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आर्थिक वर्ि २०७२/७३ को नेपाल सरकारको नीर्ि िथा कार्िक्रम
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१.

नेपाली जनिाको िाजा अर्भमिबाट गठिि सं ववधानसभा/व्र्वस्थावपका-सं सदमा नेपाल
सरकारको आर्थिक वर्ि २०७२/७३ को नीर्ि िथा कार्िक्रम प्रस्िुि गनि पाउँदा मैले
गौरव महसुस गरे को छु । र्स अवसरमा म नेपाली जनिाको आफ्नो सं ववधान आफैं
लेख्ने चाहना र अर्भलाशालाई पुरा गनि सहादि प्राप्त गनुि हुने अमर सवहदहरु र गि
बैशाख १२ गिेको ववनासकारी भूकम्प िथा त्र्सपर्छको परकम्पमा परी जीवन गुमाउँन ु
हुँने ठदवंगि सम्पूर् ि ठददी बवहनी िथा दाजुभाइहरु प्रर्ि भावपूर् ि श्रद्धाञ्जली अपिर् गदै शोक
सन्िप्त पररवारप्रर्ि समवेदना प्रकट गदिछु । घाइिे हुन ु भएकाहरुको शीघ्र स्वास््र्
लाभको कामना गदिछु ।

२.

भूकम्प पर्छ ित्कालै खोज‚ उद्धार र राहिका कार्ि अगार्ि बढाई अत्र्ावश्र्क राहि
सामग्रीको आपूर्िि सुर्नश्चिि गनि

सरकारले आफ्नो क्षमिाले भ्र्ाएसम्म कुनै कसर बाँकी

राखेन । क्षर्िग्रस्ि आधारभूि सेवा‚ ववद्युि‚ सञ्चार‚ अस्पिाल‚ खानेपानी‚ सिक‚ पुल
लगार्िका सं रचनाहरुको ममिि सं भार गरी सेवा सुचारु गराइर्ो । र्स महाववपश्चिमा
आफ्नो जीउ ज्र्ानको परवाह नगरी चौर्बसै घण्टा सेवा प्रवाहमा खवटने सम्पूर् ि राष्ट्रसेवक‚
सं घसं स्था‚ राजनीर्िक दल‚ सविसाधारर् महानुभाव िथा उदार हृदर्का साथ र्छमेकी एवं
अन्र् र्मत्रराष्ट्रको सहर्ोग र सद्भावको उच्च प्रशंसा गदै धन्र्वाद ठदन्छु ।

३.

र्सबीच सं ववधान र्नमािर्का लार्ग हालै ववकर्सि भएको राजनीर्िक सहमर्ि र िदनुरुप
शुरु गररएको सं ववधान र्नमािर्को कामले दे श र्भत्र र बावहर रहेका नेपाली जनिा र
ववदे शी र्मत्रहरुमा आशा र ववश्वास जगाएको छ । ववनासकारी भूकम्पपर्छ रावष्ट्रर्
पुनर्नमािर् र सं ववधान सभाबाट सं घीर् लोकिाश्चन्त्रक गर्िन्त्रात्मक सं ववधान र्नमािर्को
कार्िलाई सं गै लै जाने गर्िशील प्रर्त्नलाई म हाठदिक सराहना गदिछु । अब र्थाशीघ्र
नेपाली जनिा आफैंले र्नमािर् गरे को सं ववधान प्राप्त गनेछन् भन्नेमा म दृढ ववश्वस्ि छु ।

४.

भूकम्पबाट भएको क्षर्िको पाँच वर्िर्भत्र पुनर्नमािर् गररसक्ने गरी पुनर्नमािर् प्रार्धकरर्
अध्र्ादे श जारी भइसकेको छ । "नेपालको पुनर्नमािर्को लार्ग अन्िरावष्ट्रिर् सम्मेलन"मा
र्मत्रराष्ट्र िथा दािृ सं स्थाहरुले उदारिापूवक
ि सहर्ोगको घोर्र्ा गरे का छन् । प्राप्त हुने
सहर्ोगलाई समेि सदुपर्ोग गदै समर्मै पुनर्नमािर् कार्ि सम्पन्न गने गहन श्चजम्मेवारी
हामी सबैको काँधमा आएको छ । र्स श्चजम्मेवारीलाई सरकारले प्रभावकारी ढ्गले वहन
गनेछ ।
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५.

ववपद्बाट भएको क्षर्िको ठदगो पुनस्थापना र पुनर्नमािर् हाम्रो लार्ग िु लो च ुनौिी हो ।
र्ो च ुनौिी सामना गनि क्षर्िको मूल्र्ाङ्कन गरी पुनस्थापना र पुनर्नमािर्को ित्कालीन,
मध्र्कालीन र दीघिकालीन कार्िर्ोजना बनाई कार्ािन्वर्न गररनेछ । हामी भूकम्पीर्
जोश्चखमर्ुक्त भूगोलमा बस्ने भएकोले आगामी ठदनहरूमा र्स वकर्समको ववपद् जोश्चखम
न्र्ूनीकरर्का

लार्ग

आवश्र्क

नीर्िगि‚ सं स्थागि

व्र्वस्थाका

साथै

सो

बमोश्चजम

कार्िक्रमहरु िजुम
ि ा गरी राष्ट्रव्र्ापीरुपमा कार्ािन्वर्न गररनेछ ।

६.

भूकम्पबाट क्षर्ि भएका सरकारी भवन िथा आवास‚ ववद्यालर्‚ स्वास््र् सं स्था‚ खानेपानी
एवं सरसफाइि‚ सिक‚ ववद्युि‚ औद्योर्गक प्रर्िष्ठान र स्थानीर् र्नकार्का सं रचनाहरुको
भूकम्प प्रर्िरोधी प्रववर्ध अवलम्वन गरी ममिि िथा पुनर्नमािर् सम्पन्न गरी से वा प्रवाहलाई
सुचारु गररनेछ । भूकम्पबाट अर्ि प्रभाववि क्षेत्रमा श्चजववकोपाजिनका अवसर िथा बजार
पहुँच समेिमा आधाररि बस्िी एकीकरर् र्ोजना लागु गररनेछ । भूकम्पको क्षर्ि िथा
ँ न सक्ने प्राकृर्िक प्रकोपलाई सामना गनि सुरक्षा र्नकार्हरुको ववपद्
भववष्र्मा आउ
व्र्वस्थापन क्षमिा अर्भबृवद्ध गररनेछ ।

७.

पर्िटन क्षेत्रलाई भूकम्प पूवक
ि ो अवस्थामा फकािई आकर्िक िथा सुरश्चक्षि पर्िटकीर्
गन्िव्र्स्थलको रूपमा ववकास गनि पुरािाश्चत्वक, ऐर्िहार्सक र साँस्कृर्िक सम्पदाहरुको
प्राथर्मकिामा पुनर्नमािर्‚ सं रक्षर् र सम्बद्धिन गररनेछ ।

८.

दे शभरका भूकम्प प्रर्िरोध नभएका साविजर्नक िथा र्नजी सं रचनालाई अर्भर्ानका रुपमा
भूकम्प प्रर्िरोधात्मक बनाउँने र आगजनीबाट सुरश्चक्षि रहने सं रचनाको र्नमािर्लाई समेि
अर्भर्ानको रुपमा सञ्चालन गररनेछ । पुनर्नमािर्को कार्ि सम्पन्न गनि सरकारी र र्नजी
ु रुपमा अगार्ि बढाइँनेछ । र्स वकर्समको पुनर्नमािर्का लार्ग स्वदे शी
लगानीलाई सं र्क्त
प्रववर्ध र कच्चा सामग्रीको प्रर्ोगलाई प्राथर्मकिा ठदइँनेछ ।

सभामुख महोदर्‚

९.

ववस्िृि शाश्चन्ि सम्झौिा अनुरुप सं क्रमर्कालीन न्र्ार्लाई पूर्ि
ि ा ठदनका लार्ग लामो
समर्दे श्चख गिन हुन नसकेको सत्र् र्नरुपर् िथा मेलर्मलाप आर्ोग र बेपिा पाररएका
व्र्श्चक्तको छानववन आर्ोग गिन भई

दुवै आर्ोगले आफ्नो काम थाली सकेका छन् ।

र्ी दुवै आर्ोगलाई कार्िसम्पादन गनि आवश्र्क सबै सहर्ोग पुर्र्ाइनेछ । र्सबाट
शाश्चन्ि प्रवक्रर्ाका बाँकी कार्िहरु सम्पन्न गनि सहज हुनेछ । लामो समर्दे श्चख हुन
नसकेको स्थानीर् र्नकार्को र्नवािचन र्सै आर्थिक वर्ि र्भत्र गररनेछ ।
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१०.

भ्रष्टाचार ववरुद्ध शू न्र् सहनशीलिाको नीर्ि अवलम्वन गररनेछ । अर्नर्र्मि कार्ि हुन
सक्ने जोश्चखममा रहे का र्नकार् िथा क्षेत्रहरु पवहचान गरी भ्रष्टाचार र्नर्न्त्रर्का
प्रवद्धिनात्मक िथा र्नरोधात्मक सबै उपार्हरु अवलम्बन गररनेछ । अश्चतिर्ार दुरुपर्ोग
ु ा साथै‚ रावष्ट्रर्
अनुसन्धान आर्ोगलाई स्रोिसाधन िथा आधुर्नक प्रववर्धर्ुक्त बनाउँनक
सिकििा केन्द्रकको सं स्थागि क्षमिा अर्भबृवद्ध गररनेछ । ववकास आर्ोजनाहरुको प्राववर्धक
परीक्षर् गनि केन्द्रकको आफ्नै सुववधा सम्पन्न प्रर्ोगशाला स्थापना गरी र्नमािर् कार्िको
गुर्स्िर जाँच गररनेछ ।

११.

साविजर्नक

लेखापरीक्षर्को

ववश्वसनीर्िा

बढाउन

र

सूचना

प्रववर्धमा

आधाररि

लेखापरीक्षर् प्रर्ाली अवलम्वन गनि आवश्र्क पने पूवािधार एवं सं स्थागि व्र्वस्था
गररनेछ ।

१२.

सबै सं वैधार्नक र्नकार्हरुको सं स्थागि क्षमिा अर्भबृवद्ध गनुक
ि ा साथै आवश्र्क पने
साधन-स्रोिको व्र्वस्था गररनेछ ।

१३.

