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        भाननीम आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्त्री प्रकाश ज्वारारे  

       प्रदेश सबाभा प्रस्ततु गनुि बएको कणािरी प्रदेश ववर्नमोजन 
ववधेमक २०७७ का र्सद्धान्त्त, उदे्दश्म, प्राथर्भकता य प्रभखु नीर्तहरु 
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भाननीम सबाभखु भहोदम, 
1= साविबौभसत्ता सम्ऩन्न नेऩारी नागरयकको वर्रदानीऩूणि ऐर्तहार्सक सॊघषिफाट प्राप्त 

उऩरव्धीहरुराई दीगो एवॊ सॊस्थागत गनि जनर्नवािचचत सॊववधानसबाफाट घोषणा बएको नेऩारको 
सॊववधानरे व्मवस्था गयेको सॊघीम शासन प्रणारीको अवधायणा अनसुाय गठित कणािरी 
प्रदेशवासीको प्रर्तर्नर्धभूरक मस सम्भार्नत प्रदेश सबा सभऺ आर्थिक फषि २०७७/७८ को 
ववर्नमोजन ववधेमकभा सभावेश हनुे फजेट तथा कामिक्रभका र्सद्धान्त्त, उदे्दश्म, प्राथर्भकता य 
प्रभखु नीर्तहरु (कय प्रस्ताव वाहेक) प्रस्ततु गने अनभुर्त चाहान्त्छु।  

2= मस ववचशष्ट अवसयभा गरयभाभम प्रदेश सबा सभऺ आगाभी आर्थिक वषिको फजेट तथा 
कामिक्रभका र्सद्धान्त्त य प्राथर्भकताहरु प्रस्ततु गनुिऩूवि रोकताचन्त्रक गणतन्त्र, सॊघीमता, धभि 
र्नयऩेऺता, सभावेशीता, साभाचजक न्त्माम य कणािरी प्रदेश स्थाऩनाथि जीवन उत्सगि गनुिहनुे 
श्रद्धेम सवहदहरु प्रर्त हाठदिक श्रद्धाञ्जरी अऩिण गदिछु । मस अवसयभा सम्ऩूणि आदयणीम अग्रज, 
सवहद ऩरयवाय, आन्त्दोरनका घाइते/अऩाङ्ग तथा वेऩत्ता मोद्धाहरु प्रर्त उच्च सम्भान व्मक्त 
गदिछु। 

3= अर्तक्रर्भत बरू्भ काराऩानी, र्रऩरेुक य र्रचम्ऩमाधयुा सवहत सभेटेय नेऩारको याजनीर्तक य 
प्रशासर्नक नक्सा जायी गयेकोभा नेऩार सयकायराई हाठदिक धन्त्मवाद सवहत सफै ऩऺको 
सहमोगभा उक्त बरू्भभा हाम्रो र्नमन्त्रण शीघ्र र्भल्ने ववश्वास र्रएको छु । 

4= कोर्बड-१९ को ववश्वव्माऩी भहाभायीफाट भरुकु र्बर य वावहय अभूल्म जीवन गभुाउन ुबएका 
नेऩारी ठददीववहनी तथा दाजबुाइका साथै सफै भतृकहरु प्रर्त हाठदिक श्रद्धान्त्जरी व्मक्त गदिछु। 
मस योगफाट सॊक्रर्भत सम्ऩूणि व्मचक्तको शीघ्र स्वास््म राबको काभना गदिछु। 

5= प्रदेश सयकायरे सफै ऩऺको सहमोग य सभन्त्वमभा शरुुवात देचख नै कोर्बड-१९ को योकथाभ 
य र्नमन्त्रणका रार्ग र्रएको यणनीर्त, प्रर्तकामि मोजना य सवक्रमताको कायणरे हारसम्भ मस 
प्रदेशभा सॊक्रभणरे भहाभायीको रुऩ र्रएको छैन। मसको र्नमन्त्रणभा प्रत्मऺरुऩभा खवटई 
अग्रऩचततभा यहेय काभ गरययहन ुबएका स्वास््मकभॉ य सयुऺाकभॉको अथक भेहनतको उच्च 
प्रशॊसा गदै सभन्त्वम य सहमोग गनुिहनुे भाननीम सदस्महरु, स्थानीम तहका जनप्रर्तर्नर्ध, 
याजनीर्तक दर, याष्डसेवक कभिचायी, र्नजी ऺेर, नागरयक सभाज, आभसञ्चाय य सभग्र 
आदयणीम जनसभदुामराई धन्त्मफाद व्मक्त गदै र्नयन्त्तय सहमोगको रार्ग सफैसॉग हाठदिक अवऩर 
गदिछु।  

