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1.

सं घीय गणतन्तर् नेपालको यस ग�रमामय सं सदमा नेपाल
सरकारको अथर्मन्तर्ीको रुपमा आ�थर्क वषर् २०७७/७८ को
�व�नयोजन �वधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कायर्कर्मका
�स�ान्त र पर्ाथ�मकता पेश गनर् पाउँदा गौरवको अनुभ�ू त
ग�ररहेको छु । �व�व्यापी महामार�को रुपमा फै�लएको कोरोना
रोगको सं कर्मण रोक्ने र अथर्तन्तर्लाई चलायमान बनाई राख्ने
च ुनौतीहरूको एकै पटक सामना गनुप
र् न� क�ठन प�रिस्थ�तका
बीचमा आगामी आ�थर्क वषर्को �व�नयोजन �वधेयकका �स�ान्त
र पर्ाथ�मकता पर्स्तुत गर� रहँदा मैले गहन िजम्मेवार�बोध गरे को
छु । यी च ुनौतीहरूलाई सम्बोधन गद� �वकास, सुशासन र
समृ��को यातर्ा सुचारु गन� मूल ध्येयका साथ आगामी आ�थर्क
वषर्को बजेट तथा कायर्कर्मका �स�ान्त र पर्ाथ�मकताहरू यस
सम्मा�नत सं सदमा पेश गनर् अनुम�त चाहन्छु ।

2.

कोरोना रोगको महामार�बाट �व�मै ठू लो

मानवीय र आ�थर्क

क्ष�त भएको छ भने मनोवैज्ञा�नक तर्ास प�न �सजर्ना भएको छ।
को�भड-१९ नाम �दइएको यो रोगले �सजर्ना गरे को स्वास्थ्य
सं कट न्यूनीकरण गनर् चा�लएका कदमहरूबाट �व� अथर्तन्तर् नै
पर्भा�वत हुन पुगेको छ। मानव जीवन मा�थको यो �व�व्यापी
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सं कटले �वकासका �स�ान्त, मान्यता र पर्ाथ�मकताहरू पुन:
प�रभा�षत हुन थालेका छन्।
3.

नेपाल सरकारले कोरोना रोग सं कर्मणको जोिखम घटाउन पूवर्
सावधानी अपनाई

अन्तरार्��य

हवाई

उडान

बन्द गरे को,

अन्तरार्��य सीमा नाकाबाट हुने आवतजावतलाई रोकेको र
आन्त�रक आवागमनमा समेत रोक लगाएका कारण सं कर्�मतको
सं ख्या न्यून रहे को छ र मानवीय क्ष�त ब्यहोनुर् परे को छै न। यस
�वपद्को सामना गनर् सबै नेपाल�ले दे खाएको ऐक्यव�तालाई
सरकारले उच्च मूल्या�न गरे को छ। �व�मान च ुनौती सामना
गन� कर्ममा अभूतपूवर् �कर्याशीलताका साथ जनपर्�त�न�धहरूले
नाग�रकको सुरक्षा र सेवामा दे खाएको तदारुकता र समपर्णबाट
सं घीयताको औिचत्य र महत्व स्था�पत भएको छ।
4.

कोरोनाको सं कर्मण जोिखम न्यूनीकरण गनर् अवलम्बन ग�रएका
रा��य तथा अन्तरार्��य कदमहरूबाट दे शले गिम्भर आ�थर्क
समस्याको सामना गनुप
र् रे को छ। हामर्ो बा� क्षेतर्सँगको शर्म,
पयर्टन, व्यापार तथा लगानीका क्षेतर्हरूमा कायम रहे को अन्तरआव�ताको कारण शर्म बजार, �नमार्ण, उत्पादन, पयर्टक
आगमन तथा आपू�तर् शर्ृ�लामा ग�हरो पर्भाव परे को छ।
अथर्तन्तर्का अन्य क्षेतर् प�न कुनै न कुनै रुपमा पर्भा�वत भएका
छन्। आगामी आ�थर्क वषर्को बजेटले वतर्मान सरकारले अिघ
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बढाएको �वकास, सुशासन र समृ��को मागर्मा को�भड-१९ को
कारण परे को असर �नराकरण गद� अथर्तन्तर्लाई ग�तशील
तुल्याउनु पन� भएको छ।
5.

�व�नयोजन �वधेयक, २०७७ को �स�ान्त र पर्ाथ�मकता तय
गदार्

मैले

नेपालको

सं �वधानले

प�रकल्पना

गरे को

लोक

कल्याणकार� राज्यको अवधारणा, समाजवाद उन्मुख आ�थर्क
पर्णाल�को जग �नमार्ण गनुप
र् न� िजम्मेवार� र दर्तु �वकास पर्�तको
जन आकांक्षालाई पर्मुख मागर्दशर्नको रूपमा �लएको छु ।
राज्यका �नद� शक �स�ान्त, नी�त तथा दा�यत्व एवं नाग�रकका
मौ�लक हक कायार्न्वयन गनर् बनेका कानुनहरूबाट सृिजत
दा�यत्वलाई बजेट तजुम
र् ाको आधारको रूपमा �लएको छु ।
6.