ु बाट ववकासशील राष्ट्रमा स्िरोन्नर्ि
नेपाललाई सन् २०२२ र्भत्र अर्िकम ववकर्सि मुलक
गने लक्ष्र्का साथ आवश्र्क नीर्ि िथा कार्िक्रमलाई पुनरावलोकन गदै सन् २०३०
सम्ममा नेपाललाई मध्र्म आर् भएको राष्ट्रको स्िरमा लै जाने गरी दू रदृवष्ट‚ २०३० िजुम
ि ा
गरी कार्ािन्वर्न गररनेछ । चालू िे ह्रौं र्ोजनाको समीक्षा गदै आगामी ठदनमा न्र्ार्पूर्¸ि
ृ र आधुर्नक नेपाल र्नमािर्का लार्ग चौधौं आवर्धक र्ोजनाको िजुम
सं वद्ध
ि ा गररनेछ ।

१४.

आगामी आर्थिक वर्िको बजेटलाई आर्थिक बृवद्धलाई सघाउँने गरी भूकम्पले पुर्र्ाएको
क्षर्िको पुनर्नमािर्‚ उजाि‚ भौर्िक पूवािधार ववकास, कृवर्को व्र्ावसार्ीकरर्‚ औद्योर्गक
ववकास‚ पर्िटन प्रवद्धिन‚ रोजगारी सृजना र सामाश्चजक ववकास िफि केश्चन्द्रकि गररनेछ ।
ववस्िृि सम्भाव्र्िा अध्र्र्न ववना बजेट ववर्नर्ोजन गने प्रवृश्चिलाई र्नरुत्सावहि गदै
र्नमािर्पूवक
ि ा चरर्हरू पूरा गरे का आर्ोजनाहरूको लार्ग मात्र बजेट ववर्नर्ोजन गने नीर्ि
र्लइनेछ । ववगिदे श्चख कार्ािन्वर्नमा रही अधुरो रहे का आर्ोजनाहरुलाई समर्मै सम्पन्न
गनि जोि ठदइँनेछ ।

१५.

अथििन्त्रका

प्रमुख

क्षेत्रहरुमा भूकम्पका

कारर्

परे को

प्रभाव

र

श्चशर्थलिालाई

सामान्र्ीकरर् गदै अथििन्त्रलाई पुन:गर्िशील बनाउँन साविजर्नक-र्नजी साझेदारी िथा
सहकारी

र

समुदार्मा

आधाररि

जनसहभार्गिाको

अवधारर्ालाई

कार्ािन्वर्नमा

ल्र्ाइँनेछ । रावष्ट्रर् गौरवका र िू ला आर्ोजनाहरूमा कार्िसम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन
प्रर्ाली लागु गरी आर्ोजनाहरूको कार्ािन्वर्न क्षमिा बृवद्ध गररनेछ । ववद्युि‚ सिक‚

3

खानेपानी लगार्िका पूवािधार र्नमािर्मा दे श्चखएका जग्गा प्रार्प्त‚ मुआब्जा र क्षर्िपूर्िि जस्िा
समस्र्ाहरु समाधान गनि आवश्र्क कानून िजुम
ि ा गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइँनेछ ।

१६.

उच्चस्िरीर्

कर

प्रर्ाली

पुनरावलोकन

आर्ोगका

सुझावहरु

क्रमश:

कार्ािन्वर्न

गररनेछ । स्वेश्चच्छक कर सहभार्गिाको प्रवद्धिन गदै करको आधार ववस्िार गनि राजश्वका
नर्ाँ क्षेत्रको पवहचान र दार्रा ववस्िार गररनेछ । सम्पश्चि सुद्धीकरर् सम्बन्धी
कानूनहरुको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गररनेछ ।

१७.

साविजर्नक

सं स्थानहरुको

कार्िसम्पादनमा

सुधार

गरी

प्रकृर्िका

र्मल्दोजुल्दो

सं स्थानहरुलाई एक आपसमा गार्भनेछ । सञ्चालनमा नरहेका साविजर्नक सस्थानहरुको
जग्गा उपर्ोग गरी साविजर्नक वहिमा प्रर्ोग गररनेछ ।

१८.

भूकम्पबाट घर क्षर्ि भएका पररवारलाई पुनर्नमािर्का लार्ग सहुर्लर्ि व्र्ाजदरमा ऋर्
उपलब्ध गराइँनेछ । प्रभाववि क्षेत्रमा ऋर्को सीमा‚ ऋर्ीको आर्थिक अवस्था र क्षर्ि
ु ानी िार्लकाको पुनसं रचना गररनेछ ।
समेिको आधारमा व्र्ाज र ऋर् भक्त

१९.

पुनर्नमािर्

र

पुनस्थािपनामा

अनुत्पादक

खचि

र्नर्न्त्रर्

गदै

पारदश्चशि
ि ा

र

वविीर्

उिरदावर्त्व सुर्नश्चिि गररनेछ । र्सका लार्ग आर्ोजना स्वीकृर्ि, बजेट र्नकासा,
लेखापालन, खचिको प्रर्िवेदन, अनुगमन िथा मूल्र्ाकंन र ले खापरीक्षर्को प्रभावकारी
व्र्वस्था र्मलाइँनेछ ।

२०.

भूकम्प िथा अन्र् प्रकोप पश्चाि् हुने ववशेर् पररश्चस्थर्िमा पुनर्नमािर्को लार्ग खररद
प्रकृर्ा सरल‚ पारदशी र ववश्वसनीर् बनाइँनेछ । ववद्युिीर् खररद प्रर्ालीलाइि सुदृढ गरी
साविजर्नक खररदको व्र्वस्थापनमा ववद्युिीर् सूचना सम्प्रेर्र् पद्धर्िको ववकास गररनेछ ।

२१.

सरकारी वविीर् प्रर्िवेदन प्रर्ालीलाई अन्िरािवष्ट्रर् स्िरको बनाउँन नेपाल साविजर्नक क्षेत्र
लेखामान केन्द्रकीर् स्िरका र्नकार्हरुमा क्रमश: कार्ािन्वर्न गररनेछ । कािमािौ
उपत्र्का र्भत्र लागु गररएको राजश्व व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ालीलाई थप श्चजल्लाहरुमा
ववस्िार गररनेछ । कम््र्ुटर प्रर्ालीमा आधाररि लेखा प्रर्ालीलाई नेपाल सरकारका सवै
र्नकार्हरुमा लागु गररनेछ ।

२२.

बढ्दो चालु खचिलाई र्नर्न्त्रर् गनि सञ्चालन खचिमा कटौिी गररनुका साथै साविजर्नक
खचिको दीघिकालीन दावर्त्व कम गररनेछ । र्सलाई अनुमानर्ोग्र् बनाउँनका लार्ग नर्ाँ
र्नर्ुक्त हुने र्नजामिी‚ नेपाली सेना‚ नेपाल प्रहरी‚ सशस्त्र प्रहरी‚ श्चशक्षक लगार्ि अन्र्
साविजर्नक र्नकार्मा कार्िरि सम्पूर् ि कमिचारीका लार्ग र्ोगदानमा आधाररि र्नवृिभरर्
प्रर्ाली र्सै वर्ि लागु गररनेछ ।
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२३.

ु को रावष्ट्रर् आवश्र्किालाई प्राथर्मकिा ठदं दै जलस्रोि क्षेत्रको एकीकृि व्र्वस्थापन
मुलक
िथा बेर्सन अवधारर्ाको आधारमा कोशी, गण्िकी‚ कर्ािली िथा महाकाली बेर्सनका
जलववद्युि ववकास गुरुर्ोजनाहरुलाई अर्धकिम प्रर्िफल हार्सल हुने गरी अद्यावर्धक
गररनेछ । जलश्रोिको एकीकृि एवं ठदगो ववकासका लार्ग जलश्रोि ऐनलाई समर्ानुकुल
सं शोधन गररनेछ । नेपाल ववद्युि प्रार्धकरर्को पुन:सं रचना गररनेछ । प्रसारर् लाइनको
र्नमािर् कार्िमा र्नमािर् र हस्िान्िरर् मोिल अनुरुप र्नजी क्षेत्रलाई समेि समावेश
गराइँनेछ । जल िथा उजाि आर्ोगलाई पुन:सं रचना गरी अर्धकार सम्पन्न बनाइँनेछ ।

२४.

अन्िरदे शीर् प्रसारर् लाइन गुरुर्ोजना िर्ार गररनेछ । "जनिाको ववद्युि जनिाकै
लगानी"को अवधारर्ामा साविजर्नक, स्थानीर् र्नकार्, सहकारी, र्नजी साझेदारीमा स्थानीर्
जनिाको स्वार्मत्व िथा अपनत्व हुने गरी जलववद्युि उत्पादनमा लगानी गनि प्रोत्साहन
गने नीर्िलाई र्नरन्िरिा ठदइँनछ
े ।

२५.

ववद्युि आपूर्ििको लार्ग बहुउद्देश्र्ीर् र जलाशर्र्ुक्त ववद्युि आर्ोजनाहरुको पवहचान,
अध्र्र्न

िथा

ववकासलाई

प्राथर्मकिा

ठदइँनेछ

। बाह्र

सर्

मेगावाट

क्षमिाको

बुढीगण्िकी जलाशर्र्ुक्त आर्ोजनाको र्नमािर् कार्ि प्रारम्भ गररनेछ । त्र्सैगरी चारसर्
दश

मेगावाट

क्षमिाको

जलाशर्र्ुक्त

नलर्सं हगाि

जलववद्युि

आर्ोजनाको

ववस्िृि

पररर्ोजना प्रर्िवेदन िर्ार गररनेछ । नौमुरे बहुउद्देश्र्ीर् पररर्ोजनालाई सं स्थागि
सं रचनामा लर्गनेछ ।

२६.

र्नमािर्ाधीन ववद्युि उत्पादन‚ प्रसारर् िथा वविरर् आर्ोजनाहरुलाई समर्मा नै सम्पन्न गने
व्र्वस्था गररनेछ । थप नर्ाँ ववद्युि आर्ोजनाहरुको अध्र्र्न िथा र्िजाइन कार्ि अगार्ि
बढाइँनेछ । ववद्यमान ववद्युि केन्द्रकहरु पूर् ि क्षमिामा सञ्चालन गनि ममिि सं भार गने िथा
ग्रीि र सौर्ि उजािको समेि ववकास गरी लोिसेर्ि्गलाई आगामी सुतखा र्ाममा अर्धकिम
दै र्नक ८ घण्टामा सीर्मि गररनेछ ।

२७.

