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माननीय सभामखु महोदय 

प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरु  

1. नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रको सिााङ्गीण विकासका 

लागि संघीय प्रणाली लािू भएर प्रदेश सरकार िठन भई 

योिनाबद्ध विकासको थालनी भएको तीन िर्ा परुा भएको 

अिसरमा प्रदेश नं. १ सरकारको आगथाक िर्ा 
२०७८/०७९ को िावर्ाक नीगत तथा कायाक्रम यस 

सम्मागनत प्रदेश सभामा प्रस्ततु िना पाउँदा खशुी लािेको  

छ ।  

2. नेपाल लिायत परैु विश्व िित यगतबेला कोगभड-१९ को 

महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको छ । कोगभड-१९ 

महामारीबाट सङ्क्क्रगमत भई िीिन िमुाउन ु हनेु नेपाली 

नािररकहरू प्रगत हार्दाक श्रद्धाञ्जली प्रकट िदै शोकाकुल 
पररिारिनप्रगत िवहरो समिेदना व्यक्त िदाछु । साथै, 

उपचाररत सम्पूणा संक्रगमत नािररकहरूको शीघ्र स्िास््य 

लाभको कामना िदाछु ।  
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3. यस विर्म पररजस्थगतमा र्दनरात खवटरहन ु भएका सम्पूणा 

स्िास््यकमी, सरुक्षाकमी, एम्बलेुन्स तथा शििाहन चालक, 

व्यिस्थापकीय कायामा खवटरहन ु भएका कमाचारी तथा 

कोगभड-१९ विरुद्धको अगभयानमा सहकाया र सहयोि िनुाहनेु 

गनिी क्षेत्र, संघ संस्था, सञ्चार िित लिायत सम्पूणा 

प्रदेशिासी नािररकहरू प्रगत हार्दाक आभार व्यक्त  

िदाछु । नेपालको कोगभड संक्रमण प्रगतकायामा सहयोि 

िनुाहनेु गमत्रराष्ट्र सवहत सबैमा धन्यिाद र्दन चाहन्छु । 

माननीय सभामखु महोदय 

4. नेपालमा प्रिातन्त्र, लोकतन्त्र र िणतन्त्र प्रागिका लागि 

भएका पटक पटकका रािनैगतक आन्दोलनका क्रममा 

आफ्नो अमूल्य िीिन बगलदान िनुाहनेु सम्पूणा ज्ञात अज्ञात 

शहीदहरू प्रगत हार्दाक श्रद्धासमुन अपाण िदाछु । साथै, 

रािनैगतक आन्दोलनका क्रममा बेपत्ता, घाइते र अपाङ्ग 

भएका नािररकहरू प्रगत उच्च सम्मान र सहानभुगूत प्रकट 

िदाछु । 

5. संविधान सभाबाट नेपालको संविधान िारी भई संघीय 

लोकताजन्त्रक िणतन्त्र सवहतको शासन प्रणाली स्थापना भई  
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कायाान्ियन भईरहेको सन्दभामा नेपाली समािको सामाजिक 

आगथाक रुपान्तरण तथा प्रभािकारी शासकीय व्यिस्थापनका 
लागि हामीले तय िरेको संघीय शासन पद्धगतको औजचत्य र 

आिश्यकता थप प्रमाजणत एिम ्पवुि हुँदै िईरहेको छ ।  

6. यसै पररप्रके्ष्यमा प्रदेशको आगथाक, सामाजिक, साँस्कृगतक 

क्षेत्रमा उपलब्ध सम्भािनाहरुको उजचत व्यिस्थापन िरी 
प्रदेशको समग्र विकास, सशुासन र समवृद्धका लागि प्रदेश 

सरकार दृढ संकजल्पत रहेको छ । 

7. प्रदेश सरकार िठन भए पश्चात िनताले अनभुतू िने िरी 
रुपान्तरण एिम ् पररितान र विकासका कायाहरु शरुुिात 

भएका छन ्। प्रदेशका मखु्य एिम ् प्रमखु आयोिनाहरू 

मध्ये केही सम्पन्न भईसकेका छन ् । त्यसैिरी अन्य 

आयोिना क्रमशः सम्पन्न हनेु क्रममा रहेका छन ्।  

8. प्रदेश सरकार बनेको तीन िर्ा परुा भएको छ ।शनु्य 

विन्दबुाट यात्रा शरुु िरेर नयाँ अनभुि र अभ्यासका साथ 

गनकै महत्िपूणा र ठोस उपलजब्धहरु हागसल िदै प्रदेश 
सरकार अिागड बवढरहेको छ । 
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9. प्रदेश सरकारले एकल अगधकारको सूचीमा रहेका 

अत्यािश्यक काननुहरु बनाएको छ  । उगभने र गबस्तारै 
वहड्ने आधारहरु खडा िरेकोछ । तर आि पगन तीव्र 

िगतका साथ काम िने आधार बगनसकेको छैन । अवहले 

पगन प्रहरी समायोिन भइसकेको छैन। प्रदेश गनिामती सेिा 

ऐन तिुामा हनुसकेको छैन । आफ्नो छुटै्ट संिठन संरचना 
खडा र िनशजक्त व्यिस्थापन िना प्रदेश सरकारले पाएको 

छैन । यगत हुँदाहदैु पगन अवहले सखुद अनभुिहरुका साथ 

संघीयताको मूल ममालाई आत्मसात िदै, सही बाटो 
पवहल्याउँदै आधारभतू ऐन, गनयम र नीगतहरुको तिुामा िरेर 

प्रदेश संरचनालाई संस्थाित िना र महत्िपूणा सफलता र 

उपलजब्धहरु हागसल िना सरकार सफल भएको छ ।  

10. प्राि एिम ् उपलब्ध साधन स्रोतहरुको समजुचत प्रयोि र 
पररचालन िदै िनतामा विकास गनमााण लिायतका तमाम 

कामहरुबाट दररलो आशा र विश्वासको िि तयार िना 

सरकार सफल भएको छ ।  

11. हामीले हाम्रो प्रदेशलाई साम्या बोकेको सम्भािनायकु्त 

प्रदेशका रुपमा जचनाउन सफल भएका छौ। यस कायामा 
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आम िनता तथा रािनीगतक दल लिायत सबैबाट प्राि 

भएको सहयोिले प्रदेश सरकारलाई थप उिाा र प्रोत्साहन 
गमलेको छ । यस अिसरमा म माननीय सदस्यहरु र सम्पणुा 

दािभुाई र्ददीबवहनीहरुमा विशेर् धन्यिाद व्यक्त िदाछु । 

12. अवहले देश “समदृ्ध नेपाल, सखुी नेपाली“ को रावष्ट्रय 

आकांक्षामा केजन्ित छ । प्रदेश सरकार त्यस आकांक्षा र 
अगभयानमा  “स्िच्छ, सखुी र समनु्नत प्रदेश“ को प्रादेजशक 

दृविकोण सवहत आबद्व भएको छ । 

13. नेपालको संविधान, संविधानले प्रदान िरेका एकल तथा साझा 
अगधकार र गतनका मातहत प्रदेश नं. १ सरकारले अंगिकार 

िरेको  प्रादेजशक लक्ष्य तथा रािनीगतक दलहरुले 

गनिााचनका बेला िनतासाम ुिारी िरेका घोर्णापत्रहरु, हाम्रा 

िरुुयोिनाहरु र त्यसमा आधाररत प्रदेशको आिगधक योिना, 
योिना तिुामाका र्दग्दशानहरु, मध्यािगध समीक्षा र तीन 

िर्ामा प्राि उपलजब्धहरु यस प्रदेश सरकारका लागि 

गनरन्तरको िन्तव्य गनधाारण िने र सरकारको नीगत 
कायाक्रम तथा योिना तिुामा िने मूल आधार र मािादशान 

रहेका छन ्। 
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माननीय सभामखु महोदय  

अब म आगथाक िर्ा २०७७/०७८ मा घोवर्त नीगत तथा 
कायाक्रमबाट प्राि भएका उपलजब्धहरूको बारेमा संक्षेपमा उल्लेख 

िना चाहन्छु । 

14. प्रदेश सरकारले प्रदेश नं. १ कोरोना िनसरुक्षा कोर् 

पररचालन िरी  कोगभड-१९ महामारी रोकथाम, गनयन्त्रण, 

उपचार तथा अन्य व्यिस्थापकीय कामहरु उपलब्ध साधन 

स्रोतहरुको अगधकतम पररचालन िरर िरररहेको  

छ । यगतबेला नयाँ भेररन्यट सवहतको कोगभड-१९ महामारी 
रोकथाम, गनयन्त्रण, उपचार तथा अन्य व्यिस्थापकीय 

कामका लागि प्रदेश सरकारद्वारा कायायोिनाका साथ 

आिश्यक संयन्त्रहरू पररचागलत भइरहेका छन ् । 

सरकारको सम्पूणा ध्यान दृवि यसैमा केन्िीत रहेको छ । 

15. रावष्ट्रय अथातन्त्रमा प्रदेश १ को वहस्सा १५.६ प्रगतशतको 

हनेु र चाल ुआगथाक िर्ामा यस प्रदेशको समग्र आगथाक  

िवृद्धदर ३.६ प्रगतशत रहने अनमुान िररएको छ । 
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16. संविधानमा व्यिस्था भए बमोजिम प्रदेश लोक सेिा आयोि 

स्थापना भई प्रदेश गनिामती सेिाका गबगभन्न तहका पदहरुमा 
पदपूगता प्रवक्रया शरुु भएको छ । 

17. संविधानमा गलवपबद्ध समाििाद उन्मखु राज्य र दीघाकालीन 

रावष्ट्रय सोच “समदृ्ध नेपाल, सखुी नेपाली” अनसुार प्रदेश 

सरकार “स्िच्छ, सखुी समनु्नत प्रदेश” को उच्च अगभयानमा 
लािेको सिाविर्दतै छ । िस अनसुार िन-िीविका, रोििारी, 

र्दिो विकास, सामाजिक न्याय, स्थायी शाजन्त, सशुासन र 

सन्तगुलत पयाािरणलाई मखु्य दावयत्िको रूपमा सरकारले 
आत्मसात ्िरेको छ । 

18. मलुतः अवहले हामी कोगभड-१९ महामारीसँि िगुधरहेका  

छौं । यो महामारीले स्थावपत स्िास््य प्रणाली तथा संरचना 

समक्ष अकल्पनीय चनुौती थपेको छ । विश्वव्यापी रूपमा 
आिसम्म भएका अध्ययन अनसुन्धान, खोि र आविष्कारमा 

कोगभडले नयाँ चनुौती खडा िरेको छ । यस अिगधमा 

स्िास््य प्रणाली तथा संरचना सधुारमा थप प्रिगत भएका 
छन ्। अवहले ब्ल्याक-फङ्गस नयाँ सङ्क्क्रमणकारी रोिको 

रूपमा देखा परेको छ । कोगभडको नयँा भेररएन्टको 
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सम्भािना पगन उजत्तकै रहेको देजखएको छ । स्िास््य 

क्षेत्रको एकीकृत सबलीकरण, अनसुन्धान र व्यापक 
िनचेतना सवहत खोप लिायत अन्य उपायद्वारा महामारीको 

सामना िनुा एकमात्र उपाय रहेको छ । 

19. कोगभड-१९ महामारीका कारण प्रदेशको आगथाक तथा 

सामाजिक क्षेत्रमा पना िएको प्रभािको अध्ययन िरी 
प्रदेशको आिगधक योिनामा आिश्यक पररमािान िनुा 

