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�ददेश सभाभश भाानीश सभ म ,ु 

�ददेश सभाभश भाानीश द�ीयह, 

 

1. �व��यापी �पमा फै�लएको को�भड-19 महामार� र यसको 
प�छ�लो लहरले �व� समुदायलाई आ�ा�त बनाइरहेको छ। 
कोरोनाका कारण जीवन गुमाएका नेपाल� लगायत सबै मृतक��त 
हा�द�क ��ा�ल� अप�ण र शोकाकुल प�रवारजन��त समवेदना 
�कट गद� स���मत सबैको शी� �वा��य लाभको कामना गद�छु। 

2. नेपालको साव�भौमस�ा, �वा�धनता, भौगो�लक अख�डता, रा��य 
�हत, �वा�भमान, स�ीय लोकताि��क गणत��, समावेिशता, 
सामािजक �याय र कणा�ल� �देश �ा��का ला�ग आ�नो अमू�य 
जीवन उ�सग� गनु�हुने स�पूण� �ात अ�ात महान स�हदह���त 
भावपूण� ��ा�ल� अप�ण गद�छु। यस �ममा घाइते, बेप�ा तथा 
अपा�ता भएका �यि� र आ�दोलनमा सहभागी भइ योगदान 
गनु�हुने स�पूण� महान यो�ाह�को �मरण गद� उहाँह���त उ�च 
स�मान �य� गद�छु। 

3. को�भड-१९ महामार�का कारण भइरहेको जीवनको ��त र 
जोिखमलाई म�यनजर गद� �देश सरकारको स�पूण� �ोतसाधन र 
संय�� प�रचालन गर� नमूना पर��ण, उपचार, अि�सजन आपू�त�, 
�वा��य उपकरण, जनशि� र औष�धको �यव�थास�हत महामार�को 
�यूनीकरण तथा ��तकाय�मा कुनै कमी हुन न�दन �देश सरकार 
�य� नरत रहेको छ। 
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4. महामार� �नय��ण, रोकथाम र उपचारको ला�ग अमू�य योगदान 
गनु�हुने सबै �वा��यकम�, सुर�ाकम�, सफाइकम�, स�ारकम� एवम ्
�वयंसेवक��त उ�च स�मानस�हत आभार �कट गद�छु। साथै यस 
महामार�को �यव�थापनमा मह�वपूण� सहयोग गनु�हुने जन��त�न�ध, 

रा�सेवक कम�चार�, सामािजक तथा गैरसरकार� संघ-सं�था र आम 
नाग�रकमा हा�द�क ध�यवाद �य  गद� थप मह�वपूण� योगदानको 
अपे�ा गरेको छु। 

5. कणा�ल� �देश सरकारले "हामी महामारखकाा  िजछ�" भ�े 
आ�म�व�ासका साथ जनताको �वा��यलाई उ�च �ाथ�मकता �दइ 
�वा��य पर��ण, उपचार, उपकरण, औष�ध, जनशि� र पूवा�धार 
समेत �यव�थापनका काय�ह� �भावकार� �पमा अगा�ड बढाएको 
छ। �वगत वष�का सफल नी�त तथा काय��मह�लाई �नर�तरता 
�ददै को�भड �नय��ण ��तकाय�, �नय�मत �शासन, �वकास तथा 
अथ�त��लाई ग�तशील बनाउन कणा�ल� �देश सरकारको  

आ�थ�क वष� २०७८/०७९ को नी�त तथा काय��म ��तुत गन� 
गइरहेको छु। 

 

माननीय सद�यहह, 

6. को�भड-19 को �भावका कारण �वकास �यासमा ग�तरोध उ�प� 
भएको यस ��तकूल प�रि�थ�तबीच सुझबुझपूण� ��तकाय� गद� 
कणा�ल� �देशको “समृ�  कााकख सु ारख  कााकखाासी” को 
द�घ�काल�न सोच हा�सल गन� �थम प�वष�य योजनाले �लएका 
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ल�य, उ�े�य, �ाथ�मकता तथा रणनी�तह� काया��वयन गद� ग�रबी 
�नवारण र आ�थ�क-सामािजक �पा�तरणस�हतको समानुपा�तक 
समावेशी �वकास हा�सल गन� �दशामा आगामी काय��मह� केि��त 
रहेका छन्। 

7. कणा�ल� �देशमा �दगो र समावेशी आ�थ�क वृ�� हा�सल गद� 
सामािजक, आ�थ�क �यायस�हतको �वकासका ला�ग "ाववा�य, िश�व, 
उ�ावादन न ोजगव : �ागोन वकवकन नक स ृकोनलवोगनाूवव पव " भ�े 
मूल �येय �लइ आ�थ�क वष� २०७८/०७९ को कणा�ल� �देश 
सरकारको नी�त तथा काय��म तजु�मा ग�रएको छ।  

8. को�भड-19 को महामार� �यूनीकरण, रोकथाम, �नय��ण र 
उपचारको उिचत �यव�था गद� आव�यक औष�ध एवम ्औष�धज�य 
साम�ीको सहज आपू�त� तथा उपल�धतामाफ� त नाग�रकको जीवन 
र�ालाई उ�च �ाथ�मकता �दइनेछ। 

8.1 को�भड-१९ �नय��ण तथा उपचारका ला�ग आव�यक पन� 
�वारेि�टन, आइसोलेसन, अि�सजन �ला�ट, अि�सजन 
�स�ल�डर, क�से��ेटर र भेि�टलेटरलगायत अ�याव�यक 
�वा��य उपकरण, औष�ध तथा औष�धज�य साम�ीको सहज 
आपू�त� र उपल�धता सु�नि�त ग�रनेछ। 

8.2 वीरे��नगर सुख�तमा पाँच सय शैयाको को�भड �वशेष 
अ�पताल �नमा�ण गर� सं�ामक रोग उपचार तथा 
�यव�थापन �भावकार� बनाईनेछ। िज�ला अ�पतालह�मा 
क�तीमा एक भेि�टलेटर र पाँच आई.सी.यू. उपचार 
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क�समेत पचास उपचार शैयाको �यव�था यथाशी�  

�मलाईने छ। 

8.3 कणा�ल� �देशका सबै जनतालाई को�भड-१९ �व��को 
खोप लगाउने �यव�था �मलाईनेछ। 

8.4 भारत एवम ् ते�ो मुलुकबाट फ�क� एका नेपाल� 
नाग�रकलगायत आग�तुकह�को �देश �वेश �व�दुमा 
कोरोना पर��णको �यव�था ग�रनेछ। को�भड-19 
पर��णको दायरा र �े�लाई �यापक �व�तार गर� 
समुदाय�तरस�म पु� याइनेछ। उ�च �हमाल� तथा सडक 
पहु ँच नभएका �वकट �थानीय तहबाट ज�टल ल�ण 
देिखएका सं��मतह�को हवाई उ�ार गर� निजकको 
को�भड अ�पतालमा पु� याई उपचार सेवा उपल�ध 
गराईनेछ। 

8.5 अ�पताल भना� भएका कोरोना सं��मतह�को ला�ग 
�नःशु�क उपचार र पो�षलो आहार स�बि�धत 
अ�पतालह�बाट उपल�ध हुने �यव�था ग�रनेछ। 
सं��मतह�को मनोबल उ�च राखी रोग ��तरोधा�मक 
�मता बढाउन मनोपरामश�का साथै योग �यानको �यव�था 
�मलाईने छ। 

8.6 को�भड महामार� �नय��ण एवम ् �वप� �यव�थापनका 
काय�ह�मा सहयोग तथा सहकाय� गन� गर� �वयंसेवकह� 
प�रचालन ग�रनेछ।  

8.7 को�भड महामार� �नय��णका ला�ग �वा��य सेवातफ�  थप 
जनशि� र पूवा�धारको �यव�था ग�रनेछ। को�भड 
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उपचारमा संल�न �वा��यकम� र रा�सेवक कम�चार�लाई 
जोिखम भ�ा र �नःशु�क उपचार उपल�ध गराइनेछ। 

8.8 महामार� �नय��णका ला�ग ग�रएका ब�दाब�द� र 
�नषेधा�ाबाट �भा�वत दै�नक �याला मजदुर� ग�रखाने 
वग�लाई खा�ा� तथा राहत उपल�ध गराइनेछ। 
जी�वकोपाज�न तथा आयमूलक �कृ�तका काय��मह�लाई 
यसतफ�  प�रलि�त ग�रनेछ।  

8.9 सबै नाग�रकलाई सुरि�त रा� जन�तरमा मनोसामािजक 
परामश�स�हतका सचेतनामूलक साथै पर�परागत तथा घरेलु 
उपचार �व�धबाट रोग ��तरोधी �मता बढाउने 
काय��मह�लाई �ो�सा�हत ग�रनेछ। यसका ला�ग युवा, 
�व�ाथ�, िश�क र म�हला समूह लगायत �वयंसेवक 
संगठनह�लाई प�रचालन ग�रनेछ। 

8.10 को�भड-१९ रोकथाम, उपचार तथा ��तकाय� �यव�थापन 
कोषको �थापना र स�ालन ग�रनेछ। 

 

माननीय सद�ययह, 

9. जनताको आधारभूत मौ�लक हकको �पमा रहेको �वा��य सेवालाई 
सव�सुलभ तथा गुण�तर�य बनाई सबैको सहज पहु ँच सु�नि�त 
ग�रनेछ। 

9.1 सबै िज�लामा अि�सजन �ला�टस�हतको स�वा रोग 
अ�पताल �नमा�ण तथा स�ालन ग�रनेछ।  
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9.2 अ�जाईमर, �या�सर, पा�क� �सन, �सकलसेल ए�न�मया, मुटु, 
�मग�ला, �रके�स, अ�ट�मज�ता द�घ�रोगबाट पी�डत 
�बरामीको उपचारमा सहयोग गन� उपचार सहायता कोष 
�थापना ग�रनेछ। 

9.3 �देश अ�पताललाई �वशेष� िश�ण अ�पतालको �पमा र 
सबै िज�ला अ�पताललाई �वशेष� सेवा �वाह गन� 
अ�पतालको �पमा �वकास गन� अ�पतालको �मता 
अ�भवृ��, �वशेष� सेवा �दान गन� गर� मे�सन/उपकरणको 
�यव�था र आव�यक थप पूवा�धारको �वकास तथा 
सु�ढ�करण ग�रनेछ। 

