प्रदे श सरकार
प्रदे श नं. १, विराटनगर
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माननीर् सभामुख महोदर्,
१.

िियमान प्रदे श सरकार गठन भए पश्चाि् िे श्रो आतथयक िर्यको
नीति िथा कार्यक्रम र्स सम्मातनि सभामा प्रस्िुि गनय पाउँदा
खुशी लागेको छ। र्स अिसरमा सं घीर् लोकिान्त्रिक गणिरि
स्थापना र लोकिान्त्रिक अतिकार प्रातिका लागी शान्त्रिपूण य
जनआरदोलन िथा सशस्त्र सं घर्यको दौरानमा जीिन बतलदान गने
महान शवहदहरु प्रति हार्दयक श्रद्धाञ्जली व्र्क्त गदयछु।

२.

सं घीर् शासन पद्धतिको ममय, सं वििान कार्ायरिर्न प्रतिको
दावर्त्ि, प्रादे न्त्शक विकासका लागी िजुम
य ा भई प्रदे श सरकारबाट
स्िीकृि

भएको

प्रदे श

आितिक

र्ोजनाको

आिारपि

र

तनिायचनको समर्मा आम जनिासं ग गररएका प्रतििद्धिा नै
सरकारको नीति िथा कार्यक्रमका मागयदशयन हुन।

आ.ब. २०७६/०७७ को नीति िथा कार्यक्रम

३.

प्रदे शको समग्र विकासका लागी स्िच्छ, सुन्त्ख र समुन्नि प्रदे श
को मूल दृवि सवहि पवहलो पञ्चिवर्यर् र्ोजनाको कार्ायरिर्न
गररनेछ।

४.

गि िर्यको नीति कार्यक्रममा घोर्णा भए अनुसार २७ िटा ऐन,
७ िटा तनर्मािली, ५ िटा तनदे न्त्शका र ३७ िटा कार्यवििी
िथा मापदण्ड र १ गठन आदे श िजुम
य ा भएका छन् । केही
अत्र्ािश्र्क

कानून

प्रदे श

सभाको चालु अतििेशनमा

पेश

गररनेछ ।
५.

आतथयक िर्य २०७५/०७६ मा प्रदे शको प्रशासतनक सं गठन
सं रचना तनमायण र सं घीर् सं रचनाको हस्िारिरण कार्यमा उल्ले ख्र्
प्रगति भर्ो। साि िटा मरिालर् अरिगयि ११ तनदे शनालर्
िथा

१३७

तडतभजन

कार्ायलर्

र

न्त्जल्लास्िररर्

कार्ायलर्

स्थापना भएका छन्। साथै र्स प्रदे शमा ३८८२ स्िीकृि
दरिरदी भई २४७० कमयचारी समार्ोजन भएका छन्। प्रदे श
तभिका स्थानीर् िहमा ४८९२ जना कमयचारी समार्ोजन भएका
छन्।
६.

गि िर्यको नीति िथा कार्यक्रममा समािेश भएको मुख्र्मरिी
ग्रातमण सडक सुिार कार्यक्रम अरिगयि कररब ८७ िटा
सडकलाई तनमायण चरणमा लतगएको छ। त्र्स्िै प्रदे श तनिायचन
क्षेिलाई आिार बनाई कररब ६२ िटा सडक, ७५ िटा सडक
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पुल, ६२ िटा झोलुङ्गे पुल र ५ िटा विशेर् प्राथतमकिा प्राि
सडकका लागी बहुिवर्यर् आर्ोजना कार्ायरिर्न शुरु गररएको
छ। विराटनगर विमानस्थललाई अरिराविर् विमास्थलको रुपमा
विस्िार गने प्रवक्रर्ा अन्त्घ बढे को छ।
७.

कृवर्को व्र्िसावर्करण िथा आिुतनकीकरण गने गि िर्यको
घोवर्ि नीति कार्यक्रम अनुसार कृवर् औजार खरीदमा अनुदान,
मल बीउ वििरणमा सहजिा, तसं चाई सुवििा प्राि भूमीको
विस्िार, दुग्ि उद्योगको विस्िार, िुलो दुि कारखाना स्थापना,
कोल्ड स्टोर एिम् पशु बिशाखा स्थापनाका कार्यमा उल्लेखनीर्
प्रगति भएको छ।

८.

िृहि विराट क्षेिको अििारणाले कानूनी आिार पाएको र
मूिरु
य प तलएको छ। विराटनगर रं गशालामा रािीको समर्मा
समेि खेलकूद हुन सक्ने गरी व्र्िस्थापन गने कार्य अगाडी
बढे को छ। कोशी राजमागय तबस्िारको कार्यले तनररिरिा
पाएको छ। चिरा क्षेििाट जलपररिहन सञ्चालन शुरुिाि
भएको छ। पर्यटन पूिायिार तनमायणका कार्यले तनररिरिा पाएका
छन्।

९.

र्स सम्मातनि प्रदे श सभा तभि असल राजनीतिक सं स्कारको
विकास भएको छ। मूलभूि राजनीतिक एजेरडामा समान िारणा
रहने असल सं स्कृति तनमायण हुन ु र्स प्रदे शको विकास र
3
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समृद्धीका लागी िेरै महत्िपूणय र सकरात्मक कुरा हो भन्ने मैले
ठानेको छु । अरिर प्रदे श समरिर् पररर्द्को बैठकमा प्रादे न्त्शक
समस्र्ा र च ुनौतिका विर्र्मा ब्र्ापक छलफल भई कतिपर्
समस्र्ा र वद्धवििा हल भएका छन्। स्थानीर् िहसँगको असल
सम्बरि िथा सहकार्य बृवद्ध भइरहेको छ।
१०.

उल्ले न्त्खि पररिेशमा प्रदे शको समृवद्धका लागी आिार िर्ार
भएको छ। गि िर्यको बजेट िक्तव्र्मा घोर्णा गररए बमोन्त्जम
सबैभरदा िेश १ नं. प्रदे श तनमायण गने िािािरण बनेको छ।
सरकारले राजनीतिक सह-सम्बरिलाई अझ बतलर्ो बनाउँदै,
अरिर सरकार र अरिर तनकार् समरिर् गदै िथा तनजी क्षेि र
सामुदावर्क सं स्थासँगका सहकार्यमा विकासको गतिलाई िीव्र
बनाउनेछ।

११.

प्रदे श

सं सदले

सियसम्मिीबाट

प्रदे श

स्थार्ी

राजिानी

टुं गो

लगाएको छ। प्रदे श राजिानी विराटनगरलाई प्रशासतनक केरर
विरदुको रुपमा स्थावपि गदै आम नागररकलाई आिश्र्क पने
सेिा प्रदार्क कार्ायलर् िथा विकास व्र्िस्थापनका तनकार्
प्रदे श तभिका वितभन्न न्त्जल्ला िथा क्षेिमा विकेन्त्ररि गने सोच
सरकारको रहेको छ।
१२.

गि िर्यको नीति कार्यक्रममा घोर्णा भएको िृहि विराट क्षेिको
अििारणालाई आत्मसाि गदै र्स क्षेिको सिायवङ्गण विकासका
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लागी भू–उपर्ोग र्ोजना, पूिायिार िथा आतथयक सं रचना तनमायण,
न्त्शक्षा, स्िास््र्, खेलकुद सं स्थाको स्थापना, पर्यटकीर् शहर र
क्षेि सवहिको विस्िृि गुरुर्ोजना िर्ार गरी कार्ायरिर्न सुरु
गररनेछ। िृहि विराट क्षेि र आसपासका क्षेिलाई समेटेर
स्र्ाटे लाइट स्माटय तसटीको रुपमा विकास गनय विस्िृि अध्र्र्न
गररनेछ।

सभामुख महोदर्,
१३.

उत्पादन र उत्पादकत्त्ि बृवद्ध एिम् प्रतिफलको रर्ार्ोन्त्चि
वििरणमा र्ोगदान गने गरी प्रदे श तभि स्िदे शी िथा विदे शी
लगानी आकवर्यि गनय एकद्वार सेिाको विकास, जोन्त्खम तलने
क्षमिामा बृवद्ध, रर्ू न लागि, श्रमको उत्पादकत्ि बृवद्ध, जग्गा
प्रान्त्ि िथा प्रशासतनक प्रकृर्ा सरलीकरण एिम् लगानीमा
एकोहोरो कर प्रणालीको विकास गरी उद्यमशीलिाको विकासमा
जोड र्दँदै उत्पादनशील रोजगारीको बृवद्ध माफयि आतथयक विकास
गने नीति तलइनेछ। विकास तनमायणका पररर्ोजनामा साियजतनकतनजी-साझेदारीलाई प्रोत्साहन गररनेछ।

१४.

प्रथम प्रादे न्त्शक आितिक र्ोजना िर्ार भई कार्ायरिर्न शुरुिाि
भैसकेको सरदभयमा आगामी आतथयक बर्यबाट प्रथम चौमातसक
तभि नै बावर्यक कार्यक्रम कार्ायरिर्न र्ोजना तनमायण गरी
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नतिजामा आिाररि समीक्षा, अनुगमन िथा मूल्र्ांकन प्रणालीको
शुरुिाि गररनेछ।
१५.

आतथयक-सामान्त्जक विकास िथा पूिायिार तनमायण आफ्नै स्रोिले
िान्ने गरी प्रदे शको समृवद्धका लागी आिश्र्क पने आतथयक स्रोि
जुटाउन सम्भाव्र्

आरिररक

स्रोिको

खोजी

गरी

नेपालको

सं वििानले तनर्दयि गरे को शुल्क र करको सं कलन र सं कतलि
स्रोिको

प्रभािकारी

पररचालन

गररनेछ।

प्रदे श

राजस्ि

प्रभािकारी रुपमा पररचालन गरी प्रदे शको स्रोि पररचालनमा
आरिररक स्रोिको प्रभािकाररिा अतभबृवद्ध गररनेछ।
१६.

सरिुतलि विकासका लागी समरर्ावर्क एिम् प्रभािकारी वित्तीर्
हस्िारिरणलाई आत्मसाि गदै िस्िुतनष्ठ एिम् िैज्ञातनक आिार
सवहिको वित्तीर् हस्िारिरणको माध्र्मबाट सं घबाट प्रदे शलाई
हस्िारिरण

भएका

अनुदान

प्राथतमकिा

प्राि

क्षेिमा

खचय

गररनेछ। साथै प्रदे शबाट स्थानीर् िहलाई हस्िारिरण हुने
अनुदान उपर आिश्र्क अनुगमन, मूल्र्ाङ्कन िथा सुपरीिेक्षण
गरी

उद्देश्र्

अनुरुपका

क्षेिमा

सवह

अथयमा

उपर्ोग

हुने

िािािरण तमलाई प्रदे श िथा स्थानीर् िहको सरिुतलि विकास
गने नीति तलइनेछ।
१७.

ँ ीगि खचय गने क्षमिालाई बढाउन सं घ िथा स्थानीर् िहबीच
पूज
आिश्र्क समरिर् िथा सहकार्य गने , प्रदे श तभिका विर्र्गि
6
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ँ ीगि खचय जेष्ठ
मरिालर्बीच समरिर् एिम् सहकार्य गरी पूज
मसारि तभि गररसक्ने नीति सरकारले तलनेछ।
१८.

आिुतनक एिम् उत्पादनमूलक साियजतनक खचय प्रणाली माफयि
ँ ीगि खचयको अशं बढाउँदै प्राथतमकिा प्राि आर्ोजनामा
पूज
स्रोि-सािनको सुतनश्चििा गररनेछ। मध्र्कातलन खचय सं रचना
(MTEF), सं भाव्र्िा अध्र्र्न, विस्िृि पररर्ोजना प्रतििेदनका
आिारमा र्ोजनाको छनौट गने, Project Bank िर्ार गरी
आर्ोजनाको प्राथतमकीकरण गने, उपर्ुक्त
य
आर्ोजना छनौट
प्रणाली

(Project

Screening

Mechanism)

विकास

गने,

आर्ोजनामा कार्यरि कमयचारीलाई उत्प्रेररि गनय आर्ोजना दक्षिा
अतभिृर्द्व कोर् (Project Efficiency Dividend Fund) को स्थापना
गनय आिार िर्ार गने जस्िा कार्यलाई प्राथतमकिामा रान्त्खनेछ।
१९.