िान्छनीय देजखएको छ । यसका लागि प्रदेश योिना 

आयोिले काम अजघ बढाएको छ ।   

20. प्रदेश सरकारले आफ्नो कायाकालको मध्यािगध समीक्षा 

िरेको छ । सकारात्मक प्रिगतका सचुकहरुकासाथ सरकार 

अिागड बढ्न सफल भएको छ । सरकारले तीनिर्ा 

कायाकाल परुा भएको अिसर पारेर २३२ बुदेँ िोिी पजुस्तका 
सािािगनक िरेको छ । 

21. कोगभड महामारी र विविध प्रगतकुल पररजस्थगतका बाबितु 

प्रदेश िौरिको एक महत्िपणुा आयोिनाको रुपमा शरुु 
िररएको जघनाघाट विराटचोक हरैचा सडक गनमााण तथा 

कालोपते्र िने काया तीब्रिगतमा भइरहेको छ ।   
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22. त्यसै िरी प्रदेशका मखु्य पररयोिनाहरूः ६२-बहिुर्ीय सडक 

योिना, ७-प्रादेजशक विशेर् सडक आयोिना, ८७-मखु्यमन्त्री 
ग्रामीण कृवर् सडक, १२८-बहिुर्ीय सडक पलु गनमााण, 

११५-झोलुंिे पलु आर्द केही सम्पन्न भईसकेका छन ्भने 

अन्यको प्रिगत उल्लेखनीय रूपमा अजघ बढी चाडै सम्पन्न 

हनेु क्रममा रहेका छन ्। गसंचाइ क्षेत्रमा ४३ हिार हेक्टर 
िगमन गसंजचत िने अगभयान बमोजिम कररि ५३ प्रगतशत 

काम सम्पन्न भएको छ । 

23. स्िीस सरकारको सहयोिमा कृवर् विकास कायाक्रम, साना 
गसंचाई कायाक्रम, सडकपलु, झोलुंिे पलु लिायतका 

महत्िपरुण् कायाक्रमहरु संचालन िना स्िीस विकास गनयोि 

र प्रदेश सरकार बीच सम्झौता सम्पन्न भई संचालनको 

अिस्थामा रहेको छ । 

माननीय सभामखु महोदय  

अब म यस िररमामय प्रदेश सभा समक्ष प्रदेश सरकारको आगथाक 

िर्ा २०७८/०७९ को िावर्ाक नीगत तथा कायाक्रम प्रस्ततु  

िदाछु । 
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24. नेपालको संविधानले पररकल्पना िरेको संघीय लोकताजन्त्रक 

िणतन्त्र, समानपुागतक समािेशी प्रगतगनगधत्ि, समतामूलक 
समाि, तीन खम्बे आगथाक नीगत, समाििाद उन्मखु अथातन्त्र, 

सबै प्रकारका भेदभाि उन्मूलन, नािररक स्ितन्त्रता 

लिायतका मौगलक हकहरूको कायाान्ियन एिम ् कानूनी 

राज्यको मूल्य र मान्यतालाई स्थावपत िने नीगत अजख्तयार 
िररनेछ । 

25. हामी अवहले कोगभड-१९ को महामारीबाट नािररकलाई 

बचाउने प्रमखु कायामा समवपात भएका छौं । यो कुरा 
गनरोधात्मक र प्रगतरोधात्मक स्िास््य, िनचेतना, सरसफाई,  

िातािरणीय सरुक्षा र पोर्णसँि सम्बजन्धत   छ । 

िनस्िास््य, अस्पताल, स्िास््य केन्ि, सरसफाई र पोर्णसँि 

सम्बजन्धत काया प्रदेश सरकारको मखु्य प्राथगमकतामा राखी 
अिागड बढाइनेछ । 

26. कोगभड विरुद्धको खोपमा सबै प्रदेशिासीहरुको सरल र 

सहि पहुँचलाई सगुनजश्चत िना 'गडजिटल स्िास््य, गडजिटल 
प्रदेश‘ कायाक्रम कायाान्ियनमा ल्याइने छ । यस अन्तिात 

प्रदेश सरकारले पागलकाहरुको समन्िय र सहकायामा जिल्ला 
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अस्पताल तथा स्थानीय गनकायका अस्पताल एिम ्

स्िास््यकेन्िहरुमा अनलाइन दताा िने ब्यिस्था गमलाइनेछ । 
गडजिटल साक्षर नभइसकेका िाउँ तथा टोलहरुका लागि 

स्थानीय िडाहरुलाई कृयाशील बनाइने छ । साथै 

इलेक्रोगनक स्िास््य अगभलेख राख्न,े दूर जचवकत्सा परामशा 

र सेिा उपलब्ध िराउनेतफा  पद्धगत विकास िरी गडजिटल 
प्रदेशको अिधारणालाई स्िास््यको क्षेत्रमा ितु िगतमा 

कायाान्ियनको शरुुिात िररने छ । 

27. और्गध, अजक्सिन लिायतका स्िास््य सामग्रीको सहि 
आपूगता तथा वितरण व्यिस्थापनका लागि संघीय 

सरकारसंिको समन्िय तथा सहकायामा सबै संशाधनको 

अगधकतम पररचालन िने व्यिस्था गमलाइनेछ । 

28. कोरोनाले स्िरूप पररितान िरररहेको र नयाँ िोजखम उत्पन्न 
भएको पररजस्थगतमा विपत ्प्रगतकायाको लागि प्रदेशको सबै 

अङ्ग र कायामा आिश्यक तत्परता समािेश हनेु िरी 

योिनाको गनमााण िररनेछ। 

29. रािनीगतक दल, समदुाय, गनजि क्षेत्र, सञ्चार िित तथा 

नािररक समािसँिको समन्िय र सहभागितामा विद्यालय 
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तथा समदुायमा स्िास््य चेतनाका कायाक्रमहरु सञ्चालन 

िररनेछ । 

30. कोगभड प्रगतकायामा संलग्न स्िास््यकमी लिायत सरुक्षा 

गनकायका राष्ट्रसेिकहरुको  मनोिल अगभिवृद्ध िना अगतररक्त 

पाररतोवर्कको व्यिस्था िररनेछ । 

31. संघीय सरकारसंिको सहकायामा समदुायमा कायारत मवहला 
स्िास््य स्ियंसेविकाहरुको उत्प्ररेणा िवृद्धका लागि अगतररक्त 

सवुिधा प्रदान िररनेछ ।साथै कडा रोि लािेको अिस्थामा 

उपचार खचाको व्यिस्था िररने छ । 

32. "िणुस्तरीय स्िास््य सेिा प्रदेश सरकारको प्रगतबद्वता" भन्ने मलु 

नारा सवहत प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरुको िरुुयोिना 

तयार िरी अजक्सिन प्लान्ट, सघन उपचार कक्ष गनमााण, 

विशेर्ज्ञ जचवकत्सक तथा स्िास््यकमी, आिश्यक औिार तथा 
यन्त्र उपकरण र भौगतक पूिााधार सवहत मेची अस्पताललाई 

२०० शैया, धनकुटा र पाचँथर जिल्ला अस्पताललाई १००/ 

१०० शैया र अन्य जिल्ला अस्पताललाई न्यनुतम ५० शैयामा 
स्तरोन्नगत िररनेछ । विपन्न तथा िरीि ििा र असहायहरुको 
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स्िास््य उपचारको लागि  एक उपचार कोर्को स्थापना 

िररनेछ । 

33. मदन भण्डारी अस्पताल तथा रमा सेन्टर उलााबारीको 

स्तरोन्नगत िरर प्रभािकारी सेिा संचालन िररनेछ। 

34. प्रदेशका प्रमखु स्थानमा रहेका अस्पताललाई विस्तार िरी 

रेफरल अस्पतालको रुपमा विकास िररनेछ। जिल्ला 
अस्पताल र  रेफरल अस्पताल माफा त टेली-मेगडगसन सेिा 

आरम्भ िररनेछ । समग्र स्िास््य सेिा प्रणालीको 

पनुःसंरचना िररनेछ र अनिुमन तथा मलु्यांकनको व्यिस्था 
गमलाइनेछ । 

35. विशेर्ज्ञ स्िास््य सेिा तथा अनभुि आदान प्रदान िना गनिी 

स्िास््य सेिा प्रदायकसँि साझेदारी िररनेछ । रावष्ट्रय 

कायाक्रम अन्तिात गनमााणाधीन अस्पताल, स्िास््यकेन्ि 
लिायतको गनमााण र सञ्चालनमा शीघ्रता तथा स्तरीयताको 

लागि आिश्यक समन्िय र सहकाया िररनेछ ।  

36. पूिााञ्चल आयिेुद जचवकत्सालयलाई प्रादेजशक अस्पतालको 
रुपमा विकास िरी सेिा विस्तार िररनेछ । जिल्ला आयिेुद 
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स्िास््य केन्ि तथा और्धालयलाई क्रगमक रूपमा आयुािेद 

अस्पतालमा स्त्तरोन्नगत िररनेछ । 

37. आयिेुद स्िास््य केन्ि और्धालय तथा अस्पतालसँि 

समन्िय िरी स्थानीय िडीबटुीको उत्पादन तथा प्रशोधनको 

सम्भािनालाई प्रोत्सावहत िररनेछ । स्थापनाको क्रममा 

रहेको योिमाया आयिेुर्दक अस्पतालसंि आयिेुर्दक 
उपचारको साथै िडीबटुी उत्पादन र प्रशोधनको कायामा 

प्रदेश सरकारले आिश्यक सहकाया िनेछ ।  

38. होगमयोप्यागथक तथा अन्य प्राकृगतक उपचार पद्धगतको 
समयानकुुल विकास िररनेछ । 

39. प्रदेशका प्रमखु स्थानमा रहेका र सेिा सघनता भएका 

अस्पतालमा आइ.सी.यू., सी.सी.य,ु एच.डी.य ु र भेजन्टलेटर 

सवहत अजक्सिनको उत्पादन र भण्डारणको लागि भरपदो 
प्रबन्ध गमलाइनेछ । गनिी स्िास््य जक्लगनक, स्िास््य-

प्रयोिशाला, नगसाङ-होम, अस्पताल तथा स्िास््यकेन्िमा 

हनुपुने न्यूनतम सवुिधा, संरचना र गबरामी तथा कुरुिाका 
लागि आिश्यक संरचनाको मापदण्ड बनाई लािू िररनेछ। 
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40. प्रदेशका अस्पतालमा सेिा क्षेत्रको सघनता हेरी पोस्टमाटाम 

िने र मतृशरीरलाई सरुजक्षत राख्न े आधगुनक शििहृको 
व्यिस्था िररनेछ। त्यसैिरी पहाडी जिल्ला तथा दिुाम 

ठाउँहरुमा प्राथगमक स्िास््य केन्िहरुमा  पोिमाटाम िने प्रबन्ध 

िरी शबिहृ गनमााण कायालाई प्राथगमकतामा राखी अिाडी 

बढाइनेछ । 

41. पाठेघरको मखुको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर लिायतका अन्य 

