प्रदे श सभाको बैठकमा २०७७ साल जेठ 13 गते

माननीय आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्तरी झपटबहादुर वोहराले
प्रस्तुत गनुभ
ि एको

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को ववर्नयोजन ववधेयकको
र्सद्धान्तत, उद्देश्य, प्राथर्मकता र प्रमुख नीर्त
(कर प्रस्ताव बाहे क)

प्रदे श सरकार

सुदूरपश्चिम प्रदे श

आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्तरालय
जेठ १३, २०७७

माननीय सभामुख महोदय,
१.

नेपालको सं ववधान बमोश्चजम यस गररमामय प्रदे शसभामा सुदूरपश्चश्िम प्रदे श सरकारको आर्थिक मार्मला
तथा योजना मन्तरीको है र्सयतले प्रदे श आर्थिक कायिववर्ध (पवहलो सं शोधन) अध्यादे श, २०७७ को
दफा ९ तथा प्रदे श सभा र्नयमावली, २०७४ को र्नयम १३३ को उपर्नयम (२) को कानूनी
व्यवस्था अनुरूप ववर्नयोजन ववधेयक, २०७७ का र्सद्धान्तत, उद्देश्य, प्राथर्मकता र प्रमुख नीर्तहरु
(कर प्रस्ताव बाहे क) यस गररमामय सदनसमक्ष प्रस्तुत गनि पाउँ दा गौरवको अनुभर्ू त गरररहे को छु ।
ु हरु
महामारीको रुपमा फैर्लएको कोर्भड-१९ रोग सं क्रमणका कारण ववश्वका अर्धकांश मुलक
आक्रान्तत भएका छन् । कोरोना भाइरस सं क्रमणको उपिार, रोकथाम र र्नयन्तरणमा अग्रपंर्तमा रही
अहोरार खवटनुहन
ु े स्वास््यकमी, सुरक्षाकमी, जनप्रर्तर्नर्ध, कमििारी, स्वयंसेवक र र्नजी क्षेर लगायत
सम्पूणि जनसमुदायप्रर्त हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गनि िाहन्तछु ।

२.

कोर्भड-19 को कारणले गदाि ज्यान गुमाउनेहरुप्रर्त हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गदै र्नजहरुको शोक
सन्ततप्त पररवारप्रर्त गवहरो समवेदना व्यक्त गदिछु। साथै कोर्भड-19 रोगबाट सं क्रर्मतहरुको शीघ्र
स्वस््य लाभको कामना गदिछु। कोर्भड-19 रोगको रोकथाम र र्नयन्तरण गने कुरामा सरकारले
र्लने नीर्तगत र्नणियको हामी सबैबाट पररपालना भई सहयोग रहनेछ भन्ने कुरामा ववश्वस्त छु र
सामाश्चजक दूरी कायम गदै आफूलाई सुरश्चक्षत र अरुलाई पर्न सुरश्चक्षत राख्न हार्दिक अनुरोध गदिछु।
कोर्भड-19 को र्नयन्तरण गने सन्तदभिमा प्राथर्मकताका साथ बजेट ववर्नयोजन गररने व्यहोरा सम्मार्नत
सभासमक्ष अवगत गराउन िाहन्तछु ।

३.

ु हरु एकैपटक कोर्भडमानव सभ्यताको उत्पश्चि भएपिात् ववश्व मानव समुदाय र ववश्वका सबै मुलक
१९ को महामारीको िपेटामा परी लकडाउन गनि बाध्य भएको पवहलो पटक नै होला। ववश्वमा
एकैपटक महामारीको रुपमा फैर्लएको कोर्भड-१९ रोगको सं क्रमण रोक्न उश्चित व्यवस्थापन गनुप
ि ने
र ववश्व आर्थिक मन्तदीको सं घारमा रहे को समयमा प्रदे शको अथितन्तरलाई िलायमान बनाउनु पने कर्ठन
र ि ुनौर्तपूणि ववर्म् पररश्चस्थर्तमा आर्थिक वर्ि 2077/78 को लार्ग ववर्नयोजन ववधेयकको र्सद्धान्तत,
उद्देश्य, प्राथर्मकता र प्रमुख नीर्त (कर प्रस्ताव बाहे क) प्रस्तुत गरररहँदा ि ुनौतीसँगै अवसरको गहन
श्चजम्मेवारीबोध गरे को छु । ि ुनौतीको सामना गने सन्तदभिमा प्राप्त भएका अनुभवको पाठलाई अवसरको
रुपमा पररणत गदै प्रदे शको अथितन्तरलाई सुखद गन्ततव्यर्तर पुर्याउने यथेष्ठ प्रयत्न गररनेछ र यसमा
सबैको साथ र सहयोग रहनेछ भन्ने कुरामा म ववश्वस्त छु ।

