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प्रदेश सभाका माननीय सभामखुप्रदेश सभाका माननीय सभामखु

प्रदेश सभाका माननीय सदसयहरु,प्रदेश सभाका माननीय सदसयहरु,

1. संघीय लोकतान्त्रिक गणतत्रि नेपालको प्रदेश नं. १ को प्रदेश 

सभा र प्रदेश सरकार सञ्ालनमा आएको पाँचौ वर्षमा प्रवेश गरेको 

यस ऐततहातसक अवसरमा संघीय शासन प्रणालीको माधयमबाट 

त्यायपूण्ष, समतामूलक र समदृ्ध नेपालको तनमा्षण गनने उद्ेशयका 

साथ सरकार सञ्ालन, शासकीय प्रबत््ध र प्रदेशको सवा्षङ्ीण 

ववकासमा केत्द्ीत रहेको आतथ्षक वर्ष २०७९/८० को वावर्षक 

नीतत तथा काय्षक्रम, यस सममातनत प्रदेश सभामा प्रसततु गन्ष 

पाउँदा खशुी र गौरवको अनभुतूत गरेको छु।

2. यस अवसरमा, तनरंकुश राणा शासन, पञ्ायती वयवसथा र 

राजतत्रि अत््तय गरी लोकतत्रि, बहदुलीय वयवसथा र संघीय 

लोकतान्त्रिक गणतत्रिा्तमक शासन वयवसथा सथापना गन्षका लातग 

ववतभन्न कालखण्डमा भएका राजनीततक ववद्ोह, संघर्ष, अतभयान, 

जनआत्दोलन, जनयदु्ध, म्ेधश आत्दोलन, आददवासी-जनजातत 

आत्दोलन र अत्य सबै त्यायपूण्ष आत्दोलनका दौरानमा र नेपालको 

साव्षभौमसत्ा र भौगोतलक अखण्डता रक्ाका लातग सहादत प्राप्त 

गनु्षहनेु समपूण्ष ज्ात अज्ात सवहदहरुप्रतत भावपूण्ष श्रद्धात्जली 

अप्षण गद्षछु।साथै, घाइते तथा बेपत्ा नागररकले परु ्याउन ुभएको 

योगदानको उचच सममान वयक्त गद्षछु।

माननीय सभामखु,माननीय सभामखु,

3. सीतमत श्रोत सा्धनको बावजदु आ्धारभतू वयवसथापन तथा 

संरचनाको जग बसालने, आवशयक ऐन, तनयमावली, तनदने न्शका, 

काय्षववत्ध तनमा्षण गनने, शान्त्त, सवुयवसथा, सशुासन कायम गनने, 

पूवा्ष्धार र ववकास तनमा्षणका मह्तवपूण्ष कामहरु अन्घ बढाउने, 
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राहत उद्धार, सेवा प्रवाहका मह्तवपूण्ष कामहरु गनने, कोतभ्ड-

१९को महामारीबाट जनताको जीवन रक्ा गनने जसता काममा 

प्रदेश सरकारले मह्तवपूण्ष सफलता हातसल गरेकोछ । प्रदेश 

सरकारको काम कावा्षहीमा जनताको सहभातगता, समथ्षन र 

अपन्तव उ्तसाहजनक छ । यी उपलन्््धहरुका लातग प्रदेश 

सरकारका माननीय मखुयमत्रिी, माननीय मत्रिीहरु, प्रदेश सभाका 

माननीय सदसयहरु, प्रदेश सरकारअत्तग्षतका पदात्धकारीहरु र 

समपूण्ष प्रदेशवासी नागररकलाई ववशेर ्धत्यवाद ज्ापन गद्षछु । 

4. मलुकुसवा्षङ्ीण ववकास, उन्नतत र समवृद्धको अग्रगामी अतभयानमा 

अग्रसर र गततशील रहेको सत्दभ्षमा प्रदेश सरकारले 'सवचछ, सखुी 

र समनु्नत प्रदेश' तनमा्षण गनने दूरदृवटि तलएको कुरा सबैमा ववददतै छ। 

सरकारको दूरदृवटिलाई काय्षरुपमा रुपात्तरण गरी प्रदेशको समग्र 

ववकास, समवृद्ध र सशुासनप्रतत आमजनताको उ्तकट अतभलारालाई 

साकार पान्ष प्रदेश सरकार दृढ संकन्लपत रहेको छ।

5. नेपालको संवव्धान, प्रदेश सरकारको प्रथम आवत्धक योजना, प्रदेश 

सरकारका क्ेरिगत नीततहरू, प्रदेश सरकार गठन हुँदा तय गररएका 

त्यूनतम साझा काय्षक्रम, प्रदेश सरकारको हालसममको उपलन्््ध, 

प्रदेशको वसतगुत आवशयकता र आम नागररकको चाहना र अपेक्ा 

मधयनजर गददै प्रदेश सरकारले आतथ्षक वर्ष २०७९/८० को 

वावर्षक नीतत तथा काय्षक्रम तयार गरेको छ।

6. प्रसततु नीतत तथा काय्षक्रम आम नागररकको ववकास र समवृद्धको 

आकाङ्क्ा पूरा गननेतथा समाजवाद उत्मखु अथ्षतत्रिको आ्धार तयार 

गनने ददशा तफ्ष  केन्त्द्त रहेको छ। रुपात्तरणकारी भौततक पूवा्ष्धार 

ववकास गनने, साव्षजतनक सेवा प्रवाहको प्रभावकाररता अतभववृद्ध 

गनने तथा समतामूलक समाज सथापनाको लातग सामान्जक एवम ्

आतथ्षक क्ेरिमा थप लगानी ववसतार गरी उ्तथानशील अथ्षतत्रिको 
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तनमा्षणलाई प्रसततु नीतत तथा काय्षक्रमले उचच प्राथतमकतामा 

राखेको छ।

माननीय सभामखु,माननीय सभामखु,

7. मलुकुमा संघीयता काया्षत्वयन भएसँगै गठन भएको प्रदेश सरकार 

हामी सबैका लातग तनतात्त नौलो अभयास तथयो। सरकार गठन 

हुँदा हामीसँग कानूनी तथा प्रशासतनक संरचना र पूवा्ष्धारको अभाव 

तथयो। न त हामीसँग प्रदेश सरकार सञ्ालनको अनभुव नै तथयो। 

संघीयता काया्षत्वयनको छोटो अवत्धमै अ्तयावशयक ऐन, तनयम, 

तनदने न्शका एवम ् काय्षववत्ध तजु्षमा गरी कानूनी आ्धार तनमा्षण 

गररएको छ। उपल््ध सा्धन श्रोतको समनु्चत उपयोग र पररचालन 

माफ्ष त प्रदेश गौरवका आयोजना सञ्ालन गरी आतथ्षक-सामान्जक 

रुपात्तरणको आ्धार तयार भएको छ। कततपय आयोजना समपन्न 

भइसकेका छन ्भने दीघ्षकालीन मह्तवका ्ेधरै आयोजनाहरु तछटै् 

समपन्न हनेु अवसथामा छन।्

8. संघ, प्रदेश र सथानीय तहको समत्वय र सहकाय्षमा कोतभ्ड-१९ 

वैन्विक महामारीको संक्रमण रोकथाम, तनयत्रिण र उपचारमा 

मह्तवपूण्ष सफलता हातसल भएको छ। हाल महामारीको संक्रमणमा 

कमी आई अवसथा सामात्यीकरण हुँदैगएको छ। प्रदेशको कूल 

जनसङ्खयाको ६३.८ प्रततशत जनसङ्खयालाई कोतभ्ड-१९ 

ववरुद्धको पूण्षमारिाको खोप र ११.२ प्रततशत जनसङ्खयालाई 

खोपको अततररक्त मारिा लगाइसवकएको छ। कोतभ्ड-१९ र यसतै 

सङ्क्रामक रोगको सामना गन्ष एवम ्समग्र सवास्थय सेवा प्रवाहमा 

स्ुधार लयाउन प्रदेश सरकार मातहतका सवास्थय संसथाहरुको 

क्मता अतभववृद्ध गररएको छ।

9. प्रदेश गौरव आयोजनाको रूपमा रहेको ववराटचोक-न्घनाघाट स्डक 

तनमा्षण काय्ष यसै आतथ्षक वर्षमा समपन्न गररनेछ । प्रादेन्शक 



| 4 |

लोकमाग्षका केही मह्तवपूण्ष आयोजनाहरू र स्डक पलुहरु चालू 

आतथ्षक वर्षतभरि समपन्न गररनेछन ्। 

10. पय्षटन ववकासको दृवटिले मह्तवपूण्ष सथानहरुमा पय्षटकीय पूवा्ष्धार 

तनमा्षण एवम ्सेवा सवुव्धा ववसतार गरी पय्षटन प्रवद्ध्षन गन्ष प्रदेश 

सरकारले सो क्ेरिमा लगानी बढाएको छ। साँसकृततक एवम ्

पय्षटकीय दृवटिले अ्तयत्तै मह्तवपूण्ष मतु््धमु पदमाग्ष अत्तग्षत 

८७ वकलोतमटर पदमाग्ष तनमा्षण एवम ्सतरोन्नततको काय्ष समपन्न 

गररएको छ।

11. प्रदेश नं १ लाई त्डन्जटल प्रदेशको रुपमा ववकास गनने 

अव्धारणालाई मूत्षरुप ददनेतफ्ष  आवशयक काय्षहरू भइरहेको 

छ।प्रदेश मत्रिालयवाट हनेु कामकारवाहीलाई तछटो छररतो 

र तमतवययी बनाउन अवफस अटोमेसन प्रणाली काया्षत्वयनमा 

लयाइएको छ। सरकारी काया्षलयहरू बीच परि आदानप्रदान गन्ष 

सरकारी इ-मेलको प्रयोगलाई अतनवाय्ष गररएको छ।

12. यातायात काया्षलयहरुमा बढदै गएको अ्तयत्धक चापलाई दृवटिगत 

गरी प्रदेश सरकारले यातायात सेवा काया्षलय ववसतार गरेको छ 

। यातायात सेवा प्रवाहमा सूचना प्रववत्धको प्रयोग गरी वरषौँदेन्ख 

ववतरण गन्ष बाँकी रहेका सवारी चालक अनमुततपरि ववतरण गनने 

काय्ष समपन्न हनेु अवसथामा परु ्याइएको छ। सवारी चालक 

अनमुततपरिका लातग तलइने 'ट्ायल' परीक्ालाई समयमै समपन्न गन्ष 

यातायात सेवा काया्षलयको क्मता ववसतार गररएको छ।

13. प्रदेश प्रन्शक्ण केत्द् सथापना भई सञ्ालनमा आएको छ। केत्द्वाट 

प्रदेश नं. १ का सथानीय तहहरूलाई तातलम प्रदान गनु्षको साथै 

कानून तनमा्षणमा सहयोग, परामश्ष सेवा र क्मता ववकासका वववव्ध 

काय्ष तनयतमत रुपमा भइरहेका छन।्
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माननीय सभामखु,माननीय सभामखु,

