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प्रदेश सभाका माननीय सभामखु 

प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरु, 

१. संघीय लोकतान्त्रिक गणतरि नेपालको प्रदेश नं. १ को प्रदेश 

सभा र प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आएको पााँचौ वर्षमा प्रवेश 

गरेको यस ऐततहातसक अवसरमा संघीय शासन प्रणालीको 

माध्यमबाट रयायपूणष, समतामूलक र समदृ्ध नेपालको तनमाषण 

गने उद्देश्यका साथ सरकार सञ्चालन, शासकीय प्रबरध र 

प्रदेशको सवाषङ्गीण ववकासमा केररीत रहेको आतथषक वर्ष 

2079/080 को वावर्षक नीतत तथा कायषक्रम, यस सम्मातनत 

प्रदेश सभामा  प्रस्ततु गनष पाउाँदा खशुी र गौरवको अनभुतूत 

गरेको छु। 

२. यस अवसरमा, तनरंकुश राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था र 

राजतरि अर्य गरी लोकतरि, बहदुलीय व्यवस्था र संघीय 

लोकतान्त्रिक गणतरिा्मक शासन व्यवस्था स्थापना गनषका 
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लातग ववतभन्न कालखण्डमा भएका राजनीततक ववरोह, संघर्ष, 

अतभयान, जनआरदोलन, जनयदु्ध, मधेश आरदोलन, आददवासी-

जनजातत आरदोलन र अरय सबै रयायपूणष आरदोलनका 

दौरानमा र नेपालको सावषभौमसत्ता र भौगोतलक अखण्डता 

रक्षाका लातग सहादत प्राप्त गनुषहनुे सम्पूणष ज्ञात अज्ञात 

सवहदहरुप्रतत भावपूणष श्रद्धारजली अपषण गदषछु। साथै, घाइते 

तथा बेपत्ता नागररकले परु् याउन ु भएको योगदानको उच्च 

सम्मान व्यक्त गदषछु। 

माननीय सभामखु, 

३. सीतमत श्रोत साधनको बावजदु आधारभतू व्यवस्थापन तथा 

संरचनाको जग बसाल्ने, आवश्यक ऐन, तनयमावली, तनदेन्त्शका, 

कायषववतध तनमाषण गने, शान्त्रत, सवु्यवस्था, सशुासन कायम गने, 

पूवाषधार र ववकास तनमाषणका मह्वपूणष कामहरु अन्त्घ बढाउन,े 

राहत उद्धार, सेवा प्रवाहका मह्वपूणष कामहरु गने, कोतभड-
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१९को महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गने जस्ता काममा 

प्रदेश सरकारले मह्वपूणष सफलता हातसल गरेकोछ । प्रदेश 

सरकारको काम कावाषहीमा जनताको सहभातगता, समथषन र 

अपन्व उ्साहजनक छ । यी उपलन्त्धधहरुका लातग प्रदेश 

सरकारका माननीय मखु्यमरिी, माननीय मरिीहरु, प्रदेश 

सभाका माननीय सदस्यहरु, प्रदेश सरकार अरतगषतका 

पदातधकारीहरु र सम्पूणष प्रदेशवासी नागररकलाई ववशेर् 

धरयवाद ज्ञापन गदषछु ।   

४. मलुकु सवाषङ्गीण ववकास, उन्नतत र समवृद्धको अग्रगामी 

अतभयानमा अग्रसर र गततशील रहेको सरदभषमा प्रदेश सरकारले 

'स्वच्छ, सखुी र समनु्नत प्रदेश'  तनमाषण गने दूरदृवि तलएको 

कुरा सबैमा ववददतै छ। सरकारको दूरदृविलाई कायषरुपमा 

रुपारतरण गरी प्रदेशको समग्र ववकास, समवृद्ध र सशुासनप्रतत 
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आमजनताको उ्कट अतभलार्ालाई साकार पानष प्रदेश सरकार 

दृढ संकन्त्ल्पत रहेको छ। 

५. नेपालको संववधान, प्रदेश सरकारको प्रथम आवतधक योजना, 

प्रदेश सरकारका के्षिगत नीततहरू, प्रदेश सरकार गठन हुाँदा 

तय गररएका रयूनतम साझा कायषक्रम, प्रदेश सरकारको 

हालसम्मको उपलन्त्धध, प्रदेशको वस्तगुत आवश्यकता र आम 

नागररकको चाहना र अपेक्षा मध्यनजर गदै प्रदेश सरकारले 

आतथषक वर्ष २०७९/८० को वावर्षक नीतत तथा कायषक्रम तयार 

गरेको छ। 

६. प्रस्ततु नीतत तथा कायषक्रम आम नागररकको ववकास र 

समवृद्धको आकाङ्क्क्षा पूरा गने तथा समाजवाद उरमखु 

अथषतरिको आधार तयार गने ददशातफष  केन्त्ररत रहेको छ। 

रुपारतरणकारी भौततक पूवाषधार ववकास गने, सावषजतनक सेवा 

प्रवाहको प्रभावकाररता अतभववृद्ध गने तथा समतामूलक समाज 
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स्थापनाको लातग सामान्त्जक एवम ्आतथषक क्षेिमा थप लगानी 

ववस्तार गरी उ्थानशील अथषतरिको तनमाषणलाई प्रस्ततु नीतत 

तथा कायषक्रमले उच्च प्राथतमकतामा राखेको छ। 

 

माननीय सभामखु, 

७. मलुकुमा संघीयता कायाषरवयन भएसाँगै गठन भएको प्रदेश 

सरकार हामी सबैका लातग तनतारत नौलो अभ्यास तथयो। 

सरकार गठन हुाँदा हामीसाँग कानूनी तथा प्रशासतनक संरचना 

र पूवाषधारको अभाव तथयो। न त हामीसाँग प्रदेश सरकार 

सञ्चालनको अनभुव नै तथयो। संघीयता कायाषरवयनको छोटो 

अवतधमै अ्यावश्यक ऐन, तनयम, तनदेन्त्शका एवम ्कायषववतध 

तजुषमा गरी कानूनी आधार तनमाषण गररएको छ। उपलधध 

साधन श्रोतको समनु्त्चत उपयोग र पररचालन माफष त प्रदेश 

गौरवका आयोजना सञ्चालन गरी आतथषक-सामान्त्जक 
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रुपारतरणको आधार तयार भएको छ। कततपय आयोजना 

सम्पन्न भइसकेका छन ् भने दीघषकालीन मह्वका धेरै 

आयोजनाहरु तछटै्ट सम्पन्न हनुे अवस्थामा छन।् 

८. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समरवय र सहकायषमा कोतभड-

१९ वैन्त्िक महामारीको संक्रमण रोकथाम, तनयरिण र 

उपचारमा मह्वपूणष सफलता हातसल भएको छ। हाल 

महामारीको संक्रमणमा कमी आई अवस्था सामारयीकरण हुाँदै 

गएको छ। प्रदेशको कूल जनसङ्क्ख्याको ६३.८ प्रततशत 

जनसङ्क्ख्यालाई कोतभड-१९ ववरुद्धको पूणष मािाको खोप र 

११.२ प्रततशत जनसङ्क्ख्यालाई खोपको अततररक्त मािा 

लगाइसवकएको छ। कोतभड-१९ र यस्तै सङ्क्क्रामक रोगको 

सामना गनष एवम ्समग्र स्वास््य सेवा प्रवाहमा सधुार ल्याउन 

प्रदेश सरकार मातहतका स्वास््य संस्थाहरुको क्षमता अतभववृद्ध 

गररएको छ। 
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९. प्रदेश गौरव आयोजनाको रूपमा रहेको ववराटचोक-न्त्घनाघाट 

सडक तनमाषण कायष यसै आतथषक वर्षमा सम्पन्न                     

गररनेछ ।प्रादेन्त्शक लोकमागषका केही मह्वपूणष आयोजनाहरू 

र सडक पलुहरु चालू आतथषक वर्षतभि सम्पन्न गररनेछन ्।    

१०. पयषटन ववकासको दृविले मह्वपूणष स्थानहरुमा पयषटकीय 

पूवाषधार तनमाषण एवम ्सेवा सवुवधा ववस्तार गरी पयषटन प्रवद्धषन 

गनष प्रदेश सरकारले सो के्षिमा लगानी बढाएको छ। 

सााँस्कृततक एवम ्पयषटकीय दृविले अ्यरतै मह्वपूणष मरुधमु 

पदमागष अरतगषत ८७ वकलोतमटर पदमागष तनमाषण एवम ्

स्तरोन्नततको कायष सम्पन्न गररएको छ। 

११. प्रदेश नं १ लाई तडन्त्जटल प्रदेशको रुपमा ववकास गने 

अवधारणालाई मूतषरुप ददनेतफष  आवश्यक कायषहरू भइरहेको 

छ। प्रदेश मरिालयवाट हनुे काम कारवाहीलाई तछटो छररतो 

र तमतव्ययी बनाउन अवफस अटोमेसन प्रणाली कायाषरवयनमा 
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ल्याइएको छ। सरकारी कायाषलयहरूबीच पि आदानप्रदान गनष 

सरकारी इ-मेलको प्रयोगलाई अतनवायष गररएको छ। 

१२. यातायात कायाषलयहरुमा बढ्दै गएको अ्यतधक चापलाई 

दृविगत गरी प्रदेश सरकारले यातायात सेवा कायाषलय ववस्तार 

गरेको छ। यातायात सेवा प्रवाहमा सूचना प्रववतधको प्रयोग गरी 

वर्ौँदेन्त्ख ववतरण गनष बााँकी रहेका सवारीचालक अनमुततपि 

ववतरण गने कायष सम्पन्न हनु ेअवस्थामा परु् याइएको छ। सवारी 

चालक अनमुततपिका लातग तलइन े'ट्रायल' परीक्षालाई समयमै 

सम्पन्न गनष यातायात सेवा कायाषलयको क्षमता ववस्तार गररएको 

छ। 

१३. प्रदेश प्रन्त्शक्षण केरर स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ। 

