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प्रनतनिनध िभाका िम्िाििीय िभािखु िहोर्य, 
राविय िभाका िम्िाििीय अध्यक्ष िहोर्य, 

1. िंघीय लोकतान्त्न्रक गणतन्र िेपालको यि गररिािय िर्ििा 
िेपाल िरकारको अथथिन्रीको हैनियतले आनथथक िर्थ २०७९/८० 
को विनियोजि विधेयकिा ििािशे हिुे बजेट तथा कायथक्रिका 
निद्धान्त र प्राथनिकता पेश गिथ उपन्त्स्थत भएको छु। लोकतान्त्न्रक 
गणतन्र, िंघीय शािि व्यिस्था, ििािशेीता, ििाजिार् उन्िखु 
अथथतन्र लगायत िंविधािका आर्शथ र दर्शा निरे्शलाई अििुरण 
गरै् बजेटका निद्धान्त र प्राथनिकताहरू तय गरेको छु। 

2. प्रनतनिनध िभाको पिुस्थाथपिा पश्चात ् िंविधाि, लोकतन्र र 
जिानधकार रक्षा गिे न्त्जम्िेिारी िवहत गदठत ितथिाि िरकार 
िंविधािको कायाथन्ियि, िंघीय प्रणालीको िबलीकरण, िशुािि 
प्रिद्धथि र ििािेशी आनथथक विकािको िागथिा अगाडी बविरहेको 
छ। 

3. आनथथक िर्थ २०७९/८० को विनियोजि विधेयक तयार गरररहँर्ा 
कोनभड-१९ िहािारीको अिर न्यूि हुँरै् जिजीिि िािान्य बन्रै् 
गएको छ। आनथथक गनतविनध पिुस्थाथवपत भई अथथतन्र लयिा 
फवकथ एको छ। केन्रीय तथ्याङ्क विभागले हालै िािथजनिक गरेको 
प्रके्षपण अििुार चाल ुआनथथक िर्थिा आनथथक िृवद्धर्र ५.८४ प्रनतशत 
हानिल हिुे अििुाि रहेको छ।  

4. आनथथक गनतविनधहरू िािान्य हुँरै् गएको अिस्थािा उत्पार्िशील 
क्षेरिा थप लगािी गरी तीव्र आनथथक िृवद्ध हानिल गिे र िाधि 
स्रोतको वितरणलाई िन्तनुलत र न्यायोन्त्चत बिाई िािान्त्जक न्यायको 
प्रत्याभनूत गराउिे ितथिाि िरकारको अठोट रहेको छ। 

5. विगत िर्थहरूरे्न्त्ख ि ै व्यापार घाटा निरन्तर बढ्रै् गएको छ। 
आन्तररक उत्पार्ि अपेक्षाकृत बढ्ि ििक्ि ु र रै्निक उपभोग्य 
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िस्तहुरूको आयात बढ्रै् जाि ुअथथतन्रका लानग चिुौतीको रूपिा 
रहेको छ। आन्तररक बजारिा बिेको िागको तलुिािा उत्पार्ि 
िृवद्ध हिु ििक्र्ा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल जस्ता अत्यािश्यक 
िस्तहुरूको आपूनतथका लानग ििते आयातिा भर पिुथ पिे अिस्था 
रहेको छ। खेनतयोग्य जनिि बाँझो रहिे र यिुाहरू रोजगारीका 
लानग विरे्न्त्शिे अिस्था हाम्रो लानग चिुौतीको रूपिा रहेको छ। 
यिले उत्पार्ि र वितरण लगायत ििग्र प्रणालीिा िंरचिागत 
ििस्या रहेको रे्खाउँछ। आगािी बजेट तथा कायथक्रि िाफथ त 
आयातलाई क्रिशः घटाउँरै् आत्िनिभथर अथथतन्र नििाथण तथा नियाथत 
प्रिद्धथि गिुथ अपररहायथ रहेको छ। 

6. िेपालको िंविधाि अिरुूप िंघीय शािि प्रणाली िंस्थागत हुँरै् गएको 
छ। स्थािीय तहको नििाथचि िम्पन्न हिुे चरणिा रहेको छ। 
िेपालको िंविधािले निदर्थष्ट गरे बिोन्त्जि िंघ र प्ररे्शको नििाथचि 
ििेत िियिै गराउि ितथिाि िरकार प्रनतबद्ध रहेको छ। 