नसने रोिहरूको पवहचान िना प्रादेजशक अगभयान सञ्चालन 

िररनेछ । 

42. स्िास््यका दृविकोणले संिेदनशील क्षेत्र, बालबागलका, 

मवहला, अपाङ्ग तथा मनोसामाजिक विमशा लिायतका 

विर्यमा स्थानीय तह, गनिी तथा िैरसरकारी क्षेत्रसँि 

सहकाया िररनेछ । 

43. प्रदेश सरकारद्वारा गनगमात एिम ् संचागलत कोशी कोगभड 

अस्पताललाई कोगभडको पणुा रोकथाम र गनयण्त्रण पश्चात 

प्रादेजशक प्रसगुत तथा स्त्रीरोि अस्पतालमा रुपान्तरण िररनेछ । 
स्थानीय तहसँिको सहकायामा कोगभड-१९ को रोकथाम, 
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गनयन्त्रण र उपचार िने गसलगसलामा गनमााण िररएका 

संरचनाको संरक्षण र गनयगमत सम्भारको प्रबन्ध िररनेछ ।  

माननीय सभामखु महोदय  

44. सबै माध्यगमक विद्यालयमा तागलम प्राि जशक्षक जशजक्षकाद्वारा 

वकशोर वकशोरीलाई गनयगमत मनोसामाजिक विमशा तथा यौन 

जशक्षा प्रदान िना स्थानीय तहसँि समन्िय िररनेछ । 

45. “आमाको िभा सरुजक्षत हुँदा एउटा यिु सरुजक्षत हनु्छ“ भन्न े

नाराका साथ प्रदेश सरकारको अनदुानमा पूणा तयारी पौविक 

आहार कायाक्रम संचालन िररनेछ । 

46. िभािती, स्तनपान िराइरहेका आमा र पाँच िर्ा सम्मका 

जशशकुा लागि उन्नत पोर्ण यकु्त सामग्रीको वितरण कायालाई 

बहपुक्षीय पोर्ण कायाक्रम अन्तिात सञ्चालन िररनेछ । 

47. बहपुक्षीय पोर्ण कायाक्रम प्रदेशको तीनिटा जिल्लामा पूणा 
रूपले लािू भएको छ । आिामी िर्ा थप पाँच जिल्लामा 

बहपुक्षीय पोर्ण कायाक्रम पूणा रूपमा सञ्चालन िररनेछ । 

48. विद्यालयमा प्रदान िररने र्दिा-खािा तथा पोर्ण सामग्रीको 
स्तरीयता सगुनजश्चत िना अन्तराावष्ट्रय मापदण्ड अनरुूप सफा, 
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सरुजक्षत, िबाफदेही ढङ्गले उक्त सामग्रीको आपूगता 

व्यिस्थापन िररनेछ । 

49. विद्यालय जशक्षाको स्तरोन्नगत िने, प्राविगधक जशक्षालाई 

प्रोत्सावहत िने, स्थावपत विश्वविद्यालय, महाविद्यालयलाई 

सबलीकरण िने कायालाई गनरन्तरता र्दईनेछ । 

50. व्यािसावयक जशक्षा र तागलमको प्रादेजशक नीगत, काननु तथा 
गनदेजशकाहरु तयार िरी लािू िररनेछ । 

51. प्राविगधक तथा व्यािसावयक जशक्षा र तागलममा सबैको पहुँच 

िवृद्ध िना स्थानीय सरकार तथा उद्योि व्यिसायसंि सहकाया 
िरर िजृत्त परामशा मेलाहरुको आयोिना िररनेछ । 

52. बाल विकास केन्ि प्रदेश सरकारको प्राथगमकतामा  

रहनेछ । प्रारजम्भक कक्षा देजख नै गत्रभावर्क जशक्षालाई 

िोड र्दइनेछ । 

53. प्रदेश सरकारले माध्यगमक जशक्षा परीक्षा आफै सञ्चालन िना 

संजघय सरकारसँि पहल िनेछ । 

54. प्रादेजशक पाठ्यक्रम विकास केन्ि स्थापना िरी प्रदेशको 
विशेर्ता र आिश्यकता अनरुूपका पाठ्यक्रम गनमााण 

िररनेछ ।  
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55. सरकारी विद्यालयहरुलाई प्रविगधमैत्री बनाउन र अपाङ्ग एिम ्

लैवङ्गक मैत्री शौचालय लिायतका संरचना गनमााण िना 
स्थानीय तहसँि सहकाया िररनेछ ।सबै सरकारी माध्यगमक 

विद्यालयमा स्यानेटरी प्याड सवुिधा र गनयगमत स्िास््य 

परीक्षणको व्यिस्थालाई अगनिाया िररनेछ । 

56. विद्यालय जशक्षाको शैजक्षक िणुस्तर सधुार गनदेजशका २०७६ 

अनसुार विद्यालयमा सचुना प्रविगध लिायतका कायाक्रमहरुलाई 

गनरन्तरता र्दइनेछ । 

57. सरकारी विद्यालयहरुमा भौगतक सवुिधाको अभाि भई 
जशक्षाको िणुस्तर र प्रभािकाररतामा कमी रहेको 

िनधारणालाई दृविित िदै त्यस्ता विद्यालयहरुमा रहेको 

भौगतक सवुिधा र संरचनाको िहन अध्ययन िरी ममात, 

सधुार, विस्तार तथा सूचना प्रविगधको उपयोि माफा त 
विद्यालयहरुको स्तरोन्नती र आधगुनक प्रविगध मैत्री बनाउन 

गनजश्चत मापदण्ड बनाई मखु्यमन्त्री शैजक्षक सधुार कायाक्रम 

लािू िररनेछ । 
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58. भार्ा, कोजचङ तथा िैदेजशक रोििारीको तयारीका लागि 

सञ्चागलत कक्षाको व्यिस्थापन र मापदण्ड गनधाारण िना 
गनदेजशका िारी िररनेछ । 

59. विद्यालय नगसाङ जशक्षालाई १४ िटै जिल्लामा विस्तार 

िररनेछ । पछागड परेका ििा र समदुायका िेहनदार 

विद्याथीलाई र्दइने िरेको छात्रिजृत्तलाई गनरन्तरता र्दइनेछ 
।विद्यालय नगसिंङ कायाक्रम अन्तिात  विधाथी देजख 

अगभभािकसम्म  कायाक्रम लाि ुिरी स्िास््य प्रबादनमा िोड 

र्दइनेछ । साथै मवहलामा देजखने प्रिनन स्िास््य समस्याहरु, 

आङखस्ने, पाठेघर क्यान्सर स्तन क्यान्सरको रोकथाम तथा 

उपचारको व्यिस्थापनलाई सहिीकरण िररनेछ । 

60. प्रादेजशक जशक्षा नीगत तिुामा िररनेछ । अनौपचाररक जशक्षा, 

आयमूलक तागलम र गनरन्तर गसकाइ केन्ि तथा सामदुावयक 
पसु्तकालयको विकास र सदुृढीकरण िररनेछ । 

61. जशक्षक-विद्याथी शैजक्षक सहयोि कायाक्रम लािू िरी 

विधाथीहरुको नेततृ्ि विकास, सीप तथा क्षमता विकास 
िररनेछ ।  
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62. मनमोहन प्राविगधक विश्वविद्यालयलाई स्िायत्त संस्थाको 

रूपमा विकास िररने छ । प्रस्तावित मदन भण्डारी 
प्रौद्योगिक महाविद्यालयको िठन र सञ्चालन िना आिश्यक 

काननुको गनमााण िररने छ । उच्च जशक्षालाई विजशिीकृत 

तथा अनसुन्धानमा आधाररत बनाइने छ । जशक्षाको क्षेत्रमा 

सञ्चार प्रविगधको प्रयोिलाई प्रोत्साहन तथा सहयोि िररने 
छ।  

63. मवहला तथा बालबागलका तथा यौगनक अल्पसंख्यक उपरको 

वहंसा र दवु्यािहार गनयन्त्रण िना विद्यालय र समािमा 
सचेतनामलुक कायाक्रम सञ्चालन िररनेछ । सङ्कटमा रहेका 

अशक्त पीगडत मवहला तथा बालबागलकाको लागि 

अल्पकालीन पनुस्र्थापना केन्िको व्यिस्था िररनेछ ।  

64. प्रदेशको मौगलक संस्कृगत तथा परम्पराित गसपसँि िोगडएको 
घरेल ुउत्पादनको स्तरीकरण, ब्राजन्डङ्ग र अन्तरावष्ट्रय स्तरमा 

समेत बिारीकरणको लागि अन्तरमन्त्रालय समन्िय िरी 

आिश्यक काननुको तिुामा िररनेछ । 

65. सन ् २०२५ सम्ममा बाल–वििाह मकु्त प्रदेश बनाउने िरी 

रणनीगत बनाइनेछ। बाल िहृ, बाल हेल्प–लाइन, बालबागलका 
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खोितलास केन्िसङ्ग समन्िय तथा सहकाया िररनेछ। 

आपत्कागलन बाल संरक्षण कोर्लाई गनरन्तरता र्दइनेछ । 

भगबष्यका कणाधार बालबागलकासंि प्रदेश सरकार 

कायाक्रमलाई गनरन्तरता र्दइनेछ । 

66. अवटिम तथा अन्य शारीररक, मानगसक अपाङ्गता भएका 

विद्याथीका लागि संस्थाित तथा संरचनाित सहयोि  

िररनेछ । 

67. भार्ा आयोिसँिको समन्िय र सहकायामा प्रदेशमा प्रचगलत 

भार्ाहरूको अगभलेख व्यिस्थापन, संरक्षण तथा प्रचार 
िररनेछ । 

68. रावष्ट्रय बाल अगधकार पररर्द्सँिको समन्ियमा 

बालबागलकाको सिोत्तम वहतको प्रिद्धान र संरक्षणको काया 

िररनेछ । साथै िठन भएका जिल्ला बाल संिठनहरुलाई 
सञ्चालन र व्यिस्थापनमा समन्िय िररनेछ । 

69. ज्येष्ठ नािररकको वहत र सरुक्षाको लागि कायारत सरकारी 

तथा गनिी क्षेत्रका संघसंस्थासँिको सहकायालाई गनरन्तरता 
र्दइनेछ । मवहला, बालबागलका, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नािररक र 

िोजखममा परेकाहरूको  लागि स्थावपत संस्था र गनकायको 
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कामको गनयगमत अनिुमन िने, अगभलेख अद्यािगधक िने र 

सेिाको स्तर सगुनजश्चत िने काया िररनेछ । 

70. िेष्ठ नािररक बिुा आमाहरुको अनहुारमा मसु्कान छने 

उद्देश्य सवहत स्थानीय पागलका र सामाजिक संस्थाहरुसंिको  

सहकायामा शरुु िररएको प्रदेश प्रमखु िेष्ठ नािररक दन्त 

उपहार कायाक्रमलाई गनरन्तरता र्दइनेछ । ज्येष्ठ नािररक 
तीथााटन, स्िास््य परीक्षण तथा आखँा उपचार कायाक्रमलाई 

गनरन्तरता र्दइनेछ ।  

71. हामीलाई िन्म र्दने आमाहरुप्रगत हार्दाक सम्मान िदै दिुाम 

भेिमा रहेका अगत विपन्न पररिार र समदुायबाट समािमा 

महत्िपणुा योिदान पयुााएका आमाहरुलाई सम्मान िना राष्ट्रपगत 

आमा सम्मान कायाक्रम लाि ुिररनेछ । साथै सासू बहुारी 

सम्मान तथा परुस्कार कायाक्रम संचालन िररनेछ । 

72. लैंगिक वहंसा गनिारणका लािी प्रदेश संरक्षण कोर् स्थापना िरी 

सबै स्थानीय तहमा रहेको संरक्षण कोर्लाई गनरन्तरता  

र्दइनेछ । 

73. द्वन्दवपगडत घाइतेहरुका लागि स्िास््य गबमा सहयोि कायाक्रम 

शरुुिात िररनेछ । 
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74. प्रदेश खेलकुद बोडा िठन िरी यस क्षेत्रको व्यािसावयक 

