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प्रतितिति सभाका सम्माििीय सभामखु, 

राष्ट् िय सभाका सम्माििीय अध्यक्ष, 

सङ् घीय संसदका माििीय सदस्यहरू,  

1. सम्पूर्ण विश् ि िै कोतभड-१९ (कोरोिा भाइरस) महामारीको चपेटामा 
परररहेको चिुौतिपूर्ण र असहज अिस्थामा आज यस सङ् घीय संसदको 
दिैु सदिको संयकु्त बैठकलाई सम्बोिि गदैछु।  

2. िपेालको सािणभौमसत्ता, स्िािीििा, भौगोतलक अखण्डिा, राष्ट् िय वहि, 
स्िातभमाि, लोकिन्त्र र जिजीविकाका लातग भएका वितभन्त् ि 
आन्त्दोलिहरूमा आफ् िो अमूय य जीिि ् सरसगण गि ुणहिु ेसम्पूर्ण ञाि-अञाि 
सवहदहरूप्रति भािपूर्ण श्रद्धाञ् जली अपणर् गदणछु। िी आन्त्दोलिहरूको 
ििेसृरि गिुणहिु ेअग्रजहरूप्रति ् च्च सम्माि व्यक्त गदणछु, िपेाली समाजको 
रूपान्त्िरर्मा ् हााँहरूले परु् या्िभुएको महाि योगदािको पिु्स्मरर् गिण 
चाहन्त्छु। 

3. कोतभड-१९ महामारीका कारर् मािि जातिमातथ शिाब्दीकै सबैभन्त्दा 
ठूलो सङ् कट पैदा भएको छ। विश् िस्िरमै यस महामारीविरुद्ध लड्ि 
मौजदुा स्िास््य सेिा र सवुििाहरू अपयाणप् ि देष्टखएका छि।् यस 
महामारीबाट लाखौँ मातिसको ज्याि गइसकेको छ, अरू लाखौँ 
सङ् रतमि छि।् यस महामारीबाट सङ् रतमि भई िपेाल बावहर जीिि 
गमुा्िहुिु े िपेाली िथा अन्त्य तमररा् िका िागररकहरूका शोकाकुल 
पररिारजिप्रति गवहरो समिदेिा व्यक्त गदणछु। ्पचाररि सम्पूर्ण 
दददीबवहिी िथा दाजभुाइहरूको शीघ्र स्िास््यलाभको कामिा गदणछु।  



2 
 

4. कोतभड-१९ ले सबै मलुकुको अथणव्यिस्थामातथ गम्भीर िक् का परु् याएको 
छ। विश् ि पयणटि िथा आिागमि अिरुद्ध छ। ््म व्यिसाय 
बन्त्दप्राय् छि।् ्सरपादि र वििरर् प्रर्ाली गम्भीर रूपमा प्रभाविि 
भएको छ। लाखौँको रोजगारी गमेुको छ। ददगो विकासको लक्ष्यप्राष्टप् िमा 
ठूलो व्यििाि खडा भएको छ। 

5. आज सारा विश् ि यस साझा, िर अदृ्य दशु्मिका विरुद्ध कदठि यदु्ध 
लतडरहेको छ। माििजातिले ष्टजसर िैपिे यो यदु्ध कवहले र कसरी समाप् ि 
होला भन्त् ि ेभय, ष्टचन्त्िा र अन्त्यौल व्याप् ि छ। यतिबेला विश् ि समदुायबीच 
ऐक्यबद्धिा, सहकायण, आसरमविश् िास र आशािादको ठूलो खााँचो छ। 

6. यस महामारीबाट हिु ेआतथणक क्षतिको पूतिण ि आगामी ददिमा हिुसक्छ, 
प्रवितिको अन्त्िेषर् गदै जाि सवकन्त्छ, समाज फेरर समदृ्ध बन्त् ि सक्छ। 
िर गमेुको अमूय य मािि जीििको पिु्प्राष्टप् ि र क्षतिपूतिण हिुसक्दैि। 
सरयससाँगै क्षति हिु ेमाििीय पुाँजी, दक्षिा, विञिा र विचारको क्षति पति 
अपूरर्ीय हनु्त्छ। सरयसैले यतिखेर मातिसको जीिि रक्षा र माििजातिको 
संरक्षर् सरकारहरूको सिोच्च किणव्य हिु आएको छ। 

7. कोतभड-१९ को सङ् रमर् प्रारम्भ भएलगतै्त िपेाल सरकारले अिलम्बि 
गरेको स्प् ट रर्िीति, समन्त्ियासरमक कायणशैली एिं सबै िपेालीको 
एकिा, िैयण र सहयोगले अवहलेसम्म यस रोगको सङ् रमर्बाट 
िपेालतभर सबैको जीिि रक्षा गिण हामी सफल भएका छौँ। सङ् रमर् 
थप फैलि िददि र यस महामारीमातथ विजय प्राप् ि गिण आगामी ददिमा 
अझ बढी सिकण िा, समन्त्िय र एकिा आिश्यक भएकोले एकवढक् का 
भएर दृढिाका साथ लाग्ि म सबैमा आह् िाि गदणछु। 



3 
 

8. जोष्टखमपूर्ण पररष्टस्थतिमा अग्रपङ ष्टक्तमा रहेर सेिा गिे ष्टचवकसरसक, िसण, 
स्िास््यकम,, सरुक्षाकम,, सफाइकम,, एम्बलेुन्त्स चालकलगायि सम्पूर्ण 
रा् िसेिकको म ् च्च प्रशंसा गदणछु। असरयािश्यक िस्िकुो आपूतिण सहज 
बिा्ि योगदाि गिे सबै व्यष्टक्त िथा सङ् घ-संस्थालाई िन्त्यिाद ददि 
चाहन्त्छु। कोतभड-१९ सङ् रमर् रोकथाम र तियन्त् रर्का लातग िपेाल 
सरकारले चालेको कदममा पूर्ण साथ ददई सहयोग गिुणभएकोमा म सम्पूर्ण 
दददीबवहिी िथा दाजभुाइप्रति हाददणक आभार व्यक्त गदणछु।  

9. महामारी रोकथाम, तियन्त् रर् र ्पचारको कायणमा योगदाि परु् या्िहुिु े
सङ् घ, प्रदेश र स्थािीय िहका जिप्रतितिति, राजिीतिक दल, तिजी िथा 
व्यािसावयक क्षेर, सञ् चारजगि ्र "कोरोिा रोकथाम, तियन्त् रर् र ् पचार 
कोष" मा रकम ् पलब्ि गरा्ि ेसबैलाई िन्त्यिाद ददि चाहन्त्छु। आफैँ  
विश् िव्यापी महामारीसाँग जधु्िपुरररहेको कदठि पररष्टस्थतिमा समिे 
हामीलाई सहयोग परु् या्ि े तछमेकी तमररा् ि एिं अन्त्य तमररा् ि र 
विकास साझदेारहरूको सराहिा गदणछु।  

माििीय सदस्यहरू, 

10. सङ् घीय लोकिाष्टन्त्रक गर्िन्त्र हामी िपेालीले साि दशकभन्त्दा लामो 
सङ् घषणबाट प्राप् ि गरेको ्पलष्टब्ि हो। यो प्रर्ाली िपेाली जििा आफैँ ले 
छािरे पठाएका प्रतितितिले लेखेको संवििािद्वारा संस्थागि गररएको 
प्रर्ाली हो।   

11. हामीले अपिाएको लोकिन्त्र पररपूर्ण लोकिन्त्र (कष्टम्प्रहेष्टन्त्सभ डेमोरेसी) 
हो। लोकिन्त्रका सबै आिारभिू विशेषिासवहिको प्रतिस्पिाणसरमक 
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बहदुलीय र गर्िन्त् रासरमक राजिीतिक प्रर्ाली िै हामीले रोजेको प्रर्ाली 
हो।  

12. पररपूर्ण लोकिन्त्रले सामाष्टजक न्त्याय, समाििा, सामाष्टजक सद् भाि िथा 
समवृद्धसवहि राष्ट् िय एकिालाई अझै मजबिु ियु या ा्ँछ। यो सरकार 
जििाको आकाङ् क्षा र आिश्यकिालाई सम्बोिि गदै जिभाििा अिरुूप 
लोकिन्त्रलाई सदुृढ र विकास गिण प्रतिबद्ध छ। 

13. हाम्रो लोकिन्त् रले राजिीतिक अतिकार र स्ििन्त् रिा, अतिकार र 
अिसरमा पहुाँच, सामाष्टजक न्त्याय र समाििा, भयरवहि सरुष्टक्षि जीिि 
र मयाणददि जीििलगायिका विषयलाई लोकिन्त् रका वितभन्त् ि आयामको 
रूपमा आसरमसाि ्गरेको छ। सरयसैले सािणभौमसत्ता जििामा र जििा िै 
शष्टक्तका स्रोि हिु ् भन्त् ि े मान्त्यिालाई स्थावपि गरेको छ। यसरी यो 
पररपूर्ण र समाजिाद ्न्त्मखु छ। 

14. राजिीतिक स्थावयसरिमा मारै िीतिगि तिरन्त्िरिा सतुिष्टश् चि हनु्त्छ। 
िीतिको तिरन्त्िरिाले कायणरमको ससुङ् गतिलाई तििाणरर् गदणछ र 
कायणरमको कायाणन्त्ियिमा सतुिष्टश् चििा प्रदाि गदणछ। िसथण राजिीतिक 
स्थावयसरि मलुकुको दीघणकालीि र अिरोिरवहि विकासका लातग असरयन्त्ि 
महत्त्िपूर्ण हनु्त्छ। 

15. राजिीतिक स्थावयसरिमा मारै जिमिको सम्माि हनु्त्छ। यसले राजिीतिक 
दलहरूलाई जिादेशअिसुारको भतूमका खेय ि ्सरप्ररेरि गछण, ििेसृरिको 
क्षमिा अतभिृवद्ध हनु्त्छ र देश, जििा िथा विकासप्रति थप ष्टचन्त्ििशील 
ियु या ा्ँछ। आितिक तििाणचिका रममा हिु े ििेसृरिको क्षमिा र 
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कायणसम्पादि परीक्षर्ले ििेसृरिलाई अझ बढी जि्त्तरदायी बन्त् ि ् सरप्ररेरि 
गछण। अन्त्िि् यसले लोकिाष्टन्त्रक व्यिस्थालाई मजबिु बिा ा्ँछ।  

16. यस सरकारका लातग िपेालको िि,, िपेालको प्रकृति, िपेालको संस्कृति, 
िपेाल र िपेालीको समवृद्ध, स्िातभमाि र गौरिभन्त्दा ठूलो अरू केही 
छैि। सरकारले आफ्िा सोच र कायणहरूलाई िपेाली भतूम, प्रकृति, 
संस्कृति र िागररकको संरक्षर्, विकास र सदपुयोग गिे; समग्र 
विकासलाई िीब्रिा ददि ेएिं िपेालीको माि, सम्माि, स्िातभमाि र गौरि 
बढा्ििेफण  पूर्ण इमाि र सम्पूर्ण साम्यणका साथ केष्टन्त्िि गरेको छ। 

17. ििणमाि सरकार िपेाली जििासाँग गरेको प्रतिबद्धिा अिरुूप "समदृ्ध 
िपेाल, सखुी िपेाली" को राष्ट् िय आकाङ् क्षा पूरा गिण दृढ अठोटका साथ 
अष्टघ बवढरहेको छ। यस सरकारले तसङ् गो कायणकालका लातग प्रस्ििु 
गरेका लक्ष्य र प्रतिबद्धिाहरू अष्टघय ला दईु आतथणक िषणका िीति िथा 
कायणरमहरूमाफण ि ्रमश् कायाणन्त्ियि हुाँदै आएका छि।् सरकारको 
दृष्ट् टकोर् स्प् ट छ, गन्त्िव्य तिष्टश् चि छ, लक्ष्यहरू तििाणररि छि,् िीति 
र कायणरम जिमखुी छि,् कायाणन्त्ियि पररर्ाममखुी छ।  

18. सरकार दईु िषणको छोटो अितिमै ्सरसाहिद्धणक ्पलष्टब्ि हातसल गिण 
सफल भएको छ। यस अितिमा भएका सामाष्टजक विकास, भौतिक प्रगति 
र चौिभन्त्दा बढी विश् ि सूचक िथा सूचकाङ् कहरूमा िपेालले हातसल 
गरेको प्रगति िीतिगि तिरन्त्िरिा र कायणरमको प्रभािकाररिाको पररर्ाम 
हो। यी ्पलष्टब्िले समदृ्ध िपेाल तिमाणर्का लातग बतलयो आिारशीला 
तिमाणर् गरेका छि।् 
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19. सरकार गठिपतछ मलुकुमा ष्टस्थरिा र स्थावयसरि कायम भएको छ। 
संवििाि पूर्णि् कायाणन्त्ियिमा आएको छ। िागररकका मौतलक हक, 
आिारभिू स्ििन्त् रिा, सामाष्टजक संरक्षर् एिं सामाष्टजक न्त्याय, विकास 
तिमाणर्, सशुासि प्रिद्धणि र सङ् घीयिा कायाणन्त्ियिका लातग आिश्यक 
महत्त्िपूर्ण काििुहरू जारी गरी कायाणन्त्ियिमा य याइएको छ।  

20. सङ् घ, प्रदेश र स्थािीय िह वरयाशील भएका छि।् सहकाररिा र 
समन्त्ियको आिारमा सङ् घ, प्रदेश र स्थािीय िहको सिाणङ् गीर् विकासको 
योजिा कायाणन्त्ियिमा य याइएको छ। अन्त्िर-प्रदेश पररषद्  र अन्त्िर-
सरकारी वित्त पररषद्लगायिका संरचिा वरयाशील छि।् 

21. प्रदेश र स्थािीय िहको प्रशासतिक संरचिा तिमाणर्, जिशष्टक्त व्यिस्थापि 
र कायणसञ् चालि प्रर्ाली विकास गरी कायाणन्त्ियिमा य याइएको छ। 
वित्तीय हस्िान्त्िरर्को िैञातिक प्रर्ाली कायाणन्त्ियिमा य याई प्रदेश र 
स्थािीय िहहरूलाई आिश्यक स्रोि सतुिष्टश् चि गररएको छ। कोतभड-
१९ महामारीको सामिा गिे रममा प्रदेश िथा स्थािीय िहबाट भएका 
कामले जििामा िी तिकायहरूको महत्त्ि प्र् याएको छ।  

22. कोतभड-१९ रोकथाम िथा तियन्त् रर्का लातग सरकार सरुुदेष्टख िै 
वरयाशील छ। सरकारले अतिररक्त स्रोि पररचालिका लातग छुटै्ट कोषको 
व्यिस्था गरी सरकारी, तिजी र अन्त्य क्षेरबाट प्राप् ि हिु े रकम सो 
कोषमा जम्मा हिु ेर खचण गिे व्यिस्था तमलाएको छ। बन्त्दाबन्त्दीको 
अिस्थामा सरकारी संयन्त् रमाफण ि ् समिे औषिी, खा्िस्िलुगायिका 
असरयािश्यक ्पभोग्य िस्िहुरूको सहज आपूतिण हिु ेव्यिस्था गररएको 
छ।  
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23. महामारी र बन्त्दाबन्त्दीबाट प्रभाविि ््ोग व्यिसायलाई लष्टक्षि गरी 
सहतुलयिका व्यिस्थाहरू गररएको छ। गररब, असहाय िथा विपन्त् ि 
पररिार, दैतिक कमाइ गरी जीिियापि गिे व्यष्टक्त िथा बन्त्दाबन्त्दी र 
कोतभड-१९ ले तिम् सरयाएका अन्त्य कारर्ले रोजगारी गमुाएका 
व्यष्टक्तहरूलाई लष्टक्षि गरी स्थािीय िहहरूमाफण ि ् राहि ्पलब्ि 
गराइएको छ। 

माििीय सदस्यहरू, 

24. हाम्रो सािणभौमसत्ता, स्िािीििा, भौगोतलक अखण्डिा, राष्ट् िय वहि, 
स्िातभमाि र राष्ट् िय एकिा सदुृढ भएको छ। सङ् घीय लोकिाष्टन्त् रक 
गर्िन्त् र, बहदुलीय प्रतिस्पिाणसरमक राजिीतिक प्रर्ाली, शष्टक्त 
पथृकीकरर्, स्ििन्त् र न्त्यायालय, मािि अतिकार, मौतलक हक र 
स्ििन्त् रिाजस्िा लोकिन्त्रका आिारभिू स्िम्भहरूलाई सदुृढ बिा्ि 
सरकार अविचतलि रूपमा लातगरहेको छ।  

25. आिारभिू ष्टशक्षा, स्िास््य, रोजगारी र सामाष्टजक सरुक्षा िथा संरक्षर्का 
अिसर ्पलब्ि गराई शाष्टन्त्ि सवु्यिस्थासवहिको न्त्यायपूर्ण, समनु्त् िि, 
सभ्य र ससंुस्कृि समाज तिमाणर् गिण सरकार प्रतिबद्ध छ।  

26. सरकारले संयकु्त रा् िसङ् घको बडापर, असंलग् ििा र पञ् चशीलको 
तसद्धान्त्िको पालिा गदै सािणभौम समाििा, पारस्पररक सम्माि र लाभ, 
न्त्यायपूर्ण दद्वपक्षीय, क्षेरीय र अन्त्िराणष्ट् िय दावयसरिहरूका आिारमा राष्ट् िय 
वहिको संरक्षर् र प्रिद्धणि गिे गरी पररा् ि सम्बन्त्ि विकास र विस्िार 
गरररहेको छ।  
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27. सािणजतिक प्रशासिको कायणसंस्कृतिमा सिुार य याई सशुासि कायम गिण 
सरकार वरयाशील छ। पारदष्टशणिा प्रिद्धणि गदै जिाफदेहीविहीि 
ष्टस्थतिको अन्त्सरय गिण आिश्यक िीतिगि, काििुी र संस्थागि सिुार अष्टघ 
बढाइएको छ। शाष्टन्त्ि सवु्यिस्था कायम गररएको छ। सािणजतिक 
सेिाप्रिाहको गरु्स्िर िृवद्ध गररएको छ। भ्र् टाचारजन्त्य वरयाकलापमा 
संलग् ि जोकोहीले पति सजायबाट ्न्त्मषु्टक्त िपा्ि ेि्यलाई स्थावपि 
गदै भ्र् टाचारविरुद्धको कारबाहीलाई िीब्रिा ददइएको छ। सभ्यिा र 
संस्कृतिको आितुिकिासवहि पिुरुसरथाि गिे कायण अष्टघ बवढरहेको छ। 

