प्रदे श सभाको बैठकमा माननीय प्रदे श प्रमुख श्री उमाकान्त झाज्यूद्वारा प्रस्तुत
आगामी आर्थिक वर्ि २०७५/०७६ को प्रदे श नं. ५ प्रदे श सरकारको
नीर्त कायिक्रम
माननीय सभामुख महोदय,
१.

यस गररमामय सभा समक्ष प्रदे श सरकारको आर्थिक वर्ि २०७5/७६ को नीर्त
कायिक्रम सम्बोधन गनि पाउँदा म गौरवान्न्वत भएकोछु ।

२.

प्रदे श सभा र प्रदे श सरकार नेपाली जनताको त्याग, बर्लदान र लामो सं घर्िको उपलन्धध
हो । बर्लदानीपूर् ि जनसं घर्िबाट प्राप्त र र िर्तहार्सक सं धवधान सभाबाट तजुम
ि ा भई जारी
भएको नेपालको सं धवधान अनुसार स्थाधपत प्रादे न्शक र स्थानीय तहका अर्धकारहरुलाई
अभ्यास गने अर्भयान अन्घ बधिरहे को यस अवसरमा म लोकतन्र प्रार्प्त रको लामो सं घर्ि
एवं आन्दोलनका क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन बर्लदान ददनुहन
ु े सम्पूर् ि ज्ञात अज्ञात
अंमर शधहदहरुप्रर्त भावपूर् ि श्रद्धाञ्जली अपिर् गदिछु । साथै धवर्भन्न आन्दोलनका क्रममा
घाइते योद्धा, वेपत्ता नागररक एवं अग्रज योद्धाहरुप्रर्त उच्च सम्मान व्यक्त गनि
चाहन्छु ।

३.

साविभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले लोकतान्न्रक धवर्धबाट र्नवािन्चत गरे का प्रदे श र
स्थानीय तहका जनप्रर्तर्नर्धहरुको सम्मान र गररमाप्रर्त प्रदे श सरकार सचेष्ट छ ।
नेपालको सं धवधानले तीन तहको सरकारको प्रबन्ध गरे अनुरुप सं वैधार्नक अर्धकार र
कतिव्यको पालना गने र गराउने कुरामा प्रदे श सरकार सजग छ । प्रदे श सरकार
लोकतन्रका आधारभूत मूल्यमान्यता, बहुलवादी खुला समाज, मानव अर्धकार, स्वतन्र
न्यायपार्लका, प्रेश स्वतन्रता र धवर्धको शासनप्रर्त पूर् ि प्रर्तबद्ध छ । लोकतन्रलाई
सामान्जक जीवन पद्धर्तका रुपमा स्थाधपत गने कुरामा प्रदे श सरकार हरपल प्रयत्नशील
छ ।

४.

प्रदे शको भौगोर्लक, सामान्जक, आर्थिक तथा सांस्कृर्तक धवधवधतालाई आत्मसाथ गदै
प्रदे श सरकार सन्तुर्लत र समन्याधयक धवकासको बाटोमा अन्घ बढ्न दृि छ । तराई,
पहाड र धहमाली भूभाग र्मले र बनेको धवधवधता युक्त यो प्रदे श र्मनी नेपालको रुपमा
रहेको छ । यस प्रदे शको समृधद्ध भन्नु नै राष्ट्रको समृधद्ध हो भन्ने मान्यताका आधारमा
प्रदे श सरकार सुशासन, धवकास र समृधद्धको बाटोमा अन्घ बधिरहे को छ । "मार्लक
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होइन, सेवक हौ" भन्ने मान्यतामा आधाररत जनउत्तरदायी सरकार, भ्रष्टचारमुक्त शासन,
पारदशी, मेहनती र सहयोगी प्रशासनयन्रबाट नै समृधद्ध हार्सल गनि सधकन्छ भन्ने
मान्यतालाई प्रदे श सरकारले आफ्नो मागिदशिनका रुपमा ग्रहर् गरे को छ ।
५.

सं धवधानले सं घ, प्रदे श र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धलाई बर्लयो बनाउने आधारको
रुपमा सहकाररता, सहअन्स्तत्व र समन्वयको र्सद्धान्तलाई आत्मसात गरे को छ ।
अर्धकार र दाधयत्वका दृधष्टले मार होइन, साधन श्रोतका दृधष्टले पर्न तीन तह
एकअकािमा परस्पर र्नभिर हुने मान्यतालाई सं धवधानले स्वीकार गरे को छ । सोही
मान्यता अनुरुप "सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल" बनाउने सं घीय सरकारको उद्देश्य पूरा गनि
प्रदे श सरकारले "समृद्ध प्रदे श खुसी जनता"को लक्ष्यका साथ योजनाबद्ध धवकासको
बाटोमा अन्घ बढ्ने अठोट गरे को छ ।

६.

आर्थिक वर्ि २०७५/२०७६ को नीर्त कायिक्रमको लक्ष्य "समृद्ध प्रदे श खुशी जनता"
लाई पछ्याउने गरी उच्चदरको आर्थिक वृधद्ध हार्सल गने, युवा श्रमशन्क्तलाई नेपालमै
स्वरोजगारी उपलधध गराउन सहकारी र र्नजी क्षेरसं गको साझेदारीमा रोजगारीका
अवसरहरु र्सजिना गरी ५ वर्िर्भर रोजगारीका लार्ग धवदे न्शनु पने बाध्यतालाई अन्त्य
गने कुरालाई केन्रधवन्दुमा रान्खएको छ । प्रदे श सरकारको यस नीर्त कायिक्रमले
सं घीयताको कायािन्यनसँगै र्सं हदरबारको अर्धकार जनताको बीचमा पुर्याउन कोशेिुङ्गा
साधवत हुने अपेक्षा गररएको छ ।

७.

प्रदे श सरकारका लार्ग सं धवधानले र्नददिष्ट गरे का अर्धकार र दाधयत्वहरुको पूर्ि
कायािन्वयन गनि आवश्यक सं रचनागत प्रबन्ध स्थाधपत गनि र जनशन्क्त व्यवस्थापन गनि
अझै समय लाग्ने दे न्खन्छ । तीन तहको सरकार सं चालनका लार्ग अपररहायि र
सं धवधानतः अधहलेसम्म भइसक्नुपने कमिचारी समायोजनको काम नेपाल सरकारबाट
टुधङ्गएको छै न । प्राकृर्तक तथा धवत्तीय श्रोतको बाँडफाँडका र्नर्मत्त प्रदे श सरकारको
लार्ग समेत सहयोगी सं वैधार्नक आयोग अझै गठन हुन सकेको छै न । प्रादे न्शक कानुन
र्नमािर्का लार्ग अपररहायि हुने साझा अर्धकारका सूचीमा आधाररत सं घीय कानुनहरु पर्न
बर्नसकेका छै नन् । जसका कारर्ले प्रदे श सरकारलाई सं वैधार्नक अर्धकार अभ्यास
गनि र दाधयत्त्वहरु पूरा गनि हम्मे परररहेको छ । तथाधप आर्थिक वर्ि २०७५/२०७६
मा नीर्त कायिक्रम र बजेट कायािन्वयनसं गै ती सबै काम सम्पन्न हुने छन् भन्नेमा प्रदे श
सरकारको धवश्वास छ ।

८.

यर्तखेर मलाई प्रदे श सरकार गठन भएसं गै छोटो समयमै प्रदे श सरकारले प्रदे श सभा
समक्ष चालु आर्थिक वर्िको नीर्त कायिक्रम र बजेट प्रस्तुत गरे को र प्रदे श सभाले
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सविसम्मर्तका साथ पाररत गरे को सम्झना भइरहे को छ। धवकास र समृधद्धका धवर्यमा
व्यक्त समान सोच र सहकायिको सं स्कार बसाउन माननीय प्रदे श सभा सदस्यहरूले खेल्नु
भएको भूर्मकाप्रर्त माननीय सभामुख माफित खुशी बाँड्न चाहन्छु ।
९.

