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प्रतततनतध सबाका सबाभखु, 

याष्ट् िम सबाका क्मऺ, 

सॊघीम सॊसदका सदस्महरू। 

१. सॊघीम सॊसदको दवैु सदनको मस सॊमकु्त फैठकराई सम्फोधन 

गनन ऩाउॉदा भ गौयवाष्टववत बएको छु।  

२. भरुकुभा ष्टस्थय सयकाय तनभानण गनन उत्साहका साथ झण्डै 

वषनबरय तनवानचन प्रक्रिमाभा सॊरग् न हनुहुनुे सम्ऩूणन देशवासी 

दददीफक्रहनी तथा दाजबुाइहरूराई धवमवाद ऻाऩन गदनछु। 

रोकतव र प्राष्ट तको सङ् घषनभा जीवन उत्सगन गनुनहनुे 

सक्रहदहरूप्रतत श्रद्धाञ् जरी कऩनण गदनछु। याष्ट् िमता, रोकतव र 

य जनजीक्रवकाको आवदोरनभा कगवुाइ गनुनहनुे सम्ऩूणन 

कग्रजहरूको मोगदानको उच्च सम्भानसक्रहत स्भयण गनन 

चाहवछु।  

३. मो सयकाय नेऩारी जनताको त्माग, फतरदान य राभो 

सङ् घषनको उऩरष्टधध हो। मो सयकाय जनताको सेवा, सयुऺा, 

सभकृ्रद्ध य सखुका रातग जनतारे फनाएको सयकाय हो। 

या् िराई मस मगुावतकायी भोडभा ामाइऩयु माउने िभभा 
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जनतारे गनुनऩयेको त्माग, फतरदान य व्महोनुनऩयेको 

द:ुखक् टको ऩूणन सम्भान गददै  रोकतव रको यऺा, सीुकढीकयण 

य सही प्रमोगभा मो सयकाय कतडग यहनेछ।  

४. जनताको ऩूणन रोकतव र, सशुासन, जनताप्रतत उरदायदामी 

याज्म, भ्र् टाचायभकु्त सय म य ससुॊस्कृत एवॊ कतनव्मप्रतत ीकढ 

सभाज मस सयकायका आदशन हनुछेन।् मो सयकाय 

रोकतव रको आधायबतू भूामभावमता, फहदुरीम 

प्रततस्ऩधानत्भक प्रणारी, आवतधक तनवानचन, शष्टक्त 

ऩथृकीकयणको तसद्धावत, सवतरुन य तनमव रण, स्वतव र 

वमामारम, भानव कतधकाय य भौतरक हकप्रतत प्रततफद्ध छ।  

५. हाभी नेऩारको सावनबौभसरदाा य याष्ट् िम क्रहतप्रतत सजग छौं। 

कक्रहामै कसैको दासता नस्वीकायेको हाम्रो इततहासप्रतत गवन 

गछौं। हाम्रो याष्ट् िम स्वातबभानको ऩछातड भजफतु इततहास य 

सशक्त आधायहरू छन।् साॉच्चैको स्वाधीन य स्वतव र 

या् िको रूऩभा हाभी याष्ट् िम-कवतयानष्ट् िम नीतत, तनणनम य 

बतूभकाभा स्वतव र छौं। हाभी हाम्रा दईु तछभेकी 

तभरहरूसॉगको कसर तछभेक सम्फवधभा क्रवश् वास गछौं।  
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६. हाभी क्रवश् व शाष्टवत य तनशस् रीकयणको ऩऺभा छौं। 

सभस्माहरू सॊवादको भा्मभफाट शाष्टवतऩूणन रूऩभा सभाधान 

गनुनऩछन बव ने भावमता या्दछौं। हाम्रो कवतयानष्ट् िम सम्फवध 

सङ  कीणन दरीम स्वाथन वा भौकाऩयस्त कघेरा तकन हरूभा 

होइन, भानवजाततरे क्रवश् व सम्फवधका फायेभा राभा 

कनबुवहरूफाट प्रततऩादन गयेका वमामोष्टचत, वैऻातनक य 

तकन ऩूणन प्रस्तावनाहरूको उचाइभा आधारयत छ। हाम्रो फाह् म 

सम्फवध सॊमकु्त या् िसॊघको फडाऩर, ऩञ् चशीरका तसद्धावत, 

कवतयानष्ट् िम वा क्रवषमगत फहऩुऺीम वा दिऩऺीम सम्झौता य 

कनफुवधभा आधारयत सवततुरत य ष्टजम्भेवाय हनुेछ। 

७. नेऩार बौगोतरक क्रवक्रवधतारे बरयएको देश हो। बगूोर भार 

होइन, हाम्रो प्रकृतत ऩतन क्रवक्रवधतामकु्त छ। सभाजको उत्ऩष्टरदा 

य फनौट, सय मता य सॊस्कृततको क्रवकाससभेत क्रवक्रवधताऩूणन 

छ। मो क्रवक्रवधता कुनै तथचोतभचो य आिभणको ऩरयणाभ 

होइन, सय मता, बाषा य सॊस्कृततको क्रवकास एवॊ या् ि 

तनभानणको प्रक्रिमाभा हाम्रो बगूोर, इततहास य क्रवकासिभरे 

ददएको मथाथन हो। मी हाम्रा साभाष्टजक सम्ऩष्टरदा हनु।् मस 



4 
 

सवुदय सम्ऩव नताराई हाभीरे वैभनस्मता, िेष य िविको 

क्रवषम फव न य फनाउन  ददनहुुॉदैन। िेष य िविको क्रवषम 

फनाउन खोज् ने प्रमासराई सचेत ढङ्गरे कसपर ऩानुनऩछन।  

८. मस सयकायरे नेऩारको जातीम, बाक्रषक, धातभनक, साॊस्कृततक 

तथा बौगोतरक क्रवक्रवधताराई आत्भसात ्गयी साभाष्टजक एवॊ 

साॊस्कृततक सभानता य सक्रह्णतुाभा आधारयत सद् बावको 

फाटोफाट याष्ट् िम एकता भजफतु फनाउने नीतत तरएको छ। 

याष्ट् िम एकताराई कभजोय ऩाने, कुनै ऩतन नाभ वा फहानाभा 

कखण् डताराई कऩभान गने य देशबष्टक्तराई होच्माउन े

कुयाहरू सयकायरे कुनै ऩतन हारतभा स्वीकाय गददै न। 

९. रोकतव र वमाम य सभानताको प्रणारी हो। 

सावनबौभसरदाासम्ऩव न जनताको कतधकाय, कवसय, सयुऺा य 

सम्भान घटीफढी हनु सक्दैन। मस सयकायरे साभाष्टजक 

वमाम य सभानताको ीकढ ऩऺऩोषण गदनछ। सफै प्रकायका 

बेदबाव य कवमामको कवत्म, वमामको प्राष्ट त य सफैका रातग 

सभकृ्रद्ध मस सयकायको नीतत हनुेछ। कवसयभा ऩतछ ऩयेको 

सभदुामराई कगातड ामाउन सयकाय ीकढ छ।  
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१०. हाभीरे शाष्टवत य स्थाक्रमत्वको आधाय फनाएका छौं। एउटै 

चनुावी घोषणाऩर, एउटै उद्दशे्म, एउटै नीततका साथ व्माऩक 

जनसभथननभा फहभुतको सयकाय फनेको छ, मो भहत्त्वऩूणन 

कुया हो। रोकतव र भातसएरा, कतधनामकवाद आउरा य 

जवभतसद्ध शे्र् ठताको तसद्धावतको आधायभा व्मवहाय गरयने 

साभवती प्रततगभन होरा बव ने आधायहीन आशॊका य 

कऩेऺाहरूको कफ कुनै कथन छैन। 

११. सावनबौभसरदाासम्ऩव न जनतारे स्वतव र ढङ्गरे छानेका 

प्रतततनतधभापन त ्शासन सञ् चारन गने सवनस्वीकामन य सव्रदाभ 

क्रवतध स्थाक्रऩत य कवरम्फन बइयहेको मो फेरा शाष्टवत 

खाफामाउने य क्रहॊसा पैराउने चाहना य प्रमासहरू मदाकदा 

देखाऩनुन दबुानग्मऩूणन छ। क्रवतबव न नाभभा साभाष्टजक सद् बाव 

खाफामाउने य याष्ट् िम कखण्डताभातथ सभेत प्रश् नष्टचवह 

उधजाउने प्रकृततका कतबव्मष्टक्त य व्मवहाय कस्वीकामन भार 

होइन, दण्डनीम छन।् मस्ता कतबव्मष्टक्त य व्मवहायराई 

तनमव रण गयी याष्ट् िम एकता, कखण्डता य शाष्टवत सवु्मवस्था 
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कामभ गने कामनराई सयकायरे सव्ऩरय भहत्त्वको कतनव्मको 

