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माननीय सभामखु महोदय, 

1. संघीय गणतन्त्र नेपाल, सदूुरपश्चिम प्रदेशको यस गररमामय सभामा प्रदेश 
सरकारको आर्थिक मार्मला मन्त्रीको हैर्सयतले आर्थिक िर्ि २०७८/७९ को 
विर्नयोजन विधेयकमा समािेश हनु े बजेट तथा कायिक्रमका र्सद्धान्त्त एिम ्
प्राथर्मकता पेश गनि पाउँदा गौरिको अनभुरू्त गरररहेको छु। विश् िव्यापी 
महामारीका रुपमा फैर्लरहेको कोर्भड-१९ को संक्रमणको प्रभािलाई 
न्त्यूनीकरण गदै जनताको स्िास््यलाई प्रभािकारी रुपमा संरक्षण गने र प्रदेश 
अथितन्त्रलाई चलायमान बनाइराख् न स्िास््य र विकासलाई सगँसँगै संिोधन 
गनुिपने चतुौतीपूणि एिम ् कठिन पररश्चस्थतीका विचमा आगामी आर्थिक िर्िको 
विर्नयोजन विधेयकका र्सद्धान्त्त र प्राथर्मकता प्रस्ततु गदै रहँदा मैले गहन 
श्चजम्मेिारी बोध गरररहेको छु। उपरोक्त कठिन तथा संिेदनश्चशल अिस्थालाई 
क्रमश: सामान्त्यीकरण गदै विकास, सशुासन र समवृद्धको यारा पूििित रुपमा 
सूचारु गने मूल ध्येयका साथ आगामी आर्थिक िर्िको बजेट तथा कायिक्रमका 
र्सद्धान्त्त एिम ् प्राथर्मकता यस सम्मानीत सभा समक्ष पेश गने अनमुर्त 
चाहन्त्छु।  

2. कोरोना रोगको महामारीबाट िूलो आर्थिक तथा मानिीय क्षर्त सगैँ 
मनोिैज्ञार्नक रास िवढरहेको छ। कोर्भड-१९ नाम ठदइएको यो महामारीले 
सजृना गरेको स्िास््य संकट न्त्यूनीकरण गनि चार्लएका कदमहरुले प्रदेश 
अथितन्त्रका आर्थिक वक्रयाकलापहरु प्रभावित हनु पगेुको अिस्था छ। मानि 
जीिन मार्थकै यो विश्यव्यापी संकटले विकासका र्सद्धान्त्त, मान्त्यता र 
प्राथर्मकताहरु पनु: पररभावर्त गदै जानपुने अिस्था सजृना भइरहेको छ। 
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3. नागररक अर्धकारको लार्ग भएका जनआन्त्दोलनहरुमा ज्यान अपिण गने महान ्
सवहदहरुप्रर्त म भािपूणि श्रद्धासमुन व्यक्त गनि चाहन्त्छु, साथै घाइतेहरुको शीघ्र 
स्िास््यलाभको समेत कामना गनि चाहन्त्छु।  

4. विश् िव्यापी रुपमा फैर्लएको कोर्भड महामारीको कारण ज्यान गमुाउन ु हनु े
व्यश्चक्तहरुप्रर्त समिेदना प्रकट गनि चाहन्त्छु। कोरोना भाइरसबाट संक्रर्मत 
व्यश्चक्तहरुको उपचार रोकथाम र र्नयन्त्रणमा अग्रपंश्चक्तमा रही कतिव्यपालनको 
श्चशलर्सलामा ज्यान गमुाउन ु हनुे व्यश्चक्तहरुलाई उच्च सम्मानका साथ स्मरण 
गनि चाहन्त्छु। साथै संक्रमणको विद्यमान अत्यन्त्त कठिन अिस्थामा अहोरार 
खवटन ु हनु े स्िास््यकमी, सरुक्षाकमी राष्ट्रसेिक नागररक समाज, सञ् चारकमी, 
दात ृर्नकाय र जनसमदुाय प्रर्त हाठदिक आभार र उच्च प्रशंसा गनि चाहन्त्छु। 
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका माननीय सदस्यहरु, स्थानीय सरकारका 
जनप्रर्तर्नर्धहरु तथा राजनैर्तक दलमा आिद्ध सम्पूणि व्यश्चक्तत्िहरु प्रर्त 
यहाँहरुले पयुािउन ुभएको योगदान प्रर्त कृतज्ञता ज्ञापन गनि चाहन्त्छु।  

