
प्रदेश सरकार 

प्रदेश नं. १, विराटनगर 

आ.ब. २०७७/०७८ को नीति िथा कार्यक्रम 

माननीर् सभामखु, 

प्रदेश सभाका माननीर् सदस्र्हरु, 

१. प्रदेश नं. १ को सिायङ्गीण विकासका लातग प्रदेश सरकार गठन भई प्रदेश 
विकासको र्ोजनाबद्ध श्रंखला शरुु भएको मध्र् अितिमा प्रिेश गरररहदा प्रदेश नं. 
१ प्रदेश सरकारको आतथयक िर्य २०७७/७८ को िावर्यक नीति िथा कार्यक्रम 
प्रदेश सरकारको िर्य बाट र्स सम्मातनि प्रदेश सभामा प्रस्ििु गनय पाउँदा खशुी 
लागकेो छ।  

२. सियप्रथम, मलुकुमा लोकिन्त्र र संघीर् लोकिान्त्न्त्रक गणिन्त्रात्मक राजनीतिक 
व्र्िस्था स्थापना गनयका खािीर तबतभन्न चरणका शसस्त्र संघर्य, जनर्दु्ध र शान्त्न्त्िपणुय 
जनआन्त्दोलनहरुमा शहादि हनुभुएका आदरणीर् िीर अमर शहीदहरुप्रति हार्दयक 
श्द्धाञ्जतल अपयण गदयछु। अपांग, घाइिे र बेपत्ता र्ोद्धाहरुले परु् र्ाउन ु भएको 
र्ोगदानको उच्च मलुर्ांकन गदै हार्दयक सम्मान ब्र्क्त गदयछु। 

३. हाल विश्वव्र्ापी डरलाग्दो महामारीको रुपमा रै्तलएको कोरोना भाइरस (कोतभड-
१९) का कारण देशतभर र देश बावहर ज्र्ान गमुाउन े नेपालीहरु प्रति भािपूणय 
श्द्धान्त्जली अपयण गदयछु। कोतभड-१९ को संक्रमणमा परी उपचाररि सबैको न्त्शघ्र 
स्िास््र्लाभको कामना गदै कोतभड-१९ लाई परान्त्जि गरी घर र्कय न ुहनुे सबैलाई 
बिाई िथा शभुकामना ब्र्क्त गदयछु।  

४. कोतभड-१९ महामारीको र्स विर्म पररन्त्स्थतिमा अग्रपंन्त्क्तमा रहेर सेिा गने 
न्त्चवकत्सक, नसय, स्िास््र्कमी, सरुक्षाकमी, सरसर्ाइकमी, एम्बलेुन्त्स चालक र 
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महामारी रोकथाम, तनर्न्त्रणमा खवटने सम्पूणय कमयचारीको उच्च प्रशंसा गदयछु। 
अत्र्ािश्र्क िस्िकुो आपूतियलाई सहज बनाउन र्ोगदान गने सबै व्र्न्त्क्त िथा 
संघसंस्थालाई िन्त्र्िाद र्दन चाहन्त्छु। कोतभड-१९ संक्रमण रोकथाम र तनर्न्त्रणका 
लातग प्रदेश सरकारले चालेका कदममा पूणय साथ र्दई सहर्ोग गनुय भएकोमा म 
सम्पूणय र्ददीबवहनी िथा दाजभुाइप्रति हार्दयक आभार व्र्क्त गदयछु। 

५. कोतभड-१९ महामारी रोकथाम, तनर्न्त्रण र उपचार कार्यमा र्ोगदान परु् र्ाउनहुनु े
प्रदेशसभा, माननीर् सदस्र्हरु, स्थानीर् िहका जनप्रतितनति, राजनीतिक दल, तनजी 
िथा व्र्िसावर्क क्षेर, आमसंचारकमी, राष्ट्रसेिक कमयचारी र “प्रदेश नं. १ कोरोना 
जनसरुक्षा कोर्” मा रकम उपलव्ि गराउने सबैलाई िन्त्र्िाद र्दन चाहन्त्छु। 

६. प्रदेश सरकार बनकेो पवहलो आतथयक िर्य पाँच मवहनाको छोटो अनभुि र तसतमि 
श्ोि, सािनको जगमा उतभएर शनु्त्र् विन्त्दबुाट र्ारा शरुुिाि गनुय परेको तथर्ो। 
प्रदेश सरकारको लातग िास्ििमा त्र्ो िर्य प्रारम्भको िर्य तथर्ो र प्रदेशको समरवद्ध र 
समनु्नतिको सदूुर लक्ष्र् र गन्त्िव्र् िर्य को प्रस्थान-िर्य तथर्ो। हामी अवहले सखुद 
अनभुिहरुका साथ संघीर्िाको मूल ममय र भािना अनसुार सही बाटो पवहलर्ाउँदै 
आिारभिू ऐन, तनर्म र नीतिहरुको िजुयमासँगै प्रदेश संरचनालाई संस्थागि गदै 
महत्िपणुय सर्लिा र उपलब्िीहरुका साथ िेश्ो बर्यमा आइपगुकेा छौं। प्राप्त 
बजेटको िलुनामा विकास तनमायणका कार्यहरुमा उललेख्र् बजेट खचय गरेर विन्त्त्तर् 
प्रिाहलाई अगातड बढाउन साम्र्य बोकेको सम्भािनार्कु्त प्रदेशका रुपमा न्त्चनाउन 
सर्ल भएका छौं। र्सरी आम नागररक िथा राजनीतिक दलहरुले प्रदेश 
सरकारको काम कारिाहीमा दशायउन ु भएको सहर्ोग र अपनत्िबाट प्रदेश 
सरकारलाई थप उजायिान भइ काम गनय प्रोत्साहन तमलेको छ। र्स अिसरमा म 
माननीर् सदस्र्हरु र सम्पणुय दाजभुाई र्ददीबवहनीहरुमा विशेर् िन्त्र्िाद व्र्क्त 
गदयछु। 

७. अवहले देश "समरद्ध नेपाल, सखुी नेपाली" को रावष्ट्रर् आकाकं्षाका साथ विकास, उन्नति 
र समरवद्धको अग्रगामी अतभर्ानमा अग्रसर भएको र गतिशील रहेको सन्त्दभयमा प्रदेश 
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सरकारले "स्िच्छ, सखुी र समनु्नि प्रदेश" तनमायण गने दूरदृवि तलएको कुरा सबैमा 
तबर्दिै छ। संघीर् प्रणाली र िीन िहको ढाचँामा आिाररि सरकारको माध्र्मबाट 
स्थार्ी शान्त्न्त्ि, न्त्स्थरिा, सशुासन र र्दगो विकासका प्रतिर्लहरु जनसमक्ष पस्कन े
दावर्त्ि आफ्नो काँिमा रहेको कुरालाई मनन गदै प्रदेश सरकारले प्रदेशबासीको 
स्िास््र्, िािािरणीर् स्िच्छिा, मर्ायर्दि जीिनस्िर, सभ्र्िा र सशुासनको प्रातप्त िथा 
मानिपूजँीको तनमायण र त्र्सको उपर्ोग र पररचालनबाट समिामूलक र दीगो 
उत्पादन प्रणाली सवहिको सखु र समरवद्धको साझा चाहना, आकांक्षा र सपना बोकेर 
काम गरररहेको कुरा र्हाँहरु समक्ष राख्न चाहन्त्छु। 

८. नेपालको संवििान, संवििानले प्रदान गरेका संघीर्, प्रदेश िथा स्थानीर् िहका एकल 
िथा साझा अतिकार र तिनका मािहि संघ र प्रदेश नं. १ ले अंतगकार गरेको 
जन-आकाकं्षाको प्रतितबम्ि स्िरुप रावष्ट्रर् एिम ् प्रादेन्त्शक लक्ष्र् िथा राजनीतिक 
दलहरुले तनिायचनका बलेा जनिासमक्ष प्रस्ििु गरेका घोर्णापरहरु र हाम्रा 
गरुुर्ोजनाहरु न ै र्स प्रदेश सरकारका लातग तनरन्त्िरको गन्त्िव्र् तनिायरण गने र 
र्ोजना िजुयमा गने मूल आिार र मागयदशयन हनु।् 

माननीर् सदस्र्हरु, 

९. आगामी आतथयक िर्य २०७७/७८ को िावर्यक नीति िथा कार्यक्रम प्रस्ििु गनुयअन्त्घ 
म र्ो चाल ुआ.ि. २०७६/७७ मा प्रदेश सरकारले हातसल गरेका केही महत्िपूणय 
उपलन्त्ब्ि र व्र्होनुय परेका चनुौिीका बारेमा संक्षेपमा उललेख गनय चाहन्त्छु। 

१०. प्रदेश नं. १ का जनिाको साझा सपना हातसल गनयका लातग एउटा दररलो पाइलाको 
रुपमा सरकारले र्स आतथयक िर्यमा पञ्चिवर्यर् मागयन्त्चरका रुपमा पवहलो आितिक 
र्ोजना (आ.ि.२०७६/७७-२०८०/८१)स्िीकर ि गरी कार्ायन्त्िर्नमा लर्ाएको छ। 

११. आितिक र्ोजनाले कोरेको मागयन्त्चरको र्दशाबाट विकासका समग्र अतभर्ानलाई 
मूलप्रिाहबाट बावहर जान नर्दन िथा खचयको तमिव्र्वर्िा र प्रभािकाररिा बढाउन 
मध्र्मकालीन खचय संरचना (Medium Term Expenditure Framework) िजुयमा गरी 
लागू गररएको छ। 
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१२. र्ोजना, बजेट िथा कार्यक्रमहरुलाई प्रदेशको िस्िगुि आिश्र्किा िथा रावष्ट्रर् एिम ्
प्रादेन्त्शक आकांक्षा हातसल गने उदे्दश्र् अनरुुप पररचालनका लातग आर्ोजनाको 
प्राथतमकीकरण गनय प्रदेशस्िरीर् र्ोजना र बजेट िथा कार्यक्रम िजुयमा र्दग्दशयन, 

२०७६ स्िीकर ि गररएको छ। हाम्रा र्ोजना िथा आर्ोजनाहरुलाई उपलब्ि श्ोि र 
सािन अन्त्िगयि रही गणुस्िरीर् ढंगले समर्मै सम्पन्न गनय र लक्ष्र् हातसल गनयमा र्ी 
दस्िािेजहरुको भतूमका महत्िपूणय हनुछे। 

१३. विकास व्र्िस्थापनको प्रभािकाररिा अतभिरवद्ध गनय पूजँीगि खचय िरवद्ध, भौतिक प्रगति 
र आतथयक अनशुासन अपररहार्य रहन ेभए मिुातबक सबै मन्त्रालर्हरुको चौमातसक 
प्रगति सतमक्षा गने प्रणाली बसाइएको छ।  

१४. संघीर् लोकिान्त्न्त्रक गणिन्त्र प्रणालीलाई जनस्िरसम्म परु् र्ाउन प्रदेश नं. १ 
सरकारले अन्त्ख्िर्ार गरेको सोच, नीति र कार्ायन्त्िर्नका कदमहरुलाई समथयन गदै 
स्िीस सरकारबाट संघीर्िा कार्ायन्त्िर्नका लातग रु. एक अिय बराबरको अनदुान 
सहर्ोग प्राप्त भई दईु पक्षबीच समझदारीपरमा हस्िाक्षर भएको छ। राजिानीबावहर 
प्रदेश नं. १ को सरकारले िैदेन्त्शक सहार्िाको विश्वसनीर्िा आजयन गनय सक्न ु
संघीर् नपेालको पवहलो सखुद ऐतिहातसक पररघटना हो भन्न े पतन र्ो सम्मातनि 
सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्त्छु। र्ो सवुिचाररि सहर्ोगका लातग स्िीस 
सरकारप्रति आभारका साथ िन्त्र्िाद भन्न चाहन्त्छु। 

१५. विकास िथा सशुासनका लातग कानूनी आिार िर्ार गने तसलतसलामा चाल ुआ.ि. 
२०७६/०७७ तभर १३ िटा थप ऐन िजुयमा गरी जम्मा ४० िटा ऐनहरु र्ो 
सम्मातनि सभाबाट स्िीकर ि भएका छन।् र्सैगरी २० िटा तनर्मािली, १३ िटा 
तनदेन्त्शका, ३१ िटा कार्यविति िथा मापदण्ड र गठन आदेश १/१ िटा गरी कुल 
६६ िटा सहार्क काननुी दस्िािेज िर्ार गरी प्रकर र्ाहरुलाई वितिसम्मि आिार 
र्दन सर्लिा प्राप्त भएको छ। 

१६. भौतिक पूिायिार विकासको क्षेरमा समानपुातिक र सन्त्ितुलि ढंगबाट विकासको 
प्रकर र्ालाई अगातड बढाउन प्रदेश तनिायचन क्षेर केन्त्रीि ६२ िटा सडक िथा 
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प्रादेन्त्शक विशरे् सडक आर्ोजना अन्त्िगयिका ५ िटा विशेर् सडकहरुको तनमायण 
कार्य बहिुर्ीर् आर्ोजनाको रुपमा स्िीकर ि गरी तनमायण कार्यलाई अगातड बढाइएको 
छ। मखु्र्मन्त्री ग्रातमण सडक आर्ोजना अन्त्िगयिका ८७ िटा सडकहरु, त्र्सैगरी 
१२६ िटा सडक-पलुहरु िथा ११४ िटा झोलङेु्ग पलुहरुको तनमायण कार्य अगातड 
बढाइएको छ। र्समध्रे् २७ वक.मी. सडक कालोपरे, १२९ वक.मी. ग्राभेल र १० 
िटा मोटरेिल सडक-पलु त्र्सैगरी १५ िटा झोलङेु्ग पलु तनमायणको कार्य सम्पन्न 
भएको छ। 

१७. ७,२२६ वक.मी. कालोपरे सडक तनमायण गने लक्ष्र्का साथ प्रादेन्त्शक सडक 
सञ्जालको १० िरे् प्रादेन्त्शक सडक गरुुर्ोजना साियजतनक गररएको छ। 

१८. प्रदेश गौरिको आर्ोजनाको रुपमा ४ लेनको २२.५० वक.मी. लामो न्त्घनाघाट-
विराटचौक सडकको तनमायण कार्य सन्त्िोर्जनक ढंगले तिब्र गतिमा तनमायण कार्य 
अन्त्घ बवढरहेको छ। 

१९. विराटनगर विमानस्थललाई अन्त्िरायवष्ट्रर् विमानस्थलका रुपमा विस्िार र स्िरोन्नति 
गनय संघीर् सरकारसँगको समन्त्िर्ात्मक पहल जारी रहेको छ। 

२०. प्रदेशका विपन्न िथा वपछतडएका जनिाका लातग कार्ायन्त्िर्न भएको जनिा आिास 
कार्यक्रम अन्त्िगयि ४,६४५ घरहरुको तनमायण प्रारम्भ भएको छ र िीमध्रे् १७१ 
िटा घरहरुको तनमायण कार्य सम्पन्न भएको छ। 

२१. चाल ुआ.ि.मा प्रदेश सरकारको रु. १ करोड ९७ लाखको सहर्ोगमा २० िटा 
साना डेरी प्रशोिन केन्त्र स्थापना गररएबाट ६ हजारभन्त्दा बढी वकसानहरु 
लाभान्त्न्त्िि भएका छन ्भने ९ िटा साना न्त्चर्ा प्रशोिन केन्त्रहरुको पूिायिार तनमायण 
गरी व्र्िसावर्क कर वर्लाई प्रोत्साहन गररएको छ। 

२२. चाल ु आ.ि.मा प्रदेशमा उद्योग र िान्त्णज्र् संस्थाहरुको दिाय संख्र्ामा क्रमश: 
८,४९२ र ३,४६५ दिाय भई ८ हजार बढी उद्यमीहरु संलग्न रहेका छन ् र 
उनीहरुबाट ४० हजारभन्त्दा बढी रोजगारी तसजयनामा र्ोगदान तमलेको छ। 
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२३. िन क्षरेमा १७६ हेक्टरमा िरक्षारोपण गररएको छ भन ेर्स क्षेरबाट मार ८ हजार 
बढीको रोजगारीको अिसर तसजयना भएको छ। 

२४. प्रदेशमा पर्यटन प्रिद्धयन गनय प्रदेशसँग आिद्ध ९ जना कीतियमानी व्र्न्त्क्तत्िहरुलाई 
चर्न गरेर पर्यटन सद भािनादूि तनर्कु्त गररएको तथर्ो। ९० बर्य भन्त्दा माथीका 
ज्रे्ष्ठ नागररकहरुलाई सम्मान गररएको छ। 

२५. विद्यालर्हरुको भिन तनमायण र ममयि सिुार, ई-एजकेुशन सञ्चालन िथा तसमान्त्िकर ि 
समदुार्का छाराहरुलाई छारिरत्ती प्रदानगरी न्त्शक्षामा मूलप्रिाहीकरण गने कार्य 
अतभर्ानका साथ गररएको छ। 

२६. िरहद विराटक्षेरको अििारणालाई कार्ायन्त्िर्न गनयका लातग भ-ूउपर्ोग र्ोजना, 
पूिायिार िथा आतथयक संरचना तनमायण, न्त्शक्षा, स्िास््र्, खेलकूद संस्थाको स्थापना, 
पर्यटकीर् क्षेर िथा अन्त्र् आितुनक सूचना प्रविति लगार्िका आिश्र्किा सवहिको 
गरुुर्ोजना तनमायणको काम शरुु गररएको छ। र्सका अतिररक्त आसपासका 
क्षेरलाई Satellite Smart City (स्िस्रू्िय उपनगरी) का रुपमा विकतसि गनय अध्र्र्न 
कार्यको थालनी गररएको छ। 

२७. चाल ुआ.ि. को नीति िथा कार्यक्रममा उललेख गररएको विपद पूिय िर्ारीमा सघाउ 
परु् र्ाउन प्रादेन्त्शक आकन्त्स्मक कार्य सञ्चालन केन्त्र (PEOC) स्थापना भई सञ्चालनमा 
आएको छ र साथै विपद जोन्त्खम न्त्रू्तनकरण सम्बन्त्न्त्ि DRR Portal िथा Mobile 

Application तनमायण गरी सञ्चालनमा लर्ाइएको छ। 

२८. सशुासन, पारदन्त्शयिा र जनिाप्रति शासनको जिार्देहीिाको अििारणा अनरुुप र्स 
प्रदेशका सबै रेतडर्ो, टेतलतभजन र सञ्चार माध्र्ममा "जनिासँग मखु्र्मन्त्री 
कार्यक्रम" कार्यक्रम सञ्चालन गरी आमनागररकका समस्र्ा र गनुासो मखु्र्मन्त्री 
स्िर्म ्ले सनु्ने निीन पररपाटीको शरुुिाि गररएको छ। 

२९. प्रदेश सरकारले गठन भएको दोश्ो िर्य २०७५/०७६ मा रु. २१ अिय १८ 
करोड ६६ लाखभन्त्दा बढी बजेट खचय गनय सर्ल भएको तथर्ो जनु लन्त्क्षि 
अनमुातनि बजेटको िलुनामा करीब ५९ प्रतिशि रहेको तथर्ो भन े प्राप्त बजेटको 
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िलुनामा ७६ प्रतिशि तथर्ो। प्रारन्त्म्भक िर्यमा भएको पूजँीगि खचयको र्ो 
उपलन्त्व्िलाई उत्साहजनक मान्नु पदयछ र र्सले प्रदेश सरकारप्रति जनिाको नजरमा 
भरोसार्ोग्र् तबश्वासको आिार िर्ार गरेको मैले महससु गरेको छु। 

