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प्रदेश सभाका माननीय सभामुख, 

प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू, 

1. सङ्घीयलोकतान्त्रिकगणतिात्मकशासनव्यवस्थाकोमाध्यमद्वारादिगोशान्त्रि,सुशासन,दवकास

रसमृन्त्रिकोआकाांक्षा पुरागनेसांवैधादनकव्यवस्थाकोपररपूरणगनन नेपालकोसांदवधान बमोदिम

स्थादपतलुन्त्रिनीप्रिेशको आदथनकवर्न२०७८/79कोवादर्नकनीदततथाकायनक्रमयसगररमामय

प्रिेशसभासमक्षसिोधनगननपाउँिामैलेगौरवान्त्रितमहसुसगरररहेकोछु। 

2. सङ्घीय शासन प्रणाली सदहतको लोकतान्त्रिकगणतिात्मकशासनव्यवस्था स्थापना सम्मको

दवदभन्नकालखण्डमारािनीदतकआन्दोलन,सांघर्नरक्रान्त्रिहरूमाराष्ट्र रिनताकोदहत,कल्याणर

उन्नदतकालादगिीवनसमपनणगनुनहुनेसबैज्ञातअज्ञातसदहिहरूप्रदतमउच्चसम्मानकासाथ

भावपूणनश्रिाञ्जलीअपनणगिैबेपत्तानागररकरघाइतेयोिाहरूप्रदतउच्चसम्मानव्यक्तगिनछु। 

3. नेपालकोशासनप्रणालीकोइदतहासमानयाँशासकीयसांरचनाकारुपमाप्रिेशसरकारस्थापनाको

झणै्डसाढेतीनवर्नकोकायनकाल पुरा हँुिासम्मप्रिेशसरकारलेपयानप्तकानून दनमानण,सांगठन

सांरचनाहरूकोस्थापनारिनशन्त्रक्तव्यवस्थापनतर्न प्रभावकारीरुपमाकायनसम्पािनगिै“समृि

प्रिेश, खुसी िनता” को िीघनकादलन सोच पुरा गनन सेवा प्रवाह र दवकास दनमानणका

दक्रयाकलापहरूलाईदतव्रताकासाथअगादिबढाउनसक्षमरहेकोछ। 

4. गतआदथनकवर्न िेन्त्रख दवश्वव्यापीरुपमा रै्दलएकोकोदभि-१९महामारीलेिनस्वास्थ्यका के्षत्रमा

गम्भीरसमस्यापैिागिानस्वास्थ्यपूवानधाररक्षमता दवकासकाके्षत्रमाहामीलेथपलगानीगनुनपने

समस्या र चुनौती दसिननाभएको दथयो। हामीले नेपालमै पदहलोपटकचारवटाकोदभि दवशेर्

अस्पताल र स्वास्थ्य परीक्षण गनन प्रयोगशालाहरूको स्थापना गिै दवद्यमान अस्पताल, स्वास्थ्य

सांस्थाहरुकोस्तरोन्नतीरक्षमताअदभवृन्त्रितथाप्रादवदधकिनशन्त्रक्तकोक्षमतादवकासगरीकोदभि-

१९सँगकोयुिलड्ौां।यसवर्नसमेतकोदभि-१९कोिोस्रोलहरझनैभयावहरुपमािेखापर्यो।

कोदभि-19कोिोस्रोलहरकाक्रममाअस्पतालहरुमा बेिकोअभाव,अन्त्रििनकोकमीिस्ता

समस्याहरुव्यहोनुनपर्यो।प्रिेशसरकारकोदनरिरकोप्रयासबाटअदहलेतीसमस्याहरुसमाधान

भएकाछन् ।पदछल्लोसमयसांक्रमणमाकमीआएकोछर दनकोहुनेिरउले्लख्यरुपमा वृन्त्रि

भएकोछ।कोदभि-19कोिोन्त्रखमपूणनरुपमाअन्त्यनभएपदन न्त्रस्थदत दनयिणतर्न उनु्मखहँुिै

गएको छ । यस घिीमा कोदभि-१९ को कारण ज्यान गुमाउनु हुने मृतकहरू प्रदत भावपूणन

श्रिाञ्िलीतथासांक्रदमतसमू्पणनदििीबदहनीतथािािुभाइहरूकोशीघ्रस्वास्थ्यलाभकोकामना

गिनछु।साथै कोदभि-19 को रोकथाम, उपचार र दनयिणमा अहोरात्र खदटनुहुने स्वास्थ्यकमी,

सुरक्षाकमी लगायतआ-आफ्नो ठाउँबाटस्वास्थ्यमापिण्डको पालना गरी सहयोग पुर्याउनुहुने

समु्पणनमादवशेर्धन्यवािदिनचाहन्छु। 

5. कोदभि-१९ बाट प्रिेशवासीको िीवनस्तरमा गम्भीर असर पनन नदिन िनस्वास्थ्य, रोिगारी,

उत्पािन,आपूदतन,पोर्णलगायतआदथनकतथासामादिकके्षत्रहरूमाप्रिेशसरकारलेकोदभिदवशेर्

कायनक्रमहरू सञ्चालन गरररहेको छ। लगानीका लादग सहुदलयतपूणन ऋण, व्यािमा अनुिान,

उत्पािनका आधारमा अनुिान, भण्डारण, ढुवानी तथा दवतरणमा सहयोग, कृदर् एिुलेन्स र

प्रोत्साहनमूलककायनक्रमहरूसञ्चालनगरीप्रिेशवासीकोआदथनकतथासामादिकिीवनलाई उन्नत

रव्यवन्त्रस्थतगनेकायनक्रमहरूसञ्चालनगररएकाछन। 

6. प्रिेशको नामाकरण र स्थायी रािधानी तोके्न गहन कायन दिमे्मवारी सदक्रयतापूवनक सम्पािन

गरेकोमायसगररमामयप्रिेशसभालाईमहादिनकबधाईदिनचाहन्छु।निीसभ्यतामाआधाररत
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एवम् नू्यन िनघनत्व भएको िदमन (भदिननल्याण्ड) मा रािधानी तोदकएकोले आधुदनक सहर

सदहतकोप्रिेशरािधानीलाईव्यवन्त्रस्थतगनेसन्दभनमागुरुयोिनादनमानण,िग्गाव्यवस्थापन,भौदतक

पूवानधार दनमानण लगायतका कायनहरू शीघ्र रुपमा अगादि बढेका र रािधानी व्यवस्थापनसँग

सिन्त्रित केही मिालयहरू र कायानलयहरू स्थानािरण समेत भइसकेका छन्। रािधानी

व्यवस्थापनकालादगसङ्घीयसरकाररस्थानीयतहहरूसँगदनरिरसमियकोकायनभइरहेकोछ

। 

7. कोदभि-१९ को रोकथाम, दनयिण र उपचारका लादग प्रिेश सरकारले दवशेर् कायनक्रमहरू

सञ्चालन गरररहेको छ। आइ.दस.यु. एवम् भेन्त्रिलेटर सदहतका कोरोना दवशेर् अस्पतालहरू,

प्रयोगशालाहरू,एच.दि.यु.,आइसोलेशनतथाक्वारेिाइनहरूकोदनमानण,यथेष्ट्बिेटसदहतकोदभि

कोर्स्थापनागनुनकासाथैसीमानाकामाआवश्यकदनगरानीगिैस्वास्थ्यकामापिण्डहरूकिाईका

साथपालनागराउँिैकोदभि-19दनयिणमाप्रिेशसरकारिुदटरहेकोछ। 

 

 

 

सभामुख महोदय, 

8. प्रिेशमाआवश्यकिनशन्त्रक्तव्यवस्थापनका लादग प्रिेश लोकसेवाआयोगको स्थापना भै नयाँ

िनशन्त्रक्तभनानरछनौटकोकायनप्रारम्भभैसकेकोछ।स्थानीयिनप्रदतदनदधरप्रिेशतथास्थानीय

तहमा कायनरत िनशन्त्रक्तको क्षमता दवकासका लादग प्रिेश प्रदशक्षण प्रदतष्ठानको स्थापना गरी

कायनहरूसमेतसञ्चालनभैरहेकाछन्। 

9. प्रिेशमाशासकीयप्रबि,सेवाप्रवाहरदवकासदनमानणकालादगआवश्यककानूनहरूशीघ्रताका

साथदनमानणभइरहेकोमाहालसम्म59वटाऐनर22वटादनयमावलीहरूतयारभएकाछन्। 

10. समिय, सहकायनरसह-अन्त्रस्तत्वकोसांवैधादनकदसिािलाईआत्मसातगिैसांघरस्थानीयतहबीच

आवश्यकसमियरसहकायनकासाथप्रिेशसरकारअदघबदढरहेकोछ।प्रिेशरस्थानीयतहहरू

दबचसमियगननप्रिेशसमियपररर्ि्कोस्थापनाभैपररर्ि्कोचारवटाबैठकसम्पन्नभईसकेका

रबैठककादनणनयहरूलाईप्रभावकारीरुपमाकायानियनमालदगएकोछ।साथैस्थानीयतहसँगको

समियरसहकायनथपसुदृढभएकोछ। 

11. आदथनकतथासामादिकरुपमादवपन्नघरपररवारवाव्यन्त्रक्तहरूकोगुणस्तरीयदशक्षा,स्वास्थ्य,रोिगारी,

स्वरोिगारी,सीपदवकास,आयआिननकाअवसरतथासामादिकसांरक्षणकाकायनक्रमहरूमार्न त

गररबी दनवारणगरीिीवनस्तर सुधारगनेउदे्दश्यलेप्रिेशकासबै स्थानीयतहहरूमा मुख्यमिी

ग्रामीणदवकासतथारोिगारकायनक्रमसञ्चालनगररएकोछ। 

12. नेपालसरकारकोपन्ध्ौांयोिनारप्रिेशसरकारकोप्रथमआवदधकयोिनाकोसोच,लक्ष्यरउदे्दश्यसँग
सामञ्िस्यतागिैप्रिेशसरकारकोनीदतकायनक्रमरबिेटहरूसञ्चादलतछन्।प्रिेशकोदवकासलाई

व्यवन्त्रस्थतरुपले अगादि बढाउन रणनीदतककायनयोिना सदहतअगादि बढ्ने सन्दभनमा 20 वरे्

िीघनकालीनयोिनातिुनमासुरुगररएकोछ। 

13. नेपालकोसांदवधानप्रित्तप्रिेशकोअदधकारके्षत्रबमोदिमप्रिेशमिालयहरूकोकायन दवभािनमा
सांशोधन गरी मिालयहरूको पुननगठन र सांख्या थप गररएको छ। प्रिेश मिालयको कायन
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दवदशदष्ट्करणको माध्यमद्वारा िनशन्त्रक्त माग र आपूदतनमा रहेको अिर नू्यन हुनेगरी

कायनसम्पािनलाईप्रभावकारीबनाइएकोछ। 

14. प्रिेशमा दवि्युतीयसुशासनप्रविननगनन सेवाग्राहीमैत्री दवि्युतीय पूवानधारहरूको दवकासगिैसेवा
प्रवाहमा सरलीकरण गने उदे्दश्यकासाथ सूचना तथा सञ्चार प्रदवदध प्रदतष्ठानले पूवानधार दनमानण

