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प्रदेश सभाका माननीय सभामखु, 

प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरु, 

1. कोभभड-१९ नामको कोरोना भाइरसवाट भसर्जमत ववश्वव्यापी महामारीका कारण उत्पन्न असहज 
पररर्स्थभत र बन्दावन्दी बीच आज म आभथमक वर्म २०७७।७८ को नीभत कायमकम यस 
गररमामय सभा समक्ष सम्वोधन गरररहंदा जनताको जीवन रक्षा र मलुकुको आभथमक-
सामार्जक जीवनको सरुक्षाको प्रश्नले अत्यन्त गंभीर भएको छु। जनता र राज्य भमलेर नै 
हरेक प्रकारका चनुौती र संकटवाट पार पाउन सवकन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले तीन 
तहको शासन प्रणालीका रुपमा संीीय लोकतार्न्िक गणतन्िलाई स्थावपत गरेका हौं। 

2. यस चनुौतीपूणम ीडीमा प्रदेश सभालाई सम्वोधन गरररहँदा म संीीय शासन प्रणाली र 
समाजवाद उन्मखु लोकतार्न्िक गणतन्िात्मक राज्य स्थापनाका लाभग भएका आन्दोलन र 
संीर्महरुमा बभलदान गने सम्पूणम ज्ञात अज्ञात शहीदहरु प्रभत उच्चसम्मानका साथ भावपूणम 
श्रद्धाञ्जली अपमण गदमछु। रावियता, राविय वहत एवम ्जनजीववका र न्यायपूणम संीर्मको नेततृ्व 
गनुमहनेु अग्रजहरुप्रभत उच्च सम्मान गदै नेपाली समाजको रुपान्तरणमा सहयोग परु् याउन ुहनेु 
सबैको योगदानको स्मरण गनम चाहन्छु। साथै, यस अवसरमा ीाइते योद्धा र वेपत्ता 
नागररकहरुलाई सम्मानकासाथ संझन चाहन्छु। 

3. यसैबीचमा प्रदेशसभाले जेष्ठ सदस्यको हैभसयतले प्रदेशसभाको प्रथम वैठकको अध्यक्षता गनुमहनेु 
प्रदेशसभामा प्रभतपर्क्ष दलका नेता माननीय वलदेव शमाम पोखरेललाई गमुाएको छ। उहाँप्रभत 
भावपूणम श्रद्धान्जली अपमण गदमछु। 

4. ऐभतहाभसक सर्न्ध, नक्सा तथा प्रमाणका आधारमा भमिराि भारतसँगको सीमा सम्वन्धमा 
ववगत लामो समयदेर्ख बाँवक रहेको र समय समयमा उठठरहेको भबर्य भलर्म्पयाधरुा, 
भलपलेुक र कालापानी क्षेिको नेपालको भभूमलाई समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी 
गरेकोमा सम्माननीय प्रधानमन्िीज्यू र नेपाल सरकारप्रभत हाठदमक आभार व्यक्त गदमछु। 

5. कोभभड-१९ का कारण ववश्वभर संकट पैदा हनुकुा साथै उल्लेख्य रुपमा जनधनको क्षभत 
भएको छ। नेपालमा संक्रमण फैलन नठदन गररएको बन्दाबन्दी बीचमा हाम्रो प्रदेशमा 
भारतवाट आएका नागररकहरुमाफम त संक्रमण देर्खन थालेको छ। यस महामारीका कारण 
अवहलेसम्म ज्यान गमुाउन ु हनेु सबै व्यर्क्तहरुप्रभत भावपूणम श्रद्धान्जली अपमण गदमछु। साथै, 
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महामारीबाट संक्रभमत सम्पूणम ठददीबवहनी तथा दाजभुाइहरुको शीघ्र स्वास््य लाभको कामना 
गदमछु। 

6. कोभभड-१९ ले सावमजभनक सेवा प्रवाह, ववकास भनमामणका कायम र भनयभमत रुपमा संचालन 
गनुमपने कायमक्रम र आयोजनामा प्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक असर पगुेको छ। सेवामूलक, 

उत्पादनमूलक, औद्योभगक र व्यापाररक क्षेिहरु कोभभड-१९ को कारणले अवरुद्ध भएका 
छन। उत्पादन, आपूभतम र ववतरण प्रणालीमा गम्भीर प्रभाव पनुमका साथै यस प्रदेशको 
पवहचानका रुपमा रहेको पयमटन क्षेिमा  समेत गम्भीर रुपमा धक्का पगुेको छ। कोभभड-१९ 
को रोकथाम र भनयन्िणको लाभग नेपाल सरकारले ीोर्णा गरेको बन्दाबन्दी र उत्पन्न िास 
समेतका कारण आममाभनस आफ्ना दैभनक कामहरु अर्ी बढाउन नसकेको अवस्थामा छन। 
यसवाट आगामी ठदनमा थप चनुौती उत्पन्न हनेु र त्यसको सामनाका लाभग अवहले देर्खनै 
तयार हनुपुने भएको छ। 

7. यस महामारी रोकथाम, भनयन्िण र उपचारका लाभग प्रदेश सरकारले कोभभड-१९ भनयन्िण 
तथा उपचार कोर् स्थापना गरी पूणम साम्यमकासाथ कायमसम्पादन गदै आइरहेको व्यहोरा यस 
गररमामय सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। उक्त कोर्मा योगदान परु् याउनहुनेु सबैमा 
धन्यवाद ठदन चाहन्छु। आगामी ठदनमा पभन यस्तै सहयोगको अपेक्षा राखेको छु। 

8. महामारी रोकथाम र भनयन्िणको लाभग अपनाइएको बन्दाबन्दी, सामार्जक दरुी लगायतका 
कायमको कायामन्वयनमा अनशुाभसत र सवक्रयतापूवमक सहयोग गनुम हनेु सम्पूणम ठददीबवहनी तथा 
दाजभुाइप्रभत हाठदमक आभार व्यक्त गनम चाहन्छु। यसको रोकथाम र भनयन्िणमा अग्रमोचाममा 
खट्नहुनेु र्चवकत्सक, स्वास्थकमी र सरुक्षाकमी तथा व्यवस्थापन कायममा संलग्न सबैलाई 
हाठदमक धन्यवाद ठदन चाहन्छु। यसका साथै, यस महामारीको रोकथाम, भनयन्िण र 
उपचारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न राजनीभतक दल, भनजीक्षेि, सहकारी, सामदुावयक 
संीसंस्था, संचारक्षेि, रािसेवक कममचारी लगायतसम्पूणम प्रदेशवासीप्रभत हाठदमक धन्यवाद 
व्यक्त गदमछु। हामीले र्जत्न ैपने यो रोग ववरुद्धको लडाईमा सबैको थप ऐक्यवद्धता, सहकायम, 
धैयमता र आत्मववश्वासको आवश्यकता रहेको छ। "जीवन रहे जीवन सधुानम र भसंगानम 
सवकन्छ" भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गदै यस महामारीका ववरुद्धको अभभयानमा धैयमतापूवमक 
जटु्न सबैलाई आह्वान गदमछु। 
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सभामखु महोदय, 

 

9. प्रदेश सरकार स्थापना पश् चातको कररब दइु बर्म चार मवहनाको अवभधमा तीन वटा नीभत 
तथा कायमक्रमहरुको माध्यमबाट संववधानप्रदत्त अभधकार बमोर्जमका कायम र्जम्मेवारीहरु 
व्यवर्स्थत र नभतजाउन्मखु रुपमा सम्पादन गरी प्रदेश सरकार खोर्जने, देर्खने र भेवटने 
सरकारको रुपमा स्थावपत हनु सफल भएको छ।“समदृ्ध प्रदेश, खसुी जनता” को दीीमकाभलन 
सोच प्राप्त गनम आभथमक, सामार्जक र साँस्कृभतक ववकासका उद्देश्यसवहत नीभत र कायमक्रम 
व्यवर्स्थत रुपमा अर्ी बढाइएका बेला हामी महामारीका कारणले उत्पन्न पररर्स्थभतको 
सामाना गनम वाध्य भएका छौ। 

10. जस्तो सकैु संकटका बीचमा मानव जीवनको रक्षा गदै आभथमक र सामार्जक जीवनलाई सहज 
बनाउने काममा प्रदेश सरकार जवुटरहेको छ। प्रदेश सरकारले मलुकुकै समनु्नत र समदृ्ध 
नमूना प्रदेश बनाउने उद्देश्यका साथ कायमसम्पादन गरररहेको छ। प्रदेशको प्रथम आवभधक 
योजनाको लक्ष्यबमोर्जम प्रदेशको ववकास व्यवस्थापनलाई अगाभड बढाउन सरकारका नीभत 
तथा कायमक्रम आवभधक योजनाको दीीमकालीन सोंच, लक्ष्य र उद्देश्य प्राभप्तमा केर्न्ित छन।् 

11. सरकार संचालनको यस अवभधमा प्रदेश सरकारका महत्वपूणम संरचनागत आधारर्शलाहरु 
भनमामण भएका छन।् प्रदेश भभिका पूवामधारसम्बन्धी ववशेर्, आधभुनक र उच्च प्रभतफलयकु्त 
आयोजनाहरु भछटो छररतो कायामन्वयन गरी प्रदेशको समग्र ववकासमा उल्लेखनीय योगदान 
परु् याउन "प्रदेश पूवामधार ववकास प्राभधकरण" गठन भई कायम गरररहेको छ। साथै, प्रदेशमा 
सूचना प्रववभधको ववकास गरी भडर्जटल प्रदेशका रुपमा रुपान्तरण गनम "सूचना तथा प्रववभध 
प्रभतष्ठान" को गठन भई कायमरत छ। प्रभतष्ठानका कायमबाट सेवाप्राभप्तमा सहजता हनेु साथै 
प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हनेु सेवा, सूचना तथा जानकारीहरुलाई सहजै र यथोर्चत समयमै 
आमजनतासम्म परु् याउन सहयोग पगु्ने अपेक्षा गररएको छ। 

12. प्रदेश र स्थानीय तहका लाभग आवश्यक पने जनशर्क्त व्यवस्थापनका लाभग प्रदेश लोकसेवा 
आयोगको स्थापना गरीएको छ। कममचारी समायोजन पश्चात प्रदेश सरकारका लाभग 
आवश्यक ररक्त दरवन्दीमा जनशर्क्त पूभतमका लाभग आयोगले सवक्रयतापूवमक कायमसंचालन गदै 
आइरहेको छ। 

13. प्रदेशको अभधकारक्षेि भभिका प्रदेशको लाभग आवश्यक कानूनहरु शीघ्रताका साथ भनमामण 
भइरहेका छन। साझा अभधकार सूचीका केवह कानूनहरु भनमामणको प्रवक्रयामा रहेको र 
कानून भनमामणका लाभग आवश्यक कभतपय मापदण्डहरु उपलब्ध हनु वाँकी छ।स्थापनाको 
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यस छोटो अवभधमा गररमामय सभाबाट हालसम्म ४९ वटा ववधेयक पाररत गनम सफल 
भएकोमा म यस गररमामय सभालाई बधाई ठदन चाहन्छु। 

14. समन्वय, सहकायम र सह-अर्स्तत्वको संवैधाभनक भसद्धान्तलाई आत्मसात गदै संी र स्थानीय 
तहबीच आवश्यक समन्वय र सहकायमका साथ प्रदेश सरकार अर्ी बवढरहेको छ। प्रदेश र 
स्थानीय तहहरु बीच समन्वय गनम प्रदेश समन्वय पररर्द्को स्थापना भै पररर्द्को तीन वटा 
बैठक सम्पन्न भईसकेको छ। प्रदेश समन्वय पररर्द्को बैठकबाट गररएका भनणमयहरुलाई 
प्रभावकारी रुपमा कायामन्वयनमा लभगएको छ। संववधानत: व्यवस्था भएको अन्तर प्रदेश 
पररर्द् र अन्तरसरकारी ववत्त पररर्द्को बैठक बसी भनणमयहरु कायामन्वयन भईरहेका छन।  

15. कोभभड-१९को रोकथाम, भनयन्िण र उपचारका लाभग प्रदेश सरकारले ववशेर् कायमक्रमहरु 
संचालन गरररहेको छ। वटुवल, भैरहवा, दाङ र नेपालगञ्ज गरी प्रदेश भभिै चार वटा कोरोना 
ववशेर् अस्पताल भनमामण गरी संचालनमा ल्याइएको छ। वटुवल, दाङ र नेपालगञ्जमा कोभभड-

