सम्माननीय राष्टरपति श्रीमिी विद्यादे िी भण्डारीले
ु बैठकलाई
सङ्घीय सं सदको दुिै सदनको संयक्त
गनुभ
ु एको सम्बोधन

नेपाल सरकार
बैशाख २०७६

0

प्रतितनतध सभाका सम्माननीय सभामुख,
राष्टष्टरय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष,
सङ्घीय सं सदका माननीय सदस्यहरू,
१.

सं विधान कायाुन्ियनका महत्त्िपूर्ु आधारहरू तनमाुर् गरी मूलिः सङ्रमर्काल समाप्ि भई स्थावयत्ि
ु
विकतसि भएको सुखद सन्दभुमा आज फेरर यस गररमामय सङ्घीय सं सदको दुिै सदनको सं यक्त
बैठकलाई सम्बोधन गनु पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ।

२.

राष्टरलाई तनरङ्कुश सामन्िी शासनप्रर्ालीको अध्ँ यारो युगबाट जनिाका प्रतितनतधमाफुि् राज्य
सञ्चालन गने सङ्घीय लोकिाष्टन्िक गर्िन्िको उज्यालो युगमा पुर्याउने रममा जीिन उत्सगु
गनुह
ु न
ु े सम्पूर्ु ज्ञाि अज्ञाि सवहदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अपुर् गदुछु। राष्टष्टरयिा, राष्टष्टरय वहि एिं
स्िातभमान, लोकिन्ि र जनजीविकाको आन्दोलनको नेित्ृ ि गनुह
ु न
ु े अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त
गदुछु, नेपाली समाजको रूपान्िरर्मा उहाँहरूले पुर्याउनुभएको योगदानको स्मरर् गनु चाहन्छु ।

३.

ु
गि िर्ु २०७५ जेठ ७ गिे सङ्घीय सं सदको दुिै सदनको सं यक्त
बैठकलाई मैले गरे को
सम्बोधनमाफुि् सरकारको सं विधान कायाुन्ियनप्रतिको प्रतिबद्धिा र राजनीतिक आदशु एिं कायुददशा
प्रस्िुि भएको तथयो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्टष्टरय आकाङ्क्षा प्राप्ि गनु आतथुक, सामाष्टजक,
सांस्कृतिक विकासका उद्देश्य, लक्ष्य, रर्नीति र कायुनीतिसवहिको स्पष्टट राष्टष्टरय खाका तनधाुरर्
गररएको तथयो। नीति र कायुरमको प्रभािकारी कायाुन्ियन गरी िथ्य र िथ्याङ्कमा नतिजा ल्याउने
सङ्कल्प गररएको तथयो। वयनै राष्टष्टरय कायुभार पूरा गनु मेरो सरकार काम गदै छ, नतिजा ल्याउँदैछ
र अष्टघ बढ्दै छ।

४.

यस अितधमा महत्त्िपूर्ु उपलष्टधधहरू हातसल भएका छन्। नेपाली जनिाको त्याग, बतलदान र लामो
सङ्घर्ुबाट प्राप्ि भएका राजनीतिक उपलष्टधधहरूलाई सफलिापूिक
ु सं स्थागि गररएको छ, थप सुदृढ
र समुन्नि बनाइएको छ। सबै वकतसमका सङ्रमर् अन्त्य भई शाष्टन्ि र स्थावयत्ि कायम भएको
छ।

५.

लोकिन्ि हामी नेपालीको साि दशकभन्दा लामो सङ्घर्ुको प्रतिफल हो। सङ्घीय लोकिाष्टन्िक
गर्िन्ि सं विधानद्वारा सुतनष्टश्चि गररएको प्रर्ाली हो। जन्मतसद्ध श्रे ष्टठिालाई अस्िीकार गदै पूर्ु
लोकिन्िका आधारभूि तसद्धान्िलाई व्यिहारमा कायाुन्ियन गनु हामी प्रतिबद्ध छौं। राष्टर, राष्टष्टरयिा
र राष्टष्टरय एकिाप्रति सदा सजग र सं िेदनशील छौं। हामी हाम्रो राष्टष्टरय एकिालाई सामाष्टजक न्याय,
समानिा, सामाष्टजक सद्भाि र समृवद्धले थप सुदृढ बनाउनेछौं।

६.

राष्टष्टरय वहि र स्िातभमानको तनरन्िर अतभिृवद्ध गनु सरकार कवटबद्ध छ। सरकारले सङ्घीय
लोकिाष्टन्िक गर्िन्िात्मक व्यिस्थालाई सं स्थागि गदै बहुदलीय प्रतिस्पधाुत्मक प्रर्ाली, आितधक
तनिाुचन, शष्टक्त पृथकीकरर्को तसद्धान्ि, शष्टक्त सन्िुलन र तनयन्िर्, स्ििन्ि न्यायालय, मानि
अतधकार र मौतलक हकसम्बन्धी सं िैधातनक प्रबन्धहरूको कायाुन्ियन अविचतलि रूपमा गदै छ र
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गदै जानेछ। जनिाको पूर्ु लोकिन्ि, सुशासन, जनउत्तरदायी राज्य, भ्रष्टटाचारमुक्त, सभ्य र सुसंस्कृि
एिं किुव्यतनष्टठ समाज तनमाुर् गनु सरकार दृढ छ।
७.

सं विधान कायाुन्ियनमा तसङ्गो राष्टरलाई एकजुट बनाउन मेरो सरकार सफल भएको छ। सं विधान
कायाुन्ियन गने महत्त्िपूर्ु कानुन िजुम
ु ा, सङ्घीय सं रचना तनमाुर् र जनशष्टक्त पररचालन यसै
अितधमा सम्पन्न भएको छ। मौतलक हक सुतनष्टश्चि गने सबै १६ कानुनहरू कायाुन्ियनमा आएका
छन्। सं विधान कायाुन्ियन र आतथुक सामाष्टजक रूपान्िरर्का कानुनी आधार ियार गनु यस
अितधमा ६१ कानुन िजुम
ु ा भएका छन्। सं विधानको सिुस्िीकायुिा र स्िातमत्िमा अब विमति
छै न।

८.

पृथकिािाद एिं विखण्डनिादी विचार र वहं साको राजनीति अन्त्य भएको छ। राष्टष्टरय एकिा र
अखण्डिा सुदृढ भएको छ। द्वन्द्व होइन मैिीभाि, असन्िुष्टष्टट होइन सवरयिा, फाटो होइन एकिा
नेपाली समाजको मूल चररिको रूपमा विकतसि हुँदैछ। जन अतभमिलाई सम्मान गने सबै राजनीतिक
शष्टक्तहरू सं विधानको प्रबन्धलाई आत्मसाि् गरी राष्टष्टरय राजनीतिको मूलधारमा आबद्ध हुन ु यस
अितधको असाधारर् उपलष्टधध हो।

९.

ँ ै जाने सुखद
राजनीतिक दलहरू राजनीतिक आदशु र तसद्धान्िको आधारमा एकीकृि र सुदृढ हुद
ष्टस्थति बनेको छ। सङ्घीय लोकिाष्टन्िक गर्िन्िलगायिका राष्टष्टरय मुद्दाहरूमा राजनीतिक
दलहरूबीच एकिा, सहकायु र विश्िासको िािािरर् बनेको छ।

१०.

राष्टष्टरय वहि र स्िातभमानको सं रक्षर् एिं प्रिद्धुन गने िथा जनिाका समस्याहरू पवहचान गरी
सम्बोधन गने राजनीतिक दल, दलका नेिा िथा जनप्रतितनतध नै हुन ् भन्ने विश्िास बतलयो हुँदै गएको
छ। जनप्रतितनतधहरूको भूतमका नीति तनमाुर् र विकास तनमाुर्को अगुिाइ, अनुगमन एिं जनिाको
सुखदु:खमा साथ ददने गरी सशक्त हुँदैछ।

११.

दद्वपक्षीय, क्षेिीय र अन्िराुष्टष्टरय मञ्चहरूमा नेपालको प्रभािशाली प्रस्िुतिले अन्िराुष्टष्टरय जगि्मा
नेपालप्रतिको विश्िास र आकर्ुर् बढे को छ। तछमेकी तमिराष्टरहरूबाट हाम्रा प्राथतमकिाहरूमा
समथुन र सहयोग बढे को छ। नेपालको विकास प्रयासमा तमिराष्टरहरू र विकास साझेदारहरूको
साथ र सद्भाि िृवद्ध भएको छ।

१२.

तमिराष्टर चीनका महामवहम राष्टरपतिको तनमन्िर्ामा गर्िन्ि नेपालको राष्टरपतिको है तसयिमा
पवहलोपटक हालै मैले गरे को चीनको राजकीय भ्रमर्बाट दुई दे शबीचको बहुआयातमक सम्बन्ध नयाँ
उचाइमा पुगेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्टष्टरय आकाङ्क्षा पूरा गनु नेपालले अष्टघ बढाउने
विकास प्रयासमा सहयोग पुर्याउन चीन सरकार ियार भएको छ। भ्रमर्को अिसरमा दुई दे शबीच
व्यापार िथा पारिहन प्रोटोकललगायि अन्य ६ िटा महत्त्िपूर्ु सम्झौिाहरू सम्पन्न भएका छन्।
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१३.

अन्िराुष्टष्टरय मञ्चहरूमा राष्टरप्रमुख िथा सरकार प्रमुखको िहबाट सम्पन्न भएका उच्चस्िरीय भ्रमर्
र सम्बोधनले अन्िराुष्टष्टरय जगि्मा राष्टरको गररमा र सम्मान अतभिृवद्ध भएको छ। मवहला र
ु राष्टरसङ्घीय सम्मेलन, पोल्याण्डमा सम्पन्न भएको ददगो विकास र जलिायु
विकाससम्बन्धी सं यक्त
ु
पररििुनसम्बन्धी अन्िराुष्टष्टरय सम्मेलन, किारको भ्रमर् िथा सं यक्त
राष्टरसं घको महासभा,
स्िीट्जरल्याण्डको डाभोसमा भएको विश्ि आतथुक मञ्च एिम् कोष्टटाररकामा सम्पन्न भएको
कायुरमहरूमा नेपालले शाष्टन्ि प्रवरया, वहमाली पयाुिरर्, ददगो विकास, मवहला सशक्तीकरर् र
नेपालको विकासको बारे मा स्पष्टट धारर्ा राखेको तथयो। भारि र चीनसँगको उच्चस्िरीय भ्रमर्को
आदानप्रदानबाट तछमेकीहरूसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ बनेको छ। यी

सबै भ्रमर् र सहभातगिािाट

दद्वपक्षीय एिं बहुपक्षीय सम्बन्ध र सहयोग विस्िारमा उल्ले खनीय उपलष्टधध हातसल भएको छ।
१४.

अन्िर-प्रदे श पररर्द् र अन्िर-सरकारी वित्त पररर्द्जस्िा सं यन्िहरूको वरयाशीलिाबाट सं घ, प्रदे श
र स्थानीय िहमा समान धारर्ाको विकास भएको छ। प्रदे श िथा स्थानीय िहहरूको जनसङ््या,
क्षेिफल, खचुको आिश्यकिा, राजस्ि क्षमिा, पूिाुधारको अिस्थासमेिका आधारमा िस्िुगि र
िैज्ञातनक ढाँचा ियार गरी सन्िुतलि वकतसमले वित्तीय हस्िान्िरर् हुने व्यिस्था तमलाइएको छ।
ँ डासवहिको राष्टष्टरय िथ्याङ्क
दे शतभि उपलधध सबै प्रकारका स्रोिहरूको अद्याितधक आक
प्रोफाइलको ढाँचा ियार भएको छ।

१५.

मेरो सरकारले तलएका आतथुक नीतिहरूको कायाुन्ियनबाट उत्साहजनक पररर्ाम दे ष्टखन थाले को
छ। पतछल्ला दुई िर्ु औसि ६ प्रतिशिभन्दा मातथको र यस िर्ु ७ प्रतिशिको आतथुक िृवद्ध
भएकाले दोहोरो अङ्कको आतथुक िृवद्धको आधार ियार भएको छ। राष्टष्टरय बचि २७ प्रतिशिले
ँ ी तनमाुर्को बतलयो आधार ियार भएको छ।
ु तभि पूज
िृवद्ध भई मुलक

१६.

सरकारले २०७५ चै िमा आयोजना गरे को लगानी सम्मेलनमा वितभन्न क्षेिका पररयोजनामा लगानी
ु े नेपाल महत्त्िपूर्ु लगानी गन्िव्य भएको सन्दे श प्रिावहि भएको छ। पूिाुधार
गने समझदारी हुनल
सम्मेलन र ज्ञान सम्मेलन आयोजना गरी तनजी क्षेिसँगको सहकायु र उद्यमशीलिा प्रिद्धुन गररएको
छ।

१७.

सािुजतनक प्रशासनलाई विकासमैिी बनाउन सुरु गररएको छ। विगिका राम्रा प्रयासहरूलाई
तनरन्िरिा ददइएको छ। अनािश्यक खचुमा कटौिी गरी तमिव्यवयिा कायम गररएको छ।
अथुिन्िलाई गतिशील बनाइएको छ।

१८.

सरकार र तनजी क्षेिबीच समन्िय, िथ्य र प्रमार्मा आधाररि नीति तनमाुर् र विकास आयोजनामा
दे ष्टखएका समस्या ित्काल समाधान गरी समयमै सम्पन्न हुने सुतनष्टश्चि गनु उद्योग िाष्टर्ज्य प्रिद्धुन
सम्िाद पररर्द्, नीति अनुसन्धान प्रतिष्टठान र आयोजना सहजीकरर् समन्िय सतमतिजस्िा सं यन्िहरू
गठन गरी वरयाशील बनाइएको छ।

3

१९.

