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प्रदेश सभाका माननीय सभामखु, 
प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू, 

1. प्रदेश सरकार  स्थापना भएको चार वर् ुपूरा भई पााँचौं वर् ु
प्रवेश गरेको अवसरमा यस गररमामय सभा समक्ष आमथकु 
वर् ु २०७९/८० को वावर्कु नीमि िथा कायकु्रम 
सम्बोधन गन ु पाउाँदा मैले आफूलाई गौरवाम्ववि महससु 
गरेको छु। 

2. प्रथमिः म मलुकुको राजनीमिक, सामाम्जक िथा 
सांस्कृमिक रुपाविरणका लामग जीवन बमलदान गनुहुनु े
सम्पूण ु ज्ञाि/अज्ञाि सवहदहरू प्रमि भावपूण ु श्रद्धाञ् जली 
अपणु गन ु चाहवछु। साथै,  ववमभन्न लोकिाम्विक 
आवदोलन, जनयदु्ध एवं मधेश आवदोलनका घाईिे योद्धा, 
अपाङ्ग, बेपत्ता नागररक र मिनका पररवारहरूप्रमि उच्च 
सम्मान व्यक्त गदुछु। 

3. कोमभड-१९ महामारीका कारण मतृ्यवुरण गनुभुएका 
नागररकहरूप्रमि हार्दुक श्रद्धाञ् जली अपणु गदुछु। 

उहााँहरूका आफवि िथा पररवारजनप्रमि गवहरो समवेदना 
प्रकट गदुछु। 
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4. संघीय लोकिाम्विक गणिविात्मक शासन व्यवस्थाको 
माध्यमद्वारा र्दगो शाम्वि, सशुासन, ववकास र 
समवृद्धमाफुि समाजवाद उवमखु अथिुविको ववकास गने 
संवैधामनक मागदुशनु अनरुुप नयााँ संरचनाको रुपमा 
स्थावपि प्रदेश सरकारले चार वर्भुवदा बढी कायकुाल 
पूरा गररसकेको छ। यस अवमधमा नीमि िथा  कानून 
मनमाुण, संस्थागि िथा संरचनागि प्रबवध, जनशम्क्त 
व्यवस्थापन, ववकास व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह एवं सशुासन 
प्रवद्धुन लगायिका के्षिमा महत्वपूण ु उपलम्धध हामसल 
गन ु प्रदेश सरकार सक्षम भएको छ। प्रदेशका समग्र 
काय ु र वक्रयाकलापलाई “समदृ्ध लमु्म्बनीः आत्ममनभरु 
प्रदेश” को दीघकुालीन सोच र लक्ष्य प्राप्त गने र्दशामा 
केम्विि गरी प्रदेश सरकार अगामड बवढरहेको छ।  

5. विमुान सरकारले आपसी संवाद, सहममि र 
सहकायमुाफुि लोकिाम्विक ववमध, मूल्य र मावयिाका 
आधारमा प्रदेशको समग्र शासन व्यवस्थाको सञ् चालन, 
ववकासको व्यवस्थापन एवं सावजुमनक सेवा प्रवाहमा 
सधुारात्मक कायपु्रणालीको अनसुरण गरेको छ। 
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6. मलुकुको संववधानबमोम्जम प्रदेशलाई प्राप् ि अमधकार सूची 
एवं काय ु ववस्ििृीकरणबमोम्जम मविालयहरूको 
कायाुत्मक पनुसंरचना गरी कायमूुलक संरचना िथा 
संस्थाहरूको मनमाुण गररएको छ। संववधानको मूल मम ु
र भावनाअनरुुप संघीयिाको प्रभावकारी कायाुववयन र 
काय ु ववम्शष्टीकरणलाई पनुसंरचनाको मूल आधार 
बनाइएको छ।  

7. विमुान सरकार प्रदेशको सविमुलि र समवयावयक 
ववकासमा ववशेर् जोड र्दंदै आमथकु समवृद्ध र ववकास, 
सामाम्जक रुपाविरण, गणुस्िरीय पूवाुधार मनमाुण, 
वािावरण संरक्षण, शासकीय सधुार र सशुासन प्रवद्धनु 
गरी गररबी, बेरोजगारी र असमानिाको वयूनीकरण गने 
र्दशामा अगामड बवढरहेको छ।  

8. प्रदेशमा उपलधध जल, जममन, जङ्गल, जनशम्क्त लगायि 
अवय स्रोि र साधनको कुशलिापूवकु पररचालन र 
उपयोग गदै सशुासन, ववकास र समवृद्धमाफुि 
प्रदेशवासीको जीवनस्िरमा सकारात्मक एवं गणुात्मक 
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पररविनु ल्याउने ध्येयका साथ विमुान सरकारले आफ्नो 
सम्पूण ुध्यान केम्विि गरेको छ। 

9. र्दगो ववकासका लक्ष्यलाई प्रदेशका योजना िथा 
कायकु्रममा आविररकीकरण गरी प्रदेशका सम्भावना र 
सबल पक्षहरूको प्राथममकीकरण र कुशलिापूवकु उपयोग 
गदै समदृ्ध र आत्ममनभरु प्रदेश मनमाुण एवं आमथकु 
सामाम्जक रुपाविरणका साझा लक्ष्य पूरा गन ु विमुान 
सरकार प्रमिबद्ध रहेको छ। 

10. कोमभड-१९ महामारीको ववर्म पररम्स्थमिमा यसको 
रोकथाम, मनयविण र उपचारका लामग स्रोि साधन, 
और्मध, स्वास््य उपकरण, अम्ससजन, भेम्वटलेटर र 
जनशम्क्त व्यवस्थापन लगायि सम्भव भएसम्मका सम्पूण ु
व्यवस्थापन चसु्ि दरुुस्ि बनाइएको एवं सबै 
प्रदेशवासीलाई कोमभड-१९ ववरुद्धको खोप लगाउन े
व्यवस्थाको समुनम्िििा गररएको छ।  

11. विमुान समयमा कोमभड -१९ महामारी संक्रमणको दर 
मनयविणमा रहेको अवस्था भए िापमन यसको सम्भाववि 
जोम्खम प्रमि प्रदेश सरकार सधैं सजग, सिकु र चनाखो 
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रहेको छ। कोमभड महामारीको रोकथाम, मनयविण र 
उपचारमा अहोराि खवटनहुनुे स्वास््यकमी, सरसफाइकमी, 
जनप्रमिमनमध, सरुक्षाकमी, कमचुारी, सामाम्जक िथा 
व्यावसावयक संघ संस्था लगायि आ-आफ्नो ठाउाँबाट 
सहयोग गनुहुनुे सम्बद्ध सबैमा म हार्दुक धवयवाद र्दन 
चाहवछु।  

12. राष्ट्रको गौरव र प्रदेशको पवहचान झम्ल्कने एवं नदी 
सभ्यिामा आधाररि हनुे गरी प्रदेश राजधानीको गरुुयोजना 
ियार भई जग्गा व्यवस्थापन, भौमिक पूवाुधार मनमाुण, 
ल्याण्ड पमुलङ्ग लगायिका कायहुरू ििु गमिमा अगामड  
बवढरहेका छन।् राजधानी व्यवस्थापनका लामग संघीय 
सरकार र स्थानीय िहहरूसाँग मनरविर समववयको काय ु
भइरहेको छ। 

13. प्रदेशमा आवश्यक जनशम्क्त व्यवस्थापनका लामग प्रदेश 
लोकसेवा आयोगको स्थापना भई नयााँ जनशम्क्त भनाु र 
छनौटको काय ुमनरविर भई रहेको छ।   

14. मनवाुम्चि जनप्रमिमनमध एवं प्रदेश िथा स्थानीय िहमा 
कायरुि जनशम्क्तको क्षमिा ववकासका लामग प्रदेश 
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प्रम्शक्षण प्रमिष्ठानमाफुि क्षमिा ववकासका कायकु्रमहरू 
सञ् चालन भैरहेका छन।् 

15. प्रदेशमा शासकीय व्यवस्थाको सञ् चालन, सेवा प्रवाह र 
ववकास मनमाुणका लामग आवश्यक ऐन, मनयम िथा 
कानूनहरू शीघ्रिाका साथ िजुमुा भैरहेका छन।् 
हालसम्म ६८ वटा ऐन र २९ वटा मनयमावलीहरू ियार 
भई कायाुववयनमा आएका छन।् 

16. समववय, सहकाय ु र सह-अम्स्ित्वको संवैधामनक 
मसद्धाविलाई आत्मसाि ् गदै संघ र स्थानीय िहसाँग 
समववय र सहकायकुा साथ प्रदेश सरकार अगामड 
बवढरहेको छ।  

17. संघीय लोकिाम्विक गणिविात्मक शासन प्रणालीको 
आधारस्िम्भको रुपमा रहेको स्थानीय िहको मनवाुचन 
सम्पन्न भई मनवाुम्चि जनप्रमिमनमधहरूले काय ुसञ् चालनको 
म्जम्मेवारी मलईससन ु भएको छ। यस मनवाुचनले 
प्रमिस्पधाुत्मक बहदुलीय लोकिाम्विक शासन प्रणालीको 
जगलाई थप मजबिु बनाएको छ। मनवाुचनलाई स्वच्छ, 
मनष्पक्ष एवं भयरवहि िवरमा सम्पन्न गन ुयोगदान गनुहुनु े
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आम नागररक, राजनीमिक दल, मनवाुचन आयोग, 
राष्ट्रसेवक लगायि सबैमा हार्दुक धवयवाद र्दन चाहवछु।    

18. प्रदेशका आम नागररक र प्रदेश सरकारका बीच सूचना 
आदान प्रदानमा सहजिा ल्याउन एवं प्रदेशवासीका 
गनुासाहरूलाई समयमै सम्बोधन गरी सेवा प्रवाहमा सधुार 
ल्याउन "हेलो मखु्यमविी कक्ष" स्थापना गरी 
सञ् चालनमा ल्याइएको छ। 

19. प्रदेशका नागररकलाई गणुस्िरीय म्शक्षा प्रदान गरी 
म्शक्षामा गणुात्मक सधुार गने उदे्दश्यले प्रदेशका सबै 
स्थानीय िहमा "मखु्यमविी शैम्क्षक सधुार कायकु्रम" 
सञ् चालन गररएको छ। 

20. नेपाल सरकारको पवरौं योजना र प्रदेश सरकारको प्रथम 
आवमधक योजनाको सोच, लक्ष्य र उदे्दश्यसाँग 
सामञ् जस्यिा कायम हनुे गरी प्रदेश सरकारको नीमि, 
कायकु्रम र बजेट सञ् चामलि छन।् प्रदेशको समग्र 
ववकासलाई व्यवम्स्थि र प्रभावकारी रुपले अम्घ बढाउन 
सहभामगिामूलक अनगुमन प्रणाली अवलम्बन गररएको 
छ। 
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21. मडम्जटल प्रदेशको अवधारणालाई प्रभावकारी रुपमा 
कायाुववयन गन ु सूचना प्रववमधको उच्चिम उपयोग गदै 
लमगएको छ। सावजुमनक सेवालाई सहज, सरल, सलुभ 
बनाउन अनलाईन र ववद्यिुीय माध्यममाफुि सेवा प्रदान 
गन ु प्रदेश सरकारले सवक्रयिापूवकु कायसुम्पादन 
गरररहेको छ। 

22. मछमेकी ममिराष्ट्र भारिका प्रधानमविीको हालै सम्पव न 
भएको धाममकु-ऐमिहामसक एवं पयटुकीय लमु्म्बनी भ्रमणले 
दईु देशबीचको सम्बवध थप सदुृढ भएको छ। गौिम बदु्ध 
अविराुवष्ट्रय ववमानस्थल सञ्चालनमा आए साँगै प्रदेशको 
समग्र ववकास र समवृद्धमा थप अवसरहरू मसजनुा भएका 
छन।्  

सभामखु महोदय, 
अब म आमथकु वर् ु२०७९।८० को नीमि िथा कायकु्रम यस 
गररमामय सभा समक्ष प्रस्ििु गदुछु। 

23. लगानीमैिी वािावरण मनमाुण, उत्पादन र उत्पादकत्व 
ववृद्ध, पूवाुधार मनमाुण, खानपेानी िथा ववद्यिुमा पहुाँच, 

रोजगारी मसजनुा, मानव पूाँजी मनमाुण, आय असमानिा 
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िथा गररबी वयूनीकरण,  र्दगो ववकास र पयाुवरणीय 
सविलुन, गणुस्िरीय सावजुमनक सेवा, संघीयिाको 
प्रभावकारी कायाुववयन र सशुासन प्रवद्धुनलाई 
प्राथममकिामा राम्खनेछ।  