केररवाट प्रदेश नं. १ का स्थानीय तहहरूलाई तातलम प्रदान 

गनुषको साथै कानून तनमाषणमा सहयोग, परामशष सेवा र क्षमता 

ववकासका ववववध कायष तनयतमत रुपमा भइरहेका छन।् 
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माननीय सभामखु, 

अब म यस गरीमामय प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारको आतथषक वर्ष 

२०७९/८० को वावर्षक नीतत तथा कायषक्रम प्रस्ततु गदषछु। 

१४. कृवर् के्षिको उ्पादन र उ्पादक्व अतभववृद्ध गरी आयात 

प्रततस्थापन गने, प्रदेशलाई कृवर् के्षिमा आ्मतनभषर बनाउने र 

मलुकुको बढ्दो व्यापार घाटा रयूनीकरणमा योगदान परु् याउन े

अतभप्रायले आगामी आतथषक वर्षको नीतत तथा कायषक्रम तयार 

गदाष कृवर् के्षिलाई उच्च प्राथतमकता ददइएको छ। 

१५. कृवर् के्षिको समग्र ववकासका लातग प्रादेन्त्शक कृवर् ववकास 

रणनीतत तजुषमा गरी कायाषरवयनमा ल्याइनेछ। खाद्य सरुक्षाको 

लातग उन्नत तथा वणषशंकर गणुस्तरीय तबउ-तबजनमा कृर्कको 

पहुाँच ववस्तार गररनेछ। प्राङ्क् गाररक मल र जैववक ववर्ादी 

उ्पादन, प्रवद्धषन र उपयोगलाई प्रो्साहन गररनेछ। ददगो कृवर् 
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ववकासका लातग माटो परीक्षण र माटो सधुार कायषक्रम 

अतभयानको रुपमा ववस्तार गररनेछ। 

१६. कृवर् तथा पशधुन ववमा र सहतुलयतपूणष कजाष कायषक्रमलाई 

थप प्रभावकारी बनाइनेछ। उ्पादनको आधारमा वकसानलाई 

सोझै अनदुान ददने व्यवस्था गररनेछ । कृर्कहरूलाई 

समयानकूुल कृवर् प्रववतध र मौसम सम्बरधी सूचना तनयतमत 

रुपमा प्रवाह गनष आवश्यक व्यवस्था तमलाइनेछ।  

१७. 'वकसान सूचीकरण कायषक्रम' लाई स्थानीय तहसाँगको समरवय 

एवम ्सहकायषमा सबै स्थानीय तहमा ववस्तार गदै लतगनेछ। 

कृवर् ववकास सम्बरधी सेवा, सवुवधा तथा सहतुलयत प्रदान गदाष 

वकसान पररचय-पिलाई क्रमशः अतनवायष गदै लतगनछे। 

१८. कृवर् सम्वद्ध सरकारी फामषहरुको पूवाषधार र प्राववतधक पक्षको 

स्तरोन्नतत गरी ववन्त्शिीकृत केररको रुपमा ववकास गदै 

लतगनेछ। 
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१९. स्थानीय तह, कृवर् सहकारी, कृवर् समूहहरु र तनजी के्षिसाँगको 

सहकायषमा 'एक पातलका एक उ्पादन' को नीतत अवलम्बन 

गररनेछ ।  

२०. 'पशपुरछी तथा माछामा नश्ल सधुार, दूध तथा माछा मास ु

उ्पादन ववृद्धको आधार' भने्न नाराका साथ पशपुरछी तथा 

माछाको नश्ल सधुार गने कायषलाई अतभयानको रुपमा सञ्चालन 

गररनेछ। स्थानीय तहसम्म पशसु्वास््य सेवाको पहुाँच ववस्तार 

गनष आवश्यक समरवय गररनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको 

समरवय एवम ्सहकायषमा पशपुरछीमा लाग्ने गम्भीर प्रकृततका 

रोग तथा महामारी तनयरिण सम्बरधी कायषक्रम सञ्चालन 

गररनेछ।साथै प्रदेशलाई खोरेत रोग मकु्त बनाउन अतभयान 

सञ्चालन गररनेछ ।  
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२१. गणुस्तरीय पश ुआहाराको पहुाँच ववस्तार गनष घााँसेबाली तबउ 

उ्पादन, साइलेज उ्पादन तथा पश ु आहारा परीक्षणलाई 

प्रभावकारी बनाइनेछ। 

२२. कृवर् तथा पशपुरछी के्षिको व्यावसावयक ववस्तारका लातग यवुा 

लन्त्क्षत कायषक्रम सञ्चालन गररनछे। सम्भाव्यताका आधारमा 

स्थान ववशेर्मा सामूवहक एवम ्सहकारी खेती गनष प्रो्सावहत 

गररनेछ। बढी आयात हनुे धान, मकै, आल,ु प्याज, लसनु र 

फलफूलको उ्पादन ववृद्ध गरी आयात प्रततस्थापनका लातग 

ववशेर् कायषक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

२३. स्थानीय तहसाँगको सहकायषमा साना वकसानबाट उ्पादन 

गररएको कृवर् उपजलाई मूल्य शृ्रङ्खलामा आवद्ध गदै संकलन, 

प्रशोधन, प्याकेन्त्जङ्ग र बजारीकरणको 'एकीकृत बजारीकरण 

मोडेल' माफष त बजार सतुनन्त्ित गररनेछ। 
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२४. कृवर् ज्ञान केरर र भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ु सेवा ववज्ञ 

केररवाट प्रदान गररने सेवा ववस्तार गरी स्थानीय तहसगाँको 

समरवयमा प्रभावकारी बनाइनेछ। स्थानीय तहमा कायषरत 

प्राववतधक जनशन्त्क्तको क्षमता अतभववृद्ध गररनेछ। प्रादेन्त्शक 

तातलम केरर र प्रयोगशालाहरुको स्तरोन्नतत गरी गणुस्तरीय 

सेवा सतुनन्त्ित गररनेछ। 

२५. प्रदेशमा ववद्यमान ववतभन्न सडक सञ्जालको प्रभाव क्षेिमा 

बसोबास गने वकसानलाई मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी 

उ्पादन र पशपुालन गनष प्रो्सावहत गरी आयस्तर अतभववृद्ध 

गनष आवश्यक सहयोग परु् याइनेछ। भौगोतलक सम्भाव्यताका 

आधारमा ववतभन्न फलफूल वालीको क्षेि ववस्तार तथा नयााँ 

प्रववतधमा आधाररत फलफूल बगैँचा स्थापना र व्यवस्थापनका 

लातग प्राववतधक सेवा उपलधध गराई प्रो्सावहत गररनेछ। 
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माननीय सभामखु, 

२६. ववद्यमान कानूनमा समसामवयक सधुार गरी उद्योगमैिी 

वातावरणको तनमाषण गररनेछ। प्रदेशमा व्यावसावयक 

वातावारणमा सधुार गरी उद्योग क्षिेमा थप लगानी आकवर्षत 

गररनेछ। उद्योग तथा वान्त्णज्य प्रशासनसम्बरधी सेवालाई 

अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गररनेछ। प्रदेशतभि रहेका उद्योग 

कलकारखानाको औद्योतगक प्रोफाइल तयार गररनेछ। 

२७. उद्योग के्षिको ववकासका साथै आतथषक सामान्त्जक रुपारतरणका 

लातग मह्वपूणष ठूला आयोजनाहरुमा स्वदेशी तथा ववदेशी 

लगानी आकर्षण गने उदे्दश्यका साथ वहृत लगानी सम्मेलन 

आयोजना गररनेछ। 

२८. तनजी के्षिको समरवय एवम ् सहकायषमा औद्योतगक वस्तकुो 

प्रवद्धषन एवम ्उद्योग के्षिको ववकाससाँग सम्बन्त्रधत राविय तथा 

अरतराविय स्तरको सभा सम्मेलन आयोजना गनष प्रदेशतभि 
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एउटा औद्योतगक प्रदशषनी स्थल तनमाषणका लातग सम्भाव्यता 

अध्ययन गरी तनमाषण कायष प्रारम्भ गररनेछ। 

२९. 'हाम्रो उ्पादन हाम्रो साँस्कृतत' अतभयान सञ्चालन गरी स्थानीय 

कच्चा पदाथषमा आधाररत घरेल ुतथा साना उद्योगको ववकास 

एवम ्ववस्तारका लातग प्रो्सावहत गररनेछ। 

३०. प्रदेशको मौतलक सांस्कृततक र परम्परागत सीपसाँग आवद्ध 

घरेल ु उद्यमको संरक्षण र ववकासका लातग उपयकु्त प्रववतध 

हस्तारतरणमाफष त उ्पादन क्षमता अतभववृद्ध गररनछे। यसका 

लातग 'एक गाउाँ, एक उद्योग'  तथा 'एक घर, एक उद्यमी' 

कायषक्रमको थालनी गररनेछ। 

३१. उदयपरु तसमेरट कारखानाको उ्पादन क्षमता अतभववृद्धका साथै 

न्त्ललङ्कर उ्पादन गरी तनयाषत प्रवद्धषन गनष सम्भाव्यता अध्ययन 

गररनेछ ।  
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३२. संघीय सरकारको समरवयमा प्रदेशका नागररकहरुको आय 

आजषन र रोजगारी सजृना गनष घरेल ु मददरा ब्रान्त्ण्डङ्ग           

गररनेछ ।  

३३. प्रदेशमा रोजगारीका अवसर ववृद्ध गनष तथा श्रम बजारको माग 

र आपूततषबीच सामञ्जस्यता कायम गनष प्रदेश रोजगार नीतत 

तजुषमा गरी लागू गररनेछ। रोजगार सूचना केररको सदुृढीकरण 

गररनेछ। 

३४. कोतभड-१९ महामारीबाट रोजगारी गमुाएका श्रतमकको 

मनोसामान्त्जक परामशष, क्षमता अतभववृद्ध र सामान्त्जक एकीकरण 

लगायतका श्रम आप्रवासन सम्बरधी कायषक्रम थप न्त्जल्लामा 

तबस्तार गररनेछ। वैदेन्त्शक रोजगारीलाई बढी व्यवन्त्स्थत, 

उ्पादनशील र मयाषददत बनाउन 'माइग्रशेन ररसोसष सेरटर' को 

भतूमकालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। 



 

