सं विधानसभा (व्यिस्थाविका-संसदको कायय सञ्चालन) ननयमािली,
२०७० को ननयम ८९ को उिननयम २ बमोजिम

अथयमन्त्री डा. रामशरण महतले
व्यिस्थाविका-सं सदमा प्रस्तुत गनुभ
य एको

विननयोिन विधेयक, २०७१ का
नसद्धान्त्त र प्राथनमकता

नेिाल सरकार
अथय मन्त्रालय
िेठ, २०७१

सम्माननीय सभामुख महोदय,
१. आगामी आनथयक िर्य २०७१/७२ को िावर्यक बिेट तयारीको
क्रममा

रहे को

कायायन्त्ियनयोग्य

छ।

तथा

आगामी

नतीिा

बिेटलाई

उन्त्मुख

बनाउने

यथाथयिरक,
उद्देश्यले

सं विधानसभा (व्यिस्थाविका-कायय सञ्चालन) ननयमािली, २०७०
को ननयम ८९ को उिननयम २ बमोजिम यस सम्माननत

सं सदसमक्ष विननयोिन विधेयक, २०७१/७२ का नसद्धान्त्त र
प्राथनमकता यस सम्माननत सदनमा प्रस्तुत गदयछु।

२. राष्ट्रको समग्र ध्यान सं विधान ननमायणमा केजन्त्ित हुने भएता िनन

आनथयक िृवद्धदरलाई उच्च राख्दै गररबी न्त्यूनीकरण गदै िाने,

ु लाई आनथयक समुन्ननतको बाटोमा लै िान सन् २०२२ सम्म
मुलक
ु को स्तरबाट विकासशील मुलक
ु को स्तरमा
अल्िविकनसत मुलक
उकास्ने अठोटका साथ आनथयक विकासको ठोस आधारशीला

खडा गनुि
य ने आिश्यकता हामी सबैले महसूस गरे का छौं। केही

ददनिनछ व्यिस्थाविका-सं सदमा प्रस्तुत गररने आगामी आनथयक
िर्यको बिेट वयनै उद्देश्य तर्य उन्त्मुख रहने कुरा माननीय
सदस्यहरूलाई िानकारी गराउँदछु ।
३. नेिालले

विगतमा

अजख्तयार

गरे का

आनथयक

सुधारका

ू गने गरी प्रगनतका लक्षण
काययक्रमहरूबाट विनभन्न क्षेरमा अनुभत

दे खािरे का छन्। मानिीय सूचकाङ्कहरूमा भएको उल्लेखनीय
सुधार, गररबी न्त्यूनीकरण, यातायात, सञ्चार, विद्युतीकरण िस्ता

भौनतक िूिायधारको विकास, रािस्ि सं कलनको िृवद्धदर, विदे शी

मुिाको सजञ्चनत, जशक्षा, स्िास््य सेिाको विस्तार, सामाजिक
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समािेशीकरण, बैंक तथा वित्तीय क्षेर, हिाई सेिा, आम सञ्चार
आदद क्षेरमा भएका उिलजधधहरू हाम्रा सामुन्ने छन्।
४. विकासका

सूचकहरूमा

भएको

िररमाणात्मक

उिलजधधलाई

अबका ददनमा गुणात्मक सुधारतर्य लजक्षत गनुि
य ने आिश्यकता
दे जखएको छ। सं रचनागत तथा सं स्थागत सुधारका माध्यमबाट

उत्िादन प्रवक्रयामा रहे का अिरोधहरू हटाउँदै सरकारी, ननिी र
अन्त्य लगानीका लानग िातािरण बनाउनुिने आिश्यकता रहे को
छ।

त्यस्तै ,

काययक्रमका

विगतमा

कायायन्त्ियन

सकारात्मक

गररएका

नसकाइहरूलाई

आनथयक

ननरन्त्तरता

सुधार
ददं दै

आिश्यकता अनुसार ननयमन एिं व्यिजस्थत गनय नयाँ चरणको
सुधार काययक्रम लागु गनुि
य ने आिश्यकता रहे को छ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,
५. विगतका कनतिय सकारात्मक उिलजधधहरूका बाििूद नेिालको
अथयतन्त्र अझै िनन च ुनौनतिूणय अिस्थामा छ। समविगत आनथयक

