
   

 

 
संघीय संसदको संय�ु बैठकमा २०७७ साल जेठ १५ गते �बह�बार  

अथर्मन्�ी डा. यवुराज ख�तवडाले  

�स्ततु गनुर् भएको 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ�थर्क वषर् २०७७/७८ को  

बजेट व�व्य 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नेपाल सरकार 

अथर् मन्�ालय 

२०७७ 
http://www.mof.gov.np  



14 

 

�बरामीले सहज र सलुभरूपमा एम्बलेुन्स सेवा �ा� गनर् सक्ने 
व्यवस्था ग�रनेछ।  

47. स्वास्थ्य क्षे�का आयोग, ��त�ान, काउिन्सल, अनसुन्धान केन्� र 
अस्पताल सञ् चालनमा एकरूपता ल्याई व्यविस्थत गनर् क्षे�गत 
एक�कृत छाता ऐन तजुर्मा ग�रनेछ। स्वास्थ्य सेवाको �व�मान 
दरबन्द�लाई पनुरावलोकन गर� स्वास्थ्यकम�को संख्या थप गनर्, 
सेन्टर फर �डिजज कन्�ोल, फुड एण्ड �ग एड�म�नस्�ेशन र 
रािष् �य स्वास्थ्य �त्यायन �ा�धकरण स्थापनाको ला�ग �ारिम्भक 
कायर् शरुु गनर् बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

48. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयको बजेट व�ृ� गर� रु. ९० अबर् 
६९ करोड परु् याएको छु।       

सम्माननीय सभामखु महोदय,  

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚ 

49. अब म राहत, सह�ुलयत तथा आ�थर्क पनुरुत्थान कायर्�म 
एवम ्�व�नयोजन �स्ततु गन� अनमु�त चाहन्छु।   

50. को�भड-१९ को रोकथाम र �नयन्�णका ला�ग अवलम्बन 
ग�रएको कदमको कारण दै�नक जनजीवनमा परेको ��तकूल 
�भावलाई सहज तलु्याउन सरकारले ल्याएको तत्काल राहतका 
कायर्�मलाई सं�मण जोिखम रहँदासम्म �नरन्तरता �दइनेछ।  

51. संघ, �देश र स्थानीय तहको सहकायर्मा सञ् चालन हनु े
रोजगार�का कायर्�मको ज्याला बापत तथा कामका ला�ग 
खा�ा� कायर्�ममा आब� नहनुे कोरोना �भा�वत असंग�ठत 
क्षे�का ��मकलाई न्यूनतम ज्यालाको एक चौथाई बराबरको 
खा�ा� राहत स्वरूप �दान गनर् रकमको व्यवस्था गरेको छु।  
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52. घरेल,ु साना तथा मझौला उ�म तथा कोरोना �भा�वत पयर्टन 
व्यवसायका ��मक तथा कमर्चार�को पा�र��मक भ�ुानी तथा 
व्यवसाय सञ् चालनका ला�ग ५ ��तशत ब्याजमा कजार् उपलब्ध 
गराउन रु. ५० अबर्को छु�ै कोष खडा गन� व्यवस्था गरेको 
छु। नेपाल रा� ब�क माफर् त सञ् चालन हनुे यस कोषमा नेपाल 
सरकार, सरकार� स्वा�मत्वमा रहेका सावर्ज�नक संस्थान र दात ृ
�नकायबाट �ा� हनुे रकम रहने छ।     

53. घरायसी साना �व�तु उपभो�ालाई मा�सक १० य�ुनटसम्म 
खपत गन�लाई �नःशलु्क, मा�सक १५० य�ुनट खपत गन�लाई 
२५ ��तशत र २५० य�ुनटसम्म खपत गन�लाई १५ ��तशतले 
महसलु छुट �दने तथा खानेपानी र �सँचाइ उपभो�ा स�म�तले 
�तनुर्पन� �व�तु �डमाण्ड शलु्क �मनाहा र �व�तु महसलुमा 
सह�ुलयत �दने व्यवस्था गरेको छु। को�भड १९ का कारण 
�भा�वत उत्पादनमूलक उ�ोगहरूको लकडाउन अव�धभर 
�व�तुको �डमाण्ड शलु्क छुट �दने र माग कम हनुे समयको 
�व�तु खपतमा ५० ��तशत छुट �दने �बन्ध �मलाएको छु।    

