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माननीय सभामखु महोदय, 

1. विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैर्लएको कोर्भड-१९ 
संक्रमणको कठिन समय पर्ि मलुकु अथितन्त्रको पनुरोत्थान 
तफि  अघि बविरहेको यस िडीमा प्रदेश आर्थिक कायिविर्ध 
ऐन, 2074 मा भएको व्यिस्था बमोघजम विर्नयोजन 
विधेयक, २०७९ का र्सद्धान्त्त र प्राथर्मकता प्रस्ततु गनि 
बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक मार्मला तथा योजना 
मन्त्रीको हैर्सयतले यस सम्मार्नत सभा समक्ष उपघस्थत 
भएको िु।  

2. प्रादेघशक विकास र सशुासन माफि त समग्र मलुकुको समवृद्ध 
र आर्थिक विकासको यारालाई टेिा परु् याउन े
आत्मविश्वासका  साथ आगामी आर्थिक िर्िको विर्नयोजन 
विधेयकको र्सद्धान्त्त र प्राथर्मकता सम्मार्नत प्रदेश सभामा 
पेश गनि अनमुर्त चाहन्त्िु।  

3. नेपालको संविधानले संिीय लोकताघन्त्रक गणतन्त्र नेपालको 
मूल संरचना संि, प्रदेश र स्थानीय तहको हनु े तथा राज्य 
शघिको प्रयोग र्तनै तहले संविधान र र्नर्मित कानून 
िमोघजम गने व्यिस्था गरे िमोघजम उपलव्ध स्रोत र 
साधनलाई  प्रदेशिासी नागररकको आिश्यकता र 
प्राथर्मकताको आधारमा विर्नयोजन गररदै आएको ि। 

4. मानि जीिनमा िूलो रास फैलाएको कोर्भड-१९ महामारीको 
असर न्त्यून हुुँदै गएकोले आर्थिक गर्तविर्ध क्रमशः सचुारु 
हुंदै गएका िन ्। हालै केघन्त्िय तथ्याङ्क विभागले साििजर्नक 
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गरेको प्रक्षेपण अनसुार चाल ु आर्थिक िर्िमा बागमती 
प्रदेशको आर्थिक िवृद्धदर ६.7 प्रर्तशत हनुे अनमुान ि।  

5. मलुकुको जनसांघययक एिं आर्थिक वक्रयाकलापहरुको िूलो 
वहस्सा बागमती प्रदेश र्भर पने भएकोले प्रदेशको 
अथितन्त्रलाई गर्तशील बनाई मलुकुको तीव्र आर्थिक िवृद्धमा 
टेिा परु् याउन ु पने विर्यलाई गवहरोसुँग आत्मबोध गदै 
आगामी आर्थिक िर्िको विर्नयोजन विधेयकका र्सद्धान्त्त र 
प्राथर्मकता तय गरेको िु।  

6. संिीयताको संस्थागत विकासको लार्ग नीर्तगत र कानूनी 
संरचनाका आधारघशला तयार गरी आफ्नो क्षेरार्धकारका 
कायिहरूको कायािन्त्ियन माफि त प्रादेघशक तथा राविय लक्ष्य 
हार्सल गनेतफि  बागमती प्रदेश सरकार कवटबद्ध ि । 

7. प्रदेश सरकार संिीयताको ममि र भािना अनरुुप संविधानले 
तोकेको घजम्मेिारी परुा गनि र संि तथा स्थानीय तहसुँग 
समन्त्िय, सहकायि र साझेदारी गदै अघि बढ्न दृि रहेको 
व्यहोरा स्मरण गराउन चाहान्त्िु । 