5. कोरोना संक्रमण जोश्चखम न्त्यूनीकरण गनि अिलम्बन गररएका रावष्ट्रय तथा 
अन्त्तररावष्ट्रय कदमहरुबाट प्रदेशले पर्न गश्चम्भर आर्थिक समस्याहरुको सामना 
गनुि परररहेको छ। फलस्िरुप श्रम, पयिटन, व्यापार, लगानी, प्रदेश पूिािधार 
र्नमािण जस्ता क्षेरहरुमा भएको अन्त्तर आिद्धताको कारण श्रमबजार, उत्पादन, 
र्नमािण, पयिटन आगमन तथा आपूर्ति शंृ्रखलामा गवहरो प्रभाि परेको छ। प्रदेश 
अथितन्त्रका समविगत पररसूचकहरुमा नकारात्मक प्रभािहरु परररहेका छन।् 
आगामी आर्थिक िर्िको बजेटले प्रदेश अथितन्त्रका समविगत पररसूचकहरुमा 
सकारात्मक िवृद्ध हार्सल गरी विकास, सशुासन र समवृद्धको यारामा कोर्भड-
१९ ले पारेको प्रभािलाई न्त्यूनीकरण गने तफि  केश्चन्त्ित प्राथर्मकताहरुको 
पनुरव्याख्या र पनुरपररभावर्करण गनि जरुरी भएको छ।  
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6. विर्नयोश्चजत विधेयक, २०७८ को र्सद्धान्त्त र प्राथर्मकता तय गदाि मैले 
नेपालको संविधानले पररलश्चक्षत एिं वकटान गरेका राज्यका दावयत्िहरु (State 

Obligations), र्नदेशक र्सद्धान्त्त तथा नीर्तहरु, लोककल्याणकारी राज्यको 
अिधारणा, समाजिाद उन्त्मूख आर्थिक प्रणालीको संस्थागत विकास, संविधान 
प्रदत्त मौर्लक हकहरुको कायािन्त्ियनमा प्रदेश सरकारको दावयत्िलाई बजेट 
तजुिमाको मूल आधारको रुपमा र्लएको छु। 

7. जन अनमुोठदत सरकारको चनुािी घोर्णापर, पन्त्रौ योजनाले पररलश्चक्षत गरेका 
प्रदेश विकासका आिर्धक एिम ् दीघिकालीन प्राथर्मकता, दीगो विकासका 
लक्ष्यहरु, प्रदेश सरकारबाट जारी भएका कानूनहरुबाट सशृ्चजत दावयत्िहरु, 
कोरोना महामारीका कारण सजृना भएको नयाँ चनुौर्तहरुको सामना गने तफि  
विशेर् ध्यान ठदएको छु।  

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म आगामी आर्थिक िर्िको बजेटको मूलभतू उदे्दश्यहरु प्रस्ततु गनि 
चाहन्त्छु। 

 आगामी आ.ि. २०७८/७९ को बजेट मूलभतू रुपमा देहायका 
उदे्दश्यहरु पूरा गने तफि  समग्र रुपमा केश्चन्त्ित रहने छ।  

8. स्िास््य संक्रमणका कारण सजृना भएका चनुौर्तहरुलाई सामना गनि सक्न ेगरी 
प्रदेश र स्थानीय तहका सबै वकर्समका स्िास््य सेिाहरुको गणुात्मक एिं 
सन्त्तरु्लत विकास विस्तार गनुि, 

9. िहपुश्चक्षय सम्बन्त्ध र साझेदारी सवहत प्रर्तकारात्मक, प्रिद्धिनात्मक पनुिस्थापना 
लगायतका आधारभतू विश्चशश्चस्टकृत र गणुस्तरीय स्िास््य सेिामा सबै 
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नागररकको पहुँच सरु्नश्चश् चतता गदै जनताको जीिनस्तरमा गणुात्मक (Quality 

of Life) िवृद्ध गदै जान,ु  

10. कृवर्क्षेरको उत्पादन र उत्पादकत्ि िवृद्ध, कृवर्मा आधाररत उद्योगको संरक्षण 
एिम ् प्रिद्धिन, कृवर् के्षरको विविर्धकरण, व्यिसावयकीकरण, आधरु्नकीकरण 
तथा खाद्य-सरुक्षा एिम ्सम्प्रभतुाको संरक्षण गनुि,  

