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भाननीम सबाभुख भहोदम,
१. आर्थिक वषि २०७५।७६ का रार्ग "प्रदे श नॊ. ४, प्रदे श सबा र्नमभावरी, २०७४" को र्नमभ १३३

को उऩर्नमभ (२) अनुसाय ववर्नमोजन ववधेमक, २०७५ भा सभावेश हुने र्सद्धान्त य प्राथर्भकता मस
गरयभाभम प्रदे श सबाभा छरपरका रार्ग प्रस्तुत गनि चाहन्छु ।

२. ददगो शान्न्त य सुशासन कामभ गदै सभग्र आर्थिक-साभान्जक ववकासको भाध्मभफाट सफै प्रकायका ववबेद,

ऩछौटे ऩन य गरयफीको अन््म गदै सन्तुर्रतरूऩभा सभृद्ध प्रदे श र्नभािण गनि प्रदे श सयकाय प्रर्तवद्ध यहेको
छ।

३. आगाभी आर्थिक वषि 2075।76 को फजेटरे सभाजवाद उन्भुख अथि व्मवस्थाको आधायशीरा खडा
गने ववश्वास र्रएको छु ।

४. न्स्थय सयकायका भाध्मभफाट प्रदे शभा रगानीको वातावयणभा सुधाय हुने,

सयकायी रगानीराई सभृद्ध

प्रदे श र्नभािणको ऺेत्रभा केन्रीत गने य र्नजी तथा सहकायी ऺेत्रको रगानीफाट उ्ऩादन वृवद्ध य व्माऩक
भात्राभा योजगायीका अवसय सृजना गने आधाय तमाय हुने ववश्वास र्रएको

छु ।

५. प्रदे शको अर्धकाय सूचीर्बत्रका कय तथा गैयकय याजस्वका आन्तरयक स्रोतको ऩरयचारन गनि प्रगर्तशीर
कय प्रणारी अवरम्फन गयी कयको आधाय तथा दामया ववस्ताय गरयनेछ । सॊ घीम सयकायफाट प्राप्त हुने
सफै प्रकायका अनुदान सभेतको ऩरयचारनद्बाया आर्थिक वषि 2075।76 को
तजुभ
ि ा गरयनेछ ।

फजेट तथा कामिक्रभ

सबाभुख भहोदम,
७. ववर्नमोजन ववधेमक, २०७५ का र्सद्धान्तहरू प्रस्तुत गनि चाहन्छु ।
(क) ववर्नमोजनका आधाय्
फजेट तजुभ
ि ा गदाि सॊ घीम आर्थिक नीर्त य ददगो ववकासका रक्ष्महरूराई ववर्नमोजन ववधेमकको र्सद्धान्त

तथा प्राथर्भकताको आधायकोरूऩभा र्रइने छ । साथै, प्रदे शको सभृवद्धका रार्ग सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम
सयकायसॉगको सहकामि य सहरगानीफाट ववकासराई अन्घ फढाइने छ ।
(ख) स्रोत व्मवस्थाऩन्
सयकाय, र्नजी य सहकायी ऺेत्रको सहकामिभा उऩरब्ध स्रोत य साधनको ददगो व्मवस्थाऩन य प्रमोगफाट
ददगो आर्थिक ववकासको आधायशीरा खडा गदै सुदृढ, सफर य आ्भर्नबिय अथितन्त्रको ववकास गरयने
छ। रगानीभैत्री वातावयण सृजना गदै आर्थिक गर्तववर्धको ववकास य ववस्ताय गरयनेछ ।
(ग) रक्ष्म र्नधाियण्
आगाभी वषिको फजेट प्रस्तुत गदाि प्रदे शका आगाभी ऩाॉच वषिर्बत्र आर्थिक, साभान्जक य बौर्तक
ऩूवािधायका रक्ष्म र्नधाियण गरयनेछ य र्नधािरयत रक्ष्म हार्सर हुने गयी फजेटको ववर्नमोजन गरयनेछ ।
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(घ) बौर्तक ऩूवािधाय्
उच्च प्रर्तपर ददने, ददगो य गुणस्तयीम बौर्तक ऩूवािधाय र्नभािणका कामिक्रभको प्राथर्भकीकयण गयी
रगानी केन्न्रत गरयनेछ ।
(ङ) गरयफी र्नवायण्
योजगायीका अवसयको सृजना गयी गरयफी र्नवायणका रार्ग उऩरव्ध साधन य स्रोतको उच्चतभ प्रमोग
गरयने छ ।

