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आदरणीय दददीवदिनी तथा दाजुभाईिरु, 

सम्बत ् २०७८ साल असार २९ गते मेरो नेततृ्वमा पााँच राजनीततक दलको समर्थन र 
सहभागगतामा गठन भएको सरकारले ६ महहना पूरा गरेको छ। संयुक्त सरकारको साझा 
न्यनूतम कायथक्रमका आधारमा सरकारले कायथ सञ्चालन गदै आएको छ।  

ववश्व कोभभड १९ महामारीको प्रर्म, दोस्रो र तेस्रो लहरबाट आक्रान्त भएको छ। हामी पतन 
सकं्रमणको उच्च जोखिममा रहेकाले आगर्थक तर्ा सामाजजक क्षेत्रमा गजम्भर प्रभाव पनथ 
गएको छ। संकुगचत रहेका आगर्थक तर्ा सामाजजक क्रक्रयाकलापहरू मेरो नेततृ्वको सरकारले 
कायथभार सम्हालेपतछ सुचारु भएका गर्ए। तर, केही हदनदेखि कोभभड १९ को नयााँ स्वरुपको 
सकं्रमणको उच्च जोखिमले नागररकको जीवन रक्षामागर् पुनः चनुौती र्पेको छ। हामी सब ै
भमलेर आगर्थक तर्ा सामाजजक क्रक्रयाकलापमा कम असर पने गरी यस रोगको तनयन्त्रण 
गनुथ छ। 

आदरणीय दददीवदिनी तथा दाजुभाईिरु, 

कोभभड १९ को संक्रमण फैभलरहेकोले म सबै देशवासीमा ससससस र धयैथताकासार् 
जनस्वास््य सुरक्षाका मापदण्डको पालना गदै सुरक्षक्षत जीवनयापनको लागग हाहदथक अनुरोध 
गदथछु। कोभभड १९ को कारण मतृ्यु हुन ु भएकाहरूप्रतत हाहदथक श्रद्धाञ्जली र 
पररवारजनहरूप्रतत गहहरो समवेदना व्यक्त गदथछु । होम आइसोलेशनमा वस्नु भएका र 
अस्पतालमा उपचार गरररहनु भएका बबरामीहरूको शीघ्र स्वास््य लाभको कामना गदथछु। यो 
शताव्दीकै डरलाग्दो माहामारी ववरुद्धको लडाईमा दईु वर्थदेखि तनरन्तर िहटनु भएका 
गचक्रकत्सक, नसथ, प्यारामेडडक्स, सुरक्षाकभमथ, सफाईकमी, एम्वुलेन्स चालक र अन्य सब ै
अग्रपङ्कजक्तमा काम गनहेरू प्रतत उच्च सम्मान व्यक्त गदथछु । सब ै राजनैततक दल र 
समदुाय तर्ा सबै नेपाली हददीबहहनी तर्ा दाजुभाईमा सरकारले जारी गरेका स्वास््य 
सुरक्षाका मापदण्डको इमान्दारीपूवथक पालना गरी यस रोगको रोकर्ाम, तनयन्त्रण, तनदान र 
उपचारमा सरकारलाई सहयोग गनथ हाहदथक अवपल गदथछु। 

संववधानको कायाथन्वयन, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूतत, शाजन्त प्रक्रक्रयालाई पूणथता 
हदन ववस्ततृ शाजन्त सम्झौताका बााँकी कायथभार तर्ा ववभभन्न पक्षसाँग भएका सहमततको 
कायाथन्वयन गन,े राजनीततक दलहरूको सहमततमा नागररकताको समस्याको समाधान गने, 
संघीयता कायाथन्वयन एवं प्रदेश र स्र्ानीय तहका सरकारलाई सबलीकरण गने कायथलाई 
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सरकारले उच्च प्रार्भमकतामा रािेको छ। संसदमा रहेका सब ैराजनैततक दलहरूसाँग संवाद 
र सहमततका माध्यमबाट संसदको गततरोध अन्त्य गरी ववचाराधीन ववर्यलाई तनष्कर्थमा 
प¥ुयाईने छ। 
 

एक वर्थभभत्रै तीन तहको तनवाथचन गनुथपन े दातयत्व सरकारमागर् रहेको छ। तनवाथचनका 
पूवथतयारीका कामहरू सम्पन्न गनथ म सम्बजन्धत सबैसाँग अनुरोध गनथ चाहन्छु।  

  

मैले सरकारको नेततृ्व गरेपतछ आगर्थक-सामाजजक रूपान्तरणको आधार तनमाथणका लागग 
उच्च र समन्यातयक आगर्थक ववकासमा जोड हदने, उत्पादनमुिी अर्थतन्त्रलाई प्रवद्थधन 
गन,े स्वदेशी कच्चापदार्थ र श्रम उपयोग हुने तनकासीजन्य वस्तुको उत्पादन वदृ्गध गरी 
तनकासी बढाउने, आपूततथ व्यवस्र्ामा सुधार गने, महङ्कगी तनयन्त्रण गने तर्ा भ्रष्टाचारजन्य 
कायथहरूको छानबबन, अनुसन्धान र तहक्रककातका लागग अग्रसरता भलने कायथहरू भएका 
छन।्  