जनअनुमो�दत वामपक्षीय च ुनावी घोषणापतर्, पन्धर्� योजनाले
�लएका �वकासका आव�धक एवं द�घर्काल�न लक्ष्यहरू, मध्यम
ु मा स्तरो��त हुने पर्�तव�ता र �दगो �वकास
आय भएको मुलक
लक्ष्य हा�सल गन� हामर्ो रा��य रणनी�तसँगै �व�व्यापी कोरोना
महामार�का कारण �सजर्ना भएका नयाँ च ुनौतीहरूको सामना गन�
तफर् �वशेष ध्यान �दएको छु ।
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पर्�त�न�ध सभाका सम्माननीय सभामुख महोदय,
रा��य सभाका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
अब म यस सम्मा�नत सदन समक्ष �व�नयोजन �वधेयक, २०७७ मा
समावेश हुने बजेट तथा कायर्कर्मका �स�ान्तहरू पर्स्तुत गन� अनुम�त
चाहन्छु ।
7.

सं �वधानले प�रलिक्षत गरे को लोक कल्याणकार� राज्य �नमार्णका
ला�ग सावर्ज�नक, �नजी र सहकार� क्षेतर्को सहभा�गतामा
सामािजक न्याय स�हतको तीवर् आ�थर्क �वकास तथा सबै
पर्कारका

असमानताको

अन्त्य

गद�

समाजवाद

उन्मुख,

आत्म�नभर्र, उ�तशील, स्वतन्तर् र समृ� अथर्तन्तर् �नमार्ण
गन�तफर् आगामी वषर्को बजेट �नद� िशत हुनेछ। सं �वधान पर्द�
नाग�रकका मौ�लक हक कायार्न्वयन गनर् तजुम
र् ा ग�रएका
कानुनहरूको नाग�रकले अनुभ�ू त गन� गर� लागू गनर् बजेट
केिन्दर्त हुनेछ।
8.

�वकास, सुशासन र समृ��को यातर्ामा हालसम्म हा�सल भएका
उपलब्धीहरूलाई

सं स्थागत

गद�

कोरोनाको

महामार�बाट

ु भ स्वास्थ्य
नाग�रकको जीवन रक्षा गनर् गुणस्तर�य एवम् सवर्सल
सेवा सु�निश्चत गर� लोक कल्याणकार� राज्यको दा�यत्व �नवार्ह
गन� दृ��कोणबाट आगामी आ�थर्क वषर्को बजेट तजुम
र् ा ग�रनेछ।
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भ�वष्यमा आउन सक्ने �वपद्को पूवत
र् यार� र व्यवस्थापन गन�
कायर्तफर् आगामी वषर्को बजेटले पयार्प्त ध्यान �दनेछ।
9.

कोरोना रोगको सं कर्मणको जोिखम �नयन्तर्ण गनर् चा�लएका
कदमहरूबाट अथर्तन्तर्मा दे खा परे को िश�थलताको अन्त्य गद�
आ�थर्क ग�त�व�धलाई नयाँ �व�ास, जागरण, �कर्याशीलता र दर्तु
ग�तका साथ अिघ बढाउने र स्था�यत्व स�हतको उच्च आ�थर्क
वृ��दरको चरणमा शीघर् पर्वेश गन� गर� अथर्तन्तर्लाई थप
ग�तशील बनाउने तफर् बजेट केिन्दर्त हुनेछ।

10. पर्त्येक नाग�रकले सुरिक्षत र मयार्�दत जीवनयापन गनर् पाउने
गर� काम र रोजगार�, खा� सुरक्षा एवम् सावर्का�लक सामािजक
सुरक्षा तथा सेवा, सु�वधा र सं रक्षणको पर्त्याभू�त हुने र राज्यको
अ�भभावक�य

भू�मकाबाट

सबै

नेपाल�ले

आफ्नो

उच्चतम

वैयि�क �वकास गन� अवसर पर्ा� गन� तफर् आगामी आ�थर्क
वषर्को बजेट प�रलिक्षत हुनेछ।
11. उत्पादनका साधनमा सबै नाग�रकको पहुँच स्था�पत गन� र
लाभको न्यायोिचत �वतरण गन� पर्णाल�को �वकासमा बजेटले
ध्यान �दनेछ। �वप�ता, ग�रबी र असमानताको शीघर् अन्त्य गनर्
सु�वधा�वह�न र कमजोर वगर्, क्षेतर् तथा समुदायलाई राज्यको
तफर्बाट �वशेष व्यवस्था ग�रनेछ।
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12. सं घीयता

कायार्न्वयनमा

हालसम्म

हा�सल

भएका

उपलब्धीहरूलाई सं स्थागत गद� सं घ, पर्दे श र स्थानीय तहको
समन्वयात्मक पर्यासबाट उपलब्ध सबै साधन, शर्ोत, क्षमता र
सम्भावनाको �दगो रुपमा अ�धकतम उपयोग गर� दर्तु �वकास
गनर् आगामी आ�थर्क वषर्को बजेट �न�दर्� हुनेछ।
13. कोरोना

