माननीय सभामुख महोदय,
१.

विश्िव्यापी महामारीको रुपमा दे खा परे को कोभभड-१९ (कोरोना भाइरस) को
दोस्रो लहरले सृजना गरे को असहज पररस्थिभिका बीच म प्रदे श सभा
भनयमािली, २०७४ को भनयम १३३ को उपभनयम (२) बमोस्जम विभनयोजन
विधेयक, २०७८ का भसद्धान्ि र प्रािभमकिा यस गररमामय सभामा छलफलका
लाभग प्रथिुि गनन चाहन्छु ।

२.

विभनयोजन विधेयकका भसद्धान्ि र प्रािभमकिा पेश गनुभ
न न्दा अगाभड सं घीय
लोकिास्न्िक गणिन्िात्मक शासन व्यिथिा थिापनाका लाभग आफ्नो ज्यान
उत्सगन गने सबै आदरणीय ज्ञाि-अज्ञाि अमर सवहदलाई थमरण गदै हार्दनक
श्रद्धाञ्जली व्यक्त गनन चाहन्छु । कोभभड-१९ (कोरोना भाइरस) को विश्वव्यापी
महामारीको चपेटामा परे र ज्यान गुमाएका सबै व्यस्क्तहरूप्रभि पभन हार्दनक
श्रद्धाञ्जली व्यक्त गदै यस महामारीबाट सं क्रभमि सबै जनालाई शीघ्र थिाथ्य
लाभको कामना पभन गदनछु। यसका सािै महामारीका विरुद्धको अभभयानको
अग्रीम मोचानमा सं घर्नरि सबै थिाथ्यकमी, सुरक्षाकमी ििा यस अभभयानमा
खवटएका जनप्रभिभनभध, राष्ट्रसेिक कमनचारी र नागररकहरूप्रभि हार्दनक धन्यिाद
ज्ञापन गनन चाहन्छु ।

३.

आगामी आभिनक िर्नको बजेट, कोभभड-१९ को विश्िव्यापी महामारीको कारण
सृस्जि च ुनौिीको सामना गदै जनजीिनलाई सामान्यकृि बनाउन र ििनमान
सरकारले अगाभड बढाएको विकास, सुशासन र समृवद्धको मागनमा दे खा परे का
असरलाई भनराकरण गदै प्रादे स्शक अिनिन्िलाई गभिशील िुल्याउन केस्न्िि
गररनेछ। यस महामारीको दोस्रो लहरबाट हुन सक्ने क्षभि र असरलाई कम
गनन यसको रोकिाम, भनयन्िण र और्धी-उपचार ििा सबै नागररकहरूलाई
खोप उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यिथिालाई पवहलो प्रािभमकिामा राखेर बजेट
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ििा कायनक्रम ल्याइनेछ। यसका सािै सं घ, प्रदे श र थिानीयिहका बीचमा
आपसी समन्िय र सहकायनलाई सुदृढ गररनेछ।
४.

कोरोना महामारीबाट प्रभाविि भएको अिनिन्िलाई गभिशील र चलायमान
बनाई पुनः पवहलेकै अिथिामा फकानउन सािनजभनक खचनलाई व्यिस्थिि गदै
आभिनक, भौभिक ििा सामास्जक पूिानधार विकासका क्षेिमा स्रोि र साधनलाई
केस्न्िि गररनेछ।

५.

आगामी आभिनक िर्न २०७८/७९ लाई गण्डकी प्रदे श सरकारले गरे का समग्र
कामहरूको प्रगभि सभमक्षा िर्नको रुपमा अगाभड बढाइनेछ। पूिानधार विकास,
उत्पादनमुस्ख र गररबी भनिारणका कायनक्रमहरूलाई जोड र्दइनेछ।

६.

प्रदे शको राजथि प्रणालीलाई न्यायपूण,न पारदशी र प्रविभधमा आधाररि बनाई
आन्िररक आयलाई प्रदे शको आम्दानीको मूल आधारको रुपमा विकास गनन
विशेर् जोड र्दइनेछ।

७.

