माननीय आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद
ढुुंगल
े ले प्रदे श सभा समक्ष प्रस्तुत गनुि भएको

विर्नयोजन विधेयक, २०७६ का
र्सद्धान्त्त र प्राथर्मकता

प्रदे श सरकार, प्रदे श नुं. ३

आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय
२०७६ ज्येष्ठ १
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माननीय सभामुखज्यू,
1.

ँ ै
सुं घीय लोकतान्त्न्त्रक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली स्थापना सग
प्रदे शका साििभौम जनताले अनुमोदन गरी पठाएका प्रदे श सभाका
सदस्यहरुको समथिनमा गठठत ितिमान सरकारको आर्थिक मार्मला
तथा योजना मन्त्रीको है र्सयतले यस गररमामय सभा समक्ष
विर्नयोजन विधेयक, २०७६ का र्सद्धान्त्त र प्राथर्मकता प्रस्तुत गनि
पाउँदा गििको महसुस गरे को छु ।

2.

यस महत्िपूणि घडीमा लोकतन्त्र प्रार्िका लार्ग जीिनको आहत
ु ी
गने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रर्त हाठदिक श्रद्धाञ्जली अपिण गदै र्िर्भन्न
राजर्नर्तक आन्त्दोलनका घाईते, अपाङ्ग तथा िेपत्ता नागररकहरु प्रर्त
सम्मान प्रकट गदिछु। लोकतन्त्र र सुं घीयता प्रार्िको अर्भयानमा
नेतत्ृ ि गने अग्रजहरूप्रर्त उच्च सम्मान व्यक्त गदै िहाँहरूले
पुर्याउनु भएको योगदानको सम्मान गनि चाहन्त्छु ।

3.

राजनैर्तक उपलन्त्धधको जगमा उर्भएर “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”
भन्ने सोचका साथ सिै प्रकारका पछौटे पन तथा आर्थिक, सामान्त्जक,
साुंस्कृर्तक विभेदको अन्त्त्य गरी गररिीलाई न्त्यूनीकरण गने राष्ट्रको
महाअर्भयानमा अन्त्तरआिद्ध हँद
ु ै “प्रदे श समृवद्धको आधार: श्रम,
र्सजिना, उत्पादन र रोजगार” भन्ने ध्येयका साथ काम गरररहे का
छौं।

1

4.

सुं घीयता कायािन्त्ियनको शुरुिाती चरण भएको, नेपाल सरकारले
प्रदे श सरकारको लार्ग गनुप
ि ने नीर्तगत प्रिन्त्ध तथा सुं रचनाका
आधारशीला तयार भई नसकेको, प्रदे श सरकारको क्षेरार्धकारमा
पने

योजना,

कायिक्रम

तथा

सुं रचनाहरु

आिश्यक

मारामा

हस्तान्त्तरण तथा िरिुझारथ भई नसकेको, प्रदे श सरकारलाई
आिश्यक पने नीर्त, ऐन, र्नयम, मापदण्ड, कायि प्रणाली िनी
नसकेको अिस्थामा पर्न हामीले प्रस्तुत गरे को आर्थिक िर्ि
075/76 को आय व्यय अनुमानमा उल्लेख भए अनुसारका
कायिक्रमहरु कायिन्त्ियन गनि नीर्तगत, सुं रचनागत एिम् कायिगत
आधारशीला तयार गरी अगार्ड िवढरहे का छौं।
5.

आम प्रदे शिासीलाई प्रदे श सरकार एिम् प्रदे शको शासकीय
प्रणालीप्रर्त विश्वास ठदलाई प्रदे शको तीब्र विकासमा आिद्ध गराउनु
ु ले
पने आिश्यकता छ। मुलक

हार्सल गरे को युगान्त्तकारी

राजनीर्तक एिम् सामान्त्जक रुपान्त्तरणको प्रर्तफल जनताको
जीिनस्तरमा
सुं क्रमणकालको

प्रर्तविन्त्म्ित
अन्त्त्यसँगै

हन
ु
प्राि

सक्नुपदिछ।

राजनीर्तक

न्त्स्थरतािाट आम

नागररक,

व्यिसायी, लगानीकताि र विकास साझेदारहरु समेत नेपालको द्रतु
विकासको लार्ग उत्सावहत भएका छन्। यसिाट सरकारलाई समृद्ध
नेपाल र्नमािणको यारा तय गनि थप उत्साह र्मलेको छ।

2

6.