सं रचना बनाउदै र जनशन्क्तको प्रबन्ध गदै प्रदे श सरकारले काम शुरु गरे को अवस्थाका
बीच ल्याइएको प्रदे श सरकारको चालु आ.व.को नीर्त कायिक्रम र बजेटको कायािन्वयनले
अपेक्षाकृत गर्त र्लन नसकेको तथ्य सबैका सामु छलिङ्ग छ । तथाधप उक्त नीर्त
कायिक्रम का महत्त्वपूर् ि धवर्यहरुलाई

आर्थिक वर्ि २०७५/२०७६ मा र्नरन्तरता

ददइएको छ ।
सभामुख महोदय,
१०. प्रदे श सरकार, प्रदे शका जनताको आफ्नै सरकारको मान्यता अनुरुप र्छटोभन्दा र्छटो
प्रदे शमा

सुशासन,

धवकास

र

समृधद्धको

मजबूत

जग

बसाउन

अथक

प्रयत्न

गरररहे को छ । हाम्रै प्रदे शको अग्रसरतामा सम्माननीय प्रधानमन्रीको अध्यक्षतामा
माननीय मुख्यमन्रीहरुको वैठक सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्रीज्यू बाट सबैभन्दा पधहले
यस प्रदे श सभा बैठकलाई सम्बोधन गने गौरब पर्न हामीलाई प्राप्त र भएको छ । यसबाट
प्रदे शको सं गठन सं रचना र्नमािर्, जनशन्क्त प्रबन्ध र अर्धकारको अभ्यास गनि सहज हुने
बर्लया आधारहरु तयार भएका छन् । प्रदे श सभामा भएको िर्तहार्सक सम्बोधनका
लार्ग प्रदे श सरकार सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूप्रर्त हाददिक कृतज्ञता ज्ञापन गदिछ ।
११. प्रदे श

सरकारले

शासकीय

प्रबन्धका

सबै

काम

जरुरी

र

महत्त्वको

प्राथर्मकीकरर् गदै सम्पादन गने कायियोजना बनाएको छ । यस अन्तगित

आधारमा

यसै आर्थिक

वर्िर्भर िन, र्नयम, कायिधवर्ध, मापदण्ड र्नदे न्शका लगायत तत्काल आवश्यक ठार्नएका
प्रशासर्नक सं रचनाको र्नमािर्सँगै नीर्त कायिक्रम कायािन्वयनलाई व्यवहाररकरुपमा
रुपान्तरर् गनि आवश्यक तयारीका लार्ग प्रदे श सरकार अहोरार खटे को छ । प्रदे श
सरकारले प्रदे शका जनताको धवकास र समृधद्धको आकांक्षालाई पूरा गनि उपलधध साधन
श्रोत र सामथ्यिको अर्धकतम् पररचालन गने कुरामा कुनै कसर बाँकी राख्ने छै न ।
१२. प्रदे श सरकारको कायिप्रर्ाली सुशासनको मूल्य र मान्यतामा आधाररत हुनेछ ।
उच्चस्तरीय, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सं यन्र माफित सेवाप्रवाहलाई शीघ्र, सरल र सहज
बनाइनेछ । धवकास र्नमािर् कायि तोधकएको मापदण्ड तथा गुर्स्तर बमोन्जम हुने
कुरालाई सुर्नन्ित गररनेछ । राज्य सं चालनको समग्र कायिप्रधक्रया सरल पारदशी र
उत्तरदायी बनाइनेछ । प्रदे शर्भर प्रदे श सरकार तथा स्थानीय सरकारबाट र्नमािर् भएका
धवकास तथा पूवािधार सं रचनाहरुको समयमै काम सम्पन्न गनि र गुर्स्तरको सुर्नन्ित गनि
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प्रभावकारी र्नयमन गररने छ । प्रदे श सभाका सर्मर्त र न्जल्ला समन्वय सर्मर्तलाई
समेत यस प्रकृयाको साझेदारका रुपमा सररक गराइनेछ ।
१३. सं धवधानप्रदत्त जनताका मौर्लक हकहरुको प्रत्याभूर्त गने कुरामा प्रदे श सरकारले उच्च
प्राथर्मकता ददनेछ । मानव अर्धकारको सं रक्षर्का लार्ग धवशेर् कायिक्रमहरु सञ्चालन
गररनेछ । भयरधहत वातावरर्मा न्जउने अर्धकार, स्वच्छ वातावरर्मा बस्न पाउने
अर्धकार, जातीय धवभेद धवरुद्ध मानवीय मयािदा र सम्मानको अर्धकार, भोक र्बरुद्ध
खाद्य सुरक्षाको अर्धकार जस्ता धवर्यहरुलाई मानव अर्धकारको अंगको रुपमा समेट्दै
सरोकारवालाहरुको सहभार्गतामा तजुम
ि ा गररएका कायिक्रमहरुबाट उक्त धवर्यहरुलाई
सम्बोधन गररनेछ ।
१४. स्वास्थ्य, और्त आयु, न्शक्षा, रोजगार आददलाई आधार र्लई प्रत्येक न्जल्लाका मानव
धवकास सूचकांङ्कमा सवैभन्दा पछार्ड परे का गाउँपार्लकाहरु मध्ये तीनवटा गाउँपार्लकामा
मुख्यमन्री ग्रामीर् धवकास कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । सम्बन्न्धत तह र लन्क्षत
समुदायको प्रत्यक्ष सहभार्गतामा सं चालन गररने यस कायिक्रमबाट सबैभन्दा सीमान्तकृत
समुदाय र क्षेरलाई धवकासमा मूलप्रवाहीकरर् गदै दे ख्न र मापन गनि सधकने गरी
जीवनस्तरमा सुधार गररने छ ।
१५. प्रदे शस्तरमा कायिरत र्नजामती तथा अन्य सेवाका राष्ट्र सेवक कमिचारीहरुको क्षमता
अर्भवृधद्धका लार्ग प्रदे शस्तरीय तार्लम केन्र स्थापना गररनेछ । कमिचारीहरुलाई आफ्नो
कायिप्रर्त न्जम्मेवार, जवाफदे ही र मेहनती बनाउन उत्प्रेरर्ात्मक कायिक्रम सञ्चालन
गररनेछ ।
१६. प्रदे श योजना आयोग गठन भई प्रदे शको आवर्धक योजना बनाउने कायिमा धक्रयान्शल
छ । स्थानीय तह र सरोकारवाला र्नकायहरुबाट कायिक्रम तथा योजनाहरु सं कलन गने
कायि अगार्ड बिे को छ । आगामी आर्थिक वर्िमा आवर्धक योजनाको दस्ताबेज तयार
हुने प्रदे श सरकारले धवश्वास र्लएको छ ।
१७. प्रदे शका लार्ग आवश्यक कानुन तथा र्नयमहरु मस्यौदा गनिका लार्ग कानुन मस्यौदा
तथा सुझाव आयोग गठन भई सो कायिमा आयोग धक्रयाशील छ । प्रादे न्शक कानुन
र्नमािर्का लार्ग प्रदे शहरु बीच सहकायिको नीर्त अवलम्वन गररनेछ ।
१८. प्रदे श सभाको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन, प्रदे श सभा सदस्यहरु र सरोकारवाला
र्नकाय तथा धवर्य धवशेर्ज्ञहरु बीच र्नरन्तर अन्तरसं वाद गने प्रयोजनका लार्ग प्रदे श
सभा

