भुख्मभन्त्री तथा आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्त्री
श्री शॊ कय ऩोखये ररे
प्रदे श नॊ. ५ प्रदे श सबाभा ऩेश गनुि बएको

विर्नमोजन विधे मक २०७५ का र्सद्धान्त्त, उद्देश्म,
प्राथर्भकता य प्रभुख नीर्त

प्रदे श नॊ. ५ प्रदे श सयकाय
आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्त्रारम
फुटिर, रुऩन्त्दे ही
नेऩार
२०७५ फैशाख

भाननीम सबाभुख भहोदम,
1) सॊ घीम रोक तान्त्न्त्रक गणतन्त्र नेऩारको प्रदे श नॊ ५ प्रदे श सयकायको आर्थिक भार्भरा
तथा मोजना भन्त्रीको है र्समतरे मस गरयभाभम सबाभा विर्नमोजन विधेमक प्रस्तुत गनुऩ
ि ूि ि
फजेटका र्सद्धान्त्त, उद्बे श्म, प्राथर्भकता य प्रभुख नीर्तहरु प्रस्तुत गनि ऩाउॉदा गििको भहसुस
गये को छु ।
2) प्रदे श नॊ. ५ प्रदे श आर्थिक कामिविर्ध ऐन २०७४ को दपा ९ तथा प्रदे श नॊ. ५ प्रदे श
सबा र्नमभािरी २०७४ को र्नमभ १३३ उऩर्नमभ २ को कानुनी व्मिस्था अनुरुऩ
विर्नमोजन विधेमक २०७५ भा सभािेश हुने फजेटका र्सद्धान्त्त

, उद्देश्म , प्राथर्भकता य

प्रभुख नीर्तहरु मस प्रदे श सबाभा छरपरका रार्ग ऩेश गनि चाहन्त्छु ।
3) प्रदे श सयकाय विक्रभ सम्ित २०७४ पाल्गुण ३ गते गठन बई कामि प्रायम्ब गये को छ
। सयकाय गठन बए ऩश्चात सयकायरे आर्थिक िर्ि २०७४।७५
रार्ग सयकायको नीर्त कामिक्रभ य

को फाॉकी अिर्धका

फजेट साििजर्नक गरयसकेको छ । जसभा

प्रदे श:खुसी जनता" को रक्ष्मका साथ के ही नीर्त तथा कामिक्रभहरु

"सभृद्ध

अन्त्घ साये को छ।

विर्नमोजन विधेमक २०७५ का र्सद्धान्त्त , उद्देश्म , प्राथर्भकता य नीर्तहरु तम गदाि

ती

विर्महरुराई ऩर्न ध्मानभा याखेको छु ।
4) प्रदे श सयकायका आमका विर्बन्न श्रोतहरु भध्मे सॊ घीम सयकायिाट प्राप्त हुने याजस्ि
िाॉडपाॉड य सभानीकयण अनुदान भापित प्राप्त हुने के ही श्रोतको सीभा भार प्राप्त बएको छ
। सशति अनुदान , सभऩूयक अनुदान य विशेर् अनुदान भापित प्राप्त हुने यकभको मवकन
सीभा हारसम्भ प्राप्त
हुनासाथ

नबएता ऩर्न २०७५ जेष्ठ १५ गते प्रर्तर्नर्ध सबाभा फजेट

ऩेश

ती श्रोतिाट प्राप्त हुने यकभ मवकन हुनेछ न् । प्रदे श सयकायको ऺेरार्धकाय

र्बर यहे का कय तथा गैय कय सम्िन्त्धी अर्धकाय अनुसायका याजस्िहरु प्रदे श सयकायरे
हारसम्भ सॊ करन नगये ता ऩर्न २०७५ श्रािण १ गते दे न्त्ख सॊ करन गनुि ऩनेछ ।
आगाभी आर्थिक िर्ि २०७५।७६ को फजेट तजुभ
ि ा गदाि

मी सम्ऩूण ि वित्तीम श्रोतहरुराई

सभािेश गरयनेछ ।
भाननीम सबाभुख भहोदम,
अि भ विर्नमोजन विधेमक २०७५ का र्सद्धान्त्तहरु प्रस्तुत गने अनुभर्त चाहन्त्छु ।
5) सॊ विधान प्रदत्त प्रदे श सयकायका अर्धकायहरु स्थावऩत गदै सॊ घीम सयकाय य स्थानीम तह
सॉगको सहकामिभा नागरयकका भौर्रक हकहरुको कामािन्त्िमन गनि प्रदे श सयकायको कामि

