आर्थिक माममला तथा योजना मन्त्री
ककरण गुरुङद्वारा
प्रदेशसभा समक्ष प्रस्तुत

मिमनयोजन मिधेयक, २०७६ का
(आर्थिक िर्ि २०७६।७७)

मसद्धान्त्त र प्राथममकता

प्रदेश सरकार
गण्डकी प्रदेश
आर्थिक माममला तथा योजना मन्त्रालय
पोखरा, नेपाल
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जेठ, २०७६

माननीय सभामुख महोदय,
१. प्रदे श सरकारको आर्थिक वर्ि २०७६।७7 को नीर्ि िथा
कायिक्रम र बजेट र्नमािणको क्रममा "प्रदे श सभा र्नयमावली,
२०७४" को र्नयम १३३ को उपर्नयम (२) बमोजजम ववर्नयोजन
ववधेयक, २०७६ को र्सद्दान्ि र प्राथर्मकिा यस गररमामय
प्रदे शसभाको बैठकमा छलफलका लार्ग प्रस्िुि गनि चाहन्छु ।
२. सरकार स्थापना भएको एक वर्िर्भत्र, सरकार सञ्चालनका लार्ग
आवश्यक

कानून

िजुम
ि ा,

सं रचनागि

प्रबन्ध

र

कमिचारीको

व्यवस्थापन गरी साविजर्नक सेवा सुचारु गररएको छ । साथै,
चालु आर्थिक वर्ि २०७५।७६ को बजेट कायिक्रमले पररलजिि
ववकास कायिक्रमहरू कायािन्वयन भइरहे का छन् । चालु आर्थिक
वर्िलाई प्रादे जशक नीर्ि, र्नयम िथा कानुन िजुम
ि ा र प्रशासर्नक
सं रचना र्नमािण आधार वर्िकोरूपमा र्लइएकोमा, आगामी आर्थिक
वर्ि २०७६।७७ को बजेटलाई प्रशासर्नक सं यन्त्रको िमिा
ववकास, साविजर्नक सेवा प्रवाहमा सुधार, दीगो ववकास कायिक्रम
िथा भौर्िक पूवािधार र्नमािणमा केन्रीि गरी सं स्थागि गदै लर्गने
छ ।
३. "समृद्द नेपाल, सुखी नेपाली" को राविय सोंच पूरा गनि ददगो शाजन्ि
र

सुशासनको

प्रवद्दिन

गदै

आर्थिक-सामाजजक

रूपान्िरणको

माध्यमबाट सबै प्रकारका असमानिा, पछौटे पन र गररबीको अन््य
गदै सन्िुर्लि ववकास सवहिको समुन्नि प्रदे श र्नमािण गनि प्रदे श
सरकार दृढ सं कजपपि रहे को छ।



४. नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र प्रदे श सरकारको आन्िररक
स्रोि समेिको अर्धकिम उपयोग गदै सं वैधार्नक प्रावधान, प्रचर्लि
कानून र अभ्यास अनुरूप बजेट िथा कायिक्रम िजुम
ि ा, कायािन्वयन,
अनुगमन, लेखाङ्कन र

लेखापरीिणको

प्रबन्ध र्मलाई

आर्थिक

अनुशासन एवं ववत्तीय सुशासनमा जोड ददइएको छ ।
५. मन्त्रालय मािहिका सं रचना स्थापना नहुुँदै चालु आर्थिक वर्िको
बजेट िथा कायिक्रम िजुम
ि ा गनुि पदाि कर्िपय बजेट िथा कायिक्रम
ववर्यगि मन्त्रालयमा एकमुष्ट राख्नुपनअ अवस्था रहे कोमा, आगामी
आर्थिक वर्िको बजेट र्नमािण गदाि बजेट कायािन्वयन गनअ इकाई,
ववर्नयोजजि

रकम

र कृयाकलाप

स्प�

िोक�

बजेट

िजुम
ि ा

प्रणालीलाई पारदशी बनाउन जोड ददइएको छ ।
६. नागररकको साविभौम अर्धकार, समानुपार्िक सहभार्गिा, राजनीर्िक