१९को परीक्षणका लाभग स्वास््य प्रयोगशालाहरु स्थापना गररएको छ। र्जल्लातह र स्थानीय 
तहसंगको समन्वयमा पाभलकाहरुमा गरी झण्डै ३० हजार बेड क्षमताका क्वारेन्टाइनहरु 
भनमामण गरी संचालनमा ल्याइएको छ। कोभभड-१९ का संक्रभमतहरुको संख्या बवढरहेको 
अवस्थालाई दृविगत गरी पहाडी र्जल्लामा न्यनुतम ्५० बेड र तराईका र्जल्लामा २०० 
बेडको आइसोलेसन केन्ि भनमामणको प्रवक्रया अर्ी वढेको छ। स्वास््य उपकरण तथा 
और्धीको आपूभतमको व्यवस्था भमलाइएको छ। 

16. नेपाल र भमिराि भारतका बीचमा बन्दाबन्दीको समयमा सीमा क्षेिमा आएका नागरीकलाई 
आ-आफ्नो देशको सीमाभभि क्वारेन्टाइनमा राखेर पररक्षण गरी सरुर्क्षत रुपमा हस्तान्तरण 
गने सहमती भारतीय पक्षवाट पालना गनम नसकेका कारणवाट हाम्रो प्रदेशमा सरुर्क्षत 
व्यवस्थापनको जवटलता उत्पन्न भएको छ। भारतवाट असरुर्क्षत तरीकाले प्रवेश गरेकावाट 
संक्रमण फैलनसक्ने जोर्खम उच्च छ। यस्तो नहोस ् भनेर सीमा सरुक्षा गस्ती वढाउने, 
सीमावाट व्यवर्स्थत रुपमा ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्न े व्यवस्था भमलाइएको छ। आगामी 
ठदनमा ववदेशवाट आउने नागररकको संख्या वृवद्ध भएसंगै कोभभड-१९ संक्रभमतहरुको संख्या 
पभन वृवद्ध हनेु अवस्था छ। त्यसको तयारीका लाभग क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन केन्ि र 
कोभभड ववशेर् अस्पतालको क्षमता वढाउने गरी काम अर्ी वढाइएको छ। 

17. कोभभड-१९ का कारण उत्पन्न असहज पररर्स्थतीवाट भववष्यमा खाद्य संकट आउन नठदन 
कोभभड ववशेर् कृवर् कायमक्रम सरुु गररएको छ। साउन मसान्तसम्म कायामन्वयन गनेगरी 
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तरकारी, भबउववजन, दधु तथा मासकुो उत्पादनलाई प्रोत्साहन गने कायमक्रम अर्ी वढाइएको 
छ। ववदेशवाट फवकम एका यवुाहरुलाई लर्क्षत गरी जभमन वांझो नरहने गरी उत्पादन वृवद्धमा 
जोड ठदइएको छ। 

18. प्रदेश सरकार स्थापनापश्चात हालसम्म संचालन तथा सम्पादन गररएका कायमहरुबाट प्रदेशमा 
कानूनी आधार भनमामण, प्रशासभनक व्यवस्था र योजना प्रणाली लगायतका क्षेिहरुमा 
कायमपद्धभत भनमामण भैसकेकाले आगामी आभथमक वर्ममा जनअपेक्षाअनरुुप सेवा प्रवाह र ववकास 
भनमामणका कायमहरुलाई भतव्रता ठदंदै "समदृ्ध प्रदेश, खसुी जनता" को सोच र लक्ष्य हाभसल गनम 
सहयोग पगु्ने छ। 

19. प्रदेश सरकारबाट ववगत दईु बर्ममा सम्पादन गरेका मखु्य कायमहरुको ववर्यमा 
आमजनतालाई स्थलगत रुपमा ससूुर्चत गने उद्देश्यका साथ सरोकारवालाको सवक्रय 
सहभागीतामा प्रदेश एक्स्पो सम्पन्न गररएको छ। उक्त एक्स्पोबाट भनजी क्षेि, स्थानीय तह र 
प्रदेश सरकार बीचको सहकायम र साभमप्यता बढाउन थप सहयोग पगु्नकुा साथै सम्पाठदत 
कामको जानकारी एकै स्थानबाट प्रवाह भएको छ। 

20. प्रदेश भभि राविय र अन्तराविय लगानी आकवर्मत गनमका लाभग लगानी सम्मेलन गने 
उद्देश्यका साथ लगानी पूवम तयारी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। चालू आभथमक बर्ममा नै 
सम्पन्न गने तयारी गररएकोमा कोभभड-१९ का कारण हाललाई स्थभगत भएपभन अवस्था 
सामान्य हनुासाथै छोटो समयमा लगानी सम्मेलन गने गरी प्रदेश सरकारले तयारी गरररहेको 
छ। 

21. प्रदेश सरकार स्थापना पश्चातका दईु बर्म प्रदेश सरकार प्रशासभनक संरचना, कममचारी 
व्यवस्थापन, कानून भनमामण, प्रदेशको आवभधक योजना भनमामण जस्ता ववर्यहरुमा केर्न्ित 
रह्यो। कृवर्, उद्योग, पयमटन, भौभतक पूवामधारजस्ता ववर्यगत क्षेिहरुलाई प्राथभमकता ठदई 
कायम सम्पादन गदै गत आभथमक वर्म प्रदेशको आभथमक वृवद्ध, पुरँ्ज भनमामण, सावमजभनक खचम 
क्षमता लगायतका सूचकहरु तलुनात्मक रुपमा उल्लेख्य रहेको भएपभन चाल ुआभथमक बर्ममा 
ववश्वव्यापी रुपमै देर्खएको कोभभड-१९ महामारीका कारण सेवा प्रवाह र ववकास भनमामणका 
कायमहरु प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाववत भएका छन। 

22. ववगत वर्मको तलुनामा चाल ु आभथमक वर्मको दोस्रो चौमाभसकसम्म खचम व्यवस्थापनमा 
उल्लेख्य सधुार भएको छ। बन्दाबन्दीका कारणले तेस्रो चौमाभसकमा भने सोचेअनरुुप खचम 
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गनम सवकएन। कोभभड-१९ को रोकथाम र भनयन्िणका लाभग खचमको व्यवस्थापन र कोरोना 
ववशेर् कृवर् कायमक्रमका माध्यमवाट खचम व्यवस्थापनका काम नयाँ स्वरुपमा अर्ी वढाइएको 
छ।यस महामारीबाट भसजमना हनेु असर र प्रभाव समेतलाई आकंलन र ववश्लरे्ण गदै आगामी 
बर्ममा महामारीबाट पगुेको क्षभतको पनुभमरण हनेु गरी सामार्जक क्षेिको ववकास र आभथमक 
पनुरुत्थान सरकारका प्राथभमकताका क्षेिहरु हनेुछन। 

 

सभामखु महोदय, 

 

अव म आभथमक बर्म २०७७।७८ को नीभत तथा कायमक्रम यस गररमामय सभा समक्ष प्रस्ततु 
गदमछु। 

23. साउन मवहना सम्ममा कोभभड-१९ संक्रमणलाई र्स्थर बनाउने र क्रमश रोकथाम तथा 
भनयन्िणमा सफलता हाभसल गने लक्ष्यकासाथ क्वारेन्टाइन, परीक्षण र आइसोलेसन तथा 
उपचारको समरु्चत प्रवन्ध भमलाइनेछ। यस सन्दभममा अवहले सम्मका सफल उपचार ववभधको 
उपयोगमा प्रोत्साहन गररने छ। हाम्रा नागररकको रोग प्रभतरोधी क्षमता ववकासमा जोड 

ठदइनेछ। 

24. कोभभड-१९ को महामारीको असर न्यून भएसंगै प्रदेशको राजधानी र नामाकरण तोक्ने काम 
प्रदेशसभावाट सम्पन्न गररनेछ। राजधानी तोवकएको स्थानमा राजधानीका लाभग आवश्यक 
जग्गाप्राभप्त, गरुुयोजनाको भनमामण र अत्यावश्यक संरचनाहरुको भनमामणको काम समेत सरुु 

गररनेछ। प्रदेशको मौभलकता झल्कने गरी प्रदेशसभा भवन भनमामण गररनेछ। 

25. यस अवभधमा संर्ीयताको आधारको रुपमा प्रदेशको संगठन संरचना भनमामण र सदुृढ गने काम 
भएका छन।् आगामी ठदनमा यसलाई अझै भतव्रता ठदइनेछ। संववधानको एकलसूचीमा रहेर 
पभन अभ्यासमा आउन नसकेका र साझा अभधकारको सूची अन्तरगतका केन्िीय काननु 
नवनेका कारणले कायामन्वयनमा नगएका सबै ववर्यहरुलाई कायामन्वयनमा लभगनेछ। कोभभड-

१९ को महामारीले प्रदेश र स्थानीय तह सबल र सदुृढ हनुपुने र्शक्षा ठदएको सन्दभमलाई 
ध्यानमा राखेर संर्ीयता कायामन्वयनमा वाँकी सबै काम आगामी आभथमक वर्ममा सम्पन्न 
गररनेछ। 

26. संर्ीयता कायामन्वयनका सन्दभममा अवहलेसम्म भएका उपलव्धी र कमजोरीको समीक्षा गरी 
संर्ीयतालाई प्रभावकारी शासन प्रणालीको रुपमा ववकास गनम प्रदेश सरकारको भभूमकालाई 
थप प्रभावकारी बनाइनेछ। केन्ि, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकायम र समन्वयको बभलयो 
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आधार तयार गररनेछ। संीीय सरकारसंगको संयोजनमा संर्ीयता कायामन्वनमा देर्खएका 
समस्या समाधान गररनेछ। 

27. समायोजन कायम सम्पन्न भएसंगै प्रदेशको ववकास व्यवस्थापन र शासकीय प्रवन्धमा 
प्रभावकारीता ल्याउने गरी आवश्यक संरचनागत पनुगमठन र सधुारको काम अर्ी वढाइनेछ। 
त्यसका लाभग ववज्ञहरु सर्म्मभलत एक कायमदल गठन गररनेछ। 

 

सभामखु महोदय, 
 

28. कोभभड-१९ को महामारीका कारण प्रदेशको अथमतन्ि र ववकास भनमामणमा पने नकारात्मक 
असरलाई कम गनेतफम  प्रदेश सरकारको आभथमक नीभत लर्क्षत हनेुछ। यस महामारीले क्षभत 
परु् याएको अथमतन्िको पनुउमत्थान गनमका लाभग भबशेर् कायमक्रम संचालनमा ल्याइनेछ। ववश्व 
श्रमबजारबाट ववस्थावपत एवम ्आन्तररक रुपमा रोजगार गमुाएका व्यर्क्तहरुलाई पनु:स्थावपत 
गनम उद्योग, कृवर् तथा भनमामण क्षेिमा रोजगार अभभवृवद्ध गने कायमक्रम संचालन गररनेछ। 

29. आयोजनाहरुको दोहोरोपनाको अन्त्यका लाभग संीीय र स्थानीय सरकारसंग समन्वय र 
सहकायमको नीभत अवलम्वन गररनेछ। अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ आयोजना नथप्ने र 
कायामन्वयनमा रहेका तथा अधरुा आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गने गरी बजेट पररचालन 
गररनेछ। आयोजना बैंक तयार गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। कोभभड-१९ को महामारीका 
कारणले भसर्जमत पररर्स्थतीमा सधुार आएसंगै आभथमक वक्रयाकलापमा भतव्रता आउने गरी 
तयारीको काम अर्ी वढाइनेछ। 

30. सावमजभनक खचममा भमतव्यवयता अपनाई आयोजना छनौट र बजेट ववभनयोजनलाई यथाथमपरक 
बनाइनेछ। स्थानीय तहहरुलाई उपलब्ध गराइने अनदुानलाई कोभभड-१९ बाट परेको असर 
न्यूभनकरण गने गरी पररचालन गररनेछ। 

31. बजेट भबभनयोजन गदाम कोभभड-१९ भनयन्िण, कृवर्, रोजगारी बवृद्ध, गररबी भनवारण, आयआजमन 
र साबमजभनक भनमामणमा भबशेर् जोड ठदईनेछ। अनतु्पादक खचम कटौती गनम अत्यावश्यक 
बाहेकका नयाँ कायामलय, भनकाय, प्रभतष्ठान, केन्ि वा संस्था खोल्न बजेट भबभनयोजन गररने 
छैन।् 