३०. र्तिबेला कोतभड-१९ को महामारीले हाम्रा सम्पणुय काम काबायहीहरु प्रभाविि भएका 
छन।् कोतभड-१९ तबरुद्धको संघर्य र लडाई प्रमखु बनकेो छ। जनिाको जीिनरक्षा 
गनुय हाम्रो पवहलो कियब्र् बनकेो छ। संक्रमण दैतनक बवढरहेको छ। तसमा 
नाकाबाट तभतरएका नपेालीहरुमा मलुिः संक्रमण केन्त्न्त्रि छ अथायि ् तसमा नाका 
कोतभड-१९ का लातग प्रमखु चनुौिी बनकेो छ। िर हामी शरुुबाटै पिुय िर्ारी र 
र्ोजनाका साथ वक्रर्ाशील रहेकोले कोरोना भाइरसको रोकथाम, तनर्न्त्रण र 
उपचारमा चसु्ि व्र्िस्थापन गनय सक्षम भएका छौं। अबका र्दनहरुमा पतन कोतभड-
१९ लाई परान्त्जि गनय सबै एकवढक्का भई लाग्नकुो तबकलप छैन । म सबैलाइ 
कोरोना भाइरस (कोतभड-19) विरुद्धको अतभर्ान साथै मानि जीिन रक्षाको लातग 
उतभन सबैलाइ आिहान गदयछु ।  

३१. चाल ुआतथयक िर्य २०७६/०७७ मा स्िीकर ि र्ोजना र कार्यक्रमको आकारतभर 
रही जेष्ठ मसान्त्ि तभरमा बजेट खचय गररसक्न े लक्ष्र्का साथ तिब्र गतिमा काम 
बढाइएको तथर्ो। उत्साहजनक ढंगबाट कार्यक्रमहरु र आर्ोजनाहरुको कार्ायन्त्िर्न 
भइरहेको तथर्ो। पूजँीगि खचय बढ्दै तथर्ो। समग्रमा हामीले कररब ९० प्रतिशिको 
हाराहारीमा पुजँीगि खचय गने लक्ष्र् राखेको भएपतन कोतभड-१९ ले तसजयना गरेको 
तबर्म अिस्थाका बीच र्स चाल ु बर्यको सतमक्षाको कठघरामा उतभएर मलुर्ांकन 
गदाय ४० प्रतिशिको हाराहारीमा मार पुजँीगि प्रगति हातसल गनय सर्ल भएका 
छौं। प्रगति प्रतिशि अझै थप हनु ेअपेक्षा रान्त्खएको छ। र्सरी दोश्ो चौमातसक 
सतमक्षा सवकदै गदाय एक्कासी कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लकडाउनमा 
रहन बाध्र् हनुपुरेको अिस्थाले चाल ु आतथयक बर्यको बजेट िथा कार्यक्रम 
कार्ायन्त्िर्नमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाि परेको िरािलीर् र्थाथयमा उतभएर र्ो नीति 
िथा कार्यक्रम प्रस्ििु गनुय परेको छ।  
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३२. कोतभड-१९ का कारण न्त्शतथल बन्न पगुकेो अथयिन्त्रलाई पनुरुत्थान गराउन ु र 
जीिन्त्ि िलुर्ाउन ु र्ो सरकारका लातग सिायतिक प्राथतमक महत्िको विर्र् हो। 
मलुकुको समग्र आतथयक प्रिरन्त्त्तलाई हेदाय चाल ु आतथयक िर्य २०७६/०७७ मा 
आतथयक िरवद्धदर ६.५ प्रतिशि प्रक्षेपण गररएकोमा कोतभड-१९ को रावष्ट्रर् र 
विश्वव्र्ापी संकटका कारण र्ो िरवद्धदर अब २.२८ प्रतिशिको हाराहारीमा संकुचन 
हनुे अनमुान विश्व बैंकजस्िा अन्त्िरायवष्ट्रर् विन्त्त्तर् संस्थाहरुले गरेका छन।् प्रदेश नं. 
१ ले मलुकुको कुल गाहयस््र् उत्पादनमा १५.८२ प्रतिशि र्ोगदान गने भएकोले 
र्सको प्रत्र्क्ष परोक्ष असर प्रदेश नं. १ लाई पने छ। एक अनमुान अनसुार गि 
आ.ि. २०७५/०७६ मा र्स प्रदेशको आतथयक िरवद्धदर ७.४ प्रतिशि रहेकोमा 
आ.ि. २०७६/०७७ मा घटेर आिाभन्त्दा कम अथायि ्३.४१ प्रतिशिमा संकुचन 
हनुछे। त्र्सैले, अब संकटग्रस्ि अथयिन्त्रलाई उकास्न र उत्पादन िरवद्धको प्रगतिलाई 
अतिररक्त बल, र्दशा र गति र्दने गरी केही पररिियनकारी नीतिहरुको सोच बनाउन 
आिश्र्क महशसु गररएको छ। 

माननीर् सदस्र्हरु, 

अि म आगामी बर्यको बावर्यक नीति िथा कार्यक्रमको मलु भागमा प्रिेश गनय चाहन्त्छु। 

३३. कोरोना भाइरसको महामारीद्वारा तसन्त्जयएको संकटबाट प्रदेशलाई मकु्त गनुय र्ो प्रदेश 
नं. १ सरकारको पवहलो दावर्त्ि हनुेछ। हामीले कलपना नगरेको पररन्त्स्थति सरजना 
भएको पररपेक्षमा ित्कालका लातग विकास कार्यक्रमका प्राथतमकिाहरुमा केही 
रे्रबदल गनुयपने बाध्र्कारी पररन्त्स्थति तसजयना भएको छ। अि: आगामी आतथयक 
िर्य २०७७/०७८ का लातग विर्र्गि रुपमा स्िास््र् र कर वर् पवहलो 
प्राथतमकिामा रहन े छन ् भन े दशौं हजारको संख्र्ामा विदेशमा आफ्नो रोजगारी 
गमुाएर घर र्वकय एका र लाखौंको संख्र्ामा र्कय ने र्स प्रदेशका र्िुाहरुका लातग 
उत्पादनशील रोजगारी व्र्िस्था गनय उद्योग र भौतिक पूिायिार विकास उच्च 
प्राथतमकिामा रहने छन।् र्सका साथै न्त्शक्षा, सरुक्षा, िन र िािािरण, सूचना प्रविति 
र सशुासनको क्षरेलाई उन्त्चि महत्ि प्रदान गररनछे। 
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३४. समाजमा रहेको परम्परागि सोच र अभ्र्ासहरुलाई बदलदै प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्ििु 
र्ोजना िथा कार्यक्रमहरुको कार्ायन्त्िर्नबाट समाजमा तबद्यमान उत्पादन र 
वििरणको परम्परगि प्रणालीमा व्र्ापक सिुार गररनछे। त्र्स प्रणाली मार्य ि ्
समाजको सबभन्त्दा िललो िगयका समदुार्मा पहुँच पगु्ने गरी न्त्र्ार्ोन्त्चि वििरणको 
सतुनश्चि गदै समाजिादको आिार तनमायणमा जोड र्दइनेछ। 

३५. कोतभड-१९ को महामारीले खडा गरेको चनुौिी र त्र्ससंगै जोतडएर आएका 
अिसरहरुलाई समेि ध्र्ानमा राखी भविष्र्मा आइपने सम्भाविि महामारीहरुसँग 
र्ोजनािद्ध रुपमा जझु्न, तबरामीहरुको उन्त्चि उपचार र व्र्िस्थापन गनय िथा 
सकु्ष्मातिसकु्ष्म न्त्जिाण ु र मानि स्िास््र् सम्बन्त्िी अनसुन्त्िान गनय, जडीबटुीको 
उपर्ोग र उपर्ोतगिाका बारे प्रदशयन, प्रचार र िातलम सवहि उपचार सेिा प्रदान गनय 
एक प्रादेन्त्शक बहवुिन्त्शिीकर ि सेिा आरोग्र् अस्पिाल िथा सरुिा रोग अनसुन्त्िान 
केन्त्र स्थापनाका लातग सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी सरकारी, साियजतनक िथा तनजी 
साझेदारीमा तनमायण कार्य शरुु गररनछे।  

३६. कोतभड-१९ को महामारी र बाध्र्ात्मक बन्त्दाबन्त्दीको अिस्थाले वकसान दाजभुाई 
र्ददीबवहनीहरुमा ठूलो नोक्सानी परु् र्ाएको पीडालाई र्ो सरकारले महससु गरेको 
छ। र्सरी कोतभड-१९ को महामारीका कारण क्षति, नोक्सानी व्र्होनुय परेका 
वकसान पररिारलाई पनय गएको नोक्सानीका आिारमा िथा राहि स्िरुप ४५ करोड 
रुपैर्ा ँबराबरको राहि प्र्ाकेज उपलव्ि गराइनछे। 

३७. कोतभड-१९ महामारीको विश्वव्र्ापी संकटका कारण विश्वका तबतभन्न भागमा काम 
गरररहेका नपेालीहरुको रोजगारी गमेुको प्रदेश नं. १ मा मारै डेढ देन्त्ख 
दईुलाखसम्म नपेाली र्िुाहरु र्वकय न सक्ने अनमुान गरी तबदेशबाट र्वकय एका िा 
र्कय न चाहने र्िुाहरुको डाटाबेस िर्ार गरी उनीहरुको रुची र उपर्कु्तिाको 
छनौट अद्याितिक गनय र विज्ञहरुको सहर्ोगमा कार्यक्रमको िजुयमा गरी 
कार्ायन्त्िर्नमा लैजानका लातग प्रदेश र्ोजना आर्ोगबाट अनलाइन र्मयको आव्हान 
गररनछे। 
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३८. कोतभड-१९ को महामारीका कारण बैदेन्त्शक रोजगारी गमेुका िथा स्िदेशमा 
बेरोजगार रहेका उत्सावहि र्िुाहरु अतिकांश कर वर्, उद्योग र स्िरोजगारमा आिद्ध 
भएको हनुे अनमुान एबं तबश्लरे्ण गरी उनीहरुको तसप र अनभुिर्कु्त मानिपूजँीलाई 
उत्पादनशील क्षेरसँग जोड्न, उनीहरुमा भएको आत्मविश्वासलाई पनुिायजगीकर ि गनय 
र व्र्िसावर्किाद्वारा कर वर्क्षेरको आत्मतनभयरिालाई कार्म राख्दै अझ समरद्ध बनाउन 
स्थानीर् िह, सहकारी एिम ्तनजीक्षरे, बैंक िथा विन्त्त्तर् क्षरे र स्िीस तबकास तनर्ोग 
समेिसँगको सहकार्यमा कार्ायन्त्िर्न हनुे गरी एक कोरोना पनुरुत्थान कोर् खडा 
गररनछे र मखु्र्मन्त्री र्िुा उद्यमशीलिा कार्यक्रम र "मेरो कर वर्, मेरो पौरख" भन्न े
नाराका साथ प्रदेश प्रमखु निप्रिियन कर वर् कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्न गररनछे।  

३९. कोतभड-१९ को महामारीले तसजयना गरेको विद्यमान संकटको पररणाम समेिलाई 
दृविगि गरी रोजगारीका लातग थप अिसर खोलन प्रत्रे्क न्त्जललाको आफ्नो 
प्राकर तिक श्ोिको विन्त्शििा र सम्भाव्र्िा हेरी सम्भि भएसम्म सबै न्त्जललामा रहन े
गरी एक न्त्जलला, एक उद्योग स्थापना गनय विस्िरि अध्र्र्न गरी कार्ायन्त्िर्न 
गररनछे। र्समा, उद्योगको प्रकर िीमा दोहोरोपन नआउन े गरी प्रदेश, पातलका िथा 
तनजी क्षरेको समन्त्िर्, सहर्ोग र साझेदारीमा साियजतनक-तनजी-सहकारी साझेदारीको 
अििारणा अनरुुप प्रकर र्ा अन्त्घ बढाइने छ।  

४०. प्रदेशको विकासमा स्िदेशी, विदेशी िथा तनजी क्षेरको लगानी तभत्र्र्ाउन आर्ोजना 
बैंकमा सूचीकर ि २६ िटा पररर्ोजनाहरूलाई समािेश गरी अगातड बढाइएकोमा र्स 
आ.ब.मा थप २४ िटा पररर्ोजना समािेश गरी जम्मा ५० िटा पररर्ोजना 
आर्ोजना बैंकमा राख्न अध्र्र्न कार्य अगातड बढाइने छ र र्सै आ.ब.मा प्रदेश तभर 
स्िदेशी लगानी प्रिद्धयन गनय स्िदेशी लगानी सम्मेलन आर्ोजना गररनछे। िैदेन्त्शक 
लगानी प्रिद्धयन गनय अन्त्िरायवष्ट्रर्स्िरको िैदेन्त्शक लगानी सम्मेलन आर्ोजना गने 
कार्यको िर्ारी गररनछे। 

४१. प्रदेशमा साियजतनक-तनजी साझेदारीको अििारणा अनरुुप तनजी िथा िदेैन्त्शक 
लगानीलाई आकवर्यि गनय र्स आतथयक िर्यमा महत्िपूणय ठूला आर्ोजनाहरुमा लगानी 
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जटुाउन ेिािािरणलाई सहन्त्जकरण गनय र व्र्िन्त्स्थि बनाउन पररर्ोजनागि रुपमा 
साियजतनक कम्पनी गठन गररनेछ।  

४२. स्िीस सरकारको सहर्ोगमा संचालन हनु े प्रदेश सहर्ोग कार्यक्रम पणुय रुपमा 
कार्ायन्त्िर्नमा लर्ाइनेछ। र्सबाट प्रदेश सरकारको संरचनागि पद्धतिको 
सदुृढीकरण लगार्ि स्थानीर् िहसँगको सहकार्यमा रणनैतिक पररर्ोजनाहरु समेि 
कार्ायन्त्िर्नमा लर्ाइनेछ। स्थानीर् िहसँगको साझेदारीमा कन्त्म्िमा िीन िटा 
पररर्ोजना पवहचान गरर कार्ायन्त्िर्न गररनेछ। 

४३. प्रदेश सरकारको र्ोजना िथा कार्ायन्त्िर्न पद्धतिलाई ि्र्परक बनाइनछे। र्सै िर्य 
स्िीकर ि भएका िर कोतभड-१९ का कारण र्स िर्य कार्ायन्त्िर्नमा लर्ाउन 
नसवकएको प्रदेशको िावर्यक र्ोजना िथा बजेट प्रणालीको कार्ायन्त्िर्न पणुय रुपमा 
गररनछे। सचुना प्रवििीको प्रर्ोग गरी पररर्ोजना बैंकको अििारणालाई 
कार्ायन्त्िर्नमा लतगनेछ र प्रदेश तबकास तनमायणसँग सम्बन्त्न्त्िि सचुकहरुलाई तसएम 
ड्यासबोडयसँग आबद्ध गरी समग्र कामहरुको प्रत्र्क्ष अनगुमन िथा मलुर्ांकनको 
ब्र्िस्था गररनेछ। तडजीटल प्रदेशको अििारणा कार्ायन्त्िर्नको लातग कार्यर्ोजना 
िर्ार गररनछे। 

४४. प्रदेशको समग्र विकासका लातग प्रदेशको प्रथम आितिक र्ोजना िथा मध्र्मकालीन 
खचय संरचना (MTEF) मा उललेन्त्खि “स्िच्छ, सखुी र समनु्नि प्रदेश” को 
दीघयकालीन सोच िथा सोचका १२ आिार स्िम्भ र ६१ सूचकहरुको दार्रामा रही 
र्ोजना छनौट प्रवक्रर्ा िर् गररनेछ। प्रदेश स्िरीर् र्ोजना र बजेट िथा कार्यक्रम 
िजुयमा र्दग्दशयन, २०७६ को आिारमा प्रदेश सरकारको सािन र श्ोिको उच्चिम 
सदपुर्ोग गनयको तनतमत्त र्ोजनालाई छनौट िथा प्राथतमकीकरणको बैज्ञातनक आिार 
तनमायणका लातग आर्ोजना बैंक िर्ार गरी लागू गररनछे। 

४५. विकास/ पुजँीगि खचयमा उच्चिम प्रगति हातसल गनय मन्त्रालर्बीच समन्त्िर् गरी 
चौमातसक सतमक्षा गने नीतिलाई कडाईकासाथ लागू गररनेछ। थप प्रगतिमा जोड 
र्दनका लातग प्रदेश र्ोजना आर्ोग मार्य ि ् मातसक सतमक्षा/ मलुर्ांकनको नीति 
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अिलम्बन गररनेछ। िावर्यक कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्न र्ोजना िर्ार गरी नतिजामा 
आिाररि सतमक्षा, अनगुमन िथा मलुर्ांकन प्रणालीको सरुुिाि गररनछे। साथै 
पूजँीगि खचय गने क्षमिालाई बढाउन संघ साथै स्थानीर् िहहरुबीच आिश्र्क 
समन्त्िर् िथा सहकार्य गने िथा प्रदेश तभरका विर्र्गि मन्त्रालर्हरुबीच समन्त्िर् 
एिम ्सहकार्य गरी सूचना एिम ्प्रगति वििरण आदान-प्रदान गरी सहजीकरण गने 
िथा पूजँीगि खचय जेष्ठ मवहनातभर गररसक्ने गरी संर्न्त्रको विकास गने नीति 
तलइनछे।  

४६. महामारीका कारण बढी जोन्त्खममा पनय सक्ने समदुार् र उमेर समूहका व्र्न्त्क्तको 
सरुक्षा र रेखदेख गनय तबशरे् कार्यक्रम संचालन गररनछे। भौगोतलक र तबकासको 
दृविकोणले समन्त्र्ावर्क हनुे गरी िथा स्थान तबशरे्को लागिलाई समेि ख्र्ाल गरी 
र्ोजना र बजेट विन्त्र्ास गररनछे। 

४७. उत्पादन र उत्पादकत्त्ि बरवद्ध एिम ्आतथयक प्रतिर्लको न्त्र्ार्ोन्त्चि वििरणका लातग 
प्रदेश तभर स्िदेशी िथा विदेशी लगानी आकवर्यि गनय एकद्वार सेिाको विकास, 

प्रशासतनक प्रकर र्ा सरलीकरण िथा लगानीमा एकोहोरो कर प्रणालीको विकास गरी 
उद्यमशीलिाको विकासमा जोड र्दँदै उत्पादनशील रोजगारीको बरवद्ध मार्य ि ्आतथयक 
विकास गने नीति तलइनछे। 

माननीर् सदस्र्हरु, 

४८. प्रदेशमा पूिायिार तनमायण, आतथयक-समान्त्जक विकास र समरवद्धका लातग आिश्र्क पने 
आतथयक श्ोि व्र्िस्थापनको लातग सम्भाव्र् आन्त्िररक श्ोिको पवहचान गररनछे। 
राजस्ि चहुािट तनर्न्त्रण सम्बन्त्िी प्रादेन्त्शक नीति िथा कानूनको िजुयमा गरी 
कार्ायन्त्िर्नमा सूचना प्रवितिको प्रर्ोग मार्य ि ् राजस्ि संकलनलाई प्रभािकारी 
बनाइनछे। 