54. कोरोनाबाट �भा�वत कृ�ष, घरेल,ु साना तथा मझौला उ�ोग, 
उत्पादनमूलक उ�ोग, होटल, पयर्टन लगायतका क्षे�का उ�ोग 
व्यवसायलाई ५ ��तशतसम्मको सह�ुलयत ब्याजदरमा कजार् 
उपलब्ध गराउन नेपाल रा� ब�कले रु. १ खबर् सम्मको पूनरकजार् 
स�ुवधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था �मलाएको छु।  

55. कोरोना रोगको बीमा हनुे थप व्यवस्था गर� रु. १ लाख 
सम्मको साम�ुहक कोरोना बीमा गदार् लाग्ने वा�षर्क शलु्कमा 
सरकारले ५० ��तशत अनदुान �दने �बन्ध �मलाएको छु। 
स्वास्थ्यकम�, म�हला स्वास्थ्य स्वयंसे�वका लगायतका व्यि�को 
बीमा दा�यत्व शलु्क सरकारले व्यहोन� व्यवस्था �मलाएको छु।  
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गरेको छु। उख ु उत्पादक �कसानलाई उत्पादन प�रमाणका 
आधारमा �दान ग�रने अनदुानलाई �नरन्तरता �दन रु. ९५ करोड 
�व�नयोजन गरेको छु।  

94. नेपाल कृ�ष अनसुन्धान प�रषदको कायर् क्षे� �वस्तार तथा क्षमता 
�वकास गर� स्थानीय मौ�लक खा�ान् न, पशपुन्छ� तथा 
मत्स्यपालन एवम ् अन्य बाल�को पञ् जीकरण, उत्पादकत्व र 
बह�ुयोगका सम्बन्धमा अनसुन्धान ग�रनेछ। कृ�ष क्याम्पसलाई 
अनसुन्धान कायर्मा �ोत्साहन ग�रनेछ।   

95. कृषकलाई व्यावसा�यक पशपुन्छ�पालनमा आक�षर्त गनर् नश् ल 
सधुार कायर्�मलाई �ोत्साहन, घाँस खेती र बृहत ् चर� चरण 
क्षे� �वकास तथा गणुस्तर�य पश ु स्वास्थ्य सेवाको �वस्तार 
ग�रनेछ। मखु्य सीमा नाकामा पश ु क्वारेन्टाइन स्थापना गर� 
�योगशाला र अन्य पूवार्धारको व्यवस्था ग�रनेछ।   

96. कृ�षमा �दान ग�रद� आएको सबै �कारको अनदुानको 
पनुरावलोकन गर� संघ, �देश र स्थानीय तह बीच यो स�ुवधा 
दोहोरो नपन� व्यवस्था �मलाइनेछ। कृ�ष ऋणमा सहज पहुँच 
परु् याउन �कसान �े�डट काडर्को सरुुवात ग�रनेछ। खे�तयोग्य 
जमीन भएका स्थानीय तहका सबै वडामा �कसानलाई सूचीकृत 
गर� कृ�ष तथा पश ुसेवाको आधारभतू �ा�व�धक सेवा तथा टेवा 
�दन कृ�ष स्वयंसेवक प�रचालन ग�रनेछ।  

�सँचाइ तथा नद� �नयन्�ण 

97. कृ�षयोग्य जमीनमा तत्काल �सँचाइ स�ुवधा परु् याई कृ�ष उत्पादन 
व�ृ� गनर् साना-मझौला �सँचाइ आयोजना �नमार्णलाई मैले जोड 
�दएको छु। यसका ला�ग सम�ृ तराई मधेश �सँचाइ �वशेष 
कायर्�म अन्तगर्त आगामी वषर् तराई र �भ�ी मधेशका २५ 
िजल्लामा ५ हजार स्यालो �ूवेल तथा २४७ �डप �ूवेल 
जडान गर� थप २२ हजार हेक्टर कृ�षयोग्य जमीनमा भ�ूमगत 
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�सँचाइ स�ुवधा परु् याउन रु. २ अबर् ३२ करोड �व�नयोजन गरेको 
छु।       

