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प्रदेश सभाका माननीय सभामुख, 

प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू, 

1. सङ्घीम रोकतान्त्रिक गणतरिात्भक शासन व्मवस्थाको भाध्मभद्वाया ददगो शान्त्रत, 

सुशासन, ववकास य सभवृिको आकाॊऺा ऩुया गने सॊवैधाननक व्मवस्थाको ऩरयऩूयण गनन 
नेऩारको सॊववधान फभोन्त्जभ स्थावऩत रुन्त्बफनी प्रदेशको आर्थनक वषन २०७८/79 को 
वावषनक नीनत तथा कामनक्रभ मस गरयभाभम प्रदेश सबा सभऺ सबफोधन गनन ऩाउॉदा 
भैरे गौयवान्त्रवत भहसुस गरययहेको छु। 

2. सङ्घीम शासन प्रणारी सदहतको रोकतान्त्रिक गणतरिात्भक शासन व्मवस्था स्थाऩना 
सबभको ववभबरन कारखण्डभा याजनीनतक आरदोरन, सॊघषन य क्रान्त्रतहरूभा याष्ट्र य 
जनताको दहत, कल्माण य उरननतका रार्ग जीवन सभऩनण गनुनहुन ेसफ ैऻात अऻात 
सदहदहरू प्रनत भ उच्च सबभानका साथ बावऩूणन श्रिाञ्जरी अऩनण गदै फेऩत्ता नागरयक 
य घाइते मोिाहरूप्रनत उच्च सबभान व्मक्त गदनछु। 

3. नेऩारको शासन प्रणारीको इनतहासभा नमाॉ शासकीम सॊयचनाका रुऩभा प्रदेश सयकाय 
स्थाऩनाको झण्ड ै साढे तीन वषनको कामनकार ऩुया हुॉदासबभ प्रदेश सयकायरे ऩमानप्त 
कानून ननभानण, सॊगठन सॊयचनाहरूको स्थाऩना य जनशन्त्क्त व्मवस्थाऩनतपन  प्रबावकायी 
रुऩभा कामनसबऩादन गदै “सभिृ प्रदेश, खसुी जनता” को दीघनकाभरन सोच ऩुया गनन 
सेवा प्रवाह य ववकास ननभानणका क्रक्रमाकराऩहरूराई नतव्रताका साथ अगाडड फढाउन 
सऺभ यहेको छ।  

4. गत आर्थनक वषन देखख ववश्वव्माऩी रुऩभा पैभरएको कोभबड-१९ भहाभायीरे 
जनस्वास््मका ऺेिभा गबबीय सभस्मा ऩैदा गदान स्वास््म ऩूवानधाय य ऺभता ववकासका 
ऺेिभा हाभीरे थऩ रगानी गनुनऩन ेसभस्मा य चनुौती भसजनना बएको र्थमो। हाभीरे 
नेऩारभै ऩदहरो ऩटक चाय वटा कोभबड ववशषे अस्ऩतार य स्वास््म ऩयीऺण गनन 
प्रमोगशाराहरूको स्थाऩना गदै ववद्मभान अस्ऩतार, स्वास््म सॊस्थाहरुको स्तयोरनती य 
ऺभता अभबववृि तथा प्राववर्धक जनशन्त्क्तको ऺभता ववकास गयी कोभबड-१९ सॉगको 
मुि रड्मौं। मस वषन सभेत कोभबड-१९ को दोस्रो रहय झनै बमावह रुऩभा देखाऩय्मो। 
कोभबड-19 को दोस्रो रहयका क्रभभा अस्ऩतारहरुभा फेडको अबाव, अन्त्क्सजनको कभी 
जस्ता सभस्माहरु व्महोनुन ऩय्मो। प्रदेश सयकायको ननयरतयको प्रमासफाट अदहरे ती 
सभस्माहरु सभाधान बएका छन ्।ऩनछल्रो सभम सॊक्रभणभा कभी आएको छ य ननको 
हुन े दय उल्रेख्म रुऩभा ववृि बएको छ ।कोभबड-19 को जोखखभ ऩूणनरुऩभा अरत्म 
नबएऩनन न्त्स्थनत ननमरिण तपन  उरभुख हुॉदै गएको छ । मस घडीभा कोभबड-१९ को 
कायण ज्मान गुभाउनु हुने भतृकहरू प्रनत बावऩूणन श्रिाञ्जरी तथा सॊक्रभभत सबऩूणन 
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दददीफदहनी तथा दाजुबाइहरूको शीघ्र स्वास््म राबको काभना गदनछु।साथै कोभबड-19 
को योकथाभ, उऩचाय य ननमरिणभा अहोयाि खदटनुहुने स्वास््मकभॉ, सुयऺाकभॉ 
रगामत आ-आफ्नो ठाउॉफाट स्वास््म भाऩदण्डको ऩारना गयी सहमोग ऩुय्माउनुहुन े
सबऩुणनभा ववशषे धरमवाद ददन चाहरछु ।  

5. कोभबड-१९ फाट प्रदेशवासीको जीवनस्तयभा गबबीय असय ऩनन नददन जनस्वास््म, 

योजगायी, उत्ऩादन, आऩूनतन, ऩोषणरगामत आर्थनक तथा साभान्त्जक ऺेिहरूभा प्रदेश 
सयकायरे कोभबड ववशषे कामनक्रभहरू सञ्चारन गरययहेको छ। रगानीका रार्ग 
सहुभरमतऩूणन ऋण, व्माजभा अनुदान, उत्ऩादनका आधायभा अनुदान, बण्डायण, ढुवानी 
तथा ववतयणभा सहमोग, कृवष एबफुरेरस य प्रोत्साहनभूरक कामनक्रभहरू सञ्चारन गयी 
प्रदेशवासीको आर्थनक तथा साभान्त्जक जीवनराई उरनत य व्मवन्त्स्थत गने कामनक्रभहरू 
सञ्चारन गरयएका छन। 

6. प्रदेशको नाभाकयण य स्थामी याजधानी तोक्ने गहन कामन न्त्जबभेवायी सक्रक्रमताऩूवनक 
सबऩादन गयेकोभा मस गरयभाभम प्रदेश सबाराई भ हाददनक फधाई ददन चाहरछु। नदी 
सभ्मताभा आधारयत एवभ ्रमून जनघनत्व बएको जभभन (बन्त्जननल्माण्ड) भा याजधानी 
तोक्रकएकोरे आधनुनक सहय सदहतको प्रदेश याजधानीराई व्मवन्त्स्थत गने सरदबनभा 
गुरुमोजना ननभानण, जग्गा व्मवस्थाऩन, बौनतक ऩूवानधाय ननभानण रगामतका कामनहरू 
शीघ्र रुऩभा अगाडड फढेका य याजधानी व्मवस्थाऩनसॉग सबफन्त्रधत केही भरिारमहरू य 
कामानरमहरू स्थानारतयण सभेत बइसकेका छन।् याजधानी व्मवस्थाऩनका रार्ग 
सङ्घीम सयकाय य स्थानीम तहहरूसॉग ननयरतय सभरवमको कामन बइयहेको छ । 

7. कोभबड-१९ को योकथाभ, ननमरिण य उऩचायका रार्ग प्रदेश सयकायरे ववशषे 
कामनक्रभहरू सञ्चारन गरययहेको छ। आइ.भस.मु. एवभ ्बेन्त्रटरेटय सदहतका कोयोना 
ववशषे अस्ऩतारहरू, प्रमोगशाराहरू, एच.डड.मु., आइसोरेशन तथा क्वायेरटाइनहरूको 
ननभानण, मथेष्ट्ट फजेट सदहत कोभबड कोष स्थाऩना गनुनका साथै सीभा नाकाभा 
आवश्मक ननगयानी गदै स्वास््मका भाऩदण्डहरू कडाईका साथ ऩारना गयाउॉ दै कोभबड-
19 ननमरिणभा प्रदेश सयकाय जुदटयहेको छ। 
 

 

 

सभामुख महोदय, 

8. प्रदेशभा आवश्मक जनशन्त्क्त व्मवस्थाऩनका रार्ग प्रदेश रोकसेवा आमोगको स्थाऩना 
बै नमाॉ जनशन्त्क्त बनान य छनौटको कामन प्रायबब ब ैसकेको छ ।स्थानीम जनप्रनतननर्ध 
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य प्रदेश तथा स्थानीम तहभा कामनयत जनशन्त्क्तको ऺभता ववकासका रार्ग प्रदेश 
प्रभशऺण प्रनतष्ट्ठानको स्थाऩना गयी कामनहरू सभेत सञ्चारन बैयहेका छन।् 

9. प्रदेशभा शासकीम प्रफरध, सेवा प्रवाह य ववकास ननभानणका रार्ग आवश्मक कानूनहरू 
शीघ्रताका साथ ननभानण बइयहेकोभा हारसबभ 59 वटा ऐन य 22 वटा ननमभावरीहरू 
तमाय बएका छन।्  

10. सभरवम, सहकामन य सह-अन्त्स्तत्वको सॊवैधाननक भसिारतराई आत्भसात गदै सॊघ य 
स्थानीम तहफीच आवश्मक सभरवम य सहकामनका साथ प्रदेश सयकाय अनघ फदढयहेको 
छ। प्रदेश य स्थानीम तहहरू बफच सभरवम गनन प्रदेश सभरवम ऩरयषद्को स्थाऩना बै 
ऩरयषद्को चाय वटा फैठक सबऩरन बईसकेका य फैठकका ननणनमहरूराई प्रबावकायी 
रुऩभा कामानरवमनभा रर्गएको छ। साथै स्थानीम तहसॉगको सभरवम य सहकामन थऩ 
सुदृढ बएको छ । 

11. आर्थनक तथा साभान्त्जक रुऩभा ववऩरन घयऩरयवाय वा व्मन्त्क्तहरूको गुणस्तयीम भशऺा, 
स्वास््म, योजगायी, स्वयोजगायी, सीऩ ववकास, आमआजननका अवसय तथा साभान्त्जक 
सॊयऺणका कामनक्रभहरू भापन त गरयफी ननवायण गयी जीवनस्तय सुधाय गने उदे्दश्मरे 
प्रदेशका सफै स्थानीम तहहरूभा भुख्मभरिी ग्राभीण ववकास तथा योजगाय कामनक्रभ 
सञ्चारन गरयएको छ। 

12. नेऩार सयकायको ऩररौं मोजना य प्रदेश सयकायको प्रथभ आवर्धक मोजनाको सोच, 
रक्ष्म य उदे्दश्मसॉग साभञ्जस्मता गदै प्रदेश सयकायको नीनत कामनक्रभ य फजेटहरू 
सञ्चाभरत छन।् प्रदेशको ववकासराई व्मवन्त्स्थतरुऩरे अगाडड फढाउन यणनीनतक 
कामनमोजना सदहत अगाडड फढ्ने सरदबनभा 20 वष े दीघनकारीन मोजना तजुनभा सुरु 
गरयएको छ । 

13. नेऩारको सॊववधान प्रदत्त प्रदेशको अर्धकायऺेि फभोन्त्जभ प्रदेश भरिारमहरूको कामन 
ववबाजनभा सॊशोधन गयी भरिारमहरूको ऩुननगठन य सॊख्मा थऩ गरयएको छ। प्रदेश 
भरिारमको कामन ववभशन्त्ष्ट्टकयणको भाध्मभद्वाया जनशन्त्क्त भाग य आऩूनतनभा यहेको 
अरतय रमून हुनेगयी कामनसबऩादनराई प्रबावकायी फनाइएको छ। 

14. प्रदेशभा ववद्मुतीम सुशासन प्रविनन गनन सेवाग्राहीभैिी ववद्मुतीम ऩूवानधायहरूको ववकास 
गदै सेवा प्रवाहभा सयरीकयण गने उदे्दश्मका साथ सूचना तथा सञ्चाय प्रववर्ध 
प्रनतष्ट्ठानरे ऩूवानधाय ननभानण गरययहेको छ। प्रदेश योजगाय ऩोटनरको ननभानण गयी 
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गरयखाने वगनहरूराई श्रभ फजायसॉग जोडी योजगायी ववृि गदै जीवनस्तयोरनती गनेतपन  
प्रदेश सयकायरे सक्रक्रमताऩूवनक कामनसबऩादन गरययहेको छ। 

