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माननीय सभामखु�यू, 

माननीय सद�यह�, 

1) नेपालको सं�वधानको काया��वयनसँगै तीन तहका सरकार गठन भई 

सम�ृ� र �वकासतफ�  अगा�ड ब�ढरहेको स�दभ�मा �देश सरकारको 

दो�ो वष�को नी�त तथा काय��म ��ततु गन� ग�रमामय सदनमा 

उपि�थत भएको छु। संघीयता काया��वयनको प�र��ेयमा यस 

ग�रमामय सभामा उपि�थत भई �देश सरकारको नी�त तथा 

काय��म ��ततु गन� पाउँदा गौरवाि�वत महससु गरेको छु। 

2) यस मह�वपूण� घडीमा संघीयता तथा गणत�� �ा��को संघष�मा 

आ�नो अमू�य जीवन उ�सग� गनु�हनुे �ात अ�ात महान 

शह�दह���त हा�द�क ��ा�ल� अप�ण गन� चाह�छु। नेपालको 

रा��यता, अख�डता, �वाधीनता र लोकत�� �ा��को अ�भयानमा 

नेत�ृव �दान गन� हा�ा वीर पूखा� तथा अ�जह���त उ�च स�मान 

�य� गद� अ�गामी �पा�तरणमा वहाहँ�ले प�ु याउन ु भएको 

योगदानको �मरण गन� चाह�छु।   

3) नेपाल� जनताको ब�लदानीपूण� संघष�वाट �ा� सं�वधान बमोिजम 

साव�भौमस�ा स�प� नेपाल� जनताले �नवा�िचत गर� पठाएका 

��त�न�धह�बाट बनेको यो सरकार �देश�भ� लोकत��का 

आधारभतू मू�य मा�यता; मानव अ�धकारको संर�ण, सशुासन, 

उ�रदायी सरकार, ��ाचार �नय��ण, �वत�� �यायपा�लका, 

आव�धक �नवा�चन, �से �वत��ता, �व�धको शासन र जनताका 

आधारभतू हक अ�धकार��त सचेत रहँदै “�व�थ, ससंु�कृत र सखुी 
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जनता; समाजवादउ�मखु सम�ृ �देश” भ�े सोचका साथ “सम�ृ 

नपेाल, सखुी नपेाल�” को रा��य अकां�ा पूरा गन� नेपाल 

सरकारको अ�भयान��त पूण� ��तव� छ। 

4) नेपालको सं�वधानले अ�ीकार गरेको साव�ज�नक-�नजी-सहकार�को 

मा�यमबाट ती� आ�थ�क व�ृ� हा�सल गद� �दगो आ�थ�क �वकासको 

ल�य �ा� गन�, स�त�ुलत, स�ुढ, समावेशी र सम�या�यक अथ�त�� 

�नमा�ण गन�, �व�थ, स�म र कम�शील जनशि� उ�पादन गन�, 

�भावकार� रोजगार�का अवसरह� सजृना गर� उ�पा�दत 

जनशि�लाई �वदेशमै �टकाउन,े आ�थ�क असमानता घटाउन,े 

��ाचारम�ु च�ुत �शासन र �व�ीय सशुासनको उपय�ु 

रणनी�तका मा�यमबाट �भावकार� सशुासन कायम गन� उ�े�य 

�लएको यो सरकार समाजवादउ�मखु अथ�त��को आधारशीला 

तयार गन� �ढ स�ि�पत छ। 

5) अभाव, अिश�ा, भोकमर�, ग�रबी, बेरोजगार�, पछौटेपन, सीमा�तीकरण, 

बि�तीकरण, �वभेद�करण एवम ् सामािजक कुर��तका च��यूहलाई 

तो�न शि�, �ोत र अवसरमा सम�या�यक पहुँच �था�पत गन� यो 

सरकार ��तव� रहनेछ। 

माननीय सभामखु�यू, 

6) स�वत ्२०७५ साल जे� १८ गते �देश सभाको बैठकलाई मैले 

गरेको प�हलो स�बोधन माफ� त उ�च दरको आ�थ�क व�ृ� हा�सल 

गन�, स�त�ुलत र स�ुढ अथ�त�� �नमा�ण गन�, �व�थ र स�म 
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जनशि� �वकास गन�, रोजगार�का अवसर सजृना गन�, �वकासलाई 

समावेशी र सामािजक �यायमा आधा�रत बनाउने, सशुासन कायम 

गन� र उ�कृ� न�तजा हा�सल गन� �य� स��प अन�ुपको गहन 

िज�मेवार� पूरा गन� �देश सरकार �नर�तर ला�गरहेको छ।  

7) संघ, �देश र �थानीय तहको अ�तरस�ब�ध सहका�रता, सहअि�त�व 

र सम�वयको �स�ा�तमा आधा�रत हनुे नेपालको सं�वधानको मम� 

अन�ुप संघ र �थानीय तहका सरकारसँग सघन सम�वयमा रह� 

आ�नो काय� स�पादन गन� यो सरकार ��तव� छ। 

8) राजनी�तक संघीयता सँगै �शास�नक र �व�ीय संघीयता समान 

�पमा काया��वयन हनु नस�दा गत वष� घो�षत नी�त तथा 

काय��मह�ले सोचे ज�त प�रणाम �दन नसके ताप�न �देश सरकार 

�थापना र स�ालन भएको एक बष�को यस अव�धमा नी�तगत, 

सं�थागत र संरचनागत आधारशीलाह� तयार भएका छन।् संघीय 

शासन �णाल�को सफल काया��वयनका ला�ग �देश सरकारको 

भ�ूमका स�ुढ र सम�ुत हुँदै गएको छ। 

9) �देश सरकारले तजु�मा गनु�पन� भनी प�हचान ग�रएका 

काननुह�म�ये आव�यकताका आधारमा छ�बीसवटा ऐन जार� भई 

काया��वयनमा आएका छन।् दईुवटा ऐन �माणीकरणको �ममा 

छन।् ऐनमा भएको �यव�थाको �भावकार� काया��वयनको ला�ग 

�व�भ� �नयमावल�, �नद�िशका र काय��व�धह� जार� भएका छन।् 

थप ऐन जार� गन� स�दभ�मा एघारवटा �वधेयक �देश सभामा 

छलफलको �कृयामा रहेका छन।् 
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10) �देशि�थत ते� वटै िज�लामा सरकारको उपि�थ�त स�ुनि�त गर� 

सेवा �वाहलाई �भावकार� त�ुयाउन �शास�नक संरचनाह� खडा 

भई कम�चार� समायोजन हनुे काय� अि�तम चरणमा पगेुको छ। 

सरकारको काय�स�पादनका ला�ग सात म��ालय तथा सात 

�नद�शनालय र काय�स�ालनका ला�ग एकसय एकाउ� वटा 

काया�लय अ�तग�त कर�व प�तीस सयको स��यामा कम�चार� 

दरव�द� �वीकृत भएको छ। 

11) �देशमै�ी संगठन संरचना �नमा�ण गन� आगामी आ�थ�क बष��भ� 

स�ठन तथा �यव�थापन सभ��ण काय� पूरा गन� गर� �देश 

सरकारको �शास�नक संरचनालाई आव�यकता र औिच�यका 

आधारमा थप �यवि�थत त�ुयाउन स�ठन तथा �यव�थापन 

सभ��ण गन� काय� �ार�भ भएको छ।  

12) �दगो �वकासका ल�य हा�सल गन� र �देशको द�घ�काल�न ल�य 

स�हत जनमै�ी योजनाको खाका तजु�मा गन� �देश �वकास प�रष� 

गठन भएको छ। �देश नी�त तथा योजना आयोग गठन भई 

स�ालनमा आएको छ।  

13) �देश सरकारको साव�ज�नक �शासनमा शासक�य �व�छता कायम 

गन� ��ाचार �व��को रणनी�त, २०७५-७९ जार� ग�रएको छ। 

��ाचार �व��को अ�भयानलाई थप प�रणाममखुी बनाउन �व�ीय 

सशुासन रणनी�त र ��ाचार �व��को रणनी�तक काय�योजना तयार 

गन� काय� �ार�भ भएको छ। 



 

5 

14) मानव अ�धकार उ�ल�नका घटनाह� रो�न, �भा�वतलाई �याय 

तथा ��तपू�त� �दलाउन तथा सामािजक पनु�था�पना गन� �व�भ� 

काय��म स�ालन भएका छन।् 

15) �देश तथा �थानीय तहकाबीच नी�तगत साम��यता, साझा 

अ�धकार �े�को �योग, �ाकृ�तक �ोत साधनको उपयोग र 

बाँटफाँट तथा योजना �यव�थापनमा रणनी�तक साझेदार� स�ब�धी 

�वषयमा सम�वय गन� �देश सम�वय प�रष�को बैठक स�प� भई 

ते� बुदेँ साझा ��तव�ता जार� ग�रएको छ। 

16) �देशको पा� व�िच� तयार गर� आगामी पाँच बष�का ला�ग 

आव�धक योजनाको आधारप� तयार ग�रएको छ। सबै �नवा�चन 

�े� र �थानीय तहको जनसा��क �ववरण, मानव �वकास सूचका� 

र पूवा�धार लगत स�हतको व�तिु�थ�त �ववरण तयार ग�रएको छ। 

17) आव�धक योजनाको आधारप�ले �दशा�नद�श गरे बमोिजमका 

�े�ह�मा लगानी आक�ष�त गन� उ�े�यले िचतवनको भरतपरुमा 

�नजी �े�सँग वहृत ्अ�तर��या काय��म स�प� ग�रएको छ। 

18) संघीयता काया��वयनमा सहयोग गन� �म�रा�ह�सँग अनभुव र 

सहयोग आदान-�दान गन� �सल�सलामा हालै �म�रा� जनवाद� 

गणत�� चीनको गा�स ु �ा�त र यस �देशबीच भ�गनी स�ब�ध 

कायम गन� गर� ��प�ीय समझदार� प�मा ह�ता�र भएको छ।  

19) िज�ला सदरमकुाम तथा निजकको लोकमाग�देिख �थानीय तहको 

के��स�मका सडकलाई �तरो��त गन� लगायतका काय��म 
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अ�तग�त एकसय अ�ठाउ�वटा सडक र एघारवटा सडकपलुको 

�नमा�ण काय� अगा�ड बढाइएको छ।  

20) एक�कृत व�ती �वकास तथा ज�गा एक�करण काय��म माफ� त 

जोिखमय�ु र छ�रएर रहेका ब�तीह�लाई �थाना�तरण गर� 

�यवि�थत गन� �व�भ� पाँच �थानमा �ब�ततृ प�रयोजना ��तवेदन 

तयार� गन� काय� अि�तम चरणमा रहेको छ। 

21) सबै खेतीयो�य ज�मनमा आगामी पाँच बष��भ� �सँचाइ स�ुवधा 

स�ुनि�त गन� उना�चाल�सवटा योजनाह�को बोलप� आ�ान 

ग�रएको र बीसवटा �सँचाइ योजनाह�को �व�ततृ आयोजना 

��तवेदन तयार गन� काय� अि�तम चरणमा रहेको छ। जलउ�प� 

�कोप �नय��णका ला�ग स�तान�बे �थानमा नद� �नय��ण तथा 

प�हरो �नय��णको काय� अगा�ड बढाइएको छ।  

22) यातायात सेवालाई �यवि�थत र मया��दत बनाउन तथा 

सेवा�ाह�ह�लाई �दइने सेवा स�ुवधालाई �भावकार� त�ुयाउन 

सझुाव �लने उ�े�यले ते� सद�यीय काय�दल गठन गर� काय� 

�ार�भ भएको छ।  

23) �दगो शाि�त �थापनाको ला�ग �ब�भ� �क�समका राजनी�तक 

आ�दोलनमा स�हद तथा बेप�ा भएका प�रवार एवम ् घाइते तथा 

अपा�ता भएका �यि� तथा प�रवारलाई िश�ा र �वा��य सेवामा 

पहुँचको स�ुनि�तता गन� र सीप अ�भब�ृ�मा सहयोग प�ु याउन ��� 

�भा�वत प�रवारलाई सहायता गन� स�ब�धी काय��व�ध, 2075 जार� 
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गर� काया��वयनमा �याइएको छ। यस वष� मकवानपरुमा स�हद 

�� पा�ीन �म�ृत पाक�  र धा�दङमा ��मक स�हद �मारक पाक�  

�नमा�ण गन� काय� अगा�ड बढाइएको छ। 

24) �व�भ� �े�मा रहेको �सि�डकेट एवम ् काट� �ल�, �ाकृ�तक �ोत 

साधनको अना�धकृत दोहन, साव�ज�नक तथा सरकार� ज�गाको 

अ�त�मण, लाग ुऔषध ओसारपसार र बेच�बखन, जबरज�ती च�दा 

असलु� लगायत सबै गैरकाननुी ��याकलाप �नय��ण गन� �व�भ� न 

काय��म स�ालन भएका छन।् 

25) �देश�भ� ��याशील स�ारमा�यमलाई मया��दत, िज�मेवार र 

उ�रदायी बनाउन �देश स�ार मा�यम �यव�थापन ऐन, २०७५ 

जार� भई काया��वयनमा आएको छ। स�ार रिज�ारको �नयिु� 

भइ� काय� �ार�भ भएको छ।प�कारह�को �मता अ�भव�ृ� 

काय��म अ�तग�त नेपाल प�कार महासंघ, �देश न�वर तीनको 

स�म�तलाई काय�स�ालनमा सहजीकरण गन� काया�लय भवन र 

अनदुान उपल�ध गराइएको छ।  

26) बाढ�, प�हरो, आगलागी र �ाकृ�तक �कोपबाट पी�डत 

नाग�रकलाई राहत उपल�ध गराउन तथा उ�ारमा सहयोग गन� 

�देश �वप� �यव�थापन ऐन, २०७५ र �देश �वप� 

�यव�थापन कोष स�ालन काय��व�ध, २०७५ जार� भइ� �देश 

�वप� �यव�थापन कोष स�ालनमा �याइएको छ। �देश न�वर 

दईुको बारा र पसा�मा �म�त 2075 साल चै� स� गते 
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आएको हावाहुर�बाट �भा�वतह�को आवास �नमा�णमा सहयोग 