विकास सम्भि छ र हाम्रै पालामा सम्भि छ भन्ने विश्िास मजबुि हुँदै गएको छ। नेपालका
नदीहरूमा ष्टस्टमर चल्न थाले को छ। समुद्र र जलमागुमा नेपालको झण्डासवहिको पानीजहाज
सञ्चालनमा आउने, नेपालतभिै रे लबाट यािा गनु सवकने, पहाडहरूमा सुरुङ तनमाुर् गरी सडकको
दू री छोट्याउने, तसँचाइ सुविधा नभएका स्थानमा पानीको स्रोि भएका स्थानबाट सुरुङको माध्यमबाट
पानी ल्याउने र आफ्नै स्याटे लाइटमाफुि् सूचना प्राप्ि हुनज
े स्िा विकासका सोचहरू यथाथुमा पररर्ि
हुँदैछन्। यसबाट हामी विकास गनुसक्छौं भन्ने आत्मविश्िास बढे को छ।

२०.

ु ो दुगम
जनिाको सुखदुःखमा सरकार घरदै लोमा पुगेको छ। मुगक
ु खत्याडमा प्रसि पीडामा रहेकी
मवहलालाई उद्धार गनु सरकार हेतलकोप्टर तलएर पुगेको छ। हािाहुरीपीतडि जनिाका लातग आिास
तनमाुर्को योजना तलएर सरकार बारा र पसाु पुगेको छ। जोष्टखमपूर्ु ढङ्गले महाकाली नदी िारपार
ुु ािासीका लातग झोलुङ्गे पुल तलएर सरकार धौलाकोट पुगेको छ। िुइनमा जोष्टखमपूर्ु
गरररहेका दाचल
आिागमन गनुप
ु ने बाध्यिालाई अन्त्य गनु झोलुङ्गे पुल तलएर सरकार खोला खोलामा पुगेको छ।

२१.

यस िर्ु भूकम्पपतछको पुनतनुमाुर् कायुमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ।

२२.

ँ ीको खोजी,
अनुसन्धान, आविष्टकार िथा निप्रििुनका लातग सं रचना तनमाुर्, प्रवितध िथा पूज
प्रतिभाहरूको पवहचान, पररचालन र प्रिद्धुन गनु सुरु गररएको छ।

२३.

नेपालले भौतिक पूिाुधारको विस्िार र गुर्स्िरमा फड्को मारे को छ। एक िर्ुको अितधमा १ हजार
६ सय वकलोतमटरभन्दा बढी सडक कालोपिे भएको छ। पूि-ु पष्टश्चम राजमागुको नारायर्घाटबुटिल खण्ड चार ले नमा विस्िार गने कायु सुरु भएको छ। यही आतथुक िर्ुको अन्त्यसम्ममा थप
३ सय पुलहरूको तनमाुर् कायु सम्पन्न हुनेछ। तमिराष्टर चीन र भारिसँगको सहकायुमा दुिै
ु हरू जोड्ने रे लमागु तनमाुर्को लातग प्रावितधक अध्ययन सम्पन्न भएको छ।
तछमेकी मुलक

२४.

तनमाुर्ाधीन गौिमबुद्ध अन्िराुष्टष्टरय विमानस्थलको ७५ प्रतिशि र पोखरा क्षेिीय अन्िराुष्टष्टरय
विमानस्थलको ४० प्रतिशि तनमाुर् कायु सम्पन्न भएको छ। तिभुिन अन्िराुष्टष्टरय विमानस्थल
दै तनक २१ घण्टा सञ्चालन हुन थाले को छ। वितभन्न साि आन्िररक विमानस्थलहरूबाट रातिकालीन
उडान सुरु गररएको छ। बन्द अिस्थामा रहेका पाँच आन्िररक विमानस्थलहरू सञ्चालनमा
ल्याइएको छ।

२५.

एक िर्ुको अितधमा प्रतिव्यष्टक्त विद्युि ् खपि ९० वकलोिाट घण्टाले िृवद्ध भएको छ। यस िर्ुको
अन्त्यसम्ममा थप २ सय ८७ मेगािाट विद्युि ् उपलधध हुनेछ। नौ सय मेगािाट क्षमिाको अरुर्
िेस्रो जलविद्युि ् आयोजनाको ष्टशलान्यास गररएको छ। प्रसारर् लाइनको लम्बाइ ४ हजार २ सय
६ वकलोतमटर पुगेको छ। भारि, चीन र बङ्गलादे शसँग गररएको ऊजाु व्यापार सम्झौिाले नेपालमा
उत्पाददि विद्युि ् तनयाुिका लातग अन्िराुष्टष्टरय बजार उपलधध भएको छ। तन:शुल्क विद्युि ् तमटर
उपलधध गराई विपन्न उपभोक्ताहरूलाई राष्टष्टरय विद्युि ् प्रर्ालीमा आबद्ध गररएको छ।
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२६.

भारिको साहेबगञ्ज र कालुघाटसम्म विस्िार भएको आन्िररक जलमागु सञ्जाल नेपालले समेि
प्रयोग गने गरी प्रारष्टम्भक कायुहरू सम्पन्न भएका छन्। यी जलमागुहरूलाई नेपालको कोसी र
गण्डकी नदी प्रर्ालीसम्म विस्िार गरी नेपालको आफ्नै पानीजहाज चलाउने सम्भाव्यिाका सम्बन्धमा
प्रावितधक अध्ययन सम्पन्न गररएको छ। चीनका समुद्री र सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गरी विश्ि
बजारमा व्यापार विस्िार गनु थप ढोका खुलेको छ।

२७.

जनिा आिास कायुरमअन्िगुि यस आतथुक िर्ुमा ८ हजार आिास एकाइ तनमाुर् गरी विपन्न
जनिालाई आिास सुविधा उपलधध गराइएको छ।

२८.

विद्यालय बावहर रहेका बालबातलकामध्ये ८१ प्रतिशि बालबातलका विद्यालय भनाु भएका छन्।
दे शभरका ४ सय ५७ स्थानीय िहहरूमा कम्िीमा एक प्रावितधक विद्यालय स्थापना भएका छन्।
हालसम्म ५ हजार ४ सय ३१ िडाहरूबाट प्राथतमक स्िास्थ्य सेिा सुचारु भएको छ। स्िास्थ्य
तबमा कायुरम ४२ ष्टजल्लामा विस्िार गरी १६ लाख नेपालीको स्िास्थ्य तबमा गररसवकएको छ।

२९.

ँ ाइयोग्य भूतममध्ये
प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको उत्पादनमा १० प्रतिशिले िृवद्ध भएको छ। कुल तसच
ँ ाइ सुविधा पुर्याइएको छ। तनधाुररि समयअगािै भेरी-बबई डाइभसुन
८१ प्रतिशि भूभागमा तसच
आयोजनाको सुरुङ तनमाुर् कायु सम्पन्न भएको छ।

३०.

भैरहिा विशेर् आतथुक क्षेि सञ्चालनमा आएको छ। तसमरामा विशेर् आतथुक क्षेितभि तनमाुर्ाधीन
गामे ण्ट प्रशोधन केन्द्रको तनमाुर् कायु तनधाुररि अितधभन्दा ६ मवहनाअगािै सम्पन्न हुने तनष्टश्चि
भएको छ। भूकम्पपतछ बन्द भएको िािोपानी नाका र सुक्खा बन्दरगाह यसै िर्ुदेष्टख सञ्चालनमा
आउने तनष्टश्चि भएको छ।

३१.

सम्पूर्ु सरकारी सेिाहरूलाई सूचना प्रवितधमा आबद्ध गने गरी तडष्टजटल नेपाल फ्रेमिकु ियार भएको
छ। कृवर्, ष्टशक्षा, स्िास्थ्य, ऊजाु, पयुटन, वित्तीय प्रर्ाली, राष्टष्टरय पररचयपि र सामाष्टजक
सुरक्षालगायिका सूचनाहरू एकीकृि रूपमा प्राप्ि हुने प्रर्ाली विकास गररएको छ। सूचना प्रवितधको
प्रयोगबाट योजना र कायुरमको ित्क्षर् प्रत्यक्ष अनुगमन गने प्रर्ाली कायाुन्ियनमा ल्याइएको छ।

३२.

स्िदे शतभिै रोजगारीका अिसरहरू व्यापक रूपमा तसजुना गने लक्ष्यका साथ प्रधानमन्िी रोजगार
कायुरम कायाुन्ियनमा ल्याई सबै स्थानीय िहमा रोजगार सेिा केन्द्र स्थापना गररएको छ। नेपाली
श्रतमकहरूको वहि अनुकूल हुने गरी मले तसया र जापानसँग श्रम सम्झौिा भएको छ।

३३.

एकीकृि सामाष्टजक सुरक्षा योजना लागु गरी सबै नेपालीलाई सामाष्टजक सं रक्षर्को दायरामा ल्याइएको
छ। ज्येष्टठ नागररक स्िास्थ्य तबमा कायुरममाफुि् दे शभरका ज्येष्टठ नागररकहरूको तन:शुल्क स्िास्थ्य
तबमा गनु सुरु गररएको छ।

३४.

नेपाल अन्िराुष्टष्टरय पयुटकीय गन्िव्यको रूपमा स्थावपि हुँदै गएको छ। पयुटक आगमनमा ३३
प्रतिशिले िृवद्ध भएको छ। वहमष्टशखर सफाइ अतभयान सुरु गररएको छ।
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३५.

राष्टष्टरय सुरक्षा नीति स्िीकृि भएको छ। सुरक्षा तनकायहरूलाई उच्च मनोबलका साथ पररचालन
गररएको छ।

३६.

मेरो सरकारले शासकीय स्िच्छिा अतभयान सञ्चालन गरे को छ। भ्रष्टटाचार, िस्करी, राजस्ि छली
िथा च ुहािट र सम्पष्टत्त शुद्धीकरर्सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गररएको छ। सुन िस्करी, मूल्य
अतभिृवद्ध करका नक्कली तबलको प्रयोग, हुण्डी कारोबारजस्िा वित्तीय अपराधमा सं लग्नलाई कानुनी
दायरामा ल्याइएको छ।

३७.

परम्परागि

कायुसंस्कृति,

कानुनी

जवटलिा

र

कमजोर

जिाफदे वहिालगायिका

कारर्हरूले

आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गने, भ्रष्टटाचार तनमूल
ु गने, सरकारी सेिा प्रिाहमा आमूल पररििुन
ँ ीगि खचु िृवद्ध गने विर्यहरूमा अपेष्टक्षि सफलिा प्राप्ि हुन सकेको
गने, सुशासन कायम गने र पूज
छै न। सरकार यी क्षेिमा सुधार गनुका लातग योजनाबद्ध ढङ्गले अष्टघ बढ्नेछ।
३८.

यस िर्ुका हाम्रा उपलष्टधधहरू उत्साहिधुक छन्। सरकारले तलएका नीतिहरूको कायाुन्ियनबाट
सङ्घीयिा, सुशासन र समृवद्धका आधारहरू ियार भएका छन्। हरे क ददन एक कदम अगातड बढ्ने
सरकारको दृष्टष्टटकोर् र शैलीका कारर् सम्पूर्ु नेपालीमा उत्साहको सञ्चार भएको छ।

३९.

आफ्नो कायुकालको पवहलो िर्ुलाई समृवद्धको इतिहास रच्ने आधार िर्ु बनाउन मेरो सरकार सफल
भएको छ। यस कायुमा सरकारलाई सहयोग पुर्याउनुहन
ु े सम्पूर्ु दे शबासी दददीबवहनी िथा दाजुभाइ,
ु न्ु छ।
राजनीतिक दल, तनजी क्षेि र अन्य सरोकारिालाहरू धन्यिादका पाि हुनह

४०.

अब सरकार सबैसँग सहकायु गदै सबै क्षेिमा िीब्र गतिमा उत्कृष्टट उपलष्टधधहरू हातसल गदै
समृवद्धको यािामा अष्टघ बढ्नेछ। आगामी आतथुक िर्ु इतिहासकै िीब्र विकासको िर्ु हुनेछ। यस
राष्टष्टरय अतभयानमा सबै राजनीतिक दल र सरोकारिालाहरूको साथ र सहकायुको लातग आह्वान
गदुछु।

माननीय सदस्यहरू,
४१.

समृवद्धको इतिहास रच्ने आधार िर्ुमा हातसल गररएका उपलष्टधधहरूको जगमा नेपालको सं विधान,
पन्रौं योजना र जनिासमक्ष गररएका प्रतिबद्धिाहरूलाई केन्द्रमा राखी मेरो सरकारले आगामी आतथुक
िर्ु २०७६/७७को नीति िथा कायुरमहरू प्रस्िाि गरे को छ। यी नीति िथा कायुरमहरू समृद्ध
नेपाल, सुखी नेपालीको राष्टष्टरय आकाङ्क्षा पूरा गनेिफु केष्टन्द्रि छन्।

४२.

यस नीति िथा कायुरमले मानिीय क्षमिा विकास, पूिाुधार तनमाुर्, उद्यमशीलिा र रोजगारी िृवद्ध,
राष्टष्टरय सम्पष्टत्त तसजुना, असमानिा र गररबी न्यूनीकरर्, ददगो विकास र पयाुिरर्ीय सं रक्षर्, शाष्टन्ि,
सद्भाि, सुव्यिस्था र वितधको शासनको प्रत्याभूतिलाई प्राथतमकिामा राखेको छ।

४३.

नेपालको सं विधानको कायाुन्ियन गरी सङ्घीय लोकिाष्टन्िक गर्िन्िको लाभ आम नेपालीलाई
महसुस हुने गरी उपलधध गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ।
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४४.