४९. प्रदेश नं. १ मा संचातलि उद्योगिन्त्दा एिम ्कलकारखानाहरु र ब्र्ापार बान्त्णज्र् 
क्षेरमा कोतभड-१९ का कारण परेको नकारात्मक प्रभाि, असहज अिस्थालाई 
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ध्र्ानमा राखी करका दार्रा, दर िथा अन्त्र् बािा अड्चन लगार्िका क्षेरमा 
पनुरुत्थान िथा आिश्र्क प्रोत्साहनका प्र्ाकेज लर्ाई सहजीकरण गररनछे। 

५०. िस्ितुनष्ठ एिम ् िैज्ञातनक आिार सवहिको समन्त्र्ावर्क एिम ् प्रभािकारी वित्त 
हस्िान्त्िरण गने प्रणालीको विकास गरी प्रदेशबाट स्थानीर् िहहरुलाई हस्िान्त्िरण 
भएका अनदुानहरु उपर आिश्र्क अनगुमन, मूलर्ाङ्कन िथा सपुरीिेक्षण गरी उदे्दश्र् 
अनरुुपका क्षेरमा सवह अथयमा उपर्ोग हनुे िािािरण तमलाइ भौगोतलक क्षेर िथा 
स्थानीर् िहको सन्त्ितुलि विकास गने नीति तलइनछे। प्रदेशिाट स्थानीर् िहमा हनु े
राजस्ि बाडँर्ाँडलाइ थप िैज्ञातनक र व्र्िन्त्स्थि बनाइनछे। स्थानीर् िहिाट 
संकलन भई प्रदेशलाई समेि बाँडर्ाँड गनुयपने राजस्िको संकलन, तनर्तमि बाडँर्ाँड 
र सामवर्क प्रतििेदन प्रणालीको विकास गररनेछ। 

५१. आितुनक एिम ्उत्पादनमूलक साियजतनक खचय प्रणाली मार्य ि ्पुजँीगि खचयको अंश 
बढाउँदै प्राथतमकिा प्राप्त आर्ोजनाहरुमा स्रोि सािनको सतुनन्त्श्चििा गररनेछ। 
मध्र्मकातलन खचय संरचना (MTEF), सम्भाव्र्िा अध्र्र्न, विस्िरि पररर्ोजना 
प्रतििेदनका आिारमा र्ोजनाहरुको छनौट गने, Project Bank िर्ार गरी 
आर्ोजनाहरुको प्राथतमकीकरण गने, उपर्कु्त आर्ोजना छनौट प्रणाली (Project 

Screening Mechanism) विकास गने, आर्ोजनामा कार्यरि कमयचारीलाई उत्प्ररेरि गनय 
आर्ोजना दक्षिा अतभिरवद्ध कोर् (Project Efficiency Dividend Fund) को स्थापना 
गनय आिार िर्ार गने जस्िा कार्यलाई प्राथतमकिामा रान्त्खनछे। 

५२. रावष्ट्रर् प्राकर तिक स्रोि िथा विन्त्त्तर् आर्ोगसँग समन्त्िर् गरी प्रदेशमा उपलब्ि 
प्राकर तिक स्रोि र र्सको उपर्ोगको बारेमा अध्र्र्न गररनेछ। त्र्स्िा स्रोिहरुको 
पवहचान अतभलेखीकरण र नक्सांकन गरी व्र्िन्त्स्थि गररनछे। साथै प्राकर तिक 
स्रोिको र्दगो उपर्ोगको लातग उपर्कु्त कार्यनीति िर्ार गररनेछ। 

५३. प्रदेशको आम्दानी र खचयको लेखाङ्कन पद्दति थप पारदशी र ि्र्परक बनाउन 
सूचना प्रवितिको प्रर्ोगलाई क्रमश: बढाउँदै लतगनेछ। प्रदेशको आतथयक अिस्थाको 
विश्लरे्ण, सरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्र्िस्थापन, प्रदेशन्त्स्थि सरकारी 
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सम्पन्त्त्तको एकीकर ि वििरण र सरकारी बाकँी रकमको लगि लगार्िका ि्र्ाङ्कको 
अतभलेखीकरण गनय कानूनी िथा संरचागि व्र्िस्था गररनेछ। सरकारी 
ि्र्ाङ्कहरुको अतभलेन्त्खकरण, सरुक्षा िथा व्र्िस्थापनका लातग प्रदेशमा सूचना 
प्रवितिको डाटा सेन्त्टर तनमायण गररनछे। 

५४. अथयिन्त्रको एउटा खम्िाको रुपमा रहेको सहकारी प्रणालीलाई तनर्मन गदै 
उत्पादन मूलक क्षेरमा लगानी गने गरी ग्रामीण क्षेरमा समेि विस्िार गनय प्रोत्साहन 
गररनछे। सहकारी, सामदुावर्क र गैरसरकारी क्षेरलाई आतथयक रुपान्त्िरण, आर् 
आजयन र रोजगारी श्रजना गरी आतथयक-सामान्त्जक रुपान्त्िरणको संिाहकको रुपमा 
विकास गररनछे। 

५५. प्रदेशस्िरीर् तबमा व्र्िसार्, विन्त्त्तर् संस्था आर्दको तनर्मन िथा प्रिद्धयन गदै ग्रामीण 
क्षेरमा समेि बीमा र वित्तीर् संस्थाको पहुँच परु् र्ाउन, प्राथातमकिा क्षेरहरुमा लगानी 
प्रिद्धयन गनय िथा आर् आजयन हनुे क्षेरहरुमा कजाय प्रिाहका लातग संघीर् 
सरकारसँगको सहकार्यमा आिश्र्क नीति िर्ार गरी कार्ायन्त्िर्न गररनछे।  

५६. कोतभड-१९ को संक्रमणबाट राजश्व संकलनमा पनय गएको दबाि विश्लरे्ण गरी खचय 
कटौिी, प्रशासन र दरिन्त्दी एिं संगठन संरचनालाई छररिो बनाइनछे। कार्ायलर् 
िथा प्रशासतनक खचयलाई औन्त्चत्र्पूणय र तमिव्र्र्ी बनाउन कानूनको पालना, 
आन्त्िररक तनर्न्त्रण एिम ्अनगुमन, तनर्मन प्रणालीलाई प्रभािकारी रुपमा कार्ायन्त्िन 
गररनछे।  

५७. प्रदेश र स्थानीर् िहको लागि सहभातगिामा संचालन हनुे आर्ोजनाहरुको सर्ल 
कार्ायन्त्िर्न र प्रभािकाररिाको लातग समपूरक अनदुानको प्रभाकाररिा अतभिरवद्ध 
गररनछे। 

५८. संवििानमा भएको व्र्िस्था बमोन्त्जम प्रदेश लोक सेिा आर्ोगको स्थापना भई 
कमयचारी पदपूतियको बाटो खलुला भएको छ। प्रदेश सरकारको संगठन िथा 
व्र्िस्थापन सिेक्षण स्िीकर ि गरी प्रदेश तनजामिी सेिा वििेर्क प्रदेशसभामा पेश 
गररनछे। 
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५९. प्रदेश िथा स्थानीर् शासन सहर्ोग (PLGSP) िथा प्रदेश सहर्ोग कार्यक्रम (PSP) 

जस्िा र्द्वपक्षीर् िथा बहपुक्षीर् सहर्ोग कार्यक्रम अन्त्िगयि सशुासन, विकास, क्षमिा 
अतभिरवद्ध, जिार्देही प्रशासतनक प्रकर र्ा, विद्यिुीर् प्रशासन र नागररक अनगुमन 
प्रणालीलाई व्र्िन्त्स्थि गररनछे। बहपुक्षीर् िथा र्द्वपक्षीर् िैदेन्त्शक सहर्ोगको 
सम्पकय  विन्त्द ु प्रदेश र्ोजना आर्ोग रहेकोले त्र्स्िा पररर्ोजनामा रहेका 
कार्यक्रमलाई दोहोरो नपने गरी प्रदेश र्ोजना आर्ोग मार्य ि ् सन्त्म्मलन गररनछे। 
प्रदेशको दीघयकालीन विकासको लातग वितभन्न क्षेरको गरुु र्ोजना तनमायण गररनछे। 

६०. स्थानीर् विकास प्रन्त्शक्षण केन्त्र, कलबलगडुी, झापालाई प्रदेश मािहि लर्ाई 
कमयचारी र पदातिकारीको क्षमिा अतभिरवद्धको मखु्र् केन्त्र बनाई संचालन गनय प्रदेश 
लोकसेिा आर्ोग मार्य ि ्आिश्र्क कमयचारी पूतिय गररनछे। 

६१. भ्रष्ट्राचारमा शनु्त्र् सहनशीलिाको नीतिलाइय कडाईका साथ लागू गररनेछ। पारदशी, 
जिार्देही िथा नतिजामा आिारीि साियजतनक प्रशासन मार्य ि ्सेिा प्रिाह, सशुासन 
र विकास तनमायणका कार्य संचालन गररनछे। परुस्कार र दण्डको स्पि विति 
अिलम्बन गरी दक्ष, उत्तरदार्ी, पारदशी िथा भ्रिाचार शनु्त्र्, नतिजामूलक प्रशासनको 
विकास गरी सशुासनको प्रिद्धयन गररनछे। 

६२. नेपालको संवििान जारी भएपतछ बदतलदो पररिेशमा नर्ाँ कानून िजुयमा िथा 
संशोिन भएका संघ, प्रदेश र स्थानीर्िहका कानूनी व्र्िस्थाका विर्र्मा जनिालाई 
ससूुन्त्चि गररन ेसाथै गरीब, असहार् िथा वपछतडएका समदुार्का व्र्न्त्क्तको न्त्र्ार्मा 
सहज पहुँच परु् र्ाउन तनःशलुक कानूनी सहार्िाको व्र्िस्थालाई तनरन्त्िरिा 
र्दइनछे। 

६३. व्र्िसार् संचालन गने लागि कम गनय, व्र्िसार्को दिाय र सञ्चालन प्रवक्रर्ा सहज 
बनाउन, संघीर् सरकारसँग समन्त्िर्मा प्रदेशमा एकल विन्त्द ुसेिा केन्त्र स्थापना गरी 
लगानीकिायका लातग आिश्र्क सेिा तछटो छररिो रुपमा एकै स्थानबाट उपलब्ि 
गराउन अध्र्र्न र पूिायिारको विकास गररनछे। 
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६४. मखु्र्मन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररर्द्को कार्ायलर्मा मन्त्न्त्रपररर्दको बैठक कक्षलाई 
स्िचातलि बनाउने कार्य अन्त्न्त्िम चरणमा छ। आगामी आतथयक िर्यको प्रारम्भबाटै 
मखु्र्मन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररर्द्को कार्ायलर्मा मखु्र्मन्त्रीद्वारा तनर्दयि हनुे तस.एम. 
ड्यासबोडयलाई संचालनमा लर्ाइनछे र मखु्र्मन्त्री कार्ायलर्बाट प्रदेशका मन्त्रालर् 
लगार्ि सबै तनकार्हरुसँग गररने दैतनक कार्य िथा गतिवििीहरुको अनगुमन 
गररनछे ।   

६५. लेस पेपरको अििारणा अनरुुप सूचना प्रवििीको उच्चिम प्रर्ोगबाट प्रादेन्त्शक 
मन्त्रालर् र स्थानीर् िहसँग प्रदेशको प्रत्र्क्ष सम्पकय  र अन्त्िरवक्रर्ा विद्यिुीर् 
माध्र्मद्वारा गने नर्ाँ एिम ्आितुनक पररपाटीको शरुुिाि गररनछे। साबयजातनक 
सेिा प्रिाहलाई समािेशी िथा प्रभािकारी बनाउन तबद्यिुीर्  सशुासन गरुुर्ोजना 
बनाइ चरणबद्ध रूपमा लागू गररनछे। 

६६. नेपालको बरहि प्रारुपसँग िादात्मर्िा राख्दै प्रदेश १ तडन्त्जटल प्रदेशको तबस्िरि 
कार्यर्ोजना िर्ार गरी लागू गररनछे र क्रमशः प्रदेशलाई तडन्त्जटल प्रदेशिर्य  
उन्त्मखु गराइनछे। 

६७. प्रदेश सरकारसँगको जनिाको चासो, सरोकार र गनुासो सनु्ने र सरकारको 
आतिकाररक कुराहरुलाई प्रत्र्क्ष रुपमा मखु्र्मन्त्री मार्य ि ्सम्प्ररे्ण गररदै आएको 
जनिासँग मखु्र्मन्त्री कार्यक्रमलाई तनरन्त्िरिा र्दइनेछ। 

मानतनर् सदस्र्हरु, 
६८. प्रदेशका जनिाको स्िास््र् सेिालाई थप चसु्ि, प्रभािकारी पहुँचमा परु् र्ाउन उच्च 

प्राथतमकिाका साथ कार्यक्रमहरु संचालन गररनछे। कोतभड-१९को रोकथाम, 

तनर्न्त्रण र उपचार एिं भविष्र्मा आउन सक्न े वितभन्न महामारी विरूद्ध लड्न 
स्िास््र् सेिा प्रणालीलाई सबल र सदुृढ िलुर्ाउन आिश्र्क जनशन्त्क्तको 
व्र्िस्थापन गदै तनरोिात्मक िथा उपचारात्मक एवककर ि स्िास््र् प्रणालीको विकास 
िथा सेिा विस्िारमा जोड र्दइनेछ। 
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६९. कोतभड-१९ तनर्न्त्रण, रोकथाम र उपचार कार्यमा खवटने स्िास््र्कमी, अन्त्र् 
कमयचारीहरुको मनोबल उच्च राखी कार्य सम्पादनको स्िर िरवद्ध गनय र जनसेिा 
प्रति समवपयि िनाउन प्रदेश सरकारले उपर्कु्त ढंगले प्रोत्सावहि गनेछ। 

७०. प्रदेशका न्त्जललान्त्स्थि अस्पिालहरुलाई आइसोलेन िाडय सवहि १०० शैय्र्ाको 
क्षमिामा स्िरोन्निी गररनछे। आिश्र्क पूिायिार भएका न्त्जलला अस्पिालमा 
कन्त्म्िमा चार िटा भेन्त्न्त्टलेटर सवहि अन्त्र् उपकरण, न्त्चवकत्सक र जनशन्त्क्तको 
ब्र्िस्था तमलाइनछे। कोशी अस्पिाललाई प्रदेश मािहि लर्ाउन पहल थातलनछे र 
स्िरोन्नतिको कार्य शरुु गररनछे। मेची अस्पिाललाई कन्त्म्िमा ६ िटा भेन्त्न्त्टलेटर 
सवहि स्िरोन्नति गररनछे। सबै अस्पिाल िथा आर्िेुद संस्थाहरुमा न्त्रू्निम सेिा 
मापदण्ड तनिायरण र कार्ायन्त्िर्न गदै आर्िेुद, प्राकर तिक न्त्चवकत्सा िथा होतमर्ोप्र्ाथी 
सेिाको समेि सेिा विस्िार गदै लतगनछे। िनकुटामा न्त्जलला अस्पिाललाई ६ िटा 
भेन्त्न्त्टलेटर सवहि बह-ुतबन्त्शविकर ि प्रादेन्त्शक न्त्शक्षण अस्पिालको रूपमा स्िरोन्नति गदै 
लतगनछे। स्थानीर् िहका प्राथतमक स्िास््र् केन्त्रहरुको स्िरोन्निीमा सहकार्य 
गररनछे। 

७१. मोरङ्गको मंगलबारेन्त्स्थि ट्रमा सेन्त्टरलाई अत्र्ाितुनक उपकरण सवहि मदन भण्डारी 
अस्पिाल िथा ट्रमा सेन्त्टरको रुपमा विकास एिम ्स्िरन्नोति गररनछे । 

७२. एम्बलेुन्त्स सेिालाई प्रभािकारी बनाउन म्र्ावपङ्ग कार्यको सरुुिाि गदै बेतसक लाइर् 
सपोटयसवहिको जी.पी.एस. प्रणाली सेिा शरुु गररनछे। प्रदेश जनस्िास््र् 
प्रर्ोगशालाको क्षमिा अतभिरवद्ध गररनछे। 

७३. सने र नसने रोगका जोन्त्खमहरुलाई न्त्रू्नीकरण गरी नागररकको गणुस्िरीर् 
जीिनर्ापनको सतुनन्त्श्चििाका लातग समदुार्मा आिाररि स्िस्थ जीिन कार्यक्रमलाई 
तनरन्त्िरिा र्दइनछे। र्दगो विकास लक्ष्र्ले तनिायरण गरेका स्िास््र् सम्बन्त्िी 
सूचकहरु हातसल गनय स्िास््र् साक्षरिा कार्यक्रम सञ्चालन गररनछे। 

७४. "रोग पालेर होइन र्ालेर बाचौं" भन्ने मान्त्र्िालाई साथयकिा प्रदान गनय मवहलामा 
देन्त्खने प्रजनन ्स्िास््र् समस्र्ाहरु, आङ खस्ने, पाठेघरको क्र्ान्त्सर, स्िन क्र्ान्त्सरको 
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रोकथाम िथा उपचार व्र्िस्थापनलाई सहज िलुर्ाइनेछ। स्िास््र् सेिाको 
पहुँचभन्त्दा बावहर रहेका विपन्न, सीमान्त्िकर ि, दतलि, लोपोन्त्मखु लगार्ि पछाडी परेका 
समदुार्लाई स्िास््र् सेिाको मूलिारमा लर्ाई विद्यमान असमानिालाई अन्त्त्र् गनय 
सबै नागररकलाई स्िास््र् तबमाको दार्रामा लर्ाइनेछ। आगामी बर्य देन्त्ख १३७ 
िटै पातलकाहरुमा बहपुक्षीर् पोर्णको कार्यक्रम बैदेन्त्शक सहर्ोग समेि पररचालन 
गरी लागू गररनछे। 

७५. प्रदेशमा जेष्ठ नागररकहरुको अनहुारमा मसु्कान छने उदे्दश्र् सवहि स्थानीर् 
पातलकाहरुसँग सहकार्य गरी प्रदेश प्रमखु जेष्ठ नागररक दन्त्ि उपहार कार्यक्रम 
संचालन गररनेछ। 

७६. स्िास््र् सेिा प्रबाहमा हालको तबर्म पररन्त्स्थतिद्वारा तसजीि चनुौिी सामना गदै 
स्िास््र् सेिा प्रबाहलाई प्रभािकारी रुपमा संचालन गनय प्रदेश भर तडजीटल हेलथ 
िथा टेतलमेतडतसन सेिाको पहुचँ तबस्िार गररनेछ। 

७७. आगामी आतथयक िर्यमा स्िास््र् क्षेरको वितभन्न कानूनहरुलाई एवककर ि गरी 
जनस्िास््र् सेिा वििेर्क तनमायण गररनछे। 

मानतनर् सदस्र्हरु, 
७८. कोतभड-१९ का कारणले विद्याथीको पठन पाठनमा पनय गएको प्रभािलाई ध्र्ानमा 