प�ु याउन �देश सरकारबाट एक करोड �प�या सहयोग उपल�ध 

गराइएको छ। नवुाकोटको �याङफेद�मा सवार� दघु�टनामा पर� 

�यान गमुाउने प�रवारका सद�यलाई त�काल राहतको ला�ग 

��त प�रवार �. एक लाखका दरले ज�मा �. वाइसलाख 

उपल�ध गराइएको छ।  

27) �ोत साधनमा पया�� पहुँच नभएका र �व�भ� �क�समले अ�यायमा 

परेका म�हला, द�लत र अपा�ता भएका �यि� लगायत �व�भ� 

वग�, समदुायलाई �थानीय तहबाट �दान ग�रने सेवा �वाहमा 

सहयोग र सहजीकरण गन� गाउँपा�लकाह�मा काननुी सहजकता�को 

�यव�था �मलाइएको छ।  

28) कारागारलाई सधुार गहृको �पमा �पा�तरण गद� लैजाने नी�त 

अन�ुप भीमफेद� कारागारमा म�हला ब�द�गहृ �नमा�ण काय� �ार�भ 

ग�रएको छ। �देशि�थत �हर� संगठनको स�ुढ�करण गन� 

काय��म अ�तग�त अ� चाल�सवटा �हर� इकाइका भवनह� �नमा�ण 

गन� काय� अगा�ड बढाइएको छ। 

माननीय सभामखु�यू, 

29) “�दगो वन, उ�पादनमखुी धन” र “जहा ँ वन, �यहा ँ �यव�थापन” 

एवम ् “जहा ँ वाँझो, �यहा ँ व�ृारोपण” भ� े नी�त काया��वयन गन� 

चार हजार पाँच सय नौवटा सामदुा�यक वन, तीन हजार एक सय 
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प�चीसवटा कब�ुलयती वन तथा एउटा संरि�त वन �यव�थापन 

गन� काम भइरहेको छ। 

30) �व�छ वातावरण, सफा �देश �नमा�ण, जलवाय ु प�रवत�न �भाव 

�यूनीकरण तथा अनकूुलन, जलाधार पनु��थान, साव�ज�नक �े� 

सरसफाइ एवम ् ह�रयाल� �यव�थापन, �दूषण �नय��ण र 

नद�ह�को बहाव स�तलुन गन� काय��म अ�तग�त �ला��क 

�यव�थापन तथा �नय��णका ला�ग काय�योजना तयार गर� तीनवटा 

नगरपा�लकामा काय��म स�ालन भइरहेको छ। 

31) “हामी सबै उ�मी” भ� े नाराका साथ म�हला, यवुा, द�लत तथा 

नवउ�मीह�लाई �ो�साहन गन� नी�तगत �यव�थाको काया��वयन 

गन� �सल�सलामा नौ हजार एक सय सातवटा उ�ोग दता� तथा नौ 

हजार आठ सय आठवटा उ�ोग नवीकरण भएका छन।् 

औ�ो�गक �े� �वकास गन� उ�े�यले मकवानपरुको मनहर� र 

�स�धलु�को म�रनमा स�भा�यता अ�ययन गन� काय� अगा�ड बढेको 

छ। 

32) पय�टक�य �थल संर�ण, स�ब��न र �व��न गर� �देशलाई 

पय�टक�य ग�त�यको �पमा �वकास गन� पय�टन �वकास आयोजना 

स�ालनमा �याइएको छ। यस अ�तग�त आठवटा �हल�टेशनको 

�ब�ततृ प�रयोजना ��तवेदन तयार भएको, ��हाद यो�न रेडपा�डा 

पदमाग� सचुा� भएको, गो�ला पास स�ालनका ला�ग नेपाल� सेना 

माफ� त �कृया अगा�ड बढाइएको र �देश सरकारको पहलमा 
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जगुल �हमाल आरोहण ख�ुला भई �थम आरोहण समेत 

सफलतापूव�क स�प� भएको छ।  

33) नपेाल �मण वष� सन ्2020 लाई �भावकार� बनाउन �देश�तर�य 

मूल सहजीकरण तथा आयोजक स�म�त गठन गर� ��याशील 

बनाइएको छ। �देशको पय�टन �ा�ड तथा लोगो तयार गर� 

�चार�सारका काय��मह� स�ालन भएका छन।् �देश�भ� 

दशवटा नयाँ पय�टक�य ग�त�य प�हचान ग�रएको छ। 

34) उपभो�ाको हक�हत संर�ण गद� उपभो�य व�तकुो गणु�तर तथा 

मापद�ड तयार गर� �नय�मत अनगुमन तथा �नयमन माफ� त बजारलाई 

पूण� ��त�पध� बनाउन बजार अनगुमन �नद� िशका जार� ग�रएको छ। 

�देश�भ� लगानीमै�ी वातावरण सजृना गन� �देश �यवसाय म� गठन 

ग�रएको छ। 

35) �ाकृ�तक �ोतको �दगो संर�णका ला�ग ते�वटै िज�लामा एक�कृत 

जलाधार �यव�थापनका काय��म स�ालनमा �याइएको छ। 

न�दज�य पदाथ�को उ�खनन,् स�लन र �ब�� �वतरणलाई �भावकार� 

बनाउन काय��व�ध तजु�मा गर� काया��वयनमा �याइएको छ।  

36) �व�ान र ��व�धको �वकास र �ब�तार गन� नी�त अ�तग�त ��भवुन 

�व��व�ालयसँगको सहकाय�मा यवुा वै�ा�नक स�मेलन स�प� 

भएको छ। �देशको �व�ान नी�त तयार गर� काया��वयनमा 

�याइएको छ। यह� जे� 22 र 23 गते काठमाड�मा साक� �तर�य 

यवुा बै�ा�नक स�मेलन आयोजना हनु गइरहेको छ।  
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37) �देश�तर�य �वषाद� अवशेष �नयमन �योगशाला �थापना र 

स�ालनका ला�ग आव�यक य�� उपकरणको ख�रद �कृया 

अगा�ड बढाइएको छ।पश ु �वा��य सेवालाई सलुभ बनाउन 

भेटे�रनर� ए�बलेु�सको ख�रद �कृया अि�तम चरणमा रहेको छ।  

38) “�थानीय �ोत तथा सीपमा आधा�रत एक पा�लका एक �वशेष 

उ�पादन, एक टोल एक उ�म काय��म” काया��वयन गन� �े� 

�नधा�रणको काय� अगा�ड बढाइएको छ। �स�धलु�को दधुौल� 

नगरपा�लका र सनुकोसी गाउँपा�लका तथा िचतवनको माडी 

नगरपा�लका समेत तीन �थानमा तीनसय उन�चास �बघा �े�मा 

सामू�हक खेती �णाल� श�ु भएको छ। 

39) �देशका �व�भ� ते� �थानमा शीत भ�डार र िचतवनको भ�डारामा 

कृषक पाठशाला तथा कृ�ष पशपंु�ी ता�लम के�� भवन �नमा�ण 

गन� बोलप� आ�ान ग�रएको छ। �स�धलु�, मकवानपरु र िचतवन 

िज�लाका �व�भ� अ�तीस �थानमा �डप बो�र� �नमा�ण गन� काय� 

अि�तम चरणमा पगेुको छ। 

40) रा�ी नगरपा�लका र खैरहनी नगरपा�लकाि�थत िचतवन रा��य 

�नकु� र म�यवत� �े�मा व�यज�त ु एवम ् मानवबीचको ��� 

�यव�थापन गर� ��त �यूनीकरण गन� सरुि�त घेराबार �नमा�ण गन� 

गर� ठे�ा स�झौता भई काय� �ार�भ भएको छ। 

41) तरकार� तथा फलफूल �शोधन गन� स�ुवधा स�हतको आध�ुनक 

कृ�ष बजार �थापना गन� �देश सरकार र गैरआवासीय नेपाल� 

संघबीच समझदार� प�मा ह�ता�र भई काय� �ार�भ भएको छ। 
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42) सहकार� सं�थाह�को अ�भलेख �यवि�थत गन� कोपो�मस 

स�टवेयरमा ��व� गन� काय� स�प� भएको छ।“�देश ३ मा 

सहकार� र ग�रबीको अव�था” �बषयक प�ुतक �काशन ग�रएको 

छ। 

43) “िश�ामा गणु�तर�यता र पहुँचमा समानता” भ� े नाराका साथ 

�वभेदकार� िश�ाको अ��य गन� शैि�क गणु�तर स�ुढ�करण काय��म 

अ�तग�त मा�या�मक तहका िश�कह�लाई ता�लम, छा�विृ� �वतरण र 

पर��ा स�ुढ�करण काय��म काया��वयनमा �याइएको छ। सबै 

�व�ालयमा सूचना ��व�धको अ�नवाय� र अ�धकतम �योग, क��यटुर 

�याब �थापना, इ–लाइ�ेर� स�ालन र िश�क ता�लम स�हतको �माट� 

क�ा स�ालन गन� काय��म अ�तग�त �थानीय तह माफ� त बीसवटा 

�व�ालयमा आइ�सट� �याब स�ालनमा �याइएको छ। 

44) �देश �व��व�ालय �थापना र स�ालनका ला�ग नी�तगत 

अवधारणाको म�यौदा तयार भएको छ। उ�च िश�ाको गणु�तर 

अ�भव�ृ�का ला�ग सामदुा�यक �या�पसह�को सवल�करण सहयोग 

अनदुान अ�तग�त एकसय अ�ाईसवटा �या�पसह�लाई भौ�तक तथा 

शैि�क गणु�तर स�ुढ�करण गन� अनदुान सहयोग उपल�ध 

गराइएको छ। 

45) "सबैका ला�ग खेलकुद, रा�का ला�ग खेलकुद" भ�े नाराका साथ 

�देश खेलकुद ऐन, २०७५ तथा �नयमावल�, २०७६ जार� गर� 

�देश खेलकुद �वकास प�रष� गठन भई �देश तहमा खेलकुद 

�े�को सं�थागत नेत�ृव �दान गन� काम भएको छ। 
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मकवानपरुको गौर�टारमा अ�तरा���य खेलकुद �िश�ण ��त�ान र 

�देश �भ� एघारवटा र�शाला, ए� काइसवटा कभड�हल र 

ते�ीसवटा खेल मैदान �नमा�ण गन� काम भइरहेको छ। 

46) बेच�बखन र �हंसामा परेका म�हलाको उ�ार गन� “पनु�थापना 

के��” स�ालनमा �याइएको छ।पनु�थापन के��मा रहेका 

�य�ता म�हलाह�को रोजगार� एवम् �वरोजगार�का ला�ग 

साझेदार�मा आधा�रत सीप �वकास काय��म स�ालन ग�रएको 

छ। 

47) बालबा�लकाको हक अ�धकार संर�ण एवम् �व��न गन� 

उ�े�यले �देश बालबा�लका स�ब�धी ऐन, २०७५ जार� गर� 

असहाय, अनाथ तथा आप� काल�न अव�थामा रहेका 

बालबा�लकाको  संर�ण गन� आप� काल�न बाल संर�ण कोष 

�थापना ग�रएको छ। 

48) हेट�डा, �स�धलु�, भ�परु, धा�द� र चौतारा समेत पाँचवटा 

अ�पतालबाट नमूनाका �पमा स�ुवात भएको म�ुयम��ी जनता 

�वा��य पर��ण काय��म माफ� त �वप�, अ�पसं�यक तथा 

लोपो�मखु जा�त, शह�द तथा बेप�ा प�रवार, सश� ���का घाइते 

एवम ्म�हला �वा��य �वयम ्से�वका समेत दश हजार �यि�लाई 

�वा��य पर��ण सेवा उपल�ध गराई �वा��य ि�थ�तबारे ससूुिचत 

हनु र �व�थ जीवनशैल� अपनाउन ��ेरत ग�रएको छ। 
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49) नमूनाको �पमा स�ुवात ग�रएको “एक �व�ालय, एक नस�” 

