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प्रदेश सभाका माननीय सभामखु, 

प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू, 

1. सङ् घीय लोकिाम्रिक गणिरिात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा ददगो शाम्रि, सशुासन, 
ववकास र समवृिको आकांक्षा परुा गने संवैधातनक व्यवस्थाको पररपूरण गनम नेपालको संववधान 

बमोम्जम स्थावपि लमु्म्बनी प्रदेशको आतथमक वर्म २०७८/79 को वावर्मक नीति िथा कायमक्रम 
यस गररमामय प्रदेश सभा समक्ष सम्बोधन गनम पाउँदा मैले गौरवाम्रवि महससु गरररहेको छु। 

2. सङ् घीय शासन प्रणाली सवहिको लोकिाम्रिक गणिरिात्मक शासन व्यवस्था स्थापना सम्मको 
ववतभन्न कालखण्डमा राजनीतिक आरदोलन, संघर्म र क्राम्रिहरूमा राष्ट्र र जनिाको वहि, कल्याण 
र उन्नतिका लातग जीवन समपमण गनुमहनुे सबै ज्ञाि अज्ञाि सवहदहरू प्रति म उच्च सम्मानका 
साथ भावपूणम श्रिाञ्जली अपमण गदै बेपत्ता नागररक र घाइिे योिाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त 
गदमछु। 

3. नेपालको शासन प्रणालीको इतिहासमा नयाँ शासकीय संरचनाका रुपमा प्रदेश सरकार 
स्थापनाको झण्डै साढे िीन वर्मको कायमकाल परुा हुँदासम्म प्रदेश सरकारले पयामप्त कानून 
तनमामण, संगठन संरचनाहरूको स्थापना र जनशम्क्त व्यवस्थापनिर्म  प्रभावकारी रुपमा 
कायमसम्पादन गदै “समिृ प्रदेश, खसुी जनिा” को दीघमकातलन सोच परुा गनम सेवा प्रवाह र 
ववकास तनमामणका वक्रयाकलापहरूलाई तिव्रिाका साथ अगातड बढाउन सक्षम रहेको छ।  

4. गि आतथमक वर्म देम्ख ववश्वव्यापी रुपमा रै्तलएको कोतभड-१९ महामारीले जनस्वास््यका 
क्षेिमा गम्भीर समस्या पैदा गदाम स्वास््य पूवामधार र क्षमिा ववकासका क्षिेमा हामीले थप 
लगानी गनुमपने समस्या र चनुौिी तसजमना भएको तथयो। हामीले नेपालमै पवहलो पटक चार 
वटा कोतभड ववशेर् अस्पिाल र स्वास््य परीक्षण गनम प्रयोगशालाहरूको स्थापना गदै ववद्यमान 
अस्पिाल, स्वास््य संस्थाहरुको स्िरोन्निी र क्षमिा अतभववृि िथा प्राववतधक जनशम्क्तको क्षमिा 
ववकास गरी कोतभड-१९ सँगको यिु लड्यौं। यस वर्म समेि कोतभड-१९ को दोस्रो लहर झनै 
भयावह रुपमा देखापर् यो। कोतभड-19 को दोस्रो लहरका क्रममा अस्पिालहरुमा बेडको 
अभाव, अम्ससजनको कमी जस्िा समस्याहरु व्यहोनुम पर् यो। प्रदेश सरकारको तनररिरको 
प्रयासबाट अवहले िी समस्याहरु समाधान भएका छन ्।पतछल्लो समय संक्रमणमा कमी आएको 
छ र तनको हनुे दर उल्लेख्य रुपमा ववृि भएको छ ।कोतभड-19 को जोम्खम पूणमरुपमा 
अरत्य नभएपतन म्स्थति तनयरिण िर्म  उरमखु हुँदै गएको छ । यस घडीमा कोतभड-१९ को 
कारण ज्यान गमुाउन ुहनुे मिृकहरू प्रति भावपूणम श्रिाञ् जली िथा संक्रतमि सम्पूणम दददीबवहनी 
िथा दाजभुाइहरूको शीघ्र स्वास््य लाभको कामना गदमछु।साथै कोतभड-19 को रोकथाम, 
उपचार र तनयरिणमा अहोराि खवटनहुनुे स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी लगायि आ-आफ्नो ठाउँबाट 
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स्वास््य मापदण्डको पालना गरी सहयोग परु् याउनहुनुे सम्पणुममा ववशेर् धरयवाद ददन चाहरछु 
।  

5. कोतभड-१९ बाट प्रदेशवासीको जीवनस्िरमा गम्भीर असर पनम नददन जनस्वास््य, रोजगारी, 
उत्पादन, आपूतिम, पोर्णलगायि आतथमक िथा सामाम्जक क्षेिहरूमा प्रदेश सरकारले कोतभड 
ववशेर् कायमक्रमहरू सञ्चालन गरररहेको छ। लगानीका लातग सहतुलयिपूणम ऋण, व्याजमा 
अनदुान, उत्पादनका आधारमा अनदुान, भण्डारण, ढुवानी िथा वविरणमा सहयोग, कृवर् 
एम्बलेुरस र प्रोत्साहनमूलक कायमक्रमहरू सञ्चालन गरी प्रदेशवासीको आतथमक िथा सामाम्जक 
जीवनलाई उन्नि र व्यवम्स्थि गने कायमक्रमहरू सञ्चालन गररएका छन। 

6. प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी िोसने गहन कायम म्जम्मेवारी सवक्रयिापूवमक सम्पादन 
गरेकोमा यस गररमामय प्रदेश सभालाई म हाददमक बधाई ददन चाहरछु। नदी सभ्यिामा 
आधाररि एवम ्रयून जनघनत्व भएको जतमन (भम्जमनल्याण्ड) मा राजधानी िोवकएकोले आधतुनक 
सहर सवहिको प्रदेश राजधानीलाई व्यवम्स्थि गने सरदभममा गरुुयोजना तनमामण, जग्गा 
व्यवस्थापन, भौतिक पूवामधार तनमामण लगायिका कायमहरू शीघ्र रुपमा अगातड बढेका र राजधानी 
व्यवस्थापनसँग सम्बम्रधि केही मरिालयहरू र कायामलयहरू स्थानारिरण समेि भइसकेका 
छन।् राजधानी व्यवस्थापनका लातग सङ् घीय सरकार र स्थानीय िहहरूसँग तनररिर समरवयको 
कायम भइरहेको छ । 

7. कोतभड-१९ को रोकथाम, तनयरिण र उपचारका लातग प्रदेश सरकारले ववशेर् कायमक्रमहरू 
सञ्चालन गरररहेको छ। आइ.तस.य.ु एवम ्भेम्रटलेटर सवहिका कोरोना ववशेर् अस्पिालहरू, 
प्रयोगशालाहरू, एच.तड.य.ु, आइसोलेशन िथा सवारेरटाइनहरूको तनमामण, यथेष्ट बजेट सवहि 
कोतभड कोर् स्थापना गनुमका साथै सीमा नाकामा आवश्यक तनगरानी गदै स्वास््यका 
मापदण्डहरू कडाईका साथ पालना गराउँदै कोतभड-19 तनयरिणमा प्रदेश सरकार जवुटरहेको 
छ। 

 
 

 

सभामखु महोदय, 

8. प्रदेशमा आवश्यक जनशम्क्त व्यवस्थापनका लातग प्रदेश लोकसेवा आयोगको स्थापना भै नया ँ
जनशम्क्त भनाम र छनौटको कायम प्रारम्भ भै सकेको छ ।स्थानीय जनप्रतितनतध र प्रदेश िथा 
स्थानीय िहमा कायमरि जनशम्क्तको क्षमिा ववकासका लातग प्रदेश प्रम्शक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना 
गरी कायमहरू समेि सञ्चालन भैरहेका छन।् 
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9. प्रदेशमा शासकीय प्रबरध, सेवा प्रवाह र ववकास तनमामणका लातग आवश्यक कानूनहरू शीघ्रिाका 
साथ तनमामण भइरहेकोमा हालसम्म 59 वटा ऐन र 22 वटा तनयमावलीहरू ियार भएका 
छन।्  

10. समरवय, सहकायम र सह-अम्स्ित्वको संवैधातनक तसिारिलाई आत्मसाि गदै संघ र स्थानीय 
िहबीच आवश्यक समरवय र सहकायमका साथ प्रदेश सरकार अम्घ बवढरहेको छ। प्रदेश र 
स्थानीय िहहरू तबच समरवय गनम प्रदेश समरवय पररर्द्को स्थापना भै पररर्द्को चार वटा 
बैठक सम्पन्न भईसकेका र बैठकका तनणमयहरूलाई प्रभावकारी रुपमा कायामरवयनमा लतगएको 
छ। साथै स्थानीय िहसँगको समरवय र सहकायम थप सदुृढ भएको छ । 

11. आतथमक िथा सामाम्जक रुपमा ववपन्न घरपररवार वा व्यम्क्तहरूको गणुस्िरीय म्शक्षा, स्वास््य, 
रोजगारी, स्वरोजगारी, सीप ववकास, आयआजमनका अवसर िथा सामाम्जक संरक्षणका 
कायमक्रमहरू मार्म ि गररबी तनवारण गरी जीवनस्िर सधुार गने उदे्दश्यले प्रदेशका सबै स्थानीय 
िहहरूमा मखु्यमरिी ग्रामीण ववकास िथा रोजगार कायमक्रम सञ्चालन गररएको छ। 

12. नेपाल सरकारको पररौं योजना र प्रदेश सरकारको प्रथम आवतधक योजनाको सोच, लक्ष्य र 
उदे्दश्यसँग सामञ् जस्यिा गदै प्रदेश सरकारको नीति कायमक्रम र बजेटहरू सञ्चातलि छन।् 
प्रदेशको ववकासलाई व्यवम्स्थिरुपले अगातड बढाउन रणनीतिक कायमयोजना सवहि अगातड बढ्न े
सरदभममा 20 वरे् दीघमकालीन योजना िजुममा सरुु गररएको छ । 

13. नेपालको संववधान प्रदत्त प्रदेशको अतधकारक्षेि बमोम्जम प्रदेश मरिालयहरूको कायम ववभाजनमा 
संशोधन गरी मरिालयहरूको पनुमगठन र संख्या थप गररएको छ। प्रदेश मरिालयको कायम 
ववम्शवष्टकरणको माध्यमद्वारा जनशम्क्त माग र आपूतिममा रहेको अरिर रयून हनुेगरी 
कायमसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। 

14. प्रदेशमा ववद्यिुीय सशुासन प्रविमन गनम सेवाग्राहीमैिी ववद्यिुीय पूवामधारहरूको ववकास गदै सेवा 
प्रवाहमा सरलीकरण गने उदे्दश्यका साथ सूचना िथा सञ्चार प्रववतध प्रतिष्ठानले पूवामधार तनमामण 
गरररहेको छ। प्रदेश रोजगार पोटमलको तनमामण गरी गररखाने वगमहरूलाई श्रम बजारसँग जोडी 
रोजगारी ववृि गदै जीवनस्िरोन्निी गनेिर्म  प्रदेश सरकारले सवक्रयिापूवमक कायमसम्पादन 
गरररहेको छ। 
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सभामखु महोदय, 