विभनयोजन विधेयक, २०७८ का भसद्धान्ि र प्रािभमकिा िय गदान मैले
नेपालको सं विधानले पररकल्पना गरे को लोककल्याणकारी राज्यको अिधारणा,
गण्डकी प्रदे शको आिभधक योजनाका लक्ष्य ििा उद्देश्य, र्दगो विकासका
लक्ष्यहरू, च ुनािी घोर्णापि लगायिका अन्य माध्यमबाट जनिासमक्ष गरे का
प्रभिबद्धिालाई प्रमुख मागन दशनन ििा बजेट िजुम
न ाको आधार मानेको छु ।

माननीय सभामुख महोदय,
उस्ल्लस्खि पृष्ठभूभम एिं “समृद्ध प्रदे शः सुखी नागररक” बनाउने प्रदे श सरकारको
प्रभिबद्धिालाई आधारस्शला मान्दै अब म विभनयोजन विधेयक, २०७८ का भसद्धान्िहरू
प्रथिुि गने अनुमभि चाहन्छु ।
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८.

नेपालको सं विधानद्वारा भनदे स्शि सं घीय लोकिास्न्िक गणिन्िात्मक शासन
प्रणालीलाई सुदृढ गदै प्रदे श सरकार थिापनाको दीगो आधारशीला भनमानण गने
र अन्िर सरकारी समन्ियलाई प्रभािकारी बनाउने।

९.

विश्वव्यापी सं कटका रुपमा दे खा परे को कोरोना महामारीबाट नागररकको जीिन
रक्षा, पयानप्ि और्धी-उपचारको व्यिथिा ििा प्रभाविि आभिनक-सामास्जक
क्षेिलाई गभिशील बनाउन पुनज
न ीिन कोर्लाई प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन गने
र कोभभड-१९ महामारीको िेस्रो लहर ििा भविष्यमा आउन सक्ने अन्य यथिै
विपद्का लाभग पूिि
न यारी र व्यिथिापनलाई विशेर् प्रािभमकिा र्दने।

१०. नेपालको सं विधानका भनदे शक भसद्धान्ि, पन्रौं योजना, गण्डकी प्रदे श सरकारको
प्रिम पञ्चिर्ीय योजना ििा दीगो विकासका लक्ष्यहरूले भनर्दनष्ट गरे को विकास
र समृवद्ध हाभसल गनन पहल गने।
११. प्रदे शका आभिनक सम्भािना ििा अिसरका क्षेि पवहचान र विकास गरी
प्रदे शको आभिनक समृवद्धमा टे िा पुर्याउने, अनािश्यक फजुल खचन रोक्ने,
आभिनक पारदस्शनिा ििा विस्िय उिरदावयत्ि कायम गने।
१२. स्रोिको दीगो पररचालन र लगानीको िािािरण भनमानण गने; उत्पादनमुस्ख,
रोजगारी र गररबी भनिारण कायनक्रममा जोड र्दने।

सभामुख महोदय,
अब म, विभनयोजन विधेयकका प्रािभमकिा प्रथिुि गनन चाहन्छु ः
कोरोना भाइरसको रोकिाम, भनयन्िण ििा उपचार
१३. कोभभड-१९ लगायि अन्य महामारीको रोकिाम, भनयन्िण र उपचारका लाभग
थिाथ्य प्रणालीलाई सिल एिं सुदृढ गररनेछ। आधारभूि थिाथ्य सेिामा
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सबैको सरल र सहज पहुुँच सुभनस्श्चि गदै गुणथिर अभभिृवद्ध गनन आिश्यक
बजेट व्यिथिा गररनेछ। होम आइशोलेसनहरूमा पभन आिश्यक मेभडकल
सेिाहरू उपलब्ध गराउने व्यिथिा गररनेछ।
१४. प्रदे शका सबै नागररकको लाभग कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध
गराउन