४.

कोर्भड-१९ को समस्याले गदाि उद्योग, व्यापार, पयिटन, व्यवसाय, आयात-र्नयाित, श्रम र लगानीका
क्षेरहरु अर्तप्रभाववत बन्न पुगेका छन् भने उत्पादनमा श्चशर्थलता आई बेरोजगारीको ठू लो समस्या
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ु बाट जनता आ-आफ्नो घर वफताि हुने क्रम जारी छ र यसले
उत्पन्न भएको छ। भारत र तेस्रो मुलक
गदाि सामाश्चजक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा र रोजगारीमा र्नकै ठू लो ि ुनौतीको र्सजिना हुन गई रहे को छ।
आगामी आर्थिक वर्िको बजेटले प्रभाववत क्षेरलाई सम्बोधन गरी श्चशर्थलताको अन्तत्य गदै आर्थिक
ववस्तारलाई प्राथर्मकतामा राखी अथितन्तरको पुनरुत्थान नयाँ श्चशराबाट द्रतु गर्तका साथ थप गर्तशील
बनाउनेतफि बजेट केश्चन्तद्रत हुनेछ।
५.

सं घीयताको कायािन्तवयन भएसँगै सबै प्रकारका ववभेद र उत्पीडनको अन्तत्य गदै आम जनताले प्रत्यक्ष
रुपमा अनुभर्ू त गने गरी लोकतन्तरको लाभ जनताको घरदै लोमा पुर्याउने ऐर्तहार्सक अवसर हामीलाई
प्राप्त भएको छ। यस सु-अवसरबाट नागररकले यथेष्ठ लाभ उठाउन सक्ने गरी काम गनि हामी सबै
प्रर्तबद्ध हुनपु ने आजको टड्कारो आवश्यकता रहे को अनुरोध गनि िाहन्तछु।

६.

प्रदे श सरकारको सं स्थागत सं रिना, मानव सं साधन व्यवस्थापन र वविीय स्रोत साधनको समुश्चित
पररिालन गरी जनताको ववकासप्रर्तको तीव्र िाहना र प्रदे शको सीर्मत स्रोत साधनको उपलब्धता
बीि तादाम्यता कायम गदै उच्ि ववर्नयोजन कायिकुशलता अर्भवृवद्ध गररनु पने भएको छ ।

७.

ु ले अंर्गकार गरे को
ववर्नयोजन ववधेयक, 207७ को र्सद्धान्तत र प्राथर्मकता र्नधािरण गदाि हाम्रो मुलक
खुला अथिनीर्त, समावेशीता र नेपालको सं ववधानमा उल्लेश्चखत समाजवाद उन्तमुख स्वतन्तर र समृद्ध
अथितन्तरको कायिर्दशा, दीगो ववकासको राविय प्रर्तवद्धता, दीघिकालीन सोि सवहतको पन्तरौं आवर्धक
योजना आर्दलाई मागिदशिनको रुपमा र्लएको छु । साथै, ववगतको र्नवाििन माफित जनअनुमोर्दत
ि ुनावी प्रर्तवद्धतालाई पर्न ववर्नयोजन ववधेयक, २०७७ को र्सद्धान्तत तथा प्राथर्मकता तय गदाि
आधारको रुपमा र्लएको छु ।

८.