गरररहेको छ। प्रिेश रोिगार पोटनलको दनमानण गरी गररखाने वगनहरूलाई श्रम बिारसँगिोिी

रोिगारीवृन्त्रिगिैिीवनस्तरोन्नतीगनेतर्न प्रिेशसरकारलेसदक्रयतापूवनककायनसम्पािनगरररहेको

छ। 

 

 

 

 

 

 

सभामुख महोदय, 

 

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

 

15. कोदभि-19लगायतकामहामारीमास्वास्थ्यसेवालाईप्रभावकारीबनाउनपूवानधार,और्धी,स्वास्थ्य

उपकरणहरू र पयानप्त िनशन्त्रक्तको व्यवस्था गिै लदगनेछ । साथै, दवशेर्ज्ञ दचदकत्सक तथा

स्वास्थ्यकमीहरूलाईिुगनमके्षत्रमाकामगननप्रोत्साहनगररनेछ। 

16. नू्यनतमसेवामापिण्ड(Minimum Service Standard) तथारादष्ट्र यदचदकत्सामापिण्ड(National 

Medical Standard) का आधारमा प्रािेदशक मापिण्ड तयार गरी स्वास्थ्य सांस्थाहरूबाट

गुणस्तरीय रुपमास्वास्थ्य सेवा प्रवाह गररनेछ। प्रिेश मातहतमा रहेकास्वास्थ्य सांस्थाहरूलाई

समयानुकुल बनाउनसबैस्वास्थ्यसांस्थाहरूको  सांगठन तथाव्यवस्थापनसवेक्षण (O and M 

Survey)गरीस्वास्थ्यसांस्थाहरूकोपुनःसांरचनागररनेछ। 

17. ५०शय्यामास्तरोन्नदतभएकाअस्पतालहरूमापयानप्तपूवानधारसदहतदवशेर्ज्ञसेवासञ्चालन, दवस्तार

रआकन्त्रिकस्वास्थ्यसेवालाईथपगुणस्तरीयबनाइनेछ।प्रिेशकािुगनमके्षत्रहरूमादवशेर्ज्ञसेवा

सदहतका स्वास्थ्य दशदवरहरू सञ्चालन गररनेछ। सामादिक सेवा इकाइ रOne-Stop Crisis 

Management Centerसेवाप्रभावकारीबनाइनेछ। 

18. आपतकालीनअवस्थाका गभनवतीमदहलाहरूलाईस्वास्थ्यसांस्थासम्म पुर्याउन दनःशुल्कएिुलेन्स

सेवा प्रिान गने कायनलाई दनरिरता दिइनेछ साथै िोन्त्रखममा रहेका िुगनम के्षत्रका गभनवती

मदहलाहरूलाई दनःशुल्कहवाई उिार गनेव्यवस्था दमलाइनेछ। प्रिेशमा सुदवधा सम्पन्न प्रसुती

अस्पतालस्थापनाकालादगसम्भाव्यताअध्ययनगररनेछ।प्रसुदतकोचापबढीभएकादिल्लान्त्रस्थत

अस्पतालमानविातदशशुकोिीवनरक्षाकालादगNICU सेवासञ्चालनमाल्याउनुकासाथैगभनवती

मदहलाकोUSGलगायतकापरीक्षणहरूदन:शुल्कगररनेछ।नविातदशशुहरूकोस्वास्थ्यपरीक्षण

गरीिन्मिातरोगहरूकोपदहचानगररनुकासाथैमातृतथादशशुरुग्णतारमृतु्यिरमाकमील्याउन

तादलमहरूसञ्चालनगररनेछ। प्रिेशअिगनतकासवैअस्पतालहरुमाHDU स्थापनागररनेछ। 
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19. प्रिेशकाआयुवेदिकस्वास्थ्यकेन्द्रतथादचदकत्सालयहरूबाटआयुवेदिकऔर्धीहरूकोउत्पािनर

दवतरणकोकायनलाईथपप्रभावकारीबनाइनेछ।नवलपरासी(बिनघाटसुस्तापदिम)ररुकुमपूवनमा

आयुवेदिकदचदकत्सालयकोस्थापनागररनेछ।दवद्याथीहरूमाझिदिबुटीपदहचानकाकायनक्रमहरू

सञ्चालनगररनेछ। 

20. आयूवेितथाप्रिेशमाप्रचदलतअन्यपरम्परागतप्राकृदतकदचदकत्सा,योगलगायतअन्यबैकन्त्रिक
दचदकत्सा पिदतहरूको आधारभूत, दबशेर्ज्ञ तथा दबदशदष्ट्कृत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रुपमा

उपलब्धगराईनेछ।प्राकृदतकदचदकत्सा,होदमयोप्यादथकदचदकत्सालगायतअन्यवैकन्त्रिकदचदकत्सा

पिदतको दवकास र दवस्तार गररनेछ। लुन्त्रिनी र राप्ती आयुवेि दचदकत्सालयहरूलाई नमुना

दचदकत्सालयकोरुपमा दवकासगिैप्रिेशकोलादगआवश्यकआयुवेिऔर्धीउत्पािनकेन्द्रको

रुपमादवकासगररनेछ। 

21. “तन:शुल्क रक्तसञ्चार सेवा प्रदान, स्वस्थ लुम्बम्बनीको पतहचान”अदभयानसञ्चालनगरीप्रिेशका

सबैसरकारीस्वास्थ्यसांस्थाहरूबाटरक्तसञ्चारसेवादनःशुल्करुपमाप्रिानगररनेछ। 

22. दिल्लान्त्रस्थत अस्पतालहरूलाई ५० शय्याको अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नदत गिै भीम अस्पताल,

अघानखाँची अस्पताल, बदिनया अस्पताल र नवलपरासी अस्पतालको नयाँ भवन दनमानणकायन

थादलनेछ।स्वास्थ्यके्षत्रमाप्रादवदधकिनशन्त्रक्तकोआपुदतनकालादगकेहीअस्पताललाई  मेदिकल

प्रादवदधकउत्पािनगनेसांस्थाकोरुपमादवकासगररनेछ। 

23. लुन्त्रिनी र राप्ती प्रािेदशकअस्पताललाईप्रिेशकोगौरवकोआयोिनाकोरुपमासमावेशगरी यी
अस्पताललाईदवदशदष्ट्कृतअस्पतालकोरुपमादवकासगररनेछ।िाङ्गकोलमहीमाआधुदनकस्तरको

टर मासेिरस्थापनागररनेछ।पु्यठानतथागुल्मीअस्पतालमािायलादसससेवादवस्तारगररनेछ। 

24. राप्ती उपत्यकाको भालुवाङमा सुदवधायुक्त अस्पताल स्थापना गररनेछ ।प्रिेश िनस्वास्थ्य

प्रयोगशालालाईBSL-IIकालादगआवश्यक भौदतकसांरचनादनमानणगररनेछ।थाईराईि,दलदपि

प्रोर्ाइल तथा वायोकेमेष्ट्र ी परीक्षण सेवा प्रिान गननका लादग अस्पतालहरूमा प्रयोगशालाको

स्तरोन्नदतगररनुकासाथै दिल्लान्त्रस्थतअस्पतालहरूमा ििसेवा,प्राथदमकआँखाउपचार सेवा,

दर्दियोथेरापीलगायतकाआधारभूतसेवाहरूदवस्तारगररनेछ। 

25. स्वास्थ्यसामग्रीतथाउपकरणहरूकोखररिलाईप्रभावकारी,व्यवन्त्रस्थत र गुणस्तरीयबनाउनयस

सििी प्रािेदशक मापिण्ड दनमानण गरी कायानियनमा ल्याइनेछ। प्रािेदशक खररि सििी

दनयमावलीलाईतिनुरुपपररमािननगररनेछ। 

26. सरुवा रोगको उपचारको दनदमत्त सांघीय सरकारसँगको सहकायनमा कदपलवसु्तको दशवराि
नगरपादलकामाएकदवदशदष्ट्कृतअस्पतालकोपूवानधारदनमानणगरीसञ्चालनमाल्याइनेछ। 

27. प्रिेशदभत्रकानागररकलाईमृगौलािायलादससगिानआवश्यकपनेसुई (Erythropoietin)  और्दधमा

लागे्नखचनमा५०प्रदतशतअनुिानउपलब्धगराईनेछ।नसनेरोगहरूकोरोकथामतथाव्यवस्थापनको

लादग प्रविननात्मक, प्रदतकारात्मक, उपचारात्मक, पुननस्थापनात्मक तथा प्रशामक (Palliative)

स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गररनेछ।16 वर्नभन्दाकमउमेर समुहकाक्यान्सरका दवरामीको उपचारमा

दवशेर्सहयोगप्रिानगररनेछ। 
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28. स्वास्थ्यके्षत्रकािनशन्त्रक्तकोक्षमतादवकासकोलादगप्रिेशमाआवासीयतादलमदिनसके्नगरीस्वास्थ्य

तादलम केन्द्र सञ्चालनमा ल्याईनेछ।स्वास्थ्य के्षत्रको तादलमको दनयमन र व्यवस्थापनका लादग

प्रािेदशकस्वास्थ्यतादलममापिण्डकायानियनमाल्याईनेछ। 

29. सरुवारोग, दकटिन्यरोग, पशुपन्छीिन्यरोगएवांदसकलसेलएनेदमया,थालासेदमयािस्तादनदित

स्थानरसमुिायमा दवद्यमानरोगहरूतथाखुला दसमानाबाट दभदत्रनसके्नरोगहरूकोरोकथाम, 

दनयिण तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी रुपमा गररनेछ। स्वास्थ्यिन्य र्ोहोरको व्यवस्थापनका

मापिण्ड दनमानण गरी कायानियन गररनेछ। वातावरणबाट स्वास्थ्यमा पने प्रदतकूल असरहरू

नू्यनीकरणतथाव्यवस्थापनगररनेछ। 

30. स्वास्थ्यसेवालाईथपप्रभावकारीरसहिबनाउनतीनैतहकासरकार,सरकारी,गैरसरकारीएवांदनिी

स्वास्थ्यसांस्थाहरुसांगसहकायनतथालागतसहभादगताकोदसिािमाआधाररतरणनीदतदनमानणगरी

पूवानधारदनमानणतथास्वास्थ्यसेवाप्रवाहमास्वास्थ्यसाझेिारीनीदतअवलिनगररनेछ। 

सभामुख महोदय, 

31. शैदक्षकके्षत्रकोरुपािरणगननप्रिेशदशक्षानीदततिुनमागनुनकासाथैप्रािेदशकदशक्षाकालादगआवश्यक
मापिण्डरकायनदवदधदनमानणगररनेछ। 

32. प्रिेशकासबैदिल्लामादवज्ञान, प्रदवदध,इन्त्रन्िदनयररङ्गरगदणत( STEM)सििीपररयोिनासञ्चालन

गरीआधारभूततहिेन्त्रखउच्चदशक्षासम्मसांस्थागतगिैसावनिदनकदशक्षालाईप्रिेशकोदवकासको

लादगआवश्यकमानवपँूिीदनमानणगनेसांयिकोरुपमारुपािरणगररनेछ। 

33. कक्षा ११ र १२मा दवज्ञान दवर्यपठनपाठनगनेसामुिादयक दवद्यालयहरूलाईआकर्नक शैदक्षक