98. रा��य गौरवको �सँचाइ आयोजना रानी जमरा कुल�रया लगायत 
�सक्टा, भेर�-बबई डाइभसर्न, बबई, �ग�ा तथा बडकापथ, 
वागमती, पाल�ुटार, बहृत दा� उपत्यका लगायतका �सँचाइ 
आयोजनाको कायार्न्वयन ग�रनेछ। महाकाल� �सँचाइ 
आयोजनालाई रा��य गौरवको आयोजनाको रूपमा �वकास 
ग�रनेछ। उ� आयोजनाहरूको ला�ग रु. १० अबर् २५ करोड  

�व�नयोजन गरेको छु।  

99. सनुकोशी-म�रन डाईभसर्न बहउु�ेश्यीय आयोजनाको टनले 
�नमार्णको कायर् आगामी वषर् शरुु गनर् रु. २ अबर् ४६ करोड 
�व�नयोजन गरेको छु। अन्य नद� पथान्तरण स�हतका �सँचाइ 
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन् न गर� �ाथ�मकताका 
आधारमा �मशः �नमार्ण कायर् अिघ बढाइनेछ।  

100. पहाडी तथा �हमाल� क्षे�का नद� छेउछाउमा रहेका कृ�षयोग्य 
जमीनमा सौयर् ऊजार्को उपयोग गर� �लफ्ट �सँचाइ कायर्�म 
सञ् चालन ग�रनेछ। प्लािस्टक पोखर� �नमार्ण, ताल तलैया 
संरक्षण तथा वषार्तको पानी संकलन गर� �सँचाइ स�ुवधा 
परु् याइनेछ। �लफ्ट तथा सोलार ऊजार्मा आधा�रत �सँचाइको 
ला�ग रु. १ अबर् ३१ करोड छुट् याएको छु।   

101. महाकाल�, कणार्ल�, नारायणी, कमला र कोशी लगायतका ठूला 
नद� र अन्य जोिखमय�ु नद� �नयन्�णका कायर्�म सञ् चालन 
ग�रनेछ। सीमा क्ष�ेमा हनुे नद� कटान र डुबानको समस्या 
समाधान गनर् ��पक्षीय संयन्�हरूलाई ��यािशल बनाइनेछ। नद� 
�नयन्�ण र प�हरो व्यवस्थापनमा बायो इिञ् ज�नय�रङ ��व�धको 
�योगमा जोड �दइनेछ।  
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102. जनताको तटबन्ध कायर्�म अन्तगर्त रतवुा-मावा, व�ाहा, 
��यगुा, लखनदेह�, कमला, खाँडो, वाग्मती, लालवकैया, पूव� 
रा�ी, पि�म रा�ी, ख�ुटया-मोहना लगायतका नद�मा तटबन्ध 
�नमार्ण आयोजनाका ला�ग रकम �व�नयोजन गरेको छु। नद� 
�नयन्�ण कायर्�मका ला�ग रु. ६ अबर् २० करोड �व�नयोजन 
गरेको छु।  

103. जल तथा मौसमजन्य �वपद् बाट हनु सक्ने जनधनको क्ष�तलाई 
न्यूनीकरण गनर् मौसम पूवार्नमुानलाई �व�सनीय बनाइनेछ। 
आगामी वषर् थप दईु स्थानमा मौसमी राडार सञ् चालन ग�रनेछ।  

104. कृ�ष तथा �सँचाइ क्ष�ेको ला�ग बजेट व�ृ� गर� �मशः  रु. ४१ 
अबर् ४० करोड र रु. २७ अबर् ९६ करोड परु् याएको छु।   

भ�ूम व्यवस्था  

105. को�भड-१९ का कारण �ामीणमखुी हनु थालेको जनजीवन र 
वैदेिशक रोजगार�बाट यवुाहरू फकर् ने अवस्थालाई अवसरको 
रूपमा �लई कृ�ष कायर् गनर् चाहनेको भ�ूममा पहुँच स�ुनिश् चत गनर् 
भ�ूम ब�कको स्थापना र सञ् चालन गन� व्यवस्था �मलाएको छु। 
संघ, �देश र स्थानीय तहको सह-लगानीमा आगामी वषर् ३०० 
स्थानीय तहमा भ�ूम ब�कका इकाइ स्थापना ग�रनेछ। भ�ूम 
ब�कले जग्गा धनीबाट �लजमा �लएको जमीन, सरकार� 
स्वा�मत्वको उपयोगमा नरहेको जमीन र नद� �नयन्�णबाट 
उकास भएको जमीन कृ�ष कायर्को ला�ग उपयोग गनर् चाहने 
व्यि� तथा संस्थालाई �निश् चत समयसम्म �लजमा उपलब्ध 
गराउनेछ। जमीन �लजमा �लई उत्पादन गन�लाई �ोत्साहन 
स्वरूप कृ�ष साम�ीमा सह�ुलयत �दइनेछ। बाँझो जमीन धेरै 
भएका स्थानीय तहबाट भ�ूम ब�कको स्थापना शरुु गर� �मशः 
सबै स्थानीय तहमा �वस्तार गद� ल�गनेछ। भ�ूम ब�कमा शेयर 
लगानी गनर् रु. ५० करोड व्यवस्था गरेको छु।    
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ऊजार् �वकास 