 

यस अवगधमा ववगत दईु वर्थदेखि कोभभड १९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग र सेवा 
व्यवसायको उत्र्ान गनथ र श्रमजीवी, ववपन्न, बेरोजगार आहदको राहतका लागग ववशरे् 
आगर्थक प्याकेज ल्याईएको छ। बाढी, पहहरो, आगलागी तर्ा बेमौसमी वर्ाथका कारण 
ववपद्मा परेका जनतालाई उद्वार गरी राहत उपलब्ध गराउने, सुरक्षक्षत बसोबास र 
पुनःस्र्ापना गराउने तर्ा नष्ट भएको धान बालीको क्षततपूतत थका लागग आवश्यक सहयोग 
प्रदान गने कायथक्रम अतघ बढाइएको छ। रूपान्तरणकारी र ववकासका कायथक्रमको 
कायाथन्वयनलाई गतत हदएको छ।  

 

कोभभड-१९ लाई तनयन्त्रण गनथ िोप नै प्रभावकारी उपाय भएकोले मैले प्रधानमन्त्रीको 
कायथभार सम्हाल्दा आगामी चतै्र मसान्तसम्ममा िोप लगाउन योग्य सबै नेपाली 
नागररकलाई तनःशुल्क िोपको पूणथ मात्रा हदने प्रततबद्धता व्यक्त गरेको गर्एाँ। यस अनुरुप 
िोप अभभयान जारी छ। 

 

ततव्र रुपमा फैभलरहेको कोभभड-१९ संक्रमणको तेस्रो लहरको रोकर्ाम, तनयन्त्रण र उपचारका 
लागग तीनै तहका सरकारका बीचमा समन्वय र सहकायथ बढाईएको छ। स्वास््य प्रणालीमा 
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कुन ै पतन साधन स्रोत र जनशजक्तको अभाव हुन नहदने व्यवस्र्ा भमलाई उपचार 
व्यवस्र्ालाई चुस्त, दरुुस्त बनाइएको छ।   

 

कोभभड संक्रमणको रोकर्ाम, तनयन्त्रण, तनदान र उपचारको व्यवस्र्ा गदाथ अर्थतन्त्र र 
सामाजजक क्रक्रयाकलापमा सकेसम्म कम असर पने गरी आवश्यक प्रबन्ध भमलाइनेछ। 
जनस्वास््य सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गदै आधारभूत स्वास््य सेवाहरू जस्तै- मातभृशशु 
स्वास््य, पोर्ण र िोप लगायतका तनयभमत कायथक्रमहरू सूचारु गररनेछ। 

  

क्रकसानलाई मल र बीउ तर्ा ववद्यालयका छात्रछात्राहरूलाई पाठ्यपुस्तक समयमै उपलब्ध 
गराउन र राज्यले तनःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने भनी घोर्णा गररएका और्धीहरू 
गुणस्तरीय रूपमा समयमै सहज तररकाले ववतरण गने प्रबन्ध भमलाइएको छ। सार्,ै 
अत्यावश्यक वस्तु तर्ा सेवाको तनबाथध आपूततथ हुने व्यवस्र्ा सुतनजश्चत गररएको छ।  

 

भूकम्पपतछको पुनतनथमाथणको बााँकी रहेका सबै कामहरू समयमै सम्पन्न गने व्यवस्र्ा 
भमलाइएको छ। त्यसैगरी ववपद् प्रभाववत जनताको आवासको पुनतनथमाथण तर्ा राहतका 
कामलाई उच्च प्रार्भमकतामा राखिएको छ। तराई मधेशमा देखिने शीतलहर र उच्च 
हहमाली क्षेत्रमा हुने हहमपातको कारणबाट कसैको पतन अकाल मतृ्यु हुन नपाउन े
व्यवस्र्ाका लागग प्रदेश र स्र्ानीय तहसाँगको सहकायथमा आवश्यक व्यवस्र्ा भमलाइएको 
छ। 

 

मुलुकको ववकासमा तनजी क्षेत्रको अहम ्भूभमका छ। नीजज क्षेत्रलाई  प्रोत्साहहत गदै उद्यम 
व्यवसाय गने वातावरणलाई र्प सहज बनाइनछे। भ्रष्टाचारववरुद्ध शून्य सहनशीलताको 
नीततलाई राज्यका सब ैतह र संरचनालाई र्प सक्षम बनाई कडाइका सार् कायाथन्वयन 
गररनेछ । 

 