सांस्थाको रुपमा दवकास गनुनका साथै उतृ्कष्ट् नदतिाल्याउने दवद्यालयलाई लदक्षत गरी स्थानीय

तहसँगकोसह-लगानीमाएकस्थानीयतहएकनमूनादवद्यालयकायनक्रमशुरुवातगररनेछ। 

34. माध्यदमकतहमाकक्षा१०कोपरीक्षासञ्चालन,व्यवस्थापनरप्रमाणीकरणगिैस्तरीकृतपरीक्षाको
तयारी, मुल्याांकनका नयाँ दवदध र प्रदक्रयाका सििमा अध्ययन, अनुसिान र प्रिेशस्तरमा

व्यवहाररकपाठ्यक्रमतथापाठ्यपुस्तकदवकासकायनलाईअगादिबढाइनेछ। 

35. मुन्त्रिमसमुिायकाछात्राहरूको दशक्षामासहभादगता वृन्त्रिगनन रोिगारमूलकप्रादवदधक दशक्षाको
व्यवस्थाकालादग कदपलवसु्त, रुपने्दही, िाङ, बदिनया, बाँके र नवलपरासी (ब.सु.प.)का 6 वटा

दवद्यालयमा दवशेर् पूवानधार दवकास गरी नमूना दवद्यालयको रुपमा रुपािरण गररनेछ। मुन्त्रिम

समुिायकारअन्यसीमािकृतसमुहका बालबादलकाहरूको दशक्षामासहभादगताबढाउनमातृ

भार्ामापाठ्यसामग्रीदवकासगनुनकासाथैमदहलाछात्रावासहरूकोसुदृढीकरणगररनेछ। 

36. प्रिेशको दवकासकोलादगआवश्यकप्रादवदधकिनशन्त्रक्तउत्पािनगननस्वास्थ्य,वन, कृदर्, सूचना

प्रदवदधरईन्त्रन्िदनयररङलाईप्राथदमकतामाराखीप्रिेशकोपूणनस्वादमत्वमाबाँकेकोखिुरामाप्रिेश

प्रादवदधक दवश्वदवद्यालय स्थापना गरी प्रादवदधक दवर्यमा पठनपाठनसञ्चालनगररनेछ।प्रिेशको

आवश्यकताकाआधारमाप्रादवदधकदवर्यमास्नातकोत्तरकक्षासञ्चालनकोतयारीगररनेछ। 
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37. दवशेर्आवश्यकताभएकाबालबादलकालाईलदक्षतगरीस्थानीयतहतथासांघीयसरकारसँगकोसह-
लगानीमा रुपने्दही दिल्लाको कञ्चन गाँउपादलकाको रुद्रपुर माध्यदमक दवद्यालय पररसरमा

आवासीयसुदवधासदहतको दवशेर्दवद्यालय (सुस्तःमनन्त्रस्थदत)दनमानणगरीसञ्चालनमाल्याईनेछ। 

38. दवज्ञान-प्रदवदध, अनुसिान तथा दवकास, सीप दवकास, सीप तथा सीपमूलक तादलमको दनयमन,
बहुप्रादवदधकदशक्षालयकोव्यवस्थापनकालादगप्रिेशसरकारकोस्वादमत्वमाप्रिेशदवज्ञानप्रदवदध

प्रदतष्ठानस्थापनागररनेछ।हरेकदिल्लामास्थानीयतहसँगकोसह-लगानीमाबहुप्रादवदधकदशक्षालय

सञ्चालनमाल्याईनेछ।पूवीरुकुमकोभुमेमाबहुप्रादवदधकदशक्षालयकोभौदतकसांरचनादनमानणकायन

थालनीगररनेछ। 

39. राप्ती प्रादवदधक दशक्षालयलाई थप पुवानधारकोव्यवस्था सदहत गढवा गाउँपादलकामा स्थानािरण,
दवस्तार,दवकासरव्यवस्थापनकालादगआवश्यकप्रविदमलाइनेछ। 

40. वैज्ञादनकअनुसिानपिदतकोउन्नयनरदवकासकालादगअनुसिानमाआधाररतगुणस्तरीयदशक्षाको
दवकास, दवदशष्ट्प्रदतभाहरूकोसांरक्षण, अनुसिानमुलकवातावरणको दवकास रउत्पािनमूलक

के्षत्रमानवप्रवतननप्रदवदधकोप्रयोगगनेनीदतदलइनेछ। 

41. युवाहरूकोसीपरप्रादवदधकज्ञानलाईप्रिेशकोदवकासमालगाईयुवारोिगारीकोलादगप्रादवदधक
सहयोग उपलब्ध गराईनेछ। उच्च सीपको आवश्यकता भएका युवाहरूलाई लदक्षत गरी सीप

स्तरोन्नदतकातादलमहरूउपलब्धगराईनेछ।वैिेदशकरोिगारीबाटर्दकन एकायुवाहरूकोसीपलाई

प्रयोगगननप्रिेशमासीपकोनक्ाांकनकोमाध्यमद्वाराप्रादवदधकदशक्षालयहरूसँगसहकायनगरीयुवा 

स्वरोिगारकायनक्रमसञ्चालनगररनेछ। 

42. खेलकुिलाई दनरोधात्मकस्वास्थ्यरउद्यमकोरुपमा दवकासगनन खेलकुि पूवानधारको दनमानणगरी

मुख्यमिी रदनङदसल्ड लगायतका खेलकुि कायनक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ। नेत्रलाल अभागी

रांगशाला,िाङरउदिरदसांहरांगशाला,रुपने्दहीलाईिदक्षणएदसयालीखेलकुि(साग)स्तरमादवकास

गनुनकासाथैस्थानीयतहसँगकोलागतसहभादगतामाएकस्थानीयतहएकखेलकुिसांरचनादनमानण

गररनेछ। 

43. नेपाल सरकारसँगको लागत साझेिारीमा प्रिेशको गौरवकोआयोिनाको रुपमा नेत्रलालअभागी
रांगशालादनमानणकोकामअगादिबढाइनेछ। 

44. प्रिेशदभत्ररहेकाअिसांख्यकसमुिायकोआदथनक,सामादिकसशन्त्रक्तकरणकालादगदवशेर्लदक्षत

कायनक्रम सञ्चालन गररनेछ। लोपोनु्मख, सीमािकृत र अिसांख्यक समुिायका व्यन्त्रक्तहरूले

प्रयोगमाल्याएकाभार्ाहरूकोशोधकायन,दलदपदवकासरसांरक्षणकाकायनहरूसञ्चालनगररनेछ। 

45. बालदवकासकेन्द्रलाईबालवादलकाकोसवानङ्गीणदवकासकेन्द्रकोरुपमादवकासगननस्थानीयतहसँगको
सहकायनमानमुनाबालदवकासकेन्द्रदनमानणकोकायनलाईदनरिरतादिँिैदिल्लाहरूमाबालदवकास

स्रोतकेन्द्रकोस्थापनातथासुधारगिैलदगनेछ। 

46. बाबु-आमानभएका बेसहारा बालबादलका तथालोपोनू्मखपररवारकाअदत दवपन्नबालबादलकाका
लादगस्थानीयतहसँगकोसहकायनमासामुिादयकदवद्यालयमाआवासीय दशक्षाको दवशेर्व्यवस्था

गररनेछ। असहाय बालबादलकालाई लदक्षत गरी बालगृह सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय तहलाई

अनुिानउपलब्धगराईनेछ। 
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47. स्थानीय तह एवम् समुिायसँगको सहकायनमा दवद्यालयहरूको पूवानधार दनमानणको कायनक्रमलाई
दनरिरता दििै दवद्यालयहरूमा मुख्यमिीस्वच्छखानेपानीकायनक्रम नमुनाका रुपमा सञ्चालन

गररनेछ। 

48. औद्योदगकके्षत्रमाकायनरतश्रदमकहरूकोकायनस्थलसुरक्षातथाश्रमसििमाआवश्यककायनक्रमहरू
सञ्चालनगररनुकासाथैप्रिेशश्रमनीदतदनमानणगररनेछ। 

49. लैदङ्गक दहांसामुक्तप्रिेश दनमानणकोकायनलाई दनरिरता दिईनेछ।लैंदगकतथाघरेलु दहांसा,मानव
बेचदबखन दनराकरणसँग सिन्त्रित परामशन, उिार र सेवा केन्द्र/पुनस्थानपना केन्द्र सञ्चालनको

दनरिरता दिनुका साथै क्षमता अदभवृन्त्रि र स्वरोिगारका लादग तादलमको अवसर प्रिान गिै

बेसाहारा वगनको सांरक्षण, मदहला, बालबादलका, एकल मदहला, अपाांगता भएका व्यन्त्रक्त, जे्यष्ठ

नागररक, यौदनकतथालैदङ्गकअिसांख्यक रअदतदवपन्नहरूकोसामादिकसुरक्षा,सांरक्षणकालादग

लदक्षतकायनक्रमहरूसञ्चालन गररनेछ। लैदङ्गक दहांसा पीदितमदहलाहरुका लादग प्रिेशस्तरीय

पुनस्थानपनाकेन्द्रदनमानणकालादगसांघ,प्रिेशरस्थानीयतहकोसमियरसहकायनमाकायनप्रारम्भ

गररनेछ। 

50. मदहला, िदलत, अदत दवपन्नतथा पछादि परेको वा पाररएका वगनहरूकोआदथनकतथासामादिक

सशक्तीकरणका लादग चेतनामूलक तथा रोिगारी दसिनना, उद्यमदशलता प्रविनन िस्ता

दवर्यहरूलाईसमावेशगरीसीपदवकासरआयआिननकाकायनक्रमहरूसञ्चालनगररनेछ। 

51. बालदववाह, बालश्रम,  सिक बालबादलका, छुवाछुतमुक्त पादलका बनाउन स्थानीय तहहरूसँग

सहकायन गिै बालमैत्री प्रिेशको अवधारणा कायानियनमा ल्याईनेछ।कदठन पररन्त्रस्थदतका

बालबादलकाहरूकोसांरक्षणकालादगप्रिेशस्तरीयबालसांरक्षणगृहकोदनमानणकायनसुरुगररनेछ। 

52. दवदभन्नसूचकाङ्ककाआधारमाप्रिेशलाईबालमैत्री, लैदङ्गकमैत्रीरअपाङ्गतातथाजे्यष्ठनागररकमैत्री
प्रिेशकारुपमादवकासगननकायनक्रमहरूसञ्चालनगररनेछ।लैदङ्गकबिेटतथालैदङ्गकपरीक्षणको

नीदतअवलिनगररनेछ। 

53. सहयोगापेक्षीसिकमानवमुक्तप्रिेशदनमानणकायनलाईदनरिरतादिइनेछ।जे्यष्ठनागररकरअपाांगता
भएका व्यन्त्रक्तहरूको सांरक्षणका लादग जे्यष्ठ नागररक ग्राम र अपाङ्गता नागररक ग्रामको

कायनक्रमलाईदनरिरतादिइनेछ। 

54. मदहला,अपाङ्गताभएकाव्यन्त्रक्त, जे्यष्ठनागररकलगायतकालदक्षतवगनबाटभएकाउत्पािनलाईबिार