6= चारू आर्थिक फषिको फजेट तथा कामिक्रभ कामािन्त्वमन बईयहेको भहत्वऩूणि सभमभा 
ववश्वव्माऩीरुऩभा पैर्रएको कोर्बड-१९ को भहाभायीफाट हाम्रा ववकास कामिक्रभहरु प्रबाववत 



3 

 

बएका छन।् मसको योकथाभ, र्नमन्त्रण, प्रर्तकामि य उऩचायराई प्राथर्भकता ठददै आर्थिक 
गर्तववर्धराई र्नमर्भत फनाउन ुहारको प्रभखु चनुौर्त यहेको छ। 

7= भैरे आगाभी आर्थिक फषि २०७७/७८ को फजेट र्नभािण गदाि सभाजवाद उन्त्भखु आर्थिक 
सॊयचनाको आधाय तमाय गदै सम्भनु्नत, सभताभूरक य सभदृ्ध कणािरीको बावी तस्वीयराई 
साभनेु्न याखेय कोर्बड-१९ भहाभायीको तत्कारीन चनुौतीको साभना गयी दीघिकारीन ववकासको 
भागिचचर तम गने ठदशाभा ववर्नमोजन ववधेमक, २०७७ का र्सद्धान्त्त य प्राथर्भकता केचन्त्रत 
गयेको छु ।  

 

भाननीम सबाभखु भहोदम, 
कणािरी प्रदेशभा सभावेशी, दीगो य उच्च आर्थिक ववृद्ध हार्सर गदै आर्थिक, साभाचजक रुऩान्त्तयण य 
साभाचजक न्त्माम कामभ गनि "स्वास््म, चशऺा, उत्ऩादन य योजगाय : जीवनस्तयभा रुऩान्त्तयण य दीगो 
ऩूवािधाय" बने्न भूर ध्मेमका साथ आगाभी आर्थिक वषि २०७७/०७८ को फजेट तजुिभा गरयनेछ । 
मस ठदशाभा केचन्त्रत बई अव भ मस सम्भार्नत प्रदेश सबा सभऺ कणािरी प्रदेश ववर्नमोजन ववधेमक, 
२०७७ भा सभावेश हनुे फजेट तथा कामिक्रभका र्सद्धान्त्तहरु प्रस्ततु गने अनभुर्त चाहन्त्छु ।  

8= नेऩारको सॊववधानरे र्नदेचशत गयेको रोककल्माणकायी याज्मको अवधायणा, नागरयकको भौर्रक 
हक तथा याज्मका र्नदेशक र्सद्धान्त्तहरु, सभाजवाद उन्त्भखु अथितन्त्र, सॊघीम शासन प्रणारी 
अनरुुऩ सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तह वीचको सहअचस्तत्व, सहकारयता य सभन्त्वम, साविजर्नक, 
र्नजी य सहकायी ऺेरको सहबार्गताभा साभाचजक न्त्माम सवहतको आर्थिक ववकास य सभवृद्धराई 
आगाभी आर्थिक वषिको फजेट तथा कामिक्रभको र्सद्धान्त्तको रुऩभा अॊर्गकाय गरयनेछ। 

9= वावषिक फजेट तजुिभा गदाि कणािरीवासीको आकाॊऺा, नेऩार सयकायको ऩन्त्रौ ऩञ्चवषॉम मोजना, 
दीगो ववकास रक्ष्म, कणािरी प्रदेश प्रथभ ऩञ्चवषॉम मोजनाको आधायऩर, प्रदेश सयकायको 
वावषिक नीर्त तथा कामिक्रभ, सभदृ्ध नऩेार य सखुी नऩेारीको दीघिकारीन यावष्डम आकाॊऺ ाभा 
आधारयत "सभदृ्ध कणािरी: सखुायी कणािरीफासी" को सोच य प्रदेश सबा सदस्म र्नवािचनको 
रार्ग जनअनभुोठदत चनुावी साझा घोषणा ऩरभा ध्मान केचन्त्रत गदै अनऩेचऺत रुऩभा देचखएको 
कोर्बड-१९ को प्रबावफाट र्सचजित ववषभ अवस्थाराई सभेत भखु्म आधायको रुऩभा र्रइनेछ। 