पहुुँच र अपेिा व्यवस्थापन गनअ, प्रदे श सरकार एक महत्त्वपूणि िह
हो । साविजर्नक प्रशासनको िेत्रमा प्रदे श सरकारका सांगठर्नक

सं रचना र ्यसले प्रदान गरे का सेवा प्रवाह र ववकास र्नमािणका
कायिले सरकारप्रर्ि जनिाको ववश्वास बढाउने काम गरे को छ ।
यसबाट सं घीयिा कायािन्वयनमा प्रदे श सरकारको भूर्मका गर्िशील
र मह्वपूणि बनेको छ।
सभामुख महोदय,
नेपालको सं ववधानको मूलभूि र्सद्दान्ि, ममि र भावना अनुसार यो
ववर्नयोजन ववधेयकको र्सद्दान्ि र प्राथर्मकिा ियार गररएको छ ।
यसका अर्िररक्त, नेपाल सरकारको १५औ ँ पञ्चवर्ीय योजना, आगामी
आर्थिक वर्िको नीर्ि-कायिक्रम र बजेट, प्रदे श सरकारको दीघिकालीन
नीर्ि, प्रथम पञ्चवर्ीय योजना, मध्यमकालीन खचि सं रचना, नेपाल
सरकार
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पि

राि

भई

गररएका



अन्िरािविय

सजन्ध-सम्झौिा

र

ुँ गररएका सहमर्ि र प्रर्िवद्दिा, चालु आर्थिक
अन्िरािविय समुदायसग
वर्िको

बजेट

िथा

कायिक्रम

कायािन्वयनको

अवस्था

समेिलाई

मूलरूपमा आधार मानेकोछु ।
अब म, ववर्नयोजन ववधेयकका र्सद्दान्ि प्रस्िुि गनि चाहन्छु ।
७. सं ववधान प्रदत्त मौर्लक हक, मानव अर्धकार र कानुनी शासनको
मूपय

र

मान्यिामा

समावेशी,

आधाररि

सहभार्गिा

र

लैं विक
सामाजजक

समानिा, समानुपार्िक
न्यायको

माध्यमबाट

लोककपयाणकारी राज्य व्यवस्था स्थापना गनअ ।
८. सं घीयिाको र्सद्दान्िका आधारमा सं घीय इकाईबीच सहकाररिा,
सहअजस्ि्व

र

समन्वयको

आधारमा

सं घीय

लोकिाजन्त्रक

गणिन्त्रा्मक शासन प्रणालीलाई सुदृढ गनअ ।
९. सबै प्रकारका ववभेद, शोर्ण र अन्यायको अन््य गरी सवहष्णुिामा
आधाररि

ववववध

सामाजजक-सांस्कृर्िक

मूपय

र

मान्यिालाई

सम्मान गदै राज्यको सुदृढ सामाजजक र सांस्कृर्िक एकिा िथा
आपसी सद्भावसवहिको समिामूलक समाज र्नमािण गनअ ।
१०. साविजर्नक, र्नजी, सहकारी र सामुदावयक िेत्रको सहभार्गिामा
उपलब्ध स्रोि र साधनको अर्धकिम पररचालन गरी सम�ीगि
उच्च

आर्थिक

न्यायोजचि

बृवद्दद्वारा

वविरणमाफिि

दीगो

र

आर्थिक

समावेशी

आर्थिक

असमानिाको

ववकास,

अन््य

गदै

समाजवादउन्मुख समृद्द अथििन्त्रको ववकास गनअ ।
११. जनिाको साविभौम अर्धकार, स्वायत्तिा र स्वशासनलाई प्र्याभूि
गदै दीगो शाजन्ि, सुशासन, ववकास र समृवद्दको आकांिालाई पूरा
गनि स्विन्त्रिा, साविभौर्मकिा, भौगोर्लक अखण्डिा, स्वाधीनिा र
स्वार्भमानलाई अिुण्ण राख्ने ।



