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प्रदेश सबाका भाननीम सबाभखु, 

प्रदेश सबाका भाननीम सदस्महरू, 

1. सङ  घीम रोकताम्रिक गणतरिात्भक शासन व्मवस्थाको भाध्मभद्वाया ददगो शाम्रत, सशुासन, 
ववकास य सभवृिको आकाॊऺा ऩयुा गने सॊवैधातनक व्मवस्थाको ऩरयऩूयण गनम नेऩारको 
सॊववधान फभोम्जभ स्थावऩत रमु्म्फनी प्रदेशको आतथमक वषम २०७८/79 को वावषमक नीतत तथा 
काममक्रभ मस गरयभाभम प्रदेश सबा सभऺ सम्फोधन गनम ऩाउॉदा भैरे गौयवाम्रवत भहससु 
गरययहेको छु। 

2. सङ् घीम शासन प्रणारी सवहतको रोकताम्रिक गणतरिात्भक शासन व्मवस्था स्थाऩना 
सम्भको ववतबन्न कारखण्डभा याजनीततक आरदोरन, सॊघषम य क्राम्रतहरूभा याष्ड य जनताको 
वहत, कल्माण य उन्नततका रातग जीवन सभऩमण गनुमहनुे सफै ऻात अऻात सवहदहरू प्रतत भ 
उच्च सम्भानका साथ बावऩूणम श्रिाञ्जरी अऩमण गदै फेऩत्ता नागरयक य घाइते मोिाहरूप्रतत 
उच्च सम्भान व्मक्त गदमछु। 

3. नेऩारको शासन प्रणारीको इततहासभा नमाॉ शासकीम सॊयचनाका रुऩभा प्रदेश सयकाय 
स्थाऩनाको झण्डै साढे तीन वषमको काममकार ऩयुा हुॉदासम्भ प्रदेश सयकायरे ऩमामप्त कानून 
तनभामण, सॊगठन सॊयचनाहरूको स्थाऩना य जनशम्क्त व्मवस्थाऩनतपम  प्रबावकायी रुऩभा 
काममसम्ऩादन गदै “सभिृ प्रदेश, खसुी जनता” को दीघमकातरन सोच ऩयुा गनम सेवा प्रवाह य 
ववकास तनभामणका वक्रमाकराऩहरूराई ततव्रताका साथ अगातड फढाउन सऺभ यहेको छ।  

4. गत आतथमक वषम देम्ख ववश्वव्माऩी रुऩभा पैतरएको कोतबड-१९ भहाभायीरे जनस्वास््मका 
ऺेिभा गम्बीय सभस्मा ऩैदा गदाम स्वास््म ऩूवामधाय य ऺभता ववकासका ऺिेभा हाभीरे थऩ 
रगानी गनुमऩने सभस्मा य चनुौती तसजमना बएको तथमो। हाभीरे नेऩारभै ऩवहरो ऩटक चाय 
वटा कोतबड ववशेष अस्ऩतार य स्वास््म ऩयीऺण गनम प्रमोगशाराहरूको स्थाऩना गदै ववद्यभान 
अस्ऩतार, स्वास््म सॊस्थाहरुको स्तयोन्नती य ऺभता अतबववृि तथा प्राववतधक जनशम्क्तको 
ऺभता ववकास गयी कोतबड-१९ सॉगको मिु रड्यौं। मस वषम सभेत कोतबड-१९ को दोस्रो 
रहय झनै बमावह रुऩभा देखाऩर् मो। कोतबड-19 को दोस्रो रहयका क्रभभा अस्ऩतारहरुभा 
फेडको अबाव, अम्ससजनको कभी जस्ता सभस्माहरु व्महोनुम ऩर् मो। प्रदेश सयकायको 
तनयरतयको प्रमासफाट अवहरे ती सभस्माहरु सभाधान बएका छन ् ।ऩतछल्रो सभम 
सॊक्रभणभा कभी आएको छ य तनको हनुे दय उल्रेख्म रुऩभा ववृि बएको छ ।कोतबड-19 
को जोम्खभ ऩूणमरुऩभा अरत्म नबएऩतन म्स्थतत तनमरिण तपम  उरभखु हुॉदै गएको छ । मस 
घडीभा कोतबड-१९ को कायण ज्मान गभुाउन ुहनु ेभतृकहरू प्रतत बावऩूणम श्रिाञ् जरी तथा 
सॊक्रतभत सम्ऩूणम दददीफवहनी तथा दाजबुाइहरूको शीघ्र स्वास््म राबको काभना गदमछु।साथै 
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कोतबड-19 को योकथाभ, उऩचाय य तनमरिणभा अहोयाि खवटनहुनुे स्वास््मकभॉ, 
सयुऺाकभॉ रगामत आ-आफ्नो ठाउॉफाट स्वास््म भाऩदण्डको ऩारना गयी सहमोग 
ऩरु् माउनहुनुे सम्ऩणुमभा ववशषे धरमवाद ददन चाहरछु ।  

5. कोतबड-१९ फाट प्रदेशवासीको जीवनस्तयभा गम्बीय असय ऩनम नददन जनस्वास््म, योजगायी, 
उत्ऩादन, आऩूततम, ऩोषणरगामत आतथमक तथा साभाम्जक ऺेिहरूभा प्रदेश सयकायरे कोतबड 
ववशेष काममक्रभहरू सञ्चारन गरययहेको छ। रगानीका रातग सहतुरमतऩूणम ऋण, व्माजभा 
अनदुान, उत्ऩादनका आधायभा अनदुान, बण्डायण, ढुवानी तथा ववतयणभा सहमोग, कृवष 
एम्फरेुरस य प्रोत्साहनभूरक काममक्रभहरू सञ्चारन गयी प्रदेशवासीको आतथमक तथा साभाम्जक 
जीवनराई उन्नत य व्मवम्स्थत गने काममक्रभहरू सञ्चारन गरयएका छन। 

6. प्रदेशको नाभाकयण य स्थामी याजधानी तोसने गहन कामम म्जम्भेवायी सवक्रमताऩूवमक सम्ऩादन 
गयेकोभा मस गरयभाभम प्रदेश सबाराई भ हाददमक फधाई ददन चाहरछु। नदी सभ्मताभा 
आधारयत एवभ ् रमून जनघनत्व बएको जतभन (बम्जमनल्माण्ड) भा याजधानी तोवकएकोरे 
आधतुनक सहय सवहतको प्रदेश याजधानीराई व्मवम्स्थत गने सरदबमभा गरुुमोजना तनभामण, 
जग्गा व्मवस्थाऩन, बौततक ऩूवामधाय तनभामण रगामतका काममहरू शीघ्र रुऩभा अगातड फढेका य 
याजधानी व्मवस्थाऩनसॉग सम्फम्रधत केही भरिारमहरू य कामामरमहरू स्थानारतयण सभेत 
बइसकेका छन।् याजधानी व्मवस्थाऩनका रातग सङ् घीम सयकाय य स्थानीम तहहरूसॉग 
तनयरतय सभरवमको कामम बइयहेको छ । 

7. कोतबड-१९ को योकथाभ, तनमरिण य उऩचायका रातग प्रदेश सयकायरे ववशेष काममक्रभहरू 
सञ्चारन गरययहेको छ। आइ.तस.म.ु एवभ ्बेम्रटरेटय सवहतका कोयोना ववशेष अस्ऩतारहरू, 
प्रमोगशाराहरू, एच.तड.म.ु, आइसोरेशन तथा सवायेरटाइनहरूको तनभामण, मथेष्ट फजेट सवहत 
कोतबड कोष स्थाऩना गनुमका साथै सीभा नाकाभा आवश्मक तनगयानी गदै स्वास््मका 
भाऩदण्डहरू कडाईका साथ ऩारना गयाउॉदै कोतबड-19 तनमरिणभा प्रदेश सयकाय जवुटयहेको 
छ। 

 
 

 

सबाभखु भहोदम, 

8. प्रदेशभा आवश्मक जनशम्क्त व्मवस्थाऩनका रातग प्रदेश रोकसेवा आमोगको स्थाऩना बै नमाॉ 
जनशम्क्त बनाम य छनौटको कामम प्रायम्ब बै सकेको छ ।स्थानीम जनप्रतततनतध य प्रदेश तथा 
स्थानीम तहभा काममयत जनशम्क्तको ऺभता ववकासका रातग प्रदेश प्रम्शऺण प्रततष्ठानको 
स्थाऩना गयी काममहरू सभेत सञ्चारन बैयहेका छन।् 
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9. प्रदेशभा शासकीम प्रफरध, सेवा प्रवाह य ववकास तनभामणका रातग आवश्मक कानूनहरू 
शीघ्रताका साथ तनभामण बइयहेकोभा हारसम्भ 59 वटा ऐन य 22 वटा तनमभावरीहरू 
तमाय बएका छन।्  

10. सभरवम, सहकामम य सह-अम्स्तत्वको सॊवैधातनक तसिारतराई आत्भसात गदै सॊघ य स्थानीम 
तहफीच आवश्मक सभरवम य सहकाममका साथ प्रदेश सयकाय अम्घ फवढयहेको छ। प्रदेश य 
स्थानीम तहहरू तफच सभरवम गनम प्रदेश सभरवम ऩरयषद्को स्थाऩना बै ऩरयषद्को चाय वटा 
फैठक सम्ऩन्न बईसकेका य फैठकका तनणममहरूराई प्रबावकायी रुऩभा कामामरवमनभा 
रतगएको छ। साथै स्थानीम तहसॉगको सभरवम य सहकामम थऩ सदुृढ बएको छ । 

11. आतथमक तथा साभाम्जक रुऩभा ववऩन्न घयऩरयवाय वा व्मम्क्तहरूको गणुस्तयीम म्शऺा, स्वास््म, 
योजगायी, स्वयोजगायी, सीऩ ववकास, आमआजमनका अवसय तथा साभाम्जक सॊयऺणका 
काममक्रभहरू भापम त गरयफी तनवायण गयी जीवनस्तय सधुाय गने उदे्दश्मरे प्रदेशका सफै 
स्थानीम तहहरूभा भखु्मभरिी ग्राभीण ववकास तथा योजगाय काममक्रभ सञ्चारन गरयएको छ। 

12. नेऩार सयकायको ऩररौं मोजना य प्रदेश सयकायको प्रथभ आवतधक मोजनाको सोच, रक्ष्म य 
उदे्दश्मसॉग साभञ् जस्मता गदै प्रदेश सयकायको नीतत काममक्रभ य फजेटहरू सञ्चातरत छन।् 
प्रदेशको ववकासराई व्मवम्स्थतरुऩरे अगातड फढाउन यणनीततक कामममोजना सवहत अगातड 
फढ्ने सरदबमभा 20 वषे दीघमकारीन मोजना तजुमभा सरुु गरयएको छ । 

13. नेऩारको सॊववधान प्रदत्त प्रदेशको अतधकायऺेि फभोम्जभ प्रदेश भरिारमहरूको कामम 
ववबाजनभा सॊशोधन गयी भरिारमहरूको ऩनुमगठन य सॊख्मा थऩ गरयएको छ। प्रदेश 
भरिारमको कामम ववम्शवष्टकयणको भाध्मभद्वाया जनशम्क्त भाग य आऩूततमभा यहेको अरतय रमून 
हनुेगयी काममसम्ऩादनराई प्रबावकायी फनाइएको छ। 