नेपाल

सरकारसुँग

समन्िय

गरी

प्रबन्ध

गररनेछ।

कोभभड

अथपिालहरूमा पयानप्त अस्क्सजनको व्यिथिा गररनेछ।
१५. कोरोना रोकिामका लाभग अग्रपंस्क्तमा रहेर काम गने थिाथ्यकमी, सुरक्षाकमी
लगायि अन्य राष्ट्रसेिक कमनचारीहरूलाई प्रोत्साहनको व्यिथिा गररनेछ।
१६. कोभभडका कारण प्रभाविि व्यिसायहरूलाई जीिन्ििा र्दन सञ्चाभलि “व्यिसाय
जीिन रक्षा कोर्” कायनक्रमलाई भनरन्िरिा र्दइनेछ। सािै कोभभड-१९ का
कारण सहारा गुमाएका पररिारलाई रोजगारी र बालबच्चाहरूको स्शक्षा दीक्षाको
आिश्यक व्यिथिा गने कायनक्रम ल्याइनेछ।

भौभिक पूिानधार विकास र यािायाि व्यिथिा
१७. प्रदे श गौरि, रणनीभिक महत्ि ििा बहुिर्ीय आयोजनालाई िोवकएकै समयमा
सम्पन्न गने गरी स्रोि व्यिथिा गररनेछ।
१८. थिानीय िहको केन्ि जोड्ने गरी अस्घ बढाइएका सडक र “एक भनिानचन क्षेि
एक सडक” कायनक्रमलाई भनरन्िरिा र्दं दै आिश्यक बजेट प्रबन्ध गररनेछ।
१९. प्रदे शका सबै घरपररिारलाई आधारभूि खानेपानी सेिा पुरयाउन सञ्चाभलि
"आधारभूि खानेपानी" कायनक्रम र खानेपानी सबैको पहुुँचमा पुर्याउन “एक
घर एक धारा” कायनक्रमलाई भनरन्िरिा र्दइनेछ।
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२०. कृवर् क्षेिको उत्पादन र उत्पादकत्ि अभभिृवद्ध गनन प्रदे शका कृवर्योग्य जभमनमा
भसं चाई प्रणालीहरू विकास र भबथिार गरी िर्ैभरी भसं चाई सुविधा पुग्ने व्यिथिा
भमलाउन बजेटमा प्रािभमकिा र्दइनेछ।
२१. थिानीय िहका प्रशासभनक भिन भनमानण, सामुदावयक भिन ििा बस्थि विकास
कायनक्रम सञ्चालन गनन सहयोग पुरयाइने छ।
२२. सम्भाव्यिा अध्ययन, भबथिृि पररयोजना प्रभििेदन, जग्गा प्रास्प्ि लगायिका पूि न
ियारी पूरा भएका आयोजनाहरूमा मािै बजेट विभनयोजन गररनेछ। प्रदे श
सरकारले आिश्यक ठानेका ििा नयाुँ पवहचान गरे का आयोजना ििा
कायनक्रमहरूको सम्भाव्यिा अध्ययन एिं भबथिृि पररयोजना प्रभििेदन ियार
गनन आिश्यक बजेट विभनयोजन गररनेछ।
२३. "उज्यालो गण्डकी प्रदे श" र "काठे पोल विथिापन" कायनक्रमलाई भनरन्िरिा
र्दइनेछ। केन्िीय विद्युि प्रसारण लाइनमा आबद्ध हुन नसकेका थिानमा सौयन
ििा िैकस्ल्पक उजान प्रिधनन कायनक्रमलाई जोड र्दइनेछ।
२४. यािायाि सेिालाई व्यिस्थिि गनन विद्युिीय प्रणालीमा आिद्ध गररनेछ। ट्रावफक
प्रणालीलाई च ुथि गररनेछ। विद्युिीय सिारी साधनलाई जोड र्दइनेछ। यस
क्षेिका व्यिसायी र मजदूरहरूको भनस्म्ि राहिको कायनक्रमहरू ल्याइनेछ।