(च) साभान्जक सॊ यऺण्
स्थानीम ऻान, सीऩ य ऺभताको अर्बफृवद्ध गदै अर्तववऩन्न वगि तथा अल्ऩसॊ ख्मक सभुदामका रार्ग
साभान्जक सॊ यऺणका कामिक्रभराई प्राथर्भकता ददईनेछ।
(छ) सुशासन्
प्रदे शको सॊगठन सॊ यचना स्वीकृत गयी प्रदे शका सेवा य कामिको थारनी गरयनेछ। सुशासन प्रवद्धिनका
रार्ग सेवा प्रवाहराई ऩायदशॉ, जवापदे ही य उत्तयदामी फनाइनेछ ।
(ज) स्रोत व्मवस्थाऩन्
प्रदे शर्बत्र

यहेका

जरस्रोत, खर्नज, फनजङ्गर

रगामतका

प्राकृर्तक

स्रोतको

ऩवहचान

गयी

ददगो

व्मवस्थाऩनभा जोड ददइनेछ।
(झ) ववर्नमोजन दऺता्
खचि प्रणारीभा ववर्नमोजन दऺता य सञ्चारन कुशरता अर्बफृवद्ध गयी ववत्तीम व्मवस्थाराई सुदृढ
गरयनेछ।

(ञ) सहकामि य सभन्वम्
नेऩार सयकायफाट हस्तान्तयण बई आउने आमोजना तथा कामिक्रभहरूराई फजेटभा सभावेश गयी
सञ्चारन गरयने छ । स्थानीम तहसॉग रागत सहबार्गताका आधायभा सहकामि य सभन्वम गरयने छ।
(ट) नीर्तगत साभञ्जस्मता्
फजेट तजुभ
ि ा गदाि सॊ घीम सयकायरे जायी गने ववत्त नीर्त य नेऩार याष्ट्र फैं करे जायी गने भौदरक नीर्तसॉग
साभञ्जस्मता कामभ हुने गयी फजेट प्रस्तुत गरयने छ ।
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सबाभुख भहोदम,
आर्थक
ि फषि 2075।76 को फजेटका उद्देश्महरू प्रस्तुत गनि चाहन्छु ।
८.

चारू आर्थिक फषि 2074।75 को फजेटरे र्नधाियण गये का उद्धेश्महरूराई नै र्नयन्तयता ददएको छु ।
फजेटका उद्देश्म दे हाम फभोन्जभ यहेका छन्;
क) जनशन्ि सवहतको प्रदे श सॊ यचनाको प्रफन्ध र्भराउने,
ख) सन्तुरन सवहतको प्रादे न्शक ववकास गने,
ग) प्रदे शभा रगानीभैत्री वातावयणको सृजना गने,
घ) योजगायीका अवसयको सृजना गने,
ङ) गरयफी र्नवायण गने।

सबाभुख भहोदम,
ववर्नमोजन ववधेमक, २०७५ का प्राथर्भकताहरू प्रस्तुत गनि चाहन्छु ।
९.