9.4 �देश राजधानीमा जन�वा��य �योगशाला �थापना गनु�का 
साथै िज�ला अ�पतालमा रहेका �योगशालाको सु�ढ�करण 
ग�रनेछ। घु�ती �वा��य तथा �योगशाला िश�वरमाफ� त 
�वा��य संकट देिखएका दुग�म �थानह�मा त�काल �वा��य 
सेवा पु� याइनेछ। 

9.5 हरेक �थानीय तहमा क�तीमा प�� शै�याको अ�पताल र 
�वा��य �योगशाला �नमा�ण गन� �थानीय तहसँग साझेदार� 
तथा सम�वय ग�रनेछ। 

9.6 �वा��य सेवाको पहुचँ सव�सुलभ बनाउन टेल� मे�ड�सन 

सेवालाई �यव�थापन ग�रनेछ। आयुव�द, �ाकृ�तक तथा 
हो�मयोपेथी एवम ् अ�य वैकि�पक िच�क�सा प��तको 
�वकास र �व�तार ग�रनेछ। 
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9.7 मात-ृिशशु �वा��यमा सुधारका ला�ग �कशोर�, गभा�व�था र 
सु�केर� �वा��य सचेतना तथा बहु�े�ीय पोषण स�ब�धी 
काय��म स�ालन ग�रनेछ।  

9.8 सबै ब�थ�� से�टरलाई �ोतसाधनस�हत �यवि�थत गन� 
�थानीय तहसँग सहकाय� ग�रनेछ। जोिखममा परेका गभ�वती 
तथा सु�केर�को जीवन र�ाथ� ग�रँदै आएको हवाइ उ�ार 
काय��मलाई �नर�तरता �दइनेछ। 

9.9 �ये� नाग�रक लि�त गर�  खदेश मुमशख दशउपचारशसदवाश
दथाशखदे खे�नशकाय��म स�ालन ग�रने छ। 

9.10 �देशमा �वा��य साम�ी,  औष�ध एवम ् उपकरणको सहज 
एवम ्�भावकार� आपू�त� �यव�थापनको ला�ग �देश �वा��य 
आपू�त� �यव�थापन के�� �थापना र स�ालन ग�रनेछ।  

 

माननीयशसख�ययह,  

10. �थानीय �ान, सीप, �ोत, साधन तथा पर�परागत एवम ्आधु�नक 
��व�ध उपयोग गद� उ�पादन एवम ्उ�मशीलतालाई �व��न गर� 
युवाह�लाई उ�पादनशील �े�मा प�रचालन गन� नी�त �लइनेछ।  

10.1 �थानीय�तरमै �यूनतम रोजगार� एवम ् जी�वकोपाज�नका 
ला�ग मु�यम��ी रोजगार काय��मलाई  खदेश  व देश 
काय��मकमशोपमाश�नर�तरता �दइनेछ। 

10.2 पर�परागत सीप, ह�तकला र ��व�धलाई �व��न गर� 
युवालाई रोजगार�को अवसर सृजना गन� "सीपसँग ैसययमग" 
काय��म स�ालन ग�रने छ। यसका ला�ग मागमा 
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आधा�रत उ�मशीलता तथा सीप �वकास ता�लम, पूँजी, 
��व�ध र बजार�करणमा सहयोगको �यव�था �मलाईनेछ।  

11. �नया�तमूलक उ�ोग तथा �यवसायह�को �थापना, �वकास, �व�तार, 

�व��न तथा रोजगार� �सज�ना गद� आ�म�नभ�र एवम ् �दगो �देश 
अथ�त�� �वकास गन� नी�त अवल�बन ग�रनेछ। 

11.1 "एक िज�लल एक  उोग गलम ामलपनल" काय��मलाई 
�नर�तरता �दइनेछ। यसका ला�ग उपल�ध �थानीय क�चा 
पदाथ�को लगत, स�भा�यता तथा वातावरणीय अ�ययन र 
ज�गा �ा��को काय� स�प� भई �व�तृत प�रयोजना ��तवेदन 
तयार भएका िज�लामा उ�ोग �ामको पूवा�धार �नमा�ण 
ग�रनेछ। 

11.2 युवा तथा लि�त वग�लाई �वदेशमै �वरोजगार बनाउन होम 
�टे स�ालन, औ�ो�गक जनशि� �वकास एवम ् उ�ोग 
�थापना गन� �ो�साहन ग�रनेछ। 

11.3 कणा�ल�को जडीबूट�, र�प�थर तथा रेसादार (अ�लो, लो�ा, 
बा�बयो, केतुक�), देवदार तेल,  �याउ, भोजप�, सुनगाभा 
आ�द ज�ता �थानीय क�चा पदाथ�को �वकास तथा 
�व��नका ला�ग साव�ज�नक-�नजी साझेदार�मा �वषयगत व�त ु
�वकास के��को �थापना ग�रनेछ। 

11.4 को�भड-१९ �भा�वत उ�ोगह�को पुन��थानको ला�ग 
�थानीय क�चा पदाथ�मा आधा�रत लघु घरेलु तथा साना 
उ�ोगह�लाई उ�पादनमा आधा�रत �याज तथा अ�य 
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अनुदान एवम ् सहु�लयत ऋण लगायतका �व��ना�मक 
काय��म स�ालन ग�रनेछ। 

11.5 मझौला उ�ोगह�लाई �व�ुत महसलु तथा पूवा�धार 
�वकासमा सहयोग एवम ्शेयर साझेदार� ग�रनेछ। 

11.6 �थानीय क�चा पदाथ� �योग गर� स�ालन ग�रने नव�वत�न 
एवम ् �सज�नशील उ�मशीलतालाई �ो�साहन गन� "घु�ीत 
व�ी ु पूजँत कोष" �थापना एवम ् प�रचालन गन� �यव�था 
�मलाईनेछ। 

 

माननतय सद�ययह, 

12. पर�परागत कृ�ष �णाल�लाई आधु�नक�करण, �यावसा�यक, 
��त�पधा��मक र उ�च मू�ययु� बनाउन आव�यक नी�तगत, 
सं�थागत र जनशि� �यव�थापन गर� रााा�ाक रद शको हपमा 
�वकास  नन नतनी नत न लइ 

12.1 टु�े कृ�ष ग�त�व�धलाई �न��सा�हत गद� कृ�ष तथा 
पशुपालनको �व�तृत स�भा�यता अ�ययन गर� उ�पादन, 
भ�डारण, �शोधन र बजार�करणको एक�कृत कृ�ष 
�वकास योजना काया��वयनमा �याइनेछ।  

12.2 सडक स�ालको �वकासलाई उ�चमू�य कृ�ष उपज 
उ�पादन र बजार�करणको अवसरमा बद�न सडक 
को�रडोर केि��त �यावसा�यक कृ�ष  उपादन कायायम 
स�ालन ग�रनेछ। 
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12.3 कृ�ष �ा�व�धकह�लाई कृ�ष �यवसायमा आक�ष�त गन� 
तथा कृषकको घरदैलोमा �ा�व�धक सेवा पु� याउन कृाृष
गराक�वकषधक ोजवर षगकर ाषकरय �म स�ालन ग�रनेछ। 

12.4 गरार� कष कणर गलष अ�भयरालाइ� �भावकार� बनाउँदै 
�मशः �ा�ा�रक नमूना �थानीय तह घोषणा गद� 
ल�गनेछ। यसका ला�ग अ�ययन, अनुस�धान र 
�वकासका काय�ह� �विश��कृत �पमा स�ालन गन� 
आव�यक �ब�ध �मलाईनेछ। 

12.5 आधु�नक कृ�ष �णाल�लाई आ�मसात ् गद� माटो 
अनुसारको उ�पादन काय�लाई �ो�सा�हत गन� �थानीय 
तहसँगको सम�वय र साझेदार�मा माटो पर��ण 
�योगशाला �थापना ग�रनेछ। 

12.6 कृ�ष �े�लाई बढ� उ�पादनशील, ��त�पध� र 
नाफामूलक बनाउन सबै �कसान तथा �यवसायी 
लाभाि�वत हुने र उ�पादन लागत घटाउन स�कने गर� 
“कणर गलषकृाृष�ष षसेयोवषगणरगल” लाग ुग�रने छ। यस 
�णाल�माफ� त �संचाइ, कृ�ष उपजको मू�य �ृ ंखलामा 
उपयोग हुने उपकरण, कृ�ष उपज ढुवानी र �नि�त 
बाल� व�तमुा �ो�साहन उपल�ध गराइनेछ। 

12.7 �थानीय तहमा साव�ज�नक, सहकार� र �नजी �े�को 
सहकाय�मा कृ�ष हाट बजार, बीउ उ�पादन तथा �शोधन 
भ�डारण के��, दु�ध स�लन तथा �ारि�भक �शोधन 
के��, आधारभूत सु�वधास�हतको कृ�ष तथा पशु सेवा 
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के��, खा� भ�डारण के�� र कृ�ष साम�ी के�� �थापना 
गन� �ो�सा�हत ग�रनेछ। 

12.8 बाझँो छो�डएका खेतीयो�य ज�मनलाई �वकास तथा 
उपयोग गर� कृ�ष उ�पादन वृ�� ग�रनेछ। 

12.9 भू�मको उिचत उपयोगका ला�ग जोिखम संवदेनशील  
भ-ूउपयोग गु�योजना तयार गर� काया��वयनमा 
�याइनेछ। भू�मको च�लाब�द�लाई �ो�सा�हत गर� 
�यावसा�यक करार खेती, सहकार� खेती र सामू�हक 
खेती गन� उ��े�रत ग�रनेछ। 

12.10 बृहत आकार एवम ् उ�च ��व�धयु� िशत भ�डार  
(को�ड �टोर) तथा �शोधन उ�ोग साव�ज�नक �नजी 
साझेदार� मोडेलमा �थापना तथा स�ालन ग�रनेछ। 

13. पशुपालन माफ� त �थानीय �वरोजगार वृ�� गद� पशपु�छ�ज�य 
उ�पादनमा �देशलाई आ�म�नभ�र बनाउनुका साथै य�ता उ�पादनको 
�नया�तलाई �व��न गर� आ�थ�क �वकास गन� नी�त �लइनेछ।  

13.1 �यावसा�यक एवम ् उ�त न�का पशपु�छ�, माछापालन, 
मौर�पालन र उ�च मू�यका प�छ�पालन �यवसायलाई 
�ो�साहन �दने काय��मलाई �नर�तरता �दइनेछ। 

