प्रदे श सभाको बैठकमा २०७६ साल जेठ २ गतेको ददन

माननीय आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्तरी झपट बहादुर वोहराले
प्रस्तुत गनुभ
ि एको

आर्थिक वर्ि २०७६/0७७ को ववर्नयोजन ववधेयकको
र्सद्धान्तत, उद्देश्य, प्राथर्मकता र प्रमुख नीर्त (कर प्रस्ताव बाहेक)

प्रदे श सरकार

सुदूरपश्चिम प्रदे श

आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्तरालय
धनगढी, कैलाली

माननीय सभामुख महोदय,
१.

महान शहीदहरुको शहादतबाट प्राप्त जनमुखी सं घीय लोकताश्चन्तरक गणतन्तरात्मक राज्य व्यवस्थाको
सुदूरपश्चश्िम प्रदे श सरकारको आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्तरीको है र्सयतले प्रदे शको आर्थिक
कायिववर्ध ऐन, २०७४ को दफा ९ तथा प्रदे श सभा र्नयमावली, २०७४ को र्नयम १३३ को
उपर्नयम (२) को कानूनी व्यवस्था अनुरूप, ववर्नयोजन ववधेयक, २०७६ का र्सद्धान्तत, उद्देश्य,
प्राथर्मकता र प्रमुख नीर्तहरु (कर प्रस्ताव बाहेक) यस गररमामय सदन समक्ष प्रस्तुत गने अनुमर्त
िाहन्तछु ।

२.

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

३.

प्रदे श सरकारको सं स्थागत सं रिना, मानव सं साधन व्यवस्थापन र ववत्तीय स्रोत साधनको समुश्चित
पररिालन गरी जनताको ववकासप्रर्तको तीव्र िाहना र प्रदे शको सीर्मत स्रोत साधनको उपलब्धता
बीि तादम्यता कायम गदै ववर्नयोजन कायिकुशलता अर्भवृवद्ध गररनेछ ।

४.

ु ले अंर्गकार गरे को
ववर्नयोजन ववधेयक, 2076 को र्सद्धान्तत र प्राथर्मकता र्नधािरण गदाि हाम्रो मुलक
खुला अथिनीर्त, समावेशीता र नेपालको सं ववधानमा उल्ले श्चखत समाजवाद उन्तमुख स्वतन्तर र समृद्ध
अथितन्तरको ववकासलाई मागिदशिनको रुपमा र्लएकोछु । साथै, ववगतको र्नवाििन माफित जनअनुमोददत
ि ुनावी प्रर्तवद्धतालाई पर्न ववर्नयोजन ववधेयक, २०७६ को र्सद्धान्तत तथा प्राथर्मकता तय गदाि
आधारको रुपमा र्लएको छु ।

माननीय सभामुख महोदय,
अब म आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ को बजेटका र्सद्धान्ततहरू प्रस्तुत गने अनुमर्त िाहन्तछु ,
५.

नेपालको सं ववधानमा उल्ले श्चखत मौर्लक हकको प्रभावकारी कायािन्तवयन गने ददशामा आगामी आर्थिक
वर्िको बजेट र्नदे श्चशत हुनेछ ।

६.

प्रदे शमा सबल र सक्षम अथितन्तरको आधारशीला स्थापना गनिको लार्ग बजेट र्नमािण गदाि सं ववधानले
व्यवस्था गरे का राज्यका र्नदे शक र्सद्धान्तत तथा नीर्तहरूको पररपालना गररनेछ ।

७.

खुला, स्वस्थ र प्रर्तस्पधी बजार अथितन्तरको सुदृढीकरणबाट उत्पादन, उत्पादकत्व, उद्यमशीलता र
प्रववर्धलाई प्रोत्साहन गदै स्वतन्तर, समृद्ध र सबल अथितन्तर र्नमािण गररनेछ। र्नजी क्षेरलार्ि सामाश्चजक
श्चजम्मेवारी सवहतको आर्थिक वृवद्धको साझेदारको रूपमा अगार्ड बढार्नेछ ।
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८.

साविजर्नक, र्नजी र सहकारी क्षेरको सहभार्गतामा तीब्र आर्थिक वृवद्ध हार्सल गदै ददगो आर्थिक
ववकास तथा प्राप्त प्रर्तफलको न्तयायोश्चित ववतरण गरी समतामूलक समाज र्नमािण गने र्सद्धान्तत
अवलम्बन गररनेछ । यसबाट समृद्ध, स्वाधीन एवम् समाजवादउन्तमुख अथितन्तर र्नमािणको आधार
तयार गररने छ ।

९.

