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भाननीम सबाभखु भहोदम, 

भाननीम सदस्महरू, 
  

1. सॊघीम रोकतान्त्रिक गणतरिात्भक शासन 
व्मवस्थाको भाध्मभफाट गण्डकी प्रदेशको ववकास य 
सभवृिको जनआकाॊऺा ऩूया गननका रागग जनताको 
अगबभतफाट गण्डकी प्रदेश सयकायको गठन बई 
कामनयत यहेको हाभी सफैराई ववददतै छ। 
जनगनवानन्त्चत गण्डकी प्रदेश सबाको चौथो 
अगधवेशनभा गण्डकी प्रदेश सयकायको आगथनक वषन 
२०७६/७७ को नीगत तथा कामनक्रभ प्रस्ततु गनन 
ऩाउॉदा गौयव भहशसु गयेको छु। 

2. साभरती, गनयकुॊ श, केररीकृत य एकात्भक शासन 
प्रणारीको अरत्म गयी सॊघीम रोकतान्त्रिक 
गणतरिात्भक शासन व्मवस्था स्थाऩना गनन जीवन 
फगरदान गनुन हनुे सम्ऩूणन ऻात अऻात अभय 
शहीदप्रगत बावऩूणन श्रिाञ् जरी अऩनण गदनछु। शहीद, 
फेऩत्ता तथा घाइते ऩरयवायप्रगत उच्च सम्भान प्रकट 
गदै घाइतेको शीघ्र स्वास््म राबको काभना गदनछु। 
नेऩारको मगुारतकायी अग्रगाभी ऩरयवतननका रागग 
बएका यावष्डमता, रोकतरि, गणतरि य 
जनजीववकाको आरदोरनभा अगवुाइ गनुन हनुे सम्ऩूणन 
अग्रजहरूको मोगदानको उच्च सम्भान गनन चाहरछु।  

3. फाग्रङु न्त्जलाराफाट प्रदेश सबाभा प्रगतगनगधत्व गनुन 
हनुे रोकवप्रम मवुा नेता भाननीम सदस्म टेकफहादयु 
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घतॉको असाभवमक गनधनभा बावऩूणन श्रिाञ् जरी 
अऩनण गदनछु। साथै शोक सरतप्त ऩरयवायजनप्रगत 
गवहयो सभवेदना प्रकट गदनछु।  

4. नेऩारको सॊघीम शासन प्रणारी नेऩारी जनताको 
राभो त्माग, फगरदान य सॊघषनको उऩज हो। 
नेऩारको सॊववधानरे सूिऩात गयेको सॊघीम शासन 
प्रणारीराई कामनभूरक य प्रबावकायी फनाई 
नागरयकको हक अगधकायको यऺा, आगथनक ववकास 
य सभवृिका रागग प्रदेश सयकाय गनयरतय वक्रमाशीर 
छ। सॊघीम रोकतान्त्रिक गणतरिको यऺा एवॊ 
सदुृढीकयण गयी सॊववधानको ऩूणन कामानरवमन गनन 
प्रदेश सयकाय प्रगतफि छ। 

5. रोकतरिका आधायबतू भूलाम य भारमता, जनताको 
प्रगतस्ऩधानत्भक फहदुरीम रोकतान्त्रिक शासन 
प्रणारी, भौगरक अगधकाय, भानव अगधकाय, फागरग 
भतागधकाय, ऩूणन प्रसे स्वतरिता, आवगधक गनवानचन, 

शन्त्िऩथृकीकयणको गसिारत, स्वतरि, गनष्ऩऺ य 
सऺभ रमामऩागरका य ववगधको शासनप्रगत प्रदेश 
सयकाय प्रगतफि छ । प्रदेशको अगधकाय ऺेि तथा 
भौगरक हक य कतनव्म सम्फरधी सॊवैधागनक 
व्मवस्थाको कामानरवमन गनन प्रदेश सयकाय दृढ 
सॊकन्त्लाऩत छ। 

6. गण्डकी प्रदेश सबारे प्रदेशको नाभाकयण य याजधानी 
सभमभै गनधानयण गने जस्तो उदाहयणीम कामन गयी 
याजनैगतक सहभगतको सरदेश ददएको छ ।  
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7. बौगोगरक ववववधता, प्राकृगतक सरुदयता, फहजुातीम, 
फहबुावषक, फहधुागभनक य फहसुाॊस्कृगतक ववशेषतामिु 
गण्डकी प्रदेशभा साभान्त्जक सद् बाव य साॊस्कृगतक 
सहअन्त्स्तत्वभा आधारयत एकताफि, सभ्म य ससुॊस्कृत 
सभाज गनभानण गने नीगत प्रदेश सयकायरे अवरम्फन 
गनेछ । सभाजभा ववद्यभान सफै प्रकायका ववबेद, 
वन्त्ञ् चतीकयण य असवहष्णतुाको अरत्म गदै 
अवसयफाट ऩछागड ऩयेका य ऩारयएका वगन, सभदुाम, 
जात, जागत, ऺेि य गरङ्गराई याज्मको भूर प्रवाहभा 
लामाउन प्रदेश सयकाय सदैव अग्रसय यहनेछ । 

 
सबाभखु भहोदम, 
 

8. प्रदेश सयकाय जनबावना, जनआकाॊऺा य 
आवश्मकताका आधायभा प्रदेशका नागरयकको 
जीवनस्तयभा सधुाय गनन तथा ववकास य सभवृिको 
अऩेऺा ऩूया गनन दृढ सॊकलाऩका साथ अगागड 
फवढयहेको छ । बौगतक सॊयचना ऩमानप्त नहनु,ु 
कभनचायी य अरम स्रोतसाधनको कभी हनु ुतथा सॊघ, 
प्रदेश य स्थानीम तहफीच आमोजनाको वगॉकयण 
सभमभा नहनु ुजस्ता अनकेन प्रगतकूरताका फाफजदु 
प्रदेश सयकायरे शरुुआती वषनभा हागसर गयेका केही 
भहत्त्वऩूणन उऩरन्त्धधहरू सम्भागनत सदन सभऺ 
प्रस्ततु गनन चाहरछु । 
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9. नेऩारको सरदबनभा प्रदेश सयकाय नवीनतभ प्रमोग 
बएकोरे प्रदेशको सशुासन, ववकास य सभवृिको 
रागग नागरयकभैिी शासन व्मवस्था सञ् चारन गनन 
मस वषन भहत्वऩूणन ऐन, कानून, गनदेन्त्शका य 
कामनववगध गनभानण गयी कानूनी जग फसालाने काभ 
बएको छ । मस क्रभभा हारसम्भ २५ वटा ऐन, 
तीनवटा गनमभावरी य तीनवटा गठन आदेश जायी 
बइसकेका छन ्। चार ुआगथनक वषनको फजेट तथा 
कामनक्रभ कामानरवमन गननका रागग १४३ वटा 
कामनववगध य गनदेन्त्शका जायी बई कामानरवमनभा 
आएका छन ्।  

10. सम्भाननीम प्रधानभरिीको अध्मऺताभा फसेको अरतय 
प्रदेश ऩरयषद्का तीन वटा फैठकभा भखु्मभरिी तथा 
प्रभखु सन्त्चवको सहबागगता यहेको य दोस्रो फैठकफाट 
जायी बएको २९ फुॉदे सॊघीमता कामानरवमन 
सहजीकयण कामन मोजना कामानरवमनको चयणभा 
यहेको छ । प्रदेश सयकायको काभभा एकरुऩता 
लामाउने य सॊघीमताका ववगबर न ऩऺको अनबुव 
आदानप्रदान गने अगबप्रामरे भखु्मभरिीहरूको प्रथभ 
फैठक नौ फुॉदे भागनन्त्चि तमाय गयी ऩोखयाभा सम्ऩर न 
बएको छ । सॊघीमता कामानरवमनका ववषमभा 
छरपर गदै भखु्म रमामागधविाहरूको प्रथभ 
सम्भेरन ऩोखयाभा सम्ऩर न बएको छ ।  

11. गण्डकी प्रदेशको साभान्त्जक आगथनक ववकासका 
सूचकहरूको अवस्था न्त्चिण गने न्त्स्थगतऩि य प्रथभ 
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ऩञ् चवषॉम मोजनाको आधाय-ऩि तमाय बएका  
छन ् । प्रदेशको ववकास य सभवृिका रागग 
अलाऩकारीन रक्ष्म ववक्रभ सम्वत ् २०८१, 
भध्मकारीन रक्ष्म ववक्रभ सम्वत ् २०८७ य 
दीघनकारीन रक्ष्म ववक्रभ सम्वत ् २१०० गनधानयण 
गरयएको छ ।   

12. भाननीम भखु्मभरिीको नेततृ्वभा गभियाष्ड चीनको 
हाइनान प्रारतको उच्च स्तयीम भ्रभण य हाइनान 
प्रारतका डेऩटुी गबननय श्री छु जनुको नेततृ्वभा 
गण्डकी प्रदेशको उच्चस्तयीम भ्रभण सम्ऩर न बई 
गण्डकी प्रदेश य हाइनान प्रारत फीच बगगनी सम्फरध 
स्थाऩना गरयएको छ। मस क्रभभा शैन्त्ऺक, 
व्माऩारयक य साॊस्कृगतक ऺेिभा सहमोग आदानप्रदान 
गने सभझदायी बएको छ। गण्डकी प्रदेशको 
याजधानी ऩोखया य हाइनान प्रारतको याजधानी 
हाइकाओ फीच सभेत बगगनी सम्फरध स्थावऩत बएको 
छ। 

13. गण्डकी गाईऩारन तथा अनसुरधान केरर स्थाऩना 
गननका रागग न्त्चगनमाॉ कम्ऩनीसॉग सम्झौता सम्ऩर न 
बएको छ। प्रदेश गौयवको आमोजनाको रुऩभा 
यहेको ऩोखया-गबभाद-दमु्कीफास सडक खण्डराई 
रतुभागनको रुऩभा गनभानण गनन न्त्चगनमाॉ कम्ऩनीफाट 
सम्बाव्मता अध्ममन कामन प्रायम्ब बएको छ। 
ऩोखयाभा अत्माधगुनक फहउुदे्दश्मीम यॊगशारा 
गनभानणको रागग सम्बाव्मता अध्ममन कामन सम्ऩर न 
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बएको छ। ऩोखया भहानगयऩागरकाभा चक्रऩथ तथा 
भोनोयेर सञ् चारनको ऩूवानधाय गनभानणका रागग 
ववस्ततृ आमोजना प्रगतवेदन तमाय गनन न्त्चगनमाॉ 
कम्ऩनीसॉग सम्झौता गने कामन अन्त्रतभ चयणभा 
ऩगेुको छ।  

14. 'एक गनवानचन ऺिे - एक सडक' कामनक्रभ अरतगनत 
३६ य यणनीगतक ११ गयी ४७ सडक भध्मे ३५ 
सडकको २२५ वकरो गभटय कारोऩिे य ३७ वकरो 
गभटय ग्राबेर गननका रागग गनभानण प्रवक्रमा अगागड 
फढाइएको छ। फाॉकी १२ सडकको ववस्ततृ 
आमोजना प्रगतवेदन तमाय बइयहेको छ। अरम 
१५८ सडक भध्मे १४५ सडकको गनभानण कामन 
अन्त्रतभ चयणभा ऩगेुको छ। ४५.५ वकरो गभटय 
कारोऩिे य ७ वकरो गभटय ग्राबेर गने कामन 
सम्ऩर न बएको छ। 

15. सडक ऩरुतपन  २२ वटाको गनभानण कामन शरुु 
बएको, १७ वटा खरयद प्रवक्रमाभा यहेका य २५ 
वटाको ववस्ततृ आमोजना प्रगतवेदन तमाय बइयहेको 
छ। सॊघफाट हस्तारतरयत ४१ वटा सडक ऩरुभध्मे 
८ वटाको गनभानण कामन सम्ऩर न बइसकेको य १२ 
वटा मसै आगथनक वषनगबि सम्ऩर न हनुे गयी कामन 
बइयहेको छ। फाॉकी २१ वटा गनभानणाधीन 
अवस्थाभा यहेका छन।् झोरङु्गे ऩरुतपन  २ वटा 
सम्ऩर न बएका छन ् बन े ५१ वटाको रागग खरयद 
प्रवक्रमा शरुु गरयएको छ। 
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16. चार ु आगथनक वषनभा ववगबर न ३८ वटा क्रभागत 
गसॉचाइ मोजना ऩनुस्थानऩना गयी ६९१ हेक्टय 
जग्गाभा वषैबयी गसॉचाइ सवुवधा ऩरु् माइएको छ य 
ववगबर न नमाॉ गसॉचाइ मोजनाफाट ६६ हेक्टय थऩ 
गसन्त्ञ् चत ऺेि ववस्ताय गरयएको छ। नदी 
गनमरिणका १५४ मोजनाभध्मे ७० मोजना सम्ऩर न 
बइसकेका छन ् बने फाॉकी मोजनाको गनभानण कामन 
मसै आगथनक वषनभा सम्ऩर न गने गयी रतु गगतभा 
अगागड फढाइएको छ।  

17. खानेऩानीतपन  ५५९ आमोजना कामानरवमनका रागग 
सम्झौता गयी सवकएको य १३० आमोजनाको 
ववस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन प्रगतवेदन तमाय गरयएको 
छ। एक घय - एक धाया कामनक्रभ अरतगनत 
हारसम्भ ८,५०७ घयधयुीभा खानेऩानी सेवा ववस्ताय 
गरयएको छ। 

18. गणुस्तयीम स्वास््म सेवा प्रदान गनन प्रदेश भातहतका 
10 अस्ऩतार य 11 आमवेुद अस्ऩतारको स्तयववृि 
गयी सेवा ववस्ताय गने कामन प्रायम्ब गरयएको छ। 
नवरऩयु (नवरऩयासी, फदनघाट ससु्ता ऩूवन) भा 
मातामात व्मवस्था सेवा कामानरम य घयेर ुतथा साना 
उद्योग कामानरम स्थाऩना गयी सेवा प्रायम्ब गरयएको 
छ।  

19. दईु वषनगबिभा गण्डकी प्रदेश - उज्मारो प्रदेश 
घोषणा गने प्रदेश सयकायको नीगत अनरुुऩ दईु 
वषनगबि यावष्डम प्रसायण राइनभा जोगडने सम्बावना 
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नयहेका य हारसम्भ फत्ती फालानका रागग आधगुनक 
ऊजानको प्रमोग नबएका भसु्ताङ, भनाङ, म्माग्दी, 
रभजङु य गोयखा न्त्जलाराका नौ वटा स्थानीम 
तहहरूका कयीफ १५०० घयधयुीभा घयेर ु सौमन 
ऊजान प्रववगध जडान गने प्रवक्रमा शरुु बइसकेको छ 
। फाग्रङु, रभजङु, गोयखा य भनाङभा ३१ वटा 
साना जरववद्यतु आमोजनाको भभनत गने कामन प्रायम्ब 
गरयएको छ । आगाभी चाय वषनगबि प्रदेशगबिका 
कयीफ ७० हजाय जीणन काठे ऩोरराई न्त्स्टर ऩोररे 
ववस्थाऩन गने नीगत अनरुुऩ १४,५०० न्त्स्टर ऩोर 
खरयद गने कामन अगागड फढाइएको छ। 