कोर्भड-१९ को जोश्चखम न्तयूनीकरणमा राविय ऐक्यबद्धता महत्वपूणि रहे को छ । श्चशर्थल प्रायः भएको
सामाश्चजक तथा आर्थिक जीवनिक्रलाई पुनस्थािवपत र गर्तशील बनाउन हामी सबैको वक्रयाशीलता
आवश्यक रहे को छ। यसमा सबैको साथ र सहयोग रहने कुरामा म ववश्वस्त छु ।

माननीय सभामुख महोदय,
अब म यस सम्मार्नत सभासमक्ष ववर्नयोजन ववधेयक, २०७७ मा समावेश हुने बजेटका र्सद्धान्ततहरू
प्रस्तुत गने अनुमर्त िाहन्तछु ।
९.

नेपालको सं ववधानमा उल्लेश्चखत मौर्लक हकको प्रभावकारी कायािन्तवयन गने र्दशामा आगामी आर्थिक
वर्िको बजेट र्नदे श्चशत हुनेछ ।

१०. प्रदे शमा सबल र सक्षम अथितन्तरको आधारशीला स्थापना गनिको लार्ग बजेट र्नमािण गदाि सं ववधानले

व्यवस्था गरे का राज्यका र्नदे शक र्सद्धान्तत तथा नीर्तहरू र लोककल्याणकारी राज्यको आधारभूत
र्सद्धान्ततको पररपालना गररनेछ ।
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११. खुला, स्वस्थ र प्रर्तस्पधी बजार अथितन्तरको सुदृढीकरणबाट उत्पादन, उत्पादकत्व, उद्यमशीलता र

प्रववर्धलाई प्रोत्साहन गदै स्वतन्तर, समृद्ध र सबल अथितन्तर र्नमािण गररनेछ। र्नजी क्षेरलाइि सामाश्चजक
श्चजम्मेवारी सवहतको आर्थिक वृवद्धको साझेदारको रूपमा अगार्ड बढाइनेछ ।
१२. साविजर्नक, र्नजी र सहकारी क्षेरको सहभार्गतामा तीब्र आर्थिक वृवद्ध हार्सल गदै दीगो आर्थिक

ववकास तथा प्राप्त प्रर्तफलको न्तयायोश्चित ववतरण गरी समतामूलक समाज र्नमािण गने र्सद्धान्तत
अवलम्बन गररनेछ । यसबाट समृद्ध, स्वाधीन एवम् समाजवाद उन्तमुख अथितन्तर र्नमािणको आधार
तयार गररने छ ।
१३. उपलब्ध न्तयून श्रोत र साधनबाट अर्धकतम् प्रर्तफल हार्सल गनुप
ि ने अवस्थामा प्राथर्मकताको आधारमा

कायिक्रम तथा आयोजना छनौट गने र्सद्धान्तत अवलम्बन गररनेछ ।
१४. बजेट तजुम
ि ा गदाि पन्तरौं आवर्धक योजना, नेपाल सरकारको ववि नीर्त, नेपाल राि बैंकको मौर्द्रक

नीर्त, प्रदे श सरकारको नीर्त तथा कायिक्रम र स्थानीय तहका आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी
समन्तवय, सहकायि र सहकारीताको र्सद्धान्तत अवलम्बन गररनेछ ।
ँ ीगत खिि अर्भबृवद्ध गने गरी ववर्नयोजन
१५. बजेट र्नमािण गदाि िालू खििलाई वाश्चछछत सीमार्भर राखी पूज
कुशलताको र्सद्धान्तत अवलम्वन गररनेछ । सरकारले गने खििलाई र्मतव्यवयता तथा पारदश्चशत
ि ा
सवहतको उिरदावयत्व सुर्नश्चित हुने गरी प्रदे श व्यवस्थावपकाबाट अनुमोदन नगरी खिि नगने बजेटको
र्सद्धान्तत र पररर्धको पूणि पररपालना गररनेछ ।