प्रदे शमा कार्यसम्पादनमा आिाररि बजेट प्रणाली (Performance
Based Budgeting System) को अििारणा विकास गरी आगामी
बर्य दे न्त्ख लागू गररनेछ। बजेट र कार्यक्रम िर्ारी र स्रोि
व्र्िस्थापनको लागी मध्र्कालीन खचय सं रचनाले तनदे न्त्शि गरे
अनुसार बजेट तनमायणमा सुिार र कार्ायरिर्न हुने व्र्िस्था
तमलाइनेछ। प्रदे शको आम्दानी र खचयको ले खाङ्कन पद्दति थप
पारदशी र ि्र्परक बनाउन सूचना प्रवितिको प्रर्ोगलाई बढािा
र्दइनेछ।
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२०.

प्रदे शको विकासका लागी आिश्र्क र उपलब्ि स्रोि बीचको
खाडल रर्ून गनय सं िैिातनक व्र्िस्था मुिाविक राविर् प्राकृतिक
स्रोि िथा वित्त आर्ोगले तनिायरण गरे को आरिररक ऋणको
सीमातभि रही ऋण उठाउन कार्यविति िर्ार गने, ऋणको
उपर्ोग गने पररर्ोजनाको पवहचान गने कार्यलाई प्राथतमकिामा
रान्त्खनेछ।

२१.

सं िैिातनक

व्र्िस्था

अनुरुप

सं घीर्

सरकारको

स्िीकृतिमा

प्रदे शमा विकास सहार्िाको प्रािी र पररचालन गनय िैदेन्त्शक
सहार्िा पररचालन सम्बरिी कानून तनमायण गनय िथा प्रदे श
िहका विकास सहार्िामा सञ्चातलि पररर्ोजना हस्िारिरण गनय
सं घीर् सरकारसँग सहकार्य गररनेछ।
२२.

आितिक र्ोजनाले तनर्दयि गरे का प्राथतमकिाका क्षेिमा तनजी
क्षेिको

सहभातगिा

प्रदे शस्िरीर्

लगानी

सुतनन्त्श्चि

गनय आिश्र्क

सम्मेलन

आर्ोजना

गृहकार्य

गररनेछ।

गरी

प्रदे शको

औद्योतगक, व्र्िसावर्क िथा सेिा क्षेिमा स्िदे शी िथा िैदेन्त्शक
तनजी लगानी बढाउन लगानी सम्बरिी छु ट्टै कानू न िजुम
य ा गरी
प्रदे श सभाको चालु अतििेशनमा पेश गररनेछ।
२३.

स्थानीर् सरकार समेिको सहकार्यमा प्रदे श सरकारको समग्र
शासकीर् सुिारको लागी न्त्स्िजरल्र्ाड सरकारको सहर्ोगमा
प्रदे श सहर्ोग कार्यक्रम आगामी आतथयक बर्यबाट नै शुरु हुने
8
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जानकारी सम्मातनि सभालाई गराउन चाहरछु । प्रदे श सरकार
आफैंले अििारणा पि िर्ार गरी दािृसंस्थाको सहर्ोगमा
सं चालन

गनय

लागेको

र्ो

कार्यक्रम

सं घीर्

व्र्िस्थाको

कार्ायरिर्नमा दािृ सं स्थासं गको सहकार्यको पवहलो कोर्ेढुङ्गा
हुनेछ।
२४.

ँ ी तनमायण र
प्रदे शको आतथयक िृवद्ध, राजस्ि िृवद्ध एिम् पूज
पररचालनमा तनजी क्षेिलाई प्रोत्सावहि गररनेछ। अथयिरिको
एउटा खम्बाको रुपमा रहे को सहकारी प्रणालीलाई प्रोत्साहन
गररनेछ। सहकारी, सामूदावर्क र गैरसरकारी क्षेिलाई आतथयक
रुपारिरण, आर् आजयन र रोजगारी श्रृजना गरी आतथयकसामान्त्जक रुपारिरणको सहर्ोगी रुपमा विकास गररनेछ।

२५.

एक िर्य तभि सबै नेपालीको एक बैंक खािा हुने सं घीर्
सरकारको नीति बमोन्त्जम र्स प्रदे शिासी जनिाको िैंक िथा
वित्तीर् सं स्थामा पहू ँच पुर्र्ाउने नीति अिलम्बन गररनेछ।

२६.

स्िरोजगारका अिसर तसजयना गरी र्ुिालाई आत्मतनभयर बनाउन
एिम् बैदेन्त्शक रोजगारीबाट स्िदे श फकेका र्ुिाहरुको ज्ञान,
ँ ीलाई प्रभािकारी रुपमा उपर्ोग गनय छु ट्टै
सीप, दक्षिा र पूज
कोर्को स्थापना गरी मुख्र्मरिी र्ुिा उद्यमशीलिा कार्यक्रम
सञ्चालन गररनेछ।
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सभामुख महोदर्,
२७.

कृवर्, सहकारी र भूमी ब्र्िस्था सम्बरिी आिश्र्क नीति तनर्म
तनदे न्त्शकाको िजुम
य ा, कृवर् क्षेिको विकास र व्र्िसार्ीकरणमा िीनै
िहका सरकारबीच समरिर्, सहर्ोग र सहकार्य अतभबृवद्ध गदे कृवर्
विकासका कार्यक्रम सं चालन गररनेछ।

२८.

ु , सं खि
ु ासभा, सोलुखम्ु बु, भोजपुर, िे ह्रथुम, खोटाङ्ग र
िालेजङ्ग
ओखलढुं गा न्त्जल्लाका उच्च पहाडी क्षेिमा पर्यटकका लागी
लन्त्क्षि गरी कोदो, फापर, लट्टे , कागुने, न्त्चनो, जौ र उिा जस्िा
सुपर वहमालर्न फुडको उत्पादनमा प्रोत्साहन गररनेछ।

२९.

प्रदे श सरकारबाट घोर्णा भएको हररि अतभर्ानका आिारभूि
तसद्धारिलाई अङ्गीकार गदै स्िच्छ र गुणस्िरीर् खाद्यिस्िु उत्पादन,
प्राङ्गाररक खेिी र जलबार्ू पररबियनले कृवर् क्षेिमा परे को असरलाई
रर्ूनीकरण गने कार्यक्रम अतभर्ानका रुपमा सं चालन गररनेछ।
हररि कृवर् अतभर्ान अरिगयि रर्ूनिम १०० विघा जतमनमा
जग्गािनी वकसानलाई कृवर् कम्पनीमा आबद्ध गरी प्रदे श सरकार
समेिको

लगानीमा

एक

नमुना

कृवर्

पररर्ोजना

सं चालन

गररनेछ। त्र्सका लागी मल विउ, और्िी, पानी, विजुली, बाटो र
प्रावितिक लगार्ि रर्ूनिम व्र्ाजमा ऋण उपलव्ि गराउने
जस्िा कुरामा सरकारले सहर्ोग उपलव्ि गराउनेछ।

10

आ.ब. २०७६/०७७ को नीति िथा कार्यक्रम

३०.

प्राङगाररक

व्र्िसावर्क

खेिीलाई

प्रोत्साहन

गनय

तनन्त्श्चि

मापदण्डको आिारमा सहुतलर्िपूणय ऋण, अनुदान र सहर्ोग
उपलब्ि गराईनेछ। आगामी िर्यमा प्रदे श तभि छातनएका १००
िटा व्र्िसावर्क फमयलाई र्स्िो सहर्ोग उपलब्ि हुने व्र्िस्था
तमलाईनेछ।
३१.

कृवर् क्षेिलाई पवहलो प्राथतमकिा र्दई तनजी िथा सहकारी क्षेिको
सहकार्यमा कृवर्, पशुपंक्षी िथा मत्स्र्जरर् क्षेिको पूणरु
य पमा
व्र्िसावर्करण िथा औद्योतगकीकरण गदै लाने नीति तलइनेछ।
सरकारी, सहकारी र तनजी क्षेिलाई आतथयक विकासका पररपुरकका
रुपमा अन्त्घ िढाउन साियजतनक–सहकारी–तनजी साझेदारीलाई
अगातड बढाइनेछ। पशु नश्ल सुिार, पशु आहारा विकास, पशुस्िास््र्
सेिा िथा उन्नि पशुपक्षीपालन प्रवितिको सघन प्रर्ोगबाट प्रदे शलाई
५ िर्य तभि मासु, अरडा र माछामा आत्मतनभयर बनाईनेछ ।

३२.

भू-उपर्ोग नीति अनुरुप कृवर् जतमनको सं रक्षण र उपर्ोग
गररनेछ। सहकारी, सामुदावर्क र कम्पनी मोडलमा ठु ला कृवर्
फामय स्थापना गने नीति तलइनेछ। कृवर् उत्पादनलाई प्रोत्साहन
गरी व्र्िसार्ीकरण गनय १० विगाह िा १३० रोपनी भरदा
िढी जतमनलाई एकि गरी सम्िन्त्रिि वकसानको ५१ प्रतिशि
ँ ीमा स्थापना
शेर्र स्िातमत्ि रहने गरी एक करोडसम्मको पूज
हुने कृवर् उत्पादन कम्पनी दिाय गनय लाग्ने सिै शुल्क तमनाह
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गने र आर्ोजना लागि िैंकद्धारा सहुतलर्ि व्र्ाजदरमा कजायको
रुपमा उपलव्ि गराउने व्र्िस्थाका लागी सं घीर् सरकारसं ग
सहकार्य गररनेछ।
३३.

कृर्कलाई िाली विवितिकरण, उत्पादकत्ि िृवद्ध, बजार पहुँच,
कृवर् प्रविति र व्र्िसावर्किा जस्िा विर्र्मा प्रन्त्शक्षण प्रदान गने
गरी कृर्क प्रन्त्शक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ। आगामी िर्य
१४ बटै न्त्जल्लामा प्रतितनतित्िमूलक ढं गले छातनएका कृर्कलाई
प्रन्त्शक्षण र्दने कार्यको थालनी गररनेछ। र्स कार्यमा स्थानीर्
िह र कृर्क सम्बद्ध सहकारीसँग सहकार्य गररनेछ।

३४.

मध्र्पहाडी

क्षेिलाई

अगायतनक

क्षेि

घोर्णा

गरी

त्र्हाँको

उत्पादनको मुल्र् र महत्िमा अतभिृवद्ध गररनेछ। प्रांगाररक मल
कारखाना तनजीक्षेिसं गको साझेदारीमा स्थापना गररनेछ। एक
पातलका एक अगायतनक फामयको नीति अनुरुप कृवर्मा जान चाहने
स्थानीर् िहलाई विशेर् प्रोत्साहन गररनेछ।
३५.

जनसहभातगिामा आिाररि सामुवहक खेति, अपघटक (अग्र्ायतनक
डीकम्पोजर) र मोहनी-पासो (क्र्ुतलर्र) प्रवितिको प्रर्ोग माफयि
रसार्तनक

मल

र

अस्िस््र्कर

प्रवितिमुक्त

हररि

कृवर्

अतभर्ानको सं चालन गररनेछ। उत्पार्दि बालीमा हुने अखाद्य
रसार्तनक पदाथयको मापन गरी आिुतनक कृवर् व्र्िसार्ीकरण र
कृवर्को अनुसरिान िथा प्रवितिको विकासका लागी प्रदे श
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सरकार, पूिायञ्चल विश्वविद्यालर् र कृवर् विज्ञहरुको सहकार्यमा
एक Plant Diagnostic Clinic स्थापना गररनेछ। कृवर् क्षेिको
अनुसरिान, औजारीकरण र िजारीकरणमा विशेर् जोड र्दइनेछ।
३६.