14. प्रदेशभा ववद्यतुीम सशुासन प्रविमन गनम सेवाग्राहीभैिी ववद्यतुीम ऩूवामधायहरूको ववकास गदै सेवा 
प्रवाहभा सयरीकयण गने उदे्दश्मका साथ सूचना तथा सञ्चाय प्रववतध प्रततष्ठानरे ऩूवामधाय तनभामण 
गरययहेको छ। प्रदेश योजगाय ऩोटमरको तनभामण गयी गरयखाने वगमहरूराई श्रभ फजायसॉग 
जोडी योजगायी ववृि गदै जीवनस्तयोन्नती गनेतपम  प्रदेश सयकायरे सवक्रमताऩूवमक काममसम्ऩादन 
गरययहेको छ। 
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सबाभखु भहोदम, 

 

अफ भ आतथमक वषम २०७8।७9 को नीतत तथा काममक्रभ मस गरयभाभम सबा सभऺ प्रस्ततु गदमछु। 

 

15. कोतबड-19 रगामतका भहाभायीभा स्वास््म सेवाराई प्रबावकायी फनाउन ऩूवामधाय, औषधी, 
स्वास््म उऩकयणहरू य ऩमामप्त जनशम्क्तको व्मवस्था गदै रतगनेछ । साथै, ववशेषऻ 
म्चवकत्सक तथा स्वास््मकभॉहरूराई दगुमभ ऺेिभा काभ गनम प्रोत्साहन गरयनेछ। 

16. रमूनतभ सेवा भाऩदण्ड (Minimum Service Standard) तथा यावष्डम म्चवकत्सा भाऩदण्ड 
(National Medical Standard) का आधायभा प्रादेम्शक भाऩदण्ड तमाय गयी स्वास््म 
सॊस्थाहरूफाट गणुस्तयीम रुऩभा स्वास््म सेवा प्रवाह गरयनेछ। प्रदेश भातहतभा यहेका 
स्वास््म सॊस्थाहरूराई सभमानकुुर फनाउन सफै स्वास््म सॊस्थाहरूको  सॊगठन तथा 
व्मवस्थाऩन सवेऺण (O and M Survey) गयी स्वास््म सॊस्थाहरूको ऩनु्सॊयचना गरयनेछ। 

17. ५० शय्माभा स्तयोन्नतत बएका अस्ऩतारहरूभा ऩमामप्त ऩूवामधाय सवहत ववशेषऻ सेवा सञ्चारन, 

ववस्ताय य आकम्स्भक स्वास््म सेवाराई थऩ गणुस्तयीम फनाइनेछ।प्रदेशका दगुमभ ऺेिहरूभा 
ववशेषऻ सेवा सवहतका स्वास््म म्शववयहरू सञ्चारन गरयनेछ। साभाम्जक सेवा इकाइ य 
One-Stop Crisis Management Center सेवा प्रबावकायी फनाइनेछ। 

18. आऩतकारीन अवस्थाका गबमवती भवहराहरूराई स्वास््म सॊस्थासम्भ ऩरु् माउन तन्शलु्क 
एम्फरेुरस सेवा प्रदान गने काममराई तनयरतयता ददइनेछ साथै जोम्खभभा यहेका दगुमभ ऺेिका 
गबमवती भवहराहरूराई तन्शलु्क हवाई उिाय गने व्मवस्था तभराइनेछ। प्रदेशभा सवुवधा 
सम्ऩन्न प्रसतुी अस्ऩतार स्थाऩनाका रातग सम्बाव्मता अध्ममन गरयनेछ। प्रसतुतको चाऩ फढी 
बएका म्जल्राम्स्थत अस्ऩतारभा नवजात म्शशकुो जीवन यऺाका रातग NICU सेवा सञ्चारनभा 
ल्माउनकुा साथै गबमवती भवहराको USG रगामतका ऩयीऺणहरू तन:शलु्क गरयनेछ।नवजात 
म्शशहुरूको स्वास््म ऩयीऺण गयी जरभजात योगहरूको ऩवहचान गरयनकुा साथै भात ृ तथा 
म्शश ुरुग्णता य भतृ्मदुयभा कभी ल्माउन तातरभहरू सञ्चारन गरयनेछ। प्रदेश अरतगमतका सवै 
अस्ऩतारहरुभा HDU स्थाऩना गरयनेछ । 

19. प्रदेशका आमवेुददक स्वास््म केरर तथा म्चवकत्सारमहरूफाट आमवेुददक औषधीहरूको 
उत्ऩादन य ववतयणको काममराई थऩ प्रबावकायी फनाइनेछ। नवरऩयासी (फदमघाट ससु्ता 
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ऩम्िभ) य रुकुभ ऩूवमभा आमवेुददक म्चवकत्सारमको स्थाऩना गरयनेछ। ववद्याथॉहरूभाझ 
जतडफटुी ऩवहचानका काममक्रभहरू सञ्चारन गरयनेछ।  

20. आमूवेद तथा प्रदेशभा प्रचतरत अरम ऩयम्ऩयागत प्राकृततक म्चवकत्सा, मोग रगामत अरम 
फैकम्ल्ऩक म्चवकत्सा ऩिततहरूको आधायबतू, तफशेषऻ तथा तफम्शवष्टकृत स्वास््म सेवा 
प्रबावकायी रुऩभा उऩरब्ध गयाईनेछ। प्राकृततक म्चवकत्सा, होतभमोप्मातथक म्चवकत्सा रगामत 
अरम वैकम्ल्ऩक म्चवकत्सा ऩिततको ववकास य ववस्ताय गरयनेछ। रमु्म्फनी य याप्ती आमवेुद 
म्चवकत्सारमहरूराई नभनुा म्चवकत्सारमको रुऩभा ववकास गदै प्रदेशको रातग आवश्मक 
आमवेुद औषधी उत्ऩादन केररको रुऩभा ववकास गरयनेछ। 

21. “तन:शलु्क यक्तसञ्चाय सेवा प्रदान, स्वस्थ रमु्म्फनीको ऩवहचान” अतबमान सञ्चारन गयी प्रदेशका 
सफै सयकायी स्वास््म सॊस्थाहरूफाट यक्तसञ्चाय सेवा तन्शलु्क रुऩभा प्रदान गरयनेछ। 

22. म्जल्राम्स्थत अस्ऩतारहरूराई ५० शय्माको अस्ऩतारको रुऩभा स्तयोन्नतत गदै बीभ 
अस्ऩतार, अघामखाॉची अस्ऩतार, फददममा अस्ऩतार य नवरऩयासी अस्ऩतारको नमाॉ बवन 
तनभामणकामम थातरनेछ। स्वास््म ऺेिभा प्राववतधक जनशम्क्तको आऩतुतमका रातग केही 
अस्ऩतारराई  भेतडकर प्राववतधक उत्ऩादन गने सॊस्थाको रुऩभा ववकास  गरयनेछ। 

23. रमु्म्फनी य याप्ती प्रादेम्शक अस्ऩतारराई प्रदेशको गौयवको आमोजनाको रुऩभा सभावेश गयी 
मी अस्ऩतारराई ववम्शवष्टकृत अस्ऩतारको रुऩभा ववकास गरयनेछ। दाङ्गको रभहीभा 
आधतुनक स्तयको ट्रभा सेरटय स्थाऩना गरयनेछ।प्मठुान तथा गलु्भी अस्ऩतारभा डामरातसस 
सेवा ववस्ताय गरयनेछ। 

24. याप्ती उऩत्मकाको बारवुाङभा सवुवधामकु्त अस्ऩतार स्थाऩना गरयनेछ ।प्रदेश जनस्वास््म 
प्रमोगशाराराई BSL-II का रातग आवश्मक बौततक सॊयचना तनभामण गरयनेछ। थाईयाईड, 
तरवऩड प्रोपाइर तथा वामोकेभेष्डी ऩयीऺण सेवा प्रदान गनमका रातग अस्ऩतारहरूभा 
प्रमोगशाराको स्तयोन्नतत गरयनकुा साथै म्जल्राम्स्थत अस्ऩतारहरूभा  दरत सेवा, प्राथतभक 
आॉखा उऩचाय सेवा, वपम्जमोथेयाऩी रगामतका आधायबतू सेवाहरू ववस्ताय गरयनेछ। 

25. स्वास््म साभग्री तथा उऩकयणहरूको खरयदराई प्रबावकायी, व्मवम्स्थत य गणुस्तयीम फनाउन 
मस सम्फरधी प्रादेम्शक भाऩदण्ड तनभामण गयी कामामरवमनभा ल्माइनेछ। प्रादेम्शक खरयद 
सम्फरधी तनमभावरीराई तदनरुुऩ ऩरयभाजमन गरयनेछ। 
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26. सरुवा योगको उऩचायको तनतभत्त सॊघीम सयकायसॉगको सहकाममभा कवऩरवस्तकुो म्शवयाज 
नगयऩातरकाभा एक ववम्शवष्टकृत अस्ऩतारको ऩूवामधाय तनभामण गयी सञ्चारनभा ल्माइनेछ।  

27. प्रदेश तबिका नागरयकराई भगृौरा डामरातसस गदाम आवश्मक ऩने सईु (Erythropoietin)  

औषतधभा राग्न ेखचमभा ५० प्रततशत अनदुान उऩरब्ध गयाईनेछ। नसने योगहरूको योकथाभ 
तथा व्मवस्थाऩनको रातग प्रविमनात्भक, प्रततकायात्भक, उऩचायात्भक, ऩनुमस्थाऩनात्भक तथा 
प्रशाभक (Palliative) स्वास््म सेवा प्रवाह गरयनेछ।16 वषमबरदा कभ उभेय सभहुका 
समारसयका ववयाभीको उऩचायभा ववशेष सहमोग प्रदान गरयनेछ । 

28. स्वास््म ऺेिका जनशम्क्तको ऺभता ववकासको रातग प्रदेशभा आवासीम तातरभ ददनससन े
गयी स्वास््म तातरभ केरर सञ्चारनभा ल्माईनेछ।स्वास््म ऺेिको तातरभको तनमभन य 
व्मवस्थाऩनका रातग प्रादेम्शक स्वास््म तातरभ भाऩदण्ड कामामरवमनभा ल्माईनेछ। 

29. सरुवा योग, वकटजरम योग, ऩशऩुरछीजरम योग एवॊ तसकर सेर एनेतभमा, थारासेतभमा जस्ता 
तनम्ित स्थान य सभदुामभा ववद्यभान योगहरू तथा खरुा तसभानाफाट तबतिन ससने योगहरूको 
योकथाभ, तनमरिण तथा व्मवस्थाऩन प्रबावकायी रुऩभा गरयनेछ। स्वास््मजरम पोहोयको 
व्मवस्थाऩनका भाऩदण्ड तनभामण गयी कामामरवमन गरयनेछ। वातावयणफाट स्वास््मभा ऩने 
प्रततकूर असयहरू रमूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन गरयनेछ। 

30. स्वास््म सेवाराई थऩ प्रबावकायी य सहज फनाउन तीनै तहका सयकाय, सयकायी, गैयसयकायी 
एवॊ तनजी स्वास््म सॊस्थाहरुसॊग सहकामम तथा रागत सहबातगताको तसिारतभा आधारयत 
यणनीतत तनभामण गयी ऩूवामधाय तनभामण तथा स्वास््म सेवा प्रवाहभा स्वास््म साझेदायी नीतत 
अवरम्फन गरयनेछ । 

सबाभखु भहोदम, 

31. शैम्ऺक ऺेिको रुऩारतयण गनम प्रदेश म्शऺा नीतत तजुमभा गनुमका साथै प्रादेम्शक म्शऺाका 
रातग आवश्मक भाऩदण्ड य काममववतध तनभामण गरयनेछ। 