रूऩभा तरएको छ।  

१२. सभकृ्रद्ध कफ नेऩारका रातग भगृतृ् णा भार हनुसक् दैन। 

क्रवकास फाहेक सभकृ्रद्ध हातसर गने कक् फाटो छैन। 

क्रवकासका रातग शाष्टवत य स्थाक्रमत्व ऩूवनशतन हनु ्बव ने कुयाभा 

कुनै क्रववाद हनुसक् दैन। शाष्टवत य स्थाक्रमत्वभा मस सयकायरे 

गम्बीयताका साथ ्मान ददनेछ। कशाष्टवतका तनष्टम्त कुनै 

वास्तक्रवक कायण यहन ददनछैेन। तथ्म, तकन  य काननुका 

आधायभा जनताका जामज भागहरूराई सवु ने य ऩूया गने 

काभ हनुेछ। जोयजरुभु य कयाजकता कुनै हारतभा ऩतन 

स्वीकामन हनुसक्दैन। मस सयकायरे रोकक्रप्रमताका रातग 

काभ गददै न, जनताका रातग याम्रा काभ गयेय रोकक्रप्रम 

हवुछ।  

१३. नेऩारको सॊक्रवधानरे नेऩारी जनताको सावनबौतभकताराई 

सॊवैधातनक, काननुी य व्मावहारयक रूऩभा स्थाक्रऩत गरयसकेको 

छ। सॊक्रवधानप्रदरदा कवसय, याज्मफाट प्रदान गरयन े सेवा 

सकु्रवधा, सभग्र सयुऺा य सम्भान सफै नेऩारीरे सहज, 
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कनकूुर य वास्तक्रवक कथनभा प्रा त गनन सकुन ् बनेय नै 

याज्मको ऩनुसंयचना गरयएको हो। देशको कुनै ऩतन बबूाग, 

कुनै ऩतन सभदुाम वा व्मवसामका जनता ऩतछ ऩये बने नऩेार 

क्रवकतसत बमो, कष्टघ फढ् मो बव न सक्रकॉ दैन। एक जना भार 

नेऩारी बोकै यह् मो बने सफै नेऩारीरे खाएका छन ् बव न 

सक्रकॉ दैन।  

१४. सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तीनै तह जनप्रतततनतध सॊस्था य 

सयकायका रूऩभा स्थाक्रऩत बएका छन।् मी तीनै तह एउटै 

या् ि नेऩार, एउटै नेऩार सयकाय, एउटै नेऩारी जनता, 

एउटै नेऩारी सभाज, एउटै बगूोरतबरका सफै जातत, सफै 

बाषा, सफै आस्था य क्रवश् वास, सफै सॊस्कृतत, सफै बेषबषूा य 

सफै व्मवसामका तभाभ नेऩारी जनताका क्रहतका तनष्टम्त काभ 

गने साझा सॊमव रहरू हनु,् क्रवयोधाबाषी होइनन।्  

१५. सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तह सफै आ-आफ्ना ठाउॉभा 

कतधकायसम्ऩव न छन।् हाभी सफैराई सभमरे सषु्टम्ऩएका 

साझा कतबबाया य कतनव्म छन।् याज्मका सफै कङ्ग, तनकाम, 

सॊयचना य सॊस्थाहरू जनताराई कतधकायसम्ऩव न फनाउन य 
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आधतुनक सभदृ्ध नेऩार फनाउन आ-आफ्नो ठाउॉफाट 

कृतसङ  कष्टाऩत छन।् प्रदेश य स्थानीम तहको क्रवकास गनन, 

प्रदेश य स्थानीम तहराई फतरमो फनाउन, क्रमनीहरूको 

प्रबावकारयता य भमानदा फढाउन सॊघीम सयकायरे ्मान 

ऩयु माउनेछ।   

१६. “सभदृ्ध नेऩार, सखुी नेऩारी” हाम्रो दीघनकारीन उद्देश्म 

हनुेछ। सगयभाथाको उचाइ य गौतभफदु्धको शाष्टवतको 

ज्मोततफाट क्रवश् वभा ऩरयष्टचत नेऩारराई एक दशकतबरै 

सभकृ्रद्धसक्रहतको सम्भातनत ऩरयचमभा स्थाक्रऩत गने याष्ट् िम 

सङ् काऩ सयकायरे गयेको छ। मस सयकायका प्रत्मेक 

कामनहरूको केवरतफवद ु आभ नागरयक हनुेछन।् सफैराई 

सभान कवसय, सभान कतधकाय, उष्टरदाकै सयुऺा, उष्टरदाकै 

सम्भानको प्रत्माबतूत गरयनेछ।  

१७. याष्ट् िमता, रोकतव र, शाष्टवत सयुऺा, ऩयया् ि सम्फवध, 

क्रवकास तनभानण, सशुासन य सभकृ्रद्धका ऺेरभा सहभततका साथ 

कष्टघ फढ्न सयकाय प्रततफद्ध छ। मी प्रततफद्धता ऩूया गनन 
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सयकाय सफै याजनीततक दर य कवम सयोकायवाराको साथ 

य सहकामनका रातग आह्वान गदनछ।  

प्रतततनतध सबाका सबाभखु, 

याष्ट् िम सबाका क्मऺ, 

१८. वतनभान ऩसु्तारे नै कनबुतू गने गयी क्रवकास य सभकृ्रद्ध हातसर 

गनेतपन  केष्टवरत बएय मस सयकायरे आतथनक वषन 

२०७५/७६ का नीतत तथा कामनिभहरू तमाय गयेको छ। 

मो आतथनक वषन सभकृ्रद्धको इततहास यच्ने आधाय वषन हनुछे। 

१९. मस सयकायरे क्रवकासप्रततको सोच य प्रक्रिमा, कामनसॊस्कृतत, 

शासकीम प्रणारी, कथनतव रको सॊयचना य साभाष्टजक वमामका 

ऺेरभा रूऩावतयण गनेछ। क्रवकास नीतत, यणनीतत, कामननीतत, 

काननु, सॊस्था, जनशष्टक्त य स्रोतसाधन, सहबातगता, सेवाप्रवाह 

य नततजा कनगुभन एवॊ भूामाङ्कनका ऺरेभा आभूर ऩरयवतनन 

गरयनेछ।  

२०. कफको हाम्रो क्रवकास सूचना य तथ्माङ्कको गहन क्रवश् रेषण, 

कनसुवधान य प्रभाणभा आधारयत हनुेछ। त्मसका रातग 

देशको बगूोर, प्रकृतत, स्रोतसाधन, ऺभता य सम्बावनाका 
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सम्ऩूणन सूचनाहरूको याष्ट् िम तथ्मगत क्रववयण तमाय 

गरयनेछ। क्रवकास, तनभानण, सयुऺा, ऩयया् ि सम्फवध, 

शासकीम सधुायरगामतका क्रवक्रवध ऩऺभा क्ममन कनसुवधान 

गयी सयकायराई तनमतभत सझुाव ददनका रातग क्रवऻहरू 

सष्टम्भतरत तथङ्क ट् माङ्कको व्मवस्था गरयनछे। कफ फव न े

मोजनाहरू ऩूणन मोजना हनुेछन,् सम्ऩूणनताभा कामानववमन 

गरयनेछ, सफै नततजा सभमभै प्रा त गरयनेछ। हाम्रा नततजा य 

उऩरष्टधधहरू गणुस्तयभा क्रवश् वस्तयीम य प्रबावभा देशको 

कामाऩरट गनन सऺभ हनुेछन।्  

२१. हाम्रा नीततहरू प्रगततशीर य नवप्रवतननराई प्रोत्साहन गने 

क्रकतसभका हनुेछन।् क्रवकास य सेवाप्रवाहराई सहजीकयण 

गने गयी कऩूणन नीतत य काननुराई ऩूणनता ददइनेछ, 

आवश्मकताकनसुाय नमाॉ नीतत य काननु तनभानण गरयनछे। 

याज्मका सॊस्थागत सॊयचनाहरूराई सऺभ य कामनभूरक 

फनाइनेछ। सॊस्थाहरूको कामनप्रकृतत, प्रदान गनुनऩने सेवा य 

कवष्टस्थततको क्रवश् रेषण य नक्शाङ्कन गयी आवश्मकताकनसुाय 

स्थानावतयण, खायेजी य नमाॉ सॊयचना तनभानण गरयनछे। हयेक 
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ऺेरभा मोग्म, क्रवशषेऻ य दऺ जनशष्टक्त क्रवकास एवॊ 