 

अब म आतथमक वर्म २०७8।७9 को नीति िथा कायमक्रम यस गररमामय सभा समक्ष प्रस्ििु गदमछु। 

 

15. कोतभड-19 लगायिका महामारीमा स्वास््य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन पूवामधार, और्धी, 
स्वास््य उपकरणहरू र पयामप्त जनशम्क्तको व्यवस्था गदै लतगनेछ । साथै, ववशेर्ज्ञ म्चवकत्सक 
िथा स्वास््यकमीहरूलाई दगुमम क्षेिमा काम गनम प्रोत्साहन गररनेछ। 

16. रयूनिम सेवा मापदण्ड (Minimum Service Standard) िथा रावष्ट्रय म्चवकत्सा मापदण्ड 
(National Medical Standard) का आधारमा प्रादेम्शक मापदण्ड ियार गरी स्वास््य 
संस्थाहरूबाट गणुस्िरीय रुपमा स्वास््य सेवा प्रवाह गररनेछ। प्रदेश मािहिमा रहेका स्वास््य 
संस्थाहरूलाई समयानकुुल बनाउन सबै स्वास््य संस्थाहरूको  संगठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण 
(O and M Survey) गरी स्वास््य संस्थाहरूको पनुःसंरचना गररनेछ। 

17. ५० शय्यामा स्िरोन्नति भएका अस्पिालहरूमा पयामप्त पूवामधार सवहि ववशेर्ज्ञ सेवा सञ्चालन, 

ववस्िार र आकम्स्मक स्वास््य सेवालाई थप गणुस्िरीय बनाइनेछ।प्रदेशका दगुमम क्षेिहरूमा 
ववशेर्ज्ञ सेवा सवहिका स्वास््य म्शववरहरू सञ्चालन गररनेछ। सामाम्जक सेवा इकाइ र One-

Stop Crisis Management Center सेवा प्रभावकारी बनाइनेछ। 

18. आपिकालीन अवस्थाका गभमविी मवहलाहरूलाई स्वास््य संस्थासम्म परु् याउन तनःशलु्क 
एम्बलेुरस सेवा प्रदान गने कायमलाई तनररिरिा ददइनेछ साथै जोम्खममा रहेका दगुमम क्षेिका 
गभमविी मवहलाहरूलाई तनःशलु्क हवाई उिार गने व्यवस्था तमलाइनेछ। प्रदेशमा सवुवधा 
सम्पन्न प्रसिुी अस्पिाल स्थापनाका लातग सम्भाव्यिा अध्ययन गररनेछ। प्रसतुिको चाप बढी 
भएका म्जल्लाम्स्थि अस्पिालमा नवजाि म्शशकुो जीवन रक्षाका लातग NICU सेवा सञ्चालनमा 
ल्याउनकुा साथै गभमविी मवहलाको USG लगायिका परीक्षणहरू तन:शलु्क गररनेछ।नवजाि 
म्शशहुरूको स्वास््य परीक्षण गरी जरमजाि रोगहरूको पवहचान गररनकुा साथै माि ृिथा म्शश ु
रुग्णिा र मतृ्यदुरमा कमी ल्याउन िातलमहरू सञ्चालन गररनेछ। प्रदेश अरिगमिका सवै 
अस्पिालहरुमा HDU स्थापना गररनेछ । 

19. प्रदेशका आयवेुददक स्वास््य केरर िथा म्चवकत्सालयहरूबाट आयवेुददक और्धीहरूको उत्पादन 
र वविरणको कायमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। नवलपरासी (बदमघाट ससु्िा पम्िम) र 
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रुकुम पूवममा आयवेुददक म्चवकत्सालयको स्थापना गररनेछ। ववद्याथीहरूमाझ जतडबटुी 
पवहचानका कायमक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ।  

20. आयूवेद िथा प्रदेशमा प्रचतलि अरय परम्परागि प्राकृतिक म्चवकत्सा, योग लगायि अरय 
बैकम्ल्पक म्चवकत्सा पितिहरूको आधारभिू, तबशेर्ज्ञ िथा तबम्शवष्टकृि स्वास््य सेवा प्रभावकारी 
रुपमा उपलब्ध गराईनेछ। प्राकृतिक म्चवकत्सा, होतमयोप्यातथक म्चवकत्सा लगायि अरय 
वैकम्ल्पक म्चवकत्सा पितिको ववकास र ववस्िार गररनेछ। लमु्म्बनी र राप्ती आयवेुद 
म्चवकत्सालयहरूलाई नमनुा म्चवकत्सालयको रुपमा ववकास गदै प्रदेशको लातग आवश्यक 
आयवेुद और्धी उत्पादन केररको रुपमा ववकास गररनेछ। 

21. “तन:शलु्क रक्तसञ्चार सेवा प्रदान, स्वस्थ लमु्म्बनीको पवहचान” अतभयान सञ्चालन गरी प्रदेशका 
सबै सरकारी स्वास््य संस्थाहरूबाट रक्तसञ्चार सेवा तनःशलु्क रुपमा प्रदान गररनेछ। 

22. म्जल्लाम्स्थि अस्पिालहरूलाई ५० शय्याको अस्पिालको रुपमा स्िरोन्नति गदै भीम अस्पिाल, 
अघामखाँची अस्पिाल, बददमया अस्पिाल र नवलपरासी अस्पिालको नयाँ भवन तनमामणकायम 
थातलनेछ। स्वास््य क्षेिमा प्राववतधक जनशम्क्तको आपतुिमका लातग केही अस्पिाललाई  मेतडकल 
प्राववतधक उत्पादन गने संस्थाको रुपमा ववकास  गररनेछ। 

23. लमु्म्बनी र राप्ती प्रादेम्शक अस्पिाललाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा समावेश गरी 
यी अस्पिाललाई ववम्शवष्टकृि अस्पिालको रुपमा ववकास गररनेछ। दाङ्गको लमहीमा आधतुनक 
स्िरको ट्रमा सेरटर स्थापना गररनेछ।प्यठुान िथा गलु्मी अस्पिालमा डायलातसस सेवा ववस्िार 
गररनेछ। 

24. राप्ती उपत्यकाको भालवुाङमा सवुवधायकु्त अस्पिाल स्थापना गररनेछ ।प्रदेश जनस्वास््य 
प्रयोगशालालाई BSL-II का लातग आवश्यक भौतिक संरचना तनमामण गररनछे। थाईराईड, 
तलवपड प्रोर्ाइल िथा वायोकेमेष्ट्री परीक्षण सेवा प्रदान गनमका लातग अस्पिालहरूमा 
प्रयोगशालाको स्िरोन्नति गररनकुा साथै म्जल्लाम्स्थि अस्पिालहरूमा  दरि सेवा, प्राथतमक आखँा 
उपचार सेवा, वर्म्जयोथेरापी लगायिका आधारभिू सेवाहरू ववस्िार गररनेछ। 

25. स्वास््य सामग्री िथा उपकरणहरूको खररदलाई प्रभावकारी, व्यवम्स्थि र गणुस्िरीय बनाउन 
यस सम्बरधी प्रादेम्शक मापदण्ड तनमामण गरी कायामरवयनमा ल्याइनेछ। प्रादेम्शक खररद सम्बरधी 
तनयमावलीलाई िदनरुुप पररमाजमन गररनेछ। 
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26. सरुवा रोगको उपचारको तनतमत्त संघीय सरकारसँगको सहकायममा कवपलवस्िकुो म्शवराज 
नगरपातलकामा एक ववम्शवष्टकृि अस्पिालको पूवामधार तनमामण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।  

27. प्रदेश तभिका नागररकलाई मगृौला डायलातसस गदाम आवश्यक पने सईु (Erythropoietin)  

और्तधमा लाग्न ेखचममा ५० प्रतिशि अनदुान उपलब्ध गराईनेछ। नसने रोगहरूको रोकथाम 
िथा व्यवस्थापनको लातग प्रविमनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पनुमस्थापनात्मक िथा 
प्रशामक (Palliative) स्वास््य सेवा प्रवाह गररनेछ।16 वर्मभरदा कम उमेर समहुका 
सयारसरका ववरामीको उपचारमा ववशेर् सहयोग प्रदान गररनेछ । 

28. स्वास््य क्षेिका जनशम्क्तको क्षमिा ववकासको लातग प्रदेशमा आवासीय िातलम ददनससने गरी 
स्वास््य िातलम केरर सञ्चालनमा ल्याईनेछ।स्वास््य क्षेिको िातलमको तनयमन र 
व्यवस्थापनका लातग प्रादेम्शक स्वास््य िातलम मापदण्ड कायामरवयनमा ल्याईनेछ। 

29. सरुवा रोग, वकटजरय रोग, पशपुरछीजरय रोग एवं तसकल सेल एनेतमया, थालासेतमया जस्िा 
तनम्िि स्थान र समदुायमा ववद्यमान रोगहरू िथा खलुा तसमानाबाट तभतिन ससने रोगहरूको 
रोकथाम, तनयरिण िथा व्यवस्थापन प्रभावकारी रुपमा गररनेछ। स्वास््यजरय र्ोहोरको 
व्यवस्थापनका मापदण्ड तनमामण गरी कायामरवयन गररनेछ। वािावरणबाट स्वास््यमा पने 
प्रतिकूल असरहरू रयूनीकरण िथा व्यवस्थापन गररनेछ। 

30. स्वास््य सेवालाई थप प्रभावकारी र सहज बनाउन िीनै िहका सरकार, सरकारी, गैरसरकारी 
एवं तनजी स्वास््य संस्थाहरुसंग सहकायम िथा लागि सहभातगिाको तसिारिमा आधाररि रणनीति 
तनमामण गरी पूवामधार तनमामण िथा स्वास््य सेवा प्रवाहमा स्वास््य साझेदारी नीति अवलम्बन 
गररनेछ । 

सभामखु महोदय, 

31. शैम्क्षक क्षेिको रुपारिरण गनम प्रदेश म्शक्षा नीति िजुममा गनुमका साथै प्रादेम्शक म्शक्षाका लातग 
आवश्यक मापदण्ड र कायमववतध तनमामण गररनेछ। 

32. प्रदेशका सबै म्जल्लामा ववज्ञान, प्रववतध, इम्रजतनयररङ्ग र गम्णि ( STEM) सम्बरधी पररयोजना 
सञ्चालन गरी आधारभिू िहदेम्ख उच्च म्शक्षासम्म  संस्थागि गदै सावमजतनक म्शक्षालाई प्रदेशको 
ववकासको लातग आवश्यक मानव पूजँी तनमामण गने संयरिको रुपमा रुपारिरण गररनेछ।  