32. बैदेर्शक रोजगारीका अवसरको कटौभतका कारण स्वदेश फकम ने नेपालीहरुको संख्या बढन 
सक्ने र ववप्ररे्ण आय ीट्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी सो को कारण भसजमना हनु 
सक्ने नकारात्मक असर ीटाउन प्रदेश भभि उत्पादन बवृद्धका नयाँ अवसरहरु भसजमना 
गररनेछ। आत्मभनभमर अथमतन्ि भनमामण गनम स्वदेशी श्रम, सीप र प्रभबभधको अभधकतम 
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उपयोग गररनेछ। साना तथा ीरेल ुउद्यमको प्रबधमन गनम लगानी पररचालन गररनेछ। कृवर् 
क्षेिको उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बवृद्ध गने गरी स्रोतको पररचालन गररनेछ। 

33. सावमजभनक ववर्त्तय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तररक भनयन्िण प्रणाली सदुृढ 
बनाइनेछ। सावमजभनक ववत्तीय उत्तरदावयत्व सम्बन्धी कानून भनमामण गरी कायामन्वयनमा 
ल्याइनेछ। 

34. प्रदेश सरकारको राजस्वको प्रभावकारी पररचालनका लाभग राजस्वको दायरा बढाउने नीभत 
अवलम्बन गररनेछ। राजस्वको नयाँ क्षेि पवहचान गने तथा भैरहेको स्रोतबाट गणुात्मक 
राजस्व पररचालन हनेु प्रबन्ध गररनेछ। भनयभमत आम्दानी हनेु तथा नाफामूलक क्षेिमा 
लगानी गने नीभत अवलम्वन गररनेछ। 

35. दैभनक उपभोगका वस्तहुरुको न्यून उत्पादनका कारण बजारमा सामग्री अभाव हनेु र ववश् व 
श्रमबजारमा बेरोजगारीको दरमा वृवद्ध हनेु संभावनालाइ मध्यनजर गदै उत्पादकहरुलाई 
प्रोत्साहन गने, वेरोजगारी दर न्यून गने र स्वरोजगारी वृवद्धका लाभग सहयोग र सहकायम गनम 
योजनावद्ध रुपमा कायमक्रमहरु संचालन गररनेछ। 

36. श्रमबजारमा नेपाली श्रमशर्क्तवाट आपतुी हनु नसकेका क्षेिहरु पवहचान गरी आन्तररक श्रम 
बजारलाई सदुृढ गरी उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृवद्ध गररनेछ। 

 

सभामखु महोदय, 

 

37. “स्वदेशी श्रम, स्वदेशमै पभसना” को नीभत अनरुुप कृवर् क्षेिको उत्पादन र उत्पादकत्व 
वृवद्धका कायमक्रम अर्ी वढाइनेछ। कृवर् प्राववभधक सेवा तथा उत्पादन सामग्रीहरुको 
उपलब्धता सभुनर्श्चत गररनेछ। हालको अनदुान ठदने प्रवक्रयालाई थप ववश्वसनीय, प्रभावकारी र 
पहुंचमा बवृद्ध हनेुगरी पररष्कृत गररनेछ। व्याज अनदुानको नीभत अवलम्वन गरी कृवर्मा 
सलुभ कजाम उपलव्ध गराइनेछ। 

38. कृवर् प्रसार, अनसुन्धान र र्शक्षालाई समन्वयात्मक रुपमा जोड्दै कृवर् उत्पादकत्व तथा 
कृर्कको आय आजमनमा बवृद्ध गने उद्देश्यका साथ आभथमक वर्म २०७५/७६ देर्ख संचालनमा 
आएको "स्माटम कृवर् गाउँ कायमक्रम" लाई सबै स्थानीय तहहरुमा ववस्तार गररनेछ। 

39. “गरौं ब्यवसावयक कृवर्, यसैबाट सरुु हनु्छ प्रदेशको समवृद्ध” को मलु नारालाई आत्मसाथ गदै 
आभथमक बर्म २०७६/७७ बाट शरुु गररएको कृवर्मा यूवा ववशेर् कायमक्रम, उद्यमर्शलता 
ववकास, कृवर् प्राववभधकधारका ववद्यालयलाई सहयोग, पकेट क्षेि ववशेर् प्रांगाररक कृवर् प्रवद्धमन 
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कायमक्रम, कृवर् ववर्य अध्ययन गरेका यूवा ववशेर् कायमक्रम, सलुभ कजाम सहजीकरण तथा 
ब्याजमा अनदुान कायमक्रमहरुलाई भनरन्तरता ठदइनेछ। 

40. रुकुम पूवम र्जल्लालाई अगामभनक र्जल्ला ीोर्णा गरी सीन कायमक्रम संचालन गररनेछ। 
असल कृवर् तथा पशपंुक्षी अभ्यास तथा माटो स्वास््य पिको प्रारम्भ गररनेछ। 

41. कृर्कहरुलाई कृवर् प्रववभध तथा ववज्ञ सेवामा पहुंच परु् याउनका लाभग प्रदेशर्स्थत कृवर्सम्वन्धी  
कायामलय र प्रयोगशालाहरुको स्तरोन्नती तथा सदुृवढकरण गरी प्राववभधकहरुको प्रत्यक्ष 
संलग्नतामा बाली बस्त ु ववशेर् नमनुा फममहरु स्थापना तथा संचालन गररनेछ। साथै, 
कृवर्कमी तथा कृवर् श्रभमकहरुलाई उद्यमी बनाउने नीभत भलइनेछ। 

42. पूवमपर्श्चम तथा उत्तर दर्क्षण सडक कोररडोर केर्न्ित ब्यवसावयक कृवर् तथा पशपंुक्षी उत्पादन 
गनम प्रोत्साहन गररनेछ। मध्य पहाडको समग्र कृवर् ववकासका लाभग “मध्य पहाडी 
बहउुद्दरे्श्यय कृवर् ववकास फमम" को स्थापना गररनेछ। 

43. गईुठा बाल्ने प्रवृर्त्तलाई भनरुत्साहन गनम गोठ सधुार तथा गोठेमल सदपुयोगका लाभग स्थानीय 
तहसंगको सहकायम र समन्वयमा कायमक्रम संचालन गररनेछ। 

44. कृवर् पेशालाई सम्मानजनक पेशाका रुपमा ववकास गनम र कृर्कहरुलाई सामार्जक सम्मान 
प्रदान गने व्यवस्थाका लाभग उत्कृि कृर्कहरुलाई परुस्कृत गने कायमलाई भनरन्तरता 
ठदईनेछ। स्थानीय तहहरुको सहकायममा पूणमकाभलन कृर्कहरुलाई वगीकरण गरी 
पररचयपिका आधारमा सहभुलयत र प्राववभधक सेवा प्रदान गने कायमक्रम संचालन गररनेछ। 

45. कृवर् तथा पशपंुक्षीजन्य रोग, वकरा र महामारी भनयन्िण गनम आवश्यक पवुमतयारीको प्रबन्ध 
भमलाईनेछ। पश ु स्वास््यको संरक्षण र सम्बद्धमनका लाभग एकल स्वास््य अवधारणा 
अवलम्बन गदै तराईका र्जल्लाहरुमा “खोरेत रोग उन्मूलन अभभयान”  प्रभावकारी रुपमा 
सञ्चालन गररनेछ। 

46. कृवर् तथा पशपंुक्षी ववशेर् "एक र्जल्ला, एक स्रोत केन्ि” स्थापना कायमलाई भनरन्तरता 
ठदइनेछ। रैथाने बाली तथा पशपंुक्षीहरुको उत्पादनमा जोड ठददै जैभबक ववववधताको संरक्षण 
र प्रवद्धमन गनम “एक स्थानीय तह, एक सामूदावयक बीउ बैकं तथा नश् ल संरक्षण केन्ि” 
स्थापनामा सहयोग गररनेछ। 
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47. कृवर् तथा पशजुन्य वस्तकुो उत्पादन तथा उत्पादकत्व बवृद्ध गनम बालीहरुको बीउ प्रभतस्थापन 
दर बवृद्ध तथा पश ु नश् ल सधुारका कायमक्रमहरु संचालन गररनेछ। भसंर्चत क्षेिफल 
ववस्तारका कायमक्रम संचालनमा ल्याइनेछ। भसंचाई पगुेका क्षेिहरुमा सीन बाली ववकास 
कायमक्रम संचालन गररनेछ। 

48. अनभुवी कृर्कहरुको ज्ञान तथा क्षमताको पूणम सदपुयोगका लाभग स्थानीय स्तरमा बाली तथा 
पशपंुक्षी ववशेर् स्रोत व्यर्क्त ववकास कायमक्रमलाई भनरन्तरता ठदईनेछ। हररत स्वयंसेवकलाई 
स्थानीय तहहरुसंगको सहकायममा वडास्तरसम्म परु् याई सेवा प्रवाहलाई सदुृढ गररनेछ।  

49. कृवर् बाली, पशबुस्त ु तथा क्षेि ववशेर् मूल्य शृ्रङ् खला ववकास गदै कृर्कलाई बजारको 
सभुनर्श्चतता गराउने उद्देश्यका साथ बजार पूवामधार ववकासका कायमक्रम संचालन गररनेछ। 
प्रदेशको उत्पादनमा आधाररत प्रशोधन उद्योगको स्थापनालाई प्रोत्सावहत गररनेछ। 

50. उत्पादन सामग्रीको सभुनर्श् चतता, प्राववभधक सेवा, यार्न्िकरणका लाभग कष् टम हायरर्ग  सेन्टर, 

प्रशोधन कायम तथा बजार सभुनर्श् चतता हनेु गरी नीर्ज क्षेि तथा सहकारीसँगको सहकायममा 
चक्लाबन्दीका कायमक्रमलाई प्रोत्साहन गररनेछ। 

51. स्थानीय तह ववशेर् सम्भावना भएका कृवर् बाली तथा पशपंुक्षीहरुको उत्पादन तथा 
उत्पादकत्व बवृद्धका लाभग संचालन गररएको भमसन कायमक्रमलाई भबस्तार गदै आगामी बर्म 
मकै, भटमास, आल ुबाली थप गररनेछ। फलफूल ववरुवा रोपण अभभयानलाई रोजगारीसँग 
जोडनकुा साथै सवमसलुभ बनाईनेछ। 

52. आय आजमन, स्वरोजगारी, पोर्ण तथा खाद्य सरुक्षाको लाभग मवहला, यवुा तथा ववपन् न वगम 
ववशेर् गररबी भनवारण तथा खाद्य सरुक्षा कायमक्रमहरुलाई मखु्यमन्िी ग्रामीण ववकास 
कायमक्रमसंग सहकायम गरी संचालन गररनेछ। कृर्क क्षमता अभभबृवद्धका लाभग ताभलम 
कायमक्रमलाई पररमाजमन गरी उद्यमर्शलता ववकास गनम मागमा आधाररत पूणम ब्यवहाररक 
ताभलम संचालन गररनेछ। 

53. स्थानीय तहको साझेदारीमा कृवर् आत्मभनभमर कायमक्रम अन्तगमत “एक स्थानीय तह, एक 
उत्पादन” कायमक्रम लागू गररनेछ। कृवर् बन प्रवद्धमन कायमक्रमलाई स्थानीय तहको 
सहकायममा थप उत्पादनमूखी बनाउदै लभगनेछ। 
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54. कृवर् र पशपुालन क्षेिमा ववपद् बाट हनुसक्ने क्षभतको न्यूभनकरण, उद्धार तथा राहतका 
कायमक्रम संचालन गररनेछ। कृवर् तथा पशपंुक्षी वीमा कायमक्रममा कृर्कको पहुंच बवृद्ध गनम 
सहजीकरण गररनेछ। संीको साझेदारीमा मौसम पूवामनमुानको साथै प्राववभधक सहयोग एवम् 
सूचनामा पहुंच बवृद्धका लागी वकसान कल सेन्टरको सेवालाई प्रभावकारी बनाईनेछ। 

55. सहकारी क्षेिको क्षमता ववकास गरी सीप, जनशर्क्त र पुँर्जलाई उत्पादनमलुक काममा 
लगाउन प्रोत्साहन गररनेछ। सहकारी क्षेिको प्रभावकारी उपयोग, पररचालन र ववर्त्तय 
सशुासनका लाभग सीन अनगुमन तथा भनयमन गररनेछ। सहकारी ववकास कोर्लाई 
प्रभावकारी रुपमा पररचालन गररनेछ। ग्रामीण अथमतन्िलाई बभलयो बनाउन सहकारी 
बजारहरुको स्थापना तथा संचालनमा थप सहयोग गररनेछ। 

