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सम्माननीय सभामखु महोदय, 

1. नेिालको संपवधान जारी भएितिको दोस्रो वर्िमा नेिाल सरकारको आतथिक वर्ि २०७४/७५ को 

नीति िथा कायिक्रम यस गररमामय संसद मा प्रस्ििु गनि िाउँदा मलाई खसुी लागेको ि । यस 

अवसरमा म नेिालको संघीय लोकिान्त्न्त्रक गणिन्त्रका लातग नेिाली जनिाले िटकिटक गदै आएको 

ऐतिहातसक जनआन्त्दोलन, सशस्त्र आन्त्दोलन, मधेश लगायिका आन्त्दोलनको स्मरण गनि चाहन्त्िु । 

लोकिन्त्रको स्थािनाथि शहीदहरूको त्याग र बतलदानलाई उच्च सम्मान गदििु ।  

2. साि दशक लामो संघर्ििति संपवधान सभाबाट नेिालको संपवधान जारी भएसगैँ लोकिान्त्न्त्रक 

गणिन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, बहलुवाद, सामान्त्जक न्त्यायसपहिको समानिुातिक, समावेशी 

प्रतितनतधमूलक व्यवस्था, मौतलक अतधकार, नागररक स्विन्त्रिा, धमि तनरिेक्षिाजस्िा महत्विूणि 

उिलन्त्व्धहरू संस्थागि भएका िन ्। संपवधानले अंतगकार गरेको पवपवधिाबीचको एकिा, सामान्त्जक 

सांस्कृतिक ऐक्यबद्धिाले नेिालीको स्वातभमानलाई अझ उँचो बनाएको ि । सबै प्रकारका भेदभावको 

अन्त्त्य गरी आतथिक सम्वृपद्ध, समानिा, र सामान्त्जक न्त्याय सतुनन्त्िि गने आधारशीला खडा भएको       

ि ।  

3. यस सरकारले कायिभार सम्हाल्दा संपवधान जारी भएितिको असन्त्िपुिलाई समेटी संपवधानको 

स्वातमत्वको दायरा अझ फरापकलो बनाई रापष्ट्रय एकिा सदुृढ गने, स्थानीय िहको तनवािचन गने प्रमखु 

अतभभारा तथयो । यस बीचमा असन्त्ििु दलहरूसँग तनयतमि रूिमा सघन वािाि गरी संसद मा रहेका 

प्रमखु दलहरूसँगको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सम्वाद र सहकायिबाट अतधकिम सहमति जटुाई संपवधानमा 

संशोधन गने उद्देश्यका साथ संशोधनको प्रस्िाव संसदमा दिाि भै सकेको ि । सरकार सबै 

दलसँगको सहकायिमा उक्त पवचाराधीन प्रस्िावलाई तनष्कर्िमा िरु् याउँन कपटबद्ध ि ।  

4. पवगि िन्त्र वर्िदेन्त्ख जनप्रतितनतधपवहीन रहेका स्थानीय तनकायलाई संपवधान अनरुुि िनुसंरचना गरी 

प्रदेश नं. ३, ४ र ६ अन्त्िगििका २८३ गाउँिातलका िथा नगरिातलकामा िपहलो चरणको चनुाव 

सम्िन्न भै सकेको ि । स्विन्त्र, िारदशी र तनष्िक्ष ढंगबाट तनवािचन सम्िन्न भएकोमा हामीलाई 

अत्यन्त्ि खसुी लागेको ि । प्रथम चरणको तनवािचनमा राजनीतिक दल र नेिाली जनिाको 

ऐतिहातसक, अभिुिूवि र उत्साहजनक सहभातगिाको लातग सरकार आभार व्यक्त गनि चाहन्त्ि । साथै 

तनवािचन आयोगको व्यवस्थािन र मेहनि िथा अन्त्िरािपष्ट्रय समदुायबाट प्राप्त सहयोग एवं सद भावको 
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सरकारले उच्च मूल्यांकन गरेको ि । तनवािचनको कायिमा खपटएका राष्ट्रसेवक, सरुक्षाकमी र 