सन्चवालयमा

सम्वाद

केन्र

स्थापना
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गररनेछ

।

प्रदे श

सभामा

सं सदीय

धक्रयाकलापलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने पुस्तकहरुको सं कलन सधहतको प्रदे श
सभा पुस्तकालयको स्थापना गररनेछ ।
१९. प्रदे श अन्तगित रहेका सरकारी सम्पन्त्तको वैज्ञार्नक अर्भलेख व्यवस्थापन गररनेछ ।
न्जल्लास्तरमा रहेका सरकारी सं रचनाहरुलाई सम्भव भएसम्म प्रादे न्शक इकाईका रुपमा
प्रयोग गने नीर्त अवलम्वन गररनेछ ।
२०. आधुर्नक प्रधवर्धको प्रयोग गरी नागररकको धवत्तीय पहुँच बिाइनेछ । प्रदे शमा सेवा
प्रदान गरररहे का धवत्तीय सं स्थाहरुको प्रादे न्शक कायािलय स्थापनाका लार्ग प्रोत्साधहत
गररनेछ ।
२१. धवपद् जोन्खम क्षेरहरुको पधहचान गनि प्रदे श सरकारले ध्यान ददनेछ । नदीहरुमा पूव ि
सूचना प्राप्त र गनि सं घीय सरकारसं ग समन्वय गरी आधुर्नक पूव ि सूचना प्रर्ाली जडान
गररनेछ । प्रदे श धवपद् व्यवस्थापन कोर्को प्रभावकारी पररचालन गररनेछ ।
२२. नागररक सुरक्षा, सम्पन्त्तको रक्षा, धवपद्मा उद्धार र सेवा प्रवाहलाई सुदृि बनाउन प्रदे श
प्रहरी सं गठन र्नमािर् गररनेछ । साथै प्रदे श अनुसन्धान व्यूरो गठन गररनेछ । सं घीय
सरकारसं गको समन्वयमा प्रदे श र्भरको शान्न्तसुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत
सुरक्षा योजना कायािन्वय गररनेछ ।
२३. औद्योर्गक क्षेरको सुरक्षाका लार्ग सं घीय सरकारसं गको समन्वयमा औद्योर्गक सुरक्षा
वल स्थापना गररनेछ ।
२४. प्रादे न्शक सूचना तथा सं चार प्रर्तष्ठान स्थापना गरी सूचना तथा सं चार प्रधवर्धलाई
सुशासनसं ग आवद्ध गररनेछ । नेपाल टे र्लर्भजनको कोहलपुर प्रसारर् केन्र र दाङ
न्स्थत रे र्डयो नेपालको एफएम रे र्डयोलाई प्रादे न्शक प्रशारर् केन्रका रुपमा सं चालन गनि
प्रकृया अन्घ बिाइनेछ ।
२५. नागररक तहमा साविजर्नक सेवा र धवकासका धवधवध आयामका बारे मा र्नरन्तर सचेतना
र पैरवी गनि धवद्युतीय र छापा सं चारमाध्यमसं ग सहकायि गररनेछ । धवकास मैरी सं चार
र सं चारमैरी सरकारको अवधारर्ालाई अभ्यास गनि प्रदे श सरकारले जोड ददनेछ ।
२६. प्रदे शमा एउटा आधुर्नक सुधवधा सम्पन्न सूचना प्रधवर्ध पाकिको र्नमािर् गररनेछ ।
सूचनाको सहज पहुँचको लार्ग गाउँपार्लकाका केन्रहरु तथा वडा केन्रहरुमा दू रसं चार
सेवा पुग्ने गरी सेवाप्रदायक र्नकायसं ग प्रदे श सरकारले समन्वय गनेछ ।
२७. प्रदे श र्भर सुरक्षाका दृधष्टकोर्ले सं वेदनशील मार्नएका क्षेरमा र्स.र्स.धट.र्भ.जडान गरी
र्नयर्मतरुपमा र्नगरानी गने नीर्त अवलम्वन गररनेछ । सडक सुरक्षालाई सुदृि
बनाइनेछ ।
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२८. फागुन ३ गते लाई प्रदे श स्थापना ददवसका रुपमा भव्य रुपमा मनाइनेछ । उक्त
अवसरमा प्रदे शस्तरमा धवन्शष्ट योगदान पुर्याएका व्यन्क्तत्वहरु र उत्कृष्ट प्रर्तभाहरुलाई
मानपदवीबाट धवभूधर्त गररनेछ ।
सभामुख महोदय,
२९. प्रदे शस्तरीय सडक, खानेपानी, र्सँचाई, जलस्रोतलगायत पूवािधार धवकास

र्नमािर्का

कायिहरुमा धवत्तीय अनुशासन र सुशासनलाई जोड ददइनेछ।साथै क्रमागत योजनाहरुको
हकमा त्यस्ता पररयोजनाहरूको अवस्था पधहचान गरी शीघ्र सम्पन्न गररनेछ ।
३०. प्रादे न्शक रर्नीर्तक सडकहरुलाई स्तरोन्नोती गदै जाने नीर्त र्लइनेछ । भै रहवा –
वुटवल¸ नेपालगज –कोहलपुर र घोराही– तुलसीपुरमा धवद्युतीय बस सेवाको लार्ग
सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ ।
३१. र्नमािर्का काम समय अगावै सम्पन्न गने र्नमािर् व्यवसायीहरुलाई सामान्जक सम्मान र
पुरस्कृत गने नीर्त र्लइनेछ। समयमा काम सम्पन्न नगने र्नमािर् व्यासायीहरुलाई
आइन्दा यो प्रदे शको कुनै पर्न र्नमािर् तथा सरकारी काममा सं लग्न नगराइने नीर्त
र्लइनेछ ।
३२. प्रदे शर्भरका जलाधार क्षेरहरुको पधहचान गरी गुरुयोजना बनाइि बहुउद्देश्यीय उच्च
बाँधहरूलाइि प्राथर्मकता ददइि जलश्रोतका अन्य आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन,
धवस्तृत पररयोजना प्रर्तवेदन तयार गरी कायािन्वयनमा लर्गनेछ । सं घीय सरकारको
सहयोगमा आगामी आर्थिक वर्िर्भर कार्लगण्डकी, राप्त री, माडी र शारदा डाइभसिन
पररयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गररनेछ ।
३३. प्रदे शको उपयुक्त स्थानहरुमा खानेपानी, र्सँचाई. ऊजाि र पयिटन धवकासको लार्ग
वहुउपयोर्ग ठू ला तथा मझौला जलासयहरु र्नमािर् गदै
प्रयोजनको

लार्ग

आगामी

आर्थिक

वर्िमा

प्रारन्म्भक

लाने नीर्त र्लईनेछ।यस

सम्भाव्यता

अध्ययन

सम्पन्न

गररनेछ। दाङ न्जल्लान्स्थत कोइलावासको धवद्यमान खानेपानी समस्या समाधान गररनेछ।
३४. र्सं न्चत क्षेर धवस्तार गरी वर्ैभरी सम्पूर् ि कृधर्योग्य भूर्ममा र्सं चाई सेवा उपलधध गराउन
र्सं चाईका सम्भाव्य सबै प्रधवर्ध र प्रर्ालीहरुको धवकास, व्यवस्थापन एवं र्नयमन
गररनेछ।तराईका र्सं चाईयोग्य जर्मनमा र्डप र स्यालो ट्युवेल र पहाडी न्जल्लाका लार्ग
वैकन्ल्पक र्सं चाई प्रर्ालीको धवकास गररनेछ ।
३५. जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनलाइि धवशेर् प्राथर्मकताका साथ कायािन्वयन गररनेछ ।
नदीजन्य पदाथिहरुको उत्खनन् गदाि नदी प्रर्ालीको प्रकार, उपलधध नदीजन्य पदाथिको
6

पररमार् तथा स्थानीय वातावरर्को सं वेदनशीलता समेतलाइि आधार मानी अध्ययन,
अनुसन्धान गरी कायियोजना बनाएर मार नदीजन्य पदाथिको उपयोग गररनेछ ।
३६. "एक घर एक धारा"को नीर्त अनुरुप प्रदे शका सबै घर पररवारमा शुद्ध खानेपानी
उपलधध गराइनेछ । पूर् ि सरसफाईमा स्थानीय सरकारलाई अगुवाई गनि उत्प्रेररत
गररनेछ।
३७. "फोहोरलाई मोहरमा बदल्ने" नीर्त अनुरुप सहरी फोहोर व्यवस्थापनबाट आय आजिन
गनि नगरपार्लकालाई सहयोग गररनेछ। साविजर्नक नीन्ज साझेदारीमा फोहोर व्यवस्थापन
तथा प्रशोधन कारखानाहरु स्थापना गररनेछ ।
३८. जलधवद्युत तथा वैकन्ल्पक ऊजाि धवकासमा र्नजी क्षेरको समेत लगानी प्रोत्साहन गदै
प्रसारर्

एवं

धवतरर्

प्रर्ालीलाइि

प्रभावकारी

बनाइि

धवद्युतको

पहुँच

ु भ
सविसल

बनाइनेछ।कालीगण्डकी, नौमुरे जस्ता प्रदे शस्तरका ठू ला आयोजनाहरुको र्नमािर्मा
अग्रसरता र्लइनेछ । उत्तरगंगा जलासययुक्त आयोजना ४ नम्वर प्रदे शसं गको सहकायिमा
अन्घ बिाउन पहल गररनेछ ।
३९. िर्तहार्सक, साँस्कृर्तक, औद्योर्गक, शैन्क्षक, पयिटकीय, धार्मिक एवं मेर्डकल र्सधटका
आधारमा शहरहरुको पधहचान गरी धवकास गने नीर्त र्लइनेछ। शहरी जनसं ख्याको
वृधद्धदर र भौगोर्लक सार्मप्यतालाई ध्यानमा राखी नेपालगंज-कोहलपुर, घोराही-तुलसीपुर,
बुटवल-भै रहवा तथा आसपासका क्षेरलाई समेटेर तीन महानगरको स्थापना गरी समग्र
प्रदे शको आर्थिक सामान्जक धवकासको अगुवाइ गने गरी धवकास प्रार्धकरर् स्थापना
गररनेछ।
४०. प्रादे न्शक सडकको मापदण्ड र्नधािरर् गरी प्रादे न्शक यातायात गुरुयोजना