ऩरयचारन गनन वृहत ् जनशष्टक्त मोजना तजुनभा गरयनेछ। 

देशतबर उऩरधध, प्रमोग नबएका य कभ प्रमोग बएकासभेत 

सम्ऩूणन स्रोतसाधनराई कुशरताऩूवनक ऩूणन ऩरयचारन 

गरयनेछ। 

२२. नेऩारको कथनतव रराई उच्च आतथनक वृक्रद्धसक्रहतको सवततुरत 

य सीुकढ कथनतव रको रूऩभा क्रवकास गरयनेछ। कथनतव रराई 

उत्ऩादनभखुी, योजगायी प्रवद्धनक, आत्भतनबनय य तनमानतभूरक 

फनाउन कथनतव रको सॊयचनाभा ऩरयवतनन गरयनछे। सफै 

स्रोतसाधनको सदऩुमोगफाट उत्ऩादकत्व वृक्रद्ध गयी सफै 

ऺेरका वमूनता य कबाव सभा त गरयनेछ।    

२३. आगाभी आतथनक वषनभा दोहोयो कङ् क नष्टजकको य ऩाॉच 

वषनतबर दोहोयो कङ् कको आतथनक वृक्रद्धदय हातसर गरयनेछ। 

नेऩारीको हारको प्रततव्मष्टक्त आम ऩाॉच वषनभा दोधफय 

फनाइनेछ। दश वषनतबर नेऩारराई भ्मभस्तयको आम 

बएको भरुकुभा स्तयोव नतत गरयनेछ। ददगो क्रवकासका 

रक्ष्महरू तनधानरयत सभमबवदा कगावै हातसर गनन 
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कामनिभहरू कामानववमन गरयनेछन।् याष्ट् िम आमको ठूरो 

क्रहस्सा सीतभत वगनरे भार उऩबोग गने ष्टस्थततको कवत्म गयी 

नेऩारीफीचको आम कसभानता कभ गददै  रतगनछे। आतथनक 

क्रवकासभा सहबागी हनुे, मोगदान गने य प्रततपर प्रा त गने 

कवसय सम्ऩूणन नेऩारीराई उऩरधध गयाइनेछ।  

२४. मस सयकायरे कृक्रष, ऊजान, उद्योग, मातामात, बौततक 

ऩूवानधाय, सूचना प्रक्रवतध, ऩमनटन य सहयी क्रवकासराई आतथनक 

वृक्रद्धको सॊवाहकको रूऩभा ऩक्रहचान गयेको छ। सावनजतनक, 

तनजी य सहकायी ऺेरको प्रभखु रगानी मी ऺेरभा केष्टवरत 

गरयनेछ। वैदेष्टशक रगानी तथा क्रवकास साझेदायफाट प्रा त 

स्रोतराई मी ऺेरभा ऩरयचारन गरयनेछ। गैयआवासीम 

नेऩारीहरूराई नेऩारभा आफ्नो ऻान, सीऩ य ऩूॉजी उऩमोग 

गनन उत्प्ररेयत गरयनेछ।  

२५. देशका सफै ऺेरको उत्ऩादकत्व वकृ्रद्ध गनन याष्ट् िम यणनीतत 

फनाइनेछ। कुर गाहनस्थ्म उत्ऩादनभा उत्ऩादनभूरक ऺेरको 

मोगदान य सेवा ऺेरको गणुस्तय वृक्रद्ध गरयनेछ। क्रवप्रषेण य 

आमातभा आधारयत कथनतव रराई उत्ऩादनभा आधारयत 
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कथनतव रभा रूऩावतयण गरयनेछ। नेऩारी कथनतव रको क्रवश् व 

कथनतव रसॉगको आफद्धता फढाइनेछ।  

२६. देशको वतनभान आतथनक ष्टस्थततका सम्फवधभा हारै जायी 

बएको श् वेतऩररे देशको सभग्र आतथनक ष्टस्थतत कदठन 

कवस्थाभा यहेको देखाएको छ। श् वेतऩरभा देष्टखएका 

सभस्माहरूको ठोस सभाधान खोष्टजनेछ।  

२७. सयकायी खचन व्मवस्थाऩनराई नततजा उवभखु फनाइनछे। 

स्ऩ् ट नततजा प्राष्ट तको सतुनष्टश् चतता नबएका य ऩमान त तमायी 

नसक्रकएका कामनिभ तथा आमोजनाभा फजेट क्रवतनमोजन 

गरयनेछैन। क्रवरदाीम कनशुासनभा कडाइ गरयनछे। सयकायी 

कोषको दोहन गने प्रवषृ्टरदाभा कॊकुश रगाइनछे।  

२८. आवतरयक स्रोत ऩरयचारनभा वृक्रद्ध गरयनछे। क्रवरदाीम ऺरेको 

रगानीको प्रभखु क्रहस्सा ऩूॉजी तनभानण य उत्ऩादन वृक्रद्धभा 

प्रवाक्रहत गरयनेछ। ऩूॉजी फजायको क्रवस्ताय गयी आवतरयक 

रगानी ऩरयचारनराई गततशीर फनाइनेछ। क्रवतबव न 

सॊघसॊस्था य कोषहरूभा तनष्ट्िम यहेको यकभराई 

उत्ऩादनभूरक ऺेरभा ऩरयचारन गरयनेछ। क्रवप्रषेण आमराई 
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कनावश्मक उऩबोग, कनतु्ऩादक ऺरेभा रगानी य तनष्ट् िम 

या् न े प्रवृष्टरदाभा ऩरयवतनन गयी उत्ऩादनशीर ऺेरभा रगानी 

गनन प्रोत्साहन गरयनेछ। याजस्व चहुावट य कऩचरन तथा 

कवैध भरुा य सम्ऩष्टरदा शदु्धीकयण क्रवरुद्ध कठोय कदभ 

चातरनेछ।  

२९. क्रवरदाीम ऺेरका तनमाभक तनकामहरूको ऺभता वृक्रद्ध गयी 

तनमभन य सऩुयीवेऺण प्रबावकायी फनाइनेछ। सफै 

नेऩारीराई क्रवरदाीम ऩहुॉच सतुनष्टश् चत गरयनछे। प्रत्मेक नऩेारी 

नागरयकको फैंक खाता खोतरनेछ। सयकायी, तनजी य 

सॊगदठत ऺेरफाट हनुे सफै प्रकायका बकु्तानी फैंक खाताभा 

भार हनुे व्मवस्था गरयनेछ।  

प्रतततनतध सबाका सबाभखु, 

याष्ट् िम सबाका क्मऺ, 

३०. ऩाॉच वषनतबर कृक्रषभा आष्टश्रत करयफ दईु ततहाइ 

जनसङ  ्माको ठूरो क्रहस्सा गैय कृक्रष ऺेरभा ऩरयचारन हनु े

कवसय तसजनना गरयनेछ। कृक्रष उत्ऩादकत्व वकृ्रद्ध गयी ऩाॉच 

वषनभा कृक्रषको उत्ऩादन दोधफय फनाउन कृक्रषराई 
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आधतुनकीकयण य व्मावसामीकयण गरयनछे। प्रधानभव री 

कृक्रष आधतुनकीकयण ऩरयमोजनाराई क्रवस्ताय गयी तीब्रताका 

साथ कामानववमन गरयनेछ।  

३१. बतूभको उत्ऩादकत्व वृक्रद्ध गनन ब-ूउऩमोग नीतत य काननु 

ऩरयभाजनन गयी कामानववमन गरयनेछ। प्रकृतत, स्वरूऩ य 

सम्बावनाका आधायभा सभग्र बतूभको उऩमोग गरयनछे। 

कृक्रषमोग्म बतूभको खण्डीकयण य कततिभण योक्रकनछे। 

कयाय, सहकायी य साभूक्रहक खेतीराई प्रोत्साहन गरयनछे।  

३२. प्रभखु कृक्रष उऩज, ऩशऩुवछीजवम तथा भत्स्म उत्ऩादनभा 

आत्भतनबनय हनुे य उच्च भूामका कृक्रष उऩजहरूको तनमानत 

वृक्रद्ध गने नीतत कवरम्फन गरयनेछ। कृक्रष उत्ऩादनको फह ु

उऩमोग हनुे गयी उत्ऩादन क्रवक्रवतधकयण य भूाम शङृ  खरा 

क्रवस्ताय गरयनेछ। तनमानतमोग्म उच्च भूामका कृक्रष 

उऩजहरूको खेतीराई प्रोत्साहन गरयनेछ। कगानतनक नऩेार 

फनाउन कृक्रष उऩजहरूको कगानतनक उत्ऩादन गने कतबमान 

तत्कार सरुु गरयनेछ।  
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३३. कृक्रष उत्ऩादनराई चाक्रहने भर, फीऊ, औषतध, उऩकयण य 

कवम आवश्मक सेवाहरू गाउॉऩातरका, नगयऩातरकाको कृक्रष 

तथा ऩश ु सेवा केवरभापन त ् उऩरव्ध गयाइनेछ। खाद्य 

स्वच्छता प्रवद्धनन गनन प्रबावकायी तनमभनको व्मवस्था 

गरयनेछ। कृषकहरूराई भाटो स्वास्थ्म प्रभाणऩर उऩरधध 

गयाइनेछ। उत्ऩादन जोष्टखभ सम्फोधन गनन कृक्रष फीभा 

क्रवस्ताय गरयनेछ। कृषकहरूराई कृक्रष तथा ऩशऩुवछीसम्फवधी 

प्राक्रवतधक ऻान य सीऩ प्रदान गनन कृक्रष ऻान केवर स्थाऩना 

गरयनेछ। कृषकहरूरे सयकायी कृक्रष केवरहरूफाट प्रक्रवतध य 

सीऩको व्मावहारयक ऻान प्रा त गने व्मवस्था तभराइनेछ।     

३४. फारी रगाउनऩूुवन नै धान, गहुॉ य उखकुो वमूनतभ सभथनन 

भूाम तोक्रकनेछ। कृक्रष उऩजको प्रकृतत कनसुाय बण्डायण 

व्मवस्था गरयनेछ। कृक्रष उत्ऩादनका साधनहरूको 

उऩरधधता, उत्ऩादन, सञ् चम, तफिी क्रवतयण य भूामको 

कनगुभन एवॊ तनमभन गरयनछे।  

३५. आधतुनक प्रक्रवतधको प्रमोग गयी साना, भझौरा य ठूरा तसॊचाइ 

आमोजनाहरूको तनभानण तथा कामानववमनफाट ऩहाड तथा 
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तयाईका कृक्रषमोग्म जभीनभा तसॊचाइ सकु्रवधा क्रवस्ताय 