१२. रािवहि, लोकिन्त्र
सम�ीगि

र

आर्थिक

अग्रगामी

नीर्ि,

पररवििनलाई

प्रदे श

नीर्ि,

आ्मसाि

ववकास

गदै

र्नमािणको

आवश्यकिा, आधारभूि सेवा प्रवाह र स्थानीय िहको स्वायत्तिा र
अर्धकारलाई दृव�गि गदै िेत्रीय असन्िुलन, गररबी र असमानिाको
न्यूनीकरण िथा बजञ्चिीकरणको अन््य गनि स्रोि र साधनको
समन्यावयक पररचालन गनअ ।
सभामुख महोदय,
अब म, ववर्नयोजन ववधेयकका प्राथर्मकिा प्रस्िुि गनि चाहन्छु ुः
१३. बजेट

िजुम
ि ा

गदाि

नेपालको

सं ववधानले

पररकपपना

गरे को

लोककपयाणकारी राज्य व्यवस्था स्थापना गनअ प्रदे श सरकारको
मूल उ�ेश्य रहनेछ । सं घीय सरकारले घोर्णा गरे का िथा प्रदे श
ुँ ीकार
अग

सरकारले

गरे का

लक्ष्य

प्रार्प्तका

लार्ग

बजेटको

प्राथर्मकीकरण गररनेछ ।
१४. राविय

अथििन्त्रको

ववकासका

र्नजम्ि

स्वदे शी

लगानीलाई

प्राथर्मकिा ददइनेछ । पूवािधार ववकास, आयाि प्रर्िस्थापन र

ुँ ी लगानी, प्रववर्ध हस्िान्िरण
र्नयािि प्रवद्दिनका लार्ग वैदेजशक पुज

र सं स्थागि ववकासलाई समेि प्राथर्मकिामा राजखनेछ ।
१५. समृद्द नेपाल र्नमािणमा अर्धकिम योगदान
स्थानीय िहसुँग पूवािधार र्नमािण

पुर्याउन सं घ र

िथा सेवा प्रवाहमा समन्वय र

सहकायि गररनेछ ।
१६. र्नजी,

सहकारी

र

सामुदावयक

ुँ
िेत्रसग

सहकायि गदै

ववत्त

पररचालन, सरकारी कोर् व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्दिन, रोजगारीका

अवसरको र्सजिना गरी गररबी र्नवारण, ववत्तीय सं स्थाको पहुुँच

ववस्िार,

सूचना

िथा

आधुर्नक

प्रववर्धको

प्रयोग,

ववकास

र

अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने गरी बजेट ववर्नयोजन गनि प्राथर्मकिा
ददइनेछ ।
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१७. आर्थिक ववकासका र्नजम्ि उ्पादन िथा उ्पादक्व बढाउन
र्नजी,

सहकारी

र

सामुदावयक

िेत्रलाई

प्रो्सावहि

गदै

औद्योर्गकीकरण गनि प्रर्िस्पधी एवं लगानीमैत्री वािावरणका लार्ग
नीर्िगि र्नरन्िरिा, सुमधुर श्रम सम्बन्ध, स्िरीय भौर्िक पूवािधार र
ऊजािको ववकासमा बजेट ववर्नयोजनमा प्राथर्मकीकरण गररनेछ ।
१८.साविजर्नक प्रशासनलाई सिम, पारदशी र उत्तरदायी बनाइनेछ ।
प्रदे श सरकारको कायि सूचीमा परे का कानुन िजुम
ि ा गनि, भूबनोट,
जनसाुँजख्यक सं रचना र प्राकृर्िक स्रोिको उपलब्धिाका आधारमा
स्थायी सं गठन सं रचना र्नमािण गनि, कमिचारीको उ्प्रेरणा र
मनोबल बढाई

कायिवािावरणमा सुधार गनि, सेवा प्रवाहलाई

प्रववर्धमैत्री, पारदशी र

जवाफदे ही बनाउन बजेट

ववर्नयोजनमा

प्राथर्मकिा ददइनेछ ।
१९.प्रदे श लोक सेवा आयोग, प्रदे श प्रहरी र प्रदे श अनुसन्धान व्युरो
गठन र सं रचना र्नमािणका साथै शाजन्ि सुरिाका कायिक्रमलाई
प्राथर्मकिा ददइनेछ ।
२०. आगामी आर्थिक वर्िको बजेट िथा कायिक्रम िजुम
ि ा गदाि मवहला,
दर्लि, वपछर्डएका िेत्र, सीमान्िकृि, अर्िववपन्न, अपपसं ख्यक,
असहाय, बृद्द, अपाििा भएका व्यजक्त, घर-समाजबाट बवहष्कृि,
वहं सापीर्डि िथा जोजखमयुक्त अवस्थामा रहेका व्यजक्त, समुदाय वा
वगिका