महामार�को

ऐक्यव�ता

र

कारण

सौहादर्तालाई

�वक�सत

भएको

अन्तरार्��य

अवसरको

रुपमा

�लई

थप

अन्तरार्��य र रा��य सर्ोत, साधन एवम् क्षमताको उपयोग
गन�तफर् बजेट लिक्षत हुनछ
े ।
14. कोरोना महामार�को रोकथामका ला�ग चा�लएका कदमहरूका
कारण �नजी क्षेतर्का व्यवसायलाई परे को असर सम्बोधन गनर्
कर सहु�लयत र मौ�दर्क उपकरण माफर्त आ�थर्क पुनजार्गरण र
पुनरुत्थानको मुख्य सम्वाहकको भू�मका �नवार्ह गनर् सक्षम
तुल्याउने तफर् बजेट उन्मुख हुनेछ।
15. सावर्ज�नक सर्ोत प�रचालनमा �सजर्ना भएका च ुनौतीहरूका
बावजुद हाल स�ालनमा रहे का रूपान्तरणकार� आयोजना र
कायर्कर्महरूको कायार्न्वयनका ला�ग साधनको कमी हुन �दइने
छै न। सं घ, पर्दे श र स्थानीय तहको �व�नयोजन कुशलता र खचर्
गन� क्षमता अ�भवृ�� गद� �व�ीय सं घीयता कायार्न्वयनलाई थप
पारदश�, जवाफदे ह� र नतीजामुखी बनाइनेछ।
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16. राजस्व पर्णाल�लाई पर्ग�तशील, न्यायपूण,र् पारदश� र व्यवसाय
मैतर्ी बनाउँदै आन्त�रक आयलाई राजस्वको मूल आधारको
रुपमा �वकास ग�रनेछ। करका दर भन्दा दायरा �वस्तार, कर
प�रपालनामा वृ�� र राजस्व च ुहावट �नयन्तर्ण माफर्त थप राजस्व
प�रचालन ग�रनेछ।
17. आन्त�रक सर्ोतको प�रपूरक सर्ोतको रुपमा थप अन्तरार्��य
�वकास सहायता प�रचालन ग�रनेछ। कोरोना रोगको पर्भाव
न्यूनीकरण तथा आ�थर्क पुनरुत्थानको ला�ग बजेट सहायता
प�रचालनका �व�ध, पर्�कर्या तथा शतर्मा पुनस�रचना ग�रनेछ।
18. दर्तु आ�थर्क वृ��का ला�ग �नजी क्षेतर्को लगानी तथा व्यवसाय
पर्व�र्न ग�रनेछ। उत्पादनका साधनहरूको सामू�हक�करण,
स्थानीय सर्ोतको प�रचालन र आ�थर्क, सामािजक रूपान्तरणबाट
सामािजक न्याय स�हतको दर्तु �वकास गनर् सहकार� तथा
सामुदा�यक र गैरसरकार� क्षेतर्लाई प�रचालन गन� तफर् बजेट
उन्मुख हुनेछ।
19. महामार� लगायतका �वपद जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन,
स्वास्थ्य सेवा तथा सुरक्षा, राहत एवम् आ�थर्क पुनरुत्थान र
सन्तु�लत एवं �दगो �वकासमा सं घ, पर्दे श र स्थानीय तहबीच
उच्चतम सहकायर्, समन्वय र सहभा�गतालाई जोड �दइनेछ।
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20. आयको न्यायोिचत �वतरण स�हतको �दगो, सन्तु�लत र उच्च
आ�थर्क वृ�� हा�सल गनर् सम��गत आ�थर्क स्था�यत्व कायम
हुने गर� आ�थर्क, �व�ीय र बा� क्षेतर् सम्बन्धी नी�तहरू तजुम
र् ा
ग�रनेछ।

मूल्य

वृ��लाई

वािञ्छत

सीमा�भतर्

रािखनेछ।

लगानीको वातावरण थप सुदृढ गर� स्वदे शी र �वदे शी लगानी
अ�भवृ�� ग�रनेछ। बै�क� तथा �व�ीय क्षेतर्को साधनलाई
व्यवसा�यक पुनरुत्थानमा प�रचालन गद� थप उत्पादनमुखी
बनाइनेछ।
21. सं घ, पर्दे श र स्थानीय तहबाट समन्वयात्मक ढं गले सेवा पर्वाह
गनर् र सबै तह एवम् क्षेतर्मा भर्�ाचार �वरु�को शून्य
सहनशीलताको �स�ान्तमा रह� सुशासन कायम गनर् शासन
पर्णाल�का सबै सं स्था र सं रचनाहरूलाई सुदृढ तुल्याउने तफर्
बजेटले �वशेष ध्यान �दनेछ।
22. रा��य सुरक्षाको सुदृढ�करण र सम्व�र्न गद� नेपालको रा��य
�हत