थिाथ्य
२५. कोभभड अथपिाल लगायि थिाथ्य क्षेिको सुदृढीकरणको लाभग थिाथ्य
पूिानधारहरूको विकास र भबथिार एिं पयानप्त दक्ष जनशस्क्तको व्यिथिापनमा
विशेर् प्रािभमकिा र्दइनेछ। आिश्यक अस्क्सजन प्लान्टको थिापना गररनेछ।
२६. िैकस्ल्पक थिाथ्य सेिाको माध्यमबाट आम नागररकलाई सुविधा पुरयाउन
आयूिेद स्चवकत्सा र योगा लगायिका कायनक्रमलाई भबथिार गररनेछ।
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२७. प्रदे शको पहलमा थिापना गररएको सरुिा ििा सं क्रामक रोग अथपिालको
समग्र गुरुयोजना ििा भबथिृि पररयोजना प्रभििेदन ियार गरी पूिानधार भनमानण,
क्षमिा विकास र सेिा भबथिारमा जोड र्दइनेछ।
२८. सुरस्क्षि मािृत्ि र प्रजनन थिाथ्य अभधकारलाई िप सुभनस्िि गनन “एयर
भलस्फ्टङ” लगायिका कायनक्रमलाई भनरन्िरिा र्दइनेछ।

स्शक्षा, सं थकृभि र पुराित्ि
२९. दक्ष जनशस्क्त उत्पादनको लाभग प्राविभधक स्शक्षा ििा व्यिसावयक िाभलममा
जोड र्दं दै उच्च स्शक्षालाई ज्ञान, सीप, प्रविभध र अनुसन्धानमा आधाररि बनाउन
आिश्यक व्यिथिा गररनेछ।
३०. गण्डकी विश्िविद्यालय र गण्डकी प्राविभधक प्रभिष्ठानको भौभिक ििा शैस्क्षक
पूिानधार भनमानण गरी क्रमशः अध्ययन अध्यापन शुरुिाि गनन पहल गररनेछ।
३१. प्रदे शको विभभन्न जािीय, धाभमनक, सामास्जक, भावर्क ििा साुँथकृभिक
विविधिालाई सं रक्षण एिं सम्िधनन गदै प्रदे शभभि रहेका सं ग्रहालय, धाभमनक
ििा पुरािास्त्िक महत्िका सं रचनाको विकास, भबथिार र सं रक्षण गररनेछ।
३२. भार्ा, सावहत्य, कला र सं थकृभिलाई सं रक्षण र विकास गनन गर्ठि प्रज्ञा
प्रभिष्ठानलाई प्रभािकारी रुपमा अगाभड बढाइनेछ।

युिा ििा खेलकुद
३३. खेलकुद पूिानधार भनमानण र खेलाडीलाई प्रोत्सावहि गदै खेलकुद क्षेिको समग्र
विकासलाई प्रािभमकिा र्दइनेछ। अन्िरानवष्ट्रय थिरका खेलकुद पूिानधार
भनमानणमा जोड र्दइनेछ।
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३४. युिाको सीप र नेित्ृ ि क्षमिालाई प्रथफुवटि गदै विकासमा युिाको सहभाभगिा
अभभिृवद्ध गनन युिाहरूलाई उद्यमशील, थिरोजगार र थिािलम्बी बनाउन
आिश्यक कायनक्रम ल्याइनेछ।
३५. खेलकुदको विकासका लाभग गण्डकी प्रदे श खेलकुद पररर्द र स्जल्ला खेलकुद
विकास सभमभिलाई प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन गररनेछ।

श्रम ििा रोजगार र व्यिसाय
३६. दे श ििा विदे शमा कोभभड-१९ लगायिका कारणले रोजगारी गुमाएका ििा
बेरोजगार नागररकलाई रोजगारी प्रदान गनन र थिरोजगारी बढाउन उद्यमशीलिा
ुँ ी, सहुभलयिपूणन ऋण लगायिका कायनक्रम सञ्चालन गररनेछ।
प्रिधनन, भबउपुज
३७. श्रमको उस्चि मूल्याङ्कन र श्रमजीिी िगनको वहि सं रक्षण गदै श्रम ििा रोजगार
प्रिद्धनन गने लगानी र कायनक्रमलाई प्रािभमकिालाई र्दइनेछ।
३८. उत्पादनमुस्ख, रोजगारी र गररबी भनिारणका कायनक्रमहरूलाई जोड र्दइनेछ।
व्यिसायमैिी लगानीको िािािरण ियार गररनेछ।

