
 
 

 

 

 

माननीय आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुङ्गलेले 

 प्रदेश सभामा प्रस्ततु गनुि भएको 
 

 

 

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को लार्ग ववर्नयोजन ववधेयक, २०७७ का  

र्सद्धान्त्त र प्राथर्मकता 
 

 

 

 

 

प्रदेश सरकार 

आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय 

बागमती प्रदेश 

२०७७ जेष्ठ 



1 
 

माननीय सभामखु महोदय, 
१. बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालयको मन्त्रीको 

हैर्सयतले यस गररमामय सभा समक्ष ववर्नयोजन ववधेयक, २०७७ का र्सद्धान्त्त र 
प्राथर्मकता प्रस्ततु गनि उपस्स्थत भएको छु । 

२. ऐर्तहार्सक रुपमा नेपालको राजनीर्तक तथा प्रशासर्नक नक्सा अद्यावर्धक गरी 
साविजर्नक गने परु्नत कायिको नेततृ्वदायी भरू्मकाका लार्ग सम्माननीय 
प्रधानमन्त्रीज्यूकोयूको उसम् सम्मान गदकृत कृता पता प्रक् गदिछु । साथै सवियता पूविक 
कायि सम्पन्न गरेकोमा नेपाल सरकारलाई ववशेर् धन्त्यवाद ददन ्ाहन्त्छु। 

३. समदृ्ध नेपाल र सखुी नेपाली हाम्रो दीर्िकालीन राविय सो् भए अनसुार बागमती 
प्रदेश सरकारले आफ्ना सबै नीर्त तथा कायििमहरु सोही ददशातर्ि  उन्त्मखु हनुपुने 
यहााँहरुलाई अवगतै छ । 

४. ववश्वभर रै्र्लएको कोर्भड-१९ रोगको महामारीबा् र्सस्जित ववर्म पररस्स्थर्तका 
कारण ववकास प्रयास अवरुद्ध हनु पगुी हाम्रो स्रोत, साधन र ध्यान यसको 
रोकथामतर्ि  केस्न्त्ित गनुिपने बाध्यता परेको छ । यसले गदाि ्ाल ुआर्थिक वर्िका 
लस्क्षत कायििमहरु तोवकएको समयमा परुा गनि असहज स्स्थर्त पैदा हनुकुा साथै 
सामान्त्य रूपमा ्र्लरहेको जनजीवनलाई एक्कासी वन्त्दावन्त्दीमा ल्याउन ुपने असामान्त्य 
पररस्स्थर्त आइपरेको छ। यसबा् बागमती प्रदेशका साथै स्वदेश तथा ववदेशमा 
रहनभुएका दददीबवहनी तथा दाजभुाइहरुमा परेको असहज पररस्स्थर्तप्रर्त प्रदेश 
सरकारको तर्ि बा् दुुःख व्यक्त गनि ्ाहन्त्छु। साथै यस रोगबा् ज्यूकोयान गमुाउन ु
भएका स्वदेश तथा ववदेशमा रहनभुएका नेपाली दददीबवहनी र दाजभुाइहरुप्रर्त हाददिक 
श्रद्धाञ् जली व्यक्त गदिछु । उहााँहरुको शोकाकूल पररवार प्रर्त हाददिक समवेदना 
व्यक्त गदकृत उप्ाररत सबैको शीघ्र स्वास््यलाभको कामना गदिछु । 

५. दईु मवहना भन्त्दा बढीको वन्त्दावन्त्दी र्नरन्त्तर ्र्लरहाँदा आम जनताको जनजीवन 
असामान्त्य बन्न पगेुको छ। अनायास आइपरेको यस ववपस्िले हाम्रो प्रदेशको 
अथिव्यवस्थामा ठूलो हार्न परु् याएको छ । महामारीको रोकथाम तथा प्रभावकारी 
र्नयन्त्रण गदकृत उक्त क्षर्तलाई पनुुःभरण गनि र शीघ्रातीशीघ्र वास्ञ्छत आर्थिक सम्बवृद्ध 
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हार्सल गनि रे्री अहोरार खव्न ुपने भएको छ। यसले हामीलाई थप संवेदनशील 
बनाएको छ । 

६. कोर्भड-१९ ले नेपालको भौर्तक पूवािधारमा लगानी गने परम्परालाई अब आर्थिक 
सामास्जक ववकास गने दृविकोणमा बदर्लददएको छ। यस ववपस्िले हाम्रो समग्र 
ववकास पद्धर्त, अवधारणा र अभ्यासमा पररवतिन गनुि पने अवस्था र्सजिना भएको 
छ। ववश्वभर रै्र्लएको यस महामारीले ववकास सधैं र्सधा रेखामा वहाँड्ने होइन रहेछ 
भन्ने पाठ समेत र्सकाएको छ। ववकासप्रर्तको अर्भमूखीकरण अब जैववक प्रणालीबा् 
आर्थिक सामास्जक ववकास गनुिपने तर्ि  इंर्गत भएको छ । यसको अथि नेपालको 
ववकास अब देशर्भरैबा् र नेपाली यवुा शस्क्तले देश र्भरै पौरख गरी उपलस्धध 
हार्सल गररने हनुपुछि। ववकासको जग देश र्भरको श्रम, पूाँजी, प्रववर्ध र सीप 
परर्ालनमा आधाररत हनुपुछि ।  

७. नेपाली यवुाको जोस, जााँगर र पौरख देशर्भरै परर्ालन गनि सके मार ववकास 
ददगो हनेु रहेछ र त्यर्त बेला मार अथिव्यवस्था उत्थानशील हनेुरहेछ भन्ने पाठ यस 
महामारीले र्सकाएको छ; भ-ूधरातलीय यथाथितामा आधाररत ववकासको अभ्यास 
अवलम्बन गनि सके मार यथाथि स्वरुपको उपलस्धध हार्सल हनेु रहेछ भन्ने बोध 
गराएको छ। 