िम्िाििीय िभािखु िहोर्य, 
िम्िाििीय अध्यक्ष िहोर्य, 

अब ि विनियोजि विधेयक, २०७९ का निद्धान्त र प्राथनिकता प्रस्ततु 
गिे अििुनत चाहन्छु: 

7. विनियोजि विधेयक, २०७९ को निद्धान्त र प्राथनिकता तय गर्ाथ 
िेपालको िंविधाि, पन्रौँ योजिा, दर्गो विकािका लक्ष्यहरू र 
ितथिाि िरकार गठि हुँर्ा जारी गररएको िाझा न्यूिति 
कायथक्रिलाई िागथर्शथिको रूपिा नलएको छु। िाथै, निरपेक्ष 
गररबीको िारिा परेका कणाथली, िधेश र िरूु्रपन्त्श्चि प्ररे्श लगायत 
िलुकुभररका गररब, र्नलत तथा िीिान्तकृत ििूह िवहत आि 
जिताको विकाि र ििवृद्धको आकांक्षालाई िम्बोधि गिे गरी 
बजेटका निद्धान्त र प्राथनिकता तय गरेको छु। 
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विनियोजि विधेयक, २०७९ का निद्धान्तहरू रे्हाय बिोन्त्जि रहेका छि:्  

िंघीय लोकतान्त्न्रक प्रणालीको िदुृिीकरण  
8. िेपालको िंविधािले पररकल्पिा गरे बिोन्त्जि िंघीय शािि 

प्रणालीको आधारभतू िूल्य र िान्यताको पररनधनभर रही िहकाररता, 
िहअन्त्स्तत्ि र ििन्ियको निद्धान्तको आधारिा तीिै तहको आ-

आफ्िा अनधकार र कायथ न्त्जम्िेिारी नििाथह गिथ स्रोत हस्तान्तरण 
तथा पररचालि गरी िंघीयतालाई थप प्रभािकारी बिाइिछे। िंघीय 
प्रणालीलाई िेिा प्रिाह र आनथथक विकािको िंिाहकको रूपिा 
स्थावपत गररिेछ। 

ििवष्टगत आनथथक स्थावयत्ि 
9. राविय अथथतन्रको जग बनलयो बिाई िािथजनिक ऋण तथा वित्तीय 

घाटा र िरुास्फीनतलाई िान्त्छछत िीिा नभर राख्रै् ििवष्टगत आनथथक 
स्थावयत्ि कायि गररिछे। 

ििाजिार् उन्िखु अथथतन्र नििाथण 
10. आगािी आनथथक िर्थको बजटे िेपाली जिताको विकाि र ििवृद्धको 

आकाङ्क्क्षा पूरा गिथ तथा ििाजिार् उन्िखु अथथतन्रको आधार 
तयार पािथिा केन्त्न्रत हिुेछ। िािथजनिक िेिा प्रिाह, रूपान्तरणकारी 
र ठूला पूिाथधार नििाथण तथा िािान्त्जक क्षरेिा िरकारको लगािी 
िृवद्ध गररिछे।  

11. िंविधािले प्रत्याभतू गरेका िौनलक हक र राज्यका निरे्शक 
निद्धान्त, िीनत तथा र्ावयत्िलाई िागथर्शथिको रूपिा नलई उच्च, 
दर्गो र फरावकलो आनथथक िृवद्ध हानिल गिथ आिश्यक छ। 
िितापूणथ आनथथक ििवृद्ध िवहतको िािान्त्जक तथा िाँस्कृनतक 
रूपान्तरणको लानग उपलब्ध स्रोत िाधि, पुजँी र प्रविनधलाई ििग्र 
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पुजँीको रूपिा पररचालि गरी उत्पार्ि, रोजगारी निजथिा र ििवृद्धको 
िागथिा अन्त्घ बढ्िे ध्ययेका स्रोत िाधि विनियोजि गररिछे। 

िन्तनुलत र ििािेशी आनथथक विकाि 
12. िलुकुको िन्तनुलत विकािको लानग र्गुथि क्षेरहरूिा िडक, 

