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माननीय सभामखु 

माननीय सद�यह� 

 

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

गठन भई देश सम�ृ� र �वकासतफ�  अगा�ड ब�ढरहेकै 

समयमा को�भड-१९ (कोरोना भाइरस) को महामार�ले 

�सज�ना गरेको चनुौतीपूण� र असहज अव�थाका बीच 

बागमती �देश सरकारको आ�थ�क वष� २०७७/०७८ को  

नी�त तथा काय��म ��ततु गद�छु ।  

2) स� घ, �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 काननुस�मत �पमा 

तीनैतहका सरकारको सम�वयमा को�भड-१९ (कोरोना 

भाइरस) स� �मण रोकथाम र �नय��ण गन� बागमती 

�देश सरकार ��तब� छ।बागमती �देशलगायत �वदेश 

तथा �वदेशमा जीवन गमुाउनहुनुे नेपाल�लगायत �व� वभरका 

नाग�रकह���त ��ा� जल� �य� गद� शोकाकुल 

प�रवारजनमा समवेदना �य� गद�छु । बागमती �देश 

लगायत सबै �देश र �वदेशमा समेत उपचाररत �दद�ब�हनी 

तथा दाजभुाइह�को शी� �वा��यलाभको कामना गद�छु । 

3) को�भड-१९ (कोरोना भाइरस) रोकथाम �नय��ण उपचार 

कोषमा सहयोग गनु�हनुे स�पूण� �यि�, सरकार�, गैर 
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सरकार� सं�था एवम ् दाताह�लाई हा�द�क ध�यवाद �दन 

चाह�छु ।  

4) यस मह�वपूण� घडीमा स� घीयता तथा गणत�� �ाि� तको 

स� घष�मा आ�नो अमू�य जीवन उ�सग� गनु�हनु े�ात अ�ात 

स�हदह���त हा�द�क ��ा� जल� अप�ण गद�छु। नेपालको 

रा��यता, अख�डता, �वाधीनता र लोकत�� �ाि� तको 

अ�भयानमा नेत�ृव �दान गन� हा�ा वीर पखुा� तथा 

अ�जह���त उ�च स�मान �य� गद� सामािजक आ�थ�क 

�पा�तरणमा उहाहँ�ले प�ु याउनभुएको योगदानको �मरण 

गन� चाह�छु।  

5) ऐ�तहा�सक त�य र �माणका आधारमा �लि�पयाधरुा, 

�लपलेुक र कालापानी �े�को नेपालको भ-ूभागलाई 

समावेश गर� नेपालको न�सा जार� गरेकोमा स�मानीय 

�धानम��ी र नेपाल सरकार��त बागमती �देश सरकार 

हा�द�क आभार �य� गद�छ। 

6) �देश सरकार 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 ��तब� छ। नेपाल� जनताले पटक पटक गद� 

आएका ऐ�तहा�सक जनआ�दोलन, सश� स� घष�, �याग र 
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व�लदानको गौरवपूण� इ�तहासलाई �मरण गद� स�हदह�, 

वेप�ा र �प�डत नाग�रकह���त स�मान �य� गद�छ ।  

7) ऐ�तहा�सक �थान रामेछापका तीनलाल (गंगालाल, प�ुपलाल 

र कृ�णलाल)को ज�म�थल रामेछाप एवम ् ऋ�षराज 

देवकोटा (आजाद)ले वीरग�त �ा� त गरेको �थान 

�स�धलु�को �भमान, इलेथामी र �वरबहादरु थामीले वीरग�त 

�ा� त गरेको �थान �स�धपुा�चोकको �प�करलाई �देश 

सरकार उ�च स�मानका साथ �मरण गद�छ।  

8) नेपालको सं�वधानले अ� गीकार गरेको साव�ज�नक-�नजी-

सहकार�को मा�यमबाट ती� आ�थ�क व�ृ� हा�सल गद� 

�दगो आ�थ�क �वकासको ल�य �ा� त 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� �सज�ना गर� उजा�शील जनशि�लाई 

�देश �भ�ै �टकाउन,े आ�थ�क असमानता घटाउने, च�ुत 

�शासन र �व�ीय सशुासनको उपय�ु रणनी�तका 

मा�यमबाट �भावकार� सशुासन कायम गद� समाजवाद 

उ�मखु अथ�त��को आधारशीला तयार गन� �देश सरकार 

�ढ स� कि�पत छ। 

9) महामार�को �पमा फै�लरहेको को�भड-१९ (कोरोना 

भाइरस) ले आगामी �दनमा आम नाग�रकको जीवन 
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�नवा�हमा समेत थप क�ठनाई �याउनस�न े देिख�छ। यस 

घडीमा �वकासो�मखु रा�ले तय गन� नी�तगत बाटो �व��य 

जीवनको �नमा�ण र  उ�पादनशील �े�तफ�  सो�याउनपुन� 

ह�ुछ। आगामी आ�थ�क वष�को अ�धकांश लगानी यसैतफ�  

�वाह गनु�पन� अव�थामा �देश सरकार रहेको छ । 

माननीय सभामखु 

10) �देश सरकार �थापना र स� चालन भएको दईु वष�को 

अव�धमा नी�तगत एवम ्सं�थागत संरचनाह� तयार भएका 

छन।् �देश सभाले २०७६ साल पौष २७ गते यस 

�देशको नाम बागमती �देश र राजधानी हेट�डा कायम 

गरेको छ ।  

11) सरकारले हालस�म ४९ ऐन तजु�मा गर� काया��वयनमा 

�याएको छ। आव�यकता अनसुार थप काननु तजु�मा गर� 

काया��वयनमा �याइन े छ। ऐनमा भएको �यव�था 

काया��वयनका ला�ग आगामी आ�थ�क वष�को �थम 

चौमा�सक�भ� �नयमावल�ह� जार� गर� काया��वयनमा 

�याइने छ। 

12) “सम�ृ नेपाल सखुी नेपाल�” को रा��य सोचलाई 

आ�मसात गद� “ससंु�कृत र सखुी जनता समाजवाद 

उ�मखु सम�ृ �देश” को दूरगामी सोचलाई परुा गन� 
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नी�तगत �नर�तरतास�हत बागमती �देशको प�हलो 

आव�धक योजना २०७६/०७७-२०८०/०८१ 

काया��वयनमा रहेको छ। 

13) �देशका आयोजनाह�को प�हचान, �ाथ�मक�करण,  छनोट 

र मू�या� कन ज�ता कृयाकलापलाई त�यपरक एवम ्

मापद�डमा आधा�रत बनाउन �देश आयोजना ब�क 

�यव�थापन सूचना �णाल� तयार गर� स� चालनमा 

�याइने छ।  

14) �देश �नजामती सेवा, अ�य �देश सरकार� सेवा र �थानीय 

सेवामा जनशि� आपू�त� गन� �देश लोक सेवा आयोग ऐन 

तजु�मा भई लोक सेवा आयोग गठन ग�रएको छ। 

आयोगको �मता अ�भव�ृ� गन� जनशि�, साधन �ोतले 

स�प� गराइने छ। स� घीय सरकारसँगको सम�वयमा 

आगामी आ�थ�क वष�देिख जनशि� आपू�त� गन� काय�लाई 

अगा�ड बढाइने छ । 

15) �देश सरकारअ�तग�त रहने �नजामती कम�चार� एवम ्अ�य 

सरकार� कम�चार�को वैयि�क �ववरणलाई �यवि�थत गन� 

र �देशले रा� नपुन� स�पि� �ववरण सरुि�त एवम ् सूचना 

��व�धमा आधा�रत बनाउन स� घीय सरकारसँग सम�वय 

गर� �यवि�थत ग�रने छ।    
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16) �देश सरकारको काय�लाई पारदश� न�तजामूलक एवम ्

उपलि�धमा आधा�रत बनाउन माननीय म�ुयम��ी र 

माननीय म��ीह�बीच, म��ी र स�बि�धत सिचवबीच एवम ्

सबै तहका काया�लय �मखुसँग काय� स�पादन करार ग�रने 

छ। नव�वत�न र सजृनशील काय� गन� सबै तहका 

रा�सेवकह�लाई उ���ेरत गन� बजेटमा आव�यक �यव�था 

ग�रन ेछ।  

17) �देश सरकारको �शास�नक संरचनालाई च�ुत बनाई 

नाग�रक सेवा �वाहमा �भावका�रता �याउन �देश 

सरकारका म��ालय र काया�लयह�को स� गठन तथा 

�यव�थापन सव��ण अ�ययन अि�तम चरणमा पगेुको छ। 

आगामी आ�थ�क वष�मा सव��ण काय� स�प� गर� 

काया��वयनमा �याइने छ । 

18) साव�ज�नक �े�मा काम गन� कम�चार� एवम ् �नवा�िचत 

पदा�धकार�को �मता अ�भव�ृ� गन� ल�लतपरुको 

जाउलाखेलमा स� घीय सरकारबाट �ा� त भएको ज�गामा 

सशुासन अ�ययन के��को �नमा�ण काय�लाई अगा�ड बढाइने 

छ ।  

19) �देश सरकार र �व��व�ालय, स� काय, अ�ययन 

सं�थानबीच समझदार� गर� क�तीमा �नातक तह अ�ययन 

गरेका �व�ाथ�ह�लाई बढ�मा एक वष�स�म �देशबाट 
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तो�कएको �नकाय वा �थानीय तहमा �वयंसेवकको �पमा 