8. कोर्भड- 19 महामारीले ििी प्रभाि पारेको कृवर्, पयिटन, 
साना तथा मझौला उद्योग, सेिामूलक व्यिसाय, अनौपचाररक 
क्षेरमा काम गने कामदार र दैर्नक ज्यालादारीमा काम गरी 
जीिन र्निािह गने श्रर्मकलाई राहत ठदई बागमती प्रदेशको 
आर्थिक वक्रयाकलाप विस्तार गने तफि  बजेट तजुिमा गदाि 
यथेष् ट ध्यान ठदईने विर्यमा माननीय सदस्यहरुलाई आश् िस्त 
गराउन चाहन्त्िु । 
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9. चाल ुआर्थिक िर्िमा पुुँघजगत खचिमा उल्लेखनीय सधुार हनु 
सकेको िैन।बजेट विर्नयोजन गदाि पयािप् त ध्यान ठदन 
नसक्न,ु कोर्भड-19 महामारीको असर पूणिरुपमा र्नयन्त्रण 
हनु नसक्न,ु खररद प्रवक्रयामा रहेका जवटलता, प्राविर्धक 
जनशघिको अभाि लगायतका कारणले अपेघक्षत खचि हनु 
नसकेको विर्यलाई आगामी िर्िको बजेट र्नमािण गने क्रममा 
हृदयंगम गरेको िु। 

10. लामो समय देघख मलुकुमा गररबी र बेरोजगारी समस्या 
समाधान हनु नसकेको घस्थर्तबाट बागमर्त प्रदेश पर्न मिु 
िैन । प्रदेशको स्रोत र साधनको वितरण तथा उपयोगमा 
गरीब र वपिर्डएको िगिको पहुुँच पगेुको िैन। प्रदेश र्भर 
भौगोर्लक विर्मता ि भने शहरी र ग्रामीण क्षेरको आर्थिक 
तथा सामाघजक सूचकहरुमा िूलो अन्त्तर रहेको ि। हरेक 
िर्ि व्यहोनुि परेको बािी, पवहरो जस्ता प्राकृर्तक विपघिले 
गररबीको जोघखमलाई अझ उच्च बनाएको ि।यसथि आगामी 
बर्िमा बजेट र्नमािण गदाि गरीब लघक्षत र विपद िाट हनुे क्षर्त 
न्त्यूनीकरण गने तफि  पयािप् त ध्यान ठदनपुने महशसु गरेको 
िु। 

11. मलुकु चाल ुखाता र व्यापार िाटाको समस्यािाट जरु्धरहेको 
ि। आन्त्तररक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गनि नसक्दा 
आधारभतू िस्तकुो उपभोगमा समेत परर्नभिर हनुपुने 
िास्तविकतालाई तोड्न जरुरी ि। लागत प्रर्तस्पधी 
उत्पादनमखुी अथितन्त्रको विकास गनुिको विकल्प नभएकोले 
यस्ता संिेदनशील विर्यहरुलाई स्रोतको बाुँडफाुँट र 
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पररचालन गदाि महत्िका साथ आत्मसात ् गनुि अपररहायि  
ि ।  

12. मलुकुको कर्तपय क्षेरमा श्रम शघिको अभाि रहेको र 
स्िदेशमा पयािप् त रोजगारीको अिसरको र्सजिना गनि नसक्दा 
िरे्नी हजारौं यिुा विदेघशन ु पने विडम्िनापूणि अिस्थालाई 
न्त्यूनीकरण गनि बजारको माग अनरुुपको मध्यम र उच्च 
स्तरको प्राविर्धक सीपयिु जनशघिको विकास गनुिपने 
आिश्यकता महशसु भएको ि। 

13. नेपालको संविधानले पररकल्पना गरेको लोककल्याणकारी 
राज्यको अिधारणा, समाजिाद उन्त्मखु स्ितन्त्र र समदृ्ध 
अथितन्त्रको र्नमािण, र्नदेशक र्सद्धान्त्तमा उल्लेघखत विर्यहरु, 

शाघन्त्त र सशुासन, संिीय सरकारको नीर्त, योजना तथा 
कायिक्रम, राजनीर्तक दलहरुको चनुािी िोर्णापर, बागमती 
प्रदेश सरकारको पवहलो आिर्धक योजना, ितिमान गिबन्त्धन 
सरकारको साझा न्त्यूनतम कायिक्रम र ठदगो विकासको 
लक्ष्यलाई विर्नयोजन विधेयक, २०७९ को र्सद्धान्त्त र 
प्राथर्मकता तय गदाि मागिदशिनको रुपमा  र्लएको िु । 

 

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म विर्नयोजन विधेयक, २०७९ का र्सद्धान्त्तहरू प्रस्ततु 
गनि अनमुर्त चाहन्त्िु । 