33. कक्षा ११ र १२ मा ववज्ञान ववर्य पठनपाठन गने सामदुावयक ववद्यालयहरूलाई आकर्मक 
शैम्क्षक संस्थाको रुपमा ववकास गनुमका साथै उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने ववद्यालयलाई लम्क्षि गरी 
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स्थानीय िहसँगको सह-लगानीमा एक स्थानीय िह एक नमूना ववद्यालय कायमक्रम शरुुवाि 
गररनेछ।  

34. माध्यतमक िहमा कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण गदै स्िरीकृि 
परीक्षाको ियारी, मलु्यांकनका नयाँ ववतध र प्रवक्रयाका सम्बरधमा अध्ययन, अनसुरधान र 
प्रदेशस्िरमा व्यवहाररक पाठ्यक्रम िथा पाठ्यपसु्िक ववकास कायमलाई अगातड बढाइनेछ।  

35. ममु्स्लम समदुायका छािाहरूको म्शक्षामा सहभातगिा ववृि गनम रोजगारमूलक प्राववतधक म्शक्षाको 
व्यवस्थाका लातग  कवपलवस्ि,ु रुपरदेही, दाङ, बददमया, बाँके र नवलपरासी (ब.स.ुप.)का 6 
वटा ववद्यालयमा ववशेर् पूवामधार ववकास गरी नमूना ववद्यालयको रुपमा रुपारिरण गररनेछ। 
ममु्स्लम समदुायका र अरय सीमारिकृि समहुका बालबातलकाहरूको म्शक्षामा सहभातगिा 
बढाउन माि ृभार्ामा पाठ्यसामग्री ववकास गनुमका साथै मवहला छािावासहरूको सदुृढीकरण 
गररनेछ।  

36. प्रदेशको ववकासको लातग आवश्यक प्राववतधक जनशम्क्त उत्पादन गनम स्वास््य, वन, कृवर्, 
सूचना प्रववतध र ईम्रजतनयररङलाई प्राथतमकिामा राखी प्रदेशको पूणम स्वातमत्वमा बाँकेको 
खजरुामा प्रदेश प्राववतधक ववश्वववद्यालय स्थापना गरी प्राववतधक ववर्यमा पठनपाठन सञ्चालन 
गररनेछ। प्रदेशको आवश्यकिाका आधारमा प्राववतधक ववर्यमा स्नािकोत्तर कक्षा सञ्चालनको 
ियारी गररनेछ। 

37. ववशेर् आवश्यकिा भएका बालबातलकालाई लम्क्षि गरी स्थानीय िह िथा संघीय सरकारसँगको 
सह-लगानीमा रुपरदेही म्जल्लाको कञ्चन गाँउपातलकाको रुरपरु माध्यतमक ववद्यालय पररसरमा  
आवासीय सवुवधासवहिको ववशेर् ववद्यालय (ससु्िःमनम्स्थति) तनमामण गरी सञ्चालनमा ल्याईनेछ। 

38. ववज्ञान-प्रववतध, अनसुरधान िथा ववकास, सीप ववकास, सीप िथा सीपमूलक िातलमको तनयमन, 
बहपु्राववतधक म्शक्षालयको व्यवस्थापनका लातग प्रदेश सरकारको स्वातमत्वमा प्रदेश ववज्ञान 
प्रववतध प्रतिष्ठान स्थापना गररनेछ। हरेक म्जल्लामा स्थानीय िहसँगको सह-लगानीमा 
बहपु्राववतधक म्शक्षालय सञ्चालनमा ल्याईनेछ। पूवी रुकुमको भमेुमा बहपु्राववतधक म्शक्षालयको 
भौतिक संरचना तनमामण कायम थालनी गररनेछ। 

39. राप्ती प्राववतधक म्शक्षालयलाई थप पवुामधारको व्यवस्था सवहि गढवा गाउँपातलकामा स्थानारिरण, 
ववस्िार, ववकास र व्यवस्थापनका लातग आवश्यक प्रवरध तमलाइनेछ । 



8 
 

40. वैज्ञातनक अनसुरधान पितिको उन्नयन र ववकासका लातग अनसुरधानमा आधाररि गणुस्िरीय 
म्शक्षाको ववकास, ववम्शष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण, अनसुरधानमलुक वािावरणको ववकास र 
उत्पादनमूलक क्षेिमा नवप्रविमन प्रववतधको प्रयोग गने नीति तलइनेछ।  

41. यवुाहरूको सीप र प्राववतधक ज्ञानलाई प्रदेशको ववकासमा लगाई यवुा रोजगारीको लातग 
प्राववतधक सहयोग उपलब्ध गराईनेछ। उच्च सीपको आवश्यकिा भएका यवुाहरूलाई लम्क्षि 
गरी सीप स्िरोन्नतिका िातलमहरू उपलब्ध गराईनेछ। वैदेम्शक रोजगारीबाट र्वकम एका 
यवुाहरूको सीपलाई प्रयोग गनम प्रदेशमा सीपको नसशांकनको माध्यमद्वारा प्राववतधक 
म्शक्षालयहरूसँग सहकायम गरी यवुा  स्वरोजगार कायमक्रम सञ्चालन गररनेछ।  

42. खेलकुदलाई तनरोधात्मक स्वास््य र उद्यमको रुपमा ववकास गनम खेलकुद पूवामधारको तनमामण 
गरी मखु्यमरिी रतनङतसल्ड लगायिका खेलकुद कायमक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ। नेिलाल 
अभागी रंगशाला, दाङ र उम्जरतसंह रंगशाला, रुपरदेही लाई दम्क्षण एतसयाली खेलकुद (साग) 
स्िरमा ववकास गनुमका साथै स्थानीय िहसँगको लागि सहभातगिामा एक स्थानीय िह एक 
खेलकुद संरचना तनमामण गररनेछ। 

43. नेपाल सरकारसँगको लागि साझेदारीमा प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा नेिलाल अभागी 
रंगशाला तनमामणको काम अगातड बढाइनेछ ।  

44. प्रदेश तभि रहेका अल्पसंख्यक समदुायको आतथमक, सामाम्जक सशम्क्तकरणका लातग ववशेर् 
लम्क्षि कायमक्रम सञ्चालन गररनेछ। लोपोरमखु, सीमारिकृि र अल्पसंख्यक समदुायका 
व्यम्क्तहरूले प्रयोगमा ल्याएका भार्ाहरूको शोधकायम, तलवप ववकास र संरक्षणका कायमहरू 
सञ्चालन गररनेछ।  

45. बालववकास केररलाई बालवातलकाको सवामङ्गीण ववकासकेररको रुपमा ववकास गनम स्थानीय 
िहसँगको सहकायममा नमनुा बालववकास केरर तनमामणको कायमलाई तनररिरिा ददँदै म्जल्लाहरूमा 
बालववकास स्रोि केररको स्थापना िथा सधुार गदै लतगनेछ। 

46. बाब-ुआमा नभएका बेसहारा बालबातलका िथा लोपोरमूख पररवारका अति ववपन्न बालबातलकाका 
लातग स्थानीय िहसँगको सहकायममा सामदुावयक ववद्यालयमा आवासीय म्शक्षाको ववशेर् व्यवस्था 
गररनेछ। असहाय बालबातलकालाई लम्क्षि गरी बालगहृ सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय िहलाई  
अनदुान उपलब्ध गराईनेछ। 
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47. स्थानीय िह एवम ्समदुायसँगको सहकायममा ववद्यालयहरूको पूवामधार तनमामणको कायमक्रमलाई 
तनररिरिा दददै ववद्यालयहरूमा मखु्यमरिी स्वच्छ खानेपानी कायमक्रम नमनुाका रुपमा सञ्चालन 
गररनेछ। 

48. औद्योतगक क्षेिमा कायमरि श्रतमकहरूको कायमस्थल सरुक्षा िथा श्रम सम्बरधमा आवश्यक 
कायमक्रमहरू सञ्चालन गररनकुा साथै प्रदेश श्रम नीति तनमामण गररनेछ। 

49. लैवङ्गक वहंसामकु्त प्रदेश तनमामणको कायमलाई तनररिरिा ददईनेछ। लैंतगक िथा घरेल ु वहंसा, 
मानव बेचतबखन तनराकरणसँग सम्बम्रधि परामशम, उिार र सेवा केरर/पनुस्थामपना केरर 
सञ्चालनको तनररिरिा ददनकुा साथै क्षमिा अतभववृि र स्वरोजगारका लातग िातलमको अवसर 
प्रदान गदै बेसाहारा वगमको संरक्षण, मवहला, बालबातलका, एकल मवहला, अपांगिा भएका 
व्यम्क्त, ज्येष्ठ नागररक, यौतनक िथा लैवङ्गक अल्पसंख्यक र अति ववपन्नहरूको सामाम्जक सरुक्षा, 
संरक्षणका लातग लम्क्षि कायमक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ। लैवङ्गक वहंसा पीतडि मवहलाहरुका 
लातग प्रदेश स्िरीय पनुस्थामपना केरर तनमामणका लातग संघ, प्रदेश र स्थानीय िहको समरवय 
र सहकायममा कायम प्रारम्भ गररनेछ ।  

50. मवहला, दतलि, अति ववपन्न िथा पछातड परेको वा पाररएका वगमहरूको आतथमक िथा सामाम्जक 
सशक्तीकरणका लातग चेिनामूलक िथा रोजगारी तसजमना, उद्यमम्शलिा प्रविमन जस्िा 
ववर्यहरूलाई समावेश गरी सीप ववकास र आयआजमनका कायमक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ।  

51. बालवववाह, बालश्रम,  सडक बालबातलका, छुवाछुिमकु्त पातलका बनाउन स्थानीय िहहरूसँग 
सहकायम गदै बालमैिी प्रदेशको अवधारणा कायामरवयनमा ल्याईनेछ।कदठन पररम्स्थतिका 
बालबातलकाहरूको संरक्षणका लातग प्रदेशस्िरीय बालसंरक्षण गहृको तनमामणकायम सरुु गररनेछ।  

52. ववतभन्न सूचकाङ्कका आधारमा प्रदेशलाई बालमैिी, लैवङ्गकमैिी र अपाङ्गिा िथा ज्येष्ठ 
नागररकमैिी प्रदेशका रुपमा ववकास गनम कायमक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ। लैवङ्गक बजेट िथा 
लैवङ्गक परीक्षणको नीति अवलम्बन गररनेछ।  

53. सहयोगापेक्षी सडक मानवमकु्त प्रदेश तनमामण कायमलाई तनररिरिा ददइनेछ। ज्येष्ठ नागररक र 
अपांगिा भएका व्यम्क्तहरूको संरक्षणका लातग ज्येष्ठ नागररक ग्राम र अपाङ्गिा नागररक ग्रामको 
कायमक्रमलाई तनररिरिा ददइनेछ। 

54. मवहला,अपाङ्गिा भएका व्यम्क्त, ज्येष्ठ नागररक लगायिका लम्क्षि वगमबाट भएका उत्पादनलाई 
बजार प्रबिमन गरी म्जववकोपाजमनमा सहयोग परु् याउन प्रदेशस्िरीय एक तबक्री कक्ष तनमामणको 
लातग सम्भाव्यिा अध्ययन गरी तनमामणकायम अगातड बढाईनेछ।  
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55. प्रदेशमा स्काउट आदशमको ववकास गराउन स्काउटका सघन िातलमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। 

