
प्रदेश सभाको बैठकमा २०७५ साल जेठ २ गते बधुबारको ददन 

माननीय आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त री झपट बहादरु वोहराले  
प्रस्ततु गनुिभएको 

 

 

 

 

 

 

 

 

आ.व. २०७५/७६ को ववर्नयोजन ववधेयकको  

र्सद्धान्तत, उद्दशे्य, प्राथर्मकता र प्रमखु नीर्त (कर प्रस्ताव बाहेक) 

 

 

 

 

 

 

 

प्रदेश सरकार  
आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त रालय 

प्रदेश नं. ७ 

धनगढी, कैलाली 
  



1 

 

माननीय सभामखु महोदय, 

१. संघीय लोकतान्त्न्तरक गणतन्तरात्मक शासन व्यवस्था संस्थागत भएसँगै आज म प्रदेश नं. ७ को 

आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त रीको हैर्सयतले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक बर्ि 

2075/76 को ववर्नयोजन ववधेयकको र्सद्धान्तत, उद्दशे्य, प्राथर्मकता र प्रमखु नीर्तहरू (कर 

प्रस्ताव बाहेक) यस गररमामय सभा समक्ष प्रस्ततु गनि पाउँदा आज मलाई गौरवको अनभुरू्त 

भएको छ । 

२. प्रदेश नं. ७ को प्रदेश आर्थिक कायिववर्ध ऐन, २०७४ को दफा ९ तथा प्रदेश सभा र्नयमावली, 

२०७४ को र्नयम १३३ को उपर्नयम २ को काननुी व्यवस्था अनरुूप ववर्नयोजन ववधेयक, २०७५ 

का र्सद्धान्तत, उद्देश्य, प्राथर्मकता र प्रमखु नीर्तहरू यस सम्मार्नत प्रदेश सभामा छलफलका लार्ग 

पेश गने अनमुर्त चाहन्तछु । 

३. मलुकुमा संघीयताको कायािन्तवयन पूणि रूपमा भएसँगै राजनीर्तक न्त्स्थरता, ददगो ववकास, आर्थिक 

समवृद्ध, समावेशीता र आर्थिक समानताको यगु प्रारम्भ भएको छ । साथै, सबै प्रकारको ववभेदको 

अन्तत्य गनि हामी सबैले यथेष्ट प्रयत्न गनुि पनेछ । यगुान्ततकारी राजनैर्तक पररवतिनको पररणाम आर्थिक 

समवृद्ध र जनताको जीवनयापनमा देखा पनुि पदिछ भने्न मेरो धारणा रहेको छ ।  

४. आगामी आर्थिक वर्ि २०७५/७६ मा प्रदेश सरकारले प्रदेशका जनताका ववकासका आकांक्षाहरु पूरा 

हनु ेगरी कायिक्रम सञ्चालन गनि प्रदेश सरकारद्वारा ववर्भन्न समयमा जारी भएका र्नदेशन, राज्यले 

र्नददिष्ट गरेका र्सद्धान्तत, ददगो ववकास र गररबी र्नवारणका लक्ष्यहरु समेत हार्सल गने गरी बजेट 

तथा कायिक्रम तय गनुि पने अवस्था रहेको छ । 

५. प्रदेश सरकारलार्ि श्रोतको रूपमा संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड र समानीकरण अनदुानको 

सीमा प्राप्त भर्सकेको छ । अन्तय अनदुान शीर्िकको यवकन सीमा प्राप्त भै नसकेको भए तापर्न संघीय 

सरकारको बजेट जारी भए पश्चात ्प्राप्त हनुे अन्तय अनदुान सीमाहरू समेत प्रदेशको बजेटको श्रोतको 

रूपमा रहनेछन ्। यस्तै, प्रदेश सरकारको के्षरार्धकार र्भर रहेका कर तथा गैरकर राजश्व २०७५ 

श्रावण १ गतेदेन्त्ख प्रदेश आफैले संकलन गरी प्रदेश सरकारको आयको रूपमा रहन ेहुँदा आगामी 

आर्थिक वर्िदेन्त्ख त्यस्ता ववत्तीय श्रोतहरूलार्ि समेत समावेश गररनेछ ।    

६. प्रदेश सरकारको राजस्वको आधार तय गनुिका साथै संस्थागत, प्राववर्धक र स्रोत पररचालन क्षमता 

समेत वृवद्ध गरी उपलब्ध श्रोतहरूबाट जनताको ववकासप्रर्तको र्तव्र माग र प्रदेशको र्सर्मत स्रोत 

