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सम्माननीय सभामखु/अध्यक्ष महोदय, 
1. नेपालको संिवधान कायार्न्वयनका बममा ःथानीय तह, 

ूदेश तथा ूितिनिध सभा एवं रािं शय सभाको िनवार्चन 
सम्प  भई ूितिनिध सभाका अिधकांश सदःयह को 
समथर्नमा गिठत वतर्मान सरकारको अथर्मन्ऽीको 
हैिसयतले यस गिरमामय सदन समक्ष िविनयोजन िवधेयक, 

२०७५ का िस ान्त र ूाथिमकता ूःततु गनर् पाउँदा 
गवर्को महससु गरेको छु।  

2. संघीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक शासन ूणाली 
संःथागत भएसँगै नेपाल िःथरता, िवकास र समिृ को नयाँ 
यगुमा ूवेश गरेको छ। अब राजनैितक उपलिब्धको 
जगमा उिभएर सबै ूकारका पछौटेपन तथा आिथर्क‐

सामािजक िवभेदको अन्त्य र चरम गिरबीलाई शून्यमा 
परु् याउँदै आधिुनक नेपाल िनमार्णको याऽा तय गनुर् 
पनछ। यसै उ ेँयले वतर्मान सरकार समृ  नेपाल, सखुी 
नेपाली बनाउने कायर्िदशामा अिघ बिढरहेको छ।  

3. कमजोर िव ीय  धरातलमा टेकेर हामीले तय गनुर्पन ितु 
िवकास तथा समिृ को याऽा िनँ चय नै चनुौितपूणर् छ। 
त्यसमािथ िवगत लामो समयसम्म रहेको राजनीितक 
अिःथरताले समम िवकासको गित सःुत रहनकुो साथै 
आिथर्क िवकास पिन सन्तिुलत हनु सकेको छैन। 
अथर्तन्ऽको सबै क्षेऽमा पूजँी पिरचालन र लगानीको 
उत्पादकत्व अपेिक्षत पमा बढ्न सकेको छैन। मलुकुको 
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कुल गाहर्ःथ्य उत्पादन र उपभोगको ठूलो अंश आयातमा 
िनभर्र रहेकाले व्यापार घाटा चिुलँदै गएको छ। चरम 
गिरबी, बेरोजगारी र सामािजक पछौटेपन एवम ्असमानता 
घटाउने उ ेँय अपेिक्षत पमा परुा हनु सकेको छैन। 

4.  पिछल्ला वषर्ह मा आिथर्क विृ मा सधुार हुँदै गएपिन 
आन्तिरक र बाअ य आिथर्क ःथाियत्वमा पिन चाप पद 
गएको छ। यस सन्दभर्मा मलुकुको समम आिथर्क 
अवःथाको बारेमा मैले २०७४ चैऽ १६ गते यस 
सम्मािनत सदनलाई अवगत गराएर ँ वेतपऽ जारी 
गिरसकेको व्यहोरा ःमरण गनर् चाहन्छु। आगामी आिथर्क 
वषर्को बजेटले यी समःयाह  समाधान गन तफर्  
महत्वपूणर् कदम चाल्न ुपनछ।  

5. हामीले हािसल गरेको यगुान्तकारी राजनीितक एवम ्
सामािजक पान्तरणको ूितफल मलुकुको आिथर्क 
िवकास र जनताको जीवनःतरमा ूितिविम्बत हनुपुदर्छ 
भ े म ठान्दछु। राजनीितक संबमणकालको अन्त्य सँगै 
ूाप् त िःथरताबाट आम नागिरक, व्यवसायी, लगानीकतार् र 
िवकास साझेदारह  समेत नेपालको ितु िवकासका लािग 
उत्सािहत भएका छन।् यसबाट सरकारलाई समृ  नेपाल 
िनमार्णको याऽा तय गनर् थप उत्साह िमलेको छ।  

सम्माननीय सभामखु/अध्यक्ष महोदय, 
6. िविनयोजन िवधेयक, २०७५ को िस ान्त तथा ूाथिमकता 

