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सभामुख महोदय,  

1. सॊविधानसबाको दोस्रो ननिााचनफाट नेऩारी जनताको ताजा अभबभत सहित गठन बएको 
मो गरयभाभम व्मिस्थावऩका-सॊसद ्भा नेऩार सयकायको आर्थाक िर्ा २०७१/७२ को नीनत 
तथा कामाक्रभ प्रस्तुत गना ऩाउॉदा गौयि भिसुस गयेको छु । भ मस अिसयभा नेऩार 
यार्  ् ट्रको यक्षा य अग्रगभनका आन्दोरनभा शिादत प्राऩ  ् त गनुािुने सिीदिरूप्रनत बािऩूणा 
श्रद्धाञ  ् जरी अऩाण गदाछु । शान  नतऩूणा, स्िच्छ य बमयहित िाताियणभा ननिााचन सपर 
फनाउन बूभभका खेल्ने सफैराई िाहदाक धन्मिाद हदन्छु ।  

2. अफ, िाम्रो सभग्र ध्मान सभमभै जनचािाना अनुरूऩको सॊविधान जायी गनुा िो य त्मो 
नै आधुननक नेऩारको सॊभृवद्धको प्रस्थान विन्दु फन  ् न सक्ने भेयो विश्िास छ । त्मसैको 
ननम्तत सयकाय सतिाद, सिभनत य सिकामाराई जोड हदई सफै ऩक्षराई सभेटेय अगाडड 
फढ्नेछ ।  

3. सॊघीम प्रणारीको सॊस्थागत प्रिन्ध य ढाॉचाको व्मिस्था कामाान्िमन निुन्जेर सतभका 
रार्ग स्थानीम स्िशासन य विकासको अनुबूनत जनताभा ऩुर ्माउॉन आगाभी आर्थाक िर्ा 
भबत्र स्थानीम ननकामको ननिााचन गरयनेछ ।   

4. नेऩारको अन्तरयभ सॊविधान तथा विस्तृत शाम्न्त सतझौता अनुरूऩ सॊक्रभणकारीन 
न्मामराइा ऩूणाता हदनका रार्ग फेऩत्ता ऩारयएका व्मम्क्तको छानबफन आमोग य सत्म 
ननरूऩण तथा भेरभभराऩ आमोग शीघ्र गठन गरयनेछ । सहिद ऩरयिाय एिॊ दफन्दफ 
ऩीडडतिरूराई थऩ याित य क्षनतऩूनत ा तथा ऩरयऩुयणका भाध्मभदफाया सतभान य 
सतफोधन गरयनेछ ।   

5. नेऩारराई सन   2022 सतभ विकासशीर भुरुकको स्तयभा ऩुर ्माउने अठोटका साथ 
आर्थाक विकासको ठोस   आधायशीरा खडा गरयनेछ । सुशासन, भानि अर्धकायको 
सॊयक्षण तथा प्रिद्धान गयी सॊिैधाननक सिोच्चता य कानूनी शासनको प्रत्माबूनत गरयनेछ 
।   

6. भ्रष्टाचाय विरूद्ध शून्म सिनशीरता अिरतफन गरयनेछ । अननमभभत कामा िुन सक्ने  
जोखखभभा यिेका ननकाम तथा क्षेत्रिरू ऩहिचान गयी भ्रष्टाचाय ननमन्त्रणका ननयोधात्भक 
उऩामिरू अिरतफन गरयनेछ । प्राविर्धक प्रमोगशारा, दक्ष जनशम्क्त, नमाॉ सॊगठन 
सॊयचना य कामाक्षेत्र सहित यार्  ् हट्रम सतका ता केन्रराई सुदृढ य सक्षभ फनाइनेछ । 
अम्ततमाय दुरूऩमोग अनुसन्धान आमोगराई आिश्मक ऩने स्रोत-साधनभा कभी िुन 
हदइने छैन । साथ,ै सफै सॊिैधाननक ननकामिरूराई आिश्मक सिमोग ऩुर ्माइनेछ । 

7. यार्  ् हट्रम जीिनका सफै क्षेत्रिरूभा न्मामऩूणा य रोककल्माणकायी व्मिस्था स्थाऩना गना 
फजाय अथातन्त्रभा आिश्मक ननमभन गदै आधायबूत आिश्मकताका क्षेत्रभा आत्भननबाय 
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य स्िाधीन अथातन्त्रको ननभााण य विकास  गरयनेछ । साभाम्जक न्माम सहितको 
आर्थाक सतिृवद्ध िाभसर गना सयकाय प्रमत  ् नशीर यिेको छ । त्मसका रार्ग देशभबत्र 
रगानीको उऩमुक्त िाताियण फनाउॉदै उच्च य दीगो आर्थाक फृवद्ध िाभसर गरयनेछ । 
अथातन्त्रका आधायस्ततबका रूऩभा सािाजननक, ननजी, सिकायी य सािाजननक-ननजी 
साझेदायी तथा सभुदामभा आधारयत जनसिबार्गता प्रणारीराई अगाडड फढाइनेछ ।  
साथ,ै ऩूिााधाय, ऊजाा, कृवर्, ऩमाटन, खननज, उदमोग य भानि सॊसाधनको विकासराई 
उच्च भित्त्िकासाथ अगाडड फढाइनेछ । 

8. स्िमॊसेिी बािनाको प्रिद्धान गयी सफै नेऩारीराई यार्  ् ट्र ननभााणको भिाअभबमानभा 
सिबागी फन  ् न उत्पे्ररयत गदै यार्  ् हट्रम सतऩदा सॊयक्षण, सय-सपाई, जनचेतना फृवद्ध 
जस्ता क्रक्रमाकराऩभा 75 िटै म्जल्राभा १० राख नेऩारीराई स्िमॊसेिा अभबमानभा 
ऩरयचारन गरयनेछ । 
 

सभामुख महोदय 

9. सािाजननक खचाराई ननतजासॉग आिद्ध गदै चारु खचाराई िाम्न्छत सीभा भबत्र याखी 
फजेट विननमोजनभा कुशरता य कामाान्िमनभा प्रबािकारयता ल्माइनेछ ।  

10. िताभान कय प्रणारीभा सभमानुकूर सुधाय गरयनेछ । भूल्म अभबफृवद्ध कय य 
आमकयराई याजस्िको प्रभुख स्रोतको रूऩभा विकास गनुाका साथ ैकयको दामया विस्ताय 
य चुिािट ननमन्त्रण गयी याजस्ि सॊकरनभा फृवद्ध गरयनेछ ।   

11. िैदेभशक सिामताराई यार्  ् हट्रम प्रणारीसॉग आिद्ध गनुाका साथ ै यार्  ् हट्रम 
प्राथभभकताका क्षेत्रभा ऩरयचारन गरयनेछ । बखायै जायी गरयएको विकास सिामता नीनत 
अनुरूऩ मसको प्रबािकारयताभा फृवद्ध गरयनेछ । िैदेभशक सिामता भार्थको ननबायता 
क्रभश् कभ गदै   रर्गनेछ । 

12. आर्थाक विकासराई थऩ गनत हदन आभ जनताभा िचत गने फानी फसाल्न प्रोत्सािन   
गरयनेछ । वित्तीम सेिाभा आभनागरयकको ऩिुॉच फढाउॉन वित्तीम सभािेशीकयण तथा 
वित्तीम साक्षयता कामाक्रभिरूराई उच्च प्राथभभकताका साथ विस्ताय गरयनेछ । 

13. सािाजननक खरयद प्रक्रक्रमाराई व्मिम्स्थत य सयर फनाउॉन सािाजननक खरयदसॉग 
सतफम्न्धत ऐन, ननमभ ऩरयभाजान गरयनेछ । विदमुतीम खरयद प्रणारीको विस्ताय गयी 
फोरऩत्र सतफन्धी काभकायिािीराई ऩायदशॉ य प्रबािकायी फनाइनेछ । 

14. राभो सभम देखख फन्द यिेका सािाजननक सॊस्थान तथा उदमोगिरू सॊचारनका रार्ग 
विभबन  ् न विकल्ऩिरू अऩनाइनेछ ।   