28. विरम सम्िि ्२०८७ अगािै ददगो विकासका लक्ष्यहरू हातसल गदै 
मध्यम आय भएको मलुकुमा स्िरोन्त् िति गिे लक्ष्यमा सरकार दृढ छ। 
सरकारको यही कायणकालतभर विकासशील रा् िको पङ ष्टक्तमा र विरम 
सम्िि ्२०९९ सालसम्ममा िपेाललाई समनु्त् िि रा् िको स्िरमा परु् या्ि े
गरी आतथणक र सामाष्टजक विकासका योजिा र कायणरमहरू अष्टघ 
बढाइएको छ। 

29. भपूररिेष्ट् ठि िपेाललाई भजूतडि मलुकुमा रूपान्त्िरर् गिे हाम्रो घोवषि 
आकाङ् क्षा पूरा भएको छ। आितुिक प्रवितिसवहि सडक, रेल, 
विमािस्थल, खािपेािी, तसाँचाइलगायि ठूला भौतिक पूिाणिारहरूको तिमाणर् 
कायण िीब्र गतिमा अष्टघ बढेको छ। िइुिको क् टकर र जोष्टखमपूर्ण 
आिागमिलाई अन्त् सरय गिे सरकारको प्रतिबद्धिा पूरा भएको छ।  

30. मलुकुको वितभन्त् ि भागमा पवहचाि भएका खतिज िथा पेिोतलयम पदाथणको 
अन्त्िषेर्, ्सरखिि,् प्रशोिि र प्रयोगको िीति अष्टघ बढाइएको छ। दश 
िषणमा १५ हजार मेगािाट वि्िु ् सरपादि गिे, आन्त्िररक खपि बढा्ि,े 
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प्रसारर् लाइि विस्िार गिे र वििरर् प्रर्ाली सदुृढ बिा्ि े िीति 
कायाणन्त्ियिमा छि।् अन्त्िराणष्ट् िय वि्िु व्यापारका लातग पूिाणिार तिमाणर् 
भइरहेको छ।   

31. कृवष ्सरपादकसरि १० िषणमा दोब्बर गिण कृवषको आितुिकीकरर् र 
व्यािसायीकरर्को योजिासवहि कृवष पूिाणिारमा ठूलो मारामा लगािी 
गरराँदैछ। सबै िपेालीलाई सामाष्टजक सरुक्षा प्रर्ालीतभर आबद्ध गिण 
सामाष्टजक संरक्षर्का कायणरमहरू अष्टघ बढाइएको छ।  

32. सम्पन्त् ि र विपन्त् िहरूको आम्दािीको औसि आाँकडाका आिारमा मार 
गररि ेजीििस्िरको मापिले समवृद्ध, सखु र खशुीको िास्िविक िष्टस्बर 
देखा्ि सक्दैि। सरयसैले समवृद्धलाई कुल गाहणस््य ्सरपादि िा सरयसको 
प्रतिव्यष्टक्त आयको आिारमा मारै िाप्िहुुाँदैि। समाजलाई िलैदेष्टख 
्सरथाि गिुणपछण, माििीय गररमा र अष्टस्िसरिलाई महत्त्ि ददिपुछण भन्त् ि े
सरकारको मान्त्यिा रहेको छ।  

33. समाजमा कोही पति पतछ िपरुि ्भन्त् िमेा यो सरकार संिदेिशील छ। 
दईु िषणको अितिमा सहरहरू सडक बालबातलका र सडक माििमकु्त 
भएका छि,् मगन्त्िेरवहि भएका छि।् शौचालयको ्पलब्ििा र 
प्रयोगमा सिुार य याई िपेालीलाई सभ्यिाको एक स्िर मातथ ्ठा्ि े
कायणमा दष्टक्षर् एतसयामै िपेाललाई पवहलो हिु ेसफलिा तमलेको छ।  

34. जििालाई अतिकारसम्पन्त् ि र सबल बिा्ि िीति िथा कायणरममाफण ि ्
थातलएका कामहरूको प्रभािकारी कायाणन्त्ियिका लातग कायणसम्पादि 
सम्झौिा िथा अिगुमिको पति अिगुमि गिण सरुु गररएको छ।  
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35. तबिेका दईु िषणमा हाम्रो आतथणक िृवद्ध दोहोरो अङ् कको लक्ष्यसवहि िीब्र 
गतिमा अष्टघ बढेको तथयो। आतथणक-सामाष्टजक विकासका प्रमखु 
सूचकहरू ्सरसाहपूर्ण तथए। यी ् पलष्टब्िमा आिाररि भएर सरकार अष्टघ 
बवढरहेको अिस्थामा मलुकु कोतभड-१९ को महामारीको चपटेामा परेको 
छ। जिु लक्ष्य, योजिा र गतिका साथ अष्टघ बढ्ि खोष्टजएको तथयो, 
सरयसमा व्यििाि आएको छ, विकासको आकाङ् क्षा र गतिमा िक् का 
पगुकेो छ। यस महामारीका कारर् सरकारका प्राथतमकिा बदतलएका 
छि।् अबको हाम्रो कायणददशा स्िास््य, ष्टशक्षा, रोजगारी र आतथणक 
पिुरुसरथाि हिुछे।  

माििीय सदस्यहरू, 

36. "समदृ्ध िपेाल, सखुी िपेाली" को राष्ट् िय आकाङ् क्षा पूरा गिण महामारीका 
कारर् समग्र सामाष्टजक-आतथणक पक्षमा परेको प्रतिकूलिासमिेलाई 
सम्बोिि गदै िपेाल सरकारले देहायका रर्िीतिक आिार र पक्षहरूलाई 
ध्यािमा राखी आतथणक िषण २०७७/७८ को िीति िथा कायणरम िजुणमा 
गरेको छ।  

(क) विश् ि अथणिन्त् रको संरचिा पररििणि हिुसक् ि,े मलुकुहरूको आयमा कमी 
आ्ि,े तमररा् ि िथा विकास साझेदारहरूको स्रोिसािि पररचालिको 
क्षमिा, प्राथतमकिा र क्षेर फरक हिुसक् ि ेअिस्था भएकाले अतिकिम 
आन्त्िररक स्रोि पररचालि गिे, 

(ख) अतिकांश मलुकुहरूको आतथणक िृवद्धदर ऋर्ासरमक हिु ेअिस्थामा पति 
जोष्टखम व्यिस्थापि गिण सक्षम िपेाली अथणिन्त् रलाई ्सरपादिशील र 
सदुृढ बिा्ि,े 
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(ग) आतथणक वरयाकलाप, कृवष िथा औ्ोतगक ्सरपादि, रोजगारी तसजणिा, 
्सरपादिशील क्षेर, विकास तिमाणर् कायण र सामाष्टजक जिजीििमा थप 
क्षति हिु िददई सचुारु गरी िीब्रिा ददि,े 

(घ) आतथणक ्पलष्टब्ि र विकासका प्रतिफलहरूको समन्त्यावयक वििरर् गिे, 

(ङ) स्िास््य, ष्टशक्षा, लैष्टङ् गक समाििा एिं अन्त्य सामाष्टजक िथा सांस्कृतिक 
क्षेरमा कायणरम सञ् चालि र गरु्स्िरीय सेिाप्रिाह गरी स्िस्थ, ष्टशष्टक्षि, 
न्त्यायपूर्ण र गतिशील सामाष्टजक जीििको स्थापिा गिे, 

(च) समग्र र सन्त्ितुलि विकासका लातग सरकारले सरुु गरेका रूपान्त्िरर्कारी, 
क्षेरगि र राष्ट् ियस्िरका कायणरम िथा आयोजिाहरू िोवकएको समय 
र लागिमा सम्पन्त् ि गिे, 

(छ) कायणरम िथा आयोजिाहरूको पिु्प्राथतमकीकरर् गिे, फजलु खचण 
रोक् ि,े वित्तीय अिशुासि कायम गिे, ्सरपादिशील िथा रोजगारमूलक 
क्षेरमा लगािी केष्टन्त्िि गिे, 

(ज) अन्त्िराणष्ट् िय श्रमबजार सङ् कुष्टचि भई रोजगारीका अिसरहरू गमु् ि े
जोष्टखमलाई स्िदेशमै रोजगारी तसजणिा, आसरमतिभणर अथणिन्त् रको विकास 
र राष्ट् िय क्षमिा िवृद्धको अिसरमा रूपान्त्िररि गिे, 

(झ) भ्र् टाचार तियन्त् रर्, सेिा प्रिाहमा सिुार, शाष्टन्त्ि सवु्यिस्थाको 
सदुृढीकरर् र सशुासि प्रिद्धणि गिे। 

37. िपेाललाई कोतभड-१९ महामारीमकु्त देश बिा्ि ुयस सरकारको पवहलो 
प्राथतमकिा भएको छ। सरकारले महामारीको रोकथामका लातग 
अपिा्िपुिे स्िास््य सजगिाका व्यिस्थाहरूको पालिा गिे गरा्िछे; 
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सङ् रमर्को परीक्षर्लाई व्यापक बिा्िछे; औषिी, ्पकरर् र 
ष्टचवकसरसकलगायिका स्िास््यकम,हरूको पयाणप् ि व्यिस्था िथा पररचालि 
गिेछ। यस महामारीबाट िपेालतभर कुिै पति व्यष्टक्तको ज्याि जाि े
अिस्था आ्ि िददि सरकार दृढिापूिणक लागकेो छ।  

38. सरकारले यस महामारीले मलुकुको सामाष्टजक-आतथणकलगायि राष्ट् िय 
जीििका सबै क्षेरमा पारेको प्रभािको अध्ययि गरररहेको छ। यस 
अध्ययिको आिारमा राज्यप्रर्ालीको प्रभािकाररिा थप िृवद्ध गरी 
सरकारले आन्त्िररक आिागमि र आपूतिण व्यिस्था सचुारु गिे, स्िास््य 
र ष्टशक्षा सेिामा गरु्ासरमक सिुार गिे, कृवष िथा औ्ोतगक ्सरपादि 
िृवद्ध गिे र विकास तिमाणर् कायणलाई िीब्रिा ददि े कायणरमहरू 
कायाणन्त्ियि गिेछ।  

39. कोतभड-१९ पतछको थप रर्िीति र कायणयोजिा ियार गरी क्षेरगि 
विशेष कायणरम सञ् चालि गररिछे। महामारीका कारर् रोजगारी 
गमुाएका श्रतमक, सािा वकसाि, असहाय व्यष्टक्त, गररब िथा विपन्त् ि 
िगणका पररिारलाई लष्टक्षि गरी स्िास््य, ष्टशक्षा, सीप विकास िातलम र 
रोजगारी एिं आय आजणिसम्बन्त्िी विशषे कायणरम सञ् चालि गररिछे।   

40. महामारी अिपेष्टक्षि रूपमा लष्टम्बि गएको अिस्थामा सरकारले सरयसलाई 
रोक्ि थप प्रभािकारी कदम चाय दै कायणरमहरूको पिु्प्राथतमकीकरर् 
र समायोजिसमेि गरी स्रोि सािि पररचालि गिेछ। महामारीसाँग 
जधु्िपुरररहेको विषम पररष्टस्थतिमा पति िपेाललाई समदृ्ध बिा्ि ेर सबै 
िपेालीलाई सखुी बिा्ि ेराष्ट् िय अतभयािमा सरकार थप दृढिाका साथ 
अष्टघ बढ् िछे। 
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माििीय सदस्यहरू, 

41. यस सरकारले गरु्स्िरीय स्िास््य, ष्टशक्षा, खािपेािी िथा सरसफाइ 
सेिामा सबै िपेालीको समिामूलक पहुाँच सतुिष्टश् चि हिु ेगरी कायणरम 
सञ् चालि गिेछ। देशतभरै अन्त्िराणष्ट् ियस्िरको ष्टशक्षा र स्िास््य 
्पचारको सेिा ्पलब्ि गरा्ि आिश्यक पूिाणिारहरूको विकास 
गररिछे। ष्टशक्षा िथा स्िास््य सेिामा सरकारको भतूमकालाई थप प्रबल 
बिा ा्ँदै तिजी क्षेरलाई लगािी िृवद्धका लातग ्सरप्ररेरि गररिछे।  

42. आगामी आतथणक िषण स्िास््य संस्थाहरूको स्थापिा एिं स्िरोन्त् िति, 
पूिाणिार विकास, जिशष्टक्त व्यिस्था र सेिाको समिामूलक पहुाँच एिं 
गरु्स्िर िृवद्ध गिण स्िास््य क्षरेको पिु्संरचिा गररिछे।  

43. तिरोगी िपेाल तिमाणर् यस सरकारको मूल स्िास््य िीति हो। प्रकृतिमैरी 
स्िच्छ जीििप्रर्ाली प्रिद्धणि गरी िपेालीको रोग प्रतिरोिी क्षमिा िृवद्ध 
गिण तिरोिासरमक कायणरम सञ् चालि गररिछे। स्िास््य सेिामा 
प्रतिरोिासरमक र ्पचारासरमक विति अिलम्बि गररिछे।  

44. मलुकुभरका ६ सय ७१ स्थािीय िहका िडाहरूमा पूर्णखोप सेिा 
्पलब्ि िडा घोषर्ा गररएको छ। आगामी िषण सरकारले बााँकी सबै 
स्थािीय िहका िडाहरूमा पूर्णखोप सेिा परु् या्िछे।  

45. आिारभिू स्िास््य सेिा ्पलब्ि िभएका स्थािीय िहका थप २ हजार 
६ सय २६ िडाहरूमा पूिाणिार तिमाणर् र सेिा ्पलब्ि गराइएको छ। 
आगामी िषण स्थािीय िहका िडामा रहेका स्िास््य संस्थाहरूको सेिाको 
गरु्स्िर िृवद्ध गररिछे। भगूोल र जिसङ ख्याको आिारमा हरेक स्थािीय 
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िहमा ५ देष्टख १५ शय्यासम्मको आिारभिू अस्पिाल स्थापिा र 
स्िरोन्त् िति गररिछे।  

46. प्रदेशस्िरमा रहेका साविकका ष्टजय ला अस्पिालहरूलाई २५ देष्टख ५० 
शय्याको अस्पिाल र अञ् चल अस्पिाललाई २ सय शय्याको जिरल 
अस्पिालमा स्िरोन्त् िति गररिछे।  

47. सरकारले पोखरा र कर्ाणली स्िास््य विञाि प्रति् ठाि िथा कोसी, 
िारायर्ी, भरिपरु, भेरी र डडेय िरुा अस्पिालबाट ्पलब्ि विष्टश् टीकृि 
स्िास््य सेिाको विस्िार र स्िरोन्त् िति गरररहेको छ। यी केन्त्िीय 
अस्पिाललाई ५ सय शय्याको विशेषञ अस्पिालको रूपमा विकास 
गररिछे।  

48. सरुिा रोग रोकथाम, तियन्त्रर् र ्पचार एिं स्िास््य विपद् 
व्यिस्थापिको ियारी िथा प्रतिकायण गिण प्रयोगशाला परीक्षर् 
सेिासवहिको ३ सय शय्याको केन्त्िीय र न्त्यूििम ५० शय्याको 
प्रदेशस्िरीय असरयाितुिक सवुििासम्पन्त् ि सरुिा रोग अस्पिाल स्थापिा 
गररिछे। 

49. गररब िथा विपन्त् ि िगणलाई केन्त्िीय अस्पिालहरूबाट प्रारष्टम्भक चरर्को 
आकष्टस्मक स्िास््य सेिा ति्शयु क ्पलब्ि गराइिछे।  

50. ्च्च रक्तचाप, मिमेुह, क्यान्त्सर, दम, तमगौला, कलेजो र मवहलाहरूको 
पाठेघरसम्बन्त्िी रोगको रोकथाम, पवहचाि, परीक्षर् र ्पचारका 
कायणरमहरू देशव्यापी रूपमा थप प्रभािकारी बिाइिछे। िडास्िरीय 
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सेिा केन्त्िबाट ४० िषणमातथका िागररकको रक्तचाप,  अय बतुमि र मिमेुह 
जााँच गिे व्यिस्था गररिछे।  

51. आयिेुददक, यिुािी, होतमयोप्याथी एिं प्राकृतिक ष्टचवकसरसा प्रर्ालीको 
विस्िार र प्रिद्धणि गररिछे। आम िागररकलाई योगाभ्यास र शारीररक 
व्यायामसवहिको जीिि पद्धति अपिा्ि प्ररेरि गररिछे। स्थािीय िहका 
िडाहरूमा व्यायामशाला, आरोग्य केन्त्ि र योग केन्त्िहरू स्थापिा गिण 
प्रोसरसाहि गररिछे।   

52. िपेालभरको जिुसकैु स्थािबाट िीि अङ् कको टेतलफोि िम्बरमा सम्पकण  
गरी िागररकले सहज र सरल रूपमा एम्बलेुन्त्स सेिा प्राप् ि गिणसक् ि े
एकीकृि एम्बलेुन्त्स सेिा सञ् चालि गिे व्यिस्था तमलाइिछे। प्रमखु 
राजमागणहरूमा िमा सेिाको विस्िार गररिछे। 

53. तरभिुि विश् िवि्ालय ष्टशक्षर् अस्पिाल, महाराजगञ् जमा कलेजो 
प्रसरयारोपर् सेिा प्रारम्भ गररएको छ। आगामी आतथणक िषण यस 
अस्पिालमा िफे्रोलोजी िथा यरुोलोजी केन्त्ि स्थापिा गररिछे। यी 
सेिालाई सबै प्रदेशमा विस्िार गदै लतगिछे। 

54. काष्टन्त्ि बाल अस्पिाललाई बालरोगका वितभन्त् ि वििामा ्च्च ष्टशक्षाको 
अध्ययि गिे ्सरकृ् ट केन्त्िको रूपमा विकास गररिछे। मिमोहि 
कातडणयोथोरातसक भास्कुलर एण्ड िान्त्सप्लान्त्ट सेन्त्टर र सवहद गङ् गालाल 
राष्ट् िय हृदय केन्त्िमा बाल मटुुरोगको पवहचाि, परीक्षर् र ्पचार गिे 
संस्थागि व्यिस्था गररिछे। परोपकार प्रसूति िथा स्त्रीरोग अस्पिालको 
सेिालाई थप विष्टश् टीकृि गररिछे। 
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55. सबै मेतडकल कलेजले ष्टजय लाष्टस्थि कम्िीमा एक अस्पिालमा शय य 
ष्टचवकसरसासवहिको सेिा ददिपुिे र सबै स्िास््य संस्थाहरूले मवहिाको 
एक ददि स्याटेलाइट ष्टक्लतिक सञ् चालि गिुणपिे व्यिस्था तमलाइिछे। 
केन्त्िीय अस्पिालहरूले िोवकएका स्थािमा तियतमि रूपमा स्याटेलाइट 
अस्पिाल सञ् चालि गिुणपिे व्यिस्था तमलाइिछे।  