लार्ग

उ्थान,

पुनस्थािपना

र

सामाजजक

सुरिाका

कायिक्रमलाई प्राथर्मकिा ददइनेछ । बालबार्लकाको सवोपरी
वहिलाई ध्यान ददं दै बालश्रम उन्मुलन िथा सडक बालबार्लकाको
पुनस्थािपना िथा ववद्यालय भनाि कायिक्रमलाई र्नरन्िरिा ददइनेछ।



२१. पयिटन

िेत्रलाई

प्रदे शको

समृवद्दको

मुख्य

आधारका

रूपमा

र्लइनेछ । सन् 2019 लाई आन्िररक पयिटन वर्ि, सन् 2020
लाई र्छमेकी आकर्िण पयिटन वर्ि र सन् 202२ लाई अन्िरािविय
पयिटन वर्िको रूपमा मनाउन पयिटनको पूवािधारलाई ववकास र

िेत्रसुँग सहकायि गदै पयिटन पूवािधार

ववस्िार गररनेछ । र्नजी

ववकासमा जोड ददइनेछ । मुस्िाङ, गोरखाको च ुमनुब्री, मनाङ र
बाग्लुङ ढोरपाटन िेत्रको पयिटन ववकासमा प्राथर्मकिा ददइनेछ ।
प्रकृर्ि,

सं स्कृर्ि

र

साहर्सक

पयिटनको माध्यमबाट

स्िरीय

पयिटकलाई आकर्िण गनअ कायिक्रमलाई प्राथर्मकिामा राजखनेछ ।
२२. पेट्रोर्लयम पदाथिको प्रयोगलाई प्रर्िस्थापन गनि जलववद्युि िथा
बैकजपपक ऊजािको उ्पादन र उपभोग बढाउन जोड ददइनेछ ।
उज्यालो

प्रदे श

बनाउने

सरकारको

साविजर्नक, र्नजी, सहकारी

प्रर्िवद्दिालाई

पूरा

गनि

र सामुदावयक िेत्रको सह-लगानीमा

ऊजािको उ्पादन, वविरण र व्यवस्थापनमा जोड ददइनेछ ।
बहुउ�ेश्यीय जलववद्युि आयोजना र्नमािणलाई प्राथर्मकिा ददइनेछ।
२३. चक्लाबन्दी िथा

सामुवहक,

सहकारी

र

कृवर्

करार

प्रणाली

कायिक्रमलाई प्राथर्मकिा ददइनेछ । कृवर्बाली, फलफूल, म्स्य
िथा पशुपन्छीको अनुसन्धान कायिक्रमलाई जोड ददइनेछ । उन्नि
जािका बीऊ-बीजनको प्रयोग र उन्नि नश्लका पशुपन्छी पालन
कायिक्रमलाई प्राथर्मकिा ददइनेछ । समग्र कृवर् िेत्रमा बीमा
कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृवर्

गाउुँ कायिक्रमलाई र्नरन्िरिा ददइनेछ ।

२४. एकीकृि बस्िी ववकास, आधुर्नक शहर र उपशहर (सेटलाइट
र्सटी)

र्नमािणका

लार्ग

प्राथर्मकिा

ददइनेछ

।

प्रदे शस्िरको

ववजश�ीकृि अस्पिाल, प्रदे शसभा भवन िथा प्रशासर्नक टावर
प्लाजा, िार्लम प्रर्िष्टान, गण्डकी ववश्वववद्यालय िथा प्राववर्धक
महाववद्यालय स्थापना
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ग्रामीण