15. कृवर् क्षेत्रभा उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्ि फृवद्ध गयी खादम तथा ऩोर्ण सुयक्षाको प्रत्माबूनत 
गना साभूहिक, सिकायी य कयाय खेतीराई प्रोत्सािन गरयनेछ । सघन क्षेत्र ननधाायण गयी   
क्षेत्रगत विभशर्  ् टीकयणका आधायभा व्मिसानमक कृवर् उत्ऩादनभा विशेर् जोड हदइनेछ । 
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कृवर् क्षेत्रको सभग्र विकास य रूऩान्तयण गना, कृषष क्रान्ति दशक घोर्णा गयी 
खादमान  ् नभा आत्भननबाय फनाउने नीनत अफरतफन गरयनेछ । जनताको खादम 
सतप्रबुत्ता स्थावऩत गरयनेछ ।   

16. कृवर् क्षेत्रभा स्ियोजगायका अिसयिरू सृजना गना उत्ऩादन साभग्री, प्रसाय सेिा, प्रविर्ध य 
कजाा प्रिािभा कृर्कको सिज ऩिुॉच गयाउॉदै माम्न्त्रकीकयणराई प्रोत्सािन गरयनेछ । 
जरिामु ऩरयितान, यासामननक भर य विर्ादीको नकायात्भक असयराई न्मूननकयण गदै 
व्माऩकरूऩभा जैविक प्राङ्गारयक भरको उत्ऩादन य प्रमोग तथा अगााननक खेतीभा जोड 
हदइनेछ ।    भुतम-भुतम कृवर् उत्ऩादनको न्मूनतभ सभथान भूल्म तोकी फजायको 
प्रत्माबूनत गरयनेछ । कृवर् अनुसन्धानभा जोड हदइनेछ ।  

17. दभरत, बूभभिीन, सुकुतफासी, भुक्त कभैमा तथा िभरमा य ऩछाडड ऩयेका सभुदामराई 
रक्षक्षत गयी जग्गा बाडाभा हदई खेती गना रगाइनेछ । व्मािसानमक खेतीभा मुिािरूराई 
आकवर्ात गनुाका साथ ैअथातन्त्रभा कृवर्को मोगदान फढाउन य दुध, भाछा-भासु, परपूर 
तयकायी आहद िस्तुभा आत्भननबाय िुन य उच्च भूल्मका कृवर् उऩजको ननमाात फढाउन 
विभबन  ् न प्रकायको सिुभरमत एिॊ अनुदानको व्मिस्था गरयनेछ । कृवर्भा भहिराको 
फढ्दो बूभभकाराई थऩ प्रबािकायी फनाउन महहऱा कृषक रक्षक्षत विशेर् कामाक्रभ राग ू
गरयनेछ । 

18. िरै्बरय बयऩदो भसॉचाई सुविधा ऩुर ्माउने उदे्दश्मका साथ भसॉचाई ऩूिााधायको ननभााण य 
भभात सतबाय कामाराई प्राथभभकता हदइनेछ । भसक्टा, यानी-जभया-कुरयीमा य फफई 
भसॉचाई आमोजनका निय प्रणारी एिॊ िेडिका को काभ सतऩन  ् न गरयनेछ । विगतदेखख 
सॊचाभरत निय प्रणारीराई ऩूणा क्षभताभा चराउन आिश्मकतानुसाय भभात सतबाय य 
ऩुन्स्थाऩना गरयनेछ ।  

19. भझौरा भसॉचाई कामाक्रभराई ननयन्तयता हदईनेछ । थोऩा, पोिया, ऩोखयी तथा भरप  ्ट 
जस्ता प्रविर्धभा आधारयत भसॉचाई मोजनािरू कामाान्िमन गरयनेछ । सति भसॉचाईको 
सुविधा उऩरब्ध नबएका कृवर्मोग्म बूभभभा भरफ्ट, स्मारो तथा डडऩ ट्मूििेर ननभााण 
कामाराई ननयन्तयता हदइनेछ । 

20. बेयी कोरयडोय फिुउदे्दश्मीम विकास कामाक्रभ सहित बेयी-फफई डाइबसान आमोजनाको 
ननभााण कामा मिी िर्ादेखख शुरू गरयनेछ । कारीगण्डकी-नतनाउ य सुनकोशी डाइबसान 
आमोजनािरूको सतबाव्मता अध्मनन य विस्तृत ऩरयमोजना प्रस्ताि तमाय गरयनेछ ।    

21. अिैज्ञाननक बू-उऩमोग य प्राकृनतक कायणफाट प्रत्मेक िर्ा िुने जर उत्ऩन  ् न प्रकोऩका 
घटनािरूराई न्मूनीकयण, ननमन्त्रण तथा व्मिस्थाऩनका रार्ग कामाक्रभिरू कामाान्िमन 
गरयनेछ । जनसिबार्गताभा आधारयत "जनिाको िटबतध काययक्रम " य भिाकारी नदी 
कटानभा ऩयेको दाचुारा म्जल्राको खरॊगा रगामतका क्षेत्रिरूभा नदी ननमन्त्रण एिॊ 
ऩहियो व्मिस्थाऩनफाट फस्ती/टाय फजाय सॊयक्षणका रार्ग उऩमुक्त कामाक्रभिरू 
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कामाान्िमनभा ल्माइनेछ । विऩद व्मिस्थाऩन सतफन्धी यणनीनतको प्रबािकायी 
कामाान्िमन गरयनेछ । विऩद व्मिस्थाऩन विधेमक व्मिस्थावऩका-सॊसद ्भा प्रस्तुत 
गरयनेछ । 

 

सभामुख महोदय 
22. बू–फनोट क्षभता य उऩमुक्तताको आधायभा बू-स्रोतको दीगो उऩमोग गने नीनत भरईनेछ 

। बूभभ व्मिस्थाऩनराई आधुननकीकयण गदै निीनतभ प्रविर्धको प्रमोगफाट नाऩ 
नक्साङ्कन कामाभा शुद्धता फृवद्ध गरयनेछ । बू-उऩमोग नीनत अनुरूऩ बूभभ सतफन्धी 
कानून तजुाभा गरयनेछ ।   

23. बू-स्िाभभत्त्िराई व्मिम्स्थत गना तथा स-साना खण्डभा विबाम्जत बूभभको मथोर्चत 
व्मिस्थाऩन गनेगयी बूभभसुधाय कामाक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

24. बूभभिीन, सुकुतिासी, भुक्त कभैमा य िभरमा तथा अव्मिम्स्थत फसोफासीिरूको 
सभस्माराई उच्च प्राथभभकताका साथ सतफोधन गरयनेछ ।  

25. औदमोर्गक व्मिसाम ऐन, 2049 को प्रनतस्थाऩन विधेमक ल्माइनेछ । विदेशी रगानी 
भबत्र्माउने प्रक्रक्रमाराई सयर य सिज फनाउॉन नमाॉ विदेशी रगानी नीनत य सो फभोम्जभ 
विदेशी रगानी तथा प्रविर्ध िस्तान्तयण ऐनभा साभनमक सॊशोधन गरयनेछ । 

26. ननमाातभूरक उदमोगिरूको स्थाऩना य प्रिद्धानका रार्ग विशेर् आर्थाक क्षेत्र सतिन्धी नमाॉ 
ऐन ल्माइने छ । बैयििाभा स्थावऩत विशेर् आर्थाक क्षेत्रराई सञ  ् चारनभा ल्माइने छ ।  
ननमाातमोग्म िस्तुिरूको उत्ऩादन फृवद्ध, गुणस्तयभा सुधाय, प्रमोगशारा ऩयीक्षण य 
प्रभाणीकयणभा क्रकसान य उत्ऩादकराई आिश्मक सिमोग ऩुर ्माइनेछ । ननभााणाधीन 
सुतखा फन्दयगाििरूको ननभााणराई तीव्रता हदॊदै अन्म सतबाव्म स्थानभा सुतखा 
फन्दयगाि ननभााण गने काभ शुरू गरयनेछ । 

27. रूग्ण उदमोग ऩुन् सञ  ् चारन य ऩुनव्मािस्थाऩनका रार्ग आिश्मक नीनतगत व्मिस्था 
भभराइनेछ । आिश्मक कानूनी, नीनतगत य खरयद प्रक्रक्रमाभा सुधाय गयी  ननजाभती 
सेिा, नेऩारी सेना, नेऩार प्रियी य सशस्त्र प्रियीभा कामायत याष्ट्रसेिकिरू तथा 
विदमाथॉिरूरे प्रमोग गने कऩडाका रार्ग यार्  ् हट्रम उदमोगराई प्रोत्सािन गरयनेछ ।  