प्रदे शको तीब्र विकासको अर्भयानमा रावष्ट्रय तथा अन्त्तरावष्ट्रय
लगानीकतािहरुलाई आकर्िण गनुप
ि ने आिश्यकता छ। हालसालै
न्त्चतिनमा

सम्पन्न

र्नजी

लगानीकतािहरुसँगको

अन्त्तरवक्रयािाट

लगानीकतािहरुलाई आकर्िण गनि थप हौसला र्मलेको छ।
सभामुख महोदय,
अि म विर्नयोजन विधेयक, २०७६ का र्सद्धान्त्तहरु प्रस्तुत गने अनुमर्त
चाहन्त्छु।
7.

विर्नयोजन विधेयक, २०७६ को र्सद्धान्त्त तथा प्राथर्मकता तय गदाि
नेपालको सुं विधानमा उन्त्ल्लन्त्खत राज्यका र्नदे शक र्सद्धान्त्त,
मूलधारका

राजनीर्तक

दलका

घोर्णापर,

नागररकका

मौर्लकहकहरु राज्यका नीर्त तथा दावयत्िलाई मागिदशिनको रुपमा
र्लएको छु ।
8.

पन्त्रौ योजनाको आधार पर एिम् प्रदे श सरकारको पवहलो आिर्धक
योजनाको आधार पर समेत थप आधारको रुपमा र्लएको छु ।
ँ ै अन्त्घ साररएका नीर्तगत एिम्
ितिमान सरकार गठन भएसग
सुं स्थागत सुधारका र्नणियहरु र नेपालले प्रर्तिद्धता जनाएका
ु िाट विकाससील मुलक
ु मा स्तरोन्नर्त हन
अल्पविकर्सत मुलक
ु े लक्ष्य
एिम् ठदगो विकासका लक्ष्यहरुलाई समेत मागिदशिनको रुपमा
र्लएकोछु ।
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9.

यस प्रदे शले सयौं िर्ि अगार्डदे न्त्ख नै सभ्यता, सुं स्कृर्त र कलामा
प्रर्सवद्ध पाएको कुरा सििविठदतै छ। अनर्गन्त्ती प्राकृर्तक, साुंस्कृर्तक
र पुरातान्त्त्िक सम्पदाहरु यस प्रदे शमा रहे का छन्। ती सम्पदाको
अर्धकतम प्रयोग एिम् कृवर्, ऊजाि, पयिटन र पूिािधारको विकास
ु कै उत्कृष्ट प्रदे श िनाउने, प्रदे श
गरी प्रदे श नुं. ३ लाई मुलक
सरकारिाट सञ्चार्लत योजना तथा कायिक्रमलाई प्रभािकारी रुपमा
कायािन्त्ियन गने विर्ध स्थावपत गने, प्रदे श गौरिका योजना पवहचान
गरी सञ्चालन गने एिम् प्रदे शमा रहे का विकास र्नमािणका
सम्भाव्यताहरुको महत्तम उपयोग गने तफि िजेट केन्त्न्त्द्रत हन
ु ेछ।

10. सुं घीय लोकतान्त्न्त्रक गणतन्त्रात्मक शासन व्यिस्थाको मूल्य
मान्त्यता एिम् नेपालको सुं विधानले पररकल्पना गरे को समाजिाद
उन्त्मूख अथि व्यिस्थाको र्नमािण गरी परर्नभिरताको अन्त्त्य गने र
नेपाली जनताले चाहे को उन्नत तथा न्त्यायपूणि समाज र्नमािण गने
कायिठदशामा आगामी िजेट केन्त्न्त्द्रत गररनेछ।
11. सरकारी खचि प्रणालीमा विर्नयोजन दक्षता कायम गदै उपलधध
साधनको न्त्यायोन्त्चत िाँडफाँट गररनेछ। साधारण खचिमा िान्त्छछत
कटौर्त गने कायिलाई प्राथर्मकता ठदइनेछ।
12. उच्च आर्थिक िृवद्ध र आयको न्त्यायोन्त्चत वितरण सवहत समवष्टगत
आर्थिक स्थावयत्ि कायम हन
ु ेगरी आर्थिक तथा वित्तीय क्षेर सम्िन्त्धी
नीर्त तजुम
ि ा गरी लागु गररनेछ।
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13. प्रदे श स्तरमा सुरक्षा सुं यन्त्रको क्षमता िृवद्ध एिम् प्रभािकाररता
अर्भिृवद्धका लार्ग आिश्यक वक्रयाकलाप सञ्चालन गररनेछ।
द्वन्त्द्वपीर्डतहरुलाई राहत हन
ु े विर्भन्न कायिक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ।
यो िजेट लोकतन्त्र, मानिअर्धकार, प्रेस स्ितन्त्रता तथा खुला
समाजको अिधारणा तफि पररलन्त्क्षत हन
ु ेछ।
14. आन्त्तररक स्रोत पररचालन गनि व्यिन्त्स्थत राजस्ि प्रणालीको विकास,
करको दायरा विस्तार र राजस्ि च ुहािट र्नयन्त्रणलाई प्रभािकारी
िनाइनेछ। नागररकले र्तरे को करको सही सदुपयोग हन
ु े सुर्नन्त्ितता
कायम गररनेछ। सरकारी वित्त व्यिस्थापनलाई पारदशी िनाउँदै
खचिको