र्नमािर्

गररनेछ । सोही आधारमा सडक सन्जाल धवस्तार गररनेछ ।
४१. पहाडी

न्जल्लाका

सदरमुकाम

जोड्ने

मागिहरुलाई

दुई

ले नको

कालोपरे

स्तरको

बनाइनेछ। र्रवेर्ी सुस्तादे न्ख राजापुरसम्मको हुलाकी राजमागि र्नमािर् कायि समयमै
सम्पन्न गनि सं घीय सरकारसं ग समन्वय गररनेछ।
४२. प्रदे श र्भरको १२ वटै न्जल्लाको भौगोर्लक तथा साँस्कृर्तक पधहचान झन्ल्कने गरी
उपयुक्त स्थानमा प्रदे श पाकि र्नमािर् गररनेछ।
४३. बुटवलदे न्ख दे वदह, रामग्राम, लुन्म्बनी, कधपलबस्तुसम्म प्रदे श सरकारले पयिटन बससेवा
सञ्चालनको लार्ग आवश्यक व्यवस्था गनेछ।
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४४. र्सद्धबाबा क्षेरमा पधहरोका कारर् हुने यातायात अवरोधलाई अन्त्य गनि वैकन्ल्पक
मागिको पधहचान गरी प्रदे श सरकारले र्नमािर् कायि गनेछ ।पधहरोको जोन्खम अन्त्य गनि
डाँडो कटान गरी र्नमािर्जन्य सामाग्रीको रूपमा उपयोग गने नीर्त अवलम्वन गररनेछ ।
४५. सबै पार्लकाहरुर्भर सुरन्क्षत छाना कायिक्रम सं चालन गरी फुस वा खरका छानाहरुलाई
तीन वर्ि र्भर जस्ताको छानाबाट प्रर्तस्थापन गने कायिमा स्थानीय सरकारसं ग सहकायि
गररनेछ।
४६. केन्रीयस्तरबाट

यस

प्रदे शमा

सञ्चार्लत

राधष्ट्रय

गौरवका

आयोजना

तथा

अन्य

आयोजनाहरुको र्मतव्ययी तवरबाट गुर्स्तर कायम गरी र्नधािररत समयमा सम्पन्न गनि
अनुगमन लगायतका कामसमेत सं घीय सरकारसं ग समन्वय गरी गररनेछ। यस प्रदे शको
समग्र धवकासमा महत्वपूर् ि भूर्मका खेल्ने अन्य गौरवका आयोजनाहरु पधहचान गरी
सं घीय सरकारमाफित कायािन्वयन गनि समन्वय गररनेछ।
४७. प्रदे श र्भरका भौर्तक सं रचनाहरु अपाङ्गमैरी बनाइनेछ।
सभामुख महोदय,
४८. समग्र कृधर् क्षेरको आधुर्नकीकरर् र व्यवसायीकरर्का माध्यमबाट उत्पादकत्व वृधद्ध
गरी प्रदे शलाई कृधर् उत्पादन र्नयाित गनि सक्ने अवस्थामा पुर्याउन जलवायु अनुकूल
नमुना कृधर् कायिक्रम सं चालन गररनेछ ।
४९. प्रदे शको भौगोर्लक पररवेश, हावापानी तथा खेतीयोग्य जर्मनको उपलधधतालाई ध्यानमा
राख्दै आवश्यक प्राधवर्धक जनशन्क्त, उन्नत र्बउ र्बजन आददमा धकसानको पहुँच बिाउदै
लै जाने र कृधर्जन्य उत्पादन एवं व्यापारलाई प्रर्तश्पधी बनाई समग्र कृधर् प्रर्ालीलाई
आधुर्नकीकरर् र व्यवसायीकरर् गररनेछ ।
५०. खाद्य

पोर्र्सम्बन्धी

फाइदा, उपाय

र

उपलधधताको

चेतना

घरपररवार

तहमा

पुर्याउइनेछ । "एक गाँउ एक उत्पादन" र समूहमा आधाररत कृधर् व्यवसायलाई
प्रोत्साहन गररनेछ। "एक पार्लका एक शीत भण्डार" र्नमािर् गदै जाने नीर्त र्लइनेछ ।
५१. कृधर् तथा पशुपंक्षीजन्य रोग, धकरा र महामारी र्नयन्रर् गनि आवश्यक पूव ि तयारीको
प्रबन्ध गररनेछ ।
५२. कृधर् उत्पादनको लार्ग गुर्स्तरीय सामग्रीहरु र कृधर्यन्र तथा औजार उन्नत र्बउ
र्बजन, उन्नत प्रधवर्धको धवकास र र्बस्तारमा उच्च प्राथर्मकता ददइनेछ।
सामाग्रीहरु समयमै आपूर्तिको व्यवस्था र्मलाइनेछ।
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कृधर् उत्पादन

५३. युवा जनशन्क्तलाई कृधर्मा आकधर्ित गनि तरकारी खेती, मौरीपालन, मत्स्यपालन, पुष्प
व्यवसाय तथा च्याउ खेर्त आददमा मापदण्ड बनाई अनुदान ददने नीर्त अवलम्वन गररने
छ । कृधर् बाली तथा पशु र्बमा कायिक्रमलाई प्रबद्धिन गररनेछ ।
५४. कधफ, अदुवा, बेसार लगायतका र्नयाितजन्य कृधर् उपजहरुको गुर्स्तरीय उत्पादनदे न्ख
उपभोक्तासम्म पुग्दा मूल्य श्रं ृखलामा आउने अवरोधहरु कम गनि कृर्क समूह, सहकारी
तथा उद्यमीहरुलाई धवत्तीय तथा प्राधवर्धक सहयोग माफित प्रोत्साहन गररनेछ ।
५५. प्रदे शस्तरमा कृधर् सम्बन्धी ज्ञान शीप र सूचना प्रबद्धिन गनि प्रदे शस्तरीय कृधर् सूचना
अनुसन्धान केन्र स्थापना गररनेछ ।
५६.

कृधर् क्षेरमा प्रयोग भइरहे का रासायर्नक र्बर्ाददको प्रयोगमा न्यू नीकरर् गदै जैधवक
र्बर्ाददको