कृवर्जरर्

उत्पादन

र

जतडबुटीको

तनर्ायि

सहजीकरण

र

प्रिद्धयनका लागी अगायतनक प्रमाणीकरण गने प्रविति तभत्र्र्ाई
उपर्ोग गररनेछ। अन्निाली खेर जान नर्दन र उपर्ुक्त ढं गले
तभत्र्र्ाउन पोि हाभे ि टे क्नोलोजी उपर्ोग गने र सो को लागी
िालीमको प्रबरि गररनेछ। पवहलो चरणमा झापा, मोरङ्ग र
सुनसरी न्त्जल्लाका १००० कृर्कलाई र्स्िो िालीम प्रदान
गररनेछ।
३७.

प्रदे शको पवहचानको रुपमा रहेका नगदे बाली न्त्चर्ा, अदुिा, अलै ची ,
रुराक्षको उत्पादकत्िमा िृवद्ध गरी व्र्िसावर्करण

गररनेछ।

प्रदे शका त्र्स्िा पवहचानर्ुक्त विन्त्शि नगदे िालीको उत्पादन,
भण्डारण, प्रशोिन र ब्राण्डीङ्ग गने प्रबरि गररनेछ। रुराक्ष,
एभोकाडो, म्र्ाकाडातमर्ा, ओखर, वकिी, अलै ची, ड्रागनफ्रुट,
कवफ, न्त्चर्ा र मोररङ्गगा आर्दमा विशेर् अनुदानको व्र्िस्था
गररनेछ।
३८.

प्रदे शका मुख्र् मुख्र् शहरी केरर िथा शहर उरमुख क्षेिमा िैदेन्त्शक
रोजगारीबाट फवकयएका िथा अरर् र्ुिा लन्त्क्षि दुि, मासु, मत्स्र्,
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च्र्ाउ, मह, िरकारी उत्पादन विशेर् कार्यक्रम माफयि स्िदे शमा नै
रोजगारीका अिसर उपलब्ि गराउने नीति तलईनेछ।
३९.

अथोडक्स न्त्चर्ाको पुराना जाििाट नर्ाँ क्लोन विकास र
प्रसारका लागी एक न्त्चर्ा अनुसरिान केरर स्थापना गरी
सं चालन गररनेछ। कृवर् उपजको तनर्ायि प्रिद्धयनका लागी तनर्ायि
प्रशोिन केरर िथा गुणस्िर प्रर्ोगशालाको स्थापना गररनेछ।

४०.

फलफूलिालीको विकासका लागी भौगोतलक सं भाब्र्िा अनुसार
कागिी, वकिी, सुरिला बालीका ब्र्िसावर्क बगैचा स्थापना िथा
स्थानीर्स्िरमा रहेका खेर गएका जग्गामा ब्र्िसावर्क फलफूल
खेिी सं चालन गररनेछ। मूल्र्िान जािका विरुिा रोन आम
समुदार्मा आव्हान गररनेछ।

४१.

कृवर्मा आिाररि विशेर् आतथयक क्षेि विकास गने उद्धेश्र्का
साथ हुलाकी मागय िथा अरर् मुख्र् राजमागय आसपासका क्षेिमा
ब्र्िसावर्क कृवर्को सं भाब्र्िालाई मध्र् नजर गरी ब्र्िसावर्क
िरकारी

उत्पादन

िथा

पशुपंक्षीपालन

कार्यक्रम

सं चालनमा

ल्र्ाईनेछ। वहँउदे मकै, चैिेिान, बगर खेिी िथा खाद्यान्न िीउ
उत्पादन गने वकसानलाई उत्पादनका आिारमा प्रोत्साहन गररनेछ।
४२.

कृवर् िथा पशुपंक्षी बजार, सकंलन केरर, कोल्ड स्टोर, कोल्ड रुम,
िीउ भण्डारण घर, दुि न्त्चस्र्ान केरर, सामुदावर्क भण्डारण गृह,
आिुतनक नेट हाउस िथा हररि गृह आर्द स्थापनामा तनजी िथा
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िहसँग

स्थानीर्

सहकार्य

गररनेछ।

र्सै गरी

वकसान

िथा

ब्र्िासार्ीसँगको सहकार्यमा कृवर् िथा पशुपंक्षीजरर् िस्िु उत्पादन,
प्रसोिन, प्रिद्धयन गनय र्ान्त्रिकरण कार्यक्रमलाई सघन रुपमा सं चालन
गररनेछ।
४३.

तनजी क्षेि माफयि कृवर् प्रसार सेिाको विस्िार गनय कृवर् िथा
भेटेनरी विर्र्मा र्दक्षीि विद्याथी, ब्र्िसावर्क कृवर् िथा पशुपंक्षी
फामय सं चालन गरे का ब्र्िसार्ी र कृवर् िथा भेटेनरी विर्र्
अध्र्ापन गराउने न्त्शक्षण सं स्था माफयि िोवकएको क्षेिमा कृवर्
िथा पशु सेिा प्रसारका कार्यक्रम सं चालन गररनेछ। नमुनाको
रुपमा

प्रदे शका

सबै

न्त्जल्लामा

बाली

िथा

पशुपंक्षी

तबमा

कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ।
४४.

भू-उपर्ोग नीति अनुरुप भूमीको िगीकरण गरी कृवर् भूमीको
गैर कृवर् प्रर्ोजनमा प्रर्ोग हुने प्रिृन्त्त्तलाई पूणरु
य पमा तनरुत्सावहि
गररनेछ । भूमी बैंकको स्थापना गरी भूमीको लाभांश बढाउने
नीति

तलइने

छ। भूमी प्रशासन

सेिालाई

विद्युिीर्

सूचना

प्रणालीमा आिद्ध गरी सरकारी, साियजतनक, गुठी िथा तनजी
जग्गाको िैज्ञातनक एिम् विद्युिीर् अतभले ख िर्ार गररनेछ।
४५.

कोशी टपु क्षेिमा नदीले छोडे को करीब ५ हजार तबघा
साियजतनक जग्गालाई बस्िी रवहि कृवर् भूमीको रुपमा विकास
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गरी व्र्िसावर्क खेिी गनय सामुदावर्क िथा सहकारी सं स्थालाई
तलजमा उपलव्ि गराउने नीति अिलम्बन गररनेछ।
४६.

जोन्त्खमर्ुक्त

क्षेिको

मानििस्िीलाई

रुपमा

सुरन्त्क्षि

श्रीलं का

ठाउँमा

टापुमा

स्थानारिरण

रहे को

गरी

ठु लो

क्षेिफलमा रहे को जतमनलाई कृवर् उत्पादनको विशेर् जोनको
रुपमा उपर्ोग गनय सं घीर् सरकार र स्थानीर् िहसं ग समरिर्
र सहकार्य गरी कार्यक्रम अगाडी बढाइनेछ।
४७.

भूमीको चक्लाबरदीलाई प्रोत्साहन गरी चक्लाबरदी गररएका
कृवर्

स्थानमा

उत्पादन

कार्यका

लागी

सहुतलर्ि

उपलब्ि

गराउने िथा जडीबुटी, फलफूल, िरकारी लगार्ि खाद्यान्न
उत्पादनका

लागी

भूमीहीन

वकसानलाई

सहकारी/समूहमा

आिाररि करार खेिीका लागी जग्गा ब्र्िस्थापन गने नीति
तलईनेछ।
४८.

पहाडी

न्त्जल्लामा

साना

वकसानलाई

लन्त्क्षि

गरी

कृवर्को

उत्पादकत्ि िृवद्ध गनय स्थानीर् सरकारसं गको सहकार्यमा साना
तसं चाई कार्यक्रम सं चालन गररनेछ। च ुरे र िराईको समागम
स्थल िरपरका तसमसार क्षेिमा भएका पानीका स्रोि िथा
मुहानको उन्त्चि सं रक्षण गरी तसं चाईको तबस्िार गररनेछ।
४९.

ु ाको अतिकार सुतनन्त्श्चि गनय तबउ
सं वििान प्रदत्त खाद्य सम्प्रभि
तबजन एिम् प्रजातिको सं रक्षण, खाद्यान्न उत्पादन, भण्डारण र
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आपुतियको उन्त्चि व्र्िस्था गररनेछ । तसमारिकृि समुदार्को
खाद्यान्न मातथको पहुँच स्थावपि गनय विशेर् कार्यक्रम लागु
गररनेछ ।

माननीर् सभामुख महोदर्,
५०.

प्रदे श

तभिका

सदरमुकामसम्म
स्िरोरििी

सिै

स्थानीर्

जोड्ने

गररनेछ।

गरी

िहलाई
सडक

प्रदे श

सम्िन्त्रिि

सञ्जालको

प्राथतमकिा

प्राि

न्त्जल्ला

विस्िार

र

गौरिका

आर्ोजनालाई तनररिरिा र्दइनेछ। मुख्र्मरिी ग्रातमण सडक
सुिार

कार्यक्रमलाई

स्िरिृवद्ध गदै

तनररिरिा

र्दई

ग्रातमण

सडकहरुको

लतगनेछ। बहुिवर्यर् सडक िथा सडक पुल

आर्ोजनाहरुलाई स्रोिको सुतनन्त्श्चिा गरी सम्पन्न गररनेछ ।
सम्भाव्र्

स्थानमा

झोलुङ्गे

पुलको

तनमायण

गने

विर्र्लाई

प्राथतमकिा र्दईनेछ।
५१.

प्रदे शका जनिाको न्त्शक्षा, स्िास््र्, बजार र अरर् सेिा सुवििाको
पहुच १ घरटा भरदा बढी फेरो लगाउन नपने गरी सं घीर् िथा
स्थानीर् सरकारसं गको सहकार्यमा आगामी ३ िर्य तभि सम्भाव्र्
सबै स्थानमा झोलुङ्गे पुल तनमायण सम्पन्न गररनेछ।

५२.

चिरा

दे न्त्ख

िुन्त्म्लङटारसम्मको

जलमागयमा

सहजरुपले

जलर्ािार्ाि सञ्चालन हुने व्र्िस्था तमलाइनेछ। सं घीर् र अरर्
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प्रदे श

सरकारसं गको

सहकार्यमा

चिरा-दोलालघाट

जलर्ािा

सं चालनको लागी आिश्र्क सभे क्षण सम्पन्न गररनेछ।
५३.

पर्ायपर्यटन (Eco Tourism) एिम् सांस्कृतिक विन्त्शििालाई समेि
ख्र्ाल गरी आउने ४ िर्य तभि सिै स्थानीर् िहमा सियकातलन
सडक पुर्र्ाईनेछ। गि िर्यको नीति कार्यक्रममा समािेश भएको
“हाम्रो गौरब हाम्रै शान, सगरमाथा र केचनाले प्रदे शकै राख्छ
उच्च मान” भन्ने भािनालाई मूिरु
य प र्दन केचनादे न्त्ख सगरमाथा
आिार न्त्शिीरसम्म रिु सडक र्ािार्ािले जोड्ने गरी पररर्ोजना
अन्त्घ बढाईनेछ।

५४.

विराटनगर-िरान-मेन्त्चनगर-कोशी व्र्ारे ज कररडोरको स्िरिृवद्धको
लागी प्रदे श सरकारले समरिर्कारी भूतमका तनिायह गनेछ।
रानी–वकमाथांका सडक तनमाणय गने कार्यलाई तछटो सम्पन्न गनय
सं घीर् सरकारसं ग समरिर् र सहकार्य गररनेछ। िरान-मुलघाट
सुरुङ्ग मागयको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गररनेछ।

५५.

प्रदे श तभिको मध्र्पहाडी लोकमागयमा विकास हुन लागेका नर्ाँ
शहरमा न्त्स्थर मानि िसोिासका लागी आतथयक आिार िथा
आसपासमा रोजगारी सृजना हुने औद्योतगक क्षेि विकास गनय
गुरुर्ोजना तनमायण गरी ठोस कार्यक्रम सं चालन गररनेछ।

५६.