24. प्रदेशको राजधानी व्यवस्थापन (राप्ती उपत्यका, देउखरुी), 
लमु्म्बनी प्रादेम्शक अस्पिाल, लमु्म्बनी प्राववमधक 
ववश्वववद्यालय, पाल्पाको रामपरुदेखी रोल्पाको पामिहाल्ना 
(म्जनाबाङ) सम्मको सडक (रामपरु-कपरुकोटः म्जवराज 
आम्श्रि कृष्णसेन इच्छुक माग)ु लाई प्रादेम्शक गौरवको 
आयोजनाको रुपमा ववकास गरी कायाुववयन गररनेछ। 

नौमरेु बहउुदे्दशीय जलाशययकु्त पररयोजनालाई संघीय 
सरकारसाँगको समववयमा प्रदेशकै महत्वपूण ुआयोजनाको 
रुपमा अगामड बढाइनेछ। 

25. राष्ट्रको गौरव र प्रदेशको पवहचान झम्ल्कने गरी 
गरुुयोजनाका आधारमा प्रदेश राजधानीका लामग पूवाुधार 
मनमाुण, जग्गा व्यवस्थापन, ल्याण्ड पमुलङ र अवय 
संरचना मनमाुण गने काय ु अम्घ बढाइनेछ। राजधानी 
व्यवस्थापनका लामग संघीय सरकार र स्थानीय िहसाँग 
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मनरविर समववय गररनेछ। बटुवललाई प्रदेशको आमथकु 
राजधानीको रुपमा र कवपलवस्िलुाई सासं्कृमिक 
राजधानीको रुपमा ववकास गररनेछ। प्रदेश सभाले 
मनधाुरण गरेको राजधानी के्षिलाई समेटी नयााँ 
नगरपामलकाको रुपमा ववकास गने प्रवक्रयाको थालनी 
गररनेछ। 

26. कोमभड-१९ महामारीका कारण प्रदेशको समग्र अथिुवि 
र पयटुन, उद्योग लगायिका क्षेिहरूमा परेको असर र 
प्रभावको अध्ययन गरी पेशा, व्यवसाय िथा रोजगारी 
गमुाएका व्यम्क्तको लामग वैकम्ल्पक रोजगारी िथा 
स्वरोजगारीका अवसर, मनोसामाम्जक परामश ु लगायि 
ववशेर् कायकु्रमहरू सञ् चालन गररनेछ।  

27. कोमभड-१९ महामारीको समीक्षा गरी भववष्यमा हनुससन े
कोमभड लगायि अवय महामारीमा स्वास््य सेवालाई थप 
प्रभावकारी एवं व्यवम्स्थि बनाउन स्वास््य सम्बवधी 
पूूवाुधार, स्वास््य उपकरण, और्मध आपूमि,ु जनशम्क्त 
व्यवस्थापन, क्षमिा ववकास लगायिका व्यवस्थापकूीय 
काय ुचसु्ि र दरुुस्ि बनाइनेछ। कोमभड ववरुद्धको खोप 
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लगाउन बााँकी सबै प्रदेशवासीलाई संघीय सरकारसाँगको 
समववयमा खोप उपलधध गराई लमु्म्बनी प्रदेशलाई पूण ु
खोप समुनम्िि प्रदेश घोर्णा गररनेछ। 

28. गरुुयोजनाका आधारमा लमु्म्बनी प्रादेम्शक अस्पिाल र 
राप् िी प्रादेम्शक अस्पिालको भौमिक पूवाुधार मनमाुण 
प्रवक्रया अम्घ बढाइनेछ। लमु्म्बनी प्रादेम्शक अस्पिाललाई 
मलुकुकै नमूना अस्पिाल र प्रादेम्शक मेमडकल कलेजको 
रुपमा ववकास गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। 

29. मलुकुका ववम्शष्टीकृि अस्पिालहरूसाँग समववय र 
सहकाय ु गरी लमु्म्बनी िथा राप् िी प्रादेम्शक अस्पिालमा 
सयावसर र मटुु रोगको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था 
ममलाइनेछ। आधारभिू स्वास््य सेवा प्राप्त गने 
नागररकको मौमलक हकको कायाुववयन गन ु लमु्म्बनी 
िथा राप्ती प्रादेम्शक अस्पिालहरूमा ओवपडी र जनरल 
बेड सेवा मनःशलु्क गररनेछ। 

30. प्रदेश राजधानीमा रहेको लालमवटया स्वास््य चौकीलाई 
स्िरोन्नमि गरी सवुवधा सम्पन्न पचास शय्याको अस्पिालको 
रुपमा ववकास गररनेछ।   
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31. वयूनिम सेवा मापदण्डको प्रगमिको आधारमा 
अस्पिालहरूको सेवा सदुृढीकरण गररनेछ। ववशेर्ज्ञ 
म्चवकत्सक पररचालन कायवुवमधमाफुि प्रदेशका दगुमु 
म्जल्लाहरूमा ववशेर्ज्ञ सेवा सञ् चालन गररनेछ।संघीय 
सरकारसाँगको समववयमा स्थानीय िहका प्राथममक 
स्वास््य केविहरूमा म्चवकत्सक पररचालन गररनेछ। 

32. संघीय सरकारसाँगको समववयमा स्वास््य बीमा 
कायकु्रमलाई सहज र सरल बनाइनेछ। बहकेु्षिीय पोर्ण 
कायकु्रमलाई अविरमनकाय समववय गरी प्रभावकारी 
रुपमा कायाुववयन गररनेछ। 

33. प्रदेश स्वास््य प्रयोगशालाको क्षमिा ववकास गररनेछ। 
थारु समदुायमा हनुे रगिजवय बंशाणगुि रोगहरूको 
म्स्क्रमनङको व्यवस्था ममलाउनकुो साथै उपचार िथा 
व्यवस्थापनका लामग प्रदेश मभिका अस्पिालहरूमा 
“मसकलसेल परामश ुइकाई” सञ् चालन गररनेछ। 

34. सडक दघुटुना सम्भाववि के्षिका स्वास््य संस्थाहरूबाट 
प्रदान गररने आकम्स्मक स्वास््य सेवालाई थप सदुृढ गरी 
प्ररे्ण व्यवस्थापनको लामग प्रादेम्शक प्ररे्ण केविसाँग 
जोमडने व्यवस्था ममलाइनेछ।  
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35. स्थानीय िहसाँगको समववयमा मवहलाहरूको पाठेघरको 
मखुको सयावसर परीक्षणलाई प्रत्येक स्थानीय िहसम्म 
ववस्िार गररनेछ। सयावसर, वकड्नी फेने र मटुुको भल्भ 
फेने मबरामीहरूलाई उपचारको लामग प्रदेश सरकारको 
िफुबाट दईु लाख उपचार सहमुलयि र्दने कायकु्रमलाई 
मनरविरिा र्दइनेछ। 

36. स्थानीय िहको मागका आधारमा प्रदेशका ववद्यालयहरूमा 
स्वयंसेवकको रुपमा स्वास््यकमी पररचालन गररनेछ। 
प्रदेशबाट प्रदान गररने स्वास््य सेवाको सूचनालाई 
मडम्जटल प्रणालीमाफुि "एकीकृि स्वास््य सूचना प्रणाली" 

को रुपमा ववकास गररनेछ। 

37. सतु्केरी िथा नवजाि म्शशकुो पोर्णमा सधुार ल्याउन 
सतु्केरी पोर्ण आहार मनःशलु्क वविरण गने व्यवस्था 
ममलाइनेछ। 

38. जवटल अवस्थाका गभवुिी िथा सतु्केरी मवहलाहरूको थप 
उपचारको लामग संघीय सरकारसाँगको समववयमा 
मनःशलु्क हवाइ उद्धार िथा मनःशलु्क एम्बलेुवस सेवा 
प्रदान गररनेछ। प्रदेशमा सवुवधा सम्पन्न बाल अस्पिाल 
स्थापनाका लामग सम्भाव्यिा अध्ययन गररनेछ।  

39. आयवेुद, प्राकृमिक म्चवकत्सा, होममयोप्याथी, योग एवं 
परम्परागि म्चवकत्सा पद्धमिको ववकास र ववस्िार 
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गररनेछ। प्रदेशस्िरका सबै आयवेुद स्वास््य केवि/ 
म्चवकत्सालयहरूमा पञ् चकम ुसेवा ववस्िार गररनेछ।  

40. मनजी क्षेिबाट सञ्चामलि स्वास््य संस्थाहरूबाट प्रदान हनु े
सेवालाई गणुस्िरीय र सेवामखुी बनाउन प्रोत्साहन गने 
िथा सोको प्रभावकारी अनगुमन गने व्यवस्था 
ममलाइनेछ।  

41. म्शक्षालाई वैज्ञामनक, प्राववमधक, व्यावसावयक, सीपमूलक, 
रोजगारमूलक एवं जनमखुी बनाउाँदै सक्षम, प्रमिस्पधी एवं 
नैमिकवान जनशम्क्त ियार गररनछे। गणुस्िरीय म्शक्षामा 
सवसुलुभ पहुाँच, प्रववमधमैिी, रोजगारमूलक र 
जीवनूोपयोगी म्शक्षाको ववकास र ववस्िार गने गरी 
कायकु्रम सञ् चालन गररनेछ। सीमाविी के्षि र जनसंख्या 
बढी भएका स्थानीय िहमा गणुस्िरीय म्शक्षा प्रदान गन ु
शैम्क्षक पूवाुधारको ववकासका साथै म्शक्षण संस्थाहरूको 
क्षमिा ववकास गररनेछ। 

42. विमुान म्शक्षा प्रणालीलाई बजारको माग, उत्पादन र 
उद्यमसाँग सम्बम्वधि प्राववमधक िथा व्यावसावयक म्शक्षामा 
रुपाविरण गररनेछ। शैम्क्षक के्षिको रुपाविरणका लामग 
प्रदेश म्शक्षा नीमि िजुमुा गररनेछ। 
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43. प्रदेशको समग्र ववकास र समवृद्धका लामग आवश्यक 
प्राववमधक जनशम्क्त उत्पादन र ववकास गन ु लमु्म्बनी 
प्रूाववमधक ववश्वववद्यालयको स्थापना गरी सेवटर अफ 
एम्ससलेवसका रुपमा ववकास गररनेछ। इम्वजमनयररङ, 
कृवर्, वन ववज्ञान ववर्यलाई प्राथममकिामा राखी 
पठनपाठनको व्यवस्था ममलाइनेछ। प्रदेशमा रहेका 
पसु्िकालयहरूको सदुृढीकरण गररनेछ।एक आपसमा 
समायोजन हनु चाहने ववद्यालयलाई स्थानीय िहसाँगको 
समववयमा आवश्यक सहयोग उपलधध गराइनेछ। 

44. म्शक्षाको गणुस्िर सधुार गन ु मखु्यमविी शैम्क्षक सधुार 
कायकु्रमको प्रभावकारी रुपमा कायाुववयन गररनेछ। 
प्रदेशस्िरीय नमूना ववद्यालय छनौट गरी कायकु्रम 
कायाुववयन गररनेछ। वैकम्ल्पक म्शक्षण मसकाई 
प्रणालीको ववकास र ववस्िार गने गरी कायकु्रम 
सञ् चालन गररनेछ। 

45. ववद्यालय िहमा गम्णि र ववज्ञान ववर्यको नमिजामा सधुार 
ल्याउने प्रयासहरूलाई संस्थागि गररनछे। ववज्ञान ववर्य 
अध्ययनरि छािा िथा दमलि, ममु्स्लम र मकु्त 
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कमैयालाई र्दइदै आएको छािवमृ्त्तलाई मनरविरिा 
र्दईनेछ।अल्पसंख्यक, लोपोवमखु, अमि सीमाविकृि, 
ममु्स्लम, दमलि, सोनाहा समदुायका छािाहरूलाई 
प्राववमधक र म्चवकत्साम्शक्षा अध्ययन गन ु छािवमृ्त्तको 
व्यवस्था गररनेछ। प्रदेशस्िरमा माध्यममक िह परीक्षा 
सञ्चालनलाई व्यवम्स्थि, मयाुर्दि एवं प्रभावकारी 
बनाइनेछ। 

46. ममु्स्लम समदुायका छािाहरूको म्शक्षामा सहभामगिा ववृद्ध 
गन ुप्रदेश मभि सञ् चालनमा रहेका मदरसाहरूको क्षमिा 
अमभववृद्ध गररनेछ। ववपन्न, सीमाविकृि िथा ममु्स्लम 
छािाहरूलाई सूचना प्रववमधको पहुाँचमा ल्याइनेछ। छािा 
छािवमृ्त्तलाई मनरविरिा र्दई "छोरीको म्शक्षाः प्रदेश 
सरकारको प्राथममकिा" भने्न आदशकुा साथ कायाुववयन 
गररनेछ। छािवमृ्त्तमा मकु्त कम्लरीहरूलाई ववशेर् 
प्राथममकिा र्दईनेछ। द्ववद्व पीमडि बालबामलकाहरूको 
म्शक्षामा पहुाँच ववृद्ध गन ुथप सहयोग गने नीमि मलइनेछ। 