 

 

 

 

 

 

सभामुख महोदय, 

 

अब म आर्थमक वषम २०७8।७9 को नीति िथा कायमक्रम यस गररमामय सभा समऺ प्रस्िुि 
गदमछु। 

 

15. कोभबड-19 रगामतका भहाभायीभा स्वास््म सेवाराई प्रबावकायी फनाउन ऩूवानधाय, 
औषधी, स्वास््म उऩकयणहरू य ऩमानप्त जनशन्त्क्तको व्मवस्था गदै रर्गनेछ । साथ,ै 
ववशषेऻ र्चक्रकत्सक तथा स्वास््मकभॉहरूराई दगुनभ ऺेिभा काभ गनन प्रोत्साहन 
गरयनेछ। 

16. रमूनतभ सेवा भाऩदण्ड (Minimum Service Standard) तथा यान्त्ष्ट्रम र्चक्रकत्सा भाऩदण्ड 
(National Medical Standard) का आधायभा प्रादेभशक भाऩदण्ड तमाय गयी स्वास््म 
सॊस्थाहरूफाट गुणस्तयीम रुऩभा स्वास््म सेवा प्रवाह गरयनेछ। प्रदेश भातहतभा यहेका 
स्वास््म सॊस्थाहरूराई सभमानुकुर फनाउन सफ ैस्वास््म सॊस्थाहरूको  सॊगठन तथा 
व्मवस्थाऩन सवेऺण (O and M Survey) गयी स्वास््म सॊस्थाहरूको ऩुन्सॊयचना 
गरयनेछ। 

17. ५० शय्माभा स्तयोरननत बएका अस्ऩतारहरूभा ऩमानप्त ऩूवानधाय सदहत ववशषेऻ सेवा 
सञ्चारन, ववस्ताय य आकन्त्स्भक स्वास््म सेवाराई थऩ गुणस्तयीम फनाइनेछ।प्रदेशका 
दगुनभ ऺेिहरूभा ववशषेऻ सेवा सदहतका स्वास््म भशववयहरू सञ्चारन गरयनेछ। 
साभान्त्जक सेवा इकाइ य One-Stop Crisis Management Center सेवा प्रबावकायी 
फनाइनेछ। 

18. आऩतकारीन अवस्थाका गबनवती भदहराहरूराई स्वास््म सॊस्थासबभ ऩुय्माउन नन्शुल्क 
एबफुरेरस सेवा प्रदान गने कामनराई ननयरतयता ददइनेछ साथ ैजोखखभभा यहेका दगुनभ 
ऺेिका गबनवती भदहराहरूराई नन्शुल्क हवाई उिाय गने व्मवस्था भभराइनेछ। प्रदेशभा 
सुववधा सबऩरन प्रसुती अस्ऩतार स्थाऩनाका रार्ग सबबाव्मता अध्ममन गरयनेछ। 
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प्रसुनतको चाऩ फढी बएका न्त्जल्रान्त्स्थत अस्ऩतारभा नवजात भशशुको जीवन यऺाका 
रार्ग NICU सेवा सञ्चारनभा ल्माउनुका साथ ैगबनवती भदहराको USG रगामतका 
ऩयीऺणहरू नन:शुल्क गरयनेछ।नवजात भशशुहरूको स्वास््म ऩयीऺण गयी जरभजात 
योगहरूको ऩदहचान गरयनुका साथ ैभात ृतथा भशशु रुग्णता य भतृ्मुदयभा कभी ल्माउन 
ताभरभहरू सञ्चारन गरयनेछ। प्रदेश अरतगनतका सव ै अस्ऩतारहरुभा HDU स्थाऩना 
गरयनेछ । 

19. प्रदेशका आमुवेददक स्वास््म केरर तथा र्चक्रकत्सारमहरूफाट आमुवेददक औषधीहरूको 
उत्ऩादन य ववतयणको कामनराई थऩ प्रबावकायी फनाइनेछ। नवरऩयासी (फदनघाट सुस्ता 
ऩन्त्श्चभ) य रुकुभ ऩूवनभा आमुवेददक र्चक्रकत्सारमको स्थाऩना गरयनेछ। ववद्माथॉहरूभाझ 
जडडफुटी ऩदहचानका कामनक्रभहरू सञ्चारन गरयनेछ।  

20. आमूवेद तथा प्रदेशभा प्रचभरत अरम ऩयबऩयागत प्राकृनतक र्चक्रकत्सा, मोग रगामत 
अरम फैकन्त्ल्ऩक र्चक्रकत्सा ऩिनतहरूको आधायबूत, बफशषेऻ तथा बफभशन्त्ष्ट्टकृत स्वास््म 
सेवा प्रबावकायी रुऩभा उऩरब्ध गयाईनेछ। प्राकृनतक र्चक्रकत्सा, होभभमोप्मार्थक 
र्चक्रकत्सा रगामत अरम वैकन्त्ल्ऩक र्चक्रकत्सा ऩिनतको ववकास य ववस्ताय गरयनेछ। 
रुन्त्बफनी य याप्ती आमुवेद र्चक्रकत्सारमहरूराई नभुना र्चक्रकत्सारमको रुऩभा ववकास 
गदै प्रदेशको रार्ग आवश्मक आमुवेद औषधी उत्ऩादन केररको रुऩभा ववकास गरयनेछ। 

21. “तन:शुल्क रक्िसञ्चार सेवा प्रदान, स्वस्थ ऱुम्म्बनीको ऩहहचान” अभबमान सञ्चारन 
गयी प्रदेशका सफै सयकायी स्वास््म सॊस्थाहरूफाट यक्तसञ्चाय सेवा नन्शुल्क रुऩभा 
प्रदान गरयनेछ। 

22. न्त्जल्रान्त्स्थत अस्ऩतारहरूराई ५० शय्माको अस्ऩतारको रुऩभा स्तयोरननत गदै बीभ 
अस्ऩतार, अघानखाॉची अस्ऩतार, फददनमा अस्ऩतार य नवरऩयासी अस्ऩतारको नमाॉ 
बवन ननभानणकामन थाभरनेछ। स्वास््म ऺेिभा प्राववर्धक जनशन्त्क्तको आऩुनतनका रार्ग 
केही अस्ऩतारराई  भेडडकर प्राववर्धक उत्ऩादन गने सॊस्थाको रुऩभा ववकास  
गरयनेछ। 

23. रुन्त्बफनी य याप्ती प्रादेभशक अस्ऩतारराई प्रदेशको गौयवको आमोजनाको रुऩभा सभावेश 
गयी मी अस्ऩतारराई ववभशन्त्ष्ट्टकृत अस्ऩतारको रुऩभा ववकास गरयनेछ। दाङ्गको 
रभहीभा आधनुनक स्तयको रभा सेरटय स्थाऩना गरयनेछ।प्मुठान तथा गुल्भी 
अस्ऩतारभा डामराभसस सेवा ववस्ताय गरयनेछ। 
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24. याप्ती उऩत्मकाको बारुवाङभा सुववधामुक्त अस्ऩतार स्थाऩना गरयनेछ ।प्रदेश 
जनस्वास््म प्रमोगशाराराई BSL-II का रार्ग आवश्मक बौनतक सॊयचना ननभानण 
गरयनेछ। थाईयाईड, भरवऩड प्रोपाइर तथा वामोकेभेष्ट्री ऩयीऺण सेवा प्रदान गननका 
रार्ग अस्ऩतारहरूभा प्रमोगशाराको स्तयोरननत गरयनुका साथ ै न्त्जल्रान्त्स्थत 
अस्ऩतारहरूभा  दरत सेवा, प्राथभभक आॉखा उऩचाय सेवा, क्रपन्त्जमोथेयाऩी रगामतका 
आधायबूत सेवाहरू ववस्ताय गरयनेछ। 

25. स्वास््म साभग्री तथा उऩकयणहरूको खरयदराई प्रबावकायी, व्मवन्त्स्थत य गुणस्तयीम 
फनाउन मस सबफरधी प्रादेभशक भाऩदण्ड ननभानण गयी कामानरवमनभा ल्माइनेछ। 
प्रादेभशक खरयद सबफरधी ननमभावरीराई तदनुरुऩ ऩरयभाजनन गरयनेछ। 

26. सरुवा योगको उऩचायको ननभभत्त सॊघीम सयकायसॉगको सहकामनभा कवऩरवस्तुको 
भशवयाज नगयऩाभरकाभा एक ववभशन्त्ष्ट्टकृत अस्ऩतारको ऩूवानधाय ननभानण गयी 
सञ्चारनभा ल्माइनेछ।  

27. प्रदेश भबिका नागरयकराई भगृौरा डामराभसस गदान आवश्मक ऩन ेसुई (Erythropoietin)  

औषर्धभा राग्ने खचनभा ५० प्रनतशत अनुदान उऩरब्ध गयाईनेछ। नसन े योगहरूको 
योकथाभ तथा व्मवस्थाऩनको रार्ग प्रविननात्भक, प्रनतकायात्भक, उऩचायात्भक, 

ऩुननस्थाऩनात्भक तथा प्रशाभक (Palliative) स्वास््म सेवा प्रवाह गरयनेछ।16 वषनबरदा 
कभ उभेय सभुहका क्मारसयका ववयाभीको उऩचायभा ववशषे सहमोग प्रदान गरयनेछ । 

28. स्वास््म ऺेिका जनशन्त्क्तको ऺभता ववकासको रार्ग प्रदेशभा आवासीम ताभरभ 
ददनसक्ने गयी स्वास््म ताभरभ केरर सञ्चारनभा ल्माईनेछ।स्वास््म ऺेिको ताभरभको 
ननमभन य व्मवस्थाऩनका रार्ग प्रादेभशक स्वास््म ताभरभ भाऩदण्ड कामानरवमनभा 
ल्माईनेछ। 

29. सरुवा योग, क्रकटजरम योग, ऩशुऩरछीजरम योग एवॊ भसकर सेर एनेभभमा, थारासेभभमा 
जस्ता ननन्त्श्चत स्थान य सभुदामभा ववद्मभान योगहरू तथा खरुा भसभानाफाट भबबिन 
सक्ने योगहरूको योकथाभ, ननमरिण तथा व्मवस्थाऩन प्रबावकायी रुऩभा गरयनेछ। 
स्वास््मजरम पोहोयको व्मवस्थाऩनका भाऩदण्ड ननभानण गयी कामानरवमन गरयनेछ। 
वातावयणफाट स्वास््मभा ऩने प्रनतकूर असयहरू रमूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन गरयनेछ। 

30. स्वास््म सेवाराई थऩ प्रबावकायी य सहज फनाउन तीनै तहका सयकाय, सयकायी, 
गैयसयकायी एवॊ ननजी स्वास््म सॊस्थाहरुसॊग सहकामन तथा रागत सहबार्गताको 
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भसिारतभा आधारयत यणनीनत ननभानण गयी ऩूवानधाय ननभानण तथा स्वास््म सेवा 
प्रवाहभा स्वास््म साझदेायी नीनत अवरबफन गरयनेछ । 

सभामुख महोदय, 

31. शैक्षऺक ऺेिको रुऩारतयण गनन प्रदेश भशऺा नीनत तजुनभा गनुनका साथै प्रादेभशक भशऺाका 
रार्ग आवश्मक भाऩदण्ड य कामनववर्ध ननभानण गरयनेछ। 

32. प्रदेशका सफै न्त्जल्राभा ववऻान, प्रववर्ध, इन्त्रजननमरयङ्ग य गखणत ( STEM) सबफरधी 
ऩरयमोजना सञ्चारन गयी आधायबूत तहदेखख उच्च भशऺासबभ  सॊस्थागत गदै 
सावनजननक भशऺाराई प्रदेशको ववकासको रार्ग आवश्मक भानव ऩूॉजी ननभानण गने 
सॊमरिको रुऩभा रुऩारतयण गरयनेछ।  