खािेपािी, विद्यालय, स्िास्थ्य िंस्था, िािा निंचाइ जस्ता आधारभतू 
पूिाथधारिा लगािी िृवद्ध एिं स्रोत पररचालि गररिेछ। आनथथक 
िृवद्धको लाभ िवहला, र्नलत, अल्पिंख्यक, वपछनडएको के्षर, विपन्न 
िगथ, अपाङ्गता भएका व्यन्त्ि तथा ििाजका िबै िगथ र ििूहिा 
परु् याई ििािशेी आनथथक विकािको आधार नििाथण गररिेछ। 

ग्रािीण विकाि 
13. िलुकुको आनथथक उन्ननतका लानग ग्रािीण विकाि अपररहायथ रहेकोले 

कृवर्, िडक, विद्यतुीकरण, खािेपािी, स्िास्थ्य तथा न्त्शक्षालाई 
ग्रािीण विकािको स्तम्भको रूपिा विकाि गररिेछ। ग्रािीण र 
शहरी के्षरबीच अन्तरिम्बन्ध िजबतु बिाउि स्थािीय पूिाथधार 
विकाििा लगािी केन्त्न्रत गररिेछ। घरेल ु तथा िािा उद्योगका 
िाध्यिबाट ग्रािीण क्षेरिा रोजगारी निजथिा गररिछे। 

िािान्त्जक न्याय 
14. ििाजिा विद्यिाि िबै प्रकारका विभेर्को अन्त्य गरी िभ्य र 

िितािूलक ििाजको नििाथण गिथ तथा िाधि स्रोतको न्यायोन्त्चत 
वितरण िाफथ त िािान्त्जक न्याय प्रत्याभतू गिथ बजेट निरे्न्त्शत हिुेछ। 
घरबार विहीि तथा भनूिहीि िागररकहरूलाई िरुन्त्क्षत आिािको 
प्रबन्ध गिे व्यिस्था निलाइिेछ। लन्त्क्षत िगथको उत्थाि र 
विकािका लानग कायथक्रि तय गरी बजेट विनियोजि गररिेछ।  
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आत्िनिभथर अथथतन्र नििाथण 
15. आत्िनिभथर अथथतन्र नििाथणको लानग कृवर् र उद्योग के्षरको 

प्रिद्धथिबाट आधारभतू उपभोग्य िस्तहुरूको उत्पार्ि िृवद्ध गररिेछ। 
तलुिात्िक लाभ एिि ्अग्र र पषृ्ठ िम्बन्ध उच्च भएका स्िरे्शी 
कच्चा पर्ाथथिा आधाररत िस्तहुरूको उत्पार्ि िृवद्ध गरी नियाथत 
प्रिद्धथि र आयात प्रनतस्थापि गररिेछ। िाथै, अन्तराथविय िूल्य 
शंृ्खलािा आिद्ध िस्तहुरूको उत्पार्ि िेपालनभर गिथ आिश्यक 
िातािरण नििाथण तथा िहजीकरण गररिेछ। 

विनियोजि कुशलता र नितव्यवयता 
16. प्राथनिकता प्राप्त क्षरेिा पयाथप्त िाधि उपलब्ध गराउि र विनियोन्त्जत 

बजेटको पररणाििखुी कायाथन्ियि िनुिन्त्श्चत गिथ विनियोजि कुशलता 
र िंस्थागत क्षिता अनभिवृद्ध गिुथका िाथै वित्तीय अिशुािि कायि 
गररिेछ। आनथथक तथा प्राविनधक वहिाबले िम्भाव्य रे्न्त्खएका 
आयोजिाहरूिा िार बजेट प्रस्ताि गररिछे। अितु्पार्क के्षरिा 
िरकारी खचथ कटौती गरी नितव्यवयता कायि गररिेछ।  

िेिा प्रिाहिा िधुार र िशुािि प्रिद्धथि 
17. िािथजनिक िेिा प्रिाहलाई िरल, जििखुी र िेिाग्राहीिैरी 