सं घ, प्रदे श र स्थानीय िहबीचको अन्िर-सम्बन्धलाई समन्िय, पारस्पररक सहयोग र सहकायुका
आधारमा व्यिष्टस्थि गररनेछ। अन्िर-प्रदे श पररर्द्, प्रदे श समन्िय पररर्द् र अन्िर-सरकारी वित्त
पररर्द्जस्िा

सं रचनाहरूलाई

सुदृढ

र

सवरय

बनाइनेछ।

साझा

अतधकार

सूचीमा

रहेका

अतधकारहरूको प्रयोगमा कायुगि स्पष्टटिा ल्याई पारस्पररक सम्बन्धका आधारमा सं घ, प्रदे श र
स्थानीय िहबाट हुने कायुलाई व्यिष्टस्थि गररनेछ। सं घ, प्रदे श र स्थानीय िहको प्रशासतनक
सं रचनालाई कायुमूलक बनाउन आिश्यक जनशष्टक्त पररचालन गररनेछ। आिश्यकिा र सामथ्युको
विश्ले र्र् गरी नेपाल सरकारबाट प्रदे श िथा स्थानीय िहमा हुने वित्तीय हस्िान्िरर्लाई समन्यावयक
बनाइनेछ।
४५.

आमनागररकको दे शप्रति सम्मानभाि िथा अपनत्ि तसजुना हुने गरी समिामूलक प्रादे ष्टशक विकास
रर्नीति अिलम्बन गररनेछ। प्रदे श र स्थानीय िहहरूको सम्भािनाका आधारमा विष्टशष्टट
पवहचानसवहिको विकास कायुरम सञ्चालन गने नीति तलइनेछ। एक प्रदे श िा एक स्थानीय िहले
अिलम्बन गरे का विकासका असल अभ्यास अको प्रदे श िा स्थानीय िहले अनुकरर् गने र आपसमा
स्िस्थ प्रतिस्पधाुत्मक विकासका अतभयान सञ्चालन गनु प्रदे श िथा स्थानीय िहहरूलाई उत्प्रेररि
गररनेछ। प्रदे श र स्थानीय िहको क्षमिा विकास गररनेछ। ष्टजल्ला समन्िय सतमतिको समन्ियकारी
भूतमकालाई प्रभािकारी बनाइनेछ।

माननीय सदस्यहरू,
४६.

आगामी पष्टच्चस िर्ुको दीघुकालीन सोचसवहि २०७६ साउनदे ष्टख पन्रौं योजना कायाुन्ियन गररनेछ।
क्षेिगि कायुरमहरूलाई ददगो विकासका लक्ष्यहरूसँग आबद्ध गररनेछ। सन् २०३० अगािै ददगो
ु बन्ने, विरम सम्िि् २१००
विकासका लक्ष्यहरू हातसल गरी मध्यमस्िरीय आय भएको मुलक
ु बनाउने अठोट प्रस्िाविि
सम्ममा उच्च मध्यमस्िरीय आय भएको सभ्य, सुसंस्कृि र विकतसि मुलक
नीति िथा कायुरमले गरे को छ।

४७.

लगािार िीन िर्ुदेष्टखको आतथुक िृवद्धदरको उत्साहजनक प्रिृष्टत्तलाई थप उन्नि बनाउँदै आगामी
चार िर्ुतभि दोहोरो अङ्कको आतथुक िृवद्धदर हातसल गररनेछ। फरावकलो आधारसवहिको उच्च
आतथुक िृवद्धदर हातसल गनु स्रोि र साधनको दक्षिापूर्ु प्रयोग गररनेछ। राष्टष्टरय बचि क्षमिा
अतभिृवद्ध गररनेछ। सरकारी लगानी अथुिन्िका प्रमुख सं िाहक क्षेिमा प्राथतमकिाका साथ केष्टन्द्रि
गररनेछ। तनजी िथा सहकारी लगानीलाई वयनै क्षेिमा पररचालन गनु प्रोत्सावहि गररनेछ। सरकारको
िफुबाट ठू ला आयोजनाहरू प्रिद्धुन गरी नागररकको लगानी आह्वान गररनेछ।

४८.

पूिाुधारका महत्त्िपूर्ु आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी आतथुक िृवद्धको सुदृढ आधार ियार गने
मेरो सरकारको नीति रहेको छ। स्रोि, साधन, जनशष्टक्त पररचालन र अनुगमनको विशेर् व्यिस्था
गरी लामो समयदे ष्टख अधुरो रहेका राष्टष्टरय गौरिका आयोजनाहरू तनधाुररि समयतभिै सम्पन्न गरी
सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
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४९.

तनमाुर्ाधीन गौिमबुद्ध अन्िराुष्टष्टरय विमानस्थलको बाँकी कायु सम्पन्न गरी सन् २०१९ तभिै
सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पोखरा क्षेिीय अन्िराुष्टष्टरय विमानस्थल सन् २०२१ को सुरुदे ष्टख सञ्चालन
गने गरी तनमाुर् कायुमा िीब्रिा ददइनेछ। तनजगढ अन्िराुष्टष्टरय विमानस्थलको तनमाुर् कायु शीघ्र
प्रारम्भ गररनेछ।

५०.

आगामी आतथुक िर्ुतभिै मातथल्लो िामाकोसी जलविद्युि ् आयोजनाको तनमाुर् सम्पन्न गरी ४ सय
५६ मेगािाट विद्युि ् राष्टष्टरय प्रसारर् लाइनमा जोतडनेछ। बूढीगण्डकी जलविद्युि ् आयोजना अष्टघ
बढाइनेछ।

५१.

आगामी आतथुक िर्ुतभि मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गररनेछ।

५२.

भेरी-बबई डाइभसुन आयोजनाको तनमाुर् कायु दुई िर्ुतभि सम्पन्न गररनेछ। यस आयोजनाबाट
ँ ाइ
ु ा साथै ४६ दशमलि ८ मेगािाट विद्युि ् उत्पादन हुनेछ। तसक्टा तसच
तसँचाइ क्षेि विस्िार हुनक
आयोजनाको पष्टश्चम मूल नहरको समस्याग्रस्ि खण्ड ममुि गरी यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
आयोजनाको सम्पूर्ु कायु चार िर्ुतभि सम्पन्न गररनेछ। रानी जमरा कुलररया तसँचाइ आयोजनाको
ँ ाइ सुविधा उपलधध गराइनेछ।
पवहलो चरर्बाट तसच

५३.

आगामी चार िर्ुतभि मध्यपहाडी (पुष्टपलाल) लोकमागु, काठमाडौं-तनजगढ द्रिमागु
र हुलाकी
ु
राजमागुको तनमाुर् कायु सम्पन्न गररनेछ। उत्तर दष्टक्षर् लोकमागुका कालीगण्डकी कोररडोरको
जोमसोम-कोरला खण्डलाई बाह्रै मवहना सिारी साधन सञ्चालन हुने गरी स्िरोन्नति गररनेछ। कोसी
र कर्ाुली कोररडोरको सबै खण्डको ट्र्याक खोल्ने कायु आगामी िर्ुतभि सम्पन्न गररनेछ।

५४.

आगामी िर्ु पूि-ु पष्टश्चम विद्युिीय रे लमागु तनमाुर् कायु सुरु गररनेछ।

माननीय सदस्यहरू,
५५.

राष्टष्टरय लक्ष्यप्राष्टप्िमा सम्पूर्ु नेपालीलाई समावहि गरी न्यायपूर्ु सामाष्टजक-आतथुक विकास गनु मेरो
सरकारले रूपान्िरर्कारी नीति िथा कायुरमहरू कायाुन्ियन गनेछ।

५६.

तनमाुर्, उत्पादनमूलक उद्योग र सेिा क्षेिमा रोजगारीका अिसर तसजुना गररनेछ। प्रधानमन्िी
रोजगार कायुरमको कायाुन्ियन र सािुजतनक िथा तनजी क्षेिबाट हुने वरयाकलापबाट आगामी िर्ु
थप ५ लाख रोजगारी तसजुना गररनेछ।

५७.

व्यिसाय गने लागि उल्ले ्य रूपमा कम गनु व्यिसायको दिाु सहज बनाइनेछ, सञ्चालन प्रवरया
सरल बनाइनेछ, कजाु पररचालन तमिव्ययी बनाइनेछ, आिश्यक पूिाुधार तनमाुर् गररनेछ, जग्गा
प्राष्टप्ि प्रवरयालाई तछटो र सरल बनाइनेछ, कर भुक्तानी लागि घटाइनेछ, वििाद तनरूपर् प्रर्ालीमा
सुधार गररनेछ।
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५८.

उत्पादक र उपभोक्ताबीचको मध्यस्थकिाु व्यिस्थापन, प्रतिस्पधी धयाजदर िथा ढु िानी लागि, श्रम
कानुनको पररपालना, उत्पादन अिरोध न्यूनीकरर् र आिश्यक पूिाुधारको व्यिस्था गरी उत्पादन
लागि कम गररनेछ।

५९.

आगामी जेठ १ गिेदेष्टख एकल तबन्दु सेिा केन्द्र स्थापना गरी लगानीकिाुका लातग आिश्यक सबै
सेिा तछटोछररिो रूपमा एकै स्थानबाट उपलधध गराइनेछ।

६०.

मेरो सरकार औद्योतगकीकरर्का लातग प्राथतमकिाका साथ काम गरररहेको छ। राष्टष्टरय आिश्यकिा
पररपूतिु, आयाि प्रतिस्थापन, तनयाुि प्रिद्धुन, राष्टष्टरय उत्पादन िृवद्ध र रोजगारी तसजुनामा योगदान
ु लाई औद्योतगकीकरर् गररनेछ। अत्याधुतनक प्रवितध र उत्कृष्टट उत्पादनको नीति
गने गरी मुलक
तलइनेछ।

६१.

आगामी आतथुक िर्ुमा सािै प्रदे शमा औद्योतगक क्षेिहरूको तनमाुर् सुरु गररनेछ। आगामी चार
िर्ुतभि सबै स्थानीय िहमा औद्योतगक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। तनयाुिमूलक
उद्योग स्थापनाका लातग विशेर् आतथुक क्षेि र अन्िरदे शीय आतथुक क्षेि स्थापना एिं विस्िार
गररनेछ।

६२.

सरकारले आगामी आतथुक िर्ुदेष्टख निलपरासीको धौबादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यािसावयक
उत्पादन सुरु गनेछ। दै लेखको पेरोतलयम, जाजरकोटको बहुमूल्य पत्थर र िामा, पिुि र िनहुँको
फलाम र मुस्िाङको युरेतनयम खानी िथा सम्भाव्य स्थानमा सुन खानी उत्खनन्का लातग आगामी
िर्ु अध्ययन कायु सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन कारखाना स्थापना
गररनेछ। प्रशोतधि बहुमूल्य पत्थरको तनकासी प्रिद्धुन गररनेछ।

६३.

नेपाली उत्पादनको विष्टशष्टट पवहचान र गुर्स्िर कायम हुने गरी ब्राष्टण्डङ गररनेछ। तसमेन्टलाई
प्रमुख तनयाुियोग्य िस्िुको रूपमा विकास गररनेछ।

६४.

बीस लाख पयुटक तभत्र्याउने लक्ष्यका साथ सन् २०२० मा नेपाल भ्रमर् िर्ु अतभयान सञ्चालन
गररनेछ। काठमाडौं उपत्यकातभिको मौतलक सं स्कृति, परम्परा, सं गीिको प्रिद्धुन गनु रातिकालीन
काठमाडौं उपत्यका सम्पदा यािा कायुरम सञ्चालन गररनेछ।

६५.

तिभुिन अन्िराुष्टष्टरय विमानस्थल चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने व्यिस्था तमलाइनेछ। मौतलक परम्परा
र सं स्कृति झल्कने गरी यो विमानस्थललाई बुवटक अन्िराुष्टष्टरय विमानस्थलको रूपमा रूपान्िरर्
गररनेछ। उपत्यका नष्टजकको उपयुक्त स्थानमा आन्िररक विमानस्थल तनमाुर् गररनेछ।

६६.

हाल सञ्चालनमा रहेका आन्िररक विमानस्थलहरूलाई ठू ला विमानहरू उडान र अििरर् गनुसक्ने
गरी विकास गररनेछ। राष्टष्टरय राजमागुका उपयुक्त खण्डहरूलाई आपत्कालीन विमान उडान र
अििरर् गनुसक्ने धािनमागुको रूपमा विस्िार गररनेछ।
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६७.

िेह्रथुमको च ुहानडाँडालगायि हिाई सुविधा नपुगेका सम्भाव्य स्थानमा विमानस्थल तनमाुर् गररनेछ।
राति उडानको सुविधा नभएका आन्िररक विमानस्थलहरूमा पूिाुधार तनमाुर् गरी रातिकालीन उडान
सुरु गररनेछ।

६८.

कृवर्को आधुतनकीकरर्, यान्िीकरर्, विष्टशष्टटीकरर् र व्यिसायीकरर् गरी उत्पादन िथा उत्पादकत्ि
िृवद्धमा जोड ददइनेछ। व्यािसावयक सामूवहक, सहकारी र करार खेिीमा युिाहरूलाई प्रोत्सावहि
गररनेछ।

६९.

सदुपयोगको तसद्धान्िबमोष्टजम सबै प्रकारका जतमनको पूर्ु उपयोग गदै माटो र मौसम अनुकूल खेिी
प्रर्ाली विकास गररनेछ। नदी वकनारका जतमन, राजमागुका सडक वकनारा िथा खेिबारीका
कान्लाहरूमा फलफूलका खेिी गरी फलफूलको उत्पादन बढाइनेछ। विश्िविद्यालय, विद्यालयलगायि
सािुजतनक तनकायमा प्रयोगविहीन अिस्थामा रहेका जतमन उपयोगमा ल्याइनेछ।

७०.

ु ी, सष्टजिन,
बाँझो तनजी जतमन, सािुजतनक खुला क्षेि िथा खोला वकनारामा वकम्बु, रे सम, सूयम
ु ख
कपास, कागिी, इस्कुस र घाँसलगायिका खेिी गनु सिुसाधारर् व्यष्टक्त िथा समूहलाई प्रोत्साहन
गररनेछ।

७१.

