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       माननीय सभामखु महोदय, 
१. बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रीको हैर्सयतले यस 

गररमामय प्रदेश सभा समक्ष आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को वावर्िक बजेट र्नमािण 
र कायािन्त्वयनलाई प्रभावकारी तथा पररणाममखुी बनाउन र्नधािरण गररएको 
ववर्नयोजन ववधेयक, २०७8 का र्सद्धान्त्त र प्राथर्मकता यस सम्मार्नत सभा समक्ष 
प्रस्ततु गनि पाउँदा गौरवको अनभुरू्त गरेको छु।  

२. ववश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैर्लएको कोर्भड-१९ को असरबाट शशर्थल 
भएको देशको अथितन्त्र र त्यसको प्रमूख प्रभाववत के्षर वागमती प्रदेशको 
प्रादेशशक अथितन्त्रलाई पनुरुत्थान गदै गर्तशील बनाउन तथा हाल देशखएको 
नया ँ भेररयन्त्टको संक्रमण रोक्नपुने कठिन र महत्वपूणि पररशस्थर्तका बीचमा 
आगामी आर्थिक वर्िको ववर्नयोजन ववधेयकका र्सद्धान्त्त र प्राथर्मकता प्रस्ततु 
गरररहँदा मैले गहन शजम्मेवारीबोध गरेको छु। यी चनुौतीलाई सम्बोधन गदै 
प्रादेशशक ववकास र सशुासन माफि त समग्र मलुकुको समवृद्धको यारालाई टेवा 
परु् याउने ध्येयका साथ आगामी आर्थिक वर्िको बजेट तथा कायिक्रमका र्सद्धान्त्त 
र प्राथर्मकता यस सम्मार्नत प्रदेश सभामा पेश गनि अनमुर्त चाहन्त्छु।  

३. कोर्भड-१९ को महामारीबाट मानवीय र आर्थिक क्षर्त हनुकुा साथै मनोवैज्ञार्नक 
रास पर्न र्सजिना भएको छ। महामारीको र्नयन्त्रणका लार्ग गररएको 
र्नर्ेधाज्ञाबाट बागमती प्रदेशका नागररकमा परेको असहज पररशस्थर्तप्रर्त प्रदेश 
सरकार सजग र सचेत छ। साथै यो असहज पररशस्थर्तको र्छटै अन्त्त्य गनि 
र्नरन्त्तर लार्ग रहेको छ। यस महामारीबाट हनुसक्ने मानवीय क्षर्त रोक्न 
अथक प्रयास गदािगदै पर्न प्रदेश सभाका माननीय सदस्य श्री पशपुर्त चौलागाई 
लगायत कतिव्य र्नवािहका क्रममा ज्यान गमुाउन ु भएका  स्वास््यकमी, 
सरसफाईकमी, सरुक्षाकमी, कमिचारी,  जनप्रर्तर्नर्ध, संचारकमीका साथै सम्पणुि 
नेपाली ठददीबवहनी तथा दाजभुाइहरूप्रर्त हाठदिक श्रद्धाञ् जली व्यक्त गदै उहाँहरुको 
शोकाकुल पररवार प्रर्त हाठदिक समवेदना व्यक्त गदै उपचाररत सबैको शीघ्र 
स्वास््य लाभको कामना गदिछु। 

४. कोर्भड-१९ महामारीको ववर्म पररशस्थर्तमा अग्रपशतक्तमा रही रोकथाम, 
र्नयन्त्रण, व्यवस्थापन तथा उपचारमा अहोरार संलग्न स्वास््यकमी, 
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सरसफाईकमी, सरुक्षाकमी, राष्ट्रसेवक कमिचारी, जनप्रर्तर्नर्ध लगायत शजम्मेवार 
नागररकको रूपमा सहयोग गनुिहनेु सबैमा हाठदिक धन्त्यवाद सवहत कृतज्ञता 
ज्ञापन गनि चाहन्त्छु। 