ियिवेक्षकको सहयोगलाई धन्त्यवाद ददन चाहन्त्ि । सरकार दोस्रो चरणको स्थानीय िहको तनवािचन 

जेठ ३१ गिे सम्िन्न गनि दृढ ि । प्रथम चरणको तनवािचनमा जस्िै सबै िक्षको सहयोग दोस्रो 

चरणको तनवािचनमा ितन हनुे पवश्वास सरकारले तलएको ि।यस तनवािचनबाट लोकिन्त्रको 

आधारशीलाको रुिमा रहेको स्थानीय िहलाई अतधकार सम्िन्न बनाई तसंहदरवारको अतधकार गाँउ 

नगरमा हस्िान्त्िरण गनि िाउँदा सरकारले गविको अनभुिुी गरेको  ि ।  

5. संपवधान कायािन्त्वयन गने सन्त्दभिमा उच्च अदालि स्थािना, स्थानीय िहको िनुसंरचना, िीनै िहको 

सरकारले गने अनसूुची बमोन्त्जमको कायि पवस्ििृीकरण, अत्यावश्यक काननु तनमािण, स्थानीय िहको 

तनवािचन जस्िा महत्विूणि कायिहरु सम्िन्न भै सकेको ि । संपवधान अनरुुि बन्न बाँकी काननुहरुको 

तनमािणलाई तिब्रिा ददइनेि । संघ, प्रदेश र स्थानीय िहको तनवािचन ििाि ् नेिालको संपवधान 

कायािन्त्वयनले िूणििा िाउनेि । संपवधानले िोकेको समयावतध तबक्रम सम्बि ्२०७४ माघ ७ तभरै 

संघ र प्रदेशको चनुाव सम्िन्न गनि सरकार प्रतिबद्ध ि । तनवािचन आयोगलाई आवश्यक िने स्रोि, 

साधन र जनशन्त्क्त उिलव्ध गराइनेि ।  

6. पवस्ििृ शान्त्न्त्ि सम्झौिा अनरुुि शान्त्न्त्ि प्रपक्रयाको बाँकी कायिभार आगामी आतथिक वर्ितभर िरुा गने 

व्यवस्था तमलाइनेि । सत्य तनरुिण िथा मेलतमलाि आयोग र बेित्ता िाररएका व्यन्त्क्तको िानवीन 

आयोगलाई स्रोि र साधन सम्िन्न बनाई प्रभावकारी बनाइनेि ।   

 

सभामखु महोदय, 

7. सरकारले प्रत्येक वर्िको बजेट जेठ १५ गिे प्रस्ििु गनुि िने संवैधातनक व्यवस्था ि । यस वर्ि 

बजेटको नीति िथा कायिक्रम प्रस्ििु गने समयमा स्थानीय िहको दोस्रो चरणको तनवािचन कायिक्रमको 

तमति िय भै तनवािचन आचार संपहिा लागू भएको पवन्त्शि अवस्था ि । उक्त पवन्त्शि िररन्त्स्थतिलाई 

मध्यनजर गरी आगामी वर्िको नीति िथा कायिक्रम िजुिमा गदाि सरकारले यस वर्ि कायािन्त्वयन गरेका 

नीति र कायिक्रमलाई आधार मानी तनरन्त्िरिा ददइएको ि । बजेट िजुिमामा ितन सोही अनरुुिको 

व्यवस्था गररनिे ।  

8. संपवधान कायािन्त्वयनमा वििमान सरकारले देखाएको गन्त्म्भरिा, शान्त्न्त्ि सरुक्षामा आएको सधुार, 

राजनीतिक वािावरणमा देन्त्खएको सहजिा, लगानीमैरी वािावरण, प्रशासतनक के्षरमा गररएको सधुार 
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िथा उजाि क्षेरका अव्यवस्था र अतनयतमििालाई तनयन्त्रण गरी १२ घण्टा भन्त्दा बढी समय हनुे 

लोडसेतडङ्ग अन्त्त्य गरे ििाि ्तनयतमि पवद्यिु आितुििको कारणले चाल ुवर्िको आतथिक बपृद्धदर बजेटले 