सुशासन प्रवद्धिन गनि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेरका सबै वियाकलापलाई भ्रष्टािारमुक्त, पारदशी,
जवाफदे ही र उत्तरदायी बनार्ि सेवा र सुववधाहरूको गुणस्तर सुर्नश्चित गररनेछ । साथै बजेट
प्रणालीलार्ि सुदृढ बनाउँदै ववत्तीय अनुशासन कायम गररनेछ ।

१०. प्रदे शमा उपलब्ध ववत्तीय तथा प्राकृर्तक श्रोत र साधनको कुशलतापूवक
ि उपयोग गरी ववकासको

प्रर्तफल ववतरणमा समन्तयायको र्सद्धान्तत अनुरूप ववकास र्नमािणका वियाकलाप र अवसरहरुमा
समानुपार्तक र समावेशीताको र्सद्धान्तत अवलम्बन गररनेछ ।
११. प्रदे शलाई प्राप्त राजस्व पररिालनको अर्धकारको अर्धकतम सदुपयोग गरी प्रदे शको आयमा आन्ततररक

राजस्वको आकार बढाउन करका स्थावपत र्सद्धान्ततहरुलाई अवलम्बन गररनेछ।कर नीर्तलाई मैरीपूणि
बनाई कर सं कलन गररनेछ ।
१२. आम प्रदे शवासीलार्ि आफ्नो ज्ञान, सीप, दक्षता र क्षमताको समुश्चित उपयोग गने गरी आर्थिक

वियालापमा सं लग्न हुने वातावरण र्नमािण गदै प्रदे शमा उद्यमशीलता ववकासको लार्ग लगानीमैरी
वातावरण तयार गररनेछ ।
१३. उपलब्ध न्तयून श्रोत र साधनबाट अर्धकतम प्रर्तफल हार्सल गनुप
ि ने अवस्थामा प्राथर्मकताको आधारमा

कायििम तथा आयोजना छनौट गने र्सद्धान्तत अवलम्बन गररनेछ ।
१४. आगामी आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ को वावर्िक ववकास कायििम र्नमािण गदाि बजेटका मूल्य-

मान्तयता, र्सद्धान्तत, ववर्ध-प्रविया अनुशरण गदै योजना छनौटको मापदण्ड र्नमािण गरी लागु गररनेछ
।
१५. बजेट तजुम
ि ा गदाि नेपाल सरकारको ववत्त नीर्त, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गने मौदिक नीर्त, प्रदे श

सरकारको नीर्त तथा कायििम र स्थानीय तहका आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी समन्तवय र
सहकाररताको र्सद्धान्तत अवलम्बन गररनेछ

।

माननीय सभामुख महोदय,
१६. अब म आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ को बजेटको उद्देश्यहरू प्रस्तुत गने अनुमर्त िाहन्तछु ,

(क) समाजवाद उन्तमुख अथितन्तरको र्नमािण गने,
(ख) कृवर्मा आत्मर्नभिरता हार्सल गने,
(ग) उत्पादन र उत्पादकत्व अर्भवृवद्ध गने,
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(घ) ददगो आर्थिक ववकास गने,
(ङ) वपछर्डएको वगिलाई सामाश्चजक न्तयाय सवहतको सुरक्षा प्रदान गने,
(ि) प्रदे शका नागररकलाई सुशासनको प्रत्याभूर्त गराउने,
ु गराई बेरोजगारी अन्तत्य गने,
(छ) प्रदे शका नागररकलाई स्वआजिनतफि उन्तमख
(ज) र्नयाितलाई प्रोत्साहन गदै आयात प्रर्तस्थापन गने,
(झ) समग्र आर्थिक स्थावयत्व कायम गने र
(ञ) उच्ि श्चशक्षालाई प्राथर्मकता ददने ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म कर प्रस्ताव बाहेकको आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ को बजेटका प्राथर्मकताहरू प्रस्तुत गने अनुमर्त
िाहन्तछु ,
१७. गररवीबाट आिान्तत नागररकलाई तत्काल राहत पुग्ने गरी गररवी न्तयूनीकरण लश्चक्षत कायििमलाई

प्रमुख प्राथर्मकतामा राश्चखनेछ ।
१८. स्थानीय स्रोत, सीप र साधनमा आधाररत रोजगारी तथा स्वरोजगारी माफित आयआजिन वृवद्ध गने