गरयनेछ।  

३६. वन व्मवस्थाऩनराई वैऻातनक फनाइनेछ। उच्च भूामका 

स्थानीम वातावयण कनकूुरका वन, परपूर, जतडफूटी तथा 

कृक्रषजवम वन ऩैदावायहरूको खेती क्रवस्ताय, भूाम कतबवृक्रद्ध य 

फजायीकयणराई प्रोत्साक्रहत गरयनेछ। सयकायी, तनजी, 

सहकायी य साभदुाक्रमक साझेदायीभा वन ऩैदावायभा आधारयत 

उद्योग स्थाऩना गरयनेछ। भु् म सहयहरूराई हरयत ्सहयको 

रूऩभा क्रवकास गरयनछे। 

३७. जरवाम ुऩरयवतनन वमूनीकयण तथा कनकूुरनका कामनिभहरू 

सञ् चारन गरयनेछन।् जैक्रवक क्रवक्रवधताको सॊयऺण गरयनेछ। 

वातावयण सॊयऺण य व्मवस्थाऩन, ब-ूऺम तनमव रण य नदी 

भहुान तथा क्रकनाया सॊयऺण गरयनेछ। या् िऩतत चयेु सॊयऺण 

कामनिभको कामानववमनराई प्रबावकायी फनाइनछे। ऩहाडी 

बबूाग य चयेु ऺेरभा तार एवॊ ऩोखयी तनभानण गयी वषानत ्को 

ऩानी सङ  करन गने व्मवस्था तभराइनछे।  
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३८. स्वच्छ ऩानीको स्रोतको रूऩभा यहेका क्रहभार तथा 

क्रहभतारहरूको सॊयऺण गरयनेछ। सगयभाथा य कवम उच्च 

क्रहभष्टशखय एवॊ आसऩासका ऺेरहरूको सपाइभा क्रवशेष ्मान 

ददइनेछ। मी ऺेरभा पोहोयजवम क्रिमाकराऩ गने सफैराई 

दष्टण्डत गरयनछे।   

प्रतततनतध सबाका सबाभखु, 

याष्ट् िम सबाका क्मऺ, 

३९. दश वषनतबर प्रततव्मष्टक्त क्रवद्यतु खऩत हारको ११० फाट 

१५०० क्रकरोवाट घण्टा ऩयु माइनेछ। ऩाॉच वषनतबर 

उत्ऩादनका सफै ऺेर, सावनजतनक मातामात सेवा य कवम 

ऩूवानधायका ऺेरभा चौफीसै घण्टा क्रवद्यतु आऩूततनको व्मवस्था 

तभराइनेछ।  

४०. सावनजतनक य तनजी ऺेरको रगानीफाट साना, भझौरा य 

ठूरा जरक्रवद्यतु आमोजना तनभानण गयी ऩाॉच वषनतबर ५ हजाय 

भेगावाट य दश वषनतबर १५ हजाय भेगावाट क्रवद्यतु उत्ऩादन 

गरयनेछ। सम्बाव्म स्थरहरूभा सौमन ऊजान, वाम ुऊजान, ब-ू
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ताऩीम ऊजान एवॊ कवम नवीकयणीम वैकष्टाऩक ऊजान 

प्रक्रवतधराई प्रोत्साहन गरयनेछ। 

४१. क्रवद्यतु प्रसायण राइन तनभानणभा सयकायरे कग्रणी बतूभका 

खेा नछे। ऩूवन ऩष्टश् चभ याजभागन य यसवुागढी-काठभाडौं-

फीयगञ् ज कोरयडोयहरूभा ७६५ केबी ऺभताको प्रसायण 

राइन तनभानण गरयनछे। कणानरी, गण्डकी य कोशी 

कोरयडोयभा उच्च ऺभताको प्रसायण राइन तनभानण गरयनछे। 

कवतयदेशीम प्रसायण राइनहरू क्रवस्ताय गरयनेछ।  

४२. आत्भतनबनय फनाउन े य तनमानत वृक्रद्ध गने कृक्रष, वन तथा 

खानीजवम उद्योगभा रगानी प्रोत्साहन गयी औद्योतगक 

उत्ऩादन फढाइनेछ। क्रवश् व फजायभा प्रततस्ऩधधी उत्ऩादन 

गननसक् ने ठूरा उद्योग स्थाऩना गने नीतत कवरम्फन 

गरयनेछ। प्रदेश तहभा औद्योतगक ऺेर य स्थानीम तहभा 

उद्योग ग्राभ स्थाऩना गरयनछे। फवद य रुग्ण उद्योगहरूराई 

सम्बाव्मताका आधायभा सावनजतनक-तनजी साझेदायीभा 

सञ् चारन गरयनछे।  
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४३. आत्भतनबनय हनुे गयी ष्टचनी उद्योगको क्रवकास गरयनछे। 

देशराई आवश्मक औषतध स्वदेशभै उत्ऩादन गने नीतत 

तरइनेछ। छाराजरुदाा उद्योगको ऺभता क्रवस्ताय य गणुस्तयभा 

सधुाय गनन छाराजरुदाा उत्ऩादन ऺेर स्थाऩना गरयनछे।  

४४. तसभेण्ट उद्योगराई िभश: तनमानतभूरक उद्योगको रूऩभा 

क्रवकास गरयनेछ। पराभ खानीको वैऻातनक ऩयीऺण गयी 

पराभ उत्खनन एवॊ प्रशोधन कामन कगातड फढाइनेछ। जटु, 

गरैँचा, तमायी ऩोसाक, धागो य हस्तकरा उद्योगको थऩ 

क्रवकास गयी तनमानत वृक्रद्ध गरयनेछ।  

४५. तनजी ऺेरराई याष्ट् िम कथनतव रको भहत्त्वऩूणन कङ्गका रूऩभा 

साभेर य प्रोत्साहन गरयनेछ। रगानीभैरी वातावयण, कनकूुर 

श्रभ सम्फवध य रगानी तथा भनुापाको सयुऺाको प्रत्माबतूत 

गरयनेछ। सहकायीराई कथनतव रको भहत्त्वऩूणन क्रहस्साको 

रूऩभा क्रवकास गयी उत्ऩादन वृक्रद्ध, योजगायी तसजनना य 

क्रवतयणभा ततनको बतूभका फढाइनेछ।  

४६. स्वदेशी वस्त ु य सेवाको उत्ऩादन, गणुस्तय य प्रततस्ऩधधी 

ऺभता वकृ्रद्ध गरयनेछ। जनस्वास्थ्मभा प्रततकूर कसय गने, 
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कनावश्मक उऩबोगराई फढावा ददन े य घयेर ु कथनतव रराई 

नोक्सान ऩयु माउने वस्त ु य सेवाको आमात नगने नीतत 

तरइनेछ।  

४७. सफै प्रकायका तसष्टण्डकेट, काटेतरङ य तभरेभतोराई 

कठोयताका साथ कवत्म गरयनेछ। स्वच्छ प्रततस्ऩधान 

सतुनष्टश् चत गरयनेछ। उऩबोग्म वस्तकुो गणुस्तय तनमभन य 

कनगुभन गने सॊस्थाहरूको ऺभता क्रवकास गयी सभववमात्भक 

रूऩभा ऩरयचारन गरयनेछ। आधायबतू उऩबोग्म वस्तहुरू य 

ऩेिोतरमभ ऩदाथनको बण्डायण ऺभता क्रवस्ताय गरयनछे। 

४८. रगानीकतानहरूका रातग एकै थरोफाट सहज सेवा उऩरधध 

गयाइनेछ। रगानी प्रोत्साहन गनन काननुी, सॊस्थागत य 

प्रक्रिमागत सधुाय गयी व्मवसाम गने रागत घटाइनेछ।  

प्रतततनतध सबाका सबाभखु, 

याष्ट् िम सबाका क्मऺ, 

४९. भहत्त्वऩूणन याष्ट् िम याजभागनहरूराई एक्सप्रसे हाइवेका रूऩभा 

क्रवकास गरयनेछ। याष्ट् िम भहत्त्वका ऩूवन-ऩष्टश् चभ य उरदाय-

दष्टऺण सडकहरूराई याष्ट् िम यणनीततक सडक सञ् जारका 
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रूऩभा क्रवकास गरयनछे। सडक तथा मातामातको सञ् चारन 