14. संविधानले पररलघक्षत गरेको लोककल्याणकारी राज्य र 
समाजिाद उन्त्मखु अथितन्त्रको विकासमा टेिा परु् याउन 
विकास संिाहकका रुपमा साििजर्नक, र्नजी र सहकारी 
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क्षेरको सहभार्गता र सहकायि माफि त उपलब्ध स्रोत र 
साधनको अर्धकतम पररचालन गरी प्रादेघशक अथितन्त्रलाई 
आत्मर्नभिर तथा उन्त् नर्तशील बनाउने ठदशातफि  आगामी 
आर्थिक िर्िको बजेट केघन्त्ित हनुेि । 

15. उपलव्ध स्रोत साधनको प्रभािकारी पररचालन र वििीय 
साधनको न्त्यायोघचत बाुँडफाुँट गरी साििजर्नक खचि 
प्रणालीलाई पारदशी र पररणाममखुी बनाईनेि। 
आयोजनाहरुको प्रर्तफल र प्रभािकाररताको आधारमा मार 
बजेट विर्नयोजन गने प्रणालीको विकास गररनेि। 

16. आिर्धक योजनाले र्लएका विर्य र क्षेरहरु तथा 
मध्यमकालीन खचि संरचना अनसुारका प्राथर्मकता समेतलाई 
उपलव्ध साधनस्रोत सुँग तालमेल गदै पररचालन र 
विर्नयोजन गररनेि। 

17. प्रदेश सरकारको विर्नयोजन एिं खचि प्रणालीमा सधुार गनि 
विर्नयोजन दक्षता, वििीय अनशुासन र र्मतव्यवयताको 
र्सद्धान्त्त अिलम्बन गररनेि।  

18. विकासमा क्षेरगत तथा भौगोर्लक सन्त्तलुन कायम गनि प्रदेश 
र्भरको उच्च पहाडी तथा वहमाली क्षेरमा िसोिास गने 
नागररकहरुको समवृद्धमा टेिा परु् याउने तफि  बजेट तथा 
कायिक्रम लघक्षत हनुेि। घशक्षा, स्िास्थ्य र पोर्ण, र्सप 
विकास, उद्यमशीलता र रोजगारीको प्रिद्धिन तथा राज्यको 
सहयोग आिश्यक पने व्यघि, पररिार र समदुायलाई विशेर् 
संरक्षण ठदईनेि। 
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19. सशुासन, लैंर्गक समानता तथा सामाघजक समािेशीकरण, 
लघक्षत िगि र समदुायको सशघिकरण जस्ता मानिीय 
विकाससुँग अन्त्तर सम्िघन्त्धत विर्यलाई बजेट र्नमािण गने 
क्रममा महत्िपूणि आधारको रुपमा र्लईनेि ।  

20. पूुँजीगत बजेटलाई नर्तजामखुी र लागत प्रभािकारी हनुे गरी 
गणुस्तरीय आयोजनामा पररचालन गररनेि। सञ् चालनमा 
रहेका आयोजना तथा कायिक्रमलाई पनुःप्राथर्मवककरण गरी 
अनािश्यक आयोजना तथा कायिक्रमलाई िटाउुँदै लर्गनेि। 
विगत देघख कायािन्त्ियनमा रहेका प्रादेघशक र रणनीर्तक 
महत्िका आयोजना तथा कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता ठदन 
आिश्यक स्रोतको प्रिन्त्ध गररनेि। 

21. कृवर् क्षेरमा आधरु्नक प्रविर्धको प्रयोग र वििीय पहुुँच 
बिाई उत्पादकत्ि अर्भिवृद्ध गदै उत्पादनको बजार 
सरु्नघश् चत गररनेि। साना, िरेल ु तथा मध्यम उद्योगलाई 
प्रोत्साहन, स्थानीय स्तरमा उत्पादन तथा रोजगारी बिाउन 
सहकारी संस्थाहरुको क्षमता अर्भिवृद्ध, पयिटन क्षेरको शीघ्र 
पनुरोत्थानमा सहकायि  गररनेि। प्रदेश सरकारको श्रोत 
साधनको प्रभािकारी पररचालनको माध्यमबाट उत्पादन र 
उत्पादकत्ि अर्भिवृद्ध गदै आर्थिक िवृद्धलाई टेिा 
परु् याईनेि। 