वियाकलापहरुलाई प्राथर्मकता ददई प्रोत्साहन गररनेछ ।
१९. यातायात, सं िार, खानेपानी र ववद्युतीकरण लगायतका आधारभूत ववकासको पहुँि प्रदे शको सबै क्षेरमा

पुर्याउने कायििमलाई प्राथर्मकताका साथ कायािन्तवयन गररनेछ ।
ुि ा र अछाम
२०. श्चशक्षा, स्वास््य, मानव ववकास लगायतका सूिकांकमा पछार्ड परे का बाजुरा,बझाङ्ग, दािल
श्चजल्लाहरुमा सं िालन हुने कायििमहरुलाई प्राथर्मकताकासाथ बजेट ववर्नयोजन गरी कायािन्तवयन
गररनेछ । उक्त श्चजल्लाहरुमा रहेका छाउपडी प्रथा, जातीय छु वाछु त लगायतका सामाश्चजक कुरीर्तहरु
ववरुद्ध लड्न ववशेर् कायििम सवहत अर्भयान सं िालन गररनेछ।
२१. सं ववधान प्रदत्त मौर्लक हकको कायािन्तवयन गने नीर्त तथा कायििमहरुलाई उच्ि प्राथर्मकताका साथ

लागु गररनेछ।
२२. सं ववधानको मागिदशिन र सं घीय सरकारले र्लएका रावष्ट्रय ववकासका लक्षहरु हार्सल गने िममा

ँ
सं घीय सरकार तथा स्थानीय तहको साझेदारीमा सं िालन गररने पूवािधार ववकास र सेवा प्रवाहसग
सम्बश्चन्तधत कायििमहरुलाई प्राथर्मकता ददर्नेछ।
२३. प्रदे शको ववकास र्नमािण र सेवा प्रवाहलाई जवाफदे ही, उत्तरदायी एवं पारदशी बनाउँदै प्रववर्धको

प्रयोग माफित सूिना र सेवा प्रवाहलाई सुशासन प्रवद्धिनमा टे वा पुर्याउने कायििम सं िालन गररनेछ।

3

माननीय सभामुख महोदय,
अब म आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ को बजेट ववर्नयोजनको लार्ग अवलम्बन गररने प्रमुख नीर्तहरू प्रस्तुत
गने अनुमर्त िाहन्तछु ,
२४. प्रदे शमा रहेका गररव नागररकहरु र गररव घरपररवार पवहिान गरी गररवीसं ग सम्बश्चन्तधत सूिना तथा

त्यांकहरुलाई अद्यावर्धक गरी र्तनीहरुलाई सामाश्चजक सुरक्षाको दायरामा ल्यार्नेछ ।
२५. जनताहरुसं ग रहेको ज्ञान, स्थानीय सीप र क्षमता पवहिान गरी र्तनीहरुको आधारभूत आवश्यकताको

उपलब्धता र आवश्यकता बीिको अन्ततर पवहिान गरी स्वरोजगार बनार्नेछ।
२६. जनतालाई आर्थिक वियाकलापमा आवद्ध गराउने गरी आयआजिन बढाउने र सामाश्चजक पररिालन

माफित सशक्तीकरणका कायििमहरु सं िालन गररनेछ ।
२७. प्रदे श सरकारले कायििमहरु सं िालन गदाि सं घीय सरकारले यस प्रदे शमा सं िालन गरे का गररवी

र्नवारणसं ग सम्बश्चन्तधत कायििमहरुको पररपूरक हुनेगरी सं िालन गनेछ ।
२८. सं घीय सरकार र स्थानीय तह सवहतको साझेदारी र ववकास साझेदारहरु समेतको सं लग्नतामा सं िार्लत

पोर्ण कायििमहरुलाई सहयोग पुग्ने गरी प्रदे श सरकारले कायििम सं िालन गनेछ ।
२९. र्नवािहमुखी कृवर् प्रणालीलाई व्यवसावयक कृवर् प्रणालीमा रुपान्ततरण गरी आत्मर्नभिर हुने नीर्त

अवलम्बन गररनेछ ।
३०. प्रदे श सरकारको अर्धकारमा रहेका सडक सं जालको 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 ।
३१. सं िार पूवािधारको समुश्चित र्नमाणि माफित सूिना प्रवाह, सशक्तीकरण र सेवा प्रवाहसं ग जनतालाई

आवद्ध गरी आधुर्नक प्रववर्धको प्रयोग र पहुँि ववस्तार गने नीर्त अवलम्बन गररनेछ ।
३२. यस प्रदे शमा रहेको जलववद्युतको प्रि ुर सम्भाव्यताको अर्धकतम लाभ र्लनको लार्ग रावष्ट्रयस्तरका