47. राप् िी प्राववमधक म्शक्षालयलाई गढवा गाउाँपामलकाको 
सरस्विी माध्याममक ववद्यालयमा  स्थानाविरण गरी 
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भौमिक पूवाुधार ववकास एवं व्यवस्थापकीय प्रबवध ममलाई 
नमूना म्शक्षालयको रुपमा ववकास गररनेछ। रुपवदेहीको 
मचवुार क्षेि, बर्दुयाको गेरुवा के्षि र प्यूठान म्जल्लामा 
प्राववमधक म्शक्षालय स्थापनाका लामग प्रवक्रया अगामड 
बढाइनेछ। 

48. वैज्ञामनक अनसुवधान पद्धमिको उन्नयन र ववकासका लामग 
अनसुवधानमा आधाररि गणुस्िरीय म्शक्षाको ववकास, 

ववम्शष्ट प्रमिभाहरूको संरक्षण, अनसुवधानमूलक 
वािावरणको ववकास र उत्पादनमूलक के्षिमा नवप्रविनु 
प्रववमधको प्रयोग गने नीमि मलइनेछ। अध्ययन 
अनसुवधानका लामग संस्थागि िथा संरचनागि व्यवस्था 
गररनेछ। 

49. यवुामा मसजनुशीलिा, सकारात्मक सोच िथा नेितृ्व 
क्षमिाको ववकास र यवुा उद्यम िथा व्यवसाय 
सञ् चालनमा प्रोत्साहन गने गरी कायकु्रम सञ् चालन 
गररनेछ। नीमि मनमाुणदेखी कायाुववयनसम्म यवुाको 
समावेशी र साथकु सहभामगिा प्रवद्धुन गररनेछ। 
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50. यवुा लम्क्षि कायकु्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाइ 
यवुाहरूको क्षमिा ववकास  र यवुा रोजगारीको लामग 
प्राववमधक सीपका िामलम कायकु्रम सञ् चालन गररनेछ। 
प्राववमधक म्शक्षालयहरूसाँग सहकाय ुगरी यवुा स्वरोजगार 
कायकु्रम सञ् चालन गररनेछ। 

51. खेलकुद पूवाुधारको ववकास, व्यवस्थापन र गमिववमध 
सञ् चालनमा मनजी क्षेिलाई प्रोत्साहन गररनेछ। 
नागररकको स्वस्थ जीवनका लामग खलुा 
व्यायामशालाहरूको ववकास गने नीमि मलइनेछ।  

52. नेिलाल अभागी रंगशाला, दाङ र उम्जरमसंह रंगशाला, 
रुपवदेहीलाई प्रदेशको प्राथममकिाप्राप्त आयोजनाको रुपमा 
ववकास गररनेछ। नेिलाल अभागी रंगशाला, दाङलाई 
साकुस्िरीय रंगशालाको रुपमा क्रमशः स्िरोव नमि 
गररनेछ। संघीय सरकार िथा स्थानीय िहसाँग समववय 
गरी "एक स्थानीय िहः एक खेलकुद संरचना" मनमाुण 
गररनेछ। मखु्यमविी रमनङ म्शल्ड लगायिका खेलकुद 
कायकु्रमहरू सञ् चालन गरी खेलकुदलाई मनरोधात्मक 
स्वास््य र उद्यमको रुपमा ववकास गररनेछ। 
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53. प्रमिभावान खेलाडीको पवहचान, क्षमिा ववकास िथा 
प्रोत्साहनको व्यवस्था गरी खेलकुदको माध्यमबाट 
अविराुवष्ट्रय पवहचान र सम्मान बढाउने खालका कायकु्रम 
सञ् चालन गररनछे। प्रदेशमा स्काउट आदशकुो ववकास 
गन ु स्काउटका िामलम कायकु्रमहरू सञ् चालनमा 
ल्याइनेछ। 

54. समाजमा वैज्ञामनक चेिनाको अमभववृद्ध गदै ववज्ञान िथा 
प्रववमधको लाभ िथा उपलम्धधलाई नागररक समक्ष 
परु् याइनेछ। उदीयमान प्रववमधको प्रयोगलाई प्रोत्साहन र 
नवप्रविनुलाई प्रवद्धुन गररनेछ। रुपवदेही म्जल्लाको 
छवपयामा ववज्ञान संग्रहालय स्थापनाको काय ु अगामड 
बढाइनेछ।  

सभामखु महोदय, 
55. कृवर् प्रणालीको प्रवद्धुन, याम्विकीकरण, आधमुनकीकरण, 

व्यावसायीकरण र बजारीकरणमाफुि उत्पादन र 
उत्पादकत्व ववृद्ध गरी खाद्य िथा पोर्ण सरुक्षा समुनम्िि 
गररनेछ। खाद्य सम्प्रभिूाको मावयिा अनरुुप जलवाय ु र 
माटो अनकूुलनको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी 
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प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्ममनभरु बनाउन खाद्यान्नको र्दगो 
उत्पादन, आपूमि,ु सञ्चय, सरुक्षा र प्रभावकारी वविरणको 
व्यवस्था ममलाइनछे। कृवर् उत्पादनको आयाि घटाउन े
र मनयाुि बढाउने ववर्यलाई प्रदेशको प्राथममकिामा 
राम्खनेछ। 

56. कृवर् पूवाुधार, बजार सूचना प्रणाली, उद्यमशीलिा र 
गणुस्िर कायम गदै प्रमिस्पधाुत्मक क्षमिा ववृद्ध गररनेछ। 
कृवर् ववकासमा मवहला सहभामगिा अमभववृद्ध गरी 
स्वरोजगार मसजनुा हनुे वािावरण ममलाइनेछ। 

57. परम्परागि कृवर् ज्ञान, मसप र प्रववमधको संरक्षण र 
प्रवद्धुन गदै रैथाने बाली िथा स्थानीय पशपुवछीहरूको 
उत्पादनमा ववशेर् जोड र्दइनेछ। ववमभव न प्रजामिका 
बोटववरुवाहरू उत्पादनका लामग प्रदेशमा वटस्य ु कल्चर 
प्रववमधको प्रवद्धुन गररनेछ। जैववक ववववधिाको संरक्षण,  

प्रवद्धुन र सदपुयोग गररनेछ।  

58. प्रदेश मभि सम्भावना भएका च्याउ, मह, पषु्प, अदवुा, 
बेसार, रेशम, कफी, उख,ु म्चउरी, काफल, आाँप, केरा 
लगायिका बाली िथा पश ुवस्िहुरूको उत्पादन, प्रशोधन, 
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ढुवानी र बजारीकरण प्रवद्धुन कायकु्रमहरू सञ् चालन 
गररनेछ। माहरुी पालनलाई व्यवम्स्थि गन ु सम्बम्वधि 
संघ संस्थासाँगको सहकायमुा माहरुी उत्पादन केवि 
सञ् चालन गरी माहरुी पालन कायकु्रमलाई ववस्िार 
गररनेछ। 

59. "एक स्थानीय िहः एक नमूना उत्पादन" कायकु्रम 
कायाुववयन गररनेछ। कृवर्मा सलुभ कजाु सहजीकरण, 
यवुा ववशेर् कायकु्रम सञ्चालन िथा कृवर् अनदुानलाई 
प्रमिफलमा आधाररि बनाइनेछ। कृर्क क्षमिा ववकासका 
कायकु्रमलाई प्राथममकिा र्दइनेछ। व्यावसावयक पषु्प 
खेिीको प्रवद्धुन गररनेछ। स्थानीय िहसाँगको समववयमा 
प्लावष्टकजवय झोला, माला िथा खादाको प्रयोगलाई 
मनरुत्सावहि गररनछे। 

60. गणुस्िरीय उन्नि बीउ मबजन िथा पशपुवछी र मत्स्यको 
नश्लको आपूमि ु समुनम्िि गन ु प्रदेश मभिका प्रत्येक 
म्जल्लामा बीउ मबजन िथा नश्लका स्रोि केविहरूको 
क्रमशः स्थापना गदै  "एक म्जल्लाः एक मनयािुयोग्य 



22 
 

बाली िथा वस्ि"ु पवहचान गरी मनयाुि प्रवद्धुनमा जोड 
र्दइनेछ। 

61. प्रदेश मभिका प्रमखु िथा िलुनात्मक लाभ भएका 
बालीहरूको पवहचान गरी उत्पादकत्व ववृद्ध िथा 
व्यावसायीकरण गदै कृवर् उत्पादनमा आत्ममनभरु हनु े
रावष्ट्रय लक्ष्यमा योगदान परु् याइनछे। प्रादेम्शक कृवर् िथा 
पशपुवछी नीमि िजुमुा गरी कायाुववयन गररनेछ। 

62. कृवर् उत्पादन सामग्री िथा कृवर् उपजको उत्पादन, 
प्रशोधन र बजारीकरणको मनयमन र वयूनिम गणुस्िर 
मापदण्ड अनसुार खाद्य स्वच्छिाको समुनम्िििा गदै खाद्य 
सरुक्षामा ववशेर् ध्यान र्दइनेछ। 

63. कृवर् प्रववमध ववस्िारमा कृवर् ववश्वववद्यालय, अनसुवधान 
संस्था र  कृवर् प्रसारबीच मनरविर समववय गररनेछ। 
कृवर् िामलम िथा जनशम्क्तको क्षमिा ववकासका 
कायकु्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। 

64. वैज्ञामनक िथा ि्यपरक कृवर् ि्याङ्क प्रवाह गनकुा लामग 
स्थानीय िहको सहकायमुा प्रदेशको कृवर् क्षेिको ि्याङ्क 
िथा कृर्क सूचीकरण अद्यावमधक गररनेछ। 
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65. परीक्षणका आधारमा माटो सधुार अमभयान कायकुम 
सञ्चालनमा ल्याइनेछ। माटो स्वास््य प्रमाणपिको वविरण 
कायलुाइु व्यवम्स्थि गदै प्राङ्गाररक पदाथकुो मािा बढाइन े
कायकु्रम सञ्चालन गररनेछ। रासायमनक मल िथा 
ववर्ादीको उम्चि प्रयोग गदै प्राङ्गाररक कृवर् उत्पादनलाई 
प्रोत्साहन गररनेछ। स्थानीय िहसाँगको समववयमा प्रदेश 
मभि "एक स्थानीय िहः एक प्राङ्गाररक मल उद्यम" 
स्थापना िथा सञ्चालन गररनेछ। प्राङ्गाररक मल कारखाना 
स्थापनाका लामग प्रवक्रया अगामड बढाइनेछ। 

66. उत्पादनलाइ ु उद्योगसाँग जोड्न े गरी ववद्यमान "ममसन 
कायकु्रम"लाई मनरविरिा र्दंदै बहृि पकेट, धलक क्षेिको 
ववकास गदै लमगनेछ। "स्माटु कृवर् गाउाँ कायकु्रम" लाइ ु
बाली िथा वस्ि ु ववशेर्को स्रोि केविमा रूपाविरण गदै 
लमगनेछ।  

67. मनजी िथा सहकारी संस्थाहरूको सहकायमुा खाद्यान्न, 

िरकारी, फलफूल, दगु्ध, माछा, मासकुो बजार संरचना, 
प्रशोधन र ववववधीकरण एवं पूवाुधार ववकास कायकु्रम 
सञ्चालन गररनेछ।  
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68. दधु, मास,ु मत्स्यको उत्पादन िथा उत्पादकत्व ववृद्धका 
लामग भैंसी, बाख्रा, बङ्गुर र मत्स्यको जािीय वंश सधुार, 

पोर्ण व्यवस्थापन, असल पश ु स्वास््य अभ्यासलाइ ु
प्राथममकिा र्दइनेछ।  

69. कृवर् प्राववमधक सेवामा पहुाँच परु् याउन िथा पशपुवछीका 
संक्रामक रोगहरूको मनदान, पवहचान र अववेर्णका 
आधारमा गणुस्िरीय पश ुस्वास््य सेवा उपलधध गराउन 
प्रदेशम्स्थि प्रयोगशालाहरूको स्िरोन्नमि िथा सदुृढीकरण 
गररनेछ।  

70. प्राकृमिक ववपद्, महामारी िथा जलवाय ु पररविनुले कृवर् 
के्षिमा पारेको असरबाट जोमगन जलवाय ु उत्थानशील, 

