सम्पन्न हनेु 
200 मेगावाट मातर्का जलाशय िर्ा अिथ जलाशययकु्त 
जलतबद्यिु आयोजनाले व्यापारिक कािोबाि शरुु गिेको तमतिले 
पवहलो 15 वर्थसम्म पूिै ि त्यसपतछको ६ वर्थसम्म 50 प्रतिशि 
आयकि छुट र्दने व्यवस्र्ा गिेको छु। त्यस्िा आयोजनालाई 
आवयक पने तनमाथर् उपकिर्, प्लाण्ट, मेस्शनिी औजाि एवम ्
सोको पाटथपूजाथ, पेनस्टक िर्ा स्टील सीटको पैठािीमा लाग्ने 
महसलु घटाई 1 प्रतिशि मार लाग्ने व्यवस्र्ा तमलाएको छु। 
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71. पयथटन क्षेरसँग सम्बस्न्त्िि उद्योग वा अन्त्ििाथविय उडान सञ्चालन 
गने हवाई कम्पनीलाई लगानीका आिािमा आयकि छुट सम्बन्त्िी 
ववशेर् छुट सहतुलयि प्रदान गने व्यवस्र्ा तमलाएको छु। 

72. नक् कली बील तबजक, नक्कली अन्त्ि:शकुक स्स्टकिको प्रयोग एवं 
अन्त्ि:शकुकजन्त्य चहुावट तनयन्त्रर् गनथ कडाइकासार् अनगुमन, 
सूक्ष्म तनगिानी एवं वहृि ्अनसुन्त्िानलाई तिब्रिा र्दइनेछ। 

73. स्वास््य खोप, अस्क्सजन ग्याँस िर्ा स्यातनटिी प्याड उत्पादन 
गने उद्योगलाई उत्पादन शरुू भएको तमतिले िीन वर्थसम्म लाग्ने 
किमा शिप्रतिशि ि त्यसपतछको दईु वर्थसम्म पचास प्रतिशि 
छुट हनेुछ।  

74. पूवाथनमुातनि िर्ा कािोबािमा आिारिि आय ववविर् ि कि 
दास्खला गिेका किदािाहरूले आतर्थक वर्थ २०73/74 देस्ख 
२०७6/७7 सम्मको आफ्नो कािोबाि घोर्र्ा गदाथ कािोबाि 
अंक र्िक पिेको भएमा त्यस्िा किदािाले सम्वि ्२०७८ साल 
चैर मसान्त्ितभर प्रत्येक आतर्थक वर्थको वास्िववक कािोबाि 
घोर्र्ा गिी र्िक पिेको तबक्री िकमको 1.5 प्रतिशि कि 
दास्खला गिेमा किदािाले घोर्र्ा गिेको हदसम्मको कि अस्न्त्िम 
हनेु व्यवस्र्ा गिेको छु। 

75. कम्पनी ऐन, 2063 िर्ा प्राइभेट र्मथ िस्जिेशन ऐन, 2014 
अनसुाि आतर्थक वर्थ २०७५/७६ सम्मको वावर्थक ववविर् 
नबझुाएका िर्ा नवीकिर् नगिेका कम्पनी िर्ा र्मथले सम्वि ्
२०७८ साल पसु मसान्त्ितभर ववविर् ि शकुक िर्ा जरिवानाको 
5 प्रतिशि िकम बझुाएमा बाँकी शकुक िर्ा जरिवाना तमनाहा 
र्दने व्यवस्र्ा गिेको छु। 
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सम्माननीय सभामखु महोदय, 
76. प्रतिस्र्ापन वविेयकमार्थ ि सिकािले तलएका नीति िर्ा 

कायथक्रमको कायाथन्त्वयन ि सम्वि ्2078 चैरतभर कोतभड-19 
ववरुद्धको खोप सबैलाई उपलब्ि हनेु भई आतर्थक वक्रयाकलाप 
ववस्िाि हनेु हुँदा 7 प्रतिशिको आतर्थक ववृद्धदि हातसल हनेु 
अनमुान गिेको छु। मदु्रास्र्ीति दि 6.5 प्रतिशिमा सीतमि हनेु 
अनमुान गिेको छु।  

77. अन्त्त्यमा, नेपालको आतर्थक ि सामास्जक ववकासमा सहयोग 
परु् याउने सबै आदिर्ीय किदािा, आम नेपाली र्ददी बवहनी िर्ा 
दाजभुाई ि ववकास साझेदािहरूलाई हार्दथक िन्त्यवाद र्दन 
चाहन्त्छु। प्रतिस्र्ापन वविेयकमार्थ ि प्रस्ििु बजेट कायाथन्त्वयनमा 
संघीय संसदका माननीय सदस्यहरूलगायि सम्बस्न्त्िि सबैबाट 
सहयोग हनेु अपेक्षा िाखेको छु।  

 

िन्त्यवाद। 
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