गुणस्तर

र

नर्तजा

प्रर्त

सम्िन्त्न्त्धत

र्नकाय

एिम्

पदार्धकारीहरुलाई न्त्जम्मेिार र उत्तरदायी िनाउने प्रणाली स्थावपत
गररनेछ। आयोजनाहरुको प्रर्तफल र प्रभािकाररताको आधारमा
मार िजेट विर्नयोजन गने प्रणालीको विकास गररनेछ।
15. प्रदे श सरकारिाट उपलधध गराइने अनुदान वितरणको लार्ग स्पष्ट
कानुनी आधारको प्रयोग तथा त्यस्तो अनुदान कायािन्त्ियनमा
प्रभािकाररता अर्भिृवद्ध गने प्रणाली लागु गररनेछ। प्रदे शको अनुदान
वितरण प्रणालीलाई स्थानीय तहको कायि सम्पादनसुं ग आिद्ध गरी
प्रदे श सरकारकै सुं रचनािाट प्रभािकारी लेखापरीक्षण गने प्रणालीको
व्यिस्था र्मलाइनेछ।
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16. विकासका नाममा अनुदान छने प्रिृन्त्त्तलाई र्नरुत्सावहत गररनेछ।
यस कायिमा प्रदे श सभाका माननीय साुंसदहरु समेतको अगुिाइमा
योजना कायािन्त्ियन, अनुगमन एिम् मूल्याुंकन कायिलाई िैज्ञार्नक
र व्यािहाररक िनाइनेछ।
17. प्रदे श र्भर पने रावष्ट्रय महत्ि राख्ने केही योजनाहरुलाई क्रमशः
प्रदे श गौरिका योजनाका रुपमा छनौट गरी कायािन्त्ियन गने नीर्त
अङ्गीकार गररनेछ। प्रदे श स्तरमा गौरि गनि सक्ने त्यस्ता
आयोजनािाट समग्र क्षेरको विकासमा टे िा पुग्नुका साथै रोजगारी
र्सजिना र आयआजिन अर्भिृवद्धमा योगदान पुग्ने अपेक्षा र्लईएको
छ।
18. प्रदे श र स्थानीय तहिीचको अपररहायि सम्िन्त्धलाई थप सुदृढ
िनाउन एउटै भूगोलमा तीन छु ट्टाछु ट्टै तहका सरकारहरुिाट योजना
तथा कायिक्रम छनौट भै सञ्चालन हन
ु सक्ने सुं भािनालाई मध्यनजर
गदै प्रदे श सरकारले छनोट गने सिै प्रकारका योजना तथा
कायिक्रममा दोहोरोपना नहन
ु े व्यिस्था र्मलाइने छ।
19. प्रदे शका ११९ िटा स्थानीय तह र ६६ र्निािचन क्षेरसँग विकासमा
सन्त्तुलन हन
ु े गरी सन्त्तुर्लत व्यिहारको र्सद्धान्त्तलाई प्राथर्मकता
ठदइनेछ।
20. नेपालको सुं विधान, नेपाल सरकारिाट स्िीकृत कायि विस्तृतीकरण
प्रर्तिेदन, रावष्ट्रय प्राकृर्तक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४,
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अन्त्तर–सरकारी वित्त व्यिास्थापन ऐन, २०७४ र स्थानीय सरकार
सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएका व्यिस्था, मापदण्ड र सूचकहरुको
आधारमा स्थानीय तहमा राजस्ि िाँडफाँट र अनुदान उपलधध
गराइनेछ।
21. साििजर्नक-र्नजी-सहकारी क्षेरिीचको सहकायि र समन्त्ियिाट ठदगो
र उच्च आर्थिक िृवद्ध हार्सल गनि सिै क्षेरलाई उत्पादनमुखी
िनाइनेछ। द्रतु आर्थिक िृवद्ध गनि उच्चमारामा लगानी पररचालन,
उत्पादनको सुं रचनामा पररितिन तथा साधन विर्नयोजनमा कुशलता
ल्याइनेछ।
22. पयिटन, ऊजाि, उद्योग र सेिा क्षेरमा आन्त्तररक तथा िैदेन्त्शक
लगानी र्भत्र्याउन नीर्तगत एिम् प्रवक्रयागत प्रणालीमा सुधार गरी
प्रदे श तीनलाई लगानीको आकर्िक स्थलको रुपमा विकास
गररनेछ।
23. चालु आर्थिक िर्िमा जारी गररे एका कानूनहरु आगामी आर्थिक
िर्िमा गररने विकास र्नमािण कायिका लार्ग नीर्तगत आधारहरु
हन
ु ेछन।
24. सहकारी, सामुदावयक र गैरसरकारी क्षेरलाई स्थानीय स्रोत, साधन
र सीपको पूणरु
ि पमा सदुपयोग गदै आर्थिक-सामान्त्जक रुपान्त्तरणको
सुं िाहकको