11. श्चशक्षा, स्िास््य, खानपेानी, उजाि, सडक लगायतका पूिािधारको ितु, ठदगो 
एिम ्सन्त्तरु्लत विकासको आधारशीललाई थप प्रभािकारी बनाउँदै जान,ु  

12. विकासको प्रर्तफलबाट िञ् चीत जनतामा समानपुार्तक एिम ् समािेशी पहुँच 

सरु्नश्चश् चतताको आधार तय गनुि,  

13. सामाश्चजक सशश्चक्तकरण, मूलप्रिाहीकरण, समािेशीकरण माफि त सामाश्चजक 
न्त्यायको प्रिद्धिन एिं संरक्षण गदै प्रदेश सरकारका सेिाहरुमा प्रदेशिासीहरुको 
सहज पहुँच स्थावपत गनुि, 

14. सशुासन र समविगत आर्थिक स्थावयत्ि हार्सल गनुि।  

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म उल्लेश्चखत उदे्दश्यहरु परुा गनि विर्नयोजन विधेयक, २०७८ मा 
समािेश हनुे बजेट तथा कायिक्रमका र्सद्धान्त्तहरु प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्त्छु।  

15. नेपालको संविधानले प्रत्याभतू गरेका राज्यको दावयत्िहरु (State Obligations) 
पूरा गने तफि  यो बजेट केश्चन्त्ित हनुेछ। लोक कल्याणकारी राज्य र्नमािणका 
तीन खम्बे अथिनीर्तको भरू्मकाको सिर्लकरण गने, समविगत आर्थिक स्थायीत्ि 
एिं समािेशी सामाश्चजक न्त्याय सवहतको र्तब्र आर्थिक बवृद्ध हार्सल गदै 
विकासको प्रर्तफलमा समानपुार्तक तथा समन्त्यावयक पहुँच स्थावपत गने, सबै 
प्रकारका असमानताको अन्त्त गदै समािेशी आत्मर्नभिर, उन्त् नतीश्चशल, स्ितन्त्र, 
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समदृ्ध समाजिाद उन्त्मूख प्रदेश अथितन्त्र र्नमािणतफि  आगामी बजेट र्नदेश्चशत 
हनुे छ। 

16. विकास, समवृद्ध र सशुासनको यारामा हालसम्म प्राप्त भएका उपलश्चधधहरुलाई 
संस्थागत गदै कोरोना महामारीबाट नागररकको जीिन रक्षा गनि प्रर्तकारात्मक, 
प्रिद्धिनात्मक, उपचारात्मक लगायतका आधारभतू स्िास््य सेिालाई विश्चशविकृत 
गदै गणुस्तरीय स्िास््य सेिामा सबै नागररकको पहुँच स्थावपत गने, आयिेुद, 
प्राकृर्तक श्चचवकत्सा पद्धतीको योजनािद्ध विकास माफि त स्िास््य सेिामा प्रदेश 
सरकारको भरू्मकालाई बढाउने र सामदुावयक स्िास््य प्रणालीको एकीकृत 
उपाय अिलम्बनबाट समग्र जनताको जीिनस्तरमा गणुात्मक पररितिन हार्सल 
गने तफि  बजेट पररलश्चक्षत हनुेछ।  

17. कोरोना रोगको संक्रमण र्नयन्त्रण गनि चार्लएको कदमहरुको समग्र 
प्रभािकाररता अर्भबवृद्ध गने, यसको कारणबाट प्रदेशका आर्थिक गर्तविर्धहरुमा 
श्चशर्थलता आउन नठदने, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सहकायि र 
समन्त्ियबाट संक्रामक रोगको जनस्तरसम्म परेको असर तथा जोश्चखमलाई 
न्त्यूनीकरण गने तफि  आगामी बजेट पूणित केश्चन्त्ित रहने छ। कोरोनाको कारण 
प्रदेश अथितन्त्रमा परेको श्चशर्थलतालाई पनुरुत्थान गनि विकास समवृद्ध र 
सशुासन हार्सल गने कायिलाई उच्च प्राथर्मकतामा राखेको छु।  