ठु ला पररयोजना र्नमािणको लार्ग सं घीय सरकारसं ग आवश्यक समन्तवय गररनेछ । जलववद्युत उत्पादन,
प्रसारण र ववतरण माफित सबै जनताको ऊजािमा पहुँि पुर्याउने नीर्त र्लर्नेछ ।
३३. वैकश्चल्पक ऊजाि र लघु-जलववद्युतका कायििम माफित ग्रामीण ववद्युतीकरण गने नीर्त अवलम्बन

गररनेछ ।
३४. आम

प्रदे शवासीलार्ि स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईको सुववधा उपलब्ध गराउनेतफि उच्ि

प्राथर्मकताका ददर्नेछ ।
३५. खेतीयोग्य भूर्ममा उत्पादकत्व वृवद्ध गनि साना र्सं िाई, सतह र्सं िाई, र्डप ट्युवेल र मध्यम खालका

र्सं िाई प्रणालीको ववकास गने नीर्त अवलम्बन गररनेछ ।
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३६. वर्ेनी बाढीपवहरोको कारणले खेतीयोग्य भूर्म र मानव वस्ती कटानबाट हुने आकश्चस्मक क्षती

न्तयूनीकरण गने दीघिकालीन सोि सवहत नदी र्नयन्तरण तथा तटबन्तद कायििम सं िालन गररनेछ ।
३७. प्रदे शको उच्ि आर्थिक ववकासको लार्ग प्रदे श प्राथर्मकताका आयोजनाहरूलाई श्रोत सुर्नश्चित

गररनेछ।
३८. प्रदे शका सबै श्चजल्लाहरूको सन्ततुर्लत ववकास गने नीर्त अवलम्बन गररनेछ ।
३९. सुशासन प्रवद्धिन र भ्रष्टािार र्नयन्तरणका लार्ग सरोकारवालाहरूको सहभार्गतामा आधाररत र्नरीक्षण

तथा अनुगमन गने पद्धर्त ववकास गररनेछ ।
४०. बश्चितीकरणमा परे का वगि र क्षेरका जनताहरूलार्ि ववकासको प्रर्तफल ववतरणमा प्राथर्मकता ददने

नीर्त अवलम्वन गररनेछ ।
४१. व्याप्त सामाश्चजक, जातीय, लै र्गक ववभेदको अन्तत्य गरी समतामूलक र समन्तयावयक समाजको ववकास

हुने गरी बजेट ववर्नयोजन गररनेछ ।
४२. प्रदे श ववकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको धार्मिक, सांस्कृर्तक, पुराताश्चत्वक पयिटकीय पूवािधारहरूको

ववकास तथा प्रबद्धिन गने तफि बजेट केश्चन्तित रहनेछ ।
४३. सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वीमा कम्पनीको शाखा स्थापना गरी ववत्तीय पहुँि तथा ववत्तीय सिेतना

बढाउने नीर्त अवलम्बन गररनेछ।
४४. प्रदे शमा र्नरक्षरता उन्तमूलन गरी साक्षर प्रदे श र्नमािण गनि तय गररएको कायििमहरूलार्ि र्नरन्ततरता

ददं दै गुणस्तरीय तथा व्यावसावयक श्चशक्षाको ववकास गररनेछ ।
४५. आधारभूत र आकश्चस्मक स्वास््य सेवामा आम नागररकको पहुँि स्थावपत गदै सबै तहहरूमा आधुर्नक

स्वास््य सेवाको ववकास गने नीर्त र्लर्नेछ ।
४६. आम नागररकलाई स्वच्छ तथा सफा वातावरणमा बाँच्न पाउने अर्धकार सुर्नश्चित गनि सबै वकर्समका

ववकासका वियाकलापहरू वातावरण मैरी हुने व्यवस्था गररनेछ ।
४७. आर्थिक ववकास तथा रोजगारीको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको औद्योर्गकीकरणका लार्ग आवश्यक

पूवािधार ववकास गनि बजेट केश्चन्तित गररनेछ ।
४८. जल, जं गल, जर्डबुटीको वैज्ञार्नक र ददगो ववकास साथ व्यवस्थापन गने नीर्त र्लर्नेछ ।
४९. प्रदे शमा शाश्चन्तत सुरक्षा कायम गदै अपराधमुक्त समाजको ववकास गने नीर्त र्लर्नेछ ।
५०. साविजर्नक सूिना प्रवाहलार्ि र्छटो, छररतो र पारदशी बनाउन सूिना प्रववर्धमैरी प्रशासनको ववकास