माननीय सभामुख महोदय,
१६. अब म आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को बजेटको उद्देश्यहरू प्रस्तुत गने अनुमर्त िाहन्तछु,

ु अथितन्तरको र्नमािणमा टे वा पुर्याउने,
(क) समाजवाद उन्तमख
(ख) कोर्भड-१९ रोग सं क्रमणवाट श्चशर्थल भएको अथितन्तरको पुनरुत्थान गने,
(ग) समावेशी र दीगो आर्थिक ववकास माफित सामाश्चजक न्तयाय कायम गने,
(घ) रोजगारी र स्वरोजगारी र्सजिना गरी अथितन्तरलाई गर्तशील बनाउने,
(ङ) कृवर्मा आत्मर्नभिरता हार्सल गनि उत्पादन र उत्पादकत्व अर्भवृवद्ध गदै खाद्य सुरक्षा, आपूर्ति
ब्यवस्थापन र पोर्णको अवस्थामा सुधार गने,
(ि) गुणस्तरयुक्त आधुर्नक प्रदे श स्वास््य सेवा प्रणालीको ववकास गने,
(छ) प्रदे शमा गुणस्तरीय श्चशक्षा प्रणालीको ववकास गने,
(ज) आन्ततररक उत्पादन बृवद्ध, र्नयाित प्रोत्साहन र आयात प्रर्तस्थापन गने,
(झ) पूवािधार क्षेर कायिक्रमलाई सघन रोजगारी र्सजिनासँग एकीकृत गने,
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(ञ) प्रदे शका नागररकलाई समावेशीता, समता र सुशासनको प्रत्याभूर्त गराउने र
(ट) समग्र आर्थिक स्थावयत्व कायम गने ।

माननीय सभामुख महोदय,
अब म कर प्रस्ताव बाहे कको आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को बजेटका प्राथर्मकताहरू प्रस्तुत गने अनुमर्त
िाहन्तछु ।
१७. बेरोजगारी, गरीवी र कोर्भड-१९ को महामारीबाट आक्रान्तत नागररकलाई तत्काल राहत पुग्ने, गरीबी

न्तयूनीकरण गने र स्वास््य सुरक्षा प्रदान गने कायिक्रमलाई प्रमुख प्राथर्मकतामा राश्चखनेछ ।
१८. कोर्भड-१९ रोग सं क्रमण र यसको रोकथामको लार्ग गररएको बन्तदाबन्तदीको कारण सुदूरपश्चिम

प्रदे शको समग्र अथितन्तरमा पनि गएको र भववष्यमा पनि सक्ने नकारात्मक असर र क्षर्त न्तयूनीकरण
गने तथा अथितन्तरको पुनरुत्थानमाक सहयोग पुर्याउने कायिक्रमलाई उच्ि प्राथर्मकता प्रदान गररनेछ।
१९. स्वदे श तथा ववदे शमा रोजगारी गुमाएका नागररकहरुको आयआजिन बढाई अथितन्तरलाई गर्तशील र

िलायमान गराउन उनीहरुमा रहे को ज्ञान, सीप र क्षमता प्रयोग गरी कृवर् तथा गैर-कृवर् क्षेरको
उत्पादन तथा उत्पादकत्व अर्भबृवद्ध गने क्षेरमा प्रदे श सरकारका ववकास वक्रयाकलापहरु लश्चक्षत
हुनेछन् ।
२०. स्थानीय सीप, स्रोत र साधनमा आधाररत लघु, साना तथा घरे ल ु एवं मझौला उद्योग तथा व्यवसाय