18. प्रदेश नागररकले सरुक्षा र मयािठदत जीिनयापन गनि पाउन े गरी काम, 
रोजगारी, खाद्य सरुक्षा एिम ्सििकालीन सामाश्चजक सरुक्षा, सेिा र सवुिधाको 
संरक्षणको प्रत्याभतू माफि त प्रदेश सरकारको अर्भभािकीय भरू्मकालाई बढाउँदै 
समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेद असमानता अन्त्त्य गने, राज्य संयन्त्रमा 
सबै नागररकको पहुँचलाई स्थावपत गदै प्रदेश सरकार प्रर्त नागररकको 
विश् िासमा (Trust and Confidence) बवृद्ध गने, सामाश्चजक समािेशीकरण, 
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सशश्चक्तकरण र मूलप्रिाहीकरण माफि त न्त्याय र नैर्तकतामा आधाररत 
समन्त्यावयक समाजको स्थापना र विकास गने जस्ता विर्यहरुमा आगामी 
आर्थिक िर्िको बजेटका प्रमखु सैद्दाश्चन्त्तक आधारको रुपमा रहन ेछन।  

19. कृवर्को उत् पादन र उत्पादकत्ि अर्भबवृद्ध गदै आत्मर्नभिरता तफि  केश्चन्त्ित हनु,े 
कृवर्को व्यिसायीकीकरण, विविर्धकरण, आधरु्नकीकरण माफि त बजारको 
Value Chain स्थापना गने, कृवर्मा विशेर् प्रोत्साहन कायिक्रम माफि त लाभको 
न्त्यायोश्चचत वितरणबाट विपन्त् नता, गररिी र असमानताको शीघ्र अन्त्त गरी 
सवुिधाविवहन र कमजोर िगि, के्षर, समदुाय, सीमान्त्तिगि, राज्यको सवुिधाबाट 
पछार्ड परेका र पछार्ड पाररएका िगिको उत्थान र विकास गनि विशेर् 
संरक्षणका कायिक्रमहरुलाई आगामी बजेटले प्रमखु रुपमा जोड ठदने छ।  

20. श्चशक्षा, स्िास््य, कृवर्, सडक, र्सँचाई, खानपेानी, विद्यतु लगायतका पूिािधारका 
के्षरको ठदगो विकास सरु्नश्चश् चत गने, सञ् चालन भई रहेका रुपान्त्तरणकारी 
आयोजना र कायिक्रमको कायािन्त्ियन तफि  साधनको कमी हनु नठदने तफि  
बजेटलाई केश्चन्त्ित गरेको छु। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको विर्नयोजन 
कुशलता (Allocation efficiency) र खचि गने क्षमता अर्भिवृद्ध गदै दीगो र 
उच्च प्रर्तफल ठदन े आयोजनाहरुलाई सिािर्धक प्राथर्मकता ठदँदै प्रदेश 
सरकारबाट संचालन हनुे वक्रयाकलापहरुलाई पारदशी, जिाफदेही र 
नर्तजामूखी बनाउँदै लर्गने छ।  

21. दीगो विकास सवहतको फरावकलो एिम ्उच्च आर्थिक बवृद्ध हार्सल गनि नीश्चज 
सहकारी क्षेरको विकासको लार्ग विशेर् ध्यान ठदइन े छ। उत्पादनका 
साधनहरुको सामवुहकीकरण, स्थानीय स्रोतको पररचालन, तलुनात्मक लाभका 
के्षरको पवहचान एिम ्प्रिद्धिन गनि तफि  नीश्चज, सहकारी, गैरसरकारी के्षरलाई 
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समन्त्ियात्मक सहकायिको र्सद्धान्त्तको आधारमा पररचालन गदै लैजाने ठदशातफि  
बजेट केश्चन्त्ित रहन ेछ।  

22. स्थानीय सीप, स्रोत, साधन तथा पवहचानमा आधाररत लघ,ु साना तथा घरेल ु
मझौला उद्योग र उत्पादनको बजार प्रिद्धिन गदै अग्र तथा पषृ्ठ सम्बन्त्ध 
(Forward and Backward Linkage) स्थावपत गने, स्िदेश तथा विदेशमा रोजगार 
गमुाएकाहरु लश्चक्षत विशेर् प्रोत्साहनका कायिक्रम तथा विशेर् के्षर विकास 
कायिक्रमहरुलाई प्राथर्मकताका साथ गदै आत्मर्नभिर प्रदेश र्नमािणको 
आधारश्चशला स्थापना गदै जाने तफि  आगामी िर्िको बजेट केश्चन्त्ित रहन ेछ।  