िररसूचकहरू सकारात्मक रहँदा रहँदै िनन अथयतन्त्र अिेजक्षत
रूिमा

गनतशील

हुन

सकेको

छै न।

दजक्षण

एजशयाली

ु हरूको तुलनामा मानिीय विकासको सूचकाङ्कमा नेिालको
मुलक
स्तर राम्रो रहे ता िनन न्त्यून आनथयक िृवद्धदरका कारणले नेिालीको
प्रनतव्यजि

आय

सबैभन्त्दा

कममध्ये

रहे को

छ।

मानिीय

सूचकाङ्कमा िनन क्षेरीय, लै विक एिं िातीय असमानता विद्यमान
छ।
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६. केही िर्य यता सरकारी खचयमा चालु खचयको मारा बढ्दै गएको

ँ ीगत खचयको औसत अनुिात केिल
छ। विगत तीन िर्यको िूि
ँ ी
२२ प्रनतशत रहेको छ। बढ्दो चालु खचयका कारण िूि

ननमायणका लानग यथेि स्रोत िुटाउन सवकएको छै न। एकानतर
ँ ीगत खचय बढाउनुिने आिश्यकता छ भने अकायनतर यसमा
िूि
विननयोजित रकम िनन खचय हुन नसकेको अिस्था छ। ननिी

क्षेर आिश्यक मारामा लगानी क्षेरमा आकवर्यत हुन नसकेका
कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेरमा अनधक तरलता रहे को छ।
७. नेिाललाई

विकासशील

सन्

२०२२

ु को
मुलक

सम्म

स्तरमा

अल्िविकनसत

लै िान

िावर्यक

ु बाट
मुलक

औसत

८

प्रनतशतभन्त्दा बढीको आनथयक िृवद्धदर चावहने र कुल गाहयस्थ
ँ ी ननमायणमा लगानी
उत्िादनको कम्तीमा ३० प्रनतशत जस्थर िूि

गनुि
य ने आिश्यकता रहे को छ। विगत तीन िर्यको औसत

आनथयक िृवद्धदर ४.४ प्रनतशत र औसत लगानी २२ प्रनतशत
ँ ी ननमायणमा रहे को कम्तीमा ८
मार रहे को छ। कुल जस्थर िूि

प्रनतशतको खाडललाई िूनतय गनय आगामी िर्य रू. १६० अबय थि
ँ ी
लगानीको आिश्यकता छ, िसमध्ये रू. ५० अबय सरकारी िूि
लगानीमा थि हुनिु ने दे जखएको छ। त्यस्तै , लगानीको कुशलता
िनन िृवद्ध हुन ु िरूरी छ।

ँ ी ननमायणको लागत िनन उच्च रहे को छ। िूिायधारको कमी,
८. िूि

ऊिायको अियायप्तता, ननमायण काययको कमिोर गुणस्तर, ननमायण
काययमा आयानतत कच्चा िदाथयको बाहुल्यता, कमिोर प्राविनधक
क्षमता तथा प्रवक्रयागत एिं
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कानुनी िवटलताहरूका कारण

ँ ी उत्िादन अनुिात ५ को हाराहारीमा रहेको छ, िुन
सीमान्त्त िूि
ु को तुलनामा ननकै नै उच्च हो।
अन्त्य मुलक

९. कृवर्को कम उत्िादकत्ि, औद्योनगक क्षेरको सुस्तता र बढ्दो

व्यािार घाटा अथयतन्त्रको च ुनौनतका रुिमा रहे का छन्। कुल

िनसं ख्याको दुई नतहाइ आजित रहेको कृवर् क्षेरले कुल गाहयस्थ
उत्िादनमा एक नतहाइ मार योगदान ददएको छ। कुल गाहयस्थ
उत्िादनमा औद्योनगक क्षेरको योगदान क्रमश: घट्दै गएको हुँदा
उत्िादन कमिोर भई ननयायत व्यािारमा समेत कमी आएको छ।

चालु आनथयक िर्यको हालसम्मको त्यांकका आधारमा यस िर्य
व्यािार घाटा रू. ६०० अबय भन्त्दा बढी हुने दे जखएको छ।