ववद्युिको

सहज

आपूर्ििको लार्ग

नवीकरर्ीर्

वैकश्चल्पक

उजािको

ववकासमा

जोि

ठदइँनेछ । सुतखा र्ाममा ववद्युि आपूर्िि सहज बनाउँन श्चचनी र्मलबाट उत्पादन हुने
ववद्युिको समेि उपर्ोग गररनेछ।

२८.

कृवर् क्षेत्रको उत्पादन िथा उत्पादकत्व बृवद्ध गदै खाद्य िथा पोर्र् सुरक्षाको प्रत्र्ाभूर्ि
गररनेछ । कृवर्को ववश्चशष्टीकरर् र व्र्वसार्ीकरर्मा जोि ठदं दै सामूवहक‚ सहकारी र
करार खेिीलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।
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२९.

आर्थिक िथा सामाश्चजक रुपमा पर्छ परे का मवहला, गरीब, सीमान्िकृि, भूर्महीन िथा
वपछर्िएका समुदार्लाई सहकारी व्र्वसार्माफिि जीववकोपाजिनको कार्िमा लगाउँन
सरकार सहकारी साझेदारीमा फलफूल‚ कृवर्, पशुपालन, मत्स्र्पालन जस्िा उद्योगहरुको
स्थापना र सञ्चालन गने सहकारीहरुलाई पुंजीगि अनुदाँन उपलव्ध गराइँनेछ ।

३०.

फलफूल िथा िरकारीको आर्ाि प्रर्िस्थापन गनि उत्पादन बृवद्ध िथा शीि भण्िार र्नमािर्
गररनेछ । िराईका १२ श्चजल्लालाई धान उत्पादनका लार्ग ववशेर् पकेट क्षेत्र घोर्र्ा
गरी चामल आपूर्ििमा आत्मर्नभिर हुने आधार िर्ार गररनेछ । राउटे ‚ चेपा्ग‚ मुसहर
िथा भूर्महीन‚ मुक्त कमैर्ा, हर्लर्ा‚ कमलरी लगार्िका सीमान्िकृि र्ुवालाई लश्चक्षि
गरी व्र्ावसावर्क कृवर् कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ । व्र्ावसावर्क खेिीमा र्ुवाहरुलाई
आकवर्िि गनि कृवर्मा सहुर्लर्ि िथा अनुदाँनको व्र्वस्था गररनेछ । राष्ट्रपर्ि उत्कृष्ट
कृर्क पुरस्कार कार्िक्रमलाई ववस्िार गररनेछ ।

३१.

प्रा्गाररक मलको उपर्ोगमा बृवद्ध गररनेछ । कृवर् च ुन कारखाना स्थापना गनि चाहँने
कम्पनीलाई

अनुदाँन

उपलब्ध

गराई

माटोको

अश्चम्लर्पनामा

सुधार

ल्र्ाइँनेछ

।

मत्स्र्पालनका लार्ग िराईका श्चजल्लामा लागि साझेदारीमा पोखरी र्नमािर् गररनेछ ।

३२.

भूर्मस्रोिको दीगो उपर्ोग गनि आगामी पाँच वर्िर्भत्र पचहिरवटै श्चजल्लाको भू-उपर्ोग
नक्सा िर्ार गररनेछ । नवीनिम प्रववर्ध अवलम्वन गरी नापनक्सा कार्िमा शुद्धिा बृवद्ध
गररनेछ । भूर्म प्रशासनसँग सम्बश्चन्धि सेवाहरु अनलाइन प्रववर्ध माफिि प्रवाह गने
व्र्वस्था र्मलाइँनेछ । भूर्म सम्बन्धी कानून ल्र्ाइँनेछ । भूकम्पले क्षर्ि पुर्र्ाएका
स्थलरुप नापी र्नर्न्त्रर् र्बन्दुहरु पुनस्थापना र स्िरोन्नर्ि गररनेछ ।

३३.

कृवर्का लार्ग र्सं श्चचि क्षेत्रको ववस्िार गरी वर्ै भरी भरपदो र्सं चाइ सेवाका लार्ग अन्िर
जलाधार जल स्थानान्िरर् िथा जलाशर्र्ुक्त बहु-उद्देश्र्ीर् पररर्ोजनाहरुको र्नमािर्मा जोि
ठदइँनेछ । सुनकोशी-कमला, सुनकोशी-मररन, काली गण्िकी-र्िनाउ‚ िू लीगाि-कैलाली र
कन्काई उच्चबाँध पररर्ोजनाहरुको ववस्िृि अध्र्र्न िथा पररर्ोजना प्रस्िाव िर्ार
गररनेछ । मझौला, र्लफ्ट िथा ट्यूवेल र्सं चाई आर्ोजना, कर्ािली र सेिी महाकाली
र्सं चाइ ववकास कार्िक्रम, महाकाली र्सं चाई आर्ोजनाको िे स्रो चरर् कार्ािन्वर्न अगार्ि
ु ा साथै र्सक्टा, रानी जमरा कुलररर्ा र बबई र्सं चाइ आर्ोजनाको र्नमािर् कार्िलाई
बढाउँनक
शीघ्र सम्पन्न गने गरी र्नरन्िरिा ठदइँनेछ । भेरी कोररिोर बहुउद्देश्र्ीर् ववकास कार्िक्रम
र भेरी-बबई िाइभसिन आर्ोजनाको र्नमािर् कार्िलाई र्नरन्िरिा ठदइँनेछ ।

३४.

कोशी पम्प नहर, चन्द्रक नहर, कमला, वाग्मिी, नारार्र्ी र्लफ्ट, गण्िक पश्चिम नहर िथा
वार्ग्गा र्सं चाइ र्ोजनाहरुको पुनस्थािपना कार्ि अश्चघ बढाइँनेछ ।
6

३५.

गि वर्ि मध्र्पश्चिमाञ्चल र र्सन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको बाढी पवहरोबाट क्षर्िग्रस्ि
क्षेत्रहरुको पुनःस्थापना िथा जोश्चखमर्ुक्त वस्िी सं रक्षर् कार्ि सम्पन्न गररनेछ । सुस्िा
क्षेत्रको सं रक्षर् गनुक
ि ा साथै पुल र्नमािर् गने कार्िलाई अगार्ि बढाइँनेछ ।

सभामुख महोदर्‚

३६.

वन नीर्ि‚ २०७१ ले र्नठदिष्ट गरे बमोश्चजमका स्थानीर् र रावष्ट्रर् समृवद्धमा र्ोगदान
पुर्र्ाउने कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ ।

३७.

सं कटापन्न वन्र्जन्िु िथा वनस्पर्िको अन्िरािवष्ट्रर् व्र्ापारलाई र्नर्मन एवं र्नर्न्त्रर् गनि
कानून िजुम
ि ा गररनेछ । वन्र्जन्िुहरुको व्र्वस्थापन र सं रक्षर् गनि प्रार्ी उद्यान एवं
पुनस्थापना केन्द्रक स्थापना गररनेछ । साथै मानव वन्र्जन्िु द्वन्द्व न्र्ू नीकरर् गने खालका
सं रचना िर्ार गरी राहि वविरर्लाई सरल र प्रभावकारी बनाइँनेछ ।

३८.

वनको वैज्ञार्नक व्र्वस्थापन गररनेछ । सामुदावर्क, कवुर्लर्िी, साझेदारी, सं रश्चक्षि,
मध्र्विी

सामुदावर्क

िथा

धार्मिक

वन

लगार्िका

समुदार्मा

आधाररि

वन

व्र्वस्थापनको ववकास िथा ववस्िार गररनेछ । िराई-मधेश िथा मध्र् पहािमा खेिी गनि
छोर्िएका र्नजी िथा साविजर्नक जग्गाहरुमा कृवर् वन ववकास कार्िक्रम ल्र्ाइँनेछ ।
राष्ट्रपर्ि च ुरे िराई-मधेश सं रक्षर् कार्िक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँन र च ुरे , िराई-मधेश
क्षेत्रको एकीकृि रुपमा ठदगो व्र्वस्थापन गनि च ुरे क्षेत्रको गुरुर्ोजना िर्ार गरी
कार्ािन्वर्न गररनुका साथै र्सका लार्ग छु ट्टै कानूनको िजुम
ि ा गररनेछ ।

३९.

जलवार्ु पररवििन, प्राकृर्िक ववपश्चि, वनववनाश, प्रदू र्र् िथा मरुभूमीकरर्बाट मानव
स्वास््र् र वािावरर्मा पने नकारात्मक प्रभावहरु न्र्ू नीकरर् गररनेछ । मौसम
ु ान िथा बाढी भववष्र्वार्ी प्रर्ालीलाई वैज्ञार्नक र भरपदो बनाइँनेछ ।
पूवािनम

४०.

स्वदे शी िथा ववदे शी लगानीकिािहरुलाई एकै स्थानबाट सबै से वा उपलब्ध गराउँन एकल
ववन्दु सेवा केन्द्रकको स्थापना गररनेछ । रुग्र् उद्योग पुनः सञ्चालन र पुनव्र्िवस्थापनको
व्र्वस्था र्मलाइँनेछ । कम्पनी ऐन, गुर्स्िर िथा नापिौल ऐन र खानी ऐनमा सामवर्क
सं शोधनको गररनेछ ।

४१.

सम्भाव्र्िाका आधारमा नर्ाँ औद्योर्गक क्षेत्र िथा कररिोरको ववकास गररनेछ । भै रहवा
ु ा साथै र्समरा र पाँचखाल ववशेर् आर्थिक
ववशेर् आर्थिक क्षेत्रलाई सञ्चालनमा ल्र्ाउँनक
क्षेत्रको पूवािधार र्नमािर् कार्िलाई अगार्ि बढाइँनेछ । र्नजी क्षेत्रले आफैं जग्गा
व्र्वस्थापन गरे मा औद्योर्गक क्षेत्रका लार्ग न्र्ूनिम पूवािधार र्नमािर् गनि सहर्ोग
गररनेछ।
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४२.