फजेटका उद्देश्म हार्सर गनि दे हामका ऺेत्रराई उच्च प्राथर्भकताभा याखी फजेट तथा कामिक्रभ तजुभ
ि ा गरयने
छ ।

(क) बौर्तक ऩूवािधाय ऺेत्र्
प्रदे शका गौयवका आमोजनाभा रगानी फढाइनेछ । प्रदे शको याजधानीसॉग जोड्ने स्तयीम सडक सञ्जार
र्नभािणभा जोड ददइने छ ।एकीकृत फस्ती ववकास य आधुर्नक शहय र्नभािणका रार्ग उच्च प्राथर्भकता
ददइने छ। सडक, ऩुर, नहय, खानेऩानी, अस्ऩतार, ववद्यारम, ऩाकि य शहयी तथा ग्राभीण ऺेत्रको बौर्तक
ऩूवािधायको ववकासराई प्राथर्भकता ददई कामिक्रभ सञ्चारन गरयने छ । ठू रा ऩूवािधाय य भह्वऩूण ि
आमोजनाको प्रबावकायी य नर्तजाभूरक कामािन्वमनभा जोड ददइने छ ।
(ख) कृवष ऺेत्र्
आधुर्नक एवॊ व्मवसावमक कृवषका रार्ग उन्नत खेती य उच्च भूल्म श्रृङ्खरा बएका फारीको ववकास य
ववस्ताय तथा ऩशुऩारन य परपूर खेतीको ववकासभा जोड ददइने छ । र्सॊ चाईको सुववधा ववस्ताय, उन्नत
फीऊ-वीजन, भरखादको व्मवस्था तथा अगािर्नक खेतीराई प्राथर्भकता ददइनेछ ।कृवष बूभी फाॉझो
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याख्नेराई र्नरू्सावहत गयी कृवषको उ्ऩादन फढाइने छ । नभूना कृवष पभिहरू सञ्चारन गरयनेछ ।
कृवष ऺेत्रभा यहेको ववचौर्रमाको अन््म गनि फजायभा सहज ऩहुॉचको व्मवस्था र्भराईने छ ।
(ग) साभान्जक ऺेत्र्
ददगो ववकासका रक्ष्महरू हार्सर हुने गयी न्शऺा, स्वास््म, खानेऩानी य सयसपाई जस्ता आधायबूत
साभान्जक सेवाभा ऩहुॉच ऩुर्माउन जोड ददइने छ ।
(घ) ऩमिटन ऺेत्र्
ऩमिटन ऺेत्रको ववकासफाट आन्तरयक उ्ऩादन य योजगायी अर्बवृवद्ध हुने गयी ऩमिटन ऩूवािधायका
कामिक्रभहरू सञ्चारन गरयने छ । साॉस्कृर्तक, धार्भिक य ग्राभीण ऩमिटनको प्रवद्धिनद्वाया आन्तरयक एवॊ
वाह्य ऩमिटकको आगभनभा वृवद्ध गरयनेछ। ऩमिटन सेवाराई गुणस्तयीम फनाउन जोड ददइनेछ।
(ङ) ऊजाि ऺेत्र्
प्रदे शको आर्थिक सभृवद्धका रार्ग ऊजाि ऺेत्रभा रगानी केन्न्रत गरयने छ । सयकाय, र्नजी य सहकायी

ऺेत्रको सहकामिभा जरववद्युत आमोजना र्नभािण गने व्मवस्था र्भराइनेछ । गाउॉफस्तीभा ववद्युतीकयणको
प्रफन्ध र्भराइनेछ।
(च) औद्योर्गक ऺेत्र्
आर्थिक फृवद्ध य योजगायी सृजनाका रार्ग औद्योर्गक ऺेत्रको ववकासभा जोड ददइनेछ। रघु, घये र ु य साना

तथा भझौरा उद्योगको स्थाऩनाका रार्ग प्रो्साहन गरयनेछ । ऩयम्ऩयागत ऻान य सीऩभा आधारयत
हस्तकराका साभाग्री उ्ऩादन य प्रविद्धनभा जोड ददइनेछ ।
(छ) जरस्रोत ऺेत्र्
जरस्रोतको उऩमोग गदै र्सॊ चाई, नदी र्नमन्त्रण य ऩमिटकीम जरभागि रगामतका कामिक्र भ सञ्चारन
गरयने छ ।
(ज) खेरकुद ऺेत्र्
खेरकुद

ऺेत्रको

ववकासका

रार्ग अन्तयािवष्ट्रमस्तयको खेरकुद

भैदान तथा यङ्गशारा

र्नभािणराई

प्राथर्भकता ददइने छ ।साथै, खेरकुद ऺेत्रको ववकासका र्नन्म्त ववर्बन्न कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।

