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भाननीम सबाभखु भहोदम, 

1.  सॊववधान कामाान्त्वमन य सॊघीमता व्मवस्थाऩनको यावष्डम कामाबाय ऩूया गने 
न्त्जम्भेवायी वोधका साथ भ मस सम्भागनत प्रदेश सबाभा उऩन्त्स्थत बएको 
छु।भेयो अध्मऺताभा नेऩारको सॊववधानको धाया १६८ को उऩधाया (२) 
फभोन्त्जभ प्रदेश नम्वय ४ को प्रदेश सयकाय २०७४ सार पागनु ४ गते 
देन्त्ख  सञ्चारनभा आएको छ।नेऩारको सॊववधानको धाया १६८ को 
उऩधाया (२) फभोन्त्जभ  गनमकु्त बएको भखु्मभन्त्रीरे सॊववधानको उक्त 
धायाको उऩधाया (४) फभोन्त्जभ ३०(गतस) ददन गबर मस सम्भागनत 
सबाफाट ववश्वासको भत गरन ुऩने व्मवस्था अनसुाय भ आज मस सबाको 
ववश्वासको रागग उऩन्त्स्थत बएको छु।भेयो अध्मऺताभा गठन बएको प्रदेश 
सयकायराई नेकऩा (एभारे) य नेकऩा (भाओवादी केन्त्र) को सभथान यहेको 
छ। मस सयकायराई  सबाभा यहेका सवै याजनीगतक दरको ऩगन 
सहमोग,साथ य सभथानको अऩेऺा सभेत याखेको छु । 

2.  मस अवसयभा सॊघीम रोकतान्त्न्त्रक गणतन्त्र नेऩारको स्थाऩनाका रागग 
बएका जनआन्त्दोरन, सशस्त्र ववरोह, भधेश आन्त्दोरन एव भरुकुको 
सावाबौगभकता य अखण्डता अक्ष्मणु याख्न े तथा सवै प्रकायका ववबेद य 
फवहष्कयणको अन्त््म गयी साभान्त्जक तथा आगथाक रुऩान्त्तयणका रागग 
जीवन उ्सगा गने सम्ऩणुा ऻात तथा अऻात सवहद प्रगत श्रद्धा सभुन अऩाण 
गना चाहन्त्छु।अफ हाभी सवैको चाॉसो य ध्मान दीगो शान्त्न्त्त, सशुासन, 
ववकास य आगथाक सभवृद्ध ल्माउने यावष्डम कामासूचीभा भारै केन्त्न्त्रत यहन े
छ।हाभी सवैको प्रगतफद्धता ऩगन मसैभा यहेको छ।प्रदेश सयकायरे मस 
प्रदेशराई सनु्त्दय, शान्त्त, सभदृ्ध य सभ्म फनाउन े गयी ववकास य 
सशुासनको काभको थारनी गयेको छु। 

3.  नेऩारको सॊववधानभा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको अगधकाय य साझा 
अगधकायको सून्त्च सवहतको अगधकायको वाॉडपाॉड बएको छ।अफ, हाभीरे 
प्रदेशको अगधकाय सून्त्चको प्रबावकायी कामाान्त्वमनको रागग आवश्मक 
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नीगत,ववगध,सॊयचना य प्रणारीको प्रवन्त्ध गभराउदै जान ु ऩने छ।मो कामा 
हाभी फाहेक कसै य कवहॉफाट नहुॉने हुॉदा भ मस सम्भागनत सबाको ध्मान 
मसभा रगाउन हाददाक अनयुोध गदाछु।हाभीरे फनाएको ववगध य प्रणारीरे 
नै देशका अन्त्म प्रदेशभा भार होइन सॊघीमता व्मवस्थाऩनका अन्त्म देशभा 
सभेत नभूना फन्न सकोस बन्न ेशबुकाभना व्मक्त गना चाहन्त्छु। 