33. कऺा ११ य १२ भा ववऻान ववषम ऩठनऩाठन गने साभुदानमक ववद्मारमहरूराई 
आकषनक शैक्षऺक सॊस्थाको रुऩभा ववकास गनुनका साथ ै उत्कृष्ट्ट ननतजा ल्माउने 
ववद्मारमराई रक्षऺत गयी स्थानीम तहसॉगको सह-रगानीभा एक स्थानीम तह एक 
नभूना ववद्मारम कामनक्रभ शुरुवात गरयनेछ।  

34. भाध्मभभक तहभा कऺा १० को ऩयीऺा सञ्चारन, व्मवस्थाऩन य प्रभाणीकयण गदै 
स्तयीकृत ऩयीऺाको तमायी, भुल्माॊकनका नमाॉ ववर्ध य प्रक्रक्रमाका सबफरधभा अध्ममन, 
अनुसरधान य प्रदेशस्तयभा व्मवहारयक ऩाठ्मक्रभ तथा ऩाठ्मऩुस्तक ववकास कामनराई 
अगाडड फढाइनेछ।  

35. भुन्त्स्रभ सभुदामका छािाहरूको भशऺाभा सहबार्गता ववृि गनन योजगायभूरक प्राववर्धक 
भशऺाको व्मवस्थाका रार्ग  कवऩरवस्तु, रुऩरदेही, दाङ, फददनमा, फाॉके य नवरऩयासी 
(फ.सु.ऩ.)का 6 वटा ववद्मारमभा ववशषे ऩूवानधाय ववकास गयी नभूना ववद्मारमको 
रुऩभा रुऩारतयण गरयनेछ। भुन्त्स्रभ सभुदामका य अरम सीभारतकृत सभुहका 
फारफाभरकाहरूको भशऺाभा सहबार्गता फढाउन भात ृ बाषाभा ऩाठ्मसाभग्री ववकास 
गनुनका साथ ैभदहरा छािावासहरूको सुदृढीकयण गरयनेछ।  

36. प्रदेशको ववकासको रार्ग आवश्मक प्राववर्धक जनशन्त्क्त उत्ऩादन गनन स्वास््म, वन, 
कृवष, सूचना प्रववर्ध य ईन्त्रजननमरयङराई प्राथभभकताभा याखी प्रदेशको ऩूणन स्वाभभत्वभा 
फाॉकेको खजुयाभा प्रदेश प्राववर्धक ववश्वववद्मारम स्थाऩना गयी प्राववर्धक ववषमभा 
ऩठनऩाठन सञ्चारन गरयनेछ। प्रदेशको आवश्मकताका आधायभा प्राववर्धक ववषमभा 
स्नातकोत्तय कऺा सञ्चारनको तमायी गरयनेछ। 
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37. ववशषे आवश्मकता बएका फारफाभरकाराई रक्षऺत गयी स्थानीम तह तथा सॊघीम 
सयकायसॉगको सह-रगानीभा रुऩरदेही न्त्जल्राको कञ्चन गाॉउऩाभरकाको रुरऩुय 
भाध्मभभक ववद्मारम ऩरयसयभा  आवासीम सुववधासदहतको ववशषे ववद्मारम 

(सुस्त्भनन्त्स्थनत) ननभानण गयी सञ्चारनभा ल्माईनेछ। 
38. ववऻान-प्रववर्ध, अनुसरधान तथा ववकास, सीऩ ववकास, सीऩ तथा सीऩभूरक 

ताभरभको ननमभन, फहुप्राववर्धक भशऺारमको व्मवस्थाऩनका रार्ग प्रदेश सयकायको 
स्वाभभत्वभा प्रदेश ववऻान प्रववर्ध प्रनतष्ट्ठान स्थाऩना गरयनेछ। हयेक न्त्जल्राभा स्थानीम 
तहसॉगको सह-रगानीभा फहुप्राववर्धक भशऺारम सञ्चारनभा ल्माईनेछ। ऩूवॉ रुकुभको 
बुभेभा फहुप्राववर्धक भशऺारमको बौनतक सॊयचना ननभानण कामन थारनी गरयनेछ। 

39. याप्ती प्राववर्धक भशऺारमराई थऩ ऩुवानधायको व्मवस्था सदहत गढवा गाउॉऩाभरकाभा 
स्थानारतयण, ववस्ताय, ववकास य व्मवस्थाऩनका रार्ग आवश्मक प्रवरध भभराइनेछ । 

40. वैऻाननक अनुसरधान ऩिनतको उरनमन य ववकासका रार्ग अनुसरधानभा आधारयत 
गुणस्तयीम भशऺाको ववकास, ववभशष्ट्ट प्रनतबाहरूको सॊयऺण, अनुसरधानभुरक 
वातावयणको ववकास य उत्ऩादनभूरक ऺेिभा नवप्रवतनन प्रववर्धको प्रमोग गने नीनत 
भरइनेछ। 

41. मुवाहरूको सीऩ य प्राववर्धक ऻानराई प्रदेशको ववकासभा रगाई मुवा योजगायीको रार्ग 
प्राववर्धक सहमोग उऩरब्ध गयाईनेछ। उच्च सीऩको आवश्मकता बएका मुवाहरूराई 
रक्षऺत गयी सीऩ स्तयोरननतका ताभरभहरू उऩरब्ध गयाईनेछ। वैदेभशक योजगायीफाट 
पक्रकन एका मुवाहरूको सीऩराई प्रमोग गनन प्रदेशभा सीऩको नक्शाॊकनको भाध्मभद्वाया 
प्राववर्धक भशऺारमहरूसॉग सहकामन गयी मुवा  स्वयोजगाय कामनक्रभ सञ्चारन गरयनेछ।  

42. खेरकुदराई ननयोधात्भक स्वास््म य उद्मभको रुऩभा ववकास गनन खेरकुद ऩूवानधायको 
ननभानण गयी भुख्मभरिी यननङभसल्ड रगामतका खेरकुद कामनक्रभहरू सञ्चारन गरयनेछ। 
नेिरार अबागी यॊगशारा, दाङ य उन्त्जयभसॊह यॊगशारा, रुऩरदेही राई दक्षऺण एभसमारी 
खेरकुद (साग) स्तयभा ववकास गनुनका साथ ैस्थानीम तहसॉगको रागत सहबार्गताभा 
एक स्थानीम तह एक खेरकुद सॊयचना ननभानण गरयनेछ। 

43. नेऩार सयकायसॉगको रागत साझदेायीभा प्रदेशको गौयवको आमोजनाको रुऩभा नेिरार 
अबागी यॊगशारा ननभानणको काभ अगाडड फढाइनेछ ।  

44. प्रदेश भबि यहेका अल्ऩसॊख्मक सभुदामको आर्थनक, साभान्त्जक सशन्त्क्तकयणका रार्ग 
ववशषे रक्षऺत कामनक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। रोऩोरभुख, सीभारतकृत य अल्ऩसॊख्मक 
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सभुदामका व्मन्त्क्तहरूरे प्रमोगभा ल्माएका बाषाहरूको शोधकामन, भरवऩ ववकास य 
सॊयऺणका कामनहरू सञ्चारन गरयनेछ।  

45. फारववकास केररराई फारवाभरकाको सवानङ्गीण ववकासकेररको रुऩभा ववकास गनन 
स्थानीम तहसॉगको सहकामनभा नभुना फारववकास केरर ननभानणको कामनराई ननयरतयता 
ददॉदै न्त्जल्राहरूभा फारववकास स्रोत केररको स्थाऩना तथा सुधाय गदै रर्गनेछ। 

46. फाफु-आभा नबएका फेसहाया फारफाभरका तथा रोऩोरभूख ऩरयवायका अनत ववऩरन 
फारफाभरकाका रार्ग स्थानीम तहसॉगको सहकामनभा साभुदानमक ववद्मारमभा आवासीम 
भशऺाको ववशषे व्मवस्था गरयनेछ। असहाम फारफाभरकाराई रक्षऺत गयी फारगहृ 
सञ्चारनभा ल्माउन स्थानीम तहराई  अनुदान उऩरब्ध गयाईनेछ। 

47. स्थानीम तह एवभ ् सभुदामसॉगको सहकामनभा ववद्मारमहरूको ऩूवानधाय ननभानणको 
कामनक्रभराई ननयरतयता दददै ववद्मारमहरूभा भुख्मभरिी स्वच्छ खानेऩानी कामनक्रभ 
नभुनाका रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ। 

48. औद्मोर्गक ऺेिभा कामनयत श्रभभकहरूको कामनस्थर सुयऺा तथा श्रभ सबफरधभा 
आवश्मक कामनक्रभहरू सञ्चारन गरयनुका साथ ैप्रदेश श्रभ नीनत ननभानण गरयनेछ। 

49. रैङ्र्गक दहॊसाभुक्त प्रदेश ननभानणको कामनराई ननयरतयता ददईनेछ। रैंर्गक तथा घयेर ु
दहॊसा, भानव फेचबफखन ननयाकयणसॉग सबफन्त्रधत ऩयाभशन, उिाय य सेवा 
केरर/ऩुनस्थानऩना केरर सञ्चारनको ननयरतयता ददनुका साथ ै ऺभता अभबववृि य 
स्वयोजगायका रार्ग ताभरभको अवसय प्रदान गदै फेसाहाया वगनको सॊयऺण, भदहरा, 
फारफाभरका, एकर भदहरा, अऩाॊगता बएका व्मन्त्क्त, ज्मेष्ट्ठ नागरयक, मौननक तथा 
रैङ्र्गक अल्ऩसॊख्मक य अनत ववऩरनहरूको साभान्त्जक सुयऺा, सॊयऺणका रार्ग रक्षऺत 
कामनक्रभहरू सञ्चारन गरयनेछ। रैङ्र्गक दहॊसा ऩीडडत भदहराहरुका रार्ग प्रदेश स्तयीम 
ऩुनस्थानऩना केरर ननभानणका रार्ग सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको सभरवम य 
सहकामनभा कामन प्रायबब गरयनेछ ।  

50. भदहरा, दभरत, अनत ववऩरन तथा ऩछाडड ऩयेको वा ऩारयएका वगनहरूको आर्थनक तथा 
साभान्त्जक सशक्तीकयणका रार्ग चतेनाभूरक तथा योजगायी भसजनना, उद्मभभशरता 
प्रविनन जस्ता ववषमहरूराई सभावेश गयी सीऩ ववकास य आमआजननका कामनक्रभहरू 
सञ्चारन गरयनेछ।  

51. फारवववाह, फारश्रभ, सडक फारफाभरका, छुवाछुतभुक्त ऩाभरका फनाउन स्थानीम 
तहहरूसॉग सहकामन गदै फारभैिी प्रदेशको अवधायणा कामानरवमनभा ल्माईनेछ।कदठन 
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ऩरयन्त्स्थनतका फारफाभरकाहरूको सॊयऺणका रार्ग प्रदेशस्तयीम फारसॊयऺण गहृको 
ननभानणकामन सुरु गरयनेछ।  

52. ववभबरन सूचकाङ्कका आधायभा प्रदेशराई फारभैिी, रैङ्र्गकभैिी य अऩाङ्गता तथा 
ज्मेष्ट्ठ नागरयकभैिी प्रदेशका रुऩभा ववकास गनन कामनक्रभहरू सञ्चारन गरयनेछ। 
रैङ्र्गक फजेट तथा रैङ्र्गक ऩयीऺणको नीनत अवरबफन गरयनेछ।  

53. सहमोगाऩेऺी सडक भानवभुक्त प्रदेश ननभानण कामनराई ननयरतयता ददइनेछ। ज्मेष्ट्ठ 
नागरयक य अऩाॊगता बएका व्मन्त्क्तहरूको सॊयऺणका रार्ग ज्मेष्ट्ठ नागरयक ग्राभ य 
अऩाङ्गता नागरयक ग्राभको कामनक्रभराई ननयरतयता ददइनेछ। 

