माननीय सभामुख महोदय,
१. सं घीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽ नेपालको ूदे श नं. ४ को ूदे श सरकारको आिथर्क
मािमला तथा योजना मन्ऽीको है िसयतले यस गिरमामय सभामा पिहलो िविनयोजन
िवधे यक ूःतुत गनुप
र् ूव र् बजेटका िस ान्त तथा ूाथिमकता ूःतुत गनर् पाउँदा
आफूलाई गौरवािन्वत महशुस गरे को छु ।
२. नेपालको सं िवधानको धारा २०७ ले ूत्येक आिथर्क वषर्को सम्बन्धमा राजःव र
व्ययको अनुमान तथा िविनयोजन िवधे यक ूदे श सभामा पेश गनुप
र् न व्यवःथा गरे
बमोिजम चालु आिथर्क वषर् २०७४।७५ का लािग "ूदे श नं. ४, ूदे श सभा
िनयमावली, २०७४" को िनयम १३३ को उपिनयम २ अनुसार िविनयोजन
िवधे यक, २०७५ मा समावेश हुने बजेट तथा कायर्बमको िस ान्त, उ ेँय,
ूाथिमकता र ूमुख नीितह

यस गिरमामय ूदे श सभामा छलफलका लािग

ूःतुत गनर् चाहन्छु ।
३. ूदे श सरकार िबबम सम्वत् २०७४ साल फागुन चार गते गठन भई कायर्
ूारम्भ गिररहे कोछ । सं िवधान बमोिजम ूदे श सरकारले आफ्ना कायर्बम

स ालन गनर् बजेट तथा कायर्बम पेश गनुप
र् न व्यवःथा रहे कोछ । ूदे श

सरकारको नीित तथा कायर्बम सम्मािनत ूेदश सभाबाट ःवीकृत भइसकेकोछ ।

चालु आिथर्क वषर्को बजेट तजुम
र् ा गदार् यसलाई पिन आधार िलइनेछ । राजःव
पिरचालन गनर् आवँयक पूवार्धार तयार भइनसकेको अवःथामा नेपाल सरकारबाट
ूा

भएको िव ीय समानीकरण अनुदानको रकमलाई ॐोत मानेर चालु आिथर्क

वषर् 2074।75 को बजेट तजुम
र् ा गिरनेछ आगामी बजेटका लािग आधारशीला
तयार गनर् कानूनी तथा नीितगत पूवार्धार िनमार्ण एवं योजना तथा कायर्बमको
अध्ययन गरी ूाथिमकता िनधार्रण लगायतका कायर्ह

समृ

स ालन गद आधुिनक र

ूदे श िनमार्णको जग बसाउने मूलभूत उ ेँयकासाथ चालु आिथर्क वषर्

207४।7५ को बजेट तजुम
र् ा गिरनेछ । आगामी बजेटका िस ान्त दे हाय
बमोिजम रहे का छन् ;
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क) नीितगत र कानूनी पूवार्धारको िनमार्ण:
नेपालको सं िवधान अनुसार ूदे श सभाको िनवार्चन सम्प
र सरकार गठन भई समृ

भई पिहलो ूदे श सभा

ूदे श िनमार्णका लािग आवँयक नीित, िविध र

ूणालीको तजुम
र् ा तथा िवकास गनुप
र् न अवःथा रहे कोछ ।

ख) भौितक पूवार्धार िनमार्णका आधारशीला तयार गन:
ूदे श सरकार स ालन तथा व्यवःथापनका लािग ूदे शका िनकाय तथा सामािजक

क्षेऽमा िदगो तथा गुणःतरीय भौितक पूवार्धार िनमार्णका लािग सम्भाव्यता
अध्ययनका आधारमा आयोजना तथा कायर्बमको ूाथिमकीकरण गरी उच्च
ूितफल िदने क्षेऽमा लगानीलाई केन्िीत गिरनेछ ।
ग) ॐोत र साधनको पिरचालन:
यस ूदे शिभऽ रहे का जलॐोत, खिनज, वनज ल लगायतका ूाकृितक ॐोत र
साधनको पिहचान गरी पिरचालन र व्यवःथापन गनर् अध्ययन गिरनेछ । ूदे शको
अिधकार क्षेऽिभऽ रहे का कर तथा गैरकर राजःवका आन्तिरक ॐोतको खोजी