अनुकुलको

अन्तरार्��य

सम्बन्धको

�वकास,

मानव

अ�धकारको सं रक्षण र सबै नाग�रकको न्यायमा पहुँच सु�नि�त
हुने गर� सामािजक न्याय र सुशासन, वातावरण सं रक्षण
लगायतमा

नेपालले

रा��य

र

अन्तरार्��यस्तरमा

पर्�तव�ताहरूलाई आधार मानी बजेट तजुम
र् ा ग�रनेछ।
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जनाएका

पर्�त�न�ध सभाका सम्माननीय सभामुख महोदय,
रा��य सभाका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
अब म �व�नयोजन �वधेयक, २०७७ मा समावेश हुने आयोजना र
कायर्कर्मको पर्ाथ�मकता पर्स्तुत गन� अनुम�त चाहन्छु ।
23. कोरोना रोगको रोकथाम, �नयन्तर्ण र उपचार एवम् भ�वष्यमा
आउन सक्ने यस पर्कारको महामार� �वरु� लड्न स्वास्थ्य
पर्णाल�लाई सबल र सुदृढ तुल्याइनेछ। सं घ, पर्दे श र स्थानीय
तहको सहलगानीमा स्वास्थ्य पूवार्धार �वकास, जनशि�को
क्षमता अ�भवृ�� र स्वास्थ्य बीमाको �वस्तार माफर्त स्वास्थ्य
पर्णाल�लाई उत्थानशील बनाइनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा
सबै नाग�रकको पहुँच सु�नि�त गद� सेवाको गुणस्तर अ�भवृ��मा
पर्ाथ�मकता �दइनेछ।
24. सबै नाग�रकलाई साक्षर बनाउने अ�भयानलाई पर्ाथ�मकता
�दइनेछ। गुणस्तर�य र जीवन उपयोगी िशक्षाको अवसर
सु�नि�त गर� उत्पादक नाग�रक तयार ग�रनेछ। आधारभूत तथा
माध्य�मक िशक्षाको गुणस्तर अ�भवृ�� गद� माध्य�मक तहमा
पर्ा�व�धक तथा व्यावसा�यक िशक्षालाई जोड �दइनेछ। उच्च
िशक्षालाई गुणस्तर�य बनाइनेछ।
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25. युवालाई �वकास र आ�थर्क सामािजक रूपान्तरणको सं वाहकको
रुपमा प�रचालन गर� रा� �नमार्णको नेतत्ृ व गनर् सक्षम
तुल्याइनेछ।

खेलकुद

पूवार्धार

�नमार्ण

र

खेलाडीहरूलाई

पर्ोत्सा�हत गद� यस क्षेतर्को समगर् �वकास ग�रनेछ। खेलकुदका
�नमार्णाधीन रा��य र क्षेतर्ीयस्तरका ठू ला पूवार्धार सम्पन्न गनर्
पर्ाथ�मकता �दइनेछ।
26. म�हलाको समगर् उत्थान, सशि�करण तथा लै ��क समानता
हा�सल गनर् र लै ��क �हं साको अन्त्य गनर् �वशेष कायर्कर्म
सञ्चालन ग�रनेछ। लै ��क उ�रदायी शासन पर्णाल� पर्व�र्न
ग�रनेछ। बालबा�लकाको सं �वधान पर्द� अ�धकार सु�नि�त
ग�रनेछ। समाजका अश�, अपा�, टु हरु ा, असहाय तथा सडक
बालबा�लकालाई सरकारले अ�भभावकत्व �लई सं रक्षण पर्दान
गन�छ।
27. सं �वधानमा राज्यका �नद� शक �स�ान्त अन्तगर्त उिल्लिखत
सामािजक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नी�त कायार्न्वयन
ग�रनेछ। भू�मह�न �कसान, �वप�, द�लत तथा सुकुम्वासीलाई
भू�ममा पहुँच बढाउँदै रोजगार� र आवासको हक कायार्न्वयन
गन� कायर्कर्म सञ्चालन ग�रनेछ।
28. �व�मान सामािजक कुर��त र �हं सा �वरु� नाग�रक चेतना
अ�भवृ�� गद� यस्तो कायर्लाई कानुन बमोिजम दिण्डत ग�रनेछ।
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नाग�रकहरू बीच कुनै प�न आधारमा भेदभाव नहुने सु�निश्चत
ग�रनेछ।
29. कोरोनाका कारण गुमेको रोजगार�लाई पुनस्थार्�पत गनर्, वैदेिशक
रोजगार�बाट

