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आर्थिक वषि २०७९।८०को  वार्षिक कामिक्रभहरूको 
कामािन्वमनका सम्फन्धभा सम्भाननीम प्रधानभन्रीज्मूको 

र्नदेशन भन्तव्म 

(२०७९ साउन १७)   

 

भाननीम भन्रीज्मूहरू, 

भाननीम याज्मभन्रीज्मूहरू, 

यार्िम मोजना आमोगका भाननीम उऩाध्मऺज्म,ू 

नेऩार सयकायका भुख्मसर्िवज्म ूतथा सर्िवज्मूहरू, 

नेऩार याि फैंकका गबनियज्म,ू 

उऩस्थथत भहहरा तथा सज्जनवनृ्द ! 

 

१. भेयो नेततृ्वभा ऩाॉि याजनीर्तक दरको सहबार्गताभा 
वतिभान सयकाय गठन बएको एक वषिको अवर्ध ऩूया 
बएको छ। मस अवर्धभा सयकायर ेभुरुकराई याजनीर्तक 

थथार्मत्व प्रदान गदै थथानीम तहको र्नवाििन 

सपरताऩूविक सम्ऩन्न गयाएको छ । थथानीम तहरे नमाॉ 
नेततृ्व ऩाएसॉग ै र्वकास य  सेवा प्रवाहभा नमाॉ उत्साहका 
साथ ऩरयिार्रत बएका छन।्  
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२. अफका केही भहहनार्बरभा प्रर्तर्नर्ध सबा य प्रदेशसबाको 
र्नवाििन सम्ऩन्न गनुि ऩनछे। र्नवाििनका ऩूवि तमायीका 
काभहरू सभमभ ैसम्ऩन्न गनुिऩनछे । र्नष्ऩऺ, र्वश्वार्सरो 
य बयऩदो वातावयण फनाई र्नवाििन सम्ऩन्न गन ेकाभराई 

उच्ि प्राथर्भकताभा याखी अर्घ फढ्न भ सम्फस्न्धत 

सफैसॉग अनुयोध गनि िाहन्छु । 
  

३. आर्थिक सभुन्नर्त, साभास्जक रूऩान्तयण य सुशासनको 
रार्ग हाभीरे  सम्ऩूणि शर्ि य साभर्थमिका साथ काभ 

गनुिऩनछे । र्वकासराई फाधा ऩुर्माउने  र्वषमहरुको 
सभमभ ैऩहहिान गयी नीर्तगत तथा सॊथथागत सुधायका 
कामिहरू अर्घ फढाउन ुऩनछे। हाभी आपैँ रे र्नधाियण गयेका 
रक्ष्म तथा उदे्दश्म हार्सर हुने गयी कामि सम्ऩादन गनि अझ 

फढी सजग हुन आवश्मक छ । 
 

४. आज महाॉ प्रथतुत बए फभोस्जभ गत वषिको प्रगर्त सुन्दा य 
प्रगर्तका तर्थमहरू हेदाि हाम्रो कामिशैरी य कामिसम्ऩादनभा 
तत्कार सुधाय गयी अर्घ फढ्न जरुयी देस्खमो ।  
कामािन्वमन ऺभता अर्बवरृ्ि गयी र्वकासका नर्तजा 
हार्सर गन े य जनतारे भहसुस गन ेगयी सेवा प्रवाहभा 
सुधाय गनि भ भन्रीजीहरू य सर्िवहरुराई र्नदेशन हदन 

िाहन्छु। 
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५. र्वगत अढाई वषिदेस्ख र्वश्वबरय  पैर्रएको कोर्बड-

१९भहाभायीको सॊक्रभणको जोस्खभ ऩुन् फढ्न थारेको छ । 
नमाॉ नमाॉ थवरूऩभा देखा ऩरययहेको मस योगको सॊक्रभणरे 

हाम्रा आर्थिक एवॊ साभास्जक हक्रमाकराऩभा गम्बीय  
प्रबाव ऩारययहेकै र्थमो । मसैक्रभभा हाम्रो अथितन्ररे 

बोग्नुऩयेको फाह्य ऺेरको दफाफरे गदाि अथितन्रका सफै 
ऩऺभा थऩ िुनौतीहरू देखा ऩनि थारेका छन।् तय 
आर्िइहाल्नुऩन े अवथथाभा बने हाभी छैनौँ । नीर्तको 
कामािन्वमन तथा र्नमभन ऩऺराई फर्रमो फनाउॉ दै  िार ु