22. गररबी, विपन्त् नता र पिौटेपनाको अन्त्त्य गने र प्रदेशिासी 
नागररकलाई सशुासनको प्रत्याभरू्त हनुेगरी प्रदेश सरकारका 
सबै संयन्त्रहरुको क्षमता अर्भिवृद्ध गदै साििजर्नक सेिा 
प्रिाह तथा कायि सम्पादनलाई चसु्त, पारदशी, जिाफदेही र 



8 

उिरदायी बनाउदै सामाघजक न्त्याय कायम गने तफि  बजेट 
केघन्त्ित हनुेि। 

23.  प्रादेघशक विकास र समवृद्ध हार्सल गनि संि र स्थानीय 
तहसुँगको सहकायि, समन्त्िय र सहलगानीमा जोड 
ठदईनेि।संि र प्रदेश सरकारले र्नधािरण गरेका नीर्त, 

उदे्दश्य, लक्ष्य, समय सीमा र प्रवक्रयासंग अनकूुल हनुे गरी 
प्रादेघशक आयोजना तथा कायिक्रम तय गररनेि। 

24. स्थानीय तहसुँग वििीय हस्तान्त्तरणको माध्यमिाट गररने 
साझेदारी र सहकायिलाई थप सदुृि गररनेि। स्थानीय 
तहको प्राथर्मकतामा रहेका आयोजना िा कायिक्रममा प्रदेश 
सरकारको तफि िाट लागत साझेदारी गने प्रबन्त्ध र्मलाईनेि। 

25. राजस्ि प्रणालीलाई सरल, समतामूलक, प्रगर्तघशल र 
लगानीमैरी बनाउुँदै लर्गनेि। कर प्रणालीलाई सरलीकरण 
र प्रविर्धमैरी िनाई कर संकलन गने र्नकायहरुलाई 
करदातामैरी बनाईनेि। नागररकिाट संकलन गरेको करको 
सदपुयोग सरु्नघश् चत गररनेि। 

26. राजस्ि चहुािट र्नयन्त्रण गदै राजस्ि प्रणालीको विकास तथा 
विस्तारलाई प्रभािकारी बनाइनेि । राजस्ि िवृद्धका लार्ग 
सम्भाव्य श्रोतको खोजी गरी दायरा फरावकलो बनाइनेि ।  

माननीय सभामखु महोदय, 
अब म विर्नयोजन विधेयक, २०७९ का प्राथर्मकताहरू प्रस्ततु 
गनि अनमुर्त चाहन्त्िु। 

27. नेपालको संविधानमा भएको व्यिस्था बमोघजम नागररकका 
मौर्लक हक र अर्धकार सम्िन्त्धी कानूनहरुको प्रभािकारी 
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कायािन्त्ियन गदै सरुघक्षत, सम्मानजनक र गणुस्तरीय 
जीिनयापन सरु्नघश् चत गने तफि  बजेटले प्राथर्मकता ठदनेि। 

28. आर्थिक विकास तथा गररबी र्निारणमा प्रत्यक्ष योगदान 
परु् याउने उत्पादनमूलक र र्िटो प्रर्तफल प्राप् त गनि सवकन े
कायिक्रमहरुलाई प्राथर्मकता ठदईनेि । 

29. उपलब्ध स्रोतको प्रभािकारी पररचालन माफि त उत्पादन, 

रोजगारी, आम्दानी र जनताको जीिनस्तर ििाउने 
कायिक्रमहरुलाई प्राथर्मकता ठदइनेि। अधरुा र दावयत्ि 
र्सजिना भईसकेका आयोजनाहरु सम्पन्त् न गनि आिश्यक बजेट 
विर्नयोजन गररनेि।  

30.  सम्भाव्यता अध्ययन, विस्ततृ पररयोजना प्रर्तिेदन, विस्ततृ 
र्डजाइन, जग्गा प्राप् ती, िातािरणीय प्रभाि मूल्यांङ्कन तथा 
रेखाङ्कन भईसकेका र प्रथम चौमार्सक र्भरै िेक्का सम्झौता 
हनुसक्ने आयोजनाहरूलाई बजेट विर्नयोजन गने क्रममा 
पवहलो प्राथर्मकतामा राघखनेि।  