32. प्रदेशका सफै म्जल्राभा ववऻान, प्रववतध, इम्रजतनमरयङ्ग य गम्णत ( STEM) सम्फरधी ऩरयमोजना 
सञ्चारन गयी आधायबतू तहदेम्ख उच्च म्शऺासम्भ  सॊस्थागत गदै सावमजतनक म्शऺाराई 
प्रदेशको ववकासको रातग आवश्मक भानव ऩूॉजी तनभामण गने सॊमरिको रुऩभा रुऩारतयण 
गरयनेछ।  
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33. कऺा ११ य १२ भा ववऻान ववषम ऩठनऩाठन गने साभदुावमक ववद्यारमहरूराई आकषमक 
शैम्ऺक सॊस्थाको रुऩभा ववकास गनुमका साथै उत्कृष्ट नततजा ल्माउने ववद्यारमराई रम्ऺत 
गयी स्थानीम तहसॉगको सह-रगानीभा एक स्थानीम तह एक नभूना ववद्यारम काममक्रभ 
शरुुवात गरयनेछ।  

34. भाध्मतभक तहभा कऺा १० को ऩयीऺा सञ्चारन, व्मवस्थाऩन य प्रभाणीकयण गदै स्तयीकृत 
ऩयीऺाको तमायी, भलु्माॊकनका नमाॉ ववतध य प्रवक्रमाका सम्फरधभा अध्ममन, अनसुरधान य 
प्रदेशस्तयभा व्मवहारयक ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यऩसु्तक ववकास काममराई अगातड फढाइनेछ।  

35. भमु्स्रभ सभदुामका छािाहरूको म्शऺाभा सहबातगता ववृि गनम योजगायभूरक प्राववतधक 
म्शऺाको व्मवस्थाका रातग  कवऩरवस्त,ु रुऩरदेही, दाङ, फददममा, फाॉके य नवरऩयासी 
(फ.स.ुऩ.)का 6 वटा ववद्यारमभा ववशेष ऩूवामधाय ववकास गयी नभूना ववद्यारमको रुऩभा 
रुऩारतयण गरयनेछ। भमु्स्रभ सभदुामका य अरम सीभारतकृत सभहुका फारफातरकाहरूको 
म्शऺाभा सहबातगता फढाउन भात ृ बाषाभा ऩाठ्यसाभग्री ववकास गनुमका साथै भवहरा 
छािावासहरूको सदुृढीकयण गरयनेछ।  

36. प्रदेशको ववकासको रातग आवश्मक प्राववतधक जनशम्क्त उत्ऩादन गनम स्वास््म, वन, कृवष, 
सूचना प्रववतध य ईम्रजतनमरयङराई प्राथतभकताभा याखी प्रदेशको ऩूणम स्वातभत्वभा फाॉकेको 
खजयुाभा प्रदेश प्राववतधक ववश्वववद्यारम स्थाऩना गयी प्राववतधक ववषमभा ऩठनऩाठन सञ्चारन 
गरयनेछ। प्रदेशको आवश्मकताका आधायभा प्राववतधक ववषमभा स्नातकोत्तय कऺा सञ्चारनको 
तमायी गरयनेछ। 

37. ववशेष आवश्मकता बएका फारफातरकाराई रम्ऺत गयी स्थानीम तह तथा सॊघीम 
सयकायसॉगको सह-रगानीभा रुऩरदेही म्जल्राको कञ्चन गाॉउऩातरकाको रुरऩयु भाध्मतभक 
ववद्यारम ऩरयसयभा  आवासीम सवुवधासवहतको ववशेष ववद्यारम (ससु्त्भनम्स्थतत) तनभामण गयी 
सञ्चारनभा ल्माईनेछ। 

38. ववऻान-प्रववतध, अनसुरधान तथा ववकास, सीऩ ववकास, सीऩ तथा सीऩभूरक तातरभको 
तनमभन, फहपु्राववतधक म्शऺारमको व्मवस्थाऩनका रातग प्रदेश सयकायको स्वातभत्वभा प्रदेश 
ववऻान प्रववतध प्रततष्ठान स्थाऩना गरयनेछ। हयेक म्जल्राभा स्थानीम तहसॉगको सह-रगानीभा 
फहपु्राववतधक म्शऺारम सञ्चारनभा ल्माईनेछ। ऩूवॉ रुकुभको बभेुभा फहपु्राववतधक म्शऺारमको 
बौततक सॊयचना तनभामण कामम थारनी गरयनेछ। 
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39. याप्ती प्राववतधक म्शऺारमराई थऩ ऩवुामधायको व्मवस्था सवहत गढवा गाउॉऩातरकाभा 
स्थानारतयण, ववस्ताय, ववकास य व्मवस्थाऩनका रातग आवश्मक प्रवरध तभराइनेछ । 

40. वैऻातनक अनसुरधान ऩिततको उन्नमन य ववकासका रातग अनसुरधानभा आधारयत गणुस्तयीम 
म्शऺाको ववकास, ववम्शष्ट प्रततबाहरूको सॊयऺण, अनसुरधानभरुक वातावयणको ववकास य 
उत्ऩादनभूरक ऺेिभा नवप्रवतमन प्रववतधको प्रमोग गने नीतत तरइनेछ।  

41. मवुाहरूको सीऩ य प्राववतधक ऻानराई प्रदेशको ववकासभा रगाई मवुा योजगायीको रातग 
प्राववतधक सहमोग उऩरब्ध गयाईनेछ। उच्च सीऩको आवश्मकता बएका मवुाहरूराई रम्ऺत 
गयी सीऩ स्तयोन्नततका तातरभहरू उऩरब्ध गयाईनेछ। वैदेम्शक योजगायीफाट पवकम एका 
मवुाहरूको सीऩराई प्रमोग गनम प्रदेशभा सीऩको नसशाॊकनको भाध्मभद्वाया प्राववतधक 
म्शऺारमहरूसॉग सहकामम गयी मवुा  स्वयोजगाय काममक्रभ सञ्चारन गरयनेछ।  

42. खेरकुदराई तनयोधात्भक स्वास््म य उद्यभको रुऩभा ववकास गनम खेरकुद ऩूवामधायको तनभामण 
गयी भखु्मभरिी यतनङतसल्ड रगामतका खेरकुद काममक्रभहरू सञ्चारन गरयनेछ। नेिरार 
अबागी यॊगशारा, दाङ य उम्जयतसॊह यॊगशारा, रुऩरदेही राई दम्ऺण एतसमारी खेरकुद 
(साग) स्तयभा ववकास गनुमका साथै स्थानीम तहसॉगको रागत सहबातगताभा एक स्थानीम तह 
एक खेरकुद सॊयचना तनभामण गरयनेछ। 

43. नेऩार सयकायसॉगको रागत साझेदायीभा प्रदेशको गौयवको आमोजनाको रुऩभा नेिरार 
अबागी यॊगशारा तनभामणको काभ अगातड फढाइनेछ ।  

44. प्रदेश तबि यहेका अल्ऩसॊख्मक सभदुामको आतथमक, साभाम्जक सशम्क्तकयणका रातग ववशेष 
रम्ऺत काममक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। रोऩोरभखु, सीभारतकृत य अल्ऩसॊख्मक सभदुामका 
व्मम्क्तहरूरे प्रमोगभा ल्माएका बाषाहरूको शोधकामम, तरवऩ ववकास य सॊयऺणका काममहरू 
सञ्चारन गरयनेछ।  

45. फारववकास केररराई फारवातरकाको सवामङ्गीण ववकासकेररको रुऩभा ववकास गनम स्थानीम 
तहसॉगको सहकाममभा नभनुा फारववकास केरर तनभामणको काममराई तनयरतयता ददॉदै 
म्जल्राहरूभा फारववकास स्रोत केररको स्थाऩना तथा सधुाय गदै रतगनेछ। 

46. फाफ-ुआभा नबएका फेसहाया फारफातरका तथा रोऩोरभूख ऩरयवायका अतत ववऩन्न 
फारफातरकाका रातग स्थानीम तहसॉगको सहकाममभा साभदुावमक ववद्यारमभा आवासीम 
म्शऺाको ववशेष व्मवस्था गरयनेछ। असहाम फारफातरकाराई रम्ऺत गयी फारगहृ सञ्चारनभा 
ल्माउन स्थानीम तहराई  अनदुान उऩरब्ध गयाईनेछ। 
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47. स्थानीम तह एवभ ्सभदुामसॉगको सहकाममभा ववद्यारमहरूको ऩूवामधाय तनभामणको काममक्रभराई 
तनयरतयता दददै ववद्यारमहरूभा भखु्मभरिी स्वच्छ खानेऩानी काममक्रभ नभनुाका रुऩभा 
सञ्चारन गरयनेछ। 

48. औद्योतगक ऺेिभा काममयत श्रतभकहरूको काममस्थर सयुऺा तथा श्रभ सम्फरधभा आवश्मक 
काममक्रभहरू सञ्चारन गरयनकुा साथै प्रदेश श्रभ नीतत तनभामण गरयनेछ। 

49. रैवङ्गक वहॊसाभकु्त प्रदेश तनभामणको काममराई तनयरतयता ददईनेछ। रैंतगक तथा घयेर ु वहॊसा, 
भानव फेचतफखन तनयाकयणसॉग सम्फम्रधत ऩयाभशम, उिाय य सेवा केरर/ऩनुस्थामऩना केरर 
सञ्चारनको तनयरतयता ददनकुा साथै ऺभता अतबववृि य स्वयोजगायका रातग तातरभको अवसय 
प्रदान गदै फेसाहाया वगमको सॊयऺण, भवहरा, फारफातरका, एकर भवहरा, अऩाॊगता बएका 
व्मम्क्त, ज्मेष्ठ नागरयक, मौतनक तथा रैवङ्गक अल्ऩसॊख्मक य अतत ववऩन्नहरूको साभाम्जक 
सयुऺा, सॊयऺणका रातग रम्ऺत काममक्रभहरू सञ्चारन गरयनेछ। रैवङ्गक वहॊसा ऩीतडत 
भवहराहरुका रातग प्रदेश स्तयीम ऩनुस्थामऩना केरर तनभामणका रातग सॊघ, प्रदेश य स्थानीम 
तहको सभरवम य सहकाममभा कामम प्रायम्ब गरयनेछ ।  

50. भवहरा, दतरत, अतत ववऩन्न तथा ऩछातड ऩयेको वा ऩारयएका वगमहरूको आतथमक तथा 
साभाम्जक सशक्तीकयणका रातग चेतनाभूरक तथा योजगायी तसजमना, उद्यभम्शरता प्रविमन 
जस्ता ववषमहरूराई सभावेश गयी सीऩ ववकास य आमआजमनका काममक्रभहरू सञ्चारन 
गरयनेछ।  

51. फारवववाह, फारश्रभ,  सडक फारफातरका, छुवाछुतभकु्त ऩातरका फनाउन स्थानीम तहहरूसॉग 
सहकामम गदै फारभैिी प्रदेशको अवधायणा कामामरवमनभा ल्माईनेछ।कदठन ऩरयम्स्थततका 
फारफातरकाहरूको सॊयऺणका रातग प्रदेशस्तयीम फारसॊयऺण गहृको तनभामणकामम सरुु 
गरयनेछ।  

52. ववतबन्न सूचकाङ्कका आधायभा प्रदेशराई फारभैिी, रैवङ्गकभैिी य अऩाङ्गता तथा ज्मेष्ठ 
नागरयकभैिी प्रदेशका रुऩभा ववकास गनम काममक्रभहरू सञ्चारन गरयनेछ। रैवङ्गक फजेट तथा 
रैवङ्गक ऩयीऺणको नीतत अवरम्फन गरयनेछ।  