13.2 �हमाल� �े�मा एक सय भ�दा बढ� भेडा बा�ापालन गन� 
�कसानह�को ला�ग गोठ सुधार तथा �यव�थापन लि�त 
सहयोग काय��म स�ालन ग�रने छ।  
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13.3 सन् २०३० स�म पी.पी.आर., खोरेत, रे�बज रोग �नय��ण 
तथा उ�मूलन गन� अ�तरा���य ल�यअनुसार �याि�सन तथा 
औष�ध यथा समयमै �यव�थापन ग�रनेछ।  

13.4 साव�ज�नक, �नजी र सहकार� �े�को साझेदार�मा दधु 
उ�पादन, दाना, �ाचर�, �शोधन के��, अगा��नक मल, जै�वक 
�वषाद�, बधशाला, �ोतके�� �वकास, सेलार िच�यान के��, 

साइलेज तथा हे उ�पादन र कृ�ष औजार तथा उपकरणको 
उ�ोग �थापना गन� �ो�सा�हत ग�रनेछ। 

13.5 कृ�ष तथा पशुपालनको �े�मा अ�ययन अनुस�धानमाफ� त 
यसको �वकासका ला�ग �देशमा कृ�ष तथा पशु अनुस�धान 
के�� �थापना ग�रनेछ। 

13.6 कृ�ष �े�मा उ�लेखनीय काय� गन� �यावसा�यक कृषकलाई 
�शवण हलोबाट स�मान गन� तथा योगदानमा आधा�रत 
�कसान �नवृि�भरण काय��म काया��वयनमा �याइनेछ। 

14. समाजवाद उ�मुख सामािजक, आ�थ�क �णाल� �व��नका ला�ग 
मया��दत, गुण�तर�य, �व�धस�मत र सुशासनयु� सहकार� �े�को 
�वकास ग�रनेछ। 

14.1 रणनी�तक योजनास�हत कवाणललद � े द ेश ेषदकाषणकाह� 
सहकार� �णाल�माफ� त स�ालन ग�रनेछ। 

14.2 सहकार� �े�मा �भावकार� �नयमन, �िश�ण, �व��न एवम ्
संरचनागत सुधारका काय��मह� स�ालन ग�रनेछ। 
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14.3 उ�पादन, उपभोग, �म तथा सीपमा आधा�रत 
�वरोजगारमूलक एवम ्नमूनायो�य सहकार� �णाल� �था�पत 
गन� अ�भयान स�ालन ग�रनेछ।  

14.4 �थानीय तहको सम�वय तथा सहकार�सँगको साझेदार�मा 
"सुपथ मू�य पसल" खो�न �ो�सा�हत ग�रनेछ।  

 

माननीय सद�ययह, 

15. कोरोना महामार� तथा �वप�का कारण उ�प� हुनस�ने स�भा�वत 
खा� संकट समाधान गद� खा� सुर�ाको सु�नि�तता गन� 
अ�याव�यक खा� उ�पादन, भ�डारण, �वतरण र आपू�त�को भरपद� 
�यव�था �मलाईनेछ।  

15.1 सरोकारवाला र �नयमनकार� �नकायह�सँगको सम�वयमा 
गुण�तर पर��ण र �भावकार� बजार अनुगमन गर� दै�नक 
उपभो�य व�तु तथा सेवाको सहज आपू�त�को �ब�ध 
�मलाईनेछ।  

15.2 �देशमा खा� सुर�ा, खा� अ�धकार तथा खा� 
स��भ ुताका ला�ग कानूनी �यव�था ग�रनेछ। अ�याव�यक 
व�तहु�को माग आपू�त� �व�ेषण गन� संय�� �थापना गर� 
खा� संकट हुने तहह�मा आव�यक खा�ा� आपू�त�को 
�यव�था �मलाईनेछ। 

15.3 स�भा�वत �वप�लाई समेत म�यनजर गद� �थानीय 
तहसँगको सहकाय�मा कृ�ष उपज स�लन र भ�डारणका 
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ला�ग एक �थथानी  तह एक अ�  कथार �थापना गन� नी�त 
�लइनेछ। 

15.4 पे�ो�लयम पदाथ� भ�डारणको ला�ग �देश�तर�य पूवा�धार 
�नमा�ण गन� स�भा�यता अ�ययन¸ �थान छनौट र ज�गा 
�ा��को काय� अगा�ड बढाइने छ। 

15.5 �थानीय उ�पादनको बजार�करण, �नया�त र उपयोगमा 
�वशेष �ाथ�मकता �दइनेछ। उ�पा�दत व�तुको आ�त�रक 
खपत वृ�� गन� सहकार� तथा �नजी �े�लाई कणा�ल� 
कोशेल� गृह स�ालन गन� �ो�सा�हत ग�रनेछ।  

15.6 कणा�ल� उ�पादनको �नया�त तथा खपत वृ�� गन� उ�प�त 
�माणप�, �ाि�ड�, लेव�ल� तथा �यापा�रक िच�ह �ा��मा 
सहयोग गनु�का साथै सरकार� �नकायमा अ�नवाय� �योगको 
ला�ग आव�यक कानूनी �यव�था ग�रनेछ।  

15.7 कणा�ल� राजमाग�, म�यपहाडी लोकमाग� लगायतका 
राजमाग� लि�त फलफूल खेती गन� तथा सु�खा फलफूल 
(�ाई �ुट) कारखानाको �थापना र स�ालनका ला�ग �नजी 
�े�लाई �ो�साहन ग�रनेछ।  

 

मथाानी सद�ीतह, 

16. को�भड महामार� संकटलाई म�यनजर गद� ��व�धमै�ी िश�ण 
�सकाईलाई �ो�साहन र �व��न गन� द� र सीपयु� जनशि� 
उ�पादन गन� नी�त �लइनेछ। यसका ला�ग नेपाल सरकार र 
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�थानीय तहसँगको सहकाय�मा �ा�व�धक र �वरोजगारमूलक उ�च 
िश�ामा जोड �दइनेछ।  

16.1 सामुदा�यक एवम ्�ा�व�धक �व�ालयह�को पूवा�धार �वकास 
तथा शैि�क जनशि�को �मता �वकासका काय��मलाई 
�नर�तरता �दइनेछ। म�यम तथा उ�च�तर�य �ा�व�धक 
जनशि� उ�पादन गन� �देश �भ�का �या�पसह�लाई 
आव�यकता अनुसार �मशः �व�ान तथा �ा�व�धक िश�ा 
अ�ययनको ला�ग स�ब�धन र �तरो��तको ला�ग आव�यक 
सहयोग ग�रनेछ।  

16.2 बह-ु�ा�व�धक क�ा स�ालन गन� सामुदा�यक 
�व�ालयह�को पूवा�धार �वकासलाई �नर�तरता �दँदै 
�ा�व�धक र सरकार� तथा आ��क �या�पसह�को भौ�तक 
पूवा�धार एवम ् ��व�ध �वकासमा आव�यक सहयोग 
ग�रनेछ। 

16.3 सीपयु� द� जनशि� उ�पादनका ला�ग �ययवसय�ययक
िश�य तथयक तय�ललक ये�� �थापना गन� नी�त �लइनेछ। 
�वप�, ���बाट घाइते, अपा� तथा स�हदका स�तती र 
जेहे�दार �व�ाथ�लाई सीपमूलक �ा�व�धक िश�ा 
अ�ययनको ला�ग �वशेष छा�वृि� �दान ग�रनेछ। 

16.4 द� जनशि� उ�पादनका ला�ग �वा��य, इि�ज�नय�र�, 
कृ�ष, वन, भेटे�रनर�, पय�टन र सूचना ��व�ध �े�मा 
�नातक अ�ययनका ला�ग छा�वृि� �दान ग�रनेछ। 

16.5 म�हलाको िश�ामा पँहुच वृ�� गन� छोररक बुयररकछयछवृिव 
ययय��ललाई �नर�तरता �दइनेछ।  
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17. �व�ालय िश�ालाई गुण�तर�य, वै�ा�नक, �यावसा�यक, सीपमूलक र 
जीवनोपयोगी बनाउन सामुदा�यक �व�ालयको �मता �वकास तथा 
पहु ँच �व�तार गन� नी�त �लइनेछ। 

17.1 सामुदा�यक शैि�क सं�थाको पूवा�धार, पा� य�म 
लगायतका �वषयमा समसाम�यक सुधार गर� व�ैा�नक, 
सीपमूलक तथा गुण�तर�य िश�ा �दान गन� कणा�ललन
साव�जजाकनक िा सुधार अ�भयान अ�तग�त  ैकिक सुधारन
काय��म स�ालन ग�रनेछ। 

17.2 नव�सज�नशील, वै�ा�नक, �यावसा�यक र मानव मू�यमा 
आधा�रत िश�ाका ला�ग समायानुकूल पा��म 
प�रमाज�न गन� नेपाल सरकार र �थानीय तहसँग सम�वय 
ग�रनेछ। �देशमा �थानीय �विश�ता र उ�मशीलतालाई 
�यान �दई �थानीय पा��म �वकास गन� �ो�साहन 
ग�रनेछ। 

17.3 �हमाल� र �वकट पहाडी िज�लामा आवासीय �व�ालय 
स�ालन गन� काय�लाई �नर�तरता �दइनेछ। 

17.4 �थानीय तहसँगको सहकाय�मा दोहोरो नपन� गर� एकन
�थाानयन  तन एक ामूाान सामुदा यकन  व�ालय 
काय��मलाई �नर�तरता �दइनेछ। 

17.5 �व�ालय िश�ादेिख �ानस�हतको �वआज�न (जससदैन
कमाउँदै) गन� सीपमूलक िश�ाको �वकास ग�रनेछ।  

17.6 �व�ालयका बालबा�लकाह�को �वा��य र पोषणमा 
सुधार गन� एक �व�ालय एक नस� काय��म स�ालन  
ग�रनेछ। 
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17.7 कणा�ल� �देशका वालवा�लकाह�को गुण�तर�य िश�ामा 
पहुचँ अ�भवृ�� गन� साव�ज�नक-�नजी साझेदार� काय��म 
स�ालन ग�रनेछ। 

17.8 अपा�ता भएका �यि�ह�को गुण�तर�य िश�ामा सहज 
पहु ँचको सु�नि�तता एवम ् अपा�मै�ी िश�ण �सकाई 
��व�धमा सुधार गन� �वशेष िश�ा स�ालन गरेका 
�व�ालयह�लाई आव�यक सहयोग ग�रनेछ। �देश 
सरकारले �नमा�ण गन� पूवा�धारह� अपा�मै�ी बनाइनेछ। 