20. गोयखा, नवरऩयु (नवरऩयासी, फदनघाट ससु्ता ऩूवन), 
रभजङु, भनाङ, तनहुॉ, फाग्रङु, म्माग्दी य भसु्ताङ 
न्त्जलाराका यावष्डम प्रसायण राइन नजोगडएका ऺेिभा 
ववद्यतु ववस्ताय गननका रागग ववद्यतु प्रागधकयणसॉग 
सम्झौता बई कामन प्रवक्रमा अगागड फढेको छ। 

21. ववकास आमोजनाको प्रबावकायी अनगुभन गनन, 
गनभानण कामनभा हनु सक्न ेवढराससु्ती य अगनमगभतता 
योक्न, आमोजनाको कामानरवमनभा आइऩने 
सभस्माको सभमभै सम्फोधन गयी गनभानण कामनराई 
गछटो, छरयतो य गणुस्तयीम फनाउन भखु्मभरिीको 
प्रत्मऺ गनदेशनभा सञ् चारन हनु े गयी प्रदेश 
सयकायको प्रथभ वावषनकोत्सवको अवसयभा २०७५ 
सार पागनु ४ गते ववशषे कऺ (एक्शन रुभ) 
स्थाऩना गयी कामन प्रायम्ब गरयएको छ। प्रदेश 
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सयकायका सोंच, रक्ष्म, उदे्दश्म, नीगत, कामनक्रभ तथा 
उऩरन्त्धधका फायेभा जनताराई प्रत्मऺ रुऩभा 
जानकायी गयाउने तथा जनताफाट ऩषृ्ठऩोषण गरन े
उदे्दश्मरे ''जनतासॉग भखु्मभरिी टेगरगबजन कामनक्रभ'' 
शरुुआत गरयएको छ। 

22. प्रदेश सयकायरे २०७५ सार बार ४ गतेदेन्त्ख 
नागरयकका गनुासा प्रत्मऺ रुऩभा सनुी सम्फोधन गने 
उदे्दश्मरे हेरो भखु्मभरिी कऺ सञ् चारनभा लामाएको 
छ। हारसम्भ प्राप्त बएका ५३० गनुासा भध्मे 
३८४ गनुासा पर्छ्यौट बई १४६ पर्छ्यौटको 
क्रभभा यहेका छन।् 

23. प्रदेश सयकाय स्थाऩना बएको एक वषन ऩूया बएको 
उऩरक्ष्मभा उत्कृष्ट काभ गने २७ जना 
याष्डसेवकराई ऩयुस्कृत गरयएको छ। सयकायरे 
वषनबय गयेका काभकायफाहीको वववयण सभेटी 'प्रदेश 
सयकायको एक वषन' नाभक ऩनु्त्स्तका प्रकाशन 
गरयएको छ। 

24. प्रदेश सयकायरे २०७५ सार बार १३ गते 
गण्डकी प्रदेशराई ऩूणन खोऩ सगुनन्त्श् चत प्रदेश घोषणा 
गयेको छ।  

25. मस वषन 834 कृवष, ऩशऩुऺी तथा भत्स्म भोडेर 
पाभनराई अनदुान सहमोग गरयएको छ। गण्डकी 
प्रदेशका ३६ गनवानचन ऺिेभा एक/एक भखु्मभरिी 
जरवामभैुिी नभूना कृवष गाउॉ गनभानणको कामन अगागड 
फढाइएको छ। प्रदेशगबि ३२ वटा कोलाड रुभ तथा 
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कोलाड स्टोय, 4 स्थानभा खसी फजाय, ३ स्थानभा 
फधशारा, १८ स्थानभा दधु न्त्चस्मान केरर, ११ 
स्थानभा कृवष उऩज सॊकरन केरर, ८ स्थानभा कृवष 
प्रशोधन केरर, एउटा प्राङ्गारयक भर उत्ऩादन 
कायखाना, २ वटा वटस्मू कलाचय प्रारट तथा २ 
स्थानभा वप्रगसजन पाभन स्थाऩना गने कामन बइयहेको 
छ। ७१ वटा कृवष मान्त्रिकीकयण तथा गग्रनहाउस 
कामनक्रभ, १२६ वटा साना तथा आधगुनक गसॉचाइ 
कामनक्रभ, १० वटा सहकायी खेती कामनक्रभ, ३ 
स्थानभा चक्राफरदी कामनक्रभ, २१ वटा ऩशऩुऺी 
तथा कृवष ऺेिका भूलाम शृ्रङ्खराभा आधारयत 
कामनक्रभ, ५३ वटा फे्रसहाउस सदुृढीकयण सहमोग 
कामनक्रभ तथा २८ वटा साभदुावमक होभस्टेभा 
प्राङ्गारयक खेती सहमोग कामनक्रभ सञ् चारन बइयहेका 
छन।् सहकायी सूचना, ब-ूसूचना तथा कृवष सूचना 
व्मवस्थाऩनको रागग भोफाइर एप्स तमाय गरयएको 
छ। चार ुआगथनक वषनगबिभा नवरऩयु (नवरऩयासी, 
फदनघाट ससु्ता ऩूवन) य कास्की न्त्जलाराका स्थानीम 
तहका सीभाना अद्यावगधक गने कामन सम्ऩर न 
गरयनेछ। 

26. प्रदेशगबिका ११० प्रभखु ऩमनटकीम गरतव्महरूराई 
सभेटेय सन्त्चि ऩनु्त्स्तका प्रकाशन गरयएको छ। 
ऩमनटन ववकास तथा ऩूवानधाय व्मवस्थाऩन गनन 27३ 
होभस्टेराई ऩूॉजीगत अनदुान प्रदान गरयएको छ। 
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27. प्रदेशभा यहेका भहत्वऩूणन तार, ऩोखयी य कुण्डहरूको 
सॊयऺण, ववकास य सौरदमॉकयणका रागग तार 
सॊयऺण ववकास प्रागधकयण ऐन, २०७५ जायी बएको 
छ। पेवातार सॊयऺण सम्फरधी सम्भागनत सवोच्च 
अदारतको पैसराराई सम्भान गदै पेवातारको 
सॊयऺण य ववकासका रागग उद्योग, ऩमनटन, वन तथा 
वातावयण भरिीको सॊमोजकत्वभा उच्चस्तयीम सगभगत 
गठन बई कामन अगागड फढेको छ।  

28. प्रदेश सभरवम ऩरयषद्को दईुवटा फैठक सम्ऩर न 
बएका छन।् ऩरयषद्को दोस्रो फैठकरे प्रदेश य 
स्थानीम तह फीच प्रबावकायी सभरवम कामभ गनन 
भखु्मभरिीको सॊमोजकत्वभा गण्डकी प्रदेश सभरवम 
ऩरयषद् सहजीकयण सगभगत, कानून तजुनभाभा 
सहजीकयण गनन भखु्म रमामागधविाको सॊमोजकत्वभा 
स्थानीम तहभा कानून तजुनभा सहजीकयण सगभगत य 
आवगधक मोजना तजुनभाभा सहजीकयण गनन नीगत 
तथा मोजना आमोगका उऩाध्मऺको सॊमोजकत्वभा 
स्थानीम तहभा मोजना तजुनभा सहजीकयण सगभगत 
गठन बई वक्रमाशीर यहेका छन।् स्थानीम तहका 
जनप्रगतगनगध तथा कभनचायीहरूराई ऺभता अगबववृि 
गने उदे्दश्मरे रमावमक सगभगतको ऺेिागधकाय य 
स्थानीम सयकाय सञ् चारन सम्फरधभा ९ न्त्जलाराभा 
अगबभखुीकयण कामनक्रभ सम्ऩर न बएको छ। ८५ 
स्थानीम तहका ऩदागधकायीका रागग आवगधक 
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मोजना तजुनभा सम्फरधी अगबभखुीकयण कामनक्रभ 
सम्ऩर न बएको छ। 

 
सबाभखु भहोदम, 

 

29. प्रदेश सयकायरे प्रथभ वषनभा हागसर गयेका 
भहत्त्वऩूणन उऩरन्त्धधको जगभा तमाय गरयएको 
आगाभी आगथनक वषनको सयकायको नीगत तथा 
कामनक्रभ मस सम्भागनत सदन सभऺ प्रस्ततु गनन 
चाहरछु। 

30. मस नीगत तथा कामनक्रभ तमाय गदान सॊवैधागनक 
व्मवस्था, प्रदेशका एकर य साझा अगधकाय सूची, 
ऩररौं मोजनाको आधाय-ऩि, नेऩार सयकायको 
सभवष्टगत आगथनक नीगत, प्रदेशको प्रथभ ऩञ् चवषॉम 
मोजनाको आधाय-ऩि, ददगो ववकास रक्ष्म प्रागप्तका 
रागग अरतयानवष्डम स्तयभा व्मि गयेका प्रगतफिता 
तथा प्रदेश सयकायरे ऩवहरो य दोस्रो अगधवेशनभा 
प्रस्ततु गयेको नीगत तथा कामनक्रभराई भागनदशननको 
रुऩभा गरइएको छ। आगाभी वषन प्रदेश सयकायको 
सॊगठन सॊयचना अनरुुऩका कभनचायीको व्मवस्था 
हनुेछ, साझा सूचीभा ऩयेका ववषमभा कानूनको तजुनभा 
हनुेछ, सॊववधानको भभन य बावना अनरुुऩ 
आमोजनाको वगॉकयण बई सॊघ, प्रदेश य स्थानीम 
तहफीच याजस्व तथा आमस्रोतको सरतगुरत, ऩायदशॉ 
य रमामोन्त्चत रुऩभा फाॉडपाॉट हनुेछ य सॊघीमताको 
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भभन फभोन्त्जभ सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहफीच 
सभरवम, सह-अन्त्स्तत्व य सहकायीताको सम्फरध 
स्थावऩत बई सॊघीमताको सहज कामानरवमनको 
वातावयण सजृना हनुेछ बर ने ववश् वासको जगभा मो 
नीगत तथा कामनक्रभ तम गरयएको छ। 

31. प्रस्ततु नीगत तथा कामनक्रभरे प्रदेशको सरतगुरत, 
सभरमावमक य सभावेशी ववकास य सभवृि हागसर 
गयी "सभिृ नऩेार, सखुी नऩेारी" को यावष्डम 
आकाॊऺाराई सपर ऩाने उदे्दश्म गरएको छ। 

32. "सभिृ प्रदेश य सखुी नागरयक" गनभानण गने प्रदेश 
सयकायको दीघनकारीन सोंचफाट गनदेन्त्शत बई 
प्रदेशको ववकास य सभवृिका रागग आगाभी चाय 
वषनगबि फहआुमागभक गयीफी १४.२ प्रगतशतफाट ७ 
प्रगतशतभा झाने य प्रदेशको वावषनक औसत आगथनक 
ववृिदय 10.2 प्रगतशतरे ववृि गने रक्ष्म गरइएको 
छ। 

 
सभवृिको आधाय् ऩमनटन ऩूवानधाय  
 
33. ऩमनटन ववकास गरुुमोजना तमाय गयी स्ऩष्ट कामन 

मोजना सवहत ऩमनटन ऺेिको एकीकृत ववकास 
गरयनेछ। गण्डकी प्रदेशराई 'ऩमनटन हफ' य 
ऩोखयाराई नेऩारको 'ऩमनटकीम याजधानी'को रुऩभा 
ववकास गरयनेछ। यावष्डम तथा अरतयानवष्डम ऩमनटन 
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फजायभा ऩमनटकीम गरतव्मको रुऩभा प्रदेशको छवव 
स्थावऩत गरयनेछ।  

34. ऩोखया-काठभाडौं-रनु्त्म्फनीराई गौतभ फिु स्वन्त्णनभ 
गिकोणको रुऩभा  ववकास गनन सॊघीम सयकाय य 
अरतय-प्रदेश सहकामनभा जोड ददइनेछ।  

35. ऩमनटकीम ऩूवानधायको ववकास गदान ऩयुातान्त्त्त्वक 
भहत्त्वका धागभनक, साॊस्कृगतक, ऐगतहागसक भठ भन्त्रदय, 
गमु्फा य गपुा रगामत भौगरक सॊस्कृगतको सॊयऺण य 
प्रविनन गने नीगत अवरम्फन गरयनेछ।  

36. जीववकोऩाजनन य योजगायीका अवसयभा ववृि गनन 
ऩमान-ऩमनटन, भाइस (MICE) ऩमनटन, जर ऩमनटन, कृवष 
ऩमनटन, खेर ऩमनटन, शैन्त्ऺक ऩमनटन, धागभनक ऩमनटन 
य ग्राभीण ऩमनटन जस्ता ऩमनटन व्मवसामको 
ववववगधकयण तथा ववस्तायभा जोड ददइनेछ य ऩमनटन 
ऺेिराई अरम ऺेिसॉग आफि गयी उत्ऩादकत्व ववृि 
गरयनेछ। होभस्टे कामनक्रभराई अगानगनक कृवष 
उत्ऩादन य साना तथा घयेर ु उत्ऩादनसॉग आफि 
गयी ऩमनटन प्रविनन गरयनेछ।  

37. प्रदेशगबिका अर नऩूणन चक्रीम ऩदभागन, भनास्र,ु 
धौरागगयी तथा ढोयऩाटन न्त्शकाय आयऺ रगामतका 
सॊयन्त्ऺत ऺेिका ऩदभागनको स्तयोर नगत गरयनेछ। 
ग्राभीण ऩमनटन केररको स्तयोर नगत य ऩमनटन सेवा 
सूचना केररको सॊस्थागत व्मवस्था गरयनेछ। 

38. सन ्२०१९ राई आरतरयक ऩमनटन वषन घोषणा गयी 
कामनक्रभ सञ् चारन बइयहेका छन।् सन ् २०२० 
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राई गछभेकी आकषनण ऩमनटन वषन य सन ् २०२२ 
राई अरतयानवष्डम ऩमनटन वषन अगबमान सञ् चारन गयी 
सन ् २०२२ सम्भभा वावषनक फीस राख ऩमनटक 
गबत्र्माउने रक्ष्म सवहत प्रचायप्रसाय, फजाय प्रविनन 
तथा  ऩूवानधाय गनभानणभा जोड ददइनेछ।  