खिि वरृ्िराई र्नमन्रण गनुि ऩनछे। भूल्म वरृ्िराई दईु 

अङ्कको दयभा ऩुग्न नहदन य उत्ऩादनशीर ऺेरभा 
रगानीमोग्म ऩुॉजीको अबाव हुन नहदने गयी काभ गनुिऩनछे 

। 
 

६. आगाभी केही वषिभा तीव्र आर्थिक वरृ्ि हार्सर गनि कामि 
र्नकै िुनौतीऩूणि देस्खन्छ । अहहरेको प्रभुख िुनौती बनेको 
आर्थिक थथार्मत्व कामभ गदै अथितन्रका प्रभुख 

सूिकहरूभा क्रभश् सुधाय गन े गयी र्ववेकशीर आर्थिक 

नीर्त अवरम्फन गनुि न ै हो ।  सयकायर े र्रने आर्थिक 

नीर्तहरू र्नजी ऺेरराई प्रोत्साहहत गदै सभर्िगत आर्थिक 

थथार्मत्व कामभ गनतेपि  र्नदेर्शत हुनुऩदिछ । अथितन्रको 
ऩुनरुत्थान य र्वकासका रार्ग  एकीकृत यार्िम यणनीर्त य 
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कामिमोजना फनाई कामािन्वमनभा ल्माउन जरुयी बएकोरे 
अथि भन्रारम य यार्िम मोजना आमोगराई मस र्वषमभा 
तत्कार गहृकामि अर्घ फढाउन र्नदेश गदिछु ।  
 

७. आगाभी सन ् २०२६ सम्भ अर्तकभ र्वकर्सत यािफाट 

थतयोन्नर्त हुन सहमोग ऩुग्ने तथा सभम सीभार्बर ै हदगो 
र्वकासका रक्ष्महरू हार्सर हुने गयी र्वकास र्नभािणका 
कामिक्रभ कामािन्वमको गर्त फढाउन भ सफैराई आग्रह 

गदिछु । 
 

८. सॊमुि सयकायको साझा न्मूनतभ कामिक्रभभा सभेहटएका 
नीर्त य कामिक्रभ कामािन्वमनको सभीऺा गयी काभ शुरु 

नबएका कामिक्रभको हकभा तुरुन्त कामिमोजना फनाई 

प्राथर्भकतासाथ कामािन्वमनभा रैजान आवश्मक छ । मो 
वषि हाभीरे तम गयेका नीर्त तथा कामिक्रभ कामािन्वमनभा 
र्वशेष ध्मान हदन ु होरा ।  यार्िम गौयव रगामतका 
भहत्त्वऩूणि अधुया आमोजनाहरु सभमभ ै सम्ऩन्न गनि 
र्वशेष जोड हदन भन्रारमहरूराई आग्रह गदिछु ।   
 

९. गत आर्थिक वषिको र्ववयण हेदाि व्माऩाय घाटा अत्मन्त 

उच्ि यहेको देस्खन्छ । मस सन्दबिभा र्नमाित प्रवििन य 
आमात व्मवथथाऩनराई उच्ि प्राथर्भकताभा याखी काभ 

गनि आवश्मक छ। व्माऩाय घाटा न्मूनीकयणका रार्ग 
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कामािन्वमनभा ल्माइएको कामिमोजनाराई थऩ ऩरयष्कृत 

गयी प्रबावकायी तवयरे कामािन्वमनभा ल्माउन भ 

सम्फस्न्धत भन्रारमराई र्नदेशन हदन्छु । 
 

१०.  उच्ि व्माऩाय घाटाको एउटा प्रभुख कायण 

ऩेट्रोर्रमभजन्म ऩदाथिहरूको अत्मर्धक उऩबोग हो । 
तत्कार मसराई ठुरो ऩरयभाणभा घटाउन नसहकने बए 

ताऩर्न हारका हदनभा थवदेशर्बर फढ्दो ऩरयभाणभा 
उत्ऩादन हुन थारेको र्वद्युतको उऩबोग फढाई ऩेट्रोर्रमभ 

ऩदाथिको आमात क्रभश् न्मूनीकयण गदै जानसहकने 

सम्बावना छ । अत् र्वद्युत खऩतराई फढाउनको रार्ग 

ठोस कामिमोजना फनाई कामािन्वमनभा ल्माउन सम्फस्न्धत 

र्नकामहरूराई र्नदेशन हदन िाहन्छु । 
 

११. याज्मरे आभ नागरयकहरूराई उऩरब्ध गयाउने साविजर्नक 

सेवा र्छटो छरयतो, गुणथतयीम य न्मूनतभ रागतभा प्रवाह 

हुने व्मवथथा र्भराउन आवश्मक छ ।  अत्मावश्मक वथत ु

तथा सेवाको कृर्रभ अबाव हुन नहदन, भूल्मभा र्भरेभतो 
रगामतका आऩूर्ति शङृ्खराभा देखा ऩन े सफ ै प्रकायका 
फेर्थर्तराई र्नमन्रण गनि र्नयन्तय अनुगभन य र्नमभन 