फकर्नेहरूलाई

रोजगार�

उपलब्ध

गराउन

र

स्वरोजगार� बढाउन कृ�ष, साना, घरे ल ु तथा मझौला उ�महरू
र सेवा क्षेतर्मा सं लग्न हुन उत्पर्े�रत गन� गर� बजेट तजुम
र् ा
ग�रनेछ। रोजगार� �सजर्ना गन� र न्यूनतम रोजगार�को पर्त्याभू�त
�दने कायर्कर्मलाई पर्दे श र स्थानीय तहसँगको सहकायर्मा
एक�कृत रुपमा सञ्चालन ग�रनेछ।
30. सीपमूलक ताल�म माफर्त उ�मशीलता र स्वरोजगार� �सजर्ना
गद� सबै नाग�रकलाई उत्पादनसँग जोड्ने गर� कायर्कर्महरू
सञ्चालन ग�रनेछ। शर्�मकको पा�रवा�रक, सामािजक र आ�थर्क
�हत बजेटको पर्ाथ�मकतामा रहनेछ।
31. अनौपचा�रक क्षेतर्मा काम गन� र दै �नक ज्यालामा जीवन �नवार्ह
गन� शर्�मकहरूलाई शर्ममुलक पर्�व�ध माफर्त रोजगार�मा आव�
गर� आ�थर्क �कर्याकलाप �वस्तार ग�रनेछ।
32. वैदेिशक रोजगार�मा दे िखन थालेका च ुनौतीलाई स्वदे शमा काम
र रोजगार� बढाई तीवर् आ�थर्क वृ�� गन� अवसरको रुपमा
उपयोग गनर् एवम् अथर्तन्तर्लाई ग�तशील बनाउन शर्ममूलक
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ँ ी प�रचालन गनर् �नजी क्षेतर्मा
उ�ोग तथा �नमार्णमा थप पुज
आन्त�रक र पर्त्यक्ष बाह्य लगानीलाई पर्ोत्सा�हत ग�रनेछ।
33. सबै नाग�रकले राज्यबाट सं रिक्षत भएको महसुस गन� गर�
सामािजक सुरक्षाका कायर्कर्मलाई एक�कृत रुपमा सञ्चालन
ग�रनेछ। जे� नाग�रक, बालबा�लका, �वप� व्यि� तथा प�रवार
र सीमान्तकृत समुदायको सामािजक सं रक्षणको दा�यत्व राज्यले
वहन

गन�छ।

सामािजक

सुरक्षाका

कायर्कर्मलाई

आ�थर्क

क्षमताको आधारमा कर्मश: समतामूलक र योगदानमा आधा�रत
बनाइनेछ।
34. नेपाल� अथर्तन्तर्को भरपद� आधारको रुपमा रहे को कृ�षमा
टुटेको उत्पादन सम्बन्धलाई कोरोना महामार� प�ात् पर्ा� हुने
सम्भावनालाई पुनस्थार्�पत गन� अवसरको रुपमा �लं दै कृ�ष
कर्ािन्ततफर् साधन र सर्ोत प�रचालन ग�रनेछ।

कृ�ष क्षेतर्लाई

व्यवसायीकरण र यािन्तर्क�करण गद� खा� सुरक्षा, कृषकको
आयस्तरमा सुधार, आयात पर्�तस्थापन र �नयार्त पर्व�र्न ग�रनेछ।
कृ�ष क्षेतर्मा �सं चाइको व्यवस्था स�हत कृ�ष सामगर्ी, पर्�व�ध र
बजार सु�नि�त ग�रनेछ।
35. भू�म ब�कको अवधारणा कायार्न्वयनमा ल्याई उपयोग�वह�न
जमीनको

उत्पादनशील

उपयोग

ग�रनेछ।

जमीनको

चक्लाबन्द�लाई पर्ोत्सा�हत गर� सहकार�, कृषक समूह र सं स्था
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माफर्त सामू�हक खेती अ�भयान सञ्चालन गनर् पर्ाथ�मकता
�दइनेछ।
36. �नजी

क्षेतर्को

नवपर्वतर्न,

सक्षमता,

सर्ोत,

साधन

एवम्

उ�मशीलताको पूणर् उपयोग गद� आ�थर्क क्षमता बढाउने, थप
रोजगार� �सजर्ना गन� तथा सरकार र �नजीक्षेतर् बीच आदशर्
ँ ी �नमार्णको ग�तलाई तीवर्ता
साझेदार�को माध्यमबाट रा��य पूज
�दने तफर् बजेटले पर्ाथ�मकता �दनेछ।
37. स्वदे शी कच्चा पदाथर्मा आधा�रत, उच्च मूल्य अ�भवृ�� गन� र
�नयार्तमूलक उ�ोग स्थापना गनर् पर्ोत्सा�हत ग�रनेछ। आयात
पर्�तस्थापन गन� उ�ोगलाई सं रक्षण ग�रनेछ।
38. होटल, रे �ुरे न्ट, एयरलाइन्स, टर्ाभल, टर्े�कङ, पवर्तारोहण लगायत
सम्पूणर्

पयर्टन

क्षेतर्को

पुनरुत्थानलाई

उच्च

पर्ाथ�मकता

�दइनेछ। पयर्टन गन्तव्य र वस्तुलाई �व�व�धकरण गनुक
र् ा साथै
पयर्टन पूवार्धारको �वस्तार ग�रनेछ। �वमानस्थल �नमार्ण र
स्तरो��तको कायर् अगा�ड बढाइनेछ। आन्त�रक पयर्टन र
सं रिक्षत क्षेतर् लिक्षत पयर्टनका माध्यमबाट गर्ामीण उ�म र
स्थानीय उत्पादन वृ��लाई जोड �दइनेछ। भाषा, सा�हत्य, कला
र सं स्कृ�तको सम्व�र्न र पर्व�र्न
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ग�रनेछ।