काम गन� �यव�था �मलाइने छ। यसर� काम गन� 

�वयंसेवकले पाउने स�ुवधा लगायतका अ�य �वषय 

समझदार� प�मा उ�लेख भएबमोिजम हनुे गर� “�देश 

सरकार- िश�ालय सहकाय� काय��म” स� चालनमा �याइन े

छ। 

20) को�भड-१९ (कोरोना भाइरस) को स� �मणबाट रोजगार� र 

उ�पादनमा परेको नकारा�मक �भावलाई �यून गर�  �दगो 

उ�पादक�व, भरपद� �वतरण सञ् जाल र उ�मशीलताको 

�वकास गन� �देश सरकारबाट �दइदै आएको अनदुानलाई 

�भावकार� बनाउन ब��कङ प��तमाफ� त �यून �याज दरमा 

ऋण उपल�ध गराउने �यव�था ग�रन ेछ । यसर� ऋण 

उपल�ध गराउने वा �याज अनदुान �दने �वषय काय��व�ध 

तजु�मा गर� �यवि�थत ग�रन ेछ।  

21) नव�वत�न एवम ्सजृनशील उ�मशीलतालाई �ो�साहन गन� 

नव�वत�न कोष (Challenge Fund) �थापना ग�रनेछ । 

�वगतमा “यवुा वै�ा�नक �ो�साहन कोष” माफ� त स� चा�लत 

काय��म यसै कोषसँग आब� ग�रने छ । 

22) समाजलाई नै�तकवान, �व�धको शासनको पालना गन� एवम ्

सामािजक �वस� गतीलाई रो�नका ला�ग स� घीय सरकार र 
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�थानीय तहसँगको सहकाय�मा सामािजक सधुारस�ब�धी 

�वषयमा जनचेतनामूलक काय�ह� स� चालन ग�रने छ ।  

माननीय सभामखु 

23) को�भड-१९ (कोरोना भाइरस) रोकथाम, �नय��ण, उपचार 

तथा राहत र उ�ारका काय�मा �देश, स� घीय र �थानीय 

तहको सम�वय र सहकाय�मा ��याशील छ। लक 

डाउनलाई �भावकार� बनाउन �देश�भ� �वेश नाकाह�मा 

सू�म �नगरानी र �ारि�भक �वा��य पर��ण, �थानीय 

तहमाफ� त राहत र उ�ार काय�का ला�ग बजेटको �यव�था, 

अ�त�र� �ोत प�रचालनका ला�ग कोषको �थापना र 

स� चालन, �वा��य साम�ीको आपूत� �यव�थापन र 

�वतरण एवम ् हेट�डा, भरतपरु र ध�ुलखेलमा कोरोना 

भाइरस पर��ण गन� �प�सआर �याब स� चालन, अ�थायी 

को�भड अ�पतालह� �नमा�ण, �तु ��तकाय� टोल�माफ� त 

क��ाक �े�सङ र पर��णको �यव�थापन लगायतका 

काय�ह� ती� ग�तमा स�प� भइरहेका छन।्  

24) को�भड-१९ (कोरोना भाइरस) लगायत महामार�ज�य नया ँ

तथा �व�मान रोगह�लाइ� शी� रोकथाम र �नय��ण गन� 

�ादेिशक �वा��य आपतकाल�न स� चालन के��लाइ� 

�यवि�थत गर� �वशेष काय��म स� चालन ग�रने छ। 

को�भड-१९ (कोरोना भाइरस) रोकथाम, �नय��ण र 
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उपचारका ला�ग �वा��य सरु�ा साम�ीको 

�यव�थापनस�हत �वा��य सं�थाह�को स�ुढ�करणका 

�वशेष काय��म स� चालन ग�रने छ। 

25) को�भड-१९(कोरोना भाइरस) का कारण �सज�ना भएको 

असहज प�रि�थ�तबाट �वप� न नाग�रकह�को जीवनमा पन� 

स�ने असरलाई स�बोधन गन� �थानीय तहसँगको 

सहकाय�मा �वशेष काय��म स� चालन ग�रने छ । 

26) स� घीय सरकार र �थानीय तहसँग सम�वय गर� �नःश�ुक 

आधारभतू �वा��य सेवालाइ� �भावकार� र स�ुढ बनाउन 

�वा��य सं�थामा जनशि�, उपकरण तथा औषधीको 

उपल�धता स�ुनि� चत ग�रने छ। 

27) नसन� रोगको समयमै प�हचान र रोकथाम गर� नाग�रकको 

जनधनको र�ा गन� “म�ुयम��ी जनता �वा��य पर��ण 

काय��म” प�रमाज�न गर� �थानीय तहस�म �व�तार ग�रने 

छ। �या�सर रोग लागेका �वप� नाग�रकलाइ� स� घीय 

सरकारले �दान गरेको सह�ुलयतमा थप सह�ुलयत �दइन े

�यव�था �मलाइने छ। �या�सर अ�पतालह�सँगको 

सहकाय�मा म�हलाको पाठेघर एवम ् �तन �या�सरको 

�नश�ुक पर��ण गन� �यव�था �मलाइने छ।  मगृौला 

रोगीका ला�ग डायला�सस सेवा �देशका िज�ला 

अ�पतालह�मा �व�तार ग�रने छ।  
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28) नाग�रकको गणु�तर�य �वा��य सेवामा पहँचुको 

स�ुनि� चतताका ला�ग अ�पताल नभएका �ादेिशक �नवा�चन 

�े�मा रहेका क�तीमा एक �वा��य सं�थालाइ� सेवा 

�व�तार एवम ् स�ुढ�करण गन� �थानीय तहलाइ� सहयोग 

ग�रन ेछ ।  

29) �देश मातहतका सबै िज�ला आयवु�द के��लाइ� वैकि�पक 

िच�क�सा सेवा, प� चकम� तथा योग सेवास�हत स�ुढ�करण 

ग�रने छ। �ाकृ�तक एवम ् वैकि�पक िच�क�सा 

स� चालनका ला�ग �ो�साहन ग�रने छ। 

30) �देश मातहत रहेका अ�पतालबाट नाग�रकलाई “एक�कृत 

�वा��य सेवा” �दान गन� �यव�था �मलाउन आगामी 

आ�थ�क वष�बाट पर��णका �पमा काय��म स�ुवात ग�रने 

छ । 

31) मात ृ तथा नवजात िशश ु सेवालाइ� स�ुढ�करण गद� �देश 

मातहतका सबै अ�पतालमा �सइओएनसी सेवाको 

स�ुनि� चतता ग�रने छ। म�हलाह�मा �व�मान आङ ख�ने 

सम�याको रोकथाम तथा उपचारको �यव�थालाई सबै 

�ादेिशक अ�पताल र घ�ुती िश�वरमाफ� त सहज त�ुयाइन े

छ। कुपोषण लगायत बाल �वा��य सम�याह�को रोकथाम 

तथा �यव�थापन काय��मलाइ� �नर�तरता �ददै �देशमा 

बसोबास गन� अ�त �समा�तकृत एवम ् लोपो�मखु 
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जातीह�को �वा��य सेवामा सहज पहुँच प�ु याउने काय��म 

स� चालनमा �याइने छ। 

32) गणु�तर�य �वा��य सेवा �दान गन� आव�यकतामा 

आधा�रत द� �सतुी कम�, श�य��या क� �यव�थापन 

लगायत सीप र द�ता अ�भव�ृ� गन� ता�लम �दइ� �वा��य 

कम�ह�को �मता बढाइने छ। �वा��य र �यवसायज�य 

�वा��य तथा सरु�ा स�ब�धी जनचेतना अ�भव�ृ� काय��म 

स� चालन ग�रन ेछ। 

33) सामदुा�यक �व�ालयह�मा �वा��य सेवा, बाल �वा��य 

�वध�न, �जनन ् तथा यौन �वा��य परामश� ज�ता सेवा 

�वाह गन� “एक मा��मक �व�ालय, एक नस�” 

काय��मलाइ� �व�तार गद� ल�गने छ।  �नजी र सं�थागत 

मा��मक �व�ालयमा समेत एक �व�ालय एक नस� 

काय��म अ�नवाय� �पमा लाग ु गन� �थानीय तहसँग 

सम�वय ग�रने छ। म�हला �वयंसे�वकाह�लाई �दइदै 

आएको स� चार खच�लाई �नर�तरता �दइने छ।  

34) राजमाग�मा हनुे दघु�टनाका घाइतेको शी� उपचार तथा 

उपय�ु अ�पतालमा पठाउने �यव�था �मलाउन सडक 

�े�को �नि� चत दूर�मा रहेका �थानीय तहसँग सहकाय� 

गर�  सरकार� एवम ् सामदुा�यक �वा��य सं�थाह�लाइ� 

स�ुवधा स�प� न ए�बलेु�सस�हत आव�यक उपकरण र 
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ता�लम �दइ� �य�ता सं�थालाई “दघु�टना रे�पो�स से�टर” को 