54. भदहरा,अऩाङ्गता बएका व्मन्त्क्त, ज्मेष्ट्ठ नागरयक रगामतका रक्षऺत वगनफाट बएका 
उत्ऩादनराई फजाय प्रफिनन गयी न्त्जववकोऩाजननभा सहमोग ऩुय्माउन प्रदेशस्तयीम एक 
बफक्री कऺ ननभानणको रार्ग सबबाव्मता अध्ममन गयी ननभानणकामन अगाडड फढाईनेछ।  

55. प्रदेशभा स्काउट आदशनको ववकास गयाउन स्काउटका सघन ताभरभहरू सञ्चारनभा 
ल्माइनेछ। 

 

 

 

सभामुख महोदय, 

56. प्रदेश मातामात ऩूवानधाय गुरुमोजना तजुनभा कामन सबऩन्न गरयनेछ। प्रदेश गौयव तथा 
प्रदेशस्तयका आमोजनाहरू, कृवष सडक, ऩमनटन स्थर ऩहुॉच भागन, सीभा ऺेि सडक, 

उद्मोग स्थर ऩहुॉचभागन रगामतका प्रदेशस्तयीम सडक सञ्जारको ववकास तथा 
व्मवस्थाऩनको रार्ग आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयी कामानरवमनभा ल्माइनेछ।प्रदेश 
सयकायरे ववगत देखख सञ्चारन गयेको स्थानीम तह ऩहुॉच भागन कामनक्रभराई शीघ्र 
सबऩन्न गरयनेछ।   

57. भसिाथन याजभागन अरतगनतको भसिफाफा ऺेिको वैकन्त्ल्ऩक भागनको रुऩभा ननभानणार्धन 
धागो कायखाना-चयङ्गे-झुबसा सडकभा आवश्मक ऩने सडक ऩुरहरूको ननभानण सबऩन्न 
गयी ननमभभत मातामात सञ्चारन हुन ेव्मवस्था भभराइनेछ।   

58. नेऩार सयकायफाट सशतन अनुदान अरतगनत सञ्चाभरत ३५ वटा सडक ऩुर य प्रदेश 
सयकायको अनुदानफाट ननभानणार्धन ११९ वटा सडकऩुर भध्मे आगाभी आ.व.भा 
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कन्त्बतभा १०१ वटा सडक ऩुर ननभानण सबऩन्न गरयनेछ। प्रस्ताववत सडक गुरुमोजना 
भबि ऩयेका ५४ वटा सडक ऩुरहरूको ववस्ततृ अध्ममन कामन सबऩन्न गयी ननभानण 
कामन सुरुवात गरयनेछ। प्राथभभकता प्राऩ्त अरम सडक ऩुरहरूको सूची तमाय गयी थऩ 
अध्ममनको कामन अगाडड फढाइनेछ।   

59. सडक सुयऺाराई प्राथभभकताभा याखी सडक ऩूवानधायहरूको ननभानण, भभनत सबबाय एवॊ 
स्तयोन्ननत गनुनका साथ ैसडक सुयऺा सबफरधी जनचतेनाभूरक कामनक्रभ सञ्चारन गने 
नीनतराई आगाभी आ.व.भा सभेत ननयरतयता ददइनेछ।  

60. बौगोभरक रुऩभा ववकट फस्तीका सभुदाम राबान्त्रवत हुन ेगयी प्राथभभकताको आधायभा 
भुख्म भागन (Main Trail) भा ऩन ेझोरुङ्गे ऩुरहरूको ननभानण एवॊ भभनत सबबाय गन े
कामनराई ननयरतयता ददइनेछ।  

61. प्रदेशस्तयभा एक सुववधा सबऩन्न ननभानणाधीन ननभानण साभग्री ऩयीऺण प्रमोगशारा 
शीघ्र सबऩन्न गयी सञ्चारनभा ल्माईनेछ। सडक ऩूवानधाय ववकास कामानरमहरूभा बएका 
ननभानण साभग्री ऩयीऺण प्रमोगशाराहरूको सफरीकयण गयी ननभानण कामनको गुणस्तय 
सुननश्र्चतता गरयनेछ।  

62. स्थानीम तहसॉगको सभरवमभा ऩूणन सयसपाई कामनक्रभराई ननयरतयता ददइनेछ। प्रदेश 
सयकायको “एक घय् एक धाया” को सॊकल्ऩराई ऩुया गनन सफै स्थानीम तहहरूको 
खानेऩानी, सयसपाई तथा स्वच्छता मोजना (वास प्रान) सबऩन्न गयी सोही मोजनाको 
आधायभा खानेऩानी आमोजनाहरूको कामानरवमन गरयनेछ।    

63. ऩूवन-ऩन्त्श्चभ रोकभागनभा ननभानणाधीन ५ वटा ऩुनतानजगी केररहरू भध्मे सैनाभैना 
न.ऩा, रुऩरदेही य भशवयाज न.ऩा.,कवऩरवस्तुको ननभानण सबऩन्न गयी सञ्चारन 
ववर्ध सभेत तमाय गयी सञ्चारनभा ल्माइनेछ।  

64. प्रदेश सयकायको सभरवम य स्थानीम तहहरूको सॊमुक्त रगानीभा पोहोयभैरा 
व्मवस्थाऩनका रार्ग स्माननटेशन ऩाकन को ननभानण गरयनेछ।   

65. नेऩार सयकायफाट सशतन अनुदानभा सञ्चाभरत जनता आवास कामनक्रभराई थऩ 
प्रबावकायी फनाइनेछ।  

66. प्रदेश याजधानी ऺेि तथा अरम सघन सहयी ऺेिभा फहुतरे आवासको ननभानण, 
व्मवन्त्स्थत फस्ती ववकास, सीभावतॉ सहयहरूभा ठुरा व्माऩारयक बवन रगामतका अरम 
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ऩूवानधायहरू ननभानण तथा सञ्चारनभा सावनजननक-ननजी साझदेायीराई प्रोत्साहन 
गरयनेछ।  

67. याष्ट्रको गौयव य प्रदेशको ऩदहचान झन्त्ल्कने गयी प्रदेश याजधानीको गुरुमोजना ननभानण 
कामन सबऩरन गयी सोको आधायभा सयकायी कामानरम तथा आवास बवन य अरम 
ऩूवानधायको ववस्ततृ ऩरयमोजना प्रनतवेदन तमाय गयी ननभानण कामनको थारनी गरयनेछ। 

68. सघन सहयी ऺेिभा उऩबोक्ताहरूको सहरगानीभा ऩाकन , सहयी सडक, ढर ननभानण गने 
कामनराई प्राथभभकता ददइनेछ। प्रदेशभबिका सहय उरभुख ऺेिको ऩूवानधाय ववकासका 
रार्ग ववस्ततृ ऩरयमोजना प्रनतवेदन चारु आ.व.भा सबऩन्न गयी आमोजना 
कामानरवमन गरयनेछ।  

69. स्थानीम भौभरक एवॊ प्रार्चन वास्तुकरा प्रविनन गनन स्थानीम ननभानण साभग्री प्रमोग 
गयी सुयक्षऺत घय ननभानण गने कामनराई प्रोत्साहन गरयनेछ। बवन ननभानण गदान प्रदेश 
बवन ऐन, यान्त्ष्ट्रम बवन सॊदहता य बवन ननभानण भाऩदण्डको प्रबावकायी कामानरवमन 
गरयनेछ।   

70. जोखखभमुक्त फस्तीहरूको स्थानारतयण य ववऩद् प्रबाववत ऺेिको ऩुन्ननभानण रगामतका 
कामनराई भाऩदण्ड तमाय गयी एकीकृत फस्ती ववकास कामनक्रभभा सभादहत 
गरयनेछ।फाढी, ऩदहयो, आगजनीफाट ववस्थावऩतहरुको ऩुन्स्थाऩना कामनक्रभ सञ्चारन 
गरयनेछ ।  

71. कृवषको प्रभुख आधायको रुऩभा यहेको भसॊचाई सेवाको रार्ग सतह भसॊचाई मोजनाका 
अनतरयक्त भरफ्ट, नमाॉ प्रववर्धभा आधारयत भसॊचाई, बूभभगत भसॊचाई, जराशम ननभानण 
तथा ऩोखयी सॊयऺण गने कामनराई आगाभी आ.व.भा सभेत ननयरतयता ददइनेछ। 
जराशममुक्त आमोजनाको ननभानणफाट बूभभगत जरको ऩुनबनयण गयी जरवामु 
ऩरयवतननको असयराई रमूनीकयण गने कामन अनघ फढाईनेछ।   

72. प्रदेशस्तयभा सञ्चाभरत सफै खारे भसॊचाई आमोजनाहरूको भभनत सबबाय, सञ्चारन 
तथा व्मवस्थाऩनभा जर उऩबोक्ता सभभनतराई सऺभ य न्त्जबभेवाय फनाइनेछ। 

73. जरववद्मुत तथा फैकन्त्ल्ऩक ऊजान सबफरधी आमोजनाहरूको सबबाव्मता अध्ममन तथा 
ननभानण गनन  इजाजत ददने व्मवस्था भभराइनेछ। 

74. सौमन य फामो ग्मास जस्ता वैकन्त्ल्ऩक ऊजानको उत्ऩादन गयी आगाभी आर्थनक वषन भबि 
ऊजानको रमूनतभ ऩहुॉच सुननन्त्श्चत गयी “उज्मारो प्रदेश” को रुऩभा स्थावऩत गयाइनेछ। 
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75. आमोजना सञ्चारन गन े ननकाम एवॊ ननभानण व्मवसामीको ऺभता ववकास गयी 
गुणस्तयीमता कामभ गनन सबफि सफ ैऩऺहरूराई न्त्जबभेवाय फनाउन ताभरभको व्मवस्था 
गनुनका साथ ैउत्कृष्ट्ट ननभानण व्मवसामीराई ऩुयस्कृत गने नीनतराई ननयरतयता ददइनेछ।  

 

सभामुख महोदय,  

76. "भ क्रकसान, प्रदेशको शान" बरने नाया सदहत कृवष ऺेिभा सॊरग्न उत्कृष्ट्ट कृषक/ 

कृवष उद्मभी/कृवष सहकायीराइन भुख्मभरिी उत्कृष्ट्ट कृषक/ कृवष उद्मभी/कृवष सहकायी 
ऩुयस्कायरे ऩुयष्ट्कृत गरयनेछ। सॊघीम सयकायफाट सुरु गरयएको क्रकसान सूचीकयण 
अभबमान सञ्चारन गरयनुका साथ ै स्थानीम तहको सहकामनभा प्रदेशको कृवष ऺेिको 
त्माङ्क अद्मावर्धक गरयनेछ। 

77. स्वदेशी उरनत तथा हाइनबिड जात य नश्रको ववस्ताय गनन य बफउभा आत्भननबनय बइन 
अरम प्रदेशहरूभा सभेत बफउ बफजन ननमानत गने गयी सबबाव्म न्त्जल्राहरूभा बफउ 
फजायीकयण ऩूवानधायहरूको ववकास गरयनेछ।  

78. भसॊचाई ऩुगेका ऺेिहरूभा सघन कृवष ववकास कामनक्रभ सञ्चारन गरयनुका साथ ैकृवषका 
सॊबाववत ऺेिभा भसॊर्चत ऺेिको ववस्ताय गरयनेछ। प्रदेश भबिका यैथाने फारी तथा 
स्थानीम ऩशुऩरछीहरूको उत्ऩादनभा जोड ददॊदै जैववक ववववधताको सॊयऺण, प्रविनन य 
सदऩुमोग गने कामनक्रभहरू सञ्चारन गरयनेछ। 

79. अगानननक न्त्जल्रा घोषणा गरयएको रुकुभ ऩूवन न्त्जल्राभा अगानननक उत्ऩादन गनन आवश्मक 
ऩूवानधाय तमाय गरयॉदै रर्गनेछ य तीन फषन भबि ददगो उत्ऩादन गयी प्रदेशका भुख्म 
फजायसॊग जोड्दै रर्गनेछ। प्रदेशभा भाटो ऩयीऺणका आधायभा भाटो सुधाय अभबमान 
कामनक्रभ सञ्चारनभा ल्माइनेछ ।साथ,ै भाटो स्वास््म प्रभाणऩिको ववतयण कामनराइन 
ववस्ताय गरयनेछ। 