गनि जरुयी छ । मस सन्दबिभा अत्मावश्मक वथत ु तथा  
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सेवाको र्नफािध आऩूर्ति हुने व्मवथथा सुर्नस्ित गनि 
सम्फस्न्धत सफैको ध्मानाकषिण गयाउन िाहन्छु ।   
 

१२. शास्न्त, सुयऺाको स्थथर्तराई थऩ सुदृढ फनाई 

भुरुकभा सुशासन य रगानी भैरी वातावयण र्नभािण गयी 
र्वकासको गर्तराई तीव्रता हदन आवश्मक छ। सफै 
प्रकायका हहॊसा य अऩयाधराई कडाइका साथ र्नमन्रण गयी 
कानूनी याज्मको अवधायणाराई व्मवहायभा उतानि हाभी 
सफै कहटफि हुन जरूयी छ।  
 

१३. हकसानराई भर य फीउ तथा र्वद्यारमका 
छारछाराहरूराई ऩाठ्मऩुथतक सभमभ ैउऩरब्ध गयाउन य 
याज्मरे र्न्शुल्क रूऩभा उऩरब्ध गयाउने बनी घोषणा 
गरयएका औषधी गुणथतयीम रूऩभा सभमभ ै य सहज 

तरयकार े र्वतयण गन े प्रफन्ध र्भराउन सम्फस्न्धत सफै 
र्नकामको ध्मानाकषिण गयाउन िाहन्छु ।  र्शऺा य 
थवाथर्थम सेवाको गुणथतयराई वरृ्ि गनि जरुयी छ । मसको 
रार्ग सम्फस्न्धत भन्रारम य र्नकामहरूराई ठोस 

कामिमोजना फनाई अर्घ फढ्न र्नदेशन गदिछु। 
 

१४. भुरुकको आर्थिक र्वकासका रार्ग रूऩान्तयणकायी 
आमोजनाहरू उच्ि प्राथर्भकतासाथ अर्घ फढाउन 

आवश्मक छ । ठूरा ऩरयमोजनाहरूको र्नभािण गदाि 
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वातावयणभा सकेसम्भ  कभ  ऺर्त ऩुग्ने य हदगो र्वकासको 
रक्ष्मभा सम्झौता नहुने गयी व्मवथथा र्भराउन भ सफैराई 

अनुयोध गदिछु । हाम्रो भुरुक र्वर्बन्न प्रकायका 
र्वऩद्हरूको उच्ि जोस्खभभा यहेकोरे र्वऩद् उत्थानशीर 

ऩूवािधाय र्नभािणभा जोड हदन आवश्मक छ । हारको 
माभभा फाढी य ऩहहयोको उच्ि जोस्खभ यहेको हुॉदा र्वऩद् 

ऩूवितमायी य प्रर्तकामिका कामिहरूराई प्राथर्भकताभा याख्न 

भ सम्फस्न्धत सफै र्नकामहरूराई र्नदेशन हदन िाहन्छु ।  
जरवाम ु ऩरयवतिनको असय न्मूनीकयण गनि सघाउ ऩुग्ने 

तथा हरयत एवॊ नवीकयणीम ऊजािको खऩतराई प्रवििन गन े

गयी र्वकास आमोजना अर्घ फढाउन सफैराई आग्रह गनि 
िाहन्छु।  
 

१५. िारु आर्थिक वषिर्बर सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म र्रइएका 
र्वकास आमोजना तथा कामिक्रभहरू तोहकएको अवर्धर्बर ै

सम्ऩन्न गनि सम्फस्न्धत भन्रारमर े उर्ित ध्मान हदन 

जरुयी छ । र्वकास आमोजना य कामिक्रभहरूको 
व्मवधानयहहत सञ्िारन गयी ऩुॉजीगत खिि वरृ्िका रार्ग 