बिाइिेछ। िेिा प्रिाहिा िूचिा प्रविनधको प्रयोग बिाइिेछ। 
भ्रष्टाचार र अनियनितता नियन्रण गरी िशुािि प्रिद्धथि गरै् 
िरकारप्रनतको जिविश्वाि अनभिृवद्ध गिथ बजेट लन्त्क्षत हिुछे। िाथै, 
िािि अनधकारको रक्षा एिि ्शान्त्न्त िरुक्षाको पूणथ प्रत्याभनूत गिथ 
िाधि स्रोत पररचालि गररिछे। 

स्रोत पररचालििा प्रभािकाररता  
18. उत्पार्ििखुी अथथतन्रको प्रिद्धथि गरै् विद्यिाि कर प्रणालीिा िधुार 

गरी कुल राजस्ििा आन्तररक राजस्िको योगर्ाि बिाउँरै् 
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लनगिेछ। आगािी बजेट िाफथ त करको र्ायरा विस्तार, राजस्ि 
चहुािट नियन्रण र राजस्ि प्रणालीिा थप िधुार गरी कर 
प्रणालीलाई दर्गो बिाइिेछ।  

19. िािथजनिक ऋणलाई राविय प्राथनिकता प्राप्त क्षरे, उत्पार्िशील 
के्षर तथा पुजँी नििाथणिा उपयोग गररिेछ। आन्तररक ऋण 
पररचालि गर्ाथ निजी के्षरको वित्तीय िाधि उपलब्धतािा प्रनतकूल 
प्रभाि पिथ दर्इि ेछैि। िैरे्न्त्शक िहायतालाई राविय प्राथनिकता र 
पुजँी नििाथणका के्षरिा पररचालि गररिछे।  

िम्िाििीय िभािखु िहोर्य, 
िम्िाििीय अध्यक्ष िहोर्य, 

ि अब विनियोजि विधेयक, २०७९ का प्राथनिकताहरू प्रस्ततु गिे 
अििुनत चाहन्छु:  

20. उत्पार्ि िृवद्ध र पूिाथधार नििाथणलाई आनथथक ििवृद्धको आधारको 
रूपिा नलई विनियोजि विधेयकका प्राथनिकता तय गरेको छु। 

(क) कृवर् क्षरेको विकाि- कृवर् उत्पार्ि िृवद्ध गिथ कृवर् 
अििुन्धाि, िल, नबउ, तानलि, प्राविनधक िहयोग, वित्तीय 
िाधििा पहुँच अनभिृवद्ध एिं कृवर् िािग्री िहज रूपिा 
उपलब्ध गराउिे। खेनतयोग्य िबै जनििको उपयोग गिथ 
भनूिगत तथा ितह निंचाइ िवुिधा विस्तार गिे। 
वकिािहरूलाई ििूह िहकारीिा िंगदठत गरै् जनििको 
चक्लाबन्र्ी गरी िािूवहक प्रयोग गिे कायथलाई प्राथनिकता 
दर्ि।े कृवर् उपजको बजार पहुँच विस्तार गिे। िश्ल िधुार 
र पश ुस्िास्थ्य िेिा विस्तार गरी पशपुन्छीजन्य र िाछाको 
उत्पार्ि प्रिद्धथि गिे । 

(ख) औद्योनगक विकाि र निजी क्षरे प्रिद्धथि- अथथतन्रिा 
औद्योनगक के्षरको योगर्ाि बिाउिे। नििाथणाधीि औद्योनगक 
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क्षेर र औद्योनगक ग्रािहरूको नििाथण कायथ िम्पन्न गरी 
िञ्चालििा ल्याउि।े उत्पार्ििूलक उद्योग स्थापिा र 
िञ्चालि गिथ प्रोत्िाहि गिे। निजी क्षेरलाई आनथथक िृवद्धको 
इन्त्ििको रूपिा अगानड बिाउि निजी क्षेरिैरी िीनत तथा 
कायथक्रि नििाथण गिे। औद्योनगक विकािको लानग िैरे्न्त्शक 
लगािी प्रिद्धथि गिे, लघ ु घरेल ु तथा िािा उद्योगहरूको 
प्रिद्धथि गिे। िािथजनिक निजी िाझेर्ारीिा ििेत औद्योनगक 
क्षेर िञ्चालि गिे व्यिस्था निलाउिे। 