८. अबको ववकासको ढााँ्ा भनेको देशको ववववधता र त्यहााँको सम्भावनाको उपयोगको 
आधारमा पवितीय अथितन्त्रको ववकासको जगबा् राविय अथि व्यवस्थाको जगेनाि 
गनुि हनेुछ। तसथि अब प्रदेश सरकारले ददगो र देशको भधूरातलीय यथाथितामा 
आधाररत ववकास नमूना र पद्धर्तको अवलम्वन गनेछ। यसको लार्ग आवश्यक 
नीर्त तथा कायििमहरू तय गररनेछन ्।  

९. ववश्वव्यापी रुपमा रै्र्लएको कोर्भड-१९ संिमणलाई रोकथाम गनि स्जम्मेवार 
नागररकको रूपमा सहयोग गनुिहनेु सबैमा हाददिक धन्त्यवाद सवहत कृता पता ा पापन 
गनि ्ाहन्त्छु । यस ववर्म पररवेशमा अहोरार खट्न ु भएका स्वास््यकमीहरु, 
सरुक्षाकमीहरू तथा सबै रािसेवक कमि् ारीहरूलाई धन्त्यवाद ददन ्ाहन्त्छु । 
महामारीको संिमणलाई यथासम्भव कुशल ढङ्गमा व्यवस्स्थत गनि अग्रपंस्क्तमा खव्ई 
नेततृ्व प्रदान गनुिहनेु सम्पूणि राजनीर्तक दलहरु र स्थानीय तहका पदार्धकारीहरू 
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प्रर्त म आभार व्यक्त गनि ्ाहन्त्छु ।यस महामारीको अवस्थाबा् पीर्डत हनु पगेुका 
नागररकहरू, ववदेशबा् र्केका नेपाली नागररकहरूका साथै श्रर्मक मजदरुलाई 
राहत र स्वास््य सरुक्षा उपलधध गराउन स्रोत साधनको उस््त व्यवस्थापन गने 
कायिमा प्रयत्नशील नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूका सम्पूणि 
जनप्रर्तर्नर्धहरू समेतलाई आभार प्रक् गनि ्ाहन्त्छु। 

माननीय सभामखु महोदय, 
अब म ववर्नयोजन ववधेयक, २०७७ का र्सद्धान्त्तहरू प्रस्ततु गने अनमुर्त ्ाहन्त्छु । 

१०. ववर्नयोजन ववधेयक, २०७७ को र्सद्धान्त्त र प्राथर्मकता तय गदाि मैले नेपालको 
संववधान र समाजवाद; शास्न्त्त सशुासन र समवृद्ध; संर्ीय सरकारको नीर्त, योजना तथा 
कायििम; राजनीर्तक दलहरुको ्नुावी र्ोर्णापर; जैववक आर्थिक वृवद्धको ढााँ्ा र 
लोककल्याणकारी राज्यूकोयको पररकल्पना; देशको संर्ीय स्वरुप अनरुुप अपनाउन ुपने 
राजनैर्तक र आर्थिक ववकासको आधार; बागमती प्रदेशको प्रथम आवर्धक योजनाको 
मान्त्यता र पवह्ान गररएका ववकासका ्ालकहरु तथा ददगो ववकासको लक्ष्य र 
संर्ीय योजनासाँगको आवद्धतालाई मागिदशिनको रुपमा र्लएको छु । 

११. जैववक माध्यमको आर्थिक ववृद्धको ढााँ्ाले सााँस्सम्कै देश ववकासको सम्भावना 
देखाउाँछ । देशमा उपलधध स्रोत र साधनहरुबा् अत्यिुम प्रर्तर्ल प्राप्त गनि 
तदनसुार स्रोत साधनको पनुुःववतरण र पनुुःववन्त्यास गनि जोड ददन्त्छ, आत्मर्नभिर 
अथिव्यवस्थाको र्सजिना गनि सर्ाउाँछ। यस्तो अथिव्यवस्थाको अवलम्वनले अन्त्तरािविय 
प्रर्तकूलता वा ववश्व पररवेशमा आउने उतार ् ढावको पररस्स्थर्तलाई सामना गनि सक्षम 
गराई कम भन्त्दा कम क्षर्त गराउाँछ । 

१२. ववशेर्तुः कोरोना रोगको प्रकोप पर्छ ववश्व पररवेशमा आउन सक्ने पररवतिनले अब 
आफ्नै गाउाँ आफ्नै ठाउाँको ववकास मार ददगो हनु सक्ने देस्खएको छ । धमाधम 
गाउाँ र्कि ने सविसाधारणको लाम हेदाि द:ुख पदाि गाउाँ नै ्ावहने यथाथिताले अबको 
ववकासको अभ्यास यही र्सद्धान्त्त र अवधारणामा आधाररत हनुपुने देस्खन्त्छ । यसले 
आफ्नो गाउाँ आर्ैँ  बनाऔ ँभन्ने २०५१ सालको तत्कालीन सरकारको कायििमको 
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दरुदस्शिता पर्न प्रमास्णत गनेछ । अबको प्रदेश सरकारको ववकासको र्सद्धान्त्त भनेको 
मेरो गाउाँ मै बनाउाँछु, बााँझो बारी मै रु््ाउाँछु भन्ने र्सद्धान्त्तमा आधाररत हनेुछ। 

१३. वैदेस्शक रोजगारीका लार्ग लाखौँ यवुाहरु पलायन हुाँदा ववपद्का समयमा कसरी 
देश र जनता पीर्डत हनेु रहेछन ्भन्ने सन्त्देश यो महामारीले ददएको छ । कोर्भड-