अथि भन्रारम, यार्िम मोजना आमोग य र्वषमगत 

भन्रारमर े सॊमुि रूऩभा थऩ प्रमास गनि आवश्मक 

देस्खन्छ । साधन स्रोतको र्वर्नमोजन गदाि फुर्िभिाऩूणि 
ढङ्गरे फढी प्रर्तपर प्राप्त हुने तथा फहुसॊख्मक जनता 
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राबास्न्वत हुने हकर्सभका कामिक्रभराई प्राथर्भकताभा 
याख्न आवश्मक छ । 
 

१६.  यार्िम मोजना आमोगरे र्वकास आमोजनाहरूको 
कामािन्वमनभा अन्तय र्नकाम सभन्वम सुदृढ य प्रबावकायी 
फनाई सभमभ ै आमोजना सम्ऩन्न गनि थऩ तदारुकता 
देखाउन आवश्मक छ । कुनै ऩर्न आमोजना कामािन्वमनभा 
ल्माउनुऩूवि याम्रो ऩूवि तमायी गनि भ सफ ैभन्रारमहरूराई 

र्नदेशन हदन िाहन्छु। स्रोत सुर्नस्ितता नबएका कुनै 
ऩर्न आमोजना/कामिक्रभराई अर्घ नफढाउन ऩर्न आग्रह 

गदिछु ।  
 

१७. सॊघीमता कामािन्वमनका सन्दबिभा गनुिऩन े फाॉकी 
काभहरूको प्राथर्भकता र्नधाियण गयी प्रहक्रमा अगाहड 

फढाउन ु ऩनछे । सॊघीमता कामािन्वमनको अनुबवफाट 

र्सहकएका ऩाठराई सभेत आधाय फनाई तीन तहफीिको 
सभन्वम, ऩायथऩरयक सहमोग य अन्तर्निबियताराई थऩ  

सुदृढ तुल्माउन जरुयी छ । प्रदेश य थथानीम तहको 
शासकीम ऺभता अर्बवरृ्ि गयी सॊर्वधानको कामािन्वमन, 

र्वकास र्नभािण सञ्िारन एवॊ सेवा प्रवाहभा सुधाय ल्माउन 

सम्फस्न्धत भन्रारमर े आवश्मक नीर्त, भाऩदण्ड य 
कामिर्वर्ध तजुिभा गयी अर्घ फढ्न आवश्मक छ ।  
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१८. बूकम्ऩऩर्छको ऩुनर्निभािणको सम्ऩन्न हुन फाॉकी सफै 
काभ सभमभ ै सम्ऩन्न गनि सम्फस्न्धत सफ ै र्नकामको 
ध्मानाकषिण गयाउन िाहन्छु । र्वऩद् प्रबार्वत जनताको 
आवासको ऩुनर्निभािण तथा याहतका काभराई उच्ि 

प्राथर्भकताभा याखी कामि गनि अनुयोध गदिछु ।  
 

१९. जनशर्िको अबावफाट प्रबार्वत र्वकास आमोजना 
एवॊ कामिक्रभहरूको एकभुि सम्फोधन हुने गयी आवश्मक 

जनशर्ि व्मवथथाऩनका रार्ग ठोस प्रथताव अर्घ फढाउन 

भ सम्फस्न्धत भन्रारमराई र्नदेशन हदन िाहन्छु ।  
 

२०. जग्गा प्रार्प्त, वनऺेरको उऩमोग, वातावयणीम प्रबाव 

भूल्माङ्कन प्रर्तवेदनको मथाशीघ्र थवीकृर्त, र्वकास 

आमोजनाको सुयऺा,ऩमािप्त स्रोतको व्मवथथा, र्नभािण 

साभग्रीको सहज उऩरब्धता य ऺभतामुि जनशर्िको 
व्मवथथा सभमभ ैनहुॉदा र्वकास आमोजनाको कामािन्वमन 

प्रबार्वत हुने गयेको बन्ने गुनासोको तत्कार उर्ित 

सम्फोधन गनि जरुयी छ । कभजोय अन्तय-र्नकाम  

सभन्वम, र्नणिम प्रहक्रमाभा जोस्खभ र्रन निाहने  प्रवरृ्ि 

य कानूनी झन्झट देखाउने हाम्रो फानीभा सुधाय गनि 
आवश्मक छ । र्नणिम प्रहक्रमाराई र्छटो, छरयतो य ऩायदशॉ 
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फनाउन कानूनभा जुन तहफाट र्नणिम हुनुऩन ेबनी उल्रेख 

बएको छ सोही तहफाट र्नणिम गन ेगनुिहोस ्।  
 

२१. जनतार े हाभी याजनैर्तक नेततृ्व य यािसेवकको 
कामिशैरीराई नस्जकफाट र्नमारी यहेका छन ् । मसभा 
सुधायको खाॉिो छ, आवश्मक सुधायका रार्ग भ सफैराई 