रागत य दूयी कभ गनन तथा सडक सयुऺा सतुनष्टश् चत गनन 

आवश्मकताकनसुाय सडकको येखाङ्कन ऩरयभाजनन गने य सरुुङ 

भागन तनभानण गने नीतत तरइनेछ। याजभागनहरूभा करात्भक 

ऩरु तनभानण गनन सरुु गरयनेछ। 

५०. ऩाॉच वषनतबर काठभाडौं-तनजगढ रतुभागन, भ्मऩहाडी 

रोकभागन य हरुाकी याजभागनको सम्ऩूणन तनभानण कामन सम्ऩव न 

गरयनेछ। चयेु तथा तबरी भधेशका उऩत्मकाहरूराई आतथनक 

तथा औद्योतगक कोरयडोयको रूऩभा क्रवकास गनन ऩूवन झाऩाको 

शाष्टवतनगयदेष्टख ऩष्टश् चभ डडेाधयुाको रुऩारसम्भको भदन 

बण्डायी याजभागनको तनभानण कामनराई तीब्रता ददइनेछ। ऩाॉच 

वषनतबर स्थानीम तहका केवरराई कारोऩरे सडकरे 

जोतडनछे।  

५१. ठूरा नदी तनमव रण य क्रकनाया सॊयऺण गयी नदी क्रकनायाभा 

क्रवद्यतु प्रसायण राइन य सडक तनभानण गने नीतत कवरम्फन 

गरयनेछ। सफै सडकहरूभा आवश्मक ऺेर कततितभत हनु 

नददन ेव्मवस्था तभराइनेछ।  
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५२. भेची-भहाकारी येरभागन, काठभाडौं-फीयगञ् ज येरभागन, 

यसवुागढी-काठभाडौं-ऩोखया-रषु्टम्फनी येरभागनको तनभानण कामन 

कष्टघ फढाइनेछ। कोशी, गण्डकी य कणानरी नदीहरूभा जर 

मातामात सञ् चारन गनन काननुी, नीततगत य सॊस्थागत 

व्मवस्था गरयनछे। 

५३. ऩूवानधाय क्रवकासभा सावनजतनक-तनजी साझेदायीराई प्रोत्साक्रहत 

गरयनेछ। सावनजतनक खरयद, जग्गा प्राष्ट त, वन ऺेरको प्रमोग 

य वातावयणीम प्रबाव भूामाङ्कनसम्फवधी नीतत, काननु य 

प्रक्रिमाराई सयर फनाइनेछ।  

५४. सूचना प्रक्रवतधभा सफै नागरयकको ऩहुॉच सतुनष्टश् चत गरयनछे। 

सफै स्थानीम तहसम्भ सूचना भहाभागन क्रवस्ताय गरयनछे। 

सावनजतनक प्रशासन, व्मावसाक्रमक ऺेर, सावनजतनक एवॊ तनजी 

सेवा, कतबरेख, तथ्माङ्क य क्रवरदाीम कायोफायहरूराई क्रवद्यतुीम 

सूचना प्रक्रवतधभा आधारयत फनाइनेछ।  

५५. सवनसाधायणरे तडष्टजटर भा्मभफाट सयकायी सेवा प्रा त 

गननसक् न े व्मवस्था गरयनछे। सयकायी सेवाको सहज 

जानकायी ऩाउनसक् ने य आफ्ना गनुासा तथा सझुावहरू 
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सम्फष्टवधत तनकाम य ऩदातधकायीसभऺ सोझै ऩठाउन सक् न े

व्मवस्था गनन “नागरयक कतधकाय भोफाइर एस” प्रमोगभा 

ामाइनेछ। सफै नेऩारीराई फामोभेक्रिक सूचना य ऩथृक् 

नम्फयसक्रहतको याष्ट् िम ऩरयचमऩर उऩरधध गयाइनछे।  

५६. ष्टशऺा य स्वास्थ्म सेवा प्रवाहभा आधतुनक सञ् चाय प्रक्रवतधको 

प्रमोग फढाइनेछ। साभदुाक्रमक क्रवद्यारम, कस्ऩतार तथा 

स्वास्थ्म सॊस्थाहरूभा उच्च गततको इवटयनेट सकु्रवधा 

ऩयु माइनेछ। तडष्टजटर प्रणारीभापन त ् बच ुनकर तसकाइ य 

स्वास्थ्म उऩचायको व्मवस्था तभराइनछे। कवतक्रिन मात्भक 

श्रव्मीकश्मको भा्मभफाट गणुस्तयीम ष्टशऺा य क्रवशेषऻ 

ष्टचक्रकत्सकीम सेवा उऩरधध गयाइनेछ।  

५७. सफै प्रकायका कनगुभनभा सूचना प्रक्रवतधको प्रमोग गरयनेछ। 

सेवाप्रदामक सफै सयकायी तनकामहरूराई सूचना प्रक्रवतध 

सञ् जारभा आफद्ध गयी प्रभखु नततजा य तनणनमको ऩयीऺण 

गरयनेछ। 
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प्रतततनतध सबाका सबाभखु, 

याष्ट् िम सबाका क्मऺ, 

५८. ऩमनटन ऩूवानधाय तनभानण, प्रचाय प्रसाय य ऩमनटक कनकूुर सेवा 

सकु्रवधाको क्रवस्ताय गरयनेछ। गणुस्तयीम ऩमनटकको सङ् ्मा 

वृक्रद्ध गने नीतत तरइनेछ। प्रचतरत ऩमनटकीम गवतव्मको 

क्रवकास य स्तयोव नतत गयी थऩ ऩमनटकीम गवतव्म ऩक्रहचान य 

क्रवकास गरयनेछ।  

५९. नेऩारको हवाई उड् डमन ऺेरराई थऩ सयुष्टऺत य प्रबावकायी 

फनाउन उच्चतभ प्रक्रवतधको प्रमोग गरयनेछ। तरबवुन 

कवतयानष्ट् िम क्रवभानस्थरको हवाई ऺेर, हवाई भागन य 

क्रवभानस्थरको ऩनुसंयचना, स्तयवृक्रद्ध य क्रवस्ताय गरयनछे। 

तनजगढ कवतयानष्ट् िम क्रवभानस्थरको तनभानण कामनराई तीब्रता 

ददइनेछ। एक वषनतबर गौतभ फदु्ध ऺेरीम कवतयानष्ट् िम 

क्रवभानस्थर य तीन वषनतबर ऩोखया ऺेरीम कवतयानष्ट् िम 

क्रवभानस्थर सञ् चारनभा ामाइनेछ। कवम आवतरयक 

क्रवभानस्थरहरूको स्तयवृक्रद्ध य धावनभागन सधुाय तथा क्रवस्ताय 

गरयनेछ। 
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६०. ऩयम्ऩया, बाषा, सॊस्कृतत, यीततरयवाज य यहनसहन झाकाउन े

याष्ट् िम साॊस्कृततक सॊग्रहारमहरू तनभानण गरयनछे। 

ऐततहातसक भहत्त्वका क्रकारा, गढी एवॊ सभातधस्थर 

रगामतका याष्ट् िम सम्ऩदाहरूको सॊयऺण य क्रवकास 

गरयनेछ। 

६१. सम्बाव्मताका आधायभा सहयहरूराई भेगा तसटी य स्भाटन 

तसटीको रूऩभा क्रवकास गरयनेछ। सफै सहयभा ष्टशऺा, 

स्वास्थ्म, खानेऩानी, क्रवद्यतु, सञ् चाय, मातामात, फैंक, 

खेरभैदान, ऩमान त खरुा ऺेर, ऩोखयी, तार एवॊ 

भनोयञ् जनस्थर रगामतका ऩूवानधाय तमाय गयी उव नतस्तयको 

सकु्रवधा उऩरधध गयाइनछे। ऐततहातसक एवॊ साॊस्कृततक 

भहत्त्वका सहयहरूको ऩनुरुत्थान गरयनेछ। 

६२. सेवा सकु्रवधा ऩयु माउन य प्रा त गनन कदठन, क्रवकासका तनष्टम्त 

फाधक, कऩामक य कसयुष्टऺत स्थानभा यहेका तछटऩटु 

फस्तीहरूराई स्थानावतयण गयी ऩनुवानस गयाउन ऩहाडी 

ऺेरभा ऩतन “जनता आवास” कामनिभ क्रवस्ताय गरयनेछ। 

रोऩोवभखु, क्रवऩव न य सीभावतकृत वगन तथा जोष्टखभभा यहेका 
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नागरयकका रातग सयुष्टऺत, क्रकपामती, वातावयणभैरी, 

व्मवष्टस्थत फस्तीसक्रहतको आवास सकु्रवधाको व्मवस्था 

गरयनेछ।  

६३. सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहभा सहयी ऩूवानधाय एवॊ बवन 