अब म यस गरीमामय प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारको आतथ्षक वर्ष 

२०७९/८० को वावर्षक नीतत तथा काय्षक्रम प्रसततु गद्षछु।

14. कृवर क्ेरिको उ्तपादन र उ्तपादक्तव अतभववृद्ध गरी आयात 

प्रततसथापन गनने, प्रदेशलाई कृवर क्ेरिमा आ्तमतनभ्षर बनाउने र 

मलुकुको बढदो वयापार घाटा त्यूनीकरणमा योगदान परु ्याउने 

अतभप्रायले आगामी आतथ्षक वर्षको नीतत तथा काय्षक्रम तयार गदा्ष 

कृवर क्ेरिलाई उचच प्राथतमकता ददइएको छ।

15. कृवर क्ेरिको समग्र ववकासका लातग प्रादेन्शक कृवर ववकास रणनीतत 

तजु्षमा गरी काया्षत्वयनमा लयाइनेछ।खाद्य सरुक्ाको लातगउन्नत 

तथा वण्षशंकर गणुसतरीय तबउ-तबजनमा कृरकको पहुँच ववसतार 

गररनेछ। प्राङ् गाररक मल र जैववक ववरादी उ्तपादन, प्रवद्ध्षन 

र उपयोगलाई प्रो्तसाहन गररनेछ। ददगो कृवर ववकासका लातग 

माटो परीक्ण र माटो स्ुधार काय्षक्रम अतभयानको रुपमा ववसतार 

गररनेछ।

16. कृवर तथा पश्ुधन ववमा र सहतुलयतपूण्ष कजा्ष काय्षक्रमलाई थप 

प्रभावकारी बनाइनेछ।उ्तपादनको आ्धारमा वकसानलाई सोझै 

अनदुान ददने वयवसथा गररनेछ । कृरकहरूलाई समयानकूुल 

कृवर प्रववत्ध र मौसम समबत््धी सूचना तनयतमत रुपमा प्रवाह गन्ष 

आवशयक वयवसथा तमलाइनेछ। 

17. 'वकसान सूचीकरण काय्षक्रम'लाई सथानीय तहसँगको समत्वय 

एवम ्सहकाय्षमा सबै सथानीय तहमा ववसतार गददै लतगनेछ। कृवर 

ववकास समबत््धी सेवा, सवुव्धा तथा सहतुलयत प्रदान गदा्ष वकसान 

पररचय-परिलाई क्रमशः अतनवाय्ष गददै लतगनेछ।

18. कृवर समवद्ध सरकारी फाम्षहरुको पूवा्ष्धार र प्राववत्धक पक्को 

सतरोन्नतत गरी ववन्शटिीकृत केत्द्को रुपमा ववकास गददै लतगनेछ।
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19. सथानीय तह, कृवर सहकारी, कृवर समूहहरु र तनजी क्ेरिसँगको 

सहकाय्षमा 'एकपातलका एक उ्तपादन'को नीतत अवलमबन 

गररनेछ । 

20. 'पशपुत्छछी तथा माछामा नश्ल स्ुधार, दू्ध तथा माछा मास ुउ्तपादन 

ववृद्धको आ्धार' भन्ने नाराका साथ पशपुत्छछी तथा माछाको नश्ल 

स्ुधार गनने काय्षलाई अतभयानको रुपमा सञ्ालन गररनेछ।सथानीय 

तहसमम पश ुसवास्थय सेवाको पहुँच ववसतार गन्ष आवशयक समत्वय 

गररनेछ। संघ, प्रदेश र सथानीय तहको समत्वय एवम ्सहकाय्षमा 

पशपुत्छछीमा लागने गमभीर प्रकृततका रोग तथा महामारी तनयत्रिण 

समबत््धी काय्षक्रम सञ्ालन गररनेछ । साथै प्रदेशलाई खोरेत रोग 

मकु्तबनाउन अतभयान सञ्ालन गररनेछ । 

21. गणुसतरीय पश ु आहाराको पहुँच ववसतार गन्ष घाँसेबाली तबउ 

उ्तपादन, साइलेज उ्तपादन तथा पश ु आहारा परीक्णलाई 

प्रभावकारी बनाइनेछ।

22. कृवर तथा पशपुत्छछी क्ेरिको वयावसावयक ववसतारका लातग यवुा 

लन्क्त काय्षक्रम सञ्ालन गररनेछ। समभावयताका आ्धारमा सथान 

ववशेरमा सामूवहक एवम ्सहकारी खेती गन्ष प्रो्तसावहत गररनेछ। 

बढी आयात हनेु ्धान, मकै, आल,ु पयाज, लसनु र फलफूलको 

उ्तपादन ववृद्ध गरी आयात प्रततसथापनका लातग ववशेर काय्षक्रम 

सञ्ालन गररनेछ।

23. सथानीय तहसँगको सहकाय्षमा साना वकसानबाट उ्तपादन गररएको 

कृवर उपजलाई मूलय शृ्रङ्खलामा आवद्ध गददै संकलन, प्रशो्धन, 

पयाकेन्जङ् र बजारीकरणको' एकीकृत बजारीकरण मो्ेडल' माफ्ष त 

बजार सतुनन्चित गररनेछ।

24. कृवर ज्ान केत्द् र भेटेररनरी असपताल तथा पश ु सेवा ववज् 

केत्द्वाट प्रदान गररने सेवा ववसतार गरी सथानीय तहसगकँो 
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समत्वयमा प्रभावकारी बनाइनेछ। सथानीय तहमा काय्षरत 

प्राववत्धक जनशन्क्तको क्मता अतभववृद्ध गररनेछ। प्रादेन्शक तातलम 

केत्द् र प्रयोगशालाहरुको सतरोन्नतत गरी गणुसतरीय सेवा सतुनन्चित 

गररनेछ।

25. प्रदेशमा ववद्यमान ववतभन्न स्डक सञ्ालको प्रभाव क्ेरिमा बसोबास 

गनने वकसानलाई मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उ्तपादन 

रपशपुालन गन्ष प्रो्तसावहत गरी आयसतर अतभववृद्ध गन्ष आवशयक 

सहयोग परु ्याइनेछ। भौगोतलक समभावयताका आ्धारमा ववतभन्न 

फलफूलवालीको क्ेरि ववसतार तथा नयाँ प्रववत्धमा आ्धाररत 

फलफूल बगैँचा सथापना र वयवसथापनका लातग प्राववत्धक सेवा 

उपल््ध गराई प्रो्तसावहत गररनेछ।

माननीय सभामखु,माननीय सभामखु,

26. ववद्यमान कानूनमा समसामवयक स्ुधार गरी उद्योगमैरिी वातावरणको 

तनमा्षण गररनेछ। प्रदेशमा वयावसावयक वातावारणमा स्ुधार गरी 

उद्योग क्ेरिमा थप लगानी आकवर्षत गररनेछ । उद्योग तथा 

वान्णजय प्रशासन समबत््धी सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध 

गररनेछ। प्रदेशतभरि रहेका उद्योग कलकारखानाको औद्योतगक 

प्रोफाइल तयार गररनेछ।

27. उद्योग क्ेरिको ववकासका साथै आतथ्षक सामान्जक रुपात्तरणका 

लातग मह्तवपूण्ष ठूला आयोजनाहरुमा सवदेशी तथा ववदेशी लगानी 

आकर्षण गनने उद्ेशयका साथ वहृत लगानी सममेलन आयोजना 

गररनेछ।

28. तनजी क्ेरिको समत्वय एवम ्सहकाय्षमा औद्योतगक वसतकुो प्रवद्ध्षन 

एवम ्उद्योग क्ेरिको ववकाससँग समबन्त््धत राव्रिय तथा अत्तराव्रिय 

सतरको सभा सममेलन आयोजना गन्ष प्रदेशतभरि एउटा औद्योतगक 



| 8 |

प्रदश्षनी सथल तनमा्षणका लातग समभावयता अधययन गरी तनमा्षण 

काय्ष प्रारमभ गररनेछ।

29. 'हाम्ो उ्तपादन हाम्ो सँसकृतत 'अतभयान सञ्ालन गरी सथानीय 

कचचा पदाथ्षमा आ्धाररत घरेल ुतथा साना उद्योगको ववकास एवम ्

ववसतारका लातग प्रो्तसावहत गररनेछ।

30. प्रदेशको मौतलक सांसकृततक र परमपरागत सीपसँग आवद्ध घरेल ु

उद्यमको संरक्ण र ववकासका लातग उपयकु्त प्रववत्ध हसतात्तरण 

माफ्ष त उ्तपादन क्मता अतभववृद्ध गररनेछ।यसका लातग 'एक गाउँ, 

एक उद्योग' तथा 'एक घर, एक उद्यमी' काय्षक्रमको थालनी 

गररनेछ।

31. उदयपरु तसमेत्ट कारखानाको उ्तपादन क्मता अतभववृद्धका साथै 

न््लङ्कर उ्तपादन गरी तनया्षत प्रवद्ध्षन गन्ष समभावयता अधययन 

गररनेछ । 

32. संघीय सरकारको समत्वयमा प्रदेशका नागररकहरुको आय आज्षन 

र रोजगारी सजृना गन्ष घरेल ुमददरा ब्ान्ण्डङ् गररनेछ । 

33. प्रदेशमा रोजगारीका अवसर ववृद्ध गन्ष तथा श्रम बजारको माग र 

आपूतत्षबीच सामञ्सयता कायम गन्ष प्रदेश रोजगार नीतत तजु्षमा गरी 

लागू गररनेछ । रोजगार सूचना केत्द्को सदुृढीकरण गररनेछ।

34. कोतभ्ड-१९ महामारीबाट रोजगारी गमुाएका श्रतमकको मनोसामान्जक 

परामश्ष, क्मता अतभववृद्ध र सामान्जक एकीकरण लगायतका श्रम 

आप्रवासन समबत््धी काय्षक्रम थप न्जललामा तबसतार गररनेछ । 

वैदेन्शक रोजगारीलाई बढी वयवन्सथत, उ्तपादनशील र मया्षददत 

बनाउन 'माइग्रशेन ररसोस्ष सेत्टर'को भतूमकालाई प्रभावकारी 

बनाइनेछ।

35. संघ प्रदेश र सथानीय तहको समत्वय एवम ्सहकाय्ष र समबन्त््धत 

सरोकारवालाको सहभातगतामा उपभोक्ता हकवहत संरक्ण समबत््धी 
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सूचना प्रवाह तथा सचेतना काय्षक्रमलाई अतभयानको रुपमा सञ्ालन 