समाजकल्याण
३९. वहं सा पीभडि एिं िेिाररसे मवहला, बालबाभलका, अपाङ्गिा भएका व्यस्क्त ििा
जेष्ठ नागररकको उद्धार, सं रक्षण एिं पुनथिानपनका लाभग आिश्यक बजेट
विभनयोजन गररनेछ।
४०. प्रदे शको स्रोि र साधनमा अपाङ्गिा भएका व्यस्क्तहरूको पहुुँच िृवद्ध गरी
सामास्जक, आभिनक क्षेिलाई सुदृढ गदै सम्मानपूणन जीिनयापन गने िािािरण
भनमानण गनन सहयोग पुर्याउने कायनक्रमलाई प्रािभमकिा र्दइनेछ।
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४१. विभभन्न खाले लैवङ्गक, जािजािीय ििा सामास्जक भेदभािलाई पूणरु
न पमा
उन्मूलन गनन दभलि, उत्पीभडि ििा वपछभडएका र अल्पसं ख्यक समुदायहरूको
आभिनक-सामास्जक उत्िानका कायनक्रमहरूलाई जोड र्दइनेछ।

कृवर्, भूभम व्यिथिा ििा सहकारी
४२. जलिायुमैिी प्रविभधहरूको उपयोग गरी िैज्ञाभनक खेिी गने, प्राङ्गाररक कृवर्
उत्पादनलाई प्रिद्धनन गने र उत्पार्दि कृवर् उपजको बजारीकरण सुभनस्श्चि
गररनेछ। “मुख्यमन्िी जलिायुमैिी नमूना कृवर् गाउुँ” कायनक्रमलाई भनरन्िरिा
र्दइनेछ। कृवर् बजार पूिानधार विकास ििा मूल्य श्रृङ्खलामा आधाररि उद्योग
थिापनाका लाभग आिश्यक बजेटको व्यिथिा गररनेछ।
४३. कृवर् क्षेिको आधुभनकीकरण गदै उत्पादन र उत्पादकत्ि िृवद्ध गनन जग्गा
चक्लाबन्दी कायनक्रमलाई भनरन्िरिा र्दइनेछ। चक्लाबन्दी गररएका जग्गामा
यास्न्िकीकरण गननका लाभग आिश्यक बजेटको व्यिथिा गररनेछ।
४४. घरमा पाभलएका पशुमा पूणन खोप उपलब्ध गराउने कायनक्रमलाई अभभयानको
रुपमा सञ्चालन गररनेछ। सबै भेटेररनरी अथपिाल ििा पशु सेिा विज्ञ
केन्िहरूबाट आधारभूि प्रयोगशाला ििा उपचार सेिा सञ्चालन गननका लाभग
आिश्यक बजेटको व्यिथिा गररनेछ।
४५. पशु ििा कृवर् स्रोि केन्िहरूको सुदृढीकरण गरी मुख्य मुख्य फलफूल बालीको
नसनरी, बेनान उत्पादन, मुख्य िरकारी र खाद्यान्न बालीको स्रोि बीउ उत्पादन
ििा व्यिसावयक कीट उत्पादन कायनलाई जोड र्दइनेछ। बाुँझो जग्गामा खेिी
गनन प्रोत्साहन गने कायनक्रमलाई भनरन्िरिा र्दइनेछ।
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४६. कृवर् ििा पशुपन्छी बीमा वप्रभमयममा सहुभलयि उपलब्ध गराउने कायनक्रमलाई
भनरन्िरिा

र्दइनेछ।

कृवर्

उपजको

उत्पादनमा

आधाररि

प्रोत्साहन

कायनक्रमलाई प्रािभमकिाका साि सञ्चालन गररनेछ।
४७. सुन्िला, कागिी, थयाउ, अदुिा, बेसार, आलु, लोकल कुखुरा, गाईभैंसी, भेंडा
बाख्रा, च्याङ्ग्ग्रा, आर्दको पकेट क्षेि घोर्णा गरी सं रक्षण र विकास
कायनक्रमलाई भनरन्िरिा र्दइनेछ। विभभन्न नश्ल सुधार, विकास र नयाुँ
प्रजाभिको अनुसन्धान कायनक्रमलाई पभन भनरन्िरिा र्दइनेछ।
४८. सहकारी क्षेिको क्षमिा अभभिृवद्ध, भनयमन ििा व्यिथिापन, प्रभािकारी
अनुगमन ििा मूल्याङ्कन गने प्रणालीको विकास गरी कायानन्ियन गनन
प्रािभमकिा र्दइनेछ।