१०. दे शनभर रोिगारीका ियायप्त अिसरहरूको अभािमा िर्ेनी हिारौं

युिा िैदेजशक रोिगारीका लानग िाने गरे का छन् भने अकायनतर

ु नभरै कनतिय क्षेरमा आिश्यक िमशजिको अभािले कृवर्
मुलक
र उद्योग क्षेर समेत प्रभावित भएको छ।

११. साियिननक सं स्थानहरूको अिस्था कमिोर रहे को छ। िम्मा

३७ मध्ये १६ साियिननक सं स्थानहरू मार नार्ामा सञ्चानलत
छन्। नेिाल विद्युत प्रानधकरण तथा नेिाल आयल ननगमिस्ता

ठू ला सं स्थानहरूको घाटा ननरन्त्तर बढ्दै गई आम उिभोिालाई
प्रभावित तुल्याई समग्र अथयतन्त्रमा नै च ुनौनत थविएको छ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,
१२. नेिाललाई सन् २०२२ सम्म अनत कम विकनसत राष्ट्रको

स्तरबाट विकासशील राष्ट्रको स्तरमा उकास्ने, गररबी न्त्यूनीकरण
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गरी नेिाललाई समाजिक र आनथयक रुिमा समृद्ध बनाउँदै िाने,
विकास ननमायणका सम्भाव्यताहरूको महत्तम उियोग गने र समग्र
आनथयक विकासका लानग उच्च दरको आनथयक िृवद्ध हानसल गने

ददशामा आगामी बिेट उन्त्मुख हुनेछ। यस सन्त्दभयमा आगामी
आनथयक

िर्यको

विननयोिन

विधेयकको

प्राथनमकताहरूलाई दे हायअनुसार प्रस्तुत गरे को छु ।

नसद्धान्त्त

र

विननयोिन विधेयकका नसद्धान्त्तहरू
सं विधान, शाजन्त्त र सुशासन प्रिद्धयन

(क) सं विधान ननमायण, द्वन्त्द्विीनडत राहत तथा िुनस्थायिना, सत्य
ननरुिण तथा मेलनमलाि आयोग र बेित्ता छानिीन आयोगका

लानग आिश्यक स्रोतको व्यिस्था गररनेछ। शाजन्त्त प्रवक्रयाका
बाँकी कामहरू यथाशीघ्र सम्िन्न गनय िोड ददई राहत िाउन

बाँकी द्वन्त्द्विीनडतहरूलाई राहत वितरण गररनेछ। िनतालाई
सुशासनको

अनुभनू त

ददलाउन

िारदजशयता

गररनेछ।

शासकीय

सुधारका

माध्यमबाट

र

उत्तरदावयत्ि

अनभिृवद्ध, दण्डहीनताको अन्त्त्य र कानुनी शासनको प्रत्याभूत
सरकारी

सेिा

वितरणलाई सरल, सहि र सुलभ बनाउनका लानग आधुननक
सूचना प्रविनध समेतको उियोग गररनेछ।
समविगत आनथयक स्थावयत्ि

(ख) बिेट घाटालाई बढ्न नददई रावष्ट्रय योिना आयोगबाट ननधायरण
गररएको स्रोत सीमा, आगामी आनथयक िर्यका लानग गररएको

रािस्िको प्रक्षेिण, िैदेजशक स्रोतको प्रनतबद्धता र आन्त्तररक
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ऋणको सीमा समेतलाई ध्यानमा राखी बिेट ननमायण गररनेछ।
ु मा उिलधध स्रोत र साधनको अनधकतम उियोग गदै
मुलक
समविगत

प्रणालीलाई

आनथयक
थि

स्थावयत्ि

व्यिजस्थत

कायम

गदै

गररनेछ।

आिूनतय

मुिास्र्ीनतलाई

िाजछछत

सीमानभर राजखनेछ। ननिी क्षेरको समेत सहयोगमा िस्तु र
सेिा वितरणमा एकानधकारको अन्त्त्य गरी प्रनतस्िधायत्मक क्षमता
िृवद्ध गररनेछ।