तनभानणको भाऩदण्ड राग ु गरयनेछ। प्रदेश याजधानी य 

स्थानीम तहका केवरहरूको एकीकृत ऩूवानधाय क्रवकास 

गरुुमोजना तमाय गरयनछे। व्मवष्टस्थत सहय, आतथनक केवर य 

फस्तीहरूको क्रवकास गयी गाउॉ य सहयफीचको कवतय कभ 

गरयनेछ।  

प्रतततनतध सबाका सबाभखु, 

याष्ट् िम सबाका क्मऺ, 

६४. भानवीम ऺभता क्रवकास गनन सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहफाट 

गणुस्तयीम ष्टशऺा, सीऩ क्रवकास, स्वास्थ्म, खानेऩानी तथा 

सयसपाइभा रगानी वृक्रद्ध गरयनेछ। तनजी य साभदुाक्रमक 

ऺेरराई सभेत मी ऺेरभा रगानी फढाउन उत्प्ररेयत गरयनछे।   

६५. आधायबतू ष्टशऺा कतनवामन य तन:शाुक गरयनछे। क्रवद्यारम 

ऩढ्ने उभेयका सफै फारफातरकाराई क्रवद्यारम बनान गने 
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कामनराई प्रत्मेक वषन कतबमानको रूऩभा कगातड फढाइनछे। 

मसै शैष्टऺक सरदेष्टख कऺा १ भा बनान बएका सफै क्रवद्याथधीरे 

भा्मतभक ष्टशऺा ऩूया गने व्मवस्था तभराइनेछ।  

६६. क्रवद्यारम छाड्ने कायणफाये क्ममन कनसुवधान गयी 

सधुायका कामनिभ सञ् चारन गरयनेछ। औऩचारयक ष्टशऺा 

छाडेका क्रवद्यारम ऩढ्ने उभेयकाराई क्रवद्यारम पकानउने य 

क्रवद्यारम ऩढ्ने उभेय नाघेकाराई प्राक्रवतधक य व्मावसाक्रमक 

सीऩ प्रदान गरयनेछ। औऩचारयक ष्टशऺा प्रणारीसॉग आफद्ध 

हनु चाहनेहरूका रातग खरुा तथा वैकष्टाऩक ष्टशऺा 

प्रणारीको क्रवस्ताय गरयनेछ।  

६७. ष्टशऺाभा तनजी रगानीको तनमभन गयी शैष्टऺक ऺेरभा यहेको 

क्रवषभता हटाइनेछ। प्रत्मेक क्रवद्यारमराई फारभैरी 

क्रवद्यारमको रूऩभा क्रवकास गने गयी क्रवद्यारमहरूको ऩूवानधाय 

क्रवकास गरयनेछ। कऩाङ्गताको प्रकृतत कनरुूऩ आवश्मकताको 

आधायभा प्रत्मेक प्रदेशभा ऩूवानधायमकु्त क्रवशेष ष्टशऺा आवासीम 

क्रवद्यारम सञ् चारन गरयनेछ। 
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६८. क्रवद्यारम ष्टशऺाको ऩाठ्यिभभा याष्ट् िमता य देशप्रभेको 

बावना क्रवकास गने, उच्च नैततक चरयर तनभानण गने य 

कतनव्म फोध गयाउने क्रवषम सभावेश गयी क्रवद्याथधीहरूभा 

आदशन य कनशुातसत नागरयकका गणुहरू क्रवकास गरयनछे।  

६९. उच्च ष्टशऺाराई क्रवष्टश् टीकयण गरयनेछ। 

क्रवश् वक्रवद्यारमहरूराई सेवटय कप एक्सरेवसको रूऩभा 

क्रवकास गरयनेछ। प्रदेशहरूभा प्राक्रवतधक तथा व्मावसाक्रमक 

भहाक्रवद्यारम स्थाऩना गरयनछे। स्थानीम तहभा ऩोतरटेष्टक् नक 

स्थाऩना गरयनेछ। क्रवद्यारम तहदेष्टख नै जीवन उऩमोगी 

व्मावसाक्रमक य प्राक्रवतधक ष्टशऺाभा जोड ददइनेछ। प्राक्रवतधक 

तथा व्मावसाक्रमक ष्टशऺाको कनऩुात फढाइनछे। 

७०. क्रवऻान य प्रक्रवतधको ऺरेभा क्रवश् वस्तयको क्ममन, क्माऩन 

य कनसुवधान गने  क्रवष्टश् ट प्रतत् ठानको रूऩभा भदन 

बण्डायी क्रवऻान तथा प्रक्रवतध क्ममन प्रतत् ठान स्थाऩना 

गरयनेछ। 

७१. आधायबतू य क्रवशषेऻ स्वास्थ्म सेवाको गणुस्तयभा सधुाय 

गरयनेछ। स्थानीम तहफाट आधायबतू स्वास्थ्म सेवा तन्शाुक 
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उऩरधध गयाइनछे। प्रदेश तहफाट क्रवशषेऻ स्वास्थ्म सेवाका 

साथै येपयर सेवा उऩरधध गयाइनछे। केवरीम स्वास्थ्म 

सॊस्थाहरूफाट कत्माधतुनक क्रवष्टश् टीकृत स्वास्थ्म सेवा 

उऩरधध गयाइनेछ। ऩाॉच वषनतबर क्रवष्टश् टीकृत स्वास्थ्म 

उऩचायका रातग क्रवदेश जानऩुने कवस्थाको कवत्म गरयनछे।  

७२. ऩाॉच वषनतबर प्रत्मेक स्थानीम तहभा वमूनतभ १५ शय्माको 

कस्ऩतार तनभानण गरयनेछ। प्रत्मेक स्थानीम तहभा कम्तीभा 

एक ष्टचक्रकत्सक यहने व्मवस्था गरयनछे। एक सम 

शय्माबवदा ठूरा कस्ऩतारहरूभा ज्मे् ठ नागरयक वाडनको 

व्मवस्था गरयनछे।  

७३. स्वास्थ्म सेवा प्रदामक सावनजतनक, तनजी य साभदुाक्रमक 

सॊस्थाहरूसॉग सहकामन गयी आभा तथा नवजात ष्टशशकुो 

स्वास्थ्म सयुऺा सतुनष्टश् चत गरयनेछ। कशक्त, कसहाम य 

फेवारयसे भनोसाभाष्टजक तफयाभीहरूको उऩचाय य ऩनुस्थानऩना 

गरयनेछ। स्वास्थ्म केवरहरूभा आकष्टस्भक शामक्रिमा य िभा 

उऩचाय सेवा उऩरधध गयाई दघुनटनाफाट घाइते बएका 

व्मष्टक्तहरूको प्रायष्टम्बक उऩचाय गने व्मवस्था तभराइनछे।  
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७४. गणुस्तयीम ऩूवानधाय, उऩकयण य जनशष्टक्तको व्मवस्था गयी 

कस्ऩतार सेवाभा सधुाय गरयनेछ। ष्टचक्रकत्सक तथा 

स्वास्थ्मकभधीरे तफयाभीराई गने व्मवहायसम्फवधी आचायसॊक्रहता 

राग ुगरयनेछ। 

७५. सफै नेऩारीको स्वास्थ्म फीभा हनुे गयी स्वास्थ्म फीभा 

कामनिभ क्रवस्ताय गरयनेछ। स्वास्थ्म फीभाको माकेजभा 

ऩनुयावरोकन गयी सभमसाऩेऺ फनाइनछे।  

७६. स्वास्थ्म सेवाभा तनयोधात्भक य प्रततयोधात्भक ऩद्धततको 

सष्टम्भश्रण गरयनेछ। क्रवद्यभान नीतत तथा काननुहरूभा सधुाय 

गददै  जनस्वास्थ्मभा प्रततकूर प्रबाव ऩाने वस्तकुो उऩबोग 

तनरुत्साक्रहत गरयनेछ। आमवेुददक, मनुानी, होतभमोमाथी, 

प्राकृततकरगामतका ष्टचक्रकत्सा प्रणारीहरूराई आधतुनकीकयण 

गयी सॊयऺण य प्रवद्धनन गरयनेछ। क्रवदषुी मोगभामा आमवेुद 

क्रवश् वक्रवद्यारम स्थाऩना गरयनछे। 

७७. सफै नेऩारीराई स्वच्छ खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा 

उऩरधध गयाइनेछ। भहुान सॊयऺण, बतूभगत स्रोतको दोहन 

तनमवरण य वषानत ्को ऩानी सङ्करन गयी खानेऩानीको स्रोत 
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वृक्रद्ध गरयनेछ। आवश्मकताकनसुाय तरफ्ट प्रक्रवतध य ठूरा 