17 

 

३५. संघ प्रदेश र स्थानीय तहको समरवय एवम ् सहकायष र 

सम्बन्त्रधत सरोकारवालाको सहभातगतामा उपभोक्ता हकवहत 

संरक्षणसम्बरधी सूचना प्रवाह तथा सचेतना कायषक्रमलाई 

अतभयानको रुपमा सञ्चालन गररनेछ। 

३६. औद्योतगक प्रदरु्ण तनयरिण एवम ्रयूनीकरणका लातग तनयमन 

व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। 

३७. संघ प्रदेश र स्थानीय तहसाँगको समरवय र सहकायषमा प्रदेशमा 

रहेका खानी एवम ् खतनज अरवेर्ण र उ्खनन ् सम्बरधी 

प्रादेन्त्शक नीतत, कानून तथा मापदण्ड तजुषमा गररनेछ। 

३८. व्यावसावयक सीप ववकास तथा तातलम केररहरुको स्तरोन्नतत, 

क्षमता ववकास र संस्थागत सदुृढीकरण गररनेछ। 

३९. प्रदेशस्तरमा सामान्त्जक सम्वादलाई संस्थागत गनष तथा 

औद्योतगक श्रम सम्बरध व्यवन्त्स्थत गनष गदठत प्रदेश श्रम 

सल्लाहकार पररर्द्लाई थप कृयाशील बनाइनेछ। श्रतमकको 
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हकवहत, सरुक्षा र सामान्त्जक सम्वाद सम्बरधी प्रादेन्त्शक नीतत 

एवम ्कानून तजुषमा गररनेछ। 

४०. तलुना्मक लाभका बस्त ु तथा सेवाको पवहचान गरी राविय 

तथा अरतराषविय के्षिमा बजारीकरण गने नीतत तलइनेछ। न्त्चया, 

अलैंची जस्ता उच्च मूल्ययकु्त कृवर् उपजको उ्पादन, 

भण्डारण, प्रशोधन र तनयाषत लगायतको मूल्य शृ्रङ्खलाका ववववध 

पक्षमा अध्ययन गरी सधुारका कायष अन्त्घ बढाइनेछ। 

माननीय सभामखु, 

४१. प्रदेश भ-ूउपयोग योजना तयार गरी कायाषरवयनमा ल्याइनेछ। 

स्थानीय तहसाँगको समरवयमा भतूम सम्बरधी त्याङ्क एवम ्

अतभलेख अद्यावतधक गररनेछ। 

४२. सहकारी क्षेिलाई उ्पादनशील के्षिमा केन्त्ररत गनष प्रो्सावहत 

गररनेछ। सहकारी संघ संस्थाहरुको क्षमता अतभववृद्धका लातग 

सहकारी न्त्शक्षा, नेतृ् व ववकास, व्यावसावयक योजना र 
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उद्यमशीलता ववकास सम्वरधी तातलम कायषक्रम सञ्चालन 

गररनेछ। सहकारी संस्थाहरुको अनगुमनका लातग मापदण्ड 

तजुषमा गरी कायाषरवयनमा ल्याइनेछ। 

४३. अतत ववपन्न गररब पररवारसम्म सहकारी के्षिको पहुाँच ववस्तार 

गनष सहकारी संघ संस्थालाई गररबी रयूनीकरणका कायषक्रमसाँग 

आवद्ध गररनेछ। सहकारी माफष त सामूवहक खेती सञ्चालन गनष 

कृवर् सहकारी र कृर्क समूहहरुलाई प्रो्सावहत गररनेछ।'टोल 

टोलमा सहकारीः घरघरमा रोजगारी' अतभयान सञ्चालन 

गररनेछ। 

४४. स्वदेशमा सीप तसकेका सीपयकु्त यवुाहरुलाई सीप अनसुारको 

उपयकु्त  प्रववतध हस्तारतरण गररनेछ। सहकारी माफष त 

सामूवहक खेती सञ्चालन गनष कृवर् सहकारी र कृर्क समूहलाई 

अनदुान उपलव्ध गराइनेछ। सहकारी संघ संस्थाहरुको 

संस्थागत सधुारका कायषक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ।  
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४५. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समरवयमा गररब र बेरोजगार 

यवुाहरुका लातग स्वरोजगारमूलक तातलम सञ्चालन गनुषका साथै 

तातलम प्राप्त जनशन्त्क्तलाइ आवश्यक सामग्री सवहत  रोजगारीमा 

आवद्ध गनेगरी 'प्रदेश नमूना स्वरोजगार' कायषक्रम संञ्चालन 

गररनेछ। 

४६. सहकारी माफष त उद्यमशीलता  प्रवद्धषन र पेशागत क्षमता 

ववकास गनष आवश्यक पुाँजी र प्रववतधको धयवस्था गररनेछ। 

सहकारीको माध्यमबाट गररब तथा ववपन्न वगषको संलग्नतामा 

सञ्चालन हनुे कायषक्रमलाई ववत्तीय तथा प्राववतधक सहयोग 

उपलधध गराइनछे। 

माननीय सभामखु, 

४७. प्रदेशका प्रमखु पयषटकीय गरतव्यको ववकास, ब्रान्त्ण्डङ्ग  र 

बजारीकरणका लातग स्थानीय तह, पयषटन सम्बद्ध संस्थाहरु र 

तनजी के्षिसाँग आवश्यक सहकायष गररनेछ । आरतररक तथा 
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वाह्य पयषटन प्रवद्धषन गनष प्रादेन्त्शक पयषटन गरुुयोजना तनमाषण 

गरी कायाषरवयन प्रारम्भ गररनेछ। पयषटन उद्यमशीलताको 

ववकास गनष तनजी क्षेिको सहकायषमा अरतराषविय स्तरको 

तातलम सञ्चालन गररनेछ। 

४८. मनोरञ्जन तथा  फुसषदको समय उपयोग गनष आउने पयषटकलाई 

ध्यानमा राखी 'वहल स्टेसन' को पूवाषधार ववकासमा तनजी 

क्षेिलाई प्रो्सावहत गररनेछ। पयषटकको बसाई अवतध बढाउन 

सरोकारवालाहरुसाँगको समरवयमा लामो तथा छोटो अवतधको 

भ्रमण प्याकेज तनमाषण गरी कायाषरवयनमा ल्याइनेछ। 

पयषटकहरुलाई ववना झरझट भ्रमण गने वातावरण तयार गनष 

सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र छररतो बनाइने छ। 

४९. पयाष-पयषटनमा आधाररत पयषटकीय गरतव्य स्थलहरुको ववकास 

गररनेछ। कृवर् तथा पदयािा पयषटनको माध्यमबाट ग्रामीण 

स्तरमा आय आजषन एवम ्रोजगारीको अवसर तसजषना गररनेछ। 
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पदमागषमा आधाररत पयषटन ववकास पररयोजनालाई उच्च 

प्राथतमकतायकु्त प्रादेन्त्शक आयोजनाको रुपमा अन्त्घ बढाइनेछ। 

मरुधमु पदमागषको बााँकी तनमाषण कायष सम्पन्न गररनेछ। 

५०. भार्ा, सावह्य, कला र संस्कृततको संरक्षण, संवद्धषन तथा 

प्रवषद्धनका लातग प्रादेन्त्शक संस्कृतत नीतत तजुषमा गरी 

कायाषरवयनमा ल्याइनेछ। लोपोरमखु तथा सीमारतकृत समदुाय 

एवम ्वकरााँत, तलम्बू, तधमाल, थारु, कोच लगायतका सभ्यता 

र संस्कृततको अध्ययन अनसुरधान गरी पयषटकीय सम्पदाको 

रुपमा ववकास गररनेछ। 

५१. प्रदेशतभि रहेका ववतभन्न जात-जाततको पवहचानको रुपमा रहेका 

ऐततहातसक तथा सााँस्कृततक सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्धषनका 

लातग धनकुटामा रहेको प्रादेन्त्शक संग्रहालयलाई बहसुााँस्कृततक 

संग्रहालयको रुपमा ववकास गररनछे। 
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५२. प्रदेशतभि बोतलने प्रमखु भार्ा र तलपीको संरक्षण एवम ्सम्वद्धषन 

गररनेछ। प्रदेशका प्रमखु नाका तथा ववमानस्थलमा प्रदेशको 

पयषटकीय मह्व झन्त्ल्कने कला, संस्कृतत र प्राकृततक सम्पदाको 

प्रचार सामग्री तथा तडन्त्जटल तडस्प्ले रान्त्खनेछ। 

५३. ऐततहातसक एवम ्परुातान्त््वक मह्वका गढी, थमु, वकल्ला र 

मरुधमुी स्थलहरुको संरक्षण र संवद्धषन गरी पयषटकीय स्थलको 

रुपमा ववकास गररनेछ । समातधस्थल र कव्रस्थानहरुको उन्त्चत 

संरक्षण गररनेछ । वकरााँत संस्कृततसाँग जोतडएको सप्तकोशी 

नदीमा अवन्त्स्थत खवुालङु्गको संरक्षण तथा प्रवद्धषन गररनेछ। 

बराहके्षिको पयषटकीय ववकासमा सहयोग पगु्न ेगरी आकर्षक 

झोलङु्गे पूल तनमाषण गररनेछ । 

५४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समरवय एवम ् सहकायषमा 

ववराटनगर ववमानस्थलको ववस्तार र स्तरोन्नततको कायष अन्त्घ 

बढाइनेछ। ववराटनगरवाट अरतरप्रदेश र प्रदेशतभिका पहाडी 
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ववमानस्थलहरुमा हवाई उडान एवम ्माउण्टेन फ्लाइट तनयतमत 