साधनको उपलब्धताबीचको खाडल पूर्ति गनि यथेष्ट पररश्रम गनुिपने देन्त्खन्तछ ।  
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७. प्रदेश के्षरमा भएका जल, जंगल, जर्मन, जर्डबटुी जस्ता प्राकृर्तक श्रोतहरू र प्रचरु सम्भावनायकु्त 

धार्मिक, साँस्कृर्तक तथा पयिटकीय स्थलहरूको समनु्त्चत ववकास तथा उपयोगबाट समवृद्ध हार्सल गनि 

सवकने अवसर हाम्रो साम ुरहेको छ ।  

८. संववधानद्वारा प्रदत्त मौर्लक हक, राज्यका र्नदेशक र्सद्धान्तत, नीर्त तथा दावयत्व, चौधौं योजना तथा 

ददगो ववकासको लक्ष्यहरूलार्ि मागिदशिनको रूपमा र्लर्ि आगामी आर्थिक वर्िको ववर्नयोजन ववधेयकको 

र्सद्धान्तत र प्राथर्मकता तयार गरेको छु । 

 

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म आर्थिक वर्ि २०७५/७६ को बजेटका र्सद्धान्ततहरू प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्तछु, 

९. संववधानमा उल्लेन्त्खत मौर्लक हकको कायािन्तवयन प्रभावकारी रूपमा गने ददशामा आगामी आर्थिक 

वर्िको बजेट केन्त्न्तित हनुेछ ।  

१०. सबल र सक्षम अथितन्तरको जग बसाल्नको लार्ग बजेट र्नमािणमा संववधान प्रदत्त राज्यका र्नदेशक 

र्सद्धान्ततहरूको पूणि रुपमा पररपालना गररनेछ ।  

११. अथितन्तरको ददगो ववकास गनि सरकार, र्नजी क्षरे र सहकारी क्षेरको सहकायिमा तीन खम्बे आर्थिक 

नीर्त अवलम्बन गरी खलुा, स्वस्थ र प्रर्तस्पधी बजार अथितन्तरलार्ि आत्मसाथ गदै समाजवाद उन्तमखु 

अथितन्तरको आधार स्थावपत गररनेछ । र्नजी के्षरलार्ि सामान्त्जक न्त्जम्मेवारी सवहतको आर्थिक वृवद्धको 

साझेदारको रूपमा अगार्ड बढार्नेछ ।  

१२. सशुासन प्रवद्धिन गनि कायिसम्पादनलार्ि पारदशी, जवाफदेवह र उत्तरदायी बनार्ि सेवा र सवुवधाहरूको 

गणुस्तर सरु्नन्त्श्चत गररनेछ । साथै, बजेट प्रणालीलार्ि सदुृढ बनाउँदै ववत्तीय अनशुासन कायम     

गररनेछ ।   

१३. प्रदेशमा उपलब्ध प्राकृर्तक श्रोत साधन तथा ववतीय स्रोतलाई कुशलतापूणि रूपमा प्रदेशका जनताको 

वहतमा अत्यर्धक उपयोग गरी ववकासको प्रर्तफल ववतरणमा समन्तयायको र्सद्धान्तत अनरुूप ववकास 

र्नमािणका हरेक वक्रयाकलापमा समानपुार्तक र समावेशीताको सरु्नन्त्श्चतता गररनछे । 

१४. प्रदेशमा सक्षम र सदुृढ कर प्रशासनको ववकास माफि त प्रगर्तन्त्शल कर प्रणालीको ववकास गरी प्रदेशको 

आम्दानीको दायरा ववस्ताररत गररनेछ ।   

१५. आम प्रदेशवासीलार्ि आफ्नो ज्ञान, सीप, दक्षता र क्षमताको उपयोग गरी आर्थिक वक्रयालापमा संलग्न 

हनुे वातावरण बनाउनको लार्ग नीर्तगत व्यवस्था गररनछे । साथै, प्रदेशमा उद्यमन्त्शलता ववकासको 

लार्ग लगानीमैरी वातावरण तयार गररनेछ ।  
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१६. नेपालको संववधान, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कायिववस्ततृीकरण, अन्ततरसरकारी ववत्त व्यवस्थापन 

ऐन, 2074, राविय प्राकृर्तक श्रोत तथा ववत्त आयोग ऐन 2074, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 