28. आमात प्रनतस्थाऩन तथा ननमाात प्रिद्धान गने उदमोगिरू स्थाऩनाराई जोड हदई व्माऩाय 
घाटा न्मूनीकयण गरयनेछ ।  

29. ऩेट्रोभरमभ ऩदाथा, ग्माॉस, र्चनी, नून रगामतका अत्मािश्क िस्तुिरूको कृबत्रभ अबाि 
सृजना गने व्मम्क्त तथा सॊस्था भार्थ िदै सतभको कायिािी गरयनेछ । दुगाभ य 
हिभारी म्जल्रािरूभा  हदॊइदै आएको खादमान  ् न ढुिानी अनुदान सभमानुकुर फनाइनेछ 
। स्थानीम कृवर् उऩजको प्रिद्धान गना विशेर् कामाक्रभ ल्माइनेछ ।  
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30. ऩेट्रोभरमभ ऩदाथाको सिज आऩूनत ाका रार्ग सॊसदीम छानफीन सभभनतरे हदएको 
सुझािराई कामाान्िमन गरयनेछ । ऩेट्रोभरमभ ऩदाथाको आऩूनत ाभा ननजी क्षेत्रराई सभेत 
सिबागी गयाइनेछ । यक्सौर-अभरेखगॊजको ऩेट्रोभरमभ ऩाइऩराइन ननभााण कामा 
अगाडड फढाइनेछ । ऩेट्रोभरमभ ऩदाथाभा इथानोर भभश्रण गने तरयका अफरतिन गरयनेछ 
। देशभबत्र ऩेट्रोभरमभ ऩदाथाको खोजी नमाॉ भशयाफाट शुरू गरयनेछ ।  

31. खननज ऩदाथाको व्मिसानमक उत्ऩादन गने नीनत अफरतफन गनुाका साथ ैफिुभूल्म यत  ् न 
(जेतस-स्टोन) को व्मिसानमक प्रशोधनराई प्रोत्सािन गरयनेछ । भसभेन्ट उदमोगका 
रार्ग स्िेदशभै म्क्रङ्कय उत्ऩादनराई प्रोत्सािन गरयनेछ । 

 

 

सभामुख महोदय,  

32. विदमभान ऊजाा सॊकट सभाधान गना िताभान सयकायरे उच्च प्राथभभकताका साथ 
विदमुत विकासभा जोड हदनेछ । मसका रार्ग "उज्याऱो नेऩाऱ समृद्ध नेऩाऱ" 

अभबमानका साथ अगाडड फहढनेछ । विदमभान विदमुत केन्रिरू ऩूणा क्षभताभा सॊचारन 
गयी ऊजााको तत्कारीन आिश्मकता ऩूया गरयनेछ । नमाॉ आमोजनाराई नतब्रताका साथ 
ननभााण गना सयकायरे सतऩूणा ध्मान केम्न्रत गनेछ । विदमुत व्माऩायका रार्ग नछभेकी 
भुरुकसॉग सतझौता अगाडड फढाइनेछ । सौमा रगामतका िैकम्ल्ऩक ऊजााका 
सतबािनािरूको ऩहिचान तथा ननभााणराई विशेर् जोड हदइनेछ ।  

33. हिउॉद य िर्ाामाभभा विदमुत आऩूनत ा य भागभा आउने उताय चढािराई ध्मानभा याखी 
फुढीगण्डकी, नरभसङगाड, आॉर्धखोरा, उत्तयगॊगा य नौभुये जस्ता जराशममुक्त 
आमोजनािरूको विस्तृत ऩरयमोजना प्रनतिेदन तमाय गयी फुढीगण्डकी आमोजनाको 
ननभााण प्रायतब गरयनेछ । कणाारी र्चसाऩानी फिुउदे्दश्मीम ऩरयमोजना, भार्थल्रो सेती 
ऩरयमोजना य भार्थल्रो खझमु्रक ऩरयमोजनाको अध्ममन शुरू गरयनेछ । सािाजननक, 

स्थानीम ननकाम, सिकायी य स्थानीम जनताको साझेदायीभा जरविदमुत उत्ऩादनभा 
रगानी गना प्रोत्सािन गने कामाक्रभ ल्माइनेछ ।  

34. ढल्केिय–भुजफ्पयऩुय चाय सम के.बी. अन्तयदेशीम प्रसायण राईनको ननभााण कामा 
आगाभी िर्ा सतऩन  ् न गरयनेछ । साथ,ै थऩ दुईिटा अन्तयदेशीम प्रसायण राइन 
ननभााण शुरू   गरयनेछ । आन्तरयक प्रशायण राइन विस्तायराई नतब्रता हदइनेछ ।  

35. नमाॉ विदमुत ऐन य विदमुत ननमभन आमोग ऐन तजुाभा गयी कामाान्िमनभा ल्माइनेछ 
। जर तथा ऊजाा आमोगको ऩुनसंयचना गयी मसराई विशेर्ज्ञिरू यिेको जऱस्रोि 
आयोग   फनाइनेछ । नेऩार विदमुत प्रार्धकयणको ऩुनसंयचना गयी उत्ऩादन, प्रसायण 
य वितयण सतफन्धी काभराई छुट् ्माइने छ । 
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36. आगाभी तीन िर्ाभा नेऩारका ियेक घयराई "धुॉवामुक्ि उज्याऱो घर" फनाइनेछ । 
िाताियण सॊयक्षण ऐन तथा ननमभािरीभा ऩरयभाजान गरयनेछ । जरिामु ऩरयितानफाट 
ऩने असयराई न्मूनीकयण गरयनेछ । जर तथा भौसभजन्म प्रकोऩफाट िुने जनधनको 
क्षनतराई न्मूनीकयण गना भौसभ ऩूिाानुभान तथा फाढी बविष्मिाणी प्रणारीराई सुदृढ 
फनाइनेछ । चट् ्माङफाट िुने भानिीम क्षनत िुन नहदन िैज्ञाननक विर्ध अफरतिन 
गरयनेछ । 

37. डोल्ऩा य िुतराराई यार्  ् हट्रम सडक सञ  ् जारभा जोडडनेछ । भध्म-ऩिाडी रोकभागा 
ननभााण कामाराई प्राथभभकताका साथ अनघ फढाइनेछ । िुराकी याजभागा य त्मसभा ऩने 
ऩुरको ननभााण कामा शीघ्र सतऩन  ् न गरयनेछ ।  

38. काभरगण्डकी, कोशी य कणाारी कोरयडोय ननभााण कामाराई तीब्रता हदइनेछ । सेती 
रोकभागा य भिाकारी रोकभागाको ननभााण कामाराई प्राथभभकताका साथ ननयन्तयता 
हदइनेछ ।  बेयी, याऩ  ् ती तथा अन्म कोरयडोयिरूको सतबाव्मता अध्ममन गरयनेछ । 

39. काठभाडौं-तयाई/भधेस रुतभागा ननभााण कामा शुरू गरयनेछ । भभर्थरा क्षेत्र सडक सुधाय 
एिॊ फृित   जनकऩुय ऩरयक्रभा सडक ननभााण कामा प्रायतब गरयनेछ । सडकको 
गुणस्तयीमता य हदगोऩनाका रार्ग दश िर्ासतभ ननभााणकताारे नै भभात सतबाय गने 
गयी सडक ननभााणको ठेक्का रगाउने कामा शुरू गरयनेछ । 

40. काठभाण्डौ उऩत्मका सडक विस्ताय कामाक्रभराई उच्च प्राथभभकता हदइनेछ । चक्रऩथ 
विस्तायका साथ ै यणनीनतक सडकिरूभा ननमभभत, ऩटके य आकम्स्भक भभात, 
ऩुनननाभााण तथा ऩुन्स्थााऩना सतफन्धी कामािरू मोजनाफद्ध रूऩरे सतऩन  ् न गरयनेछ ।  