उन्नगतलाई सहयोि िररनेछ । प्रदेशका सबै माध्यगमक 
विद्यालयमा स्काउटको कायाक्रम सञ्चालन िररनेछ । 

75. मखु्यमन्त्री कप तथा रावष्ट्रय गलि फुटबल प्रगतयोगितालाई 

गनरन्तरता र्दइनेछ । 

76. एक पागलका एक खेल मैदान गनमााण कायालाई गनरन्तरता 
र्दइनेछ । 

77. सबै खेल विधाहरुलाई प्राथगमकतामा राखी खेलकुद 

प्रगतयोगिताहरु संचालन िररनेछ । 

78. स्काईिाक, साहगसक पयाटकीय खेलहरुलाई समेत 

प्राथगमकतामा राखी आिश्यक पिुााधार गनमााण लिायतमा 

गनिी क्षेत्रको लिानीलाई प्रोत्साहन िररनेछ ।  

79. प्रदेशका सबै िातिातीहरुको परम्पराित पवहचान भएका 
भेर्भरु्ा, घरेल ुउपयोिका िस्त,ु िरिहना, भार्ा, गलपी झल्कने 

संग्रहालयलाई थप सदुृढ िररनेछ ।  

80. प्रदेशका सबै िाती, भार्ा, धमा र समदुायको पवहचान झल्कने 
बहिुातीय पवहचान र संस्कृगतमा आधाररत महासंग्राहलय 

मोरङ्गको पथरी शगनश्चरे जस्थत साविकको शरणाथी क्याम्प 
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रहेको स्थानमा विस्ततृ पररयोिना प्रगतिेदन सवहत गनमााण 

काया अिागड बढाइनेछ ।  

81. सामाजिक आगथाक रुपले पछागड परेका समदुाय दगलत, 

मधेशी, आर्दिासी िनिाती, मवहला, लोपोन्मखु, शारीररक तथा 

मानगसक अपांिता भएका साथै विविध प्रकारका ििीकरणमा 

पने अल्पसंख्यक र भौिोगलक गबकटता भएका क्षेत्रलाई 
लजक्षत िरी समानपुागतक, प्रिगतशील तथा समािेसी प्रगतफल 

प्राि हनेु िरी प्रदेश सरकारका सबै योिनाको गनमााण तथा 

संचालन िररनेछ । 

82. संविधान बमोजिम िठन भएका आर्दबासी िनिाती 

आयोि,मवहला आयोि, दगलत आयोि, मजुस्लम आयोि 

लिायतका रावष्ट्रय आयोिहरु संि सम्बजन्धत समदुायहरुको 

हक अगधकार र समजुचत विकासका लागि आिश्यक 
समन्िय र सहकाया िररनेछ । 

83. दगलत समदुायको अगधकार सम्बन्धी ऐन िारी िरी दगलत 

समदुायको सशजक्तकरण, उत्थान र विकासका लागि एक 
अगधकार सम्पन्न गनकायको स्थापना िररनेछ । 
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84. छुिाछुत मकु्त प्रदेश कायान्ियन अगभयान संचालन  

िररनेछ ।  

85. िीर शहीद एिम ् ऐेगतहागसक भगूमहरुलाई नमनुा िाउँ 

बनाउने घोवर्त कायाक्रमलाई विस्ततृ पररयोिना प्रगतिेदनको 

आधारमा बिेट ब्यिस्था िरी प्राविगधक जशक्षा सवहतका 

कायाक्रमहरु कायाान्ियन िररनेछ । साथै  ऐगतहागसक भगूम 
ढुङे्गसाँघ,ु शहीदभगूम गछन्ताङ तथा सखुानी लिायतका 

ऐगतहागसक िीर तथा शहर्द भगूमहरुमा प्ररेणादायी स्मगृत 

केन्िहरु गनमााण िररनेछ । रािनेता पाका  गनमााण कायालाई 
अिागड बढाइनेछ । 

86. प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र साझेदार संस्थाको गत्रपक्षीय 

साझेदारीमा सञ्चागलत अपाङ्गता रोकथाम तथा पनुस्थाापना 

कायाक्रमलाई गनरन्तरता र्दइनेछ । 

87. प्रदेश प्रज्ञा प्रगतष्ठान िठन िररनेछ । 

88. दगलत मवहला, वपछडा ििा तथा गसमान्त्तकृत समदुालयलाई 

उत्थान िने कायाक्रमहरु संचालन िररनेछ । 
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माननीय सभामखु महोदय 

89. कोगभड-१९ का कारण रोििारी िमुाएका, िैदेजशक 
रोििारीबाट फवका एका र दैगनक ज्यालादारीमा ििुारा िने 

अगत विपन्न तथा पेशा व्यिसाय बन्द िनुा पने बाध्यतामा 

परेकाहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ र्दने पररयोिना बनाई 

कायाान्ियन िररनेछ ।  

90. यिुाहरुमा स्िरोििारका अिसरहरु सिृना िरी आत्मगनभार 

बनाउन एिम ् िैदेजशक रोििारीबाट स्िदेश फकेका 

यिुाहरुको ज्ञान, सीप, दक्षता र पूिँीलाई प्रभािकारी रूपमा 
उपयोि िना “मखु्यमन्त्री यिुा उद्यमशीलता कायाक्रम“ लाई 

स्थानीय तह एिम ्अन्य विकास साझेदारहरूको समन्िय र 

सहकायामा स्पि मोडागलटी तयार िरी कायाान्ियन  

िररनेछ । साथमा एक चवक्रय कोर् समेत खडा िरी 
संचालन िररनेछ । 

91. आिामी आगथाक िर्ामा प्रदेश सरकारको नेततृ्िमा र विकास 

साझेदार समेतको सहभािीतामा प्रदेश  नं १ को प्रथम 
आिगधक योिनामा समेवटएका लक्ष्यहरुको प्रागिमा योिदान 

पयुााउने साना तथा मझौला उद्यमहरुको िवृद्ध र विकासलाई 
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लजक्षत िरर बैंकहरु माफा त ऋण पूिँीका साथै िणुस्तरीय 

परामशा सेिा समेत प्राि हनेु व्यिस्था गमलाउने नयाँ 
पररयोिनाको शरुुिात िररनेछ। 

92. प्राविगधक जशक्षा तथा व्यिसावयक तागलम पररर्द् बाट 

प्रमाणप्रत्र गलएका बाहेकका अन्य सबै श्रगमक 

कामदारहरुलाई आिश्यक तागलमको प्रबन्ध िरी 
प्रमाजणकरण िररने छ । यसरी तागलम प्राि प्रमाणपत्र 

सवहतका कामदारहरुको ििीकरण िरी भरपदो एिम ्र्दिो 

सहि रोििार प्रागिको सगुनजश्चतता िररने छ । 

93. छोटो समयको सीपमूलक तागलम र सीपपरीक्षण िरी 

प्रमाणपत्र प्रदान िने र सरकारको गनयमानसुार पररयोिनाको 

गधतोमा सहगुलयतपूणा ऋण प्राि िने व्यिस्था िना आिश्यक 

सहिीकरण र समन्िय िररने छ । 

94. छोटो समयमा सञ्चालन हनु सक्ने योिनालाई बहकु्षेत्रीय 

सहभागितामा कायाान्ियन िना प्राथगमकता र्दइनेछ । 

प्रदेशले सञ्चालन िने योिनामा स्थानीय िनताको 
रोििारीको अिसर, प्राथगमक सवुिधा, बिारको पहुँच र 

क्षमता अगभिवृद्धको कायाक्रमलाई समािेश िररनेछ । 
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95. अनौपचाररक, साना तथा घरेल ु उद्यमीलाई बिारीकरणमा 

सहयोि िररनेछ । कृवर् उत्पादनको बिार र भण्डारणलाई 
समािेश िररएको एकीकृत योिना माफा त वकसानलाई 

तत्काल राहत पयुााइनेछ । 

96. संकटापन्न व्यिसायलाई र्दइने सहगुलयतपूणा ऋण र अन्य 

सवुिधाको बारेमा घोवर्त केन्िीय कायाक्रमबाट प्रदेशका 
नािररकले लाभ गलन सक्ने िरी प्रदेश सरकारले आिश्यक 

समन्िय तथा सहिीकरण िनेछ । 

माननीय सभामखु महोदय 

97. “मेरो कृवर्, मेरो पौरख“ नाराका साथ शरुु िररएको प्रदेश 

प्रमखु निप्रितान कृवर् कायाक्रम“ को सबै तयारी परुा िरी 

शीघ्र कायाान्ियनमा ल्याइनेछ ।  

98. बीियकु्त बाली, गबर्ादीमकु्त भान्सा र अगनकालमकु्त चलु्हो“ 
भन्न े नारा सवहत अिाागनक कृवर् अगभयानमा िोड र्दइने  

छ । भान्साबाट गबर् हटाउने अगभयानमा आमा समूहलाई 

पररचालन िररने छ ।  
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99. कृवर्, पशपंुक्षी, मत्स्य, फलफूल लिायतका कायाक्रमहरू 

संरजक्षत कृवर्-सगुनजश्चत बचतको अिधारणा अनरुूप सञ्चागलत 
हनेुछ ।  

100. कृवर् सम्बद्ध विविध व्यिसायलाई उन्नत प्रविगध अनसुरण 

िरी पूणा व्यािसावयक बनाउन कृवर् किाामा ब्याि अनदुान 

तथा कृवर् औिार तथा उपकरण आयातमा लाग्ने भन्सार 
शलु्कमा अनदुान उपलब्ध िराइनेछ । 

101. बाँझो िमीन राख्न नपाइने नीगतका साथ सबै िमीनहरुलाई 

कृवर् उत्पादनमा प्रयोि िररनेछ । त्यस्ता िमीनमा कृवर् 
उत्पादन िनेलाई गबशेर् अनदुान तथा प्रोत्साहनको प्रबन्ध 

िररनेछ । 

102. भगूमहीन र व्यािसावयक कृर्कहरुलाई खेतीयोग्य िगमनमा 

पहुँच ल्याउन भगूम बैङ्कको अिधारणा कायाान्ियनमा ल्याई 
कृवर् उत्पादन बढाउन प्रोत्साहनका कायाक्रम सञ्चालन 

िररनेछ । 

103. सरकारी र सािािगनक िग्िा, बाटो, पोखरीको अगभलेख तयार 
िरी सम्बजन्धत स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनको 
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सहयोिमा त्यस्ता िग्िा, बाटो, पोखरीमा भएको अगतक्रमण 

हटाई संरक्षण र उपयोि िररनेछ । 

104. चैते धान, हाइवव्रड मकै, लसनु, प्याि उत्पादक वकसानलाई 

उत्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनदुान उपलब्ध िराइनेछ । 

105. स्थानीय तहसँिको लाित सहभागितामा साना वकसान गसंचाइ 

विस्तार पूिााधार, कृवर् बिार तथा कृवर् उपि भण्डारण 
पूिााधार विकास िररनेछ । कृवर् कायाका लागि थोपा गसंचाइ 

कायाक्रम लािू िररनेछ । 

106. सहकारी, गनिी क्षेत्रसंिको सहकायामा खाद्यान्नको बीउ 
उत्पादन एिम ्प्रशोधन तथा फलफूल बेनाा उत्पादनको लागि 