उत्िादन, उत्िादकत्ि र आनथयक िृवद्ध

(ग) कृवर्, उद्योग र सेिा तीनै क्षेरको उत्िादन र उत्िादकत्िमा

िृवद्ध गरी उच्च दरको आनथयक िृवद्ध गररनेछ। छररएर रहे का
स्रोतहरूलाई एकनरत गरी आनथयक िृवद्ध केजन्त्ित लगानीमा िोड

ददइनेछ। सम्िन्न हुने चरणमा िुगेका, शीघ्र प्रनतर्ल ददने र
ठू ला िूिायधारमा लगानी बढाइनेछ।
गररबी न्त्यूनीकरण

(घ) सरकारी लगानी र काययक्रमहरूको प्रनतर्ल तल्लो तहसम्म

विस्तार गरी तेह्रौं योिनाको लक्ष्य अनरुि गररबी न्त्यूनीकरणमा
िोड ददइनेछ। ननिी, सहकारी, गैर सरकारी, लघु किाय एिं
सामुदावयक

क्षेरलाई

गररबी

ननिारणका

क्षेरमा

प्रोत्सावहत

गररनेछ। उत्िादन िृवद्ध र रोिगारीका अिसर नसियना गरी
आम नेिालीको आयस्तरमा सुधार गररनेछ।
ँ ी ननमायण र लगानी
िूि

ँ ी ननमायणमा सरकारी लगानी बढाउने र कानुनले ननधायररत
(ङ) िूि
गरे का

सबै

क्षेरमा

स्िदे शी
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तथा

िैदेजशक

ननिी

लगानी

आकवर्यत गररनेछ। प्रवक्रयागत सुधारका माध्यमबाट लगानीका

प्रािधानहरूलाई सरल र सहि बनाइनेछ। बढ्दो व्यािार घाटा

न्त्यूनीकरण गनय ननयायत व्यािारलाई प्रोत्सावहत गररनेछ। ननयमन
कमिोर भएका कनतिय क्षेरमा साियिननक वहतका लानग

प्रणालीमा सुधार ल्याइनेछ। आिश्यकता अनुसार उियुिता
हे री

साियिननक

ननिी

साझेदारीलाई

प्रोत्सावहत

गररनेछ।

उत्िादनका साधनहरूको सहि आिूनतयमा िोड ददइनेछ।
विकासमैरी कानुनी आधार

(च) विकासमैरी नयाँ कानुनहरुको ननमायण गनुक
य ा साथै साियिननक
खररद ऐन लगायत अन्त्य विद्यमान कानुनहरूमा िररमाियन

गररनेछ। व्यिस्थाविका-सं सदमा विचाराधीन रहे का विधेयकहरू
यथाशीघ्र

िाररत

गरी

आिश्यक

नयाँ

कानुनहरू

तिुम
य ा

गररनेछ। उत्िादनको सीमान्त्त लागत बढाउन भूनमका खेल्ने
कानुनी, सं रचनागत र सं स्थागत अिरोधहरू हटाइनेछ।
गुणस्तरीय भौनतक िूिायधार

(छ) सरकारी लगानीलाई मधेश, तराई, िहाडी र वहमाली क्षेरको
भौनतक िूिायधारमा केजन्त्ित गराई आम िनतालाई आधारभूत
सेिा िुरयाउनुका साथै ननिी लगानीलाई उत्िादन केजन्त्ित

गराइनेछ। विगतदे जख सञ्चालन हुँदै आएका रावष्ट्रय गौरिका
िृहत्

आयोिनाहरूलाई

ननरन्त्तरता

ददइनेछ।

सरकारी

लगानीका आयोिना/काययक्रम कायायन्त्ियनमा रहे का सं रचनागत
एिं अिरोधहरू हटाइनेछ। सहरी विकासका काययक्रमहरूलाई

एकीकृत रूिमा सञ्चालन गररनेछ। आयोिना/ काययक्रमहरूको
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ननमायण गुणस्तर सुननजित गनय प्राविनधक िरीक्षण गने ननकायको
क्षमता अनभिृवद्ध गररनेछ।
मानि विकास