 

 

 

सभामखु महोदय, 

56. प्रदेश यािायाि पूवामधार गरुुयोजना िजुममा कायम सम्पर न गररनेछ। प्रदेश गौरव िथा प्रदेशस्िरका 
आयोजनाहरू, कृवर् सडक, पयमटन स्थल पहुँच मागम, सीमा क्षेि सडक, उद्योग स्थल पहुँचमागम 
लगायिका प्रदेशस्िरीय सडक सञ्जालको ववकास िथा व्यवस्थापनको लातग आवश्यक बजेटको 
व्यवस्था गरी कायामरवयनमा ल्याइनछे।प्रदेश सरकारले ववगि देम्ख सञ् चालन गरेको स्थानीय 
िह पहुँच मागम कायमक्रमलाई शीघ्र सम्पर न गररनेछ।   

57. तसिाथम राजमागम अरिगमिको तसिबाबा क्षेिको वैकम्ल्पक मागमको रुपमा तनमामणातधन धागो 
कारखाना-चरङ्गे-झमु्सा सडकमा आवश्यक पने सडक पलुहरूको तनमामण सम्पर न गरी तनयतमि 
यािायाि सञ्चालन हनुे व्यवस्था तमलाइनेछ।   

58. नेपाल सरकारबाट सशिम अनदुान अरिगमि सञ् चातलि ३५ वटा सडक पलु र प्रदेश सरकारको 
अनदुानबाट तनमामणातधन ११९ वटा सडकपलु मध्ये आगामी आ.व.मा कम्म्िमा १०१ वटा 
सडक पलु तनमामण सम्पर न गररनेछ। प्रस्िाववि सडक गरुुयोजना तभि परेका ५४ वटा सडक 
पलुहरूको ववस्ििृ अध्ययन कायम सम्पर न गरी तनमामण कायम सरुुवाि गररनेछ। प्राथतमकिा 
प्राप् ि अरय सडक पलुहरूको सूची ियार गरी थप अध्ययनको कायम अगातड बढाइनेछ।   

59. सडक सरुक्षालाई प्राथतमकिामा राखी सडक पूवामधारहरूको तनमामण, मममि सम्भार एवं स्िरोर नति 
गनुमका साथै सडक सरुक्षा सम्बरधी जनचेिनामूलक कायमक्रम सञ्चालन गने नीतिलाई आगामी 
आ.व.मा समेि तनररिरिा ददइनेछ।  

60. भौगोतलक रुपमा ववकट बस्िीका समदुाय लाभाम्रवि हनुे गरी प्राथतमकिाको आधारमा मखु्य 
मागम (Main Trail) मा पने झोलङु्गे पलुहरूको तनमामण एवं मममि सम्भार गने कायमलाई तनररिरिा 
ददइनेछ।  
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61. प्रदेशस्िरमा एक सवुवधा सम्पर न तनमामणाधीन तनमामण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला शीघ्र सम्पर न 
गरी सञ्चालनमा ल्याईनेछ। सडक पूवामधार ववकास कायामलयहरूमा भएका तनमामण सामग्री 
परीक्षण प्रयोगशालाहरूको सबलीकरण गरी तनमामण कायमको गणुस्िर सतुनम्श् चििा गररनेछ।  

62. स्थानीय िहसँगको समरवयमा पूणम सरसर्ाई कायमक्रमलाई तनररिरिा ददइनेछ। प्रदेश 
सरकारको “एक घरः एक धारा” को संकल्पलाई परुा गनम सबै स्थानीय िहहरूको खानेपानी, 
सरसर्ाई िथा स्वच्छिा योजना (वास प्लान) सम्पर न गरी सोही योजनाको आधारमा खानेपानी 
आयोजनाहरूको कायामरवयन गररनेछ।    

63. पूवम-पम्िम लोकमागममा तनमामणाधीन ५ वटा पनुिामजगी केररहरू मध्ये सैनामैना न.पा, रुपरदेही 
र म्शवराज न.पा.,कवपलवस्िकुो तनमामण सम्पर न गरी सञ्चालन ववतध समेि ियार गरी 
सञ् चालनमा ल्याइनेछ।  

64. प्रदेश सरकारको समरवय र स्थानीय िहहरूको संयकु्त लगानीमा र्ोहोरमैला व्यवस्थापनका 
लातग स्यातनटेशन पाकम को तनमामण गररनेछ।   

65. नेपाल सरकारबाट सशिम अनदुानमा सञ्चातलि जनिा आवास कायमक्रमलाई थप प्रभावकारी 
बनाइनेछ।  

66. प्रदेश राजधानी क्षेि िथा अरय सघन सहरी क्षेिमा बहिुले आवासको तनमामण, व्यवम्स्थि बस्िी 
ववकास, सीमाविी सहरहरूमा ठुला व्यापाररक भवन लगायिका अरय पूवामधारहरू तनमामण िथा 
सञ् चालनमा सावमजतनक-तनजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गररनेछ।  

67. राष्ट्रको गौरव र प्रदेशको पवहचान झम्ल्कने गरी प्रदेश राजधानीको गरुुयोजना तनमामण कायम 
सम्पन्न गरी सोको आधारमा सरकारी कायामलय िथा आवास भवन र अरय पूवामधारको ववस्ििृ 
पररयोजना प्रतिवेदन ियार गरी तनमामण कायमको थालनी गररनेछ। 

68. सघन सहरी क्षेिमा उपभोक्ताहरूको सहलगानीमा पाकम , सहरी सडक, ढल तनमामण गने कायमलाई 
प्राथतमकिा ददइनेछ। प्रदेशतभिका सहर उरमखु क्षेिको पूवामधार ववकासका लातग ववस्ििृ 
पररयोजना प्रतिवेदन चाल ुआ.व.मा सम्पर न गरी आयोजना कायामरवयन गररनेछ।  

69. स्थानीय मौतलक एवं प्राम्चन वास्िकुला प्रविमन गनम स्थानीय तनमामण सामग्री प्रयोग गरी सरुम्क्षि 
घर तनमामण गने कायमलाई प्रोत्साहन गररनेछ। भवन तनमामण गदाम प्रदेश भवन ऐन, रावष्ट्रय भवन 
संवहिा र भवन तनमामण मापदण्डको प्रभावकारी कायामरवयन गररनेछ।   
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70. जोम्खमयकु्त बस्िीहरूको स्थानारिरण र ववपद् प्रभाववि क्षेिको पनुःतनमामण लगायिका कायमलाई 
मापदण्ड ियार गरी एकीकृि बस्िी ववकास कायमक्रममा समावहि गररनेछ।बाढी, पवहरो, 
आगजनीबाट ववस्थावपिहरुको पनुःस्थापना कायमक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

71. कृवर्को प्रमखु आधारको रुपमा रहेको तसंचाई सेवाको लातग सिह तसंचाई योजनाका अतिररक्त 
तलफ्ट, नयाँ प्रववतधमा आधाररि तसंचाई, भतूमगि तसंचाई, जलाशय तनमामण िथा पोखरी संरक्षण 
गने कायमलाई आगामी आ.व.मा समेि तनररिरिा ददइनेछ। जलाशययकु्त आयोजनाको 
तनमामणबाट भतूमगि जलको पनुभमरण गरी जलवाय ुपररविमनको असरलाई रयूनीकरण गने कायम 
अम्घ बढाईनेछ।   

72. प्रदेशस्िरमा सञ्चातलि सबै खाले तसंचाई आयोजनाहरूको मममि सम्भार, सञ्चालन िथा 
व्यवस्थापनमा जल उपभोक्ता सतमतिलाई सक्षम र म्जम्मेवार बनाइनेछ। 

73. जलववद्यिु िथा बैकम्ल्पक ऊजाम सम्बरधी आयोजनाहरूको सम्भाव्यिा अध्ययन िथा तनमामण 
गनम  इजाजि ददने व्यवस्था तमलाइनेछ। 

74. सौयम र बायो ग्यास जस्िा वैकम्ल्पक ऊजामको उत्पादन गरी आगामी आतथमक वर्म तभि ऊजामको 
रयूनिम पहुँच सतुनम्िि गरी “उज्यालो प्रदेश” को रुपमा स्थावपि गराइनेछ। 

75. आयोजना सञ्चालन गने तनकाय एवं तनमामण व्यवसायीको क्षमिा ववकास गरी गणुस्िरीयिा 
कायम गनम सम्बि सबै पक्षहरूलाई म्जम्मेवार बनाउन िातलमको व्यवस्था गनुमका साथै उत्कृष्ट 
तनमामण व्यवसायीलाई परुस्कृि गने नीतिलाई तनररिरिा ददइनेछ।  

 

सभामखु महोदय,  

76. "म वकसान, प्रदेशको शान" भने्न नारा सवहि कृवर् क्षेिमा संलग्न उत्कृष्ट कृर्क/ कृवर् 
उद्यमी/कृवर् सहकारीलाइम मखु्यमरिी उत्कृष्ट कृर्क/ कृवर् उद्यमी/कृवर् सहकारी परुस्कारले 
परुष्कृि गररनेछ। संघीय सरकारबाट सरुु गररएको वकसान सूचीकरण अतभयान सञ्चालन 
गररनकुा साथै स्थानीय िहको सहकायममा प्रदेशको कृवर् क्षेिको ि्याङ्क अद्यावतधक गररनेछ। 



13 
 

77. स्वदेशी उन्नि िथा हाइमतिड जाि र नश्लको ववस्िार गनम र तबउमा आत्मतनभमर भइम अरय 
प्रदेशहरूमा समेि तबउ तबजन तनयामि गने गरी सम्भाव्य म्जल्लाहरूमा तबउ बजारीकरण 
पूवामधारहरूको ववकास गररनेछ।  

78. तसंचाई पगेुका क्षेिहरूमा सघन कृवर् ववकास कायमक्रम सञ्चालन गररनकुा साथै कृवर्का संभाववि 
क्षेिमा तसंम्चि क्षेिको ववस्िार गररनेछ। प्रदेश तभिका रैथाने बाली िथा स्थानीय 
पशपुरछीहरूको उत्पादनमा जोड ददंदै जैववक ववववधिाको संरक्षण, प्रविमन र सदपुयोग गने 
कायमक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ। 

79. अगामतनक म्जल्ला घोर्णा गररएको रुकुम पूवम म्जल्लामा अगामतनक उत्पादन गनम आवश्यक पूवामधार 
ियार गररँदै लतगनेछ र िीन बर्म तभि ददगो उत्पादन गरी प्रदेशका मखु्य बजारसंग जोड्दै 
लतगनेछ। प्रदेशमा माटो परीक्षणका आधारमा माटो सधुार अतभयान कायमक्रम सञ्चालनमा 
ल्याइनेछ ।साथै, माटो स्वास््य प्रमाणपिको वविरण कायमलाइम ववस्िार गररनेछ। 