39. ऩोखयाराई हवाई हफ फनाउन नेऩारका प्रभखु शहय, 
प्रादेन्त्शक याजधानी य गछभेकी देशका शहयसॉग हवाई 
भागनद्वाया जोड्ने नीगत गरइनेछ। होभस्टे रगामतका 
भहत्त्वऩूणन ऩमनटकीम गरतव्मभा आवश्मकता अनसुाय 
हेगरप्माड गनभानण गरयनेछ। 

40. गैय-आवासीम नेऩारीराई ऩमनटन ऩूवानधाय ववकास य 
ऩमनटन प्रविननभा आफि हनु प्रोत्साहन गरयनेछ। 
ऩवहचान बएका प्रदेशका प्रभखु ऩमनटकीम गरतव्मको 
ववकास य प्रविनन गरयनेछ। 

41. भसु्ताङ, भनाङ य उत्तयी गोयखाराई वपलाभ गसटी य 
ववशेष ऩमनटन ऺेिको रुऩभा ववकास गने नीगत 
गरइनेछ । आगाभी वषन उऩलारो भसु्ताङराई 
Geopark घोषणा गयी सॊयऺण तथा प्रविनन 
गरयनेछ। ऐगतहागसक तथा ऩयुातान्त्त्त्वक भहत्त्वको 
रोभरथाङ ऺेिराई ववश् व सम्ऩदा सूचीभा सूचीकृत 
गनन ऩहर गरयनेछ। 

42. गण्डकी प्रदेशको ऩमनटनराई ववश् वव्माऩी रुऩभा 
प्रगतस्ऩधॉ फनाउन गडन्त्जटर ऩमनटन कामनक्रभ 
सञ् चारन गरयनेछ। प्रदेशका उत्ऩादन तथा 
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ऩमनटकीम स्थरको प्रचायप्रसाय गनन ववश् वका प्रभखु 
बाषाभा वेफ ऩोटनर गनभानण गयी सञ् चारन गरयनेछ।  

43. प्रदेशगबि ऩमनटन सेवा प्रदान गनन उऩमिु सॊस्थागत 
सॊयचना खडा गयी ऩमनटन प्रविनन गरयनेछ।  

 

ववद्यतु खऩतभा ववृि् प्रदेशको सभवृि 
 

44. ववद्यतु सेवा ववस्तायको कामनराई गनयरतयता 
ददइनेछ। यावष्डम प्रसायण राइनको ववद्यतु सेवा 
तरुुरतै ऩरु् माउन नसवकन े ऺेिभा रघ ु जरववद्यतु य 
सौमन ऊजानको भाध्मभफाट ववद्यतु सेवा ऩरु् माई 
गण्डकी प्रदेश सयकाय, भन्त्रिऩरयषद्को ऩवहरो 
फैठकफाट गरयएको सॊकलाऩ "गण्डकी प्रदेश - 
उज्मारो प्रदेश" राई ऩूया गरयनेछ।  

45. ववद्यतु खऩत ववृि गयी ऩेट्रोगरमभ ऩदाथनको 
आमातराई प्रगतस्थाऩन गनन जोड ददइनेछ। एर वऩ 
ग्माॉस चरुोराई ववद्यतु, फामोग्माॉस य सौमन चरुोरे 
ववस्थाऩन गदै जाने नीगत गरइनेछ।  

46. उत्तयगॊगा, फढुीगण्डकी, कारीगण्डकी रगामतका 
ठूरा य जराशममिु जरववद्यतु आमोजना गनभानण 
गयी यावष्डम ऊजान सयुऺाभा उलारेखनीम मोगदान 
गननका रागग नेऩार सयकायसॉग सभरवम गरयनेछ। 
कारीगण्डकी, भस्मानङ् दी य फढुीगण्डकी करयडोयभा 
सॊघीम सयकायसॉगको सभरवम य सहकामनभा प्रसायण 
राइन गनभानण गनन ऩहर गरयनेछ। रघ ुतथा साना 
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जरववद्यतु आमोजनाफाट उत्ऩाददत जरववद्यतुराई 
यावष्डम प्रसायण राइनभा जोडी त्मस्ता आमोजनाफाट 
आगथनक राब प्राप्त गने व्मवस्था गभराइनेछ। 

47. प्रदेश सयकायको ववद्यतु उत्ऩादनको रक्ष्म हागसर 
गनन जर ववद्यतु, सौमन, वाम ु य जैववक ऊजान 
आमोजना गनभानणको रागग सम्बाव्मताको आधायभा 
गनजी ऺेिसॉग सहकामन गरयनेछ। 

  

खाद्य वस्तभुा शिुता् प्रदेश सयकायको प्रगतफिता 
 

48. कृवष ऺेिको आधगुनकीकयण, मान्त्रिकीकयण, 
व्मावसामीकयण य गसॉचाइको सगुनन्त्श् चतता गयी 
उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व ववृि गदै आगाभी तीन 
वषनभा भखु्म भखु्म उत्ऩादनभा आत्भगनबनय हनु ेय ऩाॉच 
वषनभा खाद्यार न उत्ऩादन दोधफय फनाउन े रक्ष्मका 
साथ कामनक्रभ सञ् चारन गरयनेछ। उर नत जात, 
नश् र य प्रववगधको प्रमोग य हस्तारतयण गननका रागग 
उन्त्चत व्मवस्था गनन य गणुस्तयीम सेवा उऩरधध 
गयाउन जनशन्त्ि तथा सॊस्थागत सॊयचना ववकास गदै 
रगगनेछ।  

49. उर नत कृवष उत्ऩादन साभग्रीको आऩूगतन व्मवस्था 
सगुनन्त्श् चत गनन उच्च प्रववगधमिु नसनयी य श्रोत 
केररको ववकास गरयनेछ। उर नत जातका 
फाच्छाफाच्छी य ऩाडाऩाडी हकुानउन ववशेष प्रोत्साहन 
कामनक्रभ सञ् चारन गरयनेछ। 
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50. कृवष, फागफानी, भत्स्म य ऩशऩुऺी ऩारन गने ऺिे 
नक्शाङ्कन गरयनेछ। कृवष फगैंचा गनभानण गनन 
सम्बाव्मता अध्ममन गरयनछे। कृवष तथा ऩशऩुऺीको 
त्माॊक अद्यावगधक गरयनछे । कृषक ऩरयचमऩि य 
वगॉकयणको आधायभा कृषकराई उऩरधध गयाउने 
सेवाराई प्रबावकायी फनाइनेछ। 

51. कृषक, कृवष उद्यभी, कृषक सभूह य कृवष सहकायीका 
रागग आम्दानी तथा प्रगतपरभा आधारयत प्रोत्साहन 
कामनक्रभ सञ् चारन गरयनेछ।  

52. फारी, ऩशऩुऺी तथा भत्स्म ऩकेटऺेि ववकासका 
रागग एक वडा - एक नभूना व्मावसावमक कृवष 
कामनक्रभ य एक ऩागरका - एक उत्ऩादन कामनक्रभ 
जस्ता ववन्त्शवष्टकृत कृवष उत्ऩादन ऺेि य भोडेर पाभन 
सम्फरधी कामनक्रभराई ऩरयभाजनन गयी गनयरतयता 
ददइनेछ।  

53. सॊघसॉगको सभरवमभा कृवष ऺेिको ववकासको रागग 
प्रत्मऺ वैदेन्त्शक रगानी आकवषनत गने नीगत 
गरइनेछ। गछभेकी गभि याष्ड चीनसॉग बएको 
सम्झौताको आधायभा उर नत नश् रको गाई ऩारनभा 
अत्माधगुनक प्रववगध गबत्र्माई प्रदेशराई दगु्ध ऩदाथनभा 
आत्भगनबनय फनाउॉदै रगगनेछ। 

54. फीउववजन रगामतका कृवष उत्ऩादन साभग्रीको 
उऩरधधता सगुनन्त्श् चत गयाइनेछ य उत्ऩाददत वस्तकुो 
गणुस्तय गनमभन गने कानून तजुनभा गरयनेछ। 
ववषादी, योग, कीया, फीउववजन तथा भाटो ऩयीऺण 
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गने प्रमोगशाराराई प्रबावकायी रुऩभा सञ् चारन 
गरयनेछ। प्रदेशको भखु्म प्रवेशववरद ु तनहुॉको 
आफखैुयेनी य स्माङ्जाको भारङु्गा याम्दीभा स्थावऩत 
रतु ववषादी अवशेष ऩयीऺण केररराई प्रमोगशाराको 
रुऩभा स्तयोर नगत गयी एकीकृत खाद्य, कृवष तथा 
ऩशऩुऺीजरम उऩजको गणुस्तय चेकऩोष्टको रुऩभा 
ववकास गरयनेछ। 

55. जरवाम ु अनकूुगरत प्रववगधको प्रमोग, ववकास य 
ववस्ताय गयी गयीफी गनवायण गनन, योजगायी सजृना 
गनन तथा अगानगनक कृवष उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व 
ववृि गनन भखु्मभरिी जरवामभैुिी नभूना कृवष गाउॉ 
कामनक्रभराइन ववस्ताय गयी प्रबावकायी रुऩभा 
कामानरवमन गरयनेछ। 

56. उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व ववृि गनन ववत्तीम उत्प्रयेणा 
कामनक्रभ रागू गयी उद्यभशीरता अगबववृि गने नीगत 
गरइनेछ। ववत्तीम सॊस्थासॉगको सहकामनभा कृषकराई 
उद्यभशीर य आत्भगनबनय फनाउन सहज रुऩभा 
सहगुरमत व्माजदयभा कृवष ऋण उऩरधध गयाउने 
व्मवस्था गभराइनेछ। 

57. फारी तथा ऩशऩुऺी गफभाराई प्रबावकायी फनाउन 
कृषक य गफभा कम्ऩनीसॉग सभरवम गयी प्रगतपरभा 
आधारयत गफभा कामनक्रभ कामानरवमन गरयनेछ। 

58. सयकायी तथा गैयसयकायी सॊस्थासॉगको सहकामनभा 
जैववक ववववधता य स्थानीम फारी तथा ऩशऩुऺीको 
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ऩवहचान, सॊयऺण, सॊविनन य प्रविनन गने नीगत 
गरइनेछ।  

59. एक ऩागरका-एक शीत बण्डाय, एक ऩागरका - एक 
कृवष फजाय, एक वडा - एक कृवष उऩज सॊकरन 
केरर कामनक्रभराई गनयरतयता ददइनेछ।  

60. ''खाद्य वस्तभुा शिुता - हाभी सफैको प्रगतफिता'' को 
यावष्डम सॊकलाऩ ऩूया गनन ''आरीदेन्त्ख थारीसम्भ - शिु 
य स्वस्थ खाना'', ''फधशारादेन्त्ख बारसासम्भ - शिु, 
स्वच्छ य स्वस्थ भास'ु' तथा ''गोठदेन्त्ख ओठसम्भ - 
शिु य स्वस्थ दधु'' कामनक्रभराई अगबमानको रुऩभा 
सञ् चारन गरयनेछ। मसका रागग खाद्य उत्ऩादनका 
असर अभ्मास अवरम्फन गदै कृवष तथा 
ऩशऩुऺीजरम उऩजको प्रशोधन केरर, अत्माधगुनक 
फधशारा तथा दगु्ध न्त्चस्मान केरर स्थाऩना सहमोग 
कामनक्रभराई गनयरतयता ददइनेछ। 

61. अगानगनक कृवष उऩज प्रभाणीकयण प्रमोगशारा स्थाऩना 
गने व्मवस्था गभराइनेछ।  

62. भाटोको गणुस्तय सधुानन प्राङ्गारयक भर य फामोचाय 
उत्ऩादन तथा उऩमोग कामनक्रभ सञ् चारन गरयनेछ। 
गणुस्तयीम प्राङ्गारयक दाना, औषधी, ववषादी य भर 
उत्ऩादन गने कायखाना स्थाऩना गनन गनजी ऺेिराई 
प्रोत्साहन गरयनेछ। 

63. सयकायी तथा सावनजगनक स्थरभा परपूर योऩण 
कामनक्रभराई अगबमानको रुऩभा सञ् चारन गरयनछे। 
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सफै सयकायी कामानरम ऩरयसयभा फगैंचा ऩाकन  
फनाउन आवश्मक व्मवस्था गभराइनेछ।  

64. साभूवहक, सहकायी तथा कयाय खेती प्रविनन गने 
कामनक्रभराई गनयरतयता ददइनेछ। उच्च भूलामका 
कृवष फारी (स्माउ, एबोकाडो, वकवी, कागती, 
 ओखय, सरुतरा, अरैंची, कपी, न्त्चमा, गरची, वटभयु, 
च्माउ, भौयीऩारन, येशभ खेती रगामत) तथा 
ऩशवुस्तरुाई व्मावसामीकयण एवॊ  औद्योगीकयण 
गननका रागग भूलाम शृ्रॊखराभा आधारयत कामनक्रभराई 
प्रविनन गरयनेछ। असरा, सहय, ट्राउट रगामतका 
स्थानीम स्तयभा उत्ऩादन हनु सक्न े प्रजागतका 
भत्स्मऩारनराई ववशेष प्रोत्साहन ददइनेछ। सरुतरा, 
अरैंची, कपी, न्त्चमाभा अनसुरधान गयी योग गनदान 
गने व्मवस्था गभराइनेछ।  

65. घयफगैंचा कामनक्रभभा उच्च भूलाम य ऩोषणमिु फारी 
सभावेश गनन प्रोत्साहन गरयनेछ। 

66. स्माउ उत्ऩादनभा आत्भगनबनय हनु सॊघसॉगको 
सभरवमभा भनाङ, भसु्ताङ, गोयखाको धाचे य 
चभुनबु्रीराई स्माउको सऩुय जोनको रुऩभा ववकास 
गरयनेछ। स्माउ उत्ऩादन हनु सक्ने अरम स्थान 
ऩवहचान गयी स्माउ उत्ऩादन ऺेि ववस्ताय गने नीगत 
गरइनछे।  

67. सॊघ य स्थानीम तहसॉगको सभरवम य सहकामनभा 
कृवष, ऩशऩुऺी तथा भत्स्म ववकासका कामनक्रभ 
सञ् चारन गने नीगत गरइनेछ। मवुा रन्त्ऺत 
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व्मावसावमक कृवष तथा ऩशऩुऺी तागरभ कामनक्रभराई 
गनयरतयता ददइनेछ।  

68. घयऩारवुा ऩशऩुऺीका योग ववरुि फहृत खोऩ 
कामनक्रभ सञ् चारन गयी क्रभश् ऩूणन ऩशऩुऺी 
खोऩमिु ऩागरका घोषणा गदै जाने नीगत गरइनेछ। 
जनुोवटक तथा भहाभायीजरम ऩशऩुऺी योग गनमरिण 
तथा योकथाभका रागग एकीकृत स्वास््म नीगत 
अवरम्फन गरयनेछ। 