41. मातामात प्रशासनराई स्िच्छ, ऩायदशॉ य छरयतो फनाउन सिायी दताा प्रभाण-ऩत्र य 
सिायी चारक अनुभनत ऩत्रराई स्भाटा काडाभा रूऩान्तयण गरयने छ । चारक अनुभनत 
ऩत्र हदने िताभान व्मिस्थाभा सुधाय गरयनेछ । राभो दुयीका सिायी चारकराई विशेर् 
तारीभ य अनुबिको अननिामाता गरयनेछ । याजभागा क्रकनायाभा भहदया याख  ् ने व्मिस्था 
फन्द गने कानूनी व्मिस्था गरयनेछ । मातामात क्षेत्रको भसन्डीकेटराई ऩूणा फन्देज 
गरयने छ । िाताियण भैत्री सिायी तथा मातामात नीनत तजुाभा गयी कामाान्िमनभा 
ल्माइनेछ । काठभाडौं उऩत्मकाभा तोक्रकएको भाऩदण्ड ऩुया गने मातु्रफािक ठूरा 
मातामातका साधनको प्रमोगराई प्रिद्धान  गरयनेछ । 

42. आगाभी तीन िर्ा भबत्र सतऩू णा  नेऩारी  जनताराइा  आधायबू त 
खानेऩानी  तथा  सयसपाइा  सुविधा  ऩुर ्माउने गयी चारु  य ऩुनननाभााण  

गनुा ऩने  खानेऩानी आमोजनािरू राई रुतगनतभा ननभााण गरयनेछ । भेरतची 
खानेऩानी आमोजनाको सुरूङ एिॊ ऩानी प्रशोधन केन्र ननभााण कामाराई थऩ तीब्रता हदई 
ननधाारयत सभमभा सतऩन  ् न गरयनेछ ।  
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43. सियी विकासराई टेिा ऩुर ्माउन काठभाडौं उऩत्मकाको बौनतक विकास य 
व्मिस्थाऩनको तत्कारीन य दीघाकारीन मोजना तजुाभा गयी एकीकृत काठभाडौं उऩत्मका 
विकास कामाक्रभ राग ू  गरयनेछ । खुरा य सपा काठभाडौंको अिधायणा अनुरूऩ 
काठभाडौं उऩत्मकाका विभबन  ् न स्थानभा फगैंचा तथा खेर भैदान ननभााण गरयनेछ ।   

44. फा ग्भती  नदी को सुन्दयीजरदेखख सुन्दयीघाटसतभको क्षेत्रभा ढर ननभााण सतऩन  ् न 
गरयनेछ । विर्  ् णुभती, रूरभती, भनोिया, इच्छुभती, िनुभन्ते जस्ता फाग्भती नदीका 
प्रभुख सिामक नदीिरूभा एकीकृत तथा व्मिम्स्थत ढर प्रणारी ननभााणको कामा मसै 
िर्ा अगाडड   फढाइनेछ ।   

45. प्राकृनतक प्रकोऩफाट प्रबावित जनताराई याित तथा ऩुन्स्थाऩनाभा जोड हदॊदै 
विऩन  ् न दभरत, रोऩोन्भुख जानत य सीभान्तकृत सभुदाम रक्षक्षत न्मून रागतको 
"जनिा आवास काययक्रम" राई विस्ताय गरयनेछ । 

46. भध्म -ऩिाडी  रोकभागाभा  ऩने  दश स्थानिरूभा  नभूना  सिय विकास  

कामाक्रभ राई ननयन्तयता  हदइने छ । ऩूिााधाय विकास य सिज ऩिुॉचका रार्ग 
ऩुनिाास कामाक्रभ राग ूगयी छरयएय यिेका फस्तीिरूराई एकबत्रत गरयनेछ । ऩाल्ऩाको 
कारीगण्डकी, भस्मााङ्गदी उऩत्मका, बत्रशुरी, सुखेतम्स्थत बेयी य प्मूठानको भाडी नदीको 
दुिै क्रकनायाभा आधुननक नभूना सिय विकासको सतबाव्मता अध्ममन गरयने छ ।  

47. काठभाडौंको फफयभिरभा नेऩारी शैरीको आधुननक सयकायी कतप्रेक्स ननभााण 
प्रक्रक्रमा अगाडड फढाइनेछ । दाचुारा सदयभुकाभभा एकै ठाउॉफाट धेयै सयकायी सेिा हदने 
अिधायणा अनुरूऩको फिुतल्रे सयकायी बिन ननभााण कामा अगाडड फढाइनेछ । मसराई 
अन्म म्जल्रािरूभा ऩनन क्रभश् विस्ताय गरयनेछ । 

48. सफै म्जल्रा य नगयऩाभरकािरूभा आिर्धक मोजना तमाय गयी कामाान्िमनभा ल्माइनेछ 
। निगहठत नगयऩाभरकािरूको क्षभता विस्ताय गना आिश्मक कामाक्रभ ल्माइनेछ । 
प्राविर्धक, वित्तीम य प्रशासननक दृर्  ् हटरे सतबाव्म क्षेत्रभा थऩ नगयऩाभरका गठन 
गरयनेछ । 

49. नगयऩाभरका क्षेत्र भबत्रका ियेक घयभा सेफ्टी ट् ्माङ्क य सोक वऩट ननभााण अननिामा 
गयी सो नगनेराई उच्च दयको कय रगाई कोर्भा जतभा गने य सोिी कोर्फाट 
नगयऩाभरकािरूभा ढर ननभााण तथा प्रशोधन गना आिश्मक कानूनी य सॊस्थागत 
व्मिस्था भभराइनेछ । सफै नगयऩाभरकािरूभा व्मिम्स्थत सियीकयणका रार्ग नगय 
मोजना अनुरूऩ भात्र ननभााण कामा गना ऩाइने व्मिस्था राग ूगरयनेछ । 

50. काठभाण्डौ उऩत्मका रगामतका सियी क्षेत्रिरूभा पोियफाट ऊजाा उत्ऩादन गने कामाक्रभ 
आगाभी आर्थाक िर्ादेखख कामाान्िमनभा ल्माइनेछ ।   

 

सभामुख महोदय,  
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51. िन तथा जैविक विविधताको सॊयक्षणका रार्ग वन दशक घोर्णा गयी  “एकघर एकरूख, 

एक गाउॉ एकवन िथा एकनगर अनेक उद्यान ” कामाक्रभराई यार्  ् हट्रम अभबमानको 
रूऩभा सञ  ् चारन गयी िन सॊयक्षण तथा िृक्षयोऩणभा सिासाधायणराई सिबागी गयाइनेछ 
।  

52. िन स्रोतभा सफै सभुदामको ऩिुॉच सुननश  ् र्चत गना साभुदानमक, साझेदायी तथा 
कफुभरमती िन कामाक्रभराई थऩ विस्ताय गरयनेछ । ननजी जग्गाभा रूख रगाउन 
प्रोत्सािन गरयनेछ । सािाजननक तथा खुरा क्षेत्रभा िृक्षयोऩण गना चािने व्मम्क्त तथा 
सभुिराई आिश्मक सिमोगको व्मिस्था भभराइनेछ । ननजी जग्गाफाट उत्ऩाहदत िन 
ऩैदािायको ओसायऩसाय तथा प्रमोगराई सयर फनाइनेछ ।  

53. चुये क्षेत्रराई उऩल्रो तथा तल्रो तटीम क्षेत्रको सतफन्ध स्थावऩत िुने गयी व्मिस्थाऩन 
गना जराधाय एिॊ नदी प्रणारीको एकीकृत कामामोजना तमाय गयी "राष  ् ट्रऩति चुरे 
सॊरऺण  काययक्रम " राई थऩ प्रबािकायी फनाउॉन नमाॉ सोच य सॊस्थागत सॊयचना 
सहितको "राष  ् ट्रऩति चुरे िराई मधेश सॊरऺण काययक्रम " तजुाभा गयी कामाान्िमन 
गरयनेछ ।  

54. रोऩोन्भुख तथा अनत सॊकटाऩन  ् न जीि य िनस्ऩनतको सॊयक्षण गरयनेछ । िन डढेरो 
ननमन्त्रण तथा िन्मजन्तु चोयी भशकायी एिॊ अिैध व्माऩाय, िन बफनास य अनतक्रभणका 
विरूद्ध यार्  ् हट्रम अभबमान सॊचारन गरयनेछ । िन्मजन्तु सॊयक्षण क्षेत्रराई विस्ताय गयी 
मस आसऩासका जनताको जीिनस्तय सुधाने आमभुरक कामाक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