ु लाई आत्मतनभुर
कृवर् िथा पशुपन्छीजन्य प्रमुख खाद्यिस्िुहरूको उत्पादनमा िीब्र िृवद्ध गदै मुलक
बनाइनेछ। उच्च मूल्यका नगदे र बेमौसमी बाली उत्पादन गरी तनकासी गररनेछ।

७२.

तसष्टँ चि कृवर् क्षेिको अतभिृवद्ध, नेपालको समृवद्ध भन्ने मूल नाराका साथ आगामी पन्रौं योजना
अितधतभि कुल कृवर्योग्य भूतमको ९० प्रतिशि भूभागमा तसँचाइ सुविधा उपलधध हुने गरी पूिाुधारहरू
ियार गररनेछ। बारीका पाटा र खेिका गरा, हुन्छन् सबै हराभरा भन्ने नाराका साथ पहाडी क्षेिका
ँ ाइ प्रर्ाली विकास
नदी छे उछाउका कृवर्योग्य जतमनमा सौयु ऊजाुसमेि उपयोग गरी तलफ्ट तसच
गररनेछ। प्रदे श िथा स्थानीय िहको सहभातगिामा िराई-मधेशका कृवर्योग्य पकेट क्षेिहरूमा सौयु
ऊजाुमा आधाररि भूतमगि तसँचाइ सुविधा उपलधध गराइनेछ।

७३.

सुनकोसी-मररन डाइभसुन आयोजनाको तनमाुर् कायु आगामी आतथुक िर्ुमा सुरु गररनेछ। आगामी
आतथुक िर्ुमा माडी-दाङ डाइभसुन आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी दुई िर्ुतभि तनमाुर् सुरु
गररनेछ। कालीगण्डकी-तिनाउ र िमोर-ष्टचसाङ डाइभसुन आयोजनाको अध्ययन कायु सम्पन्न गरी
सम्भाव्यिाका आधारमा तनमाुर् कायु सुरु गररनेछ। कन्काई बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनाको
ँ ाइ प्रर्ालीलाई पुनस्थाुपना र
अध्ययन कायु सम्पन्न गरी तनमाुर् गररनेछ। नारायर्ी तलफ्ट तसच
स्िरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

७४.

मानि बस्िी, कृवर्योग्य जतमन र अन्य राष्टष्टरय महत्त्िका स्रोि र सम्पदालाई क्षति हुनबाट बचाउन
कोसी, तियुगा, कमला, नारायर्ी र कर्ाुलीलगायिका नदी वकनारमा िटबन्ध तनमाुर् गने कायुलाई
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अतभयानको रूपमा सञ्चालन गररनेछ। नदीप्रर्ाली व्यिष्टस्थि गदाु उपलधध हुने नदी उकास
जतमनलाई उत्पादनशील ढङ्गले प्रयोग गररनेछ।
७५.

बहुउपयोगी िन र धलक फरे ष्टट विस्िार एिं िैज्ञातनक िन व्यिस्थापन गरी िन सं रक्षर् िथा
िनस्रोिको ददगो उपयोग गररनेछ। आगामी आतथुक िर्ुलाई िृक्षारोपर् िर्ु घोर्र्ा गरी काष्टठ,
गैरकाष्टठ िथा फलफूलका तबरुिा रोपर् गररनेछ। जतडबूटीलगायि िनमा आधाररि हररि उद्योग
िथा व्यिसायको प्रिद्धुन िथा विस्िार गररनेछ।

७६.

नदीप्रर्ाली र जलाधारमा आधाररि िन व्यिस्थापन गदै

मातथल्लो िटीय क्षेिमा बायो-

इष्टञ्जतनयररङसवहिको फलफूल खेिी, भािर र तभिी मधेशमा कृवर् िन र िराईमा व्यापक
िृक्षारोपर्सवहिको िन विकास कायुरम सञ्चालन गररनेछ।
७७.

सहकारी क्षेिलाई अथुिन्िको महत्त्िपूर्ु स्िम्भको रूपमा विकास गररनेछ। सहकारीलाई
उद्यमशीलिा विकास र कृवर्को आधुतनकीकरर्मा पररचालन गररनेछ। सहकारी सं स्थाको नेित्ृ िमा
कृवर् उत्पादन, प्रशोधन िथा बजारीकरर्का कायुरम सञ्चालन गररनेछ।

७८.

उच्च पहाडी भूभागका उपयुक्त स्थानमा ठू ला पोखरीहरू तनमाुर् गररनेछ। पोखरीको पानी उपयोग
गरी उच्च प्रवितधमा आधाररि थोपा तसँचाइ प्रर्ाली सञ्चालन गररनेछ।

७९.

मेरो सरकारले िैज्ञातनक भूतमसुधारका माध्यमबाट भूतम व्यिस्थापनमा रहेका समस्याहरूलाई समाधान
गनेछ। भूतमलाई क्षमिा र उपयुक्तिाको आधारमा िगीकरर् गररनेछ। भूतमको उपयोग भू-उपयोग
योजनाको आधारमा माि गने व्यिस्था कायाुन्ियनमा ल्याइनेछ। भूतमको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्सावहि
गरी करार खेिी, सहकारी खेिी र सामूवहक खेिी गनु उत्प्रेररि गररनेछ।

८०.

च ुरे िथा तभिी मधेशका उपत्यकाहरूलाई आतथुक िथा औद्योतगक कोररडोरको रूपमा विकास गनु
झापाको शाष्टन्िनगरदे ष्टख डडे लधुराको रुपालसम्म तनमाुर्ाधीन मदन भण्डारी राजमागुको तनमाुर्
कायुलाई िीब्रिा ददइनेछ।

८१.

रर्नीतिक महत्त्िका सडकहरू र आतथुक केन्द्र जोड्ने सडकहरूको तनमाुर् िथा स्िरोन्नति कायुलाई
िीब्रिा ददइनेछ। पूि-ु पष्टश्चम राजमागुको वितभन्न खण्डहरूको विस्िार चार िर्ुतभि गररनेछ।

८२.

सडक सुरक्षा पखाुलसवहिका रोड फतनुचसु तनमाुर् गरी सबै सडकहरूलाई सुरष्टक्षि बनाइनेछ।
सरकारले तनमाुर् गने सबै सडक कम्िीमा दुई लेनको हुनेछ। मौजुदा िथा तनमाुर्ाधीन सडकमा
सुरुङ प्रवितध प्रयोग गरी सडकको दू री र लागि घटाइनेछ। आगामी आतथुक िर्ुतभि हुम्ला र
डोल्पा ष्टजल्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्याई सबै ७७ ष्टजल्ला सदरमुकामलाई राष्टष्टरय सडक
सञ्जालमा आबद्ध गररनेछ। चार िर्ुतभि सम्पूर्ु स्थानीय िहका केन्द्रलाई कालोपिे सडकले
जोतडनेछ।
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८३.

काठमाडौंलाई भारि र चीन दुिैिफु रे लमागुले जोड्ने िीरगञ्ज-काठमाडौं र रसुिागढी-काठमाडौं
रे लमागुको विस्िृि पररयोजना प्रतििेदन ियार गरी दुई िर्ुतभि तनमाुर् कायु सुरु गररनेछ।

८४.

जयनगर-तबजलपुरा र भारिको बथनाहादे ष्टख विराटनगरसम्म आगामी आतथुक िर्ुतभिै रे ल सेिा
सञ्चालन गररनेछ। तबजलपुरा-बददुबास खण्डको रे लमागु तनमाुर् कायु सम्पन्न गररनेछ।

८५.

नेपालीको आफ्नै पानीजहाजमा यािा गने चाहना तछट्टै पूरा हुने अिस्थामा पुगेको छ। पानीजहाज
कायाुलय स्थापना भई पानीजहाज सञ्चालनका लातग आिश्यक नीतिगि, कानुनी र अन्य पूिाुधार
ियारी भइरहेको छ। जलमागु र समुद्रमा नेपाली झण्डा भएको पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

८६.

नेपालको पानी जनिाको लगानी अतभयानबाट आम नेपालीको स्िातमत्ि हुने गरी विद्युि ् उत्पादनमा
लगानी जुटाई कररब ३ हजार ५ सय मेगािाट विद्युि ् उत्पादन गररनेछ।

८७.

तनमाुर्ाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गरी आगामी िर्ु १ हजार मेगािाट विद्युि ् थप गररनेछ। प्रतिव्यष्टक्त
विद्युि ् खपि आगामी पाँच िर्ुतभि ७ सय वकलोिाट घण्टा पुर्याइनेछ। आगामी चार िर्ुतभि सबैका
लातग स्िच्छ ऊजाु पहुँच पुर्याइनेछ। उज्यालो नेपाल अतभयानअन्िगुि सबै नेपालीका घरघरमा
तबजुली पुर्याइनेछ।

८८.

तनमाुर्ाधीन विद्युि ् आयोजनाहरूबाट व्यािसावयक उत्पादन सुरु हुन ु अगातड प्रसारर् लाइन तनमाुर्
सम्पन्न गररनेछ। पूि-ु पष्टश्चम राजमागु र रसुिागढी-काठमाडौं-िीरगञ्ज कोररडोरहरूमा ४ सय
के.भी. क्षमिाका प्रसारर् लाइन तनमाुर् कायुलाई िीब्रिा ददइनेछ।

८९.

मेरो सरकारले सबै उमेरका नेपाली नागररकको सामाष्टजक सं रक्षर्का लातग बाल्यकालमा ष्टशक्षा,
स्िास्थ्य र पोर्र्, युिािस्थामा सीप, उद्यमशीलिा र रोजगारी िथा ज्येष्टठ नागररकलाई सम्मान,
सं रक्षर् र सुरक्षा प्रदान गनेछ।

९०.

आगामी आतथुक िर्ुदेष्टख योगदानमा आधाररि सामाष्टजक सुरक्षा योजना कायाुन्ियनमा ल्याइनेछ।
योगदानकिाुलाई सामाष्टजक सुरक्षा नम्बरसवहिको पररचयपि उपलधध गराइनेछ। सामाष्टजक सुरक्षा
योजनाबाट श्रतमक िथा कमुचारीहरू और्धोपचार, स्िास्थ्य िथा मािृ स्िास्थ्य सुरक्षा, दुघट
ु ना िथा
अशक्तिा सुरक्षा, आष्टश्रि पररिार सुरक्षा, जेष्ठ नागररक सुरक्षासम्बन्धी सेिाबाट लाभाष्टन्िि हुनेछन्।
यस योजनाको दायरा रमशः बढाउँदै लतगनेछ।

९१.

वितभन्न तनकायहरूिाट प्रदान गररने सामाष्टजक सुरक्षाका कायुरमहरूलाई समन्ियात्मक रूपमा
सञ्चालन गररनेछ। सामाष्टजक सुरक्षा भत्ताको रकम िृवद्ध गररनेछ।

९२.

तडष्टजटल नेपाल फ्रेमिकुको पाँच िर्े राष्टष्टरय कायुयोजना कायाुन्ियन गररनेछ। सरकारी िथा तनजी
क्षेिबाट प्रिाह हुने सबै प्रकारको सेिा िथा कारोबार विद्युिीय माध्यमबाट सञ्चालन गररनेछ।
विद्युिीय भुक्तानी र विद्युिीय हस्िाक्षर कायाुन्ियनमा ल्याई विद्युिीय कारोबारलाई सुरष्टक्षि र
विश्िसनीय बनाइनेछ। यो व्यिस्था स्थानीय िहसम्म विस्िार गररनेछ।
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९३.

सबै स्थानीय िहका िडा, स्िास्थ्य केन्द्र िथा सामुदावयक माध्यतमक विद्यालयमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट
विस्िार गने कायु आगामी िर्ुतभि सम्पन्न गररनेछ।

९४.

आगामी चार िर्ुतभि सबै नेपालीलाई बायोमेवरक सूचना र पृथक् पवहचान नम्बरसवहिको राष्टष्टरय
पररचयपि वििरर् गररनेछ। नागररकका सबै प्रकारका िैयष्टक्तक वििरर्लाई राष्टष्टरय पररचयपिमा
समाविष्टट गरी यसलाई सामाष्टजक सुरक्षासवहि सबै सािुजतनक सेिा प्रिाहका लातग आिश्यक
सूचनाको आधार बनाइनेछ। प्रत्येक नेपालीको बैंक खािा हुने सुतनष्टश्चि गनु खोलौं बैंक खािा
अतभयानलाई िीब्रिा ददइनेछ। सबै आतथुक कारोबार बैंवकङ प्रर्ालीमाफुि् गररनेछ।

९५.

केन्द्रदे ष्टख स्थानीय िहसम्म नागररक अतधकार मोबाइल एप्सका माध्यमबाट सिुसाधारर्ले सरल र
सहज रूपमा सेिा प्राप्ि गने, आफूसँग सम्बष्टन्धि सूचनाहरूको उपयोग गनुसक्ने, सरकारी सेिाको
बारे मा जानकारी तलई आफ्ना गुनासा र समस्याहरू समाधान गनुसक्ने व्यिस्था गररनेछ। सरकारी
सेिा, तनर्ुय प्रवरया एिं राष्टष्टरय गौरिका आयोजनाहरूको अनुगमनका लातग ियार गररएको विद्युिीय
प्रर्ालीलाई थप प्रभािकारी बनाइनेछ।

९६.

यािायाि क्षेिमा रहेको तसष्टन्डकेटको अन्त्यपतछ सािुजतनक पररिहन प्रर्ालीलाई व्यिष्टस्थि गनु
यािायाि प्रातधकरर् स्थापना गररनेछ। सािुजतनक यािायािका साधनहरूमा यािा काडुको व्यिस्था
गररनेछ। िोवकएको समयमा यािा सुरु गरी िोवकएकै समयमा गन्िव्यमा पुग्ने सुतनष्टश्चि गररनेछ।
ठू ला सािुजतनक सिारी साधन सञ्चालनलाई प्रोत्सावहि गररनेछ।

९७.