4.  नागरयकको ताजा जनादेश सॊघीम शासन व्मवस्थाराई स्थीयता प्रदान गयी 
भरुकुभा यहेका सवै प्रकायका ववबेदको अन्त््म गदै आगथाक साभान्त्जक 
रुऩान्त्तयणका भाध्मभफाट सभाजफाद उन्त्भखु याष्ड गनभााणको यावष्डम 
कामाबाय ऩूया गनुा ऩने यहेको छ।सभन्त्मावमक ववकासका रागग रगानी 
भैरी वातावयणका भाध्मभफाट गनजी, सयकायी तथा सहकायीको ऩूॉजी 
गनभााण एवभ ् रगानी फाट यावष्डम उ्ऩादन फवृद्ध य व्माऩक भाराभा 
योजगायीका अवसयहरु गसजाना गनुा ऩने छ । 

5.  हाभीरे हाम्रो प्रदेशराई भारै होईन नेऩार याज्मराई नै आगथाकरुऩभा 
सभदृ्ध फनाउन तीनै तहका सयकायका आगथाक अगधकाय य याजस्वको 
वाॉडपाॉडभा शे्रष्ठता य कुशरता देखाउन ु ऩने नै हनु्त्छ।प्रदेश सयकायफाट 
सॊघ, प्रदेश य स्थानीम सयकायका फीचको कामाको उच्चस्तयको सहकायीता 
,सभन्त्वम य सहअन्त्स्त्वका साथ कामाको थारनी गरयन ेछ । 

6.  प्रदेश सयकायरे याष्ड गनभााणभा यावष्डमता, रोकतन्त्र, साभान्त्जक न्त्माम, 
सभानता, साभान्त्जक सदबाव तथा यावष्डम एकता, शान्त्न्त्त तथा स्थावम्व य 
ववकास एवॊ सभवृद्धका रागग ववकासको खाका फनाउन े छ।मसका साथै 
ववकास य सभवृद्धराई नागरयक अगधकाय, अवसय, सयुऺा य सम्भानका 
चायवटा आधायबतू स्तम्बराई सदुृढ गरयने छ। 

7.  प्रदेशको ववकास य सभवृद्धको रागग आगथाक फवृद्धको सॊवाहक ऺेर ऩमाटन, 
उजाा य कृवष यहेकोरे मसै ऺेरभा रगानी केन्त्न्त्रत गरयन ेछ।मसका साथै 
मो ऺेरको ववकासको सॊवाहक फनाउन सडक ऩूवााधाय, हवाई ऩूवााधाय 
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रगामतका बौगतक ऩूवााधाय य सूचना प्रववगधका ऺेरभा सॊघ य प्रदेशको 
रगानी फढाईने छ। प्रदेशको ववकासको खाका फनाउदा हरयत अथातन्त्र य 
ददगो ववकासका आधायराई आ्भसात गरयन ेछ। 

8.  आगाभी ऩाॉच वषा गबरभा प्रदेश याजधानीफाट स्थानीम सयकायका केन्त्रराई 
जोड्ने स्तयीम सडकको गनभााण गरयन े छ।आगाभी दईु वषाभा सवै 
गाॉउवस्तीभा खानेऩानी य उज्मारो प्रदेश कामाक्रभ अन्त्तगात ववजरुी 
ऩरु् माउन े काभको थारनी गरयन े छ।अन्त्तयाावष्डमस्तयको फहउुऩमोगी 
खेरभैदान य सम्भेरन केन्त्रको गनभााण सम्ऩन्न गने गरय ्ोतको खोजी 
गरयने छ । मस प्रदेशभा भटुु, क्मान्त्सय य भगृौरा योगको उऩचायको 
रागग अ्माधगुनक अस्ऩतारको गनभाण गने प्रदेश सयकायको प्रगतवद्धता 
यहेको छ। प्रदेश सयकायरे मस प्रदेशभा यहेको फहऩुवहचान  सॊस्कृगतको 
सॊयऺण य सॊम्फद्धान गनाका रागग सभदुाम सॉगको सहकामाभा फहसुाॉस्कृगतक 
गाॉउको गनभााण गरयन ेछ।साथै आगाभी दश वषाभा सॊघ, प्रदेश सयकाय, 