क्रमागि रुपमा सं चालन भएका खानेपानी आर्ोजनालाई प्राथतमकिा
साथ सम्पन्न गने गरी बजेट वितनर्ोजन गररनेछ। पहाडी क्षेिमा
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तलफवटङ्ग, पन्त्म्पङ्ग र तडपिोररङ्ग गरी सं चालन गररने खानेपानी
आर्ोजनामा विशेर् प्राथतमकिा र्दईनेछ।
५७.

सुख्खाग्रस्ि क्षेिमा विशेर् प्रावितिर्ुक्त खानेपानी आर्ोजना सं चालन
गने कार्यलाई प्राथतमकिाका साथ अगाडी बढाईनेछ। लागि
साझेदारीको

अििारणामा

सह-लगानीमा

आिाररि

खानेपानी

आर्ोजनालाई प्रोत्साहन गररनेछ। पहाडी क्षेिमा भूमीगि तडप
िोररङ्ग आर्ोजना सं चालन गनुय पूि य हाइड्रोन्त्जर्ोलन्त्जकल अध्र्र्न गरी
सम्भाव्र् दे न्त्खएका क्षेिमा आर्ोजना सं चालन गररनेछ।
५८.

प्रदे श अरिगयि सम्भाव्र्
अध्र्र्न
बढाईनेछ।

गरी

जलाशर्र्ुक्त खानेपानी आर्ोजनाको

सम्भाव्र्िाको

िराईका न्त्जल्लामा

आिारमा
रहेका

पररर्ोजना

खोला

िथा

अन्त्घ
नदीको

तनर्रिण गनय बहुबवर्यर् आर्ोजना सं चालन गररनेछ । सौर्य उजायको
प्रर्ोग गरी प्रदे शस्िरीर् खानेपानी आर्ोजना सं चालन गनय विशेर्
प्राथतमकिा र्दइनेछ।
५९.

र्सै

आतथयक िर्यमा

जलविद्युि िथा उजाय सम्बरिी वििेर्क

सम्मातनि सभामा पेश गररनेछ। प्रदे शमा ५ िर्य तभिमा १४००
मेघािाट विजुली उत्पादन गररने लक्ष्र्का साथ कार्य प्रारम्भ
गररनेछ।
६०.

हाल कार्ायरिर्न शुरु भएको अरुण िेश्रो जलविद्युि आर्ोजनाको
कामलाई तिव्र गतिमा अगातड बढाई िोवकएको समर्मा सम्पन्न गने
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कार्यमा सहर्ोग गररनेछ।र्स प्रदे शका ठु ला आर्ोजना क्रमशः
७६२ मेघािाटको िमोर (जलाशर्र्ुक्त) बहुउद्देश्र्ीर् आर्ोजना र
८०० मेघािाटको दुिकोशी जलविद्युि आर्ोजनालाई

राविर्

गौरबकै आर्ोजनाको रुपमा उच्च प्राथतमकिामा राखी कार्य
थालनी गनय सं घीर् सरकारसं ग सहकार्य गररनेछ ।
६१.

प्रदे श गौरिको रुपमा रहने िमोर–दुिकोशी, मातथल्लो अरुण
जस्िा ठु ला जलविद्युि आर्ोजना तनजी क्षेि िथा स्थानीर्िासीको
लागि शेर्र सहभातगिा समेिका आिारमा सञ्चालन गनय कार्य
प्रारम्भ गररनेछ।

६२.

िमोर न्त्चसाङ्ग डाइभसयन बहुउद्देश्र्ीर् जलाशर्र्ुक्त आर्ोजनालाई
प्रादे न्त्शक गौरिको रुपमा सं चालन गरीनेछ । जलविद्युि, तसं चाइ,
मत्स्र्पालन, जलविहार जस्िा बहुउद्देश्र्ीर् क्षेि समेटने पररर्ोजना
सं चालन गनय विस्िृि अध्र्र्न सभे क्षणको काम शुरु गररनेछ।

६३.

प्रदे शको पानी जनिाको लगानी भन्ने िारणाका साथ साना
जलविद्युि आर्ोजना प्रदे शस्िरमा नै सञ्चालन गने प्रवक्रर्ाको
थालनी गररनेछ। ठू ला जलश्रोि पररर्ोजनाबाट वपउने पानी
वििरण गनुक
य ा साथै ट्रंकलाइन माफयि भारि लगार्ि तछमेकी
ु मा तनर्ायि सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गनय सं घीर् सरकारसं ग
मुलक
सहकार्य गररनेछ।
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६४.

सौर्य उजाय उत्पादन र उपभोग गने घर पररिारलाई सोलार
र्ालन खररदमा अनुदान र्दने नीति अिलम्िन गररनेछ। िार्ु
उजायको

सम्भाव्र्िा

अध्र्र्न

गररनेछ।

एलपी

ग्र्ाँसको

लै जान विद्युिीर् च ुल्होको

प्रर्ोगलाई क्रमश विस्थावपि गदै
प्रर्ोगलाई िढािा र्ददै लतगनेछ।
६५.

तनजी क्षेिसँग सहकार्य गरी सौर्यशन्त्क्तबाट २०० मेघािाट विद्युि
उत्पादन गररनेछ। चार िर्यतभिमा सबै जनिाको घरमा उज्र्ालो
पुर्र्ाउने र प्रदे शलाई अध्र्ारोमुक्त घोर्णा गररनेछ।

६६.

पाँच

िर्यतभि

सबै

गाउँपातलका

र

नगरपातलकाका

सं भाव्र्

घरपररिारमा सहभातगिात्मक रुपमा िार्ोग्र्ाँस विस्िार गरी
सं कतलि जैविक फोहरबाट बार्ोग्र्ाँस र प्राङ्गररक मलको उत्पादन
गररनेछ।
६७.

भूमीवहन,

सुकुम्बासी,

अव्र्िन्त्स्थि

बसोबासमा

रहे का

र

तसमारिकृि समुदार्को लागी एवककृि बस्िी विकास र्ोजना
िजुम
य ा गरी कार्ायरिर्न शुरु गररनेछ। एवककृि बस्िीमा शैन्त्क्षक
िथा स्िास््र् सं स्थाको स्थापना, खानेपानी िथा सरसफाई
कार्यक्रम, सीपमूलक व्र्िसावर्क कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ।
पवहलो चरणमा मोरङ्ग, सुनसरी र झापा न्त्जल्लाका दन्त्क्षण
तसमाििी क्षेिमा नमुनाको रुपमा एवककृि बस्िीको थालनी
गररनेछ।
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६८.

छररएर रहे को मानि िस्िीलाई एवककृि विकासका सबै अिसर
र सुवििा सहज, सुलभ र व्र्िन्त्स्थि बनाउदै लै जान प्रदे श
सरकारले एकीकृि िस्िी विकासको अििारणा अन्त्घ सारे को
छ। र्स अनुरुप कन्त्म्िमा एक िस्िी एक सर् पररिारको
एकीकृि िस्िी विकास कार्यक्रम अगामी बर्यबाट शुरु गररनेछ।

६९.

स्थानीर्

सरकार

समेिको

सहकार्यमा

भिन

आचारसं वहिा

(तबन्त्ल्डङ्ग कोड) लागू गरी आगामी ४ िर्यमा पूण य रुपले भिन
आचारसं वहिा कार्ायरिर्न भएको प्रदे श बनाउनेिफय सरकारले
आिश्र्क

कार्य

आिश्र्क

पने

गनेछ।

भूकम्प

जनशन्त्क्तको

लागी

प्रतिरोिी
सीप

घर

तनमायणमा

विकास

िातलमको

व्र्िस्था तमलाईनेछ।
७०.

स्थानीर् सरकार समेिको सहकार्यमा प्रदे शका कम्िीमा ५ िटा
बजार केररलाई आिश्र्क पूिायिार सवहि व्र्िन्त्स्थि स्िच्छ र
सफा शहर िनाउन आिश्र्क प्रवक्रर्ाको थालनी गररनेछ।
प्रदे श तभि कम्िीमा १ पर्यटकीर् शहर सवहि ५ सम्भाव्र्
ठाउँलाई स्माटय तसटीको रुपमा विकास गनय विस्िृि अध्र्र्न
गररनेछ। कोशी गाउँपातलकामा िन्न लागेको अत्र्ािुतनक र
सुवििासम्पन्न
तिव्रिाकासाथ

ररफ्रेसमेरट
अगाडी

सेरटरको

िढाइनेछ।
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अरिरायविर् सम्मेलन केरर स्थापनाको कार्य प्रारम्भ गरी आगामी
३ िर्य तभि सम्पन्न गररनेछ।
७१.

विराटनगर महानगरपातलका, इटहरी र िरान उपमहानगरपातलका
र दमक नगरपातलकालाई पवहलो चरणमा स्िच्छ र सफा
शहरको रुपमा

व्र्िन्त्स्थि

बनाउन

तनजीक्षेि र

सम्बन्त्रिि

स्थानीर् िहसं गको साझेदारीमा Road Beautification कार्यक्रम
सञ्चालन गररनेछ।
७२.

साियजतनक पूिायिार बसपाकय, घाट, बालउद्यान, फनपाकय, जेष्ठ
नागररक भजन वकियन र मनोरञ्जनस्थल, अतितथ गृह, िमयशाला,
पौडी पोखरी िथा स्नानगृह, हाटबजार, पशुबिशाला तनमायण
कार्यलाई

तनररिरिा

र्दइनेछ।

शहरतभि

ु ,
कफीशप, शैलन

व्र्ार्मशाला, शौचालर् सवहिका शहरी जनसेिा केरर स्थापनाका
लागी तनजी क्षेि र स्थानीर् िहसं ग सहकार्य गररनेछ।
७३.

विपद

जोन्त्खम

रर्ू तनकरणका

लागी

नदी

िथा

खोलामा

सामुदावर्क सहभातगिा समेिको माध्र्मबाट सामुदावर्क िटिरि
तनमाणय

गररनेछ।

नदीको

िटीर्

क्षेिमा

िृक्षारोपण

गरी

िार्ोइञ्जीतनर्ररङ्ग प्रवितिलाई प्रोत्साहन गररनेछ।
७४.

विपद पूि य िर्ारीमा सघाउ पुर्र्ाउन प्रादे न्त्शक आकन्त्स्मक कार्य
सञ्चालन

केरर

(PEOC)

को

स्थापना

गररनेछ।

आम

नागररकलाई विपदका बारे मा जानकारी गराउन र सूचना र्दन
23

आ.ब. २०७६/०७७ को नीति िथा कार्यक्रम

छु ट्टै

DRR Portal िथा

मोिाईल

एस.एम.एस.को

व्र्िस्था

गररनेछ।
७५.

तिन दे न्त्ख चार स्थानीर् िहलाई सेिा पुर्र्ाउने गरी पार्क पने
स्थानमा

स्थानीर्

िहकै

लागि

सहभातगिामा

दमकलको

व्र्िस्थापन गररनेछ। आगामी िर्य प्रत्र्ेक न्त्जल्लामा कम्िीमा १
को दरले १४ स्थानमा र्स्िो सेिा सं चालन गररनेछ।
७६.

प्रदे शमा वि.पी. कोइराला, मनमोहन अतिकारी, मदन भण्डारी
जस्िा राजनेिाको नाममा राजनेिा पाकय तनमायण गररनेछ। साथै
प्रदे शको विविि सं स्कृति झल्कने खालका साँस्कृतिक पाकय
तनमायणमा प्रोत्साहन गररनेछ।

७७.

ऐतिहातसक भूमी, िीर िथा शवहदभूमी गाउँहरुलाई नमुना गाउँ
बनाउने प्रदे श सरकारको पवहलो तनणयर्लाई विशेर् कार्यक्रम
सवहि बजेट व्र्िस्था गरी कार्ायरिर्न गररनेछ।

७८.