80. "गईुठा रवहिको भारछाघर, गोबर ग्याँसमा परौं भर" भने्न नारासाथ गईुठा बाल्ने प्रवतृिलाई 
तनरुत्साहन गनम स्थानीय िहसंगको सहकायम र समरवयमा गोठ िथा भकारो सधुार, गौशाला 
तनमामण, गोबर ग्याँस तनमामण कायमक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गररनेछ।  

81. एक म्जल्ला, एक तनयामि हनुे बाली पवहचान गरी आयाि प्रतिस्थापन र तनयामि प्रविमनमा जोड 
ददइनेछ। स्थानीय िहको साझेदारीमा एक स्थानीय िह : एक तबउ स्रोि केरर िथा नश्ल 
संरक्षण केरर स्थापना िथा सञ्चालन गररनेछ।  

82. सरकारी र्ाममहरूको क्षमिा अतभबवृि िथा सदुृढीकरण गररनेछ। रोल्पाको रुम्रटगढीमा कृवर् 
िथा पश ुववकास र्ामम स्थापना गररनेछ। सामदुावयक स्रोि केरर स्थापना कायमलाइम तनररिरिा 
ददइनेछ।  

83. ववद्यमान तमसन कायमक्रमलाई तबस्िार गदै िेलहन, दलहन बाली िथा मत्स्यपालनलाइम समावेश 
गररनेछ।"स्माटम कृवर् गाउँ कायमक्रम" लाइम बाली िथा वस्ि ुववशेर् उन्नि कृवर् प्रववतध प्रसार, 
अनसुरधान र म्शक्षालाई एकीकृि रूपमा सञ्चालन गरी थप प्रभावकारी बनाइनेछ।  

84. स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसरहरू तसजमना गनम कृवर्मा सलुभ कजाम सहजीकरण िथा ब्याजमा 
अनदुान कायमक्रम, कृवर्मा यवुा ववशेर् कायमक्रम, करार खेिी, कृवर् कमी रोजगारी कायमक्रम, 
प्रतिर्लमा आधाररि प्रोत्साहन अनदुान कायमक्रमलाइम प्रभावकारी बनाइनेछ।  
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85. मखु्य बाली िथा वस्िमुा रयूनिम समथमन मूल्य िोवकए बमोम्जम तनजी िथा सहकारी 
संस्थाहरूको सहकायममा बजार संरचना, प्रशोधन र भण्डारण पूवामधार ववकास कायमक्रम 
आवश्यकिा अनसुार िीन वटै सरकारको समरवयमा सञ्चालन गररनेछ। तनजी िथा सहकारी 
तमलहरूसँगको सहकायममा व्यवसावयक धान प्रशोधन िथा भण्डारगहृ (साइलो) तनमामण गररनेछ 
र िानबाट िेल तनकाल्ने उद्योग स्थापना गरी दानाको कच्चा पदाथममा समेि सधुार गररनेछ।  

86. प्रदेश तभि तनमामण सम्पन्न भएका शीि भण्डारहरूलाइम पूणम क्षमिामा सञ्चालन गनम सहयोग 
गररनकुा साथै िी शीि भण्डारमा बाली िथा वस्ि ुराख्न प्रोत्साहन गररनेछ। 

87. कृवर् प्रववतधको पहुँच परु् याउनका लातग प्रदेशम्स्थि प्रयोगशालाहरूको स्िरोन्निी िथा सदुृढीकरण 
गरी बाली िथा वस्ि ुववशेर्का थप प्रयोगशालाहरूको स्थापना गररनेछ।  

88. पूवम पम्िम राजमागम दाउने्न–म्चसापानी खण्ड लम्क्षि कृवर् बजार व्यवम्स्थि गरी स्थानीय रैथाने 
बाली िथा पररकार तबक्रीका लातग तनजी िथा सहकारी मार्म ि कोसेली घर, तमल्क पालमर, 
एग्रोमाटम स्थापना गररनेछ। कृवर् व्यवसायलाई ववस्िार गदै संजालहरूको सहकायममा मूल्य 
शृ्रङ्खलामा आधाररि प्रविमन कायमक्रम सञ्चालन गररनेछ।  

89. प्रदेश तभि सम्भावना भएका च्याउ, मह, पषु्प, अदवुा, बेसार, रेशम, कर्ी, उख ुलगायिका 
बाली िथा पश ुवस्िहुरूका उत्पादन, प्रशोधन, ढुवानी र बजारीकरण प्रविमन कायमक्रमहरू 
सञ्चालनमा ल्याइनकुा साथै औद्योतगकीकरणमा जोड ददइनेछ।  

90. प्रदेशतभि दगु्ध खपि ववृिका लातग दगु्ध प्रशोधन उद्योगहरूको स्थापना िथा दगु्ध उत्पादन 
ववववतधकरण (छुपी, म्चज, दगु्ध चसलेट, UHT  प्रशोधन) गनम सहजीकरण गररनेछ। 

91. कृवर् सेवालाइम स्थानीय िहसँगको सहकायममा प्राववतधक सेवा पयुामउन सहयोग गररनेछ। हररि 
स्वयंसेवकलाई प्रववतध प्रदमशनी िथा तसकाइम केरर सञ्चालन गनमका लतग सम्पकम  िथा स्रोि 
ब्यम्क्तको रूपमा पररचालन गररनेछ।  

92. कृर्कको उद्यमम्शलिा ववकास गनम मागमा आधाररि पूणम व्यवसावयक िातलम सञ्चालन गररनेछ। 
िातलम तलएका कृर्कहरूलाइम कृवर् सामग्री उपलब्धिा सवहि ब्यवसावयक कृवर् िथा पशपुरछी 
ववकास कायमक्रम सञ्चालन गररनेछ।  
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93. प्रदेशमा रहेका कृवर् सेवा तनविृ कममचारी िथा ववज्ञहरूको ववज्ञिालाइम सदपुयोग गररनेछ ।साथै, 
स्थानीय िह िथा प्रदेशका कृवर् क्षेिमा कायमरि कममचारीको क्षमिा िथा वतृि ववकासका 
कायमक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ। 

94. भतूम, पुजँी र प्रववधीको संयोजन मार्म ि कृवर् भतूमको सदपुयोग गरी कृवर्को व्यवसावयक उत्पादन 

बढाउन स्थानीय िहमा स्थापना हनुे भतूम बैंक मार्म ि जग्गा उपयोग गनम चाहने व्यम्क्तलाई 
प्रोत्साहन गनम आवश्यक सतुबधा उपलव्ध गराई उत्पादन ववृि र रोजगारी तसजमना गररनेछ। 

95. कृवर्को व्यवसायीकरण र आधतुनकीकरण गनम जग्गाको चसलाबरदी सम्बरधी कानूनी र 
संस्थागि व्यवस्था तमलाईनेछ।पूवामधार तनमामणको कायममा उपयोग भएका जग्गाहरूको 
लगिकट्टा गने कायमलाई स्थानीय िहहरूको समरवयमा अगातड बढाईनेछ। 

96. भतूमबाट ददगो लाभ हातसल गनम प्रदेशको आतथमक, सामाम्जक, पूवामधार ववकास, ववशेर् संरम्क्षि 
क्षेि लगायिका ववर्यगि योजना समेटी प्रादेम्शक भ-ूउपयोग योजना ियार गरी कायामरवयनमा 
ल्याईनेछ।साथै सकुुम्वासी िथा अव्यवम्स्थि बसोबासको समस्या समाधान गनम गदठि 
आयोगको कामलाई प्रभावकारी र व्यवम्स्थि गनम आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गररनेछ 
। 

97. भतूमको वैज्ञातनक र आधतुनक लगि राख्न ेव्यवस्था तमलाई जग्गा प्रशासनलाई पारदशी र 
गणुस्िरीय बनाउन प्रादेम्शक भ-ूसूचना प्रणाली स्थापना गनम आवश्यक प्रवक्रया अगातड 
बढाईनेछ। भतूम स्रोिको पवहचान, ददगो उपयोग, संरक्षण र व्यवस्थापनको लातग भतूम स्रोि 
नसशाङ्कन गनम आवश्यक क्षमिा र पवुामधारको ववकास गदै लतगनेछ।  

98. "मवहला वकसान सहकारी, बनाउँ गाउँघर खसुीयाली" भन्ने नाराका साथ मवहला लम्क्षि 
सहकारी कायमक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सहकारी ववकास कोर्लाई व्यवम्स्थि िरीकाले 
पररचालन गनमको लातग आयमूलक कायमक्रमहरूलाइम तनररिरिा ददइनेछ।  

99. सहकारी संघ, संस्थाको प्रविमन र तनयमनका लातग म्जल्लास्िरमा संस्थागि व्यवस्था र 
सहकारी रम्जष्ट्रारको कायामलय स्थापना गररनेछ।सहकारीका माध्यमबाट सहकारी गाउँ 
कायमक्रम थप प्रभावकारी बनाइनेछ। 

100. संघीय सरकारको समरवयमा कृवर् क्षेिको प्रभावकारी ववकासका लातग लमु्म्बनी प्रदेशको 
प्रादेम्शक कृवर् ववकास रणनीति ियार पाररनेछ।  
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सभामखु महोदय,  

101. प्रदेश तभिको शाम्रि सरुक्षा र सवु्यवस्थाको लातग प्रदेश सरुक्षा नीति िजुममा गररनेछ। प्रदेश 
प्रहरी सम्वरधी ववधेयक िजुममा गरी प्रहरीको सञ्चालन, व्यवस्थापन र संस्थागि सदुृढीकरण 
गररनेछ। प्रहरीको आफ्नो भवन नभएका स्थानहरूमा प्राथतमकिाको आधारमा प्रहरी इकाइम 
भवन तनमामण गररनेछ। प्रदेश अनसुरधान ब्यरुो गठन सम्बरधी कानून िजुममा गरी अनसुरधान 
ब्यरुो सञ्चालन गररनेछ।  

102. प्रदेश प्रहरी िातलम केररलाइम आधतुनक र सवुवधायकु्त बनाइनेछ। नेपालगंजम्स्थि र्रेम्रसक 
ल्याबलाइम साधन स्रोि सम्पन्न बनाइम क्षमिा अतभववृि गररनेछ। प्रदेश प्रहरी अस्पिालको 
स्िरोन्निी गररनेछ। 

103. प्रदेश प्रहरीको क्षमिा अतभववृिका साथै प्रववतध मैिी प्रहरी प्रशासनको ववकास गररनेछ 
।अपराध अनसुरधानमा वैज्ञातनक उपकरणको प्रयोग गरी प्रववतधयकु्त अनसुरधान प्रणालीको 
माध्यमद्वारा अपराध रोकथाम, तनयरिण र अनसुरधानलाइम थप प्रभावकारी बनाइनेछ। शाम्रि 
सवु्यवस्थाका लातग नागररक प्रहरी सहकायममा जोड ददइनेछ।  