53. सहमोगाऩेऺी सडक भानवभकु्त प्रदेश तनभामण काममराई तनयरतयता ददइनेछ। ज्मेष्ठ नागरयक य 
अऩाॊगता बएका व्मम्क्तहरूको सॊयऺणका रातग ज्मेष्ठ नागरयक ग्राभ य अऩाङ्गता नागरयक 
ग्राभको काममक्रभराई तनयरतयता ददइनेछ। 
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54. भवहरा,अऩाङ्गता बएका व्मम्क्त, ज्मेष्ठ नागरयक रगामतका रम्ऺत वगमफाट बएका उत्ऩादनराई 
फजाय प्रफिमन गयी म्जववकोऩाजमनभा सहमोग ऩरु् माउन प्रदेशस्तयीम एक तफक्री कऺ तनभामणको 
रातग सम्बाव्मता अध्ममन गयी तनभामणकामम अगातड फढाईनेछ।  

55. प्रदेशभा स्काउट आदशमको ववकास गयाउन स्काउटका सघन तातरभहरू सञ्चारनभा 
ल्माइनेछ। 

 

 

 

सबाभखु भहोदम, 

56. प्रदेश मातामात ऩूवामधाय गरुुमोजना तजुमभा कामम सम्ऩर न गरयनेछ। प्रदेश गौयव तथा 
प्रदेशस्तयका आमोजनाहरू, कृवष सडक, ऩममटन स्थर ऩहुॉच भागम, सीभा ऺेि सडक, उद्योग 
स्थर ऩहुॉचभागम रगामतका प्रदेशस्तयीम सडक सञ्जारको ववकास तथा व्मवस्थाऩनको रातग 
आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयी कामामरवमनभा ल्माइनेछ।प्रदेश सयकायरे ववगत देम्ख 
सञ् चारन गयेको स्थानीम तह ऩहुॉच भागम काममक्रभराई शीघ्र सम्ऩर न गरयनेछ।   

57. तसिाथम याजभागम अरतगमतको तसिफाफा ऺेिको वैकम्ल्ऩक भागमको रुऩभा तनभामणातधन धागो 
कायखाना-चयङ्गे-झमु्सा सडकभा आवश्मक ऩने सडक ऩरुहरूको तनभामण सम्ऩर न गयी तनमतभत 
मातामात सञ्चारन हनुे व्मवस्था तभराइनेछ।   

58. नेऩार सयकायफाट सशतम अनदुान अरतगमत सञ् चातरत ३५ वटा सडक ऩरु य प्रदेश 
सयकायको अनदुानफाट तनभामणातधन ११९ वटा सडकऩरु भध्मे आगाभी आ.व.भा कम्म्तभा 
१०१ वटा सडक ऩरु तनभामण सम्ऩर न गरयनेछ। प्रस्ताववत सडक गरुुमोजना तबि ऩयेका 
५४ वटा सडक ऩरुहरूको ववस्ततृ अध्ममन कामम सम्ऩर न गयी तनभामण कामम सरुुवात 
गरयनेछ। प्राथतभकता प्राप् त अरम सडक ऩरुहरूको सूची तमाय गयी थऩ अध्ममनको कामम 
अगातड फढाइनेछ।   

59. सडक सयुऺाराई प्राथतभकताभा याखी सडक ऩूवामधायहरूको तनभामण, भभमत सम्बाय एवॊ 
स्तयोर नतत गनुमका साथै सडक सयुऺा सम्फरधी जनचेतनाभूरक काममक्रभ सञ्चारन गने 
नीततराई आगाभी आ.व.भा सभेत तनयरतयता ददइनेछ।  
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60. बौगोतरक रुऩभा ववकट फस्तीका सभदुाम राबाम्रवत हनुे गयी प्राथतभकताको आधायभा भखु्म 
भागम (Main Trail) भा ऩने झोरङु्गे ऩरुहरूको तनभामण एवॊ भभमत सम्बाय गने काममराई 
तनयरतयता ददइनेछ।  

61. प्रदेशस्तयभा एक सवुवधा सम्ऩर न तनभामणाधीन तनभामण साभग्री ऩयीऺण प्रमोगशारा शीघ्र 
सम्ऩर न गयी सञ्चारनभा ल्माईनेछ। सडक ऩूवामधाय ववकास कामामरमहरूभा बएका तनभामण 
साभग्री ऩयीऺण प्रमोगशाराहरूको सफरीकयण गयी तनभामण काममको गणुस्तय सतुनम्श् चतता 
गरयनेछ।  

62. स्थानीम तहसॉगको सभरवमभा ऩूणम सयसपाई काममक्रभराई तनयरतयता ददइनेछ। प्रदेश 
सयकायको “एक घय् एक धाया” को सॊकल्ऩराई ऩयुा गनम सफै स्थानीम तहहरूको खानेऩानी, 
सयसपाई तथा स्वच्छता मोजना (वास प्रान) सम्ऩर न गयी सोही मोजनाको आधायभा 
खानेऩानी आमोजनाहरूको कामामरवमन गरयनेछ।    

63. ऩूवम-ऩम्िभ रोकभागमभा तनभामणाधीन ५ वटा ऩनुतामजगी केररहरू भध्मे सैनाभैना न.ऩा, 
रुऩरदेही य म्शवयाज न.ऩा.,कवऩरवस्तकुो तनभामण सम्ऩर न गयी सञ्चारन ववतध सभेत तमाय 
गयी सञ् चारनभा ल्माइनेछ।  

64. प्रदेश सयकायको सभरवम य स्थानीम तहहरूको सॊमकु्त रगानीभा पोहोयभैरा व्मवस्थाऩनका 
रातग स्मातनटेशन ऩाकम को तनभामण गरयनेछ।   

65. नेऩार सयकायफाट सशतम अनदुानभा सञ्चातरत जनता आवास काममक्रभराई थऩ प्रबावकायी 
फनाइनेछ।  

66. प्रदेश याजधानी ऺेि तथा अरम सघन सहयी ऺेिभा फहतुरे आवासको तनभामण, व्मवम्स्थत 
फस्ती ववकास, सीभावतॉ सहयहरूभा ठुरा व्माऩारयक बवन रगामतका अरम ऩूवामधायहरू 
तनभामण तथा सञ् चारनभा सावमजतनक-तनजी साझेदायीराई प्रोत्साहन गरयनेछ।  

67. याष्डको गौयव य प्रदेशको ऩवहचान झम्ल्कने गयी प्रदेश याजधानीको गरुुमोजना तनभामण कामम 
सम्ऩन्न गयी सोको आधायभा सयकायी कामामरम तथा आवास बवन य अरम ऩूवामधायको 
ववस्ततृ ऩरयमोजना प्रततवेदन तमाय गयी तनभामण काममको थारनी गरयनेछ। 
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68. सघन सहयी ऺेिभा उऩबोक्ताहरूको सहरगानीभा ऩाकम , सहयी सडक, ढर तनभामण गने 
काममराई प्राथतभकता ददइनेछ। प्रदेशतबिका सहय उरभखु ऺेिको ऩूवामधाय ववकासका रातग 
ववस्ततृ ऩरयमोजना प्रततवेदन चार ुआ.व.भा सम्ऩर न गयी आमोजना कामामरवमन गरयनेछ।  

69. स्थानीम भौतरक एवॊ प्राम्चन वास्तकुरा प्रविमन गनम स्थानीम तनभामण साभग्री प्रमोग गयी 
सयुम्ऺत घय तनभामण गने काममराई प्रोत्साहन गरयनेछ। बवन तनभामण गदाम प्रदेश बवन ऐन, 
यावष्डम बवन सॊवहता य बवन तनभामण भाऩदण्डको प्रबावकायी कामामरवमन गरयनेछ।   

70. जोम्खभमकु्त फस्तीहरूको स्थानारतयण य ववऩद् प्रबाववत ऺेिको ऩनु्तनभामण रगामतका 
काममराई भाऩदण्ड तमाय गयी एकीकृत फस्ती ववकास काममक्रभभा सभावहत गरयनेछ।फाढी, 
ऩवहयो, आगजनीफाट ववस्थावऩतहरुको ऩनु्स्थाऩना काममक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।  

71. कृवषको प्रभखु आधायको रुऩभा यहेको तसॊचाई सेवाको रातग सतह तसॊचाई मोजनाका 
अततरयक्त तरफ्ट, नमाॉ प्रववतधभा आधारयत तसॊचाई, बतूभगत तसॊचाई, जराशम तनभामण तथा 
ऩोखयी सॊयऺण गने काममराई आगाभी आ.व.भा सभेत तनयरतयता ददइनेछ। जराशममकु्त 
आमोजनाको तनभामणफाट बतूभगत जरको ऩनुबमयण गयी जरवाम ु ऩरयवतमनको असयराई 
रमूनीकयण गने कामम अम्घ फढाईनेछ।   

72. प्रदेशस्तयभा सञ्चातरत सफै खारे तसॊचाई आमोजनाहरूको भभमत सम्बाय, सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩनभा जर उऩबोक्ता सतभततराई सऺभ य म्जम्भेवाय फनाइनेछ। 

73. जरववद्यतु तथा फैकम्ल्ऩक ऊजाम सम्फरधी आमोजनाहरूको सम्बाव्मता अध्ममन तथा तनभामण 
गनम  इजाजत ददने व्मवस्था तभराइनेछ। 

74. सौमम य फामो ग्मास जस्ता वैकम्ल्ऩक ऊजामको उत्ऩादन गयी आगाभी आतथमक वषम तबि 
ऊजामको रमूनतभ ऩहुॉच सतुनम्ित गयी “उज्मारो प्रदेश” को रुऩभा स्थावऩत गयाइनेछ। 

75. आमोजना सञ्चारन गने तनकाम एवॊ तनभामण व्मवसामीको ऺभता ववकास गयी गणुस्तयीमता 
कामभ गनम सम्फि सफै ऩऺहरूराई म्जम्भेवाय फनाउन तातरभको व्मवस्था गनुमका साथै 
उत्कृष्ट तनभामण व्मवसामीराई ऩयुस्कृत गने नीततराई तनयरतयता ददइनेछ।  

 

सबाभखु भहोदम,  
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76. "भ वकसान, प्रदेशको शान" बने्न नाया सवहत कृवष ऺेिभा सॊरग्न उत्कृष्ट कृषक/ कृवष 
उद्यभी/कृवष सहकायीराइम भखु्मभरिी उत्कृष्ट कृषक/ कृवष उद्यभी/कृवष सहकायी ऩयुस्कायरे 
ऩयुष्कृत गरयनेछ। सॊघीम सयकायफाट सरुु गरयएको वकसान सूचीकयण अतबमान सञ्चारन 
गरयनकुा साथै स्थानीम तहको सहकाममभा प्रदेशको कृवष ऺेिको त्माङ्क अद्यावतधक गरयनेछ। 

77. स्वदेशी उन्नत तथा हाइमतिड जात य नश्लको ववस्ताय गनम य तफउभा आत्भतनबमय बइम अरम 
प्रदेशहरूभा सभेत तफउ तफजन तनमामत गने गयी सम्बाव्म म्जल्राहरूभा तफउ फजायीकयण 
ऩूवामधायहरूको ववकास गरयनेछ।  

78. तसॊचाई ऩगेुका ऺेिहरूभा सघन कृवष ववकास काममक्रभ सञ्चारन गरयनकुा साथै कृवषका 
सॊबाववत ऺेिभा तसॊम्चत ऺेिको ववस्ताय गरयनेछ। प्रदेश तबिका यैथाने फारी तथा स्थानीम 
ऩशऩुरछीहरूको उत्ऩादनभा जोड ददॊ दै जैववक ववववधताको सॊयऺण, प्रविमन य सदऩुमोग गने 
काममक्रभहरू सञ्चारन गरयनेछ। 

79. अगामतनक म्जल्रा घोषणा गरयएको रुकुभ ऩूवम म्जल्राभा अगामतनक उत्ऩादन गनम आवश्मक 
ऩूवामधाय तमाय गरयॉदै रतगनेछ य तीन फषम तबि ददगो उत्ऩादन गयी प्रदेशका भखु्म फजायसॊग 
जोड्दै रतगनेछ। प्रदेशभा भाटो ऩयीऺणका आधायभा भाटो सधुाय अतबमान काममक्रभ 
सञ्चारनभा ल्माइनेछ ।साथै, भाटो स्वास््म प्रभाणऩिको ववतयण काममराइम ववस्ताय गरयनेछ। 