(ि) आनथयक सामाजिक काययक्रमहरूको कायायन्त्ियनबाट मानिीय
सूचकाङ्कमा सुधार गररनेछ। मवहला दनलत आददिासी िनिानत

मुजस्लम अल्िसं ख्यक र िछानड िाररएका सीमान्त्तकृत िगयको
सामाजिक र आनथयक विकासमा लजक्षत काययक्रमहरू सञ्चालन
गदै

सामाजिक आनथयक विभेदको अन्त्त्य गररनेछ। विनभन्न

क्षेरगत काययक्रम तथा योिनाहरू कायायन्त्ियन गनयका लानग
आिश्यक

मानिस्रोतको

ँ लन
आक

गरी

मानिस्रोतको विकास गररनेछ।
युिा िररचालन
(झ) आनथयक

बढाउँदै

सामाजिक

युिा

लजक्षत

वक्रयाकलािहरूमा
काययक्रमहरू

तत्

तत्

युिािगयको

कायायन्त्ियन

क्षेरमा

भूनमका

गररनेछ।

युिािगयको ज्ञान, सीि र शजिलाई अनधकतम उियोग गनय
प्रोत्सावहत

गररनेछ।

खेलकुद

िूिायधारहरू

तयार

गदै

खेलाडीहरूको क्षमता िृवद्ध गरी उनीहरूलाई अन्त्तरायवष्ट्रय रुिमा
प्रनतस्िधी बनाइनेछ।
विकेन्त्िीकरण

(ञ) स्थानीय

ननकायहरूको

ननिायचन

गराई

तल्लो

स्तरका

ननकायहरूलाई अनधकार सम्िन्न बनाइनेछ। स्थानीय स्तरमा

सञ्चालन हुन सक्ने विनभन्न आयोिना/काययक्रमहरू स्थानीय
ननकायलाई

हस्तान्त्तरण

गररनेछ।
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नयाँ

नगरिानलकाहरूको

िूिायधार विकासमा स्थानीय स्रोत िररचालनलाई प्राथनमकता
ददइनेछ।

उत्तरदायी खचय व्यिस्थािन

(ट) साियिननक खचयलाई उत्तरदायी बनाउन आिश्यक कानुनी र
नीनतगत व्यिस्था गनुक
य ा साथै बिेट ओगट्ने तर खचय नगने

प्रिृजत्तलाई हतोत्सावहत गदै काम नबगारे मार होइन नगरे िाित

िनन दण्डको व्यिस्था गररनेछ। साियिननक खचयको कुशलता
िृवद्ध गनय चालु खचयलाई िाजछछत सीमा नभर राजखनेछ।

अनुत्िादक खचयहरूलाई घटाउने र उत्िादन केजन्त्ित खचय
बढाउने नीनत नलइनेछ। बढ्दै गएको चालु खचयलाई िाजछछत
सीमानभर राखी सामाजिक सुरक्षाका काययक्रमहरूलाई एकनरत
ू गनय सक्ने ढिले कायायन्त्ियन गररनेछ।
गरी लाभग्राहीले अनुभत
साियिननक सं स्थान व्यिस्थािन

(ठ) साियिननक सं स्थानहरूलाई थि व्यिजस्थत गररनेछ। बन्त्द भएका

र रुग्ण अिस्थामा रहे का साियिननक सं स्थानहरूलाई यथासम्भि
िुन: सञ्चालन गनय विनभन्न विकल्िहरू अध्ययन गरी कायायन्त्ियन
गररनेछ।

सञ्चालनमा

रहे का

साियिननक

सं स्थानरूको

प्रनतस्िधायत्मक क्षमता िृवद्ध गरी गुणस्तर सुधार गररनेछ।
ु स्रोत िररचालन
आत्मननभयरता उन्त्मख

(ड) साियिननक स्रोतको िरननभयरतालाई क्रमश: कम गदै आन्त्तररक
स्रोतमा आधाररत हुने गरी रािस्ि िररचालन गररनेछ। करका
दरहरू िृवद्ध गने भन्त्दा करको दायरा विस्तार गने नीनत

नलइनेछ। अन्त्तरायवष्ट्रय एिं अन्त्य क्षेरीय सं गठनको सदस्यको
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रुिमा नेिालले गरे को प्रनतबद्धता अनुरुि भन्त्सारका दरहरू
घटाउँदै