गररनेछ।

36. औद्योतगक प्रदरुण तनयत्रिण एवम ् त्यूनीकरणका लातग तनयमन 

वयवसथालाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

37. संघ प्रदेश र सथानीय तहसँगको समत्वय र सहकाय्षमा प्रदेशमा 

रहेका खानी एवम ्खतनज अत्वेरण र उ्तखनन ्समबत््धी प्रादेन्शक 

नीतत, कानून तथा मापदण्ड तजु्षमा गररनेछ।

38. वयावसावयक सीप ववकास तथा तातलम केत्द्हरुको सतरोन्नतत, 

क्मता ववकास र संसथागत सदुृढीकरण गररनेछ।

39. प्रदेशसतरमा सामान्जक समवादलाई संसथागत गन्ष तथा औद्योतगक 

श्रम समबत््ध वयवन्सथत गन्ष गदठत प्रदेश श्रम सललाहकार 

परररदलाई थप कृयाशील बनाइनेछ। श्रतमकको हकवहत, सरुक्ा 

र सामान्जक समवाद समबत््धी प्रादेन्शक नीतत एवम ्कानून तजु्षमा 

गररनेछ।

40. तलुना्तमक लाभका बसत ुतथा सेवाको पवहचान गरी राव्रिय तथा 

अत्तरा्षव्रिय क्ेरिमा बजारीकरण गनने नीतत तलइनेछ। न्चया, अलैंची 

जसता उचच मूलययकु्त कृवर उपजको उ्तपादन, भण्डारण, प्रशो्धन 

र तनया्षत लगायतको मूलयशृ्रङ्खलाका वववव्ध पक्मा अधययन गरी 

स्ुधारका काय्ष अन्घ बढाइनेछ।

माननीय सभामखु,माननीय सभामखु,

41. प्रदेश भ-ूउपयोग योजना तयार गरी काया्षत्वयनमा लयाइनेछ । 

सथानीय तहसँगको समत्वयमा भतूम समबत््धी त्थयाङ्क एवम ्अतभलेख 

अद्यावत्धक गररनेछ।

42. सहकारी क्ेरिलाई उ्तपादनशील क्ेरिमा केन्त्द्त गन्ष प्रो्तसावहत 

गररनेछ। सहकारी संघ संसथाहरुको क्मता अतभववृद्धका लातग 
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सहकारी न्शक्ा, नेत्ृतव ववकास, वयावसावयक योजना र उद्यमशीलता 

ववकास समवत््धी तातलम काय्षक्रम सञ्ालन गररनेछ। सहकारी 

संसथाहरुको अनगुमनका लातग मापदण्ड तजु्षमा गरी काया्षत्वयनमा 

लयाइनेछ।

43. अतत ववपन्न गररब पररवारसमम सहकारी क्ेरिको पहुँच ववसतार 

गन्ष सहकारी संघसंसथालाई गररबी त्यूनीकरणका काय्षक्रमसँग 

आवद्ध गररनेछ। सहकारी माफ्ष त सामूवहक खेती सञ्ालन गन्ष 

कृवर सहकारी र कृरक समूहहरुलाई प्रो्तसाहीत गररनेछ । 'टोल 

टोलमा सहकारीः घरघरमा रोजगारी' अतभयान सञ्ालन गररनेछ।

44. सवदेशमा सीप तसकेका सीपयकु्त यवुाहरुलाई सीप अनसुारको 

उपयकु्त प्रववत्ध हसतात्तरण गररनेछ । सहकारी माफ्ष त सामूवहक 

खेती सञ्ालन गन्ष कृवर सहकारी र कृरक समूहलाई अनदुान 

उपलव्ध गराइनेछ । सहकारी संघ संसथाहरुको संसथागत स्ुधारका 

काय्षक्रमहरु सञ्ालन गररनेछ।

45. संघ, प्रदेश र सथानीय तहको समत्वयमा गररब र बेरोजगार 

यवुाहरुका लातग सवरोजगारमूलक तातलम सञ्ालन गनु्षका साथै 

तातलम प्राप्त जनशन्क्तलाइ आवशयक सामग्री सवहत रोजगारीमा 

आवद्ध गनने गरी 'प्रदेश नमूना सवरोजगार' काय्षक्रम संञ्ालन 

गररनेछ।

46. सहकारी माफ्ष त उद्यमशीलता  प्रवद्ध्षन र पेशागत क्मता ववकास 

गन्ष आवशयक पुजँी र प्रववत्धको ्यवसथा गररनेछ। सहकारीको 

माधयमबाट गररब तथा ववपन्न वग्षको संलगनतामा सञ्ालन हनेु 

काय्षक्रमलाई ववत्ीय तथा प्राववत्धक सहयोग उपल््ध गराइनेछ।
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माननीय सभामखु,माननीय सभामखु,

47. प्रदेशका प्रमखु पय्षटकीय गत्तवयको ववकास, ब्ान्ण्डङ्र 

बजारीकरणका लातग सथानीय तह, पय्षटन समबद्ध संसथाहरु र 

तनजी क्ेरिसँग आवशयक सहकाय्ष गररनेछ । आत्तररक तथा 

वाह्य पय्षटन प्रवद्ध्षन गन्ष प्रादेन्शक पय्षटन गरुुयोजना तनमा्षण गरी 

काया्षत्वयन प्रारमभ गररनेछ । पय्षटन उद्यमशीलताको ववकास 

गन्ष तनजी क्ेरिको सहकाय्षमा अत्तरा्षव्रिय सतरको तातलम सञ्ालन 

गररनेछ।

48. मनोरञ्न तथा फुस्षदको समय उपयोग गन्ष आउने पय्षटकलाई 

धयानमा राखी 'वहल सटेसन' को पूवा्ष्धार ववकासमा तनजी 

क्ेरिलाई प्रो्तसावहत गररनेछ। पय्षटकको बसाई अवत्ध बढाउन 

सरोकारवालाहरुसँगको समत्वयमा लामो तथा छोटो अवत्धको भ्रमण 

पयाकेज तनमा्षण गरी काया्षत्वयनमा लयाइनेछ । पय्षटकहरुलाई 

ववना झत्झट भ्रमण गनने वातावरण तयार गन्ष सेवा प्रवाहलाई सरल, 

सहज र छररतो बनाइने छ।

49. पया्ष-पय्षटनमा आ्धाररत पय्षटकीय गत्तवय सथलहरुको ववकास 

गररनेछ। कृवर तथा पदयारिा पय्षटनको माधयमबाट ग्रामीण सतरमा 

आय आज्षन एवम ्रोजगारीको अवसर तसज्षना गररनेछ । पदमाग्षमा 

आ्धाररत पय्षटन ववकास पररयोजनालाई उचच प्राथतमकता यकु्त 

प्रादेन्शक आयोजनाको रुपमा अन्घ बढाइनेछ । मतु््धमु पदमाग्षको 

बाँकी तनमा्षण काय्ष समपन्न गररनेछ।

50. भारा, सावह्तय, कला र संसकृततको संरक्ण, संवद्ध्षन तथा प्रव्षद्धनका 

लातग प्रादेन्शक संसकृतत नीतत तजु्षमा गरी काया्षत्वयनमा लयाइनेछ। 

लोपोत्मखु तथा सीमात्तकृत समदुाय एवम ्वकराँत, तलमबू, त्धमाल, 

थारु, कोच लगायतका सभयता र संसकृततको अधययन अनसुत््धान 

गरी पय्षटकीय समपदाको रुपमा ववकास गररनेछ।
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51. प्रदेशतभरि रहेका ववतभन्न जात-जाततको पवहचानको रुपमा रहेका 

ऐततहातसक तथा साँसकृततक समपदाको संरक्ण र प्रवद्ध्षनका 

लातग ्धनकुटामा रहेको प्रादेन्शक संग्रहालयलाई बहसुाँसकृततक 

संग्रहालयको रुपमा ववकास गररनेछ।

52. प्रदेशतभरि बोतलने प्रमखु भारा र तलपीको संरक्ण एवम ्समवद्ध्षन 

गररनेछ। प्रदेशका प्रमखु नाका तथा ववमानसथलमा प्रदेशको 

पय्षटकीय मह्तव झन्लकने कला, संसकृतत र प्राकृततक समपदाको 

प्रचार सामग्री तथा त्डन्जटल त्डसपले रान्खनेछ।

53. ऐततहातसक एवम ् परुातान््तवक मह्तवका गढी, थमु, वकललार 

मतु््धमुी सथलहरुको संरक्ण र संवद्ध्षन गरी पय्षटकीय सथलको 

रुपमा ववकास गररनेछ । समात्धसथल र कव्रसथानहरुको उन्चत 

संरक्ण गररनेछ । वकराँत संसकृततसँग जोत्डएको सप्तकोशी नदीमा 

अवन्सथत खवुालङु्को संरक्ण तथा प्रवद्ध्षन गररनेछ। बराहक्ेरिको 

पय्षटकीय ववकासमा सहयोग पगुनेगरी आकर्षक झोलङु्े पूल तनमा्षण 

गररनेछ ।

54. संघ, प्रदेश र सथानीय तहको समत्वय एवम ्सहकाय्षमा ववराटनगर 

ववमानसथलको ववसतार र सतरोन्नततको काय्ष अन्घ बढाइनेछ। 

ववराटनगरवाट अत्तरप्रदेश र प्रदेश तभरिका पहा्डी ववमान 

सथलहरुमा हवाई उ्डानएवम ्माउणटेन फलाइट तनयतमत रुपमा 

सञ्ालन गन्ष समत्वय र सहजीकरण गररनेछ।

माननीय सभामखु,माननीय सभामखु,

55. प्रदेश सरकारको उचच प्राथतमकतामा रहेका बहवुरषीय स्डक 

आयोजनाहरुलाई प्रादेन्शक लोकमाग्षको रुपमा ववकास गररनेछ । 

प्रादेन्शक लोकमाग्ष, स्डकपलु, प्रादेन्शक रणनीततक स्डक तथा 

झोलङु्े पलु तनमा्षण काय्ष समयमै समपन्न गन्ष तबशेर जो्ड ददइनेछ।
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56. प्रादेन्शक स्डक यातायात गरुुयोजना तजु्षमा गरी काया्षत्वयन गररनेछ 