१९ रोगको संिमणको कारणले र्नक् भववष्यमा यवुाहरु ववदेस्शने सम्भावना कम 
हनेु र यस्ता जनशस्क्त अब नेपालमा नै रहने तथा हाल ववदेशमा रहेकाहरु समेत 
र्कि ने हुाँदा, त्यस्ता जनशस्क्तलाई लस्क्षत गरी कृवर् कमि, उत्पादन क्षेर तथा तत्कालै 
रोजगारी र्सजिना हनेु वियाकलापहरुमा केस्न्त्ित हनेुगरी बजे् र्नमािण गररनेछ । 

१४. अबको ववकास प्रयासमा ग्रामीण अथिव्यवस्था सधुारेर कम्तीमा पर्न खाद्यान्न, तरकारी, 
र्लरु्ल, पशपुालन मार्ि त दगु्ध र मासजुन्त्य पदाथिमा आत्मर्नभिर हनुपुने 
वास्तववकतालाई स्वीकारी पवितीय अथितन्त्रको ववकासलाई जोड ददने गरी कायििमहरू 
तय गररनेछ । 

१५. यस प्रदेशमा जैववक आर्थिक ववृद्धको अभ्यास मार्ि त हार्सल हनु सक्ने ववकासको 
ठूलो सम्भावना छ वकनभने काठमाण्डौ उपत्यका वरीपरीका स्जल्लाहरुमा खाद्यान्न, 
तरकारी, र्लरु्ल तथा पशपुालनको ववकास मार्ि त उत्पादन र रोजगारी साथसाथै 
उपलधध गराउन सवकन्त्छ । देशको राजधानी यही प्रदेशमा भएकोले ग्रामीण आर्थिक 
वियाकलापहरुलाई सहरी अथितन्त्रसाँग आबद्ध गराउन सवकने अवसर छ । अबको 
बजे्मा यस अवसरको सदपुयोगमा ध्यान ददइनेछ। 

१६. प्रदेश सरकार आर्ैँ ले वस्त ुतथा सेवा उत्पादन गरी ववतरण गनि लामो समय लाग्न 
सक्ने भएको र वतिमान अवस्थामा काननुी आधारहरु पर्न तय भई नसकेकोले 
र्नयमनकारी कायि, साविजर्नक सेवा ववतरणको प्रभावकाररता ववृद्धमा योगदान हनेु कायि 
र सशुासन प्रवद्धिन जस्ता कायििमहरु तय गरी अस्र् बढ्दा प्रदेश सरकारको उपस्स्थर्त 
देस्खने कायििमहरुमा जोड ददने र्सद्धान्त्त र्लइनेछ । 

१७. आगामी आर्थिक वर्िको बजे्का कायििममा स्रोत साधनको ववर्नयोजन गदाि ववर्य 
क्षेरगत र भौगोर्लक अवस्थाको कसीमा समकालीन ववकासको आवश्यकता अनरुुप 
न्त्यायपूणि र समन्त्यावयक ववर्नयोजनमा ववशेर् ध्यान ददइनेछ । 
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१८. अथिव्यवस्थामा ददगो पूाँजी र्नमािण गनि भौर्तक पूवािधारका संर्नाहरुमा लगानी 
बढाउनपुछि । तर यस्ता पूवािधारका संर्नाहरुमा लगानी गनि ठूलो धनराशीको 
आवश्यकता हनु्त्छ । पयािप्त अध्ययन ववश्लेर्ण र्बना यस्ता पररयोजनाहरुको सम्भाव्यता 
तथा उपयकु्तता बारे जानकारी प्राप्त हुाँदैन । आयोजना ववश्लेर्ण र लाभ लागत 
ववश्लेर्णबा् उपयकु्त देस्खएमा मार आयोजना तोवकएको समयमा सम्पन्न हनेु, 
तोवकएको प्रर्तर्ल ददने र लगानी गररएको धनराशीको पनुुःभरण हनेु हनु्त्छ। ववर्यगत 
मन्त्रालयहरुले आयोजनामा स्रोतको ववर्नयोजन गदाि यसलाई ववशेर् ध्यान ददनपुनेछ। 
यसथि आगामी आर्थिक बर्िमा ववर्यगत मन्त्रालयहरुले आफ्नो बजे् सीमाको केही 
अंश पररयोजना बैंक मार्ि त प्रस्ताव गने व्यवस्था गररनेछ । 

१९. प्रादेस्शक सरकारको बजे् समग्र अथिव्यवस्थामा सम्पर्त र्सजिना र पूाँजी र्नमािण हनेु 
गरी तयार गररनेछ । साथै संर्ीय सरकारको के्षरगत ववर्नयोजनसाँग पर्न समन्त्वय 
गररनेछ । उत्पादकत्व बढी भएका क्षेर र उपक्षेरको पवह्ान गरी लगानी परर्ालन 
गररनेछ। 

२०. परम्परागत अनदुान प्रणालीमा आधाररत ववतरणमूखी कायििम ददगो हनु सक्दैन भन्ने 
अनभुवले देखाइसकेको छ । प्रत्येक वर्ि सोही कायििममा रकम ख्ि गदाि 
परमखुापेक्षी प्रवसृ्िको ववकास भएको छ । तसथि ददगोपनालाई समेत ध्यान ददइ 
लागत साझेदारी र लगानी पद्धर्तको अवलम्वन गरी ववकासका कायििमहरु तय 
गररनेछन।् 

२१. ववकास र्नमािणमा पूाँजी-प्रधान भन्त्दा श्रम-प्रधान प्रववर्ध र लगानीलाई प्राथर्मकता 
ददइनेछ । 