नीन्त्ज य सभदुामको रगानीभा तीनहजाय भेगावाट उजाा उ्ऩादनको रागग 
रगानीको वातावयण वनाईने छ । 

9.  प्रदेशभा बगूभको वैऻागनक व्मवस्थाऩन तथा गसचाईभा रगानी फवृद्ध गयी 
कृवषभा व्मवसावमककयण, अगाागनक कृवषको भूल्म शृ्रङखरा य खाद्य 
सयुऺाभा जोड ददईन े छ।प्रदेश, स्थानीम सयकाय य कृवष सहकायीको 
रगागनफाट कृवष उऩजको बण्डायण य फजायीकयणराई सगुनन्त्ित गना एक 
स्थागनम तह एक न्त्शतबण्डाय य प्र्मेक स्थानीमतहको प्रदेश याजधानी 
जोडने सडकको नन्त्जकभा न्त्मूनतभ एक आधगुनक कृवष फजाय सॊकरन 
केन्त्रको ववकास गरयने छ।साथै नभनुा पाभाहरुको ववकास गयी कृवषको 
अनसुन्त्धान य उन्नत कृवष प्रसायको प्रवद्धान गरयने छ 

10.  मस ऺेरभा यहेको जैववक एवॊ साॉस्कृगतक ववववधता य प्राकृगतक सौन्त्दमाको 
सॊयऺण तथा ऩमाटन ऩूवााधायको ववकासको भाध्मभफाट ऩमााऩमाटनभा जोड 
ददईन ेछ। साथै गाॉउ नगय ऩमाटन कामाक्रभका भाध्मभफाट आगाभी ऩाॉच 
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वषाभा तीनसम गाॉउराई ग्राभीण ऩमाटकीम केन्त्रको रुऩभा ववकास गरयन े
छ ।आगाभी अन्त्न्त्तभ ऩाॉचौ वषाभा मस प्रदेशभा गफस राख ऩमाटक ल्माउन े
गयी मस ऺेरको सभग्र ववकासभा जोड ददईन ेछ। 

11.  भसु्ताङ्ग न्त्जल्राको रोभन्त्थाङ्गराई Forbidden Kingdom को रुऩभा 
सॊयऺण गयी ऩमाटन ऺेरको ववकास गरयन ेछ। 

12.  सॊघ य स्थानीम सयकायसॉग सहकामाभा प्रदेशभा ठुरो  औद्योगगक ऺेर य 
एक स्थानीम तहभा एक औद्योगगक ग्राभको स्थाऩना गरयने छ। प्रदेश य 
स्थानीम सयकायको सहरगानीभा स्थानीम सयकायको प्र्मेक वडाभा एक 
रघ ुउद्योगग्राभको स्थाऩनाका रागग प्राववगधक तथा ऩूवााधाय ववकास गने 
प्रवन्त्ध गभराईन े छ। मसका साथै प्रदेशभा उ्ऩाददत बएका वस्तकुो 
प्रमोगभा प्रो्साहन गरयने छ। 

13.  प्रदेश याजधानीको नन्त्जकभा ऩने ऩवातको कुश्भा य परेवास, स्माङ्गजाको 
ऩतुरीफजाय, तनॉहकुो शकु्रागण्डकी य रभजङु्गको भध्मनऩेार राई 

स्माटेराईट गसटीको रुऩभा ववकास गयी आधगुनक शहयको गनभााण गरयने 
छ ।भस्माङदी भ्मारी, कागरगण्डकी भ्मारी रगामतका उऩमकु्त स्थानभा 
प्रदेश स्तयका ठुरा आधगुनक शहयहरुको ववकास गरयन ेछ । 