५. संघीयताको संस्थागत ववकासको लार्ग नीर्तगत, कानूनी संरचनाका आधारशीला 
तयार गरी आफ्नो के्षरार्धकारमा रहेका कायिहरूको कायािन्त्वयन माफि त “समदृ्ध 
नेपाल, सखुी नेपाली” को रावष्ट्रय लक्ष्य हार्सल गनेतफि  बागमती प्रदेश सरकार 
कवटबद्ध भई अगार्ड बढ्ने कुरामा म सबैलाई आश्वस्त गराउन चाहन्त्छु। 

६. नेपालको संववधानले पररकल्पना गरेको लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा, 
समाजवाद उन्त्मखु आर्थिक प्रणालीका साथै राज्यका र्नदेशक र्सद्धान्त्त,  नीर्त 
तथा दावयत्व, शाशन्त्त र सशुासन, संघीय सरकारको नीर्त` योजना तथा कायिक्रम, 

राजनीर्तक दलहरुको चनुावी घोर्णापर, बागमती प्रदेशको पवहलो आवर्धक 
योजना र ठदगो ववकासको लक्ष्यलाई ववर्नयोजन ववधेयक, २०७८ को र्सद्धान्त्त 
र प्राथर्मकता तय गदाि मागिदशिनको रुपमा र्लएको छु। 

 

माननीय सभामखु महोदय, 
            अब म ववर्नयोजन ववधेयक, २०७८ का र्सद्धान्त्तहरू प्रस्ततु गने अनमुर्त 

चाहन्त्छु। 

७. संववधानले पररलशक्षत गरेको लोककल्याणकारी राज्य र्नमािणमा टेवा परु् याउन 
ववकास संवाहकका रुपमा साविजर्नक, र्नजी र सहकारी के्षरको सामवुहक 
सहभार्गता र सहकायि माफि त उपलब्ध स्रोत र साधनको अर्धकतम पररचालनवारा 
प्रादेशशक अथितन्त्रलाई आत्मर्नभिर तथा उन्नर्तशील बनाउने ठदशातफि  चाल ुबजेट 
तथा कायिक्रमहरु केशन्त्ित हनेुछन।्  

८. कोर्भड-१९ लगायत प्राकृर्तक तथा मानवीय ववपशिलाई न्त्यूर्नकरण गनि सरकारले 
आर्थिक-सामाशजक ववकासमा ववशेर् प्राथर्मकता ठदनपुने आवश्यकता देशखएको छ। 
यसथि स्वास््य, शशक्षा, वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापनका के्षरमा उल्लेखनीय 
प्रगर्त हार्सल गने ठदशा तफि  बजेट तथा  कायिक्रम लशक्षत गरी ववकासको 
अवधारणालाई बहआुयार्मक बनाउने तफि  आगामी वर्िको बजेट र्नदेशशत हनेुछ। 
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९. सशुासनको मूलभतू अवधारणालाई आत्मसात ् गरी प्रदेश सरकारको शासकीय 
प्रणालीलाई आम नागररकहरूको चाहना अनसुारको ठदगो ववकास हार्सल गनि मद्दत 
गने रूपान्त्तरणकारी कायिक्रमहरु सञ् चालन गररनेछ। 

१०. ववकासमा के्षरगत तथा भौगोर्लक सन्त्तलुन कायम गनि उच्च पहाडी तथा वहमाली 
के्षरको उत्थानमा टेवा परु् याउने तफि  बजेट तथा कायिक्रम लशक्षत हनेुछ। 

११. प्रदेश तथा समग्र मलुकको मानव ववकास तथा रोजगारी र्सजिनालाई टेवा पगु्नेगरी 
प्रदेश र्भर उपलब्ध साधन स्रोतको पररचालन माफि त ग्रामीण अथिव्यवस्थालाई 
मजबतु बनाई  आत्मर्नभिरता ववृद्ध गदै ठदगो ववकासलाई जोड ठदने कायिक्रमहरू 
तय गररनेछ। 

१२. प्रादेशशक ववकास, सशुासन र समवृद्धको यारामा हालसम्म प्राप्त भएका  
उपलशब्धहरुलाई संस्थागत गदै कोरोना लगायत अन्त्य रोगको महामारीबाट प्रदेश 
र्भरका नागररकको जीवन रक्षा गनि गणुस्तरीय एवं सविसलुभ स्वास््य सेवा 
सरु्नशित गरी लोककल्याणकारी राज्यको आभार् ठदलाउने गरी आगामी आर्थिक 
वर्िको बजेट तजुिमा गररनेछ। 