(ग) पूिाथधार विकाि-  तीव्र आनथथक िृवद्ध र ििािेशी एिि ्
िन्तनुलत आनथथक विकािको आधारको रूपिा भौनतक 
पूिाथधारको विकाि गिे। राविय गौरि र रूपान्तरणकारी 
आयोजिाहरूको नििाथण िियनभर िम्पन्न गिे। प्रिखु 
राजिागथहरूको विस्तार र स्तरोन्ननत तोवकएको िियनभर 
िम्पन्न गिे। िडक पूिाथधारको िधुार गरी याराको ििय 
घटाउिे। ियाँ प्रविनधिा आधाररत टिेल तथा रतुिागथ नििाथण 
कायथ अन्त्घ बिाउि।े आन्तररक वििािस्थल टनिथिलहरूको 
स्तरोन्ननत गिे। स्थािीय तहलाई राविय राजिागथिँग जोड्ि े
कन्त्म्तिा एउटा िडक बाहै्र िवहिा यातायात चल्ि ेगरी नििाथण 
गिे। विद्यिाि भौनतक पूिाथधारहरूको नियनित ििथत िम्भार 
गिे। पूिाथधार नििाथणिा िािथजनिक निजी िाझेर्ारी अिधारणा 
अन्तगथत निजी के्षरलाई ििते िहभागी गराउि।े 

(घ) ऊजाथ क्षरेको विकाि- नििाथणाधीि जलविद्यतु आयोजिाहरू र 
प्रिारण लाईि नििाथण कायथ िम्पन्न गरी विद्यतुको नििाथध 
आपूनतथको प्रत्याभनूत गिे। ठूला र जलाशययिु आयोजिाको 
लानग स्रोत व्यिस्थापि गिे। लघ,ु िझौला जलविद्यतु र 
ििीकरणीय ऊजाथको विकाि गरी शत प्रनतशत 
िागररकहरूलाई विद्यतु िेिा उपलब्ध गराउि।े ऊजाथका 
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लानग आिश्यक पूिाथधार, प्रिारण लाइि र िि-स्टेशिहरूको 
नििाथण गिे। विद्यतु खपत बिाउिे। 

(ङ) िािान्त्जक क्षरे- आधारभतू स्िास्थ िेिािा आि िागररकको 
पहुँच िनुिन्त्श्चत गिथ स्िास्थ्य पूिाथधार नििाथण गिे। स्िास्थ्य 
प्रणाली र जिशन्त्ि विकाि गिे, स्िास्थ्य बीिा कायथक्रिलाई 
िधुार गरी थप प्रभािकारी बिाउिे। विद्यालय न्त्शक्षाको 
गणुस्तर िधुार गिथ िािथजनिक विद्यालयहरूको भौनतक तथा 
प्राविनधक पूिाथधारिा लगािी गिे। प्राविनधक एिं व्यििावयक 
न्त्शक्षा प्रिद्धथि गिे। िाध्यनिक न्त्शक्षा हानिल गरेका 
विद्याथीहरूलाई आय आजथि गिथ आिश्यक िीपयिु बिाउि,े 
अििुन्धाि र विकाििा लगािी िृवद्ध गिे। विश्व जगतिा िया ँ
र उर्ीयिाि क्षरेिा उच्च न्त्शक्षाको अध्ययिको अििर 
स्िरे्शनभरै प्रर्ाि गिे। िबै िागररकलाई आधारभतू खािपेािी 
िेिा उपलब्ध गराउि।े 

(च) पयथटि क्षरेको पिुरुत्थाि- बाह्य पयथटक आकर्थण गिे तथा 
आन्तररक पयथटि प्रिद्धथि गिे। नििाथण िम्पन्न हिु ेचरणिा 
रहेका अन्तराथविय वििािस्थलहरू िञ्चालििा ल्याउिे। 
कोनभड-१९ िहािारीबाट प्रभावित होटल लगायत पयथटि क्षेर 
िम्बद्ध व्यििायको पिुरुत्थाि गिे। पयथटकीय पूिाथधार 
विकाििा लगािी गिे। धानिथक, िांस्कृनतक, िाहनिक, 
ििोरििात्िक तथा पयाथ-पयथटि विकाि गिे। पयथटि क्षरेिा 
गणुस्तरीय जिशन्त्ि विकाि गिे। परुातान्त्त्िक िम्पर्ाहरूको 
िंरक्षण गिे। 