39. बन क्षेतर्को �दगो उपयोग गनर् बैज्ञा�नक वन व्यवस्थापनको
माध्यमबाट वन पैदावारलाई उ�म र आ�थर्क �वकाससँग
जो�डनेछ। वन तथा वातावरण सं रक्षण र जलवायु प�रवतर्न
न्यूनीकरण र अनुकूलनलाई पर्ाथ�मकता �दं दै �वकास आयोजना
सञ्चालन ग�रनेछ।
40. आधारभूत खानेपानी सेवामा सबै नाग�रकको पहुँच एवम्
खानेपानीको गुणस्तर अ�भवृ�� बजेटको पर्ाथ�मकता हुनेछ।
सरसफाइमा हा�सल गरे का उपलब्धीलाई सुदृढ तुल्याउँदै थप
सुधारका कायर् अिघ बढाइनेछ।
41. जलशर्ोतको �दगो र बहुआया�मक उपयोग गन� गर� बजेट
व्यवस्था ग�रनेछ। पर्�तफलको आधारमा सम्भाव्य दे िखएका नद�
पथान्तरण

आयोजनाहरूको

�नमार्ण

शुरु

ग�रनेछ।

नद�

�नयन्तर्णका आयोजनाहरू व्यविस्थत रुपमा अगा�ड बढाइनेछ।
नद� �नयन्तर्णबाट जमीन उकास गर� त्यसको बहुउपयोग
ग�रनेछ।
42. आधु�नक र स्वच्छ ऊजार्मा सबै नेपाल�को पहुँच स्था�पत गनर्
शुरु ग�रएका आयोजनाहरूको कायार्न्वयनलाई तीवर्ता �दइनेछ।
जल�व�ुत, सौयर्, जै�वक, वायु लगायतका नवीकरणीय ऊजार्को
�वकास माफर्त �दगो ऊजार् उपलव्धता र कावर्न उत्सजर्न
न्यूनीकरणमा योगदान ग�रनेछ। अन्तरदे शीय पर्सारणलाइनको
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�नमार्णलाई तीवर्ता �दई �व�ुत व्यापारको थप पूवार्धार तयार
पा�रनेछ। �व�ुत आपू�तर्लाई भरपद� बनाई �व�ुतको आन्त�रक
खपत बढाउन थप पर्ोत्साहन �दइनेछ।
43. सडक �नमार्णलाई पर्ाथ�मकतामा राखी �नमार्णाधीन दर्तु मागर्,
व्यापा�रक मागर्, उच्च ग�तयु� राजमागर्, शाखा सडक तथा
अन्य रणनै�तक र स्थानीय तहको केन्दर् जोड्ने सडक �नमार्णमा
आवश्यक शर्ोत व्यवस्थापन ग�रनेछ। सुरुङ मागर्, रे लमागर् तथा
जल मागर्का आयोजनाहरूको कायार्न्वयनलाई �तवर्ता �दइनेछ।
44. शहर� क्षेतर्मा �व�मान यातायातको चापलाई व्यविस्थत गर�
यातर्ुलाई सु�वधाजनक प�रवहन सेवा उपलब्ध गराउन सावर्ज�नक
यातायात सेवाको सञ्चालनलाई पर्ोत्साहन ग�रनेछ। सुरिक्षत
आवास, महत्वपूणर् सावर्ज�नक भवन र अन्य शहर� पूवार्धारको
�नमार्ण तथा �वकासमा जोड �दइनेछ।
45. भूकम्प प�छको पुन�नर्मार्णका अ�धकांश कायर्हरू आगामी आ�थर्क
वषर् �भतर्ै सम्पन्न ग�रनेछ। �वपद् व्यवस्थापनका िजम्मेवार
�नकायहरूको सं स्थागत क्षमता �वकास गद� �वपद् व्यवस्थापनमा
स्थानीय तहको नेतत्ृ वदायी भू�मका सु�नि�त ग�रनेछ।
46. सावर्ज�नक

�नमार्णमा

व्यवसायीहरूको

क्षमता

सं लग्न
�वकास
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�नकाय
र

तथा

�नमार्ण

जवाफदे �हता

सु�नि�त

ग�रनेछ। �नधार्�रत समय र लागतमा आयोजना सम्पन्न गनुक
र् ा
साथै सम्पन्न आयोजनाको गुणस्तर कायम गनर् आयोजना तजुम
र् ा,
कायार्न्वयन र अनुगमनलाई पर्भावकार� बनाइनेछ।
47. हाल उत्प� भएका �वकासका नयाँ च ुनौतीलाई ध्यानमा राखी
सञ्चालनमा रहेका र पन्धर्� योजनामा पर्स्ता�वत क�तपय
आयोजनालाई पुन: पर्ाथ�मक�करण गर� बजेट तजुम
र् ा ग�रनेछ।
48. सावर्ज�नक सर्ोत साधनको अ�धकतम सदुपयोग हुनेगर� बजेट
अनुशासन