10= नेऩारको सॊववधानभा उचल्रचखत सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको एकर तथा साझा अर्धकायका 
सूची, यावष्डम प्राकृर्तक स्रोत तथा ववत्त आमोग ऐन, २०७४, अन्त्तय सयकायी ववत्त व्मवस्थाऩन 
ऐन, २०७४, स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४, नेऩार सयकायफाट स्वीकृत कामि 
ववस्ततृीकयण प्रर्तवेदन, प्रदेश सयकायको कामि चजम्भेवायी एवॊ प्राथर्भकता, भन्त्रारमहरुको 
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कामिऺ ेर, सॊस्थागत ऺभता य साधन स्रोतको उऩरव्धताका आधायभा आगाभी आर्थिक फषिको 
फजेट तथा कामिक्रभ तजुिभा गरयनेछ ।  

11= फजेट प्रणारीभा ववर्नमोजन दऺता, कामािन्त्वमनभा उत्कृष्टता य ववत्तीम स्वच्छता कामभ हनुे 
गयी ऩरयऩूयणको र्सद्धान्त्त (Principle of Subsidiarity) का आधायभा उत्ऩादनभूरक य 
प्रर्तपरमकु्त कामिक्रभ एवॊ आमोजनाहरुभा फजेट ववर्नमोजन गरयनेछ ।   

12= नागरयकहरुका वीच यहेका सफै वकर्सभका ववबेदको अन्त्त्म गयी सभावेशी ववकास, साभाचजक 
सॊयऺण एवॊ सयुऺा सवहत आर्थिक साभाचजक सभानता कामभ गने ठदशाभा फजेट तथा कामिक्रभ 
केचन्त्रत हनुेछ। 

13= ववकासभा साविजर्नक, र्नजी, सहकायी एवॊ साभदुावमक ऺेरसॉग अथिऩूणि एवॊ नर्तजाभूरक 
साझेदायी गरयनेछ। नववनतभ ्प्रववर्धको प्रमोग गदै ऩयम्ऩयागत स्थानीम ऻान, सीऩ य जनशचक्त 
उऩमोग गने गयी फजेट तथा कामिक्रभ तम गरयनेछ।  

भाननीम सबाभखु भहोदम, 
14= अफ भ आर्थिक वषि २०७७/०७८ को फजेट तथा कामिक्रभका उदे्दश्महरु प्रस्ततु गदिछु । 

(क) आधायबतु तथा भौर्रक हकको रुऩभा यहेको स्वास््म सेवाको थऩ ववकास, ववस्ताय य 
सॊस्थागत सदुृढीकयण गयी ववश्वव्माऩी रुऩभा देचखएको कोर्बड-१९ रगामतका 
भहाभायीको योकथाभ, र्नमन्त्रण, प्रर्तकामि य उऩचाय ऺभता फढाउने य र्नमर्भत स्वास््म 
सेवाका भाध्मभफाट नागरयकराई स्वस्थ याख्न।े 

(ख) कृवष, उद्योग तथा वन रगामतका ऺेरको ववकास गयी उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व वठृि गने 
। 

(ग) चशऺाभा सवैको सभान ऩॉहचु प्राप्त हनुे वातावयण तमाय गयी जीवनोऩमोगी प्राववर्धक तथा 
व्मवहारयक चशऺा प्रदान गने। 

(घ) अथितन्त्रका सवै ऺेरको सभावेशी एवॊ सभन्त्मावमक ववकासफाट योजगायीका अवसयहरु 
वठृि गयी जीवनस्तयभा रुऩान्त्तयण गने। 

(ङ) खाद्यान्न रगामत आधायबतू आवश्मकताका फस्तहुरुको बण्डायण य सहज आऩूर्तिको 
व्मवस्था गने।   

(च) ठदगो, गणुस्तयीम य यणनीर्तक ऩूवािधायको ववकास गने । 

(छ) साविजर्नक स्रोतको प्रबावकायी ऩरयचारनका रार्ग प्राथर्भवककृत रगानी, आर्थिक 
अनशुासन, नवीन प्रववर्धको उऩमोग य प्रशासर्नक सधुाय गयी सशुासन कामभ गने । 
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भाननीम सबाभखु भहोदम, 
अफ भ ववर्नमोजन ववधेमक २०७७ भा सभावेश हनुे फजेट तथा कामिक्रभका प्राथर्भकता तथा प्रभखु 
नीर्तहरु प्रस्ततु गने अनभुर्त चाहन्त्छु ।  