23. िन, जैविक विविधता तथा जलाधारको दीगो व्यिस्थापनबाट िातािरणीय 
सन्त्तलुन र ठदगो विकास कायम गदै िनजन्त्य उद्यान, पयािपयिटनको विकास 
एिम ् िनजन्त्यिस्त ु तथा सेिाको उत्पादन एिम ् न्त्यायोश्चचत वितरणमा विशेर् 
जोड ठदइन ेछ। पयिटनका सबै सम्भािनाहरुको विकास गदै धार्मिक, साहर्सक, 
मनोरन्त्जनात्मक, सामाश्चजक तथा पयिटकीय क्षेरहरुको विकास प्रिद्धिन र 
संरक्षणमा विशेर् जोड ठदइ महत्िपूणि पयिटकीय गन्त्तधयहरु र्नमािण तफि  
आगामी िर्िको बजेट केश्चन्त्ित हनु ेछ।  

24. उपलधध न्त्यून स्रोतलाई प्राथर्मकीकरणका आधारमा प्रदेश आयोजना बैङ्कको 
स्थापना गदै अर्धकतम प्रर्तफलयकु्त आयोजना छनौटलाई विशेर् ध्यान ठदइन े
छ।विर्नयोजन कुशलता माफि त सरकारले गने खचिलाई No Expenditure 

without Representation को र्सद्धान्त्तलाई पूणि पररपालन गररन ेछ।  

25. सदूुरपश्चिम के्षरलाई लगानीको महत्िपूणि क्षेरको रुपमा विकास गनि विशेर् 
प्राथर्मकता ठदइन े छ। लगानी सम्बन्त्धी कानूनहरुको तजुिमा गदै लगानी 
प्रिद्धिनको महत्िपूणि आधारशील तयार गने तफि  बजेटले विशेर् जोड ठदनछे। 
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सशुासन र समविगत स्थावयत्ि हार्सल गनि सेिा प्रिाहलाई प्रभािकारी बनाउँदै 
जाने तफि  बजेटले विशेर् ध्यान ठदनेछ। 

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म विर्नयोजन विधेयक, २०७८ मा समािेश हनु े आयोजना तथा 
कायिक्रमको प्राथर्मकता प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहन्त्छु।  

26. कोरोना महामारीको रोकथाम, र्नयन्त्रण, उपचार एिम ्भविष्यमा आउन सक्न े
यस प्रकारका महामारी विरुद्ध प्रर्तकायि गनि विद्यमान स्िास््य प्रणालीमा व्यापक 
सधुार गररनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा स्िास््य पूिािधारको 
विकास, जनशश्चक्तको क्षमता अर्भबवृद्ध, स्िास््य िीमाको विस्तार माफि त स्िास््य 
प्रणालीलाई उत्पदानशील बनाइने छ। गणुस्तरीय स्िास््य सेिामा प्रत्येक 
नागररकको पहुँच स्थावपत गनि सबै प्रकारका स्िास््य संस्थाहरुको सिलीकरण 
सदुृवद्धकरण गदै लर्गन ेछ।  

27. स्थानीयस्तरमा उपलधध और्र्धजन्त्य जर्डबटुी, खर्नज आठदको पवहचान 
संकलन, संरक्षण र प्रिद्धिनको लार्ग आधारशीला तयार गदै लर्गने छ। सबै 
उमेर, समूहका नागररकको स्िास््य आिश्यकतालाई संिोधन गने, जीिनपथको 
अिधारणा अनरुुप स्िास््य सेिा जेष्ठ नागररक लैविक तथा फरक क्षमतामैरी 
बनाइने छ। सबै प्रकारका रोग र्नयन्त्रणका लार्ग सामदुावयक स्िास््य प्रणाली 
सवहतका एकीकृत उपायहरु अिलम्बन गदै स्िास््य सेिामा प्रदेश सरकारको 
सहकायि र साझेदारीमा आधाररत नेततृ्िदायी भरू्मका स्थावपत गररन ेछ।  

28. स्िदेश तथा विदेशमा रोजगारी गमुाएका नागररकहरुको उद्यमशीलता 
विकासको लार्ग मागमा आधाररत परामशि, पैरिी र प्राविर्धक सहयोगमा विस्तार 
गदै यिुालाई उद्यमशील, रोगजार, स्िरोजगार बनाउन आश्चजित ज्ञान, सीप, 
प्रविर्ध, पूजँी र अनभुिलाई उत्पादनशील के्षरमा लगाउन विशेर् प्रोत्साहन गररन े
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छ। परम्परागत पेशा र व्यिसायको जगेनाि, पररष्कृत, प्रिद्धिन र 
व्यिसावयवककरणबाट स्थानीय सहभार्गता अर्भिवृद्धलाई विशेर् जोड ठदइन ेछ।  