31. कायिक्रम सञ् चालन गने मोडार्लटी र्नघश् चत नहुुँदै 
महत्िाकांक्षी आयोजना कायािन्त्ियन गने गरी बजेट 
विर्नयोजन गररने िैन। जनशघिको उपलब्धता र खचि गने 
क्षमताको आधारमा बजेट विर्नयोजन गररनेि।  

32. शहरी र ग्रामीण भ-ूभागलाई जोड्ने गरी रणनीर्तक महत्िका 
प्रादेघशक राजमागि र स्थानीय सडक र्नमािणलाई िजेटमा 
प्राथर्मकता ठदईनेि ।  

33. विद्यमान प्रादेघशक स्िास्थ्य संस्थालाई प्राविर्धक उपकरण 
तथा जनशघिले यिु बनाई सेिामा गणुस्तरीयता र 
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प्रभािकाररता ल्याउन े वकर्समका कायिक्रमहरुलाई बजेट 
सरु्नघश् चत गनि प्राथर्मकता ठदइनेि।  

34. मात ृतथा बाल स्िास्थ्य, वकशोर-वकशोरी, ज्येष्ठ नागररक तथा 
अपाङ्ग मैरी स्िास्थ्य सेिालाई प्राथर्मकतामा रायदै प्रदेश 
र्भर बसोबास गने सबै नागररकलाई सििसलुभ स्िास्थ्यको 
पहुुँच परु् याउन जोड ठदइनेि।नसने रोगको बढ्दो प्रकोप 
र्नयन्त्रण गनि सञ् चालनमा रहेका योजनाहरुलाई प्राथर्मकता 
ठदई बजेट विर्नयोजन गररनेि। 

35. सामदुावयक विद्यालयमा अध्ययन गने विद्याथीलाई आत्मर्नभिर 
तथा क्षमतािान बनाउन प्रविर्धमैरी घशक्षा प्रणाली विकास 
गररनेि।स्िरोजगार, उद्यमशीलता र नि-अन्त्िेर्ण कायिक्रम 
सञ् चालन गनि भौर्तक, प्राविर्धक, व्यिस्थापकीय र शैघक्षक 

 पक्षको सधुार सम्िन्त्धी कायिक्रमलाई प्राथर्मकता ठदइनेि।  

36. मध्यमस्तरीय सीपयिु जनशघि विकासका लार्ग 
व्यिसावयक घशक्षा, गणुस्तरीय सीपमूलक तार्लम र 
अनसुन्त्धानमा आधाररत उच्चस्तरीय जनशघि उत्पादनमा 
जोड ठदईनेि।साथै, अनसुन्त्धानात्मक घशक्षा प्रणालीलाई 
विशेर् प्राथर्मकता ठदने गरी बजेट र्नमािण गररने ि। 

37. लैंर्गक समानता र सामाघजक समािेशीकरण अर्भिवृद्ध गने 
तथा मवहला, िालिार्लका, अपांगता भएका व्यघि, दर्लत, 

िनकररया लगायतका लोपोन्त्मखु, र्समान्त्तकृत, अल्पसंययक, 

वपिर्डएको क्षेर र समदुायलाई प्रत्यक्ष लाभ पगु्ने तथा ठदगो 
विकासका लक्ष्यहरू हार्सल गने तफि  बजेटलाई केघन्त्ित 
गररनेि।  
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38. कृवर् क्षेरको विघशविकरण, औद्योर्गकीकरण, व्यिसायीकरण, 

याघन्त्रकरण र बजारीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्ि िवृद्ध 
गररनेि। सम्भाव्य स्थानहरुमा कृवर्, पशपुन्त्िी तथा मत्स्य 
विकास कायिक्रम, चक्लाबन्त्दीमा आधाररत सामूवहक खेती, 
 बाुँझो जग्गामा खेती जस्ता प्रोत्साहनमूलक कायिक्रम 
सञ्चालन गररनेि। यसिाट खाद्यान्त् नमा आत्मर्नभिर भई 
आयात प्रर्तस्थापन र व्यापार िाटा न्त्यूनीकरण हनु े विश् िास 
र्लएको िु। 