80. "गईुठा यवहतको बारछाघय, गोफय ग्माॉसभा ऩयौं बय" बने्न नायासाथ गईुठा फाल्ने प्रवतृतराई 
तनरुत्साहन गनम स्थानीम तहसॊगको सहकामम य सभरवमभा गोठ तथा बकायो सधुाय, गौशारा 
तनभामण, गोफय ग्माॉस तनभामण काममक्रभ प्रबावकायी रूऩभा सञ्चारन गरयनेछ।  

81. एक म्जल्रा, एक तनमामत हनुे फारी ऩवहचान गयी आमात प्रततस्थाऩन य तनमामत प्रविमनभा जोड 
ददइनेछ। स्थानीम तहको साझेदायीभा एक स्थानीम तह : एक तफउ स्रोत केरर तथा नश्ल 
सॊयऺण केरर स्थाऩना तथा सञ्चारन गरयनेछ।  

82. सयकायी पाभमहरूको ऺभता अतबफवृि तथा सदुृढीकयण गरयनेछ। योल्ऩाको रुम्रटगढीभा कृवष 
तथा ऩश ु ववकास पाभम स्थाऩना गरयनेछ। साभदुावमक स्रोत केरर स्थाऩना काममराइम 
तनयरतयता ददइनेछ।  

83. ववद्यभान तभसन काममक्रभराई तफस्ताय गदै तेरहन, दरहन फारी तथा भत्स्मऩारनराइम 
सभावेश गरयनेछ।"स्भाटम कृवष गाउॉ काममक्रभ" राइम फारी तथा वस्त ु ववशेष उन्नत कृवष 
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प्रववतध प्रसाय, अनसुरधान य म्शऺाराई एकीकृत रूऩभा सञ्चारन गयी थऩ प्रबावकायी 
फनाइनेछ।  

84. स्वदेशभा नै योजगायीका अवसयहरू तसजमना गनम कृवषभा सरुब कजाम सहजीकयण तथा 
ब्माजभा अनदुान काममक्रभ, कृवषभा मवुा ववशेष काममक्रभ, कयाय खेती, कृवष कभॉ योजगायी 
काममक्रभ, प्रततपरभा आधारयत प्रोत्साहन अनदुान काममक्रभराइम प्रबावकायी फनाइनेछ।  

85. भखु्म फारी तथा वस्तभुा रमूनतभ सभथमन भूल्म तोवकए फभोम्जभ तनजी तथा सहकायी 
सॊस्थाहरूको सहकाममभा फजाय सॊयचना, प्रशोधन य बण्डायण ऩूवामधाय ववकास काममक्रभ 
आवश्मकता अनसुाय तीन वटै सयकायको सभरवमभा सञ्चारन गरयनेछ। तनजी तथा सहकायी 
तभरहरूसॉगको सहकाममभा व्मवसावमक धान प्रशोधन तथा बण्डायगहृ (साइरो) तनभामण 
गरयनेछ य िानफाट तेर तनकाल्ने उद्योग स्थाऩना गयी दानाको कच्चा ऩदाथमभा सभेत सधुाय 
गरयनेछ।  

86. प्रदेश तबि तनभामण सम्ऩन्न बएका शीत बण्डायहरूराइम ऩूणम ऺभताभा सञ्चारन गनम सहमोग 
गरयनकुा साथै ती शीत बण्डायभा फारी तथा वस्त ुयाख्न प्रोत्साहन गरयनेछ। 

87. कृवष प्रववतधको ऩहुॉच ऩरु् माउनका रातग प्रदेशम्स्थत प्रमोगशाराहरूको स्तयोन्नती तथा 
सदुृढीकयण गयी फारी तथा वस्त ुववशेषका थऩ प्रमोगशाराहरूको स्थाऩना गरयनेछ।  

88. ऩूवम ऩम्िभ याजभागम दाउने्न–म्चसाऩानी खण्ड रम्ऺत कृवष फजाय व्मवम्स्थत गयी स्थानीम 
यैथाने फारी तथा ऩरयकाय तफक्रीका रातग तनजी तथा सहकायी भापम त कोसेरी घय, तभल्क 
ऩारमय, एग्रोभाटम स्थाऩना गरयनेछ। कृवष व्मवसामराई ववस्ताय गदै सॊजारहरूको सहकाममभा 
भूल्म शृ्रङ्खराभा आधारयत प्रविमन काममक्रभ सञ्चारन गरयनेछ।  

89. प्रदेश तबि सम्बावना बएका च्माउ, भह, ऩषु्ऩ, अदवुा, फेसाय, येशभ, कपी, उख ुरगामतका 
फारी तथा ऩश ुवस्तहुरूका उत्ऩादन, प्रशोधन, ढुवानी य फजायीकयण प्रविमन काममक्रभहरू 
सञ्चारनभा ल्माइनकुा साथै औद्योतगकीकयणभा जोड ददइनेछ।  

90. प्रदेशतबि दगु्ध खऩत ववृिका रातग दगु्ध प्रशोधन उद्योगहरूको स्थाऩना तथा दगु्ध उत्ऩादन 
ववववतधकयण (छुऩॉ, म्चज, दगु्ध चसरेट, UHT  प्रशोधन) गनम सहजीकयण गरयनेछ। 
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91. कृवष सेवाराइम स्थानीम तहसॉगको सहकाममभा प्राववतधक सेवा ऩमुामउन सहमोग गरयनेछ। हरयत 
स्वमॊसेवकराई प्रववतध प्रदमशनी तथा तसकाइम केरर सञ्चारन गनमका रतग सम्ऩकम  तथा स्रोत 
ब्मम्क्तको रूऩभा ऩरयचारन गरयनेछ।  

92. कृषकको उद्यभम्शरता ववकास गनम भागभा आधारयत ऩूणम व्मवसावमक तातरभ सञ्चारन 
गरयनेछ। तातरभ तरएका कृषकहरूराइम कृवष साभग्री उऩरब्धता सवहत ब्मवसावमक कृवष 
तथा ऩशऩुरछी ववकास काममक्रभ सञ्चारन गरयनेछ।  

93. प्रदेशभा यहेका कृवष सेवा तनवतृ कभमचायी तथा ववऻहरूको ववऻताराइम सदऩुमोग गरयनेछ 
।साथै, स्थानीम तह तथा प्रदेशका कृवष ऺेिभा काममयत कभमचायीको ऺभता तथा वतृत 
ववकासका काममक्रभहरू सञ्चारन गरयनेछ। 

94. बतूभ, ऩुॉजी य प्रववधीको सॊमोजन भापम त कृवष बतूभको सदऩुमोग गयी कृवषको व्मवसावमक उत्ऩादन 

फढाउन स्थानीम तहभा स्थाऩना हनुे बतूभ फैंक भापम त जग्गा उऩमोग गनम चाहने व्मम्क्तराई 
प्रोत्साहन गनम आवश्मक सतुफधा उऩरव्ध गयाई उत्ऩादन ववृि य योजगायी तसजमना गरयनेछ। 

95. कृवषको व्मवसामीकयण य आधतुनकीकयण गनम जग्गाको चसराफरदी सम्फरधी कानूनी य 
सॊस्थागत व्मवस्था तभराईनेछ।ऩूवामधाय तनभामणको काममभा उऩमोग बएका जग्गाहरूको 
रगतकट्टा गने काममराई स्थानीम तहहरूको सभरवमभा अगातड फढाईनेछ। 

96. बतूभफाट ददगो राब हातसर गनम प्रदेशको आतथमक, साभाम्जक, ऩूवामधाय ववकास, ववशेष 
सॊयम्ऺत ऺेि रगामतका ववषमगत मोजना सभेटी प्रादेम्शक ब-ूउऩमोग मोजना तमाय गयी 
कामामरवमनभा ल्माईनेछ।साथै सकुुम्वासी तथा अव्मवम्स्थत फसोफासको सभस्मा सभाधान 
गनम गदठत आमोगको काभराई प्रबावकायी य व्मवम्स्थत गनम आवश्मक सहमोग य 
सहजीकयण गरयनेछ । 

97. बतूभको वैऻातनक य आधतुनक रगत याख्न ेव्मवस्था तभराई जग्गा प्रशासनराई ऩायदशॉ य 
गणुस्तयीम फनाउन प्रादेम्शक ब-ूसूचना प्रणारी स्थाऩना गनम आवश्मक प्रवक्रमा अगातड 
फढाईनेछ। बतूभ स्रोतको ऩवहचान, ददगो उऩमोग, सॊयऺण य व्मवस्थाऩनको रातग बतूभ 
स्रोत नसशाङ्कन गनम आवश्मक ऺभता य ऩवुामधायको ववकास गदै रतगनेछ।  



16 
 

98. "भवहरा वकसान सहकायी, फनाउॉ गाउॉघय खसुीमारी" बन्ने नायाका साथ भवहरा रम्ऺत 
सहकायी काममक्रभ सञ्चारनभा ल्माइनेछ। सहकायी ववकास कोषराई व्मवम्स्थत तयीकारे 
ऩरयचारन गनमको रातग आमभूरक काममक्रभहरूराइम तनयरतयता ददइनेछ।  

99. सहकायी सॊघ, सॊस्थाको प्रविमन य तनमभनका रातग म्जल्रास्तयभा सॊस्थागत व्मवस्था य 
सहकायी यम्जष्डायको कामामरम स्थाऩना गरयनेछ।सहकायीका भाध्मभफाट सहकायी गाउॉ 
काममक्रभ थऩ प्रबावकायी फनाइनेछ। 

100. सॊघीम सयकायको सभरवमभा कृवष ऺेिको प्रबावकायी ववकासका रातग रमु्म्फनी प्रदेशको 
प्रादेम्शक कृवष ववकास यणनीतत तमाय ऩारयनेछ।  

 

सबाभखु भहोदम,  

101. प्रदेश तबिको शाम्रत सयुऺा य सवु्मवस्थाको रातग प्रदेश सयुऺा नीतत तजुमभा गरयनेछ। 
प्रदेश प्रहयी सम्वरधी ववधेमक तजुमभा गयी प्रहयीको सञ्चारन, व्मवस्थाऩन य सॊस्थागत 
सदुृढीकयण गरयनेछ। प्रहयीको आफ्नो बवन नबएका स्थानहरूभा प्राथतभकताको आधायभा 
प्रहयी इकाइम बवन तनभामण गरयनेछ। प्रदेश अनसुरधान ब्मयुो गठन सम्फरधी कानून तजुमभा 
गयी अनसुरधान ब्मयुो सञ्चारन गरयनेछ।  

102. प्रदेश प्रहयी तातरभ केररराइम आधतुनक य सवुवधामकु्त फनाइनेछ। नेऩारगॊजम्स्थत 
पयेम्रसक ल्माफराइम साधन स्रोत सम्ऩन्न फनाइम ऺभता अतबववृि गरयनेछ। प्रदेश प्रहयी 
अस्ऩतारको स्तयोन्नती गरयनेछ। 

103. प्रदेश प्रहयीको ऺभता अतबववृिका साथै प्रववतध भैिी प्रहयी प्रशासनको ववकास गरयनेछ 
।अऩयाध अनसुरधानभा वैऻातनक उऩकयणको प्रमोग गयी प्रववतधमकु्त अनसुरधान प्रणारीको 
भाध्मभद्वाया अऩयाध योकथाभ, तनमरिण य अनसुरधानराइम थऩ प्रबावकायी फनाइनेछ। 
शाम्रत सवु्मवस्थाका रातग नागरयक प्रहयी सहकाममभा जोड ददइनेछ।  