प्रबिनन गरी दिदवकोपािननमा सहयोग पुर्याउन प्रिेशस्तरीय एक दबक्री कक्ष दनमानणको लादग

सम्भाव्यताअध्ययनगरीदनमानणकायनअगादिबढाईनेछ। 

55. प्रिेशमास्काउटआिशनकोदवकासगराउनस्काउटकासघनतादलमहरूसञ्चालनमाल्याइनेछ। 

 

 

 

सभामुख महोदय, 
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56. प्रिेश यातायात पूवानधार गुरुयोिना तिुनमाकायन सम्पन्न गररनेछ। प्रिेश गौरव तथा प्रिेशस्तरका

आयोिनाहरू, कृदर्सिक, पयनटन स्थलपहँुच मागन, सीमा के्षत्रसिक, उद्योग स्थल पहँुचमागन

लगायतकाप्रिेशस्तरीयसिकसञ्जालको दवकासतथाव्यवस्थापनकोलादगआवश्यकबिेटको

व्यवस्थागरीकायानियनमाल्याइनेछ।प्रिेशसरकारले दवगतिेन्त्रखसञ्चालनगरेकोस्थानीयतह

पहँुचमागनकायनक्रमलाईशीघ्रसम्पन्नगररनेछ। 

57. दसिाथनरािमागनअिगनतकोदसिबाबाके्षत्रकोवैकन्त्रिकमागनकोरुपमादनमानणादधनधागोकारखाना-
चरङे्ग-झुम्सासिकमाआवश्यकपनेसिक पुलहरूको दनमानणसम्पन्न गरी दनयदमतयातायात

सञ्चालनहुनेव्यवस्थादमलाइनेछ। 

58. नेपाल सरकारबाट सशतन अनुिान अिगनत सञ्चादलत ३५ वटा सिक पुल र प्रिेश सरकारको
अनुिानबाटदनमानणादधन११९वटासिकपुलमधे्यआगामीआ.व.माकन्त्रिमा१०१वटासिकपुल

दनमानणसम्पन्नगररनेछ।प्रस्तादवतसिकगुरुयोिनादभत्रपरेका५४वटासिकपुलहरूकोदवसृ्तत

अध्ययनकायनसम्पन्नगरीदनमानणकायनसुरुवातगररनेछ।प्राथदमकताप्राप्तअन्यसिकपुलहरूको

सूचीतयारगरीथपअध्ययनकोकायनअगादिबढाइनेछ। 

59. सिकसुरक्षालाईप्राथदमकतामा राखीसिक पूवानधारहरूको दनमानण,ममनतसम्भारएवांस्तरोन्नदत
गनुनका साथै सिक सुरक्षा सििी िनचेतनामूलक कायनक्रम सञ्चालन गने नीदतलाई आगामी

आ.व.मासमेतदनरिरतादिइनेछ। 

60. भौगोदलकरुपमा दवकटबस्तीकासमुिायलाभान्त्रितहुनेगरीप्राथदमकताकोआधारमा मुख्यमागन 

(Main Trail)मापनेझोलुङे्गपुलहरूकोदनमानणएवांममनतसम्भारगनेकायनलाईदनरिरतादिइनेछ। 

61. प्रिेशस्तरमाएकसुदवधासम्पन्नदनमानणाधीनदनमानणसामग्रीपरीक्षणप्रयोगशालाशीघ्रसम्पन्नगरी
सञ्चालनमाल्याईनेछ। सिक पूवानधार दवकास कायानलयहरूमा भएका दनमानण सामग्री परीक्षण

प्रयोगशालाहरूकोसबलीकरणगरीदनमानणकायनकोगुणस्तरसुदनन्त्रचततागररनेछ। 

62. स्थानीयतहसँगकोसमियमा पूणनसरसर्ाईकायनक्रमलाई दनरिरता दिइनेछ। प्रिेशसरकारको
“एकघरःएकधारा”कोसांकिलाईपुरागननसबैस्थानीयतहहरूकोखानेपानी,सरसर्ाईतथा

स्वच्छतायोिना (वासप्लान)सम्पन्नगरीसोहीयोिनाकोआधारमाखानेपानीआयोिनाहरूको

कायानियनगररनेछ। 

63. पूवन-पदिम लोकमागनमा दनमानणाधीन ५ वटा पुनतानिगी केन्द्रहरूमधे्य सैनामैना न.पा, रुपने्दही र
दशवराि न.पा.,कदपलवसु्तको दनमानणसम्पन्न गरी सञ्चालन दवदधसमेत तयार गरी सञ्चालनमा

ल्याइनेछ। 

64. प्रिेशसरकारकोसमियरस्थानीयतहहरूकोसांयुक्तलगानीमार्ोहोरमैलाव्यवस्थापनकालादग
स्यादनटेशनपाकन कोदनमानणगररनेछ। 

65. नेपालसरकारबाटसशतनअनुिानमासञ्चादलतिनताआवासकायनक्रमलाईथपप्रभावकारीबनाइनेछ। 
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66. प्रिेशरािधानीके्षत्रतथाअन्यसघनसहरीके्षत्रमाबहुतलेआवासकोदनमानण,व्यवन्त्रस्थतबस्तीदवकास,
सीमावतीसहरहरूमाठुलाव्यापाररकभवनलगायतकाअन्यपूवानधारहरूदनमानणतथासञ्चालनमा

सावनिदनक-दनिीसाझेिारीलाईप्रोत्साहनगररनेछ। 

67. राष्ट्रकोगौरवरप्रिेशकोपदहचानझन्त्रल्कनेगरीप्रिेशरािधानीकोगुरुयोिनादनमानणकायनसम्पन्नगरी

सोकोआधारमा सरकारी कायानलय तथा आवास भवन र अन्य पूवानधारको दवसृ्तत पररयोिना

प्रदतवेिनतयारगरीदनमानणकायनकोथालनीगररनेछ। 

68. सघनसहरी के्षत्रमाउपभोक्ताहरूकोसहलगानीमापाकन ,सहरीसिक, ढल दनमानणगनेकायनलाई

प्राथदमकतादिइनेछ।प्रिेशदभत्रकासहरउनु्मखके्षत्रकोपूवानधारदवकासकालादगदवसृ्ततपररयोिना

प्रदतवेिनचालुआ.व.मासम्पन्नगरीआयोिनाकायानियनगररनेछ। 

69. स्थानीयमौदलकएवांप्रादचनवासु्तकलाप्रविननगननस्थानीयदनमानणसामग्रीप्रयोगगरीसुरदक्षतघर
दनमानणगनेकायनलाईप्रोत्साहनगररनेछ।भवनदनमानणगिानप्रिेशभवनऐन,रादष्ट्र यभवनसांदहतार

भवनदनमानणमापिण्डकोप्रभावकारीकायानियनगररनेछ। 

70. िोन्त्रखमयुक्तबस्तीहरूको स्थानािरण र दवपि् प्रभादवत के्षत्रको पुनःदनमानण लगायतकाकायनलाई
मापिण्ड तयार गरी एकीकृत बस्ती दवकास कायनक्रममा समादहत गररनेछ।बाढी, पदहरो,

आगिनीबाटदवस्थादपतहरुकोपुनःस्थापनाकायनक्रमसञ्चालनगररनेछ। 

71. कृदर्कोप्रमुखआधारकोरुपमारहेकोदसांचाईसेवाकोलादगसतहदसांचाईयोिनाकाअदतररक्तदलफ्ट,

नयाँप्रदवदधमाआधाररतदसांचाई,भूदमगतदसांचाई,िलाशयदनमानणतथापोखरीसांरक्षणगनेकायनलाई

आगामीआ.व.मासमेतदनरिरतादिइनेछ।िलाशययुक्तआयोिनाकोदनमानणबाटभूदमगतिलको

पुनभनरणगरीिलवायुपररवतननकोअसरलाईनू्यनीकरणगनेकायनअदघबढाईनेछ। 

72. प्रिेशस्तरमासञ्चादलतसबैखालेदसांचाईआयोिनाहरूकोममनतसम्भार,सञ्चालनतथाव्यवस्थापनमा
िलउपभोक्तासदमदतलाईसक्षमरदिमे्मवारबनाइनेछ। 

73. िलदवि्युततथा बैकन्त्रिकऊिानसििीआयोिनाहरूकोसम्भाव्यताअध्ययनतथा दनमानणगनन
इिाितदिनेव्यवस्थादमलाइनेछ। 

74. सौयनरबायोग्यासिस्तावैकन्त्रिकऊिानकोउत्पािनगरीआगामीआदथनकवर्नदभत्रऊिानकोनू्यनतम
पहँुचसुदनदितगरी“उज्यालोप्रिेश”कोरुपमास्थादपतगराइनेछ। 

75. आयोिनासञ्चालनगनेदनकायएवांदनमानणव्यवसायीकोक्षमतादवकासगरीगुणस्तरीयताकायमगनन
सिि सबै पक्षहरूलाई दिमे्मवार बनाउन तादलमको व्यवस्था गनुनका साथै उतृ्कष्ट् दनमानण

व्यवसायीलाईपुरसृ्कतगनेनीदतलाईदनरिरतादिइनेछ। 

 

सभामुख महोदय,  
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76. "म दकसान,प्रिेशकोशान"भने्ननारासदहतकृदर् के्षत्रमासांलग्नउतृ्कष्ट्कृर्क/ कृदर्उद्यमी/कृदर्

सहकारीलाइनमुख्यमिीउतृ्कष्ट्कृर्क/कृदर्उद्यमी/कृदर्सहकारीपुरस्कारलेपुरषृ्कतगररनेछ।

सांघीयसरकारबाटसुरुगररएकोदकसानसूचीकरणअदभयानसञ्चालनगररनुकासाथैस्थानीयतहको

सहकायनमाप्रिेशकोकृदर्के्षत्रकोतथ्याङ्कअद्यावदधकगररनेछ। 

77. स्विेशीउन्नततथाहाइनदिििातरनश्लकोदवस्तारगननरदबउमाआत्मदनभनरभइनअन्यप्रिेशहरूमा

समेतदबउदबिनदनयानतगनेगरीसम्भाव्यदिल्लाहरूमादबउबिारीकरणपूवानधारहरूकोदवकास

गररनेछ। 

78. दसांचाई पुगेका के्षत्रहरूमासघन कृदर् दवकासकायनक्रमसञ्चालनगररनुकासाथै कृदर्कासांभादवत
के्षत्रमा दसांदचतके्षत्रको दवस्तारगररनेछ।प्रिेशदभत्रका रैथानेबालीतथास्थानीयपशुपन्छीहरूको

उत्पािनमािोिदिां िैिैदवकदवदवधताकोसांरक्षण,प्रविननरसिुपयोगगनेकायनक्रमहरूसञ्चालन

गररनेछ। 

79. अगानदनक दिल्ला घोर्णा गररएकोरुकुम पूवन दिल्लामा अगानदनकउत्पािनगननआवश्यकपूवानधार