िेत्रको

भौर्िक

पूवािधारको ववकासलाई प्राथर्मकिा ददइनेछ र आवश्यकिा अनुसार
बहुवर्ीय आयोजनाको रूपमा समेि सञ्चालन गररनेछ । पूवािधार
ववकासका

ठू ला आयोजना सञ्चालन

ुँ
गनि सं घीय सरकारसग

समन्वय र सहकायि गररनेछ ।
२५. प्रदे श गौरवका आयोजना िथा प्रदे शस्िरका लोकमागिहरू-कोरला
पोखरा र्भमाद र्त्रवेणी र शार्लग्राम सांस्कृर्िक कररडोर, स्थानीय
िहको केन्रबाट प्रदे श राजधानी जोड्ने सडक, स्थानीय िहको
केन्रबाट वडा केन्र र जजपला केन्र जोड्ने आर्थिक िथा
रणनीर्िक मह्वका सडक िथा अन्य र्नमािणाधीन सडक सम्पन्न
गनि प्राथर्मकिा ददइनेछ। पोखरा उप्यकामा बृहि चक्रपथ, िाल
सं रिण, रिमागि
को
ु

सम्भाव्यिा

अध्ययन

लगायिका

पूवािधार

ववकासका क्रमागि आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गनि जोड ददइने छ।

२६. स्थानीय िहका सेवा प्रवाहलाई सहज, र्मिव्ययी र प्रभावकारी
बनाउन सहयोग पुर्याउने गरी जग्गा व्यवस्था भएका र प्रशासर्नक
भवन नभएका स्थानीय िहलाई भवन र्नमािणमा अनुदान उपलब्ध
गराइनेछ ।
२७. सबै घरधुरीमा आधारभूि खानेपानी सुववधा पुर्याउने लक्ष्यलाई
कायािन्वयन गनि सं घ र स्थानीय िहसुँग समन्वय गरी आवश्यक
स्रोि

पररचालनलाई

प्राथर्मकिा

ददइनेछ । स्वच्छ

खानेपानी

उपलब्ध गराउने कायिक्रमलाई ववशेर् जोड ददइनेछ ।
२८. उद्योग िेत्रलाई प्रवद्दिन गनि औद्योर्गक िेत्र िथा ववशेर् आर्थिक
िेत्र स्थापना गदै आयाि प्रर्िस्थापन िथा र्नयािि प्रवद्दिन गनअ वस्िु
उ्पादन,

प्रशोधन,

भण्डारण

र

बजारीकरणलाई

ववशेर्

जोड

ददइनेछ । आयाि प्रर्िस्थापन गनअ एसेम्बल उद्योग िथा आधारभूि
सेवा उद्योगलाई समेि प्राथर्मकिा ददइनेछ ।



२९. वैज्ञार्नक वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट जैववक ववववधिाको
सं रिण, सं वद्दिन र उपयोग गररनेछ । एकीकृि जलाधार सं रिण,
पवहरो र्नयन्त्रण, भूिय न्यूनीकरण, िटबन्ध र्नमािण,

बनस्पर्ि

उद्यान िथा जलवायु अनुकूलन कायिक्रमलाई जोड ददइनेछ।
प्राकृर्िक प्रकोपको जोजखम न्यूनीकरण, उ�ार, राहि र ववपद
व्यवस्थापनका कायिक्रमलाई प्राथर्मकिा ददइनेछ। पचभैया प्राणी
उद्यान स्थापना िथा र्नमािणको कायिक्रमलाई प्राथर्मकिाका साथ
र्नरन्िरिा ददइनेछ ।
३०. कालीगण्डकी, बुढीगण्डकी, सेिी, मादी, मस्यािङ्दी, दरौदी र
र्त्रशुली लगायि प्रदे श भएर बहने सबै नदी प्रणालीको प्राकृर्िक
स्वरूप