रुपमा सञ्चालन गनष समरवय र सहजीकरण गररनेछ। 

माननीय सभामखु, 

५५. प्रदेश सरकारको उच्च प्राथतमकतामा रहेका बहवुर्ीय सडक 

आयोजनाहरुलाई प्रादेन्त्शक लोकमागषको रुपमा ववकास 

गररनेछ। प्रादेन्त्शक लोकमागष, सडकपलु, प्रादेन्त्शक रणनीततक 

सडक तथा झोलङु्गे पलु तनमाषण कायष समयमै सम्पन्न गनष तबशेर् 

जोड ददइनेछ। 

५६. प्रादेन्त्शक सडक यातायात गरुुयोजना तजुषमा गरी कायाषरवयन 

गररनेछ। संघीय सरकार र ववकास साझेदारसाँगको सहकायषमा 

ग्रामीण सडक सञ्जाल र पातलकाको केररसाँग जोड्ने सडकको 

स्तरोन्नतत गररनेछ। सडक पूवाषधार तनमाषण गदाष वायो-

इन्त्रजतनयररङ्गलाई अतनवायष गररनेछ। 
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५७. प्रदेश तभिका ठूला नदीहरुमा जल यातायात सञ्चालन गनष 

सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ। साथै उच्च वहमाली क्षेिका 

ऐततहातसक, धातमषक एवम ् प्रमखु पयषटकीय केरर जोड्न 

केवलुकार तनमाषण गने ववर्यमा प्रारन्त्म्भक सम्भाव्यता अध्ययन 

गररनेछ। 

५८. सोलखुमु्ब,ु ओखलढुङ्गा, खोटाङ र उदयपरुका नागररकहरुलाई 

प्रदेश राजधानीसाँग जोड्ने छोटो दरुीको चतरा-घमुी (कोशी 

कोररडोर) सडक संघीय सरकारसाँग आवश्यक समरवय गरी 

तनमाषण कायष अगातड बढाइनेछ ।    

५९. गणुस्तरीय पूवाषधार तनमाषणका लातग प्रदेश स्तरमा तनमाषण 

सामग्रीको गणुस्तर परीक्षण गनष प्रयोगशाला स्थापना गररनेछ। 

पूवाषधार तनमाषण गदाष वातावरणीय पक्ष र सौरदयषका साथै 

अपाङ्गमैिी बनाउन जोड ददइनेछ। 
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६०. प्रदेश सरकारको केररीय प्रशासतनक संरचना र अरय 

प्रदेशस्तरीय तनकायको भौततक संरचना तनमाषणका लातग ववस्ततृ 

पररयोजना प्रततवेदन तयार गरी तनमाषण कायष अन्त्घ बढाइनेछ। 

साथै वहृत ववराट क्षेिको ववकास तथा चक्रपथ तनमाषणका लातग 

गरुुयोजना तयार गररनेछ। 

६१. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकायषमा स्माटष तसटी तथा 

नमूना गाउाँहरुको पूवाषधार तनमाषणको कायष प्रारम्भ गररनेछ।  

६२. प्रदेशको राजधानी ववराटनगर र इटहरी तथा धरानलाई 

आधतुनक सहरको रुपमा ववकास गनष वहृत गरुुयोजना तयार 

गरी तनमाषण कायष प्रारम्भ गररनेछ। 

६३. केसतलया र तसन्त्घंया खोलाको तटवरधन, सौरदयीकरण र दबैु 

वकनारामा कोररडोर तनमाषणको ववस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन गरी 

कायष आरम्भ गररनेछ। 
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६४. 'जनता आवास कायषक्रम' र ग्रामीण के्षिमा रहेका तबपन्न 

पररवारको आवास सधुारका लातग फुसको छानो ववस्थापन गने 

कायषलाई तनररतरता ददइनेछ। संघ प्रदेश र स्थानीय तहसाँगको 

समरवय र सहकायषमा जोन्त्खममा परेका बस्तीलाई स्थानारतरण 

गरी एकीकृत बस्ती ववकास गने कायष प्रारम्भ गररनेछ। 

६५. स्थानीय तहसाँगको समरवय र सहकायषमा प्रदेश नं १ का सबै 

नगरपातलकाहरुमा राविय भवन संवहता कायाषरवयनमा 

ल्याइनेछ। 

माननीय सभामखु, 

६६. सरुन्त्क्षत र ददगो खानपेानी व्यवस्थापनका लातग खानपेानी 

गणुस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्चालनमा 

ल्याइनेछ। 

६७. सतह तसंचाइको पहुाँच नपगुेका कृवर्योग्य टार एवम ्फााँटहरुमा 

पम्प तथा तलफ्ट प्रववतध माफष त तसंचाइ सतुबधा उपलधध 
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गराइनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकायषमा 

मध्यपहाडी न्त्जल्लाका ६० स्थानीय तहमा साना तसंचाइ तनमाषण 

गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। 

६८. परुाना र क्षततग्रस्त तसंचाई पूवाषधार ममषत संभार गरी बाहै्र 

मवहना नहर सञ्चालन गने व्यवस्था तमलाइनेछ। 

६९. ठूला खानेपानी तथा तसंचाई पूवाषधार तनमाषण गनष स्थानीय तह 

र उपभोक्तासाँगको सहलगानीमा ववत्तीय श्रोत जटुाउने नीतत 

तलइनेछ। 

७०. स्वदेशी तथा वैदेन्त्शक लगानीलाई आकवर्षत गदै २० मेगावाट 

सम्मका जलववद्यतु तथा सौयषववद्यतु आयोजना सञ्चालन 

गररनेछ। पेट्रोतलयम पदाथष र एल. वप. ग्यााँसको प्रयोगलाई 

ववस्थावपत गनष ववद्यतुीय चलुो र ववद्यतुीय सवारी साधनको 

प्रयोगलाई प्रो्साहन गररनेछ। 
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७१. आगामी दईु वर्ष तभि सवै नागररकको घरमा तबद्यतु सवुवधा 

परु् याइनेछ। प्रमखु धातमषक तथा पयषटकीय स्थलहरुमा सौयष 

ववद्यतु समेत प्रयोग गरी सौरदयीकरण गररनेछ। 

७२. प्र्येक नागररकलाई आधारभतू खानेपानी सेवा प्रवाह गनष 'एक 

घर एक धारा' को अवधारणा अनरुुप सञ्चातलत खानेपानी तथा 

सरसफाई आयोजनाहरुलाई प्राथतमकताका साथ सम्पन्न गदै 

लतगनेछ। खानेपानी सेवा उपलव्ध नभएका स्थानहरुमा पम्प, 

तलफ्ट, तडपबोररङ्ग तथा वर्ाषतको पानी सङ्कलन माफष त खानपेानी 

सेवा उपलधध गराइनेछ। 

माननीय सभामखु, 

७३. सवषसाधारणलाई यातायात कायाषलयबाट प्रदान गररने सेवालाई 

सूचना प्रववतधको माध्यमबाट तछटो, छररतो, र भरपदो बनाउाँदै 

लतगनेछ। 
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७४. संचार के्षिलाई पूवाषधारयकु्त र प्रववतध मैिी बनाइने छ । 

सञ्चारकमीको क्षमता अतभववृद्ध गररनेछ ।तमतडया काउन्त्रसल 

गठन गरी सञ्चार के्षिलाई व्यवन्त्स्थत बनाइनेछ ।  

७५. सवारी साधनसाँग सम्वन्त्रधत कारखाना, वकष सप, ड्राईतभङ 

सेरटरहरुको दताष र नवीकरणलाई अतनवायष गररनेछ।  

७६. इ-ररलसा, टेम्पो जस्ता तीनपाङ्क्ग्र ेसवारी साधन सञ्चालनलाई 

सरुन्त्क्षत, व्यवन्त्स्थत र भरपदो बनाउन स्थानीय तह माफष त दताष 

र नवीकरण गनष सहजीकरण गररनछे।  

७७. प्रदेशतभिका प्रमखु शहरका मखु्य स्थानमा ट्रावफक बत्तीको 

व्यवस्था गररनेछ।सडक अनशुासन र सडक सरुक्षालाई 

प्राथतमकताका साथ लागू गररनेछ ।  

७८. सरकारी सूचना प्रणालीलाई सरुन्त्क्षत, व्यवन्त्स्थत र उपयोगी 

बनाउन त्याङ्क र सूचना प्रणालीको उ्पादन एवम ्सञ्चालनमा 

एकरुपता कायम गररनेछ। 
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७९. सूचना-प्रववतधमा आएको पररवतषनसाँगै चलन्त्चि तनमाषण तथा 

तसनेमा हल सञ्चालनलाई प्रववतधमैिी बनाउन प्रो्सावहत 

गररनेछ। प्रदेशका प्रमखु पयषटकीय गरतव्यहरुमा चलन्त्चि 

छायाङ्कन स्थलको ववकास गररनेछ। प्रदेशको पवहचान र पयषटन 

प्रवद्धषन गने चलन्त्चिलाई प्रो्साहन गररनेछ। डाटा सरुक्षाको 

लातग डाटा सेरटर स्थापना गररनेछ। टेतलफोन सेवा, ईरटरनेट 

र केबल नेटवकष लाई ग्रामीण क्षेिसम्म ववस्तार गनष आवश्यक 

सहजीकरण गररनछे। 

 

माननीय सभामखु, 

८०. 'सामान्त्जक क्षिेमा लगानी, ववकासको सनुौलो ववहानी' को 

मारयतालाई मूतषरुप ददन मवहला, बालबातलका, जेष्ठ नागररक, 

अपाङ्गता, न्त्शक्षा तथा यवुा खेलकुद के्षिलाई समेटी रणनीततक 

कायषयोजना तयार गरी कायाषरवयन गररनेछ। 
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८१. ववद्यालय तहको न्त्शक्षालाई गणुस्तरीय, प्रततस्पधी, सीपयकु्त एवं 