राहि र बीमा कायकु्रम सञ्चालन गररनेछ। पशपुवछीमा 
लाग्ने संक्रामक रोगहरूबाट बचावट िथा मनयविणका 
लामग खोप सेवाको समुनम्िििा गररनेछ।  

71. प्रादेम्शक भ-ूउपयोग नीमि िजुमुा गरी कायाुववयन 
गररनेछ। भमूम बैंकको अवधारणा कायाुववयन गदै भमूमको 
खण्डीकरण रोकी कृवर् भमूमको संरक्षण गररनेछ। 
चसलाबवदी,  सहकारी िथा सामदुावयक खेिीका साथै 
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स्थानीय भमूम व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गरी 
स्थानीय िहसाँगको समववयमा प्रदेशमभि बााँझो जममन राख्न 
नपाउने नीमि अवलम्बन गररनेछ । 

72. कृवर् वस्िकुो उत्पादनलाई उत्पादनस्थल देम्ख बजारसम्म 
मसधा पहुाँच स्थावपि गरी कृवर् उत्पादनमा मबचौमलयाको 
भमूमका कम गन ुसहकारीलाई कृवर् उत्पादनको भण्डारण, 
प्रशोधन, मूल्य शृ्रङ्खला र बजारीकरणमा केम्विि गररनेछ।  

73. ववपन्न वगलुाई सहकारी संस्थामा आबद्ध गराई छररएर 
रहेको श्रम, पूाँजी,  प्रववमध र सीपलाई एकीकृि रुपमा 
उपयोग गरी "व्यवसाय प्रवद्धनु कायकु्रम" सञ् चालन 
गररनेछ। रोजगारी मसजनुा िथा गररबी मनवारणलाई टेवा 
पगु्ने गरी सहकारी क्षेिको क्षमिा ववकास गररनेछ। 
स्थानीय िहसाँगको समववयमा सहकारीमाफुि 
"उद्यमशीलिा प्रवद्धनु कायकु्रम" सञ्चालन गररनेछ। 

74. प्रदेशको समवृद्ध र समनु्नमिका लामग ग्रामीण ववकासलाई 
एक महत्वपूण ु आयामका रुपमा मलई ग्रामीण क्षेिमा 
कृवर्, सडक, खानेपानी, ववद्यिु, स्वास््य, म्शक्षा जस्िा 
के्षिमा ववशेर् कायकु्रमहरू सञ्चालन गररनेछ। 
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गवृहणीहरूको रुम्च र दक्षिाको क्षेिमा उद्यमशीलिा 
सम्बवधी िामलम प्रदान गररनेछ। 

75. आविररक बसाइसराई व्यवस्थापन, वहमाल र पहाडबाट 
िराईिफु िथा ग्रामीण भेगबाट सहरिफु बसाइसराईको 
प्रवमृ्त्त मनरुत्सावहि गन ुहाल बसोबास गरररहेकै स्थानमा 
रहने वािावरण मनमाुण गन ु ववशेर् कायकु्रम सञ् चालन 
गररनेछ। जनसांम्ख्यक लाभको उपयोग गने नीमि 
मलइनेछ। 

 

सभामखु महोदय, 
76. लगानीबाट माि उत्पादन, रोजगारी र आय आजनुको 

अवसर मसजनुा हनुे ि्यप्रमि विमुान सरकार स्पष्ट छ। 
लगानी गने र व्यवसाय गने अनकूुल वािावरण मनमाणु 
गरी मनजी क्षेिलाई ववश्वासमा मलएर अम्घ बढ्न सरकार 
दृढ छ। 

77. प्रदेशमा लगानी मभत्र्याउन र लगानीकिाुहरूलाई आकर्णु 
गन ु नीमिगि, कानूनी र संस्थागि सधुार गररनेछ। 
सावजुमनक, मनजी िथा वैदेम्शक लगानीलाई प्रोत्साहन गदै 
लमगनेछ।  
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78. संघीय सरकारसाँगको समववयमा प्रदेशमा पूाँजी बजारको 
ववकास र ववस्िारका लामग नीमिगि, कानूनी िथा 
संस्थागि प्रबवध ममलाईनेछ। प्रदेशमभि कृवर् िथा 
औद्योमगक कजा ुप्रवाह एवं प्रदेश सरकारका कारोबार िथा 
कायकु्रम सञ्चालन गन ु प्रदेश बैंक स्थापनाका लामग 
प्रवक्रया अगामड बढाइनेछ। 

79. प्रदेशमभि लगानीका सम्भाववि क्षिेहरूमा लगानी आकर्णु 
गने उदे्दश्यले लगानी सम्मेलनको आयोजना गररनेछ। 
मनजी लगानीका लामग उपयकु्त वािावरण मसजनुा गन ु
आवश्यक नीमि िथा सवुवधा सवहिको प्याकेज घोर्णा 
गररनेछ। सावजुमनक-मनजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन र 
प्रवद्धुन गदै लमु्म्बनी प्रदेशलाई लगानी हबको रुपमा 
ववकास गररनेछ। 

80. उद्यमशीलिाको ववकास, साना, मझौला र ठूला 
उद्योगहरूको स्थापना र औपचाररक क्षेिको ववस्िारमाफुि 
उपभोग्य वस्ि,ु मनमाुण सामग्री, कृवर् प्रशोधन र अवय 
उद्योगहरूलाई चावहने कच्चा पदाथकुो आपूमि ु प्रदेश 
मभिबाट व्यवस्था गरी प्रदेश अथिुविमा उद्योग के्षिको 
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अग्र र पषृ्ठ सम्बवध ववकास गरम्ूनेछ। मनयाुि प्रवद्धुनको 
लामग प्रमिस्पधातु्मक क्षमिाका वस्ि ु िथा सेवा 
उत्पादनलाई प्रोत्साहन गररनेछ। रोजगारीको ववस्िार, 
आयाि प्रमिस्थापन, राजस्व ववृद्ध गरी प्रदेश अथिुविको 
आकार र आयिन बढाइनेछ।  

81. प्रदेशको अथिुविको ववकासका लामग रावष्ट्रय उद्योगधवदा 
र साधन स्रोिको संरक्षण र प्रवद्धुन गररनेछ। स्वदेशी 
श्रम, सीप र साधन स्रोिको संरक्षण र प्रवद्धुन गरी नेपाली 
श्रम, सीप र स्वदेशी कच्चा पदाथमुा आधाररि स्वदेशी 
लगानीलाई प्राथममकिा र्दइनेछ। स्वदेशी उत्पादनको 
व्यापार एवं बजार प्रवद्धुन गन ु सूचना प्रववमध िथा ई-
कमसकुो उपयोगका लामग कायकु्रम सञ् चालन गररनेछ। 

82. संघीय सरकारसाँगको समववयमा िामा, मससा, सनु जस्िा 
प्रदेशमभि सम्भावना भएका बहमूुल्य धाि ु उत्खननका 
लामग खानीहरूको सम्भाव्यिा अध्ययन गररनेछ । 

83. बेरोजगार यवुाहरूलाई उद्यमशीलिाको ववकास सम्बवधी 
चेिना अमभववृद्ध गरी स्वदेशमा नै लघ,ु घरेल,ु साना िथा 
मझौला उद्योग स्थापना र सञ् चालनमा सहजीकरण गन ु
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सीपमूलक िथा उद्यमशीलिा सम्बवधी िामलम प्रदान 
गररनेछ। घरेल ु िथा साना उद्योग कायाुलयहरूको 
संस्थागि सदुृढीकरण र क्षमिा ववकास गररनेछ। 

84.रोल्पा र रुकुम (पूव)ु लाई अल्लो र कम्बल, प्यठुानलाई 
अल्लो, दाङलाई छालाजवय वस्ि,ु  गलु्मीलाई कफी,  
पाल्पालाई ढाका र करुवा,  बर्दुयालाई बेिबााँस र 
नवलपरासी (बदुघाट ससु्िा पम्श् चम) म्जल्लालाई उख ुएवं 
केरा उत्पादन हबको रुपमा ववकास गदै लमगनेछ। 
प्रदेशमा कागज उद्योग स्थापनाका लामग मनजी के्षिलाई 
प्रोत्साहन गररनेछ। परम्परागि म्शल्प व्यवसायको प्रवद्धुन 
र ववकास गररनछे। 

85. नेपाल सरकारसाँगको समववय र सहकायमुा रुपवदेहीको 
मोमिपरु, बााँकेको नौबस्िा र दाङको लक्ष्मीपरुमा 
मनमाुणाधीन औद्योमगक  क्षेि मनमाुणको कायलुाई मनरविरिा 
र्दई प्रदेशमा लगानी प्रवद्धनु र औद्योमगकीकरणको ववकास 
गररनेछ। 

86. नेपाल सरकारसाँग समववय र सहकाय ुगरी स्थानीय िहमा 
औद्योमगक पूवाुधार मनमाुण गन ुप्रोत्सावहि गररनेछ। घरेल,ु 
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साना िथा मझौला उद्योगमाफुि रोजगारी मसजनुा गने र 
के्षिीय असविलुन कम गदै जाने नीमि अनरुुप "एक 
मनवाचुन क्षिेः एक औद्योमगक ग्राम" कायकु्रमलाई 
मनरविरिा र्दइनेछ।  

87. बदु्धकालीन र बदु्ध संस्कृमिमा आधाररि काष्ठकला, 
लमलिकला र ममुिकुला सम्बवधी म्शल्पकार उत्पादन गन ु
ववशेर् कायकु्रम सञ् चालन गररनछे। स्थानीय हस्िकला 
प्रवद्धुन पररयोजनाहरू सञ् चालनका लामग स्थानीय िहसाँग 
समववय र सहकाय ुगररनेछ।  

88. पूाँजीको अभावमा उद्योग स्थापना, सञ् चालन िथा 
स्िरोन्नमि गन ु नसकेका लघ,ु घरेल ु िथा साना 
उद्यमीहरूलाई उद्यम ववकास कोर्को पररचालन गरी 
सलुभ िररकाले कजाु प्रवाह एवं व्याजमा अनदुान र्दन े
कायकु्रमलाई मनरविरिा र्दईनेछ। यसबाट लघ,ु घरेल ु
िथा साना उद्योगहरूको अमभववृद्ध भई "थप बाह्र हजार 
रोजगारी" मसजनुा हनुे प्रदेश सरकारले अपेक्षा गरेको छ। 

89. ववप्ररे्णको अमधकांश वहस्सा उपभोगमा खच ु भइरहेको 
विमुान सवदभमुा ववप्ररे्ण आयको उल्लेखनीय अंश 
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लगानीमा रुपाविरण गन ु ववशेर् कायकु्रम सञ्चालन 
गररनेछ।  

90. खाद्य उद्योगहरूको उत्पादनको गणुस्िर परीक्षण गन ु
प्रदेशस्िरमा खाद्यवस्ि ु गणुस्िर मापन प्रयोगशाला 
स्थापना गरी उपभोक्ताले गणुस्िरीय खाद्यान्न प्राप् ि गने 
हक वहिको समुनम्िििा गररनेछ। 

91. कालाबजारी, एकामधकार, कृमिम अभाव, काटेमलङ, 
मसम्ण्डकेट िथा प्रमिस्पधाु मनयविण गने जस्िा कायकुो 
अवत्य गदै प्रदेशको अथिुविलाई प्रमिस्पधी बनाइ 
व्यापाररक स्वच्छिा र सशुासन कायम गररनेछ। 

92. प्रदेश मभिको आपूमि ु व्यवस्थालाई सहज र व्यवम्स्थि 
बनाइनेछ। संघीय सरकार िथा स्थानीय सरकारसाँगको 
समववयमा दगुमु क्षेि िथा ववपन्न वगकुा लामग सपुथ 
मूल्यमा खाद्यान्न आपूमि ु गने व्यवस्था ममलाइनेछ। 
अत्यावश्यक खाद्य िथा गैर खाद्य वस्िकुो मनयममि 
आपूमि ु िथा ढुवानीको समुनम्िििा गररनेछ। बजार 
अनगुमनलाई सघन र मनयममि बनाइ उपभोक्ता हक 
वहिको संरक्षण गररनेछ। 
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93. धाममकु, सांस्कृमिक, साहमसक, मनोरञ् जनात्मक, 
माइस,  म्स्प्रच्यूअल, कृवर्, शैम्क्षक, ग्रामीण, व्यापाररक, 
पयाुपयटुन, पविुारोहण िथा पदयािा पयटुन प्रवद्धनु 
गदै स्थानीय उत्पादनसाँग अग्र र पषृ्ठ सम्बवध भएको 
गणुस्िरीय पयटुन सेवाको ववस्िार गरी रोजगारी 
मसजनुा, गररबी वयूनीकरण र प्रदेश अथिुविको 
आधारम्शला मनमाुण गररनेछ।  