56. हाल संचालनमा रहेको करार खेती कायमक्रमलाई भनरन्तरता ठददै स्थानीय तहसंगको 
सहकायममा भभूम बैकंको स्थापना गरी संचालनमा ल्याईनेछ। भभूम बैंकमा रहेका जग्गाहरु 
सरकारी मध्यस्थतामा खेती गनम चाहने कृवर् उद्यमी तथा कृर्कहरुलाई करारमा खेती गनम 
जग्गा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था भमलाइनेछ। 

57. भ-ूसूचना प्रणालीलाई व्यबर्स्थत गनम भभूमको वैज्ञाभनक र आधभुनक लगत राख् ने व्यबस्था 
भमलाइनेछ। जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन भनधामरणका लाभग भडर्जटल प्रववभधको अवलम्बन 
गरी वकत्तामा आधाररत मूल्याङ्कन प्रणालीको ववकास गररनेछ। स्थानीय तहमा 
आवश्यकताअनसुार संीको सहकायममा राविय भग्रडका भनयन्िण ववन्द ु स्थापना गरी ववकास 
भनमामणका कायम गदाम भतनै भनयन्िण भबन्दकुो आधारमा पूवामधार भनमामण गने प्रणालीको 
शरुुवात गररनेछ। 

58. केन्ि सरकारसंगको सहकायममा सकुुम्वासी समस्या र अव्यवर्स्थत वसोवासको समस्या 
समाधान गररनेछ। भू-उपयोगको नीभत कायामन्वयनका लाभग स्थानीय तहलाई सहर्जकरण 
गररनेछ। 

59. कोभभड-१९ को महामारीबाट प्रभाववत कृर्कहरुको जीववकोपाजमन सधुार तथा उत्पादन 
बवृद्धका लाभग ववशेर् कायमक्रम ल्याईनेछ। भववष्यमा भबपद् बाट देशले सामना गनुमपने खाद्य 
सरुक्षाको चनुौतीलाई सम्बोधन गनम खाद्य सरुक्षा भण्डार ब्यवस्थापन कायमलाई अर्ी 
बढाईनेछ। 
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सभामखु महोदय, 

 

60. प्रदेशलाई पर्श्चम नेपालको औद्योभगक हबको रुपमा ववकास गनम केन्ि सरकारसंगको 
सहकायममा ठुला औद्योभगक क्षेि र औद्योभगक कररडोर भनमामणमा जोड ठदइनेछ। औद्योभगक 
क्षेिमा भनजी क्षेिको लगानी आकवर्मत गनम प्रवधमनात्मक कायमक्रम अर्ी वढाइनेछ। 

61. ीरेल,ु साना तथा मझौला उद्योगहरुमाफम त रोजगार भसजमना गने र क्षेिगत असन्तलुन कम 
गदै जाने नीभत अनरुुप "एक भनवामचन क्षिे, एक औद्योभगक ग्राम स्थापना" को कायमक्रमलाई 
भनरन्तरता ठदईनेछ। भबस्ततृ आयोजना प्रभतवेदन तयार भएका औद्योभगक ग्रामहरुमा पूवामधार 
भनमामणको कायम अगाभड  बढाइनेछ। 

62. उद्यम ववकास कोर्को पररचालन गरी उद्योगको ववकास र ववस्तारका लाभग ीरेल ुतथा साना 
उद्योगहरुमाफम त यवुाहरुलाई स्वरोजगारका लाभग प्रोत्सावहत गररनेछ। स्वदेशी कच्चापदाथम र 
स्वदेशी श्रम प्रयोग गरी संचालन गररने उद्योगलाई प्रबधमन गररनेछ। बैदर्शक रोजगारीबाट 
फकेका व्यर्क्तहरुलाई त्यस्ता उद्योगमाफम त रोजगारीको व्यवस्था गनम रोस्टर तयार गरी 
व्यर्क्तगत तथा सामूवहक रुपमा सरल कजाम तथा अनदुान ठदने नीभत अबलम्बन गररनेछ। 

63. प्रदेश सरकारले सावमजभनक सेवा प्रवाह, ववकास भनमामण, कायमक्रम र पररयोजनाहरु संचालन 
गदाम स्वदेशी वस्त ुर सेवाको प्रयोगमा ववशेर् प्राथभमकता ठदनेछ। यसबाट रोजगारीमा वृवद्ध 
भई राविय अथमतन्िको ववकासमा सहयोग पगु्ने अपेक्षा भलइएको छ। 

64. कृवर्, वन तथा जभडबटुीमा आधाररत उद्योगहरुको ववकासका लाभग आवश्यक प्राववभधक र 
आभथमक सहयोग उपलब्ध गराइमनेछ। आन्तररक उत्पादनको मेला प्रदशमनी आयोजना गरी 
उत्पादनको बजारीकरण गनम कृर्कहरुलाई प्रोत्सावहत गररनेछ। 

65. गणुस्तरीय वस्तकुो आपूभतम सभुनर्श् चत गनम गणुस्तर परीक्षण र भनयभमत अनगुमनमा जोड 
ठदइनेछ। उपभोक्ताको हकवहत संरक्षणका लाभग जागरण अभभयान र उपभोक्ता र्शक्षा 
संचालन गररनेछ। गणुस्तरीय उपभोग्य वस्तहुरुको सवमसलुभ आपूभतम सभुनर्श् चत गररनेछ। 
बजार भनयमनसम्बन्धी कानून भनमामण गरी कालोबजारी, कृभिम अभाव, भसर्न्डकेट र 
काटेभलङलाई कडाईका साथ भनयमन गररनेछ। 
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66. प्रदेशमा खाद्यलगायत अत्यावश्यक वस्तहुरुको आपूभतम व्यवस्थाका लाभग अभभलेर्खकरण एवम् 
माग आपूभतम ववश् लेर्ण गनम संयन्ि स्थापना गररनेछ। 

67. कोभभड-१९ प्रकोप भनयन्िणमा आउन सरुु भएसंगै पयमटन क्षेिलाइम अथमतन्िको महत्वपूणम 
आभथमक वक्रयाकलापको रुपमा ववकास गररनेछ। साहभसक पयमटन, पयाम पयमटन, भबदा पयमटन, 
धाभममक पयमटन, सांस्कृभतक पयमटन, कृवर् पयमटन, खेलकुद पयमटन, शैर्क्षक पयमटन, ग्रामीण 
पयमटन लगायतका व्यवसायको ववववधीकरण र ववकास गरी प्रदेशमा रोजगारीको अवसर वृवद्ध 
गररनेछ। 

68. प्रमखु पयमटकीय क्षेिको ववकास र प्रवद्धमनमाफम त प्रदेशमा पररमाणात्मक तथा गणुात्मक 
रुपमा पयमटक आकर्मण गने नीभत भलइनेछ। रुपन्देही, कवपलवस्त ुर नवलपरासी र्जल्लालाई 
समेटी बहृत्तर लरु्म्बनी पयमटन प्रवद्धमन कायमक्रम संचालन गररनेछ। 

69. प्रदेश भभिका ऐभतहाभसक, धाभममक, सांस्कृभतक, परुातार्त्वक, प्राकृभतक एवम ्अन्य पयमटकीय 
स्थलहरुको संरक्षण, संवद्धमन र ववकास गररनेछ। गतवर्म संचाभलत पयमटकीय पूवामधार भनमामण 
कायमक्रम तथा भबस्ततृ आयोजना प्रभतबेदन तयार गररएका आयोजनालाई भनरन्तरता ठदइनेछ। 

70. भारतीय र आन्तररक पयमटकहरुलाई आकवर्मत गरी पयमटन प्रवद्धमन गनम प्यठुानको स्वगमद्धारी, 
रोल्पाको होलेरी, अीामखाँचीको नरपानी, पाल्पाको श्रीनगर र गलु्मीको रेस्ुग ामा वहल स्टेशन 
भनमामण गररनेछ। 

71. होमस्टेको ववकासमाफम त ग्रामीण पयमटन प्रवद्धमन गररनेछ। होमस्टे संचालनको लाभग प्रोत्साहन 
गने, होमस्टेलाई स्थानीय संस्कृभत, भेर्भरु्ा, मौभलकता र परम्परागत पेशा, अगामभनक तथा 
ीरेल ुउत्पादनसँग आबद्ध गरी पयमटन प्रवद्धमन गने नीभत भलइनेछ। 

72. थारु, मगर लगायत प्रदेशमा रहेका ववभभन् न सांस्कृभतक समदुायहरुको कला संस्कृभत समेतको 
प्रवद्धमन हनेु ववववध कायमक्रमहरु संचालन गरी भनमामणाभधन सांस्कृभतक डबलीको भनमामण 
कायमलाई सम्पन् न गररनेछ। 

73. भार्ा, सावहत्य, कला, संस्कृभत तथा सांस्कृभतक सम्पदाको संरक्षण, संवद्धमन र ववकासका 
लाभग ववशेर् कायमक्रम सञ् चालन गदै संग्रहालयहरुलाई जानकारीमलुक र व्यवर्स्थत बनाउदै 
लभगनेछ। 
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74. प्रादेर्शक खभनज नीभत, कानून तथा मापदण्ड बनाई उपयकु्त स्थान पवहचान गरी नेपाल 
सरकारसंगको सहकायममा खभनज तथा भनमामण सामग्री भबक्रीववतरण तथा उपयोग गनम 
भौगभभमक अध्ययन, अनसुन्धान, अन्वेर्ण र उत्खननका कायमहरु अगाभड बढाइनेछ। साथै, 
प्रदेशमा उद्योग, पयमटन, वन, खानी तथा खानीजन्य क्षेिवाट रणनीभतक वहसाबले लाभ 
अभभवृवद्ध गनम अध्ययन, अनसुन्धान र त्याङ्क व्यवस्थापन गररनेछ। 

75. वैज्ञाभनक वन ब्यबस्थापनका माध्यमबाट वनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई वन 
पैदावारमा आत्मभनभमर हनु सम्भाव्य उत्पादनर्शल वनहरु पवहचान गरी ठदगो व्यवस्थापन गने 
नीभत भलईनेछ। हाल कायम रहेको वास्तववक वन क्षेि नीट्ने गरी वनको सहभाभगतामूलक 
पद्धभतद्वारा व्यवस्थापन गरी वनजन्य कच्चापदाथममा आधाररत उद्योगहरु संचालनका लाभग 
उपभोक्ता समूह तथा भनजी क्षेिलाई प्रोत्सावहत गररनेछ। प्रदेशमा वनसम्बन्धी कानून तजुममा 
गरी कायामन्वयन गररनेछ। 

76. वन व्यवस्थापनमा सामदुावयक वनले परु् याएको योगदानलाई प्रोत्सावहत गररनेछ। सामदुावयक 
वनसंगको सहकायमका क्षेिहरु पवहचान गरी अर्ी वढाइनेछ। 

77. वनजन्य उद्योग स्थापना र प्रवद्धमनका कायमक्रमलाई प्रोत्साहन गनम सबै सरकारी भनकायहरुमा 
स्वदेशी बस्तकुो प्रयोगवाट भनभममत उत्पादन जस्तै फभनमचर, कायामलय सामग्री तथा उपकरणको 
प्रयोग गने नीभतको प्रभावकारी कायामन्वयन गररनेछ। 

78. वनक्षेिको सशुासन तथा कायम क्षमता अभभबृवद्ध गनम सूचना प्रववभधलगायतका आधभुनक 
प्रववभधको प्रयोगमा प्राथभमकता ठदइनेछ। भनजी तथा पाररवाररक वन ववकासका लाभग 
प्राववभधक सहयोग उपलब्ध गराउनकुा साथै गणुस्तरीय (बहबुर्ीय) ववरुवा भन:शलु्क उपलब्ध 
गराइनेछ। उपयकु्त वन क्षेिमा पयाम पयमटन ववकासका लाभग वन व्यवस्थापन योजनामै पयाम 
पयमटनका वक्रयाकलाप समावेश गररनेछ।पयाम पयमटनका वक्रयाकलापहरू सञ्चालन गदाम 
उपभोक्ता समूह, भनजी क्षेि र सरोकारवालासंगको समन्वय र सहकायममा गररनेछ। 

79. जभडबटुी तथा सगुर्न्धत वनस्पभतको संभाव्यता अध्ययन गरी प्रत्येक र्जल्लामा जभडबटुी तथा 
सगुर्न्धत वनस्पभतको पकेट कायमक्रम संचालनलाई भनरन्तरता ठदइनेछ। जभडबटुी प्रशोधन 
गरी आयवेुठदक एवम ्एलोपेभथक और्धी उत्पादनका लाभग कारखाना स्थापना र प्रादेर्शक 
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ब्रान्ड प्रदान गने नीभतगत व्यवस्था गरी उद्योग संचालनका लाभग भनजी क्षेिलाई प्रोत्सावहत 
गररनेछ। 