104. सडक सरुक्षा एवम ्ट्रावर्क व्यवस्थापनका लातग संवेदनम्शल सडक क्षेिमा तससीवटभी जडान 
कायमलाइम तनररिरिा ददइनछे। सडक दघुमटना कम गनम जोम्खमपूणम यािालाई तनरुत्सावहि 
गनम सचेिनामूलक कायमक्रम सञ्चालन गररनेछ। सडक दघुमटना रोकथाम र रयूनीकरणका 
लातग ट्रावर्क प्रहरीलाई आवश्यक स्रोि साधन उपलब्ध गराइनेछ।  

105. प्रदेश तभि लागऔुर्ध प्रयोगकिामको संख्या बढी रहेको स्थान र ओसारपसार गने ट्राम्रजट 
प्वाइरटमा कडाइका साथ तनगरानी गररनेछ। लागपुदाथम ववरुि जनचेिनामूलक कायमक्रम 
सञ्चालन गररनेछ।  

106. प्रदेश तभिका कारागारहरूको आवश्यकिा अनसुार तनमामण, पनुतनममाण एवम ् सदुृढीकरण 
गररनेछ। कारागारमा रहेका कैदी िथा बरदीहरूको सकारात्मक सोच ववकासका कायमक्रमहरू 
सञ्चालन गने िथा कानूनी परामशमको व्यवस्था गररनेछ।  

107. प्रदेशमा आत्महत्याको दरलाई रयूनीकरण गनमका लातग स्थानीय िह िथा गैर सरकारी 
क्षेिसँगको समरवयमा सामाम्जक मनोपरामशमका कायमक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ।  
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108. ववपद् व्यवस्थापन सम्बरधी ऐन र तनयमावली िजुममा गररनेछ। ववपद् जोम्खम रयूनीकरण 
नीति िथा रणनीतिक कायमयोजना तनमामण गरी ववपद् व्यवस्थापन गररनेछ। ववपद् जोम्खम 
क्षेिहरूको पवहचान र नससाङ्कन गरी पूवम सूचना प्रणाली र ववपद् व्यवस्थापनलाई एकीकृि 
गररनेछ। आकम्स्मक उिारका लातग हेतलप्याड तनमामण जस्िा कायमक्रम सञ्चालन गने कायमलाइम 
तनररिरिा ददइनेछ।  

109. सशस्त्र द्वरद्वका क्रममा घाईिे भएका व्यम्क्तहरूको तनःशलु्क उपचार गने कायमलाइम तनररिरिा 
ददइनेछ।जनआरदोलन र जनयिुका घाईिे र पूवम लडाकुहरुको तनःशलु्क स्वास््य बीमा 
गररनेछ । 

110. यािायाि सेवा सञ् चालन योग्य थप सडकहरूमा रुट इजाजि प्रदान गररनकुा साथै सावमजतनक 
यािायािलाई व्यवम्स्थि गनम अनगुमन एवं तनयमन प्रवक्रयालाई प्रभावकारी बनाइ सरुम्क्षि 
यािाको प्रत्याभतूि गने नीति तलइनेछ।   

111. प्रदेशस्िरीय यािायाि प्रशासन सञ्चालनका लातग आवश्यक पने सबै कानून, प्रशासकीय भवन 
र परीक्षण केररको तनमामण सम्पन्न गरी प्रदेश तभिका समग्र सवारीको वैज्ञातनक सूचीकरण, 
अतभलेख व्यवस्थापन र सवारी चालक अनमुिी पिको वविरण गने कायमलाई तछटो, छररिो, 
पारदशी र प्रभावकारी बनाइनेछ।  

112. प्रदेश सरकारले ियार गरेको कायमयोजना बमोम्जम तनमामण गनुमपने कानूनहरूको मस्यौदा 
बनाउने कायम यसै आतथमक वर्म तभि सम्पन्न गररनेछ।कानून तनमामण िथा कायामरवयन गने 
कायमलाई सहभातगिामूलक बनाउन ववतभन्न सरोकारवालाहरू सँग छलर्ल िथा अरिरवक्रया 
कायमक्रमहरूलाई तनररिरिा ददइनेछ। 

113. प्रदेश चलम्चि सम्बरधी ऐन र तनयमावली िजुममा गरी प्रदेश चलम्चि ववकास बोडमको गठन 
र सञ्चालन गररनेछ।  

114. संचार माध्यमहरूको दिाम, नवीकरण, अतभलेखीकरण, तनयमन र व्यवस्थापन गनम प्रसे 
रम्जष्ट्रारको कायामलय स्थापना गरी सञ्चालन गररनेछ।  

115. संचार माध्यम, पिकार एवं संचारकमीका लातग क्षमिा अतभववृि कायमक्रम सञ्चालन गररनेछ। 
सावमजतनक सेवा र ववकासका ववववध आयामका बारेमा तनररिर जानकारी एवम ्सचेिना 
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प्रविमन गनम ववद्यिुीय र छापा संचार माध्यमसँग सहकायम गररनेछ। ववकास िथा संचारमैिी 
सरकारको अवधारणा अवलम्बन गने नीति तलइनेछ।  

116. तडम्जटल प्रदेश बनाउने अतभयानलाइम अगातड बढाउन प्रदेश सरकारका कामकारवाहीलाई 
सूचना प्रववतधसँग जोडी सेवा प्रवाहलाई पारदशी र प्रभावकारी बनाइनेछ ।प्रदेश सरकारबाट 
प्रदान गररने अनदुानहरूलाइम व्यवम्स्थि गनम अनदुान अनगुमन व्यवस्थापन प्रणाली तनमामण 
गरी कायामरवयन गररनेछ। 

117. प्रदेश प्रववतध पाकम  तनमामणको कायमलाइम अगातड बढाउनकुा साथै सूचना प्रववतध सम्वरधी क्षेिमा 
स्वदेशी एवं ववदेशी लगानी आकवर्मि गरी रोजगारीमा बवृि गररनेछ।  

118. प्रदेश सरकारको आतधकाररक पोटमल सञ्चालनमा ल्याइमनेछ। Block Chain र Smart Contract 

को माध्यमद्वारा साना,मझौला िथा स्थानीय कृर्क व्यवसायीलाइम आवश्यक इ-बजारको 
व्यवस्था तमलाइनेछ। प्रदेशको आफ्नै भौगोतलक सूचना प्रणाली (GIS) को स्थापना गरी 
एकीकृि रूपमा सूचना व्यवस्थापन गररनेछ। प्रदेशस्िरीय िातलमहरू ववद्यिुीय माध्यमबाट 
सञ्चालन गनमको लातग Digital Learning Management System स्थापना गरी लाग ुगररनेछ। 

 

सभामखु महोदय, 

119. नेपालको संववधानले पररकल्पना गरेको समाजवाद उरमखु रावष्ट्रय अथमिरिमा योगदान परु् याउँदै 
प्रदेशको प्रथम आवतधक योजनाको लक्ष्य प्रातप्त गने ददशामा प्रदेश सरकारका आतथमक 
वक्रयाकलापहरूलाई पररलम्क्षि गररनेछ।  

120. प्रदेशमा राजस्व चहुावट अनसुरधान िथा तनयरिण सम्बरधी प्रादेम्शक नीति िथा कानूनको 
िजुममा गरी कायामरवयनमा सूचना प्रववतधको प्रयोग मार्म ि राजस्व संकलनलाई थप पारदशी 
िथा प्रभावकारी बनाईनेछ। 

121. गररबी रयूनीकरणमा सघाउ पगु्नेगरी ददगो ववकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गनम कायमक्रम र बजेटलाई 
पररलम्क्षि गररनेछ। समवृिका लातग उच्च दरको आतथमक ववृि हातसल गने गरी कायमक्रम 
र बजेट पररचालन गररनेछ। 
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122. प्रदेशमा स्वदेशी एवम ्तनजी क्षेिको लगानी बढाउने र प्रदेशतभि लगानीका सम्भाववि क्षेिहरू 
पवहचान गरी सम्भाववि लगानीकिामहरूलाई लगानीका संभावनाहरूसँग जोड्ने उदे्दश्यले लगानी 
सम्मेलन, २०७८ आगामी आ.व. को शरद ऋिमुा भव्यिाका साथ सम्पन्न गररनेछ। 

123. प्रदेशस्िरमा पुजँी बजार प्रविमनका लातग तधिोपि बोडमको प्रादेम्शक संरचना स्थापनाका लातग 
नेपाल सरकारसँग समरवय गररनेछ। 

124. प्रदेश तभि लगानीको लातग आवश्यक पने स्रोि प्रदेश तभिैबाट जटुाउने सरदभममा प्रदेशमा 
पुजँी पररचालन गने ठुला पूवामधारका लातग लगानी गनम ससने गरी प्रदेशस्िरीय ववत्तीय 
संस्थाको स्थापनाको लातग सम्भाव्यिा अध्ययन गरी कानूनी एवं संरचनागि व्यवस्थाको कायम 
अगातड बढाइनेछ। 

 

सभामखु महोदय, 

125. प्रदेशमा उपलब्ध कच्चा पदाथममा आधाररि उद्योगको स्थापना र ववकासमा तनजीक्षेिसँग 
सहकायम गररनेछ ।परम्परागि सीप र उद्यमलाई प्रविमन गदै दक्षिा अतभववृि गनुमको साथै 
त्यस्िा उद्योगको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गररनेछ। 

126. नेपाल सरकारसँगको सहकायममा ठुला औद्योतगक क्षेि र औद्योतगक कोररडोर तनमामणमा जोड 
ददइनेछ।चररौटा-कृष्णनगर कोररडोरमा प्रदेश औद्योतगक क्षेिको संभाव्यिा अध्ययन 
गररनेछ।औद्योतगक क्षेिमा तनजी क्षेिको लगानी आकवर्मि गनम प्रविमनात्मक कायमक्रम अम्घ 
बढाइनेछ। 

127. नेपाल सरकारसँगको समरवय र सहकायममा रुपरदेहीको मोतिपरु, बाँकेको नौवस्िा र दाङको 
लक्ष्मीपरुमा तनमामणाधीन औद्योतगक क्षेि तनमामणको कायमलाई तिव्रिा ददई प्रदेशमा लगानी र 
औद्योतगवककरणको आधार ियार गररनेछ । 

128. घरेल,ु साना िथा मझौला उद्योगहरूमार्म ि रोजगार तसजमना गने र क्षेिगि असरिलुन कम 
गदै जाने नीति अनरुुप "एक तनवामचन क्षेि, एक औद्योतगक ग्राम" स्थापनाको कायमक्रमलाई 
तनररिरिा ददईनेछ। संभाव्यिा अध्ययन भई घोर्णा भएका १० पातलकामा औद्योतगक 
पूवामधार तनमामण गनम पातलकालाई नपेाल सरकारसँग समरवय र सहकायम गरी प्रोत्सावहि 
गररनेछ। 



20 
 

129. ववपन्न, मवहला, दतलि, मकु्त कमैया, कम्लरी, िथा सीमारिकृि वगम, जािी र समदुायहरूमा 
उद्यमशीलिाको ववकास मार्म ि स्वरोजगार तसजमना गने रणनीति तलईनेछ। नयाँ उद्योग दिाम 
गदाम लाग्ने दिाम शलु्क तमनाहा गने नीतिलाई तनररिरिा ददइनेछ। यसबाट कम्िीमा दश 
हजार जनालाई नयाँ रोजगारी तसजमना हनुे अनमुान गररएको छ।  