काय��म अ�तग�त ते� िज�लाका बीसवटा सामदुा�यक �व�ालयका 

क�रव प�चीस हजार �व�ाथ� र िश�कह�लाई �ाथ�मक उपचार 

लगायत �ब��ना�मक �वा��य सेवा उपल�ध गराइएको छ। 

हेट�डा अ�पताललाई मदन भ�डार� �वा��य �व�ान ��त�ानको 

�पमा �वकास गन� �देश सभामा �वधेयक ��ततु भएको छ। 

50) �स�धपुा�चोक, का�पेला�ोक र दोलखा िज�लाका तीन 

गाउँपा�लकामा स�ालन ग�रएको म�हला तथा बाल�वा��य �व��न 

काय��म माफ� त साठ�वटा आमा समूहका क�रव प�� सय घर 

प�रवारका म�हला तथा बालबा�लकाह�लाई �व��ना�मक �वा��य 

सेवा उपल�ध गराइएको छ। पाँचवष� म�ुनका बालबा�लकामा देखा 

परेको कुपोषण �यूनीकरण गन� �थानीय तह माफ� त पोषण स�ब�धी 

�वशेष काय��म स�ालन भएका छन।् 

51) म�हला उ�मशीलता �ो�साहन काय��म अ�तग�त म�हला 

उ�मीह�लाई उ�पादन काय�मा ��ेरत गन� �व�भ� �दश�नीमा 

सहभागी गराउने र उ�कृ� म�हला सहकार� सं�थालाई परु�कृत 

गन� काय� भएको छ। �थानीय तहको नी�त �नमा�णमा म�हला 

जन��त�न�धह�को अथ�पूण� सहभा�गतालाई �ो�सा�हत गन� नेत�ृव 

�वकास स�ब�धी ता�लम �दान ग�रएको छ।  

52) मानव वेच�वखन तथा ओसारपसार, �हंसा �भा�वत म�हला तथा 

बालबा�लका, अस�, असहाय जे� नाग�रक लगायतको संर�ण 

गन� तथा “सहयोगापे�ी सडक मानव” म�ु �देश बनाउने 
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अ�भयानमा योगदान प�ु याउन �व�भ� संघ सं�थाह�को साझेदार�मा 

�व�भ� काय��म स�प� भएका छन।् अपा�ता भएका 

�यि�ह�को ला�ग सचेतनामूलक काय��म र सीपमूलक तथा 

रोजगारमूलक ता�लम �दान ग�रएको छ। 

53) भकू�पबाट ��त��त �व�ालयको भौ�तक संरचना पनु�न�मा�ण 

अ�तग�त उन�तीसवटा �व�ालयको भवन �नमा�ण काय� अगा�ड 

बढाइएको छ। सामदुा�यक �व�ालयह�को शैि�क गणु�तर तथा 

पूवा�धार सधुार गन� काय��म अ�तग�त �व�ालयको भवन �नमा�ण 

काय�लाई अ�भयानको �पमा अिघ बढाउन छ�बीसवटा �व�ालयको 

भवन �नमा�ण, छैस�ीवटा �व�ालयमा श�ु खानेपानीको �यव�था र 

बीसवटा �व�ालयमा इ-लाइ�ेर� तथा �माट� बोड�को �यव�था 

ग�रएको छ।  

54) िश�ा, �वा��य, कृ�ष, पश,ु खेलकुद र सामािजक �वकासका 

�े�मा सहयोग प�ु याउने उ�े�यले एकसय सो�जना �देश �वकास 

�वयम ्सेवक छनौट गर� प�रचालन ग�रएको छ।  

55) यवुा बै�ा�नकह�लाई �ो�साहन गन� कृ�ष, उ�ोग, पय�टन, जलवाय ु

तथा वातावरण, जै�वक �व�वधता, जन�वा��य, जीव-��व�ध, सूचना-

��व�ध, ईि��नय�र�, न�वकरणीय उजा�, �व�तु ्सं�ह ज�ता �े�मा 

अनसु�धान तथा �वकासको ला�ग यवुा बै�ा�नक �ो�साहन कोष 

�थापना गर� नव�वत�कह�को प�हचान गन� ��ताव आ�ान 

ग�रएको छ। 
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56) �देश सरकार �थापनाको एक वष� पूरा भएको अवसरमा सरकार 

�थापना र स�ालनको �ममा सहयोग प�ु याउन े �यि� तथा 

सं�थाह�लाई स�मान र रा�सेवक कम�चार�लाई परु�कृत गर� 

सरकारले वष�भर स�पादन गरेका �वषयव�तहु� समे�टएको �देश 

सरकारको एक वष� नामक पिु�तका �काशन ग�रएको छ।  

माननीय सभामखु�यू, 

57) अव म, आ�थ�क वष� 076/77 को नी�त तथा काय��म ��ततु 

गन� चाह�छु। ��ता�वत नी�त तथा काय��मको काया��वयनबाट 

आव�धक योजनाका द�घ�काल�न ल�यह� �ा� भई  �देशवासीको 

आ�थ�क, सामािजक र सां�कृ�तक �पा�तरण गन� सहयोग प�ुनेछ 

भ� े�व� वास �लएको छु।  

58) म��ालय तथा �नकायह�बीचको सहयोग र सम�वयलाई च�ुत र 

�भावकार� बनाई सेवा �वाह र �वकास �नमा�णका 

��याकलापह�लाई पारदश� र प�रणाममखुी बनाइनछे। तीन 

तहका सरकारबीच सघन सम�वय कायम गन� म�ुयम��ी तथा 

मि��प�रष�को काया�लयमा �माट� क� �थापना ग�रनेछ। 

59) �देश तथा �थानीय तहको सं�थागत �मता अ�भब�ृ�का ला�ग 

�थानीय �वकास �िश�ण के��लाई �देश मातहत �याई 

काय��मह� स�ालन गन� �यव�था �मलाइनेछ।  

60) साव�ज�नक �शासनलाई �यवसा�यक, ��त�पध�, न�तजामखुी र 

प�रवत�नसँगै प�रवत�न हनु स�ने त�ुयाउन म�त प�ुने गर� प��वष� 
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�देश साव�ज�नक �शासन ग�ुयोजना तजु�मा गर� काया��वयनमा 

�याइनेछ। 

61) �देश सरकारको शासक�य �ब�ध �यवि�थत गन� संगठना�मक 

संरचना स�ुढ गर� कम�चार� �यव�थापन काय� �भावकार� 

बनाइनेछ। सेवा �वाहलाई नाग�रकमै�ी त�ुयाउन नयाँ स�ठन 

तथा �यव�थापन सभ��ण (ओ ए�ड एम) गर� �शास�नक 

संरचनालाई जनमखुी बनाइनेछ। नेपालको सं�वधानले �देशको 

अ�धकार अ�तग�त अनसूुचीमा �यव�था गरेका �वषयसँग स�वि�धत 

तजु�मा गन� बाँक� काननुह� तजु�मा ग�रनेछ।  

62) �शास�नक संरचनालाई काय�मूलक बनाउन आव�यक जनशि� 

�यव�थापनका ला�ग मानव संशाधन �वकास योजना तथा ता�लम 

नी�त जार� गर� काया��वयनमा �याइनेछ। �देश सरकारका 

म��ालय तथा के���य �नकायमा कम�चार�लाई आक�ष�त र 

उ���ेरत गन� �ो�साहन गन� नी�त �लइनेछ। कम�चार�लाई काम��त 

िज�मेवार, जवाफदेह� र जाग�क बनाई उ���ेरत त�ुयाउन “�देश 

�नजामती सेवा परु�कार”को �यव�था गर� काया��वयनमा 

�याइनेछ। 

63) �देश �नजामती सेवा, अ�य �देश सरकार� सेवा तथा �देश लोक 

सेवा आयोग गठन तथा स�ालन स�ब�धी काननु तजु�मा गर� 

काया��वयनमा �याइनेछ। �देश सेवाका कम�चार�को �ववरण 

अ�ाव�धक गन� �देश �नजामती अ�भलेख के�� �थापना गर� 

काया��वयनमा �याइनेछ। 
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64) साव�ज�नक सेवा जनमखुी, उ�रदायी, जवाफदेह� र प�रणाममखुी 

त�ुयाउन �यूनतम मापद�ड स�हतको �देश साव�ज�नक सेवा 

स�ालन �नद� िशका जार� गर� काया��वयनमा �याइनेछ। 

65) �वकास आयोजनाह�को �भावका�रता अ�भव�ृ� गन� अनगुमन तथा 

मू�या�न स�ब�धी नी�तगत एवम ् सं�थागत संय��को �यव�था 

ग�रनेछ। नी�त तथा काय��म काया��वयनलाई न�तजामखुी बनाउन 

म�ुयम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयमा फलोअप डे�क �थापना 

गर� स�ालनमा �याइनेछ। 

66) �देश सरकारको साव�ज�नक स�पि�को अ�भलेख अ�ाव�धक गर� 

संर�ण, स�ब��न र �व��न गन� �यव�था �मलाउन �देश 

साव�ज�नक स�पि� �यव�थापन �नद� िशका जार� गर� काया��वयनमा 

�याइनेछ। �देशको अ�धकार�े� �भ�का �वकास �नमा�ण स�ब� 

योजना तथा आयोजनाह� समयमै ह�ता�तरण तथा बरबझुारथ गर� 

काय��ममा हनु स�ने अवरोध तथा दोहोरोपन आउन न�दन संघीय 

सरकारसँग सम�वय गर� आगामी आ�थ�क वष��भ� �देश सरकार 

मातहत �याउन पहल ग�रनेछ।  

67) �देश सरकारका म��ालय एवम ् मातहतका �नकायह�को काय� 

स�पादनलाई थप �यवि�थत बनाउन आव�यक ज�गा-ज�मन, भवन 

लगायत भौ�तक पूवा�धार र मे�सनर� औजार �देश मातहत �याउन 

यथोिचत पहल ग�रनेछ। 
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68) साव�ज�नक ख�रदलाई ��त�पध�, पारदश�, �मत�ययी बनाई 

�भावकार� त�ुयाउन �च�लत साव�ज�नक ख�रद ऐन अन�ुप �देश 

साव�ज�नक ख�रद �नद� िशका जार� गर� काया��वयनमा �याइनेछ। 

69) �देश सरकारलाई नाग�रक��त थप जवाफदेह� त�ुयाउन आव�यक 

संय��को �वकास गर� �व�भ� न काय��म काया��वयन गन� �यव�था 

�मलाइनेछ। शासक�य �व�छता र सशुासन �व��नलाई 

�ाथ�मकतामा राखी सरकारका ��याकलापह� पारदश� र 

अनमुानयो�य बनाउन सशुासन रणनी�त जार� गर� काया��वयनमा 

�याइनेछ। म��ालय, �नद�शनालय तथा काया�लयह�बाट स�पादन 

हनुे �शास�नक ��याकलाप बढ� बै�ा�नक र जनमखुी बनाउन 

�यव�थापन पर��ण �नद� िशका तयार गर� काया��वयन ग�रनेछ। 

70) �देश तथा �थानीय तहका जन��त�न�धह�को स�पि� �ववरण �ा� 

गन� र संर�ण तथा अ�भलेखीकरण गन� काय�लाई थप �भावकार� 

बनाइनेछ। 

71) �थानीय तहबीच सम�वय गन�, �वकास तथा �नमा�ण स�ब�धी 

काय�मा स�तलुन कायम गन�, सो को अनगुमन गन�, िज�लामा रहने 

संघ र �देश सरकारका काया�लय तथा गाउँपा�लका र 

नगरपा�लकाबीच सम�वय गन� र �देश काननु बमोिजमका अ�य 

काय�ह� गन� िज�ला सम�वय स�म�तको भ�ूमकालाई थप स�ुढ 

त�ुयाउने गर� काय��व�धस�हत आव�यक �ोत साधनको �यव�था 

�मलाइनेछ।  
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72) �देश सरकारले ��ाचारमा शू�य सहनशीलताको नी�त अवल�बन 

गन�छ। ��ाचार �व��को रणनी�तलाई �यापक �पमा त�लो 

तहस�म स��षेण गर� मया��दत, पारदश�, स�म �शासन �नमा�ण 

गन� काय�योजना तजु�मा गर� काया��यनमा �याइनेछ। ��ाचार गन� 

�व�� कडा नी�त अवल�वन ग�रनेछ। 

73) �वकास आयोजनास�ब� बजेट काया��वयनको �भावका�रता 

अ�भव�ृ� गन� र बजेट काया��वयन गन� पदा�धकार�लाई जवाफदेह� 

त�ुयाउन आयोजनाको �कृ�त अनसुार आयोजना �मखुसँग 

काय�स�पादन स�झौता गन� अ�यासको थालनी ग�रनेछ। आयोजना 

काया��वयनमा आयोजना �मखुलाई िज�मेवार बनाउन “जवाफदेह� 

काननु” जार� गर� काया��वयनमा �याइनेछ। 

74) रा��य तथा अ�तरा���य गैर-सरकार� सं�थाह�लाई पारदश� र 

�यवि�थत �पमा प�रचालन गन� आव�यक नी�त र मापद�ड तजु�मा 

गर� लागू ग�रनेछ। �य�ता सं�थाह�ले �देश�भ� काय��म 

स�ालन गनु�पूव� सहम�त �लनपुन� �यव�था गर� अनगुमन र �नयमन 

गन� �यव�था �मलाइनेछ। 

75) नाग�रकका सरोकार��त �देश सरकारलाई थप जवाफदेह� बनाउन 

जनता-म�ुयम��ी संवाद काय��म तजु�मा गर� काया��वयन ग�रनेछ।  

76) �दगो �वकासका सूचक र ल�यह�लाई �थानीयकरण गर� �न�द�� 

ल�य समयमै हा�सल गन� म�ुयम��ीको अ�य�तामा ग�ठत �देश 

�वकास प�रष�लाई �भावकार� बनाउन �व�भ� काय��म स�ालन 
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ग�रनेछ। �वकास आयोजना तथा काय��म स�ालन गदा� 