१३. शैशक्षक के्षरको पूवािधार ववकास र आधरु्नकीकरण गदै प्रर्तस्पधाित्मक तथा 
गणुस्तरीय शशक्षा प्रदान गनि ववशेर् ध्यान ठदइनेछ। सामदुावयक ववद्यालयबाट प्रदान 
गररने शशक्षाको गणुस्तरमा ववृद्ध गरी उद्यमशीलता ववकासमा जोड ठदँदै 
रोजगारमूलक र नव-अन्त्वेर्णमूलक जनशशक्तको ववकास गररनेछ ।  

१४. यवुाको जोस, जाँगर र पौरख मलुकुमै पररचालन गनि सके दोहोरो अंकको आर्थिक 
ववृद्ध माफि त आर्थिक सामाशजक ववकास सवहतको ठदगो ववकास हार्सल गनि 
सवकन्त्छ। वरे्नी बढ्दै गएको जनशशक्त ववदेश पलायनको आकँडालाई कम गनि 
स्वदेशमै पयािप्त मारामा रोजगारी सजृना गनि सके जनसांशययक लाभांशको 
उपयोगबाट ववकासमा फड्को मानि सवकन्त्छ भने्न कुरामा दईु मत छैन। कृवर्, 
व्यापार, उद्योग, पयिटन लगायत तत्कालै रोजगारी र्सजिना हनेु वक्रयाकलापहरुमा 
केशन्त्ित हनेुगरी बजेट र्नमािण गररनेछ। 

१५. बहवुर्ीय तथा क्रमागत आयोजनाका रूपमा योजना/कायिक्रम स्वीकृत गने तर 
सोको लार्ग आवश्यक बजेट ववर्नयोजन हनु नसक्ने अवस्थाले प्रदेश सरकारलाई 
दीघिकार्लन आर्थिक दावयत्व थप हनेु देशखन्त्छ। यसथि स्वीकृत बहवुर्ीय र क्रमागत 
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आयोजनाका लार्ग आवश्यक बजेट सरु्नशित गरेर मार नया ँकायिक्रममा बजेट 
ववर्नयोजन गररनेछ। 

१६. प्रदेश सरकारको ववर्नयोजन एवं खचि प्रणालीमा सधुार गनि ववर्नयोजन दक्षता, 
वविीय अनशुासन र प्रभावकारी कायािन्त्वयन हनेुगरी र्मतव्यवयताको र्सद्धान्त्तमा 
आधाररत ववर्नयोजन प्रणाली अवलम्बन गररनेछ। 

१७. मन्त्रालय तथा र्नकायहरूको बजेट कायािन्त्वयनको क्षमता बढाउन तथा बजेट 
प्रणालीलाई  व्यवशस्थत गनि थप कायिक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ । सूचना प्रववर्धको 
उपयोग माफि त सरकारको बजेट तजुिमा, खचिको लेखाङ्कन, अर्भलेखन तथा प्रर्तवेदन 
प्रणालीमा एकरूपता ल्याई वविीय अनशुासन कायम गने कायिलाई थप व्यवशस्थत 
गदै लर्गनेछ। 

१८. वविीय हस्तान्त्तरण माफि त प्रदान गररने अनदुानहरू आर्थिक मार्मला तथा योजना 
मन्त्रालयबाट मार पररचालन गने व्यवस्था र्मलाइनेछ। 

१९. ववपद्जन्त्य अवस्था, महामारी वा अन्त्य आकशस्मक पररशस्थर्तको रोकथाम, र्नयन्त्रण 
तथा प्रर्तकायि र पनुस्थािपनाका अवस्थामा बाहेक आर्थिक वर्िको बीचमा नया ँ
कायिक्रम वा आयोजनाहरूको लार्ग थप वविीय हस्तान्त्तरण गररनेछैन। 

२०. प्रदेशको अथिव्यवस्थामा सम्पशि र्सजिना र पूजँी र्नमािण हनेुगरी राजस्व चहुावट 
र्नयन्त्रण गदै राजस्व प्रणालीको ववकास तथा ववस्तारलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 
साथै राजस्व ववृद्धका लार्ग सम्भाव्य श्रोतको खोजी गरी दायरा फरावकलो 
बनाइनेछ।  