69. बगूभ प्रमोग नक्शा, खेतीको ऩरयदृश्म, खेती 
अनसुायको ऩानीको आवश्मकता य ऩवहचान तथा 
सम्बाववत गसॉचाइ मोजनाको ऩरयदृश्महरू सभेत 
प्रगतगफन्त्म्फत हनुे गयी प्रदेश गसॉचाइ गरुुमोजना तमाय 
गरयनेछ। नेऩार सयकायसॉगको सभरवमभा 
कारीगण्डकी, भस्मानङ्गदी, भादी, आॉधीखोरा कोरयडोय, 
गबिी भधेश य ठूरा टायहरूराई ववशेष प्राथगभकताभा 
याखेय मोजनाफि गसॉचाइ ववकास गरयनेछ। गसॉचाइ 
सवुवधा नऩगेुका कृवषमोग्म जगभनभा गसॉचाइ सवुवधा 
ववस्ताय गरयनेछ। सतह गसॉचाइको सम्बावना नबएका 
ऩहाडी ब-ूबागका ऩाखा य टायभा गसॉचाइ सवुवधा 
ऩरु् माउनका रागग हार सञ् चारनभा यहेका रघ ु
जरववद्यतु वा सोराय गरफ्ट गसॉचाइ प्रणारीराई 
प्रोत्साहन गरयनेछ। गनभानण सम्ऩर न गसॉचाइ 
आमोजनाको ददगो व्मवस्थाऩन गननको रागग गसॉचाइ 
सेवा शलुाक सॊकरन गनन आवश्मक नीगतगत, कानूनी 
तथा सॊस्थागत व्मवस्था गरयनेछ। 
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70. प्रदेशगबिका ठूरा तथा भध्मभ नदी तथा खोराभा 
स्थामी रुऩभा तटफरध गनभानण गयी नदी वकनायका 
फस्ती य खेय गई यहेको जभीन सॊयऺण कामनराई 
गनयरतयता ददइनेछ। ऩोखया भहानगयऩागरकासॉग 
सहकामन गयी पेवातार सॊयऺणको रागग तत्कारीन 
य दीघनकारीन रुऩभा चेक ड्याभ तथा गसलाटेशन 
ड्याभ गनभानण कामन एवॊ जराधाय सॊयऺण 
कामनक्रभराई गनयरतयता ददइनेछ। 

 

अफको अवस्था् व्मवन्त्स्थत फसोफास य बगूभ व्मवस्था  
 

71. ब-ूउऩमोगका ववगबर न ऺेिहरू जस्तै् कृवष, फसोफास, 
व्मावसावमक, औद्योगगक, वन य सावनजगनक उऩमोग 
ऺेिका जग्गाको नक्शाङ् कन गरयनेछ। जग्गाको 
चक्राफरदी गने, कृवष वन प्रणारी रागू गने, चयन 
ऺेि ववकास गने य जग्गा गरजभा गरने ददने 
व्मवस्थाराई प्रोत्सावहत गयी जग्गा खण्डीकयण य 
फाॉझो याख् ने प्रवनृ्त्त्तराई गनरुत्सावहत गदै रगगनेछ।  

72. जग्गाको चक्राफरदी, जग्गा गरजभा गरनेददन े
रगामतका बगूभ व्मवस्थाऩन सम्फरधी नीगतगत, 
कानूनी तथा सॊस्थागत व्मवस्था गदै सयकायी, 
सावनजगनक य गठुी जग्गाको सॊयऺण तथा अगबरेख 
व्मवस्थाऩन गदै रगगनेछ। 

73. बगूभहीन सकुुम्फासीको त्माॊक सॊकरन गयी सॊघ य 
स्थानीम तहसॉगको सभरवमभा फसोफास, 
जीववकोऩाजनन य साभान्त्जक सॊयऺणका कामनक्रभ 
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सञ् चारन गरयनेछ। अव्मवन्त्स्थत फसोफासराइन 
व्मवन्त्स्थत गनन एकीकृत फस्ती ववकास गने नीगत 
गरइनेछ।  

 

एक सहकायी् एक उत्ऩादन 

 

74. सहकायी सम्फरधी आवश्मक नीगत, कानून तथा 
भाऩदण्ड तजुनभा गरयनेछ। सहकायीको दतान, 
अगबरेखीकयण, प्रन्त्शऺण, प्रविनन तथा गनमभन गनन 
प्रदेश स्तयीम सॊस्थागत सॊयचना स्थाऩना गरयनेछ। 
सहकायी ऺेिको ववकास तथा प्रविननका रागग 
ऺभता ववकास य अनदुानका कामनक्रभ सञ् चारन 
गरयनेछ।  

75. कृवष ऺेिको व्मावसामीकयणका रागग एक सहकायी 
- एक उत्ऩादन तथा साभूवहक सहकायी खेती प्रणारी 
कामनक्रभराई गनयरतयता ददइनेछ। भवहरा सहकायी 
सॊस्थाको सॊस्थागत सदुृढीकयणका रागग आवश्मक 
सहमोग गरयनेछ। एक घय - एक सदस्म हनुे गयी 
सहकायी सॊस्था दतान एवॊ ऺेि ववस्ताय कामनक्रभ 
कामानरवमन गरयनेछ। सॊस्थागत सशुासन कामभ गदै 
सहकायी ऺेिको रगानीराई उत्ऩादनशीर एवॊ 
व्मावसावमक ऺेिभा ऩरयचारन गने नीगत गरइनेछ।  
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उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व ववृि् प्रदेशको सभवृि 
  
76. 'उऩबोग्म वस्त ुय गनभानण साभग्रीको उत्ऩादन फढाऔ ॊ; 

प्रदेशको सभवृिभा मोगदान ऩरु् माऔ ॊ' अगबमानराई 
अगागड फढाइनेछ। उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व ववृि, 
योजगायी सजृना य गयीफी गनवायणभा टेवा ऩरु् माउने 
स्थानीम कच्चा ऩदाथनभा आधारयत रघ,ु घयेर ु तथा 
साना उद्योगराई प्रोत्साहन गरयनेछ। त्मस्ता उद्योग 
स्थाऩना, सञ् चारन य व्मवस्थाऩन गनन ववत्तीम 
सॊस्थासॉग सभरवम गयी सहगुरमत दयभा ऋण 
उऩरधध गयाउने नीगत गरइनेछ।  

77. स्वदेशी य स्थानीमस्तयभा उत्ऩाददत वस्त ु तथा 
सेवाको उऩबोगराई प्राथगभकता य प्रोत्साहन ददन े
नीगत गरइनेछ। गनकासीजरम वस्त ु जस्तै् अलारो, 
रोिा, ऊन, ऩन्त्स्भना, गरैंचा उत्ऩादन गनन जोड 
ददइनेछ। सॊघ, स्थानीम तह य गनजी ऺेिसॉगको 
सभरवमभा  औद्योगगकयणराई प्रविनन गनन आवश्मक 
ऩूवानधाय गनभानण गने नीगत गरइनेछ।  

78. उद्योग, व्माऩाय तथा व्मवसाम प्रविननका रागग 
रगानीभैिी वातावयण सजृना गरयनेछ। सावनजगनक-
गनजी-सहकायी साझेदायी य सॊघसॉगको सभरवमभा 
स्वदेशी तथा प्रत्मऺ वैदेन्त्शक रगानी सभेतराई 
प्रोत्साहन गरयनेछ।  

79. एक स्थानीम तह - एक उद्योग ग्राभको नीगतराई 
गनयरतयता दददैं स्थानीम तहभा उद्योग ग्राभ 
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स्थाऩनाका रागग आवश्मक ऩूवानधाय गनभानणभा जोड 
ददइनेछ। कास्की य नवरऩयु (नवरऩयासी, फदनघाट 
ससु्ता ऩूवन) भा प्रदेशस्तयका औद्योगगक ऺेि स्थाऩना 
गरयनेछ।  

80. सॊघ, स्थानीम तह य गनजी ऺेिसॉगको सभरवमभा 
खानी तथा खगनजको अरवेषण, उत्खनन य उऩमोग 
गने नीगत गरइनेछ। मसका रागग आवश्मक नीगत 
तथा कानूनको तजुनभा, सॊस्थागत सॊयचना तथा 
ऩूवानधाय गनभानण य अरवेषण-सवेऺण गरयनेछ। 
खगनजजरम उत्ऩादन तथा गनभानण उद्योगको स्थाऩना 
य सञ् चारन गनन जोड ददइनेछ। 

81. प्रदेशको ऺेिागधकायगबि ऩयेका उद्योगको औद्योगगक 
उत्ऩादकत्व ववृि, औद्योगगक ऺेि व्मवस्थाऩन य 
उद्यभशीरता ववकासका ऺेिभा वक्रमाशीर यहेका 
सॊस्थाको ऩनुयावरोकन गयी आवश्मकता अनसुाय 
ऩनुसंयचना गरयनेछ। उत्ऩादन ऺभता तथा योजगायी 
ववृिका रागग ऩूवानधाय गनभानण सहमोग कामनक्रभ 
सञ् चारन गरयनेछ। औद्योगगक ऺेि व्मवस्थाऩनका 
रागग नीगत, कानून य भाऩदण्ड तजुनभा गयी सॊस्थागत 
सशुासन कामभ गरयनेछ। 

82. आगथनक-साभान्त्जक रुऩभा ऩछागड ऩयेका वगनको 
उद्यभशीरता ववकासका रागग व्मावसावमक तथा 
सीऩभूरक तागरभ कामनक्रभराई गनयरतयता ददइनेछ। 
त्मसयी तागरभ प्राप्त उद्यभीराई सहगुरमत ऋणको 
रागग ववत्तीम सॊस्थासॉग सभरवम गरयनेछ। कुभार, 
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दगरत रगामतका सभदुामको ऩयम्ऩयागत सीऩ य 
ऩेशाराई आधगुनकीकयण तथा व्मावसामीकयण 
गरयनछे।  

83. उद्योग व्मवसाम प्रविनन गनन गनजी ऺेिसॉगको 
सहकामनभा गफजनसे इरकुफेशन सेरटयको स्थाऩना य 
सञ् चारन गरयनेछ। औद्योगगक वस्त ु तथा सेवाको 
प्रविननका रागग औद्योगगक तथा व्माऩाय भेरा 
आमोजना गनन गनजी ऺेिराई प्रोत्साहन गरयनेछ। 

84. प्रदेशको ददगो आगथनक ववकासका रागग उद्योग, 
व्माऩाय तथा व्मवसाम सञ् चारन एवॊ रगानीभैिी 
वातावयण सजृना गनन य आगथनक ववकासराई तीव्रता 
ददन सावनजगनक-गनजी आगथनक सॊवाद य सहकामनराई 
एक सशि भाध्मभको रुऩभा ववकास गनन प्रदेश 
व्मवसाम भञ् च स्थाऩना गयी सञ् चारनभा लामाइनेछ। 

85. उद्योग दतान, अनभुगत, नवीकयण रगामतका उद्योग 
प्रशासनसॉग सम्फन्त्रधत सेवा प्रवाहभा एकद्वाय प्रणारी 
अवरम्फन गरयनेछ। मी सेवा प्रवाहभा ववद्यतुीम 
प्रववगध प्रमोगको प्रायम्ब गरयनेछ।   

86. उत्ऩादन रागत कभ गनन आवश्मक ऩूवानधायको 
ववकास, श्रभ कानूनको ऩरयऩारन, उत्ऩादक य 
उऩबोिा फीचको भध्मस्थकतान व्मवस्थाऩन, ढुवानी 
रागत य उत्ऩादन-अवयोध रमूनीकयण गरयनेछ । 

87. रघ ु उद्यभ, घयेर ु तथा साना उद्योगको 
प्रगतस्ऩधानत्भक ऺभता ववृि गयी फजाय ऩहुॉच तथा 
ववस्तायका रागग सऺभ फनाउन रघ ु उद्यभ सेवा 
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ववस्तायराई गनयरतयता ददइनेछ। रघ ु उद्यभ, घयेर ु
तथा साना उद्योगको उत्ऩादनको ऩवहचानका रागग 

साभूवहक न्त्चरह प्रमोग गनन सहजीकयण गरयनेछ।  

88. स्थानीम तहसॉगको सभरवम य सहकामनभा एक 
ऩागरका - एक औद्योगगक उत्ऩादन कामनक्रभ 
सञ् चारन गरयनेछ। मो कामनक्रभराई प्रबावकायी 
फनाउन सम्बाव्म स्रोत य साधनभा आधारयत 
औद्योगगक वस्तकुो उत्ऩादनराई प्रविनन गनन वस्त ु
ववकास केरर तथा सभूहगत औद्योगगक केररको 
स्थाऩना गरयनेछ।  

89. अत्मावश्मक सेवा तथा वस्त ुसहज, सरुब य गनमगभत 
रुऩभा उऩरधध गयाउन सावनजगनक, गनजी तथा 
सहकायी ऺेिराई सहबागी गयाउॉदै उऩबोिा वहत 
सॊयऺण तथा प्रविनन गने व्मवस्था गभराइनेछ। 
सॊघसॉगको सभरवमभा सफै प्रकायका गसन्त्रडकेट य 
काटेरको अरत्म गरयनछे। उऩबोिा हकवहत 
सॊयऺण गनन फजाय अनगुभनराई प्रबावकायी 
फनाइनेछ। 

90. सॊघसॉगको सभरवमभा खाद्यवस्तकुो गणुस्तय ऩयीऺण 
गने प्रमोगशाराको स्थाऩना गनन ऩहर गरयनेछ।  
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वैऻागनक व्मवस्थाऩन सवहतको हरयमो वन्  
स्वच्छ वातावयण, स्वस्थ जीवन 
 

91. मस प्रदेशको ३७.१ प्रगतशत वन ऺेिरे ढावकएको 
हुॉदा यावष्डम रक्ष्म प्राप्त गनन वन ऺेि कामभ य 
व्मवस्थाऩन गने कामनराई गनयरतयता ददइनेछ। वन 
व्मवस्थाऩन गदान सॊयऺण य आगथनक उऩाजननराई 
सॉगसॉगै रैजाने नीगत गरइनेछ। वन ऺेि अगतक्रभण 
गने कामनराई गनरुत्सावहत गयी रमून वन ऺेि बएका 
भसु्ताङ, भनाङ य उत्तयी गोयखाभा वन ऺेि फढाउन 
बगूोर सहुाउॉदो वृऺ ायोऩण गदै रगगनेछ। 

92. अर नऩूणन सॊयऺण ऺेि, भनास्र ु सॊयऺण ऺेि य 
ऩञ् चासे सॊयन्त्ऺत वनको व्मवस्थाऩन प्रदेश सयकाय 
भातहत लामाउन ऩहर गरयनेछ। 

93. धौरागगयी ऺेि, डहये देउयारी, घमु्टे रेक य 
ऩञ् चकोट रगामतका ऺिेको वन सॊयऺणका रागग 
सम्बाव्मता अध्ममन गरयनछे। 