130. दाङ म्जल्लालाई अल्लो र खकुुरी, गलु्मीलाइम कर्ी, पाल्पालाई ढाका िथा करुवा उत्पादन 
र बददमयालाई बेिबाँस उद्योग, रुकूम पूवमलाई ऊनीको कम्बल हबको रुपमा ववकास गदै 
लतगनेछ।प्रदेशमा कागज उत्पादन गने उद्योगको प्रचरु संभावना भएकोले तनजी क्षेिलाइम 
लगानी गनम प्रोत्सावहि गररनेछ।यसरी स्थापना हनुे उद्योगको लातग आवश्यक पने कच्चापदाथम 
उपलब्ध गराउन सहजीकरण गररनेछ। 

131. परम्परागि म्शल्प व्यवसायको प्रविमन र ववकास गररनेछ । तनजी क्षेि वा हस्िकला सम्बरधी 
ववम्शवष्टकृि कायम गने संघ-संस्थाहरू मार्म ि बिुकालीन र बिु संस्कृतिमा आधाररि काष्ठकला, 
लतलिकला र मतुिमकला सम्बरधी म्शल्पकार उत्पादन गनम छािवतृि उपलब्ध गराइने छ।साथै 
स्थानीय हस्िकला प्रविमन पररयोजनाहरू सञ्चालनका लातग आवश्यक सहयोग र सहकायम 
गररनेछ।  

132. उद्यम ववकास कोर्को पररचालन गरी उद्योगको ववकास र ववस्िारका लातग घरेल ुिथा साना 
उद्योगहरूमार्म ि यवुाहरूलाई स्वरोजगारका लातग प्रोत्सावहि गररनेछ। कोतभड-19 को कारण 
रोजगारी गमेुका बेरोजगारहरूलाई व्यम्क्तगि िथा सामवुहक रुपमा सरल कजाम िथा व्याजमा 
अनदुान ददने नीति अबलम्बन गररनेछ। 

133. प्रदेशमा उद्योग, पयमटन, खानी िथा खानीजरय क्षेिवाट रणनीतिक वहसाबले लाभ अतभववृि 
गनम अध्ययन-अनसुरधान र व्यवस्थापन गररनेछ।वनक्षेि तभिका खोला खहरेको व्यवस्थापन 
गरी उत्पाददि नददजरय पदाथमको तबक्री वविरणबाट प्राप्त रकम प्रदेश सम्ञ्चि कोर्मा जम्मा 
गने व्यवस्था तमलाइनेछ। 

134. बजार अनगुमनलाइम थप ववववतधकरण, तनयतमि र प्रभावकारी वनाइम गणुस्िरीय र स्वस्थकर 
सामान उपभोक्ताहरूले प्राप्त गने व्यवस्था तमलाइनेछ। प्रदेशका सबै म्जल्लाहरूमा कम्िीमा 
दै्वमातसक रुपमा बजार अनगुमन गररनेछ। 
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135. मानव ववकास सूचकाङ्कमा पछातड परेको वहमाली म्जल्ला रुकुमपूवमको पथुा उत्तरगंगा 
गाउँपातलकामा गररबीको रेखामनुी रहेका पररवारलाई समेट्ने गरी खाद्य व्यवस्था िथा व्यापार 
कम्पनी तलतमटेडसँगको सहकायममा गोदाम भवन तनमामण गरी पाइलवटङको रुपमा सहतुलयि 
दरमा चामल, दाल, ननु, म्चनी, खाने िेल सपुथ मलु्यमा उपलब्ध गराइनेछ। 

 

सभामखु महोदय, 

136. पयमटन क्षेिलाई अथमिरिको महत्वपूणम आतथमक वक्रयाकलापको माध्यमका रुपमा ववकास गदै 
तनकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षिे एवम ्तसमसार क्षेिमा पयामपयमटनको ववकास गररनछे ।साहतसक, 

माइस(MICE), धातममक, सांस्कृतिक, कृवर्, शैम्क्षक, ग्रामीण लगायिका पयमटन व्यवसायको 
ववकास र ववववधीकरण गरी प्रदेशमा रोजगारीको अवसर ववृि गररनेछ। प्रदेशमा कायमरि 
राष्ट्रसेवक कममचारीहरूलाई आरिररक पयमटनसँग जोड्नका लातग तबदा पयमटन कायमक्रम 
सञ्चालन गररनेछ। पयमटकीय सूचनालाई ववद्यिुीय सूचनामा आवि गरी पयमटन प्रविमन 
गररनेछ। 

137. रुपरदेहीको बटुवलमा अवम्स्थि "रामावपथेकस जलुोम्जकल पाकम " को प्रारम्म्भक तनमामणको 
कायम सम्पन्न गरी यसै वर्म देम्ख आंम्शकरुपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यस जलुोम्जकल 
पाकम लाई आगामी ५ वर्मतभि राष्ट्रको महत्वपूणम प्राणी उद्यान र पयमटकीय गरिव्यको रुपमा 
ववकास गररनेछ। 

138. नेपाल पयमटन बोडमसँग समरवय गरी नयाँ पयमटकीय उपजहरू सवहिको पयमटन ववकासको 
प्याकेज ियार गरी रावष्ट्रय िथा अरिरामवष्ट्रयस्िरमा प्रचारप्रसारको माध्यमबाट प्रदेशमा 
पररमाणात्मक िथा गणुात्मक रुपमा पयमटक आकर्मण गने नीति तलइनेछ। 

139. ववश्व सम्पदा सूचीमा परेका र प्रतसि धातममक, साँस्कृतिक, ऐतिहातसक, परुािाम्त्वक िथा 
जैववक ववववधिा समेिका दृवष्टले मनोरम प्राकृतिक क्षेिहरू, वहलस्टेशन, गरु्ा, पाटन, 
िालिलैया, झरना, गढी, दरबार जस्िा महत्वपूणम स्थानहरुको पयमटन प्रविमन गने कायमलाई 
प्राथतमकिा ददईनेछ। यस्िा महत्वपूणम सम्पदाहरूको म्जणोद्बार िथा संरक्षण एवम ्अध्ययन, 
अनसुरधान र अतभलेखीकरणका कायमक्रम सञ्चालन गररनेछ।  
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140. आरिररक िथा बाह्य पयमटक आकवर्मि गनम पाल्पाको श्रीनगर, रोल्पाको होलेरी र अघामखाँचीको 
नरपानीमा वहलस्टेशनको आवश्यक पूवामधार तनमामण कायम आरम्भ गररनेछ । 

141. होमस्टेको ववकास मार्म ि ग्रामीण पयमटन प्रविमन गररनेछ।होमस्टेलाई स्थानीय संस्कृति, 

भेर्भरू्ा, मौतलकिा र परम्परागि पेशा, अगामतनक िथा घरेल ुउत्पादनसँग आबि गनम होमस्टे 
संचालकहरूको क्षमिा ववकासका कायमक्रमलाई तनररिरिा ददइनेछ। 

142. प्रदेशमा सहरी पयमटन प्रविमनका लातग पयमटन व्यवसायी, स्थानीय िहको समरवयमा ददवा 
िथा रािीकालीन पयमटन गतिववतधलाई व्यवस्थापन गनम “टुररज्म जोन” घोर्णा गरी लमु्म्बनी, 
बटुवल र नेपालगञ्जलाई रावष्ट्रय स्िरको पयमटन गरिव्यको रुपमा ववकास गररनेछ । 

143. गौिमबिु अरिरामवष्ट्रय ववमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै लमु्म्बनी क्षेि पयमटनको अरिरामवष्ट्रय 
गरिव्य बने्न सम्भावनालाई दृवष्टगि गरी पयमटन पूवामधार ववकासका लातग तनजी क्षेिलाई 
प्रोत्सावहि गररनेछ । 

144. सावहत्य, कला, संस्कृति िथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, संविमन र ववकासका लातग ववशेर् 
कायमक्रम सञ् चालन गदै संग्रहालयहरूलाई जानकारीमूलक र व्यवम्स्थि बनाउँदै लतगनेछ। 
प्रादेम्शक कला, सावहत्य र संस्कृतिको ववकास िथा प्रविमनका लातग कानूनी िथा संस्थागि 
व्यवस्था गरी प्रादेम्शक भार्ा, सावहत्य िथा कला प्रतिष्ठान स्थापना गररनेछ।संग्रहालयहरूको 
व्यवस्थापनमा तनजी क्षेिलाई सहभागी गदै लतगनेछ। साथै थारु र मगर भार्ा एवम ्
संस्कृतिको जगेनाम गनम प्रदेशमा स्थावपि तथएटरहरुमा सम्बम्रधि समदुायको संस्कृति झल्काउन े
चलम्चि, वतृ्तम्चि, नतृ्य एवम ्नाटक प्रदशमन गने कायमलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

145. थारु संस्कृतिको संरक्षण र ववकासमा टेवा परु् याउने उदे्दश्यले दाङ म्जल्लामा “वड घर” 
स्थापना गररनेछ । 

146. वनको हैतसयि िलुनात्मक रुपमा अब्बल रहेको यस प्रदेशमा उत्पादनशील सामदुावयक वन, 
साझेदारी वन, सरकारद्वारा व्यवम्स्थि र चसला वनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई वन 
पैदावारमा आत्मतनभमर हनु वन सम्विमन प्रणालीमा आधाररि ददगो वन व्यवस्थापन गने नीति 
अवलम्बन गररनेछ। 
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147. वन क्षेिको संरक्षण र ददगो व्यवस्थापनमा तनजी क्षेिको लगानी तभत्र्याउन तनजी क्षेिलाई 
सहभागी गराउँदै लतगनेछ। वनजरय कच्चा पदाथममा आधाररि उद्योगहरू सञ्चालनका लातग 
तनजी क्षेिलाई प्रोत्साहन गररनेछ। 

148. प्रदेशको एकल अतधकारको सूचीमा रहेका रावष्ट्रय वनको व्यवस्थापन सम्बरधमा प्रदेशको 
अतधकार स्थापना हनुे गरी वन सम्बरधी कानून िजुममा गरी कायामरवयन गररनेछ। कवतुलयिी 
वन प्राप्त गने प्रवक्रयालाई सरलीकरण गरी वन, वन उद्यम िथा पयामपयमटनको ववकासमा 
तनजी क्षेिको लगानी अतभववृि गररनेछ।साथै बाँके रावष्ट्रय तनकुञ्ज र बददमया रावष्ट्रय तनकुञ्जलाई 
पयामपयमटनको प्रमखु गरिव्यका रुपमा ववकास गदै लतगनेछ । 

149. वन व्यवस्थापनमा सामदुावयक वनले परु् याएको योगदानलाई थप प्रोत्साहन गररनेछ। 
सामदुावयक वनको सवक्रय व्यवस्थापनका लातग उपभोक्ता समूहको क्षमिा अतभववृि, सशुासन 
र अरय िहसंगको समरवयलाइम थप पररष्कृि र व्यवम्स्थि गररनेछ। 