आतथयक विकास र गररबी तनिारणमा र्ोगदान पुर्र्ाउने खालका
उद्यम, उद्यमन्त्शलिा विकास, औद्योतगक जनशन्त्क्त विकास िथा
स्िरोजगारमूलक र क्षमिा अतभबृवद्ध कार्यक्रम सं चालन गररनेछ।
स्थानीर्स्िरमा रोजगारी श्रृजना गने,

उत्पादनमूलक र तछटो

प्रतिफल प्राि गनय सवकने उद्यमलाई प्रोत्साहन र प्राथतमकिा
र्दइनेछ।
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७९.

प्रदे शको पवहचानको रुपमा उत्पादन हुने ढाका, अल्लो, खाडी
लगार्िको

उद्योगलाई

िढािा

र्दई

उत्पादन

िढाउन

र

व्र्िसावर्क रुपमा उद्योगको विकासमा आिश्र्क अनुदान सवहि
प्रोत्साहन गररनेछ। उद्योगलाई उपर्ुक्त प्रविति हस्िारिरणका
लागी सहजीकरण गररनेछ।
८०.

एक गाउँ एक उत्पादन, प्रत्र्ेक स्थानीर् िहमा एक कृवर् िथा
घरे ल ु औद्योतगक ग्राम जस्िा कार्यक्रम सं चालनमा जोड र्दईनेछ।
ग्रातमण क्षेिमा स्थापना हुन चाहने उद्योगका लागी पूिायिार
विकास, िातलम

प्रविति िथा

सहर्ोग उपलब्ि

गराईनेछ।

सुनसरीको अमरडुिामा रहे को साियजतनक जतमनमा औद्योतगक
क्षेि स्थापना गने कार्य प्रारम्भ गररनेछ।
८१.

विराटनगरमा विशेर् आतथयक क्षेि (SEZ) स्थापनाका लागी
सं घीर् सरकार र तनजी क्षेिसं ग सहकार्य गरी प्रारन्त्म्भक कार्यको
थालनी गररनेछ। विराटनगर महानगरपातलका र तनजी क्षेिको
सहकार्यमा शुरु भएको औद्योतगक प्रदशयनी केरर स्थापनाको
कार्यलाई आगामी आतथयक िर्यमा तिब्रिा प्रदान गररनेछ।

८२.

व्र्िसार् सं चालनका लागी लागि कम गनय, व्र्िसार्को दिाय र
सञ्चालन प्रवक्रर्ा सहज बनाउन, प्रदे शमा एकल विरदु सेिा केरर
स्थापना गरी लगानीकिायका लागी आिश्र्क से िा तछटो छररिो
रुपमा एकै स्थानबाट उपलब्ि गराइनेछ। विन्त्त्तर् सं घसं स्था,
25

आ.ब. २०७६/०७७ को नीति िथा कार्यक्रम

प्रावितिक जनशन्त्क्त उत्पादन गने सं स्था, र्स सम्बरिी शैन्त्क्षक
सं स्थासं गको साझेदारीमा उद्यमन्त्शलिा िथा क्षमिा अतभिृवद्धका
कार्य गररनेछ।
८३.

खतनज अरिेर्ण र उत्खनन िथा सो कार्यका लागी दक्ष
जनशन्त्क्त व्र्िस्थापनका लागी सं घीर् सरकार, स्थानीर् िह र
तनजी क्षेिसँग समरिर् र सहकार्य गररनेछ।

८४.

भिन, सडक, पुल, कल्भटय

लगार्ि

तनमायण

क्षेिमा

िढदो

लागिलाई कम गनय तगट्टी, ढुं गा, िालुिा, रोडाको अतिकिम विक्री
मुल्र् तनिायरण गरी कार्यरिर्नमा ल्र्ाइनेछ। खानी प्रभाविि
क्षेिका जनिाको वहिलाई ध्र्ानमा राखी सम्िन्त्रिि क्षेिमा
विकास आर्ोजना सं चालन गनय उत्पार्दि खतनज बस्िुको अन्त्रिम
विक्रीमूल्र्को १० प्रतिशि स्थानीर् िहमाफयि उठाउने व्र्िस्था
तमलाइनेछ।
८५.

प्रदे शमा अत्र्ािश्र्क िस्िु िथा सेिा सहज, सुलभ र तनर्तमि
रुपमा उपलब्ि गराउन साियजतनक, तनजी िथा सहकारी क्षेिलाई
सहभागी गराउँदै उपभोक्ता हक वहि र अतिकारको सं रक्षण िथा
प्रिद्धयन गनय प्रभािकारी अनुगमनको व्र्िस्था तमलाईनेछ।

८६.

अत्र्ािश्र्क िस्िु िथा सेिामा पहुँच नपुगेका, रर्ू न आर् भएका
विपन्न िथा दुगम
य क्षेिका उपभोक्ताको सुवििा र राहिको लागी
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सहकारीमा आिाररि एक पातलका एक सुपथ मूल्र् पसल
सञ्चालन गररनेछ।
८७.

श्रतमकको हक वहिका लागी र्ोगदानमा आिाररि सामान्त्जक
सुरक्षा कोर्को प्रभािकारी कार्ायरिर्न गररनेछ। श्रतमकको
उत्पादकत्ि

िथा

सीप

अतभिृवद्धको

लागी

तनजीक्षेिसं गको

सहकार्यमा सीप विकास िातलम सं चालन गररनेछ।

सभामुख महोदर्,
८८.

पर्यटक र अतितथको सत्कार, प्रदे श १ को संस्कार लाई
अिलम्िन गदै नेपाल भ्रमण बर्य सन् २०२० लाई साथयक
बनाइनेछ। राविर् लक्ष्र्सं ग पर्यटन प्रिद्धयनलाई आिद्ध गदै र्स
प्रदे शमा ५ लाख पर्यटक तभत्र्र्ाउने लक्ष्र्का साथ कार्यक्रम
सञ्चालन गररनेछ।

८९.

वहमाली क्षेिमा पर्यटन प्रिद्धयन गने उद्देश्र्का साथ कञ्चनजंगा
क्षेि दे न्त्ख सगरमाथा आिार न्त्शविरसम्म वहमालर्न पदमागय
तनमाणय गररनेछ। पदर्ािा पर्यटनलाई बढािा र्दन प्रदे शका सिै
स्थानीर् िह र प्रमुख पर्यटकीर् स्थललाई छु ने गरी प्रादे न्त्शक
पदर्ािा मागयको तनमायण गररनेछ।

९०.

भेडेटार राजारानी हुदै रिी राकेको तसवद्धथुम्कासम्मको क्षेिलाई
महाभारि हररि कृवर् पर्यटन क्षेिको रुपमा घोर्णा गरी विशेर्
हररि कृवर् कार्यक्रम लागु गररनेछ।
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९१.

एक पातलका एक आकर्यक पर्यटकीर् पूिायिार तनमायणको काम
स्थानीर्

िहसं गको

सहकार्यमा

उपमहानगरपातलकालाई
आिश्र्क

शुरु

पर्यटकीर्

पर्यटकीर्

गररनेछ।

पातलका

पूिायिार

घोर्णा

तनमायणको

िरान
गरी
लागी

उपमहानगरपातलकासं ग सहकार्य र साझेदारी गररनेछ।
९२.

आध्र्ान्त्त्मक िथा पर्यटकीर् क्षेिका रुपमा विकास गनय चिरा
क्षेिलाई कुम्भ क्षेि घोर्णा गरी आिश्र्क पूिायिार तनमायण
गररनेछ। बराह क्षेि, रामिुनी, दरिकाली, बुढा सुव्िा वपण्डे श्वरी
िाममा पूिायिार विकास गदै िातमयक पर्यटन सवकयटको विकास
गररनेछ। हले सी, िराहक्षेि र पातथभरालाई विशेर् िातमयक,
सांस्कृतिक र पर्यटकीर् स्थलको रुपमा विकास गररनेछ।
िराईका

जनजािीहरुको सस्कृति

सं रक्षणका लागी महाराज

थानको रुपमा रहे को सोनिर्ी थान मोरङ्गको सं रक्षण र विकास
गररनेछ। विराटनगर न्त्स्थि मुन्त्स्लम िमायिलम्बीको मुसावफर
खानाको तनमायणमा आिश्र्क सहर्ोग गररनेछ।
९३.

राविर् िथा अरिरायविर् महत्िका तसमसार क्षेिको सं रक्षण र
बुवद्धमत्तापूण य

उपर्ोग

गदै

पर्ायपर्यटनको

गरिव्र्को

रूपमा

विकास गररनेछ। रामसारमा सुन्त्चकृि तसमसारको सं रक्षण र
विकासको गुरुर्ोजना बनाई कार्ायरिर्न गररनेछ।
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९४.

प्रदे शको गौरिको रुपमा रहेका तनकुञ्ज, आरक्ष र सं रक्षण क्षेिको
जैविक विविििा सं रक्षण माफयि पर्ायपर्यटन प्रिद्धयनका लागी
सं घीर्

सरकारसँग

सहकार्य

गररनेछ।

इटहरी

उपमहानगरपातलका अिन्त्स्थि िालिलै र्ा क्षेिलाई प्रदे शकै एक
प्रमुख आकयर्क पर्यटकीर् गरिव्र् स्थलको रुपमा विकास गनय
लगानी िोडय माफयि प्रदे श सरकार, तनजी क्षेि, स्थानीर् िह र
समुदार्को शेर्र साझेदारी प्रिद्धयन गररनेछ।
९५.

प्राकृतिक, ऐतिहातसक, िातमयक, सांस्कृतिक, राविर् सम्पदा र
उद्यानलाई पर्यटकीर् गरिब्र्को रुपमा विकास गरी पर्यटकीर्
क्षेिको प्रिद्धयनमा जोड र्दईनेछ। िातमयक, सांस्कृतिक एिम्
रमणीर् पर्यटकीर् क्षेिमा सम्भाव्र्िाको आिारमा केिलकार
तनमायण गनय तनजी क्षेिसं ग सहकार्य गररनेछ। र्स आ.ि.मा
कन्त्म्िमा २ स्थान क्रमश िरान भेडेटार नाम्जे र खुम्िु
चौरीखकय नाम्चे दुिकुण्डमा केिलकार सं चालनको लागी विस्िृि
अध्र्र्नको काम शुरु गररनेछ। खेल पर्यटन प्रिद्धयनका लागी
स्काई रतनङ्ग र ट्रेल रे स जस्िा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ।

९६.

र्ुिािगयलाई लन्त्क्षि गरी साहतसक पर्यटनमा आिाररि र्र्ाफ्टीङ्ग,
माउण्टे न बाईक, रक क्लाइन्त्म्बङ्ग, पदर्ािा िथा जलर्ािाका
लागी उपर्ुक्त
य
स्थान छनौट, विकास िथा प्रिद्धयन गरी र्ुिा
रोजगारी बढाईने छ। वहमाली क्षेिमा पर्यटन प्रिद्धयनको लक्ष्र्
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सवहि

र्स

प्रदे शमा

अिन्त्स्थि आठ

हजार

तमटर

मातथका

वहमालको आरोहण गने आरोही, पर्यटन व्र्िसार्ी िथा प्रिद्धयक
सन्त्म्मतलि एक सतमटसय सतमटको आर्ोजना गररनेछ।
९७.

सं घीर् सरकार मािहि सोलुखम्ु बुको गामायमा स्थावपि पियिीर्
प्रन्त्शक्षण प्रतिष्ठानलाई प्रदे श सरकार मािहि ल्र्ाई र्सै िर्य तभि
छु ट्टै

पर्यटन महाविद्यालर् स्थापनाको लागी अध्र्र्न कार्य

थातलनेछ।
९८.