17.9 हरेक िज�लामा गुण�तर�य पठनपाठन र �यव�थापन गर� 
उ�कृ� न�तजा �याउने सरकार� �व�ालयलाई �नि�त 
मापद�डका आधारमा अनुदान �दने �यव�था �मलाईनेछ। 

17.10 �नातको�र अ�ययनरत �व�ाथ�लाई �व��व�ालयसगँ 
सम�वय गर� "कणा�वलक  कावकवस ा � वयवस क'' काय��म 
माफ� त �वयंसेवक प�रचालन गन� �यव�था �मलाईनेछ। 
िश�ा �वयंसेवकको मा�यमबाट साव�ज�नक िश�ा सुधार 
गन� कणा�वलकि िण काव��म स�ालन ग�रनेछ। 

17.11 �देशमा प �नतव   वानकन ाका  �ध   व  �ावव �थापना 
गर� आगामी आ�थ�क वष��भ� स�ालनमा �याइनेछ। 

17.12 महामार� र �वप� मा बालबा�लकाको शैि�क �नर�तरताका 
ला�ग वैकि�पक मा�यमबाट िश�ण �सकाइ 
��याकलापह� स�ालन गन� �यव�था �मलाईनेछ। 

17.13 �व�ालयमा �वा��य िश�ा, सचेतना, �ाथ�मक पर��ण र 
उपचारका ला�ग एक �थानीय तह एक �वा��यकम� 
प�रचालन ग�रनेछ। 
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18. �ये� नाग�रक, एकल म�हला, बालबा�लका, अपा�ता भएका 
�यि�ह�, प�रवारबाट �व�था�पत जनता, असहाय र सामािजक 
वि�तीकरणमा परेका वग� र समुदायको संर�ण र पुन�था�पना 
ग�रनेछ। साथै कणा�ल�का �वप� नाग�रकको आधारभूत 
आव�यकताको �व�ध र जी�वकोपाज�न सुधार गन� गन� खाना, नाना, 
छाना काय��मलाई �नर�तरता �दइनेछ। 

18.1 �ये� नाग�रक, द�लत, वाद�, �वप�, राउटे, राजी, माझी, 
मु� ह�लया, एकल म�हला, अपा�ता भएका �यि�ह�, 
यौ�नक अ�पसं�यक, ��� �भा�वत, �व�था�पत नाग�रक, 
अश�, घाइते तथा स�हद प�रवार, एच.आई.भी. सं��मत 
भएका �यि� लगायतका वग�को संर�ण, आयवृ�� र 
जी�वकोपाज�नका ला�ग मु�कमम�ी जी�ीवकोाजजन वाकजयम 
स�ालन ग�रनेछ। 

18.2 लै��क ���ले सुरि�त र समतामूलक �देशमा �पा�तरण 
गन� छोरा र छोर�को लालनपालन, िश�ा आ�दमा  
हुने भेदभाव अ��य गन�, कम उमेरमा हनेु �ववाह रो�न  
“ब�व खाता छकररवक, सुर�ा जीीननररवक” काय��मलाई 
�नर�तरता �दइनेछ। �थानीय तह, �वकास साझेदार, बै� 
तथा �व�ीय सं�थासँगको सम�वयमा बचत रकम शेयर 
लगानी, शैि�क सहयोग र बीमालगायतका अ�य 
योजनाह�सँग यस काय��मलाई आव� गराउँदै ल�गनेछ।  

18.3 समाजमा आ�थ�क तथा सामािजक �पमा प�छ परेका द�लत 
समुदायको आ�थ�क तथा सामािजक �वकास तथा  
स-शि�करण गन� कानूनी �ब�ध गनु�को साथै “मु�कमम�ी 
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द�हलत  आ आजन (रोआगारर) �ववजन काआज�म” लाई थप 
�भावकार� बनाइनेछ। 

18.4 बहु�ववाह, जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव, अ�ध�व�ास र 
छुइ�था (छाउपडी) ज�ता सामािजक कु�था अ��यका ला�ग 
स�बि�धत �थानीय तह, गैर सरकार� सं�था र समुदायमा 
आधा�रत सं�थाह�सँगको सहकाय�मा म�यहात  आ आजन, 
�ककोररत �हब हगाआलका सामािआकत हपाालरतकारर 
अ�भआानमूहकतकाआज�म स�ालन ग�रनेछ। 

18.5 पैतृक स�पि�मा छोरा र छोर�लाई समान अ�धकार �दान 
गन� द�प�तलाई स�मानको �यव�था �मलाईनेछ। 

18.6 �देश राजधानी सुख�तमा नाग�रक अ�त�थ सेवा गृह 
स�ालनमा �याइनेछ। 

 

माननीआतसद�आयह,  

19. �देशको �वकास र समृ��मा युवाको रचना�मक योगदान सु�नि�त 
गन� युवाको सवा���ण �वकास गन� नी�त �लइनेछ।  

19.1 युवा ��तभा प�हचान, युवा उ�मशीलता तथा �वरोजगार, 
युवा महो�सव र उ�कृ� खेलाडी तथा युवा वै�ा�नक 
�ो�साहनज�ता काय��म स�ालन ग�रनेछ। 

19.2 कणा�ल� �देश खेलकूद प�रष� बाट �यव�थापन हुने गर� 
खेलकूद ता�लम के�� �थापना ग�रनेछ। �देश�तरमा 
�यवसा�यक खेलाडी उ�पादन गन� खेलाडीलाई उिचत 
�ो�साहनको �यव�था ग�रनेछ।  
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19.3 दश� रा��य खेलकूद ��तयो�गता आयोजना गन�का ला�ग 
आव�यक पूवा�धार �वकास गन� नेपाल सरकार र �थानीय 
तहसँग आव�यक सहकाय� एवम ्सम�वय ग�रनेछ। रा��य 
�तरका खेलकूद ��त�पधा� यस �देशमा आयोजना गन�का 
ला�ग �देश र�शाला, उ�च पव�तीय रंगशालालगायत 
आव�यक पूवा�धार �वकास ग�रनेछ।  

19.4 युवालाई उ�पादन, उ�मशीलता र रोजगार�सँग जो�न 
शैि�क �माण प� र �यवसाय �धतो राखी सहु�लयत ऋण 
�दने �यव�था �मलाईनेछ।  

19.5 नाग�रकलाई �मको स�मान, सामुदा�यक काय�मा �वयंसेवा 
गन� �व:�फूत� �पमा तयार हुन उ��े�रत गन� �म�दन 
काय��मलाई थप �यवि�थत र �भावकार� �पमा स�ालन 
ग�रनेछ।  

19.6 �व�थ र �सज�नशील जीवनका ला�ग खेलकुद, योग, �यायाम 
र �यानलाई समुदाय तथा �व�ालय तहस�म अ�भयानका 
�पमा �व�तार ग�रनेछ। 

20. सामािजक, साँ�कृ�तक �वकास एवम ् रा��य एकता �व��नमा 
मह�वपूण� योगदान गरेको कणा�ल� खस स�यताको गौरवपूण� 
इ�तहासलाई संर�ण ग�रनेछ। भाषा, कला, सा�ह�य तथा 
सं�कृ�तको स�व��न र �व��नमा �वशेष जोड �दइनेछ। 

20.1 �देश स��हालयको �तरो��त गर� �देश�भ�का ऐ�तहा�सक, 
पुराताि�वक तथा साँ�कृ�तक मह�वका अ�भलेखह� सं��हत 
गर� �देश अ�भलेखालयको �पमा समेत �वकास ग�रनेछ।  
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20.2 �सँजा र दु�लूमा मू�त�, ��तर र अ�य कलाकृ�त, साम�रक 
व�त,ु त�य, �माण, �लपीस�ब�धी द�तावेज सं�हालय 
�नमा�ण ग�रनेछ।  

20.3 �व�भ� जातजाती, समुदाय र भाषाभाषीको भाषा, सं�कृ�त, 
कला झ�कने सां�कृ�तक सं�हालय �थापना गन� सहयोग 
ग�रनेछ। 

20.4 कला सा�ह�यको स�व��न तथा �व��नमा �विश� योगदान 
गन� ��ाह�लाई �ददेश कलश गौरबाट �वभू�षत ग�रनेछ। 

20.5 �देशको भाषा, कला, सा�ह�य र सं�कृ�तको संर�ण, 
स�व��न र �वकास गन� कणा�ल� कला सा�ह�य ��त�ान 
�थापना ग�रनेछ।  

20.6 खस भाषाको �व��न गन�का ला�ग खसश बृहतश े�द को 
�काशन र �व�ालयतहको �थानीय पा��ममा खस 
भाषालाई समावेश गन� सहयोग ग�रनेछ।   

20.7 पर�परागत �पमा चल� आएका मेला, पव� र जा�ाह�को 
�व��न गन� काय�लाई समयानुकूल र रचना�मक बनाउन 
�यव�था �मलाईनेछ। 

 

मलननीयशसद�यहह, 

21. महामार�ले अथ�त��मा पारेको �भाव �यूनीकरण गन� आ�त�रक 
पय�टनलाई �थानीय रोजगार� र आयआज�नको आधारको �पमा 
�वकास गन� कणा�ल� �देशलाई आकष�क पय�टक�य ग�त�यको 
�पमा �वकास गन� नी�त �लइनेछ। 
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21.1 �देश�भ�का ऐ�तहा�सक, धा�म�क, सां�कृ�तक, �ाकृ�तक 
एवम ् पय�टक�य स�भा�य �थलह�को संर�ण र स�व��न 
ग�रनेछ।  

21.2 कणा�ल� �देशलाई आकष�क, साह�सक र �विश� पय�टक�य 
ग�त�यको �पमा �वकास ग�रनेछ। यसका ला�ग �देश 
पय�टन गु�योजना अनुसारका ग�त�य �वकास र �व��न 
ग�रनेछ। यस काय��म अ�तग�त कणा�ल�का पय�टक�य 
�े�ह�मा आ�त�रक पय�टन �व��न गन� कम�चार�लाई 
पय�टन खच�स�हतको १२ �दनको पय�टन �बदा उपल�ध 
गराइनेछ।  

21.3 कणा�ल� �देशका मह�वपूण� पय�टक�य ग�त�यह�को �व�तृत 
जानकार�स�हतको पय�टन पा��िच� (कणा�ल� टू�र�म 
�ोफाइल) �नमा�ण ग�रनेछ। 