55. साॉस्कृनतक सतऩदािरूको खोज, सॊयक्षण य सतिय  द्धन गदै रर्गनेछ । ऩुयाताम्त्िक भठ-
भम्न्दय, गुतफा, दयफाय रगतामका सतऩदािरूको जीणोदफाय तथा विकास कामाराई अगाडड 
फढाइनेछ । रुम्तफनी, ऩशुऩनत य जनकऩुय क्षेत्रभा गुरूमोजना अनुसायको कामा आगाभी 
ऩाॉच िर्ाभबत्र सतऩन  ् न गरयनेछ । ऩशुऩनत क्षेत्रको प्राकृनतक सुन्दयता कामभ गदै 
ऩमाटकिरूका रार्ग फढी आकर्ाक य सुविधाजनक फनाइनेछ । ऩार्थबया, िरेसी भिादेि, 

फयािक्षेत्र, सरेस पूरिायी, गढीभाई, देिघाट, भुम्क्तनाथ, फडडभाभरका य स्िगादफायीको 
ऩूिााधाय विकास य प्रिद्धान कामाक्रभराई प्राथभभकताका साथ अगाडड फढाइनेछ ।     

56. नेऩार प्रज्ञा प्रनतर्  ् ठान, नेऩार रभरतकरा प्रज्ञा प्रनतर्  ् ठान य नेऩार सॊगीत तथा नाट् ्म 
प्रज्ञा प्रनतर्  ् ठान भापा त विभबन  ् न जानतका बार्ा, सॉस्कृनत, साहित्म, कराको सॊयक्षण, 

सतिद्धान तथा विकास गरयनेछ । विभबन  ् न जातजानत, धभा य सॉस्कृनत फीचको 
सिसतफन्धराई सतिद्धान  गरयनेछ ।   

57. नेऩारराई आकर्ाक, यभणीम य सुयक्षक्षत ऩमाटकीम गन्तव्म स्थरको रूऩभा विकास   
गरयनेछ । ऩमााऩमाटन तथा ऩमाटकीम स्थरिरूको प्रिद्धान य फजायीकयण गना 
विदेशम्स्थत कुटनीनतक ननमोगिरूराई ऩरयचारन गरयनेछ । ऩमाटकीम ऩूिााधाय विकासभा 
ननजी क्षेत्रसॉगको साझेदायीराई प्रोत्सािन गरयनेछ । 
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58. बत्रबुिन अन्तयाार्  ् हट्रम विभानस्थरको क्षभता विस्ताय य स्तयोन  ् ननत गरयनेछ । गौतभ फुद्ध 
क्षेत्रीम/अन्तयाार्  ् हट्रम विभानस्थर य ऩोखया विभानस्थरको ननभााण कामा आयतब गरयनेछ 
। ननजगढ म्स्थत दोस्रो अन्तयााम्ष्ट्रम विभानस्थर ननभााणको प्रक्रक्रमा अगाडड फढाइने छ । 

59. वियाटनगय, नेऩारगॊज य धनगढी विभानस्थरिरूराई सुविधा सतऩन  ् न क्षेत्रीम 

विभानस्थरको रूऩभा विकास गरयनेछ । जनकऩुय, सुखेत य बरऩुय विभानस्थरराई 
यात्रीकारीन अितयण मोग्म फनाइनेछ । भध्म-ऩश  ् र्चभाञ  ् चरभा एक क्षेत्रीम अन्तयाार्  ् हट्रम 
विभानस्थर ननभााणको सतबाव्मता अध्ममन गरयनेछ । ननभााणाधीन विभानस्थरिरूराई 
ननयन्तयता हदॊदै अन्म म्जल्रािरूभा ऩनन विभानस्थर ननभााणको सतबाव्मता अध्ममन  
गरयनेछ ।  

60. नेऩार िामुसेिा ननगभराई सािाजननक ननजी साझेदायी अन्तगात सॊचारनभा रैजाने गयी 
कामा आयतब गरयनेछ । अन्तयाार्  ् हट्रम य आन्तरयक उडानका रार्ग थऩ विभानको 
व्मिस्था  गरयनेछ । ननगभको व्मिस्थाऩकीम सुधाय, प्राविर्धक क्षभता विस्ताय एिॊ 
दक्ष जनशम्क्त आऩूनत ाभा जोड हदइनेछ । 

सभामुख महोदय, 

61. विकास ननभााणका प्रक्रक्रमाभा रैंङ्र्गक सभता तथा साभाम्जक सभािेशीकयणराई प्रिद्धान 
गना बौगोभरक, साभाम्जक एिॊ आर्थाकरूऩभा ऩछाडड ऩयेका विऩन  ् न िगा, क्षेत्र य 
सभुदामराई उऩरब्ध स्रोत, साधन य अिसयभा ऩिुॉच फढाउॉदै रर्गनेछ ।  

62. याजनैनतक य साभाम्जक क्षेत्रभा भहिराको अथाऩूणा सिबार्गता सुननश  ् र्चत गरयनेछ । 
भहिरा विरूद्ध िुने सफै प्रकायका हि ॊसा, शोर्ण य विबेद अन्त्मको रार्ग प्रबािकायी 
कदभ   चाभरनेछ । फादी, भुक्त कभरयी, भुक्त कभैमा, चेऩाङ, याउटे तथा गन्धिा 
सभूिका क्रकशोयी तथा भहिरािरूका रार्ग रक्षक्षत कामाक्रभका साथ ैअऩाङ्गता बएका 
भहिरािरूका रार्ग योजगाय रक्षक्षत कामाक्रभ सञ  ् चारन गरयनेछ । 

63. जेर्  ् ठ नागरयक, विधिा, एकर भहिरा, रोऩोन्भुख जातजानत, अऩाङ्गता बएका य दभरत 
सभुदामका फारफाभरकाराई प्रदान गरयॊदै आएको साभाम्जक सुयक्षा बत्ताराई फैंक तथा 
वित्तीम सॊस्था भापा त वितयण गने कामाराई विस्ताय गरयनेछ । जेर्  ् ठ नागरयकिरूराई 
सािाजननक मातामात एिॊ स्िास््म सेिाभा विशेर् सिुभरमतको व्मिस्था गरयनेछ । 
अऩाङ्ग, फारफाभरका, हि ॊसा ऩीडडत भहिरा य फेसािाया जेर्  ् ठ नागरयकराई आिासीम 
सुविधा उऩरब्ध गयाउने साभाम्जक सॊस्थािरूराई सिमोग गरयनेछ ।  

64. अऩाङ्गता बएका व्मम्क्तिरूका रार्ग सभुदामभा आधारयत ऩुन्स्थाऩना कामाक्रभ 
सॊचारन गरयनेछ । नमाॉ फन  ् ने सफै सािाजननक सॊयचनािरू अऩाङ्ग भैत्री फनाइनु ऩने 
अननिामा व्मिस्था गरयनेछ । 

65. विदमभान भशक्षा ऐनभा आिश्मक सॊशोधन गरयनेछ | भशक्षाराई गुणस्तयीम य 
जीिनोऩमोगी फनाइने छ । कभ विदमाथॉ बएका विदमारमिरू एक अकााभा गाभ्नुका 
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साथ ैभशक्षक-विदमाथॉको अनुऩात भभराउने गयी भशक्षकिरूको दयफन्दी भभरान गरयनेछ 
। विदमाथॉिरूको ऩयीक्षाभा िुने असपरताभा भशक्षक य अभबबािकराई ऩनन म्जतभेिाय 
फनाइनेछ । 

66. विदमारम भशक्षाको गुणस्तय अभबफृवद्ध गना भाध्मभभक विदमारमभा "एक षवद्याऱय 
एक ऩुस्िकाऱय, ई-ऩुस्िकाऱय" तथा "एक षवद्याऱय एक षवऻान प्रयोगशाऱा" 
कामाक्रभ क्रभश् सञ  ् चारन  गरयनेछ । सॊस्थागत विदमारमराई साभुदानमक 
विदमारमसॉग सिकामा गयाई दुिैको गुणस्तय एउटै फनाउॉन ननजी सािाजननक साझेदायी 
कामाक्रभ अनघ फढाइने छ । सॊस्थागत विदमारमरे उऩरब्ध गयाउॉनुऩने नन्शुल्क 
छात्रिृनतभा सयकायरे तोकेका विऩन  ् न िगाका विदमाथॉरे ऩूणा रूऩरे नन्शुल्क भशक्षा 
ऩाउने व्मिस्था भभराइनेछ । दभरत जेिन्दाय विदमाथॉिरूराई उच्च भशक्षासतभ 
छात्रिृम्त्तको व्मिस्था गरयनेछ । सूचना प्रविर्धभा आधारयत भशक्षा ऩद्दनत भापा त प्रविर्ध 
अन्तयराई न्मूनीकयण गरयनेछ ।  