80. "गुईठा यदहतको बारछाघय, गोफय ग्माॉसभा ऩयौं बय" बरने नायासाथ गुईठा फाल्ने 
प्रवनृतराई ननरुत्साहन गनन स्थानीम तहसॊगको सहकामन य सभरवमभा गोठ तथा बकायो 
सुधाय, गौशारा ननभानण, गोफय ग्माॉस ननभानण कामनक्रभ प्रबावकायी रूऩभा सञ्चारन 
गरयनेछ।  
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81. एक न्त्जल्रा, एक ननमानत हुन े फारी ऩदहचान गयी आमात प्रनतस्थाऩन य ननमानत 
प्रविननभा जोड ददइनेछ। स्थानीम तहको साझदेायीभा एक स्थानीम तह : एक बफउ 
स्रोत केरर तथा नश्र सॊयऺण केरर स्थाऩना तथा सञ्चारन गरयनेछ।  

82. सयकायी पाभनहरूको ऺभता अभबफवृि तथा सुदृढीकयण गरयनेछ। योल्ऩाको रुन्त्रटगढीभा 
कृवष तथा ऩशु ववकास पाभन स्थाऩना गरयनेछ। साभुदानमक स्रोत केरर स्थाऩना 
कामनराइन ननयरतयता ददइनेछ।  

83. ववद्मभान भभसन कामनक्रभराई बफस्ताय गदै तेरहन, दरहन फारी तथा 
भत्स्मऩारनराइन सभावेश गरयनेछ।"स्भाटन कृवष गाउॉ कामनक्रभ" राइन फारी तथा वस्त ु
ववशषे उरनत कृवष प्रववर्ध प्रसाय, अनुसरधान य भशऺाराई एकीकृत रूऩभा सञ्चारन 
गयी थऩ प्रबावकायी फनाइनेछ।  

84. स्वदेशभा नै योजगायीका अवसयहरू भसजनना गनन कृवषभा सुरब कजान सहजीकयण तथा 
ब्माजभा अनुदान कामनक्रभ, कृवषभा मुवा ववशषे कामनक्रभ, कयाय खेती, कृवष कभॉ 
योजगायी कामनक्रभ, प्रनतपरभा आधारयत प्रोत्साहन अनुदान कामनक्रभराइन प्रबावकायी 
फनाइनेछ।  

85. भुख्म फारी तथा वस्तुभा रमूनतभ सभथनन भूल्म तोक्रकए फभोन्त्जभ ननजी तथा सहकायी 
सॊस्थाहरूको सहकामनभा फजाय सॊयचना, प्रशोधन य बण्डायण ऩूवानधाय ववकास कामनक्रभ 
आवश्मकता अनुसाय तीन वटै सयकायको सभरवमभा सञ्चारन गरयनेछ। ननजी तथा 
सहकायी भभरहरूसॉगको सहकामनभा व्मवसानमक धान प्रशोधन तथा बण्डायगहृ (साइरो) 
ननभानण गरयनेछ य िानफाट तेर ननकाल्ने उद्मोग स्थाऩना गयी दानाको कच्चा ऩदाथनभा 
सभेत सुधाय गरयनेछ।  

86. प्रदेश भबि ननभानण सबऩरन बएका शीत बण्डायहरूराइन ऩूणन ऺभताभा सञ्चारन गनन 
सहमोग गरयनुका साथ ैती शीत बण्डायभा फारी तथा वस्त ुयाख्न प्रोत्साहन गरयनेछ। 

87. कृवष प्रववर्धको ऩहुॉच ऩुय्माउनका रार्ग प्रदेशन्त्स्थत प्रमोगशाराहरूको स्तयोरनती तथा 
सुदृढीकयण गयी फारी तथा वस्तु ववशषेका थऩ प्रमोगशाराहरूको स्थाऩना गरयनेछ।  

88. ऩूवन ऩन्त्श्चभ याजभागन दाउरने–र्चसाऩानी खण्ड रक्षऺत कृवष फजाय व्मवन्त्स्थत गयी 
स्थानीम यैथाने फारी तथा ऩरयकाय बफक्रीका रार्ग ननजी तथा सहकायी भापन त कोसेरी 
घय, भभल्क ऩारनय, एग्रोभाटन स्थाऩना गरयनेछ। कृवष व्मवसामराई ववस्ताय गदै 
सॊजारहरूको सहकामनभा भूल्म श्रङृ्खराभा आधारयत प्रविनन कामनक्रभ सञ्चारन गरयनेछ।  
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89. प्रदेश भबि सबबावना बएका च्माउ, भह, ऩुष्ट्ऩ, अदवुा, फेसाय, येशभ, कपी, उख ु
रगामतका फारी तथा ऩशु वस्तुहरूका उत्ऩादन, प्रशोधन, ढुवानी य फजायीकयण 
प्रविनन कामनक्रभहरू सञ्चारनभा ल्माइनुका साथ ैऔद्मोर्गकीकयणभा जोड ददइनेछ।  

90. प्रदेशभबि दगु्ध खऩत ववृिका रार्ग दगु्ध प्रशोधन उद्मोगहरूको स्थाऩना तथा दगु्ध 
उत्ऩादन ववववर्धकयण (छुऩॉ, र्चज, दगु्ध चक्रेट, UHT  प्रशोधन) गनन सहजीकयण 
गरयनेछ। 

91. कृवष सेवाराइन स्थानीम तहसॉगको सहकामनभा प्राववर्धक सेवा ऩुमानउन सहमोग गरयनेछ। 
हरयत स्वमॊसेवकराई प्रववर्ध प्रदनशनी तथा भसकाइन केरर सञ्चारन गननका रर्ग सबऩकन  
तथा स्रोत ब्मन्त्क्तको रूऩभा ऩरयचारन गरयनेछ।  

92. कृषकको उद्मभभशरता ववकास गनन भागभा आधारयत ऩूणन व्मवसानमक ताभरभ 
सञ्चारन गरयनेछ। ताभरभ भरएका कृषकहरूराइन कृवष साभग्री उऩरब्धता सदहत 
ब्मवसानमक कृवष तथा ऩशुऩरछी ववकास कामनक्रभ सञ्चारन गरयनेछ।  

93. प्रदेशभा यहेका कृवष सेवा ननवतृ कभनचायी तथा ववऻहरूको ववऻताराइन सदऩुमोग गरयनेछ 
।साथ,ै स्थानीम तह तथा प्रदेशका कृवष ऺेिभा कामनयत कभनचायीको ऺभता तथा वनृत 
ववकासका कामनक्रभहरू सञ्चारन गरयनेछ। 

94. बूभभ, ऩुॉजी य प्रववधीको सॊमोजन भापन त कृवष बूभभको सदऩुमोग गयी कृवषको व्मवसानमक 

उत्ऩादन फढाउन स्थानीम तहभा स्थाऩना हुने बूभभ फैंक भापन त जग्गा उऩमोग गनन 
चाहने व्मन्त्क्तराई प्रोत्साहन गनन आवश्मक सुबफधा उऩरव्ध गयाई उत्ऩादन ववृि य 
योजगायी भसजनना गरयनेछ। 

95. कृवषको व्मवसामीकयण य आधनुनकीकयण गनन जग्गाको चक्राफरदी सबफरधी कानूनी 
य सॊस्थागत व्मवस्था भभराईनेछ।ऩूवानधाय ननभानणको कामनभा उऩमोग बएका 
जग्गाहरूको रगतकट्टा गने कामनराई स्थानीम तहहरूको सभरवमभा अगाडड फढाईनेछ। 

96. बूभभफाट ददगो राब हाभसर गनन प्रदेशको आर्थनक, साभान्त्जक, ऩूवानधाय ववकास, ववशषे 
सॊयक्षऺत ऺेि रगामतका ववषमगत मोजना सभेटी प्रादेभशक बू-उऩमोग मोजना तमाय 
गयी कामानरवमनभा ल्माईनेछ।साथ ैसुकुबवासी तथा अव्मवन्त्स्थत फसोफासको सभस्मा 
सभाधान गनन गदठत आमोगको काभराई प्रबावकायी य व्मवन्त्स्थत गनन आवश्मक 
सहमोग य सहजीकयण गरयनेछ । 
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97. बूभभको वैऻाननक य आधनुनक रगत याख्न े व्मवस्था भभराई जग्गा प्रशासनराई 
ऩायदशॉ य गुणस्तयीम फनाउन प्रादेभशक बू-सूचना प्रणारी स्थाऩना गनन आवश्मक 
प्रक्रक्रमा अगाडड फढाईनेछ। बूभभ स्रोतको ऩदहचान, ददगो उऩमोग, सॊयऺण य 
व्मवस्थाऩनको रार्ग बूभभ स्रोत नक्शाङ्कन गनन आवश्मक ऺभता य ऩुवानधायको 
ववकास गदै रर्गनेछ।  

98. "महहऱा ककसान सहकारी, बनाउॉ गाउॉघर खसुीयाऱी" बरने नायाका साथ भदहरा 
रक्षऺत सहकायी कामनक्रभ सञ्चारनभा ल्माइनेछ। सहकायी ववकास कोषराई व्मवन्त्स्थत 
तयीकारे ऩरयचारन गननको रार्ग आमभूरक कामनक्रभहरूराइन ननयरतयता ददइनेछ।  

99. सहकायी सॊघ, सॊस्थाको प्रविनन य ननमभनका रार्ग न्त्जल्रास्तयभा सॊस्थागत व्मवस्था 
य सहकायी यन्त्जष्ट्रायको कामानरम स्थाऩना गरयनेछ।सहकायीका भाध्मभफाट सहकायी 
गाउॉ कामनक्रभ थऩ प्रबावकायी फनाइनेछ। 

100. सॊघीम सयकायको सभरवमभा कृवष ऺेिको प्रबावकायी ववकासका रार्ग रुन्त्बफनी 
प्रदेशको प्रादेभशक कृवष ववकास यणनीनत तमाय ऩारयनेछ।  

 

सभामुख महोदय,  

101. प्रदेश भबिको शान्त्रत सुयऺा य सुव्मवस्थाको रार्ग प्रदेश सुयऺा नीनत तजुनभा 
गरयनेछ। प्रदेश प्रहयी सबवरधी ववधेमक तजुनभा गयी प्रहयीको सञ्चारन, व्मवस्थाऩन 
य सॊस्थागत सुदृढीकयण गरयनेछ। प्रहयीको आफ्नो बवन नबएका स्थानहरूभा 
प्राथभभकताको आधायभा प्रहयी इकाइन बवन ननभानण गरयनेछ। प्रदेश अनुसरधान ब्मुयो 
गठन सबफरधी कानून तजुनभा गयी अनुसरधान ब्मुयो सञ्चारन गरयनेछ।  

102. प्रदेश प्रहयी ताभरभ केररराइन आधनुनक य सुववधामुक्त फनाइनेछ। नेऩारगॊजन्त्स्थत 
पयेन्त्रसक ल्माफराइन साधन स्रोत सबऩरन फनाइन ऺभता अभबववृि गरयनेछ। प्रदेश 
प्रहयी अस्ऩतारको स्तयोरनती गरयनेछ। 

103. प्रदेश प्रहयीको ऺभता अभबववृिका साथ ैप्रववर्ध भैिी प्रहयी प्रशासनको ववकास गरयनेछ 
।अऩयाध अनुसरधानभा वैऻाननक उऩकयणको प्रमोग गयी प्रववर्धमुक्त अनुसरधान 
प्रणारीको भाध्मभद्वाया अऩयाध योकथाभ, ननमरिण य अनुसरधानराइन थऩ 
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प्रबावकायी फनाइनेछ। शान्त्रत सुव्मवस्थाका रार्ग नागरयक प्रहयी सहकामनभा जोड 
ददइनेछ।  