ु ासभा र खोटाङ्ग न्त्जल्लाको तसमाना
सोलुखम्ु बु, भोजपुर, सं खि
साल्पा उपत्र्का क्षेिमा रहे को साल्पापोखरी र तसतलच ुङ्ग च ुली
रहेको क्षेिलाई प्राकृतिक र वकराँिहरुको िातमयक पर्यटकीर्
स्थलको रुपमा विकास गरी मुरिुम ट्रेल पदमागय
काम

र्सै िर्य

ऐतिहातसक

शुरु

गररनेछ।

लव्िेकुटी

इलामको

फत्तालुङ्गसम्म

तनमायणको

च ुच्चीनाम्िा

महागुरु

हुँदै

फाल्गुणानरद

पदमागय तनमायण गररनेछ।
९९.

इलामको न्त्चर्ा र अरर् कृवर् उपजलाई त्र्सक्षेिको पर्यटकीर्
सौरदर्यिासं ग

जोडी

निोर्दि

र

अनुपम

पर्यटकीर्

गरिव्र्

स्थलको रुपमा स्थावपि गराउन वफकल, माइपोखरी, सरदकपुर,
श्रीअरिु
पर्यटकीर्

लगार्िको
सेिा

पर्यटकीर्
सुवििाको
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गरिव्र्मा
विस्िार

थप

पूिायिार

गररनेछ।

र

सुर्ोदर्

आ.ब. २०७६/०७७ को नीति िथा कार्यक्रम

नगरपातलकाको वफकलमा नगरपातलकासं गको लागि साझेदारीमा
वट टे न्त्स्टङ्ग हाउस तनमायण गररनेछ।
१००. २५

पटक सगरमाथा

न्त्शखर आरोहण गने

र्स प्रदे शका

सगरमाथा आरोही विश्व वकिीमानी आङ्गरीिा शेपाय र अल्ट्रा
म्र्ाराथुन खेलबाट नेपाललाई विश्वभरर न्त्चनाउने िाविका तमरा
राईलाई विशेर् सम्मान गररनेछ।
१०१. सं घीर्

सरकारसं गको

समरिर्

र

सहकार्यमा

विराटनगर

विमानस्थललाई विस्िार र स्िरोन्निी गरी अरियराविर्, राविर् र
प्रादे न्त्शक

विमानस्थलसं ग

विमानस्थलबाट

आरिररक

आबद्ध

गररनेछ।

विराटनगर

पियिीर्

दृष्र्ािलोकन

उडानलाई

प्रिद्धयन गररनेछ। पर्यटन प्रिद्धयन सम्बरिी उल्ले न्त्खि नीति
कार्यक्रमको कार्ायरिर्नबाट एक नम्बर प्रदे शको शान, सबैको
अनुहारमा मुस्कान भन्ने सांकेतिक नारा िास्िविकिामा रुपारिरण
हुने विश्वास तलएको छु ।
१०२. बहु-उपर्ोगी िन र चक्लािन विस्िार एिम् िैज्ञातनक िन

व्र्िस्थापन गरी िन सं रक्षण िथा िन स्रोिको र्दगो उपर्ोग
गदै हररि अतभर्ान सञ्चालन गररनेछ। िृक्षारोपण िर्यको रुपमा
रहने र्स आतथयक िर्यमा काष्ठ, गैर-काष्ठ िथा फलफूलका
तबरुिारोपण

गररनेछ।

आतथयक
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लगार्ि िनमा आिाररि हररि उद्योग िथा व्र्िसार्को प्रिद्धयन
िथा विस्िार गररनेछ।
१०३. दे श िथा विदे शमा जडीिुटी िथा आर्ुि
य ेर्दक और्िीको िढदो

मागलाई

ध्र्ानमा

राखी

जडीिुटीको

उत्पादन,

प्रशोिन

िजारीकरणिाट िेरै ठु लो आम्दानी र लाखौको सं ख्र्ामा नर्ाँ
रोजगारी तसजयना हुन सक्ने कुरालाई आत्मासाि गरी प्रदे श
सरकारको ४९ प्रतिशि भरदा कम शेर्र रहने गरी प्रदे श
सरकार, तनजी क्षेि, सामुदावर्क िनको सं लग्निामा एक जडीिुटी
कम्पनी स्थापना गरी सं चालन गररनेछ।
१०४. जलािार सं रक्षणमा आिाररि िन व्र्िस्थापन गदै मातथल्लो

िटीर् क्षेिमा िार्ो-इन्त्रजतनर्ररङ्ग सवहिको फलफूल खेिी, भािर
र तभिी मिेशमा कृवर् िन िथा दन्त्क्षण िराईमा व्र्ापक
बृक्षारोपण सवहिको िराई मिेश हररर्ाली िन विकास कार्यक्रम
लाई थप प्रभािकारी बनाइनेछ। िराई मिेश हररर्ाली िन
विकास कार्यक्रम लागु भएका स्थानीर् िहमा विरुिा सं रक्षण
गरे िापि वकसान लगार्िलाई अनुदानको व्र्िस्था गररनेछ।
१०५. फलफूलका तबरुिा सवहिको स्थार्ी नसयरीको स्थापना र विकास

गनय

तनजी, सामुदावर्क

गररनेछ।

उत्तर

दन्त्क्षण

िथा

सहकारी

नदीको

िटीर्

क्षेिलाई

प्रोत्सावहि

भागमा

िृक्षारोपण

गररनेछ। हररि अतभर्ान अरिरगि १० लाख फलफूलका
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विरुिा वििरण गने कार्यक्रम लागु गररनेछ। सरकारीस्िरबाट
सञ्चालन भएका नसयरीमा फल उत्पादन हुने खालका काष्ठ िथा
गैर-काष्ठ प्रजातिको कम्िीमा २० प्रतिशि तबरुिा उत्पादन
गररनेछ।
१०६. बेिबास िथा अरर् बास जािको व्र्िसावर्क खेिीलाई प्रोत्साहन

गरी उत्पादन िथा प्रशोिनका लागी उद्योग स्थापना गनय तनजी
क्षेिलाई प्रोत्सावहि गररनेछ।
१०७. तिन जुरे तमल्के जलजले क्षेिमा गुराँस र जैविक विविििा

सं रक्षणका लागी प्रादे न्त्शक संरक्षण क्षेिको अििारणा सवहिको
िन ऐन िर्ारी गरी सं रक्षणका विशेर् कार्यक्रम सञ्चालन
गररनेछ।

िालिलै र्ा,

िेिना, हतसना,

िागजोल,

जामुनखाडी

लगार्िका क्षेिको एकीकृि गुरुर्ोजना िर्ार गरी विकास
गररनेछ। झापाको जलथल िन क्षेिलाई जैविक विविििा र्ुक्त
िनस्पिी सं रक्षण िथा अनुसरिान केररको रुपमा विकास गनय
आिश्र्क अध्र्र्न गररनेछ।
१०८. प्रदे श स्िररर् खुला प्राणी उद्यान (न्त्चतडर्ाखाना) को रुपमा

सुनसरीको रामिुनी, मोरङ्गको भाउन्ने र झापाको जामुनखाडीको
विस्िृि अध्र्र्न सवहि आिश्र्क पूिायिार विकास गररनेछ।
भौगोतलकिाको आिारमा कन्त्म्िमा २ िटा िरर् जरिु उद्धार
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िथा पुनस्य थापना केरर स्थापनाका लागी सम्भाव्र्िा अध्र्र्न
गरी कार्यक्रम सं चालन गररनेछ।
१०९. प्रदे शका ठू ला र महत्िपूण य नदी, िाल िथा तसमसार र जलािार

क्षेिको सं रक्षणको लागी बेतसन एप्रोचमा आिाररि एवककृि
जलािार संरक्षण कार्यक्रम सं चालन गररनेछ। हालको भू िथा
जलािार सं रक्षण कार्यक्रमलाई थप विस्िार गररनेछ।
११०. विज्ञान िथा प्रवितिको विकास, अनुसरिान िथा प्रिद्धयन गनय

अध्र्र्न, अनुसरिान र आविस्कारको लागी उत्प्रेरक िािािरण
सृजना गररनेछ। विज्ञान िथा प्रवितिको क्षेिमा उत्कृि कार्य
गने र्ुिा िैज्ञातनक िथा प्रावितिकलाई प्रोत्साहन र कदर गनय
प्रादे न्त्शक आविष्कार कोर् (Provincial Innovation Fund) को
स्थापना गररनेछ।
१११. प्राकृतिक स्रोिको अनुन्त्चि दोहनलाई तनर्रिण गरी विकास र

िािािरण बीच सरिुलन कार्म गररनेछ। जलिार्ू पररिियनका
असर रर्ूनीकरण गनय च ुरे क्षेिमा सम्भाव्र्िाको अध्र्र्न गरी
पोखरी तनमायण, तसमसार सं रक्षण, िालिलै र्ा व्र्िस्थापन गने
कार्य अन्त्घ बढाइनेछ।

सभामुख महोदर्,
११२. न्त्जल्ला

अस्पिालमा

न्त्चवकत्सकको

व्र्िस्था

गरी

सेिाको

गुणस्िररर्िा िृवद्ध गदै ररफरल अस्पिालको रुपमा विकास
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गररनेछ। सबै न्त्जल्ला अस्पिालहरुमा क्र्ारसर पवहचान गने
उपकरणको व्र्िस्था गररनेछ। दुगम
य
र पहाडी न्त्जल्लामा
टे तलमेतडसीन सेिा र घुम्िी सेिाको शुरुिाि गररनेछ।
११३. आगामी ३ िर्य तभि िनकुटा न्त्जल्लामा मेतडकल कलेज सवहिको

बहु विन्त्शविकृि (Multi–Specialist) अस्पिालको स्थापना गनय
कार्य प्रारम्भ गररनेछ। परम्परागि न्त्चवकत्सा पद्धति, आर्ुिेद,
होतमर्ोर्ातथ, र्ोग िथा प्राकृतिक न्त्चवकत्सा आर्दको प्रिद्धयन,
एवककृि व्र्िस्थापन र स्िरोन्नति गररनेछ। प्रदे श स्िरीर्
जतडबुटी अरिेर्ण, उत्पादन र प्रशोिन केरर स्थापना गररनेछ।
आर्ुिेद

और्िालर्को

स्िरोन्नति

गररनेछ।

प्रदे शस्िरीर्

अत्र्ािुतनक स्िास््र् प्रर्ोगशाला स्थापना गररनेछ।
११४. विद्यालर्

उमेरका

सबै

बालबातलकालाई

आिारभूि

िहको

न्त्शक्षामा शिप्रतिशि पहुँच पुर्र्ाउने र विद्यालर्मा वटकाउने
कार्यक्रम लागू गररनेछ। विद्यालर् न्त्शक्षामा शैन्त्क्षक गुणस्िर
सुिार माफयि प्रवितिमैिी कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ। विद्यालर्
नतसयङ कार्यक्रमलाई थप विस्िार गररनेछ। उच्च न्त्शक्षामा
ँ च
मवहलाको पह
ु अतभिृवद्ध गनय प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन
गररनेछ।
११५. विद्यालर् भनायको व्र्ापक अतभर्ान र विद्यालर् छाड्ने अिस्थामा

सुिार ल्र्ाई अगामी २ िर्य तभि पूण य साक्षर प्रदे श घोर्णा
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गररनेछ। दतलि िथा दुगम
य क्षेि र तसमारिकृि सामुदार्का
बालबातलकालाई

विद्यालर्

जान

प्रोत्साहनका

लागी

शैन्त्क्षक

सामाग्री, तनशुल्क स्र्ातनटरी र्ाड र पोर्णको विशेर् र्ोजना
िनाई लागु गररनेछ।
११६. विद्यालर्मा आमा समुह पररचालन गरी र्दिा खाजाको प्रबरि

गनय प्रोत्साहन स्िरुप स्थानीर् िहमाफयि विद्याथी सं ख्र्ाको
अनुपािमा वटफीन िट्टा वििरण गररनेछ।
११७. विद्याथी सं ख्र्ाको आिारमा विद्याथी आििजािि सुवििाका लागी

सामुदावर्क विद्यालर्ले खररद गने ठु ला विद्युिीर् सिारी सािनमा
लाग्ने भरसार छु ट एिम् अरर् सहुतलर्िको व्र्िस्था गनय सं घीर्
सरकारसं ग सहकार्य गररनेछ।
११८. आगामी