गरी पूणर् पमा पिरचालन गिरनेछ ।
घ) उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृि :

सावर्जिनक, िनजी, सहकारी तथा समुदायसँगको सहकायर्मा पयर्टन पूवार्धार िवकास,

आधुिनक तथा व्यवसाियक कृिष ूणालीको अवलम्बन, ऊजार् क्षेऽको िवकास,
औ ोिगक क्षेऽको ःथापना तथा पूवार्धार क्षेऽको िवकास गद पयर्टन, ऊजार्, कृिष,

उ ोग तथा भौितक पूवार्धारका क्षेऽमा लगानी बढाई उत्पादन तथा उत्पादकत्व

वृि

गिरनेछ ।
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ङ) रोजगारीको सृजना र गिरबी िनवारण:
समु त ूदे श िनमार्णका लािग ूदे शिभऽ लगानीमैऽी वातावरण सृजना गद आिथर्क

गितिविधको िवकास र िवःतारका माध्यमबाट रोजगारीका अवसर सृजना गरी

गिरबी िनवारण गिरनेतफर् कायर्बमलाई केन्िीत गिरनेछ । साथै अितिवप

वगर्

तथा अल्पसं ख्यकका लािग सामािजक सं रक्षणका कायर्बमलाई ूाथिमकता िदईनेछ
च) आगामी बजेटको आधारशीला तयार पानः
सीिमत ॐोत र साधन तथा छोटो समयका कारण चालु आिथर्क वषर् २०७४/75
मा िवकास िनमार्णका आयोजना स ालन गनर् सक्ने सं ःथागत सं रचना समेत
नभएकाले आगामी आिथर्क वषर्को बजेट तजुम
र् ा गनर्, आयोजनाको सम्भाव्यता
अध्ययन गरी आयोजना बक (Project Bank) को तयारी गिरनेछ ।

छ) सुशासन र शासकीय क्षमताको अिभवृि :
ूदे शको कायर् िजम्मेवारी ूभावकारी पमा कायर्सम्पादन गन, ःथानीय तहको
क्षमता अिभवृि

गन, ूदे शका सेवालाई एिककृत र समन्वयात्मक

पमा ूवाह

गन, नैितक आचरण र अनुशासनमा रही सेवा ूवाहलाई िछटो छिरतो, ूभावकारी

र िव सनीय बनाइनेछ ।
सभामुख महोदय,
४. ूदे श

सरकार

गठन

भइसकेपिछ

ूदे शमा

सुशासनका

माध्यमबाट

जनआकाङ्क्षालाई सम्वोधन गनर् शािन्त सुरक्षाको ूत्याभूित गराउँदै सावर्जिनक
सेवालाई ूभावकारी पमा जनताको घरदै लोसम्म पुर्याउन आवँयक सं रचना
ःथापना गरी कायर् िजम्मेवारी पूरा गनर् आवँयक भौितक, कानूनी तथा सं रचनागत
पूवार्धार िनमार्ण गिरनेछ ।
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ूदे शिभऽ लगानीमैऽी वातावरण सृजना गनर् एक ार ूणालीको अबलम्वन गिरनेछ
िवशेष आिथर्क क्षेऽ, औ ोिगक क्षेऽ तथा औ ोिगक मामको ःथापना गद लिगनेछ
पयर्टन ूव र्न तथा पूवार्धारको िवकास, कृिषको आधुिनकीकरण, ऊजार् उत्पादन
वृि मा सहजीकरण, ःतरीय सडक स ालको िवःतार लगायतका माध्यमबाट
ःवदे शी लगानीलाई ूाथिमकता र वैदेिशक लगानीलाई आकषर्ण गरी रोजगारीका
अवसर सृजना गिरनेछ। मानवीय र भौितक िवकासका