उद्योग, पयनटन, िन ििा िािािरण
४९. पयनटन क्षेिको समग्र विकासको गुरूयोजना भनमानण गरी पयनटन पूिानधार ििा
प्रिद्धनन कायनक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ। नयाुँ पयनटन गन्िव्य र क्षेि पवहचान
गरी पूिानधार विकासमा जोड र्दइनेछ। पयनटन क्षेिमा काम गने श्रभमकहरूका
भनस्म्ि विशेर् कायनक्रमहरू ल्याइनेछ।
५०. उद्योग ििा िास्णज्य क्षेिको प्रिद्धनन गरी उद्यम र सीपमा आधाररि िथिु एिं
सेिालाई जोड र्दं दै रोजगारी र आम्दानी िृवद्ध गरी प्रदे शको आभिनक समृवद्धमा
टे िा पुर्याइनेछ।
५१. प्रदे शमा लगानी गने उद्योग व्यिसायीहरूलाई विशेर् सहुभलयिका कायनक्रमहरू
ल्याइनेछ। लगानीमैिी िािािरण ियार गररनेछ। प्रदे श गौरिका आयोजनाको
रुपमा रहेका काथकीको पुस्णटार र निलपूरको लोकाहा खोलामा औद्योभगक
क्षेि थिापना गने योजना कायानन्ियनलाई भनरन्िरिा र्दइनेछ।
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५२. सामुदावयक िन लगायि समुदायमा आधाररि िन व्यिथिापन प्रणालीको
सुदृढीकरण गदै थिानीय समुदायलाई िन पैदािारको सहज आपूभिन गने
व्यिथिा भमलाइनेछ। सं रक्षण क्षेि र सं रस्क्षि क्षेिका पूिानधार विकासका
कायनक्रमहरूलाई जोड र्दइनेछ।
५३. एकीकृि भू ििा जलाधार सं रक्षण, पवहरो भनयन्िण, भू-क्षय न्यूनीकरण ििा
जलिायु अनुकूलनका विभभन्न कायनक्रम सञ्चालनमा भनरन्िरिा र्दइनेछ।

विज्ञान ििा प्रविभध
५४. विज्ञान र प्रविभधको उच्चिम प्रयोग गरी अनुसन्धानमा आधाररि समुन्नि समाज
भनमानणमा टे िा पुर्याउन विज्ञान ििा प्रविभध क्षेिको क्षमिा अभभिृवद्धमा जोड
र्दइनेछ।
५५. सूचना प्रविभधपाकन र सञ्चार ग्राम थिापना गरी सञ्चार ििा सुचना प्रविभधको
विकासमा जोड र्दइनेछ। गण्डकी प्रदे श विज्ञान ििा प्रविभध प्रभिष्ठानलाई
प्रभािकारी रुपमा अगाभड बढाइनेछ।
शास्न्ि-सुरक्षा र विपद् व्यिथिापन
५६. शास्न्ि-सुरक्षाको लाभग आिश्यक पूिानधारको विकासमा जोड र्दं दै प्रदे शको
सुरक्षा व्यिथिालाई सुदृढ र प्रभािकारी बनाउन आिश्यक बजेटको व्यिथिा
गररनेछ।
५७. विपद् व्यिथिापनमा स्रोि साधनको सुभनस्िििा र समुस्चि पररचालन गरी
विपद् जोस्खम न्यूभनकरण ििा विपदको अिथिामा ित्काल खोज, उद्धार, राहि
र पुनथिानपनाको लाभग विशेर् व्यिथिा भमलाइनेछ।
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सुशासन र शासकीय सुधार
५८. प्रदे श सरकारले प्रिाह गने सेिालाई सूचना प्रविभध मैिी बनाई भछटो, छररिो
र गुणथिरयुक्त बनाइनेछ। सािै प्रदे शमा कायनरि कमनचारीको मनोिल उच्च
बनाउने कायनक्रमलाई भनरन्िरिा र्दइनेछ।
५९. प्रदे श सरकारबाट प्रदान हुने सबै प्रकारका सेिालाई विद्युिीय प्रणालीमा आबद्ध
गररनेछ।
६०. प्रदे श लोक सेिा आयोगको क्षमिा विथिार गरी प्रदे श र थिानीय िहमा
आिश्यक जनशस्क्त पदपूभिनको व्यिथिा भमलाइनेछ।
६१. प्रदे श थिरका जनशस्क्तको क्षमिा विकासका भनस्म्ि गण्डकी प्रदे श प्रस्शक्षण
प्रभिष्ठानको पूिानधार विकास र सं थिागि क्षमिा विकासमा जोड र्दइनेछ।