रुपमा

प्रिद्धिन

गररनेछ।

सहकारी

अर्भयानलाई

सहकाररताको मूल्य-मान्त्यता अनुरुप अन्त्घ िढाउन आिश्यक
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सहयोग गररनेछ। प्रदे शस्तरका योजना तथा कायिक्रमहरुलाई
नर्तजामूलक िनाउनका लार्ग र्नजी एिम् सहकारी क्षेरसुं ग
साझेदारी गरी कायिक्रम सुं चालन गने नीर्तलाई उच्च प्राथर्मकता
ठदइनेछ।
25. प्रदे शस्तरमा सञ्चालन हन
ु े विकास कायिक्रमको गुणस्तर लगायत
समग्र पक्षमा प्रभािकाररता अर्भिृवद्ध गनि आिश्यक कायि गररनेछ।
कायिमा गुणस्तर कायम गनि प्राविर्धक परीक्षण गने र्नकायको क्षमता
अर्भिृवद्ध गररनुका साथै गुणस्तरीय र्नमािण एिम् ममित सुं भारका
लार्ग सम्िन्त्न्त्धत र्नमािण व्यिसायीलाई न्त्जम्मेिार िनाइनेछ।
26. प्रदे श सरकारिाट स्िीकृत हन
ु े मापदण्ड तथा सूचकहरुको आधारमा
योजनाहरुको प्राथर्मकीकरण गररनेछ। योजनाहरुको छनौट गदाि
पुरानो परम्परागत विर्धलाई पररमाजिन गदै लर्गनेछ। िहि
ु र्ीय र
क्रमागत योजनाहरु स्पष्ट हन
ु े गरी िजेट व्यिस्था गररनेछ।
27. प्रदे शमा विद्यमान गररिी न्त्यूनीकरण र खाद्यान्न अपुगको अन्त्त्य गने
ठदशामा िजेट केन्त्न्त्द्रत रहनेछ। सिै प्रदे शिासीलाई उद्यमशील भई
आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमताको उपयोग गरी आर्थिक वक्रयाकलापमा
सहभागी हन
ु े अिसर र्सजिना गररनेछ।
28. योजना कायािन्त्ियनमा दे खा पने समस्याहरुको अग्रीम पवहचान गरी
आिश्यक रणनीर्त सवहत नर्तजामूलक एिम् सूचकमा आधाररत
स्िचार्लत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको व्यिस्था गररनेछ।
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29. प्रदे शन्त्स्थत स्थानीय तहको आय-व्ययको यथाथि अिस्थाको प्रर्तिेदन
हन
ु े गरी आय-व्ययको लेखाङ्कन र प्रर्तिेदन प्रणालीको विकास गरी
कायािन्त्ियनमा ल्याइनेछ। िजेट प्रणालीलाई सूचना प्रविर्धमा
आधाररत तुल्याउँदै वित्तीय अनुशासन कायम गररनेछ।
सभामुख महोदय,
अि म विर्नयोजन विधेयक, २०७६ का प्राथर्मकताहरु प्रस्तुत गने
अनुमर्त चाहन्त्छु।
30. विकास आयोजनाहरु कायािन्त्ियन गने र्नकायहरुको व्यिस्थापकीय
र