14.  एक स्थागनम तहभा एक खैर भैदानको गनभााणका रागग स्थानीम सयकाय 
सॉग सहकामा गरयन ेछ । 

15.  साभान्त्जक ऺेरको ववकासको रागग गणुस्तयीम न्त्शऺा, स्वास्थ्म य खानेऩानी 
य सयसपाईराई उच्च प्राथगभकता साथ रगानी गरयन ेछ।साथै आगाभी 
५ वषाभा मस प्रदेशराई सपा य सनु्त्दय प्रदेशको रुऩभा ववकास गरयने छ। 

16.  आगाभी ऩाॉच वषा गबरभा प्र्मेक गाॉउऩागरकाभा ऩच्चीस शैमा, 
नगयऩागरकाभा ऩचास शैमा य प्रदेशको याजधानीभा एकहजाय शैमाको 
आधगुनक य सवुवधा सम्ऩन्न अस्ऩतारको गनभााण गरयने छ।मसका साथै 
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फारवागरकाको स्वास्थ्मभा सधुाय गना ववन्त्शष्टकृत फार अस्ऩतारको गनभााण 
गरयने छ । 

17.  सॊघ य प्रदेशको रगानीभा भानव स्वास्थ्म सधुायको रागग खोऩ, गबटागभन 
य ऩोषणका कामाक्रभराई ददगो य प्रबावकायी फनाउन एक स्वास्थ्म 
कोषको अवधायणा ल्माईने छ । 

18.  सॊघ सॉगको सहकामाभा सवै स्थानीम तहभा एक फह ुसीऩ गसकाईको रागग 
प्राववगधक ववद्यारम य प्रदेशभा फहसुीऩमकु्त भहाववद्यारमको स्थाऩना गरयन े
छ। 

19.  स्थानीम सयकाय सॉगको सहरगानीभा प्र्मेक स्थानीम तहका प्र्मेक 
वडाभा एक ऩसु्तकारम तथा जेष्ठ नागरयक केन्त्र सञ्चारनभा ल्माउन 
प्रो्सावहत गरयन ेछ । 

20.  प्रदेश याजधानीको आसऩासका न्त्जल्राभा य ऩोखया रेखनाथ 
भहानगयऩागरका गबर प्राणी उद्यान (न्त्जमोरोन्त्जकर ऩाका ) को गनभााण 
गरयने छ। मसका साथै एक वडा एक उद्यान एक ऩागरका फह ु
उद्यानहरुको गनभााणको रागग सभदुाम य स्थानीम सयकाय राई उ्प्ररेयत 
गरयने छ। 

21.  प्रदेशको ववत्त सन्त्तरुन कामभ गदै भध्मभकारीन खचा सॊयचनाका 
आधायभा आगाभी वषाको वजेट प्रस्ततु गरयने छ ।आगाभी फषाको फजेट 
प्रस्ततु गदाा प्रादेन्त्शक गौयवका आमोजनाको ऩवहचान गयी ्मस्ता आमोजना 
तथा कामाक्रभको रागग ्ोतको सगुनन्त्ितता सवहतको फहवुषॉम ठेक्का 
प्रणारीफाट गनभााण सम्ऩन्न गने गयी प्रवन्त्ध गभराईने छ । 

22.  सवै याजगनगतक दर तथा स्थानीम सयकाय य नागरयक सभाजको सझुाव य 
सल्राह गरएय प्रदेशको याजधानी तोक्न े य प्रदेशको नाभाकयण गरयने छ 
।मसका साथै एवककृत प्रादेन्त्शक सॊयचनाको गनभााण गरयन े छ।प्रदेशका 
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सॊगठन सॊयचना फनाउदा नागरयकका रागग सगुभता य आगथाक दऺता 
कामभ हनु ेगयी प्रदेशका कामाारमहरुको स्थाऩना गरयन ेछ। 