राखी आिश्र्क कार्यक्रमको िजुयमा गररने छ। हाल देन्त्खएको तबर्म पररन्त्स्थतिमा 
अनलाइन न्त्शक्षा, भच ुयअल कक्षा सञ्चालनका साथै पठन पाठनमा सूचना िथा संचार 
प्रवििीको प्रभािकारी उपर्ोग गनय आिश्र्क पूबायिारको विकास सवहि विशरे् 
कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा लर्ाइने छ। न्त्शक्षाको गणुस्िर कार्म गनय, सिुार गनय िथा 
न्त्शक्षण तसकाइ पद्धतिलाई व्र्िन्त्स्थि बनाउन प्रादेन्त्शक न्त्शक्षा नीति, काननु, शैन्त्क्षक 
र्ोजना िजुयमा गररनछे। शैन्त्क्षक सूचना व्र्िस्थापन प्रणालीलाई अझ थप 
सदुृढीकरण गररनछे। इन्त्टरनेट सेिाको पहुँचले सबै शैन्त्क्षक संस्थाहरुलाई 
जोतडनछे। 
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७९. सबै नागररकलाई साक्षर बनाउ भन्ने अतभर्ानलाई प्राथतमकिा र्ददै आगामी आतथयक 
िर्यमा पूणय साक्षर प्रदेश घोर्णा गररनछे। विद्यालर् न्त्शक्षामा गररब, सीमान्त्िकर ि, 

दतलि िथा वपछतडएका समदुार्का बालबातलकाहरूलाई गणुस्िरीर् विद्यालर् 
न्त्शक्षाको पहुँच विस्िारका लातग शैन्त्क्षक गणुस्िर सिुार कार्यक्रमलाई अतभर्ानका 
रूपमा तनरन्त्िरिा र्ददै सामदुावर्क विद्यालर्मा ई-एजकेुशनको पूिायिार विकास िथा 
विद्यालर् नसय सेिा विस्िार गदै लतगनेछ। 

८०. गररब िथा जेहन्त्दार विद्याथीहरूको अध्र्र्नका लातग प्रादेन्त्शक आिासीर् विद्यालर् 
स्थापना गररनेछ। अनलाईन एजकेुशन र तलटे्रसी कार्यक्रमलाइय तनरन्त्िरिा र्ददै 
न्त्शक्षक िातलमलाई प्रवितिसँग आबद्ध गरी विद्यालर्मा अनलाइन िथा अर्लाइन 
पद्धति मार्य ि ् न्त्शक्षण तसकाइका लातग आिश्र्क पूिायिारहरूको विकास गररनछे। 
सामदुावर्क विद्यालर्मा अध्र्र्नरि प्रतिभाशाली दतलि विद्याथीहरूलाई विद्यालर् 
न्त्शक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम रान्त्खनछे। 

८१. प्रदेश सरकार, स्थानीर् िह र तनजीक्षरेको शेर्र सहभातगिामा कर वर्मा 
स्नािक/स्नाकोत्तर िहमा पठन पाठन गने गराउने कलेज/क्र्ाम्पस स्थापना गरी 
कर वर् जनशक्तीको व्र्िस्थापन गररनछे। 

८२. मनमोहन प्रातबतिक विश्वविद्यालर् अन्त्िगयि आगामी आतथयक िर्यमा वहमाली िथा 
पहाडी न्त्जलला पाचँथर, िाप्लेजङु्ग, संखिुासभा, भोजपरु, िेह्रथमु र सोलखुमु्बमुा बह-ु

प्रावितिक न्त्शक्षालर् सञ्चालन कार्य अगातड बढाइनछे। प्रदेशमा सञ्चातलि अन्त्र् 
प्रावितिक न्त्शक्षालर् र प्रावितिक िारका विद्यालर्हरूबीच समन्त्िर् िथा क्षमिा 
विकास गरी प्रदेशका लातग आिश्र्क सीपर्कु्त दक्ष प्रावितिक जनशन्त्क्त उत्पादन 
गररनछे। 

८३. प्रावितिक न्त्शक्षा िथा परम्परागि सीपको अध्र्र्न अनसुन्त्िान गदै प्रावितिक 
जनशन्त्क्तको सिेक्षण िथा प्रक्षपेण गररनेछ। प्रदेशतभरका वितभन्न उद्योगहरुको लातग 
आिश्र्क औद्योतगक जनशन्त्क्त उत्पादन गनय उलायबारीन्त्स्थि मदन भण्डारी 
प्रतिष्ठानमा प्रौद्योतगक महाविद्यालर् स्थापना गरी सञ्चालन गररनेछ।  
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८४. दक्ष प्रावितिक जनशन्त्क्त उत्पादनका लातग मनमोहन प्रावितिक विश्वविद्यालर्को 
संरचनागि िथा कार्यक्रमगि सदुृढीकरण गररनछे। सामदुावर्क विद्यालर्हरुको 
व्र्िस्थापकीर् सिुारमा जोड र्दइनछे। 

८५. उच्च न्त्शक्षालाई खोज िथा अनसुन्त्िानमूलक बनाउन र अध्र्र्न अनसुन्त्िानमा 
आिारीि र्ोजनाबद्व र्दगो तबकासका लातग एक प्रादेन्त्शक अनसुन्त्िान केन्त्र 
स्थापनाको कार्य अगातड बढाइनेछ। 

८६. प्रदेशतभर सञ्चालनमा रहेका सामदुावर्क र गठुी क्र्ाम्पसहरुको भौतिक सिुार िथा 
शैन्त्क्षक गणुस्िर सिुारका तनतमत्त तनन्त्श्चि मापदण्डका आिारमा आपसमा गातभन 
(मजय हनु) क्र्ाम्पसहरुलाई प्रोत्साहन गररनछे। 

८७. मवहला, अपांगिा र सीमान्त्िकर ि भएका व्र्न्त्क्तहरुको उच्च न्त्शक्षामा पहुँच िरवद्ध गनय 
कार्यक्रम सञ्चालन गररनछे। प्रदेशतभर सञ्चालनमा रहेका कोन्त्चङ सेन्त्टर एिम ्भार्ा 
न्त्शक्षणका लातग संचातलि संस्थाहरुलाई तनन्त्श्चि मापदण्ड िर् गरी तनर्तमि अनगुमन 
मार्य ि ् व्र्िन्त्स्थि गररनछे। ससु्िश्िण, बौवद्धक अपाङ्गिा र दृिीविहीन 
बालबातलकाका लातग प्रदेशस्िरीर् आिासीर् विद्यालर्को सदुृढीकरण गररनछे। 
विशेर् न्त्शक्षा स्रोि कक्षाहरुको सदुृढीकरण गररनेछ। स्रोि न्त्शक्षकहरूको क्षमिा 
विकास िथा अपाङ्गिा भएका बालबातलकाहरूको सिायवङ्गण विकास सम्बन्त्िी 
कार्यक्रम सञ्चालन गररनछे। 

८८. विज्ञान िथा प्रवितिको विकास, अनसुन्त्िान िथा प्रिद्धयन गनय अध्र्र्न, अनसुन्त्िान र 
आविष्कारको लातग प्रादेन्त्शक नीति िर् गरी “प्रादेन्त्शक आविष्कार कोर्” को 
स्थापना गररनछे। अन्त्िेर्ण िथा अनसुन्त्िानात्मक कार्यमा संलग्न र्िुा िैज्ञातनकलाई 
प्रोत्साहन गररनेछ। 

८९. विश्वविद्यालर् र प्रौद्योतगक महाविद्यालर् िथा प्रावितिक न्त्शक्षालर्लाई कर वर् उद्यम र 
दैतनकीमा सहजीकरण गने मेतसन टूलस आविष्कार गनय प्रोत्सावहि र सहर्ोग 
गररनछे। 

 



आतथयक िर्य २०७७/०७८ को नीति िथा कार्यक्रम 

21 

माननीर् सदस्र्हरु, 

९०. प्रदेशको प्रथम पञ्चिवर्यर् आितिक र्ोजनाले िर् गरेको लक्ष्र् र रणनीति िथा र्दगो 
विकासको लक्ष्र् अनरुुप खाद्यान्न, िरकारी, र्लरू्ल, माछामास ु लगार्िका बाली 
िस्िहुरुको विद्यमान उत्पादन प्रणालीमा रहेका समस्र्ाहरु पवहचान गरी उन्नि 
प्रवितिको अतिकिम प्रर्ोग र व्र्िसावर्कीकरणका कार्यक्रमबाट तनजी, सहकारी, 
अन्त्िर-सरकार समन्त्िर् िथा सहकार्यमा प्रदेशको खाद्य िथा पोर्ण सरुक्षा सतुनन्त्श्चि 
गररनछे। 

९१. कोतभड-१९ महामारीको विश्वव्र्ावप संकटका कारण विश्वका तबतभन्न भागमा काम 
गरररहेका नेपालीहरुको रोजगारी गमेुको पक्षलाई मनन गरेर बाध्र्ात्मक अिस्थामा 
घर र्वकय एका र्िुा जनशन्त्क्तले आजयन गरेको तसप, दक्षिा अनभुिर्कु्त मानिपूजँीलाई 
भरपरु उपर्ोग गने नीतिका साथ कर वर्क्षेरको आत्मतनभयरिा िर्य को र्ारालाई 
मिुयरुप र्दन स्थानीर् िह, न्त्जलला सहकारी संस्थासंगको समन्त्िर् र सहकार्यमा 
कार्ायन्त्िर्न हनुे गरी "मेरो कर वर्, मेरो पौरख" नाराका साथ प्रदेश प्रमखु निप्रिियन 
कर वर् कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्न गररनछे। र्स कार्यक्रम मार्य ि ् कार्यविति िर्ार गरी 
िातलम, ऋण लगार्िका प्रोत्साहन प्र्ाकेज सवहि व्र्ािसावर्क र्ोजनामा आिाररि 
उद्यमका लातग सम्बन्त्न्त्िि पातलकाको तसर्ारीसमा तनव्र्ायजी कर वर् उद्यम कजाय 
उपलब्ि गराईनेछ। र्सबाट रोजगारी, उद्यमन्त्शलिा िथा सामवुहक कर वर् 
व्र्िसार्िर्य  ठूलो अिसर उपलव्ि हनुे तबश्वास गररएको छ।  

९२. हालसम्म नपेाल सरकारले उपलब्ि गराउँदै आएको सहतुलर्िपणुय कर वर् कजायको 
ब्र्ाज अनदुान कार्यक्रममा पहँचु नपगुकेा साना वकसानहरुलाई उनीहरुको 
व्र्िसावर्क र्ोजनामा आिाररि भएर पाँच लाख रुपैर्ाँसम्मको कर वर् कजायमा लाग्न े
व्र्ाजमा िीन िर्यसम्म अनदुान उपलव्ि गराउने व्र्िस्था गररनेछ।  

९३. न्त्चर्ा खेिीलाई नर्ाँ क्षरेमा विस्िार िथा िर्ारी न्त्चर्ाको बजार प्रिद्धयनका कार्यक्रम 
संचालन गररनछे। सरु्ोदर् नगरपातलका वर्क्कलमा न्त्चर्ा परीक्षण िथा प्रिद्धयन केन्त्र 
तनमायण सम्पन्न गरी संचालनमा लर्ाईनछे। 
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९४. पशपंुक्षी उत्पादनलाई व्र्िसावर्क बनाउन उन्नि नश्ल, उन्नि दाना, पश ु स्िास््र् 
उपचार सेिा र प्रविति सम्बन्त्िी सूचनाको उपलव्ििा आर्दको माध्र्मबाट सहर्ोग 
गररनछे। पश ुआहारको लातग मकै लगार्िका बालीको उत्पादन बढाउने तबशरे् 
कार्यक्रम संचालन गररनछे। व्र्िसावर्क मकै लगार्िका कोसेबाली उत्पादन 
कार्यक्रममा सहभागी हनुे उत्पादकहरुलाई दाना उद्योगहरुसँग करारको व्र्िस्था 
गररनछे।  

९५. कर वर् उत्पादन िथा बजाररकरण सम्िद्ध कार्यक्रमहरु सहकारी संस्थाहरुलाइय 
प्राथतमकिामा राखेर संचालन गररनछे। आफ्ना सदस्र्हरुले उत्पादन गरेको कर वर् 
उपज सहकारी मार्य ि ् संकलन गरी ठुला बजार केन्त्रहरुमा विक्रीको ब्र्िस्था 
तमलाईनछे। र्सका लातग उत्पादक सहकारीहरुलाई स्िस््र् कर वर् उपज उत्पादन, 

बजाररकरण िथा उत्पादन सामाग्रीहरुको आपूतिय व्र्िस्थापन सम्बन्त्िमा क्षमिा 
अतभबरवद्ध सम्बन्त्िी कार्यक्रम संचालन गररनछे। बजारस्थलका लातग जग्गा उपलव्ि 
गराउने स्थानीर् िहहरुमा लागि सहभातगिामा ठुला सहकारी बजारहरुको 
स्थापनाको काम अन्त्घ बढाइनछे। कर वर् उत्पादन िथा बजारीकरणमा सम्बद्ध 
सहकारीहरुलाई प्रदेश सरकारका कर वर् विकास कार्यक्रमहरुमा समािेश गनय 
प्राथतमकिा र्दन ेनीति अिलम्बन गररनेछ। 

९६. कर वर् क्षरेको व्र्िसावर्वककरण, औद्योतगवकरण र र्ान्त्न्त्रकरणको स्रोि केन्त्रको 
रुपमा उदर्परुको बेलका नगरपातलकाको श्ीलंका टाप ु र मोरङ्गको रििुामाइ 
नगरपातलकामा एतग्रकलचर सेन्त्टर अर् एन्त्क्सलेन्त्टको स्थापना गररनछे। 

९७. संघीर् सरकारसँगको समन्त्िर्मा विराटनगर विमानस्थलको तबस्िार िथा 
स्िरोन्नतिको र्ोजनामा शीि भण्डार समेिको प्रबन्त्ि सामेल गरी प्रदेशको कर वर् 
उत्पादनलाई विदेश तनर्ायि गनय सहजीकरण गनय संघीर् सरकारसँग समन्त्िर् 
गररनछे। 

९८. मखु्र् खाद्यान्निालीको उत्पादन र उत्पादकत्ि बरवद्ध गनय उन्नि प्रविति िथा कर वर् 
प्रसार सेिामा विस्िार गररनछे। चैिे िान, हाईव्रीड मकै िथा अत्र्तिक रुपमा 
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आर्ाि हनुे लसनु, प्र्ाज, आल ु उत्पादनमा आत्मतनभयरिाका लातग उत्पादनका 
आिारमा प्रोत्साहन रकम उपलब्ि गराईनछे। लागि सहभातगिाका आिारमा 
स्थानीर् िहहरुमा शीि-गरह िा शीि-कोठा तनमायण गनय सहर्ोग गररनछे। मध्र् 
पहाडी क्षेरमा मकै उत्पादकत्ि सिुारका लातग विशरे् कार्यक्रम संचालन गररनेछ। 
भण्डारणका क्रममा हनुे अन्नको नोक्सानीलाई न्त्रू्नीकरण गनय मलटीलेर्र ब्र्ाग 
सहकारी मार्य ि ्सहतुलर्ि मलुर्मा उपलब्ि गराइनछे। 

९९. बाली लगाउने सरुुिाि देन्त्खनै स्थानीर् िहसँगको समन्त्िर्मा अमेररकन 
र्ौन्त्जवकराजस्िा वितभन्न संक्रामक रोगको व्र्िस्थापनको अतभर्ान सरुुिाि गररनछे। 
रोग आदीले कर वर् उत्पादन नि भएको अिस्थामा अनदुान र्दने ब्र्िस्था 
तमलाइनछे। 

१००. माटोको उियराशन्त्क्तमा हुँदै गएको ह्रासलाई सिुार गनय रासार्तनक मलको प्रर्ोगलाई 
क्रमशः कम गदै प्राङ्गाररक मलको प्रर्ोगमा जोड र्दइनछे। तनजी क्षेरसँगको 
साझेदारीमा एक प्राङ्गाररक मल कारखाना संचालनमा लर्ाउने कार्यको थालनी 
गररनछे। आगामी िर्य प्रदेशमा कुल रासार्तनक मल आपूतियको कन्त्म्िमा दश 
प्रतिशि वहस्सा प्राङ्गाररक मलबाट विस्थावपि गररनछे। र्स्िो मल उपलव्ि गराउन 
संघीर् सरकारले रासार्तनक मलमा प्रदान गरेको अनदुान बराबर प्रदेश सरकारले 
प्राङ्गाररक मललाई उपलव्ि गराउनछे। आगामी पाँच िर्यमा प्रदेशका सिै पहाडी र 
िराईका न्त्जललाहरुलाई स्थानीर् िहसँगको सहकार्यमा माटोको गणुस्िर सिुार गने 
माटो सिुारको कार्यक्रम संचालन गररनछे।  

१०१. पशपुालन गने सबै समूह सहकारी िथा वकसानलाई प्राङ्गारीक मल उत्पादनका लातग 
प्रोत्साहन गररनछे। कर र्क समहुहरु, व्र्िसावर्क पशपुालन र्ामय िथा सहकारी 
संस्थाहरुलाई प्राङ्गाररक मल उत्पादनमा प्रोत्साहन गररनछे। प्राङ्गाररक कर वर् उपज 
उत्पादन गनेहरुलाई ब्राण्डीङ्ग िथा प्राङ्गाररक प्रमान्त्णकरणको लातग सहर्ोगको 
व्र्िस्था गररनछे। 
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१०२. िान, मकै र गहँकुो बीउ उत्पादनमा प्रोत्साहन उपलब्ि गराउने कार्यको शरुुिाि 
गररनछे। रैथाने बाली कोदो िथा र्ापरको विस्िारका लातग रैथाने बालीहरुको 
उत्पादन बरवद्ध, प्रशोिन िथा पररकार विवितिकरण गरी स्थानीर् स्िरमा खाद्यान्नमा 
आत्मतनभयरिाको नीति अिलम्िन गररनछे। 

१०३. "उत्पादन वकसानको न्त्जम्मा हो, बजार र मलुर् सरकारको न्त्जम्मा हो" भन्ने नाराका 
साथ कन्त्म्िमा पाँचिटा केन्त्रमा कर वर् उपज बैंकको स्थापना गररनछे। वकसानले 
उत्पादन गरेको कर वर् उत्पादन खेर जान नर्दने नीति अिलम्बन गरी कार्ायन्त्िर्न 
गररनछे। 

१०४. दिु, माछा मास,ु खाद्यान्न, र्लरू्ल, िरकारी आर्दको व्र्िसावर्क उत्पादनका लातग 
विशेर् उत्पादन क्षेरहरु िोवक विगिमा संचालन गररदैं आएका कार्यक्रमहरुको 
छनौट प्रवक्रर्ा थप सरलीकर ि गदै त्र्स्िा कार्यक्रमलाई तनरन्त्िरिा र्दईनछे।  

१०५. कर वर्मा र्दइदै आएको नगद अनदुान रकमलाई तनरुत्सावहि गदै लतगनछे। कर वर् 
व्र्िसार्मा चाल ु िर्यको घोवर्ि नीति कार्यक्रम अनसुार कर वर्मा र्दइने अनदुान 
अन्त्न्त्िम उत्पादनका आिारमा अनदुान र्दने नीति अिलम्बन गररनछे। कर वर्लाई 
सम्मातनि पेशाको रूपमा स्थापना गनय हरेक क्षेरमा उत्कर ि कर र्क िथा संस्थालाई 
प्रोत्साहन गदै नमनुा कर र्कको रूपमा सम्मान-प्रोत्साहन गदै लतगनेछ। 