ि ले पछािड परे का क्षेऽ

पिहचान गरी सन्तुिलत िवकासको अवधारणा अनु प पछािड पािरएका क्षेऽ, वगर्
समुदायका लािग िवशेष कायर्बम स ालन गिरनेछ । बजेट तथा कायर्बमका
मुख्य उ ेँय दे हाय बमोिजम रहे का छन्;
क)

ूादे िशक सं रचनाको ूबन्ध िमलाउने,

ख)

ूदे शमा लगानीमैऽी वातावरणको सृजना गन,

ग)

रोजगारीका अवसरको सृजना गन,

घ)

गिरबी िनवारण गन,

ङ)

भौगोिलक तथा सामािजक सन्तुलन सिहतको ूादे िशक िवकास गन ।

५. बजेटका उ ेँय हािसल गनर् दे हायका क्षेऽलाई उच्च ूाथिमकतामा राखी बजेट
िविनयोजन तथा कायर्बम तजुम
र् ा गिरनेछ ।

क) पयर्टन क्षेऽको िवकास र िवःतारः
पयर्टन क्षेऽको ूच ुर सम्भावना भएकोले ूाकृितक सम्पदाको सं रक्षण र सम्व र्न
एवं ऐितहािसक पयर्टकीय गन्तव्यको पिहचान र िवकास गिरनेछ । साँःकृितक

एवं जैिवक िविवधताले भिरपूणर् यस ूदे शमा सामािजक साँःकृितक एवं धािमर्क
पयर्टनको िवकासका सं भावनाको खोजी तथा िवकास गिरनेछ। नयाँ पयर्टकीय
गन्तव्यको िवकास तथा मामीण पयर्टनको ूव र्न ारा आन्तिरक एवं वा

पयर्टकको आगमनमा वृि

गरी ःवरोजगारी अिभवृि

गिरनेछ । पयर्टन क्षेऽलाई

पिहलो ूाथिमकतामा राखेर कायर्बम तजुम
र् ा गिरनेछ ।
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ख) ऊजार् क्षेऽको िवकास र ूव र्नः
ूदे शमा आिथर्क िबयाकलाप िवःतार गनर् र आय आजर्न बढाउन ऊजार् क्षेऽमा
ु आयोजना समयमै सम्प
लगानी केन्िीत गिरनेछ िनमार्णाधीन जलिव त

गनर्का

लािग समन्वय र सहजीकरण गिरने व्यवःथा िमलाईनेछ । सरकार, िनजी क्षेऽ र

ु आयोजनाह
सहकारी क्षेऽको सहकायर्मा नमूना जलिव त

िनमार्ण गन व्यवःथा

िमलाइनेछ । वैकिल्पक ऊजार् एवं नवीकरणीय ऊजार्को िवकासका लािग
अध्ययन गिरने छ । उज्यालो ूदे श कायर्बम अन्तगर्त आगामी दुई वषर्िभऽ
ूदे शको

गाउँबःतीमा

िमलाइनेछ।

ु ीकरणको
िव त

कायर्बम

स ालन

गन

व्यवःथा

ग) कृिष क्षेऽको व्यवसायीकरण र औ ोिगकीकरण
परम्परागत कृिष ूणालीको अन्त्य गद आधुिनक एवं व्यवसाियक कृिष ूणालीको
अवलम्बन गन व्यवःथा िमलाइनेछ । उ त खेती र उच्च मूल्य ौृ ला भएका

वालीको िवकास र िवःतार, पशुपालन, फलफूल खेतीको िवकासमा जोड िदइने
छ। िसं चाईको सुिवधा िवःतार, उ त बीऊ-वीजन, मलखादको व्यवःथा, अगार्िनक

खेतीलाई ूाथिमकता िदइनेछ ।उत्पादनशील भूमी बाँझो राख्नेलाई िन त्सािहत
गिरनेछ । कृिष र पयर्टनलाई आव