आगर्थक उदारीकरण र तनजीकरणबाट प्रारम्भ भएको पहहलो चरणको आगर्थक तर्ा शासकीय 
सुधारमाफथ त नेपाल अततकम ववकभसत राष्रबाट ववकासशील राष्रमा स्तरोन्नतत हुने प्रकृया 
अगाडड बढेको छ। छोटो समयमा हदगो ववकासका लक्ष्यहरू हाभसल गदै ववकभसत राष्रको 
स्तरमा पुग्ने हाम्रो लक्ष्य हो। यो लक्ष्य प्राजप्तको मागथमा देिा पन ेसमस्या र चनुौतीको 
समाधान गनथ र प्राप्त अवसरहरूको उपयोग गनथ दोस्रो चरणको आगर्थक तर्ा शासकीय 
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सुधार गररनेछ । सुधारको योजना बनाउाँदा संववधानको कायाथन्वयन, आगर्थक समदृ्गध, 
ववकास र सुशासनलाई केन्रबबन्दमुा राखिनेछ। 
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आदरणीय दददीवदिनी तथा दाजुभाईिरु, 

वतथमान संयकु्त सरकार गठन भएपतछ सम्पादन भएका प्रमुि कायथहरू र सोबाट हाभसल 
भएका मुख्य-मुख्य उपलजब्धहरूबारे संक्षेपमा जानकारी गराउन चाहन्छुः-  

 

1. सरकारको पहहलो प्रार्भमकता कोभभड-१९ को संक्रमणवाट जनताको जीवन रक्षा गने, 
शीघ्र आगर्थक पुनरुत्र्ान गने, आगर्थक सामाजजक क्रक्रयाकलापलाई सामान्य अवस्र्ामा 
फकाथई संचालन गने कायथलाई प्रार्भमकतामा रािी ववभभन्न सुधार कायथहरू अगाडड 
बढाएकोले गत ६ महहनामा मुलुकको आगर्थक क्रक्रयाकलापमा तीब्र ववस्तार भएको छ। 
सामाजजक क्रक्रयाकलापमा पतन अपेक्षक्षत सुधार आएको छ। 

2. यस अवगधमा १८ वर्थ मागर्का १ करोड ९९ लाि २२ हजार १६४ िोप लगाउन योग्य 
नेपाली जनता मध्येमा 59.६ प्रततशतलाई पूणथ मात्राको िोप उपलब्ध गराइएको छ 
भने ७८.३ प्रततशतलाई पहहलो डोजको िोप ववतरण गररसक्रकएको छ। यो 
अवगधसम्ममा ववभभन्न प्रकारका कुल 4 करोड 3 लाि 88 हजार 8 सय 40 डोज 
िोप प्राप्त गरी २ करोड 74 लाि 75 हजार 9 सय 95 डोज िोप ववतरण गररएको 
छ। पुस मसान्त सम्ममा  एक मात्रा िोप लगाएको जनसंख्या १ करोड ५6 लाि 6 
हजार 21 र  पूणथ मात्राको िोप लगाएको जनसंख्या १ करोड 18 लाि 69 हजार 9 
सय 74 रहेको छ। १२ देखि १७ वर्थ उमेरका क्रकशोर क्रकशोरीहरू १८ लाि भन्दा 
बढीलाई पहहलो मात्राको िोप हदइएको छ। अग्रपङ्ककततमा काम गने व्यजक्तहरूका लागग 
बुस्टर डोज अभभयान शुरु भइसकेको छ। सार्,ै ६० वर्थ भन्दा मागर् उमेर समुहका 
नागररकहरूका लागग बुस्टर डोज यसै महहनादेखि उपलब्ध  गराइनेछ। ५ देखि ११ 
वर्थसम्मका बालबाभलकाका लागग िोपको अभभयान तछट्टै प्रारम्भ गररनेछ।  

3. कोभभड १९ ववरुद्धका ववभभन्न िोपको जक्लतनकल रायल गनथ अनुमतत हदइएको छ। 
सङ्कक्रामक रोग ववरुद्ध िोप (भ्याजक्सन) उत्पादन गने उद्योगलाई ववत्तीय सहुभलयत, 

छुट तर्ा सुववधा प्रदान गने र तरल (भलजक्वड) अजक्सजन उद्योगलाई ववत्तीय 
सहुभलयत, छुट तर्ा सुववधा प्रदान गने नीततगत व्यवस्र्ा कायाथन्वयनमा ल्याइएको छ। 

4. कोभभड-१९ को सामना गनथका लागग सरकारी अस्पतालहरूमा पूवाथधार सेवाहरूमा 
उल्लेख्य सुधार गररएको छ । फलस्वरूप अजक्सजन प्लान्ट, भेजन्टलेटर लगायत अन्य 
उपचार सामग्रीहरूको उपलब्धतामा बढोत्तरी भएको छ। सरकारी अस्पतालहरूको सुधार र 
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स्तरोन्नततलाई प्रार्भमकतामा राख्न े कायथ अतघ बढाइएको छ। कोभभड-१९ को बढ्दो 
प्रकोपसाँगै अवरुद्ध हुन पुगेको अन्य बबरामीहरूको उपचारलाई सरकारी अस्पतालहरूमा 
सुचारु गररएको छ। 