तय गदार् नेपालको संिवधानमा उल्लेिखत नागिरकका 
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मौिलक हक, राज्यका िनदशक िस ान्त,  नीित तथा 
दाियत्वलाई मागर्दशर्नको पमा िलएको छु। 
िनवार्चनमाफर् त जनअनमुोिदत वामपक्षीय चनुावी घोषणापऽ 
र वतर्मान सरकार गठन भएसँगै अिघ सािरएका नीितगत 
एवम ् संःथागत सधुारका िनणर्यह लाई िविनयोजन 
िवधेयकको िस ान्त तथा ूाथिमकताको आधारको पमा 
िलएको छु। साथै, चौध  योजना माफर् त नेपालले ूितव ता 
जनाएको अल्पिवकिसत मलुकुबाट ःतरोन् नती हनेु लआय र 
दीगो िवकासका लआयलाई समेत ूाथिमकतामा राखेको 
छु।  

7. नेपालको संिवधानले पिरकल्पना गरेको समाजवाद उन्मखु 
आिथर्क ूणालीको िनमार्ण गरी परिनभर्रताको अन्त्य गन 
र नेपाली जनताले चाहेको उन् नत तथा न्यायपूणर् समाज 
िनमार्ण गन कायर्िदशामा आगामी आिथर्क वषर् 
२०७५/७६ को बजेटले िवँ वसनीय आधारशीला तय 
गनछ। िव मान चनुौितको सामना र अवसरह को 
उपयोग गरी दीघर्कालीन िवकासका अपेिक्षत लआय हािसल 
गनर् आगामी बजेट असल शु वात हनेुछ।  

 

सम्माननीय सभामखु/अध्यक्ष महोदय, 
अब म िविनयोजन िवधेयक, 2075 का िस ान्तह  ूःततु 
गन अनमुित चाहन्छु। 
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8. नेपाली नागिरकका संिवधान ूद  मौिलक हकह को 
कायार्न्वयन छोटो समयमा नै गनर् आगामी आिथर्क वषर्को 
बजेट केिन्ित हनेुछ। सबल र आत्मिनभर्र अथर्तन्ऽको 
िवकास गनर् बजेट िनमार्णमा संिवधानमा उल्लेिखत 
राज्यका िनदशक िस ान्तह को पिरपालना गिरनेछ। ितु 
आिथर्क विृ  गनर् उच्च माऽामा लगानी पिरचालन, 
उत्पादनको संरचनामा पिरवतर्न तथा साधन िविनयोजनमा 
कुशलता ल्याइनेछ। लोककल्याणकारी राज्यको ःथापना 
तथा सामािजक न्याय कायम गनर् राज्यले नेततृ्वदायी 
भिूमका िनभाउनेछ। 

9. मलुकुमा िव मान चरम गिरवी र भोकमरीको अन्त्य गन 
िदशामा बजेट केन्िीत रहनेछ। िवप  तथा िपछिडएका 
सबै व्यिक्त तथा समदुायह को आिथर्क अवःथा किम्तमा 
 औसत नेपालीको ःतरमा परु् याइनेछ। सबै नेपालीलाई 
उ मशील भई आफ्नो ान, सीप र क्षमताको उपयोग 
गरी आिथर्क िबयाकलापमा सहभागी हनेु अवसर िसजर्ना 
गिरनेछ। यसका लािग उपलब्ध सबै साधन, ॐोत र 
अवसरह को उच्चतम उपयोग गिरनेछ। 