नेपाली कला र सं स्कृर्ि झश्चल्कने वस्िुको उत्पादन बृवद्ध गरी र्नर्ािि प्रवद्धिनलाई
प्रोत्सावहि गररनेछ । साविजर्नक र्नकार्मा स्वदे शी वस्िुको उपर्ोगलाई जोि ठदइँनेछ ।

४३.

र्ुवा उद्यमश्चशलिा र औद्योर्गक जनशश्चक्त ववकास ववशेर् कार्िक्रम माफिि र्ुवाहरुलाई
स्वदे शमै उद्यम गनि प्रोत्साहन गररनेछ । लघुउद्यम ववकास कार्िक्रमलाई ववस्िार गररनेछ ।

४४.

रावष्ट्रर् भूकम्पमापन केन्द्रकलाई भौर्िक पूवािधार िथा आधुर्नक उपकरर्बाट सुसश्चज्जि
गराइँनेछ । भूकम्प प्रभाववि श्चजल्लाहरुमा परे को भूकम्पीर् प्रभाव अध्र्र्न अनुसन्धान
िथा पुनवािस क्षेत्रको भू-इश्चन्जर्नर्रर्ग अध्र्र्न गररनेछ । नेपालको भौगर्भिक बनौट, िथा
चट्टानको नमूना सवहिको भौगर्भिक सं ग्रहालर्को र्नमािर् कार्ि शुरु गररनेछ ।

४५.

वस्िु र सेवाको उत्पादन बृवद्ध गरी र्नर्ािि प्रवद्धिन माफिि् ब्र्ापार घाटा कम गररनेछ ।
नेपाल एकीकृि व्र्ापार रर्नीर्ि‚ २०१० मा समसामवर्क सुधार गरी र्नर्ािि हुने वस्िु
िथा सेवाहरुको गुर्स्िर सुधारमा जोि ठदइँनेछ । र्नर्ाििमा नगद प्रोत्साहनलाई
समर्ानुकूल पुनरावलोकन गररनेछ ।

४६.

र्सन्धुपाल्चोकको लाचािमा सुतखा बन्दरगाहको र्नमािर् र्थाशीघ्र सम्पन्न गनुक
ि ा साथै
रसुवाको वटमुरेमा जग्गा प्रार्प्त गरी सुतखा बन्दरगाह र्नमािर् कार्िको थालनी गररनेछ ।
कािमािौंको चोभारमा कन्टे नर फ्रेट स्टे शन र अन्िरािवष्ट्रर् स्िरको व्र्ापार प्रदशिनी
स्थलको र्नमािर् कार्ि प्रारम्भ गररनेछ ।

४७.

दुगम
ि स्थानमा उत्पादन हुने परम्परागि खाद्य बस्िुहरुको उत्पादन प्रवर्द्िन सम्बन्धी ववशेर्
कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । दुगम
ि र वहमाली श्चजल्लाहरुमा खाद्यान्न आपूर्ििको सहज
व्र्वस्था र्मलाइँनेछ ।

४८.

पेट्रोर्लर्म पदाथिको आपूर्ििमा सहजिा ल्र्ाउँन अम्लेखगञ्ज-रक्सौल पेट्रोर्लर्म पाइप
लाइन र्नमािर् कार्ि प्रारम्भ गररनेछ । पेट्रोर्लर्म पदाथिको आपूर्ििमा र्नजी क्षेत्रलाई
समेि सहभागी गराइँनेछ । बढ्दो इन्धन आर्ािमा कमी ल्र्ाउँन बार्ो र्िजेल
उत्पादनमा र्नजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन ठदइँनेछ ।

सभामुख महोदर्‚

४९.

"एक पररवार एक सहकारी सदस्र्"को नीर्ि कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइँनेछ । एकै प्रकृर्िका
सहकारी सं स्थाहरु एक आपसमा गाभ्न प्रोत्साहन गररनेछ । सहकारी ववभागलाई
साधनस्रोिले सम्पन्न गराइँनेछ । वविीर् सहकारी क्षेत्रको जोश्चखमलाई न्र्ू न गनि
सदस्र्हरुको र्नश्चिि सीमासम्मको बचि िथा ऋर् सुरक्षर् गने व्र्वस्थाका साथै
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सहकारी बचि सुरक्षर् कोर् र सहकारी ऋर् लगानी सुरक्षर् कोर्को स्थापना
गररनेछ । उत्पादक सहकारीको ववकासलाई जोि ठदइँनेछ ।

५०.

गररव घरपररवार पवहचान सवेक्षर् सम्पन्न भएका २५ श्चजल्लामा गररब घरपररवार
पररचर्पत्र प्रदान गररनेछ । बाँकी श्चजल्लामा सवेक्षर् प्रारम्भ गररनेछ ।

५१.

हुम्ला र िोल्पा श्चजल्लाको सदरमुकामलाई आगामी आर्थिक वर्िमा रावष्ट्रर् सिक सञ्जालमा
जोर्िनेछ । मध्र्पहािी लोकमागि‚ सेिी-महाकाली लोकमागि, कालीगण्िकी‚ कोशी र
कर्ािली कोररिोर र्नमािर्लाई र्िब्रिा ठदइँनेछ । राप्ती र भेरी कोररिोरको सं भाव्र्िा
अध्र्र्न गररनेछ । र्नमािर्ाधीन सिक आर्ोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गररनेछ ।

५२.

पूव-ि पश्चिम राजमागिको केही खण्ि र पुलहरुलाई चार ले नमा ववकर्सि गने कार्ि थालनी
गररनेछ । नारार्र्घाट-मुश्चग्लङ सिक खण्िको स्िरोन्नर्ि गररनेछ ।

५३.

कािमािौं-िराई-मधेश द्रकिमागि
को र्नमािर्कार्ि शुरु गररनेछ । हुलाकी राजमागि र त्र्समा
ु
पने पुलको र्नमािर् कार्ि शीघ्र सम्पन्न गररनेछ । रानी-इटहरी-धरान, वीरगञ्ज-पथलै र्ा,
बेलवहर्ा-बुटवल,

कोहलपुर-नेपालगञ्ज

र

जटही-जनकपुर-ढल्केबर

जस्िा

व्र्ापाररक

मागिहरुलाई छ ले नमा ववस्िार गने कार्िलाई र्नरन्िरिा ठदइँनेछ । थानकोट-नागढु ्गा सुरु्ग
मागिको ववस्िृि पररर्ोजना प्रस्िाव िथा र्सद्धाथि राजमागिको बुटवल-दोभान खण्िको सुरु्ग
मागिको ववस्िृि पररर्ोजना प्रर्िवेदन िर्ार गररनेछ । लामोसाँघ-ु श्चजरी सिक खण्िको
स्िरोन्नर्ि गररनेछ । बठदिबास-जलेश्वर सड़कको िीपीआर िर्ार गरी र्नमािर् शुरू
गररनेछ । र्मर्थला क्षेत्र सिक सुधार एवं बृहि् जनकपुर पररक्रमा सिक र्नमािर् कार्ि अश्चघ
बढाइँनेछ । सम्भाववि प्रादे श्चशक सिक र्नमािर् कार्िलाई र्नरन्िरिा ठदइँनेछ ।
भूकम्पबाट क्षर्िग्रस्ि सिकहरुको प्राथर्मकिाका साथ ममिि िथा र्नमािर् गररनेछ ।

५४.

कािमािौं उपत्र्का सिक ववस्िार कार्िलाई र्नरन्िरिा ठदइँनेछ । पोखरामा चक्रपथ
र्नमािर् कार्ि शुरु गनुक
ि ा साथै पोखरा उपत्र्काको ववकास गुरुर्ोजना िर्ार गरी
कार्ािन्वर्न गररनेछ । सिक ववस्िारको कार्िलाई अन्र् प्रमुख शहरहरुमा समेि लागु
गररनेछ । पूव ि पश्चिम ववद्युिीर् रे लमागिको बठदिबास-र्समरा खण्ि र्नमािर् कार्िलाई र्नरन्िरिा
ठदइँनेछ। मेट्रो रे ल, मोनो रे ल, रोपवे‚ केबुलकार र जलमागिको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी
र्नमािर् कार्िलाई र्नजी लगानीकिािहरुको समेि सं लग्निामा अगार्ि बढाइँनेछ ।

५५.

वािावरर् मैत्री सवारी िथा र्ािार्ाि नीर्ि िजुम
ि ा गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइँनेछ । प्रचर्लि
कानुन अनुसार दिाि भएका सवारी साधनहरुलाई वािावरर्मैत्री सवारी साधनमा रुपान्िरर् गनि
प्रोत्साहन गररनेछ । िू ला साविजर्नक र्ािार्ािमा र्नश्चिि मापदण्िका आधारमा आर्ािमा
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सहुर्लर्ि ठदने व्र्वस्थालाई कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइँनछ
ि ना न्र्ू नीकरर्
े । बढ्दो सिक दुघट
गनि सवारी चालकलाई िालीम एवं सामाश्चजक सचेिना कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ ।

सभामुख महोदर्‚

५६.

भूकम्प पिािको आवश्र्किा समेिलाई ववचार गरी सुरश्चक्षि र ठदगो वस्िी िथा सहरी
ववस्िारलाई टे वा पुर्र्ाउँन भू-बनौट‚ क्षमिा र उपर्ुक्तिाको आधारमा कािमािौं उपत्र्का
लगार्ि दे शका अन्र् स्थानमा जोश्चखम संवद
े नशील भू-उपर्ोग र्ोजना िर्ार गरी लागु
गररनेछ ।

५७.

अत्र्न्ि वपछर्िएका, ववपन्न‚ दर्लि, लोपोन्मुख जार्ि र सीमान्िकृि समुदार्हरुलाई लश्चक्षि
“जनिा आवास कार्िक्रम” लाई लैं र्गकमैत्री र समावेशी बनाई र्नरन्िरिा ठदइँनेछ ।
कािमािौं उपत्र्काको एकीकृि भौर्िक ववकास र व्र्वस्थापनका लार्ग दीघिकालीन
रर्नीर्िक गुरुर्ोजना िजुम
ि ा गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइँनेछ । कािमािौं उपत्र्का लगार्ि
ु का प्रमुख सहरहरुमा खुला स्थानमा बगैंचा र्नमािर् गररनेछ । रावष्ट्रर् भवन सं वहिा‚
मुलक
२०६० मा पुनरावलोकन गरी सबै नगरपार्लकाहरुमा लागु गररनेछ ।

५८.