तयारगररँिैलदगनेछरतीनबर्नदभत्रदिगोउत्पािनगरीप्रिेशकामुख्यबिारसांगिोि्िैलदगनेछ।

प्रिेशमामाटोपरीक्षणकाआधारमामाटो सुधारअदभयानकायनक्रमसञ्चालनमाल्याइनेछ।साथै,

माटोस्वास्थ्यप्रमाणपत्रकोदवतरणकायनलाइनदवस्तारगररनेछ। 

80. "गुईठारदहतकोभान्छाघर,गोबरग्याँसमापरौांभर"भने्ननारासाथगुईठाबाल्नेप्रवृदतलाईदनरुत्साहन
गननस्थानीयतहसांगकोसहकायनरसमियमागोठतथाभकारोसुधार,गौशालादनमानण,गोबरग्याँस

दनमानणकायनक्रमप्रभावकारीरूपमासञ्चालनगररनेछ। 

81. एकदिल्ला,एकदनयानतहुनेबालीपदहचानगरीआयातप्रदतस्थापनरदनयानतप्रविननमािोिदिइनेछ।

स्थानीयतहकोसाझेिारीमाएकस्थानीयतह:एकदबउस्रोतकेन्द्रतथानश्लसांरक्षणकेन्द्रस्थापना

तथासञ्चालनगररनेछ। 

82. सरकारीर्ामनहरूकोक्षमताअदभबृन्त्रितथासुदृढीकरणगररनेछ।रोिाकोरुन्त्रिगढीमाकृदर्तथा
पशुदवकासर्ामनस्थापनागररनेछ।सामुिादयकस्रोतकेन्द्रस्थापनाकायनलाइनदनरिरतादिइनेछ। 

83. दवद्यमान दमसन कायनक्रमलाई दबस्तार गिै तेलहन, िलहन बाली तथा मत्स्यपालनलाइन समावेश

गररनेछ।"िाटन कृदर् गाउँ कायनक्रम" लाइन बाली तथा वसु्त दवशेर् उन्नत कृदर् प्रदवदध प्रसार,

अनुसिानरदशक्षालाईएकीकृतरूपमासञ्चालनगरीथपप्रभावकारीबनाइनेछ। 

84. स्विेशमा नै रोिगारीकाअवसरहरू दसिनना गनन कृदर्मा सुलभकिान सहिीकरण तथाब्यािमा
अनुिान कायनक्रम, कृदर्मा युवा दवशेर् कायनक्रम, करार खेती, कृदर् कमी रोिगारी कायनक्रम,

प्रदतर्लमाआधाररतप्रोत्साहनअनुिानकायनक्रमलाइनप्रभावकारीबनाइनेछ। 

85. मुख्यबालीतथावसु्तमानू्यनतमसमथननमूल्यतोदकएबमोदिमदनिीतथासहकारीसांस्थाहरूको

सहकायनमाबिारसांरचना,प्रशोधनरभण्डारणपूवानधारदवकासकायनक्रमआवश्यकताअनुसारतीन

वटै सरकारको समियमा सञ्चालन गररनेछ। दनिी तथा सहकारी दमलहरूसँगको सहकायनमा
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व्यवसादयकधानप्रशोधनतथाभण्डारगृह(साइलो)दनमानणगररनेछरिानबाटतेलदनकाल्नेउद्योग

स्थापनागरीिानाकोकच्चापिाथनमासमेतसुधारगररनेछ। 

86. प्रिेशदभत्रदनमानणसम्पन्नभएकाशीतभण्डारहरूलाइनपूणनक्षमतामासञ्चालनगननसहयोगगररनुका

साथैतीशीतभण्डारमाबालीतथावसु्तराख्नप्रोत्साहनगररनेछ। 

87. कृदर्प्रदवदधकोपहँुचपुर्याउनकालादगप्रिेशन्त्रस्थतप्रयोगशालाहरूकोस्तरोन्नतीतथासुदृढीकरणगरी
बालीतथावसु्तदवशेर्काथपप्रयोगशालाहरूकोस्थापनागररनेछ। 

88. पूवनपदिमरािमागनिाउने्न–दचसापानीखण्डलदक्षतकृदर्बिारव्यवन्त्रस्थतगरीस्थानीयरैथानेबाली

तथापररकारदबक्रीकालादगदनिीतथासहकारीमार्न तकोसेलीघर,दमल्कपालनर,एग्रोमाटनस्थापना

गररनेछ। कृदर्व्यवसायलाई दवस्तार गिै सांिालहरूकोसहकायनमा मूल्य शृ्रङ्खलामाआधाररत

प्रविननकायनक्रमसञ्चालनगररनेछ। 

89. प्रिेशदभत्रसम्भावनाभएकाच्याउ,मह,पुष्प,अिुवा,बेसार,रेशम,कर्ी,उखुलगायतकाबालीतथा
पशु वसु्तहरूका उत्पािन, प्रशोधन, ढुवानी र बिारीकरण प्रविनन कायनक्रमहरू सञ्चालनमा

ल्याइनुकासाथैऔद्योदगकीकरणमािोिदिइनेछ। 

90. प्रिेशदभत्र िुग्ध खपत वृन्त्रिका लादग िुग्ध प्रशोधन उद्योगहरूको स्थापना तथा िुग्ध उत्पािन
दवदवदधकरण(छुपी,दचि,िुग्धचके्लट,UHT प्रशोधन)गननसहिीकरणगररनेछ। 

91. कृदर् सेवालाइन स्थानीय तहसँगको सहकायनमा प्रादवदधक सेवा पुयानउन सहयोग गररनेछ। हररत
स्वयांसेवकलाईप्रदवदधप्रिनशनीतथादसकाइनकेन्द्रसञ्चालनगननकालदगसम्पकन तथास्रोतब्यन्त्रक्तको

रूपमापररचालनगररनेछ। 

92. कृर्ककोउद्यमदशलता दवकासगनन मागमाआधाररत पूणनव्यवसादयक तादलमसञ्चालनगररनेछ।
तादलम दलएका कृर्कहरूलाइन कृदर्सामग्रीउपलब्धतासदहतब्यवसादयककृदर्तथापशुपन्छी

दवकासकायनक्रमसञ्चालनगररनेछ। 

93. प्रिेशमा रहेका कृदर् सेवा दनवृतकमनचारी तथा दवज्ञहरूको दवज्ञतालाइन  सिुपयोग गररनेछ ।साथै,
स्थानीय तह तथा प्रिेशका कृदर् के्षत्रमा कायनरत कमनचारीको क्षमता तथा वृदत दवकासका

कायनक्रमहरूसञ्चालनगररनेछ। 

94. भूदम, पँुिीर प्रदवधीको सांयोिनमार्न तकृदर्भूदमकोसिुपयोग गरी कृदर्को व्यवसादयक उत्पािन 

बढाउनस्थानीयतहमास्थापनाहुनेभूदमबैंकमार्न तिग्गाउपयोगगननचाहनेव्यन्त्रक्तलाईप्रोत्साहन

गननआवश्यकसुदबधाउपलव्धगराईउत्पािनवृन्त्रिररोिगारीदसिननागररनेछ। 

95. कृदर्कोव्यवसायीकरणरआधुदनकीकरणगननिग्गाकोचक्लाबन्दीसििीकानूनीरसांस्थागत

व्यवस्था दमलाईनेछ।पूवानधार दनमानणको कायनमा उपयोग भएका िग्गाहरूको लगतकट्टा गने

कायनलाईस्थानीयतहहरूकोसमियमाअगादिबढाईनेछ। 

96. भूदमबाटदिगोलाभहादसलगननप्रिेशकोआदथनक,सामादिक,पूवानधारदवकास, दवशेर्सांरदक्षत

के्षत्रलगायतका दवर्यगतयोिनासमेटीप्रािेदशकभू-उपयोगयोिनातयारगरीकायानियनमा
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ल्याईनेछ।साथैसुकुम्वासीतथाअव्यवन्त्रस्थतबसोबासकोसमस्यासमाधानगननगदठतआयोगको

कामलाईप्रभावकारीरव्यवन्त्रस्थतगननआवश्यकसहयोगरसहिीकरणगररनेछ। 

97. भूदमकोवैज्ञादनकरआधुदनकलगतराखे्नव्यवस्थादमलाईिग्गाप्रशासनलाईपारिशीरगुणस्तरीय

बनाउन प्रािेदशक भू-सूचना प्रणाली स्थापना गननआवश्यकप्रदक्रयाअगादि बढाईनेछ। भूदम

स्रोतको पदहचान, दिगो उपयोग, सांरक्षण र व्यवस्थापनको लादग भूदम स्रोत नक्ाङ्कन गनन

आवश्यकक्षमतारपुवानधारकोदवकासगिैलदगनेछ। 

98. "मतहला तकसान सहकारी, बनाउँ गाउँघर खुसीयाली" भने्न नाराका साथ मदहला लदक्षत

सहकारी कायनक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सहकारी दवकास कोर्लाई व्यवन्त्रस्थत तरीकाले

पररचालनगननकोलादगआयमूलककायनक्रमहरूलाइनदनरिरतादिइनेछ। 

99. सहकारीसांघ,सांस्थाकोप्रविननरदनयमनकालादगदिल्लास्तरमासांस्थागतव्यवस्थारसहकारी

रदिष्ट्र ारको कायानलय स्थापना गररनेछ।सहकारीका माध्यमबाट सहकारी गाउँ कायनक्रम थप

प्रभावकारीबनाइनेछ। 

100. सांघीय सरकारको समियमा कृदर् के्षत्रको प्रभावकारी दवकासका लादग लुन्त्रिनी प्रिेशको
प्रािेदशककृदर्दवकासरणनीदततयारपाररनेछ। 

 

सभामुख महोदय,  

101. प्रिेशदभत्रकोशान्त्रिसुरक्षारसुव्यवस्थाकोलादगप्रिेशसुरक्षानीदततिुनमागररनेछ।प्रिेशप्रहरी
सम्विी दवधेयकतिुनमागरीप्रहरीकोसञ्चालन,व्यवस्थापनरसांस्थागत सुदृढीकरणगररनेछ।

प्रहरीकोआफ्नोभवननभएकास्थानहरूमाप्राथदमकताकोआधारमाप्रहरीइकाइनभवनदनमानण

गररनेछ। प्रिेशअनुसिान बु्यरो गठनसििीकानून तिुनमा गरीअनुसिान बु्यरो सञ्चालन

गररनेछ। 

102. प्रिेश प्रहरी तादलम केन्द्रलाइन आधुदनक र सुदवधायुक्त बनाइनेछ। नेपालगांिन्त्रस्थत र्रेन्त्रन्सक
ल्याबलाइनसाधनस्रोतसम्पन्नबनाइनक्षमताअदभवृन्त्रिगररनेछ।प्रिेशप्रहरीअस्पतालकोस्तरोन्नती

गररनेछ। 

103. प्रिेशप्रहरीकोक्षमताअदभवृन्त्रिकासाथैप्रदवदधमैत्रीप्रहरीप्रशासनकोदवकासगररनेछ।अपराध
अनुसिानमा वैज्ञादनकउपकरणकोप्रयोगगरी प्रदवदधयुक्तअनुसिानप्रणालीकोमाध्यमद्वारा

अपराध रोकथाम, दनयिणरअनुसिानलाइन थपप्रभावकारी बनाइनेछ।शान्त्रि सुव्यवस्थाका

लादगनागररकप्रहरीसहकायनमािोिदिइनेछ। 

104. सिकसुरक्षाएवम्टर ादर्कव्यवस्थापनकालादगसांवेिनदशलसिकके्षत्रमा दससीदटभीििान
कायनलाइन दनरिरता दिइनेछ।सिक िुघनटनाकम गनन िोन्त्रखमपूणन यात्रालाई दनरुत्सादहत गनन