94. भगवान गौिम बदु्धको जवमस्थल लमु्म्बनीलाई 
केविवववद ु बनाइ "बहृि ् बदु्ध सवकुट" िथा प्रदेशका 
सबै म्जल्लाका पयटुकीय गविव्यहरू जोमडन े गरी 
ऐमिहामसक "बाइसे चौमबसे पयटुकीय सवकुट" 
मनमाुणको प्रवक्रया अगामड बढाइनछे। 

95. नेपाल पयटुन बोडसुाँगको समववयमा नयााँ पयटुकीय 
गविव्य सवहिको पयटुन ववकासको प्याकेज ियार गरी 
रावष्ट्रय िथा अविराुवष्ट्रयस्िरमा प्रचार प्रसारको 
माध्यमबाट पररमाणात्मक िथा गणुात्मक रुपमा 
पयटुक आगमनलाई अमभववृद्ध गने नीमि मलइनेछ। 



33 
 

पयटुन ववकास पररर्द्को क्षमिा ववकास र संस्थागि 
सदुृढीकरण गररनेछ। 

96. ववश्वसम्पदा सूचीमा परेका र प्रमसद्ध धाममकु, सांस्कृमिक, 
पारम्पररक, ऐमिहामसक, परुािाम्त्वक िथा जैववक 
ववववधिा समेिका दृवष्टले मनोरम प्राकृमिक के्षिहरू 
गफुा, पाटन, िाल िलैया, झरना, गढी, दरबार जस्िा 
महत्वपूण ु पयटुकीय स्थलहरूको ववकास गरी पयटुन 
प्रवद्धुन गररनेछ। सम्भाव्य स्थानहरूमा वहल स्टेशनको 
ववकासका लामग मनजी क्षेिलाई लगानी गन ु प्रोत्साहन 
गररनेछ। 

97. पाहनुाघर (होमस्टे) को ववकासमाफुि ग्रामीण पयटुन 
प्रवद्धुन गररनेछ। पाहनुाघर (होमस्टे) लाई स्थानीय 
संस्कृमि, भेर्-भरू्ा, मौमलकिा र परम्परागि पेशा, 
अगाुमनक िथा घरेल ुउत्पादनसाँग आबद्ध गररनेछ।  

98. गौिमबदु्ध अविराुवष्ट्रय ववमानस्थल सञ् चालनमा आएसाँगै 
लमु्म्बनी के्षि पयटुनको अविराुवष्ट्रय गविव्य बने्न 
सम्भावनालाई दृवष्टगि गरी पयटुन पूवाुधार ववकासको 
लामग मनजी  के्षिलाई प्रोत्साहन गररनेछ। ववमानस्थल 
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नम्जकको क्षेिमा प्रदेशमा उत्पार्दि प्रदेशको पवहचान 
झम्ल्कने वस्ि ु वा सामग्रीको "कोसेली घर" सञ्चालन 
गन ुमनजीक्षेिलाई प्रोत्साहन गररनछे। 

99. प्रदेशमभिका ववमभन्न जािजामिको परम्परागि खानाको 
संरक्षण गररनेछ। ववमभन्न जािजामिको भेर्-भरू्ा िथा 
संस्कृमिको संरक्षण िथा ववकासका लामग "एक म्जल्लाः 
एक सासं्कृमिक ग्राम" मनमाुणको अवधारणा अम्घ 
बढाइनेछ। 

100. साहमसक जलयािाको लामग प्रदेशमभिका सम्भाव्य नदी 
खण्डहरूमा जलयािा प्रवद्धुनका कायकु्रम सञ् चालन 
गररनेछ। 

101. प्रदेश मभिका ऐमिहामसक , धाममकु, सांस्कृमिक, 
परुािाम्त्वक स्थलहरूको संरक्षण, संवद्धुन र ववकास 
गररनेछ। ऐमिहामसक महत्वपूण ु सम्पदाहरूको संरक्षण 
एवं जीणोद्धार गररनेछ। प्रदेश मभि रहेका धाममकुस्थल 
िथा मठमम्वदर, मम्स्जद, गमु्बा एवं ऐमिहामसक 
सम्पदाहरूको एकीकृि ि्याङ्क अद्यावमधक गररनछे। 
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कवपलवस्िकुो मिलौराकोटलाई ववश्व सम्पदा सूचीमा 
समावेश गन ुसंघीय सरकारसाँग समववय गररनेछ। 

102. प्रदेशमा भार्ा, सावहत्य, कला, सङ्गीि र संस्कृमिको 
ववकास एवं प्रवद्धुनका लामग कानूनी, संस्थागि िथा 
संरचनागि व्यवस्था गररनेछ। प्रादेम्शक भार्ा, सावहत्य 
िथा कला प्रमिष्ठानको स्थापना र सञ् चालन गररनेछ। 

103. प्रदेशमा बोमलने भार्ा एवं संस्कृमिको जगेनाु गन ु सबै 
समदुायको संस्कृमि झल्काउने चलम्चि, वतृ्तम्चि, नतृ्य 
एवं नाटक प्रदशनु गने कायलुाई प्रोत्साहन गररनेछ। 

104. पाल्पा दरबार संग्रहालयलाई थप सौवदयकुरण गरी 
व्यवम्स्थि बनाउदै लमगनेछ। पाल्पाको श्रीनगर र 
नवुाकोटमा सांस्कृमिक डबलीको सञ्चालन र व्यवस्थापन 
गररनेछ। रोल्पाको वटला जनयदु्ध संग्रहालय र पूवी 
रुकुमको चनुवाङ शाम्वि संग्रहालयको स्िरोन्नमि 
गररनेछ। 

105. सडक पूवाुधारको ववस्िार र सञ् जालीकरण गरी प्रदेश 
अथिुविमा उत्पादन के्षिको लागि घटाउने र उत्पार्दि 
वस्िकुो प्रमिस्पधी क्षमिा बढाई बजार अथिुविको 
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ववस्िार गररनेछ। मनधाुररि समय र लागिमा गणुस्िरीय 
पूवाुधार मनमाुण गररनेछ। 

106. प्रदेश यािायाि पूवाुधार गरुुयोजना िजुमुाको काय ु
सम्पन्न गररनेछ। प्रदेश गौरव िथा प्रदेशस्िरका 
आयोजनाहरू कृवर् सडक, पयटुन स्थल पहुाँच माग,ु 
सीमा क्षेि सडक, उद्योग स्थल पहुाँचमाग ु लगायिका 
प्रदेशस्िरीय सडक सञ्जालको ववकास र ववस्िार 
गररनेछ।  स्थानीय िह पहुाँच माग ु मनमाुण कायलुाई 
शीघ्र सम्पव न गररनेछ।   

107. पाल्पाको रामपरुदेम्ख रोल्पाको पामिहाल्ना (म्जनाबाङ) 
सम्मको सडक (रामपरु-कपरुकोटः म्जवराज आम्श्रि 
कृष्णसेन इच्छुक माग)ु लाई प्राथममकिाका साथ अम्घ 
बढाइनेछ। प्रदेश राजधानी जोड्ने सडकको दरुी कम 
गन ु वनकसवा देम्ख कालाकाटे (मसौट-चौपट्टा) 
सरुुङमागकुो अध्ययन गररनेछ। नदी सभ्यिामा 
आधाररि कोररडोर मनमाुणका लामग संघीय सरकारसाँगको 
समववयमा सम्भाव्यिा अध्ययन गररनेछ। 
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108. सडक सरुक्षालाई प्राथममकिामा राखी सडक 
पूवाुधारहरूको मनमाुण, ममिु सम्भार एवं  स्िरोन्नमि गदा ु
सडक सरुक्षा मापदण्ड लाग ुगररनेछ। सडक सरुक्षाका 
लामग जनचेिनामूलक कायकु्रमहरू सञ् चालन गररनेछ। 
मनमाुण कायकुो गणुस्िर समुनम्श् चि गन ु प्रदेशस्िरीय 
मनमाुण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरी 
सञ् चालनमा ल्याइनेछ।  

109. ववकट बस्िीका समदुाय लाभाम्ववि हनुे गरी मखु्य पैदल 
मागमुा झोलङु्गे पलुहरूको मनमाणु एवं ममिु सम्भार 
गररनेछ। सहरी क्षेिमा सडक मनमाुण गदाु अपाङ्गमैिी 
फुटपाथ र ट्रावफक बत्ती जडान गने कायलुाई व्यवम्स्थि 
गररनेछ। सडक दघुटुनाका दृवष्टले संवेदनम्शल सडक 
के्षिमा उच्च प्रववमधयकु्त मससीवटभी जडान गररनेछ।  

110. आधारभिू खानेपानी िथा सरसफाइ सेवाबाट ववमखु 
समदुायको पवहचान र नससाङ्कन गरी स्थानीयिहसाँगको 
समववयमा खानपेानी िथा सरसफाइ सेवा उपलधध 
गराइनेछ। खानपेानीको पहुाँच ववस्िारका साथै गणुस्िर 
अमभववृद्धको लामग खानपेानी शदु्धीकरण कायकु्रमलाई 
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प्रभावकारी रुपमा सञ् चालन गररनेछ। प्रदेशका 
नागररकलाई गणुस्िरीय खानेपानी सेवा उपलधध गराउन 
अल्पकालीन िथा मध्यकालीन रणनीमि िजुमुा गररनेछ। 
खलुा र्दसामकु्त अमभयान, सहरी सलुभ शौचालय, 
सरसफाइ िथा स्वच्छिा जस्िा कायकु्रमलाई प्रभावकारी 
रुपमा सञ् चालन गररनेछ। सम्भाव्यिाका आधारमा 
एकीकृि फोहोरमैला प्रशोधन केवि र फोहोर पानी 
प्रशोधन केविहरूको मनमाुण िथा सञ्चालन गररनेछ। 

111. प्रदेश सरकारको “एक घरः एक धारा” को संकल्पलाई 
पूरा गन ुसबै स्थानीय िहमा खानेपानी, सरसफाइ िथा 
स्वच्छिा योजना (वास प्लान) सम्पव न गरी खानेपानी 
आयोजनाहरूको कायाुववयन गररनेछ। पूण ु सरसफाइ 
कायकु्रमलाई स्थानीय िहसाँगको समववयमा सञ् चालन 
गररनेछ।  

112. प्रदेश मभि पूव ुपम्िम राजमागमुा मनमाुणामधन पनुिाजुगी 
केविहरूको मनमाुण काय ु सम्पन्न गरी सम्बम्वधि 
स्थानीय िह वा मनजी के्षिसाँगको समववयमा 
सञ् चालनमा ल्याइनेछ।  
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113. सघन सहरी क्षेिमा उपभोक्ताहरूको सह-लगानीमा पाकु, 
सहरी सडक, ढल मनमाुण गने कायलुाई प्राथममकिा 
र्दइनेछ। प्रदेशमभिका सहर उवमखु के्षिको पूवाुधार 
ववकास गररनेछ। जनिा आवास कायकु्रमलाई थप 
प्रभावकारी बनाइनेछ।  

114. भवन मनमाुण गदाु  प्रदेश भवन ऐन, रावष्ट्रय भवन संवहिा 
र भवन मनमाुण मापदण्डको  प्रभावकारी रुपमा 
कायाुववयन गररनेछ। संघीय सरकारसाँगको समववयमा 
सम्भाव्य स्थानहरूमा आवश्यक पूवाुधार मनमाणु गरी 
सघन सहरी क्षेिको ववकास गररनेछ। सहरलाई 
व्यवम्स्थि र सवुदर बनाउन संघीय सरकार िथा 
स्थानीयिहसाँगको समववयमा यवुटमलटी कोररडर सवहिको 
भौमिक पूवाुधार ववकास गन ु नीमिगि िथा कानूनी 
व्यवस्था गररनेछ। 

115. जोम्खमयकु्त बस्िीहरूको स्थानाविरण र  ववपद् प्रभाववि 
के्षिको पनुमनमुाणु लगायिका कायलुाई बस्िी ववकास 
कायकु्रममा समावहि गररनेछ।संघीय सरकार िथा 
स्थानीय िहसाँगको समववयमा बाढी, पवहरो, आगजनी 
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जस्िा प्राकृमिक ववपद् बाट ववस्थावपिहरूको पनुस्थाुपना 
कायकु्रम सञ् चालन गररनेछ। 