5. कोभभड १९ को नयााँ स्वरूपको ओभमक्रोन भाइरसको संक्रमण हुन नहदनका लागग 
रोकर्ाम, तनयन्त्रण र उपचारको व्यवस्र्ालाई भरपदो बनाइएको छ। अजक्सजनको 
पयाथप्त र भरपदो आपूततथ तर्ा भण्डारण, स्वास््य पूवाथधारको ववस्तार र जनशजक्तको 
व्यवस्र्ापनमा सुधार गररएको छ। 

 

आदरणीय दददीवदिनी तथा दाजुभाईिरु, 

 

6. ववद्युत उत्पादनमा भएको वदृ्गध, आगर्थक एव ंसामाजजक क्रक्रयाकलापमा भएको सुधार, 
तनयाथतमा भएको बढोत्तरी र उच्च कजाथ प्रवाह तर्ा आयातमा भएको वदृ्गधले आगर्थक 
वदृ्गधदर गत वर्थको भन्दा मागर् हुने अनुमान छ। यस अवगधमा मुरा जस्फतत कररब 
७.११ प्रततशतको हाराहारीमा रहेको र कररब ६.८ महहनाको वस्त ुतर्ा सेवाको आयात 
धान्नका लागग ववदेशी मुराको सजञ्चतत रहेको छ। यस अवगधको पतछल्लो तीन 
महहनामा अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा केही दबाब पनथ गए तापतन सरकारले भलएका ववत्त 
र मौहरक नीततको कायाथन्वयनबाट सुधार गररनेछ। 

7. बजेट कायाथन्वयनको सन्दभथमा संयुक्त सरकारको प्रार्भमकता र साझा न्यूनतम 
कायथक्रमको आधारमा बजेटलाई पुनरावलोकन गरी प्रततस्र्ापन ववतनयोजन ववधेयक 
समयमै स्वीकृतत गरी कायाथन्वयनमा ल्याइएको छ। 

8. चालु आगर्थक वर्थमा रु. ११ िबथ ८० अबथ राजस्व सङ्ककलन गने लक्ष्य रहेकोमा  पुर् 
मसान्तसम्म रु. ५ िबथ 76 अबथ 2४ करोड राजश्व सङ्ककलन भएको छ। सार्,ै संघ 
सरकारको सावथजतनक िचथतफथ  16 िबथ 32 अबथ ८२ करोड वावर्थक बजेट मध्ये पुस 
मसान्तसम्म ५ िबथ 6 अबथ 78 करोड िचथ भएको छ।   

9. मुलुकको रतुतर ववकासका लागग अन्तराथजष्रय आगर्थक सहायता पररचालन गने नीतत 
अनुसार अन्तराथजष्रय मुराकोर्बाट ४ सय भमभलयन अमेररकी डलर बराबरको बजेटरी 
सहयोग र िोपको लागग रकम व्यवस्र्ा गनथ ववश्व बैंक र एभशयाली ववकास बैंकबाट २ 
सय ३५ भमभलयन अमेररकी डलर सहायता प्राप्त गने सम्झौता भएको छ। 
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10. संघीयता कायाथन्वयनलाई र्प सुदृढ बनाउाँ दै जाने सन्दभथमा संघीय सरकारले प्रदेश र 
स्र्ानीय तहका लागग रु. १ िबथ 89 अबथ 26 करोड ववत्तीय हस्तान्तरण गरेको छ। 

11. उपयुक्त तर्ा वववेकशील ववत्त तर्ा मौहरक उपकरणहरूको अवलम्बन गदै ववत्तीय क्षेत्रमा 
स्र्ातयत्व कायम गररएको छ। तीब्र आगर्थक ववस्तारका लागग आवश्यक उच्च 
लगानीयोग्य पूाँजीको अभाव हुन हदइएको छैन। सार्,ै उच्च कजाथको माग र ववस्तार 
हुाँदा पतन उपयुक्त उपायको अवलम्बन गरी साधारण ब्याजदरलाई वाजञ्छत सीमाभभत्र 
न ैराखिएको छ। पुनकथ जाथ तफथ  रु. १ िवथ ६ अबथ ७ करोड र सहुभलयतपूणथ कजाथमा रु 
५५ अवथ  सहुभलयतपूणथ व्याजदरमा कजाथ प्रवाह गररएको छ।  