150. कृवर् क्षेि तभि रहेका आली, कारला, वकनारा िथा बाँझो जग्गामा वकृ्षारोपण मार्म ि कृर्कको 
आम्दानी अतभववृि गनम िराई िथा तभिी मधेशका ६ म्जल्लाहरूमा अतभयान कै रुपमा "एक 
पातलकाः एक नमनुा कृवर् वन कायमक्रम" सञ्चालन गररनेछ। कृर्कलाई तनःशलु्क तबरुवा 
उपलव्ध गराउने उदे्दश्यले गि वर्मबाट प्रारम्भ गररएको बहवुर्ीय तबरुवा उत्पादन 
कायमक्रमलाई तनररिरिा ददइनेछ।  

151. 'मालातगरी'', वटमरु' र 'िेजपाि'लाई प्रदेशको मखु्य म्चनारी जडीबटुीको रुपमा ववकास, ववस्िार 
र प्रविमन गररनेछ। प्रदेशका पहाडी म्जल्लाहरूमा जडीबटुी पकेट क्षेिको ववकास गरी "एक 
म्जल्ला एक नमनुा जडीबटुी उत्पादन" कायमक्रम सञ्चालन गररनेछ। जडीबटुी िथा गैरकाष्ठ 
वन पैदावारको ददगो संकलन, व्यवस्थापन, बजारीकरण र उद्यम ववकासबाट स्थानीय रोजगारी 
र प्रादेम्शक अथमिरिमा योगदान परु् याइनेछ। चराहरूको संरक्षण र पयामपयमटन मार्म ि स्थानीय 
रोजगारी तसजमना र जीववकोपाजमनमा सहयोग गनम जगददशपरु िाल र आसपासका क्षेि समेटी 
चरा म्शकार गनम तनर्धे (Bird Sanctuary) घोर्णा गरी ववतभन्न संरक्षणमखुी िथा पयमटन 
प्रविमन कायमक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

152. प्रदेशमा वन डढेलो र यसबाट हनुे जीउधनको क्षतिमा उल्लेखनीय रूपमा तनयरिण गरी 
वनको क्षयीकरण, जैववक ववववधिामा ह्रास िथा प्राकृतिक प्रकोपलाई रयून गररनछे। जमीनको 
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उवमराशम्क्त ववृिका लातग प्रत्येक म्जल्ला समेट्ने गरी कम्िीमा १०० स्थानमा वन उपभोक्ता 
वा कृर्क समूहहरू मार्म ि प्राङ्गाररक मल उद्यम स्थापना गरी सञ्चालन गररनेछ। 

153. प्रदेशका तभिीमधेश र मध्य पहाडका वन बासलो हदैु जाँदा रुख तबरुवा ववृिमा प्रतिकूल 
असर पदै गएको एवं डढेलो र मानव-वरयजरि ुद्वरद्वका घटना बढ्दै गएको अवस्थालाई कम 
गनम तथतनङ (वन पत्लाउने) अतभयान सञ्चालन गरी प्राप्त वन पैदावरलाई उद्यम ववकास र 
प्रविमन सँग जोड्दै लतगनेछ। 

154. रणनीतिक वकृ्षारोपण योजना बनाई बगर िथा नदी उकास जग्गा स्थानीय समदुायको आम्दानी 
संग जोडी बहआुयातमक कृवर् वन एवं वन क्षेितभि रहेका खाली र अनतु्पाददि क्षेिमा 
चसलाको रुपमा वकृ्षारोपण गररनेछ। 

155. वन अतिक्रमण पूणमरुपमा तनर्धे गररनेछ। वन सम्पदाको संरक्षण सबैको साझा दावयत्वको 
रुपमा स्थावपि गररनेछ।वासस्थानको ददगो र महत्तम व्यवस्थापन गरी मानव वरयजरि ु
द्वरद्वलाइम रयूनीकरण गनम प्रदेश र स्थानीय िहहरू तबच सहकायम गरी ववगिका वर्महरूमा 
भरदा कम्िीमा दइुम गणुाले लगानी अतभववृि  गररनेछ। 

156. प्रचतलि कानून बमोम्जम संरम्क्षि वरयजरिकुो सूचीमा नरहेका बदेँल, दमु्सी, तनलगाइम जस्िा 
वरयजरिहुरूको मानवसँगको द्वरद्व कम गनम वासस्थान व्यवस्थापन र संख्यालाइम तनयमन गने 
उपायहरू अवलम्बन गररनेछ।"पीतडि सँग प्रदेश सरकार" भन्ने भावनाका साथ ववतभन्न 
वरयजरिकुो आक्रमणबाट ज्यान गमुाएका व्यम्क्तको हकमा ववद्यमान प्रवक्रयालाई सरलीकृि 
गरी सङ् घीय तनकायहरूबाट प्रदान गने राहिका अलावा प्रदेश सरकारबाट पीतडि पररवारलाई 
राहि उपलब्ध गराउने व्यवस्था तमलाइनेछ। 

157. यस प्रदेशमा रहेका महत्वपूणम जलाधारक्षेिहरू राप्ती, बबई, तिनाउ, बाणगंगा, रोवहणी जस्िा 
नदीप्रणालीहरूको संरक्षण, व्यवस्थापन, सदपुयोगको माध्यमबाट जलसंचय ववृि, प्राकृतिक 
ववपद् िथा जलवाय ु पररविमन रयूनीकरण गनम वहृि रुपमा कायमक्रम ववस्िार गरी लाग ु
गररनेछ। राष्ट्रपति चरेु िराई मधेश संरक्षण ववकास सतमति, प्रदेश सरकार र स्थानीय 
िहहरूको सहयोग र समरवयमा रूपरदेहीको रोवहणी नदीमा एकीकृि संरक्षण, संविमन र 
पयामपयमटनको कायम सञ्चालन गररनेछ। 
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158. प्रदेशको तभिी मधेश र मध्य पहाडी भेगमा पखुामहरूको कठोर मेहनिले रोपी हकुामई संरक्षण 
गरेका नमूना कै रुपमा रहेका सावमजतनक क्षेिका "आपँ", "वर", "वपपल"का बगैंचा जस्िा 
सम्पदा र वंशाण ुस्रोिको अतभलेखीकरण र ददगो संरक्षणका लातग ववशेर् कायमक्रम सञ्चालन 
गररनेछ। 

159. प्लावष्टकको झोलालाई तनरुत्सावहि गदै वैकम्ल्पक झोलाहरूको प्रयोगलाइम प्ररेरि गररनछे। 
प्रयोग भएका वस्िहुरूको पनुःप्रयोगका लातग एकीकृि र्ोहोरमैला प्रशोधन केरर र र्ोहोर 
पानी प्रशोधन केररको सम्भाव्यिा अध्ययन भएका क्षेिहरूमा तनमामण कायमका लातग स्थानीय 
िहसँग सहकायम गरी काम अगातड बढाइनेछ। 

160. वािावरणीय अध्ययन गरी सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको वािावरणीय सूचकहरूको 
प्रभावकारी अनगुमन िथा मूल्याङ्कनबाट औद्योतगक वािावरणीय अनशुासन कायम गनम प्ररेरि 
गररनेछ।  

161. क्षेिीयरुपमा वायमुण्डलमा रै्तलने धुँवा िथा िवुाँलो तनयरिण सम्बरधी सम्भाव्यिा अध्ययन 
गररनेछ। प्रदूर्ण मापन िथा वािावरणीय अध्ययन अनसुरधानका लातग आवश्यक पने 
उपकरणहरूको समेि व्यवस्था गरी कायामलयको क्षमिा अतभववृि गररने छ। 

 

सभामखु महोदय, 

162. नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका आवतधक योजना, नीति कायमक्रम र बजेटहरूसँग 
सामञ्जस्यिा कायम गदै तनजी, गैर सरकारी, सहकारी र सामदुावयक संस्थाहरूसँगको समरवय 
र सहकायममा प्रदेशको रणनीतिक कायमयोजना सवहि ववकास तनमामण र व्यवस्थापन गनम 
प्रदेशको दीघमकालीन योजना िजुममा गरी कायामरवयनमा ल्याइनेछ।   

163. राष्ट्रसेवक कममचारीहरूलाई प्रोत्साहन गने उदे्दश्यले प्रदेशमा कायमरि कममचारीहरूका लातग 
प्रदेश राजधानीमा तनजामिी कममचारी अस्पिाल, कममचारीका छोराछोरीले अध्ययन गनमका 
लातग तनजामिी ववद्यालय एवम ्कममचारी आवासको व्यवस्था तमलाइनेछ। नेपाल सरकारले 
लाग ुगरेको स्वास््य तबमा कायमक्रम बमोम्जम प्रदेशमा कायमरि तनजामिी कममचारीका लातग 
तनःशलु्क स्वास््य तबमा कायमक्रम लाग ुगररनेछ। 
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सभामखु महोदय, 

164. प्रदेश सरकारको यो नीति िथा कायमक्रम समिृ प्रदेश, खसुी जनिाको दीघमकालीन सोच र 
लक्ष्यको मागमदशमक दस्िावेज हो।प्रदेश सरकारको एसलो प्रयासबाट मािै अपेम्क्षि लक्ष्य 
हातसल गनम सम्भव छैन। सरकारी, गैर सरकारी, सामदुावयक र सहकारी संघ संस्थाहरूको 
संयकु्त प्रयास, सहकायम र स्वातमत्व प्रभावकारी कायामरवयनका लातग अपररहायम छ।प्रदेश 
सरकारले प्रदेशसभा, राजनीतिक दल, तनजी क्षेि, नागररक समाज र आमजनिाको राय 
सझुावलाई ग्रहण गदै तनररिर सहभातगिा, सहकायम र समरवयमा प्रदेश सरकारका हरेक 
वक्रयाकलाप सञ्चालन गरररहेको व्यहोरा स्मरण गराउँदै यस नीति िथा कायमक्रमको सर्ल 
कायामरवयनमा सम्बि सबैको सहयोग रहने ववश्वासका साथ प्रदेशको ववकास र समवृिको 
अतभयानमा सहभातगिाका लातग आव्हान गदमछु।  

165. अरत्यमा, लमु्म्बनी प्रदेश सरकारको ववकास र सशुासनको अतभयानमा कोरोना महामारीको 
बीचमा पतन प्रत्यक्षरुपले सघाउ परु् याउनहुनुे प्रदेश सभाका माननीय सभासदज्यूहरू, स्थानीय 
िहका सरकार, राजनीतिक दल, तनजी क्षेि, नागररक समाजलाई धरयवाद ददन चाहरछु 
।यसैगरी सञ्चारमाध्यम, पिकार जगि, राष्ट्रसेवक कममचारी, बवुिजीवी लगायि सम्पूणम 
प्रदशेवासी दाजभुाई िथा दददीबवहनीहरुमा हाददमक धरयवाद ज्ञापन गदमछु । 

धरयवाद। 