साव�ज�नक-�नजी-सहकार� साझेदार�लाई �ाथ�मकता �दइनेछ। 

77) मानव अ�धकार संर�ण, स�ब��न र �व��नको काय�लाई 

�भावकार� बनाउन �देश मानव अ�धकार काय�योजना तजु�मा गर� 

काया��वयनमा �याइनेछ। अपराध �नय��ण एवम ्मानव अ�धकार 

उ�लंघनका घटनालाई रो�न तथा पी�डतलाई ��तपू�त� र अ�य 

आव�यक �यव�थाका ला�ग �देशह�बीच �भावकार� सम�वय गन� 

�यव�था �मलाइनेछ। देवानी तथा फौजदार� सं�हताका �वषयमा 

जनतालाई ससूुिचत गन� जन�तरस�म प�ुन े गर� चेतनामूलक 

काय��म स�ालन ग�रनेछ।  

78) �देश सरकारको प�हलो आव�धक योजनाको आधारप�को जगमा 

बसेर �देशको आव�धक योजना तयार गर� काया��वयनमा 

�याइनेछ। �े�गत काय��मह�लाई �दगो �वकासका ल�यह�सँग 

आव� गर� ��तफल स�ुनि�त गन� �यव�था �मलाइनेछ। �देशको 

आव�धक योजनासँग आव�ता हनुे गर� �थानीय तहको आव�धक 

योजना तजु�मा गन� सहजीकरण    ग�रनेछ।  

79) कृ�ष, िश�ा, �वा��य, पय�टन, उ�ोग, सहर�करण, पूवा�धार �वकास 

लगायतका �े�मा आव�यकता अनसुार द�घ�काल�न योजना तयार 

गर� �वकासको ग�त�य स�ुनि�त ग�रनेछ। �वतरणमखुी योजना 

छनौटको अ�यासलाई �न��सा�हत गन� प�रयोजना ब�कका 

मा�यमबाट योजना छनौट गन� �णाल� �था�पत ग�रनेछ। 
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80) उ�ोग तथा �यवसाय �े�को अ�णी �थानमा �नजी �े�को भ�ूमका 

�था�पत गन� �ो�साहन हनुे गर� नी�तगत, काननुी र �णाल�गत 

सधुार ग�रनेछ। 

81) �देशको प�हचान �था�पत गन� भूगोल, उ�पादन तथा �थान 

�वशेष सं�कृ�तको संर�ण, स�ब��न र �व��न हुने गर� �व�भ� 

��याकलाप स�ालन ग�रनेछ।  

82) �देश र �थानीय तहबीचको अप�रहाय� स�ब�धलाई थप स�ुढ 

बनाउन अ�तर�देश, �देश-�थानीय तथा �थानीय-�थानीय तहबीच 

अ�तरस�बाद, पार�प�रक अ�तरआव�ता, पार�प�रक सहयोग, 

असल अ�यास आदान�दान लगायतका काय��म तजु�मा गर� 

काया��वयन ग�रनेछ।  

83) संघीय सरकारसँग सम�वय गर� संघीयताको अ�यास ग�ररहेका 

तथा संघीयता काया��वयनमा सहयोग गन� �म�रा�ह�सँग अनभुव 

र सहयोग आदान-�दान गन� “�म�रा� �ादेिशक भ�गनी स�ब�ध” 

कायम गन� जोड �दइनेछ। 

84) “�देश सरकारको भावना, िज�मेवार नाग�रकको चाहना” भ�े 

सोचका साथ �देशवासीलाई काम��त जाग�क बनाउन र �मको 

स�मान गन� सं�कृ�तको �वकास गन� साव�ज�नक सरसफाई, 

वृ�ारोपण, साना�तना पेशा �यवसाय स�ालन लगायतका 

सामािजक र आ�थ�क ��याकलापमा संल�न गराउन सचेतना 

अ�भयानस�हत �व�भ� काय��म स�ालन गन� �यव�था 

�मलाइनेछ। 
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85) वैदेिशक रोजगारबाट फ�क� एका मानव संशाधनको आगतसीपलाई 

�देशमै उपयोग गर� �वकासका काममा आव� गराउन 

�ो�साहनका काय��म स�ालन गन� �यव�था �मलाइनेछ।  

86) काठमाड� उप�यकालाई सफा र ह�रत शहरको �पमा �वकास गन� 

महानगरपा�लका र नगरपा�लकाह�सँग सम�वय गर� आव�यक 

उपकरण लगायतका सहयोगह� उपल�ध गराउने �यव�था 

�मलाइनेछ। 

87) महानगरपा�लकाह�सँग सहकाय� गर� महानगरपा�लका�भ� आ�नै 

ज�गामा �थायी बसोवास गरेका खरको छानो भएका घरधनीह� 

समेतको सहभा�गतामा �य�ता घरमा ज�ताको छाना लगाउने 

�यव�था �मलाई आगामी दईु वष��भ� खरको छानाम�ु 

महानगरपा�लका बनाउने नी�त काया��वयनमा �याइनेछ। 

माननीय सभामखु�यू, 

88) आगामी चार वष��भ� सतह, भ�ूमगत, जलाशयय�ु, नयाँ ��व�धमा 

आधा�रत �सँचाइ �णाल� ज�ता ��व�धको उपयोग गर� �देश�भ�का 

सबै खेतीयो�य जमीनमा �दगो, भरपद� तथा वष�भर� �सँचाइ स�ुवधा 

स�ुनि�त गन� गर� काय��म स�ालन ग�रनेछ।  

89) जलउ�प� �कोपको जोिखमबाट �भा�वत हनुे स�भा�वत 

�थानह�को प�हचान गर� �यसको �यव�थापन गन� नी�तगत र 

सं�थागत �यव�था ग�रनेछ। तटब�ध �नमा�ण र बाढ� पवु�सूचना 
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�णाल�को �वकास गद� सामदुा�यक सचेतना लगायतका काय��म 

स�ालन गन� ग�ुयोजना तयार गर� काया��वयनमा �याइनेछ। 

90) सबै �नवा�चन �े� समे�टने गर� पूवा�धार स�ब�धी योजनाह� 

स�ालनमा �याइनेछ। �देश सभाका सद�यह�को संयोजक�वमा 

य�ता योजनाह� छनौट गर� �भावकार� काया��वयन, अनगुमन 

एवम ्मू�या�न गन� �णाल� �वकास ग�रनेछ। 

91) संघीय सरकारसँग सम�वय गर� �व�ततृ आयोजना ��तवेदन तयार 

भएका जल�व�तु ्प�रयोजनाह� �ा� गर� काया��वयनमा �याइनेछ। 

संघीय सरकारको उ�यालो नपेाल अ�भयानसँग तादा��यता हनु ेगर� 

सबै �देशवासीका घरघरमा �बजलु� प�ु याउन ेनी�तलाई �ाथ�मकता 

�दइनेछ।  

92) �देशमा लगानी �व��नको वातावरण तयार गन� र जनताको लगानी 

आक�ष�त गन� �देश नाग�रक लगानी वोड� �थापना ग�रनेछ। 

�ाथ�मकता �ा� आयोजनाह� स�ालन गन� संघीय काननुसगँ 

तादा��यता हनुे गर� �देश �ाथ�मकता �ा� आयोजनाको �तुतर 

�नमा�ण तथा �वकास स�ब�धी काननु जार� गर� काया��वयनमा 

�याइनेछ। 

93) सरकारबाट �दइने सेवाह� एकैथलोबाट �वाह गन� म�त प�ुने गर� 

सबै िज�लाह�मा एक�कृत सरकार� भवन तथा आवास गहृ �नमा�ण 

गन� जोड �दइनेछ।  
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94) संघीय सरकारको भ-ूउपयोग नी�तको अधीनमा रह� भ-ूउपयोग 

ग�ुयोजना तयार गर� काया��वयनमा �याइनेछ। आव�यकता र 

भौगो�लक अवि�थ�त समेतलाई ���गत गर� एक�कृत ज�गा तथा 

व�ती �वकास काय��मलाई उ�च �ाथ�मकतामा राखी स�ालन 

ग�रनेछ। 

95) ��येक घरधरु�मा खानेपानीको पहुँच प�ु याउन “एक घर, एक धारा” 

काय��मलाई �नर�तरता �दँदै अ�त स�ुखा��त �े�मा �व�छ 

खानेपानी आपू�त� गन� �वशेष काय��म स�ालन   ग�रनेछ। 

खानेपानी सेवाको �भावका�रता अ�भव�ृ� गन� �ाकृ�तक �ोतह�को 

संर�ण र भ�ूमगत जलको �यव�थापन गन� नी�त अ�ीकार 

ग�रनेछ। सरसफाई तथा ढल �यव�थापन काय�लाई थप 

�भावकार� बनाइनेछ। 

96) महानगरपा�लका, उपमहानगरपा�लका र नगरपा�लकाह�सँग सहकाय� 

र सम�वय गर� �व�छ खानेपानी सेवा उपल�ध गराउन मौजदुा 

खानेपानी बोड�ह�लाई खानेपानी योजना स�ालनका ला�ग आव�यक 

सहयोग गन� �यव�था �मलाइनेछ।  

97) शहर� �े�मा देिखएको फोहोरज�य व�तकुो �यव�थापन गन� 

एक�कृत शहर� फोहोरमैला �यव�थापन काय�योजना तजु�मा गर� 

�थानीय तहसँगको सहलगानीमा काया��वयन ग�रनेछ। 

98) “गणु�तर�य पूवा�धार, सम�ृ �देशको आधार” भ� े नाराका साथ 

पूवा�धार �नमा�णलाई गणु�तर�य बनाउन नी�तगत �यव�था ग�रनेछ। 
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नगरपा�लका �े��भ� भौगो�लक ���ले कमजोर र संवेदनशील 

मा�नएका �थानमा पाँच �कलो�मटरस�म दूर� भएका सडक �नमा�ण 

गदा� ��याब ढलान गन� नी�त अवल�बन गन� नगरपा�लकाह�सँग 

सम�वय र सहयोग  ग�रनेछ।ज�गा �वकास काय��मका 

मा�यमबाट स�भव भएका �थानह�मा नयाँ शहर �नमा�ण गन� 

काय�लाई �ाथ�मकता �दइनेछ। 

99) �देश यातायात ग�ुयोजना तयार गर� काया��वयनमा  

�याइनेछ। हेट�डा-फाखेल-फ�प�ङ सडक र  हेट�डा-�स�नेर�-फ�प�ङ 

सडकको �तरो��त गन� काय�लाई उ�च �थ�मकताका साथ 

काया��वयन ग�रनेछ। काठमाड� उप�यका पहुँचको दूर�लाई 

छो�ाउने चौतारा-�सपाघाट-काि�के-काठमा�डौ तथा टोखा-छहरे-

नवुाकोट सडकको �तरो��त गन� काय�लाई �ाथ�मकतामा 

रािखनेछ। 

100)  “शहर� सडक पूवा�धार सधुार, सम�ुत जीवनको नाग�रक अ�धकार” 

भ�े नाराका साथ �देशि�थत शहर� �े�का सडकह�लाई �तरय�ु 

बनाउन शहर� सडक सधुार काय��म स�ालनमा �याइनेछ।  

101) सडक, �सँचाई, खानेपानी लगायत पूवा�धारको सहज पहुँच प�ु याउन 

पूवा�धार �वकास नगर� नहनुे अव�था रहेका �थानमा आव�यकता 

अनसुार मागमा आधा�रत पूवा�धार �वकास काय��म स�ालन गन� 

�यव�था �मलाइनेछ। 

102) संघीय सरकारसँगको सहकाय� र सम�वयमा प�ुपलाल �देश 

च�पथ (रामेछाप-दोलखा-�स�धपुा�चोक-नवुाकोट-धा�दङ-िचतवन -

मकवानपरु-�स�धलु�-का�)े र पो�बहादरु बोगट� स�ु� माग� 
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(भीमफेद�-कुलेखानी) प�रयोजनालाई �देश गौरवको आयोजनाका 

�पमा अगा�ड बढाइनेछ। संघीय सरकारको सहयोगमा आगामी 

दईु वष��भ� क�रव 2000 �सट �मताको �ादेिशक स�मेलन 

के�� �नमा�ण गन� गर� काय��म काया��वयन ग�रनेछ। 

103) सवार� साधन दता�, नवीकरण र सवार� चालक अनमु�त-प� 

लगायतका कामलाई अनलाईन �णाल�मा आव� गर� �देशमा दता� 

भएका सवार� साधनको लगत अ�ाव�धक ग�रनेछ।  

104) साव�ज�नक-�नजी-सहकार� साझेदार�मा �देश साव�ज�नक बस सेवा 

स�ालन ग�रनेछ। यातायातको चापको आधारमा आध�ुनक स�ुवधा 

स�प� बस पाक� को �नमा�ण गन� काय�लाई �ाथ�मकता �दइनेछ। 

�ादेिशक यातायात �ा�धकरणको गठन गन� �यव�था �मलाइनेछ। 

105) यातायात सेवालाई सव�सलुभ, पहुँचयो�य, सरुि�त, �यवि�थत र 

वातावरणमै�ी बनाइनेछ। साव�ज�नक-�नजी-साझेदार�का मा�यमबाट 

इलेि��क मास �ाि�जट �णाल� स�ालन गन� नी�तगत �यव�था 

�मलाइनेछ।  

106) निजकैको म�ुय कालोप�े सडकदेिख िज�ला सदरमकुाम तथा 

�थानीय तहको के�� जो�ने सडकलाई �तरो��त गद� आगामी चार 

वष��भ� कालोप�े ग�रस�न े संघीय सरकारको नी�तलाई सघाउ 

प�ुने गर� काय��म स�ालन ग�रनेछ।  

107) �वनाशकार� भकू�पबाट भएको ��तको पनु�नमा�ण काय�लाई 

�नर�तरता �दइनेछ। रा��य पनु�नमा�ण �ा�धकरणसँगको सम�वयमा 
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आगामी दईु वष��भ� �देश �भ�का स�पूण� ��त��त संरचनाको 