सूचना प्रववतधमैिी बनाउन प्रदेश न्त्शक्षा नीतत तजुषमा गरी 

कायाषरवयन गररनछे। स्थानीय तहसाँगको समरवयमा प्रदेशको 

ववशेर्ता र स्थानीय आवश्यकता तथा ववतभन्न प्रकारका दवु्यषसन 

रोकथामका ववर्यमा स्थानीय पाठ्यक्रम तनमाषण गरी 

कायाषरवयन गनष सहजीकरण गररनछे। आधारभतू ववद्यालयको 

पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक मातभृार्ामा तनमाषण गनष, ववज्ञ 

न्त्शक्षक व्यवस्थापन गनष सहजीकरण गररनेछ। 

८२. मखु्यमरिी शैन्त्क्षक सधुार कायषक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई 

सामदुावयक ववद्यालयहरुमा भौततक सवुवधाको ववकास एवं 

ववस्तार गरी गणुस्तर अतभववृद्ध गनष ववद्यालय भवन, अपाङ्ग एवम ्

लैवङ्गक मैिी शौचालय, स्वच्छ वपउनेपानी,  ममषत संभार, तथा 

सूचना प्रववतधको ववकास र ववस्तारका कायषक्रम सञ्चालन 

गररनेछ। 
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८३. सम्बन्त्रधत स्थानीय तहसाँगको समरवय एवम ् सहकायषमा 

ववद्यालयको भौततक पूवाषधार ववकास र व्यवस्थापकीय सधुारमा 

लगानी बढाउाँदै लतगनेछ। सबै स्थानीय तहमा एउटा 

माध्यतमक तहको नमूना ववद्यालय बनाउने नीतत अन्त्ख्तयार 

गररनेछ। प्र्येक स्थानीय तहमा एउटा आधारभतू  

ववद्यालयलाई नमूना बालमैिी ववद्यालयको रुपमा ववकास गरी 

गणुस्तरीय न्त्शक्षा सतुनन्त्ित गररनेछ । 

८४. ववद्यालय न्त्शक्षालाई गणुस्तरीय बनाउन न्त्शक्षकको पेशागत 

क्षमता ववकास गनष सेवा प्रवेश तथा सेवाकालीन तातलम 

सञ्चालन गररनछे।आधारभतू तहदेन्त्ख नै ववज्ञान, प्रववतध, 

इन्त्रजतनयररङ, गन्त्णत अवधारणामा आधाररत न्त्शक्षक तातलम 

कायषक्रम सञ्चालन गररनेछ।  

८५. सामदुावयक ववद्यालयका प्रधानाध्यापकका लातग ववद्यालय 

व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्वरधी ववन्त्शिीकृत तातलम सञ्चालन 
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गरी क्षमता अतभवृवद्ध गररनेछ । उ्कृि व्यवस्थापन र नततजा 

भएका सफल सामदुावयक माध्यतमक ववद्यालयलाई तनन्त्ित 

मापदण्ड बनाई प्र्येक न्त्जल्लाबाट एउटा ववद्यालय छनौट गरी 

परुस्कृत एवम ्प्रो्सावहत गररनेछ। 

८६. प्रदेशको उच्च न्त्शक्षालाई व्यवन्त्स्थत, प्रभावकारी रोजगारमलुक 

बनाई उ्पादनसाँग जोड्न प्रादेन्त्शक उच्च न्त्शक्षा नीततको तजुषमा 

गररनेछ। उच्च न्त्शक्षाको पहुाँच र गणुस्तरमा अतभववृद्ध गदै 

सक्षम, योग्य, दक्ष, नवप्रवतषना्मक तथा सीपयकु्त रोजगारमूखी 

मानव संशाधन ववकासमा जोड ददइनेछ । मनमोहन प्राववतधक 

वविववद्यालयको संरचनागत र कायषक्रमगत सदुृढीकरणका लातग 

गरुुयोजना तनमाषण गरी कायाषरवयन गररनेछ। मनमोहन 

प्राववतधक वविववद्यालयमा थप शैन्त्क्षक कायषक्रम सञ्चालन 

गररनेछ। प्रदेश आववष्कार केररलाई थप सदुृढीकरण 

गररनेछ। 
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८७. प्रदेशमा सञ्चातलत प्राववतधक न्त्शक्षालयहरुको संस्थागत 

सदुृढीकरण गरी व्यावसावयक एवम ् सीपयकु्त जनशन्त्क्त 

उ्पादनमा जोड ददइनेछ। 

८८. सामदुावयक लयाम्पसहरुको पूवाषधार ववकास तथा सञ्चालन 

सहायताको लातग तनन्त्ित मापदण्ड तनधाषरण गरी सो को 

आधारमा अनदुान ददने नीतत तय गदै गणुस्तरीय शैन्त्क्षक 

कायषक्रम सञ्चालनमा जोड ददइनेछ। प्रदेशको  सम्भाव्यता र 

ववन्त्शिता अनरुुप उच्च न्त्शक्षाको पाठ्यक्रममा समसामवयक 

पररमाजषन गनष जोड ददइनेछ।आतथषक तथा सामान्त्जक रुपमा 

पछातड परेका समदुाय र अपाङ्गता भएका ववद्याथीलाई उच्च 

न्त्शक्षा अध्ययनका लातग छािबतृत प्रदान गने नीततलाई 

प्रभावकारी बनाइनेछ।  

८९. न्त्चवक्सा क्षेिमा उच्च तहको जनशन्त्क्त उ्पादन गनष प्रदेश 

स्वास््य ववज्ञान अध्ययन प्रततष्ठान स्थापनाको लातग सम्भाव्यता 
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अध्ययन गररनेछ।और्तधजरय जतडबटुीको अध्ययन 

अध्यापनका लातग सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ। 

९०. प्रादेन्त्शक प्राववतधक तथा व्यावसावयक न्त्शक्षा तातलम पररर्द्  

गठन गररनेछ। प्राववतधक तथा व्यावसावयक न्त्शक्षा तातलम 

सम्बरधी प्रादेन्त्शक नीतत तजुषमा गरी प्राववतधक न्त्शक्षालय वा 

ववद्यालयको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, तनयमन, अनगुमन 

गनषको लातग प्राववतधक न्त्शक्षा तथा व्यावसावयक तातलम 

सम्बरधी कानून तजुषमा गररनेछ । लन्त्क्षत वगषका ववद्याथीहरुका 

लातग प्राववतधक न्त्शक्षामा छािवनृ्त्त्त उपलधध गराइनछे। 

९१. प्राववतधक न्त्शक्षा अरतगषत पढ्दै कमाउाँदै कायषक्रमलाई 

प्रभावकारी बनाउन कृवर् र पशपुालनका के्षिमा अध्ययनरत 

प्रन्त्शक्षाथीको प्रयोगा्मक उ्पादनका आधारमा अनदुानको 

व्यवस्था गररनेछ। ववद्यालयमा तसकाइमा आधाररत उद्यमशीलता 

ववकास कायषक्रम सञ्चालन गररनछे। प्राववतधक न्त्शक्षालय तथा 
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ववद्यालयहरुमा अध्ययनरत प्रन्त्शक्षाथीको प्रयोगा्मक अभ्यासका 

लातग ववर्यसाँग सम्बन्त्रधत उद्योग व्यवसाय, कृवर् फमष तथा 

सडक पूवाषधार, भवन तनमाषण जस्ता कायष गने संस्थाहरुसाँग 

समरवय गने नीतत तलइनेछ। 

९२. तनररतर न्त्शक्षाका कायषक्रम सञ्चालन गनष स्थानीय तहलाई 

प्रो्साहन गररनेछ। आगामी आतथषक वर्षमा प्रदेशलाई साक्षर 

प्रदेश घोर्णा गररनेछ। 

९३.  भार्ा, कला, संस्कृततको जगेनाष र प्रवद्धषनको तनन्त्म्त प्रदेश प्रज्ञा 

प्रततष्ठान गठन गररनेछ । प्रदेशमा लतलतकलाको अध्ययन, 

अनसुरधान, खोज र प्रवद्धषनलाई प्रो्सावहत गररनेछ । 

९४. सामदुावयक पसु्तकालय एवम ्सामदुावयक अध्ययन केररलाई 

सदृढीकरण गरी स्थानीय स्तरमा प्रकान्त्शत उपयोगी पसु्तकहरु 

संग्रवहत गररनेछ। सामदुावयक पसु्तकालयहरुलाई प्रववतधमैिी 

बनाइनेछ। 
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९५. राविय तथा अरतराषविय प्रततयोतगतामा सहभागी भई पदक प्राप्त 

गने प्रदेश नं. १ का खेलाडीलाई प्रो्साहन स्वरुप परुस्कृत 

एवम ्सम्मातनत गने नीतत तलइनछे। खेलकुदको ववकास तथा 

उन्नयनमा सरकारको भतूमकालाई प्रभावकारी बनाउाँदै लतगन े

छ। खेलकुदको ववकासमा तनजीके्षिलाई सहभागी गराउने नीतत 

तलइनेछ।  

९६. प्रादेन्त्शक एवम ् न्त्जल्ला र स्थानीय तहमा रहेका खेलकुद 

पूवाषधारको स्तरोन्नतत र तनमाषण कायषलाई तनररतरता ददइनेछ। 

प्र्येक न्त्जल्ला सदरमकुाम र स्थानीय तहका केररमा खलु्ला 

व्यायामशाला र कभडषहलको तनमाषण गदै लतगने छ ।स्थानीय 

तहसाँगको समरवयमा साहतसक र पयषटकीय खेलकुद 

(प्याराग्लाइतडङ, कायावकङ, र् यान्त्फ्टङ्ग आदद) का लातग 

सम्भाव्यता अध्ययन गरी खेल पूवाषधार ववकासका लातग तनजी 

के्षिसाँग साझेदारी गररनेछ।सबै माध्यतमक ववद्यालयहरूमा 
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स्काउट ववकासको कायषक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन 