१०६. प्रदेशलाई अग्र्ायतनक प्रदेशको रुपमा क्रमशः विकास गनय जैविक खेिीमा विशरे् 
प्रोत्साहन गररनेछ। अग्र्ायतनक खेिीलाई विशरे् प्रोत्साहन गररनछे। अग्र्ायतनक 
खेतिका उदाहरणीर् सर्ल कर र्कहरुलाई िावर्यक रुपमा िर्य कर र्क घोर्णा गरी 
उपर्ुयक्त सहर्ोग उपलब्ि गराई प्रोत्सावहि गररनेछ। 

१०७. कर वर्का सबै चरणहरु उत्पादन, भण्डारण, र्ािार्ाि र बजारीकरणमा विशरे् 
गरुुर्ोजना िर् गरी कर र्कलाई विशरे् सहर्ोग गररनछे। कर वर् मलमा क्रमशः 
आत्मतनभयर बन्नका लातग प्रदेशस्िरीर् मल उत्पादन कार्यलाई प्रिद्धयन गररनछे। 
जमीन बाँझो राख्न नपाइने नीतिलाई कडाइ गरी िडा िहमा भतूम-बैंकको स्थापना र 
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संचालन गरी भतूमको उपलब्ििा र प्रर्ोगलाई सहज, सरल र व्र्िहाररक 
बनाईनछे। 

१०८. उत्पादन भएका बाली बस्िहुरुको बजारीकरणका लातग स्थानीर् िहहरुसँगको 
सहकार्यमा कर वर् बजार िथा भण्डारणका लातग साना िथा मझौला कोलड चेम्बरहरु 
तनमायण िथा कोलड भ्र्ानहरु खरीदमा सहर्ोग गररनछे। सबै पातलकामा आिश्र्क 
संख्र्ामा कर वर् विज्ञ, शीि-भण्डार, पश ुस्िास््र्, कर वर् बजार र एक बर्यको लातग पगु्न े
गरी खाद्यान्न भण्डारणको र्ोजना बनाई लागू गररनछे। स्थानीर् सम्भाव्र्िा भएका 
कुटीर घरेल ुिथा साना उद्योगलाई पररर्ोजनाको तििोमा ऋण र सरकारी अनदुान 
समेि प्राप्त हनुे मापदण्ड बनाई लागू गररनछे। 

१०९. िललो िगयका वकसानहरुको न्त्स्थतिलाई ध्र्ानमा राखी वकसान काडय िथा राशन 
काडयको व्र्िस्था गरी अत्र्ािश्र्क खाद्यान्त्न्न उन्त्चि मूलर्मा उपलब्ि गराउन े
व्र्िस्था गररनछे। 

११०. कर वर्मा आर्ाि हनुे र तनर्ायि हनुे कर वर् उपजहरुको सूची िर्ार गरी प्रदेशलाई कर वर् 
उत्पादन र आपूतियमा पूणयरुपमा आत्मतनभयर बनाउन विशेर् कदम चातलनेछ। 
तनर्ायिजन्त्र् कर वर् उत्पादनहरुको समेि सूची बनाई उत्पादन बरवद्धमा जोड र्दने र 
प्रशोिन एिम ् ब्रान्त्ण्डङ्ग गरी तनर्ायि गने कार्यलाई प्राथतमकिाका साथ अगातड 
बढाइनछे। 

१११. पश ु स्िास््र् कार्यक्रम र पशहुरुमा गररने भ्र्ान्त्क्सनेसनलाई अतभर्ानको रुपमा 
संचालन गररनेछ। घाँस, आहारा िथा कर तरम गभायिानका वक्रर्ाकलाप अतनिार्य 
गनुयका साथै पशपंुक्षी उत्पादन िथा उत्पार्दि िस्िकुो बजारीकरण गनय सहकारी 
संस्थाहरुसँग प्रोत्साहनका साथ सहकार्य गने ब्र्िस्था गररनछे। 

११२. प्रदेशमा तनरन्त्िर बरवद्ध भैरहेको दिुको उत्पादनलाई व्र्िन्त्स्थि गनयको लातग दिु 
प्रशोिन िथा पररकार विवितिकरणका लातग प्रोत्साहन गररनेछ। गि आतथयक िर्यमा 
शरुुिाि गररएको िलुो दिु कारखाना तनमायण सम्पन्न गरी विन्त्शिीकर ि सहकारी संघ 
मार्य ि ्संचालनमा लर्ाइनछे।  
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११३. कर वर्बाली विशेर् गरी िरकारीबालीको सम्भािना रहेका नदी िा िालिलैर्ाका 
वकनारका जग्गाहरुमा भतूमगि जलश्ोि िा ठूला साना नदी िथा कुलोहरुबाट 
तसंचाइको कार्यक्रम रान्त्खनेछ र र्सरी तसंन्त्चि भएका क्षेरहरुमा कर वर् उत्पादन 
बरवद्धका लातग बाली तबवितिकरण िथा सघनिा बरवद्ध सम्बन्त्िी कार्यक्रमहरु व्र्ापक 
रुपमा संचालन गररनछे।  

११४. तनमायण सम्पन्न भएका तसंचाई आर्ोजनाका तसंन्त्चि क्षरेहरुमा कर वर् उत्पादन बरवद्धका 
लातग बाली तबवितिकरण िथा सघनिा बरवद्ध सम्बन्त्िी कार्यक्रमहरु व्र्ापक रुपमा 
संचालन गररनेछ। पहाडी न्त्जललाहरुमा थोपा तसंचाइ कार्यक्रम लागू गररनछे। 

११५. प्रदेशमा स्िस्थ र स्िच्छ खाद्यिस्ि ुउत्पादन गनय िथा तसमा बावहरबाट आपूतिय हनु े
खाद्यिस्िकुो गणुस्िररर्िाको मापदण्ड सतुनश्चििाका लातग कोडेक्स मापदण्डमा 
आिाररि एकीकर ि प्रर्ोगशाला स्थापनाको कार्य अन्त्घ बढाईनेछ। 

११६. सिै कर र्क घरिरुीमा प्रदेश सरकारबाट कर वर् प्रसार सेिा प्रिाहका लातग "सबै 
वकसानका साथमा प्रदेश सरकार" को नाराका साथ िहकु्षेतरर् कर वर् प्रसार प्रणाली 
मार्य ि ्कर वर् प्रसार सेिाको पहँचु अतभबरवद्ध गररनछे। कर वर्, पशसेुिा िातलम केन्त्र 
िथा सहकारी प्रन्त्शक्षालर्बाट संचालन हनुे िातलमहरु स्थलगि रुपमा समेि 
संचालन गने व्र्िस्था तमलाईनेछ। 

११७. कर वर् प्रणालीलाई जलिार् ु पररिियनसँग अनकुुतलि बनाउन मौसमको तनर्तमि 
जानकारी र वकसानहरुका समस्र्ा समािानका लातग मौसम िथा कर वर्का तबर्र् 
विज्ञहरु सन्त्म्मतलि एउटा कर वर् सूचना िथा संचार केन्त्रको स्थापना गररनछे। उक्त 
केन्त्रबाट टोल फ्री नम्बर मार्य ि ् प्रावितिक सेिा र मौसम सम्बन्त्िी जानकारी 
उपलब्ि गराउने व्र्िस्था तमलाईनछे।  

११८. सबै पातलकामा त्र्हाँको विन्त्शिीकर ि उत्पादनको सम्भाव्र्िाको अध्र्र्न गराई 
उत्पादन पकेट क्षेर तनिायरण गरी त्र्सका लातग आिश्र्क पने विशेर् सतुबिा 
तनिायरण गररनछे। र्स्िा र्ोजनामा अग्र परष्ठ उत्पादन सम्बन्त्िलाई मागयदशयनका 
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रुपमा तलईनछे । भ-ूउपर्ोग सम्बन्त्िी कानून र नीति जारी गरी भतूमको उपर्ोग 
सम्बन्त्िी समविगि र्ोजना लागू गररनछे ।  

११९. कर वर्लाई लागि प्रतिस्पिी बनाउन खेिीको र्ान्त्न्त्रकीकरण र पेशाको 
व्र्िसावर्कीकरण गनय आिश्र्क भएको महससु गदै कर वर्को र्ान्त्न्त्रवककरण 
कार्यक्रमलाई विस्िार गदै लतगनछे भन े र्सको उत्पादनलाई बजार िा उद्योगसँग 
जोड्न े प्रबन्त्ि गररनछे। र्सका लातग उन्नि प्रवितिहरुलाई तभत्र्र्ाउन आिश्र्क 
पहल गररनछे। कर वर् र्न्त्र उपकरण प्रर्ोग प्रबद्धयनका लातग सहकारी संस्था िा 
तनजी कम्पनीका रुपमा संचालन गने गरी किम ह्यररंग केन्त्रको स्थापना गररनछे। 

१२०. प्रदेशमा वितभन्न कर वर् िाली एिम ् िस्िकुो उत्पादन, बेचतबखन सम्बन्त्िी िथा 
वकसानहरुलाई उपलब्ि गराउन े अनदुान सम्बन्त्िी ि्र्ाङ्क वििरण राख्न र 
व्र्िस्थापन कार्य गनय स्थानीर् िहहरुसँगको सहकार्यमा हालको परम्परागि र्ाइल 
वििरणलाई तडन्त्जटल प्रणालीमा राख्न े व्र्िस्था तमलाईनछे। साथै, कर वर् प्रसार र 
अनदुान सेिा पतन क्रमश: तडन्त्जटल एिम ् सूचना प्रविति प्रणाली मार्य ि ् संचालन 
गररनछे। 

१२१. िान, मकैजस्िा कर वर् उपजहरुको उन्त्चि मूलर् प्राप्तीका लातग स्थानीर् िह, सहकारी 
िथा तनजी क्षेरको सहकार्यमा भण्डारण िथा प्रशोिनका लातग ड्रार्र िथा भण्डारण 
गरह तनमायणमा सहर्ोग उपलब्ि गराईनेछ।  

१२२. प्रदेशलाई र्लरु्ल उत्पादनमा आत्मतनभयर बनाउन र उत्पार्दि र्लरु्ललाई 
प्रशोिन गरी तनर्ायि प्रिद्धयन गनय आगामी दशकलाई र्लरु्ल उत्पादन दशकको 
रुपमा कार्यक्रमहरु शरुु गररनेछ। र्स अन्त्िगयि र्लरु्ल उत्पादनको सम्भाव्र्िा 
अनसुार ठाउँहरुको ितगयकरण गररने र सनु्त्िला, कागिी, तलच्ची, एभोकाडो, वकिी, केरा, 
ओख्खर, रुराक्ष जस्िा र्लरु्लबालीहरुको विस्िार गदै अन्त्िरायवष्ट्रर्स्िरको 
गणुस्िरीर्िाको मापदण्ड पगुकेो सतुनन्त्श्चि गररनछे। सम्भाव्र्िाको आिारमा एक 
स्थानीर् िह एक र्लरु्ल नसयरी कार्यक्रमका लातग पूिायिार विकास िथा प्रावितिक 
सेिा परु् र्ाइनछे। 
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१२३. खडा बाली लगार्ि कर वर्जन्त्र् उत्पादन िथा पशपंुक्षी माछापालनसँग सम्बन्त्न्त्िि सबै 
क्षेरमा बीमाको तबस्िार गनय सहन्त्जकरण गररनेछ। 

१२४. कोतभड-१९ को महामारीले तसजयना गरेको संकटको अितिमा सहकारी संस्थाहरुले 
कर वर् उत्पादनलाई बजारीकरण गनयमा उललेखनीर् भतूमका खेलेको ि्र्लाई स्मरण 
गदै कर वर् क्षेरको विकासका लातग र र्िुाहरुलाई कर वर् क्षरेमा आकवर्यि गरी भरोसा 
र्ोग्र् रोजगारी तसजयना गने कार्य लगार्िका आिश्र्क नीतिहरुको िजुयमा गरी 
सहकारी संस्था र सहकारी बैंकहरुसँग समेि आिश्र्क सहकार्य गनेछ।  

१२५. सहकारी संस्थाहरुको तनर्मन िथा अनगुमनलाई सहभातगिामूलक बनाई सहकारीमा 
संस्थागि र विन्त्त्तर् सशुासनको प्रिद्धयन गररनछे। प्रदेश र स्थानीर् िहमा रहेका 
सहकारीहरुमा कार्यरि जनशन्त्क्तहरुका लातग क्षमिा विकास र उद्यमसँग सम्बन्त्न्त्िि 
िातलम िथा सहकारी न्त्शक्षा विस्िारको कार्यक्रम संचालन गररनछे। सहकारी 
क्षेरको विकासमा अन्त्िर-सरकार समन्त्िर् र सहकार्य अतभबरवद्ध गररनछे वितभन्न 
िाली िस्िकुो उत्पादन प्रशोिन र बजाररकरणका लातग विन्त्शिीकर ि सहकारी 
स्थापनामा प्रोत्साहन गररनेछ। सूचना प्रवितिको उपर्ोग गरी सहकारी सूचना 
प्रणालीलाई प्रभािकारी बनाईनछे। 

१२६. निीन िथा दीगो कर वर् प्रवितिहरु अिलम्बन गरी समदुार्मा अनकुरणीर् काम गने 
वकसानहरुलाई सम्मान गने र सम्मातनि वकसानहरुलाई श्ोि व्र्न्त्क्तको रुपमा 
पररचालन गने नीति तलईनेछ। कर वर् उत्पादन अतभिरवद्ध, कर वर् उपजको माग, आपूिी 
िथा बजार व्र्िस्थामा सहर्ोग परु् र्ाउन कर र्क लन्त्क्षि मोबाईल एप तनमायण गरी 
प्रर्ोगमा लर्ाइनछे। 

१२७. सकुुम्बासी समस्र्ा समािानको लातग ठोस कदम चातलनछे। अब्र्िन्त्स्थि 
बसोिासलाई ब्र्िन्त्स्थि गने कार्य अगातड बढाइनछे। 

माननीर् सदस्र्हरु, 

१२८. जनप्रतितनतिहरु विकासका उन्नार्क हनु ् भन्ने अििारणा अन्त्िगयि प्रदेशको प्रत्रे्क 
तनिायचन क्षरेलाई समेटेर छनौट गररएको ६२ िटा बहिुवर्यर् सडक र मखु्र्मन्त्री 
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ग्रामीण सडक आर्ोजनाहरुलाई विशेर् प्राथतमकिा र्दई सम्पन्न गराउन े कार्यलाई 
तनरन्त्िरिा र्दईनछे। प्रदेशको गौरिको रुपमा तनमायण भइरहेको विराटचोक-न्त्घनाघाट 
सडकलाई ४ लेनको मापदण्ड बमोन्त्जम सम्पन्न गररनछे। प्रादेन्त्शक विशरे् सडक 
अन्त्िगयि संचातलि र्ोजनाहरुलाई प्राथतमकिाका साथ अगातड बढाइनेछ। प्रदेश 
तनिायचन क्षेर पूिायिार विकास कार्यक्रम र प्रदेश तनिायचन क्षेर विकास कार्यक्रमलाई 
तनरन्त्िरिा र्दइनछे। 

१२९. प्रदेश सरकारबाट छनौट भएका बहिुवर्यर् सडक-पलु र झोलङेु्ग पलु तनमायणको 
कार्यलाई तनरन्त्िरिा र्दईनछे। र्स आतथयक िर्यमा तनमायणािीन र क्रमागि रुपमा 
रहेका झोलुंग े पलुहरु सम्पन्न गनय र थप लामो दूरीका पलु तनमायणमा आिश्र्क 
ध्र्ान र्दइनछे। संघीर् सरकारबाट हस्िान्त्िरीि सडक िथा सडक पलुका क्रमागि 
र्ोजनाहरुलाई तनरन्त्िरिा र्दंदै क्रमशः सम्पन्न गदै लतगनछे।  

१३०. चाल ु िर्यमा लागू भएको प्रादेन्त्शक सडक संजाल गरुुर्ोजना र पन्त्र िवर्यर् 
प्राथतमकिा प्राप्त लगानी र्ोजनालाई पणुय रुपमा कार्ायन्त्िर्नमा लतगनछे। पवहचान 
भएको प्रादेन्त्शक सडक संजालमा तनमायण गनुयपने सडक पलुहरुको पवहचान गरी िी 
पलुहरुको प्राथतमकिा िातलका बनाइनछे। सो िातलका अनसुार आगामी िीन बर्यमा 
िी पलुहरुको विस्िरि सम्भाव्र्िा र तडजाइनको कार्य अगातड बढाइनेछ। र्ी दबैु 
कार्यहरुमा स्िीस सरकारको सहर्ोग रहनछे। तनमायणातिन एिम ् तनमायण हनु े
पलुहरुको र्थोचीि ठेक्का ब्र्िस्थापन िथा गणुस्िरको लातग विशरे् पद्धति 
कन्त्ट्रर्ाक्ट म्र्ानेजमेन्त्ट क्िातलटी एसरेुन्त्स तसस्टम ्(Contract Management Quality 

Assurance System) लागू गररनेछ। 

१३१. प्रदेशतभरको साियजतनक र्ािार्ािलाई सहज र सवुििार्कु्त बनाउन साियजतनक-तनजी 
साझेदारीमा व्र्ापारीक िथा पर्यटकीर् स्थलहरुमा केिलकार तनमायण गनय सम्भाव्र्िा 
अध्र्र्न गररनछे। कोशी र र्सका सहार्क नदीहरुमा जलर्ािार्ािको विकासलाई 
प्राथतमकिा र्दई सम्भाविि जलमागयको पवहचान गरी त्र्सको सम्भाब्र्िा अध्र्र्न, 
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सभेक्षण र पूिायिार तबकास गनय साियजतनक तनजी समदुार् िथा सहकारीसँग सहकार्य 
गररनछे। 

१३२. बरहि ् विराटक्षेरलाई आितुनक शहरको रुपमा विकास गनय विस्िरि अध्र्र्न गनय 
िथा गरुु र्ोजना तनमायणको कार्यलाइ प्राथतमकिाका साथ अगातड बढाइनछे । बरहि 
तबराट क्षेरको चक्रपथ तनमायणको विस्िरि अध्र्र्नको कार्य अगातड बढाइनेछ। 
विराटनगर चक्रपथ तनमायणलाई तिव्रिा र्दईनछे। इटहरी उपमहानगरपातलकालाई 
आितुनक शहरको रुपमा विकास गनयका लातग बावहरी चक्रपथ तनमायणका लातग 
सम्भाव्र्िा अध्र्र्नको कार्य अगातड बढाइनेछ। ओखलढंुगाको रुम्जाटार, 

िाप्लेजङु्गको घनु्त्साको वहमाली नमूना गाउँ लगार्ि िीन स्थानमा शरुु गररएको 
स्माटय तसटी एिम ्नमूना गाउँको विस्िरि सम्भाव्र्िा अध्र्र्नको कार्यलाई तनरन्त्िरिा 
र्दइनछे। 