94. वन तथा वरमजरत ुसॊयऺण, ददगो तथा वैऻागनक वन 

व्मवस्थाऩन तथा उऩमोग य वातावयणीम सेवाको ददगो 
उऩरधधताको रागग सभदुामभा आधारयत वन 

व्मवस्थाऩनराई सफर फनाउॉदै रगगनेछ। मसका 
रागग आवश्मक नीगतगत, कानूनी य सॊयचनागत 
सदुृढीकयण गरयनेछ।  

95. वन ऩैदावायको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व ववृि गनन 
“सभवृिका रागग वन” कामनक्रभराई गनयरतयता 
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ददइनेछ। “वन ऺिेभा परपूर वृऺ ायोऩण वषन” घोषणा 
गयी फहउुऩमोगी तथा फहवुषॉम गफरुवा योऩण 
गरयनेछ। वन ऺेिभा यहेका जगडफटुी, परपूर, 
डारेघाॉसका रुखववरुवा सॊयऺण गरयनेछ। 
प्रदेशस्तयीम वरमजरत ु उिाय केररको स्थाऩना य 
सञ् चारन गरयनेछ। भानव-वरमजरत ु द्वरद्व 
व्मवस्थाऩनभा थऩ जोड ददइनेछ। ऩोखया 
भहानगयऩागरकाको ऩचबैमाभा प्रदेशस्तयीम प्राणी 
उद्यान स्थाऩना गरयनेछ। 

96. स्थानीम तहसॉगको सभरवमभा अरतयानवष्डम स्तयको 
हरयत उद्यान गनभानण गयी सञ् चारनभा लामाइनेछ। 

97. आम आजनन फढाउन फाॉझो य अधन प्रमोग बएको 
जभीनभा कृवष वन कामनक्रभराई फढावा ददइनेछ। 
साभदुावमक वनभा फहउुऩमोगी जडीफटुी, परपूर, 
डारेघाॉस रगामतका फोटगफरुवा प्रविनन गने नीगत 
गरइनेछ।   

98. “स्वच्छ वातावयण - स्वस्थ जीवन” अगबमानराई 
सपर फनाउन गनजी ऺिे य नागरयक सभाजसॉग 
सहकामन गरयनेछ। ऩोखया भहानगयऩागरका 
रगामतका शहयी ऺेिभा वातावयण सॊयऺण, वाम ु
प्रदषुण गनमरिण, हरयमारी प्रविनन तथा शहयी सौरदमन 
कामभ गनन हरयमारी उद्यान स्थाऩना तथा सञ् चारन 
गयी “हरयत शहय” अगबमानराई प्रबावकायी फनाउन 
स्थानीम तहसॉग सभरवम गरयनेछ। 
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99. वरमजरत ु तथा घयऩारवुा जनावयको रागग वऩउने 
ऩानी, साना गसॉचाइ तथा जर ऩनुबनयण गनन “एक गाउॉ 
- एक ऩोखयी अगबमान” सञ् चारनका रागग वन ऺेि 
तथा आसऩासभा ऩोखयीको गनभानण य  भभनत सम्बाय 
गने कामनराई गनयरतयता ददइनेछ। प्रदेशगबिका 
ऩोखयी, तार तथा नदीको ऩानीको गणुस्तय य जरीम 
जैववक ववववधता सम्फरधी अनसुरधान गयी ऩानीको 
स्वच्छता कामभ गने कामनक्रभ सञ् चारन गरयनेछ।  

100. प्रदेश अरतगनतका वन ऺेिभा ऩाइने रोऩोरभखु 
वनस्ऩती तथा वरमजरत ु प्रजागतको स्थानीम स्थरभै 
सॊयऺण गनन जोड ददइनेछ। प्रदेशगबिको वन ऺेि, 

गैयकाष्ठ वन ऩैदावय, जगडफटुी य जैववक ववववधताको 
अध्ममन, अनसुरधान गयी सॊयऺण य व्मवस्थाऩन गने 
नीगत गरइनेछ। 

101. गणुस्तयीम गफरुवा उत्ऩादन गनन वन फीउ फगैँचाको 
सॊयऺण य व्मवस्थाऩन गरयनेछ। उच्च प्रववगधमिु 
फहवुषॉम वन नसनयीफाट हनु े गफरुवा उत्ऩादनराई 
गनयरतयता ददई थऩ आठ न्त्जलाराभा ववस्ताय 
गरयनेछ। 

102. ढुङ्गा, गगट्टी य फारवुा रगामतका प्राकृगतक स्रोतको 
उत्खनन, उऩमोग य व्मवस्थाऩनराई वातावयणभैिी 
फनाउन अनगुभन य गनमभन गरयनेछ। 

103. जरवाम ु ऩरयवतननका कायणफाट गसन्त्जनत नकायात्भक 
असय रमूनीकयण गनन स्थानीम तहसॉगको सहकामनभा 
जरवाम ु अनकूुरन कामनमोजना कामानरवमन गयी 
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“जरवाम ु ऩरयवतनन अनकूुगरत प्रदेश” फनाउने नीगत 
गरइनेछ। 

104. सभदुाम, स्थानीम तह, सयुऺा गनकाम, नागरयक सभाज 
य सञ् चाय भाध्मभको सभरवम तथा सहबागगताभा वन 
डढेरो योकथाभ तथा गनमरिण गरयनेछ। 

105. प्रदेशभा जगडफटुीजरम उद्योगको स्थाऩना, ववकास य 
प्रविननका रागग आवश्मक नीगतगत तथा कानूनी सधुाय 

गनुनका साथै अध्ममन, अनसुरधान य सॊस्थागत 

सॊयचनाको व्मवस्था गरयनेछ। स्थानीम जडीफटुीको 
ऩवहचान, सॊयऺण, प्रशोधन तथा प्रमोगका फायेभा 
जनचेतना अगबववृि गयी जडीफटुी सम्फरधी 
ऩयम्ऩयागत ऻान, सीऩ य प्रववगधको अगबरेखीकयण, 
सदुृढीकयण तथा ऩसु्तारतयणका रागग आवश् मक 
व्मवस्था गभराइनेछ।  

106. शिु वऩउने ऩानी, जरीम स्वच्छता य वातावयणीम 
सेवा प्रवाहको सगुनन्त्श् चतता गनन ब-ूऺम रमूनीकयण 
गयी जभीनको उत्ऩादकत्व फढाउन भहत्वऩूणन य 
सॊवेदनशीर जराधाय ऺेिको ऩवहचान गयी एकीकृत 
जराधाय व्मवस्थाऩन गदै रगगनेछ।  

107. चयेु बावय रगामत बौगोगरक दृवष्टकोणरे सॊवेदनशीर 
ऺेिहरूभा भाटो, ऩानी, वन तथा जैववक ववववधता 
जस्ता प्राकृगतक स्रोतको एकीकृत य ददगो 
व्मवस्थाऩन गरयनेछ।  

108. तलारो तथा उऩलारो तटीम ऺेिका सेवाग्राही फीच 
अरतय सम्फरध कामभ याख्दै ऩारयन्त्स्थगतकीम सेवाको 
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बिुानी प्रणारीको ववकास गयी त्मस्तो सेवा प्राप्त गये 
फाऩत राग्न ेशलुाकको गनन्त्श् चत अॊश स्रोत सॊयऺण य 
व्मवस्थाऩनभा खचन गने व्मवस्था गभराइनेछ।  

 
सशुासन य सभवृि् ववऻान य प्रववगध 
 

109. ववऻान य प्रववगधको अध्ममन, अनसुरधान य 
आववष्काय गननका रागग ववऻान तथा प्रववगध प्रगतष्ठान 
स्थाऩनाको नीगतगत, कानूनी य सॊयचनागत प्रफरध 
गभराइनेछ। ववऻान तथा प्रववगधको ऺेिभा 
व्मवहारयक तथा उऩमोगी अध्ममन, अनसुरधान य 
आववष्कायका रागग प्रोत्साहन गरयनेछ।   

110. सॊघ, स्थानीम तह य गनजी ऺेिसॉगको सभरवम य 
सहकामनभा घयघयभा अन्त्प्टकर पाइफय तथा ब्रोड 
धमाण्ड नटेवकन  ववस्ताय गनन सावनजगनक-गनजी 
साझेदायीको नीगत अवरम्फन गरयनेछ। स्थानीम 
तहसम्भ इरटयनेट सेवा ऩरु् माउन ऩूवानधाय गनभानणभा 
स्थानीम तहसॉग सहकामन गरयनेछ।  

 
गणुस्तयीम बौगतक ऩूवानधाय् प्रदेश सभवृिको आधाय  
 

111. आगाभी चाय वषनगबि प्रदेश याजधानी ऩोखयाफाट 
प्रदेशका सफै स्थानीम तहका केररराई सडक 
सञ् जाररे जोगडनेछ य स्थानीम तहका केरर जोगडई 
सकेका सडकको स्तयोर नगत गरयनेछ। "एक गनवानचन 
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ऺिे - एक सडक" कामनक्रभराई गनयरतयता 
ददइनेछ। स्थानीम तहको केरर जोड्ने सडकभा ऩने 
सम्ऩूणन सडक ऩरुहरू गनभानण गरयनेछ। 

112. फहृत ् ऩोखया चक्रऩथ य ऩोखया-गबभाद-दमु्कीफास 
रतुभागन तथा शागरग्राभ साॉस्कृगतक कोरयडोयको 
ववस्ततृ आमोजना प्रगतवेदन तमाय गयी कामानरवमनभा 
रगगनेछ। फढुीगण्डकी, भस्मानङ्दी य भादी 
कोरयडोयभा सडक गनभानण कामनराई गनयरतयता ददई 
मी ऺेिभा आगथनक, साॊस्कृगतक य ऩमनटकीम 
वक्रमाकराऩ अगबववृि गनन आगथनक कोरयडोयको 
रुऩभा ववकास गरयनेछ। 

113. प्रदेशगबि आगाभी दईु वषनभा आवश्मक झोरङु्गे ऩरु 
गनभानण सम्ऩर न गने नीगत गरइनेछ। छोटो तयीको 
झोरङु्गे ऩरु गनभानण गनन स्थानीम तहराई आवश्मक 
प्राववगधक य आगथनक सहमोग गरयनेछ। 

114. अध्ममन अनसुरधान भापन त ् सडक ऩूवानधायभा 
नवीनतभ प्रववगधको ववकास य प्रमोग गयी सडक 
सयुऺाभा प्रबावकायीता लामाउने नीगत अवरम्फन 
गरयनेछ। सडक सयुऺाराई सगुनन्त्श् चत गनन प्रदेश 
रोकभागनका भहत्त्वऩूणन स्थानभा गसगस क्माभेया जडान 
गरयनेछ। प्रदेशको प्रवेश नाकाभा प्रववगधजरम सवायी 
साधन सयुऺाजाॉच गेट गनभानण गरयनेछ। सडक 
सयुऺा सम्फरधी सचेतनाभूरक कामनक्रभ सञ् चारन 
गरयनेछ।  
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115. सवायी ऩयीऺण केरर भापन त ् सवायी गणुस्तय 
सगुनन्त्श् चत गने नीगत अवरम्फन गरयनेछ। नेऩार 
सयकायसॉगको सहकामनभा स्भाटन राइसेरस चेकजाॉच 
गने प्रणारी स्थाऩना गरयनेछ।  

116. नेऩार सयकाय य स्थानीम तहसॉगको सहकामन तथा 
गनजी ऺेिसॉगको साझेदायीभा प्रदेश याजधानी ऩोखया 
रगामतका शहयी ऺेिभा ववद्यतुीम सवायी साधन 
सञ् चारन गनन आवश्मक व्मवस्था गभराइनेछ। 
वैऻागनक रुट ऩयगभट प्रणारी भापन त मातामात 
सेवाको ऩहुॉच सगुनन्त्श् चत गरयनेछ । सेवा य 
गणुस्तयका आधायभा सावनजगनक सवायीको वगॉकयण 
गरयनेछ।  

117. सवायी चारक तथा सवायी धनीरे गतनुनऩने याजस्व, 
शलुाक, दस्तयु, आदद ववद्यतुीम भाध्मभफाट सभेत 
बिुानी गने व्मवस्था गभराइनेछ। अनराईन सवायी 
चारक अनभुगत ऩि प्रणारीराई थऩ व्मवन्त्स्थत 
गरयनेछ। सावनजगनक सवायी साधनको अनगुभन गने 
तथा स्भाटन काडन प्रमोग गयी ववद्यतुीम भाध्मभफाट 
बाडा बिुानी गने व्मवस्था गभराइनेछ।  

 

एक घय, एक धाया - प्रदेश सयकायको अगबबाया 
 

118. आगाभी एक वषनगबि खानेऩानी सवुवधा नऩगेुका सफै 
घयधूयीभा आधायबतू स्तयको खानेऩानी ऩरु् माइनेछ। 
खानेऩानीको गणुस्तयराई क्रगभक रुऩभा सधुाय गदै 
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रगगनेछ। एक घय - एक धायाको नीगत कामानरवमन 
गरयनछे।  

119. स्वच्छ खानेऩानी तथा सयसपाइभा ऩहुॉचको भौगरक 
हकराई सगुनन्त्श् चत गनन खानेऩानी आमोजनाभा 
उऩबोिाको रागत सहबागगता सम्फरधी नीगतभा 
ऩनुयावरोकन गरयनेछ। जीणन तथा आॊन्त्शक रुऩभा 
सञ् चारनभा यहेका खानेऩानी आमोजनाराई 
ऩनुगननभानण वा भभनत सधुाय गयी ऩूणन रुऩभा 
सञ् चारनभा लामाइनेछ।  

120. जरवाम ु ऩरयवतननको प्रगतकूर प्रबावराई ध्मानभा 
याखी स्थामी श्रोतहरूको खोजी गयी खानेऩानीको 
आऩूगतनराई बयऩदो य ददगो फनाइनेछ।  

121. 'गण्डकी प्रदेश - स्वच्छ, सपा, हयाबया प्रदेश' को 
रुऩभा ववकास गनन आधगुनक प्रववगधमिु पोहोयभैरा 
प्रशोधन केरर गनभानणका रागग स्थानीम तहसॉग 
सहकामन गरयनेछ। स्थानीम तहसॉगको सहकामनभा 
शहयी ऺेिभा सावनजगनक शौचारम य उद्यान गनभानण 
तथा शहयी सौरदमन ववृि गने नीगत गरइनेछ। 

 

सभवृिको रहय् आधगुनक य व्मवन्त्स्थत शहय  

 