िायुमण्डलको स्िच्छिा र जनस्िास्थ्यलाई ध्यानमा राखी विद्युिीय सिारी साधनको प्रयोगलाई
प्रोत्सावहि गररनेछ। काठमाडौं उपत्यका र सािै प्रदे शका प्रमुख सहर र आसपासका क्षेिमा नेपाल
सरकार, प्रदे श र स्थानीय िह एिं तनजी क्षेिसमेिको सहभातगिामा आगामी आतथुक िर्ुदेष्टख विद्युिीय
बस सेिा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। विद्युिीय सिारी साधनको प्रयोगलाई दे शव्यापी बनाउन पयाुप्ि
चाष्टजङ्ग
ु स्टे शनहरू स्थापना गररनेछ।

९८.

शैष्टक्षक क्षेि सुधारमा योगदान पुर्याउन छु ट्टै कोर् खडा गरी राष्टरपति शैष्टक्षक सुधार कायुरम
सञ्चालन गररनेछ।

९९.

आगामी दुई िर्ुतभि नेपाललाई साक्षर नेपाल घोर्र्ा गररनेछ।

१००. ष्टशक्षा, विज्ञान िथा प्रवितधको क्षेिमा विश्िस्िरको अध्ययन र अनुसन्धान गने विष्टशष्टटीकृि
विश्िविद्यालयको रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान िथा प्रवितध विश्िविद्यालय आगामी दुई िर्ुतभि
सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
१०१. आगामी आतथुक िर्ुतभि सबै नेपालीलाई स्िास्थ्य तबमाको दायरामा ल्याइनेछ। स्िास्थ्य तबमाले
समेट्ने आधारभूि उपचार सबै स्थानीय िहका स्िास्थ्य केन्द्रहरूबाट उपलधध गराइनेछ।
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१०२. आगामी आतथुक िर्ुतभि ष्टचवकत्सक सेिा नपुगेका स्थानीय िहहरूमा कम्िीमा एक ष्टचवकत्सकको
व्यिस्था गररनेछ, सबै स्थानीय िहका सबै िडाहरूबाट प्राथतमक स्िास्थ्य सेिा उपलधध गराइनेछ।
१०३. प्राथतमक अस्पिालहरूमा टे तलमेतडतसन िथा दू रष्टचवकत्सा ष्टशक्षा पद्धतिमाफुि् २४ घण्टे आधारभूि
स्िास्थ्य सेिा उपलधध गराइनेछ।
१०४. प्रत्येक प्रदे शको कम्िीमा एक अस्पिालबाट विष्टशष्टटीकृि स्िास्थ्य सेिा उपलधध गराई विष्टशष्टटीकृि
स्िास्थ्य सेिाका लातग काठमाडौं आउनुपने बाध्यिाको अन्त्य गररनेछ। केन्द्रीय स्िास्थ्य
प्रयोगशालालाई अत्याधुतनक प्रवितधयुक्त राष्टष्टरय तनदान केन्द्रको रूपमा स्िरोन्नति गररनेछ। िीन
िर्ुतभि सािै प्रदे शमा अत्याधुतनक तनदान केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
१०५. िीर अस्पिाललाई अन्िराुष्टष्टरय गुर्स्िरका सबै विष्टशष्टटीकृि सेिासवहिको उत्कृष्टटिाको केन्द्रको
रूपमा विकास गररनेछ। आगामी िर्ु भक्तपुरको दुिाकोटमा िीर अस्पिालको अत्याधुतनक भिन
तनमाुर् कायु सुरु गररनेछ।
१०६. विपन्न र िष्टञ्चतिमा परे का मवहलाहरूको सामाष्टजक आतथुक क्षमिा विकासलाई प्राथतमकिा ददने
गरी राष्टरपति मवहला उत्थान कायुरमअन्िगुि सञ्चातलि वरयाकलापहरूको पुनरािलोकन गररनेछ।
१०७. विकास र िािािरर्बीच सन्िुलन कायम गररनेछ। पृथ्िीको भविष्टय, जीिहरूको रक्षा, वहि कल्यार्
र यसको इकोतसष्टटममा टकराि नआउने गरी विकास कायुहरू अष्टघ बढाइनेछ।
१०८. विश्ि िापमानमा भएको िृवद्धबाट तसष्टजि
ु जलिायु पररििुनका नकारात्मक असरहरूलाई न्यून गनु
स्थानीय िहसम्म जलिायु अनुकूलन कायुरमहरू सञ्चालन गररनेछ।
१०९. राष्टष्टरय िथा अन्िराुष्टष्टरय महत्त्िका सीमसार क्षेिहरूको सं रक्षर् र बुवद्धमत्तापूर्ु उपयोग गदै
पयाुपयुटनको गन्िव्यको रूपमा विकास गररनेछ। महत्त्िपूर्ु िालिलै याहरूको सं रक्षर् र विकासको
गुरुयोजना बनाई कायाुन्ियन गररनेछ।
११०. प्राकृतिक स्रोिको अनुष्टचि दोहन हुन नददने िर पूिाुधार तनमाुर्का लातग आिश्यक पने तनमाुर्
सामग्रीहरू तनबाुध उपलधध हुने सुतनष्टश्चि गररनेछ।
१११. िराई-मधेश समृवद्ध कायुरमको समीक्षा गरी प्रभािकाररिा िृवद्ध गररनेछ।
११२. नेपालको मौतलक शाष्टन्ि प्रवरया, वहमाल, िािािरर्, लोकिन्ि, मानि अतधकार, विश्ि शाष्टन्ि,
क्षेिीय सहयोग, मवहला सशक्तीकरर्लगायिका साझा वहिका विर्यहरूमा बौवद्धक छलफल गरी
राष्टष्टरय वहि प्रिद्धुन गनु िथा नेपालको परराष्टर नीतिलाई विश्िसामु प्रभािकारी ढङ्गले प्रस्िुि गदै
जान आिश्यकिाअनुसार सगरमाथा सम्िाद आयोजना गररनेछ।
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माननीय सदस्यहरू,
११३. मेरो सरकारले सन्िुतलि र अन्िर-सम्बष्टन्धि विकासका लातग योगदान गने क्षेिगि कायुरमहरू
सञ्चालन गरी समग्र विकास प्रवरयालाई अष्टघ बढाउने नीति तलएको छ।
११४. राजस्ि प्रर्ालीमा सुधार, सािुजतनक खचुको दक्षिा अतभिृवद्ध र तनजी लगानी सङ्कुष्टचि नहुने गरी
आन्िररक ऋर् पररचालन गरी वित्त सं रचनालाई सुदृढ र सबल बनाइनेछ। विकास सहायिालाई
राष्टष्टरय प्राथतमकिाका क्षेिहरूमा राष्टष्टरय प्रर्ालीमाफुि् पररचालन गररनेछ। विप्रेर्र्को रकमलाई
औपचाररक माध्यमबाट तभत्र्याउन आिश्यक व्यिस्था तमलाउनुका साथै उत्पादनशील क्षेिमा लगानी
गनु प्रोत्सावहि गररनेछ। सबै प्रकारका आतथुक गतिवितधहरूको मौदद्रकीकरर् गररनेछ।
११५. सूचना प्रवितधको उपयोग गरी िीनै िहका सरकारको बजेट िजुम
ु ा, खचुको लेखाङ्कन, अतभलेख िथा
प्रतििेदन प्रर्ालीमा एकरूपिा ल्याई वित्तीय अनुशासन कायम गररनेछ। सािुजतनक सं स्थानहरूको
दक्षिापूिक
ु व्यिस्थापन गरी उत्पादन र उत्पादकत्ि बढाउन कानुनी िथा सं रचनागि सुधार र
तनयमनको व्यिस्था गररनेछ।
११६. लगानीको न्यूनिा पूरा गनु तनजी क्षेि, सािुजतनक-तनजी साझेदारी र सािुजतनक, तनजी िथा सहकारी
ँ ी बजारको विस्िार गदै छररएर रहेका साना
साझेदारी र िैदेष्टशक लगानीलाई प्रोत्सावहि गररनेछ। पूज
ँ ी एकतिि गरी लगानीयोग्य बनाउन सष्टम्मष्टश्रि वित्त, सामूवहक लगानी र भेञ्चर क्यावपटलजस्िा
पूज
सं यन्ि पररचालन गररनेछ।
११७. औद्योतगक उत्पादकत्ि िृवद्ध, औद्योतगक क्षेि व्यिस्थापन र उद्यमशीलिा विकासका क्षेिमा वरयाशील
रहेका सं स्थाहरूको पुनसंरचना गररनेछ। औद्योतगक क्षेि व्यिस्थापनमा सं स्थागि सुशासन कायम
गररनेछ।
११८. सरकारले स्थानीय कच्चापदाथुमा आधाररि लघु, घरे ल,ु साना िथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रिद्धुन
गनेछ। मूल्य श्रृङ्खलामा आधाररि उद्यमशील र उत्पादनशील सं स्कृतिको विकास गरी लघु, घरे ल ु
िथा साना उद्योगहरूको मझौला िथा ठू ला उद्योगहरूसँग अग्र िथा पृष्टठसम्बन्ध कायम गररनेछ।
११९. दद्वपक्षीय िथा बहुपक्षीय व्यापार सष्टन्धको पुनरािलोकन, सडक, जल िथा रे ल्िे सम्झौिाहरूमा
समयानुकूल पररमाजुन र नयाँ सम्झौिा गरी विश्ि बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच िृवद्ध गररनेछ।
१२०. यसै िर्ु काठमाडौंको चोभारमा तनमाुर् प्रारम्भ गररएको अन्िराुष्टष्टरय प्रदशुनीस्थलसवहिको सुक्खा
बन्दरगाह िीन िर्ुतभि सञ्चालनमा ल्याई अन्िराुष्टष्टरय व्यापार सहज बनाइनेछ। दुई िर्ुतभि
रसुिाको वटमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह तनमाुर् कायु सम्पन्न गररनेछ।
१२१. स्िदे शी उत्पादनको उपभोगलाई प्रोत्सावहि गररनेछ। अनािश्यक, विलासी एिं स्िास्थ्यलाई नोक्सान
पुर्याउने िस्िु र सेिाको आयाि तनरुत्सावहि गररनेछ।
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१२२. आपूतिु व्यिस्थालाई सरल, सुलभ र सहज बनाइनेछ। खाद्य िथा गैर खाद्य बजारमा स्िच्छ प्रतिस्पधाु
सुतनष्टश्चि गनु अनुगमन प्रर्ाली प्रभािकारी बनाइनेछ। यो सरकार गठन भएपतछ तनमाुर् सुरु
गररएको अमलेखगञ्ज-रक्सौल-मोतिहारी खण्डको पेरोतलयम पाइपलाइनबाट आगामी िर्ुदेष्टख
पेरोतलयम पदाथु आयाि गने व्यिस्था तमलाइनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
१२३. कृवर् क्षेिमा कायम रहेका सं गठनहरूको पुनसंरचना गररनेछ। प्रधानमन्िी कृवर् आधुतनकीकरर्
पररयोजनालगायिका कृवर् क्षेिका कायुरमहरूको प्रभािकाररिा विश्ले र्र् गरी पुनरािलोकन
गररनेछ। कृर्कहरूलाई उपलधध गराइने अनुदानबाट िास्िविक कृर्कहरूले लाभ तलनसक्ने बनाउन
हालको अनुदान प्रर्ालीमा व्यापक सुधार गररनेछ।
१२४. तनिाुहमुखी खेिी प्रर्ालीलाई व्यािसावयक खेिी प्रर्ालीमा पररर्ि गररनेछ। कृर्कहरूलाई समयमै
उन्नि तबउ, मल िथा कृवर् प्रसार सेिा उपलधध गराइनेछ। स्थानीय मौतलक ज्ञान र प्रवितधको
सं रक्षर् र सं िद्धुन गररनेछ। अगाुतनक खेिी प्रिद्धुन गररनेछ।
१२५. बालीहरूको उन्नि जाि विकास गरी तबउ प्रतिस्थापन दरमा िृवद्ध गररनेछ। जैविक र स्थानीय
प्रजातिका तबउतबजनहरूको सं रक्षर् गररनेछ। रासायतनक मल र कीटनाशक विर्ाददको प्रयोगबाट
मानि स्िास्थ्यमा बढ्दो जोष्टखम न्यूनीकरर्का लातग जैविक प्रवितधको विकास र विस्िार गररनेछ।
१२६. कृर्क, व्यािसावयक समूह, फामु र सहकारी सं घसं स्थासमेिको सहकायुमा ठू ला क्षमिाका बायोग्याँस
प्लाण्ट स्थापना गरी एल. पी. ग्याँसको खपिलाई कम गनुक
ु ा साथै बायोस्लरीिाट प्राङ्गाररक मल
उत्पादन गररनेछ।
१२७. प्राङ्गाररक