१३३. वकर्ार्िी, सरुन्त्क्षि, गणुस्िरीर् र दीगो पूिायिार संरचना तनमायणलाई विशरे् 
प्राथतमकिा र्दईनेछ। गणुस्िरीर् तनमायणलाई प्रत्र्ाभिू गनय प्रावितिक जनशन्त्क्तको 
व्र्ािसावर्क दक्षिा अतभबरवद्ध गररनछे। प्रदेशस्िरीर् तनमायण सामाग्री गणुस्िर 
परीक्षण प्रर्ोगशाला स्थापना गररनछे। 

१३४. र्ािार्ाि व्र्िस्था कार्ायलर्हरुबाट सम्पादन गररने कार्यहरुलाई निीनिम प्रवितिको 
प्रर्ोग गरी सहज, सरल र प्रभािकारी बनाईनछे। औन्त्चत्र्का आिारमा र्स्िा 
कार्ायलर्हरुलाई थप स्थानमा विस्िार गररनेछ। सियसािारणको सरुन्त्क्षि र्ाराका 
लातग सडक पूिायिारहरुमा आिश्र्क सिुार गरी सरुन्त्क्षि सिारी सािनलाई मार 
संचालनको लातग अनमुति र्दइनेछ। 

१३५. विद्यिुीर् सिारी र्ािार्ािलाई प्रोत्साहन गररनछे। प्रदेशकै लगानीमा विद्यिुीर् बस 
सेिाको संचालन कार्य शरुु गररनेछ। शहर र सडक सौन्त्दवर्यकरणका 
कार्यक्रमहरुलाई तनरन्त्िरिा र्दइनछे। 

१३६. सघन शहरको अििारणा अनसुार प्रदेशको राजिानी र आसपासमा सनु्त्दर, स्िच्छ र 
र्ोजनािद्ध शहरीकरणको लातग प्राथतमकिा र्दईनछे। प्रदेश राजिानीसँग सम्बन्त्न्त्िि 
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संरचना पूिायिार तनमायणका लातग आिश्र्क स्थान र जग्गाको खोजी गरी विस्िरि 
अध्र्र्न, तडजाइन र तनमायणको काम शरुु गररनछे। विन्त्लडंग कोडको प्रभािकारी 
कार्ायन्त्िर्नको लातग स्थानीर् िहहरुलाई आिश्र्क सहर्ोग गररनछे। 

१३७. भौगोतलक सातमप्र्िा, िलुनात्मक लाभ र प्राकर तिक अन्त्िरसम्बन्त्ि भएको प्रमखु 
क्षेरको आिारमा एकीकर ि बन्त्स्िको विकास गररनछे। विपन्न समदुार्को लातग 
जनिा आिास कार्यक्रमलाई तनरन्त्िरिा र्दईनछे साथै जोन्त्खममा परेका िस्िीहरुलाई 
स्थानान्त्िरण गरी एकीकर ि िस्िी विकास गरी आिासको सवुििा उपलव्ि 
गराईनेछ।  

१३८. इटहरीमा अन्त्िरायवष्ट्रर्स्िरको सभा भिन, पूिय-पन्त्श्चम राजमागय कोशी गाउँपातलकामा 
कोशी ररफे्रशमेन्त्ट सेन्त्टर (कोशी विश्ाम देही) र मेची राजमागयको इलाममा मेची 
ररफे्रशमेन्त्ट सेन्त्टरको तनमायण कार्यलाई अगातड बढाइनछे। विराटनगर 
महानगरपातलका र तनजीक्षेरको समेि साझेदारीमा विराटनगर दन्त्क्षण नपेाल-भारि 
सीमा रानीमा प्रदेशको पवहचान झलकने कलात्मक प्रिेशद्वार तनमायण गररनछे। 

१३९. विकास तनमायणका काममा जारी गररन े टेन्त्डर प्रणालीलाई छररिो पारदशी र 
र्थाथयपरक बनाउन विज्ञहरुको सहर्ोग तलइनछे। साथै, कामको गणुस्िर पररक्षण 
गरी र्थासमर्मा भकु्तानी हनुे प्रिन्त्ि तमलाइनेछ। 

१४०. िीर शवहद एिम ् ऐेतिहातसक भमुीहरुलाई नमनुा गाउँ बनाउन े घोवर्ि कार्यक्रम 
अनसुार बनकेो गरुुर्ोजना र विस्िरि पररर्ोजना प्रतििेदनको आिारमा बजेट 
ब्र्िस्था गरी कार्ायन्त्िर्न गररनेछ। र्ी ऐतिहातसक ठाउँहरुमा स्थातनर् 
पातलकाहरुको सहकार्यमा प्रावितिक न्त्शक्षालर्हरु शरुु गररनेछ। 

१४१. विपन्न समदुार्को लातग संचालन गररएको जनिा आिास कार्यक्रमलाई तनरन्त्िरिा 
र्दइनछे। जोन्त्खममा परेका िस्िीहरुलाई स्थानान्त्िरण गरी एवककर ि िस्िी विकास 
मार्य ि ्आिासको सतुबिा उपलब्ि गराइनछे। 
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माननीर् सदस्र्हरु, 

१४२. कर वर् बालीसँग िादात्म्र् तमलाएर "जहा ँखेिी, त्र्हाँ तसँचाइ" को नारा सवहि भतूमगि 
जलश्ोि िा ठूला साना नदी िथा कुलोहरुिाट विद्यिु िथा सोलार प्रविति मार्य ि ्
तलफ्ट तसंचाई कार्यक्रम संचालन गररनछे।  

१४३. स्िीस सरकारको सहर्ोगमा स्थानीर् िह र संघीर् सरकारसँगको समेि साझेदारीमा 
र्स प्रदेशका मध्र् पहाडी क्षरेमा कार्ायन्त्िर्न भइरहेका साना तसंचाई कार्यक्रमलाई 
तबस्िार गरी आगामी आ.ि.मा ४८ स्थानीर् िहमा परु् र्ाइनछे।  

१४४. प्रदेशको कर वर्र्ोग्र् जतमनमा िर्ैभरी भरपदो तसंचाइ सवुििा परु् र्ाउनका लातग 
िराईमा ठूला र मझौला िथा पहाड र उच्च भागमा मझौला र साना तसंचाइ 
प्रणालीको विकासलाई अझ प्रभािकाररिाका साथ अगातड बढाइनछे। सिह 
तसंचाइको पहुँच नपगुेका स्थानहरुमा नर्ाँ प्रवितिमा आिाररि तसंचाइ प्रणालीहरुको 
विकास गदै कर वर् उत्पादकत्ि िरवद्ध गररनछे। 

१४५. विद्यमान तसंचाइ प्रणालीहरुको तनर्तमि ममयि सम्भार र पनुस्थायपना गरी िी 
प्रणालीहरुबाट उच्चिम ्अपेन्त्क्षि लाभ तलन प्रर्त्न गररनेछ। कन्त्काई, चन्त्दा मोहना 
जस्िा प्रदेश सरकार अन्त्िगयि संचालनमा रहेको तसंचाइ व्र्िस्थापन प्रणालीहरुको 
हेडिकय  र सोसँग सम्िन्त्न्त्िि क्षतिग्रस्ि संरचनाहरुको ममयि सम्भार गरी दीगो रुपमा 
िर्ैभरी नहर संचालन गररन ेव्र्िस्था तमलाइनछे। 

१४६. जलस्रोिको बहपुर्ोगी विकास गनय जलउत्पन्नप्रकोप तनर्न्त्रण र नदी व्र्िस्थापन 
गदै दीगो र भरपदो तसंचाइको विकास गनय नदी, िाल िथा तसमसार (घडा) र 
जलािार क्षरेको एकीकर ि विकास कार्यक्रम संचालन गररनछे। 

१४७. कर वर् उत्पादकत्िमा बरवद्ध गनय नदी िा भतुमगि अिस्थामा रहेको पानीको 
श्ोिहरुलाई िैकन्त्लपक उजाय िथा आितुनक प्रविति मार्य ि ् तलफ्ट गरी कर र्ीर्ोग्र् 
टार िथा र्ाँटहरुमा तसंचाइ सेिा उपलव्ि गराइनेछ। नविकरणीर् सौर्य उजायको 
प्रर्ोग मार्य ि ् तलफ्ट तसंचाइ िथा खानपेानीका आर्ोजनाहरु संचालन गररनछे। 
विद्यमान तसंचाइ प्रणालीहरुको तनर्तमि ममयि सम्भार र पनुस्थायपना गररनछे।  
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१४८. प्रदेश नं. १ मा प्रचरु रुपमा रहेको िर प्रतिपल बगेर गइरहेको सनु जस्िो मलुर्िान 
जलश्ोिलाई स्िच्छ सखुी र समनु्नि प्रदेशको आकांक्षा प्रातप्तमा उच्चिम रुपमा 
सदपुर्ोग गररनछे। त्र्सका लातग प्रदेशमा २०० मेगािाटसम्मको जलविद्यिु 
आर्ोजना अध्र्र्न र तनमायण गने कार्य संघीर् सरकारको सहमति तलई स्िदेशी िा 
विदेशी लगानीकिायसँगको सहकार्य र साझेदारीमा अगातड बढाइनेछ। २० 
मेगािाटसम्मका जलविद्यिु आर्ोजना र सौर्यशन्त्क्तबाट समेि विद्यिु उत्पादन गनय 
अध्र्र्न लगार्िका प्रकर र्ा शरुु गररनछे। 

१४९. विपन्न िगय लन्त्क्षि सौर्य उजाय उज्र्ालो कार्यक्रम संचालन गररने छ ।   

१५०. विद्यिुको क्षेरमा, आगामी दईु िर्यतभर र्स प्रदेशका सिै जनिाको घरमा उज्र्ालो 
परु् र्ाइनछे। र्सका लातग सोलखुमु्बू, ओखलढुङ्गा, िाप्लेजङु्ग, आदीजस्िा ५० 
प्रतिशिभन्त्दा कम विद्यिुीकरण भएका न्त्जललाहरुमा विद्यिु प्रणालीको पहुँच विस्िार 
गनय प्राथतमकिा र्दइनछे। 

१५१. आमजनिाको जीिनशैलीलाई आर्ािीि इन्त्िन, एल.पी.जी. ग्र्ासँको अत्र्ातिक 
उपर्ोगबाट क्रमश: मकु्त गदै विद्यिु ऊजाय िा िार्ोग्र्ाँस िर्य  मोड्नका लातग 
विद्यिुीर् सिारी सािन, इन्त्डक्सन चलुहोको प्रर्ोग िथा विद्यिु प्रर्ोग गरे अनरुुपको 
प्रगतिशील छुट जस्िा नीति कार्ायन्त्िर्नमा लर्ाइनछे। 

१५२. र्दगो विकासको लक्ष्र् अनसुार प्रत्रे्क नागररकलाई िाराको खानेपानी सेिा परु् र्ाउन े
उदे्दश्र् हातसल गनय एक घर, एक िाराको अििारणा अन्त्िगयि संचातलि खानेपानी 
आर्ोजनाहरुलाई तनरन्त्िरिा र्दइनछे। प्रत्रे्क घरिरुीमा पर्ायप्त, स्िच्छ र गणुस्िरीर् 
खानेपानी आपूतिय गने उदे्दश्र् तलई सम्पन्न भएका खानेपानी आर्ोजनाहरुमा क्रमशः 
पानी प्रशोिन संरचनाको तनमायण गररनछे। सम्पन्न खानेपानी आर्ोजनाहरुको 
तनर्तमि ममयि सम्भारमा उन्त्चि ध्र्ान र्दइनछे।  

१५३. वहमाली िथा पहाडी भेगका सखु्खा ग्रस्ि क्षेरका जनिालाई खानेपानी सेिाबाट 
िन्त्ञ्चि हनु नर्दन त्र्स्िा स्थानहरुमा तलफ्ट प्रणाली, िर्ायिको पानी संकलन िथा 
तडप बोररङ् मार्य ि ्खानेपानीको सेिा उपलब्ि गराइनछे। प्रादेन्त्शक खानेपानी क्षरे 
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विशेर् कार्यक्रम अन्त्िगयि उपभोक्ता र प्रदेश सरकारको लागि सहभातगिाको 
आिारमा सहलगानी खानेपानी आर्ोजनाको शरुुिाि गररनछे। 

१५४. प्रदेश खलुार्दसा मकु्त क्षेर घोवर्ि भई सकेको सर्लिालाई तनरन्त्िरिा र्ददै र्ो 
उपलन्त्व्िलाई सदुृढ गदै १४ िटै न्त्जललामा पूणय सरसर्ाई कार्यक्रमलाई अगातड 
बढाइनछे। दीघयकातलन र्ोहोरमैला ब्र्िस्थापन गरी उजाय उत्पादनको सम्भाव्र्िा 
अध्र्र्न गरी तनजीक्षेरसँगको साझेदारीमा कार्य थालनी गररनेछ।  

माननीर् सदस्र्हरु, 

१५५. "आत्मतनभयर अथयिन्त्र हाम्रो चाहना, समरद्ध प्रदेश हामी सबैको कामना" भन्ने नाराका 
साथ आतथयक विकास र गररबी तनिारणमा र्ोगदान परु् र्ाउन े खालका उद्यम, 

उद्यमन्त्शलिा विकास, औद्योतगक जनशन्त्क्त विकास िथा स्िरोजगारमूलक र क्षमिा 
अतभबरवद्ध कार्यक्रम संचालन गररनेछ। 

१५६. विश्वव्र्ावप महामारी र विश्व अथयिन्त्र न्त्शतथल भएका कारण विदेशबाट घर र्कय नकेो 
संख्र्ा समेिलाई दृविगि गरी रोजगारीका लातग थप अिसर खोलन प्रत्रे्क 
न्त्जललाको आफ्नो प्राकर तिक श्ोिको विन्त्शििा र सम्भाव्र्िा हेरी सम्भि भएसम्म 
सबै न्त्जललामा रहने गरी “एक न्त्जलला, एक उत्पादन कार्य” स्थापना गनय आिश्र्क 
कार्यक्रम अगातड बढाइनेछ। स्थानीर् स्रोि, सािन र तसपमा आिाररि तबतभन्न 
उद्यमहरुलाई प्रिद्धयन गरी कोतभड-१९ महामारीको कारणबाट बेरोजगार भएका 
जनशन्त्क्तलाई तनजी क्षेरसँगको सहकार्यमा रोजगारीका अिसर उपलब्ि गराउन 
पहल गररनछे। र्समा िेरै भन्त्दा िेरै संख्र्ामा रोजगारी सरजना गनय सक्ने उद्यम 
व्र्िसार्लाई प्राथतमकिा र्दइनेछ। 

१५७. स्थानीर् स्िरमा रोजगारी तसजयना गने उत्पादनमूलक र तछटो प्रतिर्ल प्राप्त गनय 
सवकन े उद्यमहरुलाई प्राथतमकिामा राखी प्रोत्साहन गररनेछ। र्स्िा उद्यमहरुको 
विकास, विस्िार िथा प्रिद्धयन गनय उपर्कु्त नीति, तनर्म, प्रदेशको औद्योतगक 
उत्पादनको पवहचान न्त्चन्त्ह तनमायण र बीमा जस्िा प्राििानबाट प्रोत्साहन गररनछे 
साथै उद्योगहरुमा औद्योतगक सरुक्षा समेिको व्र्िस्था गररनेछ। 
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१५८. कोतभड-१९ महामारीका कारणबाट प्रभाविि आिारभिू खाद्यपदाथय उत्पादन गने 
उद्योगहरुमा काम गने श्तमकहरुको लातग उद्योगको हािातभर आिास व्र्िस्थापन 
र भौतिक दूरी कार्म गदै तनरन्त्िर उत्पादन जारी राख्नका लातग उद्योगहरुसँग 
सहकार्य गररनछे।  

१५९. प्रत्रे्क स्थानीर् िहमा एक औद्योतगक ग्राम, “एक गाउँ एक उत्पादन" र "एक गाउँ 
एक उद्यम, घर घरमा रोजगार” जस्िा कार्यक्रमहरु संचालनमा जोड र्दईनछे। 
र्सरी स्थापना हनु चाहने उद्योगहरुका लातग पूिायिार विकास, िातलम र प्रविति 
उपलब्ि गराईनछे। मखु्र् गरी लैंतगक समानिा िथा सामान्त्जक समािेन्त्शकरणमा 
अतभबरवद्ध हनु,े र्दगो विकासका लक्ष्र्हरु प्राप्त गनय सहज हनुे, िािािरण संरक्षण िथा 
सम्बद्धयन गनय सहर्ोग परु् र्ाउन ेखालका उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गररनछे। 

१६०. ग्रातमण क्षेरमा स्थापना हनु चाहन े उद्योगहरुका लातग पूिायिार विकास, िातलम र 
प्रविति उपलब्ि गराईनछे। मखु्र् गरी लैंतगक समानिा िथा सामान्त्जक 
समािेन्त्शकरणमा अतभबरवद्ध हनुे, र्दगो विकासका लक्ष्र्हरु प्राप्त गनय सहज हनु,े 

िािािरण संरक्षण िथा सम्बद्धयन गनय सहर्ोग परु् र्ाउन े खालका उद्योगहरुलाई 
प्रोत्साहन गररनेछ। 

१६१. दक्ष जनशन्त्क्त व्र्िस्थापनका लातग संघीर् सरकार, स्थानीर् िह र तनजी क्षेरसँग 
समन्त्िर् िथा सहकार्य गरी खतनज अन्त्िेर्ण एिम ् उत्खनन ् कार्य अगातड 
बढाइनछे।  

१६२. प्रदेशमा अत्र्ािश्र्क िस्ि ु िथा सेिा सहज, सलुभ र तनर्तमि रुपमा उपलब्ि 
गराउन साियजतनक, तनजी िथा सहकारी क्षरेलाई सहभागी गराउँदै उपभोक्ता हकवहि 
र अतिकारको संरक्षण िथा प्रिद्धयन गनय घरेल ुिथा साना उद्योग कार्ायलर् मार्य ि ्
भैरहेको अनगुमनलाई थप प्रभािकारी बनाइनछे। 

१६३. स्थानीर् स्रोि, सािन र तसपमा आिाररि उद्यम, घरेल ु िथा साना उद्योग विकास 
कार्यक्रम, गररिी तनिारणका लातग लघ ुउद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) संचालन 
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िथा प्रादेन्त्शक औद्योतगक क्षेर िथा औद्योतगक प्रदशयनीस्थलको विकास गरी 
औद्योतगक लगानी मैरी िािािरणको प्रिद्धयन गररनछे। 

१६४. प्रदेश तभर लघ,ु घरेल,ु साना, मध्र्म, ठूला िथा िरहि उद्योग स्थापना गनय आिश्र्क 
भौतिक पूिायिार विकास िथा उजायमूलक कार्यक्रम संचालन गररनछे।  

१६५. स्थानीर् कच्चा पदाथय र सीपमा आिाररि घरेल,ु साना िथा मझौला उद्योगको 
विकास गरी अन्त्िरायवष्ट्रर् बजार व्र्िस्थापनमा प्रोत्साहन गररनछे। अलैँची, न्त्चर्ा, 
कर्ी, ढाका, अललो, खाडँी, कपास जन्त्र् उत्पादन आर्द जस्िा उपजको प्रशोिन गनय 
तनजीक्षेरसँगको सहकार्यमा उद्योग स्थापना गरी तनर्ायि प्रिद्धयन गररनछे।  

१६६. व्र्िसावर्क बाँस खेिी र त्र्ससँग सम्बन्त्न्त्िि उद्योगलाई विशरे् सतुबिा सवहि 
प्रोत्साहन गररनछे। 