15= कोर्बड-१९ को भहाभायीफाट कणािरीफासीराई सयुचऺत याख्न स्वास््म ऺरेभा आवश्मकता 
अनसुाय अस्थामी ऩूवािधायको सभेत शीघ्र ववकास गयी अत्मावश्मक  औषर्ध, उऩकयण य स्वास््म 
साभाग्रीको उऩरब्धता य सहज आऩूर्तिको व्मवस्था र्भराउदै मसको योकथाभ, र्नमन्त्रण, 
प्रर्तकामि य उऩचायको उचचत प्रफन्त्ध र्भराईनेछ।  

16= स्वास््म सेवाभा सफै नागरयकको ऩहुॉच स्थावऩत गरयनेछ । मस ऺेरको ठदघिकारीन ऺभता 
ववकासका रार्ग बौर्तक ऩूवािधाय, उऩकयण एवॊ दऺ जनशचक्त ववकास गरयनेछ । 
कणािरीफासीको स्वास््म अवस्थाको प्रोपाइर तमाय गने कामिको शरुुवात गरयनेछ। दगुिभ 
स्थानहरुभा दूय उऩचाय (टेर्रभेर्डर्सन) तथा घमु्ती उऩचाय सेवाको व्मवस्था र्भराइनेछ। 

17= कणािरीवासीको खाद्य सम्प्रबतुा कामभ गनि कृवष तथा ऩशऩुॊऺीऩारनफाट उत्ऩादन एवॊ 
उत्ऩादकत्व ववृद्ध गदै व्मवसावमक कृवषको ववकास गयी अथितन्त्रभा मस ऺेरको मोगदान ववृद्ध 
गने गयी फजेट तथा कामिक्रभ तम गरयनेछ । वैऻार्नक ब-ूउऩमोग नीर्त, बरू्भ व्मवस्थाऩन य 
बरू्भ फैंकको अवधायणा सवहत आधायबतु कृवष उऩजभा प्रदेशको आत्भर्नबियता ववकास गने 
नीर्त र्रइनेछ । 

18= मस ववषभ ऩरयचस्थर्तभा कणािरीफासीराई भहाभायी य बोकभयीफाट फचाउन ु सयकायको ऩवहरो 
प्राथर्भकता हो। नागरयकको आधायबतू खाद्य सयुऺाको प्रत्माबरू्त गनि सॊघ य स्थानीम 
तहसॉगको सभन्त्वम य सहकामिभा खाद्यान्न रगामत अत्मावश्मक साभाग्रीहरुको सहज आऩूर्तिका 
रार्ग बण्डायण तथा उऩरब्धताको व्मवस्था र्भराइनेछ।  

19= प्रदेश र्बर उऩरब्ध मवुा जनशचक्त, कोर्बड-१९ भहाभायीफाट स्वदेश य ववदेशभा योजगायी 
गभुाएका तथा वेयोजगाय मवुाहरुराई उद्यभशीर एवॊ स्वयोजगाय फनाउन कृवष, उद्योग, ऩूवािधाय 
य ऩमिटन ऺेरको ववकासभा केचन्त्रत यही गरयवी र्नवायण गने रुऩान्त्तयणकायी फजेट तथा 
कामिक्रभ तमाय गरयनेछ ।  

20= सफै ऺेरको आवद्धता हनुे गयी एवककृत रुऩभा भखु्मभन्त्री योजगाय कामिक्रभ रगामतका 
जीववकोऩाजिन तथा उद्यभचशरता ववकास हनुे योजगायभूरक कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 
नागरयकराई बोकभयीफाट फचाउन खाद्य आऩूर्ति य श्रभको सम्भान गदै "खाद्यान्नका रार्ग श्रभ 
सवहतको योजगायी" कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 
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21= साऺय कणािरी अर्बमानराई र्नयन्त्तयता ठदॉदै याष्डप्रर्त वपादाय असर नागरयक र्नभािण गने 
ठदशाभा चशऺा ऺेरका कामिक्रभहरु केचन्त्रत हनुेछन ् । स्थानीम तहसॉगको सहकामिभा 
प्राववर्धक, व्मवसावमक, योजगायभूरक य जीवनोऩमोगी चशऺाको ववकास गरयनेछ। बाषा, 
सॊस्कृर्त, सावहत्म य कराको सॊयऺण य प्रवद्धिन गरयनेछ । 