23.  नागरयकरे प्राप्त गने प्रदेशका सेवाराई सेवाग्राही भैरी य प्रववगद्यभैरी 
फनाईन ेछ।सेवाको रागत कभ गना एवककृत सेवा केन्त्रको सञ्चारन गने 
प्रवन्त्ध गभराईन े छ।मो प्रदेशभा सवै प्रकायका भ्रष्डाचायको अन्त््म गयी 
सशुासन कामभ गरयन ेछ ।ववकास आमोजनाको प्रबावकायी अनगुभन तथा 
भूल्माङ्कन प्रणारीको थारनी गरयने छ।ववत्तीम व्मवस्थाऩनभा आगथाक 
सशुासन कामभ गरयन ेछ।नागरयकको गनुासोको सम्वोधन गना ववद्यतुीम 
प्रणागरको उऩमोग गरयने छ। 

24.  प्रदेश सबाको मसै अगधवेशनभा प्रदेश सयकायका रागग त्कार आवश्मक 
ऩने कानूनहरुको प्राथगभवककयण गयी ववधमेकहरु मस सबाभा ऩेश गरयन े
छ । 

25.  प्रदेश य सॊघ सॉगको सहकामा य सभन्त्वमभा प्रदेशको शान्त्न्त्त सवु्मवस्था 
राई थऩ सदुृढ गरय सवै प्रकायका अऩयाधको गनमन्त्रण गरयन ेछ। 

26.  भेयै नेतृ् वभा ववकास गनभााणको कामा तीब्र वनाउन आमोजना तजुाभा य 
कामाान्त्वमनको अनगुभनको एवककृत कऺ (War Room)को स्थाऩना 
गरयने छ। मसका साथै मस कऺफाट प्रदेशभा सञ्चागरत सॊघ,प्रदेश य 
स्थानीम सयकायका ववकास आमोजना गनभााण तथा कामाक्रभको सञ्चारन 
कामाभा सहन्त्जकयण गरय सभमभै रागत नफढ्न ेगरय गनभााण सम्ऩन्न हनु े
वातावयण सगुनित गरयने छ । 
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भाननीम सबाभखु भहोदम , 

27.  हाभीरे हाम्रो सॊघीम रोकतान्त्न्त्रक गणतन्त्रको सॊस्थागत गना मस प्रदेशभा 
ववकास य सभवृद्धकै आधायफाट भारै सॊबव बएको भैरे फझेुको छु।प्रदेश 
सयकायको ध्मान मसैभा केन्त्न्त्रत गनेछौ।तीनै सयकायको सहकामा य 
सहकायीताको भाध्मभफाट नै ववकास य याज्मको सम्भनु्नगत हागसर गने 
यावष्डम कामाबाय ऩयुा गना सक्न ेभैरे ववश्वास गरएको छु। 

28.  नेऩारको सॊववधानको धाया १६८ को उऩधाया (४) फभोन्त्जभ भ मस 
सम्भागनत प्रदेश सबाफाट ववश् वासको भतको रागग अवऩर गदाछु। 

29.  अ्मन्त्त छोटो सभमभा प्रदेश सयकाय य प्रदेश सबा सञ्चारन गनाभा 
सहमोग ऩरु् माउने आभ मस प्रदेशका आदायन्त्णम नागरयक, भाननीम प्रदेश 
प्रभखु, भाननीम प्रदेश सबाका सबाभखु, भाननीम उऩसबाभखु, भाननीम 
सदस्म तथा नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायका याष्डसेवक कभाचायी, 
गनन्त्जऺरे य ऩरकाय जगत प्रगत हाददाक आबाय व्मक्त गना 
चाहन्त्छु।आगाभी  ददनभा ऩगन मस्तै प्रकायको सहमोग य सद बावको 
अऩेऺा गदाछु । 

 

धन्त्मवाद 