10. सबै नेपालीलाई बमशः सामािजक सरुक्षाको दायरामा 
ल्याइनेछ। सीमान्तीकृत वगर् र समदुायको लािग िवशेष 
आिथर्क सरुक्षाको व्यवःथा गिरनेछ। िव मान सामािजक 
सरुक्षाका कायर्बमह लाई समायोजन र एिककरण गद 
यसको दायरालाई फरािकलो बनाइनेछ।  
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11. सावर्जिनक,  सहकारी र िनजी क्षेऽबीचको सहकायर् र 
समन्वयबाट दीगो र समन्याियक उच्च आिथर्क बिृ  
हािसल गनर् उच्च पूजँी िनमार्ण गद लगानी संरचनालाई 
उत्पादनमखुी बनाइनेछ। आन्तिरक बचतलाई ूोत्सािहत 
गद लगानीको लािग अनकूुल वातावरण िसजर्ना गरी 
राि य पूजँीको सम्ब र्न गिरनेछ। िनजी क्षेऽलाई 
सामािजक िजम्मेवारी सिहतको आिथर्क बिृ को 
साझेदारको पमा िवकास गिरनेछ। वैदेिशक लगानीलाई 
रािं शय पूजँी िनमार्णको पिरपोषक हनेु गरी उपयोग 
गिरनेछ। सहकारी, सामदुाियक र गैरसरकारी क्षेऽलाई 
ःथानीय ॐोत, साधन र सीपको पूणर् पमा सदपुयोग गद 
आिथर्क‐सामािजक पान्तरणको संवाहकको पमा ूव र्न 
गिरनेछ। सहकारी अिभयानलाई सहकािरताको मूल्य 
मान्यता अनु प अिघ बढाउन आवँयक सहयोग 
गिरनेछ।  

12. संघीयताको कायार्न्वयनको लािग तीनै तहका सरकारह  
बीच उच्चतम एकता,  समन्वय र सहयोगमा जोड 
िदइनेछ। नेपालको संिवधान,  नेपाल सरकारबाट ःवीकृत 
कायर् िवःततृीकरण, रािं शय ूाकृितक ॐोत तथा िव  
आयोग ऐन, २०७४, अन्तर–सरकारी िव  व्यवःथापन 
ऐन, २०७४ र ःथानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४ मा 
भएका व्यवःथा, मापदण्ड र सऽुह को आधारमा ूदेश र 
ःथानीय तहमा राजःव बाँडफाँट र अनदुान उपलब्ध 
गराइनेछ। ूदेश र ःथानीय तहको अिधकार सूची 
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अन्तगर्त हाल संघबाट सञ् चािलत कायर्बम/आयोजनाह  
आवँयक ॐोत सिहत तत ्तत ्ूदेश र ःथानीय तहलाई 
हःतान्तरण गिरनेछ। संघीय सरकारले ूदेश सरकार र 
ःथानीय तहह सँग पूवार्धार िवकास र सेवा ूवाहमा 
लागत सहभािगताको आधारमा सहकायर् र समन्वय 
गनछ।  

13. सरकारी खचर् ूणालीमा िविनयोजन दक्षता कायम गद 
उपलब्ध साधनको न्यायोिचत बाँडफाँट गिरनेछ।  
आयोजनाह को ूितफल र ूभावकािरताको आधारमा 
माऽ बजेट िविनयोजन गन ूणालीको िवकास गिरनेछ। 
सही अथर्मा िव ीय संघीयता लागू गिरने र ूदेश तथा 
ःथानीय तहबाट सम्पादन हनेु कायर्बमह  सोही तहबाट 
हनेु हुँदा आगामी आिथर्क वषर्बाट कुनै पिन ूिबया 
माफर् त स-साना आयोजनाह मा बजेट िविनयोजन गिरने 
छैन। सरकारी िव  व्यवःथापनलाई पारदशीर् बनाउँदै 
खचर्को गणुःतर र नितजा ूित सम्बिन्धत 
िनकाय/पदािधकारीलाई िजम्मेवार र उ रदायी बनाउने 
ूणाली ःथािपत गिरनेछ। 

14. आन्तिरक ॐोतको पिरचालन गनर् ूगितशील कर 
ूणालीको िवकास, सक्षम कर ूशासनको िनमार्ण, करको 
दायरा िवःतार र राजःव चहुावट िनयन्ऽणलाइर् ूभावकारी 
बनाइनेछ। नागिरकले ितरेको करको सदपुयोग हनेु 
सिुनिँ चतता कायम गिरनेछ। 
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15. वैदेिशक सहायता मािथको िनभर्रता बमशः घटाउँदै 
लैजान आिथर्क क्षमता िवकास हनेु गरी रािं शय 
ूाथिमकताका क्षेऽमा अन्तरार्िं शय सहयोग पिरचालन 
गिरनेछ। वैदेिशक सहायतालाई मूलतः ठूला भौितक तथा 
सामािजक पूवार्धार, िनयार्त ूव र्न, क्षमता िवकास र ूिविध 
हःतान्तरणमा उपयोग गिरनेछ। अन्तरार्िं शय  गैरसरकारी 
संःथाह लाई सरकारका रािं शय ूाथिमकताका 
कायर्बममा सहयोगीको भिूमकामा पिरचालन गिरनेछ। 