प्रके्षिण गरेको अिेक्षा भन्त्दा ितन बढी भै करीब साि प्रतिशि िगु्ने अनमुान ि । यसलाई सरकारले 

गरेको कामको महत्विूणि उिलव्धीको रुिमा हामीले तलएका िौं । 

9. अथििन्त्रमा हातसल भएको उक्त बपृद्धलाई स्थापयत्व दददैं आगामी वर्ि ितन उच्च दरको आतथिक बपृद्ध 

हातसल हनुे गरी चाल ुआतथिक वर्िका रापष्ट्रय महत्वका र क्रमागि आयोजना िथा कायिक्रमहरूलाई 

तनरन्त्िरिा ददइनेि । रापष्ट्रय गौरवका आयोजना कायािन्त्वयनका लातग आवश्यक स्रोि साधन उिलव्ध 

गराइनेि । प्राथतमकिा प्राप्त आयोजनाहरूको कायािन्त्वयन क्षमिा बढाउनकुा साथै प्रभावकारी र 

जवाफदेही अनगुमनको व्यवस्था गररनेि ।  

10. भकूम्ि ििाि ्को िनुतनिमािण र नवतनमािणलाई िीव्रिा ददई भकूम्िबाट प्रभापवि िररवारको िनुस्थाििना 

गररनेि । रापष्ट्रय िनुतनिमािण प्रातधकरणको क्षमिा पवकास गररनेि । िनुतनिमािणमा स्थानीय िहलाई 

सहभागी गराईनेि । िूवािधारका संरचना, ऐतिहातसक महत्वका सम्िदाहरू, पवद्यालय, स्वास््य संस्था 

एवं अन्त्य सरकारी संरचनाहरूको िनुतनिमािणलाई िीब्रिा ददइनेि ।  

11. सम्बदृ्ध नेिाल तनमािणका लातग साविजतनक, तनजी र सहकारी क्षेरको भतुमकालाई अझ प्रभावकारी 

बनाइनेि । राजस्व, कर एवं भन्त्सार प्रशासनमा गदै आएको सधुारलाई तनरन्त्िरिा ददइनेि । बजेट 

पवतनयोजन गदाि संपवधानले तनददिि गरेको लक्ष्य हातसल गने गरी कायिक्रम िय गररनेि । बजेट 

पवतनयोजनको दक्षिा र खचि गने क्षमिा अतभबपृद्ध गररनिे । िूजँी बजारको पवस्िार गने कायिलाई 

तनरन्त्िरिा ददइनेि । गैर बैंपकङ् पवत्तीय के्षरमा रहेको िूजँीलाई िूवािधार पवकासमा लगाइनिे । 

साविजतनक संस्थानको लगानी नीतिमा आवश्यक िनुरावलोकन गररनेि । मूल्य बपृद्धलाई वान्त्छिि 

सीमातभर राखी मूल्यमा स्थापयत्व कायम गररनिे । साविजतनक खररद प्रणालीलाई प्रतिस्िधी, िारदशी 

र गणुस्िरीय बनाउँदै लतगनिे । प्रदेश िथा स्थानीय िहको खररद प्रशासनको क्षमिा बढाइनेि । 

12. स्थानीय िहको िनुसंरचना भै िपहलो चरणको तनवािचन सम्िन्न भैसकेको िररप्रके्ष्यमा संपवधानले ददएको 

अतधकार प्रयोग गदै कायि सम्िन्न गनि स्थानीय िहमा वैज्ञातनक, सरल र िारदशी पवत्तीय हस्िान्त्िरण 

गररनेि । स्थानीय िहको पवत्तीय व्यवस्थािन क्षमिा र जवाफदेपहिा बढाइनिे । राजनीतिक निेतृ्व 

र कमिचारीको क्षमिा अतभबपृद्ध गररनेि । स्थानीय िहका लातग आवश्यक िने जनशन्त्क्तको व्यवस्था 
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गररनेि । प्रदेशको तनवािचन ििाि ् प्रदेशको शासन सञ्चालनको लातग आवश्यक स्रोि साधन र 

जनशन्त्क्तको व्यवस्था तमलाइनेि । 

13. औद्योतगक क्षेरमा बाह्य लगानी बढाउन आवश्यक नीतिगि, काननुी, प्रशासतनक िथा आतथिक सधुारका 