80. जैववक ववववधताको संरक्षण र संवद्धमन गदै वन अभतक्रमण रोक्न प्रभावकारी कायमक्रम 
संचालन गररनेछ। अभतक्रभमत वनक्षेि वफताम, डढेलो भनयन्िण, चोरी भनकासी भनयन्िणका 
लाभग समदुायसँग सहकायम गररनेछ। 

81. मानव वन्यजन्त ुद्वन्द न्यूभनकरणको लाभग वन्यजन्त ुआवागमन गने वन र आवादी सीमानामा 
छेकबार भनमामण गने, एउटा वन र अको वन जोडी वन्यजन्त ुआवागमन गने जैववक मागम 
ववकास गने र वन्यजन्तकुो बासस्थान व्यवस्थापन गने कायमलाई जोड ठदइनेछ। वन 
अभतक्रमण भनयन्िणको लाभग अभतक्रमण संवेदनर्शल स्थानहरुमा टे्रन्च भनमामण गरी जैववक 
बार लगाउने लगायतका कायमलाइम भनरन्तरता ठदइमनेछ। 

82. राविय भनकुञ्ज, संरर्क्षत तथा मध्यवती क्षेिलगायत वन क्षेिको आसपासमा हनेु मानव र 
वन्यजन्तकुो द्वन्द न्यूभनकरणका लाभग समदुायको क्षमता अभभवृवद्ध, चेतनामूलक एवम ्उद्धार 
तथा राहतका कायमक्रम संचालन गररनेछ। जंगली जनावरहरुले मानव बस्तीमा प्रवेश गरी 
परु् याउन सक्ने क्षभत भनयन्िणका लाभग स्थानीय तहसँगको सहकायममा ववशेर् कायमक्रम 
संचालन गररनेछ। ीाइते वन्यजन्त ुउद्धारका लाभग नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी उद्धार 
एकाई स्थापना गररनेछ। 

83. वनलाई कृवर्सँग आवद्ध गदै प्रत्येक र्जल्लामा नमूना कृवर् वन ववकास कायमक्रम संचालन 
गररनेछ। प्रदेशमा रहेका संवेदनशील जलाधार क्षेिको पवहचान गररनेछ। जलवाय ुपररवतमन 
अनकूुलनका कायमक्रमसँगै जलाधारहरुको संरक्षणका लाभग ववशेर् कायमक्रम संचालन गरी 
त्यस्ता स्थानहरुलाई पयाम पयमटन क्षेिको रुपमा ववकास गररनेछ। 

84. प्लाविकजन्य पदाथमहरुको उपयोगलाई भनरुत्सावहत गदै वातावरणीय प्रदरु्ण कम हनेु 
वस्तहुरुको उत्पादन तथा प्रयोग गनम प्रेररत गररनेछ। प्रयोग भएका वस्तहुरुको पनुःप्रयोगका 
लाभग एकीकृत फोहोरमैला प्रशोधन केन्िको सम्भाव्यता अध्ययन तथा भनमामण कायमका लाभग 
स्थानीय तहसँग सहकायम गररनेछ। 
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85. भौभतक पूवामधार भनमामण तथा उद्योग कलकारखाना संचालनका क्रममा हनुसक्ने वातावरणीय 
क्षभतलाई न्यूभनकरण गदै त्यस्ता आयोजनावाट अत्यभधक वातावरणीय, आभथमक तथा सामार्जक 
फाइदा भलन वातावरणसम्बन्धी कानून तथा मापदण्डको व्यवस्था गरी लागू गररनेछ। 

86. पूवामधार भनमामणका लाभग आवश्यक पने ढंुगा, भगटी, वालवुाको सहज उपलव्धताका लाभग 
उपयकु्त खानी क्षेि पवहचान र उपयोग गने र भनकंुज तथा वन क्षेिमा थवुप्रएको भनमामणजन्य 
सामग्रीको उपयोगसम्वन्धी आवश्यक व्यवस्था भमलाइनेछ। 

 

सभामखु महोदय, 
 

87. आगामी आभथमक बर्ममा प्रदेश पूवामधार ववकासको गरुुयोजना तयार गरी कायामन्वयन गररनेछ। 
उक्त गरुुयोजनामा प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरु र रणनीभतक महत्वका पूवामधार ववकासका 
आयोजनाहरु पवहचान गरी अर्ी वढाइनेछ।  

88. सडक गरुुयोजना अन्तरगत प्रदेशस्तरका राजमागम, कृवर्, पयमटन प्रवद्धमन तथा आन्तररक 
आयमा टेवा परु् याउने खालका सडक, सीमा क्षेि सडक, उद्योगस्थल पहुँचमागम लगायतका 
प्रदेशस्तरीय सडक संजालको दीगो व्यवस्थापनमा जोड ठदईनेछ। साववकका सहायक 
राजमागमलाई प्रदेशको सडक ऐनबमोर्जम वभगमकरण गरी मममत संभार, स्तरोन् नती, पनुमभनमामण 
गने नीभत भलइनेछ। 

89. स्थानीय तह पहुँच मागम कायमक्रमलाई चाल ुआभथमक बर्म देर्ख बहवुर्ीय आयोजनाको रुपमा 
सञ्चालन गने कायमको थालनी गररएको छ। यस कायमक्रमअन्तगमत संचाभलत सडक मध्ये 
कर्म्तमा एक भतहाईलाई कालोपिे र बाँकीलाई खण्डार्श्मत (ग्राभेल) हनेु गरी भनमामण 
कायमलाई भनरन्तरता ठदईनेछ। अन्तर र्जल्ला जोड्ने सडकलाई प्राथभमकता ठदइनेछ। 

90. प्रदेश सरकारको प्राथभमकतामा रहेको भसद्धाथम राजमागम अन्तगमतको भसद्धबाबा क्षेिको 
वैकर्ल्पक मागमको रुपमा भनमामणाभधन वटुवल धागो कारखाना चर्ेग -झमु्सा सडकमा आगामी 
आभथमक बर्ममा यातायात सञ् चालन गने गरी खण्डार्श्मत गररनेछ। 

91. प्राथभमकता प्राप्त सडक संजालको दीगो व्यवस्थापनको लाभग कायमसम्पादनमा आधाररत करार 
सम्झौता गरी भनयभमत मममत संभार कायमलाई भनरन्तरता ठदइनेछ। 

92. सडक सरुक्षाका लाभग सडक पूवामधारहरुको भनमामण, मममत सम्भार एवम ् स्तरोन्नती गदाम 
सडकको ग्रडे सधुार, मोड सधुार, प्यारापेट तथा डेभलनेटर पोिको भनमामण, ररफ्ल्याक्टर भमरर 
जडान र सडक बर्त्तको व्यवस्था गररनेछ। जोर्खम बारे अभग्रम सूचना ठदने बोडमको स्थापना, 
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गभत भनयन्िणसम्बन्धी सूचना जस्ता सधुारका कायमका साथै सडक सरुक्षासम्बन्धी 
जनचेतनामूलक कायमक्रम सञ्चालन गने नीभत भलईनेछ। 

93. प्रदेशस्तरीय यातायात प्रशासन सञ्चालनका लाभग आवश्यक पने प्रदेश यातायात पररवहन 
भनयमावली लगायतका कानून भनमामण गरी प्रदेश भभिका समग्र सवारीको वैज्ञाभनक सूर्चकरण, 
अभभलेख व्यवस्थापन र सवारी चालक अनमुती पिको ववतरण गने कायमलाई भछटो, छररतो, 
पारदशी र व्यवर्स्थत बनाइनेछ। सवारी चालक अनमुती पि परीक्षण केन्ि सवहतको 
प्रशासकीय भवन भनमामण गररनेछ।  

94. प्रदेशका ठूला प्रकृभतका सडकहरुलाई भौगोभलक सूचना प्रणालीमा प्रवववि गरी यािालाई 
अनमुानयोग्य बनाईनकुा साथै सरुर्क्षत तथा आरामदायी बनाउन भाडा असलुीलाई क्रमशः 
काडम भसस्टममा लैजाने व्यबस्था गररनेछ। 

95. प्रदेशका सडक पूलहरुको समग्र सूची तयार गरी प्राथभमकताको आधारमा अध्ययन एवं 
भनमामण गने नीभतलाई भनरन्तरता ठदईनेछ। हाल भनमामणाभधन ५५ वटा सडक पलु मध्ये 
आगामी आभथमक बर्ममा १५ वटा पलु भनमामण सम्पन् न गररनेछ र बाँकी ४० वटा पलु अको 
बर्म सम्पन् न गने गरी कायम अगाडी बढाईनेछ।  

96. भौगोभलक रुपमा ववकट बस्तीका समदुाय लाभार्न्वत हनेु गरी झोल्ेुग  पूलहरुको लगत 
संकलन गरी प्राववभधक सम्भाव्यता र प्राथभमकताको आधारमा मखु्य मागममा पने झोल्ेुग  
पूलहरुको भनमामण एवम ्मममत सम्भार गने नीभत भलइनेछ। 

97. प्रदेशस्तरमा एक सवुवधा सम्पन् न भनमामण सामग्री प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्चालनमा 
ल्याइनेछ। साववकमा स्थापना भई प्रदेश सरकार अन्तगमतका सडक पूवामधार ववकास 
कायामलयहरुमा हस्तान्तरण भएका भनमामण सामग्री परीक्षण प्रयोगशालाहरुको सबलीकरण गने 
नीभत भलइनेछ। 

98. प्रदेशभरका सबै स्थानीय तहहरुमा भनमामणाभधन अवस्थामा रहेका खानेपानी, सरसफाई तथा  
स्वच्छता योजना तयार गररनेछ। “एक ीर, एक धारा” को संकल्प प्रस्ताव पाररत 
गररसकेको सन्दभममा क्रमागत आयोजना सम्पन् न गरी नयाँ आयोजनाको भनमामण र सम्पन्न 
आयोजनाको मममत संभार गररनेछ। 

99. प्रदेशलाई पूणम सरसफाई उन्मखु प्रदेश ीोर्णा गने कायमलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा 
अर्ी बढाइनेछ। पूवम-पर्श्चम लोकमागममा शरुु गररएको ६ वटा पनुतामजभग केन्ि भनमामण गने 
कायमलाई सम्पन् न गररनेछ। वातावरण अनकूुभलत प्रववभधको प्रयोग गरी सावमजभनक शौचालय 
तथा सहरी क्षेिको ढल व्यवस्थापन गने नीभत अवलम्वन गररनेछ। 



18 

 

100. नीभतगत र कानूनी व्यवस्था गरी सीन सहरी क्षेिमा बहतुले आवासको भनमामणलाई प्रोत्साहन 
गररनेछ। मौभलक एवम ्प्राचीन वास्तकुला प्रवद्धमन गदै स्थानीय भनमामण सामग्री प्रयोग हनेु 
गरी सरुर्क्षत ीर भनमामण गनम सहजीकरण गने नीभतलाई भनरन्तरता ठदइनेछ।  

101. एकीकृत बस्ती ववकास कायमक्रम मापदण्ड तयार गरी जोर्खमयकु्त बस्तीहरुको स्थानान्तरण 
र ववपद् प्रभाववत क्षेिको पनुःभनमामण लगायतका कायमलाई एकीकृत बस्ती ववकास कायमक्रममा 
समावहत गररनेछ। यस्तो कायम सम्बर्न्धत स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकायममा 
सम्पादन गररनेछ। 

102. स्थानीय तहको समन्वय तथा सहकायममा आगामी आभथमक बर्ममा ६ वटा पहाडी र्जल्लामा 
साना सहरको ववकासका लाभग सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ। भवन भनमामण गदाम राविय भवन 
संवहता र मापदण्डको प्रभावकारी कायामन्वयन तथा भनयमन गरी प्रकोप प्रभतरोधी भवन भनमामण 
गररनेछ। 

103. कृवर् उत्पादनका लाभग सम्भव सबै कृवर् भभूममा भसचाई सवुवधा परु् याउने ववर्यलाई 
प्राथभमकता ठदइनेछ। कृवर्को लाभग भसंचाई आयोजना, जलाशय भनमामण तथा पोखरी संरक्षण 
गने कायमलाई आगामी आभथमक बर्ममा समेत भनरन्तरता ठदइनेछ। प्रदेश भभिका भसंचाई 
सवुवधा नभएका ठुला फाँटमा उपयकु्त प्रववभधको भसंचाई तथा जल भनकास सवुवधाका लाभग 
सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ। ववगतमा सम्पन्न भई सञ्चालन हदैु आएका प्रदेशस्तरका सबै 
खाले भसंचाइ आयोजनाहरुको मममत सम्भार तथा सञ्चालन गने नीभत भलइनेछ। 