16. मलुकुमा सशुासन ूव र्न गनर् राज्यका सबै संयन्ऽह को 
क्षमता िवकास गद सेवा तथा कायर् सम्पादनलाई पारदशीर्, 
जवाफदेही र उ रदायी बनाइनेछ। राज्यले ूदान गन 
सेवा र सिुवधाह को गणुःतर सिुनिँ चत गिरनेछ। िवकास 
आयोजना कायार्न्वयन गन िनकायह को व्यवःथापकीय र 
ूािविधक क्षमता अिभविृ  गिरनेछ।  

17. उच्च आिथर्क बिृ  र आयको न्यायोिचत िवतरण सिहत 
समिं टगत आिथर्क ःथाियत्व कायम हनेु गरी आिथर्क, 
िव ीय तथा बाअ य क्षेऽ सम्बिन्ध नीितह  तजुर्मा 
गिरनेछन।् मिुाःफीित दरलाई वािञ्छत सीमािभऽ 
रािखनेछ। बजेट ूणालीलाई सु ढ तलु्याउँदै िव ीय 
अनशुासन पालन गिरनेछ। व्यापार घाटा कम गनर् र 
चाल ुखाता सन्तलुनमा ल्याउन वःत ु र सेवाको िनयार्त 
ूव र्न तथा आयात ूितःथापनमा जोड िदइनेछ। िवूषेण 
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आय बिक  ूणाली माफर् त िभिऽने र उत्पादन तथा पूजँी 
िनमार्णमा उपयोग हनेु व्यवःथा गिरनेछ। 

सम्माननीय सभामखु/अध्यक्ष महोदय, 
अव म िविनयोजन िवधेयक, २०७५ का ूाथिमकताह  ूःततु 
गन अनमुित चाहन्छु। 

18. नागिरकका मौिलक हकको कायार्न्वयनलाइर् अिघ बढाउँदै 
दीगो िवकासका लआयह  हािसल हनेु गरी चरम गिरबी र 
भोकमरीको अन्त्य गनतफर्  बजेट उन्मखु रहनेछ। खा  
सरुक्षा, सरुिक्षत तथा व्यविःथत आवास,  ःवच्छ वातावरण 
र ःवच्छ खानेपानी तथा सरसफाई जःता आधारभतू 
सेवाह मा आमजनताको पहुँच अिभबिृ  गनर् बजेट 
ब्यवःथा गिरनेछ।  

19. आधारभतू र आकिःमक ःवाःथ्य सेवाह मा सबै 
नेपालीको पहुँच सिुनिँ चत गन र सबै नागिरकलाई 
बमशः ःवाःथ्य बीमाको दायरामा ल्याउने कायर् बजेटका 
ूाथिमकतामा रहनेछन।् िनरक्षरता उन्मलुन गद सबै 
नेपालीलाई गणुःतरीय र जीवन उपयोगी िशक्षाको अवसर 
उपलब्ध गराउने तथा सावर्जिनक र िनजी िव ालयह को 
बीचमा रहेका शैिक्षक गणुःतरको िभन् नताको अन्त्य गन 
गरी बजेट िविनयोजन हनेुछ।  

20. असल तथा उत्पादनमखुी ौम सम्बन्धको िवकास गद 
राज्यले सबै नेपाली नागिरकको लािग रोजगारीको अवसर 
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सिुनिँ चत गन तफर्  बजेट केिन्ित हनेुछ। सावर्जिनक 
िनमार्ण,  साना तथा मझौला उ ोग,  पयर्टन, व्यवसाियक 
कृिष, वन र आधारभतू सेवाका क्षेऽह मा काम र 
रोजगारी िसजर्ना गनर् बजेट ब्यवःथा गिरनेछ। 