56. सबै अस्पिालहरूबाट विपद् िा महामारीको समयमा सम्भि भएसम्म 
अतिकिम स्िास््य सवुििा ्पलब्ि गरा्ि ेप्रबन्त्ि तमलाइिछे।  

57. रोगको रोकथाम िथा तियन्त् रर्का लातग सेन्त्टर फर तडष्टजज कन्त्िोल 
स्थापिा गररिछे। औषिी, औजार िथा ्पकरर्समेिको गरु्स्िर मापि 
िथा तियमि गिण फुड एन्त्ड ड्रग एडतमतिस्िेशिको स्थापिा गररिछे। 
स्िास््य संस्था र स्िास््य सेिाहरूको गरु्स्िर मापि िथा प्रमार्ीकरर् 
गिण राष्ट् िय स्िास््य प्रसरयायि प्रातिकरर् स्थापिा गररिछे।  

58. स्िास््य क्षेरका आयोग, प्रति् ठाि, का्ष्टन्त्सल, अिसुन्त्िाि केन्त्ि र 
अस्पिालहरूलाई थप तमिव्ययी, व्यिष्टस्थि र प्रभािकारी बिा्ि क्षेरगि 
एकीकृि छािा ऐि िजुणमा गररिछे।  

59. अन्त्िराणष्ट् िय विमािस्थल र अन्त्िराणष्ट् िय सीमाका प्रमखु िाकाहरूमा 
आितुिक हेय थ डेस्क िथा क्िारेष्टन्त्टि गहृ स्थापिा गररिछे।  

60. स्िास््य तबमा कायणरमअन्त्िगणि ५ सय ५१ स्थािीय िहका २७ 
लाखभन्त्दा बढी िागररकको स्िास््य तबमा गररएको छ। आगामी िीि 
िषणतभरमा सबै िागररकमा पगु्िगेरी स्िास््य तबमा कायणरमलाई विस्िार 



17 
 

गररिछे। स्िास््य तबमा कायणरममा आिारभिूबाहेकका स्िास््य 
सेिाहरू रमश् समािेश गदै लतगिछे।  

61. िीरेन्त्ि सैतिक अस्पिाललाई आपसरकालीि अिस्थामा आम घाइिे-
तबरामीलगायिको सबै प्रकारको स्िास््य ्पचार गिणसक्ि ेसवुििासवहि 
स्िरोन्त् िति गररिछे।  

माििीय सदस्यहरू, 

62. सबै िपेालीलाई देशभक्त, भवि्यप्रति आशािाि,् सभ्य, ससंुस्कृि, योग्य, 
प्रतिस्पि,, ््मशील, तसजणिशील र आसरमविश् िासी िागररक बिा्ि ेयस 
सरकारको ष्टशक्षा िीति हो। राष्ट् िय आिश्यकिा र अन्त्िराणष्ट् िय 
अिसरका आिारमा जिशष्टक्तको प्रक्षपेर् गरी विषय क्षेरगि जिशष्टक्त 
्सरपादि गररिछे। राष्ट् िय योग्यिा प्रारूपको ढााँचा कायाणन्त्ियिमा 
य याइिछे।  

63. आगामी आतथणक िषणमा साक्षर िपेाल घोषर्ा गररिछे। 

64. विकास तिमाणर् र सामाष्टजक सेिाका क्षेरमा विशेषञ जिशष्टक्तको अभाि 
रहेको छ। आिश्यक जिशष्टक्त विकासका लातग कृवष िथा िि, 
पयाणिरर्, विञाि िथा प्रविति, ष्टचवकसरसा, आयिेुद, पयणटि, इष्टञ् जतियररङ, 
आवटणवफतसयल इन्त्टेतलजेन्त्स, सरुुङ प्रविति िथा रक इष्टञ् जतियररङ, खतिज 
अन्त्िषेर्, जलवि्िु, ििीकरर्ीय ऊजाणलगायिका विष्टश् टीकृि वििामा 
्च् च ष्टशक्षा ्पलब्ि गरा्ि ेव्यिस्था तमलाइिछे। 

65. विश् िवि्ालयहरूको अध्ययि अध्यापिलाई अिसुन्त्िािमा आिाररि 
बिाइिछे। विञाि प्रवितिसम्बन्त्िी ्च्च ष्टशक्षालाई अिसुन्त्िािमखुी 
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बिाइिछे। अिसुन्त्िािको गरु्स्िर सतुिष्टश् चि गिे संयन्त् र विकास 
गररिछे।  

66. स्िदेशमै विञाि र प्रवितिको क्षरेमा अन्त् िराणष्ट् ियस्िरको अध्ययि, 
अध्यापि र अिसुन्त्िाि गिणसक्ि ेविश् िवि्ालयको रूपमा मदि भण्डारी 
विञाि िथा प्रविति विश् िवि्ालय स्थापिा र सञ् चालिका लातग 
आिश्यक पूिाणिार तिमाणर्का कायणहरू िीब्र रूपमा अष्टघ बढाइिछे।  

67. तरभिुि विश् िवि्ालयको संरचिागि र अन्त्य आिश्यक सिुार गरी 
शैष्टक्षक गरु्स्िर िृवद्ध गररिछे। विश् िवि्ालयका पाठ्यरमलाई 
समयसापेक्ष बिाइिछे। यस विश् िवि्ालयअन्त्िगणिका अिसुन्त्िाि 
केन्त्िहरूलाई सदुृढ गरी विष्टश् टीकृि अिसुन्त्िाि केन्त्िको रूपमा विकास 
गररिछे।  

68. मदि भण्डारी प्रौ्ोतगक विश् िवि्ालय र योगमाया आयिेुद 
विश् िवि्ालय स्थापिा र सञ् चालिका लातग आिश्यक ियारी पूरा 
गररिछे।  

69. "ष्टचिौं आफ्िो माटो, बिाऔ ं आफ्िै देश अतभयाि सञ् चालि गरी 
स्िािकोत्तर यिुाहरूलाई विकास तिमाणर् िथा शैष्टक्षक विकाससम्बन्त्िी 
काममा मलुकुभर पररचालि गररिछे।  
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70. दईु िषणको अितिमा वि्ालय बावहर रहेका २ लाख ७० हजार 
बालबातलकालाई वि्ालय भिाण गररएको छ। वि्ालय ्मेरका सबै 
बालबातलका वि्ालयमा हिु े सतुिष्टश् चि गररिछे। "बालबातलकालाई 
वि्ालय य याऔ ंर पढाइमा वटकाऔ"ं कायणरमलाई थप प्रभािकारी बिाई 
सबै वि्ाथ,ले कम्िीमा माध्यतमक िह पूरा गिे व्यिस्था तमलाइिछे।  

71. रा् िपति शैष्टक्षक सिुार कायणरममाफण ि ्ष्टशक्षर् संस्थाको भौतिक पूिाणिार 
िथा तसकाइ  सवुििामा सिुार गररिछे। यस कायणरममा िैञातिक 
अिसुन्त्िाि, प्रवितिको विकास िथा ििप्रििणि एिं बौवद्धक प्रतिभाहरूलाई 
प्रोसरसाहि लगायिका कायणहरू समािशे गररिछे। ियााँ प्रविति र ञािको 
विकास एिं विस्िारका लातग अिकूुल िािािरर् तसजणिा गरी लगािी 
िृवद्ध गररिछे। 

72. सािणजतिक वि्ालयहरूलाई गरु्स्िरीय ष्टशक्षाको केन्त्ि बिाइिछे। 
सािणजतिक वि्ालयको समग्र सिुारका लातग सािणजतिक वि्ालय 
सबलीकरर् दशक २०७६-८५ अतभयाि सञ् चालि गररिछे। वि्ालय 
िथा ष्टशक्षर् संस्थाहरूको िक्साङ् कि गरी भगूोल र न्त्यूििम वि्ाथ, 
सङ् ख्याको आिारमा समायोजि गररिछे। गरु्स्िरीय ष्टशक्षाका लातग 
वि्ालयमा योग्य, दक्ष र ष्टशक्षर् पसेामा प्रतिबद्ध ष्टशक्षकको आपूतिण, 
विकास र पररचालि गररिछे।  

73. वि्ालयस्िरमा विञाि ष्टशक्षालाई प्रभािकारी र रुष्टचकर बिा्ि िैञातिक 
तसकाइ वितिमा जोड ददइिछे। विञाि अध्ययि केन्त्िहरूको स्थापिा 
गररिछे।  
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74. प्रावितिक जिशष्टक्तको अभाि हटा्ि प्रावितिक ष्टशक्षा विस्िार गररिछे। 
िपेालभर ६ सय ७ स्थािीय िहमा प्रावितिक िथा व्यािसावयक ष्टशक्षाको 
विस्िार गररएको छ। आगामी िीि िषणतभरमा सबै सामदुावयक वि्ालय 
िथा प्रावितिक ष्टशक्षालयलाई पूिाणिारसम्पन्त् ि ष्टशक्षर् संस्थाका रूपमा 
विकास गररिछे।  

75. वि्ालय िहको पाठ्यरममा िपेालको गौरि, संस्कृति, सभ्यिा र मूय य 
मान्त्यिा, राष्ट् िय एकिाको सम्िद्धणि एिं िागररकको किणव्यबोिका 
विषयहरू समिे समािेश गररिछे।  

76. पााँच िषणमतुिका बालबातलकाको सिाणङ् गीर् विकासका लातग स्थािीय 
िहमा प्रारष्टम्भक बालविकास कायणरम सञ् चालि गिण प्रोसरसाहि गररिछे।  

77. वि्िुीय ष्टशक्षर् सामग्री ्सरपादि गरी अिलाइि ष्टशक्षा प्रदाि गिे 
व्यिस्था तमलाइिछे। सबै सािणजतिक माध्यतमक वि्ालय र क्याम्पसमा 
सूचिा प्रविति प्रयोगशाला र ्च्चगतिको इन्त्टरिटे सवुििा परु् याइिछे।  

78. राष्ट् िय ष्टशक्षा िीति, २०७६ र राष्ट् िय विञाि िथा िि प्रििणि िीति, 
२०७६ को समयािकूुल पररमाजणि गदै कायाणन्त्ियि गररिछे।    

माििीय सदस्यहरू, 

79. दक्ष श्रतमक, कामको सम्माि, स्िरोजगार, ्पयकु्त पाररश्रतमक र 
सामाष्टजक  संरक्षर्सवहिको श्रम व्यिस्थापि यस सरकारको प्रमखु श्रम 
िीति हिुछे। स्िस्थ िागररक, गरु् र प्रवितिमा आिाररि ष्टशक्षा, 
्सरपादिमैरी वित्तीय प्रर्ाली र ््मशील िािािरर् रोजगारीका 
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आिारस्िम्भ हिु।् यी आिारस्िम्भहरूको विकास र सदपुयोग गरेर 
सरकारले व्यापक रोजगारीका अिसर तसजणिा गिेछ।  

80. पयाणप् ि आन्त्िररक रोजगारी भई िसकेको अिस्थामा कोतभड-१९ को 
विश् िव्यापी महामारीले स्िदेशको रोजगारी सङ् कुष्टचि हिु े र िैदेष्टशक 
रोजगारीमा रहेका िपेालीहरू फवकण ि ेसम्भाविि पररष्टस्थतिले बेरोजगारको 
सङ्ख्या बढ्ि े जोष्टखम देष्टखएको छ। बेरोजगारहरूको सम्भाविि 
पङ ष्टक्तलाई व्यािसावयक कृवष, बहृि ्भौतिक पूिाणिार, स्थािीय पूिाणिार, 
सािा िथा मझौला ््ोग, ्सरपादिमूलक ््ोग, तिमाणर् र सेिा क्षेरमा 
पररचालि गररिछे। 

81. सीपयकु्त र दक्ष श्रतमकहरूको अभािलाई सम्बोिि गिण प्रावितिक ष्टशक्षा 
िथा व्यािसावयक िातलम पररषद् र श्रम िथा सीप विकाससम्बन्त्िी सबै 
तिकायका कायणरमहरूलाई एकीकृि रूपमा पररचालि गररिछे। 
आिश्यकिाअिसुार सबै स्थािीय िहमा छोटो अितिका घमु्िी िातलम 
सञ् चालि गररिछे।  

82. ििप्रििणिकारी यिुा िथा अन्त्य ््मी र िैदेष्टशक रोजगारबाट फकेका 
अिभुिी िथा सीपयकु्त ््मशील यिुाहरूलाई ््म व्यिसाय सरुु गिण 
सरुुिािी प ुाँजी ्पलब्ि गराइिछे। ््म व्यिसाय गिण क्षमिा विकास, 
प्रविति हस्िान्त्िरर्, वित्तीय पहुाँच र बजारीकरर्का कायणरमसाँग आबद्ध 
गराइिछे। यसका लातग हाल सञ् चातलि कायणरमहरूलाई पिु्संरचिा 
गरी सबै प्रदेशमा विस्िार गररिछे। 

83. ष्टशष्टक्षि बेरोजगार यिुाहरूलाई शैष्टक्षक प्रमार्परको आिारमा प्रोजेक्टमा 
आिाररि सरुुिािी प ुाँजी ्पलब्ि गराई भरसक तिजको ष्टशक्षासाँग 
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सम्बष्टन्त्िि व्यिसाय सञ् चालि गिण प्रोजेक्ट तिमाणर्मा समिे सहयोग गरी 
्सरप्ररेरि गररिछे। 

84. प्रिािमन्त्री रोजगार कायणरमलाई सीपयकु्त दक्ष जिशष्टक्त, रोजगारीको 
क्षेर र रोजगारसम्बन्त्िी अन्त्य कायणरमहरूसाँग आबद्ध गरी यथाथण 
्सरपादिमूलक रोजगारी तसजणिा गिे बेरोजगार लष्टक्षि अतभयािको रूपमा 
कायाणन्त्ियि गररिछे।  

85. सबै स्थािीय िहमा रोजगार सेिा केन्त्ि स्थापिा र रोजगार व्यिस्थापि 
सूचिा प्रर्ाली सञ् चालिमा य याइएको छ। यस प्रर्ालीलाई थप विकतसि 
गदै श्रमबजारमा रहेका श्रतमकहरूको सीप र क्षमिाको ्पयोग गिण 
सहज हिु ेगरी ्िीहरूको व्यष्टक्तगि वििरर् रहेको श्रम सूचिा बैङ् क 
स्थापिा गररिछे। स्थािीय रोजगार सेिा केन्त्िले रोजगारदािा र 
रोजगारीको खोजीमा रहेकाहरूका बीच सम्पकण  स्थावपि गरी रोजगारी 
प्राष्टप् िमा सहयोग गिेछ।  

86. रोजगारदािा र श्रतमक संगठिबीच असल श्रम सम्बन्त्ि विकास गररिछे। 
श्रम तिरीक्षर् प्रर्ालीमाफण ि ्श्रम अतडटलाई थप व्यिष्टस्थि गररिछे। 
सबै प्रकृतिका श्रम शोषर् अन्त्सरय गररिछे।  

87. सबै िपेालीको जीिि सरुष्टक्षि, मयाणददि िथा गरु्स्िरीय बिा्िका लातग 
सरकारका वितभन्त् ि िह र तिकायबाट सञ् चातलि सामाष्टजक सरुक्षा र 
संरक्षर्का कायणरमहरूलाई एकीकृि रूपमा कायाणन्त्ियिमा य याइिछे। 

88. योगदािमा आिाररि सामाष्टजक सरुक्षा प्रर्ालीलाई सदुृढ गरी सामाष्टजक 
सरुक्षालाई ददगो बिाइिछे। अिौपचाररक क्षेरका श्रतमक, स्िरोजगार र 
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िैदेष्टशक रोजगारमा गएका श्रतमकलाई समिे योगदािमा आिाररि 
सामाष्टजक सरुक्षा प्रर्ालीमा आबद्ध गररिछे। 

89. आफ् िो हेरचाह आफैँ  गिण िसक् ि े िा श्रम गिण िसक् ि ेअशक्त िथा 
असहाय, अपाङ् गिा भएका व्यष्टक्त, मवहला, बालबातलका र लोपोन्त्मखु 
जातिका िागररकहरूको पवहचाि गरी सामाष्टजक संरक्षर्को व्यिस्था 
गररिछे। 

90. देशमा वि्माि गररबीको ष्टस्थति मापि गरी गररबी अन्त्सरयका लातग 
सरकारले रोजगारीको व्यिस्था र आय आजणिका लष्टक्षि कायणरमहरू 
सञ् चालि गिेछ। अब िपेालमा गररबीको कारर्ले "कोही भोकै पदैि, 
भोकले कोही मदैि"। यो सरकारको प्रतिबद्धिा हो।  

91. वितभन्त् ि कायणरम िथा आयोजिाहरूमाफण ि ्समदुायस्िरका समूहहरूलाई 
्पलब्ि गराएको प ुाँजी रकम र समूहहरूले गरेको बचि रकमको लगि 
स्थािीय िहबाट अ्ाितिक गरी सो रकम रोजगारी तसजणिा, आय आजणि 
र ्सरपादिमूलक कायणमा पररचालि गररिछे।  

माििीय सदस्यहरू, 
92. यस सरकारले गरेका िीतिगि र प्रवरयागि सिुारका कारर् िपेालमा 

व्यिसाय गिे िािािरर्मा ्य लेख्य सिुार आएको छ। आगामी िषण 
ठूला पूिाणिारलगायिका ्सरपादिशील क्षेरका पररयोजिाहरूमा थप 
विदेशी लगािी आकवषणि गररिछे।    

93. भौतिक पूिाणिार तिमाणर्को गतिलाई िीब्रिा ददि, ्सरपादि र ्सरपादकसरि 
िृवद्ध गिण र सािणजतिक सेिा प्रिाहमा सिुार य या्िका लातग राष्ट् िय 
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आय र बचि िृवद्ध गरी लगािीको आिार सबल बिाइिछे। आन्त्िररक 
राजस्िलाई सािणजतिक स्रोिको प्रमखु आिार बिाइिछे। सािणजतिक, 
तिजी, सहकारी र सामदुावयक क्षरेको लगािी ्सरपादिमूलक र ्च्च 
प्रतिफलयकु्त कायणरम िथा आयोजिामा केष्टन्त्िि गररिछे। 

94. आयोजिा व्यिस्थापिलाई सदुृढ बिाई विकास आयोजिाहरू तििाणररि 
समय, लागि र गरु्स्िरमा सम्पन्त् ि गररिछे। हाल सञ् चालिमा रहेका 
कायणरम िथा आयोजिाहरूको आिश्यकिाअिसुार पिु्संरचिा िथा 
पिु्प्राथतमकीकरर् गररिछे।  

95. सरकारी क्षेरबाट हिु ेप ुाँजीगि खचणको गरु्स्िरीयिा कायम गरी प ुाँजी 
िथा सम्पष्टत्त तिमाणर् गररिछे। फजलु र अिसुरपादक खचणलाई कटौिी 
गरी चाल ुखचणमा तमिव्यवयिा कायम गररिछे।  