२२. अबको बजे्मा परम्परागत रैथाने प्रववर्धको पनुजािगरण गने गरी कायििम 
ल्याइनेछ। यस्तो प्रववर्ध हाम्रो भसू्वरूप अनकूुल हनेु, वातावरण मैरी हनेु,  ददगो  र 
आत्मर्नभिर हनेु भएकोले बावहरी संसारमा आउने आर्थिक मन्त्दी वा प्रकोपले अथितन्त्रमा 
धेरै असर पदकृतन । श्रम-सर्न हनेु र साना-साना स्केलका हनेु हुाँदा यस्ता परम्परागत 
प्रववर्धहरु लगानीका वहसाबले र स्वरोजगार र्नमािणका वहसाबले पर्न उपयकु्त हनु्त्छन।् 
यस्ता प्रववर्ध स्थानीय उत्पादनको प्रशोधन, सञ्चय र भण्डारणमा उपयोगी हनु्त्छ । 
यसले हाम्रो ग्रामीण अथिव्यवस्थालाई उत्थानशील पर्न बनाउाँदछ। 
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२३. सू्ना प्रणालीलाई आर्थिक ववृद्ध र रोजगारीसाँग आवद्ध गराउन सके यसले थप 
रोजगारी र्सजिनामा योगदान परु् याउाँछ। कोरोना रोगको प्रकोपको कारणले ववद्यतुीय 
सू्ना प्रणालीको माग बढ्ने संकेत आइसकेको छ । र्नजी क्षेरसाँग सहकायि र 
साझेदारी गरी प्रदेश सरकार यसमा संलग्न हनु सक्दछ । तसथि रोजगारीमलुक 
सू्ना तथा सञ् ् ार प्रणालीमा ववशेर् जोड ददइनेछ । 

२४. वविीय हस्तान्त्तरणका अनदुानहरूमध्ये लागत सहभार्गताका कारण समपूरक अनदुान 
बढी प्रभावकारी देस्खएको छ । तसथि आगामी वर्िको बजे् र्नमािणमा यो अनदुानको 
अंश बढाइने र स्थानीय तहहरूसाँग अर्ग्रम रूपमा आयोजनाहरू माग गने व्यवस्था 
गररनेछ । 

२५. वविीय संर्ीयताको र्सद्धान्त्त अनसुार वविीय हस्तान्त्तरण अन्त्तगितका अनदुानहरू 
आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालयबा् मार परर्ालन गररनेछन ्। 

२६. साविजर्नक स्वास््य प्रणालीको सधुार सवहत ददगो र ववश्वसनीय स्वास््य सेवा प्रदान 
गनि सरकारी अस्पतालहरूको सदुृढीकरण गनुि अहम ्आवश्यकता हो भन्ने प्रमास्णत 
भइसकेको छ । तसथि जनसाधरणलाई सरकारी स्वास््य सेवा प्रर्त ववश्वास जगाउन 
प्रदेश सरकारले साविजर्नक स्वास््य प्रणालीलाई ववशेर् ध्यान ददनपुने भएको छ । 
प्रदेशका अस्पतालहरूमा आवश्यक यन्त्र उपकरण र यथोस््त स््वकत्सक तथा 
स्वास््यकमीहरुको व्यवस्थापनमा प्राथर्मकताका साथ कायि गररनेछ। सामान्त्य 
स्वास््य उप्ारको लार्ग एक स्जल्लाबा् अको स्जल्लामा जान ुनपने स्स्थर्त र्सजिना 
गनि स्जल्ला अस्पतालहरूको सदुृढीकरण गररनेछ । 

२७. स्शक्षाको गणुस्तर अर्भवृवद्ध गनि र स्थानीय स्रोत साधनको परर्ालनमा र्सजिनशीलता 
प्रवद्धिन गरी स्वरोजगार, उद्यमशीलता र नव-अन्त्वेर्णसाँग आबद्ध गराउन स्शक्षा 
सम्बन्त्धी ववशेर् कायििमहरु सञ् ् ालन गररनेछ ।  

२८. प्रभावकारी अनगुमन मूल्याङ्कन प्रणाली र्नमािण गनुि अवहलेको आवश्यकता हो । 
ववर्यगत मन्त्रालयहरूले कायििम सञ् ् ालन गदाि अनगुमन मूल्याङ्कनबा् प्राप्त 
पषृ्ठपोर्णलाई उपयोग गरी संस्थागत क्षमता ववकास गने व्यवस्था र्मलाइनेछ । 



7 
 

२९. वावर्िक कायििमहरूको कायािन्त्वयनको अनगुमन र वस्तगुत मूल्याङ्कनको 
व्यवस्थालाई दण्ड र परुस्कारको पारदशी व्यवस्थासाँग आबद्ध गरी कायि सम्पादन 
उसम् बनाउन प्रवद्धिनात्मक कायिहरू गररनेछ । 

३०. भ्रिा्ार प्रर्त शून्त्य सहनशीलता अपनाइनेछ । सेवा प्रवाहको गणुस्तरमा सधुार र 
पषृ्ठपोर्णको व्यवस्थालाई र्नरन्त्तर अनगुमन प्रणालीसाँग आबद्ध गराइनेछ । 

३१. बजे् र्नमािणमा समग्र वविीय अनशुासन,  ववर्नयोजन दक्षता र कायािन्त्वयनमा कुशलता 
लगायत ख्िमा र्मतव्यवयता अपनाउन ववशेर् जोड ददइनेछ । 

३२. आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालयले वैकस्ल्पक वा अवसर लागतको ववश्लेर्ण 
गरेर स्रोतको अत्यिुम उपयोग हनेु गरी बजे्को ववर्नयोजन गनेछ । प्रदेश सरकारको 
राजस्व ववृद्ध गने उपायहरूको पवह्ान गरी राजस्वका सम्भाव्य स्रोतहरूको खोजीमा 
ववशेर् ध्यान ददइनेछ ।  