12. औद्योगगक तर्ा लगानी प्रवद्थधनलाई सरकारले उच्च प्रार्भमकतामा रािेको छ। उद्योग 
क्षेत्रको प्रवद्थधनका लागग छुट्टै ववभशष्टीकृत कोर् स्र्ापना गने तनणथय गरेको छ। 

13. ववपद् प्रभाववत भसन्धपुाल्चोक, मनाङ लगायत ववभभन्न १२ जजल्लाहरूलाई सकंटग्रस्त 
क्षेत्र घोर्णा गरी ववपद् पछाडडको राहत र पुनतनथमाथणको कामलाई उच्च प्रार्भमकता 
हदइएको छ। 

14. यस अवगधमा बेमौसमी वर्ाथतक्ा कारणबाट धानबालीमा भएको क्षततको तनधाथरण गरी 
क्रकसानहरूलाई क्षततपूतत थ हदने तनणथय गरी कायाथन्वयनमा लगगएको छ। बेमौसमी वर्ाथको 
कारणले मतृ्यु भएका पररवारलाई सहयोग स्वरूप रू. २ लाि र सोही पररवारमा र्प 
सदस्यको मतृ्यु भएको अवस्र्ामा प्रतत मतृक र्प रु.१ लाि हदने तनणथय गररएको  छ 

। त्यसैगरी, कोभभड-19 को महामारीबाट प्रभाववत अतत ववपन्न पररवारलाई राहत 
स्वरूप प्रततपररवार एक पटकका लागग रु. १० हजार नगद अनुदान प्रदान गररएको छ। 

15. कृर्कहरूलाई वर्े तर्ा नगदे बालीका लागग समयमै मल उपलब्ध गराउने प्रयोजनले 
रासायतनक मल िररदको लागग रु. ३ अबथको बजेट वदृ्गध गरी रु. १५ अबथ पुर्याइएको 
छ। यस अवगधमा 1 लाि ३ हजार मेहरक टन रासायतनक मलको आपूततथ गरी 
ववतरण गररएको छ। कृर्कहरूलाई समयमै मल सुतनजश्चत गने उद्देश्यले सरकार-
सरकार (G to G) िररद प्रक्रक्रयाबाट रासायतनक मल िररद गने तनणथय गरी मल 
आपूततथको प्रक्रक्रया अगाडड बढाइएको छ। यसका लागग आवश्यक पने र्प रु १३ अबथको 
स्रोतको व्यवस्र्ा भएको छ।  उि ुक्रकसानबाट  नेपाल सरकारले तोकेको िरीद मूल्यमा 
उि ु िररद गनथ अनुदान बापत रु. ८४ करोड रकम भुक्तानीको लागग पठाइएको छ। 
सार्,ै कृर्कहरूलाई आफ्नो उत्पादनको उगचत मूल्य प्राप्त गनथ सहयोग पुगोस ्भन्न े
हेतुले धान तर्ा उिकुो न्यूनतम समर्थन मूल्य तनधाथरण गररएको छ। 
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16. भूभमहीन दभलत, भूभमहीन सुकुम्बासी र अव्यवजस्र्त तररकाले बसोबास गदै आएका 
समुदायको बसोबासको समस्या सधैँका लागग समाधान गनथ राजष्रय भूभम आयोग गठन 
आदेश, 207८ स्वीकृत भई पदागधकारी तनयुजक्त सहहत उक्त आयोगले आफ्नो कायथ 
प्रारम्भ गरेको छ । त्यसैगरी २०१३ साल देखिको पुनवाथसको दातयत्व अन्तगथत ववभभन्न 
जजल्लाका अव्यवजस्र्त बसोबासीका लागग नवलपरासी (बदथघाट सुस्ता पूवथ) बाट लालपूजाथ 
ववतरणको कायथ प्रारम्भ भएको छ।  

17. यस अवगधमा मागर्ल्लो तामाकोशी ४५६ मेगावाटको जलववद्युत आयोजना पूणथ रूपमा 
सञ्चालनमा आएको छ र राजष्रय ववद्युत प्रसारणमा कुल ६०० मे.वा. बबजुली र्प 
भएको छ। प्रसारण लाइनतफथ  ५९ क्रक.भम. र्प भएको छ र सोलु कोररडोर रान्सभमसन 
लाइन तनमाथणको कायथ सम्पन्न भएको छ। नेपालको बबजुली भारतमा तनयाथत शुरु 
भएको छ। 

18. तनजी क्षेत्रको लगानी रहेका भमस्त्री िोला ४२ मेगावाट र भलि ुिोला ५२ मेगावाट 
ववद्युत उत्पादन राजष्रय गग्रडमा जोडडएको छ। यस अवगधमा औद्योगगक, गाहथस््य 
तर्ा ववभभन्न प्रयोजनका लागग बबजुली िपतमा वदृ्गध गरी तनबाथध रूपमा बबजुली 
आपूततथको व्यवस्र्ा भमलाइएको छ। 