कायम

गन�,

आ�थर्क

कायर्�व�ध

तथा

�व�ीय

उ�रदा�यत्व कानुन बमोिजम बजेट व्यवस्थापनमा िजम्मेवार
पदा�धकार�लाई न�तजा पर्�त पर्त्यक्ष उ�रदायी बनाउने र पर्त्येक
आयोजनाको न�तजा सूचकका आधारमा उपलब्धी सु�नि�त हुने
गर� बजेट तजुम
र् ा ग�रनेछ।
49. आम स�ार जगतलाई व्यवसा�यक र मयार्�दत तुल्याउँदै सं �वधान
पर्द� स्वतन्तर्ताको �नवार्ध उपयोग गनर् सक्षम बनाइनेछ।
�डिजटल

नेपाल

फर्ेमवकर्को

कायार्न्वयनलाई

एक�कृत

र

समन्वयात्मक रुपमा अगा�ड बढाइनेछ। साइबर सुरक्षा सु�नि�त
गर� �व�ुतीय कारोबारको �वस्तार ग�रनेछ। दुरसञ्चार सेवालाई
ु भ बनाइनेछ।
गुणस्तर�य र सवर्सल
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50. �व�ीय स्था�यत्व कायम गद� �व�ीय साक्षरता र पहुँच अ�भवृ��
ग�रनेछ। व्यवसा�यक लागत न्यूनीकरणलाई पर्ाथ�मकता �दद�
ँ ी
�व�ीय साधनहरू उत्पादनमुखी बनाइनेछ। बीमा तथा पूज
बजारको �दगो �वकासको ला�ग सं स्थागत र पर्णाल� सुधारमा
जोड �दइनेछ। लगानीका नयाँ र वैकिल्पक �व�ीय उपकरणहरू
पर्योगमा ल्याउन पर्ोत्सा�हत ग�रनेछ। लगानीको वातावरणलाई
थप सहज तुल्याई नेपाललाई पर्�तस्पधार्त्मक लगानी गन्तव्यको
रुपमा स्था�पत ग�रनेछ।
51. सावर्ज�नक खचर्को पर्ाथ�मक�करण गर� चालु आयोजनाहरू शीघर्
सम्पन्न गन� र अ�त आवश्यक भए मातर् नयाँ आयोजनाहरू
बजेटमा समावेश ग�रनेछ। पर्दे श र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण
भई गएका आयोजनाहरू सम्पन्न गनर् सर्ोत व्यवस्थापन ग�रनेछ।
सावर्ज�नक खचर्मा �मतव्य�यता कायम ग�रनेछ। पर्दे श तथा
स्थानीय तहको सं स्थागत क्षमता �वकास गर� आन्त�रक सर्ोत
प�रचालनमा दक्षता ल्याइनेछ।
52. �व�मान अवस्थामा पर्ा� हुने �वदे शी सहायतालाई स्वास्थ्य
पूवार्धार, आ�थर्क पुनरुत्थान र �दगो पूवार्धार �नमार्णमा प�रचालन
ग�रनेछ। सहायता प�रचालन गदार् �नजीक्षेतर्को समेत सहभा�गता
बढाउने गर� कायार्न्वयन ढाँचा तजुम
र् ा गन� र गैर सरकार�
सं स्थाहरू माफर्त प�रचालन हुने सर्ोतलाई भौगो�लक र आ�थर्क
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तथा

सामािजक

�वकासको

आवश्यकताका

आधारमा

पर्ाथ�मक�करण ग�रनेछ।
53. आन्त�रक राजस्व प�रचालन अ�भवृ�� गनर् करको दायरा र कर
सेवाको पहुँच �वस्तार ग�रनेछ। कर पर्शासनको सं रचना �वस्तार,
कर सचेतना अ�भवृ�� र कर कानुनको प�रपालनामा जोड
�दइनेछ। कर पर्णाल�लाई थप सरल�करण ग�रनेछ। �व�ुतीय
ु ानी गनर् पर्ोत्सा�हत ग�रनेछ। राजस्व
पर्णाल�बाट राजस्व भ�
च ुहावट �नयन्तर्ण थप पर्भावकार� बनाइनेछ।
54. तीनवटै तहको सावर्ज�नक �व� व्यवस्थापनलाई पारदश� बनाउन
यथाथर् समयमा एक�कृत पर्�तवेदन पर्ा� हुने, �व�ीय जोिखम
न्यूनीकरण गनर् आयोजना छनौट, खचर् र आन्त�रक �नयन्तर्णका
मापदण्ड

प�रपालना

गन�

तथा

अन्तर

सरकार�

�व�

हस्तान्तरणलाई �वकास न�तजासँग आव� गन� पर्णाल� �वकास
ग�रनेछ।
55. राज्यका सबै पक्षमा सुशासन कायम ग�रनेछ। भर्�ाचारजन्य
�कर्याकलाप रोक्ने र भर्�ाचार पर्�त सरकार शून्य सहनशील हुने
नी�त �लइनेछ। सं वैधा�नक �नकायहरूको सं स्थागत क्षमता
अ�भवृ��

ग�रनेछ।

लोकतन्तर्को

पर्ाणको

रुपमा

रहे को

सुशासनको मान्यता र पर्योगलाई नाग�रकले अनुभ�ू त गन� गर�
अवलम्बन र प�रपालन ग�रनेछ।
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56. रा��य सुरक्षा पर्णाल�लाई सुदृढ बनाइनेछ। सुरक्षा �नकायहरूको
आधु�नक�करण गद� यस क्षेतर्लाई व्यवसा�यक तुल्याइनेछ।
सीमा सुरक्षा, कानुनको पालना र शािन्त सुरक्षा कायम गनर्
सुरक्षा �नकाय प�रचालन ग�रनेछ।
57. पररा� नी�तलाई रा��य �हत, पारस्प�रक लाभ र सम्मान,
अन्तरार्��य पर्�तब�ता तथा दा�यत्व र न्यायमा आधा�रत हुने गर�
सञ्चालन गनर् आवश्यक सर्ोत तथा साधनको व्यवस्था ग�रनेछ।
राहदानी र पर्वेशाज्ञा पर्णाल� आधु�नक�करण गनर् पर्�व�धको
पर्योगलाई पर्ाथ�मकता �दइनेछ।
58. समगर्मा, आगामी बजेट मूलतः को�भड-१९ को कारणबाट
परे को

बहुपक्षीय

असरको

�नराकरण,

पूवार्धार

स�हतको

गुणस्तर�य स्वास्थ्य सेवाको �वस्तार, �नजी क्षेतर्का ला�ग
ँ ी �नमार्णमा
पर्ोत्साहन स�हत आ�थर्क पुनरुत्थान, रा��य पूज
पर्ोत्साहन, थप काम र रोजगार�को �सजर्ना, सावर्का�लक
सामािजक

सुरक्षा

र

सं रक्षण,

सावर्ज�नक

सेवाको

सहज

उपलव्धता, सबै क्षेतर्मा आधु�नक पर्�व�धको �वस्तार, नाग�रक
सेवा र सुशासन माफर्त सामािजक न्याय स�हतको समृ�� हा�सल
गन� तफर् उन्मुख हुनेछ।
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पर्�त�न�ध सभाका सम्माननीय सभामुख महोदय,
रा��य सभाका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
59. वतर्मान सरकार गठन भए प�छ राज्य पुनस�रचनाका सम्पूणर् कायर्
सम्पन्न भई सं घीयता सं स्थागत भएको छ। समृ� नेपाल, सुखी
नेपाल�को रा��य आकांक्षा हा�सल गनर् तयार भएका आ�थर्क,
सामािजक तथा सुशासनका भरपदार् आधारशीलालाई सबल
बनाउँदै हाल उत्पन्न नयाँ प�रिस्थ�तको सामना गर� हामीले तय
गरे को आ�थर्क पर्णाल� र �वकास पर्ाथ�मकतालाई अिघ बढाउनु
आवश्यक छ।
60. हामीले हा�सल गरे को युगान्तकार� राजनी�तक प�रवतर्न, सं घीय
लोकतािन्तर्क गणतन्तर्, राजनी�तक स्था�यत्व र हालसम्मको
�वकास पर्यासको पर्�तफल जनताको जीवनस्तरमा पर्�त�विम्बत
हुनपु दर्छ भन्ने म ठान्दछु । सरकारका गत दुई आ�थर्क वषर्का
नी�त तथा कायर्कर्म एवं बजेटबाट �वकासले ग�त �लनुका साथै
आम नाग�रक, व्यवसायी, लगानीकतार् र �वकास साझेदारहरू
समेत उत्सा�हत भएको अवस्थामा कोरोना रोगका कारण केह�
िश�थलता दे िखएप�न भूकम्पप�छ �छ�ै उठे झ� हामी फेर� मा�थ
उठ्ने नै छ�। आगामी आ�थर्क वषर्को बजेट यसै लक्ष्यमा अिघ
बढ्ने पर्�तव�ता म यस सम्मा�नत सं सद समक्ष व्य� गनर्
चाहन्छु ।
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61. मैले यस सम्मा�नत सदन समक्ष पेश गरे को �व�नयोजन �वधेयक,
२०७७ मा समावेश हुने बजेट तथा कायर्कर्मका �स�ान्त र
पर्ाथ�मकतामा माननीय सदस्यहरूबाट गहनतम छलफल भई
आगामी आ�थर्क वषर्को बजेट �नमार्णमा रचनात्मक र साम�यक
सुझाव पर्ा� हुने अपेक्षा गरे को छु । माननीय सदस्यहरूबाट पर्ा�
सुझावहरूलाई आगामी आ�थर्क वषर्को बजेट �नमार्ण गदार्
मागर्दशर्नको रूपमा �लने पर्�तव�ता समेत व्य� गनर् चाहन्छु ।
धन्यवाद।
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