प्रयासहरूलाई तनरन्त्िरिा ददइनेि । तनयािि बपृद्ध गरी बढ्दो व्यािार घाटा कम गनि वान्त्णज्य नीति, 

२०७२ र नेिाल एकीकृि व्यािार रणनीति, २०७२ अनरुुिका कायिक्रम कायािन्त्वयन गररनेि । 

व्यािारसंग सम्बन्त्न्त्धि िूवािधार पवकासमा गररएको लगानीलाई अझ बढी प्रतिफलमखुी हनु े गरी 

तनरन्त्िरिा ददइनिे ।   

14. कृपर् के्षरलाई रापष्ट्रय उत्िादनको प्रमखु के्षरको रुिमा पवकास गररनेि । प्रमखु बालीहरूको 

उत्िादनमा आत्मतनभिर हनु े नीतिलाई तनरन्त्िरिा ददइनेि । तसंचाइ, मलखाद, बीउ तबजनको 

उिलव्धिामा सधुार गररनेि । िशजुन्त्य उत्िादन प्रोत्साहनका कायिक्रमलाई तनरन्त्िरिा ददइनिे । 

िश ुिथा बाली बीमा कायिक्रमलाई कृर्कको बीचमा िरु् याइनेि। आतथिक िथा सामान्त्जक रुिले िति 

िरेका कृर्क केन्त्न्त्िि कायिक्रमहरूलाई अझ प्रभावकारी रुिमा सञ्चालन गररनेि ।  

15. तसंन्त्चि के्षर पवस्िार गरी वरै्भरी सम्िूणि कृपर् योग्य भतूममा तसंचाई सेवा उिलव्ध गराउन तसंचाईका 

सम्भाव्य सबै प्रपवतध र प्रणालीहरूको पवकास एवं व्यवस्थािन गनि रापष्ट्रय गौरबका आयोजनालगायि 

ठुला, मझौला कायिक्रमहरूलाई प्राथतमकिा साथ कायािन्त्वयन गररनेि । जल उत्िन्न प्रकोि 

व्यवस्थािन गनि जोन्त्खमयकु्त ठुला र मझौला िपहरोको कायिक्रमलाई पवशरे् प्राथतमकिाका साथ 

कायािन्त्वयनमा लतगनिे । नहर प्रणालीको संभार,  िनुतनिमािण िथा ममििलाई जोड ददइनेि । 

16. लोडसेतडङ्गको अन्त्त्य गरी उज्यालो नेिाल बनाउन े ऐतिहातसक सफलिा यो सरकार र राष्ट्रकै 

महत्विूणि उिलन्त्व्धको रुिमा ि । उजाि के्षरमा देन्त्खएको यो सधुारले उत्िादन र सेवा प्रवाहमा 

सधुार आई उत्िादन बपृद्ध हनुाका साथै उत्िादन लागिमा कमी समेि आएको ि । उज्यालो नेिाल 

अतभयानको प्रभावकारी कायािन्त्वयनबाट ियािप्त पवद्यिु उत्िादन गरी राष्ट्रलाई आत्मतनभिर बनाइनिे । 

यसका लातग रापष्ट्रय गौरवको बढुीगण्डकी जलपवद्यिु आयोजना लगायिका िपहचान भएका 

जलाशययकु्त आयोजनाहरुको तनमािण कायिलाई अन्त्घ बढाइनेि । तनमािणधीन रापष्ट्रय गौरवको 

िामाकोशी जलपवद्यिु आयोजना लगायिका प्रमखु आयोजनाहरुको तनमािण कायिलाई प्राथतमकिा 

ददइनेि । अन्त्िरदेशीय र अन्त्िरािपष्ट्रय प्रशारण लाइन पवस्िारको कायिक्रम सञ्चालन गररनेि । तनजी 
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के्षरलाई पवद्यिु उत्िादनमा आकपर्िि गररनेि । यस के्षरमा जनिाको लगानीलाई प्रोत्सापहि  