३३. प्रदेशका ववर्यगत मन्त्रालयहरूले आरू् अन्त्तगितका कायािलयहरू मार्ि त सञ् ् ालन 
हनेु कायििम र योजनाहरूको बारम्बार कायििम संशोधन तथा रकमान्त्तर गने प्रवसृ्ि 
देस्खएको छ। साथै एउ्ा कायािलयबा् सम्पादन हनुपुने आयोजना अककृत  कायािलयमा 
वा मन्त्रालयमै ववर्नयोजन गने र पर्छ ससमयाउन कायििम संशोधन र रकमान्त्तर गने 
प्रवसृ्ि देस्खएको छ । 

३४. पयािप्त अध्ययन ववश्लेर्ण र्बना कायििमहरू प्रस्ताव गदाि यो समस्या हरेक वर्ि 
दोहोररइरहेको छ । यसबा् बजे्को उदे्दश्य अनरुुप समयमै काम सम्पन्न नहनेु र 
ववकास र्नमािणका कायिमा समेत वढला-ससु्ती भएको अनभुवले देखाएको छ । 
ववर्यगत मन्त्रालयमा बजे् र्नमािण अगावै पयािप्त आन्त्तररक छलर्ल र ्रणबद्ध 
प्रवियामार्ि त बजे् र्नमािणको आवश्यकता देस्खएको छ। ववगतका कमी 
कमजोरीहरूबा् पाठ र्सक्दै बजे् प्रणालीमा सधुार ल्याई यथाथिपरक र 
कायािन्त्वयनयोग्य बजे् र्नमािण तर्ि  ववशेर् जोड ददइनेछ। 
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माननीय सभामखु महोदय 

अब म ववर्नयोजन ववधेयक, २०७७ का प्राथर्मकताहरू प्रस्ततु गने अनमुर्त ्ाहन्त्छु। 

३५. बागमती प्रदेशको नामाकरण र प्रदेश राजधानी हे्ौंडा तोवकए पर्छ प्रदेश सरकारका 
मन्त्रालयहरू तथा अन्त्य र्नकाय र कायािलयहरूको भवन र्नमािणमा ववशेर् प्राथर्मकता 
ददनपुने भए अनसुार आगामी आर्थिक वर्िमा आफ्ना भवन नभएका सबै मन्त्रालयहरू 
तथा र्नकायहरूको भवन र्नमािणको कायिलाई प्राथर्मकता ददइनेछ । 

३६. कोर्भड-१९ को संिमणबा् रर्सत पररवेशमा साविजर्नक के्षर बर्लयो हनु ु पने 
महससु भएकोले अब सरकारी संयन्त्र प्रर्त सविसाधारण र्नस्िन्त्त हनेु वातावरण र्सजिना 
गनि प्रदेशका मन्त्रालय, र्नदेशनालय र अन्त्य र्नकायहरूको क्षमता बढाउन ुपने हुाँदा 
यसतर्ि  ववशेर् प्राथर्मकता ददइनेछ। 

३७. अबको कृवर् ववकासको सो् अनदुानमूखी होइन, लगानी र लागत साझेदारीमूखी 
हनुपुछि । बैंक तथा अन्त्य लगानी गने वविीय संस्थाहरूसाँग समझदारी गरी सहकायिमा 
यवुा उद्यमीमूखी कायििमहरू सञ् ् ालन गनि प्राथर्मकता ददइनेछ । 

३८. बागमती प्रदेशको भौगोर्लक अवस्स्थर्त ववश्लेर्ण गरी स्थानीय उत्पादन र प्रशोधन, 
सञ् ् य, भण्डारण तथा ववतरण र आपूर्ति पद्धर्तको पवह्ान गरी खास-खास 
स्जल्लाहरूमा सम्भाव्य खाद्यान्नवाली र तरकारीको उत्पादनलाई प्राथर्मकता ददइनेछ। 

३९. काठमाण्डौ उपत्यका वररपररका स्जल्लाहरूमा पशपुालनको राम्रो सम्भावना रहेको 
छ । तसथि एकीकृत रूपमा पशपुालन (बाख्रापालन, बंगरुपालन, कुखरुा तथा हााँसपालन) 
मा जोड ददई उपत्यकाको बजारमा हनेु पश ुतथा पंक्षीजन्त्य मासकुो माग यही प्रदेश 
र्भरबा् आपूर्ति गनि आवश्यक कायििमहरूको सञ् ् ालनमा प्राथर्मकता ददइनेछ । 

४०. कृवर् तथा र्लरु्लको लार्ग नसिरीको स्थापना र स्थानीय भण्डारण तथा संकलन 
केन्त्िको स्थापना गरी संकलन केन्त्िबा् सहर बजारसम्म परु् याउने व्यवस्थाका साथै 
बजारमा वविी केन्त्िहरु खोली ववतरण गने व्यवस्थाका लागी सहकारी मोडेललाई 
प्राथर्मकता ददइनेछ । 



9 
 

४१. प्रदेश र्भरका ठूला सहरको वररपरर बााँझो रहेका पाखो र वन क्षेरलाई हररयो तथा 
लहरे तरकारीको हवको रूपमा ववकास गनि प्राथर्मकता ददइनेछ । श्रम-प्रधान हनेु र 
बजारको समीपमा उत्पादनको सम्भाव्यता भएकोले यो कायििम प्रभावकारी हनेु ववश्वास 
र्लइएको छ । 

४२. सबै स्जल्लामा कृवर् बजार सू्ना केन्त्िको स्थापना गरी उपभोक्ता र कृर्क दवैु 
पक्षलाई प्रववर्धको प्रयोग गरी सू्ना उपलधध गराउने व्यवस्था गररनेछ ।  