सबाभुख भहोदम,
१०. अफ भ ववर्नमोजन ववधेमक, 2075 भा फजेट ववर्नमोजनका रार्ग अवरम्वन गरयने प्रभुख नीर्तहरू प्रस्तुत
गनि चाहन्छु ।
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● मोजना तजुभ
ि ा तथा कामािन्वमन, स्रोत ऩरयचारन य सेवा प्रवाहभा सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम तहका फीचभा
सभन्वम कामभ गरयने छ ।
● प्रदे शको आर्थिक ववकासभा र्नजी ऺेत्रको बूर्भकाराई प्रवद्धिन गरयने छ ।
● उद्योग ऺेत्रको ववकास य ववस्तायका रार्ग आर्थिक औद्योर्गक करयडोय य ववशेष आर्थिक ऺेत्रको
स्थाऩना गने व्मवस्था र्भराइने छ ।
● प्रदे शभा उऩरब्ध प्राकृर्तक स्रोतको ददगो व्मवस्थाऩन य भानवीम स्रोतको उच्चतभ उऩमोग गदै
आर्थिक-साभान्जक रुऩान्तयण गरयने छ ।
● स्वदे शी रगानीराई प्राथर्भकता ददई वैदेन्शक रगानी आकवषित गयी योजगायीका अवसय सृजना गदै
गरयफी र्नवायण गरयने छ ।
 सहकायी ऺेत्रराई ववकासको साझेदायकारूऩभा अगार्ड फढाईने छ ।
● कृवष ऺेत्रको उ्ऩादन तथा उ्ऩादक्व फढाउन जोड ददइने छ ।
● वन तथा वन ऩैदावायको ददगो व्मवस्थाऩन गदै जरवामु ऩरयवतिन अनुकूरन कामिक्रभ सञ्चारन गरयने
छ।
ॉ य गुणस्तयीमता सुर्नन्ित गरयने छ ।
● न्शऺा, स्वास््म, खानेऩानी, सयसपाइ तथा सेवाभा ऩहुच
 व्मवसावमक तथा प्राववर्धक न्शऺाभा जोड ददइने छ ।
● जर उ्ऩन्न प्रकोऩ र्नमन्त्रण तथा नदी व्मवस्थाऩनका कामिक्रभ सञ्चारन गरयने छ ।
● र्सभान्तकृत य अल्ऩसॊ ख्मक सभुदामको रार्ग साभान्जक सॊ यऺणका कामिक्रभ सञ्चारन गरयने छ ।
● बन्ञ्चर्तकयण य फवहष्कयणभा ऩये का तथा वहॊ सा वऩर्डत भवहराहरूको ऩुन्स्थाऩना, सॊ यऺण य
सशिीकयणका कामिक्रभ सञ्चारन गरयने छ ।
● साविजर्नक सेवाराई नागरयकभैत्री फनाउन ववद्युतीम सुशासनभा जोड ददईने छ ।

भाननीम सबाभुख भहोदम,
भैरे सम्भार्नत प्रदे श सबा सभऺ ऩेश गये को ववर्नमोजन ववधेमकका र्सद्धान्त, उद्देश्म, प्राथर्भकता य

नीर्तका सम्फन्धभा भाननीम सदस्महरूरे छरपर गयी प्रदान गनुि हुने सुझावराई आगाभी आर्थिक वषि
207५।7६ को फजेट तजुभ
ि ा गदाि भागिदशिनका रूऩभा र्रइने ववश्वास ददराउन चाहन्छु । साथै, फजेट
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प्रस्तुत गनुि ऩूव ि ववर्नमोजन ववधेमकको र्सद्धान्त य प्राथर्भकता मस सम्भार्नत सदनभा प्रस्तुत गने अवसय
ददनुबएकोभा भाननीम सबाभुखप्रर्त हाददिक आबाय व्मि गनि चाहन्छु ।
धन्मवाद ।
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