2074 मा भएको व्यवस्था, मापदण्ड र सूरहरूको आधारमा स्थानीय तहहरूमा श्रोत व्यवस्था 

गररनेछ । संघीय सरकारबाट हस्तान्ततरण भर्ि आउन ेकायिक्रम तथा आयोजनाहरूलार्ि बजेटमा 

समावेश गरी सञ्चालन गररनेछ र स्थानीय तहहरूसँग लागत सहभार्गताको आधारमा सहकायि र 

समन्तवय गररनेछ ।   

१७. न्तयून श्रोत साधनबाट अर्धकतम उपलब्धी हार्सल गनुिपने अवस्थामा प्राथर्मकताको आधारमा आयोजना 

छनौट गने र्सद्धान्तत अवलम्बन गररनेछ । 

१८. बजेटको तजुिमा गदाि नेपाल सरकारले जारी गने ववत्त नीर्त, नेपाल राि बैंकले जारी गने मौदिक नीर्त 

तथा स्थानीय तहले जारी गने बजेटसँग तादम्यता कायम हनुे गरी आगामी आर्थिक वर्िको बजेट 

प्रस्ततु गररनछे  ।  

 

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म आर्थिक वर्ि २०७५/७६ को बजेटको उद्दशे्यहरू प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्तछु, 

१९. आर्थिक वर्ि २०७५/७६ को बजेटको पूणि कायािन्तवयन माफि त जनताको ववकास प्रर्तको चाहना र 

प्रदेश सरकारको नीर्त बीच तादम्यता कायम गने प्रमखु उद्देश्य र्लर्ि आगामी आर्थिक वर्िको बजेटको 

तयारी गररनेछ । 

२०. संघीयता कायािन्तवयनका लार्ग आवश्यक कानून बनाउन,ु पूवािधार ववकास गनुि, प्रदेशबासीको 

जीवनस्तरमा सधुार ल्याउन,ु कृवर्मा आधरु्नकीकरण र व्यवसायीकरण गनुि, भौर्तक पूवािधार ववकास 

गनुि, पयिटन क्षेरको ववकास र ववस्तार साथ रोजगारी सजृना गनुि, गणुस्तरीय आधारभतू सेवामा 

जनताको पहुचँ स्थावपत गनुि र यस प्रदेशलार्ि आर्थिक समवृद्धको बाटोतफि  उन्तमखु गराउन ुआगामी 

आर्थिक वर्िको बजेटका उद्दशे्य रहनछेन ्। 

 

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म कर प्रस्ताव बाहेकको आर्थिक वर्ि २०७५/७६ को बजेटको प्राथर्मकताहरू प्रस्ततु गने अनमुर्त 

चाहन्तछु, 

२१. र्र्तहासको ववर्भन्न कालखण्डमा जनताले गरेका बर्लदानीपूणि जनआन्तदोलन, सशस्त्र जनयदु्ध, लगायत 

अन्तय सबै आन्तदोलनहरूबाट स्थावपत संघीय लोकतान्त्न्त रक गणतन्त र कायािन्तवयनका लार्ग आवश्यक 

काननुी तथा संस्थागत संरचना र्नमािण गनि प्राथर्मकताका साथ बजेट केन्त्न्तित हनुछे । 
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२२. प्रदेशको ववकासको लार्ग अल्पकार्लन, मध्यमकार्लन तथा दीघिकार्लन आवर्धक योजना, क्षेरगत एवं 

ववर्यगत नीर्तहरू र्नमािण गने तफि  बजेट उन्तमखु हनुेछ ।  

२३. संववधान प्रदत्त मौर्लक हकको प्रभावकारी कायािन्तवयनलार्ि उच्च प्राथर्मकतामा रान्त्खनेछ । 

२४. आगामी आर्थिक वर्िको बजेट र्नमािण गदाि चाल ुआर्थिक वर्ि २०७४/७५ को बजेटले र्नधािरण 

गरेका प्राथर्मकता, उल्लेख भएका सम्भाव्य आयोजना तथा कायिक्रमहरूलार्ि र्नरन्ततरता ददने गरी 

बजेट ववर्नयोजन गररनेछ । 

२५. समाजमा देन्त्खएका ववभेद्को अन्तत्य गरी समतामूलक समाजको ववकास हनु ेगरी बजेट ववर्नयोजन          

गररनेछ ।  

२६. गररबी र भोकमरीबाट आक्रान्तत जनतालार्ि तत्काल राहत पगु्ने गरी गररबी न्तयूनीकरण लन्त्क्षत 

कायिक्रमहरू समावेश गररनछे ।  

२७. कृवर् ववकास नै हाम्रो प्रदेशको मूल ववकासको एक प्रमखु आधारको रूपमा रहेको पररप्रके्षमा प्रदेशको 