96. व्यािसावयक पिुरुसरथािका कायणरम सञ् चालि गरी ्सरपादि प्रर्ालीलाई 
सबल बिाइिछे। ्सरपादि संरचिा िथा आपूतिण प्रर्ाली सदुृढ गिे गरी 
िलुिासरमक लाभका क्षेरको पवहचाि र प्रिद्धणि गररिछे। ्पलब्ि 
प्राकृतिक स्रोि, सािि र जिसाष्टङ् ख्यक लाभलाई ्सरपादिमूलक क्षेरमा 
सदपुयोग गररिछे।  

97. अन्त्िर-सरकारी वित्तीय हस्िान्त्िरर्लाई ्सरपादि, रोजगारी र ितिजासाँग 
आबद्घ गररिछे। िपेाल सरकारबाट राष्ट् ियस्िरमा सञ् चातलि 
कायणरमसाँग िबाष्टझि े र दोहोरो िपिे गरी प्रदेश र स्थािीय िहबाट 
विकास तिमाणर् र सेिाप्रिाहका कायणहरू सञ् चालि गररिछे।  
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माििीय सदस्यहरू, 

98. ििणमाि सरकारले अष्टघ सारेको सदपुयोगको तसद्धान्त्िअन्त्िगणि िपेालको 
सबै खाली जतमिलाई खेर जाि िददि ेर कृवषयोग्य भतूमको पूर्ण ्पयोग 
गरी सघि खेिी प्रर्ालीका माध्यमबाट ठूलो पररमार्मा कृवष ्सरपादि 
गिे िीति कायाणन्त्ियिमा य याइिछे। सरकारले रासायतिक मल, ्न्त् िि 
तब्को आपूतिण िथा वििरर् र तसाँचाइ क्षेरको विस्िार गरेको छ। यस 
अितिमा िाि, गहुाँ, मकै, िरकारी, आललुगायिका कृवष ्पजको 
्सरपादि िृवद्ध भई खा् सरुक्षाको ष्टस्थतिमा सिुार आएको छ।  

99. आगामी आतथणक बषणमा सरकारले कृवष क्षेरमा  थप आितुिकीकरर्, 
यान्त्रीकरर् र विष्टश् टीकरर् गरी ्सरपादकसरि िथा ्सरपादि िृवद्घमा 
जोड ददिछे। "स्िदेशी िस्िकुो ्पभोग गरौं, आन्त्िररक ्सरपादिलाई 
प्रोसरसाहि गरौं" अतभयाि सञ् चालि गररिछे। कृवषिस्िकुो प्रशोिि ् ्ोग 
स्थापिा गरी प्रशोतिि खा्िस्ि ुतियाणि गिे िीति तलइिछे। 

100. सरकारले कृवष िथा कृवषजन्त्य ््म व्यिसायलाई रोजगारीको मखु्य 
क्षेरको रूपमा विकास गिेछ। प्रिािमन्त् री कृवष आितुिकीकरर् 
पररयोजिालाई पिु्संरचिा गरी कृवष क्षेरको रूपान्त्िरर्को प्रमखु 
कायणरमको रूपमा िपेालभर विस्िार गररिछे। यस पररयोजिामाफण ि ्
राष्ट् िय आिश्यकिा र स् थािीय सम्भाव्यिाको आिारमा ्सरपादकसरि 
अतभिृवद्ध गदै ठूलो पररमार्मा एक स्थािमा ए्टै बालीको खेिी गरी 
कृवषिस्िकुो ्सरपादि िृवद्ध गररिछे, जसबाट कृवष ्पजको बजार र 
तियाणिको सम्भाििा बढ्िछे। कृवष ्सरपादिसाँग सम्बष्टन्त्िि अन्त्य 
कायणरमहरू यस पररयोजिासाँग दोहोरो िपिे गरी कायाणन्त्ियि गररिछे।  
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101. कृवष ्सरपादि, प्रशोिि र बेचतबखिका सम्बन्त्िमा िपेाल सरकारबाट 
्पलब्ि गराइि ेसहतुलयि र प्रावितिक सेिा/टेिाको प्रबन्त्ि गिण हरेक 
वकसािलाई स्थािीय िहमाफण ि ्सूचीकरर् गिे कायणको थालिी गररिछे।  

102. िपेाल कृवष अिसुन्त्िाि पररषद्लाई समयािकूुल सिुार गरी पररर्ाममखुी 
बिाइिछे। हाइतब्रड जािका बालीिस्िकुो विकास गिण विशेष ध्याि 
ददइिछे। कृवष अिसुन्त्िािसम्बन्त्िी वि्माि संरचिाहरूलाई स्िरोन्त् िति 
गरी सबै प्रदेशमा एग्रीकय चर िथा लाइभस्टक एक्सलेन्त्स सेन्त्टरको 
विकास गररिछे। यी सेन्त्टरबाट कृषकहरूलाई सहभागी गराई कृवष र 
पशपुालिको व्यािहाररक अिसुन्त्िाि र कृवष प्रवितिको प्रयोगसम्बन्त्िी 
सीप हस्िान्त्िरर्साँगै ्सरपादि गिे व्यिस्था तमलाइिछे।  

103. स्थािीय मौतलक खा्ान्त् ि, फलफूल, िरकारी बालीहरू, पशपुन्त्छीपालि 
िथा मसरस्यपालिको पञ् जीकरर्, ्सरपादकसरि र बहपु्रयोगका बारेमा 
अिसुन्त्िाि िथा प्रिद्धणि गररिछे। 

104. कृवषलाई आयमूलक, आितुिक र मयाणददि पसेा िथा ्सरपादिशील 
व्यिसायको रूपमा विकास गररिछे। मवहला सहकारी समूहहरू िथा 
अिण बेरोजगार र िैदेष्टशक रोजगारीबाट फकेका यिुाहरूलाई कृवष 
व्यिसायमा आकवषणि गररिछे।  

105. सरकारले कृवष ्सरपादिका लातग आिश्यक सडक, वि्िु, तसाँचाइ, शीि 
भण्डार, सङ् कलि िथा तबरी केन्त्िजस्िा पूिाणिारको विकास गिेछ। 

106. िास्िविक कृषकलाई सरल ढङ् गले ् सरपादिमा अिदुाि ् पलब्ि गरा्ि े
िीति तलइिछे। कृषकहरूलाई अिदुातिि तब् िथा मल र ििीििम 
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प्रविति समयमै ्पलब्ि हिु े व्यिस्था तमलाइिछे। ए्टा प्रयोजिको 
लातग एकै िह िा तिकायबाट मार अिदुाि ्पलब्ि हिु े व्यिस्था 
तमलाइिछे।    

107. प्राकृतिक िरदािका रूपमा रहेका भ-ूिरािल, जलिाय ु र जैविक 
विविििाको अतिकिम ्पयोग गरी पोषक र औषिीय गरु् भएका ्च् च 
मूय यका कृवष िस्िकुो व्यािसावयक ् सरपादि गिण कृषकहरूलाई प्रोसरसाहि 
गररिछे।      

108. यस सरकारले भतूम ् पयोगविहीि रहि ेष्टस्थतिको अन्त्सरय गिे िीति तलएको 
छ। सािणजतिक ििक्षेर, सडक िथा राजमागणका वकिारा, िदी ्कास 
र ्पयोगविहीि सािणजतिक सरकारी जतमिमा फलफूल र अन्त्य तबरुिा 
रोप् ि ेर संरक्षर् गिे कायणरम अतभयािको रूपमा सञ् चालि गररिछे। 
तिजी बााँझो जग्गा, खेिबारीका कान्त्ला र आलीमा समिे दलहि, िरकारी, 
फलफूल र अन्त्य तबरुिा लगा्ि आम कृषकलाई अतभप्ररेरि गररिछे। 
सहरी क्षेरमा करेसाबारी, कौसी र गमला खेिी प्रिद्धणि गररिछे।    

109. अगाणतिक कृवष ्सरपादिलाई प्रोसरसाहि गररिछे। अगाणतिक कृवष 
िस्िहुरूको प्रमार्ीकरर् र ब्राण्ड प्रिद्धणि गरी राष्ट् िय िथा 
अन्त्िराणष्ट् ियस्िरमा बजारीकरर् गररिछे। कपास, रेसम, ्ि र अन्त्य 
वितभन्त् ि प्रकारका िागो र रेसाको ् सरपादि, प्रशोिि र प्रयोगको शृ्रङ् खला 
विकास गरी व्यािसावयक ् सरपादि र बजार व्यिस्थाका लातग सहजीकरर् 
गररिछे। 

110. कृवषयोग्य भतूमको तियतमि माटो परीक्षर् गररिछे। माटो परीक्षर् 
प्रयोगशाला विस्िार गररिछे। कृषकहरूलाई माटोको प्रकार, गरु्स्िर र 
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हािापािी अिकूुल खेिी गिण एिं ्ष्टचि मारामा मल, तब् र तबषाददको 
प्रयोग गिण प्रावितिक सेिा ्पलब्ि गराइिछे। गरु्स्िरीय पश ुस्िास््य 
सेिा विस्िार गररिछे। प्रावितिकहरू कृषकको खेि, बारी, गोठ िथा 
फामणमै पगुी कृवष िथा पशपुन्त्छी पालिसम्बन्त्िी प्रावितिक सेिा ददिपुिे 
व्यिस्था तमलाइिछे। 

111. कृषकले लागिका आिारमा ्सरपादिको ्ष्टचि मूय य प्राप् ि गिे गरी 
कृवष ्पजको बजारीकरर्को प्रबन्त्ि गररिछे। बाली लगा्िपूुिण िै 
प्रमखु खा्ान्त् ि बालीहरूको न्त्यूििम समथणि मूय य िोवकिछे। यसरी 
कृषकको बचि सतुिष्टश् चि गररिछे।          

112. मलुकु कुखरुाको अण्डामा आसरमतिभणर भइसकेको छ। दूि, मास ु र 
माछाको ्सरपादिमा आसरमतिभणरिा िष्टजक पगुकेो छ। ्सरपादिको  
बजारीकरर्मा सिुार आएको छ। दगु्ि प्रशोिि क्षमिामा िृवद्ध भएको 
छ, आिश्यकिाअिरुूप अझ िृवद्ध गररिछे। दगु्ि ्सरपादिका अन्त्य 
क्षेरहरूको समेि प्रयोग गिे गरी ियााँ कारखािाहरूको स्थापिा गररिछे। 

113. िश् ल सिुारका कायणरम सञ् चालि गरी ्न्त् िि िश् लको व्यािसावयक 
पशपुन्त्छी पालिका लातग कृषकहरूलाई प्रोसरसाहि गररिछे। पोषर्यकु्त 
पश ुआहाराको ् सरपादि र प्रिद्धणि गररिछे। पशपुालिका लातग घााँसखेिी 
गररिछे, बहृि ्चररचरर् विकास गररिछे। वहमाली क्षेरमा चौरी, भेडा 
िथा च्याङ् ग्रा, पहाड र िराईमा गाई, भैँसी, बाख्रा, बङ् गरु िथा 
कुखरुापालि गरी दूि, मास,ु अण्डा र ्िको ्सरपादि बढाइिछे।  

114. पशजुन्त्य ्सरपादिको गरु्स्िर तियन्त्रर् िथा तियमि गरी बजार 
व्यिस्थापिमा सहजीकरर् गररिछे। गरु्स्िरीय पश ु स्िास््य सेिा 



29 
 

विस्िार गररिछे। पश ुरोगविरुद्ध खोप कायणरमलाई अतभयािको रूपमा 
सञ् चालि गररिछे। पशबुाट सिे रोगहरूको तिदाि, रोकथाम र तियन्त् रर् 
गिण क् िारेष्टन्त्टि र प्रयोगशाला सेिाको सदुृढीकरर् र विस्िार गररिछे।  

115. कृवष ष्टशक्षाबाट हातसल गरेको ञाि र सीपलाई कृवष कायण र ्सरपादि 
िृवद्धमा सदपुयोग गिण प्रोसरसावहि गररिछे। ष्टशक्षर् िथा िातलमप्रदायक 
संस्थाहरूसाँग समन्त्िय गरी पाठ्यरमको अङ् गका रूपमा िा 
स्ियंसेिकको रूपमा समेि प्रावितिक जिशष्टक्त पररचालि गररिछे।  

116. सबै प्रदेश र स्थािीय िहमा खा् बचि घरको व्यिस्था गरी खा्िस्ि ु
भण्डारर् गररिछे। सङ् घ, प्रदेश र स्थािीय िहको समन्त्िय र सहकायणमा 
स्थािीय िहमा तब्, िश् ल, औजार, प्रविति, ् सरपादि, भण्डारर्, प्रारष्टम्भक 
प्रशोिि र बजारीकरर्को इकाईको विकास गररिछे। कृवष ्पजको 
मूय य शृ्रङ् खलामा सूचिा प्रवितिको प्रयोगलाई प्रोसरसाहि गररिछे। 
एकीकृि व्यिस्थापि सूचिा प्रर्ाली विकास गरी सङ् घ, प्रदेश र स्थािीय 
िहको कृवष ि्याङ् क अ्ाितिक गररिछे।  

117. खा् पदाथणको गरु्स्िर र तियमिलाई थप प्रभािकारी बिाइिछे। खा् 
स्िच्छिा प्रिद्धणिका लातग काििुी व्यिस्था गररिछे।  

118. जलिाय ुपररििणि, रोगको प्रकोप एिं प्राकृतिक विपद् बाट कृवष क्षेरमा 
आ्िसक्ि ेजोष्टखम न्त्यूिीकरर् गररिछे। पशपुन्त्छी िथा बाली तबमाको 
विस्िार र जलिाय ुअिकूुलि कायणरम सञ् चालि गरी लगािी सरुक्षर् 
गररिछे।  
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119. भतूम, प ुाँजी र प्रवितिको संयोजिमाफण ि ्कृवष भतूमको सदपुयोग गरी कृवषको 
व्यािसावयक ्सरपादि बढा्ि भतूम बैङ् कको स्थापिा गररिछे। भतूमको 
चक्लाबन्त्दीलाई प्रोसरसाहि गरी करार िथा व्यािसावयक खेिी, सहकारी 
खेिी र सामूवहक खेिी गिण िा समदुायको समन्त्ियमा एकै प्रकारको 
बाली लगा्ि ्सरप्ररेरि गररिछे। स्थािीय िहमाफण ि ् बााँझो रहेको 
सािणजतिक जग्गामा करार खेिी गिण प्रोसरसाहि गररिछे। यस्िा खेिी 
प्रर्ालीको प्रिद्धणि गरेर सरकारले एकैसाथ ्सरपादि िृवद्ध र रोजगारी 
तसजणिा गिेछ। 

120. स्थािीय ्सरपादि िृवद्ध, रोजगारी तसजणिा र गररबी न्त्यूिीकरर् गिण 
सहकारी क्षेरको प्रिद्धणि गररिछे। ्दे्दश्य र कायणक्षेरको विश् लेषर्का 
आिारमा सहकारी संस्थाहरूलाई एकआपसमा गातभि प्रोसरसाहि गररिछे।  

माििीय सदस्यहरू, 

121. यस सरकारले ििको सरुक्षा, व्यापक िृक्षारोपर् र िि विवितिकरर्को 
बाटोबाट िािािरर्ीय जोष्टखम न्त्यूि गरी ििको बहु् पयोग गिे िीति 
तलएको छ। दईु िषणको अितिमा ििमा आिाररि १ हजार ८ सय २९ 
सािा िथा घरेल ु््ोगहरू स्थापिा भएका छि।् काठको आन्त्िररक 
्सरपादिमा िृवद्ध भई काठको आयाि २० प्रतिशिले घटेको छ। िि 
व्यिस्थापिमा समदुायको भतूमकामा िृवद्ध भई ४० प्रतिशि राष्ट् िय िि 
समदुायद्वारा व्यिस्थापि भइरहेको छ।  

122. िि र जैविक विविििा संरक्षर् र विकासलाई सरकारले ्च्च महत्त्ि 
ददएको छ। दईु िषणको अितिमा कररब ४ करोड तबरुिा ्सरपादि गरी 
कृषकहरूलाई समेि वििरर् गररएको छ। सरकारीस्िरबाट कररब ७ 
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हजार हेक्टर जतमिमा िृक्षारोपर् गररएको छ, ५० लाख फलफूलका 
तबरूिा रोवपएको छ।  

123. आगामी िषण सरकारले भ-ूिरािल िथा जलिाय ुअिकूुल िृक्षारोपर्, िि 
विकास र ििको बहु् पयोग गिे गरी िि क्षेरका कायणरमहरू सञ् चालि 
गिेछ। जतमिको बहु् पयोग, आय आजणि िथा जीविकोपाजणि सिुार र 
िािािरर् संरक्षर्मा योगदाि पगु्ि ेगरी कृवष ििको विस्िार गररिछे। 
सबै प्रदेशमा कम्िीमा एक िमिुा कृवष िि विकास कायणरम कायाणन्त्ियि 
गररिछे। 

124. ििलाई प्राकृतिक िि, आरष्टक्षि िा संरष्टक्षि िि, सामदुावयक िि, 
लगाइएका सािणजतिक िि, तिजी िि र कृवष ििलगायिका क्षेरहरूमा 
विभक्त गरी ददगो िैञातिक िि व्यिस्थापि र ििजन्त्य ््म विकास 
गिण समवृद्धको लातग िि कायणरम कायाणन्त्ियि गररिछे। ििजन्त्य ््ोग 
विकास िथा प्रिद्धणिका लातग आिश्यक पूिाणिार तिमाणर् गरी तिजी 
क्षेरको लगािी आकवषणि गररिछे।  

125. राष्ट् िय प्राथतमकिाप्राप् ि आयोजिाहरूले प्रयोग गरेका ििक्षेरको 
क्षतिपूतिणस्िरूप सािणजतिक पि, जग्गा, झाडी बयुाि क्षेर र िि िभएका 
स्थािीय िहमा जग्गाको ्पलब्ििा र ्पयकु्तिाअिसुार ्पयोगी िृक्ष 
रोवपिछे।   

126. ्च्च वहमाल, पहाड, खोंच, समथर भभूागलगायि देशका वितभन्त् ि भागमा 
सम्भाव्य जडीबटुीको व्यािसावयक खेिी गिण प्रोसरसाहि गररिछे। सबै 
प्रदेशहरूमा जडीबटुी प्रशोिि ् ्ोगका पूिाणिार विकास गररिछे। िपेाली 
जडीबटुीको विष्टश् ट ब्राष्टण्डङ गरी तियाणिसमिे गररिछे। 
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127. राष्ट् िय तिकुञ् ज, आरक्ष, संरक्षर् क्षेर, रारािाल, फेिािाललगायि 
रामसारमा सूचीकृि िालहरू एिं ििस्पति ््ािको संरक्षर्, विकास र 
प्रिद्धणि गररिछे।  