िानुिने

भएकाले

यसबाट

कमी

हुने

रािस्िलाई

आन्त्तररक कराधार विस्तारको माध्यमबाट िूनतय गररनेछ।
रािस्ि प्रशासनको सुदृढीकरण

(ढ) सूचना प्रविनधको प्रयोग मार्यत् कर सम्बन्त्धी काययहरूलाई

सरल र सहि बनाइनेछ। समग्र रािस्ि प्रणालीमा थि
आधुननकीकरण र सरलीकरण गरी स्िेजच्छक रुिमा कर नतने

िातािरणको ननमायण गदै करदाताको व्यािसावयक लागत कम
गररनेछ। चोरी ननकासी
विननमय

अिचलन

र

िैठारी, रािस्ि च ुहािट,

सम्िनत

शुद्धीकरण

गने

विदे शी

काययलाई

कडाइका साथ ननयन्त्रण गरी स्िच्छ र िारदशी अथयतन्त्रको

विकास गररनेछ। करको सं रचनात्मक सुधारका लानग सम्बद्ध
कानुनहरू िररमाियन गररनेछ।

िैदेजशक सहायताको प्रभािकारी उियोग
(ण) िैदेजशक

सहायतालाई

समयानुकूल

बनाई

यसको

को

प्रभािकाररता िृवद्ध गनय चाँडै नै नयाँ िैदेजशक सहायता नीनत
घोर्णा

गररनेछ।

िैदेजशक

सहायतालाई

िररमाणात्मक

भन्त्दा

िररचालन गने नीनत

िैदेजशक

गुणात्मक

सहायता

सरकारको

10

िक्षलाई

िररचालन

ध्यान

प्राथनमकताका

गदाय

ददइनेछ।

क्षेरहरूमा

विननयोिन विधेयकका प्राथनमकताहरू
(क)

ऊिाय विकास - ठू ला िलाशययुि आयोिनाहरूको ननमायण
तथा प्रसारण लाइनहरूको ननमायणलाई तीब्रता ददने, ननमायणाधीन
आयोिनाहरू सम्िन्न गनय प्राथनमकता ददने, अन्त्तरदे शीय विद्युत
प्रसारण

लाइनहरूको

ननमायण

र

विस्तार

गने,

ग्रामीण

विद्युतीकरणलाई व्यािकता ददई तीन िर्यनभर सबै गाउँमा
विद्युत सेिा िुरयाउने र लोड सेनडङको अन्त्त्य गनय प्राथनमकता
(ख)

ददने।

कृवर्को

व्यिसायीकरण

-

वकसानहरूको

उत्िादनका

साधनहरूमा िहुँच िृवद्ध गने, विनभन्न खाले नसं चाइ प्रणालीको
विकास र विस्तार गने, कृवर् अनुकूल हुने गरी भूनमको उियोग
गने, कृवर् किायमा िहुँच िृवद्ध गने, कृवर्को व्यिासावयकरणमा

ँ ीलाई आकवर्यत गनय थि
िोड ददं दै कृवर् व्यिसायमा युिा विढ
प्रोत्साहनको

व्यिस्था

गने,

उियोग

नभएको

भूनमलाई

उत्िादनशील बनाउन प्रोत्साहन गने , कृवर् उत्िादकत्ि बढाउन
(ग)

करार खेती लगायतका विनभन्न अिधारणा लागु गने,

यातायात विस्तार तथा सुधार - रणनीनतक सडकहरू सम्िन्न

गने, मुख्य सडकहरूको आिनधक ममयत गने, ननमायणाधीन
िुलहरूको

ननमायण

सम्िन्न

गनय

प्राथनमकता

ददने,

ननमायण

गुणस्तरमा िृवद्ध गनय ननमायण व्यिसायी लगायत प्राविनधकहरूको
( घ)