सचेतनामूलककायनक्रमसञ्चालनगररनेछ।सिकिुघनटनारोकथामरनू्यनीकरणकालादगटर ादर्क

प्रहरीलाईआवश्यकस्रोतसाधनउपलब्धगराइनेछ। 
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105. प्रिेश दभत्र लागुऔर्ध प्रयोगकतानको सांख्या बढी रहेको स्थान र ओसारपसार गने टर ान्त्रन्िट

प्वाइिमाकिाइकासाथदनगरानीगररनेछ।लागुपिाथनदवरुििनचेतनामूलककायनक्रमसञ्चालन

गररनेछ। 

106. प्रिेश दभत्रका कारागारहरूको आवश्यकता अनुसार दनमानण, पुनदननमाण एवम् सुदृढीकरण
गररनेछ।कारागारमारहेकाकैिीतथाबन्दीहरूकोसकारात्मकसोचदवकासकाकायनक्रमहरू

सञ्चालनगनेतथाकानूनीपरामशनकोव्यवस्थागररनेछ। 

107. प्रिेशमाआत्महत्याकोिरलाईनू्यनीकरणगननकालादगस्थानीयतहतथागैरसरकारीके्षत्रसँगको
समियमासामादिकमनोपरामशनकाकायनक्रमहरूसञ्चालनगररनेछ। 

108. दवपि्व्यवस्थापनसििीऐनरदनयमावलीतिुनमागररनेछ।दवपि्िोन्त्रखमनू्यनीकरणनीदततथा
रणनीदतक कायनयोिना दनमानण गरी दवपि् व्यवस्थापन गररनेछ। दवपि् िोन्त्रखम के्षत्रहरूको

पदहचान र निाङ्कन गरी पूवन सूचना प्रणाली र दवपि् व्यवस्थापनलाई एकीकृत गररनेछ।

आकन्त्रिकउिारकालादगहेदलप्यािदनमानणिस्ताकायनक्रमसञ्चालनगनेकायनलाइनदनरिरता

दिइनेछ। 

109. सशस्त्रद्वन्द्वकाक्रममाघाईतेभएकाव्यन्त्रक्तहरूको दनःशुल्कउपचारगनेकायनलाइन दनरिरता

दिइनेछ।िनआन्दोलनरिनयुिकाघाईतेरपूवनलिाकुहरुकोदनःशुल्कस्वास्थ्यबीमागररनेछ। 

110. यातायातसेवासञ्चालनयोग्यथपसिकहरूमारुटइिाितप्रिानगररनुकासाथैसावनिदनक
यातायातलाईव्यवन्त्रस्थतगननअनुगमनएवांदनयमनप्रदक्रयालाईप्रभावकारीबनाइसुरदक्षतयात्राको

प्रत्याभूदतगनेनीदतदलइनेछ। 

111. प्रिेशस्तरीययातायातप्रशासनसञ्चालनकालादगआवश्यकपनेसबैकानून, प्रशासकीयभवनर

परीक्षणकेन्द्रकोदनमानणसम्पन्नगरीप्रिेशदभत्रकासमग्रसवारीकोवैज्ञादनकसूचीकरण,अदभलेख

व्यवस्थापन रसवारीचालकअनुमती पत्रको दवतरणगनेकायनलाई दछटो,छररतो, पारिशी र

प्रभावकारीबनाइनेछ। 

112. प्रिेशसरकारलेतयारगरेकोकायनयोिनाबमोदिमदनमानणगनुनपनेकानूनहरूकोमस्यौिाबनाउने
कायन यसै आदथनक वर्न दभत्र सम्पन्न गररनेछ।कानून दनमानण तथा कायानियन गने कायनलाई

सहभादगतामूलक बनाउन दवदभन्न सरोकारवालाहरू सँग छलर्ल तथा अिरदक्रया

कायनक्रमहरूलाईदनरिरतादिइनेछ। 

113. प्रिेशचलदचत्रसििीऐन र दनयमावलीतिुनमा गरी प्रिेशचलदचत्र दवकासबोिनकोगठन र
सञ्चालनगररनेछ। 

114. सांचारमाध्यमहरूकोितान,नवीकरण,अदभलेखीकरण,दनयमनरव्यवस्थापनगननपे्रसरदिष्ट्र ारको
कायानलयस्थापनागरीसञ्चालनगररनेछ। 

115. सांचारमाध्यम,पत्रकारएवांसांचारकमीकालादगक्षमताअदभवृन्त्रिकायनक्रमसञ्चालनगररनेछ।
सावनिदनकसेवारदवकासकादवदवधआयामकाबारेमादनरिरिानकारीएवम्सचेतनाप्रविनन
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गननदवि्युतीयरछापासांचारमाध्यमसँगसहकायनगररनेछ।दवकासतथासांचारमैत्रीसरकारको

अवधारणाअवलिनगनेनीदतदलइनेछ। 

116. दिदिटलप्रिेशबनाउनेअदभयानलाइनअगादिबढाउनप्रिेशसरकारकाकामकारवाहीलाईसूचना
प्रदवदधसँगिोिीसेवाप्रवाहलाईपारिशीरप्रभावकारीबनाइनेछ।प्रिेशसरकारबाटप्रिानगररने

अनुिानहरूलाइनव्यवन्त्रस्थतगननअनुिानअनुगमनव्यवस्थापनप्रणाली दनमानणगरीकायानियन

गररनेछ। 

117. प्रिेशप्रदवदधपाकन  दनमानणकोकायनलाइनअगादिबढाउनुकासाथै सूचनाप्रदवदधसम्विी के्षत्रमा
स्विेशीएवांदविेशीलगानीआकदर्नतगरीरोिगारीमाबृन्त्रिगररनेछ। 

118. प्रिेशसरकारकोआदधकाररकपोटनलसञ्चालनमाल्याइननेछ।Block Chain रSmart Contract को

माध्यमद्वारा साना,मझौला तथा स्थानीय कृर्कव्यवसायीलाइन आवश्यक इ-बिारको व्यवस्था

दमलाइनेछ।प्रिेशकोआफ्नैभौगोदलकसूचनाप्रणाली(GIS) कोस्थापनागरीएकीकृतरूपमा

सूचनाव्यवस्थापनगररनेछ।प्रिेशस्तरीयतादलमहरूदवि्युतीयमाध्यमबाटसञ्चालनगननकोलादग

Digital Learning Management System स्थापनागरीलागुगररनेछ। 

 

सभामुख महोदय, 

119. नेपालकोसांदवधानलेपररकिनागरेकोसमािवािउनु्मखरादष्ट्र यअथनतिमायोगिानपुर्याउँिै
प्रिेशको प्रथम आवदधक योिनाको लक्ष्य प्रान्त्रप्त गने दिशामा प्रिेश सरकारका आदथनक

दक्रयाकलापहरूलाईपररलदक्षतगररनेछ। 

120. प्रिेशमारािस्वचुहावटअनुसिानतथादनयिणसििीप्रािेदशकनीदततथाकानूनकोतिुनमा
गरी कायानियनमा सूचना प्रदवदधको प्रयोग मार्न त रािस्व सांकलनलाई थप पारिशी तथा

प्रभावकारीबनाईनेछ। 

121. गररबीनू्यनीकरणमासघाउपुगे्नगरीदिगोदवकासकालक्ष्यहरूप्राप्तगननकायनक्रमरबिेटलाई
पररलदक्षतगररनेछ।समृन्त्रिकालादगउच्चिरकोआदथनकवृन्त्रिहादसलगनेगरीकायनक्रमरबिेट

पररचालनगररनेछ। 

122. प्रिेशमास्विेशीएवम् दनिीके्षत्रकोलगानीबढाउनेरप्रिेशदभत्रलगानीकासम्भादवतके्षत्रहरू
पदहचानगरीसम्भादवतलगानीकतानहरूलाईलगानीकासांभावनाहरूसँगिोि्नेउदे्दश्यलेलगानी

समे्मलन, २०७८आगामीआ.व.कोशरिऋतुमाभव्यताकासाथसम्पन्नगररनेछ। 

123. प्रिेशस्तरमा पँुिीबिारप्रविननकालादग दधतोपत्रबोिनकोप्रािेदशकसांरचनास्थापनाकालादग
नेपालसरकारसँगसमियगररनेछ। 

124. प्रिेशदभत्रलगानीकोलादगआवश्यकपनेस्रोतप्रिेशदभतै्रबाटिुटाउनेसन्दभनमाप्रिेशमापँुिी
पररचालन गने ठुला पूवानधारका लादग लगानी गनन सके्न गरी प्रिेशस्तरीय दवत्तीय सांस्थाको
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स्थापनाको लादग सम्भाव्यता अध्ययन गरी कानूनी एवां सांरचनागत व्यवस्थाको कायन अगादि

बढाइनेछ। 

 

सभामुख महोदय, 

125. प्रिेशमाउपलब्धकच्चापिाथनमाआधाररतउद्योगकोस्थापनारदवकासमादनिीके्षत्रसँगसहकायन
गररनेछ।परम्परागतसीपरउद्यमलाईप्रविननगिैिक्षताअदभवृन्त्रिगनुनकोसाथैत्यस्ताउद्योगको

उत्पािनलाईप्रोत्साहनगररनेछ। 

126. नेपालसरकारसँगकोसहकायनमा ठुलाऔद्योदगक के्षत्र रऔद्योदगककोररिोर दनमानणमािोि
दिइनेछ।चन्द्रौटा-कृष्णनगर कोररिोरमा प्रिेश औद्योदगक के्षत्रको सांभाव्यता अध्ययन

गररनेछ।औद्योदगक के्षत्रमा दनिी के्षत्रको लगानी आकदर्नत गनन प्रविननात्मक कायनक्रम अदघ

बढाइनेछ। 

127. नेपालसरकारसँगकोसमियरसहकायनमारुपने्दहीकोमोदतपुर, बाँकेकोनौवस्ता रिाङको
लक्ष्मीपुरमा दनमानणाधीन औद्योदगक के्षत्र दनमानणको कायनलाई दतव्रता दिई प्रिेशमा लगानी र

औद्योदगदककरणकोआधारतयारगररनेछ। 

128. घरेलु, सानातथामझौलाउद्योगहरूमार्न तरोिगारदसिननागनेरके्षत्रगतअसिुलनकमगिैिाने

नीदत अनुरुप "एक दनवानचन के्षत्र, एकऔद्योदगक ग्राम" स्थापनाको कायनक्रमलाई दनरिरता

दिईनेछ।सांभाव्यताअध्ययनभईघोर्णाभएका१०पादलकामाऔद्योदगकपूवानधारदनमानणगनन

पादलकालाईनेपालसरकारसँगसमियरसहकायनगरीप्रोत्सादहतगररनेछ। 

129. दवपन्न, मदहला, िदलत, मुक्त कमैया, कम्लरी, तथा सीमािकृत वगन, िाती र समुिायहरूमा