पूिााधार गनमााण िरी िीउ तथा बेनाा आपूगता प्रिद्धान िररनेछ । 

107. प्राङ्गाररक तथा िैविक खेती प्रिद्धान, प्राङ्गाररक मल उत्पादन 

तथा प्रयोिमा प्रोत्साहन र प्राङ्गाररक खेतीका लागि संस्थाित 
क्षमता अगभिवृद्ध िररनेछ । 

108. स्थानीय तहसँिको लाित सहभागितामा स्थान विशेर्को 

सम्भाव्यता तथा कृर्कको मािमा आधाररत स्थानीय तह 
लजक्षत व्यािसावयक कृवर् विकास कायाक्रम सञ्चालन  

िररनेछ । 
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109. सकुुमबासी तथा भगूमहीनहरूको समस्या समाधान िना भगूम 

आयोि र सम्बद्ध सरकारी गनकायसँि सहकाया िररनेछ । 

110. उन्नत नस्लको गसमेन तथा कृगत्रम िभााधान सम्बन्धी पूिााधार 

तथा क्षमता विकासमा गनिी क्षेत्र र सहकारीलाई सहयोि 

िररनेछ । 

111. वकसानहरूलाई कृवर् प्रविगधको ज्ञान र्दलाउन कृर्क 
पाठशाला, कृवर् प्रदशानी, पशपंुक्षी खोप तथा उपचार, 

इवपडोमोलोजिकल सेिा लिायत स्थान विशेर् सहुाउँदो कृवर् 

प्रसार सेिा टेिा कायाक्रम सञ्चालन िररनेछ । 

112. कृवर् उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बिारीकरण र ब्राजन्डङलाई 

एकीकृत रूपमा समािेश िरी कायाक्रम गनमााण र 

कायाान्ियन िररनेछ ।  

113. पशपुालन, मत्स्यपालन, फलफूल, िडीबटुी तथा निदे बालीमा 
प्रदेशले िरररहेको सहयोि र अनदुानको कायाक्रमलाई 

गनरन्तरता र्दइनेछ । 

114. वट टेविङ्ग, ररसचा एण्ड प्रोमोसन सेन्टरको गनमााण कायालाई 
गतब्रता र्ददै जचयाको प्रयोिशाला र जचया बिारलाई 

व्यिजस्थत िररने छ । साना जचया उत्पादकले उत्पादन िने  
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प्राङ्गाररक तथा उच्च मूल्यका जचया उत्पादनलाई सामग्री 

तथा सरल ऋण उपलब्ध िराउन आिश्यक समन्िय, 

सहयोि र सहिीकरण िररनेछ ।  

115. प्राङ्गाररक फलफूल, सनु्तलािन्य, कािती, बेल लिायतका 

फलफूलको गनयाात सम्भािनाको अध्ययन िरी कायाान्ियन 

िररनेछ । 

116. स्िीस सरकारको सहयोिमा कृवर् बिार विकास कायाक्रम 

लािू िररने छ । अलैँची, दगु्ध पदाथा, तरकारी र मकै िस्ता 

कृवर् उपिलाई रावष्ट्रय र अन्तराावष्ट्रय बिारहरूमा 
बिारीकरणमा सहिीकरण िना आिश्यक मानक र िणुस्तर 

गनयन्त्रणका साथै आिश्यक नीगत तथा रणनीगतहरु तय 

िररने छ । 

117. जचया, अलैँची, अदिुा, सपुारी, अजम्लसो, जचराइतो, रुिाक्ष 
लिायत बहमूुल्य बनस्पगतिन्य उत्पादनको गललामी बिार 

व्यिजस्थत िनुाका साथै िणुस्तर अगभिवृद्धको प्रबन्ध  

िररनेछ । 

118. सहकारी जशक्षा, सशुासन तथा गनयमनको कायाक्रम सञ्चालन 

िररनेछ । 
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माननीय सभामखु महोदय 

119. पयाटनको प्रादेजशक नीगत तिुामा िरी िरुुयोिना बनाइनेछ । 
उद्यमशीलता र रोििारी प्रिद्धान हनेु िरी पयाटन तथा उद्योि 

क्षेत्रलाई चलायमान िराइनेछ । 

120. कोगभड-१९ का कारण प्रभावित पयाटन क्षेत्रलाई पनुरुत्थान 

िना “पयाटन उद्यमीको हात प्रदेश सरकारको साथ“ भन्ने 
नारा सवहत आिश्यक कायाक्रम तिुामा िरी कायाान्ियन 

िररनेछ । 

121. प्रदेशमा अत्याधगुनक औद्योगिक तथा प्रदशानी केन्िको 
गनमााण िना आिश्यक प्रिन्ध गमलाइनेछ । 

122. गनिी क्षेत्रसँि समन्िय िरी प्रदेशका केही जिल्लाका 

सदरमकुाम तथा शहरहरुमा कोसेली-घर सञ्चालन िररनेछ ।  

123. घरेल ुतथा साना उद्योि कायाालयबाट प्रिाह हनेु सेिालाई 
थप प्रभािकारी बनाउन उक्त कायाालयहरूलाई एकीकृत 

उद्यमी सहिीकरण केन्िका रूपमा विकास िररनेछ । 

124. नयाँ उद्योि सञ्चालन िना चाहने उद्यमीलाई काननुी तथा 
प्राविगधक ज्ञान र्दन र उद्योि िाजणज्य सम्बन्धी सेिा एकद्वार 

प्रणाली माफा त प्रदान िना आिश्यक प्रिन्ध गमलाइनेछ । 
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125. सहि पहुँच भएका तीन िटा खानी उद्योिको सम्भाव्यता 

अध्ययन िरी सािािगनक गनिी लिानी अन्तिात सञ्चालन 
िररनेछ ।  

126. खाद्यान्न लिायतका अत्यािश्यक िस्तहुरूको माि र आपूगता 

विश्लरे्ण िने काया यसै आगथाक िर्ा देजख सरुु िररनेछ । 

आपूगता व्यिस्थापनका लागि आिश्यक नीगत तथा काननु 
तिुामा िररनेछ । 

127. औद्योगिक विकास र श्रमिीिीको हक वहतको क्षेत्रमा 

प्रदेशको प्रभािकारी उपजस्थगतका लागि आिश्यक 
व्यिस्थापकीय तथा समन्ियात्मक भगूमकालाई सदुृढ 

िररनेछ । 

128. प्रदेशमा रहेका १६ िटा पयाटकीय िन्तव्यहरुको प्रचार 

प्रसार िरी पयाटन प्रिदाधन िररनेछ । प्रदेश नं १ का १४ 
िटै जिल्लाका प्रमखु एबं मखु्य पयाटन िन्तब्यस्थलहरुलाई 

पयाटन िरुुयोिनासंि आबद्धिरी पयाटकहरुलाई आका वर्त 

िररने छ । थप नयाँ पयाटकीय िन्तव्यको सम्भाव्यता 
अध्ययनका लागि स्थानीय तहहरुसंि समन्िय र  सहकाया  

िररनेछ । 
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129. पयाटकीय पूिााधार गनमााण कायाक्रम तथा विस्ततृ आयोिना 

प्रगतिेदन तयार भएका आयोिनालाई गनरन्तरता र्दइनेछ । 
अन्तर-प्रदेश सहकाया र साझेदारीमा पयाटन िन्तव्यको 

सञ्जाल विस्तार िना धागमाक सवका ट, वहमाली दृश्यािलोकन 

सवका ट, सांस्कृगतक अिलोकन मािा,  इको-रेल तथा िलयात्रा 

क्षेत्रको विकास िररनेछ । 

130. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र विराटनिर 

महानिरपागलकाको साझा योिनाको रूपमा रहेको 

विराटनिर विमानस्थलाई अन्तरावष्ट्रय विमानस्थलको रुपमा 
विकास िने कायाका लागि शरुु िररएको िग्िा अगधग्रहण 

सवहत स्तरोन्नगत िने कायालाई अजघ बढाइने छ । 

विमानस्थलमा शीतभण्डारको प्रबन्ध िरी तािा तरकारी 

लिायतका िस्तहुरु विदेश गनयाात िना सहिीकरण िररनेछ । 

131. प्रदेश सरकारले तीनै तहका सरकारसंिको सहकाया तथा 

साझेदारीलाई उच्च प्राथगमकता र्दएको छ । यस सम्बन्धमा  

स्िीस सरकार, संघीय र स्थानीय सरकार समेतको 
साझेदारीमा कायाान्ियन चरणमा रहेको मनु्दमु पदमािाको 

गनमााण कायालाई तीब्रता र्ददै प्रदेशमा ५०० वकलोगमटर 
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पदमािा गनमााण िने लक्ष्यका साथ गडिाईनमा रहेको पदमािा 

पयाटन विकासको विस्ततृ पररयोिना कायाान्ियनमा 
ल्याइनेछ । 

132. पदमािाको समानान्तर सम्भि भएका ठाउँमा होम-स्टे (घर-

पाहनुा) लिायत पयाटकीय िगतविगध िना स्थानीय तहलाई 

सहयोि िररने छ । 

133. आगथाक लाभ प्राि हनु सक्ने िरी पयाटकीय योिनामा लिानी 

िरी प्रदेशको रािस्ि अगभिवृद्ध िररनेछ ।  

134. कोशी िलाधार क्षेत्र तथा प्रदेशको ठूला गसँचाइ प्रणालीहरुमा 
पयाापयाटन तथा िल पयाटनको सम्भाव्यता अध्ययन िररनेछ। 

135. वकराँती संस्कृगत, सभ्यता र मनु्धमुसंि िोगडएको सिकोशी 

नदीमा अिजस्थत खिुालङु्ग ढंुिाको संरक्षण िदै िलयातायात 

संिै त्यस क्षेत्रलाई ऐगतहागसक, धागमाक एिम ् साँस्कृगतक 
पयाटकीय केन्िको रुपमा संरक्षण र विकास िररनेछ । 

साथै अरुण तमोर सभ्यताको अध्ययन तथा संरक्षण िदै 

ऐगतहागसक, सांस्कृगतक र पयाटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास 
िररनेछ । 
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136. सरकारी कमाचारीलाई आगथाक सवुिधा सवहत आन्तररक 

पयाटन प्रबादनका लागि दश र्दनको पयाटन काि र्दइनेछ । 

माननीय सभामखु महोदय  

137. िन क्षेत्रका ढलापडा, सकेुका काठ दाउराको सङ्कलन िरी 

रोििारी, आय र रािस्ि अगभिवृद्ध िररनेछ । प्रदेशलाई 

काठ दाउरामा आत्मगनभार बनाइनेछ। 

138. गनिी िनको उत्पादकत्ि अगभिवृद्ध िने अगभयान सञ्चालन 

िररनेछ । गनिी तथा सामदुावयक िनबाट िावर्ाक दईु करोड 

क्यगुबक काठ उत्पादन िरी औद्योगिक कच्चा पदाथाको 
रूपमा आपूगता िररनेछ । 

139. सम्ित ्२०७८ लाई िकृ्षरोपण िर्ा घोर्णा िररनेछ । यस 

कायाक्रम अन्तिात प्रदेश सरकारको अनदुानमा गबरुिा 

उपलब्ध िराई हरेक पागलकामा िकृ्षरोपण कायाक्रमलाई 
अगभयानको रुपमा सञ्चालन िररनेछ । िडीबटुी संरक्षण र 