104. सडक सयुऺा एवभ ् ट्रावपक व्मवस्थाऩनका रातग सॊवेदनम्शर सडक ऺिेभा तससीवटबी 
जडान काममराइम तनयरतयता ददइनेछ। सडक दघुमटना कभ गनम जोम्खभऩूणम मािाराई 
तनरुत्सावहत गनम सचेतनाभूरक काममक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। सडक दघुमटना योकथाभ य 
रमूनीकयणका रातग ट्रावपक प्रहयीराई आवश्मक स्रोत साधन उऩरब्ध गयाइनेछ।  
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105. प्रदेश तबि रागऔुषध प्रमोगकतामको सॊख्मा फढी यहेको स्थान य ओसायऩसाय गने ट्राम्रजट 
प्वाइरटभा कडाइका साथ तनगयानी गरयनेछ। रागऩुदाथम ववरुि जनचेतनाभूरक काममक्रभ 
सञ्चारन गरयनेछ।  

106. प्रदेश तबिका कायागायहरूको आवश्मकता अनसुाय तनभामण, ऩनुतनमभाण एवभ ् सदुृढीकयण 
गरयनेछ। कायागायभा यहेका कैदी तथा फरदीहरूको सकायात्भक सोच ववकासका 
काममक्रभहरू सञ्चारन गने तथा कानूनी ऩयाभशमको व्मवस्था गरयनेछ।  

107. प्रदेशभा आत्भहत्माको दयराई रमूनीकयण गनमका रातग स्थानीम तह तथा गैय सयकायी 
ऺेिसॉगको सभरवमभा साभाम्जक भनोऩयाभशमका काममक्रभहरू सञ्चारन गरयनेछ।  

108. ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फरधी ऐन य तनमभावरी तजुमभा गरयनेछ। ववऩद् जोम्खभ रमूनीकयण 
नीतत तथा यणनीततक कामममोजना तनभामण गयी ववऩद् व्मवस्थाऩन गरयनेछ। ववऩद् जोम्खभ 
ऺेिहरूको ऩवहचान य नससाङ्कन गयी ऩूवम सूचना प्रणारी य ववऩद् व्मवस्थाऩनराई एकीकृत 
गरयनेछ। आकम्स्भक उिायका रातग हेतरप्माड तनभामण जस्ता काममक्रभ सञ्चारन गने 
काममराइम तनयरतयता ददइनछे।  

109. सशस्त्र द्वरद्वका क्रभभा घाईते बएका व्मम्क्तहरूको तन्शलु्क उऩचाय गने काममराइम 
तनयरतयता ददइनेछ।जनआरदोरन य जनमिुका घाईते य ऩूवम रडाकुहरुको तन्शलु्क 
स्वास््म फीभा गरयनेछ । 

110. मातामात सेवा सञ् चारन मोग्म थऩ सडकहरूभा रुट इजाजत प्रदान गरयनकुा साथै 
सावमजतनक मातामातराई व्मवम्स्थत गनम अनगुभन एवॊ तनमभन प्रवक्रमाराई प्रबावकायी 
फनाइ सयुम्ऺत मािाको प्रत्माबतूत गने नीतत तरइनेछ।   

111. प्रदेशस्तयीम मातामात प्रशासन सञ्चारनका रातग आवश्मक ऩने सफै कानून, प्रशासकीम 
बवन य ऩयीऺण केररको तनभामण सम्ऩन्न गयी प्रदेश तबिका सभग्र सवायीको वैऻातनक 
सूचीकयण, अतबरेख व्मवस्थाऩन य सवायी चारक अनभुती ऩिको ववतयण गने काममराई 
तछटो, छरयतो, ऩायदशॉ य प्रबावकायी फनाइनेछ।  

112. प्रदेश सयकायरे तमाय गयेको कामममोजना फभोम्जभ तनभामण गनुमऩने कानूनहरूको भस्मौदा 
फनाउने कामम मसै आतथमक वषम तबि सम्ऩन्न गरयनेछ।कानून तनभामण तथा कामामरवमन गने 
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काममराई सहबातगताभूरक फनाउन ववतबन्न सयोकायवाराहरू सॉग छरपर तथा अरतयवक्रमा 
काममक्रभहरूराई तनयरतयता ददइनेछ। 

113. प्रदेश चरम्चि सम्फरधी ऐन य तनमभावरी तजुमभा गयी प्रदेश चरम्चि ववकास फोडमको गठन 
य सञ्चारन गरयनेछ।  

114. सॊचाय भाध्मभहरूको दताम, नवीकयण, अतबरेखीकयण, तनमभन य व्मवस्थाऩन गनम प्रसे 
यम्जष्डायको कामामरम स्थाऩना गयी सञ्चारन गरयनेछ।  

115. सॊचाय भाध्मभ, ऩिकाय एवॊ सॊचायकभॉका रातग ऺभता अतबववृि काममक्रभ सञ्चारन 
गरयनेछ। सावमजतनक सेवा य ववकासका ववववध आमाभका फायेभा तनयरतय जानकायी एवभ ्
सचेतना प्रविमन गनम ववद्यतुीम य छाऩा सॊचाय भाध्मभसॉग सहकामम गरयनेछ। ववकास तथा 
सॊचायभैिी सयकायको अवधायणा अवरम्फन गने नीतत तरइनेछ।  

116. तडम्जटर प्रदेश फनाउने अतबमानराइम अगातड फढाउन प्रदेश सयकायका काभकायवाहीराई 
सूचना प्रववतधसॉग जोडी सेवा प्रवाहराई ऩायदशॉ य प्रबावकायी फनाइनेछ ।प्रदेश 
सयकायफाट प्रदान गरयने अनदुानहरूराइम व्मवम्स्थत गनम अनदुान अनगुभन व्मवस्थाऩन 
प्रणारी तनभामण गयी कामामरवमन गरयनेछ। 

117. प्रदेश प्रववतध ऩाकम  तनभामणको काममराइम अगातड फढाउनकुा साथै सूचना प्रववतध सम्वरधी 
ऺेिभा स्वदेशी एवॊ ववदेशी रगानी आकवषमत गयी योजगायीभा फवृि गरयनेछ।  

118. प्रदेश सयकायको आतधकारयक ऩोटमर सञ्चारनभा ल्माइमनेछ। Block Chain य Smart 

Contract को भाध्मभद्वाया साना,भझौरा तथा स्थानीम कृषक व्मवसामीराइम आवश्मक इ-

फजायको व्मवस्था तभराइनेछ। प्रदेशको आफ्नै बौगोतरक सूचना प्रणारी (GIS) को 
स्थाऩना गयी एकीकृत रूऩभा सूचना व्मवस्थाऩन गरयनेछ। प्रदेशस्तयीम तातरभहरू ववद्यतुीम 
भाध्मभफाट सञ्चारन गनमको रातग Digital Learning Management System स्थाऩना गयी 
राग ुगरयनेछ। 

 

सबाभखु भहोदम, 
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119. नेऩारको सॊववधानरे ऩरयकल्ऩना गयेको सभाजवाद उरभखु यावष्डम अथमतरिभा मोगदान 
ऩरु् माउॉदै प्रदेशको प्रथभ आवतधक मोजनाको रक्ष्म प्रातप्त गने ददशाभा प्रदेश सयकायका 
आतथमक वक्रमाकराऩहरूराई ऩरयरम्ऺत गरयनेछ।  

120. प्रदेशभा याजस्व चहुावट अनसुरधान तथा तनमरिण सम्फरधी प्रादेम्शक नीतत तथा कानूनको 
तजुमभा गयी कामामरवमनभा सूचना प्रववतधको प्रमोग भापम त याजस्व सॊकरनराई थऩ ऩायदशॉ 
तथा प्रबावकायी फनाईनेछ। 

121. गरयफी रमूनीकयणभा सघाउ ऩगु्नेगयी ददगो ववकासका रक्ष्महरू प्राप्त गनम काममक्रभ य 
फजेटराई ऩरयरम्ऺत गरयनछे। सभवृिका रातग उच्च दयको आतथमक ववृि हातसर गने गयी 
काममक्रभ य फजेट ऩरयचारन गरयनेछ। 

122. प्रदेशभा स्वदेशी एवभ ् तनजी ऺेिको रगानी फढाउने य प्रदेशतबि रगानीका सम्बाववत 
ऺेिहरू ऩवहचान गयी सम्बाववत रगानीकतामहरूराई रगानीका सॊबावनाहरूसॉग जोड्ने 
उदे्दश्मरे रगानी सम्भेरन, २०७८ आगाभी आ.व. को शयद ऋतभुा बव्मताका साथ 
सम्ऩन्न गरयनेछ। 

123. प्रदेशस्तयभा ऩुॉजी फजाय प्रविमनका रातग तधतोऩि फोडमको प्रादेम्शक सॊयचना स्थाऩनाका 
रातग नेऩार सयकायसॉग सभरवम गरयनेछ। 

124. प्रदेश तबि रगानीको रातग आवश्मक ऩने स्रोत प्रदेश तबिैफाट जटुाउने सरदबमभा प्रदेशभा 
ऩुॉजी ऩरयचारन गने ठुरा ऩूवामधायका रातग रगानी गनम ससने गयी प्रदेशस्तयीम ववत्तीम 
सॊस्थाको स्थाऩनाको रातग सम्बाव्मता अध्ममन गयी कानूनी एवॊ सॊयचनागत व्मवस्थाको 
कामम अगातड फढाइनेछ। 

 

सबाभखु भहोदम, 

125. प्रदेशभा उऩरब्ध कच्चा ऩदाथमभा आधारयत उद्योगको स्थाऩना य ववकासभा तनजीऺेिसॉग 
सहकामम गरयनेछ ।ऩयम्ऩयागत सीऩ य उद्यभराई प्रविमन गदै दऺता अतबववृि गनुमको साथै 
त्मस्ता उद्योगको उत्ऩादनराई प्रोत्साहन गरयनेछ। 

126. नेऩार सयकायसॉगको सहकाममभा ठुरा औद्योतगक ऺेि य औद्योतगक कोरयडोय तनभामणभा 
जोड ददइनेछ।चररौटा-कृष्णनगय कोरयडोयभा प्रदेश औद्योतगक ऺेिको सॊबाव्मता अध्ममन 
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गरयनेछ।औद्योतगक ऺेिभा तनजी ऺेिको रगानी आकवषमत गनम प्रविमनात्भक काममक्रभ अम्घ 
फढाइनेछ। 

127. नेऩार सयकायसॉगको सभरवम य सहकाममभा रुऩरदेहीको भोततऩयु, फाॉकेको नौवस्ता य 
दाङको रक्ष्भीऩयुभा तनभामणाधीन औद्योतगक ऺेि तनभामणको काममराई ततव्रता ददई प्रदेशभा 
रगानी य औद्योतगवककयणको आधाय तमाय गरयनेछ । 

128. घयेर,ु साना तथा भझौरा उद्योगहरूभापम त योजगाय तसजमना गने य ऺेिगत असरतरुन कभ 
गदै जाने नीतत अनरुुऩ "एक तनवामचन ऺेि, एक औद्योतगक ग्राभ" स्थाऩनाको काममक्रभराई 
तनयरतयता ददईनेछ। सॊबाव्मता अध्ममन बई घोषणा बएका १० ऩातरकाभा औद्योतगक 
ऩूवामधाय तनभामण गनम ऩातरकाराई नऩेार सयकायसॉग सभरवम य सहकामम गयी प्रोत्सावहत 
गरयनेछ। 