104. संयकु्त व्यवस्थापनमा सञ्चालन भइरहेका भसंचाइ आयोजनाहरुको भनयभमत मममत संभार र 
उपयोग गने पद्धभतमा सधुार गरी दीगो व्यवस्थापन गनम जल उपभोक्ता सभमभतलाई सक्षम र 
र्जम्मेवार बनाइनेछ। साथै, कृर्कबाट संचाभलत आयोजनाहरुको मागको आधारमा 
प्राथभमकता भनधामरण गरी मममत संभार कायमलाई भनरन्तरता ठदईनेछ। 

105. जलउत्पन् न प्रकोप न्यूभनकरण गनम जोर्खमका आधारमा गरुुयोजना तयार गररनेछ। प्रकोपबाट 
भसर्जमत क्षभतलाई न्यूभनकरण गनम उपयकु्त प्रववभधको प्रयोग गररनकुा साथै यस्तो कायम गदाम 
बजार, मानवबस्ती र सदरमकुाम संरक्षणका लाभग उच्च प्राथभमकता ठदइनेछ।जल उत्पन् न 
प्रकोपको आपतकाभलन कायम संचालनको लाभग आवश्यक पने स्रोत साधनको समरु्चत 
व्यवस्था गररनेछ। 

106. ववद्यतुको पहुँच नपगुेका क्षेिहरुमा सम्भाव्यताको आधारमा सौयम उजाम तथा जलववद्यतु 
आयोजनाहरुको अध्ययन र भनमामण गने नीभत भलइनेछ। 
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107. वैकर्ल्पक ऊजामका ववववध स्रोतहरुको ववकास गरी आगामी तीन वर्मभभि प्रदेशभरका सबै 
नागररकहरुलाई आवश्यक पने ऊजामको न्यूनतम पहुँच सभुनर्श्चत गरी “उज्यालो प्रदेश” को 
रुपमा स्थावपत गररनेछ। साथै, ववद्यतु सेवा पगुेका क्षेिमा ववद्यतु ववतरण प्रणालीलाई 
प्रभावकारी बनाउनका लाभग काठका पोल ववस्थावपत गने कामलाई अभभयानका रुपमा अर्ी 
वढाइनेछ। 

108. जलवाय ु पररवतमनको असरलाई न्यूभनकरण गनुमका साथै भभूमगत जलको पनुभमरण (ररचाजम) 
गनम जलाशययकु्त आयोजनाको पूवम सम्भाव्यता अध्ययन गने कायम अगाभड बढाइनेछ। 

109. आयोजना सञ्चालन गने भनकाय एवम ् भनमामण व्यवसायीको क्षमता ववकास गरी गणुस्तरीयता 
कायम गनम ताभलमको व्यवस्था गनुमका साथै उत्कृि भनमामण व्यवसायीलाई परुस्कृत गने 
नीभतलाई भनरन्तरता ठदइनेछ। 

110. ठुला पूवामधारहरुको ववकास तथा भनजी सावमजभनक क्षेिको साझेदारीमा पूवामधार ववकासको 
कामलाई अर्ी वढाउन पूवामधार ववकास प्राभधकरणलाई आवश्यक जनशर्क्त र अन्य 
स्रोतसाधन उपलव्ध गराइनेछ। प्रदेश गौरवका आयोजनाहरु मध्ये भनयभमत संरचनाबाट 
सञ्चालन हनु नसक्ने ठुला, जवटल र ववर्शि प्रकृभतका आयोजनाहरु पूवामधार ववकास 
प्राभधकरणमाफम त अर्ी वढाइनेछ। 

111. तराईका बटुवल-भैरहवा, नेपालगञ् ज-कोहलपरु तथा ीोराही-तलु्सीपरु र पहाडका स्वगमद्धारी 
(भभङग्री), रुरुक्षेि (ररडी) र रामपरुलाई प्रदेशका ६ शीर्मववन्द ु(नोडल प्वाइन्ट) ीोर्णा गने 
र ववकास र संजालका आयामहरुलाई त्यस ढाँचामा केर्न्ित गने नीभत भलइनेछ। 

112. स्वदेशमा उत्पाठदत ववद्यतु खपत बढाउने उद्देश् यले पूवम-पर्श् चम राजमागममा पने नवलपरासीको 
बदमीाट, दाङको लमही र बाँकेको कोहलपरुमा सवारी चार्जम्ग  तथा फ्यभुलङ स्टेशन भनमामण 
गरी संचालन गररनेछ। प्रदेशका प्रमखु नगर जोड्ने रुटहरु बटुवल-भैरहवा, ीोराही-तलु्सीपरु 
र कोहलपरु-नेपालगञ् जको लाभग आवश्यक अध्ययन गरी सावमजभनक नीर्ज साझेदारीको 
ढाँचामा ववद्यतुीय बस सेवा संचालन गररनेछ। 

113. प्रदेशमा तीन महानगर ववकास गने नीभतअनरुुप महानगर पवुामधार ववकास कायमक्रम संचालन 
गररनेछ। यस कायमक्रम अन्तरगत यस वर्म ववस्ततृ पररयोजना प्रभतवेदन तयार गरी 
कायामन्वयनमा लभगनेछ।  

114. स्थानीय तहको सहकायममा शहरी क्षेिमा आधभुनक सवुवधा सम्पन्न व्यावसावयक भवन 
भनमामणको सम्भाव्यता अध्ययन कायम अर्ी वढाइनेछ। 
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सभामखु महोदय, 
 

115. "आधारभतू र्शक्षा र स्वास््य जनताको अभधकार" को नीभतअनरुुप र्शक्षा र स्वास्थ क्षेिको 
ववकासमा जोड ठदइनेछ। 

116. लरु्म्बनी र राप्ती प्रादेर्शक अस्पताललाई ववर्शविकृत र ववशेर्ज्ञ सेवा प्रदान गने अस्पतालको 
रुपमा ववकास गररनेछ। दा्ग को लमहीमा आधभुनक ट्रमा सेन्टर स्थापना गररनेछ। 

117. प्रदेश मातहतका र्जल्लास्तरका अस्पतालहरुलाई कर्म्तमा ५० शैयाको अस्पतालको रुपमा 
स्तरोन् नभत गदै लभगनेछ र यी अस्पतालहरुमा दन्त सेवा, वफर्जयोथेरापी लगायतका आधारभतू 
सेवाहरु भबस्तार गररनेछ। प्रदेशको स्वाभमत्वका अस्पतालहरुमा पूवामधार भनमामण र स्वास््य 
तथा अन्य उपकरणको व्यवस्था गरी आधभुनकीकरण र स्तरोन्नभत गररनेछ। स्वास््य 
क्षेिलाई प्राथभमकतामा राखी स्वास््य पूबामधार भनमामण र उपचारको दायरा बढाउन बजेट 
पररचालन गररनेछ। 

118. सरुवा रोग रोकथाम, भनयन्िण र उपचार एवम ् स्वास््य ववपद व्यवस्थापनको तयारी र 
प्रभतकायम गनम प्रयोगशाला पररक्षण सेवा सवहतको कर्म्तमा एकसय सैय्यासम्मको सरुवा रोग 
भनयन्िण तथा उपचार अस्पताल प्रदेशतहमा भनमामणका लाभग संीीय सरकारसँग समन्वय र 
सहकायम गररनेछ। प्रदेश जनस्वास््य प्रयोगशालालाई BSL-II सेवा सवहतको प्रयोगशालाका 
रुपमा स्तरोन् नती गनमका लाभग आवश्यक भौभतक संरचना भनमामण गररनेछ। अस्पतालहरुमा 
प्रयोगशालाको स्तरोन् नती गरी थाईराईड, भलवपड प्रोफाइल तथा वायोकेमेिी परीक्षण सेवा 
प्रदान गररनेछ। 

119. प्रसतुीको चाप बढी भएका र्जल्लार्स्थत अस्पतालहरुमा नवजात र्शशकुो जीवन रक्षाका लाभग 
नवजात र्शश ुसीन उपचार ईकाइ सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ।नवजात र्शशहुरुको स्वास््य 
परीक्षण गरी जन्मजात रोगहरुको पवहचान गररनकुा साथै मात ृ तथा र्शश ु रुग्णता र 
मतृ्यदुरमा कमी ल्याउन आवश्यक ताभलमहरु सञ्चालन गररनेछ। गभमवती मवहलाको भभभडयो 
एक्सरे लगायतका परीक्षणहरु भनशलु्क गररनेछ। 

120. न्यूनतम सेवा मापदण्ड तथा राविय र्चवकत्सा मापदण्डका आधारमा प्रादेर्शक मापदण्ड तयार 
गरी स्वास््य संस्थाहरुबाट गणुस्तरीय रुपमा स्वास््य सेवा प्रवाह गररनेछ। प्रदेश मातहतमा 
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रहेका स्वास््य संस्थाहरुलाई समयानकुुल बनाउन सबै स्वास््य संस्थाहरुको संगठन तथा 
व्यवस्थापन सवेक्षण गरी स्वास््य संस्थाहरुको पनुःसंरचना गररनेछ। 

121. ववपन् न समदुायका नागररकको मगृौला डाईलाईभससका लाभग और्धी खररदमा सहभुलयतपूणम 
उपचारको व्यवस्था भमलाइनेछ।नसने रोगहरुको रोकथाम तथा व्यवस्थापनको लाभग 
प्रवधमनात्मक, प्रभतकारात्मक, उपचारात्मक, पनुमस्थापनात्मक तथा प्रशामक स्वास््य सेवा प्रवाह 
गररनेछ। 

122. स्वास््य क्षेिका जनशर्क्तको क्षमता ववकासको लाभग प्रदेशर्स्थत ताभलम केन्िलाई आवासीय 
ताभलम ठदनसक्ने गरी स्तरोन् नती गररनेछ। स्वास््य क्षेिको ताभलमको भनयमन र 
व्यवस्थापनका लागी प्रादेर्शक स्वास््य ताभलम मापदण्ड कायामन्वयनमा ल्याईनेछ। 

123. कोभभड-१९ को रोकथाम, भनयन्िणमा खवटने स्वास््यकमीहरुको मनोबल उच्च राख्न थप 
प्रोत्साहन गररनेछ। कोभभड-१९ लगायतका सरुवा रोग, वकटजन्य रोग, पशपंुक्षीजन्य रोग 
एवम भसकल सेल एनेभमया, थालासेभमया जस्ता भनर्श्चत स्थान र समदुायमा ववद्यमान रोगहरु 
तथा खलुा सीमानाबाट भभभिन सक्ने रोगहरुको रोकथाम, भनयन्िण तथा व्यवस्थापन 
प्रभावकारी रुपमा गररनेछ। स्वास््यजन्य फोहोर व्यवस्थापनको मापदण्ड तयार गरी 
कायामन्वयन गररनेछ।  

124. आयूवेद तथा प्रदेशमा प्रचभलत अन्य परम्परागत, होभमयोप्याभथक, प्राकृभतक र्चवकत्सा, 
योगलगायत बैकर्ल्पक र्चवकत्सा पद्धभतहरुको आधारभतू, भबशेर्ज्ञ तथा भबर्शविकृत स्वास््य 
सेवा प्रभावकारी रुपमा उपलब्ध गराइनेछ। लरु्म्बनी र राप्ती आयवेुद र्चवकत्सालयहरुलाई 
नमनुा र्चवकत्सालयको रुपमा ववकास गदै आयवेुठदक अस्पतालहरुलाई प्रदेशको लाभग 
आवश्यक आयवेुद और्धी उत्पादन केन्िको रुपमा ववकास गररनेछ। 

125. ववज्ञान, प्रववभध, इर्न्जभनयररंग र गर्णत  भबर्यलाई संस्थागत गरी र्शक्षालाई प्रदेशको 
ववकासको लाभग आवश्यक मानवपूजँी भनमामण गने संयन्िको रुपमा रुपान्तरण गररनेछ। 
प्रदेशका सबै र्जल्लामा ववज्ञान, प्रववभध, इर्न्जभनयररंग र गर्णत ववर्यसम्बन्धी ववशेर् कायमक्रम 
सञ् चालन गररनेछ। 

