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बागमती प्रदेशसभाका माननीय सभामुख महोदय, 

माननीय सदस्यज्यूह�,  

सवर् प्रथमतः म यो लोकतािन्त्रक संिवधानले गरेको व्यवस्था बमोिजम प्रदशेसभा सदस्यह�को दोस्रो िनवार्चन प�ात बनेको 

यो ग�रमामय प्रदेशसभामा िनवार्िचत भएर आउन ुभएका सम्पणूर् सांसदह�प्रित बधाई �ापन गनर् चाहन्छु । तपाईह� एउटा 
यस्तो प्रदशेको ग�रमामय सदनमा िविध िनमार्ताको हिैसयतले उपिस्थत ह�नहु�न्छ, जनु प्रदशेमा लोकतािन्त्रक गणतन्त्र 

नेपालको संघीय राजधानी रहकेो छ, जसलाई मेची–कालीदेिख िहमाल तराईसम्मका जनताको केन्द्र मािनन्छ र जहाँ िव� 

सम्पदा सचूीका कैयौं महत्वपणूर् स्थानह� रहकेा छन ्। यो ग�रमामय सदनमा माननीय सांसदज्यहू�का माझमा आफूलाई 

पाउँदा मैले गौरवबोध ग�ररहकेो छु ।  

हाम्रो प्रदशे पाँचहजार वषर् यताका कला–कौसल, सभ्यता र संस्कृितका कारण गौरवमय छ । भगूोल र जनसंख्याका �ि�ले 

पिन हाम्रो प्रदशे अत्यन्तै महत्वपणूर् िविवधतामा आधा�रत सिहष्णतुाको जगमा िवकास र पसु्तान्तरण ह�दँ ैआएको िवषयमा 

सबै माननीय ज्यहु� भलीभाँित जानकार ह�नहु�न्छ । अब िसंगो प्रदशेको अग्रगितका योजना तजुर्मा गनर् तथा समाज र समयको 
उद्बोधनलाई मनन गद� आवश्यक िनित, िनयम र काननूको िनमार्ण एवं प�रपालना, छुवाछुत, मिहला िहसंा, मानव बेचिवखन 

र लागऔुषधको ओसार–पसारजस्ता िवकृित िवसंगितह�को अन्त्य गनर् �ढ संकल्पका साथ  राष्ट्रप्रित िजम्मेवार रही 

जनताको प�मा अिवष्मरणीय काम गनर् यो प्रदशेसभा सफल र स�म रहोस ्भन्ने हािदर्क शभुकामना व्य� गनर् चाहन्छु ।  

बागमती प्रदशेसभाको पिहलो कायर्कालमा मलु िवधेयकका साथै संशोधन िवधेयक, सालबसाली आिथर्क िवधेयक र 

िविनयोजन िवधेयक समेत गरी जम्मा ७० वटा िवधेयकह� पा�रत भएका छन ् । यस प्रदशेसभाले संघीय लोकतािन्त्रक 
गणतन्त्रलाई थप स�ुढ तलु्याउन, कमर्चारी प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन र सेवाग्राहीह�लाई सवर्सलुभ सेवा उपलब्ध 

गराउँन आवश्यक पन� जनमुखी काननूह� िनमार्ण गरी प्रदशेसभाको सान्दिभर्कतालाई प�ुी गन� नै छ भन्नेमा म िव�स्त छु ।  

गाँस,बास, कपास र िश�ा–स्वास्थ्यजस्ता आधारभतू आवश्यकता परूा गनर् संिवधानले िनिदर्� गरेका ल�य प्राि�का लािग 

आवश्यक कदम चाल्न ुछ र समाजवादको ल�य प्राि�का लािग उद्योग–धन्दाको स्थापना, िवकास र रोजगारी िसजर्ना गरी 

समदृ्ध प्रदशे िनमार्णमा मन, वचन र कमर्ले अनवरत लािगपनुर् पिन हामै्र दाियत्विभत्र पदर्छ । जनजीिवकाका आधारभतू 

आवश्यकता परूा गन� सवालमा यिद िवगतमा कही ँकतै कमी–कमजोरी भए–रहकेा छन ्भने ितनबाट िश�ा िलँद ैनयाँ 

आयामह� िनमार्ण गनर् समय सापे� �पान्तरणका लािग �ढतापवूर्क अिघ बढ्न सक्नपुछर् । अब टुटेका जीवकोषप्रित िवलाप 

गनर् छाडेर नयाँ कोष िनमार्णको समिुचत प्रबन्ध गनुर्पछर् ।  

माननीय सदस्यह�,  

उत्पादनलाई जनजीिवकाको सतू्रमा बाँधी औद्योिगक�करणसंग जोड्न ु हाम्रो प्राथिमकतामा पनुर्पछर् । हाइड्रोजन प्लान्ट 

स्थापना गरी उजार्को �ेत्रमा वहृत प�रवतर्न ल्याउने सम्भावना यो प्रदशेले बोकेको छ । वनह�को संर�ण र सदपुयोग गरी 
हटेौडा व�रप�रका सम्भािवत �ेत्रह�मा म�रच खेती र निद िकनाराका िभराला पाखाह�मा िचउरी, केरा, आँप, कटहर, 