21.4 कणा�ल� �देश हु ँदै कैलाश मानसरोवर दश�न गन� चाहने 
धा�म�क �तथा�लुलाई हु�ला िज�लाको �लमी ला�चाबाट दश�न 
गन� �यव�था �मलाईनेछ। यसका ला�ग आव�यक 
पय�टक�य पूवा�धारह� �नमा�ण ग�रनेछ। 

21.5 �देश पय�टन गु�योजना अनुसार सुनौलो ��भ ुज (काँ�े�वहार-
रारा-फो�सु�डो) र सुनौलो �स�� (वीरे��नगर-�ह�सा-
मानसरोवर) जो�ने अवधारणा अनसुार यस माग� र 
आसपासका (काँ�े�वहार, प�कोशी, पचाल झरना, �प�ल, 
�सँजा जु�ला, कु�भ�डे दह, �याप ु �, िच�ी पाटन, सा�ट  
गुफा, मालारानी गुफा आ�द) पय�टक�य पूवा�धारको 
�वकासलाई अगा�ड बढाइने छ। मह�वपूण� पय�टक�य  
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�े� जो�ने माग�मा पय�टन सूचना स�ेत रा�े �यव�था 
�मलाईनेछ।   

21.6 �देश पय�टन गु�योजनाले समेटेका वृहत �कृ�तका 
पय�टक�य पदमाग�लाई अ�तरा���य मापद�ड र आधार�व�दु 
अनु�प �वकास ग�रनेछ। साथै रेड पा�डा, यासा� र गु�र�ला 
�ेललगायत अ�य स�भा�वत पदमाग�ह�को ''पदमाग� 
पर��ण'' गर� स�ालनमा �याइनेछ। 

21.7 का�लकोटको �पल�, �कुमको खारा, जाजरकोटको  
जनुीमा यु� स��हालय �नमा�ण र अ�य सामा�रक  
�थानमा स�भा�यताको अ�ययन गर� यु� पय�टन  
�व��न ग�रनेछ।   

21.8 पय�टक�य ग�त�यको �वकास सँगसँग ै पय�टकह�लाई 
गुण�तर�य सेवा, सुर�ा र सु�वधाको सु�नि�ततास�हतको 
लगानी यो�य प�रयोजनाको �पमा �वकास गन�  
पय�टक�य �थल र माग�को वातावरणीय अ�ययन, ज�गा  
�ा�� र �व�तृत प�रयोजना ��तवेदन तयार ग�रनेछ।  

21.9 पय�टन �े�को �व��न गन� होटेल, सामुदा�यक होम �टे  
तथा पय�टन सहकार� �थापना तथा �वकास गन�  
�ो�साहन गन� नी�त �लइनेछ। यसका ला�ग पय�टक  
पथ �दश�क, सामुदा�यक होम �टे तथा होटेल  
�यव�थापन स�ब�धी ता�लमह� स�ालन ग�रनेछ। 
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माननीय सदयययह, 

22. "�ददग  न  य यवापना य  छ, य यव थ समसम जी नयापन" 

सोचलाई काया��वयन गन� वन �यव�थापन, वन पैदावार, ज�डबटु� 
तथा जै�वक �व�वधताको �दगो संर�ण गर� रोजगार� �ृजना र ह�रत 
अथ�त��को �वकासमा वन �े�को योगदान बढाइनेछ। 

22.1 वन पैदावारको उिचत संर�ण, स�लन, सदुपयोग र 
�यव�थापन ग�रनेछ। वन पैदावारको �नया�त गन� वन 
स�व��नमा आधा�रत वन �यव�थापन ग�रनेछ। 

22.2 �थानीय तहमा पाइने मह�वपूण� �जा�तको �ब�वा छनौट 
गर� वन संर�ण तथा �यव�थापन गन� "वन �बउ बगैचा" 
�थापना ग�रनेछ। 

22.3 सु�खा डाँडाकाँडा तथा नद� �कनार फाँटह�मा 
आ�दानीको ला�ग आयमूलक बोट�व�वाह�को वृ�रोपण 
गन� “आयमूलक ह�रयाल�” काय��म स�ालनमा 
�याइनेछ।  

22.4 सडक बाटोको दुवतैफ�  सौ�दय� �दायक, सडक सुर�ा 
तथा आयमूलक �ब�वाह�को वृ�ारोपण गर� ह�रयाल� 
सडक �वकास गन� �ो�सा�हत ग�रनेछ। 

22.5 च ु रे तथा अ�य संवेदनशील �े�मा रहेका खोला र 
खहरेह�मा वायोइि�ज�नय�रङ ��व�ध�ारा भ-ूसंर�णका 
काय��मह� स�ालन ग�रनेछ। जलाधार �े�को 
�यव�थापन गद� पानी संर�णको ला�ग मुहान, ताल तथा 
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पोखर�को संर�ण, जलाशययु� मनोर�न �थल �नमा�ण 
र भ-ूजलस�य �णाल� �वकास ग�रनेछ। 

22.6 समुदायमा आधा�रत वन �यव�थापनमा सुशासन कायम 
गन� सामुदा�यक वन उपभो�ा समूहको सं�थागत �वकास 
तथा सामािजक प�रचालन काय��मलाई �नर�तरता �दँदै 
सामुदा�यक वन, धा�म�क वन, कबु�लयती वन, �नजी तथा 
पा�रवा�रक वन समूहको �व�ुतीय अ�भलेख राखी 
अनुगमन तथा मू�या�नलाई �भावकार� बनाइनेछ। 

22.7 बहुउपयोगी र मू�यवान �जा�तका �ब�वा उ�पादन, 

�वतरण र वृ�ारोपण काय�लाई �नर�तरता �दइनेछ। 
�थानीय तह तथा अ�य प�सँगको साझेदार�मा ह�रयाल� 
�व��न काय��म स�ालन गर� क�तीमा एक सय हे�टर 
�े�फलमा पाँच वटा वन उ�ान �नमा�ण ग�रनेछ। 

22.8 औषधीय तथा सुगि�धत र �यापा�रक मह�वका 
वन�प�तह�को उ�पादन, �यावसा�यक खेती, स�लन, 
भ�डारण, �शोधन तथा बजार�करणका काय�माफ� त 

रोजगार� अ�भवृ�� गन� र वन��ेबाट �ा� हुने राज� 
वृ�� गन� "कणा�ल� जडीबटु� �वकास काय��म" लागु 
ग�रनेछ। 

22.9 �देश�भ� चयन ग�रएका वन�प�तह�को खेती गन� पकेट 
�े�, उ�पा�दत वन�प�त भ�डारण गन� �लक �े�, 
संक�लत वन�प�त �शोधन गन� जोन �े� र व�त/ुसाम�ी 
उ�पादन गन� सुपर-जोन �े� प�हचान र �व��न 
ग�रनेछ। 
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22.10 ज�डबटु� �वशेष �े� प�हचान गर� उ�ोग �थापना र 
�व��न गन� नी�त अवल�वन ग�रनेछ। "मेक इन 
कणा�लल" सोचस�हत ज�डबटु�ज�य व�तुको उ�पादनमा 
पूँजी र ��व�ध �भ�याउँदै ज�डबटु�को आ�त�रक तथा 
बा� बजार �यव�थापन गन� एक�कृत काय��म 
स�ालनमा �याइनेछ। 

22.11 �नजी �े�सँगको साझेदार�मा �देश�भ� रहेका बहुमू�य 
ज�डबटु�ह�को �शोधन गर� �नया�त गन�को ला�ग कणा�ल� 
ज�डबटु� �शोधन क�पनी �थापना गन� आव�यक ���या 
अगा�ड बढाइनेछ। 

22.12 वनको संर�ण र स�व��नका ला�ग समुदायलाई वनसँग 
जो�न, वनको मह�व �चार गन�, चोर� �सकार� 
�न��सा�हत गन�, वन आगलागीका घटना �यूनीकरण गन� 
काय��म स�ालन ग�रनेछ। 

22.13 सुख�त उप�यका उ�र� जलाधार �े� संर�ण तथा 
स�व��न गु�योजना काया��वयनमा �याइनेछ साथै सुख�त 
उप�यका खानेपानी मुहान संर�णका ला�ग �वशेष 
काय��म स�ालन ग�रनेछ।  

22.14 �ला��क झोलाको �योगलाई �न��सा�हत गद�  
वैकि�पक झोला �व��नका काय��मह� स�ालन 
ग�रनेछ। वातावरणीय �दूषण अनुगमन �टेशन  
�थापना गर� �दूषण �यूनीकरण योजनालाई काया��वयनमा  
�याइनेछ। 
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22.15 वातावरण �नर��कको �ब�धबाट �देश�तर�य वातावरण 
अनुगमन गर� �दूषकले ��तपू�त� �तनु�पन� �यव�था 
काया��वयन गराइनेछ।  

22.16 जलवायु प�रवत�नबाट सृिजत ��तकूल असर र �भाव 
�यूनीकरण गन� अ�ययन अनुस�धानका मा�यमबाट 
उपयु� अनुकूलनका अ�यासह�को �योगमा जोड 
�दइनेछ। 

22.17 �व�ान र ��व�धको �े�मा भइ�रहेका नवीनतम्  
अ�यास र �योगह�लाइ� �ो�साहन गन� वै�ा�नक खोज 
तथा अनुस�धानका काय�ह� ग�ररहेका सं�थासगँको 
सहकाय�मा नव�वत�न �ो�साहन काय��म स�ालन 
ग�रनेछ। 

22.18 सामुदा�यक वनलाई आयमूलक तथा �यावसा�यक वनको 
�पमा समेत �वकास ग�रनेछ। 

 

माननीय सद�ययह, 

23. “कणा�ललको पानीः जनताको लगानी” अ�भयान स�ालनका ला�ग 
जल�ोत गु�योजना तयार गर� �सँचाइ, खानेपानी, जलाशय र 
जल�व�ुतको �वकास र बहु�े�यीय उपयोग गन� नी�त �लइनेछ।  

23.1 �देश�भ� रहेका �छ�ै ��तफल �दने २० मेगावाटस�मका 
जल�व�ुत आयोजनाह�को �व�तृत स�भा�यता अ�ययन गर� 
आयोजना बै�मा समावेश ग�रनेछ। आगामी आ�थ�क 
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वष��भ� २० मेगावाटस�मको एउटा जल�व�ुत आयोजना 
काया��वयनको काय� अगा�ड बढाइनेछ। 

23.2 �देशको अ�धकार �े��भ� रहेका जल�व�ुत आयोजनाह� 
�देश सरकार आफै वा साझेदार�मा �नमा�ण तथा स�ालन 
गन� नी�त �लइनेछ। फुकोट जल�व�ुत आयोजना, ता�सुगाड 
जल�व�ुत आयोजना, भेर� बबई बहुउ�े�यीय आयोजना र 