116. "कृवर्को आधार: मसंचाइमा सधुार" अमभयानलाई साथकु 
िलु्याउन प्रदेश मभिको समग्र जलश्रोिको अध्ययनका 
साथै सिह मसंचाइ योजना, भमूमगि मसंचाइ योजना, 
मलफ्ट मसंचाइ, नयााँ प्रववमधमा आधाररि मसंचाइ योजना एवं 
जलाशय मनमाुण िथा पोखरी संरक्षण कायलुाई 
प्रभावकारी रुपमा कायाुववयन गररनेछ। मसंचाइ 
आयोजनाहरूको ममिु सम्भार, सञ् चालन िथा 
व्यवस्थापनमा उपभोक्तालाई म्जम्मेवार बनाउने नीमि 
मलइनेछ। 

117. जलाशययकु्त आयोजनाको मनमाुणबाट भमूमगि जलको 
पनुभरुण गरी जलवाय ुपररविनुको असरलाई वयूनीकरण 
गररनेछ। वािावरण संरक्षणलाई प्राथममकिामा राखी 
सौय ु िथा वैकम्ल्पक ऊजाुको प्रयोग िथा पहुाँचलाई 
समुनम्श् चि गने गरी कायकु्रम सञ्चालन गररनेछ।  

118. "उज्यालो प्रदेश: लमु्म्बनी प्रदेश" अवधारणालाई 
कायाुववयनमा लैजान ववद्यिुीय संरचनाहरूको 
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स्िरोन्नमिका साथै लघ ु िथा साना जलववद्यिु, सौय ु
ऊजाु, वाय ुऊजा,ु हररि ऊजाु जस्िा वैकम्ल्पक ऊजा ु
आयोजनाहरूको मनमाुण कायलुाई अगामड बढाइनछे। 
ववद्यिुीय ऊजा ु खपिलाई प्रोत्साहन गन ु प्रदेश 
सरकारका मनकायहरूमा ववद्यिुीय चलुो प्रयोग गने 
कायकुो सरुुवाि गररनेछ। 

119. जल उत्पन्न प्रकोपको वयूनीकरण र व्यवस्थापनलाई 
उच्च प्राथममकिा र्दइनेछ। बाढी िथा पवहरोजवय 
प्रकोपको वयूनीकरणका लामग प्रादेम्शक काययुोजना 
बनाइ कायाुववयन गररनेछ। स्थानीय प्रववमधको प्रयोग 
हनुे वकमसमले िटबवध मनमाुण गररनेछ। 

120. "बेरोजगारलाई रोजगार: साथमा छ प्रदेश सरकार” भने्न 
नाराका साथ "गररखाने कायकु्रम" अविगिु बेरोजगार 
यवुाशम्क्त, सामाम्जक, आमथकु िथा ववववध कारणले पमछ 
परेका समदुायका नागररक एवं द्ववद्व पीमडि िथा बेपत्ता 
नागररकका पररवारलाई सीपमूलक िामलमको 
माध्यमबाट रोजगारी मसजनुा गने व्यवस्था ममलाइनछे।  

121. स्थानीय िहसाँगको समववयमा सीपमूलक िामलम 
सञ् चालन गररनेछ। प्रदेश स्िरीय "सीप प्रमिष्ठान"  
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स्थापना गरी सञ् चालनमा ल्याइनेछ। श्रम िथा 
सामाम्जक सरुक्षा सम्बवधी प्रादेम्शक नीमि िथा कानूून 
िजुमुा गररनेछ।श्रम के्षिमा उत्पन्न हनुे वववाद समाधान 
गन ु िथा व्यवसायजवय सरुक्षालाई प्रभावकारी बनाउन 
ववशेर् कायकु्रम सञ्चालन गररनेछ । संघीय 
सरकारसाँगको समववयमा सामाम्जक सरुक्षाका 
कायकु्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। 

122. मनमाुण, सेवा िथा उद्योग के्षिमा स्वदेशी कामदार 
आकवर्िु हनुे वािावरण बनाउन क्षमिा ववकास िथा 
संरक्षणका कायकु्रम सञ् चालन गररनेछ। पूाँजीगि 
खचलुाई रोजगारी मसजनुासाँग आबद्ध हनु े गरी 
अनौपचाररक के्षिमा रहेको रोजगारीलाई औपचाररक 
के्षिमा रुपाविरण गररनेछ।  

123. वैदेम्शक रोजगारीमा जाने नागररकलाई आवश्यक पने 
िामलम िथा सीप ववकासका कायकु्रम सञ् चालन 
गररनेछ। वैदेम्शक रोजगारीबाट फकेका व्यम्क्तको सीप 
र अनभुवको उपयोग गन ुलम्क्षि कायकु्रमहरू सञ् चालन 
गररनेछ। 
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124. यािायाि सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नीमिगि, कानूनी 
र संस्थागि सधुार गररनेछ। प्रदेश मभिका समग्र 
सवारीको ववद्यिुीय अमभलेखीकरण र व्यवस्थापन 
प्रभावकारी बनाइनेछ । सवारी चालक अनमुिी पिको 
वविरण गने कायलुाई मछटो, छररिो, पारदशी, 
प्रववमधमैिी र अनमुानयोग्य बनाइनेछ। यािायाि 
व्यवस्था कायालुयहरूको संस्थागि सदुृढीकरण र क्षमिा 
ववकास गररनेछ। 

125. प्रदेशका प्रमखु सहर जोड्ने रूटहरूमा ववद्यिुीय बस 
सेवा सञ् चालन एवं यािायाि सेवालाई सवु्यवम्स्थि 
बनाउनको लामग यािायाि कम्पनी स्थापना गरी 
सञ् चालनमा ल्याइनेछ। मडम्जटल ट्रायल सेवटरको 
स्थापना िथा सञ्चालन गररनेछ। रुट इजाजि 
प्रणालीलाई थप व्यवम्स्थि बनाइनेछ। सम्भाव्यिाका 
आधारमा सहरी के्षिका प्रादेम्शक सडकहरूमा साइकल 
लेनको मनमाुण गररनेछ।  
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सभामखु महोदय, 
 

126. वन क्षेिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई प्रदेशलाई 
वन पैदावारमा आत्ममनभरु बनाइनेछ। वन उपभोक्ता 
समूहको क्षमिा अमभववृद्ध गरी उमनहरूको काय ु र 
वक्रयाकलापमा सशुासन कायम गररनेछ। वन डढेलोको 
प्रकोप मनयविण गररनेछ।  

127. "एक स्थानीय िहM एक नमूना कृवर् वन" कायकु्रम 
सञ् चालन गररनछे। नदी उकास क्षेि, सावजुमनक िथा 
मनजी जमम्ून, खोलावकनारा लगायि खाली क्षेिमा 
वकृ्षारोपण अमभयान सञ् चालन गररनेछ।  

128. प्रदेशका म्जल्लाहरूमा जडीबटुी पकेट क्षेिको ववकास 
गरी "एक म्जल्लाः एक नमूना जडीबटुी उत्पादन" 
कायकु्रम सञ् चालन गररनेछ। ' वटमरु' र 'िेजपाि' लाई 
प्रदेशको मखु्य म्चनारी जडीबटुीको रुपमा ववकास, 

ववस्िार र प्रवद्धुन गररनेछ। जडीबटुी िथा गैरकाष्ठ वन 
पैदावारको र्दगो संकलन, व्यवस्थापन, बजारीकरण र 
उद्यम ववकासको माध्यमबाट स्थानीय िहमा रोजगारी 
मसजनुा र प्रादेम्शक अथिुविमा योगदान परु् याइनेछ।  
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129. वन नसरुीहरूको गणुस्िरलाई अमभववृद्ध गदै वन 
प्रजामिहरूको बहवुर्ीय मबरुवा उत्पादनलाई व्यापक 
बनाइने छ। स्थानीय िहको साझेदारीमा “एक स्थानीय 
िहM एक वन नसरुी” कायकु्रम अमभयानको रुपमा 
सञ् चालन गररनेछ।  

130. जलाधार व्यवस्थापन गरी नदी कटान, बाढी, पवहरो, भ-ू
क्षय जस्िा प्राकृमिक प्रकोपको वयूनीकरण र मनयविण 
गररनेछ। वनक्षेि मभिका खोला खहरेको व्यवस्थापन 
गररनेछ। पयाुवरणीय सविलुन कायम गन ुसरुई खोला, 
धान खोला, अजुनु खोला िथा ररहारमा जलाशयहरू 
मनमाुण गररनेछ।"एक वडा एक पोखरी" कायकु्रम 
सञ्चालन गररनेछ। 

131. म्चिवुा, बााँदर, मनलगाइु, बनले र दमु्सी जस्िा 
ववयजविहुरूको मानवसाँगको द्ववद्व कम गन ुउमनहरूको 
बासस्थान व्यवस्थापन र बहन क्षमिाका आधारमा  
मनयमन गने उपायहरू अवलम्बन गररन े छ। 
ववयजविकुो अवैध व्यापारलाई कडाईका साथ मनयविण 
गररनेछ। 

132. "पीमडिसाँग प्रदेश सरकार" भने्न भावनाका साथ 
ववयजविबुाट पीमडि पररवारलाई राहि उपलधध 
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गराईनेछ। मानव-ववयजवि ुद्ववद्व कम गन ुववयजविलेु 
गने क्षमिको मबमा कायकु्रम सञ्चालन गररनेछ। 
ववयजवि ु उद्धार केवि स्थापना गरी सञ् चालनमा 
ल्याइनेछ। 

133. जैववक ववववधिा संरक्षण िथा जैववक माग ु लम्क्षि 
कायकु्रमहरू सञ् चालन गररनछे। प्रदेश मभिका 
लोपोवमखु, रैथाने वनस्पमि एवं जैववक ववववधिा संरक्षण 
िथा अनसुवधानका लामग "प्रादेम्शक वनस्पमि उद्यान" 
सञ् चालन गररनेछ। 

134. वन के्षिको संरक्षण र व्यवस्थापनमा अग्रपम्तिमा रहन े
वनरक्षकहरूको सामाम्जक सरुक्षाको लामग "वनरक्षक 
दघुटुना मबमा कायकु्रम" सञ्चालन गररनेछ। 

135. संघ िथा स्थानीय िहसाँग समववय गरी प्रदेशमभि 
रहेका मनकुञ्ज, आरक्ष, संरम्क्षि र मसमसार क्षेिमा 
पयाुपयटुनको कायकु्रम सञ् चालन गरी पयटुन प्रवद्धुन 
गररनेछ। 

136. जगर्दशपरु र बढैया िाल एवं आसपासका के्षि समेटी 
"चरा आरक्ष क्षिे" घोर्णा गरी चराको म्शकार गन ु
मनरे्मधि गररनेछ। चराहरूको संरक्षण र 
पयाुपयटुनमाफुि स्थानीय रोजगारी मसजनुा र 
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जीववकोपाजनुमा सहयोग गने कायकु्रम सञ्चालन 
गररनेछ। वन अमिक्रमण पूणरुुपमा मनरे्ध गररनेछ। 
वन सम्पदाको संरक्षणलाई सबैको साझा दावयत्वको 
रुपमा स्थावपि गररनेछ।  

137. प्रदेश मभिका महत्वपूण ुजलाधार क्षेिहरू राप् िी, बबई, 
मिनाउ, दानव, िरुीया, बाणगंगा, उत्तरगंगा लगायि नदी 
प्रणालीहरूको संरक्षण, व्यवस्थापन र सदपुयोगको 
माध्यमबाट जल सञ्चय ववृद्ध, प्राकृमिक ववपद् िथा 
जलवाय ुपररविनु वयूनीकरण गन ुबहृि ्रुपमा कायकु्रम 
ववस्िार गररनेछ। रूपवदेहीको रोवहणी नदीमा एकीकृि 
रुपमा संरक्षण, संवद्धुन र पयाुपयटुनको कायकु्रम 
सञ् चालन गररनेछ। 

138. हाम्रा अग्रज पखुाुहरूको कठोर मेहनिले रोपी हकुाुई 
संरक्षण गरेका प्रदेशमा नमूनाकै रुपमा रहेका 
सावजुमनक क्षेिका "आाँप", "वर", "वपपल" का बगैंचा 
जस्िा सम्पदा र वंशाण ु स्रोिको र्दगो संरक्षण र 
अमभलेखीकरण गररनेछ। प्रदेश मभि पहाडी क्षेिका 
उपयकु्त स्थानमा लामलगरुााँस, म्चउरी र काफलको 
प्रवद्धुन गररनेछ। 
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139. जलवाय ुपररविनु सम्बवधी प्रादेम्शक काय ुयोजना ियार 
गरी कायाुववयन गररनेछ। वािावरण संरक्षण िथा 
जलवाय ु पररविनु सम्बवधी नीमिगि िथा कानूनी 
व्यवस्था गररनेछ। 

140. हररि ववकासको अवधारणा र जलवाय ु उत्थानशील 
ववकासलाई टेवा परु् याउने गरी हररि रोजगारी मसजनुा 
गने कायकु्रम सञ् चालन गररनेछ। 