भूँइकटहर, िलची, एभोकाडो जस्ता फलफूल लगाई हाम्रो खानपान शैली प�रवतर्न गनर्, अन्न उबानर् र िवदेशी मदु्रा आजर्न 

गनर् सिकन्छ ।  
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परम्परागत िनवार्हमुिख कृिष प्रणालीलाई आधिुनक व्यवसायीक कृिष प्रणालीमा �पान्तरण गन� वातावरण िनमार्ण गरी 

कृिष�ेत्रमा आत्मिनभर्र ह�ने गरी योजना तजुर्मा गनर् िवलम्ब गनुर्ह�दनै । िकसानह�ले उत्पादन गरेको फसलह�को बजार 
सिुनि�त गन�,उन्नत िकिसमका मल,िबउ–िवजन र प्रिवधी उपलब्ध गराउने लगायतका िकसानमैत्री नीित तजुर्मा गरी िबक्र� 

नभएर सडकमा फसल फ्याँक्नपुन� कहालीलाग्दो अवस्थाबाट म�ू भई िनधर्क्कतापवूर्क कृषकले सकेजती उत्पादन गन� र 

सरकारले बजार व्यवस्थापन ग�रिदनपुछर् ।  

बजेट िनमार्ण र िविनयोजन प्रणालीमा िहजो र आजबीच ताित्वक अन्तर नभएको गनुासो सम्बोधन ह�नपुछर् । हामीले बजेट 
िविनयोजन गदार् ठूला ठूला जलिवद्यतु आयोजनाह�, नमनूा कृिष फामर्ह�, प्रािविधक िश�ालयह� र उद्योगह�को स्थापना 

गन�तफर्  लि�त गनर् सक्यौं भनेमात्र रोजगारीका अवसरह� सजृना ह�नेछन,् उत्पादनमा विृद्घ ह�नेछ, िनयार्त ्बढ्नेछ र समग्र 

दशेको अथर्तन्त्रमा दिेखएको संकट सामना गनर् मद्दत पगु्नेछ । उत्पादनमा तीब्रता िददँ ैजैिवक इन्धन आयातमा कटौती गन�, 

चलुा चौकाह�मा िवद्यतुीय उपकरण जडान गरी सलुभ िबजलुी उलपब्ध गराएर ग्यासोलाइनको सट्टा िवद्युत उपयोग गन�, 

िसंचाई सलुभताका लािग हर सम्भव प्रयत्न गरी कृिष उत्पादन बढाउने कायर्का लािग नीित र योजना बनाउने िजम्मेवारी 

पिन प्रदेशसभाकै काँधमा छ ।   

प्रदशे सरकारप्रित जनताको आशा र भरोसामा कुनै िकिसमको कमी आउन िदनहु�दनै। जनताह�को आशा एवं िव�ासलाई 
व्यवहारमा मतुर् �प िदनका लािग जनमखुी सरकारको अवधारणा अन�ुप प्रदशे सरकारका नीित,कायर्क्रम,बजेट लगायतका 

िवषयमा जनताको िहत र न्यायका प�मा केिन्द्रत रहन प्रदशेसभा सधैं सचेत र िक्रयाशील ह�न आवश्यक छ ।  

सभामुख महोदय,  

राज्यको महत्वपणूर् पदमा पगेुका व्यि�को सझुबझुपणूर् र इमान्दार प्रयासले िसङ्गो दशेले नै काँचलुी फेरेको धेरै दशेह�को 
उदाहरण हाम्रो साम ुछन ् । त्यसैले अिहले नगरे किहले गन� ? हामीले नगरे कसले गन� ? भन्ने उि�लाइ आत्मसात ्गद� 

समनु्नत प्रदशे िनमार्ण गन� महाअिभयानको थालनी गरी आ–आफ्नो ठाउँबाट �ढ इच्छा शि�का साथ इमान्दारीतापवूर्क 

लािग परौं । हाम्रो साम ुचनुौतीका पहाडह� छन ्भने सम्भावनाको ि�ितज पिन खलु्ला छ ।  

उपयुर्� िवषयह�को समिुचत सम्बोधन नभई संघीयता स�ुढ ह�न सक्दैन र राजनीितक, आिथर्क एवम ्सामािजक �पान्तरण 

ह�दँनै । हामीले तय गरेको िजन्दगीको यात्रामा थपैु्र घमु्ती र मोडह� तथा उतार चढावह� िथए । हाम्रो जीवनगाथा 

बह�आयािमक छ र अनमोल छ । तर अझैपिन हाम्रो जीवनगाथाको अिन्तम पन्ना पल्टाउन बाँक� छ । हामी भयंकर जंगलको 
यात्रामा ह�दँा पिन हाम्रो यात्रा जारी िथयो, गन्तव्य िनि�त िथयो । हामीले जनतासंग प्रितबद्घता व्य� गरेका छौं क� 

िनदाउनअुिघ िमलौको दरूी पार गन�छौं ।  

अन्त्यमा, यो प्रदशेसभाको कायर्काल पणूर् सफल होस ्भन्ने शभुकामना व्य� गनर् चाहन्छु । धन्यवाद।  

    िमित २०७९ साल माघ २६ गते िबिहबार ।   