िथा

पाररजस्थर्िक

प्रणालीमा

असर

पनअ

कुनै

पर्न

आयोजनालाई मान्यिा ददइने छै न र िटीय अर्धकारलाई सं रिण
गदै बनाइने जलवायु अनुकूलन एकीकृि ववकासका आयोजनालाई
मात्र प्राथर्मकिामा राजखनेछ ।
३१. स्थानीय िहसुँग समन्वय गरी दहत्तर, बहत्तर, ढु िा, र्गटी, बालुवा,
च ुन ढु िा, खरी ढु िा, स्लेट, अभ्रख, क्रसर उद्योग िथा इुँटाभट्टालाई
कडाइका साथ र्नयमन गरी व्यवजस्थि गनि जोड ददइनेछ । साथै,

नेपाल सरकार िथा स्थानीय िहसुँग समन्वय र सहकायि गरी
प्रदे शर्भत्रका खानी िथा खर्नज पदाथिको अन्वेर्ण र उ्खनन
कायिक्रमलाई प्राथर्मकिा ददइनेछ ।
३२. ददगो ववकासका लक्ष्यहरू
यािायाि

हार्सल हुने गरी जशिा, स्वास््य,

सेवा, सञ्चार सेवा, ववत्तीय सेवा िथा खानेपानी र

सरसफाई जस्िा आधारभूि सेवामा पहुुँच बढाउने कायिक्रमलाई
जोड ददइनेछ ।



३३. प्रदे श

ववश्वववद्यालय

र

प्राववर्धक, व्यवसावयक

प्राववर्धक
िथा

महाववद्यालय

अनुसन्धानमूलक

स्थापना
जशिा

गरी

ववकास

कायिक्रमलाई प्राथर्मकिा ददइनेछ । ववद्यालय िहको पाठ्यक्रम
िथा पाठ्यपुस्िकको र्नमािण र उ्पादन, परीिा व्यवस्थापन,
जशिक

व्यवस्थापनको

मापदण्ड

र्नधािरण

र

र्नयमन

गनअ

कायिक्रमलाई ववशेर् प्राथर्मकिा ददइनेछ ।
३४. प्रदे शस्िरको खेलकुद प्रर्िष्टान स्थापना िथा वहुउ�ेेश्यी रिशाला,
अन्िरािवियस्िरको

वक्रकेट मैदान, गपफकोसि र हाइअजपटच्यूड

ट्रेर्नि सेण्टरको र्नमािण लगायि खेलाडीको प्रजशिण, प्रर्ियोर्गिा
र सम्मानका कायिक्रमलाई प्राथर्मकिा ददइनेछ ।
३५. भार्ा, सावह्य, कला, सं गीि र सं स्कृर्िको सं रिण र ववकास गनि
गण्डकी प्रज्ञा प्रर्िष्टानको स्थापना र बहुसांस्कृर्िकग्राम र्नमािणलाई
प्राथर्मकिा ददइनेछ । पुरािाज्वक मह्वका ऐर्िहार्सक, धार्मिक र
सांस्कृर्िक सम्पदाको सं रिण, सम्बद्दिन र ववकासका साथै खोज
अनुसन्धानका कायिक्रमलाई प्राथर्मकिामा राजखनेछ ।
३६. प्रेस

स्विन्त्रिा

िथा

सञ्चारको

हकलाई

सम्मान

गदै

आमसञ्चारमाध्यमलाई स्वस्थ, मयािददि, जजम्मेवार र व्यवसावयक
रूपमा ववकास गनअ कायिक्रमलाई प्राथर्मकिा ददइनेछ।
३७. करको दायरालाई फरावकलो बनाउने, सबै प्रकारका आर्थिक
अर्नयर्मिाको

अन््य

गनअ,

ववत्तीय

अनुशासनमा

जोड

ददने,

व्यापाररक अनुशासन कायम गनि नागररक सहभार्गिाका आधारमा
अनुगमन पररपाटीलाई सुदृढ गनअ र उपभोक्ताको वहि सं रिण गनअ
कायिक्रमलाई प्राथर्मकिा ददइनेछ ।
३८. प्रदे श समन्वय पररर्दको माध्यमबाट प्रदे श सरकार र स्थानीय िह
बीच ववकास योजना सञ्चालन, राजस्व पररचालन र साविजर्नक
सेवा प्रवाहमा र्नरन्िर समन्वय र सहकायि गररनेछ ।
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३९. ववकास