1

ऺेर य न्त्जम्भेिायी र्बर यहेका कामिहरु अगार्ड फढाउन आगाभी आर्थिक िर्िको फजेट
केन्त्न्त्ित हुनेछ ।
6) सभान्त्जक उत्तयदावमत्ि सवहतको

खुरा प्रर्तस्ऩधाित्भक फजाय प्रणारीको भाध्मभफाट

उऩरब्ध स्रोत साधनको अत्मू तभ उऩमोग हुने िाताियण सृजना गयी उत्ऩादन य
उत्ऩादकत्ि फढाई सयकायी ऺेरको र्नमभन य सहजीकयणद्वाया र्न
ऺेरको अगुिाईभा प्रदे शको आर्थिक िृद्वद्व हार्सर गने य िृद्वद्वफाट प्राप्त
सभन्त्मावमक वितयणको भाध्मभफाट

जी तथा सहकायी
प्रर्तपरराई

रोक कल्माणकायी , सभाजिाद उन्त्भूख , सिर य

आत्भर्नबिय अथितन्त्रको र्नभािण गने आर्थिक र्सद्धान्त्त अिरम्िन गरयनेछ । मसफाट
साभान्त्जक न्त्माम प्रत्माबूत गदै गयीफ जनताको जीिनस्तयभा दे ख्न सवकने

, अनुबर्ू त गनि

सवकने, साथिक ऩरयितिन ल्माउने अऩेऺा गये को छु ।
7) प्रदे शराई उऩरब्ध सीर्भत स्रोतराई र्भतव्ममी ढॊ गरे उऩमोग गने र्भतव्ममीताको र्सद्वान्त्त
अफरम्िन गयी अनािश्मक पजूर खचि र्नमन्त्रण गरयनेछ ।
8) फजेट विर्नमोजन गदाि आमोजनाहरूफाट धेयै बन्त्दा धेयै जनताहरूराई पाइदा हुने
अर्धकतभ साभान्त्जक पाइदाको र्सद्धान्त्त अफरम्िन गरयने छ ।
9) ग्रार्भण य सहयी ऺेर, ऩहाड य तयाईका साथै मस प्रदे शका सफै न्त्जल्राहरूको सन्त्तुर्रत
विकासको र्सद्धान्त्त अनुरूऩ फजेट विर्नमोजन गरयने छ ।
10)

सीर्भत साधनफाट अर्धकतभ काभहरू गनुऩ
ि ने अिस्था यहे कोरे प्राथर्भकताको

आधायभा आमोजना छनोट गने प्राथर्भकताको र्सद्धान्त्त अिरम्िन गरयने छ । फजेट
प्रणारीभा विर्नमोजन दऺता कामभ गनि सॊ बाव्मता अध्ममन बै सकेका प्रर्तपरमुक्त य
प्रबािकायी आमोजनाहरुभा भार फजेट विर्नमोजन गरयने छ। साथै, मस प्रदे शका सफै िगि
य तप्काका जनताहरूराई अनुबर्ू त हुने गयी सभािेन्त्शताको र्सद्धान्त्त अनुरूऩ फजेट तजुभ
ि ा
गरयने छ ।
11)

नेऩारको सॊ विधान , यावष्डम प्राकृर्तक स्रोत तथा वित्त आमोग ऐन

, २०७४, अन्त्तय

सयकायी वित्त व्मिस्थाऩन ऐन , २०७४ य स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन , २०७४ भा
बएका व्मिस्था, भाऩदण्ड य सुरका आधायभा आिश्मक कानुन तथा कामिविर्धहरु िनाई
स्थानीम तहभा याजस्ि िाॉडपाॉड य अनुदान उऩरव्ध गयाइने छ । प्रदे श सयकायको
अर्धकायको सून्त्च फभोन्त्जभ सॊ घीम सयकायिाट हस्तान्त्तयण बई आएका कामिक्रभ तथा
आमोजनाहरु फजेटभा सभािेश गयी सॊ चारन गरयनेछ । स्थानीम तहहरुसॉग रागत
सहबार्गताको आधायभा सहकामि य सभन्त्िम गरयनेछ ।
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12)