22= सडक रगामतका बौर्तक ऩूवािधायको दीगो ववकासका रार्ग सॊघ य स्थानीम तहसॉग सभन्त्वम 
गरयनेछ । कणािरीभा यहेको अऩाय जरस्रोतको फहउुऩमोगभा जोड ठदइनेछ । आधायबतू 
स्वच्छ खानेऩानीको व्मवस्था, उत्ऩादन फवृद्धको रार्ग र्सॊचाईको व्मवस्था य उजाि ववकासराई 
प्राथर्भकता ठदइनेछ। जरश्रोत ऺेरको ववकासभा साविजर्नक र्नजी साझेदायी नीर्त र्रइनेछ। 
छरयएको य जोचखभमकु्त फचस्तराई रचऺत गयी फचस्त ववकास कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 
सञ्चाय तथा सूचना प्रववर्धको ऩूवािधाय ववकासभा जोड ठदइनेछ।  

23= उद्योग ऺेरको ववकास गयी मवुा वगिभा थऩ उद्यभचशरता प्रवद्धिन गरयनेछ । साना तथा घयेर ु
उद्योगको भाध्मभफाट स्वयोजगायभूरक कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। फहभूुल्म जर्डफटुीको दीगो 
सॊकरन तथा प्रशोधनभा जोड ठददैँ वन स्रोतको फह-ुउऩमोग गयी आम आजिन फढाइनेछ । 
ववकासका वक्रमाकराऩ सञ्चारन गदाि वातावयण सॊयऺणको ऩऺराई सभेत प्राथर्भकता 
ठदइनेछ।  

24= प्रदेशभा यहेको उच्च ऩमिटकीम सम्बावनाराई उऩमोग गयी आन्त्तरयक ऩमिटनको एक प्रभखु 
आकषिण केन्त्रको रुऩभा ववकास गने तथा अन्त्तयावष्डम ऩमिटकको आगभन फवृद्ध गनि साॊस्कृर्तक 
ऩमिटन य ऩमािऩमिटनको ववकास गरयनेछ।  

25= प्रदेशको प्रथभ ऩञ्चववषिम मोजनाको प्रबावकायी कामािन्त्वमन गरयनेछ। प्रर्तपरमकु्त एवॊ 
प्राथर्भकताऩूणि ववशेष ऩरयमोजनाहरु ऩवहचान गयी कामािन्त्वमन गने य अनगुभन भूल्माङ्कन गने 
स्वचार्रत ऩद्दर्तको ववकास गरयनेछ। चार ु य र्नभािणार्धन अधयुा आमोजनाहरुराई सभमभै 
सम्ऩन्न गने गयी साधन स्रोतको ऩरयचारन गरयनेछ ।  

26= रैवङ्गक तथा साभाचजक-आर्थिक गर्तववर्धभा यहेका सफै प्रकायका ववबेद अन्त्त्म गने नीर्त 
र्रइनेछ । रैवङ्गकभैरी फजेट प्रणारीको भाध्मभफाट भवहरा उत्थान, सशक्तीकयण य 
ववकासका वक्रमाकराऩ सश्चारन गरयनेछ। दर्रत सभदुामको शैचऺक तथा आर्थिक स्तय 
उिाउन ऩयम्ऩयागत सीऩ सॊयऺण गदै आर्थिक उऩाजिनभा प्रमोग गने एवॊ अन्त्म सीऩभूरक 
कामिक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ ।  
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27= अल्ऩसॊख्मक, र्सभान्त्तकृत, रोऩोन्त्भखु याउटे, जेष्ठ नागरयक, एकर भवहरा य अऩाङ्गता बएका 
नागरयकको हक वहतको सॊयऺण य सयुऺा गने गयी साभाचजक उत्तयदामी फजेट तथा कामिक्रभ 
ल्माइनेछ ।  

भाननीम सबाभखु भहोदम, 
28= सभदृ्ध कणािरी र्नभािणका बावी कणिधायको रुऩभा यहेका हाम्रा फारफार्रकाको उज्वर 