67. "साऺर नेऩाऱ अभभयान" कामाक्रभका साथ आगाभी िर्ाराई ननयक्षयता उन्भुरन िर्ाका 
रूऩभा भनाइने छ | प्राविर्धक विर्मभा उच्च भशक्षा अध्ममनयत विदमाथॉराई 
ननश  ् र्चत अिर्धसतभ तोक्रकएका क्षेत्रभा सेिा गनुाऩने व्मिस्था राग ूगरयनेछ । दभरत य 
भुम्स्रभ छात्रािरू तथा रोऩोन्भुख जानतका छात्रछात्रािरूराई प्राविर्धक भशक्षाको 
अध्ममनभा थऩ प्रोत्साहित   गरयनेछ ।  

68. भशक्षाराई व्मिसानमक य योजगाय केम्न्रत फनाउॉन जोड हदइनेछ । भाध्मभभक 
विदमारमदेखख नै प्राविर्धक भशक्षा उऩरब्ध गयाउॉने गयी ऩाठ ्मक्रभभा ऩरयभाजान गरयनेछ 
। प्रत्मेक ननिााचन क्षेत्रभा कृवर् रगामत प्राविर्धक विदमारम कामाक्रभ राग ूगरयनेछ । 
कणाारी स्िास््म विज्ञान प्रनतर्  ् ठान य गेटा भेडडकर करेजराई शीघ्र सॊचारनभा ल्माउन 
आिश्मक तमायी गरयनेछ । 

69. नेऩारभा उच्च भशक्षाको भाग य आऩूनत ाको सभग्र अध्ममन गयी भानि सॊशाधन 
मोजना तमाय गरयनेछ । उच्च भशक्षाराई थऩ व्मिम्स्थत गना "उच्च भशऺा नीति " तजुाभा 
गयी कामान्िमनभा ल्माइनेछ । उच्च शैक्षक्षक सॊस्थािरूको प्रबािकायी व्मिस्थाऩनका रार्ग 
विश्िविदमारम छाता ऐन सतफन्धी विधेमक व्मिस्थावऩका-सॊसद ्भा ऩेश गरयनेछ ।  

70. सूचना प्रविर्धको भाध्मभफाट आभ जनताको हित िुनेगयी भशक्षा, स्िास््म, कृवर् य 
स्थानीम उत्ऩादनभा आधायबूत सेिा प्रिाि गना यार्  ् हट्रम कामामोजना तमाय गयी क्रभश् 
राग ू   गरयनेछ । 

 

सभामुख महोदय 
71. जनताको आधायबूत स्िास््म सेिाको अर्धकायराई सुननश  ् र्चत गना नमाॉ स्िास््म नीनत 

तजुाभा गयी राग ूगरयनेछ । स्िास््म सेिाभा जनताको सिज ऩिुॉच य उऩचायका रार्ग 
यार्  ् हट्रम स्िास््म फीभा कामाक्रभ सञ  ् चारन गरयनेछ । स्थानीम आिश्मकता अनुसाय 
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और्धी आऩनूता गने व्मिस्था सुननश  ् र्चत गदै अस्ऩतार तथा स्िास््म केन्रिरूफाट 
चौबफसै घण्टा तोक्रकएका नन्शुल्क और्धीिरू प्राऩ  ् त िुने व्मिस्था भभराइने छ । 
नन्शुल्क वितयण िुने और्धीको सॊतमा विस्ताय गरयनेछ ।  

72. जनताको स्िास््मभा ऩने नकायात्भक असयराई न्मूनीकयण गना भहदया य सुतॉजन्म 
िस्तुको प्रमोगराई दुरूत्सािन गने कामाक्रभिरू राग ूगरयनेछ । रागऔूर्ध कायोिाय य 
रागऔूर्ध दवू्मासनराई अन्त्म गना प्रबािकायी उऩाम अफरतफन गरयनेछ । ऩाॉच ै
विकास क्षेत्रभा रागऔूर्ध दुव्मासनी ऩुनस्थााऩन सतफन्धी कामाक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

73. ननजी क्षेत्रका अस्ऩतारिरूफाट सभेत नन्शुल्क प्रसुती सेिा उऩरब्ध गयाउने व्मिस्था 
भभराइनेछ । ननजी अस्ऩताररे हदनुऩने नन्शुल्क सेिा गरयफ य विऩन  ् नको ऩिुॉचभा 
ऩुर ्माउने गयी व्मिस्था भभराइनेछ । आङ खस्ने य क्रपस्टुरा जस्ता योगिरूको 
उऩचायराई थऩ सुयक्षक्षत य बयऩदो फनाउॉन सयकायी अस्ऩतारिरू य तोक्रकएका अन्म 
अस्ऩतारिरूफाट उऩचाय िुने व्मिस्था भभराइनेछ । बेयी य जनकऩुय अञ  ् चर 
अस्ऩतारभा भुटु योगको उऩचाय शुरू गरयनेछ । 

74. म्जल्रा अस्ऩतारिरूको बौनतक अिस्थाभा सुधाय गयी उऩचायात्भक सेिाको विस्ताय    
गरयनेछ । सेती, बेयी य जनकऩुय अञ  ् चर अस्ऩतार तथा नायामणी उऩक्षेत्रीम 
अस्ऩतारफाट डामराभसस य येडडमोथेयाऩी सेिा उऩरव्ध गयाइनेछ । 

75. म्जल्रा अस्ऩतारभा फारयोग, प्रसुती, सजायी सहितका सेिा िरै्बयी उऩरव्ध गयाउॉन 
भशक्षण अस्ऩतारिरूरे अननिामा रूऩभा तोक्रकएका म्जल्राभा विशेर्ज्ञ सेिा हदनैऩने 
व्मिस्था राग ूगरयनेछ । "स्वस्थ महहऱा र बच्चा, स्वस्थ जनशन्क्िको आधारभशऱा " 
कामाक्रभ कामाान्िमन गरयनेछ । भिाकारी, सेती, बेयी, याऩ  ् ती य रुम्तफनी अञ  ् चर 
अस्ऩतारफाट भसक्करसेर एननभभमा उऩचाय सेिा उऩरब्ध गयाइनेछ । 

76. सफै म्जल्रा अस्ऩतार य प्राथभभक स्िास््म केन्रभा र्चक्रकत्सकको दयिन्दी थऩ गरयनेछ 
। स्िास््म केन्रिरूफाट क्रभश् आधायबुत स्िास््म प्रमोगशारा ऩयीक्षणको सेिा 
उऩरव्ध गयाइनेछ । प्राविर्धक जनशम्क्त गाउॉभा ऩठाउन "दुगयम ऺेत्र स्वास््य 
जनशन्क्ि " विशेर् मोजना कामाान्िमन गयी दुगाभ क्षेत्रभा स्िास््म सेिा उऩरब्ध 
गयाइनेछ ।  

77. यार्  ् हट्रम मुिा ऩरयर्द गठन गयी सतऩूणा मुिािरूराई देश विकासको भुरधायभा 
रगाइनेछ । मुिा स्ियोजगाय कामाक्रभराई ऩुनसंयचना गयी मुिािरूको उदमभशीरता 
अभबफृवद्ध एिॊ स्ियोजगायका अिसयिरू भसजाना गरयनेछ । तारीभप्राऩ  ् त दभरत, भहिरा, 
विऩन  ् न य वऩछडडएका क्षेत्रका उत्कृर्  ् ट य स्ियोजगायीभा सॊरग्न मुिाराई आमआजानका 
रार्ग िस्तुगत अनुदान उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