। संघीय सरकार र ववकास साझेदारसँगको सहकाय्षमा ग्रामीण 

स्डक सञ्ालर पातलकाको केत्द्सँग जोडने स्डकको सतरोन्नतत 

गररनेछ।स्डक पूवा्ष्धार तनमा्षण गदा्ष वायो-इन्त्जतनयररङ्लाई 

अतनवाय्ष गररनेछ।

57. प्रदेशतभरिका ठूला नदीहरुमा जलयातायात सञ्ालन गन्ष समभावयता 

अधययन गररनेछ। साथै उचच वहमाली क्ेरिका ऐततहातसक, ्धातम्षक 

एवम ्प्रमखु पय्षटकीय केत्द् जोडन केवलुकार तनमा्षण गनने ववरयमा 

प्रारन्मभक समभावयता अधययन गररनेछ।

58. सोलखुमुब,ु  ओखलढुङ्ा, खोटाङ र उदयपरुका नागररकहरुलाई प्रदेश 

राज्धानीसँग जोडने छोटो दरुीको चतरा-घमुषी (कोशी कोरर्डोर) 

स्डक संघीय सरकारसँग आवशयक समत्वय गरी तनमा्षण काय्ष 

अगात्ड बढाइनेछ । 

59. गणुसतरीय पूवा्ष्धार तनमा्षणका लातग प्रदेश सतरमा तनमा्षण सामग्रीको 

गणुसतर परीक्ण गन्ष प्रयोगशाला सथापना गररनेछ। पूवा्ष्धार तनमा्षण 

गदा्ष वातावरणीय पक् र सौत्दय्षका साथै अपाङ्मैरिी बनाउन जो्ड 

ददइनेछ।

60. प्रदेश सरकारको केत्द्ीय प्रशासतनक संरचना र अत्य प्रदेशसतरीय 

तनकायको भौततक संरचना तनमा्षणका लातग ववसततृ पररयोजना 

प्रततवेदन तयार गरी तनमा्षण काय्ष अन्घ बढाइनेछ। साथै वहृत 

ववराट क्ेरिको ववकास तथा चक्रपथ तनमा्षणका लातग गरुुयोजना 

तयार गररनेछ।

61. संघ, प्रदेश र सथानीय तहको सहकाय्षमा समाट्ष तसटी तथा नमूना 

गाउँहरुको पूवा्ष्धार तनमा्षणको काय्ष प्रारमभ गररनेछ।
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62. प्रदेशको राज्धानी ववराटनगर र इटहरी तथा ्धरानलाई आ्धतुनक 

सहरको रुपमा ववकास गन्ष वहृत गरुुयोजना तयार गरी तनमा्षण 

काय्ष प्रारमभ गररनेछ।

63. केसतलया र तसन्घंया खोलाको तटवत््धन, सौत्दयषीकरण र दबैु 

वकनारामा कोरर्डोर तनमा्षणको ववसततृ समभावयता अधययन गरी 

काय्ष आरमभ गररनेछ।

64. 'जनता आवास काय्षक्रम'र ग्रामीण क्ेरिमा रहेका तबपन्न पररवारको 

आवास स्ुधारका लातग फुसको छानो ववसथापन गनने काय्षलाई 

तनरत्तरता ददइनेछ । संघ प्रदेश र सथानीय तहसँगको समत्वय र 

सहकाय्षमा जोन्खममा परेका बसतीलाई सथानात्तरण गरी एकीकृत 

बसती ववकास गनने काय्ष प्रारमभ गररनेछ।

65. सथानीय तहसँगको समत्वय र सहकाय्षमा प्रदेश नं १ का सबै 

नगरपातलकाहरुमा राव्रिय भवन संवहता काया्षत्वयनमा लयाइनेछ।

माननीय सभामखु,माननीय सभामखु,

66. सरुन्क्त र ददगो खानेपानी वयवसथापनका लातग खानेपानी गणुसतर 

परीक्ण प्रयोगशाला सथापना गरी सञ्ालनमा लयाइनेछ।

67. सतह तसंचाइको पहुँच नपगेुका कृवरयोगय टार एवं फाँटहरुमा पमप 

तथा तलफट प्रववत्ध माफ्ष त तसंचाइ सतुब्धा उपल््ध गराइनेछ । 

संघ, प्रदेश र सथानीय तहको सहकाय्षमा मधय पहा्डी न्जललाका ६० 

सथानीय तहमा साना तसंचाइ तनमा्षण गरी सञ्ालनमा लयाइनेछ।

68. परुाना र क्ततग्रसत तसंचाई पूवा्ष्धार मम्षत संभार गरी बाहै् मवहना 

नहर सञ्ालन गनने वयवसथा तमलाइनेछ।

69. ठूला खानेपानी तथा तसंचाई पूवा्ष्धार तनमा्षण गन्ष सथानीय तह र 

उपभोक्तासँगको सहलगानीमा ववत्ीय श्रोत जटुाउने नीतत तलइनेछ।
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70. सवदेशी तथा वैदेन्शक लगानीलाई आकवर्षत गददै २० मेगावाटसममका 

जलववद्यतु तथा सौय्षववद्यतु आयोजना सञ्ालन गररनेछ । पेट्ोतलयम 

पदाथ्ष र एल. वप. गयाँसको प्रयोगलाई ववसथावपत गन्ष ववद्यतुीय चलुो 

र ववद्यतुीय सवारी सा्धनको प्रयोगलाई प्रो्तसाहन गररनेछ।

71. आगामी दईुवर्ष तभरि सवै नागररकको घरमा तबद्यतु सवुव्धा 

परु ्याइनेछ । प्रमखु ्धातम्षक तथा पय्षटकीय सथलहरुमा सौय्ष 

ववद्यतुसमेत प्रयोग गरी सौत्दयषीकरण गररनेछ।

72. प्र्तयेक नागररकलाई आ्धारभतू खानेपानी सेवा प्रवाह गन्ष 'एक 

घर एक ्धारा'को अव्धारणा अनरुुप सञ्ातलत खानेपानी तथा 

सरसफाई आयोजनाहरुलाई प्राथतमकताका साथ समपन्न गददै 

लतगनेछ। खानेपानीसेवा उपलव्ध नभएका सथानहरुमा पमप, 

तलफट, त्डपबोररङ् तथा वरा्षतको पानी सङ्कलन माफ्ष त खानेपानी 

सेवा उपल््ध गराइनेछ।

माननीय सभामखु,माननीय सभामखु,

73. सव्षसा्धारणलाई यातायात काया्षलयबाट प्रदान गररने सेवालाई 

सूचना प्रववत्धको माधयमबाट तछटो, छररतो, र भरपददो बनाउँदै 

लतगनेछ।

74. संचार क्ेरिलाई पूवा्ष्धारयकु्त र प्रववत्ध मैरिी बनाइने छ । 

सञ्ारकमषीको क्मता अतभववृद्ध गररनेछ । तमत्डया काउन्त्सल 

गठन गरी सञ्ार क्ेरिलाई वयवन्सथत बनाइनेछ । 

75. सवारी सा्धनसँग समवन्त््धत कारखाना, वक्ष सप, ड्ाईतभङ 

सेत्टरहरुको दता्ष र नवीकरणलाई अतनवाय्ष गररनेछ। 

76. इ-रर्सा, टेमपो जसता तीनपाङ्ग्र े सवारी सा्धन सञ्ालनलाई 

सरुन्क्त, वयवन्सथत र भरपददो बनाउन सथानीय तह माफ्ष त दता्ष र 

नवीकरण गन्ष सहजीकरण गररनेछ। 
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77. प्रदेशतभरिका प्रमखु शहरका मखुय सथानमा ट्ावफक बत्ीको वयवसथा 

गररनेछ।स्डक अनशुासन र स्डक सरुक्ालाई प्राथतमकताका साथ 

लागू गररनेछ । 

78. सरकारी सूचना प्रणालीलाई सरुन्क्त, वयवन्सथत र उपयोगी बनाउन 

त्थयाङ्क र सूचना प्रणालीको उ्तपादन एवम ्सञ्ालनमा एकरुपता 

कायम गररनेछ।

79. सूचना-प्रववत्धमा आएको पररवत्षनसँगै चलन्चरि तनमा्षण तथा तसनेमाहल 

सञ्ालनलाई प्रववत्ध मैरिी बनाउन प्रो्तसावहत गररनेछ। प्रदेशका 

प्रमखु पय्षटकीय गत्तवयहरुमा चलन्चरि छायाङ्कन सथलको ववकास 

गररनेछ। प्रदेशको पवहचान र पय्षटन प्रवद्ध्षन गनने चलन्चरिलाई 

प्रो्तसाहन गररनेछ। ्डाटा सरुक्ाको लातग ्डाटा सेत्टर सथापना 

गररनेछ। टेतलफोन सेवा, ईत्टरनेट र केबल नेटवक्ष लाई ग्रामीण 

क्ेरिसमम ववसतार गन्ष आवशयक सहजीकरण गररनेछ।

माननीय सभामखु,माननीय सभामखु,

80. 'सामान्जक क्ेरिमा लगानी, ववकासको सनुौलो ववहानी'को मात्यतालाई 

मूत्षरुप ददन मवहला, बालबातलका, जेष्ठ नागररक, अपाङ्ता, न्शक्ा 

तथा यवुा खेलकुद क्ेरिलाई समेटी रणनीततक काय्षयोजना तयार 

गरी काया्षत्वयन गररनेछ।

81. ववद्यालय तहको न्शक्ालाई गणुसतरीय, प्रततसप्धषी, सीपयकु्त 

एवं सूचना प्रववत्धमैरिी बनाउन प्रदेश न्शक्ा नीतत तजु्षमा गरी 

काया्षत्वयन गररनेछ। सथानीय तहसँगको समत्वयमा प्रदेशको 

ववशेरता र सथानीय आवशयकता तथा ववतभन्न प्रकारका दवुय्षसन 

रोकथामका ववरयमा सथानीय पाठ्यक्रम तनमा्षण गरी काया्षत्वयन 

गन्ष सहजीकरण गररनेछ। आ्धारभतू ववद्यालयको पाठ्यक्रम तथा 

पाठ्यपसुतक मातभृारामा तनमा्षण गन्ष, ववज् न्शक्क वयवसथापन गन्ष 

सहजीकरण गररनेछ।
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82. मखुयमत्रिी शैन्क्क स्ुधार काय्षक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई 