२१. आयोजनाको ववस्ततृ अध्ययन प्रर्तवेदन, जग्गा प्रार्प्त, वातावरणीय मूल्याङ्कन 
प्रर्तवेदन ववना कायिक्रमहरु प्रस्ताव गने पररपाटीलाई र्नरुत्सावहत गदै पूवितयारी 
भएका आयोजनामा प्राथर्मकता ठदई बजेट ववर्नयोजन गररनेछ। 
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माननीय सभामखु महोदय 

                 अब म ववर्नयोजन ववधेयक, २०७८ का प्राथर्मकताहरू प्रस्ततु गने अनमुर्त 
चाहन्त्छु। 

२२. प्रादेशशक अथितन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न उपलब्ध स्रोतको अर्धकतम पररचालन 
माफि त उत्पादन ववृद्ध तथा रोजगारी र्सजिना हनेु गरी कोर्भड-१९ महामारीको 
समयमा पर्न स्वास््य सम्बन्त्धी मापदण्डको पालना गराउदै नागररकको शजउधनको 
रक्षा गने कायिलाई उच्च प्राथर्मकतामा राखी ववकास र्नमािणको कायि अगार्ड 
बढाइनेछ।  

२३. प्रदेश र्भरका शजल्ला अस्पतालहरुको सदुृढीकरण, नयाँ स्थापना र स्थानीय तहमा 
अस्पताल भवनहरुको र्नमािणका साथै प्रदेशका अस्पतालहरुमा आवश्यक यन्त्र 
उपकरणहरु, अशक्सजन प्लान्त्ट, शचवकत्सक तथा स्वास््यकमीहरुको व्यवस्था 
र्मलाउने कायिलाई प्राथर्मकता ठदइनेछ। सामान्त्य स्वास््य उपचार सम्बशन्त्ध सेवा 
सहज, सलुभ र स्तरीय रुपमा प्रदान गनि सक्ने गरी शजल्ला अस्पतालहरुको 
स्तरोन्नर्त गररनेछ। 

२४. मात ृतथा बाल स्वास््य, वकशोर-वकशोरी, ज्येष्ठ नागररक तथा अपाङ्ग मैरी स्वास््य 
सेवालाई प्राथर्मकतामा रायदै प्रदेश र्भर बसोबास गने सबै नागररकलाई सविसलुभ 
स्वास््य र खोप सेवामा पहुँच परु् याउने कायिलाई जोड ठदइनेछ। 

२५. आपतकार्लन अवस्थामा स्वास््य सेवाको मागलाई धान्न सक्ने गरी प्रदेशका 
अस्पतालहरूको प्राववर्धक, व्यवस्थापकीय तथा संरचनागत पक्षको स्तरोन्नर्तमा 
ध्यान परु् याइनेछ। साथै कोरोना महामारीबाट ज्यान गमुाएका ववपन्न पररवारका 
आशश्रतहरुका लार्ग ववशेर् राहतको व्यवस्था र्मलाइनेछ।  

२६. बाढी, पवहरो, भ-ूक्षय, मनसनु जन्त्य अन्त्य प्राकृर्तक प्रकोप लगायत संक्रामक रोग 
जस्ता भववष्यमा आउन सक्ने प्राकृर्तक र मानवीय ववपद् व्यवस्थापनमा ितु उद्धार, 
उपचार, राहत तथा पनुःस्थापनामा सहयोग परु् याउन सक्ने प्रववर्ध र लगानीलाई 
प्राथर्मकता ठदइनेछ। 

२७. उत्पादन तथा उत्पादकत्व ववृद्ध, रोजगारी र्सजिना तथा कोरोना महामारीबाट 
प्रभाववत मलुतः र्नम्न आय भएका नागररकहरूको पनुरूत्थान गनि कृवर्, उद्योग, 
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व्यापार व्यवसायसँग सम्बशन्त्धत कायिहरूका लार्ग सहरु्लयतपूणि ऋण प्रवाह गने 
कायिक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्िमा समेत र्नरन्त्तरता ठदइनेछ। 