क्षमता िृवद्ध गने।

सामाजिक क्षेर - जशक्षा, स्िास््यको गुणस्तरमा िृवद्ध गने,

सामाजिक समािेशीकरणको नीनतलाई ननरन्त्तरता ददने, प्राविनधक
जशक्षा विस्तार गने, छाता विश्वविद्यालय कानुनको माध्यमबाट
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विश्वविद्यालय जशक्षामा छररएको स्रोतलाई एकनरत गने , स्िास््य
बीमालाई प्रभािकारी रूिमा विस्तार गने, आधारभूत स्िास््य
(ङ)

सेिामा वििन्न िगयको िहुँच िृवद्ध गने।

िययटन विकास - िहुँच बढाउन विमानस्थल विस्तार गने,
ननमायणाधीन

विमानस्थल

विमानस्थल

ननमायण

सम्िन्न

गदै

दोस्रो

अन्त्तरायवष्ट्रय

विमानस्थलको ननमायण कायय शुरु गने, भैरहिा र िोखरा
विमानस्थलहरूको

काययलाई

सुधार

गने,

तीब्रता

ऐनतहानसक,

ददने,

आन्त्तररक

िुराताजत्िक

र

सांस्कृनतक महत्िका स्थलहरूको सं रक्षण र सं िद्धयन गने तथा
िययटनका आधारभूत िूिायधार सरकारले ननमायण गने र नयाँ
( च)

नयाँ गन्त्तव्यको िवहचान गने।

खानेिानी, भू उियोग एिं व्यिजस्थत बसोिास - खानेिानीको
उिलधधताले उत्िादनशील समय थि हुने र िानीकै कारणले

हुने स्िास््य समस्यामा कमी आउने भएकाले खानेिानीमा
लगानी गने, मेलम्ची लगायत ननमायणाधीन आयोिनाहरूलाई

यथाशीघ्र सम्िन्न गने र व्यिजस्थत बस्तीको विकास गने,

समुजचत भू उियोग नीनत अिलम्बन गदै च ुरे लगायतका िन

क्षेरको सं रक्षण गदै िन िैदािारको समुजचत उियोगमा ध्यान
(छ)

ददने।

दीगो ग्रामीण विकास - ग्रामीण िूिायधारलाई उत्िादन र
उत्िादकत्ि िृवद्ध गने वकनसमले विकास गने, उत्िादनका
साधनको िहुँच िृवद्ध र उत्िाददत सामाग्रीको बिारीकरणमा

सहायक हुने गरी ग्रामीण िूिायधार ननमायण गने, ग्रामीण क्षेरमा
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उत्िादन र आयका अिसरहरू नसियना गरी आत्मननभयरताको
(ि)

ददशामा अजघ बढाउने।

ननिी क्षेर विकास - साियिननक ननिी साझेदारी िृवद्ध गने,

विशेर् आनथयक क्षेरहरूको ननमायण र सञ्चालन गने, ननयायत
व्यािारलाई

(झ)

प्रोत्साहन

ददने,

औद्योनगक

बढाउने, वित्तीय क्षेर सुधार गने।

िूिायधारमा

लगानी

शाजन्त्त सुरक्षा एिं विदे श सम्बन्त्ध – प्रत्येक नागररकले भयमुि

िातािरणमा िीिनयािन गनय िाउने अनधकार सुरजक्षत गनयका
लानग

शाजन्त्त सुरक्षाको

जस्थनतलाई

सुदृढ

बनाउने,

शाजन्त्त

प्रवक्रयामा बाँकी रहे का कामहरू सम्िन्न गनय एिं विगतमा

छु टे का िीनडत िक्षलाई राहतको व्यिस्था गने। हाम्रा नछमेकी
लगायत

सबै

नमरराष्ट्र

एिं

बहु

रावष्ट्रय

सं स्थाहरूसं गको

सम्बन्त्धलाई अझ विकनसत गदै िरराष्ट्र सम्बन्त्धलाई थि सुदृढ
एिं व्यिजस्थत बनाउने।

१३. यी नसद्धान्त्त र प्राथनमकतामा माननीय सदस्यहरूले

गहन

छलर्ल गरी आ-आफ्नो तर्यबाट ददनुहन
ु े सुझािले सरकारलाई

बिेट ननमायणका लानग मागयननदे श गदयछ भन्ने अिेक्षा गरे को
छु ।

१४. धन्त्यिाद, िय नेिाल !

13