129. ववऩन्न, भवहरा, दतरत, भकु्त कभैमा, कम्रयी, तथा सीभारतकृत वगम, जाती य सभदुामहरूभा 
उद्यभशीरताको ववकास भापम त स्वयोजगाय तसजमना गने यणनीतत तरईनेछ। नमाॉ उद्योग दताम 
गदाम राग्ने दताम शलु्क तभनाहा गने नीततराई तनयरतयता ददइनेछ। मसफाट कम्तीभा दश 
हजाय जनाराई नमाॉ योजगायी तसजमना हनुे अनभुान गरयएको छ।  

130. दाङ म्जल्राराई अल्रो य खकुुयी, गलु्भीराइम कपी, ऩाल्ऩाराई ढाका तथा करुवा उत्ऩादन 
य फददममाराई फेतफाॉस उद्योग, रुकूभ ऩूवमराई ऊनीको कम्फर हफको रुऩभा ववकास गदै 
रतगनेछ।प्रदेशभा कागज उत्ऩादन गने उद्योगको प्रचयु सॊबावना बएकोरे तनजी ऺेिराइम 
रगानी गनम प्रोत्सावहत गरयनेछ।मसयी स्थाऩना हनुे उद्योगको रातग आवश्मक ऩने 
कच्चाऩदाथम उऩरब्ध गयाउन सहजीकयण गरयनेछ। 

131. ऩयम्ऩयागत म्शल्ऩ व्मवसामको प्रविमन य ववकास गरयनेछ । तनजी ऺेि वा हस्तकरा 
सम्फरधी ववम्शवष्टकृत कामम गने सॊघ-सॊस्थाहरू भापम त फिुकारीन य फिु सॊस्कृततभा 
आधारयत काष्ठकरा, रतरतकरा य भतुतमकरा सम्फरधी म्शल्ऩकाय उत्ऩादन गनम छािवतृत 
उऩरब्ध गयाइने छ।साथै स्थानीम हस्तकरा प्रविमन ऩरयमोजनाहरू सञ्चारनका रातग 
आवश्मक सहमोग य सहकामम गरयनेछ।  

132. उद्यभ ववकास कोषको ऩरयचारन गयी उद्योगको ववकास य ववस्तायका रातग घयेर ु तथा 
साना उद्योगहरूभापम त मवुाहरूराई स्वयोजगायका रातग प्रोत्सावहत गरयनेछ। कोतबड-19 
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को कायण योजगायी गभेुका फेयोजगायहरूराई व्मम्क्तगत तथा साभवुहक रुऩभा सयर कजाम 
तथा व्माजभा अनदुान ददने नीतत अफरम्फन गरयनेछ। 

133. प्रदेशभा उद्योग, ऩममटन, खानी तथा खानीजरम ऺेिवाट यणनीततक वहसाफरे राब अतबववृि 
गनम अध्ममन-अनसुरधान य व्मवस्थाऩन गरयनेछ।वनऺेि तबिका खोरा खहयेको 
व्मवस्थाऩन गयी उत्ऩाददत नददजरम ऩदाथमको तफक्री ववतयणफाट प्राप्त यकभ प्रदेश सम्ञ्चत 
कोषभा जम्भा गने व्मवस्था तभराइनेछ। 

134. फजाय अनगुभनराइम थऩ ववववतधकयण, तनमतभत य प्रबावकायी वनाइम गणुस्तयीम य स्वस्थकय 
साभान उऩबोक्ताहरूरे प्राप्त गने व्मवस्था तभराइनेछ। प्रदेशका सफै म्जल्राहरूभा कम्तीभा 
दै्वभातसक रुऩभा फजाय अनगुभन गरयनेछ। 

135. भानव ववकास सूचकाङ्कभा ऩछातड ऩयेको वहभारी म्जल्रा रुकुभऩूवमको ऩथुा उत्तयगॊगा 
गाउॉऩातरकाभा गरयफीको येखाभनुी यहेका ऩरयवायराई सभेट्ने गयी खाद्य व्मवस्था तथा 
व्माऩाय कम्ऩनी तरतभटेडसॉगको सहकाममभा गोदाभ बवन तनभामण गयी ऩाइरवटङको रुऩभा 
सहतुरमत दयभा चाभर, दार, ननु, म्चनी, खाने तेर सऩुथ भलु्मभा उऩरब्ध गयाइनेछ। 

 

सबाभखु भहोदम, 

136. ऩममटन ऺेिराई अथमतरिको भहत्वऩूणम आतथमक वक्रमाकराऩको भाध्मभका रुऩभा ववकास 
गदै तनकुञ्ज, आयऺ, सॊयऺण ऺेि एवभ ् तसभसाय ऺेिभा ऩमामऩममटनको ववकास गरयनेछ 
।साहतसक, भाइस(MICE), धातभमक, साॊस्कृततक, कृवष, शैम्ऺक, ग्राभीण रगामतका ऩममटन 
व्मवसामको ववकास य ववववधीकयण गयी प्रदेशभा योजगायीको अवसय ववृि गरयनेछ। 
प्रदेशभा काममयत याष्डसेवक कभमचायीहरूराई आरतरयक ऩममटनसॉग जोड्नका रातग तफदा 
ऩममटन काममक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। ऩममटकीम सूचनाराई ववद्यतुीम सूचनाभा आवि गयी 
ऩममटन प्रविमन गरयनेछ। 

137. रुऩरदेहीको फटुवरभा अवम्स्थत "याभावऩथेकस जरुोम्जकर ऩाकम " को प्रायम्म्बक तनभामणको 
कामम सम्ऩन्न गयी मसै वषम देम्ख आॊम्शकरुऩभा सञ्चारनभा ल्माइनेछ। मस जरुोम्जकर 
ऩाकम राई आगाभी ५ वषमतबि याष्डको भहत्वऩूणम प्राणी उद्यान य ऩममटकीम गरतव्मको रुऩभा 
ववकास गरयनेछ। 
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138. नेऩार ऩममटन फोडमसॉग सभरवम गयी नमाॉ ऩममटकीम उऩजहरू सवहतको ऩममटन ववकासको 
प्माकेज तमाय गयी यावष्डम तथा अरतयामवष्डमस्तयभा प्रचायप्रसायको भाध्मभफाट प्रदेशभा 
ऩरयभाणात्भक तथा गणुात्भक रुऩभा ऩममटक आकषमण गने नीतत तरइनेछ। 

139. ववश्व सम्ऩदा सूचीभा ऩयेका य प्रतसि धातभमक, साॉस्कृततक, ऐततहातसक, ऩयुाताम्त्वक तथा 
जैववक ववववधता सभेतका दृवष्टरे भनोयभ प्राकृततक ऺेिहरू, वहरस्टेशन, गपुा, ऩाटन, 
तारतरैमा, झयना, गढी, दयफाय जस्ता भहत्वऩूणम स्थानहरुको ऩममटन प्रविमन गने काममराई 
प्राथतभकता ददईनेछ। मस्ता भहत्वऩूणम सम्ऩदाहरूको म्जणोद्बाय तथा सॊयऺण एवभ ्अध्ममन, 
अनसुरधान य अतबरेखीकयणका काममक्रभ सञ्चारन गरयनेछ।  

140. आरतरयक तथा फाह्य ऩममटक आकवषमत गनम ऩाल्ऩाको श्रीनगय, योल्ऩाको होरेयी य 
अघामखाॉचीको नयऩानीभा वहरस्टेशनको आवश्मक ऩूवामधाय तनभामण कामम आयम्ब गरयनेछ । 

141. होभस्टेको ववकास भापम त ग्राभीण ऩममटन प्रविमन गरयनेछ।होभस्टेराई स्थानीम सॊस्कृतत, 

बेषबषूा, भौतरकता य ऩयम्ऩयागत ऩेशा, अगामतनक तथा घयेर ुउत्ऩादनसॉग आफि गनम होभस्टे 
सॊचारकहरूको ऺभता ववकासका काममक्रभराई तनयरतयता ददइनेछ। 

142. प्रदेशभा सहयी ऩममटन प्रविमनका रातग ऩममटन व्मवसामी, स्थानीम तहको सभरवमभा ददवा 
तथा यािीकारीन ऩममटन गततववतधराई व्मवस्थाऩन गनम “टुरयज्भ जोन” घोषणा गयी रमु्म्फनी, 
फटुवर य नेऩारगञ्जराई यावष्डम स्तयको ऩममटन गरतव्मको रुऩभा ववकास गरयनेछ । 

143. गौतभफिु अरतयामवष्डम ववभानस्थर सञ्चारनभा आएसॉगै रमु्म्फनी ऺेि ऩममटनको अरतयामवष्डम 
गरतव्म फने्न सम्बावनाराई दृवष्टगत गयी ऩममटन ऩूवामधाय ववकासका रातग तनजी ऺेिराई 
प्रोत्सावहत गरयनेछ । 

144. सावहत्म, करा, सॊस्कृतत तथा साॊस्कृततक सम्ऩदाको सॊयऺण, सॊविमन य ववकासका रातग 
ववशेष काममक्रभ सञ्  चारन गदै सॊग्रहारमहरूराई जानकायीभूरक य व्मवम्स्थत फनाउॉदै 
रतगनेछ। प्रादेम्शक करा, सावहत्म य सॊस्कृततको ववकास तथा प्रविमनका रातग कानूनी तथा 
सॊस्थागत व्मवस्था गयी प्रादेम्शक बाषा, सावहत्म तथा करा प्रततष्ठान स्थाऩना 
गरयनेछ।सॊग्रहारमहरूको व्मवस्थाऩनभा तनजी ऺेिराई सहबागी गदै रतगनेछ। साथै थारु 
य भगय बाषा एवभ ् सॊस्कृततको जगेनाम गनम प्रदेशभा स्थावऩत तथएटयहरुभा सम्फम्रधत 
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सभदुामको सॊस्कृतत झल्काउने चरम्चि, वतृ्तम्चि, नतृ्म एवभ ्नाटक प्रदशमन गने काममराई 
प्रोत्साहन गरयनेछ । 

145. थारु सॊस्कृततको सॊयऺण य ववकासभा टेवा ऩरु् माउने उदे्दश्मरे दाङ म्जल्राभा “वड घय” 
स्थाऩना गरयनेछ । 

146. वनको हैतसमत तरुनात्भक रुऩभा अब्फर यहेको मस प्रदेशभा उत्ऩादनशीर साभदुावमक 
वन, साझेदायी वन, सयकायद्वाया व्मवम्स्थत य चसरा वनको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फढाई 
वन ऩैदावायभा आत्भतनबमय हनु वन सम्विमन प्रणारीभा आधारयत ददगो वन व्मवस्थाऩन गने 
नीतत अवरम्फन गरयनेछ। 

147. वन ऺेिको सॊयऺण य ददगो व्मवस्थाऩनभा तनजी ऺेिको रगानी तबत्र्माउन तनजी ऺेिराई 
सहबागी गयाउॉदै रतगनेछ। वनजरम कच्चा ऩदाथमभा आधारयत उद्योगहरू सञ्चारनका रातग 
तनजी ऺेिराई प्रोत्साहन गरयनेछ। 

148. प्रदेशको एकर अतधकायको सूचीभा यहेका यावष्डम वनको व्मवस्थाऩन सम्फरधभा प्रदेशको 
अतधकाय स्थाऩना हनुे गयी वन सम्फरधी कानून तजुमभा गयी कामामरवमन गरयनेछ। 
कवतुरमती वन प्राप्त गने प्रवक्रमाराई सयरीकयण गयी वन, वन उद्यभ तथा ऩमामऩममटनको 
ववकासभा तनजी ऺेिको रगानी अतबववृि गरयनेछ।साथै फाॉके यावष्डम तनकुञ्ज य फददममा 
यावष्डम तनकुञ्जराई ऩमामऩममटनको प्रभखु गरतव्मका रुऩभा ववकास गदै रतगनेछ । 