गररनेछ।  

९७. प्रदेश तथा राविय स्तरमा खेतलने सबै प्रकारका खेलकुदलाई 

प्राथतमकतामा राखी खेलाडी तथा प्रन्त्शक्षकको क्षमता ववकास 

र प्रो्साहन गररनेछ। अपाङ्गता भएका व्यन्त्क्तहरूको 

सहभातगतामा प्यारा खेलकुद प्रततयोतगता सञ्चालन गररनेछ।  

९८. ववद्यालय तहबाटै खेलकुद ववकासको आधार तयार गनष 

माध्यतमक ववद्यालयमा एकजना न्त्शक्षकलाई प्रन्त्शक्षण प्रदान गरी 

खेलकुद न्त्शक्षक तयार गररनेछ।ववद्यालयका खेलाडी सहभागी 

हनुे न्त्जल्ला र प्रदेशस्तरीय रािपतत रतनङ्गन्त्शल्ड, न्त्जल्ला एवम ्

प्रदेश स्तरीय खेलकुद, ववतभन्न ववधाका राविय र अरतराविय 

प्रततयोतगताहरु आयोजना गररनेछ।  

९९. यवुाहरुलाई सीपमूलक तातलमका अवसर माफष त स्वरोजगारीका 

लातग अतभप्ररेरत गनष यवुा सम्वरधी प्रादेन्त्शक नीतत तथा काननु 
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तजुषमा गरी कायाषरवयनमा ल्याइने छ । ववतभन्न के्षिमा उ्कृि 

योगदान परु् याउन ेयवुा प्रततभालाई सम्मान गररनेछ । 

१००. मवहला, दतलत, यौनीक अल्पसंख्यक तथा आतथषकरुपले ववपन्न 

यवुा लन्त्क्षत क्षमता ववकास कायषक्रम सञ्चालन गररनछे। न्त्जल्ला 

सदरमकुाम, स्थानीय तहका केरर तथा स्थानीय बजारमा 

रोजगार तथा स्वरोजगारका लातग सीपमूलक तातलम सञ्चालन 

गररनेछ। 

१०१. शैन्त्क्षक वेरोजगार यवुाशन्त्क्तलाई सरकारी सेवा प्रवेशमा 

आकवर्षत गनषका लातग सबै स्थानीय तह साँगको समरवय र 

साझेदारीमा अतभप्ररेणा र अतभमूखीकरण कायषक्रम सञ्चालन 

गररनेछ ।  

१०२. ववद्यालय तहमा ववज्ञान तथा गन्त्णत न्त्शक्षकहरुका लातग 

प्रयोगा्मक न्त्शक्षण तातलम सञ्चालन गनष प्र्येक न्त्जल्लामा एक 
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एक वटा ववज्ञान तथा गन्त्णत प्रववतध प्रयोगशाला स्थापना 

गररनेछ। 

१०३. बैज्ञातनक अनसुरधानलाई प्रदेशमा प्रवद्धषन गदै ववज्ञान प्रववतधको 

के्षिमा उल्लेख्य योगदान पयुाषउने संस्था र व्यन्त्क्तलाई प्रो्साहन 

र सम्मान गररनेछ। 

माननीय सभामखु, 

१०४. 'स्वस्थ नागररक, सक्षम प्रदेश' भने्न नाराका साथ गणुस्तरीय 

स्वास््य सेवामा सवषसाधारण नागररकको पहुाँच ववस्तार गदै 

लतगनेछ। यसका लातग प्रादेन्त्शक स्वास््य नीतत तयार गरी 

कायाषरवयनमा ल्याइनेछ। 

१०५. आयवेुद, होतमयोप्याथी, प्राकृततक न्त्चवक्सा एवम ् अरय 

बैकन्त्ल्पक न्त्चवक्सा सेवा एकीकृत तथा एकद्वार प्रणालीबाट 

उपलधध हनुे व्यवस्था तमलाइनेछ। 



 

42 

 

१०६. सबै न्त्जल्ला अस्पतालहरूबाट गणुस्तरीय सेवा प्रदान गनष 

ववशेर्ज्ञ न्त्चवक्सक र आवश्यक जनशन्त्क्तको व्यवस्था 

गररनेछ। अस्पतालवाट हाल प्रवाह भइरहेको न्त्चवक्सा 

सेवालाई सहज र सलुभ बनाउन टेतलमेतडतसन प्रणाली सञ्चालन 

गररनेछ।प्ररे्ण (रेफरल) सेवा थप ववस्तार गररनेछ। 

१०७. एम्बलेुरस सेवामा आम नागररकको सहज पहुाँच ववस्तारका 

लातग सम्बद्ध संघ संस्थाको समरवय एवम ्सहकायषमा एकीकृत 

एम्बलेुरस सेवा आरम्भ गररनेछ। 

१०८. मवहलामा देन्त्खन े आङ खस्ने रोग, पाठेघर लयारसर, स्तन 

लयारसर, अधस्टेवट्रक वफस्टुलाका समस्याहरूको रोकथाम तथा 

उपचार व्यवस्थापन सहज बनाइनछे। 'कोख देन्त्ख शोक सम्म' 

अतभयान सञ्चालन गरी गभषवती र सु् केरी मवहला लन्त्क्षत 

तनःशलु्क एम्बलेुरस सेवा र सु् केरी मवहलाका लातग 

पोर्णसम्बरधी कायषक्रम अगातड बढाइनेछ। 
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१०९. गभषवती मवहलाहरुको पूवष प्रसतुत सेवा,  प्रसतुत सेवा तथा प्रसतुत 

पिात गररने परीक्षणहरू लगायतका सम्पूणष स्वास््य सेवाहरू 

प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूबाट तनः शलु्क प्रदान गररनेछ। 

स्थानीय तहसाँगको सहकायषमा 'एक वडा एक वतथषङ्ग सेरटर' 

स्थापना गररनेछ। 

११०. मेची अस्पताललाई प्रादेन्त्शक अस्पतालमा स्तरोन्नतत गरी 'सेरटर 

फर एन्त्लसलेरस' का रूपमा ववकास गररनेछ। झापाको कमल 

गाउाँपातलकाको लखनपरुमा पचास शैय्याको प्रादेन्त्शक आयवेुद 

अस्पताल यसै आतथषक वर्षदेन्त्ख सञ्चालनमा ल्याइनछे। 

१११. कोशी अस्पताल कोतभड-19 उपचार केररलाई प्रदेश स्तरीय 

संक्रामक रोग तथा सघन उपचार केररका रूपमा ववकास 

गररनेछ। प्रदेश जनस्वास््य प्रयोगशालालाई ररफरेरस ल्याबका 

रूपमा ववकास गदै लतगनेछ। 
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११२. सम्बन्त्रधत संस्थासाँगको समरवय र सहकायषमा हेमोफेतलया र 

थालसेतमया रोगको परीक्षण तथा उपचारका लातग आवश्यक 

सहयोग उपलधध गराइनेछ। 

११३. वालवातलकाको पोर्ण र वकशोर-वकशोरीको यौन तथा प्रजनन ्

एवम ्मानतसक स्वास््य लगायत समग्र स्वास््यका ववर्य समेटी 

स्वस्थ नागररक बनाउने उदे्दश्यका साथ प्रदेशतभिका सबै 

स्थानीय तहका तबद्यालयहरुमा सञ्चातलत 'ववद्यालय नतसषङ्ग सेवा 

कायषक्रम' लाई तनररतरता ददइनेछ। 

११४. मवहला, बालवातलका तथा वकशोरीहरुको पोर्णको अवस्था 

सधुारका लातग बहकेु्षिीय पोर्ण कायषक्रमलाई तनररतरता 

ददइनेछ। 

माननीय सभामखु, 

११५. लैवङ्गक समानता र सामान्त्जक समावेशीकरण नीतत तजुषमा गरी 

कायाषरवयनमा ल्याइनेछ । 
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११६. प्रदेशमा रहेका मवहला, बालबातलका, ज्येष्ठ नागररक, आददवासी 

जनजातत, लोपोरमखु, सीमारतकृत, अपाङ्गता भएका व्यन्त्क्त, 

दतलत, संरक्षण वववहन व्यन्त्क्त, लैवङ्गक तथा यौतनक अल्पसंख्यक, 

एकल मवहला, मधेशी, मनु्त्स्लम लगायत पछातड परेका 

समदुायको ववकासका लातग लन्त्क्षत वगषमैिी शसक्तीकरण 

कायषक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

११७. प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालन भएको 

एकल मवहला उद्यमशीलता ववकास कायषक्रमलाई क्रमशः अरय 

स्थानीय तहहरुमा ववस्तार गदै लतगनेछ। 

११८. लैवङ्गक वहंसा रयूनीकरणका लातग प्रदेश तथा सबै स्थानीय 

तहहरुमा स्थावपत लैवङ्गक वहंसा तनवारण कोर्लाई तनररतरता 

दददै कोर्मा रहने रकममा समयानकुुल ववृद्ध गररनछे। लैवङ्गक 

वहंसापीतडत  तथा मानव बेचववखन तथा ओसारपसार पीतडत 

मवहला तथा बातलकाको संरक्षण एवं पनुःस्थापनाका  लातग 
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प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चातलत दीघषकालीन पनुःस्थापना गहृलाई 

थप प्रभावकारी बनाइनेछ । प्र्येक न्त्जल्लामा स्थानीय तह 

तथा सामान्त्जक ववकास संस्थामाफष त लैंवङ्गक वहंसा पीतडत 

मवहलाका लातग सञ्चातलत अल्पकालीन पनुःस्थापना केरर 

सञ्चालन गनष तनररतरता ददइनेछ ।  

११९. सन ् २०२५ सम्ममा बालवववाहमकु्त प्रदेश वनाउन े

अतभयानलाई सफल पानष प्रदेशका जोन्त्खमयकु्त के्षिका 

सामदुावयक माध्यतमक ववद्यालयमा स्थानीय तहसाँगको 

सहकायषमा वकशोरी शसक्तीकरण कायषक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

प्रदेश तभि रहेका बालगहृ, बाल हेल्पलाईनको सदुृढीकरण तथा 

सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग गररनेछ । आपतकालीन 

अवस्थामा रहेका बालबातलकाको उद्धार एवम ्संरक्षणका लातग 

आपतकालीन बालउद्धार कोर्लाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन 
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गने व्यवस्था तमलाइनेछ। बालमैिी स्थानीय शासन प्रबद्धषनका 