२

िर्य तभि

स्थानीर्

िहसं गको सहकार्यमा सबै

सामुदावर्क विद्यालर्मा इरटरनेट सुवििा र कम्र्ुटर न्त्शक्षाको
व्र्िस्था गररनेछ।
११९. प्रावितिक िथा व्र्िसावर्क न्त्शक्षाको व्र्ापक विस्िार गनय सबै

न्त्जल्लामा रर्ू निम एउटा प्रावितिक िथा व्र्िसावर्क न्त्शक्षा
केरर स्थापना गने लक्ष्र्का साथ आगामी िर्यबाट कार्य थलानी
गररनेछ। िनकुटान्त्स्थि उत्तरपानी प्रावितिक न्त्शक्षालर्लाई प्रदे श
मािहि ल्र्ाई रोजगारमूलक दक्ष जनशन्त्क्त उत्पादन गररनेछ।
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१२०. प्रावितिक िथा व्र्ािसावर्क न्त्शक्षा प्रिद्धयनका लागी सङ्गठनात्मक

सं रचना तनमायण गरी प्रावितिक सीपर्ुक्त जनशन्त्क्त उत्पादनको
नीति अनुरुप मनमोहन प्रावितिक विश्वविद्यालर् स्थापना गररनेछ।
प्रावितिक
पररपूतिय

िथा
गनय

व्र्िसावर्क
मदन

भण्डारी

जनशन्त्क्त
स्मृति

उत्पादनको
प्रतिष्ठान

मागलाई

उलायिारीलाई

प्राद्यौतगक महाविद्यालर्को रुपमा स्िरोन्नति गररनेछ।
१२१. स्िानकोत्तर िहको अध्र्र्न गने विद्याथीलाई विर्र् न्त्शक्षण विति

प्रदान गरी सीपर्ुक्त बनाई एक िर्यसम्म पहाडी िथा वहमाली
स्थानका विद्यालर्मा स्िर्ं सेिकको रुपमा अध्र्ापन गराउने
व्र्िस्था गररनेछ। प्रदे श िथा स्थानीर् सरकारका आिश्र्क
क्षेिमा खोज िथा अनुसरिान गनय स्नािकोत्तर िहका विशेर्गरी
विपन्न िगयका विद्याथीलाई Internship प्रदान गरी पररचालन गनय
विश्वविद्यालर्सँग सहकार्य गररनेछ।
१२२. मानि सं सािनको आिश्र्किा सिेक्षण र प्रक्षेपण गने कार्यको

थालनी

गरी

र्ुिा

उद्यमन्त्शलिाका

लागी

सीप

विकासका

कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ। रोजगारीका अिसर तसजयना गने
रोजगारदािालाई प्रोत्साहन गनुक
य ा साथै र्ुिा उद्यमी, र्ुिा तसजयना
िथा आविष्कारलाई प्रोत्साहन गनय मदन भण्डारी मानि संशािन
कोर् स्थापना गररनेछ।

37

आ.ब. २०७६/०७७ को नीति िथा कार्यक्रम

१२३. प्रदे श खेलकुद विकास बोडय गठन गरी खेलकुद क्षेिलाई विकास

र विस्िार गररनुका साथै प्रदे श तभि रहे का ख्र्ािी प्राि
खेलाडीलाई

सम्मान

गने

नीति

तलइनेछ।

बैजनाथपुर

रं गशालालाई अरिरायविर्स्िरमा स्िरोन्निी र सबै न्त्जल्ला िथा
स्थानीर् िहमा एक एक िटा खेलमैदानको स्िरोन्निी गररनेछ।
िरान उपमहानगरपातलकालाई खेलकुदग्रामको रुपमा विकास
गररनेछ। साहतसक र पर्यटकीर् खेललाई प्रोत्सावहि गररनेछ।
खेलकुद

एकेडे मीहरु

तनमायण

गररनेछ।

अपाङ्गिा

भएका

व्र्न्त्क्तका लागी लन्त्क्षि खेलकुदका कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ।
इटहरीमा प्रादे न्त्शक रं गशाला तनमायण गररनेछ।
१२४. प्रदे शमा फुटबल, भतलबल, माशयल आटयस र वक्रकेट जस्िा

खेलकुदलाई उच्च महत्ि र्दं दै राविर्-अरिरायविर् प्रतिर्ोतगिाको
आर्ोजना गररनेछ। मुख्र्मरिी कप तलग िथा अरिरायविर्
फुटबल प्रतिर्ोतगिा एरफासं गको सहकार्यमा सञ्चालन गररनेछ।
१२५. स्िच्छ, सुखी र समुन्नि प्रदे शका लागी लागू पदाथय दुव्र्यसन

तनराकरण, मानिीर् िा प्राकृतिक प्रकोप सचेिना, नैतिक न्त्शक्षा
िथा उद्यमन्त्शलिा प्रिद्धयन गदै वकशोर वकशोरीलाई उत्प्रेरणा गनय
प्रदे शका सबै विद्यालर्मा कररब २ लाख विद्याथीलाई पररचालन
गरी सगरमाथा वटरस क्लब, म अन्त्घ बढछु अतभर्ान सं चालन
गररनेछ।
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१२६. भार्ा, सावहत्र्, कला, सं स्कृतिको विकास र सं रक्षणका लागी एक

प्रज्ञा प्रतिष्ठान र बहुसांस्कृतिक ग्रामको स्थापना गररनेछ।
विद्यालर् र समुदार्मा आिाररि पुस्िकालर्लाई सबलीकरण र
प्रोत्सावहि गररनेछ।
१२७. ऐतिहातसक

दरबार,

पुरािान्त्त्िक
झापाको

महत्िका

वकच्चकबि,

मोरङको

विराट

सुनसरीको

राजाको

विजर्पुरगढी,

भोजपुरको हिुिागढी, उदर्पुरको चौदण्डीगढी र पाँचथरको
वहतलहाङ्ग दरबारको सं रक्षण एिम् विकासका लागी विस्िृि
अध्र्र्न गरी पुन:तनमायण गररनेछ।
१२८. आर्दिासी जनजािीको परम्परागि पवहचान रहे का भेर्भर्ु ा, घरे ल ु

उपर्ोगका बस्िु, गरगहना, भार्ा, तलपी झल्कने सामाग्री सवहि
िनकुटा लगार्ि स्थानमा रहे का आर्दिासी–जनजािी सं ग्रहालर्
लाई सं रक्षण िथा प्रिद्धयन गररनेछ। नेपालमा भएका जाि-जाति,
भार्ा, िमय र समुदार्को पवहचान स्थावपि गने राविर् बहुल
जािीर्

सं ग्रहालर्

मोरङ्गको

पथरी

न्त्स्थि

साविक

शरणाथी

क्र्ाम्पमा स्थापना गने कार्य अन्त्घ बढाइनेछ। भार्ा, कला,
सावहत्र् र सं गीिको सं रक्षण एिम् प्रिद्धयन गनय प्रदे श लतलिकला
प्रतिष्ठान गठन गररनेछ।
१२९. लोकिान्त्रिक आरदोलनका शवहद पररिार, घाईिे , अपांगिा भएका

व्र्न्त्क्तलाई सीपमुलक िातलम, विनातििो व्र्िसावर्क ऋण िथा
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सं स्थागि

सहर्ोग

उपलब्ि

गराईनेछ।

अपांगिा

भएका

व्र्न्त्क्तको सीप र क्षमिालाई समेि उपर्ोग गने गरी झापाको
दमकमा अपांग पुनस्य थापना केरर स्थापना गरी पुनस्य थापना
पररर्ोजना सं चालन गररनेछ।
१३०. प्रदे शका प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहातसक सम्पदा झल्कने गरी

तनमायण हुने चलन्त्चि, िृत्तन्त्चिलाई प्रोत्साहन गने नीति अबलम्बन
गररनेछ। प्रदे शका विविि भार्ा र सं स्कृतिलाई प्रिद्धयन गरी
िरानलाई चलन्त्चि नगरी बनाउने उद्देश्र् सवहि अरिरायविर्
चलन्त्चि

समेि

समािेश

गरी

प्रादे न्त्शक

चलन्त्चि

महोत्सि

आर्ोजना गररनेछ।
१३१. प्रदे शका गाइने गरिियहरुलाई प्रदे श समृवद्धसं ग जोड्न प्रदे शको

भावर्क, सांस्कृतिक, भौगोतलक न्त्चनारी झल्कने गीि गाउन
बजाउन प्रोत्साहन गदै उन्त्चि पाररश्रतमक र्दई अरर् प्रदे शमा
समेि पठाइनेछ।
१३२. प्रदे शमा रहे का मवहला, बालबातलका, ज्र्ेष्ठ नागररक, अपांगिा

भएका व्र्न्त्क्त, दतलि, लैं तगक िथा र्ौतनक अल्पसं ख्र्क लगार्ि
पछातड परे का समुदार्को विकासका लागी लन्त्क्षि िगय मैिी
सं रक्षणात्मक िथा प्रिद्धयनात्मक नीति अिलम्बन गररनेछ।
जरमजाि र जरम पश्चाि अपांगिा भएका व्र्न्त्क्तलाई आफ्नै
समुदार्मा पुनस्य थापना गनय हे रचाहका लागी उत्प्रेरणा कार्यक्रम
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स्थानीर् िह, सरकारी िथा गैरसरकारी सं स्था समेिको सहकार्य
र साझेदारीमा सं चालन गररनेछ।
१३३. प्रदे श सरकार स्थापनाको एक िर्य पुरा भएको अिसरमा ९०

िर्य उमेर पुगेका जेष्ठ नागररकलाई रु. ५ हजार नगद सवहि
सम्मान गने घोर्णा अनुरुप कार्यक्रम आर्ोजना गरी सम्मान
गररनेछ ।
१३४. प्रदे शको समृवद्धका लागी प्रदे श सरकार मवहला उद्यमन्त्शलिा

कार्यक्रम सं चालन गररनेछ। बेचविखन िथा लै वङ्गक वहं सामा
परे का मवहलाको सं रक्षणका लागी दीघयकालीन पुनस्य थापना गृह
(Safe House) स्थापना िथा सं चालन गररनेछ। स्थानीर् िहमा
सं चालनमा रहेका अल्पकालीन पुनस्य थापना गृहको सं चालन र
व्र्िस्थापनका लागी स्थानीर् िहसँग समरिर् र सहकार्य
गररनेछ।
१३५. भविष्र्का कणयिार बालबातलकासंग प्रदे श सरकार भन्ने नाराका

साथ स्थानीर् िहसं गको सहकार्यमा बालबातलका विरुद्ध हुने सबै
प्रकारको शोर्ण, दुव्र्यिहार, बालश्रम, बालवििाह लगार्िका
भेदभािको अरत्र् गदै बालमैिी प्रदे श तनमायण गररनेछ। २०२५
सम्ममा बालवििाह मुक्त प्रदे शको घोर्णा गररनेछ। अपागंिाको
आिारमा हुने सबै भेदभािको अरत्र् गररनेछ। ज्र्ेष्ठ नागररकको
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ज्ञान, सीप र अनुभिको सम्मान गदै सुरन्त्क्षि र सम्मातनि
जीिनर्ापनका लागी विशेर् कार्यक्रम सं चालन गररनेछ।
१३६. १४

िटै

न्त्जल्लामा रहे का िृद्धाश्रमको स्िरिृवद्ध गरी जेष्ठ

नागररक आरोग्र् केररको रुपमा विकास गने नीति अनुरुप
आगामी िर्य ४ न्त्जल्लामा र्स्िा केरर स्थापना गररनेछ। घरिार
विवहन सडक मानिको सं रक्षण, सीप विकास र उपर्ोग एिम्
पुनस्य थापना गनय सामान्त्जक सं स्थासं गको सहकार्यमा एक आिुतनक
पुनस्थापना केरर स्थापना गररनेछ।