78. खेरकुद विकासको गुरूमोजना तमाय गयी कामाान्िमनभा ल्माइनेछ । अन्तयाार्  ् हट्रम खेर 
ऩरयसय य केन्रीम खेरकुद एकेडेभीको ननभााण कामा प्रायतब गरयनेछ । काठभाण्डौको 
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भुरऩानीभा अन्तयााम्ष्ट्रमस्तयको क्रक्रकेट भैदान ननभााण कामाराई प्राथभभकताका साथ 
अनघ फढाइनेछ । "एक तनवायचन ऺेत्र एक खेऱ मैदान " कामाक्रभ शुरू गरयनेछ । 

79. "सबैका ऱागग खेऱुकद " को अिधायणा अनुरूऩ खेरकुदका यार्  ् हट्रम तथा अन्तयाार्  ् हट्रम 
प्रनतमोर्गतािरू सॊचारन गरयनुका साथ ै खेराडीिरू तथा विदमारम तिभा खेर प्रनतबा 
ऩहिचान गयी उनीिरूको प्रनतबा प्रिद्धान गना प्रभशक्षण कामाक्रभिरू सॊचारन गरयनेछ । 

 

सभामुख महोदय, 

80. असर श्रभ सतफन्ध, श्रभ रचकता य साभाम्जक सुयक्षाको प्रत्माबूनतका साथ 
औदमोर्गक रगानीको िाताियण तमाय गना श्रभ सतफन्धी कानून सॊशोधन गरयनेछ । 
साभाम्जक सुयक्षा कामाक्रभराई प्रबािकायी रूऩभा कामाान्िमन गना एकीकृत साभाम्जक 
सुयक्षा ऐन ल्माइनेछ ।   

81. िैदेभशक योजगायीफाट पकेका मुिाको सीऩ य ऩुॉजीको उऩमोग स्िदेशभै गना उऩमुक्त 
िाताियण सृजना गयी उनीिरूराई सयर ऋण उऩरब्ध गयाइनेछ । िैदेभशक योजगायीभा 
जाने मुिाराई सिज रूऩभा कजाा हदई उनीिरूरे ऩठाउने विपे्रर्णफाट कट्टा िुने व्मिस्था 
भभराइनेछ । ननजी क्षेत्रको सिकामाभा योजगायदाता फैंकको स्थाऩना गरयनेछ ।   

82. भहिरा काभदायिरूको ऩेशाराई सुयक्षक्षत, व्मिम्स्थत य भमााहदत फनाउॉन घयेरु 
काभदायका विर्मभा प्रभुख गन्तव्म भुरुकिरूसॉग श्रभ सतझौता गने कामा अगाडड 
फढाइने छ । फारश्रभ उन्भुरन कामाक्रभ स्थानीमस्तयसतभ विस्ताय गरयनेछ ।  

83. दफन्दफको सभमभा फढी प्रबावित बएका भध्म-ऩश  ् र्चभाञ  ् चर य सुदुय-ऩश  ् र्चभाञ  ् चर 
क्षेत्रका म्जल्रािरूराई रक्षक्षत गयी दीगो शाम्न्त िाभसर गने "द्बतद्ब प्रभाषवि ऺेत्र 
षवशेष काययक्रम " य "शान्तिका ऱागग षवकास काययक्रम " सॊचारन गरयनेछ ।  

84. नेऩारी सेनाराई आिश्मक ऩने िासस्थान तथा अन्म बौनतक ऩूिााधायको व्मिस्था गना्
बॊकरवाट व्यारेक कामाक्रभराई ननयन्तयता हदइनेछ । ऩूिााधाय ननभााणका काभभा नेऩारी 
सेनाराई ऩरयचारन गरयनेछ ।  

85. भुरुकभा शाम्न्त य सुव्मिस्था कामभ गयी जनताको जीउधन तथा सािाजननक 
सतऩम्त्तको सुयक्षा गयी बमभुक्त िाताियणको अनुबूनत गयाइनेछ । सुयक्षा प्रणारीराई 
अझ ैसुदृढ, बयऩदो य विश्िसनीम फनाउनकोरार्ग काठभाडौ उऩत्मका य अन्म सियिरूका 
सॊिेदनशीर क्षेत्रिरूभा भस.भस.हट.भब. जडान गयी अनुगभन गरयनेछ ।  

86. दफन्दफका फेरा ध्िस्त बएका सफै प्रियी बिनिरू ऩुनननाभााण गरयनेछ । नेऩार 
प्रियीको काभे्रऩराञ  ् चोकभा तारीभ एकेडेभीको ननभााण कामा शुरू गरयनेछ । सशस्त्र 
प्रियी फरका रार्ग तारीभ प्रनतर्  ् ठान ननभााणराई अगाडड फढाइनेछ । यार्  ् हट्रम 
अनुसन्धान विबागका ऩदार्धकायी य जिानिरूको रार्ग तारीभको व्मिस्था गरयनेछ ।  

87. नेऩार प्रियीराई नागरयकभैत्री फनाउन "मुस्कान सहहिको प्रहरी सेवा " उऩरब्ध 
गयाइनुका साथ ै नेऩार प्रियी, सशस्त्र प्रियी िर य यार्  ् हट्रम अनुसन्धान विबागराई 
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साधन सतऩन  ् न फनाइनेछ । प्रियी ऐनराई सभमानुकूर नमाॉ ऐनदफाया प्रनतस्थाऩन गना 
व्मिस्थावऩका- सॊसद ्भा विधेमक प्रस्तुत गरयनेछ ।  

88. सफै नेऩारी नागरयकिरूराई ननजको ऩहिचान िुने नतफय सहितको फामोभेहट्रक स्भाटा 
काडाको रूऩभा यार्  ् हट्रम ऩरयचमऩत्र वितयण कामा आयतब गरयनेछ । सयर य सिजरूऩभा 
यािदानी उऩरब्ध गयाउॉनको रार्ग भुरुकका ७५ िटै म्जल्रा एिॊ विदेशम्स्थत नेऩारी 
ननमोगिरूभा अनराईन सेिा भापा त यािदानी दखाास  त दताा गने काभको थारनी गरयनेछ 
। 

89. अध्मागभन आधुननकीकयण मोजना, २०७० कामाान्िमन गयी बत्रबुिन विभानस्थर 
रगामत अन्म नाकाका अध्मागभन कामाारमको सेिा प्रिािराई चुस्त, दुरूस्त य 
विदमुतीम प्रविर्धभा आधारयत फनाई नेऩार भबबत्रने य फाहिरयने मातु्रिरूको अभबरेख 
व्मिम्स्थत गरयनेछ ।  

90. नेऩारको सािाबौभसत्ता, अखण्डता य स्ितन्त्रताराई कामभ यातदै सॊमुक्त यार्  ् ट्रसॊघको 
िडाऩत्र, ऩन्चशीरको भसद्धान्त य अन्तयाार्  ् हट्रम कानूनको आधायभा ऩययार्  ् ट्र नीनत 
सञ  ् चारन गरयनेछ । नछभेकी भुरुकिरू खासगयी बायत य चीनसॉगको घननर्  ् ट एिॊ 
भैत्रीऩूणा सतफन्धराई ऩायस्ऩरयक हित, सभानता, सिमोग य सौिारताका आधायभा अझ 
सुदृढ गदै रर्गनेछ । यार्  ् हट्रम सुयक्षा नीनत य ऩययार्  ् ट्र नीनत फीच साभञ  ् जस्मता कामभ 
गरयनेछ । 

91. दक्षक्षण एभशमारी क्षेत्रीम सिमोग सॊगठन (साका ) को नेऩारभा िुने अठायौँ भशखय 
सतभेरन सतऩन  ् न गरयनेछ ।  

92. आर्थाक कुटनीनतराई प्रबािकायी फनाइनेछ । मसका रार्ग विदेश म्स्थत नेऩारी 
दतूािास तथा कुटनैनतक ननमोगिरूको क्षभता अभबफृवद्ध गरयनेछ ।  गयै-आिासीम 
नेऩारीिरूको ऩूॉजी, सीऩ य रगानी देशको आर्थाक, साभाम्जक विकासभा उऩमोग 
गरयनेछ ।  

 

 

 

 

 

सभामुख महोदय 
93. सिकायी व्मिसाम प्रिद्धानका रार्ग "सरकार-सहकारी हाम्रो साझेदारी" कामाक्रभ 

अन्तगात कृवर्, ऩशुऩारन, कृवर्जन्म प्रशोधन उदमोगिरूको स्थाऩना य सॊचारनका रार्ग 
तोक्रकएका सिकायीिरू भापा त सिुभरमत ऋण उऩरब्ध गयाइनेछ । भहिरा, अऩाङ्ग, 