149. वन व्मवस्थाऩनभा साभदुावमक वनरे ऩरु् माएको मोगदानराई थऩ प्रोत्साहन गरयनेछ। 
साभदुावमक वनको सवक्रम व्मवस्थाऩनका रातग उऩबोक्ता सभूहको ऺभता अतबववृि, 
सशुासन य अरम तहसॊगको सभरवमराइम थऩ ऩरयष्कृत य व्मवम्स्थत गरयनेछ। 

150. कृवष ऺेि तबि यहेका आरी, काररा, वकनाया तथा फाॉझो जग्गाभा वृऺ ायोऩण भापम त 
कृषकको आम्दानी अतबववृि गनम तयाई तथा तबिी भधेशका ६ म्जल्राहरूभा अतबमान कै 
रुऩभा "एक ऩातरका् एक नभनुा कृवष वन काममक्रभ" सञ्चारन गरयनेछ। कृषकराई 
तन्शलु्क तफरुवा उऩरव्ध गयाउने उदे्दश्मरे गत वषमफाट प्रायम्ब गरयएको फहवुषॉम तफरुवा 
उत्ऩादन काममक्रभराई तनयरतयता ददइनेछ।  

151. 'भारातगयी'', वटभयु' य 'तेजऩात'राई प्रदेशको भखु्म म्चनायी जडीफटुीको रुऩभा ववकास, 
ववस्ताय य प्रविमन गरयनेछ। प्रदेशका ऩहाडी म्जल्राहरूभा जडीफटुी ऩकेट ऺेिको ववकास 
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गयी "एक म्जल्रा एक नभनुा जडीफटुी उत्ऩादन" काममक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। जडीफटुी 
तथा गैयकाष्ठ वन ऩैदावायको ददगो सॊकरन, व्मवस्थाऩन, फजायीकयण य उद्यभ ववकासफाट 
स्थानीम योजगायी य प्रादेम्शक अथमतरिभा मोगदान ऩरु् माइनेछ। चयाहरूको सॊयऺण य 
ऩमामऩममटन भापम त स्थानीम योजगायी तसजमना य जीववकोऩाजमनभा सहमोग गनम जगददशऩयु 
तार य आसऩासका ऺेि सभेटी चया म्शकाय गनम तनषधे (Bird Sanctuary) घोषणा गयी 
ववतबन्न सॊयऺणभखुी तथा ऩममटन प्रविमन काममक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

152. प्रदेशभा वन डढेरो य मसफाट हनुे जीउधनको ऺततभा उल्रेखनीम रूऩभा तनमरिण गयी 
वनको ऺमीकयण, जैववक ववववधताभा ह्रास तथा प्राकृततक प्रकोऩराई रमून गरयनेछ। 
जभीनको उवमयाशम्क्त ववृिका रातग प्रत्मेक म्जल्रा सभेट्ने गयी कम्तीभा १०० स्थानभा 
वन उऩबोक्ता वा कृषक सभूहहरू भापम त प्राङ्गारयक भर उद्यभ स्थाऩना गयी सञ्चारन 
गरयनेछ। 

153. प्रदेशका तबिीभधेश य भध्म ऩहाडका वन फासरो हदैु जाॉदा रुख तफरुवा ववृिभा प्रततकूर 
असय ऩदै गएको एवॊ डढेरो य भानव-वरमजरत ुद्वरद्वका घटना फढ्दै गएको अवस्थाराई 
कभ गनम तथतनङ (वन ऩत्राउन)े अतबमान सञ्चारन गयी प्राप्त वन ऩैदावयराई उद्यभ ववकास 
य प्रविमन सॉग जोड्दै रतगनेछ। 

154. यणनीततक वृऺ ायोऩण मोजना फनाई फगय तथा नदी उकास जग्गा स्थानीम सभदुामको 
आम्दानी सॊग जोडी फहआुमातभक कृवष वन एवॊ वन ऺेितबि यहेका खारी य अनतु्ऩाददत 
ऺेिभा चसराको रुऩभा वृऺ ायोऩण गरयनेछ। 

155. वन अततक्रभण ऩूणमरुऩभा तनषधे गरयनेछ। वन सम्ऩदाको सॊयऺण सफैको साझा दावमत्वको 
रुऩभा स्थावऩत गरयनेछ।वासस्थानको ददगो य भहत्तभ व्मवस्थाऩन गयी भानव वरमजरत ु
द्वरद्वराइम रमूनीकयण गनम प्रदेश य स्थानीम तहहरू तफच सहकामम गयी ववगतका वषमहरूभा 
बरदा कम्तीभा दइुम गणुारे रगानी अतबववृि  गरयनेछ। 

156. प्रचतरत कानून फभोम्जभ सॊयम्ऺत वरमजरतकुो सूचीभा नयहेका फॉदेर, दमु्सी, तनरगाइम 
जस्ता वरमजरतहुरूको भानवसॉगको द्वरद्व कभ गनम वासस्थान व्मवस्थाऩन य सॊख्माराइम 
तनमभन गने उऩामहरू अवरम्फन गरयनेछ।"ऩीतडत सॉग प्रदेश सयकाय" बन्ने बावनाका साथ 
ववतबन्न वरमजरतकुो आक्रभणफाट ज्मान गभुाएका व्मम्क्तको हकभा ववद्यभान प्रवक्रमाराई 
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सयरीकृत गयी सङ् घीम तनकामहरूफाट प्रदान गने याहतका अरावा प्रदेश सयकायफाट 
ऩीतडत ऩरयवायराई याहत उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था तभराइनेछ। 

157. मस प्रदेशभा यहेका भहत्वऩूणम जराधायऺेिहरू याप्ती, फफई, ततनाउ, फाणगॊगा, योवहणी जस्ता 
नदीप्रणारीहरूको सॊयऺण, व्मवस्थाऩन, सदऩुमोगको भाध्मभफाट जरसॊचम ववृि, प्राकृततक 
ववऩद् तथा जरवाम ु ऩरयवतमन रमूनीकयण गनम वहृत रुऩभा काममक्रभ ववस्ताय गयी राग ु
गरयनेछ। याष्डऩतत चयेु तयाई भधेश सॊयऺण ववकास सतभतत, प्रदेश सयकाय य स्थानीम 
तहहरूको सहमोग य सभरवमभा रूऩरदेहीको योवहणी नदीभा एकीकृत सॊयऺण, सॊविमन य 
ऩमामऩममटनको कामम सञ्चारन गरयनेछ। 

158. प्रदेशको तबिी भधेश य भध्म ऩहाडी बेगभा ऩखुामहरूको कठोय भेहनतरे योऩी हकुामई 
सॊयऺण गयेका नभूना कै रुऩभा यहेका सावमजतनक ऺेिका "आॉऩ", "वय", "वऩऩर"का फगैंचा 
जस्ता सम्ऩदा य वॊशाण ुस्रोतको अतबरेखीकयण य ददगो सॊयऺणका रातग ववशेष काममक्रभ 
सञ्चारन गरयनेछ। 

159. प्रावष्टकको झोराराई तनरुत्सावहत गदै वैकम्ल्ऩक झोराहरूको प्रमोगराइम प्ररेयत गरयनछे। 
प्रमोग बएका वस्तहुरूको ऩनु्प्रमोगका रातग एकीकृत पोहोयभैरा प्रशोधन केरर य पोहोय 
ऩानी प्रशोधन केररको सम्बाव्मता अध्ममन बएका ऺेिहरूभा तनभामण काममका रातग 
स्थानीम तहसॉग सहकामम गयी काभ अगातड फढाइनेछ। 

160. वातावयणीम अध्ममन गयी सञ्चारनभा यहेका उद्योगहरूको वातावयणीम सूचकहरूको 
प्रबावकायी अनगुभन तथा भूल्माङ्कनफाट औद्योतगक वातावयणीम अनशुासन कामभ गनम प्ररेयत 
गरयनेछ।  

161. ऺ ेिीमरुऩभा वामभुण्डरभा पैतरने धुॉवा तथा तवुाॉरो तनमरिण सम्फरधी सम्बाव्मता अध्ममन 
गरयनेछ। प्रदूषण भाऩन तथा वातावयणीम अध्ममन अनसुरधानका रातग आवश्मक ऩने 
उऩकयणहरूको सभेत व्मवस्था गयी कामामरमको ऺभता अतबववृि गरयने छ। 

 

सबाभखु भहोदम, 

162. नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायका आवतधक मोजना, नीतत काममक्रभ य फजेटहरूसॉग 
साभञ्जस्मता कामभ गदै तनजी, गैय सयकायी, सहकायी य साभदुावमक सॊस्थाहरूसॉगको 
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सभरवम य सहकाममभा प्रदेशको यणनीततक कामममोजना सवहत ववकास तनभामण य व्मवस्थाऩन 
गनम प्रदेशको दीघमकारीन मोजना तजुमभा गयी कामामरवमनभा ल्माइनेछ।   

163. याष्डसेवक कभमचायीहरूराई प्रोत्साहन गने उदे्दश्मरे प्रदेशभा काममयत कभमचायीहरूका रातग 
प्रदेश याजधानीभा तनजाभती कभमचायी अस्ऩतार, कभमचायीका छोयाछोयीरे अध्ममन गनमका 
रातग तनजाभती ववद्यारम एवभ ्कभमचायी आवासको व्मवस्था तभराइनेछ। नेऩार सयकायरे 
राग ुगयेको स्वास््म तफभा काममक्रभ फभोम्जभ प्रदेशभा काममयत तनजाभती कभमचायीका रातग 
तन्शलु्क स्वास््म तफभा काममक्रभ राग ुगरयनेछ। 

 

सबाभखु भहोदम, 

164. प्रदेश सयकायको मो नीतत तथा काममक्रभ सभिृ प्रदेश, खसुी जनताको दीघमकारीन सोच य 
रक्ष्मको भागमदशमक दस्तावेज हो।प्रदेश सयकायको एसरो प्रमासफाट भािै अऩेम्ऺत रक्ष्म 
हातसर गनम सम्बव छैन। सयकायी, गैय सयकायी, साभदुावमक य सहकायी सॊघ सॊस्थाहरूको 
सॊमकु्त प्रमास, सहकामम य स्वातभत्व प्रबावकायी कामामरवमनका रातग अऩरयहामम छ।प्रदेश 
सयकायरे प्रदेशसबा, याजनीततक दर, तनजी ऺेि, नागरयक सभाज य आभजनताको याम 
सझुावराई ग्रहण गदै तनयरतय सहबातगता, सहकामम य सभरवमभा प्रदेश सयकायका हयेक 
वक्रमाकराऩ सञ्चारन गरययहेको व्महोया स्भयण गयाउॉदै मस नीतत तथा काममक्रभको सपर 
कामामरवमनभा सम्फि सफैको सहमोग यहने ववश्वासका साथ प्रदेशको ववकास य सभवृिको 
अतबमानभा सहबातगताका रातग आव्हान गदमछु।  

165. अरत्मभा, रमु्म्फनी प्रदेश सयकायको ववकास य सशुासनको अतबमानभा कोयोना भहाभायीको 
फीचभा ऩतन प्रत्मऺरुऩरे सघाउ ऩरु् माउनहुनुे प्रदेश सबाका भाननीम सबासदज्मूहरू, स्थानीम 
तहका सयकाय, याजनीततक दर, तनजी ऺेि, नागरयक सभाजराई धरमवाद ददन चाहरछु 
।मसैगयी सञ्चायभाध्मभ, ऩिकाय जगत, याष्डसेवक कभमचायी, फवुिजीवी रगामत सम्ऩूणम 
प्रदशेवासी दाजबुाई तथा दददीफवहनीहरुभा हाददमक धरमवाद ऻाऩन गदमछु । 

धरमवाद। 