गररनेछ ।
५१. ववकासका कायििमहरूमा मवहलाहरूको सहभार्गता सुर्नश्चितता हुने गरी कायििम तय गररनेछ ।
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५२. सामाश्चजक सुरक्षा कायििमको प्रभावकारी कायािन्तवयन गनि आवश्यक समन्तवय गररनेछ । सीमान्ततकृत

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

सम्बन्तध स्थावपत गने कायिददशा तय गररनेछ । बेरोजगारीको अन्तत्य गनि प्राववर्धक सीपयुक्त जनशश्चक्त
तयार गरी लघु उद्यमको माध्यमबाट स्वरोजगार वृवद्ध गनि बजेट ववर्नयोजन गररनेछ ।
५४. उत्पादन र उत्पादकत्व अर्भवृवद्ध गने कायििमलाई प्रथार्मकता प्रदान गरी रोजगारीका अवसर र्सजिना

गने, आयात प्रर्तस्थापन गने, र्नयाित प्रवद्धिन गने उद्योग, लघु तथा घरे ल ु एवं कुटीर उद्योगको स्थापना
र ववस्तार गदै जाने नीर्त अवलम्बन गररनेछ ।
५५.

कृवर्मा आधाररत ग्रामीण उद्योगको स्थापना तथा सं िालन गदै कृवर्मा आत्मार्नभिरताको नीर्त
अवलम्बन गररनेछ।

माननीय सभामुख महोदय,
५६. प्रदे शवासीको आवश्यकता र साधनको उपलब्धताको आधारमा प्राथर्मकीकरण गररएका मार्थका

र्सद्धान्तत, उद्देश्य, प्राथर्मकता र प्रमुख नीर्तहरूको पररर्धर्भर रही आगामी आर्थिक वर्िको बजेट
तयार गररने कुरामा माननीय सांसदज्यूहरूलार्ि ववश्वस्त तुल्याउन िाहन्तछु । माननीय सांसदज्यूहरूबाट
आर्थिक वर्ि 207६/०7७ को ववर्नयोजन ववधेयकका र्सद्धान्तत, उद्देश्य, प्राथर्मकता र प्रमुख

नीर्तहरू (कर प्रस्ताव बाहेक) को प्रस्ताव मार्थ बृहत् छलफल गरी रिनात्मक सुझाव ददनु हुनछ
े
भन्ने कुरामा म ववश्वस्त छु । ती सुझावहरू र र्नकट भववष्यमा जारी हुने प्रदे श सरकारको नीर्त तथा
कायििम आगामी आर्थिक वर्ि 207६/०7७ को बजेट र्नमािणको सन्तदभिमा मागिदशिनको रूपमा
रहने व्यहोरा गररमामय सभा समक्ष अनुरोध गदिछु ।साथै यस ववर्नयोजन ववधेयकको र्सद्धान्तत र
प्रथार्मकतामा आफ्नो अमुल्य राय सुझाव प्रदान गरी सहयोग गने प्रदे श सभाका सम्पूणि माननीय
सांसदज्यूहरुलाई हाददिक धन्तयवाद ज्ञापन गनि िाहन्तछु ।
माननीय सभामुख महोदय,
माननीय सभामुखज्यूबाट आर्थिक वर्ि 207६/०7७ को ववर्नयोजन ववधेयकका र्सद्धान्तत, उद्देश्य,

प्राथर्मकता र प्रमुख नीर्तहरू (कर प्रस्ताव बाहेक) सम्मार्नत सभा समक्ष प्रस्तुत गनिको लार्ग ववशेर् समय
प्रदान गररएकोमा माननीय सभामुखज्यूलाई हाददिक धन्तयवाद ज्ञापन गनि िाहन्तछु।
माननीय सांसदज्यूहरुले यस सम्बन्तधमा घर्नभूत छलफल गरी आगामी आर्थिक वर्िको बजेट र्नमािणमा
रिनात्मक सुझाव ददनु हुनेछ भन्नेमा म ववश्वस्त छु ।माननीय सांसदज्यूहरुबाट प्राप्त हुने सुझावलाई आर्थिक
वर्ि २०७६/०७७ को बजेट र्नमािण गदाि मागिदशिनको रुपमा र्लने प्रर्तवद्धता समेत व्यक्त गनि िाहन्तछु ।
धन्तयवाद ।
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