�पमा �व�तार ग�रन ेछ।  

35) �भावकार� �वा��य सेवा �वाहका ला�ग त�यमा आधा�रत 

योजना तजु�मा गर� काया��वयन गन� तीनै तहका सरकारसँग 

सम�वय र सहकाय�मा �वा��य �यव�थापन सूचना �णाल� 

र आपू�त� �यव�थापन सूचना �णाल�लाई स�ुढ�करण ग�रन े

छ।  

36) हेट�डा अ�पताललाइ� �तरो� नती गर� ३०० सैयाको 

अ�पतालमा �वकास  ग�रने छ। “मदन भ�डार� �वा��य 

�व�ान ��त�ान”लाई अनसु�धान के��को �पमा �वकास 

गन� सं�थागत तथा संरचनागत �यव�था गर� शैि�क 

काय��म स� चालन ग�रने छ। 

37) भ�परु, �स�धलु� र ��शलु� अ�पताललाइ� १०० सैया 

�मताको �विश�ीकृत �वा��य सेवा �दायक अ�पतालको 

�पमा �तरो� नती ग�रने छ। धा�दङ र चौतारालाई ५० 

सैया तथा  रामेछाप र रसवुा अ�पताललाई २५ सैया 

�मतामा �तरो� नती गर� स�ुढ�करण ग�रने छ। �देशको 

अ�पताल नभएका िज�लामा �थानीय तहको सहम�तमा 

�थानीय �वा��य सं�थालाइ� �तरो� नती गर� �देश अ�पताल 

बनाइने छ। 
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38) अ�पताललाई �व�छ, सफा र हराभरा रा� ने र 

अ�पतालज�य फोहोरमैलाको आध�ुनक र उपय�ु 

���याबाट �वसज�न गन� काय�लाइ� अिघ बढाइने छ। �देश 

अ�तग�तका �वा��य �नकायह�को भौ�तक पूवा�धार �नमा�ण, 

गणु�तर�य �वा��य सेवाका ला�ग आव�यक औजार 

उपकरण �यव�थापन र �नय�मत मम�त स�भारको �यव�था 

ग�रन ेछ। 

माननीय सभामखु   

39) �देशमा बसोबास गन� सबै नाग�रकको खा� सरु�ाको 

��याभतू ग�रन े छ। “कोह� भोकै पद�न, भोकले कोह� 

मद�न” भ�े ��तब�ता परुा गन� सबै तहका सरकारबीच 

सहकाय� गर� बह-ुआय�मक कृ�ष उ�पादनमा जोड �ददै 

�देशलाई खा�ा� नमा आ�म�नभ�र बनाइने नी�त �लइने छ। 

�थानीय तहलाई खा�ा� नमा आ�म�नभ�र बनाउँदै 

“आ�म�नभ�र �थानीय तह” घोषणा गन� काय��म अिघ 

बढाइने छ।  

40) �देश�भ� �व�भ� न कृ�षज�य उ�पादनमा लागेका �कसान र 

�यवसायीको प�हचानका ला�ग कृषक तथा कृ�ष �यवसायी 

प�रचय प�को स�ुआत ग�रने छ। सोको अ�भलेख सूचना 

��व�धमा ��व�ी गर� साव�ज�नक�करण ग�रने छ। कृ�ष 
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काय�मा बीउ बीजनको अभाव हनु न�दन बीउ बीजन 

ब�कको �थापना ग�रने छ।  

41) कृषकको चाहना, भौगो�लक बनोट र माटोको �कृ�त अनसुार 

उपय�ु कृ�ष बाल� र व�तकुो प�हचान गर� �वशेष पकेट, 

�लक ज�ता काय��मह� �मश: स�भा�य िज�लाह�मा 

स� चालनमा �याइने छ।    

42) कृ�ष, पशपु�छ� तथा म��य �े�को �यवसा�यक�करण, 

आध�ुनक�करण, याि��क�करण र औ�ो�गक�करण गर�  

गणु�तर�य उ�पादनमा जोड �दइने छ। 

43) स� घीय सरकार तथा �थानीय तहसँगको सम�वयमा कृ�ष 

भ�ूमको च�लाब�द� र एक�करण गर� खा�ा� न, तरकार�, 

नगदे बाल�, फलफूल, म��य, मास,ु अ�डा, दधु, �याउ र 

महज�ता कृ�ष उ�पादनको "�विश�ीकृत उ�पादन ��े" 

�नधा�रण गन� काय�लाई �व�तार गद� ल�गन े छ। 

�यवसा�यक�करण, आध�ुनक�करण, याि��क�करण र 

औ�ो�गक�करणका ला�ग सामू�हक खेती �णाल�लाई 

�ो�साहन ग�रने छ।  

44) “बाझँो ज�मनको �योग, उ�पादनमा सहयोग” भ�े सोचलाई 

आ�मासाथ गद� बाँिझदै गएको खेतीयो�य ज�मनलाई कृ�ष 

उ�पादनका ला�ग उपयोगमा �याउन �थानीय तहसँगको 
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सहकाय�मा �वशेष �याकेजस�हतको �ो�साहन काय��म 

स� चालन ग�रन े छ। �थानीय तहमाफ� त बाँझो ज�मनको 

लगत स� कलन गर� भ�ूम ब�कको �थापना ग�रने छ। 

45) उ�पादनमा आधा�रत दधु र दू�धज�य पदाथ� उ�पादन गन� 

�कसानलाई �ो�साहन गन� दधु उ�पादनमा ��त�लटर � १ 

का दरले अनदुान �वतरणका ला�ग १६७ वटा दू�ध 

उ�पादन सहकार� सं�थासँग स�झौता गर� काया��वयनमा 

�याइएको यस �णाल�लाई ��तफलमा आधा�रत बनाई 

�नर�तरता �दइने छ। 

46) �सञ् िचत �े� �व�तार गर� कृ�ष उ�पादक�व व�ृ� गन� �डप 

बो�रङ, �ल�ट �संचाइ, थोपा �संचाइ, सोलारको मा�यमबाट 

�संचाइ ज�ता काय��मलाई �नर�तरता �दइने छ।  

47) �देश�भ� उ�पा�दत फलफूल तथा तरकार� भ�डारणका 

ला�ग साव�ज�नक �नजी सहकार�का मा�यमबाट ९ 

िज�लाका ११ �थानमा शीत भ�डार �नमा�ण काय� 

भइरहेको छ। उ�पा�दत कृ�ष व�तकुो �शोधन गन� 

�शोधन के��ह�को �थापना ग�रने छ । 

48) आगामी आ�थ�क वष�मा मकवानपरु िज�लामा �ादेिशक कृ�ष 

उपज थोक बजार र पाउडर दधु �ला�ट तथा िचतवन 

िज�लामा दू�धज�य च�लेट उ�पादनस�हतको दधु �शोधन 
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के�� �थापना र एक�कृत मोडल फाम� लगायतका 

काय��मह�लाई �नर�तरता �दइने छ। 

49) कृ�ष औजार कारखाना �थापना गन� �नजी तथा सहकार� 

�े�सँग सहकाय� ग�रने छ।  

50) खा� �व�छता कायम गन� �मखु कृ�ष थोक बजारह�मा 

�वषाद�को अवशेष पर��ण गरेर मा� पैठार� र �व�� 

�वतरण हनुे �यव�था �मलाउन �वषाद� अवशेष मापन 

�योगशालाह�को �मता र दायरा �व�तार ग�रने छ। 

51) अगा��नक कृ�ष उ�पादनलाई �ो�साहन गर� �व�� 

�वतरणलाई �यवि�थत ग�रने छ। उ�पादनको 

बजार�करणमा सम�या देिखएमा स�बि�धत म��ालयले 

तोकेको मू�यमा �थानीय तहसँगको सहकाय�मा ख�रद गन� 

�यव�था �मलाइने छ।अगा��नक कृ�ष उपज  उ�पादन गन� 

�थानीय तहलाई �ो�सा�हत ग�रने छ। य�ता अगा��नक 

कृ�ष उपजमा� उ�पादन गन� �थानीय तहलाई अगा��नक 

कृ�ष �े�को �पमा घोषणा गर� परु�कृत ग�रने छ।   

52) धान, मकै, गहुँ, कोदो र आलकुो उ�पादन र उ�पादक�व 

व�ृ� गन� ��तफलका आधारमा कृषकह�लाई बीउ बीजन, 

�ा� गा�रक मल तथा कृ�ष �व�तु ् महशलुमा �वशेष छुट 

एवम ्अनदुानको �यव�था �मलाइने छ। 
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53) "�देश सरकारको प�हलो �ाथ�मकता, कृषकको घरदैलोमा 

�ा�व�धक सेवा" भ� ने सोचलाई काया��वयन गन� �ा�व�धक 

जनशि�को �यव�था �मलाइने छ।  

54) कृ�ष उ�पादन र बजार�करणमा देिखएको अस�तलुन, कृ�ष 

उ�पादनको उिचत मू�य नपाउने गनुासो, उपभो�ा र 

उ�पादकबीचको मू�यमा हनुे अ�तरलाई �यूनीकरण गन� र 

�कसानलाई कृ�ष पेसाबाट �यूनतम बचतको स�ुनि� चतता 

गराउन कृ�ष �े�को मू�य बाल�ह�को �यूनतम समथ�न 

मू�य कायम गर� �व�� नभएका कृ�ष उपजह�को स� घीय 

सरकारको सम�वयमा �थानीय तहसँग सहकाय�मा  ख�रद 

एवम ्भ�डारण गन� �यव�था �मलाइने छ।  

55) �वगत वष�ह�मा सफलताका साथ काया��वयन भएको 

कब�ुलयत वन काय��मलाई आगामी आ�थ�क वष�देिख 

उ�ोग, पय�टन, वन तथा वातावरण म��ालयसँगको 

सम�वय र सहकाय�मा पनुः स� चालन गर� कृ�ष र 

पशपुालन काय��ममाफ� त कव�ुलयत वनमा आब� 

कृषकह�को जीवन�तरमा उ�ले�य सधुार ग�रने छ। 

56) कृ�ष, पशपु�छ� तथा म��य फाम� के��ह�लाई �यापक 

सधुार गर� हाल भइरहेको उ�पादन �मतामा व�ृ� गन� 

तरकार� एवम ् फलफूलको बीउ, माछाका भरूा, बा�ाको 

��ड समेतको �व�� �वतरणको �ब�ध �मलाइने छ। 
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57) सहकार� �े�को समिुचत �यव�थापनका ला�ग �नयमन, 