माननीर् सभामुख महोदर्,
१३७. शासन प्रणालीको अतभन्न अं ग रहे को पिकाररिा क्षेिको विकास

एिम् सं स्थागि क्षमिा अतभिृवद्धका लागी सरकारले सहर्ोग िथा
सहजीकरण गने छ। आमसं चार सम्बरिी एवककृि कानून प्रदे श
सभामा पेश गररनेछ। स्ििरि प्रेसको मारर्िालाई बतलर्ो
बनाउने

अििारणा

सवहि

प्रादे न्त्शक

प्रेस

इन्त्स्टच्र्ुट

गठन

गररनेछ। तमतडर्ासं ग समरिर् र सहजीकरणको भूतमका तनिायह
गनय छु ट्टै सूचना िथा सञ्चार तनदे शनालर्को गठन गररनेछ।
१३८. प्रदे शमा सञ्चातलि सामुदावर्क रे तडर्ोसं गको सहकार्यमा प्रत्र्क्ष

नागररकसं ग जोतडने कार्यक्रम सं चालन गररनेछ। प्रदे शका सबै
टे तलतभजन र रे तडर्ो माफयि जनिासं ग सरकारलाई प्रत्र्क्ष
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जोड्नका

लागी

जनिासंग

मुख्र्मरिी

लगार्िका

कार्यक्रम

र्ोगदान

पुर्र्ाएका

सं चालन गररनेछ।
१३९. पिकाररिा

क्षेिमा

व्र्न्त्क्तत्िहरुलाई

लामो

उत्कृि

र

पुरस्कृि गने

गरी सरकारले

शुरु

गरे को

कार्यलाई तनररिरिा र्दइनेछ। पिकाररिा विर्र्मा पढ्न चाहने
मवहला,

दतलि,

अल्पसंख्र्क

िथा

तसमारिकृि

समुदार्का

विद्याथीलाई छाििृन्त्त्त प्रदान गने कार्यको थालनी गदै आगामी
िर्यमा तनन्त्श्चि कार्यवितिको आिारमा र्स्िो छाििृन्त्त्त उपलव्ि
गराइनेछ।
१४०. सञ्चार

माध्र्मको

ितगयकरण

गने,

विज्ञापन

व्र्िस्थापन

र

श्रमन्त्जिी पिकारको रर्ूनिम पाररश्रतमक अनुगमन गने प्रादे न्त्शक
संर्रिको विकास गररनेछ। पिकार उपचार एिम् सुरक्षाका
लागी छु ट्टै कोर्को प्रबरि गनय आिश्र्क प्रवक्रर्ा शुरु गररनेछ।
१४१. नेपालको सं वििान जारी भएपतछ बदतलदो पररिेशमा नर्ाँ कानून

िजुम
य ा िथा सं शोिन भएका सं घ, प्रदे श र स्थानीर्िहका कानूनी
व्र्िस्थाका

विर्र्मा

जनिालाई

सुसून्त्चि

गररनेछ।

गरीब,

असाहार् िथा वपछतडएका समुदार्का व्र्न्त्क्तको रर्ार्मा सहज
पहुँच पुर्र्ाउन तनशुल्क कानूनी सहार्िाको व्र्िस्था गररनेछ।
१४२. कमयचारी समार्ोजन पश्चाि् प्रदे श सरकारलाई कमयचारीको समग्र

व्र्िस्थापनका सं िैिातनक अतिकार एिम् न्त्जम्मेिारी प्राि भएको
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छ। प्रदे शको आिश्र्किा अनुसार प्रशासतनक सं गठन िथा
दरबरदी सं रचनाको पुनरािलोकन गररनेछ।
१४३. प्रदे श लोक सेिा आर्ोगको स्थापना र प्रदे श तनजामिी सेिाको

गठन गनय प्रदे श तनजामिी सेिा र प्रदे श लोकसेिा आर्ोग
सम्बरिी

वििेर्क

प्रदे श

सभाको

चालु

अतििेशनमा

पेश

गररनेछ।
१४४. रािसेिक कमयचारीको मनोिल उच्च राखी कार्य सम्पादनको

स्िर िृवद्ध गनय र जनसे िा प्रति समवपयि िनाउन प्रदे श सरकारले
उपर्ुक्त ढं गले प्रोत्सावहि गनेछ। प्रदे श िथा स्थानीर् िहका
जनप्रतितनति िथा प्रशासतनक कमयचारीको क्षमिा अतभिृवद्ध एिम्
प्रन्त्शक्षण प्रदान गनय प्रादे न्त्शक प्रन्त्शक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरी
कार्य प्रारम्भ गररनेछ। प्रदे श सरकारका सबै मरिालर् र
तनकार्मा नतिजामा आिाररि कार्य सम्पादन प्रणालीको शुरुिाि
गररनेछ।
१४५. प्रदे श िथा प्रदे श तभिका स्थानीर् िहका कानून, नीति, तनर्म,

महत्िपूणय सूचना, प्रश्नपि लगार्ि सुरन्त्क्षि सामाग्री प्रकाशन गने
सं स्थागि सं र्रिको रुपमा प्रादे न्त्शक सुरक्षण मुरण स्थापना
गररनेछ।
१४६. नागररकको जीउ, िन र साियजतनक सम्पन्त्त्तको सुरक्षा: प्रदे श

सरकारको प्रतििद्धिा भन्ने मारर्िा सवहि राविर्िा, साियजतनक
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वहि, सामान्त्जक सदभाि, मानिीर् सुरक्षा, पूिायिार, औद्योतगक
एिम् प्राकृतिक सम्पन्त्त्तको जगेनाय सुतनन्त्श्चि गनय प्रादे न्त्शक सुरक्षा
नीति िजुम
य ा गररनेछ।
१४७. प्रादे न्त्शक

प्रहरी

गठन

गरी

प्रदे शको

सुरक्षा

व्र्िस्थालाई

प्रभािकारी बनाउन प्रादे न्त्शक प्रहरी सम्बरिी वििेर्क प्रदे श
सभाको चालु अतििेशनमा पेश गररनेछ। सं घीर् सरकारसं ग
आिश्र्क

समरिर्

गरी सुरन्त्क्षि

सीमा, सुरन्त्क्षि

जीिनको

प्रत्र्ाभूति र्दन आिश्र्क व्र्िस्था गररनेछ।
१४८. मानि अतिकारको ममयलाई समेि आत्मसाथ गदै कारागारलाई

सुिार

गृहको

रुपमा

विकास

गररनेछ।

कैदी

बरदीको

मनोभािनामा पररिियन गने िथा सीपमूलक कार्यक्रम कारागार
तभि सञ्चालन गररनेछ। कारागारमा उत्पार्दि बस्िुको बजार
प्रिद्धयनमा सहर्ोग गररनेछ।
१४९. प्रदे श प्रमुखको कार्ायलर्लाई कार्यपातलका एिम् व्र्िस्थावपका

सं गको सम्पकय िा सहजीकरणमा सहज हुने गरी सं स्थागि
सुदृढीकरण गररनेछ।
१५०. तबकास आर्ोजनाको प्रभािकारी कार्ायरिर्न गनय मुख्र्मरिीको

नेित्ृ िमा

अरिर

सरकार

िथा

अरिर

तनकार्

समरिर्को

व्र्िस्था गररनेछ। उच्च प्राथतमकिामा रहे का आर्ोजनाको
उच्चस्िररर् स्थलगि अनुगमनको व्र्िस्था गररनेछ।
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१५१. सूचना िथा सञ्चार प्रवितिको प्रर्ोगलाई व्र्ापक िढािा र्दई

प्रदे शलाई तडन्त्जटल प्रदे श बनाउने िफय सरकारको विशेर् ध्र्ान
जानेछ। मुख्र्मरिी िथा मन्त्रिपररर्दको कार्ायलर्मा प्रदे श
तडन्त्जटल डे क्स स्थापना गरी प्रादे न्त्शक मरिालर् र स्थानीर्
िहसं ग प्रत्र्क्ष अरिरवक्रर्ा गने व्र्िस्था तमलाइनेछ।
१५२. सूचना

िथा

सञ्चार

प्रवितिको

प्रर्ोग

गदै

जिाफदे हीिा

र

पारदन्त्शि
य ाको प्रिद्धयन गनय र सुशासनको प्रत्र्ाभूति गनय प्रदे श
सरकारको Integrated Portal र Application तनमायण गररनेछ।
सूचना िथा सञ्चार प्रवितिको प्रर्ोगलाई िढािा र्दने Innovative
Entrepreneurship का

प्रस्िािलाई

आिश्र्क

कानुनी

िथा

विन्त्त्तर् सहर्ोग गरी र्ुिा स्िरोजगारलाई िढािा र्दईने छ।
सूचना िथा प्रवििी सम्मेलनको समेि आर्ोजना गरी आइवट
न्त्शक्षा र त्र्सको प्रर्ोगलाई िढािा र्दईनेछ।
१५३. प्रदे शको भौगोतलक, प्राकृतिक, राजनीतिक, आतथयक, सामान्त्जक,

साँस्कृतिक र प्रशासतनक अिन्त्स्थति झन्त्ल्कने बृिन्त्चि िर्ार गरी
विश्वस्िरमा

प्रचार

प्रसार

गनय

सूचना

प्रविति

लगार्िका

माध्र्महरुको प्रर्ोग गररनेछ।
१५४. आर्ोजनाको प्रभािकारी कार्ायरिर्न िथा गुणस्िर र समर्बद्धिा

कार्म गनयका लागी प्रत्र्क्ष अनुगमन गनय प्रदे श र्ोजना आर्ोग

अरिगयि रहने गरी एक अतिकार सम्पन्न सं र्रिको तनमायण
गररनेछ। प्रत्र्ेक न्त्जल्ला तभि तनमायण भइरहे का एक करोड
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भरदा बढी लागि भएका विकास आर्ोजनालाई िोवकएको
समर्तसमा तभि गुणस्िरीर् रुपमा तनमायण कार्य सम्पन्न गराउन

न्त्जल्ला समरिर् सतमतिका प्रमुखको नेित्ृ िमा र प्रदे श सभाका
माननीर् सदस्र्हरुको उपन्त्स्थतिमा प्रावितिक इञ्जीतनर्र सवहि
राविर् सियकिा केरर, न्त्जल्ला प्रशासन कार्ायलर् र प्रदे श ले खा
तनर्रिक कार्ायलर्को प्रतितनिी सन्त्म्मतलि अनुगमन सतमति
बनाई िावर्यक कम्िीमा िीन पटक प्रगति सतमक्षा गने व्र्िस्था
तमलाइनेछ।

अरत्र्मा,
प्रदे शको समग्र विकास र समृवद्धका लागी र्स नीति िथा
कार्यक्रमले अंतगकार गरे का विर्र्हरुको कार्ायरिर्न महत्िपूण य
हुनेछ।

नेपालको सं वििानले

पररकल्पना,

राविर्

र्ोजना

आत्मसाि
आर्ोगले

गरे का मारर्िा र
िर्ार

पारे को

पररौ

र्ोजनाको आिारपि, र्दगो विकास लक्ष्र् र प्रदे शको आितिक

र्ोजनाको आिारपिसं ग अरिरसम्बन्त्रिि हुँदै र्स प्रदे शका आम
जनसमुदार्बाट

प्रकट

भएका

भािनालाई

र्स

नीति

िथा

कार्यक्रमले समेटको छ। आगामी बजेटबाट नीति कार्यक्रममा
व्र्क्त प्रतिबद्धिालाई सम्बोिन हुने विश्वास तलएको छु । र्ो
नीति िथा कार्यक्रम समुन्नि प्रदे शको खाका सवहि कार्ायरिर्न

र्ोग्र् दस्िािेजको रुपमा रहे को छ। नीति िथा कार्यक्रमका

ु न
लागी सुझाि र्दनु हुने र िजुम
य ाको कार्यमा सं लग्न हुनह
ु े
सम्पूणय महानुभािहरुलाई हार्दयक िरर्िाद ज्ञापन गदयछु।
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