जगदु�ला जल�व�ुत आयोजनामा �देश सरकारले शेयर 
लगानी गनु�का साथै भेर� बबई बहुउ�े�यीय आयोजनाको 
बाँधको पि�म भागबाट �व�ुत उ�पादन गन� आव�यक 
�कृया थालनी ग�रनेछ।  

23.3 रा��य �व�ुत �सारण स�ालमा हालस�म नजो�डएका दुग�म 
र भौगो�लक �पमा क�ठन �थानका गाउँह�लाई लघु 
जल�व�ुत, सौय�उजा�, बायो�यास, वाय ु उजा� लगायतका 
वैकि�पक उजा�माफ� त �व�ुतीकरणका ला�ग कणा�ल�  
उ�यालो काय��ममाफ� त एक�कृत योजना तयार गर� 
काया��वयनमा �याइनेछ।  

23.4 हाल स�ालनमा रहेका एवम ् �व�भ� कारणले स�ालनमा 
आउन नसकेका साना तथा लघ ुजल�व�ुत आयोजनाह�को 
लगत तयार गर� �ाथ�मकताका आधारमा �व�ुत सहकार�मा 
�पा�तरण गद� आयोजनाह�को मम�त, स�भार र 
�तरो��तको काय�मा आ�म�नभ�र बनाउन �थानीय तहसँग 
सहकाय� ग�रनेछ। 
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24. �देश तथा �थानीय तहबाट �नमा�ण ग�रने सबै सडकलाई एक�कृत 
सडक स�ालमा आव� हुने गर� सुरि�त, भरपद� र गुण�तर�य 
सडक पूवा�धार �वकास गन� सडक तथा यातायात गु�योजना �नमा�ण 
गर� काया��वयनमा �याइनेछ। 

24.1 रणनी�तक तथा पय�टक�य मह�वको सुख�त-�ह�सा सडक 
ख�डको �वकास र �तरो��तको ला�ग �वदेशी तथा �वदेशी 
�ोतको प�रचालन गन� नेपाल सरकारसँग आव�यक  
सम�वय ग�रनेछ।  

24.2 �देश मह�वका सडक तथा पुल �नमा�णको काय�लाई 
एक�कृत आयोजनाको �पमा �नमा�ण गन� काय� अगा�ड 
बढाइनेछ। सडक �नमा�ण गदा� �थानीय तहको के��देिख 
मु�य सडक वा राजमाग� सँग जो�ने सडक र िज�ला 
सदरमुकामदेिख �देश राजधानी जो�ने सडकलाई उ�च 
�ाथ�मकता �दइनेछ। 

24.3 सडक पुगेका सबै �थानीय तहमा �यवि�थत बसपाक�  
�नमा�णको ला�ग �थानीय तहह�सँग सम�वय र सहकाय� 
ग�रनेछ। �देश राजधानी र म�ुय सहरह�मा साइकल लेन 
तथा पैदल या�मैु�ी सडक �नमा�ण काय�लाई �नर�तरता 
�दइनेछ। 

24.4 �व�ालय, �वा��यचौक�, हाट बजार र ब�तीमा सहज पहु ँच 
पु� याउन आव�यक �थानह�मा झोलु�े प ुल �नमा�ण गन� 
काय�लाई �नर�तरता �दइनेछ। 

24.5 �देश राजधानी वीरे��नगरमा च�पथ �नमा�ण तथा 
�तरो��तको ���या अिघ बढाईनेछ। 
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24.6 नेपाल सरकारसँगको सहकाय�मा सुख�त �वमान�थलको 
�व�तार तथा �तरो��त गन� �यव�था �मलाईनेछ। साथै 
�देशका अ�य �वमान�थलको �तरो��त गन� काय�को ला�ग 
आव�यक सहयोग तथा सम�वय ग�रनेछ। 

24.7 सडक सुर�ा काय��मलाई अ�भयानको �पमा स�ालन  
गद� सडकको �डजाइन, �नमा�ण, मम�त, �नर��ण र �तरो��त 
गर� �ादेिशक सडकमा सवार� दुघ�टना हुन �दइनेछैन। 
राजमाग� केि��त सडक सुर�ा पर��ण, �र�ेस तथा 
भे�हकल �फटनेस से�टर �थापना गन� �नजी �े�लाई 
�ो�सा�हत ग�रनेछ। 

24.8 सवार� दता�, न�वकरण, सवार� अनुम�त प� लगायतको 
सेवालाई थप �भावकार� र �यवि�थत बनाउन यसको 
आधु�नक�करण ग�रनेछ। �देश मातहतका सबै यातायात 
सेवा काया�लयको आ�नै आधु�नक �ायल से�टर �नमा�ण 
ग�रनेछ।  

25. जनतालाई आधारभूत खानेपानीको �यव�था र सबै खेतीयो�य 
ज�मनमा �सँचा सु�वधा उपल�ध गराउन आव�यकतानुसार वषा�तको 
पानी स�लन, �डप बो�रङ तथा �ल�ट खानेपानीलगायतका न�वन 
��व�धह�को मा�यमबाट सबैलाई �व�छ तथा गुण�तर�य खानेपानी 
तथा �सँचाइ सु�वधा �व�तार गन� नी�त �लइनेछ।  

25.1 �देशको जल�ोतको �यवि�थत र �भावकार� उपयोगका 
ला�ग कणा�ल� जल�ोत नी�तलाई �भावकार� �पमा 
काया��वयन ग�रनेछ। 
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25.2 �देश राजधानी र अ�य सहरह�मा भवन �नमा�ण  
गदा� वषा�तको पानी स�लन तथा पुनभ�रण �णाल�  
लागु गन� �ो�सा�हत ग�रनेछ। ब�ती निजक  
पानीको �ोत नभएका दुग�म तथा पहाडी �े�मा  
वषा�तको पानी स�लन तथा जै�वक �शोधन  
�णाल� जडान गन� सहयोग गर� �पउनयो�य पानी उपल�ध 
गराइनेछ। 

25.3 �देश राजधानी वीरे��नगरको खानेपानीको सम�या  
समाधान गन� भेर� �ल�ट खानेपानी आयोजना  
काया��वयन गन� नेपाल सरकारसँग साझेदार� ग�रनेछ। 

25.4 �थानीय तहसँगको सहकाय�मा साव�ज�नक शौचालय, ढल 
�यव�थापन र फोहोरमैला �शोधन के�� �नमा�ण गन� 
�ो�सा�हत ग�रनेछ। 

25.5 साव�ज�नक, �नजी तथा उपभो�ाको साझेदार�मा  
खानेपानी तथा सरसफाइ स�ब�धी काय��मह� स�ालन 
ग�रनेछ।  

25.6 खेतीयो�य ज�मनमा वष�भर� �सँचाइ सु�वधा पु� याउन 
स�भा�यताका आधारमा आव�यक साना तथा ठूला �सँचाइ 
आयोजनाह� �नमा�ण ग�रनेछ। 

25.7 भेर�, कणा�ल�, शारदा, �तला, �हमा लगायतका नद� 
�कनारका अ�सँिचत फाँट, टार र �े� लि�त �ल�ट, 
�डपवो�र� तथा �ुवेलमाफ� त �सँचाइको �यव�था  
ग�रनेछ। 
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माननीय सद�यह�, 

26. छ�रयर रहेको तथा जोिखमयु� ब�तीलाई सुरि�त �थानमा 
�थाना�तरण गर� जनतालाई �यूनतम आवासको सु�नि�तता गन� 
नेपाल सरकार र �थानीय तहसँगको सहकाय�मा एक�कृत ब�ती 
�वकास कायय�म अगा�ड बढाइनेछ।  

27. अ�त �वप�, लि�त वग� र समदुायको जीवन�तर सुधार तथा 
सामािजक �पा�तरणका ला�ग जनता आवास कायय�मलाई 
�नर�तरता �दइनेछ। 

28. नमूना सहर �नमा�णका ला�ग स�भा�यता अ�ययन गर� आगामी 
आ�थ�क वष�मा पर��णको �पमा क�तीमा एक �थानमा नमनुा सहर 
आयोजना काया��वयनको ���या अगा�ड बढाइनेछ। 

29. पय�टन �व��न, आवागमन र आ�थ�क �वकासका ग�त�व�धह�लाई 
टेवा पु�ने गर� सुख�त–�स�पाइला, कोटवाडा–मा�म, रारा-मुमा�टप 
लगायतका �थानह�मा केवलकारको �नमा�णको स�भा�यता अ�ययन 
गर� काया��वयन ���या अगा�ड बढाइने छ। 

30. स�ु� माग�, जलमाग� र रोप-वे लगायतका रणनी�तक मह�वका 
पूवा�धार आयोजनाको स�भा�यता अ�ययन गर� साव�ज�नक-�नजी 
साझेदार�मा स�ालन गन� आव�यक ���या अगा�ड बढाइनेछ। 

31. �देश अ�तग�तका योजनाह�को �डजाइन, इ��मेट, �व�तृत 
प�रयोजना ��तवेदन तयार गन� तथा ख�रद ���यालाई एउटै 
�नकायबाट स�पादन गन� संरचनागत �यव�था ग�रनेछ। 
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माननीय सद�ययह, 

32. �देश सरकारको कामकारवाह�, �वकास �नमा�ण तथा सेवा �वाहको 
स�ब�धमा जनताको गुनासा, सुझाब, िज�ासा तथा अपे�ाह� 
स�बोधन गर� सेवा �वाहमा नाग�रक संल�नता अ�भवृ�� ग�रनेछ। 

32.1 �देश सरकार तथा मातहत �नकायबाट �वाह हुने सेवा तथा 
स�ा�लत आयोजनाह�को स�ब�धमा िज�ासा, गुनासो तथा 
सुझाव ��य� �पमा स�बोधन गन�का ला�ग स�ालनमा 
�याइएको “हा�मा कुडा हा�मा मु�यम��ी” काय��मलाई 
थप �यवि�थत र �भावकार� बनाईनेछ।  

32.2 �देश सरकारको नी�त तथा काय��म, बजेट र 
आयोजनाह�को �नय�मत अनगुमन तथा सुपर�वे�णका ला�ग 
एक�कृत अनलाईन अनुगमन �णाल�को �थापना र स�ालन 
ग�रनेछ। 

32.3 काय�त�परता र स�मताका आधारमा सबै �थानीय तहले 
लाभ �लन स�ने गर� �सज�नशील साझेदार� कोष �थापना 
गर� काया��वयनमा �याइनेछ। 