�वध�न र �िश�णका काय��मह� स� चालन ग�रने छ।  

58) सम� दू�ध �े�को �वकास र �व�तार गन� भ�ूम �यव�था, 

कृ�ष तथा सहकार� म��ालय र चाइना एकेडेमी अफ 

ए��क�चर मेकानाइजेसन साइ�सबीच भएको समझदार� 

अनसुार स�झौता गन� काय� अगा�ड बढाइने छ ।  

माननीय सभामखु 

59) �देश �हर�स�ब�धी काननु तजु�मा गर� काया��वयनमा 

�याइने छ। �देशमा �हर� कम�चार� समायोजन प� चात ्

जनशि� �वकास र आव�यक भौ�तक पूवा�धार �वकासका 

काय��म स� चालन ग�रने छ। �हर�ले गन� अपराधको 

अनसु�धान काय�लाई व�त�ुन�, �माणमिुख र �भावकार� 

बनाउन आध�ुनक ��व�धस�हतको �व�ध �व�ान �योगशाला 

�थापना ग�रने छ।  

60) �देश�भ� �वेश गन� सवार� साधनह�को �यवि�थत 

त�या� क तथा चेकजाँच गन�का ला�ग �मखु नाकाह�मा 

�वचा�लत सवार� साधन अनगुमन �णाल�को �वकास  ग�रने 

छ।  
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61) �थानीय तहमा चाल ुअव�थामा रहेका शाि�त पाक� , �मारक, 

शाि�त स��ाहलय ज�ता पूवा�धार �नमा�ण काय�लाई 

�नर�तरता �दइने छ।  

62) �वप� �यव�थापन काय�लाई �भावकार� बनाउन �वप� 

�यव�थापन कोषको रकममा व�ृ� ग�रन ेछ। स� घ, �देश, 

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

स� घ सं�थाबीच सम�वय कायम ग�रने छ। उ�ार एवम ्

राहत साम�ीको भ�डारण गन� �देश आपतकाल�न काय� 

स� चालन के��को गोदाम घरलाई �यवि�थत �पमा 

स� चालन ग�रने छ। नवुाकोट र का�पेलाञ् चोक िज�लामा 

उ�ार एवम ् राहत साम�ी भ�डारण र �यव�थापन गन� 

आव�यक �ब�ध �मलाइने छ ।  

63) स� घीय लोकताि��क गणत�� �ाि� तका ला�ग भएका 

आ�दोलनह�मा जीवन उ�सग� गन� स�हद, बेप�ा प�रवार 

एवम ् घाइते तथा अपा� गता भएका �यि� तथा 

प�रवारलाई "��� �पडीतका साथ �देश सरकार" भ� न े

नाराका साथ ��� �पडीत प�रवारह�का ला�ग �वा��य 

उपचार, सीप अ�भव�ृ� र रोजगार� लगायतका काय��मलाई 

�नर�तरता �दइने छ। 

64) “�देश सरकारको प�हचान, �नःश�ुक काननुी जनसहायता 

अ�भयान” भ�े नाराकासाथ �थानीय �या�यक स�म�तका 
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काय�लाई काननुी र �शास�नक सहजीकरण गन� ��येक 

�थानीयतहमा काननुी सहजकता� �यव�था गन� काय��मलाई 

आगामी आ�थ�क वष�मा समेत �नर�तरता �दइने छ । 

65) सूचना स� कलन, अ�ययन, अनसु�धान, �व� लेषण र सूचना 

�वाह गन� �देश अनसु�धान �यरुो गठन गर� काया��वयनमा 

�याइने छ।  

66) �देश�भ� साव�ज�नक सूचना के�� �थापना र स� चालन गन� 

साझेदार� गन� नी�त �लइने छ। �थानीयतहका सूचना �देश 

सूचना ब�कबाट एक�ार �णाल�माफ� त स��षेण गन� 

संय��को �वकास ग�रने छ। �देश सूचना ��व�ध पाक�  

तथा आमस� चार के�� �थापना र स� चालनको खाका 

तयार गर� काया��वयनमा �याइने छ। �देश�भ� �थापना 

हनुे ई-प�ुतकालय, �� वाइफाई जोन स� चालनका ला�ग 

सहजीकरण ग�रन े छ। �डिजटल सा�रता तथा प�कार 

सीप �वकास काय��म स� चालन ग�रने छ। 

67) रे�डयो, टे�ल�भजन, अनलाइन स� चार मा�यमको दता�, 

नवीकरण,  �नयमन र अनगुमनलाई �भावकार� बनाइने 

छ। स� चार मा�यमलाई �ो�साहन गन� नी�त अवल�बन 

ग�रने छ ।  
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68) प�कार क�याण कोषको दायरालाई फरा�कलो बनाउँदै 

ल�गने छ। �देशमा �चलनमा रहेका सबै भाषा भाषीको  

�वध�न गद� प�हलो चरणमा तामाङ र नपेाल भाषाको 

प�का�रता �वध�न गन� चाहने स� चार मा�यमलाई 

�ो�सा�हत गन� नी�त अवल�बन ग�रन े छ। स� चार 

मा�यममा काय�रत म�हला प�कारह�को �मता अ�भव�ृ� 

गन� काय��मह� स� चालन ग�रन ेछ। मज�रमा जान चाहन े

स� चार मा�यमलाई �ो�साहन गन� नी�त �लइने छ। 

69) गाउँका सूचना शहरमा भ� े नारालाई �यवहा�रक �पमा 

काया��वयन गन� संय��को �वकास ग�रन े छ। �ानव��क 

तथा जनचेतनामूलक काय��म �नमा�ण तथा �सारण गन� 

आव�यक �ब�ध �मलाइने छ। आगामी आ�थ�क वष�मा 

�देश सरकारको  सञ् चार गहृ �थापना गर� अनलाइन, 

रे�डयो, टे�ल�भजन र छापाखाना स� चालनका ला�ग 

आव�यक �यव�था �मलाइने छ ।  

माननीय सभामखु, 

70) �वदेशबाट फ�क� एका वा �वदेशमा रहेका तथा कृ�ष 

स�ब�धी अनभुव, �ान र सीप बटुलेका कृ�ष र पशपु�छ� 

�वषयमा अ�ययन परुा गर� वेरोजगार रहेका यवुाह�लाई 

कृ�ष पेसामा आब� गर� उ�पादनमा जो�न �वशेष रोजगार, 
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आयमूलक “को�भड �वशेष कृ�ष काय��म” को थालनी 

ग�रन ेछ। 

71) उ�पादन र रोजगार� व�ृ� गन� उ�ोग �े�को �वकास र 

�वध�नका ला�ग �स�धलु�को ह�रहरपरु गढ� र 

मकवानपरुको मनहर�मा �देश औ�ो�गक �े� �थापनाको 

काय� �ार�भ भएको छ ।  

72) “एक �नवा�चन ��े, एक उ�ोग �ाम” काय��म अ�तग�त 

१०  वटा �नवा�चन �े�मा स�भा�यता अ�ययन, वातावरणीय 

अ�ययन र ज�गा �ाि� तको �कृया थालनी ग�रएको छ । 

73) “उ�मीको हात, �देश सरकारको साथ” भ�े सोचका साथ 

बेरोजगार यवुा तथा �वदेशबाट फ�क� एका जनशि�लाई 

लि�त गर� उ�पादन व�ृ�का ला�ग रोजगार� �सज�ना र 

��व�ध ह�ता�तरण, सीप तथा उ�मिशलता �वकास एवम ्

सह�ुलयत पूण� ऋणको �यव�था �मलाइन ेछ ।  

74) औ�ो�गक जनश�ी उ�पादनलाई आव�यकतामिुख तथा 

�यवहा�रक बनाई त�काल रोजगार� �ा� त हनुे �यावसायीक 

सीप �वकासका काय��मह� स� चालन ग�रने छ। 

75) �थानीय र �वदेशी क�चा पदाथ�को �थानीय�तरमै �शोधन 

हनुे �यव�था �मलाइने छ । कृ�ष, फलफूल, ज�डबटु�, 

वनमा आधा�रत लघ,ु घरेल ु तथा साना उ�ोगको 
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स� चालनमा �ो�साहनका काय��मलाई �नर�तरता �दइने 

छ। खेर गएका व�तहु�को पनु:�योग गन� काय�लाई 

�ो�सा�हत ग�रने छ।    

76) कागज उ�ोग स� चालनको पूवा�धार तयार गर� स� चालनमा 

�याउने �यव�था �मलाइने छ। स� घीय सरकारको 

सम�वयमा �देश�भ�का ख�नजज�य एवम ्��ण तथा हाल 

स� चालनमा नरहेका उ�ोगह�को यथाथ� अव�थाको 

अ�ययन ग�रन ेछ ।  

77) स� घीय सरकारको सम�वयमा �नमा�णज�य साम�ीको �दगो 

�यव�थापनका ला�ग नद�ज�य पदाथ�को दोहनबाट हनु े

��तलाई �यूनीकरण गन� उपयोगमा नआएका पहाड 

उ�खनन ्गर� आपू�त� �यव�था �मलाइने छ।  

78) पर�परागत �ान र सीपको संर�ण, �वध�न र �थानीय 

उ�पादनको बजार�करण गन� कोसेल� घर तथा साझा 

स�ुवधा के�� �थापना गर� स� चालनमा �याइएको छ। 

ग�रब, �वप� न, म�हला, द�लतसमेतलाई जीवन यापनमा 

सहयोग प�ु याएकोले काय��मलाई �नर�तरता �दइने छ।  

79) उपभो�ा हक �हत संर�णका ला�ग को�भड-19 (कोरोना 

भाइरस) को �ास रहेको अव�थामा समेत अ�याव�यक 

व�तकुो आपू�त� �यव�थापन च�ुत बनाउन भई रहेको ती� 
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बजार अनगुमन काय�लाई �नर�तरता �दइने छ। �थानीय 