४३. प्रदेशका उसम् पहाडी र तल्लो वहमाली क्षेरमा भ-ूधरातल सहुाउाँदो व्यावसावयक 
पशपुालनमा जोड ददइनेछ । यसको लार्ग भे्ेररनरी, नश्ल सधुार कायििम, ्रन 
व्यवस्थापन र र्ााँसेवाली उत्पादन कायििमलाई यवुा रोजगारसाँग आबद्ध गरी 
अर्भयानका रूपमा सञ् ् ालन गनि प्राथर्मकता ददइनेछ।  

४४. प्रदेश सरकारले प्रमखु कृवर् बालीमा न्त्यूनतम समथिन मूल्य तोकी बाली लगाउन ु
पूवि नै सो को र्ोर्णा गनेछ । कृर्कहरूको उत्पादन वविी हनु नसकी ब्त हनु 
गएमा प्रदेश सरकारको तर्ि बा् खरीद गने व्यवस्था गररनेछ । यसको लार्ग संर्ीय 
सरकारका र्नकाय तथा संयन्त्रहरूको परर्ालन गररने व्यवस्था गररनेछ । 

४५. खेती योग्य जर्मन बाहेक बााँझो रहेको साविजर्नक र र्नजी जग्गाहरूमा रोजगारी 
प्रवद्धिन गने उदे्दश्यका साथ अर्भयानकै रूपमा र्लरु्लका वृक्षादद रोपण कायि प्रारम्भ 
गरी प्रदेशको कूल वनले ढाकेको के्षरर्लमा र्लरु्ल वकृ्षको अंश बढाउन प्राथर्मकता 
ददइनेछ । 

४६. सहकारीको र्सद्धान्त्त अनरुूप ववर्यगत सहकारीको स्थापना र प्रवद्धिनलाई यथोस््त 
महत्व ददइनेछ । सहकारी संयन्त्रलाई कृवर् उत्पादन, प्रशोधन र ववतरण प्रणालीसाँग 
आबद्ध बनाइ लर् ुउद्यम र ग्रामीण ववकासको माध्यमको रूपमा परर्ालन गररनेछ। 

४७. खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र स्थानीय तहको सहकायि एवम ्संलग्नतामा 
प्रदेशका प्रमखु सहरहरूमा गोदामर्रहरूको र्नमािण र स्तरोन्नर्त गरी खाद्य व्यवस्था 
तथा व्यापार कम्पनी लाई वैा पार्नक ववतरणको व्यवस्थापन गराउन साझेदार संस्थाको 
रूपमा संलग्न गराइनेछ । 
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४८. स्थानीय तहहरूसाँगको समन्त्वयमा शीतर्र र्नमािण र सञ् ् ालन गने व्यवस्था 
गररनेछ। 

४९. काठमाण्डौ उपत्यका केस्न्त्ित र्नयर्मत बजार अनगुमन प्रणालीको व्यवस्था गररनेछ। 

खाद्यान्नको अभाव हनु सक्ने स्जल्लाहरूमा खाद्यान्नको माग प्रक्षेपण र बजार सवेक्षण 
गरी खाद्यान्न उपलधधताको सरु्नस्ितता गररनेछ । 

५०. वकृ्षारोपण कायििमलाई स्थानीय तहहरूसाँगको सहकायिमा हररत आर्थिक ववृद्ध 
अर्भयान सञ् ् ालन गररनेछ । यसलाई यवुा रोजगार प्रदान गने माध्यम समेत 
बनाइनेछ। 

५१. स्थानीय तहहरूको समन्त्वयमा स्थानीय पोखरी, ताल तलैया सरसर्ाइका 
कायििमहरू सञ् ् ालन गरी एक गाउाँ एक पोखरीको अवधारणालाई सशक्त रूपमा 
अगार्ड बढाई पानीको महुान संरक्षण र जलस्रोतको पनुुःभरण गनि जोड ददइनेछ । 

५२. अर्तिमणमा परेका पयि् कीय स्थलहरूको वववरण तयार गरी संर्ीय सरकारसाँगको 
समन्त्वयमा अर्तिमण हनुबा् जोगाउने कायििम सञ् ् ालन गररनेछ । धार्मिक र 
सााँस्कृर्तक पयि् नको ववकासको लार्ग प्रत्येक स्जल्लाका धार्मिक र सांस्कृर्तक महत्वका 
स्थानमा ववशेर् अवसर र धार्मिक मेलामा प्रदेश सरकारको तर्ि बा् मेला तथा पवि 
व्यवस्थापन कायििमहरू सञ् ् ालन गररनेछ । 

५३. आन्त्तररक पयि् न (कृवर् पयि् न, पयाि-पयि् न, साहर्सक पयि् न,  ग्रामीण पयि् न) साँग 
सम्बस्न्त्धत कायििमहरू स्थानीय तहहरूसाँगको समन्त्वयमा सञ् ् ालन गररनेछ । 
वहमाली के्षर केस्न्त्ित धार्मिक पयि् नको साथै अन्त्य पयि् कीय स्थलको पहुाँ्मा पूवािधार 
ववकास र प्र्ार प्रसार गरी आन्त्तररक पयि् नको ववकास गररनेछ । 

५४. नेपालको आर्थिक रूपान्त्तरणको वाहक र समावेशी अथितन्त्र र्नमािणको आधारस्तम्भ 
लर्,ु र्रेल ुतथा साना उद्योगहरूको प्रवद्धिन तथा पनु:उत्थानलाई प्राथर्मकतामा राखी 
बजे् ववर्नयोजन गररनेछ। यस्ता उद्योगहरूको दताि प्रविया व्यवसाय मैरी तथा सू्ना 
प्रववर्धमा आधाररत हनेु व्यवस्था र्मलाइनेछ । 
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५५. हे्ौंडा-भीमरे्दी-काठमाण्डौ सडकको स्तरोन्नती र सधुार यसै वर्ि सम्पन्न गने गरी 
कायििम सञ् ् ालन गररनेछ । भीमरे्दी-कुलेखानी सरुुङ्ग मागिको र्नमािण कायि सरुु 
गररनेछ। 