विऩन  ् न एिॊ दभरत िगािरूफाट सॊचाभरत एिॊ ग्राभीण क्षेत्रका सिकायी सॊस्थािरूराई 
मस्तो सुविधाभा प्राथभभकता हदइनेछ । 

94. गरयफी सघनताको क्षेत्र ऩहिचान गयी गरयफ रक्षक्षत कामाक्रभ सञ  ् चारन गरयनेछ । 
आगाभी आर्थाक िर्ाभा २५ म्जल्राभा गरयफ घयऩरयिाय ऩरयचम-ऩत्र वितयण गरयनेछ । 
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95. ऩयतऩयागत िुराक सेिाराई आधुननक य सूचना प्रविर्धभा आधारयत सेिाभा रूऩान्तयण 
गयी सेिाभा विविर्धकयण गरयनेछ । सुयक्षण भुरण सतफन्धी कामा स्िदेशभै सतऩन  ् न 
गना सक्रकने गयी आिश्मक कानूनको तजुाभाका साथ ैबौनतक साधनको व्मिस्था गरयनेछ 
।  

96. येडडमो नेऩार य नेऩार टेभरभबजनको प्रसायण क्षभताभा अभबफृवद्ध गरयनुका साथ ैनेऩार 
टेभरभबजनराई डडम्जटर प्रणारीभा रूऩान्तयण गने प्रक्रक्रमा थारनी गरयनेछ । ग्राभीण 
तथा दुगाभ क्षेत्रभा फसोफास गने जनताको सूचना तथा सॊचायभा ऩिुॉच फृवद्ध गना ग्राभीण 
दुय सञ  ् चाय विकास कोर् भापा त कामाक्रभ सञ  ् चारन गरयनेछ । अन्तयाार्  ् हट्रम दुयसञ  ् चाय 
सॊघरे अन्तरयक्षभा उऩरब्ध गयाएको स्थानभा नेऩारको आफ्नै बू-उऩग्रि स्थाऩनाको 
रार्ग  आिश्मक प्रक्रक्रमा शुरू गरयनेछ । 

97. श्रभम्जिी ऩत्रकायिरूको सेिा, शता य सुविधा सतफन्धी विदमभान कानूनको 
कामाान्िमनभा जोड हदइने छ । साभाम्जक सञ  ् जार य अनराईन भभडडमा सञ  ् चारनराई 
व्मिम्स्थत गना आिश्मक कानूनी प्रिन्ध गरयनेछ । पे्रस काउम्न्सर ऐनभा सॊशोधन 
गयी सूचनाको सॊपे्रर्णराई विश्िसनीम य भमााहदत फनाउने गयी अनुभगन गने व्मिस्था 
भभराइनेछ । 

98. सािाजननक सेिाभा आभ नागरयकको सिज ऩिुॉचको रार्ग सूचना प्रविर्धभा आधारयत 
सेिा प्रिािको भाध्मभफाट सािाजननक सेिाराई प्रबािकायी फनाई नागरयकको सन्तुर्  ् टीभा 
अभबफृवद्ध गरयनेछ । याज्मको अग्रगाभी ऩुनसंयचना सॉग ैप्रशासनको ऩुनय  सॊयचना गना 
नेऩार सयकायको सभग्र कामाको विश्रेर्ण गयी छरयतो तथा नागरयकभूखी प्रशासन 
सॊयचना विकास गरयनेछ । 

99. ननजाभती सेिाराई जनभैत्री, भमााहदत, उत्तयदामी य आकर्ाक फनाइनेछ । िृम्त्त 
विकासराई िैज्ञाननक एिॊ ऩुिाानुभानमोग्म फनाइनेछ । कभाचायीको दक्षता अभबफृवद्ध गना 
"सबैका ऱागग िाऱीम" कामाक्रभ सञ  ् चारन गरयनेछ । ननतजाभुखी य उत्तयदामी 
ननजाभती सेिाको प्रिद्धान गना नेऩार सयकायका भन्त्री य सर्चि फीच कामा सतऩादन 
कयाय राग ूगरयनेछ । 

100. जनसाधायणको न्मामभा सिज ऩिुॉचराई सुननश  ् र्चत गना नन्शुल्क कानूनी सिामताराई 
ननजी कानून व्मिसामीिरूको राइसेन्स निीकयणसॉग आिद्ध गयी सिासुरब य ऩिुॉचमोग्म  
फनाइनेछ ।  

101. न्माम सतऩादनराई ननयन्तय प्रबािकायी य विश्िसनीम फनाउॉन न्मामऩाभरकाको 
यणनैनतक मोजना प्राथभभकताका साथ कामाान्िमन गरयनेछ । मसका रार्ग 
न्मामऩाभरकाराई साधन, स्रोत य प्रविर्धरे सतऩन  ् न फनाइनेछ ।  

102. व्मिस्थावऩका-सॊसद य सिोच्च अदारतको रार्ग आिश्मक ऩने सुविधा सतऩन  ् न बिन 
ननभााणको कामा अनघ फढाइनेछ ।  
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103. नेऩार ट्रष्टको स्िाभभत्िभा आउन सक्ने सतऩम्त्तको खोजी गयी ट्रर्  ् टको नाभभा ल्माउने 
अभबमानराई ननयन्तय अगाडड फढाइनेछ । प्राऩ  ् त चर-अचर सतऩम्त्तको सॊयक्षण य 
सभ  िद्धान गयी यार्  ् हट्रम हितभा उऩमोग गने कामाक्रभ ल्माइनेछ ।  

 

सभामुख महोदय 

104. राभो सभमदेखख बोग्दै आएको सॊक्रभणकारीन अिस्था य दफन्दफको ऩीडाफाट नेऩारी 
जनतारे अझ ैऩूणारूऩभा भुम्क्त ऩाइसकेका छैनन   । यार्  ् ट्रराई हदगो शाम्न्तको भागाभा 
अगाडड फढाउन िाभीरे शुरू गयेको भौभरक स्िरूऩको शाम्न्त प्रक्रक्रमाका फाॉकी कामािरू 
सतऩन  ् न गना प्रमत  ् नशीर िुनैऩदाछ । मस अनघ विभबन  ् न दर य सभूििरूसॉग बएका 
सिभनत य सभझदायीको ऩारना गना िारै सयकायरे गठन गयेको आमोगरे प्रस्तुत गने 
सुझाि य कामामोजना अनुरूऩ सिभनतिरूको कामाान्िमन गयी दीगो शाम्न्तका रार्ग थऩ 
प्रमत  ् न  गरयनेछ ।  

105. सॊविधानसबाको दोस्रो ननिााचनभा जनताको अबूतऩूिा उत्साि य अत्मार्धक सिबार्गतारे 
सॊविधान ननभााणभा जनताको गतबीय चासो भुखरयत बएको छ । मसराई सयकायरे 
सॊविधान ननभााण गना जनतारे हदएको गिन म्जतभेिायी य विश्िासका रूऩभा भरएको छ 
। सॊविधान ननभााणका ियेक क्रक्रमाकराऩभा सयकायको ऩूणा सिमोग यिनेछ । मस 
गरयभाभम सॊविधानसबा/व्मिस्थावऩका-सॊसद सभमभै सॊविधान ननभााणको कामा तथा 
देशको सभग्र आर्थाक तथा साभाम्जक रूऩान्तयणको अभबमानराई सपरीबूत फनाउन 
सक्रक्रम य सपर िुनेछ बन  ् ने विश्िास भैंरे गयेको छु ।    

106. नेऩारको शाम्न्त प्रक्रक्रमा य आर्थाक तथा साभाम्जक विकासको क्षेत्रभा ननयन्तय सिमोग 
ऩुर ्माउॉदै आएका याजनैनतक दरिरू, सॊमुक्त यार्  ् ट्रसॊघ रगामत अन्तयाार्  ् हट्रम सभुदाम, 

नागरयक सभाज, सञ  ् चाय जगत, ननजी क्षेत्र तथा सतऩूणा देशिासीराई िाहदाक धन्मिाद 
ज्ञाऩन गदै बविष्मभा ऩनन ननयन्तय सिमोगको अऩेक्षा गदाछु । 
 

धतयबाद । 