बववष्मका रार्ग शारययीक, भानर्सक य शैचऺक ऺभता अर्बफवृद्धका साथै उनीहरुको सॊयऺण, 
ववकास य सहबार्गता सरु्नचश्चत गरयनेछ । अर्बबावक वववहन तथा सडक फारफार्रकाको 
सूर्नचश्चत बववष्मको रार्ग ववर्बन्न कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ।  

29= सभनु्नत प्रदेश र्नभािणको आधाय य जनसाचतख्मक राबको रुऩभा यहेको मवुा जनशचक्तराई 
सीऩभूरक तारीभ, उत्ऩादन य ववकासभा सवक्रम सहबागी गयाइनेछ।  स्वस्थ नागरयक तमाय 
गनि य खेरको भाध्मभफाट प्रदेशको ऩवहचान फवृद्ध गनि खेर ऩूवािधायको र्नभािण, यावष्डम 
प्रर्तमोर्गता सञ्चारनको ऩूवि तमायी तथा खेराडीको वचृत्त ववकासभा ववशेष प्राथर्भकता ठदइनेछ। 

 

30= र्नजी ऺेरको रगानी आकवषित गनि आवश्मक नीर्तगत, कानूनी तथा ऩूवािधाय सॊयचनाको 
व्मवस्था गयी रगानीभैरी वातावयण तमाय गरयनेछ । सहकायी तथा साभदुावमक ऺेरराई 
स्थानीम उत्ऩादन प्रवद्धिन य चजववकोऩाजिन सधुायका वक्रमाकराऩभा ऩरयचारन गरयनेछ। 

31= सॊघ य स्थानीम तहसॉगको सभन्त्वमभा ववऩद् व्मवस्थाऩनको रार्ग ऩूवि तमायी, प्रर्तकामि, याहत य 
ऩनुस्थािऩनाका कामिक्रभहरु सञ्चारन गरयनछे। फाढी, ऩवहयो, आगरागी रगामतका प्रकोऩफाट 
ऩीर्डत ऩरयवायराई उचचत याहत उऩरब्ध गयाइनेछ। ववऩद् उद्धायभा स्वमॊसेवीरुऩभा सहबागी 
हनु नागरयकराई उत्प्ररेयत गयाउनकुो साथै आवश्मक प्रचशऺण य साभग्री उऩरब्ध गयाइनेछ। 

32= सशुासन, ववकास य शाचन्त्त सवु्मवस्थाका रार्ग प्रदेश र्नजाभती सेवा य प्रदेश प्रहयीको कानूनी 
व्मवस्था गरयनेछ। प्रदेशको एकर अर्धकाय य साझा अर्धकायको ववषमभा आवश्मक कानून 
तजुिभा गरयनेछ। 

33= आन्त्तरयक श्रोतको न्त्मूनता य सॊघीम सयकायफाट प्राप्त हनुे श्रोतभा सभेत हनु सक्ने सॊकुचनराई 
भध्मेनजय गयी आगाभी आर्थिक वषिभा उत्ऩादनभूरक य प्राथर्भकताऩूणि कामिभा भार फजेट 
ववर्नमोजन गरयनछे। ऩरयणाभभखुी, प्रर्तपरमकु्त, सहबार्गताभूरक, योजगायभूरक य ठदघिकारीन 
प्रबाव ऩाने ववकास ऩरयमोजना कामािन्त्वमनभा ववशेष जोड ठदइनेछ। ऩूॉचजगत खचि ऺभता 
फढाउने, चारू खचि घटाउने य प्रशासर्नक खचि कटाउने नीर्त र्रइनेछ । अत्मावश्मक वाहेक 
थऩ आर्थिक व्ममबाय ऩने गयी नमाॉ सॊगिन सॊयचना स्थाऩना गरयनेछैन।    



8 

 

34= वन रगामत प्राकृर्तक स्रोतफाट प्राप्त हनुे आन्त्तरयक याजश्व सॊकरनको दामया फवृद्ध गने तथा 
सयरीकृत कय प्रणारीको ववकास गयी आन्त्तरयक श्रोतको ऩरयचारनभा जोड ठदइनेछ। याजश्व 
सॊकरन प्रणारीराई थऩ सधुाय गदै नागरयकरे र्तयेको कयको सदऩुमोग सरु्नचश्चत गरयनेछ ।  