्र्ूिान, सूखेि र मध्र् पहािी लोकमागिमा पने दश स्थानहरु गरी बाह्र स्थानमा नमूना
सहर ववकास कार्िक्रमलाई र्नरन्िरिा ठदइँनेछ । सुदूर पश्चिमाञ्चलका धनगढी, अिररर्ा,
र्भमदि र झलारी नगरपार्लकामा एकीकृि सहरी पुवािधार ववकास कार्िक्रम प्रारम्भ गररनेछ ।
कािमाण्िौं उपत्र्का, लुश्चम्वनी‚ र्नजगढ िथा भूकम्पबाट अर्ि प्रभाववि श्चजल्लाहरुमा स्माटि
र्सटीको गुरुर्ोजना िजुम
ि ा गररनेछ । भूकम्प प्रर्िरोधात्मक हररि सहरहरु र्नमािर्
प्रवक्रर्ा अश्चघ बढाइँनेछ । पूवािञ्चलको दमक र मध्र्पश्चिमाञ्चलको कोहलपुरलाई हररि
नगरपार्लकाको रुपमा ववकास गररनेछ ।

५९.

सन् २०१७ सम्म सवैलाई आधारभूि स्िरको खानेपानी र सरसफाइ सेवा उपलव्ध
गराउँने गरी खानेपानी िथा सरसफाइका कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररनेछन् । िराईमधेशका सवै गाउँ वस्िीहरुमा आसे र्नकमुक्त खानेपानी सेवा सुर्नश्चिि गनि आसे र्नक
र्नवारर् खानेपानी आर्ोजना सञ्चालन गररनेछ ।

६०.

मेलम्ची खानेपानी आर्ोजनाको सम्पूर् ि कार्ि सन् २०१६ र्भत्र सम्पन्न गने गरी
कार्िसम्पादन गररनेछ । र्स आर्ोजनाको दोश्रो चरर्मा र्ाङग्री र लाके नदीहरूबाट
दै र्नक थप चौर्िस करोि र्लटर पानी कािमाण्िौ उपत्र्कासम्म ल्र्ाउँन हेिवक्सि र
सुरु्ग र्नमािर् कार्िको र्बस्िृि अध्र्र्न शुरु गररनेछ । कािमािौं उपत्र्काको ढलको
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उश्चचि व्र्वस्थापन गररनेछ । वाग्मिी नदीको सुन्दरीजलदे श्चख सुन्दरीघाटसम्मको क्षेत्रमा
ढल र्नमािर् सम्पन्न गरी अन्र् सहार्क नदीलाई ढलमुक्त बनाउँने कार्िक्रम ल्र्ाइँनेछ ।

६१.

श्चजल्लास्िरीर् कार्िक्रमहरु स्थानीर् िहबाट नै सम्पादन हुने प्रर्ालीको अवलम्बन
गररनेछ । स्थानीर् िहमा र्नर्मिि ग्रामीर् सिकहरुमा बाह्रै मवहना र्ािार्ाि सञ्चालन गने
गरी स्िरोन्नर्ि गररनेछ । अत्र्ावश्र्क स्थानहरुमा झोलु्गे पुल र्नमािर् कार्िलाई िीव्रिा
ठदइँनेछ ।

६२.

गाऊँ ववकास सर्मर्िहरुको ववद्यमान सं तर्ालाई जनसं तर्ा, भूगोल िथा पूवािधार समेिको
आधारमा एक आपसमा गाभी सवल स्थानीर् र्नकार्मा रुपान्िर गनि गार्भएका गाऊँ
ववकास सर्मर्िलाई प्रोत्साहन स्वरुप थप अनुदान ठदनुका साथै र्बर्र्गि र्नकार्हरुको
सेवाको

ववस्िार

गररनेछ

।

र्सरी

गार्भने

गाऊँ

ववकास

सर्मर्िहरुलाई

क्रमश:

गाउँपार्लका वा नगरपार्लकामा रुपान्िरर् गररनेछ ।

६३.

मानव वेचववखन िथा ओसार पसार जस्िा गम्भीर अपरार्धक कृर्ाकलापलाई दुरुत्साहन
गनि केन्द्रकदे श्चख गाउँस्िरसम्मका सं रचनाको पररचालनलाई प्रभावकारी बनाइँनेछ । लै व्गक
वहं सा र्नर्न्त्रर् गने व्र्वस्था र्मलाइँनेछ । भूकम्पका कारर् जोश्चखममा परे का एकल
मवहला िथा वकशोरीहरुलाई जीवनोपर्ोगी सीप ववकास िार्लम ठदइँनेछ । कािमािौं
उपत्र्कालाई सिक बालबार्लका मुक्त बनाई र्स अर्भर्ानलाई क्रमशः अन्र् प्रमुख
शहरहरुमा समेि ववस्िार गररनेछ ।

६४.

जोश्चखममा रहे का बालबार्लकालाई श्चशक्षाका लार्ग स्थानीर् आवासीर् ववद्यालर्मा र्न:शुल्क
श्चशक्षाको व्र्वस्था गररनेछ । बालश्रम र्नवारर् गनि सघन अनुगमन गररनेछ । समावेशी
िथा लै व्गकमैत्री रोजगार कार्िक्रम सञ्चालन गरी एकल मवहला, दर्लि, अपा्ग‚ जनजार्ि‚ द्वन्द्व
पीर्िि एवं सामाश्चजक र आर्थिकरुपले पछार्ि परे का वगि र समुदार्को क्षमिा अर्भबृवद्ध
गररनेछ ।

६५.

पूर्ि अशक्त‚ ववपन्न र बेसहारा अपा्गिा भएका व्र्श्चक्तहरुको दीघिकालीन पुनस्थािपना
कार्िलाई ववस्िार गररनेछ ।

६६.

ज्र्ेष्ठ नागररकलाई पाररवाररक वािावरर्मा बस्न सक्ने बनाउँन पररवारको भूर्मका र
श्चजम्मेवारी अर्भबृवद्ध हुने कार्िक्रमहरुलाई प्रोत्साहन गररनेछ । ज्र्ेष्ठ नागररकले पाउँने
सामाश्चजक सुरक्षा भिालाई बृवद्ध गररनेछ । जेष्ठ नागररकलाई अस्पिाल र र्ािार्ाि
क्षेत्रमा सहुर्लर्ि ठदने नीर्िलाई थप ववस्िार गररनेछ ।
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६७.

सामाश्चजक सं घ सं स्थाहरुको काम कारवाहीलाई व्र्वश्चस्थि, पारदशी िथा मर्ािठदि बनाउँन
एउटै र्नकार्अन्िगिि त्र्स्िा सं स्था दिाि िथा र्नर्मन हुने गरी सं स्था दिािसम्बन्धी
ववद्यमान कानूनलाई प्रर्िस्थापन गररनेछ ।

सभामुख महोदर्‚

६८.

पशुपर्ि क्षेत्रको धार्मिक िथा साँस्कृर्ि सम्पदाको सं रक्षर् गदै पर्िटकहरुका लार्ग बढी
आकर्िक र सुववधाजनक बनाइँनेछ । पार्थभरा‚ हलेसी महादे व‚ बराह क्षेत्र‚ ररिी, सहले स
फुलवारी‚

गढीमाई‚

श्रीस्थानपञ्चकोशी

र

र्सम्रौनगढ‚
बर्िमार्लकाको

दे वघाट‚
पूवािधार

मुश्चक्तनाथ‚
ववकास

मनकामना‚
र

प्रवदिन

स्वगिद्वारी‚
कार्िक्रमलाई

प्राथर्मकिाका साथ अश्चघ बढाइँनेछ । पोखरामा र्सद्धाथि-र्शोधरा स्मारक बनाई वुवद्धष्ट
सवकिटमा आवद्ध गनुक
ि ा साथै कला, सावहत्र् िथा र्सजिना उद्यान र्नमािर् गररनेछ ।

६९.

दे शर्भत्र रहे का भार्ा, सावहत्र्, इर्िहास, लर्लिकला, सं गीि, नाट्यववधा जस्िा ववर्र्हरुको
अनुसन्धान र प्रवदिन गनि नेपाल प्रज्ञा प्रर्िष्ठान, नेपाल सं गीि िथा नाट्य प्रज्ञा प्रर्िष्ठान र
नेपाल लर्लिकला प्रज्ञा प्रर्िष्ठानलाई सुदृढ गररनेछ । भार्ा, सावहत्र्, लर्लिकला, सं गीि
र नाट्य क्षेत्रका स्रष्टाहरूलाई सम्मान एवं कदर गररनेछ । झापाको दमकमा गौिम
बुद्धको नेपालकै ववशाल मूर्िि स्थापना गररनेछ ।

७०.

नेपालमा अर्धकांश सम्पदाहरु सुरश्चक्षि रहे को, नेपाल भ्रमर् गनि सुरश्चक्षि रहे को‚ भूकम्प
पिािको र्थाथि अवस्थाको जानकारी प्रवाह गने कार्िलाई कूटर्नर्िक र्नर्ोग र गैर
ु हरु चीन
आवासीर् नेपाली माफिि अर्भर्ानको रुपमा सञ्चालन गररनेछ । र्छमेकी मुलक
र भारि लगार्ि अन्िरािवष्ट्रर् बजारमा नेपालका पर्िटकीर् स्थलहरूको प्रवद्धिन र
बजारीकरर् गररनेछ ।

७१.

ु न अन्िरािवष्ट्रर् ववमानस्थलको क्षमिा ववस्िार र से वा सुववधालाई अन्िरािवष्ट्रर्
र्त्रभव
मापदण्ि बमोश्चजम स्िरोन्नर्ि गररनेछ । र्स ववमानस्थलमा हवाई ट्रावफकको चापलाई
कम गनि आन्िररक वार्ु सेवा कम्पनीहरूलाई कािमािौं वावहरका ववमानस्थलमा सञ्चालन
आधारस्थल िोकी हवाई सेवा सञ्चालन गनि प्रोत्साहन गररनेछ ।

७२.