128. पयाण पयणटि प्रिद्धणि, संरक्षर् ष्टशक्षा, िैञातिक अिसुन्त्िाि र ििस्पतिको 
पर-स्थािीय संरक्षर्का लातग बहृि ्ििस्पति ््ािको स्थापिा र विकास 
गररिछे।   

129. सरकारले चरेु क्षेरको अिषु्टचि दोहि पूर्ण रूपमा रोक् िछे। संरक्षर्मा 
संलग्ि तिकायहरूको अिभुिसमेि ्पयोग गरी चरेु क्षेरको संरक्षर् र 
सम्िद्धणिका कायणहरू समन्त्ियासरमक, प्रभािकारी र ददगो रूपमा सञ् चालि 
गिे व्यिस्था तमलाइिछे। आगामी आतथणक िषण रा् िपति चरेु क्षेर 
संरक्षर् कायणरमको िीतिगि, काििुी र संस्थागि सिुारसवहि 
पिु्संरचिा गररिछे। 

130. देशभर २९ स्थािमा िाय ुप्रदूषर् मापि केन्त्ि स्थापिा गररएको छ। 
आगामी िषण मखु्य सहरहरूमा िाय,ु ध्िति, जल प्रदूषर् तियन्त् रर्को 
क्षेरगि कायणयोजिा िथा मापदण्ड कायाणन्त्ियि गररिछे। विपद् 
व्यिस्थापि, जलिाय ु पररििणि अिकूुलि िथा ्सरथािशील 
व्यिस्थापिका कायणरम सञ् चालि गररिछे। प्रदेश िथा स्थािीय िहमा 
िमिुा जलिाय ु पररििणि अिकूुलि कायणरम िजुणमा गरी कायाणन्त्ियि 
गररिछे। 

131. पािीको मखु्य स्रोिको रूपमा रहेको वहमालय संरक्षर्का लातग विशषे 
कायणरम सञ् चालि गररिछे। वहमिाल र वहमिदीको संरक्षर् गरी 
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जल्सरपन्त् ि प्रकोप तियन्त् रर् र िदी प्रर्ालीलगायि जलस्रोिको संरक्षर् 
गररिछे। वहमालको सरसफाइ कायणलाई तिरन्त्िरिा ददइिछे।   

132. जैविक विविििाको संरक्षर् एिं प्रिद्धणिको कायणरम सञ् चालि गररिछे। 
िािािरर् र विकासबीच सन्त्िलुि कायम हिु ेगरी विकास कायणरम िथा 
आयोजिा सञ् चालि गररिछे।   

133. सरकारले "स्िच्छ िपेाल" अतभयाि सञ् चालि गिेछ। प्रदेश र स्थािीय 
िहको सहभातगिामा काठमाडौं ्पसरयका, महािगरहरू र प्रदेश 
राजिािीहरूलाई हररि सहरमा रूपान्त्िरर् गिण सहरी िकृ्षारोपर्लाई 
व्यापक बिाइिछे। फोहरमैला प्रशोििमा आितुिक प्रविति प्रयोग 
गररिछे। राजमागणको तिष्टश् चि दूरीमा खािपेािी, शौचालय र अन्त्य 
सवुििासवहिको सेिा केन्त्ि सञ् चालि गिण प्रोसरसाहि गररिछे।  

134. जग्गा िापजााँचका बााँकी कायणहरू सम्पन्त् ि गररिछे। भ-ू्पयोगसम्बन्त्िी 
काििुबमोष्टजम जग्गा िग,करर् गिे कायणलाई िीब्रिा ददइिछे। भतूमको 
िग,करर्का आिारमा भतूम ्पयोग गिे िीतिगि र काििुी व्यिस्थाको 
प्रभािकारी कायाणन्त्ियि गररिछे। कृवषयोग्य भतूमको संरक्षर्का लातग 
"सम्पूर्ण जग्गाको िग,करर्् कृवषयोग्य जग्गाको संरक्षर्" अतभयाि 
सञ् चालि गररिछे। आगामी आतथणक िषणतभर सबै स्थािीय िहको भ-ू
्पयोग िक्सा िथा डाटाबेस ियार गररिछे।  

135. परम्परागि जग्गा प्रशासिलाई आितुिक तडष्टजटल प्रर्ालीमा रूपान्त्िरर् 
गिे सरकारको अठोट रहेको छ। देशभरका १ सय ८ मालपोि 
कायाणलयहरूबाट सूचिा प्रवितिमा आिाररि घरजग्गा रष्टजस् िेशिको काम 
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सरुु भएको छ। आगामी आतथणक िषण सबै मालपोि कायाणलयबाट सम्पूर्ण 
सेिा अिलाइि प्रर्ालीमाफण ि ्प्रिाह हिु ेव्यिस्था तमलाइिछे।  

136. सरकारले २८ हजार मकु्त कमैया पिु:स्थापिा गरेको छ। भतूमसम्बन्त्िी 
समस्या समािाि आयोगले कायण प्रारम्भ गरेको छ। आगामी िीि िषणतभर 
सकुुम्बासी एिं अव्यिष्टस्थि बसोबासी समस्याको समािाि गररिछे।  

137. सरकारी, सािणजतिक र गठुी जग्गामा रहेको अतिरमर् हटाई संरक्षर् 
र ्पयोग गिण प्रदेश, स्थािीय िह र समदुायको समन्त्ियमा "समदुायको 
सवरयिा र जागरर्् सरकारी, सािणजतिक, गठुी जग्गाको संरक्षर्" 
अतभयाि सञ् चालि गररिछे। 

माििीय सदस्यहरू, 

138. सरकारले "््मशीलिा, रोजगारी र ्सरपादि िृवद्ध् हनु्त्छ िपेालको 
समवृद्ध" को िीति तलिछे। ्पलब्ि स्रोि, सािि, प ुाँजी, सीप एिं 
प्रवितिको अतिकिम ् पयोगबाट औ्ोतगक ् सरपादकसरि र ् सरपादि िवृद्ध 
गिे गरी ््ोग क्षेरका कायणरमहरू सञ् चालि गररिछे।  

139. ्च्च ् सरपादकसरि भएका, देशलाई आसरमतिभणर बिा्ि योगदाि परु् या्ि े
र तियाणिमूलक ््ोगहरूलाई संरक्षर् र सहतुलयि प्रदाि गररिछे। 
औ्ोतगक ग्राम, औ्ोतगक क्षेर र विशेष आतथणक क्षेरहरूमा आिश्यक 
पूिाणिारहरूको विकासका लातग सरकारी लगािी बढाइिछे। स्थािीय 
श्रम, सीप, स्रोि िथा सािि प्रयोग गरी एकीकृि रूपमा ््ोग 
व्यिसायको विकास गिण ४५ स्थािीय िहहरूमा औ्ोतगक ग्राम स्थापिा 
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गिे कायण प्रारम्भ भइसकेको छ। स्थािीय आिश्यकिा र सम्भाव्यिाका 
आिारमा औ्ोतगक ग्राम विस्िार गररिछे।  

140. झापाको दमक, सलाणहीको मूतिणया, मकिािपरुको मयरुिाप, ष्टचिििको 
शष्टक्तखोर, रूपन्त्देहीको मोिीपरु, बााँकेको िौबस्िा, कैलालीको लम्की र 
कञ् चिपरुको दैजीमा औ्ोतगक क्षेरका लातग आिश्यक पूिाणिार ियार 
गररिछे। दिैु तछमेकी तमररा् िहरूको सहकायणमा अन्त्िरदेशीय आतथणक 
क्षेर स्थापिाको कायण अगातड बढाइिछे।  

141. सरकारी स्िातमसरिमा रहेका बन्त्द िथा रुग्र् ््ोग एिं संस्थािहरूलाई 
तिजी क्षेरसमेिको सहभातगिामा ् पयकु्त व्यिस्थापि, विति र प्रवरयाबाट 
अतिकिम क्षमिामा पिु: सञ् चालि गररिछे।  

142. खा्, कृवष िथा ििजन्त्य िस्िहुरूको प्रशोिि, जिजीििलाई सचुारु गिण 
िभई िहिु ेिस्ि,ु औषिी र स्िास््य सामग्री एिं स्िदेशी कच्चापदाथण 
प्रयोग गरी ्सरपादि गिे ््ोगहरूको स्थापिा र विस्िारका लातग विशषे 
प्रोसरसाहि गररिछे।  

143. ्सरपादकसरि िृवद्ध, औ्ोतगक जिशष्टक्तको ्सरपादि, सीप िथा क्षमिा 
विकास र औ्ोतगक व्यिसाय प्रिद्धणिका लातग राष्ट् िय ्सरपादकसरि िथा 
आतथणक विकास केन्त्ि र औ्ोतगक व्यिसाय विकास प्रति् ठािको 
पिु्संरचिा गरी एकीकृि संस्थाको रूपमा सञ् चालि गररिछे। यस 
संस्थाले विश् िवि्ालयहरूसाँग समिे सहकायण गरी ्सरपादकसरि िथा 
््मशीलिासम्बन्त्िी अध्ययि, अध्यापि, अिसुन्त्िाि, सीपमूलक िातलम 
सञ् चालि एिं ञािमा आिाररि व्यिसाय प्रिद्धणि गिेछ। 
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144. प्रदेश र स्थािीय िहसाँगको समन्त्ियमा स्थािीय स्रोि साििको ्पयोग 
गरी कृवष िथा गैर कृवष ्सरपादि, प्रशोिि, रोजगारी तसजणिा र स्थािीय 
समवृद्धको आिारको रूपमा लघ,ु घरेल,ु सािा िथा मझौला ् ्महरूलाई 
अतभयािको रूपमा विस्िार गिण अतभप्ररेरि गररिछे।  

145. एकल तबन्त्द ुसेिा केन्त् िले स्िदेशी िथा विदेशी लगािीकिाणलाई आिश्यक 
सबै सेिाहरू एकै थलोबाट ्पलब्ि गरा्ि सरुु गरेको छ। यस 
केन्त्िलाई आिश्यक अतिकार ्पलब्ि गराइिछे। यस केन्त्िको 
कायणप्रर्ालीलाई पूर्णि: सूचिा प्रवितिमा आिाररि गराइिछे।  

146. कम्पिी प्रशासिको कायण प्रवरयालाई विकेष्टन्त्िि, सूचिा प्रवितिमा 
आिाररि र स्िचातलि बिाई कम्पिी दिाण, ििीकरर् िा खारेजी प्रवरया 
सहज र तछटोछररिो बिाइिछे।  

147. गरु्स्िर तििाणरर् गिे संस्थागि क्षमिा िृवद्ध गरी िपेाली ्सरपादि र 
आयातिि िस्ि ुर सेिाको गरु्स्िर तििाणरर् गररिछे। िपेाल गरु्स्िर 
प्रमार् ष्टचन्त्ह प्रदाि गिे कायण विस्िार गररिछे। 

148. सरकारले देशतभर रहेका खािीस्थलहरूको अध्ययि र अन्त्िेषर् कायण 
अष्टघ बढाएको छ। ििलपरासी (बदणघाट ससु्िापूिण) मा िौबादी फलाम 
कम्पिी स्थापिा भएको छ। व्यािसावयक फलाम ्सरपादिका लातग 
फलामको परीक्षर् कायण सम्पन्त् ि भएको छ। आगामी आतथणक िषणमा 
आिश्यक पूिाणिार तिमाणर् िथा मतेसिरी जडाि गरी िौबादी फलाम 
कम्पिीबाट ्सरपादि सरुु गररिछे।  
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149. दैलेखलगायि दश स्थािमा पेिोतलयम अन्त्िेषर् कायण प्रारम्भ भएको छ। 
आगामी िषण दैलेखमा पेिोतलयम िथा बैिडी र बझाङमा फस्फोराइटको 
अन्त्िषेर् कायण सम्पन्त् ि गररिछे। बहमूुय य, वकमिी र अिण वकमिी पसरथर 
प्रशोिि गरी तियाणि गिण प्रोसरसाहि गररिछे। िािािरर्ीय क्षति िहिु े
गरी खािीजन्त्य तिमाणर् सामग्री ्सरपादि गिे ््ोग सञ् चालिमा 
य याइिछे।    

150. दद्वपक्षीय, क्षेरीय र बहपुक्षीय संयन्त् रहरूको ्पयोग गरी अन्त्िराणष्ट् िय 
व्यापार िवृद्ध गररिछे। तियाणियोग्य िस्ि ुिथा सेिाको ् सरपादि, प्रशोिि 
र बजारीकरर्मा जोड ददई अति कम विकतसि मलुकुको हैतसयिमा प्राप् ि 
सौविध्यपूर्ण सवुििाको अतिकिम ्पयोग गररिछे। 

151. िपेाल-भारि पारिहि िथा िाष्टर्ज्य सष्टन्त्िको समग्र पिुरािलोकि गरी 
िपेाली िस्िकुो तियाणिलाई सहज बिाइिछे। बङ् गलादेश र भटुािसाँग 
सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौिा गररिछे। तमररा् ि चीिसाँगको पारिहि 
सवुििाको ्पयोग गरी ष्टचतियााँ बन्त्दरगाहहरूबाट िेस्रो मलुकुसाँगको 
व्यापार विस्िार गररिछे।  

152. व्यापार पूिाणिारको विकास र विस्िार गरी अन्त्िराणष्ट् िय व्यापार लागि 
कम गररिछे। आगामी आतथणक िषण िपेालगञ् जमा एकीकृि जााँच चौकी 
तिमाणर् सरुु गररिछे। आगामी िषण कैलालीको हरैयामा व्यापार विशषे 
क्षेर र कञ् चिपरुको दोिारा-चााँदिीष्टस्थि कञ् जभोगमा सकु्खा बन्त्दरगाह 
तिमाणर्को प्रारष्टम्भक कायण सरुु गररिछे। हमु्लाको यारी, मसु्िाङको 
कोराला, संखिुासभाको वकमाथाङ् का िथा िाप्लेजङुको ालाङचङुगोलामा 
व्यापार पूिाणिारको सम्भाव्यिा अध्ययि र विकास गररिछे।  
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153. चीिका चारिटा सामदुिक र िीििटा स्थल बन्त्दरगाह िपेालको 
अन्त्िराणष्ट् िय व्यापारका लातग ्पलब्ि भएका छि।् आगामी िषण 
बन्त्दरगाह सञ् चालि र व्यिस्थापिसम्बन्त्िी आिश्यक काििुी व्यिस्था 
गररिछे। काठमाडौंको चोभारमा तिमाणर्ािीि सकु्खा बन्त्दरगाह दईु 
िषणतभर सञ् चालिमा य याइिछे। रसिुाको वटमरेुमा यसै बषण तिमाणर् सरुु 
भएको सकु्खा बन्त्दरगाहको तिमाणर् कायण एक िषणतभर सम्पन्त् ि गररिछे।  

154. प्राकृतिक स्रोिमा आिाररि तिकासीजन्त्य िस्िहुरू पािी, ढुङ् गा, 
काठलगायिको तिकासी सम्भाििाको अध्ययि गरी सम्भाव्य बजारको 
खोजी गररिछे। तियाणि लागि कम गिण तियाणि गहृ स्थापिा गिुणका साथै 
ए्टै िस्ि ु ्सरपादि गिे ्सरपादकहरूको समूह बिाई सामूवहक 
िेडमाकण को प्रयोग गररिछे। तियाणि प्रिद्धणि र व्यापार विस्िारका लातग 
समग्र व्यापार क्षेरको गरुुयोजिा ियार गररिछे। 

155. सङ् घ, प्रदेश र स्थािीय िीिै िहको सवरयिा र समन्त्ियमा बजार 
अिगुमि गररिछे। ्पभोक्ता वहि विपरीि वरयाकलापमा संलग् ि हिु े
जोकोहीलाई कारबाहीको दायरामा य याइिछे।  

156. व्यापाररक फमणका अतभलेखहरूलाई सूचिा प्रवितिमा आिाररि 
बिाइिछे। तिकासी पैठारी सङ् केिलाई िस्िपुरक र सरल बिाइिछे।  

157. आपूतिण प्रर्ालीमा सिुार एिं भण्डारर् क्षमिामा िृवद्ध गररिछे। 
सङ् घअन्त्िगणि १ लाख मेविक टि र प्रसरयेक प्रदेशमा कम्िीमा ३० 
हजार मेविक टि खा्ान्त् ि मौज्दाि राख् ि े गरी खा् व्यिस्था िथा 
व्यापार कम्पिी तलतमटेड र साय ट िेतडङ्ग कपोरेसि तलतमटेडको भण्डारर् 
क्षमिा बढाइिछे।  
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158. आन्त्िररक वििरर् प्रर्ालीलाई सदुृढ गिण र आपूतिण व्यिस्थामा पिे 
आकष्टस्मक अिरोिलाई सम्बोिि गिण प्रदेश, ष्टजय ला र स्थािीय िहसम्म 
खा्ान्त् िको ्सरपादि, आपूतिण र भण्डारर्को अ्ाितिक प्रतििेदि प्राप् ि 
गिे प्रर्ाली विकास गररिछे।  

159. ्पभोग्य खा्िस्िकुो आन्त्िररक वििरर् प्रर्ालीमा सदुृढीकरर् र खा् 
्पभोग प्रिृष्टत्तमा पररििणि गरी खा्ान्त् िको आयाि प्रतिस्थापि गररिछे। 
कृवष ्सरपादिको बजार सतुिष्टश् चि गिण तिजी क्षेरसमेिको सहभातगिामा 
सािणजतिक गोदामहरू तिमाणर् गरी खा्ान्त् ि बैङ् कको रूपमा विकास 
गररिछे।   

160. भारिको मोतिहारीदेष्टख बाराको अमलेखगञ् जसम्म पेिोतलयम पाइपलाइि 
सञ् चालिमा आएको छ। यसबाट पेिोतलयम पदाथणको ढुिािी सहज भई 
लागि कम हिुकुा साथै िािािरर्ीय स्िच्छिा प्रिद्धणि गिण सहयोग 
पगुकेो छ।   

161. अमलेखगञ् जदेष्टख ष्टचिििको लोथरसम्म पेिोतलयम पाइपलाइि विस्िार 
गररिछे। भारिको तसतलगडुीदेष्टख झापाको चारआलीसम्म पेिोतलयम 
पाइपलाइिको अध्ययि सम्पन्त् ि गरी तिमाणर् प्रवरया अगातड बढाइिछे। 
ष्टचििि, झापा र सलाणहीमा पेिोतलयम पदाथण भण्डारर् गहृको तिमाणर् 
कायण प्रारम्भ गररिछे। झापा र ििषुामा ग्यााँस बोटतलङ प्लान्त्ट तिमाणर् 
कायण अगातड बढाइिछे। 
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माििीय सदस्यहरू, 