19. ववद्युतको ग्राहस्र् िपतमा २० यूतनटसम्म  उपभोक्तालाई महसुल छुट गररएको छ र 
यसबाट २२ लाि घरधरुीलाई राहत पुग्न गएको छ। त्यसैगरी भसचंाइ सुववधामा ववस्तार 
गनथका लागग साववकको ववद्युत महसुलमा ५० प्रततशत कम गरी प्रतत यतूनट २ रुपैंया 
कायम गररएको छ।  

20. सुनकोशी-मररन डाइभसथन, भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना, काठमाण्डौं-तराई/मधेश 
रतुमागथ सडक आयोजना लगायत राजष्रय गौरवका आयोजनाको तनमाथण कायथ समयमै 
सम्पन्न गने गरी तीब्र गततमा काम अगाडड बढेको छ।  

21. काठमाण्डौं-तराई/मधेश रतुमागथ सडक आयोजना तनमाथणको ११ वटा प्याकेजमध्ये २ 
वटा टनेल प्याकेजको ठेक्का सम्झौता भई सव े डडजाइन अजन्तम चरणमा रहेको र 
बााँकी कायथका लागग िररद प्रकृया अगाडड बढाइएको छ। 

 

आदरणीय दददीवदिनी तथा दाजुभाईिरु, 
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22. यस अवगधमा संघको कायथक्षेत्र अन्तगथत मुलुकभर १७७ क्रक.भम. सडक कालोपत्र ेभएको 
र २३ सडक-पुल तनमाथण कायथ सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन।् सार्,ै ८२ वटा 
झोलुङ्कगे पुल तनमाथण भएका छन।् मुलुककै पहहलो आधतुनक सुरुङ्कगमागथको रूपमा 
रहेको नौबबस-ेनागढुङ्कगा ३.३ क्रक.भम. सुरुङ्कगको २ क्रक.भम. तनमाथण कायथ सम्पन्न 
भएको छ। 

23. संघीय संसद भवन तनमाथण कायथ सन्तोर्जनक ढङ्कगले अतघ बढेको छ । भैरहवा 
ववमानस्र्ल र पोिरा ववमानस्र्लको तनमाथण कायथ अजन्तम चरणमा पुगेको छ । 

24. काठमाण्डौ उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्र्ापनका लागग नुवाकोटको वन्चरेडााँडामा 
तनमाथणाधीन ल्यान्डक्रफल साइटको प्रर्म िण्डको तनमाथण सम्पन्न भई फोहोर 
ववसजथनको लागग योग्य भएको छ।  

25. बाढीबाट क्षततग्रस्त मेलम्ची िानेपानी योजनाको पुनस्र्ाथपना गरी कायथयोजना 
कायाथन्वयनमा ल्याई यस वर्थ भभत्र मेलम्चीको पानी काठमाण्डौमा ववतरण गने गरी 
कायथ अगाडड बढाइएको छ।  

26. यस अवगधमा नारायणी-नवलपूर, भरतपुर-दाङ, भसद्धनार्-बैजनार् लगायतका 
िानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छन।्  

27. तराईका जजल्लाका ववपन्न घरधरुीमा िानेपानीको व्यवस्र्ापनका लागग “तराई मधेश 
ट्युववेल तर्ा स्वच्छता” ववशरे् कायथक्रम उच्च प्रार्भमकताका सार् संचालन गररएको 
छ।   

28. यस अवगधमा ४३८ क्रक.भम. अजप्टकल फाइबर बबछ्याउने कायथ सम्पन्न भएको छ। 
त्यसैगरी हालसम्म ७९ क्रक.भम. मोबाइल ब्रोडब्याण्ड ववस्तार भएको छ। 

29. कञ्चनजङ्कगा, रुवीभ्याली, दोलिा, मकालु, च्छो रोल्पा, अन्नपूणथ, धौलागगरी, मनास्लु, सगरमार्ा 
लगायतका स्र्ानमा पदयात्रा मागथ तनमाथण गने कायथ अन्तगथत २१५ क्रक.भम. पदयात्रा 
मागथ तनमाथण सम्पन्न भएको छ। 

30. राष्रपतत महहला उत्र्ान कायथक्रम अन्तगथत ज्यान जोखिममा परेका ८५ जना गभथवती 
महहलाहरूलाई देशका ववभभन्न स्र्ानबाट हेभलकोप्टर माफथ त ् समयमै उद्धार गरी 
सुरक्षक्षत माततृ्वको सुतनजश्चतता गररनुका सार् ैसुत्केरी हुने अवस्र्ाका महहलाहरूलाई 
अकाल मतृ्यु हुनबाट जोगाइएको छ । 