सामदुावयक ववद्यालयहरुमा भौततक सवुव्धाको ववकास एवं ववसतारगरी 

गणुसतर अतभववृद्ध गन्ष ववद्यालय भवन, अपाङ् एवम ्लैवङ्क मैरिी 

शौचालय, सवचछ वपउनेपानी, मम्षत संभार, तथा सूचना प्रववत्धको 

ववकास र ववसतारका काय्षक्रम सञ्ालन गररनेछ।

83. समबन्त््धत सथानीय तहसँगको समत्वय एवम ्सहकाय्षमा ववद्यालयको 

भौततक पूवा्ष्धार ववकास र वयवसथापकीय स्ुधारमा लगानी बढाउँदै 

लतगनेछ। सबै सथानीय तहमा एउटा माधयतमक तहको नमूना 

ववद्यालय बनाउने नीतत अन्खतयार गररनेछ। प्र्तयेक सथानीय तहमा 

एउटा आ्धारभतू  ववद्यालयलाई नमूना बालमैरिी ववद्यालयको रुपमा 

ववकास गरी गणुसतरीय न्शक्ा सतुनन्चित गररनेछ ।

84. ववद्यालय न्शक्ालाई गणुसतरीय बनाउन न्शक्कको पेशागत 

क्मता ववकास गन्ष सेवा प्रवेश तथा सेवाकालीन तातलम सञ्ालन 

गररनेछ।आ्धारभतू तहदेन्ख नै ववज्ान, प्रववत्ध, इन्त्जतनयररङ, 

गन्णत अव्धारणामा आ्धाररत न्शक्क तातलम काय्षक्रम सञ्ालन 

गररनेछ। 

85. सामदुावयक ववद्यालयका प्र्धानाधयापकका लातग ववद्यालय वयवसथापन 

तथा सञ्ालन समवत््धी ववन्शटिीकृत तातलम सञ्ालन गरी क्मता 

अतभववृद्ध गररनेछ । उ्तकृटि वयवसथापन र नततजा भएका सफल 

सामदुावयक माधयतमक ववद्यालयलाई तनन्चित मापदण्ड बनाई प्र्तयेक 

न्जललाबाट एउटा ववद्यालय छनौट गरी परुसकृत एवम ्प्रो्तसावहत 

गररनेछ।

86. प्रदेशको उचच न्शक्ालाई वयवन्सथत, प्रभावकारी रोजगारमलुक 

बनाई उ्तपादनसँग जोडन प्रादेन्शक उचच न्शक्ा नीततको तजु्षमा 

गररनेछ।उचच न्शक्ाको पहुँच र गणुसतरमा अतभववृद्ध गददै 

सक्म, योगय, दक्, नवप्रवत्षना्तमक तथा सीपयकु्त रोजगारमूखी 
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मानव संशा्धन ववकासमा जो्ड ददइनेछ । मनमोहन प्राववत्धक 

ववविववद्यालयको संरचनागत र काय्षक्रमगत सदुृढीकरणका लातग 

गरुुयोजना तनमा्षण गरी काया्षत्वयन गररनेछ। मनमोहन प्राववत्धक 

ववविववद्यालयमा थप शैन्क्क काय्षक्रम सञ्ालन गररनेछ। प्रदेश 

आववषकार केत्द्लाई थप सदुृढीकरण गररनेछ।

87. प्रदेशमा सञ्ातलत प्राववत्धक न्शक्ालयहरुको संसथागत सदुृढीकरण 

गरी वयावसावयक एवम ् सीपयकु्त जनशन्क्त उ्तपादनमा जो्ड 

ददइनेछ।

88. सामदुावयक ्यामपसहरुको पूवा्ष्धार ववकास तथा सञ्ालन 

सहायताको लातग तनन्चित मापदण्ड तन्धा्षरण गरी सो को आ्धारमा 

अनदुान ददने नीतत तय गददै गणुसतरीय शैन्क्क काय्षक्रम सञ्ालनमा 

जो्ड ददइनेछ। प्रदेशको समभावयता र ववन्शटिताअनरुुप उचच 

न्शक्ाको पाठ्यक्रममा समसामवयक पररमाज्षन गन्ष जो्ड ददइनेछ । 

आतथ्षक तथा सामान्जक रुपमा पछात्डपरेका समदुाय र अपाङ्ता 

भएका ववद्याथषीलाई उचच न्शक्ा अधययनका लातग छारिबतृत प्रदान 

गनने नीततलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

89. न्चवक्तसा क्ेरिमा उचच तहको जनशन्क्त उ्तपादन गन्ष प्रदेश 

सवास्थय ववज्ान अधययन प्रततष्ठान सथापनाको लातग समभावयता 

अधययन गररनेछ । औरत्धजत्य जत्डबटुीको अधययन अधयापनका 

लातग समभावयता अधययन गररनेछ।

90. प्रादेन्शक प्राववत्धक तथा वयावसावयक न्शक्ा तातलम परररद्  गठन 

गररनेछ । प्राववत्धक तथा वयावसावयक न्शक्ा तातलम समबत््धी 

प्रादेन्शक नीतत तजु्षमा गरी प्राववत्धक न्शक्ालय वा ववद्यालयको 

सथापना, सञ्ालन, वयवसथापन, तनयमन, अनगुमन गन्षको लातग 

प्राववत्धक न्शक्ा तथा वयावसावयक तातलम समबत््धी कानून तजु्षमा 
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गररनेछ । लन्क्त वग्षका ववद्याथषीहरुका लातग प्राववत्धक न्शक्ामा 

छारिवनृ्त् उपल््ध गराइनेछ।

91. प्राववत्धक न्शक्ा अत्तग्षत पढदै कमाउँदै काय्षक्रमलाई प्रभावकारी 

बनाउन कृवर र पशपुालनका क्ेरिमा अधययनरत प्रन्शक्ाथषीको 

प्रयोगा्तमक उ्तपादनका आ्धारमा अनदुानको वयवसथा गररनेछ 

। ववद्यालयमा तसकाइमा आ्धाररत उद्यमशीलता ववकास काय्षक्रम 

सञ्ालन गररनेछ । प्राववत्धक न्शक्ालय तथा ववद्यालयहरुमा 

अधययनरत प्रन्शक्ाथषीको प्रयोगा्तमक अभयासका लातग ववरयसँग 

समबन्त््धत उद्योग वयवसाय, कृवर फम्ष तथा स्डक पूवा्ष्धार, भवन 

तनमा्षण जसता काय्ष गनने संसथाहरुसँग समत्वय गनने नीतत तलइनेछ।

92. तनरत्तर न्शक्ाका काय्षक्रम सञ्ालन गन्ष सथानीय तहलाई प्रो्तसाहन 

गररनेछ । आगामी आतथ्षक वर्षमा प्रदेशलाई साक्र प्रदेश घोरणा 

गररनेछ ।

93.  भारा, कला, संसकृततको जगेना्ष र प्रवद्ध्षनको तनन्मत प्रदेश प्रज्ा 

प्रततष्ठान गठन गररनेछ । प्रदेशमा लतलतकलाको अधययन, 

अनसुत््धान, खोज र प्रवद्ध्षनलाई प्रो्तसावहत गररनेछ ।

94. सामदुावयक पसुतकालय एवम ् सामदुावयक अधययन केत्द्लाई 

सदृढीकरण गरी सथानीय सतरमा प्रकान्शत उपयोगी पसुतकहरु 

संग्रवहत गररनेछ । सामदुावयक पसुतकालयहरुलाई प्रववत्धमैरिी 

बनाइनेछ।

95. राव्रिय तथा अत्तरा्षव्रिय प्रततयोतगतामा सहभागी भई पदक प्राप्त 

गनने प्रदेश नं. १ का खेला्डीलाई प्रो्तसाहन सवरुप परुसकृत एवम ्

सममातनत गनने नीतत तलइनेछ। खेलकुदको ववकास तथा उन्नयनमा 

सरकारको भतूमकालाई प्रभावकारी बनाउँदै लतगने छ। खेलकुदको 

ववकासमा तनजीक्ेरिलाई सहभागी गराउने नीतत तलइनेछ। 
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96. प्रादेन्शक एवम ्न्जलला र सथानीय तहमा रहेका खेलकुद पूवा्ष्धारको 

सतरोन्नतत र तनमा्षण काय्षलाई तनरत्तरता ददइनेछ।प्र्तयेक न्जलला 

सदरमकुाम र सथानीय तहका केत्द्मा खलुला वयायामशाला र 

कभ्ड्षहलको तनमा्षण गददै लतगने छ ।सथानीय तहसँगको समत्वयमा 

साहतसक र पय्षटकीय खेलकुद (पयारागलाइत्डङ, कायावकङ, 

र ्यान्फटङ् आदद) का लातग समभावयता अधययन गरी खेल पूवा्ष्धार 

ववकासका लातग तनजी क्ेरिसँग साझेदारी गररनेछ।सबै माधयतमक 

ववद्यालयहरूमा सकाउट ववकासको काय्षक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा 