गररनेि ।वैकन्त्ल्िक उजािको पवकासलाई बढावा ददइनिे । पवद्यिु चहुावट तनयन्त्रण गररनेि । 

प्रमखु नदीको बेतसन योजना एवं गरुुयोजना पवकास गररनिे । 

17.  रापष्ट्रय लोकमागि, प्रदेश लोकमागि र स्थानीय िहको सडकको मािदण्ड तनधािरण गरी प्रदेश र स्थानीय 

िहको केन्त्िमा न्त्यूनिम लेनको सडक िरु् याउने गरी सडक संजालको पवकास गररनिे । काठमाडौं- 

तनजगढ ििु मागि, मध्यिहाडी लोकमागि िथा हलुाकी मागि तनमािण कायिलाई प्राथतमकिाका साथ अन्त्घ 

बढाइनेि । रणनीतिक महत्व र प्राथतमकिा प्राप्त सडक आयोजनाको कायािन्त्वयनमा िीब्रिा ल्याइनेि 

र तनरन्त्िर प्रगति अनगुमन गररनेि । िूवि िन्त्िम पवद्यिुीय रेलमागि, मेट्रो, फ्लाईओभर, टनेल मागिको 

पवकासलाई प्राथतमकिा ददइनेि । रज्जमुागि र जलमागि सम्भावनाको अध्ययन गररनिे । 

18. प्रत्येक शहरको प्राकृतिक स्रोि, ऐतिहातसक, सामान्त्जक, सांस्कृतिक िपहचान र आतथिक साम्यिको 

आधारमा गतिशील शहर तनमािण कायिलाई तनरन्त्िरिा ददइनेि । आतथिक रुिमा पविन्न, लोिोन्त्मखु 

समदुाय र दतलिलाई जनिा आवास कायिक्रममाफि ि आवासको व्यवस्था गने कायिलाई तनरन्त्िरिा 

ददइनेि । शहर र गाँउको अन्त्िरसम्बन्त्ध मजबिु गदै व्यवन्त्स्थि र सम्बदृ्ध गाउँहरु तनमािण गने 

व्यवस्था तमलाइनेि । प्रदेश राजधानीमा शहरी िूवािधारको पवकास गररनेि । एकीकृि, व्यवन्त्स्थि, 

बैज्ञातनक, सरुन्त्क्षि र हररि गाउँ शहर तनमािणमा स्थानीय िहको निेतृ्वलाई बढी न्त्जम्मेवार बनाई 

अतधकार सम्िन्न र क्षमिायकु्त बनाइनेि । 

19. स्वच्ि खानेिानीमा नागररकको िहुँच अतभबपृद्ध गररनेि । रापष्ट्रय गौरवका आयोजना लगायि 

प्राथतमकिा प्राप्त खानेिानी आयोजना िथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा जोड ददइनेि । खानेिानीको 

उत्िादन िथा पविरणमा स्थानीय िहलाई न्त्जम्मेवार बनाउदैं लतगनिे । 

20. ियिटन के्षरलाई रापष्ट्रय अथििन्त्रको प्रमखु आधारको रुिमा पवकास गररनेि । धातमिक ियिटनलाई 

बढावा ददइनिे । लनु्त्म्बनी, िशिुति, जनकिरुधाम लगायिका धातमिकस्थलको पवकासलाई तनरन्त्िरिा 

ददइनेि । तरभवुन अन्त्िरािपिय पवमानस्थल स्िरोन्नतिको कायिलाई तनरन्त्िरिा ददइनिे । प्रस्िापवि 

तनजगढ अन्त्िरािपष्ट्रय पवमानस्थल लगायि रापष्ट्रय गौरवका पवमानस्थलको तनमािण कायिलाई िीब्रिा 

ददइनेि । हवाई उड्डयन के्षरलाई थि सरुन्त्क्षि बनाइनेि । नयाँ हवाइ रुटको िपहचान गरी 

दद्वदेशीय सम्झौिाहरू गररनेि । नेिालको कला, संस्कृति, भार्ाको सम्बद्धिन, संरक्षण र पवकासमा अझ 
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तिब्रिा ददइनेि । पवशेर् गरी लोिोन्त्मखु जािी, आददवासी, जनजातिको भार्ा, संस्कृति र सम्िदाको 