126. कक्षा ११ र १२ मा ववज्ञान भबर्य पठनपाठन गने सामदुावयक ववद्यालयहरुलाई आकर्मक 
शैर्क्षक संस्थाको रुपमा ववकास गनुमका साथै उत्कृि नभतजा ल्याउने ववद्यालयलाई लर्क्षत 
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गरी स्थानीय तहसँगको सह-लगानीमा "एक स्थानीय तह, एक नमूना ववद्यालय" कायमक्रम 
संचालन गररनेछ। 

127. मरु्स्लम समदुायका छािाहरूको र्शक्षामा सहभाभगता वृवद्ध गनम नवलपरासी, रुपन्देही, 
कवपलवस्त,ु दा्ग , बाँके र बठदमयाका ६ वटा ववद्यालयहरुमा ववशेर् पूवामधार ववकास गरी 
मरु्स्लम छािाहरुको नमूना ववद्यालयको रुपमा ववकास गररनेछ। 

128. शैर्क्षक क्षेिको रुपान्तरण गनम प्रदेश र्शक्षा नीभत तजुममा गनुमका साथै प्रदेशमा 
ववश्वववद्यालयसम्बन्धी ऐन भनमामण गरी प्राववभधक ववश्वववद्यालय स्थापना गररनेछ। प्रदेशमा 
उच्चर्शक्षा प्रदान गरररहेका ववभभन्न ववश्वववद्यालय र क्याम्पसहरुसंगको सहकायमलाई 
भनरन्तरता ठदइनेछ। सामदुावयक क्याम्पसहरुको सवभलकरणमा जोड ठदइनेछ। 

129. अपा्ग ता भएका बालबाभलकालाई लर्क्षत गरी स्थानीय तथा संीीय सरकारसँगको सह-
लगानीमा आवासीय सवुवधा सवहतको ववशेर् ववद्यालय भनमामण गरी सञ्चालनमा ल्याईनेछ। 

130. ववज्ञान-प्रववभध, अनसुन्धान तथा ववकास, सीप ववकास, सीप तथा सीपमूलक ताभलमको 
भनयमन, बहपु्राववभधक र्शक्षालयको व्यवस्थापनका लाभग प्रदेश सरकारको स्वाभमत्वमा 
प्रादेर्शक ववज्ञान तथा प्रववभध प्रभतष्ठान स्थापना गररनेछ।  

131. यवुाहरुको सीप र प्राववभधक ज्ञानलाई प्रदेश ववकासमा लगाई यवुा रोजगारीको लाभग 
प्राववभधक सहयोग उपलब्ध गराईनेछ। वैदेर्शक रोजगारीबाट फवकम एका यवुाहरुको सीपलाई 
प्रयोग गनम प्रदेशमा सीपको नक्शांकन गरी स्वरोजगार कायमक्रम सञ् चालन गररनेछ। 

132. खेलकुदलाई भनरोधात्मक स्वास््य र उद्यमको रुपमा ववकास गनम खेलकुद पूवामधारको भनमामण 
गरी मखु्यमन्िी रभनङ र्शल्ड लगायतका खेलकुद कायमक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ। उर्जरर्शंह 
रंगशाला र नेिलाल अभागी रंगशालालाई दर्क्षण एभसयाली क्षेि (साग) स्तरीय रुपमा 
ववकास गनुमका साथै स्थानीय तहसँगको लागत सहभाभगतामा एक स्थानीय तह एक खेलकुद 
संरचना भनमामण गने नीभत भलइनेछ। 

133. लोपोन्मखु, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समदुायका व्यर्क्तहरुले प्रयोगमा ल्याएका भार्ाहरुको 
शोधकायम, भलपी ववकास र संरक्षणका कायमहरु सञ् चालन गररनेछ। 

134. असहाय बालबाभलका तथा लोपोन्मूख पररवारका अभत ववपन् न बालबाभलकाहरुका लाभग 
स्थानीय तहमाफम त सामदुावयक ववद्यालयमा आवासीय र्शक्षाको ववशेर् व्यवस्था गररनेछ। 
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असहाय बालबाभलकालाई लर्क्षत गरी बालगहृ सञ् चालनमा ल्याउन स्थानीय तहलाई अनदुान 
उपलब्ध गराईनेछ।  

135. लैंभगक वहंसाको न्यूनीकरण, असहाय वगमको संरक्षण, मवहला, बालबाभलका, एकल मवहला, 
अपांगता भएका व्यर्क्त, ज्येष्ठ नागररक र अभत ववपन् नहरुको सामार्जक सरुक्षा, संरक्षणका 
लाभग लर्क्षत कायमक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ। ज्येष्ठ नागररक र अपांगता भएका व्यर्क्तहरुको 
संरक्षणका लाभग ज्येष्ठ नागररक ग्राम र अपा्ग ता नागररक ग्रामको कायमक्रमलाई भनरन्तरता 
ठदइनेछ। 

136. प्रादेर्शक लैव्ग क नीभत तजुममा गरी मवहला र तेस्रो भल्ग ीहरुको आभथमक तथा सामार्जक 
सशर्क्तकरणको भनभमत्त पोर्ण, शैर्क्षक तथा कानूनी सचेतना, आय वृवद्ध, रोजगारी भसजमना, 
उद्यमर्शलता प्रवद्धमन जस्ता ववर्यहरुलाई समावेश गरी स्थानीय तहसँगको सहकायममा 
सामार्जक पररचालन कायमक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

137. प्रदेशलाई बालवववाहमकु्त, सडक बालबाभलकामकु्त, छुवाछुतमकु्त बनाउन स्थानीय तहहरुसँग 
सहकायम गररनेछ। स्थानीय तहसँगको सह-लगानीमा प्रदेश भभि रहेका बाल मर्न्दर, बाल 
संगठन, बाल सधुारगहृ तथा बालगहृहरुको सदुृढीकरण गरी कठठन पररर्स्थभतका 
बालबाभलकाहरुको संरक्षणका कायमक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याईनेछ। 

138. सावमजभनक नीर्ज साझेदारीमा सञ्चाभलत मानव बेचववखन तथा ीरेल ु वहंसा पीभडत परामशम, 
उद्धार र सेवा केन्ि / पनुस्थामपना केन्ि संचालनसम्बन्धी कानून भनमामण गररनेछ। सेवा केन्ि 
/ पनुस्थामपना केन्िमा आर्श्रत प्रभाववत तथा पीभडतहरुलाई सीप तथा क्षमता अभभवृवद्धका लाभग 
स्वरोजगारमूलक ताभलमका अवसर प्रदान गररनेछ। लैव्ग क वहंसा पीभडतहरुका लाभग 
प्रदेशस्तरीय पनुस्थामपना केन्ि भनमामणमा संी, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकायममा 
भनमामण कायम अगाडी बढाईनेछ। 

 

सभामखु महोदय, 

 
139. प्रदेश भभिको शार्न्त सरुक्षा र सवु्यवस्थाको लाभग प्रदेश सरुक्षा नीभत भनमामण गररनेछ।प्रदेश 

प्रहरीसम्वन्धी ववधेयक तजुममा गरी प्रदेश प्रहरीको संचालन, व्यवस्थापन र संस्थागत 
सदुृवढकरण गररनेछ। ववद्यमान शार्न्त सरुक्षाको र्स्थभत र अपराभधक गभतववभधहरूको 
आधारमा नयाँ प्रहरी इकाईहरूको स्थापना एवम ्स्तरवृवद्ध गररनेछ। प्रहरीको आफ्नो भवन 
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नभएका स्थानहरुमा प्राथभमकताको आधारमा प्रहरी इकाई भवन भनमामण गररनेछ। प्रदेश 
अनसुन्धान ब्यूरो गठनसम्बन्धी कानून तजुममा गरी अनसुन्धान व्यूरो संचालन गररनेछ। 

140. प्रदेश प्रहरी ताभलम केन्िलाइम आधभुनक र सवुवधायकु्त बनाइनेछ। प्रदेशस्तरीय प्रहरी छनौट 
तथा प्रर्शक्षण कायमलाइम वैज्ञाभनक, पारदशी र समयानकुुल बनाइनेछ। नेपालगंजर्स्थत 
फोरेन्सीक ल्यावलाइम साधन स्रोत सम्पन् न बनाइम क्षमता अभभवृवद्ध गररनेछ। प्रदेश प्रहरी 
अस्पतालको स्तरोन् नती गररनेछ।  

141. प्रदेश प्रहरीको क्षमता अभभवृवद्धका साथै प्रववभधमैिी प्रहरी प्रशासनको ववकास गररनेछ। 
अपराध अनसुन्धानमा बैज्ञाभनक उपकरणको प्रयोग गरी प्रववभधयकु्त अनसुन्धान प्रणालीको 
माध्यमद्वारा अपराध रोकथाम, भनयन्िण र अनसुन्धानलाइम थप प्रभावकारी बनाइनेछ। शार्न्त 
सवु्यवस्थाका लाभग नागररक प्रहरी सहकायममा जोड ठदइनेछ। 

142. सडक सरुक्षा एवं ट्रावफक व्यवस्थापनका लाभग संवेदनशील सडक क्षेिमा भसभसवटभी जडान 
कायमलाई भनरन्तरता ठदइनेछ। सडक दीुमटना कम गनम "जोर्खमपूणम यािा बवहष्कार, हाम्रो 
सरुक्षाको आधार" भन् ने नाराको अभभयानका साथ सचेतनामलुक कायमक्रम संचालन गररनेछ। 

143. प्रदेश भभि लागऔुर्ध प्रयोगकतामको संख्या बढी रहेको स्थान र ओसारपसार गने ट्रार्न्जट 
प्वाइन्टमा कडाइका साथ भनगरानी गररनेछ। लागूपदाथम भबरुद्ध जनचेतनामलुक कायमक्रम 
संचालन गररनेछ।  

144. प्रदेश भभिका कारागारहरुको आवश्यकताअनसुार भनमामण, पून:भनमामण एवम ् सदुृवढकरण 
गररनेछ। सधुार र उत्पादन कायममा सहभागी हनु सक्ने गरी एक नमनुा कारागारको भबकास 
गररनेछ। बन्दीहरुको लाभग स्वरोजगारसम्बन्धी ताभलम तथा कानूनी परामशमको व्यवस्था 
गररनेछ। 

145. ववपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन र भनयमावली तजुममा गनुमका साथै "ववपद् जोर्खम न्यूभनकरण 
नीभत तथा रणनीभतक कायमयोजना भनमामण" गरी ववपद् व्यवस्थापन गररनेछ। ववपद् 
जोर्खमयकु्त नदीहरुमा पूवम सूचना प्राप्त गनम आधभुनक पूवमसूचना प्रणाली जडान गररनेछ। 
ववपद्  व्यवस्थापनको सन्दभममा चट्याङ प्रभतरोधी अभभयान, वर्ाम, वायू तथा बाढीमापन कायम 
एवम ् पूवमसूचना प्रणाली स्थापना, हेभलप्याड भनमामण जस्ता कायमक्रम संचालन गने कायमलाई 
भनरन्तरता ठदइनेछ।  
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146. ववपद् जोर्खम न्यूभनकरण तथा व्यवस्थापनका लाभग ववपद् व्यवस्थापन प्रभतकायम ताभलम केन्ि 
स्थापना र संचालन गररनेछ। ववपद् व्यवस्थापन सामग्रीको उर्चत भण्डारण र आपूभतमको 
व्यवस्था भमलाइनेछ। प्रदेश माभमला सूचना केन्िलाई प्रदेश आपतकाभलन कायमसञ्चालन 
केन्िको रुपमा समेत काम गने गरी सावमजभनक ववदाका ठदनमा समेत संचालन गने व्यवस्था 
भमलाइनेछ।   

147. द्वन्द्वबाट प्रभाववत व्यर्क्तहरूको उपचार कायमलाई भनरन्तरता ठदइनेछ र द्वन्द्व प्रभाववतहरूका 
लाभग स्वरोजगार ताभलम लगायतका कायमक्रमहरू संचालन गररनेछ। 

148. प्रदेश सभाका सदस्यहरूसँग कानून तजुममासम्बन्धी कायमक्रम संचालन गररनेछ। ववर्यगत 
कानून भनमामण गदाम सरोकारवालासँग छलफल, परामशम तथा अन्तरवक्रया गररनेछ। प्रचभलत 
कानूनहरुका सम्बन्धमा स्थानीय तहका न्यावयक सभमभत र सरोकारवालाहरुसंग अन्तरवक्रया 
तथा सचेतनामलुक कायमक्रमहरू संचालन गररनेछ। 

149. सामार्जक कुरीभत, ीरेल ुवहंसालगायतका समाजमा रहेका ववसंगभत एवम ्ववकृभत रोकथाम र 
न्यूभनकरणका लाभग कायमक्रम संचालन गररनेछ। 