207. �व�तु उत्पादन तथा आपू�तर् सदुृढ भएसँगै दशक� लामो 
समयदेिखको ऊजार् संकट समाधान भएको छ। आगामी वषर् सबै 
क्षे� र समयको �व�तुको माग परुा गद� �व�तु �नयार्त समेत गनर् 
सक्ने गर� �व�तु उत्पादनलाई नद� �णाल�मा आधा�रत, अधर् 
जलाशयय�ु र जलाशयय�ु आयोजनाको �म�णको रूपमा 
�वकास ग�रनेछ।  

208. आगामी वषर् मा�थल्लो तामाकोशी, रसवुागढ�, मा�थल्लो सान्जेन, 

मध्य भोटेकोशी र �नजी लगानीकतार्बाट �व��र्त साना तथा 
मझौला आयोजना सम्पन् न गर� कुल १ हजार ३ सय मेगावाट 
�व�तु रा��य �सारण �णाल�मा थप ग�रनेछ। दधुकोशी 
जलाशयय�ु �व�तु आयोजना चार अन्तरार्��य �व�ीय संस्थाको 
स�मि�त �व� लगानी �व�धमा �नमार्ण शरुु ग�रनेछ। नेपाल 
�व�तु �ा�धकरणले प�हलो पटक संस्थागत जमानीमा यस 
आयोजनामा लागतको �निश् चत अंश बा� लगानी प�रचालन 
गन�छ।   

209. नेपालको पानी जनताको लगानी अ�भयान अन्तगर्त आगामी 
आ�थर्क वषर् मा�थल्लो अरुण, �कमाथान्का अरुण, फुकोट कणार्ल�, 
तामाकोशी ५, चैनपरु सेती, जगदलु्ला लगायतका जल�व�तु 
आयोजनाको �नमार्ण ���या अगा�ड बढाइनेछ। बूढ�गण्डक�, 
पि�म सेती, कणार्ल� िचसापानी, नलगाड, उ�रगंगा, आधँीखोला र 
नौमरेु बहउु�ेश्यीय आयोजनाको लगानी ढाँचा यक�न गर� 
कायार्न्वयन ग�रनेछ। 

210. जलाशयय�ु तमोर तथा माडी जल�व�तु आयोजना सावर्ज�नक 
�नजी साझेदार�मा �वस्ततृ अध्ययन र �डजाइनको कायर् सम्पन् न 
ग�रनेछ। पञ् चेश् वर बहउु�ेश्यीय आयोजनाको �वकास कायर् अिघ 
बढाइनेछ।  
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211. झापाको अनारमनी देिख कञ् चनपरुको महेन्�नगरसम्म, 
लप्सीफेद�-रातामाटे-हेट�डा र लप्सीफेद�-रातामाटे-दमौल�-बटुवल 
तथा ढल्केवर-मजुफ्फरपरु ४०० के.भी. क्षमताको अन्तरदेशीय 
�सारणलाइन �नमार्ण अिघ बढाइनेछ। बटुवल-गोरखपरु, लम्क�-
वरेल� र गल्छ�-केरुङ खण्डको �नमार्ण आरम्भ ग�रनेछ। नद� 
वे�सनमा आधा�रत उ�र दिक्षण �सारणलाइनको �नमार्ण सम्पन् न 
ग�रनेछ। �व�तु �सारणलाइन तथा सबस्टेशन �नमार्णको ला�ग 
रु. ३६ अबर् २ करोड �व�नयोजन गरेको छु। 