प्राविर्धक

क्षमता

अर्भिृवद्ध

गररनेछ।

भ्रष्ट्राचारमा

शून्त्य-

सहनशीलता एिम् समग्र शासन प्रणालीमा दण्डहीनताको अन्त्त्यका
लार्ग आिश्यक नीर्तगत एिम् प्रवक्रयागत प्रिन्त्ध र्मलाइनेछ।
सरकारको कायि सञ्चालनमा तटस्थता, इमान्त्दाररता र पारदशी
चरररहरुलाई आत्मसात गररनेछ। भ्रष्टाचार र्निारण सम्िन्त्धी प्रदे श
रणनीर्तलाई कडाइकासाथ कायिन्त्ियन गने व्यिस्था र्मलाइनेछ।
साििजर्नक सेिा प्रिाहलाई सेिाग्रावह मैरी िनाउने कायिलाई
प्राथर्मकतामा रान्त्खनेछ।
31. सुं विधान प्रद्धत्त मौर्लक हकको कायािन्त्ियनलाई प्राथर्मकता ठदँदै
ठदगो विकासका लक्ष्यहरु र सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई
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ु िाट विकासोन्त्मुख मुलक
ु मा स्तरोन्नर्त गने
अल्पविकर्सत मुलक
लक्ष्य हार्सल हन
ु े ठदशामा आगामी िजेट केन्त्न्त्द्रत हन
ु ेछ।
32. सरकारी कायािलयहरूका सम्पूणि आर्थिक कारोिारलाई क्रमशः
िैवङ्कङ प्रणालीमा आिद्ध गररनेछ। सरकारी काम कारिाहीमा सूचना
प्रविर्धको प्रयोगलाई व्यापक िनाई साििजर्नक सेिा वितरणलाई
सरल, सहज र पारदशी िनाइनेछ।
33. प्रदे श तीनका हरे क स्थानीय तह एिम् र्निािचन क्षेरको समग्र
आर्थिक विकासको लार्ग समपुरक, विशेर् तथा समानीकरण अनुदान
समेतको माध्यमिाट प्रभािकारी कायिक्रमहरु सुं चालन गररनेछ।
34. रावष्ट्रय तथा अन्त्तरावष्ट्रय गैर-सरकारी सुं स्थाले यस प्रदे शर्भर
ँ
कायिक्रम तथा गर्तविर्धहरु सुं चालन गनुप
ि ूि ि प्रदे श सरकारसग
अनुमर्त र्लनुपने व्यिस्था गररनेछ र त्यस्ता कायिहरुको लागतलाई
प्रदे शको आर्थिक वििरणमा आिद्ध गराउने व्यिस्था र्मलाइनेछ।
35. कृवर् पेशालाई आकर्िक, मयािठदत र सम्मार्नत िनाउन र्िशेर् ध्यान
ठदइनेछ। प्रदे शका भूर्म सम्िन्त्धी सम्पूणि अर्भलेखहरू क्रमशः
र्डन्त्जटल प्रणालीमा आिद्ध गने कायिमा सम्िन्त्न्त्धत र्नकायलाई
आिश्यक सहयोग गने व्यिस्था र्मलाइनेछ।
ँ समन्त्िय गरी गुठी र मोवहयानी हकको समस्या
36. नेपाल सरकारसग
समाधान गररनेछ। नेपाल सरकारको भू-उपयोग नीर्तको अर्धनमा
रही भूर्मको िैज्ञार्नक उपयोग गने नीर्त अङ्गीकार गररनेछ।
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प्रदे शर्भर रहे का साििजर्नक जग्गाको लगत तयार गने प्रवक्रया शुरु
गररनेछ।
37. खेतीयोग्य जमीनको खण्डीकरण, कृवर् भूर्म िाँझो राख्ने प्रिृन्त्त्तको
अन्त्त्य गदै सहकारी, सामुवहक तथा करार खेतीमा जोड ठदइनेछ।
कृवर् व्यिसायमा सीप तथा क्षमतायुक्त जनशन्त्क्त उत्पादन एिम्
पुनतािजगीका लार्ग प्रदे शस्तरीय कृवर् तार्लम केन्त्द्र स्थापना
गररनेछ।
38. कृवर् उत्पादनमा प्राङ्गाररक खेतीलाई प्रोत्साहन गने नीर्त अङ्गीकार
गररनेछ। कृर्कलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान ठदने नीर्त
र्लइनेछ।

परम्परागत

एिम्

र्निािहमुखी

कृवर्

प्रणालीलाई

व्यिसायमुखी तुल्याउन कृवर्को व्यिसायीकरण, िजारीकरण,
आधुर्नकीकरण तथा औद्योर्गकरणलाई उच्च प्राथर्मकतामा राखी
कायिक्रम अगार्ड िढाइनेछ।
39. विकासको आधार स्तम्भको रुपमा रहे को सहकारी क्षेरलाई प्रदे श
विकासको हरे क क्षेरमा प्रभािकारी उपयोग गने नीर्त र्लइनेछ।
सहकारीको आधारभूत मूल्य, मान्त्यता र र्सद्धान्त्त र्भर रही सञ्चालन
गनि उपयुक्त र्नयमन तथा व्यिस्थापन प्रणालीको विकास गरी
कायािन्त्ियनमा ल्याइनेछ।
40. पयिटनको िहआ
ु यार्मक उपयोग गनि जैविक, साुंस्कृर्तक एिम्
प्राकृर्तक पयिटकीय स्थलहरुको सुं रक्षण, सम्िद्धिन र प्रिद्धिन गरी
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आन्त्तररक उत्पादन र रोजगारी अर्भिृवद्ध गने कायिक्रम सञ्चालन
गररनेछ। नयाँ पयिटकीय स्थलहरुको खोजी, सुं रक्षण र सुं िद्धिन
गररनेछ।