१६७. प्रदेशका रुग्ण उद्योगहरुलाई संचालनमा लर्ाउन विशरे् कदमहरु चातलनेछ। 
स्िदेशी उत्पादनलाई विशरे् प्रोत्साहन गररनेछ। प्रदेशमै उत्पार्दि कपडाहरुको 
प्रर्ोगमा जोड र्दइनछे।  

१६८. परम्परागि उद्यम, कर वर्जन्त्र्, पशजुन्त्र्, िनजन्त्र्, जतडिटुीजन्त्र् िथा पर्यटनजन्त्र् उद्यम 
प्रिद्धयनमा जोड र्दइनछे। उद्योगहरुलाई उपर्कु्त प्रविति हस्िान्त्िरण कार्यक्रम 
मार्य ि ्प्रविति उपलब्ि गराईनेछ। 

माननीर् सदस्र्हरु, 

१६९. कोतभड-१९ महामारीलाई मध्र्नजर गदै आिश्र्क साििानी अपनाई पर्यटकीर् 
गन्त्िव्र् र सेिालाई ब्रान्त्ण्डङ्ग गरी पर्यटन उद्योगको र्दगो विकास गररनछे। स्थानीर् 
श्ोि र सािनको अतिकिम ्प्रर्ोग गदै कर वर् एिम ्कर वर् िन पर्यटन, िातमयक िथा 
साँस्कर तिक पर्यटनमा जोड र्दइनछे। 

१७०. "आतथयक समरवद्धको एउटा आिार, पर्ायपर्यटन, उद्योग र व्र्ापार" लाई आिार मान्त्दै 
प्रत्रे्क न्त्जललाको पर्यटकीर् गरुुर्ोजना तनमायण र महत्िपणुय पर्यटकीर् गन्त्िव्र्हरुको 
पूिायिार विकास गरी तिनीहरुको अन्त्िरसम्बन्त्ि व्र्िस्थापनको कार्यक्रमहरु संचालन 
गररनछे। 
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१७१. रावष्ट्रर् िथा अन्त्िरायवष्ट्रर् महत्िका तसमसार क्षेरहरूको संरक्षण र बवुद्धमत्तापूणय 
उपर्ोग गदै पर्ायपर्यटनको गन्त्िव्र्को रूपमा विकास गररनेछ। इटहरी िडा नं. २ 
र ३ मा अिन्त्स्थि ३56 हेक्टर क्षेरमा रहेको िालिलैर्ा क्षेरको संरक्षण गदै 
प्रदेशकै गौरिको आकय र्क पर्यटकीर् क्षेरको रुपमा विकास गनय स्थानीर् िह, तनजी 
क्षेर र अन्त्र् लगानीकिायहरुसँग सहकार्य गररनेछ। 

१७२. सम्भाव्र् पर्यटकीर् गन्त्िव्र्हरुको पवहचानका साथै प्रमखु पर्यटकीर् स्थल, प्राकर तिक 
एिम ् ऐतिहातसक, िातमयक, सांस्कर तिक स्थल, रावष्ट्रर् सम्पदा र उद्यानहरुलाई 
पर्यटकीर् गन्त्िब्र्को रुपमा विकास गरी पर्यटकीर् क्षेरको प्रिद्धयनमा जोड 
र्दईनछे। ग्रामीण पर्यटनलाई विशेर् प्राथतमकिा र्दइनछे।  

१७३. प्रदेशको कर वर् विकास िथा पर्यटन तबकासको लातग गरुुर्ोजना िर्ार गररनछे। 
स्थानीर् िहसँगको समेि सहभातगिामा ग्रामीण विकासको लातग पदमागय पर्यटनको 
विस्िरि पररर्ोजना िर्ार गरी कार्ायन्त्िर्न शरुु गररनछे। र्सको शरुुिाि मनु्त्िमु 
(टे्रल) पदमागयको तनमायण कार्यबाट शरुु गररनछे। 

१७४. कचनकिलदेन्त्ख तबश्वकै अग्लो रहेको बैभिशाली प्रदेश भएकोले सगरमाथा क्षेरको 
िािािरणलाई स्िच्छ, सर्ा र आकर्यक बनाई राख्न ु पने आिश्र्किालाई महससु 
गरी र्स क्षरेका १४ िटा आरोहणका लातग अनमुति प्राप्त वहमन्त्शखरहरुको 
आरोहणमागयको सरसर्ाई कार्यका लातग तनजी क्षेरसँग सहकार्य गररनछे।  

१७५. कोरोनाको महामारीले अति प्रभाविि क्षेरको रुपमा पर्यटन रहेको छ। प्रकोपको 
कुनै तनन्त्श्चि अिति नभएिा पतन बाह्य पर्यटकको आगमन कन्त्म्िमा १-२ िर्यको 
तनतमत्त प्रभािकारी नहनुे भएको हनुाले आन्त्िररक पर्यटन मार्य ि ्पर्यटन उद्योगलाई 
पनुन्त्जयिन र्दनपुने आिश्र्किा छ। आन्त्िररक पर्यटनको लातग सम्पूणय तनजामिी 
सेिा, तनजी व्र्िसार् सम्बद्धसँग संस्थामा कार्यरि कमयचारीहरुलाई तबदा िथा 
आिश्र्क अन्त्र् सेिा उपलब्ि गराई आन्त्िररक पर्यटन प्रिद्धयन गररनछे। 

१७६. िराई देन्त्ख उच्च पहाड जोड्न ेपर्यटकीर् पदमागय र ऐतिहातसक िातमयक पर्यटकीर् र 
पर्ायपर्यटनको सम्भािना क्षेरको विकास गने र्ोजनालाई तबशरे् महत्िका साथ 
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संचालन गररनछे। पािलो िस्िी भएका ठाउँमा स्थानीर् िह र अन्त्र् साझेदार 
तनकार्सँग सहकार्य गरी पर्यटकीर् पदमागयहरु तनमायण गररने छ। पर्यटकीर् 
पदमागयको र्ोजनामा होम-स्टेको सम्भािनालाई समानान्त्िर रुपमा अध्र्र्न गरी 
त्र्सको विकास गररनछे।  

१७७. विराटनगर तबमानस्थललाई अन्त्िरावष्ट्रर् तबमानस्थलको रुपमा स्िरोन्नति गनयका लातग 
जग्गा अतिग्रहण लगार्िको कार्यका लातग ठोस पहल कदमी तलइनेछ। िरानमा 
समेि तबमानस्थल तनमायण गनयका लातग आिश्र्क पहल शरुु गररनछे। 

१७८. स्थानीर् श्ोि र सािनको अतिकिम प्रर्ोग गदै स्थानीर् बातसन्त्दाको आर्आजयनमा 
बरवद्ध हनुे गरी समदुार्मा आिाररि कर वर् एिम ् कर वर्, िन पर्यटन, िातमयक िथा 
साँस्कर तिक र जैतबक पर्यटनमा जोड र्दइन ेछ। कोतभड-१९ को महामारीका कारण 
रुग्ण बनेका पर्यटकीर् क्षेरहरुलाई पनुरुत्थान गने कार्यक्रमहरुद्वारा रोजगारी सरजना 
गररनछे।  

१७९. "पर्यटक र अतितथको सत्कार, प्रदेश १ को संस्कार" भन्ने नाराका साथ पर्यटन 
उद्योग र व्र्िसार्लाई सेिामलुक, व्र्िन्त्स्थि, व्र्िसावर्क र प्रभािकारी बनाउन 
क्षमिा अतभबरवद्धका साथै पर्यटकीर् ब्राण्ड िर् गरी प्रचार प्रसारका कार्यक्रमहरु 
संचालन गररनेछ। 

१८०. प्रदेशको गौरिको रुपमा रहेका तनकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेरको जैविक विविििा 
संरक्षण मार्य ि ्पर्ायपर्यटन प्रिद्धयनका लातग संघीर् सरकारसँग सहकार्य गररनेछ। 

१८१. प्रदेशमा अत्र्ािश्र्क िस्ि ु िथा सेिा सहज, सलुभ र तनर्तमि रुपमा उपलब्ि 
गराउन साियजतनक, तनजी िथा सहकारी क्षरेलाई सहभागी गराउँदै उपभोक्ता हकवहि 
र अतिकारको संरक्षण िथा प्रिद्धयन गनय घरेल ुिथा साना उद्योग कार्ायलर् मार्य ि ्
भैरहेको अनगुमनलाई थप प्रभािकारी बनाइनछे।  

१८२. अत्र्ािश्र्क िस्ि ुिथा सेिामा पहुँच नपगुेका, न्त्रू्न आर् भएका विपन्न िथा दगुयम 
क्षेरका उपभोक्ताको सवुििा र राहिको लातग सहकारीमा आिाररि “एक पातलका 
एक सपुथ मूलर् पसल” सञ्चालन गररनछे। 
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माननीर् सदस्र्हरु, 

१८३. बहउुपर्ोगी िन र चक्ला िन विस्िार एिम ् िन सम्बद्धयनमा आिाररि िन 
व्र्िस्थापन प्रणालीबाट िन संरक्षण िथा िन स्रोिको र्दगो उपर्ोग गररनछे। 
काष्ठ, गैरकाष्ठ, जडीबटुी िथा र्लरू्ल प्रजातिका पचास लाख विरुिा उत्पादन र 
रोपण गररनेछ। िन संरक्षणको नाममा काठ काट्न र उपर्ोग गनय नर्दइ काठ 
आर्ाि हनुे कुराको अन्त्त्र् गरी िनको संरक्षण, उपर्ोग र व्र्िस्थापनको स्पि नीति 
लर्ाई लागू गररनछे। 

१८४. प्रदेशतभर उत्पादन र व्र्ापारको सम्भािना रहेका आतथयक रुपले महत्िपूणय 
जडीबटुीहरुको व्र्ापक खेिी विस्िार गरी क्रमशः औद्योतगकीकरण िर्य  लैजानका 
लातग जडीबटुी जोन (Zone) को विकास िथा जडीबटुी लगार्ि िनमा आिाररि 
हररि उद्योग र व्र्िसार्को प्रिद्धयन एिम ् विस्िार गरी रोजगारी सरजना गररनछे। 
प्रदेशतभर पाइने और्िीर् गणु भएका जतडबटुीको खोज अनसुन्त्िान गरी व्र्िसावर्क 
उत्पादनका लातग और्िी उत्पादन, प्रशोिन िथा अनसुन्त्िान केन्त्रको स्थापना 
गररनछे। 

१८५. नदी प्रणालीमा जलािार संरक्षणमा आिाररि िन व्र्िस्थापन गदै मातथललो िटीर् 
क्षेरमा िार्ो इन्त्न्त्जतनर्ररङ सवहिको र्लरु्ल खेिी, भािर र तभरी मिेशमा कर वर् िन 
िथा दन्त्क्षण िराईमा व्र्ापक िरक्षारोपण सवहिको "िराई-मिेस हररर्ाली बन विकास 
कार्यक्रम" लाई थप प्रभािकारी बनाइनछे।  

१८६. र्लरु्लका विरुिासवहिको स्थार्ी नसयरीको स्थापना र विकास गनय तनजी, 
सामदुावर्क िथा सहकारी क्षरेलाई प्रोत्सावहि गररनछे। सरकारीस्िरबाट सञ्चालन 
भएका नसयरीमा र्लजन्त्र् काष्ठ िथा गैरकाष्ठ प्रजातिको कम्िीमा िीस प्रतिशि 
विरुिा उत्पादन गररनछे।  

१८७. तिनजरेु तमलके जलजले क्षेरमा गरुाँस र जैविक विविििा संरक्षणको माध्र्मबाट 
र्दगो व्र्िस्थापनका लातग गरुुर्ोजना तनमायण गरी सहर्ोगी संस्थाहरु समेिको 
सहर्ोगमा सो क्षेरको व्र्िस्थापन गररनछे।  
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१८८. सरकारी िथा समदुार्मा आिाररि िन व्र्िस्थापनका पद्धतिहरुमा र्दगो एिम ्
िैज्ञातनक व्र्िस्थापन मार्य ि ् दश लाख क्र्वुिक काठ उत्पादन गररनछे र 
विदेशबाट हनुे काठको आर्ािलाई क्रमश: प्रतिस्थापन गदै लतगनछे। िन 
संरक्षणको नाममा काठ काट्न र उपर्ोग गनय नर्दइ काठ आर्ाि हनुे कुराको 
अन्त्त्र् गरी िनको संरक्षण, उपर्ोग र व्र्िस्थापनको स्पि नीति लर्ाई लागू 
गररनछे। उत्पार्दि काठ र गैह्रकाष्ठको प्रशोिनका साथै उपर्ोगको क्षरे विस्िार 
गरी “एक सामदुावर्क िन, एक उद्यम कार्यक्रम” अन्त्िगयि काष्ठ उद्योग तनमायण र 
सञ्चालन गनय साियजतनक, तनजी, सहकारी क्षरेलाई साझेदारीका लातग पररचालन 
गररनछे। 

१८९. िन्त्ि ु प्रसारण (Tissue Culture) प्रवितिबाट व्र्िसावर्क रुपमा गणुस्िरीर् विरुिा 
उत्पादन, स्िदेशी जडीबटुीमा आिाररि आर्िेुर्दक लगार्िका और्ति उत्पादन गने 
उद्योग (ISO/GMP Certified) िथा कमसल प्रजातिका काठलाई बढी वटकाउ 
बनाउनको लातग आिश्र्क प्रशोिन उद्योग स्थापनाका लातग सम्भाव्र्िा अध्र्र्नको 
लातग सरकारी, तनजी, समदुार्, सहकारीसँग सहकार्य गररनछे। 

१९०. नेपालमा उत्पार्दि जतडबटुीजन्त्र्, कर वर्जन्त्र् िस्ि ु र उत्पादनहरुको विश्व बजारमा 
पहुँच बढाउन र विदेशबाट आर्ातिि खाद्य िथा अन्त्र् िस्िहुरुमा भएको विर्ादी 
लगार्िका परीक्षण गनय अन्त्िरायवष्ट्रर् मापदण्डहरु GMP, ISO जस्िा Parameter हरु 
प्रमाणीकरण गने वकतसमको एकीकर ि प्रर्ोगशालाको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी 
पूिायिार तनमायण गररनछे।  

१९१. समदुार्सँगको सहकार्यमा िराई, पहाड र वहमाली क्षेरमा एक/एक िटा िनस्पति 
उद्यानको स्थापना गररनेछ।  

१९२. प्रदेशका ठूला र महत्िपूणय नदी, िाल िथा तसमसार र जलािार क्षेरको संरक्षणको 
लातग “बेतसन एप्रोच (Basin approach) मा आिाररि एवककर ि जलािार संरक्षण 
कार्यक्रम” संचालन गररनेछ। हालको भ ूिथा जलािार संरक्षण कार्यक्रमलाई थप 
विस्िार गररनेछ।  



आतथयक िर्य २०७७/०७८ को नीति िथा कार्यक्रम 

41 

१९३. प्रदेश तभर रहेका अति प्रभाविि सखु्खाग्रस्ि क्षेरहरुको व्र्िस्थापन िथा विकासमा 
जोड र्दईनछे। सखु्खा पहाडी क्षेरमा “एक गाउँ, एक पोखरी” कार्यक्रम सञ्चालन 
गररनछे।  

१९४. भौतिक पूिायिार क्षेरको विकास तनमायणका लातग महत्िपूणय सामग्रीको रुपमा रहेको 
ढंुगा, तगटी, िालिुा, लगार्िका सामग्रीहरुको उत्खनन, प्रशोिन र भण्डारण गरी 
उपभोक्ताबीच आपूतिय व्र्िस्था स्थार्ी एिम ्र्दगो ढंगले प्रबन्त्ि गनय प्रदेश सरकार, 
स्थानीर् िह र तनजी क्षरेलाई समेि सहभागी गराई खातन उद्योगहरु संचालन गरी 
तनमायण सामग्रीको मलुर्लाई तनर्न्त्रण गरी सियसलुभ बनाइनेछ। सो कार्यका लातग 
ित्काल सम्भाव्र् खानी क्षरेको िािािरणीर् प्रभाि मलुर्ाकंन गरी विशरे्ज्ञहरुको 
रार् सवहि कानूनी प्रबन्त्ि गरी खानी उत्खनन ् कार्य आरम्भ गररनेछ। हाल 
अव्र्िन्त्स्थि रुपमा चतलरहेको क्रसर उद्योगहरुलाई िोवकएको ठाउँमा संचालन, 
स्थानान्त्िरण िा बन्त्द गनयका लातग आिश्र्क व्र्िस्था तमलाइनछे। 

१९५. स्िच्छ, सर्ा र सनु्त्दर प्रादेन्त्शक िािािरण सरजना गनय "नगर िथा गाऊँको 
सरसर्ाईमा ध्र्ान, अतन बन्त्छ प्रदेश ससंुस्कर ि र महान" कार्यक्रमलाई अतभर्ानको 
रुपमा संचालन गरी र्स अतभर्ानमा विद्याथीहरु िथा अठार िर्य मातथका र्िुा 
र्िुिीहरुको सहभातगिामा "जैविक प्रविति सारा, प्लाविकदेन्त्ख टाढा" अतभर्ान 
सञ्चालन गररनछे। स्थानीर् िहसँगको सहकार्यमा शहरी िन िथा नगर उद्यान 
विकास गनय "एक नगर एक उद्यान" कार्यक्रम संचालन गररनेछ। 

१९६. जलिार् ुअनकुुलन र िािािरणमैरी विकास प्रणालीको अिलम्बन गरी सर्ा, स्िच्छ 
र हररि िािािरणको प्रिद्धयन गररनेछ। संघसँगको सहकार्यमा जलिार् ुपररिियनको 
क्षेरमा अन्त्िरायवष्ट्रर् क्षेरमा हनुे लगानी बढाउन े िथा र्सलाई प्रादेन्त्शक बजेट 
प्रणालीमा आिद्ध गनय पहल गररनेछ। जलबार् ु पररिियनका तबर्र्लाई 
मूलप्रिाहीकरण र आन्त्िररकीकरण गनय तनजी क्षेरको संलग्निामा प्रदेशस्िरीर् 
जलिारू् पररिियन अनकूुलन समन्त्िर् सतमतिको गठन गररनछे। उद्योगहरुबाट 
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तनस्कने औद्योतगक र्ोहोर तनष्कासन, उत्सजयन िथा विसजयनका लातग िािािरणीर् 
मापदण्डको तनर्मन कार्यलाई प्रभािकारी बनाईनछे।  

माननीर् सदस्र्हरु, 

१९७. विपन्न, दतलि िथा सीमान्त्िकर ि िगयका मवहलाहरुलाई आत्मतनभयर बनाउन स्थानीर् 
िहसँगको साझेदारीमा आतथयक सशन्त्क्तकरण कार्यक्रम सञ्चालन गररनछे। स्थानीर् 
िहको साझेदारीमा सञ्चालन भएको एकल मवहला उद्यमन्त्शलिा विकास कार्यक्रमलाई 
क्रमशः विस्िार गदै लतगनछे। दतलि र मवहला सशन्त्क्तकरणका लातग छुटै्ट वििेर्क 
िजुयमाको थालनी गररनछे। 