कृवर् के्षरको आधरु्नकीकरण, व्यवसावयकरण तथा यान्त्न्तरकीकरण गरी कृवर्, कृवर्जन्तय उपज तथा 

खाद्यान्नमा आत्मर्नभिर हनु ेनीर्त अवलम्बन गरी बैज्ञार्नक व्यवस्थापन गररनेछ ।  

२८. यस प्रदेशको ववकासको आधारस्तम्भको रूपमा देन्त्खएको धार्मिक, सांस्कृर्तक, परुातान्त्त्वक तथा 

पयिटकीय पवुािधारहरूको ववकास तथा प्रबद्धिन गने तफि  बजेट केन्त्न्तित रहनछे । 

२९. उजाि तथा जलश्रोतमा प्रचरु सम्भावना बोकेको यस प्रदेशलार्ि उजािमा आत्मर्नभिर बनाउने ददशातफि  

उन्तमखु हनुे गरी पूवािधार ववकास गने नीर्त तय गररनेछ । जलश्रोतको बहआुयार्मक उपयोग नीर्त 

अवलम्बन गरी सम्भाव्यताका आधारमा ववर्भन्न कायिक्रमहरू ववस्तार गररनछे । 

३०. बैज्ञार्नक कर प्रणाली माफि त प्रदेशको राजस्व क्षमता अर्भवृवद्ध गने गरी बजेट तय गररनेछ । 

३१. सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखाको स्थापना गरी ववत्तीय पहुँच स्थावपत गने नीर्त अवलम्बन         

गररनेछ ।  

३२. प्रदेशमा र्नरक्षरता उन्तमलुन गरी साक्षर प्रदेश र्नमािण गनि तय गररएको कायिक्रमहरूलार्ि प्रोत्साहन 

गदै गणुस्तरीय तथा व्यवसावयक न्त्शक्षाको ववकास गररनछे । 

३३. आधारभतू र आकन्त्स्मक स्वास््य सेवामा आम नागररकको पहुँच स्थावपत गदै सबै तहहरूमा आधरु्नक 

स्वास््य सेवाको ववकास गने नीर्त र्लर्नेछ ।   

३४. आम प्रदेशवासीलार्ि स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउनेतफि  उच्च प्राथर्मकताका साथ बजेटलार्ि केन्त्न्तित        

गररनेछ ।  

३५. र्नरपेक्ष गररबीको रेखामनुी रहेका प्रदेशवासीहरूलार्ि गाँस, बास र कपासको उपलब्धता गनि नीर्तगत 

व्यवस्था गररनछे । 
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३६. सबै स्थानीय तहहरूको सदरमकुामसम्म स्तरीय सडक सञ्जालको ववस्तार गरी यातायात क्षेरलार्ि 

सरुन्त्क्षत बनाउने कायिददशा तय गररनेछ । पयिटकीय स्थलको पूवािधार र शहरी तथा ग्रार्मण पूवािधार 

ववकासलार्ि प्रमखु प्राथर्मकतामा रान्त्खनछे । 

३७. आम जनतालार्ि स्वच्छ तथा सफा वातावरणमा बाँच्न पाउने अर्धकार सरु्नन्त्श्चत गनि सबै वकर्समका 

ववकासका वक्रयाकलापहरू वातावरण मैरी हनुे व्यवस्था गररनेछ ।  

३८. आर्थिक ववकास तथा रोजगारीका र्नन्त्म्त प्रमखु आधारको रूपमा रहेको औद्योर्गक क्षरेको ववकासका 

लार्ग आवश्यक पूवािधार ववकास गनि बजेट केन्त्न्तित हनुछे ।  

३९. जल, जंगल, जर्डबटुीको वैज्ञार्नक र ददगो ववकास गररनछे भने जर्मनको बैज्ञार्नक व्यवस्थापन गने 

नीर्त र्लर्नेछ ।  

४०. प्रदेशमा शान्त्न्तत सरुक्षा कायम गदै अपराधमकु्त समाजको ववकास गने नीर्त र्लर्नेछ । 

४१. साविजर्नक सूचना प्रवाहलार्ि र्छटो, छररतो र पारदशी बनाउन सूचना प्रववर्ध मैरी प्रशासनको ववकास    

गररनेछ ।  

४२. ववकासका कायिक्रमहरूमा यवुा तथा मवहलाहरूको सहभागीता सरु्नन्त्श्चत हनु े गरी कायिक्रम तय     