२८. बेरोजगार, ववदेशबाट फवकि एका, र्समान्त्तकृत समदुाय तथा आर्थिक रूपले ववपन्न 
यवुा जनशशक्तलाई कृवर्, उद्योग तथा सेवा के्षरमा आकवर्ित गनि स्थानीयस्तरमा नै 
रोजगारी र्सजिनाका लार्ग साझेदारीमा क्षमता ववकास, प्राववर्धक सीप प्रदान सम्बन्त्धी 
कायिक्रम सञ् चालन गररनेछ। 

२९. स्वदेशी कच्चा पदाथि र सीपमा आधाररत साना तथा मझौला उत्पादनमूखी उद्योग 
तथा व्यवसायलाई प्राथर्मकता ठदई यवुा उद्यमी ववकास सम्बन्त्धी कायिक्रमहरू 
सञ्चालन गररनेछ। 

३०. आन्त्तररक तथा वाह् य पयिटनलाई थप प्रोत्साहन गनि प्रदेशर्भरका महत्वपूणि, 
ऐर्तहार्सक, धार्मिक, सांस्कृर्तक सम्पदाहरुको खोज,  ववकास र प्रवद्धिन गररनेछ।  

३१. कोर्भड-१९ को प्रभाव न्त्यूनीकरणका लार्ग खानेपानी तथा सरसफाईका 
कायिक्रमहरु प्राथर्मकताकासाथ कायािन्त्वयन गररनेछ।  

३२. कृवर् के्षरको उत्पादन र उत्पादकत्व ववृद्ध गनि हररत उत्पादन प्रववर्ध अवलम्बन 
गदै सम्भाव्य शजल्लाहरूमा कृवर्, पशपुन्त्छी तथा मत्स्य ववकास कायिक्रम, 
चक्लाबन्त्दीमा आधाररत सामूवहक खेती,  बाँझो जग्गामा खेती जस्ता प्रोत्साहनमूलक 
कायिक्रम सञ्चालन गनि प्राथर्मकता ठदई सो के्षरको औद्योर्गकीकरण, 
व्यवसायीकरण, याशन्त्रकरण र बजारीकरण गररनेछ।  

३३. र्संचाइ पूवािधार कायिक्रमहरुको कायािन्त्वयन गरी कृवर् उत्पादन तथा उत्पादकत्व 
ववृद्ध माफि त रोजगारी र्सजिनाका साथै आयात प्रर्तस्थापनमा जोड ठदइनेछ। यसका 
लार्ग आवश्यकता अनसुार सतह/भरु्मगत र र्लफ्ट प्रणालीबाट र्संचाई सेवा 
उपलब्ध गराइनेछ।  

३४. फलफुल तथा तरकारीको ववउ ववजन सहकारी संस्था माफि त व्यवस्थापन गने 
कायिक्रमलाई प्राथर्मकता ठदइनेछ।  

३५. उपभोक्ताले र्तने मूल्य र कृर्कले प्राप्त गने मूल्य बीचको अन्त्तरलाई न्त्यून गनि 
सवै स्थानीय तहमा कृवर् बजार सूचना केन्त्िको स्थापना गरी स्थानीय कृवर् उपजको 
मूल्य सूची प्रकाशशत गने र सोही मूल्यको आधारमा उपलब्ध गराउने कायिक्रमलाई 
प्राथर्मकता ठदइनेछ।  
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३६. भौगोर्लक के्षर सहुाउदो व्यवसावयक पशपुालनको ववकास गनि भेटेररनरी, नश्ल 
सधुार, चरन व्यवस्थापन र घाँसेबाली उत्पादन कायिक्रमहरु संचालन गररनेछ।  

३७. सहकारी के्षरको पूजँी, प्रववर्ध, प्रर्तभा र सीपलाई उत्पादन, प्रशोधन र ववतरण 
प्रणाली सगँ आबद्ध गराई रोजगारी र्सजिना गनि ववर्यगत सहकारीहरुको प्रबद्धिनलाई 
प्राथर्मकता ठदइनेछ।  

३८. ववश्वव्यापी महामारीका कारण शशर्थल भएको रावष्ट्रय तथा प्रादेशशक अथिव्यवस्थाको 
पनुरूत्थानमा टेवा परु् याउने प्रकृर्तका पूजँी र्नमािणसँग सम्बशन्त्धत कायिक्रमलाई 
प्राथर्मकता ठदइनेछ।  