21. ौिमकको दक्षता बढाई उत्पादकत्व बिृ  गनर् सीपमूलक 
तािलमको िवःतार गनर्, ःवरोजगारका लािग 
उ मिशलताको िवकास र िव ीय पहुँच सिुनिँ चत गनर् 
तथा रोजगारीका क्षेऽमा मयार्िदत ौम र ौम अनसुारको 
पािरौिमक सिुनिँ चत गन व्यवःथा िमलाइनेछ। वैदेिशक 
रोजगारीलाई ब्यविःथत गिरनेछ ।   

22. पयर्टन क्षेऽको िवकासबाट आन्तिरक उत्पादन र रोजगारी 
अिभविृ  हनेु गरी पूवार्धार िनमार्णका कायर्बमह  
संचालन गिरनेछ। पयर्टकीय गन्तव्य क्षेऽको िवकास, 
बजार ूव र्न र आवँयक जनशिक्तको िवकास 
गिरनेछ।संःकृित सम्व र्न र खेलकुद िवकासमा जोड 
िदइनेछ। 

23. रणनैितक सडक, ितुमागर्,  रेलमागर्,  िनमार्णाधीन 
िवमानःथलह  र सहरी पूवार्धारह को िनमार्णलाई 
ूाथिमकता िदइनेछ। ठूला पूवार्धार र रािं शय महत्वका 
आयोजनाह  सम्प  हनु लाग्ने समय, िनमार्णको गणुःतर 
र लागतको व्यवःथापनको लािग छु ै कानूनको व्यवःथा 
गिरनेछ। िनमार्ण व्यवसायलाइर् ूितःपधीर्, पारदशीर्, 
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जवाफदेही र क्षमतायकु्त बनाइनेछ । यातायात क्षेऽलाइर् 
पूणर् ूितःपधीर् तलु्याइनेछ । 

24. केही वषर्िभऽै सबै नेपालीलाई आधिुनक, निवकरणीय र 
पहुँचयोग्य ऊजार् सिुवधा ूा  हनुसक्ने गरी स ालनमा 
रहेका र नयाँ जलिव तु तथा सौयर्,  वाय ु लगायतका 
नवीकरणीय ऊजार्को िवकासलाई ूाथिमकता िदइनेछ। 
िनमार्णाधीन ऊजार् आयोजनाह को समयसीमा िभऽै िनमार्ण 
सम्प  गिरनेछ। उत्पािदत िव तु पूणर् उपयोगका लािग  
ूशारण लाइन िवःतार गिरनेछ। िव तु िवतरण 
ूणालीलाई सु ढ गिरनेछ।  

25. ूदेश तथा ःथानीय तह स ालनका लािग आवँयक 
भौितक पूवार्धार िनमार्णमा जोड िदइनेछ। ूदेश र 
ःथानीय तहलाई ॐोत साधन र जनशिक्त उपलब्ध 
गराइनेछ। ूदेश र ःथानीय तहको आयोजना कायार्न्वयन 
गन क्षमता अिभविृ  गनर् सहकायर् गिरनेछ। 

26. जलॐोतको वहआुयािमक उपयोग गद िसंचाइ तथा नदी 
िनयन्ऽण र जलमागर् िवकासका कायर्बमह  िवःतार 
गिरनेछ। िसंचाइ र कृिष िवःतार कायर्बमलाई 
समन्वयात्मक पमा कायार्न्वयन गिरनेछ। सम्भाव्यताका 
आधारमा नदी पथान्तरण आयोजनाह  कायार्न्वयन 
गिरनेछ।  
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27. वन संरक्षण, बै ािनक वन ब्यवःथापन, वातावरणीय तथा 
जैिवक संरक्षण तथा जलवाय ु पिरवतर्न अनकूुलन 
कायर्बमह  स ालन गिरनेछ।   