प्रयोगलाई

प्रोत्साहन

गररनेछ

।

अगािर्नक

कृधर्

उत्पादनमा

लाग्न

कृर्कहरुलाई उत्प्रेररत गररने छ । पार्लका वा र्सं गो न्जल्लालाई अगािर्नक उत्पादन
क्षेरकारुपमा घोर्र्ा गरी तदनुरुप उत्पादनमा लाग्न सहयोग गररनेछ । अगािर्नक
उत्पादनको ट्रेडमाकि प्रयोग सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र्मलाइनेछ ।
५७. सहकारीमा आधाररत कृधर् उद्योग एबम् व्यवसाय प्रबद्धिनमा जोड ददइनेछ ।
५८. क्षेरगत र्बन्शष्ठताको आधारमा पशुपंक्षीहरुको गुर्स्तरीय उत्पादन गनि उत्पादन क्षेर
पधहचान गरी धवशेर् कायिक्रम लागु गररनेछ ।
५९. कृधर्योग्य जर्मनको माटोको उबिराशन्क्त सं रक्षर् र सं बद्धिन गनिका लार्ग माटो परीक्षर्
कायिलाई अर्भयानको रुपमा लर्गनेछ ।
६०. "एक गाउँ एक पोखरी" र्नमािर्मा स्थानीय सरकारसं ग सहकायि गररनेछ ।
६१. पशुपन्छी पालनबाट ग्रामीर् क्षेरमा रोजगारीका अवसरहरु श्रृजना गनुक
ि ा साथै मातृ तथा
बालबार्लका कुपोर्र्को समस्या न्यू नीकरर्मा दूध, मासु तथा अण्डाको उपलधधता र
उपभोग बिाउदै लर्गनेछ।
६२. दू ग्धजन्य उत्पादनमा प्रदे शलाई आत्मर्नभिर बनाउन आधुर्नक प्रधवर्ध प्रयोग गरी दाना
उत्पादन गने उद्योग र उद्यामीलाई प्रोत्साहन गने नीर्त र्लइनेछ ।
६३. अव्यवन्स्थत बसोबासी, हर्लया, हरुवा, चरुवा तथा मुक्त कमैया लन्क्षत सीप धवकास
तार्लम एंव व्यवसाय गनिका लार्ग प्राधवर्धक एवं धवत्तीय सहयोग उपलधध गराइनेछ ।
ँ ीमा
६४. कृधर्मा युवाहरुलाई आकधर्ित गनि प्रबद्धिनात्मक कायिक्रम सं चालन गररनेछ।पूज
युवाको सहज पहुँच र कृधर्को यान्न्रकीकरर्को लार्ग आवश्यक सहयोग गरी
व्यवसाधयक कृधर्मा लाग्न प्रोत्साहन गररनेछ ।
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६५. भूर्म बैंक स्थापना गरी जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृर्तलाई रोक्ने र भूर्महीन कृर्कहरुलाई खेती
गनि करारमा जमीन उपलव्ध गराउन शुरु गररनेछ ।
६६. खेर्तयोग्य जर्मनमा र्सं चाइ सुधवधा उपलधध हुदै जाने, कृधर् सडकले उक्त जर्मन जोर्डदै
जाने तथा कृधर्यन्र उपकरर् एवम् सामाग्रीको उपलधधता सहज हुँदै जाने तर त्यस्तो
जर्मनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नुको सट्टा न्स्थर वा कम हुदै गएको अवस्थाले गदाि
कृधर् पेशा वा व्यवसाय प्रर्तको आम बुझाइ र रोजाइ सकारात्मक बन्नसकेको छै न । यो
न्स्थर्तमा कृधर्लाई आर्थिक समृधद्धको आकर्िक सम्वाहकको रुपमा चलायामान बनाउन
आगामी आ व २०७५/७६ दे न्ख "प्रदे श स्माटि कृधर् गाँउ कायक्रिम" सं चालन
गररनेछ । यस कायिक्रमले खेतीयोग्य जर्मनलाई र्सचाइ, सडक, धवद्युत र सं चारले जोडे र
ँ ी, औजार र सामाग्रीले सुसन्ज्जत बनाइनेछ ।
तथा कृर्कहरूलाई सीप, पूज
६७. भू–सूचना प्रर्ालीलाई व्यवन्स्थत गनि प्रदे श स्तरमा भू–अर्भले ख केन्रको स्थापना
गररनेछ तथा भूर्मको वैज्ञार्नक र आधुर्नक लगत राख्ने व्यवस्था र्मलाइनेछ ।
६८. चार 'ज' जल, जर्मन, जंगल र जनशन्क्तलाई समुन्चत सं रक्षर् र सदुपयोग गने नीर्त
अवलम्वन गररनेछ ।
६९. समग्र भूर्म व्यवस्थापनलाई सरल, सहज तथा पारदशी वनाउन स्थानीय तहसं ग समन्वय
र सहकायि गररनेछ । सुकुम्वासी तथा अव्यवन्स्थत वसोवासको व्यवस्थापनमा प्रदे श
सरकारले अग्रसरता र्लनेछ ।
ँ ीलाई घरे ल ु तथा साना उद्योग, कृधर्जन्य उत्पादन, पशुपंक्षी धवकास,
७०. सहकारी क्षेरको पूज
फलफूल उत्पादन जस्ता क्षेरमा प्राथर्मकताका साथ पररचालन गरी रोजगारी तथा
स्वरोजगारी र्सजिना गदै उद्यमशीलताको माध्यमवाट गररवी र्नवारर्मा टे वा पुर्याउने
नीर्त अवलम्वन गररनेछ ।
७१. सहकारी क्षेरमा पारदशीता, जवाफदे हीता प्रबद्धिन

गनि तथा सहकारीको माध्यमबाट

गररवी र्नवारर्मा टे वा पुर्याउन सहकारी तथा गररवी र्नवारर् सूचना प्रर्ाली स्थापना
गररनेछ ।
७२. सहकारी क्षेरको धवकास गनि प्रदे शस्तरमा सहकारी धवकास कोर्को प्रभावकारी पररचालन
गररनेछ ।
७३. सहकारी क्षेरमा दक्ष जनशन्क्त उत्पादन र भएका जनशन्क्तको उन्चत पररचालन तथा
सशक्तीकरर् गनि प्रदे शस्तरमा एक सहकारी प्रन्शक्षर् केन्र स्थापना गररनेछ ।
७४. छररएर रहेको बस्तीहरुमा आधारभूत भौर्तक सुधवधाहरु पुर्याउन महँगो र कदठन हुने
हुँदा एकीकृत बस्ती धवकासलाई जोड ददइनेछ ।
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सभामुख महोदय,
७५. उद्योग क्षेरको प्रोत्साहन तथा प्रबद्धिनको लार्ग प्रदे शमा रहे का औद्योर्गक क्षेरको धवकास
गरी थप उद्योग सञ्चालनका लार्ग आवश्यक भौर्तक पूवािधार धवस्तार गररनेछ ।
७६. घरे ल ु तथा लघु उद्यमको धवकास र धवस्तार गरी यो क्षेरमा मधहलाहरुको सं ख्या,
सधक्रयता र सहभार्गता बिाई सशक्तीकरर् र अथोपाजिन विाउने नीर्त र्लइनेछ ।
७७. प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योगग्राम स्थापना गनिका लार्ग सं घ र स्थानीय
सरकारसं ग सहकायि गररनेछ ।
७८. नेपालगञ्जलाई औद्योर्गक राजधानी बनाउने गरी औद्योर्गक क्षेरको रुपमा धवकास गने
नीर्त

र्लइनेछ।

भै रहवादे न्ख

औद्योर्गक कररडोर र

दाङ

परासीसम्म
उपत्यकामा

र

कधपलवस्तुको

पर्न

औद्योर्गक

चन्रौटा-कृष्र्नगरलाई
क्षेर

र्नमािर्लाई

जोड

ददइनेछ ।
७९. आयात प्रर्तस्थापन, र्नयाित प्रबद्धिन

र तुलनात्मक लाभका उद्योगहरुको प्रादे न्शक तहमा

सम्भ्याव्यताको खोन्ज गररनेछ ।बौधद्धक सम्पन्त्तको सृजना, दताि र सदुपयोगलाई
प्रोत्साहन गररनेछ ।
८०. प्रदे शमा खर्नज पदाथि तथा बहुमल्ु य धातुको अन्वेर्र्, अध्ययन तथा सवेक्षर् गररनेछ ।
८१. कृधर् तथा वन पैदावारमा आधाररत उद्योगहरु खोल्न प्रोत्साहन गररने छ ।
८२. स्वदे शी

तथा

धवदे शी

लगानी

कतािहरुलाई

उद्योग

स्थापनाका

लार्ग

लगानीमैरी

वातावरर्को र्सजिना गररनुका साथै धवर्भन्न धवधामा उत्कृष्ट उद्यर्महरुलाई सम्मान
गररनेछ ।
८३. औद्योर्गक धवकासका लार्ग भन्सार नाका केन्न्रत औद्योर्गक कोररडोरको धवकासका
लार्ग सम्भाधवत उद्योग तथा क्षेरहरुको धवस्तृत अध्ययन गररनेछ ।
८४. बजारमा र्बक्री हुने उपभोग्य सामाग्रीहरुको अर्नवायिरुपमा प्याकेजमै ठू लो अक्षरमा
नेपाली भार्ामा मूल्य, उत्पादन र्मर्त, उपभोग गनि सधकने अन्न्तम र्मर्त खुलाएर राख्नुपने
व्यवस्था गररनेछ । त्यस्तै खुला सामाग्रीहरुको मूल्य सूची पसल मै राख्नका लार्ग
स्थानीय तहसं ग समन्वय गररनेछ ।
८५. कृधर्, वन, लगायतका र्नयाितजन्य वस्तुहरुको मूल्य अर्भवृधद्धका लार्ग आवश्यक प्रशोधन
गरे र मार र्नकासी प्रबद्धिन

गने नीर्त र्लइने छ ।

८६. कृर्रम अभाव, गुर्स्तरहीन उपभोग्य वस्तु, भ्रमपूर् ि धवज्ञापन, नापतौल ठगी, र्सन्न्डकेट
तथा काटे र्लङको अन्त्य गरी स्वस्थ प्रर्तस्पधािलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।
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८७. स्थानीय उत्पादनको र्बज्ञापन तथा व्यवसाय बजार प्रबद्धिन का लार्ग र्नजी क्षेरको
सहभार्गता तथा स्थानीय तहको सहकायिमा औद्योर्गक प्रदिशनी तथा पार्लकास्तरमा
मेलाहरुको आयोजना गने व्यवस्था र्मलाइनेछ ।
८८. पेट्रोलपम्पहरुको