141. संघ र स्थानीय िहसाँगको समववयमा ढुङ्गा, मगट्टी, बालवुा 
जस्िा नदीजवय पदाथ ु एवं प्राकृमिक स्रोिको संरक्षण, 
व्यवस्थापन र उपयोगका लामग नीमिगि, कानूनी र 
संस्थागि प्रबवध ममलाइनेछ। 
 

सभामखु महोदय, 

142. लैवङ्गक वहंसा रोकथाम िथा मनयविणका लामग लैवङ्गक 
वहंसामकु्त प्रदेशको अवधारणा अनरुुप कायकु्रम िजुमुा 
गरी कायाुववयन गररनेछ। बेसहारा मवहला, बालबामलका, 
एकल मवहला, अपाङ्गिा भएका व्यम्क्त, ज्येष्ठ नागररक, 
यौमनक िथा लैंमगक अल्पसंख्यक र अमि ववपन्नहरूका 
लामग लम्क्षि कायकु्रमहरू सञ् चालन गररनेछ। 
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143. वहंसा प्रभाववि मवहलाहरूका लामग संघ र स्थानीय 
िहसाँगको समववयमा एकीकृि सेवा सवहिको 
पनुस्थाुपना केवि मनमाुण कायकुो प्रारम्भ गररनेछ। 
वहंसा प्रभाववि एवं पीमडि मवहलाहरूको संरक्षणको 
लामग पनुस्थापुना कोर् स्थापना गरी सञ्चालन गररनेछ। 
प्रादेम्शक लैवङ्गक समानिा नीमि िजुमुा गरी कायाुववयन 
गररनेछ। 

144. गररब िथा ववपन्न, दमलि, अल्पसंख्यक, आर्दवासी 
जनजामि, सोनाहा जामि, एकल िथा अपाङ्गिा भएका 
मवहला, बादी, कम्लरी, कमैया, ममु्स्लम मवहला जस्िा 
बम्ञ्चमिमा परेका सबै समदुायका मवहला िथा 
वकशोरीको आय-आजनु, क्षमिा ववकास र 
सशक्तीकरण गने गरी आमथकु-सामाम्जक ववकासका 
कायकु्रम सञ् चालन गररनेछ। उद्यमशीलिाको 
माध्यमबाट लम्क्षि वगकुो मूलप्रवाहीकरण र आमथकु 
सशक्तीकरण गन ु जीववकोपाजनु सधुारका कायकु्रम 
सञ् चालन गररनेछ। 

145. बालगहृ, बालसधुार गहृ, मनगरानी कक्ष िथा अस्थायी 
संरक्षण सेवामा रहेका बालबामलकाको खानपान, 
स्वास््य िथा सरुक्षाको प्रबवध एवं बाल वववाह, बाल 
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श्रम, बालबामलका ववरुद्धको वहंसा, बाल यौन 
दवु्यवुहार, बालबामलका बेचमबखन िथा गैर कानूनी 
ओसारपसार मनयविणका लामग ववशेर् कायकु्रम 
सञ् चालन गररनेछ।  

146. बालमैिी प्रदेशको अवधारणा कायाुववयनमा 
ल्याइनेछ। "सडक बालबामलका िथा छुवाछुि मकु्त 
प्रदेश" अवधारणा कायाुववयनका लामग स्थानीय 
िहसाँग समववय गरी कायकु्रम सञ्चालन गररनछे। 

कर्ठन पररम्स्थमिमा रहेका बालबामलकाहरूको उद्धार 
र संरक्षणका लामग प्रदेशस्िरीय बालसंरक्षण गहृको 
मनमाुण कायलुाई मनरविरिा र्दइनेछ। प्रदेशको 
राजधानीमा म्शशसु्याहार केवि स्थापना गने काय ुअम्घ 
बढाइनेछ। 

147. मानव बेचमबखन िथा घरेल ुवहंसा पीमडिको सरुक्षा र 
संरक्षण, मनोसामाम्जक परामश ु र उद्धार संयवि, 
पनुस्थाुपना केवि र सेवा केविहरूको सञ्चालनको 
कायकु्रमलाई मनरविरिा र्दइनेछ।   

148. प्रदेशलाई बालमैिी, लैवङ्गकमैिी, अपाङ्गिा िथा ज्येष्ठ 
नागररकमैिी प्रदेशका रुपमा ववकास गन ु लैवङ्गक 
समानिा, सामाम्जक समावेशीकरण, लैवङ्गक बजेट िथा 
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लैवङ्गक परीक्षण नीमि र कायकु्रम सञ् चालन 
गररनेछ।  

149. सडक सहयोगापके्षी मानवमकु्त प्रदेश मनमाुण कायलुाई 
मनरविरिा र्दइनेछ। ज्येष्ठ नागररक र अपाङ्गिा 
भएका व्यम्क्तहरूको संरक्षणका लामग क्रमशः ज्येष्ठ 
नागररक ग्राम र अपाङ्गिा नागररक ग्रामको मनमाणु 
काय ु प्रारम्भ गररनेछ। अपाङ्गिा भएका व्यम्क्तहरूको 
संरक्षणका लामग सञ् चालनमा रहेका पनुस्थाुपना 
केविको सदुृढीकरण र सञ् चालनमा सहयोग उपलधध 
गराइनेछ।   

150. उद्यमी मवहला, अपाङ्गिा भएका व्यम्क्त, ज्येष्ठ नागररक 
लगायि लम्क्षि वगबुाट भएका उत्पादनलाई बजार 
प्रबद्धुन गरी जीववकोपाजनुमा सहयोग परु् याउन 
प्रदेशस्िरीय मबक्री कक्ष मनमाणु कायकुो शरुुवाि 
गररनेछ। लम्क्षि समूह र व्यम्क्तका लामग 
सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरणका ववशेर् 
कायकु्रमहरू सञ् चालन गररनेछ। 

151. लैवङ्गक िथा घरेल ुवहंसा,  मानव बेचमबखन पीमडि एवं 
ववपद् लगायि अवय जोम्खममा परेका  मवहलाहरूको 
ित्काल संरक्षण र सरुक्षाका लामग स्थानीय िहमा 
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सरुम्क्षि आवास गहृ मनमाुण एवं सञ्चालन गन ु
सहयोग र समववय गररनेछ। 

152. संघीय सरकार र स्थानीय िहसाँगको समववयमा ज्येष्ठ 
नागररकको लामग ज्येष्ठ नागररक सलब, र्दवा सेवा 
केवि र आरोग्य आश्रमको स्थापना र सञ् चालन 
गररनेछ। एकल िथा ववधरु, शारीररक र मानमसक 
रुपमा अशक्त, पररत्यक्त, असहाय र आफ्नो पररवार 
र संरक्षक नभएका ज्येष्ठ नागररकका लामग स्याहार 
ससुार, हेरचाह र और्धोपचारका लामग कायकु्रम 
सञ् चालन गररनेछ। 

153. प्रदेशमभि रहेका लोपोवमखु, सीमाविकृि र 
अल्पसंख्यक समदुायको आमथकु, सामाम्जक 
सशक्तीकरणका लामग ववशेर् लम्क्षि कायकु्रम 
सञ् चालन गररनेछ। सामाम्जक संघ संस्थाको 
पारदम्शिुा र सामाम्जक उत्तरदावयत्व समुनम्िि गदै 
दगुमु, लम्क्षि वग ुर प्राथममकिाका क्षेिमा पररचालन 
गन ु प्रोत्सावहि गररनेछ। प्रदेश मभिका सामाम्जक 
संघ संस्थाहरूको एकीकृि प्रोफाईल ियार गररनेछ। 

154. नेपालका आर्दवासी जनजािीहरूमध्ये बर्दुया म्जल्लामा 
बसोवास गने अमि सीमाविकृि, लोपोवमखु, आमथकु 
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एवं सामाम्जक दृवष्टले पछामड परेका ववपन्न वगकुा 
सोनाहा जामिको आमथकु सामाम्जक उत्थानका लामग 
"सोनाहा जामि उत्थान कायकु्रम" सञ्चालन गररनेछ। 

155. प्रदेशमभि शाम्वि सरुक्षा िथा अमनचयन कायम गरी 
नागररकको जीउ धनको सरुक्षा गररनेछ। सरुक्षा 
मनकायहरूको दक्षिा एवं क्षमिा ववकास गरी थप 
सबल, सक्षम, सदुृढ र व्यावसावयक बनाइनेछ । 

156. प्रदेश मभिका कारागारहरूको प्राथममकिाका आधारमा 
मनमाुण, पनुमनमुाणु िथा सदुृढीकरण गररनेछ। दाङ 
म्जल्लाको िलुसीपरुम्स्थि मवहला कारागारलाई थप 
व्यवम्स्थि र सदुृढ बनाइनेछ।  कैदी िथा 
बवदीहरूको लामग सकारात्मक सोच िथा सीप 
ववकासका कायकु्रमहरू सञ्चालन गररनेछ। 

157. लागू और्ध दवु्यसुन र आत्महत्याको दरलाई 
वयूनीकरण गनकुा लामग स्थानीय िह, ववद्यालय, 
सरुक्षा मनकाय, आम सञ्चार िथा गैर सरकारी 
के्षिसाँगको समववयमा मनोसामाम्जक परामश ुलगायि 
सचेिनामूलक कायकु्रमहरू अमभयानको रुपमा 
सञ् चालन गररनेछ। 
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158. प्रदेशको ववम्शष्ट प्राकृमिक स्वरुप र भ-ूसंरचनाको 
कारणले हनु ससने ववपद् जोम्खमको पवहचान र 
पूवानुमुान गरी ववपद्को रोकथाम र व्यवस्थापनलाई 
प्रभावकारी बनाइ नागररकको जीवनरक्षा गररनेछ। 
संघ िथा स्थानीय िहको समववयमा बाढी, पवहरो, 
डबुान िथा आगजनीबाट ववस्थावपिहरूको पनुस्थापुना 
कायकु्रम सञ् चालन गररनेछ। 

159. स्थानीय िहसाँगको समववयमा ववपद् जोम्खम 
वयूनीकरण िथा ववपद् प्रमिकाय ु िामलमलाई 
मनरविरिा र्दइनछे। ववपद्को समयमा खोज, उद्धार 
िथा राहिका लामग ववपद् व्यवस्थापन सामग्रीको 
समुनम्िििा गररनेछ। आकम्स्मक उद्धारका लामग 
हेमलप्याड मनमाणु कायलुाई मनरविरिा र्दइनेछ। 
मौसम िथा बाढी पूवानुमुानको गणुस्िरीय र 
ववश्वसनीय सूचना प्रदान गन ु संघीय सरकारसाँग 
समववय गररनेछ।  

160. सशस्त्र द्ववद्का क्रममा घाइिे भएका व्यम्क्तहरूको 
मनःशलु्क उपचार गने कायलुाई मनरविरिा र्दइनेछ। 
जनआवदोलन, जनयदु्ध र मधेश आवदोलनका घाइिे 
र जनयदु्धका पूव ु लडाकुहरूको मनःशलु्क स्वास््य 
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बीमा गररनेछ। बेपत्ता पाररएका पररवारका 
सदस्यहरूका लामग लम्क्षि कायकु्रमहरू सञ् चालन 
गररनेछ। 

161. "मडम्जटल प्रदेशको आधारः हाि हािमा प्रदेश 
सरकार" भने्न नाराका साथ मडम्जटल प्रदेशको 
अवधारणालाई कायाुववयन गन ु सूचना प्रववमधको 
उच्चिम उपयोग गररनेछ। प्रदेश सरकारबाट प्रदान 
गररने सेवाहरूलाई ववद्यिुीय माध्यमबाट प्रदान 
गररनेछ। ववद्यिुीय अमभलेख, सूचनाको सरुक्षा र 
गणुस्िरमा ववशेर् ध्यान परु् याइनेछ। सूचना 
प्रणालीलाई आफ्नै सलाउड प्रणालीमाफुि सञ् चालन 
गररनेछ। पारदम्शिुा र जवाफदेवहिा अमभववृद्ध गन ु
ववद्यिुीय शासन प्रणालीमा जोड र्दइनेछ। 

162. सूचना प्रववमध पाकु मनमाुणको कायलुाइु अम्घ 
बढाउनकुा साथै यस के्षिमा स्वदेशी एवं ववदेशी 
लगानी आकवर्िु गरी रोजगारी मसजनुा गररनछे। 
प्रादेम्शक डाटा सेवटर मनमाुण कायकुो शरुुवाि 
गररनेछ। प्रदेश राजधानी मभि सञ् चार ग्रामको 
स्थापना गरी सञ् चालनमा ल्याइनछे। 
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163. प्रदेश सरकारको आमधकाररक पोटुल सञ् चालनमा 
ल्याइनेछ। प्रदेशको आफ्नै भौगोमलक सूचना 
प्रणालीको ववकास गरी "एकीकृि भौगोमलक सूचना 
व्यवस्थापन प्रणाली" कायाुववयनमा ल्याइनेछ।  