पनु�नमा�ण स�प� गन� गर� काय��म काया��वयन ग�रनेछ। 

108) �वकासका ���ले पछा�ड परेको र मानव �वकास सूचका�मा 

कमजोर रहेको धा�दङ िज�लाको �बी �याल� गाउँपा�लकाको सम� 

�वकास र उ�थानका ला�ग एक�कृत �वकासका काय��मह� 

काया��वयन गन� �यव�था �मलाइनेछ। 

109) संघीय सरकारसँग सम�वय गर� स�बत ्२०८५ स�ममा काठमाड� 

उप�यका, िचतवन, हेट�डा, बनेपा, ध�ुलखेल र पनौ�तमा पे�ो�लयम 

पदाथ�मा आधा�रत साव�ज�नक सवार� साधन �व�था�पत गन� 

नी�तलाई सफल बनाउन �व�तुीय सवार� साधन स�ालनमा �नजी 

�े�लाई �ो�साहन ग�रनेछ।  

माननीय सभामखु�यू,  

110) �देश �हर� स�ब�धी काननु तजु�मा गर� �देश �हर� गठन 

ग�रनेछ। सरु�ा �यव�थालाइ� जन�तरस�म मजबतु र स�ुढ 

बनाउन �थानीय तहसँग सहकाय� गन� नी�त �लइनछे। �देशि�थत 

कारागारह�लाई सधुार गहृको �पमा �पा�तरण गन� सघाउ प�ुन े

गर� ब�द�गहृ �नमा�ण ग�रनेछ। कारागारमा रहेका कैद� 

ब�द�ह�को ला�ग सीपमूलक ता�लम, योगा, मानवअ�धकार िश�ा, 

लाग ु औषध �व��को सचेतना लगायतका काय��म स�ालन 

ग�रनेछ। कैद� व�द�ह�को सीप र उ�मशीलतालाई उपयोग गर� 

उ�पा�दत व�तहु�को बजार�करण गन� सहजीकरण गन� �यव�था 

�मलाइनेछ। 
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111) �वप� �यव�थापन काय�लाइ� �भावकार� बनाउन संघ, �देश, 

�थानीय तह एवम ् अ�तर�देश, सरकार� तथा गैर-सरकार� संघ 

सं�थाबीच समिुचत सम�वय कायम ग�रनेछ। उ�ार एवम ् राहत 

सामा�ीको भ�डारण गन� �देश गोदाम घरलाई �यवि�थत �पमा 

स�ालन ग�रनेछ। आपत ्काल�न उ�ार काय�लाई �भावकार� 

बनाउन �देश तथा िज�ला आपत ्काल�न काय� स�ालन के��को 

�मता अ�भव�ृ� गद� ल�गनेछ। 

112) संघीय लोकताि��क गणत�� �ा��का ला�ग भएका आ�दोलनह�मा 

जीवन उ�सग� गन� स�हद, बेप�ा प�रवार एवम ्घाइते तथा अपा�ता 

भएका �यि� तथा प�रवारलाई ���को पीडा कम गन� “��� 

पी�डतका साथ �देश सरकार” भ� े नाराका साथ ���पी�डत 

प�रवारह�का ला�ग िश�ा, �वा��य, सीप अ�भव�ृ� र रोजगार� 

लगायतका काय��मलाई �नर�तरता �दइनछे। 

113) रा��हत, लोकत�� र अ�गामी प�रवत�नका ला�ग नेपाल� जनताले 

गरेको �याग र ब�लदानको स�मान गन�, ���को घाउ �बसा�उन र 

�दगो शाि�त कायम गन� म�त प�ुने गर� �देश र �थानीय तहको 

साझेदार�मा स�वत ्२०७९ स�ममा ��� �भावको �कृ�त अनसुार 

सवै �थानीय तहमा शाि�त पाक� , �मारक, शह�द तथा वेप�ा 

��त�ान, शाि�त सं�ाहलय ज�ता शाि�त �मारक पूवा�धार �नमा�ण 

गन� काय�लाई �नर�तरता �दइनेछ। 

114) नेपालको सं�वधान, लोकत��, नाग�रक अ�धकार र कत��य, 

�व�मान काननुी �यव�था तथा संघीयता काया��वयन ज�ता 
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नाग�रक िश�ाका �वषयमा सव�साधारण नाग�रकलाई ससूुिचत गन� 

�थानीय तहसँगको सहकाय�मा गाउँपा�लका र नगरपा�लकाका सवै 

वडा समे�टने गर� “नाग�रक िश�ाका ला�ग �देश जागरण 

अ�भयान” स�ालन ग�रनेछ।  

115) अ�ययन तथा अनसु�धान प��तमा आधा�रत भई सहभा�गतामूलक 

ढ�ले काननु �नमा�ण गन� �णाल�को �वकास ग�रनेछ। आ�थ�क वष� 

०७६/७७ लाई काननु तजु�मा तथा काया��वयन वष�को �पमा 

अगा�ड बढाइनेछ। 

116) “�देश सरकारको प�हचान, �नःश�ुक काननुी जनसहायता अ�भयान” 

भ�े नाराका साथ सरकारमा कमजोर पहुंच भएका र �व�भ� 

�क�समले अ�यायमा परेका म�हला, द�लत र अपा�ता भएका 

�यि� लगायतलाई �थानीय तहको सेवा �वाहमा काननुी र 

�शास�नक सहजीकरण गन� ��येक गाउँपा�लकामा काननुी 

सहजकता� खटाउने काय��मलाई आव�यकता अनसुार प�रमाज�न 

गर� नगरपा�लकाह�मा समेत �ब�तार ग�रनेछ।  

117) �थानीय तहबाट स�पादन हनुे �याय �न�पणको काय�लाई �छटो, 

छ�रतो, भरपद� एवम ् �भावकार� बनाउन �थानीय तहका �या�यक 

स�म�तका पदा�धकार�ह�का ला�ग आव�यक पूवा�धार �नमा�ण स�हत 

�मता अ�भव�ृ�का काय��म स�ालन ग�रनेछ। 

118) �व�भ� स�ार मा�यमह� (रे�डयो, टे�ल�भजन, प�प��का, 

अनलाईन) को दता�, नवीकरण साथै अ�भलेखीकरण गर� �य�ता 

सं�थाह�को �नयमन तथा �यव�थापन गन� काय�लाई थप 
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�भावकार� बनाइनेछ। सूचना तथा स�ार ��व�धमा आम 

नाग�रकको पहँूच अ�भव�ृ� गन� स�ार ��ेको �ब�तार र 

स�ुढ�करण गन� नी�त अवल�बन ग�रनेछ।  

119) स�ारकम�ह�को �मता �वकास र पेशागत हक�हतको ला�ग 

उपय�ु काय��मह� काया��वयनमा �याइनेछ। �व�भ� स�ार 

�े�मा काय�रत म�हला स�ारकम�ह�का ला�ग पेशागत सरु�ा 

स�ब�धी �वशेष काय��म स�ालन ग�रनेछ।  

120) रा�य �व�� हनुे ग�त�व�ध, अ�तरा���य सीमा �े�मा हनुे 

अपराधज�य ��याकलाप, राज�व छल�, साव�ज�नक अपराध, 

�ाकृ�तक �ोत साधनको अना�धकृत दोहन लगायतका गैरकाननुी 

काय� �नय��ण गन� एवम ् �य�ता ��याकलाप स�ब�धी सूचना 

स�लन, अ�ययन, अनसु�धान र तह�ककात गन� �देश अनसु�धान 

�यरुो गठन गर� काया��वयनमा �याइनेछ। 

121) म�दरा तथा सतु�ज�य पदाथ� �ब�� �वतरण तथा �योग स�ब�धी 

काय�लाइ� �यवि�थत   ग�रनेछ। �व�भ� �े�मा रहेको �सि�डकेट 

एवम ् काट� �ल�, साव�ज�नक तथा सरकार� ज�गाको अ�त�मण, 

लाग ुऔषध उ�पादन, ओसारपसार तथा बेच�बखन, जबरज�ती च�दा 

असूल� लगायतका गैरकाननुी ��याकलाप �नय��ण गन� आव�यक 

�णाल�को �वकास ग�रनेछ।  

122)  “मानव स�यताको स�मान; छुवाछुत र सामािजक कुर��त 

�व��को अ�भयान” भ�े नारालाई साथ�क त�ुयाउन बो�सा-
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बो�सी, छुवाछुत ज�ता सामािजक कुर��त �व�� सचेतना 

काय��म स�ालन ग�रनेछ। बो�सा-बो�सी, बला�कार, मानव 

बेच�बखन, घरेल ु तथा लै��क �हंसा, बाल�बवाह, बहु�बवाह 

लगायतका आपरा�धक ग�त�व�ध �व�� कडा कारवाह� गन� 

�यव�था �मलाइनेछ। 

123) �देश तथा �थानीय तहका सबै सरकार� तथा गैरसरकार� 

संघसं�थाह�का ��याकलापलाई पारदश� त�ुयाई जनताको 

ससूुिचत हुने हकको संर�ण गन� �देश सूचनाको हक स�ब�धी 

काननु जार� गर� काया��वयनमा �याइनेछ।  

माननीय सभामखु�यू 

124) साव�ज�नक खच� �णाल�लाई पारदश�, उ�रदायी र जवाफदेह� 

बनाउन �व�ीय सशुासन रणनी�त तथा काय��व�ध एवम ् �देश 

साव�ज�नक खच� मापद�ड जार� गर� मापनयो�य र न�तजामखुी 

त�ुयाइनेछ।  

125) �देशको सम� आ�थ�क �वकासमा टेवा प�ु याउन ��येक �थानीय 

तह समे�टने गर� समपरुक तथा �वशेष अनदुान लगायत प�हचान 

भई आएका �थानीय तह पूवा�धार �वकास काय��म तफ�  सशत� 

अनदुान समेतको मा�यमबाट काय��मह� स�ालन गन� �यव�था 

�मलाइनेछ। 
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126) जथाभावी बजेट �व�नयोजन हनु न�दन र बजेट तजु�मालाई बै�ा�नक 

तथा ब�त�ुन� त�ुयाउन �नि�त आधार र मापद�ड स�हतको बजेट 

तजु�मा �नद� िशका तयार गर� काया��वयनमा �याइनेछ। साना�तना 

आयोजनामा बजेट �व�नयोजन गन� प�रपाट�लाई �न��सा�हत गन� 

पचास लाख �पैया भ�दा मा�थका आयोजना मा� छनौट गर� 

काया��वयनमा �याउने �यव�था ग�रनेछ। 

127) �देश र �थानीय तहको सम� आय-�ययको यथाथ� अव�था 

आव�यकता अनसुार �वचा�लत �पमा �ा� गन� आय-�ययको 

अ�भलेख र ��तवेदन �णाल�को �वकास गर� ��तवेदन गन� काय�मा 

संल�न �नकाय र पदा�धकार�लाई अ�भलेख रा� र समयमै 

��तवेदन गन� जवाफदेह� त�ुयाउने प��तको �वकास ग�रनेछ। 

काननुको प�रपालना नगन� तथा �देश सि�त कोषमा दािखला 

गनु�पन� राज� दािखला नगन� �थानीय तहलाई �व�ीय ह�ता�तरण 

र अनदुान �नकासा हनु नस�ने �णाल�को �वकास गर� 

काया��वयनमा �याइनेछ। 

128) सवै �थानीय तहमा बै��ङ सेवा प�ु याउने र ��येक नाग�रकको 

ब�क खाता हनुे संघीय सरकारको घो�षत नी�तलाई सघाउ प�ुने गर� 

“�व�ीय सा�रताको आधार, बै��ङ �णाल� माफ� त सबै कारोबार” 

भ�े नाराका साथ �व�ीय सा�रता काय��म स�ालन गन� �यव�था 

�मलाइनेछ। 
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129) सरकारको राज�व प�रचालनलाई �भावकार� त�ुयाउन राज�वका 

दर र दायरा पनुरावलोकन गर� �यवि�थत ग�रनेछ। राज�व 

चहुावट �नय��ण रणनी�त जार� गर� राज�व स�लन काय�लाई 

�भावकार� त�ुयाइनेछ। सरकारलाई �ा� हनुे घरज�गा 

रिज�ेशन, सवार� साधन, ढु�ा, �ग�ी, बालवुा, दह�र बह�र, 

�ब�ापन, मनोर�न कर लगायतका राज� अ�नवाय� �पमा �देश 

सरकारको कोषमा �वचा�लत �पमा ज�मा हनेु �णाल�को �वकास 

गर� काया��वयनमा �याइनेछ।  

130) �वकास सहायता �ा�� र प�रचालनलाई �देशमै�ी त�ुयाउन �देश 

�वकास सहायता प�रचालन नी�त तजु�मा गर� काया��वयनमा 

�याइनेछ। वैदेिशक सहयोग, वैदेिशक ऋण र अनदुान �ा��, 

उपयोग, लेखा�न र ��तवेदन �णाल�को �वकास गर� अ�भलेख 

�यवि�थत ग�रनेछ। �देश�भ� �व�ीय �े� प�रचालनको स�भावना 

स�ब�धी अ�ययन काय� श�ु ग�रनेछ। 

131) आ�थ�क वष� 075/76 को नी�त तथा काय��मसँग 

अ�तरस�बि�धत आयोजना तथा �व�वध कारणले काय� स�प� हनु 

बाँक� रहेका मह�वपूण� काय��मह�लाई आगामी आ�थ�क वष�मा 

�नर�तरता �दइनेछ। �य�ता आयोजनाह�लाई �नर�तरता �दँदा ती 

आयोजनाह�को पवु� �नधा��रत लागत सीमा नना�न े गर� आगामी 

वष� �मागत आयोजनाह�को �पमा स�ालन ग�रनेछ। 
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माननीय सभामखु�यू, 