लातग स्थानीय तहसाँग सहकायष गररनेछ। 

१२०. सडक बालबातलकामकु्त प्रदेश तनमाषणका लातग तीनै तहको 

सरकारको समरवय र सहकायषमा सडक बालबातलकाको उद्धार, 

पनुःस्थापना, पाररवाररक पनुतमषलन तथा पनुःएकीकरण, पालन 

पोर्ण, न्त्शक्षा, सीप तथा स्वरोजगार तातलम सञ्चालन गरी सडक 

बालबातलकाको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा जोड ददइनेछ। 

सडकमा रहेका तथा जोन्त्खमयकु्त श्रममा संलग्न गराइएका 

बालबातलकाको उद्धार, संरक्षण, पनुःस्थापना र पनुतमषलन 

गराउदै बालमैिी प्रदेश तनमाषणमा जोड ददइनेछ। 

१२१. अपाङ्गता भएका व्यन्त्क्तहरुको आतथषक तथा सामान्त्जक 

ववकासका लातग प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र साझेदार 

संस्थाको तिपक्षीय लागत साझेदारीमा सञ्चातलत अपाङ्गता 

रोकथाम तथा पनुःस्थापना कायषक्रमलाई तनररतरता दददैं 
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अपाङ्गता भएका व्यन्त्क्तहरुलाई आ्मतनभषर, स्वावलम्वी र 

सम्मानजनक जीवनयापनका लातग थप स्थानीय तहमा कायषक्रम 

सञ्चालनको व्यवस्था तमलाइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यन्त्क्तहरुको 

सूचना एवं सेवामा पहुाँच स्थापनाका लातग स्थानीय तहमा 

अपाङ्गता सूचना तथा सहायता कक्ष स्थापना र सञ्चालनका साथै 

एक स्थानीय तह एक सांकेततक दोभारे् सेवा प्रदान गने व्यवस्था 

गररनेछ।  

१२२. ववतभन्न कारणले असहाय भई सडकमा रहेका सहयोगापेक्षी 

सडक मानवहरुको उद्धार तथा पनुःस्थापना गदै सहयोगापेक्षी 

सडक मानवमकु्त प्रदेश तनमाषणको अतभयान सञ्चालन गररनेछ। 

१२३. ज्येष्ठ नागररकहरुको संरक्षण र सम्मान सवहतको 

पनुःस्थापनाका लातग नपेाल सरकारको सहकायषमा प्रदेशकै 

नमूना ज्येष्ठ नागररकग्राम स्थापना गररनेछ । प्र्येक न्त्जल्लामा 

जेष्ठ नागररक ग्राम स्थापना गनष पहल गररनेछ। ज्येष्ठ 
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नागररकको ज्ञान र अनभुवलाई समाज तथा मलुकुको वहतमा 

पुाँजीकरण गनष आवश्यक कायषक्रम सञ्चालन गररनेछ ।एक 

स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा ददवा सेवा केरर सञ्चालनका 

लातग स्थानीय तहसाँग सहकायष गररनेछ। 

१२४. दतलत तथा मवहला सशक्तीकरण कानूनको तनमाषण गररनेछ। 

छुवाछुत मकु्त प्रदेश तनमाषण गनष ववशेर् अतभयान सञ्चालन 

गररनेछ। 

 

माननीय सभामखु, 

१२५. समदुाय माफष त व्यवस्थापन भइरहेको प्रादेन्त्शक वनके्षि ववृद्ध 

गदै वनको ददगो व्यवस्थापन गररनछे। 

१२६. गरुााँसको राजधानी तथा जैववक ववववधताको ‘हटस्पट‘ तीनजरेु-

तमल्के-जलजले के्षि र जैववक ववववधताले भररपूणष झापा 

न्त्जल्लाको जलथल वनक्षेिलाई नमूना संरक्षण के्षिको रुपमा 
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व्यवस्थापन गरी क्षेिगत तथा प्रजाततगत जैववक ववववधता 

अतभववृद्ध गररनेछ। 

१२७. स्थानीय जनताको माग सम्बोधन गनष समदुाय तथा सरकारद्वारा 

व्यवन्त्स्थत वनमा सम्वद्धषन प्रणालीमा आधाररत ददगो वन 

व्यवस्थापनका कायषक्रम सञ्चालन गररनेछ।  

१२८. बहमूुल्य जडीबटुी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको सम्भावना 

भएका क्षेि तनधाषरण गरी सो को संरक्षण र खेती ववस्तार 

गररनेछ। जतडबटुी संकलन, प्रशोधन, मूल्य अतभबवृद्ध तथा 

ब्रान्त्रडङ र प्रमाणीकरणको तनन्त्म्त अरतराविय स्तरको भण्डारण 

र प्रयोगशाला तनमाषण गररनेछ। जतडबटुी तथा गैरकाष्ठ वन 

पैदावारको व्यवसायीकरण गरी तनयाषत प्रवद्धषन गररनेछ। 

१२९. चरन के्षि तथा जैववक मागषहरुको पवहचान गरी भ-ूपररतध 

व्यवस्थापन गररनेछ। वरयजरतकुो वासस्थान संरक्षण तथा 
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मानव-वरयजरत ु द्वरद्व व्यवस्थापनका कायषक्रम सञ्चालन 

गररनेछ। 

१३०. ववकास आयोजनाको सबै चरणमा वातावरणीय पक्षलाई 

आरतररकीकरण गररनेछ। वन, वातावरण तथा जलाधार 

व्यवस्थापनमा नवीन प्रववतध तभत्र्याइने छ। सो सम्बरधी 'वेव 

बेस्ड डाटा मेनेजमेण्ट',  वैज्ञातनक अध्ययन अनसुरधान, तातलम 

र प्रचारप्रसारका कायषक्रम एकीकृत एवम ्समरवया्मक रुपमा 

सञ्चालन गररनेछ। 

१३१. वनस्पतत तथा वरयजरतहुरुको स्व-स्थानीय तथा पर-स्थानीय 

संरक्षण तथा पयाषपयषटन प्रवद्धषन गनष प्राणी उद्यान तथा वनस्पतत 

उद्यान ववस्तारका लातग सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ । 

१३२. प्रदेशस्तरमा जलाधार तथा उप-जलाधार क्षेिको नलसाङ्कन गरी 

उपयकु्त व्यवस्थापन गररनेछ। 
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१३३. चरेु लगायतका संवेदनशील जलाधार के्षिमा 'व्यवन्त्स्थत र 

संरन्त्क्षत जलाधार, जीवनको आधार' सोचका साथ उपल्लो र 

तल्लो तटीय सम्बरधमा आधाररत व्यवस्थापन ववतध अवलम्वन 

गररनेछ।नदी प्रणालीमा आधाररत एकीकृत जलाधार 

व्यवस्थापन कायषक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ। 

१३४. नदीजरय पदाथषको अतधक र अव्यवन्त्स्थत दोहन तनयरिण 

गररनेछ। साथै भ-ूक्षय तनयरिणका लातग सचेतना तथा 

वायोइन्त्रजतनयररङ प्रववतधको उपयोग गररनेछ। 

१३५. चरेु लगायतका वन के्षि तभि तसमसार, ताल तलैया र पोखरीको 

तनमाषण एवम ्संरक्षण गररनेछ। 

१३६. स्थानीय तहमा जलवाय ुपररवतषन अनकूुलन योजना तजुषमा र 

कायाषरवयनका लातग सहजीकरण गररनेछ। साथै वनस्पतत तथा 

हररत पाकष  तनमाषण र प्रदेश हररयाली कायषक्रमलाई अतभयानको 
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रुपमा सञ्चालन गररनेछ। ववद्यालय तहमा जलवाय ुपररवतषन 

सम्बरधी पाठ्यक्रम लागू गनष सहजीकरण गररनेछ। 

१३७. वाय ु तथा ध्वनी प्रदरु्ण तनयरिणका लातग जनचेतनामूलक 

कायषक्रम संचालन गररनेछ। शहरी तथा बजार क्षेि, राजमागष 

र नदी आसपासका क्षेिमा प्लाविक झोलाको प्रयोगलाई 

तनरु्सावहत गररनछे। 

 

माननीय सभामखु, 

१३८. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कायषन्त्जम्मेवारीमा पने 'ववकास 

कायषक्रम तथा आयोजनाको बतगषकरण र बााँडफााँड सम्बरधी 

मापदण्ड, २०७६' वमोन्त्जम स्थानीय तहबाट सञ्चालन हनुपुने 

आयोजना सम्बन्त्रधत स्थानीय तहमा हस्तारतरणको प्रकृया 

अगातड बढाइनेछ ।  
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१३९. कोतभड-१९ महामारीबाट सामान्त्जक-आतथषक जीवनमा परेको 

असर र प्रभाव रयूनीकरण एवम ् आतथषक पनुरु्थानका 

कायषक्रमलाई प्राथतमकतामा राखी कायाषरवयन गररनेछ।  

१४०. समदृ्ध अथषतरिको आधार तयार गनष प्रदेशको आतथषक 

ववकासको संवाहकको रूपमा रहेका कृवर्, उद्योग, पयषटन, 

भौततक पवुाषधार, ऊजाष, सूचना प्रववतध र सहरी ववकासको 

क्षेिमा तनजी लगानी आकवर्षत गररनेछ। 

१४१. ववतनयोजन दक्षता र कायाषरवयन क्षमता अतभववृद्ध गरी 

सावषजतनक खचष व्यवस्थापनमा ववत्तीय उत्तरदावय्व र 

पारदन्त्शषता सतुनन्त्ित गररनेछ। 

१४२. आतथषक श्रोत पररचालनमा आरतररक राजिको योगदान बढाउन 

सम्भाव्य के्षिको पवहचान गररनछे। राजि व्यवस्थापनमा 

सूचना प्रववतधको प्रयोग बढाउाँदै चहुावट तनयरिण गररनेछ। 
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१४३. सूचना प्रववतधको प्रयोग, अरतरतनकाय समरवय र जोन्त्खममा 