सञ्ालन गररनेछ। 

97. प्रदेश तथा राव्रिय सतरमा खेतलने सबै प्रकारका खेलकुदलाई 

प्राथतमकतामा राखी खेला्डी तथा प्रन्शक्कको क्मता ववकास र 

प्रो्तसाहन गररनेछ। अपाङ्ता भएका वयन्क्तहरूको सहभातगतामा 

पयाराखेलकुद प्रततयोतगता सञ्ालन गररनेछ। 

98. ववद्यालय तहबाटै खेलकुद ववकासको आ्धार तयार गन्ष माधयतमक 

ववद्यालयमा एकजना न्शक्कलाई प्रन्शक्ण प्रदान गरी खेलकुद 

न्शक्क तयार गररनेछ । ववद्यालयका खेला्डी सहभागी हनेु न्जलला 

र प्रदेशसतरीय रा्रिपतत रतनङ्न्शल्ड, न्जलला एवम ् प्रदेश सतरीय 

खेलकुद, ववतभन्न वव्धाका राव्रिय र अत्तराव्रिय प्रततयोतगताहरु 

आयोजना गररनेछ। 

99. यवुाहरुलाई सीपमूलक तातलमका अवसर माफ्ष त सवरोजगारीका 

लातग अतभप्ररेरत गन्ष यवुा समवत््धी प्रादेन्शक नीतत तथा काननु 

तजु्षमा गरी काया्षत्वयनमा लयाइने छ । ववतभन्न क्ेरिमा उ्तकृटि 

योगदान परु ्याउने यवुा प्रततभालाई सममान गररनेछ ।

100. मवहला, दतलत, यौनीक अलपसंखयक तथा आतथ्षकरुपले ववपन्न 

यवुा लन्क्त क्मता ववकास काय्षक्रम सञ्ालन गररनेछ । न्जलला 

सदरमकुाम, सथानीय तहका केत्द् तथा सथानीय बजारमा रोजगार 
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तथा सवरोजगारका लातग सीपमूलक तातलम सञ्ालन गररनेछ।

101. शैन्क्क वेरोजगार यवुाशन्क्तलाई सरकारी सेवा प्रवेशमा आकवर्षत 

गन्षकालातग सबै सथानीय तह सँगको समत्वय र साझेदारीमा 

अतभप्ररेणा र अतभमूखीकरण काय्षक्रम सञ्ालन गररनेछ । 

102. ववद्यालय तहमा ववज्ान तथा गन्णत न्शक्कहरुका लातग प्रयोगा्तमक 

न्शक्ण तातलम सञ्ालन गन्ष प्र्तयेक न्जललामा एक एक वटा 

ववज्ान तथा गन्णत प्रववत्ध प्रयोगशाला सथापना गररनेछ।

103. बैज्ातनक अनसुत््धानलाई प्रदेशमा प्रवद्ध्षन गददै ववज्ान प्रववत्धको 

क्ेरिमा उललेखय योगदान पयुा्षउने संसथा र वयन्क्तलाई प्रो्तसाहन र 

सममान गररनेछ।

माननीय सभामखु,माननीय सभामखु,

104. 'सवसथ नागररक, सक्म प्रदेश' भन्ने नाराका साथ गणुसतरीय सवास्थय 

सेवामा सव्षसा्धारण नागररकको पहुँच ववसतार गददै लतगनेछ। 

यसका लातग प्रादेन्शक सवास्थय नीतत तयार गरी काया्षत्वयनमा 

लयाइनेछ।

105. आयवुनेद, होतमयोपयाथी, प्राकृततक न्चवक्तसा एवम ्अत्य बैकन्लपक 

न्चवक्तसा सेवा एकीकृत तथा एकद्ार प्रणालीबाट उपल््ध हनेु 

वयवसथा तमलाइनेछ।

106. सबै न्जलला असपतालहरूबाट गणुसतरीय सेवा प्रदान गन्ष ववशेरज् 

न्चवक्तसक र आवशयक जनशन्क्तको वयवसथा गररनेछ। 

असपतालवाट हाल प्रवाह भइरहेको न्चवक्तसा सेवालाई सहज 

र सलुभ बनाउन टेतलमेत्डतसन प्रणाली सञ्ालन गररनेछ।प्ररेण 

(रेफरल) सेवा थप ववसतार गररनेछ।

107. एमबलेुत्स सेवामा आम नागररकको सहज पहुँच ववसतारका लातग 

समबद्ध संघ संसथाको समत्वय एवम ्सहकाय्षमा एकीकृत एमबलेुत्स 

सेवा आरमभ गररनेछ।
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108. मवहलामा देन्खने आङ खसने रोग, पाठेघर ् यात्सर, सतन ् यात्सर, 

अ्सटेवट्क वफसटुलाका समसयाहरूको रोकथाम तथा उपचार 

वयवसथापन सहज बनाइनेछ।'कोख देन्ख शोक समम' अतभयान 

सञ्ालन गरी गभ्षवती र स्ुतकेरी मवहला लन्क्त तनःशलुक एमबलेुत्स 

सेवा र स्ुतकेरी मवहलाका लातग पोरणसमबत््धी काय्षक्रम अगात्ड 

बढाइनेछ।

109. गभ्षवती मवहलाहरुको पूव्ष प्रसतुत सेवा,  प्रसतुत सेवा तथा प्रसतुत 

पचिात गररने परीक्णहरू लगायतका समपूण्ष सवास्थय सेवाहरू प्रदेश 

मातहतका असपतालहरूबाट तनः शलुक प्रदान गररनेछ। सथानीय 

तहसँगको सहकाय्षमा 'एक व्डा एक वतथ्षङ् सेत्टर' सथापना 

गररनेछ।

110. मेची असपताललाई प्रादेन्शक असपतालमा सतरोन्नतत गरी 'सेत्टर 

फर एन््सलेत्स'का रूपमा ववकास गररनेछ। झापाको कमल 

गाउँपातलकाको लखनपरुमा पचास शैययाको प्रादेन्शक आयवुनेद 

असपताल यसै आतथ्षक वर्षदेन्ख सञ्ालनमा लयाइनेछ।

111. कोशी असपताल कोतभ्ड-१९ उपचार केत्द्लाई प्रदेश सतरीय 

संक्रामक रोग तथा सघन उपचार केत्द्का रूपमा ववकास 

गररनेछ। प्रदेश जनसवास्थय प्रयोगशालालाई ररफरेत्स लयाबका 

रूपमा ववकास गददै लतगनेछ।

112. समबन्त््धत संसथासँगको समत्वय र सहकाय्षमा हेमोफेतलया र 

थालसेतमया रोगको परीक्ण तथा उपचारका लातग आवशयक 

सहयोग उपल््ध गराइनेछ।

113. वालवातलकाको पोरण र वकशोर-वकशोरीको यौन तथा प्रजनन एवं 

मानतसक सवास्थय लगायत समग्र सवास्थयका ववरय समेटी सवसथ 

नागररक बनाउने उद्ेशयका साथ प्रदेश तभरिका सबै सथानीय तहका 
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तबद्यालयहरुमा सञ्ातलत' ववद्यालय नतस्षङ् सेवा काय्षक्रम'लाई 

तनरत्तरता ददइनेछ।

114. मवहला, बालवातलका तथा वकशोरीहरुको पोरणको अवसथा स्ुधारका 

लातग बहकु्ेरिीय पोरण काय्षक्रमलाई तनरत्तरता ददइनेछ।

माननीय सभामखु,माननीय सभामखु,

115. लैवङ्क समानता र सामान्जक समावेशीकरण नीतत तजु्षमा गरी 

काया्षत्वयनमा लयाइनेछ ।

116. प्रदेशमा रहेका मवहला, बालबातलका, जयेष्ठ नागररक, आददवासी 

जनजातत, लोपोत्मखु, सीमात्तकृत, अपाङ्ता भएका वयन्क्त, दतलत, 

संरक्ण वववहन वयन्क्त, लैवङ्क तथा यौतनक अलपसंखयक, एकल 

मवहला, म्ेधशी, मनु्सलम लगायत पछात्ड परेका समदुायको 

ववकासका लातग लन्क्त वग्षमैरिी शसक्तीकरण काय्षक्रम सञ्ालन 

गररनेछ।

117. प्रदेश सरकार तथा सथानीय तहको साझेदारीमा सञ्ालन भएको 

एकल मवहला उद्यमशीलता ववकास काय्षक्रमलाई क्रमशः अत्य 

सथानीय तहहरुमा ववसतार गददै लतगनेछ ।

118. लैवङ्क वहंसा त्यूनीकरणका लातग प्रदेश तथा सबै सथानीय तहहरुमा 

सथावपत लैवङ्क वहंसा तनवारण कोरलाई तनरत्तरता दददै कोरमा 

रहने रकममा समयानकुुल ववृद्ध गररनेछ। लैवङ्क वहंसापीत्डत  तथा 

मानव बेचववखन तथा ओसारपसार पीत्डत मवहला तथा बातलकाको 

संरक्ण एवं पनुःसथापनाका  लातग प्रदेश सरकारद्ारा सञ्ातलत 

दीघ्षकालीन पनुःसथापना गहृलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । 

प्र्तयेक न्जललामा सथानीय तह तथा सामान्जक ववकास संसथामाफ्ष त 

लैंवङ्क वहंसा पीत्डत मवहलाका लातग सञ्ातलत अलपकालीन 

पनुःसथापना केत्द् सञ्ालन गन्ष तनरत्तरता ददइनेछ । 
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119. सन ्२०२५ समममा बालवववाह मकु्त प्रदेश वनाउने अतभयानलाई 