32.4 िज�ला सम�वय स�म�त स�ब�धी नेपालको संवैधा�नक 
�यव�थाअनुसार �देश तथा �थानीय तहमा सहजीकरण, 

स�तुलन र अनुगमनको ला�ग आव�यक जनशि�, 
साधन�ोत र सेवा सु�वधाका साथ �भावकार� प�रचालन  
गन� आव�यक ऐन र काय��ब�ध �नमा�ण गर� प�रचालन  
ग�रनेछ। 
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33. साव�ज�नक सेवा �वाहलाई �छटो छ�रतो, च ु �त, सरल, पारदश� र 
�भावकार� बनाई आम नाग�रकको �देश सरकार��तको अपन�व र 
�व�सनीयता बढाउन साव�ज�नक �शासनको नी�तगत, कानुनी, 
सं�थागत एवम ् मनो�यवहा�रक प�मा सवल�करण तथा �नर�तर 
सुधार गद� ल�गनेछ। 

33.1 �देश �नजामती सेवालाई �यावसा�यक, गुण�तर�य, 
नाग�रक केि��त, प�रणाममुखी र समसाम�यक बनाउन 
�देश �नजामती सेवा स�ब�धी आव�यक कानून  
�नमा�ण ग�रनेछ। 

33.2 �देश तथा �थानीय तहमा �र� दरब�द�मा  
�देश लोकसेवा आयोगमाफ� त पदपू�त�को काय�  
अगा�ड बढाइनेछ। 

33.3 कणा�ल� �देशका जेहे�दार, लि�त तथा �वप� वग�का 
िशि�त बेरोजगार युवाह�लाई �देश सेवा तथा अ�य 
सरकार� सेवामा आक�ष�त गन� लोक सेवा आयोग तयार� 
क�ा स�ालन ग�रनेछ। 

33.4 �देश सरकारका �नकायह�को आ�त�रक �नय��ण 
�णाल� तथा सेवा �वाहको मापद�ड तयार गर�  
लागु ग�रनेछ। 

33.5 �देश सेवामा पूण� �न�ा र सेवाभावका साथ काय� 
स�पादन गन� कम�चार�लाई आव�यक काय�वातावरण, 
�ो�साहन र उ��े�रत गन� नी�त अबल�बन ग�रनेछ। 
कणा�ल� �देशमा रहेर उ�लेखनीय र अनुकरणीय काय� 
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गन� रा�सेवक कम�चार�लाई कणा�ल� सेवा पुर�कारबाट 
पुर�कृत ग�रनेछ। 

33.6 �देश सरकार मातहतका �नकायह�मा सूचना ��व�धमा 
आधा�रत �वचा�लत काय� �णाल� माफ� त सेवा �वाह गन� 
�यव�था �मशः काया��वयन गद� ल�गनेछ। असल 
अ�यास तथा नव�वत�नीय काय� गन� नमूना काया�लयलाई 
पुर�कृत ग�रनेछ।  

33.7 म�हला कम�चार� तथा मजदुर काय�रत रहने काय��थल 
एवम ् समुदाय�तरमा िशशु हेरचाह सहजताको ला�ग  
�दवा िशशु �याहार के�� �थापना र स�ालन  
ग�रनेछ। 

33.8 �देश र �थानीय तहका पदा�धकार� तथा कम�चार�को 
�मता �वकासका �व�भ� काय��मह� स�ालन गर� 
साव�ज�नक सेवा �वाहलाई थप �भावकार� बनाईनेछ। 
�देश �िश�ण सुशासन के��मा �िश�णमै�ी आधु�नक 
भौ�तक पूवा�धार �वकास ग�रनेछ। 

 

माननीय सद�ययह, 

34. मानव अ�धकार �व��न, नाग�रकको जीउधन र �वत��ताको 
संर�ण, सं�वधान �द� मौ�लक हकको ��याभू�त र �देश�भ� 
शाि�त सुर�ा र अमनचयन कायम रा� आव�यक कानूनी तथा 
सं�थागत �वकास ग�रनेछ।  
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34.1 जनताको जीउधन र �वत��ताको संर�ण गन� कानूनी र 

सं�थागत �ब�ध गर� �देश �हर� र �देश अनुस�धान 
�यूरोको गठन ग�रनेछ। 

34.2 �हर� संगठनलाई द�, जनउ�रदायी र �यावसा�यक 
बनाउन एवम ् �हर� कम�चार�को �विश�ीकृत �मता 
�वकास गन� पव�तीय �हर� �िश�ण ��त�ान र �देश 
�हर� ता�लम के�� लगायतका संरचना �नमा�ण ग�रनेछ। 

34.3 मानवअ�धकारका सव�मा�य �स�ा�त र मू�य मा�यतालाई 
आ�मसात ् गद� मानवअ�धकार संर�ण र �व��नका 
काय��मह�लाई �नर�तरता �दइनेछ। 

34.4 मानव बेच�वखन, घरेलु �हंसा, लागुऔषध दु�य�सन ज�ता 
अपराधको मूल कारण प�हचान तथा �नदान गन� 
समुदायसँगको साझेदार�मा आव�यक �नगरानी तथा 
सचेतनामूलक काय��म, सामुदा�यक �हर� एवम ् सुधार 
के�� स�ालन गर� शाि�त, सुर�ा र अमनचयनको 
वातावरण �नमा�ण ग�रनेछ। 

34.5 कानूनबाट शासन स�ालन गन� ��येक नाग�रकलाई 
चेतनशील बनाउन आव�यक पन� कानून �नमा�ण र 
मौजुदा कानूनको �भावकार� काया��वयनका ला�ग कानूनी 
सा�रता काय��म स�ालन ग�रनेछ। �वप� र �हंसामा 
परेका पी�डतह�लाई �यायमा पहु ँच वृ�� गन� �नःशु�क 
कानूनी सहायता �दान गन� �यव�था �मलाईनेछ। 

34.6 �थानीय तहको कानून �नमा�णमा आव�यक सहयोग तथा 
सहजीकरण ग�रनेछ। �देश र �थानीय तहका कानूनको 
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एक�कृत �व�ुतीय अ�भलेखीकरण गन� �यव�था �मलाई 
�देश कानूनह�को काया��वयन �भावका�रता, तादा�यता 
र �भाव अ�ययन �व�ेषण ग�रनेछ। 

34.7 जनआ�दोलन, जनयु� र �देश �ा��को आ�दोलनको 
�ममा जीवन उ�सग� गन� स�हद तथा बेप�ा प�रवार, 
घाइते र अपा�ता भएका �यि�को सीप �वकास  
र �नःशु�क �वा��य उपचार काय��मलाई  
�नर�तरता �दइनेछ।  

34.8 �यूनतम जी�वकोपाज�न एवम ् स�मानका ला�ग  
स�हदका प�रवारलाई आमा बुवाको प�हलो हका�धकार 
हुने गर� मा�सक �. दुई हजार स�हद �ममृत भ�ा 
उपल�ध गराइनेछ। 

34.9 ग�भीर �कृ�तका सहारा�वह�न घाइते, अपा�ह�को 
संर�णका ला�ग पनु�था�पना के�� �थापना ग�रनेछ। 

34.10 जनआ�दोलन, जनयु� र �देश �ा��को आ�दोलनको 
�ममा घाइते, अपा� भएका �यि�ह�लाई अ�धकतम 
मा�सक �. दुई हजारस�म जीवन �नवा�ह भ�ा उपल�ध 
गराइनेछ। 

34.11  �भा�वत तथा �हँसापी�डत म�हलाह�का ला�ग 
संर�ण घर (सेफ हाउस), सीप �वकास र आयआज�न 
वृ��लगायतका �वशेष काय��म स�ालन ग�रनेछ। 

34.12 ग�भीर �कृ�तका घाइते, अपा�ह�का ला�ग पुन�था�पना 
के�� स�ालन ग�रनेछ।   



38 

34.13 �देश �ा�� लगायत अ�धकारवाद� आ�दोलनका �ममा 
आ�नो जीवन उ�सग� गन� महान स�हदको स�मान र 
स�झनामा राजनी�तक आ�दोलन तथा सामािजक प�रवत�न 
झ�कने त�य, �माण, व�तु र द�तावेजस�हतको स�हद 
पाक�  �नमा�ण ग�रनेछ। 

34.14 समाजमा �व�मान रहेका कु�रती, कुसं�कार, कु�था र 

सबै �कारका �वभेद तथा �हंसाको अ��य गर� सुरि�त, 
सुसं�कृत र समतामूलक स�य समाज �नमा�ण ग�रनेछ। 
यसका ला�ग लागुऔषध उ�पादन, ओसारपसार, 
बेच�बखन, दु�य�सन, जुवातास र म�पानज�ता �वकृ�तलाई 
�नमू�ल गन� अ�भयान स�ालन ग�रनेछ। 

35. जेलमा रहेका ब�द�, साहारा�वह�न जे� नाग�रक, �हंसामा परेका, 
एच.आइ.भी. सं��मत र लागुपदाथ�को दु�य�सनमा परेका युवालाई 
उिचत उपचार, पुन�था�पना र मनोसामािजक परामश� सेवा उपल�ध 
गराउने �यव�था �मलाईनेछ। 

36. कणा�ल� �देशको भौगो�लक �विश�तालाई म�यनजर गद� �वप� 
�यव�थापनका ला�ग �थानीय तह, सुर�ा �नकाय र स�व   

संघ-सं�थासँगको सम�वय तथा सहकाय�लाई �भावकार� बनाइनेछ।  

36.1 हामी बनाउँछौ हा�ो �वप� कोषको सोचस�हत �वप�को 
पूव�तयार�, खोज तथा उ�ार, राहत �वतरण, पुन�था�पना र 
पुन�न�मा�ण काय�लाई सम�वया�मक �पमा अगा�ड बढाउन 
�थानीय तहको पा�लका र वडा�तरमा योगदानमा 
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आधा�रत �वववृ��व �वप�व पाह व ाहत �थापना गन� 
�ो�साहन ग�रनेछ।  

36.2 �वप� जोिखम न�सा�न तथा ��तकाय� योजनामाफ� त 
नेपाल सरकार, �देश सरकार, �थानीय तह तथा 
अ�तरा���य/रा��य संघ-सं�था र �नजी �े�सँग �वप� 
जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापन एवम ् �वप� 
�वयंसेवक प�रचालनका काय�ह� सम�वया�मक ढ�ले 
स�पादन ग�रनेछ। 