162. लगािार दईु िषण पयणटक आगमि सङ् ख्या ११ लाख िाघेको छ। सि ्
२०२० मा २० लाख पयणटक तभत्र्या्ि ेलक्ष्यका साथ सरुु गररएको 
िपेाल भ्रमर् िषण कोतभड-१९ का कारर् स्थतगि गिण बाध्य हिुपुरेको 
छ।    

163. यस सरकारले पयणटि क्षेरमा कोतभड-१९ ले पारेको प्रभाि र बाह् य 
कारर्समेिले पािे प्रभािको अध्ययि गरी पिुरुसरथािलगायि ददगो 
पयणटिका कायणरम कायाणन्त्ियि गिेछ।  

164. चातलस िषणपतछ तरभिुि अन्त्िराणष्ट् िय विमािस्थलको िाििमागण पिुतिणमाणर् 
गररएको छ। आगामी िषण यस विमािस्थललाई पूर्णि् बवुटक 
विमािस्थलमा रूपान्त्िरर् गररिछे। 

165. गौिम बदु्ध अन्त्िराणष्ट् िय विमािस्थल आगामी आतथणक िषणदेष्टख 
सञ् चालिमा य याइिछे। पोखरा क्षेरीय अन्त्िराणष्ट् िय विमािस्थलको 
तिमाणर् कायण आगामी आतथणक िषणतभर सम्पन्त् ि गरी सञ् चालिको पूिण 
ियारी गररिछे। तिजगढ अन्त्िराणष्ट् िय विमािस्थलको तिमाणर् कायण प्रारम्भ 
गररिछे।  

166. थप आठिटा आन्त्िररक विमािस्थलको िाििमागण कालोपरे गररएको 
छ। हालसम्म आठिटा विमािस्थलबाट रारीकालीि ्डाि िथा 
अििरर् सरुु भएको छ। आगामी आतथणक िषण थप दईुिटा आन्त्िररक 
विमािस्थलको तिमाणर् सम्पन्त् ि गररिछे, िीििटा विमािस्थलको 
िाििमागण कालोपरे गररिछे। िेह्रथमुको चहुािडााँडा र 
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काभ्रपेलाञ् चोकको ्पयकु्त स्थािमा आन्त्िररक विमािस्थल तिमाणर् कायण 
अष्टघ बढाइिछे।  

167. सम्भाव्य पहाडी र वहमाली क्षेरमा असरयाितुिक सवुििासवहिका वहल 
स्टेशि र पयणटकीय सेिा सवुििा भएका होटल िथा ररसोटणका पूिाणिार 
विकास गिण प्रोसरसावहि गररिछे। पयणटकीय होटेल िथा ररसोटणहरूसाँग 
अग्र सम्बन्त्ि विकास गिे गरी स्थािीयस्िरमा अगाणतिक कृवष ्सरपादिका 
ठूला फामण सञ् चालिमा य या्ि प्रोसरसाहि गररिछे।   

168. हिाई ्ड् डयि क्षेरमा तियामक र सेिाप्रदायक कायणका लातग छुट्टाछुटै्ट 
संस्थागि व्यिस्था गरी कायाणन्त्ियिमा य याइिछे।  

169. लषु्टम्बिीमा तिमाणर्ािीि ५ हजार व्यष्टक्त क्षमिाको ध्याि केन्त्ि िथा 
सभाहलको तिमाणर् सम्पन्त् ि गरी सञ् चालि गररिछे। लषु्टम्बिी क्षेर 
विस्िार गिण बहृत्तर लषु्टम्बिी अििारर्ा कायाणन्त्ियिमा य याइिछे। 
रामग्राम गरुुयोजिा कायाणन्त्ियि गररिछे। तिलौराकोटलाई विश् ि सम्पदा 
सूचीमा राख् ि ेप्रवरया अष्टघ बढाइिछे। 

170. िपेालको भाषा, सावहसरय, कला, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षर् र सम्िद्धणि 
गररिछे। प्रतितलवप अतिकार प्रसरयाभिू गररिछे।   

माििीय सदस्यहरू, 

171. कुल ९१ प्रतिशि िपेालीलाई आिारभिूस्िरको खािपेािी सवुििा 
परु् याइएको छ। आकष्टस्मक र विपद् का अिस्थामा िथा ग्रामीर् 
बस्िीहरूमा खािपेािी सेिा परु् या्ि सािै प्रदेशमा िाटर एम्बलेुन्त्स 
सञ् चालिमा य याइएको छ, यो सेिालाई थप विस्िार गररिछे।  
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172. आगामी आतथणक िषणमा ९४ प्रतिशि जिसङ् ख्यालाई आिारभिूस्िरको 
खािपेािी सेिा ्पलब्ि गराइिछे। आगामी िीि िषणतभर सङ् घ, प्रदेश 
र स्थािीय िहको सहलगािीमा सबै घरमा खािपेािी सवुििा परु् याइिछे।  

173. मेलम्ची खािपेािी आयोजिाबाट तछटै्ट काठमाडौंमा पािी य या्ि ेगरी 
कायाणन्त्ियिलाई िीब्रिा ददइएको छ। आगामी आतथणक िषणतभर यस 
आयोजिाको सम्पूर्ण तिमाणर् कायण सम्पन्त् ि गररिछे। याङ्ग्री र लाके 
खोलाबाट थप पािी ् पलब्ि हिु ेगरी आयोजिाको दोस्रो चरर्को तिमाणर् 
कायण सरुु गररिछे।  

174. शदु्ध खािपेािीको आपूतिणलाई ददगो बिा्ि महाकाली, कर्ाणली, बबई र 
कोसीलगायिका िदीमा आिाररि थोक वििरर् प्रर्ाली िथा जलाशययकु्त 
खािपेािी आयोजिाको विस्ििृ अध्ययि गरी कायाणन्त्ियि गररिछे। 

175. िराई-मिेश क्षेरका २० ष्टजय लामा ४ सय ११ वकलोतमटर ढल तिमाणर् 
भएको छ। सरसफाइका लातग चेििामूलक कायणरमका साथै विशेष 
कायणरमहरू सञ् चालि गररएका छि।् स्थािीय िह र प्रदेश सरकारको 
सहभातगिामा सरसफाइसम्बन्त्िी वरयाकलापहरू सञ् चालि गररिछे। 
मखु्य मखु्य सहरहरू र सहर ्न्त्मखु क्षेरहरूमा ढल तिमाणर् र फोहर 
प्रशोिि िथा व्यिस्थापि कायणरम सञ् चालि गररिछे।  

माििीय सदस्यहरू, 

176. यस सरकारले भौतिक पूिाणिारको विकासलाई ्च् च प्राथतमकिा ददएको 
छ। िागररकको जीिियापिलाई सहज बिा्ि,े कृवष, ््ोगलगायिका 
्सरपादि क्षेरका लातग आिार तिमाणर् गिे, रोजगारी प्रिद्धणि गिे र ्च्च 
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आतथणक िृवद्धमा योगदाि परु् या्ि ेगरी सडक, ऊजाण, तसाँचाइ र सहरी 
पूिाणिारहरूको विकास गररिछे। 

177. असरयािश्यक पूिाणिारको अभाि रहेका स्थािहरूमा ियााँ पूिाणिार तिमाणर् 
गररिछे। वि्माि पूिाणिारहरूको क्षमिा विस्िार, गरु्स्िर सिुार,  
स्िरिृवद्ध एिं समयािकूुल ममणिसम्भार गररिछे। राष्ट् िय महत्त्िका 
पूिाणिारहरू अन्त्िराणष्ट् िय गरु्स्िरबमोष्टजम तिमाणर् गररिछे। सडक 
दघुणटिा न्त्यूि गिण राष्ट् िय राजमागण तिमाणर् िथा स्िरोन्त् िति गदाण सडक  
सरुक्षा परीक्षर् गरी सडक सरुक्षा र सौन्त्दयणका आिारभिू पूिाणिारहरू 
तिमाणर् गररिछे।  

178. यस सरकारले कायणभार सम्हालेपतछ ३ हजार ६ सय ६३ वकलोतमटर 
सडक कालोपरे भएको छ। देशभर 3 सय 25 सडक पलु तिमाणर् 
भएका छि।् आगामी आतथणक िषणमा ३ सय सडक पलुको तिमाणर् 
सम्पन्त् ि गररिछे। सडक कालोपरे गिे कायणलाई िीब्रिा ददइिछे। 

179. मदि भण्डारी राजमागणलाई पााँच िषणतभर सम्पन्त् ि गिे गरी आगामी 
आतथणक िषण १ सय ५५ वकलोतमटर सडक कालोपरे गिुणका साथै झापा-
िराि खण्डमा पलु िथा सडक तिमाणर् कायण थातलिछे।  

180. पूिण पष्टश् चम राजमागणअन्त्िगणिको िारायर्घाट-बटुिल खण्डलाई चार 
लेिमा विस्िार गिे कायण सरुु भएको छ। पूिण पष्टश् चम राजमागणको सम्पूर्ण 
खण्डलाई चार लेिको ििुमागणको रूपमा विकास गररिछे। यस 
राजमागणको िारायर्घाट-बटुिल खण्ड  र कमला-कञ् चिपरु खण्डको 
विस्िार कायण िीि िषणतभर सम्पन्त् ि गररिछे। 
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181. काठमाडौं-िराई मिेश ििुमागण तिमाणर् कायण अष्टघ बढेको छ। यो 
ििुमागणको तिमाणर् आगामी िीि िषणमा सम्पन्त् ि गररिछे। आगामी 
आतथणक िषणमा यस सडकमा पिे जवटल प्रकृतिका पलु िथा सरुुङ तिमाणर् 
कायण प्रारम्भ गररिछे। 

182. िीि िषणतभर तिमाणर् सम्पन्त् ि गिे लक्ष्यसवहि आगामी आतथणक िषणमा 
मध्यपहाडी प ु् पलाल लोकमागणको ३ सय वकलोतमटर,  हलुाकी 
राजमागणको २ सय ५० वकलोतमटर र ्त्तर दष्टक्षर् लोकमागणअन्त्िगणिको 
कालीगण्डकी कोररडोरको ९० वकलोतमटर सडक कालोपर ेगररिछे। 
कोसी र कर्ाणली कोररडोर सडकको ट्र्याक खोय ि ेकायण सम्पन्त् ि गरी 
स्िरोन्त् िति थातलिछे।  

183. िागढुङ् गा सरुुङ मागणको तिमाणर् कायण प्रारम्भ भएको छ। िागढुङ् गा-
िौतबसे सडक खण्डको २.६८ वकलोतमटरमध्ये १ वकलोतमटर सरुुङ 
तिमाणर् कायण सम्पन्त् ि गररिछे। तसद्धाथण राजमागणको बटुिल-पाय पा 
खण्डको तसद्धबाबा क्षेरमा सरुुङ तिमाणर् प्रारम्भ गररिछे। बेराििी-
स्याफु्रबेशी, टोखा-छहरे-गजेु भञ् ज्याङ, खवुटया-ददपायललगायिका सरुुङ 
तिमाणर् कायण अगातड बढाइिछे।  

184. गय छी-तरशलुी-मैलङु सडक खण्डको स्िरोन्त् िति सम्पन्त् ि गरी मैलङु-
स्याफु्रिेशी-रसिुागढी सडक खण्डको स्िरोन्त् िति कायण सरुु गररिछे। 

185. यसै आतथणक िषणतभर भारिको जयिगरदेष्टख तबजलपरुासम्म रेल सञ् चालि 
हिु े गरी काम भइरहेको छ। पूिण-पष्टश् चम वि्िुीय रेलमागण 
तिमाणर्सम्बन्त्िी विस्ििृ आयोजिा प्रतििदेि ियार भएको छ। काठमाडौँ-
पोखरा-लषु्टम्बिी, काठमाडौं मेिो, भारिीय सीमाबाट िपेालका महत्त्िपूर्ण 
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औ्ोतगक िथा व्यापाररक क्षरे जोड्ि ेिथा चीि र भारिबाट काठमाडौँ 
जोड्ि ेरेलमागण तिमाणर् कायणको प्रारष्टम्भक अध्ययि सम्पन्त् ि भएको छ।  

186. आगामी आतथणक िषणमा रसिुागढी-काठमाडौं रेलमागण र िीरगञ् ज-
काठमाडौं रेलमागण तिमाणर्को प्रारष्टम्भक कायण सरुु गररिछे। पूिण पष्टश् चम 
वि्िुीय रेलमागण आयोजिाको पूिण ियारीका कायण सम्पन्त् ि गरी 
काकडतभट्टा-इिरुिा खण्डको तिमाणर् प्रारम्भ गररिछे।  

187. सािणजतिक यािायाि सेिालाई सहज, पहुाँचयोग्य, यारमैुरी, विश् िसिीय, 
सरुष्टक्षि र लागिप्रभािी बिाइिछे। वि्िुीय यािायाि प्रर्ालीलाई 
प्रोसरसाहि गररिछे। सािणजतिक यािायाि प्रातिकरर् स्थापिा गरी 
यािायाि प्रर्ालीको व्यिस्थापि र तियमिलाई प्रभािकारी बिाइिछे।  

188. िपेालको आफ्िै ध्िजाबाहक पािीजहाज भारिको आन्त्िररक जलमागणबाट 
समिुसम् म जािसक् ि ेगरी ियारी गररएको छ। आगामी आतथणक िषणदेष्टख 
यस जलमागणको प्रयोग गरी अन्त्िराणष्ट् िय व्यापारका लातग िपेाली 
पािीजहाज सञ् चालि गिण काििुी व्यिस्था गररिछे।  

189. भारिीय आन्त्िररक जलमागणसाँग जोतडि ेगरी कोसी, गण्डकी र कर्ाणली 
जलमागण विकास गररिछे। गण्डकी िदीलाई भारिीय आन्त्िररक 
जलमागणसाँग जोड्ि ेर ्पयकु्त स्थािमा टतमणिल तिमाणर्को अध्ययि सरुु 
गरी िीि िषणतभर गण्डकी िदीमा जलयािायाि सञ् चालि गररिछे।  

190. स्थािीय पूिाणिार तिमाणर्को गरुुयोजिा ियार गरी कायाणन्त्ियि गररिछे। 
प्रदेश राजिािीसाँग स्थािीय िहको केन्त्ि जोड्ि ेसडक तिमाणर् कायणलाई 
िीब्रिा ददइिछे।  



46 
 

माििीय सदस्यहरू, 

191. यस सरकारले सङ् घीय संसद भििको तिमाणर् सरुु गरेको छ। यस 
भििको तिमाणर् कायण आगामी िीि िषणमा सम् पन्त् ि हिुछे। लतलिपरुको 
गोदािरीमा ३ हजार र रुपन्त्देहीको बटुिलमा १ हजार २ सय व्यष्टक्त 
क्षमिाको अन्त्िराणष्ट् िय सभाहल तिमाणर् कायण अष्टन्त्िम चरर्मा पगुकेो छ। 
आगामी आतथणक िषण यी सभाहलहरू सञ् चालिमा आ्िछेि।् भक्तपरुको 
सािोदठमीमा ५ हजार क्षमिाको स्थायी आितुिक सभाहल तिमाणर् कायण 
प्रारम्भ गररिछे। 

192. पूिाणिार विकास र सेिाप्रिाहका लातग कदठि, छररएर रहेका र भौगोतलक 
दृष्ट् टले असरुष्टक्षि, अपायक एिं जोष्टखमयकु्त स्थािमा िपेाली बस्िी रहि ु
हुाँदैि, राष्टखि ेछैि भन्त् ि ेसरकारको िीति हो। यस्िा बस्िीलाई ष्टशक्षा, 
स्िास््य, पूिाणिार र रोजगारीका अिसरसवहिको एकीकृि आितुिक 
सरुष्टक्षि बस्िी विकास गरी स्थािान्त्िरर् गिे कायणलाई िीब्रिा ददइिछे।   

193. अति विपन्त् ि, लोपोन्त्मखु र अति सीमान्त्िकृि जािजाति, समदुाय र सहरी 
गररबका लातग सरुष्टक्षि, वकफायिी र िािािरर्मैरी आिास ्पलब्ि 
गरा्ि सरुष्टक्षि िागररक आिास कायणरमलाई सबै ष्टजय लामा विस्िार 
गररिछे। िीि िषणतभर देशभरका सबै तिजी घरहरूका फुसका छािा 
जस्िापािाले प्रतिस्थापि गररिछे।  

194. काठमाडौं ्पसरयकातभर चार िटा आितुिक ्पसहर विकास गिे कायण 
सरुु गररिछे। ्पसरयकासाँग जोतडएका ्पयकु्त स्थािमा प्राथतमकिाका 
साथ व्यिष्टस्थि सहरीकरर्को पूिाणिार तिमाणर् गररिछे। 
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195. सहरी सेिा सवुििालाई एकीकृि िथा व्यिष्टस्थि गिे गरी सहरी सडक 
तिमाणर् गररिछे।  

196. िपेाल रा् िको तिमाणर् िथा लोकिाष्टन्त् रक आन्त्दोलिमा योगदाि गिे 
राष्ट् िय व्यष्टक्तसरिहरू र जीिि आहतुि गिुणहिु े सवहदहरूको व्यष्टक्तगि 
वििरर् खयु ि ेअतभलेख, िृत्तष्टचर र सङ् ग्रहालयसवहिको राष्ट् ियस्िरको 
बहृि ्सवहद पाकण   तिमाणर्को ियारी प्रारम्भ गररिछे।  

197. भकूम्पबाट क्षतिग्रस्ि ४ लाख ९५ हजार तिजी आिासको तिमाणर् कायण 
सम्पन्त् ि भएको छ। क्षतिग्रस्ि ७ सय ५३ परुािाष्टसरिक सम्पदामध्ये ४ 
सय २ को पिुतिणमाणर् सम्पन्त् ि भएको छ। ऐतिहातसक सम्पदाहरू िरहरा 
र रािीपोखरीको पिुतिणमाणर् कायण रमश् ४० र ७० प्रतिशि सम्पन्त् ि 
भएको छ। पिुतिणमाणर्को बााँकी सबै कायण आगामी आतथणक िषणतभर 
सम्पन्त् ि गररिछे। 

198. आिश्यक िीतिगि र काििुी व्यिस्था गरी तिमाणर् सामग्रीको सहज 
आपूतिणका लातग सम्भाव्य र ्पयकु्त ्सरपादि केन्त्ि िोवकिछे। िदी 
कटाि र िािािरर्मा प्रतिकूल प्रभाि िपिे गरी िदीजन्त्य तिमाणर् 
सामग्रीको सहज आपूतिण हिु ेव्यिस्था तमलाइिछे।  