29. कृवर् पूिािधारको विकास, बजार सूचना प्रणालीको विकास, स्थानीय 
सम्भाव्यताको आधारमा उत्पादनशील कृर्कहरुको प्राविर्धक, व्यिसावयक तथा 
संस्थागत क्षमता अर्भिवृद्ध गदै लर्गन े छ। प्रदेशलाई कृवर् उत्पादनमा 
आत्मर्नभिर बनाउँदै लैजान तलुनात्मक लाभका के्षरको पवहचान, संरक्षण, 
प्रिद्धिन गदै सदूुरपश्चिम प्रदेशका सबै श्चजल्लामा कृवर् तथा पश ुके्षर विकासका 
विशेर् कायिक्रमहरु संचालन गररने छन।् विशेर् पकेट के्षरको विकास माफि त 
कृवर्जन्त्य, पशजुन्त्य कायिक्रमहरुलाई व्यापकता ठददै आत्मर्नभिर अथितन्त्रको 
जग तयार गदै लर्गन ेछ।  

30. श्चशक्षा, स्िास््य मानि विकास लगायतका आर्थिक रुपले विपन्त् न र सामाश्चजक 
रुपले पछार्ड परेका बाजरुा, बझाि, दाच ुिला र अछाम श्चजल्लाहरुमा 
प्राथर्मकताका साथ बजेट विर्नयोजन गररनछे। सबै प्रकारका वहंसा शोर्ण र 
भेदभािको अन्त्त्य, सबै प्रकारका सामाश्चजक कुररतीहरुको अन्त्त्यको लार्ग कानूनी 
साक्षरता लगायत र्नरोधात्मक, संरक्षणात्मक उपायहरु अिलम्बन गने 
कायिक्रमहरुलाई जोड ठदइने छ।  

31. प्रदेश सरकारका काम कारिाहीलाई प्रभािकारी, पारदशी एिम ् प्रविर्धमैरी 
बनाउँन सांगिर्नक कानूनी, प्रणालीगत र व्यिहारगत सधुार गदै प्रदेश सरकार 
प्रर्त नागररकको विश् िास (Trust and Confidence) अर्भिवृद्ध तफि  बजेटले विशेर् 
जोड ठदनेछ।  

32. विकास र्नमािणका काममा आइपने समस्याको तत्काल संिोधन गने ितु 
संयन्त्र बनाइने छ। अनगुमन प्रणालीलाई िस्तगुत, िैज्ञार्नक र मापनयोग्य 
बनाउन विद्यमान कानूनी तथा संरचनागत व्यिस्थाहरुको पनुरािलोकन गररने 



 

10 

 

छ। केही छानीएका आयोजनाहरुमा तेस्रो पक्ष समेतको संलग्नतामा 
सहभार्गतामूलक अनगुमन प्रणालीको विकास गररन े छ। प्रदेश सरकारबाट 
जारी कानूनको प्रभाि अध्ययन गने कायिक्रमलाई विशेर् जोड ठदइने छ।  

33. रैथाने खाद्यिाली संरक्षण, प्रिद्धिन एिं व्यािसावयकीकरण गदै प्रदेश पवहचानको 
रुपमा विकास गररन ेछ। साथै पशपंुक्षीको संरक्षण प्रिद्धिन प्रचार प्रसार गदै 
खाद्य तथा पोर्ण तफि  एिम ्खाद्यिस्तकुो गणुस्तर र स्िच्छता सरु्नश्चश् चत गनि 
र्नयमन प्रणालीको विकास तथा संस्थागत गनि तफि  विशेर् जोड ठदइनेछ। उजाि, 
साना र्सँचाई, स्िच्छ खानेपानीलाई ग्रार्मणस्तरसम्म विस्तार गदै लर्गने छ। भ-ू

उपयोग नीर्त तजुिमा गरी कायािन्त्ियन गररन ेछ। 

34. जलाधार व्यिस्थापनलाई प्रभािकारी बनाई डिुान एिम ् बावढपवहरोजन्त्य 
विपद्को ठदगो एिम ् भरपदो व्यिस्थापनको लार्ग संरचनागत तथा गैर 
संरचनागत प्रविर्धको उपयोगलाई जोड ठदइने छ।  