36.3 �देश आपतकाल�न काय� स�ालन के��को िज�ला तथा 
�थानीय आपतकाल�न काय� स�ालन के��सँग सम�वय 
गर� �वप� सूचना स�लन, �व�ेषण गर� त�काल 
��तकाय�का काय�ह� �भावकार� �पमा स�ालन हुने 
�यव�था �मलाईनेछ। �वप� �यव�थापनको �े�मा 
साह�सक तथा उदाहरणीय काय� गन� �यि�लाई पुर�कृत 
ग�रनेछ। 

37. सामुदा�यक स�ारमा�यमको सं�थागत �मता �वकास तथा 
स�ारकम�को पेसागत �मता अ�भवृ��का ��याकलापह�माफ� त 
आमस�ार मा�यमलाई �व�छ,  मया��दत र �यावसा�यक बनाउने 
नी�त �लइनेछ।  

37.1 �मिजवी प�कारको �वा��य, सुर�ा, उ��ेरणा र 
�यावसा�यक द�ता �वकास गन� प�कार �वा��य बीमा 
र प�का�रता तथा आमस�ार �वषयमा �नातको�र 
छा�वृि� काय��मलाई �नर�तरता �दईनेछ।  
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37.2 स�ार मा�यमको दता�, इजाजत, नवीकरण र �नयमन तथा 
अ�भलेखीकरण काय�लाई थप �भावकार� बनाइनेछ। 
आमस�ार मा�यमलाई थप �यवि�थत र �भावकार� 
बनाउन �देश आमस�ार ��त�ान गठन ग�रनेछ।  

37.3 स�ार मा�यमह�लाई लोकक�याणकार� �व�ापनको 
समानुपा�तक �वतरण गन� आव�यक �ब�ध �मलाइनेछ। 

38. �व�ुतीय शासन गु�योजना तयार गर� �मशः �डिजटल कणा�ल� 
सोच साकार पान� �देश सरकारका कामकाजलाई ��व�धमै�ी 
बनाउँदै ल�गनेछ। 

38.1 �देश सरकारको सेवा �वाह, सुर�ा �यव�थालगायत 
अ�य  �यव�थापक�य काय�मा �व�ुतीय शासन �णाल�को 
�योगलाई उ�च �ाथ�मकता �दइनेछ। 

38.2 अ�ययन अनुस�धान तथा त�यमा आधा�रत नी�त, 
काय��म तथा योजना छनौट एवम ्�नमा�ण गन� आव�यक 
पन� आधारभूत त�या� स�लन, �शोधन, भ�डारण र 
उपयोगका ला�ग समिुचत �यव�था ग�रनेछ र योजना 
छनौट �णाल�मा आमूल प�रवत�न गन� सूचना ��व�धको 
उपयोग ग�रनेछ। 

38.3 �देशको एक�कृत एि�लकेशन �नमा�ण गर� �देश 
सरकारका सूचना तथा सेवा �व�तुीय मा�यमबाट �वाह 
ग�रनेछ। 
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माननीय सद�ययह,  

39. �देश �ाथ�मकताका �े�मा लगानी र ��तफलको सम�या�यक 
�वतरणमा जोड �दइनेछ। �देश मह�वका ठूला पूवा�धार �वकास, 
रोजगार� �सज�ना, कृ�ष, उ�ोग, भौ�तक पूवा�धार र पय�टनको 
�वकासका ला�ग साव�ज�नक, �नजी र सहकार� �े�लाई प�रचालन 
गन� आ�थ�क नी�त �लइनेछ। 

39.1 आयोजना ब�कमाफ� त व�तु�न� मापद�डका आधारमा 
आयोजना छनौट र काया��वयन हुने �णाल� �वकास 
ग�रनेछ। �देश गौरव एवम् मह�वका �पा�तरणकार� 
आयोजनाह� काया��वयन ग�रनेछ। 

39.2 उ�च ��तफल �दने आयोजनाह� प�हचान गर� साव�ज�नक-
�नजी लगानी �व��न गन� लगानी स�मेलन आयोजना 
ग�रनेछ। 

39.3 �थम प�वष�य योजनाको काया��वयन प�को अनुगमन तथा 
मू�या�न ग�रनेछ। �दगो �वकासको रा��य ल�य �ा� गन� 
�यसलाई �देश तथा �थानीय तहमा आ�त�रक�करण गन� 
�थानीय तहको आव�धक योजना �नमा�णमा �ा�व�धक 
सहयोग तथा सहजीकरण ग�रनेछ। 

39.4 �देशमा �व�ीय सा�रता, ब��क� �णाल�मा पहु ँच र �व�ीय 
समावेशीकरण अ�भवृ�� ग�रनेछ। नाग�रकको बचत वृ�� 
गर� �वरोजगारका अवसर �सज�ना गन� काय��मह�लाई 
�नर�तरता �दइनेछ।  
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39.5 आ�त�रक �ोत अ�भवृ�� गन� �देशको अ�धकार �े� 
अ�तग�त रहेको राज�को दायरा �व�तार तथा कर �णाल�मा 
समसाम�यक सुधार ग�रनेछ। साथै, नेपाल सरकार र 
�थानीय तहसँग सम�वय गर� साव�ज�नक खच� लेखा�न र 
��तवेदनको एक�कृत �वचा�लत �णाल� �वकास र �योगको 
�यव�था �मलाइनेछ। 

39.6 कणा�ल� �देशको पूवा�धार लगायतका �ाथ�मकता �ा� 
�े�मा �वकास साझेदारलाई प�रचालन र ��य� वैदेिशक 
लगानी आकष�ण गन� लगानी सुर�ा र लगानीमै�ी 
वातावरणको सु�नि�तता ग�रनेछ। 

39.7 साव�ज�नक �नजी साझेदार� नी�त अनुसार �देश सरकारबाट 
हुने शेयर लगानी, �फता� एवम ्लाभांशको एक�कृत अ�भलेख 
तथा लगानी भएका �े�को �नयमन गन� आ�थ�क मा�मला 
तथा योजना म��ालय अ�तग�त �थायी संरचनागत �यव�था 
ग�रनेछ। 

40. को�भड-१९ को महामार�बाट अथ�त��मा �सिज�त �वषम ्प�रि�थ�तमा 
भएको �ोतको संकुचन र यसबाट पन� �व�ीय भार समेतलाई 
म�यनजर गर� चाल ु तथा �शास�नक खच�लाई �नि�त सीमामा 
रािखनेछ। द�घ�काल�न दा�य�व �यूनीकरण गन� र गैर बजेटर� 
खच�लाई �न��सा�हत गद� �व�ीय उ�रदा�य�व र जवाफदे�हता 
�व��न गन� काय�लाई �नर�तरता �दइनेछ। 

41. �वा��य, िश�ा, साव�ज�नक यातायात, �व�ुतीय नगर बस, जल�व�ुत, 
सुपथ मू�य पसल, बहुउ�े�यीय जलाशय, �ाकृ�तक �ोत उपयोग 
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ज�ता साव�ज�नक मह�वका �े�मा आम जनताको शेयर �वा�म�व 
रहने गर� समाजवाद उ�मुख अवधारणामा काम गन� इ�छुक 
सहकार� तथा क�पनीह�लाई शेयर साझेदार�, पूरक अ�तर तथा 
जगेडा कोष अनुदानलगायत सं�थागत �मता �वकासमा सहयोग गन� 
नी�त �लइनेछ। 

 

माननीय सद�ययह, 

42. �वा��य, िश�ा, साव�ज�नक यातायात, �व�ुतीय नगर बस, 
जल�व�ुत, सुपथ मू�य पसल, बहुउ�े�यीय जलाशय, �ाकृ�तक �ोत 
उपयोग ज�ता साव�ज�नक मह�वका �े�मा आम जनताको शेयर 
�वा�म�व रहने गर� समाजवाद उ�मुख अवधारणामा काम गन� 
इ�छुक सहकार� तथा क�पनीह�लाई शेयर साझेदार�, पूरक अ�तर 
तथा जगेडा कोष अनुदानलगायत सं�थागत �मता �वकासमा 
सहयोग गन� नी�त �लइनेछ। 

43. को�भड-19 बाट अथ�त��मा परेको �भावलाई �यूनीकरण गनु�का 
साथै कणा�ल�को राजनी�तक, आ�थ�क, सामािजकलगायतका �े�को 
�था�य�वको ला�ग �वकास �नमा�णका काय�ह� �भावकार� �पमा 
काया��वयन गर� ग�रबी �यूनीकरण एवम ्�वकास र समृ��मा ��तुत 
नी�त तथा काय��मले मह�वपूण� योगदान पु� याउने �व�ास  

�लएको छु।  

44. यस �वषम प�रि�थ�तमा ��तुत नी�त तथा काय��मको सफल 
काया��वयनको ला�ग तीनै तहका सरकार,  �नजी, सहकार�, �वकास 
साझेदारलगायतका रा��य तथा अ�तरा���य गैर सरकार� 
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सं�थासँगको संयु� �यास, सम�वय, सहकाय� र साझेदार� 
अ�याव�यक रहने हु ँदा स�व� सबै प�को सहयोग रहने अपे�ा 
गरेको छु।   

45. ��तुत नी�त तथा काय��म तयार� गन� �ममा स�लाह सुझाव �दइ 
योगदान गनु�हुने संघीय र �देशसभाका माननीय सद�य, 
�देशसभाका �वषयगत स�म�त, गाउँपा�लका, नगरपा�लका तथा 
िज�ला सम�वय स�म�त महासंघ, �व� समूह, राजनी�तक दलका 
�मुख तथा ��त�न�ध, �थानीय तहका जन��त�न�ध, रा�सेवक 
कम�चार�, �देश योजना आयोगका पदा�धकार�, बु��जी�व, �नजी 
�े�, नाग�रक समाज, �मजीवीवग�, स�ारकम�, �वकास साझेदार 
एवम ् गैरसरकार� संघ-सं�थालगायत आम कणा�ल�वासी��त  
आभार� छु। 

46. अ�तमा, ��तुत नी�त तथा काय��मको �भावकार� काया��वयनबाट 
को�भड-19 महामार�को प�छ�लो लहरको नकारा�मक �भाव 
�नय��ण गर� जनताको जीवनर�ा, स�भा�वत खा� संकटको 
�नवारण र सु�त बनेको आ�थ�क ग�त�व�धलाई ती�ता �दन सव�प�ीय 
सहयोगका ला�ग आ�ान समेत गद�छु। 

ध�ययवाद! 