122. प्रदेशको याजधानी ऩोखयाराई शहयी ऩूवानधायमिु 
स्भाटन शहय फनाउन सॊघ य स्थानीम तहसॉग सहकामन 
गरयनेछ। सॊघ य स्थानीम तहसॉगको सहकामनभा 
मोजनाफि शहयीकयणको नीगत गरइनेछ। प्रदेश 
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याजधानी नन्त्जक यहेका शहयराई स्माटराइट 
गसटीको रुऩभा ववकास गरयनेछ। सफै न्त्जलारा 
सदयभकुाभ यहेका शहयराई व्मवन्त्स्थत य 
ऩूवानधायमिु फनाइनेछ। 

123. नेऩार सयकाय, ऩोखया भहानगयऩागरका य गनजी 
ऺेिसॉगको साझेदायीभा ऩोखयाभा अत्माधगुनक सवुवधा 
सम्ऩर न अरतयानवष्डम सम्भेरन केरर स्थाऩना गने कामन 
प्रायम्ब गरयनेछ।   

124. जोन्त्खभमिु य ऩूवानधाय गनभानणका रागग खन्त्चनरो हनुे 
स्थानभा यहेका फस्तीराई स्थानारतयण गनन 
वातावयणभैिी, प्रववगध य ऩूवानधायमिु एकीकृत नभूना 
फस्ती गनभानण गरयनेछ। एकीकृत आवास गनभानण गनन 
गनजी ऺेिराई प्रोत्साहन गरयनेछ।  

125. प्रदेशको ऩवहचान झन्त्लाकने गयेय प्रदेश सयकायको 
भखु्म प्रशासगनक केरर, प्रदेश सबा बवन, प्रदेश 
प्रशासगनक प्रगतष्ठान तथा ववन्त्शष्ट ऩदागधकायीको 
आवास गनभानण कामन मसै वषनदेन्त्ख थारनी गरयनेछ। 
नवरऩयु (नवरऩयासी, फदनघाट ससु्ता ऩूवन) को 
कावासोतीभा प्रादेन्त्शक सयकायी कामानरमहरूको 
रागग एकीकृत सवुवधा सम्ऩर न बवन गनभानण कामन 
शरुु गरयनेछ। अरम स्थानभा आवश्मक प्रादेन्त्शक 
सयकायी कामानरम बवन गनभानण गदै जाने नीगत 
गरइनेछ।  

126. बवन गनभानण सॊवहता तथा भाऩदण्डको प्रबावकायी 
कामानरवमन गरयनेछ। स्थानीम वास्तकुराको जगेनान 
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य प्रविनन गदै बवन गनभानणभा आधगुनक प्रववगध य 
स्थानीम साभग्रीको प्रमोगभा जोड ददइनेछ। सफै 
सावनजगनक सॊयचना रैवङ्गक, फारफागरका य 
अऩाङ्गभैिी हनुे गयी गनभानण गरयनेछ। 

127. अगत ववऩर न, रोऩोरभखु, सीभारतकृत वगन, अऩाङ्गता 
बएका व्मन्त्ि, जोन्त्खभभा यहेका फारफागरकाका 
रागग सयुन्त्ऺत आवासको व्मवस्था गनन हार 
सञ् चारनभा यहेको जनता आवास कामनक्रभराई 
गनयरतयता ददइनेछ। 

 
प्रदेशको धन् दऺ जनशन्त्ि उत्ऩादन 
 

128. प्रादेन्त्शक न्त्शऺा नीगत, कानून य भाऩदण्ड तमाय गयी 
कामानरवमनभा लामाइनेछ। आगाभी दईु वषनगबि 
गण्डकी प्रदेशराई ऩूणन साऺय प्रदेश घोषणा 
गरयनेछ। प्रदेशस्तयभा प्राववगधक न्त्शऺा तथा 
व्मावसावमक तागरभ सम्फरधी नीगत य भाऩदण्ड 
फनाई गनमभन गरयनेछ। प्रादेन्त्शक जनशन्त्िको 
आवश्मकता प्रऺऩेण तथा शैन्त्ऺक मोजना गनभानण 
गयी कामानरवमन गरयनेछ। साभदुावमक ववद्यारमभा 
सञ् चागरत प्राववगधक तथा व्मावसावमक कामनक्रभको 
गणुस्तय ववृि गनन प्रोत्सावहत गरयनेछ। प्रदेशस्तयभा 
ववद्यारम तहको न्त्शऺकको सेवा शतन, मोग्मता य 
सऺभताको भाऩदण्ड गनधानयण गयी गनमभन गने 
व्मवस्था गभराइनेछ। 
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129. उच्चस्तयीम दऺ जनशन्त्ि उत्ऩादनका रागग गण्डकी 
ववश् वववद्यारम स्थाऩना गयी सञ् चारनभा लामाइनेछ। 
गणुस्तयीम प्राववगधक तथा व्मावसावमक न्त्शऺा ववकास 
य ववस्तायका रागग गण्डकी प्राववगधक प्रगतष्ठानको 
स्थाऩना गयी सञ् चारनभा लामाइनेछ।  

130. गणुस्तयीम न्त्शऺाका रागग साभदुावमक ववद्यारमका 
न्त्शऺकराई आवश्मक तागरभ प्रदान गने नीगत 
गरइनेछ। सूचना-प्रववगधभैिी शैन्त्ऺक साभग्रीको 
उत्ऩादन य ववकासको व्मवस्था गभराइनेछ। स्थानीम 
आवश्मकता फभोन्त्जभ ऩाठ  मक्रभ तमाय गयी 
कामानरवमनभा लामाइनेछ। 

131. स्थानीम तहसॉगको सहकामनभा भातबृाषाभा 
ऩठनऩाठनको व्मवस्था गभराउने नीगत गरइनेछ। 

132. प्रदेशका दगुनभ तथा वहभारी ऺेिभा सञ् चागरत रमून 
ववद्याथॉ सॊख्मा बएका ववद्यारमहरूराई स्थानीम 
तहसॉगको सहकामनभा एकीकयण तथा सभामोजन गयी 
आवासीम ववद्यारम व्मवस्थाऩन तथा सञ् चारन गने 
कामनराई सहमोग गरयनेछ। गमु्फा, भदयसा, आश्रभ 
य गरुुकुरभा सञ् चागरत शैन्त्ऺक कामनक्रभराई 
भूरधायको न्त्शऺा प्रणारीभा आफि गने नीगत 
गरइनेछ। 

133. गनजी तथा साभदुावमक ऺेिसॉगको सभरवमभा प्रववगध, 
ववत्तीम तथा व्मावसावमक सचेतना कामनक्रभ 
सञ् चारन गरयनेछ। स्थानीम तहसॉगको सभरवमभा 
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फारववकास केररराई नभूना केररको रुऩभा ववकास 
गदै रगगनेछ। 

134. अऩाङ्गता बएका फारफागरकाको न्त्शऺाभा ऩहुॉच फढाई 
गणुस्तयीम न्त्शऺा प्रदान गनन प्रववगधभैिी न्त्शऺण 
गसकाईभा जोड ददइनेछ। 

135. एभफीफीएस रगामत उच्च प्राववगधक न्त्शऺा 
अध्ममनका रागग छािवनृ्त्त्तभा छनौट बएका दगरत, 
अलाऩसॊख्मक तथा गयीफ ववद्याथॉराई थऩ प्रोत्साहन 
गनन उच्च न्त्शऺा प्रोत्साहन छािवनृ्त्त्त कामनक्रभ 
सञ् चारन गरयनेछ। 

136. उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व ववृि गयी ददगो ववकास गनन 
अनसुरधान य ववकासराई सॉगसॉगै रैजाने नीगत 
गरइनेछ। ववकासका रागग ववश् वववद्यारमसॉगको 
सभरवमभा खोजभूरक य अनसुरधानात्भक कामनक्रभ 
सञ् चारन गरयनेछ। टनेर इन्त्रजगनमरयङको 
ऩाठ्यक्रभ फनाउन ववश् वववद्यारमराई सहमोग 
गरयनेछ। 

 

खेरकुदको सम्भान् प्रदेशको ऩवहचान  

 

137. प्रदेशभा खेरकुदको ववकास गनन प्रदेश खेरकुद 
प्रगतष्ठान स्थाऩना गयी सञ् चारनभा लामाइनेछ। 

138. प्रदेशभा सवुवधा सम्ऩर न फहउुदे्दश्मीम यॊगशारा, 
वक्रकेट यॊगशारा, गलाप कोशन, उच्च उचाइ खेरकुद 
तागरभ केरर रगामतका खेरकुद ऩूवानधायको ववकास 
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गरयनेछ। यावष्डम तथा अरतयानवष्डम स्तयका खेरकुद 
प्रगतमोगगता सञ् चारन गनन सहजीकयण गरयनेछ।  

139. सभवृिको अगबमान - मवुाको मोगदान बर ने सोंच 
अनरुुऩ मवुाभा यावष्डम बावना जागतृ गयाई प्रदेशको 
ववकास तथा सभवृिप्रगत न्त्जम्भेवाय य नैगतकवान 
फनाउन प्रादेन्त्शक मवुा नीगत लामाइनेछ। 

 

बाषा, सॊस्कृगतको सम्भान् गण्डकी प्रदेशको शान 

 

140. बाषा, सावहत्म, करा, सॊगीत, नाट् म य सॊस्कृगतको 
सॊयऺण गनन प्रदेश प्रऻा प्रगतष्ठान स्थाऩना गयी 
सञ् चारनभा लामाइनेछ। जागत, बाषा, सॊस्कृगत य 
गरवऩको सॊयऺण य प्रविननभा जोड ददइनेछ।  

141. प्रदेशका ऐगतहागसक स्भायक य ऩयुातान्त्त्त्वक स्थरको 
अध्ममन, अनसुरधान, सॊयऺण, सॊबाय तथा ऩनुगननभानण 
सम्फरधी नीगत, कानून य भाऩदण्ड तजुनभा गरयनेछ। 
प्रदेशगबि फहसुाॊस्कृगतक ग्राभको गनभानण कामनराई 
गनयरतयता ददइनेछ। प्रदेश सॊग्रहारम य अरतयानवष्डम 
ऩवनतीम सॊग्रहारमको सॊयऺण य सम्विननभा जोड 
ददइनेछ। 

 
नागरयक अगधकायको सम्भान्  
साभान्त्जक सयुऺाभा सयकायको ध्मान 
 

142. हयेक ऺेिभा भवहराको अथनऩूणन सहबागगता सगुनन्त्श् चत 
गदै आगथनक य साभान्त्जक सशन्त्िकयण गरयनेछ। 
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रैवङ्गक भूरप्रवाहीकयण तथा सायबतू रैवङ्गक सभानता 
कामभ गनन आवश्मक नीगत तथा कानून तजुनभा गयी 
कामानरवमन गरयनेछ। सीऩभूरक ऺभता अगबववृि 
गयी व्मावसावमक तथा उद्यभशीरताको ववकासभा 
जोड ददइनेछ।  

143. "रैवङ्गक वहॊसा ववरुि शूरम सहनशीरता " को नीगत 
अवरम्फन गयी स्थानीम तहसॉगको सभरवम तथा 
सहकामनभा रैवङ्गक वहॊसा तथा साभान्त्जक कुयीगत 
ववरुि अगबमान सञ् चारन गरयनेछ। रैवङ्गक वहॊसा, 
भानव फेचगफखन तथा ओसायऩसायभा ऩयेका 
भवहराको उद्घाय, सॊयऺण, रमावमक उऩचाय, 
ऩारयवारयक ऩनुगभनरन तथा ऩनुस्थानऩना गने व्मवस्था 
गभराइनेछ। 

144. रैवङ्गक वहॊसा, जातीम छुवाछुत रगामतका ववबेद 
तथा साभान्त्जक अरधववश् वास य ववकृगतको अरत्मका 
रागग साभान्त्जक जागयण अगबमान तथा सचेतनाभूरक 
कामनक्रभ सञ्  चारन गरयनेछ। स्थानीम तहसॉगको 
सभरवमभा फार वववाह रगामतका साभान्त्जक 
कुसॉस्काय हटाउन सचेतनाभूरक कामनक्रभ सञ् चारन 
गरयनेछ। 

145. रैवङ्गक उत्तयदामी फजेट तजुनभा तथा कामानरवमन गने 
नीगत गरइनेछ। एकर भवहराको आगथनक साभान्त्जक 
सशन्त्िकयणका रागग एकर भवहरा सॊयऺण 
कामनक्रभ सञ् चारन गरयनेछ।  
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146. फार अगधकायको सगुनन्त्श् चतताका रागग फारभैिी 
स्थानीम तह घोषणा गनन सहमोग गरयनेछ। 
जोन्त्खभऩूणन अवस्थाभा यहेका फारफागरकाको उिाय, 
ऩारयवारयक ऩनुगभनरन, सॊयऺण य ऩनुस्थानऩनाका रागग 
कामनक्रभ सञ् चारन गरयनेछ।  

147. अऩाङ्गता बएका व्मन्त्िको अगधकाय सॊयऺण तथा 
सॊविनन गनन सभदुामभा आधारयत ऩनुस्थानऩना 
कामनक्रभ सञ् चारन गरयनेछ। सॊयऺणभा याख् नऩुने 
फारफागरका, ज्मेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता बएका व्मन्त्ि 
तथा भानगसक गफयाभीको रागग सॊयऺण गहृ, विृाश्रभ, 
ज्मेष्ठ नागरयक ददवा सेवा तथा गभरन केरर 
रगामतका सॊस्थागत सॊयचना स्थाऩना तथा सञ् चारन 
गनन सहमोग गने नीगत गरइनेछ।  
 

प्रदेशको शन्त्ि् स्वस्थ जनशन्त्ि 

 

148. प्रदेशस्तयभा जनस्वास््म सेवा प्रबावकायी रुऩभा 
प्रवाह गनन प्रदेश स्वास््म नीगत तजुनभा गरयनेछ। भटुु, 
भगृौरा य क्मारसय योगको उऩचायको रागग 
ववन्त्शवष्टकृत अस्ऩतारको गनभानण गने नीगतराई 
गनयरतयता ददइनेछ। नसने योगको ववृिदय 
गनमरिणका रागग जनचेतनाभूरक अगबमान 
सञ् चारन गरयनेछ।  

149. सॊघ य स्थानीम तहसॉगको सहकामनभा स्वास््म गफभा 
कामनक्रभराई अगबमानका रुऩभा अगागड फढाइनेछ। 
क्मारसय, भटुु, भगृौरा, गसकर सेर एगनगभमा, 
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स्ऩाइनर इरजयुी, ऩावकन रसन, अलाजाइभय य हेड 
इरजयुीको उऩचायको रागग अगत गयीफ गफयाभीराई 
आगथनक सहमोग गने नीगत गरइनेछ। आगथनक 
अबावका कायण स्वास््म उऩचाय सेवा ऩाउन 
नसकेका अऩाङ्ग, असहाम, अशि, गबनवती, सतु्केयी, 
ज्मेष्ठ नागरयक य ववऩर न वगनको उऩचायको रागग 
प्रदान गदै आएको सवुवधाराई गनयरतयता ददइनेछ।  