५६. प्रादेस्शक महत्वका र प्रदेशको आर्थिक गर्तववर्धमा उल्लेख्य योगदान गने बहवुर्ीय 
पूवािधारसाँग सम्बस्न्त्धत योजनाहरूलाई र्नरन्त्तरता ददइनेछ ।  

५७. कृवर् सडक वा र्लङ्क सडकको र्नमािण र सहायक मागि वा प्रादेस्शक महत्वका 
सडकहरूको पवह्ान गरी र्नमािण गनि आवश्यक प्रारस्म्भक कायिहरू सम्पन्न गररनेछ।  

५८. यातायात कायािलयहरूको भौर्तक अवस्था र कायािलय व्यवस्थापनमा बजे् 
ववर्नयोजन गने र ्ालक अनमुर्तपर ववतरण गने हालको प्रवियालाई स्तरोन्नती गरी 
व्यवस्स्थत र उसम्स्तरको बनाउन ववशेर् प्राथर्मकता ददइनेछ । यातायातमा सवारी 
दताि प्रणाली स्थापना गरी ववद्यतुीय भकु्तानी मार्ि त सवारीकर बझुाउने व्यवस्था 
र्मलाइनेछ । 

५९. पहाडी स्जल्लाहरूमा बहउुदे्दश्यीय खानेपानी आयोजनाहरूको अध्ययन र सवेक्षणका 
लार्ग प्राथर्मकता ददइनकुा साथै यी कायििममा अर्त सकु्खा क्षेरहरूलाई ववशेर् 
प्राथर्मकता ददइनेछ। 

६०. आवास गहृको र्नमािणमा परम्परागत वास्तकुलाको संरक्षण र संवद्धिन गनि स्थानीय 
तहको समन्त्वयमा मापदण्ड बनाई सो अनसुारको आवास गहृ र्नमािण गने कायिलाई 
प्रोत्साहन ददइनेछ । 

६१. बहउुदे्दश्यीय र्साँ्ाई योजनालाई प्राथर्मकता ददइनेछ । भौगोर्लक अवस्थाको 
अध्ययन गरी पहाडी स्जल्लाहरूमा केस्न्त्ित स-साना र्साँ्ाई आयोजनाहरू र र्लफ्् 
र्साँ्ाई योजनाहरूको सञ् ् ालनका कायििमहरूलाई प्राथर्मकता ददइनेछ । 

६२. वैकस्ल्पक ऊजाि प्रवद्धिन केन्त्िसाँग समन्त्वय गरी पहाडी स्जल्लाहरूमा सौयि ऊजािको 
उत्पादन र ववतरणका कायििमलाई प्राथर्मकता ददइनेछ । 

६३. खहरे खोलाहरूको मौसमी बहाव र तीबा् हनु सक्ने सम्भाव्य क्षर्त न्त्यूनीकरण गनि 
तथा ठूला नदी क्ान र्नयन्त्रण गनि त्बन्त्ध र्नमािण गने कायििमलाई प्राथर्मकता 
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ददइनेछ । नदी वकनारा र खोल्सा-खोल्सीमा बााँसजन्त्य वकृ्षादद रोपण कायििम 
सञ् ् ालनलाई प्राथर्मकता ददइनेछ । 

६४. स्शक्षालाई जीवन उपयोगी, व्यावसावयक, अनसुन्त्धानमूलक र प्रदेशको ववकास 
र्नमािणको आवश्यकतासाँग तालमेल हनेु गरी शैस्क्षक प्रणाली र पाठ्यिममा पररमाजिन 
गनि नेपाल सरकारका सम्बस्न्त्धत र्नकायहरुसाँग सहकायि गररनेछ । स्वरोजगार प्रवद्धिन 
गनि सीप ववकास कायििमलाई प्राथर्मकता ददइनेछ। 

६५. प्रदेशस्तरीय शैस्क्षक सधुार कायििम सञ् ् ालन गनि सरकारी क्याम्पसहरुमा अर्तररक्त 
पाठ्यिम सञ् ् ालन र खलुा ववश्वववद्यालयसाँग सहकायि गरी दूर स्शक्षाका कायििमहरु 
सञ् ् ालन गनि प्राथर्मकता ददइनेछ।  

६६. प्रदेशको ववकास र्नमािणको लार्ग आवश्यक पने प्राववर्धक जनशस्क्त परर्ालन गनि 
आवश्यक कायििमहरू ल्याइनेछ। 

६७. प्रदेशको राजधानी लगायत सबै स्जल्लामा अवस्स्थत अस्पतालको सदुृढीकरण र 
स्तरोन्नती गनि आवश्यक व्यवस्था गररनेछ । यी अस्पतालहरुमा हाल ववश्वव्यापी 
रूपमा देस्खएको कोरोना लगायतका अन्त्य महामारीजन्त्य रोगको र्नयन्त्रण तथा 
उप्ारका लार्ग आवश्यक भवन, प्रववर्ध र उपकरण तथा उस््त जनशस्क्तको व्यवस्था 
गररनेछ । 

६८. प्रदेशका सबै स्जल्लाहरुमा स्वास््य सवेक्षण गरी स्थान ववशेर्का रोगको प्रकोप र 
प्रवसृ्ि अध्ययन गरी सो अनसुारका सरसर्ाई र प्रर्तरोधात्मक स्वास््यसाँग सम्बस्न्त्धत 
कायििमहरूको सञ् ् ालनमा प्राथर्मकता ददइनेछ । 

६९. प्रदेशका पहाडी स्जल्लाहरुमा र्मु्ती स्वास््य स्शववर मार्ि त ज्यूकोयेष्ठ नागररक र्नशलु्क 
स्वास््य परीक्षण कायििम सञ् ् ालन गनि प्राथर्मकता ददइनेछ । 