फजेट कामािन्त्िमनभा दऺता हार्सर गनि वित्त व्मिस्थाऩनराई ऩायदशॉ फनाउॉदै खचिको

गुणस्तय य नर्तजा प्रर्त सम्िन्त्न्त्धत र्नकाम य ऩदार्धकायीराई न्त्जम्भेिाय य उत्तयदामी
िनाउने प्रणारी स्थावऩत गरयने छ ।
सबाभुख भहोदम,
अि भ विर्नमोजन विधेमक २०७५ को उद्देश्महरु प्रस्तुत गने अनुभर्त चाहन्त्छु ।
13)

आ.ि. २०७५/७६ सॊ घीमता कामािन्त्िमनको ऩवहरो ऩुया आर्थिक िर्ि बएकोरे प्रदे श

सयकायको ऩूण ि फजेटको कामािन्त्िमन गयी जनचाहना ऩुया गनुि नै मस फजेटको भुख्म
उद्देश्म हुनेछ । भैरे आर्थिक िर्ि २०७४।७५ को फजेट मस सबाभा ऩेश गदाि उल्रे ख
गये का उद्देश्महरु ऩुया बईनसकेको य सॊ घीम सयकायिाट हस्तान्त्तयण हुनऩु ने आमोजना

,

कामिक्रभ, सॊ यचना य जनशन्त्क्त हस्तान्त्तयण बै नसकेकोरे ती उद्देश्महरु सान्त्दर्बिक नै
यहेका छन् ।
14)

मसका अर्तरयक्त आगाभी िर्िको फजेट तऩसीरका उद्देश्महरुफाट र्नदे न्त्शत हुनेछ ।

क) आर्थिक गर्तविर्धराई सहज ऩानि य जीिनस्तयभा सुधाय ल्माउन बौर्तक ऩूिािधायको
विकास गने ।
ख ) कृवर्ऺेरभा व्मािसावमकयण य आधुर्नकयण गयी उत्ऩादकत्ि िृवद्ध गने ।
ग) ऩमिटन ऺेरको विकास गयी योजगायी र्सजिना गने ।
घ) उद्यभशीरताको विकास सवहत औधोर्गकयण गने ।
ङ) न्त्शऺा य स्िास््मभा गुणस्तय सुधाय गने ।
च) गुणस्तयीम य बयऩदो खानेऩानी सुविधाको विस्ताय गने
सबाभुख भहोदम,
अि भ विर्नमोजन विधेमक २०७५ का प्राथर्भकताहरु प्रस्तुत गने अनुभर्त चाहन्त्छु ।
15)

आगाभी आर्थिक िर्िको फजेट र्नभािण गदाि आर्थिक िर्ि २०७४/७५ को फजेटरे

र्नधाियण गये का प्राथर्भकता , उल्रे ख बएका आमोजना तथा कामिक्रभहरूराई र्नयन्त्तयता
द्वदने गयी फजेट विर्नमोजन गरयनेछ ।
16)

सडक, ऩुर, नहय, खानेऩानी, ऩाकि, ऩमिटकीम स्थरको ऩूिािधाय विकास य शहयी तथा

ग्राभीण ऩूिािधाय विकासराई प्राथार्भकता द्वदइनेछ ।
17)

न्त्शऺा, स्िास्थ, भवहरा फारिार्रका, जेष्ठ नागयीक, मुिा, वकशोय वकशोयी, अऩाङ्ग,

खेरकुद, सस्कृर्त, वऩछर्डएको िगि सभुदाम, खानेऩानी

, सयसपाई, गरयफी न्त्मू र्नकयण,

कृर्ी, ऩमिटन, भानि सॊ शाधन विकास, उद्योग य उजाि ऺेरभा साथिक उऩरब्धी द्वदन सक्ने
ऩरयमोजनाको ऩवहचान गयी फजेट विर्नमोजनभा प्राथर्भकता द्वदइनेछ ।
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18)

न्त्शऺीत िेयोजगायीको अन्त्त गनि प्राविर्धक सीऩमुक्त जनशन्त्क्त तमाय गयी रघु उद्यभको

भाध्मभफाट योजगायी/स्ियोजगाय िृवद्ध गनि फजेट विर्नमोजन गरयनेछ ।
19)