150. भातनृ्त्शश ुस्वास््मभा सधुाय लामाउन य फार भतृ्मदुय 
घटाउन प्रसूगत तथा फार अस्ऩतारको गनभानण कामन 
अगागड फढाइनेछ। प्रदेश खोऩ कोषराई गनयरतयता 
ददइनेछ। 

151. प्रदेशका अस्ऩतार तथा आमवेुद केररको सेवा 
ववस्ताय य स्तयोर नगत गयी प्रबावकायी सेवा प्रवाह गने 
व्मवस्था गभराइनेछ। गणुस्तयीम स्वास््म सेवाको 
रागग आवश्मक जनशन्त्िको व्मवस्था, औषधी तथा 
उऩकयणको आऩूगतनभा सहजीकयण य ऩूवानधाय 
सॊयचनाको गनभानण गरयनेछ।  

152. आगाभी तीन वषनगबि नवरऩयु (नवरऩयासी, फदनघाट 
ससु्ता ऩूवन), भसु्ताङ य भनाङभा न्त्जलारा अस्ऩतारका 
बवन गनभानण गरयनेछ ।  

153. गोयखा, रभजङु, म्माग्दी, ऩवनत, नवरऩयु 
(नवरऩयासी, फदनघाट ससु्ता ऩूवन) य स्माङ्जाका 
न्त्जलारा अस्ऩतारभा भगृौरा योगीको रागग 
डाईरामगसस सेवा ववस्ताय गदै रगगनेछ । नवरऩयु 
(नवरऩयासी, फदनघाट ससु्ता ऩूवन) न्त्जलाराका ववगबर न 
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स्वास््म सॊस्थाभा सऩनदॊश उऩचायको व्मवस्था 
गभराइनेछ। 

154. ववशेषऻ स्वास््म सेवाफाट वन्त्ञ् चत यहेका दूय 
दयाजका गाउॉ फस्तीभा एकीकृत ववशषेऻ स्वास््म 
न्त्शववय सञ् चारन गरयनेछ। ऺमयोग, एच.आई.बी. 
एड्स, भरेरयमा, डेङ् ग ु य काराजाय योगको एकीकृत 
खोज ऩड्तार तथा गनगयानी कामनक्रभको शरुुआत 
गरयनेछ। 

155. स्थानीम तहसॉगको सभरवमभा सतु्केयी हनु ेघयघयभा 
स्वास््मकभॉ सेवा शरुुआत गरयनेछ। दगुनभ स्थानभा 
गबानवस्था तथा जवटर प्रसवको कायण स्वास््म 
सम्फरधी जवटरता उत्ऩर न बएका गबनवती, सतु्केयी 
आभा तथा फच्चाको जीवन यऺाको रागग सवुवधा 
सम्ऩर न अस्ऩतारसम्भ ऩरु् माउन एमय गरन्त्फ्टङ्ग गने 
कामनराई गनयरतयता ददइनछे।  

156. स्माङ्जाको वागरङ, ऩवनतको गडभवुा य तनहुॉको 
दभौरीफाट सञ् चागरत याजभागन घमु्ती अस्ऩतार   
सेवाराई गनयरतयता ददइनेछ। आगाभी आगथनक 
वषनभा भध्मववरद ुन्त्जलारा अस्ऩतार नवरऩयुफाट सभेत 
उि सेवा प्रदान गरयनेछ। 

157. गनजी तथा साभदुावमक स्तयफाट सञ् चागरत आमवेुद, 
प्राकृगतक, आम्ची, होगभमोप्माथी य एरोप्माथी 
रगामतका अरम न्त्चवकत्सा सेवा प्रदान गने स्वास््म 
सॊस्थाको भाऩदण्ड फनाई गनमभन गरयनेछ। 
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158. योग गनदानका रागग प्रादेन्त्शक येपयेरस प्रमोगशारा य 
स्वास््म साभग्री आऩूगतनका रागग प्रदेश स्वास््म 
आऩूगतन बण्डायण केरर स्थाऩना गरयनेछ। भहाभायी 
तथा ववऩद् जरम योग गनमरिण गनन प्रबावकायी सॊमरि 
फनाइनेछ।  

159. आमवेुद अस्ऩतारभा स्थानीम जडीफटुीफाट ऩञ् चववद 
कषाम कलाऩना तमाय गयी उऩरधध गयाउने व्मवस्था 
गभराइनेछ। आमवेुद, मोग य प्राकृगतक न्त्चवकत्साको 
एकीकृत सेवा सवहतको प्रादेन्त्शक आमवेुद अस्ऩतार 
गनभानण कामन प्रायम्ब गरयनछे। 

160. नेऩार सयकायसॉगको सहकामनभा फहुऺ ेिीम ऩोषण 
कामनक्रभ सञ् चारन गरयनेछ। 

161. फजायको भाग अनसुाय सीऩमिु जनशन्त्ि उत्ऩादन 
गयी योजगायीभा आफि गने नीगत गरइनेछ। 
वैदेन्त्शक योजगायीफाट पवकन एका नागरयकको ऻान, 
सीऩ, ऺभता य ऩूॉजीराई उऩमोग गयी स्वदेशभै 
योजगाय य उद्योग व्मवसाम गनन प्रोत्सावहत गरयनेछ। 
सीऩ गसक्न चाहनेका रागग सीऩभूरक तागरभ 
सञ् चारन गरयनेछ।  

 

सबाभखु भहोदम, 
 

162. ववकासका कामनक्रभराई सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तह 
फीच प्रबावकायी य सभरवमात्भक रुऩभा सञ् चारन 
गनन अरतय प्रदेश ऩरयषद्, अरतय सयकायी ववत्त 
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ऩरयषद् य प्रदेश सभरवम ऩरयषद्राई अगधकतभ 
उऩमोग गरयनेछ।  

163. प्रदेशभा उऩरधध सम्ऩूणन स्रोत साधनको ददगो 
उऩमोगफाट उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व ववृि गनन 
सावनजगनक, गनजी, सहकायी तथा साभदुावमक ऺेिको 
सहबागगताभा प्रदेशको अथनतरिराई गगतशीर, 
उत्ऩादनभूरक, योजगायीभूरक, आत्भगनबनय य 
गनमानतभूरक फनाउदै रगगनेछ। 

164. प्रदेशको आगथनक सभवृिको सॊवाहकको रुऩभा यहेका 
ऩमनटन, कृवष, ऊजान, उद्योग य बौगतक ऩूवानधायको 
ववकास गनन रगानीभैिी वातावयण सजृना गरयनेछ। 
प्रदेशको सवानङ्गीण आगथनक ववकासका रागग जनशन्त्ि 
ववकास य सशुासनभा जोड ददइनेछ। प्रगगतशीर 
उत्ऩादक शन्त्िको ववकास गयी उऩरधध स्रोत य 
साधनको कुशर तथा प्रबावकायी उऩमोगद्वाया यावष्डम 
ऩूॉजीको ववकास गदै सभाजवाद उरभखु अथनतरिको 
आधाय गनभानण गनन सॊस्थागत तथा सॊयचनागत 
सदुृढीकयण गरयनेछ। 

165. ववत्तीम सॊघीमताराई प्रबावकायी फनाउन नेऩार 
सयकायसॉग खानी तथा खगनज ऩदाथन, वन, सॊयन्त्ऺत 
ऺेि, ऩवनतायोहण य ववद्यतु योमलाटीको वहस्सा प्राप्त 
गनन ऩहर गरयनेछ। प्रदेश सयकायको कामन 
न्त्जम्भेवायी, सॊगठन सॊयचना, ववकास रागत, ऩूवानधाय 
गनभानण य बौगोगरक सरतरुन जस्ता सूचकहरू 
सभेतको आधायभा अनदुान तथा याजस्व फाॉडपाॉटको 
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वहस्सा गनधानयण गनन यावष्डम प्राकृगतक स्रोत तथा ववत्त 
आमोग य नेऩार सयकायसॉग सहकामन गरयनेछ।  

166. कय तथा गैयकयका दयराई प्रगतस्ऩधॉ य सभरमावमक 
फनाई व्मवसाम रागत घटाउन, रगानी फढाउन य 
योजगायी सजृना गनन नीगतगत तथा सॊस्थागत प्रफरध 
गभराइनेछ। सावनजगनक स्रोतको उऩमोगराई 
ऩायदशॉ, गभतव्ममी, उऩरन्त्धधभूरक य सभरमावमक 
फनाउन ववत्तीम जवापदेही तथा फजेट व्मवस्थाऩन 
सम्फरधी कानून तजुनभा गरयनेछ।  

167. आवश्मकता य प्राथगभकताका आधायभा मोजना तथा 
फजेट तजुनभा य कामनक्रभ छनौट गरयनेछ। फजेट 
तथा कामनक्रभको कामानरवमन, रेखाॊकन य प्रगतवेदन 
ऩद्दगतराई सूचनाभूरक, सभमफि, गणुस्तयीम य 
अनभुानमोग्म फनाइनेछ। ववकास आमोजना तथा 
कामनक्रभ छनौट य कामानरवमन, नगतजाभा आधारयत 
अनगुभन तथा भूलामाॊकन, भध्मभकारीन खचन सॊयचना 
य वावषनक ववकास कामनक्रभराई एकआऩसभा आफि 
गरयनेछ। 

168. प्रदेश नीगत तथा मोजना आमोग भापन त मोजना 
तजुनभाराई मथाथनऩयक तथा कामानरवमनराई 
प्रबावकायी फनाउन त्माॊक सॊकरन, प्रशोधन य 
व्मवस्थाऩन गने कामनक्रभ सञ् चारन गरयनेछ। 
स्वदेशी य ववदेशी प्रत्मऺ रगानी आकवषनत गनन 
सम्बाव्म ऩरयमोजनाहरूको ऩवहचान य प्राथगभकीकयण 
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गननका रागग प्रदेश ऩरयमोजना फैंक स्थाऩना 
गरयनेछ।  

169. नेऩार सयकायको ववकास सहामता नीगत अनरुूऩ 
यावष्डम एवॊ प्रादेन्त्शक रक्ष्म प्रागप्तका रागग वैदेन्त्शक 
अनदुान तथा ऋण ऩरयचारन गरयनेछ। ऩूॉजी गनभानण, 
आगथनक ववृि, आगथनक ववकास य प्राववगधक जनशन्त्ि 
उत्ऩादन हनुे ऺेिभा वैदेन्त्शक अनदुान तथा ऋण 
ऩरयचारन गरयनेछ। ववकास आमोजनाभा अऩमानप्त 
ऩूॉजीको ऩूगतन गनन, योजगायी सजृना गनन, आरतरयक 
याजस्व ऩरयचारनभा ददगोऩना य कुशरता लामाउन, 
रगानी प्रविननका रागग ऩूवानधाय गनभानण गनन 
प्राथगभकीकयण गयी अनदुान ऩरयचारन गरयनेछ। 
गतननसक्ने ऺभता य यावष्डम प्राकृगतक स्रोत तथा ववत्त 
आमोगरे प्रदान गयेको सीभा सभेतराई भध्मनजय 
गदै आरतरयक ऋणको कुशर व्मवस्थाऩन गने नीगत 
गरइनेछ। 

170. ववत्तीम सरतरुन, आगथनक अनशुासन य मोजना 
व्मवस्थाऩनराई प्रबावकायी फनाउन कामानरवमन 
मोग्म मोजना छनौट तथा फजेट-कामनक्रभ तजुनभा गने 
कामनराई प्रोत्साहन गयी कामानरवमनको क्रभभा हनु 
सक्ने कामनक्रभ सॊशोधन य यकभारतयराई 
गनरूत्सावहत गरयनेछ। 

171. सॊववधानद्वाया गनदेन्त्शत रोककलामाणकायी याज्म 
व्मवस्था एवॊ सभाजवाद उरभखु अथनतरि  गनभानण 
गनन ऩरयऩूयक हनुे गयी सावनजगनक ववत्तको ऩरयचारन 
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गरयनेछ। ववकास आमोजनाभा रगानी गदान तीन 
तहका सयकायको रगानी दोहोयो नऩने व्मवस्था 
गभराइनेछ। अत्मावश्मक य प्रादेन्त्शक गौयवका 
आमोजनाभा सॊघसॉग सभऩूयक रुऩभा रगानी गने 
नीगत गरइनेछ।  

172. प्रदेश सयकायरे सावनजगनक ववत्तको अवस्था य 
ववन्त्शष्ट कामनप्रकृगतको आधायभा आवश्मक सावनजगनक 
सॊस्थान, प्रगतष्ठान, फोडन तथा सगभगत स्थाऩना गने य 
मस्ता सॊस्थाभा शेमय रगानी, ऋण रगानी, अनदुान 
प्रदान गने सम्फरधभा नीगतगत व्मवस्था गरयनेछ।  

173. ददगो ववकास रक्ष्मका चायवटा आधायस्तम्ब् जनता, 
ऩृ् वी, शान्त्रत य सभवृिराई केररववरदभुा याखी 
प्रदेशका नीगत, मोजना, फजेट य कामनक्रभ तजुनभा य 
कामानरवमन गरयनेछ। 

 

ववद्यतुीम सशुासन्  
सऺभ, सदुृढ, सेवाभखुी य भ्रष्टाचायभिु प्रशासन 
 

174. प्रदेश गनजाभती सेवा, प्रदेश प्रहयी सेवा, प्रदेशको 
अरम सयकायी सेवा, प्रदेश सङ्गदठत सॊस्थाको सेवा, 
स्थानीम सयकायी सेवा तथा स्थानीम तहको सङ्गदठत 
सॊस्थाको ऩदभा उऩमिु उम्भेदवाय छनौटभा 
स्वच्छता तथा गनष्ऩऺता कामभ गयी मोग्मता 
प्रणारीराई प्रविनन गदै सावनजगनक प्रशासनराई 
सऺभ, सदुृढ, सेवाभखुी य उत्तयदामी फनाउन प्रदेश 
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रोक सेवा आमोगको गठन, काभ, कतनव्म, अगधकाय 
तथा कामनववगधको सम्फरधभा व्मवस्था गनन फनकेो 
ववधेमक मसै अगधवेशनभा प्रस्ततु गरयनेछ। 

175. सावनजगनक सेवाराई सयर, ऩायदशॉ, जवापदेही, 
गणुस्तयीम, ऩरयणाभभखुी य नागरयकभैिी फनाई सेवा 
प्रवाहभा सशुासन कामभ गरयनेछ। प्रदेशका सयकायी 
गनकामफाट प्रदान गरयने सेवाराई प्रबावकायी फनाई 
सशुासनको प्रत्माबगूत गनन सशुासन सम्फरधी कानून 
तथा प्रदेश सावनजगनक सेवा सञ् चारन गनदेन्त्शका 
तजुनभा गयी कामानरवमन गरयनेछ।  