प्रबद्धिन गरी रोजगारी तथा स्वरोजगारी माफित आयआजिन वृवद्ध गने वक्रयाकलापहरुलाई प्राथर्मकता
र्दई प्रोत्साहन गररनेछ ।
ुि ा र अछाम
२१. श्चशक्षा, स्वास््य, मानव ववकास लगायतका सूिकांकमा पछार्ड परे का बाजुरा,बझाङ्ग, दािल
श्चजल्लाहरुमा सं िालन हुने कायिक्रमहरुलाई प्राथर्मकताका साथ बजेट ववर्नयोजन गररनेछ । प्रदे शमा
रहे का छाउपडी प्रथा, जातीय छु वाछु त, वालवववाह, मवहला वहं सा लगायतका सामाश्चजक कुरीर्तहरु
ववरुद्ध लड्न ववशेर् कायिक्रम सं िालन गररनेछ।
२२. सं ववधान प्रदि मौर्लक हकको कायािन्तवयनमा सहयोग पुग्ने गरी सं ववधानको मागिदशिन र सं घीय

सरकारले र्लएका राविय ववकासका लक्षहरु, प्रदे श सरकारको प्राथर्मकता र दीगो ववकासका लक्ष्यहरु
हार्सल गने र्दशामा केश्चन्तद्रत कायिक्रमहरुलाई प्राथर्मकता र्दइनेछ।
२३. वपछर्डएको वगि, र्लङ्ग, जातजार्त र समुदायलाई श्रोत र अवसरहरुको ववतरण र पूनववितरण माफित

सामाश्चजक न्तयाय सवहतको सुरक्षा प्रदान गने कायिक्रम सं िालन गररनेछ ।
२४. प्रदे शको ववकास र्नमािण र सेवा प्रवाहलाई जवाफदे ही, उिरदायी एवं पारदशी बनाउँ दै प्रववर्धको

प्रयोग माफित सुशासन प्रवद्धिनमा टे वा पुर्याउने कायिक्रम सं िालन गररनेछ।

4

माननीय सभामुख महोदय,
अब म आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को बजेट ववर्नयोजनको लार्ग अवलम्बन गररने प्रमुख नीर्तहरू
प्रस्तुत गने अनुमर्त िाहन्तछु ।
२५. आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को वावर्िक ववकास कायिक्रम र्नमािण गदाि बजेटका मूल्यमान्तयता, र्सद्धान्तत,

योजना छनौटको मापदण्ड, ववर्ध र प्रवक्रया अनुशरण गररनेछ।
२६. कोर्भड-19 रोगको महामारीबाट प्रभाववत नागररकहरुलाई तत्काल राहत र पुनस्थापनाका कायिक्रम

सं िालन गरी कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई मूतरु
ि प र्दने नीर्त र्लईनेछ।
२७. महामारीजन्तय रोगको पवहिान, उपिार, र्नयन्तरण एवं रोकथाम गनि प्रदे श स्वास््य प्रणालीको समुश्चित

ववकास गने नीर्त अवलम्बन गररनेछ।
२८. जनताहरुसँग रहे को ज्ञान, स्थानीय सीप र क्षमताका आधारमा रोजगारी गुमेका, कोर्भड-19 का

कारणले ववदे शबाट फवकि आएका र बेरोजगार नागररकहरुलाई पवहिान गरी र्तनीहरुलाई उत्पादन
र उत्पादकत्व अर्भबृवद्धमा पररिालन गरी रोजगारी प्रदान गने नीर्त अंर्गकार गररनेछ।
२९. जनतालाई आर्थिक वक्रयाकलापमा आवद्ध गराउने गरी आयआजिन बढाउने र सामाश्चजक पररिालन

माफित सशक्तीकरणका कायिक्रमहरु सं िालन गररनेछ।
३०. प्रदे श सरकारले कायिक्रमहरु सं िालन गदाि सं घीय सरकारले यस प्रदे शमा सं िालन गरे का गरीवी

र्नवारणसँग सम्बश्चन्तधत कायिक्रमहरुको पररपूरक हुनेगरी सं िालन गनेछ।
३१. सं घीय सरकार र स्थानीय तह सवहतको साझेदारी र ववकास साझेदारहरु समेतको सं लग्नतामा सं िार्लत

खाद्य सुरक्षा एवं पोर्ण कायिक्रमहरुलाई सहयोग पुग्ने गरी प्रदे श सरकारले कायिक्रम सं िालन गनेछ।
३२. र्नवािहमुखी कृवर् प्रणालीलाई व्यवसावयक कृवर् प्रणालीमा रुपान्ततरण गरी कृवर् उपजको भण्डारण र