आयोजना

िथा

कायिक्रम

छनौट

र कायािन्वयनको

अनुगमनमा प्रदे श सभाका माननीय सदस्यज्यूहरूको भूर्मकालाई
प्रभावकारी

बनाउन

जोड

ददइनेछ

। माननीय

सदस्यहरूको

आयोजनामा सहभार्गिा बढाउन र साधन िथा स्रोिको सन्िुर्लि
वविरणबाट सामाजजक, भौर्िक, प्रववर्ध र सञ्चारका पूवािधार
र्नमािणमा

सहयोग

पुर्याउन

र्नवािचन

िेत्र

पूवािधार

कायिक्रम

सञ्चालन गररनेछ । साथै, जजपला समन्वय सर्मर्िको अनुगमन
कायिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
माननीय सभामुख महोदय,
४०. नेपाल सरकारको दीघिकालीन सोंच, १५ औ ं पञ्चवर्ीय आवर्धक
योजना, अन्िरािविय प्रर्िबद्दिाका साथै प्रदे श सरकारको दीघिकालीन
नीर्ि िथा प्रथम पञ्चवर्ीय योजनाले पररलजिि गरे का नीर्ि िथा
कायिक्रम कायािन्वयनका लार्ग आगामी आर्थिक वर्िको बजेटले
समग्र

आर्थिक

ववकासको

आधारजशला

र्नमािण

गनअ

ववश्वास

र्लएकोछु ।
४१. सरकारका जस्थर नीर्ि र िीनै िहका पररपूरक ववकास कायिक्रमको
माध्यमबाट समग्र लगानीको वािावरणमा सुधार हुन जानेछ ।
ुँ ी लगानीमा बृवद्द
जसबाट र्नजी, सहकारी र सामुदावयक िेत्रको पुज

हुन

गई

मयािददि

रोजगारीको

अवसर

र्सजिना हुने

ववश्वास

र्लएकोछु ।
४२. प्रदे श सरकारको अनुदान िथा सहलगानीमा स्थानीय िहबाट
सञ्चालन गररने ववकास आयोजनालाई बजेट िथा कायिक्रममा
समाबेश गररनेछ । यसरी समाबेश गररएका ववकास आयोजना
समयमै कायािन्वयन हुन गई

प्रभावकारी एवं निीजामूलक पररणाम

प्राप्त हुने ववश्वाश र्लएकोछु ।



४३. सं ववधानको भावना अनुरूप िीन िहका सरकारले सञ्चालन गनअ
आयोजनाको वगीकरण पररमाजिन भई आगामी आर्थिक वर्िदेजख

खचि प्रणालीमा ववर्नयोजन दििा र सञ्चालन कुशलिामा अर्भबृवद्द

हुने ववश्वास र्लएकोछु ।
४४. सं घ, प्रदे श र स्थानीय िहले समन्वय र सहकायिका आधारमा
बजेट िथा कायिक्रम िजुम
ि ा गरी एकीकृि ढाुँचामा कायािन्वयनमा
लै जादा समावेशी ववकास हुन,े रोजगारीका अवसरमा बृवद्द हुन,े
उद्यमशीलिाको ववकास
सामुदावयक

िेत्रसुँग

हुन,े

साविजर्नक, र्नजी,

साझेदारी

र

सहकायिमा

सहकारी

र

अर्भबृवद्द

हुने,

गुणस्िरीय पूवािधार र्नमािण हुने र आर्थिक ववकास िथा सुशासन

अर्भबृवद्द हुने कुरामा म माननीय सदस्यहरूलाई आश्वस्ि बनाउन
चाहन्छु ।

४५. प्रस्िुि र्सद्दान्ि र प्राथर्मकिाका ववर्यमा छलफल गरी माननीय
सदस्यज्यूहरूबाट रचना्मक सुझाव प्राप्त हुने अपेिा गरे कोछु ।
माननीय सदस्यज्यूहरूबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी आर्थिक वर्ि
२०७६।७७ को बजेट िथा कायिक्रम िजुम
ि ा गदाि मागिदशिनको
रूपमा ग्रहण गनअ प्रर्िवद्दिा समेि व्यक्त गदिछु ।

धन्यवाद ।