39. सतह, भरु्मगत, र्लफ्ट लगायतका र्संचाइ पूिािधार र्नमािण गरी 
कृवर् उत्पादन तथा उत्पादकत्ि िवृद्ध माफि त रोजगारी र्सजिना 
र आयात प्रर्तस्थापनमा गने कायिक्रमहरुलाई प्राथर्मकता 
ठदईनेि।  

40. बािी, पवहरो, भ-ूक्षय जस्ता मनसनुजन्त्य प्राकृर्तक प्रकोप, 
संक्रामक रोग लगायत भविष्यमा आउन सक्ने प्राकृर्तक र 
मानिीय विपद व्यिस्थापनमा ितु उद्धार, उपचार, राहत तथा 
पनुःस्थापनामा सहयोग परु् याउन सक्ने प्रविर्ध र लगानीलाई 
प्राथर्मकता ठदईनेि । 

41. प्रदेश स्तरमा नविकरणीय स्िच्ि उजािको पहुुँच अर्भिवृद्ध गदै 
मलुकुको ठदगो आर्थिक विकासमा सहयोग परु् याउने खालका 
कायिक्रमहरु सञ् चालनको लार्ग प्राथर्मकता ठदई बजेट 
विर्नयोजन गररनेि। र्बद्यतु खपत बिाउन र्बद्यतुीय यन्त्र 
उपकरणहरुको प्रयोगमा प्रोत्साहन ठदने वकर्समका 
कायिक्रमहरुलाई प्राथर्मकता ठदइनेि।  
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42.  विगत िर्िदेघख कायािन्त्ियनमा ल्याएको सहरु्लयतपूणि ऋण 
प्रिाह कायिक्रम प्रभािकारी देघखएकोले आगामी आर्थिक 
िर्िमा समेत विस्तार गदै विपन्त् न र वपिर्डएको िगिमा 
रोजगारी र स्िरोजगारीका अिसर र्सजिना गररनेि ।  

43. उच्च तथा मध्यम स्तरको प्राविर्धक, व्यिसावयक, र्सपयिु 
जनशघि उत्पादन गने कायिक्रमलाई विशेर् प्राथर्मकता 
ठदईनेि। स्िदेशी कच्चा पदाथि र सीपमा आधाररत साना 
तथा मझौला उत्पादनमूखी उद्योग तथा व्यिसायलाई 
प्राथर्मकता ठदई यिुा उद्यमी विकास सम्बन्त्धी 
कायिक्रमहरूलाई प्राथर्मकता ठदईनेि। 

44. आन्त्तररक तथा िाह् य पयिटनलाई थप प्रोत्साहन गनि प्रदेश 
र्भरका महत्िपूणि, ऐर्तहार्सक, धार्मिक, सांस्कृर्तक 
सम्पदाहरुको खोज, पूिािधार विकास र प्रिद्धिन गने 
कायिक्रमहरुलाई बजेट व्यिस्था गररनेि।  

45. स्िच्ि वपउनेपानी, िल र्नकास तथा सरसफाईका 
कायिक्रमहरुलाई उच्च प्राथर्मकता ठदई बजेट विर्नयोजन 
गररनेि । प्रदेशमा िसोिास गने नागररकहरुको लार्ग 
आधारभतू खानेपानी सेिा सरु्नघश् चत गदै खानेपानी सेिाको 
गणुस्तर अर्भिवृद्ध गररनेि।  

46. सहकारी क्षेरको पूुँजी, प्रविर्ध, प्रर्तभा र सीपलाई उत्पादन, 

प्रशोधन र वितरण प्रणालीसुँग आबद्ध गराई रोजगारी र्सजिना 
गनि प्राथर्मकता ठदइनेि।  

47. शहरी क्षेरमा देघखएको िातािरण प्रदरु्ण र यसले 
जनस्िास्थ्यमा पारेको असर न्त्यूनीकरण गनि शहरी क्षेरका 



13 

नदी वकनार जग्गा, नदी उकास जग्गा, साििजर्नक पती, ऐलानी 
जग्गाहरूमा शहरी िन कायिक्रम सञ् चालन गररनेि। 
िातािरण तथा विपद व्यिस्थापनका क्षेरलाई विकास 
प्रवक्रयामा आत्मसात ्गने कायिक्रमहरुलाई बजेट विर्नयोजन 
गदाि प्राथर्मकता ठदईनेि ।  