१९८. लैवङ्गक वहंसा न्त्रू्नीकरणका तबतभन्न अतभर्ानहरु संचालन गररनेछ। प्रत्रे्क न्त्जललामा 
साियजतनक तनजी साझेदारीमा लैवङ्गक वहंसा पीतडि मवहलाका लातग सञ्चातलि 
अलपकातलन पनुस्थायपना गरह केन्त्र सञ्चालन गररनछे। र्सैगरी लागूपदाथयको लिमा 
रँ्सेका व्र्न्त्क्तका लातग समेि अलपकातलन पनुस्थायपनाकेन्त्र सञ्चालन गररनछे िथा 
सञ्चालनमा रहेकालाई तनरन्त्िरिा र्दइनछे।  

१९९. मवहला, बालबातलका, ज्रे्ष्ठ नागररक, द्वन्त्द पीतडि , लोपोन्त्मखु, सीमान्त्िकर ि, अपाङ्गिा 
भएका व्र्न्त्क्त, दतलि, संरक्षणविवहन नागररक, लैवङ्गक िथा र्ौतनक अलपसंख्र्क, एकल 
मवहला, मिेशी, मनु्त्स्लम लगार्ि पछातड परेका समदुार्को विकासका लातग 
संरक्षणात्मक एिं प्रिद्धयनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गररनछे। 

२००. "समरद्ध प्रदेशका लातग आत्मतनभयर छोरी कार्यक्रम" का माध्र्मबाट सन ्२०२५ 
सम्ममा बालवििाह मकु्त प्रदेश िनाउने अतभर्ानलाई तनरन्त्िरिा र्दईनछे। 
आर्मलुक कार्यक्रम संचालनका साथै छोरीका लातग बीमा कार्यक्रम लागू गररनछे। 
सडकमा रहेका िथा श्ममा संलग्न बालबातलकाको उद्धार, संरक्षण, पनुस्थायपना र 
पनुतमयलन गराउँदै सडक बालबातलका मकु्त प्रदेश घोर्णा गररनेछ। 

२०१. बालबातलका तबरुद्ध हनु े सबै प्रकारका शोर्ण, दबु्र्यबहार, बालश्म र बालतबबाह 
लगार्िका भेदभािको अन्त्त्र् गनय बालबातलकाहरुको उद्धार एिम ्संरक्षणका लातग 
प्रदेशमा एक आपि ्कातलन बालउद्धार कोर्को स्थापना िथा पररचालन गररनछे। 
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हाल सञ्चातलि भविष्र्का कणयिार, बालबातलकासँग प्रदेश सरकार कार्यक्रमलाई 
अतभर्ानका रुपमा सञ्चालन गरी बालबातलकालाई प्रदेश सरकारसँग जोड्दै बालमैरी 
प्रदेश कार्ायन्त्िर्नमा स्थानीर् सरकारसँग सहकार्य गररनछे। सडकमा रहेका िथा 
श्ममा संलग्न बालबातलको उद्धार, संरक्षण, पनुस्थायपना र पनुतमयलन गराउदै सडक 
बालबातलका मकु्त प्रदेश घोर्णा गररनछे। 

२०२. अपाङ्गिा भएका व्र्न्त्क्तहरुको आतथयक िथा सामान्त्जक विकासका लातग प्रदेश 
सरकार, स्थानीर् िह र साझेदार संस्थाको तरपक्षीर् साझेदारीमा सञ्चातलि अपाङ्गिा 
रोकथाम िथा पनुस्थायपना कार्यक्रमको विस्िार गररनछे र संरक्षणका लातग अपाङ्गिा 
ग्राम िथा पनुस्थायपना केन्त्रको सञ्चालनलाई जोड र्दईनछे। 

२०३. वितभन्न कारणले असहार् भई सडकमा रहेका सहर्ोगापेक्षी सडक मानिहरु सरकारी 
र सामान्त्जक विकास संघ/संस्थाको सहकार्यमा उद्धार िथा पनुस्थायपना गदै सडकमा 
आश्म तलनपुने बाध्र्िाको अन्त्त्र् गररनेछ। 

२०४. ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको संरक्षणका लातग प्रदेशस्िरीर् ज्रे्ष्ठ नागररक संरक्षण केन्त्र 
तनमायण कार्य प्रारम्भ गररनछे। ज्रे्ष्ठ नागररक लन्त्क्षि र्दिा सेिा केन्त्र सञ्चालनलाई 
प्राथतमकिा र्ददैं स्थानीर् िहसँगको सहकार्यमा वितभन्न न्त्जललाहरुमा सञ्चातलि 
िरद्धाश्महरुको सदुृढीकरण गररनेछ। ज्रे्ष्ठ नागररको ज्ञान सीप र अनभुिको सम्मान 
गदै सरुन्त्क्षि र सम्मातनि जीिनर्ापनका लातग विशरे् कार्यक्रम संचालन गररनछे। 

२०५. मवहला, बालबातलका, अपांगिा भएका ब्र्न्त्क्त िथा ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको सूचना िथा 
ि्र्ाकंलाई व्र्िन्त्स्थि बनाउन िथा सबै स्थानीर् िहहरुसँग जोतडदै सहजरुपमा 
सूचना प्राप्त गनयका लातग सूचना व्र्िस्थापन प्रणाली (MIS) को तनमायण गररनछे। 

२०६. न्त्र्ार्पूणय िथा समिामलुक विकासको तनतमत्त तसमान्त्िकर ि िगय-समदुार्, र्रक 
प्रकर तिमा जन्त्म भएका व्र्न्त्क्तहरु, गररिीको रेखामतुन रहेका िगयहरु लगार्िको 
िावर्यक आतथयक-सामान्त्जक अध्र्र्न ररपोटय िर्ार गरी मूलप्रिाहमा संलग्न गराउन े
प्रर्ासको थालनी गररनछे। समािेशीकरण, सामान्त्जक सरुक्षा एिम ्संरक्षणबाट सािन 
र श्ोिमा समान पहुँच परु् र्ाइनेछ। 
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माननीर् सदस्र्हरु, 

२०७. प्रदेश खेलकुद िोडय गठन गरी खेलकुद क्षेरको विकास र विस्िार गररनछे। सबै 
तबिाका प्रदेशस्िरीर्, रावष्ट्रर् िथा अन्त्िरायवष्ट्रर् खेलकुद प्रतिर्ोतगिाहरु सञ्चालन िथा 
आइस हक्की र स्केवटंग लगार्िका साहतसक र पर्यटकीर् खेलको सम्भािनाको थप 
अध्र्र्न गररनछे। 

२०८. प्रादेन्त्शक एिम ् न्त्जलला र स्थानीर् िहसम्म खेलकुदका आिश्र्क पूिायिारहरुको 
स्िारोन्नति र तनमायण कार्यलाई जोड र्दइनेछ। िरानन्त्स्थि खेलग्राम तनमायणको 
कार्यलाई तनरन्त्िरिा र्दइनछे। कन्त्म्िमा दईु िटा खेल स्कुल संचालनको अध्र्र्न र 
पूिायिार तनमायण कार्यको थालनी गररनछे। सबै प्रकारका न्त्शक्षण संस्थालाई खेलकुद 
प्रतिर्ोतगिा सञ्चालन गनय प्रोत्सावहि गररनछे। प्रदेश तभरका ख्र्ािीप्राप्त खेलाडीलाई 
सम्मान गने नीतिलाई तनरन्त्िरिा र्दइनछे। 

२०९. प्रदेशमा बोतलन े प्रमखु भार्ासँग सम्बन्त्न्त्िि विज्ञहरुको एक प्रादेन्त्शक सम्मेलनको 
आर्ोजना गररनछे। भार्ा सावहत्र्, कला, सम्पदा र संस्कर तिको विकासका लातग 
प्रादेन्त्शक नीति िजुयमा गरी कार्ायन्त्िर्नमा लर्ाइनछे। नीति कार्ायन्त्िर्नका लातग 
प्रदेशस्िरीर् प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरी सञ्चालन गररनछे। भार्ा, सावहत्र् र कला 
क्षेरका विशेर् र्ोगदान परु् र्ाउन े व्र्न्त्क्तत्िहरुलाई प्रोत्साहन र सम्मान गररनछे। 
भार्ा आर्ोग, विश्वविद्यालर्, भार्ाविद िथा भावर्क समदुार्का संघ संस्था 
प्रतिष्ठानहरुसँग सहकार्य गररनेछ। भार्ा, कला, सावहत्र् र संगीिको संरक्षण एिम ्
प्रिद्धयन गनय प्रदेश लतलिकला प्रतिष्ठान गठन प्रवक्रर्ा अगातड बढाइनछे। 

२१०. िातमयक, सांस्कर तिक ऐतिहातसक र परुािान्त्त्िक सम्पदाको र्दगो विकास एिम ्व्र्िस्थापन 
गररनेछ। लोपोन्त्मखु भार्ा, तलपी र संस्कर तिको संरक्षण िथा सम्िद्धयन गररनेछ।  

२११. परुािान्त्त्िक स्मारकहरुको खोजी र वितभन्न संग्रहालर्हरुको संरक्षण र सम्िद्धयन 
गररनछे। आर्दिासी जनजािीको परम्परागि पवहचान भएका भेर्भरु्ा, घरेल ु
उपर्ोगका िस्ि,ु गरगहना, भार्ा, तलपी झलकने संग्रहालर्लाई थप सदुृढ गररनेछ। 
प्रदेशका सबै जािी, भार्ा, िमय र समदुार्को पवहचान झलकने बहजुािीर् पवहचान र 
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संस्कर तिमा आिाररि महासंग्राहलर् मोरङ्गको पथरीशतनश्चरेन्त्स्थि साविक शरणाथी 
क्र्ाम्प रहेको स्थानमा तनमायण कार्य अगातड बढाइनेछ। एकीकर ि दतलि संग्रहालर् 
तनमायण कार्य थालनी गररनछे। 

माननीर् सदस्र्हरु, 

२१२. प्रदेशमा शान्त्न्त्ि सरुक्षालाई मजबिु बनाउन सरुक्षाकमीहरुको मनोिललाई उच्च 
बनाईनछे। अपराि अनसुन्त्िान कार्यलाई आितुनक र बैज्ञातनक बनाउन र्रेन्त्न्त्सक 
लर्ािको स्िरोन्नति र जनशन्त्क्तको क्षमिा अतभिरवद्ध गररनेछ। तनमायणातिन प्रहरी 
चौकीहरुलाई र्सै आ.ि.तभर सम्पन्न गररनछे। प्रदेश प्रहरी गठन सम्बन्त्िी वििेर्क 
र्सै आ.ब.मा प्रदेश सभामा प्रस्ििु गररनछे। प्रदेश प्रहरीलाई सक्षम, सबल र सदुृढ 
बनाउँदै जनमैरी एिम ्प्रवितिमैरी संगठनको रुपमा विकास गरी शान्त्न्त्ि सरुक्षा एिम ्
सवु्र्िस्थालाई प्रभािकारी बनाउन प्रदेश सरुक्षा नीति िजुयमा गररनछे।  

२१३. सडक दघुयटना न्त्रू्नीकरणका लातग "सरुन्त्क्षि र्ाराका लातग सडक सशुासन" 
कार्यक्रमलाई तनरन्त्िरिा र्ददैं र्स सम्बन्त्िी कार्यदलबाट प्राप्त सझुािहरुलाई 
प्राथतमकिाका आिारमा कार्ायन्त्िर्न गदै लतगनछे। कारागारहरुलाई सिुारगरहका 
रुपमा विकास गनय विद्यमान कारागारहरुको सदुृढीकरण गदै प्रादेन्त्शक कारागारको 
अििारणालाई कार्ायन्त्िर्न गनय विस्िरि अध्र्र्न गररनछे। "सरुन्त्क्षि सीमा, सरुन्त्क्षि 
जीिन" को प्रत्र्ाभतूिका लातग सीमा क्षेरमा रहेका बोडयर आउटपोि (तब.ओ.पी.) 
तनमायण कार्यलाई तनरन्त्िरिा र्दइनछे।  

२१४. प्रदेशमा कानूनको तबर्र्गि दक्ष जनशन्त्क्त तनमायण गनय प्रदेशमा कानून अध्र्ापन गने 
तनकार् िा कानून विज्ञबाट प्रदेशको कानूनसँग सम्बन्त्न्त्िि विर्र्मा अनसुन्त्िान िथा 
शोिकार्य गनय सहर्ोग गररनछे। 

२१५. प्रदेशभरी न्त्र्ावर्क सतमिीको कार्यसंचालनमा एकरुपिा कार्म गनय आिश्र्क नमनुा 
कार्यविति/ तनदेन्त्शका िर्ार गरी सहजीकरण गररनेछ। 

२१६. अत्र्ािश्र्क कानून प्रदेश सभाको चाल ु अतििेशनमा पेश गररनछे। संघीर्िालाई 
कार्ायन्त्िर्न गनय संघीर् कानून अनरुुप प्रदेश स्िरमा िजुयमा गनुयपने कानून 
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तनमायणलाई उच्च प्राथतमकिा र्दईनछे। कानून िजुयमामा संलग्न जनशन्त्क्तको क्षमिा 
अतभबरवि गदै सरोकारिालाहरुसँग तनर्तमि रुपमा परष्ठपोर्ण तलई िदनरुुपको कानून 
तनमायण गररने प्रकर र्ा अिलम्बन गररनछे।  

२१७. िियमानमा देन्त्खएको कोतभड-१९ प्रकोपको व्र्िस्थापनबाट भएका तसकाईहरु 
समेिलाई दृविगि गरी विपद व्र्िस्थापनमा प्रदेश स्िरीर् विद्यमान काननुी आिार, 

संरचना र पद्धतिहरुमा आिश्र्क पररिियन गररनेछ। स्थानीर् िहहरु समेिको 
संलग्निामा विपद एिम ् महामारीको समर्मा स्िि: पररचातलि हनु े संस्थागि, 

न्त्जम्मेिारी र पद्धतिहरुलाई समािेश गरी विपद/महामारी ब्र्िस्थापन प्रोटोकल 
(Disaster/Pandemic Management) िर्ार गरी लागू गररनछे। 

२१८. आमसंचार क्षेरको विकास एिम ् संस्थागि क्षमिा अतभिरवद्धका लातग प्रादेन्त्शक संचार 
प्रतिष्ठानको स्थापना गररनेछ। श्मजीवि परकारहरुको कलर्ाणका लातग परकार सरुक्षा 
कोर्को सञ्चालनलाई तनरन्त्िरिा र्दईनेछ। प्रदेशस्िरबाटै रेतडर्ो, एर्.एम. र टेतलतभजन 
(स्र्ाटेलाईट बाहेक) का सञ्चार माध्र्महरु (१०० िाट देन्त्ख १००० िाट क्षमिा) को 
दिाय, नविकरण, अतभलेखीकरण िथा तनर्मन कार्यहरुको सञ्चालन गररनेछ। 

२१९. लोकिान्त्न्त्रक व्र्िस्थाको अतभन्न अङ्गको रुपमा स्थावपि आमसंचार एिम ्परकाररिा 
क्षेरको विकास एिम ् संस्थागि क्षमिा अतभिरवद्ध र न्त्रू्निम पाररश्तमकको लातग 
आिश्र्क पहल गदै अग्रज परकारहरुलाई सम्मान गने कार्यलाई तनरन्त्िरिा 
र्दइनछे।  

२२०. प्रदेशको मौतलकिा र विविििा झलकाउने चलन्त्चर तनमायणका लातग चलन्त्चर नगरी 
र छार्ांकन स्थलको पवहचान गने कार्यको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी त्र्स्िा 
चलन्त्चरहरुको तनमायण कार्यलाई प्रोत्साहन गररनछे। 

२२१. लागू पदाथय दवु्र्यसन न्त्रू्तनकरण गरी नैतिकिान र सभ्र् नागररक िर्ार गनय 
माध्र्तमक विद्यालर्हरुमा ९ देन्त्ख १२ कक्षामा अध्र्र्न गने करीब दईु लाख 
विद्याथीहरु पररचालन गरी सगरमाथा टीन्त्स क्लबको माध्र्मबाट सञ्चालन भईरहेको 
"म अन्त्घ बढ्छु" कार्यक्रमलाई तनरन्त्िरिा र्दइनेछ। 
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२२२. मानि अतिकारको अिस्थाको अध्र्र्न गरी आिश्र्क कार्यक्रम संचालन गररनछे। 
मानि अतिकार प्रतिको सचेिना मार्य ि ् न्त्जम्मेिार नागररक दावर्त्ि तनिायह गनय 
नागररक िथा संघसंस्थासँग सहकार्य गररनेछ। कारागार, वहरासि, थनुिुा कक्ष, बाल 
सिुार गरहको अध्र्र्न गरी आिश्र्क कार्यक्रमहरु संचालन गररनछे। 

२२३. प्रदेशको भौगोतलक अिस्था अनसुार विपद जोन्त्खम व्र्िस्थापन र न्त्रू्नीकरण गनय 
सरोकारिालाहरुसँग समन्त्िर् गदै विपद पूिय िर्ारी प्रतिकार्य र पनुस्थायपनाका लातग 
नीति रणनीति एिम ्कार्यर्ोजना तनमायण गररनछे। विपद जोन्त्खम न्त्रू्नीकरणका लातग 
प्रादेन्त्शक विपद व्र्िस्थापन केन्त्र स्थापनाको कार्य अन्त्घ बढाईनछे। एकीकर ि 
शान्त्न्त्ि सरुक्षा, विपद व्र्िस्थापन िथा स्िास््र् सेिाका लातग "मखु्र्मन्त्री 
अत्र्ािश्र्क सेिा केन्त्र" स्थापना िथा सञ्चालनलाई तनरन्त्िरिा र्दईनछे। 

अन्त्त्र्मा, 
महामारीको असरलाई न्त्रू्तनकरण गदै प्रदेशको समग्र विकास र समरवद्धका लातग र्स 
नीति िथा कार्यक्रमले अंतगकार गरेका विर्र्हरुको कार्ायन्त्िर्न महत्िपूणय हनुेछ। 
नेपालको संवििानले आत्मसाि गरेका मान्त्र्िा र पररकलपना, रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगले 
िर्ार पारेको पन्त्रौ र्ोजनाको आिारपर, र्दगो विकास लक्ष्र् र प्रदेशको प्रथम आितिक 
र्ोजनासँग अन्त्िरसम्बन्त्न्त्िि हुँदै र्स प्रदेशका आम जनसमदुार्बाट प्रकट भएका 
भािनालाई र्स नीति िथा कार्यक्रमले समेटको छ। आगामी बजेटबाट नीति 
कार्यक्रममा व्र्क्त प्रतिबद्धिालाई सम्बोिन हनु े विश्वास तलएको छु। र्ो नीति िथा 
कार्यक्रम स्िच्छ सखुी र समनु्नि प्रदेशको खाका सवहि कार्ायन्त्िर्न र्ोग्र् दस्िािेजको 
रुपमा रहेको छ। नीति िथा कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्नमा सरकारलाई सबै क्षेरबाट भरपूर 
सहर्ोग प्राप्त हनुछे भन्न े विश्वास तलएको छु साथै नीति िथा कार्यक्रमका लातग सझुाि 
र्दन ुहनुे र िजुयमाको कार्यमा संलग्न हनुहुनुे सम्पूणय महानभुािहरुलाई हार्दयक िन्त्र्िाद 
ज्ञापन गदयछु।  

   िन्त्र्िाद । 