आधाररत पररपालनाको माध्यमबाट अनौपचाररक आतथषक 

गततववतध तनयरिण गररनेछ। 

१४४. प्रदेशमा सञ्चालन हनुे ववकास आयोजनाको प्राथतमकीकरण गरी 

छनौट गनष पररयोजना बैङ्क तयार गररनेछ। अरतर तह समरवय 

माफष त आयोजनाको छनौट तथा कायाषरवयनमा दोहोरोपना नहनु े

व्यवस्था तमलाइनछे। 

१४५. बजेट तजुषमा, कायाषरवयन, लेखाङ्कन र प्रततवेदन प्रणालीका बीच 

अरतरआवद्धता कायम गरी बजेट प्रणालीलाई स्वचातलत 

बनाइनेछ।  

१४६. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पारस्पररक समरवय र सहकायषका 

आधारमा सहलगानीको माध्यमबाट व्यावसावयक रूपमा 

सम्भाव्य एवम ् उच्च प्रततफलयकु्त पररयोजना सञ्चालन 

गररनेछ। 
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१४७.  ववत्तीय क्षेिका तनयामक तनकायहरूको सहकायष र समरवयमा 

ववत्तीय साक्षरता कायषक्रम सबै पातलकामा सञ्चालन गररनेछ। 

मसुहर, ऋवर्देव लगायतका सीमारतकृत वगषलाई स्वास््य 

ववमाको दायरामा ल्याउन प्रो्सावहत गररनेछ। 

माननीय सभामखु, 

१४८. प्रदेश तनजामती सेवा र स्थानीय तहको सरकारी सेवाको गठन, 

सञ्चालन तथा सेवा शतषको तबर्यमा आवश्यक कानून तजुषमा 

गररनेछ। 

१४९. प्रदेश र स्थानीय तह अरतगषतका कमषचारीहरुको अतभलेख 

व्यवन्त्स्थत गने प्रयोजनका लातग प्रदेश वकताबखानाको स्थापना 

गररनेछ। 

१५०. प्रदेश प्रन्त्शक्षण केररको भौततक पूवाषधार तथा जनशन्त्क्तको 

क्षमता अतभबवृद्ध गररनेछ। 
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१५१. प्रदेशको तनजामती प्रशासनलाई नततजामूखी बनाउन 

कायषसम्पादन सम्झौता प्रणाली कायाषरवयनमा ल्याइनेछ। प्रदेश 

मातहतका तनकायहरूको कायषसम्पादन तथा सेवा प्रवाहको 

गणुस्तर सधुार गनष व्यवस्थापन परीक्षण कायष प्रारम्भ गररनेछ। 

१५२. प्रदेशको सशुासन र सेवा प्रवाहमा सधुार ल्याउन नागररकका 

गनुासो सनेु्न संयरिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। भ्रिाचार 

रयूनीकरणका लातग तनरोधा्मक एवम ्प्रवद्धषना्मक कायषक्रम 

सञ्चालन गररनेछ। 

१५३. 'नागररकको न्त्जउ, धन र सावषजतनक सम्पन्त्त्तको सरुक्षा, प्रदेश 

सरकारको प्रततवद्धता' भने्न मारयताबाट प्ररेरत भई प्रदेशमा 

शान्त्रत सरुक्षा र अमन-चयन कायम गररनेछ। यसका लातग 

अरतरतह समरवय प्रभावकारी बनाइनेछ। 

१५४. सवहद तथा बेपत्ता पररवार र द्वरद्ववपतडत एवम ्ववस्थावपतलाई 

राहत, पनुःस्थापना र सहायताका लातग आवश्यक व्यवस्था 
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तमलाइनेछ। ववतभन्न आरदोलनमा घाइते भई उपचार 

नपाएकाहरुको यथोन्त्चत उपचारको व्यवस्था गने, अङ्गभङ्ग 

भएकाहरुलाई क्षतीपूततषको व्यवस्था गररनेछ। 

१५५. सामान्त्जक ववकृतत, लागूऔर्ध सेवन तथा दवु्यषसन ववरुद्धको 

अतभयान र ववपदमा वकशोर वकशोरीलाई सामान्त्जक कायषमा 

पररचालन गनष 'हामी स्वयंसेवी' अतभयान सञ्चालन गररनेछ ।  

१५६. प्रचतलत प्रदेश कानूनमा सधुार र नयााँ कानून तजुषमाको 

कायषलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। स्थानीय तहको कानून 

तजुषमाका लातग प्राववतधक सहयोग उपलधध गराइनेछ। प्रदेश 

कानूनको एकीकरण, संवहताकरण, अतभलेखीकरण, प्रकाशन र 

ववतरणको व्यवस्था तमलाइनेछ। 

१५७.  मानव अतधकारसाँग सम्बद्ध तनकायहरुसाँग समरवय गरी 

प्रदेशमा मानव अतधकारको संरक्षण र प्रवद्धषनका कायषक्रम 

सञ्चालन गररनेछ। 
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१५८. यवुा लन्त्क्षत कानूनी साक्षरता र  रयायमा पहुाँच अतभबवृद्ध 

कायषक्रम सञ्चालन गररनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको 

समरवयमा तनःशलु्क कानूनी सहायता कायषक्रम सञ्चालन 

गररनेछ। 

१५९. प्रदेश सरकारको हकवहत र सरोकार रहेको मदु्दाको प्रततरक्षा 

र तलन्त्खत जवाफ सम्बरधी तबर्यमा क्षमता अतभववृद्धका 

कायषक्रम सञ्चालन गररनेछ। ्यसैगरी स्थानीय रयावयक सतमतत 

र स्थानीय ववधायन सतमततको क्षमता अतभववृद्धका कायषक्रम 

सञ्चालन गररनेछ। 

 

माननीय सभामखु, 

१६०. सम्वद्ध तनकाय एवम ् सरोकारवालासाँगको समरवय एवम ्

सहभातगतामा ववपद् पूवषतयारी प्रततकायष र पनुःस्थापना सम्बरधी 

नीतत तजुषमा गरी कायाषरवयनमा ल्याइनेछ।  
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१६१. ववपद् सम्बरधी त्याङ्क व्यवस्थापन, अध्ययन, अनसुरधानका 

साथै जलवायजुरय ववपद्को असर रयूनीकरणका लातग ववपद् 

पूवष सूचना प्रणाली कायाषरवयनमा ल्याइनेछ। महामारी तथा 

ववपदमा परी ववस्थावपत भएका व्यन्त्क्तलाई त्कालका लातग 

सरुन्त्क्षत राख्न तथा ववपद खोज, उद्धार र राहत सम्बरधी 

कायषलाई व्यवन्त्स्थत बनाउन 'प्रदेश ववपद व्यवस्थापन केरर' 

स्थापना गररनेछ।  

१६२. मखु्यमरिी अ्यावश्यक सेवा केररको संस्थागत सदुृढीकरण 

गनष प्रदेश अरतगषतका न्त्जल्लाहरुमा दईु वा दईुभरदा वढी 

पातलका संलग्न गरी 'एकीकृत सेवा केरर' स्थापना गनष 

आवश्यक समरवय, सहजीकरण र सहकायष गररनेछ। 
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माननीय सभामखु,  

माननीय सदस्यहरू, 

१६३. स्वच्छ, सखुी र समनु्नत प्रदेशको आकाङ्क्क्षा प्रदेश सरकारको 

एकल प्रयासबाट पूरा गनष कदठन छ। यसका लातग प्रदेशमा 

वक्रयाशील नीन्त्ज के्षि, सहकारी एवम ् सम्पूणष ववकासप्रमेी 

नागररकको सद्भाव, सहयोग र सहकायष आवश्यक पदषछ। 

प्रस्ततु नीतत तथा कायषक्रमको सफल कायाषरवयनका लातग 

सम्बद्ध सबै पक्षको सद्भाव एवम ् सहयोग प्राप्त हनुे वविास 

तलएको छु। नागररकको ववकासप्रततको तीव्र आकाङ्क्क्षालाई 

पूरा गनष उ्पादन र उ्पादक्व अतभववृद्ध गरी उच्च आतथषक 

ववृद्ध हातसल गनष, नागररकको जीवनस्तरमा गणुा्मक सधुार 

ल्याउन र सबै प्रदेशवासीमा आशा र उ्साह सञ्चार गनष प्रदेश 

सरकार प्रततवद्ध छ। 
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१६४. आतथषक वर्ष २०७९/८० को नीतत तथा कायषक्रमको 

कायाषरवयनबाट कृवर्, उद्योग, पयषटन र सेवा के्षिको उ्पादन 

र उ्पादक्व अतभववृद्ध भई प्रदेशको समग्र ववकासमा सहयोग 

पगु्ने अपेक्षा गरेको छु। नागररकको जीउधनको सरुक्षा, शान्त्रत 

सवु्यवस्थाको भरपदो वरदोवस्त, गणुस्तरीय न्त्शक्षा एवम ्

स्वास््य सेवाको सहज र सलुभ पहुाँच तथा सामान्त्जक सरुक्षा 

एवम ्संरक्षणका कायषक्रम माफष त सामान्त्जक रयाय र सशुासन 

कायम गनष प्रस्ततु नीतत तथा कायषक्रमले मह्वपूणष योगदान 

पगु्ने वविास तलएको छु। 

 

अर्यमा, 

१६५. प्रदेशको समग्र ववकास र समनु्नततका लातग प्र्यक्ष एवम ्

परोक्षरुपमा योगदान परु् याउने सबै राजनीततक दल, रािसेवक, 

नीन्त्ज के्षि, सहकारी के्षि, ववकास साझेदार, नागररक समाज, 
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श्रतमक, ववुद्धजीवव तथा सञ्चार जगत लगायत सम्पूणष प्रदेशवासी 

दददीबवहनी तथा दाजभुाइलाई हाददषक धरयवाद ज्ञापन गदषछु। 

प्रस्ततु नीतत तथा कायषक्रम कायाषरवयनमा सबै के्षिको पूणष 

सहयोग प्राप्त हनु ेवविास तलएको छु। 

 

धरयवाद। 

 