मापदण्ड

बमोन्जम

सञ्चालन

भए/नभएको

धवर्यमा

र्नयर्मतरुपमा

अनुगमन गररनेछ ।
८९. प्रदे शमा अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तुको सहज, सुलभ, गुर्स्तरीय र र्नयर्मत रुपमा
उपलधध गराउन साविजर्नक, र्नजी तथा सहकारी क्षेरको सहभार्गतालाई प्रोत्साहन
गररनेछ ।
९०. प्रदे शस्तरमा खाद्यान्न, और्धी, पेट्रोर्लयम पदाथि लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुको
सं कटकालीन मौज्दातको धवशेर् व्यवस्था गनिका लार्ग र्डपो र गोदाम घरको व्यवस्था
गररनेछ ।
९१. प्रदे शमा रहेका जैधवक एवं साँस्कृर्तक धवधवधता र प्राकृर्तक सौन्दयिको प्रचारप्रसार गदै
सहयोगी पूवािधारको र्नमािर् एवम् पयिटकमैरी जनशन्क्त धवकास गदै आन्तररक तथा
वाह्य पयिटनलाई रोजगारी तथा आय आजिनको क्षेरको रुपमा धवकास गररनेछ ।
९२. पयिटकीय गन्तव्यका लार्ग मोनो रे ल, क्यानोधयंग, ट्रेधकंग, जैधवक धवधवधता तथा धवशेर्
सांस्कृर्तक सं ग्रहालय, गाडे न र्सटी, धहल स्टे शन, केवलकार आददको धवस्तृत अध्ययन
गदै क्रमशः कायािन्वयनमा लर्गनेछ । साँस्कृर्तक डवलीका रुपमा खुला र्थएटर र्नमािर्
गने व्यवस्था र्मलाईनेछ।
९३. िर्तहार्सक, प्राचीन, तथा धवर्भन्न धार्मिक क्षेरहरु, प्राकृर्तक तथा मौर्लक पधहचान भएका
बस्तीहरु जोड्ने गरी पयिटकीय पदमागिको अध्ययन गरी

धवकास गररनेछ ।रुरु,

स्वागिद्वरी र धारपानी क्षेरलाई धार्मिक तथा साँस्कृर्तक पयिटकीय केन्रको रुपमा धवकास
गनि तत् तत् क्षेर एकीकृत धवकास आयोजना अन्घ विाइनेछ ।
९४. पयिटन प्रबिद्धनका लार्ग बहुउपयोगी अन्तराधष्ट्रय खेल मैदान र सम्मेलन केन्रको
र्नमािर्का लार्ग सं घीय सरकारसं ग आवश्यक समन्वय गररनेछ ।
९५. प्रदे शस्तरका पयिटकीय सम्पदाहरुको जानकारी तथा महत्त्व बुझाउन सक्ने र्सपालु ,
सहयोगी र दक्ष पयिटकीय गाइड तयार गररनेछ । पयिटकका लार्ग सूचना, सुरक्षा र
सुधवधाको उपलधधतालाई सुर्नित गनि पयिटन गुरुयोजना बनाई कायिन्वयन गररनेछ ।
९६. लुन्म्बनी क्षेरमा व्यापक रुपमा सदावहार तथा

ु
सौन्दयियक्त
फलफूल लगायतका

वोटधवरुवाहरुबाट हाल रहे का रुखहरुलाई प्रर्तस्थापन गरी अन्तरािधष्ट्रयस्तरको उद्यानको
रुपमा धवकास गररनेछ ।
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९७. रामग्रामदे न्ख र्तलौराकोटसम्मको क्षेरलाई बुद्ध सधकिटको रुपमा धवकास गनिका लार्ग
सं घीय सरकार, स्थानीय सरकार तथा र्नजी क्षेरसं ग समन्वय गरी पयिटकको बसाई
अवर्ध लम्वाउन लार्ग आकर्िक कायिक्रमहरु सं चालन गररनेछ ।
९८. रामग्रामदे न्ख लुन्म्वनी हुँदै र्तलौराकोटसम्म मोनोरे लको सम्भाव्यता अध्ययन गररने छ ।
९९. पयिटकीय रुपमा कधपलवस्तुको धवकास गनि प्राचीन कधपलवस्तु धवकास आयोजना
सं चालन गररनेछ । तानसेन न्स्थत तानसेन दरबारलाई यस प्रदे शको समग्र िर्तहार्सकता
झन्ल्कने गरी िर्तहार्सक सं ग्रहालय बनाइनेछ ।
१००. मगरवस्ती र थारुवस्तीमा र्तनीहरुको साँस्कृर्तक प्रविद्धन गरी पयिटकहरुलाई आकर्िर्
गनि होमस्टे र खुला र्थयटर र्नमािर्मा सहयोग पुर्याइनेछ । दाङ न्जल्लाको दं र्गशरर्
गाउँपार्लकामा थारु कल्चरल र्भले ज तथा पाकि र्नमािर्को प्रकृया अन्घ विाइने छ ।
माननीय सभामुख महोदय,
१०१. प्रदे शस्तरमा राधष्ट्रय वन व्यवस्थापनको लार्ग आवश्यक नीर्तगत तथा कानुनी व्यवस्था
र्मलाइनेछ ।
१०२. वन क्षेरको वैज्ञार्नक व्यवस्थापनबाट यसको उत्पादन र उत्पादकत्व वृधद्ध गरी
काठको आन्तररक आपूर्ति तथा अन्य प्रदे शमा र्नकासी गने अवस्था र्सजिना गररनेछ ।
१०३. वैज्ञार्नक

वन

व्यवस्थापन

कायािन्वयन

गनि नसधकने

वन

क्षेरहरुलाई

जलाधार

व्यवस्थापन, जैधवक धवधवधता सं रक्षर्, पयिटनको प्रयोजनमा उपयोग गररनेछ ।
१०४. वन क्षेरको अर्तक्रमर् र वन डिे लो रोकथाम तथा र्नयन्रर्का लार्ग स्थानीय तह,
समुदाय तथा सरोकारवालाहरुको क्षमता अर्भवृद्धी गने कायिक्रम कायािन्वयन गररनेछ।
१०५. आर्थिकरुपले महत्वपूर् ि जडीवुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको व्यवसाधयक खेती,
उत्पादनमा वृधद्ध र बजारीकरर्लाई प्रोत्साहन गररनेछ ।
१०६. सम्भाव्यता अध्ययन गरे र आर्थिक वर्ि २०७५/७६ र्भरमा दुइवटा जडीवुटी प्रशोधन
केन्र स्थापना गररनेछ ।
१०७. जगददशपुर जलासय क्षेरको सं रक्षर् गरी आसपास क्षेरलाई जैधवक धवधवधता अध्ययन
अनुसन्धान तथा अवलोकन पाकिकोरुपमा धवकास गररनेछ । जगददशपुर तालक्षेरमा
"आगन्तुक चरा अध्ययन केन्र" स्थापना गररने छ ।
१०८. प्रदे शर्भरको भौगोर्लक धरालतको अवस्था अनुसार वोटानीकल गाडे न, न्जयोलोन्जकल
गाडे न तथा जुलोन्जकल गाडे नहरु स्थापना गदै लर्गनेछ । दाङन्स्थत नेपाल सं स्कृत
धवश्वधवद्यालसं गको सहकायिमा जर्डवुटी उद्यान र्नमािर् गररने छ ।
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१०९.