ु हुने नीर्त अवलम्बन गररनेछ।
बजारीकरणमा जोड र्दँदै आत्मर्नभिरतातफि उन्तमख
३३. कृवर्मा आधाररत ग्रामीण उद्योगको स्थापना तथा सं िालन गदै कृवर्मा आत्मर्नभिरताको नीर्त अवलम्बन

गररनेछ।
३४. कृवर्जन्तय वस्तुको उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणमा सं लग्न प्रदे श सरकारका र्नकायहरुबीि

कायिक्रम र्नमािण र कायािन्तवयनका िरणहरु दे श्चखनै आवश्यक समन्तवय गने नीर्त अवलम्बन गररनेछ।
३५. प्रदे शमा रहे को जडीबुटीको प्रि ुर सम्भावनालाई उत्पादन एवं बजारीकरणसँग आवद्ध गनि साविजर्नक-

र्नजी साझेदारीको नीर्त अवलम्बन गररनेछ। जल, जंगल, जडीबुटीको वैज्ञार्नक र दीगो ववकासका
साथ व्यवस्थापन गने नीर्त र्लइनेछ।
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३६. कृवर् क्षेरको उत्पादन र उत्पादकत्व अर्भवृवद्ध गनि साना र्सं िाई, सतह र्सं िाई, र्डप ट्युवल
े र मध्यम

खालका र्सं िाई प्रणाली सम्बन्तधी कायिक्रमहरु सं िालन गने र्नकायले कृवर् मन्तरालयसँग समन्तवय गरी
कायिक्रम तयारी, छनौट र कायािन्तवयनमा अन्ततरआवद्धता कायम गने नीर्त अवलम्बन गररनेछ।
३७. प्रदे श सरकारको अर्धकारमा रहे का सडक सञ्जालको आवश्यकता पवहिान गरी आवश्यक ममित

सम्भार, नयाँ लोकमागिहरुको र्नमािण र र्नयर्मत सं िालन हुनसक्ने गरी यातायातलाई भौर्तक
पूवािधारको प्रमुख मेरुदण्डको रूपमा ववकास गने नीर्त अवलम्बन गररनेछ।
३८. वैकश्चल्पक ऊजाि र लघु-जलववद्युतका कायिक्रम माफित ग्रामीण ववद्युतीकरण गने नीर्त अवलम्बन

गररनेछ।
३९. आम प्रदे शवासीलाइि स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईको सुववधा उपलब्ध गराउनेतफि उच्ि प्राथर्मकता

र्दइनेछ।
४०. वर्ेनी बाढीपवहरोको कारणले खेतीयोग्य भूर्म र मानव वस्ती कटानबाट हुने आकश्चस्मक क्षर्त

न्तयूनीकरण गनि दीघिकालीन सोिसवहत नदी र्नयन्तरण तथा तटबन्तध कायिक्रम सं िालन गररनेछ।
४१. प्रदे शको

उच्ि

आर्थिक

ववकासको

लार्ग

प्रदे श

गौरवका

आयोजना

तथा

रुपान्ततरणकारी

आयोजनाहरुलाई आवश्यक श्रोत सुर्नश्चित गररनेछ।
४२. प्रदे शलाई प्राप्त राजस्व पररिालनको अर्धकारको अर्धकतम सदुपयोग गरी प्रदे शको आयमा आन्ततररक

राजस्वको आकार बढाउन करका स्थावपत र्सद्धान्ततहरुलाई अवलम्बन गररनेछ।
४३. मानव ववकास सूिकांकमा पछार्ड परे का श्चजल्लालाई प्राथर्मकता र्दँदै सबै श्चजल्लाहरुमा सन्ततुर्लत

ववकास गने नीर्त अवलम्बन गररनेछ ।
४४. सं िार पूवािधारको समुश्चित र्नमाणि माफित सूिना प्रवाह, सशक्तीकरण र सेवा प्रवाहसँग जनतालाई