104. सडक सुयऺा एवभ ्राक्रपक व्मवस्थाऩनका रार्ग सॊवेदनभशर सडक ऺेिभा भससीदटबी 
जडान कामनराइन ननयरतयता ददइनेछ। सडक दघुनटना कभ गनन जोखखभऩूणन मािाराई 
ननरुत्सादहत गनन सचतेनाभूरक कामनक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। सडक दघुनटना योकथाभ 
य रमूनीकयणका रार्ग राक्रपक प्रहयीराई आवश्मक स्रोत साधन उऩरब्ध गयाइनेछ।  

105. प्रदेश भबि रागुऔषध प्रमोगकतानको सॊख्मा फढी यहेको स्थान य ओसायऩसाय गने 
रान्त्रजट प्वाइरटभा कडाइका साथ ननगयानी गरयनेछ। रागुऩदाथन ववरुि 
जनचतेनाभूरक कामनक्रभ सञ्चारन गरयनेछ।  

106. प्रदेश भबिका कायागायहरूको आवश्मकता अनुसाय ननभानण, ऩुननननभाण एवभ ्
सुदृढीकयण गरयनेछ। कायागायभा यहेका कैदी तथा फरदीहरूको सकायात्भक सोच 
ववकासका कामनक्रभहरू सञ्चारन गने तथा कानूनी ऩयाभशनको व्मवस्था गरयनेछ।  

107. प्रदेशभा आत्भहत्माको दयराई रमूनीकयण गननका रार्ग स्थानीम तह तथा गैय 
सयकायी ऺेिसॉगको सभरवमभा साभान्त्जक भनोऩयाभशनका कामनक्रभहरू सञ्चारन 
गरयनेछ।  

108. ववऩद् व्मवस्थाऩन सबफरधी ऐन य ननमभावरी तजुनभा गरयनेछ। ववऩद् जोखखभ 
रमूनीकयण नीनत तथा यणनीनतक कामनमोजना ननभानण गयी ववऩद् व्मवस्थाऩन 
गरयनेछ। ववऩद् जोखखभ ऺेिहरूको ऩदहचान य नक्साङ्कन गयी ऩूवन सूचना प्रणारी य 
ववऩद् व्मवस्थाऩनराई एकीकृत गरयनेछ। आकन्त्स्भक उिायका रार्ग हेभरप्माड ननभानण 
जस्ता कामनक्रभ सञ्चारन गने कामनराइन ननयरतयता ददइनेछ।  

109. सशस्ि द्वरद्वका क्रभभा घाईते बएका व्मन्त्क्तहरूको नन्शुल्क उऩचाय गने कामनराइन 
ननयरतयता ददइनेछ।जनआरदोरन य जनमुिका घाईत े य ऩूवन रडाकुहरुको नन्शुल्क 
स्वास््म फीभा गरयनेछ । 

110. मातामात सेवा सञ्चारन मोग्म थऩ सडकहरूभा रुट इजाजत प्रदान गरयनुका साथै 
सावनजननक मातामातराई व्मवन्त्स्थत गनन अनुगभन एवॊ ननमभन प्रक्रक्रमाराई 
प्रबावकायी फनाइ सुयक्षऺत मािाको प्रत्माबूनत गने नीनत भरइनेछ।   

111. प्रदेशस्तयीम मातामात प्रशासन सञ्चारनका रार्ग आवश्मक ऩन े सफ ै कानून, 

प्रशासकीम बवन य ऩयीऺण केररको ननभानण सबऩरन गयी प्रदेश भबिका सभग्र 
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सवायीको वैऻाननक सूचीकयण, अभबरेख व्मवस्थाऩन य सवायी चारक अनुभती ऩिको 
ववतयण गने कामनराई नछटो, छरयतो, ऩायदशॉ य प्रबावकायी फनाइनेछ।  

112. प्रदेश सयकायरे तमाय गयेको कामनमोजना फभोन्त्जभ ननभानण गनुनऩन े कानूनहरूको 
भस्मौदा फनाउने कामन मसै आर्थनक वषन भबि सबऩरन गरयनेछ।कानून ननभानण तथा 
कामानरवमन गने कामनराई सहबार्गताभूरक फनाउन ववभबरन सयोकायवाराहरू सॉग 
छरपर तथा अरतयक्रक्रमा कामनक्रभहरूराई ननयरतयता ददइनेछ। 

113. प्रदेश चरर्चि सबफरधी ऐन य ननमभावरी तजुनभा गयी प्रदेश चरर्चि ववकास फोडनको 
गठन य सञ्चारन गरयनेछ।  

114. सॊचाय भाध्मभहरूको दतान, नवीकयण, अभबरेखीकयण, ननमभन य व्मवस्थाऩन गनन 
प्रेस यन्त्जष्ट्रायको कामानरम स्थाऩना गयी सञ्चारन गरयनेछ।  

115. सॊचाय भाध्मभ, ऩिकाय एवॊ सॊचायकभॉका रार्ग ऺभता अभबववृि कामनक्रभ सञ्चारन 
गरयनेछ। सावनजननक सेवा य ववकासका ववववध आमाभका फायेभा ननयरतय जानकायी 
एवभ ्सचतेना प्रविनन गनन ववद्मुतीम य छाऩा सॊचाय भाध्मभसॉग सहकामन गरयनेछ। 
ववकास तथा सॊचायभैिी सयकायको अवधायणा अवरबफन गने नीनत भरइनेछ।  

116. डडन्त्जटर प्रदेश फनाउने अभबमानराइन अगाडड फढाउन प्रदेश सयकायका काभकायवाहीराई 
सूचना प्रववर्धसॉग जोडी सेवा प्रवाहराई ऩायदशॉ य प्रबावकायी फनाइनेछ ।प्रदेश 
सयकायफाट प्रदान गरयने अनुदानहरूराइन व्मवन्त्स्थत गनन अनुदान अनुगभन 
व्मवस्थाऩन प्रणारी ननभानण गयी कामानरवमन गरयनेछ। 

117. प्रदेश प्रववर्ध ऩाकन  ननभानणको कामनराइन अगाडड फढाउनुका साथ ै सूचना प्रववर्ध 
सबवरधी ऺेिभा स्वदेशी एवॊ ववदेशी रगानी आकवषनत गयी योजगायीभा फवृि गरयनेछ।  

118. प्रदेश सयकायको आर्धकारयक ऩोटनर सञ्चारनभा ल्माइननेछ। Block Chain य Smart 

Contract को भाध्मभद्वाया साना,भझौरा तथा स्थानीम कृषक व्मवसामीराइन आवश्मक 
इ-फजायको व्मवस्था भभराइनेछ। प्रदेशको आफ्न ैबौगोभरक सूचना प्रणारी (GIS) को 
स्थाऩना गयी एकीकृत रूऩभा सूचना व्मवस्थाऩन गरयनेछ। प्रदेशस्तयीम ताभरभहरू 
ववद्मुतीम भाध्मभफाट सञ्चारन गननको रार्ग Digital Learning Management System 

स्थाऩना गयी रागु गरयनेछ। 
 

सभामुख महोदय, 
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119. नेऩारको सॊववधानरे ऩरयकल्ऩना गयेको सभाजवाद उरभुख यान्त्ष्ट्रम अथनतरिभा 
मोगदान ऩुय्माउॉ दै प्रदेशको प्रथभ आवर्धक मोजनाको रक्ष्म प्रान्त्प्त गने ददशाभा प्रदेश 
सयकायका आर्थनक क्रक्रमाकराऩहरूराई ऩरयरक्षऺत गरयनेछ।  

120. प्रदेशभा याजस्व चहुावट अनुसरधान तथा ननमरिण सबफरधी प्रादेभशक नीनत तथा 
कानूनको तजुनभा गयी कामानरवमनभा सूचना प्रववर्धको प्रमोग भापन त याजस्व 
सॊकरनराई थऩ ऩायदशॉ तथा प्रबावकायी फनाईनेछ। 

121. गरयफी रमूनीकयणभा सघाउ ऩुग्नेगयी ददगो ववकासका रक्ष्महरू प्राप्त गनन कामनक्रभ य 
फजेटराई ऩरयरक्षऺत गरयनेछ। सभवृिका रार्ग उच्च दयको आर्थनक ववृि हाभसर गने 
गयी कामनक्रभ य फजेट ऩरयचारन गरयनेछ। 

122. प्रदेशभा स्वदेशी एवभ ्ननजी ऺेिको रगानी फढाउने य प्रदेशभबि रगानीका सबबाववत 
ऺेिहरू ऩदहचान गयी सबबाववत रगानीकतानहरूराई रगानीका सॊबावनाहरूसॉग जोड्न े
उदे्दश्मरे रगानी सबभेरन, २०७८ आगाभी आ.व. को शयद ऋतुभा बव्मताका साथ 
सबऩरन गरयनेछ। 

123. प्रदेशस्तयभा ऩुॉजी फजाय प्रविननका रार्ग र्धतोऩि फोडनको प्रादेभशक सॊयचना स्थाऩनाका 
रार्ग नेऩार सयकायसॉग सभरवम गरयनेछ। 

124. प्रदेश भबि रगानीको रार्ग आवश्मक ऩन े स्रोत प्रदेश भबिफैाट जुटाउने सरदबनभा 
प्रदेशभा ऩुॉजी ऩरयचारन गने ठुरा ऩूवानधायका रार्ग रगानी गनन सक्ने गयी 
प्रदेशस्तयीम ववत्तीम सॊस्थाको स्थाऩनाको रार्ग सबबाव्मता अध्ममन गयी कानूनी 
एवॊ सॊयचनागत व्मवस्थाको कामन अगाडड फढाइनेछ। 
 

सभामुख महोदय, 

125. प्रदेशभा उऩरब्ध कच्चा ऩदाथनभा आधारयत उद्मोगको स्थाऩना य ववकासभा 
ननजीऺेिसॉग सहकामन गरयनेछ ।ऩयबऩयागत सीऩ य उद्मभराई प्रविनन गदै दऺता 
अभबववृि गनुनको साथ ैत्मस्ता उद्मोगको उत्ऩादनराई प्रोत्साहन गरयनेछ। 

126. नेऩार सयकायसॉगको सहकामनभा ठुरा औद्मोर्गक ऺेि य औद्मोर्गक कोरयडोय 
ननभानणभा जोड ददइनेछ।चररौटा-कृष्ट्णनगय कोरयडोयभा प्रदेश औद्मोर्गक ऺेिको 
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सॊबाव्मता अध्ममन गरयनेछ।औद्मोर्गक ऺेिभा ननजी ऺेिको रगानी आकवषनत गनन 
प्रविननात्भक कामनक्रभ अनघ फढाइनेछ। 

127. नेऩार सयकायसॉगको सभरवम य सहकामनभा रुऩरदेहीको भोनतऩुय, फाॉकेको नौवस्ता य 
दाङको रक्ष्भीऩुयभा ननभानणाधीन औद्मोर्गक ऺेि ननभानणको कामनराई नतव्रता ददई 
प्रदेशभा रगानी य औद्मोर्गक्रककयणको आधाय तमाय गरयनेछ । 

128. घयेरु, साना तथा भझौरा उद्मोगहरूभापन त योजगाय भसजनना गने य ऺेिगत असरतुरन 
कभ गदै जाने नीनत अनुरुऩ "एक ननवानचन ऺेि, एक औद्मोर्गक ग्राभ" स्थाऩनाको 
कामनक्रभराई ननयरतयता ददईनेछ। सॊबाव्मता अध्ममन बई घोषणा बएका १० 
ऩाभरकाभा औद्मोर्गक ऩूवानधाय ननभानण गनन ऩाभरकाराई नेऩार सयकायसॉग सभरवम 
य सहकामन गयी प्रोत्सादहत गरयनेछ। 