३९. िूला भौर्तक पूवािधारहरु (सरुुङ्गमागि, प्रादेशशक तथा रणनीर्तक सडक आयोजनाहरु) 
र बहवुर्ीय आयोजनाहरुलाई तोवकएको समयमा सम्पन्न गने गरी बजेट ववर्नयोजन 
गररनेछ। 

४०. तत्काल प्रर्तफल ठदने र सञ्चालन गनि सवकने अधरुा रहेका आयोजनालाई 
प्राथर्मकता ठदई बजेट ववर्नयोजन गररनेछ।   

४१. ‘प्रदेश राजधानी पूवािधार ववकास ववशेर् आयोजना’ माफि त बागमती प्रदेशको 
राजधानी हेटौडालाई सवुवधा सम्पन्न बनाउन सरकारी कायािलय भवन, शशक्षा, 
स्वास््य, सडक लगायतका ववकासका पूवािधारहरुको र्नमािण कायिलाई प्राथर्मकता 
ठदइनेछ। 

४२. वातावरणमैरी ‘ववद्यतुीय बस’ र िूला साविजर्नक यातायात संचालन तथा 
व्यवस्थापन गरी यातायात सेवालाई सविसलुभ, ववश्वसनीय र वकफायती बनाइनेछ। 

४३. वातावरणमैरी, जलवाय ुपररवतिन अनकूुर्लत, लैवङ्गक समानता र समावेशीकरण 
आठद ठदगो ववकासका सूचकहरु हार्सल हनेु वकर्समका कायिक्रमहरुलाई ववशेर् 
प्राथर्मकता ठदई बजेट ववर्नयोजन गररनेछ। 

४४. शहरी के्षरमा देशखएको वाय ुप्रदरु्ण र यसले जनस्वास््यमा पारेको असर न्त्यूनीकरण 
गनि “बागमती प्रदेश, स्वस्थ र सफा प्रदेश” अर्भयान माफि त शहरी के्षरका नदी 
वकनार जग्गा, नदी उकास जग्गा, साविजर्नक पती, ऐलानी जग्गाहरूमा शहरी वन 
कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

४५. डढेलो, भकू्षय, कटानबाट प्रदेश र्भरका वनके्षरको सरुक्षा गरी सामूदावयक वन 
लगायत समदुायमा आधाररत वनको ठदगो व्यवस्थापन र वनमा आधाररत उद्योगको 
स्थापना र ववस्तारमा ववशेर् जोड ठदइनेछ। 
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४६. नदी प्रणालीमा आधाररत जलाधार ववकास कायिक्रम माफि त भ ूतथा जलाधार संरक्षण 
गने कायिलाई प्राथर्मकता ठदइनेछ।  

४७. ववद्याथीलाई आत्मर्नभिर तथा क्षमतावान बनाउन प्रववर्धमैरी शशक्षा प्रणालीको 
ववस्तार गदै स्वरोजगार, उद्यमशीलता र नव-अन्त्वेर्ण कायिक्रम सञ्चालन गनि 
सामदुावयक ववद्यालयको भौर्तक, प्राववर्धक, व्यवस्थापकीय र शैशक्षक  पक्षको 
सधुारमा प्राथर्मकता ठदइनेछ।  

४८. प्रदेश खेलकुदको ववकास र ववस्तारका लार्ग खेलकुद पूवािधारहरुको र्नमािण, 
संरक्षण र सञ् चालनका साथै खेलाडी, रेफ्री र प्रशशक्षकको क्षमता ववकास गने 
कायिक्रम सञ्चालनमा जोड ठदइनेछ।  

४९. प्रदेश र्भर शाशन्त्त सरुक्षा कायम गदै अपरार्धक गर्तववर्ध रोकथाम तथा र्नयन्त्रण 
गनि प्रदेश प्रहरीलाई व्यवशस्थत गदै सरु्बधा सम्पन्न र प्रववर्ध मैरी बनाउन आवश्यक 
वजेट व्यवस्था गररनेछ। 