सफल पान्ष प्रदेशका जोन्खमयकु्त क्ेरिका सामदुावयक माधयतमक 

ववद्यालयमा सथानीय तहसँगको सहकाय्षमा वकशोरी शसक्तीकरण 

काय्षक्रम सञ्ालन गररनेछ। प्रदेश तभरि रहेका बालगहृ, बाल 

हेलपलाईनको सदुृढीकरण तथा सञ्ालनमा आवशयक सहयोग 

गररनेछ । आपतकालीन अवसथामा रहेका बालबातलकाको 

उद्धार एवम ्संरक्णका लातग आपतकालीन बालउद्धार कोरलाई 

प्रभावकारी रुपमा सञ्ालन गनने वयवसथा तमलाइनेछ। बालमैरिी 

सथानीय शासन प्रबद्ध्षनका लातग सथानीय तहसँग सहकाय्ष गररनेछ।

120. स्डक बालबातलका मकु्त प्रदेश तनमा्षणका लातग तीनै तहको 

सरकारको समत्वय र सहकाय्षमा स्डक बालबातलकाको 

उद्धार, पनुःसथापना, पाररवाररक पनुतम्षलन तथा पनुःएकीकरण, 

पालनपोरण, न्शक्ा, सीप तथा सवरोजगार तातलम सञ्ालन गरी 

स्डक बालबातलकाको संरक्ण तथा वयवसथापनमा जो्ड ददइनेछ 

। स्डकमा रहेका तथा जोन्खमयकु्त श्रममा संलगन गराइएका 

बालबातलकाको उद्धार, संरक्ण, पनुःसथापना र पनुतम्षलन गराउदै 

बालमैरिी प्रदेश तनमा्षणमा जो्ड ददइनेछ।

121. अपाङ्ता भएका वयन्क्तहरुको आतथ्षक तथा सामान्जक ववकासका 

लातग प्रदेश सरकार, सथानीय तह र साझेदार संसथाको तरिपक्ीय 

लागत साझेदारीमा सञ्ातलत अपाङ्ता रोकथाम तथा पनुःसथापना 

काय्षक्रमलाई तनरत्तरता दददैं अपाङ्ता भएका वयन्क्तहरुलाई 

आ्तमतनभ्षर, सवावलमवी र सममानजनक जीवनयापनका लातग थप 

सथानीय तहमा काय्षक्रम सञ्ालनको वयवसथा तमलाइनेछ।अपाङ्ता 

भएका वयन्क्तहरुको सूचना एवं सेवामा पहुँच सथापनाका लातग 

सथानीय तहमा अपाङ्ता सूचना तथा सहायता कक् सथापनार 
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सञ्ालनका साथै एक सथानीय तह एक सांकेततक दोभार े सेवा 

प्रदान गनने वयवसथा गररनेछ। 

122. ववतभन्न कारणले असहाय भई स्डकमा रहेका सहयोगापेक्ी स्डक 

मानवहरुको उद्धार तथा पनुःसथापना गददै सहयोगापेक्ी स्डक 

मानवमकु्त प्रदेश तनमा्षणको अतभयान सञ्ालन गररनेछ।

123. जयेष्ठ नागररकहरुको संरक्ण र सममान सवहतको पनुःसथापनाका 

लातग नेपाल सरकारको सहकाय्षमा प्रदेशकै नमूना जयेष्ठ नागररकग्राम 

सथापना गररनेछ । प्र्तयेक न्जललामा जेष्ठ नागररक ग्राम सथापना 

गन्ष पहल गररनेछ।जयेष्ठ नागररकको ज्ान र अनभुवलाई समाज 

तथा मलुकुको वहतमा पुजँीकरण गन्ष आवशयक काय्षक्रम सञ्ालन 

गररनेछ । एक सथानीय तहमा कमतीमा एउटा ददवा सेवा केत्द् 

सञ्ालनका लातग सथानीय तहसँग सहकाय्ष गररनेछ।

124. दतलत तथा मवहला सशक्तीकरण कानूनको तनमा्षण गररनेछ। 

छुवाछुत मकु्त प्रदेश तनमा्षण गन्ष ववशेर अतभयान सञ्ालन गररनेछ।

माननीय सभामखु,माननीय सभामखु,

125. समदुाय माफ्ष त वयवसथापन भइरहेको प्रादेन्शक वनक्ेरि ववृद्ध गददै 

वनको ददगो वयवसथापन गररनेछ।

126. गरुाँसको राज्धानी तथा जैववक वववव्धताको ‘हटसपट‘ तीनजरेु-

तमलके-जलजले क्ेरि रजैववक वववव्धताले भररपूण्ष झापा न्जललाको 

जलथल वनक्ेरिलाई नमूना संरक्ण क्ेरिको रुपमा वयवसथापन गरी 

क्ेरिगत तथा प्रजाततगत जैववक वववव्धता अतभववृद्ध गररनेछ।

127. सथानीय जनताको माग समबो्धन गन्ष समदुाय तथा सरकारद्ारा 

वयवन्सथत वनमा समवद्ध्षन प्रणालीमा आ्धाररत ददगो वन 

वयवसथापनका काय्षक्रम सञ्ालन गररनेछ।
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128. बहमूुलय ज्डीबटुी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको समभावना भएका 

क्ेरि तन्धा्षरणगरी सो कोसंरक्ण र खेती ववसतार गररनेछ। जत्डबटुी 

संकलन, प्रशो्धन, मूलय अतभबवृद्ध तथा ब्ान्त््डङ र प्रमाणीकरणको 

तनन्मत अत्तराव्रियसतरको भण्डारण र प्रयोगशाला तनमा्षण गररनेछ। 

जत्डबटुी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको वयवसायीकरण गरी तनया्षत 

प्रवद्ध्षन गररनेछ।

129. चरन क्ेरि तथा जैववक माग्षहरुको पवहचान गरी भ-ूपररत्ध 

वयवसथापन गररनेछ। वत्यजत्तकुो वाससथान संरक्ण तथा मानव-

वत्यजत्त ुद्त्द् वयवसथापनका काय्षक्रम सञ्ालन गररनेछ।

130. ववकास आयोजनाको सबै चरणमा वातावरणीय पक्लाई 

आत्तररकीकरण गररनेछ । वन, वातावरण तथा जला्धार 

वयवसथापनमा नवीन प्रववत्ध तभत्याइने छ। सो समबत््धी 'वेव 

बेस्ड ्डाटा मेनेजमेणट', वैज्ातनक अधययन अनसुत््धान, तातलम 

र प्रचारप्रसारका काय्षक्रम एकीकृत एवम ् समत्वया्तमक रुपमा 

सञ्ालन गररनेछ।

131. वनसपतत तथा वत्यजत्तहुरुको सव-सथानीय तथा पर-सथानीय 

संरक्ण तथा पया्षपय्षटन प्रवद्ध्षन गन्ष प्राणी उद्यान तथा वनसपतत 

उद्यान ववसतारका लातग समभावयता अधययन गररनेछ ।

132. प्रदेशसतरमा जला्धार तथा उप-जला्धार क्ेरिको न्साङ्कन गरी 

उपयकु्त वयवसथापन गररनेछ।

133. चरेु लगायतका संवेदनशील जला्धार क्ेरिमा 'वयवन्सथत र संरन्क्त 

जला्धार, जीवनको आ्धार' सोचका साथ उपललो र तललो तटीय 

समबत््धमा आ्धाररत वयवसथापन ववत्ध अवलमवन गररनेछ।  नदी 

प्रणालीमा आ्धाररत एकीकृत जला्धार वयवसथापन काय्षक्रमलाई 

थप प्रभावकारी बनाइने छ।
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134. नदीजत्य पदाथ्षको अत्धक र अवयवन्सथत दोहन तनयत्रिण गररनेछ। 

साथै भ-ूक्य तनयत्रिणका लातग सचेतना तथा वायोइन्त्जतनयररङ 

प्रववत्धको उपयोग गररनेछ।

135. चरेु लगायतका वन क्ेरि तभरि तसमसार, ताल तलैया र पोखरीको 

तनमा्षण एवमसंरक्ण गररनेछ।

136. सथानीय तहमा जलवाय ु पररवत्षन अनकूुलन योजना तजु्षमा र 

काया्षत्वयनका लातग सहजीकरण गररनेछ । साथै वनसपतत तथा 

हररत पाक्ष  तनमा्षण र प्रदेश हररयाली काय्षक्रमलाई अतभयानको 

रुपमा सञ्ालन गररनेछ । ववद्यालय तहमा जलवाय ु पररवत्षन 

समबत््धी पाठ्यक्रम लागू गन्ष सहजीकरण गररनेछ।

137. वाय ु तथा धवनी प्रदरुण तनयत्रिणका लातग जनचेतनामूलक 

काय्षक्रम संचालन गररनेछ। शहरी तथा बजार क्ेरि, राजमाग्ष र 

नदी आसपासका क्ेरिमा पलावटिक झोलाको प्रयोगलाई तनरु्तसावहत 

गररनेछ।

माननीय सभामखु,माननीय सभामखु,

138. संघ, प्रदेश र सथानीय तहको काय्षन्जममेवारीमा पनने 'ववकास 

काय्षक्रम तथा आयोजनाको बतग्षकरण र बाँ्डफाँ्ड समबत््धी 

मापदण्ड, २०७६' वमोन्जम सथानीय तहबाट सञ्ालन हनुपुनने 

आयोजना समबन्त््धत सथानीय तहमा हसतात्तरणको प्रकृया अगात्ड 

बढाइनेछ । 

139. कोतभ्ड-१९महामारीबाट सामान्जक-आतथ्षक जीवनमा परेको असर 

र प्रभाव त्यूनीकरण एवम ् आतथ्षक पनुरु्तथानका काय्षक्रमलाई 

प्राथतमकतामा राखी काया्षत्वयन गररनेछ। 

140. समदृ्ध अथ्षतत्रिको आ्धार तयार गन्ष प्रदेशको आतथ्षक ववकासको 

संवाहकको रूपमा रहेका कृवर, उद्योग, पय्षटन, भौततक पवुा्ष्धार, 
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ऊजा्ष, सूचना प्रववत्ध र सहरी ववकासको क्ेरिमा तनजी लगानी 