उद्यमशीलताकोदवकासमार्न तस्वरोिगारदसिननागनेरणनीदतदलईनेछ।नयाँउद्योगितानगिान

लागे्नितानशुल्कदमनाहागनेनीदतलाईदनरिरतादिइनेछ।यसबाटकिीमािशहिारिनालाई

नयाँरोिगारीदसिननाहुनेअनुमानगररएकोछ। 

130. िाङ दिल्लालाईअल्लो र खुकुरी, गुल्मीलाइनकर्ी, पािालाई ढाका तथाकरुवाउत्पािन र

बदिनयालाई बेतबाँस उद्योग, रुकूम पूवनलाई ऊनीको किल हबको रुपमा दवकास गिै

लदगनेछ।प्रिेशमाकागिउत्पािनगनेउद्योगकोप्रचुरसांभावनाभएकोलेदनिीके्षत्रलाइनलगानी

गननप्रोत्सादहतगररनेछ।यसरीस्थापनाहुनेउद्योगकोलादगआवश्यकपनेकच्चापिाथनउपलब्ध

गराउनसहिीकरणगररनेछ। 

131. परम्परागत दशिव्यवसायको प्रविनन र दवकास गररनेछ । दनिी के्षत्र वा हस्तकला सििी
दवदशदष्ट्कृतकायनगनेसांघ-सांस्थाहरूमार्न तबुिकालीनरबुिसांसृ्कदतमाआधाररतकाष्ठकला,

लदलतकला र मुदतनकला सििी दशिकार उत्पािन गनन छात्रवृदत उपलब्ध गराइने छ।साथै

स्थानीय हस्तकला प्रविनन पररयोिनाहरू सञ्चालनका लादग आवश्यक सहयोग र सहकायन

गररनेछ। 
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132. उद्यम दवकासकोर्को पररचालनगरी उद्योगको दवकास र दवस्तारका लादग घरेलु तथासाना
उद्योगहरूमार्न तयुवाहरूलाईस्वरोिगारकालादगप्रोत्सादहतगररनेछ।कोदभि-19कोकारण

रोिगारी गुमेका बेरोिगारहरूलाईव्यन्त्रक्तगततथासामुदहकरुपमासरलकिान तथाव्यािमा

अनुिानदिनेनीदतअबलिनगररनेछ। 

133. प्रिेशमाउद्योग,पयनटन,खानीतथाखानीिन्यके्षत्रवाटरणनीदतकदहसाबलेलाभअदभवृन्त्रिगनन

अध्ययन-अनुसिान र व्यवस्थापन गररनेछ।वनके्षत्र दभत्रका खोला खहरेको व्यवस्थापन गरी

उत्पादित नदििन्य पिाथनको दबक्री दवतरणबाट प्राप्त रकम प्रिेश सदञ्चतकोर्मा िम्मा गने

व्यवस्थादमलाइनेछ। 

134. बिारअनुगमनलाइनथपदवदवदधकरण,दनयदमतरप्रभावकारीवनाइनगुणस्तरीयरस्वस्थकरसामान

उपभोक्ताहरूलेप्राप्तगनेव्यवस्थादमलाइनेछ।प्रिेशकासबैदिल्लाहरूमाकिीमादै्वमादसक

रुपमाबिारअनुगमनगररनेछ। 

135. मानव दवकास सूचकाङ्कमा पछादि परेको दहमाली दिल्ला रुकुमपूवनको पुथा उत्तरगांगा

गाउँपादलकामागररबीको रेखामुनी रहेकापररवारलाईसमेट्नेगरीखाद्यव्यवस्थातथाव्यापार

कम्पनी दलदमटेिसँगकोसहकायनमा गोिामभवन दनमानण गरी पाइलदटङकोरुपमासहुदलयत

िरमाचामल,िाल,नुन,दचनी,खानेतेलसुपथमुल्यमाउपलब्धगराइनेछ। 

 

सभामुख महोदय, 

136. पयनटन के्षत्रलाईअथनतिको महत्वपूणनआदथनक दक्रयाकलापको माध्यमका रुपमा दवकास गिै
दनकुञ्ज,आरक्ष,सांरक्षण के्षत्र एवम् दसमसार के्षत्रमा पयानपयनटनको दवकासगररनेछ ।साहदसक, 

माइस(MICE), धादमनक, साांसृ्कदतक, कृदर्, शैदक्षक, ग्रामीण लगायतका पयनटन व्यवसायको

दवकास र दवदवधीकरण गरी प्रिेशमा रोिगारीको अवसर वृन्त्रि गररनेछ। प्रिेशमा कायनरत

राष्ट्र सेवककमनचारीहरूलाईआिररकपयनटनसँगिोि्नकालादगदबिापयनटनकायनक्रमसञ्चालन

गररनेछ।पयनटकीयसूचनालाईदवि्युतीयसूचनामाआविगरीपयनटनप्रविननगररनेछ। 

137. रुपने्दहीकोबुटवलमाअवन्त्रस्थत"रामादपथेकसिुलोदिकलपाकन "कोप्रारन्त्रम्भकदनमानणकोकायन
सम्पन्नगरीयसैवर्निेन्त्रखआांदशकरुपमासञ्चालनमाल्याइनेछ।यसिुलोदिकलपाकन लाईआगामी

५वर्नदभत्रराष्ट्रकोमहत्वपूणनप्राणीउद्यानरपयनटकीयगिव्यकोरुपमादवकासगररनेछ। 

138. नेपालपयनटनबोिनसँगसमियगरीनयाँपयनटकीयउपिहरूसदहतकोपयनटनदवकासकोप्याकेि
तयारगरीरादष्ट्र यतथाअिरानदष्ट्र यस्तरमाप्रचारप्रसारकोमाध्यमबाटप्रिेशमापररमाणात्मकतथा

गुणात्मकरुपमापयनटकआकर्नणगनेनीदतदलइनेछ। 

139. दवश्वसम्पिासूचीमापरेकारप्रदसिधादमनक,साँसृ्कदतक,ऐदतहादसक,पुरातान्त्रत्वकतथािैदवक

दवदवधतासमेतकादृदष्ट्लेमनोरमप्राकृदतकके्षत्रहरू,दहलसे्टशन,गुर्ा,पाटन,तालतलैया,झरना,

गढी, िरबारिस्तामहत्वपूणन स्थानहरुकोपयनटनप्रविननगनेकायनलाईप्राथदमकता दिईनेछ।
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यस्ता महत्वपूणन सम्पिाहरूको दिणोद्बार तथा सांरक्षण एवम् अध्ययन, अनुसिान र

अदभलेखीकरणकाकायनक्रमसञ्चालनगररनेछ। 

140. आिररकतथाबाह्यपयनटकआकदर्नतगननपािाकोश्रीनगर,रोिाकोहोलेरीरअघानखाँचीको
नरपानीमादहलसे्टशनकोआवश्यकपूवानधारदनमानणकायनआरम्भगररनेछ। 

141. होमसे्टकोदवकासमार्न तग्रामीणपयनटनप्रविननगररनेछ।होमसे्टलाईस्थानीयसांसृ्कदत, भेर्भूर्ा, 

मौदलकता र परम्परागत पेशा, अगानदनक तथा घरेलु उत्पािनसँग आबि गनन होमसे्ट

सांचालकहरूकोक्षमतादवकासकाकायनक्रमलाईदनरिरतादिइनेछ। 

142. प्रिेशमासहरीपयनटनप्रविननकालादगपयनटनव्यवसायी,स्थानीयतहकोसमियमादिवातथा
रात्रीकालीनपयनटनगदतदवदधलाईव्यवस्थापनगनन“टुररज्मिोन”घोर्णागरीलुन्त्रिनी,बुटवलर

नेपालगञ्जलाईरादष्ट्र यस्तरकोपयनटनगिव्यकोरुपमादवकासगररनेछ। 

143. गौतमबुिअिरानदष्ट्र यदवमानस्थलसञ्चालनमाआएसँगैलुन्त्रिनीके्षत्रपयनटनकोअिरानदष्ट्र यगिव्य
बने्नसम्भावनालाईदृदष्ट्गतगरीपयनटनपूवानधारदवकासकालादगदनिीके्षत्रलाईप्रोत्सादहतगररनेछ

। 

144. सादहत्य, कला, सांसृ्कदततथासाांसृ्कदतकसम्पिाकोसांरक्षण, सांविननर दवकासकालादगदवशेर्

कायनक्रम सञ्चालन गिै सांग्रहालयहरूलाई िानकारीमूलक र व्यवन्त्रस्थत बनाउँिै लदगनेछ।

प्रािेदशक कला, सादहत्य र सांसृ्कदतको दवकास तथा प्रविननका लादग कानूनी तथा सांस्थागत

व्यवस्था गरी प्रािेदशक भार्ा, सादहत्य तथा कला प्रदतष्ठान स्थापना गररनेछ।सांग्रहालयहरूको

व्यवस्थापनमा दनिीके्षत्रलाईसहभागीगिैलदगनेछ।साथैथारुरमगरभार्ाएवम्सांसृ्कदतको

िगेनान गनन प्रिेशमा स्थादपत दथएटरहरुमा सिन्त्रित समुिायको सांसृ्कदत झल्काउने चलदचत्र,

वृत्तदचत्र,नृत्यएवम्नाटकप्रिशननगनेकायनलाईप्रोत्साहनगररनेछ। 

145. थारुसांसृ्कदतकोसांरक्षणरदवकासमाटेवापुर्याउनेउदे्दश्यलेिाङदिल्लामा“वड घर” स्थापना

गररनेछ। 

146. वनको हैदसयत तुलनात्मकरुपमाअब्बल रहेको यसप्रिेशमाउत्पािनशीलसामुिादयकवन,

साझेिारीवन,सरकारद्वाराव्यवन्त्रस्थतरचक्लावनकोउत्पािनरउत्पािकत्वबढाईवनपैिावारमा

आत्मदनभनर हुन वन सम्विनन प्रणालीमाआधाररत दिगो वनव्यवस्थापन गने नीदत अवलिन

गररनेछ। 

147. वनके्षत्रकोसांरक्षणरदिगोव्यवस्थापनमादनिीके्षत्रकोलगानीदभत्र्याउनदनिीके्षत्रलाईसहभागी
गराउँिैलदगनेछ।वनिन्यकच्चापिाथनमाआधाररतउद्योगहरूसञ्चालनकालादगदनिीके्षत्रलाई

प्रोत्साहनगररनेछ। 

148. प्रिेशकोएकलअदधकारकोसूचीमारहेकारादष्ट्र यवनकोव्यवस्थापनसििमाप्रिेशकोअदधकार
स्थापनाहुनेगरीवनसििीकानूनतिुनमागरीकायानियनगररनेछ।कवुदलयतीवनप्राप्तगने

प्रदक्रयालाईसरलीकरणगरीवन,वनउद्यमतथापयानपयनटनकोदवकासमादनिीके्षत्रकोलगानी
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अदभवृन्त्रिगररनेछ।साथैबाँके रादष्ट्र य दनकुञ्जरबदिनया रादष्ट्र य दनकुञ्जलाईपयानपयनटनकोप्रमुख