129. ववऩरन, भदहरा, दभरत, भुक्त कभैमा, कबरयी, तथा सीभारतकृत वगन, जाती य 
सभुदामहरूभा उद्मभशीरताको ववकास भापन त स्वयोजगाय भसजनना गने यणनीनत 
भरईनेछ। नमाॉ उद्मोग दतान गदान राग्ने दतान शुल्क भभनाहा गने नीनतराई ननयरतयता 
ददइनेछ। मसफाट कबतीभा दश हजाय जनाराई नमाॉ योजगायी भसजनना हुन ेअनुभान 
गरयएको छ।  

130. दाङ न्त्जल्राराई अल्रो य खकुुयी, गुल्भीराइन कपी, ऩाल्ऩाराई ढाका तथा करुवा 
उत्ऩादन य फददनमाराई फेतफाॉस उद्मोग, रुकूभ ऩूवनराई ऊनीको कबफर हफको रुऩभा 
ववकास गदै रर्गनेछ।प्रदेशभा कागज उत्ऩादन गने उद्मोगको प्रचयु सॊबावना बएकोरे 
ननजी ऺेिराइन रगानी गनन प्रोत्सादहत गरयनेछ।मसयी स्थाऩना हुने उद्मोगको रार्ग 
आवश्मक ऩने कच्चाऩदाथन उऩरब्ध गयाउन सहजीकयण गरयनेछ। 

131. ऩयबऩयागत भशल्ऩ व्मवसामको प्रविनन य ववकास गरयनेछ । ननजी ऺेि वा हस्तकरा 
सबफरधी ववभशन्त्ष्ट्टकृत कामन गने सॊघ-सॊस्थाहरू भापन त फुिकारीन य फुि सॊस्कृनतभा 
आधारयत काष्ट्ठकरा, रभरतकरा य भुनतनकरा सबफरधी भशल्ऩकाय उत्ऩादन गनन 
छािवनृत उऩरब्ध गयाइने छ।साथ ै स्थानीम हस्तकरा प्रविनन ऩरयमोजनाहरू 
सञ्चारनका रार्ग आवश्मक सहमोग य सहकामन गरयनेछ।  

132. उद्मभ ववकास कोषको ऩरयचारन गयी उद्मोगको ववकास य ववस्तायका रार्ग घयेर ु
तथा साना उद्मोगहरूभापन त मुवाहरूराई स्वयोजगायका रार्ग प्रोत्सादहत गरयनेछ। 
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कोभबड-19 को कायण योजगायी गुभेका फेयोजगायहरूराई व्मन्त्क्तगत तथा साभुदहक 
रुऩभा सयर कजान तथा व्माजभा अनुदान ददने नीनत अफरबफन गरयनेछ। 

133. प्रदेशभा उद्मोग, ऩमनटन, खानी तथा खानीजरम ऺेिवाट यणनीनतक दहसाफरे राब 
अभबववृि गनन अध्ममन-अनुसरधान य व्मवस्थाऩन गरयनेछ।वनऺेि भबिका खोरा 
खहयेको व्मवस्थाऩन गयी उत्ऩाददत नददजरम ऩदाथनको बफक्री ववतयणफाट प्राप्त यकभ 
प्रदेश सन्त्ञ्चत कोषभा जबभा गने व्मवस्था भभराइनेछ। 

134. फजाय अनुगभनराइन थऩ ववववर्धकयण, ननमभभत य प्रबावकायी वनाइन गुणस्तयीम य 
स्वस्थकय साभान उऩबोक्ताहरूरे प्राप्त गन े व्मवस्था भभराइनेछ। प्रदेशका सफै 
न्त्जल्राहरूभा कबतीभा द्वैभाभसक रुऩभा फजाय अनुगभन गरयनेछ। 

135. भानव ववकास सूचकाङ्कभा ऩछाडड ऩयेको दहभारी न्त्जल्रा रुकुभऩूवनको ऩुथा उत्तयगॊगा 
गाउॉऩाभरकाभा गरयफीको येखाभुनी यहेका ऩरयवायराई सभेट्ने गयी खाद्म व्मवस्था तथा 
व्माऩाय कबऩनी भरभभटेडसॉगको सहकामनभा गोदाभ बवन ननभानण गयी ऩाइरदटङको 
रुऩभा सहुभरमत दयभा चाभर, दार, नुन, र्चनी, खाने तेर सुऩथ भुल्मभा उऩरब्ध 
गयाइनेछ। 

 

सभामुख महोदय, 

136. ऩमनटन ऺेिराई अथनतरिको भहत्वऩूणन आर्थनक क्रक्रमाकराऩको भाध्मभका रुऩभा 
ववकास गदै ननकुञ्ज, आयऺ, सॊयऺण ऺेि एवभ ् भसभसाय ऺेिभा ऩमानऩमनटनको 
ववकास गरयनेछ ।साहभसक, भाइस(MICE), धाभभनक, साॊस्कृनतक, कृवष, शैक्षऺक, ग्राभीण 
रगामतका ऩमनटन व्मवसामको ववकास य ववववधीकयण गयी प्रदेशभा योजगायीको 
अवसय ववृि गरयनेछ। प्रदेशभा कामनयत याष्ट्रसेवक कभनचायीहरूराई आरतरयक 
ऩमनटनसॉग जोड्नका रार्ग बफदा ऩमनटन कामनक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। ऩमनटकीम 
सूचनाराई ववद्मुतीम सूचनाभा आवि गयी ऩमनटन प्रविनन गरयनेछ। 

137. रुऩरदेहीको फुटवरभा अवन्त्स्थत "याभावऩथेकस जुरोन्त्जकर ऩाकन " को प्रायन्त्बबक 
ननभानणको कामन सबऩरन गयी मसै वषन देखख आॊभशकरुऩभा सञ्चारनभा ल्माइनेछ। 
मस जुरोन्त्जकर ऩाकन राई आगाभी ५ वषनभबि याष्ट्रको भहत्वऩूणन प्राणी उद्मान य 
ऩमनटकीम गरतव्मको रुऩभा ववकास गरयनेछ। 
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138. नेऩार ऩमनटन फोडनसॉग सभरवम गयी नमाॉ ऩमनटकीम उऩजहरू सदहतको ऩमनटन 
ववकासको प्माकेज तमाय गयी यान्त्ष्ट्रम तथा अरतयानन्त्ष्ट्रमस्तयभा प्रचायप्रसायको 
भाध्मभफाट प्रदेशभा ऩरयभाणात्भक तथा गुणात्भक रुऩभा ऩमनटक आकषनण गने नीनत 
भरइनेछ। 

139. ववश्व सबऩदा सूचीभा ऩयेका य प्रभसि धाभभनक, साॉस्कृनतक, ऐनतहाभसक, ऩुयातान्त्त्वक 
तथा जैववक ववववधता सभेतका दृन्त्ष्ट्टरे भनोयभ प्राकृनतक ऺेिहरू, दहरस्टेशन, गुपा, 
ऩाटन, तारतरैमा, झयना, गढी, दयफाय जस्ता भहत्वऩूणन स्थानहरुको ऩमनटन प्रविनन 
गने कामनराई प्राथभभकता ददईनेछ। मस्ता भहत्वऩूणन सबऩदाहरूको न्त्जणोद्फाय तथा 
सॊयऺण एवभ ्अध्ममन, अनुसरधान य अभबरेखीकयणका कामनक्रभ सञ्चारन गरयनेछ।  

140. आरतरयक तथा फाह्म ऩमनटक आकवषनत गनन ऩाल्ऩाको श्रीनगय, योल्ऩाको होरेयी य 
अघानखाॉचीको नयऩानीभा दहरस्टेशनको आवश्मक ऩूवानधाय ननभानण कामन आयबब 
गरयनेछ । 

141. होभस्टेको ववकास भापन त ग्राभीण ऩमनटन प्रविनन गरयनेछ।होभस्टेराई स्थानीम 
सॊस्कृनत, बेषबूषा, भौभरकता य ऩयबऩयागत ऩेशा, अगानननक तथा घयेरु उत्ऩादनसॉग 
आफि गनन होभस्टे सॊचारकहरूको ऺभता ववकासका कामनक्रभराई ननयरतयता ददइनेछ। 

142. प्रदेशभा सहयी ऩमनटन प्रविननका रार्ग ऩमनटन व्मवसामी, स्थानीम तहको सभरवमभा 
ददवा तथा यािीकारीन ऩमनटन गनतववर्धराई व्मवस्थाऩन गनन “टुरयज्भ जोन” घोषणा 
गयी रुन्त्बफनी, फुटवर य नेऩारगञ्जराई यान्त्ष्ट्रम स्तयको ऩमनटन गरतव्मको रुऩभा 
ववकास गरयनेछ । 

143. गौतभफुि अरतयानन्त्ष्ट्रम ववभानस्थर सञ्चारनभा आएसॉगै रुन्त्बफनी ऺेि ऩमनटनको 
अरतयानन्त्ष्ट्रम गरतव्म फरन े सबबावनाराई दृन्त्ष्ट्टगत गयी ऩमनटन ऩूवानधाय ववकासका 
रार्ग ननजी ऺेिराई प्रोत्सादहत गरयनेछ । 

144. सादहत्म, करा, सॊस्कृनत तथा साॊस्कृनतक सबऩदाको सॊयऺण, सॊविनन य ववकासका रार्ग 
ववशषे कामनक्रभ सञ्चारन गदै सॊग्रहारमहरूराई जानकायीभूरक य व्मवन्त्स्थत फनाउॉ दै 
रर्गनेछ। प्रादेभशक करा, सादहत्म य सॊस्कृनतको ववकास तथा प्रविननका रार्ग कानूनी 
तथा सॊस्थागत व्मवस्था गयी प्रादेभशक बाषा, सादहत्म तथा करा प्रनतष्ट्ठान स्थाऩना 
गरयनेछ।सॊग्रहारमहरूको व्मवस्थाऩनभा ननजी ऺेिराई सहबागी गदै रर्गनेछ। साथ ै
थारु य भगय बाषा एवभ ् सॊस्कृनतको जगेनान गनन प्रदेशभा स्थावऩत र्थएटयहरुभा 
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सबफन्त्रधत सभुदामको सॊस्कृनत झल्काउने चरर्चि, वतृ्तर्चि, नतृ्म एवभ ् नाटक 
प्रदशनन गने कामनराई प्रोत्साहन गरयनेछ । 

145. थारु सॊस्कृनतको सॊयऺण य ववकासभा टेवा ऩुय्माउने उदे्दश्मरे दाङ न्त्जल्राभा “वड घर” 
स्थाऩना गरयनेछ । 

146. वनको हैभसमत तुरनात्भक रुऩभा अब्फर यहेको मस प्रदेशभा उत्ऩादनशीर साभुदानमक 
वन, साझदेायी वन, सयकायद्वाया व्मवन्त्स्थत य चक्रा वनको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व 
फढाई वन ऩैदावायभा आत्भननबनय हुन वन सबविनन प्रणारीभा आधारयत ददगो वन 
व्मवस्थाऩन गने नीनत अवरबफन गरयनेछ। 

147. वन ऺेिको सॊयऺण य ददगो व्मवस्थाऩनभा ननजी ऺेिको रगानी भबत्र्माउन ननजी 
ऺेिराई सहबागी गयाउॉ दै रर्गनेछ। वनजरम कच्चा ऩदाथनभा आधारयत उद्मोगहरू 
सञ्चारनका रार्ग ननजी ऺेिराई प्रोत्साहन गरयनेछ। 

148. प्रदेशको एकर अर्धकायको सूचीभा यहेका यान्त्ष्ट्रम वनको व्मवस्थाऩन सबफरधभा 
प्रदेशको अर्धकाय स्थाऩना हुन ेगयी वन सबफरधी कानून तजुनभा गयी कामानरवमन 
गरयनेछ। कवुभरमती वन प्राप्त गने प्रक्रक्रमाराई सयरीकयण गयी वन, वन उद्मभ 
तथा ऩमानऩमनटनको ववकासभा ननजी ऺेिको रगानी अभबववृि गरयनेछ।साथ ै फाॉके 
यान्त्ष्ट्रम ननकुञ्ज य फददनमा यान्त्ष्ट्रम ननकुञ्जराई ऩमानऩमनटनको प्रभुख गरतव्मका रुऩभा 
ववकास गदै रर्गनेछ । 