(छ) िािान्त्जक िरुक्षा- िािान्त्जक िरुक्षा कायथक्रिलाई दर्गो 
बिाउिे। िािान्त्जक िरुक्षाको कायथक्रिहरूको 
कायाथन्ियिलाई एकीकृत रूपिा िञ्चालि गिे। स्रोत र 
िाधििा िीिान्तकृत, अल्पिंख्यक तथा विपन्न िगथको पहुँच 
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अनभिृवद्ध गिे, िवहलालाई आनथथक र िािान्त्जक रूपिा िशि 
बिाउिे, उत्पार्ि र वितरणको उन्त्चत िंयोजिबाट आय 
अििािता कि गिे र गररबी नििारण गिे। 

(ज) जििानं्त्ख्यक लाभको उपयोग- उपलव्ध जििांन्त्ख्यक लाभको 
भरपरु उपयोग गिे। आनथथक रूपले िवक्रय जिशन्त्िलाई 
आन्तररक रोजगारीका अििर प्रर्ाि गिे। िीपिूलक तानलि 
र क्षिता विकािका कायथक्रि िाफथ त स्िरोजगारका 
अििरहरू निजथिा गिे। न्त्शन्त्क्षत यिुालाई व्यििावयक र 
प्रविनधयिु बिाई उत्पार्िशील क्षेरिा पररचालि गिे। 

(झ) अन्तराथविय िम्बन्ध र िाझेर्ारी- राविय वहतलाई केन्रिा 
राखी नछिेकी िलुकु लगायत िबै निररािहरूिँग िन्तनुलत 
कूटिीनतक िम्बन्ध कायि गिे। आनथथक कूटिीनत प्रिद्धथि 
गिे। अन्तराथविय िञ्चिा िेपालको उपन्त्स्थनत थप प्रभािकारी 
र िशि बिाउिे। बहपुक्षीय र दिपक्षीय िहकायथिाफथ त 
िैरे्न्त्शक लगािी प्रिद्धथि गिे। 

(ञ) जलिाय ु पररितथि र विपद् व्यिस्थापि- जलिाय ु पररितथि 
िम्बन्धी राविय तथा अन्तराविय प्रनतबद्धता कायाथन्ियि गिे। 
जलिाय ु पररितथिको प्रनतकूल अिर न्यूि गिथ िातािरणीय 
अिकूुलिका कायथक्रि िञ्चालि गिे। िि क्षेरको दर्गो 
विकाि, उपयोग र िातािरण िंरक्षण गिे, काबथि उत्िजथि 
न्यूि गिे। विपद् व्यिस्थापिका लानग पूिथ तयारी िाफथ त 
जोन्त्खि न्यूिीकरण गिे र आकन्त्स्िक रूपिा आईपिे विपद्का 
घटिाहरूिा तत्काल राहत र पिुस्थाथपिाका कायथक्रिहरू 
िञ्चालि गिे।  

21. अन्त्यिा, िैले प्रस्ततु गरेका निद्धान्त र प्राथानिकताको आधारिा 
तयार हिुे बजेटले आत्िनिभथर अथथतन्रको नििाथण एिि ्ििािशेी 
आनथथक विकाि र ििवृद्धको लानग योगर्ाि पगु्िे विश्वाि नलएको 
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छु। िाथै, यिबाट िंघ, प्ररे्श र स्थािीय तहबीच प्रभािकारी 
ििन्िय र िहकायथिा िंघीय प्रणालीको िदुृिीकरण एिि ्िशुािि 
प्रिद्धथि गिथ िहयोग पगु्िेछ। प्रस्ततु निद्धान्त र प्राथनिकता उपर 
िाििीय िर्स्यहरूबाट रचिात्िक िझुाि र िल्लाह प्राप्त हिु ेअपेक्षा 
गरेको छु। िाििीय िर्स्यहरूबाट प्राप्त हिुे िझुाि र िल्लाह 
आगािी आनथथक िर्थको बजटे तजुथिािा िागथर्शथिको रूपिा नलि े
विश्वाि दर्लाउि चाहन्छु। 

धन्यबार् । 