िहज
ु ातीय,

िहध
ु ार्मिक,

िहस
ु ाुंस्कृर्तक,

िहभ
ु ावर्क

विशेर्तालाई प्रिद्धिन गदै विर्भन्न ऐर्तहार्सक कालमा नेपालमा रहे का
सभ्यता र शासन प्रणाली िारे एिम् नेपालको सामान्त्जक, आर्थिक,
राजर्नर्तक, कला-सँस्कृर्त,इर्तहास आठद प्रर्तविन्त्म्ित हन
ु े गरी
सुं ग्रहालय थप सुदृढ तुल्याइनेछ। ऐर्तहार्सक गढीहरुलाई आकर्िक
पयिटकीय स्थलको रुपमा विकास गररनेछ।
41. प्रदे शका आिश्यक स्थानहरुमा जडीिुटी प्रशोधन केन्त्द्रको स्थापना
गररनेछ। प्रदे शमा हाल रहे का िन क्षेरको सुं रक्षण, विकास र
िैज्ञार्नक उपयोगका लार्ग विविध कायिक्रमहरु सुं चालन गररनेछ।
42. िैज्ञार्नक िन व्यिस्थापनिाट काष्ठ तथा गैरकाष्ठ िन पैदािारको
व्यिसावयक उत्पादन र वितरण तथा पयािपयिटन प्रिद्धिनका लार्ग
विर्भन्न वक्रयाकलापहरु सुं चालन गररनेछ। िनमा आधाररत उद्योग
तथा लघु उद्यमको व्यिसायीकरण माफित रोजगारी र्सजिना
गररनेछ।
43. िातािरण सुं रक्षणलाई प्रदे श सरकारले उच्च प्राथर्मकता ठदनेछ।
जैविक ऊजाि र प्राुंगाररक मल उत्पादनका माध्यमिाट जैविक
उत्पादन र फोहोरको ठदगो व्यिस्थापनलाई उच्च प्राथर्मकता
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ठदइनेछ। विद्युत उत्पादनमा िृवद्ध गदै विद्युतीय सिारी साधनको
प्रयोगमा प्रोत्साहन गने नीर्त र्लइनेछ।
44. भौर्तक पूिािधारको गुणस्तररय विकास, खानेपानी तथा सरसफाईका
क्षेरलाई उच्च प्राथर्मकतामा रान्त्खनेछ। र्सँचाइयोग्य कृवर् भूर्ममा
आधुर्नक र्सँचाइ प्रणाली लागू गने कायिलाई प्रथार्मकतामा
रान्त्खनेछ। अव्यन्त्स्थत रुपमा िढ्दै गइरहे को शहरीकरणलाई
िैज्ञार्नक र व्यिन्त्स्थत िनाइने छ। जोन्त्खमयुक्त िस्तीहरुलाई
उपयुक्त स्थानमा स्थानान्त्तरण गनि एकीकृत िस्ती विकास कायिक्रम
अगार्ड िढाइनेछ।
45. गुणस्तरीय न्त्शक्षा र शैन्त्क्षक पूिािधार विकासलाई उच्च प्राथर्मकतामा
ठदइनेछ। न्त्शक्षामा सिैको पहँच
स्थावपत गदै
ु

आिश्यकता

अनुरुपको गुणस्तरीय, व्यिसावयक र सीपयुक्त न्त्शक्षा प्रदान गरी
युिा क्षमताको विकास गरी रोजगारी र स्िरोजगारी अर्भिृवद्ध गनि
जोड ठदइनेछ।
46. खेलकुद, पयिटन र सहकारी न्त्शक्षालाई आधारभूत तहदे न्त्ख अध्ययन,
अध्यापन गने कायि गनि प्रोत्साहन गररनेछ। विद्यालयहरुमा सूचना
प्रविर्धको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गनि आिश्यक सहयोग गने व्यिस्था
र्मलाइनेछ। साििजर्नक न्त्शक्षामा लगानी िृवद्ध र र्नजी लगानीलाई
र्नयमन गदै दुईखाले न्त्शक्षा प्रणालीमा रहे को विर्मता हटाउँदै
लर्गनेछ।
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47. न्त्शक्षालाई उद्यमन्त्शलता तथा उत्पादन, श्रम एिम् स्थानीय अथितन्त्र
ँ आिद्ध गररनेछ। प्राविर्धक न्त्शक्षालाई
र स्थानीय रोजगारी िृवद्धसग
उच्च प्राथर्मकता ठदइनेछ। उच्च न्त्शक्षा अध्ययन गने विद्याथीहरुका
लार्ग अध्ययन अनुसन्त्धान गनि प्रोत्साहन गरी विज्ञता र विशेर्ज्ञताको
विकास गररनेछ।
48. स्िास््य सम्िन्त्धी मौर्लक हकको कायािन्त्ियन सुर्नन्त्ित गररनेछ।
ँ समन्त्िय गरी हाल प्रदे शमा
सुं घीय सरकार र प्रदे श सरकारसग
रहे का