प्रदे शस्तरका सं वेदनशील पधहरो तथा भूस्खलन र्नयन्रर्का लार्ग उपयुक्त प्रधवर्धको
अवलम्बन गरी जोन्खम न्यू नीकरर् गररनेछ ।

११०. वैज्ञार्नक अध्ययन अनुसन्धानका प्राथर्मकता प्राप्त र धवर्य तथा क्षेरहरुको पधहचान गने
एवम् धवज्ञान र प्रधवर्धको अनुसन्धान तथा धवकासलाई नेत्तत्ृ व गनि प्रादे न्शक धवज्ञान
तथा प्रधवर्ध प्रर्तष्ठान गठन गररनेछ ।
१११. वातावरर् सन्तुलन, जलवायू अनुकुलन, सबै धकर्समका वातावरर्ीय प्रदूर्र् न्यू नीकरर्
लगायत

न्यून

काविनमुखी

एवम् ददगो

धवकासको

लक्ष्यमा

आधाररत

धवकासका

कायिक्रमहरु सं चालन गररनेछ ।
११२. स्वच्छ र हररयाली वातावरर्को लार्ग र्नयर्मत सरसफाई र साविजर्नक स्थलमा
वृक्षारोपर् गरी “सफा वातावरर्, स्वच्छ जीवन” कायिक्रमलाई स्थानीय तहसं ग समन्वय
गरी अर्भयानको रुपमा अगार्ड बिाइनेछ ।
११३. प्लान्स्टकजन्य पदाथि तथा वातावरर्ीय प्रदू र्र् हुने खालका वस्तुहरुको प्रयोगलाई
स्थानीय तहको सहयोगमा र्नरुत्साधहत गदै लर्गनेछ ।
सभामुख महोदय,
११४. युवाहरुको ऊजािन्शल समय, सीप र शन्क्तलाई राष्ट्रको धहतमा उपयोग गनि कदाधप
धवलम्ब गनि हुँदैन । प्राधवर्धक न्शक्षाको माध्यमबाट दक्ष बनाइ उद्योग, व्यापार, धवत्त,
पयिटन वा युवा स्वयमले रोजेको धवर्यमा व्यवसाय गनि सक्षम तुल्याइने छ । आफ्नै
गाँउ वस्तीमा वा स्थानीय श्रम बजारमा श्रर्मकले रोजगारी पाउने अवस्थालाई प्रत्याभूत
गनि श्रम बैकको उपयोर्गता बारे सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ । रोजगारीका लार्ग
धवदे न्शनै पने न्स्थर्तलाई हरतरहले कम गदै लर्गने छ ।
११५. प्रादे न्शक स्तरमा खेलकुद पूवािधारको धवकास गरी खेलकुदको व्यावसाधयक धवकास
गररनेछ ।
११६. प्रदे श र्भरका िर्तहार्सक, धार्मिक साँस्कृर्तक तथा पुरातान्त्त्वक महत्त्वका क्षेरहरुको
पधहचान, सं रक्षर्, सम्बधिन, एवम् अध्ययन र अनुसन्धानका माध्यमबाट प्राप्त र महत्त्वपूर्ि
जानकारीको प्रचार प्रसार गरे र यस प्रदे शको राधष्ट्रय तथा अन्तरािधष्ट्रयस्तरमा पररचय र
प्रख्यार्त फैलाउने कायि गररनेछ ।
११७. प्रादे न्शक भाधर्क अवस्थाको अध्ययन एवम् धवर्भन्न जातजातीसं ग सम्बन्न्धत भार्ा, कला,
सस्कृर्तको जगेनाि गने नीर्त अवलम्वन गररनेछ ।
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११८. असहाय बालबार्लकाहरुलाई

पुनस्थािपना गनि बालबार्लका सं रक्षर् केन्र खोल्ने नीर्त

र्लइनेछ । द्वन्द्व प्रभाधवत¸ धहसां धपर्डत¸ वेवाररसे तथा अर्भभावक धवधहन¸ घरवार
धवधहन¸पूर् ि अशक्त अपाङ्गता भएका व्यन्क्तहरुलाई राहत ददन पुनस्ि थापना गृह र्नमािर्
गने नीर्त र्लइनेछ ।
११९. लै धङ्गक मूलप्रवाहीकरर् तथा सशक्तीकरर्का माध्यमबाट लै धङ्गक धहं सा, भेदभावको
अन्त्य गनुक
ि ा साथै सहाराधवहीन व्यन्क्तहरुको

सं रक्षर्ात्मक र र्नरोधात्मक उपायहरु

अवलम्बन गने कायिक्रम ल्याइनेछ ।
१२०. असहाय/मधहला, बालबार्लका, अपाङ्गता भएका व्यन्क्तको लार्ग क्षमता अर्भबृधद्ध र
जीवनस्तर सुधार गनि सं रक्षर्ात्मक सेवा र सशक्तीकरर्, मूलप्रवाहीकरर् तथा असहाय
ज्येष्ठ नागररकहरुको लार्ग समेत धवशेर् सं रक्षर्का कायिक्रमहरु सचालन गररनेछ।८४
वर्ि काटे का सबै जेष्ठ नागररकलाई घरमा नै स्वास्थ्य सेवा उपलधध गराइनेछ ।
१२१. स्थानीय तहमा उपलधध वा उत्पाददत खाद्य पदाथिको उपयोग गने तररका र्सकाएर
पोधर्लो खानपानलाई प्रोत्साहन गनि स्थानीय सरकारसं गको सहकायिमा घरपररवार
तहसम्म सचेतना फैलाइनेछ ।
१२२. नसने

रोग

व्यवस्थापनका

लार्ग

जनताको

जीवनशैली

सुधार

गनि

योगाभ्यास,

आहारधवहार तथा ददनचयािमा धवशेर् जोड ददइनेछ ।
१२३. "रोग नलाग्ने चेतना व्यन्क्त व्यन्क्तमा, रोगको उपचार बस्ती बस्तीमा" भन्ने सोचका साथ
स्वास्थ्य सेवा सबै नागररकहरूको सहज पहुँचमा पुग्ने गरी प्रभावकारीरुपमा उपलव्ध
गराउने एवं आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र्नःशुल्क रुपमा स्थानीय तहको समन्वयमा
उपलधध हुने व्यवस्था र्मलाइनेछ ।
१२४. आयुवेददक, होर्मयोप्यार्थक, युनानी, आम्ची, प्राकृर्तक न्चधकत्सालगायतका परम्परागत
स्वास्थ्य सेवाको प्रबद्धिन तथा धवकास हुने धकर्समका कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ ।
यस्ता काममा स्थाधपत बौधद्धक व्यन्क्तत्वको अगुवाईमा समुदायस्तरमा कायिक्रम
पुर्याइनेछ ।
१२५.

सामुदाधयक धवद्यालयहरुमा कक्षा १ दे न्ख नै नेपाली वा मातृभार्ामा पिाई हुने धवर्य
बाहे क अरु सबै धवर्यहरुको क्रमशः अं ग्रज
े ी माध्यमबाट पठन-पाठनको व्यवस्था
र्मलाइने र कक्षा ४ दे न्ख नै कम्प्युटर न्शक्षा अर्नवायिरुपमा लागु गदै जान स्थानीय
सरकारलाई सहयोग प्रदान गररनेछ ।

१२६. उच्च न्शक्षाको धवकासका लार्ग साविजर्नक, सामुदाधयक र र्नजी साझेदारीलाई
प्रोत्साधहत गररनेछ ।
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१२७. न्शक्षाको गुर्स्तर सुधार गनि अं ग्रज
े ी¸ धवज्ञान र गन्र्त पिाउन सरकारी धवद्यालयमा
स्वयमसेवक न्शक्षकहरु पठाउने व्यवस्था गररनेछ ।न्शक्षकहरुलाई र्नयर्मत तार्लम
तथा वृन्त्त धवकास र अवसर प्रदान गने व्यवस्था गररनेछ ।
१२८. स्वास्थ्य समाजका लार्ग स्वास्थ्य आचरर् आवश्यक पने हुँदा धवद्याथीहरुलाई नैर्तक
न्शक्षा पिाउन जोड ददइनेछ ।
१२९. धवद्यालयको भौर्तक पूवािधारसधहत धवज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर प्रयोगशाला लगायतका
पूवािधारहरुको समयानुकुल धवकास गरी धवद्यालयहरुलाई र्सकाईका साथै प्रयोगात्मक
अभ्यासको केन्रका रुपमा धवकास गनि स्थानीय सरकारलाई सहयोग गररनेछ ।
१३०. न्शक्षकको पेशागत दक्षता अर्भबृधद्ध गनि न्शक्षकका उपयुक्त धवर्यवस्तुको छनोट
तररका र प्रयोगमा जोड ददइनेछ ।
१३१. गुरुकुल, गुम्बा, मदरसालगायत सबै धार्मिक प्रकृर्तका धवद्यालयहरुलाई शैन्क्षक
मूलप्रवाहीकरर् गररनेछ ।
१३२.

यस प्रदे शलाई एक वर्ि र्भर साक्षर प्रदे श घोर्र्ा गररनेछ ।

१३३. प्रादे न्शक धवश्वधवद्यालय र प्राधवर्धक महाधवद्यालयहरु स्थापनाका लार्ग सम्भाव्यता
अध्ययन गररने छ । प्रत्येक र्नवािचन क्षेरमा र्नम्न तथा मध्यमस्तरको प्राधवर्धक
जनशन्क्त तयार गनि प्राधवर्धक न्शक्षालय सं चालन गररने छ ।
१३४. स्वास्थ्य न्शक्षा कायिक्रमलाई उच्च प्राथर्मकता ददई जनस्वास्थ्य प्रबद्धिन गररनेछ ।
ग्रामीर् क्षेरमा धवशेर्ज्ञ डाक्टरहरुबाट स्वास्थ्य न्शधवरहरु सं चालन गररनेछ ।
१३५.