आवद्ध गरी आधुर्नक प्रववर्धको प्रयोग र पहुँि ववस्तार गने नीर्त अवलम्बन गररनेछ।
४५. आर्थिक ववकास तथा रोजगारीको प्रमुख आधारको रूपमा रहे का घरे ल ु तथा साना र मझौला उद्योग

एवम व्यवसायको प्रवद्धिन गने नीर्त अंर्गकार गररनेछ। मूल्य अर्भवृवद्धमा यथेष्ठ योगदान हुने उद्योगको
ववकासका लार्ग र्नजी क्षेरलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।
४६. सुशासन प्रवद्धिन र भ्रष्टािार र्नयन्तरण गने कायिमा शून्तय सहनशीलताको नीर्त अवलम्बन गररनेछ।
४७. प्रदे श ववकासको मेरुदण्डको रूपमा रहे को धार्मिक, सांस्कृर्तक, पुराताश्चत्वक पयिटकीय पूवािधारहरूको

ववकास तथा प्रबद्धिन माफित आन्ततररक एवं बाह्य पयिटकको लार्ग आकर्िक गन्ततब्य स्थल र्नमािण
गने तफि बजेट व्यवस्था गररनेछ।
४८. प्रदे शमा सबल वविीय पहुँिका लार्ग नेपाल सरकार तथा अन्तय र्नयमनकारी र्नकायहरुसँग समन्तवय

र सहकायि गररनेछ । वविीय सिेतना बढाउने नीर्त अवलम्बन गररनेछ।
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४९. प्रदे शमा र्नरक्षरता उन्तमूलन गरी साक्षर प्रदे श र्नमािण गनि तय गररएका कायिक्रमहरूलाइि र्नरन्ततरता

र्दं दै सूिना प्रववर्धमा आधाररत गुणस्तरीय श्चशक्षाको ववकास गररनेछ । सीपयुक्त जनशश्चक्त उत्पादनका
लार्ग प्राववर्धक तथा व्यावसावयक श्चशक्षा ववकासमा जोड र्दइनेछ।
५०. आम नागररकलाई स्वच्छ तथा सफा वातावरणमा बाँच्न पाउने अर्धकार सुर्नश्चित गनि सबै वकर्समका

ववकासका वक्रयाकलापहरू वातावरणमैरी हुने व्यवस्था गररनेछ ।
५१. सामाश्चजक सुरक्षा कायिक्रमको प्रभावकारी कायािन्तवयन गनि आवश्यक समन्तवय गररनेछ। सीमान्ततकृत

वगि र समुदायको लार्ग आर्थिक-सामाश्चजक सुरक्षाको व्यवस्थाको लार्ग आवश्यक पहल गररनेछ।
५२. श्रम तथा रोजगारीका अवसरहरू र्सजिना गनिका लार्ग आवश्यक नीर्तगत तयारी गरी असल श्रम

सम्बन्तध स्थावपत गने कायिर्दशा तय गररनेछ। बेरोजगारीको अन्तत्य गनि प्राववर्धक सीपयुक्त जनशश्चक्त
तयार गरी लघु उद्यमको माध्यमबाट स्वरोजगार वृवद्ध गनि बजेट ववर्नयोजन गररनेछ।
५३. साविजर्नक सूिना प्रवाहलाइि र्छटो, छररतो र पारदशी बनाउन सूिना प्रववर्धमैरी प्रशासनको ववकास

गररनेछ। सुशासन प्रवद्धिन गनि सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेरका सबै वक्रयाकलापलाई भ्रष्टािारमुक्त,
पारदशी, जवाफदे ही र उिरदायी बनाइि सेवा र सुववधाहरूको गुणस्तर सुर्नश्चित गररनेछ । साथै
बजेट प्रणालीलाइि सुदृढ बनाउँ दै वविीय अनुशासन कायम गररनेछ।
५४. प्रदे शमा शाश्चन्तत सुरक्षा कायम गदै अपराधमुक्त समाजको ववकास गने नीर्त र्लइनेछ।
५५. प्रदे शको समुन्नर्तका लार्ग युवा सहभार्गताको नीर्त र्लईनेछ ।
५६. समाजमा व्याप्त छु वाछु त, छाउपडी, बालवववाह, मवहला वहं सा लगायतका सामाश्चजक उत्पीडनमा परे का