खेतीको विस्तार तथा िनको बहआुयागमक उपयोि िना 

काष्ठ, िैरकाष्ठ, िडीबटुी तथा फलफूल प्रिागतका िम्मा  
२८४६८० गबरुिा रोपण िररनेछ।   
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140. सनुसरी मोरङ चतरा नहरको गडलमा हनेु अिैध बसोिास र 

अगतक्रमण रोक्न तथा िातािरणीय न्याय प्रिद्धानका लागि 
नहर क्षेत्रागधकारको भभूािमा िकृ्षारोपण िरी हररत क्षेत्रको 

रुपमा विकास र संरक्षण िररनेछ । 

141. सरोकारिालाहरूको सहभागिता र व्यिस्थापनमा चलुाचलुी 

संरजक्षत क्षेत्र र रेड पान्डा सामदुावयक संरजक्षत क्षेत्र घोर्णा 
िररनेछ । 

142. िन डढेलो, िनिन्य आक्रमण, चोरी जशकारी गनयन्त्रण 

कायामा संलग्न हुँदा पीगडत भएकाहरुलाई राहतको व्यिस्था 
िररनेछ । िन डढेलो गनयन्त्रण िना पात-पगतङ्गर सरसफाइ 

िरी त्यसको औद्योगिक प्रयोि िने सम्भािनाको अध्ययन 

िरी लिानीका लागि उपयकु्त िातािरण गसिाना िररनेछ । 

143. व्यािसावयक रूपले बाँस, लाहा, रुिाक्ष, िम-रेजिन, सिुजन्धत 
िनस्पगत, रबर िस्ता मूल्यिान ् िनस्पगतको खेती िना 

चाहनेलाई प्रोत्सावहत िररनेछ । 

144. वहमाली क्षेत्रमा पाइने िडीबटुीबाट अगधकतम प्रगतफल गलन 
तीन तहका सरकार गबचको सहकायामा िडीबटुी अनसुन्धान 

तथा प्रिधान कायाक्रम सञ्चालन िररनेछ । 
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145. िैविक विविधता तथा िलाधार क्षेत्रको संरक्षण िना रावष्ट्रय 

िन लिायत चारकोसे झाडी, रामधनुी िंिल र अन्य िन 
क्षेत्रमा भएको अगतक्रमण गनयन्त्रण र व्यिस्थापनका 

विकल्पहरु बारे अध्ययन िरी कायाान्ियनका लागि नेपाल 

सरकार समक्ष गसफाररश िररनेछ । 

146. विज्ञान तथा प्रविगधको विकास, अनसुन्धान तथा प्रिद्धान िना 
प्रादेजशक नीगत तिुामा िरी कायाान्ियनमा ल्याइनेछ । 

147. बौवद्धक सम्पजत्तको संरक्षणको लागि स्थानीय एिम ् रैथाने 

एिम ्परम्पराित तथा आधगुनक ज्ञान सीपको अगभलेखीकरण 
र प्रमाणीकरण िररनेछ ।   

148. प्रदेशमा िीएमपी (कोडेक्स) स्तरको प्रयोिशाला स्थापना 

िरी स्िदेशको प्राकृगतक उत्पादनले उच्च मूल्य प्राि िने 

व्यिस्था िना संघीय सरकारसङ्ग समन्िय िररनेछ । भन्सार 
विन्दमुा िणुस्तर प्रयोिशालाको प्रमाणीकरण हनेु प्रबन्धको 

लागि नेपाल सरकारसँि समन्िय िररनेछ । 

149. िलाधार तथा गसमसारको संरक्षण सवहत त्यसको 
िहउुपयोिको कायाक्रम बनाइनेछ। 
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150. िलिाय ु पररितानको विर्यलाई मूलप्रिाहीकरण र 

आन्तररवककरण िना िठन िररएको प्रदेश िलिाय ुसमन्िय 
सगमगतलाई प्रभािकारी बनाइनेछ। 

माननीय सभामखु महोदय 

151. प्रदेश सरकारको केन्िीय सजचिालय लिायतका नयाँ 

संरचनाहरुको भौगतक पूिााधार विकासका लागि िरुुयोिना 
तयार िररनेछ । 

152. विितमा केन्िीय सरकारद्वारा हस्तान्तरण भएका तर अपरुा 

रहेका िा शरुु निररएका योिनाको अगभलेख अद्यािगधक 
िरी चाल ुिनुापने योिनाका लागि आिश्यक स्रोत व्यिस्था 

िरी यथाशीघ्र सम्पन्न िररनेछ । 

153. गनमााण प्रवक्रया आरम्भ हनु नसकेका र न्यून बिेट विन्यास 

भई हालको जस्थगतमा गनमााण प्रवक्रया थाल्न नसवकने 
अिस्थाका पररयोिनालाई पनुः रेखावङ्कत िररनेछ  । 

154. संिैधागनक व्यिस्था अनरुुप प्रादेजशक सडक र त्यसमा बने्न 

मोटरेिल पलुहरू लाई प्राथगमकताकासाथ गनरन्तरता 
र्दइनेछ । 
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155. चाल ुआगथाक िर्ामा गनमााणागधन ५६ िटा पलुहरूको गनमााण 

पूरा िना यस िर्ा पगन पयााि बिेट विगनयोिन िररनेछ । 
आिामी आगथाक िर्ामा प्रदेश सरकारद्वारा स्िीकृत प्रदेश 

सडक सञ्जाल िरुुयोिनाको आधारमा चयन हनेु १० नयाँ 

मोटेरबल पलु गनमााणको शरुुिात िररनेछ । 

156. प्रदेशको गनिााचन क्षेत्र िहिुर्ीय सडक, प्रदेश िौरिको सडक 
र विशेर् सडक अन्तिात सञ्चागलत आयोिनालाई 

प्राथगमकताका साथ गनरन्तरता र्दई सञ्चालन िररनेछ । 

मखु्यमन्त्री ग्रामीण कृवर् सडकहरुलाई गनरन्तरता  

र्दइनेछ । गनिााचन क्षेत्र पूिााधार विकास र गनिााचन क्षेत्र 

विकास कायाक्रमलाई गनरन्तरता र्दइनेछ । 

157. ग्रामीण सडक र पद मािाले होम-स्टे (घर पाहनुा) तथा 

कृर्कको बिार सम्मको पहुँचलाई िोडन बहआुयागमक सोच 
प्रिद्धान िररनेछ । 

158. बहिुर्ीय सडक पलु तथा झोलङेु्ग पलु गनमााण कायालाई 

गनरन्तरता र्दइनेछ । प्रदेश १ सरकारले सरुजक्षत रुपमा 
आिािमन, बिार अिसरहरू र सेिाहरूमा पहुँचका लागि 

हाल कायाान्ियनमा रहेका झोलङेु्ग पलु कायाक्रमलाई 
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गनरन्तरता र्दनेछ । यस सम्बन्धमा प्रदेशमा स्थानीय 

तहहरुलाई झोलङेु्गपलु गनमााण िना आिश्यक प्राविगधक 
सहयोि उपलब्ध िराईने प्रबन्ध िररनेछ । त्यसका लागि 

आिश्यक लठ्ठा भण्डारण र वितरणको व्यिस्थापन  

िररनेछ ।   

159. केचना सिरमाथा कनेजक्टगभटी अन्तिात चतराबाट पातले 
कोङदे खण्ड मागथ केिलकार तथा तल्लो चतरा पातले 

खण्डमा सरुुङ्गमािा, यातायात मािा, िलमािा र केही खण्डमा 

केिलकार सवहतको अध्ययन कायालाई अिागड बढाई गनिी 
तथा िैदेजशक लिानी आकवर्ात िररनेछ ।  

160. लिानी प्रागधकरण माफा त अिागड बढाइएका 

पररयोिनाहरुलाई समयमै सम्पन्न िराउन प्रारजम्भक एिम ्

गबस्ततृ अध्ययनका साथ कायाान्ियनका लागि आिश्यक 
िनशजक्तको व्यिस्थापन िररनेछ ।  आयोिनाहरुलाई 

अिागडबढाउन गनिी तथा िैदेजशक लिानी आका वर्त  

िररनेछ । पररयोिना कायान्ियन तथा अनिुमन इकाई 
िठन िररने छ । साथै लिानी बोडा र प्रदेश लिानी 

प्रागधकरणगबच सम्बन्ध कायम िरी लिानी प्रागधकरणका 
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पररयोिनाहरुलाई बास्केट पररयोिनाका रुपमा राख्न 

समन्िय िररनेछ । 

161. प्रदेश सरकारले पिुााधार बैंकसंि िरेको लिानी सम्झौता 

अनसुार उच्च प्रगतफलको संभािना भएका पररयोिनामा 

लिानी िररने नीगत गलइनेछ । नेपाल सरकारको स्िागमत्िमा 

रहेको उदयपरु गसमेन्ट कारखानाको जक्लंकर प्रशोधन,  

विद्यतुीय बस, िलविद्यतु लिायतका प्रदेश सरकारले लिानी 

िना सक्ने पररयोिनाहरुको अध्ययन कायालाई िारी  

राजखनेछ । 

162. प्रदेशको लागि आिश्यक पने इजन्िगनयररङ क्षते्रका दक्ष 

िनशजक्त प्रिद्धान िना मनमोहन प्रविगधक विश्वविद्यालय 

अन्तिात रहने िरी एक इजन्िगनयररङ तागलम केन्ि स्थापना 

िरी कायाान्ियनमा ल्याइने छ। 

163. चाल ुआगथाक िर्ामा यथेि बिेट विगनयोिन भएर पगन बिेट 

विि भई शरुु िना नसवकएका योिनाहरुको पनुाविश्लरे्ण िरर 

सचुारु िना प्रदेश योिना आयोिको समन्ियमा सम्बजन्धत 
मन्त्रालय तथा आगथाक मागमला तथा योिना मन्त्रालय 
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सजम्मगलत संरचना बनाई मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररर्द्को  

कायालयमा गसफाररस िर्र्ने व्यिस्था गमलाइनेछ। 

164. प्रदेश सहयोि कायाक्रम अन्तिात बहृत ्विराटक्षेत्रको विकास 

तथा चक्रपथ गनमााणको विस्ततृ अध्ययन तथा िरुुयोिना 

गनमााणको काया प्रारम्भ िररनेछ ।   

165. ओखलढंुिाको रुम्िाटार, ताप्लेिङु्ग घनु्साको वहमाली नमूना 
िाउँ लिायत तीन स्थानमा शरुु िररएको स्माटा गसटी एिम ्

नमूना िाउँको विस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययनको कायालाई 

गनरन्तरता र्दइ संघ, स्थानीय तह, गनिी क्षेत्रसंि समेतको 
सहकायामा कायान्ियन योिना तिुामा िररनेछ ।  

166. सािािगनक गनिी लिानी अन्तिात व्यापाररक तथा पयाटकीय 

स्थलमा केिलकार तथा कोशी र कोशीका सहायक नदीमा 

िलयातायात तथा ल्याण्ड-पगुलङद्वारा शहरी आिासीय 
क्षेत्रको विकास िररनेछ । 

167. वकफायती, सरुजक्षत, िणुस्तरीय गनमााणका लागि आधगुनक 

प्रविगध र प्रवक्रया अपनाइनेछ । नक्साङ्कनको बेलामा सडक 
सरुक्षा, र्दिोपना र बस्ती बिार क्षेत्रमा सडक सौन्दयालाई 
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योिनामा सामेल िररनेछ । सडकका पेटी अपाङ्गमैत्री हनेु 