स्थानीय तहसम्म क्रमशः प्याथोलोन्ज र रे र्डयोलोजी सेवा पुर्याइनेछ । महामारी
रोकथामका लार्ग आवश्यक उपायहरु अवलम्वन गररनेछ । सबै प्राथार्मक स्वास्थ्य
केन्रमा एम्वुलेन्स सेवा पुर्याउने नीर्त र्लइनेछ ।

१३६. र्नम्न आय भएका पररवारहरुलाई दुई सन्तानसम्म आमाको स्वास्थ्य सं रक्षर्

गनि

पोर्र् भत्ता ददने व्यवस्था गररनेछ ।
१३७. साविजर्नक स्थल, होटल र रे ष्टुरेण्टहरुमा धुम्रपान गनि प्रर्तबन्ध लगाइनेछ । तोधकएको
ठाउँहरुमा मार धुम्रपान गनि पाउने व्यवस्था गररनेछ ।
१३८. प्रदे शको प्रमुख राजमागिमा घुम्ती अस्पतालको व्यवस्था र्मलाईने छ। यसै गरी पूव ि
पन्िम राजमागिको प्राधवर्धक रुपले उपयुक्त ठाँउमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गररनेछ।
१३९. थारु

समुदायमा

रहेको

अनुवांन्शक

रोग

र्सकलसेल

एर्नर्मया

न्यू नीकरर्

गनि

चेतनामूलक कायिक्रम सञ्चालन गनुक
ि ा साथै र्नदान र र्नःशुल्क उपचारको व्यवस्था
र्मलाइनेछ ।
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१४०. सरकारी एवं र्नजी अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, और्धी पसलहरुको प्रभावकारी र्नयमन
गररने छ ।मापदण्डको पालना गनि लगाइनेछ ।
१४१. धवद्यालय तथा समुदायमा लागु और्ध दुव्यिसनका धवरुद्धमा धकशोरधकशोरी र युवा माझ
चेतनामूलक कायिक्रम सं चालन गररनेछ। लागु और्ध दुव्यिसनीहरुलाई सुधार गनिका
लार्ग पुनस्ि थापना केन्र सं चालन गनि स्थानीय सरकारलाई सहयोग प्रदान गररनेछ ।
१४२. प्रदे शस्तरमा

खेलकुद पररर्द गठन

गररने

छ

।

प्रदे शस्तरका

धवर्भन्न

क्षेरका

खेलाडीहरुका लार्ग प्रोत्साहनको अवसर सृजना गररने छ । "एक पार्लका एक खेल
मैदान तथा एक पार्लका एक पाकि" र्नमािर्मा प्रोत्साहन गररने छ।
१४३. स्वस्थता, र्मरता र आन्तररक पयिटन प्रबद्धिन गनि प्रदे शस्तरीय मुख्यमन्री रर्नङ शील्ड
खेलकुद प्रर्तयोर्गता आयोजना गररनेछ ।
१४४. बालमैरी स्थानीय शासनको अभ्यासलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।

भधवष्यका धपता, माता

र नेता बन्ने बालबार्लकालाई राष्ट्रभन्क्तप्रर्त र्नष्ठा र पिाइप्रर्त मेहनत गने बानी पानि
बाल क्लब र बाल सन्जाल गठन गरी सचेतना फैलाउन स्थानीय सरकारलाई सहयोग
प्रदान गररनेछ ।
१४५. वेसाहारा भई सडकमा रहे काहरुका लार्ग उन्चत व्यवस्था गदै ५ नं. प्रदे शलाई सडक
मानव मुक्त प्रदे श बनाइनेछ ।
१४६. “र्सपयुक्त मधहला आत्मर्नभिरमा पधहला” भन्ने नारालाई मूतरु
ि प ददन हरे क वडामा
मधहलाहरुका लार्ग सीप धवकास तथा उद्यम प्रबद्धिन कायिक्रम सं चालन गररनेछ ।
१४७. श्रर्मकहरुलाई उनीहरुको रुचीको धवर्यमा तार्लम प्रदान गरे र उनीहरुको कामको
गुर्स्तर बृधि गने तथा श्रम र श्रर्मकको सम्मान गने वातावरर् तयार गररनेछ ।
१४८. श्रर्मकको पाररश्रर्मकको ग्यारे न्टी गने व्यवस्था र्मलाइनेछ ।श्रर्मकहरुका लार्ग
पररचय पर धवतरर् गरी कामको पाररश्रर्मक बैंधकङ्ग प्रर्ालीमाफित भ ुक्तानी गने
व्यवस्था गररनेछ ।
सभामुख महोदय,
१४९. नीर्त कायिक्रम र योजनालाई कायिन्वयन गनि अधबल सीप, पयािप्त र समय र प्रच ुर
श्रोतको समन्वयात्मक प्रबन्ध आवश्यक पदिछ । मानवीय अग्रसरता र अगुवाइबाट
ँ ीलाई
त्यस्तो समन्वयात्मक प्रबन्ध सम्भव हुने हुँदा प्रदे श सरकारको मानवीय पूज
"रहरले काम गरौँ- हाँसेर सेवा गरौँ" भन्ने सं स्कारद्वारा सुसंस्कृत बनाउदै प्रदे शका
सरकारी सयन्रको न्चनारी स्थाधपत गनि प्रदे श सरकारले यथोन्चत ध्यान ददनेछ ।
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१५०. सरकारी सयन्रमा रहे का जनशन्क्तमा अन्तर्निधहत योग्यता, सीप र अनुभवलाई प्रदे शको
समृधद्धमा उपयोग गनि प्रदे श र्नजामर्त सेवालाई आकर्िक, प्रर्तष्पधी र पररवतिन सापेक्ष
बनाउन प्रदे श सरकारले आवश्यक नीर्त कायिक्रम तजुम
ि ा गरी कायिन्वयन गनेछ ।
१५१. प्रेरर्ा,

प्रोत्साहन

र

प्रन्शक्षर्बाट

जनशक्तीको

सोचलाई

सकारात्मक,

सीपलाई

उत्पादनशील र सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राहीले समान र सहजरुपले पाउने गरी रुपान्तरर्
गनि प्रदे श सरकार सधै कृयाशील रहनेछ ।
१५२. पदीय न्जम्मेवारी बमोन्जमको ज्ञान हार्सल गनि, उक्त ज्ञानको प्रयोग गदै प्रर्तष्पधी
क्षमता वृधद्ध गनि र सकारात्मक सोच र तत्परताका साथ उक्त आन्जित सीपलाई कायि
सम्पादनमा सदुपयोग गनि व्यन्क्तका र्नष्ठा र नैर्तकता, धववेक र इमान्दाररता जस्ता
चाररर्रक गुर्हरुमा प्रदे श सरकारको नेत्तत्ृ व तह र कमिचारी वगिले आफ्नो न्चनारीलाई
आदशि, अनुकरर्ीय र प्रशंसायोग्य बनाउन सदै व दृि सं कन्ल्पत रहनेछन् ।
सभामुख महोदय,
१५३. प्रदे श सरकारको यो नीर्त कायिक्रम प्रदे शलाई समृद्ध बनाउने मागिदशिक दस्तावेज
हो । सरकारी, गैरसरकारी, र्नजी, सहकारी लगायत धवकासका सबै साझेदार वा
पक्षधरको लार्ग यो मागि न्चर हो । प्रदे श सरकारको "समृद्ध प्रदे श खुशी जनताको"
सपना साकार पानिको लार्ग यो मूलमन्र हो । यस नीर्त कायिक्रमको प्रभावकारी
कायािन्वयनको लार्ग प्रदे श सरकारको नेत्तत्ृ व तथा सबैको सहकायि र स्वार्मत्व
अपररहायि छ । प्रदे श सरकारलाई सरकारी र्नकायहरु, धवर्भन्न राजनीर्तक दलहरु,
प्रदे श र्भरका राजनीर्तक वा गैरराजनीर्तक सं घ सं गठनहरु, गैरसरकारी सं स्थाहरु,
र्नजी तथा सहकारी क्षेर लगायत सवैको सद्भाव, सहभार्गता र सहयोग हुनेमा धवश्वास
व्यक्त गदै मेरो सम्बोधन यही अन्त्य गदिछु।

धन्यवाद
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