35. िन के्षरको पूणि क्षमताको उपयोग हनुे गरी सहकारीतामूलक व्यिस्थापन र 
प्रकृर्तमा आधाररत पयिटनको विकास जैविक विविधताको संरक्षण माफि त 
जनताको जीिनस्तरमा गणुात्मक पररितिन गने लश्चक्षत कायिक्रमहरुलाई 
व्यापकता ठदइनेछ।  

36. पयिटनको सम्भािना बोकेका नयाँ क्षेरको पवहचान, विकास र प्रिद्धिनमा 
आधाररत श्चशक्षा स्िास््य खेलकूद जस्ता के्षर समेटेर एकीकृत प्रदेश पयिटन 
गरुुयोजना र्नमािण गररने छ। साििजर्नक नीश्चज साझेदारी अिधारणा अनरुुप 
आधरु्नक पयिटन पूिािधारको विकास बजारीकरण र प्रिद्धिनलाई जोड ठदन े
कायिक्रमलाई प्राथर्मकता ठदइन ेछ।  

37. िहिुवर्िय आयोजना, प्रदेश गौरिका आयोजना, क्रमागत आयोजनालाई उच्च 
प्राथर्मकता ठदइनेछ। प्रदेश आिर्धक योजना, प्रदेश पञ् चिवर्िय योजना, प्रदेश 
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गरुुयोजना, प्रदेश प्रोफाइल, प्रदेश जीिनस्तर सिेक्षण जस्ता कायिहरु आगामी 
आर्थिक िर्ि मै सम्पन्त् न हनु े गरी बजेटमा प्राथर्मकता ठदइन े छ। प्रदेश 
आयोजना बैङ्कको अिधारणालाई पूणि रुपमा कायािन्त्ियन गररन ेछ।  

38. असहाय, अनाथ, फरक क्षमता, ससु्तमनाश्चस्तर्थ, अशक्त तथा िेिाररसे 
िालिार्लका तथा नागररकलाई यस के्षरमा कायिरत संस्थाहरुसँगको सहकायिमा 
आिश्यक संरक्षण गने नीर्तलाई जोड ठदइन ेछ।  

39. खेलकूद पूिािधार विकास व्यिस्थापन खेलकूद के्षरमा कायिरत संघ 
संस्थाहरुको क्षमता विकास, प्रर्तभािान ् खेलाडीहरुको विकास तथा प्रोत्साहन 
केश्चन्त्ित कायिक्रमहरुलाई जोड ठदइने छ।  

40. सञ् चार के्षरको विकासको लार्ग यसै िर्ि सञ् चार नीर्त तजुिमा गरी 
कायािन्त्ियन गररन े छ। सञ् चार के्षरको क्षमता विकासमा जोड ठदइन े छ। 
सञ् चार के्षरको साझेदारीमा कायिक्रमहरु सञ् चालन गररन ेछ।  

41. भरू्म िैङ्कको अिधारणालाई कायािन्त्ियनमा ल्याई उपयोग विवहन जर्मनको 
उत्पादनशील उपयोग गररने छ। जर्मनको चक्लािन्त्दीलाई प्रोत्साहन गरी 
सहकारी, कृर्क समूह, संस्था माफि त सामूवहक खेती प्रणालीलाई जोड ठदइन े
छ।  

42. नीश्चज क्षेरको निप्रितिन सक्षमता, स्रोत साधन एिम ् उत्पादनशीलताको पूणि 
उपयोग गदै आर्थिक क्षमता बढाउन ेथप रोजगारी सजृना गने प्रदेश सरकार र 
नीश्चज क्षेरको आदशाित्मक साझेदारी कायम गनि बजेट केश्चन्त्ित रहने छ।  

43. साििजर्नक स्रोत र साधनको अर्धकतम सदपुयोग हनु े गरी बजेट अनशुासन 
कायम गने, आर्थिक कायिविर्ध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि कानून बमोश्चजम बजेट 
व्यिस्थापन र श्चजम्मेिार पदार्धकारीलाई नर्तजा प्रर्त प्रत्यक्ष उत्तरदायी बनाउन े
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एिं प्रत्येक आयोजनाको नर्तजा सूचकाङ्कको आधारमा उपलश्चधध सरु्नश्चश् चत हनु े
गरी बजेट तजुिमा गररने छ।  