नेऩार सयकायको चौधौं मोजनारे र्नधाियण गये का यावष्डम रक्ष्म, द्वदगो विकास रक्ष्म

ु को रुऩभा
तथा विकासशीर याष्डको दजािभा स्तयोन्नर्त हुने य भध्मभ आम बएका भूरक
स्थावऩत हुने फृहद् यावष्डम रक्ष्म सभेत हार्सर गनि सघाउ ऩुग्ने गयी फजेट विर्नमोजन गनि
प्राथर्भकता द्वदइनेछ ।
20)

कृवर् ऺेरको विकास तथा व्मिसावमकयणका रार्ग कृवर् ऺेरभा मान्त्न्त्रवककयण

,

र्सॊ चाईको ऩमािप्त व्मिस्था गयी उत्ऩादनभा आधारयत अनुदान द्वदने आिश्मक व्मिस्था
र्भराइने छ ।
21)

प्रदे श सयकायको प्रशासर्नक सॊ यचना र्नभािण गयी सिै र्नकामराई आफ्नो काभ

प्रबािकायी रुऩभा सम्ऩादन गनि सक्ने फनाउन र्तनीहरुको व्मिस्थाऩकीम ऺभताराई शुरु
दे न्त्ख नै च ुस्त फनाउन जोड
22)

द्वदइनेछ ।

आधुर्नक एकीकृत िस्तीको विकासका साथै अव्मिन्त्स्थत फसोिासको सभस्मा सभाधान

गने य प्राकृर्तक स्रोतको उन्त्चत व्मिस्थाऩन तथा उऩमोग गने काभराई प्राथर्भकता
द्वदइनेछ ।
23)

र्सचाई, उजाि, ऩमिटन य फाढी र्नमन्त्रणको एकीकृत रुऩभा विकास गने

कामिक्रभ/आमोजनाराई प्राथर्भकता द्वदइनेछ ।
24)

नेऩार सयकायरे स्िीकृत गये को कामिविस्तृर्तकयण अनुसाय प्रदे श सयकायरे गनुऩ
ि ने

बर्न र्नधाियण गये का ऺेरहरुको दावमत्ि ऩुया गनि आिश्मक सॊ गठन सॊ यचना फनाई
कामिक्रभ अन्त्घ फढाइनेछ ।
25)

प्रदे श सयकाय सॊ चारनका रार्ग आिश्मक ऩने कानुनहरु र्नभािण कामिराई प्राथर्भकता

द्वदइनेछ ।
26)

प्रदे शको विकासका रार्ग आिर्धक मोजना तमाय गयी कामािन्त्िमन गरयने छ ।

27)

मोजना य फजेट र्नभािण सम्िन्त्धभा भाननीम सबासद्ज्मू हरुसॉग तथा विर्बन्न स्थानभा

सयोकायिाराहरुसॉग बएका छरपर कामिक्रभभा व्मक्त गरयएको बािना अनुरुऩका
आमोजना तथा कामिक्रभहरुराई प्राथर्भकताभा यान्त्खनेछ ।
सबाभुख भहोदम,
अि भ विर्नमोजन विधेमक २०७५ भा फजेट विर्नमोजनको रार्ग अिरम्िन गरयने प्रभुख
नीर्तहरु प्रस्तुत गने अनुभर्त चाहन्त्छु ।
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28)

सॊ घीमताको कामािन्त्िमनराई सहज य सयर फनाउन स्थानीम तह य सॊ घीम सयकायसॉग

सभन्त्िम य सहकामि गने नीर्त अिरम्िन गरयनेछ । मसिाट सॊ घीमता तथा फजेट
कामािन्त्िमनका िाधाहरु हटाउन सघाउ ऩुग्नेछ ।
29)

स्थानीम तहसॉग गरयने याजश्व फाडॉपाड तथा प्रदे श सयकायरे स्थानीम तहराई प्रदान

गने सभार्नकयण, सशति, सभऩुयक य विशेर् अनुदानको ढाॉचा आऩसी छरपर य
सहकामिफाट तम गरयनेछ ।साथै , स्थानीम तहभा गएको फजेट च ुहािट यवहत ढॊ गरे खचि
हुने व्मिस्थाको रार्ग अनुगभन प्रणारीको विकास गने नीर्त र्रइनेछ ।
30)

सॊ विधान प्रदत्त भौर्रक हकहरु य द्वदगो विकासका रक्ष्महरु हार्सर गने गयी

विकासका कामिक्रभहरु छनोट गने नीर्त अफरम्िन गरयनेछ ।
31)