स्िास््य

केन्त्द्रहरुमा

और्धी,

उपकरण

र

जनशन्त्क्त

पररचालनको कायि प्रभािकारी िनाइनेछ। सिै नागररकलाई सुलभ
स्िास््य सेिाको लार्ग अर्निायि स्िास््य िीमामा आिद्ध गनि
प्राथर्मकता ठदइनेछ। यस प्रदे शमा अन्त्तरािवष्ट्रयस्तरको गुणस्तरीय
स्िास््य सेिा उपलधध गराउन र मानिस्रोतको विकास योजना
कायािन्त्ियन गनि प्राथर्मकता ठदइनेछ।
49. प्रदे शलाई औद्यौर्गक प्रदे शको रुपमा विकास गने योजना िनाई
कायिन्त्ियनमा ल्याइनेछ। विदे शी लगानीकतािहरुलाई उद्योग स्थापना
गनि विशेर् आकर्िण गररनेछ। प्रदे शमा रहे का औद्योर्गक क्षेरको
क्षमता तथा प्रभािकाररता अर्भिृवद्ध गररनेछ। लघु एिम् मझौला
उद्योग प्रिद्धिन माफित स्िरोजगार र्सजिना गने कायिका लार्ग श्रोत
व्यिस्थापन गररने छ। स्िदे शी कच्चा पदाथिको प्रयोगिाट सुं चालन
हन
ु सक्ने उद्योगहरुको विकासमा विशेर् जोड ठदइने छ।
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50. औद्योर्गक तथा व्यािसावयक क्षेरमा उत्पादकत्ि िृवद्ध गरी उपभोग्य
िस्तु तथा सेिाहरूमा आत्मर्नभिरता कायम गररनेछ। खानी तथा
खर्नजजन्त्य उद्योगलाई प्राथर्मकतामा रान्त्खनेछ।
51. हरे क

श्रमलाई

मयािठदत

िनाइनेछ।

श्रर्मकका

हक-वहतको

प्रत्याभूर्त गररनेछ। उत्पादन र उत्पादकत्ि िृवद्ध गने, रोजगारी
र्सजिना गने, आर्थिक परर्नभिरता घटाउने र व्यापार घाटा कम गनि
औद्योर्गक तथा िान्त्णज्य नीर्तलाई प्राथर्मकता ठदइ कायािन्त्ियन
गररनेछ।
52. प्रदे शलाई आिश्यक पने मानिस्रोतको अनुमान र अर्भलेखीकरण
व्यिन्त्स्थत गदै मानि सुं शाधन विकास गररनेछ। युिा िगिको ज्ञान,
सीप र क्षमताको अर्धकतम उपयोग गनि प्रोत्साहन गनुक
ि ा साथै
िैदेन्त्शक रोजगारका क्रममा र्सकेको सीपलाई स्िदे शमा उपयोग
गने कायिलाई प्रोत्साहन गररनेछ।
ँ समन्त्िय गरी प्राकृर्तक विपन्त्त्तका िेला
53. प्रत्येक स्थानीय तहसग
उद्धार गनि सक्ने तार्लम प्राि स्ियुंसेिक उत्पादन गररनेछ।
54. मौर्लक कला, सम्पदा, सावहत्य, सुं स्कृर्त, लोक-दोहरी, गीत-सुं गीत
र चलन्त्चरको सुं रक्षण एिम् प्रिद्धिन गररनेछ। युिािैज्ञार्नक, विद्वान,
विशेर्ज्ञ, कलाकार, सावहत्यकार, सुं स्कृर्तविद लगायत प्रदे शका
प्रर्तभाहरूको सम्मान सवहत उनीहरूको प्रर्तभालाई नि प्रितिनीय
ढुं गले उपयोग गदै लर्गनेछ। प्रर्तभा-पलायन रोक्न प्रर्तभाशाली
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व्यन्त्क्तको सम्भावित क्षमताको खोजी गने, सम्मान गने, उपयुक्त
भूर्मका प्रदान गने जस्ता माध्यमिाट प्रभािकारी उपयोग गने नीर्त
र्लइनेछ।
55. प्रदे शको पवहचान, सम्मान र गररमा अर्भिृवद्ध गने गरी खेल क्षेरको
विकास गररनेछ। प्रत्येक न्त्जल्ला सदरमुकाममा एक अत्याधुर्नक र
सुविधा सम्पन्न रुं गशाला र्नमािण गदै लर्गनेछ। प्रादे न्त्शक र्निािचन
क्षेरमा आिश्यकतानुसार रुं गशाला, खेल मैदानहरु र्नमािण गने कायि
अन्त्घ िढाइनेछ।
56. आर्थिक तथा सामान्त्जक रुपमा पछार्ड परे का िगि, क्षेर तथा
समूहलाई लन्त्क्षत गरी विर्भन्न कायिक्रम सुं चालनमा जोड ठदइने
छ।मानि अर्धकार, मवहला अर्धकार तथा मवहला सशन्त्क्तकरण,
िाल अर्धकार तथा िाल सुं रक्षणका सिालहरुलाई प्राथर्मकता
ठदईनेछ।
57. प्रदे शमा सहयोगापेक्षी सडक मानि नरहने व्यिस्था गररनेछ।
शारीररक एिम् िौवद्धक अपाङ्गता भएका व्यन्त्क्तहरु तथा परान्त्श्रत
जेष्ठ नागररकहरुलाई लन्त्क्षत गरी विशेर् कायिक्रम ल्याइनेछ।
सामान्त्जक विभेद, दर्लत छु िाछूत, अन्त्धविश्वास, घरे ल ु वहुं सा, दाइजो,
र्तलकप्रथा, िोक्सी प्रथा जस्ता कुसुं स्कार विरुद्ध सामान्त्जक अर्भयान
सञ्चालन गररनेछ र यस सम्िन्त्धी कानूनलाई कडाइका साथ लागू
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गररनेछ।