िस्िुहरूको

उत्पादनको

प्रमार्ीकरर्

र

ब्राण्ड

प्रिद्धुनमाफुि्

राष्टष्टरय

िथा

अन्िराुष्टष्टरयस्िरमा बजारीकरर् गररनेछ। विर्ाददजन्य पदाथुको प्रयोगको तनयमन र व्यिस्थापनका
लातग आिश्यक प्रबन्ध तमलाइनेछ।
१२८. कृवर्लाई प्रवितधमैिी, व्यािसावयक, उच्च प्रतिफलदायी एिं मयाुददि पेसाको रूपमा रूपान्िरर् गरी
युिाहरूलाई कृवर्मा आकवर्ुि गने कायुरम ल्याइनेछ। कृवर्को औद्योतगकीकरर् गरी कृवर्मा आष्टश्रि
जनसङ््यालाई कृवर् उद्योग, मूल्य श्रृङ्खलाका िहहरू र कृवर् सेिा क्षेिमा स्थानान्िरर् गररनेछ।
१२९. कृवर् उपजहरूको उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारर्मा सहयोग पुर्याउन स्रीन हाउस, भण्डार गृह, तबउ
प्रशोधन केन्द्र र साना तसँचाइ सं रचनाहरू तनमाुर् गररनेछ। कृवर् उपज र माटोलगायिका उत्पादनका
साधनहरूको गुर्स्िर परीक्षर्का लातग प्रयोगशालाहरू तनमाुर् र सुदृढीकरर् गररनेछ।
१३०. मेरो सरकारले अतिरतमि सम्पूर्ु सरकारी जग्गाहरू आगामी िर्ुतभि सरकारी कायम गनेछ।
सािुजतनक जग्गामातथको सबै प्रकारको अतिरमर् हटाइनेछ। जग्गा प्रशासनमा अतनयतमििा गनेउपर
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छानतबन गरी कडा कारबाही गररनेछ। आगामी चार िर्ुतभि मुक्त कमैया, मुक्त हतलया,
सुकुम्बासीलगायि सबै भूतमहीन र सीमान्िकृि पररिारहरूको बसोबास व्यिष्टस्थि गररनेछ।
१३१. सूचना प्रवितधको प्रयोग गरी भूतम प्रशासनलाई व्यिष्टस्थि, सरल, सहज र पारदशी बनाइनेछ। नापी
हुन बाँकी रहेका सम्पूर्ु क्षेिको नापी कायु आगामी दुई िर्ुतभि सम्पन्न गररनेछ।
१३२. राष्टरपति च ुरे संरक्षर् कायुरमलाई समीक्षा र मूल्याङ्कन गरी प्रभािकारी पुनव्युिस्थापन गररनेछ।
च ुरे र भािर क्षेिका खोंचहरूमा जल पुनभुरर्का लातग पोखरीहरू तनमाुर् गररनेछन्।
१३३. फलफूलका तबरुिासवहिको नसुरीको स्थापना र विकास गनु तनजी र सहकारी क्षेिलाई प्रोत्सावहि
गररनेछ। सरकारीस्िरिाट सञ्चालन भएका नसुरीमा कम्िीमा ३० प्रतिशि फलफूलको तबरुिा
उत्पादन गररनेछ।
१३४. वहमालहरूलाई फोहोरमुक्त बनाउन विशेर् सफाइ अतभयान सञ्चालन गररनेछ। सहरहरूमा हुने िायु
र ध्ितन प्रदू र्र्को मािा उल्लेखनीय रूपमा तनयन्िर् गररनेछ। जलिायु पररििुनको प्रभाि
न्यूनीकरर्का लातग हररि विकासको अिधारर्ा अिलम्बन गररनेछ।
१३५. राडार, स्िचातलि जल िथा मौसम मापन उपकरर्हरू िथा सूचना प्रर्ालीहरू जडान एिं विस्िार
गरी मौसमसम्बन्धी सेिाको गुर्स्िर, विश्िसनीयिा र प्रभािकाररिा िृवद्ध गररनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
१३६. धातमुक र पयुटकीय दृष्टष्टटले महत्त्िपूर्ु ठाउँहरू दे िघाट, चिरा र रामायर् सवकुटअन्िगुि तनमाुर्ाधीन
सडकलाई प्राथतमकिाका साथ तनमाुर् गररनेछ। सहरी क्षेिको रावफक व्यिस्थापनका लातग प्रमुख
सहरहरूमा सब-िे र फ्लाइ-ओभर तनमाुर् गररनेछ।
१३७. ष्टजवपएस प्रवितधको प्रयोग गरी सािुजतनक सिारी साधनहरूको अनलाइन अिष्टस्थति जाँच गररनेछ।
ु का प्रमुख सहरहरूमा बहुिले बसपाकु
सािुजतनक सिारी साधनको प्रभािकारी व्यिस्थापन गनु मुलक
तनमाुर्को कायु अगातड बढाइनेछ।
१३८. सबै प्रदे श राजधानीमा सिारी साधनको वफटनेस परीक्षर् केन्द्र स्थापना गरी सिारी साधनले आितधक
रूपमा वफटनेस परीक्षर् गराउनुपने व्यिस्था अतनिायु गररनेछ।
१३९. राष्टष्टरय राजमागु िथा द्रिमागु
हरूका तनष्टश्चि दू रीमा विश्रामस्थलको व्यिस्था गररनेछ। सडक
ु
वकनारालाई माटोरवहि बनाउनुका साथै काठमाडौं उपत्यका प्रिेश गने नाकाहरू र ठू ला
तनमाुर्स्थलहरूमा स्िचातलि प्रवितधबाट सिारी साधन सफा गरी काठमाडौं उपत्यकाका सडकलाई
धुलोमुक्त बनाइनेछ। तनजी क्षेिसँगको सहकायुमा उपत्यकालगायिका अन्य सहरी क्षेिमा िािािरर्
सं रक्षर्, हररयाली प्रिद्धुन िथा सहरी सौन्दयु कायम गनु स्िच्छ सहर अतभयान सञ्चालन गररनेछ।
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१४०. आगामी दुई िर्ुतभि जोष्टखमयुक्त बस्िीमा रहेका सबैलाई जोष्टखमरवहि स्थानमा सुविधासम्पन्न
आिासको व्यिस्था तमलाइनेछ। अति विपन्न, लोपोन्मुख र सीमान्िकृि िगुका नागररकहरूका लातग
सुरष्टक्षि, वकफायिी र िािािरर्मैिी आिास सुविधाको व्यिस्था गररनेछ।
१४१. आगामी आतथुक िर्ु सम्भाव्य स्थानमा मेगा तसटी िथा स्माटु तसटी विकास गनु आिश्यक पूिाुधार
तनमाुर् कायु सुरु गररनेछ। काठमाडौं उपत्यकाको बसोबासलाई व्यिष्टस्थि गनु जग्गा एकीकरर्को
माध्यमबाट नयाँ सहर विकासको विस्िृि पररयोजना प्रतििेदन आगामी आतथुक िर्ुतभिै ियार
गररनेछ।
१४२. काठमाडौं उपत्यकामा यसै िर्ु ३ हजार व्यष्टक्त क्षमिाको सम्मेलन केन्द्र तनमाुर् गररनेछ। आगामी
िीन िर्ुतभि ५ हजार व्यष्टक्त क्षमिाको बहुउद्देश्यीय सम्मेलन केन्द्र तनमाुर् गररनेछ। सबै प्रदे शका
राजधानीहरूमा २ हजार व्यष्टक्त क्षमिाका सम्मेलन केन्द्र तनमाुर्को प्रारष्टम्भक कायु सम्पन्न गररनेछ।
१४३. काठमाडौं उपत्यकामा आगामी िीन िर्ुतभि सम्पन्न हुने गरी सङ्घीय सं सद भिन, राजकीय अतितथ
गृह, मन्िी तनिास, प्रदे श प्रमुख िथा मु्यमन्िीको सम्पकु कायाुलय एिं तनिासहरूको तनमाुर् कायु
सुरु गररनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
१४४. आधारभूिस्िरको खानेपानी सेिालाई आगामी आतथुक िर्ुमा ९२ प्रतिशि र चार िर्ुतभि शिप्रतिशि
ँ मा पुर्याइनेछ। तनमाुर्ाधीन खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न गरी िराईका
जनसङ््याको पहुच
ष्टजल्लामा आसे तनकमुक्त सुरष्टक्षि खानेपानी उपलधध गराइनेछ।
१४५. वपउने पानी तनयाुि गने व्यिसायलाई प्रिद्धुन गररनेछ।
१४६. जलाधार क्षेि सं रक्षर् र अतनयष्टन्िि भूतमगि पानीको दोहनलाई तनयन्िर् गररनेछ।
१४७. खानेपानी वििरर् प्रर्ाली िथा ढल व्यिस्थापनलाई प्रभािकारी बनाउन तनयामक िथा सेिा प्रदायक
तनकायहरूको सं स्थागि पुनसंरचना गररनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
१४८. सूचना प्रवितधमा आधाररि उद्योग व्यिसाय प्रिद्धुन िथा रोजगारी तसजुना गनु राष्टष्टरय ज्ञान पाकु
स्थापना गररनेछ।
१४९. मकिानपुरको हेटौंडामा तनमाुर्ाधीन डाटा ररकभरी सेन्टरको तनमाुर् यसै िर्ु सम्पन्न गरी सञ्चालनमा
ल्याइएको छ। सम्भाव्य अन्य स्थानहरूमा थप डाटा सेन्टर तनमाुर् िथा इन्टरनेट एक्सचेन्ज
सेन्टरको स्थापना गररनेछ। दू रसञ्चार पूिाुधारमा रहेको दोहोरो लगानी कम गनु पूिाुधार सहप्रयोग
गने नीति अिलम्बन गररनेछ।
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१५०. साइबर सुरक्षा जोष्टखमको पवहचान, त्यसबाट पने असरको न्यूनीकरर् र आकष्टस्मक साइबर सुरक्षाको
व्यिस्था गनु राष्टष्टरय सूचना प्रवितध आकष्टस्मक सहायिा समूहसवहिको साइबर सुरक्षा प्रर्ाली
सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
१५१. आमसञ्चार क्षेिलाई मयाुददि र व्यािसावयक बनाउन कानुनी र सं स्थागि व्यिस्थासवहिको तनयामक
तनकाय स्थापना गररनेछ।
१५२. हुलाक सेिालाई पुनसंरचना गरी स्िायत्त, प्रतिस्पधी र व्यािसावयक बनाइनेछ। आगामी दुई िर्ुतभि
दे शतभिै सुरष्टक्षि छापाखाना स्थापना गरी राहदानी, बैंक नोट, अन्ि:शुल्क ष्टस्टकर, हुलाक वटकट,
जग्गाधनी प्रमार्पूजाु र सािुजतनक महत्त्िका कागजािहरूको सुरक्षर् मुद्रर् गररनेछ।
१५३. छायाङ्कनका लातग नेपाल कायुरम सञ्चालन गरी तसनेमा पयुटनको प्रिद्धुन गररनेछ। तसनेमा िथा
छायाङ्कनका लातग नेपाल आउने विदे शीको लातग आिश्यक पने सम्पूर्ु सेिाहरू एकद्वार
प्रर्ालीमाफुि् उपलधध हुने व्यिस्था तमलाइनेछ। छायाङ्कनका लातग विदे शीहरूको आकर्ुर् िृवद्ध
गनु आिश्यक कदम चातलनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
१५४. पयुटकीय स्थलको विकास, पयुटन पूिाुधार तनमाुर् र पयुटकीय सेिाको विवितधकरर् एिं स्िरोन्नति
गररनेछ। नेपाल एकीकरर्का तसलतसलामा प्रयोग भएका ऐतिहातसक गढी, वकल्ला र बाटोहरू
सं रक्षर् गरी आकर्ुक पयुटकीय गन्िव्यको रूपमा एकीकरर् मागु तनमाुर् गररनेछ।
ु को धरािलीय स्िरूपमा रहेको तभन्निालाई पयुटन प्रिद्धुनमा उपयोग गररनेछ। िराई-मधेश
१५५. मुलक
नष्टजकका महाभारि क्षेिका सम्भाव्य पयुटकीय स्थानहरूलाई तबदा मनाउन उपयुक्त शीिल आिासको
रूपमा विकास गररनेछ।
१५६. गुर्स्िरीय पयुटक तभत्र्याउन तनजी क्षेिसँगको सहकायुमा सेिाको गुर्स्िर िृवद्ध गररनेछ। पयुटक
उद्गम हुने दे शसँग थप हिाई सेिा सम्झौिा गररनेछ। नयाँ हिाई प्रिेश तबन्दुहरू र िदनुरूप नयाँ
हिाई मागु प्रयोगका लातग तछमेकी राष्टरहरूसँग समझदारी एिं सम्झौिा गररनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
१५७. यसै िर्ु सुरु गररएको धरहरा पुनतनुमाुर् कायु आगामी दुई िर्ुतभि सम्पन्न गररनेछ। पुरािाष्टत्िक
सम्पदाहरूको सं रक्षर् हुने गरी पुनतनुमाुर्को अतधकांश कायु आगामी दुई िर्ुतभि पूरा गररनेछ।
१५८. भूकम्पबाट क्षतिग्रस्ि बाँकी सािुजतनक सं रचनाहरूको पुनतनुमाुर् आगामी दुई िर्ुतभि सम्पन्न
गररनेछ। क्षतिग्रस्ि खानेपानी िथा सडक आयोजनाहरू आगामी आतथुक िर्ुतभि सम्पन्न गररनेछ।
१५९. भूकम्पबाट क्षतिग्रस्ि तनजी आिास पुनतनुमाुर्को बाँकी कायु आगामी आतथुक िर्ुमा प्राथतमकिाका
साथ सम्पन्न गररनेछ। छू ट भएका िास्िविक लाभग्राहीको पवहचान गरी अनुदान वििरर् गररनेछ।
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माननीय सदस्यहरू,
१६०. अष्टघल्लो शैष्टक्षक िर्ुमा सुरु गररएको विद्याथी भनाु अतभयानलाई तनरन्िरिा ददई आगामी दुई िर्ुतभि
विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबातलकालाई विद्यालय भनाु गररनेछ। प्राथतमक िहमा भनाु
भएको जुनसुकै विद्याथीले माध्यतमक िह पूरा गने सुतनष्टश्चि गनु लष्टक्षि िगुलाई छाििृष्टत्त, ददिा
खाजा र विद्याथीमैिी पाठ्यरमको व्यिस्था गररनेछ।
१६१. विद्याथीहरूले