प्रदे शको िततय
आर्थिक विकासको रार्ग आिश्मक विकास आमोजनाहरु सञ्चारन गयी
ु

र्नन्त्श्चत सभम र्बरै सम्ऩन्न गनुऩ
ि ने बएकोरे उऩरब्ध श्रोतको खण्डीकयण य दू रुऩमोग हुन
नद्वदन खुिा भर्सना आमोजनाहरुभा फजेट विर्नमोजन गनि र्नरुत्सावहत गने नीर्त
र्रइनेछ ।
32) प्रदे शर्बर तीन िटा भहानगय विकास गने यणनीर्त अनुरुऩ िस्तु य सेिाको उत्ऩादन ऺेर
ऩवहचान य विकास गरयनेछ ।
33)

र्सचाई सुविधा उऩरब्ध गयाउन सवकने कृवर् बूर्भभा र्सचाई सुविधा उऩरब्ध गयाउने

नीर्त र्रइनेछ ।र्सचाईका िैकन्त्ल्ऩक उऩामहरुको अिरम्िन गरयनेछ ।
34)

जरासम य ऩोखयी र्नभािण गयी र्सचाइ तथा खानेऩानी सुविधा विस्ताय गने नीर्त

र्रइनेछ ।
35)

प्रदे शका सफै न्त्जल्राहरुको सन्त्तुर्रत विकास गने नीर्त अफरम्फन गरयनेछ । सयकायी

ऺेर, र्नजी ऺेर तथा सभुदामको सहबार्गता य साझेदायीभा विकासका कामिक्रभ सॊ चारन
गने नीर्त अफरम्फन गरयनेछ ।
36)

सुशासन प्रिद्वि न य बष्टाचाय र्नमन्त्रणका रार्ग सयोकायिाराहरुको सहबार्गताभा

आधारयत र्नयीऺण तथा अनुगभन गने ऩद्वर्त विकासका रार्ग कानूनी आधाय तमाय
ु ाई गने
गरयनेछ । सयकायी कायोिायराई ऩायदशॉ फनाउन साििजर्नक रे खाऩयीऺण य सुनि
व्मिस्था गरयनेछ ।
37)

मस प्रदे शभा यहे को गरयफीराई घटाउॉदै जाने नीर्त अफरम्फन गरयनेछ । मसका रार्ग

उच्च गरयफी बएका ऺेरहरु ऩवहचान गयी आम्दानी य योजगायी र्सजिना गने कामिक्रभहरु
सॊ चारन गने नीर्त र्रइनेछ ।
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38)

अथितन्त्रराई उत्ऩादन तपि र्नदे न्त्शत गयी व्माऩाय घाटा रगामत िेयोजगायीको सभस्मा

सभाधान गनि उऩबोगभुखी प्रिृर्तराई र्नरुत्सावहत गयी उत्ऩादनभुखी प्रिृर्तराई प्रोत्साहन
गनि स्थानीम तह, सॊ घीम सयकाय, र्नजी ऺेर , सहकायी ऺेर य गैयसयकायी ऺेरसॉग विविध
ऺेरभा सहकामि गने नीर्त र्रइनेछ ।
39)

गहन अध्ममन य अनुसन्त्धान भापित आिश्मकता य प्राथर्भकता ऩवहचान गयी फजेट

विर्नमोजन गरयएभा प्रबािकायी हुने हुॉदा

मस प्रदे शका विर्बन्न आर्थिक ऺे रको अिस्था ,

सभस्मा ऩवहचान तथा सभाधानको रार्ग अध्ममन अनुसन्त्धानराई जोड द्वदइनेछ ।
सबाभुख भहोदम,
40) प्रदे श सबा सभऺ प्रस्तुत गरयएको विर्नमोजन ऐन २०७५ को र्सद्धान्त्त, उद्देश्म,
प्राथर्भकता य नीर्त सम्िन्त्धी प्रस्तुत प्रस्ताि उऩय मस सबाभा छरपर बए ऩश्चात
भाननीम सदस्म्मू हरुिाट प्राप्त हुने सुझाि, सल्राह भागिदशिन तथा प्रदे श सयकायरे
प्रस्तुत गने नीर्त तथा कामिक्रभको बािनाराई सभेत फजेट विर्नमोजनको आधाय
फनाइनेछ बर्न विश्वास द्वदराउन चाहन्त्छु ।
धन्त्मिाद ।
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