संरक्षण एवं पवकासलाई जोड ददइनेि । 

21. वािावरण िथा जलवायमैुरी िूवािधारको पवकासमा जोड ददइनिे । बन के्षरको बैज्ञातनक एवं ददगो 

व्यवस्थािन गरी बनजन्त्य उत्िादनमा आयाि प्रतिस्थािन गररनेि । चरेु िराई मधेश संरक्षण िथा 

व्यवस्था गरुुयोजना कायािन्त्वयनमा ल्याइनिे । आतथिक रुिले महत्विूणि बनस्िति िथा जडीबटुीको 

प्रशोधनमा तनजी िथा सामदुापयक संस्थालाई सहभागी गराइनेि ।  

22. उत्िादनमूलक रोजगारीको अवसर तसजिना गरी यवुालाई रोजगार उिलव्ध गराइनिे । उद्यमशीलिा, 

स्वरोजगार र आय आजिनमा केन्त्न्त्िि गनि यवुालाई िोटो र लामो अवधीको िालीम ददइनेि । 

खेलकूद के्षरको पवकासका लातग पवद्यमान नीतिको िनुरावलोकन गररनेि । 

 

सभामखु महोदय, 

23. न्त्शक्षा र स्वास््यमा भएको लगानीले स्वस्थ, न्त्शन्त्क्षि र सभ्य नागररक उत्िादनमा योगदान िरु् याएको 

ि । अपहलेसम्म प्राप्त उिलव्धीलाई संस्थागि गरी गणुस्िरीय न्त्शक्षा र स्वास््य सेवाको व्यवस्था 

तमलाइनेि ।  

24. आधारभिू िहसम्मको न्त्शक्षा अतनवायि र तनिःशलु्क हनुेि भने माध्यतमक िहसम्मको न्त्शक्षा अतनवायि 

िथा तनिःशलु्क बनाइनेि । माध्यतमक िहसम्मको न्त्शक्षा स्थानीय िहलाई हस्िान्त्िरण गररनेि । 

लन्त्क्षि वगिलाई न्त्शक्षामा ददई आएको सपुवधालाई थि व्यवन्त्स्थि गरी तनरन्त्िरिा ददइनेि । 

गणुस्िरयकु्त न्त्शक्षामा िहुचँ िरु् याउँन सामदुापयक पवद्यालयलाई नमूनाको रुिमा सञ्चालन गने 

कायिक्रमलाई तनरन्त्िरिा ददइनेि । सीियकु्त न्त्शक्षाका लातग प्रापवतधक िथा व्यावसापयक न्त्शक्षालाई 

क्रमशिः पवस्िार गररनेि । उच्च न्त्शक्षालाई सविसलुभ बनाउन प्रदेशगि रुिमा पवश्वपवद्यालय स्थािना 

कायिक्रमलाई तनरन्त्िरिा ददइनेि साथै खलुा पवश्वपवद्यालयलाई सञ्चालनमा ल्याइनेि । 

25. स्वास््यलाई मौतलक हकको रुिमा स्थापिि गदै आधारभिू स्वास््य सेवा तनिःशलु्क प्राप्त गने व्यवस्था 

गररनेि । स्वास््य के्षरमा संचातलि कायिक्रमलाई तनरन्त्िरिा ददई सो को प्रभावकारी कायािन्त्वयन 

गररनेि । गणुस्िरीय स्वास््य सेवामा सबैको िहचु सतुनन्त्िि गररनिे । आधारभिू स्वास््य सेवालाई 

स्थानीय िहमा हस्िान्त्िरण गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेि ।  
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26. लैंतगक समानिा, मपहला सशन्त्क्तकरण, लैंतगक मलुप्रवाहीकरण र मपहला सहभातगिा बपृद्ध गने नीतिलाई 

प्रोत्साहन गररनेि । सामान्त्जक सरुक्षा भत्तालाई तनरन्त्िरिा ददनकुा साथै बहृि सामान्त्जक सरुक्षाका 