तहको सम�वयमा सपुथ मू�य पसल खो�न �ो�सा�हत 

ग�रने छ ।    

80) �हल�टेसन, नमनुा ग�त�य, पय�टन �ाम, घा� जालापास 

स� चालन, दोलखाको �फ�म�सट� र गौर�शंकर प�रपथ 

�नमा�ण ज�ता काया��वयनमा रहेका �नमा�णाधीन पय�टन 

पूवा�धार �वकास काय��मलाई �नर�तरता �दइने छ। 

81) समदुायको सहभा�गतामा वन तथा जै�वक �व�वधताको �दगो 

संर�ण गद� वन पैदावारको उिचत सदपुयोग र  

�यव�थापन ग�रने छ । वन �े��भ� ढलेका, लडेका, 

सकेुका तथा व�ृ� नहनुे �खह� त�काल स� कलन ग�रने 

छ । काठको उ�पादन व�ृ�का ला�ग �सि�भक�चरमा 

आधा�रत वन �यव�थापन गन� समूह तथा समदुायको 

योगदानमा आधा�रत �ा�व�धक जनशि�को �यव�था गर� 

�नजी तथा वै�ा�नक �यव�थापनबाट आगामी आ�थ�क वष�मा 

�बस लाख घन�फट काठ उ�पादन ग�रन ेछ । 

82) का�पेला� चोक र �स�धपुा�चोकमा नरम काठ उ�ोगका 

ला�ग का� �सज�नङ तथा ��टमे�ट �ला�ट �थापनाको 

अ�ययन �ार�भ भएको छ। आगामी आ�थ�क वष�मा का� 

�सज�नङ तथा ��टमे�ट के�� �नमा�ण स�प� गर� 

स� चालनमा �याइन ेछ। 
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83) वनको ज�मन खाल� नरािखने नी�त �लइने छ। 

“उ�पादनका ला�ग वनमा लगानी” काय��म घोषणा गर� 

�देश सरकारले यवुा र बेरोजगार जनशि�लाई लि�त गर� 

�थानीयतहसँगको सहकाय�मा ग�रबका ला�ग कब�ुलयती वन 

र सामदुा�यक वनको खाल� ज�मन, साव�ज�नक, पत�, ऐलानी 

तथा नद� उकासको ज�गामा फलफूल, जडीबटु� तथा 

आयमा व�ृ� हनुे �व�वाको उ�पादन तथा व�ृारोपण 

काय��म स� चालन ग�रन ेछ।  

84) �नजी ज�गामा लगाइएको जडीबटु�को खेती �व�तार तथा 

बजार�करणका ला�ग कृ�ष उपज सरह ओसार पसार र 

�व��मा सहजता �याइने छ। 

85) कोराना भाइरसका कारण खि�कएको पय�टन �े�लाई 

जीव� तता �दन धा�म�क, सां�कृ�तक, शैि�क लगायतका 

�े�सँग स�बि�धत आ�त�रक पय�टन �वध�न गन� नी�त 

�लइने छ।  

86) व�यज�त ु तथा �तनको वास�थान संर�णका ला�ग 

धा�दङको उप�लो वन �े�लाई समदुायको सहभा�गतामा 

संरि�त वन काय��म स� चालनमा �याइने छ। सालक 

तथा रेडपा�डा संर�णलाई �ाथ�मकता �दई  �मखु जै�वक 

माग� एवम ् �समसार �े�को संर�ण र �यव�थापन ग�रने 

छ।  
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87) चरेु �े� तथा संवेदनशील �े�मा रहेका खोला र 

खहरेह�मा बहृत ् बाँस रोपण तथा बायोइि�ज�नय�रङ 

��व�ध�ारा संर�ण काय��म स� चालन ग�रने छ। �व�तुीय 

आयोजना र शहर� खानेपानी जलाधार �े�को �यव�थापन 

गद� पानी संर�णका ला�ग महुान तथा पोखर�को संर�ण 

एवम ्�नमा�ण ग�रने छ। 

माननीय सभामखु 

88) ‘�देश सम�ृ�को आधारः पूवा�धार �वकास र रोजगार" 

�वकासको मूल �येय हनु े छ। �मको स�मान गद� 

सजृनशीलतास�हतको रोजगार�बाट पूवा�धार �नमा�ण गर� 

समाजवाद उ�मखु समाज �नमा�ण ग�रने छ। 

89) �देशमा ग�रने �वकास �नमा�णका काय�मा ऐ�तहा�सकता, 

मौ�लकता र आध�ुनक ��व�धको समायोजन गन� नी�त 

अवल�बन ग�रन े छ। भौ�तक पूवा�धार �नमा�ण गदा� 

ह�रयाल�स�हत पूवा�धार सौ�दय�करण ग�रन ेछ। 

90) �देश�भ� �वकास �नमा�ण काय� गन� तथा �वकास �नमा�णमा 

आव�यक पन� गणु�तर�य �नमा�ण साम�ी �दगो र वातावरण 

मै�ी बनाई उ�पादन र �व�� �वतरण गन� �देश पूवा�धार 

क�पनीको �थापना ग�रने छ। 
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91) �देश सभाहल र �देश सरकारको सभाहल �नमा�णका ला�ग 

बोलप� आ�हान भइसकेको छ। उ� �नमा�ण काय�लाई 

आगामी आ�थ�क वष�मा स�प� न ग�रने छ।  

92) हेट�डादेिख काठमाड�स�म जो�ने मदन भ�डार� 

माग�अ�तग�त भ�से-�भमफेद� र कुलेखानी-�स�नेर�-छैमले-

दि�णकाल� सडक दईु लेनमा �तरो� नती गन� काय� 

भइरहेको छ। उ� काय�लाई आगामी वष�समेत �नर�तरता 

�दइने छ।   

93) �देश राजधानी र स� घीय राजधानीलाई जो�ने �देश 

गौरवको �पा�तरणकार� आयोजनाको �पमा रहेको 

पो�बहादरु बोगट� स�ुङमाग� (�भमफेद�– कुलेखानी) को 

�ड�पआर तयार भई ख�रद �कृया अगा�ड बढाइएको छ । 

यस आयोजनालाई �डजाइन ए�ड �ब�ड ���याबाट आगामी 

चार वष�मा �नमा�ण काय� स�प� ग�रने छ।  

94) “म�ुयम��ी सडक काय��म” अ�तग�त लोकमाग�, �देश 

लोकमाग� र िज�ला सदरमकुामसँग �थानीय तहह�को 

के�� जो�न े सडकह� स� घीय सरकारसँग सहकाय�मा 

वष�भर� स� चालन हनुे सडकको �पमा आगामी पाँच वष�मा 

स�प� हनु ेगर� �तरो� नती ग�रने छ।  
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95) �देश�भ� आव�यक �थानह�मा लामो त�रको झोल�ु गे 

पलु �नमा�णलाई �नर�तरता �दइने छ । 

96) प�ुपलाल �देश च�पथ (रामेछाप- दोलखा- का�पेला� चोक 

- �स�धपुा�चोक- रसवुा- नवुाकोट - धा�दङ - िचतवन - 

मकवानपरु - �स�धलु� - रामेछाप) को जो�न बाँक� 

�स�धपुा�चोक रसवुा ख�डको �नमा�ण  काय� अिघ बढाइने 

छ। 

97) काठमाडौ उप�यकाका तीनै िज�लाका काँठ  �े�मा हाल 

स� चालनमा रहेका सडकह�लाई �तरो� नती गर� काँठ 

च�पथको �पमा �वकास ग�रने नी�त �लइने छ । 

98) १०४ वष� अगा�ड बनेको दि�ण एिशयाकै प�हलो मानव 

�न�म�त च�ुरयामाई स�ुङलाई �देशको ऐ�तहा�सक स�पदाको 

�पमा संर�ण गर� अ�ययन के��को �पमा �वकास ग�रने 

छ।  

99) ऐ�तहा�सक हेट�डा-काठमाड� र�ज ु माग� (रोप-वे) लाई 

लगानी बोड�बाट भएको अ�ययनका आधारमा साव�ज�नक-

�नजी साझेदार� काय��ममाफ� त पय�टक�य या�ा माग�को 

�पमा �वकास ग�रने छ । 

100) �देश�भ� �कफायती, सरुि�त, भरपद� र वातावरण मै�ी 

यातायात स� चालनका ला�ग �देश यातायात �नगम 
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�ल�मटेड �थापना गर� स� चालन ग�रन े छ। �व�तुीय 