गिव्यकारुपमादवकासगिैलदगनेछ। 

149. वनव्यवस्थापनमासामुिादयकवनलेपुर्याएकोयोगिानलाई थपप्रोत्साहनगररनेछ।सामुिादयक

वनको सदक्रय व्यवस्थापनका लादग उपभोक्ता समूहको क्षमता अदभवृन्त्रि, सुशासन र अन्य

तहसांगकोसमियलाइनथपपररषृ्कतरव्यवन्त्रस्थतगररनेछ। 

150. कृदर् के्षत्र दभत्र रहेकाआली,कान्ला, दकनारातथा बाँझोिग्गामा वृक्षारोपणमार्न त कृर्कको
आम्दानीअदभवृन्त्रिगनन तराई तथा दभत्री मधेशका ६ दिल्लाहरूमाअदभयान कै रुपमा "एक

पादलकाःएकनमुनाकृदर्वनकायनक्रम"सञ्चालनगररनेछ।कृर्कलाईदनःशुल्कदबरुवाउपलव्ध

गराउनेउदे्दश्यलेगतवर्नबाटप्रारम्भगररएकोबहुवर्ीयदबरुवाउत्पािनकायनक्रमलाईदनरिरता

दिइनेछ। 

151. 'मालादगरी'',दटमुर'र'तेिपात'लाईप्रिेशकोमुख्यदचनारीििीबुटीकोरुपमादवकास,दवस्तारर

प्रविननगररनेछ।प्रिेशकापहािीदिल्लाहरूमाििीबुटीपकेटके्षत्रकोदवकासगरी"एकदिल्ला

एकनमुनाििीबुटीउत्पािन"कायनक्रमसञ्चालनगररनेछ।ििीबुटीतथागैरकाष्ठवनपैिावारको

दिगो सांकलन, व्यवस्थापन, बिारीकरण र उद्यम दवकासबाट स्थानीय रोिगारी र प्रािेदशक

अथनतिमा योगिान पुर्याइनेछ। चराहरूको सांरक्षण र पयानपयनटन मार्न त स्थानीय रोिगारी

दसिननारिीदवकोपािननमासहयोगगननिगदिशपुरतालरआसपासकाके्षत्रसमेटीचरादशकार

गनन दनरे्ध (Bird Sanctuary) घोर्णा गरी दवदभन्नसांरक्षणमुखी तथा पयनटन प्रविननकायनक्रम

सञ्चालनगररनेछ। 

152. प्रिेशमावनिढेलोरयसबाटहुनेिीउधनकोक्षदतमाउले्लखनीयरूपमादनयिणगरीवनको
क्षयीकरण, िैदवक दवदवधतामा ह्रास तथा प्राकृदतक प्रकोपलाई नू्यन गररनेछ। िमीनको

उवनराशन्त्रक्तवृन्त्रिकालादगप्रते्यकदिल्लासमेट्नेगरीकिीमा१००स्थानमावनउपभोक्तावा

कृर्कसमूहहरूमार्न तप्राङ्गाररकमलउद्यमस्थापनागरीसञ्चालनगररनेछ। 

153. प्रिेशकादभत्रीमधेशरमध्यपहािकावनबाक्लोहुिैिाँिारुखदबरुवावृन्त्रिमाप्रदतकूलअसर

पिैगएकोएवांिढेलोरमानव-वन्यििुद्वन्द्वकाघटनाबढ्िैगएकोअवस्थालाईकमगननदथदनङ

(वनपत्लाउने)अदभयानसञ्चालनगरीप्राप्तवनपैिावरलाईउद्यमदवकासरप्रविननसँगिोि्िै

लदगनेछ। 

154. रणनीदतकवृक्षारोपणयोिनाबनाईबगरतथानिीउकासिग्गास्थानीयसमुिायकोआम्दानी
सांगिोिीबहुआयादमककृदर्वनएवांवनके्षत्रदभत्ररहेकाखालीरअनुत्पादितके्षत्रमाचक्लाको

रुपमावृक्षारोपणगररनेछ। 

155. वनअदतक्रमणपूणनरुपमादनरे्धगररनेछ।वनसम्पिाकोसांरक्षणसबैकोसाझािादयत्वकोरुपमा
स्थादपत गररनेछ।वासस्थानको दिगो र महत्तम व्यवस्थापन गरी मानव वन्यििु द्वन्द्वलाइन

नू्यनीकरणगननप्रिेशरस्थानीयतहहरूदबचसहकायनगरीदवगतकावर्नहरूमाभन्दाकिीमा

िुइनगुणालेलगानीअदभवृन्त्रिगररनेछ। 
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156. प्रचदलत कानून बमोदिम सांरदक्षत वन्यििुको सूचीमा नरहेका बँिेल, िुम्सी, दनलगाइन िस्ता

वन्यििुहरूको मानवसँगको द्वन्द्व कम गनन वासस्थानव्यवस्थापन र सांख्यालाइन दनयमन गने

उपायहरू अवलिन गररनेछ।"पीदित सँग प्रिेश सरकार" भने्न भावनाका साथ दवदभन्न

वन्यििुकोआक्रमणबाटज्यानगुमाएकाव्यन्त्रक्तकोहकमादवद्यमानप्रदक्रयालाईसरलीकृतगरी

सङ्घीयदनकायहरूबाटप्रिानगनेराहतकाअलावाप्रिेशसरकारबाटपीदितपररवारलाईराहत

उपलब्धगराउनेव्यवस्थादमलाइनेछ। 

157. यसप्रिेशमा रहेका महत्वपूणनिलाधारके्षत्रहरू राप्ती, बबई, दतनाउ, बाणगांगा, रोदहणीिस्ता

निीप्रणालीहरूकोसांरक्षण, व्यवस्थापन, सिुपयोगकोमाध्यमबाटिलसांचयवृन्त्रि, प्राकृदतकदवपि्

तथािलवायुपररवतनननू्यनीकरणगननवृहतरुपमाकायनक्रमदवस्तारगरीलागुगररनेछ।राष्ट्र पदत

चुरेतराईमधेशसांरक्षणदवकाससदमदत,प्रिेशसरकाररस्थानीयतहहरूकोसहयोगरसमियमा

रूपने्दहीकोरोदहणीनिीमाएकीकृतसांरक्षण,सांविननरपयानपयनटनकोकायनसञ्चालनगररनेछ। 

158. प्रिेशको दभत्रीमधेशरमध्यपहािी भेगमा पुखानहरूकोकठोर मेहनतलेरोपीहुकानईसांरक्षण
गरेकानमूनाकैरुपमारहेकासावनिदनकके्षत्रका"आँप","वर","दपपल"काबगैंचािस्तासम्पिा

रवांशाणुस्रोतकोअदभलेखीकरणरदिगोसांरक्षणकालादगदवशेर्कायनक्रमसञ्चालनगररनेछ। 

159. प्लादष्ट्ककोझोलालाईदनरुत्सादहतगिैवैकन्त्रिकझोलाहरूकोप्रयोगलाइनपे्रररतगररनेछ।प्रयोग
भएकावसु्तहरूकोपुनःप्रयोगकालादगएकीकृतर्ोहोरमैलाप्रशोधनकेन्द्ररर्ोहोरपानीप्रशोधन

केन्द्रकोसम्भाव्यताअध्ययनभएकाके्षत्रहरूमादनमानणकायनकालादगस्थानीयतहसँगसहकायन

गरीकामअगादिबढाइनेछ। 

160. वातावरणीयअध्ययनगरीसञ्चालनमारहेकाउद्योगहरूकोवातावरणीयसूचकहरूकोप्रभावकारी
अनुगमनतथामूल्याङ्कनबाटऔद्योदगकवातावरणीयअनुशासनकायमगननपे्रररतगररनेछ। 

161. के्षत्रीयरुपमा वायुमण्डलमा रै्दलने धँुवा तथा तुवाँलो दनयिण सििी सम्भाव्यता अध्ययन

गररनेछ। प्रिूर्ण मापन तथा वातावरणीय अध्ययन अनुसिानका लादग आवश्यक पने

उपकरणहरूकोसमेतव्यवस्थागरीकायानलयकोक्षमताअदभवृन्त्रिगररनेछ। 

 

सभामुख महोदय, 

162. नेपालसरकार रप्रिेशसरकारकाआवदधकयोिना,नीदतकायनक्रमरबिेटहरूसँगसामञ्जस्यता
कायमगिैदनिी,गैरसरकारी,सहकारीरसामुिादयकसांस्थाहरूसँगकोसमियरसहकायनमा

प्रिेशकोरणनीदतककायनयोिनासदहतदवकासदनमानणरव्यवस्थापनगननप्रिेशकोिीघनकालीन

योिनातिुनमागरीकायानियनमाल्याइनेछ। 

163. राष्ट्र सेवककमनचारीहरूलाईप्रोत्साहनगनेउदे्दश्यलेप्रिेशमाकायनरतकमनचारीहरूकालादगप्रिेश
रािधानीमा दनिामती कमनचारी अस्पताल, कमनचारीका छोराछोरीले अध्ययन गननका लादग

दनिामतीदवद्यालयएवम्कमनचारीआवासकोव्यवस्थादमलाइनेछ।नेपालसरकारलेलागुगरेको
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स्वास्थ्यदबमाकायनक्रमबमोदिमप्रिेशमाकायनरतदनिामतीकमनचारीकालादगदनःशुल्कस्वास्थ्य

दबमाकायनक्रमलागुगररनेछ। 

 

सभामुख महोदय, 

164. प्रिेशसरकारकोयोनीदततथाकायनक्रमसमृिप्रिेश,खुसीिनताकोिीघनकालीनसोचरलक्ष्यको

मागनिशनकिस्तावेिहो।प्रिेशसरकारकोएक्लोप्रयासबाटमातै्रअपेदक्षतलक्ष्यहादसलगननसम्भव

छैन।सरकारी,गैरसरकारी, सामुिादयकरसहकारीसांघसांस्थाहरूकोसांयुक्तप्रयास,सहकायनर

स्वादमत्वप्रभावकारीकायानियनकालादगअपररहायनछ।प्रिेशसरकारलेप्रिेशसभा,रािनीदतक

िल,दनिीके्षत्र,नागररकसमािरआमिनताकोरायसुझावलाईग्रहणगिैदनरिरसहभादगता, 

सहकायनरसमियमाप्रिेशसरकारकाहरेक दक्रयाकलापसञ्चालनगरररहेकोव्यहोरािरण

गराउँिैयसनीदततथाकायनक्रमकोसर्लकायानियनमासििसबैकोसहयोगरहनेदवश्वासका

साथप्रिेशकोदवकासरसमृन्त्रिकोअदभयानमासहभादगताकालादगआव्हानगिनछु। 

165. अन्त्यमा,लुन्त्रिनीप्रिेशसरकारकोदवकासरसुशासनकोअदभयानमाकोरोनामहामारीकोबीचमा

पदन प्रत्यक्षरुपलेसघाउ पुर्याउनुहुने प्रिेशसभाका माननीयसभासिजू्यहरू, स्थानीय तहका

सरकार, रािनीदतक िल, दनिी के्षत्र, नागररक समािलाई धन्यवाि दिन चाहन्छु ।यसैगरी

सञ्चारमाध्यम,पत्रकारिगत,राष्ट्र सेवककमनचारी,बुन्त्रििीवीलगायतसमू्पणनप्रिशेवासीिािुभाई

तथादििीबदहनीहरुमाहादिनकधन्यवािज्ञापनगिनछु। 

धन्यवाद। 