164. सञ्चार माध्यम, पिकार एवं सञ्चारकमीका लामग 
क्षमिा अमभववृद्ध कायकु्रम सञ् चालन गररनछे। 
"समवृद्धका लामग सञ्चार अमभयान" कायकु्रम सञ् चालन 
गररनेछ। 

165. प्रदेश चलम्चि सम्बवधी ऐन र मनयमावली िजुमुा गरी 
प्रदेश चलम्चि ववकास बोडकुो गठन र सञ् चालन 
गररनेछ। 

166. ववमनयोजन कुशलिा कायम गन ु दीघकुालीन सोच 
अनरुुप प्राथममकिाका आधारमा ववकास कायकु्रम र 
आयोजनालाई बजेटसाँग आवद्ध गररनेछ। पूव ु ियारी 
भएका, पररयोजना बैंकमा प्रववष्ट भएका एवं 
कायाुववयनका लामग ियारी अवस्थामा रहेका 
आयोजना माि बजेटमा समावेश गररनेछ। पररयोजना 
बैक िथा मध्यमकालीन खच ु संरचनाको प्रभावकारी 
कायाुववयन गरी नमिजा प्रामप्तमा ववशेर् ध्यान 
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र्दइनेछ। बजेट कायाुववयनमा ववत्तीय अनशुासन 
कायम गररनेछ। 

167. आमथकु वर्कुो अवत्यमा ववशेर् गरी असार मसाविमा 
अत्यमधक पूाँजीगि खच ु गने पररपाटीको अवत्य 
गररनेछ। खच ुगने क्षमिा, ममिव्यवयिा, गणुस्िर िथा 
पररणाममखुी ववकासमा ध्यान केम्विि गररनेछ। 
सावजुमनक खच ु व्यवस्थापनलाई नमिजामखुी 
बनाइनेछ। चाल ु खचलुाई वाम्ञ्छि सीमामा कायम 
राखी पूाँजीगि खच ुबढाइनेछ।  

168. प्रदेश सरकारबाट प्रदान गररने अनदुान प्रणालीको 
पनुरावलोकन गररनेछ। ववशेर् गरी कृवर् के्षिमा र्दइदै 
आएको अनदुानको ढााँचा र स्वरुप पररविनु गरी 
कृर्कले गने उत्पादनका आधारमा संघ िथा स्थानीय 
िहसाँग दोहोरो नपने गरी अनदुान प्रणालीलाई 
व्यवम्स्थि गररनछे। अनदुानको एकीकृि अमभलेख 
राखी "अनदुान अनगुमन व्यवस्थापन प्रणाली" 
कायाुववयनमा ल्याइनेछ।  

169. सावजुमनक स्रोि र साधनको कुशलिापूवकु उपयोग 
गररनेछ। आमथकु अनशुासन, खचमुा ममिव्ययम्ूिा, 
भ्रष्टाचार मनयविण र सशुासन प्रवद्धुनमा ववशेर् जोड 
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र्दइनेछ। भ्रष्टाचार प्रमि शूवय सहनशीलिाको नीमि 
अवलम्बन गरी सदाचारयकु्त समाजको मनमाुण 
गररनेछ। भ्रष्टाचार मनयविणमा भ्रष्टाचारको उच्च 
जोम्खमका क्षेि, मनकाय र पदीय म्जम्मेवारीको 
ववश्लरे्ण गरी प्रभावकारी अनगुमन गदै मनरोधात्मक, 
उपचारात्मक र प्रवद्धुनात्मक उपायहरू अवलम्बन 
गररनेछ। 

170. आविररक मनयविण प्रणालीलाई प्रभावकारी 
बनाइनेछ। सरकारी काय ु प्रणालीमा पारदम्शिुा र 
जवाफदेवहिा अमभववृद्ध गरी सशुासन कायम गररनछे। 
ववत्तीय अनशुासनलाई कडाईका साथ पालना गदै 
बेरुज ुकम गररनेछ। बेरुज ुफछुयौटलाई अमभयानको 
रुपमा सञ्चालन गररनेछ। 

171. समान प्रकृमिका कायसुम्पादन गने मनकायहरूलाई 
क्रमशः एकीकृि संगठन संरचनामा रुपाविरण गरी 
एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गन ु ववद्यमान 
सांगठमनक संरचनाहरूको संगठन िथा व्यवस्थापन 
सवेक्षण गरी पनुरावलोकन गररनेछ। 

172. सावजुमनक खररद व्यवस्थापनलाई व्यवम्स्थि एवं 
प्रभावकारी बनाइनेछ। ववकास मनमाुणसाँग सम्बम्वधि 
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ठेक्का प्रवक्रयामा आउने वववादलाई शीघ्र मनरुपण गन ु
संघीय सरकारसाँगको समववयमा ववद्यमान कानूनमा 
सधुार गररनेछ। प्रदेश सरकार अविगिुका 
मनकायहरूको संस्थागि क्षमिा ववकास गरी आयोजना 
िथा कायकु्रमको प्रभावकारी कायाुववयनमा जोड 
र्दइनेछ। ववभागीय मविी, सम्चव र म्जम्मेवार 
पदामधकारीहरूसाँग आवश्यकिा अनसुार कायसुम्पादन 
सम्झौिा गरी नमिजामूलक कायसुम्पादन सूंस्कृमिको 
ववकास गररनेछ। 

173. अनगुमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। नीमि 
िथा कायकु्रम कायाुववयनबाट भएका उपलम्धध र 
प्रभावको लेखाजोखा एवं मूल्याङ्कन गरी िदनरुुप 
पनुरावलोकन गने नीमि मलइनेछ। 

174. प्रदेशको आविररक आयलाई अमभववृद्ध गन ु प्रदेश 
सरकारको राजस्व अमधकार क्षेिमभि पने स्रोिहरूको 
पवहचान गरी  राजस्वको दायरा ववस्िार गररनछे। 
राजस्व पररचालनलाई थप सदुृढ बनाउन सूचना 
प्रववमधमा आधाररि राजस्व प्रशासन नीमि अवलम्बन 
गररनेछ।राजस्व चहुावटलाई प्रभावकारी रुपमा 
मनयविण गररनेछ । 
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175. प्रदेश मनजामिी सेवा ऐन िथा मनयमावलीको िजुमुा 
गरी मनजामिी प्रशासनलाई सबल, सक्षम, सदुृढ, 
पारदशी र उत्तरदायी बनाइनेछ। प्रादेम्शक मानव 
संशाधन ववकास नीमि िजुमुा गरी मानव संशाधन 
व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। 

176. प्रदेशमा कायरुि राष्ट्रसेवक कमचुारीहरूको मनोबल 
उच्च राखी काममा अमभप्ररेरि गन ु प्रदेश राजधानीमा 
मनजामिी कमचुारी अस्पिाल, मनजामिी ववद्यालय एवं 
आवासको प्रबवध ममलाइनेछ। कमचुारी आविररक 
पयटुन काज कायकु्रमलाई मनरविरिा र्दइनेछ। 

177. स्थानीय िथा प्रदेशस्िरमा  मनवाुम्चि जनप्रमिमनमध िथा 
जनशम्क्तको क्षमिा ववकासका लामग िामलम िथा 
प्रम्शक्षणका कायकु्रमहरू प्रभावकारी रुपमा सञ् चालन 
गररनेछ। िामलम िथा प्रम्शक्षण संस्थाहरूको क्षमिा 
ववकास गरी प्रम्शक्षण ववमधमा नवीन प्रववमधको प्रयोग 
गररनेछ। 

178. "हेलो मखु्यमविी कक्ष" लाई थप प्रभावकारी बनाइ 
नागररकका गनुासाहरूलाई समयमै सम्बोधन गररनेछ। 
शासकीय व्यवस्थापन, ववकास मनमाुण एवं सावजुमनक 
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सेवा प्रवाहमा नागररकका गनुासालाई समयमै फछुयौट 
गन ुप्रदेश सरकार संवेदनशील रहनेछ। 

179. प्रदेश सरकारको िफुबाट नागररकलाई प्रदान गने 
सेवालाई भरपदो, गणुस्िरीय र पहुाँचयोग्य बनाइनछे। 
प्रदेश अविगिुका कायाुलयहरूमध्ये कायसुम्पादनमा 
उत्कृष्ट कायाुलय छनौट गरी परुस्कृि गने व्यवस्था 
ममलाइनेछ। व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको ववकास र 
सञ्जालीकरण गरी अमभलेख िथा प्रमिवेदन प्रणालीमा 
सधुार गररनेछ। 

180. प्रदेश र स्थानीय िहमा जनशम्क्त भनाु र छनोटको 
कायलुाई प्रभावकारी र ववश्वसनीय बनाउन प्रदेश लोक 
सेवा आयोगको पूवाुधार ववकास एवं क्षमिा अमभववृद्ध 
गररनेछ। 

181. नवप्रविनु र मसजनुशील कायहुरूलाई प्राथममकिा 
र्दइनेछ। अध्ययन र अनसुवधानका आधारमा 
शासकीय सधुारका काय ु अगामड बढाइनेछ। मनरविर 
सधुार मभि गणुात्मक सधुार गरी संववधानको मूल मम ु
र भावना अनरुुप संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी 
कायाुववयन गररनछे। 
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182. संघ र स्थानीय िहबीच समववय, सहकाय ु र सह-

अम्स्ित्व कायम गदै िहगि अविरसम्बवधलाई थप 
सदुृढ गररनेछ। अविर मविालय एवं अविर-मनकाय 
समववयलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। 

183. संघीयिाको प्रभावकारी कायाुववयनका लामग संववधानमा 
उम्ल्लम्खि प्रदेशको अमधकार सूची र काय ु
ववस्ििृीकरण अनरुुप िजुमुा गन ु बााँकी कानूनहरूको 
शीघ्र िजुमुा गररनेछ। स्थानीय िहको कानूनी क्षमिा 
ववकासका लामग सहयोग र समववयका कायकु्रम 
सञ् चालन गररनछे। मानव अमधकारको उच्च सम्मान, 
संरक्षण एवं संवद्धुन गररनेछ। 

सभामखु महोदय, 
184. लमु्म्बनी प्रदेशलाई समदृ्ध, समनु्नि, गमिशील र 

वयायपूण ुबनाउाँदै हरेक क्षिेमा उत्कृष्ट, उदाहरणीय र 
नमूना प्रदेशको रुपमा अगामड बढाइनेछ। नागररकको 
वहि, कल्याण, सखु, समवृद्ध र असल जीवन प्रणालीको 
ववकासका लामग प्रदेश सरकार दृढ संकम्ल्पि रहेको 
छ। 
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185. प्रदेश सरकारको प्रस्ििु नीमि िथा कायकु्रम "समदृ्ध 
लमु्म्बनीः आत्ममनभरु प्रदेश" को दीघकुालीन सोच र 
लक्ष्यको मागदुशकु दस्िावेज हो। यस नीमि िथा 
कायकु्रमले समदृ्ध र समनु्नि प्रदेशको आकातक्षालाई 
पूण ुरुपमा आत्मसाि ्गरेको छ।नीमि प्रवक्रयामा प्रदेश 
सरकारले प्रदेशसभा, राजनीमिक दल, मनजी क्षेि, 
गैरसरकारी के्षि, नागररक समाज, बवुद्धजीवी, आम 
नागररक एवं सबै सरोकारवालाहरूको राय सझुावलाई 
आत्मसाि ् गरररहेको व्यहोरा स्मरण गदै प्रस्ििु नीमि 
िथा कायकु्रमको प्रभावकारी कायाुववयनमा सम्बद्ध 
सबैको पूण ुसाथ र सहयोग रहनेमा म ववश्वस्ि छु। 

186. अवत्यमा, प्रदेशको ववकास, समवृद्ध र सशुासनको 
अमभयानमा प्रत्यक्ष/परोक्ष रुपले योगदान गनु ुहनेु प्रदेश 
सभाका माननीय सदस्यहरू, नेपाल सरकार, स्थानीय 
सरकार, राजनीमिक दल, प्राध्यापक, बवुद्धजीवी, ववकास 
साझेदार संस्था, मनजी िथा गैरसरकारी के्षि, नागररक 
समाज, सञ्चार माध्यम, पिकार, राष्ट्रसेवक, श्रममक, 
सरुक्षाकमी लगायि सम्पूण ु र्ददीबवहनी िथा 
दाजभुाइहरूलाई हार्दुक धवयवाद ज्ञापन गदुछु। 

धवयवाद। 