गौिमबुद्ध अन्िरािवष्ट्रर् ववमानस्थलको र्नमािर् िोवकएकै समर्मा सम्पन्न गनुक
ि ा साथै
पोखरा क्षेत्रीर् अन्िरािवष्ट्रर् ववमानस्थल र्नमािर्का लार्ग बाँकी प्रकृर्ा पूरा गरी र्नमािर्
कार्िको थालनी गररनेछ । बाराको र्नजगढमा दोस्रो अन्िरािवष्ट्रर् ववमानस्थल र्नमािर्का
लार्ग जग्गा प्रार्प्त एवं सीमाङ्कन कार्ि सम्पन्न गरी र्नमािर् कार्ि अश्चघ बढाइँनेछ । ववर्भन्न
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पर्िटन स्थललाई केन्द्रकीि गरी र्नमािर् शुरु गररएका ववमानस्थलहरुको र्नमािर् कार्ि
सम्पन्न गररनेछ ।

७३.

आन्िररक

ववमानस्थलहरूलाई

भौर्िक

पूवािधार, हवाई

ट्रावफकको

घनत्व

र भावी

व्र्ावसावर्क सम्भावना समेिलाई दृवष्टगि गरी पुनः वगीकरर् गररनेछ । ववमानस्थलको
र्नमािर्को सं भाव्र्िा अध्र्र्न गरी दुगम
ि पहािी श्चजल्लाहरुमा एक श्चजल्ला एक हवाई
मैदान स्थापना गररनेछ ।

७४.

अन्िरािवष्ट्रर् नागररक उड्डर्न सं गिनको उड्डर्न सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गरी नेपालको
उड्डर्न सुरक्षालाई अन्िरािवष्ट्रर् मापदण्ि अनुरुप बनाइँनेछ । नेपाल वार्ुसेवा र्नगममा
रर्नीर्िक साझेदार र्भत्र्र्ाउँने प्रवक्रर्ा अगार्ि बढाइँनेछ ।

७५.

रे र्िर्ो नेपाल र नेपाल टे र्लर्भजनलाई साविजर्नक प्रसारर् सं स्थामा पररर्ि गनुक
ि ा साथै
प्रसारर्लाई र्िश्चजटल प्रर्ालीमा रुपान्िरर् गररनेछ । ववद्युिीर् सञ्चार माध्र्म समेि
समावेश गरी आम सञ्चार नीर्ि िजुम
ि ा गररनेछ ।

७६.

ग्रामीर् दू रसञ्चार ववकास कोर् माफिि अश्च्टकल फाइबरको सञ्जाललाई दे शव्र्ापी र्बस्िार
गररनेछ । भूकम्पबाट प्रभाववि श्चजल्लाहरुमा ब्रोिब्र्ाण्ि इन्टरनेट सुववधा उपलब्ध
गराउँन र्स कोर्को पररचालन गररनेछ । अश्च्टकल फाइबर पुर्र्ाउँन कठिन हुने
स्थानहरूमा िाररवहि प्रववर्ध माफिि ईन्टरनेट सेवा पुर्र्ाइँनेछ । अन्िररक्षमा नेपालको
आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना सम्बन्धी सं भाव्र्िा अध्र्र्न सम्पन्न गररनेछ ।

७७.

अनलाईन र्मर्िर्ा सञ्चालनलाई व्र्वश्चस्थि गनि कानूनी व्र्वस्था गररनेछ सञ्चार जगिको
आचार सं वहिामा सं शोधन गरी सूचनाको सं प्रर्
े र्लाई ववश्वसनीर् र मर्ािठदि बनाइँनेछ ।
एकसर् वाट क्षमिा सम्मको एफएम रे र्िर्ोहरुको नवीकरर् सम्बश्चन्धि श्चजल्लाबाटै हुने
व्र्वस्था गररनेछ । सूचनाको हकको सं रक्षर् गनि रावष्ट्रर् सूचना आर्ोगको क्षमिा
अर्भबृवद्ध गररनेछ ।

७८.

हुलाक सेवालाई आधुर्नक र सूचना प्रववर्धमा आधाररि सेवामा रुपान्िरर् गररनेछ ।
सुरक्षर् मुद्रकर् सम्बन्धी कार्ि स्वदे शमै गनि कानूनी व्र्वस्था गररनेछ । रावष्ट्रर् समाचार
सर्मर्ि र गोरखापत्र सं स्थानको क्षमिा अर्भबृवद्ध गरी आत्मर्नभिर सञ्चार माध्र्मको रुपमा
ववकास गररनेछ ।
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सभामुख महोदर्‚

७९.

श्चशक्षा ऐनमा पररमाजिन गनुक
ि ा साथै श्चशक्षा क्षेत्रको पुन:सं रचना िथा गुर्स्िरीर् श्चशक्षाका
लार्ग अर्धकार सम्पन्न उच्चस्िरीर् आर्ोग गिन गररनेछ । उच्च श्चशक्षाको गुर्स्िर िथा
व्र्वस्थापन सुधारको लार्ग उच्च श्चशक्षा सुधार र्ोजना कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइँनछ
े ।

८०.

वहमाली िथा दुगम
ि श्चजल्ला र िराईका अत्र्न्ि वपछर्िएको क्षेत्रमा रहेका कमजोर, दर्लि
िथा अर्ि ववपन्न वगिलाई लश्चक्षि गरी पार्क पने स्थानमा आवासीर् ववद्यालर्हरु
सञ्चालनमा ल्र्ाइँनेछ । प्रारश्चम्भक बाल ववकास कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ । भूकम्पबाट
क्षर्िग्रस्ि श्चजल्लाका अर्भभावक गुमाएका र आश्रर् ववहीन िथा जोश्चखममा रहे का
बालबार्लकाको लार्ग र्नःशुल्क आवासीर् श्चशक्षाको व्र्वस्था गररनेछ । प्रत्र्ेक ववकास
क्षेत्रमा एक एक वटा सुववधा सम्पन्न आवासीर् ववद्यालर्हरु सञ्चालन गररनेछ ।
सामुदावर्क र सं स्थागि ववद्यालर् बीच साझेदारी कार्िक्रमलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।

८१.

ववद्यालर् श्चशक्षाको गुर्स्िर अर्भबृवद्ध गनि एक ववद्यालर् एक पुस्िकालर् िथा एक
माध्र्र्मक ववद्यालर् एक प्रर्ोगशाला कार्िक्रमलाई र्नरन्िरिा ठदइँनेछ । श्चशक्षकहरुको
कार्िसम्पादन

मूल्र्ाङ्कनलाई

नर्िजासँग आवद्ध

पुनरावलोकन

गररनेछ

ववश्वववद्यालर्को

।

गनुक
ि ा साथै

सहर्ोगमा

उच्च

श्चशक्षकहरुको दरबन्दी
श्चशक्षामा

अध्र्र्नरि

ववद्याथीलाई रावष्ट्रर् स्वंर्सेवामा आवद्ध गररनेछ ।

८२.

उच्च माध्र्र्मक श्चशक्षालाई क्रमशः प्राववर्धक श्चशक्षािफि उन्मुख गररदै लर्गनेछ ।
दे शर्भत्र स्वरोजगार र्सजिना िथा उद्यमशीलिा ववकासगरी रावष्ट्रर् उत्पादकत्व बृवद्ध गनि
र्ुवारोजगार लश्चक्षि छोटो अवर्धको िार्लम कार्िक्रमको पहुँच र गुर्स्िरमा बृवद्ध
गररनेछ । दर्लि र मुश्चस्लम छात्राहरु िथा लोपोन्मुख जार्िका छात्रछात्राहरुलाई
प्राववर्धक श्चशक्षामा ववशेर् प्रोत्साहन गररनेछ ।

८३.

श्चचवकत्सा श्चशक्षालाई व्र्वश्चस्थि र मर्ािठदि बनाउँन श्चचवकत्सा श्चशक्षा सम्बन्धी रावष्ट्रर् नीर्ि
िजुम
ि ा गररनेछ । पाँचैवटा ववकास क्षेत्रमा स्वास््र् ववज्ञान प्रर्िष्ठान स्थापना गदै जाने
नीर्ि र्लइनेछ । र्सै आर्थिक वर्िदेश्चख श्चचवकत्सा क्षेत्रको स्नािकोिर िहमा साविजर्नक
अध्र्र्न सं स्था वा प्रर्िष्ठानमा र्न:शुल्क अध्र्र्नको व्र्वस्था र्मलाइँनेछ । कृवर् िथा
प्राकृर्िक स्रोि व्र्वस्थापन ववर्र्मा पाँचवटै ववकास क्षेत्रमा महाववद्यालर् स्थापना गने
नीर्ि अनुरुप र्स आर्थिक वर्िमा एककृवर् महाववद्यालर् स्थापना गररनेछ ।

८४.

रावष्ट्रर् स्वास््र् नीर्ि‚ २०७१ को प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गदै आधारभूि र गुर्स्िरीर्
स्वास््र् सेवामा सबैको पहुँच पुर्र्ाइँनेछ । स्वास््र् सेवामा जनिाको सहज पहुँच
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बढाउन रावष्ट्रर् स्वास््र् बीमा कार्िक्रमलाई ववस्िार गररनेछ । ७५ वटै श्चजल्ला
अस्पिालहरुमा गुर्स्िरीर् सेवा प्रदान गनि सघन उपचार कक्ष, नवजाि श्चशशु सघन
उपचार कक्ष, जेष्ठ नागररक उपचार कक्ष िथा वृहि् आकश्चस्मक प्रसुिी र नवजाि श्चशशु
उपचार केन्द्रक स्थापना गररनेछ ।

८५.

जनस्वास््र् ऐन िजुम
ि ा गरी सबैका लार्ग स्वास््र् सेवालाई र्नर्र्मि रुपमा प्रवाह गने
व्र्वस्था र्मलाइँनेछ । अर्ि दुगम
ि क्षेत्रमा एकीकृि स्वास््र् सेवा लागु गररनेछ ।
अस्पिाल िथा स्वास््र् केन्द्रकहरुबाट चौववसै घण्टा िोवकएका र्न:शुल्क और्र्धहरु
उपलब्ध हुने व्र्वस्था र्मलाइँनेछ । र्सका लार्ग और्र्ध खररद प्रर्ालीमा सुधार गरी
स्थानीर् आवश्र्किा अनुरुप और्र्ध आपूर्ििको व्र्वस्था गररनेछ ।

८६.