नमूना कृिष फमर्ह

गद कृषकको आयःतर उकाःने तथा

स ालन गिरनेछ । कृिष क्षेऽमा रहे को िवचौिलयाको अन्त्य

गनर् सहज बजार पहुँचको व्यवःथा िमलाईने छ ।

घ) औ ोिगक क्षेऽको िवकास र िवःतारः
आिथर्क वृि

र रोजगारी सृजनाका लािग औ ोिगक क्षेऽको िवकास गिरनेछ ।

नेपाल सरकारसँगको समन्वय र लगानीमा ूदे शमा ठू लो औ ोिगक क्षेऽको

िवकास गिरनेछ । नेपाल सरकार, ूदे श र ःथानीय तहको लगानीमा ूत्येक
पािलकामा एक औ ोिगक माम िनमार्ण गिरनेछ। लगानीमैऽी वातावरणको सृजना

गरी ठू ला उ ोग ःथापना र स ालनका लािग जोड िदइनेछ । साथै लघु, घरे ल ु र
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साना तथा मझौला उ ोगको ःथापनाका लािग ूोत्साहन गिरनेछ । परम्परागत
ान सीपमा आधािरत हःतकलाका सामामी उत्पादन र ूवर् नमा जोड िदइनेछ ।
ङ) भौितक पूवार्धारको िनमार्ण:
ूदे श गौरवका आयोजना पिहचान गरी यस क्षेऽमा लगानी बढाइनेछ । सबै

ःथानीय तहलाई ूदे शको राजधानीसँग जोड्ने ःतरीय सडकको िनमार्णमा जोड

िदइनेछ । एिककृत बःती िवकास र आधुिनक शहर िनमार्णका लािग सम्भाव्यता
अध्ययन गिरनेछ।
६. बजेटका िस ान्त, उ ेँय एवं ूाथिमकताको कायार्न्वयन गनर् दे हाय बमोिजमका
नीित रहनेछन्:

 सावर्जिनक, िनजी, सहकारी र सामुदाियक क्षेऽको साझेदारी र सहकायर् गन,
 सं घ तथा ःथानीय तहसँग सहकािरता, सहअिःतत्व र समन्वय गन,
 िनजी क्षेऽको भूिमकालाई महत्व िदं दै यस क्षेऽलाई ूव र्न र सं रक्षण गरी
आिथर्क िवकास गन,

 उपलब्ध ॐोत साधन तथा आिथर्क िवकासको ूितफल न्यायोिचत पमा
िवतरण गन,
 सहकारी क्षेऽलाई ूव र्न गद ूदे शको िवकासमा ूयोग गन,
 ःवदे शी लगानीलाई ूाथिमकता िदं दै वैदेिशक लगानी आकिषर्त गन,
 कृषकका लािग कृिष सामामी, कृिष उपजको उिचत मूल्य र बजारमा
पहुँचको व्यवःथा गन,

 वन तथा वन पैदावारको िवकास र वातावरणमैऽी िदगो व्यवःथापन गन,
 िशक्षा, ःवाःथ्य, खानेपानी, सरसफाइ सेवामा पहुँच र गुणःतरीयता सुिनि त
गन,


ु ीय सुशासनमा जोड िदने।
सावर्जिनक सेवालाई नागिरकमैऽी बनाउन िव त
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माननीय सभामुख महोदय,
७. मैले मािथ ूःतुत गरे का बजेटका िस ान्त, उ ेँय, ूाथिमकता र नीितले सबल र
समृ

ूदे श िनमार्ण हुने िव ास िलएको छु । माननीय सदःयह बाट ूा

हुने

सुझावले आगामी वषर्को बजेट तजुम
र् ाका लािग समेत मागर्िनदश हुने अपेक्षा गरे को

छु । साथै बजेट ूःतुत गनुर् पूव र् िविनयोजन िवधे यकको िस ान्त र ूाथिमकता
यस सम्मािनत सदनमा ूःतुत गन अवसर िदनुभएकोमा माननीय सभामुखूित
आभार व्यक्त गनर् चाहन्छु ।

धन्यवाद ।
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