५०. प्रदेश सरकारबाट र्नर्मित कानूनहरूको र्डशजटल अर्भलेखीकरण गने कायिलाई 
प्राथर्मकता ठदइनेछ। 

५१. प्रदेश सरकारले र्नमािण गरेका ववर्भन्न नीर्त, कानून र र्नयमहरुको सवु्यबशस्थत 
प्रकाशन र ववतरण गदै सविसाधरणको पहुंचसम्म परु् याउन ववशेर् जोड ठदइनेछ।  

५२. प्रदेश र्भरको सूचना तथा संचारलाई प्रभावकारी, व्यबशस्थत र अनसुाशशत बनाउन 
पहल गररनेछ । सूचना केन्त्ि संचालनमा ल्याई प्रदेश र्भर र बावहरका सूचनालाई 
व्यवशस्थत गनि वजेट ववर्नयोजन गररनेछ।दगुिम के्षरमा संचार तथा ईन्त्टरनेट 
सेवाको पहुंच परु् याइने छ। 

५३. कोर्भड-१९ महामारीको कारण स्रोतमा परेको चापलाई व्यवस्थापन गनि बजेट 
ववर्नयोजनमा र्मतव्यवयता सम्बशन्त्ध मापदण्डको पालनालाई प्राथर्मकता ठदइनेछ। 
अत्यावश्यक बाहेकका सरकारी भवनको र्नमािण,  दरबन्त्दी शृ्रजना, सवारी साधन 
खररद गने जस्ता पररपाटीलाई र्नरूत्सावहत गररनेछ। 

५४. यातायात व्यवस्था कायािलयबाट प्रदान गररने सेवालाई र्छटो, छररतो र प्रभावकारी 
बनाउन राजस्व भकु्तानी लगायतका वक्रयाकलापहरु ववद्यतुीय प्रणाली माफि त 
सञ्चालन गररनेछ।  

५५. कोर्भड-१९ लगायतका कारणबाट समय सीमा र्भर नवीकरण हनु नसकेका उद्योग, 
व्यवसाय एवं फमिहरुलाई  एकपटकको लार्ग नवीकरण गनि ववशेर् व्यवस्था 
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गररनेछ। साथै यस्ता उद्योग व्यवसायहरु अर्नवायिरुपमा दताि गरेर मार सञ्चालन 
गने व्यवस्था र्मलाइनेछ। 

५६. लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योगहरुको प्रवद्धिनबाट आर्थिक रुपान्त्तरण र समावेशी 
अथितन्त्र र्नमािणको आधार तयार हनेु भएकोले यस्ता उद्योगहरुको दताि प्रकृया 
सरलीकरणका लार्ग सूचना प्रववर्धको प्रयोगलाई प्राथर्मकता ठदइनेछ। 

५७. प्रदेश सरकारको आन्त्तररक स्रोतबाट प्राप्त हनेु राजस्वको दायरा ववृद्ध गनि थप नया ँ
के्षरहरूको पवहचान तथा हाल भइरहेका के्षरहरूबाट प्राप्त हनेु राजस्वका दरहरूमा 
समयानकुुल पररमाजिन गदै लर्गनेछ। 

५८. राजस्वको संकलन र र्नयमन प्रकृयालाई थप प्रववर्धमैरी तथा यथाथिपरक बनाउन 
एकीकृत राजस्व सूचना प्रणालीको ववकास गनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र 
स्थानीय तह बीच आवश्यक समन्त्वय र सहकायिमा जोड ठदइनेछ।  

५९. स्थानीय तहले संकलन गरी प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हनेु राजश्व र 
वविीय हस्तान्त्तरण भएको रकम मध्ये खचि नभई बचत भएको वफताि गनुिपने 
अनदुान रकम वफताि गने कायिसँगै प्रर्तवेदन प्रणालीलाई र्नयर्मत गनि पहल 
गररनेछ। 

६०. वविीय हस्तान्त्तरणका अनदुानहरूमध्ये लागत साझेदारीका कारण समपूरक अनदुान 
बढी प्रभावकारी र उपलशब्धपूणि देशखएको छ। यसथि प्रदेश सरकारबाट स्थानीय 
तहलाई उपलब्ध गराइने समपूरक अनदुानको अंश क्रमश: ववृद्ध गदै लर्गनेछ। 