अन्िर सरकार समन्िय र साझेदारी
६२. थिानीय िहमा आिश्यक पूिानधार विकास र भनमानणमा साझेदारी गने
कायनक्रमलाई भनरन्िरिा र्दं दै आिश्यक स्रोिको प्रबन्ध भमलाइनेछ।
६३. सं घ, प्रदे श र थिानीय िहले कायानन्ियन गने आयोजनाहरूमा दोहोरो नपने र
एकअकानको पररपुरक हुने गरी समन्ियात्मक ििरले कायानन्ियनका लाभग
बजेट विभनयोजन गररनेछ।
६४. नेपाल सरकारसुँगको सहकायन र सहलगानीमा प्रदे श सरकारको प्रशासभनक
भिन भनमानणको लाभग आिश्यक बजेट व्यिथिा गररनेछ।
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माननीय सभामुख महोदय,
६५. प्रदे श गौरि, रणनीभिक महत्त्ि र भनमानणाभधन बहुिर्ीय आयोजना ििा
कायनक्रम कायानन्ियनलाई विशेर् प्रािभमकिा र्दइ स्रोि सुभनस्श्चि गररनेछ।
प्राविभधक-आभिनक िा नीभिगि अभािका कारणले थिगीि ििा प्रदे शका अधुरा
कायनक्रमहरूलाई सम्पन्न गनन जोड र्दइनेछ।
६६. गण्डकी प्रदे श सरकार गठन भएको विगि िीन िर्नको अिभधमा प्रदे श सरकार
सञ्चालनका महत्िपूणन नीभिगि, कानूनी ििा सं रचनागि प्रणाली सं थिागि
भएका छन। विगिमा सञ्चालनमा आएका आयोजना ििा कायनक्रमहरूले
ू गने गरी प्रभिफल र्दन िालेका छन। प्रदे श सरकारबाट
जनिामा अनुभि
सम्पादन भएका सेिा प्रिाह ििा विकास भनमानणका कामले प्रदे श सरकारको
महत्ि र औस्चत्य प्रमास्णि भएको छ।
६७. सरकारका काम कारिाहीबाट जनिामा आशाका वकरण पलाउुँदै गदान हामी
कोरोना महामारीको अकल्पनीय चपेटामा परे का छौं। यो महामारीको प्रभािबाट
मुक्त भई भछट्टै अिनिन्िलाई चलायमान बनाउन सक्नेछौं भन्ने विश्वास भलएको
छु ।
अन्त्यमा, यस सम्माभनि सभा समक्ष प्रथिुि विभनयोजन विधेयक, २०७८ को भसद्धान्ि
र प्रािभमकिा माभि सािनक छलफल भई माननीय सदथयहरूबाट रचनात्मक सुझािको
अपेक्षा गरे को छु । माननीय सदथयहरूबाट प्राप्ि हुने सबै सुझािहरूलाई मागन दशननको
रुपमा भलं दै आगामी आभिनक िर्नको बजेट ििा कायनक्रम िजुम
न ा गने प्रभिबद्धिा व्यक्त
गदनछु।
धन्यिाद।
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