लन्त्क्षत

जनसमुदायको

सामान्त्जक

आर्थिक

विकास

प्रकृयामा आथिपूणि सहभार्गता िढाइनेछ।
58. कृर्रम मूल्य िृवद्ध, र्सन्त्न्त्डकेट, गुणस्तरहीनता र भ्रमपूणि विज्ञापन,
नापतौल ठगी लगायतलाई कडाइका साथ र्नयन्त्रण गररनेछ।
सभामुख महोदय,
ु को िीचमा
59. द्रतु विकासको मागिमा अन्त्घ िढे का दुई र्छमेकी मुलक
रहे को यो प्रदे शसँग समृवद्धका अथाह सम्भािना छन्। समृवद्धको
लक्ष्य अमूति नारामा मार सीर्मत नगरी इमान्त्दार प्रयत्न गररयो भने
अपेन्त्क्षत नर्तजा सम्भि छ।
60. न्त्यावयक

वितरण

सवहतको

तीव्र

आर्थिक

विकास,

मयािठदत

रोजगारीको सुर्नन्त्ितता, व्यिन्त्स्थत र गुणस्तरीय पूिािधार, आधुर्नक
प्रविर्धको विस्तार, मानिीय पूुंजीको विकास र उपयोग, औद्योर्गक
विकास, िातािरणको सुं रक्षणमा उपयुक्त कदम र कानूनको
शासनको प्रत्याभूर्तिाट मार समृवद्धको मागि प्रसस्त हन्त्ु छ र आगामी
ु
िर्िको िजेट यसै मागितफि उन्त्मख
हन
ु े कुरामा म माननीय
सदस्यहरुलाई आश्वस्त गराउन चाहन्त्छु ।
61. मैले यस सम्मार्नत सभा समक्ष पेश गरे को विर्नयोजन विधेयक,
२०७६ का र्सद्धान्त्त र प्राथर्मकता प्रदे शले अन्त्घ िढाउन चाहे को
विकासको ढाँचा, तत्कालीन आिश्यकता र साधनको उपलधधता
िीच तादात्म्यता कायम हन
ु े गरी तय गररएको खाका हो। माननीय
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सदस्यहरुले यी र्सद्धान्त्त र प्राथर्मकतामा सघन छलफल गरी
रचनात्मक पृष्ठर्ोर्ण ठदनुहन
ु ेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । माननीय
सदस्यहरुिाट प्राि हन
ु े महत्िपूणि सुझािहरु र प्रदे श सरकारले यस
सम्मार्नत सभा समक्ष र्छट्टै प्रस्तुत गने नीर्त तथा कायिक्रम आर्थिक
िर्ि ०७६/७७ को िजेट र्नमािणमा मागिदशिनको रुपमा र्लने
प्रर्तिद्धता समेत व्यक्त गनि चाहन्त्छु ।
धन्त्यिाद।
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