सवार� साधन �योग गन� �ो�साहन �दने नी�तलाई �नर�तरता 

�दइन ेछ।  

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

बनाउन स�पूण� सवार� साधनह�को �ववरण �डिजटाइजेसन 

गन� तथा अनलाइनमाफ� त सेवा �दान गन� एवम ् सवार� 

चालक अनमु�त प�को छपाई र �वतरणको वै�ा�नक 

�णाल� अवल�बन गर� सेवा �वाहलाई च�ुत, द�ु�त र 

सेवा�ाह� मै�ी बनाइन ेछ।  

102) भ-ूउपयोग ग�ु योजना अन�ुप आव�यकता र भौगो�लक 

अव�था समेतलाई ���गत गर� एक�कृत ज�गा तथा ब�ती 

�वकास काय��मलाई �ाथ�मकतामा राखी स� चालन ग�रन े

छ। आ�थ�क सामािजक �पले पछा�ड परेका सीमा�तकृत 

समदुायको सघन ब�ती भएको �े�मा प�हचानस�हतको 

जीवन�तर सधुार गन� �वशेष काय��म स� चालन ग�रन े

छ।  

103) “शहर� सडक पूवा�धार सधुारः स�म�ु नत जीवनको नाग�रक 

आधार” भ� ने नाराका साथ �देशि�थत शहर� �े�का 

सडकह�लाई �तरय�ु बनाउन शहर� सडक सधुार 

काय��मलाई �नर�तरता �दइने छ। 
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104) मानव �वकास सूचका� कमा अ�त कमजोर रहेको �बी 

�याल� गाउँपा�लकाको सम� �वकास र उ�थानका ला�ग 

स� चा�लत “एक�कृत �वकास काय��म” लाई �नर�तरता 

�दइने छ। 

105) गाउँपा�लका�भ� �थायी वसोबास गन� समदुायका हाल 

खरको छाना भएका एक हजार घरमा आगामी आ�थ�क 

वष�मा ज�ताको छाना लगाउने �यव�था �मलाइने छ। 

यसर� �यव�थापन गदा� मानव �वकास सूचका� क �यून 

भएका िज�लाबाट स�ु ग�रन ेछ।  

106) �देशको राजधानी हेट�डाको ग�ु योजना बमोिजम �वकास 

ग�रन ेछ। �देश  सिचवालय भवनको �नमा�ण काय� यसै 

आ�थ�क वष�बाट स�ु ग�रने छ । 

107) �देश�भ�का स� घ, �देश र �थानीय तहका साव�ज�नक 

भवन �नमा�ण गदा� �थानीय क�चा पदाथ�,  वष�पानी 

स� कलन र पनुःभरणलाई भवन �नमा�णको अ� गको �पमा 

समावेश गन� नी�त �लइने छ। साव�ज�नक भवन �नमा�ण 

गदा� अपा� ग मै�ी भवनको �पमा �नमा�ण गन� काय�लाई 

�नर�तरता �दइन ेछ।  

108) �देश राजधानी�भ� छ�रएर रहेका अटो मेका�नकल 

वक� सपलाई �यवि�थत गन� अटो �भलेज �थापना गन� 
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कामको �व�ततृ आयोजना ��तवेदनबमोिजम �भलेज तयार 

गन� आगामी दईु वष��भ� स�पूण� अटो मेका�नकल 

वक� सपलाई अटो �भलेजमा �थाना�तरण ग�रने छ। साथै 

�देश �भ�का िज�ला सदरमकुाम रहेका �थानीय तहमा 

समेत अटो�भलेज �थापना गन� नी�त  �लइने छ।  

109) काठमाड� उप�यकाका �भ�ी शहरह� एवम ् �भमे� वर 

(दोलखा) का परुाना मौ�लक शैल�का घरह�को संर�ण 

गन� नी�त �लइने छ। �देश सरकार, �थानीय तह र 

घरधनीको सहलगानीमा पर�परागत कला, सं�कृ�त र 

स�पदाको संर�ण गन� गर� �नमा�ण गन� �ो�साहन ग�रन े  

छ ।  

110) जननेता मदनकुमार भ�डार� र जीवराज आि�तको �म�ृतमा 

िचतवन िज�लाको दासढु� गा-गाजीपरुमा दासढु� गा नारायणी  

एक�कृत �वकास प�रयोजनाको काम ग�ुयोजना अनसुार 

अगा�ड बढाउने नी�त �लइन ेछ। 

111) खानेपानी सेवाको �भावका�रता अ�भव�ृ� गन� �ाकृ�तक 

�ोतह�को संर�ण र भ�ूमगत जलको �यव�थापन गन� 

नी�त अ� गीकार ग�रने छ। ��येक घरधरु�मा खानपेानीको 

पहुँच प�ु याउन “एक घर, एक धारा” काय��मलाई 

�नर�तरता �दँदै अ�त स�ुखा��त �े�मा �व�छ खानेपानी 
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स� कलन, भ�डारण र �वतरण गन� �वशेष काय��म 

स� चालन ग�रन ेछ। 

112) महानगरपा�लका, उपमहानगरपा�लका र नगरपा�लकाह� 

तथा खानेपानी बोड�सँगको सहकाय� र सहलगानीमा खानेपानी 

योजना स� चालनका ला�ग सहयोग गन� नी�त �लइन ेछ। 

113) आगामी आ�थ�क वष�देिख पूण� सरसफाई काय��म 

स� चालन ग�रन े छ। शहर� �े�मा देिखएको फोहरज�य 

व�तकुो �यव�थापन गन� “एक�कृत शहर� फोहरमैला 

�यव�थापन काय�योजना” तजु�मा गर� �थानीय तहसँगको 

सहलगानीमा काया��वयन गन� नी�त �लइने छ।  

114) आधारभतू खानेपानी सेवा पहुँच भएको �े�मा खानेपानी 

गणु�तर मापद�ड बमोिजम सेवा प�ु याउन “खानपेानी 

गणु�तर सधुार आयोजना” काया��वयन ग�रन ेछ।        

115) दोलखाको िजर�मा ताल �नमा�ण गर� बहउु�े�यीय 

आयोजनाको �पमा �वकास ग�रने छ ।  

116) �व.सं. २०८५ स�ममा कृ�षयो�य भ�ूममा बा�ै म�हना 

�संचाई स�ुवधा परु ् याउन �संचाईको द�घ�काल�न �ादेिशक 

तथा �थानीय तहगत ग�ुयोजना �नमा�ण ग�रने छ। स� घीय 

सरकार तथा �देश सरकारबाट स�प� अ�ययन बमोिजम 
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मझौला सतह �संचाई र  �यालो तथा �डप �ुबवेल �संचाई 

योजना �नमा�ण काय� अगा�ड बढाइने छ । 

117) स�ुखाटार �े�मा �संचाईका ला�ग आकाशे पानीमा 

आधा�रत पोखर�, �ल�ट �संचाई आयोजना ज�ता नया ँ

��व�धमा आधा�रत �संचाई आयोजनाह�को �वकास ग�रने 

छ। �नमा�णाधीन तथा स�प� न भइसकेका भ�ूमगत �यालो 

तथा �डप �ुबवेल �संचाई आयोजनाह�मा आव�यकता 

अनसुार सोलार �णाल� जडान काय� अिघ बढाइने छ । 

118) आगामी आ�थ�क वष��भ� नारायणी-खगेर� �संचाई 

आयोजनाको आध�ुनक�करण गन� काय� स�प� ग�रने छ । 

119) स� घीय सरकारसँग सम�वय गर� जल उ�प� �कोप 

पूव�प�हचान गन� �देशको �थानीय तहगत �कोप जोिखम 

न�सा� कन तयार गनु�का साथै �देश �भ�का म�ुय नद�ह� 

बागमती, तामाकोसी, �लख,ु सनुकोसी, इ��ावती, रोशी, कमला, 

िख�ती, नारायणी, ताद�, म�रन, �रय,ु राप ् ती र ��शलु� 

लगायतमा तटब�ध स�ब�धी ग�ुयोजना तयार ग�रने छ।  

120) प�हचान भएका जोिखमय�ु ब�ती, बाढ�बाट स�भा�वत 

कटान पटान हनु स�ने खेती यो�य ज�गा र भौ�तक संरचना 

संर�ण गनु�का साथै ज�मन उकास हनु स�ने प�रि�थ�तलाई 

समेत ���गत गर� तटब�धन �नमा�ण लगायतका बायो-
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इि�ज�नय�रङ ��व�ध �योग गर� बचावट काय� अिघ बढाइने 

छ । 

121) “बागमती �देश पूण� उ�यालो काय��म” माफ� त ् �थानीय 

तहका सबै वडामा आगामी आ�थ�क वष��भ� �व�तुीय वा 

वैकि�पक ऊजा�बाट उ�यालो प�ु याउने नी�त �लइने छ। 

122) उजा�को बहृत ्�योगमा जोड �दँदै आधारभतू �वा��य, ग�रबी 

�नवारण, आ�थ�क व�ृ� र रोजगार� ज�ता उ�े�यसँग 

गाँ�सएका �ल�ट �संचाई, खानेपानी योजना र  घरेल ुउ�ोग 

�े�मा उजा� खपत �व�तार ग�रने नी�त �लइन ेछ। 

माननीय सभामखु 

123) �ादेिशक अथ� �यव�थाको उ�पादक�व व�ृ�स�हतको 

आ�थ�क व�ृ� हा�सल गन� �ोत साधनह�को स�त�ुलत 

प�रचालनका ला�ग साव�ज�नक नी�तह�को �नमा�ण ग�रने 

छ। सी�मत �ोतको अ�धकतम ��तफल �ा� त हनुे गर� 

�वकास र वातावरणबीच स�तलुन कायम गद� �दगो 

�वकासको ल�य �ाि� तमा सहयोग हनुे �क�समले �ोत र 

साधनको बाँडफाडँ ग�रने छ। 

124) सावज��नक �ोतको उपयोग गदा� �मत�ययी हनुे नी�त 

अवल�बन ग�रने छ। यसका ला�ग साव�ज�नक खच�मा 
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�मत�य�यता �याउने �नद� िशका जार� गर� काया��वयन ग�रन े