कायिक्रम कायािन्त्वयन गररनिे । 

27. मलुकुको सम्बपृद्धका लातग पवज्ञान र प्रपवतधको के्षरबाट प्राप्त हनु सक्ने लाभ, अवसर र सम्भावनालाई 

खोजी गरी यस के्षरमा संख्यात्मक र गणुात्मक पवकास गररनेि । पवज्ञान िथा प्रपवतधका के्षरमा 

अनसुन्त्धान र पवकासलाई उच्च प्राथतमकिाका साथ अन्त्घ बढाउन रापष्ट्रय कायियोजना बनाई 

कायािन्त्वयन गररनेि । 

28. बदतलंदो समयको आवश्यकिाअनसुार िरराष्ट्र नीतिमा िररमाजिन गदै कायािन्त्वयन गररनेि । तिमेकी 

मलुकु भारि र चीन लगायि तमर राष्ट्रसंगको सम्बन्त्धलाई नेिालको रापष्ट्रय स्वाथि र आवश्यकिाको 

आधारमा िारस्िाररक पहि, समानिा, सहयोग र सौहादििामा बपृद्ध हनुे गरी अझ सदुृढ गररनेि । 

व्यािार, लगानी, ियिटन श्रम िथा प्रपवतधका के्षरमा सहयोग अतभबपृद्ध गनि देशगि रणनीति सञ्चालन 

गरी आतथिक कुटनीतिलाई बढावा ददइनेि । गैर आवासीय नेिालीहरुको सीि र िूजँी नेिालको 

पवकासमा लगाउने नीति र कायिक्रमलाई तनरन्त्िरिा ददइनेि । वैदेन्त्शक रोजगारलाई सरुन्त्क्षि, 

मयािददि र व्यवन्त्स्थि बनाउँदै गन्त्िव्य देशहरूसंग द्वीिक्षीय सम्झौिा गने कायिलाई तनरन्त्िरिा  

ददइनेि । 

29. नेिालको समग्र रापष्ट्रय पहि प्रवधिनका लातग रापष्ट्रय सरुक्षा नीति कायािन्त्वयन गररनेि । रापष्ट्रय 

प्राथतमकिा अनरुुि पवकास तनमािण, रापष्ट्रय सम्िदा संरक्षण र पविद व्यवस्थािनमा नेिाली सेनाको 

िररचालन गररनेि ।  

30. संपवधान प्रदत्त जनिाको मौतलक हक र अतधकारको तनवािध उियोगको वािावरण तसजिना गनि 

िद् नकूुल आन्त्िररक सरुक्षा नीति िजुिमा गरी कायािन्त्वयन गररनेि । नेिाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र 

रापष्ट्रय अनसुन्त्धान पवभागको क्षमिा अतभबपृद्ध, आधतुनकीकरण र व्यावसायीकरण गररनेि । नेिाल 

प्रहरीलाई संघीय ढाँचा अनरुुि रुिान्त्िरण गररनेि ।  

31. कारागारहरूलाई सधुारगहृमा रुिान्त्िरण गने कायिलाई तनरन्त्िरिा ददइनिे । अध्यागमन प्रणालीमा 

प्रपवतधको माध्यमबाट गणुस्िरीय र िररिो सेवा प्रदान गररनेि । 
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32. साविजतनक प्रशासनलाई स्वच्ि, सक्षम, तनष्िक्ष, िेशागि अनशुासनप्रति प्रतिबद्ध, िारदशी, भ्रिाचारमकु्त, 

जनउत्तरदायी र सहभातगिामूलक बनाउदैं लतगनेि । अतधकार सम्िन्न प्रशासन िनुसंरचना सतमतिले 

प्रशासन िनुसंरचनाको आधारभिू तसद्धान्त्ि र नीतिहरु िय गदै तनजामिी सेवा, प्रदेश तनजामिी सेवा र 

स्थानीय सेवालाई मागिदशिन हनुे गरी रापष्ट्रय तनजामिी सेवा नीति िजुिमा गररनिे । संघ, प्रदेश र 

स्थानीय िहमा कमिचारी समायोजनको पवर्यलाई उच्च प्राथतमकिाका साथ कायािन्त्वयन गरी 

संपवधानले तनधािररि गरेको िहबाट सेवा प्रवाह गने व्यवस्था तमलाइनेि । समायोजन पवधेयक िाररि 