क्षेत्रीर् अस्पिालहरुमा समेि नसने रोगहरुको उपचारको लार्ग ववशेर्ज्ञ से वा उपलब्ध
गराइँनेछ । महामारी फैर्लन सक्ने सं क्रमर्जन्र् रोगको उपचार र र्नर्न्त्रर्को लार्ग
पूवािधार‚ मानवस्रोि र प्रर्ोगशाला सेवाको ववस्िार गररनेछ । स्वास््र् सं स्थाहरूमा ररक्त
पदपूर्िि गरी स्वास््र् सेवालाई प्रभावकारी बनाइँनेछ । "हरे क गाउँ एक िाक्टर पुर्र्ाउँ"
अवधारर्ालाई क्रमश: लागु गररनेछ । नवजाि श्चशशुको जन्म दे श्चख २८ ठदन सम्मको
उपचार सेवालाई र्न:शुल्क बनाई मािृ र श्चशशु मृत्र्ुदर कम गररनेछ । ववपद्को समर्मा
स्वास््र् सेवा ठदने साधन स्रोि सवहिको ववशेर् समूह बनाइँनेछ । ट्रमा सेवालाई ववस्िार
गररनेछ ।

८७.

आर्ुवेठदक और्र्ध िथा जर्िवुटीको अनुसन्धान, सं कलन िथा प्रशोधन केन्द्रक स्थापना एवं
जर्िवुटी खेिी प्रवद्धिन गरी गुर्स्िरीर् और्र्ध उत्पादनमा जोि ठदइँनेछ । दुगम
ि िाउँमा
आकश्चस्मक सेवामा एर्र र्लश्चफ्ट्गको माध्र्मवाट सेवा उपलव्ध गराइने व्र्वस्था हुनेछ ।
केन्द्रकीर्, क्षेत्रीर् िथा अञ्चल अस्पिालका सेवा ववकेन्द्रकीकरर् गरी ववशेर्ज्ञ सुववधा
सवहिको स्र्ाटलाइट अस्पिाल सञ्चालनमा ल्र्ाइँनेछ । प्रत्र्ेक नगरपार्लकामा न्र्ू निम
पन्र शैर्ाको अस्पिाल स्थापना गररनेछ ।

८८.

र्ुवाहरुलाई व्र्ावसावर्क‚ रोजगारमूलक र नेित्ृ व ववकास सम्वन्धी लामो र छोटो
अवर्धका िार्लम प्रदान

गरी

आत्मर्नरि भर

बनाइँनेछ ।

स्वदे शमै

रोजगारी

िथा

स्वरोजगारीका अवसरहरु श्रृजना गरी र्ुवा शश्चक्तको पररचालन गररनेछ । भूकम्प
प्रभाववि क्षेत्रका र्ुवाहरूलाई पुनःर्नमािर्का लार्ग सीपर्ुक्त बनाई रोजगार बनाइँनेछ ।
र्ूथ र्भजन-२०२५ लाई लागु गररनेछ ।

८९.

ववद्यालर्स्िरमा सञ्चालन गररने राष्ट्रपर्ि रर्न्ग श्चशल्ि प्रर्िर्ोर्गिामा समावेश हुने खेल
सं तर्ामा थप गरी वढी भन्दा वढी खेलािीहरुलाई सहभागी हुन अर्भप्रेररि गराउँदै
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लर्गनेछ । कािमािौंको मूलपानीमा अन्िरािवष्ट्रर्स्िरको वक्रकेट मैदान र्नमािर् कार्िलाई
ु ा साथै दे शका ववर्भन्न आि स्थानमा वक्रकेट मै दान र्नमािर्
िीब्र रुपमा अगार्ि बढाउँनक
गररनेछ । वकर्ििपरु अन्िरािवष्ट्रर् वक्रकेट मैदानको स्िरबृवद्ध कार्ि सम्पन्न गररनेछ । िे ह्रौं
दश्चक्षर् एश्चशर्ाली खेलकुद प्रर्िर्ोर्गिालाई लश्चक्षि गरी कािमािौंमा पाँच हजार दशिक
क्षमिा भएको अन्िरािवष्ट्रर्स्िरको कभिि हल र नर्ाँ अन्िरािवष्ट्रर्स्िरको र्गशाला र्नमािर्
शुरु गररनेछ। एक र्नवािचन क्षेत्र एक खेल मैदान र्नमािर् कार्िक्रमलाई र्नरन्िरिा
ठदइँनेछ ।

९०.

स्काउटका वक्रर्ाकलापहरुलाई प्रभावकारी बनाउँन ववद्यालर्स्िरमा नै स्काउटका िार्लम
कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । ववपदको समर्मा आवश्र्क सहर्ोग पुर्र्ाउँन िार्लम
प्राप्त स्काउटहरुलाई स्वर्ंसेवा गने कार्िमा उत्प्रेररि गररनेछ ।

९१.

एकीकृि

सामाश्चजक

सुरक्षा

कानून

र्नमािर्

गरी

एकीकृि

कार्िक्रम

कार्ािन्वर्नमा

ल्र्ाइँनेछ । रोजगारदािा र श्रर्मकहरूकावीच हुने श्रम वववाद समाधान गनि सरकार‚
रोगारदािा र श्रर्मक सश्चम्मर्लि सं र्न्त्रको व्र्वस्था गररनेछ । र्ोगदानमा आधाररि
सामाश्चजक सुरक्षा र्ोजनाहरू सञ्चालन गरी कामदार, कमिचारीको वहि र सुरक्षाको
प्रत्र्ाभूर्ि गररनेछ ।

९२.

वैदेश्चशक रोजगारमा जाने नेपाली र्ुवाहरूलाई ववर्भन्न चरर्मा हुने शोर्र् र्नर्न्त्रर् गनि
स्थानीर्स्िरसम्म

सचेिनामूलक

कार्िक्रमहरू

सञ्चालन

गररनेछ

।

आप्रवासी

ु हरूसं ग
कामदारहरूको हक, वहि, कल्र्ार् र सुरक्षाका लार्ग प्रमुख गन्िव्र् मूलक
ठद्वपक्षीर् श्रम सं झौिा गररनेछ । वैदेश्चशक रोजगारमा गई अशक्त भएका, समस्र्ामा
परे का र वहं सामा परे का कामदारहरूको शीघ्र उद्धारको व्र्वस्था र्मलाइँनेछ । श्रम वैंक
स्थापना सम्बन्धी काम अगार्ि वढाइँनेछ ।

सभामुख महोदर्‚

९३.

नागररकको मानव अर्धकारको रक्षाको लार्ग सरकार प्रर्िवद्ध रहे को छ । गृह
ु मा शाश्चन्ि सुरक्षा
प्रशासनको सुदृढीकरर् गरी सक्षम र प्रभावकारी बनाइँनेछ । मुलक
कार्म गरी सविसाधरर् जनिाले आफ्नो हक अर्धकारको र्नवािध उपभोग गनि सक्ने
वािावरर् िर्ार गनि सबै वकर्समका अपराधलाई प्रभावकारी र्नर्न्त्रर् गररनेछ । सूरक्षा
प्रत्र्ाभूर्िका लार्ग सूचना प्रववर्धको अर्धकिम प्रर्ोग गररनेछ ।

९४.

रावष्ट्रर् पररचर् पत्र र्बिरर् कार्ि प्रारम्भ गरी सरकारी र्नकार्हरुबाट वविरर् गररएका
सबै पररचर् पत्रहरुको सूचना पर्न र्सै पररचर् पत्रमा समाववष्ट गररनेछ । अन्िरािवष्ट्रर्
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मापदण्ि अनुरुप अध्र्ागमन व्र्वस्थामा सुधार गररनेछ । इ-र्भसामा रुपान्िररि हुने गरी
अनलाइन र्भसा पद्धर्ि र्सै आर्थिक वर्िबाट सञ्चालन गररनेछ ।

९५.

ववपद् व्र्वस्थापन कानूनलाई समर्ानुकुल बनाइँनेछ । भूकम्पबाट उत्पन्न ववपद्को
व्र्वस्थापनको अनुभव समेिका आधारमा ववपद् व्र्वस्थापनका लार्ग केन्द्रक र स्थानीर्

स्िरमा आवश्र्क सम्पूर् ि व्र्वस्था र्मलाइँनेछ । ववपद् पूव ि िर्ारी र ववपद् प्रर्िकार्ि
रर्नीर्िका आधारमा ववपद् व्र्वस्थापन गररनेछ ।

९६.

ववपद् पिािको खोज, उद्धार, राहि िथा पुनस्थािपनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउँन
सुरक्षा र्नकार्लाई साधन स्रोिले सम्पन्न गनि प्रत्र्ेक सुरक्षा र्नकार्मा ववपद् व्र्वस्थापन
िार्लम केन्द्रकको स्थापना गररनेछ ।

९७.

दे शभरका कैदीहरुको अनुपािमा कारागारको क्षमिा अत्र्न्ि न्र्ू न रहेको र भएका
कारागारहरुको भौर्िक अवस्था पर्न जीर्ि भएको एवं भूकम्पबाट धेरैजसो कारागारहरुमा
क्षर्ि भएकोले कारागार पुनर्नमािर्सम्बन्धी कार्िर्ोजना बनाई कार्ािन्वर्न गररनेछ।
नुवाकोटमा प्रस्िाववि केन्द्रकीर् कारागार िथा बाँकेमा प्रस्िाववि क्षेत्रीर् कारागार र्नमािर्को
काम प्रारम्भ गररनेछ । कारागार सम्बन्धी र्बद्यमान कानून पररमाजिन गरी खुल्ला
कारागार र सुधार गृहका रुपमा कारागार ब्र्वस्थापन सम्बन्धी नवीन अबधारर्ाहरु
कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइँनेछ ।

९८.

नागररकलाई प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह गनि एकीकृि सेवा केन्द्रकहरु स्थापना
गररनेछ । सुरक्षा र्नकार्हरुलाई प्रत्र्ेक सदरमुकाममा व्र्ारे क र आवास व्र्वस्था

गररनेछ । काभ्रेपलाञ्चोकको पनौिीमा प्रस्िार्बि प्रहरी एकेिे मी िथा कािमाण्िौको
मािािीथिमा सशस्त्र प्रहरी बल प्रश्चशक्षर् प्रर्िष्ठानको र्नमािर् कार्ि अश्चघ बढाइँनछ
े । नेपाल
प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, रावष्ट्रर् अनुसन्धान ववभागमा आवश्र्क दरबन्दी थप गररनेछ ।

सबै श्चजल्ला प्रशासन कार्ािलर्हरुलाई सशश्चक्तकरर् गदै सुशासनर्ुक्त बनाउँन ववशेर्
कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ ।

सभामुख महोदर्‚

९९.