छ।    

125) सरकार� �व� �यव�थापनलाई पारदश� बनाउन तथा 

खच�को गणु�तर र न�तजा��त स�बि�धत �नकाय, 

पदा�धकार�लाई िज�मेवार र उ�रदायी बनाउन आ�थ�क 

काय��व�ध स�ब�धी ऐन, �नयममा समायनकुुल प�रमाज�न 

ग�रन े छ। कुनै �नकायले कुनै चौमा�सकमा �व�नयोजन 

भएको रकम सोह� चौमा�सक�भ� खच� नगरेमा सोलाई 

�वत: रो� का हनुे �यव�था ग�रने छ।  

126) �व� ह�ता�तरणअ�तग�त �थानीय तहलाई �दान ग�रने 

अनदुानसँग स�बि�धत नी�त �नयमह�मा समयानकुुल 

प�रमाज�न ग�रने छ। �देश सरकारबाट �थानीय तहमा 

ह�ता�तरण हनुे सबै �कारका �व�ीय अनदुानह� आ�थ�क 

मा�मला तथा योजना म��ालयमाफ� त ह�ता�तरण ग�रने 

छ। 

127) �थानीय तहको लगानी तथा स��य सहभा�गता स�हतको 

�देश सरकार र �थानीय तहबीचको साझेदार�मा स� चालन 

हनुे काय��म तथा आयोजनाह�लाई �ाथ�मकता �दइन े

छ। 
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128) सूचना ��व�धको उपयोग माफ� त सरकारको बजेट तजु�मा, 

खच�को लेखा� कन, अ�भलेख तथा ��तवेदन �णाल�मा 

एक�पता �याई �व�ीय अनशुासन कायम ग�रने छ। 

�थानीय तहमा स� कलन भई �देश सरकारलाई �ा� त 

हनुपुन� राज�वलाई �नय�मत गन� र ��तवेदन काय�लाई 

द�ु�त र यथाथ�परक बनाई राज�व चहुावट �नय��ण गन� 

�थानीय तहसँगको सम�वयमा �मशः ��व�ध मै�ी 

��तवेदन �णाल� �वकास ग�रन े छ। �देशमा �ा� त हनु े

राज�व स� कलन गन� काया�लयह�को सं�थागत 

स�ुढ�करण ग�रने छ।  

129) �देश सरकारमाफ� त स� चा�लत काय��म तथा 

आयोजनाह�को पनुः �ाथ�मक�करण गर� �ादेिशक मह�व 

भएका तथा न�तजामूलक आयोजना तथा काय��मह�को 

�नर�तरताका ला�ग आव�यक �यव�था �मलाइन ेछ। 

130) साव�ज�नक, �नजी र सहकार� �े�को सहभा�गताबाट 

लगानीको वातावरणलाई �व�तार गर� पूजँी �नमा�ण गन� 

नी�त �लइने छ।  

131) �देशको राज�व व�ृ�का स�भा�वत �ोतह�को प�हचान 

गर� काया��वयन गन� स� घ, �देश तथा �थानीय तहसँगको 

सहकाय� र सम�वयमा करको दायरा व�ृ� गन� अ�ययन 

ग�रन ेछ। 



 
 

37 
 

132) �व�ीय ह�ता�तरणबाट �थानीय तहलाई �दइएको �व�ीय 

समानीकरण अनदुान बाहेकका अनदुान रकम असार 

मसा�तस�म खच� नभएमा �य�तो रकम �देश सञ् िचत 

कोषमा �फता� गनु�पन� छ। स�बि�धत �थानीय तहले य�तो 

रकम �फता� नगरेमा आगामी आ�थ�क वष�मा उपल�ध 

गराउने अनदुानबाट क� टा ग�रने छ ।  

 

माननीय सभामखु 

133) िश�ा, �वा��य, यवुा खेलकुद र सामािजक �वकासको 

�े�मा सूचना ��व�धको अ�धकतम उपयोग गर� सेवा 

�वाहलाई च�ुत र अ�भलेख �यव�थापन �णाल�लाई स�ुढ 

गन� सं�थागत तथा �यि�गत �मता �वकासका ला�ग 

�वशेष काय��मह� स� चालन ग�रने छ। 

134) आगामी आ�थ�क वष�मा यस �देशलाई “सा�र बागमती 

�देश” घोषणा ग�रन ेछ। 

135) �व�ालयतहदेिख नै रा��यता, �देशको मौ�लक कला, 

सं�कृ�त र �ानको स�मान, संर�ण र संवध�न गन� तथा 

नै�तक िश�ामा बल प�ुन े�कृ�तका �वषयह�को पा��म 

तजु�मा गर� काया��वयन गन� पा��म तथा पा�साम�ी 

�वकास �नद� िशका काया��वयनमा �याइएको छ। �व�ालय 

तहको ऐि�छक �वषयको पा��म, पा�प�ुतक तथा 
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पा�साम�ी �वकास, उ�पादन र �वतरणको �यव�था 

�मलाइने छ।  

136) आधारभतू िश�ा अ�नवाय� तथा �नःश�ुक र मा�य�मक 

तहको िश�ा �नःश�ुक पाउने संवैधा�नक अ�धकारलाई 

स�ुनि� चत गन� सबै बालबा�लकालाई �व�ालयको पहुँचमा 

�याउन �थानीय तहसँग सहकाय� ग�रने छ।  

137) रा��य नी�त तथा मापद�डको आधारमा �ादेिशक िश�ा 

ऐन, �नयम तथा काननुी र सं�थागत संरचना �नमा�ण गर� 

�व�ालय तथा िश�क कम�चार�को सेवा शत� र स�ुवधाको 

स� चालन तथा अ�भलेख �यव�थापन र मा�य�मक िश�ा 

क�ा दशको पर��ा स� चालन, �यव�थापन र 

�माणीकरणलाई �देशबाट नै स� चालन गन� �यव�था 

�मलाइने छ। सामािजक �वकास �े�का काय��मह� 

सेवा�ाह�को निजकमा प�ु याई �भावकार� काया��वयन गन� 

सबै िज�लामा काया�लय �थापना ग�रने छ।  

138) अपा� गता भएका वा �वशेष अव�थाका कारण संर�ण 

यो�य बालबा�लकाको िश�ाका ला�ग स� चालनमा रहेका 

�ोत क�ाह�लाई एक�कृत गर� ��येक िज�लामा 

अपा� गताको �कृ�तका आधारमा क�तीमा एक स�ुवधा 

स�प� न �वशेष �व�ालयको �थापनाका ला�ग �थानीय 
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तहसँग सहकाय� ग�रने छ। �देश�भ� स�ुवधा स�प� �वशेष 

�व�ालय �थापना गन� काय� अिघ बढाइने छ।  

139) बालबा�लकाको गणु�तर�य िश�ा �ाि� तको अ�धकारलाई 

स�ुनि� चत गन� �देश �भ� शैि�क गणु�तर मापद�ड तयार 

गर� लाग ु ग�रन े छ। तो�कएको मू�या� कनका आधारमा 

उ�कृ� ठह�रएका �व�ालयह�लाई परु�कृत ग�रन े छ। 

चाल ु आ�थ�क वष�मा छनोट भएका नमनुा �व�ालयको 

ग�ुयोजना अनसुारका काय��म  र आवासीय �व�ालय 

स� चालनको �यव�था �मलाइन ेछ। 

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

नारालाई साथ�क त�ुयाउन �व�ालयमा सरुि�त घेराबार, 

खेलमैदान, श�ु �पउने पानी तथा �व�छ ह�रत �व�ालय 

�नमा�ण, सामदुा�यक �व�ालय र सामदुा�यक �या�पसह�को 

स�ुढ�करण गन� काय� स�प� भएको छ। अ�भभावक तथा 

�व�ाथ�ह�को रोजाइ र �सकाइको के�� बनाउन 

सामदुा�यक �व�ालयह�मा आधारभतू स�ुवधास�हतको 

प�ुतकालय, �वषयगत �योगशाला, सूचना स� चार ��व�ध 

�योगशाला, खेल मैदान, घेराबार लगायत भौ�तक तथा 

शैि�क सवल�करण काय��मलाई स� घीय तथा �थानीय 

सरकारसँगको सम�वय र सहकाय�मा  �नर�तरता �दइने 

छ।  
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141)  शू�य दरब�द� भएका सामदुा�यक मा�या�मक 