िरी गनमााण िररनेछ ।  

168. शहरी आिास क्षेत्रका सडकमा साइकल-लेनको प्रािधान 

राजखने छ । प्राविगधक िनशजक्तको दक्षता अगभिृवद्ध िनाका 

साथै गनमााण सामग्री िणुस्तर प्रयोिशालाको स्थापना  

िररनेछ । गनमााण कायाको िणुस्तर अनिुमन िना जिल्ला 
समन्िय सगमगतसङ्ग समन्िय िररनेछ । प्रदेशका 

विश्वविद्यालयसङ्ग सम्झौता िरी िणुस्तर परीक्षणलाई भरपदो 

बनाइनेछ । 

169. प्रदेश सरकारले पवहचान िरेको एक अबा रुपैयाँभन्दा 

मागथका ठूला पूिााधार योिना संघीय सरकार समेतको सह 

लिानीमा गनमााण िररनेछ । 

170. उपयकु्त प्रविगध अपनाई गसँचाइ पूिााधारको विकास  

िररनेछ । प्रदेश सरकारको मातहतको कन्काई, चन्दामोहना 

गसँचाइको आिश्यक ममात सम्भार िरी िर्ाभरी सञ्चालन हनेु 

प्रबन्ध िररनेछ । उपभोक्ता सगमगतको अििुाइमा गसंचाइ 
नहरको कुनै भाि सञ्चालन र सम्भारको जिम्मा र्दने 

सम्भािनाको अध्ययन िरी कायाान्ियन िररनेछ । 
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171. स्िीस सरकारको सहयोिमा स्थानीय तह र संघीय 

सरकारसंिको समेत साझेदारीमा यस प्रदेशका ४८ मध्ये 
पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तहहरुमा कायाान्ियन भैरहेको साना 

गसंचाइ कायाक्रमलाई विस्तार िरर आिामी आगथाक िर्ामा 

६० स्थानीय तहमा परु्र् याइनेछ । स्थानीय तहहरुमा आिामी 

आगथाक िर्ामा साना गसँचाइ माफा त थप ८००० हेक्टर 
िमीनमा िर्ा भरर नै गसँचाई पगु्ने व्यिस्था गमलाइनेछ । 

172. आिामी दईु िर्ागभत्र सबै घरमा विद्यतु पञु्याइनेछ । 

विद्यतुको बह ु उपयोिलाई प्रोत्सावहत िररनेछ ।“प्रदेशको 
पानी प्रदेशकै िनताको लिानी“ भन्न ेनाराका साथ िलविद्यतु 

उत्पादनमा िोड र्दइनेछ । त्यस्ता िलगद्यतु आयोिना र 

लिानीमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, गनिी क्षेत्र र स्थानीय 

समदुायको शेयर सहभागिताको सगुनजश्चतता िररने छ । साथै, 

सौया तथा अन्य नविकरणीय उिााको उत्पादन र वितरणका 

कायाक्रमहरु संचालन िररनेछ । 

173.  प्रदेश गभत्र गनमााण हनेु विद्यतु आयोिना तथा गबधतु प्रसारण 

लाइन आयोिना गनमााणमा समन्िय िना र उिाा उत्पादकहरु र 
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सरकारबीच सोझो  सम्पका  स्थावपत िना एक छुटै्ट डेक्सको 

स्थापना िररनेछ । 

174. िातािरण मैत्री एिम ् स्िदेशमै उत्पार्दत विद्यतुको खपत 

बढाउन क्रमश: एलपीिी ग्याँसलाई प्रगतस्थापन िदै विद्यतुीय 

चलु्होको प्रयोिलाई बढािा र्ददै लगिनेछ ।साथै यसका लागि 

फोहोरबाट उिाा उत्पादन िने कायामा सहयोि िररनेछ । 

175. विपन्न ििा लजक्षत सौया उिाा उज्यालो कायाक्रम वहमाली, 

पहाडी र तराई मधेसमा  संचालन िररनेछ ।  

176. संघीय सरकारद्वारा सञ्चागलत ४६३ र प्रदेश अन्तिातका 
८०१ खानेपानी योिनालाई प्राथगमकताका साथ 

कायाान्ियनमा लगिनेछ । वपउने पानीको स्िच्छता र 

स्तरीयताको मापन िरी आिश्यक सधुार र प्रशोधन िने 

काया अिागड बढाइनेछ । 

177. कोशी िलाधार क्षेत्रका ठूला नदीबाट रङ्क-लाइनद्वारा वपउने 

पानीको र्दिो आपूगताको िैकजल्पक व्यिस्था िना र गनयाात 

समेतका लागि सम्भाव्यता अध्ययन िररनेछ । 

178. विपन्न तथा वपछगडएका समदुायका लागि सञ्चागलत िनता 

आिास कायाक्रमलाई गनरन्तरता र्दइनेछ । नािररक आिास 
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गनमााण िदाा उपभोक्ताको साझेदारी, स्थान र िातािरण 

सहुाउँदो प्रविगध र सामग्रीको प्रयोिलाई प्रोत्सावहत  

िररनेछ । 

179. िोजखममा परेका बस्तीलाई स्थानान्तरण िरी एकीकृत 

बस्तीको रूपमा पनुस्र्थापना िररनेछ । 

180. ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका आगथाक रुपले विपन्न पररिारहरूको 
आिास सधुारका लागि संघीय सरकारको कायाक्रमसंि 

आबद्व िरी खरको छानो विस्थापन िने कायाक्रम ल्याइनेछ । 

181. रावष्ट्रय भिन संवहताको प्रभािकारी कायाान्ियनका लागि 
स्थानीय सरकार र अन्य गनकायसंि सहकाया िरी प्रदेशमा 

गनमााण हनेु सािािगनक तथा गनिी भिन गनमााणलाई विपद् 

प्रगतरोगध तथा सरुजक्षत बनाइनेछ । ठूला शहरमा विकगसत 

हुँदै िएको सामूवहक आिास तथा बहतुले आिासको 
योिनाको सहिीकरण, अनिुमन र गनयमन िना आिश्यक 

काननुी व्यिस्था िररनेछ ।  

182. सम्पन्न भएका र गनमााण प्रकृयामा रहेका सािािगनक 
गनमााणको सम्पूणा वििरण अद्यािगधक रूपमा सािािगनक िने 

प्रबन्ध िररनेछ ।  
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183. गडजिटल नेपालको बहृत प्रारुपसँि तादाम्यता राखेर तयार 

िररएको गडजिटल प्रदेश गमशन तथा सशुासन 
कायायोिनालाई कायाान्ियन िना मखु्यमन्त्री ड्यासिोडा, 

सिारीसाधन दताा तथा यातायातसेिा व्यिस्थापन प्रणालीलाई 

पूणा क्षमतामा कायाान्ियन िररनेछ । उक्त प्रणाली 

संचालनका लागि आिश्यक तागलम तथा उपकरणहरुको 
व्यिस्था िरी यातायात सेिालाई व्यिजस्थत बनाइनेछ । 

माननीय सभामखु महोदय 

184. प्रदेशको शाजन्त सरुक्षालाई मिबतु बनाउन सरुक्षा तथा 
प्रशासगनक गनकायसँिको समन्िय, सहकाया र सहयोिलाई 

संस्थाित रूपमा सदुृढीकरण िररनेछ। नािररकको जिउधन 

र सािािगनक सम्पजत्तको सरुक्षा, प्रदेश सरकारको प्रगतबद्धता  

भन्ने मान्यता सवहत सरुक्षा नीगत तिुामा िररनेछ। 

185. प्रदेश प्रहरीको समायोिन तथा पूिााधारको व्यिस्थापन काया 

संघीय सरकारसंिको समन्ियमा िररनेछ । प्रदेशका 

कारािार एबं वहरासतहरुको गनयगमत अनिुमन िरी 
आिश्यक सधुार सम्भारको प्रबन्ध िररनेछ । 
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186. प्रदेश सहयोि कायाक्रम माफा त प्रदेश र स्थानीय सरकारिीच 

सहअजस्तत्ि, समन्िय र सहकायालाई प्रिद्धान िना स्थागनय र 
प्रदेश सरकारको सहलिानीमा रणनीगतक साझेदारीका 

पररयोिनाहरु पवहचान िरर कायाान्ियन िररनेछ । यसै 

सन्दभामा स्थानीय तहहरुको सहकायामा प्रकोप िोजखमको 

नक्सांकन सवहत मौिदुा संरचनाित तथा कायाित 
व्यिस्थालाई सबलीकरण िदै एवककृत विपद् व्यिस्थापनका 

लागि मखु्यमन्त्री अत्यािश्यक सेिा केन्िहरुलाई थप सदृढ 

िदै िोजखम पूिाानमुान, पूिातयारी, प्रगतकाया तथा पनुलााभ 
सम्बन्धी क्षमता विकास िररनेछ । 

187. लािू और्ध प्रयोि गनराकरण, विपद् व्यिस्थापन, नैगतक 

जशक्षा तथा उद्यमशीलता अगभिवृद्ध िदै योग्य सक्षम र सभ्य 

नािररक तयार िना वकशोर वकशोरी लजक्षत “म अजघ बढ्छु“ 
भन्न ेनाराका साथ सिरमाथा वटन्स क्लब िठन िरी दईु 

लाख विद्याथीहरुलाई  पररचालन िने कायाक्रमलाई 

गनरन्तरता र्दइनेछ ।  
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188. प्रादेजशक सञ्चार प्रगतष्ठान माफा त पत्रकारको क्षमता अगभिवृद्ध, 

न्यूनतम पाररश्रगमक अनिुमन, उपचार तथा सरुक्षाका लागि 
पत्रकार सरुक्षा कोर्लाई गनरन्तरता र्दइनेछ । 

189. प्रदेश सरकारसँिको िनताको चासो, सरोकार र िनुासो सनेु्न 

र सरकारको आगधकाररक कुराहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा 

मखु्यमन्त्री माफा त ् सम्प्ररे्ण िररदै आएको िनतासँि 
मखु्यमन्त्री कायाक्रमलाई गनरन्तरता र्दइनेछ । 

190. प्रदेशलाई चलजचत्र छायाङ्कन हबको रूपमा विकास िना 

सािािगनक गनिी साझेदारीमा  योिना पररचालन िररनेछ । 

191. एकल तथा साझा अगधकार सूचीमा रहेका विर्यमा कानून 

गनमााण िना स्थानीय तहलाई सहयोि िररनेछ । प्रदेश 

कानूनको अध्ययन अनसुन्धान िरी सजम्मलन र प्रिताको 

प्रबन्ध िररनेछ । 

192. िरीब, एकल मवहला, सीमान्तकृत तथा वपछगडएका 

समदुायका व्यजक्तका लागि गनःशलु्क काननुी सहायताको 

व्यिस्था िररनेछ । 
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माननीय सभामखु महोदय 

193. प्रदेशस्तरीय योिना, बिेट तथा कायाक्रम तिुामा र्दग्दशान 
बमोजिम सम्भाव्य आयोिनाको छनौट िना िैज्ञागनक आधार 

सवहतको आयोिना बैंक प्रणाली स्थावपत िररनेछ । 

194. प्रदेशको बिेट प्रणालीलाई नेपालको दीघाकालीन सोच, रावष्ट्रय 

योिना, प्रदेश आिगधक योिना, र्दिो विकास लक्ष्य तथा 
मध्यकालीन खचा संरचनासंि आिद्ध हनेु िरी योिना तथा 