खानेऩानी आमोजना सञ् चारन गरयनछे। तयाई ऺरेभा 

आसेतनकभकु्त खानेऩानी सकु्रवधा उऩरधध गयाइनछे।  

७८. कस्ऩतार, उद्योग, होटर तथा कवम ठूरा प्रतत् ठानहरूफाट 

तनस्कने पोहोयभैराराई सयुष्टऺत ढङ्गरे व्मवस्थाऩन नगने 

सञ् चारकराई कायफाहीको दामयाभा ामाइनेछ। नदी, खोरा, 

तारतरैमा, नहय य सावनजतनक स्थानभा पोहोय क्रवसजनन 

गनेहरूराई दष्टण्डत गरयनेछ। 

प्रतततनतध सबाका सबाभखु, 

याष्ट् िम सबाका क्मऺ, 

७९. योजगायी कवसयका सम्बाव्म ऺेर ऩक्रहचान गनन, योजगायीका 

रातग व्मावसाक्रमक सीऩ क्रवकास गनन य देशतबरै व्माऩक 

योजगायीका कवसयहरूको तसजनना गयी ऩाॉच वषनतबर 

योजगायीका रातग क्रवदेश जानऩुने ष्टस्थततको कवत्म गनन 

प्रधानभव री योजगाय कामनिभ कामानववमन गरयनछे। 

८०. मस सयकायरे सभान काभको रातग सभान ज्माराको नीतत 

राग ु गनेछ। श्रभराई सम्भातनत य भमानददत फनाउन श्रभ 
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काननुराई प्रबावकायी ढङ्गरे कामानववमन गरयनछे। श्रभ 

कतडटकवतगनतको व्मवसामजवम सयुऺा तनयीऺण य श्रभ 

तनयीऺणराई प्रबावकायी ढङ्गरे कामानववमन गनन आवश्मक 

व्मवस्था तभराइनेछ। श्रभ ऺेरभा आउने गनुासा य 

क्रववादराई तत्कार सभाधान गनन कधनवमाक्रमक तनकाम 

स्थाऩना गरयनेछ। स्थानीम तहभा योजगाय सूचना कऺ 

स्थाऩना गरयनेछ। फारश्रभ तनषेध गरयनेछ। 

८१. एकीकृत साभाष्टजक सयुऺा कामनिभ कामानववमन गरयनछे। 

औऩचारयक य कनौऩचारयक ऺेरभा कामनयत सफैराई 

मोगदानभा आधारयत साभाष्टजक सयुऺा उऩरधध हनुे व्मवस्था 

तभराइनेछ।  

८२. भक्रहरा सशक्तीकयणका रातग या् िऩतत भक्रहरा उत्थान 

कामनिभराई थऩ प्रबावकायी फनाइनेछ। भक्रहरा, 

फारफातरका, ज्मे् ठ नागरयक, क्रवऩव न, रोऩोवभखु य 

सीभावतीकृत सभदुामराई साभाष्टजक सॊयऺण गरयनछे। काननु 

कामानववमनको प्रबावकारयता फढाई फरात्काय, मौन शोषण, 

भानव ओसायऩसाय य फेचतफखन तथा भक्रहराक्रवरुद्ध हनु ेसफै 
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प्रकायका क्रहॊसाजवम कामनहरूराई तनभूनर गरयनछे। भक्रहरा 

क्रहॊसाको प्रभखु कायणको रूऩभा यहेका कष्टशऺा, कबाव, 

कवधक्रवश् वास य ऩछौटेऩन हटाउन क्रवशेष कतबमान सञ् चारन 

गरयनेछ।  

८३. सभाजका याम्रा भूाम य भावमताहरूको सॊयऺण गरयनेछ। 

फारक्रववाह, दाइजो, ततरक, फोक्सी, छाउऩडी, जातीम 

बेदबाव, उत्ऩीडन तथा छुवाछुत एवॊ साभाष्टजक कुयीतत 

उवभूरन गरयनछे। सफै जातत, वगन, तरङ्ग य सभदुामराई 

याष्ट् िम भूरप्रवाहभा आफद्ध गरयनेछ। रोऩोवभखु धभन, बाषा 

य सॊस्कृततको सॊयऺण गरयनेछ। मस सयकायरे धातभनक 

आस्था, प्रथा वा प्रचरनका कायणरे कसैराई कुनै आघात 

वा भकान ऩने व्मवहाय हनु ददनेछैन। 

८४. सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहभा खेर ऩूवानधाय तमाय गरयनछे। 

तीन वषनतबर कवतयानष्ट् िमस्तयको एक खेरकुद ऩरयसय तनभानण 

गरयनेछ। प्रदेशस्तयभा आधतुनक सकु्रवधासम्ऩव न यङ्गशारा य 

स्थानीम तहभा खेरग्राभ तनभानण गरयनेछ। नेऩारी खेराडीको 
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ऺभता य खेरको स्तयवृक्रद्ध गनन आवश्मक बौततक ऩूवानधाय य 

सकु्रवधाको व्मवस्था गरयनेछ।  

८५. सफै प्रकायको आभसञ् चायका भा्मभभा नेऩारीको ऩहुॉच 

ऩयु माइनेछ। आभसञ् चाय भा्मभराई तन्ऩऺ, भमानददत, 

ष्टजम्भेवाय, व्मावसाक्रमक य प्रततस्ऩधधी फनाइनेछ। नेऩार 

टेतरतबजन य येतडमो नेऩारराई सावनजतनक प्रसायण सॊस्थाको 

रूऩभा एकै व्मवस्थाऩनभा सञ् चारन गरयनेछ। ऩरकाय 

दघुनटना फीभा य ऩरकाय वृष्टरदा कोषराई ऩरकायहरूको ददगो 

क्रहतभा ऩरयचारन गरयनछे।  

८६. हरुाक सेवाफाट प्रदान गरयने सेवाहरूराई प्रततस्ऩधधी, 

व्मावसाक्रमक य क्रवश् वसनीम फनाइनछे। देशतबरै सयुष्टऺत 

छाऩाखाना स्थाऩना गयी याहदानी, कवत्शाुक स्टीकय, 

हरुाक क्रटकट, जग्गाधनी प्रभाणऩूजान य सावनजतनक भहत्त्वका 

कागजातहरूको सयुऺण भरुण गरयनेछ।  
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प्रतततनतध सबाका सबाभखु, 

याष्ट् िम सबाका क्मऺ, 

८७. नेऩारको सॊक्रवधानको कामानववमन हाभी सफैको साझा दाक्रमत्व 

हो। याज्मप्रणारीका सफै सॊमव र, स्रोतसाधन य साभथ्मन 

सॊक्रवधान कामानववमनतपन  ऩरयरष्टऺत हनुेछन।् वमामप्रणारी 

स्वतव र, सऺभ य ऩायदशधी हनुेछ। तछटोछरयतो य तन्ऩऺ 

वमामभा जनताको ऩहुॉच सतुनष्टश् चत गनन वमामारमहरूको 

ऺभता वृक्रद्ध गरयनेछ। नऩेार वमाम सेवाभा सभमानकूुर 

सधुाय गरयनेछ। नागरयकहरूफीचको देवानी सम्फवधराई 

व्मवष्टस्थत य तनमभन गनन एवॊ भरुकुको पौज्दायी वमाम 

प्रशासन य वमामसम्ऩादनराई सभमानकूुर फनाउन तजुनभा 

गरयएका काननुहरूको प्रबावकायी कामानववमनका रातग 

आवश्मक सॊयचना, स्रोत तथा साधनको व्मवस्था 

तभराइनेछ।  

८८. सॊक्रवधानप्रदरदा ष्टजम्भेवायी ऩूया गनन सॊवैधातनक तनकामहरूराई 

सऺभ फनाइनछे। नेऩार सयकायका तपन फाट गरयने काननुी 

प्रततयऺाराई प्रबावकायी फनाउन भहावमामातधवक्ताको 
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कामानरमको ऺभता वृक्रद्ध गरयनेछ। कऩयाध कनसुवधान य 

कतबमोजनराई वस्तगुत य वैऻातनक प्रभाणभा आधारयत 

फनाइनेछ। 

८९. शाष्टवत प्रक्रिमाका कतधकाॊश कामनहरू सम्ऩव न बएका छन।् 

फेऩरदाा ऩारयएका व्मष्टक्तको छानक्रवन आमोग य सत्म तनरुऩण 

तथा भेरतभराऩ आमोगराई स्रोतसाधनसम्ऩव न फनाई 

सॊिभणकारीन वमाम कवतगनतका फाॉकी कामनहरू सभमभै 

ऩूया गरयनेछन।्     

९०. तनजाभती सेवा, नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी, सशस् र प्रहयी फर 