७०. स्थानीय तहका जनप्रर्तर्नर्ध तथा कमि् ारीहरुलाई लस्क्षत गरी ववकास आयोजना 
तयारी; आयोजना अध्ययन ववश्लेर्ण र कायिन्त्वयन; अनगुमन तथा मूल्याङ्कन र सामास्जक 
परीक्षणसाँग सम्बस्न्त्धत प्रस्शक्षणका कायििमहरु सञ् ् ालनमा प्राथर्मकता ददइनेछ । 
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७१. साविजर्नक सेवा प्रवाहमा संलग्न रािसेवकहरुको तार्लम र वृस्ि ववकासमा ववशेर् 
ध्यान ददई सशुासन प्रवद्धिन र सेवा प्रवाहमा गर्तशीलता ल्याइनेछ । 

७२. ववदेशमा सीप र्सकेर र्केका तथा देशर्भरै व्यावसावयक र प्राववर्धक स्शक्षा आजिन 
गने यवुावगिलाई लस्क्षत गरी बेरोजगार अर्भलेखाङ्कन कायििम सञ् ् ालन गररनेछ। 
यसबा् श्रम बजारमा माग र आपूर्ति बी्को सन्त्तलुन र्मलाउन सहयोग पगु्नेछ । 

७३. साविजर्नक र्नजी साझेदारी कायििम मार्ि त पररयोजना सञ् ् ालन गरी आर्थिक 
ववकास गनि यस सम्बन्त्धी र्नयमावलीको तजुिमा गररनेछ । सेवामूलक के्षरमा यो 
कायििम सञ् ् ालन गनि ववशेर् प्राथर्मकता ददइनेछ । 

७४. हालसम्म बागमती प्रदेशमा नीर्त र्नमािताका लार्ग त्याङ्कको सङ्कलन, ववश्लेर्ण र 
आवश्यक सू्ना उपलधध गराउने र्नकाय छैन । यसथि प्रदेशमा एक प्रदेश त्याङ्क 
धयूरोको स्थापना गनि जरुरी भएकोले आगामी बजे्मा यो स्थापना गनि प्राथर्मकता 
ददइनेछ । 

७५. प्रदेश सरकारको राजस्व उठाइरहेका कायािलयहरूको भौर्तक अवस्था र व्यवस्थापन 
सधुार गनि ववशेर् प्रयास गररनेछ । सू्ना प्रववर्धको अर्धकतम प्रयोग मार्ि त एकीकृत 
राजस्व सू्ना प्रणाली सञ् ् ालन गररनेछ। 

माननीय सभामखु महोदय, 

७६. कोर्भड-१९ को संिमणको कारण भखिर गर्त र्लन लागेको हाम्रो समवृद्धको प्रयासमा 
केही ठेस लागेको छ । देश बन्त्दाबन्त्दीको अवस्थामा रहाँदा आर्थिक गर्तववर्धहरू 
गर्तहीन बन्न पगेुका छन ्। वयनलाई पनुजीवन ददन र यथास्थानमा ल्याउन र्निय 
नै केही समय लाग्नेछ । तर यसलाई अवसरको रूपमा र्लन ुपने भएकोले हरेस 
खाइहाल्न ुपने अवस्था भने छैन । 

७७. देशको ववकास जैववक प्रणालीबा् मार ददगो बन्त्छ भन्ने मूल मन्त्र अब साकार पानुि 
पने भएको छ । देशको भौगोर्लक अवस्स्थर्त र भसू्वरूप अनसुारको ववकासको नमनुा 
मार्ि त मारै यो ददगो बन्त्छ । ववश्वमा आउने हरेक उथलपथुलको असर कम भन्त्दा 
कम पने गरी हामीले ववकासका नीर्त र अभ्यासको अनसुरण गनुिपछि । प्रदेशर्भरका 
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सम्भावनाहरूको वस्तगुत ववश्लेर्णले देशको प्रगर्त थप उत्थानशील बन्त्छ । खाद्यान्न 
उत्पादन बढाउने, रोजगारी र्सजिना गने, साविजर्नक स्वास््य प्रणाली सधुाने र स्शक्षाको 
गणुस्तर सधुारी उद्यमशीलताको प्रवद्धिन गनुि अवहलेको तत्कालीन आवश्यकता भएकोले 
यसमा केस्न्त्ित हनु ु पने स्पि छ । आगामी वर्िको बजे् यसै तर्ि  उन्त्मखु हनेु 
कुरामा म माननीय सदस्यहरूलाई आश्वस्त गराउन ्ाहन्त्छु । 

७८. मैले यस सम्मार्नत सभा समक्ष पेश गरेको ववर्नयोजन ववधेयक २०७७ का र्सद्धान्त्त 
र प्राथर्मकता प्रदेशको वस्तगुत यथाथिता र आवश्यकता, समकालीन बाह्य तथा 
आन्त्तररक पररवेश र साधनको उपलधधता बी् तादात्म्य हनेु गरी तय गररएको खाका 
हो । माननीय सदस्यहरूले यी र्सद्धान्त्त र प्राथर्मकताहरूमा सर्न छलर्ल गरी 
र्नात्मक पषृ्ठपोर्ण ददनहुनेुछ भन्ने मैले ववश्वास र्लएको छु । माननीय सदस्यहरूबा् 
प्राप्त हनेु महत्वपूणि सझुावहरू र प्रदेश सरकारले यस सम्मार्नत सभा समक्ष प्रस्ततु 
गने नीर्त तथा कायििमलाई आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को बजे् र्नमािणमा 
मागिदशिनको रूपमा र्लने प्रर्तबद्धता समेत यहीबँा् व्यक्त गनि ्ाहन्त्छु। 

धन्त्यवाद ! 