नेपालको साविभौमसिा‚ रावष्ट्रर् अखण्ििा र स्विन्त्रिालाई अक्षुर् रातदै सर्ुक्त राष्ट्रसं घको
बिापत्र‚ पञ्चशीलको र्सद्धान्ि र अन्िरावष्ट्रिर् कानूनको आधारमा परराष्ट्र नीर्ि सञ्चालन
ँ को मैत्रीपूर्ि
ु हरु भारि र चीनसग
गररनेछ । सबै र्मत्रराष्ट्रहरू र खास गरी र्छमेकी मुलक
सम्बन्धलाई पारस्पररक वहि, समानिा, सहर्ोग र सौहाद्रकििाका आधारमा अझ सुदृढ
गररनेछ । रावष्ट्रर् सुरक्षा नीर्ि र परराष्ट्र नीर्िबीच सामञ्जस्र्िा कार्म गररनेछ ।
कूटनीर्िक

आचारसं वहिा,

२०६८

मा

कार्ािन्वर्न गररनेछ ।
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सामवर्क

सं शोधन

गरी

प्रभावकारी

रूपमा

१००.

ु मा रहेका नेपाली र्नर्ोगहरुलाई साधनस्रोि बढाई प्रभावकारी रुपमा
ववर्भन्न मुलक
पररचालन

गरे र

आर्थिक कूटनीर्िलाई

पररर्ाममुखी

बनाइँनेछ

।

गैर-आवासीर्

ँ ी, सीप र लगानी दे शको आर्थिक, सामाश्चजक ववकासमा उपर्ोग गने
नेपालीहरुको पूज
नीर्ि र्लइनेछ । र्बमस्टे कको चौथो श्चशखर सम्मेलनको िर्ारीलाई अगार्ि बढाइँनेछ ।

१०१.

सन् २०१५ र्भत्र प्रत्र्क्ष दिाि प्रर्ाली लागु गरी सम्पूर् ि हस्िर्लश्चखि राहदानीलाई मेर्सन
ररिेवलमा प्रर्िस्थापन गरी ववद्युिीर् राहदानी प्रर्ाली लागु गनि आवश्र्क िर्ारी पुरा
गररनेछ ।

१०२.

ँ कूटनीर्िक
ु सग
नेपालको वहि अनुकुल हुने गरी आवश्र्किाका आधारमा ववर्भन्न मुलक
सम्बन्ध ववस्िार गररनेछ ।

१०३.

र्नजामिी प्रशासनको सं रचनालाई सं घीर्िा अनुकूल हुने गरी पुनसंरचनाको आवश्र्क
पूवि
ि र्ारीको लार्ग सं क्रमर्कालीन व्र्वस्थापनको र्ोजना िर्ार गररनेछ । प्रशासन
सुधार सम्बन्धी प्रर्िवेदनमा रहे का सुझावहरुलाई कार्ािन्वर्न गदै लर्गनेछ । साविजर्नक
र्नकार्ले प्रदान गने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी‚ ववश्वसनीर् र भरपदो बनाउँन ववद्युिीर्
शासन प्रर्ालीको उपर्ोग र ववस्िार गररनेछ ।

१०४.

र्नजामिी कमिचारी कल्र्ार्कारी कोर् स्थापना र कमिचारी स्वास््र् वीमाको कार्िक्रम
कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइँनेछ । सेवा र्नवृि राष्ट्र सेवकहरुको ज्ञान‚ सीप र क्षमिालाई नेपाल
सरकारको नीर्ि िथा र्ोजना िजुम
ि ा‚ कार्ािन्वर्न‚ अनुगमन‚ मूल्र्ाङ्कन एवं साविजर्नक
सेवाको प्रभावकारीिा अर्भबृवद्ध गने गरी राष्ट्र र्नमािर्को क्षेत्रमा उपर्ोग गररनेछ ।

१०५.

कमिचारी छनौटमा आधुर्नक प्रववर्ध उपर्ोग गररनुका साथै लोक सेवा आर्ोगमा आवेदन
फाराम अनलाइनबाटै भने व्र्वस्थालाई प्रभावकारीरुपमा कार्ािन्वर्न गररनेछ ।

१०६.

ू गराउँन र्न:शुल्क कानुनी
जनसाधारर्को न्र्ार्मा सहज पहुँचलाई सुर्नश्चिि र अनुभि
सहार्िालाई प्रभावकारी बनाउँने उपार्हरु अबलम्बन गररनेछ । न्र्ार् सम्पादनलाई
र्नरन्िर‚

प्रभावकारी

र

ववश्वसनीर्

बनाउँन

न्र्ार्पार्लकाको

रर्नीर्िक

र्ोजना

प्राथर्मकिाका साथ कार्ािन्वर्न गररनेछ । न्र्ार्पार्लकालाई साधनस्रोि र प्रववर्धर्ुक्त
बनाइँनेछ । कानुनी राज्र्को अवधारर्ा अनुकूल दे वानी िथा फौजदारी न्र्ार् प्रर्ालीको
सुदृढीकरर् लगार्ि आवश्र्क कानूनी सुधार गररनेछ।

१०७.

र्नवािचन सम्बन्धी एकीकृि कानून िजुम
ि ा गररनेछ । राजनीर्िक दलहरूको खचिको
वववरर्मा पारदश्चशि
ि ा सुर्नश्चिि गनि राजनीर्िक दल सम्बन्धी ववधेर्क व्र्वस्थावपकासं सदमा पेश गररनेछ । फोटोसवहिको मिदािा नामावली सङ्कलन िथा अद्यावर्धक गरी
स्थार्ी प्रकृर्िको मिदािा पररचर्पत्र वविरर् कार्िलाई र्नरन्िरिा ठदइँनेछ । ववदे शमा
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रहेका नेपाली नागररकहरूको मिार्धकार सुर्नश्चिि गनि मिदािा दिाि प्रवक्रर्ाको थालनी
गररनेछ ।

१०८.

पूव ि राजपररवारको नाममा रहे को सम्पश्चिको जानकारी ठदनेलाई प्रोत्सावहि गररनेछ ।
नेपाल ट्रष्टको स्वार्मत्वमा आएका जग्गा/जर्मन‚ भवन, शेर्र र नगद सम्पश्चिलाई
साविजर्नक उपर्ोगमा ल्र्ाउँन गुरुर्ोजना र्नमािर् गरी कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ ।

सभामुख महोदर्‚

१०९.

नेपाली जनिाले भोर्गरहे को सं क्रमर्कालीन अवस्था र द्वन्द्वको पीिाबाट पूर्रु
ि पमा मुश्चक्त
नपाउँदै अको िू लो प्राकृर्िक ववपद्को सामना गनुप
ि रे को छ । र्स दुखद घिीमा
राष्ट्रलाई ठदगो शाश्चन्िको मागिमा अश्चघ बढाउँदै ववनाशकारी भूकम्पबाट भएको क्षर्िको
ु
पुनर्नमािर् गरी सम्वृद्ध मुलक
र्नमािर् गनि सहमर्ि‚ सहकार्ि र आपसी सहर्ोगको
माध्र्मबाट अगार्ि बढ्नु आजको आवश्र्किा हो ।

११०.

दे श सं ववधान र्नमािर्को बाटोमा अग्रसर भएको छ । सं ववधानको मस्र्ौदा िर्ारीबाट
ु
मुलक
सं ववधान सभामाफिि लोकिाश्चन्त्रक सं ववधान प्राप्त गने नेपाली जनिाको चीर
प्रर्िश्चक्षि चाहना पुरा हुने ठदशािफि उन्मुख रहे कोछ । नेपाली जनिाको र्ही चाहना
अनुरुप सबै राजनीर्िक दलहरुसँग सं वाद‚ सहमर्ि र सहकार्ि गदै छ दशक दे श्चखको
जनआकांक्षा अनुरुप संववधान जारी गने कार्िमा नेपाल सरकारको पूर् ि सहर्ोग रहनेछ ।
र्स गररमामर् सं ववधानसभा/व्र्वस्थावपका-सं सद समर्मै सं ववधान र्नमािर् गरी जनिा
प्रर्िको उिरदावर्त्व एवं जवाफदे वहिा र्नवािह गनि सफल हुने मैले ववश्वास र्लएको छु ।

१११.

सं ववधान

र्नमािर्सँगै

ववद्यमान

सं क्रमर्काल

समार्प्त

िथा

लोकिाश्चन्त्रक

अभ्र्ासको

ु ले ठदगो शाश्चन्ि‚ आर्थिक र सामाश्चजक रुपान्िरर्बाट
स्वभाववक मागिमा प्रवेशसँगै मुलक
समृवद्ध सवहिको अग्रगामी-समावेशी शासन प्रर्ालीलाई नेपालको मौर्लक स्वरुपमा
अवलम्वन र अभ्र्ास गने मागिमा सबैको सवक्रर् भूर्मकाको मैले अपेक्षा गरे कोछु ।

११२.

नेपालको सं ववधान र्नमािर्‚ शाश्चन्ि प्रवक्रर्ा एवं आर्थिक िथा सामाश्चजक ववकासमा र्नरन्िर
सहर्ोग गने र भूकम्प र ित्पिािका परकम्पनबाट सृश्चजि ववपद्मा खोज‚ उद्दार र
राहिमा जुट्ने सम्पूर् ि राष्ट्रसेवक‚ राजनैर्िक दलहरु‚ नागररक समाज‚ सञ्चार जगि‚
ु
र्छमेकी िथा अन्र् र्मत्रराष्ट्र‚ सं र्क्त
राष्ट्रसं घ लगार्ि अन्िरािवष्ट्रर् समुदार्‚ र्नजी क्षेत्र
ु को पुनर्नमािर् लगार्िका
िथा सम्पूर् ि दे शवासीलाई हाठदिक धन्र्वाद ज्ञापन गदै मुलक
कार्िमा भववष्र्मा पर्न र्नरन्िर सहर्ोगको अपेक्षा गदिछु ।
धन्र्वाद ।
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