भै लागू नहुदँा सम्म ित्काल स्थानीय िहमा कमिचारी व्यवस्थािनको संक्रमणकालीन योजना िजुिमा 

गरी स्थानीय िहमा कमिचारी िठाइनेि । 

33.  भ्रिाचारजन्त्य पक्रयाकलािप्रति शून्त्य सहनशीलिाको अवधारणामाफि ि सशुासनमा टेवा िरु् याइनेि। 

भ्रिाचार तनवारणका के्षरमा कायिरि संवैधातनक र साविजतनक तनकायको क्षमिा अतभबपृद्ध गररनेि । 

34. न्त्यायिातलकाको रणनीतिक कायियोजना प्राथतमकिाका साथ कायािन्त्वयन गरी न्त्याय सम्िादनलाई 

प्रभावकारी र पवश्वसनीय बनाउने, सवोच्च अदालि लगायि न्त्यापयक तनकायबाट भएका फैसला/तनणिय 

कायािन्त्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक काननुी िथा संगठनात्मक सदुृढीकरण गररनेि । 

35. महान्त्यायातधवक्ताको कायािलयको रणनीति योजना कायािन्त्वयन गदै सरकारवादी मदु्दाको अनसुन्त्धान र 

अतभयोजनलाई थि प्रभावकारी बनाइनेि । 

36. मानव अतधकारको सम्मान एवं सम्वद्धिन गदै मानव अतधकारको प्रत्याभतुि गररनेि । नेिाल िक्ष 

भएका संयकु्त राष्ट्र संघीय मानव अ.तधकारसँग सम्बन्त्न्त्धि महासन्त्न्त्धको कायािन्त्वयन िथा िालनामा 

नेिालको काननुी व्यवस्थाको आवश्यक िनुरावलोकन गररनेि । 

 

सभामखु महोदय, 

37. भखिरै सम्िन्न स्थानीय िहको तनवािचनले नेिालको संपवधानले िररकल्िना गरेको िीन िहको 

सरकारको अवधारणा संस्थागि हनुे तनन्त्िि भएको ि । ठुला साना सबै दल तमली काम गरेमा 

फरापकलो आधारको रापष्ट्रय एकिा अतभवपृद्ध गनि बल िगु्ने, पहमाल, िहाड र िराइ-मधेशबीच 

भावनात्मक सम्बन्त्ध प्रगाढ बने्न र आतथिक सामान्त्जक रुिान्त्िरणको काम सहज हनुेि । नेिाली 

जनिाको आतथिक, सामान्त्जक र सांस्कृतिक रुिान्त्िरणमा नेिालको संपवधानले तनददिि गरेको लक्ष्य 

हातसल गनि सरकार प्रतिवद्ध ि ।  
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38. संघीय संसद र प्रदेशसभाको तनवािचन िति नेिालको संपवधानले कायािन्त्वयन चरणको िूणििा िाउनिे 

र सङ्क्क्रमणकाल सपकनेि । सरकार सबै दलहरूसँग तनरन्त्िर संवाद र सहकायि गरेर बाँकी 

कायिभार िोपकएको समयमै िूरा गनि कपटबद्ध ि ।  

39. अन्त्त्यमा, नेिालको संपवधान कायािन्त्वयन, िनुतनिमािण िथा नवतनमािण र आतथिक पवकासका पवपवध िक्षमा 

महत्विूणि सहयोग िरु् याउन े सबै राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कमिचारीहरू, सरुक्षाकमी, तनजी क्षेर, 

नागररक समाज, सञ्चार जगि, गैर आवासीय नेिाली िथा सम्िूणि देशवासीहरूका साथै सबै तमर 

राष्ट्रहरू, संयकु्त राष्ट्र संघ, दद्विक्षीय िथा वहिुक्षीय अन्त्िरािपष्ट्रय संघसंस्थाहरूलाई हाददिक धन्त्यवाद ज्ञािन 

गदििु । 

 

नेिाल र नेिालीको जय होस । 

धन्त्यवाद। 