अनुयोध गनि िाहन्छु। आज सफ ै याजनैर्तक नेततृ्व तथा 
साविजर्नक प्रशासकहरूभा र्वकास-भैरी, सेवाग्राही-भैरी य 
रगानी-भैरी भानर्सकता र्वकास गनि आवश्मक देस्खएको 
छ । 
 

२२. र्नजी ऺेरको रगानी य उद्यभशीरता हतोत्साहहत नहुने 

गयी याज्मको अनुगभन य र्नमभन ऺभताभा सुधाय गनुिऩन े

खाॉिो छ । र्नमभन गदाि कसैराई भयभोराहहजा नगयी 
सफैराई र्नष्ऩऺ तरयकारे, सभान य कानून अनुकूरको 
व्मवहाय प्रदर्शित गनि अनुयोध गनि िाहन्छु । 
भ्रिािायर्वरुि शून्म सहनशीरताको नीर्तराई याज्मको 
सफै तह य सॊयिनाभा कडाइका साथ कामािन्वमन गनि 
सफैराई र्नदेशन गदिछु ।    
 

२३. आर्थिक उदायीकयण य र्नजीकयणफाट प्रायम्ब बएको 
ऩहहरो ियणको आर्थिक तथा शासकीम सुधायभापि त 

नेऩार अर्तकभ र्वकर्सत यािफाट थतयोन्नर्तको 
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अवथथाभा ऩुगेको छ । छोटो सभमभा नै र्वकर्सत यािको 
थतयभा ऩुग्ने हाम्रो रक्ष्म हो । मो रक्ष्म प्रार्प्तको भागिभा 
देखा ऩन े सभथमा य िुनौतीको सभाधान गनि य प्राप्त 

अवसयहरूको उऩमोग गनि दोस्रो ियणको आर्थिक तथा 
शासकीम सुधाय शुरु गनुिऩन े बएको छ । मसका रार्ग 

सयकायर े र्नजी ऺेरसॉग सभेत सहकामि गदै अर्घ फढ्न 

आवश्मक छ । सुधायको मोजना फनाउॉ दा सॊर्वधानको 
कामािन्वमन, आर्थिक सभरृ्ि, र्वकास य सुशासनराई 

केन्रर्फन्दभुा याख्न भ सफैराई अनुयोध गनि िाहन्छु । 
   

२४. र्वकास आमोजना य सेवा प्रवाहभा आउने सभथमाको 
तत्कार सभाधानका रार्ग प्रबावकायी व्मवथथा र्भराउन 

मस कामािरमका भाननीम याज्मभन्री, यार्िम मोजना 
आमोगका उऩाध्मऺ य  नेऩार सयकायका भुख्मसर्िवराई 

र्वशेष आग्रह गदिछु । 
 

२५. प्रशासन सुधायराई शासकीम सुधायकै एउटा अर्बन्न य 
र्नयन्तय प्रमासको रूऩभा अर्घ फढाउन जरुयी छ । मस 

क्रभभा र्नजाभती सेवा ऐन मथाशीघ्र जायी गनि सयकाय 
प्रर्तफि छ। जनताराई प्रत्मऺ रूऩभा सेवा प्रवाह गन े

र्नकाम तथा र्वकास आमोजनाभा जनशर्िको अबाव हुन 

नहदन जनशर्ि व्मवथथाऩनराई थऩ प्रबावकायी फनाउन 

भ सम्फस्न्धत भन्रारमराई र्नदेशन हदन्छु ।  
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२६. र्छभेकी एवॊ अन्तयािर्िम सम्फन्धको दृर्िकोणरे 

भहत्त्वऩूणि र्भर यािहरूसॉगको सम्फन्धराई सॊवेदनशीर 

रूऩभा हेनि आवश्मक छ। हाभी सफैरे नेऩारको यार्िम 

हहतराई सवोऩरय याखेय काभ गनुिऩदिछ । 
 

२७. अन्त्मभा, आज  भैरे हदएका र्नदेशन कामािन्वमनको 
अनुगभन रैभार्सक रूऩभा गन े ऩरयऩाटी फसाउन आग्रह 

गदै आजको मस कामिक्रभभा उऩस्थथर्त बई छरपरभा 
सहबागी हुनु बएकोभा सफैराई धन्मवाद हदन िाहन्छु। 
 

धन्मवाद ! जम नेऩार ! 

 