132) "पय�टन ��ेको �ब�तार, �देश सम�ृ�को आधार" भ� े

अवधारणालाई साथ�क बनाउन �था�पत तथा नयाँ पय�टक�य 

ग�त�य �थलह�मा एक�कृत र सम�वया�मक �पमा पूवा�धार 

�वकास गर� पय�टन �े�लाई सरुि�त, भरपद� र गणु�तर�य 

बनाइनेछ। पय�टक�य �े�ह�मा पूवा�धार �वकास, होटल, �रसोट� 

आ�द स�ालनका ला�ग �नजी �े�लाई �ो�साहन गन� नी�त 

अ��कार ग�रनेछ। �ाकृ�तक, ऐ�तहा�सक तथा मानव �न�म�त 

स�पदाह�को संर�ण र �वकास ग�रनेछ। 

133) सन ् 20२० देिख 20३० स�मको अव�धलाई �देश �मण 

दशकको �पमा मनाइनेछ।पय�टन �े�को सं�थागत �वकास, 

�नयमन र �व��न गर� पय�टन सं�कृ�तको �वकास गन� �देश पय�टन 

प�रष� गठन ग�रनेछ। संघीय सरकारले घोषणा गरेको नपेाल 

�मण वष� 2020 लाई सफल बनाउन �देश तहमा �व�भ� 

काय��मह� तजु�मा गर� काया��वयनमा �याइनेछ। 

134) संघीय सरकारसँगको सम�वयमा �थानीय तहसँग सहकाय� र �नजी 

�े�सँग साझेदार� गर�  �स�धपुा�चोक िज�लाको ��परुास�ुदर� 

गाउँपा�लका तथा दोलखा िज�लाको �भमे�र नगरपा�लकाको 

संगम�थल डांगडु�े डाँडामा �फ�म �सट� �नमा�ण गन� काय� अगा�ड   

बढाइनेछ।  
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135) �देशलाई वन पैदावरमा आ�म�नभ�र बनाइनेछ। नया ँ वन 

�यव�थापन प��तका मा�यमबाट वन तथा जै�वक �व�वधताको 

�दगो �यव�थापन र वन �े�को उ�पादन तथा उ�पादक�व ब�ृ� 

गर� रोजगार�का अवसरमा व�ृ� ग�रनेछ। नरम काठको 

गणु�तरमा ब�ृ� गर� बहउुपयोगी त�ुयाइनछे। वन �े�लाई उ�ोग 

तथा पया�-पय�टनसँग आव� ग�रनेछ। 

136) नयाँ �व�वाको व�ृ�का ला�ग �सि�भक�चरमा आधा�रत वन 

�यव�थापन �णाल�मा जोड �दइनेछ। वनमा ढलेका, सकेुका, वढुा 

तथा उमेर पगेुका �खह�लाई उपयोग गर� �तनको �थानमा नयाँ 

व�ृारोपण गन� �यव�था �मलाइनेछ। सामदुा�यक वनको कोषमा 

रहेको प�चीस ��तशत रकम वन �यव�थापन काय�मा प�रचालन 

गन� मौजदुा �यव�थामा पनुरावलोकन गर� काया��वयनमा 

�याइनेछ। 

137) वनज�ललाई आमजनताको जीवनप��तसँग आव� गन� �नजी वन, 

कृ�ष वन र �ा�व�धक ���कोणले उपय�ु तथा सीमा�तकृत वन 

�े�मा उपय�ु �जा�तको पकेट �े� प�हचान गर� आयमूलक वन 

�व�वा तथा फलफूल खेती ग�रनेछ।गणु�तर�य तथा बहबुष�य 

�व�वा उ�पादनका ला�ग ��व�धय�ु वहृत ् नस�र� स�ालन 

ग�रनेछ। �व�वा उ�पादन तथा खेती �व�तारमा �नजी �े�लाई 

�ो�साहन ग�रनेछ। 

138) सामदुा�यक �व�ालयमा “एक �व�ाथ�, एक �व�वा रोपण” 

काय��मलाई अ�भयानको �पमा थालनी ग�रनेछ। �व�ाथ�ह�लाई 
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लि�त गर� वातावरण संर�ण स�व�धी सचेतना काय��म स�ालन 

ग�रनेछ। 

139) "एक समूह, एक वन उ�म" काय��म माफ� त ज�डवटु� तथा 

गैरका� वन पैदावारको �दगो संर�ण तथा स�लन र �यवसा�यक 

खेतीको �वकास तथा �व�तार गर� उ�मशीलतासँग आव� 

ग�रनेछ। 

140) व�यज�त ु संर�ण गन� तथा �तनको वास�थान ख�डीकरण हनु 

न�दन जै�वक माग�को �वकास र सीमसार �े�को संर�ण गर� 

बास�थान �यव�थापन गन�,  मानव-व�यज�त ु��� �यव�थापन गन� 

तथा व�यज�त ु उ�ार के�� �थापना गन� लगायतका काय��म 

स�ालन ग�रनेछ। 

141) जल, जंगल, ज�मन लगायत �ाकृ�तक �ोतको �दगो संर�णका 

ला�ग संवेदनशील जलाधार �े�को प�हचान र वग�करण गर� नद� 

�णाल�मा आधा�रत एक�कृत जलाधार �यव�थापन काय��म 

स�ालन ग�रनेछ। जलाधार �े�को संर�णका ला�ग भ ू तथा 

जलाधार �यव�थापन काय��मको सेवा �व�तार ग�रनेछ। 

142) �व�तुीय आयोजनाको जलाधार �े� र शहर� खानेपानी जलाधार 

�े�को �यव�थापन गद� पानी संर�णका ला�ग पानी महुान संर�ण 

तथा संर�ण पोखर� �नमा�ण ग�रनेछ। चरेु, महाभारत तथा �हमाल� 

�े�को संर�ण¸ स�ब��न तथा �व��न गन� नाग�रक सचेतनाका 
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साथै एक�कृत जलाधार �यव�थापन स�ब�धी काय��म स�ालन 

ग�रनेछ। 

143) स�भा�वत �वप� �यूनीकरणका ला�ग संघीय सरकारसँग सम�वय 

गर� मौसम पवुा�नमुान र �वप� पूव� जानकार� �णाल�को �बकास 

गर� �योगमा �याइनेछ। शहर� �वकासका ला�ग वातावरणीय 

मापद�ड तयार गर� लागू ग�रनेछ। शहर� �े�मा "एक घर, दईु 

�व�वा" र सबै �थानीय तहमा “एक वडा, एक वग�चा” अ�भयान 

�मश: स�ालन ग�रनेछ। �दगो �वकासका ला�ग �वकास र 

वातावरणबीच स�तलुन कायम ग�रनेछ। 

144) नयाँ खोज तथा आ�व�कारलाई �ो�साहन गर� उ�पादन र 

लगानीका �े�ह�मा �व�ान र ��व�धको उ�चतम �योग ग�रनेछ। 

�देश खा� ��व�ध तथा गणु�तर �योगशाला �थापना गर� 

काया��वयनमा �याइनेछ। 

145) "हामी सबै उ�मी" भ� ेसोचका साथ वन तथा कृ�षज�य उ�ोग 

एवम ् ह�तकला तथा पर�परागत पेशागत उ�ोगह�को 

आध�ुनक�करण गन� उ�मीह�लाई �ो�साहन ग�रनेछ। “आयात 

��त�थापनको �नकास, उ�ोगको वै�ा�नक �वकास” भ�े नाराका साथ 

आयात ��त�थापन गन� व�त ु तथा सेवाको प�हचान गर� �य�ता 

व�त ु तथा सेवाको उ�पादनलाई �ो�साहन गन� नी�त �लइनेछ। 

�व�छ ��त�पधा�को आधारमा सरल र सहज �पमा �यापार 

�यवसाय गन� वातावरण �सज�ना ग�रनेछ। 
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146) औ�ो�गक �े�, औ�ो�गक क�रडोर र औ�ो�गक �ामको �वकास 

गर� लगानी �व��न काय��म स�ालन ग�रनेछ। औ�ो�गक 

�वकासका ला�ग भौ�तक पूवा�धार �नमा�ण र द� जनशि�को 

उ�पादनमा जोड �दइनेछ।  

147) औ�ो�गक �े�ह�लाई संघीय सरकारको सम�वयमा �देश सरकार 

मातहत �याउन पहल ग�रनेछ।उ�ोग �थापनाको ला�ग ज�गा 

उपल�ध गराउन सहयोग र सम�वय ग�रनेछ। �देशमा �थापना 

हनुे उ�ोग कलकारखानाको संर�ण, स�ब��न र �व��नका ला�ग 

संघीय सरकारसँगको सम�वयमा �नि�त अव�धस�मका ला�ग कर 

छुटलगायत आ�थ�क सह�ुलयत �दान गन� �यव�था �मलाइनेछ। 

148) भौग�भ�क अ�वेषण, अ�ययन तथा अनसु�धान गर� ख�नज 

पदाथ�ह�को �दगो संर�ण तथा उपयोग ग�रनेछ। न�दज�य 

पदाथ�को अ�ाकृ�तक दोहनलाई �नय��ण ग�रनेछ। �नमा�ण 

साम�ीको �पमा �योग हनुे ढु�ा, �ग�ी, बालवुाको सहज आपू�त�का 

ला�ग उ�खनन ् गन� उपय�ु देिखएका �थानवाट उ�खनन ् तथा 

स�लन गन� गर� �यवि�थत ग�रनेछ। 

माननीय सभामखु�यू, 

149) संघीय सरकार तथा �थानीय तहसँगको सम�वयमा कृ�ष भ�ूमको 

च�लाब�द� र एक�करण गर� खा�ा�, तरकार�, नगदे बाल�, 

फलफूल, म��य, मास,ु अ�डा, दूध, �याउ, मह, जडीबटु� ज�ता 

कृ�ष उ�पादनको “�विश�ीकृत उ�पादन ��े” �नधा�रण ग�रनेछ। 



 

40 

सहकार�, �नजी, सामू�हक तथा करार खेतीमा आधा�रत एक�कृत 

कृ�ष �णाल�लाई अ�भयानको �पमा काया��वयनमा �याइनेछ।  

150) कृ�षमा आ�म�नभ�र हनु तथा �नया�तयो�य कृ�ष उपजह�को 

उ�पादक�व व�ृ� गन� ��येक �नवा�चन �े�मा क�तीमा एक-एक 

वटा कृ�ष फाम� �थापना र स�ालन गन� �नजी �े� तथा सहकार� 

सं�थाह�लाई �ो�सा�हत गन� नी�त �लइनेछ। 

151) आगामी तीन वष��भ� �देशलाई फलफूल, तरकार�, प�ुप, मह, 

�याउ, माछा, मास,ु अ�डा र दूधमा तथा आगामी पाँच बष��भ� 

खा�ा�मा आ�म�नभ�र बनाउने �दशामा केि��त भई काय��म तजु�मा 

गर� काया��वयन ग�रनेछ। 

152) कृ�ष उ�पादनलाई उ�पादन �थलदेिख बजारस�म प�ु याउन पहुँच 

�था�पत गन� गर� कृ�ष सडक �नमा�ण गन� काय� अगा�ड बढाइनेछ। 

��येक िज�लामा क�तीमा एक-एक वटा एक�कृत कृ�ष पय�टन 

काय��म स�ालन ग�रनेछ।   

153) बाँिझदै गएको खेतीयो�य ज�मनलाई कृ�ष उ�पादनका ला�ग 

उपयोगमा �याउन बेरोजगार यवुाह�लाई प�रचालन गन� �ो�साहन 

ग�रनेछ। कृ�षमा आधा�रत �व�भ� फलफूल, दधु, द�ुधज�य पदाथ� 

उ�पादन गन� �कसानलाई �ो�साहन गन� अनदुान �णाल�लाई 

��तफलमा आधा�रत बनाइनेछ। 

154) �संिचत �े� �ब�तार गर� कृ�ष उ�पादनमा व�ृ� गन� �डप बो�र�, 

�ल�ट �सँचाइ, थोपा �सँचाइ, सोलार �सँचाइ ज�ता काय��म 

स�ालन ग�रनेछ। आकाशे पानी संकलन, भ�डारण, �ला��क 
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पोखर�, तालतलैयाको उपयोग�ारा कृ�षयो�य ज�मनमा थप 