28. भकूम्पपिछको पनुिनर्मार्णलाई ूाथिमकता िदइनेछ। िनजी 
आवास िनमार्ण, ऐितहािसक सम्पदा, ूाचीन ःमारक तथा 
धरोहरह को पनुिनर्मार्णलाई तीोता िदइनेछ। अन्य ूकोप 
िपिडतह लाई राहत तथा पनुःथार्पनाका कायर्बमह  
स ालन गिरनेछ।  

29. सामािजक सरुक्षाको दायरा िवःतार गद यसलाइर् बमशः 
योगदानमूलक बनाइनेछ। सामािजक सरुक्षाका 
कायर्बमह लाई अनौपचािरक क्षेऽमा समेत िवःतार 
गिरनेछ। 

30. सावर्जिनक तथा सेवा ूदायक िनकायह को िढलासःुती 
तथा आिथर्क अिनयिमतता र ॅ ाचार िनयन्ऽण गनर् 
ःथािपत िनकायह लाई सक्षम र ूभावकारी बनाइनेछ। 
जनतामा सशुासनको अनभुिूत हनेुगरी सावर्जिनक 
क्षेऽह को सेवा ूवाहको गणुःतरमा सधुार गिरनेछ। 
व्यापार व्यवसायह मा कायम रहेको सबै ूकारका 
एकािधकार र मूल्य िमिलमतो पूणर् पमा अन्त्य गरी 
ूितःपधार्त्मक,  पारदशीर् र ःवच्छ व्यापार व्यवसायको 
ूव र्न गिरनेछ। उपभोक्ताको िहत संरक्षण गन,  
अत्यावँयक बःतहु को उत्पादन र िवतरणमा कुनै पिन 
अवरोध आउन निदने तथा सबै ूकारका अिनयिमतता र 
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ॅ ाचारलाई िनमर्म र संझौताहीन तवरले कारवाहीको 
दायरामा ल्याउने गरी कायर्बम तय गिरनेछ।  

सम्माननीय सभामखु/अध्यक्ष महोदय, 
31. समिृ को लआय अमूतर् नारा माऽ होइन, हामीले इमान्दार 

ूयत् न गर् य  भने त्यो त्यित टाढा पिन छैन। तीॄ गितको 
आिथर्क बिृ  सिहतको सबल अथर्तन्ऽ,  सामािजक न्याय 
सिहतको समावेशी िवकास,  क्षमता अनसुारको कामको 
अवसर र मयार्िदत रोजगारीको सिुनिँ चतता,  फरािकलो 
दायराको सामािजक सरुक्षा,  व्यविःथत र गणुःतरीय 
पूवार्धार,  ःतरीय सामािजक सेवाको सहज उपलव्धता, 
सामािजक पूजँीको सम्व र्न, आधिुनक ूिविधको िवःतार र 
काननुको शासनको ूत्याभिूतबाट माऽ समिृ को मागर् 
ूशःत हनु्छ। आगामी वषर्को बजेट यसै मागर्तफर्  उन्मखु 
हनेु कुरा म माननीय सदःयह लाइर् आँ वःत गराउन 
चाहन्छु।  

32. मैले यस सम्मािनत सदन समक्ष पेश गरेको िविनयोजन 
िवधेयक,  २०७५ का िस ान्त र ूाथिमकता मलुकुले 
अिघ बढाउन चाहेको िवकासको ढाँचा, तत्कालीन 
आवँयकता र साधनको उपलब्धता बीच तालमेलको 
खाका हो। माननीय सदःयह ले यस सम्बन्धमा घनीभतू 
छलफल गरी रचनात्मक सझुाव िदनहुनेुछ भ ेमा म 
िवँ वःत छु। माननीय सदःयह बाट ूा  हनेु सझुावह  
र नेपाल सरकारले िछ ै ूःततु गन नीित तथा कायर्बम 
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आिथर्क वषर् २०७५/७६ को बजेट िनमार्णमा 
मागर्दशर्नको पमा िलइने ूितव ता समेत व्यक्त गनर् 
चाहन्छु।  
 

धन्यवाद। 
 