35= ववऩन्न, बरू्भवहन, सकुुम्फासी रगामत ववकासको दृवष्टरे ऩर्छ ऩयेका वगि, सभदुाम य ऺेरराई 
फजेट ववर्नमोजनभा प्राथर्भकता ठदई प्रदेशको सोच य मोजनाराई कामािन्त्वमन गरयनेछ ।  

36= सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका कामिक्रभ तथा आमोजनाभा दोहोयोऩना नहनुे गयी सन्त्तरु्रत रुऩभा 
फजेट ववर्नमोजन गरयनेछ। "आफ्नो गाॉउ आत्भर्नबिय फनाऔ"ँ बने्न भूर भन्त्रका साथ ववत्तीम 
हस्तान्त्तयणको भाध्मभफाट स्थानीम तहसॉगको सभन्त्वम य सहकामिभा उत्ऩादनभूरक य ववशेष 
प्रकृर्तका आमोजना कामािन्त्वमनराई प्राथर्भकता ठदइनेछ।  

37= कणािरीफासीराई सशुासनको प्रत्माबरू्त ठदन शाचन्त्त सयुऺा, साविजर्नक सेवा प्रवाहभा सधुाय, 
र्भतव्मवमता य ववत्तीम अनशुासन, प्रबावकायी खरयद व्मवस्थाऩन, सदाचारयताको थऩ ववकास य 
नर्तजाभूरक अनगुभन भूल्माङ्कनराई ववशेष प्राथर्भकता ठदइनेछ। स्वच्छ, सऺभ, र्नष्ऩऺ, 
ऩायदशॉ, प्रववर्धभैरी, सहबार्गताभूरक, उत्प्ररेयत य जनउत्तयदामी प्रशासनको ववकास गरयनेछ।  

38= कणािरी प्रदेश सभन्त्वम ऩरयषद्, ववकास ऩरयषद् रगामतका सॊयचनाहरुराई थऩ सक्रीम फनाउॉदै 
सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका जनप्रर्तर्नर्धसॉगको सभन्त्वम य सहकामिराई प्रबावकायी फनाइनेछ 
। प्रदेशका नीर्त तथा कामिक्रभहरु तजुिभा, वजेट र्नभािण, कामािन्त्वमन तथा अनगुभन य 
भूल्माङ्कनभा जनप्रर्तर्नर्धको बरू्भका य स्वार्भत्व फवृद्ध गरयनेछ । 

39= कोर्बड-१९ को चनूौर्तको वीचभा कणािरी प्रदेशका जनप्रर्तर्नर्धको मो सम्भार्नत थरोभा फसेय 
भहाभायीको चनूौर्तसॉग भकुाववरा गदै प्रदेशको ववकास, सभवृद्ध य कणािरीफासीको खसुीको 
रार्ग हाभी खरुा य यचनात्भक छरपर गनेछौ । मस छरपरफाट नर्तजा र्नकाल्न सहमोग 
ऩगु्न ेगयी फहस गयौं य साझा र्नष्कषिभा ऩगुौं बने्न भेयो हाठदिक अनयुोध छ । 

भाननीम सबाभखु भहोदम 

अन्त्तभा, 
मो छरपररे आगाभी आर्थिक फषिको फजेट तथा कामिक्रभराई थऩ नर्तजाभखुी य कणािरीभैरी 
फनाउन सघाउ ऩरु् माउने ववश्वास र्रएको छु। प्रदेश सयकाय नीर्त, मोजना, कामिक्रभ य फजेटभा आभ 
कणािरीफासी य जनप्रर्तर्नर्धको स्वार्भत्व, अऩनत्व य सहबार्गता स्थावऩत गनि चाहन्त्छ। मो सम्भार्नत 
सबाभा आर्थिक वषि 207७/०7८ को ववर्नमोजन ववधेमकका र्सद्धान्त्त, उदे्दश्म, प्राथर्भकता य प्रभखु 
नीर्तहरु (कय प्रस्ताव वाहेक) भा यचनात्भक छरपर य भहत्वऩूणि सझुाव सवहत आवश्मक 
भागिदशिनको रार्ग भ भाननीम प्रदेश सबा सदस्महरुसॉग हाठदिक अनयुोध गदिछु । महाॉहरुरे ठदएका 
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भहत्वऩूणि सझुावहरुराई सभावेश गदै आगाभी आर्थिक फषिको वजेट तथा कामिक्रभ तजुिभा गने 
ववश्वास ठदराउॉछु । 

 

धन्त्मवाद !!! 