माििीय सदस्यहरू, 

199. ्ज्यालो िपेाल तिमाणर्को हाम्रो प्रयासले साथणकिा पाएको छ। यस 
सरकारले िपेाललाई लोडसेतडङमकु्त गरेको छ। राष्ट् िय वि्िु 
प्रर्ालीको जतडि क्षमिा १ हजार ३ सय ८६ मेगािाट पगुकेो छ। 
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आगामी आतथणक िषणमा वि्िु जतडि क्षमिा ३ हजार मेगािाट 
परु् याइिछे।  

200. दईु िषणको अितिमा थप ८ लाख ५२ हजार घरिरुीमा वि्िु सेिा 
परु् याइएको छ। आगामी िषण िागमिी प्रदेश, गण्डकी  प्रदेश, प्रदेश 
िम्बर दईु र पााँचमा िथा दईु िषणतभर प्रदेश िम्बर एक, कर्ाणली प्रदेश 
र सदूुरपष्टश् चम प्रदेशमा पूर्ण वि्िुीकरर् गररिछे। राष्ट् िय प्रसारर् िथा 
वििरर् प्रर्ाली िपगुकेा वहमाली िथा ्च्च पहाडी क्षेरमा २ सयिटा 
सौयण तमिी ग्रीड सञ् चालि गरी वि्िुीकरर् गररिछे।  

201. एकीकृि जलस्रोि िीति ियार गरी जलस्रोिको योजिाबद्ध एिं 
बहआुयातमक ्पयोग गररिछे। जलवि्िु ्सरपादि िवृद्ध, ऊजाण 
सष्टम्मश्रर्, ऊजाण दक्षिा िृवद्ध र ऊजाण व्यापारको माध्यमबाट ऊजाण 
सरुक्षा कायम गररिछे।  

202. दईु िषणको अितिमा वि्िु चहुािट ७.६ प्रतिशि तबन्त्दलेु घटेको छ। 
प्रतिव्यष्टक्त ऊजाण खपि १ सय १० वकलोिाट प्रतिघण्टाबाट २ सय ६० 
वकलोिाट प्रतिघण्टा पगुकेो छ। आगामी आतथणक िषणको अन्त्सरयमा 
प्रतिव्यष्टक्त वि्िु खपि ३ सय ५० वकलोिाट प्रतिघण्टा परु् याइिछे।  

203. आगामी आतथणक िषणतभर मातथय लो िामाकोसी जलवि्िु आयोजिाको 
तिमाणर् सम्पन्त् ि गररिछे। बाह् य स्रोिसमेि जटुाई बढुीगण्डकी िथा 
पष्टश् चम सेिी जलवि्िु आयोजिाहरू अगातड बढाइिछे।  
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204. "िपेालको पािी जििाको लगािी" अन्त्िगणि मातथय लो अरूर्, िामाकोसी-
५, फुकोट कर्ाणली र जगदयु ला जलवि्िु आयोजिाको अध्ययि सम्पन्त् ि 
गरी तिमाणर् प्रारम्भ गररिछे।  

205. िमोर र माडी जलाशययकु्त जलवि्िु आयोजिाको अध्ययि सम्पन्त् ि 
गरी सािणजतिक-तिजी साझेदारीमा तिमाणर् कायण अष्टघ बढाइिछे। 
दिुकोसी जलाशययकु्त आयोजिाको तिमाणर् प्रारम्भ गररिछे।  

206. पञ् चेश् िर बहु् दे्दश्यीय आयोजिाको विस्ििृ आयोजिा प्रतििदेिलाई 
अष्टन्त्िम रूप ददई आयोजिा विकास कायण अष्टघ बढाइिछे।  

207. आन्त्िररक र अन्त्िरदेशीय वि्िु प्रसारर् लाइिको सदुृढीकरर्, विस्िार 
एिं स्िरोन्त् िति गरी वि्िु वििरर् प्रर्ालीलाई प्रभािकारी र भरपदो 
बिाइिछे।  

208. िपेालभर ६६ के.भी.भन्त्दा बढी क्षमिाको ४ हजार २ सय ५१ सवकण ट 
वकलोतमटर प्रसारर् लाइि तिमाणर् भएको छ। आगामी आतथणक िषणमा 
यस्िो प्रसारर् लाइिको लम्बाइ ५ हजार ७ सय ३० सवकण ट वकलोतमटर 
परु् याइिछे।     

209. तिमाणर्ािीि ६६ के.भी.भन्त्दा ्च्च भोय टेजका हेटौंडा-ढय केबर-इिरुिा, 
हेटौडा-भरिपरु-बदणघाट, कालीगण्डकी कोररडोर, मस्याणङ्दी कोररडोर 
वि्िु प्रसारर् लाइिहरूको तिमाणर् कायणमा िीब्रिा ददइिछे।  

210. बटुिल-कोहलपरु, भेरी कोररडोर, कोसी कोररडोर प्रसारर् लाइिहरूको 
अध्ययि सम्पन्त् ि गरी तिमाणर् सरुु गररिछे। न्त्यू बटुिल-गोरखपरु दोस्रो 
अन्त्िरदेशीय वि्िु प्रसारर् लाइिको तिमाणर् कायण अष्टघ बढाइिछे। 
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211. लप्सीफेदी-रािमाटे-हेटौंडा र लप्सीफेदी-रािमाटे-दमौली-बटुिल ४ सय 
के.भी. प्रसारर् लाइि तिमाणर् कायण अष्टघ बढाइिछे। 

212. तसाँचाइ र कृवषका लातग आिश्यक वि्िु प्राथतमकिाका साथ ्पलब्ि 
गरा्ि ेगरी वि्िु सेिा विस्िार गररिछे।    

213. तमररा् ि भारि र बङ् गलादेशको वि्िु बजारमा पहुाँच स्थावपि गरी 
वि्िु व्यापार गिे व्यिस्था तमलाइिछे।   

214. वि्िुीय सिारी साििको प्रयोगलाई देशव्यापी बिा्ि प्रमखु 
राजमागणहरूमा चाष्टजणङ स्टेसिहरू स्थापिा गररिछे।  

215. तसक्टा तसाँचाइ आयोजिाको पष्टश् चम मूल िहर सञ् चालि गररिछे। 
रािीजमरा कुलररया तसाँचाइ आयोजिाको शाखा िहर र वि्िु गहृको 
तिमाणर् सम्पन्त् ि गरी १४ हजार ३ सय हेक्टर जतमिमा तसाँचाइ सवुििा 
्पलब्ि गरा्िकुा साथै ४.७ मेगािाट वि्िु ्सरपादि सरुु गररिछे।   

216. भेरी–बबई डाइभसणि आयोजिाको हेडिक्सण िथा वि्िु गहृ तिमाणर् अष्टघ 
बढाइिछे। बबई तसाँचाइ आयोजिाको पष्टश् चम मूल िथा शाखा 
िहरहरूको विस्िार गरी थप 7 हजार 5 सय हेक्टरमा तसाँचाइ सेिाको 
विस्िार गररिछे। महाकाली तसाँचाइ आयोजिा (िेस्रो चरर्) र  प्रगन्त् िा 
िथा बड्कापथ तसाँचाइ आयोजिाको मूल िहर विस्िारको कायण अष्टघ 
बढाइिछे।    

217. प्रदेश िम्बर दईुको १ लाख २२ हजार हेक्टर जतमिमा तसाँचाइ सवुििा 
्पलब्ि गरा्ि ेगरी आगामी आतथणक िषणमा सिुकोसी-मररि डाइभसणि 
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बहु् दे्दश्यीय आयोजिाको सरुुङ िथा हेडिक्सणको तिमाणर् कायण सरुु 
गररिछे।  

218. एकीकृि ऊजाण िथा तसाँचाइ कायणरममाफण ि ्सौयण ऊजाणसमिेको प्रयोग 
गरी पहाडी िथा वहमाली क्षेरका कृवषयोग्य जतमिमा तसाँचाइ सवुििा 
्पलब्ि गराइिछे। िराई मिेशका कृवषयोग्य पकेट क्षरेमा सिह िथा 
भतूमगि जल तसाँचाइको संयोजिासरमक ्पयोग गरी समदृ्ध िराई मिेश 
विशेष कायणरममाफण ि ्आगामी आतथणक िषण थप १८ हजार ५ सय 
हेक्टरमा तसाँचाइ सवुििा विस्िार गररिछे।  

219. िमोर-ष्टचसाङ, माडी-दाङ, कालीगण्डकी-तििा् डाइभसणि आयोजिाको 
अध्ययि सम्पन्त् ि गरी सम्भाव्यिा िथा प्राथतमकिाका आिारमा 
कायाणन्त्ियि अष्टघ बढाइिछे।  

220. िदी तियन्त् रर्का लातग १ हजार ७० वकलोतमटर िटबन्त्ि तिमाणर् 
गररएको छ। आगामी िषण मािि बस्िी, कृवषयोग्य जतमि र अन्त्य स्रोि 
सम्पदालाई क्षति हिुबाट बचा्ि कोसी, कमला, िारायर्ी र कर्ाणली 
िदी तियन्त् रर्का विशषे कायणरम सञ् चालि गररिछे। िदी तियन्त् रर्मा 
स्थािीय सामग्रीको प्रयोग गरी जैविक प्रविति अिलम्बि गररिछे। 

221. तरयगुा िदी तियन्त्रर् कायण अगातड बढाइिछे। िदी ्कासबाट प्राप् ि 
जतमिमा कृवष ्सरपादि िृवद्ध गिुणका साथै रोजगारीका अिसर तसजणिा 
गररिछे।  
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222. मौसम िथा बाढीसम्बन्त्िी पूिण सूचिालाई समयमै सम्प्रषेर् गरी विपद् बाट 
हिुसक्ि ेजििि िथा पूिाणिारहरूमा हिु ेक्षतिको जोष्टखमलाई न्त्यूि गिण 
आगामी िषण थप दईु स्थािमा मौसमी राडार सञ् चालि गररिछे।    

223. दद्वपक्षीय संयन्त् रहरूलाई प्रभािकारी बिाई सीमा क्षेरमा हिु ेकटाि र 
डुबािको समस्यालाई ददगो रूपमा समािाि गररिछे। समस्याग्रस्ि 
स्थलहरूको संयकु्त अिगुमि िथा तिरीक्षर् कायणलाई तियतमि र 
प्रभािकारी बिाइिछे।  

माििीय सदस्यहरू, 

224. राज्यप्रर्ाली र सेिा प्रिाहका कायणहरूमा असरयाितुिक प्रविति प्रयोग गरी 
सशुासिसवहिको तडष्टजटल िपेाल तिमाणर् गिे यस सरकारको प्रतिबद्धिा 
हो। यसका लातग सरकारले तडष्टजटल िपेाल फे्रमिकण , २०७६ 
कायाणन्त्ियिमा य याएको छ। तडष्टजटल प्रवितिको ्पयोगबाट सेिाप्रिाह, 
्सरपादकसरि र ्सरपादि अतभिृवद्ध गरी आतथणक-सामाष्टजक रूपान्त्िरर् 
गररिछे।  

225. सबै सरकारी सेिालाई गरु्स्िरीय सूचिा प्रवितिमा आिाररि गरा्ि े
लक्ष्यअिरुूप देशभरका ४ सय ३१ स्थािीय िहका कायाणलय,  ३ हजार 
६ सय १२ िडा कायाणलय,  २ हजार ५ सय ४६ स्िास््य केन्त्ि र २ 
हजार ९ सय ४८ सामदुावयक माध्यतमक वि्ालयमा ब्रोडब्याण्ड 
इन्त्टरिटे सेिा परु् याइएको छ। ब्रोडब्यान्त्ड इन्त्टरिटे  सेिालाई गरु्स्िरीय 
र भरपदो बिाइिछे।  
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226. इन्त्टरिटे सेिा सलुभ, सहज र सरल रूपमा ्पलब्ि गरा्ि सेिा 
प्रदायकहरूको साझदेारीमा पूिाणिार तिमाणर् गरी सहप्रयोग गिे व्यिस्था 
तमलाइिछे। 

227. सरकारी तिकायहरूले प्रयोगमा य याएका एप्सहरूलाई एकीकृि िथा 
अन्त्िर-आबद्ध गरी सरकारी सेिाप्रिाहलाई सहज र प्रवितिमैरी 
बिाइिछे। एकीकृि एप्समाफण ि ् सरकारी कामकारबाहीको अिगुमि, 
गिुासो सिुिुाइ िथा सम्बोिि हिु ेव्यिस्था तमलाइिछे।   

228. दईु िषणतभर सबै सरकारी कारोबार िगदरवहि बिाइिछे। व्यष्टक्तबीचको 
कारोबार र सबै वकतसमका व्यिसायको भकु्तािी वि्िुीय माध्यमबाट 
गिण सवकि ेव्यिस्था गररिछे।  

229. दूरसञ् चार सेिाको विस्िार गिण, ्च्च वहमाली भेगमा ब्रोडब्याण्डसवहिको 
इन्त्टरिटे सेिा ्पलब्ि गरा्ि एिं ब्याण्डिीथको भकु्तािीका लातग 
रकम विदेष्टशि िददिका लातग आगामी दईु िषणतभर िपेालको आफ्िै 
स्याटलाइट स्थापिा गरी सञ् चालिमा य याइिछे।  

230. सरुष्टक्षि छापाखािा स्थापिा गरी  अन्त्ि:शयु क ष्टस्टकर,  हलुाक वटकट, 
जग्गाििी प्रमार् पूजाण र सािणजतिक महत्त्िका कागजािहरूको सरुक्षर् 
मिुर् गररिछे। 

231. आमसञ् चार क्षेरलाई मयाणददि र व्यािसावयक बिाई ष्टस्थरिा, स्थावयसरि 
र विकासमा सञ् चारजगि ्को योगदाि प्रिद्धणि गिण काििुी र संस्थागि 
सिुार गररिछे। परकार दघुणटिा तबमा र परकार िृष्टत्त कोषलाई 
सञ् चारकम,हरूको वहिमा पररचालि गररिछे। 
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232. हलुाक सेिाको पिु्संरचिा गरी िागररकिा, राहदािीलगायिका दस्िािेज 
हलुाकमाफण ि ्सम्बष्टन्त्िि स्थािमा परु् या्ि ेव्यिस्था गररिछे।  

233. िागररकका िैयष्टक्तक िथा जैविक वििरर् समेवटएको एकीकृि राष्ट् िय 
पररचय पर व्यिस्थापि सूचिा प्रर्ालीको विकास गररिछे। आगामी 
िीि िषणतभरमा सबै िागररकलाई पथृक् िम्बरसवहिको राष्ट् िय पररचय 
पर वििरर् गररिछे। राज्यबाट प्रिाह हिु े सेिा सवुििालाई यस 
प्रर्ालीमा आबद्ध गररिछे। आगामी िीि बषणतभरमा सिै स्थािीय िहबाट 
अिलाइि प्रर्ालीमाफण ि ्व्यष्टक्तगि घटिा दिाण गिे व्यिस्था तमलाइिछे।  

234. वि्िुीय राहदािी कायाणन्त्ियिमा य याई राहदािीसम्बन्त्िी सेिा प्रिाहलाई 
थप सरुष्टक्षि, प्रवितियकु्त र गरु्स्िरीय बिाइिछे।  

माििीय सदस्यहरू, 

235. मवहला, बालबातलका, अपाङ् गिा भएका व्यष्टक्त र ज्ये् ठ िागररकसम्बन्त्िी 
कायणमा संलग् ि सरकारी तिकाय एिं सङ् घसंस्थाको पिु्संरचिा गरी 
समाज कय यार्का लष्टक्षि कायणरमहरूलाई एकीकृि र पररर्ाममखुी 
बिाइिछे। एकीकृि सामाष्टजक विकास ऐि िजुणमा गररिछे। 

236. रा् िपति मवहला ्सरथाि कायणरममाफण ि ्््मशीलिा विकास, वित्तीय 
पहुाँच िृवद्ध, प्रविति सहयोग र ्सरपाददि िस्िकुो बजारीकरर्मा सहयोग 
गरी मवहला सशष्टक्तकरर् गररिछे। सबै स्थािीय िहमा मवहला 
््मशीलिा सहजीकरर् केन्त्ि स्थापिा गररिछे।  

237. दगुणम क्षेरमा ज्याि जोष्टखममा परेका गभणििी िथा ससुरकेरी मवहलाको 
हिाई ्द्धार कायणलाई थप सवुििासवहि विस्िार गररिछे। 
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238. मवहला वहंसा, मािि बेचविखि िथा ासारपसारको जोष्टखम कम गिण 
चेििामूलक कायणरम सञ् चालि गररिछे। लैष्टङ् गक विभेद िथा सबै 
प्रकारका कुरीति िथा कुसंस्कारको अन्त्सरयका लातग प्रदेश र स्थािीय 
िहको सहकायण र समन्त्ियमा सामाष्टजक रूपान्त्िरर्को अतभयािमूलक 
कायणरम सञ् चालि गररिछे। 

239. बालबातलकासम्बन्त्िी राष्ट् िय रर्िीति ियार गरी कायाणन्त्ियि गररिछे। 
प्रदेश र स्थािीय िहको सहकायण र समन्त्ियमा बाबआुमा िथा 
अतभभािकको मसृरय ुभई िा अन्त्य कारर्ले असहाय भएका िा सडकमा 
बेिाररसे अिस्थामा रहेका बालबातलकाको ्द्धार िथा संरक्षर् गररिछे।   

240. सरकारले अशक्त, असहाय, बेसहारा ज्ये् ठ िागररकको प्राथतमकिाका 
साथ संरक्षर् गिेछ। स्िास््योपचारको सवुििासवहि ज्ये् ठ िागररक 
गहृहरू स्थापिा गररिछे। अन्त्िरपसु्िा ञाि, अिभुि र सीप 
हस्िान्त्िरर्का लातग स्थािीय िहको सहभातगिामा ज्ये् ठ िागररक तमलि 
केन्त्िहरूलाई व्यिष्टस्थि र विस्िार गररिछे।  

241. अपाङ् गिा भएका व्यष्टक्तहरूको ष्टशक्षा, स्िास््य, मिोरञ् जि, खेलकुद, 
रोजगारी र आय आजणिका लातग विशेष कायणरम सञ् चालि गररिछे।   

242. असहाय, स्िास््य जोष्टखममा रहेका, घरबावहर अलपर परेका, आश्रयहीि 
व्यष्टक्तहरूको ्द्धार, ्पचार िथा पिु्स्थापिा गररिछे। सरकारले यस 
कायणमा संलग् ि व्यष्टक्त िथा सङ् घसंस्थाहरूको योगदािको कदर गदै 
आिश्यक सहयोग, समन्त्िय र सहकायण गिेछ।     
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माििीय सदस्यहरू, 