�सँचाइको स�ुवधा प�ु याइनेछ। �ाकृ�तक ताल तलैया संर�ण एवम ्

नयाँ ताल तलैया �नमा�ण गर� म��यपालन �व��न काय��म 

स�ालन ग�रनेछ।  

155) कृ�षमा रासाय�नक मल तथा �वषाद� �योग नभएको �थल प�हचान 

गर� �य�ता �े�लाई �ा�ा�रक कृ�ष �े� घोषणा ग�रनेछ। “जै�वक 

उ�पादनको लहर, �व�थ जीवनको मूल आधार” भ� े सोच स�हत 

बहृ�र �ा�ा�रक कृ�ष उ�पादन काय��म स�ालन ग�रनेछ। 

आगामी प�� बष��भ� �वषाद�म�ु र �ा�ा�रक �देशको �पमा 

�वकास गन� गर� काय��म काया��वयनमा �याइनेछ। 

156) �वषाद�य�ु फलफूल तथा तरकार�ह�को उपभोगबाट �सिज�त 

�वा�थज�य सम�या स�बोधन गन� तथा ह�रत शहर �नमा�णमा 

योगदान प�ु याउन शहर� �े�ह�मा उ�च ��व�धय�ु �ा�ा�रक 

कौशी खेती काय��म �व��न ग�रनेछ। 

157) �थानीय �ोत तथा सीपमा आधा�रत “एक �थानीय तह एक �वशषे 

उ�पादन” भ�े यस वष�को काय��मलाई �भावकार� त�ुयाउन 

�थानीय तह �वशेष उ�पादनलाई सघाउ प�ुने गर� �व�भ� काय��म 

स�ालन ग�रनेछ। नेपाल सरकारको एक नपेाल� एक फलफूल 

�व�वा रोपण अ�भयानलाई साथ�क त�ुयाउन �व�भ� �जा�तका 

फलफूल �व�वा रोपण काय�लाई �वशेष �ाथ�मकता �दई �देशलाई 

फलफूलमा आ�म�नभ�र बनाउने तफ�  केि��त ग�रनछे। 
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158) “कृ�ष �यवसायमा यवुा �वयंसेवक प�रचालन” भ�े नाराका साथ 

आगामी वष� नमूनाको �पमा �थानीय तहमा यवुाह�लाई 

�वयंसेवकको �पमा समूहव� गर� कृ�ष �यवसायमा संल�न गराई 

उ�पादन व�ृ� गन� सहयोगका काय��म काया��वयन ग�रनेछ।  

159) कृ�ष पेशालाई मया��दत र आक�ष�त त�ुयाउन कृषक हक�हतसँग 

स�बि�धत काय��म तजु�मा गर� काया��वयनमा �याइनेछ। हरेक 

बष� उ�कृ� कृषक, कृषक समूह, कृ�ष सहकार� तथा कृ�ष पेशामा 

आव� उ�ोगीह�लाई “म�ुयम��ी कृ�ष परु�कार” �दान गन� 

�यव�था �मलाइनेछ।  

160) कृषक �वा�थ बीमा, कृ�ष पकेट �े� तथा �यवसा�यक 

पशपु�छ�पालनलाई लि�त गर� वीमा काय��म स�ालन 

ग�रनेछ।कृ�ष �ा�व�धक, बेरोजगार तथा �वदेशबाट फक� का 

यवुाह�लाई सरल ढ�बाट स�तो �याजमा कृ�ष ऋण उपल�ध 

गराउन आव�यक सम�वय र सहजीकरण ग�रनेछ  I 

161) नेपालको सं�वधानमा उि�लिखत खा� स��भतुाको हक काया��वयन 

गन� �थानीय तहको सम�वय र सहका�रतामा रैथाने �कृ�तका 

खा�ा� उ�पादन तथा उपभोगको संर�ण, स�ब��न र �व��न गन� 

आव�यक काय��म तजु�मा गर� काया��वयन ग�रनेछ। 

162) साव�ज�नक तथा सरकार� ज�गा, सामदुा�यक वन, �नजी वन तथा 

राजमाग� व�रप�रका �े�ह�मा फलफूल, िचउर�, अगरउड, ��ा�, 

बो�धिच� ज�ता बह-ुउपयोगी व�ृारोपण काय�लाई �ो�साहन गन� 

�यव�था �मलाइनेछ।  
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163) कृ�ष औजार उ�पादन, कृ�ष उपज भ�डारण तथा �शोधन, कृ�ष 

थोक बजार तथा �ब���थल �नमा�ण ज�ता काय�ह� साव�ज�नक-

�नजी-सहकार�का मा�यमबाट अगा�ड बढाइनेछ। उ�पादन �े�लाई 

पायक पन� गर� ��येक िज�लामा क�तीमा एक �थानमा खा� 

भ�डार, शीत भ�डार र र�ट�क भ�डार �नमा�ण ग�रनेछ I   

164) �हमाल� �े�मा च�र�पालन �यवसायलाई �व��न गन� “च�र� �जनन 

के��” �थापना ग�रनेछ। च�र�पालक कृषकह�लाई �ो�साहन गन� 

काय��म �याइनेछ। 

165) साव�ज�नक-�नजी-सहकार� �े�को सहभा�गतामा दू�ध िच�यान तथा 

�शोधन के�� �ब�तार ग�रनेछ। गणु�तर�य खा� पदाथ�को 

स�ुनि�तता गद� �व�थ जीवनको आधार �नमा�ण गन�  �देश खा� 

गणु�तर पर��ण संय�� �थापना गर� काया��वयनमा �याइनेछ।  

166) सहकार� �े�को समिुचत �यव�थापनका ला�ग �नयमन, �व��न र 

�िश�णका काय��मह� स�ालन ग�रनेछ। छ�रएर रहेको �म, 

सीप, पूजँी एवम ् �ोतलाई एक�कृत गद� आ�थ�क सम�ृ�का 

��याकलापमा केि��त गन� सहकार�मा रहेको बचतलाई उ�ोग 

�यवसायमा लगानी गन� �ो�साहन ग�रनेछ।  

167) सहकार� �े�लाई कृ�ष व�त ुतथा सेवा उ�पादनका �े�मा लगानी 

बढाउन अ�भ��ेरत ग�रनेछ। उ�पादन काय�मा संल�न सहकार� 

सं�थाह�लाई �मता अ�भव�ृ�, सं�थागत �वकास तथा कृ�ष व�त ु

उ�पादन, �तर�करण, भ�डारण तथा बजार�करण गन� थप �ो�साहन 

गन� काय��म स�ालन ग�रनेछ। 
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168) संघीय सरकार र �थानीय तहसँग सम�वय र सहकाय� गर� 

भ�ूमलाई बनौट, �मता र उपय�ुताका आधारमा वग�करण गर� 

सोह� अनसुार भ�ूमको उपयोग गन� �यव�था �मलाइनेछ। समानता 

तथा औिच�यका आधारमा भ�ूमह�न, सकुु�बासी तथा अ�यि�थत 

बसोबास ग�ररहेका प�रवार र गठु� ज�गाका सम�याह� स�बोधन 

गन� संघीय सरकारसँग आव�यक पहल ग�रनेछ।  

माननीय सभामखु�यू, 

169) “िश�ा �वा��यमा लगानी; सम�ृ �देशको �वहानी” भ�े नाराका 

साथ िश�ा, �वा��य र सामािजक �े�मा �ब�भ� काय��म 

स�ालन गन� �यव�था �मलाइनेछ। 

170) “�देश सरकारको इ�छा, स�पूण� बालबा�लकालाई िश�ा” भ�े 

नाराका साथ ��येक नाग�रकलाई रा�यबाट आधारभतू तहस�म 

अ�नवाय� र �नःश�ुक तथा मा�य�मक तहस�मको िश�ा �नःश�ुक 

पाउने सं�वधानमा उि�लिखत िश�ा स�ब�धी मौ�लक हकको 

काया��वयनमा म�त प�ुने गर� �थानीय तहलाई सहयोग प�ु याउन 

आव�यक काय��मह� स�ालन ग�रनेछ। �ारि�भक बाल 

िश�कह�को �ो�साहन काय��मलाइ� �नर�तरता �दइनेछ। 

171) “गणु�तरय�ु शैि�क पूवा�धार, �देश सम�ृ�को आधार” भ� े

नाराका साथ �देशलाई चा�हने �ा�व�धक तथा साधारण सवै खाले 

जनशि� उ�पादन र उपयोग हनु स�ने गर� जीवनोपयोगी, 

�यवहा�रक एवम ् �व�ान र ��व�धमा आधा�रत शैि�क �णाल�को 

�वकास गन� सम�वया�मक �पमा काय��म तजु�मा गर� काया��वयन 
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गन� �यव�था �मलाइनेछ। द� �ा�व�धक जनशि� उ�पादन गन� 

बह-ु�ा�व�धक महा�व�ालय �थापना ग�रनेछ।  

172) सामदुा�यक �व�ालयमा िश�क �व�ाथ� अनपुातमा देिखएको 

अस�तलुनलाइ� स�बोधन गन�   �व�ालय तह �मलान, समायोजन 

एवम ् न�सा�न गन� काय�मा �थानीय तहलाई आव�यक 

सहजीकरण तथा �ो�साहन ग�रनेछ। �देश�भ� एक�कृत शैि�क 

सूचना �णाल�को �वकास ग�रनेछ। क�ा १० को मा�य�मक 

िश�ा पर��ा �यव�थापनका ला�ग आव�यक काननुी र सं�थागत 

संरचनाको �यव�था ग�रनेछ। 

173) �देश�भ� रहेको मानव संशाधनलाई �भावकार� उपयोग गन� 

रोजगार तथा �वरोजगार काय��म स�ालन ग�रनेछ। 

174)  “�नर�रताम�ु �देश तीन, पूण� सा�र भएको उ�यालो �दन” भ�े 

नाराका साथ पूण� सा�र िज�ला घोषणा हनु बाँक� रहेका दईु 

िज�ला काठमाड� र का�पेला�ोकलाई आगामी आ�थ�क वष��भ� 

पूण� सा�र िज�ला घोषणा हनु ेगर� काय��म स�ालन गन� �यव�था 

�मलाइनेछ। 

175) गणु�तर�य िश�ाको स�ुनि�तताका ला�ग �व�ालय तहका िश�कको 

�मता अ�भव�ृ� गन� िश�क �यव�थापन र ता�लम स�ब�धी 

�ादेिशक मापद�ड �नधा�रण गर� काया��वयनमा �याउने �यव�था 

�मलाइनेछ।  

176)  “�देश तीनको इ�छा, छोर� बहुार�लाई उ�च िश�ा” भ�े नाराका 

साथ आगामी आ�थ�क वष� लोपो�मखु, अ�पसं�यक र 
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अ�तसीमा�तकृत वग� तथा समदुाय र �हमाल� तथा �बकट पहाडी 

िज�लाि�थत सरकार� तथा सामदुा�यक �या�पसमा अ�ययनरत 

गर�ब तथा जेहे�दार छा�ालाई �नातक तथा �नातको�र तहको 

अ�ययनका ला�ग छा�विृ� �दन छोर� बहुार� छा�विृ� काय��म 

�नद� िशका जार� गर� काया��वयनमा �याइनेछ।सं�थागत 

�या�पसह�मा समेत यस �कारको अ�यासलाई लागू गराउन 

आव�यक नी�तगत �यव�था �मलाइनेछ।  

177) �हमाल�, पहाडी एवम ् �वकट �े�का बालबा�लकालाई �व�ालयमा 

पहँूच स�ुनि�त गन� आवासीय �व�ालय र आव�यकता अनसुार अ�य 

�थानमा  �ा�व�धक धारका �व�ालय र नमूना �व�ालयह� �थापना गर� 

स�ालन गन� सहयोग र सहजीकरण ग�रनेछ।  

178) �व�ालयतहदेिख नै रा��यता, मौ�लक कला, सं�कृ�त र �ानको 

स�मान, संर�ण र स�व��न गन� तथा नै�तक िश�ामा बल प�ुन े

�कृ�तका �वषयह�को पा��म तजु�मा गर� काया��वयनमा 

�याइनेछ।  

179) �देश �व��व�ालय �थापना र स�ालन गन� नी�तगत तथा काननुी 

�यव�था �मलाइनेछ। सामदुा�यक �या�पसह�को �वकास एवम ्

स�ुढ�करणका ला�ग �ो�साहन गन� काय��मलाई �नर�तरता 

�दइनेछ। 

180) नयाँ �ान तथा ��व�धको अनसु�धान, �वकास र �यवसा�यक उपयोग 

गन� नव�वत�क �यि� वा सं�थाह�लाई “यवुा वै�ा�नक �ो�साहन 
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कोष” माफ� त उ���ेरत ग�रनेछ। यवुा नेत�ृव �वकास र 

उ�मशीलताका ला�ग �देश यवुा प�रष� गठन गर� काया��वयनमा 

�याइनेछ।  

181) “रा�का ला�ग खेलकुद, �वा��यका ला�ग खेलकुद” भ�े सोचका 

साथ खेलकुद पूवा�धारको �मशः �वकास गद� ल�गनेछ। एक 

िज�लामा एक र�शाला तथा एक �नवा�चन �े�मा एक कभड�हल र 

खेल मैदान �नमा�ण गन� काय�लाई �नर�तरता �दइनेछ। 

खेलाडीह�को खेलकुद ��तयो�गतामा सहभा�गता अ�भव�ृ� गन� 

�ो�साहनका काय��म स�ालन ग�रनेछ। 

182) �ाकृ�तक, ऐ�तहा�सक, परुाताि�वक तथा सां�कृ�तक स�पदाह�को 

प�हचान, �वकास, �नमा�ण, संर�ण र �व��नका ला�ग �वशेष 

काय��म स�ालन ग�रनेछ। �देश�भ� बो�लने भाषा, �ल�प, कला, 

स�पदा तथा स�यता र सं�कृ�तको संर�ण र स�ब��न गन� �व�भ� न 

काय��म स�ालन ग�रनेछ। िजरेल, सरेुल, हाय,ु बनक�रया, चेपा�, 

थामी, ले�चा लगायत अ�त सीमा�तकृत तथा लोपो�मखु जा�त-

जनजा�तको उ�थानका ला�ग �वशेष काय��म तजु�मा गर� 

काया��वयन ग�रनेछ।  

183) �नःश�ुक आधारभतू �वा��य सेवालाइ� �भावकार� र स�ुढ बनाउन 

तथा �वा��य सं�थामा गणु�तर�य औषधीको उपल�धता स�ुनि�त 

गन� संघीय सरकार र �थानीय तहसँग सम�वय ग�रनेछ।  

184) नसन� रोगको समयमै प�हचान, उपचार र रोकथाम गर� आम 

नाग�रकको जीवन र�ा गन� म�ुयम��ी जनता �वा��य पर��ण 
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काय��मलाई �ब�तार ग�रनेछ। आ�थ�क वष�  ०७६/७७ लाइ� 