48. िातािरणमैरी, जलिाय ु पररितिन अनकूुर्लत, लैवङ्गक समानता 
र समािेशीकरण आठद ठदगो विकासका सूचकहरु हार्सल हनु े
वकर्समका कायिक्रमहरुलाई प्राथर्मकता ठदइनेि।डिेलो, 
भकू्षय, कटानबाट प्रदेश र्भरका िन क्षेरको सरुक्षा गरी 
सामदुावयक िन लगायत समदुायमा आधाररत िनको ठदगो 
व्यिस्थापन, िन पैदािारको सदपुयोग र िनमा आधाररत 
उद्योगको स्थापना र विस्तारमा जोड ठदने गरी बजेट 
विर्नयोजन गररनेि । 

49. प्रदेशर्भर खेलकुदको विकास र विस्तारका लार्ग खेलकुद 
पूिािधारहरुको र्नमािण, संरक्षण र सञ् चालनका साथै खेलाडी 
र प्रघशक्षकको क्षमता विकास गने कायिक्रम कायािन्त्ियन गनि 
बजेटको व्यिस्था गररनेि।  

50.  बैंक तथा वििीय संस्थाहरुसुँग सहकायि गरी वििीय 
साक्षरता र वििीय पहुुँच बिाउने सम्िन्त्धी कायिक्रम 
सञ् चालन गररनेि। बीमा कम्पनीहरुसुँगको सहकायिमा बीमा 
सेिाको दायरा विस्तारका लार्ग कायिक्रम सञ् चालन गने गरी 
बजेट विर्नयोजन गररनेि।  

51. प्रदेश सरकारले र्नमािण गरेका विर्भन्न नीर्त, कानून र 
र्नयमहरुको सवु्यिघस्थत प्रकाशन र वितरण गदै 
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सििसाधारणको पहुुँचसम्म परु् याउन विशेर् जोड 
ठदइनेि।र्नर्मित कानूनहरूको र्डघजटल अर्भलेखीकरण गने 
कायिलाई बजेट तजुिमा गदाि प्राथर्मकता ठदइनेि । 

52. सशुासनको मूलभतू अिधारणालाई आत्मसात ् गरी प्रदेश 
सरकारको शासकीय प्रणालीलाई र्बद्यतुीय प्रणालीमा आिद्ध 
गदै आम नागररकहरूको चाहना अनसुारको ठदगो विकास र 
समवृद्ध हार्सल गनि सहयोग परु् याउन ेकायिक्रमहरु सञ् चालन 
गनि बजेट विर्नयोजन गररनेि। 

53. यातायात सेिालाई र्िटो, िररतो र प्रभािकारी बनाउन 
राजस्ि भिुानी लगायतका वक्रयाकलापहरु विद्यतुीय प्रणाली 
माफि त सञ् चालन गने कायिक्रमलाई प्राथर्मकता ठदईनेि।  

54. स्थानीय तहमा गररने वििीय हस्तान्त्तरणलाई अझ 
पररणाममखुी बनाउन स्थानीय तहसुँगको साझेदारी र 
सहकायिलाई प्राथर्मकता ठदईनेि ।   

55. कोर्भड-१९ महामारीको कारण प्रदेश सरकारको साििजर्नक 
खचिमा परेको चापलाई व्यिस्थापन गनि बजेट विर्नयोजनमा 
र्मतव्यवयता सम्बन्त्धी मापदण्डको पालना गनि जोड 
ठदईनेि।अत्यािश्यक बाहेकका सरकारी भिनको र्नमािण, 

 दरबन्त्दी र्सजिना, सिारी साधन खररद गने जस्ता कायिलाई 
र्नरूत्सावहत गररनेि । 

56. खचि प्रणालीलाई विश् िसनीय, पारदशी, र भरपदो बनाउने र 
बजेट विर्नयोजन प्रवक्रयालाई कुशल एिम ् वक्रयाकलापमा 
आधाररत बनाई कायािन्त्ियन दक्षता बिाउने तफि  विशेर् 
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महत्ि ठदईनेि। भैपरर शीर्िकबाट आकघस्मक कायिको लार्ग 
मार बजेट विर्नयोजन गने प्रणाली विकास गररनेि। 