गुर्स्िरीय

ष्टशक्षा

प्राप्ि

गने

सुतनष्टश्चििाका

लातग

सामुदावयक

विद्यालयका

ष्टशक्षकहरूलाई तनयतमि िातलम प्रदान गनुक
ु ा साथै शैष्टक्षक सामग्रीहरूको उत्पादन र वििरर्मा जोड
ददइनेछ। अध्ययन अध्यापनमा दू रष्टशक्षा पद्धतिसमेि अिलम्बन गररनेछ। उद्यमशीलिा, मयाुदा र
अनुशासनमा आधाररि सामाष्टजक सांस्कृतिक मूल्यहरूको प्रिद्धुनमा योगदान गने शैष्टक्षक प्रर्ाली
विकास गररनेछ।
१६२. विदुर्ी योगमाया आयुिेद विश्िविद्यालय स्थापनाका लातग आिश्यक पूिाुधार विकास गररनेछ।
१६३. प्रावितधक िथा व्यािसावयक ष्टशक्षाको विस्िार, समृद्ध नेपाल तनमाुर्को आधार कायुरमअन्िगुि
आगामी दुई िर्ुतभि सबै स्थानीय िहमा प्रावितधक विद्यालय सञ्चालन गररनेछ। सबै सामुदावयक
माध्यतमक विद्यालयहरूमा विज्ञान प्रयोगशाला तनमाुर् गनु सुरु गररनेछ।
१६४. मदन भण्डारी प्रौद्योतगक विश्िविद्यालय स्थापना गने पूिघ
ु ोवर्ि नीतिको कायाुन्ियन गने कायु अष्टघ
बढाइनेछ।
१६५. प्रावितधक, व्यािसावयक िथा जीिनपयोगी ष्टशक्षा प्रदान गरी दे शलाई आिश्यक पने दक्ष जनशष्टक्त
विकास गररनेछ। पानीजहाज, रे ल यािायाि, सुरुङ प्रवितध, खतनज अन्िेर्र्, जलाशययुक्त जलविद्युि ्
आयोजनालाई आिश्यक पने दक्ष जनशष्टक्त विकास गनु छाििृष्टत्तमा स्िदे श िथा विदे शमा अध्ययन
गराइनेछ।
१६६. प्रावितधक ष्टशक्षामा नेपालको मौतलक कला, सं स्कृति र ज्ञानको सं रक्षर् र प्रिद्धुन गने विर्यहरू
समािेश गरी यससम्बन्धी सीपयुक्त जनशष्टक्त विकास गररनेछ।
१६७. असल‚ तसजुनशील र विश्लेर्र्ात्मक सीपयुक्त जनशष्टक्त विकास गनु विज्ञान, प्रवितध र अनुसन्धानमा
लगानी िृवद्ध गररनेछ।
१६८. जनसाष्टङ््यक बनोट र भौगोतलक अिस्थाको आधारमा नक्साङ्कन गरी विद्यालय िथा ष्टशक्षर्
सं स्थाहरूको समायोजन एिं एकीकरर् गररनेछ।
१६९. विरम सम्िि् २०७६ दे ष्टख २०८५ सम्मलाई सािुजतनक विद्यालय सबलीकरर् दशकका रूपमा
कायाुन्ियन गरी शैष्टक्षक गुर्स्िर अतभिृवद्ध कायुरम सञ्चालन गररनेछ।
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१७०. विद्याथीहरूलाई सािुजतनक िथा तनजी सं स्था एिं प्रतिष्टठानहरूको कायुस्थलमा इन्टनु गराइनेछ।
ष्टचनौं आफ्नो माटो, बनाऔ ँ आफ्नै दे श अतभयान सञ्चालन गरी स्नािक युिाहरूलाई फेलोतसपसवहि
ु भर पररचालन गररनेछ।
मुलक
१७१. दे शभरका सबै सामुदावयक विद्यालयहरूमा अध्ययनरि छािाहरूलाई सेनेटरी प्याड तनःशुल्क उपलधध
गराइनेछ।
१७२. युिाहरूको प्रतिभा पवहचान, पररचालन र प्रिद्धुनका लातग तनयतमि रूपमा तसजुनात्मक गतिवितध
सञ्चालन गररनेछ। विज्ञान िथा प्रवितध एक्स्पो, प्रदशुनी, महोत्सि आयोजना गरी राष्टष्टरय िथा
अन्िराुष्टष्टरयस्िरमा नेपालीहरूले गरे को आविष्टकारहरूको बारे मा जानकारी िथा ज्ञान विस्िार गररनेछ।
आगामी िर्ु युिा िैज्ञातनक सम्मेलन आयोजना गररनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
१७३. आयुिेद, पञ्चकमु, युनानी, योग र प्राकृतिक ष्टचवकत्सालगायिका विष्टशष्टटीकृि सेिा उपलधध गराउने
व्यिस्था गररनेछ।
१७४. स्िस्थ नागररक, स्िस्थ समाज, स्िस्थ जीिन र त्यसका लातग स्िस्थ उत्पादन र स्िस्थ उपभोगको
अिधारर्ालाई कायाुन्ियनमा ल्याइनेछ। टोलटोलमा नागररक आरोग्य कायुरम सञ्चालन गररनेछ।
१७५. मेरो सरकारले मवहलाहरूमा बढ्दो सभाुइकल क्यान्सर र स्िन क्यान्सरजस्िा रोगहरूको शीघ्र
पवहचानको लातग तनःशुल्क स्िास्थ्य परीक्षर् र सभाुइकल क्यान्सरविरुद्ध खोप कायुरम कायाुन्ियनमा
ल्याउनेछ। पष्टश्चम िराईमा स्िास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको तसक्कल-सेल एतनतमया रोगको
रोकथाम गनु विशेर् कायुरम सञ्चालन गररनेछ। लामखुट्टेको टोकाइबाट फैतलने रोग तनयन्िर्
िथा रोकथामका लातग प्रभािकारी कदम चातलनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
ँ ीलगायिका सुविधा विस्िार गररनेछ।
१७६. युिा उद्यमीहरूलाई व्यिसाय सञ्चालनका लातग सुरुिािी पूज
प्रावितधक, व्यािसावयक र सीपमूलक िातलम उपलधध गराई स्िदे शमा नै रोजगारीका लातग
युिाहरूलाई आकवर्ुि गररनेछ।
१७७. तनयामक तनकायको व्यिस्था गरी श्रम तनरीक्षर् र श्रम अतडटसम्बन्धी व्यिस्थालाई प्रभािकारी
बनाइनेछ। व्यिसायजन्य सुरक्षा िथा स्िास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डको पालना गराई प्रतिष्टठानस्थलमा
श्रतमकको सुरक्षा र वहि सुतनष्टश्चि गररनेछ। श्रतमकको न्यूनिम पररश्रतमक बैंकबाटै भुक्तानी गने
व्यिस्था तमलाइनेछ।
ु सँग श्रम सम्झौिा गररनेछ। िैदेष्टशक रोजगारीलाई
१७८. िैदेष्टशक रोजगारीलाई व्यिष्टस्थि गनु थप मुलक
मयाुददि िथा सुरष्टक्षि बनाइनेछ।
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१७९. िैदेष्टशक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रतमकको व्यिसायजन्य स्िास्थ्य एिं सुरक्षा, तबमा, उष्टचि
ु हरूसँग श्रम सम्झौिा
पाररश्रतमक िथा सेिा सुविधा रोजगारदािाबाटै लागि व्यहोने गरी गन्िव्य मुलक
गने कायुलाई तबस्िार गररनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
१८०. मेरो सरकारले अब मवहलामातथ वहं सा हुन ददनेछैन। वहं सापीतडि मवहलाको उद्धार, राहि,
मनोसामाष्टजक परामशु र कानुनी उपचारका लातग पुनस्थाुपना केन्द्रहरू विस्िार गररनेछ। दुगम
ु
क्षेिका ज्यान जोष्टखममा परे का गभुििी र सुत्केरी मवहलाहरूको हिाई उद्धार गने कायुलाई तनरन्िरिा
ददइनेछ।
१८१. समाजमा रहेका दाइजो, तिलक, बालवििाह, छु िाछु ि र छाउपडीजस्िा कुरीति र कुप्रथा अन्त्य गनु
सचेिनामूलक सामाष्टजक जागरर् कायुरम सञ्चालन गररनेछ।
१८२. मेरो सरकारले असहाय, बेिाररसे, सङ्रतमि र आश्रयहीन बालबातलकाहरूलाई सं रक्षर् र हेरचाह
गनेछ, सक्षम नागररक बनाई रोजगारीका अिसर उपलधध गराउनेछ। सबै प्रकारका वहं साहरूको
अन्त्य गरी बालबातलकाको जीिनलाई सुरष्टक्षि बनाइनेछ। बालबातलकाको क्षेिमा काम गने सरकारी
सं स्थाहरूको पुनरािलोकन गरी पुनसंरचना गररनेछ। दे शभरका बाल मष्टन्दरहरूको सुधार गररनेछ।
१८३. ज्येष्टठ नागररकमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभिलाई अन्िर-पुस्िा हस्िान्िरर् गनु सहयोग पुग्ने गरी
प्रत्येक स्थानीय िहमा ज्येष्टठ नागररक सेिा िथा तमलन केन्द्र सञ्चालन गररनेछ। उद्धार र सं रक्षर्
गरी कुनै पतन बेसहारा, अशक्त, अपाङ्गिा भएका व्यष्टक्तहरू सडकमा रहनु नपने व्यिस्था
तमलाइनेछ।
१८४. अपाङ्गिा भएका व्यष्टक्तहरूका लातग क्षमिा विकास र रोजगारीका कायुरमहरू सञ्चालन गररनेछ।
शारीररक अपाङ्गिा भएका व्यष्टक्तहरूको स्िास्थ्य र मनोरञ्जनका लातग उपयुक्त खेल पररसर र
सुविधाको प्रबन्ध गररनेछ, मनोबल बढाइनेछ, दक्ष र सक्षम बनाउन ष्टशक्षा र िातलमको व्यिस्था
गररनेछ।
१८५. राष्टष्टरय िथा अन्िराुष्टष्टरय सामुदावयक एिं गैरसरकारी सं स्थाहरूलाई जिाफदे ही र मयाुददि बनाउँदै
पारदशी र व्यिष्टस्थि रूपमा पररचालन गररनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
१८६. वित्तीय सेिाको विस्िार गरी आगामी एक िर्ुतभि थप ५० हजार र पाँच िर्ुतभि थप ३ लाख
युिालाई स्िरोजगार बनाइनेछ।
१८७. मेरो सरकारले सङ्घीय लोकिाष्टन्िक गर्िन्िको प्रिद्धुन, नेित्ृ ि विकास र सामाष्टजक आतथुक
विकासमा पररचालन गनुका लातग आगामी आतथुक िर्ुमा युिा पररचालन िर्ु सञ्चालन गनेछ।
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राष्टष्टरय वहिप्रति समवपुि युिा जनशष्टक्त विकास र पररचालनका लातग राष्टष्टरय सेिा दलको भूतमकालाई
स्थानीयस्िरसम्म विस्िार गररनेछ।
१८८. युिाको आतथुक-सामाष्टजक सशक्तीकरर् गनु उद्यमशीलिा विकास एिं प्रावितधक िथा व्यािसावयक
िातलम उपलधध गराइनेछ। सरकारी, तनजी िथा गैरसरकारी क्षेि, नागररक समाज र नेपाल
स्काउटबाट मानिीय सेिा, विपद् व्यिस्थापन एिं राष्टष्टरय विकास तनमाुर् कायुमा स्ियं सेिकको
पररचालन गररनेछ।
१८९. काठमाडौंको मूलपानीमा तनमाुर्ाधीन अन्िराुष्टष्टरय वरकेट मैदान आगामी दुई िर्ुतभि सञ्चालनमा
ल्याइनेछ। तनजी क्षेिको अग्रसरिामा हुने वरकेटलगायिका खेल मैदानहरूको तनमाुर् कायुलाई
सरकारले प्रोत्साहन गनेछ। वरकेट खेलको विकासका लातग वरकेट एकेडे मी स्थापना गररनेछ।
काठमाडौं उपत्यकामा अन्िराुष्टष्टरयस्िरको राष्टष्टरय खेलकुद पररसर तनमाुर् गनु आगामी आतथुक
िर्ुमा विस्िृि पररयोजना प्रतििेदन ियार गररनेछ। सबै प्रदे शमा सुविधासम्पन्न रङ्गशाला र स्थानीय
िहमा दीघुकालीन महत्त्िका खेलग्रामको तनमाुर्, विकास र विस्िार गने कायुलाई िीब्रिा ददइनेछ।
१९०. आिश्यक पूिाुधार तनमाुर् सम्पन्न गरी सन् २०१९ तभिै िेह्रौं दष्टक्षर् एतसयाली खेलकुद प्रतियोतगिा
आयोजना गररनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
१९१. गररबीको मनोविज्ञान हटाई आत्मविश्िास जागृि गररनेछ। मौतलक हकको कायाुन्ियनबाट सबै
नागररकलाई ष्टशक्षा, स्िास्थ्य, खाद्यान्न, रोजगारीको व्यिस्था गरी तनरपेक्ष गररबी अन्त्य गररनेछ।
अब नेपालमा कोही भोकै पदै न, भोकले कोही मदै न।
१९२. शासकीय स्िच्छिा र सुशासन प्रिद्धुनलाई सरकारले सिोपरर प्राथतमकिामा राखेको छ। सबै क्षेिमा
सदाचार पद्धति अिलम्बन गररनेछ। राज्यको सम्पष्टत्तमातथ अनतधकृि दोहन गने प्रिृष्टत्तप्रति मेरो
सरकार कठोर रूपमा प्रस्िुि भएको छ र हुनेछ। सबै सािुजतनक पदातधकारीहरूलाई म भ्रष्टटाचार
गददुन, म भ्रष्टटाचार हुन ददन्न,ँ म दे श र जनिाका लातग इमान्दार भएर काम गने प्रतिज्ञा गदुछु भन्ने
प्रतिबद्धिा आत्मसाि् गरी सेिा प्रिाह गनु तनदे ष्टशि गररएको छ। भ्रष्टटाचार हुन नददन र भ्रष्टटाचारमा
सं लग्न व्यष्टक्तलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन कुनै कसर बाँकी राष्टखनेछैन।
१९३. न्याय प्रशासनलाई सरल, तमिव्ययी र प्रभािकारी बनाउन कानुनी सुधारलाई तनरन्िरिा ददं दै
न्यायपातलकाको चौथो पञ्चिर्ीय रर्नीतिक योजना कायाुन्ियन गररनेछ। सिुसाधारर्को न्यायमा
पहुँच िृवद्ध गररनेछ। वहं सापीतडि मवहला, एकल मवहला, अपाङ्गिा भएका व्यष्टक्त, दतलि, बालबातलका
र ज्येष्टठ नागररक पक्षलाई तनःशुल्क कानुनी सहायिा उपलधध गराइनेछ। सम्बष्टन्धि कानुनमा
सं शोधन र पदातधकारीको तनयुष्टक्त गरी सङ्रमर्कालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गररनेछ।
१९४. तनिाुचन प्रर्ालीलाई तनष्टपक्ष र स्िच्छ बनाइनेछ। उपतनिाुचनका कामहरू सम्पन्न गररनेछ।
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१९५. राष्टष्टरय सुरक्षा नीति कायाुन्ियन गरी राष्टष्टरय सुरक्षालाई सुदृढ बनाइनेछ। राष्टष्टरय सुरक्षा एिं
प्रतिरक्षासम्बन्धी विर्यमा अध्ययन अनुसन्धान गनु राष्टष्टरय प्रतिरक्षा विश्िविद्यालय स्थापना गररनेछ।
ु मा वहं साले स्थान पाउनेछैन। नागररकको जीउधन र सािुजतनक सम्पष्टत्तको सुरक्षाका
१९६. अब मुलक
लातग जुनसुकै प्रकारको वहं सात्मक गतिवितधप्रति मेरो सरकार कठोर रूपमा प्रस्िुि हुनेछ। सं विधान
र कानुन विपरीिका कायुमा सं लग्न हुने, शाष्टन्ि सुरक्षामा खलल पुर्याउने र सामाष्टजक सद्भाि
तबथोल्ने कुनै पतन प्रकारका आपरातधक वरयाकलापमा सं लग्न हुने जोकोहीलाई कानुनी कारबाहीको
दायरामा ल्याइनेछ। िथ्य र िैज्ञातनक प्रमार्मा आधाररि अपराध अनुसन्धान र अतभयोजन प्रर्ाली
विकास गररनेछ। अनुसन्धान र अतभयोजनमा सं लग्न जनशष्टक्तको क्षमिा िृवद्ध गररनेछ।
१९७. अतनयतमििा, सरकारी सम्पष्टत्तको अनतधकृि प्रयोग, अपचलन िथा दोहन र अन्य जुनसुकै आपरातधक
कायुमा सं लग्न कुनै पतन व्यष्टक्त दण्ड सजायिाट उष्टम्कन नपाउने गरी तनगरानी, अनुसन्धान र
छानतबन कायुलाई सशक्त बनाइनेछ।
१९८. प्रशासतनक िथा सुरक्षा तनकायहरू समन्ियात्मक रूपमा पररचालन गरी शाष्टन्ि सुरक्षा कायम गनु र
अपराध तनयन्िर् गनु मेरो सरकार दृढ छ। सबै सुरक्षा तनकायहरूलाई सबल¸ सक्षम र उत्तरदायी
बनाई राष्टष्टरय सुरक्षा प्रर्ालीलाई थप सुदृढ बनाइनेछ। राष्टष्टरय अनुसन्धान विभागलाई व्यािसावयक
इन्टे तलजेन्स सं स्थाको रूपमा विकास गररनेछ।
१९९. विपद्को पूिि
ु यारी, खोज, उद्धार, राहि र पुनस्थाुपनामा सबै सं यन्िहरू पररचालन गररनेछ। विगि
लामो समयदे ष्टख पुनस्थाुवपि हुन नसकेका विपद् प्रभावििहरूलाई पुनस्थाुपना गने कायुलाई िीब्रिा
ददइनेछ। वहमपाि, शीिलहर, बाढीपवहरो, डुबान िथा आगलागीलगायिका विपद्को अिस्थामा
न्यूनिम सेिाको अभािमा अकालमा ज्यान गुमाउनुपने अिस्थाको अन्त्य गररनेछ।
२००. भूकम्पीय जोष्टखमबाट बचाउन सुरक्षा तनकायहरू रहेको स्थानलगायि हरे क १५ वकलोतमटरको
दू रीमा भूकम्पीय पूि ु सूचना प्रर्ाली जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
२०१. लागु और्धविरुद्ध रोकथाम र तनयन्िर्का कायुरमहरू सञ्चालन गरी स्िस्थ, सभ्य र सुरष्टक्षि
समाज तनमाुर् गररनेछ। लागु और्ध उत्पादन, ओसारपसार, बेचतबखन, दुव्युसन र बालबातलकालाई
कुलिमा फसाउन दुरुत्साहन गनेउपर कडा कारबाही गररनेछ।
२०२. कारागारहरूको सुरक्षा व्यिस्थालाई सुदृढ गनु प्रवितधमैिी उपायहरूको अिलम्बन गररनेछ, विद्यमान
भौतिक पूिाुधारहरूको तनमाुर् र सुधार गररनेछ। कैदी बन्दीहरूको श्रम र सीपलाई उत्पादनशील
र विकास कायुहरूमा उपयोग गराउने व्यिस्था गररनेछ।
२०३. कानुन, सं गठन र जनशष्टक्तलाई सुशासन र विकासमैिी बनाइनेछ। राष्टष्टरय मानकका आधारमा
सािुजतनक सेिा प्रदान गने कमुचारीहरूको सेिाको मूल्याङ्कन गने प्रर्ालीको विकास गररनेछ।
आगामी िर्ुदेष्टख सािुजतनक सेिा बडापि ियार गरी सेिा प्रिाह गनु सुरु गररनेछ।
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२०४. सरकारी सेिामा नतिजामा आधाररि कायुसम्पादन प्रर्ाली अिलम्बन गररनेछ। उच्च पदमा कायुरि
कमुचारीहरूसँग कायुसम्पादन करार सम्झौिा गरी करारका शिुहरूलाई कायुसम्पादन मूल्याङ्कनको
आधार बनाइनेछ। सं गठनको कायुसम्पादनस्िर न्यून हुँदा पतन पदातधकारीले कायुसम्पादन
मूल्याङ्कनमा पूर्ाुङ्क पाउने ष्टस्थतिको अन्त्य गररनेछ।
२०५. आफ्नो ष्टजम्मेिारीमा अलमल गने, काम नगने, अनुशासनहीन, अतनयतमििा र भ्रष्टटाचारमा सं लग्न
हुने जोकोहीलाई कडा कारबाही गररनेछ। राम्रो काम गने पुरस्कृि हुने, काम नगने एिं गैरकानुनी
काम गने दष्टण्डि हुने वितधलाई कायाुन्ियनमा ल्याइनेछ। राष्टरसेिकहरूलाई प्रदान गररने सेिा
सुविधाको पुनरािलोकन गरी उत्प्रेररि गररनेछ।
२०६. राष्टरसेिकहरूमा कामप्रति ित्पर हुने, सेिाभािसवहि समयमै काम सम्पन्न गने, उत्कृष्टट नतिजा ददने
र ष्टजम्मेिारी िहन गने कायुसंस्कृतिको विकास गररनेछ। राष्टरसेिकहरूमा ज्ञान, सीप र पेसागि
मयाुदाको विकास गरी सरकारी सेिालाई नयाँ जीिन ददइनेछ, नयाँ गतिका साथ सञ्चालन गररनेछ।
कमुचारी, ष्टशक्षक, स्िास्थ्यकमीलगायि सबै पदातधकारीबाट िोवकएकै समयमा काम सुरु गरी सेिा
प्रदान गराइनेछ।
२०७. िीनै िहको नीति, कायुरम िथा बजेटको िावर्ुक कायुयोजनाको अनलाइन अनुगमन गने प्रर्ालीलाई
एकीकृि गररनेछ। विद्यमान कायुरम र आयोजनाहरू आिश्यकिा, प्रभािकाररिा र प्रभािको
विश्ले र्र्