�व�ालयह�लाई चाल ुआ�थ�क वष� देिख �दन स�ु ग�रएको 

��त �व�ालय एक मा��मक �व�ालय िश�क अनदुानलाई 

�नर�तरता �दइने छ। 

142) जीवनोपयोगी, �यवहा�रक एवम ्�व�ान र ��व�धमा आधा�रत 

�ा�व�धक तथा �यावसा�यक िश�ा र ता�लमलाई �भावकार� 

त�ुयाउन �ा�व�धक िश�ा स� चा�लत �व�ालय तथा बह ु

�ा�व�धक तथा �ा�व�धक  िश�ालयह�को भौ�तक पूवा�धार 

एवम ् �योगशाला स�ुढ�करण, छा�वास �नमा�ण तथा 

�िश�क �मता �वकासमा �ाथ�मकता �दइने छ। छोटो 

अव�धका सीपमूलक ता�लमह� माफ� त �वरोजगार� र 

रोजगार� �सज�ना गन� स�ने उ�मशीलताको �वकास गन� 

आव�यक �यव�था �मलाइने छ। 

143) गणु�तर�य िश�ाको स�ुनि� चतताका ला�ग �व�ालय 

िश�कको स�मता अ�भव�ृ� गन� �देश िश�क ता�लम 

स�ब�धी नी�त बनाई काया��वयनमा �याइने छ। शैि�क 

ता�लम के��को सं�थागत तथा संरचनागत �मता �वकास 

गर� अफलाइन र अनलाइन मा�यमबाट िश�क ता�लम 

स� चालन गन� �यव�था �मलाइने छ।  

144) �ादेिशक िश�ा नी�तको �ा�प तयार ग�रएको छ। 

आगामी आ�थ�क वष�मा �देश �व� व�व�ालय स� चालनको 
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काननुी तथा सं�थागत संरचना �यव�था गर� शैि�क 

काय��म स� चालनमा �याइने छ। सामदुा�यक 

�या�पसह�को शैि�क स�ुढ�करण योजना तयार गर� लाग ु

ग�रन ेछ।  

145) “बागमती �देशको इ�छा, छोर� बहुार�लाई उ�च िश�ा” 

भ�े नारालाई साथ�क बनाउन �देशमा �थायी बसोवास 

भएका सामदुा�यक तथा सरकार� �या�पसमा अ�ययनरत 

छा�ाह�लाई चाल ु आ�थ�क वष�बाट स�ु ग�रएको 

छोर�बहुार� उ�च िश�ा छा�विृ� काय��मलाई �नर�तरता 

�दइने छ। 

146) “सम�ृ�का ला�ग यवुाको ��याशीलता, हातमा सीप र 

�दमागमा उ�मशीलता” भ�े सोचको काया��वयनका ला�ग 

यवुाह�को नेत�ृव �वकास, �यवसा�यक सीप अ�भव�ृ�, 

रोजगार, �वरोजगार एवम ्उ�मशीलता �वध�न ज�ता यवुा 

सश�ीकरणका काय��मको �यव�था ग�रने छ। 

147) “�वकास, ग�तशीलता र �वा��यका ला�ग खेलकुद” भ�े 

सोचका साथ खेलकुद पूवा�धारको योजनाब� �वकासको 

काय� स�ु ग�रएको छ। �नमा�णा�धन र� गशाला, कभड�हल 

र खेल मैदान �नमा�ण गन� काय�लाई �नर�तरता �दइने छ।  
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148) खेलाडीह�को �मता �वकास, �थानीय खेलकुद �वध�न, 

�देश�तर�य खेलकुद ��तयो�गताको स� चालन र रा��य 

��तयो�गतामा सहभा�गता जनाई योजनाब� �पमा 

खेलकुदको गणुा�मक �वकास गन� काय�ह� ग�रन ेछ। 

149) सबै �थानीय तहलाई बालमै�ी �थानीय तह बनाउन े

काय�लाई �वगतमा झ� �ो�सा�हत ग�रने छ। “�देश र 

�थानीय तहको एउटै स�देश, बाल�ववाह म�ु हा�ो �देश” 

भ�े ल�यलाई साथ�क त�ुयाउन �थानीय तहसँगको 

सम�वय र सहकाय�मा स�वत ्2078 स�ममा बाल�ववाह 

म�ु �देश बनाइने छ । अ�भभावक �वह�न (बाब ुआमा 

दबैु नभएको) बालबा�लकाको संर�ण गन� �थानीय 

तहसँगको सम�वयमा सामािजक सरु�ा काय��म 

स� चालनमा �याइन ेछ।  

150) “बागमती �देशको सरोकार: म�हलालाई अवसर र 

अ�धकार” भ�े ल�यका साथ एकल म�हला तथा सामािजक 

आ�थ�क �पमा पछाडी परेका म�हलाह�को सश�ीकरण 

गन� लै��क सामानता, समावेशीकरण तथा सामािजक 

�यायको स�ुनि� चतता ग�रन ेछ।  
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151) लै��क तथा यौ�नक अ�पस��यकको संर�ण, मानव 

अ�धकारको �वध�न भ� ने सोचका साथ यौ�नक तथा लै��क 

अ�पस��यकको संर�णका ला�ग सरोकारवालाको 

सम�वयमा �वशेष काय��म ग�रने छ। 

152) लै��क �हंसा �व�� शू�य सहनिशलताको नी�त अवल�बन 

ग�रन े छ। मानव बेच�बखन र �हंसामा परेका म�हलाको 

उ�ार तथा पनुए�क�करण गन�, मनोसामािजक परामश� �दान 

गन�, समाजमा पनु�था�पना गन� र रोजगार, �वरोजगारमा 

आब� गन� �थानीय तहको सम�वयमा सरुि�त गहृ (सेफ 

होम) को �यव�था गर� सश�ीकरणको काय��म 

स� चालन गन� �यव�था �मलाइने छ। 

153) �वप� तथा जोिखममा परेका म�हला र बालबा�लकाको 

संर�णका ला�ग मनोसामािजक परामश� सेवा लगायत अ�य 

सेवा उपल�ध गराउन �देश�तर�य संर�ण �वषयगत 

समूहलाई स��य बनाइने छ। �कशोर �कशोर�को 

बहआुया�मक �वकासका ला�ग आ�मर�ा स�ब�धी ता�लम 

र �वकास काय��मलाई �ाथ�मकता �दइने छ।  
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154) अ�तरसरकार� सम�वय तथा स� घसं�थाको साझेदार�मा 

संर�णमा रा� नपुन� बालबा�लका, �ये� नाग�रक, अपा� गता 

भएका �यि� तथा मान�सक वा मनोसामािजक अपा� गता 

भएका �यि�का ला�ग बाल गहृ, संर�ण गहृ, �ये� 

नाग�रक �दवा सेवा के��, �ये� नाग�रक आ�म 

लगायतको भौ�तक तथा सं�थागत संरचनालाई �यवि�थत 

गन� �ो�साहनका काय��म स� चालन ग�रन ेछ ।  

155) अपा� गता भएका �यि�को अ�धकार संर�ण, �वध�न तथा 

सश�ीकरण गन� समदुायमा आधा�रत पनु�थापना काय��म 

स� चालन ग�रन ेछ।  

156) �देशमा बसोबास गन� माझी, थामी, हायू, िजरेल, सरेुल, 

दनवुार, पहर�, कुमाल, बराम, चेपाङ, �ो�मो लगायत अ�त 

सीमा�तकृत �वप� समदुायका म�हलाको उ�थानका ला�ग 

�वशेष काय��म स� चालन ग�रने छ। 

157) “मानव अ�धकारको काया��वयन र मानवता �वध�नको 

स�देश, सहयोगापे�ी सडकमानव म�ु बागमती �देश” भ�े 

सोचका साथ �थानीय तहसँगको सम�वय र सहकाय� एवम ्

स�  घ सं�थाको साझेदार�मा बागमती �देशलाई सहयोगापे�ी 

सडकमानव म�ु �देश बनाइने छ।  
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माननीय सभामखु  

माननीय सद�यह�  

158)  �देश सरकारले �देशको राज�न�तक, आ�थ�क, सामािजक 

उपलि�धह�को जगेना� गर� सम�ु नत �देश बनाउन,े को�भड-

१९ (कोरोना भाइरस) माहामार�को रोकथाम तथा �नय��ण 

गन� एवम ् �देश�भ� महामार�बाट �भा�वत नाग�रकको 

सवा���ण �हत गद� �वकास �नमा�णलाई ग�त �दने अठोटका 

साथ आ�थ�क वष� २०७७/०७८ को नी�त तथा काय��म 

��ततु गरेको छु । 

159) ��ता�वत नी�त तथा काय��मको काया��वयन प� चात ्

�देशको अथ� �यव�थामा उ�ले�य सधुार भई साव�ज�नक 

�व�को उपय�ु प�रचालन माफ� त ् रोजगार� व�ृ� एवम ्

आम नाग�रकको जीवन�तरमा सधुार हनुेछ । यस नी�त 

तथा काय��मको काया��वयनबाट महामार�ले पारेको 

नकारा�मक �भाव �यून भई सामािजक आ�थ�क �े� 

ग�तशील हनुेछ, प�रणाम �व�प सामािजक �याय कायम 

भई “सम�ृ नपेाल सखुी नपेाल�” को रा��य आका��ा परुा 

गन� योगदान प�ुने �व� वास ग�रएको छ। 
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160) यो नी�त तथा काय��मको काया��वयनमा �देश सरकारलाई 

सबैबाट पूण� सहयोग हनुे �व� वास �य� गद�छु। �देश 

सभा, �देश सभाका स�म�तह� र माननीय सद�यह�ले 

काननु �नमा�ण र �देशको �वकासमा देखाउनभुएको चासो र 

सझुावका ला�ग ध�यवाद �दन चाह�छु। अ��यमा, �देशको 

सम� �वकासमा योगदान प�ु याउने राजनी�तक दल, 

रा�सेवक, �नजी, सहकार� र सामदुा�यक �े�, ��मक वग�, 

नाग�रक समाज, आमस� चार लगायत स�पूण� �दद�ब�हनी 

तथा दाजभुाइह�मा हा�द�क ध�यवाद �ापन गद�छु ।  

ध�यवाद ! 

 

 

 

  

  