 

माननीय सभामखु महोदय, 

६१. लामो समयदेशखको कोर्भड-१९ महामारीले मानव जीवनलाई प्रभाववत बनाएको 
छ। आर्थिक गर्तववर्धहरुमा नकारात्मक असर परेको छ। जसबाट देशलाई समवृद्ध 
तफि  लैजान थप चनुौती देशखएको छ। यी चनुौतीहरुलाई अवसरको रुपमा र्लई 
स्वास््य सेवाको के्षरमा दीघिकालीन सधुार गनुि आवश्यक छ। 

६२. देशमा उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रभावकारी पररचालनबाट गररएको ववकास ठदगो 
हनु्त्छ भने्न प्रमाशणत भई सकेको छ। परर्नभिर भई गररएको ववकास ठदगो हनु 
सक्दैन भने्न त्य बाह् य के्षरमा भएको आर्थिक मन्त्दी तथा महामारीले समेत र्सद्ध 
गररसकेको हुँदा र्नयाित प्रवद्धिन गने र आयात न्त्यूनीकरण हनेु के्षरमा लगानी 
बढाउन ुपने आवश्यकता रहेको छ। 
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६३. देशमा खाद्यान्नको उत्पादन बढाउने, रोजगारी र्सजिना गने, साविजर्नक सेवा प्रवाहमा 
सधुार गने, जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाववत गने भौर्तक पूवािधारमा लगानी गनुि पने 
अवहलेको आवश्यकता भएकोले आगामी वर्िको बजेट यस तफि  केशन्त्ित हनेु कुरा 
म माननीय सदस्यहरुलाई आश्वस्त गराउन चाहन्त्छु।  

६४. हाल र्सशजित ववर्म पररशस्थर्तमा हाम्रा अधरुा, क्रमागत तथा बहवुर्ीय 
आयोजनाहरूको प्राथर्मकीकरण गरी त्यस्ता आयोजना सम्पन्न हनेुगरी बजेट 
ववर्नयोजन गरेपिात मार पूवितयारी सम्पन्न भएका कायािन्त्वयनयोग्य आयोजना 
छनौट गनि जनप्रर्तर्नर्ध तथा कमिचारीतन्त्र वक्रयाशील हनु ुजरूरी छ। 

६५. अबको हाम्रो बजेट तथा कायिक्रमलाई आवर्धक योजना, नीर्त कायिक्रम, बजेटको 
र्सद्धान्त्त तथा प्राथर्मकता, मध्यमकालीन खचि संरचना, ठदगो ववकासका लक्ष्यसँग 
तादम्यता कायम गरी बजेट तजुिमा गनि सकेमा प्रर्तकूल समयमा पर्न रावष्ट्रय तथा 
प्रादेशशक लक्ष्य हार्सल गने खालको ववकासको ढाँचा र्नमािण हनेुमा म ववश्वस्त 
छु। आगामी आर्थिक वर्िको बजेट यसै तफि  उन्त्मखु हनेु प्रर्तबद्धता व्यक्त गनि 
चाहन्त्छु ।  

६६. यस सम्मार्नत सभा समक्ष पेश गरेको ववर्नयोजन ववधेयक, २०७८ का र्सद्धान्त्त 
र प्रार्थर्मकता प्रदेशको आवश्यकता, आन्त्तररक तथा वाह् य पररवेश, वस्तगुत 
यथाथिता र उपलब्ध हनेु स्रोत बीच तादत्म्यता हनेु गरी तयार गररएको छ। 
माननीय सदस्यहरुले प्रस्ततु र्सद्धान्त्त तथा प्राथर्मकताहरुमा सघन छलफल गरी 
रचनात्मक पषृ्ठपोर्ण ठदनहुनेुछ भने्न ववश्वास र्लएको छु। माननीय सदस्यहरुबाट 
प्राप्त हनेु सझुावहरुका साथै प्रदेश सरकारको नीर्त तथा कायिक्रमलाई आर्थिक वर्ि 
२०७८।७९ को बजेट र्नमािणमा मागिदशिनको रुपमा र्लने प्रर्तवद्धता समेत व्यक्त 
गनि चाहन्त्छु । 

 

                                                               धन्त्यवाद ! 