गरी

आिश्यकिाअनुसार

पररमाजुन,

पुनसंरचना

िा खारे ज

गररनेछ।

सािुजतनक

खररदसम्बन्धी कानुनमा समयानुकूल सुधार गररनेछ।
२०८. विशेर् व्यिस्था गरी विकास तनमाुर्का काममा बाधा व्यिधान हुन ददइने छै न। विकास
ँ ीगि खचु िृवद्ध
आयोजनाहरूको तनर्ुय, खररद प्रवरया र ठे क्का व्यिस्थापनमा सुधार गरी पूज
गररनेछ। विकास आयोजनाहरूमा िीनै तसफ्टमा काम गनु प्रोत्सावहि गररनेछ। विकास आयोजनाहरू
िोवकएको समय, गुर्स्िर र लागिमा सम्पन्न नगने पदातधकारी र तनमाुर् व्यिसायीलाई कानुनी
कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ।
२०९. स्िस्थ र गतिशील अथुिन्िको तनमाुर् एिं वित्तीय क्षेिको स्थावयत्ि िथा सुशासन कायम गनुको
लातग सम्पष्टत्त शुद्धीकरर् िथा आिङ्किादी वरयाकलापमा वित्तीय लगानी तनिारर्सम्बन्धी रर्नीतिक
कायुयोजना कायाुन्ियन गररनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
२१०. नेपालको परराष्टर नीति राष्टष्टरय वहि, पारस्पररक लाभ र सम्मान, अन्िराुष्टष्टरय प्रतिबद्धिा िथा दावयत्ि
र न्यायमा आधाररि हुनछ
े । स्ििन्ििा, सािुभौमसत्ता, भौगोतलक अखण्डिा, स्िाधीनिा र राष्टष्टरय
सुरक्षा कायम गदै अन्िराुष्टष्टरय जगि्मा राष्टष्टरय प्रतिष्टठाको अतभिृवद्ध गररनेछ। तछमेकी तमिराष्टरहरू,

25

ु हरूलगायि अन्य सबै तमिराष्टरहरूसँगको सम्बन्धलाई थप
विकास साझेदारहरू, श्रम गन्िव्य मुलक
सुदृढ गदै राष्टष्टरय वहि अनुकूल बनाइनेछ।
२११. तनयाुि, लगानी र पयुटन प्रिद्धुन एिं प्रवितधमा पहुँच सहज बनाउने गरी आतथुक कूटनीति सञ्चालन
गररनेछ।
२१२. नेपालको वहि प्रिद्धुनमा योगदान पुग्ने गरी उच्चस्िरका भ्रमर्लाई उपयोग गररनेछ।
ु राष्टरसं घ
२१३. नेपाल सदस्य भएका क्षेिीय मञ्चहरूलाई अझ प्रभािकारी बनाउन जोड ददइनेछ। सं यक्त
िथा मानिअतधकार पररर्द् र शाष्टन्ि तनमाुर् आयोगलगायि अन्य अन्िराुष्टष्टरय सं घसं स्थाहरूमा
नेपालको प्रतितनतधत्ि र भूतमकालाई थप सशक्त बनाइनेछ।
२१४. नेपालको मौतलक शाष्टन्ि प्रवरया विश्िकै लातग अनुकरर्ीय रहेको छ। शाष्टन्ि प्रवरयाका
अनुभिहरूलाई अन्िराुष्टष्टरयस्िरमा आदानप्रदान गररनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
२१५. मेरो सरकारले समृवद्धको आधार िर्ुमा प्राप्ि उपलष्टधधहरूलाई समुन्नि बनाउँदै आतथुक, सामाष्टजक
र सांस्कृतिक सबै क्षेिको िीब्र विकास गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्टष्टरय आकाङ्क्षा पूरा
गने अठोटका साथ आतथुक िर्ु २०७६/७७ को नीति िथा कायुरम प्रस्िाि गरे को छ।
२१६. यी नीति िथा कायुरमहरूको सफल कायाुन्ियनबाट राष्टष्टरय एकिा, राष्टष्टरय वहि र स्िातभमान
मजबुि हुनेछ, सङ्घीयिा सं स्थागि हुनेछ, िीब्र दरको आतथुक िृवद्ध हातसल हुनछ
े , प्रभािकारी
गुर्स्िरीय सेिा प्रिाह हुनेछ र नागररकको सम्मान र सं रक्षर् हुनेछ। नेपाल क्षेिीय र विश्ि मञ्चमा
ँ ै जानेछ।
समृवद्ध र न्यायसवहिको समाजिाद उन्मुख उदीयमान राष्टरको रूपमा स्थावपि हुद
२१७. यी नीति िथा कायुरमको प्रभािकारी कायाुन्ियनमा सबै क्षेिबाट योगदान हुने विश्िास गदुछु।
ु को विकासमा योगदान पुर्याउने राजनीतिक दलहरू, तनजी क्षेि र सहकारी क्षेिप्रति
२१८. अन्त्यमा, मुलक
आभार प्रकट गदुछु, आ-आफ्नो क्षेिबाट महत्त्िपूर्ु भूतमका खेल्ने राष्टरसेिक कमुचारी, श्रतमक िथा
श्रमजीवि, नागररक समाज, बुवद्धजीवि, सञ्चारजगि् िथा सम्पूर्ु दे शिासीहरूलाई धन्यिाद ज्ञापन
गदुछु। नेपालको विकास प्रयासमा सहयोग गने तमिराष्टरहरू, अन्िराुष्टष्टरय सं घ सं स्थाहरू, विकास
साझेदारहरू िथा गैरआिासीय नेपाली समुदायलाई धन्यिाद ददन्छु ।
धन्यिाद।
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