150. भडर्जटल प्रदेश बनाउने अभभयानलाइम अगाडी बढाउन प्रदेश सरकारका काम कारवाही तथा 
सेवालाइम ववद्यतुीय माध्यमको प्रयोगबाट भछटोछररतो र पारदशी बनाइनेछ। प्रदेश सरकारबाट 
प्रयोग हनेु सूचना प्रणालीसम्बन्धी सफ्टवेयरहरुको मापदण्ड तयार गरी कायामन्वयन गररनेछ।  

151. स्माटम मोभनटरर्ग , ररपोवटम्ग  तथा कम्यूभनकेशन भसस्टम, डाटा सेन्टर, कल सेन्टर, भडर्जटल 
भल्टलगायतका माध्यमद्वारा ववद्यभुतय सशुासन प्रणाली स्थापना गररनेछ। सूचना प्रववभधको 
क्षेिमा दक्ष जनशर्क्तको उत्पादन, रोजगारी भसजमना, सूचना प्रववभधसम्बन्धी उद्योगको स्थापना 
तथा टेक्नोलोजी पाकम /इनोभेसन सेन्टरको स्थापना र ववकासमा जोड ठदइनेछ। 

152. प्रदेश चलर्चिसम्वन्धी ऐन र भनयमावली तजुममा गरी प्रदेश चलर्चि बोडमको गठन र संचालन 
गररनेछ। प्रदेश संचार पररर्द् ऐनको तजुममा गरी प्रदेश संचार पररर्द्को गठन गररनेछ। 
साथै, संचार माध्यमहरुको दताम, नवीकरण, अभभलेर्खकरण, भनयमन र व्यवस्थापन गनम 
प्रादेर्शक प्रेस रर्जिारको कायामलय स्थापना गरी संचालन गररनेछ। 

153. संचार माध्यम, पिकार एवं संचारकमीहरूको लाभग क्षमता अभभवृवद्ध कायमक्रम संचालन 
गररनेछ। सावमजभनक सेवा र ववकासका ववववध आयामका बारेमा भनरन्तर जानकारी एवम ्
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सचेतना प्रवद्धमन गनम ववद्यतुीय र छापा संचार माध्यमसँग सहकायम गररनेछ। ववकास मैिी 
संचार र संचारमैिी सरकारको अवधारणालाइम अवलम्बन गने नीभत भलइनेछ। 

 

सभामखु महोदय, 

 

154. आगामी आभथमक बर्ममा प्रदेश सरकारी सेवा तथा स्थानीय सेवासम्बन्धी कानून तजुममा गरी 
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रदेश लोक सेवा आयोगमाफम त जनशर्क्त भनाम प्रवक्रया सरुु 
गररनेछ।  

155. आभथमक तथा सामार्जक रुपमा ववपन्न व्यर्क्त र ीरपररवारहरुको जीवनस्तरमा सधुार गरी 
गररवी भनवारण गने उद्देश्यका साथ संचाभलत "मखु्यमन्िी ग्रामीण ववकास कायमक्रम" लाई यस 
प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा आवश्यक पररमाजमनसवहत ववस्तार गररनेछ। यस कायमक्रमको 
संचालनबाट आयआजमन, प्रववभध हस्तान्तरण र सीपववकासका माध्यमबाट रोजगारी भसजमना 
भई गरीबी भनवारणमा टेवा पगु्नेछ। यस कायमक्रमलाई थप ववर्यक्षेिका कायमक्रम र 
स्थानीय तहहरुसँगको सहकायमका आधारमा प्रभावकारी रुपमा संचालन गररनेछ। 

156. प्रदेश सरकारवाट प्रवाह गररने सेवालाई पारदशी, जवाफदेही र जनमूखी वनाउनकुा साथै 
ववकास भनमामण कायममा ववत्तीय अनशुासन तथा जवाफदेवहता कायम गनम भमतब्यवयता, 
कायमकुशलता र कायमसम्पादनस्तरलाई मानकका रुपमा भलई सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी 
बनाईनेछ। सरकारवाट सम्पाठदत वक्रयाकलाप र खचम प्रवक्रया पारदशी बनाईनेछ। 

157. प्रदेश तथा स्थानीय तहका कममचारीको ज्ञान, सीप र क्षमता अभभबवृद्धका लाभग एकीकृत 
प्रर्शक्षण केन्िको स्थापना गरी संचालनमा ल्याइनेछ। सेवा प्रवेश गने सम्पूणम 
कममचारीहरुलाई सेवा प्रवेश र सेवाकाभलन ताभलम अभनवायम गररनेछ। प्रदेशमा मानव संसाधन 
ववकासका लाभग मानव संसाधन ववकास नीभत तजुममा गररनेछ। 

158. “समदृ्ध प्रदेश, खसुी जनता”को प्रदेशको दीीमकाभलन सोच हाभसल गनम रािसेवकहरुलाई 
कामप्रभत तत्पर र सेवाभावसवहत समयमै कायमसम्पादन गनम उत्प्ररेरत र प्रोत्साहन गने 
कायमक्रमहरु संचालन गररनेछ। 

159. प्रदेशवाट प्रवाह हनेु सेवालाई सरल, सहज तथा नभतजाउन्मूख बनाउनको लाभग नभतजामा 
आधाररत कायम सम्पादन प्रणालीको अवलम्वन गररनेछ। उच्च पदमा कायमरत कममचारीहरु 
एवं ठुला आयोजना प्रमखुसंग कायमसम्पादन संम्झौता गरी करारका शतमहरुलाई कायमसम्पादन 
मूल्याङ्कनको आधार बनाईनेछ। कायमसम्पादन मूल्याङ्कनलाई बस्तभुनष्ठ र प्रभावकारी बनाई 
सेवा प्रवाह र कायमसम्पादन स्तरलाई प्रभावकारी बनाईनेछ। 
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160. प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुवाट भनभममत कानूनहरुमा एकरुपता, सामन्जस्यता र 
अन्तरसम्बन्ध कायम गनम स्थानीय तहहरुले तजुममा गने कानूनहरुको संकलन, एकीकृत 
अभभलेखाङ्कन र भबश्लरे्ण गरी कानून भनमामणमा एकरुपता र तहगत अन्तरसम्बन्ध कायम 
गररनेछ। स्थानीय तहहरुको कानून भनमामणमा क्षमता र दक्षता अभभबवृद्ध गने कायमक्रमहरु 
संचालन गररनेछ। 

161. प्रदेश सरकारको काम कारवाहीमा सशुासन कायम गने कायमलाई ववशेर् प्राथभमकताका साथ 
लाग ुगररनेछ। प्रदेश सरकारप्रभत नागररकका गनुासा र उजरुी संकलन गरी भतनको यथाशीघ्र 
सम्बोधन  तथा व्यवस्थापन गनम र प्रदेश सरकारका कामकारवाही र गभतववधीबारे 
नागररकलाई ससूुर्चत गनम “जनतासँग प्रदेश सरकार” कायमक्रम संचालन गररनेछ। भ्रिाचार र 
अभनयभमततालाई कडाइका साथ भनगरानी र दर्ण्डत गररनेछ। भ्रिाचारभबरुद्ध शून्य 
सहनर्शलताको नीभत अबलम्बन गररनेछ। सशुासन र समवृद्धका प्रयासलाई एवककृत, चसु्त र 
जवाफदेहीपूणम वनाउन संी, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय, सहकायम र साझेदारीलाई 
संस्थागत र थप सदुृढ बनाइनेछ। 

162. प्रदेशमा त्याङ्कका लाभग अन्य भनकायहरुसँग आर्श्रत हनुपुने अवस्थाको अन्त्य गदै सहज 
उपलब्धता र त्याङ्क व्यवस्थापनका लाभग प्रदेशस्तरमा संरचनागत व्यवस्था गररनेछ। 
प्रदेशका लाभग आवश्यक सबै ववर्य क्षेिगत त्याङ्कहरु तहगत समन्वय गरी व्यवर्स्थत 
रुपमा संकलन र अभभलेख गररनेछ। 

163. र्जल्ला समन्वय सभमभतलाई स्थानीय तहको कायमसम्पादनस्तरको समन्वय र अनगुमन गने 
ईकाइको रुपमा ववकास गररनेछ। 

 

सभामखु महोदय, 

 

164. अन्त्यमा, कोभभड-१९ महामारी ववरुद्धको हाम्रो संीर्म पूणमत कवहले अन्त्य हनु्छ भन्ने कुरा 
अवहले नै एवकन गनम कठठन छ। तर, हामी सबैको सामवुहक प्रयासवाट यसलाई छोटो 
समयमा नै भनयन्िण गनम सफल हनेु ववश्वास मैले भलएको छु। जीवन रहे सखु र खसुी 
पनुःस्थावपत गनम सवकन्छ। समवृद्धको यािालाई पनुः जोड्न र गभतशील बनाउन सवकन्छ। 
यभतवेला हामी सबैको ध्यान कोभभड-१९ का ववरुद्धको संीर्ममा केर्न्ित छ। कोभभड-१९ 
महामारीका कारणले उत्पन्न हनुसक्ने खाद्य संकट आउन नठदन, रोजगारी गमुाउन 
पगुेकाहरुको जीववकोपाजमनको आधार तयार गनम तथा रोग भनयन्िणसंगै अथमतन्िलाई 
गभतशील बनाउने उद्देश्यअनूरुप नै यो नीभत कायमक्रम प्रस्ततु गररएको छ। 
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165. यो नीभत तथा कायमक्रम "समदृ्ध प्रदेश, खसुी जनता" को प्रदेश सरकारको दीीमकाभलन सोच र 
आकांक्षालाई यथाथममा पररणत गने मागमदशमक दस्तावेज हो। प्रदेश सरकारको एक्लो 
प्रयासबाट मािै अपेर्क्षत लक्ष्य हाभसल गनम संभव छैन। सरकारी, भनजी, गैर सरकारी, 
सामदुावयक र सहकारी संीसंस्थाहरुको संयकु्त प्रयास, समन्वय, सहकायम र स्वाभमत्वमा यस 
नीभत तथा कायमक्रमको सफल तथा प्रभावकारी कायामन्वयन हनेु ववश्वास व्यक्त गदै प्रदेशको 
ववकास र समवृद्धको अभभयानमा सबैको सहभाभगताका लाभग हाठदमक आव्हान गदमछु। 

166. यस अवभधमा ववभभन्न मलुकुका राि प्रमखुहरु र ववर्शि पाहनुाहरुले लरु्म्वनी भ्रमण गरेर 
लरु्म्वनीको ववकासमा देखाउन ुभएको चासो हाम्रा लाभग ठुलो प्ररेणाको ववर्य वनेको छ। 
भमिराि चीनको भसचवुान प्रान्तका गभनमरको भनमन्िणामा प्रदेशका मखु्यमन्िीको नेततृ्वमा 
भएको भसचवुान प्रान्तको औपचाररक भ्रमणवाट प्रदेश नं ५ र भसचवुान प्रान्तका बीचमा 
औपचाररक सम्बन्ध ववकास भएको छ। संर्ीयताको कायामन्वयन तथा प्रदेशसंगको 
सहकायमको सम्भावनाको खोजीका क्रममा यस अवभधमा ववभभन्न देशका महामवहम राजदतुहरु 
र ववकास साझेदार संस्थाका प्रभतभनभधहरुसंग औपचाररक र अनौपचाररक भेटीाट र 
छलफलहरु भएका छन।् त्यसवाट प्रदेशको ववकासका लाभग सहकायमको फरावकलो आधार 
तयार भएको छ। म सबैप्रभत यस अवसरमा आभार तथा धन्यवाद ठदन चाहन्छु। 

167. प्रदेशको ववकासमा सवक्रय योगदान परु् याउन ु हनेु राजनीभतक दल, भनजी क्षेि, नागररक 
समाज, सहकारी र सामदुावयक क्षेिप्रभत आभार प्रकट गदमछु। प्रदेश सभाका माननीय 
सदस्यज्यूहरु र प्रदेशसभाका ववर्यगत सभमभतहरुले प्रदेशको ववकासमा देखाउन ुभएको चासो 
र सझुावका लाभग पभन धन्यवाद ठदन चाहन्छु। यसरी नै आ-आफ्नो क्षेिबाट महत्वपणुम 
भभूमका खेल्ने रािसेवक कममचारी, श्रमजीवव, नागररक समाज, ववुद्धजीवव, सञ्चारमाध्यम 
लगायत सम्पूणम प्रदेशवासीहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गदमछु।  

धन्यवाद। 