31. र्प १० लाि नेपाली नागररकको राजष्रय पररचय पत्रको वववरण सङ्ककलन गरी ५० 
लाि पुर्याइएको छ। यस अवगधमा ववद्युतीय राहदानी जारी गनथ र्ाभलएको छ र 
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हालसम्म २२ हजार जनालाई ववद्युतीय राहदानी ववतरण गररएको छ । सार्,ै १ लाि 
३० हजार सवारी साधनमा ववद्युतीय इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गररएको छ। 

32. सरकारी कायाथलयको कायथ प्रणालीलाई पूणथ स्वचाभलत बनाई तनणथय प्रक्रक्रयालाई सरल र 
तछटो बनाउन ववद्युतीय प्रणालीको ववकास गरी कायाथन्वयनमा ल्याइएको छ। 

33. प्रेस पररचय पत्र अनलाइनबाट ववतरण गनथ शुरु गररएको छ। SMS को लागत कम गन े
गरी gateway को ववकास भएको छ। सरकारी कागजातलाई हुलाकबाट ववतरण गन े
क्रममा राहदानी र कन्सुलर सेवासम्बन्धी काम शुरु गररएको छ। 

34. नेपाल टेभलकमबाट सरकारीस्तरमा डडजजटल पेमेन्ट प्रणालीको शुरुवात भएको छ। र्प 
३४ सरकारी सेवालाई नागररक एपमा आबद्ध गररएको छ। स्र्ानीय तहको सेवा 
प्रवाहमा सुधार गनथ एकीकृत एप बनाई कायाथन्वयनमा ल्याइएको छ। 

35. यस अवगधमा २५ स्र्ानीय तहमा ब्रोडब्याण्ड सवेा र्प ववस्तार गररएको र यस्तो सेवा 
पुग्ने स्र्ानीय तहको संख्या 738 पुगेको छ। र्प ३1 स्र्ानीय तहमा 4G सेवा ववस्तार 
गरी ७16 स्र्ानीय तहमा 4G सेवाको पहुाँच ववस्तार भएको र 60 वटा शहरी क्षेत्रमा 
Direct to Home - DTH  सेवा र्प भई १87 वटा शहरी क्षेत्रमा यस्तो सेवा पुगेको छ। 

36. सुरक्षक्षत मुरणका २ वटा मेभशन जडान गरी सुरक्षक्षत मुरणको नमूना छपाइ शुरु 
गररएको छ। 

37. भकूम्प पतछको पुनतनथमाथणको बााँकी कायथलाई सम्बजन्धत तनकायहरूबाट सम्पन्न गन े
गरी हस्तान्तरण गररएको छ।     

38. आम उपभोक्तालाई दैतनक उपभोग्य िाद्य वस्तुहरू सहज रुपमा उपलब्ध गराउन 
दगुथम जजल्लाका ववभभन्न स्र्ानमा ६ हजार मेहरक टन िाद्यान्न तर्ा ७ हजार ३ 
सय ३५ जक्वन्टल नून आपूततथ गररएको छ। नेपालीहरूको मुख्य चाड दशैँ, ततहार र छठ 
पवथलाई लक्षक्षत गरी उपभोक्तालाई दैतनक अत्यावश्यक िाद्य वस्तुहरू सहज र सुपर् 
मूल्यमा उपलब्ध गराउन ववभभन्न ४३ स्र्ानमा सुपर् मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याई 
सेवा प्रदान गररएको गर्यो ।  

39. सेवाग्राहीले अनलाइन प्रववगध माफथ त जग्गा कारोबारको भलितसम्बन्धी कायथ गनथसक्न े
प्रणालीलाई ७६ वटा मालपोत कायाथलयमा लाग ूगररएको छ। बैंक, ववत्तीय संस्र्ा तर्ा 
सञ्चय कोर्बाट कजाथ प्रवाह गदाथ गधतो राख्न/राखिएको जग्गा रोक्का फुकुवा गनथ 
मालपोत कायाथलयमा प्रतक्ष्य उपजस्र्त नभई जग्गा रोक्का फुकुवा गनथ सक्न ेप्रणाली 
ववकास गरी कायाथन्वयनमा ल्याइएको छ।  
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40. ववकास आयोजना कायाथन्वयनमा समस्याका रूपमा रहेका जग्गा प्राजप्त र वन क्षेत्रको 
प्रयोगमा रहेको समस्याको समाधान गरी आयोजना व्यवस्र्ापनमा सुधार गररएको छ।  

41. वैदेभशक रोजगारीको भसलभसलामा अफगातनस्तान गई जोखिममा परेका 1 हजार 5 सय 
जना नेपाली नागररकलाई उद्धार गररएको छ। 

42. अफगातनस्तानमा देखिएको मानवीय संकटलाई दृजष्टगत गदै नेपाल सरकार र नेपाली 
जनताका तफथ बाट मानवीय सहयोगस्वरुप नेपालले 2078 माघ 2 गत े ववशरे् चाटथडथ 
ववमानमाफथ त कररब 14 टन और्गध, लत्ता-कपडा  तर्ा घरायसी सामग्री सहयोग 
पठाएको छ। 