नेऩार, याष्ट् िम कनसुवधान क्रवबाग य सम्ऩूणन सयकायी 

सॊमव रभा सभमानकूुर सधुाय गयी प्रबावकायी फनाइनेछ।  

९१. सावनजतनक प्रशासनको कामनसॊस्कृततभा आभूर ऩरयवतनन गयी 

सशुासन कामभ गरयनेछ। सावनजतनक सेवा तथा सकु्रवधा 

सहज, सयर य सरुब ढङ्गफाट उऩरधध गयाइनेछ। 

जवापदेक्रहताक्रवहीन ष्टस्थततको कवत्म गनन आवश्मक नीततगत, 

काननुी य सॊस्थागत सधुाय गरयनेछ। याज्मका तपन फाट 



38 
 

उऩरधध गयाउनऩुने सेवा, सकु्रवधा, प्रक्रवतध, सीऩ य ऻान 

जनताको घय आॉगनभा ऩगु् न ेव्मवस्था तभराइनछे। 

९२. सयकायरे सफै प्रकायको सेवाको गणुस्तय कामभ गनन भानक 

तमाय गनेछ। क्रवद्यारम तथा क्रवश् वक्रवद्यारम, कस्ऩतार तथा 

स्वास्थ्म केवर, सावनजतनक मातामात, सडक, क्रवभानस्थर, 

ऩाकन , सावनजतनक तथा तनजी ऺेरफाट प्रदान गरयने सेवाभा 

“नेऩार गणुस्तय” राग ु गरयनेछ। गणुस्तय तनयीऺणको 

प्रबावकायी व्मवस्था तभराइनेछ। नेऩार गणुस्तय प्रदान गने 

य कनगुभन तथा तनमभन गने सॊमव रराई ऩनुसंयचना गयी 

सफर फनाइनेछ।  

९३. सयकायरे कुनै ऩतन तहभा हनुे कुनै ऩतन स्वरूऩको 

भ्र् टाचायराई सहॉदैन। भ्र् टाचाय गने य गयाउन े दवैुराई 

दष्टण्डत गरयनछे। जनुसकैु ऺेरभा हनुे भ्र् टाचायजवम 

क्रिमाकराऩराई सभेत काननुी दामयाभा ामाउन े गयी 

क्रवद्यभान काननुभा आवश्मक ऩरयभाजनन गरयनछे। गरत 

कामन योक् ने, सूचना ददन ेय साऺी सॊयऺण गने काननु तजुनभा 

गरयनेछ।  
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९४. मोजना फव ने तय सभमभै सम्ऩन्न नहनुे प्रवषृ्टरदाको कवत्म 

गरयनेछ। मोजना कामानववमनका रातग वाक्रषनक कामनमोजना 

फनाई नततजा प्राष्ट तराई सतुनष्टश् चत गरयनेछ। नीतत 

तजुनभादेष्टख कामानववमनसम्भका सफै चयणराई ऩायदशधी, 

जवापदेही य ऩूवाननभुानमोग्म फनाइनेछ। प्रत्मेक भव रारमभा 

सभस्मा सभाधान कऺ स्थाऩना गयी नततजाको कनगुभन 

गरयनेछ। प्रधानभव री तथा भष्टव रऩरयषद्को कामानरमफाट 

कनगुभनको ऩतन कनगुभन गरयनेछ।  

९५. याष्ट् िम सयुऺा य प्रततयऺासम्फवधी नीततगत, काननुी य 

सॊस्थागत व्मवस्था तभराइनछे।  भरुकुभा शाष्टवतसयुऺाको 

क्रवश् वसनीम वातावयण तनभानण गरयनेछ। नागरयकको जनधन, 

भौतरक स्वतव रता य व्मवसामको सयुऺाको प्रबावकायी 

प्रफवध तभराइनछे। कुनै ऩतन नागरयकरे देशतबर जनुसकैु 

स्थानभा जनुसकैु सभमभा बमयक्रहत वातावयणभा काभ 

गननसक् न ेगयी जनताभा सयुऺाको कनबुतूत गयाइनछे। 

९६. क्रवऩद् व्मवस्थाऩनको ऩूवन तमायी गरयनेछ। क्रहभऩात, 

शीतरहय, फाढीऩक्रहयो, डुफान तथा आगरागीका सभमभा 
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वमूनतभ सेवाको कबावभा ककारभा ज्मान गभुाउनऩुने 

कवस्थाको कवत्म गरयनेछ।  

९७. ऩनुतननभानणका प्रक्रिमाहरूराई सयर फनाई बकूम्ऩफाट 

ऺततग्रस्त सॊयचना, सम्ऩदा तथा ऩूवानधायहरूको ऩनुतननभानणभा 

तीब्रता ददइनेछ। एक वषनतबर तनजी आवासको ऩनुतननभानण 

कामन सम्ऩव न गने व्मवस्था तभराइनेछ। तीन वषनतबर 

धयहया, का् ठभण्डऩ य यानीऩोखयीको ऩनुतननभानण सम्ऩव न 

गरयनेछ।  

९८. नेऩारको वैदेष्टशक नीतत ऩायस्ऩरयक राब य सम्भान, 

कवतयानष्ट् िम प्रततफद्धता तथा दाक्रमत्व एवॊ याष्ट् िम क्रहत य 

वमामभा आधारयत हनुछे। नेऩारी तनमोगहरूराई याष्ट् िम 

क्रहत, ऩमनटन क्रवकास, तनमानत य रगानी प्रवद्धननका रातग 

क्रिमाशीर फनाइनछे। तनमोगहरूको आवश्मकता, औष्टचत्म य 

प्रबावकारयताको ऩनुयावरोकन गरयनेछ।  

९९. सॊमकु्त या् िसॊघ तथा कवम कवतयानष्ट् िम सॊघसॊस्थाहरूभा 

नेऩारको उऩष्टस्थततराई थऩ प्रबावकायी फनाइनेछ। सॊमकु्त 

या् िसॊघीम भानवकतधकाय ऩरयषद्को सदस्मको हैतसमतभा 
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नेऩाररे प्रबावकायी, तन्ऩऺ य यचनात्भक बतूभका तनवानह 

गयी भानव कतधकायको सॊयऺण य प्रवद्धननभा मोगदान 

ऩयु माउनेछ।  

१००. प्रदेश य स्थानीम तहको ऺभता क्रवकास, ऩूवानधाय तनभानण य 

प्रशासतनक सहजीकयणको व्मवस्था तभराइनेछ। सॊघीम क्रवरदा 

तथा भौदरक नीतत तजुनभा गदान प्रदेश य स्थानीम तहका 

क्रवकास आवश्मकतासभेतराई सम्फोधन गरयनेछ। वृहत ्

याष्ट् िम नीतत तथा रक्ष्महरूराई प्रदेश य स्थानीम तहरे नीतत 

य कामनिभभा आवतरयकीकयण गनेछन।् 

प्रतततनतध सबाका सबाभखु, 

याष्ट् िम सबाका क्मऺ, 

१०१. मी नीतत तथा कामनिभ प्रस्ताव गदान उच्चदयको आतथनक 

वृक्रद्ध हातसर गने, सवततुरत य सीुकढ कथनतव र तनभानण गने, 

स्वस्थ य सऺभ जनशष्टक्त क्रवकास गने, योजगायी तसजनना गने, 

क्रवकासराई सभावेशी य साभाष्टजक वमामभा आधारयत 

फनाउने, सशुासन कामभ गने, नततजा हातसर गने य सभदृ्ध 
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नऩेार, सखुी नऩेारीको दीघनकारीन उद्देश्म प्रा त गने 

कठोटराई केवरभा याष्टखएको छ।  

१०२. मी नीतत तथा कामनिभको कामानववमनफाट सभकृ्रद्धको 

गवतव्मभा ऩगु् न याष्ट् िम ऺभताको क्रवकास हनुेछ। 

रोकताष्टव रक शासन ऩद्धतत, साभाष्टजक वमाम य सभवमाक्रमक 

आतथनक क्रवकासफाट शाष्टवत, क्रवकास य कग्रगभनराई एक 

ककानका ऩरयऩूयकका रूऩभा कष्टघ फढाउन भदत ऩगु् नछे। 

साभाष्टजक क्रवबेदको कवत्म, नागरयक सफरीकयण, ऻान य 

सीऩ तथा नवप्रवतननभा आधारयत उत्ऩादन प्रणारी, मोग्मताका 

आधायभा काभको कवसयको प्रत्माबतूत य प्रक्रवतध 

क्रवकासभापन त ् श्रभको उत्ऩादकत्व वृक्रद्धको कवस्थारे 

सभाजवादको भागन प्रशस्त गनेछन ्बव ने भेयो क्रवश् वास छ। 

१०३. कवत्मभा, याजनीततक सङ  िभण सभा त गयी नेऩारको 

सॊक्रवधान कामानववमनका भा्मभफाट भरुकुराई सभकृ्रद्धको 

मारातपन  कग्रसय गयाउन मोगदान ऩयु माउने याजनीततक 

दरहरूप्रतत हाददनक आबाय प्रकट गदनछु। भरुकुको सभग्र 

आतथनक-साभाष्टजक क्रवकासभा आ-आफ्नो ऺेरफाट बतूभका 
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तनवानह गने या् िसेवक कभनचायी, सयुऺाकभधी, तनजी तथा 

सहकायी ऺेर, नागरयक सभाज, फकु्रद्धजीवी, सञ् चाय जगत ्

तथा सम्ऩूणन देशवासीहरूराई धवमवाद ददवछु। साथै 

नेऩारको क्रवकास प्रमासभा सहमोग ऩयु माउन े तभरया् िहरू, 

कवतयानष्ट् िम सॊघसॊस्था तथा हाम्रा क्रवकास साझेदायहरूराई 

धवमवाद ददवछु। 

धवमवाद !  