149. वन व्मवस्थाऩनभा साभुदानमक वनरे ऩुय्माएको मोगदानराई थऩ प्रोत्साहन गरयनेछ। 
साभुदानमक वनको सक्रक्रम व्मवस्थाऩनका रार्ग उऩबोक्ता सभूहको ऺभता अभबववृि, 
सुशासन य अरम तहसॊगको सभरवमराइन थऩ ऩरयष्ट्कृत य व्मवन्त्स्थत गरयनेछ। 

150. कृवष ऺेि भबि यहेका आरी, काररा, क्रकनाया तथा फाॉझो जग्गाभा वृऺ ायोऩण भापन त 
कृषकको आबदानी अभबववृि गनन तयाई तथा भबिी भधेशका ६ न्त्जल्राहरूभा अभबमान 
कै रुऩभा "एक ऩाभरका् एक नभुना कृवष वन कामनक्रभ" सञ्चारन गरयनेछ। 
कृषकराई नन्शुल्क बफरुवा उऩरव्ध गयाउने उदे्दश्मरे गत वषनफाट प्रायबब गरयएको 
फहुवषॉम बफरुवा उत्ऩादन कामनक्रभराई ननयरतयता ददइनेछ।  

151. 'भारार्गयी'', दटभुय' य 'तेजऩात'राई प्रदेशको भुख्म र्चनायी जडीफुटीको रुऩभा ववकास, 

ववस्ताय य प्रविनन गरयनेछ। प्रदेशका ऩहाडी न्त्जल्राहरूभा जडीफुटी ऩकेट ऺेिको 
ववकास गयी "एक न्त्जल्रा एक नभुना जडीफुटी उत्ऩादन" कामनक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 
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जडीफुटी तथा गैयकाष्ट्ठ वन ऩैदावायको ददगो सॊकरन, व्मवस्थाऩन, फजायीकयण य 
उद्मभ ववकासफाट स्थानीम योजगायी य प्रादेभशक अथनतरिभा मोगदान ऩुय्माइनेछ। 
चयाहरूको सॊयऺण य ऩमानऩमनटन भापन त स्थानीम योजगायी भसजनना य जीववकोऩाजननभा 
सहमोग गनन जगददशऩुय तार य आसऩासका ऺेि सभेटी चया भशकाय गनन ननषेध 
(Bird Sanctuary) घोषणा गयी ववभबरन सॊयऺणभुखी तथा ऩमनटन प्रविनन कामनक्रभ 
सञ्चारन गरयनेछ। 

152. प्रदेशभा वन डढेरो य मसफाट हुने जीउधनको ऺनतभा उल्रेखनीम रूऩभा ननमरिण 
गयी वनको ऺमीकयण, जैववक ववववधताभा ह्रास तथा प्राकृनतक प्रकोऩराई रमून 
गरयनेछ। जभीनको उवनयाशन्त्क्त ववृिका रार्ग प्रत्मेक न्त्जल्रा सभेट्ने गयी कबतीभा 
१०० स्थानभा वन उऩबोक्ता वा कृषक सभूहहरू भापन त प्राङ्गारयक भर उद्मभ 
स्थाऩना गयी सञ्चारन गरयनेछ। 

153. प्रदेशका भबिीभधेश य भध्म ऩहाडका वन फाक्रो हुदै जाॉदा रुख बफरुवा ववृिभा 
प्रनतकूर असय ऩदै गएको एवॊ डढेरो य भानव-वरमजरतु द्वरद्वका घटना फढ्दै 
गएको अवस्थाराई कभ गनन र्थननङ (वन ऩत्राउन)े अभबमान सञ्चारन गयी प्राप्त 
वन ऩैदावयराई उद्मभ ववकास य प्रविनन सॉग जोड्दै रर्गनेछ। 

154. यणनीनतक वृऺ ायोऩण मोजना फनाई फगय तथा नदी उकास जग्गा स्थानीम सभुदामको 
आबदानी सॊग जोडी फहुआमाभभक कृवष वन एवॊ वन ऺेिभबि यहेका खारी य 
अनुत्ऩाददत ऺेिभा चक्राको रुऩभा वृऺ ायोऩण गरयनेछ। 

155. वन अनतक्रभण ऩूणनरुऩभा ननषेध गरयनेछ। वन सबऩदाको सॊयऺण सफैको साझा 
दानमत्वको रुऩभा स्थावऩत गरयनेछ।वासस्थानको ददगो य भहत्तभ व्मवस्थाऩन गयी 
भानव वरमजरतु द्वरद्वराइन रमूनीकयण गनन प्रदेश य स्थानीम तहहरू बफच सहकामन 
गयी ववगतका वषनहरूभा बरदा कबतीभा दइुन गुणारे रगानी अभबववृि  गरयनेछ। 

156. प्रचभरत कानून फभोन्त्जभ सॊयक्षऺत वरमजरतुको सूचीभा नयहेका फॉदेर, दबुसी, ननरगाइन 
जस्ता वरमजरतुहरूको भानवसॉगको द्वरद्व कभ गनन वासस्थान व्मवस्थाऩन य 
सॊख्माराइन ननमभन गन े उऩामहरू अवरबफन गरयनेछ।"ऩीडडत सॉग प्रदेश सयकाय" 

बरने बावनाका साथ ववभबरन वरमजरतुको आक्रभणफाट ज्मान गुभाएका व्मन्त्क्तको 
हकभा ववद्मभान प्रक्रक्रमाराई सयरीकृत गयी सङ्घीम ननकामहरूफाट प्रदान गने 
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याहतका अरावा प्रदेश सयकायफाट ऩीडडत ऩरयवायराई याहत उऩरब्ध गयाउन ेव्मवस्था 
भभराइनेछ। 

157. मस प्रदेशभा यहेका भहत्वऩूणन जराधायऺेिहरू याप्ती, फफई, नतनाउ, फाणगॊगा, योदहणी 
जस्ता नदीप्रणारीहरूको सॊयऺण, व्मवस्थाऩन, सदऩुमोगको भाध्मभफाट जरसॊचम ववृि, 

प्राकृनतक ववऩद् तथा जरवाम ुऩरयवतनन रमूनीकयण गनन वहृत रुऩभा कामनक्रभ ववस्ताय 
गयी रागु गरयनेछ। याष्ट्रऩनत चयेु तयाई भधेश सॊयऺण ववकास सभभनत, प्रदेश सयकाय 
य स्थानीम तहहरूको सहमोग य सभरवमभा रूऩरदेहीको योदहणी नदीभा एकीकृत 
सॊयऺण, सॊविनन य ऩमानऩमनटनको कामन सञ्चारन गरयनेछ। 

158. प्रदेशको भबिी भधेश य भध्म ऩहाडी बेगभा ऩुखानहरूको कठोय भेहनतरे योऩी हुकानई 
सॊयऺण गयेका नभूना कै रुऩभा यहेका सावनजननक ऺेिका "आॉऩ", "वय", "वऩऩर"का 
फगैंचा जस्ता सबऩदा य वॊशाणु स्रोतको अभबरेखीकयण य ददगो सॊयऺणका रार्ग 
ववशषे कामनक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

159. प्रान्त्ष्ट्टकको झोराराई ननरुत्सादहत गदै वैकन्त्ल्ऩक झोराहरूको प्रमोगराइन प्रेरयत 
गरयनेछ। प्रमोग बएका वस्तुहरूको ऩुन्प्रमोगका रार्ग एकीकृत पोहोयभैरा प्रशोधन 
केरर य पोहोय ऩानी प्रशोधन केररको सबबाव्मता अध्ममन बएका ऺेिहरूभा ननभानण 
कामनका रार्ग स्थानीम तहसॉग सहकामन गयी काभ अगाडड फढाइनेछ। 

160. वातावयणीम अध्ममन गयी सञ्चारनभा यहेका उद्मोगहरूको वातावयणीम सूचकहरूको 
प्रबावकायी अनुगभन तथा भूल्माङ्कनफाट औद्मोर्गक वातावयणीम अनुशासन कामभ 
गनन प्रेरयत गरयनेछ।  

161. ऺ ेिीमरुऩभा वामुभण्डरभा पैभरने धुॉवा तथा तुवाॉरो ननमरिण सबफरधी सबबाव्मता 
अध्ममन गरयनेछ। प्रदषूण भाऩन तथा वातावयणीम अध्ममन अनुसरधानका रार्ग 
आवश्मक ऩने उऩकयणहरूको सभेत व्मवस्था गयी कामानरमको ऺभता अभबववृि गरयन े
छ। 

 

सभामुख महोदय, 

162. नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायका आवर्धक मोजना, नीनत कामनक्रभ य फजेटहरूसॉग 
साभञ्जस्मता कामभ गदै ननजी, गैय सयकायी, सहकायी य साभुदानमक सॊस्थाहरूसॉगको 
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सभरवम य सहकामनभा प्रदेशको यणनीनतक कामनमोजना सदहत ववकास ननभानण य 
व्मवस्थाऩन गनन प्रदेशको दीघनकारीन मोजना तजुनभा गयी कामानरवमनभा ल्माइनेछ।   

163. याष्ट्रसेवक कभनचायीहरूराई प्रोत्साहन गने उदे्दश्मरे प्रदेशभा कामनयत कभनचायीहरूका 
रार्ग प्रदेश याजधानीभा ननजाभती कभनचायी अस्ऩतार, कभनचायीका छोयाछोयीरे 
अध्ममन गननका रार्ग ननजाभती ववद्मारम एवभ ् कभनचायी आवासको व्मवस्था 
भभराइनेछ। नेऩार सयकायरे रागु गयेको स्वास््म बफभा कामनक्रभ फभोन्त्जभ प्रदेशभा 
कामनयत ननजाभती कभनचायीका रार्ग नन्शुल्क स्वास््म बफभा कामनक्रभ रागु गरयनेछ। 

 

सभामुख महोदय, 

164. प्रदेश सयकायको मो नीनत तथा कामनक्रभ सभिृ प्रदेश, खसुी जनताको दीघनकारीन 
सोच य रक्ष्मको भागनदशनक दस्तावेज हो।प्रदेश सयकायको एक्रो प्रमासफाट भाि ै
अऩेक्षऺत रक्ष्म हाभसर गनन सबबव छैन। सयकायी, गैय सयकायी, साभुदानमक य 
सहकायी सॊघ सॊस्थाहरूको सॊमुक्त प्रमास, सहकामन य स्वाभभत्व प्रबावकायी 
कामानरवमनका रार्ग अऩरयहामन छ।प्रदेश सयकायरे प्रदेशसबा, याजनीनतक दर, ननजी 
ऺेि, नागरयक सभाज य आभजनताको याम सुझावराई ग्रहण गदै ननयरतय सहबार्गता, 
सहकामन य सभरवमभा प्रदेश सयकायका हयेक क्रक्रमाकराऩ सञ्चारन गरययहेको व्महोया 
स्भयण गयाउॉ दै मस नीनत तथा कामनक्रभको सपर कामानरवमनभा सबफि सफैको 
सहमोग यहने ववश्वासका साथ प्रदेशको ववकास य सभवृिको अभबमानभा सहबार्गताका 
रार्ग आव्हान गदनछु।  

165. अरत्मभा, रुन्त्बफनी प्रदेश सयकायको ववकास य सुशासनको अभबमानभा कोयोना 
भहाभायीको फीचभा ऩनन प्रत्मऺरुऩरे सघाउ ऩुय्माउनुहुन े प्रदेश सबाका भाननीम 
सबासदज्मूहरू, स्थानीम तहका सयकाय, याजनीनतक दर, ननजी ऺेि, नागरयक 
सभाजराई धरमवाद ददन चाहरछु ।मसैगयी सञ्चायभाध्मभ, ऩिकाय जगत, 
याष्ट्रसेवक कभनचायी, फुविजीवी रगामत सबऩूणन प्रदशवेासी दाजुबाई तथा 
दददीफदहनीहरुभा हाददनक धरमवाद ऻाऩन गदनछु । 

धन्यवाद। 