243. यिुाको क्षमिा अतभिृवद्धका लातग सबै प्रदेशमा यिुा िि प्रििणि  केन्त्ि 
स्थापिा गररिछे। स्िास््य सचेििा, सरसफाइ, विपद् व्यिस्थापि िथा 
िािािरर् संरक्षर् र सामाष्टजक कुरीति, अन्त्िविश् िासविरुद्धको सामाष्टजक 
जागरर् कायणमा स्का्ट र यिुा स्ियंसेिक पररचालि गररिछे।  

244. िपेालमा सम्पन्त् ि १३ औ ं दष्टक्षर् एतसयाली खेलकुद प्रतियोतगिामा 
िपेालले हालसम्मकै सबैभन्त्दा बढी ५१ स्िर्णसवहि २ सय ७ पदक 
ष्टजिेको छ। राष्ट् िय, क्षेरीय र अन्त्िराणष्ट् िय खेलकुद प्रतियोतगिामा 
सहभागी भई पदक प्राप् ि गिणसक् ि े गरी खेलाडीको क्षमिा विकास 
गररिछे।  

245. स्थािीय, प्रादेष्टशक िथा राष्ट् ियस्िरमा सवुििासम्पन्त् ि खेलकुद पूिाणिारको 
तिमाणर् िथा स्िरोन्त् िति गिे कायणलाई तिरन्त्िरिा ददइिछे। ्च् च पिणिीय 
खेलकुद िातलम केन्त्ि स्थापिा गिे कायण अष्टघ बढाइिछे। तिजी क्षेरबाट 
पहल गररएका खेलकुद पूिाणिार तिमाणर्लाई प्रोसरसाहि गररिछे। 

माििीय सदस्यहरू, 

246. यस सरकारले वितिको शासि, पारदष्टशणिा, ितिजामखुी व्यिस्थापि र 
जबाफदेहीजस्िा प्रभािकारी सरकारका मूलभिू मान्त्यिाहरूलाई थप 
दृढिाका साथ अिलम्बि गिेछ। सािणजतिक सेिामा समिामूलक पहुाँच 
सतुिष्टश् चि गरी सेिाप्रिाहको गरु्स्िर र प्रभािकाररिा िृवद्ध गररिछे। 
प्रसरयेक िागररकले आफ् िो क्षमिा विकास गिे एिं क्षमिा र योग्यिाको 
आिारमा अिसर प्राप् ि गिे प्रर्ाली कायाणन्त्ियिमा य याइिछे।  
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247. कायणसम्पादि सम्झौिालाई ितिजा सूचकमा आिाररि गराई थप 
प्रभािकारी बिाइिछे। िीति कायणरमको कायाणन्त्ियिबाट हातसल हिु े
्पलष्टब्िलाई ितिजा सूचकका आिारमा प्रतििेदि र समीक्षा गररिछे।  

248. सरकारले कुिै पति िहमा हिु ेकुिै पति स्िरूपको भ्र् टाचार सहि ेछैि, 
भ्र् टाचारमा शून्त्य सहिशीलिा सरकारको िीति हो। तिगरािी, अिसुन्त्िाि 
र छाितबि कायणलाई थप सशक्त बिाई भ्र् टाचार, अतियतमििा, सरकारी 
सम्पष्टत्तको अितिकृि प्रयोग, अपचलि िथा दोहि गिे जिुसकैु 
व्यष्टक्तलाई काििुी कारबाहीको दायरामा य याइिछे।   

249. सशुासि प्रिद्धणि िथा भ्र् टाचार तियन्त्रर्का लातग सरकारी, गैरसरकारी 
र तिजी सबै क्षेरमा सदाचार प्रर्ालीको विकास गररिछे। "म भ्र् टाचार 
गददणिाँ, म भ्र् टाचार हिु ददन्त् िाँ, म देश र जििाका लातग इमान्त्दार भएर 
काम  गिेछु" भन्त् ि ेप्रतिञासवहिको कायणसंस्कृतिको प्रिद्धणि गररिछे।  

250. वित्तीय अपराि तियन्त्रर्लाई थप सशक्त बिा्ि सम्पष्टत्त शदु्धीकरर् 
िथा आिङ् किादी कायणमा वित्तीय लगािी तििारर् रर्िीति िथा 
कायणयोजिा २०७६-८१ को प्रभािकारी कायाणन्त्ियि गररिछे।  

251. सािणजतिक खररदलाई पारदश,, प्रतिस्पि, र तमिव्ययी बिाई खररद 
सशुासि कायम गररिछे। सािणजतिक खररद काििुको संशोिि गररिछे। 
तिमाणर् व्यिसायीको प्रावितिक िथा आतथणक क्षमिा, पूिण कायणसम्पादि 
ष्टस्थति, कामको गरु्स्िर, कायाणन्त्ियिमा रहेका ठेक् का सङ ख्यासवहिको 
प्रोफाइल अ्ाितिक गररिछे।  
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252. तिमाणर् व्यिसायीसाँग सम्बष्टन्त्िि सबै पक्षको विश् लेषर् िगरी थप ठेक् का 
ददएको कारर्बाट िोवकएको समय, लागि, गरु्स्िरसवहिको 
कायणसम्पादि िभएमा ठेक् का ददि ेपदातिकारीलाई ष्टजम्मेिार बिाइिछे। 
रवुटपूर्ण परामशण ददि ेपरामशणदािालाई ष्टजम्मिेार बिाइिछे।  

माििीय सदस्यहरू, 

253. सशुासि, शाष्टन्त्ि सरुक्षा र अपराि अिसुन्त्िािमा ्य लेख्य सिुार भएको 
छ। सरुक्षा तिकायहरूको क्षमिा िृवद्ध गरी आमजििाले महससु गिणसक् ि े
गरी शाष्टन्त्ि सरुक्षाको व्यिस्था तमलाइएको छ। िपेाल साकण  
मलुकुहरूमध्ये वितिको शासिसम्बन्त्िी सूचकाङ् कमा दोस्रो र विश् ि 
शाष्टन्त्िको सूचकाङ् कमा िेस्रो स्थािमा रहि सफल भएको छ।   

254. िागररकहरूले तिभणयपूिणक जीिियापि र पसेा व्यिसाय गिणसक् ि ेगरी 
शाष्टन्त्ि सवु्यिस्था कायम गिण सरकारले सरुक्षा व्यिस्था सदुृढ 
बिा्िछे। सरकार मािि अतिकार र मौतलक स्ििन्त् रिाका विश् िव्यापी 
मान्त्यिाप्रति प्रतिबद्ध छ। 

255. राज्य विरुद्धको अपरािमा संलग्ि हिु,े राष्ट् िय एकिा एिं सामाष्टजक 
सद् भाि तबथोय ि,े संवििाि िथा काििु विपरीिका कायण गिे जोकोहीलाई 
काििुको दायरामा य याइिछे। आपरातिक कायणमा संलग्ि हिु,े शाष्टन्त्ि 
सरुक्षामा खलल परु् या्ि े र कुिै प्रकारले समाजमा भ्रम, दे्वष, वहंसा, 
आिङ् क फैला्िलेगायिका वरयाकलापमा संलग्ि हिुलेाई काििुी 
कारबाही गिण कुिै कसर बााँकी राष्टखि े छैि। अपराि अिसुन्त्िाि र 
अतभयोजिलाई ि्यपरक र िैञातिक बिाइिछे। 
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256. सीमा व्यिस्थापिलाई प्रभािकारी बिा्ि आिश्यक पूिाणिार र 
जिशष्टक्तसवहि थप बोडणर आ्टपो् ट स्थापिा गररिछे।  

257. अध्यागमि प्रर्ालीलाई असरयाितुिक एिं प्रवितिमैरी बिाइिछे। िपेाल 
प्रिेश गिे सबै विदेशी िागररकहरूको अतभलेखलाई थप व्यिष्टस्थि 
गररिछे। 

258. प्रदेशसाँगको समन्त्ियमा कारागारहरूको भौतिक पूिाणिार विकास गरी 
व्यिस्थापि सिुार गररिछे। कैदीबन्त्दीहरूको श्रम र सीपलाई 
्सरपादिमूलक कायणमा ्पयोग  गररिछे। 

259. विपद्को पूिण ियारीका लातग सम्भाव्य जोष्टखमको पवहचाि र न्त्यूिीकरर् 
गिे, क्षतिको पूिाणिमुाि गिे र सिकण िाका लातग पूिण चेिाििी गिे प्रर्ाली 
विकास गररिछे। विपद् व्यिस्थापिका पूिाणिार तिमाणर् गरी सबै िहमा 
आिश्यक सामग्रीको भण्डारर् गररिछे।  

260. सङ् घ, प्रदेश र स्थािीय िह, तिजी क्षेर िथा समदुायको समन्त्ियमा 
एकीकृि रूपमा खोज, ्द्धार र राहिको व्यिस्था तमलाइिछे। विगि 
लामो समयदेष्टख पिु्स्थावपि हिु िसकेका विपद् प्रभावििहरूलाई 
पिु्स्थापिा गिे कायणलाई िीब्रिा ददइिछे। विपद् व्यिस्थापिका लातग 
ष्टजम्मेिार तिकायहरूको क्षमिा विकास गररिछे।    

261. न्त्याय सम्पादिलाई तछटोछररिो बिाइिछे। सहज पहुाँचयकु्त न्त्याय 
प्रर्ालीको प्रिद्धणि गररिछे। न्त्यायपातलकाको चौथो पञ् चिष,य रर्िीतिक 
योजिाको कायाणन्त्ियि गररिछे। 
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262. शाष्टन्त्ि प्रवरया र सङ्रमर्कालीि न्त्यायसम्बन्त्िी बााँकी कायण सम्पन्त् ि 
गररिछे। विगिको जि आन्त्दोलि र द्वन्त्द्वकालमा घाइिे भई थप 
्पचारको आिश्यकिा भएका व्यष्टक्तहरूको ्पचार गिे व्यिस्था 
तमलाइिछे। आन्त्दोलि र द्वन्त्द्वबाट घाइिे िथा अङ् गभङ् ग भएका 
व्यष्टक्तहरूलाई रोजगारी र स्िरोजगारका अिसर ् पलब्ि गरा्ि प्रविति, 
िातलम र वित्तीय पहुाँचको व्यिस्था गररिछे।   

263. िपेाली सेिालगायि सबै सरुक्षा तिकायहरूलाई आिश्यक पिे स्रोि सािि 
्पलब्ि गराई दक्ष, व्यािसावयक र ्च्च मिोबलयकु्त बिाइिछे। 
सरुक्षाकम,हरूलाई तियतमि िातलम प्रदाि गरी क्षमिािाि ्बिाइिछे।  

264. राष्ट् िय प्रतिरक्षा विश् िवि्ालय सञ् चालिको आिश्यक ियारी पूरा 
गररिछे। सैतिक सामग्री ्सरपादिमा राष्ट् िय क्षमिा िृवद्ध गररिछे। 
राष्ट् िय एकीकरर् पदमागणको संरक्षर् र प्रिद्धणि गररिछे।  

265. राष्ट् िय योजिा आयोगलाई विकास िीति, कायणरम र आयोजिाको 
मूय याङ् कि एिं अिसुन्त्िािमा केष्टन्त्िि गररिछे। आगामी िषण राष्ट् िय 
जिगर्िा, िपेाल जीििस्िर मापि सिेक्षर्, औ्ोतगक गर्िा िथा सखु 
सिेक्षर् सम्पन्त् ि गररिछे। 

माििीय सदस्यहरू, 

266. िपेालले महत्त्िपूर्ण अन्त्िराणष्ट् िय मञ् चहरूमा प्रभािकारी, अथणपूर्ण र 
सम्मािजिक सहभातगिा जिाएको छ। सरकारको स्ििन्त् र र सन्त्ितुलि 
पररा् ि िीतिले िपेालप्रति अन्त्िराणष्ट् िय समदुायको विश् िास र अतभरुष्टच 
बढेको छ, िपेालको प्रति् ठा िृवद्ध भएको छ। सरकारले अिलम्बि 
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गरेका स्प् ट र पररपक् ि िीतिहरूबाट तछमेकीहरूसाँग विश् िास, समझदारी 
र सहयोगमा अतभिृवद्ध भई सम्बन्त्िले ियााँ ्चाइ तलएको छ। अन्त्य 
तमररा् ि एिं विकास साझेदारहरूसाँगको समग्र सम्बन्त्ि थप सदुृढ भएको 
छ।  

267. चीिका रा् िपतिबाट २३ िषणपतछ र भारिका प्रिािमन्त्रीबाट ए्टै 
कायणकालमा ४ पटक भएको िपेाल भ्रमर्ले तछमेकी तमररा् िसाँगको  
िपेालको सम्बन्त्ि मजबिु बिकेो छ। मैले गरेको तमररा् ि चीि, जापाि 
र म्यािमारको भ्रमर् िथा िपेालका प्रिािमन्त्रीबाट भएको तमररा् ि 
भारि, चीि, तभयििाम, कम्बोतडया, बेलायि, फ्रान्त्स र कोस्टाररकाको 
भ्रमर्ले िपेालको िैदेष्टशक सम्बन्त्िलाई अझ सदुृढ बिाएको छ। यी 
भ्रमर्हरूका अिसरमा िपेालको राष्ट् िय वहि प्रिद्धणि गिे, विकास र 
समवृद्धलाई सघा् परु् या्ि ेर पारस्पररक लाभमा आिाररि सहयोगका 
क्षेरहरू विस्िार गिे महत्त्िपूर्ण सष्टन्त्ि सम्झौिाहरू सम्पन्त् ि भएका छि।्  

268. िपेालको पररा् ि िीति राष्ट् िय वहि, पारस्पररक लाभ र सम्माि, 
अन्त्िराणष्ट् िय प्रतिबद्धिा िथा दावयसरि र न्त्यायमा आिाररि हिुछे। 
िपेालको स्ििन्त्रिा, सािणभौमसत्ता, भौगोतलक अखण्डिा र स्िािीििाको 
संरक्षर्, सीमाको सरुक्षा र  िपेालीको हकवहिको संरक्षर् एिं प्रिद्धणि 
गदै िपेालको अन्त्िराणष्ट् िय सम्बन्त्िलाई थप सदुृढ बिाइिछे। 

269. िपेाल सरकार िपेालको अन्त्िराणष्ट् िय सीमाको सरुक्षा र संरक्षर् गिण 
प्रतिबद्ध छ। अन्त्िराणष्ट् िय सीमा तिरीक्षर्को कायणलाई तिरन्त्िरिा 
ददइिछे। ऐतिहातसक सष्टन्त्ि, िक्सा, ि्य िथा प्रमार्का आिारमा 
कूटिीतिक माध्यमबाट तमररा् ि भारिसाँगको सीमा सम्बन्त्िमा विगि 
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लामो समयदेष्टख बााँकी रहेका र समयसमयमा ्दठरहेका विषयहरूको 
समािाि गररिछे। तलष्टम्पयािरुा, तलपलेुक र कालापािी क्षरे िपेालको 
भतूम हो र सरयसलाई प्राप् ि गिण ठोस कूटिीतिक पहल गररिछे। िदिरुूप 
िै छुटेको भतूमसमेि समािेश गरी िपेालको िक्सा जारी गररिछे। 

270. िपेालको सामाष्टजक-आतथणक विकासमा योगदाि पगु् ि े गरी आतथणक 
कूटिीति सञ् चालि गररिछे। िपेाली कूटिीतिक तियोगहरूलाई व्यापार 
विस्िार, विकास सहायिा र लगािी िृवद्ध, प्रविति विकास र हस्िान्त्िरर्, 
पयणटि प्रिद्धणि एिं सरुष्टक्षि र मयाणददि िैदेष्टशक रोजगारीका लातग 
पररचालि गररिछे।  

271. विदेशमा रहेका प्रतिभाशाली िपेाली िथा गैर आिासीय िपेालीहरूले 
आजणि गरेको ञाि र सीपलाई राष्ट् िय विकास अतभयािमा ्पयोग 
गररिछे। गैर आिासीय िपेालीहरूको प ुाँजी र प्रविति देश विकासमा 
्पयोग गिण प्ररेरि गररिछे।  

272. कोतभड-१९ को कारर्ले आयोजिा गिण सम्भि िभएको सगरमाथा 
सम्िाद ्पयकु्त समयमा आयोजिा गररिछे। 

प्रतितिति सभाका सम्माििीय सभामखु, 

राष्ट् िय सभाका सम्माििीय अध्यक्ष, 

सङ् घीय संसदका माििीय सदस्यहरू, 

273. िपेाल सरकारले राजिीतिक, सामाष्टजक-आतथणक ्पलष्टब्िहरूलाई 
संरक्षर् गदै थप ्न्त् िि बिा्ि,े राष्ट् िय वहिको प्रिद्धणि गिे, राष्ट् िय 
गौरि, सम्माि र स्िातभमाि िृवद्ध गिे, तछमेकी तमररा् ि र अन्त्य 
तमररा् िहरूसाँगको सम्बन्त्ि सदुृढ बिा्ि,े कोतभड-१९ महामारीको 
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रोकथाम िथा तियन्त् रर् गिे र महामारीबाट प्रभाविि सामाष्टजक-आतथणक 
क्षेरहरूलाई पिुज,िि ददई विकास तिमाणर्लाई िीब्रिा ददि ेअठोटका 
साथ आतथणक िषण २०७७/७८ को िीति िथा कायणरम प्रस्िाि गरेको 
छ।  

274. प्रस्िाविि िीति िथा कायणरमको सफल कायाणन्त्ियिबाट ्च्चदरको 
आतथणक िृवद्ध हातसल हिुछे, राष्ट् िय पुाँजी िृवद्ध हिुछे, महामारीको असर 
न्त्यूि गदै आतथणक-सामाष्टजक क्षेर थप गतिशील हिुछे, पारस्पररक सम्माि 
र अिसरसवहि सामाष्टजक न्त्याय कायम हिुछे, "समदृ्ध िपेाल, सखुी 
िपेाली" को राष्ट् िय आकाङ् क्षा पूरा गिण योगदाि पगु्िछे।  

275. यी िीति िथा कायणरमको कायाणन्त्ियिमा सरकारलाई सबैबाट सवरय 
सहयोग हिु ेविश् िास व्यक्त गदणछु।  

276. अन्त्सरयमा, मलुकुको समग्र विकासमा योगदाि गिे राजिीतिक दल, 
रा् िसेिक, तिजी, सहकारी र सामदुावयक क्षेर, श्रतमक िगण, िागररक 
समाज, आम सञ् चारजगि ्लगायि सम्पूर्ण दददीबवहिी िथा 
दाजभुाइहरूलाई हाददणक िन्त्यिाद ञापि गदणछु। िपेालको विकासमा 
सहयोग परु् या्ि े तछमेकी तमररा् िहरू, अन्त्य तमररा् िहरू, विकास 
साझेदारहरू र गैर आिासीय िपेाली समदुायलाई िन्त्यिाद ददन्त्छु। 

िन्त्यिाद !      