212. आगामी २ वषर् �भ� सबै प�रवारमा नवीकरणीय ऊजार्को पहुँच 
परु् याई उज्यालो नेपालको अ�भयान सम्पन् न ग�रनछे। �देश नं 
२, वाग्मती �देश, गण्डक� �देश र �देश नं ५ का सबै घरमा 
आगामी वषर् तथा �देश नं १, कणार्ल� �देश र सदूुर पि�म 
�देशमा आगामी दईु वषर् �भ� आध�ुनक ऊजार्को पहुँच 
परु् याइनेछ। ग�रब र �वपन् न प�रवारलाई �व�तु जडान गदार् 
�नःशलु्क कनेक्सन स�ुवधा �दने व्यवस्था �मलाइनेछ। �ामीण 
�व�तुीकरणको ला�ग रु. ४ अबर् �व�नयोजन गरेको छु। 

213. रा��य ��ड �णाल� नपगेुका �हमाल� तथा उच्च पहाडी क्षे�का 
९७ स्थानीय तहमा २०० वटा सौयर् �मनी ��ड सञ् चालन गर� 
�व�तुीकरण ग�रनेछ। स्वच्छ ऊजार् कायर्�म सञ् चालन गर� 
तराई मधेशका िजल्लामा थप ५० हजार बायो ग्याँस प्लान्ट 
जडान गर� नवीकरणीय ऊजार्को पहुँच परु् याइनेछ। �ामीण 
सामदुा�यक �व�तुीकरणलाई �ोत्सा�हत ग�रनेछ। �नजी क्षे�लाई 
फोहोर मैला �शोधनमा आधा�रत ऊजार् लगायतका अन्य 
वैकिल्पक ऊजार् उत्पादन गनर् उत्��ेरत ग�रनेछ। वैकिल्पक 
ऊजार् कायर्�मको ला�ग रु. ४ अबर् १३ करोड �व�नयोजन गरेको 
छु। 
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214. नेपाल �व�तु �ा�धकरणको संस्थागत पनुस�रचना गर� उत्पादन, 
�सारण र �वतरणको कायर् छु�ाछु�ै संयन्�बाट गन� व्यवस्था 
�मलाइनेछ। काठमाण्डौमा शरुु ग�रएको �बजलु�को तार भ�ूमगत 
गन� कामलाई �नरन्तरता �दई आगामी वषर् भ�परु, ल�लतपरु र 
िचतवन िजल्ला लगायत ठूला शहरमा �वस्तार ग�रनेछ।  

215. �व�तु �वकासको अनमु�त �लई लामो समयसम्म आयोजना 
�वकास कायर् शरुु नगन� आयोजनाको इजाजतप� र� ग�रनेछ। 
��तस्पधार्त्मक �व�धबाट �व�तु ख�रद सम्झौता गन� व्यवस्था 
�मलाइनेछ। 

216. �व�तु उपभोग व�ृ� गनर् �ोत्साहन ग�रनेछ। �व�तुीय चलु्हो 
लगायत �व�तुबाट चल्ने घरायसी सामानको �योग, �व�तुबाट 
सञ् चालन हनुे यातायातका साधन, �व�तु खपत गन� उ�ोग र 
�व�तु बचत हनुे समयमा ब�ढ ऊजार् खपत गन� उ�ोगलाई थप 
सह�ुलयत �दान ग�रनेछ।  

आवास, भवन र शहर� पूवार्धार 

217. बढ्दो शहर�करणबाट �सिजर्त चनुौतीको सामाना गनर् रा��य 
शहर� �वकास रणनी�त र एक�कृत शहर� पवूार्धार �वकास 
गरुुयोजनाको कायार्न्वयन गद� आधारभतू पूवार्धार स�हतको 
सरुिक्षत र �दगो शहर �नमार्ण कायर् अिघ बढाइनेछ।  

218. नवलपरासी पूवर् र रुकुम पूवर् िजल्ला सदरमकुामको पूवार्धार 
�नमार्ण अगा�ड बढाउन तथा मध्यपहाडी लोकमागर्ले जोड्ने 10 
स्थान लगायत अन्य सम्भाव्य स्थानमा उपय�ुताको आधारमा 
स�ुवधाय�ु नयाँ शहरको �वकास गनर् रु. २ अबर् �व�नयोजन 
गरेको छु। शहर� को�रडोर आयोजना अन्तगर्त हालसम्म शरुु 
ग�रएका क्षे�हरूको �वस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन् न गर� 
मेघा �सट� �नमार्ण आरम्भ ग�रनेछ। सावर्ज�नक-�नजी 
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