गररनेछ ।  

४३. सामान्त्जक सरुक्षा कायिक्रमको प्रभावकारी कायािन्तवयन गनि आवश्यक समन्तवय गररनेछ । सीमान्ततकृत 

वगि र समदुायको लार्ग आर्थिक सरुक्षाको व्यवस्थाको लार्ग आवश्यक पहल गररनछे ।  

४४. श्रम तथा रोजगारीका अवसरहरू र्सजिनाका लार्ग आवश्यक नीर्तगत तयारी गरी असल श्रम सम्बन्तध 

स्थावपत गने कायिददशा तय गररनेछ । बेरोजगारीको अन्तत्य गनि प्राववर्धक सीपयकु्त जनशन्त्क्त तयार 

गरी लघ ुउद्यमको माध्यमबाट स्वरोजगार ववृद्ध गनि बजेट ववर्नयोजन गररनेछ । 

 

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म आर्थिक वर्ि २०७५/७६ को बजेट ववर्नयोजनको लार्ग अवलम्बन गररने प्रमखु नीर्तहरू प्रस्ततु 

गने अनमुर्त चाहन्तछु, 

४५. संघीय सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्तवय र सहकायिको नीर्त अवलम्बन गररनेछ । प्रदेश सरकार 

तथा स्थानीय तहबीचको अनदुान तथा ववत्तीय व्यवस्थापन गनि आपसी छलफल र सहकायिबाट समुधरु 

र सहयोगात्मक सम्बन्तधको ववकास र ववस्तार गने नीर्त अवलम्बन गररनेछ ।  

४६. संववधान प्रदत्त मौर्लक हकहरू र ददगो ववकासका लक्ष्यहरू हार्सल गने गरी ववकासका कायिक्रमहरू 

छनौट गने नीर्त अवलम्बन गररनेछ । 
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४७. प्रदेशको उच्च आर्थिक ववकासको लार्ग प्राथर्मकता अनसुारका आयोजनाहरूमा श्रोत केन्त्न्तित        

गररनेछ । 

४८. प्रदेशका सबै न्त्जल्लाहरूको सन्ततरु्लत ववकास गने नीर्त अवलम्बन गररनेछ ।  

४९. सशुासन प्रवद्धिन र भ्रष्टाचार र्नयन्तरणका लार्ग सरोकारवालाहरूको सहभार्गतामा आधाररत र्नरीक्षण 

तथा अनगुमन गने पद्धर्त ववकासको नीर्त र्लर्नेछ ।  

५०. बन्त्ञ्चतीकरणमा परेका वगि र क्षेरका जनताहरूलार्ि ववकासको प्रर्तफल ववतरणमा प्राथर्मकता ददन े

नीर्त अवलम्वन गररनछे । 

 

माननीय सभामखु महोदय, 

५१. प्रदेशको तत्कार्लन आवश्यकता, ववकासको ढाँचा, साधनको उपलब्धताको आधारमा तय गररएका 

मार्थका र्सद्धान्तत, उद्देश्य, प्राथर्मकता र प्रमखु नीर्तहरूको सेरोफेरोमा रही आगामी आर्थिक वर्िको 

बजेट तयार गररन े कुरामा माननीय सदस्यहरूलार्ि ववश्वस्त तलु्याउन चाहन्तछु । माननीय 

सदस्यज्यूहरूबाट आर्थिक वर्ि 2075/76 को ववर्नयोजन ववधेयकका र्सद्धान्तत, उद्देश्य, प्राथर्मकता 

र प्रमखु नीर्तहरू (कर प्रस्ताव बाहेक) को प्रस्ताव मार्थ बहृत ्छलफल गरी रचनात्मक सझुाव ददन ु

हनुेछ भने्न कुरामा म ववश्वस्त छु । ती सझुावहरू र र्नकट भववष्यमा जारी हनुे प्रदेश सरकारको 

नीर्त तथा कायिक्रम आगामी आर्थिक वर्ि 2075/76 को बजेट र्नमािणको सन्तदभिमा मागिदशिनको 

रूपमा रहने व्यहोरा गररमामय सभा समक्ष अनरुोध गदिछु । 

 

माननीय सभामखु महोदय, 

माननीय सभामखुको अनमुर्तले आर्थिक वर्ि 2075/76 को ववर्नयोजन ववधेयकका र्सद्धान्तत, उद्देश्य, 

प्राथर्मकता र प्रमखु नीर्तहरू (कर प्रस्ताव बाहेक) उपर छलफल गररयोस ्भर्न प्रस्ताव प्रस्ततु गदिछु । 
 

धन्तयवाद । 