आकवर्षत गररनेछ।

141. ववतनयोजन दक्ता र काया्षत्वयन क्मता अतभववृद्ध गरी साव्षजतनक 

खच्ष वयवसथापनमा ववत्ीय उत्रदावय्तव र पारदन्श्षता सतुनन्चित 

गररनेछ।

142. आतथ्षक श्रोत पररचालनमा आत्तररक राजचिको योगदान बढाउन 

समभावय क्ेरिको पवहचान गररनेछ। राजवि वयवसथापनमा सूचना 

प्रववत्धको प्रयोग बढाउँदै चहुावट तनयत्रिण गररनेछ।

143. सूचना प्रववत्धको प्रयोग,अत्तरतनकाय समत्वय र जोन्खममा आ्धाररत 

पररपालनाको माधयमबाट अनौपचाररक आतथ्षक गततववत्ध तनयत्रिण 

गररनेछ।

144. प्रदेशमा सञ्ालन हनेु ववकास आयोजनाको प्राथतमकीकरण गरी 

छनौट गन्ष पररयोजना बैङ्क तयार गररनेछ। अत्तरतह समत्वय 

माफ्ष त आयोजनाको छनौट तथा काया्षत्वयनमा दोहोरोपना नहनेु 

वयवसथा तमलाइनेछ।

145. बजेट तजु्षमा, काया्षत्वयन, लेखाङ्कन र प्रततवेदन प्रणालीका बीच 

अत्तरआवद्धता कायम गरी बजेट प्रणालीलाई सवचातलत बनाइनेछ। 

146. संघ,प्रदेश र सथानीय तहको पारसपररक समत्वय र सहकाय्षका 

आ्धारमा सहलगानीको माधयमबाट वयावसावयक रूपमा समभावय 

एवम ्उचच प्रततफलयकु्त पररयोजना सञ्ालन गररनेछ।

147. ववत्ीय क्ेरिका तनयामक तनकायहरूको सहकाय्ष र समत्वयमा 

ववत्ीय साक्रता काय्षक्रम सबै पातलकामा सञ्ालन गररनेछ। 

मसुहर, ऋवरदेव लगायतका सीमात्तकृत वग्षलाई सवास्थय ववमाको 

दायरामा लयाउन प्रो्तसावहत गररनेछ।
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माननीय सभामखु,माननीय सभामखु,

148. प्रदेश तनजामती सेवा र सथानीय तहको सरकारी सेवाको गठन, 

सञ्ालन तथा सेवा शत्षको तबरयमा आवशयक कानून तजु्षमा 

गररनेछ।

149. प्रदेश र सथानीय तह अत्तग्षतका कम्षचारीहरुको अतभलेख वयवन्सथत 

गनने प्रयोजनका लातग प्रदेश वकताबखानाको सथापना गररनेछ।

150. प्रदेश प्रन्शक्ण केत्द्को भौततक पूवा्ष्धार तथा जनशन्क्तको क्मता 

अतभबवृद्ध गररनेछ।

151. प्रदेशको तनजामती प्रशासनलाई नततजामूखी बनाउन काय्षसमपादन 

समझौता प्रणाली काया्षत्वयनमा लयाइनेछ। प्रदेश मातहतका 

तनकायहरूको काय्षसमपादन तथा सेवा प्रवाहको गणुसतर स्ुधार गन्ष 

वयवसथापन परीक्ण काय्ष प्रारमभ गररनेछ।

152. प्रदेशको सशुासन र सेवा प्रवाहमा स्ुधार लयाउन नागररकका गनुासो 

सनु्ने संयत्रिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। भ्रटिाचार त्यूनीकरणका 

लातग तनरो्धा्तमक एवम ्प्रवद्ध्षना्तमक काय्षक्रम सञ्ालन गररनेछ।

153. 'नागररकको न्जउ, ्धन र साव्षजतनक समपन्त्को सरुक्ा, प्रदेश 

सरकारको प्रततवद्धता 'भन्नेमात्यताबाट प्ररेरत भई प्रदेशमा शान्त्त 

सरुक्ा र अमन-चयन कायम गररनेछ। यसका लातग अत्तरतह 

समत्वय प्रभावकारी बनाइनेछ।

154. सवहद तथा बेपत्ा पररवार र द्त्द्वपत्डत एवम ्ववसथावपतलाई राहत, 

पनुःसथापना र सहायताका लातग आवशयक वयवसथा तमलाइनेछ । 

ववतभन्न आत्दोलनमा घाइते भई उपचार नपाएकाहरुको यथोन्चत 

उपचारको वयवसथा गनने, अङ्भङ् भएकाहरुलाई क्तीपूतत्षको 

वयवसथा गररनेछ ।
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155. सामान्जक ववकृतत, लागूऔर्ध सेवन तथा दवुय्षसन ववरुद्धको अतभयान 

र ववपदमा वकशोर वकशोरीलाई सामान्जक काय्षमा पररचालन गन्ष 

'हामी सवयंसेवी' अतभयान सञ्ालन गररनेछ । 

156. प्रचतलत प्रदेश कानूनमा स्ुधार र नयाँ कानून तजु्षमाको काय्षलाई 

प्रभावकारी बनाइनेछ । सथानीय तहको कानून तजु्षमाका लातग 

प्राववत्धक सहयोग उपल््ध गराइनेछ । प्रदेश कानूनको एकीकरण, 

संवहताकरण, अतभलेखीकरण, प्रकाशन र ववतरणको वयवसथा 

तमलाइनेछ।

157. मानवअत्धकारसँग समबद्ध तनकायहरुसँग समत्वय गरी प्रदेशमा 

मानव अत्धकारको संरक्ण र प्रवद्ध्षनका काय्षक्रम सञ्ालन 

गररनेछ।

158. यवुा लन्क्त कानूनी साक्रता र त्यायमा पहुँच अतभबवृद्ध काय्षक्रम 

सञ्ालन गररनेछ । संघ, प्रदेश र सथानीय तहको समत्वयमा 

तनःशलुक कानूनी सहायता काय्षक्रम सञ्ालन गररनेछ।

159. प्रदेश सरकारको हकवहत र सरोकार रहेको मदु्ाको प्रततरक्ा र 

तलन्खत जवाफ समबत््धी तबरयमा क्मता अतभववृद्धका काय्षक्रम 

सञ्ालन गररनेछ। ्तयसैगरी सथानीय त्यावयक सतमतत र सथानीय 

वव्धायन सतमततको क्मता अतभववृद्धका काय्षक्रम सञ्ालन गररनेछ।

माननीय सभामखु,माननीय सभामखु,

160. समवद्ध तनकाय एवम ् सरोकारवालासँगको समत्वय एवम ्

सहभातगतामा ववपद् पूव्षतयारी प्रतत काय्ष र पनुःसथापना समबत््धी 

नीतत तजु्षमा गरी काया्षत्वयनमा लयाइनेछ।

161. ववपद् समबत््धी त्थयाङ्क वयवसथापन, अधययन, अनसुत््धानका साथै 

जलवायजुत्य ववपदको असर त्यूनीकरणका लातग ववपद् पूव्ष सूचना 

प्रणाली काया्षत्वयनमा लयाइनेछ।महामारी तथा ववपदमा परी 
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ववसथावपत भएका वयन्क्तलाई त्तकालका लातग सरुन्क्त राख्न तथा 

ववपद खोज, उद्धार र राहत समबत््धी काय्षलाई वयवन्सथत बनाउन 

'प्रदेश ववपद वयवसथापन केत्द्' सथापना गररनेछ।

162. मखुयमत्रिी अ्तयावशयक सेवा केत्द्को संसथागत सदुृढीकरण गन्ष 

प्रदेश अत्तग्षतका न्जललाहरुमा दईु वा दईुभत्दा वढी पातलका 

संलगन गरी 'एकीकृत सेवा केत्द्' सथापना गन्ष आवशयक समत्वय, 

सहजीकरण र सहकाय्ष गररनेछ।

माननीय सभामखु, माननीय सभामखु, 

माननीय सदसयहरू,माननीय सदसयहरू,

163. सवचछ, सखुी र समनु्नत प्रदेशको आकाङ्क्ा प्रदेश सरकारको एकल 

प्रयासबाट पूरा गन्ष कदठन छ। यसका लातग प्रदेशमा वक्रयाशील 

नीन्ज क्ेरि, सहकारी एवम ्समपूण्ष ववकासप्रमेी नागररकको सद्ाव, 

सहयोग र सहकाय्ष आवशयक पद्षछ। प्रसततु नीतत तथा काय्षक्रमको 

सफल काया्षत्वयनका लातग समबद्ध सबै पक्को सद्ाव एवम ्

सहयोग प्राप्त हनेु ववविास तलएको छु। नागररकको ववकासप्रततको 

तीव्र आकाङ्क्ालाई पूरा गन्ष उ्तपादन र उ्तपादक्तव अतभववृद्ध 

गरी उचच आतथ्षक ववृद्ध हातसल गन्ष, नागररकको जीवनसतरमा 

गणुा्तमक स्ुधार लयाउन र सबै प्रदेशवासीमा आशा र उ्तसाह 

सञ्ार गन्ष प्रदेश सरकार प्रततवद्ध छ।

164. आतथ्षक वर्ष २०७९/८० को नीतत तथा काय्षक्रमको 

काया्षत्वयनबाट कृवर, उद्योग, पय्षटन र सेवा क्ेरिको उ्तपादन 

र उ्तपादक्तव अतभववृद्ध भई प्रदेशको समग्र ववकासमा सहयोग 

पगुने अपेक्ा गरेको छु। नागररकको जीउ्धनको सरुक्ा, शान्त्त 

सवुयवसथाको भरपददो वत्दोवसत, गणुसतरीय न्शक्ा एवम ्सवास्थय 

सेवाको सहज रसलुभ पहुँच तथा सामान्जक सरुक्ा एवम ्संरक्णका 



| 32 |

काय्षक्रम माफ्ष त सामान्जक त्याय र सशुासन कायम गन्ष प्रसततु 

नीतत तथा काय्षक्रमले मह्तवपूण्ष योगदान पगुने ववविास तलएको 

छु।

अत््तयमा,अत््तयमा,

165. प्रदेशको समग्र ववकास र समनु्नततका लातग प्र्तयक् एवम ्

परोक्रुपमा योगदान परु ्याउने सबै राजनीततक दल, रा्रिसेवक, 

नीन्ज क्ेरि, सहकारी क्ेरि, ववकास साझेदार, नागररक समाज, 

श्रतमक, ववुद्धजीवव तथा सञ्ार जगत लगायत समपूण्ष प्रदेशवासी 

दददीबवहनी तथा दाजभुाइलाई हादद्षक ्धत्यवाद ज्ापन गद्षछु।प्रसततु 

नीतत तथा काय्षक्रम काया्षत्वयनमा सबै क्ेरिको पूण्ष सहयोग प्राप्त 

हनेु ववविास तलएको छु।

    ्धत्यवाद।