57. प्रदेश सरकारको आन्त्तररक स्रोतबाट प्राप् त हनु े राजस्िको 
दायरा िवृद्ध गनि थप नयाुँ क्षेरहरूको पवहचान तथा हाल 
भइरहेका क्षेरहरूबाट प्राप् त हनु े राजस्िका दरहरूमा 
समयानकूुल पररमाजिन गदै लर्गनेि। 

58. राजस्िको संकलन र र्नयमन प्रकृयालाई थप प्रविर्धमैरी तथा 
यथाथिपरक बनाउन एकीकृत राजस्ि सूचना प्रणालीको 
विकास गनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह 
बीच आिश्यक समन्त्िय र सहकायि गररनेि।  

 

माननीय सभामखु महोदय, 

59. कोर्भड-१९ महामारीले मानि जीिनलाई प्रभावित बनाएको र 
आर्थिक गर्तविर्धहरुमा नकारात्मक असर परेकोले आर्थिक 
पनुरोत्थानमा सहयोग पगु्ने वकर्समका कायिक्रमहरु तय गरी 
सोको प्रभािकारी कायािन्त्ियन गनि प्रदेश सरकार केघन्त्ित 
हनुकुो विकल्प िैन।   

60. उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रभािकारी पररचालन गनि 
सरोकारिाला र्नकायहरु कवटबद्ध हनुपुने अिस्था ि। 
परर्नभिर भई गररएको विकास ठदगो नहनुे हुुँदा उत्पादन र 
रोजगारी िवृद्ध हनुे क्षेरमा लगानी बिाउन ुअपररहायि ि।  

61. देश र्भर खाद्यान्त् न लगायतको आन्त्तररक उत्पादन बिाउने, 
रोजगारी र्सजिना गने, घशक्षा, स्िास्थ्य र खानेपानी सेिामा 
गणुस्तर ल्याउुँदै सेिा सरु्नघश् चत गने, जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ 
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हनुे गरी भौर्तक पूिािधारमा लगानी गनुिपने र आयातको अंश 
िटाउने विर्य अवहलेको आिश्यकता भएकोले आगामी 
िर्िको बजेट यस तफि  केघन्त्ित हनुे कुरा माननीय 
सदस्यहरुलाई आश् िस्त गराउन चाहन्त्िु ।  

62. अबको हाम्रो बजेट तथा कायिक्रमलाई आिर्धक योजना, नीर्त 
तथा कायिक्रम, बजेटको र्सद्धान्त्त तथा प्राथर्मकता, 
मध्यमकालीन खचि संरचना, ठदगो विकासका लक्ष्यहरु, 
ितिमान गििन्त्धन सरकारको न्त्यूनतम साझा कायिक्रमसुँग 
तादम्यता कायम गरी बजेट तजुिमा गने प्रर्तिद्धता व्यि गनि 
चाहन्त्िु।  

63. सम्मार्नत सभा समक्ष पेश गरेको विर्नयोजन विधेयक, 

२०७९ का र्सद्धान्त्त र प्राथर्मकता प्रदेशको आिश्यकता, 
मलुकुको अथितन्त्रको िस्तगुत यथाथिता आन्त्तररक तथा 
िाह् य पररिेश, र उपलब्ध साधन स्रोत बीच तादत्म्यता हनु े
गरी तयार गररएको ि। माननीय सदस्यहरुले प्रस्ततु 
र्सद्धान्त्त तथा प्राथर्मकताहरु उपर सिन िलफल गरी 
र्सजिनात्मक पषृ् िपोर्ण ठदनहुनुेि भन्त् न ेविश् िास र्लएको िु। 
माननीय सदस्यहरुबाट प्राप् त सझुािहरुका साथै प्रदेश 
सरकारको नीर्त तथा कायिक्रमलाई आर्थिक िर्ि 
२०७९/८० को बजेट र्नमािणमा मागिदशिनको रुपमा र्लन े
प्रर्तिद्धता समेत व्यि गनि चाहन्त्िु । 

 

धन्त्यिाद 
 