176. गण्डकी प्रदेश प्रन्त्शऺण प्रगतष्ठान ऐन, २०७५ 
फभोन्त्जभ गण्डकी प्रदेश प्रन्त्शऺण प्रगतष्ठान स्थाऩना 
गयी प्रदेश य स्थानीम तहका जनप्रगतगनगध, 
ऩदागधकायी य कभनचायीका रागग ऺभता ववकास 
सम्फरधी प्रन्त्शऺण कामन सञ् चारन गरयनेछ। 

177. 'भ्रष्टाचाय गददनन् गनन ऩगन ददर न' अगबमान सञ् चारन 
गरयनेछ। प्रदेशको तपन फाट सञ् चारन गरयने हयेक 
वक्रमाकराऩभा भ्रष्टाचाय ववरुिको शूरम 
सहनशीरताको नीगत गरई सदाचाय प्रविनन गरयनेछ। 
सावनजगनक सेवाराई थऩ सहज, अनभुानमोग्म, 
ऩायदशॉ य जवापदेही फनाउन ववद्यतुीम सशुासनभा 
जोड ददइनेछ।  

178. याष्डसेवकहरूभा उच्च भनोफर य न्त्जम्भेवायीका साथ 
सभमभै काभ सम्ऩर न गने य उत्कृष्ट नगतजा ददन े
कामन सॊस्कृगतको ववकास गनन तथा सावनजगनक सेवा 
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प्रवाहराई गणुस्तयीम य सेवाग्राहीभैिी फनाउन 
प्रोत्साहनका कामनक्रभ सञ् चारन गरयनेछ। 

179. प्रदेश सयकायी सेवाका कभनचायीको अगबरेख 
व्मवन्त्स्थत य अद्यावगधक गनन व्मन्त्िगत वववयण 
अगबरेख प्रणारीको ववकास गरयनेछ। 

180. सावनजगनक सेवा प्रवाहभा आधगुनक प्रववगधको प्रमोग, 
नवप्रवनिनात्भक सोंच तथा प्रगतस्ऩधानत्भक ऺभता य 
दऺता ववृि गने कामनक्रभ सञ् चारन गरयनेछ। 

181. स्थानीम तहका रमावमक सगभगतको ऺभता ववकास, 
कानून तजुनभा तथा स्थानीम सयकाय सञ् चारन 
सम्फरधी ऺभता अगबववृि कामनक्रभ सञ् चारन 
गरयनेछ। भानव अगधकायको सम्भान, सॊयऺण य 
प्रविनन गनन भानव अगधकाय तथा कानूनी सचेतना 
कामनक्रभ सञ् चारन गरयनेछ।  

182. नेऩारको सॊववधानरे ऩरयकलाऩना गये फभोन्त्जभ 
रमामऩागरकाको स्वतरिता, सऺभता य गनष्ऩऺताको 
सम्भान गदै अदारतको पैसरा कामानरवमन गनन 
प्रदेशगबि पैसरा कामानरवमन इकाई गठन गरयनेछ। 
कानून व्मवसामीको व्मावसावमक भमानदा य ऺभता 
अगबववृिका कामनक्रभ सञ् चारन गरयनेछ। 

183. प्रदेश सयकायका नीगत तजुनभादेन्त्ख कामानरवमनसम्भका 
चयणराई ऩायदशॉ, जवापदेही य ऩूवाननभुानमोग्म 
फनाउन नगतजाभूरक सूचकभा आधारयत अनगुभन 
तथा भूलामाङ् कन प्रणारीराई प्रबावकायी फनाइनेछ।  
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184. सावनजगनक व्मवस्थाऩनराई नगतजाभखुी फनाउन, 
कानूनी याज्मको अवधायणा अनरुुऩ प्रशासकीम काभ 
कायवाही सम्ऩादन गयाउन य प्रदेश सयकायरे 
गरएका नीगत, मोजना तथा कामनक्रभराई अझै फढी 
प्रबावकायी फनाउन व्मवस्थाऩन ऩयीऺणभा जोड 
ददइनेछ। 

185. प्रदेश प्रहयी, प्रदेश प्रहयी तागरभ केरर य प्रदेश 
अनसुरधान व्मूयो सञ् चारनका रागग आवश्मक ऩने 
कानूनी, सॊगठनात्भक व्मवस्था तथा बौगतक 
सॊयचनाको गनभानण तथा स्तयोर नगत  गरयनेछ। 

186. कायागाय, वहयासत तथा फार सधुाय गहृको गनमगभत 
अनगुभन गयी सधुाय गहृको रुऩभा रुऩारतयण गने 
कामनराई गनयरतयता ददइनेछ। सॊघसॉगको सहकामनभा 
आवश्मक बौगतक सॊयचना गनभानण तथा स्तयोर नगत 
गने नीगत गरइनेछ। 

187. सॊववधानको एकर अगधकाय सूचीका तथा सॊघ य 
स्थानीम तहसॉगको सभरवम य सहकामनभा साझा 
अगधकाय सूचीका कानून तजुनभा गरयनेछ य कानून 
कामानरवमन अवस्थाको प्रबावकायी अनगुभन 
गरयनेछ। 

188. ऩमनटन व्मवसामराई सयुन्त्ऺत फनाउन भनाङ, भसु्ताङ 
य उत्तयी गोयखाभा ऩमनटक उद्दाय केरर स्थाऩना 
गरयनेछ। 

189. ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फरधी प्रदेशको आवश्मक नीगत, 
कानून य भाऩदण्ड तजुनभा गरयनेछ। ववऩद् 
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व्मवस्थाऩन साभग्री बण्डायण केररभा आवश्मक 
साभग्रीको व्मवस्था गरयनेछ। ववऩद् जोन्त्खभ 
रमूनीकयण तथा व्मवस्थाऩनका रागग सम्फि 
ववषमगत गनकामसॉगको सभरवमभा ववऩद् ऩूवन सूचना 
प्रणारी स्थाऩना य व्मवस्थाऩन गरयनेछ। 

190. स्थानीम ववऩद् व्मवस्थाऩन सगभगतराई सवक्रम फनाई 
उिायकभॉको ऺभता अगबववृि गरयनेछ। स्थानीम 
तहसॉगको साझेदायीभा याहत तथा उिाय साभग्रीको 
व्मवस्थाऩन गरयनेछ। स्थानीम तहभा ववऩद् जोन्त्खभ 
रमूनीकयण सम्फरधी अगबभखुीकयण कामनक्रभ 
सञ् चारन गरयनेछ। 

191. गनजी ऺेिसॉगको साझेदायीभा सूचना प्रववगध ऩाकन  
स्थाऩना य सञ्  चारनका रागग गरुुमोजना तमाय गयी 
ऩूवानधाय गनभानणका कामन प्रायम्ब गरयनेछ। 
प्रदेशस्तयीम सञ् चायग्राभ स्थाऩनाका रागग सॊघीम 
सयकायसॉगको साझेदायीभा आवश्मक ऩूवानधाय 
गनभानणको कामन अगागड फढाइनेछ। स्थानीम 
तहसॉगको सहकामनभा सूचना प्रववगधको प्रविनन तथा 
ववद्यतुीम अऩयाध गनमरिणका रागग ववद्यतुीम 
साऺयता कामनक्रभ सञ् चारन गरयनेछ।  

192. आभसञ् चाय ऺेिराई थऩ भमानददत य व्मावसावमक 
फनाउन सञ् चाय सम्फरधी आवश्मक कानून तजुनभा 
गरयनेछ। सञ् चाय गहृभा रमूनतभ ऩारयश्रगभक 
गनधानयण सगभगतरे तोके फभोन्त्जभको ऩारयश्रगभक रागू 
गयाउन ऩहर गरयनेछ। ऩिकाय तथा 
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सञ् चायकभॉको ऺभता ववकास सम्फरधी कामनक्रभ 
सञ् चारन गरयनेछ।  

193. वहॊसा ऩीगडत भवहरा तथा फारफागरकाको सहमोगाथन 
सयुन्त्ऺत गहृ गनभानण तथा व्मवस्थाऩन गननका रागग 
स्थानीम तहसॉग सहकामन गरयनेछ। अऩयाध तथा 
मातना ऩीगडतको ऩनुस्थानऩनाका रागग ववगबर न सॊघ 
सॊस्थासॉगको सहकामन तथा साझेदायीभा सचेतनाभूरक 
य ऺभता अगबववृि कामनक्रभ सञ् चारन गरयनेछ। 

194. जनआरदोरन तथा सशस्त्र सॊघषनका शहीद तथा 
फेऩत्ता नागरयकका ऩरयवाय, घाइते तथा घाइते 
ऩरयवाय य अऩाङ्गता बएका व्मन्त्िका रागग 
सयोकायवारा सॊघ सॊस्थासॉगको सहकामनभा योजगाय 
तथा सीऩभूरक कामनक्रभ सञ् चारन गरयनेछ। 

195. सयोकायवारा सॊघ सॊस्थासॉगको सहकामनभा प्रदेशगबि 
रागूऩदाथन दवु्मनसन रमूनीकयण तथा सभदुाम-प्रहयी 
साझेदायी कामनक्रभ सञ् चारन गरयनेछ। 

196. प्रदेश सयकायको ववद्यभान सॊगठन सॊयचनाराई सेवा 
प्रवाहको भाग य आवश्मकताको आधायभा सॊगठन 
तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण गयी कामानरवमनभा 
लामाइनेछ।  

197. सॊघसॉगको सभरवमभा प्रदेशका ठूरा तथा गौयवका 
आमोजनाभा स्वदेशी तथा ववदेशी रगानी आकवषनत 
गनन य कामानरवमनको प्रबावकायी अनगुभन गननका 
रागग प्रदेश ववकास प्रागधकयण स्थाऩना गने सम्फरधी 
नीगतगत, कानूनी य सॊस्थागत व्मवस्था गभराइनेछ ।  
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198. स्थानीम तहको आवश्मकता य भागका आधायभा 
ऩागरका कामानरम बवन गनभानणका रागग सभऩूयक 
अनदुानको भाध्मभफाट सहमोग गने नीगत गरइनेछ।  

199. सेवा प्रवाह तथा ववकास आमोजनाको प्रबावकारयता 
अगबववृि गनन अनगुभन य भूलामाॊकन गने, जनताको 
गनुासो सरु ने तथा ऩषृ्ठऩोषण गरन ेसम्फरधी नीगतगत 
तथा सॊस्थागत सॊमरिको व्मवस्था गरयनेछ। हार 
सञ् चारनभा यहेका 'हेरो भखु्मभरिी कऺ', आधगुनक 
प्रववगधमिु 'ववशषे कऺ (एक्शन रुभ)' य 'जनतासॉग 
भखु्मभरिी टेगरगबजन कामनक्रभ'राई थऩ प्रबावकायी 
फनाई गनयरतयता ददइनेछ। 

200. सावनजगनक सम्ऩन्त्त्तको अगबरेख अद्यावगधक गयी 
सॊयऺण य व्मवस्थाऩन गनन आवश्मक नीगतगत, 
कानूनी तथा सॊस्थागत व्मवस्था गरयनेछ। प्रदेश 
सयकायको कामन न्त्जम्भेवायीभा ऩयेका 
काभकायफाहीराई प्रबावकायी तथा व्मवन्त्स्थत 
फनाउन आवश्मक ऩने सॊस्था तथा सॊयचना प्रदेश 
सयकाय भातहत लामाउन नेऩार सयकायसॉग सभरवम 
गरयनेछ।  

 

सबाभखु भहोदम, 
 

201. प्रदेश सयकायको आधाय वषनभा प्राप्त उऩरन्त्धधराई 
सॊस्थागत गदै आगथनक, साभान्त्जक य साॊस्कृगतक 
रगामतका सफै ऺेिको ववकास गयी साभान्त्जक रमाम 
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य सभरमावमक आगथनक ववकासफाट याष्डरे गरएको 
सभिृ नऩेार, सखुी नऩेारीको यावष्डम आकाॊऺा ऩूया 
गनन गण्डकी प्रदेश सयकायको मो नीगत तथा 
कामनक्रभ सहामकगसि हनु ेववश् वास गरएको छु। 

202. मो नीगत तथा कामनक्रभको सपर कामानरवमनफाट 
सॊघीम रोकतान्त्रिक गणतरिात्भक शासन व्मवस्था 
सॊस्थागत हुॉदै नागरयक सफरीकयण, उत्ऩादन य 
उत्ऩादकत्व ववृि, उद्यभशीरताको ववकास, बौगतक 
ऩूवानधायको सरतगुरत ववकास, साभान्त्जक ववबेदको 
अरत्म, गणुस्तयीम सेवा प्रवाह तथा सभाजवाद 
उरभखु स्वतरि य सभिृ अथनतरिको गनभानणभा 
सहमोग ऩगु्ने अऩेऺा गयेको छु। 

203. प्रदेश सयकायको गनभरिणाराई स्वीकाय गयी प्रदेश 
सबाको दोस्रो अगधवेशनभा उऩन्त्स्थत बई भागनदशनन य 
उत्प्रयेणा ददन ु हनु े सम्भाननीम प्रधानभरिीज्मूप्रगत 
आबाय प्रकट गनन चाहरछु। गण्डकी प्रदेश 
सयकायराई ववकास य सभवृिको मािातपन  अग्रसय 
गयाउन मोगदान ऩरु् माउन ु हनुे मस प्रदेशका सम्ऩूणन 
नागरयक, सॊघीम सयकाय, प्रदेश सबाका भाननीम 
सदस्महरू, स्थानीम तह, याजनीगतक दर, ववकास 
साझेदाय सॊस्था, बगगनी सम्फरध कामभ बएको 
जनवादी गणतरि चीनको हाइनान प्रारत सयकाय, 
ऩिकाय, याष्डसेवक कभनचायी, सयुऺाकभॉ, नागरयक 
सभाज तथा गैय सयकायी सॊघ सॊस्थाप्रगत हाददनक 
आबाय प्रकट गदनछु। प्रदेशको सवानङ्गीण ववकासभा 
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प्रदेश सयकायसॉग हातेभारो गदै महाॉहरूरे ददनबुएको 
साथ, सभथनन य यचनात्भक सझुाव प्रस्ततु नीगत तथा 
कामनक्रभको कामानरवमन गदान ऩगन अटुट रुऩभा प्राप्त 
बई नै यहन े अऩेऺा गदनछु। गण्डकी प्रदेशराई 
सफर य सभिृ प्रदेश फनाएयै छाड्ने प्रदेश 
सयकायको प्रगतफिता भाननीम सदस्महरू सभऺ 
दोहोर् माउन चाहरछु। मस प्रदेशको आगथनक तथा 
साभान्त्जक ववकासभा आ-आफ्ना तह य तप्काफाट 
भहत्त्वऩूणन बगूभका गनवानह गनुन हनुे सफैभा हाददनक 
आबाय प्रकट गनन चाहरछु। 

 

धरमवाद। 