व्यश्चक्तलाई क्षर्तपूर्ति सवहतको न्तयाय उपलब्ध गराई समतामूलक र समन्तयावयक समाजको ववकास गने
नीर्त अंर्गकार गररनेछ।
५७. ववकासका कायिक्रमहरूमा मवहला, ववपन्न वगि, दर्लत तथा वपर्छर्डएका वगिहरूको सहभार्गता

सुर्नश्चितता हुने गरी कायिक्रम तय गररनेछ। बश्चितीकरणमा परे का वगि र क्षेरका जनताहरूलाइि
ववकासको मूलधारमा ल्याउने नीर्त अवलम्वन गररनेछ।
माननीय सभामुख महोदय,
58. हालै केन्तद्रीय त्याकं ववभागले प्रक्षेपण गरे को राविय लेखा वववरण अनुसार िालू आर्थिक वर्िमा
सुदूरवपिम प्रदे शको कूल ग्राहिस््य उत्पादनको बृवद्धदर ४.०८ प्रर्तशत हुने अनुमान गरे को छ । यो
बृवद्धदर अन्तय प्रदे शहरू र राविय औसत बृवद्धदर भन्तदा उच्ि रहे को छ ।कृवर् क्षेरमा भएको सापेश्चक्षत
बृवद्धले यो बृवद्धदर सम्भव हुन गएको दे श्चखन्तछ।
59. प्रदे शवासीको आवश्यकता र साधनको उपलब्धताको आधारमा प्राथर्मकीकरण गररएका मार्थका
र्सद्धान्तत, उद्देश्य, प्राथर्मकता र प्रमुख नीर्तहरूको पररर्धर्भर रही आगामी आर्थिक वर्िको बजेट तयार
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गररने कुरामा माननीय सांसदज्यूहरूलाइि ववश्वस्त तुल्याउन िाहन्तछु। माननीय सांसदज्यूहरूबाट आर्थिक
वर्ि 207७/7८ को ववर्नयोजन ववधेयकका र्सद्धान्तत, उद्देश्य, प्राथर्मकता र प्रमुख नीर्त (कर प्रस्ताव
बाहे क) को प्रस्ताव मार्थ बृहत् छलफल गरी रिनात्मक सुझाव र्दनुहन
ु ेछ भन्ने कुरामा म ववश्वस्त
छु । ती सुझावहरू र र्नकट भववष्यमा जारी हुने प्रदे श सरकारको नीर्त तथा कायिक्रम आगामी
आर्थिक वर्ि 207७/7८ को बजेट र्नमािणको सन्तदभिमा मागिदशिनको रूपमा रहने व्यहोरा गररमामय
सभासमक्ष अनुरोध गदिछु ।साथै यस ववर्नयोजन ववधेयकको र्सद्धान्तत र प्रथार्मकतामा आफ्नो अमूल्य
राय सुझाव प्रदान गरी सहयोग गने प्रदे श सभाका सम्पूणि माननीय सांसदज्यूहरुलाई हार्दिक धन्तयवाद
ज्ञापन गनि िाहन्तछु ।

माननीय सभामुख महोदय,
माननीय सभामुखज्यूबाट आर्थिक वर्ि 207७/7८ को ववर्नयोजन ववधेयकका र्सद्धान्तत, उद्देश्य,
प्राथर्मकता र प्रमुख नीर्तहरू (कर प्रस्ताव बाहे क) सम्मार्नत सभासमक्ष प्रस्तुत गनिको लार्ग ववशेर्
समय प्रदान गररएकोमा माननीय सभामुखज्यूमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गनि िाहन्तछु।

धन्तयवाद।
२०७७/02/13

धनगढी, कैलाली ।
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