बिेट प्रणाली विकास िररनेछ । 

195. मध्यमकालीन खचा संरचना, स्रोत अनमुान तथा वित्तीय 
उत्तरदावयत्िलाई प्रभािकारी ढङ्गले कायाान्ियन िना 

उच्चस्तरीय संयन्त्र गनमााण िररनेछ । 

196. आगथाक कायाविगध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि सम्िद्ध कानून 

अनसुार वित्तीय अनशुासनको कडाईका साथ पररपालना 
िररनेछ । 

197. बहपुक्षीय सहयोिको प्रभािकारी तथा समन्ियात्मक 

पररचालन िना प्रदेश योिना आयोिको समन्ियमा 
उच्चस्तरीय संयन्त्रको िठन िररनेछ । 
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198. विकास र समवृद्धका लागि आगथाक स्रोत व्यिस्थापन िना 

कृवर्, िन, पैतकृ सम्पजत्त हस्तान्तरण लिायतका सम्भाव्य 
आन्तररक स्रोतको पवहचान  िररनेछ ।  

199. रािस्ि चहुािट गनयन्त्रण सम्बन्धी नीगत तथा कानून तिुामा 

िरी सूचना प्रविगधको प्रयोि माफा त रािस्ि सङ्कलनलाई थप 

पारदशी तथा प्रभािकारी बनाइनेछ । 

200. बिेट तिुामा, कायाान्ियन, लेखाङ्कन र प्रगतिेदन प्रणालीका 

बीचमा अन्तरआिद्धता  कायम िरी बिेट प्रणालीलाई 

स्िचागलत बनाइनेछ । 

201. एकल कर प्रशासनलाई सबल, सदुृढ र पारदशी  

बनाइनेछ । वक्रयाकलापमा आधाररत बिेट विगनयोिन तथा 

कायाान्ियन प्रणालीलाई पूणा रूपमा अिलम्बन िररनेछ । 

भैपरी खचाको मापदण्ड तयार िरी कायाान्ियन िररनेछ । 

202. सािािगनक गनिी लिानी कायाक्रम अन्तिात लिानी िना 

चाहने लिानीकतााको कम्पनी प्रोफाइल र के्रगडट रेवटङ 

परीक्षण िररनेछ। 
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203. नािररक साझेदारी, स्थानीय तहको सह लिानी र थोरै 

लिानीबाट शीघ्र प्रगतफल र्दने बहआुयागमक योिनालाई 
प्राथगमकता र्दइनेछ ।  

204. सािािगनक गनिी लिानी कायाक्रम अन्तिात सबै जिल्ला र 

स्थानीय तहमा सम्भाव्य पररयोिनाको अध्ययन काया िारी 

रहेको छ । सो अध्ययन सम्पन्न भएपगछ पवहचान भएका 
पररयोिनाको कायाान्ियनका लागि लाित साझेदारी 

व्यिस्थापन माफा त आयोिना शरुु िररनेछ । 

205. गनिी क्षेत्रसँिको सहकायामा प्रदेश लिानी सम्मेलन िररनेछ । 

206. सम्पजत्त व्यिस्थापनका लागि नेपाल सरकारले लािू िरेको 

सािािगनक सम्पजत्त व्यिस्थापन प्रणालीमा सबै प्रकारका 

सम्पजत्तको प्रविवि िरी पूणा रुपमा कायाान्ियनमा ल्याइनेछ 

। संघीय सरकारसँि समन्िय िरी प्राि िना बाँकी अगभलेख 
र संरचनाको हस्तान्तरणको प्रवक्रया आरम्भ िररनेछ । 

207. प्रदेश सरकारको नीगत तथा कायाक्रममा उल्लेख भएका 

विर्यहरूलाई बावर्ाक बिेट तथा कायाक्रमसँि आिद्ध िरी 
नीगत नक्साङ्कनको काया थालनी िररनेछ । 
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208. पूिँी बिारलाई प्रदेशस्तरमा प्रिद्धान िना आिश्यक समन्िय 

र व्यिस्थापन िररनेछ । बीमा व्यिसायलाई प्रचगलत कानून 
अनसुार सबै पेशा र व्यजक्तको पहुँचमा परु्र् याउन नीगतित 

पहल िररनेछ । 

209. खररद प्रणालीलाई स्तरीय, पारदशी बनाउने कुरालाई विशेर् 

िोड र्दइनेछ । स्तर प्रमाणीकरण भएको भरपदो बस्त ुतथा 
स्िदेशमा उपलब्ध सामानको खररदलाई प्राथगमकता 

र्दइनेछ ।  

210. प्रदेशको नीगत तिुामा तथा गनणया प्रवक्रया त्यांक तथा 
सूचना प्रणालीमा आधाररत हनेुछ । प्रदेश त्यांक, सूचना 

तथा अगभलेख प्रणाली सम्िन्धी आिश्यक काननु तिुामा 

िररनेछ । 

211. स्थानीय तहमा त्यांक तथा सूचना प्रणाली स्थापना िना 
आिश्यक सहयोि तथा समन्िय िररनेछ । 

212. स्थानीय तहको योिना प्रणालीलाई र्दिो विकास लक्ष्यका 

साथै रावष्ट्रय तथा प्रदेशको आिगधक योिनासँि तादात्म्यता 
हनेु िरी विकास िना सहिीकरण िररनेछ । 
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माननीय सभामखु महोदय  

213. प्रदेश मानि संसाधन विकास योिना तिुामा िरी कायाान्ियन 
िररनेछ । 

214. प्रदेशको प्रशासगनक िगतविगध लिायत सशुासन प्रिद्धानका 

विर्यमा सम्बोधन िना मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररर्द्को 

कायाालयमा एक संयन्त्रको स्थापना िररनेछ । 

215. सािािगनक सेिालाई दक्ष, चसु्त, पारदशी र ििाफदेही 

बनाउन आिश्यक नीगत, कायाविगध तथा मापदण्ड 

कायाान्ियनमा ल्याइनेछ ।  

216. प्रदेशका सबै विर्यित मन्त्रालयसंि समन्िय र सहिीकरण 

िरी प्रदेश कानूनको तिुामा िना, प्रदेश कानून कायाान्ियन र 

सो को अनिुमन िना र प्रदेश कानूनमा सधुार समेतका 

सन्दभामा प्रदेश सरकारलाई सझुाि र्दन मखु्यमन्त्री तथा 
मजन्त्रपररर्द्को कायाालयमा कानून तिुामा तथा सझुाि 

संयन्त्रको िठन िररनेछ । 

217. मानि अगधकार कायाान्ियनको प्रादेजशक कायायोिना तिुामा 
िरी कायाान्ियन िररनेछ ।  
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218. मानब अगधकारको सम्मान, विगधको शासन, सदुृढ प्रगतरक्षा, 

न्यायपूणा प्रदेश भने्न उधेश्यका साथ काननुी शासनको 
प्रत्याभगुत र सरोकारिालाको भगुमका प्रभािकारी बनाउन 

कायाक्रम संचालन िररनेछ । 

219. अदालती प्रवक्रयामा आिश्यक समन्िय र सहयोिको 

बातािरण गमलाइनेछ । स्थानीय तहको न्यावयक सगमगतको 
कायासम्पादनमा सहिता ल्याउन र एकरुपता कायम िना 

“न्यावयक सगमगत र्दग्दशान“ तयार िररनेछ र सो को 

कायाान्ियन िना स्थानीय तहसँि समन्िय िररनेछ । 

220. गडजिटल नेपालको बहृत प्रारुपसँि तादत्मत्या राख्दै प्रदेश 

१ गडजिटल प्रदेशको विस्ततृ कायायोिना तयार िरी लािू 

िररनेछ र क्रमशः प्रदेश सरकारसंिको नािररक पहुँच 

बढाउन आिश्यक प्रबन्ध गमलाइनेछ । गडिीटल प्रदेशको 
ब्यिहाररक कायान्ियनलाई प्रभािकारी बनाउदै प्रदेशलाई 

गडजिटल प्रदेशतफा  उन्मखु िराइनेछ । 

221. प्रदेशले प्रिाह िने सबै सेिा तथा विकास गनमााणका कामको 
न्यूनतम मापदण्ड गनधाारण िरी कायाान्ियन िररनेछ । 
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222. संघ, अन्य प्रदेश र स्थानीय तहसँिको समन्िय र 

अन्तरसम्बन्ध अगभिवृद्ध िररनेछ ।  

223. प्रदेश गनिामती सेिा र प्रदेश अन्य सरकारी सेिा सञ्चालन 

सम्बन्धी नीगत तथा  कानून तिुामा िरी कायाान्ियन  

िररनेछ । 

224. सािािगनक सेिाको लाित कम िदै प्रभािकाररता अगभिवृद्ध 
िना समान प्रकृगतका काया सम्पादन िने गनकायहरूलाई 

एकीकृत सङ्गठन संरचनाको गनमााण िरी एकद्वार प्रणालीमा 

आबद्ध िररनेछ । जिल्लाजस्थत प्रादेजशक कायाालयहरुलाई 
एउटै छातामा सञ्चालन िना आिश्यक अध्ययन िरी 

कायाान्ियनमा ल्याइनेछ । प्रदेश मन्त्रालयहरुको कायाबोझ 

अध्ययन िरी कायागबभािनमा समायोिन िररनेछ । 

225. राष्ट्रसेिकलाई मौर्िक तथा िैर मौर्िक सवुिधा र प्रोत्साहन 
र्दने व्यिस्था िररनेछ । प्रदेश गनिामती परुस्कारको 

व्यिस्था िररनेछ । 

226. प्रदेश प्रजशक्षण केन्िलाई प्रदेश प्रजशक्षण तथा अनसुन्धान 
प्रगतष्ठानको स्िरुपमा स्िायत्त गनकायको रूपमा विकास 

िररनेछ । 
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माननीय सभामखु महोदय 

प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरु 

अन्त्यमा, 

प्रदेश सरकारले कोगभड महामारी विरुद्धको पनुःउत्थान सवहतको 

आगथाक िर्ा २०७८/७९ को नीगत तथा कायाक्रम प्रस्ततु िरेको 

छ । यस नीगत तथा कायाक्रमको प्रभािकारी कायाान्ियन िने मूल 
कताव्य र दावयत्ि प्रदेश सरकारको हनेुछ ।उल्लेजखत नीगत तथा 

कायाक्रमको पररगधगभत्र रही प्रदेश सरकारले अगधकतम प्रगतफल 

हागसल हनेु िरी आिामी आगथाक िर्ा २०७८/०७९ का लागि 
बिेट तथा कायाक्रम तिुामा िने व्यहोरा यस िररमामय सभामा 

िानकारी िराउँदछु । प्रदेशले पररकल्पना िरेको स्िच्छ, सखुी र 

समनु्नत प्रदेशको मािाजचत्रलाई प्रस्ततु नीगत तथा कायाक्रमले 

आत्मसात िरेको छ । यस नीगत तथा कायाक्रमको कायाान्ियमा 
प्रदेश सरकारले सिै क्षेत्र तथा सरोकारिालाहरुबाट पूणा सहयोि 

प्राि हनेु विश्वास राखेको छ । प्रदेशको विकास प्रयास तथा कोरोना 

महामारी विरुद्धको अगभयानमा प्राि सहयोि तथा सद्भाि प्रगत 
सम्पणुमाा पनुः हार्दाक धन्यिाद र्दन चाहन्छु । 