�वा��य पर��ण बष� घोषणा गर� तीस बष� मा�थका �वप�, 

अ�पसं�यक तथा लोपो�मखु जा�त, शह�द तथा बेप�ा प�रवार, 

सश� ���का घाइते एवम ्म�हला �वा��य �वयम ् से�वकाह�को 

�नश�ुक �वा��य पर��ण गन� �यव�था �मलाइनेछ। आ�थ�क 

अव�था कमजोर भएका �देशका �थायी बा�स�दालाई �वा��य 

पर��णमा सह�ुलयत �दइनछे।       

185) संघीय सरकारसँगको सम�वय र सहकाय�मा ��येक �थानीय तहमा 

प�� शैयास�मको अ�पतालको �थापना र स�ालनलाई �भावकार� 

बनाउन आव�यक सहयोग ग�रनेछ। आयवु�द के��लाइ� �मशः 

योग सेवा स�हत प�� शैयास�मको अ�पतालमा �तरो��त गद� 

ल�गनेछ। 

186) �सू�त सेवा के��लाइ� स�ुढ�करण गद� �देश मातहतका सबै 

अ�पतालमा वहृत आकि�मक �स�ुत तथा नवजात िशश ु सेवा 

(CEONC) लाई भरपद� त�ुयाइनेछ। आङ ख�ने सम�याको 

रोकथाम तथा उपचारको �यव�थालाई सहज त�ुयाइनेछ। 

कुपोषणको दर उ�च भएका �थानका पाँच वष� म�ुनका 

बालबा�लकाह�का ला�ग स�ालनमा रहेको पोषणस�ब�धी �वशेष 

काय��मलाई �नर�तरता �दइनेछ।  

187) कलकारखाना र औ�ो�गक ��त�ानमा काम गन� �मजीवीको 

काय��थल सरुि�त त�ुयाउन �यवसायज�य �वा��य तथा सरु�ा 

स�ब�धी जनचेतना अ�भव�ृ� काय��म स�ालन ग�रनेछ। 
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188) सामदुा�यक �व�ालयह�मा �वा��य सेवा, बाल �वा��य �व��न, 

�जनन ् तथा यौन �वा��य परामश� ज�ता सेवा �वाह गन� “एक 

�व�ालय, एक नस�” काय��मलाइ� �ब�तार गद� ल�गनेछ। सं�थागत 

मा�य�मक �व�ालयह�लाई अ�नवाय� �पमा “एक �व�ालय, एक 

नस�” काय��म लागू गराउन नी�तगत �यव�था ग�रनेछ। 

189) सडक �े�मा हनुे दघु�टनाका घाइतेको शी� उपचार तथा उपय�ु 

अ�पतालमा पठाउने �यव�था �मलाउन सडक �े�को �नि�त 

दूर�मा  “दघु�टना रे�पो�स से�टर” को �थापना ग�रनेछ।  

190) एकै ठाउँबाट �वा��य सेवा �वाहको जानकार� �ा� गन�, �वा��य 

�े�मा काय�रत जनशि�को �यव�थापक�य सूचना �ा� गन� र 

औषधी आपू�त� एवम ् भ�डारणको जानकार� �ा� गन� �वा��य 

�यव�थापन सूचना �णाल� र आपू�त� �यव�थापन सूचना �णाल�लाई 

एक�कृत गर� काया��वयनमा �याइनेछ।  

191) हेट�डा अ�पताललाई मदन भ�डार� �वा��य �व�ान ��त�ानको 

�पमा �वकास गन� नी�तगत तथा सं�थागत �यव�था ग�रनेछ। 

अ�पतालह�मा �मशः �विश��कृत �वा��य सेवा र सज�र� सेवा 

�ब�तारको ला�ग पूवा�धार �वकास गद� ल�गनेछ।  

192) अ�पताल तथा �वा��य सं�थालाई �व�छ एवम ् सफा रा� न र 

अ�पतालज�य फोहोरमैलाको उपय�ु �वसज�न गन� �वशेष काय��म 

स�ालन ग�रनेछ। �थानीय तहसँग सम�वय र सहजीकरण गर� 
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शहर� �े�मा रहेको यस �कारको ब�दो �दूषणलाई �यूनीकरण 

गन� �ो�साहन ग�रनेछ। 

193) �वा��य सेवाको सहज पहुँच तथा उपभोगका ला�ग लोपो�मखु, 

अ�त सीमा�तकृत तथा अ�त �वप� समदुाय लि�त �वशेष �वा��य 

सेवा काय��म स�ालन ग�रनेछ। �देश�भ� �नमा�ण हनुे भौ�तक 

संरचनाह�लाई अपा�मै�ी बनाउने �यव�था �मलाइनेछ। 

194) बाल अ�धकारको स�ुनि�तताका ला�ग बालमै�ी वातावरणको 

�वकास र �व��न गन� �थानीय तहह�लाई �ो�साहन ग�रनेछ। 

अ�भभावक�वह�न बालबा�लकाको संर�णका ला�ग सामािजक 

सरु�ाका �वशेष काय��म स�ालन ग�रनेछ।  

195) “�देश र �थानीय तहको एउटै स�देश, बाल�ववाहम�ु हा�ो �देश” 

भ� ने सोचलाई साथ�क त�ुयाउन �थानीय तहसँगको सम�वय र 

सहकाय�मा स�बत ् २०७८ स�ममा बाल�वबाह म�ु �देश 

बनाइनेछ। स�बत ्२०८० स�ममा सबै �थानीय तहलाई बालमै�ी 

घोषणा गन� �ो�साहन ग�रनेछ। 

196) “�देश तीनको सरोकार, म�हलाह�लाई सामािजक र आ�थ�क 

अ�धकार” भ�े सोचका साथ म�हलाह�को सामािजक र आ�थ�क 

सश�ीकरण गन� लै��क समानता, समावेशीकरण तथा सामािजक 

�यायको स�ुनि�तता गन� �वशेष काय��म स�ालन ग�रनेछ। 

�देशमा लै��क उ�रदायी बजेटको �यव�था गर� सो अनसुारका 

काय��म स�ालन गन� �थानीय तहलाई �ो�साहन ग�रनेछ।  
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197) “लै��क �हंसा �व�� शू�य सहनशीलता” को नी�त अवल�बन 

गर� �य�ता काय��म अ�भयानको �पमा स�ालन ग�रनेछ। 

लै��क �हंसा, घरेल ु�हंसा, मानव बेच�बखन तथा ओसारपसारमा 

परेका म�हला तथा बालबा�लकाको उ�ार, पनु�थापन तथा 

पा�रवा�रक पनुःएक�करणका ला�ग सघाउ प�ुने गर� आव�यक 

काय��म स�ालन ग�रनेछ।  

198) �वप� तथा जोिखममा परेका म�हला र बालबा�लकाको 

संर�णका ला�ग मनोसामािजक परामश� सेवा उपल�ध 

गराइनेछ। �कशोर�ह�को बहआुया�मक �वकासका ला�ग �कशोर� 

�वकास काय��मलाई �ाथ�मकता �दइनेछ। दाइजोम�ु �देश 

�नमा�ण अ�भयानलाई �नर�तरता �दइनेछ।  

199) बेच�बखन र �हंसामा परेका म�हलाको उ�ार गन�, 

मनोसामािजक परामश� �दान गन�, समाजमा पनु�थापन गन� र 

रोजगार �वरोजगारमा आव� गन� सरुि�त गृह (सेफ होम) को 

�यव�था गर� सश�ीकरणका काय��म स�ालन गन� �यव�था 

�मलाइनेछ। 

200) संघीय सरकार र �थानीय सरकारसँग सम�वय गर� संर�णमा 

रा�पुन� बालबा�लका, �ये� नाग�रक, अपा�ता भएका �यि� 

तथा मनोरोगीह�को ला�ग संर�ण गृह, �दवा सेवा के��, 

बृ�ा�म लगायतका सं�थागत संरचनाह� �यवि�थत गन� 

�व�भ� �ो�साहनका काय��म स�ालन ग�रनेछ। एकल म�हला, 



 

52 

यौ�नक तथा लै��क अ�पसं�यकह�को संर�णका ला�ग �वशेष 

काय��म स�ालन ग�रनेछ। अपा�ता भएका �यि�को अ�धकार 

संर�ण, �व��न तथा सश�ीकरण गन� समदुायमा आधा�रत 

पनु�थापन काय��म स�ालन ग�रनेछ। 

201) �ये� नाग�रकको सीप र अनभुवको सदपुयोग गर� स�मान गन� 

�देशि�थत ते� वटै िज�लामा �थायी बसोवास ग�ररहेका स�र� वष� 

उमेर पूरा भएका �ये� नाग�रकलाई लि�त गर� �व�भ� �े�को 

सामािजक र सां�कृ�तक अनभुवको जानकार� गराउन �थानीय 

तहसँगको सम�वय र सहकाय�मा “�ये� नाग�रक देश दश�न 

काय��म” स�ालन ग�रनेछ। 

202) रा��य �यि��वका नाममा �था�पत ��त�ान एवम ् �व�भ� �ाि�क 

��त�ानको संर�ण, स�ब��न र �व��नका ला�ग आव�यक सहयोग 

प�ु याउन ��त�ान उ�थान सहयोग कोष खडा गर� काया��वयनमा 

�याइनेछ। 

203) �थानीय तहसँगको सम�वय र सहकाय�मा �देश तीनलाई 

सहयोगापे�ी सडक मानवम�ु �देश बनाउने नी�तलाई �नर�तरता 

�दइनेछ। 

204) �देश�भ� स�भा�वत �थानको प�हचान गर� �व�तुीय शवदाह गहृ 

�नमा�ण गन� �यव�था �मलाइनेछ।यस काय�मा �नजी �े�, �व�ीय 

�े� र �व�भ� संघ-सं�थाह�मा रहने “�यवसा�यक सामािजक 

उ�रदा�य�व �नवा�ह कोष” माफ� त लगानी गन� उ���ेरत ग�रनेछ। 
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205) �देश सभा तथा �देश सभा सद�य आवास भवन, काया�लय भवन 

लगायत पूवा�धार �नमा�ण काय�लाई पूण�ता �दन �देश सभा पूवा�धार 

�नमा�ण काय��म काया��वयन ग�रनेछ। 

206) �देश सभाका ��याकलापह�लाई �यवि�थत गर� भरपद� बनाउन 

सूचना ��व�धमा आधा�रत काय� स�ालन एवम ् अ�भलेख �णाल� 

काया��वयनमा �याइनेछ। �देश सभाका सद�यह�का ला�ग �मता 

�वकासका काय��म स�ालन ग�रनेछ। अ�तर�ादेिशक अ�ययन 

तथा अवलोकन �मणलाई �स�ने र �सकाउने अ�यासका �पमा 

�वकास गद� ल�गनेछ।  

माननीय सभामखु�यू, 

माननीय सद�यह�, 

207) यो नी�त तथा काय��मको सफल काया��वयनबाट �देशको उ��त, 

�ग�त र सम�ृ�मा सहयोग प�ुने �व�ास �लएको छु। यसबाट 

शासक�य उ�रदा�य�व, �शास�नक काय�कुशलता र सेवा �वाहको 

�भावका�रतामा अ�भव�ृ� भई लोकत��को स�ुढ�करण हुँदै 

समाजमा �दगो शाि�त कायम गन� म�त प�ुने अपे�ा गरेको छु। 

208) �वकास �णाल�मा संघीय सरकार र �थानीय तहसँगको सहकाय� 

तथा �नजी र सहकार� �े�सँगको साझेदार�का मा�यमबाट आ�थ�क, 

सामािजक र साँ�कृ�तक �पा�तरणको ल�य हा�सल भई 

समाजवादउ�मखु अथ�त�� �नमा�णको आधारशीला खडा गन� ��ततु 

नी�त तथा काय��म सहायक�स� हनुेछ भ�े मेरो �व�ास छ। 
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209) यो नी�त तथा काय��मको काया��वयनबाट नाग�रकमा �वा�म�वभाव 

अ�भव�ृ� भई नी�तगत, संरचनागत, काय�गत र �यवहारगत प� 

�वचा�लत हनु गई �न�द�� ल�य र उ�े�य हा�सल हनुे �व�ास 

�लइएको छ। नी�त तथा काय��मको काया��वयनमा स�बि�धत 

सबै �े� र प�बाट रचना�मक सहयोग हनुे अपे�ा राखेको छु। 

210) अ��यमा, �देशलाई �वकासको ग�तमा अगा�ड बढाउन योगदान 

गनु�हनुे �मखु ��तप�ी दल लगायत सवै राजनी�तक दलह���त 

आभार �कट गद� �वकास र �यव�थापनमा िज�मेवार�पूव�क भ�ूमका 

�नवा�ह गनु�हनुे नाग�रक समाज, �नजी तथा सहकार� �े�, �वकास 

साझेदार, स�ार जगत, रा�सेवक कम�चार�, सरु�ाकम� एवम ् देश 

�वदेशमा रहेका स�पूण� �देशवासीह�लाई ध�यवाद �दन चाह�छु। 

ध�यवाद। 