44. िैकश्चल्पक उजाि र लघ ुजलविद्यतु कायिक्रम माफि त ग्रार्मण विद्यरु्तकरण गने 
नीर्त र्लइन ेछ।  

45. सिै स्थानीय तहमा बैङ्क तथा वित्तीय सेिा विस्तार गदै लर्गन े छ। 
नागररकको वित्तीय पहुँचको विस्तारमा जोड ठदइने छ।  

46. समग्रमा आगामी बजेट मलुत: कोर्भड-१९ को कारणबाट परेको िहपुश्चक्षय 
असरको र्नराकरण, पूिािधार सवहतको गणुस्तरीय स्िास््य सेिाको विकास, र्नजी 
के्षरको लार्ग प्रोत्साहन सवहत आर्थिक पनुरुत्थान कायिक्रम, रोजगारी सजृना, 
िूला प्रदेश पूिािधारका आयोजना कृवर्को आधरु्नकीकरण यिुा लश्चक्षत कायिक्रम, 
सामाश्चजक सरुक्षा र संरक्षण, साििजर्नक सेिाको सहज उपलधधता, प्रविर्धमैरी 
सेिा प्रिाह, सशुासन प्रिद्धिन, तलुनात्मक लाभका के्षरको पवहचान, महत्िपूणि 
खाद्य, फलफूल आठदमा प्रदेश आत्मर्नभिरताबाट विकास, समवृद्ध र सशुासन 
हार्सल गने तफि  केश्चन्त्ित हनुे छ। 

माननीय सभामखु महोदय, 

47. प्रदेशिासीको आिश्यकता र स्रोतको उपलधधता समेतको आधारमा मार्थका 
र्सद्धान्त्त र प्राथर्मकताको पररर्धर्भर रही आगामी आर्थिक िर्िको बजेट तयार 
गररने कुरामा माननीय सदस्यज्यूहरुलाई विश् िस्त तलु्याउन चाहन्त्छु। माननीय 
सदस्यज्यूहरुबाट आर्थिक िर्ि २०७८/७९ को विर्नयोजन विधेयकका र्सद्धान्त्त, 
उद्देश्य, प्राथर्मकताको प्रस्ताि मार्थ बहृत छलफल गरी रचनात्मक सझुाि ठदन ु
हनुेछ भन्त् न ेकुरामा म विश् िस्त छु। ती सझुािहरु र र्नकट भविष्यमा जारी हनु े
प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक िर्ि २०७८/७९ को नीर्त तथा कायिक्रम 
तजुिमाको सन्त्दभिमा महत्िपूणि मागिदशिनको रुपमा रहने व्यहोरा गररमामय सभा 
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समक्ष अनरुोध गदिछु। साथै यस विर्नयोजन विधेयकको र्सद्धान्त्त र 
प्राथर्मकतामा आफ्नो अमलु्य राय सझुाि प्रदान गरी सहयोग गने प्रदेश सभाका 
सम्पूणि माननीय सदस्यज्यूहरुलाई हाठदिक धन्त्यिाद ज्ञापन गनि चाहन्त्छु।  

माननीय सभामखु महोदय, 

माननीय सभामखुज्यूबाट आर्थिक िर्ि २०७८/७९ को विर्नयोजन विधेयकका 
र्सद्धान्त्त, उद्देश्य, प्राथर्मकता सम्मार्नत सभा समक्ष प्रस्ततु गनिको लार्ग विशेर् 
समय ठदन ु भएकोमा गररएकोमा माननीय सभामखुज्यूलाई हाठदिक धन्त्यिाद 
ज्ञापन गनि चाहन्त्छु। 

माननीय सदस्यज्यूहरुले यस सम्बन्त्धमा घर्नभतू छलफल गरी आगामी आर्थिक 
िर्िको बजेट र्नमािणमा रचनात्मक सझुाि ठदन ुहनुेछ भन्त् नेमा म विश् िस्त छु। 
माननीय सदस्यज्यूहरुबाट प्राप्त हनु ेसझुािहरुलाई आर्थिक िर्ि २०७८/७९ को 
बजेट र्नमािण गदाि मागिदशिनको रुपमा र्लने प्रर्तिद्धता समेत व्यक्त गनि 
चाहन्त्छु।  

जय सदूुरपश्चिम प्रदेश!!!! 

 

 धन्त्यिाद  