43. शाजन्त सुरक्षाको भरपदो र ववश्वभसलो व्यवस्र्ापन गरी शाजन्त सुव्यवस्र्ा कायम 
भएको छ। समाजमा भएका सबै प्रकारको अपराधको तनयन्त्रण गररएको छ। कसूरजन्य 
फौजदारी अभभयोजनको सम्पवत्तको अभभलेि र व्यवस्र्ापन गनथ ववभशष्टीकृत ववभाग 
गठन गररएको छ। 

44. सावथजतनक िचथमा भमतव्यतयता कायम गन े मापदण्ड जारी गरी कायाथन्वयनमा 
ल्याइएको छ।  

45. आगामी १ वर्थभभत्र तीनै तहको तनवाथचन गनुथपन े कुरालाई मध्यनजर गरी सरकारले 
तनवाथचनका पूवथ तयारीका कायथहरू अतघ बढाई रहेको छ। 

46. नेपालले बंगलादेशको ढाकामा सम्पन्न भएको एभभभस सेन्रलजोन महहला भभलवलमा 
उत्कृष्ट प्रदथशन गरी स्वणथ पदक प्राप्त गरेको छ भने माजल्दप्समा भएको साफ 
च्याजम्पयनसीप फुटवलमा उपववजेताको उपागध हाभसल गरेको छ । उत्कृष्ट िेल प्रदथशन 
गने िेलाडीहरुलाई सरकारले सम्मान तर्ा पुरुस्कृत गरेको छ । 

47. मेरो नेततृ्वमा बेलायतको ग्लास्गो शहरमा आयोजजत जलवाय ु पररवतथनसम्बन्धी 
अन्तराथजष्रय महासजन्धको पक्षराष्रहरूको २६ औँ सम्मेलनमा सहभागी भई नेपालको 
तफथ बाट “National Adaption Plan" हानी-नोक्सानी सम्बन्धी राजष्रय कायथढााँचा र  Net Zero 

emission नेपालको दीघथकालीन रणनीतत” गरी ३ वटा नीततगत दस्तावेजहरू प्रस्तुत 
भएका छन।् त्यसैगरी संयुक्त राष्रसंघको ७६औँ महासभा, Global Covid-19 Summit एवम ्
संयुक्त राज्य अमेररकाका महामहहम राष्रपततद्वारा आयोजजत लोकतन्त्रसम्बन्धी भशिर 
सम्मेलनलाई सम्बोधन लगायत अन्य अन्तराजष्रय मन्चमा नेपालको उपजस्र्तत 
जनाइएको छ।  
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अन्त्यमा, संयुक्त सरकारले अङ्कगीकार गरेका नीततहरूप्रतत जनसमर्थन र सहयोग प्राप्त 
भएको छ। संववधान र संवैधातनक प्रणालीको रक्षा भएको छ र ववगधको शासन सुदृढ 
बनेको छ। जनतामा त्रास र भय एवम ्राजनीततक स्र्ातयत्व प्रततको संशयको अन्त्य 
भएको छ। सरकारले कायथभार सम्हालेको ६ महहनाको अवगधमा भएका कायथहरूमध्ये 
प्रतततनगधमूलक र उदाहरणको रूपमा उल्लेि भएका मागर् उजल्लखित कायथहरू र हाभसल 
भएका मुख्य-मुख्य उपलजब्धले सरकार सही हदशामा अतघ बहढरहेको स्पष्ट छ। छोटो 
अवगधमा गरेका कायथ र हाभसल भएका उपलजब्धहरूले मुलुकमा राजनीततक स्र्ातयत्वसाँगै 
ववकास, सुशासन र समदृ्गध हाभसल गने बभलयो आधार िडा गरेको छ। जनतामा 
आशा र भरोसा बढेको छ।तर, हामीलाई यसम ैसन्तोर् गने अवस्र्ा छैन ।एक्काइसौँ 
शताब्दीको रतु गततमा अतघ बहढरहेको प्रततस्पधी युगमा ववकास र समदृ्गधको यात्रालाई 
हामीले र्प गततका सार् चााँड ैपूरा गनुथपन ेिााँचो छ। यस अवगधमा सरकारलाई प्राप्त 
भएको राजष्रय तर्ा अन्तराजष्रय समर्थन, सहयोग र सहायताका लागग सब ैराजनीततक 
दलहरू, नागररक समाज, सञ्चार जगत एवम ् सवथसाधारण सब ै हददीबहहनी, 
दाजुभाईहरु एवम ् सम्बजन्धत भमत्रराष्रहरू, दात ृ तनकाय तर्ा ववकास साझदेार 
संस्र्ाहरूमा म हाहदथक आभार व्यक्त गदथछु।  

 

  धन्यवाद ! जयनेपाल !! 

 

 

 


